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e"ldsf 

 

;+ljwfg;efn] agfPsf] g]kfnsf] ;+ljwfgn] ;ª\3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds zf;g Joj:yfsf] 
dfWodåf/f lbuf] zflGt, ;'zf;g, ljsf; / ;d[l4sf] cfsf+Iff k"/f ug]{ ;ÍNk u/]sf] 5 . of] ;ÍNk 
k"/f ug{ ;+ljwfg sfof{Gjogsf] r/0fdf 5 . ljleGg r'gf}tL / ;d:of ;dfwfg ub}{ b[9 
OR5fzlQmsf ;fy ;+j}wflgs ;ÍNk k"/f ug{ ;+ljwfgsf] k|efjsf/L sfof{Gjogdf h'6\g' cfjZos 
5 . /fhgLlts txsf] k'gM;+/rgf ;+ljwfgn] g} lgwf{/0f u/L ;ª\3, k|b]z / :yfgLo txsf 
;+/rgfx? lgjf{rgaf6 u7g eO;s]sf 5g\ . ca ;+ljwfg adf]lhd k|zf;lgs k'gM;+/rgfsf] sfd 
rfF8f] eGbf rfF8f] 6'+Uofpg' kg]{ cfjZostf 5 .  

k|zf;lgs k'gM;+/rgfsf] sfd ;dod} ;DkGg ug{ Joj:yflksf–;+;b /fHo Joj:yf ;ldltsf] 
lgb]{zg adf]lhd g]kfn ;/sf/ dlGqkl/ifb\sf] lg0f{ofg';f/ clwsf/;DkGg ;ª\3Lo k|zf;lgs 
k'gM;+/rgf ;ldlt u7g eO{ o; ;ldltnfO{ ;ª\3Lo k|zf;lgs k'gM;+/rgfsf] vfsf k|:t't ug]{ 
;d]tsf] sfof{b]z tf]lsPsf] lyof] . ;ldltn] tf]lsPsf] sfof{b]z adf]lhdsf] sfdsf] ljifoj:t'nfO{ 
k|fyldsLs/0f ub}{ ;do–;dodf g]kfn ;/sf/ ;dIf cGtl/d k|ltj]bgx? k|:t't ub}{ cfPsf]df 
Plss[t :j?kdf of] k|ltj]bg k]z ul/Psf] 5 .   

k|ltj]bgdf ;dfj]z ePsf ;'emfj l;kmfl/;x?sf] sfof{Gjogaf6 k|zf;lgs k'gM;+/rgfsf] sfo{ 
ug{ g]kfn ;/sf/nfO{ ;xof]u k'Ug]5 eGg] ljZjf; ul/Psf]  5 . k|ltj]bgsf] cg';"rLdf ;dfj]z 
ul/Psf] ;ª\3Lo, k|b]z lghfdtL ;]jf / :yfgLo ;]jf ;+rfng ;DaGwL P]gsf] d:of}bfdf 
;/f]sf/jfnfx?;Fusf] cfjZos 5nkmnåf/f rfF8f] eGbf rfF8f] To;nfO{ sfg'gsf] ?k lbg' cfjZos 
5 . g]kfnsf] k|zf;lgs k'gM;+/rgf / k|zf;g ;'wf/sf ;DaGwdf b]xfosf s'/fx? ;fGble{s /x]sf    
5g\ M–  

!= sfg"gL Joj:yfM ;ª\3, k|b]z / :yfgLo tLg} txsf sd{rf/L k|zf;g ;DaGwL sfg"gx? 
cljnDa agfO{ ;ª\u7g ;+/rgf, cGt/ tx k|zf;lgs ;DaGw, ;]jf, ;d"x tyf pk;d"x, 
;?jf tyf a9'jf cg'dfgof]Uo, sd{rf/L j[lQljsf; / ;]jfsf zt{ tyf ;'ljwf lgwf{/0f u/L 
tLgj6} txdf k|efjsf/L ;]jf k|jfxsf] k|aGw ldnfpg] .  

@= ;ª\u7g ;+/rgf / b/aGbLM af]lemnf] / e2f ;ª\u7g ;+/rgf lgdf{0f gug]{ / ;fwf/0f vr{df 
clws j[l4 ug]{ kl/kf6LnfO{ cGTo ug]{, sfo{ lj:t[tLs/0fsf cfwf/df ;ª\3, k|b]z / :yfgLo 
txsf] ;ª\u7g ;+/rgf / sd{rf/L b/aGbL PsLg ug]{, ;ª\u7g ;+/rgf / b/aGbL lgwf{/0f 
ubf{ ;Dej eP;Dd xfn ePs} k"jf{wf/ / sd{rf/Lsf] clwstd / k|efjsf/L pkof]u u/L 
clwstd sfo{s'zntf / ldtJolotf sfod u/L cltl/St ljQLo ef/ sd ug{] l;4fGtsf] 
cjnDag ug]{ .  

#= sfo{ljZn]if0f M ;+ljwfgsf] cg';"rLdf plNnlvt Psn tyf ;femf clwsf/x?nfO{ cfwf/ 
dfgL ;fj{hlgs ;]jfsf] gLlt, dfkb08, ljQLo ljlgof]hg / lgodg tyf 7"nf :t/sf 
ljsf; sfo{qmdsf] Joj:yfkgsf] lhDd]jf/L ;ª\3df /fVg]Ù k|b]z :t/sf] ljsf;sf] 
Joj:yfkg k|b]zsf] lhDdfdf ;'lDkg], o;}u/L ;ª\3 / :yfgLo txaLrsf] ;dGjo / :yfgLo 
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txx?sf] ;xhLs/0f tyf Ifdtf clej[l4sf] lhDd]jf/L k|b]znfO{ lbg]] / ;a}vfn] cfwf/e"t 
;]jf / ljsf;sf] Joj:yfkg :yfgLo txn] ug]{ u/L o;cl3 g]kfn ;/sf/n] :jLs[t u/]sf] 
sfo{lj:t[tLs/0f k|ltj]bgdf cfjZos ;'wf/ ug{], sfo{lj:t[tLs/0f kl/dfh{g ubf{ ;ª\3, 
k|b]z / :yfgLo txsf] Psn clwsf/sf] ;"rLdf /x]sf sfdnfO{ ;d]t hgtfsf] glhsaf6 
;Dkfbg x'g] u/L cfjZostf / pko'Sttfsf] cfwf/df ljs]Gb|Ls/0fsf] lhDd]jf/L :yfgfGt/0f 
(Deconcentration), clwsf/ k|Tofof]hg (Delegation) jf lgIf]k0f (Devolution) h:tf ljlw 
cjnDag ug]{ . ;ª\3Lo ;/sf/ 5l/tf] / r':t, k|b]z ;/sf/ ;dGjosf/L / :yfgLo ;/sf/ 
u'0f:t/Lo ;]jf k|jfx ug{ alnof] / ;Ifd agfpg] . 

$= sd{rf/L ;dfof]hg M ;ª\3, k|b]z / :yfgLo txsf] :jLs[t ;ª\u7g ;+/rgf / sd{rf/L 
b/aGbLdf tLgj6} txsf sd{rf/L k|zf;g ;DaGwL sfg"gx?n] Joj:yf u/]sf ;]jf, ;d"xdf 
sd{rf/L ;dfof]hg ug{ ljBdfg sd{rf/L ;dfof]hg lgodfjnLdf cfjZos ;'wf/ / 
kl/dfh{g u/L sd{rf/L ;dfof]hg P]g tyf lgodfjnL cg';f/ sd{rf/Lx?sf] ;dfof]hg 
cljnDa ug]{ .  

%= :yfgLo txdf ljlzli6s[t ;]jfM ;a} :yfgLo txn] 5'6\6f 5'6\6} k|aGw ug{ c;Dej x'g] e"ld 
Joj:yfkg, OlGhlgol/ª, s[lif tyf kz', ljkt Joj:yfkg, lzIff cflb ljifosf ljlzli6s[t 
;]jfsf] Joj:yf PseGbf a9L :yfgLo txx?n] ;+o'Qm ;]jfs]Gb| :yfkgf u/L ug]{ k4lt 
cjnDag ug{ :yfgLo tx ljlzli6s[t ;]jf Joj:yfkg sfg"g th'{df u/L nfu" ug]{ .  

^= ljQLo x:tfGt/0fM :yfgLo tx / k|b]znfO{ x:tfGt/0f ul/Psf] ;|f]t tt\–tt\ txdf vr{ x'g 
g;sL lg:s[o a:g] t/ vr{ ug{ ;Sg] k|b]z jf :yfgLo tx jf ;ª\3Lo lgsfodf ah]6 
cefj eO{ sfd gx'g] l:ylt cfpg glbg /fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]un] l;kmfl/; 
u/]sf] cfwf/, ;"rs / ;"qsf cfwf/df ;'?d} ;|f]tsf] afF8kmfF8 ug]{ t/ ljlgof]lht sf]ifsf] 
x:tfGt/0f eg] ;DalGwt txsf] vr{sf] k|ultsf cfwf/df dfq ug]{ Joj:yf ug]{ .  

&= k"FhLut vr{M k"FhLut vr{ a9fpg ;ª\3, k|b]z / :yfgLo tLg j6} txdf ;DefJotf 
cWoog, jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg, ljjfbx?sf] lg?k0f / lj:t[t cfof]hgf k|ltj]bg 
tof/ eO;s]sf cfof]hgfx?sf] cfof]hgf–a}+s ljsf; u/L x/]s cfly{s jif{df k|fyldstf / 
cfjZostfsf cfwf/df cfof]hgf–a}+sdf ;dfj]z ePsf cfof]hgfx? dWo]af6 dfq 
cfof]hgf 5gf}6 u/L ah]6 ljlgof]hg ug]{ Joj:yf nfu" ug]{, cfof]hgf k|d'v;+u 
sfo{;Dkfbg ;Demf}tf clgjfo{ ug]{ / cfof]hgfsf sd{rf/Lx?sf] l56f] l56f] ;?jf x'g] 
Joj:yfsf] cGTo ug]{ .  

*= ;'ljwfdf Ps?ktf M tf]lsPsf] lhDd]jf/L lgjf{x u/]s} cfwf/df s;}nfO{ k|f]T;fxg eQf lbg] 
/ s;}nfO{ glbg] ubf{ sd{rf/L aLr lje]bk"0f{ Jojxf/ ePsf] dx;'z eO{ of] Joj:yfn] cGo 
sd{rf/Lx?sf] pTk|]/0ffdf x|f; cfPsf] kfOPsf] x'Fbf lje]bsf/L ;'ljwfsf] cGTo u/L Ps?ktf 
sfod ug]{, /fHosf] cfly{s Ifdtfdf x'g] j[l4sf cfwf/df qmdzM ;a} sd{rf/Lx?sf] 
;'ljwfdf j[l4 ub}{ hfg] .  

(= e|i6frf/ lgoGq0f M e|i6frf/nfO{ lgoGq0f ug{ sd{rf/LnfO{ Go"gtd cfjZostf cg'?ksf] 
kfl/>lds ;'ljwf pknAw u/fpg], jx'l;ko'Qm sd{rf/Lsf] Joj:yf ug]{, sd{rf/Lsf] cfsf/ 
;fgf] agfpg], e|i6frf/sf] /f]syfd / lgoGq0f ug]{ p2]Zon] :yflkt lgsfox?nfO{ k|efjsf/L 
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agfpg], /fi6«;]jsx?sf] ;Dklt ;fj{hlgsLs/0f ug]{, ;Dklt cg'udg k|0ffnLnfO{ k|efjsf/L 
agfpg], :jfy{ut åGåsf ljifodf lg0f{o ug{ gkfpg] Joj:yfnfO{ k|efjsf/L ?kdf nfu" ug]{, 
lglh If]qsf] e|i6frf/nfO{ klg sfg'gL sf/jfxLsf] bfo/fleq Nofpg] Joj:yf ug]{, ;bfrf/ 
gLltnfO{ ;a} txdf k|efsf/L ?kdf nfu" ug]{ . 

!)= k|ljlwd}qL k|zf;g M ;fj{hlgs k|zf;gsf ;Dk"0f{ sfdsf/jfxLdf ;"rgf tyf ;+rf/ 
k|ljlwsf] k|of]unfO{ a9fpg], ;a} vfn] ljQLo sf/f]jf/ a}+ls+u k|0ffnL / ljB'tLo dfWodaf6 
x'g] k4ltsf] ljsf; ug]{, vr{sf] dfkb08, k|lqmof / cf}lrTonfO{ ;"rgf tyf ;+rf/ k|ljlwsf] 
dfWodaf6 ;fj{hlgsLs/0f ug]{ / vr{sf] k|ultsf] ;dLIff tyf k|ltj]bgnfO{ v'nf / 
lgoldt ug]{ Joj:yf ldnfpg cfjZos gLltut k|aGw ug]{ . o;}u/L k|b]z / :yfgLo txsf 
sfd sf/jfxLnfO{ ljB'tLo ;+hfndf cfa4 ug]{ . 

!!= Ifdtf ljsf; M ;+:yfut Ifdtf clej[l4sf lglDt Ifdtf ljsf; sfo{qmd tLg} txdf 
;+rfng ug]{ . of]Uotf k|0ffnL / ;dfj]zLs/0f l;4fGt cGtu{t cf/If0f Joj:yf aLr 
;fdGh:otf sfod ug{ Ifdtf clej[l4 ;DaGwL ljz]if sfo{qmd ;~rfng ug]{ ;fy} ljljw 
Joj:yfkgsf] cEof;af6 k|fKt pknAwL / k|efjsf ;DaGwdf ;dLIff / ljZn]if0fsf 
cfwf/df k'g/fjnf]sg ug]{ . 

!@= ;fj{hlgs ;]jf ;DaGwL /fli6«o gLlt agfO{ nfu" ug]{ u/fpg] M ;+ljwfg adf]lhd ;ª\3, k|b]z 
/ :yfgLo tLg} txsf] sfo{ ;Dkfbgdf Ps?ktf Nofpg / ;fj{hlgs ;]jfsf cfwf/e"t d"No 
dfGotfnfO{ cfTd;ft u/L sfo{ ug{ ;fj{hlgs ;]jf ;daGwL /fli6«o gLlt agfO{ nfu" ug]{ 
u/fpg],  

!#= cg'udg k|0ffnLnfO{ k|efjsf/L agfpg] M ;+ljwfgn] cfTd;ft u/]sf] zf;g k|0ffnLk|lt 
hgljZjf; clej[l4 ug{ nf]stGqsf nfex? hgtfdf Gofof]lrt ?kdf ljt/0f u/L ;'ne / 
u'0f:t/Lo ;]jf k|jfx ug{ cg'udg k|0ffnLnfO{ k|efjsf/L agfpg] . o;}u/L ljsf;sf 
sfo{x?df l9nf;':tL jf nfk/jfxL ug]{ Pjd\ ;dod} ah]6 lgsf;f / lgdf{0f ;+emf}tf gug]{ 
h:tf ljifox?df ;'wf/ ug{ sfo{;Dkfbgsf] ;do;f/L0fL agfO{ sfo{ u/fpg] / ;f] adf]lhd 
u/] gu/]sf] d"NofÍg / sf/jfxLsf nflu cg'udg k|0ffnLsf] ;+:yfut ljsf; ug]{ . 

!$= txut cGt/;DaGw ;DaGwL P]g cljnDa th'{df u/L sfof{Gjog ug]{ M g]kfnsf] ;+ljwfgsf] 
wf/f @#% adf]lhd ;ª\3, k|b]z / :yfgLo tx aLrsf] cGt/;DaGwsf ;DaGwdf ;dGjo 
sfod ug{ ;ª\3Lo ;+;bn] cfjZos sfg'g cljnDa th'{df u/L sfof{Gjog ug]{ . 

!%= ;dGjo alnof] agfpg] M ;+ljwfgn] cfTd;ft u/]sf] ;ª\3Lo k|0ffnLnfO{ hLjGt agfpg 
;ª\3, k|b]z / :yfgLo tx aLrsf] ;DaGw ;xsfl/tf, ;xcl:tTj / ;dGjosf] cfwf/df 
ljsf; ug{ sfg'g cljnDa lgdf{0f u/L ;+ljwfg / sfg'gåf/f >[lht ;+/rgfx?nfO{ 
k|efjsf/L agfO{ ;ª\3, k|b]z / :yfgLo tx aLrsf] ;DaGw alnof] agfpg ;dGjo / 
;xof]usf] jftfj/0f >[hgf ug]{ . 

!^= k|b]z nf]s;]jf cfof]usf ;DaGwdf cfwf/ / dfkb08 lgwf{/0f ug{ cljnDa ;ª\3Lo sfg'g 
agfpg' kg]{ M k|b]z nf]s;]jf cfof]usf ;DaGwdf g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @$$ adf]lhd 
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;ª\3Lo ;+;bn] sfg'g agfO{ cfwf/ / dfkb08 lgwf{/0f ug]{ eGg] Joj:yfsf] sfof{Gjog ug{ 
cljnDa o; ;DaGwL sfg'g agfpg'kg]{ . 

!&= k|zf;lgs k'g/;+/rgfsf] sfo{nfO{ ;dod} ;DkGg ug{ g]kfn ;/sf/nfO{ lg/Gt/ ;xof]u / 
l;kmfl/; ug{ lj1x? ;d]t /x]sf] pRr:t/Lo ;+oGq lgdf{0f u/L sfo{ ;xhLs/0fsf] Joj:yf 
ug{' pko'Qm x'g] . 

cGtdf, ;+ljwfgsf] p2]Zo / ;ÍNk k"/f ug{ d'n'sdf /fhgLlts :yfloTj, ;'zf;g, ljsf; / 
;d[l4 cfjZos 5 . ljutsf] cl:y/tfn]] ;fj{hlgs g}ltstfdf k'¥ofPsf] IfoLs/0f, vl:sFbf] 
jkmfbfl/tf, a9\bf] e|i6frf/ / a]?h', cfly{s cg'zf;glxgtf, sdhf]/ ;]jf k|jfx, ;Dj]bgzLn 
If]qdf ;d]t lglxt :jfy{ut Jojxf/hGo sfo{ h:tf l:yltn] kf/]sf] gsf/fTds k|efjsf] o; 
cj:yfaf6 ;'zf;gd}qL /fHo Joj:yf lgdf{0fsf lglDt ;f/e"t ;'wf/ cfjZos 5 . /fhgLlt / 
k|zf;gsf] ;xsfo{ / ;xof]uaf6 ;+ljwfgn] lglb{i6 u/]sf] ;dfhsf] :yfkgfdf lqmofzLn x'g' g} 
clxn]sf] cfjZostf xf] .  

k|:t't k|ltj]bgdf l;kmfl/; u/]sf ljifox?sf] sfof{Gjogaf6 g]kfnsf] ;fj{hlgs k|zf;gnfO{ 
hgd'vL / kl/0ffdd'vL agfpg ;xof]u k'Ug] ck]Iff ul/Psf] 5 . ;fj{hlgs k|zf;gdf r':t 
;+u7g ;+/rgf lgdf{0f ug]{, cgfjZos ;+/rgfx? vf/]h ug]{, sd{rf/Lsf] ;?jf, a9'jf, j[lQljsf; 
cg'dfgof]Uo agfpg], jx'zLko'Qm sd{rf/Lsf] ljsf; ug]{, ;bfrf/sf] gLlt nfu" ug]{, cg'udg 
k|0ffnLnfO{ alnof] agfpg], ;'ljwfdf Ps?ktf sfod ug]{, cf/Iff ;]jf cjlwdf Psk6s pknAw 
u/fO{ Ifdtf clej[l4 ug]{, ;+3, k|b]z / :yfgLo txaLrsf] cGt/;DaGw alnof] agfpg], ah]6sf] 
lgsf;f / ljsf; lgdf{0fsf] 7]Ssf ;+emf}tf ;dod} u/L sfo{ ;DkGg ug]{ u/fpg], sfdk|lt pbfl;g 
/ l9nf;':tL b]lvPsf] cj:yfdf sf/jfxL ug]{, sfof{no k|d'vnfO{ a9L lhDd]jf/ agfpg], Psåf/ / 
Pp6} 5fgfd'gLaf6 ;]jf k|jfx ug]{, e|i6frf/sf] /f]syfd / lgoGq0fsf] sfdnfO{ k|efjsf/L 
agfpg], d'n'sdf ;'zf;gsf] k|Tofe"lt ug{ sfd sf/jfxLdf hg;xeflutf, kf/blz{tf / 
hjfkmb]lxtfsf] clej[l4 ug]{ h:tf ljleGg Joj:yfx? k|:tfj ul/Psf] 5 . oL Joj:yfx?sf] 
sfof{Gjogaf6 d'n'sdf ;'zf;gsf] k|Tofe"lt ug]{ ;+j}wflgs rfxgf k"/f x'g] ck]Iff ul/Psf] 5 .  
o; k|ltj]bgdf plNnlvt l;kmfl/; / ;'emfjx?sf] sfof{Gjogaf6 kl/jt{gnfO{ ;+:yfut ug{ 
;xof]u k'Ug] cf;f ul/Psf] 5 . o; ;ldltsf] sfddf ;xof]u k'¥ofpg' x'g] ;DalGwt ;a}df 
xflb{s wGojfb lbg rfxG5' . wGojfb Û  

 
@)&$  
            

     ============================== 

    -sfzL/fh bfxfn_ 
               ;+of]hs  
             sfof{Gjog ;xhLs/0f ;ldlt 
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पिरच्छेद - १ 
अिधकार सम्प  संघीय ूशासिनक पनुःसंरचना सिमितको गठन र 

कायार्देश 

१. सिमितको गठन 
व्यवःथािपका-संसद राज्य व्यवःथा सिमितको िमित 2073/12/20 को िनदशन बमोिजम 
नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७४/१/२१ को िनणर्यानसुार सामान्य ूशासन 
मन्ऽीको संयोजकत्वमा अिधकार सम्प  संघीय ूशासिनक पनुःसंरचना सिमितको गठन भएको 
हो । यस सिमितमा देहाय अनसुारको उच्चःतरीय िनदशक सिमित र कायार्न्वयन सहजीकरण 
सिमित रहेको छ।  

उच्चःतरीय िनदशक सिमित 
सामान्य ूशासन मन्ऽी अध्यक्ष 

मा. राजेन्ि ूसाद पाण्डे¸सांसद तथा पूवर् मन्ऽी सदःय 

मा. रेखा शमार्¸सांसद तथा पूवर् मन्ऽी सदःय 

मा. डा. आरज ुदेउवा (राणा)¸ सांसद सदःय 

ौी भवुन पाठक¸	पूवर् राज्यमन्ऽी सदःय 

ौी सिचव¸ सामान्य ूशासन मन्ऽालय   सदःय-सिचव 

कायार्न्वयन सहजीकरण सिमित 
माननीय काशीराज दाहाल, ूशासनिव                संयोजक 
ौी कुमार यो न तामाङ, कानूनिवद       सदःय 
ौी मधरुमण आचायर्, पूवर् सिचव/पररा िवद      सदःय  
ौी माधव ूसाद रेग्मी, पूवर् सिचव/ूशासन तथा सरुक्षािवद    सदःय 
ौी िवजय कुमार मिल्लक, पूवर् सिचव/कृिषिव      सदःय  
ौी सहसिचव, सामान्य ूशासन मन्ऽालय           सदःय-सिचव 

२. सिमितको कायार्देश  
नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को २०७४/१/२१ िनणर्यानसुार यस अिधकार सम्प  संघीय 
ूशासिनक पनुःसंरचना सिमितको कायार्देश िनम्नानसुार रहेको छ । 
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 नेपालको संिवधानको धारा २८५ अनसुार तजुर्मा हनेु संघीय िनजामती सेवा ऐन, ूदेश 
िनजामती सेवा ऐन र ःथानीय िनजामती  सेवा ऐनमा समावेश गनुर् पन आधारभतु मागर्दशर्न 
िस ान्त र नीितह को िसफािरश गन । 

 नेपालको संिवधानको धारा ३०२ अनसुार कमर्चारी समायोजनको खांका तयार गरी 
ूःतािवत समायोजन िवधेयकको ूावधान अनसुार कमर्चारी समायोजनको  आधार तयार  
गन । 

 नेपालको संिवधानको धारा ३०२ वमोिजम तजुर्मा भएको ूःतािवत समायोजन िवधेयक 
कायार्न्वयनका लिग आवँयक कमर्चारीको पद अनसुारको कायर् िववरण तयार गन । 

 स , ूदेश र ःथानीय तहले संिवधानको अनसूुचीको अिधकार क्षेऽिभऽको कायर्सम्पादन गनर् 
सोही अनु प सावर्जिनक ूशासनसँग आवँयक पन कानून मःयौदा तयार गन । 

 ूशासिनक पनुर्:संरचनाका सम्बन्धमा भइरहेका िविभ  अध्ययन ूितवेदनह  स लन र 
अध्ययन गरी त्यसलाई स ीय ढाँचामा लागू गनर् एकीकृत खाका ूःततु गन । 

 सावर्जिनक ूशासनलाई बढी जनमखुी र उ रदायी बनाउन कानूनमा गनुर्पन सधुार र 
अपनाउन ुपन रणनीितका सम्बन्धमा िसफािरश गन । 

 सामान्य ूशासन मन्ऽालयमा संचािलत शासकीय सधुारको लािग सावर्जिनक ूशासनको 
तयारी आयोजनावाट तयार गिरएको संबमणकालीन योजना अ ाविधक गरी कायार्न्वयन 
ढाँचा तयार गन । 

 सेवा ूवाहलाई चःुत र ूभावकारी बनाउन गनुर् पन समसामियक सधुारका िवषयमा 
आवँयक सझुाव पेश  गन । 

नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित 2074/4/29 को िनणर्यानसुार िनम्न कायर्ह  समेत 
गनगरी कायार्देश थप हनु आएको : 

 कमर्चारी समायोजनको आधार र मापदण्ड सिहतको समायोजन िनयमावलीको मःयौदा तयार 
गन ।  

 ःथानीय सेवा ऐनको मःयौदा तयार गन ।  
 अन्तिरम कालीन कमर्चारी व्यवःथापनमा देखा परेका समःयाह को समाधान खोजी गरी 
िसफािरश गन ।  

 ूशासिनक पनुसर्ंरचना र कमर्चारी व्यवःथापन सम्बन्धमा िविभ  िनकायकाबीच समन्वय¸ 
मागर्दशर्न र िनदशन गन ।   
नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित 2074/५/१४ को िनणर्यानसुार पनु: िनम्न 
कायर्ह को कायार्देश थप हनु आएको:- 
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 नेपालको संिवधानको अनसूुची एवं मिन्ऽपिरषदबाट ःवीकृत कायर् िवःतिृतकरणअनसुार ूदेश 
सरकारको कायर्क्षेऽसँग सम्बिन्धत िनकायह लाई ूदेश संरचना अनकूुल हनेुगरी पनुसर्ंरचना 
गन िवषय । 

 संिवधान बमोिजम िनयकु्त हनेु ूदेश ूमखुको सेवा, शतर् र शपथसम्बन्धी कानूनको मःयौदा, 
िनयिुक्त सम्बन्धी मापदण्ड र संगठन संरचनासम्बन्धी । 

३. वैठकः २०७४।१।२६ देिख २०७४।२।२२ सम्म माननीय मन्ऽी केशव कुमार 
वढुाथोकीको अध्यक्षतामा र २०७४।४।१८ गते देिख २०७४।६।३० सम्म माननीय 
मन्ऽी टेकबहादरु बःनेतको अध्यक्षतामा िनदशक सिमित र कायार्न्वयन सहजीकरण 
सिमितको संयकु्त वैठक बसी नेपाल सरकार समक्ष िविभ  िवषयमा िसफािरस ग¥यो । 
यसपिछ ूधानमन्ऽीको िजम्मामा सामान्य ूशासन मन्ऽालयको िजम्मेवारी रहेकाले िनयिमत 
िनदशक सिमितको वैठक बःन सकेन ।कायार्न्वयन सहजीकरण सिमितको वैठक िनरन्तर 
बसी ूःततु ूितवेदन तयार गरेको छ ।  

$= सिमितको कायर् अविध: सिमितले आफ्नो कायर् िमित २०७४/०१/२५ मा ूारम्भ गरेको 
िथयो । मिन्ऽपिरषदको िमित २०७४ ौावण २९ को िनणार्यानसुार सिमितको कायार्विध 
तीन मिहना थप गिरएकोमा पून मिन्ऽपिरषदको िमित 2074/07/2१ को िनणर्यानसुार 
सिमितको म्याद िमित 2074/07/2६ गते देिख 3 मिहनाको लािग थप भइर् िमित 
2074/10/25 सम्म म्याद रहेको िथयो ।  



4 
 

पिरच्छेद - 2 

ूारिम्भक 

2.1 पृ भिूम 
नेपालको वतर्मान संिवधानको धारा 285 बमोिजम संघ, ूदेश र ःथानीय सेवामा छु ा छु ै सरकारी 
सेवा गठन गनर् सिकने व्यवःथा रहेको छ । जस अनसुार संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा स ालन 
हनेु सरकारी सेवामा अपनाउनपुन न्यूनतम ् सेवा, शतर् सम्बन्धी िस ान्तमा एक पता ल्याउन ु पन 
हनु्छ । संघमा रहने मन्ऽालयह को संख्या िनधार्रण सम्बन्धमा संिवधानको अनसूुचीह मा 
उल्लेिखत अिधकार र नेपाल सरकारबाट ःवीकृत कायर् िवःततृीकरण ूितवेदन अनु प संघमा र 
ूदेशमा रहने मन्ऽालयमा एक पता र तालमेल आवँयक छ । संघ र ूदेशमा रहने मन्ऽालय, सो 
मातहत रहने िवभाग तथा महाशाखाह को संरचना तयार गदार् सरोकारवाला मन्ऽालयका ूशासिनक 
नेततृ्वसँग िविभ  चरणमा छलफल गरी िनचोडमा पगु्नपुन आवँयकता भएकाले छलफलका 
आधारमा संगठन संरचना ूःताव गिरएको छ । 

कमर्चारी समायोजनको कायर् सम्प  नभएसम्मको लािग ूदेश र ःथानीय तहमा तत्काल कमर्चारी 
पठाउनपुन अवःथा रहेको छ । ःथानीय तहमा रहेको कमर्चारीको अभाव हनु निदन नेपाल 
सरकारबाट िःवकृत भई आदेश जारी भएको छ । त्यसैगरी वतर्मान संबमणकाललाई उिचत 
तवरले व्यवःथापन गनर् संबमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजना तयार गरी पेश गिरएको छ । 

िनजामती सेवालाई ःवच्छ, सक्षम, िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमकु्त, जनउ रदायी र सहभािगतामूलक 
वनाई सेवा ूवाहमा सबैको पहँचु प-ुयाउने संिवधानले िलएको नीित हािसल गनर् िनजामती सेवाको 
राि य नीितको आवँयकता रहेको छ । वतर्मान संिवधानको धारा 302 मा िवधमान 
कमर्चारीह लाई तीनै तहमा समायोजन गन भ े उल्लेख रहेको छ । सोही ूावधान अनसुार 
कमर्चारी समायोजन ऐन, 2074 जारी  भएको छ ।कमर्चारी समायोजन ऐन जारी भइसकेको 
अवःथामा पिन तीनै तहको सरकारी सेवा स ालन गन कानूनह  जारी नहुँदा केही अन्यौलता 
िसजर्ना भएको अवःथा छ ।जसको लािग यस सिमितबाट संघीय िनजामती सेवा ऐन, ूदेश िनजामती 
सेवा ऐन र ःथानीय सेवा ऐनको मःयौदा मािथ चरणव  सम्बिन्ध पक्षह सँग दफावार छलफल गरी 
िसफािरश गिरसिकएको छ । त्यसमा अझ छलफल गरी पिरमाजर्न गनुर् आवँयक छ ।   

2.2 अध्ययन िविध 
सिमितले अध्ययन, छलफल र िसफािरश गन सन्दभर्मा देहाय बमोिजम अध्ययन िविधको ूयोग 
गिरएको िथयो ।  
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 अिधकार सम्प  संघीय ूशासिनक पूनसर्ंरचना सिमित अन्तगर्त उच्चःतरीय िनदशक सिमित र 
कायार्न्वयन सहजीकरण सिमितले आफ्नो काम-कारवाही िविभ  छलफलका आधारमा सम्पादन 
गरेको िथयो । 

 ूशासिनक संघीयकरणमा अपनाउनपुन िस ान्त तथा नीित तयार गन सम्बन्धमा सिमितले नेपाल 
सरकारका मूख्य सिचव र िवषयगत मन्ऽालयका सिचवह सँग पटक-पटक छलफल तथा 
अन्तरिबया गरेको िथयो । 

 सिमितले िविभ  िजल्लाह को अध्ययन गरी सझुावह  संकलन गरेको िथयो । 
 सिमितले कानून तथा संरचना तयार गन सन्दभर्मा सम्बिन्धत िवषयमा िव , मन्ऽालयका 

ूितिनिधह  लगायत सरोकारवालाह सँग पटक-पटक छलफल गरेको िथयो । 
 तालीम ूदायक संःथाह को पूनसर्ंरचना गन सम्बन्धमा सम्बिन्धत तािलम ूदायक संःथाह सँग 

िविभ  चरणमा छलफल गरेको िथयो । 
 सिमितले संघीय मलुकुको ूशासिनक संरचनाको अध्ययन, िवगतका सझुाव समेतको समीक्षा 

गरी िनंकषर् ूःततु गरेको छ ।  
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२.३.   कायर्योजना1 
 

िस. 
नं. 

कायार्देश िबयाकलाप 

कायर्योजना 
कैिफयत काितर्क मंिसर पौष माघ 

4 १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ 

१ 

आधारभतू मागर्दशर्क 
िस ान्त र 
नीितह को िसफािरस 

संिवधानको धारा २८५
अनसुार तजुर्मा गनुर्पन 
ऐनमा समावेश गनुर्पन 
आधारभतू मागर्दशर्क 
िस ान्त र नीितह को 
िसफािरस गन 

 

                        
िसफािरस 

गिरएको 

२ 
संबमणकालीन कायर् 
योजना 

संबमणकालीन कायर्
योजना कायार्न्वयन ढाँचा 
तयार गन 

 

                        
िसफािरस 
गिरएको 

३ 
अन्तिरम कमर्चारी 
व्यवःथापन 

अन्तिरम कमर्चारी
व्यवःथापन सम्वन्धी 
आदेश िसफािरस गन 

 

                        
मं.प.बाट
जारी 
भइसकेको 

४ 
ऐन कानूनको 
मःयौदा 

संघ, ूदेशको िनजामती
सेवा ऐन, ःथानीय सेवा 
संचालन ऐनको मःयौदा 
गन 

 

                          

                                                            
1 sfo{of]hgf agfO{ ;f] cg'?k sfo{;dkfbg u/]sf] 
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संघ, ूदेशको िनजामती
सेवा िनयम, ःथानीय सेवा 
संचालन िनयम र 

समायोजन िनयमको 
मःयौदा गन 

 

                          

५ 
ूशासिनक 
पनुसर्ंरचनाको खाका 

ूशासिनक पनुसर्ंरचनाका
सम्वन्धमा भइरहेका 
िविभ  अध्ययन 

ूितवेदनह  संकलन र 
अध्ययन गरी त्यसलाई 
संघीय ढाँचामा लागू गनर् 
एकीकृत खाका ूःततु 
गन 

 

                          

६ 
संघको ूशासिनक 
खाका 

संघको कायर् िजम्मेवारी
अनसुार संघीय मन्ऽालय, 

िवभाग र अन्य िनकायको 
संख्या,  संरचना र 
दरवन्दीको खाका तयार 
गन 

 

                          

७ 
ूदेशको ूशासिनक 
खाका 

ूदेशको कायर् िजम्मेवारी
अनसुार ूदेश मन्ऽालय, 

िवभाग र अन्य िनकायको 
संख्या,  संरचना र 
दरवन्दीको खाका तयार 
गन 
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८ ूितवेदन पेश 

सिमितले समय समयमा
अन्तिरम सझुाव सिहतको 
अिन्तम ूितवेदन नेपाल 

सरकार र व्यवःथािपका 
संसदको राज्यव्यवःथा 
सिमित समक्ष पेश गन 

 

                          

९ 

अन्तिरमकालीन 
कमर्चारी 
व्यवःथापनमा 
देखापरेका 
समःयाह को 
समाधान खोजी 
िसफािरस गन 

आवँयकता अनसुार 
ःथलगत िनरीक्षण गरी 
िसफािरस गन 

k|ltj]bgdf ;dfj]z ug{   

१० 

ूशासिनक 
पनुसर्ंरचना र 
कमर्चारी व्यवःथापन 
सम्वन्धमा िविभ  

िनकायकाबीच 
समन्वय, मागर्दशर्न र 
िनदशन गन 

  !   
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पिरच्छेद -३  

सिमितले सम्प  गरेका कायर्ह  

३ सम्प  गरेका कायर्ह   

१) संघ र ूदेशमा  िनजामती सेवा र ःथानीय तह सम्बन्धी कानून तजुर्मा गदार् अपनाउन ुपन 
३२ बुदेँ आधारभतू मागर्दशर्न, िस ान्त र नीितह  अवलम्वन गनर् िसफािरस गिरएको । 

२) संघमा रहने मन्ऽालयह को संख्या िनधार्रण सम्बन्धमा संिवधानको अनसूुचीह मा उल्लेिखत 
अिधकार र नेपाल सरकारबाट ःवीकृत कायर् िवःततृीकरण ूितवेदन अनु प संघमा १5 वटा 
मन्ऽालय र ूदेशमा ७ वटा मन्ऽालय रहने गरी ूितवेदन राज्य व्यवःथा सिमितमा र नेपाल 
सरकार समक्ष पेश गरेको। 

३) संघ र ूदेशमा रहने मन्ऽालय, सो मातहत रहने िवभाग तथा महाशाखाह को संरचना तयार 
गदार् सरोकारवाला मन्ऽालयका ूशासिनक नेततृ्व सँग िविभ  चरणमा छलफल गरी िनक्य ल 
गरी िसफािरश गिरएको । 

४) समायोजनको कायर् सम्प  नभएसम्मको लािग ःथानीय तहमा तत्काल कमर्चारीको 
व्यवःथापन गनर् आदेश जारी गनर् िसफािरस गरे बमोिजम नेपाल सरकार वाट िःवकृत भई 
आदेश जारी भएको ।  

५) संबमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजना तयार गरी पेश गिरएको  

६) िनजामती सेवाको राि य नीित तजुर्मा भएको।  

७) ूदेश तहको ूशासिनक संगठन संरचना सम्बन्धी खाका तयार गिरएको ।  

८) संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा कमर्चारी व्यवःथापनका सम्बन्धमा िविभ  िनकायबाट िववरण 
माग गरी खाका तयार गरेको । 

९) संघीय िनजामती सेवा स ालन ऐनको मःयौदा तजुर्मा । 
१०) ःथानीय सेवा स ालन ऐनको मःयौदा तजुर्मा । 
११) ूदेश िनजामती सेवा स ालन ऐनको मःयौदा गरेको । 
१२) ूदेश ूमखुको िनयकु्ती काम¸ कतर्व्य¸ अिधकार¸ पािरौिमक र सेवाका शतर् तथा सिुवधा 

;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os तयार गरेको 
१३) ूदेश ूमखु िनयिुक्त ;DaGwL मापदण्ड िनधार्रण . 
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१४) ूदेशको अःथायी कायर् स ालन मकुाम lgwf{/0f ;DaGwL dfkb08 tof/ u/L l;kmfl/;  
u/]sf] . 

१५) ूदेश ूमूख सिचव र ूदेश ूमखुको कायार्लयको सिचवको Terms of Reference तयार 
गरी िसफािरश गिरएको । 

१६) ूदेश मन्ऽालयह मा संगठन संरचना र न्यूनतम कमर्चारीह को संख्या िसफािरश गिरएको । 
१७) तालीम ूदायक संःथाह को पूनसर्ंरचनाका लािग चरणव पमा तालीम ूदायक संःथाह सँग 

छलफल गरी िसफािरश गिरएको । 
१८) कमर्चारी समायोजनको समय तालीका सिहतको कायर्योजना तयार गरी िसफािरश गिरएको । 
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पिरच्छेद - ४ 
संघीय व्यवःथा कायार्न्वयन सम्वन्धी संबमणकालीन व्यवःथापन 

कायर्योजना¸ २०७४2 

अिधकार सम्प  संघीय ूशासिनक पनुःसंरचना सिमितलाई तोिकएको कायार्देश अनसुार िमित 
२०७४ ौावण २५ गते िनम्न अनसुारको “संघीय व्यवःथा कायार्न्वयन सम्वन्धी संबमणकालीन 
व्यवःथापन कायर्योजना २०७४” िसफािरस गरेको छ। 
-क) अवधारणा: नेपालको संिवधानले पिरकल्पना गरे अनु प सक्षम, गितशील र ूभावकारी संघीय, 

ूादेिशक र ःथानीय संरचनाह को िनमार्ण गरी दक्ष, ःवच्छ, जनमखुी र जनउ रदायी 
ूशासनको व्यवःथा गनर् तीनै तहका सरकारह बीच समन्वयात्मक, साझेदारी र सहयोगात्मक 
सम्बन्ध िवकास गन । 

-ख)  उ ेँ यह : संबमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजनाको िनम्न उ ेँयह  हनेुछन:् 

१. संिवधान बमोिजम संघ, ूदेश र ःथानीय तहको संरचना िनमार्ण गरी िबयाशील बनाउने, 

२. संघ,ूदेश र ःथानीय तहमा कमर्चारी व्यवःथापन र समायोजन गन, 

३. संघीय ःव पको कमर्चारी व्यवःथा सम्बन्धी कानून िनमार्ण गन, 

४. संघ,ूदेश र ःथानीय तहका ूशासिनक कायरू् णाली िनधार्रण गन, 

५. संघ,ूदेश र ःथानीय तहमा सेवा ूवाहलाई िनरन्तरता िदने, 

६. संघ, ूदेश र ःथानीय तहको िव ीय ूणाली र अन्तरसरकारी िव ीय सम्बन्ध िनधार्रण 
गन, 

७. संघ, ूदेश र ःथानीय तहबीच समन्वयात्मक, साझेदारी र सहयोगात्मक सम्बन्ध िवकास 
गन, 

८. संघ,ूदेश र ःथानीय तहका सरकारको सबलीकरण र क्षमता िवकास गन। 

-ग) अविध: संबमणकालीन ्व्यवःथापन कायर्योजनाको अविध २०७५ असार मसान्तसम्म हनुेछ ।  
-3_ कायर्योजना: संबमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजना तल उिल्लिखत तािलका बमोिजम 

हनेुछ।   
-ª_ कायर्योजना ःवीकृित: ूःततु कायर्योजना नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषदबाट ःवीकृत भएपिछ 

लागू हनेुछ।  

                                                            
2 यस सिमितले कायर् प्रार भ गनार्साथ िमित २०७४/०२/२२ मा कायर्योजना नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको 
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-r_ कायार्न्वयन तथा अनगुमन:  
९. सम्बिन्धत िनकाय र सरोकारवालाह संगको समन्वयमा ूःतूत कायर्योजनाको कायार्न्वयन 

ूःतािवत िनकायह को नेततृ्वमा गिरने छ।कायर्योजनाको कायार्न्वयनको सहजीकरण 
तथा अनगुमन अिधकारसम्प  संघीय ूशासिनक पनु:संरचना सिमितले गनछ ।  

१०. ू ःततु कायर्योजना कायार्न्वयनको सपुरीवेक्षण संसदीय सिमितले गनछ ।   

संघीय व्यवःथा कायार्न्वयन सम्वन्धी संबमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजना, २०७४ 3 

िस.नं. गितिविध 
ूमखु िजम्मेवार 

िनकाय 

सम्प  गन 
समयाविध 

कैिफयत 

१.  संिवधान कायार्न्वयन 

(क)  

संघ, ूदेश र ःथानीय तहको 
िनवार्चन सम्प  गन। 

व्यवःथािपका संसद, 
नेपाल 
सरकार,िनवार्चन 
आयोग 

२०७४माघ ७  

(ख)  मौिलक हक कायार्न्वयनका 
लािग कानून िनमार्ण गन।  

कानून न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय 

२०७५ आषाढ  

(ग)  संिवधान कायार्न्वयन गनर् 
आवँयक कानून संसोधन र 
िनमार्ण गन।  

व्यवःथािपका संसद 
र मिन्ऽपिरषद 

२०७५ आषाढ  

(घ)  संिवधान बमोिजमका ःथापना 
हनु बाँकी संवैधािनक 
आयोगह को गठन गन।  

नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरषद 

२०७४ मंिसर  

(ङ)  ूदेश ूमखुको िनयिुक्त। नेपाल सरकार 
मिन्ऽपिरषद 

२०७४ असोज  

२.  ूशासन सम्बन्धी नीित, िस ान्त तथा कानून िनमार्ण 

(क)  

संघ, ूदेश र ःथानीय तहको 
कमर्चारी व्यवःथापन तथा 
कानून िनमार्ण सम्बन्धी 
मागर्दशर्न,िस ान्त, नीित 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७४ौावण  

                                                            
3 िमित २०७४/०२/२२ मा नै नेपाल सरकारमा पेश गरेको । 
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िस.नं. गितिविध 
ूमखु िजम्मेवार 

िनकाय 

सम्प  गन 
समयाविध 

कैिफयत 

ःवीकृती। 
(ख)  कमर्चारी सम्बन्धी राि य नीित 

िनमार्ण। 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७४ ौावण  

(ग)  संघीय िनजामती सेवा ऐन 
तजुर्मा। 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७४ काितर्क  

(घ)  ूदेश िनजामती सेवा ऐन 
तजुर्मा। 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७४ काितर्क  

(ङ)  ःथानीय सेवा ऐन तजुर्मा। सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय र संघीय 
मािमला तथा ःथानीय 
िवकास मन्ऽालय 

२०७४ काितर्क  

(च)  संघीय लोक सेवा आयोग ऐन 
तजुर्मा। 

लोक सेवा आयोग  २०७४ भाि  

(छ)  ूदेश लोक सेवा आयोग ऐन 
तजुर्मा। 

लोक सेवा आयोग र 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७४ काितर्क  

३.  ःथानीय तहमा तत्काल कमर्चारी व्यवःथापन 
(क)  ःथानीय तहका कायर्क्षेऽिभऽ 

परेका ःथानीय ःतरका 
कायार्लयह  ःथानीय तहमा 
हःतान्तरण गन। 

सम्बिन्धत 
मन्ऽालयह  

२०७४ ौावण  
 
 

४.  संगठन ःव प िनधार्रण 

(क)  संघीय मन्ऽालय र केन्िीय 
िनकायको संख्या र कायर्क्षेऽ 
िनधार्रण ।  

ू.म. तथा 
मिन्ऽपिरष  
कायार्लय र सा.ू.म. 

२०७४ ौावण  

(ख)  संघमा रहने िवभागह को 
संख्या र कायर्क्षेऽ िनधार्रण । 

ू.म. तथा 
मिन्ऽपिरष  
कायार्लय र सा.ू.म. 

२०७४ असोज  

(ग)  तीनै तहको संरचनाको संगठन 
तथा व्यवःथापन सवक्षण गनर् 

सा.ू.म. २०७४ भाि  
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िस.नं. गितिविध 
ूमखु िजम्मेवार 

िनकाय 

सम्प  गन 
समयाविध 

कैिफयत 

िनदिशका तजुर्मा गन। 
(घ)  संघीय संरचनाको संगठन तथा 

व्यवःथापन सवक्षण। 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७४ काितर्क  

(ङ)  नेपाल सरकार नयाँ कायर् 
िवभाजन िनयमावली 
ःवीकृित। 

ू.म. तथा 
मिन्ऽपिरष  
कायार्लय 

२०७४ पौष  

(च)  ूादेिशक ूशासिनक 
संरचनाको सै ािन्तकःव प 
िनधार्रण । 

सा.ू.म./ ू.म. तथा 
मिन्ऽपिरष  
कायार्लय 

२०७४ ौावण  

(छ)  ूादेिशक संरचनाको O & M 
सवक्षण। 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७४ पौष  

(ज)  सिमित ूित ानह को ःव प 
िनधार्रण। 

ू.म. तथा 
मिन्ऽपिरष  
कायार्लय 

२०७४ पौष  

(झ)  
ःथानीय तहको संगठन 
संरचना िनधार्रण। 

सा.ू.म./संघीय 
मािमला तथा ःथानीय 
िवकास मन्ऽालय 

२०७४ असोज  

(ञ)  ःथानीय तहको संगठन तथा 
व्यवःथापन सवक्षण गन। 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७४ पौष  

५.  कमर्चारी समायोजन 

(क)  
समायोजन कानून िनमार्ण। सामान्य ूशासन 

मन्ऽालय 

२०७४ ौावण िवधेयक दतार् 
भैसकेको 

(ख)  ःथानीय तहका कमर्चारी 
समायोजन। 

संघीय मािमला तथा 
ःथानीय िवकास 
मन्ऽालय 

२०७५ आषाढ  

(ग)  कमर्चारी समायोजन। नेपाल सरकार, 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७५ आषाढ  

६.  ऐन कानून तथा ूशासिनक कायरू् णाली 
(क)  ःथानीय तह शासन स ालन संघीय मािमला तथा २०७४ ौावण िवधेयक दतार् 



15 
 

िस.नं. गितिविध 
ूमखु िजम्मेवार 

िनकाय 

सम्प  गन 
समयाविध 

कैिफयत 

सम्बन्धी ऐन िनमार्ण। ःथानीय िवकास 
मन्ऽालय  

भैसकेको 

(ख)  ूदेश र ःथानीय तहको नमूना 
कानून र ूशासिनक कायर्िविध 
तजुर्मा। 

नेपाल सरकार, 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७४ 
काितर्क 

 

(ग)  संिवधानको धारा २३५ 
बमोिजम संघ ूदेश र 
ःथानीय तहवीचको समन्वय र 
अन्तर सम्वन्ध समवन्धी 
संघीय कानून तजुर्मा। 

ू.म. तथा मिन्ऽपिरष  
कायार्लय, कानून तथा 
न्याय मन्ऽालय 

२०७४ पौष  

(घ)  क्षेऽगत कायर्स ालन 
िनदिशका तजुर्मा। 

सम्बिन्धत मन्ऽालाय २०७४असोज  

(ङ)  संघ र ूदेशबीच ूशासिनक 
समन्वय ूणाली िनमार्ण। 

ू.म. तथा मिन्ऽपिरष  
कायार्लय 

२०७४ पौष  

(च)  ूदेश र ःथानीय तह बीच 
ूशासिनक समन्वय ूणाली 
िनमार्ण । 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

२०७४ पौष  

७.  अन्तरसरकारी िव ीय सम्बन्ध    

(क)  राि य ूाकृितक ॐोत तथा 
िव  आयोग सम्बन्धी कानून 
िनमार्ण। 

अथर् मन्ऽालय २०७४ ौावण  

(ख)  राि य ूाकृितक ॐोत तथा 
िव  आयोग गठन। 

ू.म. तथा मिन्ऽपिरष  
कायार्लय 

२०७४ ौावण  

(ग)  अन्तर सरकारी िव ीय 
हःतान्तरण सम्बिन्ध काननु 
िनमार्ण। 

अथर् मन्ऽालय २०७४ ौावण  

(घ)  तीनै तहका सरकारह को 
कोषह  स ालन, िनयन्ऽण र 
समन्वय ूणाली िनमार्ण। 

 

अथर् मन्ऽालय २०७४ ौावण  
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िस.नं. गितिविध 
ूमखु िजम्मेवार 

िनकाय 

सम्प  गन 
समयाविध 

कैिफयत 

८.  पवुार्धार, क्षमता िवकास र सबलीकरण 

(क)  
ूादेिशक पवुार्धार र क्षमतामा 
रहेको अन्तर (Gap) 
मूल्या न । 

सम्बिन्धत मन्ऽालय २०७४ मंिसर  

(ख)  ूादेिशक पवुार्धार तथा क्षमता 
िवकास योजना तजुर्मा। 

सम्बिन्धत मन्ऽालय २०७४ पौष  

(ग)  ूादेिशक पवुार्धार तथा क्षमता 
िवकास योजना कायार्न्वयन। 

सम्बिन्धत मन्ऽालय २०७४ 
माघदेिख 

 

(घ)  संघ, ूदेश र ःथानीय 
सरकारको सम्पि  
व्यवःथापन। 

ू.म. तथा मिन्ऽपिरष  
कायार्लय 

२०७४ चैऽ   

(ङ)  संघ, ूदेश र ःथानीय तहका 
िनवार्िचत पदािधकारी र 
कमर्चारीह लाई नयाँ 
संगठनात्मक ःव प, 
कायरू् णाली र कानून 
कायार्न्वयन सम्वन्धी िदईने 
तालीम व्यवःथापन। 

संघीय मािमला तथा 
ःथानीय िवकास 
मन्ऽालय र सामान्य 
ूशासन मन्ऽालय 

आवँयकता 
अनसुार 

 
 
 
 
 
 

९.  संगठन तथा व्यवःथापन 
सवक्षण ूितवेदन अनु प के्षऽ 
तथा िजल्ला ःतरको कायार्लय 
व्यवःथापन गन । 

सम्बिन्धत मन्ऽालयह  २०७४ चैऽ   
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पिरच्छेद - ५ 
संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा कमर्चारी ूशासन सम्बन्धी ऐन कानून 
तजुर्मा गदार् अपनाउन ुपन आधारभतू मागर्दशर्न, िस ान्त र नीितह  4 

नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष )को िमित २०७४/१/२१ गतेको िनणर्यबाट गिठत अिधकार सम्प  
संघीय ूशासिनक पनुःसंरचना सिमितलाई तोिकएको कायार्देशको बुदँा नं. १ को सम्वन्धमा संघीय 
िनजामती सेवा, ूदेश िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा सम्बन्धी कानून तजुर्मा गदार् िनम्नानसुार 
आधारभतू मागर्दशर्न, िस ान्त र नीितह  अवलम्वन गनर् िमित २०७४ जेठ १० गते िसफािरस 
गिरएको । 

पृ भिूमः 

नेपालको संिवधानको धारा २८५ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले देशको ूशासन स ालन 
गनर् संघीय िनजामती सेवा र आवँयकता अनसुार अन्य सरकारी सेवाह को गठन गनर् सक्ने र 
त्यःता सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर् संघीय ऐन बमोिजम हनेु व्यवःथा रहेको छ । 
सोही धाराको उपधारा (३) मा “ूदेश मिन्ऽपिरषद, गाँउ कायर्पािलका र नगर कायर्पािलकाले 
आफ्नो ूशासन स ालन गनर् आवँयकता अनसुार कानून बमोिजम िविभ  सरकारी सेवाह को 
गठन र स ालन गनर् सक्नेछन”् भिनएको छ ।  
 

संिवधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) मा “ूदेश र ःथानीय तहमा आवँयक सेवा ूवाह गनर् 
नेपाल सरकारले आवँयक व्यवःथा गनछ” भनी उल्लेख गिरएको छ । सोही धाराको उपधारा 
(२) मा संिवधान ूारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कायर्रत रा सेवक कमर्चारीलाई नेपाल 
सरकारले कानून बमोिजम संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा समायोजन गरी सेवा ूवाहको व्यवःथा 
िमलाउन सक्ने ूावधान रहेको छ ।  
 

उपयुर्क्त ूावधान अनसुार गठन हनेु संघीय िनजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा तथा ूदेश र 
ःथानीय तहमा रहने िविभ  सरकारी सेवाह को गठन र स ालन गनर् कानूनह  िनमार्ण गनुर्पन 
हुँदा त्यःता कानूनह  िनमार्ण गदार् अपनाइने मागर्दशर्न, िस ान्त र नीितह  तय गनर् आवँयक  
छ । यस सम्बन्धमा संवैधािनक ूावधानह  लगायत संघीय ूणाली अपनाएका अन्य मलुकह मा 
ूचिलत अभ्यास र सावर्जिनक ूशासनका िस ान्त तथा मान्यताह  समेतको आधारमा िनम्न 
बमोिजमका आधारभतू मागर्दशर्न, िस ान्त र नीित अवलम्वन गनर् आवँयक देिखन्छ: 
 
                                                            
4 यस सिमितले िमित २०७४/०४/२० मा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको । 
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संिवधानले अ ीकार गरेका मागर्दशर्क िस ान्तह :  

(१) िनजामती र अन्य सरकारी सेवाह को गठन र स ालन गनर् कानून बनाउने: संिवधानको धारा 
२८५ ले व्यवःथा गरे अनसुार संघीय िनजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा तथा ूदेश र 
ःथानीय तहमा रहने िविभ  सरकारी सेवाह को गठन र स ालन गनर् कानूनह को िनमार्ण 
गनुर्पन हनु्छ। धारा १५५ मा संघीय न्याय सेवाका कमर्चारीह को पािरौिमक, सिुवधा तथा 
सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथा संघीय ऐन बमोिजम हनेु र धारा १५६ मा ूदेश न्याय सेवा 
आयोगको गठन र सो आयोगका कमर्चारीह को पािरौिमक, सिुवधा तथा सेवाका शतर् 
सम्बन्धी व्यवःथा संघीय कानून बमोिजम हनेु व्यवःथा छ ।धारा १६१ मा सरकारी 
विकलह को पािरौिमक, सिुवधा तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथा संघीय ऐन बमोिजम 
हनेु कुरा उल्लेख छ । उिल्लिखत सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर् सम्बन्धी 
समान मापदण्ड र िस ान्तका आधारमा एउटै ऐन तजुर्मा गरी आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत 
सेवाका छु ाछु ै िनयमावली बनाउन उपयकु्त देिखन्छ । िवकल्पको पमा समान मापदण्ड र 
िस ान्तह मा आधािरत भएर उिल्लिखत सेवाह को छु ाछु ै ऐनह  बनाउन सिकन्छ । 

(२) सावर्जिनक ूशासनलाई जनउ रदायी, ःवच्छ, सक्षम, िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमकु्त र 
सहभािगतामूलक बनाउने: संिवधानको धारा ५१ को खण्ड (ख) को देहाय (४) मा शासन 
व्यवःथा सम्बन्धी नीित अन्तगर्त सावर्जिनक ूशासनलाई जनउ रदायी, ःवच्छ, सक्षम, 
िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमकु्त र सहभािगतामूलक बनाउने व्यहोरा उल्लेख भएको छ । 
संघ, ूदेश वा ःथानीय तहमा रहने िनजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाह  सम्बन्धी नीित 
वा कानून तजुर्मा गदार् उिल्लिखत कुराह लाई मागर्दशर्क िस ान्तका पमा िलईन ुपदर्छ ।  

(३) सरकारी कमर्चारीह लाई तीन तहमा समायोजन गन आधार: संिवधानको धारा ३०२ को 
उपधारा (२) मा संिवधान ूारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कायर्रत रा सेवक 
कमर्चारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोिजम संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा समायोजन गरी 
सेवा ूवाहको व्यवःथा िमलाउन सक्ने ूावधान रहेकोले सो अनसुार समायोजन कानून 
बनाउन ुपन हनु्छ । यःतो कानून िनमार्ण गदार् िनम्न आधारह लाई ध्यान िदन ुज री छ : 
(क)  नेपाल सरकारले संघ, ूदेश र ःथानीय तहको कायरू् कृित र कायर्िव षेणका आधारमा 

संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण (O & M Survey) गरी संगठन संरचना र दरबन्दी 
यिकन गरेर माऽ कमर्चारी समायोजन गन । 

(ख)  ःथानीय तहमा ूशासिनक नेततृ्व अन्तगर्त अन्य िवषयगत कायार्लयह  रहनेगरी 
ःथानीय सरकारी सेवाका सेवा, समूह तथा संगठन संरचना र दरवन्दी िनधार्रण गन । 

(ग)  िनजामती सेवाबाट संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा समायोजन हनेु कमर्चारीह को 
सािवकको सेवाका शतर्ह मा ूितकूल असर नपन कुरा सिुनि त गन । 
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(घ)  सािवकका ःथानीय िनकायका ःथायी कमर्चारीह लाई िनि त मापदण्ड बनाई ःथानीय 
तहमा समायोजन गन ।  

(ङ)  कमर्चारी समायोजन गदार् कमर्चारीको मनोबल उच्च हनेुगरी राज्यको आवँयकता, हाल 
कायर्रत पदको कायर्िववरण र त्यसको सान्दिभर्कता, कमर्चारीको रोजाइ, अनभुव, 
कायर्रत पदको ज्ये ता र योग्यता, हाल कायर्रत ःथान र ःथायी ठेगानालाई आधारको 
पमा  

िलने ।यसरी समायोजन भएकोमा तोिकएको मापदण्ड िवपिरत हनु गई मकार् परेमा 
पनुरावलोकनको व्यवःथा गन । 

(च)  ूदेश र ःथानीय तहमा समायोजन हनेु िनजामती कमर्चारीलाई संघमा िरक्त हनेु िनि त 
ूितशत पदमा पदो ित भई आउन सक्ने व्यवःथा गरी विृ  िवकास सिुनि त गन । 

(छ)  समायोजन गनुर् पूवर् नै कुनै कमर्चारीले चाहेमा ःवेिच्छक अवकाश िलन पाउने व्यवःथा  
गन । समायोजन गिरएको ःथानमा तोिकएको अविधिभऽ हािजर हनु जाने व्यवःथालाई 
सिुनि त गन । 

(ज)  संिवधानको धारा ३०२ बमोिजम कमर्चारी समायोजन ऐन कायार्न्वयन नभएसम्म नेपाल 
सरकारले आवँयक कमर्चारी खटाई संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा िनरन्तर सेवा 
ूवाहको व्यवःथा िमलाउने। 

(झ)  िव मान सिमित, ूित ान, बोडर्, ूािधकरण लगायतका िनकायह मध्ये संघ, ूदेश र 
ःथानीय जनु तहमा रहन्छन ् ितनमा कायर्रत ःथायी कमर्चारी उनीह को कायरू् कृितका 
आधारमा तत ्तत ् तहका िनकायह मा व्यवःथापन गन ।(पारःपिरकताको आधारमा 
एक ूदेश वाट अक  ूदेशमा ःथानान्तरण गनर् सिकने गरी व्यवःथा गन) 

(४) िनजामती सेवा लगायत सबै सरकारी सेवामा ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पदपूितर् गदार् खलुा र 
समानपुाितक समावेशी िस ान्तका आधारमा हनेु: संिवधानको धारा २८५ को उपधारा (२) 
मा “संघीय िनजामती सेवा लगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा 
पदपूितर् गदार् संघीय कानून बमोिजम खलुा र समानपुाितक समावेशी िस ान्तका आधारमा 
हनेुछ” भ े व्यवःथा रहेको छ । सो अनसुार संघीय िनजामती सेवा लगायत सबै संघीय 
सरकारी सेवामा ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पदपूितर् गदार् खलुा र समानपुाितक समावेशी 
िस ान्तका आधारमा हनेुगरी संघीय कानून िनमार्ण गनुर् पदर्छ । ूदेश र ःथानीय तहमा 
समेत ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पदपूितर् गदार् खलुा र समानपुाितक समावेशी िस ान्तका 
आधारमा हनेुगरी ूदेश र ःथानीय कानून िनमार्ण गनुर्पदर्छ। संिवधान ूद  सामािजक 
न्यायको हकको व्यवःथा अनु प सबै तहका िनजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा सबै 
समदुाय र क्षेऽको साथै लैि क समावेशीकरण सिुनि त हनेु ूत्याभिूत हनु ुपदर्छ । 
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(५) िनविृ भरण पाउने िनजामती पदमा ःथायी िनयिुक्त गदार् लोक सेवा आयोगको परामशर् अिनवायर् 
हनेु: संिवधानको  धारा २४३ को उपधारा (५) मा “नेपाल सरकारबाट िनविृ भरण पाउने 
पदमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िबना ःथायी िनयिुक्त गिरने छैन” भनी ःप  व्यवःथा 
गिरएको छ । सोही व्यवःथा अनसुार संघीय िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका पदमा 
ःथायी िनयिुक्त गदार् लोक सेवा आयोग तथा ूदेश र ःथानीय तहका िनजामती र अन्य 
सरकारी सेवाको ःथायी पदमा िनयिुक्त गदार् ूदेश लोक सेवा आयोगको परामशर् र 
िसफािरसमा िलने िस ान्त अवलम्वन गनुर् पदर्छ । 

(६) िनविृ भरण कोषको व्यवःथाः संघ¸ ूदेश र ःथानीय तहका कमर्चारीह को िनविृ भरणको 
दाियत्वलाइर् योगदानकारी बनाउन ूत्येक कमर्चारीले पाउने तलवबाट क ा हनेुगरी िनि त 
ूितशत योगदान गराइर् सरकारले त्यि  नै रकम थप गरी जम्मा हनेु योगदानमा आधािरत 
िनविृ भरण कोष ःथापना गनुर्  पदर्छ । 

(७) िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कमर्चारीको िनयिुक्त, बढुवा, िवभागीय कारवाही, सेवा 
शतर् सम्बन्धी कानून र िस ान्तको िवषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िलन ु पन : 
संिवधानको धारा २४३ को उपधारा (६) मा संघीय िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका 
कमर्चारीको िनयिुक्त, बढुवा, िवभागीय कारवाही, सेवा शतर् सम्बन्धी कानून र िस ान्तको 
िवषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िलन ुपन व्यवःथा रहेको छ। सोही अनसुार ूदेश र 
ःथानीय तहका िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कमर्चारीको िनयिुक्त, बढुवा, 
िवभागीय कारवाही, सेवा शतर् सम्बन्धी कानून र िस ान्तको िवषयमा समेत ूदेश लोक सेवा 
आयोगको परामशर् िलन ुपन व्यवःथा गनुर् पदर्छ। संिवधानको धारा २४३ को उपधारा (४) 
बमोिजम कुनै संगिठत संःथाको सेवाका कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून र त्यःतो 
सेवाका पदमा बढुवा र िवभागीय कारवाही गदार् अपनाउन ुपन सामान्य िस ान्तको िवषयमा 
लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनपुन व्यवःथा भए बमोिजम ूदेश तथा ःथानीय तहमा समेत 
सोही बमोिजम गनुर् पदर्छ ।  

(८) एक तह वा ूकारको िनजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट अक  तह वा ूकारको सेवामा 
सेवा पिरवतर्न वा ःथानान्तरण गदार् लोक सेवा आयोगको परामशर् िलन ुपन: संिवधानको धारा 
२४३ को उपधारा (६) को  खण्ड (घ) मा कुनै एक ूकारको संघीय िनजामती सेवाको 
पदबाट अक  ूकारको संघीय िनजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघीय 
िनजामती सेवामा स वा वा बढुवा गदार् वा ूदेश िनजामती सेवाको पदबाट संघीय िनजामती 
सेवाको पदमा वा संघीय िनजामती सेवाको पदबाट ूदेश िनजामती सेवाको पदमा सेवा 
पिरवतर्न वा ःथानान्तरण गदार् उम्मेदवारको उपयकु्तताको िवषयमा लोक सेवा आयोगको 
परामशर् िलन ुपन व्यवःथा रहेको छ । धारा २४३ को उपधारा (६) को खण्ड (ङ) मा 
लोक सेवा आयोगको परामशर् िलन ुनपन अवःथाको पदमा बहाल रहेको कमर्चारीलाई लोक 
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सेवा आयोगको परामशर् िलन ुपन अवःथाको पदमा ःथायी स वा वा बढुवा गन िवषयमा पिन 
लोक सेवा आयोगको परामशर् िलन ुपन ूावधान रहेको छ। सो अनसुार संघीय िनजामती 
सेवा, ूदेश िनजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवा सम्बन्धी कानून िनमार्ण गदार् यस 
िस ान्तको अवलम्वन गनुर् पदर्छ । यस िस ान्तलाई ःथानीय तहमा पिन अनशुरण गनर् 
आवँयक छ। 

(९) संघीय इकाइबीच सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वय कायम गनर् संघ, ूदेश र ःथानीय तहका 
िनजामती र अन्य सरकारी सेवाह को अन्तरसम्बन्ध िनधार्रण गन: संिवधानको धारा ५१ को 
खण्ड (ख) को देहाय (६) मा “संघीय इकाइबीच िजम्मेवारी, ॐोत साधन र ूशासनको 
साझेदारी गद समुधरु र सहयोगात्मक सम्बन्धको िवकास र िवःतार गन” नीित िलइने कुरा 
उल्लेख छ । धारा २३२ मा “संघ, ूदेश र ःथानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकािरता, 
सहअिःतत्व र समन्वयको िस ान्तमा आधािरत हनेुछ” भिनएको छ । सो अनसुार संघ, ूदेश 
र ःथानीय तहका िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह बीच ूशासिनक साझेदारी र 
सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्धको अपेक्षा गिरएको छ । िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा 
सम्बन्धी ऐन, कानून र नीित िनमार्ण गदार् यःतो अन्तरसम्बन्धको ूत्याभिूत गिरन ुपदर्छ । 
सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्धको लािग िनम्न िवषयमा ध्यान िदन ुज री छ: 
(क) संघले नीित िनमार्ण, मापदण्ड िनधार्रण, शासकीय ूवन्ध र िनयमनकारी भिूमका, 

ूदेशले समन्वय, िवकास िनमार्ण र कायार्न्वयनको भिूमका र ःथानीय तहले ःथानीय 
िवकास र सेवा ूवाहको भिूमका िनवार्ह गनगरी संघ, ूदेश र ःथानीय तहको 
कायर्िवभाजन र अन्तरसम्बन्ध िवकास गन ।  

(ख) सहकािरतामूलक, सहयोगात्मक र समन्वयात्मक संघीयताको अवधारणा अनसुार तीनै 
तहका िनजामती र अन्य सेवाह को  आधारभतू मूल्यमान्यता, मापदण्ड र मागर्दशर्क 
िस ान्तह मा एक पता कायम गन। 

(ग) संघीय िनजामती सेवासम्बन्धी कानूनले अवलम्वन गरेका  आधारभतू मूल्यमान्यता, 
मापदण्ड र मागर्दशर्क िस ान्तह मा आधािरत रहेर नै ूदेश र ःथानीय सेवा तथा 
अन्य सरकारी सेवा सम्वन्धी कानून तजुर्मा गन । 

(घ)  संघ, ूदेश र ःथानीयतहबीच सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वय कायम गनर् ूदेश 
िनजामती सेवाका केही पदह मा संघीय िनजामती सेवाका कमर्चारी रहने र ःथानीय 
सेवाका केही पदह मा ूदेश िनजामती सेवाका कमर्चारी रहने व्यवःथा गनर् उपयकु्त  
हनेु । 

सावर्जिनक ूशासनका ूचिलत िस ान्त र मान्यताह  : 

संघीय िनजामती सेवा¸ ूदेश िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा ऐनह  तजुर्मा गदार् सावर्जिनक 
ूशासनका देहाय अनसुारका िस ान्त र मान्यताह को पालना गनुर् आवँयक छ: 
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(१) िनरन्तरता र ःथाियत्व: सरकार पिरवतर्न हुँदा समेत सेवा ूवाहको कायर्लाई िनरन्तरता िदन 
ःथायी सरकारको पमा रहने िनजामती सेवामा िनरन्तरता र ःथाियत्व सिुनि त हनु ु 
पदर्छ ।  

(२) राजनीितक र ूशासिनक िजम्मेवारीको ःप ता: संघ, ूदेश र ःथानीय तीनै तहमा िनवार्िचत 
पदािधकारी र कमर्चारीह को काम¸ कतर्व्य र िजम्मेवारी कानूनमा नै ःप  गिरन ुपदर्छ ।  

(३) लोकतािन्ऽक मूल्य, मान्यता र िस ान्तमा समिपर्त िनजामती सेवा: संिवधानले ूत्याभतू गरे 
अनसुार िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह  लोकतािन्ऽक मूल्य, मान्यता र िस ान्तूित 
समिपर्त हनु ु  पदर्छ । सो अनसुार सरकारी सेवामा सावर्जिनक जवाफदेही, पारदिशर्ता, 
सहभािगता र सशुासनयकु्त ूणाली कायम हनु ुपदर्छ ।  

(४) सावर्जिनक जवाफदेही िनधार्रण: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कमर्चारीह को काम 
कतर्व्य, अिधकार र िजम्मेवारी िनधार्रण गदार् उनीह को सावर्जिनक जवाफदेही ःप  िकटान 
गनुर् पदर्छ।उनीह को कानूनी, ूशासकीय, िव ीय, पेशागत र नैितक जवाफदेहीको िनधार्रण 
ःप  पमा गनुर् पदर्छ । 

(५) सूचनाको हक र पारदिशर्ताः संिवधानको धारा ५१ को खण्ड (ख) को देहाय (४) मा शासन 
व्यवःथा नीित अन्तगर्त अन्य कुराको अितिरक्त सावर्जिनक ूशासन पारदशीर् हनुपुन उल्लेख 
छ । संिवधानको धारा २७ मा नागिरकलाई आफ्नो वा सावर्जिनक सरोकारको कुनै पिन 
िवषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हनेुछ भ े व्यवःथा छ । िनजामती सेवा र अन्य 
सरकारी सेवा सम्वन्धी नीित तथा कानून तजुर्मा गदार् पारदिशर्ता र सूचनाको हकको पालना 
सिुनि त गनुर् पदर्छ । 

(६) दक्ष, सक्षम र ूिविधमैऽी िनजामती सेवाः संघ, ूदेश र ःथानीय सरकार अन्तगर्तका सरकारी 
सेवाह  दक्ष, सक्षम र ूिविधमैऽी हनु ुपदर्छ । 

(७) िविश ीकृत सेवा समूह रहने: संघ, ूदेश र ःथानीय िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह  
अन्तगर्त िविश ीकृत सेवा समूह रहने व्यवःथा गरी कमर्चारीह को विृ िवकास सोही 
समूहिभऽ हनेुगरी कानून िनमार्ण गनुर् पदर्छ।यसको िनिम  संघीय र ूादेिशक िनजामती सेवा 
ऐनह  अन्तगर्त सेवा समूह सम्बन्धी िनयमावाली तजुर्मा गनुर्पदर्छ।तीनै तहका एक सेवा वा 
समूहबाट अक  सेवा वा समूहमा पिरवतर्न गदार् लोक सेवा आयोग वा ूदेश लोक सेवा 
आयोगको परामशर् अिनवायर् गिरन ुपदर्छ ।  

(८) सेवा ूवाहमा ूितव  िनजामती सेवा: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कमर्चारीह  
सेवा ूवाह र िवकास िनमार्णमा ूितव  हनु ुपदर्छ ।  

(९) ूभावकारी सावर्जिनक सेवा ूवाह: सेवामाहीले समयमै गणुःतरीय र ूभावकारी सावर्जिनक 
सेवा पाउने सिुनि तता हनेु कानूनी ूत्याभिूत हनु ुपदर्छ ।  
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(१०) योग्यता ूणालीमा आधािरत िनजामती सेवा: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह मा 
िनयिुक्त, बढुवा र विृ  िवकास योग्यता ूणाली (Merit System) मा आधािरत हनु ुपदर्छ । 
समावेशी िनयिुक्तमा पिन योग्यतम व्यिक्त छािनने सिुनि तता हनु ुपदर्छ । िनजामती सेवा र 
अन्य सरकारी सेवाह  योग्यता र व्यवसाियक क्षमतामा आधािरत हनु ुपदर्छ । 

(११) उच्च मनोवल र उत्ूरेणासिहतको िनजामती सेवा: तीनै तहका सरकारह को लािग उच्च 
मनोवल र उत्ूरेणासिहतको िनजामती सेवा आवँयक हनु्छ । सेवासम्बन्धी कानून िनमार्ण 
गदार् यसमा ध्यान िदन ु पदर्छ  

(१२) पेशागत मयार्दा र आचरणयकु्त िनजामती सेवा: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा रहने 
कमर्चारीह  पेशागत मयार्दा र आचरणमा रहन ुपदर्छ । कमर्चारीह को आचरण सम्बन्धी 
व्यवःथा कानूनमा नै तोिकन ुपदर्छ।  

(१३) नितजामखुी कायर्सम्पादन ूणालीयकु्त िनजामती सेवा: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा 
रहने कमर्चारीह को सेवा नितजामखुी कायर्सम्पादन ूणालीबाट स ालन हनु ु पदर्छ । 
यसको लािग वःतगुत र नितजामखुी कायर्सम्पादन करार ूणाली अवलम्वन गनुर्पदर्छ । 
कायर्सम्पादन मूल्या न ूणालीलाई सरल, सहभािगतामूलक र पारदशीर् बनाउनकुा साथै 
कमर्चारीको स वा, बढुवा र विृ िवकासमा आव  गनुर्  पदर्छ । यसैगरी देहायको व्यवःथा 
सिुनि त गनुर् पदर्छ:  
(क) वःतिुन  कायर् सम्पादन मूल्या न ूणालीको िवकास गन ।  
(ख) िविभ  सरकारी सेवाका कमर्चारीको अवकाशको उमेरमा एक पता कायम गन ।  
(ग) सावर्जिनक सेवामा सदाचार ूणाली िवकास गन ।  
(घ) एउटै छानामिुनबाट एकीकृत सेवा ूवाहको व्यवःथा िमलाउने ।  
(ङ) कायर्सम्पादनमा आधािरत दण्ड र परुःकारको व्यवःथा गन। 
(च) उपभोक्ता मूल्य सूचाका  समेतको आधारमा आविधक पमा तलव विृ  र सिुवधा 

पनुरावलोकनको व्यवःथा गन। 
(छ) योगदानमा आधािरत कमर्चारी कल्याण कोषको व्यवःथा गरी कमर्चारीको ःवाःथ्य, 

िशक्षा, आवास लगायतका सामािजक सरुक्षाको सिुनि त गन । 
(ज) नितजामखुी र जनमखुी सावर्जिनक ूशासनको िवकास गनर् क्षमता अिभविृ  गद 

बहशुीपयकु्त जनशिक्त ूणाली िवकास गन ।  
(झ) ूदेश र ःथानीय तहका सेवालाई तहगत ूणालीमा आधािरत बनाउने । 

(१४) अनमुानयोग्य विृ िवकासको अवसर: िनजामती सेवामा स वा, बढुवा र विृ िवकास 
अनमुानयोग्य हनु ुपदर्छ।  
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(१५) सेवा सरुक्षाको ूत्याभिूत: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवािभऽ रहने कमर्चारीह को 
सेवा कानून बमोिजम सरुिक्षत हनुपुदर्छ । सेवा सम्बन्धी कानून िनमार्ण गदार् िव मान सेवा 
सरुक्षाका ूावधानह लाई िनरन्तरता िदन ुपदर्छ ।   

(१६) समान पहुंचको िस ान्त: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह मा सबै नागिरकह लाई 
समान पहुँच र अवसर ूदान गनुर् पदर्छ ।  

(१७) िविवधताको सम्मानजनक व्यवःथापन: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवािभऽ नेपालको 
क्षेऽीय, जाितगत, सांःकृितक, भािषक र लैि क िविवधताको सम्मानजनक व्यवःथापन गनुर् 
पदर्छ । यसको लािग आरक्षण ूणालीबाट सेवामा ूवेश गनह लाई भेदभाव नहनेुगरी 
समान अवसर र क्षमता िवकास गनुर् पदर्छ । आरक्षण र सकारात्मक िवभेद सम्बन्धी 
ूावधानको ूत्येक दश बषर्मा पनुरावलोकन गन व्यवःथा गनुर्पछर्। 

(१८) लैि क, अपा ता एवं समावेसीमैऽी कायर्वातावरणः सावर्जिनक िनकायह का संरचना एवं 
कायर्वातावरण र सेवा ूवाह ूणालीलाई लैि क, अपा ता एवं समावेसीमैऽी वनाउन ु 
पदर्छ । 

(१९) अन्तरार्ि य ःतरमा ूितःपधीर् िनजामती सेवाको िवकास: नेपालको िनजामती सेवालाई 
अन्तरार्ि य ःतरमा ूितःपधीर् बनाउँदै कम्तीमा पिन दिक्षण एिसयाका अन्य मलुकुह को 
सरकारी कमर्चारीह  सरह व्यवसाियक र क्षमतायकु्त बनाउन ु पदर्छ । यसका लािग 
कायर्सम्पादन र तलव, सिुवधा आिद समेत सोही अनु प ूितःपधीर् हनु ुपदर्छ । 

(२०) तािलम तथा क्षमता िवकासः कमर्चािरको ूितःपधार्त्मक क्षमता अिभबिृ  गनर् सबै तहमा 
अिनवायर् तालीमको व्यवःथा गनुर् पदर्छ । यसको लािग िनकायिपच्छे अलग अलग रहेका  
िव मान तािलम ूदायक संःथाह  िवषयगत ूकृितका आधारमा एकीकृत हनेुगरी 
पनुःसंरचना गनुर्का साथै ःवदेशी तथा वैदेिशक तालीम, उच्च िशक्षा र अध्ययन अवलोकन 
ॅमणका अवसरह  संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा समान र न्यायोिचत िवतरण गिरन ु 
पदर्छ ।  

(२१) ूशासकीय अदालतको व्यवःथा: कमर्चारीको गनुासो सु े संयन्ऽ र सावर्जिनक ूशासनिभऽ 
सशुासन कायम गनर् कमर्चारी ूशासन सम्बन्धी िववादको ूशासकीय न्यायका मान्य 
िस ान्त अनसुार शीय िन पण गनर् एक अिधकारयकु्त िविश ीकृत ूशासकीय न्यायािधकरण 
(अदालत) रहने व्यवःथा गनुर्  पदर्छ ।   

(२२) कमर्चारी ूशासन सम्बन्धी केन्िीय िनकाय: देशको समम मानवॐोत िवकास योजना बनाई 
कायार्न्वयन गनर् र िनजामती कमर्चारीह को व्यवःथापन र स ालनका लािग कमर्चारी 
ूशासन सम्बन्धी केन्िीय िनकाय (Central Personnel Agency) आवँयक हनु्छ । यःतो 
िनकाय ूदेश तहसम्म ःथापना गनुर् पन देिखन्छ।  
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(२३) सबल, सक्षम र नागिरकमैऽी ःथानीय संयन्ऽ: ःथानीय सरकारलाई जनमखुी, नितजामखुी र 
ूभावकारी बनाउन सम्बिन्धत कानूनमा ःथानीय तहलाई सक्षम, सबल र नागिरकको 
िव ासको आधारःतम्भ बनाउने  गरी व्यवःथा गनुर् आवँयक छ । जनशिक्तको उच्च 
मनोबल कायम गनर् विृ िवकास र उत्ूरेणा ूदान गन गरी समयोिचत कमर्चारी ूशासनको 
व्यवःथापन गनुर् पछर् ।   

 
 

* * * 
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पिरच्छेद - ६ 
िनजामती सेवाको राि य नीित, २०७४ 5 

पृ भिूम : 

नेपालको संिवधानले संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको माध्यम ारा मलुकुमा 
िदगो शािन्त, सशुासन, िवकास र समिृ को अपेक्षा गरेको छ । संिवधानले शासकीय संरचनालाइर् 
तीन तहमा िवभाजन गरी संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा राज्यशिक्तको ूयोग संिवधान र कानून 
बमोिजम हनेु व्यवःथा गरेको छ । संिवधानमा शासकीय कायर् स ालनका लािग संघमा संघीय 
िनजामती सेवा, ूदेशमा ूदेश िनजामती सेवा र ःथानीय तहमा ःथानीय सेवा रहने व्यवःथा गिरएको 
छ । संिवधानमा तीनै सघीय इकाइबीच आपसी समन्वय, सामन्जःय र अन्तरसम्बन्धको 
अपिरहायर्तालाइर् आत्मसात गिरएको छ । संिवधानले संघ, ूदेश र ःथानीय तहबीचको सम्बन्ध 
सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वयको िस ान्तमा आधािरत हनेु मान्यतालाई आत्मसात गद िनजामती 
सेवा र अन्य सरकारी सेवाको ःव प, संरचना र व्यवःथापनका सम्बन्धमा मागर्दशर्न गरेको छ । 
संिवधानले अपेक्षा गरे अनसुार तीनै तहको शासन स ालन गनर् िनजामती सेवा तथा अन्य सरकारी 
सेवाको गठन र स ालनका सम्बन्धमा राि य नीितको अपिरहायर्ता रहेको छ । उिल्लिखत 
पृ भिूममा िनजामती सेवाको राि य नीित देहाय बमोिजम हनेुछ: 

दीघर्कालीन ् सोच : संघीय लोकतािन्ऽक व्यवःथा अनकूुल समावेशी¸ ःवच्छ¸ सक्षम र जनमखुी 
िनजामती सेवा । 

उ ेँ य :िनजामती सेवाको राि य नीितका उ ेँयह  िनम्न बमोिजम हनेुछन ्: 
(क) संघीय र ूादेिशक िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा गठन र स ालनका सम्बन्धमा 

सामन्जःय र अन्तरसम्वन्ध कायम गनर् आधारभतू मागर्दशर्न गन ।     
(ख) जनमूखी, नितजामूखी र गितशील िनजामती सेवाको िवकास गरी ूभावकारी सेवा ूवाह 

र सशुासनको ूत्याभिूत गन ।  

(ग) योग्यता ूणाली र कायर्सम्पादनमा आधािरत व्यवसाियक, उच्च मनोबल र सदाचारयकु्त 
िनजामती सेवाको िवकास गन ।  

 

 

                                                            
5 यस सिमितले िमित २०७४/०४/२२ मा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको । 
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नीितह : िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका लािग िनम्न नीितह  अवलम्वन गिरनेछ :  

१. संघ¸ ूदेश र ःथानीय तहको लािग छु ाछु ै सेवा:  
(क) संघीय ूणाली अनकूुलको िनजामती सेवाको िवकास गनर् संघ¸ ूदेश र ःथानीय तहको 

लािग छु ाछु ै सेवा गठन गिरनेछ।  
(ख) संघीय िनजामती सेवा¸ ूदेश िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा अन्तगर्त आवँयकतानसुार 

िविभ  सेवाह को गठन गिरनेछ।  
(ग) सरकारी कोषबाट तलव पाउने गरी ःथानीय सेवाको पदमा ःथायी िनयकु्त हनेु 

कमर्चारीको भनार् ूदेश लोकसेवा आयोगको िसफािरशमा गिरनेछ ।  
(घ) संघीय िनजामती सेवा ौेणीगत ूणालीमा र ूदेश तथा ःथानीय सेवा तहगत ूणालीमा 

आधािरत हनेुछ ।   
(ङ) संघीय र ूादेिशक िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा स ालनका सम्बन्धमा आधारभतू 

मूल्य मान्यता, मापदण्ड र मागर्दशर्क िस ान्तह मा एक पता कायम गिरनेछ ।  

२. अन्तरसेवा सम्बन्ध:  
(क) संघीय तथा ूादेिशक िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा गठन एवं स ालनका िस ान्त र 

मापदण्डमा एक पता कायम गिरनेछ।     
(ख) संघ¸ ूदेश र ःथानीय तहका िनजामती सेवाबीच सहकािरता¸ सह-अिःतत्व र 

समन्वयको आधारमा अन्तरसम्वन्ध कायम गिरनेछ ।  
(ग) लोक सेवा आयोगको परामशर्मा संघ र ूदेश बीच िनजामती सेवाका कमर्चारीह को 

ःथानान्तरण हनुसक्ने व्यवःथा गिरनेछ ।  
(घ) संघ, ूदेश वा ःथानीय तहका सेवाका िनि त ूितशत पदमा अन्य तह तथा सेवाका 

कमर्चारीह ले अन्तरसेवा ूितःपधार्को आधारमा बढुवा हनु पाउने व्यवःथा गिरनेछ । 
(ङ) संघीय िनजामती सेवा¸ ूदेश िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा बीचको अन्तरसम्बन्ध 

कायम गनर् आवँयक कानून बनाइ लाग ुगनर् सिकनेछ ।  

३. कमर्चारी समायोजन:  
(क) रा सेवक िनजामती कमर्चारीह लाई संघीय कानून बमोिजम संघ, ूदेश र ःथानीय 

तहमा समायोजन गिरनेछ ।  
(ख) कमर्चारीह को समायोजन गदार् िनि त मापदण्डको आधारमा गिरनेछ ।  
(ग) समायोजन हनेु िनजामती कमर्चारीह को समायोजन हुँदाका बखत कायम रहेको तलब¸ 

भ ा¸ उपदान िनवृ भरण उपचार खचर् र अन्य सिुवधा सम्बन्धी सेवाका शतर्ह मा 
ूितकूल असर पन गरी कानून बनाइने छैन ्।  



28 
 

४. सेवा समूहको िवभाजन:  
(क) ूत्येक तहका िनजामती सेवामा पेशागत िविश ताको आधारमा िविभ  सेवा र सो 

अन्तरगत आवँयकता अनसुार समूह तथा उपसमूह रहन सक्नेछन ्। 
(ख) ूत्येक सेवा, समूह तथा उपसमूहिभऽ कमर्चारीह को विृ  िवकासको समिुचत ूबन्ध 

गिरनेछ।   

५. सेवा ूवेश:  
(क) िनजामती सेवामा योग्यता ूणाली, खलु्ला ूितःपधार् र समानपुाितक समावेशी 

िस ान्तका आधारमा ूवेश गराइने छ ।  
(ख) िनजामती सेवामा सबै नागिरकह लाई समान पहुँच र अवसर सिुनि त गिरनेछ ।  
(ग) िनजामती सेवामा ूितभावान र उत्कृ  जनशिक्तको आकषर्ण बढाउन सेवा ूवेशका 

लािग ूोत्साहनका िविभ  उपाय अवलम्वन गिरनेछ ।  

६. समावेशीकरण:  
(क) समाजको िविवधताको सम्मानयकु्त व्यवःथापन हनेुगरी िनजामती सेवाको िवकास 

गिरनेछ । 
(ख) समानपुाितक समावेशी ूितिनिधत्व समान पमा लिक्षत वगर्मा पयुार्उन मापदण्ड िनधार्रण 

गिरनेछ। 
(ग) िनजामती सेवामा आरिक्षत ूितिनिधत्वको अवसर एक व्यिक्तलाई एकपटक माऽ ूदान 

गन गरी िविध िनधार्रण गिरनेछ । 
(घ) समावेशी ूणालीबाट सेवा ूवेश गनह लाई भेदभाव नहनेुगरी समान अवसरको 

सिुनि तता गद िवशेष तालीम तथा क्षमता िवकास कायर्बम स ालन गिरनेछ । 
(ङ) सावर्जिनक िनकायह का संरचना, कायर्वातावरण र सेवा ूवाह ूणालीलाई 

लैि क,अपा ता एवम ्समावेशीमैऽी बनाइने छ । 
(च) आरक्षण सम्बन्धी व्यवःथाको आविधक पमा पनुरावलोकन गिरनेछ । 

७. दरवन्दी:  
(क) िविभ  तहमा रहने सरकारी संगठन र सेवाका लािग आवँयक पन दरवन्दीको िसजर्ना 

नेपाल सरकारले ःवीकृत गरेको कायर्िवःततृीकरण ूितवेदन, कायर्िव षेण र संगठन 
तथा व्यवःथापन (O&M) अध्ययनको आधारमा गिरनेछ ।  

(ख) िविभ  सेवा समूह र ौेणीका कमर्चारीको संख्यात्मक आवँयकताको पिहचान, 
कायर्िजम्मेवारी र कायर्बोझको लेखाजोखा र ूक्षेपण गरी कायार्लयगत दरवन्दीको 
व्यवःथा गिरनेछ ।  
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(ग) संघ, ूदेश र ःथानीय सेवाह लाई मलुकुको आिथर्क क्षमता अनकूुल छिरतो आकारको 
बनाइनेछ।  

(घ) िनजामती सेवाका सबै पदह को कायर् िववरण अ ाविधक गिरने छ । कायर्िववरण 
िबना कुनै पिन पद िसजर्ना र पदःथापन गिरने छैन । 

८. स वा तथा पदःथापन:  
(क) िनजामती सेवामा स वा तथा पदःथापन प ितलाई बःतगुत, पारदशीर् र 

अनमुानयोग्य बनाइनेछ।  
(ख) स वालाई अनमुानयोग्य बनाउन िनजामती कमर्चारीह लाई कुनै पदमा स वा गदार् 

नै खिटएको पदमा कायर्काल समा  भएपिछ पदःथापन वा स वा हनेु अक  
ःथानको जानकारी िदइनेछ।  

९. कायर्सम्पादन मूल्याकंन:  
(क) िनजामती सेवामा कायर्सम्पादन मूल्यांकन ूणालीलाई बःतगुत र नितजामा आधािरत 

बनाईने छ।  
(ख) नेततृ्वदायी तहका िनजामती सेवाका कमर्चारीसंग कायर्सम्पादन सम्झौता गरी सोही 

आधारमा कायर्सम्पादन मूल्यांकन गिरनेछ । 

(ग) कायर्कारी पदमा रहने िनजामती कमर्चारीको नेततृ्व परीक्षण सम्बन्धी िवशेष ूणाली 
लागू गिरनेछ।  

(घ) िनजामती सेवामा कायार्सम्पादनको आधारमा दण्ड र परुःकारको व्यवःथालाई 
ूभावकारी बनाइने छ। 

(ङ) सेवामाही सन्तिु  सवक्षण समेतको आधारमा कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्या न गन 
प ित िवकास गिरनेछ । 

१०. जवाफदेही प ित: 
(क) िनजामती सेवामा जवाफदेही प ितको सिुनि तता गिरनेछ । 

(ख) िनजामती सेवाका कमर्चारीह को काम कतर्व्य, अिधकार र िजम्मेवारी िनधार्रण गदार् 
उनीह को कानूनी, पेशागत, ूशासकीय र िव ीय जवाफदेही कानून बमोिजम ःप  
िकटान गिरनेछ ।  

(ग) आफ्नो कायार्लयिभऽ सशुासन कायम गराउने िजम्मेवारी कायार्लय ूमखुको हनेुछ । 
कायार्लयिभऽ हनेु अिनयिमतता र िवकृितका सम्बन्धमा कायार्लय ूमखुलाई समेत 
िजम्मेवार बनाइनेछ । 
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११. आचरण र सदाचार:  
(क) िनजामती कमर्चारीह को पेशागत मयार्दा र आचरणका िवषयह  कानून बमोिजम 

िनधार्रण गिरनेछ।  
(ख) िनजामती सेवािभऽ सदाचार ूणाली सु ढ गनर् राि य सदाचार नीित तजुर्मा गरी लागू 

गिरनेछ। 

(ग) िनजामती सेवािभऽ ॅ ाचारूित “शून्य सहनशीलता”को नीित अवलम्वन गिरनेछ ।   

१२. कायर्उत्ूरेणा र मनोवल:  
(क) िनजामती कमर्चारीह को कायर्उत्ूरेणा र मनोवल उच्च राख्न िविभ  उपायह  

अवलम्वन गिरनेछ। 
(ख) िनजामती सेवाको गिरमा उच्च राख्न सेवामा कामको मयार्दाको सम्बधर्न गिरनेछ ।  
(ग) िनजामती कमर्चारीलाई उत्ूिेरत र मनोवलयकु्त तलु्याउन सोही अनकूुलको तलव 

सिुवधा र विृ  िवकासका पयार्  अवसर उपलव्ध गराइनेछ । 
(घ) िनजामती कमर्चारीको कायर्उत्ूरेणा र मनोवल अिभविृ  हनेु िकिसमका कायर्बमह  

लागू गिरनेछ।  
(ङ) िनविृतभरण ूणालीलाइर् योगदानमा आधािरत बनाइनेछ ।  

१३. िनजामती सेवाका सेवा शतर् सम्बन्धी िस ान्त:  
(क) िनजामती सेवाका सबै सेवा समूहको लािग िनयिुक्त, स वा, पदःथापन, बढुवा, सेवा 

सिुबधा, अवकाश, िवभागीय सजाय र पनुरावेदन सम्बन्धी सेवाका िस ान्त र शतर् 
समान हनेु गरी कानूनमा व्यवःथा गिरनेछ ।  

(ख) िनजामती सेवाको िस ान्त र सेवाको शतर् सम्बन्धी कानून िनमार्ण र संशोधन गदार् 
लोक सेवा आयोगको परामशर् िलईनेछ । 

(ग) ूचिलत सिुवधाह मा ूितकूल असर पनगरी िनजामती कमर्चारीको सेवाको शतर् 
सम्बन्धी कानून िनमार्ण वा संशोधन गिरने छैन।  

(घ) िनजामती सेवा सम्बन्धी कानून िनमार्ण गदार् कमर्चारीको सेवा सरुक्षा सिुनि त  
गिरनेछ । 

(ङ) कुनै पिन िनजामती कमर्चारीलाई सफाईको मौका निदई िवभागीय सजाय गिरने छैन। 
(च) संघ ूदेश र ःथानीय तीनै तहका सेवामा पूवार्नमुानयोग्य विृ  िवकास प ित सिुनि त 

गिरनेछ। 
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१४. तािलम:  
(क) िनजामती कमर्चारीह को ान, सीप र दक्षता अिभबिृ  गनर् योजनाव  पमा सबै 

िनजामती कमर्चारीह लाई तािलम िदइनेछ । 

(ख) िनजामती कमर्चारीलाई सेवा ूवेशको आधारभतू तािलमको व्यवःथा गिरनेछ । 

(ग) कमर्चारीको योग्यता, सीप, दक्षता र अनभुवको अिधकतम उपयोग गनर् तािलम िलएका 
कमर्चारीले तािलम िलएपिछ सो तािलमसंग सम्बिन्धत काममा िनि त अविधसम्म काम 
गनुर् पन गरी व्यवःथा गिरनेछ । 

(घ) िनजामती कमर्चारीलाई बहसुीपयकु्त तािलम िदइनेछ । 

(ङ) संघीय संरचना अनु प तालीम ूदायक संःथाह को पनुसर्ंरचना गरी आवँयकता 
अनसुार एकीकरण र संःथागत सु ढीकरण गिरनेछ । नेपाल ूशासिनक ूिशक्षण 
ूित ानको संःथागत क्षमता सु ढ गरी उत्कृ ताको नमूना (Centre of Excellence) को 
पमा िवकास गिरनेछ । 

(च) वैदेिशक तािलम, उच्च िशक्षा र अध्ययन अवलोकन ॅमणका अवसरह  संघ, ूदेश र 
ःथानीय तहमा न्यायोिचत िवतरण गिरनेछ ।  

१५. मानव संशाधन िवकास योजना:  
(क) िनजामती सेवाको माग र आवँयकताको पिहचान गरी योजनाव  र व्यविःथत 

पिरपूितर्का लािग मानव संशाधन िवकास योजना तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरनेछ ।  
(ख) िनजामती सेवामा मानवॐोत िवकासका लािग नीितगत मागर्दशर्न, योजना तजुर्मा तथा 

कायार्न्वयनको अनगुमन गनर् िवशेष संयन्ऽ ःथापना गिरनेछ ।  

१६. कमर्चारी यिुनयन: 
(क) कायर्कारी िनणर्य तहमा रहने बाहेक अन्य िनजामती कमर्चारीह ले पेशागत हक 

अिधकार र कमर्चारी कल्याणको सम्बन्धमा कानून बमोिजम सामूिहक सौदाबाजी र 
सामािजक सम्वाद गनर् पाउने गरी एक कमर्चारी यिुनयनको ब्यवःथा गिरनेछ ।  

(ख) कमर्चारी यिुनयनमा आव  सदःय वा पदािधकारीह ले राजनीितक कृयाकलाप गनर् 
नपाउने गरी कानून बमोिजम तोिकएको आचरणका िनयमह  पालना गनुर्पन छ ।  

१७. सेवा ूवाह:  
(क) नागिरकलाई सरल, सहज र सलुभ ढंगले सेवा ूवाह गनुर् िनजामती कमर्चारीको ूमखु 

कतर्व्य हनेुगरी कानून ारा िवशेष व्यवःथा गिरनेछ ।   
(ख) िनजामती कमर्चारीह ले सेवा ूवाह गदार् सहभािगता, पारदिशर्ता, उ रदाियत्व लगायत 

सशुासनका िस ान्तह  अवलम्वन गनुर्पन व्यवःथा गिरनेछ । 
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(ग) सावर्जिनक सेवालाई ूभावकारी बनाउन सेवा ूवाह ूिबयामा सूचना तथा स ार 
ूिविधको अिधकतम ्ूयोग गरी िव तुीय शासन ूणालीको िवकास गिरनेछ । 

(घ) सेवा ूवाहमा नवन्वेषण (Innovation) र नवीन ूिविधको उपयोगलाई ूोत्साहन 
गिरनेछ ।  

१८. कमर्चारी ूशासन िनकाय:  
(क) केिन्िय कमर्चारी िनकाय: संघ र ूदेशमा िनजामती सेवाको नीित िनधार्रण, समन्वय र 

व्यवःथापनका लािग संघ र ूदेशमा छु ाछु ै कमर्चारी िनकाय (Central Personnel 
Agency) ह  रहनेछन ्। संघ र ूदेशमा कमर्चारी िनकाय सम्वन्धी काम तोिकएको 
िनकायबाट गिरनेछ। ूदेश कमर्चारी िनकायले ःथानीय सेवाका कमर्चारी िनकायको 
कायर् समेत गनछ। 

(ख) सेवा स ालन गन िनकाय: संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा िविभ  सेवा तथा समूहको 
स ालनका लािग सेवा स ालन गन िनकाय तोकी सो िनकायको क्षमता िवकास 
गिरनेछ ।  

(ग) कमर्चारी अिभलेखालय: संघीय तथा ूदेश िनजामती सेवा र ःथानीय सेवाका दरवन्दी र  
कमर्चारीह को अिभलेख राख्न संघ र ूदेशमा अिभलेखालयको व्यवःथा गिरनेछ । 

१९. लोक सेवा आयोग र न्याय सेवा आयोग:  
(क) संघ र ूदेश लोक सेवा आयोग र न्याय सेवा आयोगको संःथागत सु ढीकरण र 

क्षमता िवकास गिरनेछ । 
(ख) ूदेश लोक सेवा आयोग र ूदेश न्याय सेवा आयोगको कानून िनमार्ण गदार् लोक सेवा 

आयोग र न्याय सेवा आयोगसंग सम्विन्धत संघीय कानूनमा अन्तिनर्िहत िस ान्त 
अवलम्बन गिरनेछ। 

(ग) ःथानीय सेवाका कमर्चारीह को भनार् ूदेश लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा  
गिरनेछ । 

२०. अवकाशूा  िनजामती कमर्चारीको ान, सीप र अनभुवको उपयोग:  अवकाश ूा  
िनजामती कमर्चारीको ान, सीप र अनभुवलाई रा  िहतमा समिुचत उपयोग गनर् आवँयक 
सेवा िलइनेछ ।  

२१. गनुासो व्यवःथापन: िनजामती कमर्चारीको पीरमकार् र गनुासो सनुवुाइ गनर् उिचत व्यवःथा 
गिरनेछ। 
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२२. ूशासकीय अदालत: कमर्चारी ूशासनसंग सम्बिन्धत िवषयमा ूशासकीय िववाद र न्याय 
िन पण गनर् सक्षम र अिधकारसम्प  िनकायको पमा ूशासकीय अदालतको कायर्क्षेऽ 
िबःतार गरी क्षमता अिभविृ  गिरनेछ । 

२३. िनजामती सेवाको सधुार:  
(क) संघीय ूशासिनक पनुरसंरचना र ूशासिनक सधुार अन्तगर्त िनजामती सेवाको 

सधुारलाई ूाथिमकता िदइनेछ ।  
(ख) िनजामती सेवालाई जनमखुी र उ रदायी बनाउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र 

दीघर्कालीन ्सधुार योजना तजुर्मा गरी कायार्न्वयन गिरनेछ । 

(ग) िनजामती सेवामा िनरन्तर सधुारको लािग अनसुन्धान तथा िवकास (Research and 
Development) लाई ूाथिमकता िदइनेछ । 

२४. कायार्न्वयन, अनगुमन र मूल्याकंन:  
(क) यो नीित कायार्न्वयनको लािग नेपाल सरकारले एक कायर्योजना बनाई लागू गनछ ।   
(ख) यो नीितको कायार्न्वयन, अनगुमन र मूल्या न गनर् एक िवशेष संयन्ऽ िनमार्ण  

गिरनेछ ।  
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पिरच्छेद - ७ 
संघमा रहने ूःतािवत मन्ऽालयह  र ितनका मखु्य मखु्य 

कायर्िजम्मेवारीह  

क. संघीय सरकारमा रहने १५ मन्ऽालयह  6 

ब .स.   मन्ऽालय  कायर्के्षऽ 

१ 
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को 
कायार्लय 

शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन‚ िनयन्ऽण र 
स ालन, मिन्ऽपिरषद्को सिचवालय, जनशिक्त 
व्यवःथापन र संघीय मािमला 

२ अथर् तथा योजना मन्ऽालय अथर्, नीित तथा योजना
३ उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय उ ोग‚ वािणज्य, आपूितर्

४ 
कानून‚ न्याय तथा संसदीय मािमला 
मन्ऽालय 

 ऐन‚ िनयम‚ कानून, संसदीय मािमला 

५ 
भिूम व्यवःथा, कृिष, पशपंुछी तथा 
सहकारी मन्ऽालय 

भिूम व्यवःथापन, कृिष, पशपुन्छी, सहकारी तथा 
गिरबी िनवारण 

६ गहृ मन्ऽालय शािन्त सरुक्षा तथा न्  व्यवःथापन 

७ जलॐोत तथा उजार् मन्ऽालय 
िसंचाइ, उजार् (निवकरणीय उजार् समेत), खानपेानी तथा
सरसफाई, जल उत्प  ूकोप िनयन्ऽण 

८ पररा  मन्ऽालय पररा  मािमला 
९ वन तथा वातावरण  मन्ऽालय वन, वातावरण, भसंूरक्षण, जलाधार

१० 
भौितक पूवार्धार तथा यातायात 
मन्ऽालय 

सडक‚ यातायात‚ सहरी िवकास तथा आवास 

११ 
मिहला, बालबािलका, ौम, रोजगार 
तथा सामािजक सरुक्षा 

मिहला, बालबािलका, ौम तथा रोजगार, जे  नागिरक 
तथा सामािजक सरुक्षा 

१२ रक्षा मन्ऽालय रक्षा
१३ िशक्षा, िव ान तथा स ार मन्ऽालय िशक्षा‚ िव ान, स ार, सूचना ूिविध 

१४ 
संःकृित, पयर्टन, नागिरक उ यन, यवुा 
तथा खेलकूद मन्ऽालय  

संःकृित, पयर्टन, नागिरक उ यन, यवुा तथा  खेलकुद 

१५ ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 
 

                                                            
6  रा य यव था सिमितमा छलफल गरी रा य यव था सिमितको पत्र समेतको आधारमा यस सिमितले 

िमित २०७४/०६/२३ र २०७४/०८/२८ मा नेपाल सरकार समक्ष प्र ताव पेश गरेको । 
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ख. संघमा रहने मन्ऽालयह  र ूःतािवत कायर्िजम्मेवारी7 
१. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 

(क)  नेपालको शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन, िनयन्ऽण र स ालन  

(ख)  राि य नीित कायार्न्वयन र िनयमन 

(ग)  
नेपाल सरकारको कायर् िवभाजन र कायर् सम्पादन िनयमावली तजुर्मा, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

(घ)  नेपाल सरकारका मन्ऽालयको कायर्को रेखदेख, िनयन्ऽण, समन्वय र िनयमन 

(ङ)  नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्का िनणर्यको कायार्न्वयन र िनयमन 

(च)  िवधेयक, अध्यादेश, िनयम तथा आदेशको तजुर्मा ःवीकृित वा जारी सम्बन्धी 

(छ)  
मलुकुको राजनीितक, आिथर्क, सामािजक अवःथा पूवार्धार तथा राि य सरुक्षा शािन्त 
सवु्यवःथा, ूशासिनक गितिविधह को अ ाविधक जानकारी ूाि , िनदशन र समन्वय 

(ज)  
शासकीय ूबन्ध,सशुासन ूव र्न,ूशासिनक सधुार र सम्पि  शु ीकरण तथा ॅ ाचार 
िनयन्ऽण 

(झ)  ि पक्षीय तथा बहपुक्षीय सिन्ध, सम्झौता एवं सहमित कायार्न्वयनको अनगुमन 

(ञ)  संिवधान र संघीयता कायार्न्वयन  

(ट)  मानव अिधकारको संरक्षण र ूव र्न 

(ठ)  ूदेश ूमखु सम्बन्धी 
(ड)  संवैधािनक पिरषद तथा संवैधािनक िनकायह  सम्बन्धी 

(ढ)  
राि य सतकर् ता केन्ि, सम्पि  शु ीकरण अनसुन्धान केन्ि, नेपाल श को कायार्लय, 
लगानी बोडर्को कायार्लय, सावर्जिनक खिरद अनगुमन कायार्लय र राि य पनु:िनमार्ण 
ूािधकरण) 

(ण)  
अन्तर ूदेश पिरष ¸ अन्तरूदेश समन्वय, िववाद समाधान, ॐोत व्यवःथापन र 
ूादेिशक साझेदारीको समन्वय तथा सहकायर् 

(त)  िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी समन्वय 

(थ)  ूधानमन्ऽीको सम्पकर्  र स ार 

(द)  सावर्जिनक िलखत ूमाणीकरण 

(ध)  अदालतको फैसला कायार्न्वयन तथा अनगुमन 

(न)  सम्झौता, सहमित िनणार्ण र कायार्न्वयन 

(ऩ)  सावर्जिनक सेवा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र योजना तजुर्मा, सधुार र िनयमन 

                                                            
7 संघमा रहने म त्रालयह को संख्या र कायर्के्षत्र िनि चत भएपिछ सोिह अनु प कायर् िवभाजन िमलाउनु पन हु छ ।  
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(प)  केन्िीय ःतरका सरकारी िनकायह को ःथापना, व्यवःथापन, िनयमन र समन्वय 

(फ)  
संघ र ूदेश तहबाट ूवाह हनेु सावर्जिनक सेवाको मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

(ब)  संघीय िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा संचालन सम्बन्धी राि य नीित, काननु र 
मापदण्ड िनमार्ण तथा सेवा समूह र उपसमूहको व्यवःथापन 

(भ)  
िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह को व्यवःथापन तथा रा सेवक कमर्चारीह को 
संघ,ूदेश र ःथानीय तहमा समायोजन र अन्तर ूदेश कमर्चारी समन्वय एवं 
व्यवःथापन 

(म)  सावर्जिनक ूशासन सम्बन्धी राि य तथा अन्तरार्ि य संघ संःथा एवं िनकायसँग 
सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् 

(य)  केन्िीय कमर्चारी िनकाय सम्बन्धी कायर् 

(र)  िनजामती तथा अन्य सरकारी कमर्चारी सम्बन्धी 

(ऱ)  संघ, ूदेश तथा ःथानीय सावर्जिनक सेवाको सम्बन्ध र समन्वय, सेवा िवतरणको 
मापदण्ड िनधार्रण 

(ल)  पूवर् रा सेवक कमर्चारीको ान, सीप ूयोग गन सम्बन्धी नीित तथा मापदण्ड िनमार्ण 
र समन्वय 

(ळ)  रा सेवक कमर्चारी सम्व  संघसंःथा सम्बन्धी 

(ऴ)  िनजामती तथा अन्य सरकारी सेवा सम्बन्धी अनसुन्धान र िवकास 

(व)  ूशासकीय अिभलेख र तथ्या  

(श)  मन्ऽालयह को संगठन संरचना हेरफेर र संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण 

(ष)  ूशासिनक पनुसंरचना र समायोजन 

(स)  राि य िवकास नीित र राि यःतरका योजना सम्बन्धी 

(ह)  अविश  अिधकारको ूयोग सम्वन्धी 

(कक)  ःथानीय तहको संख्या, िसमाना, वडा र केन्ि िनधार्रण सम्बन्धी नीित तथा मापदण्ड 
तथा कायार्न्वयन, सहजीकरण र िनयमन 

(खख)  ःथानीय तह मािमला सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण 

(गग)  ःथानीय तहबीच िववाद समाधान 

(घघ)  िवशेष, संरिक्षत र ःवाय  क्षऽेको सीमांकन र संरचना सम्बन्धी नीित, काननु र 
मापदण्ड  
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२. अथर् तथा योजना मन्ऽालय 

१.  
आिथर्क अवःथाको िव षेण र आिथर्क तथा िव ीय नीितको तजुर्मा, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

२.  आिथर्क साधनको बाँडफाँड, कुल राि य लगानी ूक्षेपण र िव ीय व्यवःथापन 

३.  
तलव भ ा, उपदान, िनवृ ीभरण लगायतका सेवा सिुवधा रआिथर्क दाियत्व सम्बन्धी 
िवषय 

४.  बक तथा िव ीय संःथाह  सम्बन्धी नीित, काननु  तजुर्मा, सम्पकर् , समन्वय र िनयमन 

५.  आिथर्क ःथाियत्व, मूल्य िःथरता सम्बन्धी नीित तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

६.  
िवकास सहायता नीितको तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मूल्या न र िनयमन तथा 
िवकास साझेदार संःथाह सँगको सम्पकर् , समन्वय र सहकायर्	 

७.  
आिथर्क तथा बिक  सम्बन्धी ि पक्षीय, बहपुक्षीय अन्तरार्ि य संःथाह सँग सम्पकर्  र 
समन्वय 

८.  
सावर्जिनक संःथानह  र िनजीकरण सम्बन्धी नीित,काननु, मापदण्ड तजुर्मा  अनगुमन र 
िनयमन 

९.  सरकारी बाँकी रकमको अिभलेखीकरण र असलुी 
१०.  अथर् सम्बन्धी अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौता 

११.  
केन्िीय बक संचालन, नेपाल सरकारको वक र सल्लाहकार तथा िव ीय अिभकतार् र 
िनयमन तथा मौििक नीित तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन र िनयमन 

१२.  आन्तिरक र वैदेिशक ऋण एवं अनदुान व्यवःथापन र िनयमन 

१३.  
अन्तर-सरकारी िव ीय हःतान्तरण सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन, समन्वय
र िनयमन 

१४.  ूाकृितक ौोतको उपयोग र रोयल्टी बाँडफाँड 

१५.  राजःवसम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड, योजना, ूक्षेपण, कायार्न्वयन र िनयमन 

१६.  राजःव ूशासनको सु ढीकरण 
१७.  सावर्जिनक खचर् सम्बन्धी नीित, काननु तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

१८.  आिथर्क कायर्िविध सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन र िनयमन 

१९.  बजेट सीमा िनधार्रण तथा तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

२०.  लेखा ूणाली व्यवःथापन तथा िनयन्ऽण 

२१.  
संघीय सि त कोष संचालन, राजःव र व्ययको अनमुान, िविनयोजन ऐन, पूरक अनमुान, 

पेँकी खचर्, उधारो खचर्, आकिःमक कोष 

२२.  सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवःथापन 
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२३.  
संघीय िविनयोजन, राजःव, धरौटी, कायर् संचालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा 
सम्पि को एकीकृत िववरण र लेखा परीक्षण तथा लेखा परीक्षण सेवाको संचालन 

२४.  
भन्सार,अन्तःशलु्क,मूल्य अिभविृ  कर, राहदानी शलु्क, िभसा शलु्क, पयर्टन दःतरु, 

सेवाशलु्क दःतरु र दण्डजिरवाना लगायतका सेवाशलु्कह को लआय िनधार्रण, ूक्षेपण, 

ूशासन, संकलन, बाँडफाँड र िनयमन 

२५.  कर सम्बन्धी अन्तराि य र ि पक्षीय सिन्ध सम्झौतामा समन्वय र कायर्न्वयन 

२६.  संःथागत, व्यिक्तगत र पािरौिमक आयकरको ूशासन, संकलन र िनयमन 

२७.  
कर तथा भन्सार राज  सम्बन्धी ि पक्षीय, क्षेऽीय, बहपुक्षीय समन्वय, सिन्ध सम्झौता, 
कायार्न्वयन र िनयमन तथा राजःव सम्बन्धी तथ्या  अिभलेखन र सूचना आदानूदान 

२८.  
पूजँीबजार, कमोिडटी बजार तथा िधतोपऽ बजार सम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड र 
िनयमन 

२९.  
बीमा तथा बीमा व्यवसाय सम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड तजुर्मा, िनयमन र ूव र्न 
सम्बन्धी 

३०.  
रोयल्टी संकलन, बाँडफाँड संम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुर्मा र कायार्न्वयन तथा 
िनयमन 

३१.  संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा राजःव र ूाकृितक ौोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँड 
सम्बन्धी नीित र मापदण्ड  

३२.  राज  चहुावट, अनसुन्धान तथा िनयन्ऽण सम्बन्धी नीित, कानून, कायार्न्वयन र िनयमन 
तथाराज  सरुक्षा संयन्ऽ सम्बन्धी 

३३.  राि य िवकास नीित, राि यःतरका योजना तजुर्मा र अनगुमन तथा मूल्यांकन 

३४.  राि य ूाथिमकता ूा  क्षेऽ तथा लआय िनधार्रण 

३५.  संघीय िवकास आयोजनाह को तजुर्मा समन्वय र अध्ययन, अनसुन्धान 

३६.  संघीय तथा क्षऽेगत योजना ःवीकृित र अनगुमन तथा मूल्या न 

३७.  संघीय वािषर्क िवकास कायर्बम तजुर्मा, ःवीकृित र अनगुमन 

३८.  िवकास िनमार्णको ूिबयामा िनजी क्षेऽ र ःथानीय जनसहभािगता अिभविृ  गन नीित 

३९.  
अनगुमन तथा मूल्यांकनको आधार तथा ूिबया िनधार्रण, क्षेऽगत नीितको अनगुमन 
तथा मूल्यांकन, िवकास आयोजना कायार्न्वयन, अनगुमन र ूितफलको समीक्षा 

४०.  तथ्या  सम्बन्धी राि य नीित, काननु, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन 

४१.  
राि य तथ्यांक ूणालीको व्यवःथापन¸ गणुःतर िनधार्रण¸ तथ्या  संकलन र 
व्यवःथापन 
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४२.  
सूचना ूिविध व्यवःथापन सिहत तथ्या ीय आवँयकता िनधार्रण र व्यवःथापन तथा 
सो सम्वन्धी 

३. उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय 

१)  औ ोिगक नीित, काननु, मापदण्ड र योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र िनयमन 

२)  
औ ोिगक क्षेऽ र िवशेष आिथर्क क्षेऽ सम्बन्धी नीित, काननु, 
मापदण्ड,योजना,कायार्न्वयन र िनयमन 

३)  
वैदेिशक लगानी तथा ूिविध हःतान्तरण सम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड, योजना 
तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

४)  उ ोग, व्यवसाय, कम्पनी ःथापना तथा स ालन, कायार्न्वयन र िनयमन 

५)  
उ ोग तथा खिनज सम्बन्धी पूवार्धार नीित, कानून र मापदण्ड तजुर्मा तथा समन्वय र 
िनयमन 

६)  सरुक्षा सम्वेदनशील उ ोग सम्बन्धी दतार्, स ालन अनमुित, खारेजी र िनयमन 

७)  औ ोिगक िवकास र ूव र्न 

८)  औ ोिगकवःतकुो िनयार्त ूव र्न 

९)  अन्तरार्ि य औ ोिगक संघ संःथासँग सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् 

१०)  
करार,  साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र 
िनयमन 

११)  
दामासाहीमा परेका उ ोग वा व्यवसाियक फमर् व्यवःथापन सम्बन्धी नीित कानून र 
मापदण्ड तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र िनयमन 

१२)  नेपाल ः ाण्डडर् वगीर्करण तथा मापदण्ड िनमार्ण िवकास र ूयोग 

१३)  पेटेन्ट, िडजाइन, शेडमाकर्  लगायतका औ ोिगक बौि क सम्पि  सम्बन्धी  

१४)  
पेटेन्ट िडजाइन, शेडमाकर्  लगायतका औधोिगक बौि क सम्पि को व्यवःथापन र 
ूव र्न 

१५)  
पेटेन्ट िडजाइन, शेडमाकर्  लगायतका औ ोिगक बौि क सम्पि  सम्बन्धी अन्तरार्ि य 
संघ -संःथासँग सम्पकर् , सहकायर् र समन्वय	 

१६)  नापतौल सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र िनयमन	 

१७)  
अन्तरार्ि य ः ाण्डडर् अनु पको राि य नापतौल मापदण्ड ः ाण्डडर् िनमार्ण, 
कायार्न्वयन र िनयमन 

१८)  नापतौल सम्बन्धी अन्तरार्ि य िनकायसँग सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् 
१९)  खानी तथा खिनज सम्बन्धी राि य नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन 
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२०)  
रेिडयोधमीर्, पेशोिलयम, ूाकृितक ग्यास र सनु, प्लेिटनम लगायतका नोवल मेटलका 
खानी तथा खिनज पदाथर् सम्बन्धी सवक्षण, अन्वेषण र उत्खनन ्

२१)  
रेिडयोधमीर्, पेशोिलयम, ूाकृितक ग्याँस र सनु, प्लेिटनम लगायतका नोवल मेटलका 
खानी तथा खिनज पदाथर् सम्बन्धी दतार्, अनमुित, नवीकरण, खारेजी र िनयमन 

२२)  भौगिभर्क अध्ययन तथा अनसुन्धान र नक्शा सम्बन्धी 
२३)  खानी तथा खिनजजन्य वःतहु को लगत संकलन तथा अिभलेखा न 

२४)  
खानी तथा खिनज अनसुन्धान एवं उत्खनन ् सम्बन्धी राि य ूयोगशाला, ःथापना र 
स ालन 

२५)  रासायिनक पदाथर्को उपयोग, ूव र्न, िनयन्ऽण र िनयमन 

२६)  भकूम्पीय अध्ययन एवं अनसुन्धान, भकूम्प िनगरानी,  भकूम्प मापन केन्िह को स ालन

२७)  
अन्तरार्ि य व्यापार सम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड, योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र 
िनयमन 

२८)  
अन्तरार्ि य व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी अन्तराि य संघ/संःथा संग सिन्ध, सम्झौता 
कायार्न्वयन तथा िनयमन 

२९)  राि य तथा अन्तरार्ि य व्यापार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र सवक्षण 

३०)  अन्तरार्ि य व्यापार कूटनीित 

३१)  अन्तरूादेिशक व्यापार सम्बन्धी नीित तथा काननु िनमार्ण, सहजीकरण र िनयमन 

३२)  
बहिुविधक ढुवानी सम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड र योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र 
िनयमन 

३३)  
सखु्खा बन्दरगाह, कन्टेनर ृेट ःटेसन, िक्लयिर /अन्डरटेिक  सेवा,काग  गोदाम 
िनमार्ण तथा स ालन 

३४)  व्यापार र व्यवसाय सम्वन्धी फमर् तथा संःथाह को िनमार्ण र िनयमन 

३५)  अन्तरार्ि य व्यापार सम्बन्धी भौितक पूवार्धारह को िवकास, िवःतार र स ालन 

३६)  अन्तरार्ि य पारवहन, गोदाम र पिरवहन ब्यवःथा 

३७)  
अत्यावँयक वःत ुतथा सेवाको आपूितर् गणुःतर िनधार्रण, िवतरण सम्बन्धी नीित, कानून, 

मापदण्ड र योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र िनयमन 

३८)  उपभोक्ता हक संरक्षण तथा ूव र्न सम्बन्धी नीित, मापदण्ड, कानून िनमार्ण 

३९)  
अत्यावँयक वःतहु को राि य मौज्दात )बफरःटक(  तथा राि यःतरमा अत्यावँयक 
वःत ुतथा सेवाको मागको व्यवःथा र आपूितर् सम्वन्धी सूचना संकलन, िव षेण, ूक्षपेण 
र आपूितर् व्यवःथा 
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४०)  आपूितर् सम्बन्धी अत्यावँयक वःत ुर सेवाको मूल्य िनधार्रण र िनयमन 

४१)  वःत,ु सेवा, ूिबया र ूणालीको राि य गणुःतर िनधार्रण, परीक्षण र ूमाणीकरण 

४२)  
पेशोिलयम पदाथर्को पैठारी, ूशोधन, भण्डारण, गणुःतर िनधार्रण, मूल्य िनधार्रण, आपूितर् र 
िनयमन 

४३)  लिक्षत क्षेऽ र वगर्का लािग वःत ुर सेवामा संघीय मूल्य अनदुान र िनयमन 

४४)  
ूितःपधार् ूव र्न र िसिन्डकेट तथा काटिलङ िनयन्ऽण सम्बन्धी नीित, कानून र 
िनयमन 

४५)  वःत,ु सेवा, ूिबया र ूणालीको ूत्यायन (Acreditation) 

४. काननु, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालय 

१)  संघीय संसद कायर् स ालन तथा सम्पकर्  मन्ऽालय सम्बन्धी 

२)  

संसदमा ूःततु हनेु िवधेयक सम्बन्धी सै ािन्तक सहमित, िवधेयकतथा अध्यादेश, संघीय 
कायर्पािलका र अन्य संघीय िनकायवाट तयार िनयम गठन आदेश, िनदिशका र 
कायर्िविधको तजुर्मा सम्बन्धी 

३)  िवधेयक ूःततु, पािरत, िफतार् र ूमाणीकरण 

४)  िलखत ूमाणीकरण 

५)  

सव च्च अदालत, उच्च अदालत, िजल्ला अदालत तथा संघीय कानून अन्तगर्त गिठत 
िविश ीकृत अदालत सम्बन्धी, महान्यायिधवक्ताको कायार्लय र सरकारी वकील 
सम्बन्धी 

६)  मु ा मािमला बाहेकको कानूनी राय तथा परामशर् सम्बन्धी 
७)  नेपाल राजपऽ सम्बन्धी 
८)  नेपाल सरकारको सरोकारका मु ासम्वन्धी 
९)  सिन्ध सम्झौताको अनमुोदनमा हःताक्षर, सम्मीलन, ःवीकृित वा समथर्नसम्बन्धी 

१०)  अन्तरार्ि य कानून, न्याय ूणाली र न्याय ूशासन सम्बन्धी अनसुन्धान, पनुरावलोकन र 
सधुार 

११)  अन्तरार्ि य करार तथा पारःपिरक कानूनी सहायता सम्बन्धी 
१२)  संकल्प ूःताव सम्बन्धी 
१३)  फौजदारी तथा देवानी कानून िनमार्ण¸ कायार्न्वयन र िनयमन सम्बन्धी 
१४)  ूदेश र ःथानीय तहको लािग नमूना कानून मःयौदा तथा कानूनको ूकाशन सम्बन्धी 

१५)  संघीय न्याय सेवा, सरकारी वकील तथा महान्यायािधवक्ता मातहतका कमर्चारी सेवा 
स ालन  

१६)  मानव अिधकार र मानवीय कानून सम्बन्धी 
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१७)  न्यायमा पहूँच र कानूनी सहायता सम्बन्धी 
१८)  न्याियक िनकायह को सम्पकर्  िनकाय सम्बन्धी 
१९)  कानून व्यवसायीको िनयमन सम्बन्धी 
२०)  नोटरी पिब्लक सम्वन्धी 

५. भिूम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय 

१)  भिूमनीित र सो सम्बन्धी राि य कानून तथा मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन 

२)  अन्तरार्ि य सीमाको नक्सांकन, अिभलेख 

३)  सीमा ःतम्भह को िनमार्ण, ममर्त सम्भार तथा अिभलेख व्यवःथापन 

४)  भ-ूउपयोग सम्बन्धी नीित¸ कानून¸ मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा र िनयमन 

५)  भिूमको उपयोग, क्षमता र उपयकु्तताको नक्शा न 

६)  
राि य आयोजनाबाट िवःथािपतका लािग पनुवार्स सम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड र 
िनयमन 

७)  िनजी, सरकारी तथा सावर्जिनक जग्गाको राि य अिभलेख व्यवःथापन 

८)  भिूमसम्बन्धी अन्तरार्ि य िनकायसंग सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् 
९)  राि य भ-ूसूचना ूणाली र भौगोिलक सूचना पूवार्धार सम्बन्धी 

१०)  
भिूमहीन, दिलत, मकु्तकमैया, हिलया, हरवा, चरवाको पनुःथार्पना सम्बन्धी नीित र 
मापदण्ड 

११)  जग्गाको हक हःतान्तरण सम्बन्धी मापदण्ड िनधार्रण 

१२)  जग्गाको नाप नक्साको आधारभतू िनयन्ऽण िवन्द ुर स ाल सम्बन्धी 

१३)  िजयोडेिटक र ःथल प नाप नक्सा सम्बन्धी 

१४)  ूदेश र ःथानीय तहको सीमाको नक्सांकन र अिभलेख िनधार्रण 

१५)  
कृिष तथा कृिषजन्य जैिवक िविवधता र जैिवक ूिविध सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड 
र िनयमन 

१६)  
खा  सरुक्षा, खा  अिधकार र खा  सम्ूभतुा, खा  क्वारेन्टाईनको गणुःतर तथा 
खा  ःवच्छता सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन 

१७)  
कृिष तथा पशपुन्छीजन्य औषधी, सूआमपोषण तत्व र िवषादीको उपयोग र 
व्यवःथापनसम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन 

१८)  
पश ुतथा वनःपितजन्य क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन र 
िनयमन 
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१९)  
खा पदाथर्को गणुःतरीयता अनगुमन तथा लेखाजोखा ढाँचा एवं गणुःतरको मापदण्ड 
िनधार्रण 

२०)  िवषादीको ःतरीकरण सूचना संकलन, वगीर्करण र सूचना ूवाह 

२१)  
िवषादी िनयन्ऽण र व्यवःथापनसँग सम्बिन्धत अन्तरार्ि य संघ संःथासँगको सम्पकर् , 
समन्वय, सहकायर् र िवषादी व्यवःथापन सम्बन्धी अन्य कायर् 

२२)  
कृिषसम्बन्धी बहपुक्षीय र ि पक्षीय िनकाय एवं संघसंःथासँगको सम्पकर्  एवं 
समन्वय	तथा कृिष सम्बन्धी अन्तराि य व्यापार िनयमन 

२३)  
कृिषसम्बन्धी राि य ःतरको तथ्या  ूणाली, अनसुन्धान, ॐोत संरक्षण, िवकास र 
िवःतार 

२४)  कृिष तथा खा  सम्बन्धी अन्तरार्ि य ूमाणीकरण ूयोगशाला िवकास र व्यवःथापन 

२५)  रासायिनक मल उत्पादन तथा आपूितर् सम्बन्धी समन्वय र िनयमन 

२६)  कृिष तथा पशपंुछीजन्य अन्तरार्ि य महामारी िनयन्ऽण 

२७)  
कृिष औ ोिगकीकरण, पशपुन्छी उ ोग व्यवसायको अन्तर ूादेिशक िवकास तथा 
ूव र्न 

२८)  बीउिवजन एवं न  सम्बन्धी राि य गणुःतर िनधार्रण र िनयमन 

२९)  अन्तरदेशीय चरन तथा खकर्  सम्बन्धी नीित तथा काननु र िनयमन 

३०)  पशजुन्य औषधी र िवषादीको आयात, अनमुित र िनयमन 

३१)  पशिुचिकत्सा सम्बन्धी राि य नीित, मापदण्ड िनधार्रण र व्यवःथापन 

३२)  पशिुचिकत्सकको दतार्, अनमुित, नवीकरण, खारेजी र िनयमन 

३३)  सहकारी सम्बन्धी राि य नीित, काननु तथा मापदण्ड िनमार्ण 

३४)  राि यःतरमा ःथापना हनेु सहकारी बकको अनमुित र िनयमन 

३५)  सहकारी सम्बन्धी अन्तरार्ि य संघ¸ संःथा र िवकास साझेदारसंग समन्वय र सहकायर् 
३६)  सहकारीसम्बन्धी राि य तथ्या  व्यवःथापन र अध्ययन अनसुन्धान 

३७)  सहकारीसम्बन्धी राि य संघ संःथासँग सम्बन्ध, सहकायर् र अन्तर ूादेिशक समन्वय 

३८)  सहकारी क्षेऽको ूव र्न, पिरचालन र क्षमता अिभविृ  सम्बन्धी 
३९)  सहकारीमाफर् त हनेु बचत तथा ऋण पिरचालन सम्बन्धी मापदण्ड र िनयमन 

४०)  
गिरव घरपिरवार पिहचान सम्बन्धी सवक्षण, पिरचय पऽ व्यवःथापन, सूचना 
व्यवःथापन, िनयमन र जीवनःतर मापदण्ड िनधार्रण 

४१)  गिरव घर पिरवारका लािग सामािजक सरुक्षा र संरक्षण सम्बन्धी योजना र िनयमन 

४२)  गिरवी िनवारण कोष र यवुा ःवरोजगार सम्बन्धी 
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६. गहृ मन्ऽालय 

१.  
आन्तिरक सरुक्षा र शािन्त सवु्यवःथा सम्बन्धी नीित¸ रणनीित¸कानून¸मापदण्ड¸ योजना 
कायार्न्वयन र िनयमन 

२.  
नेपाल ूहरी, सश  ूहरीबल नेपाल, राि य अनसुन्धान कानून कायार्न्वयन तथा 
अनगुमन र क्षमता विृ मा सहयोग 

३.  
महत्वपूणर् व्यिक्त, ःथल, भवन, संरचना, कूटनीितक िनयोग र लोकमागर्को सरुक्षा सम्बन्धी 
सूचना संकलन, िव षेण, उपयोग, समन्वय र सरुक्षा 

४.  

शािन्त सरुक्षा िःथितको समीक्षा, शािन्त सरुक्षाको चनुौती र जोिखम सम्बन्धी सूचनाको 
अन्तरूदेश  

आदान ूदान र थप सरुक्षा सहयोग 

५.  संघ र अन्तरूदेश सरुक्षा िनकाय बीच शािन्त सरुक्षा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग 

६.  
अपराध रोकथाम तथा िनयन्ऽण सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुर्मा तथा योजना 
कायार्न्वयन र िनयमन तथा अपराध अनसुन्धानको अिभलेख 

७.  अपराध अनसुन्धानमा ूदेशलाई आवँयक सहयोग 

८.  अपराध िनयन्ऽण सम्बन्धी अन्तरार्ि य, क्षेऽीय समन्वय तथा पारःपिरक सहयोग 

९.  
नेपाल ूहरी, सश  ूहरी बल, नेपाल, राि य अनसुन्धानको सेवा शतर्सम्बन्धी नीित, 

कानून, मापदण्ड, योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र िनयमन 

१०.  सपुदुर्गी सम्बन्धी कानून, सिन्ध संझौता कायार्न्वयन र िनयमन 

११.  नागिरकता सम्बन्धी नीित, कानून तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र िनयमन 

१२.  
उमेर, नाम र जात सच्याउने सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र 
िनयमन 

१३.  
हातहितयार, खरखजाना तथा िबःफोटक पदाथर्को ूयोग सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड 
तजुर्मा तथा कायार्न्वयन, िनयन्ऽण र िनयमन 

१४.  शािन्तसरुक्षा सम्बन्धी रािप्शय नीित ,कानून, िनयमन र काननु कायार्न्वयनमा सहयोग 

१५.  केन्िीय कारागार ःथापना, संचालन, व्यवःथापन र िनयमन 

१६.  यातना पीिडत सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड िनमार्ण तथा समन्वय र िनयमन 

१७.  अिभयकु्त थनुवुा र कैदी अन्तरूदेश ःथानान्तरण सम्बन्धी 
१८.  शरणाथीर् मािमला सम्बन्धी नीित र कानून तजुर्मा तथा व्यवःथापन 
१९.  पािरवािरक मािमला सम्वन्धी  
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२०.  
सम्पि  ूाि , जग्गा ूाि , अिधमहण र अिधकार सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तथा 
िनयमन 

२१.  
राि यःतर र केन्ि ःतरका पिरयोजनाका लािग जग्गा ूाि  र अिधमहण र जग्गाूाि  
सम्बन्धी राि य कानून, मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन 

२२.  जग्गा ूाि ¸ मआुब्जा िनधार्रण र िवतरण सम्बन्धी 
२३.  िच ा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड िनमार्णतथा िनयमन 

२४.  
ूाकृितक तथा गैर ूाकृितक िवपद पूवर् तयारी, उ ार तथा राहत र पनुलार्भ सम्बन्धी 
राि य नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र िनयमन 

२५.  राि य िवपद कोष ःथापना र संचालन तथा ूादेिशक िवप  कोषमा सहयोग र समन्वय

२६.  
िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी अन्तरार्ि य िनकाय एवं संघ संःथासँगको सम्पकर् , समन्वय र 
सहकायर् 

२७.  
राि यःतरको िवप  पूवर् तयारी, पनुःथार्पना र पनुिनर्मार्ण तथा िवपद सम्बन्धी राि य 
तथ्या को व्यवःथापनका साथै िवपद ूितकायर्मा सहयोग र आपतकालीन कायर् 
स ालन सम्बन्धी 

२८.  सजाय, माफी, मलु्तवी पिरवतर्न वा कम गन सम्बन्धी नीित िनमार्ण र िनणर्य सम्बन्धी 
२९.  िनवार्चन तथा जनमतसंमह सम्बन्धी  

३०.  राि यःतरको सावर्जिनक िवदा, उत्सव, उदीर् आािदको व्यवःथापन 

३१.  
ईन्टरपोल तथा अन्तरार्ि य ूहरी संगठनह संगको सम्पकर् , समन्वय, सूचना आदान 
ूदान र कायार्न्वयन 

३२.  मानव अिधकार र नागिरक ःवतन्ऽताको संरक्षण तथा ूव र्न 

३३.  अन्तरार्ि य शािन्त ःथापना कायर्मा सहयोग र समन्वय  

३४.  अन्तरार्ि य िसमानाको सरुक्षा तथा िववाद समाधान 

३५.  
संिवधान, राि य सरुक्षा र राि य िहत िव का गितविध एवं भिूमगत तथा अधर्भिूमगत 
संगठन, जातीय,  धािमर्क, साम्ूदाियक सदभावमा खलल परु् याउने गितिविध, सश  
िविोह, आिथर्क तथा संगिठत अपराध, अवैध संघसंःथाह को गितिविध िनयन्ऽण 

३६.  सावर्जिनक चासो र महत्वका सूचना संकलन, आदानूदान, िव षेण, उपयोग र संरक्षण 

३७.  
राि य पिरचय पऽ व्यवःथापन सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुर्मा तथा कायार्न्वयन 
र िनयमन 

३८.  
िवदेशी नागिरकको ूवेश, उपिःथित तथा ूःथानको व्यवःथापन, िनयन्ऽण र 
अिभलेखीकरण 

३९.  िवदेशी नागिरकको ूवेश एवं ूःथान िवन्दहु को िनयमन, िनयन्ऽण र व्यवःथापन 
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४०.  
नेपाली नागिरकह को िवदेशबाट आगमन र िवदेश ूःथानको व्यवःथापन तथा 
अिभलेखीकरण 

४१.  अत्यावँयक वःत ुवा सेवाको आपूितर्मा समि गत समन्वय 

४२.  राज्यका तफर् बाट उपािध, सम्मान तथा िवभषूण र सशुोभन सम्बन्धी 
४३.  अन्तराि य गैरसरकारी संःथामा काम गन िवदेशी ूितिनिध र िवशेष ह को ूवेशा ा  

४४.  न्  पीिडत तथा िवःथािपत व्यिक्तह को लािग राहत, आिथर्क सहायता तथा पनुःथापन
७. जलौोत तथा उजार् मन्ऽालय 

१.  

जलॐोतको िदगो िवकास, पानीको बाँडफाँड, उपयोगको अनमुित, व्यवःथापन र संरक्षण 
एवं जलौोत पूवार्धार संरचना िनमार्ण सम्बन्धी एकीकृत नीित, काननु, मापदण्ड र 
िडजाइन ः ाण्डडर् िनधार्रण, नदी वेिसन योजना र जल उपयोग सम्बन्धी गु  योजना 
तजुर्मा तथा िनयमन 

२.  जलॐोतको अनसुन्धान, ूिविध िवकास र क्षमता अिभविृ  

३.  जलॐोत क्षेऽको अन्तरार्ि य सम्पकर् , सिन्ध -सम्झौता , कायार्न्वयन र िनयमन 

४.  
ूमखु नदीह को बहाव क्षेऽ िनधार्रण र सो क्षेऽको जमीनको संरक्षण, व्यवःथापन र 
उपयोग सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड तजुर्मा तथा िनयमन 

५.  जलॐोतसम्बन्धी वःत ुवा सेवा उपयोगको रोयल्टी मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन 

६.  जलॐोत उपयोग सम्बन्धी लगानीका अवसरको पिहचान र व्यवःथापन 

७.  
संघीयःतरमा संचालन हनेु जलॐोत उपयोगका बहउु ेँयीय, अन्तरूादेिशक र ठूला 
िसंचाई आयोजनाह को पिहचान, अध्ययन, िनमार्ण, संचालन र िनयमन 

८.  राि य र अन्तरार्ि य जलमागर्सम्बन्धी नीित, काननु तथा मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन 

९.  जलमागर्को संभाव्यता अध्ययन, जल यातायात, संभार, याऽ ुसरुक्षण तथा िनयमन 

१०.  ठूला जल उत्प  ूकोप िनयन्ऽण आयोजनाको पिहचान, अध्ययन र िनमार्ण 

११.  जलॐोत आयोजनामा वैदेिशक लगानी पिरचालन  

१२.  
जलॐोतका ठूला पूवार्धार आयोजना सम्बन्धी पनुवार्स तथा पनुःथार्पना सम्बन्धी नीित 
तथा कानून िनमार्ण र मापदण्ड िनधार्रण 

१३.  जलॐोत पिहचान र संरक्षण 

१४.  जल उपयोगको एकीकृत एवं क्षेऽगत नीित सम्बन्धी 

१५.  
अन्तर ूादेिशक ठूला िसंचाइ ूणालीको बाँध, जलाशय, अन्य संरचना, मूल नहरको 
संचालन र ममर्त-सम्भार र व्यवःथापन 
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१६.  ूदेश सीमा नदीको तटबन्ध संचालनमा समन्वय  

१७.  जलॐोत सम्बन्धी तथ्या  व्यवःथापन, अध्ययन अनसुन्धान 

१८.  खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीित, मापदण्ड तजुर्मा र गणुःतर िनयमन 

१९.  
केन्िीयःतरका ठूला र अन्तर ूादेिशक खानेपानी आयोजना पिहचान, िनमार्ण, स ालन 
र िनयमन 

२०.  
ूशोधन सिहतका बहृत ढल व्यवःथापन आयोजनाह को पिहचान, िनमार्ण, स ालन र 
िनयमन 

२१.  
राि यऊजार् नीित, आणिवक उजार् सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

२२.  राि य िव तु ूसारण लाइन सम्बन्धी  

२३.  
अन्तरार्ि य िव तु व्यापार ूसारण लाइन तथा िवःतार सम्बन्धी नीित¸ कानून¸ 
मापदण्ड सिन्ध-सम्झौता, कायार्न्वयन र िनयमन 

२४.  राि य िव तु व्यापार सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन 

२५.  
ठूला िव तु, बहउु ेशीय र अन्तर जलाधार ःथानान्तरण राि य िव तु ूसारण, जलमागर् 
सम्बन्धी  

२६.  िव तुसेवाको मापदण्ड, गणुःतर र महसलु सम्बन्धी नीित िनधार्रण र िनयमन 

२७.  िव तु सेवाको राि य भार ूणाली व्यवःथापन र संचालन 

२८.  नवीकरणीय उजार्को उत्पादन तथा िवकास नीित 

२९.  वैकिल्पक ऊजार् ूिविधको गणुःतर मापन तथा िनधार्रण 

८. पररा  मन्ऽालय 

१.  नेपालको पररा  नीित, कानून, मापदण्ड, योजना कायार्न्वयन र िनयमन 

२.  िवदेशी रा ह सँगको सम्बन्ध 

३.  
नेपालिःथत िवदेशी िनयोगह संग सम्बन्ध, समन्वय एवं िवदेशमा नेपालको कूटनीितक 
ूितिनिधत्व 

४.  
िवदेशमा रहेका नेपाली नागिरकह को अिभलेख तथा ितनीह को हक, िहत र 
कूटनीितक संरक्षण 

५.  अितिथ सत्कार र िश ाचार )ूोटोकल (र ओहदाको ूमाणपऽ सम्बन्धी  

६.  आिथर्क तथा िवकास कूटनीित ूव र्न सम्वन्धी 
७.  िवदेशी राज्य र कूटनीितक ूितिनिधको सिुवधा तथा उन्मिुक्त 
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८.  गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी 
९.  कन्सलुर सेवा 
१०.  पररा  मािमला सम्वन्धमा ूदेशह सँग सम्पकर्  र समन्वय 

११.  कूटनीितक आचारसंिहता 

१२.  
संयकु्त रा  संघ, क्षेऽीय सहयोगका लािग दिक्षण एिशयाली संगठन तथा अन्य 
अन्तरार्ि य वा क्षेऽीय संःथाह संगको सम्बन्ध 

१३.  
अन्तरार्ि य तहमा जनःतरीय एवं गैरसरकारी संःथाःतरीय सम्बन्धको िवकास र 
ूव र्न 

१४.  राहदानी सम्बन्धी  

१५.  िवदेशमा िदईने िभसा 
१६.  पररा  सेवाको स ालन 

१७.  कूटनीितक तहमा हनेु वातार् र सम्झौता 
९. वन, िव ान तथा वातावरण मन्ऽालय 

१.  राि य वन नीित, कानून तथा मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन 

२.  राि य वनको सवक्षण, नाप नक्सा, सीमाकंन र वन व्यवःथापन वगीर्करण 

३.  िनजीवन र सावर्जिनक वन सम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन 

४.  वन्यजन्त ुर चराच ु ी सम्बन्धी राि य नीित, काननु र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन 

५.  
राि य िनकु , वन्यजन्त ुआरक्ष तथा सीमसार क्षेऽ सम्बन्धी राि य नीित, कानून, 

मापदण्ड, योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र िनयमन 

६.  
मध्यवतीर् क्षेऽ, संरक्षण क्षेऽ र िशकार आरक्षको व्यवःथापनसम्बन्धी नीित र मापदण्ड 
िनधार्रण 

७.  
जैिवक िविवधता, ूाकृितक वातावरण संरक्षण, सदपुयोग र लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी 
नीित र मापदण्ड िनधार्रण, व्यवःथापन र िनयमन 

८.  अन्तराि य महत्वका िसमसार क्षेऽ पिहचान, संरक्षण, व्यवःथापन र उपयोग 

९.  
वन्यजन्त,ु जैिवक िविवधता र वन पैदावार ओसारपसार एवं अपराध िनयन्ऽण सम्बन्धी 
राि यनीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन 

१०.  
वन, वन्यजन्त,ु वनःपित, जैिवक िविवधता र वातावरण सम्बन्धी अन्तरार्ि य सिन्ध 
सम्झौता कायार्न्वयन र िनयमन 

११.  वन तथा वातावरण सम्बन्धी राि य तथा अन्तरार्ि य संघ संःथासंग सम्पकर्  र समन्वय 
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१२.  
राि यःतरका वनःपित उ ान तथा हवरीयमह को व्यवःथापन र वनःपित पिहचान 
तथा अिभलेखीकरण सम्बन्धी नीित िनमार्ण र व्यवःथापन 

१३.  
वनःपितह को रासायिनक परीक्षण, िव षेण, ूमाणीकरण, गणुःतर िनधार्रण तथा व्यापार 
सहजीकरण 

१४.  
जलवाय ुपिरवतर्न अनकूुलन नीित तथा कानून तजुर्मा मापदण्ड र ढाँचा िनधार्रण, 

कायार्न्वयन र िनयमन तथा िनंूभावीकरणका ूाथिमकता िनधार्रण 

१५.  कावर्न सेवा, कावर्न संिचिततथा अनकूुलनसम्बन्धी योजना तथा क्षमता अिभविृ  

१६.  
अन्तर ूादेिशक जंगल, िहमाल, वन, संरक्षण क्षेऽ, जलउपयोग, जैिवक िविवधता तथा भ-ू
जलाधार  क्षेऽको संरक्षण , सम्व र्न र व्यवःथापनसम्बन्धी राि य नीित, काननु र 
मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन 

१७.  
वन, वनःपित, जैिवक ूिविध, वातावरण तथा जलवाय ुपिरवतर्न सम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान र क्षमता अिभबिृ  

१८.  
ूाकृितक नदी नाला, ताल तलैया,पोखरी, सीमसार एवं जलाधार क्षेऽको वातावरणीय 
संरक्षण एवं ःवच्छता कायम सम्बन्धी नीित, कानून तथा मापदण्ड िनमार्ण तथा 
कायार्न्वयन र िनयमन 

१९.  
वाय ुर वायमुण्डलको गणुःतर, मापदण्ड िनधार्रण, अनगुमन र लेखाजोखाको ढाँचा 
िनधार्रण 

२०.  
वातावरण र जलवायपुिरवतर्न सम्बन्धी राि यःतरको नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण 
तथा िनयमन 

२१.  हिरत अथर्तन्ऽसम्बन्धी 

२२.  
िवकीरण, वाय,ुजल, ठोस, तापीय, नाभकीय, िव तुीय, चमु्बकीय, रसायन, ध्विन लगायतका 
ूदूषण िनयन्ऽण सम्बन्धी  

२३.  हिरतगहृ ग्याँसको मापदण्ड िनधार्रण तथा िनयमन 

२४.  जलवाय ुपिरवतर्न सम्बन्धी मापन, ूमाणीकरण तथा मोडिलङ 

२५.  राि यःतरमा वातावरणीय सूचना ूणालीको ःथापना 
२६.  वायमुण्डलको गणुःतर, मापदण्ड र अनगुमन 

२७.  
पारमाणिवक तथा जैिवक ूिविध सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्डतजुर्मा, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

२८.  पारमाणिवक ूिविधको उपयोग, ूव र्न र िनयमन 

२९.  पारमाणिवक ूिविधको उपयोग तथा ूव र्न, िनयन्ऽण र िनयमन 



50 
 

३०.  िव ान ूिविधको नीित, कानून, मापदण्ड, योजना र कायार्न्वयन 

३१.  अन्तिरक्ष िव ान र खगोल िव ान सम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान 

३२.  वै ािनक अध्ययन, अनसुन्धान, िव ान र ूिविधको आिवंकार, ूव र्न र िवकास 

३३.  
िव ान ूिविध सम्बन्धी राि य तथा अन्तरार्ि य संःथासंग सम्पकर् , समन्वय ,सहकायर् र 
सिन्ध संझौता कायार्न्वयन 

३४.  िव ान ूिविध िवषयक तथ्यांक संकलन, ूशोधन र सवक्षण 

३५.  
पारमाणिवक ूिविध, रेिडयोधमीर् पदाथर्ह को गणुःतर तथा उपयोग सम्बन्धी तथ्यांक 
ूणालीको ःथापना¸ व्यवःथापन र िनयमन 

३६.  ओजोन अध्ययन, सौयर् िवकीरण मापन तथा सूचना ूवाह 

३७.  वै ािनक उपकरण क्यािलोेशन तथा ूमाणीकरण 

३८.  पारमािवक पदाथर् बेवािरसे ौोतह को खोज तथा पनुलार्भ र व्यवःथापन 

३९.  वै ािनक अध्ययन, अनसुन्धान र ूिविध िवकासमा लगानी 
४०.  जल तथा मौसम िव ान सम्बन्धी  

४१.  जल तथा मौसम िव ान सेवा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन 
रिनयमन 

४२.  जल तथा मौसम एवं अन्य तथ्या  सेवा 

४३.  जल तथा मौसमी राडार, रेिडयोसोन्डे, च याङ नेटवकर् , सौयर् िवकीरण केन्िह को 
व्यवःथापन र सूचना ूवाह 

४४.  
जलिव ान सेवा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र 
िनयमन 

४५.  िहमनदी तथा िहमताल सम्बन्धी 

१०. भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय 

१.  
राि य यातायात िवकास र व्यवःथापन सम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड  ,कायार्न्वयन र 
िनयमन 

२.  राि य यातायात संजाल र अन्तर ूादेिशक यातायात िवकासको अन्तरसम्बन्ध 

३.  
वातवरणमैऽी, अपा ता र लिगक मैऽी, जलवाय ुपिरवतर्न, अनकूुलन र िवपद जोिखम 
संवेदनशील यातायात ूिविधको ूव र्न र ूाथिमकीकरण 

४.  
भौितक पूवार्धार तथा यातायात सम्बन्धी सरकारी, सहकारी, िनजी, सावर्जिनक-िनजी 
साझेदारीमा लगानी तथा वैदेिशक लगानी सहायता पिरचालन 
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५.  राि य रेल मागर्, शहरी मेशो रेल लगायत रेल ूणालीको िवकास सम्बन्धी  

६.  
रेल ूिविधमा लगानी र अन्तरदेशीय सेवा संचालन सम्बन्धी सिन्ध संझौता, अिभसिन्ध, 

अन्तरार्ि य मापदण्ड अवलम्वन र िनयमन 

७.  रेलसेवा भाडादर तथा महशलु िनधार्रणको मापदण्ड, कायार्न्वयन र िनयमन 

८.  रेल सरुक्षा ूणालीको कानून, मापदण्ड र िनयमन 

९.  
राि य लोकमागर् सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, गु योजना, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

१०.  
राि य लोकमागर् अन्तगर्तका आयोजना पिहचान, अध्ययन, िनमार्ण, ममर्तसंभार र 
व्यवःथापन 

११.  राि य लोकमागर्को संभार, महशलु िनधार्रण र संकलन 

१२.  राि य लोकमागर् िकनारको मापदण्ड र वःती िवकासको व्यवःथापन 

१३.  
राि य लोकमागर्मा ृन्टल एक्सेस िनयन्ऽण, शाखा सडकको पहुँच िबन्द ुर सडक 
सीमा क्षेऽको व्यवःथापन र िनयमन  

१४.  राि य लोकमागर् सम्बन्धी तथ्या  संकलन, अिभलेखीकरण र सूचना ूबाह 

१५.  सडक ूिविधको िवकास सम्बन्धी अध्ययन र अनसुन्धान 

१६.  सडको गणुःतर¸ मापदण्ड र िनयमन 

१७.  
सडक तथा अन्य बैकिल्पक यातायात ूिविध, लगानी र अन्तदशीय सेवा स ालन 
सम्बन्धी सिन्ध, सम्झौता, अिभसिन्ध, अन्तरार्ि य मापदण्ड अवलम्वन र िनयमन 

१८.  राि यःतरका सावर्जिनक यातायातको ट अनमुित, भाडा िनधार्रण र िनयमन 

१९.  सवारी साधनह को मापदण्ड िनधार्रण¸ िनयन्ऽण तथा िवःथापन 

२०.  सडक सरुक्षा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन 

२१.  सडक सरुक्षा सम्बन्धी तहगत र िनकायगत समन्वय 

२२.  सरुिक्षत, व्यविःथत र अपा ता -मैऽी सावर्जिनक यातायात ूव र्न  

२३.  
रज्जमुागर्, केवलकार¸ जलमागर् लगायत वैकिल्पक यातायात सम्बन्धी नीित, कानून, 

मापदण्ड, योजना र िनयमन 

२४.  राि य महत्वका वैकिल्पक यातायातका आयोजना पिहचान, अध्ययन र व्यवःथापन 

२५.  आधारभतू यातायात नीित 

२६.  यातायात क्षेऽमा लगानी  

२७.  
बःती िवकास, शहरी िवकास र  आवास िवकास सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र 
िनयमन 
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२८.  अव्यविःथत बसोवास सम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन 

२९.  राि य ःतर तथा राि य महत्वका आवास तथा भवन िनमार्ण तथा ममर्त संभार 

३०.  राि य भवन संिहता तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

३१.  
राि य महत्वका अन्तर ूादेिशक सहर र अन्तरार्ि य िसमानामा अविःथत सहरको 
पिहचान र ूव र्न 

३२.  राि य क्षेऽका पूवार्धार सम्बन्धी राि य नीित, काननु, मापदण्ड र िनयमन 

३३.  
राि य ःतरका संयकु्त र बहतुले सरकारी आवास सम्बन्धी नीित, मापदण्ड, योजना 
तजुर्मा र िनयमन 

३४.  
लोपोन्मखु, सीमान्तकृत, गिरब, जे  नागिरक लिक्षत आवास व्यवःथापन नीित, मापदण्ड 
र िनयमन 

३५.  आधारभतू आवासको नीित, मापदण्ड, काननु र िनयमन 

११. मिहला, बालबािलका, ौम, रोजगार तथा सामािजक सरुक्षा मन्ऽालय 
१.  मिहला हक सम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड, योजना र िनयमन 

२.  सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी राि य नीित, काननु तथा मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन	 

३.  
सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी अन्तरार्ि य िनकाय र संघ संःथासँग सम्पकर् , समन्वय र 
सहकायर् 

४.  अन्तरदेशीय धमर्पऽु, धमर्पऽुी सम्बन्धी 

५.  
मिहलािहंसा, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनयन्ऽण सम्बन्धी राि य नीित र 
मापदण्ड िनधार्रण 

६.  मिहलासम्बन्धी अन्तराि य सिन्ध, सम्झौता, ूितव ताको कायार्न्वयन र ूितवेदन 

७.  मिहला सशक्तीकरण तथा लैि क समानताका िवषयमा अध्ययन, अनसुन्धान 

८.  
लिगक िहंसा सम्बन्धी िनरोधात्मक र पनुःथापना सम्बन्धी नीित¸ कानून¸ मापदण्ड र 
िनयमन 

९.  बालबािलकासम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा र िनयमन 

१०.  
बालबािलकासम्बन्धी अन्तराि य संघसंःथासँग सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् एवं सिन्ध, 

सम्झौता र ूितव ताको कायार्न्वयन र ूितवेदन 

११.  बालअिधकार सम्बन्धी नितजामूलक सूचक तथा मापदण्ड िनधार्रण 

१२.  
राि य र अन्तररार्ि य गैरसरकारी संःथा सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुर्मा, कायार्न्वयन 
र िनयमन तथा अन्तरार्ि य संःथादतार् सम्बन्धी 

१३.  समाज कल्याण पिरष  सम्बन्धी  
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१४.  
ौिमक तथा कामदारको सामािजक सरुक्षा कोष सम्बन्धी नीित, काननु, कोष स ालन 
तथा िनयमन 

१५.  रोजगार ूव र्न सम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन 

१६.  वैदेिशक रोजगारको राि य नीित, काननु तथा मापदण्ड िनमार्ण, कायार्न्वयन र िनयमन  

१७.  
ौिमक एवं ौिमकको सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी राि य नीित, कानून तथा मापदण्ड 
िनमार्ण   ,िनयमन र औ ोिगक िववाद समाधान  

१८.  रोजगार सम्बन्धी तथ्या  ूणाली र अध्ययन अनसुन्धान 

१९.  रोजगार उन्मखु सीपमूलक एवं व्यवसाियक तािलम नीित र िनयमन 

२०.  शेड यिुनयन सम्बन्धी छाता नीित तथा कानून र िनयमन 

२१.  बालौम िनवारण सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुर्मा र िनयमन 

२२.  
ौम तथा बाल ौम सम्बन्धी अन्तरार्ि य संघ संःथासंगको सम्पकर् , सहकायर् तथा 
समन्वय 

२३.  व्यवसायजन्य ःवाःथ्य तथा सरुक्षा सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुर्मा र िनयमन 

२४.  िवदेशीह कालािग ौम ःवीकृित 

२५.  ौम कूटनीित 

२६.  
बेरोजगारह को अध्ययन अनसुन्धान¸ क्षमता िवकास तथा टेवा सम्बन्धी नीित तजुर्मा 
तथा िनयमन 

१२. रक्षा मन्ऽालय 

१.  

नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, ःवाधीनता, राि य िहत र राि य 
एकताको संरक्षण र संब र्न सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन तथा 
िनयमन, वा  तथा आन्तिरक चनुौती, खतरा र जोिखम सम्बन्धी रणनीितक सूचना 
संकलन, िव षेण तथा उपयोग 

२.  
राि य िहत, सरुक्षा र ूितरक्षा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

३.  राि य िहत, राि य एकता, सामािजक सदभाव र सिहंणतुा ूव र्न 

४.  राि य सरुक्षा सूचना तथा संचार ूणाली एवं संजाल ःथापना, संचालन र ब्यवःथापन 

५.  राि य सरुक्षा पिरषद 

६.  अन्तरार्ि य िसमानाको सरुक्षा तथा िनयमन 

७.  सीमाक्षेऽ सीमापार अपराध सम्बन्धी सूचना संकलन¸ िव षेण तथा उपयोग 

८.  राि य सरुक्षा िःथितको लेखाजोखा, चनुौतीको िव षेण र सामना 
९.  नेपाली सेना सम्बन्धी नीित, रणनीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन 
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१०.  नेपाली सेनाको संचालन, व्यवःथापन, िनयन्ऽण, आधिुनकीकरण र क्षमता अिभविृ  

११.  
नेपाली सेनाको भौितक संरचना, संचार, यातायात साधन, उपकरण र सामामीको 
व्यवःथा 

१२.  अन्तरार्ि य शािन्त ूव र्नमा सहयोग 

१३.  
यु  र ूितरक्षा सम्बन्धी ःथल, जल तथा हवाइ साधन, जनशिक्त, हातहितयार, संचार 
उपकरण, यातायातका साधन आिदको व्यवःथा 

१४.  
हातहितयार, खरखजाना तथा िबःफोटक पदाथर् र असबाब उत्पादन र ूयोग, सो 
सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन, िनयन्ऽण तथा िनयमन 

१५.  बा दी सु  िनंूभावीकरण सम्बन्धी नीित िनमार्ण र कायार्न्वयन 

१६.  िवकास कायर् र िवपद उ ार कायर्मा सहयोग 

१७.  सैिनक कल्याणकारी योजना सम्बन्धी 
१३. िशक्षा तथा स ार मन्ऽालय 

१.  िशक्षा सम्बन्धी राि य नीित तथा काननु तजुर्मा, मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन 

२.  केिन्िय िव िव ालय सम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड िनधार्रण, ूशासन र िनयमन 

३.  
वैदेिशक िव िव ालय सँगको सम्बन्धन,सक्षकता िनधार्रण¸ ूमाणीकरण 
(Accreditation),समन्वय तथा िनयमन 

४.  केन्िीय पःुतकालय सम्बन्धी नीित तथा काननु िनमार्ण र व्यवःथापन 

५.  
मानव संसाधन आवँयकता ूक्षेपण तथा राि य शैिक्षक योजना एवं मानव संशाधन 
योजनािनमार्ण 

६.  
िव ालय तहको राि य पा बम ूा प, मूल िवषयको पा बम र नमूना पा पःुतक 
िनमार्ण एवं िनयमन 

७.  

िशक्षक तािलम सम्बन्धी राि य नीित, मापदण्ड र ःतरीकरण, पा बम ूा प, योग्यता 
िनधार्रण, सीप परीक्षणको मापदण्ड िनधार्रण तथा तािलम केन्िसँगको समन्वय र 
िनयमन 

८.  
राि य ःतरको शैिक्षक संःथाको ःथापना, स ालन, पा बम र परीक्षा ूणालीको 
मापदण्ड तथा समकक्षता िनधार्रण 

९.  
कूटनीितक िनयोग तथा िवदेशी शैिक्षक संःथाबाट स ालन हनेु शैिक्षक संःथाको 
ःवीकृित तथा िनयमन 

१०.  छाऽविृत र िव तविृ  सम्बन्धी राि य मापदण्ड  

११.  ःवदेशी तथा िवदेशी नागिरकका लािग शैिक्षक अध्ययन, अनसुन्धानको ःवीकृित 
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१२.  राि य ूाि क अनसुन्धान तथा शैिक्षक तथ्या  व्यवःथापन 

१३.  शैिक्षक गणुःतर मापन तथा िनयमन 

१४.  
दूरस ार, सूचना र संचार ूिविध सम्बन्धी नीित, कानून¸ मापदण्ड¸ कायार्न्वयन¸ योजना 
तजुर्मा ूव र्न र िनयमन 

१५.  
दूरसंचार र ूशारण िृक्वेन्सी बाँडफाँड, शलु्क िनधार्रण र नक्सांकन ूयोगको 
अनमुित, नवीकरण र िनयमन 

१६.  
दूरसंचार, सूचना र संचार ूिविध सम्बन्धी अन्तरार्ि य सम्पकर् , अिभसिन्ध र मापदण्ड 
कायार्न्वयन 

१७.  सूचना र संचार ूिविध सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान 

१८.  माइबोवेभ ूणालीको िवःतार 

१९.  ब्यान्डिवथको अन्तरार्ि य कनेिक्टिभटी 
२०.  रेिडयोयन्ऽ ूयोग सम्बन्धी  

२१.  
रेिडयो, टेिलिभजन, छापा स ार र समाचार संःथा सम्बन्धी राि यनीित, काननु, मापदण्ड 
र योजना िनमार्ण तथा कायार्न्वयन र िनयमन 

२२.  राि यःतरका टेिलिभजनको अनमुित, नवीकरण र िनयमन 

२३.  राि यःतरका एफ.एम रेिडयो र ूसारण संःथाको अनमुित, नवीकरण र िनयमन 

२४.  
िवदेशी टेिलिभजन च्यानलको डाउनिल , िसग्नल ूाि  र िवतरणको अनमुित, नवीकरण 
र िनयमन 

२५.  अनलाईन िमिडयाको नीित, मापदण्ड र िनयमन 

२६.  ौमजीवी स ारकमीर्को न्यूनतम पािरौिमक सम्बन्धी 
२७.  सावर्जिनक ूसारण संःथाको संचालन 

२८.  बहिुवतरण ूसारण ूणालीको अनमुित, नवीकरण र िनयमन 

२९.  ःवदेशी तथा नेपालबाट ूशारण गिरने िवदेशी छापा ूकाशनको िनयमन 

३०.  केन्िीय ूसे रिजःशार सम्बन्धी कायर् 
३१.  आमसंचार माध्यमह को अिभलेख, वगीर्करण, सहजीकरण र िनयमन 

३२.  राि य िव ापन नीित, मापदण्ड र िनयमन 

३३.  स ारको हकको संरक्षण र ूव र्न 

३४.  हलुाक सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन  

३५.  डाकरेखाको िनधार्रण, पनुरावलोकन तथा डाकसेवाको संचालन तथा िनयमन 

३६.  हलुाक िटकट ूकाशन, भण्डारण तथा अिभलेख व्यवःथापन 
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३७.  धनादेश सेवा तथा हलुाकबक 

३८.  अन्तरार्ि य डाक लेखा व्यबःथापन 

३९.  हलुाक सम्बन्धी अन्तरार्ि य संघसंःथासँग सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् 

४०.  
चलिचऽ र िसनेमा हल सम्बन्धी राि य नीित, कानून र मापदण्डतजुर्मा, कायार्न्वयन र 
िनयमन तथा चलिचऽको िवकास र ूव र्न 

४१.  सूचनाको हक सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन र िनयमन 

४२.  सरुिक्षत छापाखाना तथा मिुण सम्बन्धी  

४३.  नेपाल राजपऽको मिुण, िवतरण तथा अिभलेख 

४४.  रा भाषा तथा राि य भाषामा चलिचऽ िनमार्ण ूोत्साहन र चलिचऽ महोत्सव सम्बन्धी 
४५.  चलिचऽ िनमार्ण सम्बन्धी 
४६.  पऽपिऽका सम्बन्धी आचार संिहता 
४७.  सावर्जिनक छापा स ार माध्यमको स ालन, िवःतार र िनयमन 

४८.  राि य ःतरका पऽपिऽकाको अनगुमन, अिभलेख र व्यवःथापन 

४९.  भ-ूउपमह ःथापना र व्यवःथापन 

५०.  
दरुस ार र राि य ःतरको इन्टरनेट लगायत सूचना र संचारूिविध सेवाको गणुःतर 
िनधार्रण, अनमुित, नवीकरण र शलु्क िनधार्रण 

५१.  राि यःतरका सूचना ूिविध पाकर् को योजना, िनमार्ण, व्यवःथापन, अनमुित र िनयमन 

५२.  सूचना ूिविधको ूव र्न र िनयमन 

५३.  साइवर सरुक्षा सम्बन्धी 
१४. संःकृित, पयर्टन, नागिरक उ यन, यवुा तथा खेलकूद मन्ऽालय 

१.  

संःकृित, लिलतकला, धमर्, सभ्यता र सम्पदा सम्बन्धी राि य नीित, कानून¸ मापदण्ड र 
िनयमन 

२.  

परुाताित्वक महत्वका ःथान र ूाचीन ःमारक सम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड र 
िनयमन 

३.  िव सम्पदा सम्बन्धी गठुीको नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन 

४.  

संमहालय सम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड तजुर्मा तथा िनयमन र राि य 
संमहालयको ःथापना, स ालन तथा व्यवःथापन 

५.  

अन्तरार्ि य एवं राि यःतरका ऐितहािसक, परुाताित्वक, धािमर्क एवं सांःकृितक महत्वका 
ःथल एवं िव सम्पदा सूचीकृत सम्पदाको संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान, 

उत्खनन, पनुिनर्मार्ण 
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६.  

ूाकृितक, धािमर्क, सांःकृितक, परुाताित्वक, साहिसक पयर्टकीय गन्तव्यको िवकास र 
ूब र्न 

७.  

परुातत्व, साःकृितक, धमर् र परम्परा सम्बन्धी अन्तरार्ि य संघ संःथासँगको सम्पकर्  र 
समन्वय 

८.  

राि यःतरमा संःकृित सम्वन्धी संमहालयको ःथापना र स ालन, गठुी अन्तगर्त 
चिलआएका िविभ  परम्परागत जाऽा, पवर्ह को स ालन र व्यवःथापन 

९.  केन्िीय ःतरका ू ा ूित ान सम्बन्धी नीित तथा काननु िनमार्ण र व्यवःथापन 

१०.  िवदेशी िमऽ रा ह सँग भएका सिन्ध सम्झौताको दःतावेज संरक्षण 

११.  पयर्टन िवकास सम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन 

१२.  क्यािसनो सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन,  

१३.  पवर्तारोहण, शाभल शेिकङ सम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड, योजना र िनयमन 

१४.  अन्तरार्ि य संघ संःथासंग सम्पकर् , सहकायर् र समन्वय	 

१५.  
पयर्टन शलु्क िनधार्रण र बाँडफाँड सम्बन्धी नीित, काननु र मापदण्ड र िनयमन एवं 
संकलन र बाँडफाँड 

१६.  
वाययुान िनमार्ण तथा िडजाइन, संचालन र ममर्त सम्भार, िवमानःथल िनमार्ण तथा 
संचालन, एयर नेिभगेसन सेवा तथा उ यन तािलम संःथा आिदको इजाजत र िनयमन 

१७.  हवाईभाडा, िवमानःथल शलु्क, एयर नेिभगेसन सेवाशलु्क आिद िनधार्रण र िनयमन 

१८.  वायसेुवाकायर् संचालन अनमुित र इजाजत ूदान 

१९.  
नागिरक उ यन सम्बन्धी नीित, कानून ,मापदण्ड ,िनयमन ,अन्तरार्ि य सिन्ध,सम्झौता 
कायार्न्वयन 

२०.  
नागिरक उ यन व्यवसाय तथा पेशािवद्ह को लाइसेन्स, ःतरिनधार्रण )रेिटंग (र 
िनयमन 

२१.  उडान अनमुित 

२२.  
हवाईसरुक्षा तत ्सम्बन्धी अन्तरार्ि य संगठनबाट ूितपािदत ःतर, मापदण्ड, मागर्दशर्न 
कायर्न्वयन 

२३.  एयरनेिभगेसन सेवा सम्बन्धी 
२४.  हवाईक्षेऽ व्यवःथापन 

२५.  एयरशािफक सेवा 
२६.  उ यन सेवाको लािग मौसमी सूचना सेवा 
२७.  उ यन खोज तथा उ ार कायर्मा सहयोग तथा समन्वय 
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२८.  अन्तरार्ि य, क्षेऽीय र आन्तिरक िवमानःथल िनमार्ण, स ालन र व्यवःथापन 

२९.  वाययुान दघुर्टना जाँच सम्बन्धी 

३०.  
अल्शालाइट, प्याराग्लाइिडंग, या गलाइिडंग जःता हवाई खेल  /साहािसक उ यन /
मनोरन्जनात्मक उ यन िबयाकलापह को अनमुित र िनयमन 

३१.  

ूितिलिप अिधकार सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा कायार्न्वयन र 
िनयमन¸ अन्तराि य संघ संःथासंग सम्पकर्  सहकायर् र समन्वय कायार्न्वय र िनयमन¸ 
अन्तरार्ि य संघ -संःथासँग सम्पकर् , सहकायर् र समन्वय	 

३२.  खेलकुद र ःकाउट सम्बन्धी राि य नीित, कानून र मापदण्ड 

३३.  खेलकूद संघसंःथाको िनयमन र समन्वय 

३४.  राि य र अन्तरार्ि यःतरमा खेलकूद िवकास र ूव र्न 

३५.  राि य र अन्तरार्ि य खेलकूद ूितयोिगता आयोजना र सहभािगता 

३६.  यवुा सम्बन्धी राि य नीित, काननु र िनयमन 
१५. ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय 

१.  
ःवाःथ्य तथा पोषण सम्बन्धी राि य नीित, काननु, गणुःतर मापदण्ड, योजना तथा 
िनयमन 

२.  
राि य ःतरमा ूव र्नात्मक, ूितकारात्मक, उपचारात्मक, पनुर्ःथापनात्मक र ददर् 
िनवारक ःवाःथ्य सेवाको िवकास र ूव र्न 

३.  
ःवाःथ्यसम्बन्धी ूाि क, व्यवसाियक र पेशागत संघ संःथाको मापदण्ड िनमार्ण र 
िनयमन 

४.  राि य ःतरका ःवाःथ्य ूित ानह को ःथापना, स ालन एवं िनयमन 

५.  अःपताल एवं ःवाःथ्य संःथा ूमाणीकरण  

६.  
राि य वा िविश  सेवाूदायक अःपतालको दतार्, स ालन अनमुित, पूवार्धार व्यवःथापन 
र िनयमन 

७.  
औषधी, ःवाःथ्य साममी तथा ःवाःथ्य ूिविधको उत्पादन र िवकास, संचय, 

िबबीिवतरण, अिन्तम िवसजर्न (Disposal)सम्बन्धी गणुःतर मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन 

८.  
अन्तरार्ि य ःवाःथ्य संःथा सम्बन्धी सिन्ध संझौता तथा िवकास साझेदारसँगको सम्पकर् , 
समन्वय र सहकायर् 

९.  
आयवुिदक, यनुानी, आम्ची, होिमयोप्यािथक, ूाकृितक िचिकत्सा लगायतका परम्परागत 
ःवाःथ्य उपचार सेवा नीित तथा मापदण्ड िनधार्रण 

१०.  स वा तथा नसन रोग रोकथाम तथा िनयन्ऽण सम्बन्धी नीित तथा मापदण्ड 
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११.  ःवाःथ्य बीमा सम्बन्धी नीित, काननु, मापदण्ड र िनयमन 

१२.  ःवाःथ्य क्षेऽको मानवॐोत िवकास र व्यवःथापन 

१३.  
ःवाःथ्य सेवा तथा वःतकुो शलु्क सम्बन्धी राि य मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

१४.  औषधी िनगरानी (Parmacovigilance) र िनयमन 
१५.  औषधी खिरद तथा आपूितर् व्यवःथाको मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन 

१६.  ःवाःथ्य िव ान सम्बन्धी अध्ययन र अनसुन्धान 

१७.  जडीबटुी जान्तव र खिनजको औषधीय अनसुन्धान 

१८.  ःवाःथ्य सूचना ूणाली व्यवःथापन  

१९.  
राि य एवं अन्तरार्ि य चासोका जनःवाःथ्य समःयाको िनगरानी )पिब्लक हेल्थ 
सभलेन्स(  

२०.  आधारभतू ःवाःथ्य सेवा र क्षेऽ (Scope) को मापदण्ड िनधार्रण 

२१.  िविभ  तहमा आवँयक पन ःवाःथ्य सेवाको राि य ूोटोकल िनमार्ण 

२२.  राि य िरफरेन्स ूयोगशाला र परीक्षण केन्िको ःथापना र स ालन 

२३.  
जनःवाःथ्य सम्बन्धी आपतकालीन अवःथा, ःवाःथ्य क्षेऽमा िवप  र महामारी 
व्यवःथापन 

२४.  
आपतकालीन अवःथाका लािग औषधी तथा औषधीजन्य साममीको बफरःटक(मौज्दात) 
व्यवःथापन 

२५.  आकिःमक ःवाःथ्य सेवा ूवाह 

२६.  मानवजन्य औषधी सम्बन्धी 

२७.  
जनसंख्या, बसाइसराइ र पिरवार िनयोजन सम्वन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड, 
योजना तजुर्मा, राि य तथा अन्तरार्ि य संःथाह संग सम्पकर्  तथा िनयमन र समन्वय 

२८.  राि य ःतरमा जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान एवं ूक्षेपण 

२९.  बसाइसराइ सवक्षण तथा िःथित िव षेण 

३०.  
सरसफाइ तथा ःवच्छता सम्बन्धी नीित तजुर्मा, मापदण्ड र गणुःतर िनधार्रण तथा 
िनयमन 
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पिरच्छेद - ८ 
संघमा रहने मन्ऽालयह  र संघ अन्तगर्त रहने िवभाग, संःथान सिमित, बोडर्, कायार्लय र इकाईह  

(ूःतािवत) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मि त्रपिरषद तथा 
संवधैािनक िनकाय 

महाशाखा 
 

अ तरप्रदेश 
सम वय 
महाशाखा 

आिथर्क तथा 
पवुार्धार िवकास 

महाशाखा 

काननू तथा मानव 
अिधकार महाशाखा 

शासकीय सधुार 
तथा समािजक 
िवकास महाशाखा 

महाशाखा 

राि ट्रय पनुिनर्मार्ण 
प्रािधकरण 

 

राि ट्रय 
सतकर् ता 
के द्र 

सावर्जिनक खिरद 
अनगुमन कायार्लय 

लगानी 
बोडर्को 
कायार्लय 

नेपाल 
ट्र टको 
कायार्लय 

नीित तथा 
अनसु धान आयोग 

 

राि ट्रय त याकं 
कायार्लय िनजामती कमर्चारी 

अिभलेखालय 

िनजामती सेवा अ पताल 

प्रशासन यव था
िवभाग (CPA) 

नेपाल प्रशासिनक प्रिशक्षण प्रित ठान 

प्रधानम त्री तथा 
मि त्रपिरषदको कायार्लय 

 

नोट:‐ सामा य प्रशासन म त्रालय रहेमा सोही बमोिजम 
िमलाउनु पन । 

१ 
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अथर् तथा योजना 
म त्रालय 

राज व 
यव थापन 
महाशाखा 

आिथर्क नीित िव लेषण 
तथा िवि यक्षत्र 
यव थापन 

महाशाखा

कानून तथा फैसला 
कायार् वयन महाशाखा 

अ तरार्ि ट्रय 
आिथर्क सहायता 
सम वय महाशाखा 

राज व बोडर् (प्र तािवत) 
कमर्चारी स चय कोष 

नागिरक लगानी कोष 

नगर िवकास कोष 

िनक्षप िबमा र कजार् सुरक्षण कोष 

युवा तथा साना यवसायी वरोजगार 
कोष 

राि ट्रय िबमा क पनी िल 

राि ट्रय िबमा सं थान 

नेपाल पुनिवर्मा क पनी िल 

िसएसिड ए ड िक्लयिरङ िल  

नेपाल रा  बक 

िधतोपऽ बोडर् 
वीमा सिमित 

नेपाल बक िल. 
राि य वािणज्य बक 

कृिष िवकास बक िल 

साना िकसान िवकास बक िल. 
एनआइिडसी िवकास बक 
नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िल. 

योजना, अनुगमन 
तथा मू यांकन  
महाशाखा

प्रशासन 
महाशाखा 

सं थान तथा सिमित 
सम वय महाशाखा 

नेपाल चाटर्डर् एकाउ टे ट 
सं था 

लेखामान बोडर् 
लेखा परीक्षणमान बोडर् 

बजेट तथा 
कायर्क्रम 
महाशाखा 

महालेखा 
ि

नेपाल आयल िनगम िल, घरेलु तथा साना उ योग िवकास सिमित (उ योग यव थापन िवभागमा मजर् गन), नेपाल खा य सं थान 

सा ट ट्रिडगं कप रेसन िलिमटेड, नेशनल ट्रिडगं िल, यापार तथा िनकासी प्रवधर्न के द्र, औ योिगक यवसाय िवकास प्रित ठान 

नेपाल इ टरमोडल यातायात िवकास सिमित, औ योिगक क्षेत्र यव थापन िल र अ तगर्तका औ योिगक क्षेत्रह  (राि ट्रय उ पादक व तथा 
आिथर्क िवकास के द्र िल समेत मजर् गन), नेपाल पारवहन तथा गोदाम यव था कं िल, िवशषे आिथर्क क्षेत्र प्रािधकरण, िवशाल बजार कं. 
िल.

वैदेिशक रोजगार यव थापन बोडर्, सामािजक सुरक्षा कोष 

उ यमिशलता तथा सीप िवकास तािलम के द्र (घरेलु तथा साना उ योग प्रिशक्षण के द्र मजर् 
गन), सावर्जिनक सं थानह  (नेपाल औषिध िल., नेपाल मेटल कं िल., िवराटनगर जुट िम स, 
उदयपुर िसमे ट उ योग िल., रखकाली रबर उ योग िल., जनकपुर चरुोट कारखाना िल., 
नेपाल ओिर ड याग्नेसाइट प्रा.िल., िबरग ज िचनी कारखाना िल., बुटवल धागो कारखाना 
िल., हेटौडा िसमे ट उ योग िल., कृिष औजार कारखाना िल., हेट डा कपडा उ योग िल) 

* प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष  अ तगर्त राख्न ेसुझाव प्रा त भएको । 

२

आ तिरक 
राज व िवभाग 

 

सावर्जिनक ऋण 
यव थापन 
कायार्लय 

 

*   राज व 
अनसु धान 
िवभाग 

 

भ सार 
िवभाग 

 

राज व 
अनुस धान 
कायार्लयह  

 

भ सार 
कायार्लयह  

सावर्जिनक 
िवि य 
यव थापन 
तथा राज व 
प्रिशक्षण के द्र 

 आ तिरक 
राज व 

कायार्लयह

िनविृ भरण यव थापन कायार्लय 

केि द्रय तहिसल तथा स पि  यव थापन कायार्लय 

कोष तथा लेखा िनय त्रक कायार्लयह  

*  स पि  शु धीकरण 
अनुस धान िवभाग 

सावर्जिनक खचर् तथा 
िवि य उ रदािय व 

सिचवालय 
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उ योग, वािण य, आपूितर् म त्रालय 
 

िवपक्षीय यापार
तथा पारवहन 
महाशाखा 

 यव थापन 

प्रशासन तथा 
सं थान 
महाशाखा 

 

औ योिगक प्रवधर्न 
तथा वैदेिशक लगानी 

महाशाखा 
 

वािण य 
िवभाग 
 

खानी तथा भूगभर् 
िवभाग 
 

औ योिगक
स पित तथा 
प्रितिलिप अिधकार 
कायार्लय 
 

नेपाल गुण तर तथा 
नापतौल िवभाग 
 

उपभोक्ता हकिहत संरक्षण 
तथा बजार अनुगमन िवभाग 
 

उ योग यव थापन 
िवभाग 

(घरेलु तथा साना 
उ योग िवभाग 
समेत) 

आपुितर् यव थापन तथा 
उपभोक्ता हकिहत 

महाशाखा 
 

नीित योजना तथा 
अनुगमन महाशाखा 

 

क पनी 
रिज ट्रारको 
कायार्लय 

औ योिगक 
प्रिविध 
महाशाखा 

 

क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय 
यापार तथा िनयार्त 
प्रवधर्न महाशाखा 

 यव थापन 

 

३
नेपाल आयल िनगम िल 

घरेल ुतथा साना उ ोग िवकास सिमित (उ ोग व्यवःथापन िवभागमा मजर् गन) 

नेपाल खा  संःथान 

साल्ट शेिडंग कप रेसन िलिमटेड 

नेशनल शेिडंग िल 
व्यापार तथा िनकासी ूवधर्न केन्ि 

औ ोिगक व्यवसाय िवकास ूित ान 

नेपाल इन्टरमोडल यातायात िवकास सिमित 

औ ोिगक क्षऽ व्यवःथापन िल र अन्तगर्तका औ ोिगक क्षऽह  (राि य 
उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल समेत मजर् गन) 

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं िल 

िवशेष आिथर्क क्षऽ ूािधकरण 

िवशाल बजार कं. िल. 
  

वैदेिशक रोजगार यव थापन बोडर् 
सामािजक सुरक्षा कोष 

उ यमिशलता तथा सीप िवकास तािलम के द्र (घरेलु 
तथा साना उ योग प्रिशक्षण के द्र मजर् गन) 

सावर्जिनक सं थानह  (नेपाल औषिध िल., नेपाल मेटल 
कं िल., िवराटनगर जुट िम स, उदयपुर िसमे ट उ योग 
िल., गोरखकाली रबर उ योग िल., जनकपुर चरुोट 
कारखाना िल., नेपाल ओिर ड याग्नेसाइट प्रा.िल., 
िबरग ज िचनी कारखाना िल., बुटवल धागो कारखाना 
िल., हेटौडा िसमे ट उ योग िल., कृिष औजार कारखाना 
िल., हेट डा कपडा उ योग िल) 
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कानून, याय तथा संसदीय 
मािमला म त्रालय 

 

कानुन तजुर्मा
महाशाखा 

 

याय प्रशासन तथा संसदीय 
मािमला महाशाखा 

राय परामशर् तथा फैसला 
कायार् वयन महाशाखा 

 

सि ध संझौता तथा अ तरार्ि ट्रय 
कानून महाशाखा 

के द्रीय कानून 
पु तकालय 

याय सेवा 
तािलम के द्र 

कानून िकताव 
यव था सिमित 

नेपाल कानून आयोग 

४
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पश ुसेवा तथा िनयमन िवभाग 

नेपाल कृिष अनसुन्धान पिरष  

राि य कृिष अनसुन्धान तथा िवकास कोष 

राि य सहकारी िवकास बोडर् 
नेपाल पश ुिचिकत्सा पिरष  

राि य िकसान आयोग 

गिरबी िनवारण कोष 
गरीब घरपिरवार सहयोग समन्वय बोडर् 
यवुा तथा साना व्यवसायी ःवरोजगार कोष 

नीित, योजना, अनगुमन तथा 
सम वय महाशाखा  

पशुरोग अ वेषण तथा रोग िनय त्रण िनदशनालय 

भेटेिरनरी िनयमन तथा जैिवकी उ पादन िनदशनालय

पशु आहारा तथा लाइभ टक गुण यव थापन िनदशनालय  

राि ट्रय पशु क्वारे टाईन के द्र 

राि ट्रय िरफरल पशु िचिक सालय तथा भेटेिरनरी 
जन वा य िनदशनालय 

राि ट्रय पशु प्रजनन तथा अनुबांिशिक ोत संरक्षण 
िनदशनालय 

राि ट्रय पशपुंछी उ पादक व तथा 
आिथर्क िव लेषण िनदशनालय 

भिूम, कृिष, पशपुंछी तथा  

सहकारी म त्रालय 

कृिष िवकास 
महाशाखा 

खा य तथा पोषण 
महाशाखा 

पशपुंक्षी िवकास 
महाशाखा 

गिरवी िनवारण 
महाशाखा 

राि ट्रय खा य 
िरफेर स 

िशक्षा सचूना तथा मानव 
संसाधन िवकास के द्र 

खा य 
िवभाग 

िबउिबजन गुण तर 
िनय त्रण के द्र 

 

सहकारी 
िवभाग 

कृिष साममी कम्पनी िलिमटेड 

राि य दग्ध िवकास बोडर् 
दग्ध िवकास संःथान 

राि य िचया तथा कफी िवकास बोडर् 
राि य िबउ िबजन कम्पिन िल 

कपास िवकास सिमित 
नेपाल उख ुतथा िचनी िवकास सिमित 

राि य प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा िब वा संरक्षण केन्ि 

नापी तथा भिूम व्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि

सहकारी 
प्रिशक्षण तथा 

राि ट्रय खा य व छता 
तथा गणु तर िनयमन 

राि ट्रय खादय प्रिविध 
तथा पोषण 
िनदशनालय 

राि ट्रय कृिष उ पादक व िनदशनालय (वाली र 
बागवानी) 

कृिष पशपुंक्षी 
उ यम प्रवधर्न 

के द्र 

कृिष 
िवभाग 

कृिष ोत के द्र तथा जैिवक िविवधता 
संरक्षण िनदशनालय 

कृिष सामाग्री यव थापन तथा िनयमन िनदशनालय 

केि द्रय कृिष िरफरे स प्रयोगशालाह  (वीउ िवजन,

माटो पिरक्षण र वाली संरक्षण) 

नापी तथा भुिम 
यव थापन महाशाखा 

भिूम यव थापन 
िवभाग 

नापी िवभाग 
 

नापी 
कायार्लयह  

मालपोत 
तथा 
ि

भ-ूसचूना तथा 
अिभलेख 

िनदशनालय 

प्रशासन
महाशाखा 

कृिष पवूार्धार तथा बजार िवकास 
िनदशनालय (पो ट, हाभ ट, बजार तथा 

सहकारी प्रव र्धन 
महाशाखा 

म य िवकास तथा जलीय जीव संरक्षण िनदशनालय 

५
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गहृ म त्रालय

शाि त सुरक्षा सम वय 
महाशाखा 

 

प्रशासन
महाशाखा 

नीित, योजना,
अनुगमन तथा 

श

कानून तथा 
फैसला 

कायार् वयन

राि ट्रय िवपद 
जोिखम 

यूनीकरण तथा 
यव थापन 
प्रािधकरण 

 

नेपाल 
प्रहरी 

सश त्र प्रहरी 
बल, नेपाल 

 

अ यागमन 
िवभाग 

 

राि ट्रय 
पिरचयपत्र 
यव थापन 
के द्र 

राि ट्रय 
अनुस धान 
िवभाग 

अ यागमन 
कायार्लयह  

कारागार 
यव थापन 
िवभाग 

के द्रीय 
कारागार 

के द्रीय कारागार
अ पताल अ पताल 

िज ला प्रशासन 

कायार्लयह  

ईलाका/िसमा प्रशासन 
कायार्लयह  

आ तिरक यव थापन 
महाशाखा 

६

प्रहरी 
िकताबखाना 
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नेपाल िव तु ूािधकरण 

जल िव तु लगानी तथा िवकास कम्पनी 
बढुी गण्डकी जलिव तु कम्पनी 
नलगाड जलिव तु कम्पनी 
राि य ूशारण मीड कम्पनी 
िव तु उत्पादन कम्पनी 

जल ोत तथा उजार् 
म त्रालय 

उजार् तथा िव यतु 
महाशाखा 

प्रशासन 

महाशाखा 

िव यतु िवकास 
िवभाग 

 

जल तथा मौसम 
िवज्ञान िवभाग 

 

िसचंाई तथा जल 
उ प न प्रकोप 
यव थापन िवभाग 

जल तथा उजार् आयोग (जलौोत अनसुन्धान तथा 

जनशिक्त िवकास केन्ि समेत) 

िव तु महशलु िनधार्रण आयोग 

भिुमगत जलौोत िवकास सिमित 

वैकिल्पक उजार् ूवधर्न केन्ि 

सनुसरी-मोरङ िसंचाई िवकास सिमित 

जल ोत तथा िसचंाई 
महाशाखा 

काननू तथा फैसला 
कायार् वयन महाशाखा 

नीित योजना तथा 
सम वय महाशाखा 

बहुउ दे यीय आयोजना 
यव थापन महाशाखा 

७
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महावािण य 
दतूावासह  र स पकर्  

कायार्लयह  

पररा ट्र म त्रालय 

दिक्षण 
एिशया 
महाशाखा 

 

उ र पवूर् 
एिशया 
महाशा
खा

दिक्षण 
पवूर् तथा 
प्रशा त 
महाशाखा 

म य 
एिशया, 

पि चम तथा 
अिफ्रका 
श

िश टाचार
महाशाखा 

प्रशासन 

महाशाखा 
यरूोप तथा 
अमेिरका 
महाशाखा 

क्षत्रीय 
सहयोग 
संगठन 
महाशाखा 

 

क सलुर सेवा 
िवभाग 

राहदानी िवभाग 

संयक्त 
रा ट्रसंघ तथा 
अतरार्ि ट्रय 
संघ सं था 

तथा 
अ तरार्ि ट्रय 
काननू 

महाशाखा 

िवकास 
कूटनीित 
तथा 

गैरआवाशीय 
नेपाली 
महाशाखा 

नीित 
योजना 

तथा प्रदेश 
सम वय 
महाशाखा 

पररा  मािमला अध्ययन ूित ान 

राजदतूावासह  र 
िनयोगह  

८
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वन तथा वातावरण 
म त्रालय 

वन यव थापन 
महाशाखा 

वातावरण तथा 
जलवाय ुपिरवतर्न 

महाशाखा 

राि ट्रय िनकु ज कायार्लयह  (१२) 

भ ूतथा जलाधार 
यव थापन िवभाग 

राि ट्रय िनकु ज तथा 
व यज त ुसंरक्षण 

िवभाग 

वातावरण
िवभाग 

 

वन, वन पित, वातावरण तथा अनसु धान 
प्रिशक्षण के द्र 

वन िवभाग 
 

वक्षारोपण तथा बन पैदावार ूािधकरण (जिडबटुी एवम ्गैरका  बन पैदावर
समन्वय सिमित, िद िटम्बर कप रेशन अफ नेपाल र बन पैदावार िवकास 
सिमित समेतको पनुसर्ंरचना) 
रा पित चरुे तराई मधेश संरक्षण िवकास सिमित 

िव ान संमहालय िवकास सिमित  

राि य ूकृित संरक्षण कोष 

नेपाल िव ान ूिविध ूित ान 

बी पी कोइराला प्लानेटोिरयम एण्ड अब्जभटरी सेन्टर 

कावर्न उत्सजर्न न्यूनीकरण (REDD) केन्ि 

प्रशासन 

महाशाखा 
 

सश त्र वन रक्षक 
िनदशनालय 

व यज त ुआरक्ष कायार्लयह  (२) 

संरक्षण क्षत्र कायार्लयह  )६(  उ यान अनसु धान तथा प्रिशक्षण के द्र -७  

वन व यज त,ु वन पित प्रयोगशाला 

राि ट्रय िविध िवज्ञान अनसु धानशाला 

राि ट्रय हविरयम तथा वन पित उ यान गोदावरी 

वन पित तथा जैिवक 
िविवधता महाशाखा 

नीित, योजना, अनगुमन तथा 
सम वय महाशाखा 

 

राि ट्रय तरका िचिडयाखाना 

९
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भौितक पुवार्धार तथा 
यातायात म त्रालय 

 

सडक, रेल तथा 
पवूार्धार महाशाखा 

नीित, योजना तथा पवूार्धार 
गुण तर सम वय महाशाखा 

सवारी परीक्षण कायार्लय (७) 

यातायात यव था 
िवभाग 

सडक िवभाग 
 

अिधकार सम्प  बाग्मती सभ्यता एकीकृत िवकास सिमित 

सडक बोडर् नेपाल 

नेपाल इिन्जिनयिरङ पिरष  

खानेपानी व्यवःथापन बोडर् (KUKL समेत) 
मेलम्ची खानेपानी िवकास सिमित 

मामीण खानेपानी तथा सरसफाइ िवकास सिमित 

काठमाड  उपत्यका िवकास ूािधकरण 

नेपाल खानेपानी संःथान 

राि य आवास कम्पनी िलिमटेड  

िसंहदरबार सिचवालय पनुिनर्मार्ण सिमित 

अन्तरराि य सम्मेलन केन्ि िवकास सिमित 

संयक्त रा  संघ पाकर्  िवकास सिमित 

िडिभजन सडक कायार्लयह  (२५) यातायात यव थापन तािलम के द्र 

हेभी इक्वीपमे ट िडिभजनह  )७(  

के द्रीय सडक अनसु धान के द्र तथा प्रयोगशाला )१(  

संघीय याि त्रक तािलम के द्र )१(  

ग्रामीण पवुार्धार प्रािविधक 
िवकास िवभाग 

रेल िवभाग 
 

भवन, आवास तथा 
शहरी िवकास महाशाखा 

खानेपानी तथा ढल 
यव थापन िवभाग 

खानेपानी तथा 
सरसफाई महाशाखा 

राि ट्रय खानेपानी तथा 
सरसफाई प्रिशक्षण 

के द्र 

१० 

आवास, शहरी िवकास तथा 
भवन िनमार्ण िवभाग 

 

प्रशासन महाशाखा 
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मिहला सशिक्तकरण 

महाशाखा 
 

नीित योजना तथा 
प्रशासन महाशाखा 

समावेशीकरण 
सामािजक याय 

तथा 
समाजक याण  

महाशाखा 

बाल संरक्षण तथा 
िवकास महाशाखा 

 

के द्रीय बाल क याण सिमित 

समाज क याण पिरष   
 

मिहला, बालबािलका, सामािजक न्याय 
तथा ौम मन्ऽालय 

के द्रीय प जीकरण 
कायार्लय 

 

म तथा
रोजगार 
महाशाखा 

 

म तथा वैदेिशक 
रोजगार िवभाग 

११ 
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रक्षा म त्रालय 

नीित योजना, 
तथा शाि तसेना 

सम वय 
महाशाखा 

प्रशासन, यव थापन,

खिरद तथा सुरक्षा 
सम वय महाशाखा  

कानून तथा फैसला 
कायार् वयन महाशाखा  

नेपाली सेना 

राि ट्रय सुरक्षा पिरष   

१२
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िशक्षा, स चार तथा 
िवज्ञान प्रिविध म त्रालय 

प्रशासन 
महाशाखा 

रेिडयो संचार तथा 
सचूना प्रिविध 
महाशाखा 

शिैक्षक प्रमाणपत्र 
अिभलेख के द्र 

िशक्षक 
िकताबखाना 

पा यक्रम तथा जनशिक्त 
िवकास िवभाग  

शिैक्षक गणु तर 
परीक्षण के द्र 

राि ट्रय सचूना 
प्रिविध के द्र 

जनक िशक्षा साममी केन्ि 

साझा ूकाशन 

राि य पःुतकालयह  

िवकास सिमितह  (इिन्जिनयिरङ/मेिडकल 
कलेजह ) 

िव िव ालय अनदुान आयोग 

ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम पिरषद  

िशक्षक सेवा आयोग 

िव िव ालयह  (ूादेिशक बाहेक) 

राि य परीक्षा बोडर् 

गोरखापऽ संःथान 

नेपाल टेिलिभजन 

नेपाल टेिलकम 

राि य समाचार सिमित 

सरुक्षण मिुण िवकास सिमित (मिुण िवभागको संरचना समेत) 

राि य सूचना आयोग 

दूरस ार ूािधकरण 

ूसे काउिन्सल नेपाल 

रेिडयो ूसार सेवा िवकास सिमित 

चलिचऽ िवकास बोडर् 
राि य आमस ार ूािधकरण 

सचूना तथा आम 
स चार महाशाखा 

शिैक्षक 
यव थापन 

तथा सम वय 
महाशाखा 

उ च तथा 
प्रािविधक िशक्षा 

महाशाखा 

थानीय हुलाक कायार्लयह  

हुलाक सेवा 
िवभाग 

हुलाक 
िनदशनालयह  

सचूना िवभाग 

नीित, योजना 
तथा अनगुमन 
महाशाखा 

िशक्षा िवभाग गो वारा 
हुलाक 

िवज्ञान प्रिविध 
महाशाखा 

१३ 
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  संःकृित, पयर्टन, नागिरक उ यन, 

यवुा तथा खेलकूद मन्ऽालय 

सं कृित तथा 
पुरात व महाशाखा 

प्रशासन तथा पयर्टन 
प्रवधर्न महाशाखा 

नीित, योजना तथा 
सम वय महाशाखा 

राि ट्रय संग्रहालय 

पुरात व तथा 
संग्रहालय िवभाग 

राि ट्रय अिभलेखालय 

नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 

नेपाल पयर्टन बोडर् 
पशपुित क्षेऽ िवकास कोष 

लिुम्बनी िवकास कोष 

वहृद जनकपरु क्षेऽ िवकास पिरष  

बौ दशर्न ूवधर्न तथा गम्बा व्यवःथा िवकास सिमित 

तारागाउँ िवकास सिमित 

गठुी संःथान (ूदेशमा जाने) 
 

नेपाल वायसुेवा िनगम 

नेपाल ू ा ूित ान 

नेपाल संगीत तथा ना  ूित ान 

नेपाल लिलतकला ू ा ूित ान 

नेपाल पयर्टन तथा होटल व्यवःथापन सिमित 

पवर्तीय ूिशक्षण ूित ान 

सांःकृितक संःथान 

राि य यवुा पिरष  

नेपाल ःकाउट 

राि य खेलकूद पिरषद 
 

हवाई उ डयन 
महाशाखा 

नारायणिहटी दरवार संग्रहालय 

युवा तथा खेलकुद
महाशाखा 

पयर्टन
िवभाग 

१४ 
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िरफरल 
अ पतालह  

के द्रीय 
अ पतालह  

वा य तथा जनसंख्या 
म त्रालय 

वा य सेवा तथा जनसंख्या 
यव थापन महाशाखा 

नीित, योजना तथा सम वय 
महाशाखा 

प्रशासन 

महाशाखा 

वा य सेवा 
िवभाग 

औषधी यव था 
िवभाग 

आयुवद तथा बैकि पक 
िचिक सा िवभाग 

सामािजक ःवाःथ्य सरुक्षा िवकास सिमित  

ःवाःथ्य िव ान ूित ानह  

नेपाल औषधी िलिमटेड  

िसंहदवार वै खाना 
ःवाःथ्य व्यावसाियक पिरषद्ह  

नेपाल ःवाःथ्य अनसुन्धान पिरष  

नेपाल आयवुद अनसुन्धान पिरषद 

ूःतािवत 
ःवाःथ्य सेवा ूत्यायन (Accreditation) ूािधकरण 
(गणुःतर सिुनि तता, िनयमन, पूवार्धारको मापदण्ड) 

आयवुद तथा जिडबटुी बोडर् 

अनुगमन, मु याङ्कन 
तथा िनयमन महाशाखा 

निसर्ङ सेवा 
महाशाखा 

१५ 
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पिरच्छेद - ९ 
ूदेशमा रहने मन्ऽालयह  8 

क्र.सं. म त्रालयको नाम कायर्क्षेत्र 
१. मखु्य मन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको 

कायार्लय 
ूदेश मखु्यमन्ऽीको कायार्लय, ूदेश मिन्ऽपिरषद, ूदेश 
िभऽको शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन, िनयन्ऽण र 
स ालन, स ार, ॅ ाचार िनयन्ऽण र संघ र ःथानीय 
तहसंगको सम्पकर्  र समन्वय 

२. आन्तिरक मािमला तथा कानून 
मन्ऽालय 

शािन्त सरुक्षा, ूदेश ूहरी, ूदेश अनसुन्धान ब्यूरो, िवप  
व्यवःथापन, न्द व्यवःथापन, कानून, न्याय तथा ूदेश 
सभा मािमला  र ूदेश कमर्चारी ूशासन, 

३. आिथर्क मािमला तथा योजना 
मन्ऽालय 

अथर्, योजना तथा बजेट, िव ीय संःथाह  र तथ्या    

४. भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय सडक, खानेपानी, जलौोत, उजार्, िसंचाई र यातायात 
५. सामािजक िवकास मन्ऽालय िशक्षा, ःवाःथ्य, सरसफाई, मिहला, यवुा तथा खेलकूद,  

सामािजक सरुक्षा, भाषा, संःकृित र ौम तथा रोजगार 
६. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण

मन्ऽालय 
उ ोग, वािणज्य, आपूितर्, पयर्टन, वन, िव ान, वातावरण र 
जलवाय ु

७. भिूम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी
मन्ऽालय 

भिूम व्यवःथापन, गठुी व्यवःथापन, कृिष, पशपंुक्षी, सहकारी 
र गिरवी िनवारण 

 
 
 
 

                                                            
8 यस सिमितले िमित २०७४/०६/२३ मा नेपाल सरकार समक्ष प्र ताव गिरएको । 
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पिरच्छेद - १० 

ूदेशमा रहने मन्ऽालयह को कायर्िजम्मेवारी 

१. मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय 
िस.नं.  कायर्िजम्मेवारीह  

१ ूदेश मिन्ऽपिरषद तथा मखु्यमन्ऽीको कायार्लय सम्वन्धी 
२ ूदेश िभऽको शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन, िनयन्ऽण र स ालन 

३ ूदेश सरकारको कायर्िवभाजन तथा कायर्स ालन 

४ ूदेश सरकारको नीित तजुर्मा, ःवीकृित, कायार्न्वयन, अनगुमन र मूल्या न 

५ ूदेश सरकारको कायर्सम्पादन िनयमावली तजुर्मा र कायार्न्वयन 

६ ूदेश मन्ऽालयह को कायर्को समन्वय, सपुिरवेक्षण, अनगुमन तथा मलु्या न र िनयन्ऽण 

७ ूदेश मिन्ऽपिरषद्का िनणर्यको कायार्न्वयन र अनगुमन 

८ ूदेश मिन्ऽपिरषदमा पेश हनेु िनयम र आदेशको तजुर्मा, ःवीकृित तथा ूमाणीकरण 

९ ूदेशिभऽको राजनीितक, आिथर्क, सामािजक, शािन्त सवु्यवःथा एवं ूशासिनक 
गितिविधह को अ ाविधक जानकारी र सम्बोधन 

१० मानवअिधकारको संरक्षण र ूव र्न 

११ सशुासन, ॅ ाचार िनयन्ऽण र ूशासन सधुार 

१२ संवैधािनक िनकाय तथा आयोग, ूदेश लोक सेवा आयोग र अन्य संघीय तथा ूादेिशक 
आयोगसंगको सम्पकर्  र समन्वय 

१३ संघीय सरकारको ःवीकृित बमोिजम ि पक्षीय वा बहपुक्षीय ःतरमा भएका सिन्ध, सम्झौता 
वा सहमित कायार्न्वयन 

१४ ूदेश ूमखुको िनदशन कायार्न्वयन र ूितवेदन 

१५ अन्तरूदेश पिरषद र संघ तथा अन्य ूदेश र ःथानीय तहसंगको समन्वय र 
अन्तरसम्वन्ध 

१६ ूदेशःतरका आयोग तथा िनकायह को गठन एवम ्स ालन र पदािधकारीह को िनयिुक्त 
एवम ्सेवा, सिुवधा सम्बन्धी नीित तथा कानूनको तजुर्मा र कायार्न्वयन 

१७ िनवार्चन कायर्मा सहयोग र समन्वय 

१८ ूदेशःतरीय मानव संशाधन िवकास योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन 

१९ ूदेश िनजामती सेवा र अन्य ूदेश सरकारी सेवा स ालन सम्बन्धी नीित, कानून तथा 
मापदण्ड तजुर्मा एवम ्कायार्न्वयन र अिभलेख व्यवःथापन 
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२० ूदेशःतरका सरकारी िनकायको संगठन तथा व्यवःथापन सभक्षण र व्यवःथापन परीक्षण 

२१ ूदेशःतरीय तालीम नीित तथा मापदण्ड िनधार्रण र ःतरीकरण तथा राि य र 
ूदेशःतरका तािलम केन्िसँगको सम्पकर्  एवं समन्वय 

२२ ूदेशःतरमा सावर्जिनक सेवा िवतरणको न्यूनतम मापदण्ड िनधार्रणन र सेवामाही सन्तिु  

सभक्षण तथा सेवा ूवाहको अनगुमन 

२३ गाउँपािलका र नगरपािलकाको कमर्चारी र कायार्लयको व्यवःथा सम्बन्धी कानून तजुर्मा 
२. आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

िस.नं.  कायर्िजम्मेवारीह  

१ ूदेश शािन्त सरुक्षा र सवु्यवःथा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र योजना तजुर्मा तथा 
कायार्न्वयन, िनयमन, सूचना संकलन, मूल्या न र ूितवेदन तथा संघसंगको समन्वय र 

सहकायर् 
२ अितिविश  व्यिक्त, महत्वपूणर् भौितक संरचना, संवेदनशील सावर्जिनक ःथल तथा 

समारोहको सरुक्षा 
३ संघीय र ूदेश सरुक्षा िनकायसंगको सम्पकर् , सम्बन्ध, सूचना आदान ूदान र समन्वय 

४ संघीय कानून बमोिजम ूदेश ूहरी संचालन, व्यवःथापन र िनयमन 

५ ूदेश िभऽको अपराध अनसुन्धान, सूचना संकलन, रोकथाम, िनयन्ऽण तथा समन्वय 

६ कानून, न्याय तथा ूदेश सभा मािमला सम्वन्धी 
७ ूदेशसभामा पेश हनेु िबधेयक तजुर्मा र ूमाणीकरण सम्वन्धी 
८ अन्तरार्ि य सीमा क्षेऽमा हनेु अपराध र गितिविधको सूचना संकलन, िव षेण र उपयोग 

तथा अन्तरार्ि य सीमा सरुक्षामा सहयोग 

९ आधारभतू मानव अिधकारको संरक्षण, नागिरक ःवतन्ऽताको रक्षा तथा ूब र्नमा सहयोग 

१० ूादेिशक कारागार तथा िहरासतको व्यवःथापन र सरुक्षा, थनुवुा तथा कैदीह को मानव 
अिधकारको  संरक्षण र एकूदेशबाट अक  ूदेशमा अिभयकु्त, थनुवुा वा कैदीको 
ःथानान्तरण सम्बन्धी 

११ सामदुाियक ूहरी 
१२ ूदेशिभऽको सडक सरुक्षा र शािफक व्यवःथापन 

१३ ूदेशिभऽ न्याियक र अधर् न्याियक िनकायले गरेका फैसला कायार्न्वयन 

१४ ूदेशिभऽका गैरसरकारी संघ, संःथाह को अिभलेख र समन्वय 

१५ गनुासो र िववाद व्यवःथापन 

१६ संघीय मापदण्ड बमोिजम हातहितयार, खरखजाना तथा िवंफोटक पदाथर्को िनयमन 
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१७ फौजदारी कायर्िविध कानूनको कायार्न्वयन 

१८ अपराध तथा यातना पीिडतको पनुःथार्पना र क्षितपूितर् 
१९ िनवारक नजरबन्द र ःथानहद सम्बन्धी 
२० अन्तरूदेश सम्बन्ध 

२१ सरकारी ूयोजनका लािग जग्गा अिधमहण तथा सम्पि  ूाि  सम्बन्धी ूादेिशक नीित 

तथा काननु तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन तथा जग्गा िववाद समाधान 

२२ ःथानीय ूशासनको सन्चालन, व्यवःथापन र समन्वय 

२३ पािरवािरक मािमला (िववाह, सम्पि  हःतान्तरण, सम्बन्ध िवच्छेद, टुहरुा, धमर्पऽु, धमर्पऽुी 
उ रािधकार र संयकु्त पिरवार) सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

२४ िवपद व्यवःथापन, जोिखम न्यूनीकरण र िवप  ूितकायर्, ूादेिशक िवप  कोष ःथापना र 

संचालन, ःथानीय िवप  कोषमा सहयोग, तथ्या  व्यवःथापन र अध्ययन तथा अनसुन्धान, 

िवप  जोिखम क्षेऽ नक्शाँकन र बःती ःथानान्तरण सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून, 

मापदण्ड र योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

२५ उपािध,सम्मान तथा िवभषूणको िसफािरस 

२६ ूदेशःतरमा सावर्जिनक िबदा, उत्सव, उदीर् आािदको व्यवःथापन 

२७ ूदेशःतरमा िदगो शािन्त व्यवःथापन तथा न् बाट पीिडत तथा िवःथािपत व्यिक्तको 
पनुःथापन सम्वन्धी 

२८ सत्यिन पण तथा मेलिमलाप र वेप ा पािरएका व्यिक्त सम्वन्धी 
२९ ूदेशःतरको िव तुीय संचार माध्यम संचालन सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड तजुर्मा, 

कायार्न्वयन र िनयमन तथा अनमुित, इजाजत र नवीकरण 

३० ूदेशःतरमा तारयकु्त र ताररिहत ॄोडब्याण्ड पूवार्धारको िवकास, व्यवःथापन र िनयमन 

३१ ूदेशःतरमा सूचना ूिविधको ूवधर्न, सूवना ूिविध पाकर् को िनमार्ण, स ालन र िनयमन 

३२ ूदेश िभऽ टेिलसेन्टर संचालन, व्यवःथापन र िनयमन 

३३ ूदेशःतरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य ूिविधमा आधािरत संचार माध्यमको 
दतार्, अिभलेख, अनमुित, निवकरण, अनगुमन र िनयमन 

३४ साइवर सरुक्षा अनगुमन 

३५ छापासंचार माध्यमको दतार्, अनमुित, आचार संिहता िनधार्रण र अनगुमन, अिभलेखा न, 

बगीर्करण, स ालन र िनयमन 

३६ ूसे सूचना ूवाह, सूचना साममीको उत्पादन, ूकाशन र िवतरण 
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३७ ौमजीिव स ारकमीर्ह को न्यूनतम पािरौिमक अनगुमन 

३८ ूदेशःतरीय ूसे रिज ार सम्बन्धी 
३९ केबलु िवतरणको इजाजत, नवीकरण र िनयमन 

४० सूचनाको हक सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा र कायार्न्वयन 

४१ चलिचऽ िनमार्ण, हल संचालन तथा ूदशर्न अनमुित र िनयमन 

३. आथर् तथा योजना मन्ऽालय 
िस.नं.  कायर्िजम्मेवारीह  

१ ूदेशको आिथर्क अवःथाको िव षेण तथा आिथर्क नीितको तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

२ ूदेशःतरको आिथर्क ॐोतको बाँडफाँड, लगानी ूक्षेपण र िव ीय व्यवःथापन 

३ ूदेशःतरको आिथर्क ःथाियत्व र मूल्यिःथरता सम्बन्धी नीित तजुर्मा, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

४ संघको ःवीकृितमा वैदेिशक सहयोग, वैदेिशक ऋण र अनदुान ूाि , उपयोग, लेखा न र 

ूितवेदन 

५ ूदेशिःथत सरकारी सम्पि को एकीकृत िववरण र सरकारी वाँकी रकमको लगत तथा 
असलुउपर 

६ ूदेशःतरीय िवकास नीित, ूाथिमकता, आविधक तथा क्षऽेगत योजना र वािषर्क िवकास 
कायर्बमको तजुर्मा, कायार्न्वयन र अनगुमन तथा मूल्या न 

७ राि य तथा अन्तर ूदेश िवकास आयोजनाको समन्वय र सशतर् अनदुानको सदपुयोग 

८ ूदेश राज  सम्बन्धी नीित तथा काननुको तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

९ ूदेश सावर्जिनक खचर् सम्बन्धी नीितको तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन तथा ःथानीय तह 

अनदुान 

१० संघीय नीित अनु प सहिव ीयकरण 

११ ूदेश आिथर्क कायर्िविध सम्वन्धी नीित तथा कानूनको िनमार्ण, कायार्न्वयन र िनयमन 

१२ ूदेश िविनयोजन ऐन तथा ूदेशको बजेट तजुर्मा, कायार्न्वयन, िनयमन र आिथर्क 
अनशुासन 

१३ ूदेश संिचत कोषको संचालन तथा व्यवःथापन र ूदेश लेखा िनयन्ऽण एवम ्व्यवःथापन 

१४ ूदेश परुक अनमुान तथा पेँकी खचर् र ूदेश आकिःमक कोष सम्वन्धी 
१५ ूदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवःथापन 

१६ ूदेशगत िविनयोजन, राजःव, धरौटी, कायर्संचालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा 
सम्पि को एकीकृत िववरण र लेखा परीक्षण 
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१७ घरजग्गा रिज ेशन शलु्क, सवारी साधन कर, मनोर न कर, िव ापन कर, पयर्टन शलु्क, 

कृिष आयमा कर, सेवा शलु्क, दःतरु र दण्ड जिरवाना संकलन, बाँडफाँड र उपयोग 

सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

१८ संघीय काननु अनसुार ूाकृितक ौोतबाट ूा  रोयल्टी र शलु्क संकलन, िनयमन र 

हःतान्तरण 

१९ राज  चहुावट िनयन्ऽण सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन 
र िनयमन 

२० संघसंगको अन्तरसरकारी िव ीय सम्पकर् , सम्बन्ध र सहकायर् 
२१ तथ्या , सूचना ूणाली तथा अिभलेख व्यवःथापन सम्बन्धमा ूादेिशक नीित, कानून, 

मापदण्ड एवम ्योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन तथा संघ र ःथानीय तहसँग सहयोग, 

समन्वय र सहकायर् 
२२ बीमा र बीमा व्यवसायको संचालन, व्यवःथापन, ूव र्न तथा िवःतार र िनयमन 

२३ ूदेशःतरका सावर्जिनक संःथान, िव ीय संःथा, सिमित, ूित ान तथा कम्पनी आिदको 
स ालन, व्यवःथापन, सधुार र िनयमन 

२४ आिथर्क िवकासमा िनजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेऽसंगको समन्वय र सहकायर् 
४. भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय 

िस.नं.  कायर्िजम्मेवारीह  

१ ूदेशःतरको उजार्, िव तु, िसंचाई, खानेपानी, जल उत्प  ूकोप (नदी तथा पिहरो) 

व्यवःथापन सम्वन्धी अध्ययन अनसुन्धान, नीित, काननु, मापदण्ड, गु योजना, योजना तथा 
आयोजना िनमार्ण, कायार्न्वयन, स ालन, ममर्त संभार, समन्वय र िनयमन 

२ ूदेशःतरमा उजार्, िव तु, िसंचाई तथा खानेपानी सम्वन्धी सेवाको गणुःतर र सेवा 
शलु्कको आधार िनधार्रण र िनयमन 

३ उजार्, िव तु, िसंचाई सेवा िबःतारमा िनजी क्षेऽको सहभािगता र लगानी ूव र्न सम्बन्धी 
नीित तथा मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन 

४ राि य जलॐोत नीित र संघीय योजना बमोिजम ूदेश सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी 
आयोजनाको पिहचान, िनमार्ण, संचालन, सम्भार र व्यवःथापन 

५ ूदेशिभऽको जलौोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गु  योजना 
तजुर्मा, कायार्न्वयन र अनगुमन तथा मलु्या न 

६ ूदेशिभऽको जलॐोत उपयोग हनेु आयोजनाह को अध्ययन, सवक्षण, तयारी, कायार्न्वयन, 
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अनगुमन र स ालनमा समन्वय 

७ ूदेशःतरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीितको तजुर्मा तथा कायार्न्वयन, ूिविध 
िवकास र व्यवःथापन 

८ मौसम र जलमापन स ार स ाल व्यवःथापन 

९ जलगणु तथा वायूगणु सम्बन्धी ूयोगशाला व्यवःथापन 

१० ूदेशःतरको यातायात सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र योजनाको तजुर्मा तथा 
कायार्न्वयन, अध्ययन अनसुन्धान र िनयमन 

११ ूदेशिभऽको सवारी दतार् र नवीकरण, चालक अनमुित र नवीकरण 

१२ ूदेशिभऽ सावर्जिनक यातायातको ट अनमुित, मापदण्ड, गणुःतर र भाडा दर िनधार्रण र 
अनगुमन तथा िनयमन 

१३ वातावरणमैऽी, अपा तामैऽी र लैि कमैऽी यातायात ूणालीको ूव र्न 

१४ ूदेश तहमा यातायात सरुक्षा र सवारी ूदषुण िनयन्ऽण सम्बन्धी योजना िनमार्ण र 

कायार्न्वयन 

१५ रज्जमुागर्, जलमागर् लगायतका वैकिल्पक यातायात ूिविधको ूव र्न, सम्भाव्यता अध्ययन, 

आयोजना कायार्न्वयन, स ालन र व्यवःथापन 

१६ ूदेश लोकमागर् सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा र िनमार्ण, ःतरो ित, 

ममर्त सम्भार, तथ्या  व्यवःथापन, सडक ूिविध सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान, यातायात 
सरुक्षा, कायार्न्वयन र िनयमन 

१७ ूदेशःतरका सरकारी कायार्लयह को भौितक व्यवःथापन र िनमार्ण सम्बन्धी नीित, 

कानून, मापदण्ड र योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

१८ ूदेशिभऽको सहरी िवकास योजना तजुर्मा, सहरी पूवार्धार िनमार्ण, स ालन, ममर्त संभार र 
आवास तथा भवन सम्बन्धी योजनाह को कायार्न्वयन र मागर् िनदशन 

१९ ूदेशिभऽ उपयकु्त भवन िनमार्ण ूिविधको ूव र्न 

२० ूदेशःतरमा राि य भवन संिहताको कायार्न्वयन र िनयमन 

२१ ूदेशको राजधानी र ूादेिशक सहरको िवकास, योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन, संयोजन र 

पूवार्धार िनमार्ण 

२२ सरुिक्षत बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीित तजुर्मा र कायार्न्वयन 
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५.  सामािजक िवकास मन्ऽालय 
िस.नं.  कायर्िजम्मेवारीह  

१ ूदेशःतरको िव िव ालय तथा उच्च िशक्षा सम्वन्धी नीित, काननु तथा मापदण्ड तजुर्मा, 
कायार्न्वयन र िनयमन 

२ शैिक्षक परामशर् सेवाको मापदण्ड िनधार्रण, अनमुित तथा िनयमन 

३ ूदेशःतरमा पःुतकालय, संमहालय, अिभलेखालय सम्वन्धी नीित, काननु तथा मापदण्ड 
तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

४ ूादेिशक िशक्षा, ूािविधक तथा व्यवसाियक तािलम र छाऽविृ  सम्वन्धी नीित, काननु 
तथा मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन र िनयमन तथा पा बम, पा  पःुतक तथा पा  

सामामी िनमार्ण, उत्पादन र िवतरण  

५ ूदेशःतरको मानव संसाधनको आवँयकता ूक्षेपण तथा शैिक्षक योजना िनमार्ण र 
कायार्न्वयन 

६ ूदेशःतरमा िव ालय तहको िशक्षकको सेवा शतर्, योग्यता, क्षमता र िशक्षक 
व्यवःथापनको मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन 

७ माध्यिमक तहको परीक्षा व्यवःथापन 

८ ूदेशःतरमा ूाि क अनसुन्धान तथा शैिक्षक तथ्या  व्यवःथापन 

९ ःवाःथ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी ूादेिशक नीित, काननु, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, 
कायार्न्वयन र िनयमन 

१० ूदेशःतरमा आवँयक पन ूवर् नात्मक, ूितकारात्मक, उपचारात्मक तथा पनुर्ःथापनात्मक 

ःवाःथ्य सेवाको व्यवःथापन 

११ ःवाःथ्यसेवा सम्वन्धी ूदेशःतरीय ूाि क, व्यवसाियक र पेसागत संघ संःथाको दतार्, 
स ालन अनमुित र िनयमन 

१२ ूदेशःतरीय ःवाःथ्य सेवाको गणुःतर िनधार्रण, अनगुमन र िनयमन 

१३ राि य मापदण्ड बमोिजम औषधीजन्य तथा ःवाःथ्य ूिविध सम्वन्धी साममीको उत्पादन 
तथा संचय, अिधकतम खिुा मूल्य िनधार्रण, अिन्तम िबसजर्न, गणुःतर तथा मापदण्ड िनधार्रण 
र त्यःता साममी उत्पादन गन उ ोगको दतार्, स ालन, अनमुित र िनयमन 

१४ राि य मापदण्ड अनु प अःपताल, निसर्  होम, िनदान केन्ि, उपचार केन्ि र अन्य ःवाःथ्य 
संःथा तथा ूयोगशालाको दतार्, स ालन, अनमुित र िनयमन 

१५ खानेपानी, ध्विन र हावाको गणुःतर अनगुमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा िनमार्ण एवं 
गणुःतरको मापदण्ड िनधार्रण र कायार्न्वयन 
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१६ राि य मापदण्ड बमोिजम ःवाःथ्य बीमा लगायतका सामािजक ःवाःथ्य सरुक्षा 
कायर्बमको व्यवःथापन तथा िनयमन 

१७ ूदेशःतरीय ःवाःथ्य क्षेऽको मानवॐोत िवकास र व्यवःथापन 

१८ औषधी िनगरानी (Pharmacovigilance), औषिधको उिचत ूयोग र सआुम जीविनरोधक 
ूितरोध (Antimicrobial Resistance) न्यनुीकरण 

१९ खोप र पिरवार िनयोजन 

२० संवेदनशील औषधी तथा अन्य ःवाःथ्य साममी खिरद तथा आपूितर् व्यवःथापन 

२१ ूदेशःतरमा ःवाःथ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान तथा सूचना ूणाली, ःवाःथ्य 

लेखा प ितको संःथागत व्यवःथापन, सूचना ूवाह 

२२ ूदेशःतरीय जनःवाःथ्य िनगरानी (पिब्लक हेल्थ सभलेन्स) व्यवःथापन 

२३ सूितर्, मिदरा र लागपुदाथर्जन्य वःतकुो मापदण्ड, िनयन्ऽण तथा िनयमन 

२४ ःवाःथ्य क्षेऽमा आपत्कालीन अवःथा, िवप  र महामारी व्यवःथापन, आकिःमक ःवाःथ्य 

सेवा ूवाह, आपतकालीन अवःथाका लािग औषधी तथा औषधीजन्य साममीको ूादेिशक 

बफरःटक व्यवःथापन 

२५ स वा तथा नसन रोग िनयन्ऽण तथा रोकथाम 

२६ राि य मापदण्ड अनु प ःवाःथ्य सेवा सम्वन्धी भौितक पूवार्धार िवकास तथा व्यवःथापन 

२७ ःवाःथ्यजन्य फोहोर व्यवःथापन सम्वन्धी मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन र िनयमन 

२८ आयवुिदक, यनुानी, आम्ची, होिमयोप्यािथक, ूाकृितक िचिकत्सा लगायतका अन्य ूचिलत 

परम्परागत ःवाःथ्य उपचार सेवा सम्वन्धी ूदेशःतरीय मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन, 

अनगुमन र िनयमन  

२९ ूदेशःतरको खानेपानी सरसफाइ तथा ःवच्छता सम्बन्धी ूदेिशक नीित, कानून तथा 
मापदण्ड तजुर्मा र कायार्न्वयन, सेवाको शलु्क िनधार्रण, योजना, आयोजना कायार्न्वयन तथा 
स ालन, संभार र िनयमन 

३० खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा िवःतारमा िनजी क्षेऽको सहभािगता ूव र्न सम्बन्धी नीित 

तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

३१ सवर्साधारणलाइ ःवच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाइ तथा ःवच्छतामा 
िपछडीएका वगर्को पहुँच सिुनि तता 

३२ जनसंख्या, बसाइसराइ र पिरवार िनयोजन सम्बन्धी ूादेिशक नीित, काननु तथा योजना 
तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन, अध्ययन तथा अनसुन्धान, सूचना ूणालीको ःथापना र 
स ालन, क्षमता अिभविृ  र राि य संःथाह सँगको सम्पकर्  र समन्वय 



84 
 

३३ मिहला हक सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र 

िनयमन 

३४ लैि क िहंसा, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार सम्वन्धी नीित तथा कायर्योजना तजुर्मा र 

कायार्न्वयन तथा अन्तराि य सिन्ध, सम्झौता र ूितव ताको कायार्न्वयन, िनरोधात्मक र 
संरक्षणात्मक उपाय र पनुःथापन 

३५ मिहला सशिक्तकरण तथा लैि क समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान 

३६ लिगक उ रदायी वजेट र लैि क पिरक्षण 

३७ बाल बािलकाको हकिहत संरक्षण सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना 
तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन, अध्ययन, अनसुन्धान, बालमैऽी शासकीय ूवन्ध र सेवा 
ूवाह, बाल उ ार कोष व्यवःथापन र बाल सधुार तथा पनुःथार्पना 

३८ ूदेशःतरमा ज्ये  नागिरक, अपा ता भएका व्यिक्त र अशक्त, बाल बािलकाका र मिहला 
सम्बन्धी कायर्ह को अनगुमन तथा मूल्या न 

३९ समाजकल्याण र संघसःथा सम्वन्धी कायर्ह को अनगुमन तथा मूल्या न 

४० यवुासम्बन्धी ूादेिशक नीित, काननु तथा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन, यवुा 
वै ािनक ूोत्साहन 

४१ खेलकूद सम्वन्धी ूादेिशक नीित, काननु तथा मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन र िनयमन, 

खेलकूद तथा खेलकूद पूवार्धारको िवकास र ूव र्न 

४२ खेलकूद ूशासन र संघसंःथाको समन्वय र िनयमन 

४३ राि य र ूादेिशक खेलकुद ूितयोिगता तथा कायर्बम आयोजना र सहभािगता 
४४ लोपोन्मखु, सीमान्तकृत, गिरब, जे  नागिरक लिक्षत आवास सम्बन्धी नीित, मापदण्ड तथा 

योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन 

४५ सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून तथा मापदण्डको िनमार्ण तथा 
कायार्न्वयन, कोष व्यवःथापन, िनयमन, राि य र ूादेिशक िनकाय तथा संघ संःथासँग 
सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् 

४६ ूदेशिभऽ रोजगारी ूव र्न सम्बन्धी नीित, योजना, कायर्बम तथा मापदण्ड तजुर्मा तथा 
कायार्न्वयन र ःथानीय सरकारसंग समन्वय  

४७ िव सम्पदा सूचीमा परेका ःमारक र परुाताित्वक महत्वका ःथल सम्बन्धी  
४८ भाषा, िलिप संःकृित, लिलतकला र धमर्को संरक्षण र ूयोग सम्वन्धी ूादेिशक नीित, 

काननु, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

४९ ऐितहािसक, धािमर्क, साँःकृितक एवं कला र वाःत ुकलात्मक ि कोणले महत्व बोकेका 
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ूादेिशकःतरका दरवारह को संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान तथा व्यवःथापन 

५० ूादेिशकःतरमा संमहालयको ःथापना, स ालन तथा व्यवःथापन 

५१ ूदेशःतरका परुाताित्वक महत्वका ःथल, ऐितहािसक र धािमर्क सांःकृितक सम्पदा, ूािचन 

ःमारक, संमहालय, साःकृितक धरोहर सम्वन्धी नीित, काननु, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, 
कायार्न्वयन र िनयमन एवम ्संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनसुन्धान, उत्खनन तथा पनुिनर्मार्ण 

५२ धमर्, परम्परा र गठुी अन्तगर्त चिलआएका िविभ  जाऽा, पवर्ह को स ालन र व्यवःथापन 

५३ संःकृितको िवकास सम्वन्धी नीित तथा काननु तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

५४ रोजगार ूव र्न सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र 

िनयमन 

५५ ौिमक एवं ौिमकको सामािजक सरुक्षा तथा शेड यिुनयन सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून, 

मापदण्ड र िनयमन 

५६ ौमशिक्त, ौम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान र ौमशिक्त योजना 
५७ औ ोिगक िववाद समाधान, ौम सम्बन्धमा सधुार र न्याियक िन पण  

५८ कायर्ःथल सरुक्षा, कारखाना िनरीक्षण तथा िनयमन 

६. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालय 

िस.नं.  कायर्िजम्मेवारीह  

१ व्यापार/बािणज्य र बजार ूितंपधार् सम्बन्धी ूादेिशक नीित, काननु, मापदण्ड तथा 
योजनाको तजुर्मा, कायार्न्वयन एवम ्िनयमन र िसिन्डकेट तथा काटिलङ िनयन्ऽण 

२ ूादेिशक व्यापार सम्बन्धी पूवार्धार िनमार्ण, ूव र्न, सहजीकरण, बजार अनगुमन, समन्वय, 

तथ्या  ूणाली, बौि क सम्पि  संरक्षण, अध्ययन तथा अनसुन्धान र िनयमन 

३ ढुवानी/पिरवहन ूणाली तथा काग  व्यवःथापन 

४ नेपाल सरकारको सहमितमा आिथर्क तथा औ ोिगक िवषयका करारजन्य सम्झौता 
५ व्यापािरक फमर्ह को दतार्¸ नवीकरण, खारेजी र िनयमन 

६ खानी तथा खनीज पदाथर्को अन्वेषण सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून, मापदण्ड र योजना 
तजुर्मा तथा कायार्न्वयन र िनयमन एवम ्पूवार्धार िवकास, अनसुन्धान, सवक्षण, लगत 
संकलन, अिभलेखा न, अन्वेषण, उत्खनन, ूादेिशक ूयोगशालाको ःथापना तथा स ालन र 
संघसंग समन्वय 

७ भौगिभर्क अध्ययन तथा अनसुन्धान र नक्सा सम्बन्धी 
८ कलकारखाना र औ ोिगकीकरण सम्वन्धी नीित, काननु, मापदण्ड र योजना तजुर्मा, 

कायार्न्वयन र िनयमन 
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९ उ ोग दतार्, अनमुित, नवीकरण एवम ्खारेजी र औ ोिगक िवकास तथा औ ोिगक 
व्यवसायको ूवधर्न र िनयमन 

१० ूदेशःतरको उ ोग क्षेऽको भौितक पूवार्धार िवकास सम्वन्धी योजना तजुर्मा र 
कायार्न्वयन तथा औ ोिगक क्षेऽ र िवशेष आिथर्क क्षेऽको ःथापना, स ालन र िवःतार 

११ औ ोिगक वःतकुो िनयार्त ूव र्न 

१२ सावर्जिनक सेवा, अत्यावँयक सेवा र वःत ुआपूितर् सम्वन्धी नीित, कानून तथा मापदण्ड 

तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

१३ उपभोक्ता हक अिधकार संरक्षण तथा ूव र्न, उपभोक्ता जागरण कायर्बम तजुर्मा, 
कायार्न्वयन तथा अनगुमन 

१४ मूल्य र कालोबजारी तथा कृिऽम अभाव िनयन्ऽण एवं िनयमन 

१५ संघीय मापदण्ड अनसुार ः ाण्डडर् वगीर्करण, गणुःतर परीक्षण र िनयमन 

१६ उपभोक्ता अदालत गठन र स ालन 

१७ अत्यावँयक वःतहु को ूादेिशक माग र आपूितर् सम्वन्धी सूचना संकलन, िव षेण, 

ूक्षेपण र आपूितर् व्यवःथा, मौज्दातको व्यबःथा र आपूितर्मा अन्तरूादेिशक र ःथानीय 

तहबीच समन्वय 

१८ लिक्षत क्षेऽ र वगर्का लािग वःत ुर सेवामा ूादेिशक अनदुान र िनयमन 

१९ करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन र िनयमन 

२० संघसँगको समन्वयमा कम्पनी ःथापना सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुर्मा तथा 
कायार्न्वयन, िनयमन र कम्पनी ूशासन 

२१ दामासािहमा परेका उ ोग, व्यवसाियक कम्पनी तथा फमर् व्यवःथापन सम्बन्धी नीित 
कानून, मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

२२ ूदेशःतरमा हािनकारक पदाथर्ह को िनयमन तथा व्यवःथापन 

२३ ूदेशःतरमा इन्धनको गणुःतर अनगुमन 

२४ संघीय काननु बमोिजम क्यािसनो तथा िच ा दतार्, अनमुित र िनयमन सम्बन्धी 
२५ ूदेशिभऽका उ ोगह  र साना, मझौला, घरेल ुतथा लघ ुउ ोगह  ःथापना र ूव र्न 

सम्बन्धमा नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

२६ औ ोिगक तथा व्यापार ूदशर्नीको आयोजना तथा व्यवःथापन 

२७ उ ोगमा ौममूलक ूिविध र ःवदेशी ौिमकको उपयोग 

२८ ःवरोजगारका लािग उ मशीलता िवकास, ूिशक्षण, सहिुलयत कजार् र व्यवसाय ूव र्न 
सहायता 
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२९ ूादेिशक पयर्टन िवकासको नीित, कानून, मापदण्ड र योजना िनमार्ण, पवुार्धार िवकास, 

ूव र्न र िनयमन 

३० पयर्टक ूहरी व्यवःथापन 

३१ पयर्टकीय होटल, िरसोटर्, लज, शाभल तथा शेिक  एजेन्सी, गाईड, यार्िफ्ट  आिदको दतार्, 
अनमुित, नवीकरण र िनयमन 

३२ ूदेशःतरमा वन क्षेऽको नीित, काननु, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

३३ वन्यजन्त ुर वन पैदावार ओसारपसार सम्वन्धी िनयमन र अपराध िनयन्ऽण 

३४ वन, वनःपित, वन्यजन्त ुर जैिवक िविवधता सम्बन्धी ूादेिशक सङ्महालय व्यवःथापन 

३५ ूदेशःतरमा संरक्षण क्षेऽ र चरन क्षेऽको व्यवःथापन 

३६ हा ीसार तथा िचिडयाखानाको व्यवःथापन 

३७ जिडबटुी खेती ूिविध ूवर् न, िवःतार तथा बजारीकरण सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुर्मा, 
तथा कायार्न्वयन र िनयमन, अध्ययन अनसुन्धान तथा तथ्यांक संकलन 

३८ वन तथा वातावरण सम्बन्धी िबषयमा ूािविधक सूचना तथा सेवा ूबाह 

३९ वन अितबमण तथा वन डढेलो िनयन्ऽण तथा रोकथाम सम्वन्धी नीित, समन्वय र 
सहयोग 

४० ूदेशःतरका वनःपित उ ान तथा हवरीयमह को व्यवःथापन र वनःपित पिहचान तथा 
अिभलेखीकरण सम्वन्धी नीित र व्यवःथापन 

४१ ूदेशःतरमा जैिवक िविवधताको अध्ययन, अनसुन्धान, व्यवःथपन, िनयमन, संरक्षण एवम ्
लाभांश बाँडफाँड 

४२ ूदेशःतरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीित, ूिविध िवकास, व्यवःथापन 

४३ ूदेशिभऽ भःूखलन िनयन्ऽण 

४४ ूदेशःतरमा वातावरणीय संरक्षण तथा ःवच्छता सम्बन्धी ूिविध िवकास र व्यवःथापन 

४५ ूदेशःतरमा वातावरण सम्वन्धी नीित, काननु, मापदण्ड, योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

४६ ूदेशःतरमा वातावरणीय सूचना ूणालीको ःथापना 
४७ ूदेशःतरमा वातावरणीय जोिखमका लािग तयारी तथा उ ार 

४८ ूदेशःतरमा वातावरणीय ूयोगशालाको ःथापना, स ालन र व्यवःथापन 

४९ ूदेशःतरमा ठोस, वाय,ु तरल, जल, ध्विन तथा िब तुीय लगायत ूदषुणको मापदण्ड 
िनधार्रण, कायार्न्वयन, अनगुमन र िनयन्ऽण 

५० ूदेशःतरमा न्यून कावर्नमखुी तथा वातावरणमैऽी िवकास ूिबया र हिरत क्षेऽ ूव र्न 
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५१ ूदेशःतरमा वातावरणीय संरक्षण क्षेऽ तथा ूाकृितक सम्पदाको संरक्षण र सम्व र्न 

५२ ूदेशिभऽ वातावरणीय क्षेऽको अध्ययन, अनसुन्धान, क्षमता अिभबिृ , वातावरणीय सशुासन 
तथा परीक्षण 

५३ भपूिरिध क्षेऽ तथा वन क्षेऽको पिहचान, बगीर्करण, संरक्षण र व्यवःथापन 

५४ संरक्षण क्षेऽ पिहचान र व्यवःथापकीय प ित िनधार्रण 

५५ अन्तरूदेशीय नदी उकास तथा सडक िकनार वकृ्षारोपण व्यवःथापन 

५६ वकृ्षारोपणको लािग िदगो तथा गणुःतरीय बीउ उत्पादन, बीउबगचा ःथापना र व्यवःथापन 

५७ ूदेशिभऽ वकृ्षारोपण तथा सम्भार सम्वन्धी नीित, काननु तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन 
र िनयमन 

५८ ूदेशिभऽ जिडबिुट तथा अन्य गैरका  वन पैदावार सम्बन्धी व्यवःथापन 

५९ वन्यजन्त ुर चराच ु ी सम्वन्धी ूादेिशक नीित, काननु तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र 
िनयमन 

६० ूदेशःतरमा िव ान ूिविधको िवकास तथा िवःतार, सो सम्बन्धी तथ्या  संकलन, ूशोधन 
र सवक्षण र जनशिक्त िवकास र उपयोग 

६१ वै ािनक अध्ययन अनसुन्धान एंव िव ान र ूिविधको आिवंकार, उ यन र िवकास 

६२ िव ान संमहालय र प्लानेटोिरयमको ःथापना, स ालन र व्यवःथापन 

७.  भिूम, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय 
िस.नं.  कायर्िजम्मेवारीह  

१ कृिष, पश ु िवकास तथा खा  पोषण सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून, मापदण्ड र योजना 
तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

२ कृिष तथा पशपंुछीजन्य रोग, िकरा एवं महामारी िनयन्ऽण 

३ कृिष औ ोिगकीकरण र पशपुन्छी उ ोग व्यवसायको िवकास तथा ूब र्न 

४ कृिष तथा पश ुयािन्ऽकीकरण र उ त औजार िवकास तथा िवःतार 

५ कृिष तथा पशरुोग िनदान ूयोगशाला व्यवःथापन र िनयमन 

६ कृिषउपज, कृिषजन्य बःत,ु पशपुन्छी, पशपुन्छीजन्य पदाथर् र पश ुउत्पादन साममी तथा 
िबउिबजन एवम ् न  सम्बन्धी सेवा र ूिविधको गणुःतर िनधार्रण, सम्ब ता िनधार्रण, 

ःतरीयकरण, ूमाणीकरण र िनयमन 

७ ूादेिशक खा  सरुक्षा, खा  अिधकार, खा  सम्ूभतुा र खा  गणुःतर 
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८ कृिष तथा पशपुन्छी एवं खा  ूिविध सम्वन्धी अध्ययन, अनसुन्धान एवम ् िवकास तथा 
ूव र्न, तथ्या  ूणालीको व्यवःथापन र ॐोत संरक्षण 

९ कृिष मल, िबऊ र िबषादी आपूितर् व्यवःथा र िनयमन 

१० कृिष ूसार, कृषक तािलम तथा क्षमता िवकास र सशिक्तकरण 

११ कृिषउपजको न्यूनतम समथर्न मूल्य कायार्न्वयन 

१२ कृिष तथा पशपुन्छी बीमा सम्वन्धी नीित तथा योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन 

१३ कृिष बजार, पूवार्धार र कृिषफामर् केन्िह को िवकास, िवःतार तथा स ालन 

१४ राि य नीित र मापदण्ड बमोिजम पाराभेटको दतार्, अनमुित, नवीकरण, खारेजी र िनयमन 

१५ सामिुहक खेती तथा कृिष करार खेतीको कायार्न्वयन र ूब र्न 

१६ चरन तथा खकर्  सम्बन्धी ूादेिशक नीित तथा कानून तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

१७ कृिषजन्य र पशपुन्छीजन्य औषिध, िबषािद र सूआम पोषणतत्वयकु्त बःतकुो उपयोग र 

व्यवःथापन सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा र कायार्न्वयन तथा 
उत्पादन, उपयोग र िबबी िवतरणको अनमुित, अनगुमन र िनयमन 

१८ भिूम व्यवःथापन, भिूम ूशासन र जग्गा नापजाँच, भिूमसधुार, भ-ूउपयोग तथा चक्लाबन्दी 
सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून तथा मापदण्डको तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

१९ िनजी, सरकारी तथा सावर्जिनक जग्गाको ूादेिशक अिभलेख व्यवःथापन 

२० जग्गादतार्, रिज ेशन, जग्गाधनी ूमाण पजुार्, दािखल खारेज, ःवािमत्व हःतान्तरण सम्बन्धी 
नीित तथा मापदण्ड तजुर्मा र कायार्न्वयन 

२१ संघीय सरकारबाट ूा  हनेु नक्सा, भौगोिलक सूचना र अिभलेख तथा ूदेशिभऽको 
नापनक्सा र अिभलेखको व्यवःथापन 

२२ नाप नक्साका िनयन्ऽण िवन्दहु को स ाल ःथापना 

२३ बमब  िक ा नापी र भिूम लगत सम्वन्धी मापदण्ड र कायार्न्वयन 

२४ भिूमिहन सकुुम्वासी, दिलत, मकु्त कमैया, हिलया, हरवा चरवा आिद वगर्को बसोबास, 

जीिवकोपाजर्न र पनुःःथापना सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, 
कायार्न्वयन र िनयमन 

२५ सरकारी जग्गा भाडामा िदने सम्बन्धी नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुर्मा, कायार्न्वयन र 

िनयमन 
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२६ सरुिक्षत बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीित कायार्न्वयन 

२७ गठुी तथा गठुीजग्गा व्यवःथापन सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुर्मा, 
कायार्न्वयन र िनयमन तथा गठुी तथा गठुी जग्गाको संरक्षण, अिभलेख व्यवःथापन र 

संघीय तथा ःथानीय तहसँग समन्वय 

२८ गिरवी िनवारण सम्बन्धी ूादेिशक नीित, कानून, मापदण्ड एवम ् योजनाको तजुर्मा, 
कायार्न्वयन र िनयमन तथा अध्ययन, अनसुन्धान, सवक्षण, सूचना संकलन, गिरब घरपिरवार 
पिहचान, सामािजक सरुक्षा र संरक्षण  

२९ सहकारी संःथा, सहकारी संघ तथा सहकारी बक सम्बन्धी ूादेिशक नीित, काननु तथा 
मापदण्डको तजुर्मा र कायार्न्वयन, स ालन अनमुित, िनयमन, तथ्या  व्यवःथापन र 

अध्ययन अनसुन्धान 

३० सहकारी बचत तथा ऋण पिरचालन सम्बन्धी ूादेिशक मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन 

३१ सहकारी सम्बन्धमा संघीय, अन्तरूादेिशक र ःथानीय तहका संघ संःथासँग समन्वय र 
सहकायर् 

३२ सहकारी क्षेऽको िवकास तथा ूव र्न, क्षमता अिभविृ  र पिरचालन 
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पिरच्छेद Ñ ११ 
ूदेशमा रहने मन्ऽालयह को संगठनात्मक ःव प  

१. ूदेश मख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय 
 

 

दरवन्दी साराशं
ूमखु सिचव-  1 
स.स. रा.प.ूथम (ू)-  १ 
स.स.रा.प.ूथम (कानून)-  १ 
उ.स.रा.प.ि .(ू)- ५ 
उ.स.(काननु)रा.प.ि .- १ 
शा.अ.रा.प.ततृीय-  ५ 
कम्प्य.ुअिधकृत/इिन्ज.-  २ 
लेखा अिधकृत- १ 
इिन्जिनयर- १ 
ना.स.ु/क.अपरेटर-  ८ 
 
 -------------- 

 जम्मा‐   २६ ह.स.चा.- ४, का.स.- ४ 

बैठक तथा ूशासन 
सिचव 

रा.प.ूथम(ू.)- १  
ना.स.ु (ू.)/क.अ.- १

ूशासन तथा योजना शाखा
उपसिचव रा.प.ि .(ू.) - १ 
शा.अ.रा.प.त.ृ(ू.) - १ 
ले.अ. रा.प.त ृÑ १ 
इिन्जिनयर (िसिभल)- १ 
ना.स.ु (ू.)/क.अ. १ 

सूचना तथा संचार समन्वय शाखा
उपसिचव रा.प.ि .(ू.) - १ 
शा.अ.रा.प.त.ृ - १ 
कम्प्य.ुइिन्जिनयर/अिधकृत - १ 

संघ, ूदेश तथा ःथानीयतह 
समन्वय शाखा 

उपसिचव रा.प.ि .(ू.) - १ 
शा.अ.रा.प.त.ृ (ू.) Ñ १ 
ना.स.ु (ू.)/क.अ. १ 

मिन्ऽपिरषद बैठक शाखा 
उपसिचव रा.प.ि  (ू.). - १ 
शा.अ.रा.प.त.ृ(ू.) Ñ १ 
कम्प्य.ुअिधकृत - १ 
ना.स.ु (ू.)/क.अ. १ 

कानून तथा संवैधािनक मािमला 
सिचव 

रा.प.ूथम (कानून)- १  
ना.स. (ू.)/क.अ.- १

कानून शाखा
उपसिचव (कानून) - १ 
क.अप.- १ 

ूमखु सिचव
सिचव रा.प.िविश  

शा.अ (ू.)- १, कम्प्य.ुअप.- १

मख्यमन्ऽी सिचवालय 
उपसिचव (ू)- १, कम्प्य.ुअपरेटर- १
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१. ूदेश मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको दरवन्दी तेिरज 

ब.सं.  पद  सेवा  समूह  ौेणी/तह  दरबन्दी संख्या 
१)  ूमखु सिचव ूशासन    िविश  १ 

२)  सिचव ूशासन    रा.प.ूथम १ 

३)  सिचव न्याय कानून रा.प.ूथम १ 

४)  उपसिचव ूशासन सामान्य ूशासन रा.प.ि तीय ५ 

५)  उपसिचव न्याय कानून रा.प.ि तीय १ 

६)  शाखा अिधकृत ूशासन सामान्य ूशासन रा.प.ततृीय ५ 

७)  लेखा अिधकृत ूशासन लेखा रा.प.ततृीय १ 

८)  इिन्जिनयर इिन्ज िसिभल रा.प.ततृीय १ 

९)  कम्प्यूटर 
अिधकृत/इिन्ज. 

िविवध   रा.प.ततृीय २ 

१०)  नायव सबु्बा/ क.अपरेटर ूशासन सामान्य ूशासन रा.प.अनं.ूथम ८ 
 जम्मा           २६ 

११)  हलकुा सवारी चालक     ौेणीिवहीन ४ 

१२)  कायार्लय सहयोगी     ौेणीिवहीन ४ 

 
नोट:- उपयुर्क्त अनसुारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ । 
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मन्ऽी  सिचवालय 

शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १,   ना.स ु-1

योजना तथा िवपद व्यवःथापन महाशाखा
उपसिचव रा.प.ि तीय (ू.)- १ 

शािन्त सरुक्षा तथा सूचना समन्वय शाखा  

शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 
ना.स.ु/कम्प्य ुअपरेटर- १ 

योजना शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 
ना.स.ु- १, कम्प्य.ुअपरेटर- १ 

आिथर्क ूशासन  शाखा 
ले.अ.रा.प.ततृीय(लेखा)- १ 

ले.पा.- १  

 

ूशासन तथा सरुक्षा समन्वय महाशाखा 
उपसिचव रा.प.ि तीय (ू.)- १ 

ूशासन शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 

ना.स.ु- १, कम्प्य.ुअपरेटर- १, खिरदार- १ 

 
ह.स.चा.- २, का.स.- ४  

ूदेश सिचव 

सहसिचव रा.प.ूथम (ू.)- १ 
ना.स.ु (िपए)- १ 

कानून तजुर्मा महाशाखा 
उपसिचव रा.प.ि तीय (कानून)- १ 

कानून तजुर्मा तथा फैसला कायार्न्वयन
शाखा 

कानून अिधकृत रा.प.ततृीय- १ 
कम्प्य ुअपरेटर- १  

ना.स.ु- १ 

दरवन्दी साराशं  संख्या 
ूदेश सिचव रा.प.ू.(ू) १ 

उपसिचव रा.प.ि .(ू.) २
उपसिचव रा.प.ि .(कानून) १
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.) ६ 

लेखा अिधकृत १ 

कानून अिधकृत १ 

ले.पा १ 

ना.स.ु/कम्प्य.ुअपरेटर १२ 

खिरदार १ 

जम्मा  २६ 

िवपद व्यवःथापन शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 
ना.स.ु- १, कम्प्य.ुअपरेटर- १ 

 

ूहरी ूशासन तथा कारागार व्यवःथापन शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- 1 
कम्प्य.ुअपरेटर- १ 



94 
 

२. आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज 

ब.सं.  पद  सेवा  समूह  ौेणी/तह 
दरबन्दी 
संख्या 

सम्बिन्धत मन्ऽालय 

१ ूदेश सिचव ूशासन   रा.प.ूथम १ नेपाल सरकार 

२ उपसिचव ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 
रा.प.ि तीय २ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

३ उपसिचव न्याय कानून रा.प.ि तीय १ 
कानून न्याय तथा संसिदय 
व्यवःथा मन्ऽालय 

४ शाखा अिधकृत ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 
रा.प.ततृीय ६ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

५ लेखा अिधकृत ूशासन लेखा रा.प.ततृीय १ महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय 

६ कानून अिधकृत न्याय कानून रा.प.ततृीय १ 
कानून न्याय तथा संसिदय 
व्यवःथा मन्ऽालय 

७ 
नायव 

सबु्बा/क.अपरेटर 
ूशासन 

सामान्य 

ूशासन 

रा.प.अनं. 
ूथम 

१२ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

८ लेखापाल ूशासन लेखा 
रा.प.अनं. 
ूथम 

१ महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय 

९ खिरदार ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 

रा.प.अनं. 
ि तीय 

१ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

 जम्मा   २६  

१० 
हलकुा सवारी 
चालक 

    ौेणीिवहीन २  

११ कायार्लय सहयोगी     ौेणीिवहीन ४  

 
नोट:- उपयुर्क्त अनसुारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ । 
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३. अथर् तथा योजना मन्ऽालय 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

मन्ऽी  िनजी सिचवालय 
शाखा अिधकृत-१,  नायब 

सबु्बा(ू)-१ 

योजना तथा बजेट महाशाखा 
उपसिचव रा.प.ि तीय (राज )-1 

आिथर्क नीित तथा योजना 
शाखा 

शा.अ.रा.प.ततृीय(राज )- १ 
ना.स ु(राज )/कम्प्य.ुअपरेटर)- 
१ 

आिथर्क नीित तथा राज  
महाशाखा  

उपसिचव रा.प.ि तीय 
(राज )-1 

ूदेश सिचव
राजपऽाँिकत ूथम ौेणी- १ 

ना.स.ु(ू)- १

ह.स.चा.- ४, का.स.- ५ 

ूशासन महाशाखा  
उपसिचव रा.प.ि तीय(ू.)-1 

ूशासन शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 
ना.स.ु (ू.)/कम्प्य.ुअपरेटर- १, 

खिरदार- १ 

आिथर्क ूशासन शाखा 
ले.अ.रा.प.ततृीय(लेखा)- १ 
ले.पा.- १ 

कानून शाखा 
कानून अिधकृत रा.प.ततृीय- १ 

राज  तथा िवि य हःतान्तरण
शाखा 

शा.अ.रा.प.ततृीय(राज )- 1 
ना.स ु(राज )/कम्प्य.ुअपरेटर)- १ 

बजेट शाखा
शा.अ.रा.प.ततृीय(राज )- १ 
ना.स ु(राज )/कम्प्य.ुअपरेटर)- १ 

दरवन्दी साराशं 
 

ूदेश सिचव रा.प.ूथम (ू)- १ 
उपसिचव रा.प.ि  (राज )- २ 
उपसिचव रा.प.ि .(ू.)- १ 
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)-  २ 
शा.अ.रा.प.ततृीय (राज .)- ४ 
काननु अिधकृत - १ 
लेखा अिधकृत - १ 
लेखापाल- १ 
ना.स.ु (ू.)- ३ 
ना.स ु(राज )/कम्प्य.ुअपरेटर)-  ४ 
खिरदार- १ 
 

जम्मा- २१ 
 
  

 जम्मा‐  ४7  + ११ 

योजना शाखा
शा.अ.रा.प.ततृीय(राज )- १ 
ना.स ु(राज )/कम्प्य.ुअपरेटर)- १ 
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३. अथर् तथा योजना मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज 

ब.सं.  पद  सेवा  समूह  ौेणी/तह  ूा/अूा 
दरबन्दी 
संख्या 

सम्बिन्धत मन्ऽालय 

१ ूदेश सिचव ूशासन    रा.प.ूथम अूा १ नेपाल सरकार 

२ उपसिचव ूशासन 
सामान्य 
ूशासन 

रा.प.ि तीय अूा १ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

३ उपसिचव ूशासन राज  रा.प.ि तीय अूा २ अथर् मन्ऽालय 

४ शाखा अिधकृत ूशासन 
सामान्य 
ूशासन 

रा.प.ततृीय अूा २ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

५ शाखा अिधकृत ूशासन राज  रा.प.ततृीय अूा ४ अथर् मन्ऽालय 

६ लेखा अिधकृत ूशासन लेखा रा.प.ततृीय अूा १ 
महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

७ 
कानून 
अिधकृत 

न्याय कानून रा.प.ततृीय अूा १ 
कानून न्याय तथा संसिदय 
व्यवःथा मन्ऽालय 

८ नायव सबु्बा ूशासन 
सामान्य 
ूशासन 

रा.प.अनं.ूथम अूा ३ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

९ लेखापाल ूशासन लेखा रा.प.अनं.ूथम अूा १ 
महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

१० 

नायव 
सबु्बा/क. 
अपरेटर 

ूशासन राज /िविवध रा.प.अनं.ूथम अूा ४ अथर् मन्ऽालय 

११ खिरदार ूशासन सा.ू. 
रा.प.अनं 
द्तीय 

अूा. १ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

 जम्मा   २१

१२ 
हलकुा सवारी 
चालक 

    ौेणीिवहीन   ४  

१३ 
कायार्लय 
सहयोगी 

    ौेणीिवहीन   ५  
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४. भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ूदेश सिचव 
रा .प. ूथम (ूा)- १ 

ना.स.ु(ू)- १ 

ूदेश मन्ऽीको 
सिचवालय 

शा.अ.- १, ना.स.ु- १ 
 

मन्ऽी 

खानपेानी तथा सरसफाई
व्यवःथापन शाखा 

रा.प.ततृीय (ूा.)- १ 

जनशिक्त व्यवःथापन शाखा 
रा.प.ततृीय (अूा.)- १ 

रा.प.अनं ूथम (अूा.)- २ 

रा.प.अनं ि तीय (अूा.)- १ 

 जलौोत तथा उजार् िवकास 
महाशाखा 

रा.प.ि तीय (ूा)- १ 

उजार् िवकास शाखा 
रा.प.ततृीय (ूा.)- १ 

िसंचाई तथा जलउत्प  
ूकोप व्यवःथापन शाखा 
रा.प.ततृीय (ूा.)- २ 

आवास, भवन तथा शहरी 
िवकास महाशाखा 
रा.प.ि तीय (ूा)- १ 

शहरी िवकास तथा 
भौितक योजना शाखा 
रा.प.ततृीय (ूा.)- १ 

सडक तथा यातायात 
व्यवःथापन महाशाखा 
रा.प.ि तीय (ूा)- १ 

यातायात व्यवःथा शाखा 
रा.प.ततृीय (अूा.)- १ 

रा.प.ततृीय (ूा.)- १ 

ूशासन, योजना तथा 
अनगुमन महाशाखा 
रा.प.ि तीय (ूा)- १ 

आिथर्क ूशासन शाखा 
लेखा अिधकृत रा.प.त.ृ (अूा.)- १ 

लेखापाल रा .प. अनं.ूथम- १ 

कानून शाखा 
कानून अिध. रा.प.त ृ(अूा.)- १ 

योजना तथा 
अनगुमन शाखा 

रा.प.ततृीय (ूा.)- १ 

आवास तथा भवन शाखा 
रा.प.ततृीय (ूा.)- १ 

दरवन्दीको िववरण 
 

ूदेश सिचव रा.प.ूथम(ूा)- १
रा.प.ि तीय (ूा)-  ४
रा.प.ततृीय (अूा.)-  ५
रा.प.ततृीय (ूा.)-  १०
रा.प.अनं ूथम (अूा.)-  ५
रा.प.अनं ि तीय (अूा.)-  १
 

       जम्मा  -     २६ 

ह.स.चा.- ४, का.स.- ५ 

सडक िवकास शाखा 
रा.प.ततृीय (ूा.)- १ 
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४. भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज  
 

ब.सं.  पद  सेवा  समूह  उपसमूह  ौेणी/तह 
दरबन्दी 
संख्या 

सम्बिन्धत मन्ऽालय 

१ ूदेश सिचव इिन्जिनयिर      रा.प.ूथम  १ नेपाल सरकार 

२ उपसिचव इिन्जिनयिर    रा.प.ि तीय ४  

३ शाखा अिधकृत ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 
  रा.प.ततृीय ३ 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

४ लेखा अिधकृत ूशासन लेखा   रा.प.ततृीय १ 
महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

५ कानून अिधकृत न्याय कानून   रा.प.ततृीय १ 

कानून न्याय तथा 
संसिदय व्यवःथा 
मन्ऽालय 

६ इिन्जिनयर इिन्जिनयिर    रा.प.ततृीय १०  

७ 
नायव 

सबु्बा/क.अपरेटर 
ूशासन 

सामान्य 

ूशासन 
  

रा.प.अनं. 
ूथम 

४ 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

८ लेखापाल ूशासन लेखा   
रा.प.अनं. 
ूथम 

१ 
महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

९ खिरदार ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 
  

रा.प.अनं. 
ि तीय 

१ 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

 जम्मा    २६   

१० 
हलकुा सवारी 
चालक 

      ौेणीिवहीन ४  

११ कायार्लय सहयोगी       ौेणीिवहीन ५  
 

नोट:- उपयुर्क्त अनसुारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ । 
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५. सामािजक िवकास मन्ऽालय 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

दरवन्दी साराशं
ूदेश सिचव रा.प.ूथम -  १ 
रा.प.ि  (िशक्षा)-  ३ 
ःवाःथ्यसेवा(९/१०औ)ं-  १ 
ःवाःथ्यसेवा(७/८औ)ं-  ६ 
रा.प.ततृीय(िशक्षा.)-  ४ 
रा.प.ततृीय(लेखा)-  १ 
रा.प.ततृीय(ू.)-  ३ 
रा.प.ततृीय(कानून)-  १ 
मिहला िव.अिधकृत त.ृ- १ 
पःुतकालय अिधकृत- १ 
लेखापाल- १ 
म.िव.िनिरक्षक- १ 

ःवाःथ्यसेवा(५/७औ)ं-  ५ 
ना.स.ु/कम्प्य.ुअपरेटर- ६ 
ूा.स.(िशक्षा)/कम्प्य.ुअपरेटर- ३ 
खिरदार-  १ 
 

 जम्मा ‐  ३९ 

ह.स.चा.- ५, का.स.- ६ 

मन्ऽी    िनजी सिचवालय 
शाखा अिधकृत- १,   
नायब सब्बा- १ 

ूदेश सिचव
राजपऽाँिकत ूथम ौेणी- १  

ना.स.ु(ू)- १

ःवाःथ्य सेवा महाशाखा  
अिधकृत ९/१०औ-ं 1 

िचिकत्सा सेवा शाखा  
िचिकत्सक (आठ )- १ 

हे.अ. वा सो सरह (५/६/७औ)ं- १ 

आयवुद िचिकत्सा सेवा शाखा  
आयवुद िचिकत्सक (आठ )- १ 

हे.अ. वा सो सरह (५/६/७औ)ं- १ 

औषधी व्यवःथा शाखा  
फामसी अिधकृत (७/८औ)ं- १ 

हे.अ. वा सो सरह (५/६/७औ)ं- १ 

निसर्ङ शाखा 
निसर्ङ अिधकृत (७/८औ)ं- १  
ःटाफ नसर् (५/६/७औ)ं- १ 

जनःवाःथ्य शाखा 
जनःवाःथ्य अिधकृत (७/८औ)ं- १ 
ःवाःथ्य िशक्षा अिधकृत (७/८औ)ं- १ 
हे.अ. वा सो सरह (५/६/७औ)ं- १

सामािजक िवकास महाशाखा  
उपसिचव रा.प.ि तीय(िशक्षा)- १ 

सामािजक सरुक्षा तथा 
मिहला िवकास शाखा 

शा.अ.रा.प.ततृीय(िविवध)- १ 
म.िव.िन. (िविवध)- १ 

ना.स ु(ू)/कम्प्य.ुअपरेटर -१ 

यवुा तथा खेलकूद शाखा
शाखा अिधकृत 

रा.प.ततृीय(िशक्षा)- १ 
ना.स ु(ू)/कम्प्य.ुअपरेटर -१ 

िव ालय िशक्षा शाखा
शा.अ.रा.प.ततृीय(िशक्षा)- १ 

ूा.स.(िशक्षा)- १ 

िशक्षा महाशाखा 
उपसिचव रा.प.ि तीय (िशक्षा)- १ 

उच्च िशक्षा शाखा
शा.अ.रा.प.ततृीय(िशक्षा)- १ 

ूा.स.(िशक्षा)- १ 

पःुतकालय तथा िनरन्तर िशक्षा
शाखा 

शा.अ.रा.प.ततृीय(िशक्षा)- १ 
पःुतकालय अिधकृत- १ 

ूा.स.(िशक्षा)/कम्प्य.ुअपरेटर - १ 

ूशासन, योजना तथा अनगुमन महाशाखा 
उपसिचव रा.प.ि तीय (िशक्षा)- १ 

ूशासन शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 
ना.स ु(ू)/कम्प्य.ुअपरेटर Ñ १, खिरदार- 
१

योजना तथा अनगुमन शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 
जनःवाःथ्य अिधकृत रा.प.ततृीय ७औ ं
(ःवाःथ्य)- १ 
ना.स ु(ू)/कम्प्य.ुअपरेटर -१ 

कानून तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा 
कानून अिधकृत रा.प.ततृीय- १ 

आिथर्क ूशासन शाखा 
लेखा अिधकृत रा.प.ततृीय- १ 
लेखापाल- १ 
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५. सामािजक िवकास मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज 

ब.सं.  पद  सेवा  समूह  ौेणी/तह 
दरबन्दी 
संख्या 

सम्बिन्धत मन्ऽालय 

१ ूदेश सिचव ूशासन   रा.प.ूथम १ नेपाल सरकार 

२ उपसिचव िशक्षा   रा.प.ि तीय ३ िशक्षा मन्ऽालय 

३ ःवाःथ्य ःवाःथ्य   नवौ/दश  १ ःवाःथ्य मन्ऽालय 

४ ःवाःथ्य ःवाःथ्य   सातौ/आठौ ६ ःवाःथ्य मन्ऽालय 

५ ःवाःथ्य ःवाःथ्य   पाचौ-सातौ ५ ःवाःथ्य मन्ऽालय 

६ शाखा अिधकृत ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 
रा.प.ततृीय ३ 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

७ शाखा अिधकृत िशक्षा   रा.प.ततृीय ४ िशक्षा मन्ऽालय 

८ लेखा अिधकृत ूशासन लेखा रा.प.ततृीय १ 
महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

९ कानून अिधकृत न्याय कानून रा.प.ततृीय १ 

कानून न्याय तथा 
संसिदय व्यवःथा 
मन्ऽालय 

१० मिहला िवकास अिधकृत िविवध   रा.प.ततृीय १ 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

११ पःुतकालय अिधकृत िशक्षा  रा.प.ततृीय १ िशक्षा मन्ऽालय 

१२ नायव सबु्बा/क.अपरेटर ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 
रा.प.अनं. ूथम ६ 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

१३ 
नायव सबु्बा 
(ूा.स)/क.अपरेटर 

िशक्षा  रा.प.अनं. ूथम ३ िशक्षा मन्ऽालय 

१४ लेखापाल ूशासन लेखा रा.प.अनं. ूथम १ 
महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

१५ मिहला िवकास िनिरक्षक िविवध  रा.प.अनं. ूथम १ 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

१६ खिरदार ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 

रा.प.अनं. 
ि तीय 

१ 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

 जम्मा  ३९
१७ हलकुा सवारी चालक     ौेणीिवहीन ५  

१८ कायार्लय सहयोगी     ौेणीिवहीन ६  

                 

 
नोट:- उपयुर्क्त अनसुारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ । 
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६. उ ोग, पयर्टन, बन तथा वातावरण मन्ऽालय 
 

मन्ऽी    िनजी सिचवालय 
शाखा अिधकृत- १, नायवसब्बा- १

ूदेश सिचव
राजपऽाँिकत ूथम ौेणी (बन)- १ 

ना.स.ु )ू( - १ 

ूशासन, योजना तथा अनगुमन 
महाशाखा 

उपसिचव रा.प.ि तीय (ूा.)- १ 

बन व्यवःथापन तथा जैिवक 
िविवधता महाशाखा 

उपसिचव रा.प.ि तीय (ूा.)- १ 

िव ान, वातावरण तथा जलवाय ु
पिरवतर्न महाशाखा  

उपसिचव रा.प.ि तीय (ूा.)- १ 

ूशासन शाखा 
शा.अ.रा.प.ततृीय)ू(.- १ 
ना .सु )ू(/कम्प्यु .अपरेटर- १ 

योजना तथा अनगुमन शाखा 
रा.प.ततृीय)ूा(.- १ 
ना .सु )ू(/कम्प्यु .अपरेटर  -१  

कानून तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा
कानून अिधकृत रा.प.ततृीय- १ 
ना .सु )ू(/कम्प्यु .अपरेटर- १ 

आिथर्क ूशासन शाखा 
लेखा अिधकृत- १ 
लेखापाल - १ 

बन व्यवःथापन तथा उ म शाखा
अिधकृत रा.प.ततृीय (ूा.)- १ 
रा.प.अनं.ूथम (ू.)- १ 

बन संरक्षण शाखा
बन अिधकृत रा.प.ततृीय)ूा(.- १ 
रा.प.अनं.ूथम /ि तीय)ू ◌ा (-  १ 

जैिवक िविवधता शाखा
अिधकृत रा.प.ततृीय)ूा(.- १ 
रा.प.अनं.ूथम /ि तीय )ू ◌ा (-  १ 

भ ूतथा जलाधार शाखा
अिधकृत रा.प.ततृीय)ूा(.- १ 
रा.प.अनं.ूथम /ि तीय )ू ◌ा (-  १ 

सूचना ूिविध तथा िव िुतय सशुासन शाखा
कम्प्यटुर अिधकृत/इिन्जिनयर रा.प.ततृीय- १ 
कम्प्य.ुअपरेटर- १

िव ान तथा ूिविध ूव र्न शाखा
अिधकृत रा.प.ततृीय)ूा(.- १ 
ना .सु )ू ◌ा (-१  

जलवाय ुपिरवतर्न तथा जलवाय ुिव  शाखा
शा.अ.रा.प.ततृीय)ूा(.- १ 
ना .सु )ू ◌ा (-१  

वातावरण मापदण्ड तथा वातावरण ूभाव 
मल्या न शाखा 

शा.अ.रा.प.ततृीय)ूा(.- १ 

दरवन्दी साराशं
 

ूदेश सिचव रा.प.ूथम ूा.- १ 
रा.प.ि . (ूा.)- ३ 
रा.प.ततृीय )ू(.-   ३ 
रा.प.ततृीय )ूा(.-   ९ 
लेखा अिधकृत- १ 

कानून अिधकृत- १ 

क.अिधकृत/इिन्जिनयर- १ 
ना.स.ु )अूा(. /कम्प्य.ुअप-  ७ 
लेखापाल रा.प.अनं.ूथम-  १ 
रा.प.अनं.ूथम )ूा(. -  ६ 

 

 जम्मा ‐  ३३ 

 

ह.स.चा.- ४  ,का .स.- ५ 
ःवच्छ िवकास तथा वातावरण अनगुमन शाखा
शा.अ.रा.प.ततृीय)ूा(.- १ 

उ ोग िवकास तथा पयर्टन ूव र्न शाखा
रा.प.ततृीय)ूा(.- १ 
ना .सु )ू(/कम्प्यु .अपरेटर  -१  
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६. उ ोग, पयर्टन, बन तथा वातावरण मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज 

ब.सं.  पद  सेवा  समूह  ौेणी/तह  ूा/ू. 
दरबन्दी 
संख्या 

सम्बिन्धत मन्ऽालय 

१ ूदेश सिचव  बन    रा.प.ूथम ूा १ नेपाल सरकार 

२ उपसिचव     रा.प.ि तीय ूा ३  

३ शाखा अिधकृत ूशासन 
सामान्य 
ूशासन 

रा.प.ततृीय ू. ३ 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

४ लेखा अिधकृत ूशासन लेखा रा.प.ततृीय अूा १ 
महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

५ कानून अिधकृत न्याय कानून रा.प.ततृीय अूा १ 

कानून न्याय तथा 
संसिदय व्यवःथा 
मन्ऽालय 

६ 

कम्प्यूटर 
अिधकृत /
इिन्जिनयर 

िविवध   रा.प.ततृीय ूा १ 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

७ अिधकृत     रा.प.ततृीय ूा ९  

८ 
नायव 
सबु्बा/क.अपरेटर 

ूशासन 
सामान्य 
ूशासन 

रा.प.अनं. 
ूथम 

अूा ७ 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

९ लेखापाल ूशासन लेखा 
रा.प.अनं. 
ूथम 

अूा १ 
महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

१० नायव सबु्बा    
रा.प.अनं. 
ूथम 

ूा ६ 
वन तथा भसंूरक्षण 
मन्ऽालय 

 जम्मा   ३३  

११ 
हलकुा सवारी 
चालक 

    ौेणीिवहीन   ४  

१२ कायार्लय सहयोगी     ौेणीिवहीन   ५  

 
नोट:- उपयुर्क्त अनसुारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ । 
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७. भिूम, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय 

 

मन्ऽी    िनजी सिचवालय 
शाखा अिधकृत- १,  नायब सब्बा- १ 

ूशासन, योजना तथा अनगुमन 
महाशाखा 

उपसिचव रा.प.ि तीय (ू.)- १ 

ूशासन तथा योजना शाखा
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 
ना.स ु(ू)/ कम्प्य.ुअपरेटर - ३ 

खा  सरुक्षा तथा कृिष व्यवसाय ूव र्न 
शाखा 

रा.प.ततृीय(ूा.)- १ 
ं

पशपुंछी िवकास महाशाखा  
उपसिचव रा.प.ि तीय 

(भेटेिरनरी/ला.पो.डे.डे.)-1 

ूदेश सिचव 
राजपऽाँिकत ूथम ौेणी (कृिष)- १  

ना.स.ु(ू)- १ 

पशपुंछी उत्पादन तथा तथ्या
व्यवःथापन शाखा  
रा.प.ततृीय(ूा.)- १ 

प.से.ूा. रा.प.अनं.ूथम- १ 

 

ह.स.चा.- ४, का.स.- ५ 

कृिष िवकास महाशाखा
उपसिचव रा.प.ि तीय (कृिष)- १ 

सहकारी तथा गिरबी िनवारण
शाखा 

शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 
तथ्या  अिधकृत- १ 

पशःुवाःथ्य तथा क्वारेन्टाइन 
(िनयमन) शाखा  
रा.प.ततृीय(ूा.)- १ 

प.ःवा.ूा. रा.प.अनं.ूथम- १ 

व्यवसाय ूव र्न तथा क्षमता 
िवकास शाखा 

रा.प.ततृीय(ूा.)- १ 
प.से.ूा./प.ःवा.ूा. रा.प.अनं.ूथम- १ 

भिूम व्यवःथापन तथा सहकारी 
महाशाखा  

उपसिचव रा.प.ि तीय (ू.)- 1 

जग्गा ूशासन शाखा
शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 

कानून तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा
कानून अिधकृत रा.प.ततृीय- १ 

आिथर्क ूशासन शाखा
लेखा अिधकृत रा.प.ततृीय- १ 
लेखापाल-१ 

कृिष सूचना, स ार तथा तथ्या शाखा
रा.प.ततृीय(ूा.)- १ 

ूा.स. रा.प.अनं.ूथम- १ 

नाप‐नक्सा तथा भौगोिलक 
सूचना शाखा  

नापी अिधकृत रा.प.ततृीय(सभ)- १ 
कम्प्य.ुइिन्जिनयर- १ 

सवक्षक रा.प.अनं.ूथम- २ 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण शाखा
रा.प.ततृीय(ूा.)- १ 

ूा.स. रा.प.अनं.ूथम- १ 
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७. भिूम, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज 

ब.सं.  पद  सेवा  समूह  ौेणी/तह 
दरबन्दी 
संख्या 

सम्बिन्धत मन्ऽालय 

१ ूदेश सिचव कृिष    रा.प.ूथम १ नेपाल सरकार 

२ उपसिचव ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 
रा.प.ि तीय २ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

३ उपसिचव (ूा.) कृिष/पश/ुइिन्ज.   रा.प.ि तीय २ 
कृिष/पशपंुछी/भिूमसधुार 
तथा व्यवःथा मन्ऽालय 

४ शाखा अिधकृत ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 
रा.प.ततृीय ३ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

५ लेखा अिधकृत लेखा   रा.प.ततृीय १ 
महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

६ अिधकृत 
कृिष/पश ु
िवकास 

 ूािविधक रा.प.ततृीय ७  

७ कानून अिधकृत न्याय कानून रा.प.ततृीय १ 
कानून न्याय तथा संसिदय 
व्यवःथा मन्ऽालय 

८ तथ्यांक अिधकृत तथ्यांक   रा.प.ततृीय १ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

९ 

कम्प्यटुर 

अिधकृत/ 
इिन्जिनयर 

िविवध   रा.प.ततृीय १ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

१० 
नायव सबु्बा/ 
क.अपरेटर 

ूशासन 
सामान्य 

ूशासन 

रा.प.अनं. 
ूथम 

५ सामान्य ूशासन मन्ऽालय 

११ लेखापाल ूशासन लेखा 
रा.प.अनं. 
ूथम 

१ 
महालेखा िनयन्ऽक 
कायार्लय 

१२ ूा.स.    
रा.प.अनं. 
ूथम 

८  

 जम्मा   ३३  

१३ 
हलकुा सवारी 
चालक 

    ौेणीिवहीन ४  

१४ कायार्लय सहयोगी     ौेणीिवहीन ५  

                 

 
नोट:- उपयुर्क्त अनसुारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ । 
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ूदेश ूमखुको कायार्लय (अन्तिरम व्यवःथाका लािग) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ूदेश ूमखु 
िनजीसिचव शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 

िनजी सिचवालय 
ूमखु ःवकीय सिचव-१, सह-ःवकीय सिचव-१, उप 
ःवकीय सिचव-१, ःवकीय अिधकृत-१, फोटोमाफर 
अिधकृत-१, कम्प्यूटर सहायक-१, ूशासन सहायक-
१, लेखा सहायक-१, सवारी चालक-२, कायार्लय 

सहयोगी-२ 

व्यवःथापन शाखा 
उपसिचव रा.प.ि तीय(ू.)- १ 

शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 
कानून अिधकृत रा.प.ततृीय Ñ १ 
ले.अ.रा.प.ततृीय(लेखा)- १ 
कम्प्य.ुअपरेटर- १ 

सूचना तथा समन्वय शाखा  
उपसिचव रा.प.ि तीय(ू.)- १ 

शा.अ.रा.प.ततृीय(ू.)- १ 
ूोटोकल अिधकृत (पररा )-१ 
कम्प्यूटर अिधकृत-१ 
ना.स.ु-१ 

 सिचव 
राजपऽाँिकत ूथम ौेणी- १ 

ना.स.ु(ू.)- १

 

ह.स.चा.- २, का.स.- ३  
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ूदेश ूमखुको कायार्लयको दरवन्दी तेिरज (अन्तिरम व्यवःथाका लािग) 

ब. सं. पदको नाम ौेणी/सेवा समूह दरवन्दी संख्या कैिफयत 
१ सिचव रा.प. ूथम (ू.) १
२ उपसिचव रा.प.ि तीय (ू.) २
३ शाखा अिधकृत रा.प.ततृीय (ू.) ३
४ लेखा अिधकृत रा.प.ततृीय (लेखा) १
५ कानून अिधकृत रा.प.ततृीय (कानून) १
६ कम्प्यटुर अिधकृत रा.प.ततृीय िविवध १
७ ूोटोकल अिधकृत रा.प.ततृीय (पररा ) १
८ नायवसबु्बा रा.प.अनं.ूथम (ू.) २
९ कम्प्य.ुअपरेटर रा.प.अनं.ूथम १

 जम्मा १३
१ ह.स.चा. २
२ का.स. ३

 
नोट:- उपयुर्क्त अनसुारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ । 
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ूदेश सभा सिचवालय 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

बजेट ूयोजनका लािग  
 

ह.स.चा.- ३, का.स.- ३ 

कायर् व्यवःथा शाखा 
    उपसिचव रा.प.ि  (संसद) - १ 

कायर् व्यवःथा फाटँ 
शा.अ.रा.प.त.ृ(संसद) Ñ १ 
ना.स.ु संसद -१ 

िवधेयक तथा कानून फाटँ
कानून अिधकृत रा.प.त ृÑ १ 
ना.स.ु काननु - 1 

ू  तथा िववरण फाटँ 
शा.अ.रा.प.त.ृ(ूशासन) – १ 
ना.स.ु ूशासन -१ 

ूशासन शाखा 
         उपसिचव रा.प.ि  (ू.). - १ 

ूशासन फाटँ 
शा.अ.रा.प.त.ृ(ू.) Ñ १ 
ना.स.ु- ूशासन -१ 

आिथर्क ूशासन शाखा 
ले.अ रा.प.त.ृ.-1 
ले.पा./स.ले.पा.Ñ १ 

ूिविध व्यवःथापन फाटँ 
क.इिन्जिनयर रा.प.त.ृ. Ñ १ 
माइक संचालक-1 
कम्प्यटुर अपरेटर- २  
इलेिक्शिसयन-१ 

ूदेश सभा सिचव 
सहसिचव  

रा.प.ूथम(संसद)-1 
ना.स.ु (िपए)- १ 

मयार्दापालन फाटँ 
ू.िन.-1 
मयार्दापालक - ६ 

अिभलेखालय इकाई 
ना.स.ु ूशासन -१ 
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ूदेश सभा सिचवालयको दरवन्दी तेिरज 

ब.सं.  पद  सेवा  समूह  ौेणी/तह  दरबन्दी संख्या 
१.  ूदेश सभा सिचव संसद    रा.प.ूथम १ 

२.  उपसिचव संसद  रा.प.ि तीय १ 

३.  उपसिचव ूशासन सामान्य ूशासन रा.प.ि तीय १ 

४.  शाखा अिधकृत ूशासन सामान्य ूशासन रा.प.ततृीय २ 

५.  शाखा अिधकृत संसद  रा.प.ततृीय १ 

६.  लेखा अिधकृत ूशासन लेखा रा.प.ततृीय १ 

७.  कानून अिधकृत न्याय कानून रा.प.ततृीय १ 
८.  कम्प्यटुर अिध/इिन्ज   रा.प.ततृीय १ 

९.  कम्प्यूटर अपरेटर    रा.प.अनं.ूथम २ 

१०.  नायव सबु्बा ूशासन सामान्य ूशासन रा.प.अनं.ूथम ४ 
११.  नायव सबु्बा संसद  रा.प.अनं.ूथम १ 
१२.  नायव सबु्बा न्याय कानून रा.प.अनं.ूथम १ 
१३.  लेखापाल/स.ले.पा ूशासन लेखा रा.प.अनं.ूथम १ 
१४.  माइक संचालक   रा.प.अनं.ूथम १ 
१५.  इलेिक्शिसयन   रा.प.अनं.ूथम १ 
१६.  मयार्दापालक ू.िन. ूहरी   १ 
१७.  मयार्दापालक    ६ 

 जम्मा           २७ 
१८.  हलकुा सवारी चालक     ौेणीिवहीन ३ 

१९.  कायार्लय सहयोगी     ौेणीिवहीन ३ 

 
नोट:- उपयुर्क्त अनसुारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ । 
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पिरच्छेद - १२ 
ूदेश ूमखुको िनयकु्ती काम, कतर्व्य, अिधकार, पािरौिमक र सेवाका 

शतर् तथा सिुवधा सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको िवधेयक 9 
 

ूःतावना:  ूदेश ूमखुको योग्यता, काम, कतर्व्य, अिधकार, पािरौिमक र सेवाका शतर् तथा  
सिुवधा  सम्वन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् वान्छनीय भएकोले, 

नेपालको संिवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोिजम व्यवःथािपका–संसद्ले यो 
ऐन बनाएको छ । 

पिरच्छेद–१ 

ूारिम्भक 
 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “ूदेश ूमखु सम्वन्धी ऐन, २०७४” रहेको 
छ ।  

(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषा : िवषय वा ूसंगले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा :– 
(क) “ूदेश ूमखु” भ ाले नेपालको संिवधानको धारा १६३ को उपधारा (२) बमोिजम 

िनयकु्त भएको ूदेश ूमखुलाई सम्झन ुपछर् । 

(ख) “संिवधान” भ ाले नेपालको संिवधान सम्झन ुपछर् । 

 

पिरच्छेद–२ 

ूदेश ूमखु सम्बन्धी व्यवःथा 
 

३. ूदेश ूमखु पदमा िनयकु्त हनुको लािग योग्यता : संिवधानको धारा १६४ मा उल्लेख 
भएका  योग्यताको अितिरक्त देहायको योग्यता भएको व्यिक्त ूदेश ूमखु हनुको लािग 
योग्य हनेुछ :- 
(क) िनयिुक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीितक दलको सदःय नरहेको, 
(ख) सम्विन्धत ूदेशको ःथायी बािसन्दा नरहेको, 
(ग) राि य जीवनमा महत्वपूणर् योगदान प¥ुयाई अनभुव र ख्याती ूा  गरेको । 

४. ूदेश ूमखुको काम, कतर्व्य र अिधकार: (१) संिवधानको धारा १६६ मा उल्लेख भएको 
काम, कतर्व्य र अिधकारको अितिरक्त ूदेश ूमखुको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय 
बमोिजम हनेुछः–  

                                                            
9 यस सिमितलबाट िमित २०७४/०६/२३ मा नेपाल सरकार समक्ष प्र ताव गिरएको । 
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(क) संिवधान, यो ऐन र ूदेश कानून बमोिजम ूा  अिधकारको ूयोग र कतर्व्यको 
पालन गन,  

(ख) संघ र ूदेशबीच समन्वयको भिूमका िनवार्ह गन, 
(ग) संिवधान र कानून बमोिजम मखु्यमन्ऽी िनयिुक्त गन, 
(घ) मखु्यमन्ऽी र ूदेश मन्ऽीह लाई सपथ महण गराउने, 
(ङ) संिवधान, यो ऐन र ूदेश कानून बमोिजम ूदेश ूमखुको नाममा हनेु िवधेयक, 

िनणर्य, आदेश र तत्सम्बन्धी अिधकारपऽको ूमाणीकरण गन, 
(च) ूदेश सभाको आ ान र अन्त्य गन, 
(छ) ूदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गन, 
(ज) ूदेश अध्यादेश जारी गन, 
(झ) संिवधान र कानून बमोिजमका अन्य कायर् गन । 

(२)  ूदेश ूमखुले उपधारा (१) बमोिजमका काम, कतर्व्य र अिधकारको ूयोग 
संिवधानको धारा १६६ को उपधारा (२) वा कानूनमा तोिकए बमोिजम गनछ । 

६. सपथ :ूदेश ूमखुले आफ्नो कायर्भार सम्हाल्न ुअिघ रा पित समक्ष अनसूुची–१ बमोिजम 
सपथमहण गनुर् पनछ । 

७. ूदेश ूमखुको कायार्लय: (१) संिवधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोिजम ूदेश 
सभाबाट ूदेशको राजधानी रहने ःथानको टंुगो नलागेसम्म सोही धाराको उपधारा (३) 
बमोिजम नेपाल सरकारले तोके बमोिजमको ःथानमा ूदेश ूमखुको कायार्लय रहने छ । 

(२) नेपाल सरकारले उपधारा (१) बमोिजम ःथान तोक्दा भौितक पूवार्धार, 
यातायात र ूशासकीय सगुमता र पहुँच, भौगोिलक केन्ि, ऐितहािसक महत्व, सरुक्षाको 
अवःथाको आधारमा ःथान िनधार्रण गनछ । 

८. कमर्चारी सम्बन्धी व्यवःथा  :)१(  ूदेश ूमखुको कायार्लयको लािग आवँयक पन 
कमर्चारीको व्यवःथा नेपाल सरकारले गनछ । 

)२(  ूदेश ूमखुले नेपाल सरकारको सिचव सरहको सिुवधा पाउनेगरी एकजना 
ूशासिनक र एकजना कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउनेछ । 

(३) ूदेश ूमखुले िनिज सिचवालयको लािग शाखा अिधकृत सरहको एक, सहायक 
ःतरको कमर्चारी एक र ौेणीिबहीन सहयोगी एक कमर्चारी िनयकु्त गनर् सक्नेछ । 

 

पिरच्छेद ३ 

ूदेश ूमखुको पािरौिमक र सिुवधा 
 

९. पािरौिमक: )१(  ूदेश ूमखुले ूित मिहना . ६७,२५०/- पािरौिमक पाउनेछ । 
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)२(  ूदेश ूमखु जनुसकैु कारणले पदबाट अलग भएमा एक मिहनाको पािरौिमक 
बराबरको रकम एकमु  भकु्तानी पाउने छ । 

१०.  चाडपवर् खचर्: ूदेश ूमखुले आफ्नो धमर्,  संःकृित र परम्परा अनसुार मनाउने चाडपवर्को 
लािग एक मिहनाको पािरौिमक बराबरको रकम ूत्येक वषर् चाडपवर् खचर्को पमा 
पाउनेछ । 

११. आवास सिुवधा: (१) ूदेश ूमखुको लािग उपयकु्त आवासको व्यवःथा नेपाल सरकारले 
गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आवासमा फिनर्चर लगायत आवँयक साममीको 
समिुचत ूवन्ध,  सरसफाइ र अन्य सिुवधाको व्यवःथा नेपाल सरकारले गनछ । 

१२. सवारी तथा इन्धन सिुवधा: ूदेश ूमखुको लािग आवँयक पन सवारी साधन र इन्धनको 
व्यवःथा नेपाल सरकारले गनछ । 

१३. उपचार खचर् : ूदेश ूमखु िबरामी परेमा उपचार गराउँदा लाग्ने खचर् नेपाल सरकारले 
व्यहोन छ। 

१४. स ार सिुवधा :ूदेश ूमखुको लािग आवँयक पन टेिलफोन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, फ्याक्स, 

पऽपिऽका जःता स ार सिुवधा नेपाल सरकारले व्यवःथा गनछ । 

१५. अन्य सिुवधा ) :१ (ूदेश ूमखुले पाउने दैिनक ॅमणभ ा,  िबमा र अन्य सिुवधा नेपाल 
सरकारले तोके बमोिजम हनेुछ । 

)२(  नेपाल सरकारबाट बेलाबेलामा हनेु थप तलव तथा अन्य सिुवधा यसै ऐन 
बमोिजम भएको मािननेछ । 

१६. िबदा: (१) ूदेश ूमखुले देहाय बमोिजमको िबदा पाउन सक्नेछ : 
  (क)  भैपरी आउने र पवर् िबदा वािषर्क बा॑ िदन 
  (ख)  घर िबदा वािषर्क तीस िदन   
  (ग)  िबरामी िबदा वािषर्क पन्ी िदन 

  (घ)  िकिरया िबदा पन्ी िदन 

  (ङ)  ूशतुी िबदा नब्बे िदन 

(२) ूदेश ूमखु जनुसकैु कारणले पदबाट अलग भएमा संिचत घरिबदा र िबरामी 
िबदाको रकम एकमु  भकु्तानी पाउनेछ । 

)३(  ूदेश ूमखुको िबदा रा पितले ःवीकृत गनछ । तर भैपरी आउने र पवर् 
िबदा ूदेश ूमखुले आफै िलन सक्नेछ । 

१७. जानकारी िदनपुन: ूदेश ूमखुले िबदामा बःदा वा कुनै कारण ूदेश छोड्नपुरेमा नेपाल 
सरकारमाफर् त रा पितसमक्ष जानकारी गराउन ुपनछ । 
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पिरच्छेद–४ 

िविवध 

१८.  मु ा नचलाइने: (१) ूदेश ूमखुले आफ्नो पदको कायर्सम्पादनको िसलिसलामा गरेको कुनै 
पिन कायरू् ित कुनै अदालतमा ू  उठाउन पाइने छैन । 

  -२) ूदेशूमखु िब  िनज पदमा बहाल रहेकै अवःथामा कुनै पिन फौजदारी 
 अिभयोगमा मु ा चलाउन पाइने छैन । 

१९. नेपाल सरकारसंग सम्पकर् : ूदेश ूमखुले नेपाल सरकारसंग सम्पकर्  राख्दा ूधानमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय माफर् त राख्न ुपनछ । 
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अनसूुची–१ 

(दफा ६ सँग सम्बिन्धत) 
शपथ 

 

म ... ... ... ... ... ... ... ... ... मलुकु र जनताूित पूणर् वफादार रही सत्य िन ापूवर्क ूित ा 

गदर्छु÷ई रको नाममा शपथ िलन्छु िक नेपालको राजकीय स ा र सावर्भौमस ा नेपाली जनतामा 

रहेको नेपालको संिवधानूित पूणर् वफादार रही ................ ूदेशको (ूदेशको नाम वा नं.) ूदेश 

ूमखु पदको कामकाज ूचिलत कानूनको अधीनमा रही मलुकु र जनताको सोझो िचताइ, कसैको 

डर नमानी, पक्षपात नगरी,, पूवार्मह वा खराब भावना निलई, इमान्दािरताका साथ गनछु र आफ्नो 

कतर्व्य पालनाको िसलिसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको ूचिलत कानून बमोिजम गोप्य राख्नपुन 

कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जनुसकैु अवःथामा पिन कानूनको पालना गदार् बाहेक अ  

अवःथामा कुनै िकिसमबाट पिन ूकट वा स ेत गन छैन । 

 

िमित :                
............................ 
                                दःतखत 

नाम : 
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पिरच्छेद – १३ 
ूदेश ूमखु िनयिुक्त सम्बन्धी मापदण्ड 10 

१. भिूमका:  

नेपालको संिवधानले संघ¸ ूदेश र ःथानीय तहमा राज्य शिक्तको बाँडफाँड गरी संघीय 
ूणालीलाइर् आत्मसात गरेको छ । संिवधानको व्यवःथा गरे बमोिजम 2074 माघ 7 गते 
िभऽ संघीय संसद र ूदेश सभाको िनवार्चन सम्प  गरी संघीय ूणालीलाइर् लाग ु गनुर् पन 
अवःथा छ ।संघीय संसद र ूदेश सभाको िनवार्चनको िमित तोिकसकेको अवःथा छ ।  
संिवधानको धारा 163 ले ूत्येक ूदेशमा नेपाल सरकारको ूितिनिधको पमा ूदेश ूमखु 
रहने व्यवःथा गरेको छ । रा पतीले ूत्येक ूदेशका लािग एक ूदेश  ूमखु िनयिुक्त गनर् 
सक्ने व्यवःथा छ ।  

२. योग्यता: 

संिवधानको धारा २६४ बमोिजम ूदेश ूमखु हनु देहाय बमोिजमको योग्यता तोिकएको छ ।  
(क) संघीय संसदको सदःय हनु योग्य भएको, 
(ख) पतीस वषर् उमेर परुा भएको,  र 
(ग) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको । 

३. काम¸  कतर्व्य र अिधकार:  
संिवधान बमोिजम ूदेश ूमखुको काम कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ । 
(क) संिवधान र कानून बमोिजम ूा  अिधकारको ूयोग गन, 
(ख) ूदेश मखु्य मन्ऽीको िनयिुक्त  
(ग) ूदेश मखु्यमन्ऽी र ूदेश मन्ऽीलाई शपथमहण गराउने, 
(घ) ूदेशमा नेपाल सरकारको ूितिनिधको पमा काम गन  
(ङ) ूदेश ूमखुको नाममा हनेु िनणर्य वा आदेश र तत्सम्बिन्ध अिधकार पऽको ूमािणकरण 

गन¸ 
(च) ूदेश सभाको अिधवेशन आव्हान/अन्त्य र सम्बोधन गन¸  
(छ) ूदेश िवधेयक ूमाणीकरण गन¸ 

                                                            
10 यस सिमितबाट िमित २०७४/०६/२३ मा नेपाल सरकार समक्ष प्र ताव गिरएको । 
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(ज) ूदेश अध्यादेश जारी गन । 

४. सेवा शतर् सम्वन्धी कानून: 
संिवधानको धारा १६7 र धारा 172 लाइर् कायार्न्वयन गनर् ूदेश ूमखुको िनयिुक्तको 
मापदण्ड¸ सेवा शतर् र िनजको सपथ सम्वन्धी कानून बनाउन ुपन आवँयकता छ। 

५. ूदेश ूमखुको िनयिुक्तको मापदण्ड 

संिवधानको धारा १६४ को योग्यता भएका देहाय बमोिजमका व्यिक्तह  मध्येबाट देहायका 
मापदण्डका आधारमा ूदेश ूमखुको िनयिुक्त गन:  

(क) संिवधान कानून र ूशासनको क्षेऽमा अनभुव ूा  
(ख) ःवच्छ छिव र राि य ख्याती ूा  
(ग) िनयिुक्त हुँदाका बखत राजनीितक दलको सदःय नरहेको  
(घ) समाजमा महत्वपूणर् योगदान पयुार्एको  
(ङ) सम्बिन्धत ूदेश िभऽका मतदाता नभएको वा ःथायी बसोवास नभएको । 

६. ूदेश ूमखुको कायार्लय र कमर्चारीह को व्यवःथा : 

संिवधानको धारा 288 को उपधारा (१) बमोिजम ूदेश सभाले ूदेशको राजधानी नतोके 
सम्मका लािग सोही धाराको उपधारा (२) बमोिजम नेपाल सरकारले तोकेको ःथानमा ूदेशको 
कायर् स ालन हनेु व्यवःथा अनु प ूदेश ूमखुको कायार्लय रहने ःथान र आवँयक 
कमर्चारीको व्यवःथा गनुर् आवँयक छ ।  
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पिरच्छेद - १४ 
ूदेशको अःथायी कायर् स ालन मकुाम िनधार्रण सम्बन्धी मापदण्ड 11  

 

 
संिवधानको धारा १८८ को उपधारा (३) बमोिजम ूदेशको कायर् संचालन गन ःथानका सम्बन्धमा 
िनि त मापदण्ड िनधार्रण गरी ःथान तोक्ने व्यवःथा उल्लेख भए अनसुार देहाय अनसुारको 
मापदण्डका आधारमा देहाय अनसुारका कायार्लय ःथानह  तोक्न उपयकु्त हनेु देिखन्छ: 

मापदण्डह :  

1. भौितक पूवार्धार 
2. यातायातको सगुमता 
3. ूशासिकय सगुमता र पहँचु 
4. भौगोिलक केन्ि 
5. ऐितहािसक महत्व 
6. सरुक्षाको अवःथा 

ूदेश नं. १  

िजल्लाह :  

ताप्लेजङु¸ पाँचथर¸ इलाम¸ संखवासभा¸ ते॑थमु¸ धनकुटा¸ भोजपरु¸ खोटाङ¸ सोलखुमु्बु̧  ओखलढुगां¸ 
उदयपरु¸ झापा¸ मोरङ ¸ सनुसरी (१४ िजल्ला)  

ःथान: सनुसरी 

ूदेश नं. २  

स री¸ िसराहा¸ धनषुा¸ महो री¸ सलार्ही¸ रौतहट¸ वारा र पसार् (८ िजल्ला)  

ःथान: जनकपरु 

ूदेश नं. ३  

दोलखा¸ रामेछाप¸ िसन्धलुी¸ काॅपेला ोक¸ िसन्धपुाल्चोक¸ रसवुा¸ नवुाकोट¸ धािदङ¸ िचतवन¸ 
मकवानपरु¸ भक्तपरु¸ लिलतपरु र काठमाण्ड  (१३ िजल्ला) 
ःथान: काठमाण्ड  उपत्यका 
 

                                                            
11यस सिमितबाट  िमित २०७४/०६/२३ मा नेपाल सरकार समक्ष प्र ताव गिरएको । 
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ूदेश नं. ४ 

गोरखा¸ लमजङु¸ तनहुँ¸ काःकी¸ मनाङ¸ मःुताङ¸ पवर्त¸ ःयाङजा¸ म्याग्दी¸ बाग्लङु र नवलपरासी 
(बदर्घाट सःुता पूवर्) (११ िजल्ला) 
ःथान: पोखरा 

ूदेश नं. ५  

नवलपरासी (बदर्घाट सःुता पि म)¸ पन्देही¸ किपलवःतु̧  पाल्पा¸ अघार्खाँची¸ गलु्मी¸ कुम पूवर्̧  
रोल्पा¸ प्यूठान¸ दाङ¸ बाँके र विदर्या (१२ िजल्ला) 
ःथान: दाङ 

ूदेश नं. ६   

कुम पि म¸ सल्यान¸ डोल्पा¸ जमु्ला¸ मगुु̧  हमु्ला¸ कालीकोट¸ जाजरकोट¸ दैलेख र सखुत (१० 
िजल्ला) 
ःथान: सखुत 

ूदेश नं. ७ 

बाजरुा¸ बझाङ¸ डोटी¸ अछाम¸ दाच ुर्ला¸ बैतडी¸ डडेलधरुा¸ क नपरु ¸ कैलाली (९ िजल्ला) 
ःथान:  िदपायल 
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पिरच्छेद - १५ 

ःथानीय तहको अिधकारको कायर्िवभाजन  

ब.सं. कायर् िवभाजन मखु्य मखु्य कायर्के्षऽ 
१. ूशासन, योजना, बजेट 

तथा आिथर्क ूशासन 
 

गाउँ नगर सभाको बैठक व्यवःथापन, आन्तिरक 
व्यवःथापन, ःथानीय सेवाको व्यवःथापन, नगर ूहरी, 
उपािध, सम्मान र िवभषुण, सावर्जिनक िवदा, उत्सव, उदीर् 
आिद . योजना बजेट तथा कायर्बम, वैदेिशक सहयोग, 
तथ्यांक तथा अिभलेख व्यवःथापन, सूचना तथा स ार, 
िव ीय व्यवःथापन र लेखापालन, ःथानीय कर, दःतूर, 
दण्ड जिरबाना, मालपोत, सेवा शलु्क तथा रोयल्टी 

२. न्याय, कानून तथा 
िवधायन 
 

न्याियक सिमित, ःथानीय मेलिमलाप र मध्यःथता, 
अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौताको लािग संघ र ूदेश तहमा 
अनरुोध, िसफािरस र सम्झौता कायार्न्वयनमा सहयोग, 
फैसला कायार्न्वयन, ःथानीय तहको कानून िनमार्ण 
(गाउँसभा / नगरसभाको िनणार्यानसुार), गाउँसभा, नगर सभा, 
िजल्ला सभा, ःथानीय अदालत सम्बन्धी कायर् र मानव 
अिधकार संरक्षण र ूव र्न 

३. पवुार्धार िवकास तथा 
व्यवःथापन 
 

ःथानीय सडक, मामीण सडक, कृिष सडक, िसंचाई, साना 
जलिव तु, खानेपानी, यातायात तथा सवारी, भवन संिहता, 
मापदण्ड र िनमार्ण अनमुित बसोबास तथा आवास, भिूम 
व्यवःथापन तथा िनयमन 

४. सामािजक िवकास 
 

आधारभतू तथा माध्यिमक िशक्षा, खेलकुद, आधारभतू 
ःवाःथ्य तथा सरसफाई, सामािजक सरुक्षा, समाजकल्याण 
र संघसंःथा, मिहला तथा यवुा, बालबािलका, जे  नागिरक, 
अपांगता भएका व्यिक्तको व्यवःथापन, कला, संःकृित तथा 
सम्पदा, पयर्टन, शािन्त तथा पनुःिनमार्ण  

५. आिथर्क िवकास  
 

लघ,ु घरेल ुर साना उ ोग, ःथानीय व्यापार, आपिुतर् तथा 
बजार व्यवःथापन, कृिष तथा पशपुालन, कृिष उत्पादन, 
पशःुवाःथ्य, कृिष ूसारको व्यवःथापन, स ालन र 
िनयन्ऽण, सहकारी 
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ःथानीय तहको अिधकारको कायर् िवभाजन 
 पवुार्धार िवकास तथा व्यवःथापन 

(क) ःथानीय सडक, मामीण सडक, कृिष सडक, िसंचाई, साना जलिव तु, खानेपानी 

१.  ःथानीय सडक, मामीण सडक, कृिष सडक, िसंचाई सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना 
कायार्न्वयन र िनयमन, 

२.  ःथानीय सडक, मामीण सडक, कृिष सडक, झोलु े पलु, पलेुसा, िसंचाई र तटबन्धन 
सम्बन्धी ःथानीय तहको गु योजना तजुर्मा, िनमार्ण र ःतरो ितका आयोजना पिहचान, 
अध्ययन, कायार्न्वयन, ममर्त, सम्भार र िनयमन 

१.  ःथानीय साना सतह तथा भिूमगत िसंचाई ूणालीको स ालन, ममर्त सम्भार, सेवा शलु्क 
िनधार्रण र संकलन व्यवःथापन 

३.  ःथानीय तटबन्ध, निद तथा पिहरो िनयन्ऽण तथा नदी व्यवःथापन 
२.  ःथानीय खानेपानी, साना जलिव तु आयोजना, वैकिल्पक उजार् सम्बन्धी नीित, कानून, 

मापदण्ड र योजना कायार्न्वयन र िनयमन 
३.  जनसहभािगतामा आधािरत ःवदेशी लगानीलाई ूाथिमकता िदई जलॐोतको बहउुपयोगी 

िवकासका कायर्बमको तजुर्मा र कायार्न्वयन, 
४.  साना जलिव तु आयोजना सम्बन्धी ःथानीयःतरको नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुर्मा, 

कायार्न्वयन र िनयमन, 
५.  ःथानीय िव तु िवतरण ूणाली र सेवाको व्यवःथापन, स ालन र िनयमन 
६.  ःथानीय खानेपानी सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना कायार्न्वयन र िनयमन 
७.  सवर्साधारणलाई ःवच्छ खानेपानीको उपलब्धता, खानेपानी सेवा व्यवःथापन र महसलु 

िनधार्रण  

(ख) यातायात तथा सवारी 

१. आधारभतू यातायात (ूदेशःतरमा) समन्वय, 
२.  यातायात क्षेऽमा लगानी अिभविृ , 
३.  यातायात सिुवधामा नागिरकको सरल, सहज र समान पहुँच,  
४.  वातावरण अनकुुलन मैऽी ूिविधलाई ूाथिमकता, 
५.  िनजी यातायात िनयमन र िनयन्ऽण, 
६.  सरुिक्षत, व्यविःथत, भरपद  र अपांगतामैऽी यातायात ूणाली, 
७. यातायात व्यवःथापन सम्बन्धी ःथानीय नीित, काननु, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र 

िनयमन, 
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८. ःथानीय सावर्जिनक यातायातको ट िनधार्रण, अनमुित, निवकरण, भाडादर िनधार्रण र 
िनयमन 

९. ाक्सी सेवा अनमुित, व्यवःथापन र िनयमन 
१०. ःथानीय तहमा वातावरणमैऽी, जोिखम संवेदी, अपांगता र लैिगक मैऽी यातायात ूणालीको 

ूवधर्न 
११. ःथानीय क्षेऽमा शली बस, शामजःता मध्यम क्षमताका मास शािन्जट ूणालीको नीित, 

मापदण्ड, योजना कायार्न्वयन र िनयमन, 
१२. महानगरीय क्षेऽिभऽ शहरी रेलसेवा स ालन, व्यवःथापन, ममर्त सम्भार, समन्वय र 

सहकायर्, 
१३. ःथानीय तहमा यातायात सरुक्षा व्यवःथापन 

(ग) भवन संिहता, मापदण्ड र िनमार्ण अनमुित 

१.   सहरी िवकास, बःती िवकास र भवन सम्बन्धी ःथानीय तहको नीित, कानून, मापदण्ड र 
योजना तजुर्मा, आयोजना पिहचान, अध्ययन, कायार्न्वयन र िनयमन, 

२.   राि य भवन संिहता र मापदण्ड बमोिजम भवन िनमार्ण अनमुित र िनयमन, 
३.   ःथानीय तहका सरकारी भवन, िव ालय, सामदुाियक भवन, सभागहृ तथा अन्य सावर्जिनक 

भवन र संरचना िनमार्ण र ममर्त सम्भार  
४.   भवा र िनमार्ण सम्बन्धी संघीय र ूादेिशक आयोजना, पिरयोजना कायार्न्वयनमा समन्वय, 

सहजीकरण र सहयोग 

(घ) बसोबास तथा आवास 

१. ूदेशःतरसंगको समन्वयमा आधारभतू बसोबास 
२.  अव्यविःथत बसोबासको व्यवःथापनका कायर्बमको तजुर्मा र कायार्न्वयन 
३.  योजनाव  र व्यविःथत वःती िवकासका कायर्बमको तजुर्मा र कायार्न्वयन  

४. एकीकृत वःती िवकासका लािग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा िवकास र व्यवःथापन 
५. ःथानीयःतरमा सकुुम्बासी सम्बन्धी जीिवकोपाजर्न र बसोबास व्यवःथा 
६. ःथानीय तहमा आधारभतू आवासका योजना तजुर्मा र कायार्न्वयन  

(ङ) भिूम व्यवःथापन तथा िनयमन 

१. ूादेिशक मापदण्ड बमोिजम ःथानीय घर जग्गा धनी पूजार् िवतरण लगत व्यवःथापन, 
२.  भिूमको वगीर्करण अनसुारको लगत, 
३.  ःथानीय जग्गाको िक ा काट र भिूम लगत (नक्सा, ॐेःता िनमार्ण र संरक्षण)  
४.  सरकारी ूयोजनका लािग जग्गा ूाि , मआुब्जा िनधार्रण र िवतरणमा समन्वय र 

सहजीकरण, तथा जग्गा िववाद समाधान 
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१. सामािजक िवकास: 

(क) आधारभतू तथा माध्यिमक िशक्षा 

१.   ूारिम्भक बाल िशक्षा तथा िव ालय िशक्षा, अनौपचािरक िशक्षा, खलुा तथा वैकिल्पक 
(गु कुल, मदरसा, गमु्बा आिद) एवम िनरन्तर िसकाइ तथा िवशेष िशक्षा सम्बन्धी नीित, 
कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन 

२.   ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलमको योजना तजुर्मा, स ालन, अनमुित र िनयमन 
३.   आधारभतू तथा माध्यिमक िशक्षा सम्बन्धी पा बम र पा साममी िवतरण र 

कायार्न्वयन 
४.   िव ालय िशक्षक एवं कमर्चारीको व्यवःथापन 
५.   िव ालय नक्सांकन, िव ालयको अनमुित, ःवीकृित, समायोजन र िनयमन 
६.   शैिक्षक पूवार्धार िनमार्ण र ममर्त सम्भार 
७.   आधारभतू तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवःथापन 
८.   िव ाथीर् िसकाइ उपलिब्ध परीक्षण र व्यवःथापन 
९.   िव ाथीर् ूोत्साहन तथा छाऽविृ को व्यवःथापन 
१०. शैिक्षक परामशर् सेवाको अनमुित तथा िनयमन 
११. ःथानीय तहका शैिक्षक ान, सीप र ूिविध संरक्षण, ूव र्न र ःतरीकरण 
१२. ःथानीय पःुतकालय र वाचनालय स ालन तथा व्यवःथापन 
१३. माध्यिमक तहसम्मको शैिक्षक कायर्बमको समन्वय र िनयमन 

(ख) खेलकुद  

१. ःथानीयःतरमा खेलकुदको संरचना पूवार्धार िनमार्ण, संरक्षण तथा िवकास 
२. ःथानीयःतरमा खेलकुद ूशासन र संघसंःथाको िनयमन र समन्वय 
३. खेलकुद िवकास र ूव र्न 
४. राि य, ूादेिशक र ःथानीय खेलकुद ूितयोिगता आयोजना र सहभािगता 

(ग) आधारभतू ःवाःथ्य तथा सरसफाई 

१.   राि य तथा ूादेिशक लआय र मापदण्ड बमोिजम ःथानीयःतरको ःवाःथ्य सम्बन्धी लआय 
र गणुःतर िनधार्रण 

२.   राि य र ूादेिशक मापदण्ड अनु प अःपताल र निसर्  होम, िनदान केन्ि र अन्य 
ःवाःथ्य संःथाह  र िक्लिनक दतार्, स ालन, अनमुित र िनयमन 

३.   आधारभतू ःवाःथ्य सेवा स ालन र ूवधर्न 
४.   ःवाःथ्य सेवा सम्बन्धी भौितक पूवार्धार िवकास तथा व्यवःथापन 
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५.   औषिधजन्य वनःपित, जिडवटुी र अन्य औषिधजन्य वःतकुो उत्पादन, ूशोधन, र िनयमन 
६.   ःवाःथ्य बीमा लगायतका सामािजक सरुक्षा कायर्बम व्यवःथापन 
७.   ःथानीयःतरमा औषधी तथा अन्य मेिडकल उत्पादनह को न्यूनतम मूल्य िनधार्रण तथा 

िनयमन 
८.   ःथानीयःतरमा औषिधको ूयोग र सआुम जीव िनरोधक (Antimicrobial Resistance) 

न्यूनीकरण 
९.   ःथानीयःतरमा औषधी र ःवाःथ्य उपकरणको खिरद, भण्डार र िवतरण 
१०. ःथानीय ःवाःथ्य सूचना ूणाली व्यवःथापन 
११. जनःवाःथ्य िनगरानी (पिव्लक हेल्थ सिभर्लेन्स) 
१२. ःथानीयःतरको ूव र्नात्मक, ूितकारात्मक, उपचारात्मक, पनुर्ःथापनात्मक र प्यािलएिटभ 

ःवाःथ्य सेवा स ालन 
१३. ःवःथ जीवनशैली, पोषण, शारीिरक व्यायाम, योग अभ्यास, ःवाःथ्यवृ को पालना 

लगायतका जनःवाःथ्य सेवाको ूव र्न 
१४. जनुोिटक र कीटजन्य रोग िनयन्ऽण तथा व्यवःथापन 
१५. सिुतर्, मिदरा र लागपुदाथर्जन्य वःतकुो ूयोग, िनयन्ऽण तथा सचेतना अिभविृ  
१६. आयवुिदक, यनुानी, आम्ची, होिमयोप्यािथक, ूाकृितक िचिकत्सा लगायतका परम्परागत 

ःवाःथ्य उपचार सेवा व्यवःथापन 
१७. ःथानीयःतरमा जनःवाःथ्य, आपत्कालीन ःवाःथ्य, महामारी िनयन्ऽण योजना र 

कायार्न्वयन 
१८. ःथानीयःतरमा स वा तथा नसन रोग िनयन्ऽण तथा रोकथाम 
१९. आकिःमक ःवाःथ्य सेवा ूवाह 
२०. रक्त स ार सेवा, ःथानीय तथा शहरी ःवाःथ्य सेवा 
२१. औषिध पसल स ालन र िनयमन 
२२. आधारभतू ःवाःथ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन तथा 

िनयमन 
२३. ःवःथ खानेपानी र खा पदाथर्को गणुःतर एवं वाय ुतथा ध्वनी ूदषुण िनयन्ऽण 
२४. सरसफाई सचेतना अिभविृ   
२५. ःवाःथ्यजन्य फोहोरमैला व्यवःथापन, संकलन, पनुउर्पयोग, िवसजर्न, सेवा शलु्क िनधार्रण र 

िनयमन 

(घ) सामािजक सरुक्षा: 

१.   सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड, िनयमन, तथ्यांक र सूचना 
व्यवःथापन 
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२.   गिरबी िनवारण सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र अध्ययन 
अनसुन्धान 

३.   सामािजक सरुक्षा तथा गिरबी िनवारण सम्बन्धी राि य, ूादेिशक र ःथानीय संघसंःथासँग 
सम्पकर् , समन्वय र सहकायर् 

४.   गिरब घरपिरवार पिहचान सम्बन्धी ःथानीय सवक्षण, सूचना व्यवःथापन र िनयमन 
५.   पिहचान भएका एवं लिक्षत समूह सम्बन्धी योजना, कायर्बम, ॐोत पिरचालन र 

व्यवःथापन 
६.   ःथानीय ःतरमा गिरबी िनवारणको रणनीित तजुर्मा र कायार्न्वयन 
७.   संघ र ूदेशको मापदण्ड बमोिजम ःथानीयःतरमा सामािजक सरुक्षा सम्बन्धी कायर्बम 

कायार्न्वयन 

(ङ) समाजकल्याण र संघसंःथा:  

१. ःथानीयःतरमा समाजकल्याण सम्बन्धी संघसंःथाह को दतार् तथा िनयमन 

(च) मिहला तथा यवुा: 

१. मिहला हक सम्बन्धी नीित, योजना, कायार्न्वयन, समन्वय र िनयमन 
२. ःथानीयःतरमा मिहलाको आिथर्क, सामािजक, राजनीितक सशिक्तकरण र क्षमता िवकास 
३. लिगक िहंसा िनवारणका लािग िनरोधात्मक, ूवधर्नात्मक, संरक्षणात्मक उपाय र पनुःथापना 
४. लिगक उ रदायी बजेट र परीक्षण सम्बन्धी कायर् 
५. एकल मिहला सम्बन्धी 
६. ःथानीयःतरमा यवुा जागरण, सशिक्तकरण र पिरचालन 
७. ःथानीयःतरमा यवुा सीप, उ मशीलता तथा नेततृ्व िवकास 

(छ) बालबािलका  

१.   बालबािलकाको हकिहत सम्बन्धी ःथानीय नीित, काननु, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र 
िनयमन, 

२.   ःथानीयःतरमा बालमैऽी शासकीय ूबन्ध, बालक्लब, ःथानीय बाल संरक्षण सिमित र बाल 
स ाल, 

३.   बालबािलकाको हकिहत सम्बन्धी संघ, ूदेश, र ःथानीय संघसंःथासँग सम्पकर् , समन्वय र 
सहकायर् 

४.   ःथानीयःतरमा बालबािलका पिरवार सहयोग 
५.   बैकिल्पक ःयाहार प ितको कायार्न्वयन 
६.   ःथानीयःतरमा बाल न्याय 
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७.   बाल गहृ वा पनु:ःथापन केन्ि, िशश ुःयाहार केन्ि र बाल िवकास केन्ि व्यवःथापन 
८.   सडक बालबािलका व्यवःथापन 
९.   बालबािलकाको िहंसा िनयन्ऽण 
१०. बालसधुार तथा पनुःथापना केन्ि ःथापना, स ालन, अनमुित र िनयमन 
११. आपत्कालीन बाल उ ार कोष ःथापना र व्यवःथापन 

(ज) जे  नागिरक, अपागंता भएका व्यिक्तको व्यवःथापन 

१. ज्ये  नागिरक, अपांगता भएका व्यिक्त र असहाय बालबािलका सम्बन्धी  

(झ) कला, संःकृित तथा सम्पदा 

१.   गठुी अन्तगर्त परम्परागत पमा चिलआएका िविभ  जाऽा, पवर्ह को स ालन र 
व्यवःथापन 

२.   ःथानीय महत्वका धािमर्क तथा साँःकृितक सम्पदाको व्यवःथापन 
३.   ःथानीयःतरमा परुाताित्वक धािमर्क महत्वका सम्पदाह को संरक्षण सम्व र्न  
४.   ःथानीयःतरमा साँःकृितक िवकास तथा संवद्र्धन सम्बन्धी कायर्, 
५.   गठुी, कोष तथा श ह को व्यवःथापन 
६.   िव सम्पदा सूचीमा परेका ःमारक र परुाताित्वक महत्वका ठाउँह , वन, सीमसार क्षेऽ, 

तटवतीर् क्षेऽका जग्गा सम्बन्धी लगत, 
७.   भाषा, संःकृित र लिलतकलाको संरक्षण र िवकास सम्बन्धी ःथानीयःतरको नीित, कानून, 

मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन 
८.   ःथानीयःतरमा परुातत्व, ूाचीन ःमारक र संमहालयको संरक्षण, सम्भार, ूव र्न, िवकास र 

िनयमन 
९.   परम्परागत जाऽा, पवर्ह को स ालन र व्यवःथापन 

(ञ) पयर्टन 

१.   ःथानीयःतरमा पयर्टकीय महत्वका ःथल तथा सम्पदाको पिहचान, संरक्षण र ूवद्र्धन, 
२.   ःथानीय पयर्टन पूवार्धार िवकास र ूोत्साहन 

(ट) शािन्त तथा पनुःिनमार्ण  

१.   ःथानीय शािन्त सिमित सम्बन्धी कायर् 
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२. आिथर्क िवकास 

(ठ) लघ,ु घरेल ुर साना उ ोग  

१. लघ,ु घरेल ुर साना उ ोगको दतार्, निवकरण, खारेजी र िनयमन, िवकास र ूवधर्न 
२. उ मशीलता ूवधर्न 

(ड) ःथानीय व्यापार, आपिुतर् तथा बजार व्यवःथापन 

१. ःथानीय व्यापार बािणज्य, आपूितर्, बजार व्यवःथापन तथा अनगुमन र उपभोक्ता अिधकार 
एवम ्िहत सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड कायार्न्वयन र िनयमन 

२.   ःथानीय बजार तथा हाटबजार व्यवःथापन 
३.   ःथानीय वःतहु को उत्पादन, आपूितर् तथा िनकासी ूक्षेपण, मूल्य िनधार्रण र अनगुमन 
४.   ःथानीय व्यापार बािणज्य सम्बन्धी पूवार्धार 
५.   ःथानीय वःत ुर सेवा व्यापारको मूल्य तथा गणुःतरको अनगुमन र िनयमन 
६.   ःथानीयःतरका व्यापािरक फमर् दतार्, अनमुित, निवकरण, खारेजी र िनयमन 
७.   ःथानीय व्यापारको तथ्यांक ूणाली  
८.   िनजी क्षेऽसँग समन्वय र सहकायर् 
९.   ःथानीय व्यापार पवर्धर्न, सहजीकरण र िनयमन 
१०. ःथानीय बौि क सम्पि को संरक्षण, ूवधर्न र अिभलेखांकन 
११. उपभोक्ता सचेतना अिभविृ  
१२.  ःथानीय वःत ुएवं सेवाको गणुःतर परीक्षण 

(ढ) कृिष तथा पशपुालन, कृिष उत्पादन, पशःुवाःथ्य 

१.   कृिष तथा पशपुालन, कृिष उत्पादन र पश ु ःवाःथ्य सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, 
मापदण्ड, योजना कायार्न्वयन र िनयमन 

२.   कृिष तथा पशपुन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूवार्धार िनमार्ण, तािलम, ूिविध 
ूसार, ूािविधक टेवा, कृिष साममी आपूितर् र कृषक क्षमता िवकास कायर्बम स ालन र 
िनयमन 

३.   कृिष तथा पशपुन्छीजन्य ूाकृितक ूकोप तथा महामारी रोग िनयन्ऽण 
४.   पशपुन्छी िचिकत्सा सेवा व्यवःथापन 
५.   कृिष वातावरण संरक्षण, जैिवक िविवधता संरक्षण र ूवधर्न 
६.   कृिषजन्य वःतकुो ूवधर्न तथा िवकास र बजारीकरण 
७.   पशनु  सधुार प ित िवकास र व्यवःथापन 
८.   ःथानीय चरण तथा खकर्  िवकास र व्यवःथापन 
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९.   पश ुआहार गणुःतर िनयमन 
१०. ःथानीयःतरमा कृिष र पशपंुक्षी सम्बन्धी तथ्यांक व्यवःथापन र सूचना ूणाली 
११. वधशाला र शीत भण्डारणको व्यवःथापन र िनयमन 
१२. कृिष तथा पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र कजार् सहजीकरण, 
१३. साना िसंचाई िनमार्ण तथा सधुार 

(ण) कृिष ूसारको व्यवःथापन, स ालन र िनयन्ऽण 

१.   कृिष ूसार सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना कायार्न्वयन र िनयमन 
२.   ःथानीय तहमा कृिष ूसार तथा जनशिक्त व्यवःथापन र पिरचालन, 
३.   कृषकह को क्षमता अिभविृ , ूािविधक सेवा,  टेवा, सीप िवकास र सशिक्तकरण 
४.   िबउिबजन, न , मलखाद र रसायन तथा औषिधह को उपयोग र िनयमन 
५.   कृषक समूह, सहकारी र ःथानीय समव  संघसंःथाह को समन्वय, व्यवःथापन र िनयमन 
६.   ःथानीयःतरमा कृिष सम्बन्धी ूिविध संरक्षण र हःतान्तरण 
७.   कृिष सम्बन्धी सूचना ूचार ूसार 
८.   ःथानीयःतरको कृिष ॐोत केन्िह को िवकास र व्यवःथापन 

(त) सहकारी 

१.   सहकारी संःथा एवम ्सहकारी बचत तथा ऋण पिरचालन सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, 
मापदण्ड कायार्न्वयन र िनयमन 

२.   ःथानीय सहकारी संःथा दतार्, अनमुित, खारेजी र िवघटन 
३.   सहकारी सम्बन्धी ःथानीय तथ्यांक व्यवःथापन र अध्ययन अनसुन्धान 
४.   ःथानीय सहकारी क्षेऽको ूवधर्न, पिरचालन र क्षमता अिभविृ  

३. वन, वातावरण तथा िवप  व्यवःथापन  

(क) वन, जंगल, वन्यजन्त,ु वातावरण तथा जैिवक िविवधता 

१.   ःथानीयःतरमा सामदुाियक, मामीण तथा सहरी, धािमर्क, कबिुलयती वनको संरक्षण, 
सम्वधर्न, उपयोग र िनयमन एवं वन उपभोक्ता समूहको व्यवःथापन 

२.   मध्यवतीर् क्षेऽको सामदुाियक, धािमर्क र कबिुलयती वनको व्यवःथापन 
३.   ःथानीयःतरमा नदी िकनार, नदी उकास, नहर िकनार तथा सडक िकनार वकृ्षारोपण 

व्यवःथापन 
४.   ःथानीयःतरमा िनजी तथा व्यवसाियक वनको ूवधर्न तथा िनयमन 
५.   सावर्जिनक खाली जग्गा र नांगा पाखा वनक्षेऽमा वकृ्षारोपण, सम्भार र उपयोग तथा 

व्यवःथापन, 
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६.   जिडवटुी तथा गैरका  वन पैदावार सम्बन्धी सभक्षण, उत्पादन, ूवद्र्धन, र बजार 
व्यवःथापन 

७.   वनबीउ बगचा ःथापना, व्यवःथापन र ूवधर्न 
८.   नसर्री ःथापना, िव वा उत्पादन, िवतरण, रोपण र ूवधर्न, 
९.   वन्यजन्त ुर चराच ु ीको संरक्षण, व्यवसाियक पालन, उपयोग र िनयमन, 
१०. मानव वन्यजन्त ु न्  व्यवःथापन 
११. ःथानीय ूाणी उ ान (िचिडयाखाना) ःथापना र स ालन 
१२. ःथानीय वन्यजन्त ुपयर्टन र आय आजर्न 
१३. ःथानीयःतरमा आखेटोपहार व्यवःथापन 
१४. ःथानीयःतरमा वन, वन्यजन्त ुर चराच ु ीको अिभलेखांकन तथा अध्ययन अनसुन्धान 
१५. रैथाने ूजाितको संरक्षण र ूवद्र्धन तथा िमचाहा ूजाितको िनयन्ऽण 
१६. जैिवक िविवधताको अिभलेखांकन 
१७. ःथानीयःतरमा हिरयाली तथा हिरतक्षेऽ ूवधर्न, 
१८. ःथानीय साना जलउपयोग सम्बन्धी क्षेऽगत आयोजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र अनगुमन, 
१९. वातावरण संरक्षण र जैिवक िविवधता सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड र योजना, 

कायार्न्वयन र िनयमन 
२०. ःथानीयःतरमा वातावरणीय जोिखम न्यूनीकरण 
२१. ःथानीयःतरमा ूदषुण िनयन्ऽण र हानीकारक पदाथर्ह  िनयमन तथा व्यवःथापन 
२२. ःथानीयःतरमा न्यून कावर्नमखुी तथा वातावरणमैऽी िवकास अवलम्बन 
२३. ःथानीयःतरमा वातावरण संरक्षण क्षेऽ िनधार्रण, व्यवःथापनर िनयमन 

(ख) जलाधार, वन्यजन्त,ु खानी तथा खिनज पदाथर् 

१.   जलाधार तथा वन्यजन्त ुसम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र 
िनयमन, 

२.   पानी महुान संरक्षण 
३.   सामदुाियक भसंूरक्षण र सो मा आधािरत आय आजर्न कायर्बम 
४.   भसंूरक्षण र जलाधार व्यवःथापनजन्य सामदुाियक अनकुुलन 
५.   ःथानीय खानी तथा खिनज पदाथर्को संरक्षण सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, िनयमन, 

सूचना तथा तथ्यांक संकलन, अिभलेखन तथा व्यवःथापन 
६.   ढंुगा, िगटी, वालवुा, ननु, माटो, फायर क्ले तथा ःलेट आिद खानीजन्य वःतकुो सवक्षण, 

अन्वेषण, उत्खनन,् संरक्षण, िवकास, र उपयोग सम्बन्धी दतार्, अनमुित, निवकरण, खारेजी र 
व्यवःथापन 
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(ग) िवप  व्यवःथापन 

१.   िवप  व्यवःथापन सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन 
२.   ःथानीयःतर ूाकृितक ूकोप रोकथाम, िवप  पूवर् तयारी तथा ूितकायर् योजना  
३.   ःथानीयःतरमा िवप  पूवर् तयारी, खोज तथा उ ार, राहत साममीको भण्डारण, िवतरण र 

समन्वय 
४.   िवप  जोिखम न्यूनीकरणका पूवर् सूचना ूणाली तथहा ःथानीय आयोजना तजुर्मा र 

कायार्न्वयन 
५.   िवप  जोिखम क्षेऽको नक्सांकन, बःतीह को पिहचान, ःथानान्तरण 
६.   िवप  प ात ःथानीयःतरको पनुःथापन र पनुिनर्मार्ण, 
७.   िवप  व्यवःथापनमा संघ, ूदेश र ःथानीय संघ संःथा तथा िनजीक्षेऽसँग सहयोग, समन्वय 

र सहकायर् 
८.   ःथानीय िवप  कोष ःथापना तथा स ालन र ॐोत साधनको पिरचालन 
९.   ःथानीयःतरको िवप  सम्बन्धी तथ्यांक व्यवःथापन र अध्ययन अनसुन्धान, 
१०. ःथानीय आपतकालीन कायर्स ालन ूणाली, 
११. ःथानीय पिहरो िनयन्ऽण र व्यवःथापन 
१२. जलउत्प  ूकोप िनयन्ऽण र िदगो िसंचाई िवकासका आयोजना कायर्बम तजुर्मा र 

कायार्न्वयन  
१३. ःथानीय तटबन्ध, निद िनयन्ऽण तथा नदी व्यवःथापन  

(घ) वैकिल्पक उजार् 

१.   वैकिल्पक उजार् सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 
२.   वैकिल्पक उजार् सम्बन्धी ूिविध िवकास हःतान्तरण, क्षमता अिभविृ  एवं ूव र्न 
३.   नवीकरणीय उजार्को उत्पादन तथा िवकासका कायर्बमको तजुर्मा र कायार्न्वयन 

४. योजना, बजेट तथा कायर्बम 

(क) योजना बजेट तथा कायर्बम 

१.   ःथानीयःतरका आविधक तथा वािषर्क योजना, कायर्बम एवं बजेट तजुर्मा, ःवीकृित 
(गाउँ सभा / नगरसभा बाट) कायार्न्वयन, अनगुमन तथा मूल्यांकन 

२.   ःथानीयःतरका आिथर्क, सामािजक, साँःकृितक, वातावरणीय ूिविध र पूवार्धारजन्य 
िवकासका लािग आवँयक आयोजना तथा पिरयोजनाह को तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनगुमन 
तथा मूल्यांकन, अध्ययन, अनसुन्धान, आयोजना ूभाव मूल्यांकन 

३.   ःथानीय तहका सम्भाव्य ूाकृितक ॐोत, साधनको अिभलेख (ूोफाइल) तयार गन 
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४.   ःथानीयःतरका िवकास आयोजना सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना र िनयमन 
५.   ःथानीय िवकास नीित र ःथानीय ूाथिमकता ूा  क्षेऽ िनधार्रण 
६.   िवकास िनमार्णको ूिबयामा ःथानीय जनसहभािगता अिभविृ का कायर्बमको तजुर्मा र 

कायार्न्वयन  
७.   ःथानीय तहमा वै ािनक अध्ययन, अनसुन्धान र ूिविध िवकासमा लगानी  
८.   ःथानीय ःतरमा सूचना ूिविधको िवकास, िवःतार, उपयोग र सवर्साधारणको पहुँच 

सम्बन्धी कायर्बमको तजुर्मा र कायार्न्वयन  
९.   मानव संशाधन िवकासका लािग ःथानीय ःतरको योजना तजुर्मा 
१०. ःथानीयःतरमा संचािलत केन्िीय र ूादेिशक िवकास आयोजना कायार्न्वयन, समन्वय र 

सहकायर्, अध्ययन अनसुन्धान, 
११. अनगुमन तथा मूल्यांकनको आधार ूिबया िनधार्रण, क्षेऽगत नीितको अनगुमन तथा 

मूल्यांकन, िवकास आयोजना कायार्न्वयन, अनगुमन र ूितफलको समीक्षा 

(ख) वैदेिशक सहयोग 

१.   संघ सरकारको ःवीकृितमा वैदेिशक सहयोग समन्वय र कायार्न्वयन 

(ग) तथ्याकं तथा अिभलेख व्यवःथापन 

१. ःथानीय तथ्यांक तथा अिभलेख व्यवःथापन सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन 
र िनयमन 

२. ःथानीय तहमा सूचना तथा स ार ूिविधयकु्त आधारभतू तथ्यांक संकलन र व्यवःथापन 
३. संघीय कानून र मापदण्ड बमोिजम ःथानीय तहमा व्यिक्तगत घटना (जन्म, मतृ्य,ु िववाह, 

बसाइसराइ, सम्बन्ध िवच्छेद, धमर्पऽु धमर्पऽुी) को दतार्, अिभलेख व्यवःथापन, 
प ीकरण व्यवःथापन र ूितवेदन 

४. रोजगार र बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, ूशोधन र सूचना ूणाली 
५.  िवदेशी ौिमकको सूचना व्यवःथापन 
६.  ःथानीय तहमा सकुुम्बासी पिहचान र अिभलेख व्यवःथापन 

(घ) सूचना तथा स ार 

१.   ःथानीय तहका पऽपिऽकाको ूकाशन अनमुित, अिभलेख र िनयमन 
२.   एफ.एम. रेिडयो (१०० वाट सम्मका) स ालन अनमुित निवकरण र िनयमन 
३.   ःथानीय क्षेऽिभऽ इन्टरनेट सेवा, टेिलसेन्टर र केबलु तथा तारिविहन ःथानीय टेिलिभजन 

ूसारणको अनमुित, निवकरण र िनयमन 
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५. राज  तथा आिथर्क ूशासन 

(क) िव ीय व्यवःथापन र लेखापालन  

१.   ःथानीय तहको समि गत आिथर्क अवःथाको िव षेण तथा ःथानीय आिथर्क नीितको 
तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 

२.   आिथर्क साधनको बाँडफाँड र ःथानीय िवकासका लािग आिथर्क साधनको उपयोग तथा 
पिरचालन 

३.   ःथानीय राज  सम्बन्धी नीित, काननु तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन 
४.   ःथानीय सावर्जिनक खचर् सम्बन्धी नीित तजुर्मा, कायार्न्वयन र िनयमन, 
५.   ःथानीय ऋण तथा अनदुानको व्यवःथापन र िनयमन, 
६.   ःथानीय लगानी ूक्षेपण (सरकारी, सहकारी र िनजी) र िव ीय व्यवःथापन, 
७.   ःथानीय सरकारी सम्पि को एकीकृत िववरण 
८.   ःथानीय सरकारी बाँकी रकमको लगत र असलु उपर 
९.   ःथानीय सि त कोषबाट खचर् गनर् सिकने सम्बन्धी ःथानीय आिथर्क कायर्िविध सम्बन्धी 

नीित तथा कानून िनमार्ण, कायार्न्वयन र िनयमन 
१०. ःथानीय बजेट सीमा िनधार्रण, तजुर्मा, कायार्न्वयन  
११. ःथानीय लेखा िनयन्ऽण तथा व्यवःथापन 
१२. ःथानीय सि त कोष स ालन 
१३. ःथानीय राज  र व्ययको अनमुान, 
१४. आिथर्क कायर्िविध सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड कायार्न्वयन र िनयमन  
१५. आिथर्क ूशासन र व्यवःथापन  
१६. संघीय कानून र ूदेश कानून बमोिजम घाटापूितर्को ॐोत व्यवःथा 
१७. संघ र ूदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवःथापन 
१८. ःथानीय खचर्, राज , धरौटी, कायर्स ालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पि को 

एकीकृत िववरण, आन्तिरक तथा अिन्तम लेखापरीक्षण 
१९. ःथानीय तहको िविनयोजन 

२०. आन्तिरक लेखा परीक्षण 

(ख) ःथानीय कर, दःतूर, दण्ड जिरबाना, मालपोत, सेवा शलु्क तथा रोयल्टी  

१. ःथानीय सरकारलाई ूा  िजम्मेवारी बमोिजम आफ्नो क्षेऽिभऽ राज का दर र अन्य 
शलु्क िनधार्रण (गाउँ / नगर सभाको िनणार्य बमोिजम) 

२. सम्पि  कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रिज ेशन शलु्क, सवारी साधन कर, सेवा शलु्क 
दःतरु, पयर्टन शलु्क (शेिक , कायािक , क्यानोिन  र यार्िफ्ट  शलु्क), िव ापन कर, 
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व्यवसाय कर, भिूम कर (मालपोत), दण्ड, जिरवाना, मनोर न कर, मालपोत, वहाल िवटौरी, 
घर जग्गा कर, मतृ वा मािरएको जीव जन्तकुो हाड, िसंग, प्वाँख, छालामा कर, ूाकृितक 
ॐोत साधन बाट ूा  रोयल्टी, व्यवसाियक कर सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड 
कायार्न्वयन, बाँडफाँड, संकलन र िनयमन 

३. ःथानीय तहमा राजःव िनयन्ऽण सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन 
४. ःथानीय राजःव ूवधर्न र ूोत्साहन 
५. राजःव सूचना तथा तथ्यांकको आदान ूदान 
६. ःथानीय पूवार्धार सेवा र उपयोगमा सेवा शलु्क दःतरु सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र 

िनयमन, सेवा शलु्क िनधार्रण र संकलन व्यवःथापन 
७. ःथानीय सेवाशलु्क, दःतरु, दण्ड जिरवाना सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन 
८. संघीय र ूदेश कानून बमोिजम ूाकृितक ॐोत साधन र सेवाशलु्क रोयल्टी संकलनमा 

समन्वय  
९. कम मूल्यका खनीज पदाथर्को उत्खनन ्र ूयोगबाट ूा  रोयल्टी 
१०. सामदुाियक वनको स ालन र व्यवःथापनबाट ूा  रोयल्टी 
११. ःथानीयःतरको ूाकृितक ॐोतको उपयोग सम्बन्धी नीित िनधार्रण र कायार्न्वयन तथा 

ूदेश र संघीय मापदण्ड पालना 
 

६. न्याय, कानून तथा िवधायन: 
 

३. न्याियक सिमित सम्बन्धी कायर् 
४. ःथानीय सामदुाियक मेलिमलाप र मध्यःथता व्यवाःथापन, 
३. अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौताको लािग संघ र ूदेश तहमा अनरुोध, िसफािरस र सम्झौता 

कायार्न्वयनमा सहयोग 
४. फैसला कायार्न्वयन 
५. ःथानीय तहको कानून िनमार्ण (गाउँसभा / नगरसभाको िनणार्यानसुार) 
६. गाउँसभा, नगर सभा, िजल्ला सभा, ःथानीय अदालत सम्बन्धी कायर्  

७. मानव अिधकार संरक्षण र ूव र्न 
 

७. सामान्य ूशासन 
 

(क) गाउँ नगर सभाको बैठक व्यवःथापन 

१. गाउँ नगर सभाको बैठक व्यवःथापन 
२. गाउँ नगर सभाको िनणार् कायार्न्वयन 
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(ख) आन्तिरक व्यवःथापन 

१. आन्तिरक पशार्सन सम्बन्धी कायर् 
२. अन्य महाशाखासंगको समन्वय 

३. सावर्जिनक खिरद तथा सम्पि  व्यावाःथापन 

(ग) ःथानीय सेवाको व्यवःथापन 

१. कानून बमोिजम ःथानीय सेवाको गठन, स ालन र व्यवःथापन 

२. ःथानीय तहको संगठन िवकास, जनशिक्त व्यवःथापन र विृ  िवकास 

३. कानून बमोिजम ःथानीय तहको संगठन संरचना तथा दरबन्दी िनधार्रण 

४. ःथानीय तहमा समायोजन भई आउने कमर्चारीको व्यवःथापन, उपयोग र समन्वय 
५. ःथानीय सेवाको व्यवःथापनमा सूचना तथा स ार ूिविधको उपयोग, ूव र्न र िनयमन 

(घ) नगर ूहरी 

१. नगर ूहरीको स ालन तथा व्यवःथापन नीित, कानून, मापदण्ड कायार्न्वयन र िनयमन 
२. ःथानीय सरकारले लाग ु गरेका नीित, कानून, मापदण्ड र िनणर्यह  कायार्न्वयनमा 

सहयोग 
३. ःथानीय सरकारको सम्पि  संरक्षण 
४. ःथानीयःतरमा हनेु सभा, समारोह, परम्परा, जाऽा, चाडपवर् आिद व्यवःथापनमा सहयोग 
५. ःथानीय बजार, पािकर् ःथल व्यवःथापनमा सहयोग 
६. नगर कायर्पािलकाले तोकेका नगर ूहरी सम्बन्धी नीित, योजना, कायर्बम बमोिजमका 

कायर्, 
७. नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्ड कायार्न्वयन र कसरु उपर छानिवन र अनसुन्धान, 
८. ःथानीय न्याियक सिमितले गरेका आदेश, फैसला कायार्न्वयनमा सहयोग 
९. ःथानीय तहको कायार्लय पिरसर, सम्पदा, सावर्जिनक, ऐलानी, पितर् जग्गा, सावर्जिनक 

भवन तथा भौितक पूवार्धारको संरक्षण र सरुक्षा 
१०. िवप  व्यवःथापनमा सहयोग 
११. अपराध रोकथाम तथा अनसुन्धानमा सहयोग 

(ङ) उपािध, सम्मान र िवभषुण 

१. उपािध, सम्मान तथा िवभषुणको िसफािरस 

(च) सावर्जिनक िवदा, उत्सव, उदीर् आिद 

१. ःथानीय तहमा सावर्जिनक िवदा, उत्सव, जाऽा, उदीर् आिदमा िवदा व्यवःथापन 
 



133 
 

वडा कायार्लय (गाउँपािलका/नगरपािलका) को कायर् िवभाजन 
 
गाउँपािलका तथा  नगरपािलकाको वडाको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ :- 

(क)  योजना तजूर्मा, कायार्न्वयन तथा अनगुमन 

१. सहभािगतामूलक योजना तजुर्मा ूणाली अनसुार वःती वा टोलःतरबाट योजना तजुर्मा 
ूिबया अबलम्बन गरी बःती तथा टोलःतरीय योजनाको लागत संकलन, ूाथिमकीकरण 
तथा छनौट गन । 

२. टोल िवकास संःथाको गठन र पिरचालन तथा वडािभऽ संचालन हनेु योजनाह का लािग 
उपभोक्ता सिमितको गठन, योजनाह को कायार्न्वयन तथा सोको अनगुमन गन । 

३. वडािभऽका योजना तथा भौितक पूवार्धारको संरक्षण, ममर्त सम्भार, रेखदेख तथा 
व्यवःथापन गन ।  

(ख) तथ्याकं अ ाविधक तथा संरक्षण 

४. िनजी घर तथा घर पिरवारको लगत राख्न,े  

५. ऐितहािसक, परुाताित्वक, सांःकृितक तथा धािमर्क महत्वका सम्पदा तथा ूाचीन ःमारक, 

सावर्जिनक तथा सामदुाियक भवन, सावर्जिनक, ऐलानी, पतीर् जग्गाको लगत राख्न े तथा 
संरक्षण गन,  

६. खलुा क्षेऽ, चोक, घाट, पाटी, पौवा, स ल, धमर्शाला, मठ, मिन्दर, गमु्बा, मिःजद, देवःथल, 

मदरसा, पितर्जग्गा, डाँडापाखा, चरनक्षेऽ, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा, धारा, 
ढँुगेधारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पलु पलेुसा, कुलो नहर, पानीघ , िमल आिदको तथ्यांक 
संकलन तथा अ ाविधक लगत राख्न,े संरक्षण गन 

७. खिण्डकृत तथ्यांक र सूचना सिहतको वडाको पा र्िचऽ तयारी तथा अ ाविधक गन । 

(ग) िवकास कायर् 
१. सावर्जिनक पाकर् , मनोरन्जन ःथल तथा बालउ ानको िनमार्ण तथा संचालनको व्यवःथा 

गन  

२. अनौपचािरक िशक्षा कायर्बम तथा ूारिम्भक बाल िवकास केन्ि संचालन तथा 
व्यवःथापन गन,  

३. पःुतकालय, वाचनालय, सामदुाियक िसकाई केन्ि, बाल क्लब तथा बाल स ालको 
संचालन तथा व्यवःथापन गन । 

४. वडा तहको ःवाःथ्य केन्ि र उपकेन्िको व्यवःथापन गन,  

५. बालबािलकाह लाई िब.िस.िज, पोिलयो, िभटािमन ‘ए’ को व्यवःथा गन,  

६. पोषण कायर्बम संचालन गन,  
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७. वडा तहमा ःवाःथ्य जनचेतना िवकास, ःवाःथ्य सूचना कायर्बम संचालन गन,  

८. शहरी तथा मामीण ःवाःथ्य िक्लिनक संचालन गन गराउने,  

९. सावर्जिनक शौचालय तथा ःनान गहृको िनमार्ण तथा व्यवःथापन गन गराउने । 

१०. वडाःतरीय सामदुाियक धाराको ूबन्ध, कुवा, इनार, पोखरीको िनमार्ण, संरक्षण, गणुःतर 
िनयन्ऽण गन  

११. िचहान तथा मसानघाट िनमार्ण, संचालन तथा व्यवःथापन 

१२. एम्बलेुन्स तथा बव वाहन सेवा संचालन तथा व्यवःथापन 

१३. घरबाट िनकास हनेु फोहरमैलाको संकलन र व्यवःथापन, चोक तथा गल्लीह को 
सरसफाई, ढल िनकास, मरेका जनवार व्यवःथापन, सतही पानीको िनकास गन, पानीको 
ॐोत अथार्त मूलको संरक्षण (वकृ्षारोपण, तटबन्ध, नदी िनयन्ऽण) गन गराउने,  

१४. फोहरमैला गनलाई सम्बिन्धत ऐन अनसुार जिरवाना गन । 

१५. कृिष तथा फलफूल नसर्रीको ःथापना तथा समन्वय र ूवद्र्धन गन,  

१६. वडाःतरीय अगवुा कृषक तािलम अिभमखुीकरण गन,  

१७. कृिष मलको माग संकलन गन,  

१८. कृिषमा लाग्ने रोगह को िववरण तयार गरी गाउँपािलका र नगरपािलकामा ूःततु 
गन। 

१९. पशपंुछी िवकास तथा व्यवःथापन : पशपंुछी िवकास, छाडा चौपायाँ व्यवःथापन,  

२०. वडािभऽको चरन क्षेऽ संरक्षण तथा व्यवःथापन गन । 

२१. ःथानीय समदुायक चाडपवर्, भाषा संःकृितको िवकासको लािग कला, नाटक, 

जनचेतनामूलक तथा सांःकृितक कायर्बमह को आयोजना गन गराउने, 

२२.  ःथानीय मौिलकता झिल्कने सांःकृितक रीितिरवाजलाई संरक्षण तथा ूबधर्न  

गन । 

२३. वडािभऽ खेलकुद पूवार्धारको िवकास गन,  

२४. अन्तर िव ालय तथा बाल क्लबह  माफर् त खेलकुद कायर्बम संचालन गन गराउने । 

२५. वडा क्षेऽिभऽको बाटोघाटो चालू अवःथामा राख्न ेतथा राख्न सहयोग गन, 

२६.  वडािभऽका सडक अिधकार क्षेऽमा अवरोध र अितबमण गनर् निदने, 

२७.  बसपाकर् को सरसफाई गन,  

२८. बाटोघाटोको बाढी, पिहरो पन्छाउने । 

२९. घरेल ुउ ोगको लगत संकलन, सम्भाव्यता पिहचान गन,  

३०. वडािभऽ घरेल ुउ ोगको ूवद्र्धन गन । 

३१. ूचिलत काननु बमोिजम व्यिक्तगत घटना दतार्, अ ाविधक तथा सोको अिभलेख संरक्षण 
गन   
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३२. गाउँपािलका वा नगरपािलकामा ूितवेदन गन, जनचेतना कायर्बम संचालन  

गन । 

३३. सामािजक सरुक्षास ्सामािजक सरुक्षा भ ा िवतरण गन, अिभलेख अ ाविधक गन,  

३४. बालपोषण तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी काम गन । 

३५. वडालाई बालमैऽी बनाउने, वडािभऽ आिथर्क तथा सामािजक पमा पिछ परेका मिहला, 
बालबािलका, दिलत, अपा ता भएका व्यिक्त, जे  नागिरक, अल्पखंख्यक, सीमान्तकृत 
समदुायको अिभलेख राखी सामािजक तथा आिथर्क उत्थान सम्बन्धी काम गन, िविभ  
समदुायका बीचमा सामािजक सदभाव र सौहादर्ता कायम गन, बालिववाह, मिहला 
िव को िहंसा, छुवाछुत, दहेज तथा दाइजो, हिलया ूथा, छाउपडी, कमलरी ूथा, 
बालौम, मानव बेचिवखन, िनरक्षरता आिद जःता सामािजक कुिरती र अन्धिव ासको 
अन्त्य गन गराउने 

(घ) कर सम्बन्धी कायर्ह  :  

१. गाउँपािलका वा नगरपािलकाका वडाले ूचिलत काननुको अधीनमा रही मालपोत तथा 
भिूम कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, िव ापन कर, सशलु्क पािकर् , नयाँ व्यवसाय दतार्, 
िसफािरश दःतरु, सवारी साधन कर, मनोर न करको लेखाजोखा र संकलन गन तथा 
सम्बिन्धत गाउँपािलका वा नगरपािलकामा ूितवेदन गन, बझुाउने । 

२. वडािभऽका असक्त िबरामी भएको बेवािरस वा असहाय व्यिक्तलाई निजकको अःपाताल 
वा ःवाःथ्य केन्दमा पयुार्इ औषधोपचार गराउने, वडामा कुनै असहाय वा वेवािरस 
व्यिक्तको मतृ्य ुभएमा िनजको दाह संःकारको व्यवःथा िमलाउने, 

३.  सडक बालबािलकाको उ ार र पनुस्र्थापना गन गराउने । 

(ङ) वन तथा वातावरण:  वडािभऽको सामदुाियक वन, वनजन्य सम्पदा र जैिवक िविवधताको 
संरक्षण र ूव नर् गन । वडा, टोल, वःतीःतरमा हिरयाली क्षेऽ िवःतार गन गराउने, वडालाई 
वातावरणमैऽी बनाउने । 

(च) ूब र्नात्मक  कायर्बम ◌ः ूा िरक कृिष, सरुिक्षत माततृ्व, िव ाथीर् भनार्, पूणर् खोप,    खलु्ला 
िदशामकु्त रपूणर् सरसफाई, वातावरणमैऽी तथा बालमैऽी शासनजःता ूब र्नात्मक  कायर्ह  
गन गराउने । 

(छ) िनयमन कायर् 
१. वडािभऽ संचािलत िवकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता सिमितह का 

कायर्को िनयमन गन । 

२. घर िनमार्ण तथा गणुःतर कायर् भवन संिहता तथा मापढण्ड अनसुार भए नभएको 
अनगुमन गन, िसकमीर्, डकमीर्लाई भकूम्प ूितरोधी भवन िनमार्ण सम्बन्धी तािलम िदने। 
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३. खा ा , माछा, मास,ु तरकारी, फलफूल, पेय पदाथर् तथा उपभोग्य सामामीको गणुःतर र 
मूल्यसूची अनगुमन गरी उपभोक्ता िहत संरक्षण गन । 

४. वडािभऽका उ ोग धन्दा र व्यवसायको ूवद्र्धन गरी लगत राख्न े। 

५. हाट बजारको व्यवःथापन गन गराउने । 

६. िव तु चहुावट तथा चोरी िनयन्ऽण गन । 

(ज) िसफािरश वा ूमाणीकरण:  वडाले देहाय वमोिवजमका िवषयमा िसफािरश वा ूमािणत गन 
१. नाता  ूमािणत 

२. नागिरकताको िसफािरश र नागिरकताको ूितिलिप िलनका लािग िसफािरश  

गन । 

३. बहाल करको लेखाजोखा िसफािरश गन । 

४. कोठा खोल्न रोहबरमा बःने । 

५. मोही लगत क ा िसफािरश गन । 

६. घर जग्गा करको लेखाजोखा िसफािरश गन । 

७. जन्म िमित ूमािणत गन । 

८. व्यापार व्यवसाय बन्द भएको वा संचालन नभएको वा ब्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको  

िसफािरश गन । 

९. िमलापऽ कागज गराउने िनवेदन दतार् िसफािरश गन । 

१०. िववाह ूमािणत, अिववािहत ूमािणत गन । 

११. िनःशलु्क वा सशलु्क ःवाःथ्य उपचार िसफािरश गन । 

१२. आफ्नो अिधकारक्षेऽका िवषयमा अंमजेी भाषामा िसफािरश तथा ूमािणत गन । 

१३. घर पाताल ूमािणत गन । 

१४. व्यिक्तगत िववरण ूमािणत गन । 

१५. पजुार्मा घरकायम गन िसफािरश गन । 

१६. फरक, फरक नाम, थर, जन्म िमित िसफािरश र ूमािणत÷दवैु नाम गरेको व्यिक्त एकै 
हो भ े िसफािरश गन । 

१७. नाम, थर, जन्म िमित संसोधनको िसफािरश गन । 

१८. जग्गा धनीपजुार् हराएको िसफािरश गन । 

१९. कागज र मन्जरुीनमा ूमािणत गन । 

२०. िक ाकाट िसफािरश गन । 

२१. संरक्षक ूमािणत तथा संःथागत र व्यिक्तगत संरक्षक िसफािरश गन । 

२२. जीिवतसँगको नाता ूमािणत गन । 

२३. हकवाला वा हकदार ूमािणत गन । 
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२४. नामसारी िसफािरश गन । 

२५. जग्गाको हक सम्बन्धी िसफािरश (सावर्जिनक, ऐलानी तथा पितर् जग्गा बाहेक) गन। 

२६. मतृकसँगको नाता ूमािणत, सिज्मर्न, िसफािरश गन । 

२७. उ ोग ठाउँसारी िसफािरश गन । 

२८. जीिवत रहेको िसफािरश गन । 

२९. पूवर् ूाथिमक िव ालय खोल्ने िसफािरश गन । 

३०. जग्गा मूल्यांकन िसफािरश ूमािणत गन । 

३१. िव ालयको कक्षा बिृ  िसफािरश गन । 

३२. पालन पोषण िसफािरश गन । 

३३. वैवािहक अंिगकृत नागिरकता िसफािरश गन । 

३४. आिथर्क अवःथा कमजोर वा िवप ता ूमािणत–आिथर्क अवःथा बिलयो वा सम्प ता 
ूमािणत गन । 

३५. िव ालय ठाउँसारी िसफािरश । 

३६. धारा तथा िव तु जडान िसफािरश गन । 

३७. ूचिलत काननु अनसुार ूत्यायोिजत अिधकार बमोिजमको अन्य िसफािरश वा ूमािणत 
गन । 

(झ) िविवध 

१. गाउँपािलका वा नगरपािलकाले तोिकिदएको अन्य कायर् । 
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१. गाउँपािलका 

पशुपंिक्ष िवकास 
तथा िनयमन शाखा 

 
प.से.प्रा./प. वा.प्रा.-१ 

पशुपंक्षी  

सेवा के द्र 

वडा कायार्लयह  

वडा सिचव-१ (ना.सु./खिरदार),  का.स.-१ 

िशक्षा शाखा  
 

प्रा.स.-२ 
 

गाउँसभा गाउँकायर्पािलका 

याियक सिमित  

प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत 

रा.प.ततृीय (प्र.) 

कृिष शाखा 
 

प्रा.स.-१ 

वन शाखा 
 

रे जर-१ 

जन वा य 

शाखा 
 

हे.अ.-१ 

कृिष सेवा के द्र 
ईलाका/ रे ज 

पो ट 

वा य चौकी 

यव थापन शाखा 
 

ना.सु.-२ 

लेखापाल-१ 

सव ईि जिनयर-१ 

सभक्षक-१ 

म.िव.िन./स.म.िव.िन-१ 

अिमन-१ 

का.स.-१ 
 ोत के द्र 

अ यक्ष 

गाउँपािलका 
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२.  नगरपािलका 
 

नगरपािलका 

नगर कायर्पािलका नगर सभा 

प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत 

रा.प. िवतीय (प्र.) 

िशक्षा शाखा  
 

िव.िन.- १ 
प्रा.स.- २ 

प्रमुख 

याियक सिमित

कृिष शाखा 
 

कृिष अिध.- १ 
प्रा.स.-१ 

वन शाखा 
 

बन अिध.- १ 
रे जर-१ 

पशुपंिक्ष िवकास 
तथा िनयमन 

शाखा 
प.िच./पिवअ.- १ 
पसेप्रा./प वाप्रा-

जन वा य 
शाखा 

ज. वा.अ.- १ 
हे.अ.-१ 

कृिष सेवा 
के द्र 

ईलाका/ 
रे ज पो ट 

पशु पंक्षी  

सेवा के द्र 

अ पताल,

वा य 
चौकी 

वडा कायार्लयह  

वडा सिचव-१ (शा.अ./ना.सु.),  का.स.-१

यव थापन 
शाखा 

शा.अ.(प्र.)- १ 

ना.सु.- १ 

ह.स.चा.- १ 
का.स.- २ 

ोत के द्र 
 

मिहला तथा 
बालबािलका शाखा 

म.िव.अ- १ 
म.िव.िन/स.मिविन 

बाल क याण 
गहृ, सामुदाियक 
सेवा के द्र र 
बृ धा म 

पूवार्धार िवकास 

शाखा 
 

ईि जिनयर- १ 

सब-इि ज.- २ 

नापी शाखा 
 

नापी अिध.-१ 

सभक्षक- १ 
अिमन- २ 

आिथर्क 
प्रशासन शाखा 

 
लेखाअिध.-१ 
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३. उपमहानगरपािलका 
 
 
शा.अ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत 

रा.प. िवतीय (प्र.) 

िशक्षा शाखा  

िव.िन.- १ 
प्रा.स.- २ 

उपमहानगरपािलका 

नगर कायर्पािलका 

प्रमुख 

याियक सिमित

कृिष शाखा 
 

कृिष अिध.- १ 
प्रा.स.-१ 

वन शाखा 
बन अिध.- १ 
रे जर-१ 

पशुपंिक्ष िवकास 
तथा िनयमन 

शाखा 
प.िच./पिवअ- १ 

े

जन वा य 
शाखा 

ज. वा.अ.- १ 
हे.अ.-१ 

कृिष सेवा 
के द्र 

ईलाका/ रे ज 
पो ट पश ुपंक्षी  

सेवा के द्र 

अ पताल,

वा य चौकी 
 

वडा कायार्लयह  

वडा सिचव-१ (शा.अ./ना.सु.),  का.स.-१

यव थापन 
शाखा 

शा.अ.(प्र.)- १ 

क यु.अिधकृ
त- १ 

ना.सु.- १ 

ह स चा १
ोत 

के द्र 
 

सामािजक िवकास 
शाखा 

म.िव.अ- १ 
मिविन/स.मिविन- १ 

बाल क याण 
गहृ, सामदुाियक 
सेवा के द्र र 
बृ धा म 

पूवार्धार िवकास 

शाखा 
ईि जिनयर- २ 

सब-इि ज.- २ 

नापी शाखा 
 

नापी अिध.-१ 

सभक्षक- १ 
अिमन- २ 

आिथर्क 
प्रशासन शाखा 
लेखाअिध.- १ 

लेखापाल- १ 
 

वातावरण तथा फोहर 
यव थापन शाखा 

वातावरण अिध.- १ 
भवन तथा व ती 
िवकास शाखा 

ई.(िब.ए ड आ.)- १ 

सब-इि ज.- २ 

नगर सभा 
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४. महानगर कायर्पािलकाको संगठन संरचना 
 
 
 
 
 
 

ूमखु ूशासिकय अिधकृत रा.प.ू. (ू.) - 1 
आन्तिरक लेखा परीक्षण शाखा

रा.प.त.ृ – 1,  रा.प. अनं. ूथम - 1 

नगर ूहरी ब्यबःथापन शाखा 
रा.प.अनं. ूथम/सहायकःतर 

पाच -२

न्याियक सिमितनगरसभा 

ूमखु

महानगरकायर्पािलका 

वडा कायार्लय 
१. अिधकृतःतर- 1 

२. इिन्जिनयर -  १ 

३. ूशासन- ३ (पाचौ १, चौथो २) 

४. सब-इिन्जिनयर- १ 

५. का.स- 1 

व्यवःथापन महाशाखा 
(सा.ू., योजना अन.ु तथा वै.स.) 
सहायक ूशासकीय अिधकृत  

रा.प.ि .(ू.)- १ 

आ.व्य., सूचना संचार, तथ्या  तथा 
जनशिक्त िवकास शाखा 

शा.अ. रा.प.त.ृ(ू.)- १ 
तथ्या  अिध. रा.प.त.ृ- १ 
कम्प्य.ुअिध. रा.प.त.ृ- १ 
ना.स.ुरा.प.अ.ू.(ू.)- 2 
तथ्या  सहायक रा.प.अ.ू.- १ 
खिरदार रा.प.अ.ि .(ू.)- २ 
ह स चा ६
राजःव नीित र व्यवःथापन तथा 
अन्तरार्ि य सम्बन्ध शाखा 

शा.अ. रा.प.त.ृ(ू.)- १ 
कर अिधकृत रा.प.त-ृ 1 
ना.स.ुरा.प.अनं.(ू.)- 4 

आिथर्क ूशासन शाखा 
लेखा अिधकृत, रा.प.त.ृ - 1 
लेखापाल -२ 
सह-लेखापाल- १ 

नगरूहरी व्यवःथापन शाखा 
नगरूहरी उपिरक्षक- १ 
नगरूहरी िनरीक्षक- २ 
सहायक नगरूहरी िनरीक्षक- ३ 
ूहरी जवान- ५ 

शहरी पूवार्धार िवकास महाशाखा 
िस.िड.ईिन्ज.(िसिभल) रा.प.ि .- १ 

सडक तथा यातायात व्यवःथा शाखा 
ईिन्जिनयर- 3 
स.ई. रा.प.अनं.ू.- 4 

खानपेानी व्यवःथापन शाखा 
इिन्जिनयर (ःयानीटरी) - 2 
सब.ई - 2 

जलिव तु, ऊजार् तथा सडक व ी 
शाखा 

ईिन्जिनयर - 2 
सब.ई./रा.प.अनं.ू.- 1 

िसंचाई तथा जल उत्प  ूकोप 
िनयन्ऽण शाखा 

ईिन्जिनयर -१ 
सब.ई./रा.प.अनं.ू.-1 

भवन तथा भवन संिहता एवं िनमार्ण 
इजाजत (िडजाइन समेत) शाखा 

ईिन्जिनयर (िसिभल, िव.आ.)- 1 
सब इिन्जिनयर- 2 

सामािजक िवकास महाशाखा 
विर  िशक्षा/जनःवाःथ्य/मिहला 
िवकास अिधकृत रा.प.ि .- १ 

आधारभतू तथा माध्यिमक िशक्षा तथा 
खेलकुद शाखा 

विर  िशक्षा अिध. रा.प.ि - 1 
िव ालय िनिरक्षक रा.प.त-ृ 4 
ूा.स.रा.प.अ.ू.- 5

आधारभतु ःवाःथ्य सरसाफाइ खा  
सरुक्षा शाखा 

विर  जनःवाःथ्य अिधकृत 
रा.प.ि ./नव /दश - 1 
जनःवाःथ्य अिध.रा.प.त ृछैठ / 
सातौ/आठ - 3 
ःवाःथ्य सहायक/अ.हे.व- 5 

ःटाफ नसर्/अनमी- 5 

गणु िनयन्ऽण अिधकृत- 1 
गणु िनयन्ऽक रा.प.अनं ू.- २ 

सामािजक सरुक्षा तथा व्यिक्तगत 
घटना दतार् शाखा 

सामािजक िवकास अिध.रा.प.ततृीय 
(ू.) - १ 

रा.प.अनं.ू.(ू.)-२

लैि क समानता तथा समावेिशकरण 
विर  मिहला िवकास अिध.-१ 

म.िव.अ.- १ 

मिहला िव.िन.(रा.प.अन.ू.)- 2 

सह-म.िव.िन.(रा.प.अ.ि .)- 2 

भ-ूउपयोग तथा नापी 
नक्सा शाखा 

नापी अिधकृत-१ 
सवक्षक रा.प.अ.ू.- 2 
अिमन रा.प.अनं.ू.- ४ 

भिूम व्यवःथापन महाशाखा 
विर  भिूम व्यवःथापन 
अिधकृत रा.प.ि .ू.- 1 

भिूम व्यवःथापन तथा, 
घरजग्गा धनी पजुार् 

शाखा 
भिूम व्यवःथापन 
अिधकृत रा.प.ि .- 1 
नापी अिधकृत- २ 
रा.प.अनं.ूथम-1 

आिथर्क िवकास महाशाखा 
विर  कृिष/पश ुिव.अ.- 1 

कृिष पश ुपंक्षी तथा सहकारी 
िवकास शाखा 

कृिष/बािल िव.अ.(रा.प.त)ृ-1 
प.िव.अ.रा.प.त-ृ 1 
रा.प.अ.ू.(कृिष र पश)ु- 4 
रा.प.अनं.ि .(कृिष/पश)ु- 2

उ ोग तथा उ मिशलता 
िवकास शाखा 

उ ोग अिध.रा.प.त.ृ(ू.)-1 
उ ोग 
सहायक,रा.प.अन.ू.-2 

रोजगार ूव र्न तथा गिरवी 
िनवारण शाखा 

रा.प.त ृ(ू.)-1 
रा.प.अन.ू. -1 

साबर्जिनक िनिज साझेदारी इकाई 
रा.प.त ृ(ू.)- 1 
रा.प.अन.ूथम- 2 

भेटेिरनरी जनःवाःथ्य तथा 
िनयमन शाखा 

पिच/पिवअ रा.प.त.ृ(ूा.)-1 
पसेूा/पःवाूा,रा.प.अन.ू.-2 

बन, वातावरण तथा िवप  
व्यवःथापन महाशाखा 
रा.प.ि /वन/वातावरण 

अिधकृत- 1 

वन तथा भ-ूसंरक्षण शाखा 
वन अिध.रा.प.त.ृ- 1 
वन सहायक रा.प. 
अनं.ू.- २ 

 

िवप  व्यवःथापन तथा 
वा ण यन्ऽ शाखा 

रा.प.त.ृ- 1 
रा.प.अ.ू.(ू.)- २ 

 

बातावरण तथा 
फोहोरमैला व्यवःथापन 

शाखा 
वन/वातावरणिवद 
रा.प.त.ृ- 2 

रा.प.अनं.ू.- २ 

न्याय, कानून तथा मानव 
अिधकार ूव र्न 
महाशाखा 

विर  कानून अिधकृत 

मेलिमलाप तथा 
मध्यःथता शाखा 

कानून अिधकृत- 1 
रा.प.अ.ू. - २ 

िवधायन शाखा 
कानून अिधकृत- १ 
रा.प.अनं.ूथम- 1 
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पिरच्छेद - 1६  

ःथानीय तह स ालन सम्बन्धी अन्तिरम व्यवःथापन¸ २०७४12 
 

नेपालको संिवधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) बमोिजम नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष   ) बाट िमित 
२०७३।११।९ मा ःवीकृत भई  ःथानीय तहको शासन स ालन सम्वन्धमा जारी गिरएको आदेश, 
२०७३ मा ःथानीय तहमा िनवार्िचत पदािधकारी बहाली नभएसम्म सो आदेश कायम रहने भ े 
व्यवःथा भएको र ःथानीय तह गठन भई िनवार्िचत पदािधकारी बहाली हनु थालेको सन्दभर्मा 
ःथानीय तहको काम कारवाहीलाई कानूनी पमा व्यविःथत र िनयिमत गनुर्पन भएकोले 
व्यवःथािपका-संसदबाट कानून बनाई लागू नहनु्जेल सम्मका लािग नेपाल सरकारबाट देहाय 
बमोिजमको अन्तिरम व्यवःथापन गन:  

 
१.   िमित २०७३।११।९ मा ःवीकृत भई  ःथानीय तहको शासन स ालन सम्बन्धमा जारी 

गिरएको आदेश, २०७३ को स ा संिवधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) बमोिजम नयाँ 
आदेश जारी गन। 

 
२.   संिवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोिजम कमर्चारी समायोजन सम्वन्धी कानून बनी 

सो बमोिजम कमर्चारी समायोजन नभएसम्म ःथानीय तहमा सेवा ूवाह गन ूयोजनका िनिम  
देहाय बमोिजमको ःथानीय तहमा ूशासिनक संगठन तथा कमर्चारी व्यवःथापन सम्बन्धी आदेश, 
२०७४ जारी गन । 

१. कायर् िजम्मेवारी बमोिजम हःतान्तरण   

नेपालको संिवधान बमोिजम नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष   बाट िमित २०७३/१०/१७ मा 
ःवीकृत कायर् िवःततृीकरण ूितवेदन तथा  िमित २०७३/११/९ मा ःवीकृत ःथानीय तहको 
शासन स ालन सम्वन्धमा जारी गिरएको आदेश, २०७३ अनसुार सम्विन्धत ःथानीय तहको 
कायर् क्षेऽ िभऽ परेका हाल िवषयगत मन्ऽालय वा सरकारी िनकायह बाट सञ्  चालन भइ 
आएका ःथानीय ःतरका कायार्लय (कृिष तथा पश ुसेवा केन्ि र उप केन्ि, ूाथिमक ःवाःथ्य 
केन्ि, ःवाःथ्य चौकी, उप ःवाःथ्य चौकी, आयवुद औषधालय, िशक्षा ॐोत केन्ि, सामदुाियक 
िसकाइ केन्ि, बालिवकास केन्ि,  सामदुाियक सूचना केन्ि, सामदुाियक पःुतकालय, सामदुाियक 
भवन, सरकारी वृ ाौम, खेलकुद सम्ब  कायार्लय, िविभ  योजना वा कायर्बमबाट सम्प  
खानेपानी, िसंचाइ, मिहला िवकास, वन, भ-ूसंरक्षण, घरेल,ु भवन तथा शहरी िवकास, नगर 
िवकास सिमित, सडक, ौम, पयर्टन, वािणज्य, सहकारी, यूवा कायार्लय जःता िवकास िनमार्ण 

                                                            
12  यस सिमितबाट िमित २०७४/०३/२८ मा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको ।  
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लगायतका संरचना आिद) का चल अचल सम्पि , बजेट, कायर्बम तथा कमर्चारी समेत 
सम्बिन्धत गाँउपािलका वा नगरपािलकामा हःतान्तरण हनेु हुँदा तत ् तत ् ःथानीय तहबाट 
स ालन र व्यवःथापन हनेु गरी िव.सं. २०७४ असार मसान्तिभऽ आवँयक व्यवःथा 
िमलाउने।  

२. सरकारी ःवािमत्वका संःथा हःतान्तरण 

 नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) बाट ःवीकृत कायर् िवःततृीकरणको ूितवेदन बमोिजम ःथानीय 
तहलाई तोिकएको कायर् िजम्मेवारी िभऽका िजल्ला, नगर वा गाउँ ःतरका सरकारी ःवािमत्वका 
संघ, संःथा, सिमित,  संरचना वा िनकाय तत ्तत ्ःथानीय तहमा हःतान्तरण गनर् २०७४ असार 
मसान्त िभऽ कायर् योजना ःवीकृत गरी ६ मिहना िभऽ हःतान्तरण गिरसक्न ु पन ।यसरी 
हःतान्तरण भई आएका संघ, संःथा, सिमित,  संरचना वा िनकाय ःथापना तथा सञ्  चालन 
हुँदाको उ ेँय अनकुुल ःथानीय तहले नै स ालन र व्यवःथापन गन । 

३. नगर िवकास सिमितह  हःतान्तरण  

नगर िवकास सिमित ऐन, २०४५ बमोिजम गठन भएका नगर िवकास सिमितह  र सो 
सिमितको नाममा रहेको चल अचल सम्पि , ॐेःता तथा अिभलेखह  २०७४ असार मसान्त 
िभऽ सम्बिन्धत ःथानीय तहमा हःतान्तरण गन।यस ूयोजनका लािग शहरी िवकास मन्ऽालय 
र संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयले आवँयक व्यवःथा िमलाउने।नगर िवकास 
सिमितह मा कायर्रत रहेका कमर्चारीह  िव मान कानूनमा भएको सेवा, शतर् र पािरौिमकमा 
असर नपन गरी तत ्तत ्ःथानीय तहमा खटाउने व्यवःथा गन । 

 

४. योजना, कायर्बम तथा बजेट 

 ःवीकृत कायर् िवःततृीकरणको ूितवेदन बमोिजम ःथानीय तहलाई तोिकएको कायर् िजम्मेवारी 
िभऽका िवषयह  संग सम्विन्धत योजना, कायर्बम तथा बजेट ःथानीय तहबाट ःवीकृित, 
संचालन तथा व्यवःथापन हनेु गरी सम्ब  मन्ऽालयले आवँयक व्यवःथापन गन र आिथर्क 
वषर् २०७४।०७५ देिख सम्विन्धत ःथानीय तहमा िव ीय हःतान्तरणको व्यवःथा 
(कमर्चारीको तलव सिुवधा समेत)  गन ।  

५. ःथानीय तहमा कमर्चारीको व्यवःथापन  

 संिवधानको धारा ३०२ बमोिजमको कमर्चारी समायोजन ूयोजनका लािग ःथानीय तहमा 
िवःततृ संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण भई संगठन तथा दरवन्दी संरचना कायम नभए सम्म 
अनसूुची १ बमोिजमका कमर्चारीह  ःथानीय तहमा रहनेछन ् । ःथानीय तहमा कमर्चारी 
समायोजन नभएसम्म वा अक  व्यवःथा नभएसम्म कायर्कारी अिधकृतको पदमा ूशासन सेवा, 
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सामान्य ूशासन समूहका तोिकएको ौेणी र पदको कमर्चारीह मध्येबाट सामान्य ूशासन 
मन्ऽालयले संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयमा खटाई सम्विन्धत ःथानीय तहमा 
खटाउने, ूशासन सेवाका कमर्चारी उपलब्ध नभएको वा िरक्त भएको अवःथामा ःथानीय 
तहमा व्यवःथापन हनेु वा खटाईने िविभ  सेवा समूहका कमर्चारीह मध्येबाट जे  
कमर्चारीलाई िनिम  िदई वा अन्य तिरकाबाट कायर्कारी ूमखुको व्यवःथा िमलाउने । 
लेखाूमखु महालेखा िनयन्ऽकको कायार्लयले उपलब्ध गराउने छ। अन्य कमर्चारीह  िजल्ला 
कमर्चारी व्यवःथापन सिमितले खटाउने छ।िजल्ला िभऽका कायार्लयबाट कमर्चारी नपगुभई 
सिमितले माग गरेमा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले व्यवःथापन गनछ । 

६. कमर्चारी समायोजन नहदुा सम्म नया ँिनयिुक्त नगन  

 नेपालको संिवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोिजम कमर्चारी समायोजन नभएसम्म 
ःथानीय तहले कुनै पिन पदमा िनयकु्ती नगन ।  

 
 यस आदेशको अनसूुची १ मा उिल्लिखत पदह  पूितर् नभएको अवःथामा तत्काल आवँयक 

काम चलाउनका लािग कुनै िवशेष ूािविधक कमर्चारीको पद िरक्त भएमा नेपाल सरकारको 
ःवीकृित िलई ूचिलत कानून बमोिजम ूितःपधार्का आधारमा करारमा िलन सिकनेछ।यसरी 
अनसूुचीका पदमा ःथायी कमर्चारी खिटई आएमा वा कमर्चारी समायोजन भई आएमा करार 
ःवतः अन्त हनेुछ ।  

 
 तर कायर्कारी अिधकृत र लेखा ूमखुको पदमा करारमा िनयिुक्त गनर् नपाईने ।  

७. तलव भ ा तथा अन्य सिुवधा सम्वन्धी व्यवःथा 

 नेपाल सरकारबाट कमर्चारी समायोजन नभए सम्म ःथानीय तहमा खटीएका कमर्चारीह ले 
ःथािनय तहमा तलव भ ा िनकासा भएकोमा सोही तहवाट नभएकोमा जनु कायार्लयवाट 
खिटएको हो त्यही तलव भ ा पाउने व्यवःथा गन । ःथानीय तहमा खिटएका कमर्चारीह ले 
खाईपाई आएको तलब सिुवधामा ूितकुल नहनेु व्यवःथा गन ।  

८. आयोजना / पिरयोजना / कायर्बम / सिमित / ूित ान / आयोग / कोष / वोडर् / पिरषदको हःतान्तरण र 
कमर्चारी व्यवःथापन 

 िविभ  आयोजना/ पिरयोजना/ कायर्बम/ सिमित/ ूित ान/ आयोग / कोषमा कायर्रत सरकारी 
कमर्चारी नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषदवाट िमित २०७३।१०।१०मा ःवीकृत कायर् 
िवःततृीकरणको ूितवेदन र ूचिलत कानून बमोिजम ःथानीय तहको कायर्क्षेऽ िभऽ परेका 
िविभ  पिरयोजना / पिरयोजना / कायर्बम / सिमित / ूित ान / आयोग / कोष / वोडर् / पिरषद 
ःथानीय तहमा सम्विन्धत मन्ऽालयह ले हःतान्तरणको व्यवःथा गन र त्यसमा कायर्रत 
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सरकारी कमर्चारीह लाई सम्बिन्धत मन्ऽालयले सामान्य ूशासन मन्ऽालयसँगको सहमितमा 
ःथानीय तहमा २०७४ असार मसान्त िभऽ खटाउने व्यवःथा गन ।यःता कमर्चारीको तलव 
भ ाको सम्वन्धमा वदुाँ नं ७ मा उिल्लिखत व्यवःथा बमोिजम हनेु ।  

९. ःथानीय तहमा खिटएका कमर्चारीलाई ःथानीय तहले िजम्मेवारी तोक्ने:  

 नेपाल सरकार वा सरकारी िनकायबाट ःथानीय तहमा खटाइएका िविभ  सेवा समूहका 
कमर्चारीह  ःथानीय तहको आवँयकता अनसुारको काममा ःथानीय तहले िजम्मेवारी  

तोक्नेछ । ूािविधक वा िविश  ूकृितको कायर् गन कमर्चारीलाई सोही काममा लगाउनेछ। 
 

 िबषयगत कायार्लय अन्तगर्तका सबै ूकृितको सेवा केन्ि, उपकेन्ि वा इकाइले त्यःतो सेवा 
केन्ि वा उपकेन्ि वा इकाइ रहेको ःथानीय तहको ूत्यक्ष ूशासिनक िनयन्ऽण, रेखदेख र 
िनदशनमा रही सेवा ूवाह गनुर्पनछ । 

 

 सम्बिन्धत ःथानीय तहको क्षेऽ िभऽका ूारिम्भक बाल िवकास केन्ि, पूवर् ूाथिमक, आधारभतू, 
माध्यिमक िशक्षा (+२ समेत) सम्मको िशक्षण संःथा, ॐोत केन्ि, अनौपचािरक िशक्षा, 
सामदुाियक अध्ययन केन्िह  समेतका िशक्षासँग सम्बिन्धत कायार्लयह  सोही ःथानीय तहको 
ूत्यक्ष रेखदेख र िनदशनमा रही संचालन हनेुछन ्। 

१०. िजल्ला समन्वय सिमितमा कायर्रत कमर्चारीह को व्यवःथापन 

 िजल्ला समन्वय सिमित र अन्तगर्त हाल कायर्रत कमर्चारीह मध्ये िजल्ला समन्वय सिमितमा 
आवँयक पन कमर्चारी बाहेक अन्य कमर्चारीह  सम्बिन्धत िजल्लािभऽका ःथानीय तहमा 
िजल्ला कमर्चारी व्यवःथापन सिमितले आवँयकता अनसुार खटाइ काममा लगाउन सक्नेछ । 
यसरी खिटएका कमर्चारीह  मध्ये अःथायी, ज्यालादारी  र करारमा कायर्रत कमर्चारीको 
हकमा पिन िनजह को सेवाको निवकरण र सेवा, शतर् तथा सिुवधाका सम्वन्धमा आवँयकता 
अनसुार सम्बिन्धत ःथानीय तहले नै िनणर्य     गनछ । 

११. कमर्चारीको व्यवःथापन   

 ःथानीय तहको िनयिमत कायर् संचालनका लािग िजल्ला समन्वय सिमितको ःथानीय िवकास 
अिधकारी र ःथानीय तहको कायर्कारी अिधकृत संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय 
माफर् त तोिकनेछ र िजल्लािभऽका अन्य कायार्लयका कमर्चारीह  िजल्ला कमर्चारी व्यवःथापन 
सिमितले खटाउनेछ । सो बाहेक िविभ  सेवामा रहेका कमर्चारीलाई सामान्य ूशासन 
मन्ऽालयले सम्बिन्धत मन्ऽालयमाफर् त ःथानीय तहमा खटाउनेछ । 
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१२. तोिकएको ःथानमा जानपुन  

 यस आदेश बमोिजम अिधकार ूा  अिधकारीले ःथानीय तहमा समयमै कमर्चारी खटाउन ुपनछ 
र खिटएको कमर्चारी म्याद िभऽ आफुलाई खटाईएको ःथानमा हािजर भई कामकाज गनर् जान ु
पनछ।खटाईएको ःथानमा हािजर हनु नजाने कमर्चारीलाई कानून बमोिजम िवभागीय कारबाही  
हनेुछ ।  

१३. कायर् सम्पादन सम्झौता गनुर्पन 

 ःथानीय तहले आफू अन्तगर्त रहेका िनकायका ूमखुह सँग संघीय मािमला तथा ःथानीय 
िवकास मन्ऽालयले िनधार्रण गरेको ढाचाँ ःवीकृत गरी कायर् सम्पादन करार गनुर्पनछ।  

१४. िजल्ला कमर्चारी व्यवःथापन सिमित 

(१) िजल्ला कमर्चारी व्यवःथापन सिमितको गठन  

िजल्ला िभऽका िवषयगत कायार्लयह का कमर्चारी ःथानीय तहमा खटाउन देहाय 
बमोिजमको िजल्ला कमर्चारी व्यवःथापन सिमित रहनेछ: 
 

ूमखु िजल्ला अिधकारी       संयोजक 

ूमखु कोष िनयन्ऽक/कोष िनयन्ऽक    सदःय 

सम्बिन्धत कायार्लयको ूमखु      सदःय 

सम्बिन्धत ःथानीय तहको कायर्कारी अिधकृत   सदःय  

ःथानीय िवकास अिधकारी     सदःय सिचव 

सिमितले सम्बिन्धत ःथानीय तहको ूमखु/अध्यक्षलाई आमिन्ऽत गनर् सक्नेछ । 

(२) िजल्ला कमर्चारी व्यवःथापन सिमितको काम, कतर्व्य  र अिधकार 

  िजल्ला िःथत िवषयगत कायार्लय र अन्तगर्तमा कायर्रत कमर्चारीह को सेवा, समूह, 
ौेणी र पदमा कायर्रत कमर्चारीह को िववरण संकलन गन, 

  अनसूुची १ बमोिजम िजल्ला िभऽका सवै ःथानीय तहमा आवँयक कमर्चारी 
खटाउने, 

  अनसूुची १ बाहेकका यस आदेश बमोिजम ःथानीय तहमा जाने कमर्चारीह लाई 
सेवा ूवाहको आवँयकताका आधारमा िजल्ला िभऽका ःथानीय तहमा खटाउने, 

  िजल्ला िःथत सरकारी सम्पि को मौजदुा िववरण संकलन गरी गराई त्यसको 
संरक्षण संवधर्न गन व्यवःथा िमलाउने,  

  हःतान्तरण भई आएका सम्पि को अिभलेख तथा िजन्सी लगत खाता िव.सं. २०७४ 
असार मसान्त िभऽ ःथानीय तहले तयार गरी अिभलेखीकरण गन र त्यसको िववरण 
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सम्बिन्धत मन्ऽालयमा पठाइ ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयमा जानकारी 
िदने, 

  खिटएका कमर्चारीह  सम्विन्धत ःथानीय तहमा गई सेवा स ालन गरे नगरेको 
सम्बन्धमा िनयिमत अनगुमन गन, 

  कमर्चारी व्यवःथापन सम्वन्धी कायर्को ूगित िववरण १५/१५ िदनमा सामान्य 
ूशासन मन्ऽालय र संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयमा पठाउने, 

  खिटएको ःथानीय तहमा नजाने कमर्चारीलाई कानून बमोिजम िवभागीय कारवाहीको 
िसफािरस गन, 

  सिमितलाई आफ्नो कायर्िविध आफैँ व्यविःथत गन अिधकार हनेु ।  

१५. बाधा अड्काउ फुकाउ: 

ःथानीय तह स ालन सम्बन्धी अन्तिरम व्यवःथापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जारी 
गरेको आदेशको कुनै व्यवःथा कायार्न्वयन गनर् बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकार संघीय 
तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयले िनणर्य गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   
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अनसुचुी-१ 
(क)  गाउँपािलकामा रहने कमर्चारीह             संख्या  
1. कायर्कारी अिधकृत )उपसिचव/शाखा अिधकृत(     १ 
2. इिन्जिनयर )िसिभल(         १ 
3. नायब सबु्बा/ ूशासन सहायक/ खिरदार     १ 
4. लेखापाल/ सहलेखापाल       १ 
5. सव इिन्जिनयर )िसिभल(        २ 
6. कम्प्यटुर अपरेटर        १ 
7. कायार्लय सहयोगी         २ 
8. िविभ  सरकारी सेवा तथा िनकायबाट खटी आएका आवँयकता अनसुारका कमर्चारीह  

)इिन्जिनयर र सव इिन्जिनयरले वडाको समेत ूािबिधक काम गन ।(  
(ख) गाउँपािलकाको वडामा रहने कमर्चारीह   
1. वडा सिचव (नायब सबु्बा/ खिरदार)      १ 
2. ूशासन सहायक        १ 
3. कायार्लय सहयोगी        १ 
 (ग) नया ँनगरपािलकामा रहने कमर्चारीह  
1. कायर्कारी अिधकृत )उप सिचव(       १ 
2. िडिभजनल इिन्जिनयर/इिन्जिनयर      १ 
3. कम्प्यूटर अिधकृत/कम्प्यूटर अपरेटर     १ 
4. लेखा अिधकृत        १ 
5. नायब सबु्बा        १ 
6. सव इिन्जिनयर )िसिभल(        २ 
7. कायार्लय सहयोगी        २ 
8. ह.स.चा (चार पाङ्म ेसवारी साधन भएको हकमा)    १ 
9. िविभ  सरकारी सेवा तथा िनकायबाट खटी आएका कमर्चारीह  )इिन्जिनयर , सव इिन्जिनयर 

र कम्प्यूटर इिन्जिनयरले वडाको समेत सम्विन्धत ूािबिधक काम गन।  
(घ) सािवक देिख नै रहेका नगरपािलकामा रहने कमर्चारीह  

सािवककै दरबन्दी बमोिजम हनेु ।  
िविभ  सरकारी सेवा तथा िनकायबाट खटी आएका कमर्चारीह  
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(ङ) नया ँनगरपािलकाको वडामा रहने कमर्चारीह  
1. वडा सिचव )नायब सबु्बा(        १ 
2. ू शासन सहायक )खिरदार(        १ 
3. कायार्लय सहयोगी        १ 

)च (  सािवकका नगरपािलकाको वडामा रहने कमर्चारीह  
1. सािवककै दरबन्दी बमोिजम हनेु ।  
2. िविभ  सरकारी सेवा तथा िनकायबाट खटी आएका कमर्चारीह  
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पिरच्छेद - १७ 
;ª\3Lo k|0ffnLdf tflnd k|bfos lgsfox?sf] 9fFrfut ;+/rgf13  

 

k'gM;+/rgfsf cfwf/x¿  

tflnd k|bfos lgsfox?sf ljBdfg sfg"gL cfwf/, sfo{x?, ;+u7gfTds :j?k / 
Joj:yfksLo ;Ifdtf h:tf kIfx?sf] ljZn]if0f u/L ;+/rgfTds ;'wf/ ug{sf nflu 
lgDgadf]lhdsf l;4fGtx?sf cfwf/df k'g/;+/rgfsf] k|:tfj ul/Psf] 5 .  

 ;]jfsf] k|s[lt / If]qut ljlzli6s/0f (Sectoral Specialization)  
 sfo{ut :jfoQtf (Functional Autonomy)  
 Joj;flos ljsf; (Professional Development)  
 ;+u7gfTds ;+/rgf eGbf ;]jfsf] lj:tf/ (Service Expansion)  
 k|zf;lgs lgoGq0f eGbf gLltut ;xhLs/0f (Facilitative Approach)  
 ;+/rgfTds eGbf sfo{ut PsLs/0f (Functional Integration)  

tflnd k|bfos lgsfox?sf] ljlzli6s/0f  

Ifdtf ljsf;df lqmofzLn ;+:yfx?sf] ;an tyf b'j{n kIfx? / cj;/ tyf 
r'gf}ltx?sf] ljZn]if0faf6 klxrfg ePsf /0fgLlts ;jfnx?nfO{ b[li6ut u/L tflnd 
k|bfos ;+:yfx?sf] ;Ifdtf clej[l4 u/L pTs[i6tfsf] s]Gb|sf ?kdf ljsf; ug{sf nflu 
plNnlvt l;4fGtx?nfO{ k'gM;+/rgfsf] cfwf/sf] ?kdf lnO{ lgDgfg';f/ ;+/rgf lgdf{0f 
ug'{ pko'Qm x'G5 .  

1. sfo{If]qsf] ljlzi6Ls/0fsf] l;4fGt cg'?k zf;g tyf Joj:yfkg ljsf; 
(Governance and Management Development), :jf:Yo, s[lif, jg, Gofo, j}b]lzs 
dfldnf h:tf ljlzli6s[t :jfoQ ;+:yfx?sf] lgdf{0f ug]{ . o:tf ;+:yfx?n] ;]jfsf] 
k|s[lt / ef}uf]lns cfjZostfsf cfwf/df k|b]z tyf :yfgLo:t/df ;d]t ;]jfsf] 
lj:tf/ ug]{5g\ . ;fy}, o:tf ;+:yfx?sf] k|fl1s lj:tf/sf nflu ;DalGwt 
ljZjljBfno;Fusf] ;xsfo{ k|j4{g ug'{ h?/L x'G5 . ljlzli6s/0fsf]] ;+efljt If]qx? 
lgDgfg';f/ x'g ;Sb5g\ .  
!=!  zf;g tyf Joj:yfkg ljsf;  

;+3Lo:t/sf] zf;sLo Joj:yfkg, k|zf;g Pjd\ Joj:yfksLo ;Lk ljsf;, 
;fj{hlgs ljQLo Joj:yfkg / cGo ljlzli6s[t If]qsf hgzlQmsf] Joj:yfkg 

                                                            
13 अिधकार स प न संघीय प्रशासिनक पुनरसंरचना सिमितको वैठकबाट कायार् वयन सहजीकरण सिमितका संयोजक 
काशिराज दाहालको अ यक्षतामा तािलम प्रदायक िनकायह को ढाँचागत संरचना स ब धमा अ ययन सिमित गठन 
भएको र सरोकारवाला पक्ष नेपाल कमर्चारी प्रशासन प्रित ठान लगायत सरोकारवालासँगको छलफल गरी प्र ताव 
गिरएको । 
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ljsf;sf ;fy} ljlzli6s[t tflnd k|bfos ;+:yfx?sf] tflnd ;DaGwL bIftf 
clej[l4sf nflu xfn g]kfn k|zf;lgs k|lzIf0f k|lti7fgsf] sfo{If]q adf]lhd 
x'g] .  

!=@  :jf:Yo  
 :jf:Yo ;]jfsf] cfjZostf / ;3gtfnfO{ b[li6ut u/L ;+3 Pjd\ k|b]z:t/df 

sfo{ ug]{ u/L lrlsT;f zf:q cWoog ;+:yfg h:tf ljlzli6s[t ;]jf k|bfos 
;F:Yff;Fu ;xsfo{ u/]/ ;]jf ;+rfng ug{ ;lsg] .  

!=#  s[lif tyf kz'  
s[lif k|:ff/ tyf kz' ;]jfsf] cfjZostf / ;3gtfnfO{ b[li6ut u/L ;+3 Pjd\ 
k|b]z:t/df sfo{ ug]{, NARC ;Fu Integrate ug{ ;lsg] / s[lif tyf jg lj1fg 
ljZjljBfno;Fu ;xsfo{ ug{ ;lsg] .  

!=$  jg  
 jgIf]qsf ljleGg ;]jfsf] cfjZostf / ;3gtfnfO{ b[li6ut u/L ;+3 Pjd\ 

k|b]z:t/df sfo{ ug]{ ljlzli6s[t ;+:yf, s[lif tyf jg lj1fg ljZjljBfno 
h:tf ;+:yf;Fu ;xsfo{ ug{ ;lsg] .  

!=%  j}b]lzs dfldnf  
 s'6gLlt Pjd\ cGt/fli6«o dfldnfsf If]qdf cWoog cg';Gwfg / ;Lk 

clej[l4sf nflu lqmofzLn j}b]lzs dfldnf cWoog k|lti7fg h:tf 
;+3Lo:t/sf] ljlzli6s[t ;+:yfsf] ?kdf /xg] .  

!=^  Gofo  
 Gofo ;Dkfbgsf If]qdf sfo{/t Gofo÷sfg"g ;]jfsf hgzlQmsf] Ifdtf 

ljsf;sf lglDt lqmofzLn /fli6«o Goflos k|lti7fg h:tf ;+3Lo:t/sf] 
ljlzli6s[t ;+:yf .  

!=&  OlGhlgol/ª\ tyf k|ljlw  
 k"jf{wf/ ljsf;sf k|fljlws kIfx?, k|ljlwut gjk|jQ{g h:tf If]qdf 

hgzlQmsf] Ifdtf ljsf;sf lglDt ;+3Lo:t/sf] ljlzli6s[t ;+:yf lgdf{0f ug]{ 
/ OlG:6Ro"6 ckm OlGhlgol/ª h:tf k|fl1s ;+:yf;Fusf] ;xsfo{df ;+rfng 
ug{ ;lsg] .  

 plNnlvt If]qsf cnfjf sd{rf/Lx? eGbf klg a[xt\ ?kdf nfeu|fxLx?sf nflu 
Ifdtf ljsf;sf sfo{qmdx? ;+rfng ug'{kg]{ If]qx? h:t} ;xsf/L, lzIfs 
k|lzIf0f, k|fljlws ;Lk tyf Jofj;flos tflnd h:tf If]qsf tflnd k|bfos 
;+:yfx?sf] ljlZfli6s[t ;+/rgf k|b]z:t/df lgdf{0f ug{ ;lsG5 .   
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2.   If]qut ljlzli6s/0fsf cfwf/df ;+3:t/df sfo{ ug]{ plNnlvt ;+:yfx?sf 
;femf ;jfnx? Pjd\ ;DalGwt ;+:yfaf6 dfq ;dfwfg gx'g] ljifox?, ;|f]t 
tyf ;fwgsf] Sharing Pjd\ k/:k/df ;xof]u / ;xsfo{ clej[l4 ug]{ gLltut 
;+of]hg Pjd\ ;xhLs/0fsf] nflu k|wfgdGqLsf] cWoIftfdf lgDgfg';f/sf] 
dfgj;|f]t ljsf; kl/ifb\sf] u7gsf] Joj:yf ug]{ .  

dfgj;|f]t ljsf; kl/ifb\  

k|wfgdGqL        –  cWoIf  

cy{ dGqL        –  ;b:o  
nf]s ;]jf cfof]usf cWoIf      –  ;b:o  
g]kfn ;/sf/sf d'Vo ;lrj      –  ;b:o  
;DalGwt tflnd k|bfos lgsfosf sfo{sf/L k|d'vx?    ;b:o  
;DalGwt tflnd k|bfos lgsfosf] ;+rfng kl/ifb\  

(Governing Council) sf cWoIfx?     –  ;b:o  
k|wfgdGqL tyf dGqLkl/ifb\ sfof{nosf -hgzlQm  

ljsf; x]g]{_ ;lrj       – ;b:o ;lrj  
3.   zf;g Pjd\ ;fj{hlgs k|zf;gsf If]qdf Ifdtf ljsf;sf nflu xfn lqmofzLn 

:yfgLo ljsf; k|lzIf0f k|lti7fg, sd{rf/L k|lzIf0f k|lti7fg h:tf 
;+:yfx?nfO{ k|b]z Pjd\ :yfgLo:t/df ;]jf k|jfx ug]{ u/L k|b]z:t/df ;+/rgf 
sfod ug]{ .  

4.   If]qut ljlzli6s/0fsf cfwf/df k|fb]lzs :t/df sfo{ ug]{ ;+:yfx?sf ;femf 
;jfnx? Pjd\ ;DalGwt ;+:yfaf6 dfq ;dfwfg gx'g] ljifox? / k/:k/df 
;xof]u / ;xsfo{ clej[l4 ug]{ gLltut ;+of]hg Pjd\ ;xhLs/0fsf] nflu 
k|b]zsf] d'VodGqLsf] cWoIftfdf lgDgfg';f/sf] k|fb]lzs dfgj;|f]t ljsf; 
kl/ifb\sf] u7g x'g] Joj:yf ug]{ .  

k|fb]lzs dfgj;|f]t ljsf; kl/ifb\  

d'VodGqL        cWoIf  
k|b]z nf]s ;]jf cfof]usf cWoIf     ;b:o  
k|b]z ;/sf/sf k|d'v ;lrj      ;b:o  
k|b]z cy{ dGqfnosf ;lrj      ;b:o  
;DalGwt tflnd k|bfos lgsfosf sfo{sf/L k|d'vx?  ;b:o  
k|b]zsf] hgzlQm ;DaGwL dGqfnosf ;lrj    ;b:o ;lrj  
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tflnd k|bfos lgsfox?sf] k'g;{+/rgf  

If]qut ljlzli6s/0fsf cfwf/df sfod /xg] lgDgfg';f/sf If]qdf xfn /x]sf ljleGg 
tflnd k|bfos ;+:yfx?sf] k'g;{+/rgf lgDgfg';f/ ug]{ . ;fy}, :yfgLo ;/sf/sf] 
cfjZostf cg'?ksf Ifdtf ljsf; sfo{qmdx? ;DalGwt k|b]zdf /x]sf tflnd k|bfos 
lgsfox?af6} ;+rfng ug]{]{ .  

s= ;+3df /xg] tflnd k|bfos lgsfox? 

qm=;+=  ljlzli6s[t If]q  
k|:tfljt tflnd 
k|bfos lgsfo  

k|:tfljt ;+:yfdf ;dfj]z 
x'g] xfnsf tflnd k|bfos 
lgsfox? / sfo{If]q  

;]jf ;+rfngsf 
nlIft ;d"x  

!  zf;g tyf 
Joj:yfkg 
ljsf;  

g]kfn k|zf;lgs 
k|lzIf0f k|lti7fg 

 
!= g]kfn k|zf;lgs   

k|lzIf0f k|lti7fg  
@= /fh:j k|zf;g tflnd 

s]Gb|  
 

clws[t:t/sf 
sd{rf/Lx? / 
;+3:t/df lgjf{lrt 
/fhgLlts 
kbflwsf/Lx¿  

@  j}b]lzs dfldnf  k//fi6« dfldnf 
cWoog k|lti7fg 

k//fi6« dfldnf cWoog 
k|lti7fg  

k//fi6« ;]jfsf 
sd{rf/Lx? / 
s'6gLlts1x?  

#  Gofo  /fli6«o Goflos 
k|lti7fg  

!= /fli6«o Goflos k|lti7fg 
@= Gofo ;]jf tflnd s]Gb|  
 

GofofwLzx?, Gofo, 
sfg"g tyf ;/sf/L 
jlsn cGt/utsf 
sd{rf/Lx?  
 

$  s[lif tyf 
kz'kG5L  

g]kfn s[lif tyf 
kz'kG5L 
cg';Gwfg tyf 
k|lzIf0f 

k|lti7fg14
  

!= g]kfn s[lif cg';Gwfg 
kl/ifb\  

@= s[lif tflnd lgb]{zgfno 
#= kz' tyf tflnd k|;f/ 

lgb]{zgfno  
 

;+3, k|b]z / :yfgLo 
txdf s[lif tyf 
kz'kG5Lsf If]qdf 
sfo{/t sd{rf/Lx? 
Pjd\ s[ifsx?nfO{ 
lj:tfl/t 
;+/rgfaf6 ;]jf lbg] 

%  :jf:Yo  g]kfn :jf:Yo 
cg';Gwfg tyf 
k|lzIf0f 

k|lti7fg15  

!= /fli6«o :jf:Yo tflnd 
s]Gb|  

@= /fli6«o :jf:Yo 
cg';Gwfg s]Gb|  

;+3, k|b]z / :yfgLo 
txdf sfd ug]{ 
sd{rf/Lx? Pjd\ 
:jf:YosdL{x?nfO{ 
lj:tfl/t 
;+/rgfaf6 ;]jf lbg] 

                                                            
14 s[lif tyf kz' If]qsf] ljlzi6tfsf b[li6n] cg';Gwfgaf6 k\fKt 1fg ;LknfO{ g} k|;f/df n}hfg ;lsg] x'Fbf cg';Gwfgd"ns ;+:yf, g]kfn s[lif 
cg';Gwfg kl/ifb\nfO{ ;d]t ;d]6L 5'§} k|lti7fgsf] u7g ug]{ . o;n] ;+3:t/df ;xsf/L ;DaGwL gLltut cg';Gwfgsf] sfo{ ;d]t ug]{ .  
15  :jf:Yo If]qsf] ;Lk ljsf;sf nflu xfnsf] /fli6«o :jf:Yo cg';Gwfg s]Gb| / k|lzIf0f k|;f/df /x]sf] /fli6«o :jf:Yo tflnd s]Gb|nfO{ 

;lDdlnt u/L 5'§} k|lti7fgsf] u7g ug]{ .   
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^  jg  g]kfn jg 
cg';Gwfg tyf 
k|lzIf0f 

k|lti7fg16  

!= s]Gb|Lo jg k|;f/ tyf 
tflnd s]Gb|  

@= jg cg';Gwfg ljefu  

;+3, k|b]z / :yfgLo 
txdf jg If]qdf 
sfd ug]{ 
sd{rf/Lx?nfO{ 
lj:tfl/t 
;+/rgfaf6 ;]jf lbg] 

&  OlGhlgol/ª tyf 
k|ljlw  

OlGhlgol/ª tyf 
k|ljlw k|lzIf0f 

k|lti7fg17  

!= e"ld Joj:yfkg tflnd 
s]Gb|  

@= hn;|f]t cg';Gwfg tyf 
ljsf; s]Gb|  

#= vfg]kfgL tflnd s]Gb|  

OlGhlgol/ª ;]jf 
Pjd\ k|fljlws 
k|s[ltsf ;]jf 
k|bfos sd{rf/Lx? 

v= k|b]z:t/df /xg] tflnd k|bfos lgsfox? 

qm= 
;+= 

ljlzli6s[t If]q 
k|:tfljt tflnd 
k|bfos lgsfo 

k|:tfljt lgsfodf 
;dfj]z x'g] xfnsf 

tflnd k|bfos lgsfox? 
/ sfo{If]q 

;]jf ;+rfngsf 
nlIft ;d"x 

!  zf;g tyf 
Joj:yfkg ljsf;  

k|fb]lzs tyf 
:yfgLo k|lzIf0f 
k|lti7fg  

!= :yfgLo ljsf; 
k|lzIf0f k|lti7fg  

@= sd{rL k|lzIf0f 
k|lti7fg  

#= x'nfs k|lzIf0f s]Gb|  
 

k|b]z / :yfgLo 
txsf clws[t Pjd\ 
;xfos:t/, lgjf{lrt 
/fhgLlts 
kbflwsf/Lx? / 
;+3sf ;xfos:t/sf 
sd{rf/Lx?  

@  ;xsf/L  ;xsf/L k|lzIf0f 
k|lti7fg  

s]Gb|Lo ;xsf/L k|lzIf0f 
s]Gb|  

;xsf/LIf]qdf sfo{/t 
sd{rf/Lx?, ;xsf/L 
;+rfns tyf 
nfeu|fxLx?  

#  lzIfs Ifdtf 
ljsf;  

lzIfs k|lzIf0f 
tyf z}lIfs 
cg';Gwfg 
k|lti7fg  

z}lIfs hgzlQm ljsf; 
s]Gb|  

dfWolds tx ;Ddsf 
lzIfsx?  

$  k|fljlws lzIff 
tyf Joj;flos 
tflnd  

k|fljlws lzIff 
tyf Joj;flos 
k|lzIf0f k|lti7fg 

Joj;flos tyf ;Lk 
ljsf; tflnd s]Gb|  

;Lk ljsf;sf nflu 
k|lti7fgn] 5gf}6 ug]{ 
nfeu|fxLx?  

                                                            
16  jg If]qsf] cg';Gwfg Pjd\ sd{rf/Lx?sf] ;Lk ljsf;sf nflu xfnsf] jg cg';Gwfg ljefu / s]Gb|Lo jg k|;f/ tyf tflnd s]Gb|nfO{ 

;lDdlnt u/L 5'§} k|lti7fg agfpg] . 
17  hn;|f]t, e"ld Joj:yfkg, ef}lts k"jf{wf/, l;+rfO, ;"rgf k|ljlw h:tf k|fljlws k|s[ltsf If]qdf sfd ug]{ hgzlQmsf] ;Lk ljsf; ug]{ / 

cg';Gwfg ug]{ sfo{sf nflu OlGhlgol/ª tyf k|ljlw k|lzIf0f k|lti7fg agfpg] . o:tf] k|lti7fgsf] Joj:yf geP;Dd g]kfn ;/sf/n] ;+3 
Pjd\ k|b]z:t/df /x]sf OlGhlgol/ª ;DaGwL ljZjljBfnox?sf] lg/Gt/ lzIff cyf{t\ k|lzIf0f k|;f/ (Continuing Education) nfO{ 
k|ltikwf{sf] cfwf/df ;]jf k|bfg ug]{ lhDd]jf/L lbg] .   
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tflnd k|bfos lgsfox?sf] u7g ;DaGwL sfg"gL Joj:yf  

!= g]kfn k|zf;lgs k|lzIf0f k|lti7fg  
 -s_  u7g ;DaGwL Joj:yfdf ;+zf]wg  
  plNnlvt ljlzli6s[t If]qx?dWo] ;+3Lo:t/df zf;g tyf Joj:yfkg 

ljsf;sf If]qdf /xg] g]kfn k|zf;lgs k|lzIf0f k|lti7fgsf] xsdf k|lti7fg 
P]g, @)#( sf] Joj:yf cg'?k x'g] / lgDg lhDd]jf/Lx? ;d]t lgjf{x ug]{ 
u/L P]gdf Joj:yf ug]{ .  
   ;fj{hlgs gLlt, zf;g Pjd\ Joj:yfkg ljsf;sf If]qdf k|fl1s ?kn] 

bIf hgzlQmsf] pTkfbg ug{sf nflu z}lIfs pkflw ;d]t k|bfg ug]{ 
u/L k|fl1s sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ .  

   cGo ljlzli6s[t tflnd k|bfos lgsfosf k|lzIfsx?sf] Ifdtf ljsf; 
ug{sf nflu k|lzIfs k|lzIf0f sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ / k|lzIf0f 
cfjZostf klxrfg, kf7\oqmd th'{df, l;sfO d"Nof+sg nufot 
gLltut Pjd\ Joj:yfksLo, cg';GwfgfTds / ;+u7g ljsf; ;DaGwL 
k/fdz{ ;]jf k|bfg ug]{ .  

   ;fj{hlgs If]qsf tflnd k|bfos lgsfox?n] ;+rfng ug]{ Ifdtf 
ljsf;sf sfo{qmdx?sf] dfgsLs/0f (Standardization) Pjd\ :t/Ls/0f 
(Accrediation) ;DaGwL lhDd]jf/L ;d]t lgjf{x ug]{ .  

k|lti7fgn] cGo ljlzli6s[t If]qsf tflnd k|bfos lgsfox?;Fu ;dGjo ug]{Ù To:tf 
lgsfox?sf] k|lzIf0f ;DaGwL Ifdtf ljsf; / tL ;+:yfx?n] ;+rfng ug]{ k|lzIf0f 
sfo{qmdx?sf] dfgsLs/0f (Standardization) Pjd\ :t/Ls/0f (Accrediation) u/L u'0f:t/ 
sfod u/fpg] ;DaGwdf k|lti7fgsf] df}h'bf P]g / g]kfn ;/sf/sf] sfo{lj:t[lts/0f -
!)=!=!$_ df ;d]t Joj:yf /x]sf] lhDd]jf/LnfO{ b[li6ut u/L xfnsf] ;fdfGo k|zf;g 
dGqfnosf] sfo{If]q k|wfgdGqL tyf dGqLkl/ifb\ sfof{nodf /xg] k|:tfj ePsf] ;Gbe{df 
k|wfgdGqLsf] cWoIftfdf k|lti7fgsf] ;+rfng kl/ifb\sf] u7g ug]{ sfg"gL Joj:Yff ug]{ .  

;+rfng kl/ifb\  

dGqL, ljifout dGqfno    – cWoIf  
jl/i7 ;b:o, nf]s;]jf cfof]u    – ;b:o  
d'Vo ;lrj, g]kfn ;/sf/     – ;b:o  
kl/ifb\sf cWoIfåf/f dgf]lgt ;+3Lo:t/sf  
ljZjljBfnosf pks'nkltdWo]af6 Ps hgf  – ;b:o  
;lrj, cy{ dGqfno      – ;b:o  

sfo{sf/L lgb]{zs      – ;b:o ;lrj   
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sfo{sf/L ;ldlt  

sfo{sf/L lgb]{]zs         – cWoIf  

k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{nosf ;lrj -hgzlQm ;DaGwL_  – ;b:o  

;lrj, sfg"g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfno     – ;b:o  

;lrj, nf]s ;]jf cfof]u        – ;b:o  

sfo{sf/L lgb]{zsaf6 dgf]lgt ljZjljBfnosf 8LgdWo]af6 Ps  

/ ;DalGwt If]qsf] lj1 Ps u/L b'O{hgf      – ;b:o  

pk–sfo{sf/L lgb]{zs        – ;b:o ;lrj  

-v_ k|lti7fgsf] ;]jf ;+rfng  
k|lzIf0f, cg';Gwfg, k/fdz{ ;]jf tyf k|fl1s sfo{qmdx?sf] ;+rfngaf6 
;+3Lo lghfdtL / cGo ;/sf/L ;]jfdf dfgj;|f]t ljsf; Pjd\ ;+u7gfTds 
Ifdtf ljsf; ug]{ Ps pTs[i6tfsf] s]Gb| (Center of Excellence) / g]kfn 
;/sf/sf] 1fg e08f/ (Think Tank) sf ?kdf ljsf; ug]{ bL3{sfnLg ;f]r 
cg'?k k|lti7fgn] lgDgfg';f/ ;]jf k|bfg ug]{ u/L sfo{ ;'lDkg] .  
!= ;+3Lo Aoj:Yffsf] ;kmn sfof{Gjog sd{rf/Lx?sf] Ifdtfdf ;d]t lge{/ 

/xg] tYonfO{ b[li6ut u/L ;+3Lo txsf clws[t sd{rf/Lx?sf] Ifdtf 
ljsf;sf sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ . ;fy}, k|b]zx?;Fu ;dGjo u/L k|b]z 
tyf :yfgLo:t/sf] cfjZostf cg';f/ k|lti7fgsf] Ifdtfn] EofP;Dd 
sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ .  

@= sfo{If]qsf] ljlzi6Ls/0fsf] l;4fGt cg'?k ;+3Lo:t/df sfod /xg] 
If]qut ljlzli6s[t tflnd (Sectoral Technical Training) ;DalGwt ;+:yfn] 
g} ;+rfng ug]{ t/ k|zf;g / Aoj:yfkg ljsf; ;DaGwL tflndx? 
k|lti7fgn] ;+rfng ug]{ .  

#= ;+3, k|b]z / :yfgLo txsf pRr clws[tx?sf] g]t[Tj ;Lk tyf 
Aoj:yfksLo bIftf clej[l4 ug{sfnflu sfo{sf/L ljsf; sfo{qmd 
(Executive Development Programme) ;+rfng ug]{ .  

$= ;+3, k|b]z tyf :yfgLo txdf /xg] cGo k|lzIf0f ;+:yfx?sf] k|lzIf0f 
Ifdtf clej[l4 -h:t} k|lzIf0f gLlt, k|lzIfs k|lzIf0f, k|lzIf0f 
cfjZostf ljZn]if0f tyf klxrfg, kf7\oqmd lgwf{/0f, k|lzIf0f d"Nof+sg, 
k|lzIf0f ;fdu|L tof/L, ;|f]tAolQmsf] pknAwtf cflb sfo{x?_ df 
cfjZos ;xof]u pknAw u/fpg] .  

%= tLg txs} sd{rf/Lx?sf] Aoj;flos k|1fsf] clej[l4 ug]{ p2]Zon] 
;fj{hlgs gLlt tyf zf;sLo Aoj:yfkgsf If]qdf Academic Programme 
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;+rfng ug]{ . ;fy}, If]qLo tyf cGt/f{li6«o cEof;x?nfO{ ;d]t b[li6ut 
u/L k|lti7fgnfO{ z}lIfs pkfwL k|bfg ug]{ Deemed University sf] ?kdf 
ljsf; ug{ cfjZos Aoj:yf ug]{ .  

^= ;fj{hlgs k|lzIf0f k|bfos ;+:yfx?;+u ;dGjo ug]{ / tL ;+:yfx?n] 
k|bfg ug]{ k|lzIf0f sfo{qmdx?sf] :t/ lgwf{/0f ug]{ tyf dfGoLs/0f 
(Accreditation) k|bfg ug]{ . 

&= k|lti7fgnfO{ ;+3Lo dfldnfsf] cWoog, cg';Gwfg tyf Ifdtf ljsf;sf] 
;|f]ts]Gb|sf] ?kdf ljsf; ug]{ .  

 -u_  k|lti7fgn] ;]jf k|bfg ug]{ t/Lsf  
k|b]z Pjd\ :yfgLo txdf k|lzIf0f k|bfg ug{sf nflu k|lzIf0f ;+:Yffx?sf] 
ljsf; Pjd\ ;Ifdtf clej[l4 ub}{ cfjZostf cg';f/ k|lti7fgn] 
clws[t:t/sf sd{rf/Lx?sf] Ifdtf ljsf;sf] sfo{qmdx? lgDgfg';f/ 
;+rfng ug]{5 .  
 k|lti7fgn] ;fljs adf]lhd ;+3Lo :t/df k|lzIf0f sfo{qmdx? ;+rfng 

u/L tLg txs} clws[t sd{rf/Lx?nfO{ ;xefuL u/fpg] .  
 k|b]z / :yfgLo txsf] cfjZostf cg'?k :Yfnut÷3'DtL k|lzIf0fx? 

;+rfng ug]{ .  
 ;"rgf k|ljlwsf] pRrtd k|of]u u/L Instructor-led Session sf] ;fy} 

Online Blended Learning Mode df k|lzIf0f sfo{qmdx? ;+rfng ug]{ .  
 -3_  ;Ifdtfdf cfwfl/t k|lzIf0f sfo{qmdx?sf] ;+rfng  

k|lti7fgn] xfn ljleGg >]0fLsf clws[t sd{rf/Lx?sf] tf]lsPsf] 
sfo{;Dkfbgsf nflu cfjZos ;Ifdtf (Competencies) klxrfg u/L tflnd 
cfjZostf lgwf{/0f / tbg'?k kf7\oqmdx? th'{df u/L k|lzIf0f ;+rfng ub}{ 
cfPsf] 5 . kl/jlt{t ;Gbe{df klg ca tLg txs} ;/sf/L sd{rf/Lx?sf] 
sfo{lhDd]jf/L cg'?k cfjZos ;Ifdtfsf] lg?k0f u/L ;f]xL ;Ifdtf k|f?k 
(Competency Framework) sf] cfwf/df pgLx?sf] tflnd cfjZostf lgwf{/0f 
ug]{ / k|lzIf0f tyf ljsf;sf sfo{qmdx? ;+rfng ug'{kb{5 . To;}u/L 
sd{rf/Lsf] j[lQ ljsf;df ;xof]uL x'g], lglZrt ;dofjlwsf] clgjfo{ 
tflnd, ;a}sf nflu tflnd h:tf kIfx?nfO{ b[li6ut u/L k|lzIf0fsf 
dfkb08x? lgwf{/0f ug]{ .  

@=  ;+3df /xg] cGo ljlzli6s[t tflnd k|bfos lgsfox?  

-s_ :yfkgf / p2]Zo  
!= ljlzli6s[t tflnd k|bfos ;+:yfx?sf] u7g, ;+rfng tyf Joj:Yffkg 

Pjd\ lgodg ;DaGwL Joj:yf ug{sfnflu tflnd k|bfos ;+:yfx?sf] 
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ljlzi6 sfo{k|s[lt cg'?k sfo{ ug{ :jfoQtf k|bfg ug]{ u/L P]gdf 
Joj:yf ug]{ .  

@= cljlR5Gg pQ/flwsf/jfnf :jzfl;t / ;+ul7t ;+:yfsf] ¿kdf /xg] / 
d'ntM ;fj{hlgs ;]jfsf If]qdf sfo{/t hgzlQm ljsf;sf nflu 
lqmofzLn /xg] To:tf ;+:yfx?sf d'ne"t p2]Zo jf sfo{If]q lgDgfg';f/ 
x'g] .  

 

-s_  ;DalGwt ljlzli6s[t If]qdf hgzlQm ljsf;sf nflu k|lzIf0f 
k|bfg ug]{.  

-v_  ;/sf/nfO{ cfjZos ;fj{hlgs ;]jf ;DaGwL ;DalGwt If]qsf   
;d:ofx?sf] ;dfwfgd"ns / gLltut cg';Gwfg ug]{ / ;'emfj 
lbg].  

-u_  ;DalGwt If]qsf ;/sf/L jf ;fj{hlgs ;+:Yffx? Pjd\ ;]jf 
k|bfos sd{rf/Lx?sf] sfo{;Dkfbgdf ;'wf/sf nflu Joj:yfksLo 
Pjd\ k|lqmofut k/fdz{ ;]jf k|bfg ug]{ .  

-v_ ;+rfng kl/ifb\ (Governing Council) sf] Joj:Yff  
k|lzIf0f, cg';Gwfg, k/fdz{ Pjd\ k|fl1s sfo{qmd ;DaGwL gLlt lgwf{/0f 
ug]{, lgodfjnL agfpg], ljlgod :jLs[t ug]{, bL3{sfnLg of]hgf :jLs[t 
ug]{, jflif{s sfo{qmdsf] k|ult ;DaGwL ;dLIff Pjd\ d"Nofª\sg ug]{ / 
ah]6 :jLs[t ug]{ h:tf gLltut If]qflwsf/ ;lxt tflnd k|bfos 
;+:yfx?sf] ;jf]{Rr lgsfosf] ¿kdf ;+rfng kl/ifb\sf] Joj:yf ug]{ .  

;+rfng kl/ifb\  

ljifout dGqfnosf dGqL     – cWoIf  

nf]s ;]jf cfof]usf ;b:o     – ;b:o  

;lrj, k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb\ sfof{no   – ;b:o  

;lrj, cy{ dGqfno      – ;b:o  

sfo{sf/L lgb]{zs      – ;b:o ;lrj  

 -u_  sfo{sf/L ;ldlt (Executive Committee) sf] Joj:yf  

tflnd k|bfos ;+:yfsf] p2]Zo tyf gLlt cg'¿k k|lzIf0f Pjd\ cg';Gwfg 
sfo{qmdnfO{ ;'Jojl:yt ¿kn] ;~rfng ug{ u/fpg sfo{sf/L ;ldltsf] 
Joj:yf ug]{ . Ifdtf ljsf;sf nflu k|lzIf0f, cg';Gwfg tyf k/fdz{ 
;]jf ;DaGwL sfo{qmdx? th'{df u/L ;+rfng ug]{Ù ;f]sf] cg'udg Pjd\ 
d"Nof+sg ug]{Ù gLlt lgdf{0fsfnflu kl/ifb\dfkm{t ;/sf/nfO{ /fo ;Nnfx 
lbg]Ù ;+:yfsf] bL3{sfnLg of]hgf, jflif{s sfo{qmd tyf ah]6 tof/ ug]{Ù 
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;+:yfsf] nflu cfjZos sd{rf/Lx?sf] b/aGbL ;[hgf ug]{ / lgo'lQm ug]{Ù 
cGo d'n'ssf k|lzIf0f;DaGwL ;+:yfx¿ / cGt/f{li6«o ;+:yfx¿l;t ;Dks{ 
/fvL cfˆgf] k|lzIf0f sfo{df ;3fp k'¥ofpg'sf ;fy} k|lzIf0fsf] If]qdf 
g]kfn ;/sf/ / cGt/f{li6«o ;+:yfx¿sf] aLr ;Dks{ dfWodsf] ¿kdf 
sfd ug]{ h:tf sfo{x? ug]{ u/L sfo{sf/L ;ldltsf] sfo{If]q lgwf{/0f  
ug]{ .  

sfo{sf/L ;ldlt  

sfo{sf/L lgb]{]zs        – cWoIf  

ljifout dGqfnosf ;lrj       – ;b:o  

;lrj, sfg"g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfno    – ;b:o  

;lrj, nf]s ;]jf cfof]u       – ;b:o  

sfo{sf/L lgb]{zsaf6 dgf]lgt ljZjljBfnosf 8LgdWo]af6 Ps  

/ ;DalGwt If]qsf] lj1 Ps u/L b'O{hgf     – ;b:o  

pk–sfo{sf/L lgb]{zs       – ;b:o ;lrj  

 -3_  sfo{sf/L lgb]{zssf] Joj:yf  
tflnd k|bfos lgsfosf] sfo{sf/L k|d'vsf] ¿kdf g]kfn ;/sf/n] lgo'Qm 
u/]sf] -k|b]z:t/sf tflnd k|bfos lgsfosf] xsdf k|b]z ;/sf/n] lgo'Qm 
u/]sf]_ Pshgf sfo{sf/L lgb]{zs /xg], lghsf] sfo{cjlw kfFr jif{sf]  
x'g] . sfo{sf/L lgb]{zsnfO{ kl/ifb\ Pjd\ sfo{sf/L ;ldltsf] lg0f{ox? 
sfof{Gjog ug]{ nufot ;+:yfsf] p2]Zo k|flKtsf nflu cfjZos ;Dk"0f{ 
sfo{sf/L clwsf/ /xg] .  

 -ª_  sd{rf/Lx¿;DaGwL Joj:yf   
tflnd k|bfos ;+:yfx?sf] ljlzi6 sfo{k|s[lt cg'?k cfjZos lj1tf 
ePsf sd{rf/Lx?sf] Joj:yf ug]{ clwsf/ P]gåf/f ;DalGwt ;+:yfsf] 
sfo{sf/L ;ldltnfO{ lbg] . ;fdfGotof, ;a} tflnd k|bfos ;+:yfx?df 
lgDgfg';f/ b'O{ lsl;dsf sd{rf/Lx? /xg] Joj:Yff ug]{ .  
!= k|lzIf0f tyf cg';Gwfg  
@= k|zf;sLo  

#=  k|fb]lzs tyf :yfgLo k|lzIf0f k|lti7fg  

zf;g tyf Joj:yfkg ljsf;sf] If]qdf k|b]z:t/df /xg] tflnd k|bfos 
;+:yfx?sf] u7g, ;+rfng / Joj:Yffkg ;DaGwL Joj:yf k|b]z sfg"gn] lgwf{/0f 
u/] adf]lhd x'g] / Indicative ;+/rgf lgDgfg';f/ x'g ;Sg] .  
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;+rfng kl/ifb\  

k|fb]lzs ljifout dGqfnosf dGqL    – cWoIf  

cWoIf, k|b]z nf]s;]jf cfof]u    – ;b:o  

k|d'v ;lrj, k|b]z ;/sf/     – ;b:o  

;lrj, k|b]zsf] cy{ tyf of]hgf dGqfno   – ;b:o  

sfo{sf/L lgb]{zs      – ;b:o ;lrj  

 sfo{sf/L ;ldlt  

sfo{sf/L lgb]{]zs        – cWoIf  

k|fb]lzs ljifout dGqfnosf] ;lrj      – ;b:o  

;lrj, k|b]zsf] sfg"g, Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfno   – ;b:o  

;lrj, k|b]z nf]s ;]jf cfof]u      – ;b:o  

sfo{sf/L lgb]{zsaf6 dgf]lgt ;DalGwt If]qsf] lj1 b'O{ hgf  – ;b:o  

pk–sfo{sf/L lgb]{zs        – ;b:o 
;lrj  

$=  tflnd k|bfos lgsfox?sf] ;+3, k|b]z / :yfgLo ;/sf/x?;Fusf] ;DaGw  

tflnd k|bfos lgsfox?n] ljifout dGqfnodfkm{t\ ;DalGwt ;/sf/;Fu ;Dks{ 
/fVg]5g\ . ;fy}, k|b]z txdf Ifdtf ljsf;sf k"jf{wf/x? tof/ geP;Dd / 
:yfgLo ;/sf/sf] ;d]t cfjZostf adf]lhd ;+3df /xg] tflnd k|bfos 
;+:yfx?n] xfn ;+rfng ul//x]sf] k|f?kdf g} ;]jfsf] lj:tf/ u/L Ifdtf ljsf;sf 
sfo{qmdx? k|b]z Pjd\ :yfgLo txsf] cfjZostf cg'?kd ;+rfng ug]{5g\ .  
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%=  tflnd k|bfos lgsfox?sf] ;+u7gfTds 9f“rf 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uelg{ª sfplG;n ;+rfng kl/ifb\ 

sfo{sf/L ;ldlt 

sfo{sf/L lgb]{zs 

sfo{ut PsfO sfo{ut PsfO sfo{ut PsfO 
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पिरच्छेद - १८ 

ूशासिनक पनुसर्ंरचनाको सन्दभर्मा समसामियक सधुार 

१.  पृ भिूम 

 ूशासन सधुार आयोगका िविभ  िसफािरश र िदएका सझुावका आधारमा नेपालमा 
ूशासनलाई जनमखुी एवं जवाफदेही बनाउन िविभ  ूयासह  भएका छन ्। सावर्जिनक 
सेवाका िवतरणलाई सूचना ूिविधको ूयोगको माध्यमबाट व्यविःथत र ूभावकारी बनाउने 
कायर्को थालनी भएको छ। सावर्जिनक सनुवुाई, ौव्य ंय, नागिरक बडापऽ तथा क्षितपूितर् 
सिहतको नागिरक बडापऽको ूारम्भ, िवकास आयोजनाह को सामािजक लेखापरीक्षण, 
उपभोक्ता सिमितमाफर् त सावर्जिनक िनमार्णको कायर् तथा संरक्षण, हेलो सरकार जःता 
कायर्बमको थालनी आिदबाट ूशासनलाई जनमखुी र ूशासकलाई जवाफदेही बनाउने 
ूयासह  भइरहेका छन ् भने सावर्जिनक सेवा ूवाह र िवकास िनमार्णका काममा 
नागिरकलाई िविभ  िकिसमबाट सहभागी गराइ उनीह को समेत ःवािमत्व ःथािपत गराउने 
काम पिन भएका छन ्। यित हुँदाहुँदै पिन जनमखुी र पिरणाममखुी नितजाह  ूा  हनु 
सकेका छैनन ्। 

२.  सझुावह को िसंहावलोकन 

मलुकुमा राणा शासनको अन्त्य प ात ूजातन्ऽको ःथापनासँगै ूशासनको सधुारको 
आवँयकता महशशु भएको देिखन्छ । िव.सं. २००७ सालको राजनीितक पिरवतर्नदेिख 
नेपालमा हरेक राजनीितक पिरवतर्न प ात ्ूशासन सधुारका ूयासह  हनेु गरेका छन ्। 
ूशासन सधुारका ूयासह  ूायः सबै राजनीितक पिरवतर्नलाई संःथागत गनर् र पिरवितर्त 
पिरवेश अनसुारको संरचनागत पिरवतर्न गनर् ूयासरत रहेको देिखन्छ । िव.सं. २००९ 
सालमा िवदेशी िव ह बाट नेपालमा ूशासन सधुारको ूयास भएको िथयो । नेपालमा 
व्यविःथत पमा ूशासन सधुारको मखु्य ूयासको शु वातको पमा ूशासन सधुार योजना 
आयोग, २०१३ को ूितवेदनलाई िलइन्छ । ूधानमन्ऽी टंकूसाद आचायर्कै अध्यक्षतामा 
गठन भएको उक्त आयोगले आफ्नो कायर्क्षेऽ र कायर्िविध आफले तत्काल िनधार्रण गरी 
कायर् गरेको हुँदा व्यावहािरक ि कोणबाट महत्वपूणर् मािनन्छ । त्यस आयोगको 
िसफािरसह मध्ये धेरै िसफािरसह  कायार्न्वयनमा ल्याइएको हनुाले पिन उक्त आयोगलाई 
महत्वपूणर् मािनएको हो । त्यसपिछ िव.सं. २०२५ सालमा वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा 
अक  ूशासन सधुार आयोग गठन भयो । सो आयोगले ूारिम्भक, मध्याविध र अिन्तम 
गरी ३ चरणमा मौजदुा ूशासन यन्ऽलाई िछटो, छिरतो र कायर्दक्ष बनाई यगुानकूुल 
बनाउने िवषयमा आवँयक सझुाव र िसफािरस पेश गरेको िथयो । 
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आ.व. २०३२/२०३३ मा तत्कालीन अथर् तथा सामान्य ूशासन मन्ऽी भेषबहादरु थापाको 
अध्यक्षतामा गिठत आयोगले िवकासको ूवाहलाई गित ूदान गनर् सावर्जिनक ूशासनमा 
गनुर्पन सधुारका सम्बन्धमा सझुाव िदएको िथयो । २०४६ सालको जनआन्दोलन प ात 
पनुःथार्पना भएको ूजातािन्ऽक व्यवःथा अनकूुल ूशासनमा सधुारको आवँयकता महससु 
गरी तत्कालीन ूधानमन्ऽी िगिरजा ूसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा २०४८ सालमा गठन 
भएको “उच्च ःतरीय ूशासन सधुार आयोग, २०४८” ले ूशासनलाई ूजातन्ऽ र 
िवकासका मागह  पूरा गनर् सक्षम र ूभावकारी बनाउने सन्दभर्मा सावर्जिनक ूशासनका 
नीितगत, संःथागत, कायर्गत तथा अन्य सान्दिभर्क िवषयमा सझुाव पेश गरेको िथयो । 
 
िव.सं. २०६५ मा तत्कालीन सामान्य ूशासन मन्ऽीको संयोजकत्वमा गठन भएको ूशासन 
पनुः संरचना आयोगले संघीय लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथा अनु प नेपालको सावर्जिनक 
ूशासनलाई पान्तरण गनर् सावर्जिनक ूशासनको अध्ययन गरी समम सधुारका लािग 
सझुाव तथा िसफािरस गरेको िथयो । नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित 
२०६९।०९।०३ गतेको िनणर्यबाट ूशासकीय अदालतका अध्यक्ष मा. काशीराज 
दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको ूशासन सधुार सझुाव सिमितले ूशासनलाई 
समयानकूुल गितशील, पिरणाममखुी बनाउन, सशुासन र पारदिशर्ता कायम गद िव का नवीन 
मान्यता र िस ान्तलाई ूशासनिभऽ समावेश गरी जनताको आकांक्षा अनु प सेवाको 
गणुःतर र ूभावकािरता अिभविृ  गनर् िविभ  सझुाव िदएको िथयो । सो अनु प िव मान 
ूशासनलाई समयानकूुल सधुार गनुर्पन िवषयह को आवँयकता र औिचत्यको आधारमा 
क्षेऽगत, िवषयगत नीितको िनमार्ण र मौजदुा कानूनमा सधुार गरी िनजामती सेवालाई 
जनमखुी र जनउ रदायी बनाउन िविभ  सझुाव पेश गरेको िथयो ।त्यस बाहेक िविभ  
समयमा िविभ  कायार्देश सिहत सरकारले ूशासन सधुार, तलब िनधार्रण लगायतका िविभ  
सिमित गठन गरेको र ती सिमितले समसामियक सझुावह  िसफािरश गरेका छन ्। 

३.  नेपालको सावर्जिनक सेवा ूवाहको िव मान अवःथा 

िव.सं.२०७२ सालमा संिवधानसभाबाट नेपालको संिवधान जारी भएपिछ नेपाल संघीय, 
समावेशी, लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्यमा पान्तिरत भएको छ । नेपालको संिवधानले 
संघीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ नेपालको मूल संरचना संघ, ूदेश र ःथानीय तह गरी तीन 
तहको हनेु तथा राज्यशिक्तको ूयोग तीनै तहले संिवधान र काननु बमोिजम गन व्यवःथा 
गरेको छ । संघ, ूदेश र ःथानीय तहका एकल अिधकारह  संिवधानको बमशः अनसूुची 
५, ६ र ८ मा र संघ, ूदेशका साझा अिधकारलाई अनसूुची ७ र ९ मा संघ, ूदेश र 
ःथानीय तहका साझा अिधकारलाई अनसूुचीमा समावेश गिरएको छ । संिवधानले संघ, 
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ूदेश र ःथानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वयको िस ान्तमा 
आधािरत हनेु व्यवःथा गरेको छ ।  
 
संिवधान बमोिजम संघ, ूदेश र ःथानीय तीनै तहको िनवार्चन सम्प  भई आआफ्ना कायर्क्षेऽ 
िभऽको अिधकारको ूयोग गरी संिवधानको उ ेँय र संकल्प पूरा गनतफर्  आ–आफ्ना 
कामह  गनुर्पन आवँयकता छ। संिवधानमा उल्लेिखत िविवध व्यवःथाको कायार्न्वयका 
लािग संरचनागत, नीितगत र कायर्गत व्यवःथापन हनेु बममा रहेको संबमणकालीन 
िव मान व्यवःथालाई देहायअनसुार उल्लेख गिरएकोछ । 

३.१  संरचना   

मलुकुमा संघ, ूदेश र ःथानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवःथा भए 
बमोिजम िवगतको एकात्मक राज्य व्यवःथाको स ामा संघीय सरकार, ७ वटा 
ूादेिशक सरकार तथा ७५३ वटा ःथानीय तहको व्यवःथा गिरएको छ । ७५३ 
वटा ःथानीय तह राज्यको संरचनाको पमा रहेका छन ् । ७७ िजल्ला िःथत 
िविवध संरचनाले केन्िीयःतरको ूितिनिधत्व गरेका छन ्भने क्षेऽीय, अ ल, िडिभजन 
जःता कायार्लयह  हट्ने बममा रहेका छन ्।  

 
ूदेश ःतरमा ूदेश ूमखुको कायार्लय, ूदेश मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको 
कायार्लय लगायत िविभ  मन्ऽालय, ूदेश सभा सिचवालय जःता संरचनाह  हाल 
खडा गिरएको छ । संिवधानको अनसूुचीमा उिल्लिखत अिधकारह को िवभाजनको 
आधारमा िव मान संघीय संरचनाह  बमशः संघीय, ूादेिशक र ःथानीय तहमा 
हःतान्तरण हनेु बममा रहेका छन ्। संिवधानले राि य ूाकृितक ौोत तथा िव  
आयोग, आिदवासी जनजाित आयोग, मधेशी आयोग, मिहला आयोग, था  आयोग, 
मिु म आयोग जःता िविवध संवैधािनक आयोगह को व्यवःथा गरे अनु प ती 
संरचनाह  समेत ःथापना हनेु बममा रहेका छन ्। न्यायपािलका तफर्  संिवधानले 
मलुकुमा एक सव च्च अदालत, ूत्येक ूदेशमा उच्च अदालतह  रहेका छन ्भने 
िजल्ला तहमा िजल्ला अदालतह  रहेका छन ्।  

३.२  काननु 

संिवधान बमोिजम संघीयता कायार्न्वयनको चरणमा रहेको सन्दभर्मा संिवधानसँग 
बािझएका काननुह  संशोधन गनुर्पन आवँयकता छ । व्यवःथािपका-संसदबाट 
ःथानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४, िनवार्चन आयोगसँग सम्बिन्धत िविवध ऐनह , 
रा पित, उपरा पित तथा संवैधािनक पदािधकारीका सेवाका शतर् सम्बन्धी ऐनह , 
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िविभ  नयाँ संवैधािनक आयोगह सँग सम्बिन्धत ऐनह , िवपद जोिखम न्यूनीकरण 
ऐन लगायत िविभ  नयाँ ऐन जारी हनुकुा साथै दजर्न  परुाना ऐनह मा समसामियक 
संशोधन भएका छन ् । य िप ूदेशको अिधकार क्षेऽ अन्तगर्त रहेका कायर्ह  
सम्पादन गनर्का लािग ूादेिशक काननुको तजुर्मा गनुर् तथा ःथानीय तहबाट पिन 
आवँयक काननुको तजुर्मा गनुर् त्यितकै आवँयक छ । िविभ  ूदेशह ले बनाउने 
काननु र िविभ  ःथानीय तहह ले बनाउने काननुमा सारभतू समानता कायम 
राख्नतेफर्  ध्यानिदन ुपिन त्यितकै ज री छ। यसैगरी संिवधानले िनिदर्  गरेको समय 
सीमा िभऽ मौिलक हक कायार्न्वयन सम्बन्धी आवँयक कानूनह  बनाउन ु पनी 
त्यितकै ज री छ । 

३.३  सेवा ूवाह  

सावर्जिनक सेवा ूवाहका लािग भएका नीितगत तथा संःथागत ूयासह  सहज सेवा 
ूवाहको आवँयकतासंग अपेिक्षत मेल खान सकेका छैनन ्। नेपालको सावर्जिनक 
ूशासनमा जिटल कायर्िविध, कायर्िविधगत िविवधता, सेवामाहीूितको संवेदनशीलतामा 
कमी, अिनयिमतता र ॅ ाचार जःता कारणले सावर्जिनक सेवा ूवाह ूभावकारी हनु 
नसकेको भ े रहेको छ । त्यःतै कमर्चारी ूशासनमा राजनीितक संलग्नता र 
ूभाव, जनसहभािगताको अभाव, कायर्क्षमताको अभाव, ूिविधको न्यून ूयोग जःता 
कारणले पिन सेवा ूवाह ूभािवत भइरहेको देिखन्छ । राज्यबाट िवतरण गिरने सेवा 
ूभावकारी हनुपुदर्छ । तर नागिरक सचेतनाको अभाव, राजनीितक अिःथरता, िनणर्य 
ूिबयाको जिटलता, कमजोर अिभलेख व्यवःथापन र पारदिशर्ताको अभावले पिन सेवा 
ूवाह ूभािवत भइरहेको छ। व्यवःथापनका नवीनतम ् ूिविध एवम ् उपायह को 
न्यून अवलम्बन, परम्परागत कायर् संःकृित पिन उि कै िजम्मेवार रहेको 
देिखन्छ।सावर्जिनक सेवा िवतरणमा अनगुमन र मूल्या नको अवःथा कमजोर रहेको 
छ।सेवामाही वा नागिरकलाई केन्ििवन्दमुा राखी सधुारका काम कारवाहीह  अगािड 
बढ्न सकेको पाइदैन।त्यःतै सावर्जिनक ूशासनमा व्यावसाियकताको िवकास हनु 
नसिकरहेको अवःथा छ । सक्षम जनशिक्त रहेका संगठनह  पिन उपलिब्ध हािसल 
गनर् असफल भएको ूमखु कारण व्यावसाियकताको अभाव नै हो । 
व्यावसाियकताका िनिम्त आवँयक तािलम ूिशक्षणको व्यवःथा गनुर् ज री छ । 

३.४  सशुासन  

सावर्जिनक ूशासनलाई ःवच्छ, िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमकु्त, जनउ रदायी र 
सहभािगतामूलक बनाउँदै राज्यबाट ूा  हनेु सेवा सिुवधामा जनताको समान र सहज 
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पहुँच सिुनि त गरी सशुासनको व्यवःथा गन भ े संिवधानले उ ोष गरेको नीितगत 
व्यवःथा, सावर्जिनक सेवामा सशुासन ूव र्न गन िविभ  ऐन, काननु तथा सेवा 
ूवाहमा सूचना ूिविधको बढ्दो ूयोग अवसरका पमा रहेका छन।्यसका बावजदु 
संिवधानले व्यवःथा गरेका ूशासिनक पनुसर्ंरचनाका कायर्ह लाई ूभावकारी पमा 
स ालन गनर् नसक्दा सङ्बमण कालको ूभावकारी व्यवःथापन हनु सकेको  
छैन ।सावर्जिनक सेवाूवाहमा धेरै अड्चनह  छन ्। समम सावर्जिनक ूशासनमा 
ितकताको अिभविृ  गरी उत्ूरेणा बढाउन सिकएको छैन भने सरकारी सेवाको 
ूवाहलाई सहज र ूभावकारी बनाउन सिकएको छैन । यस कुरालाई मध्यनजर 
गरी सधुार गनर् ज री छ । 

३.५  िविवधता व्यवःथापन 

संिवधानले राज्य संचालनका हरेक क्षेऽमा सबै वगर्, क्षेऽ, समदुायको ूितिनिधत्व 
गनर्का लािग सकारात्मक िवभेदको नीित अवलम्बन गिरएको छ । सावर्जिनक 
ूशासनमा िविवधता व्यवःथापन गन बममा सावर्जिनक सेवालाई समावेशी र 
ूितिनिधमूलक बनाउन आरक्षणको नीित अवलम्बन गिरएको छ । यो नीित 
अवलम्बन पिछ ूितिनिधत्वको अवःथामा केही सधुार आएको देिखन्छ । संख्यात्मक 
पमा हेदार् यो अविधमा ूितिनिधत्वको अवःथामा उल्लेख्य सधुार आएको छ ।तर 
यसले गणुात्मक पमा पारेको ूभाव र समावेशीकरणको नीितको कायार्न्वयनबाट 
लाभ हािसल गन वगर्को बारेमा बहृत ् अध्ययन हनुपुन आवँयकता देिखएको  
छ ।समावेशीकरणको ूभावका बारेमा वःतगुत पमा िव षेण गरी ूभावकािरताको 
मूल्या न गन समय भइसकेको छ ।  

३.६  राजनीितक ूितब ता  

सावर्जिनक ूशासनको समम सधुारका लािग राजनीितक ूणाली ूभावकारी हनुपुछर्। 
सबैभन्दा पिहलो सधुारको थालनी राहनीितमा देिखएका िवकृित र िवसंगतीबाट गिरन ु 
पदर्छ ।मलुकुमा तीनै तहको िनवार्चन सम्प  भइसकेको अवःथामा राजनीितक 
िःथरता आउने सम्भावना देिखएको भए तापिन महंगो िनवार्चन प ित, नातावाद, 
कृपावाद, ॅ ाचार जःता कारणले असल संःकृितको िवकास हनु सिकरहेको अवःथा 
छैन । सावर्जिनक ूशासन स ालनका िविध, ूिबया, मूल्य मान्यता र ि कोणमा 
राजनीितक नेततृ्व र राजनीितक शिक्तह  ःप  हनु ु ज री छ । कमर्चारीतन्ऽ 
िनि त प ितमा चल्न ु पदर्छ। य िप अतः अब राजनीित र ूशासनको सीमा र 
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सम्बन्ध ःप  गरी उ रदाियत्वमा समेत साझेदारी कायम गिरन ुपदर्छ। ूशासनलाई 
वःतगुत पमा स ालन गनर् राजनीितक ूितब ता त्यितकै आवँयक छ।  

३.७  सावर्जिनक संःथानमा सधुार  

सावर्जिनक संःथानह  सवर्साधारण जनतालाई आधारभतू वःत ुतथा सेवा सवर्सलुभ र 
सपुथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने िवकासको आधारभतू संरचना िनमार्ण गन, वःत ु र 
सेवा उत्पादन तथा िवतरणमा व्यावसाियक िस ान्त अवलम्बन गरी कायर्दक्षता एवम ्
ूभावकािरता अिभविृ  गरी नाफासमेत आजर्न गद आिथर्क पले आत्मिनभर्र रहने, 
पूवार्धार िनमार्ण एवम ्आिथर्क विृ मा योगदान प-ुयाउने र सामािजक न्याय ूव र्न 
गन उ ेँयले ःथािपत भएका छन ् । ते॑  योजना अविधसम्म आइपगु्दा आफ्नो 
घोिषत उ ेँय ूाि मा संःथानह ले सफलता ूा  गनर् सकेको देिख  । संःथानह  
व्यावसाियक पमा स ालन हनु नसक्दा बन्द हनेु, िनजीकरण गनुर्पन वा ठूलो 
अनदुान िदएर चलाउनपुन अवःथामा पगेुका छन ्। यस पक्षमा यसतफर्  राज्यले 
समयमै ध्यान िदन ुपन र सधुारका ूकृया अिवलम्ब थाल्न ुपन देिखन्छ । 

३.८  िव ीय सशुासन 

बजेट कायर्बममा आधािरत तथा यथाथर्परक बनाइ ूभावकारी िव ीय व्यवःथापन 
माफर् त सावर्जिनक ॐोतको पिरचालन, त्यसको लेखा न, ूितवेदन तथा 
लेखापरीक्षण ारा िव ीय व्यवःथापनमा पारदिशर्ता र जवाफदेिहता अिभविृ  गनुर् 
सरकारको दाियत्व हो । सावर्जिनक िव ीय व्यवःथापनलाई पारदशीर् र जवाफदेही 
बनाउन राज्यको सावर्जिनक खचर् र सावर्जिनक आयको अ ाविधक िःथितको लेखा न 
तथा ूितवेदन ूणालीलाई िनयिमत र एक पता कायम गरी ूभावकारी बनाउँदै 
लैजान सूचना ूिविधमा आधािरत िव ीय व्यवःथापनको िवकासमा जोड िदँदै एकल 
खाताकोष ूणाली र राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीह को िवकास गिरएको तथा 
सावर्जिनक खचर्को पारदिशर्ता अिभविृ  गनर् सरकारी िनकायका कायर्बम तथा 
खचर्ह लाई सावर्जिनकीकरण गन प ितको समेत िवकास भएको भए तापिन समयमै 
कायर्बम ःवीकृत गरी वािषर्क खिरद योजना तयार नहनु,ु समयमा ठेक्का बन्दोबःत 
गनर् नसक्न,ु चाल ुखचर्को अनपेिक्षत विृ  हुँदा पंूजीगत खचर् अपेिक्षत पमा बढाउन 
नसक्न,ु आन्तिरक लेखापरीक्षण तथा िनयन्ऽण ूणाली सु ढीकरण नहनु,ु अिन्तम 
लेखापरीक्षणलाई वःतगुत बनाउन नसिकन ुजःता कुराह  िव ीय सशुासन कायम 
राख्नमा समःयाका पमा देिखएका छन ्। यसमा सधुार आवँयक छ। 
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३.९  ॅ ाचार िनयन्ऽण  

ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग अन्तरार्ि य सहयोग, सहकायर् र समन्वयका साथै 
अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोगका क्षेऽीय र सम्पकर्  कायार्लयह  ःथापनाले 
ॅ ाचार िव को अिभयानलाई ूभावकारी पमा अगािड बढाउन खोिजएको भए 
तापिन ॅ ाचारलाई सामािजक अपराधको पमा ःथािपत गनर् नसक्दा ॅ ाचारजन्य 
अपराधले नयाँ-नयाँ ःव प िलँदै गएको र एकै ूकृितका ॅ ाचारको िनरन्तर 
पनुराविृ ले ॅ ाचार िव  गिरएका यावत ् ूयासह   सफल हनु सकेको   
छैन ।ॅ ाचारको उजरुी िदने, साक्षी बःने व्यिक्त तथा अिभयोजन गन कमर्चारीह को 
उिचत संरक्षण हनु नसक्न ु र नीितगत ॅ ाचारलाई अनसुन्धान गन संयन्ऽ नहनु ु
जःता कारणले ॅ ाचारको रोकथाममा गिरएको ूयासले साथर्कता पाउन सकेको 
छैन । ॅ ाचारलाई शून्य सहनशीलतामा प-ुयाउन सोही अनु पको कायर् योजना 
ज री छ । 

४.  िसफािरश तथा सझुावह  

संघीय शासन व्यवःथालाई संिवधानले अि कार गरेको सन्दभर्मा नेपालको संिवधान बमोिजम 
संघीयता कायार्न्वयनको माध्यमबाट जनतालाई तीनै तहका सरकारबाट ूवाह गिरने सेवाको 
ूभावकािरता तथा िदगोपनाका लािग देहायअनसुार नीितगत, संःथागत तथा कायर्गत सधुार 
गनुर् आवँयक छ ।  

४.१. नीितगत र कानूनी सधुार 

    संघीय िनजामती सेवा ऐन, ूदेश िनजामती सेवा ऐन र ःथानीय सेवा ऐन तु न्त 
जारी गन, 

    कमर्चारी समायोजनलाई ूाथिमकता िदने, 
    संिवधानसँग बािझएका ऐन काननुह लई शीय संशोधन गन, 
   मौिलक हक कायार्न्वयन गनर् आवँयक पन काननुह  अिवलम्ब िनमार्ण गन, 
  संघ, ूदेश र ःथानीय तह बीच समन्वय कायम गनर् संघीय काननु िनमार्ण गन ।   

४.२ संरचनागत सधुार 

    संघ, ूदेश र ःथानीय तहका केन्ि तथा सेवा ूदान गन िनकाय जनमखुी र 
सकेसम्म बढी जनतालाई पायक पन ःथानमा ःथापना गन, 

    कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम सबै िनकायह को अिवलम्ब संगठन 
तथा व्यवःथापन सवक्षण गन, 

    कमर्चारी समायोजनको कायर्लाई सफ्टवेयरमा आधािरत पारदशीर् बनाउने, 
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    कामको चापको आधारमा कमर्चारीको दरबन्दी कायम गन, 
    संघीय तहमा मन्ऽालयको संख्या घटाउने, 
    हलुाक सेवा िवभागको हालको संरचनामा पिरवतर्न गरी सूचना ूिविध सम्बन्धी 

कामह  थप गन¸ सरकारी ूसारण माध्यमको पमा रहेका रेिडयो नेपाल र 
नेपाल टेिलिभजनको ूसारणलाई िडिजटाइज गरी दबैु संःथालाई गाभेर सावर्जिनक 
सेवा ूसारकको पमा िवकास गन, 

    तािलम ूदायक िनकायह को पनुसंरचना गरी संघीयता अनकूुल बनाउने, 
    िवकास सिमित गठन आदेशबाट संचािलत संरचनाह को पनुरावलोकन गन  
  ूशासन सधुारको सम्बन्धमा आयोग/सिमितबाट ूःततु सझुाव र िसफािरस 

कायार्न्वयन गनर् गराउन र समसामियक सधुार गन िवषयमा अनगुमन र 
िसफािरस गनर् उच्चःचरीय िवशेष संयन्ऽ िनमार्ण गन। 

४.३ कमर्चारी व्यवःथापनमा सधुार 

    िनजामती र सरकारी सेवाका कमर्चारीलाई िनि त मापदण्डका आधारमा पारदशीर् 
पमा संघ, ूदेश र ःथानीय तहमा समायोजन गन, 

   सिचवह को िव मान क्ल िर  व्यवःथामा केही पनुरावलोकन गन,  
    कमर्चारीको व्यिक्तगत एवम ् सामािजक सरुक्षालाई समेत िवचार गरी नेपाल 

सरकारले कमर्चारी संचयकोषसँग  िमली सामिुहक आवासको व्यवःथाको लािग 
कमर्चारीलाई सामिुहक पमा घर तथा फ्ल्याटह  उपलब्ध गराउने नीित 
अवलम्बन गन, 

    िनजामती अःपताललाई ूादेिशक पमा समेत िवःतार गरी सिुवधा ूदान गन, 
    दण्ड र परुःकारको व्यवःथालाई कायर् ूभावकािरता र नितजासँग जोडेर 

व्यविःथत गन ूणालीको िवकास गन, 
    कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्या न सूचका लाई कमर्चारीको कामसँग तादात्म्यता 

िमलाई वःतपुरक र नितजामूलक बनाउने, 
    कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्या नमा सेवामाहीलाई समावेश गन ूणालीको 

िवकास गन, 
    सेवा ूवेश र सेवाकालीन तािलमलाई सेवा ूवाहको िविश तासँग जोड्ने गरी 

तािलमको पा बम तयार गनुर्पन, तािलमलाई बढी उपयोगी र आकषर्क 
बनाउने, 

    नेपाल सरकारको छाऽविृ मा िवदेशमा पढ्न गएका सबै कमर्चारीह लाई संझौता 
बमोिजमको अविध काम गनर् अिनवायर् गन, सेवा नगरेमा दोब्बर क्षितपूितर्को 
व्यवःथा गन, 
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    एक व्यिक्तलाई एक पटक एकतहमा माऽ आरक्षण िदनपुन ूणालीको िवकास 
गन,  

    तोिकएको िजम्मेवारी पूरा गन र नगन कमर्चारीको अिभलेख राखी सोका 
आधारमा विृ  िवकासको व्यवःथा गनुर्पन, 

    िनजामती कमर्चारीको शेड यिुनयनका सम्बन्धमा ूशासन सधुार आयोगको 
ूितवेदन, २०७० बमोिजम गन, 

४.४ सेवा ूवाहमा सधुार  

    सावर्जिनक ूशासन सेवामखुी हनुपुन, कायार्लयमा वैकिल्पक कमर्चारीको व्यवःथा 
गरेरमाऽ िवदा िदने ूणालीको िवकास गन, 

    बजार अनगुमन, िनरीक्षण तथा जाँच िव षेणका लािग आधिुनक मेिसनरी तथा 
भौितक पूवार्धार र पयार्  ॐोत साधनको व्यवःथा गन, 

    सामािजक उ रदाियत्वलाई अिभविृ  गद सामािजक परीक्षण र सहभािगतामा 
आधािरत अनगुमन व्यवःथालाई अिभयानकै पमा संचालन गन, 

    सेवा ूवाहमा सधुार ल्याउन िव तुीय सशुासनलाई बढी ूभावकारी बनाउन ुपन, 
केन्िीय िनकाय लगायत सबै ःथानीय िनकायलाई ूिविध र हाडर्वेयर उपलब्ध 
गराई जनशिक्तलाई त्यसमा अभ्यःत बनाउने, 

    सेवा ूवाहमा टोकन ूणाली  र काउन्टर ूणालीको उपयोगलाई बढाउने,  
    संिवधान ूदत सूचनाको हकको सही उपयोग हनेु गरी सबै सरकारी कायार्लयका 

वेबसाइट िनयिमत पमा अ ाविधक गन गराउने, सूचनाको हकलाई ूभावकारी 
बनाउने, 

    सेवा पाउन भनुर्पन फारामह  वेबसाइटमा समेत ूा  हनेुगरी राख्न े र एकीकृत 
घमु्ती सेवालाई िनरन्तरता िदई िवःतार गन, 

    वैदेिशक रोजगारीको नाममा हनेु ठगी र मानव बेचिवखनलाई िनयन्ऽण गरी 
वैदेिशक रोजगारलाई सरुिक्षत बनाउन िवशेष ध्यान िदने, 

    मलुकुका सरकारी अःपताललाई बेड संख्याको आधारमा नभई त्यहाँबाट ूवाह 
हनेु सेवाको आधारमा वगीर्करण गन।रेफरल ूणालीलाई व्यविःथत र पारदशीर् 
बनाउने । 

    देशको यवुाशिक्त िवदेिशने बमलाई रोक्नका लािग आवँयक रोजगारीको ूबन्ध 
गन  र जानेलाई पिन बढी दक्षतायकु्त बनाई पठाउने नीित अवलम्बन गनुर्पन । 
िवदेशबाट ूा  पूजँीलाई देशको िवकासमा लगाई नयाँ रोजगारीको िसजर्ना र 
कृिषमा व्यवसायीकरण गद जाने, 
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    ःथानीय तहका जनूितिनिधलाई योजना तजुर्मा, बजेट िनमार्ण, अनगुमन मूल्यांकन, 
उपभोक्ता सिमितबाट संचालन गन आयोजना आिदको िवषयमा तािलम िदई क्षमता 
अिभविृ  गन। 

    सशुासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ तथा िनयमावली, २०६५ लाई 
ूभावकारी पमा कायार्न्वयन गन, 

    िनजी क्षेऽमा हनेु गरेका ॅ ाचारलाई काननुी दायरामा ल्याई कारवाहीलाई 
ूभावकारी बनाउने,  

    सावर्जिनक सेवा ूदायक कायार्लयह ले िदएको सेवाको सन्तिु  र असन्तिु को 
मापनका   लािग िवशेष व्यवःथा गन,  

     कायार्लय ूमखुलाई कायार्लयको आन्तिरक सशुासनका िनिम्त िजम्मेवार बनाउने, 
    दसोपान र विृ  ूणालीःिनजामती सेवाको िव मान ौेणी र तह तथा अूािविधक 

र ूािविधक बीचको न्दलाई अन्त्य गनर् संघ, ूदेश र ःथानीय तीनै तहमा अिहले 
कायम रहेको हरेक ौेणी िभऽ दईु तह रहने गरी तहगत ूणाली अवलम्बन गन 
र कुनै पिन िनकायको ूमखुको मातहतमा समान ःतरका अन्य कमर्चारी रहने 
व्यवःथाको अन्त्य गनर् समान ौेणीका एकभन्दा बढी कमर्चारी राख्न ु पन 
कायार्लयमा सोही ौेणीको मािथल्लो तहको कमर्चारी माऽ कायार्लय ूमखु हनेु 
व्यवःथा गन । समान ौेणीका पदह  कायम भएका िनकायह मा पदको पिन 
िजम्मेवारी, कायर्बोझ र भिूमकाका आधारमा वगीर्करण गरी बढी िजम्मेवारी, 
कायर्बोझ र महत्वपूणर् भिूमका हनेु पदह मा समान ौेणीको मािथल्लो तहको 
दरबन्दी िनधार्रण गन । 
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पिरच्छेद - १९ 

ूशासन सधुार सम्बन्धी सान्दिभर्क सझुावह को पनुरावलोकन 

िस नं सान्दिभर्क सझुाव मखु्य ौोत ूितवेदन कायार्न्वयन िःथित अब गनुर् पन कायर् 

संबमणकालीन ् व्यवःथापन, ूशासिनक पनुःसंरचना, संिघयता, िवकेन्िीकरण सम्बन्धी सम्बन्धी 
सझुावह  

१)  

संबमणकालीन 
व्यवःथापन कायर्योजना 
(Transition 
management plan) 
तजुर्मा गरी कायार्न्वयनमा 
ूाथिमकता िदने

Transition 
Management Plan for 
Federalizing Public 
Administration in 
Nepal ( Mr. Madhav 
Prasad Ghimire, 
January 2016) 

कायर्योजना तजुर्मा भै 
मिन्ऽपिरषदमा पेश 
भएको कायर्योजनाले 
समेटेका धेरै कायर्ह  
सम्प  भएको 

संबमणकाल समा  भै 
सकेकोले कायर्योजना 
सान्दिभर्क नरहेता पिन  
यसमा उिल्लिखत 
कितपय कुराह  अझै 
सान्दिभर्क रहेको  

२)  

तीनै तहका 
सरकारह को लािग 
गिरने कायर् िव षेण र 
वाँडफाँड गन 

Consolidated 
Report on 
Functional Analysis 
and Assignment ( 
Dr. Shankar Sharma, 
2015-16)

सम्प  भै 
कायर्िवःततृीकरण 
ूितवेदन ःवीकृत भै 
सकेको  

 

३)  
उच्चःतरीय स ीय 
ूशासिनक पनु:संरचना 
आयोग गठन गन 

ूशासन सधुार अनगुमन 
ूितवेदन २०७३  (मा. 
काशीराज दाहाल) 

गठन भै कायर् सम्प  
भएको 

 

४)  
केन्िमा रहने 
मन्ऽालयह को संख्या 
पनुरावलोकन गन 

ूशासन सधुार सुंझाव 
आयोगको ूितवेदन, 
२०७० (मा. काशीराज 
दाहाल) 

पनुरावलोकन गरी १५ 
मन्ऽालय रहने गरी 
िसफािरश गिरएको 

 

५)  

केिन्िय ःतरका 
अनावँयक िवभाग र 
कायार्लयह को खारेजी 
वा पनुःसंरचना गन 

ूशासन सधुार सुंझाव 
आयोगको ूितवेदन, 
२०७० (मा. काशीराज 
दाहाल) 

संघमा रहने मन्ऽालय 
िवभाग र केिन्िय 
िनकायह  समेत रहेको 
संगठनात्मक ढाँचा 
िसफािरश गिरएको

 

६)  

रा पित कायार्लय र उप 
रा पित कायार्लय र 
संवैधािनक िनकायह को 
सु ढीकरण गन 

ूशासन सधुार सुंझाव 
आयोगको ूितवेदन, 
२०७० (मा. काशीराज 
दाहाल) 

काम हनु बाँकी कायर्दल गठन गरी 
पनुरावलोकन गिरन ुपन 

७)  

मानव संशाधन व्यवःथा 
मन्ऽालय र उच्चःतरीय 
राि य मानव ौोत 
िवकास पिरषद ःथापना 

मानव संशाधन 
मन्ऽालयको गठन 

सम्बन्धी कायर्दलको 
ूितवेदन, २०६२  

काम हनु बाँकी 

कमर्चारी ूशासन हेन 
संघीय मन्ऽालयबाट 
यस सम्बन्धी कायर् 
गिरन ुउपयकु्त हनेु 



173 
 

गन र मानव संसाधन 
िवकास रणनीितको 
तयारी गन 

Human Resources 
Development 
Planning in Civil 
Service (Dr. Bimal 
Koirala and Pratap 
Pathak , 2015) 

८)  

केिन्िय कमर्चारी 
इकाईको क्षमता िवकास 
कायर्योजना तजुर्मा गरी 
लागू गन 

Functional Analysis 
and Institutional 
Capacity Assessment 
of the Ministry of 
General 
Administration  Dr. 
Shree Krishna 
Shrestha, February 
2014) 

काम हनु बाँकी 

कमर्चारी ूशासन हेन 
संघीय मन्ऽालयबाट 
यस सम्बन्धी कायर् 
गिरन ुउपयकु्त हनेु 

९)  

संघीय ढाँचामा लोक 
सेवा आयोगको 
पनु:सर्ंरचना र क्षमता 
िवकास कायर् योजना 
तजुर्मा गरी लागू गन 

A Report on 
Assessment of 
Institutional 
Development Needs 
and  Strategic Plan of 
Public Service 
Commission (Sushil 
Jung Bahadur Rana 
and Arjunmani A. 
Dixit, December 2013)

लोक सेवा आयोग कायर्योजना ःवीकृित र 
कायार्न्वयन 

१०)  
राि य योजना आयोगको 
भिूमका पनुरावलोकन 
गन 

ूशासन सधुार आयोग 
को ूितवेदन २०४८ 

राि य योजना 
आयोगबाट कायर्दल 
गठन गरी अध्ययन 
भएको, कायार्न्वयन हनु 
बाँकी

 

११)  
राि य ूाकृितक साधन 
अनसुन्धान केन्ि ःथापना 
गन 

ूशासन सधुार 
आयोगको ूितवेदन 
२०२७ 

हनु बाँकी 

राि य ूाकृितक ौोत 
तथा िव ीय आयोग 
गठन भएपछी सो 
आयोगबाट आवँयक 
पहल हनु उपयकु्त हनेु 

१२)  केिन्िय सम्पि  
कायार्लय गठन गन 

मानव संशाधन व्यवःथा 
मन्ऽालय गठन 
सम्बन्धी कायर्दलको 
ूितवेदन, २०६२ 

हनु बाँकी O & M Survey गदार् 
ध्यान िदने 

१३)  ःथानीय सेवा आयोगको 
गठन गन 

सावर्जिनक ूशासनको 
पच्चीस बषीर्य 
गु योजना अध्ययन 
ूितवेदन, २०५५ 

ूदेश लोक सेवा 
आयोगबाट ःथानीय 
तहमा भनार् िसफािरस 
गन व्यवःथा ूःतािवत 
भएकोले सान्दिभर्क 
नरहेको 

 

१४)  ूशासन सधुार सम्बन्धी ूशासन सधुार हनु बाँकी ूधानमन्ऽी तथा 
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िनयिमत अनगुमन संयन्ऽ 
ःथापना गन 

आयोगको ूितवेदन 
२०३३ 

मिन्ऽपिरषद कायार्लयको 
महाशाखाको पमा 
रहन उपयतु हनेु 

िनजामती सेवाको पनुःसंरचना र सधुार सम्बन्धी : 

१५)  संघीय ढाँचामा िनजामती 
सेवाको पनुःसंरचना गन 

िनजामती सेवा सम्बन्धी 
नीितगत तथा कानूनी 
व्यवःथा ूितवेदन ( 

नारायणूसाद संजेल र 
मधसूुदन पौडेल,  
काितर्क २०७१) 

संघीय िनजामती सेवा, 
ूदेश िनजामती सेवा र 
ःथानीय सेवा ऐनको 
मःयौदा तयार भएको  

 

१६)  

संघीय ूणाली अन्तगर्त 
िनजामती सेवासंग 
सम्बन्धी नीित र 
कानूनह को िनमार्ण वा 
पिरमाजर्न लाई 
ूाथिमकता िदने 

िनजामती सेवा सम्बन्धी
नीितगत तथा कानूनी 
व्यवःथा ूितवेदन ( 

नारायणूसाद संजेल र 
मधसूुदन पौडेलकाितर्क 
२०७१) 

भैरहेको   

१७)  
संिवधान बमोिजम संघ, 

ूदेश र ःथानीय तहमा 
कमर्चारी समायोजन गन 

िनजामती सेवा सम्बन्धी
नीितगत तथा कानूनी 
व्यवःथा ूितवेदन 

(नारायणूसाद संजेल र 
मधसूुदन पौडेल काितर्क 
२०७१) 

कमर्चारी समायोजन ऐन 
ःवीकृत भैसेकेको 
ःवेिच्छक अवकाशको 
लािग आवेदन माग 
भएको  

कमर्चारी समायोजन 
िनयमावली ःवीकृत गरी 
सगठन तथा व्यवःथापन 
ॐवेक्षण गिरन ुपन 

१८)  

तीनै तहका 
सरकारह को मानव 
संशाधन नीित र 
िनजामती सेवा सम्बन्धी 
नीित समन्वय गनर् एक 
“िनजामती सेवा बोडर्” 
गठन गन 

Transition 
Management  Plan  for 
Federalizing  Public 
Administration  in 
Nepal  ( Mr. Madhav 
Prasad Ghimire, 
January 2016) 

सान्दिभर्क नरहेको  

१९)  संवैधािनक सेवा गठन 
गन 

सावर्जिनक ूशासनको 
पच्चीस बषीर्य 
गु योजना अध्ययन 
ूितवेदन, २०५५ 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय 

परामशर्दाताबाट 
अध्ययन 

२०)  

एकीकृत िनजामती सेवा 
ःथापना गरी िनजामती 
सेवामा तहगत ूणाली 
लागू गन: 

िनजामती सेवामा तहगत 
ूणाली लागू गन 
सम्बन्धी अध्ययन 
ूितवेदन, २०६४ (डा. 
मधिुनिध ितवारी) 

ूदेश िनजमती सेवा र 
ःथानीय सेवामा तहगत 
ूणाली ूःतािवत भएको 

ऐन िनयम संशोधन 
कायर्योजन ःवीिबित र 
कायार्न्वयन 
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२१)  
कायर् सम्पादन करार 
(Performance	
Contract) लागू गन 

कायर्सम्पादन करार 
िदग्दशर्न 
(Performance-Based 
Contract Manual, 
Krishna Gyawali, 
२०७१ पसु) 

संघय िनजामती सेवा र 
ूदेश िनजामती सेवामा 
कायर्सम्पादा करार 
ःमबनधी ूावधान रहेको 

 

२२)  िनजामती सेवालाई 
अिधकृत-मूलक बनाउने: 

ूशासन सधुार 
आयोगको ूितवेदन, 
२०३२ 

ूःतािवत संघीय 
िनजामती सेवा ऐनमा 
आिँशक पमा सम्बोधन 
भएको

 

२३)  पेशािवदह लाई उच्च 
तहसम्म पगु्न सक्ने गन 

ूशासन सधुार आयोग 
२०४८ 

ूःतािवत संघीय 
िनजामती सेवा ऐनमा 
आिँशक पमा सम्बोधन 
भएको

 

२४)  सेवा ूवेशको लािग 
न्यूनतम ्योग्यता बढाउने 

मानव संशाधन 

मन्ऽालयको गठन 
सम्बन्घी कायर्दलको 
ूितवेदन २०६२ 

समायोजन अघी यो 
व्यवःथा लागू गनर् 
उपयकु्त नहनेु 

 

२५)  

सक्षमतामा आधािरत 
परीक्षण ूणाली 
(competence-based 
testing system) अन्य 
तहह को परीक्षणमा पिन 
बमश: लाग ुगन 

Developing 
Assessment Centre 
Methodology for 
Improving Selection  
 Methodology of 
Public Service 
Commission (Dr. 
Madhi Nidhi Tiwari 
and Dr. Seema Sanghi, 
, 2016)

लोक सेवा आयोगबाट  
अध्ययन भैरहेको 

पा बम र परीक्षा 
ूणाली पिरवतर्न गरी 
लागू गनर् उपयकु्त हनेु 

२६)  

िनजामती सेवाको स वा 
ूकृयालाई वै ािनक 
हःतके्षपमकु्त र पूवर् 
अनमुानयोग्य वनाउने 

ूशासन पनु: संरचना 
आयोगको ूितवेदन, 
२०६६ 

ूःतािवत संघीय 
िनजामती सेवा ऐन ूदेश 
िनजमती सेवा ऐन तथा 
ःथानीय सेवा ऐनमा 
आिँशक पमा सम्बोधन 
भएको

 

२७)  

िनजामती सेवामा शेड 
यिुनयन सम्बन्धी 
व्यःथाको पनुरावलोकन 
गन 

ूशासन पनुः संरचना 
आयोगको दोौो 
अन्तिरम ूितवेदन 
२०६६ 

हनु बाँकी 
नयाँ िनजामित सेवा ऐन 
लागू भएपिछ गिरन ु
उपयकु्त हनेु 

२८)  

शेड यिुनयनमा संलग्न 
पदािधकारी तथा 
सदःयह ले पालना 
गनुर्पन आचरणका 

ूशासन सधुार सझुाव 
आयोगको ूितवेदन, 
२०७० 

हनु बाँकी 
 

समान्य ूशासन 
मन्ऽालयबाट  मसौदा र 
परामशर्पिछ तजुर्मा 
गिरन ुपन 
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िनयमह  तयार गरी 
लागू गन 

२९)  
सरकारी कमर्चारीह को 
सेवा िनवृ  हनेु उमेर 
बढाउने 

ूशासन सधुार सझुाव 
सिमितको ूितवेदन 
२०७० 

साठी बषर् ूःतािवत 
गिरएको  

३०)  
िनजामती सेवाको 
सच्चिरऽता (integrity) 
को िवकास गन

ूशासकीय पनुगर्ठन 
सिमित (बचु किमशन) 
को ूितवेदन २००९ 

परामशर्दाताबाट अध्ययन
भएको कायार्न्वयन हनु 
बाँकी

 

३१)  

मिुिःफती र उपभोक्ता 
मूल्य सूचककांको 
आधारमा ःविनिमर्त 
तलव विृध्द ूणाली लागू 
गन 

तलव आयोगको 
ूितवेदन, २०५५ 

हनु बाँकी 
  

३२)  
योगदानमा आधािरत 
िनविृ भरण कोषको 
ःथापना गन 

तलव आयोगको 
ूितवेदन, २०५५ 

ूःतािवत संघीय 
िनजामती सेवा ऐन ूदेश 
िनजामती सेवा ऐन तथा 
ःथानीय सेवा ऐनमा 
ूःतािवत भएको

 

३३)  

िनजामती सेवामा 
समावेिशता र 
सकारात्मक िवभेदको 
ूभावकािरता बिृध्द गनर् 
र लिक्षत वगर्सम्म पहुंच 
बढाउन सो  व्यवःथाको 
पनुरावलोकन गन 

Inclusion in Civil 
Service: Issues and 
Initiatives, Mr. 
Balananda Paudel, 
September 2013 
ूशासन सधुारको 
ूितवेदन, २०७० 

 

हनु बाँकी 
 
 

सामान्य ूशासन 
मन्ऽालयबाट िव  टोली 
गठन गिर गनुर् उपयकु्त 
हनेु 

३४)  
कायर्ःथललाई लिगक 
तथा अपांग मैऽी बनाउदै 
लैजान 

Study on Gender and 
Social Inclusion-
Friendly Workplace 
Policy for Civil Service, 
Purushottam Mishra 
and  Gaja Bahadur 
Rana, 2016

बमश: गिरदै लिगन ुपन  

३५)  

िनजामती सेवा िभऽ 
समावेशीकरण र 
सकारात्मक िवभेद 
सम्वन्धमा तािलम अिघ 
बढाउने 

Training Manual for 
Promotion of 
Affirmative Action in 
Civil Service, Dr. Sushil 
Pant, 2014 

तािलम मो ुलह  
तयार भएको 

लागू गन 

सेवा ूवाह र सशुासन सम्बन्धी सझुावह  

३६)  िव तुीय शासन (e-
Governance) 

ूशासन पनुःसंरचना 
आयोगको ूितवेदन, 

कायर्योजना तजुर्मा 
भएको
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सम्वन्धी दीघर्कालीन 
सोच सिहतको राि य 
रणनीित र िव तुीय 
शासन गु योजना 
तजुर्मा गन र 
कायार्न्वयन गन

२०६५ 

ूशासन सधुार सझुाव 

सिमितको ूितवेदन 
२०७० 

३७)  
एकीकृत सेवा 
केन्िह को ःथापना र 
िवःतार गन 

ूशासन सधुार 

कायार्न्वयन ूितवेदन 
२०७० 

ःथानीय तहको कायर् 
के्षऽ िभऽ परेको  

३८)  

परामशर् सेवालाई 
व्यविःथत गन र 
अनावःयक सल्लाहकार 
राख्न ेव्यवःथा िनयन्ऽण 
गन 

ूशासन सधुार सझुाव 
सिमितको ूितवेदन, 
२०७० 

हनु  बाँकी 
कायर्दल गठन गरी 
अध्ययन गनुर् ऊपयकु्त 
हनेु 

३९)  
सेवा करार सम्बन्धी 
मापदण्ड पनुरावलोकन 
गन 

ूशासन सधुार सझुाव 
सिमितको ूितवेदन, 
२०७० 

हनु बाँकी हनु बाँकी 

४०)  
सावर्जिनक सेवा ूवाह 
र बजार अनगुमन 
ूभावकारी बनाउने 

सावर्जिनक ूशासनको 
पच्चीस बषीर्य 
गु योजना अध्ययन 
ूितवेदन, २०५५ 

भैरहेको अनगुमन कायर्योजना 
बनाइन ुपन 

४१)  

सरकारी कायार्लयको 
कायर्सम्पादनको 
िनयिमत उपभोक्ता 
सवक्षण गन र 
कमर्चारीको 
मूल्यांकनमा 
सेवामाहीह लाई संलग्न 
गराउने 

सावर्जिनक ूशासनको 
पच्चीस बषीर्य 
गु योजना अध्ययन 
ूितवेदन, २०५५ 

ूःतािवत ऐनको 
मःयोदामा सेवामाहीको 
मूलयांकन पिन समावेश 
गिर शचुका बनाउने 
कुरा परेको 

परामशर्दाताबाट 
अध्ययन 

४२)  
कानून ारा नै 
सावर्जिनक जवाफदेिहता 
ःप  गन 

सावर्जिनक ूशासनको 
पच्चीस बषीर्य 
गु योजना अध्ययन 
ूितवेदन, २०५५ 

ूधानमन्ऽी तथा 
मािन्ऽपिरषद कायार्लय कानून िनमार्ण 

४३)  
दगुर्म के्षऽको सेवा 
ूवाहलाई ूभावकारी 
वनाउने 

ूशासन सधुार सझुाव 
सिमितको ूितवेदन, 
२०७० 

ःथानीय तहको कायर् 
के्षऽ िभऽ परेको  

४४)  
आयवुद िचिकत्सा 
पध्दितको िवकास र 
ूोत्साहन गन 

ूशासन सधुार 
आयोगको ूितवेदन, 
२०२५ 

हनु बाँकी 
आयवद र जिडबटुी 
सम्बन्धी ूािधकरण 
गठन गिरन ुउपयकु्त 
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हनेु 

४५)  सावर्जिनक िबदा 
कटौती गन  

ूशासन सधुार सझुाव 
सिमितको ूितवेदन, 
२०७० 

  

४६)  व्यवःथापन परीक्षण 
ूणालीमा सधुार गन 

नेपालमा व्यवःथापन 

परीक्षणलाई ूभावकारी 
बनाउने उपाय सम्बन्धी 
अध्ययनको ूितवेदन 
ूतापकुमार पाठक,  

मागर् २०७१ 

 

भैरहेको  

४७)  
िनिज के्षऽबाट हनेु 
ॅ ाचारलाई कानूनको 
दायरामा ल्याउने 

ूशासन सधुार सझुाव 
सिमितको ूितवेदन, 
२०७० 

हनु बाँकी  

४८)  

आिथर्क सहायता चन्दा 
परुःकार लाई मापदण्ड 
वनाई िदने र पाउनेको 
िववरण सावर्जिनक गन 

ूशासन सधुार सझुाव 
सिमितको ूितवेदन, 
२०७० 

हनु बाँकी 
कायर्दल गठन गरी 
अध्ययन गनुर् उपयकु्त 
हनेु 

४९)  
सावर्जिनक 
संःथानह को 
सू ढीकरण गन 

संःथान सधुार सझुाव 
सिमितको ूितवेदन, 
२०६३  

भैरहेको कायर्योजना तजुर्मा गरी 
कायार्न्वयन गिरन ुपन 

 
नोट  ूशासन सधुार आयोग÷सिमितको ूितवेदनह मा उिल्लिखत िसफािरसह  अध्ययन गरी समसामियक 
िवषयह लाई सम्बोधन गद लान ुउपयकु्त हनु ेदेिखन्छ . 
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अनसूुचीह  

अनसूुची  - १ 

संघीय िनजामती सेवाको गठन, स ालन र सेवाका शतर्ह को व्यवःथा 
गनर् बनेको िवधेयक18 

ूःतावनाः िनजामती सेवालाई ःवच्छ, सक्षम, िनंपक्ष, पारदशीर्, जनउ रदायी र सहभािगतामूलक 
बनाउदै राज्यबाट ूा  हनेु सेवा सिुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सिुनि त गनर्, 
व्यावसाियक, अनशुािसत र मयार्िदत संघीय िनजामती सेवाको गठन, स ालन र सेवाको शतर् 
सम्बन्धी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकाले,  

नेपालको संिवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोिजमको व्यवःथािपका–संसदले यो 
ऐन बनाएको छ । 

पिरच्छेद – १ 

ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम “संघीय िनजामती सेवा ऐन, २०७४”  
रहेकोछ। 

 (२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “अिख्तयारवाला” भ ाले दफा १२ बमोिजम िनयिुक्त गनर् सक्ने अिधकारी सम्झन ु
पछर्।  

(ख) “कायार्लय ूमखु”  भ ाले तोिकएको कायार्लयको ूमखु कमर्चारी सम्झन ु पछर्। 

(ग) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयममा 
तोिकएको वा तोिकए बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

(घ) “िनजामती कमर्चारी” भ ाले संघीय िनजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यिक्त 
सम्झन ुपछर् ।  

(ङ) “िनजामती िकतावखाना” भ ाले िनजामती कमर्चारीको अिभलेख राख्न े िनकाय भ े 
सम्झन ुपछर् । 

                                                            
18 सरोकारवालासगँ छलफल गरी अि तम प िदनु पन 



180 
 

 (च) “िनजामती सेवा” भ ाले दफा ४ बमोिजम गिठत संघीय िनजामती सेवा  सम्झन ु
पछर् ।  

(छ) “िनजामती कमर्चारी यिुनयन” भ ाले दफा १२० बमोिजम गिठत िनजामती 
कमर्चारीको यिुनयन सम्झन ुपछर् । 

(ज) “नैितकपतन” भ ाले जालसाजी, िकत, ठगी, लागूऔषध कारोवार, मिुा िनमर्लीकरण, 
परुाताित्वक वःत ु बेचिवखन, मानव बेचिवखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जवरजःती 
करणी, चोरी वा आगजनी जःता अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई सम्झन ु
पछर् । 

(झ) “पिरवार” भ ाले िनजामती कमर्चारीसँग बःने तथा िनज आफले पालन पोषण गनुर्पन 
पित, प ी, छोरा, छोरी, धमर्पऽु, धमर्पऽुी, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा सम्झन ुपछर् र 
सो शब्दले िनजको बाजे, बज्यै र सासू, ससरुालाई समेत जनाउँछ ।  

(ञ) “मन्ऽालय”  भ ाले सामान्य ूशासन मन्ऽालय वा कमर्चारी ूशासन सम्वन्धी 
केन्िीय िनकाय सम्झन ुपछर् । 

(ट) “िवभागीय ूमखु”  भ ाले तोिकएको अिधकारी सम्झन ुपछर् । 

(ठ) “िवशेष  पद” भ ाले िवशेष ूकृितको काम, कतर्व्य र उ रदाियत्व भएको र िवशेष 
योग्यता चािहने पद सम्झन ुपछर् । 

(ड) “सजाय िदने अिधकारी” भ ाले दफा ९१ बमोिजम िवभागीय सजाय िदने अिधकारी 
सम्झन ुपछर् । 

(ढ) “ःथायी आवासीय अनमुित” भ ाले िवदेशी मलुकुले कुनै शतर् तोकी वा नतोकी सो 
मलुकुमा ःथायी पले बसोबास गनर् पाउनेगरी नेपाली नागिरकलाई उपलब्ध 
गराएको डाइभरिसटी इिममने्ट िभसा (डी.भी.),परमानेन्ट रेिजडेन्ट िभसा (पी.आर.) 
वा मीन काडर् सम्झन ुपछर् र सो शब्दले नेपाली नागिरकलाई िवदेशमा ःथायी पमा 
बसोबास गनर् िदइएको जनुसकैु नामको ःथायी आवासीय अनमुितलाई समेत 
जनाउँछ। 

(ण) “ःथायी पद” भ ाले िनविृ भरण वा योगदानमा आधािरत िनविृ भरण पाउने र म्याद 
नतोिकएको संघीय िनजामती सेवाको पद सम्झन ुपछर् । 

३. िनजामती सेवा सम्बन्धी केन्िीय िनकायः (१) िनजामती सेवाको गठन, स ालन र सेवा 
शतर्ह  तथा िनजामती कमर्चारीको व्यवःथापन र स ालनका सम्बन्धमा मन्ऽालयले 
िनजामती सेवा सम्बन्धी केन्िीय िनकायको पमा काम गनछ ।   
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(२) यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयममा उल्लेख भए देिख बाहेक 

िनजामती ूशासन सम्बन्धी काम मन्ऽालयको नीितगत ःवीकृित िबना गनर् पाइने छैन। 

पिरच्छेद - २ 

िनजामती सेवाको गठन 

४. िनजामती सेवाको गठनः (१) नेपाल सरकारले देहाय बमोिजमका िनजामती सेवाह को गठन 
गनछः- 

(क)  नेपाल आिथर्क योजना तथा तथ्या  सेवा, 

(ख)  नेपाल इिन्जिनयिर  सेवा, 

(ग)  नेपाल कृिष सेवा, 

(घ)  नेपाल न्याय सेवा, 

(ङ)  नेपाल पररा  सेवा, 

(च)  नेपाल ूशासन सेवा, 

(छ)  नेपाल लेखा परीक्षण सेवा, 

(ज)  नेपाल वन सेवा, 

(झ)  नेपाल िविवध सेवा, 

(ञ) नेपाल िशक्षा सेवा, र 

(ट) नेपाल ःवाःथ्य सेवा । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सेवा अन्तगर्त तोिकए बमोिजमका समूह तथा 
उपसमूह रहन सक्नेछन ्। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सेवामध्ये नेपाल न्याय सेवा, नेपाल पररा  सेवा, 
नेपाल लेखा परीक्षण सेवा र नेपाल ःवाःथ्य सेवा बाहेक अन्य सेवाको राजपऽाि त िविश  
ौेणीमा सेवा वा समूह रहने छैन । 

 (४) उपदफा (३) बमोिजमको नेपाल न्याय सेवा, नेपाल पररा  सेवा, नेपाल लेखा 
परीक्षण सेवा र नेपाल ःवाःथ्य सेवाका राजपऽाि त ूथम ौेणीका कमर्चारीह  सोही सेवा 
बाहेकको सेवाको राजपऽाि त िविश  ौेणीको पदमा बढुवाको लािग उम्मेदवार हनु पाउने 
छैन ।  
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(५) सेवा, समूह तथा उपसमूहमा रहने पदह का लािग आवँयक न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

५. ौेणी र तहः (१) िनजामती सेवाको नेपाल ःवाःथ्य सेवा बाहेकका सेवाह मा देहाय 
बमोिजमका ौेणीह  रहनेछनः- 

 राजपऽाि त   राजपऽ अनि त 

 िविश              ूथम  

 ूथम    ि तीय   

 ि तीय    ततृीय 

 ततृीय      चतथुर् 

     पाँच   

(२) यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत ौेणीिवहीन पदमा कायर्रत िनजामती 
कमर्चारीह ले ौेणीमा आव  हनु चाहेमा त्यःता कमर्चारीह लाई तोिकए बमोिजम राजपऽ 
अनि त पाँच  ौेणीमा कायम गिरने छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमका ौेणीमा देहाय बमोिजमका तहह  रहने छनः-  
 ौेणी तह 

राजपऽाि त िविश  पन्ी  

चौध  

ूथम तेह  

बाह  

ि तीय एघार  

दश
ततृीय नव

आठ
राजपऽ अनि त ूथम सात

छैट
ि तीय पाँच

चौथो
ततृीय 

चतथुर् 
पाँच  
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(४) उपदफा (३) बमोिजमका ौेणीका तल्लोतहमा ५ वषर् सेवा अविध परुा गरेका 
र दफा (#$) बमोिजमको नकारात्मक सूचीमा नपरेको कमर्चारी सोही ौेणीको मािथल्लो 
तहमा ःवत: तह विृ  हनेुछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम तहविृ  गदार् ौेणी नाघ्नेगरी गिरनेछैन । 

(६) उपदफा (४) बमोिजम हनेु तहविृ लाई बढुवा मािनने छैन । 

(७) एउटै ौेणी िभऽका तहह को पदनाम र कायर्िजम्मेवारी एउटै हनेुछ । 

(८) िनजामती सेवाका िविभ  ौेणीह मा तोिकए बमोिजमका िवशेष  पद लगायत 
िविभ  ूािविधक तथा ूशासिनक पदह  रहन सक्ने छन ्। 

 (९) िनजामती सेवामा तोिकए बमोिजमका ौेणीिवहीन पदह  रहन  
सक्नेछन ्।  

६. कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या नः (१) नेपाल सरकारले ःवीकृत 
गरेको संगठनको कायर्िववरणको आधारमा ूत्येक सम्बिन्धत संगठनको ूमखुले संगठनका 
लािग ःवीकृत पदह को कायर्िववरण बनाई लागू गनुर् पनछ । त्यःतो कायर्िववरणमा 
ूत्येक पदको काम, कतर्व्य, उ रदाियत्व र अिधकार समेत उल्लेख गनुर् पनछ ।  

तर राजपऽाि त िविश  ौेणीका पदको कायर्िववरण नेपाल सरकारले ःवीकृत गरे 
बमोिजम हनेुछ । 

 (२) िनजामती कमर्चारीलाई पदःथापन गदार् िनजको कायर्िववरण समेत उपलब्ध 
गराउन ुपनछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम उपलब्ध गराइएको कायर्िववरणको आधारमा 
सम्बिन्धत सपुरीवेक्षेकले मातहतका कमर्चारीसँग कायर्सम्पादन सम्झौता गरी काममा 
लगाउन सक्नेछ। 

 तर िवभागीय ूमखु, कायार्लय ूमखु र आयोजना ूमखुसँग भने अिनवायर् पमा 
कायर्सम्पादन सम्झौता गनुर् पनछ ।   

 (४) कायर्सम्पादन मूल्या न गदार् कायर् ूगितको आधारमा "कमजोर", 
"सन्तोषजनक", "राॆो" र "उ म" गरी चार वटा ःतरमा वगीर्करण गरी  गनुर् पनछ । 

 (५) उपदफा (४) बमोिजम ःतर िनधार्रण गदार् पचास ूितशतभन्दा कम ूगित 
भएकोमा "कमजोर", पचासदेिख चौह र ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "सन्तोषजनक", 
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पचह रदेिख उनानव्वे ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "राॆो" र नब्बे ूितशतदेिख मािथ ूगित 
भएकोमा "उ म" ःतरको ूगित मािननेछ ।  

 (६) सपुरीवेक्षकले गरेको मूल्या नमा िच  नबझेुमा पनुरावलोकनको लािग 
कायार्लय ूमखु वा िवभागीय ूमखु समक्ष िनवेदन िदन सिकनेछ। यसरी ूा  िनवेदनका 
आधारमा कायार्लय ूमखु वा िवभागीय ूमखुले पनुरावलोकन गरी सोको जानकारी 
सपुरीवेक्षक र सम्बिन्धत कमर्चारीलाई िदनपुन छ ।   

 (७) कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या न सम्बन्धी अन्य 
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

पिरच्छेद-३ 

िनजामती सेवाको पदपूितर् 

७. दरबन्दी सजृनाः (१) िनजामती सेवामा रहने पदह को दरवन्दी तोिकए बमोिजम सजृना 
हनेुछ । 

(२) कुनै सरकारी कायार्लय ःथापना गदार् संगठन संरचना वा दरबन्दी िनधार्रण गनर् 
वा त्यःतो संगठन संरचना वा दरबन्दीमा पनुरावलोकन वा हेरफेर गनर् सम्बिन्धत मन्ऽालय 
वा केन्िीय िनकायले संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण गनुर् पनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गदार् कायार्लयको कायर् ूकृित र कायर्बोझ 
िव षेण गरी दरबन्दी िसजर्ना, पनुरावलोकन वा हेरफेर गनुर्पन कारण, औिचत्य र उपलब्ध 
मानव ॐोत समेतका आधारमा गनुर् पनछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गिरसकेपिछ सम्विन्धत मन्ऽालय वा केन्िीय 
िनकायले अथर् मन्ऽालयको सहमित िलई मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ र मन्ऽालयले सोको 
औिचत्यको आधारमा मूल्यांकन गरी तीस िदनिभऽ राय सिहत िनणर्यको लािग नेपाल 
सरकार समक्ष पेश गनुर् पनछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम नेपाल सरकारबाट दरवन्दी ःवीकृत भएपिछ 
मन्ऽालयले िनजामती िकतावखानामा पद दतार् गरी सोको जानकारी सम्बिन्धत मन्ऽालय वा 
केन्िीय िनकायमा िदन ुपनछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम िनजामती िकतावखानामा पद दतार् भएपिछ माऽ त्यःतो 
पद पूितर् गनर् सिकनेछ । 

(७) अःथायी ूकृितका आयोग, सिमित, िनकाय, सिचवालय वा जनुसकैु िकिसमका 
कायार्लयमा ःथायी दरबन्दी सजृना गिरने छैन । 
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८. िनजामती सेवाको पदपूितर्ः (१) िनजामती सेवाको िविश  ौेणीको पद दफा २८ बमोिजम र 
नेपाल ःवाःथ्य सेवा बाहेकका सेवाका देहायका पदह  देहाय बमोिजम पूितर् गिरनेछः- 

पद 
 

खलुा 
ूितयोिगता ारा 

अन्तर सेवा 
ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा 

बढुवा ारा 
आन्तिरक 

ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा 

ज्ये ता ारा 

(क) ौेणीिविहन १००% - - - 

(ख) 
राजपऽ अनि त 
पाँचौ ौेणी 

- - - - 

(ग) 
राजपऽ अनि त 
चतथुर् ौेणी 

- - - - 

(घ) 
राजपऽ अनि त 
ततृीय ौेणी 

- - - - 

(ङ) 
राजपऽ अनि त 
ि तीय ौेणी 

- - २०% - 

(च) 
राजपऽ अनि त 
ूथम ौेणी 

७०% - १०% २०%

(छ) 
राजपऽाि त ततृीय 

ौेणी 
७०% - १०% २०%

(ज) 
राजपऽाि त 
ि तीय ौेणी 

- 
१०% 

२०% ७०%

(झ) 
राजपऽाि त ूथम 

ौेणी 
- 

१०% 
२०% ७०%

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ज्ये ता ारा हनेु बढुवा र 
अन्तर सेवा ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा हनेु पदपूितर्का लािग छु ाइएको सबै वा केही 
पदमा उपयकु्त उम्मेदवार नभई पदपूितर् हनु नसक्ने भएमा त्यःतो पद आगामी वषर्को 
िव ापनमा आन्तिरक ूितयोिगता ारा पूितर् गिरनेछ ।  

(३) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजम 
ज्ये ता ारा बढुवा गदार् कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट संघ, 
ूदेश वा ःथानीय तहमा समायोजन भएका कमर्चारी समायोजन हुँदाको बखतको सेवा, समूह 
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वा उपसमूह अन्तगर्तको पदभन्दा एक ौेणी मािथको पदमा बढुवाको लािग सम्भाव्य 
उम्मेदवार हनु सक्नेछन ्।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन ऐन, 
२०७४ बमोिजम ूदेश वा ःथानीय तहमा समायोजन भएका िनजामती कमर्चारी समायोजन 
भएको सेवाको एक तह वा ौेणीमा बढुवा भएको रहेछ भने उपदफा (१) बमोिजमको 
ज्ये ता ारा हनेु बढुवामा सम्भाव्य उम्मेदवार हनु सक्ने छैन ।  

 (५) यस दफा बमोिजम पदपूितर्का लािग पद संख्या िनधार्रण गरी लोक सेवा 
 आयोगले िव ापन गनछ । 

(६) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यो ऐन ूारम्भ 
भएपिछ नेपाल िविवध सेवा अन्तगर्तको राजपऽ अनंिकत ूथम ौेणी कम्प्यटुर अपरेटर पद 
र राजपऽ अनंिकत ि तीय ौेणीको सहायक कम्प्यटुर अपरेटर पदमा ःथायी पदपूितर् गिरने 
छैन । त्यःता पदह  िरक्त भएमा ःवत: खारेज हनेुछन ्। 

(७) उपदफा (१) बमोिजमको ौेणीिवहीन पद िरक्त भएमा ःवतः खारेज हनेुछ। 

(८) सम्बिन्धत कायार्लयले उपदफा (७) बमोिजमको पद खारेज भएको जानकारी 
िनजामती िकताबखानामा पठाउन ुपनछ ।  

(९) उपदफा (७) बमोिजम खारेज भएका पदबाट सम्पादन गिरने कायर् न्यूनतम 
पािरौिमक तोकी संःथा वा व्यिक्तसँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउन ुपनछ। 

(१०) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवशेष ूकारको 
क्षमता चािहने र िवशेष ूकारको कायर्सम्पादन गनुर्पन ौेणीिवहीन पदह  खारेज गिरने 
छैन। त्यःता पदमा पदपूितर् सम्बन्धी व्यवःथा सम्बिन्धत सेवा सम्बन्धी िनयमावलीमा 
उल्लेख भए बमोिजम हनेुछ । 

(११) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोिजमको आन्तिरक ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा पदपूितर् गदार् िरक्त पदमध्येको बीस ूितशत पदमा राजपऽ अनि त ि तीय 
ौेणीको पदको लािग आवँयक पन न्यूनतम शैिक्षक योग्यता र न्यूनतम सेवा अविध पूरा 
गरेको राजपऽ अनि त पाँच  ौेणी वा ौेणीिवहीन पदमा कायर्रत कमर्चारीबाट ूितःपधार् 
गराई पदपूितर् गनुर् पनछ र बाँकी िरक्त पद ःवतः खारेज भएको मािननेछ ।  

  (१२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनजामती सेवालाई 
समावेशी बनाउन खलुा ूितयोिगता ारा पूितर् हनेु पदमध्ये पतालीस ूितशत पद छु ाई सो 
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ूितशतलाई शत ूितशत मानी त्यसको पचास ूितशत पदमा मिहला माऽ र बाँकी पचास 
ूितशत पदमा आरिक्षत समूहका पु ष तथा मिहला बीच ूितःपधार् गराई पदपूितर् गिरनेछ ।  

  (१३) उपदफा (१२) बमोिजम आरिक्षत समूहका पु ष तथा मिहलाका लािग 
छु ाइएको पचास ूितशत पदलाई शत ूितशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवारह बीच 
देहाय अनसुार छु ा छु ै ूितँपधार् गराई पदपूितर् गिरनेछः- 

(क) आिदवासी जनजाित      ब ीस ूितशत 

(ख) मधेसी       स ाइस ूितशत 

(ग) दिलत       बा॑ ूितशत 

(घ) िवप  खस आयर्      बा॑ ूितशत 

(ङ) था        पाँच ूितशत 

(च) अपा ता भएका व्यिक्त     पाँच ूितशत 

(छ) िपछिडएको क्षेऽ      चार ूितशत 

(ज) मिुःलम       तीन ूितशत 

  (१४) उपदफा (१२) बमोिजम आरिक्षत वगर्का मिहलाका लािग माऽ छु ाइएको  
पचास ूितशत पदलाई शत ूितशत मानी देहायका समूहका मिहला उम्मेदवारह वीच देहाय 
अनसुार छु ा छु ै ूितःपधार् गराई पदपूितर् गिरनेछः- 

 (क) खस आयर्       एकतीस ूितशत 

 (ख) आिदवासी जनजाित      बाइस ूितशत 

 (ग) मधेसी       बीस ूितशत 

 (घ) दिलत       दश ूितशत 

 (ङ) था        पाँच ूितशत 

 (च) अपा ता भएका व्यिक्त     पाँच ूितशत 

 (छ) िपछिडएको क्षेऽ      चार ूितशत 

 (ज) मिुःलम       तीन ूितशत 

   (१५) उपदफा (१२), (१३) र (१४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
आरक्षणको सिुवधा एक व्यिक्तले सेवा अविधभरमा एक पटक माऽ िलन पाउनेछ । 
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   (१६) यस दफामा अन्यऽ जनु सकैु कुरा लेिखएको भए तापिन एउटै व्यिक्त 
एकभन्दा बढी समूहबाट आरक्षणको सिुवधा िलन पाउने अवःथा रहेछ भने िनजले त्यःता 
समूहह  मध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट आरक्षणको सिुवधा िलन सक्नेछ । 

 तर मिहला उम्मेदवारले उपदफा (१४) बमोिजमको आरक्षण सिुवधा िलएकै 
आधारमा उपदफा (१३) बमोिजमको आफूसंग सम्बिन्धत एउटा समूहबाट आरक्षण सिुवधा 
िलन बाधा परेको मािनने छैन ।  

(१७) यस ऐन तथा ूचिलत कानूनमा अन्यऽ जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता पिन 
यस दफा बमोिजमको आरक्षण सिुवधा आिथर्क र सामािजक अवःथा कमजोर भएको र 
ःवदेशी सरकारी वा सामदुाियक वा ूचिलत कानूनमा तोिकए बमोिजमको "क" र "ख" 
ौेणी बाहेकको संःथागत िव ालयबाट माध्यिमक तथा उच्चमाध्यिमक िशक्षा पूरा गरेको 
उम्मे ारलाई ूाथिमकता िनधार्रण गरी ःप  मापदण्ड बनाई लागू गिरनेछ।  

  तर यो उपदफा बमोिजमको व्यवःथाले अपा ता भएका व्यिक्तले दफा (१३) र 
(१४) बमोिजमको अपा ता भएका व्यिक्तका लािग व्यवःथा गिरएको आरक्षणमा सम्भाव्य 

उम्मेदवार हनु बाधा परेको मािनने छैन ।  

(१८) यस दफा बमोिजम अपांगता भएका व्यिक्तको समूहबाट आरक्षण पाउन 
सम्बिन्धत उमेदवारले परीक्षाका लािग बझुाउने आवेदनसंगै नेपाल सरकारले तोकेको 
मेिडकल बोडर्बाट ूा  तोिकएको ःतरको अपांगताको ूमाणपऽ पेश गनुर् पनछ । 

 (१९) उपदफा (१३) र (१४) वमोिजमको आरिक्षत समूह सम्बन्धी अन्य 
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  

 (२०) उपदफा (१३) वा (१४) बमोिजम कुनै पिन समूहका लािग छु ाइएको 
पदमा जनु वषर्को लािग िव ापन भएको हो सो वषर् हनेु िव ापनमा उपयकु्त उम्मेदवार 
उपलब्ध हनु नसकेमा त्यःतो पद सोही वषर् िव ापन गिरएको तत ्तत ्उपदफा अन्तगर्तका 
अन्य आरिक्षत समूहह को उम्मेदवार मध्येबाट योग्यताबमको आधारमा पदपूितर् गिरनेछ ।  

(२१) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१३) र 
(१४) को खण्ड (च) बमोिजम िनधार्िरत ूितशतको पद कुनै खास ूकृितको कामको लािग 
तोिकए बमोिजमका अपा ता भएका व्यिक्तह  बीच माऽ ूितःपधार् गनर् पाउने गरी 
ूितःपधार्त्मक परीक्षा ारा पूितर् गनर् सिकनेछ । 

(२२) उपदफा (१३) र (१४) बमोिजम ूितशत िनधार्रण गदार् एक ूितशत भन्दा 
कम घता  (ृयाक्सन) आएमा त्यःतो घता  जनु समूहको हकमा घता  आएको हो सो 
भन्दा लग ै पिछको समूहमा सद जानेछ । 
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(२३) उपदफा (१३) र (१४) बमोिजम िनधार्रण गिरएको ूितशत ारा पदपूितर् 
गन व्यवःथा आवँयकतानसुार पनुरावलोकन गनर् सिकनेछ । 

(२४) उपदफा (१३) र (१४) बमोिजमको ूितशत बमोिजम पद सङ्ख्या िनधार्रण 
गदार् कुनै िववाद आएमा लोक सेवा आयोगको िनणर्य अिन्तम हनेुछ । 

(२५) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै खास ूकृितको 
कायर् वा पदका लािग मिहलाले माऽ ूितःपधार् गनर् पाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी पद तोक्न सक्नेछ ।  

ःप ीकरणः यःता पदमा पदपूितर् गदार् उपदफा (१२) बमोिजम मिहला समूहका लािग छु ै 
ूितशत िनधार्रण गनुर्पन छैन ।  

(२६) उपदफा (१) बमोिजमको आन्तिरक ूितयोिगता ारा पदपूितर् हनेु पदमा सो 
पदमा बढुवाका लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरेको संघीय िनजामती 
सेवा र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट संघ, ूदेश वा 
ःथानीय तहमा समायोजन भएको जनुसकैु सेवा, समूह वा उपसमूहको एक ौेणी मनुीको पद 
वा एक ौेणी मनुीको पद सरहको तहको पदमा दफा ३० बमोिजमको सेवा अविध पूरा 
गरेको कमर्चारी उम्मेदवार हनु सक्नेछ। 

(२७) उपदफा (१) बमोिजमको अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पदपूितर् हनेु पदमा 
लोक सेवा आयोग वा ूदेश लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयकु्त भएको ूदेश 
िनजामती सेवा वा ःथानीय सेवाका कमर्चारी र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम 
िनजामती सेवाबाट ूदेश वा ःथानीय तहमा समायोजन भई सोही सेवामा एक तह बढुवा 
िलई ःथायी समायोजन भएको जनुसकैु सेवा समूहको एक ौेणी मनुीको पद वा एक ौेणी 
मनुीको पद सरहको तहको पदमा दफा ३० बमोिजमको सेवा अविध पूरा गरेको र बढुवा 
हनेु पदको लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरेको कमर्चारी उम्मेदवार हनु 
सक्नेछ। 

(२८) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) 
बमोिजम खलुा र अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पूितर् हनेु पदमा िनवलम्वन भएको कमर्चारी 
िनलम्वन भएको अविधभर र दफा ८६ बमोिजम िवभागीय कारवाहीमा परेका कमर्चारी 
कारवाहीमा परेको अविधभर सम्भाव्य उम्मेदवार हनु सक्ने छैन ।  

(२९) िनजामती कमर्चारीले गनुर्पन कामको लािग कुनै पिन व्यिक्तलाई ज्यालादारी 
वा करारमा िनयिुक्त गनर् पाइने छैन । 
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तर नेपाल ःवाःथ्य सेवाको कुनै िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर् अध्ययन वा असाधारण 
िवदामा रहेको कारण ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनर् किठनाइ परेमा नेपाल सरकारले त्यःतो 
िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर् िवदामा  बसेको अविधभरको लािग िनजको पदमा योग्यता ूा  
िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर्लाई करार सेवामा काममा लगाउन सक्नेछ ।  

(३०) िनजामती सेवाको पदपूितर् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ।  

९. पदपूितर्का लािग माग गनः (१) िनजामती सेवाको कुनै पद िरक्त भएमा लोक सेवा आयोगले 
िव ापन गन िमितभन्दा कम्तीमा एक मिहना अिघ लोक सेवा आयोगमा पगु्ने गरी 
मन्ऽालयले पदपूितर्का लािग माग पठाई सेवा स ालन गन िनकायलाई समेत जानकारी 
गराउन ु पनछ । सो अविधिभऽ माग नपठाउने िजम्मेवार पदािधकारीलाई िवभागीय 
कारबाही गिरनेछ। 

  (२) मन्ऽालयले िनजामती सेवाको पदपूितर्का लािग माग गदार् सो अविधसम्म िरक्त 
हनु आएका पद र सो आिथर्क वषर्िभऽ अिनवायर् अवकाश तथा बढुवाबाट िरक्त हनेु पद 
समेत यिकन गरी माग गनछ । 

(३) पदपूितर्का लािग माग गन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

१०. पदपूितर्मा बन्देजः िनजामती सेवाको पदमा यस ऐनमा व्यवःथा भएदेिख बाहेक अन्य 
तिरकाबाट पदपूितर् गिरने छैन ।  

११. लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयिुक्त हनेुः खलुा, आन्तिरक वा अन्तर सेवा 
ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पूितर् हनेु पदमा लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयिुक्त 
गिरनेछ। 

१२. िनयिुक्त र पदःथापनः (१) िनजामती सेवाको राजपऽाि त पदमा नेपाल सरकारले िनयिुक्त 
गनछ र त्यःतो िनयिुक्तको सूचना नेपाल राजपऽमा ूकाशन गिरनेछ । 

(२) िनजामती सेवाको राजपऽ अनि त पदमा िवभागीय ूमखु वा कायार्लय ूमखुले 
िनयिुक्त गनछ । 

(३) िनजामती कमर्चारीको पदःथापन गदार् लोक सेवा आयोग वा बढुवा सिमितले 
िसफािरस गरेको अिन्तम एकमु  योग्यता सूचीको योग्यताबमका आधारमा गिरनेछ ।  

(४) िनजामती कमर्चारीको िनयिुक्त र पदःथापन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ।   

१३. व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल): िनजामती सेवामा िनयिुक्त भएका कमर्चारीले िनयिुक्त भएको 
एक मिहनािभऽ आफ्नो व्यिक्तगत िववरण तयार गरी कायर्रत कायार्लयमा पेश गनुर् पनछ। 
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त्यःतो व्यिक्तगत िववरण सम्बिन्धत कायार्लय ूमखुले ूा  गरेको पन्ी िदनिभऽ िनजामती 
िकतावखानामा पठाउन ु पनछ । िनजामती िकतावखानाले व्यिक्तगत िववरण ूा  भएको 
िमितले पन्ी िदनिभऽ दतार् गरी अिभलेख राख्नछे । 

 ःपि करणः- यस दफाको ूयोजनको लािग "व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल)" भ ाले िनजामती  
कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण अिभलेख गन गरी नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको 
ढाँचाको अिभलेखलाई सम्झन ुपदर्छ ।   

१४. उम्मेदवार हनुको लािग अयोग्यताः देहायको व्यिक्त िनजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हनु 
सक्ने छैनः- 

(क) राजपऽ अनि त र ौेणीिवहीन पदमा अठार वषर् उमेर पूरा नभएको,  

(ख) राजपऽाि त पदमा एक्काइस वषर् उमेर पूरा नभएको,  

(ग) पु ष उम्मेदवारको हकमा पतीस वषर् र मिहला उम्मेदवारको हकमा चालीस वषर् 
उमेर पूरा भएको, 

 तर, 

(१) भतूपूवर् सैिनक वा ूहरी िनयिुक्त हनेु भनी तोिकएको िनजामती सेवाको पदमा 
चालीस वषर् ननाघेको व्यिक्त उम्मेदवार हनु सक्नेछ । 

(२) िनजामती सेवाको बहालवाला र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम 
िनजामती सेवाबाट ूदेश वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीको 
हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन। 

(३) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको नव  र एघारौ तहको पदमा पैतालीस वषर् र अन्य 
तहको पदमा चालीस वषर् ननाघेको व्यिक्त  उम्मेदवार हनु सक्नेछ । 

(घ) अपा ता भएको व्यिक्तको हकमा चालीस वषर् उमेर पूरा भएको, 

(ङ) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गिरएको, 

(च) गैरनेपाली नागिरक, 

(छ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको, 

(ज) िवदेशी ःथायी आवासीय अनमुित ूा  गरेको । 

१५. पदािधकार र िजम्मेवारीः (१) देहायको अवःथामा िनजामती कमर्चारीको आफ्नो पद 
मािथको पदािधकार कायम रहनेछः- 
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 (क) आफ्नो पदमा कामकाज गिररहँदासम्म । 

 (ख) अक  पदमा स वा भई कायर्भार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म ।  

 (ग) िवदामा रहेको अविधभर । 

 (घ) िनलम्वनमा रहेको अविधभर ।  

 (ङ) कुनै पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको अविधभर । 

 (च) काजमा खिटएको अविधभर  ।  

 (२) देहायको अवःथामा बाहेक कुनै िनजामती कमर्चारीलाई िजम्मेवारी निदई साठी 
िदनभन्दा बढी अविधसम्म राख्न सिकने छैनः- 

  (क)  लामो िवदामा रहेकोमा । 

  (ख)  िनलम्बन भएकोमा । 

 (३) उपदफा (२) िवपिरत कुनै िनजामती कमर्चारीलाई पदीय िजम्मेवारी निदई 
राखेमा िजम्मेवारी िदई काममा लगाउन ु पन दाियत्व भएको पदािधकारीलाई िवभागीय 

कारबाही हनेुछ।  

१६. शपथमहणः पिहलो पटक िनयिुक्त भई आफ्नो कायर्भार सम्हाल्न ु अिघ ूत्येक िनजामती 
कमर्चारीले तोिकए बमोिजम शपथ महण गनुर्पन छ । 

१७. परीक्षणकालः (१) िनजामती सेवाको पदमा िनयिुक्त गदार् एक वषर् परीक्षणकालमा रहने गरी 
गिरनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको परीक्षणकालमा िनजको काम सन्तोषजनक नभएमा 
िनजको िनयिुक्त बदर गनर् सिकनेछ ।  

 (३) परीक्षणकालमा िनयिुक्त बदर नगिरएका िनजामती कमर्चारीको िनयिुक्त 
 परीक्षणकाल समा  भएपिछ ःवतः सदर भएको मािननेछ । 

 तर सरकारी सेवामा एक पटक परीक्षण काल पूरा गरेको कमर्चारीलाई पनुः 
परीक्षण कालमा रािखने छैन । 

१८. मखु्य सिचव र सिचवको पदाविधः मखु्य सिचवको पदाविध तीन वषर् र सिचवको पदाविध 
पाँच वषर्को हनेुछ । 

 ःप ीकरणः यस दफाको ूयोजनको लािग “सिचव” भ ाले िविश  ौेणीको जनुसकैु पदमा 
रहेको िनजामती कमर्चारी सम्झन ुपछर् । 
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१९. कायम मकुायम र िनिम ः (१) िवभागीय ूमखु वा कायार्लय ूमखुको पद  िरक्त भएमा वा 
त्यःतो पदमा बहालवाला कमर्चारी पन्ी िदनभन्दा बढी समयसम्म िबदामा बसेमा, िवदा 
ःवीकृत नगराई सात िदनभन्दा बढी अविध कायार्लयमा अनपुिःथत भएमा वा ूचिलत कानून 
बमोिजम िनलम्बनमा रहेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लािग समानःतर वा 
बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक ौेणी मिुनको िनजामती कमर्चारीलाई 
बढीमा छ मिहनाको लािग कायम मकुायम मकुरर गनर् सिकनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै पदमा कायम मकुायम मकुरर गिरसकेपिछ 
 सोही कमर्चारीलाई पनुः सोही पदमा कायम मकुायम मकुरर गनर् सिकने छैन । 

 (३) उपदफा (१) िवपिरत कुनै िनजामती कमर्चारीलाई कायम मकुायम मकुरर 
गरेमा  िनजले  सो पदमा रहँदा खाइपाई आएको तलव, भ ा र अन्य सिुवधा वापतको 
रकम कायम मकुायम मकुरर गन पदािधकारीबाट असलु उपर गिरनेछ । 

 (४) कुनै कायार्लयको ूमखु कुनै कारणले कायार्लयमा अनपुिःथत भएमा िनज 
मातहतको दरबन्दी वा िवशेष दरबन्दीिभऽको वा िरक्त दरबन्दीमा काजमा खिटएको 
िनजामती कमर्चारीमध्ये विर तम ्कमर्चारीले िनजको िनिम  जनाई दैिनक कायर् स ालन 
गनुर्पन छ । 

ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “दैिनक कायर् स ालन” भ ाले आिथर्क 
दाियत्व पन कायर्, अधर् न्याियक ूकृितको कायर् र कायार्लय ूमखुले आफैले गनुर्पन कायर् 
बाहेक त्यःतो पदले दैिनक पमा सम्पादन गनुर्पन सामान्य ूशासिनक कायर् सम्झन ुपछर्। 

पिरच्छेद-४ 

िजम्मेवारी र उ रदाियत्व 

२०. कायार्लय ूमखुको िजम्मेवारीः  कायार्लय ूमखु देहायका िवषयमा िजम्मेवार हनुपुन छः- 

(क)  आफ्नो कायार्लयको कामलाई ःवच्छ, िनंपक्ष र पारदशीर् बनाई सेवा ूवाहलाई 
सरल, सहज र ूभावकारी बनाउने,  

(ख) आफ्नो कायार्लयलाई व्यविःथत र िनयिमत गनर् आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली कायम 
गन, 

(ग) कायार्लयमा िढलासःुती, अिनयिमतता, अनशुासनहीनता र लापवार्ही हनु निदने,   

(घ) सेवा ूवाहको लािग आवँयक ॐोत साधनको व्यवःथा िमलाउने, 
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(ङ) सेवा ूवाहमा िनरन्तर सधुार, सजृनशीलता र नवूवतर्नको पहल र ूोत्साहन  

गन । 

२१. िनजामती कमर्चारीको जवाफदेहीः (१) िनजामती कमर्चारीले सेवामाहीूित िश  र मयार्िदत 
व्यवहारका साथ जवाफदेहीपूवर्क कायर्सम्पादन गनुर् पनछ ।  

(२) िनजामती कमर्चारीको लापवार्ही वा िढलासःुतीको कारणले सेवामाहीलाई 
हािननोक्सानी पगु्न गएमा त्यसको मनािसब क्षितपूितर् सम्बिन्धत कमर्चारीले व्यहोनुर् पनछ।  

(३) क्षितपूितर् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

२२. िनजामती कमर्चारीको उ रदाियत्वः सरकारी कामको िसलिसलामा िनजामती कमर्चारीमा  
देहाय बमोिजमको उ रदाियत्व रहनेछः- 

 (क) आफूले सम्पादन गरेको कामका लािग संिवधान र कानून ूित । 

 (ख) आफूलाई अिख्तयारी िदने अिधकारी वा कायार्लय ूमखु ूित । 

(ग) आफूले गरेको िनणर्य वा ूवाह गरेको सेवाबाट ूभािवत हनेु सरोकारवाला वा 
सेवामाही ूित । 

पिरच्छेद– ५ 
स वा र काज 

२३. स वा गन अिधकारः (१) िनजामती कमर्चारीलाई स वा गन अिधकार तोिकएको 
 अिधकारीलाई हनेुछ । 

तर,  

(क) एक मन्ऽालय वा अन्तगर्तको िवभाग वा कायार्लय र एक केन्िीय िनकाय वा 
अन्तगर्त कायार्लयको कमर्चारीलाई अक  मन्ऽालय वा अन्तगर्तको िवभाग वा 
कायार्लय र अक  केन्िीय िनकाय वा अन्तगर्त कायार्लयमा मन्ऽालयले स वा  
गनछ । 

(ख) नेपाल ूशासन सेवा, लेखा समूहका कमर्चारीलाई महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयले 
स वा गनछ । 

 (२) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन राजपऽाि त िविश  र 
ूथम ौेणीका कमर्चारीलाई नेपाल सरकारले स वा गनछ । 
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 (३) कमर्चारी स वा गदार् सम्भव भएसम्म बमश "क" वगर्को भौगोिलक क्षेऽबाट 
"घ" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा, "घ" वगर्को भौगोिलक क्षेऽबाट "ख" वगर्को भौगोिलक 
क्षेऽमा, "ख" वगर्को भौगोिलक क्षेऽबाट "ग" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा र "ग" वगर्को 
भौगोिलक क्षेऽबाट "क" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा चिबय पमा गिरनेछ । 

 (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सवै भौगोिलक क्षेऽमा 
पद नभएका सेवा, समूह र ौेणी वा तहका कमर्चारीह को स वा पद भएका ःथानह मा 
वःतगुत मापदण्ड बनाएर गनर् सिकनेछ ।स वा पूवर्अनमुानयोग्य हनेुछ । 

(५) राजपऽाि त िविश  र राजपऽाि त ूथम ौेणीका कमर्चारीलाई सामान्यतया 
कम्तीमा एक वषर् र सोभन्दा मिुनका कमर्चारीलाई दईु वषर् पूरा नभई अक  कायार्लयमा 
स वा गिरने छैन। 

 (६) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको अवःथामा 
राजपऽाि त ततृीय ौेणी र सोभन्दा मिुनका कमर्चारीलाई स वा गन अिधकार ूा
 अिधकारीभन्दा एक ौेणी मािथको अिधकारीको िनणर्यबाट र राजपऽाि त ि तीय ौेणीका 
कमर्चारीलाई मन्ऽालयको सहमित िलई स वा गनर् सिकनेछः- 

(क)  कुनै ःथानमा कायर्रत िनजामती कमर्चारी अशक्त भई सो ःथानमा  िनजको उपचार 
हनु नसक्ने देिखएको कुरा नेपाल सरकार ारा तोिकएको मेिडकल बोडर्ले िसफािरस 
गरेमा । 

(ख)  कुनै िनजामती कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गनुर् परेमा । 

(ग)  कुनै िनजामती कमर्चारीलाई िनज कायर्रत कायार्लयमा रािखराख्न उपयकु्त  
नभएको पयार्  आधार र कारण भएमा । 

(घ)  िनजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कायर्रत कमर्चारी 
फािजलमा परेमा । 

(७) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अध्ययन िवदामा रहेको 
 वा ःवतः िनलम्बनमा रहेको वा छ मिहनाभन्दा बढी अविधसम्म अन्य कुनै िवदामा 
रहेको  वा तीन मिहनाभन्दा बढी अविध अन्यऽ काजमा खिटएको वा कुनै खास कामको 
लािग वा कुनै खास आयोजना कायार्न्वयन गनर्को लािग खटाइने कमर्चारी कायार्लय ूमखु 
वा िवभागीय ूमखु रहेको भए मन्ऽालयको सहमित िलई सो अविधभरको लािग िवशेष पद 
िसजर्ना गरी त्यःतो पदको कमर्चारीको पदािधकार केन्िीयःतरको िनकायमा सानर्  
सिकनेछ ।  
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(८) उपदफा (५) बमोिजम अविध नपगु्दै कुनै कमर्चारीलाई स वा गनुर् परेमा 
 कुन कारणले स वा गनुर् परेको हो खलुाई सोको जानकारी मन्ऽालयलाई िदन ु
पनछ । 

(९) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन 
ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट संघमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई संघीय 
िनजामती सेवािभऽ, ूदेशमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई सम्बिन्धत ूदेश िनजामती 
सेवािभऽ र ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई सम्बिन्धत ूदेशिभऽका ःथानीय 
तहमा यसै दफा बमोिजम स वा गनर् सिकनेछ ।  

(१०) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन 
ऐन, २०७४ बमोिजम संघ, ूदेश वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई संघ, 

ूदेश वा ःथानीय तहको िमल्दो सेवा, समूह वा उपसमूहको समान ौेणी वा तहको पदमा 
देहाय अनसुार स वा गनर् सिकनेछः- 

(क) ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई ःथानीय तहमा किम्तमा तीन वषर् 
सेवा गरेपिछ ूदेशमा र ूदेशमा स वा भई किम्तमा तीन वषर् सेवा गरेपिछ वा 
ःथानीय तहमै लगातार छ वषर् सेवा गरेपिछ संघमा,  

(ख) ूदेशमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई ूदेशमा किम्तमा तीन वषर् सेवा गरेपिछ 
ःथानीय तहमा र ःथानीय तहमा स वा भई किम्तमा तीन वषर् सेवा गरेपिछ वा 
ूदेशमै लगातार छ वषर् सेवा गरेपिछ संघमा, र 

(ग)  संघमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई संघमा किम्तमा तीन वषर् सेवा गरेपिछ 
ःथानीय तहमा, ःथानी तहमा स वा भई किम्तमा दईु वषर् सेवा गरेपिछ ूदेशमा र 
ूदेशमा स वा भई किम्तमा दईु वषर् सेवा गरेपिछ वा संघबाट ःथानीय तहमा 
स वा भएपिछ सोही तहमा लगातार चार वषर् सेवा गरेपिछ संघमा ।  

 तर राजपऽाि त ूथम र िविश  ौेणीको कमर्चारीलाई समायोजन भएको संघ, ूदेश 
वा ःथानीय तहमा न्यनुतम दईु वषर् अविध सेवा गरेपिछ नेपाल सरकारले अक  
तहमा स वा गनर् बाधा परेको मािनने छैन । 

(११) उपदफा (१०) मा जनु सकैु कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको 
अवःथामा कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट संघ, ूदेश वा 
ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीको स वा गिरने छैनः- 

(क)  समायोजन भएको कमर्चारीको सेवा, समूह वा उपसमूहको ौेणी वा तहको पदसँग 
िमल्दो पद नभएको तहमा स वा गिरने छैन ।  
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(ख)  ःथानीय तहमा समायोजन भएको वा संघ वा ूदेशमा समायोजन भई तोिकएको 
अविध सेवा गरेपिछ ःथानीय तहमा स वा भएको कमर्चारीलाई िनजले नचाहाँदासम्म 
ःथानीय तहबाट ूदेश वा संघमा स वा गिरने छैन। 

(ग) ूदेशमा समायोजन भएको वा ःथानीय तहमा समायोजन भई तोिकएको अविध सेवा 
गरेर वा संघमा समायोजन भई संघ र ःथानीय तहमा तोिकएको अविध सेवा गरेर 
ूदेशमा स वा भएको कमर्चारीलाई िनजले नचाहाँदासम्म ूदेशबाट संघमा स वा 
गिरने छैन।  

(घ) संघ, ूदेश वा ःथानीय तहमा समायोजन भएपिछ उपदफा (१०) बमोिजम स वा 
भई संघमा आइपगेुको कमर्चारीलाई पनुः ूदेश वा ःथानीय तहमा स वा गिरने  
छैन । 

(ङ) संघ, ूदेश वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीले समायोजन भएको वा 
समायोजन पिछ स वा भएको संघ, ूदेश वा ःथानीय तहको सेवामा एक ौेणी वा 
तह बढुवा िलएपिछ िनजलाई अक  तहमा स वा गिरने छैन ।  

तर खण्ड (घ) र (ङ) मा गिरएको व्यवःथाबाट ूदेश िनजामती सेवा र ःथानीय 
सेवाको कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको जनुसकैु ौेणी वा तहको िरक्त ःथायी पदमा अन्य 
तिरकाबाट पदपूितर् हनु नसकेमा वा सम्बिन्धत ूदेश वा ःथानीय तहले माग गरेमा त्यःतो 
अवधीभरका लािग उक्त पदमा काम काज गनर् संघीय िनजामती सेवाबाट आवँयक 
कमर्चारी खटाउन बाधा परेको मािनने छैन ।  

 (१२) यस दफा बमोिजमको व्यवःथा िवपिरत स वा गरेमा त्यःतो स वा बदर 
गनर् सिकनेछ र त्यःतो स वा गन अिधकारीलाई िवभागीय कारवाही गिरनेछ ।  

 (१३) स वा सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

२४. भौगोिलक के्षऽ सम्बन्धी व्यवःथाः भौगोिलक क्षेऽको विगर्करण गदार् ःथानीय तहको 
 आधारमा गिरनेछ । 

२५. स वा अिधकार वा सजायको िवषय नहनेुः स वा कमर्चारीको अिधकार वा सजायको िवषय 
होइन । नेपाल सरकारले सेवा ूवाहको िनिम्त यस ऐन बमोिजम स वा गनर् सक्नेछ । 

२६. काज सम्बन्धी व्यवःथाः (१) िनजामती कमर्चारीलाई िनजको िविश  ान, सीप, योग्यता र 
अनभुवको उपयोग गनर् आवँयक परेको अवःथामा बाहेक सामान्यतयाः काजमा खटाइने 
छैन। 
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(२) िनजामती कमर्चारीलाई िनज कायर्रत कायार्लयसँग सम्बिन्धत काममा काज 
खटाउनै पन पयार्  कारण भएमा बढीमा तीन मिहनाको लािग एक वषर्मा एक पटक माऽ 
काज खटाइन सिकनेछ ।  

  तर तािलम वा अध्ययनमा सोभन्दा बढी अविधका लािग काज खटाउन 
 सिकनेछ । 

 (३) कुनै िनजामती कमर्चारीलाई िनजामती सेवाको पद नभएको िनकाय वा नेपाल 
 सरकारको आयोजनाका लािग ःवीकृत अःथायी दरबन्दीमा काज खटाउँदा बढीमा एक 
आिथर्क वषर्का लािग तोिकए बमोिजम खटाउन सिकनेछ । 

(४) िनवार्चन, लेखापरीक्षण, तथ्या  स लन, नापी टोली, सवक्षण, कुनै घटनाको 
जाचबँझु वा छानिवन, िवपद व्यवःथापन लगायतका काम र अःथायी ूकृितका आयोग वा 
सिमितको ःवीकृत अःथायी दरवन्दीमा कुनै िनजामती कमर्चारीलाई तीन मिहनाभन्दा बढी 
काज खटाउन परेमा सम्बिन्धत मन्ऽालय, केन्िीय िनकाय वा कायार्लयले बढीमा एक वषर् 
काज खटाउन सक्नेछ ।   

 (५) उपदफा (४) बमोिजम कुनै मन्ऽालय, सिचवालय वा आयोगको िनजामती 
कमर्चारीलाई अक  मन्ऽालय, सिचवालय वा आयोग अन्तगर्त खटाउन ु पन भएमा काज 
खिटने िनकायको माग र कमर्चारीको पदािधकार रहेको िनकायको सहमितमा मन्ऽालयले 
काज खटाउन सक्नेछ । 

(६) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवभागीय ूमखु वा 
कायार्लय ूमखु पदमा पदािधकार रहेका िनजामती कमर्चारीलाई सोही पदमा पदािधकार 
राखी अन्यऽ िनकाय वा आयोजनामा काज खटाइने छैन । 

 (७) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अितिरक्त समूहमा 
 रहेका िनजामती कमर्चारीलाई मन्ऽालयले अन्यऽ कामकाज गनर् खटाउन सक्नेछ । 

 (८) कुनै कमर्चारीको िवशेष  सेवा आवँयक परेमा माग गन िनकायको अनरुोध र 
पदािधकार रहेको िनकायको सहमितमा मन्ऽालयले वढीमा तीन मिहनाका लािग काज 
 खटाउन सक्नेछ । 

 (९) यस दफा बमोिजमको काजको अविध समा  हनुासाथ सम्बिन्धत कायार्लय 
ूमखुले त्यःतो कमर्चारीको पदािधकार रहेको कायार्लयमा हािजर हनु जान ुभनी रमाना िदई 
पठाउन ुपनछ । काजको अविधभन्दा बढी समय काज खिटएको िनकायमा हािजर गन र 
हािजर गराउने कमर्चारीलाई िवभागीय कारबाही गिरनेछ । 
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 (१०) यस दफा बमोिजम काज अविध समा  भएपिछ पदािधकार रहेको 
 िनकायमा हािजर हनु नजाने कमर्चारीलाई त्यःतो अविधको तलव भ ा भकु्तानी िदइने छैन। 
त्यःतो  कमर्चारीलाई तलब भ ा भकु्तानी गरेमा सम्बिन्धत कायार्लय ूमखु, लेखा ूमखु र  
भकु्तानी िदने कमर्चारीबाट असूल उपर गिरनेछ । 

 (११) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनजामती 
 कमर्चारीलाई ूदेश वा ःथानीय तहको माग बमोिजम ूदेश िनजामती सेवा वा ःथानीय 
सेवाको समान ौेणी वा तहको िमल्दो िरक्त पदमा एक पटकमा बढीमा दईु वषर्को लािग 
खिटएको तहबाटै तलव भ ा खाने गरी काज खटाउन सिकनेछ । 

 (१२) यस दफा िवपिरत खटाइएको काज मन्ऽालयले र  गनर् सक्नेछ र त्यसरी 
काज खटाउने अिधकारीलाई िवभागीय कारवाही गिरनेछ । 

पिरच्छेद- ६ 

बढुवा 

२७. बढुवा सिमितः (१) संिवधान र ूचिलत कानूनमा अन्यथा व्यवःथा भएकोमा बाहेक 
िनजामती सेवाको राजपऽाि त पदमा बढुवाका लािग िसफािरस गनर् देहाय वमोिजमका बढुवा 
सिमित रहनेछनः- 

(क) मखु्य सिचवको पद बाहेक राजपऽाि त िविश , ूथम र ि तीय ौेणीका लािगः 

 (१) लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा िनजले तोकेको लोक सेवा 
   आयोगका सदःय-     अध्यक्ष 

 (२) मखु्य सिचव-      सदःय 

 (३) मन्ऽालयको सिचव-      सदःय-सिचव 

(ख) राजपऽ अनि त ूथम ौेणीबाट राजपऽाि त ततृीय ौेणीका लािगः 

(१) लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोक सेवा आयोगको 
 सदःय-       अध्यक्ष 

(२) मन्ऽालयको सिचव–      सदःय 

(३)  सेवा, समूह वा उपसमूह संचालन गन मन्ऽालयको सिचव वा  

  िनजले तोकेको राजपऽाि त ूथम ौेणीको अिधकृत–   सदःय-सिचव 
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(२) बढुवा सिमितले आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत िवषयको िवशेष लाई 
आमन्ऽण गनर् सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोिजमका बढुवा सिमितको सिचवालय 
मन्ऽालयमा र खण्ड (ख) बमोिजमको बढुवा सिमितको सिचवालय सेवा, समूह वा उपसमूह 
स ालन गन मन्ऽालयमा रहनेछ । 

(४) राजपऽ अनि त पदमा बढुवाका लािग िसफािरस गनर् तोिकए बमोिजमको 
बढुवा सिमित रहनेछ । 

(५) बढुवा सिमितले बढुवा िसफािरस गदार् अपनाउने कायर्िविध बढुवा सिमित 
आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ ।  

(६) बढुवा सिमितले बढुवा िसफािरस नामावली ूकाशन गदार् ज्ये ता ारा हनेु 
बढुवाको लािग आवेदन गरेका सबै सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताबम ूकाशन गनुर् 
पनछ। 

(७) बढुवा सिमितले बढुवा आवेदन फाराम स लन गन िनकायबाट बढुवा आवेदन 
फाराम ूा  गरेको िमितले साठी िदनिभऽ बढुवाको नितजा ूकाशन गनुर् पनछ। 

२८. राजपऽाि त िविश  ौेणीमा बढुवाः (१) िनजामती सेवाको राजपऽाि त िविश  ौेणीको 
पदमा बढुवा गदार् दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोिजमको बढुवा सिमितको 
िसफािरसमा गिरनेछ । 

 (२) राजपऽाि त िविश  ौेणीको पदमा देहाय बमोिजम बढुवा गिरनेछः- 

(क)  राजपऽाि त िविश  ौेणीको मखु्य सिचवको पदमा: 

(१)  बहालवाला िविश  ौेणीका कमर्चारीमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्ये ता 
तथा कायर्दक्षताको आधारमा छनौट गरी बढुवा गनछ। 

(२) यस खण्ड बमोिजमको बढुवा ूिबयामा कमर्चारी समायोजन ऐन, 
२०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट ूदेश वा ःथानीय तहमा 
समायोजन भई जाने राजपऽाि त िविश  ौेणीको कमर्चारी समेत 
बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेवार हनेुछन ्। 

(ख)  राजपऽाि त िविश  ौेणीको सिचव वा सो सरहको पदमाः 

(१) िरक्त पदमध्ये बीस ूितशत पदमा दफा ३४ बमोिजम 
नकारात्मक सूचीमा नपरेका सम्बिन्धत सेवाको राजपऽाि त 
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ूथम ौेणी वा सो सरहको पदमा सवैभन्दा बढी सेवा अविध 
भएका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा सिमितको िसफािरसमा 
नेपाल सरकारले बढुवा गनछ । 

(२)  िरक्त पदमध्ये असी ूितशत पदमा दफा ३४ बमोिजम 
नकारात्मक सूचीमा नपरेका सम्बिन्धत सेवाका सम्भाव्य 
उम्मेदवारह मध्ये उपलब्ध भएसम्म िरक्त पदको दोब्बर 
संख्यामा बढुवा सिमितले िसफािरस गरेका उम्मेदवारह  
मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्ये ता र कायर्दक्षताको आधारमा 
उपयकु्त उम्मेदवारलाई बढुवा गनछ । 

 तर कुनै सेवामा दोब्बर संख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको 
अवःथामा सोभन्दा कम संख्यामा उम्मेदवार िसफािरस गनर् 
बाधा पगेुको मािनने छैन । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोिजमको बढुवा ूिबयामा 
कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट 
ूदेश र ःथानीय तहमा समायोजन भई जाने राजपऽाि त ूथम 
ौेणीको कमर्चारी समेत बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेवार 
हनेुछ । 

(३) सिचव वा सो सरहको िविश  ौेणीको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हनु 
राजपऽाि त ूथम ौेणीका कमर्चारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चःतरीय व्यवःथापन 
तालीम समेत उ ीणर् गरेको हनु ुपनछ ।  

 (४) बढुवा िसफािरस गदार् बढुवा सिमितले पिहले उपदफा (२) को खण्ड (ख) 
 को उपखण्ड (१) को िसफािरस गरेपिछ उपखण्ड (२) बमोिजमको िसफािरस गनुर् पनछ। 

 (५) यस दफा बमोिजम पदपूितर्को लािग लोक सेवा आयोगले पद संख्या िनधार्रण गनछ । 

 (६) िनजामती सेवाको राजपऽाि त िविश  ौेणीको कुनै पद िरक्त भएका िमितले 
पन्ी िदनिभऽ बढुवा सिमितले िसफािरस गनुर् पनछ र नेपाल सरकारले त्यसरी िसफािरस 
भएको पन्ी िदनिभऽ िरक्त पद पूितर् गनुर् पनछ । 

२९. बढुवा सम्वन्धी िवशेष व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
एउटै ौेणी वा तहमा कम्तीमा बा॑ वषर्सम्म बहाल रिहरहेका राजपऽाि त ूथम ौेणी वा 
एघारौ तह वा सोभन्दा मिुनका कमर्चारी दफा ५० बमोिजम अवकाश हनेु भएमा िनजलाई 
एक ौेणी वा तह मािथको पदमा बढुवा गरी अवकाश िदइनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजम बढुवा गनर्का लािग ःवतः िवशेष पद सजृना हनेुछ र 
त्यःतो कमर्चारी अवकाश भएपिछ सो पद ःवतः खारेज हनेुछ । 

 (३) एउटै पदमा यस दफा वमोिजमको अविध पूरा भएको कुनै िनजामती 
 कमर्चारीको मतृ्य ुभएमा त्यःतो कमर्चारीको पिरवारलाई एक ौेणी वा तह मािथको पदको 
 िनविृ भरण लगायत अन्य सिुवधा ूदान गिरनेछ ।   

३०. बढुवाको लािग उम्मेदवार हनु चािहने न्यूनतम सेवा अविध र शैिक्षक योग्यताः (१) 
 बढुवाको लािग उम्मेदवार हनु बढुवा हनेु पदको ौेणी वा तहभन्दा एक ौेणी वा तह 
मिुनको पदको  लािग तोिकए वमोिजमको शैिक्षक योग्यता र बढुवाको लािग िव ापन 
हनुभुन्दा अिघको असार मसान्तसम्ममा देहाय बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पगेुको हनु ु
पनछः- 

(क) राजपऽ अनि त पदको लािग चार वषर् । 

(ख) राजपऽाि त पदको लािग पाँच वषर् । 

 (२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन राजपऽाि त ततृीय 
ौेणी  वा सो सरहको तहको पदको  खलुा ूितयोिगताका लािग िनधार्िरत न्यूनतम 
शैिक्षक योग्यता नभएको िनजामती कमर्चारीलाई राजपऽाि त ततृीय ौेणी वा सो सरहको 
पदमा बढुवा गिरने छैन । 

 (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन आन्तिरक ूितँपधार्को 
हकमा आवेदन िदन पाउने अिन्तम िदन न्यूनतम पाँच वषर् सेवा अविध पूरा गरेको 
कमर्चारीले आवेदन िदन पाउनेछ ।  

३१. बढुवाका लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु नपाउनेः दफा ३० मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन देहायको अवःथामा देहायको अविधभर बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु पाइने 
छैनः- 

(क) िनलम्बन भएकोमा िनलम्बन भएको अविधभर । 

(ख) निसहत पाएकोमा निसहत पाएको िमितले एक वषर्सम्म । 

(ग) बढुवा रोक्का भएकोमा बढुवा रोक्का भएको अविधभर । 

(घ) तलब विृ  रोक्का भएकोमा तलव विृ  रोक्का भएको अविधभर । 
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(ङ) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको कमर्चारीको हकमा ूचिलत कानून बमोिजम गठन भएको 
ःवाःथ्य सम्बन्धी व्यवसाियक पिरषदबाट पिरषदमा भएको नाम दतार् िनलम्वन 
भएको भए त्यःतो िनलम्बनको अविधभर । 

३२. बढुवा िनयिुक्तको रोक्का तथा फुकुवाः  बढुवाका लािग िसफािरस भइसकेपिछ बढुवा िनयिुक्त 
नपाउ ले िनलम्बन वा बढुवा रोक्का वा तलव विृ  रोक्का वा निसहत पाएको भएमा दफा 
३१ को खण्ड (ख) बमोिजम त्यःतो अविधभर िनजको बढुवा िनयिुक्त रोक्का गिरनेछ । 
िनजले सफाई पाएपिछ वा रोक्का अविध समा  भएपिछ िनलम्वन वा रोक्का नभए सरह मानी 
िनयिुक्त िदई ज्ये ता माऽ कायम गिरनेछ ।  

३३. ज्ये ता ारा हनेु बढुवाको आधारः (१) बढुवा सिमितले ज्ये ता ारा हनेु बढुवाको लािग 
िसफािरस गदार् बढुवा हनेु पदभन्दा एक ौेणी वा तह मिुनको सम्बिन्धत सेवा, समूह वा 
उपसमूहको पदमा सबैभन्दा बढी अविध सेवा गरेका मध्येबाट दफा ३४ बमोिजम 
नकारात्मक सूचीमा नपरेको र बढुवा हनेु पदभन्दा एक ौेणी वा तह मिुनको पदको लािग 
तोिकए बमोिजमको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरेको उम्मेदवारलाई बढुवा िसफािरस 
गनछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८ को ज्ये ता ारा 
हनेु बढुवामा समान सेवा अविध भएका कमर्चारीह मध्येबाट बढुवा गदार् "क" वगर्को 
भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा डेढ वषर्, "ख" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा दईु वषर्, "ग" 
वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा तीन वषर् वा "घ" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा सेवा गरेको 
कमर्चारीलाई बमश बढुवाका लािग िसफािरस गिरनेछ । 

तर भौगोिलक क्षेऽको अनभुव नभएकै कारणले तत्काल बहाल रहेको पदमा एउटै 
िमितमा िनयिुक्त पाएको कमर्चारीलाई बढुवा नगरी सोभन्दा पछािड िनयिुक्त पाएको किन  
कमर्चारीलाई बढुवा गिरने छैन ्।  

 (३) कुनै एक भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा एक वषर्को ज ु हािजर नभई सो 
भौगोिलक क्षेऽमा गरेको सेवा अविध बढुवा ूयोजनका लािग मान्यता िदइने छैन। 

ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “एक वषर्” भ ाले कम्तीमा एक वषर्को अविध 
पूरा भई दईु सय ते ीस िदन ज ुहािजर भएको हनु ुपनछ ।  

 (४) उपदफा (२) बमोिजम भौगोिलक क्षेऽमा सेवा गरेको अविध गणना गदार् "क" 
वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा काम गरेको अविधलाई "ख" र "ग" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा र 
"ख" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा काम गरेको अविधलाई "ग" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा काम 
गरेको अविधसँग जोडेर गणना गनर् सिकनेछ ।  
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 (५) भौगोिलक क्षेऽमा काम गरे वापतको अनभुव गणना हनु जनु ौेणी वा तहमा 
बढुवा हनेु हो सो ौेणी वा तहभन्दा एक ौेणी वा तह मिुनको पदमा काम गरेको भए माऽ 
मान्यता िदइनेछ । 

 (६) िवदेशिःथत नेपाली कूटनीितक िनयोग वा अन्य कुनै कायार्लयमा काम गन र 
अध्ययन िवदा तथा वैदेिशक तालीममा काजमा जाने कमर्चारीलाई “घ” वगर्को भौगोिलक 
क्षेऽमा काम गरे सरहको मान्यता िदइनेछ । 

 (७) उपदफा (१) बमोिजम बढुवा गदार् बढुवा हनेु पदभन्दा एक ौेणी वा तह 
मिुनको पदमा समान सेवा अविध हनेु भए एक तह मिुनको ौेणी वा तहमा िनयिुक्त वा 
बढुवा िनणर्य भएको िमितको आधारमा ज्ये ता गणना गिरनेछ ।  

(८) उपदफा (७) बमोिजम समेत ज्ये ता नछुि एमा उमेरको ज्ये ताको आधारमा 
ज्ये ता कायम गिरनेछ ।  

३४. नकारात्मक सूचीका आधारः (१) ज्ये ता ारा हनेु बढुवा ूयोजनका लािग देहायका 
अवःथामा कमर्चारी नकारात्मक सूचीमा परेको मािननेछः- 

(क) दफा ३० बमोिजमको योग्यता नपगेुको, 

(ख) दफा ३१ बमोिजम उम्मेदवार हनु अयोग्य भएको, 

(ग) कायर्सम्पादन मूल्या न मनािसव मािफकको कारण िवना कम्तीमा "सन्तोषजनक" 
ःतरको नरहेको, 

(घ) राजपऽाि त पदमा बढुवा हनुका लािग सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको 
राजपऽाि त ततृीय ौेणी वा सो सरहको तहको पदका लािग तोिकएको न्यूनतम 
शैिक्षक योग्यता नभएको, र  

(ङ) कम्तीमा तीस कायर्िदनको सेवाकािलन तािलम ूा  नगरेको । 

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम कायर्सम्पादन मूल्या नको िहसाव गदार् 
बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु जित वषर्को सेवा आवँयक पन हो पिछल्लो त्यित 
वषर्को कायर्सम्पादन मूल्यांकनको औसतबाट िहसाव गिरनेछ । 

 तर, 

(१)  अध्ययन वा तालीममा गएको वा िनलम्बन भई िनलम्बन फुकुवा भएकोमा त्यःतो 
अविध कटाई बाँकी अविधको माऽ कायर्सम्पादन मूल्यांकनको औषत िहसाव  
गिरनेछ । 
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(२) असाधारण िबदामा बसेको र गयल क ी भएको भए सो अविधलाई कटाएर माऽै 
बढुवाका लािग न्यूनतम सेवा अविध गणना गिरनेछ ।  

(३) यो ऐन ूारम्भ भएपिछ सािवकको व्यवःथा बमोिजम बढुवाको लािग सम्भाव्य 
उम्मेदवार भइसकेको कमर्चारीको हकमा उपदफा (२) बमोिजम कायर्सम्पादनको 
िहसाव गदार् बढुवा सम्बन्धी यस ऐनले गरेको व्यवःथा कायार्न्वयन भएपिछको 
अविधको माऽ कायर्सम्पादन मूल्या नको औषत िहसाव गिरनेछ। 

(३) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको हकमा उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोिजमको 
योग्यता बढुवा हनेु तहको पद अनसुार तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  

३५. शैिक्षक योग्यता र तािलमको मूल्याकंनः (१) बढुवाका लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता र कम्तीमा तीस कायर् िदनको सेवाकािलन तालीम ूा  गरेको हनु ुपनछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिमम सेवाकालीन तालीम जनु ौेणी वा तहमा छँदा िलएको 
हो सोही ौेणी वा तहको लािग माऽ मान्यता िदइनेछ।यःतो तालीम सेवा, समूह र 
उपसमूहसँग सम्बिन्धत हनुपुन छ । 

 (३) िनजामती कमर्चारीले बढुवाको दरखाःतसँगै शैिक्षक योग्यता र सेवाकालीन 
तालीम वापतको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप पेश गनुर्पन छ । 

 (४) िनजामती कमर्चारीले बढुवा ूयोजनको लािग दरखाःतसँग पेश गरेको शैिक्षक 
योग्यता सो सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बिन्धत हो वा होइन भ े सम्बन्धमा तोिकए 
 बमोिजमको सम्ब ता िनधार्रण सिमितले िनणर्य गरे बमोिजम हनेुछ ।  

 (५) बढुवा ूयोजनको  लािग दरखाःतसँग पेश गरेको शैिक्षक योग्यताको 
सम्ब ता िनधार्रण बढुवा सिमितको बैठक बःनभुन्दा अगािडको िमितसम्म भएमा त्यःतो 
शैिक्षक योग्यतालाई सो वषर्को बढुवाका लािग मान्यता िदइनेछ । 

३६. ौेणीिवहीन कमर्चारीको ःतरविृ  सम्बन्धी व्यवःथाः (१) ौेणीिवहीन पदह को ःतर  देहाय 
 बमोिजम हनेुछः– 

(क) ूथमःतर 

(ख) ि तीयःतर 

(ग) ततृीयःतर 

(घ) चतथुर्ःतर 

(ङ) पाँचौःतर 
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 (२) ौेणीिवहीन पदमा शु  िनयिुक्त हनेु िनजामती कमर्चारीको ूथमःतर कायम 
 हनेुछ । 

 (३) सजायको अिभलेख नभएको ौेणीिवहीन कमर्चारीको अिख्तयारवालाले देहाय 
 बमोिजम ःतरविृ  गनछ:– 

(क) पाँच वषर् वा सोभन्दा बढी तर दश वषर्भन्दा कम सेवा अविध भएकोलाई ि तीयःतर, 

(ख) दश वषर् वा सोभन्दा बढी तर पन्ी वषर्भन्दा कम सेवा अविध भएकोलाई ततृीयःतर, 

(ग) पन्ी वषर् वा सोभन्दा बढी तर बीस वषर्भन्दा कम सेवा अविध भएकोलाई चतथुर्ःतर, 

(घ) बीस वषर् वा सोभन्दा बढी सेवा अविध भएकोलाई पाँचौःतर । 

(४) उपदफा (३) को ःतर बमोिजमको तलबमान नेपाल सरकारले तोके बमोिजम 
हनेुछ । 

(५) ःतरविृ  सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

३७. व्यिक्तगत िववरण राख्न ु पनः (१) कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण दु ःत राख्न े िजम्मेवारी 
सम्बिन्धत िवभागीय ूमखु वा कायार्लय ूमखुको हनेुछ । आफ्नो व्यिक्तगत िववरण 
अ ाविधक गन गराउने दाियत्व सम्बिन्धत कमर्चारीको हनेुछ । 

 (२) बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका कमर्चारीले सरकारी काम वा 
अध्ययन वा काजको िसलिसलामा िवदेशमा रही वा ूाकृितक वा आकिःमक िवपि  वा काबू 
बािहरको पिरिःथित परी दरखाःत फाराम पेश गनर् नसकेमा बढुवा सूचनाको म्यादिभऽ 
सम्बिन्धत िवभागीय ूमखु वा कायार्लय ूमखुले त्यःतो कमर्चारीको िववरण बढुवा सूचना 
ूकाशन गन कायार्लयमा पठाउन ुपनछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम पठाइएको िववरणलाई आधार मानी बढुवा सिमितले 
बढुवाको कारबाही टंुगो लगाउनेछ । 

 (४) कुनै उम्मेदवारले बढुवाको दरखाःत फाराम भदार् झु ा िववरण पेश गरेको 
 व्यहोरा ूमािणत भएमा िनजलाई िवभागीय सजाय गिरनेछ ।  

३८. बढुवाको उजूरीः (१) बढुवा सिमितले गरेको बढुवाको िसफािरसमा िच  नबझु्ने सम्बिन्धत 
िनजामती कमर्चारीले त्यःतो िसफािरस गरेको िमितले पन्ी िदनिभऽ लोकसेवा आयोगमा 
उजूरी िदन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजूरीमा उजूरी गन म्याद समा  भएको िमितले 
 तीस िदनिभऽ टु ो लगाइनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम पनर् आएका उजूरी टंुगो लागेपिछ पिहले ूकािशत 
बढुवा नामावलीमा संशोधन गनुर्पन भएमा लोक सेवा आयोगले सोको सूचना बढुवा 
सिमितलाई िदन ुपनछ । 

(३) बढुवाको उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

३९. सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न र ःथानान्तरण सम्बन्धी व्यवःथाः (१) सेवा, समूह वा 
उपसमूह पिरवतर्न गनर् पाइने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सेवा, समूह वा 
उपसमूहको कुनै पद लगातार दईु वषर्सम्म पूितर् हनु नसकेमा त्यःतो पदमा अक  कुनै सेवा, 
समूह वा उपसमूहको कमर्चारीबाट िनवेदन माग गरी लोक सेवा आयोगले परीक्षा िलई 
सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न गनर् सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न भई आउने 
कमर्चारीले त्यःतो पदको लािग तोिकएको न्यनुतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरेको हनु ु
पनछ। यसरी सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीको म ुरी रहेको 
हनु ुपनछ । 

(४) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन संघीय िनजामती 
सेवाबाट ूदेश िनजामती सेवामा र ूदेश िनजामती सेवाबाट संघीय िनजामती सेवामा लोक 
सेवा आयोगले सम्भाव्य उम्मेदवारह बीच ूितंपधार् गराई तोिकए बमोिजम सेवा पिरवतर्न 
वा ःथानान्तरण गनर् सिकने छ । 

(५) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकारले 
नेपाल ःवाःथ्य सेवामा बहाल रहेको कुनै कमर्चारीलाई िवशेष योग्यता हािसल गनर् 
अध्ययनमा पठाएकोमा त्यःतो कमर्चारी अध्ययन पूरा गरी सेवामा हािजर भएपिछ लोक सेवा 
आयोगको परामशर्मा िनजको िवशेष योग्यतासँग सम्बिन्धत समूह वा उपसमूह पिरवतर्न 
गिरिदन ुपनछ।  

पिरच्छेद-७ 

तलव, भ ा र अन्य सिुवधा 

४०. तलव तथा सिुवधा पनुरावलोकन सिमितः (१) िनजामती कमर्चारीको तलव, भ ा तथा अन्य 
सिुवधा पनुरावलोकन गनर् देहाय बमोिजमको सिमित रहनेछः- 

(क)  नेपाल सरकारको मखु्य सिचव    अध्यक्ष 

(ख)  सिचव, अथर् मन्ऽालय     सदःय 
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(ग)  सिचव, मन्ऽालय      सदःय-सिचव 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा िवषयसँग सम्बिन्धत िव , पदािधकारी वा 
िनजामती कमर्चारी यिुनयनको अध्यक्षलाई आमन्ऽण गनर् सिकनेछ । 

(३) सिमितले ूत्येक वषर् उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा मह ी भ ा िनधार्रण 
गरी िसफािरस गनछ र सोही आधारमा नेपाल सरकारले िनजामती कमर्चारीलाई मह ी भ ा 
उपलब्ध गराउनेछ ।   

(४) सिमितले ूत्येक दईु वषर्मा राजःव विृ दर, कूल दरबन्दी संख्या र िवगतमा 
मूल्य सूचीको आधारमा ूदान गिरएको महंगी भ ा समेतलाई आधार बनाई तलव भ ा 
तथा अन्य सिुवधा पनुरावलोकन गनछ ।  

(५) सिमितले उपदफा (४) बमोिजम तलव भ ा तथा अन्य सिुवधाको 
पनुरावलोकन गरी िसफािरस गदार् नेपाल सरकारको आिथर्क ॐोत र क्षमताको आधारमा 
गनछ । 

(६) सिमितले आफ्नो कायर्िविध आफै िनधार्रण गनछ । 

(७) सिमितले उपसिमित गठन गनर् सक्नेछ । 

(८) सिमितको सिचवालय मन्ऽालयमा रहनेछ । 

४१. तलव, भ ाः (१) िनजामती कमर्चारीले हािजर भएको िदनदेिख तलब, भ ा  
पाउनेछ । 

 (२) ूत्येक िनजामती कमर्चारीले एक वषर्को सेवा अविध पूरा गरेपिछ एक िदनको 
तलब बराबरको रकम तलब विृ  पाउनेछ । 

 (३) कुनै  िनजामती कमर्चारीको तलब विृ  रोक्का भएकोमा सो तलब विृ  कुन 
िमितदेिख फुकुवा हनेु हो सो कुरा सम्बिन्धत अिधकारीले िलिखत पमा जनाई अिभलेख 
राख्न ुपनछ। 

४२. पकाएको तलव भ ा पाउनेः (१) िनजामती कमर्चारीले ूत्येक मिहना भकु्तान भएपिछ तलव 
र भ ा पाउने भए भ ा समेत पाउनेछ । 

 (२) िनजामती कमर्चारी जनुसकैु तिरकाले िनजामती सेवामा नरहे पिन पकाएको 
तलव, भ ा पाउनेछ । 

 (३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा व्यवःथा भएकोमा बाहेक 
कुनै पिन िनजामती कमर्चारीको तलव क ा गिरने छैन ।  
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४३. िनलम्बन भएमा पाउने तलवः (१) कुनै िनजामती कमर्चारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा 
नेपाल सरकारको तफर् बाट भएको कारबाहीको फलःव प िनलम्बन भएमा सो िनलम्बनको 
अविधभर िनजले आफ्नो तलवको आधा माऽ पाउनेछ । 

तर िनजले सफाई पाएमा िनलम्बन रहेको अविधमा आधा तलव पाएको भए सो 
क ा गरी बाँकी र नपाएको भए पूरै तलव (तलव विृ  हनेु भएमा सो समेत) पाउनेछ र 
कसूरदार ठहिरएमा िनलम्वन भएको िमितदेिखको बाँकी तलव भ ा पाउने छैन ।  

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै अदालतमा मु ा 
दायर भएको कारणले कुनै िनजामती कमर्चारी िनलम्बन भएकोमा त्यःतो मु ामा शु  
अदालतबाट त्यःतो िनजामती कमर्चारी कसूरदार ठहरी फैसला भएमा त्यःतो फैसला भएको 
िमितदेिख तलब पाउने छैन। 

४४. चाडपवर् खचर्ः (१) िनजामती कमर्चारीले आफ्नो धमर्, सःकृित, परम्परा अनसुार मनाउने 
चाडपवर्को लािग खाइपाई आएको एक मिहना बराबरको तलब रकम ूत्येक आिथर्क वषर्मा 
 एक पटक चाडपवर् खचर्को पमा पाउनेछ । 

 (२) िनविृ भरण पाउनेगरी अवकाश ूा  कमर्चारीले िनजले पाउने एक 
 मिहनाको िनविृ भरण बराबरको रकम चाडपवर् खचर्को पमा पाउनेछ ।  

४५. कमर्चारी स य कोषः िनजामती कमर्चारीको मािसक तलबबाट दश ूितशतका दरले रकम 
क ा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शत ूितशत रकम थप गरी कमर्चारी स य कोषमा 
जम्मा गिरिदनेछ । 

४६. साविधक जीवन बीमाः (१) नेपाल सरकारले िनजामती कमर्चारीको साविधक जीवन बीमा 
गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको साविधक जीवन बीमाको व्यवःथापन गनर् एक वीमा 
कोषको ःथापना गिरनेछ । 

 (३) साविधक जीवन बीमा र बीमा कोष सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम 
हनेुछ। 

४७. उपचार खचर्ः  िनजामती कमर्चारीले सेवा अविधभरमा राजपऽाि त कमर्चारी भए सो॑ मिहना 
बराबरको, राजपऽ अनि त ूथम ौेणी वा सो सरहको तहको र सो सरहको तलव बझु्ने 
ौेणीिवहीन कमर्चारी भए अठार मिहना बराबरको र अन्य राजपऽ अनि त र ौेणीिवहीन 
कमर्चारी भए एक्काइस मिहना बराबरको खाइपाई आएको तलव रकम बराबरको रकम 
उपचार खचर् पाउनेछ ।  
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४८. िबशेष आिथर्क सिुवधाः कुनै िनजामती कमर्चारीको सेवामा छँदै मतृ्य ु भएमा िनजको 
पिरवारलाई खाइपाई आएको ६ (छ) मिहनाको तलव बराबरको रकम एकमु  ूदान 
गिरनेछ। 

४९. तलवको उल्लेखः (१) यस ऐनमा जहाँ जहाँ तलवको उल्लेख भएको छ, त्यसले सम्बिन्धत 

िनजामती कमर्चारीको तत्कालको तलव रकम (तलव विृ  समेत) लाई जनाउँछ । 

 (२) दफा ५४ र दफा ५६ को ूयोजनको लािग “आिखरी तलव” भ ाले 
सम्बिन्धत कमर्चारीको अवकाश ूा  गन अवःथाको तलबलाई जनाउँछ र त्यसरी अवकाश 
ूा  गन अवःथामा कुनै िनजामती कमर्चारी असाधारण िवदा वा िनलम्बन रहेको भए त्यःतो 
अविधको िनिम  पिन पूरै तलबको िहसाब गिरनेछ । 

पिरच्छेद– ८ 

अवकाश, उपदान र िनविृ भरण 

५०. अिनवायर् अवकाशः (१) साठी वषर् उमेर पूरा भएको िनजामती कमर्चारीले िनजामती सेवाबाट 
ःवतः अवकाश पाउनेछ । 

(२) दफा १८ र १०७ मा उल्लेख भएको पदाविधको सम्बन्धमा सोही बमोिजम 
हनेुछ । 

५१. उमेर गणनाः (१) यस ऐन बमोिजम अिनवायर् अवकाश वा अन्य ूयोजनका लािग िनजामती 
कमर्चारीको उमेर गणना गदार् देहायका आधारमा गिरनेछः-  

(क) िनजले पेश गरेको िशक्षण संःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट 
हनु आउने उमेर, 

(ख) िनजको नागिरकताको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आउने 
उमेर, 

(ग) िनजले व्यिक्तगत िववरणमा लेखी िदएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आउने उमेर। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम िनजामती कमर्चारीको उमेर गणना गदार् शैिक्षक 
योग्यता वा नागिरकताको ूमाणपऽ र व्यिक्तगत िववरणमा जन्म िमित, वषर्, मिहना र गते 
समेत खलेुको र सबैमा एउटै िमित नरहेमा िनज जनु िमितबाट पिहले अवकाश हनु्छ सोही 
िमित अनसुार िनजको उमेर गणना गिरनेछ । 
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(३) कुनै िनजामती कमर्चारीको शैिक्षक योग्यता वा नागिरकताको ूमाणपऽ र 
व्यिक्तगत िववरणमा वषर्, संवत ्वा उमेर माऽ उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा जन्म 
िमित कायम गिरनेछः- 

(क) नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा  गरेको िमितको आधारमा, 

(ख) शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमितको आधारमा, 

(ग) व्यिक्तगत िववरणको हकमा शु  िनयिुक्त भएको िमितको आधारमा। 

 (४) िनजामती कमर्चारीले पेश गरेको कुनै ूमाणपऽमा वषर् माऽ उल्लेख भएको र 
अक  ूमाणपऽमा पूरा जन्म िमित खलेुको भएमा र सो ूमाणपऽमा उिल्लिखत जन्म 
िमितह को बीचमा एक वषर्सम्मको अन्तर देिखएमा पूरा जन्म िमित खलेुकोलाई अिनवायर् 
अवकाशको आधार िलइनेछ ।  

 (५) उपदफा (४) बमोिजम छु ा छुटै ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्म िमितको 
अन्तर एक वषर्भन्दा बढी देिखएमा िनज जनु िमितबाट पिहले अवकाश हनु्छ सोही िमितलाई 
जन्म िमित कायम गरी िनजको उमेर गणना गिरनेछ ।  

 (६) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यो ऐन ूारम्भ 
हनुभुन्दा अगावै नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४५ को उपदफा (४) 
बमोिजम उमेर कायम भई िनणर्य भइसकेको कमर्चारीको हकमा सोही बमोिजम हनेुछ र 
अन्य कमर्चारीको हकमा यसै ऐन बमोिजम उमेर गणना गिरनेछ ।    

५२. असमथर् कमर्चारी सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः कुनै िनजामती कमर्चारी शारीिरक वा मानिसक 
रोगको कारणबाट िनयिमत पमा सेवा गनर् असमथर् छ भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको 
मेिडकल बोडर्बाट ूमािणत भई आएमा नेपाल सरकारले िनजलाई िनजको सेवा अविधमा 
बढीमा सात वषर् सेवा अविध थप गरी अवकाश िदन सक्नेछ । 

५३. ःवेिच्छक अवकाशः (१) िनबृ भरण पाउने अवःथा र उमेरको हद पचास वषर् पूरा भएका 
 िनजामती कमर्चारीले नेपाल सरकार ारा नेपाल राजपऽमा ूकािशत सूचनामा तोिकएको 
अविधिभऽ सोही सूचनामा उिल्लिखत शतर्मा ःवेिच्छक अवकाश िलन सक्नेछ । यसरी 
ःवेिच्छक अवकाश िलने कमर्चारीलाई साठी वषर् उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वषर्सम्म 
सेवा अविध थप गरी िनविृ भरणको लािग जम्मा सेवा अविध कायम गिरनेछ । 

तर दरबन्दी िमलान हनु नसकी फािजलमा परेको वा नेपाल सरकारलाई आवँयक 
नभएका पदमा कायर्रत कमर्चारीको हकमा छु ै शतर् र सिुवधा तोकी नेपाल राजपऽमा 
सूचना ूकाशन गरी ःवेिच्छक अवकाशका लािग िनवेदन माग गनर् सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनविृ भरण पाउने 
अवःथा, उमेरको हद पचास वषर् पगेुको र कायर्रत पदमा बा॑ वषर् सेवा अविध पूरा गरेको 
िनजामती कमर्चारीले ःवेिच्छक अवकाश िलन चाहेमा िनजलाई एक ौेणी मािथको पदमा 
बढुवा गरी ःवेिच्छक अवकाश िदन सिकनेछ ।   

५४. उपदानः पाँच वषर् वा सो भन्दा बढी सेवा गरेको तर िनविृ भरण पाउने अविध नपगेुको 
िनजामती कमर्चारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा ःवीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा 
भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी पदबाट हटाइएमा त्यःतो 
कमर्चारीले देहायको दरले उपदान पाउनेछः- 

(क)  पाँच वषर्देिख दश वषर्सम्म सेवा गरेकोमा काम गरेको ूत्येक वषर्को िनिम  
आिखरी आधा मिहनाको तलब,  

(ख)  दश वषर् भन्दा बढी पन्ी वषर्सम्म सेवा गरेकोमा काम गरेको ूत्येक वषर्को िनिम  
आिखरी एक मिहनाको तलब, 

(ग)  पन्ी वषर् भन्दा बढी बीस वषर् भन्दा कम सेवा गरेकोमा काम गरेको ूत्येक वषर्को 
िनिम  आिखरी डेढ मिहनाको तलब ।  

५५. योगदानमा आधािरत िनविृ भरणः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
यो ऐन ूारम्भ भएपिछ िनजामती सेवामा िनयिुक्त हनेु कमर्चारीले योगदानमा आधािरत 
िनविृ भरण पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यो ऐन ूारम्भ हनुभुन्दा 
अिघदेिख नै िनजामती सेवामा वहाल रहेको कमर्चारी खलुा ूितयोिगतामा छनौट भई 
िनरन्तर सेवामा रहेको भएमा िनजको हकमा यो दफा आकिषर्त हनेु छैन।  

(३) यस दफा बमोिजम िदइने िनविृ भरण ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना भएको 
िनविृ भरण कोषबाट व्येहोिरनेछ ।  

(४) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन यस दफा बमोिजम 
योगदानमा आधािरत िनविृ भरण पाउने िनजामती कमर्चारीले दफाह  ५२, ५३, ५४, ५६, 
५७, ५८, ६१ र ६२ बमोिजमका सिुवधा पाउने छैन । 

५६. िनविृ भरणः (१) बीस वषर् वा सोभन्दा बढी अविध सेवा गरेको िनजामती कमर्चारीले देहाय 
 बमोिजम मािसक िनविृ भरण पाउनेछः- 

जम्मा सेवा वषर् X आिखरी तलबको रकम 

५० 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनविृ भरणको न्यूनतम 
रकम समान पदको बहालवाला िनजामती कमर्चारीको तलबको शु  अ को दईु ितहाईभन्दा 
कम र अिधकतम रकम समान पदको बहालवाला िनजामती कमर्चारीको तलबको शु  
ःकेलभन्दा बढी हनेु छैन । 

(३) पन्ी वषर् सेवा अविध पूरा गरेको कुनै िनजामती कमर्चारीको मतृ्य ु भएमा 
 िनजको सेवा अविधमा बढीमा पाँच वषर् अविधसम्म थप गरी िनजको पिरवारलाई 
िनविृ भरण वा उपदान जनु िलन चाहन्छ सो रोजेर िलन िदइनेछ । 

(४) कुनै सरकारी पदमा अिघ गरेको सेवा वापत िनविृ भरण पाइरहेको व्यिक्त 
पिछ िनजामती सेवाको पदमा िनयिुक्त भएमा िनजले पिछ गरेको सेवा अविधमा अिघ गरेको 
 सेवा अविध जोडी यस दफा बमोिजम िनवृि भरण िलन पाउनेछ । 

(५) िनजामती सेवामा बहाल कमर्चारीले तीस वषर् सेवा अविध पूरा गिरसकेको भए 
ःवेच्छाले सेवाबाट अवकाश िलन सक्नेछ । यसरी ःवेच्छाले सेवाबाट अवकाश िलएको 
कमार्चरीको उमेर साठी वषर् पूरा हनु जित अविध बाँकी छ सो अविध थप गरी िनजको 
जम्मा सेवा अविध कायम गिरनेछ । 

(६) यो दफा बमोिजमको सिुवधा यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत िनजामती सेवामा 
कायर्रत कमर्चारीको हकमा माऽ लागू हनेुछ ।  

५७. िनविृ भरणमा विृ ः बहालवाला िनजामती कमर्चारीको तलव विृ  हुँदा तलवको सु  अ मा 
 जित विृ  भएको छ त्यसको तीन चौथाई रकम समान पदका सेवा िनवृ  िनजामती 
कमर्चारीको िनविृ भरण रकममा पिन थप गिरनेछ । 

५८. पािरवािरक िनविृ भरण र उपदानः (१) कुनै िनजामती कमर्चारीको सेवामा छँदै वा 
िनविृ भरण पाउन थालेको सात वषर् नपगु्दै मतृ्य ुभएमा िनजको पिरवारलाई दफा ५४ वा 
५६ मा लेिखए बमोिजम उपदान तथा िनविृ भरण ूा  हनेुछ । 

तर िनविृ भरणको हकमा यःतो िनविृ भरण सात वषर् भन्दा बढी समय ूा  हनेु 
 छैन। िनविृ भरण पाउन थालेको सात वषर् नपगु्दै मतृ्य ु भएका िनजामती कमर्चारीको 
पिरवारलाई सात वषर् पगेुपिछ िनविृ भरण ूा  हनेु छैन ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनविृ भरण पाउने 
व्यिक्त  नाबािलग रहेछ भने िनज वािलग नभएसम्म त्यःतो िनविृ भरण पाउनेछ । 

(३) िनजामती कमर्चारीको िवधरु पित वा िवधवा प ीले िनजको पित वा प ी 
सेवामा  छँदै वा िनविृ भरण पाउन थालेको सात वषर् नपगु्दै मतृ्य ु भई उपदफा (१) 
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बमोिजम पािरवािरक िनविृ भरण पाउने भएमा सो िनविृ भरण पाउने अविध भकु्तान भएको 
िमितदेिख र त्यःतो िनविृ भरण नपाउने भएमा वा िनजको पित वा प ीले िनविृ भरण पाउन 
थालेको सातवषर् व्यितत भई सकेपिछ मतृ्य ु भएकोमा िनज कमर्चारीको मतृ्य ु भएको 
िमितदेिख आजीवन िनजले पाउने िनविृ भरणको आधा रकम पाउनेछ । 

तर त्यःतो िवधरु पित वा िवधवा प ीले अक  िववाह गरेमा िनजले त्यःतो 
िनविृ भरण सिुवधा पाउने छैन । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनजामती कमर्चारीको 
िनविृ भरण पाइरहेको िवधरु पित वा िवधवा प ीको मतृ्य ुभएमा वा िनजले अक  िववाह 
गरेमा त्यःतो िनजामती कमर्चारीको नावािलग सन्तानले वािलग नभएसम्म त्यःतो 
िनविृ भरण रकम तोिकए बमोिजम पाउनेछ । 

(५) बहालवाला िनजामती कमर्चारीको तलब विृ  हुँदा तलबको शु  अ मा जित 
विृ  भएको छ, त्यसको तीन चौथाई रकम उपदफा (१), (२) र (३) अनसुार पािरवािरक 
िनविृ भरण पाइरहेको व्यिक्तले खाइपाई आएको पािरवािरक िनविृ भरण रकममा पिन थप 
गिरनेछ । 

(६) कुनै िनजामती कमर्चारीको यस ऐन बमोिजम पाउने कुनै रकम िलन नपाउदै 
मतृ्य ु भएमा सो रकम िनजको पिरवारको सदःयह मध्ये यस ऐन बमोिजम िनजको 
िनविृ भरण वा उपदान पाउने ठहिरएको व्यिक्तले िलन पाउनेछ । 

(७) िनविृ भरण वा उपदान िदँदा मतृ िनजामती कमर्चारीले आफ्नो पिरवारको 
सदःय मध्येमा वा आफ्नो नाबािलग भाई वा अिववािहता िददी बिहनी कसैलाई इच्छाएको 
रहेछ भने सो व्यिक्तलाई र कुनै कारणले सो व्यिक्तले पाउन नसक्ने अवःथा भएमा वा 
कसैलाई पिन नइच्छाएको भएमा बमश: सो कमर्चारीको सगोलको पित वा प ी, सगोलको 
छोरा, अिववािहत छोरी, धमर्पऽु, अिववािहत धमर्पऽुी, बाजे बज्यै, सास ु ससरुा, िववािहत 
छोरीलाई िदइनेछ । अन्य हकवालाको बम तोिकएबमोिजम हनेुछ । 

५९. पाचँ वषर्िभऽ सिुवधा दाबी गिरसक्न ु पनः सेवा िनवृ  हनेु िनजामती कमर्चारी वा िनजको 
 पिरवारका सदःयले सेवा िनवृ  भएको िमितले पाँच वषर्िभऽ सम्बिन्धत कायार्लय माफर् त 
 िनयमानसुार पाउने िनविृ भरण, उपदान लगायतका सिुवधा िलनका लािग िनवेदन दतार् 
 गराइसक्न ु पनछ । सिुवधा िदने कायार्लयले िनजामती िकतावखानाबाट सिुवधा िनधार्रण 
 भएका  िमितले छ मिहनािभऽ सिुवधा भकु्तानी िदनपुनछ । 

 तर यो ऐन ूारम्भ हनु ुअिघ सेवा िनवृ  भएका कमर्चारीको हकमा यो ऐन ूारंम्भ 
 भएको िमितले दईु वषर्िभऽ िनवेदन िदन ुपनछ । 
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६०. सिुवधा रोजेर िलन पाउनेः (१) िनविृ भरण पाउनेगरी सेवाबाट अलग भएको कमर्चारी वा 
िनजको पिरवारले िनविृ भरणको स ामा उपदान िलन चाहेमा काम गरेको ूत्येक वषर्को 
िनिम  आिखरी डेढ मिहनाको तलव बराबरको रकम एकमु  भकु्तानी िलन पाउनेछ । 

(२) यस दफा बमोिजम एक पटक उपदान रोजेर िलइसकेको कमर्चारी वा िनजको 
पिरवारले िनविृ भरण दावी गनर् पाउने छैन ।  

६१. बेप ा भएको कमर्चारीको िनविृ भरण र उपदानः (१) िनजामती सेवामा रही काम गरेको 
 कुनै कमर्चारी हराई बेप ा भई दईु वषर्सम्म मरे बाँचेको प ा नलागेमा त्यःतो 
कमर्चारीले दफा ५४ वा ५६ बमोिजम पाउने उपदान वा िनविृ भरणको रकम िनजको 
पिरवारलाई िदइनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५६ बमोिजम 
िनविृ भरण िलन पाउने व्यिक्त िनविृ भरण िलन नपाउदै बेप ा भएमा सात वषर्सम्म र 
िनविृ भरण पाउन थालेपिछ बेप ा भएमा सात वषर् पगु्न बाँकी अविधसम्म िनजको 
पिरवारलाई िनविृ भरणको पूरै रकम र सो अविधपिछ पित वा प ीलाई आजीवन 
िनविृ भरणको आधा रकम पािरवािरक िनविृ भरण िदइनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनविृ भरण पाउने 
व्यिक्त  नाबािलग रहेछ भने िनज वािलग नभएसम्म त्यःतो िनविृ भरण पाउनेछ । 

(४) बेप ा भएको कमर्चारी पिछ फेला परेमा दफा ५४ बमोिजमको उपदान 
भकु्तानी िदई नसकेको भए सो उपदान वा दफा ५६ बमोिजम पाउने िनविृ भरणको रकम 
िनजले  दावी गनर् आएको िमितदेिख िनजलाई नै िदइनेछ । 

तर उपदफा (१) र (२) बमोिजम भकु्तानी िदई सकेको उपदान, िनविृ भरण वा 
पािरवािरक िनविृ भरण रकममा पिछ फेला परेको व्यिक्तले दावी गनर् पाउने  
छैन । 

६२. पािरवािरक िनविृ भरण सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन यो ऐन ूारम्भ भएपिछ नेपाल सरकारले खटाएको कायर्सम्पादन गन 
िसलिसलामा कुनै िनजामती कमर्चारीको तत्काल मतृ्य ुभएमा वा त्यसको कारणबाट िनको 
नहुँदै पिछ मतृ्य ुभएमा त्यःतो कमर्चारीको पदाविध बीस वषर्भन्दा कम रहेछ भने बाँकी 
अविध थप गरी िनजको पित वा प ीलाई आिजवन तोिकए बमोिजमको िनविृ भरणको रकम 
िदइनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िनविृ भरण ूा  गन व्यिक्तले दफा ५८ बमोिजम 
पािरवािरक िनविृ भरण वा उपदान पाउने छैन । 



216 
 

 (३) यस दफा बमोिजम िनविृ भरण पाउने व्यिक्तले अक  िववाह गरेमा िनजले 
 त्यःतो िनविृ भरण पाउने छैन ।  

 (४) बहालवाला िनजामती कमर्चारीको तलब विृ  हुँदा तलबको शु  अ मा जित 
 विृ  भएको छ त्यसको तीन चौथाई रकम यस दफा अनसुार िनविृ भरण पाइरहेका 
व्यिक्तले खाइपाई आएको पािरवािरक िनविृ भरण रकममा पिन थप गिरनेछ । 

 (५) यस दफा बमोिजम िनविृ भरण पाइरहेको व्यिक्तको मतृ्य ुभएमा वा िनजले 
 अक  िववाह गरेमा त्यःतो िनविृ भरणको रकम मतृक कमर्चारीको नावािलग छोरा छोरी 
भए त्यःता छोरा छोरीले वािलग नभएसम्म तोिकए बमोिजम पाउनेछन ्। 

पिरच्छेद-९ 

तािलम, अध्ययन र छाऽविृ  

६३. तािलम सम्बन्धी व्यवःथाः (१) नेपाल सरकारले िनजामती कमर्चारीको सीप र क्षमता 
विृ को लािग आवँयकता अनसुार तालीम िदने व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।  

 (२) तािलम सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

६४. तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणः (१) सम्बिन्धत मन्ऽालय, आयोग वा सिचवालयले 
आफ्नो मातहतका कमर्चारीलाई तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा पठाउनका लािग 
ूत्येक वषर् सो सम्बन्धी िववरण तयार गरी मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िववरण ूा  भएपिछ तािलम, अध्ययन वा अध्ययन 
ॅमणका लािग िवषयगत आधारमा संख्या िकटान गरी त्यसको िववरण मन्ऽालयले उपदफा 
(३) बमोिजमको सिमितमा पेश गनुर् पनछ। 

(३) नेपाल सरकारको जनुसकैु िनकायमा ूा  भएका तािलम, अध्ययन वा अध्ययन 
ॅमण सम्बन्धी अवसरको सवै सेवा, समूह वा उपसमूहका िनजामती कमर्चारी एवं अन्य 
संघीय सरकारी सेवाका कमर्चारीबीच न्यायोिचत िवतरण गनुर्पनछ । तािलम, अध्ययन वा 
अध्ययन ॅमणको बाँडफाँड गनर् देहाय बमोिजमको सिमित रहनेछः- 

(क)  नेपाल सरकारको मखु्य सिचव    – अध्यक्ष 

(ख)  अथर् मन्ऽालयको सिचव    – सदःय 

(ग)  कानून, न्याय तथा संसदीय मािमला मन्ऽालयको सिचव – -सदःय 

(घ) मन्ऽालयको सिचव         – सदःय 

(ङ) मन्ऽालयको सहसिचव    -सदःय सिचव  
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(४) उपदफा (३) बमोिजम वैदेिशक तािलम, अध्ययन, अध्ययन ॅमण वा 
छाऽविृ  बाँडफाँड गन सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ। 

(५) उपदफा (३) बमोिजमको सिमितबाट ःवीकृत नगराई वैदेिशक तािलम, 
अध्ययन र अध्ययन ॅमणमा पठाउन पाइने छैन । सिमितको ःवीकृित निलई मनोनयन 
गरेमा मनोनयन गन अिधकारीलाई िवभागीय कारवाही गिरनेछ । 

(६) ूदेश वा ःथानीय तहले उपदफा (३) बमोिजमको सिमितको ःवीकृित बेगर 
आफू मातहतको कमर्चारीलाई वैदेिशक तालीम, अध्ययन, वा अध्ययन ॅमणमा पठाउन 
पाउने छैन । सिमितले वैदेिशक तालीम, अध्ययन, अध्ययन ॅमण वा छाऽविृ को बाँडफाँड 
गदार् संघ, ूदेश र ःथानीय तहिबच न्यायोिचत तवरले गनुर् पनछ ।    

(७) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम 
हनेुछ । 

 (८) यस दफाको ूयोजनको लािगः- 

(क) "अध्ययन" भ ाले सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बिन्धत िवषयमा 
ःनातक, ःनातको र, िव ावािरिध वा कुनै शैिक्षक उपािध हािसल 
गनर्को िनिम  गिरने अध्ययनलाई जनाउँछ । 

(ख) "तालीम" भ ाले अध्ययन बाहेक कुनै संःथा ारा िनि त पा बम 
अनसुार िनि त अविधमा स ालन हनेु सीप आजर्न गन ूिशक्षण 
कायर्बमलाई जनाउँछ । 

(ग) "अध्ययन ॅमण" भ ाले अध्ययन र तालीम बाहेक छ ह ा नबढ्ने 
गरी आयोजना हनेु गो ी, सेिमनार वा अवलोकन ॅमणलाई जनाउँछ। 

६५. तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेपिछ सेवा गनुर्पन अविधः (१) नेपाल सरकारको 
मनोनयनमा तीन मिहनाभन्दा बढी अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा जाने 
िनजामती कमर्चारीले तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेपिछ उक्त अविधको 
न्यूनतम दोब्बर अविधसम्म अिनवायर् पले सेवा गनुर् पनछ । 

 (२) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेको िनजामती कमर्चारीले उपदफा 
(१) बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पूरा नगरी िनजलाई अक  पटक तीन मिहनाभन्दा 
बढी अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणको लािग मनोनयन गिरने छैन । 
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६६. कबिुलयत गनुर्पनः  (१) कुनै िनजामती कमर्चारीले सरकारी मनोनयनमा तालीम, अध्ययन 
वा अध्ययन ॅमणमा जान ु अिघ दफा ६५ बमोिजमको सेवा गनगरी तोिकए बमोिजम 
कबिुलयत गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कबिुलयत अनसुार सेवा अविध पूरा नगरेमा त्यःतो 
कमर्चारीबाट तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा जाँदा कबिुलयत गरेको अविधको 
आिखरी तलब, भ ा रकमको दोब्बर रकम असलु उपर गिरनेछ ।  

 (३) अिख्तयारवालाको पूवर् ःवीकृित िलई िनजी ूयासमा वेतलवी अध्ययन िवदामा 
जाने िनजामती कमर्चारीले अध्ययन पूरा गरेपिछ अध्ययन िवदा बराबरको अविध सेवा गन 
कबिुलयत गनुर् पनछ ।  

 (४) उपदफा (१) र (३) बमोिजम तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा गएका  
िनजामती कमर्चारीले तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेपिछ कबिुलयत 
बमोिजमको सेवा अविध पूरा नगरेमा त्यःता कमर्चारीको अध्ययन, तालीम वा अध्ययन 
ॅमणको अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने छैन ।  

(५) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ६४ बमोिजमको  
सिमितबाट बाँडफाड गिरएको बाहेक िनजी ूयासमा अध्ययन गनर् जाने िनजामती 
कमर्चारीलाई तलबी अध्ययन िवदा िदइने छैन । 

 (६) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन तालीम, अध्ययन वा 
अध्ययन ॅमणमा गएको कमर्चारी अिनवायर् अवकाश भएको वा दफा ५० बमोिजम 
अवकाश िदइएको वा मतृ्य ुभएको कारणले दफा ६५ बमोिजमको सेवा अविध पूरा गनर् 
नसकेमा िनज वा िनजको पिरवारबाट कुनै रकम असलु उपर गिरने छैन ।  

 (७) उपदफा (२) बमोिजम रकम असलु उपर गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीले पाउने 
रकमबाट असलु गनुर्पन छ । 

 (८) उपदफा (७) बमोिजमको रकमबाट असलु गनर् नसिकएमा वा रकम अपगु 
भएमा सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गिरनेछ ।   

 (९) िनजामती कमर्चारी तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेको िमितले 
एक मिहनािभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर हनु पनछ । मनािसव मािफकको कारण 
सिहतको सूचना सिहत िवदा माग गरी िवदा ःवीकृत भएको अवःथामा बाहेक सो अविधिभऽ 
हािजर नहनेु िनजामती कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय हनेुछ ।  
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पिरच्छेद– १० 

आचरण 

६७. समयपालन र िनयिमतताः िनजामती कमर्चारीले नेपाल सरकारबाट िनधार्िरत समयमा िनयिमत 
पले कायार्लयमा हािजर हनु ु पनछ र सकेसम्म पिहले िवदाको ःवीकृित निलई 

 कामबाट अनपुिःथत हनु ुहुँदैन । 

६८. अनशुासन र आदेशपालनः िनजामती कमर्चारीले देहाय अनसुारको अनशुासन र आदेशपालन 
गनुर्पनछः- 

(क) अनशुासनमा रही आफ्नो कतर्व्य इमान्दारी र तत्परतासाथ पालन गनुर्पन , 

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मािथको अिधकृतले िदएको आदेशलाई 
शीयताका साथ पालना गनुर्पन, 

(ग) आफूभन्दा मािथका सबै कमर्चारीह  ूित उिचत आदर देखाउन ु पन र आफु 
मातहतका कमर्चारीह  ूित उिचत व्यवहार गनुर्पन,  

(घ) उच्छृ ल गितिविध गनर् नहनेु, र 

(ङ) िवधतुीय माध्यम वा सामािजक स ालमा सेवाका मलु्य, मान्यता, आचरण र 
सामािजक मयार्दा िवपिरतका कायर्ह  गनर् गराउन नहनेु ।  

६९. राजनीितक वा अवाञ्छनीय ूभाव पानर् नहनेुः कुनै िनजामती कमर्चारीले आफ्नो सेवा 
 सम्बन्धी कुरामा मतलव साध्य गन मनसायले अन्य कमर्चारी मािथ कुनै राजनीितक वा 
अवाञ्छनीय ूभाव पानुर् वा ूभाव पान ूय  गनुर् हुँदैन । 

७०. राजनीितक िबयाकलापमा संलग्न हनु नपाउनेः िनजामती कमर्चारीले राजनीितक दल वा 
दलसँग आव  संगठनको सदःयता िलन, राजनीितक िबयाकलापमा संलग्न हनु वा अन्य 
कुनै पिन राजनीितक गितिविधमा भाग िलन हुँदैन । 

७१. सरकारको आलोचना गनर् नहनेुः (१) नेपाल सरकारको नीितको िवपरीत हनेु गरी वा नेपाल 
सरकार र जनताको पारःपिरक सम्बन्धमा वा कुनै िवदेशी रा सँगको सम्बन्धमा खलल पनर् 
सक्नेगरी कुनै िनजामती कमर्चारीले आफ्नो वाःतिवक वा काल्पिनक नामबाट वा बेनामी 
कुनै लेख ूकािशत गनर्, स ार माध्यमलाई कुनै खवर िदन, रेिडयो वा टेिलिभजन आिद ारा 
मन्तव्य ूसािरत गनर्, कुनै सावर्जिनक मन्तव्य िदन वा कुनै वक्तव्य ूकािशत गनर् हुँदैन । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूचिलत कानून र नेपाल 
 सरकारको नीितको िवपरीत नहनेुगरी लेख ूकाशन वा ूसारण गनर् बाधा पन छैन। 
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७२. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार ूकाश गनर्मा ूितबन्धः कुनै िनजामती कमर्चारीले 
नेपाल सरकार ारा अिख्तयारी नपाई आफूले सरकारी कतर्व्य पालन गदार् जानकारीमा 
आएको कुनै गोप्य वा कानून ारा िनषिेधत िवषय आफूले लेखेको वा स लन गरेको कुनै 
कागजपऽ वा समाचार ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पबाट अ  अनिधकृत कमर्चारी वा गैरसरकारी 
व्यिक्त वा स ार माध्यमलाई िदन ुवा बताउन ुहुँदैन । यो ूितवन्ध जनुसकैु कारणबाट 
सरकारी सेवामा नरहेको व्यिक्तको हकमा समेत लागू रहनेछ । 

७३. दान, उपहार, चन्दा आिद ूा  गनर् र सापटी िलनमा ूितबन्धः (१) सरकारी काममा कुनै 
पिन ूकारले असर पनर् सक्नेगरी कुनै िनजामती कमर्चारीले नेपाल सरकारको पूवर् ःवीकृित 
निलई आफूले वा आफ्नो पिरवारको कुनै सदःय ारा कसैबाट कुनै ूकारको दान, दातव्य, 

कोसेली वा उपहार ःवीकार गनर् वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बिन्धत व्यिक्तसँग 
सापटी िलन हुँदैन । 

(२) िनजामती कमर्चारीले कुनै िवदेशी सरकार वा िवदेशी सरकारको कुनै 
ूितिनिधबाट कुनै उपहार ूा  हनु आएमा िनजले नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना 
िदई िनकासा भए बमोिजम गनुर्पछर् । 

७४. कम्पनी ःथापना गनर्, अन्यऽ नोकरी गनर् वा सेवा गनर् नहनेुः (१) िनजामती कमर्चारीले कुनै 
बक वा कम्पनी वा सहकारी संःथा ःथापना गनर् वा स ालनको काममा भाग िलन, अन्यऽ 
कुनै ूकारको नोकरी गनर् वा आिथर्क लाभ वा कुनै सिुवधा ूा  गनगरी परामशर्दाता, 
सल्लाहकार, िवशेष  वा कुनै हैिसयतले सेवा ूदान गन कायर् गनुर् हुँदैन ।  

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनजामती कमर्चारीले 
 नेपाल सरकारको नीित िवपरीत नहनेुगरी सािहित्यक, वै ािनक, कलात्मक, अनसुन्धानात्मक, 
सांःकृितक, मानव कल्याण, परोपकार वा खेलकुद सम्बन्धी कायर् गनर् सक्नेछ । 

 (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै िनजामती 
कमर्चारीले देहायको कायर् गनर् बाधा पगेुको मािनने छैनः- 

(क) ूचिलत कानून बमोिजम अध्ययन िवदा िलई ःवदेशी वा िवदेशी शैिक्षक संःथामा 
अध्ययन गदार्को बखत सम्बिन्धत शैिक्षक संःथामा कुनै सेवा प-ुयाउन वा त्यःतो 
संःथाले लगाएको कुनै कायर् गनर्,  

(ख) अिख्तयारवालाको ःवीकृित िलई नेपाल सरकारको नीित िवपिरत नहनेु गरी ःवदेश 
वा िवदेशिःथत कायर्बममा सहभागी हनु, ूवचन िदन वा कायर्पऽ ूःततु गनर्, 

(ग) िवभागीय ूमखुको पूवर् ःवीकृित िलई कायार्लय समय बाहेकको समयमा शैिक्षक, 
ूाि क वा ूिशक्षण संःथामा ूिशक्षण वा अनसुन्धान गनर्,  
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(घ) नेपाल सरकार ारा स ािलत वा नेपाल सरकारको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व वा 
 िनयन्ऽणमा रहेको ूिशक्षण संःथामा कायार्लयको काममा बाधा नपनगरी 
ूिशक्षण सम्बन्धी कायर् वा अनसुन्धान गनर्,  

(ङ) राि य वा अन्तराि य शैिक्षक, ूाि क वा अनसुन्धानमूलक संघसंःथा वा नेपाल 
सदःय रा  रहेको क्षेऽीय वा अन्तराि य संघसंःथाको सेवा सम्बिन्धत सेवा, समूह, 
उपसमूहको लािग उपयोगी हनेु देखी अिख्तयारवालाले िवदा वा काज ःवीकृत 
गरेकोमा सम्बिन्धत िनकायमा सेवा गनर्, 

(च) नेपाल सरकारको ःवीकृित िलई कानून बमोिजम दतार् गराउन ुपन कुनै व्यापार वा 
व्यवसाय गनर्, 

(छ) आिथर्क लाभ वा कुनै सिुवधा निलने, कायार्लयको काममा बाधा नपन र नेपाल 
सरकारको अिहत नहनेु गरी आफ्नो गैरराजनीितक पेशागत स ठन वा अन्य कुनै 
सामािजक संःथामा आव  हनु । 

 ःप ीकरणः यस खण्डको ूयोजनको लािग “सामािजक संःथा” भ ाले सामािजक 
आवँयकता पूरा गन िसलिसलामा परम्परा देिख समदुायमा आधािरत भई समाजमा 
िबयािशल रहेका सामािजक संघ संःथा सम्झन ुपछर् र सो शब्दले ूचिलत कानून 
बमोिजम दतार् भएका सािहत्य, कला, संःकृित, खेलकुद, संगीत, िव ान, धमर् वा 
अन्य यःतै कुनै िवधा वा क्षऽेसँग सम्बिन्धत संःथालाई समेत जनाउँछ ।  

 (४) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन लोक सेवा आयोग वा 
सावर्जिनक िनकायबाट पदपूितर्का लािग िलइने ूितयोिगतात्मक परीक्षाको ूिबयामा संलग्न 
हनेु कमर्चारीले त्यःतो ूिशक्षण कायर्बममा ूिशक्षण िदन र त्यःतो ूिशक्षण कायर्बममा 
ूिशक्षण िदएको व्यिक्तले त्यसपिछ एक वषर्सम्म स ालन हनेु त्यःतो परीक्षाको ूिबयामा 
संलग्न हनु पाउने छैन ।  

७५. िनवार्चनमा भाग िलन नहनेुः िनजामती कमर्चारीले कुनै पिन राजनीितक पदको लािग हनेु 
िनवार्चनमा भाग िलन, ूचार-ूसार गनर्, जलुसुमा भाग िलन, चन्दा िदन वा कसैको लािग 
मत माग्न वा िनवार्चनमा कुनै ूकारको ूभाव पानर् हुँदैन । 

 तर ूचिलत कानून बमोिजम मतािधकार ूयोग गनर् बाधा पन छैन । 

७६. ूदशर्न र हड्ताल गनर् ूितवन्धः (१) िनजामती कमर्चारीले ूदशर्न गनर्, बन्द हड्तालमा भाग 
िलन, थु , छेक्न, बाधा अवरोध गनर्, घेराउ गनर्, दवाव िदन, कलम बन्द गनर्,  अन्य कुनै 
तिरकाबाट सरकारी काममा बाधा प-ुयाउन वा सो कायर् गन उ ेँयले अ लाई उक्साउन 
समेत हुँदैन । 



222 
 

(२) यस दफा िवपिरत कायर् गरी कुनै सावर्जिनक, सरकारी वा िनजी सम्पि मा 
क्षित पयुार्एमा त्यःतो कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गरी क्षितपूितर् समेत भराइनेछ ।  

७७. ूितिनिधत्व गनर्मा ूितबन्धः िनजामती कमर्चारीले आफूलाई मकार् परेको िवषयमा आफैले वा 
वारेस ारा सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारी समक्ष िनवेदन िदन बाहेक अ  व्यिक्त वा 
समूहको तफर् बाट ूितिनिधत्व गनर् हुँदैन । 

७८. बहिुववाह गनर् नहनेुः कुनै िनजामती कमर्चारीले बहिुववाह गनर् हुँदैन ।  

७९. यौनजन्य दरुव्यवहार गनर् नहनेुः कुनै िनजामती कमर्चारीले यौनजन्य दरुव्यवहार गनुर्  हुँदैन।  

८०. यातना िदन नहनेुः िनजामती कमर्चारीले कसैलाई पिन यातना िदन हुँदैन । 

८१. सम्पि  िववरण पेश गनुर्पनः (१) िनजामती कमर्चारीले ूचिलत कानून बमोिजम तोिकएको 
अविधिभऽ आफ्नो सम्पि को िववरण पेश गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश गनुर्पन सम्पि  िववरणको सम्बन्धमा मन्ऽालयले 
सूचना ूकािशत गरेको िमितदेिख लागू हनेु गरी िव तुीय माध्यमबाट सरुिक्षत एवं गोप्य 
िकिसमले सम्पि  िववरण अिभलेख रहने व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।  

८२. ःथायी आवासीय अनमुित िलन नहनेुः (१) कुनै पिन िनजामती कमर्चारीले ःथायी आवासीय 
अनमुितका लािग आवेदन गनुर् हुँदैन ।  

 (२) कुनै िनजामती कमर्चारीको सगोलको पित वा प ीले आवासीय अनमुित ूा  
 गरेमा सो ूा  भएको िमितले तीस िदनिभऽ सम्बिन्धत िनजामती कमर्चारीले आफू कायर्रत 
कायार्लयमा सोको िववरण खलुाई पेश गनुर्पनछ । 

पिरच्छेद -११ 

सेवाको सरुक्षा 

८३. िनजामती कमर्चारीको सेवाको सरुक्षाः देहायका िनजामती कमर्चारी बाहेक अन्य कुनै पिन 
िनजामती कमर्चारीलाई सफाईको मनािसव मौका निदई िनजामती सेवाबाट हटाइने वा 
बखार्ःत गिरने छैनः- 

(क)  नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको । 

(ख)  भागी, हराई वा वेप ा भई प ा नलागेको वा सम्पकर्  ःथािपत गनर् सम्भव नभएको 
पयार्  आधार भएको । 

(ग)  ॅ ाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको ।  
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(घ) तीन वषर् वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हनेुगरी अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको। 

८४. िनजामती कमर्चारीको बचाउः (१) िनजामती कमर्चारीले आफ्नो ओहदाको कतर्व्य पालन 
सम्झी गरेको कामको सम्बन्धमा अिख्तयारवालालाई जानकारी निदई िनज उपर मु ा 
चलाउन सिकने छैन । 

(२) कुनै िनजामती कमर्चारी बहाल छँदा आफ्नो ओहोदाको कतर्व्य पालनाको 
िसलिसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुिटसकेपिछ पिन नेपाल सरकारको ःवीकृित 
नभई िनज उपर मु ा चल्न सक्ने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम मु ा चलाउन नेपाल सरकारबाट ःवीकृित िदएमा 
िनजको ूितरक्षा नेपाल सरकारले गनछ । 

८५. िनजामती कमर्चारीको सेवा शतर्को सरुक्षाः (१) कुनै िनजामती कमर्चारी िनयिुक्त हुँदा 
तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, िनविृ भरण र अन्य सिुवधा सम्बन्धी सेवाका शतर्ह मा 
ूितकूल असर पन गरी पिरवतर्न गिरने छैन। 

(२) कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट ूदेश वा 
ःथानीय तहमा समायोजन भएका िनजामती कमर्चारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा 
िनजले पाउने िनविृ भरण, उपदान, उपचार खचर् र सि त िवदाको रकम नेपाल सरकारले 
व्यहोनछ। 

तर भिवंयमा सरकारी सेवाका िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत भएका 
कमर्चारीलाई यस उपदफा बमोिजमको सिुवधा िदइने छैन । 

पिरच्छेद - १२ 

सजाय र पनुरावेदन 

८६. सजायः उिचत र पयार्  कारण भएमा िनजामती कमर्चारीलाई सजाय िदने अिधकारीले देहाय 
बमोिजमको िवभागीय सजाय गनर् सक्नेछः- 

(क) सामान्य सजायः-  
 (१) निसहत िदने ।  
 (२) बढीमा पाँच तलव विृ  रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर् सम्म बढुवा 

   रोक्का गन ।  

(ख) िवशेष सजायः- 
(१) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट  

हटाउने । 
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(२) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत 
गन । 

८७. निसहत िदनेः िनजामती कमर्चारीलाई सजाय गन अिधकारीले देहायको कुनै कसूरको माऽा र 
अवःथा अनसुार दफा ८६ को खण्ड (क) उपखण्ड (१) बमोिजमको निसहत िदन 
सक्नेछः- 

(क) िनजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा । 

(ख) पूवर् ःवीकृित निलई दईु पटकभन्दा बढी कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा । 

(ग) ूचिलत कानून बमोिजम बरबझुारथ नगरेमा । 

(घ) ूचिलत कानून बमोिजम पेँकी फछर्यौट नगरेमा । 

 (ङ) मादक पदाथर् सेवन गरी कायार्लयमा उपिःथत भएमा । 

 (च) व्यवःथापन परीक्षण गदार् गम्भीर ूशासिनक अिनयिमतता गरेको देिखएमा। 

८८. बढीमा पाचँ तलव विृ  रोक्का गन वा बढीमा पाचँ वषर्सम्म बढुवा रोक्का गनः िनजामती 
कमर्चारीलाई सजाय गन अिधकारीले देहायको कुनै कसूरको माऽा र अवःथा अनसुार दफा 
८६ को खण्ड (क) को उपखण्ड (२) बमोिजम बढीमा पाँच तलव विृ  रोक्का गन वा 
बढीमा पाँच वषर्सम्म बढुवा रोक्का गन सजाय गनर् सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा ूचिलत कानूनले तोकेको पदीय दाियत्व िजम्मेवारीपूवर्क पूरा 
नगरेमा । 

(ख) अनशुासनहीन काम गरेमा । 

(ग) सेवामाहीको पीर मकार् र उजरुी पटकपटक बेवाःता गरेको सम्बन्धमा 
आफूभन्दा मािथल्लो अिधकारीले िदएको िनदशन पालना नगरेमा । 

(घ) यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा उिल्लिखत आचरण 
सम्बन्धी कुराह  पालना नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा । 

(ङ) व्यवःथापन परीक्षणबाट देिखएका अिनयिमतता सम्बन्धमा िदएको िनदशन 
पालना नगरेमा । 

(च) सेवा ूवाह गन िजम्मेवारी भएको कमर्चारीको जानाजान लापवार्ही र 
िढलासःुतीको कारण सेवामाहीलाई हानी पगु्न गएमा ।  
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८९. सेवाबाट हटाउन े वा वखार्ःत गनः (१) देहायको कुनै अवःथामा िनजामती कमर्चारीलाई 
 भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट हटाउन सिकनेछः-  

(क)  आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेमा वा पटक पटक बेवाःता  
गरेमा । 

(ख) राजनीितक दल वा दलसँग आव  संगठनको सदःयता िलएमा, राजनीितक 
िबयाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पिन राजनीितक गितिविधमा भाग  
िलएमा । 

(ग) कायार्लयको समयमा पटक पटक मादक पदाथर्को सेवन गरी उपिःथत भएमा । 

(घ) पटक पटक अनशुासन र आदेश पालन नगरेमा । 

(ङ) िवदा ःवीकृित नगराई लगातार नब्बे िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत  
रहेमा । 

(च) िवदा ःवीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेिशक अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमणमा 
गएको कमर्चारी त्यःतो अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेको िमितले तीस 
िदनिभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर नभएमा । 

(छ) बहिुववाह गरेमा । 

 (२) देहायको कुनै अवःथामा िनजामती कमर्चारीलाई भिवंयमा सरकारी सेवाको 
िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गिरनेछः- 

(क) अदालतबाट तीन वषर् वा सोभन्दा बढी कैद सजाय भएमा । 

(ख) नैितकपतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहिरएमा। 

(ग) ॅ ाचार गरेमा । 

(घ) जाससुी सम्बन्धी कसूर गरेमा । 

(ङ) ःथायी आवासीय अनमुित िलएको वा सोको लािग आवेदन िदएको ूमािणत भएमा । 

(च) सरकारी सेवामा िनयकु्त हनेु वा बहाल रहने उ ेँयले नागिरकता, उमेर वा योग्यता 
ढाँटेको ूमािणत भएमा । 

९०. हािजरी र गयलक ी  सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत हनेु कमर्चारीलाई सम्बिन्धत 
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कायार्लय ूमखुले गयल र तलबक ी गनर् सक्नेछ । यसरी गयल भएको अविध सेवा 
अविधमा गणना गिरने छैन । 

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई 
लगातार नब्बे िदनभन्दा बढी अविध अनपुिःथत हनेु कमर्चारीलाई गयल क ी गरी हािजर 
गराइने छैन र नब्बे िदनपिछ ूा  िनवेदनका आधारमा कुनै पिन ूकारको िवदा समेत 
ःवीकृत गिरने छैन ।  

(३) नब्बे िदनभन्दा बढी अविध गयल क ी गरी हािजर गराएमा वा नब्बे िदन 
पिछ ूा  िनवेदन बमोिजम िवदा ःवीकृत गरेमा त्यःतो हािजरी वा िवदालाई मान्यता िदइने 
छैन र  त्यसरी हािजर गराउने वा िवदा ःवीकृत गन पदािधकारीलाई िवभागीय सजाय 
गिरनेछ । 

(४) िवदा ःवीकृत नगराई लगातार आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत हनेु 
कमर्चारीलाई सजाय गदार् नब्बे िदन पूरा भएको भोिलपल्टदेिख लागू हनेु गरी िनणर्य गनुर् 
पनछ।अनपुिःथत रहेको नब्बे िदनको अविध गयल क ी गिरनेछ ।  

(५) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको गयल र तलव क ीको िववरण सेवा 
स ालन गन मन्ऽालय वा िनकाय र िनजामती िकतावखानामा पठाउन ुपनछ । 

(६) दफा ८९ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोिजम अनपुिःथत रहने 
कमर्चारीलाई नब्बे िदन पूरा भएको पन्ी िदनिभऽ िवभागीय सजायको लािग कारवाही सु  
गनुर् पनछ । 

९१. िवभागीय सजाय िदने अिधकारीः (१) िनजामती कमर्चारीलाई दफा ८६ को खण्ड (ख)
 बमोिजम सजायको आदेश िदने अिधकार देहाय बमोिजमका अिधकारीलाई हनेुछः- 

(क)  राजपऽाि त ूथम ौेणी र सोभन्दा मािथको पदमा कायर्रत कमर्चारीलाई नेपाल 
सरकार,  

(ख)  राजपऽाि त ि तीय र ततृीय ौेणीका िनजामती कमर्चारीलाई िनज कायर्रत 
िनकायको िविश  ौेणीको अिधकारी,  

(ग)  राजपऽ अनि त िनजामती कमर्चारीह लाई िनज कायर्रत कायार्लयको िवभागीय 
ूमखु वा राजपऽाि त कायार्लय ूमखु ।  

(२) दफा ८६ को खण्ड (क) बमोिजमको सजाय िदने अिधकारी तोिकए बमोिजम 

हनेुछ ।  
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९२. िनलम्बन गनः (१) कुनै िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा दफा ८९ मा लेिखएको कुनै 

अिभयोगको जाँचबझु गनुर् परेमा जाँचवझु समा  नहनु्जेलसम्म उक्त कमर्चारीलाई सजायको 
आदेश िदन पाउने अिधकारीले िनलम्बन गनर् सक्नेछ । 

 तर देहायको अवःथा नभई साधारणतया िनलम्बन गिरने छैनः 

(क)  िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा झु ा सबतु ूमाण संकलन गनर् सक्ने वा 
आफ्नो िव को सबतु ूमाण गायब गनर् सक्ने सम्भावना देिखएमा,  

(ख)  िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा सरकारी हािननोक्सानी हनेु सम्भावना 
देिखएमा, वा 

(ग) सरकारी कामको िसलिसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अदालतमा सरकारबादी 
मु ा दायर भएको देिखएमा । 

 (२) िनजामती कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बखार्ःत गन अिभयोगको सूचना 
 िदनकुो साथै िनजलाई सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले िनलम्बन समेत गनर् 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम कुनै िनजामती कमर्चारीलाई िनलम्बन गदार् 
साधारणतया साठी िदनभन्दा बढी गिरने छैन । सो अविधिभऽै कमर्चारी उपरको कारवाही 
िकनारा लगाउन ुपनछ । कुनै असाधारण अवःथा परी उक्त अविधिभऽ कारवाही िकनारा 
लगाउन नसिकने भई िनलम्बनको अविध बढाउन ुपरेमा तीस िदनसम्म िनलम्बनको अविध 
बढाउन सिकनेछ ।  

(४) कुनै फौजदारी अिभयोगमा न्याियक िहरासतमा रहेको िनजामती कमर्चारी 
िहरासतमा रहेको अविधभर ःवतः िनलम्बन भएको मािननेछ । 

(५) कुनै कमर्चारीको िव मा नैितकपतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा मु ा दायर 
भएमा त्यःतो कमर्चारी ःवतः िनलम्बन भएको मािननेछ ।  

९३. िनलम्बनको समाि ः कुनै िनजामती कमर्चारी आफ्नो पदमा पनुः ःथािपत भएमा वा दफा 
९२ को उपदफा (३) र (४) बमोिजमको अविध पूरा भएमा वा िनलम्बन फुकुवा भएमा वा 
सेवाबाट हटाइएमा वा बखार्ःत गिरएमा िनजको िनलम्बन समा  हनेुछ । 

९४. सफाई पेश गन मौका िदनपुनः (१) िवभागीय सजाय िदन पाउने अिधकारीले कुनै िनजामती 
कमर्चारीलाई सजाय िदने आदेश िदनभुन्दा अिघ कारवाही गनर् लािगएको कारणको उल्लेख 
गरी सो कमर्चारीलाई कम्तीमा सात िदनको म्याद िदई आफ्नो सफाई पेश गन मौका िदन ु
पनछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम मौका िदँदा िनजमािथ लगाइएको आरोप ःप पले 
िकिटएको र ूत्येक आरोप कुन कुन तथ्य र कारणमा आधािरत छ सो समेत खलुाउन ु
पनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सफाइको मौका िदइएकोमा सम्बिन्धत िनजामती 
कमर्चारीले पिन म्यादिभऽ आफ्नो सफाई पेश गनुर् पनछ र यसरी पेश हनु आएको 
सफाईलाई सम्बिन्धत अिधकारीले गम्भीरतापूवर्क िलन ुपनछ । 

(४) िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले आवँयक ठानेमा ःवयं वा 
अन्य कुनै अिधकृत ारा जाँचबझु गराउन सक्नेछ । जाँचबझु गन अिधकृतले तोिकएको 
 कायर्िविधको पालन गनुर् पनछ ।  

९५. िवशेष सजायको आदेश िदनभुन्दा पिहले सजाय ूःताव गनुर्पनः िवशेष सजायको आदेश 
 िदनभुन्दा पिहले िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले दफा ९४ बमोिजम 
 सफाई  पेश गनर् िदइएको म्यादिभऽ सफाई पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाई 
सन्तोषजनक नभएमा त्यःतो िनजामती कमर्चारीलाई िदन लािगएको ूःतािवत सजाय िकन 
निदने भनी त्यस सम्बन्धमा कम्तीमा पन्ी िदनको म्याद िदई ःप ीकरण माग्न ुपनछ । 

९६. लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनपुनः िनजामती कमर्चारीले दफा ९५ बमोिजम िदएको 
ःप ीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा म्यादिभऽ ःप ीकरण ूा  नभई त्यःतो कमर्चारीलाई 
सजाय गनुर्पन देिखएमा िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले सो कमर्चारीलाई 
िदन लािगएको सजाय ूःताव गरी लोक सेवा आयोगको परामशर् िलन ुपनछ। 

९७. जानकारी िदने सिकनेः (१) दफा ८२ िवपिरत कुनै िनजामती कमर्चारीले ःथायी आवासीय 
अनमुित िलएको जानकारी कसैलाई ूा  भएमा त्यःतो व्यिक्तले सो जानकारी सम्बिन्धत 
िनजामती कमर्चारी कायर्रत कायार्लय वा मन्ऽालयमा िदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको जानकारी कुनै कायार्लयमा ूा  हनु आएमा 
सम्बिन्धत कायार्लयले त्यःतो जानकारी ूा  भएको िमितले सात िदनिभऽ सेवा स ालन गन 
मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम वा अन्य कुनै ॐोतबाट कुनै िनजामती 
कमर्चारीले ःथायी आवासीय अनमुित िलएको वा सोको लािग आवेदन गरेको जानकारी ूा  
 हनु आएमा मन्ऽालयले त्यःतो िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा छानिवन गनर् 
िवभागीय सजाय िदने अिधकारीलाई लेखी पठाउन ुपनछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोिजम लेखी आएमा िवभागीय सजाय िदने अिधकारीले त्यःतो 
 िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा तीन िदनिभऽ छानवीन ूारम्भ गरी सोको 
जानकारी मन्ऽालयमा िदनपुनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम छानवीन गदार् िवभागीय सजाय िदने अिधकारीले सेवा 
स ालन गन मन्ऽालय वा अन्य कुनै सरकारी िनकायसँग कुनै कुराको जानकारी वा 
सहयोग माग गनर् सक्नेछ र त्यःतो जानकारी वा सहयोग उपलब्ध गराउन ु सम्बिन्धत 
िनकायको कतर्व्य हनेुछ । 

(६) यस दफा बमोिजम छानवीन र कारवाही गदार् कुनै िनजामती कमर्चारीले 
ःथायी आवासीय अनमुित िलएको वा सोका लािग आवेदन िदएको देिखएमा िनजलाई तीन 
मिहनािभऽ ूचिलत कानून बमोिजमको ूिबया पूरा गरी यस ऐन बमोिजम सजाय गरी 
सोको जानकारी पन्ी िदनिभऽ सेवा स ालन गन मन्ऽालयमा िदनपुनछ । 

९८. ूशासकीय अदालतको गठन, काम, कतर्व्य र अिधकारः (१) यस ऐन बमोिजम 
 िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले िदएको िवभागीय सजायको आदेश उपर 
पनुरावेदन सु को लािग एउटा ूशासकीय अदालत गठन गिरनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम गठन भएको अदालतमा देहाय बमोिजमका अध्यक्ष 
तथा सदःय रहने छन-् 

(क) उच्च अदालतको मखु्य न्यायाधीश वा मखु्य न्यायाधीश हनु योग्यता पगेुको 
 व्यिक्तह  मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको वा िनयकु्त गरेको व्यिक्त 
         -अध्यक्ष 

(ख) उच्च अदालतको न्यायािधश वा न्यायािधश हनु योग्यता पगेुको व्यिक्तह  मध्येबाट 
नेपाल सरकारले तोकेको वा िनयकु्त गरेको व्यिक्त  -सदःय 

(ग) मन्ऽालयको सिचव      -सदःय 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा तोिकएको सदःयले कुनै मु ा हेनर् निमल्ने 
भएमा नेपाल सरकारले तोकेको ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको सिचव सदःय 
 हनेुछ । 

(४) पनुरावेदकले चाहेमा आफै वा वािरस ारा तािरखमा बःन र कानून 
व्यवसायी ारा  बहस पैरवी गराउन सक्नेछ । 

 (५) ूशासकीय अदालतमा आवँयक पन कमर्चारी नेपाल सरकारले उपलब्ध 
गराउने छ ।  
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(६) यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजाय िदने अिधकारीले भिवंयमा सरकारी सेवाको 
िनिम  अयोग्य नठहिरने गरी वा अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट अवकाश िदएको िवभागीय 
सजायको आदेश सनुी पाएको वा त्यसको सूचना तामेल भएको िमितले पैतीस िदनिभऽ 
सम्बिन्धत व्यिक्तले ूशासकीय अदालतमा पनुरावेदन िदन सक्नेछ ।  

तर सम्बिन्धत पक्षको काबू बािहरको पिरिःथितले गदार् म्याद गिुळएकोमा बढीमा 
तीस िदनसम्मको म्याद थािमन सक्नेछ ।  

(७) ूशासकीय अदालतले आफू कहाँ परेको पनुरावेदनमा त्यःतो पनुरावेदन परेको 
िमितले  सामन्यतया छ मिहनािभऽ िनणर्य गनुर् पनछ ।  

 (८) ूशासकीय अदालतको कायर्िविध सव च्च अदालतको सहमित िलई नेपाल 
 सरकारले बनाउने छ । 

 (९) ूशासकीय अदालतको अन्य काम कतर्व्य, अिधकार र कायर्िविध तोिकए 
बमोिजम हनेुछ ।  

९९. िनणर्यमा असर नपनः कुनै िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त 
बनेका िनयमह  बमोिजम अिख्तयार ूा  अिधकारीले गरेको कारवाहीमा ताित्वक असर 
नपन  सानोितनो ऽटुीबाट िनणर्यमा असर पन छैन । 

१००. सजायको अिभलेखः (१) कुनै िनजामती कमर्चारी उपर िवभागीय सजाय गिरएमा सम्बिन्धत 
कायार्लयले सोको अिभलेख राखी आफ्नो तालकु िवभाग वा केन्िीय िनकाय, सेवा समूह 
स ालन गन मन्ऽालय वा िनकाय र िनजामती िकतावखानामा समेत पठाउन ुपनछ। 

(२) सेवा, समूह वा उपसमूह स ालन गन मन्ऽालय वा िनकायले आफूले सेवा 
स ालन गन सेवा, समूह, उपसमूहका ूत्येक कमर्चारीको अिभलेख राख्न ुपनछ । 

पिरच्छेद - १३ 

नेपाल ःवाःथ्य सेवा सम्वन्धी थप व्यवःथा 

१०१. तह तथा तह िमलानः (१) नेपाल ःवाःथ्य सेवामा देहाय बमोिजमका तहह  रहनेछनः- 

   अिधकृत तह  सहायक अिधकृत तह  सहायक तह 

   बा॑    छैठ     पाँचौ 

   एघारौ       चौथौ 

   दश        तेॐो 

   नव  
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   आठ  

   सात  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन तेॐो तहमा कुनै 
कमर्चारी नरहेमा सो तह रहने छैन । 

१०२. ःवाःथ्य सेवाका पदह ः  (१) नेपाल ःवाःथ्य सेवाका िविभ  तहह मा िवशेष  पद 
लगायत ूािविधक पदह  रहनेछन ् । त्यःता पदह को पद नामह  तोिकए बमोिजम 
हनेुछ। 

(२) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको ूत्येक तहको पदको कायर् िववरण बनाउन ुपनछ। 

१०३. नेपाल ःवाःथ्य सेवा अन्तगर्त रहने िचिकत्सा ूणालीः नेपाल ःवाःथ्य सेवा अन्तगर्त तोिकए 
बमोिजमका िचिकत्सा ूणालीह  रहनेछन । 

१०४. नेपाल ःवाःथ्य सेवामा पदपूितर्ः  (१) नेपाल ःवाःथ्य सेवामा देहायका पदह  देहाय 
बमोिजम पूितर् गिरनेछः- 

तह 
 

खलुा 
ूितयोिगता ारा 

अन्तर सेवा 
ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा 

बढुवा ारा 
आन्तिरक 

ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा 

ज्ये ता ारा  

(क) चौथौ १००% - - - 
(ख) पाँचौ ६५% - २०% १५%
(ग) छैठ  - - - १००%

(घ) 
सात  

(िचिकत्सक 
बाहेक) 

७०% - २०% १०% 

(ङ) 
आठ  

(िचिकत्सक) 
९०% - १०% - 

(च) नव  २०% १०% ३०% ४०% 

(छ) दश  --- --- --- --- 

(ज) एघारौ १०% १०% ४०% ४०% 

(झ) बा॑  - - - १००% 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पूितर् हनेु पद बाहेक अन्य पद र तहको पदपूितर् ःतर 
विृ ारा गिरनेछ । 
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१०५. नेपाल ःवाःथ्य सेवामा ःतर विृ ः  (१) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको िविभ  पदह मा ःतर विृ  
सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

तर देहायको अवःथामा देहायको अविधभर कमर्चारीलाई ःतरविृ  गिरने छैनः 

(क) िनलम्वन भएकोमा िनलम्बन भएको अविधभर, 

(ख) तलब विृ  वा बढुवा रोक्का भएकोमा तलव विृ  वा बढुवा रोक्का भएको अविधभर, 

(ग) असाधारण िवदामा बसेकोमा सो िवदाको अविधभर, र 

(घ) ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना भएको ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत पिरषदबाट नाम दतार् 
िनलम्वन भएकोमा त्यःतो िनलम्वनको अविधभर। 

१०६. नेपाल ःवाःथ्य सेवामा अःथायी िनयिुक्त सम्वन्धी व्यवःथाः (१) लोक सेवा आयोगले आफुले 
संचालन गरेको परीक्षामा ःथायी िनयिुक्तको लािग िसफािरस नभएका उम्मेदवारह मध्येबाट 
अःथायी िनयिुक्त गन ूयोजनको लािग छु ै योग्यताबम अनसुारको सूची ूकाशन गनछ । 

(२) सेवाको कुनै िरक्त पदमा अःथायी िनयिुक्त गनुर्पन भएमा अिख्तयारवालाले लोक 
सेवा आयोगमा लेखी पठाउन ुपनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखी आएमा लोक सेवा आयोगले योग्यता बमको 
सूचीमा रहेका व्यिक्तलाई मागको आधारमा बढीमा छ मिहनाको लािग अःथायी िनयिुक्त गनर् 
नाम िसफािरस गरी पठाउनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोिजमको सूची ूकाशन नभएको अवःथामा वा उपदफा (३) 
बमोिजम िसफािरस भएका व्यिक्तको संख्या िरक्त पदसंख्या भन्दा कम भएमा लोक सेवा 
आयोगको सहमित िलई छ मिहनासम्मको लािग अःथायी िनयिुक्त गनर् सिकनेछ । 

(५) लोक सेवा आयोगबाट ःथायी पदपूितर्को लािग िसफािरस भई नआएसम्म लोक 
सेवा आयोगको सहमित िलई यस दफा बमोिजम िनयिुक्त गिरएका कमर्चारीको म्याद थप 
गनर् सिकनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोिजम अःथायी िनयिुक्त गरेको जानकारी सात िदनिभऽ सामान्य 
ूशासन मन्ऽालयलाई िदन ुपनछ । 

(७) मािथ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सेवाको कुनै पदमा ःथायी पदपूितर्का 
लािग लोक सेवा आयोगमा माग नगरी त्यःतो पदमा अःथायी िनयिुक्त गनर् पाइने छैन । 
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(८) यस दफा िवपिरत कसैले अःथायी िनयिुक्त गरे गराएमा त्यःतो िनयिुक्त भएको 
कमर्चारीले खाइपाई आएको तलब, भ ा र अन्य सिुवधा वापतको रकम िनयिुक्त गन 
गराउने पदािधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गिरनेछ । 

१०७. नेपाल ःवाःथ्य सेवाको बा॑  तहको पदमा िनयिुक्तः (१) ूचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन नेपाल ःवाःथ्य सेवाको एघार  तहमा कम्तीमा पाँच वषर् काम गरेको 
कमर्चारीलाई तोिकए बमोिजम बा॑ौ तहको पदमा िनयिुक्त गिरनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम िनयकु्त बा॑  तहको कमर्चारीको पदाविध पाँच वषर्को 
हनेुछ । 

१०८. नेपाल ःवाःथ्य सेवाको लािग बढुवा सिमित सम्बन्धी व्यवःथाः (१) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको 
अिधकृत तहको पदमा बढुवाको लािग िसफािरस गनर् देहाय बमोिजमको बढुवा सिमित 
रहनेछः- 

(क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा िनजले तोकेको लोक सेवा 
आयोगको सदःय      -अध्यक्ष 

(ख) मखु्य सिचव वा िनजले तोकेको ू.मं. तथा मं.प. कायार्लयको सिचव -सदःय 

(ग) लोक सेवा आयोग ारा मनोिनत सम्बिन्धत िवषयको िवशेष   -सदःय 

(घ) ःवाःथ्य मन्ऽालयको बा॑ौ तहको कमर्चारी -  सदःय-सिचव 

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन बा॑  तहको पदमा 
बढुवा गनर् बढुवा सिमितले उपलब्ध भएसम्म िरक्त पदको कम्तीमा पचास ूितशत थप 
उम्मेदवारलाई कायर्कुशलताको आधारमा िसफािरस गनछ र त्यसरी िसफािरस गिरएका 
उम्मेदवारह मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्ये ता र कायर् कुशलताको आधारमा उपयकु्त 
ठहयार्एको उम्मेदवारलाई बढुवा गिरनेछ । 

(३) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको सहायक तहको पदमा बढुवा िसफािरस गनर् तोिकए 
बमोिजमको बढुवा सिमित रहनेछ । 

(४) बढुवा सिमितले कमर्चारीह को बढुवाको िसफािरस गदार् अपनाउन ु पन 
कायर्िविध तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(५) बढुवा सिमितको बैठक ूत्येक छ मिहनामा बःनेछ र बढुवाको दरखाःत 
फाराम ूा  भएको िमितले दईु मिहनािभऽ बढुवाको िसफािरस गरी सक्न ुपनछ । 
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१०९. नेपाल ःवाःथ्य सेवाको बढुवाको लािग न्यूनतम योग्यता र सेवा अविधः (१) कमर्चारीले 
बढुवाको लािग उम्मेदवार हनु तोिकए बमोिजमको शैिक्षक योग्यता ूा  गरेको र बढुवा हनेु 
तहभन्दा एक तह मिुनको पदम रही कम्तीमा तीन वषर् सेवा अविध पूरा गरेको हनु ु 
पनछ । 

 तर, 

(क) सम्वत २०५४ साल जे  १४ गतेपिछ तह िमलान हुँदा विर  पाँचौ तह कायम 
गिरएका कमर्चारीको पाँचौ तहको लािग िनधार्िरत शैिक्षक योग्यता नभए पिन 
बढुवाको लािग उम्मेदवार हनु सक्नेछ । 

(ख) पाँच  तहमा दश वषर् पूरा गरेको कमर्चारीको सो तहको लािग िनधार्िरत शैिक्षक 
योग्यता नभए पिन छैठ  तहको वढुवाको लािग उम्मेदवार हनु सक्नेछ । 

(ग) यो दफा ूारम्भ भएपिछ बढुवाको लािग उम्मेदवार हनु कम्तीमा दईु वषर् दगुर्म 
क्षेऽमा काम गरेको हनु ुपनछ । 

  तर दगुर्म क्षेऽमा पद नभएको अवःथामा यस खण्ड बमोिजम दगुर्म क्षेऽमा काम 
गरेको अविध पूरा नभएकै कारणले कुनै कमर्चारीलाई बढुवा हनुबाट वि त गिरने 
छैन । 

ःपि करण: यस दफाको ूयोजनको लािग "दगुर्म क्षेऽ" भ ाले तोिकएबमोिजमको 
"क", "ख" वा "ग" बगर्को भौगोिलक क्षेऽलाई जनाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन बढुवा हनेु पदको लािग 
तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरेको र एउटै तहमा दश वषर् वा सोभन्दा बढी 
सेवा गरेको कमर्चारी बढुवा हनुबाट वि त हनेु छैन ।  

११०. नेपाल ःवाःथ्य सेवामा सेवा अविध गणनाः (१) सम्वत ्२०५४ साल जे  १४ गतेभन्दा 
अिघ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम नेपाल ःवाःथ्य सेवाको समान ःतरको पदमा 
रही गरेको सेवा अविध यस दफा बमोिजम बढुवा ूयोजनको लािग गणना गिरनेछ । 

(२) यो दफा ूारम्भ हनुअुिघ लोक सेवा आयोगको ूिबया पूरा गरी छैठ  र सात  
तहमा िनयिुक्त भएका कमर्चारीको सो तहमा गरेको सेवा अविध मािथल्लो तहमा ःतरविृ  
वा बढुवा ूयोजनको लािग गणना गिरनेछ  । 
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पिरच्छेद - १४ 

िविवध 

१११. चेतावनी िदन सिकनेः कुनै िनजामती कमर्चारीले देहायको कुनै काम गरेमा सपुरीवेक्षकले 
कारण खोली चेतावनी िदन सक्नेछ र सोको अिभलेख सम्बिन्धत कमर्चारीको व्यिक्तगत 
िववरण फाइलमा राख्नछेः- 

(क) समयपालन नगरेमा,  

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफुभन्दा मािथको कमर्चारीले िदएको आदेश 
 पालन नगरेमा,   

(ग) कायार्लय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा िढलासःुती गरेमा, वा 

(घ) सेवामाहीलाई िश , मयार्िदत र सहयोगी ब्यवहार नगरेमा वा अनावँयक हैरानी 
िदएमा । 

११२. िनजामती कमर्चारीले पाउने िवदाः (१) िनजामती कमर्चारीह ले देहायका िवदाह  तोिकए 
बमोिजम पाउने छनः- 

(क) भैपरी आउने र पवर् िवदा, 

(ख) घरिवदा, 

(ग) िवरामी िवदा, 

(घ) ूसूती िवदा, 

(ङ) ूसूती ःयाहार िवदा, 

(च) िकिरया िवदा, 

(छ) अध्ययन िवदा, र 

(ज) असाधारण िवदा ।  

 (२) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको कमर्चारीले उपदफा (१) बमोिजमका िवदा बाहेक 
तोिकए बमोिजमको स ा िवदा समेत पाउनेछन ।  

११३. वेतलवी िवदाः (१) कुनै िनजामती कमर्चारीको पित वा प ी िवदेश िःथत नेपाली 
 राजदतुावास वा कुनै िनयोगमा खिटई गएमा त्यःतो िनजामती कमर्चारीले तोिकए बमोिजम 
वेतलवी िवदा पाउनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको िवदाको अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने 
 छैन ।  

११४. भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत भएका कमर्चारीले 
पाउने सिुवधाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८६ को 
खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोिजम सेवाबाट बखार्ःत भएको िनजामती कमर्चारीले दफा 
४५ बमोिजमको संचयकोषको रकम, दफा ५५ बमोिजमको योगदानमा आधािरत िनविृ भरण 
कोषमा जम्मा भएको मध्ये आधा रकम र दफा ४६ बमोिजमको वीमा रकम बाहेक अन्य 
कुनै सिुवधा पाउने छैन। 

तर दफा ८९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजम सजाय पाई बखार्ःत 
भएको कमर्चारीले सि त घर िवदा र िवरामी िवदा वापतको रकम पाउनेछ । 

 (२) िनजामती सेवाबाट अवकाश ूा  व्यिक्तको मतृ्य ुभई िनजको हकवालाले कुनै 
सिुवधा पाउने भएमा र त्यःतो सिुवधा पाउने व्यिक्तले ःथायी आवासीय अनमुित पाएको 
भएमा त्यःतो व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजमको रकम बाहेक अन्य सिुवधा पाउने छैन । 

 (३) िनविृ भरण पाइरहेको िनजामती कमर्चारीले ःथायी आवासीय अनमुित िलएको 
ूमािणत भएमा त्यःतो कमर्चारीले िनविृ भरण पाउने छैन । 

११५. आयकर छुट हनेुः िनजामती कमर्चारी सेवाबाट अलग भएपिछ िनज वा िनजको पिरवारले 
भकु्तानी पाउने उपदान, िनवृि भरण, योगदानमा आधािरत िनविृ भरण, उपचार खचर्, वीमा र 
सि त िवदा वापतको रकममा आयकर लाग्ने छैन । 

११६. अिधकार ूत्यायोजनः (१) नेपाल सरकार, मिन्ऽपिरषद्ले यस ऐन बमोिजम आफूलाई ूा  
अिधकारह  नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी सोही सूचनामा तोिकएको िनजामती 
कमर्चारी वा अिधकारीले ूयोग गनर् पाउने गरी ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

 (२) यस ऐन बमोिजमको कुनै अिधकारीलाई ूा  अिधकार आफ्नो सामान्य 
रेखदेखमा रही ूयोग गन गरी िनजले आफू मातहतका िनजामती कमर्चारीलाई ूत्यायोजन 
गनर् सक्नेछ । 

 तर िवभागीय सजाय गन सम्बन्धी अिधकार ूत्यायोजन गनर् पाइने छैन । 

११७. व्यवःथापन परीक्षणः (१) लोक सेवा आयोगको कायर्क्षेऽिभऽका िवषयह  बाहेक 
मन्ऽालयले नेपाल सरकारका िविभ  िनकायह मा कायर्रत िनजामती कमर्चारीले ूचिलत 
कानून, िनदिशका, कायर्िविध र मापदण्ड पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा सपुरीवेक्षण, 
अनगुमन र मूल्यांकन गरी व्यवःथापन परीक्षण गनछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम सपुरीवेक्षण, अनगुमन र मूल्या न गरी आवँयकता 
अनसुार िनदशन िदन तथा व्यवःथापन परीक्षण गदार् कुनै ूशासकीय अिनयिमतता देिखई 
कुनै िनजामती कमर्चारी उपर िवभागीय कारवाही गनुर्पन देिखएमा िवभागीय कारबाही गनर् 
सम्बिन्धत अिधकारीलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । 

(३) मन्ऽालयले ूत्येक आिथर्क वषर् समा  भएको िमितले एक सय वीस िदनिभऽ 
नेपाल सरकारमा वािषर्क ूितवेदन पेश गनछ । 

११८. नोकरी थामी िदन कर नलाग्नेः कुनै िनजामती कमर्चारीले दफा ८६ बमोिजम िवशेष सजाय 
पाएकोमा पनुरावेदन परी िनजको सेवा  पनुःःथािपत हनेु भएमा सो िनणर्यको सूचना 
पाएको िमितले नब्बे िदनिभऽ सो कमर्चारी सम्बिन्धत कायार्लयमा उपिःथत हनु नआएमा 
िनजको नोकरी थामी िदन कर लाग्ने छैन । 

११९. िनजामती सेवामा पनुः कायम भएमा पाउने सिुवधाः (१) कुनै कमर्चारीलाई दफा ८६ 
बमोिजम िवशेष सजाय भएकोमा सो सजाय अदालत वा ूशासकीय न्यायािधकरणबाट बदर 
भई िनज सेवामा पनुः कायम भएमा त्यःतो कमर्चारीले सेवाबाट अवकाश िदइएको, 
हटाइएको वा बखार्ःत गिरएको िमितदेिख सेवामा पनुः कायम भएको िमितसम्मको बाँकी 
तलब, भ ा, चाडपवर् खचर् र तलव विृ  पाउने भए सो समेत पाउनेछ। 

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई 
लगातार नब्बे िदन वा सो भन्दा बढी समयसम्म अनपुिःथत भएको कारणले सेवाबाट 
हटाइएको कमर्चारी अदालत वा ूशासकीय न्यायािधकरणको आदेशबाट सेवामा पनुःवहाली 
भएमा अनपुिःथत भएको िमितदेिख अदालतबाट पनुःवहाली भई हािजर भएको अिघल्लो 
िदनसम्मको तलव, भ ा र चाडपवर् खचर् पाउने छैन । 

 (३) संवत २०५० साल जेठ ४ गते अिघ िनजामती सेवाबाट अवकाश िदइएको, 
हटाइएको वा बखार्ःत गिरएको िनजामती कमर्चारीले सो िमित प ात भएको अदालतको 
आदेश ारा िनजामती सेवामा पनुः कायम भएमा त्यःतो कमर्चारीले पिन उपदफा (१) 
बमोिजम तलब, भ ा र तलब विृ  पाउनेछ ।  

(४) यो ऐन ूारम्भ भएपिछ अदालतबाट सफाई पाई सेवामा पनुःवहाली हनेु 
 कमर्चारी संघीय िनजामती सेवाको कमर्चारी मािननेछ ।  

१२०. िनजामती कमर्चारी यिुनयनः (१) िनजामती कमर्चारीले यस ऐनको अधीनमा रही एउटा 
आिधकािरक िनजामती कमर्चारी यिुनयन गठन गनर् सक्नेछन ्। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनजामती कमर्चारी यिुनयनमा कायार्लय ूमखु भई 
काम गनुर्पन बाहेकका राजपऽाि त ततृीय ौेणीसम्मका ःथायी िनजामती कमर्चारीह  आव  
हनु सक्नेछन ्। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजमको िनजामती कमर्चारी यिुनयनको िनवार्चन ूत्येक तीन 
वषर्मा गिरनेछ। 

 (४) उपदफा (१) बमोिजमको िनजामती कमर्चारी यिुनयन गैरराजनीितक हनेुछ ।   

 (५) िनजामती कमर्चारी यिुनयनले कमर्चारीह को सामूिहक हक िहतको संरक्षण 
तथा संव र्नका लािग सामािजक सौदावाजी तथा सामािजक सम्वादमा सहभागी हनु पाउने  
छ । 

 (६) िनजामती सेवामा सधुार, सेवा ूवाहको ूभावकािरता अिभविृ  र नीित तथा 
मापदण्ड िनमार्णमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गनुर् िनजामती कमर्चारी यिुनयनको 
कतर्व्य हनेुछ। 

(७) िनजामती सेवालाई तटःथ, मयार्िदत, ॅ ाचारमकु्त, अनशुािसत, जनमखुी, 
पिरणाममखुी र व्यावसाियक बनाउन िबयाशील हनु ु िनजामती कमर्चारी यिुनयनको 
िजम्मेवारी हनेुछ । 

 (८) एउटै व्यिक्त दईु कायर्कालभन्दा बढी िनजामती कमर्चारी यिुनयनको 
 पदािधकारी वा सदःय हनु पाउने छैन ।  

 (९) िनजामती कमर्चारी यिुनयनको दतार्, िनवार्चन र पदािधकारी सम्बन्धी अन्य 
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

 (१)) यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको िनवार्िचत आिधकािरक शेड 
यिुनयन िनवार्िचत अविधसम्मका लािग यसै ऐन बमोिजम कायम रहेको मािनने छ । 

तर सो अविध अगावै यस ऐन बमोिजम िनजामती कमर्चारी यिुनयनको िनवार्चन 
भएमा आिधकािरक शेड यिुनयन ःवतः िवघटन भएको मािननेछ । 

(१!) िनजामती कमर्चारी यिुनयनमा संलग्न कमर्चारीको आचरण तोिकए बमोिजम 
हनेुछ । 

१२१. मागर्दशर्क ऐनको पमा िलन सिकनेः संघ, ूदेश र ःथानीय तहका सरकारी सेवाह ले यो 
ऐनलाई मागर्दशर्क ऐनको पमा िलन सक्नेछन ्।  
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१२२. िनजामती कमर्चारीको पीरमकार्, गनुासो र सनुवुाईको व्यवःथाः (१) िनजामती 
 कमर्चारीले यस ऐन वा ूचिलत कानून बमोिजम अन्यऽ उजूरी वा पनुरावेदन गनर् पाउने 
 व्यवःथा भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम ूदान गिरएका 
सेवा, शतर्, सिुवधा र कमर्चारीसँग सरोकार राख्न े िवषयमा आफुलाई मकार् परेको छ भ े 
 लागेमा वा सो सम्बन्धमा सम्बिन्धत िनकायलाई जानकारी गराउँदा समेत कारवाही नभएमा 
िनजले आफूलाई परेको पीरमकार् तथा गनुासो मन्ऽालयमा तोिकए बमोिजम राख्न सक्नेछ । 

 (२) िनजामती कमर्चारीको पीरमकार्, गनुासो र सनुवुाई सम्बन्धी अन्य व्यवःथा 
तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

१२३. बरबझुारथ गनुर्पनः कुनै िनजामती कमर्चारीले आफूले बझुाउन ु पन नगदी, िजन्सी वा 
कागजात तोिकएको म्यादिभऽ सम्बिन्धत कमर्चारीलाई बझुाई िदन ुपनछ र सो बझु्न ुपनले 
पिन सोही म्यादिभऽ बझुी िलन ुपनछ । 

१२४. अपा ता भएका कमर्चारीका लािग िवशेष व्यवःथाः (१) अपा ता भएको कमर्चारीको 
पदःथापन वा स वा गदार् िनजको अपा ताको अवःथालाई ध्यान िदई सम्भव भएसम्म 
उपयकु्त ःथानमा गिरनेछ । 

(२) अपा ता भएको कमर्चारीको कायर् सहजताको लािग कायर् वातावरण र 
कायार्लयको िवन्यास अपा  मैऽी बनाउन तथा िनजको कामलाई सहजीकरण गनर् आवँयक 
पन सामामीको व्यवःथा गनर् कायार्लय ूमखुले आवँयक पहल गनुर् पनछ । 
  

१२५. कमर्चारी कल्याण कोषको ःथापना र स ालनः (१) िनजामती सेवाका बहालवाला कमर्चारी, 
अवकाश ूा  कमर्चारी र िनजको पिरवारको सदःयको कल्याणका लािग तोिकए 
बमोिजमको कल्याणकारी कोष ःथापना गनर् सिकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ःथािपत कोषको स ालन तथा व्यवःथापन तोिकए 
 बमोिजम हनेुछ । 

१२६. मु ा सनः यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको ूशासकीय अदालतमा रहेका मु ाह  
दफा ९८ बमोिजमको ूशासकीय न्यायािधकरणमा सनछन ्। 

१२७. िनयम बनाउने अिधकारः यस ऐनको कायार्न्वयनको लािग नेपाल सरकारले सवै िनजामती 
सेवाह मा सामान्य पले लागू हनेु वा बेग्ला बेग्लै सेवा, समूह वा उपसमूहको लािग पथृक 
पले लागू हनेु िनयमह  बनाउन सक्नेछ । 

१२८. िनदिशका, कायर्िविध वा मापदण्ड बनाउन सक्नेः यस ऐनको कायार्न्वयनको लािग सामान्य 
पले लागू हनेु गरी मन्ऽालयले िनदिशका, कायर्िविध वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 
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१२९. आचार संिहता जारी गनर् सक्नेः नेपाल सरकारले िनजामती कमर्चारीको लािग अलग्गै आचार 
संिहता जारी गनर् सक्नेछ । त्यःतो आचार संिहताको पालना गनुर् सवै िनजामती कमर्चारीको 
कतर्व्य हनेुछ । 

१३०. खारेजीः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ खारेज गिरएको 
छ। 

१३१. बचाउः (१) िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोिजम 
गिरएका काम कारबाहीह  यसै ऐन बमोिजम भए गरेका मािनने छन ्। 

(२) कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवा संघमा समायोजन 
भएका कमर्चारीह  यसै ऐन अन्तगर्त रहने छन ।  

 (३) कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट ूदेश र 
ःथानीय तहमा समायोजन भएका कमर्चारीको हकमा यस ऐनमा िनजह को हकमा लागू हनेु 
भनी उल्लेख भएको व्यवःथा सो हदसम्म लागू हनेुछ ।  

 (४) यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको ूशासकीय अदालतले गरेका काम 
कारवाही यसै ऐन बमोिजम भए गरेको मािनने छ। 

 (५) यस ऐनमा गिरएको बढुवा सम्बन्धी व्यवःथा यो ऐन ूारम्भ भएपिछको 
आिथर्क वषर्बाट हनेु िव ापनको हकमा लागू हनेुछ र त्यस अिघ भएको बढुवा िव ापनको 
हकमा सािवकको ूचिलत कानूनी व्यवःथा नै आकिषर्त हनेुछ ।  
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अनसूुची  - २ 
ूदेश िनजामती सेवाको गठन, स ालन र सेवाका शतर्ह को व्यवःथा 

गनर् बनेको िवधेयक 

ूःतावनाः ूदेश िनजामती सेवालाई ःवच्छ, सक्षम, िनँपक्ष, पारदशीर्, जनउ रदायी र 
सहभािगतामूलक बनाउदै राज्यबाट ूा  हनेु सेवा सिुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सिुनि त 
गनर्, व्यावसाियक, अनशुािसत र मयार्िदत ूदेश िनजामती सेवाको गठन, स ालन र सेवाको शतर् 
सम्बन्धी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकाले,   

नेपालको संिवधानको धारा २९६ को उपधारा (४) बमोिजमको अिधकार ूयोग गरी 
व्यवःथािपका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

पिरच्छेद–१ 

ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ूदेश िनजामती सेवा ऐन, २०७४” रहेको 
छ। 

 (२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “अिख्तयारवाला” भ ाले दफा १२ बमोिजम िनयिुक्त गनर् सक्ने अिधकारी 
सम्झनपुछर्। 

(ख) “कमर्चारी” भ ाले ूदेश िनजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यिक्त सम्झन ुपछर्। 

(ग) “कायार्लय ूमखु” भ ाले तोिकएको कायार्लयको ूमखु कमर्चारी सम्झन ुपछर्। 

(घ) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयममा 
तोिकएको वा तोिकए बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “नैितकपतन” भ ाले जालसाजी, िकत, ठगी, लागूऔषध कारोवार, मिुा िनमर्लीकरण, 
परुाताित्वक वःत ु बेचिवखन, मानव बेचिवखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जवरजःती 
करणी, चोरी वा आगजनी जःता अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई सम्झन ु
पछर् । 

(च) “पिरवार” भ ाले िनजामती कमर्चारीसँग बःने तथा िनज आफैले पालन पोषण गनुर्पन 
पित, प ी, छोरा, अिववािहता छोरी, धमर्पऽु, अिववािहता धमर्पऽुी, बाब,ुआमा वा सौतेनी 
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आमा सम्झन ु पछर् र सो शब्दले िनजको बाजे, बज्यै र सासू, ससरुालाई समेत 
जनाउँछ ।  

(छ) “ूदेश िकतावखाना” भ ाले ूदेश िनजामती कमर्चारीको अिभलेख राख्न ेकायार्लय भ े 
सम्झन ुपछर् । 

(ज) “ूदेश िनजामती सेवा” भ ाले दफा ४ बमोिजम गिठत ूदेश िनजामती सेवा सम्झन ु
पछर् । 

(झ) "ूमखु सिचव" भ ाले ूदेश सरकारको ूमखु सिचव भ े सम्झन ुपछर् ।  

(ञ) “मन्ऽालय” भ ाले ूदेश तहको कमर्चारी ूशासन सम्बन्धी कायर् गन मन्ऽालय वा 
िनकायलाई सम्झन ुपछर् । 

(ट) “िवभागीय ूमखु” भ ाले तोिकएको िवभागीय ूमखु सम्झन ुपछर् । 

(ठ) "सिचव" भ ाले ूदेश सरकारको सिचव भ े सम्झन ुपछर् । 

(ड) “सजाय िदने अिधकारी” भ ाले दफा ९१ बमोिजम िवभागीय सजाय िदने 
अिधकारी सम्झन ुपछर् । 

(ढ) “ःथायी आवासीय अनमुित” भ ाले िवदेशी मलुकुले कुनै शतर् तोकी वा नतोकी सो 
मलुकुमा ःथायी पले बसोबासगनर् पाउनेगरी नेपाली नागिरकलाई उपलब्ध गराएको 
डाइभरिसटी इिममने्ट िभसा (िड.भी.,परमानेन्ट रेिजडेन्ट िभसा (िप.आर.) वा मीन 
काडर् सम्झन ुपछर् र सो शब्दले नेपाली नागिरकलाई िवदेशमा ःथायी पमा बसोबास 
गनर् िदइएको जनुसकैु नामको ःथायी आवासीय अनमुितलाई समेत जनाउँछ। 

(ण) “ःथायी पद” भ ाले योगदानमा आधािरत िनविृ भरण पाउने र म्याद नतोिकएको 
ूदेश िनजामती सेवाको पद सम्झन ु पछर् र सो शब्दले कमर्चारी समायोजन ऐन, 
२०७४ बमोिजम समायोजन भएको पद समेत जनाउँदछ । 

३. मागर्दशर्कको पमा िलन सक्नेः ूदेश सरकारले ूदेश िनजामती सेवाको स ालनको 
सम्बन्धमा संघीय िनजामती सेवाका िस ान्तह लाई मागर्दशर्कको पमा िलन सक्नेछ । 

पिरच्छेद - २ 

ूदेश िनजामती सेवाको गठन 

४. ूदेश िनजामती सेवाको गठनः (१) ूदेश सरकारले देहाय बमोिजमका ूदेश िनजामती 
सेवाह को गठन गनछः- 

(क)  ूदेश इिन्जिनयिर  सेवा, 
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(ख)  ूदेश कृिष सेवा, 

(ग) ूदेश तथ्या  सेवा 

(घ) ूदेश न्याय सेवा, 

(ङ)  ूदेश ूशासन सेवा, 

(च)  ूदेश वन सेवा, 

(छ) ूदेश िशक्षा सेवा,  

(ज) ूदेश सभा सेवा,  

(झ)  ूदेश ःवाःथ्य सेवा, र  

(ञ)  ूदेश िविवध सेवा । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सेवा अन्तगर्त तोिकए बमोिजमका िविभ  समूह 
तथा उपसमूह रहनेछन ्। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सेवामध्ये ूदेश न्याय सेवा र ूदेश सभा सेवा 
बाहेक अन्य सेवाको अिधकृतःतर बा॑ौ तहमा सेवा वा समूह रहने छैन । 

 (४) उपदफा (३) बमोिजमको ूदेश न्याय सेवा र ूदेश सभा सेवाका कमर्चारीह  
सोही सेवा बाहेकको सेवाको अिधकृतःतर बा॑ौ तहको पदमा बढुवाको लािग उम्मेदवार हनु 
पाउने छैन। 

(५) सेवा, समूह तथा उपसमूहमा रहने पदह का लािग आवँयक न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

५. सेवाका तहः (१) ूदेश िनजामती सेवामा देहाय बमोिजमका तहह  रहनेछनः- 

(क) अिधकृतःतरः    

ते॑ौ तह    

बा॑ौ तह   

एघारौ तह      

दशौ तह 
नवौ तह 
आठौ तह 
सातौ तह 
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(ख) सहायक अिधकृतःतरः    

छैठौ तह 

(ग) सहायक ःतरः 

पाँचौ तह 

चतथुर् तह 

 (२) ूदेश िनजामती सेवामा उपदफा (१) मा उल्लेख भएका पदह को अितिरक्त 
 तोिकएको कायर् गन तहिवहीन पदह  समेत रहन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमका पदमा संःथा वा व्यिक्तसंग करार गरी सेवा िलन ु
पनछ । 

 (४) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन 
ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट ूदेश िनजामती सेवामा समायोजन भएका 
ौेणीिविहन कमर्चारीलाई िनजले पूरा गरेको सेवाविधको आधारमा तोिकए बमोिजम ूदेश 
िनजामती सेवाको तहिवहीन ूथम ःतरदेिख छैठौ ःतरसम्म कायम गिरनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोिजमका तहह मध्ये सहायकःतर चतथुर्, अिधकृत सात , नव  
र एघार  तहलाई आधारतह मािननेछ । यःता आधारतहह मा भएको तह विृ लाई माऽ 
बढुवा मािननेछ । अन्य तहह मा भएको तहविृ लाई बढुवा मािनने छैन । 

(६) उपदफा (१) बमोिजमका तहमा तोिकए बमोिजमका पदनामह  रहन सक्ने 
छन ्। 

६. कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या नः (१) ूदेश सरकारले ःवीकृत 
गरेको संगठनको कायर्िववरणको आधारमा ूत्येक सम्बिन्धत संगठनको ूमखुले संगठनका 
लािग ःवीकृत पदह को कायर्िववरण बनाई लागू गनुर् पनछ । त्यःतो कायर्िववरणमा 
ूत्येक पदको काम, कतर्व्य, उ रदाियत्व र अिधकार समेत उल्लेख गनुर् पनछ । 

तर अिधकृतःतर ते॑ौ र बा॑ौ तहका पदको कायर्िववरण ूदेश सरकारले ःवीकृत 
गरे बमोिजम हनेुछ । 

(२) कमर्चारीलाई पदःथापन गदार् िनजको कायर्िववरण समेत उपलब्ध गराउन ु
पनछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम उपलब्ध गराइएको कायर्िववरणको आधारमा 
सम्बिन्धत सपुरीवेक्षकले मातहतका कमर्चारीसँग कायर्सम्पादन सम्झौता गरी काममा 
लगाउन सक्नेछ। 

तर िवभागीय ूमखु, कायार्लय ूमखु र आयोजना ूमखुसँग भने अिनवायर् पमा 
कायर्सम्पादन सम्झौता गनुर् पनछ ।   

(४) सपुरीवेक्षकले ूत्येक वषर् आफू मातहतका कायर्सम्पादन सम्झौता गरेको 
कमर्चारीको कायर्सम्पादन सम्झौताको ूगित ूितवेदनका आधारमा र कायर्सम्पादन सम्झौता 
नगिरएका कमर्चारीको तोिकएको सूचकका आधारमा कायर्सम्पादन मूल्या न गरी सोको 
अिभलेख राखी सम्बिन्धत िनकायमा समेत पेश गनुर् पनछ ।  

(५) कायर्सम्पादन मूल्या न गदार् कायर् ूगितको आधारमा "उ म", "राॆो", 
"सन्तोषजनक" र "कमजोर" गरी चार वटा ःतरमा विगर्करण गरी गनुर् पनछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम ःतर िनधार्रण गदार् पचास ूितशतभन्दा कम ूगित 
भएकोमा "कमजोर", पचासदेिख चौह र ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "सन्तोषजनक", 
पचह रदेिख उनानव्वे ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "राॆो" र नब्बे ूितशतदेिख मािथ 
ूगित भएकोमा "उ म" ःतरको ूगित मािननेछ । 

(७) सपुरीवेक्षकले गरेको मूल्या नमा िच  नबझेुमा पनुरावलोकनको लािग 
कायार्लय ूमखु वा िवभागीय ूमखु समक्ष िनवेदन िदन सिकनेछ। यसरी ूा  िनवेदनका 
आधारमा कायार्लय ूमखु वा िवभागीय ूमखुले पनुरावलोकन गरी सोको जानकारी 
सपुरीवेक्षक र सम्बिन्धत कमर्चारीलाई िदनपुन छ । 

(८) कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या न सम्बन्धी अन्य 
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

पिरच्छेद-३ 

ूदेश िनजामती सेवाको पदपूितर् 

७. दरबन्दी सजृनाः (१) ूदेश िनजामती सेवामा रहने पदह को दरवन्दी तोिकए बमोिजम 
सजृना हनेुछ। 

(२) ूदेश सरकार अन्तगर्तको कुनै सरकारी कायार्लय ःथापना गदार् संगठन 
संरचना वा दरबन्दी िनधार्रण गनर् वा त्यःतो संगठन संरचना वा दरबन्दीमा पनुरावलोकन 
वा हेरफेर गनर् सम्बिन्धत ूदेश मन्ऽालय वा िनकायले संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण 
गनुर् पनछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गदार् कायार्लयको कायर् ूकृित र कायर्बोझ 
िव षेण गरी दरबन्दी सजृना, पनुरावलोकन वा हेरफेर गनुर्पन कारण, औिचत्य र उपलब्ध 
मानव ॐोत समेतका आधारमा गनुर् पनछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गिरसकेपिछ सम्विन्धत ूदेश मन्ऽालय वा 
िनकायले ूदेश अथर् मन्ऽालयको सहमित िलई मन्ऽालयमा पठाउन ुपनछ र मन्ऽालयले 
सोको औिचत्यको आधारमा मूल्यांकन गरी तीस िदनिभऽ राय सिहत िनणर्यको लािग ूदेश 
सरकार समक्ष पेश गनुर् पनछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम ूदेश सरकारबाट दरवन्दी ःवीकृत भएपिछ 
मन्ऽालयले ूदेश  िकतावखानामा पद दतार् गरी सोको जानकारी सम्बिन्धत मन्ऽालय वा 
िनकायमा िदन ुपनछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम ूदेश  िकतावखानामा पद दतार् भएपिछ माऽ त्यःतो 
पद पूितर् गनर् सिकनेछ । 

तर कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम समायोजन हनेु कमर्चारीको हकमा 
सोही बमोिजम हनेुछ ।   

(७) अःथायी ूकृितका आयोग, सिमित, िनकाय, सिचवालय वा जनुसकैु िकिसमका 
कायार्लयमा ःथायी दरबन्दी सजृना गिरने छैन । 

८. ूदेश िनजामती सेवाको पदपूितर्ः (१) ूदेश िनजामती सेवाको ते॑ौ तहको ूमखु सिचव र 
बा॑ौ तहको सिचव पदमा दफा २८ बमोिजम र देहायका तहका पदह  देहाय बमोिजम 
पूितर् गिरनेछः- 

पद 
 

खलुा 
ूितयोिगता ारा

अन्तर सेवा 
ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा 

बढुवा ारा 
आन्तिरक 

ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा 

ज्ये ता ारा 

सहायक चतथुर् तह १००% - - - 
सहायक पाचँौ तह ७०% - - ३०% 
सहायक अिधकृत 

छैठौ तह 
- - - १००% 

अिधकृत सातौ तह ७०% - १०% २०% 

अिधकृत आठौ तह - - - १००% 

(च) अिधकृत नवौ तह - १०% २०% ७०% 

अिधकृत दशौ तह - - - १००% 

अिधकृत एघारौ तह - १०% २०% ७०% 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको अवःथामा िरक्त 
पद देहाय बमोिजम पूितर् गिरनेछः 

(क)  ज्ये ता ारा हनेु बढुवा र अन्तर सेवाका लािग छु ाइएको सबै वा केही पदमा 
सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूितर् हनु नसक्ने भएमा जनु वषर्को लािग त्यःतो पद 
छु ाइएको हो सोही वषर्को त्यःतो पद आन्तिरक ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा, र  

(ख)  यस दफामा अन्यऽ  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अिधकृत सातौ तहको पदमा 
बढुवाको लािग छु ाइएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूितर् 
हनु नसक्ने भएमा जनु वषर्को लािग त्यःतो पद छु ाइएको हो सोही वषर्को त्यःतो 
पद खलु्ला ूितयोिगतात्मक पिरक्षा ारा। 

 (३) यस दफा बमोिजम पदपूितर्का लािग पदसंख्या िनधार्रण गरी ूदेश लोक सेवा 
आयोगले िव ापन गनछ । 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूदेश िनजामती सेवालाई 
समावेशी बनाउन खलु्ला ूितयोिगता ारा पूितर् हनेु पदमध्ये पतालीस ूितशत पद छु ाई सो 
ूितशतलाई शत ूितशत मानी सोको पचास ूितशत पदमा ूदेशिभऽका तोिकए बमोिजमका 
आरिक्षत समूहका पु ष तथा मिहलाबीच र बाँकी पचास ूितशत पदमा तोिकए बमोिजमका 
आरिक्षत समूहका मिहला बीच माऽ ूितँपधार् गराई पदपूितर् गिरनेछ ।  

 (५) उपदफा (४) बमोिजमको आरक्षणको सिुवधा एक व्यिक्तले सेवा अविधभरमा 
एक पटक माऽ िलन पाउनेछ । 

 (६) यस दफामा अन्यऽ जनु सकैु कुरा लेिखएको भए तापिन एउटै व्यिक्त 
एकभन्दा बढी समूहबाट आरक्षणको सिुवधा िलन पाउने अवःथा रहेछ भने िनजले त्यःता 
समूहह  मध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट आरक्षणको सिुवधा िलन सक्नेछ । 

 तर मिहला उम्मेदवारको हकमा मिहला समूहबाट आरक्षण सिुवधा िलएकै आधारमा 
आफूसँग सम्बिन्धत समूहबाट आरक्षण सिुवधा िलन बाधा परेको मािनने छैन ।  

(७) यस ऐन तथा ूचिलत कानूनमा अन्यऽ जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता पिन 
यस दफा बमोिजमको आरक्षण सिुवधा आिथर्क र सामािजक अवःथा कमजोर भएको र 
ःवदेशी सरकारी वा सामदुाियक वा ूचिलत कानूनमा तोिकए बमोिजमको "क" र "ख" 
ौेणी बाहेकको संःथागत िव ालयबाट माध्यिमक तथा उच्चमाध्यिमक िशक्षा पूरा गरेको 
उम्मे ारलाई ूाथिमकता िनधार्रण गरी ःप  मापदण्ड बनाई लागू गिरनेछ।  
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 (८) यस दफा बमोिजम अपांगता भएका व्यिक्तको समूहबाट आरक्षण पाउन 
सम्बिन्धत उमेदवारले परीक्षाका लािग बझुाउने आवेदनसंगै नेपाल सरकारले तोकेको 
मेिडकल बोडर्बाट ूा  तोिकएको ःतरको अपांगताको ूमाणपऽ पेश गनुर् पनछ ।  

 (९) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अपा ता भएको 
व्यिक्तको लािग आरिक्षत पदमा कुनै खास ूकृितको कामको लािग तोिकए बमोिजमका 
अपा ता भएका व्यिक्तह  बीच माऽ ूितःपधार् गनर् पाउने गरी ूितःपधार्त्मक परीक्षा ारा 
पूितर् गनर् सिकनेछ । 

(१०) उपदफा (४) बमोिजम गिरने पदपूितर् सम्बन्धी व्यवःथा ूत्येक दश वषर्मा 
पनुरावलोकन गनुर्पन छ । 

(११) उपदफा (४) बमोिजमको ूितशत बमोिजम पद सङ्ख्या िनधार्रण गदार् कुनै 
िववाद आएमा ूदेश लोक सेवा आयोगको िनणर्य अिन्तम हनेुछ । 

(१२) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै खास ूकृितको 
कायर् वा पदका लािग मिहलाले माऽ ूितःपधार् गनर् पाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी पद तोक्न सक्नेछ ।  

ःप ीकरणः यःता पदमा पदपूितर् गदार् उपदफा (४) बमोिजम मिहला समूहका लािग छु ै 
ूितशत िनधार्रण गनुर्पन छैन ।  

(१३) उपदफा (१) बमोिजमको अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पदपूितर् हनेु पदमा 
लोक सेवा आयोग वा ूदेश लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयकु्त भएको संघीय 
िनजामती सेवा वा ःथानीय सेवाको कमर्चारी र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम 
िनजामती सेवाबाट संघ वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको जनुसकैु सेवा समूहको एक 
ौेणी मनुीको पद वा एक ौेणी मनुीको पद सरहको तहको पदमा दफा ७४ बमोिजमको 
सेवा अविध पूरा गरेको र बढुवा हनेु पदको लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता 
हािसल गरेको कमर्चारी माऽ उम्मेदवार हनु सक्नेछ। 

(१४) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) 
बमोिजम खलुा र अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पूितर् हनेु पदमा िनवलम्वन भएको कमर्चारी 
िनलम्वन भएको अविधभर र दफा ... बमोिजम िवभागीय कारवाहीमा परेका कमर्चारी 
कारवाहीमा परेको अविधभर सम्भाव्य उम्मेदवार हनु सक्ने छैन ।  

(१५) कमर्चारीले गनुर्पन कामको लािग कुनै पिन व्यिक्तलाई ज्यालादारी वा 
करारमा िनयिुक्त गनर् पाइने छैन । 
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तर ूदेश ःवाःथ्य सेवाको कुनै िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर् अध्ययन वा असाधारण 
िवदामा रहेको कारण ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनर् किठनाइ परेमा ूदेश सरकारले त्यःतो 
िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर् िवदामा बसेको अविधभरको लािग िनजको पदमा योग्यता ूा  
िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर्लाई करार सेवामा काममा लगाउन सक्नेछ ।  

(१६) ूदेश िनजामती सेवाको पदपूितर् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम 
हनेुछ।  

९. पदपूितर्का लािग माग गनः (१) ूदेश िनजामती सेवाको कुनै पद िरक्त भएमा ूदेश लोक 
सेवा आयोगले िव ापन गन िमितभन्दा कम्तीमा एक मिहना अिघ ूदेश लोक सेवा 
आयोगमा माग पगु्ने गरी मन्ऽालयले पदपूितर्का लािग सेवा स ालन गन िनकायलाई समेत 
जानकारी गराउन ु पनछ । सो अविधिभऽ माग नपठाउने िजम्मेवार पदािधकारीलाई 
िवभागीय कारबाही गिरनेछ ।  

 (२) मन्ऽालयले ूदेश िनजामती सेवाको पदपूितर्का लािग माग गदार् सो अविधसम्म 
िरक्त हनु आएका पद र सो आिथर्क वषर्िभऽ अिनवायर् अवकाशबाट िरक्त हनेु पद समेत 
यिकन गरी माग गनछ । 

(३) पदपूितर्का लािग माग गन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

१०. पदपूितर्मा बन्देजः ूदेश िनजामती सेवाको कुनै पिन पदमा यस ऐनमा व्यवःथा भए देिख 
बाहेक अन्य कुनै पिन तिरकाबाट पदपूितर् गिरने छैन ।  

११. ूदेश लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयिुक्त हनेुः खलुा, आन्तिरक वा अन्तर सेवा 
ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पूितर् हनेु पदमा ूदेश लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयिुक्त 
गिरनेछ। 

  तर यो ऐन ूारम्भ भएपिछ ूदेश लोक सेवा आयोगको गठन नभएसम्म यसरी पूितर् 
हनेु पदमा ूदेश सरकारले नेपाल सरकार माफर् त पठाएको मागका आधारमा लोक सेवा 
आयोगको िसफािरसमा िनयिुक्त हनेुछ ।  

१२. िनयिुक्त र पदःथापनः (१) ूदेश िनजामती सेवाको अिधकृतःतरको पदमा ूदेश सरकारले 
िनयिुक्त गनछ र त्यःतो िनयिुक्तको सूचना ूदेश राजपऽमा ूकाशन गनछ । 

(२) ूदेश िनजामती सेवाको सहायकःतरका पदमा िवभागीय ूमखु वा कायार्लय 
ूमखुले िनयिुक्त गनछ । 
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(३) ूदेश िनजामती कमर्चारीको पदःथापन गदार् लोक सेवा आयोग वा बढुवा 
सिमितले िसफािरस गरेको अिन्तम एकमु  योग्यता सूचीको योग्यताबमका आधारमा 
गिरनेछ । 

(४) ूदेश िनजामती कमर्चारीको पदःथापन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए 
वमोिजम हनेुछ। 

१३. व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल): ूदेश िनजामती सेवामा िनयिुक्त भएका कमर्चारीले िनयिुक्त 
भएको एक मिहनािभऽ आफ्नो व्यिक्तगत िववरण तयार गरी कायर्रत कायार्लयमा पेश गनुर् 
पनछ । त्यःतो व्यिक्तगत िववरण सम्बिन्धत कायार्लय ूमखुले ूा  गरेको पन्ी िदनिभऽ 
ूदेश िकतावखानामा पठाउन ुपनछ। ूदेश िकतावखानाले व्यिक्तगत िववरण ूा  भएको 
िमितले पन्ी िदनिभऽ दतार् गरी अिभलेख राख्नछे । 

 ःपि करणः- यस दफाको ूयोजनको लािग "व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल)" भ ाले 
कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण अिभलेख गन गरी ूदेश सरकारले समय समयमा तोकेको 
ढाँचाको अिभलेखलाई सम्झन ुपदर्छ । 

१४. उम्मेदवार हनुको लािग अयोग्यताः (१) देहायको व्यिक्त ूदेश िनजामती सेवाको पदमा 
 उम्मेदवार हनु सक्ने छैनः- 

(क) सहायकःतर र तह िवहीन पदमा अठार वषर् उमेर पूरा नभएको,  

(ख) अिधकृतःतरको पदमा एक्काइस वषर् उमेर पूरा नभएको,  

(ग) पु ष उम्मेदवारको हकमा पतीस वषर् र मिहला उम्मेदवारको हकमा चालीस वषर् 
उमेर पूरा भएको, 

 तर, 

(१) भतूपूवर् सैिनक वा ूहरी िनयिुक्त हनेु भनी तोिकएको ूदेश िनजामती सेवाको 
पदमा चालीस वषर् ननाघेको व्यिक्त उम्मेदवार हनु सक्नेछ । 

(२) िनजामती सेवाको बहालवाला र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम 
िनजामती सेवाबाट संघ वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीको हकमा उमेरको 
हद लाग्ने छैन । 

(३) ूदेश ःवाःथ्य सेवाको नव  र एघारौ तहको पदमा पैतालीस वषर् र अन्य 
तहको पदमा चालीस वषर् ननाघेको व्यिक्त  उम्मेदवार हनु सक्नेछ । 

(घ) अपा ता भएको व्यिक्तको हकमा चालीस वषर् उमेर पूरा भएको, 
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(ङ) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गिरएको, 

(च) गैरनेपाली नागिरक, 

(छ) नैितक पतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको, 

(ज) िवदेशी ःथायी आवासीय अनमुित ूा  गरेको । 

१५. पदािधकार र िजम्मेवारीः (१) देहायको अवःथामा कमर्चारीको आफ्नो पद मािथको 
 पदािधकार कायम रहनेछः- 

(क) आफ्नो पदमा कामकाज गिर रहँदासम्म । 

(ख) अक  पदमा स वा भई कायर्भार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म ।  

(ग) िवदामा रहेको अविधभर । 

(घ) िनलम्वनमा रहेकोमा सो अविधभर ।  

(ङ) कुनै पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको अविधभर । 

(च) काजमा खिटएको अविधभर  ।  

 (२) देहायको अवःथामा बाहेक कुनै कमर्चारीलाई िजम्मेवारी निदई साठी िदनभन्दा 
 बढी अविधसम्म राख्न सिकने छैनः- 

(क)  लामो िवदामा रहेकोमा । 

(ख)  िनलम्बन भएकोमा । 

 (३) उपदफा (२) िवपिरत कुनै कमर्चारीलाई पदीय िजम्मेवारी निदई राखेमा 
 िजम्मेवारी िदई काममा लगाउन ु पन दाियत्व भएको पदािधकारीलाई िवभागीय कारबाही 
हनेुछ । 

१६. शपथमहणः पिहलो पटक िनयिुक्त भई आफ्नो कायर्भार सम्हाल्न ुअिघ ूत्येक कमर्चारीले 
तोिकए बमोिजम शपथ महण गनुर् पनछ । 

१७. परीक्षणकालः (१) ूदेश िनजामती सेवाको पदमा िनयिुक्त गदार् एक वषर् परीक्षणकालमा 
रहने गरी गिरनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको परीक्षणकालमा िनजको काम सन्तोषजनक नभएमा 
िनजको िनयिुक्त बदर गनर् सिकनेछ ।  
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 (३) परीक्षणकालमा िनयिुक्त बदर नगिरएका कमर्चारीको िनयिुक्त परीक्षणकाल 
समा  भएपिछ ःवतः सदर भएको मािननेछ । 

 तर सरकारी सेवामा एक पटक परीक्षण काल पूरा गरेको कमर्चारीलाई पनुः 
परीक्षण कालमा रािखने छैन ।  

१८. ूमखु सिचवको पदाविधः ूमखु सिचवको पदाविध पाँच वषर्को हनेुछ । 

१९. कायम मकुायम र िनिम ः (१) िवभागीय ूमखु वा कायार्लय ूमखुको पद िरक्त भएमा वा 
त्यःतो पदमा बहालवाला कमर्चारी पन्ी िदनभन्दा बढी समयसम्म िबदामा बसेमा, िवदा 
ःवीकृत नगराई सात िदनभन्दा बढी अविध कायार्लयमा अनपुिःथत भएमा वा ूचिलत कानून 
बमोिजम िनलम्बनमा रहेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लािग समान तहको वा 
बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक तह मिुनको कमर्चारीलाई बढीमा छ 
मिहनाको लािग कायम मकुायम मकुरर गनर् सिकनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै पदमा कायम मकुायम मकुरर गिरसकेपिछ सोही 
कमर्चारीलाई पनुः सोही पदमा कायम मकुायम मकुरर गनर् सिकने छैन । 

 (३) उपदफा (१) िवपिरत कुनै कमर्चारीलाई कायम मकुायम मकुरर गरेमा िनजले 
सो पदमा रहँदा खाइपाई आएको तलव, भ ा र अन्य सिुवधा वापतको रकम कायम 
मकुायम मकुरर गन पदािधकारीबाट असलु उपर गिरनेछ । 

 (४) कुनै कायार्लयको ूमखु कुनै कारणले कायार्लयमा अनपुिःथत भएमा िनज 
 मातहतको दरबन्दीिभऽको वा िरक्त दरबन्दीमा काजमा खिटएको कमर्चारीमध्ये विर तम 
कमर्चारीले िनजको िनिम  जनाई दैिनक कायर् स ालन गनुर् पनछ । 

ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “दैिनक कायर् स ालन” भ ाले आिथर्क 
दाियत्व पन कायर्, अधर् न्याियक ूकृितको कायर् र कायार्लय ूमखुले आफैले गनुर्पन भनी 
तोकेका कायर् बाहेक त्यःतो पदले दैिनक पमा सम्पादन गनुर्पन सामान्य ूशासिनक कायर् 
सम्झन ुपछर् । 

पिरच्छेद-४ 

िजम्मेवारी र उ रदाियत्व 

२०. कायार्लय ूमखुको िजम्मेवारीः  कायार्लय ूमखु देहायका िवषयमा िजम्मेवार हनुपुन छः- 

(क)  आफ्नो कायार्लयको कामलाई ःवच्छ, िनंपक्ष र पारदशीर् बनाई सेवा ूवाहलाई 
सरल, सहज र ूभावकारी बनाउने,  
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(ख) आफ्नो कायार्लयलाई व्यविःथत र िनयिमत गनर् आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली कायम 
गन, 

(ग) कायार्लयमा िढलासःुती, अिनयिमतता, अनशुासनहीनता र लापवार्ही हनु निदने,   

(घ) सेवा ूवाहको लािग आवँयक ॐोत साधनको व्यवःथा िमलाउने, 

(ङ) सेवा ूवाहमा िनरन्तर सधुार, सजृनशीलता र नवूवतर्नको पहल र ूोत्साहन गन।  

२१. कमर्चारीको जवाफदेहीः (१) कमर्चारीले सेवामाहीूित िश  र मयार्िदत व्यवहारका साथ 
जवाफदेहीपूवर्क कायर्सम्पादन गनुर् पनछ ।  

(२) कमर्चारीको लापवार्ही वा िढलासःुतीको कारणले सेवामाहीलाई हािननोक्सानी 
पगु्न गएमा त्यसको मनािसब क्षितपूितर् सम्बिन्धत कमर्चारीले व्यहोनुर् पनछ ।  

(३) क्षितपूितर् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

२२. कमर्चारीको उ रदाियत्वः सरकारी कामको िसलिसलामा िनजामती कमर्चारीमा देहाय 
बमोिजमको उ रदाियत्व रहनेछः- 

(क) आफूले सम्पादन गरेको कामका लािग संिवधान र कानून ूित । 

(ख) आफूलाई अिख्तयारी िदने अिधकारी वा कायार्लय ूमखु ूित । 

(ग) आफूले गरेको िनणर्य वा ूवाह गरेको सेवाबाट ूभािवत हनेु सरोकारवाला वा 
सेवामाही ूित । 

पिरच्छेद– ५ 
स वा र काज 

२३. स वा गन अिधकारः (१) कमर्चारीलाई स वा गन अिधकार तोिकएको अिधकारीलाई 
हनेुछ। 

 तर अिधकृत एघारौ र बा॑ौ तहको पदमा ूदेश सरकारले स वा गनछ । 

(२) अिधकृत एघारौ र बा॑ौ तहको कमर्चारीलाई कम्तीमा एक वषर् र सोभन्दा 
मिुनका कमर्चारीलाई दईु वषर् पूरा नभई अक  कायार्लयमा स वा गिरने छैन।  

 (३) कमर्चारी स वा गदार् भौगोिलक क्षेऽ, िविभ  ूकृितको कामको अनभुव, 
सम्बिन्धत संगठनको आवँयकता र कमर्चारीको योग्यता तथा अनभुव समेतलाई आधार 
मानेर बःतगुत र ठोस मापदण्ड बनाई गनुर् पनछ ।  

 (४) स वा सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 
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२४. भौगोिलक के्षऽ सम्बन्धी व्यवःथाः भौगोिलक क्षेऽको विगर्करण गदार् ूदेशिभऽको ःथानीय 
तहको  आधारमा गिरनेछ । 

२५. स वा अिधकार वा सजायको िवषय नहनेुः स वा कमर्चारीको अिधकार वा सजायको िवषय 
होइन। ूदेश सरकारले सेवा ूवाहको िनिम्त यस ऐन बमोिजम स वा गनर् सक्नेछ । 

२६. काज सम्बन्धी व्यवःथाः (१) कमर्चारीलाई िनजको िविश  ान, सीप, योग्यता र अनभुवको 
उपयोग गनर् आवँयक परेको अवःथामा बाहेक सामान्यतयाः काजमा खटाइने छैन। 

(२) कमर्चारीलाई िनज कायर्रत कायार्लयसँग सम्बिन्धत काममा काज खटाउनै पन 
पयार्  कारण भएमा बढीमा तीन मिहनाको लािग एक वषर्मा एक पटक माऽ काज खटाइन 
सिकनेछ ।  

तर तािलम वा अध्ययनमा सोभन्दा बढी अविधका लािग काज खटाउन सिकनेछ । 

(३) कुनै कमर्चारीलाई िनजामती सेवाको पद नभएको िनकाय वा ूदेश सरकारको 
आयोजनाका लािग ःवीकृत अःथायी दरबन्दीमा काज खटाउँदा बढीमा एक  आिथर्क वषर्का 
लािग तोिकए बमोिजम खटाउन सिकनेछ । 

(४) िनवार्चन, लेखापरीक्षण, तथ्या  स लन, नापी टोली, सवक्षण, कुनै घटनाको 
जाचबँझु वा छानिवन, िवपद व्यवःथापन लगायतका काम र अःथायी ूकृितका आयोग वा 
सिमितको ःवीकृत अःथायी दरवन्दीमा कुनै कमर्चारीलाई तीन मिहनाभन्दा बढी काज 
खटाउन परेमा सम्बिन्धत ूदेश मन्ऽालय, िनकाय वा कायार्लयले बढीमा एक वषर् काज 
खटाउन सक्नेछ ।   

 (५) उपदफा (४) बमोिजम कुनै ूदेश मन्ऽालय, सिचवालय वा आयोगको 
कमर्चारीलाई अक  मन्ऽालय, सिचवालय वा आयोग अन्तगर्त खटाउन ु पन भएमा काज 
खिटने िनकायको माग र कमर्चारीको पदािधकार रहेको िनकायको सहमितमा मन्ऽालयले 
काज खटाउन सक्नेछ । 

 (६) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवभागीय ूमखु वा
 कायार्लय ूमखु पदमा पदािधकार रहेको कमर्चारीलाई सोही पदमा पदािधकार राखी  अन्यऽ 
 िनकाय वा आयोजनामा काज खटाइने छैन ।  

 (७) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अितिरक्त समूहमा 
रहेका िनजामती कमर्चारीलाई मन्ऽालयले अन्यऽ कामकाज गनर् खटाउन सक्नेछ । 
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 (८) कुनै कमर्चारीको िवशेष  सेवा आवँयक परेमा माग गन िनकायको अनरुोध र 
 पदािधकार रहेको िनकायको सहमितमा मन्ऽालयले वढीमा तीन मिहनाका लािग काज 
खटाउन सक्नेछ । 

 (९) यस दफा बमोिजमको काजको अविध समा  हनुासाथ सम्बिन्धत कायार्लय 
ूमखुले त्यःतो कमर्चारीको पदािधकार रहेको कायार्लयमा हािजर हनु जान ुभनी रमाना िदई 
पठाउन ुपनछ। काजको अविधभन्दा बढी समय काज खिटएको िनकायमा हािजर गन र 
हािजर गराउने  कमर्चारीलाई िवभागीय कारबाही गिरनेछ । 

 (१०) यस दफा बमोिजम काज अविध समा  भएपिछ पदािधकार रहेको िनकायमा 
हािजर हनु नजाने कमर्चारीलाई त्यःतो अविधको तलव भ ा भकु्तानी िदइने छैन । त्यःतो 
कमर्चारीलाई तलब भ ा भकु्तानी गरेमा सम्बिन्धत कायार्लय ूमखु, लेखा ूमखु र भकु्तानी 
िदने कमर्चारीबाट असूल उपर गिरनेछ। 

 (११) यस दफा िवपिरत खटाइएको काज मन्ऽालयले र  गनर् सक्नेछ र त्यसरी 
काज खटाउने अिधकारीलाई िवभागीय कारवाही गिरनेछ ।  

पिरच्छेद- ६ 

बढुवा 

२७. बढुवा सिमितः (१) संिवधान र ूचिलत कानूनमा अन्यथा व्यवःथा भएकोमा बाहेक ूदेश 
िनजामती सेवाको ूमखु सिचवको पद बाहेक अिधकृतःतर छैठौ तहदेिख बा॑ौ तहसम्मका 
पदमा बढुवाका लािग िसफािरस गनर् देहायको बढुवा सिमित रहनेछः- 

(क) ूदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा िनजले तोकेको ूदेश लोक  
  सेवा आयोगको सदःय-     अध्यक्ष 

(ख) ूमखु सिचव-      सदःय 

(ग) मन्ऽालयको सिचव-     सदःय-सिचव 

(२) सहायक पाच  तहको पदबाट अिधकृत छैट  तहको पदमा बढुवा गदार् 
सिमितले सम्विन्धत सेवा स ालन गन मन्ऽालयको सिचवलाई आमन्ऽण गनुर् पनछ । 

(३) बढुवा सिमितले आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत िवषयको िव लाई आमन्ऽण 
गनर् सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (१) बमोिजमको बढुवा सिमितको सिचवालय मन्ऽालयमा रहनेछ । 
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 (५) सहायक पाँचौ तहको पदमा बढुवाका लािग िसफािरस गनर् तोिकए बमोिजमको 
 बढुवा सिमित रहनेछ । 

(६) बढुवा सिमितले बढुवा िसफािरस गदार् अपनाउने कायर्िविध बढुवा सिमित 
आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ ।  

 (७) बढुवा सिमितले बढुवा िसफािरस नामावली ूकाशन गदार् ज्ये ता ारा हनेु 
बढुवाको लािग आवेदन गरेका सबै सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताबम ूकाशन गनुर्  
पनछ । 

 (८) बढुवा सिमितले बढुवा आवेदन फाराम स लन गन िनकायबाट बढुवा आवेदन 
फाराम ूा  गरेको िमितले साठी िदनिभऽ बढुवाको नितजा ूकाशन गनुर् पनछ । 

२८. अिधकृत बा॑ौ र ते॑ौ तहमा बढुवाः (१) अिधकृत बा॑ौ र ते॑ौ तहको पदमा देहाय 
बमोिजम बढुवा गिरनेछः- 

(क)  अिधकृत ते॑ौ तहको ूमखु सिचवको पदमा बढुवा गदार् बहालवाला बा॑ौ तहका 
कमर्चारीमध्येबाट ूदेश सरकारले ज्ये ता तथा कायर्दक्षताको आधारमा छनौट गरी 
बढुवा गनछ। 

(ख)  अिधकृत बा॑ौ तहको ूदेश सिचव वा सो सरहको पदमाः 

(१) िरक्त पदमध्ये बीस ूितशत पदमा दफा ३४ बमोिजम नकारात्मक सूचीमा 
नपरेको सम्बिन्धत सेवाको अिधकृत एघारौ तहको पदमा सवैभन्दा बढी सेवा अविध भएका 
सम्भाव्य उम्मेदवारलाई ूदेश सरकारले बढुवा गनछ । 

(२)  िरक्त पदमध्ये असी ूितशत पदमा दफा ३४ बमोिजम नकारात्मक सूचीमा 
नपरेको सम्बिन्धत सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारह मध्ये उपलब्ध भएसम्म िरक्त पदको 
दोब्बर संख्यामा बढुवा सिमितले िसफािरस गरेका उम्मेदवारह मध्येबाट ूदेश सरकारले 
ज्ये ता र कायर्क्षमताको आधारमा उपयकु्त उम्मेदवारलाई बढुवा गनछ । 

 तर कुनै सेवामा दोब्बर संख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको अवःथामा सोभन्दा 
कम संख्यामा उम्मेदवार िसफािरस गनर् बाधा पगेुको मािनने छैन । 

 (३) अिधकृत बा॑ौ तहको ूदेश सिचव वा सो सरहको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार 
हनु अिधकृत एघारौ तह वा सो सरहको पदमा कायर्रत कमर्चारीले ूदेश सरकारले तोकेको 
उच्चःतरीय व्यवःथापन तालीम समेत उ ीणर् गरेको हनु ुपनछ । 

 (४) बढुवा िसफािरस गदार् बढुवा सिमितले पिहले उपदफा (१) को खण्ड (ख) को 
उपखण्ड (१) को िसफािरस गरेपिछ उपखण्ड (२) बमोिजमको िसफािरस गनुर् पनछ । 



257 
 

 (५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोिजम पदपूितर्को लािग ूदेश लोक सेवा 
 आयोगले पद संख्या िनधार्रण गनछ । 

(६) ूदेश िनजामती सेवाको अिधकृत बा॑ौ तहको कुनै पद िरक्त भएका िमितले 
पन्ी िदनिभऽ बढुवा सिमितले िसफािरस गनुर् पनछ र ूदेश सरकारले त्यसरी िसफािरस 
भएको पन्ी िदनिभऽ िरक्त पद पूितर् गनुर् पनछ । 

२९. बढुवा सम्वन्धी िवशेष व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
एउटै तहमा कम्तीमा बा॑ वषर्सम्म बहाल रिहरहेका अिधकृत एघारौ तह वा सोभन्दा 
मिुनका कमर्चारीको दफा ५० बमोिजम अवकाश हनेु भएमा िनजलाई अवकाश हनेु एक 
मिहनाअिघ एक तहमािथको पदमा बढुवा गरी अवकाश िदइनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम बढुवा गनर्का लािग ःवतः िवशेष पद सजृना हनेुछ र 
त्यःतो कमर्चारी अवकाश भएपिछ सो पद ःवतः खारेज हनेुछ । 

 (३) उपदफा (१) वमोिजमको अविध पूरा भएको कुनै कमर्चारीको मतृ्य ुभएमा 
त्यःतो कमर्चारीको पिरवारलाई एक तह मािथको पदको सिुवधा िदइनेछ ।   

३०. बढुवाका लािग उम्मेदवार हनु चािहने न्यूनतम सेवा अविध र शैिक्षक योग्यताः (१) बढुवाका 
लािग उम्मेदवार हनु बढुवा हनेु तहको पदभन्दा एक तह मिुनको पदको लािग तोिकए 
वमोिजमको शैिक्षक योग्यता र बढुवाको लािग िव ापन हनुभुन्दा अिघको असार 
मसान्तसम्ममा देहाय बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पगेुको हनु ुपनछः- 

(क) सहायकःतरको पदको लािग चार वषर् 

(ख) अिधकृतःतरको पदको लािग पाँच वषर् 

 (२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अिधकृतःतरको पदको 
खलुा ूितयोिगताका लािग िनधार्िरत न्यूनतम योग्यता नभएको कमर्चारी अिधकृत वा सोभन्दा 
मािथको तहको पदमा बढुवा हनेु छैन । 

३१. बढुवाका लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु नपाउनेः दफा ३० मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन देहायको अवःथामा देहायको अविधभर बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु पाइने 
छैनः- 

(क) िनलम्बन भएकोमा िनलम्बन भएको अविधभर । 

(ख) निसहत पाएकोमा निसहत पाएको िमितले एक वषर्सम्म । 

(ग) बढुवा रोक्का भएकोमा बढुवा रोक्का भएको अविधभर । 
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(घ) तलब विृ  रोक्का भएकोमा तलव विृ रोक्का भएको अविधभर । 

(ङ) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको कमर्चारीको हकमा ूचिलत कानून बमोिजम गठन भएको 
ःवाःथ्य सम्बन्धी व्यावसाियक पिरषदबाट नाम दतार् िनलम्वन भएको भए त्यःतो 
िनलम्बनको अविधभर । 

३२. बढुवा िनयिुक्तको रोक्का तथा फुकुवाः बढुवाको लािग िसफािरस भई बढुवा िनयिुक्त नपाउदै 
कुनै कमर्चारी िनलम्बन वा बढुवा रोक्का वा तलव विृ  रोक्का भएमा वा निसहत पाएमा दफा 
३१ को खण्ड (ख) बमोिजम त्यःतो अविधभर िनजको बढुवा िनयिुक्त रोक्का गिरनेछ । 
िनजले सफाई पाएपिछ वा रोक्का अविध समा  भएपिछ िनलम्वन वा रोक्का नभए सरह मानी 
िनयिुक्त िदई ज्ये ता माऽ कायम गिरनेछ । 

३३. ज्ये ता ारा हनेु बढुवाको आधारः (१) बढुवा सिमितले ज्ये ता ारा हनेु बढुवाको लािग 
िसफािरस गदार् बढुवा हनेु पदभन्दा एक तह मिुनको सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको 
पदमा सबैभन्दा बढी अविध सेवा गरेका मध्येबाट नकारात्मक सूचीमा नपरेको र बढुवा हनेु 
पदभन्दा एक तह मिुनको पदको लािग तोिकए बमोिजमको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल 
गरेको उम्मेदवारलाई बढुवा िसफािरस गनछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८ को ज्ये ता ारा 
हनेु बढुवामा समान सेवा अविध भएका कमर्चारीह मध्येबाट बढुवा गदार् तोिकएको 
भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा दईु वषर् सेवा गरेको कमर्चारीलाई बमश बढुवाका लािग 
िसफािरस गिरनेछ । 

तर भौगोिलक क्षेऽको अनभुव नभएकै कारणले तत्काल बहाल रहेको पदमा एउटै 
िमितमा िनयिुक्त पाएको कमर्चारीलाई बढुवा नगरी सोभन्दा पछािड िनयिुक्त पाएको किन  
कमर्चारीलाई बढुवा गिरने छैन ्।  

 (३) कुनै एक भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा एक वषर्को ज ु हािजर नभई सो 
 भौगोिलक क्षेऽमा गरेको सेवा अविध बढुवा ूयोजनका लािग मान्यता िदइने छैन । 
 ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “एक वषर्” भ ाले कम्तीमा एक वषर्को अविध 
 पूरा भई दईु सय ते ीस िदन ज ुहािजर भएको हनु ुपनछ ।  

३४. नकारात्मक सूचीका आधारः (१) ज्ये ता ारा हनेु बढुवा ूयोजनका लािग देहायका 
अवःथामा कमर्चारी नकारात्मक सूचीमा परेको मािननेछः- 

(क) दफा ३० बमोिजमको योग्यता नपगेुको, 

(ख) दफा ३१ बमोिजम उम्मेदवार हनु अयोग्य भएको, 
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(ग) कायर्सम्पादन मूल्या न कम्तीमा "सन्तोषजनक" ःतरको नरहेको, 

(घ) अिधकृतःतर सात  तह वा सोभन्दा मािथको पदमा बढुवा हनुका लािग सम्बिन्धत 
सेवा, समूह वा उपसमूहको अिधकृतःतर सात  तह वा सो सरहको पदका लािग 
तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता नभएको, र  

(ङ) कम्तीमा तीस कायर्िदनको सेवाकािलन तािलम ूा  नगरेको । 

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम कायर्सम्पादन मूल्या नको िहसाव गदार् 
बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु जित वषर्को सेवा आवँयक पन हो पिछल्लो त्यित 
वषर्को कायर्सम्पादन मूल्यांकनको औसतबाट िहसाव गिरनेछ । 

तर, 

(१)  अध्ययन वा तालीममा गएको वा िनलम्बन भई िनलम्बन फुकुवा भएकोमा त्यःतो 
अविध कटाई बाँकी अविधको माऽ कायर्सम्पादन मूल्यांकनको औषत िहसाव 
गिरनेछ । 

(२) असाधारण िबदामा बसेको र गयल क ी भएको भए सो अविधलाई कटाएर माऽै 
बढुवाका लािग न्यूनतम सेवा अविध गणना गिरनेछ ।  

 (३) ूदेश ःवाःथ्य सेवाको हकमा उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोिजमको 
योग्यता बढुवा हनेु तहको पद अनसुार तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  

३५. शैिक्षक योग्यता र तािलमको मूल्याकंनः (१) बढुवाका लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता र कम्तीमा तीस कायर् िदनको सेवाकािलन तालीम ूा  गरेको हनु ुपनछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिमम सेवाकालीन तालीम जनु तहमा छँदा िलएको हो सोही 
तहको लािग माऽ मान्यता िदइनेछ ।यःतो तालीम सेवा, समूह र उपसमूहसँग सम्बिन्धत 
हनुपुन छ । 

 (३) कमर्चारीले बढुवाको दरखाःतसँगै शैिक्षक योग्यता र सेवाकालीन तालीम 
वापतको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप पेश गनुर्पन छ । 

 (४) कमर्चारीले बढुवा ूयोजनको लािग दरखाःतसँग पेश गरेको शैिक्षक योग्यता 
सो सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बिन्धत हो वा होइन भ े सम्बन्धमा तोिकए बमोिजमको 
सम्ब ता िनधार्रण सिमितले िनणर्य गरे बमोिजम हनेुछ ।  



260 
 

 (५) बढुवा ूयोजनको  लािग दरखाःतसँग पेश गरेको शैिक्षक योग्यताको 
सम्ब ता िनधार्रण बढुवा सिमितको बैठक बःनभुन्दा अगािडको िमितसम्म भएमा त्यःतो 
शैिक्षक योग्यतालाई सो वषर्को बढुवाका लािग मान्यता िदइनेछ । 

३६. व्यिक्तगत िववरण राख्न ु पनः (१) कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण दु ःत राख्न े िजम्मेवारी 
सम्बिन्धत िवभागीय ूमखु वा कायार्लय ूमखुको हनेुछ । आफ्नो व्यिक्तगत िववरण 
अ ाविधक गन गराउने दाियत्व सम्बिन्धत कमर्चारीको हनेुछ । 

 (२) बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका कमर्चारीले सरकारी काम वा 
अध्ययन वा काजको िसलिसलामा िवदेशमा रही वा ूाकृितक वा आकािःमक िवपि  वा 
काबू बािहरको पिरिःथित परी दरखाःत फाराम पेश गनर् नसकेमा बढुवा सूचनाको म्यादिभऽ 
सम्बिन्धत िवभागीय ूमखु वा कायार्लय ूमखुले त्यःतो कमर्चारीको िववरण बढुवा सूचना 
ूकाशन गन कायार्लयमा पठाउन ुपनछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम पठाइएको िववरणलाई आधार मानी बढुवा सिमितले 
बढुवाको कारबाही टंुगो लगाउनेछ । 

 (४) कुनै उम्मेदवारले बढुवाको दरखाःत फाराम भदार् झु ा िववरण पेश गरेको 
व्यहोरा ूमािणत भएमा िनजलाई िवभागीय सजाय गिरनेछ । 

३७. बढुवाको उजूरीः (१) बढुवा सिमितले गरेको बढुवाको िसफािरसमा िच  नबझु्ने कमर्चारीले 
त्यःतो िसफािरस गरेको िमितले पन्ी िदनिभऽ ूदेश लोक सेवा आयोगमा उजूरी िदन 
सक्नेछ र त्यसरी परेको उजूरीमा उजूरी गन म्याद समा  भएको िमितले तीस िदनिभऽ टु ो 
लगाइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पनर् आएका उजूरी टंुगो लागेपिछ पिहले ूकािशत 
बढुवा नामावलीमा संशोधन गनुर्पन भएमा ूदेश लोक सेवा आयोगले सोको सूचना बढुवा 
सिमितलाई िदन ुपनछ । 

(३) बढुवाको उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

३८. सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न र ःथानान्तरण सम्बन्धी व्यवःथाः (१) सेवा, समूह वा 
उपसमूह पिरवतर्न गनर् पाइने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सेवा, समूह वा 
उपसमूहको कुनै पद लगातार दईु वषर्सम्म पूितर् हनु नसकेमा त्यःतो पदमा अक  कुनै सेवा, 
समूह वा उपसमूहको कमर्चारीबाट िनवेदन माग गरी ूदेश लोक सेवा आयोगले परीक्षा 
िलई सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न गनर् सक्नेछ । 
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 (३) उपदफा (२) बमोिजम सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न भई आउने 
कमर्चारीले त्यःतो पदको लािग तोिकएको न्यनुतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरेको हनु ु
पनछ। यसरी सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीको म ुरी रहेको 
हनु ुपनछ।  

(४) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन संघीय िनजामती 
सेवाबाट ूदेश िनजामती सेवामा र ूदेश िनजामती सेवाबाट संघीय िनजामती सेवामा लोक 
सेवा आयोगले सम्भाव्य उम्मेदवारह बीच ूितंपधार् गराई तोिकए बमोिजम सेवा पिरवतर्न 
वा ःथानान्तरण गनर् सिकने छ । 

(५) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूदेश सरकारले ूदेश 
ःवाःथ्य सेवामा बहाल रहेको कुनै कमर्चारीलाई िवशेष योग्यता हािसल गनर् अध्ययनमा 
पठाएकोमा त्यःतो कमर्चारी अध्ययन पूरा गरी सेवामा हािजर भएपिछ ूदेश लोक सेवा 
आयोगको परामशर्मा िनजको िवशेष योग्यतासँग सम्बिन्धत समूह वा उपसमूह पिरवतर्न 
गिरिदन ुपनछ । 

पिरच्छेद-७ 

तलव, भ ा र अन्य सिुवधा 

३९. तलव तथा सिुवधा पनुरावलोकन सिमितः (१) कमर्चारीको तलव, भ ा तथा अन्य सिुवधा 
पनुरावलोकन गनर् देहाय बमोिजमको सिमित रहनेछः- 

(क)  ूमखु सिचव      अध्यक्ष 

(ख)  ूदेश सिचव, अथर् मन्ऽालय    सदःय 

(ग)  ूदेश सिचव, मन्ऽालय     सदःय-सिचव 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा िवषयसँग सम्बिन्धत िव लाई आमन्ऽण 
गनर् सिकनेछ । 

 (३) सिमितले ूत्येक वषर् उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा मह ी भ ा र हरेक 
तीन वषर्मा पूनरावलोकन गरी ूदेशको आिथर्क ॐोत र क्षमताको आधारमा तलव, भ ा 
तथा अन्य सिुवधा िसफािरस गनछ ।  

 (४) सिमितले आफ्नो कायर्िविध आफै व्यविःथत गनछ । 

 (५) सिमितले उपसिमित गठन गनर् सक्नेछ । 

 (६) सिमितको सिचवालय मन्ऽालयमा रहनेछ । 
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४०. तलव, भ ाः (१) कमर्चारीले हािजर भएको िदनदेिख तलब, भ ा पाउनेछ । 

 (२) ूत्येक कमर्चारीले एक वषर्को सेवा पूरा गरेपिछ एक िदनको तलब बराबरको 
रकम तलब विृ  पाउनेछ । 

 (३) कुनै कमर्चारीको तलब विृ  रोक्का भएकोमा सो तलब विृ  कुन िमितदेिख 
फुकुवा हनेु हो सो कुरा सम्बिन्धत अिधकारीले िलिखत पमा जनाई अिभलेख राख्न ु 
पनछ । 

४१. पकाएको तलव, भ ा पाउनेः (१) कमर्चारीले ूत्येक मिहना भकु्तान भएपिछ तलव र भ ा 
पाउने भए भ ा समेत पाउनेछ । 

 (२) कुनै कमर्चारी जनुसकैु तिरकाले ूदेश िनजामती सेवामा नरहे पिन पकाएको 
तलव, भ ा पाउनेछ । 

 (३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा व्यवःथा भएकोमा बाहेक 
कुनै पिन कमर्चारीको तलव क ा गिरने छैन ।  

४२. िनलम्बन भएमा पाउने तलवः (१) कुनै कमर्चारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा ूदेश 
सरकारको तफर् बाट भएको कारबाहीको फलःव प िनलम्बन भएमा सो िनलम्बनको 
अविधभर िनजले आफ्नो तलवको आधा माऽ पाउनेछ । 

तर िनजले सफाई पाएमा िनलम्बन रहेको अविधमा आधा तलव पाएको भए सो 
क ा गरी बाँकी र नपाएको भए पूरै तलव (तलव विृ  हनेु भएमा सो समेत) पाउनेछ र 
कसूरदार ठहिरएमा िनलम्वन भएको िमितदेिखको बाँकी तलव भ ा पाउने छैन ।  

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै अदालतमा मु ा 
दायर  भएको कारणले कुनै कमर्चारी िनलम्बन भएकोमा त्यःतो मु ामा शु  अदालतबाट 
त्यःतो  कमर्चारी कसूरदार ठहरी फैसला भएमा त्यःतो फैसला भएको िमितदेिख तलब 
पाउने छैन। 

 (३) कुनै कमर्चारी उपदफा (१) मा उिल्लिखत कारण बाहेक अन्य कुनै 
कारणबाट िनलम्बन रहन गएको रहेछ भने िनजले त्यसरी िनलम्बन रहेको अविधको तलव 
पाउने छैन।  

४३. चाडपवर् खचर्ः कमर्चारीले आफ्नो धमर्, सःकृित, परम्परा अनसुार मनाउने चाडपवर्को लािग 
खाइपाई आएको एक मिहना बराबरको तलब रकम ूत्येक आिथर्क वषर्मा एक पटक 
चाडपवर् खचर्को पमा पाउनेछ । 
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४४. कमर्चारी स य कोषः कमर्चारीको मािसक तलबबाट दश ूितशतका दरले रकम क ा गरी 
सो रकममा ूदेश सरकारले शत ूितशत रकम थप गरी कमर्चारी स य कोषमा जम्मा 
गिरिदनेछ । 

४५. साविधक जीवन बीमाः (१) कमर्चारीको बीमा वापत ूदेश सरकारले एक साविधक जीवन 
बीमा कोष ःथापना गनर् सक्नेछ । 

 (२) साविधक जीवन बीमा सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ। 

४६. उपचार खचर्ः कमर्चारीले तोिकए बमोिजम उपचार खचर् पाउनेछ । 

४७. योगदानमा आधािरत िनविृ भरणः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
यो ऐन ूारम्भ भएपिछ ूदेश िनजामती सेवामा िनयिुक्त हनेु कमर्चारीले योगदानमा आधािरत 
िनविृ भरण पाउनेछ। 

(२) योगदानमा आधािरत िनविृ भरण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम 
हनेुछ।  

४८. िबशेष आिथर्क सिुवधाः ूदेश िनजामती सेवामा कायर्रत कमर्चारीको मतृ्य ु भएमा िनजको 
पिरवारलाई आिथर्क ॐोत र क्षमताको आधारमा बढीमा एक वषर्को तलव बराबरको रकम 
िदन सिकनेछ। 

४९. तलवको उल्लेखः यस ऐनमा जहाँ जहाँ तलवको उल्लेख भएको छ, त्यसले सम्बिन्धत 
 कमर्चारीको तत्कालको तलव रकम (तलव विृ  समेत) लाई जनाउँछ । 

पिरच्छेद– ८ 

अवकाश 

५०. अिनवायर् अवकाशः (१) साठी वषर् उमेर पूरा भएको कमर्चारी ःवतः अवकाश हनेुछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको व्यवःथा यो ऐन ूारम्भ भएको िमितले एक वषर् 
पिछबाट लागू हनेुछ ।त्यस अिघको लािग अवकाशको उमेरको हद ूचिलत कानून 
बमोिजम हनेुछ ।   

 (३) दफा १८ बमोिजम तोिकएको पदाविधको सम्बन्धमा सोही बमोिजम हनेुछ । 

५१. उमेर गणनाः (१) यस ऐन बमोिजम अिनवायर् अवकाश वा अन्य ूयोजनका लािग 
कमर्चारीको उमेर गणना गदार् देहायका आधारमा गिरनेछः-  

(क) िनजले पेश गरेको िशक्षण संःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट 
हनु आउने उमेर, 
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(ख) िनजको नागिरकताको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आउने 
उमेर, र 

(ग) िनजको व्यिक्तगत िववरणमा िनजले लेखी िदएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आउने 
उमेर ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कमर्चारीको उमेर गणना गदार् शैिक्षक योग्यता वा 
नागिरकताको ूमाणपऽ र व्यिक्तगत िववरणमा जन्म िमित, वषर्, मिहना र गते समेत 
खलेुको र सबैमा एउटै िमित नरहेमा िनज जनु िमितबाट पिहले अवकाश हनु्छ सोही िमित 
अनसुार िनजको उमेर गणना गिरनेछ । 

 (३) कुनै कमर्चारीको शैिक्षक योग्यता वा नागिरकताको ूमाणपऽ र व्यिक्तगत 
िववरणमा वषर्, संवत ्वा उमेर माऽ उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा जन्म िमित कायम 
गिरनेछः- 

(क) नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा  गरेको िमितको आधारमा, 

(ख) शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमितको आधारमा, र 

(ग) व्यिक्तगत िववरणको हकमा शु  िनयिुक्त भएको िमितको आधारमा । 

(४) कमर्चारीले पेश गरेको कुनै ूमाणपऽमा वषर् माऽ उल्लेख भएको र अक  
ूमाणपऽमा पूरा जन्म िमित खलेुको भएमा र सो ूमाणपऽमा उिल्लिखत जन्म िमितह को 
बीचमा एक वषर्सम्मको अन्तर देिखएमा पूरा जन्म िमित खलेुकोलाई अिनवायर् अवकाशको 
आधार िलइनेछ।  

 (५) उपदफा (४) बमोिजम छु ा छुटै ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्म िमितको 
अन्तर एक वषर् भन्दा बढी देिखएमा िनज जनु िमितबाट पिहले अवकाश हनु्छ सोही 
िमितलाई जन्म िमित कायम गरी िनजको उमेर गणना गिरनेछ ।   

पिरच्छेद-९ 

तालीम, अध्ययन र छाऽविृ  

५२. तालीमः (१) ूदेश सरकारले कमर्चारीको सीप र क्षमता विृ को लािग तालीम िदने 
व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।  

(२) तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 
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५३. तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणः (१) ूदेश सरकारको जनुसकैु िनकायमा ूा  भएका, 
तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण सम्बन्धी अवसर कमर्चारीलाई उिचत तवरले बाँडफाँड 
गनर् देहाय बमोिजमको सिमित रहनेछः- 

(क)  ूमखु सिचव       – अध्यक्ष 

(ख)  ूदेश सिचव, अथर् मन्ऽालय    –सदःय 

(ग) ूदेश सिचव, मन्ऽालय     -सदःय 

(घ) मन्ऽालयको अिधकृत, एघारौ तह    -सदःय सिचव  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तालीम, अध्ययन वा छाऽविृ  बाँडफाँड गन सम्बन्धमा 
सिमितले मापदण्ड बनाई िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

 (३) यस दफाको ूयोजनको लािगः- 

(क) "अध्ययन" भ ाले सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बिन्धत िवषयमा ःनातक, 
ःनातको र, िव ावािरिध वा कुनै शैिक्षक उपािध हािसल गनर्को िनिम  गिरने 
अध्ययनलाई जनाउँछ । 

(ख) "तालीम" भ ाले अध्ययन बाहेक कुनै संःथा ारा िनि त पा बम अनसुार िनि त 
अविधमा स ालन हनेु सीप आजर्न गन ूिशक्षण कायर्बमलाई जनाउँछ। 

(ग) "अध्ययन ॅमण" भ ाले अध्ययन र तालीम बाहेक छ ह ा नबढ्ने गरी आयोजना 
हनेु गो ी, सेिमनार वा अवलोकन ॅमणलाई जनाउँछ । 

 (४) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम 
हनेुछ। 

५४. तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेपिछ सेवा गनुर्पन अविधः (१) ूदेश सरकारको 
मनोनयनमा तीन मिहनाभन्दा बढी अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा जाने 
कमर्चारीले तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेपिछ उक्त अविधको न्यूनतम दोब्बर 
अविधसम्म अिनवायर् पले सेवा गनुर् पनछ । 

 (२) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेको कमर्चारीले उपदफा (१) 
बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पूरा नगरी िनजलाई अक  पटक तीन मिहनाभन्दा बढी 
अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणको लािग मनोनयन गिरने छैन ।  
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५५. कबिुलयत गनुर्पनः  (१) कुनै कमर्चारीले सरकारी मनोनयनमा अध्ययन, तालीम वा अध्ययन 
ॅमणमा जान ुअिघ दफा ५४ बमोिजमको सेवा गनगरी तोिकए बमोिजम कबिुलयत गनुर् 
पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कबिुलयत अनसुार सेवा अविध पूरा नगरेमा त्यःतो 
कमर्चारीबाट तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा जाँदा कबिुलयत गरेको अविधको तलब, 
भ ा रकमको दोब्बर रकम असलु उपर गिरनेछ।  

 (३) अिख्तयारवालाको पूवर् ःवीकृित िलई िनजी ूयासमा वेतलवी अध्ययन िवदामा 
जाने कमर्चारीले अध्ययन पूरा गरेपिछ अध्ययन िवदा बराबरको अविध सेवा गन कबिुलयत 
गनुर्पन छ।  

 (४) उपदफा (२) र (३) बमोिजम तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा गएका  
कमर्चारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेपिछ सेवा अविध पूरा नगरेमा 
त्यःता कमर्चारीको अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमणको अविध िनजको सेवा अविधमा 
गणना गिरने छैन।  

(६) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५३ बमोिजमको  
सिमितबाट बाँडफाड गिरएको बाहेक िनजी ूयासमा अध्ययन गनर् जाने िनजामती 
कमर्चारीलाई तलबी अध्ययन िवदा िदइने छैन । 

 (५) अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमणमा गएको कमर्चारी अिनवायर् अवकाश 
भएको वा मतृ्य ुभएको कारणले दफा ५४ बमोिजमको सेवा अविध पूरा गनर् नसकेमा िनज 
वा िनजको पिरवारबाट कुनै रकम असलु उपर गिरने छैन ।  

 (६) उपदफा (२) बमोिजम रकम असलु उपर गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीले पाउने 
रकमबाट असलु गनुर्पन छ । 

 (७) उपदफा (६) बमोिजमको रकमबाट असलु गनर् नसिकएमा वा रकम अपगु 
भएमा सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गिरनेछ ।   

 (८) कमर्चारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेको िमितले एक 
मिहनािभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर हनु जान ु पनछ । मनािसव मािफकको कारण 
सिहतको सूचना सिहत िवदा माग गरी िवदा ःवीकृत भएको अवःथामा बाहेक सो अविधिभऽ 
हािजर नहनेु कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय हनेुछ ।  
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पिरच्छेद– १० 

आचरण 

५६. समय पालन र िनयिमतताः कमर्चारीले ूदेश सरकारबाट िनधार्िरत समयमा िनयिमत पले 
कायार्लयमा हािजर हनु ुपदर्छ र सम्भव भए सम्म िवदाको पूवर् ःवीकृित निलई अनपुिःथत 
हनु ुहुँदैन। 

५७. अनशुासन र आदेश पालनः कमर्चारीले देहाय अनसुारको अनशुासन र आ ा पालन गनुर् 
पनछ : 

(क) कमर्चारीले अनशुासनमा रही आफ्नो कतर्व्य इमान्दारी र तत्परतासाथ पालन गनुर् 
पदर्छ । 

(ख) कमर्चारीले सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मािथको अिधकृतले िदएको 
आदेशलाई शीयताका साथ पालना गनुर् पनछ । 

(ग) कमर्चारीले आफूभन्दा मािथका सबै कमर्चारीह  ूित उिचत आदर देखाउन ुपनछ र 
आफूमिुनका कमर्चारीह  ूित उिचत व्यवहार गनुर् पनछ । 

(घ) कमर्चारीह ले उौृ ल गितिविध गनर् हुँदैन। 

(ङ) िवधतुीय माध्यम वा सामािजक स ालमा सेवाका मलु्य, मान्यता र आचरण 
 िवपिरतका कायर्ह  गनर् हुँदैन।  

५८. राजनीितक वा अवाञ्छनीय ूभाव पानर् नहनेुः कुनै कमर्चारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा 
मतलव साध्य गन मनसायले अन्य कमर्चारी मािथ कुनै राजनीितक वा अवाञ्छनीय ूभाव 
पानुर् वा ूभाव पान ूय  गनुर् हुँदैन । 

५९. राजनीितक िबयाकलापमा संलग्न हनु नपाउनेः कमर्चारीले राजनीितक दल वा दलसँग 
आव  संगठनको सदःयता िलन, राजनीितक िबयाकलापमा संलग्न हनु वा अन्य कुनै पिन 
राजनीितक गितिविधमा भाग िलन हुँदैन । 

६०. सरकारको आलोचना गनर् नहनेुः (१) नेपाल सरकार र ूदेश सरकारको नीितको िवपरीत 
हनेु गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारःपिरक सम्बन्धमा वा कुनै िवदेशी रा सँगको 
सम्बन्धमा खलल पनर् सक्नेगरी कुनै कमर्चारीले आफ्नो वाःतिवक वा काल्पिनक नामबाट 
वा बेनामी कुनै लेख ूकािशत गनर्, स ार माध्यमलाई कुनै खवर िदन, रेिडयो वा टेिलिभजन 
आिद ारा भाषण ूसािरत गनर्, कुनै सावर्जिनक भाषण िदन वा कुनै वक्तव्य ूकािशत गनर् 
हुँदैन । 
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 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूचिलत कानून, नेपाल 
सरकार र ूदेश सरकारको नीितको िवपरीत नहनेुगरी लेख ूकाशन वा ूसारण गनर् बाधा 
पन छैन । 

६१. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार ूकाश गनर् ूितबन्धः कुनै कमर्चारीले ूदेश 
सरकार ारा अिख्तयार नपाई आफूले सरकारी कतर्व्य पालन गदार् जानकारीमा आएको कुनै 
गोप्य वा कानून ारा िनषिेधत िवषय आफूले लेखेको वा स लन गरेको कुनै कागजपऽ 
 वा समाचार ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पबाट अ  अनािधकृत कमर्चारी वा गैर सरकारी व्यिक्त 
वा स ार माध्यमलाई िदन हुँदैन । यो ूितवन्ध जनुसकैु कारणबाट सरकारी सेवामा 
नरहेको व्यिक्तको हकमा समेत लागू हनेुछ । 

६२. दान, उपहार, चन्दा आिद ूा  गनर् र सापटी िलनमा ूितबन्धः (१) सरकारी काममा कुनै  
ूकारले असर पनर् सक्नेगरी कुनै कमर्चारीले ूदेश सरकारको पूवर् ःवीकृित िवना आफूले वा 
आफ्नो पिरवारको कुनै सदःय ारा कसैबाट कुनै ूकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार 
ःवीकार गनर् वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बिन्धत व्यिक्तसँग सापटी िलन हुँदैन। 

 (२) कमर्चारीले कुनै िवदेशी सरकार वा िवदेशी सरकारको कुनै ूितिनिधबाट कुनै 
उपहार ूा  हनु आएमा िनजले ूदेश सरकारलाई सो कुराको सूचना िदई िनकासा भए 
बमोिजम गनुर् पछर् । 

६३. कम्पनीको ःथापना गनर्, अन्यऽ नोकरी गनर् वा सेवा गनर् नहनेुः (१) कमर्चारीले कुनै बक,  
कम्पनी वा सहकारी सःथा ःथापना वा स ालन गनर् वा अन्यऽ कुनै ूकारको नोकरी गनर् 
वा आिथर्क लाभ वा कुनै सिुवधा ूा  गन गरी परामशर्दाता, सल्लाहकार, िवशेष  वा 
जनुसकैु हैिसयतले सेवा ूदान गन कायर् गनुर् हुँदैन ।  

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारीले नेपाल 
सरकार तथा ूदेश सरकारको नीित िवपरीत नहनेुगरी सािहित्यक, वै ािनक, कलात्मक, 
अनसुन्धात्मक, साःकृितक, मानव कल्याण, परोपकार वा खेलकुद सम्बन्धी कायर् गनर् 
सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै कमर्चारीले देहायको 
 कायर् गनर् बाधा पगेुको मािनने छैनः- 

(क) ूचिलत कानून बमोिजम अध्ययन िवदा िलई ःवदेशी वा िवदेशी शैिक्षक संःथामा 
अध्ययन गदार्को बखत सम्बिन्धत शैिक्षक संःथामा कुनै सेवा प-ुयाउन वा त्यःतो 
संःथाले लगाएको कुनै कायर् गनर्,  
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(ख) अिख्तयारवालाको ःवीकृित िलई नेपाल सरकार तथा ूदेश सरकारको नीित िवपिरत 
नहनेु गरी ःवदेश वा िवदेशिःथत कायर्बममा सहभागी हनु, ूवचन िदन वा कायर्पऽ 
ूःततु गनर्, 

(ग) िवभागीय ूमखुको पूवर् ःवीकृित िलई कायार्लय समय बाहेकको समयमा शैिक्षक, 
ूाि क वा ूिशक्षण संःथामा ूिशक्षण वा अनसुन्धान गनर्,  

(घ) नेपाल सरकार तथा ूदेश सरकार ारा स ािलत वा नेपाल सरकार तथा ूदेश 
सरकारको पूणर् वा आिंशक ःवािमत्व वा िनयन्ऽणमा रहेको ूिशक्षण संःथामा 
कायार्लयको काममा बाधा नपनगरी ूिशक्षण सम्बन्धी कायर् वा अनसुन्धान गनर्, 

(ङ) राि य वा अन्तराि य शैिक्षक, ूाि क वा अनसुन्धानमूलक संघसंःथा वा नेपाल 
सदःय रा  रहेको क्षेऽीय वा अन्तराि य संघसंःथाको सेवा सम्बिन्धत सेवा, समूह, 
उपसमूहको लािग उपयोगी हनेु देखी अिख्तयारवालाले िवदा वा काज ःवीकृत 
गरेकोमा सम्बिन्धत िनकायमा सेवा गनर्, 

 (४) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूदेश लोक सेवा 
आयोग वा सावर्जिनक िनकायबाट पदपूितर्का लािग िलइने ूितयोिगतात्मक परीक्षाको 
ूिबयामा संलग्न हनेु कमर्चारीले त्यःतो ूिशक्षण कायर्बममा ूिशक्षण िदन र त्यःतो 
ूिशक्षण कायर्बममा ूिशक्षण िदएको व्यिक्तले त्यसपिछ एक वषर् सम्म स ालन हनेु त्यःतो 
परीक्षाको ूिबयामा संलग्न हनु पाउने छैन ।  

६४. िनवार्चनमा भाग िलन नहनेुः कमर्चारीले कुनै पिन राजनीितक पदको लािग हनेु िनवार्चनमा 
भाग िलन, ूचार-ूसार गनर्, जलुसुमा भाग िलन, चन्दा िदन वा कसैको लािग मत माग्न वा 
िनवार्चनमा कुनै ूकारको ूभाव पानर् हुँदैन। 

 तर ूचिलत कानून बमोिजम मतािधकार ूयोग गनर् बाधा पन छैन । 

६५. ूदशर्न र हड्ताल गनर् ूितवन्धः (१) कमर्चारीले ूदशर्न गनर्, बन्द हड्तालमा भाग िलन, 
थु , छेक्न, बाधा अवरोध गनर्, घेराउ गनर्, दवाव िदन, कलम बन्द गनर्,  अन्य कुनै 
तिरकाबाट सरकारी काममा बाधा प-ुयाउन वा सो कायर् गन उ ेँयले अ लाई उक्साउन 
समेत हुँदैन । 

 (२) यस दफा िवपिरत कायर् गरी कुनै सावर्जिनक, सरकारी वा िनजी सम्पि मा 
क्षित पयुार्एमा त्यःतो कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गरी क्षितपूितर् समेत भराइनेछ ।  
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६६. ूितिनिधत्व गनर्मा ूितबन्धः कमर्चारीले आफूलाई मकार् परेको िवषयमा आफैले वा 
वारेस ारा सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारी समक्ष िनवेदन िदन बाहेक अ  व्यिक्त वा 
समूहको तफर् बाट ूितिनिधत्व गनर् हुँदैन । 

६७. बहिुववाह गनर् नहनेुः कमर्चारीले बहिुववाह गनर् हुँदैन ।  

६८. यौनजन्य दवु्यर्वहार गनर् नहनेुः कमर्चारीले यौनजन्य दवु्यर्वहार गनुर् हुँदैन ।  

६९. यातना िदन नहनेुः कमर्चारीले कसैलाई पिन यातना िदन नहनेु ।  

७०. सम्पि  िववरण पेश गनुर्पनः कमर्चारीले ूचिलत कानून बमोिजम तोिकएको अविधिभऽ 
आफ्नो सम्पि को िववरण पेश गनुर्पन छ।  

पिरच्छेद -११ 

सेवाको सरुक्षा 

७१. कमर्चारीको सेवाको सरुक्षाः देहायका कमर्चारी बाहेक अन्य कुनै पिन कमर्चारीलाई 
सफाईको मनािसव मौका निदई ूदेश िनजामती सेवाबाट हटाइने वा बखार्ःत गिरने छैनः- 

(क)  नैितकपतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको, 

(ख)  भागी प ा नलागेको वा सम्पकर्  ःथािपत गनर् सम्भव नभएको पयार्  आधार  भएको, 

(ग)  ॅ ाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको । 

(घ) तीन वषर् वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हनेुगरी अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको । 

७२. कमर्चारीको बचाउः (१) कमर्चारीले आफ्नो ओहदाको कतर्व्य पालनको िसलिसलामा गरेको 
कामको सम्बन्धमा अिख्तयारवालालाई जानकारी निदई िनज उपर मु ा चलाउन सिकने 
छैन। 

 (२) कुनै कमर्चारी बहाल छँदा आफ्नो ओहोदाको कतर्व्य पालनाको िसलिसलामा 
गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुिटसकेपिछ पिन ूदेश सरकारको ःवीकृित नभई िनज 
उपर मु ा चल्न सक्ने छैन । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम मु ा चलाउन ूदेश सरकारबाट ःवीकृित िदएमा 
िनजको ूितरक्षा ूदेश सरकारले गनछ । 

७३. कमर्चारीको सेवाका शतर्को सरुक्षाः कुनै कमर्चारी िनयिुक्त हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब र 
अन्य सिुवधा सम्बन्धी सेवाका शतर्ह मा ूितकूल असर पनगरी पिरवतर्न गिरने छैन। 
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पिरच्छेद - १२ 

सजाय र पनुरावेदन 

७४. सजायः उिचत र पयार्  कारण भएमा कमर्चारीलाई सजाय िदने अिधकारीले देहाय 
बमोिजमको िवभागीय सजाय गनर् सक्नेछः- 

(क) सामान्य सजायः-  

(१) निसहत िदने । 

(२) बढीमा पाँच तलव विृ  रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म बढुवा रोक्का गन।  

(ख) िवशेष सजायः- 

(१) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरनेगरी सेवाबाट हटाउने। 

(२) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरनेगरी सेवाबाट बखार्ःत गन। 

७५. निसहत िदनेः कमर्चारीलाई सजाय गन अिधकारीले देहायको कुनै कसूरको माऽा र अवःथा 
अनसुार दफा ७४ को खण्ड (क) उपखण्ड (१) बमोिजमको निसहत िदन सक्नेछः- 

(क) िनजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा । 

(ख) पूवर् ःवीकृित निलई दईु पटकभन्दा बढी कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा । 

(ग) ूचिलत कानून बमोिजम बरबझुारथ नगरेमा । 

(घ) ूचिलत कानून बमोिजम पेँकी फछर्यौट नगरेमा । 

(ङ) मादक पदाथर् सेवन गरी कायार्लयमा उपिःथत भएमा । 

७६. बढीमा पाँच तलव विृ  रोक्का गन वा बढीमा पाचँ वषर्सम्म बढुवा रोक्का गनः कमर्चारीलाई 
सजाय गन अिधकारीले देहायको कुनै कसूरको माऽा र अवःथा अनसुार दफा ७४ को खण्ड 
(क) उपखण्ड (२) बमोिजमको बढीमा पाँच तलव विृ  रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म 
बढुवा रोक्का गन सजाय गनर् सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा ूचिलत कानूनले तोकेको पदीय दाियत्व िजम्मेवारीपूवर्क पूरा नगरेमा । 

(ख) अनशुासनिहन काम गरेमा । 

(ग) सेवामाहीको पीर मकार् र उजरुी पटकपटक बेवाःता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा 
मािथल्लो अिधकारीले िदएको िनदशन पालना नगरेमा । 
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(घ) यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा उिल्लिखत आचरण सम्बन्धी कुराह  
उल्लंघन गरेमा । 

(ङ) व्यवःथापन परीक्षणबाट देिखएका अिनयिमतता सम्बन्धमा िदएको िनदशन पालना 
नगरेमा । 

(च) सेवा ूवाह गन िजम्मेवारी भएको कमर्चारीको जानाजान लापवार्ही र  िढलासःुतीको 
कारण सेवामाहीलाई हानी पगु्न गएमा ।  

७७. सेवाबाट हटाउन े वा वखार्ःत गनः (१) देहायको कुनै अवःथामा कमर्चारीलाई भिवंयमा 
सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरनेगरी सेवाबाट हटाउन सिकनेछः-   

(क) आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेमा वा बारम्बार बेवाःता गरेमा । 

(ख) राजनीित दल वा दलसँग आव  संगठनको सदःयता िलएमा, राजनीितक 
िबयाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पिन राजनीितक गितिविधमा भाग 
िलएमा। 

(ग) मादक पदाथर्को सेवन गरी कायार्लयको काममा बाधा पयुार्एमा । 

(घ) पटक पटक अनशुासन र आदेश पालन नगरेमा । 

(ङ) िवदा ःवीकृित नगराई लगातार नब्बे िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत  
रहेमा । 

(च) िवदा ःवीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेिशक अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमणमा 
गएको कमर्चारी त्यःतो अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेको िमितले तीस 
िदनिभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर नभएमा । 

(झ) बहिुववाह गरेमा । 

 (२) देहायको कुनै अवःथामा कमर्चारीलाई भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  
अयोग्य ठहिरनेगरी सेवाबाट बखार्ःत गिरनेछः- 

(क) अदालतबाट तीन वषर् वा सो भन्दा बढी कैद सजाय भएमा । 

(ख) नैितकपतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहिरएमा । 

(ग) ॅ ाचार गरेमा । 

(घ) जाससुी ऐन िव को कसूर गरेको ूमािणत भएमा । 

(ङ) ःथायी आवासीय अनमुित िलएको वा सोको लािग आवेदन िदएको ूमािणत भएमा । 
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(च) सरकारी सेवामा िनयकु्त हनेु वा बहाल रहने उ ेँयले नागिरकता, उमेर वा योग्यता 
ढाँटेको ूमािणत भएमा । 

७८. हािजरी र गयलक ी सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन िवदा ःवीकृत नगराई आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत हनेु कमर्चारीलाई सम्बिन्धत 
कायार्लय ूमखुले गयल र तलब क ी गनर् सक्नेछ । यसरी गयल भएको अविध सेवा 
अविधमा गणना गिरने छैन । 

 (२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई 
लगातार नब्बे िदनभन्दा बढी अविध अनपुिःथत हनेु कमर्चारीलाई गयल क ी गरी हािजर 
गराइने छैन र नब्बे िदनपिछ ूा  िनवेदनका आधारमा कुनै पिन ूकारको िवदा समेत 
ःवीकृत गिरनेछैन ।  

 (३) नब्बे िदनभन्दा बढी अविध गयल क ी गरी हािजर गराएमा वा नब्बे िदन 
पिछ  ूा  िनवेदन बमोिजम िवदा ःवीकृत गरेमा त्यःतो हािजरी वा िवदालाई मान्यता 
िदइने छैन र  त्यसरी हािजर गराउने वा िवदा ःवीकृत गन पदािधकारीलाई िवभागीय 
सजाय गिरनेछ । 

(४) िवदा ःवीकृत नगराई लगातार आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत हनेु 
कमर्चारीलाई सजाय गदार् नब्बे िदन पूरा भएको भोिल पल्टदेिख लागू हनेुगरी िनणर्य गनुर् 
पनछ ।अनपुिःथत रहेको नब्बे िदनको अविध गयल क ी गिरनेछ ।  

(५) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको गयल र तलव क ीको िववरण ूदेश 
िकतावखानामा पठाउन ुपनछ । 

 (६) दफा ७७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोिजम अनिुःथत रहने 
कमर्चारीलाई नब्बे िदन पूरा भएको पन्ी िदनिभऽ िवभागीय सजायको लािग कारवाही सु  
गनुर्पन छ । 

७९. िवभागीय सजाय िदने अिधकारीः (१) कमर्चारीलाई दफा ७४ को खण्ड (ख) बमोिजम 
सजायको आदेश िदने अिधकार देहाय बमोिजमका अिधकारीलाई हनेुछः- 

(क)  अिधकृत एघारौ तह र सोभन्दा मािथको पदमा कायर्रत कमर्चारीलाई ूदेश सरकार,  

(ख)  अिधकृत छैठौदेिख दशौ तहका कमर्चारीलाई िनज कायर्रत िनकायको अिधकृत बा॑ौ 
तहको अिधकारी,  

(ग)  सहायक तहका कमर्चारीह लाई िनज कायर्रत कायार्लयको िवभागीय ूमखु वा 
अिधकृतःतरको कायार्लय ूमखु ।  
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 (२) दफा ७४ को खण्ड (क) बमोिजमको सजाय िदने अिधकारी तोिकए बमोिजम 
हनेुछ।  

८०. िनलम्बन गनः (१) कुनै कमर्चारीको सम्बन्धमा दफा ७७ मा लेिखएको कुनै अिभयोगको 
जाँचबझु गनुर् परेमा जाँचवझु समा  नहनु्जेलसम्म उक्त कमर्चारीलाई सजायको आदेश िदन 
पाउने अिधकारीले िनलम्बन गनर् सक्नेछ । 

 तर देहायको अवःथा नभई साधारणतया िनलम्बन गिरने छैनः 

(क)  िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा झु ा सबतु ूमाण संकलन गनर् सक्ने वा 
आफ्नो िव को सबतु ूमाण गायब गनर्  सक्ने सम्भावना देिखएमा, 

(ख)  िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा सरकारी हानी नोक्सानी हनेु सम्भावना 
देिखएमा, वा 

(ग) सरकारी कामको िसलिसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अदालतमा सरकारबादी मु ा 
दायरभएको देिखएमा । 

 (२) कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बखार्ःत गन अिभयोगको सूचना िदनकुो 
साथै िनजलाई सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले िनलम्बन समेत गनर् सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम कुनै कमर्चारीलाई िनलम्बन गदार् साधारणतः साठी 
िदनभन्दा बढी गिरने छैन । सो अविधिभऽै कमर्चारी उपरको कारवाही िकनारा लगाउन ु
पनछ । कुनै असाधारण अवःथा परी उक्त अविधिभऽ कारवाही िकनारा लगाउन नसिकने 
भै िनलम्बनको अविध बढाउन ुपरेमा तीस िदनसम्म िनलम्बनको अविध बढाउन सिकनेछ ।  

 (४) कुनै फौजदारी अिभयोगमा न्याियक िहरासतमा रहेको कमर्चारी िहरासतमा 
रहेको अविधभर ःवतः िनलम्बन भएको मािननेछ । 

 (५) कुनै कमर्चारीको िव  नैितकपतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा मु ा दायर 
भएमा त्यःतो कमर्चारी ःवतः िनलम्बन भएको मािननेछ ।  

८१. िनलम्बनको समाि ः कुनै कमर्चारी आफ्नो पदमा पनुः ःथािपत भएमा वा दफा ८० को 
उपदफा (३) र (४) बमोिजमको अविध पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बखार्ःत 
गिरएमा िनजको िनलम्बन समा  हनेुछ । 

८२. सफाई पेश गन मौका िदनपुनः (१) िवभागीय सजाय िदन पाउने अिधकारीले कुनै 
कमर्चारीलाई सजाय िदने आदेश िदनभुन्दा अिघ कारवाही गनर् लािगएको कारणको उल्लेख 
गरी सो कमर्चारीलाई कम्तीमा सात िदनको म्याद िदई आफ्नो सफाई पेश गन मौका िदन ु
पनछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोिजम मौका िदँदा िनजमािथ लगाइएको आरोप ःप पले 
िकिटएको र ूत्येक आरोप कुन कुन तथ्य र कारणमा आधािरत छ सो समेत खलुाउन ु
पनछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम सफाइको मौका िदइएकोमा सम्बिन्धत कमर्चारीले पिन 
म्यादिभऽ आफ्नो सफाई पेश गनुर् पनछ र यसरी पेश हनु आएको सफाईलाई सम्बिन्धत 
अिधकारीले गम्भीरतापूवर्क िवचार गनुर् पनछ । 

 (४) िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले आवँयक ठानेमा ःवयं वा 
कुनै अन्य अिधकृत ारा जाँचबझु गराउन सक्नेछ ।जाँचबझु गन अिधकृतले तोिकएको 
 कायर्िविधको पालन गनुर् पनछ । 

८३. िवशेष सजायको आदेश िदनभुन्दा पिहले सजाय ूःताव गनुर्पनः िवशेष सजायको आदेश 
 िदनभुन्दा पिहले िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले दफा ८२ बमोिजम 
सफाई  पेश गनर् िदइएको म्यादिभऽ सफाई पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाई 
सन्तोषजनक नभएमा त्यःतो कमर्चारीलाई िदन लािगएको ूःतािवत सजाय िकन निदन ुभनी 
त्यस सम्बन्धमा कम्तीमा पन्ी िदनको म्याद िदई ःप ीकरण माग्न ुपनछ । 

८४. ूदेश लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनपुनः कमर्चारीले दफा ८३ बमोिजम िदएको 
ःप ीकरण सन्तोषजनक नभई त्यःतो कमर्चारीलाई सजाय गनुर्पन देिखएमा िवभागीय 
सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले सो कमर्चारीलाई िदन लािगएको सजाय ूःताव गरी 
ूदेश लोक सेवा आयोगको परामशर् िलन ुपनछ । 

८५. सनुवुाइ सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने 
 अिधकारीले िदएको दफा ७४ बमोिजमको िवशेष सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा 
पनुरावेदन लाग्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बाहेक यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने 
 अिधकारीले िदएको दफा ७४ बमोिजमको सामान्य सजायको आदेश उपरको पनुरावेदन 
सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(३) यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजाय िदने अिधकारीले दफा ७४ बमोिजम 
सेवाबाट अवकाश िदएको िवभागीय सजायको आदेश सनुी पाएको वा त्यसको सूचना 
तामेल भएको िमितले पैतीस िदनिभऽ सम्बिन्धत व्यिक्तले पनुरावेदन िदन सक्नेछ ।  

तर सम्बिन्धत पक्षको काबू बािहरको पिरिःथितले गदार् म्याद गिुळएकोमा बढीमा 
तीस िदनसम्मको म्याद थािमन सक्नेछ ।  
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८६. िनणर्यमा असर नपनः कुनै कमर्चारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका 
िनयमह  बमोिजम अिख्तयार ूा  अिधकारीले गरेको कारवाहीमा ताित्वक असर नपन 
सानोितनो ऽटुीबाट िनणर्यमा असर पन छैन । 

८७. सजायको अिभलेखः (१) कुनै कमर्चारी उपर िवभागीय सजाय गिरएमा सम्बिन्धत कायार्लयले 
सोको अिभलेख राखी आफ्नो तालकु िवभाग वा  िनकाय, सेवा समूह स ालन गन मन्ऽालय 
वा िनकाय र ूदेश िकतावखानामा समेत पठाउन ुपनछ । 

 (२) सेवा, समूह वा उपसमूह स ालन गन मन्ऽालय वा िनकायले आफूले सेवा 
स ालन गन सेवा, समूह, उपसमूहका ूत्येक कमर्चारीको अिभलेख राख्न ुपनछ । 

पिरच्छेद - १३ 

िविवध 

८८. चेतावनी िदन सिकनेः कुनै िनजामती कमर्चारीले देहायको कुनै काम गरेमा सपुरीवेक्षकले 
कारण खोली चेतावनी िदन सक्नेछ र सोको अिभलेख सम्बिन्धत कमर्चारीको व्यिक्तगत 
िववरण फाइलमा राख्नछेः- 

(क) समयपालन नगरेमा,  

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफुभन्दा मािथको कमर्चारीले िदएको आदेश 
 पालन नगरेमा, वा  

(ग) कायार्लय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा िढलासःुती गरेमा । 

(घ) सेवामाहीलाई िश , मयार्िदत र सहयोगी ब्यवहार नगरेमा वा अनावँयक हैरानी 
िदएमा। 

८९. कमर्चारीले पाउने िवदाः (१) कमर्चारीले देहायका िवदाह  तोिकए बमोिजम पाउने छनः- 

(क) भैपरी आउने र पवर् िवदा 

(ख) घर िवदा 

(ग) िवरामी िवदा 

(घ) ूसूती िवदा 

(ङ) ूसूती ःयाहार िवदा 

(च) िकिरया िवदा 

(छ) अध्ययन िवदा 
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(ज) असाधारण िवदा 

 (२) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको कमर्चारीले उपदफा (१) बमोिजमका िवदा बाहेक 
तोिकए बमोिजमको स ा िवदा समेत पाउनेछन ।  

 (३) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५३ बमोिजमको  
सिमितबाट बाँडफाड गिरएको बाहेक िनजी ूयासमा अध्ययन गनर् जाने कमर्चारीलाई तलबी 
अध्ययन िवदा िदइने छैन । 

९०. वेतलवी िवदाः (१) कुनै कमर्चारीको पित वा प ी िवदेश िःथत नेपाली राजदतुावास वा कुनै 
िनयोगमा खिटई गएमा त्यःतो कमर्चारीले तोिकए बमोिजम वेतलवी िवदा पाउनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िवदाको अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने 
छैन।  

९१. भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत भएका कमर्चारीले 
पाउने सिुवधाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ७४ को 
खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोिजम सेवाबाट बखार्ःत भएको कमर्चारीले दफा ४४ 
बमोिजमको संचयकोषको रकम,  दफा ४७ बमोिजमको योगदानमा आधािरत िनविृ भरण 
कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये आधा रकम र दफा ४५ बमोिजमको िवमा रकम बाहेक 
अन्य कुनै सिुवधा पाउने छैन । 

 तर दफा ७७ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजम सजाय पाई बखार्ःत 
भएको कमर्चारीले सि त घर िवदा र िवरामी िवदा वापतको रकम पाउनेछ । 

 (२) कुनै कमर्चारी वा ूदेश िनजामती सेवाबाट अवकाश ूा  व्यिक्तको मतृ्य ुभई 
िनजको हकवालाले कुनै सिुवधा पाउने भएमा र त्यःतो सिुवधा पाउने व्यिक्तले ःथायी 
आवासीय अनमुित पाएको भएमा त्यःतो व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजमको रकम बाहेक 
अन्य सिुवधा पाउने छैन । 

(३) ूदेश िनजामती सेवामा समायोजन भएर अवकाश भई िनवृ भरण पाइरहेको 
कमर्चारीले ःथायी आवासीय अनमुित िलएको ूमािणत भएमा िनविृ भरण पाउने छैन । 

९२. आयकर छुट हनेुः ूदेश िनजामती सेवाबाट अलग भएपिछ कमर्चारी वा िनजको पिरवारले 
भकु्तानी पाउने योगदानमा आधािरत िनविृ भरण, उपचार खचर्, िवमा र सि त िवदा वापतको 
रकममा आयकर लाग्ने छैन । 
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९३. अिधकार ूत्यायोजनः (१) ूदेश सरकारले यस ऐन बमोिजम आफूलाई ूा  अिधकार ूदेश 
राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी सोही सूचनामा तोिकएको कमर्चारी वा अिधकारीले ूयोग 
गनर् पाउने गरी ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

 (२) यस ऐन बमोिजमको कुनै अिधकारीलाई ूा  अिधकार आफ्नो सामान्य 
 रेखदेखमा रही ूयोग गन गरी िनजले आफू मातहतका कमर्चारीलाई ूत्यायोजन गनर् 
 सक्नेछ। 

 तर िवभागीय सजाय गन सम्बन्धी अिधकार ूत्यायोजन गनर् पाइने छैन । 

९४. व्यवःथापन परीक्षणः (१) ूदेश लोक सेवा आयोगको कायर्क्षेऽिभऽका िवषयह  बाहेक 
मन्ऽालयले ूदेश सरकारका िविभ  िनकायह मा कायर्रत कमर्चारीले ूचिलत कानून 
पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा सपुरीवेक्षण, अनगुमन र मूल्यांकन गरी व्यवःथापन परीक्षण 
गनछ । िनदशन िदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सपुरीवेक्षण, अनगुमन र मूल्या न गरी आवँयकता 
अनसुार िनदशन िदन तथा कुनै कमर्चारी उपर िवभागीय कारवाही गनुर्पन देिखएमा िवभागीय 
कारबाही गनर् सम्बिन्धत अिधकारीलाई िसफािरस गनर् सक्नेछ । 

(३) मन्ऽालयले ूत्येक आिथर्क वषर् समा  भएको िमितले एक सय वीस िदनिभऽ 
ूदेश सरकारमा वािषर्क ूितवेदन पेश गनछ । 

९५. कमर्चारीको नोकरी थामी िदन कर नलाग्नेः कुनै कमर्चारीले दफा ७४ बमोिजम िवशेष 
सजाय पाएकोमा पनुरावेदन परी िनजको सेवा पनुःःथािपत हनेु भएमा सो िनणर्यको सूचना 
पाएको िमितले नब्बे िदनिभऽ कमर्चारी सम्बिन्धत कायार्लयमा उपिःथत हनु नआएमा 
िनजको नोकरी थामी िदन कर लाग्ने छैन । 

९६. ूदेश िनजामती सेवामा पनुः कायम भएमा पाउने सिुवधाः (१) कुनै कमर्चारीलाई ूदेश 
िनजामती सेवाबाट दफा ७४ बमोिजम िवशेष सजाय भएकोमा सो सजाय अदालतबाट बदर 
भई िनज सेवामा पनुः कायम भएमा त्यःतो कमर्चारीले सेवाबाट अवकाश िदइएको, 
हटाइएको वा बखार्ःत गिरएको िमितदेिख सेवामा पनुः कायम भएको िमितसम्मको बाँकी 
तलब, भ ा, चाडपवर् खचर् र तलव विृ  पाउने भए सो समेत पाउनेछ। 

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई 
लगातार नब्बे िदन वा सो भन्दा बढी समयसम्म अनिुःथत भएको कारणले सेवाबाट 
हटाइएको कमर्चारी अदालतको आदेशबाट सेवामा पनुःवहाली भएमा अनपुिःथत भएको 
िमितदेिख अदालतबाट पनुःवहाली भई हािजर भएको अिघल्लो िदनसम्मको तलव, भ ा र 
चाडपवर् खचर् पाउने छैन । 
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तर सो अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने छ ।  

९७. ूदेश िनजामती कमर्चारी यिुनयनः (१) कमर्चारीले यस ऐनको अधीनमा रही एउटा ूदेश 
िनजामती आिधकािरक कमर्चारी यिुनयन गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ूदेश िनजामती कमर्चारी यिुनयनमा कायार्लय ूमखु 
भई काम गनुर्पन बाहेकका अिधकृतःतर सात तहसम्मका ःथायी िनजामती कमर्चारीह  
आव  हनु सक्नेछन ्। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजमको ूदेश िनजामती कमर्चारी यिुनयनको िनवार्चन ूत्येक 
तीन वषर्मा गिरनेछ । 

 (४) ूदेश िनजामती कमर्चारी यिुनयनले कमर्चारीह को सामूिहक हक िहतको 
संरक्षण तथा संव र्नका लािग सामूिहक सौदावाजी तथा सामािजक सम्वादमा सहभागी हनु 
पाउने छ । 

 (५) ूदेश िनजामती सेवामा सधुार, सेवा ूवाहको ूभावकािरता अिभविृ  र नीित 
तथा मापदण्ड िनमार्ण, गनुासो व्यवःथापन तथा िनजामती सेवाका समःयालाई समाधान गनर् 
सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गनुर् ूदेश िनजामती कमर्चारी यिुनयनको कतर्व्य हनेुछ । 

(६) ूदेश िनजामती सेवालाई तटःथ, मयार्िदत, ॅ ाचारमकु्त, अनशुािसत, जनमखुी, 
पिरणाममखुी र व्यवसाियक बनाउन िबयाशील हनु ु ूदेश िनजामती कमर्चारी यिुनयनको 
िजम्मेवारी हनेुछ। 

 (७) एउटै व्यिक्त दईु कायर्कालभन्दा बढी ूदेश िनजामती कमर्चारी यिुनयनको 
 पदािधकारी वा सदःय हनु पाउने छैन ।  

(८) ूदेश िनजामती कमर्चारी यिुनयनको िनवार्चन र दतार् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा 
तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(९) ूदेश िनजामती कमर्चारी यिुनयनमा संलग्न पदािधकारीको आचरण तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

९८. कमर्चारीह को पीरमकार्, गनुासो र सनुवुाईः (१) कमर्चारीले यस ऐन वा ूचिलत कानून 
बमोिजम अन्यऽ उजूरी वा पनुरावेदन गनर् पाउने व्यवःथा भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस 
ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम ूदान गिरएका सेवा, शतर्, सिुवधा र कमर्चारीसँग 
सरोकार राख्न ेजनुसकैु िवषयमा आफुलाई मकार् परेकोमा सम्बिन्धत िनकायलाई जानकारी 
गराउँदा समेत कुनै कारवाही नभएमा िनजले आफूलाई परेको पीरमकार् तथा गनुासो 
मन्ऽालयमा तोिकए बमोिजम राख्न सक्नेछ। 
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 (२) कमर्चारीह को पीर, मकार्, गनुासो र सनुवुाई सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

९९. कमर्चारी कल्याण कोषको ःथापना र स ालनः (१) ूदेश िनजामती सेवाका बहालवाला 
 कमर्चारी, अवकाश ूा  व्यिक्त र िनजको पिरवारको सदःयको कल्याणका लािग तोिकए 
बमोिजमको कल्याणकारी कोष ःथापना गनर् सिकनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको ःथािपत कोषको स ालन तथा व्यवःथापन तोिकए 
 बमोिजम हनेुछ । 

१००. बरबझुारथ गनुर्पनः कुनै कमर्चारीले आफूले बझुाउन ु पन नगदी, िजन्सी वा कागजात 
तोिकएको म्यादिभऽ सम्बिन्धत कमर्चारीलाई बझुाई िदन ुपनछ र सो बझु्न ुपनले पिन सोही 
म्यादिभऽ बझुी िलन ुपनछ । 

१०१. िनयम बनाउने अिधकारः यस ऐन कायार्न्वयनको लािग ूदेश सरकारले िनयम बनाउन 
सक्नेछ । 

१०२. समायोजन भएका कमर्चारी सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवा र ःवाःथ्य 
सेवाबाट ूदेश िनजामती सेवामा समायोजन भएका कमर्चारीलाई कमर्चारी समायोजन ऐन, 
२०७४ र संघीय िनजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएका सिुवधाह  सोही बमोिजम हनेुछ । 
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अनसूुची  - ३ 
ःथानीय सेवाको गठन, स ालन र सेवाका शतर्ह को व्यवःथा गनर् 

बनेको िवधेयक 

ूःतावनाः ःथानीय सेवालाई ःवच्छ, सक्षम, िनँपक्ष, पारदशीर्, जनउ रदायी र सहभािगतामूलक 
बनाउँदै ःथानीय तहबाट ूा  हनेु सेवा सिुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सिुनि त गद 
व्यवसाियक, अनशुािसत र मयार्िदत ःथानीय सेवाको गठन, स ालन र सेवाको शतर् सम्बन्धी 
व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकाले, 

नेपालको संिवधान बमोिजम संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

पिरच्छेद–१ 

ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ःथानीय सेवा ऐन, २०७४” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क)  “अिख्तयारवाला” भ ाले दफा १२ बमोिजम िनयिुक्त गन अिधकारी सम्झनपुछर्। 

(ख) “कमर्चारी” भ ाले ःथानीय सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यिक्त सम्झन ुपछर्। 

(ग) “ूमखु ूशासकीय अिधकृत” भ ाले गाउँकायर्पािलका र नगरकायर्पािलकाको ूमखु 
ूशासकीय अिधकृत पछर्। 

(घ) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयम वा नेपाल 
सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी जारी गरेको आदेशमा तोिकएको वा 
तोिकए बमोिजम सम्झन ुपछर् । 

(ङ) “नैितक पतन” भ ाले जालसाजी, िकत, ठगी, लागूऔषध कारोवार, मिुा िनमर्लीकरण, 
परुाताित्वक वःत ु बेचिवखन, मानव बेचिवखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जवरजःती 
करणी, चोरी वा आगजनी जःता अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई सम्झन ु
पछर् । 
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(च) “पिरवार” भ ाले कमर्चारीसँग बःने तथा िनज आफैले पालन पोषण गनुर्पन पित, प ी, 
छोरा, अिववािहत छोरी, धमर्पऽु, अिववािहत धमर्पऽुी, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा 
सम्झन ुपछर् र सो शब्दले िनजको बाजे, बज्यै र सासू, ससरुालाई समेत जनाउँछ ।  

(छ) “ूदेश िकतावखाना” भ ाले ःथानीय कमर्चारीको अिभलेख राख्न े कायार्लय सम्झन ु
पछर्। 

(ज) “ःथानीय सेवा” भ ाले दफा ४ बमोिजम गिठत ःथानीय सेवा सम्झन ुपछर् । 

(झ)  “मन्ऽालय” भ ाले कमर्चारी ूशासन हेन ूदेशको मन्ऽालय सम्झन ुपछर् । 

(ञ) “ःथायी आवासीय अनमुित” भ ाले िवदेशी मलुकुले कुनै शतर् तोकी वा नतोकी सो 
मलुकुमा ःथायी पले बसोबासगनर् पाउनेगरी नेपाली नागिरकलाई उपलब्ध गराएको 
डाइभरिसटी इिममने्ट िभसा (िड.भी., परमानेन्ट रेिजडेन्ट िभसा (िप.आर.) वा मीन 
काडर् सम्झन ुपछर् र सो शब्दले नेपाली नागिरकलाई िवदेशमा ःथायी पमा बसोबास 
गनर् िदइएको जनुसकैु नामको ःथायी आवासीय अनमुितलाई समेत जनाउँछ । 

(ट) “ःथायी पद” भ ाले योगदानमा आधािरत िनविृ भरण पाउने र म्याद नतोिकएको 
ःथानीय सेवाको पद सम्झन ु पछर् र सो शब्दले कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ 
बमोिजम समायोजन भएको पद समेत जनाउँदछ । 

३. मागर्दशर्कको पमा िलन सक्नेः ःथानीय तहले ःथानीय सेवाको स ालनको सम्बन्धमा 
संघीय िनजामती सेवा र ूदेश िनजामती सेवाका िस ान्तह लाई मागर्दशर्कको पमा 
िलनपुनछ।  

पिरच्छेद- २ 

ःथानीय सेवाको गठन 

४. ःथानीय सेवाको गठनः (१) ःथानीय तहले देहाय बमोिजमका ःथानीय सेवाह  र 
समूहह को गठन गनर् सक्नेछः- 

(क) ःथानीय ूशासन सेवाः- 

(१) सामान्य ूशासन समूह, 

(२) लेखा समूह । 

ःप ीकरणः-  

(क) सामान्य ूशासन समूहका कमर्चारीले िजन्सी, कमर्चारी ूशासन, राज , न्याियक 
सिमित लगायत ूशासिनक िजम्मेवारी बहन गनुर् पनछ । 
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(ख) लेखा समूहका कमर्चारीले आिथर्क ूशासन, लेखा र आन्तिरक लेखा परीक्षण सम्बन्धी 
िजम्मेवारी बहन गनुर् पनछ। 

(ख) ःथानीय इिन्जिनयिर  सेवाः- 

(१) िसिभल समूह, 

(२) इलेक्शो मेकािनकल समूह, र 

(३) सभ समूह । 

ःप ीकरणः-  

(क) िसिभल इिन्जिनयिर  समूहका कमर्चारीले गोरेटो, घोडेटो, पलु, झोलुंगे पलु, 
भवन, आवास, खानेपानी, सरसफाई, िसंचाई, िव तु र अन्य िसिभल 
इिन्जिनयिर  सम्बन्धी सवै काम गन ।  

(ख) इलेक्शो मेकािनकल समूहका कमर्चारीले िसिभल इिन्जिनयिर  बाहेकका 
मेिशन, औजार, सवारी साधन, िनमार्ण उपकरण, इलेिक्टकल आिदजःता काम 
गन।  

(ग) सभ समूहका कमर्चारीले जग्गा नापजाँच र जग्गाको िसमाना सम्बन्धी काम 
गन ।   

(ग) ःथानीय कृिष सेवाः- 

(१) कृिष समूह र 

(२) पशपुन्छी समूह । 

ःप ीकरणः-  

(क) कृिष समूह अन्तगर्तका कमर्चारीले हिटर्कल्चर, िफसिरज, एमोनोमी, प्लान्ट 
प्याथोलोजी, एण्टोमोलोजी, ःवायल साइन्स, बाली िव ान, बाली रोग, िवउिवजन र 
िकट िव ान सम्वन्धी काम गनछन ।  

 (ख) पशपुन्छी समूह अन्तगर्तका कमर्चारीले लाइभःटक, पोल्शी, डेरी डेभलपमेन्ट र 
भेटेिरनरी सम्वन्धी कायर् गनछन ।  

(घ) ःथानीय वन सेवा 

ःप ीकरणः- यस सेवाको कमर्चारीले जनरल फरे ी, ःवायल एण्ड वाटर क भसन र 
बोटनी सम्वन्धी काम गनुर् पनछ । 
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(ङ) ःथानीय ःवाःथ्य सेवा  

(च) ःथानीय िशक्षा सेवा 

(छ) ःथानीय िविवध सेवा 

 (२) ःथानीय सेवा, समूह तथा उपसमूहमा रहने पदह का लािग आवँयक 

न्यूनतम शैिक्षक योग्यता तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

५. सेवाका तहः (१) ःथानीय सेवामा देहाय बमोिजमका तहह  रहनेछनः- 

अिधकृतःतरः सहायक अिधकृतःतरः सहायकःतरः  तहिविहनः 

सात  तह छैठ  तह   पाच  तह छैठ ःतर 

आठ  तह     चतथुर् तह पाँचौःतर 

नव  तह       चतथुर्ःतर 

दश  तह       ततृीयःतर 

एघारौ तह     ि तीयःतर ूथमःतर 
    

(२) ःथानीय सेवामा उपदफा (१) मा उल्लेख भएका पदह को अितिरक्त 
तोिकएको िनि त कामका िनिम्त सेवा करारमा काम लगाउन सिकनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोिजमका तहमा तोिकए बमोिजमका पदनामह  रहन सक्ने 
छन ्। 

६. कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या नः (१) ःथानीय तहले ःवीकृत 
गरेको संगठनको कायर्िववरणको आधारमा ूत्येक संगठनको ूमखुले संगठनका लािग 
ःवीकृत पदह को कायर्िववरण बनाई लागू गनुर् पनछ । त्यःतो कायर्िववरणमा ूत्येक 
पदको काम, कतर्व्य, उ रदाियत्व र अिधकार समेत उल्लेख गनुर् पनछ ।  

 (२) कमर्चारीलाई पदःथापन गदार् िनजको कायर्िववरण समेत उपलब्ध गराउन ु
पनछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम उपलब्ध गराइएको कायर्िववरणको आधारमा 
सम्बिन्धत सपुरीवेक्षकले मातहतका कमर्चारीसँग कायर्सम्पादन सम्झौता गरी काममा 
लगाउन सक्नेछ । कायार्लय ूमखु र आयोजना ूमखुसँग भने अिनवायर् पमा कायर्सम्पादन 
सम्झौता गनुर् पनछ ।   
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 (४) सपुरीवेक्षकले ूत्येक वषर् आफू मातहतका कायर्सम्पादन सम्झौता गरेको 
कमर्चारीको कायर्सम्पादन सम्झौताको ूगित ूितवेदनका आधारमा र कायर्सम्पादन सम्झौता 
नगिरएका कमर्चारीको तोिकएको सूचकका आधारमा कायर्सम्पादन मूल्या न गरी सोको 
अिभलेख राखी सम्बिन्धत िनकायमा समेत पेश गनुर् पनछ । कायर्सम्पादन मूल्या न गदार् 
तोिकएको सूचकह मा सेवामाहीह को मूल्या नलाई समेत आधार िलन सिकनेछ । 

 (५) कायर्सम्पादन मूल्या न गदार् कायर् ूगितको आधारमा "अत्यु म", "उ म", 
"सन्तोषजनक" र "असन्तोषजनक" गरी चार ःतरमा वगीर्करण गिरनेछ । 

 (६) उपदफा (५) बमोिजम ःतर िनधार्रण गदार् पचास ूितशतभन्दा कम ूगित 
भएकोमा "असन्तोषजनक", पचासदेिख चौह र ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "सन्तोषजनक", 
पचह रदेिख उनानव्वे ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "उ म" र नब्बे ूितशतदेिख मािथ 
ूगित भएकोमा "अत्यु म" ःतरको ूगित मािननेछ ।  

 (७) सपुरीवेक्षकले गरेको मूल्या न िच  नबझेुमा पनुरावलोकनको लािग कायार्लय 
ूमखु समक्ष िनवेदन िदन सिकनेछ। यसरी ूा  िनवेदनका आधारमा कायार्लय ूमखुले 
पनुरावलोकन गरी सोको जानकारी सपुरीवेक्षक र सम्बिन्धत कमर्चारीलाई िदनपुन छ ।   

 (८) कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या न सम्बन्धी अन्य 
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

पिरच्छेद-३ 

ःथानीय सेवाको पदपूितर् 

७. दरबन्दी सजृनाः (१) ःथानीय सेवामा रहने पदह को दरवन्दी तोिकए बमोिजम सजृना 
हनेुछ। 

(२) ःथानीय तह अन्तगर्तको कुनै कायार्लय ःथापना गदार् संगठन संरचना वा 
दरबन्दी िनधार्रण गनर् वा त्यःतो संगठन संरचना वा दरबन्दीमा पनुरावलोकन वा हेरफेर 
गनर् सम्बिन्धत कायार्लयले संगठन तथा व्यवःथापन सवक्षण गनुर् पनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गदार् कायार्लयको कायर् ूकृित र कायर्बोझ 
िव षेण गरी दरबन्दी सजृना, पनुरावलोकन वा हेरफेर गनुर्पन कारण, औिचत्य र उपलब्ध 
मानव ॐोत समेतका आधारमा गनुर् पनछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गिरसकेपिछ सम्विन्धत कायार्लयले िनणर्यको 
लािग गाउँ कायर्पािलका वा नगर कायर्पािलका समक्ष पेश गनुर् पनछ। 
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(५) उपदफा (४) बमोिजम गाउँ कायर्पािलका वा नगर कायर्पािलकाबाट दरवन्दी 
ःवीकृत भएपिछ सम्बिन्धत कायार्लयले ूदेश िकतावखानामा पद दतार् गरी सोको जानकारी 
िनजामती िकतावखानामा समेत िदन ुपनछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम ूदेश िकतावखानामा पद दतार् भएपिछ माऽ त्यःतो 
पद पूितर् गनर् सिकनेछ । 

 (७) अःथायी ूकृितका आयोग, सिमित, िनकाय, सिचवालय वा जनुसकैु 
िकिसमका कायार्लयमा ःथायी दरबन्दी सजृना गिरने छैन । 

८. ःथानीय सेवाको पदपूितर्ः (१) ःथानीय सेवाको बा॑ौ तहको पदमा दफा २८ बमोिजम र 
देहायका तहका पदह  देहाय बमोिजम पूितर् गिरनेछः- 

पद 
 

खलुा 
ूितयोिगता ारा 

अन्तर सेवा 
ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा 

बढुवा ारा 
आन्तिरक 

ूितयोिगतात्मक 
परीक्षा ारा 

ज्ये ता ारा 

s सहायक चतथुर् 
तह 

१००% - - - 

v सहायक पाचँौ तह ७०% - - ३०%

u 
सहायक अिधकृत 

छैठौ तह 
- - - १००% 

3 अिधकृत सातौ 
तह 

७०% - १०% २०% 

ª 
अिधकृत आठौ 

तह 
- - - १००% 

r अिधकृत नवौ तह - १०% २०% ७०% 

5 अिधकृत दशौ तह - - - १००% 

h 
अिधकृत एघारौ 

तह 
- १०% २०% ७०% 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको बढुवा ारा हनेु पदपिुतर्का लािग ूदेश िभऽका 
ःथानीय तहमा एक तह मनुी कायर्रत दफा .... बमोिजम न्यूनतम सेवा अविध पगेुका 
कमर्चारीह  माऽ उमेदवार हनु सक्नेछन । 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन देहायको अवःथामा िरक्त 
भएको पद देहाय बमोिजम पूितर् गिरनेछः 
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(क)  ज्ये ता ारा हनेु बढुवा र अन्तर सेवाका लािग छु ाइएको सबै वा केही पदमा 
सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूितर् हनु नसक्ने भएमा जनु वषर्को लािग त्यःतो पद 
छु ाइएको हो सोही वषर्को त्यःतो पद आन्तिरक ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा, र  

(ख)  यस दफामा अन्यऽ  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अिधकृत सातौ तहको पदमा 
बढुवाको लािग छु ाइएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूितर् 
हनु नसक्ने भएमा जनु वषर्को लािग त्यःतो पद छु ाइएको हो सोही वषर्को त्यःतो 
पद खलु्ला ूितयोिगतात्मक पिरक्षा ारा। 

 (४) यस दफा बमोिजम पदपूितर्का लािग पदसंख्या िनधार्रण गरी ूदेश लोक सेवा 
आयोगले िव ापन गनछ । 

(५) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ःथानीय सेवालाई 
समावेशी बनाउन खलु्ला ूितयोिगता ारा पूितर् हनेु पदमध्ये पतालीस ूितशत पद छु ाई सो 
ूितशतलाई शत ूितशत मानी सोको पचास ूितशत पदमा ःथानीय तहिभऽका तोिकए 
बमोिजमका आरिक्षत समूहका पु ष तथा मिहलाबीच र बाँकी पचास ूितशत पदमा तोिकए 
बमोिजमका आरिक्षत समूहका मिहला बीच माऽ ूितःपधार् गराई पदपूितर् गिरनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको आरक्षणको सिुवधा एक व्यिक्तले सेवा अविधभरमा 
एक पटक माऽ िलन पाउनेछ । 

 (७) यस दफामा अन्यऽ जनु सकैु कुरा लेिखएको भए तापिन एउटै व्यिक्त 
एकभन्दा बढी समूहबाट आरक्षणको सिुवधा िलन पाउने अवःथा रहेछ भने िनजले त्यःता 
समूहह  मध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट आरक्षणको सिुवधा िलन सक्नेछ । 

 तर मिहला उम्मेदवारको हकमा मिहला समूहबाट आरक्षण सिुवधा िलएकै आधारमा 
आफूसँग सम्बिन्धत समूहबाट आरक्षण सिुवधा िलन बाधा परेको मािनने छैन ।  

(८) यस ऐन तथा ूचिलत कानूनमा अन्यऽ जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता पिन 
यस दफा बमोिजमको आरक्षण सिुवधा ःवदेशी सरकारी वा सामदुाियक वा ूचिलत कानूनमा 
तोिकए बमोिजमको "क" र "ख" ौेणी बाहेकको संःथागत िव ालयबाट माध्यिमक तथा 
उच्चमाध्यिमक िशक्षा पूरा गरेको उम्मेदवारले माऽ ूा  गनछ ।  

(९) यस दफा बमोिजम अपांगता भएका व्यिक्तको समूहबाट आरक्षण पाउन 
सम्बिन्धत उमेदवारले परीक्षाका लािग बझुाउने आवेदनसंगै नेपाल सरकारले तोकेको 
मेिडकल बोडर्बाट ूा  तोिकएको ःतरको अपांगताको ूमाणपऽ पेश गनुर् पनछ ।  

(१०) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अपा ता भएको 
व्यिक्तको लािग आरिक्षत पदमा कुनै खास ूकृितको कामको लािग तोिकए बमोिजमका 
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अपा ता भएका व्यिक्तह  बीच माऽ ूितःपधार् गनर् पाउने गरी ूितःपधार्त्मक परीक्षा ारा 
पूितर् गनर् सिकनेछ । 

(११) उपदफा (५) बमोिजम गिरने पदपूितर् सम्बन्धी व्यवःथा ूत्येक दश वषर्मा 
पनुरावलोकन गनुर्पन छ । 

(१२) उपदफा (५) बमोिजमको ूितशत बमोिजम पद सङ्ख्या िनधार्रण गदार् कुनै 
िववाद आएमा ूदेश लोक सेवा आयोगको िनणर्य अिन्तम हनेुछ । 

(१३) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै खास ूकृितको 
कायर् वा पदका लािग मिहलाले माऽ ूितःपधार् गनर् पाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल 
राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी पद तोक्न सक्नेछ ।  

ःप ीकरणः यःता पदमा पदपूितर् गदार् उपदफा (५) बमोिजम मिहला समूहका लािग छु ै 
ूितशत िनधार्रण गनुर्पन छैन ।  

(१४) उपदफा (१) बमोिजमको अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पदपूितर् हनेु पदमा 
लोक सेवा आयोग वा ूदेश लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयकु्त भएको संघीय 
िनजामती सेवा, ूदेश िनजामती सेवा वा ःथानीय सेवाको कमर्चारी र कमर्चारी समायोजन 
ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट संघ, ूदेश वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको 
जनुसकैु सेवा समूहको एक ौेणी मनुीको पद वा एक ौेणी मनुीको पद सरहको तहको 
पदमा दफा .... बमोिजमको सेवा अविध पूरा गरेको र बढुवा हनेु पदको लािग तोिकएको 
न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरेको कमर्चारी माऽ उम्मेदवार हनु सक्नेछ। 

(१५) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) 
बमोिजम खलुा र अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पूितर् हनेु पदमा िनलम्वन भएको कमर्चारी 
िनलम्वन भएको अविधभर र दफा ... बमोिजम िवभागीय कारवाहीमा परेका कमर्चारी 
कारवाहीमा परेको अविधभर सम्भाव्य उम्मेदवार हनु सक्ने छैन ।  

(१६) कमर्चारीले गनुर्पन कामको लािग कुनै पिन व्यिक्तलाई ज्यालादारी वा 
करारमा िनयिुक्त गनर् पाइने छैन । 

तर ःथानीय ःवाःथ्य सेवाको कुनै िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर् अध्ययन वा 
असाधारण िवदामा रहेको कारण ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनर् किठनाइ परेमा ःथानीय तहले 
त्यःतो िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर् िवदामा बसेको अविधभरको लािग िनजको पदमा योग्यता 
ूा  िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर्लाई करार सेवामा काममा लगाउन सक्नेछ ।  

(१७) ःथानीय सेवाको पदपूितर् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ।  
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९. पदपूितर्का लािग माग गनः (१) ःथानीय सेवाको कुनै पद िरक्त भएमा ूदेश लोक सेवा 
आयोगले िव ापन गन िमितभन्दा कम्तीमा एक मिहना अिघ गाउ कायर्पािलका वा नगर 
कायार्पािलकाले पदपूितर्का लािग ूदेश लोक सेवा आयोगमा पगु्ने गरी माग पठाउन ु 
पनछ ।  

(२) गाउ कायर्पािलका वा नगर कायार्पािलकाले ःथानीय सेवाको पदपूितर्का लािग 
माग गदार् सो अविधसम्म िरक्त हनु आएका पद र सो आिथर्क वषर्िभऽ अिनवायर् 
अवकाशबाट िरक्त हनेु पद समेत यिकन गरी माग गनर् सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम नगन पदािधकारीलाई िवभागीय कारबाही 
गिरनेछ । 

(४) पदपूितर्का लािग माग गन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

१०. पदपूितर्मा बन्देजः ःथानीय सेवाको कुनै पदमा यस ऐनमा व्यवःथा भए देिख बाहेक अन्य 
कुनै पिन तिरकाबाट पदपूितर् गिरने छैन ।  

११. ूदेश लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयिुक्त हनेुः खलुा ूितयोिगता, अन्तर सेवा 
ूितयोिगतात्मक परीक्षा र आन्तिरक ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पूितर् हनेु पदमा ूदेश 
लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयिुक्त गिरनेछ। 

तर यो ऐन ूारम्भ भएपिछ ूदेश लोक सेवा आयोगको गठन नभएसम्म यसरी पूितर् 
हनेु पदमा गाउँ कायर्पािलका वा नगर कायर्पािलकाले पठाएको मागका आधारमा लोक सेवा 
आयोगको िसफािरसमा िनयिुक्त गिरनेछ ।  

१२. िनयिुक्त र पदःथापनः (१) ःथानीय सेवाको अिधकृतःतरको पदमा गाउपािलकाको अध्यक्ष 
वा नगरपािलका ूमखुले  िनयिुक्त गनछ र त्यःतो िनयिुक्तको सूचना ःथानीय राजपऽमा 
ूकाशन गनछ। 

(२) ःथानीय सेवाको सहायकःतरका पदमा ूमखु ूशासकीय अिधकृतले िनयिुक्त 
गनछ  

(३) ःथानीय कमर्चारीको पदःथापन गदार् ूदेश लोक सेवा आयोग वा बढुवा 
सिमितले िसफािरस गरेको अिन्तम एकमु  योग्यता सूचीको योग्यताबमका आधारमा 
गिरनेछ।  

(४) ःथानीय कमर्चारीको पदःथापन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए वमोिजम 
हनेुछ। 
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१३. व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल): ःथानीय सेवामा िनयिुक्त भएका कमर्चारीले िनयिुक्त भएको 
एक मिहनािभऽ आफ्नो व्यिक्तगत िववरण तयार गरी कायर्रत गाउँ कायर्पािलका वा नगर 
कायर्पािलकामा पेश गनुर् पनछ । त्यःतो व्यिक्तगत िववरण सम्बिन्धत ूमखु ूशासकीय 
अिधकृतले ूा  गरेको पन्ी िदनिभऽ ूदेश िकतावखानामा पठाउन ु पनछ। ूदेश 
िकतावखानाले व्यिक्तगत िववरण ूा  भएको िमितले पन्ी िदनिभऽ दतार् गरी अिभलेख 
राख्नछे । 

 ःपि करणः- यस दफाको ूयोजनको लािग "व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल)" भ ाले 
कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण अिभलेख गन गरी नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको 
ढाँचाको अिभलेखलाई सम्झन ुपदर्छ । 

१४. उम्मेदवार हनुको लािग अयोग्यताः (१) देहायको व्यिक्त ःथानीय सेवाको पदमा उम्मेदवार 
हनु सक्ने छैनः- 

(क) सहायकःतर र तह िवहीन पदमा अठार वषर् उमेर पूरा नभएको,  

(ख) अिधकृतःतरको पदमा एक्काइस वषर् उमेर पूरा नभएको,  

(ग) पु ष उम्मेदवारको हकमा पतीस वषर् र मिहला उम्मेदवारको हकमा चालीस वषर् 
उमेर पूरा भएको, 

तर, संघीय िनजामती सेवा, ूदेश िनजामती सेवा वा ःथानीय सेवाको वहालवाला 
कमर्चारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन ।  

(घ) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गिरएको, 

(ङ) गैरनेपाली नागिरक, 

(च) नैितकपतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको, र 

(छ) िवदेशी ःथायी आवासीय अनमुित ूा  गरेको । 

१५. पदािधकार र िजम्मेवारीः (१) देहायको अवःथामा कमर्चारीको आफ्नो पद मािथको 
पदािधकार कायम रहनेछः- 

(क) आफ्नो पदमा कामकाज गिर रहँदासम्म । 

(ख) अक  पदमा स वा भई कायर्भार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म ।  

(ग) िवदामा रहेको अविधभर । 

(घ) िनलम्वनमा रहेकोमा सो अविधभर ।  
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(ङ) कुनै पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको अविधभर । 

(च) काजमा खिटएको अविधभर  ।  

 (२) देहायको अवःथामा बाहेक कुनै कमर्चारीलाई िजम्मेवारी निदई साठी िदनभन्दा 
बढी अविधसम्म राख्न सिकने छैनः- 

(क)  लामो िवदामा रहेकोमा । 

(ख)  िनलम्बन भएकोमा । 

 (३) उपदफा (२) िवपिरत कुनै कमर्चारीलाई पदीय िजम्मेवारी निदई राखेमा 
 िजम्मेवारी िदई काममा लगाउन ु पन दाियत्व भएको पदािधकारीलाई िवभागीय कारबाही 
हनेुछ। 

१६. शपथमहणः पिहलो पटक िनयिुक्त भई आफ्नो कायर्भार सम्हाल्न ुअिघ ूत्येक कमर्चारीले 
सम्बिन्धत गाउपािलका तथा नगरपािलकाले तोके बमोिजम शपथ महण गनुर् पनछ । 

१७. परीक्षणकालः (१) ःथानीय सेवाको पदमा िनयिुक्त गदार् एक वषर् परीक्षणकालमा रहने गरी 
गिरनेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको परीक्षणकालमा िनजको काम सन्तोषजनक नभएमा 
िनजको िनयिुक्त बदर गनर् सिकनेछ ।  

 (३) परीक्षणकालमा िनयिुक्त बदर नगिरएका कमर्चारीको िनयिुक्त परीक्षणकाल 
समा  भएपिछ ःवतः सदर भएको मािननेछ । 

 तर सरकारी सेवामा एक पटक परीक्षण काल पूरा गरेको कमर्चारीलाई पनुः 
परीक्षण कालमा रािखने छैन ।  

१८. कायम मकुायम र िनिम ः (१) कायार्लय ूमखुको पद िरक्त भएमा वा त्यःतो पदमा 
बहालवाला कमर्चारी पन्ी िदनभन्दा बढी समयसम्म िबदामा बसेमा, िवदा ःवीकृत नगराई 
सात िदनभन्दा बढी अविध कायार्लयमा अनपुिःथत भएमा वा ूचिलत कानून बमोिजम 
िनलम्बनमा रहेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लािग समान तहको वा बढुवाको 
लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक तह मिुनको कमर्चारीलाई बढीमा छ मिहनाको 
लािग कायम मकुायम मकुरर गनर् सिकनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै पदमा कायम मकुायम मकुरर गिरसकेपिछ सोही 
कमर्चारीलाई पनुः सोही पदमा कायम मकुायम मकुरर गनर् सिकने छैन । 
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 (३) उपदफा (१) िवपिरत कुनै कमर्चारीलाई कायम मकुायम मकुरर गरेमा िनजले 
सो पदमा रहँदा खाइपाई आएको तलव, भ ा र अन्य सिुवधा वापतको रकम कायम 
मकुायम मकुरर गन पदािधकारीबाट असलु उपर गिरनेछ । 

 (४) कुनै कायार्लयको ूमखु कुनै कारणले कायार्लयमा अनपुिःथत भएमा िनज 
 मातहतको दरबन्दीिभऽको वा िरक्त दरबन्दीमा काजमा खिटएको कमर्चारीमध्ये िनकटतम 
विर  कमर्चारीले िनजको िनिम  जनाई दैिनक कायर् स ालन गनुर् पनछ । 

ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “दैिनक कायर् स ालन” भ ाले आिथर्क 
दाियत्व पन कायर्, अधर् न्याियक ूकृितको कायर् र कायार्लय ूमखुले आफैले गनुर्पन भनी 
तोकेका कायर् बाहेक त्यःतो पदले दैिनक पमा सम्पादन गनुर्पन सामान्य ूशासिनक कायर् 
सम्झन ुपछर् । 

पिरच्छेद-४ 

िजम्मेवारी र उ रदाियत्व 

१९. कायार्लय ूमखुको िजम्मेवारीः  कायार्लय ूमखु देहायका िवषयमा िजम्मेवार हनुपुन छः- 

(क)  आफ्नो कायार्लयको कामलाई ःवच्छ, िनंपक्ष र पारदशीर् बनाई सेवा ूवाहलाई सरल, 
सहज र ूभावकारी बनाउने,  

(ख) आफ्नो कायार्लयलाई व्यविःथत र िनयिमत गनर् आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली कायम 
गन, 

(ग) कायार्लयमा िढलासःुती, अिनयिमतता, अनशुासनहीनता र लापवार्ही हनु निदने,   

(घ) सेवा ूवाहको लािग आवँयक ॐोत साधनको व्यवःथा िमलाउने, 

(ङ) सेवा ूवाहमा िनरन्तर सधुार, सजृनशीलता र नवूवतर्नको पहल र ूोत्साहन गन।  

२०. कमर्चारीको जवाफदेहीः (१) कमर्चारीले सेवामाहीूित िश  र मयार्िदत व्यवहार गनुर्  
पनछ । 

(२) कमर्चारीले जवाफदेहीपूवर्क कायर्सम्पादन गनुर् पनछ ।  

(३) कमर्चारीको लापवार्ही वा िढलासःुतीको कारणले सेवामाहीलाई हािन नोक्सानी 
पगु्न गएमा त्यसको मनािसव क्षितपूितर् सम्बिन्धत कमर्चारीले व्यहोनुर् पनछ ।  

(४) क्षितपूितर् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 
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२१. कमर्चारीको उ रदाियत्वः सरकारी कामको िसलिसलामा ःथानीय सेवाका कमर्चारीमा देहाय 
बमोिजमको उ रदाियत्व रहनेछः- 

(क) आफूले सम्पादन गरेको कामका लािग संिवधान र कानून ूित । 

(ख) आफूलाई अिख्तयारी िदने अिधकारी वा कायार्लय ूमखु ूित । 

(ग) आफूले गरेको िनणर्य वा ूवाह गरेको सेवाबाट ूभािवत हनेु सरोकारवाला वा 
सेवामाही ूित । 

पिरच्छेद– ५ 
स वा र काज 

२२. स वा गन अिधकारः (१) यस ऐन बमोिजम िनयिुक्त भएका वा कमर्चारी समायोजन ऐन, 
२०७४ बमोिजम सरकारी सेवाबाट समायोजन भएका ःथानीय तहका कमर्चारीको स वा 
सम्बिन्धत ूदेश िभऽका ःथानीय तहमा हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको स वा मन्ऽालयले गनछ । 

(३) ःथानीय तहका कमर्चारीको स वा गन अिधकार तोिकएको अिधकारीलाई 
हनेुछ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन अिधकृत एघारौ र वा॑ौ 
तहको पदमा ूदेश मिन्ऽपिरषदले स वा गनछ । 

(५) अिधकृत एघारौ र वा॑ौ तहको कमर्चारीलाई कम्तीमा दईु वषर् र सोभन्दा 
मिुनका कमर्चारीलाई चार वषर् पूरा नभई अक  ःथानीय तहमा स वा गिरने छैन।   

 (६) कमर्चारी स वा गदार् भौगोिलक क्षेऽ, िविभ  ूकृितको कामको अनभुव, 
सम्बिन्धत संगठनको आवँयकता र कमर्चारीको योग्यता समेतका आधारमा बःतगुत र 
िनि त मापदण्ड बनाई गनुर् पनछ ।  

 (७) स वा सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

२३. भौगोिलक के्षऽ सम्बन्धी व्यवःथाः भौगोिलक क्षेऽको वगीर्करण गदार् ूदेशिभऽको ःथानीय 
तहको  आधारमा गिरनेछ । कुनै ःथानीय तहिभऽ स वा र सिुवधाको िनम्ती ःथानीय 
तहले आवँयकता अनसुार भौगोिलक क्षेऽ वगीर्करण गनर् सक्नेछ । 

२४. स वा अिधकार वा सजायको िवषय नहनेुः स वा कमर्चारीको अिधकारको िवषय होइन । 
सम्बिन्धत िनकायको आवँयकताको िवषय हो । 
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२५. काज सम्बन्धी व्यवःथाः (१) कमर्चारीलाई िनजको िविश  ान, सीप, योग्यता र अनभुवको 
उपयोग गनर् आवँयक परेको अवःथामा बाहेक सामान्यतयाः काजमा खटाइने छैन। 

(२) कमर्चारीलाई िनज कायर्रत कायार्लयसँग सम्बिन्धत काममा काज खटाउनै पन 
पयार्  कारण भएमा बढीमा तीन मिहनाको लािग एक वषर्मा एक पटक माऽ काज खटाइन 
सिकनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोिजमको व्यवःथाले तािलम वा अध्ययनका लािग काज 
खटाउन वाधा परेको मािननेछैन । 

(४) िनवार्चन, लेखापरीक्षण, तथ्या  स लन, नापी टोली, सवक्षण, कुनै घटनाको 
जाचबँझु वा छानिवन, िवपद व्यवःथापन लगायतका काम र अःथायी ूकृितका आयोग वा 
सिमितको ःवीकृत अःथायी दरवन्दीमा कुनै कमर्चारीलाई तीन मिहनाभन्दा बढी काज 
खटाउन परेमा सम्बिन्धत ूदेश मन्ऽालय, िनकाय वा कायार्लयले खटाउन सक्नेछ ।   

 (५) उपदफा (४) बमोिजम कुनै ःथानीय तहको कमर्चारीलाई अक  ःथानीय तह 
अन्तगर्त खटाउन ुपन भएमा काज खिटने ःथानीय तहको माग र कमर्चारीको पदािधकार 
रहेको ःथानीय तहको सहमितमा मन्ऽालयले काज खटाउन सक्नेछ । 

 (६) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कायार्लय ूमखु पदमा 
पदािधकार रहेको कमर्चारीलाई सोही पदमा पदािधकार राखी अन्यऽ िनकाय वा आयोजनामा 
काज खटाइने छैन ।  

 (७) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अितिरक्त समूहमा 
रहेका ःथानीय तहका कमर्चारीलाई मन्ऽालयले अन्यऽ कामकाज गनर् खटाउन सक्नेछ । 

 (८) यस दफा बमोिजमको काजको अविध समा  हनुासाथ सम्बिन्धत कायार्लय 
ूमखुले त्यःतो कमर्चारीको पदािधकार रहेको कायार्लयमा हािजर हनु जान ुभनी रमाना िदई 
पठाउन ुपनछ। काजको अविधभन्दा बढी समय काज खिटएको िनकायमा हािजर गन र 
हािजर गराउने  कमर्चारीलाई िवभागीय कारबाही गिरनेछ । 

 (९) यस दफा बमोिजम काज अविध समा  भएपिछ पदािधकार रहेको िनकायमा 
हािजर हनु नजाने कमर्चारीलाई त्यःतो अविधको तलव भ ा भकु्तानी िदइने छैन । त्यःतो 
कमर्चारीलाई तलब भ ा भकु्तानी गरेमा सम्बिन्धत कायार्लय ूमखु, लेखा ूमखु र भकु्तानी 
िदने कमर्चारीबाट असूल उपर गिरनेछ। 

 (१०) यस दफा िवपिरत खटाइएको काज मन्ऽालयले र  गनर् सक्नेछ र त्यसरी 
काज खटाउने अिधकारीलाई िवभागीय कारवाही गिरनेछ ।  
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पिरच्छेद- ६ 

बढुवा 

२६. बढुवा सिमितः (१) ःथानीय सेवाको वा॑ौ तहको पद बाहेक अिधकृतःतर छैठौ तहदेिख 
एघार  तहसम्मका पदमा बढुवाका लािग िसफािरस गनर् देहायको बढुवा सिमित रहनेछः- 

(क) ूदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा िनजले तोकेको ूदेश लोक  
  सेवा आयोगको सदःय-     अध्यक्ष 

(ख) ूमखु सिचव वा िनजले तोकेको सिचव-   सदःय 

(ग) मन्ऽालयको सिचव-     सदःय 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको सिचवको पमा सम्बिन्धत ःथानीय 
तहको ूमखु ूशासकीय अिधकृतले काम गनछ । 

(३) बढुवा सिमितले आवँयकता अनसुार सम्बिन्धत िवषयको िव लाई आमन्ऽण 
गनर् सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (१) बमोिजमको बढुवा सिमितको सिचवालय सम्बिन्धत मन्ऽालयमा 
रहनेछ। 

 (५) सहायक पाँचौ तहको पदमा बढुवाका लािग िसफािरस गनर् तोिकए बमोिजमको 
 बढुवा सिमित रहनेछ । 

(६) बढुवा सिमितले बढुवा िसफािरस गदार् अपनाउने कायर्िविध बढुवा सिमित 
आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ ।  

 (७) बढुवा सिमितले बढुवा िसफािरस नामावली ूकाशन गदार् ज्ये ता ारा हनेु 
बढुवाको लािग आवेदन गरेका सबै सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताबम ूकाशन गनुर् 
पनछ। 

 (८) बढुवा सिमितले बढुवा आवेदन फाराम स लन गन िनकायबाट बढुवा आवेदन 
फाराम ूा  गरेको िमितले साठी िदनिभऽ बढुवाको नितजा ूकाशन गनुर् पनछ । 

२७. अिधकृत बा॑ौ तहमा बढुवाः (१) अिधकृत बा॑ौ तहको पदमा देहाय बमोिजम बढुवा 
गिरनेछः- 
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(क) िरक्त पदमध्ये बीस ूितशत पदमा दफा ३३ बमोिजम नकारात्मक सूचीमा नपरेको 
सम्बिन्धत सेवाको अिधकृत एघारौ तहको पदमा सवैभन्दा बढी सेवा अविध भएका 
सम्भाव्य उम्मेदवारलाई ूदेश सरकारले बढुवा गनछ । 

(ख)  िरक्त पदमध्ये असी ूितशत पदमा दफा ३३ बमोिजम नकारात्मक सूचीमा नपरेको 
सम्बिन्धत सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारह मध्ये उपलब्ध भएसम्म िरक्त पदको दोब्बर 
संख्यामा बढुवा सिमितले िसफािरस गरेका उम्मेदवारह मध्येबाट ूदेश सरकारले 
ज्ये ता र कायर्क्षमताको आधारमा उपयकु्त उम्मेदवारलाई बढुवा गनछ । 

 तर कुनै सेवामा दोब्बर संख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको अवःथामा सोभन्दा 
कम संख्यामा उम्मेदवार िसफािरस गनर् बाधा पगेुको मािनने छैन । 

(२) अिधकृत बा॑ौ तह वा सो सरहको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हनु अिधकृत 
एघारौ तह वा सो सरहको पदमा कायर्रत कमर्चारीले तोिकए बमोिजमको व्यवःथापन 
तालीम िलएको हनु ुपनछ। 

 (३) बढुवा िसफािरस गदार् बढुवा सिमितले पिहले उपदफा (१) को खण्ड (क) 
बमोिजम िसफािरस गरेपिछ खण्ड (ख) बमोिजमको िसफािरस गनुर् पनछ । 

 (४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोिजम पदपूितर्को लािग ूदेश लोक सेवा 
 आयोगले पद संख्या िनधार्रण गनछ । 

(५) ःथानीय सेवाको अिधकृत बा॑ौ तहको कुनै पद िरक्त भएको िमितले पन्ी 
िदनिभऽ बढुवा सिमितले िसफािरस गनुर् पनछ र ूदेश सरकारले त्यसरी िसफािरस भएको 
पन्ी िदनिभऽ िरक्त पद पूितर् गनुर् पनछ । 

२८. बढुवा सम्वन्धी िवशेष व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
एउटै तहमा कम्तीमा बा॑ वषर्सम्म बहाल रिहरहेका अिधकृत एघारौ तह वा सोभन्दा 
मिुनका कमर्चारीको दफा ५० बमोिजम अवकाश हनेु भएमा िनजलाई एक तहमािथको 
पदमा बढुवा गरी अवकाश िदइनेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम बढुवा गनर्का लािग ःवतः िवशेष पद सजृना हनेुछ र 
त्यःतो कमर्चारी अवकाश भएपिछ सो पद ःवतः खारेज हनेुछ । 

 (३) उपदफा (१) वमोिजमको अविध पूरा भएको कुनै कमर्चारीको मतृ्य ुभएमा 
त्यःतो कमर्चारीको पिरवारलाई एक तह मािथको पदको सिुवधा िदइनेछ ।   

२९. बढुवाका लािग उम्मेदवार हनु चािहने न्यूनतम सेवा अविध र शैिक्षक योग्यताः (१) बढुवाका 
लािग उम्मेदवार हनु बढुवा हनेु तहको पदभन्दा एक तह मिुनको पदको लािग तोिकए 
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वमोिजमको शैिक्षक योग्यता र बढुवाको लािग भएको िव ापनको सचुनामा आवेदन िदने 
अिन्तम िमित सम्ममा देहाय बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पगेुको हनु ुपनछः- 

(क) सहायकःतरको पदको लािग चार वषर् 

(ख) अिधकृतःतरको पदको लािग पाँच वषर् 

 (२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन अिधकृतःतरको पदको 
खलुा ूितयोिगताका लािग िनधार्िरत न्यूनतम योग्यता नभएको कमर्चारी अिधकृत वा सोभन्दा 
मािथको तहको पदमा बढुवा हनेु छैन । 

३०. बढुवाका लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु नपाउनेः दफा २९ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन देहायको अवःथामा देहायको अविधभर बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु पाइने 
छैनः- 

(क) िनलम्बन भएकोमा िनलम्बन भएको अविधभर । 

(ख) निसहत पाएकोमा निसहत पाएको िमितले एक वषर्सम्म । 

(ग) बढुवा रोक्का भएकोमा बढुवा रोक्का भएको अविधभर । 

(घ) तलब विृ  रोक्का भएकोमा तलव विृ रोक्का भएको अविधभर । 

(ङ) ःथानीय ःवाःथ्य सेवाको कमर्चारीको हकमा ूचिलत कानून बमोिजम गठन भएको 
ःवाःथ्य सम्बन्धी व्यावसाियक पिरषदबाट नाम दतार् िनलम्वन भएको भए त्यःतो 
िनलम्बनको अविधभर । 

३१. बढुवा िनयिुक्तको रोक्का तथा फुकुवाः बढुवाको लािग िसफािरस भई बढुवा िनयिुक्त नपाउदै 
कुनै कमर्चारी िनलम्बन वा बढुवा रोक्का वा तलव विृ  रोक्का भएमा वा निसहत पाएमा दफा 
३० को खण्ड (ख) बमोिजम त्यःतो अविधभर िनजको बढुवा िनयिुक्त रोक्का गिरनेछ । 
िनजले सफाई पाएपिछ वा रोक्का अविध समा  भएपिछ िनलम्वन वा रोक्का नभए सरह मानी 
िनयिुक्त िदई ज्ये ता माऽ कायम गिरनेछ । 

३२. ज्ये ता ारा हनेु बढुवाको आधारः (१) बढुवा सिमितले ज्ये ता ारा हनेु बढुवाको लािग 
िसफािरस गदार् बढुवा हनेु पदभन्दा एक तह मिुनको सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको 
पदमा सबैभन्दा बढी अविध सेवा गरेका मध्येबाट नकारात्मक सूचीमा नपरेको र बढुवा हनेु 
पदभन्दा एक तह मिुनको पदको लािग तोिकए बमोिजमको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल 
गरेको उम्मेदवारलाई बढुवा िसफािरस गनछ । 
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 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८ को ज्ये ता ारा 
हनेु बढुवामा समान सेवा अविध भएका कमर्चारीह मध्येबाट बढुवा गदार् तोिकएको 
भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा दईु वषर् सेवा गरेको कमर्चारीलाई बमश बढुवाका लािग 
िसफािरस गिरनेछ । 

 (३) कुनै एक भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा एक वषर्को ज ु हािजर नभई सो 
 भौगोिलक क्षेऽमा गरेको सेवा अविध बढुवा ूयोजनका लािग मान्यता िदइने छैन ।  

ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “एक वषर्” भ ाले कम्तीमा एक वषर्को अविध 
 पूरा भई दईु सय ते ीस िदन ज ुहािजर भएको हनु ुपनछ ।  

३३. नकारात्मक सूचीका आधारः (१) ज्ये ता ारा हनेु बढुवा ूयोजनका लािग देहायका 
अवःथामा कमर्चारी नकारात्मक सूचीमा परेको मािननेछः- 

(क) दफा २९ बमोिजमको योग्यता नपगेुको, 

(ख) दफा ३० बमोिजम उम्मेदवार हनु अयोग्य भएको, 

(ग) कायर्सम्पादन मूल्या नमा मनािसव मािफकको कारण िवना कम्तीमा "सन्तोषजनक" 
ःतरको ूगित हािसल नगरेको, 

(घ) अिधकृतःतर सात  तह वा सोभन्दा मािथको पदमा बढुवा हनुका लािग सम्बिन्धत 
सेवा, समूह वा उपसमूहको अिधकृतःतर सात  तह वा सो सरहको पदका लािग 
तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता नभएको, र  

(ङ) कम्तीमा तीस कायर्िदनको सेवाकािलन तािलम ूा  नगरेको । 

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम कायर्सम्पादन मूल्या नको िहसाव गदार् 
बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु जित वषर्को सेवा आवँयक पन हो पिछल्लो त्यित 
वषर्को कायर्सम्पादन मूल्यांकनको औसतबाट िहसाव गिरनेछ । 

तर, 

(१) अध्ययन वा तालीममा गएको वा िनलम्बन भई िनलम्बन फुकुवा भएकोमा 
त्यःतो अविध कटाई बाँकी अविधको माऽ कायर्सम्पादन मूल्यांकनको औषत िहसाव  
गिरनेछ । 

(२) असाधारण िबदामा बसेको र गयल क ी भएको भए सो अविधलाई कटाएर 
माऽै बढुवाका लािग न्यूनतम सेवा अविध गणना गिरनेछ ।  
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(३) ःथानीय ःवाःथ्य सेवाको हकमा उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोिजमको 
योग्यता बढुवा हनेु तहको पद अनसुार तोिकए बमोिजम हनेुछ ।  

३४. शैिक्षक योग्यता र तािलमको मूल्याकंनः (१) बढुवाका लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक 
योग्यता र तोिकएको सेवाकािलन तालीम ूा  गरेको हनु ुपनछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिमम सेवाकालीन तालीम जनु तहमा छँदा िलएको हो सोही 
तहको लािग माऽ मान्यता िदइनेछ ।यःतो तालीम सेवा, समूह र उपसमूहसँग सम्बिन्धत 
हनुपुन छ । 

 (३) कमर्चारीले बढुवाको दरखाःतसँगै शैिक्षक योग्यता र सेवाकालीन तालीम 
वापतको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप पेश गनुर्पन छ । 

 (४) कमर्चारीले बढुवा ूयोजनको लािग दरखाःतसँग पेश गरेको शैिक्षक योग्यता 
सो सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बिन्धत हो वा होइन भ े सम्बन्धमा तोिकए बमोिजमको 
सम्ब ता िनधार्रण सिमितले िनणर्य गरे बमोिजम हनेुछ ।  

 (५) बढुवा ूयोजनको  लािग दरखाःतसँग पेश गरेको शैिक्षक योग्यताको 
सम्ब ता िनधार्रण बढुवा सिमितको बैठक बःनभुन्दा अगािडको िमितसम्म भएमा त्यःतो 
शैिक्षक योग्यतालाई सो वषर्को बढुवाका लािग मान्यता िदइनेछ । 

३५. व्यिक्तगत िववरण राख्न ु पनः (१) कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण दु ःत राख्न े िजम्मेवारी 
सम्बिन्धत कायार्लय ूमखुको हनेुछ । आफ्नो व्यिक्तगत िववरण अ ाविधक गन गराउने 
दाियत्व सम्बिन्धत कमर्चारीको हनेुछ । 

 (२) बढुवाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका कमर्चारीले सरकारी काम वा 
अध्ययन वा काजको िसलिसलामा िवदेशमा रही वा ूाकृितक वा आकिःमक िवपि  वा काबू 
बािहरको पिरिःथित परी दरखाःत फाराम पेश गनर् नसकेमा बढुवा सूचनाको म्यादिभऽ 
सम्बिन्धत कायार्लय ूमखुले त्यःतो कमर्चारीको िववरण बढुवा सूचना ूकाशन गन 
कायार्लयमा पठाउन ुपनछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम पठाइएको िववरणलाई आधार मानी बढुवा सिमितले 
बढुवाको कारबाही टंुगो लगाउनेछ । 

 (४) कुनै उम्मेदवारले बढुवाको दरखाःत फाराम भदार् झु ा िववरण पेश गरेको 
व्यहोरा ूमािणत भएमा िनजलाई िवभागीय सजाय गिरनेछ । 

३६. बढुवाको उजूरीः (१) बढुवा सिमितले गरेको बढुवाको िसफािरसमा िच  नबझु्ने कमर्चारीले 
त्यःतो िसफािरस गरेको िमितले पन्ी िदनिभऽ ूदेश लोक सेवा आयोगमा उजूरी िदन 
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सक्नेछ र त्यसरी परेको उजूरीमा उजूरी गन म्याद समा  भएको िमितले तीस िदनिभऽ टु ो 
लगाइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पनर् आएका उजूरी टंुगो लागेपिछ पिहले ूकािशत 
बढुवा नामावलीमा संशोधन गनुर्पन भएमा ूदेश लोक सेवा आयोगले सोको सूचना बढुवा 
सिमितलाई िदन ुपनछ । 

 (३) बढुवाको उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

३७. सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न र ःथानान्तरण सम्बन्धी व्यवःथाः (१) सेवा, समूह वा 
उपसमूह पिरवतर्न गनर् पाइने छैन । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सेवा, समूह वा 
उपसमूहको कुनै पद लगातार दईु वषर्सम्म पूितर् हनु नसकेमा त्यःतो पदमा अक  कुनै सेवा, 
समूह वा उपसमूहको कमर्चारीबाट िनवेदन माग गरी ूदेश लोक सेवा आयोगले परीक्षा 
िलई सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न गनर् सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न भई आउने 
कमर्चारीले त्यःतो पदको लािग तोिकएको न्यनुतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरेको हनु ु
पनछ। यसरी सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीको म ुरी रहेको 
हनु ुपनछ।  

(४) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन संघीय िनजामती 
सेवाबाट ःथानीय सेवामा र ःथानीय सेवाबाट संघीय िनजामती सेवामा सम्बिन्धत 
कमर्चारीको म ुरीमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िलई तोिकए बमोिजम सेवा पिरवतर्न वा 
ःथानान्तरण गनर् सिकने छ । 

(५) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूदेश सरकारले 
ःथानीय ःवाःथ्य सेवामा बहाल रहेको कुनै कमर्चारीलाई िवशेष योग्यता हािसल गनर् 
अध्ययनमा पठाएकोमा त्यःतो कमर्चारी अध्ययन पूरा गरी सेवामा हािजर भएपिछ ूदेश 
लोक सेवा आयोगको परामशर्मा िनजको िवशेष योग्यतासँग सम्बिन्धत समूह वा उपसमूह 
पिरवतर्न गिरिदन ुपनछ।  

पिरच्छेद-७ 

तलव, भ ा र अन्य सिुवधा 

३८. तलव तथा सिुवधा पनुरावलोकन सिमितः (१) कमर्चारीको तलव, भ ा तथा अन्य सिुवधा 
पनुरावलोकन गनर् देहाय बमोिजमको सिमित रहनेछः- 
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(क)  ूमखु सिचव      अध्यक्ष 

(ख)  ूदेश सिचव, अथर् मन्ऽालय    सदःय 

(ग)  ूदेश सिचव, मन्ऽालय      सदःय 

 (२) सिमितले ूत्येक वषर् उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा मह ी भ ा र हरेक 
तीन वषर्मा पनुरावलोकन गरी ःथानीय तहको आिथर्क ॐोत र क्षमताको आधारमा तलव, 
भ ा तथा अन्य सिुवधा िसफािरस गनछ ।  

 (३) सिमितले आफ्नो कायर्िविध आफै व्यविःथत गनछ । 

 (४) सिमितले उपसिमित गठन गनर् सक्नेछ । 

 (५) सिमितको सिचवालय मन्ऽालयमा रहनेछ । 

३९. तलव, भ ाः (१) कमर्चारीले हािजर भएको िदनदेिख तलब, भ ा पाउनेछ । 

 (२) ूत्येक कमर्चारीले एक वषर्को सेवा पूरा गरेपिछ एक िदनको तलब बराबरको 
रकम तलब विृ  पाउनेछ । 

 (३) कुनै कमर्चारीको तलब विृ  रोक्का भएकोमा सो तलब विृ  कुन िमितदेिख 
फुकुवा हनेु हो सो कुरा सम्बिन्धत अिधकारीले िलिखत पमा जनाई अिभलेख राख्न ु 
पनछ । 

४०. पकाएको तलव, भ ा पाउनेः (१) कमर्चारीले ूत्येक मिहना भकु्तान भएपिछ तलव र भ ा 
पाउने भए भ ा समेत पाउनेछ । 

 (२) यस ऐनमा अन्यथा व्यवःथा भएकोमा बाहेक कुनै कमर्चारी जनुसकैु तिरकाले 
ःथानीय सेवामा नरहे पिन पकाएको तलव, भ ा पाउनेछ । 

 (३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा व्यवःथा भएकोमा बाहेक 
कुनै पिन कमर्चारीको तलव क ा गिरने छैन ।  

४१. िनलम्बन भएमा पाउने तलवः (१) कुनै कमर्चारी सरकारी कामको िसलिसलामा वा ःथानीय 
सरकारको तफर् बाट भएको कारबाहीको फलःव प िनलम्बन भएमा सो िनलम्बनको 
अविधभर िनजले आफ्नो तलवको आधा माऽ पाउनेछ । 

तर िनजले सफाई पाएमा िनलम्बन रहेको अविधमा आधा तलव पाएको भए सो 
क ा गरी बाँकी र नपाएको भए पूरै तलव (तलव विृ  हनेु भएमा सो समेत) पाउनेछ र 
कसूरदार ठहिरएमा िनलम्वन भएको िमितदेिखको बाँकी तलव भ ा पाउने छैन ।  
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै अदालतमा मु ा 
दायर  भएको कारणले कुनै कमर्चारी िनलम्बन भएकोमा त्यःतो मु ामा शु  अदालतबाट 
त्यःतो कमर्चारी कसूरदार ठहरी फैसला भएमा त्यःतो फैसला भएको िमितदेिख तलब पाउने 
छैन। 

(३) कुनै कमर्चारी उपदफा (१) मा उिल्लिखत कारण बाहेक अन्य कुनै 
कारणबाट िनलम्बन रहन गएको रहेछ भने िनजले त्यसरी िनलम्बन रहेको अविधको तलव 
पाउने छैन।  

४२. चाडपवर् खचर्ः कमर्चारीले आफ्नो धमर्, सःकृित, परम्परा अनसुार मनाउने चाडपवर्को लािग 
खाइपाई आएको एक मिहना बराबरको तलब रकम ूत्येक आिथर्क वषर्मा एक पटक 
चाडपवर् खचर्को पमा पाउनेछ । 

४३. कमर्चारी स य कोषः कमर्चारीको मािसक तलबबाट दश ूितशतका दरले रकम क ा गरी 
सो रकममा ःथानीय सरकारले शत ूितशत रकम थप गरी कमर्चारी स य कोषमा जम्मा 
गिरिदनेछ। 

४४. साविधक जीवन बीमाः (१) कमर्चारीको बीमा वापत ःथानीय सरकारले एक साविधक 
जीवन बीमा कोष ःथापना गनर् सक्नेछ । 

 (२) साविधक जीवन बीमा सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ। 

४५. उपचार खचर्ः कमर्चारीले तोिकए बमोिजम उपचार खचर् पाउनेछ । 

४६. योगदानमा आधािरत िनविृ भरणः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
यो ऐन ूारम्भ भएपिछ ःथानीय सेवामा िनयिुक्त हनेु कमर्चारीले योगदानमा आधािरत 
िनविृ भरण पाउनेछ। 

(२) योगदानमा आधािरत िनविृ भरण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम 
हनेुछ।  

४७. िबशेष आिथर्क सिुवधाः ःथानीय सरकारले ःथानीय सेवामा कायर्रत कमर्चारीको मतृ्य ुभएमा 
िनजको पिरवारलाई आिथर्क ॐोत र क्षमताको आधारमा बढीमा एक वषर्को तलव बराबरको 
रकम िदन सक्नेछ। 

४८. तलवको उल्लेखः यस ऐनमा जहाँ जहाँ तलवको उल्लेख भएको छ, त्यसले सम्बिन्धत 
 कमर्चारीको तत्कालको तलव रकम (तलव विृ  समेत) लाई जनाउँछ । 
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पिरच्छेद– ८ 

अवकाश 

४९. अिनवायर् अवकाशः (१) ःथानीय तहको कमर्चारी साठी वषर् उमेर पूरा भएमा ःवतः 
अवकाश हनेुछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको व्यवःथा यो ऐन ूारम्भ भएको िमितले एक वषर् 
पिछबाट लागू हनेुछ । त्यस अिघको लािग अवकाशको उमेरको हद ूचिलत कानून 
बमोिजम हनेुछ ।   

  (३) दफा १८ बमोिजम तोिकएको पदाविधको सम्बन्धमा सोही बमोिजम हनेुछ । 

५०. उमेर गणनाः (१) यस ऐन बमोिजम अिनवायर् अवकाश वा अन्य ूयोजनका लािग 
कमर्चारीको उमेर गणना गदार् देहायका आधारमा गिरनेछः-  

(क) िनजले पेश गरेको िशक्षण संःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु 
आउने उमेर, 

(ख) िनजको नागिरकताको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आउने उमेर, 
र 

(ग) िनजको व्यिक्तगत िववरणमा िनजले लेखी िदएको जन्म िदन वा वषर्बाट हनु आउने 
उमेर ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कमर्चारीको उमेर गणना गदार् शैिक्षक योग्यता वा 
नागिरकताको ूमाणपऽ र व्यिक्तगतिववरणमा जन्म िमित, वषर्, मिहना र गते समेत खलेुको 
र सबैमा एउटै िमित नरहेमा िनज जनु िमितबाट पिहले अवकाश हनु्छ सोही िमित अनसुार 
िनजको उमेर गणना गिरनेछ । 

 (३) कुनै कमर्चारीको शैिक्षक योग्यता वा नागिरकताको ूमाणपऽ र व्यिक्तगत 
िववरणमा वषर्, संवत ्वा उमेर माऽ उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा जन्म िमित कायम 
गिरनेछः- 

(क) नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा  गरेको िमितको आधारमा, 

(ख) शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमितको आधारमा, र 

(ग) व्यिक्तगत िववरणको हकमा शु  िनयिुक्त भएको िमितको आधारमा । 
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(४) कमर्चारीले पेश गरेको उमेर सम्बिन्ध ूमाण कागजातमा कुनैमा वषर् माऽ 
उल्लेख भएको र कुनैमा पूरा जन्म िमित खलेुको भएमा उमेर र जन्म िमितका बीचमा एक 
वषर्सम्मको अन्तर देिखएमा पूरा जन्म िमित खलेुको ूमाणलाई अिनवायर् अवकाशको आधार 
िलइनेछ ।  

 (५) उपदफा (४) बमोिजम छु ा छुटै ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्म िमितको 
अन्तर एक वषर् भन्दा बढी देिखएमा िनज जनु िमितबाट पिहले अवकाश हनु्छ सोही 
िमितलाई जन्म िमित कायम गरी िनजको उमेर गणना गिरनेछ ।   

पिरच्छेद-९ 

तालीम, अध्ययन र छाऽविृ  

५१. तालीमः (१) ःथानीय सरकारले कमर्चारीको सीप र क्षमता विृ को लािग तालीम िदने 
व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।  

(२) तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

५२. तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणः (१) ूदेश सरकारको जनुसकैु िनकायमा ूा  भएका, 
तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण सम्बन्धी अवसर ःथानीय तहका कमर्चारीलाई उिचत 
तवरले बाँडफाँड गनर् देहाय बमोिजमको सिमित रहनेछः- 

(क)  ूमखु सिचव       – अध्यक्ष 

(ख)  ूदेश सिचव, अथर् मन्ऽालय    –सदःय 

(ग) ूदेश सिचव, मन्ऽालय     -सदःय 

(घ) मन्ऽालयको अिधकृत, एघारौ तह   -सदःय सिचव  

(२) उपदफा (१) बमोिजम तालीम, अध्ययन वा छाऽविृ  बाँडफाँड गन 
 सम्बन्धमा सिमितले मापदण्ड बनाई िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ।  

 (३) यस दफाको ूयोजनको लािगः- 

(क) "अध्ययन" भ ाले सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बिन्धत िवषयमा ःनातक, 
ःनातको र, िव ावािरिध वा कुनै शैिक्षक उपािध हािसल गनर्को िनिम  गिरने 
अध्ययनलाई जनाउँछ । 

(ख) "तालीम" भ ाले अध्ययन बाहेक कुनै संःथा ारा िनि त पा बम अनसुार िनि त 
अविधमा स ालन हनेु सीप आजर्न गन ूिशक्षण कायर्बमलाई जनाउँछ। 
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(ग) "अध्ययन ॅमण" भ ाले अध्ययन र तालीम बाहेक छ ह ा नबढ्ने गरी आयोजना 
हनेु गो ी, सेिमनार वा अवलोकन ॅमणलाई जनाउँछ । 

(४) ःथानीय सरकारले नेपाल सरकारको ःवीकृतीमा कुनै िवदेशी िमऽरा , दात ृ
िनकाय वा भिगनी सम्बन्ध ःथापना भएको संःथासँग समन्वय गरी अध्ययन, अध्ययन ॅमण 
वा तािलम कायर्बम ूा  गनर् सक्नेछ ।त्यसरी ूा  भएको अध्ययन, अध्ययन ॅमण तथा 
तािलम कायर्बममा सम्बिन्धत ःथानीय तहले कमर्चारी खटाउन सक्नेछ । 

(५) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम 
हनेुछ। 

५३. तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेपिछ सेवा गनुर्पन अविधः (१) ःथानीय 
सरकारको मनोनयनमा तीन मिहनाभन्दा बढी अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन 
ॅमणमा जाने कमर्चारीले तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेपिछ उक्त अविधको 
न्यूनतम दोब्बर अविधसम्म अिनवायर् पले सेवा गनुर् पनछ । 

 (२) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेको कमर्चारीले उपदफा (१) 
बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पूरा नगरी िनजलाई अक  पटक तीन मिहनाभन्दा बढी 
अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणको लािग मनोनयन गिरने छैन ।  

५४. कबिुलयत गनुर्पनः  (१) कुनै कमर्चारीले सरकारी मनोनयनमा अध्ययन, तालीम वा अध्ययन 
ॅमणमा जान ुअिघ दफा ५३ बमोिजमको सेवा गनगरी तोिकए बमोिजम कबिुलयत गनुर् 
पनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको कबिुलयत अनसुार सेवा अविध पूरा नगरेमा त्यःतो 
कमर्चारीबाट तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा जाँदा कबिुलयत गरेको अविधको तलब, 
भ ा रकमको दोब्बर रकम असलु उपर गिरनेछ।  

 (३) अिख्तयारवालाको पूवर् ःवीकृित िलई िनजी ूयासमा वेतलवी अध्ययन िवदामा 
जाने कमर्चारीले अध्ययन पूरा गरेपिछ अध्ययन िवदा बराबरको अविध सेवा गन कबिुलयत 
गनुर्पन छ।  

 (४) उपदफा (२) र (३) बमोिजम तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा गएका  
कमर्चारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेपिछ सेवा अविध पूरा नगरेमा 
त्यःता कमर्चारीको अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमणको अविध िनजको सेवा अविधमा 
गणना गिरने छैन।  
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(६) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५२ बमोिजमको  
सिमितबाट बाँडफाड गिरएको बाहेक िनजी ूयासमा अध्ययन गनर् जाने िनजामती 
कमर्चारीलाई तलबी अध्ययन िवदा िदइने छैन । 

 (५) अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमणमा गएको कमर्चारी अिनवायर् अवकाश 
भएको वा मतृ्य ुभएको कारणले दफा ५३ बमोिजमको सेवा अविध पूरा गनर् नसकेमा िनज 
वा िनजको पिरवारबाट कुनै रकम असलु उपर गिरने छैन ।  

 (६) उपदफा (२) बमोिजम रकम असलु उपर गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीले पाउने 
रकमबाट असलु गनुर्पन छ । 

 (७) उपदफा (६) बमोिजमको रकमबाट असलु गनर् नसिकएमा वा रकम अपगु 
भएमा सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गिरनेछ ।   

 (८) कमर्चारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेको िमितले एक 
मिहनािभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर हनु जान ु पनछ । मनािसव मािफकको कारण 
सिहतको सूचना सिहत िवदा माग गरी िवदा ःवीकृत भएको अवःथामा बाहेक सो अविधिभऽ 
हािजर नहनेु कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय हनेुछ ।  

पिरच्छेद– १० 

आचरण 

५५. समय पालन र िनयिमतताः कमर्चारीले ःथानीय सरकारबाट िनधार्िरत समयमा िनयिमत पले 
कायार्लयमा हािजर हनु ुपदर्छ र सम्भव भए सम्म िवदाको पूवर् ःवीकृित निलई अनपुिःथत 
हनु ुहुँदैन। 

५६. अनशुासन र आदेश पालनः (१) कमर्चारीले अनशुासनमा रही आफ्नो कतर्व्य इमान्दारी र 
तत्परतासाथ पालन गनुर् पदर्छ । 

 (२) कमर्चारीले सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मािथको अिधकृतले 
िदएको आदेशलाई शीयताका साथ पालना गनुर् पनछ । 

 (३) कमर्चारीले आफूभन्दा मािथका सबै कमर्चारीह  ूित उिचत आदर देखाउन ु
पनछ र आफूमिुनका कमर्चारीह  ूित उिचत व्यवहार गनुर् पनछ । 

 (४) कमर्चारीह ले उौृ ल गितिविध गनर् हुँदैन । 

 (५) िवधतुीय माध्यम वा सामािजक स ालमा सेवाका मलु्य, मान्यता र आचरण 
 िवपिरतका कायर्ह  गनर् गराउन हुँदैन।  
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५७. राजनीितक वा अवाञ्छनीय ूभाव पानर् नहनेुः कुनै कमर्चारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा 
मतलव साध्य गन मनसायले अन्य कमर्चारी मािथ कुनै राजनीितक वा अवाञ्छनीय ूभाव 
पानुर् वा ूभाव पान ूय  गनुर् हुँदैन । 

५८. राजनीितक िबयाकलापमा संलग्न हनु नपाउनेः कमर्चारीले राजनीितक दल वा दलसँग 
आव  संगठनको सदःयता िलन, राजनीितक िबयाकलापमा संलग्न हनु वा अन्य कुनै पिन 
राजनीितक गितिविधमा भाग िलन हुँदैन । 

५९. सरकारको आलोचना गनर् नहनेुः (१) नेपाल सरकार र ूदेश सरकार र ःथानीय सरकारको 
नीितको िवपरीत हनेु गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारःपिरक सम्बन्धमा वा कुनै 
ूदेश सरकार वा कुनै ःथानीय सरकार वा कुनै िवदेशी रा सँगको सम्बन्धमा खलल पनर् 
सक्नेगरी कुनै कमर्चारीले आफ्नो वाःतिवक वा काल्पिनक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख 
ूकािशत गनर्, स ार माध्यमलाई कुनै खवर िदन, रेिडयो वा टेिलिभजन आिद ारा भाषण 
ूसािरत गनर्, कुनै सावर्जिनक भाषण िदन वा कुनै वक्तव्य ूकािशत गनर् हुँदैन । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूचिलत कानून, नेपाल 
सरकार,  ूदेश सरकार र ःथानीय सरकारको नीितको िवपरीत नहनेुगरी लेख ूकाशन वा 
ूसारण गनर् बाधा पन छैन । 

६०. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार ूकाश गनर् ूितबन्धः कुनै कमर्चारीले ःथानीय 
सरकार ारा अिख्तयार नपाई आफूले सरकारी कतर्व्य पालन गदार् जानकारीमा आएको कुनै 
गोप्य वा कानून ारा िनषिेधत िवषय आफूले लेखेको वा स लन गरेको कुनै कागजपऽ 
 वा समाचार ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पबाट अ  अनािधकृत कमर्चारी वा गैर सरकारी व्यिक्त 
वा स ार माध्यमलाई िदन हुँदैन । यो ूितवन्ध जनुसकैु कारणबाट सरकारी सेवामा 
नरहेको व्यिक्तको हकमा समेत लागू हनेुछ । 

६१. दान, उपहार, चन्दा आिद ूा  गनर् र सापटी िलनमा ूितबन्धः (१) सरकारी काममा कुनै  
ूकारले असर पनर् सक्नेगरी कुनै कमर्चारीले ःथानीय सरकारको पूवर् ःवीकृित िवना आफूले 
वा आफ्नो पिरवारको कुनै सदःय ारा कसैबाट कुनै ूकारको दान, दातव्य, कोसेली वा 
उपहार ःवीकार गनर् वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बिन्धत व्यिक्तसँग सापटी िलन 
हुँदैन। 

 (२) कमर्चारीले कुनै िवदेशी सरकार वा िवदेशी सरकारको कुनै ूितिनिधबाट कुनै 
उपहार ूा  हनु आएमा िनजले ःथानीय सरकारलाई सो कुराको सूचना िदई िनकासा भए 
बमोिजम गनुर् पछर्। 



308 
 

६२. कम्पनीको ःथापना गनर्, अन्यऽ नोकरी गनर् वा सेवा गनर् नहनेुः (१) कमर्चारीले कुनै बक, 
कम्पनी वा सहकारी सःथा ःथापना वा स ालन गनर् वा अन्यऽ कुनै ूकारको नोकरी गनर् 
वा आिथर्क लाभ वा कुनै सिुवधा ूा  गन गरी परामशर्दाता, सल्लाहकार, िवशेष  वा 
जनुसकैु हैिसयतले सेवा ूदान गन कायर् गनुर् हुँदैन ।  

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारीले नेपाल 
सरकार, ूदेश सरकार तथा ःथानीय सरकारको नीित िवपरीत नहनेुगरी सािहित्यक, 

वै ािनक, कलात्मक, अनसुन्धात्मक, साःकृितक, मानव कल्याण, परोपकार वा खेलकुद 
सम्बन्धी कायर् गनर् सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै कमर्चारीले देहायको 
 कायर् गनर् बाधा पगेुको मािनने छैनः- 

(क) ूचिलत कानून बमोिजम अध्ययन िवदा िलई ःवदेशी वा िवदेशी शैिक्षक संःथामा 
अध्ययन गदार्को बखत सम्बिन्धत शैिक्षक संःथामा कुनै सेवा प-ुयाउन वा त्यःतो 
संःथाले लगाएको कुनै कायर् गनर्,  

(ख) अिख्तयारवालाको ःवीकृित िलई नेपाल सरकार, ूदेश सरकार तथा ःथानीय 
सरकारको नीित िवपिरत नहनेु गरी ःवदेश वा िवदेशिःथत कायर्बममा सहभागी 
हनु, ूवचन िदन वा कायर्पऽ ूःततु गनर्, 

(ग) कायार्लय ूमखुको पूवर् ःवीकृित िलई कायार्लय समय बाहेकको समयमा शैिक्षक, 
ूाि क वा ूिशक्षण संःथामा ूिशक्षण वा अनसुन्धान गनर्,  

(घ) नेपाल सरकार, ूदेश सरकार तथा ःथानीय सरकार ारा स ािलत वा नेपाल 
सरकार, ूदेश सरकार तथा ःथानीय सरकारको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व वा 
िनयन्ऽणमा रहेको ूिशक्षण संःथामा कायार्लयको काममा बाधा नपनगरी ूिशक्षण 
सम्बन्धी कायर् वा अनसुन्धान गनर्, 

(ङ) राि य वा अन्तराि य शैिक्षक, ूाि क वा अनसुन्धानमूलक संघसंःथा वा नेपाल 
सदःय रा  रहेको क्षेऽीय वा अन्तराि य संघसंःथाको सेवा सम्बिन्धत सेवा, समूह, 
उपसमूहको लािग उपयोगी हनेु देखी अिख्तयारवालाले िवदा वा काज ःवीकृत 
गरेकोमा सम्बिन्धत िनकायमा सेवा गनर्, 

 (४) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन लोक सेवा आयोग, 
ूदेश लोक सेवा आयोग वा सावर्जिनक िनकायबाट पदपूितर्का लािग िलइने ूितयोिगतात्मक 
परीक्षाको ूिबयामा संलग्न हनेु कमर्चारीले त्यःतो ूिशक्षण कायर्बममा ूिशक्षण िदन र 
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त्यःतो ूिशक्षण कायर्बममा ूिशक्षण िदएको व्यिक्तले त्यसपिछ एक वषर् सम्म स ालन हनेु 
त्यःतो परीक्षाको ूिबयामा संलग्न हनु पाउने छैन ।  

६३. िनवार्चनमा भाग िलन नहनेुः कमर्चारीले कुनै पिन राजनीितक पदको लािग हनेु िनवार्चनमा 
भाग िलन, ूचार-ूसार गनर्, जलुसुमा भाग िलन, चन्दा िदन वा कसैको लािग मत माग्न वा 
िनवार्चनमा कुनै ूकारको ूभाव पानर् हुँदैन। 

 तर ूचिलत कानून बमोिजम मतािधकार ूयोग गनर् बाधा पन छैन । 

६४. ूदशर्न र हड्ताल गनर् ूितवन्धः (१) कमर्चारीले ूदशर्न गनर्, बन्द हड्तालमा भाग िलन, 
थु , छेक्न, बाधा अवरोध गनर्, घेराउ गनर्, दवाव िदन, कलम बन्द गनर्, अन्य कुनै 
तिरकाबाट सरकारी काममा बाधा प-ुयाउन वा सो कायर् गन उ ेँयले अ लाई उक्साउन 
समेत हुँदैन । 

 (२) यस दफा िवपिरत कायर् गरी कुनै सावर्जिनक, सरकारी वा िनजी सम्पि मा 
क्षित पयुार्एमा त्यःतो कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गरी क्षितपूितर् समेत भराइनेछ ।  

६५. ूितिनिधत्व गनर्मा ूितबन्धः कमर्चारीले आफूलाई मकार् परेको िवषयमा आफैले वा 
वारेस ारा सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारी समक्ष िनवेदन िदन बाहेक अ  व्यिक्त वा 
समूहको तफर् बाट ूितिनिधत्व गनर् हुँदैन । 

६६. बहिुववाह गनर् नहनेुः कमर्चारीले बहिुववाह गनर् हुँदैन ।  

६७. यौनजन्य दवु्यर्वहार गनर् नहनेुः कमर्चारीले यौनजन्य दवु्यर्वहार गनुर् हुँदैन ।  

६८. यातना िदन नहनेुः कमर्चारीले कसैलाई पिन यातना िदन नहनेु ।  

६९. सम्पि  िववरण पेश गनुर्पनः कमर्चारीले ूचिलत कानून बमोिजम तोिकएको अविधिभऽ 
आफ्नो सम्पि को िववरण पेश गनुर्पन छ।  

पिरच्छेद -११ 

सेवाको सरुक्षा 

७०. कमर्चारीको सेवाको सरुक्षाः देहायका कमर्चारी बाहेक अन्य कुनै पिन कमर्चारीलाई 
सफाईको मनािसव मौका निदई ःथानीय सेवाबाट हटाइने वा बखार्ःत गिरने छैनः- 

(क)  नैितकपतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको, 

(ख)  भागी प ा नलागेको वा सम्पकर्  ःथािपत गनर् सम्भव नभएको पयार्  आधार  भएको, 

(ग)  ॅ ाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको । 
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(घ) तीन वषर् वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हनेुगरी अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको। 

७१. कमर्चारीको बचाउः (१) कमर्चारीले आफ्नो ओहदाको कतर्व्य पालनको िसलिसलामा गरेको 
कामको सम्बन्धमा अिख्तयारवालालाई जानकारी निदई िनज उपर मु ा चलाउन सिकने 
छैन। 

 (२) कुनै कमर्चारी बहाल छँदा आफ्नो ओहोदाको कतर्व्य पालनाको िसलिसलामा 
गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुिटसकेपिछ पिन सम्बिन्धत गाउपािलका वा 
नगरपािलकाको ःवीकृित नभई िनज उपर मु ा चल्न सक्ने छैन । 

 (३) उपदफा (२) बमोिजम मु ा चलाउन सम्बिन्धत गाउपािलका वा 
नगरपािलकाबाट ःवीकृित िदएमा िनजको ूितरक्षा ःथानीय कायर्पािलकाले गनछ । 

७२. सेवाका शतर्को सरुक्षाः कुनै कमर्चारी िनयिुक्त हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब र अन्य 
सिुवधा सम्बन्धी सेवाका शतर्ह मा ूितकूल असर पनगरी पिरवतर्न गिरने छैन। 

पिरच्छेद - १२ 

सजाय र पनुरावेदन 

७३. सजायः उिचत र पयार्  कारण भएमा कमर्चारीलाई सजाय िदने अिधकारीले देहाय 
बमोिजमको िवभागीय सजाय गनर् सक्नेछः- 

(क) सामान्य सजायः-  

(१) निसहत िदने । 

(२) बढीमा पाँच तलव विृ  रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म बढुवा रोक्का गन।  

(ख) िवशेष सजायः- 

(१) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरनेगरी सेवाबाट हटाउने। 

(२) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरनेगरी सेवाबाट बखार्ःत गन। 

७४. निसहत िदनेः कमर्चारीलाई सजाय गन अिधकारीले देहायको कुनै कसूरको माऽा र अवःथा 
अनसुार दफा ७३ को खण्ड (क) उपखण्ड (१) बमोिजमको निसहत िदन सक्नेछः- 

(क) िनजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा । 

(ख) पूवर् ःवीकृित निलई दईु पटकभन्दा बढी कायार्लयमा अनपुिःथत रहेमा । 

(ग) ूचिलत कानून बमोिजम बरबझुारथ नगरेमा । 

(घ) ूचिलत कानून बमोिजम पेँकी फछर्यौट नगरेमा । 
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(ङ) मादक पदाथर् सेवन गरी कायार्लयमा उपिःथत भएमा । 

७५. बढीमा पाँच तलव विृ  रोक्का गन वा बढीमा पाचँ वषर्सम्म बढुवा रोक्का गनः कमर्चारीलाई 
सजाय गन अिधकारीले देहायको कुनै कसूरको माऽा र अवःथा अनसुार दफा ७३ को खण्ड 
(क) उपखण्ड (२) बमोिजमको बढीमा पाँच तलव विृ  रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म 
बढुवा रोक्का गन सजाय गनर् सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा ूचिलत कानूनले तोकेको पदीय दाियत्व िजम्मेवारीपूवर्क पूरा नगरेमा । 

(ख) अनशुासनिहन काम गरेमा । 

(ग) सेवामाहीको पीर मकार् र उजरुी पटकपटक बेवाःता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा 
मािथल्लो अिधकारीले िदएको िनदशन पालना नगरेमा । 

(घ) यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा उिल्लिखत आचरण सम्बन्धी कुराह  
उल्लंघन गरेमा । 

(ङ) व्यवःथापन परीक्षणबाट देिखएका अिनयिमतता सम्बन्धमा िदएको िनदशन पालना 
नगरेमा । 

(च) सेवा ूवाह गन िजम्मेवारी भएको कमर्चारीको जानाजान लापवार्ही र  िढलासःुतीको 
कारण सेवामाहीलाई हानी पगु्न गएमा ।  

७६. सेवाबाट हटाउन े वा वखार्ःत गनः (१) देहायको कुनै अवःथामा कमर्चारीलाई भिवंयमा 
सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य नठहिरनेगरी सेवाबाट हटाउन सिकनेछः-   

(क) आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेमा वा बारम्बार बेवाःता गरेमा । 

(ख) राजनीित दल वा दलसँग आव  संगठनको सदःयता िलएमा, राजनीितक 
िबयाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पिन राजनीितक गितिविधमा भाग 
िलएमा। 

(ग) मादक पदाथर्को सेवन गरी कायार्लयको काममा बाधा पयुार्एमा । 

(घ) पटक पटक अनशुासन र आदेश पालन नगरेमा । 

(ङ) िवदा ःवीकृित नगराई लगातार नब्बे िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत  
रहेमा । 

(च) िवदा ःवीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेिशक अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमणमा 
गएको कमर्चारी त्यःतो अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरेको िमितले तीस 
िदनिभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर नभएमा । 
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(छ) बहिुववाह गरेमा । 

(२) देहायको कुनै अवःथामा कमर्चारीलाई भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  
अयोग्य ठहिरनेगरी सेवाबाट बखार्ःत गिरनेछः- 

(क) अदालतबाट तीन वषर् वा सो भन्दा बढी कैद सजाय भएमा । 

(ख) नैितकपतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहिरएमा । 

(ग) ॅ ाचार गरेमा । 

(घ) जाससुी ऐन िव को कसूर गरेको ूमािणत भएमा । 

(ङ) ःथायी आवासीय अनमुित िलएको वा सोको लािग आवेदन िदएको ूमािणत भएमा । 

(च) सरकारी सेवामा िनयकु्त हनेु वा बहाल रहने उ ेँयले नागिरकता, उमेर वा योग्यता 
ढाँटेको ूमािणत भएमा । 

७७. हािजरी र गयलक ी सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन िवदा ःवीकृत नगराई आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत हनेु कमर्चारीलाई सम्बिन्धत 
कायार्लय ूमखुले गयल र तलब क ी गनर् सक्नेछ । यसरी गयल भएको अविध सेवा 
अविधमा गणना गिरने छैन । 

 (२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई 
लगातार नब्बे िदनभन्दा बढी अविध अनपुिःथत हनेु कमर्चारीलाई गयल क ी गरी हािजर 
गराइने छैन र नब्बे िदनपिछ ूा  िनवेदनका आधारमा कुनै पिन ूकारको िवदा समेत 
ःवीकृत गिरनेछैन ।  

 (३) नब्बे िदनभन्दा बढी अविध गयल क ी गरी हािजर गराएमा वा नब्बे िदन 
पिछ  ूा  िनवेदन बमोिजम िवदा ःवीकृत गरेमा त्यःतो हािजरी वा िवदालाई मान्यता 
िदइने छैन र  त्यसरी हािजर गराउने वा िवदा ःवीकृत गन पदािधकारीलाई िवभागीय 
सजाय गिरनेछ । 

(४) िवदा ःवीकृत नगराई लगातार आफ्नो कायार्लयमा अनपुिःथत हनेु 
कमर्चारीलाई सजाय गदार् नब्बे िदन पूरा भएको भोिल पल्टदेिख लागू हनेुगरी िनणर्य गनुर् 
पनछ ।अनपुिःथत रहेको नब्बे िदनको अविध गयल क ी गिरनेछ ।  

(५) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको गयल र तलव क ीको िववरण ूदेश 
िकतावखानामा पठाउन ुपनछ । 
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 (६) दफा ७६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोिजम अनिुःथत रहने 
कमर्चारीलाई नब्बे िदन पूरा भएको पन्ी िदनिभऽ िवभागीय सजायको लािग कारवाही सु  
गनुर्पन छ । 

७८. िवभागीय सजाय िदने अिधकारीः (१) कमर्चारीलाई दफा ७३ को खण्ड (ख) बमोिजम 
सजायको आदेश िदने अिधकार देहाय बमोिजमका अिधकारीलाई हनेुछः- 

(क)  अिधकृत एघारौ तह र सोभन्दा मािथको पदमा कायर्रत कमर्चारीलाई ूदेश सरकार,  

(ख)  अिधकृत छैठौदेिख दशौ तहका कमर्चारीलाई िनज कायर्रत िनकायको अिधकृत 
एघार  तहको अिधकारी,  

(ग)  सहायक तहका कमर्चारीह लाई िनज कायर्रत कायार्लयको अिधकृतःतरको कायार्लय 
ूमखु ।  

 (२) दफा ७३ को खण्ड (क) बमोिजमको सजाय िदने अिधकारी तोिकए बमोिजम 
हनेुछ। 

७९. िनलम्बन गनः (१) कुनै कमर्चारीको सम्बन्धमा दफा ७६ मा लेिखएको कुनै अिभयोगको 
जाँचबझु गनुर् परेमा जाँचवझु समा  नहनु्जेलसम्म िनजलाई सजायको आदेश िदन पाउने 
अिधकारीले िनलम्बन गनर् सक्नेछ । 

 तर देहायको अवःथा नभई साधारणतया िनलम्बन गिरने छैनः 

(क)  िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा झु ा सबतु ूमाण संकलन गनर् सक्ने वा 
आफ्नो िव को सबतु ूमाण गायब गनर्  सक्ने सम्भावना देिखएमा, 

(ख)  िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा सरकारी हानी नोक्सानी हनेु सम्भावना 
देिखएमा, वा 

(ग) सरकारी कामको िसलिसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा अदालतमा सरकारबादी 
मु ा दायरभएको देिखएमा । 

 (२) कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बखार्ःत गन अिभयोगको सूचना िदनकुो 
साथै िनजलाई सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले िनलम्बन समेत गनर् सक्नेछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम कुनै कमर्चारीलाई िनलम्बन गदार् साधारणतः साठी 
िदनभन्दा बढी गिरने छैन । सो अविधिभऽै कमर्चारी उपरको कारवाही िकनारा लगाउन ु
पनछ । कुनै असाधारण अवःथा परी उक्त अविधिभऽ कारवाही िकनारा लगाउन नसिकने 
भै िनलम्बनको अविध बढाउन ुपरेमा तीस िदनसम्म िनलम्बनको अविध बढाउन सिकनेछ ।  
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 (४) कुनै फौजदारी अिभयोगमा न्याियक िहरासतमा रहेको कमर्चारी िहरासतमा 
रहेको अविधभर ःवतः िनलम्बन भएको मािननेछ । 

 (५) कुनै कमर्चारीको िव  नैितकपतन देिखने फौजदारी अिभयोगमा मु ा दायर 
भएमा त्यःतो कमर्चारी ःवतः िनलम्बन भएको मािननेछ ।  

८०. िनलम्बनको समाि ः कुनै कमर्चारी आफ्नो पदमा पनुः ःथािपत भएमा वा दफा ७९ को 
उपदफा (३) र (४) बमोिजमको अविध पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बखार्ःत 
गिरएमा िनजको िनलम्बन समा  हनेुछ । 

८१. सफाई पेश गन मौका िदनपुनः (१) िवभागीय सजाय िदन पाउने अिधकारीले कुनै 
कमर्चारीलाई सजाय िदने आदेश िदनभुन्दा अिघ कारवाही गनर् लािगएको कारणको उल्लेख 
गरी सो कमर्चारीलाई कम्तीमा सात िदनको म्याद िदई आफ्नो सफाई पेश गन मौका िदन ु
पनछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजम मौका िदँदा िनजमािथ लगाइएको आरोप ःप पले 
िकिटएको र ूत्येक आरोप कुन कुन तथ्य र कारणमा आधािरत छ सो समेत खलुाउन ु
पनछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोिजम सफाइको मौका िदइएकोमा सम्बिन्धत कमर्चारीले पिन 
म्यादिभऽ आफ्नो सफाई पेश गनुर् पनछ र यसरी पेश हनु आएको सफाईलाई सम्बिन्धत 
अिधकारीले गम्भीरतापूवर्क िवचार गनुर् पनछ । 

 (४) िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले आवँयक ठानेमा ःवयं वा 
कुनै अन्य अिधकृत ारा जाँचबझु गराउन सक्नेछ ।जाँचबझु गन अिधकृतले तोिकएको 
 कायर्िविधको पालन गनुर् पनछ । 

८२. िवशेष सजायको आदेश िदनभुन्दा पिहले सजाय ूःताव गनुर्पनः िवशेष सजायको आदेश 
िदनभुन्दा पिहले िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले दफा ८१ बमोिजम 
सफाई पेश गनर् िदइएको म्यादिभऽ सफाई पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाई 
सन्तोषजनक नभएमा त्यःतो कमर्चारीलाई िदन लािगएको ूःतािवत सजाय िकन निदन ुभनी 
त्यस सम्बन्धमा कम्तीमा पन्ी िदनको म्याद िदई ःप ीकरण माग्न ुपनछ । 

८३. ूदेश लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनपुनः कमर्चारीले दफा ८२ बमोिजम िदएको 
ःप ीकरण सन्तोषजनक नभई त्यःतो कमर्चारीलाई सजाय गनुर्पन देिखएमा िवभागीय 
सजायको आदेश िदन पाउने अिधकारीले सो कमर्चारीलाई िदन लािगएको सजाय ूःताव गरी 
ूदेश लोक सेवा आयोगको परामशर् िलन ुपनछ । 
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८४. सनुवुाइ सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने 
 अिधकारीले िदएको दफा ७३ बमोिजमको िवशेष सजायको आदेश उपर तोिकएको िनकाय 
वा अदालतमा पनुरावेदन लाग्नेछ ।   

 (२) उपदफा (१) बाहेक यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजायको आदेश िदन पाउने 
 अिधकारीले िदएको दफा ७३ बमोिजमको सामान्य सजायको आदेश उपरको पनुरावेदन 
सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

(३) यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजाय िदने अिधकारीले दफा ७३ बमोिजम 
सेवाबाट अवकाश िदएको िवभागीय सजायको आदेश सनुी पाएको वा त्यसको सूचना 
तामेल भएको िमितले पैतीस िदनिभऽ सम्बिन्धत व्यिक्तले पनुरावेदन िदन सक्नेछ ।  

तर सम्बिन्धत पक्षको काबू बािहरको पिरिःथितले गदार् म्याद गिुळएकोमा बढीमा 
तीस िदनसम्मको म्याद थािमन सक्नेछ ।  

८५. िनणर्यमा असर नपनः कुनै कमर्चारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका 
िनयमह  बमोिजम अिख्तयार ूा  अिधकारीले गरेको कारवाहीमा ताित्वक असर नपन 
सानोितनो ऽटुीबाट िनणर्यमा असर पन छैन । 

८६. सजायको अिभलेखः (१) कुनै कमर्चारी उपर िवभागीय सजाय गिरएमा सम्बिन्धत कायार्लयले 
सोको अिभलेख राखी ूदेश िकतावखानामा र िनजामती िकतावखानामा समेत पठाउन ु 
पनछ । 

 (२) ूत्येक गाउपािलका र नगरपािलकाले आफ्नो कायार्लयमा कायर्रत ूत्येक 
कमर्चारीको सेवा, समूह, उपसमूह खलु्नेगरी कमर्चारीको अिभलेख राख्न ुपनछ । 

पिरच्छेद - १३ 

िविवध 

८७. चेतावनी िदन सिकनेः कुनै कमर्चारीले देहायको कुनै काम गरेमा सपुरीवेक्षकले कारण खोली 
चेतावनी िदन सक्नेछ र सोको अिभलेख सम्बिन्धत कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण फाइलमा 
राख्नछेः- 
(क) समयपालन नगरेमा,  
(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफुभन्दा मािथको कमर्चारीले िदएको आदेश 

 पालन नगरेमा, वा  
(ग) कायार्लय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा िढलासःुती गरेमा । 
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(घ) सेवामाहीलाई िश , मयार्िदत र सहयोगी ब्यवहार नगरेमा वा अनावँयक हैरानी 
िदएमा। 

८८. कमर्चारीले पाउने िवदाः (१) कमर्चारीले देहायका िवदाह  तोिकए बमोिजम पाउने छनः- 
(क) भैपरी आउने र पवर् िवदा 
(ख) घर िवदा 
(ग) िवरामी िवदा 
(घ) ूसूती िवदा 
(ङ) ूसूती ःयाहार िवदा 
(च) िकिरया िवदा 
(छ) अध्ययन िवदा 
(ज) असाधारण िवदा 

 (२) ःथानीय ःवाःथ्य सेवाको कमर्चारीले उपदफा (१) बमोिजमका िवदा बाहेक 
तोिकए बमोिजमको स ा िवदा समेत पाउनेछन ।  

 (३) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५२ 
बमोिजमको  सिमितबाट बाँडफाड गिरएको बाहेक िनजी ूयासमा अध्ययन गनर् जाने 
कमर्चारीलाई तलबी अध्ययन िवदा िदइने छैन । 

 (४) िवदा सहिुलयत हो अिधकार होइन । 

८९. वेतलवी िवदाः (१) कुनै कमर्चारीको पित वा प ी िवदेश िःथत नेपाली राजदतुावास वा कुनै 
िनयोगमा खिटई गएमा त्यःतो कमर्चारीले तोिकए बमोिजम वेतलवी िवदा पाउनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको िवदाको अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने 
छैन ।  

९०. भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम  अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत भएका कमर्चारीले 
पाउने सिुवधाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ७३ को 
खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोिजम सेवाबाट बखार्ःत भएको कमर्चारीले दफा ४३ 
बमोिजमको संचयकोषको रकम,  दफा ४६ बमोिजमको योगदानमा आधािरत िनविृ भरण 
कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये आधा रकम र दफा ४४ बमोिजमको िवमा रकम बाहेक 
अन्य कुनै सिुवधा पाउने छैन । 

तर दफा ७६ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजम सजाय पाई बखार्ःत 
भएको कमर्चारीले सि त घर िवदा र िवरामी िवदा वापतको रकम पाउनेछ । 
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 (२) कुनै कमर्चारी वा ःथानीय सेवाबाट अवकाश ूा  व्यिक्तको मतृ्य ुभई िनजको 
हकवालाले कुनै सिुवधा पाउने भएमा र त्यःतो सिुवधा पाउने व्यिक्तले ःथायी आवासीय 
अनमुित पाएको भएमा त्यःतो व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजमको रकम बाहेक अन्य सिुवधा 
पाउने छैन । 

(३) ःथानीय सेवामा समायोजन भएर अवकाश भई िनवृ भरण पाइरहेको 
कमर्चारीले ःथायी आवासीय अनमुित िलएको ूमािणत भएमा िनविृ भरण पाउने छैन । 

९१. आयकर छुट हनेुः ःथानीय सेवाबाट अलग भएपिछ कमर्चारी वा िनजको पिरवारले भकु्तानी 
पाउने योगदानमा आधािरत िनविृ भरण, उपचार खचर्, िवमा र सि त िवदा वापतको 
रकममा आयकर लाग्ने छैन । 

९२. अिधकार ूत्यायोजनः (१) ःथानीय सरकारले यस ऐन बमोिजम आफूलाई ूा  अिधकार 
ःथानीय राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी सोही सूचनामा तोिकएको कमर्चारी वा अिधकारीले 
ूयोग गनर् पाउने गरी ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

 (२) यस ऐन बमोिजम अिधकारूा  अिधकारीले कुनै अिधकार आफू मातहतका 
कमर्चारीलाई ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ। 

 तर िवभागीय सजाय गन सम्बन्धी अिधकार ूत्यायोजन गनर् पाइने छैन । 

९३. व्यवःथापन परीक्षणः (१) ूदेश लोक सेवा आयोगको कायर्क्षेऽिभऽका िवषयह  बाहेक 
मन्ऽालयले ूदेश िभऽका ःथानीय तहमा कायर्रत कमर्चारीले ूचिलत कानून पालना गरे 
नगरेको सम्बन्धमा सपुरीवेक्षण, अनगुमन र मूल्यांकन गरी व्यवःथापन परीक्षण गनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सपुरीवेक्षण, अनगुमन र मूल्या न गरी कुनै कमर्चारी 
उपर िवभागीय कारवाही गनुर्पन देिखएमा िवभागीय कारबाही गनर् सम्बिन्धत अिधकारीलाई 
िसफािरस गनर् सक्नेछ । 

(३) मन्ऽालयले व्यवःथापन पिरक्षण समा  गरेको दईु मिहना िभऽ सम्बिन्धत 
ःथानीय सरकारमा आफ्नो राय सिहतको ूितवेदन पठाउनेछ । 

९४. कमर्चारीको नोकरी थामी िदन कर नलाग्नेः कुनै कमर्चारीले दफा ७३ बमोिजम िवशेष 
सजाय पाएकोमा पनुरावेदन परी िनजको सेवा पनुःःथािपत हनेु भएमा सो िनणर्यको सूचना 
पाएको िमितले नब्बे िदनिभऽ कमर्चारी सम्बिन्धत कायार्लयमा उपिःथत हनु नआएमा 
िनजको नोकरी थामी िदन कर लाग्ने छैन । 

९५. ःथानीय सेवामा पनुः कायम भएमा तलब पाउने: (१) कुनै कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय 
भएकोमा सो सजाय अदालतबाट बदर भई िनज सेवामा पनुः कायम भएमा त्यःतो 
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कमर्चारीले सेवाबाट हटेको िमितदेिख सेवामा पनुः कायम भएको िमितसम्मको बाँकी तलब 
पाउनेछ। 

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई 
लगातार नब्बे िदन वा सो भन्दा बढी समयसम्म अनिुःथत भएको कारणले सेवाबाट 
हटाइएको कमर्चारी अदालतको आदेशबाट सेवामा पनुःवहाली भएमा अनपुिःथत भएको 
िमितदेिख अदालतबाट पनुःवहाली भई हािजर भएको अिघल्लो िदनसम्मको तलव, भ ा र 
चाडपवर् खचर् पाउने छैन । 

  तर सो अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने छ ।  
९६. कमर्चारीह को पीरमकार्, गनुासो र सनुवुाईः (१) कमर्चारीले यस ऐन वा ूचिलत कानून 

बमोिजम अन्यऽ उजूरी वा पनुरावेदन गनर् पाउने व्यवःथा भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस 
ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम ूदान गिरएका सेवा, शतर्, सिुवधा र कमर्चारीसँग 
सरोकार राख्न ेजनुसकैु िवषयमा आफुलाई मकार् परेकोमा सम्बिन्धत िनकायलाई जानकारी 
गराउँदा समेत कुनै कारवाही नभएमा िनजले आफूलाई परेको पीरमकार् तथा गनुासो 
मन्ऽालयमा तोिकए बमोिजम राख्न सक्नेछ। 

 (२) कमर्चारीह को पीर, मकार्, गनुासो र सनुवुाई सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

९७. कमर्चारी कल्याण कोषको ःथापना र स ालनः (१) ःथानीय सेवाका बहालवाला कमर्चारी, 
अवकाश ूा  व्यिक्त र िनजको पिरवारको सदःयको कल्याणका लािग तोिकए बमोिजमको 
कल्याणकारी कोष ःथापना गनर् सिकनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको ःथािपत कोषको स ालन तथा व्यवःथापन तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

९८. बरबझुारथ गनुर्पनः कुनै कमर्चारीले आफूले बझुाउन ु पन नगदी, िजन्सी वा कागजात 
तोिकएको म्यादिभऽ सम्बिन्धत कमर्चारीलाई बझुाई िदन ुपनछ र सो बझु्न ुपनले पिन सोही 
म्यादिभऽ बझुी िलन ुपनछ । 

९९. िनयम बनाउने अिधकारः यस ऐन कायार्न्वयनको लािग ूदेश सरकारले िनयम बनाउन 
सक्नेछ । 

१००. समायोजन भएका कमर्चारी सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवा र ःवाःथ्य 
सेवाबाट ःथानीय सेवामा समायोजन भएका कमर्चारीलाई कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४, 
संघीय िनजामती सेवा ऐन र ूदेश िनजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएका सिुवधाह  सोही 
बमोिजम लागू हनेुछन ्।  



319 
 

अनसूुची  - ४ 
परामशर् र छलफल सम्बन्धी केही िववरणह  
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