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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|bz
] nfO{ 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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पिरच्छे द - १

अिधकार सम्प

सं घीय ूशासिनक पुनःसं रचना सिमितको गठन र
कायार्देश

१. सिमितको गठन
व्यवःथािपका-सं सद राज्य व्यवःथा सिमितको िमित 2073/12/20 को िनदशन बमोिजम
नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित २०७४/१/२१ को िनणर्यानुसार सामान्य ूशासन
मन्ऽीको सं योजकत्वमा अिधकार सम्प

सं घीय ूशासिनक पुनःसं रचना सिमितको गठन भएको

हो । यस सिमितमा दे हाय अनुसारको उच्चःतरीय िनदशक सिमित र कायार्न्वयन सहजीकरण

सिमित रहेको छ।

उच्चःतरीय िनदशक सिमित
सामान्य ूशासन मन्ऽी

अध्यक्ष

मा. राजेन्ि ूसाद पाण्डे¸सांसद तथा पूव र् मन्ऽी

सदःय

मा. रे खा शमार्¸सांसद तथा पूव र् मन्ऽी

सदःय

मा. डा. आरजु दे उवा (राणा)¸ सांसद

सदःय

ौी भ ुवन पाठक¸ पूव र् राज्यमन्ऽी

सदःय

ौी सिचव¸ सामान्य ूशासन मन्ऽालय

सदःय-सिचव

कायार्न्वयन सहजीकरण सिमित
माननीय काशीराज दाहाल, ूशासनिव

सं योजक

ौी कुमार यो न तामाङ, कानूनिवद

सदःय

ौी मधुरमण आचायर्, पूव र् सिचव/पररा िवद

सदःय

ौी माधव ूसाद रे ग्मी, पूव र् सिचव/ूशासन तथा सुरक्षािवद

सदःय

ौी िवजय कुमार मिल्लक, पूव र् सिचव/कृिषिव
ौी सहसिचव, सामान्य ूशासन मन्ऽालय

सदःय
सदःय-सिचव

२. सिमितको कायार्देश

नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को २०७४/१/२१ िनणर्यानुसार यस अिधकार सम्प

ूशासिनक पुनःसं रचना सिमितको कायार्देश िनम्नानुसार रहेको छ ।

1

सं घीय

 नेपालको सं िवधानको धारा २८५ अनुसार तजुम
र् ा हुने सं घीय िनजामती सेवा ऐन, ूदे श
िनजामती सेवा ऐन र ःथानीय िनजामती

सेवा ऐनमा समावेश गनुर् पन आधारभ ुत मागर्दशर्न

िस ान्त र नीितह को िसफािरश गन ।

 नेपालको सं िवधानको धारा ३०२ अनुसार कमर्चारी समायोजनको खांका तयार गरी
ूःतािवत समायोजन िवधेयकको ूावधान अनुसार कमर्चारी समायोजनको

आधार तयार

गन ।
 नेपालको सं िवधानको धारा ३०२ वमोिजम तजुम
र् ा भएको ूःतािवत समायोजन िवधेयक
कायार्न्वयनका लिग आवँयक कमर्चारीको पद अनुसारको कायर् िववरण तयार गन ।

 स , ूदे श र ःथानीय तहले सं िवधानको अनुसूचीको अिधकार क्षेऽिभऽको कायर्सम्पादन गनर्
सोही अनु प सावर्जिनक ूशासनसँग आवँयक पन कानून मःयौदा तयार गन ।

 ूशासिनक पुन:र् सं रचनाका सम्बन्धमा भइरहे का िविभ

अध्ययन ूितवेदनह

अध्ययन गरी त्यसलाई स ीय ढाँचामा लागू गनर् एकीकृत खाका ूःतुत गन ।

स लन र

 सावर्जिनक ूशासनलाई बढी जनमुखी र उ रदायी बनाउन कानूनमा गनुप
र् न सुधार र
अपनाउनु पन रणनीितका सम्बन्धमा िसफािरश गन ।
 सामान्य ूशासन मन्ऽालयमा सं चािलत शासकीय सुधारको लािग सावर्जिनक ूशासनको
तयारी आयोजनावाट तयार गिरएको सं बमणकालीन योजना अ ाविधक गरी कायार्न्वयन
ढाँचा तयार गन ।

 सेवा ूवाहलाई च ुःत र ूभावकारी बनाउन गनुर् पन समसामियक सुधारका िवषयमा
आवँयक सुझाव पेश

गन ।

नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित 2074/4/29 को िनणर्यानुसार िनम्न कायर्ह
गनगरी कायार्देश थप हुन आएको :

समेत

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

 ःथानीय सेवा ऐनको मःयौदा तयार गन ।
 अन्तिरम कालीन कमर्चारी व्यवःथापनमा दे खा परे का समःयाह को समाधान खोजी गरी
िसफािरश गन ।
 ूशासिनक पुनसर्ंरचना र कमर्चारी व्यवःथापन सम्बन्धमा िविभ

िनकायकाबीच समन्वय¸

मागर्दशर्न र िनदशन गन ।
नेपाल

सरकार

मिन्ऽपिरषद्को

िमित

2074/५/१४

कायर्ह को कायार्देश थप हुन आएको:2

को

िनणर्यानुसार

पुन:

िनम्न

 नेपालको सं िवधानको अनुसूची एवं मिन्ऽपिरषदबाट ःवीकृत कायर् िवःतृितकरणअनुसार ूदे श
सरकारको कायर्क्षेऽसँग सम्बिन्धत िनकायह लाई ूदे श सं रचना अनुकूल हुनेगरी पुनसर्ंरचना
गन िवषय ।

 सं िवधान बमोिजम िनयुक्त हुने ूदे श ूमुखको सेवा, शतर् र शपथसम्बन्धी कानूनको मःयौदा,
िनयुिक्त सम्बन्धी मापदण्ड र सं गठन सं रचनासम्बन्धी ।

३.

वैठकः २०७४।१।२६ दे िख २०७४।२।२२ सम्म माननीय मन्ऽी केशव कुमार

वुढाथोकीको अध्यक्षतामा र २०७४।४।१८ गते दे िख २०७४।६।३० सम्म माननीय
मन्ऽी टे कबहादुर बःनेतको अध्यक्षतामा िनदशक सिमित र कायार्न्वयन सहजीकरण
ु
सिमितको सं यक्त
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 ूःतुत ूितवेदन तयार गरे को छ ।

$=

सिमितको कायर् अविध: सिमितले आफ्नो कायर् िमित २०७४/०१/२५ मा ूारम्भ गरे को
िथयो । मिन्ऽपिरषदको िमित २०७४ ौावण २९ को िनणार्यानुसार सिमितको कायार्विध
तीन मिहना थप गिरएकोमा पून मिन्ऽपिरषदको िमित 2074/07/2१ को िनणर्यानुसार

सिमितको म्याद िमित 2074/07/2६ गते दे िख 3 मिहनाको लािग थप भइर् िमित
2074/10/25 सम्म म्याद रहेको िथयो ।

3

पिरच्छे द - 2

ूारिम्भक
2.1 पृ भूिम
नेपालको वतर्मान सं िवधानको धारा 285 बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय सेवामा छु ा छु ै सरकारी

सेवा गठन गनर् सिकने व्यवःथा रहेको छ । जस अनुसार सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा स ालन
हुने सरकारी सेवामा अपनाउनुपन न्यूनतम् सेवा, शतर् सम्बन्धी िस ान्तमा एक पता ल्याउनु पन

हुन्छ । सं घमा रहने मन्ऽालयह को सं ख्या िनधार्रण सम्बन्धमा सं िवधानको अनुसूचीह मा

उल्लेिखत अिधकार र नेपाल सरकारबाट ःवीकृत कायर् िवःतृतीकरण ूितवेदन अनु प सं घमा र

ूदे शमा रहने मन्ऽालयमा एक पता र तालमेल आवँयक छ । सं घ र ूदे शमा रहने मन्ऽालय, सो

मातहत रहने िवभाग तथा महाशाखाह को सं रचना तयार गदार् सरोकारवाला मन्ऽालयका ूशासिनक
नेतत्ृ वसँग िविभ

चरणमा छलफल गरी िनचोडमा पुग्नुपन आवँयकता भएकाले छलफलका

आधारमा सं गठन सं रचना ूःताव गिरएको छ ।
कमर्चारी समायोजनको कायर् सम्प

नभएसम्मको लािग ूदे श र ःथानीय तहमा तत्काल कमर्चारी

पठाउनुपन अवःथा रहेको छ । ःथानीय तहमा रहेको कमर्चारीको अभाव हुन निदन नेपाल

सरकारबाट िःवकृत भई आदे श जारी भएको छ । त्यसै गरी वतर्मान सं बमणकाललाई उिचत
तवरले व्यवःथापन गनर् सं बमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजना तयार गरी पेश गिरएको छ ।
िनजामती सेवालाई ःवच्छ, सक्षम, िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमुक्त, जनउ रदायी र सहभािगतामूलक

ँ च
वनाई सेवा ूवाहमा सबैको पह
ु पु-याउने सं िवधानले िलएको नीित हािसल गनर् िनजामती सेवाको
राि य

नीितको

आवँयकता

रहेको

छ

।

वतर्मान

सं िवधानको

धारा

302

मा

िवधमान

कमर्चारीह लाई तीनै तहमा समायोजन गन भ े उल्लेख रहे को छ । सोही ूावधान अनुसार
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 सं घीय िनजामती सेवा ऐन, ूदे श ि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 दे हाय बमोिजम अध्ययन िविधको ूयोग
गिरएको िथयो ।

4



अिधकार सम्प

सं घीय ूशासिनक पूनसर्ंरचना सिमित अन्तगर्त उच्चःतरीय िनदशक सिमित र

कायार्न्वयन सहजीकरण सिमितले आफ्नो काम-कारवाही िविभ

छलफलका आधारमा सम्पादन

गरे को िथयो ।



ूशासिनक सं घीयकरणमा अपनाउनुपन िस ान्त तथा नीित तयार गन सम्बन्धमा सिमितले नेपाल
सरकारका मूख्य सिचव र िवषयगत मन्ऽालयका सिचवह सँग पटक-पटक छलफल तथा
अन्तरिबया गरे को िथयो ।



सिमितले िविभ



सिमितले कानून तथा सं रचना तयार गन सन्दभर्मा सम्बिन्धत िवषयमा िव , मन्ऽालयका
ूितिनिधह



सं कलन गरे को िथयो ।

लगायत सरोकारवालाह सँग पटक-पटक छलफल गरे को िथयो ।

तालीम ूदायक सं ःथाह को पूनसर्ंरचना गन सम्बन्धमा सम्बिन्धत तािलम ूदायक सं ःथाह सँग
िविभ



िजल्लाह को अध्ययन गरी सुझावह

चरणमा छलफल गरे को िथयो ।

ु को ूशासिनक सं रचनाको अध्ययन, िवगतका सुझाव समेतको समीक्षा
सिमितले सं घीय मुलक
गरी िनंकषर् ूःतुत गरे को छ ।
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२.३.
िस.
नं.

कायर्योजना1
कायर्योजना
कायार्देश

िबयाकलाप

मंिसर

काितर्क
4

१

२

पौष
३

४

१

२

माघ
३

४

१

२

कैिफयत
३

४

सं िवधानको धारा २८५
आधारभूत मागर्दशर्क
१

िस ान्त र
नीितह को िसफािरस

अनुसार तजुम
र् ा गनुप
र् न
ऐनमा समावेश गनुप
र् न

िसफािरस

आधारभूत मागर्दशर्क

गिरएको

िस ान्त र नीितह को
िसफािरस गन

२

३

सं बमणकालीन कायर्
योजना
अन्तिरम कमर्चारी
व्यवःथापन

सं बमणकालीन कायर्

िसफािरस

योजना कायार्न्वयन ढाँचा

गिरएको

तयार गन
अन्तिरम कमर्चारी

मं.प.बाट

व्यवःथापन सम्वन्धी

जारी

आदे श िसफािरस गन

भइसकेको

सं घ, ूदे शको िनजामती
४

ऐन कानूनको

सेवा ऐन, ःथानीय सेवा

मःयौदा

सं चालन ऐनको मःयौदा
गन

1

sfo{of]hgf agfO{ ;f] cg'?k sfo{;dkfbg u/]sf]
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सं घ, ूदे शको िनजामती
सेवा िनयम, ःथानीय सेवा
सं चालन िनयम र
समायोजन िनयमको
मःयौदा गन
ूशासिनक पुनसर्ंरचनाका
सम्वन्धमा भइरहे का
िविभ
५

अध्ययन

ूशासिनक

ूितवेदनह

सं कलन र

पुनसर्ंरचनाको खाका

अध्ययन गरी त्यसलाई
सं घीय ढाँचामा लागू गनर्
एकीकृत खाका ूःतुत
गन
सं घको कायर् िजम्मेवारी
अनुसार सं घीय मन्ऽालय,

६

सं घको ूशासिनक

िवभाग र अन्य िनकायको

खाका

सं ख्या, सं रचना र
दरवन्दीको खाका तयार
गन
ूदे शको कायर् िजम्मेवारी
अनुसार ूदे श मन्ऽालय,

७

ूदे शको ूशासिनक

िवभाग र अन्य िनकायको

खाका

सं ख्या, सं रचना र
दरवन्दीको खाका तयार
गन

7

सिमितले समय समयमा
अन्तिरम सुझाव सिहतको
८

ूितवेदन पेश

अिन्तम ूितवेदन नेपाल
सरकार र व्यवःथािपका
सं सदको राज्यव्यवःथा
सिमित समक्ष पेश गन

अन्तिरमकालीन
कमर्चारी
९

व्यवःथापनमा

आवँयकता अनुसार

दे खापरे का

ःथलगत िनरीक्षण गरी

समःयाह को

िसफािरस गन

k|ltj]bgdf ;dfj]z ug{

समाधान खोजी
िसफािरस गन
ूशासिनक
पुनसर्ंरचना र
कमर्चारी व्यवःथापन
१०

सम्वन्धमा िविभ

!

िनकायकाबीच
समन्वय, मागर्दशर्न र
िनदशन गन
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पिरच्छे द -३

सिमितले सम्प
३ सम्प
१)

२)

गरे का कायर्ह

गरे का कायर्ह

सं घ र ूदे शमा

िनजामती सेवा र ःथानीय तह सम्बन्धी कानून तजुम
र् ा गदार् अपनाउनु पन

ँ े आधारभूत मागर्दशर्न, िस ान्त र नीितह
३२ बुद

अवलम्वन गनर् िसफािरस गिरएको ।

सं घमा रहने मन्ऽालयह को सं ख्या िनधार्रण सम्बन्धमा सं िवधानको अनुसूचीह मा उल्लेिखत
अिधकार र नेपाल सरकारबाट ःवीकृत कायर् िवःतृतीकरण ूितवेदन अनु प सं घमा १5 वटा

मन्ऽालय र ूदे शमा ७ वटा मन्ऽालय रहने गरी ूितवेदन राज्य व्यवःथा सिमितमा र नेपाल
सरकार समक्ष पेश गरे को।
३)

सं घ र ूदे शमा रहने मन्ऽालय, सो मातहत रहने िवभाग तथा महाशाखाह को सं रचना तयार
गदार् सरोकारवाला मन्ऽालयका ूशासिनक नेतत्ृ व सँग िविभ

चरणमा छलफल गरी िनक्य ल

गरी िसफािरश गिरएको ।
४)

समायोजनको

कायर्

सम्प

नभएसम्मको

लािग

ःथानीय

तहमा

तत्काल

कमर्चारीको

व्यवःथापन गनर् आदे श जारी गनर् िसफािरस गरे बमोिजम नेपाल सरकार वाट िःवकृत भई
आदे श जारी भएको ।
५)

सं बमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजना तयार गरी पेश गिरएको

६)

िनजामती सेवाको राि य नीित तजुम
र् ा भएको।

७)

ूदे श तहको ूशासिनक सं गठन सं रचना सम्बन्धी खाका तयार गिरएको ।

८)

सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा कमर्चारी व्यवःथापनका सम्बन्धमा िविभ

िनकायबाट िववरण

माग गरी खाका तयार गरे को ।
९)

सं घीय िनजामती सेवा स ालन ऐनको मःयौदा तजुम
र् ा ।

१०)

ःथानीय सेवा स ालन ऐनको मःयौदा तजुम
र् ा ।

११) ूदे श िनजामती सेवा स ालन ऐनको मःयौदा गरे को ।
१२) ूदे श ूमुखको िनयुक्ती काम¸ कतर्व्य¸ अिधकार¸ पािरौिमक र सेवाका शतर् तथा सुिवधा
१३)

;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] ljw]os तयार गरे को
ूदे श ूमुख िनयुिक्त ;DaGwL मापदण्ड िनधार्रण .
9

१४) ूदे शको अःथायी कायर् स ालन मुकाम

lgwf{/0f ;DaGwL dfkb08 tof/ u/L l;kmfl/;

u/]sf] .
१५)

ूदे श ूमूख सिचव र ूदे श ूमुखको कायार्लयको सिचवको Terms of Reference तयार
गरी िसफािरश गिरएको ।

१६)

ूदे श मन्ऽालयह मा सं गठन सं रचना र न्यूनतम कमर्चारीह को सं ख्या िसफािरश गिरएको ।

१७)

तालीम ूदायक सं ःथाह को पूनसर्ंरचनाका लािग चरणव

पमा तालीम ूदायक सं ःथाह सँग

छलफल गरी िसफािरश गिरएको ।
१८)

कमर्चारी समायोजनको समय तालीका सिहतको कायर्योजना तयार गरी िसफािरश गिरएको ।
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पिरच्छे द - ४

सं घीय व्यवःथा कायार्न्वयन सम्वन्धी सं बमणकालीन व्यवःथापन
कायर्योजना¸ २०७४2
अिधकार सम्प

सं घीय ूशासिनक पुनःसं रचना सिमितलाई तोिकएको कायार्देश अनुसार िमित

२०७४ ौावण २५ गते िनम्न अनुसारको

“ सं घीय

व्यवःथा कायार्न्वयन सम्वन्धी सं बमणकालीन

व्यवःथापन कायर्योजना २०७४” िसफािरस गरे को छ।

-क)

अवधारणा: नेपालको सं िवधानले पिरकल्पना गरे अनु प सक्षम, गितशील र ूभावकारी सं घीय,
ूादे िशक र ःथानीय सं रचनाह को िनमार्ण गरी दक्ष, ःवच्छ, जनमुखी र जनउ रदायी

ूशासनको व्यवःथा गनर् तीनै तहका सरकारह बीच समन्वयात्मक, साझेदारी र सहयोगात्मक
सम्बन्ध िवकास गन ।

-ख)

उ ँ
े यह : सं बमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजनाको िनम्न उ ेँयह

हुनेछन्:

१. सं िवधान बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको सं रचना िनमार्ण गरी िबयाशील बनाउने,
२. सं घ,ूदे श र ःथानीय तहमा कमर्चारी व्यवःथापन र समायोजन गन,
३. सं घीय ःव पको कमर्चारी व्यवःथा सम्बन्धी कानून िनमार्ण गन,
४. सं घ,ूदे श र ःथानीय तहका ूशासिनक कायर्ूणाली िनधार्रण गन,
५. सं घ,ूदे श र ःथानीय तहमा सेवा ूवाहलाई िनरन्तरता िदने,
६. सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको िव ीय ूणाली र अन्तरसरकारी िव ीय सम्बन्ध िनधार्रण
गन,
७. सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीच समन्वयात्मक, साझेदारी र सहयोगात्मक सम्बन्ध िवकास
गन,
८. सं घ,ूदे श र ःथानीय तहका सरकारको सबलीकरण र क्षमता िवकास गन।

-ग)
-3_

अविध: सं बमणकालीन् व्यवःथापन कायर्योजनाको अविध २०७५ असार मसान्तसम्म हुनेछ ।
कायर्योजना: सं बमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजना तल उिल्लिखत तािलका बमोिजम
हुनेछ।

-ª_

कायर्योजना ःवीकृित: ूःतुत कायर्योजना नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषदबाट ःवीकृत भएपिछ
लागू हुनेछ।

2

यस सिमितले कायर् प्रार भ गनार्साथ िमित २०७४/०२/२२ मा कायर्योजना नेपाल सरकार समक्ष पेश गरे को

11

कायार्न्वयन तथा अनुगमन:

-r_

९. सम्बिन्धत िनकाय र सरोकारवालाह सं गको समन्वयमा ूःतूत कायर्योजनाको कायार्न्वयन
ूःतािवत िनकायह को नेतत्ृ वमा गिरने छ।कायर्योजनाको कायार्न्वयनको सहजीकरण
तथा अनुगमन अिधकारसम्प

सं घीय ूशासिनक पुन:सं रचना सिमितले गनछ ।

१०. ूःतुत कायर्योजना कायार्न्वयनको सुपरीवेक्षण सं सदीय सिमितले गनछ ।

सं घीय व्यवःथा कायार्न्वयन सम्वन्धी सं बमणकालीन व्यवःथापन कायर्योजना, २०७४
िस.नं.
१.

(क)

गितिविध

ूमुख िजम्मेवार

सम्प

गन

िनकाय

समयाविध

सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको

व्यवःथािपका सं सद,

२०७४माघ ७

िनवार्चन सम्प

नेपाल

सं िवधान कायार्न्वयन
गन।

सरकार,िनवार्चन
आयोग

(ख)

मौिलक हक कायार्न्वयनका

कानून न्याय तथा

लािग कानून िनमार्ण गन।

सं सदीय मािमला

२०७५ आषाढ

मन्ऽालय
(ग)

सं िवधान कायार्न्वयन गनर्

व्यवःथािपका सं सद

आवँयक कानून सं सोधन र

र मिन्ऽपिरषद

२०७५ आषाढ

िनमार्ण गन।
(घ)

सं िवधान बमोिजमका ःथापना

नेपाल सरकार

हुन बाँकी सं वैधािनक

मिन्ऽपिरषद

ूदे श ूमुखको िनयुिक्त।

नेपाल सरकार

२०७४ मं िसर

आयोगह को गठन गन।
(ङ)

२०७४ असोज

मिन्ऽपिरषद
२.

(क)

ूशासन सम्बन्धी नीित, िस ान्त तथा कानून िनमार्ण
सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको

सामान्य ूशासन

कमर्चारी व्यवःथापन तथा

मन्ऽालय

कानून िनमार्ण सम्बन्धी
मागर्दशर्न,िस ान्त, नीित

3

िमित २०७४/०२/२२ मा नै नेपाल सरकारमा पेश गरे को ।
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२०७४ौावण

3

कैिफयत

िस.नं.

गितिविध

ूमुख िजम्मेवार
िनकाय

सम्प

गन

समयाविध

ःवीकृती।
(ख)

(ग)

(घ)

(ङ)

कमर्चारी सम्बन्धी राि य नीित

सामान्य ूशासन

िनमार्ण।

मन्ऽालय

सं घीय िनजामती सेवा ऐन

सामान्य ूशासन

तजुम
र् ा।

मन्ऽालय

ूदे श िनजामती सेवा ऐन

सामान्य ूशासन

तजुम
र् ा।

मन्ऽालय

ःथानीय सेवा ऐन तजुम
र् ा।

सामान्य ूशासन

२०७४ ौावण
२०७४ काितर्क
२०७४ काितर्क
२०७४ काितर्क

मन्ऽालय र सं घीय
मािमला तथा ःथानीय
िवकास मन्ऽालय
(च)

सं घीय लोक सेवा आयोग ऐन

लोक सेवा आयोग

२०७४ भाि

तजुम
र् ा।
(छ)

ूदे श लोक सेवा आयोग ऐन

लोक सेवा आयोग र २०७४ काितर्क

तजुम
र् ा।

सामान्य ूशासन
मन्ऽालय

३.
(क)

ःथानीय तहमा तत्काल कमर्चारी व्यवःथापन
ःथानीय तहका कायर्क्षेऽिभऽ

सम्बिन्धत

परे का ःथानीय ःतरका

मन्ऽालयह

कायार्लयह

२०७४ ौावण

ःथानीय तहमा

हःतान्तरण गन।
४.
(क)

(ख)

सं गठन ःव प िनधार्रण
सं घीय मन्ऽालय र केन्िीय

ू.म. तथा

िनकायको सं ख्या र कायर्क्षेऽ

मिन्ऽपिरष

िनधार्रण ।

कायार्लय र सा.ू.म.

सं घमा रहने िवभागह को

ू.म. तथा

सं ख्या र कायर्क्षेऽ िनधार्रण ।

मिन्ऽपिरष

२०७४ ौावण

२०७४ असोज

कायार्लय र सा.ू.म.
(ग)

तीनै तहको सं रचनाको सं गठन

सा.ू.म.

तथा व्यवःथापन सवक्षण गनर्
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२०७४ भाि

कैिफयत

िस.नं.

गितिविध

ूमुख िजम्मेवार
िनकाय

सम्प

गन

समयाविध

कैिफयत

िनदिशका तजुम
र् ा गन।
(घ)

(ङ)

(च)

(छ)

(ज)

सं घीय सं रचनाको सं गठन तथा

सामान्य ूशासन

व्यवःथापन सवक्षण।

मन्ऽालय

नेपाल सरकार नयाँ कायर्

ू.म. तथा

िवभाजन िनयमावली

मिन्ऽपिरष

२०७४ काितर्क
२०७४ पौष

ःवीकृित।

कायार्लय

ूादे िशक ूशासिनक

सा.ू.म./ ू.म. तथा २०७४ ौावण

सं रचनाको सै ािन्तकःव प

मिन्ऽपिरष

िनधार्रण ।

कायार्लय

ूादे िशक सं रचनाको O & M

सामान्य ूशासन

सवक्षण।

मन्ऽालय

सिमित ूित ानह को ःव प

ू.म. तथा

िनधार्रण।

मिन्ऽपिरष

२०७४ पौष
२०७४ पौष

कायार्लय
(झ)

(ञ)
५.
(क)
(ख)

ःथानीय तहको सं गठन
सं रचना िनधार्रण।

सा.ू.म./सं घीय

२०७४ असोज

मािमला तथा ःथानीय
िवकास मन्ऽालय

ःथानीय तहको सं गठन तथा

सामान्य ूशासन

व्यवःथापन सवक्षण गन।

मन्ऽालय

२०७४ पौष

कमर्चारी समायोजन
समायोजन कानून िनमार्ण।

सामान्य ूशासन

२०७४ ौावण

मन्ऽालय
ःथानीय तहका कमर्चारी

सं घीय मािमला तथा

समायोजन।

ःथानीय िवकास

िवधेयक दतार्
भैसकेको

२०७५ आषाढ

मन्ऽालय
(ग)

कमर्चारी समायोजन।

नेपाल सरकार,

२०७५ आषाढ

सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
६.
(क)

ऐन कानून तथा ूशासिनक कायर्ूणाली
ःथानीय तह शासन स ालन

सं घीय मािमला तथा
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२०७४ ौावण

िवधेयक दतार्

िस.नं.

गितिविध
सम्बन्धी ऐन िनमार्ण।

ूमुख िजम्मेवार
िनकाय

सम्प

गन

समयाविध

ःथानीय िवकास

भैसकेको

मन्ऽालय
(ख)

(ग)

ूदे श र ःथानीय तहको नमूना

नेपाल सरकार,

२०७४

कानून र ूशासिनक कायर्िविध

सामान्य ूशासन

काितर्क

तजुम
र् ा।

मन्ऽालय

सं िवधानको धारा २३५

ू.म. तथा मिन्ऽपिरष

बमोिजम सं घ ूदे श र

कायार्लय, कानून तथा

ःथानीय तहवीचको समन्वय र

२०७४ पौष

न्याय मन्ऽालय

अन्तर सम्वन्ध समवन्धी
सं घीय कानून तजुम
र् ा।
(घ)

क्षेऽगत कायर्स ालन

सम्बिन्धत मन्ऽालाय

२०७४असोज

सं घ र ूदे शबीच ूशासिनक

ू.म. तथा मिन्ऽपिरष

२०७४ पौष

समन्वय ूणाली िनमार्ण।

कायार्लय

ूदे श र ःथानीय तह बीच

सामान्य ूशासन

ूशासिनक समन्वय ूणाली

मन्ऽालय

िनदिशका तजुम
र् ा।
(ङ)

(च)

२०७४ पौष

िनमार्ण ।
७.
(क)

अन्तरसरकारी िव ीय सम्बन्ध
राि य ूाकृितक ॐोत तथा

अथर् मन्ऽालय

२०७४ ौावण

राि य ूाकृितक ॐोत तथा

ू.म. तथा मिन्ऽपिरष

२०७४ ौावण

िव

कायार्लय

िव

आयोग सम्बन्धी कानून

िनमार्ण।
(ख)

(ग)

आयोग गठन।

अन्तर सरकारी िव ीय

अथर् मन्ऽालय

२०७४ ौावण

अथर् मन्ऽालय

२०७४ ौावण

हःतान्तरण सम्बिन्ध कानुन
िनमार्ण।

(घ)

तीनै तहका सरकारह को
कोषह

स ालन, िनयन्ऽण र

समन्वय ूणाली िनमार्ण।
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कैिफयत

िस.नं.
८.

ूमुख िजम्मेवार

गितिविध

िनकाय

गन

समयाविध

पुवार्धार, क्षमता िवकास र सबलीकरण
ूादे िशक पुवार्धार र क्षमतामा

(क)

सम्प

रहेको अन्तर (Gap)

सम्बिन्धत मन्ऽालय

२०७४ मं िसर

सम्बिन्धत मन्ऽालय

२०७४ पौष

सम्बिन्धत मन्ऽालय

२०७४

मूल्या न ।
(ख)

ूादे िशक पुवार्धार तथा क्षमता
िवकास योजना तजुम
र् ा।

(ग)

ूादे िशक पुवार्धार तथा क्षमता

माघदे िख

िवकास योजना कायार्न्वयन।
(घ)

सं घ, ूदे श र ःथानीय

ू.म. तथा मिन्ऽपिरष

सरकारको सम्पि

कायार्लय

२०७४ चैऽ

व्यवःथापन।
(ङ)

सं घ, ूदे श र ःथानीय तहका

सं घीय मािमला तथा

आवँयकता

िनवार्िचत पदािधकारी र

ःथानीय िवकास

अनुसार

कमर्चारीह लाई नयाँ

मन्ऽालय र सामान्य

सं गठनात्मक ःव प,

ूशासन मन्ऽालय

कायर्ूणाली र कानून
कायार्न्वयन सम्वन्धी िदईने
तालीम व्यवःथापन।
९.

सं गठन

तथा

व्यवःथापन सम्बिन्धत मन्ऽालयह

सवक्षण ूितवेदन अनु प क्षेऽ
तथा िजल्ला ःतरको कायार्लय
व्यवःथापन गन ।
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२०७४ चैऽ

कैिफयत

पिरच्छे द - ५

सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा कमर्चारी ूशासन सम्बन्धी ऐन कानून
तजुम
र् ा गदार् अपनाउनु पन आधारभूत मागर्दशर्न, िस ान्त र नीितह

4

नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष )को िमित २०७४/१/२१ गतेको िनणर्यबाट गिठत अिधकार सम्प

ँ ा नं . १ को सम्वन्धमा सं घीय
सं घीय ूशासिनक पुनःसं रचना सिमितलाई तोिकएको कायार्देशको बुद
र् ा गदार् िनम्नानुसार
िनजामती सेवा, ूदे श िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा सम्बन्धी कानून तजुम

आधारभूत मागर्दशर्न, िस ान्त र नीितह

अवलम्वन गनर् िमित २०७४ जेठ १० गते िसफािरस

गिरएको ।

पृ भूिमः
नेपालको सं िवधानको धारा २८५ को उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले दे शको ूशासन स ालन
गनर् सं घीय िनजामती सेवा र आवँयकता अनुसार अन्य सरकारी सेवाह को गठन गनर् सक्ने र
त्यःता सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर् सं घीय ऐन बमोिजम हुने व्यवःथा रहेको छ ।

सोही धाराको उपधारा (३) मा “ूदे श मिन्ऽपिरषद, गाँउ कायर्पािलका र नगर कायर्पािलकाले
आफ्नो ूशासन स ालन गनर् आवँयकता अनुसार कानून बमोिजम िविभ

गठन र स ालन गनर् सक्नेछन्” भिनएको छ ।

सरकारी सेवाह को

सं िवधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) मा “ूदे श र ःथानीय तहमा आवँयक सेवा ूवाह गनर्
नेपाल सरकारले आवँयक व्यवःथा गनछ” भनी उल्लेख गिरएको छ । सोही धाराको उपधारा
(२) मा सं िवधान ूारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कायर्रत रा सेवक कमर्चारीलाई नेपाल

सरकारले कानून बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा समायोजन गरी सेवा ूवाहको व्यवःथा
िमलाउन सक्ने ूावधान रहेको छ ।
उपयुक्त
र्
ूावधान अनुसार गठन हुने सं घीय िनजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा तथा ूदे श र
ःथानीय तहमा रहने िविभ

हुँदा त्यःता कानूनह

सरकारी सेवाह को गठन र स ालन गनर् कानूनह

िनमार्ण गदार् अपनाइने मागर्दशर्न, िस ान्त र नीितह

छ । यस सम्बन्धमा सं वैधािनक ूावधानह

तय गनर् आवँयक

लगायत सं घीय ूणाली अपनाएका अन्य मुलकह मा

ूचिलत अभ्यास र सावर्जिनक ूशासनका िस ान्त तथा मान्यताह

समेतको आधारमा िनम्न

बमोिजमका आधारभूत मागर्दशर्न, िस ान्त र नीित अवलम्वन गनर् आवँयक दे िखन्छ:

4

िनमार्ण गनुप
र् न

यस सिमितले िमित २०७४/०४/२० मा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरे को ।
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सं िवधानले अ ीकार गरे का मागर्दशर्क िस ान्तह :
(१)

िनजामती र अन्य सरकारी सेवाह को गठन र स ालन गनर् कानून बनाउने: सं िवधानको धारा

२८५ ले व्यवःथा गरे अनुसार सं घीय िनजामती सेवा, अन्य सरकारी सेवा तथा ूदे श र

ःथानीय तहमा रहने िविभ

सरकारी सेवाह को गठन र स ालन गनर् कानूनह को िनमार्ण

गनुप
र् न हुन्छ। धारा १५५ मा सं घीय न्याय सेवाका कमर्चारीह को पािरौिमक, सुिवधा तथा
सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथा सं घीय ऐन बमोिजम हुने र धारा १५६ मा ूदे श न्याय सेवा

आयोगको गठन र सो आयोगका कमर्चारीह को पािरौिमक, सुिवधा तथा सेवाका शतर्

सम्बन्धी व्यवःथा सं घीय कानून बमोिजम हुने व्यवःथा छ ।धारा १६१ मा सरकारी

विकलह को पािरौिमक, सुिवधा तथा सेवाका शतर् सम्बन्धी व्यवःथा सं घीय ऐन बमोिजम
हुने कुरा उल्लेख छ । उिल्लिखत सेवाह को गठन, स ालन र सेवाका शतर् सम्बन्धी

र् ा गरी आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत
समान मापदण्ड र िस ान्तका आधारमा एउटै ऐन तजुम
सेवाका छु ाछु ै िनयमावली बनाउन उपयुक्त दे िखन्छ । िवकल्पको

(२)

िस ान्तह मा आधािरत भएर उिल्लिखत सेवाह को छु ाछु ै ऐनह

पमा समान मापदण्ड र
बनाउन सिकन्छ ।

सावर्जिनक ूशासनलाई जनउ रदायी, ःवच्छ, सक्षम, िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमुक्त र
सहभािगतामूलक बनाउने: सं िवधानको धारा ५१ को खण्ड (ख) को दे हाय (४) मा शासन
व्यवःथा सम्बन्धी नीित अन्तगर्त सावर्जिनक ूशासनलाई जनउ रदायी, ःवच्छ, सक्षम,
िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमुक्त र सहभािगतामूलक बनाउने व्यहोरा उल्लेख भएको छ ।
सं घ, ूदे श वा ःथानीय तहमा रहने िनजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाह
वा कानून तजुम
र् ा गदार् उिल्लिखत कुराह लाई मागर्दशर्क िस ान्तका

(३)

सम्बन्धी नीित

पमा िलईनु पदर्छ ।

सरकारी कमर्चारीह लाई तीन तहमा समायोजन गन आधार: सं िवधानको धारा ३०२ को

उपधारा (२) मा सं िवधान ूारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कायर्रत रा सेवक
कमर्चारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा समायोजन गरी

सेवा ूवाहको व्यवःथा िमलाउन सक्ने ूावधान रहेकोले सो अनुसार समायोजन कानून
बनाउनु पन हुन्छ । यःतो कानून िनमार्ण गदार् िनम्न आधारह लाई ध्यान िदनु ज री छ :

(क) नेपाल सरकारले सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको कायर्ूकृित र कायर्िव ष
े णका आधारमा

सं गठन तथा व्यवःथापन सवक्षण (O & M Survey) गरी सं गठन सं रचना र दरबन्दी

यिकन गरे र माऽ कमर्चारी समायोजन गन ।

(ख) ःथानीय तहमा ूशासिनक नेतत्ृ व अन्तगर्त अन्य िवषयगत कायार्लयह

रहनेगरी

ःथानीय सरकारी सेवाका सेवा, समूह तथा सं गठन सं रचना र दरवन्दी िनधार्रण गन ।
(ग) िनजामती सेवाबाट सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा समायोजन हुने कमर्चारीह को
सािवकको सेवाका शतर्ह मा ूितकूल असर नपन कुरा सुिनि 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 हुनेगरी राज्यको आवँयकता, हाल
कायर्रत पदको कायर्िववरण र त्यसको सान्दिभर्कता, कमर्चारीको रोजाइ, अनुभव,

कायर्रत पदको ज्ये ता र योग्यता, हाल कायर्रत ःथान र ःथायी ठे गानालाई आधारको
पमा
िलने ।यसरी समायोजन भएकोमा तोिकएको मापदण्ड िवपिरत हुन गई मकार् परे मा
(च)

पुनरावलोकनको व्यवःथा गन ।

ूदे श र ःथानीय तहमा समायोजन हुने िनजामती कमर्चारीलाई सं घमा िरक्त हुने िनि त

ूितशत पदमा पदो ित भई आउन सक्ने व्यवःथा गरी वृि

िवकास सुिनि त गन ।

(छ) समायोजन गनुर् पूव र् नै कुनै कमर्चारीले चाहेमा ःवेिच्छक अवकाश िलन पाउने व्यवःथा
गन । समायोजन गिरएको ःथानमा तोिकएको अविधिभऽ हािजर हुन जाने व्यवःथालाई
सुिनि त गन ।

(ज) सं िवधानको धारा ३०२ बमोिजम कमर्चारी समायोजन ऐन कायार्न्वयन नभएसम्म नेपाल
सरकारले आवँयक कमर्चारी खटाई सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा िनरन्तर सेवा
ूवाहको व्यवःथा िमलाउने।

(झ) िव मान सिमित, ूित ान, बोडर्, ूािधकरण लगायतका िनकायह मध्ये सं घ, ूदे श र
ःथानीय जुन तहमा रहन्छन् ितनमा कायर्रत ःथायी कमर्चारी उनीह को कायर्ूकृितका
आधारमा तत्तत् तहका िनकायह मा व्यवःथापन गन ।(पारःपिरकताको आधारमा
एक ूदे श वाट अक ूदे शमा ःथानान्तरण गनर् सिकने गरी व्यवःथा गन)
(४)

िनजामती सेवा लगायत सबै सरकारी सेवामा ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पदपूितर् गदार् खुला र
समानुपाितक समावेशी िस ान्तका आधारमा हुन:े सं िवधानको धारा २८५ को उपधारा (२)

मा “सं घीय िनजामती सेवा लगायत सबै सं घीय सरकारी सेवामा ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा

पदपूितर् गदार् सं घीय कानून बमोिजम खुला र समानुपाितक समावेशी िस ान्तका आधारमा

हुनेछ” भ े व्यवःथा रहेको छ । सो अनुसार सं घीय िनजामती सेवा लगायत सबै सं घीय
सरकारी सेवामा ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पदपूितर् गदार् खुला र समानुपाितक समावेशी
िस ान्तका आधारमा हुनेगरी सं घीय कानून िनमार्ण गनुर् पदर्छ । ूदे श र ःथानीय तहमा

समेत ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पदपूितर् गदार् खुला र समानुपाितक समावेशी िस ान्तका
आधारमा हुनेगरी ूदे श र ःथानीय कानून िनमार्ण गनुप
र् दर्छ। सं िवधान ूद

सामािजक

न्यायको हकको व्यवःथा अनु प सबै तहका िनजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा सबै

समुदाय र क्षेऽको साथै लै ि क समावेशीकरण सुिनि त हुने ूत्याभूित हुन ु पदर्छ ।
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(५)

िनवृि भरण पाउने िनजामती पदमा ःथायी िनयुिक्त गदार् लोक सेवा आयोगको परामशर् अिनवायर्
हुन:े सं िवधानको

धारा २४३ को उपधारा (५) मा “नेपाल सरकारबाट िनवृि भरण पाउने

पदमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िबना ःथायी िनयुिक्त गिरने छै न” भनी ःप

व्यवःथा

गिरएको छ । सोही व्यवःथा अनुसार सं घीय िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका पदमा
ःथायी िनयुिक्त गदार् लोक सेवा आयोग तथा ूदे श र ःथानीय तहका िनजामती र अन्य
सरकारी सेवाको ःथायी पदमा िनयुिक्त गदार् ूदे श लोक सेवा आयोगको परामशर् र
िसफािरसमा िलने िस ान्त अवलम्वन गनुर् पदर्छ ।
(६)

िनवृि भरण कोषको व्यवःथाः सं घ¸ ूदे श र ःथानीय तहका कमर्चारीह को िनवृि भरणको
दाियत्वलाइर् योगदानकारी बनाउन ूत्येक कमर्चारीले पाउने तलवबाट क ा हुनेगरी िनि त

ूितशत योगदान गराइर् सरकारले त्यि
(७)

िनवृि भरण कोष ःथापना गनुर् पदर्छ ।

नै रकम थप गरी जम्मा हुने योगदानमा आधािरत

िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कमर्चारीको िनयुिक्त, बढु वा, िवभागीय कारवाही, सेवा
शतर् सम्बन्धी कानून र िस ान्तको िवषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनु पन :

सं िवधानको धारा २४३ को उपधारा (६) मा सं घीय िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका

कमर्चारीको िनयुिक्त, बढु वा, िवभागीय कारवाही, सेवा शतर् सम्बन्धी कानून र िस ान्तको
िवषयमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनु पन व्यवःथा रहेको छ। सोही अनुसार ूदे श र

ःथानीय तहका िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कमर्चारीको िनयुिक्त, बढु वा,

िवभागीय कारवाही, सेवा शतर् सम्बन्धी कानून र िस ान्तको िवषयमा समेत ूदे श लोक सेवा
आयोगको परामशर् िलनु पन व्यवःथा गनुर् पदर्छ। सं िवधानको धारा २४३ को उपधारा (४)

बमोिजम कुनै सं गिठत सं ःथाको सेवाका कमर्चारीको सेवाका शतर् सम्बन्धी कानून र त्यःतो

सेवाका पदमा बढु वा र िवभागीय कारवाही गदार् अपनाउनु पन सामान्य िस ान्तको िवषयमा

लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनुपन व्यवःथा भए बमोिजम ूदे श 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 िलनु पन: सं िवधानको धारा
२४३ को उपधारा (६) को

खण्ड (घ) मा कुनै एक ूकारको सं घीय िनजामती सेवाको

पदबाट अक ूकारको सं घीय िनजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सं घीय
िनजामती सेवामा स वा वा बढु वा गदार् वा ूदे श िनजामती सेवाको पदबाट सं घीय िनजामती
सेवाको पदमा वा सं घीय िनजामती सेवाको पदबाट ूदे श िनजामती सेवाको पदमा सेवा
पिरवतर्न वा ःथानान्तरण गदार् उम्मेदवारको उपयुक्तताको िवषयमा लोक सेवा आयोगको
परामशर् िलनु पन व्यवःथा रहेको छ । धारा २४३ को उपधारा (६) को खण्ड (ङ) मा
लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनु नपन अवःथाको पदमा बहाल रहेको कमर्चारीलाई लोक
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सेवा आयोगको परामशर् िलनु पन अवःथाको पदमा ःथायी स वा वा बढु वा गन िवषयमा पिन
लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनु पन ूावधान रहेको छ। सो अनुसार सं घीय िनजामती
सेवा, ूदे श िनजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवा सम्बन्धी कानून िनमार्ण गदार् यस

िस ान्तको अवलम्वन गनुर् पदर्छ । यस िस ान्तलाई ःथानीय तहमा पिन अनुशरण गनर्

आवँयक छ।
(९)

सं घीय इकाइबीच सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वय कायम गनर् सं घ, ूदे श र ःथानीय तहका
िनजामती र अन्य सरकारी सेवाह को अन्तरसम्बन्ध िनधार्रण गन: सं िवधानको धारा ५१ को

खण्ड (ख) को दे हाय (६) मा “सं घीय इकाइबीच िजम्मेवारी, ॐोत साधन र ूशासनको

साझेदारी गद सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको िवकास र िवःतार गन” नीित िलइने कुरा
उल्लेख छ । धारा २३२ मा “सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकािरता,
सहअिःतत्व र समन्वयको िस ान्तमा आधािरत हुनेछ” भिनएको छ । सो अनुसार सं घ, ूदे श
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 ूत्याभूित गिरनु पदर्छ ।
सहयोगात्मक अन्तरसम्बन्धको लािग िनम्न िवषयमा ध्यान िदनु ज री छ:
(क) सं घले नीित िनमार्ण, मापदण्ड िनधार्रण, शासकीय ूवन्ध र िनयमनकारी भूिमका,
ूदे शले समन्वय, िवकास िनमार्ण र कायार्न्वयनको भूिमका र ःथानीय तहले ःथानीय
िवकास र सेवा ूवाहको भूिमका िनवार्ह गनगरी सं घ, ूदे श र ःथानीय तहको
कायर्िवभाजन र अन्तरसम्बन्ध िवकास गन ।

(ख) सहकािरतामूलक, सहयोगात्मक र समन्वयात्मक सं घीयताको अवधारणा अनुसार तीनै
तहका िनजामती र अन्य सेवाह को आधारभूत मूल्यमान्यता, मापदण्ड र मागर्दशर्क
िस ान्तह मा एक पता कायम गन।

(ग) सं घीय िनजामती सेवासम्बन्धी कानूनले अवलम्वन गरे का आधारभूत मूल्यमान्यता,
मापदण्ड र मागर्दशर्क िस ान्तह मा आधािरत रहेर नै ूदे श र ःथानीय सेवा तथा
अन्य सरकारी सेवा सम्वन्धी कानून तजुम
र् ा गन ।

(घ) सं घ, ूदे श र ःथानीयतहबीच सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वय कायम गनर् ूदे श
िनजामती सेवाका केही पदह मा सं घीय िनजामती सेवाका कमर्चारी रहने र ःथानीय

सेवाका केही पदह मा ूदे श िनजामती सेवाका कमर्चारी रहने व्यवःथा गनर् उपयुक्त
हुने ।

सावर्जिनक ूशासनका ूचिलत िस ान्त र मान्यताह

:

सं घीय िनजामती सेवा¸ ूदे श िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा ऐनह

तजुम
र् ा गदार् सावर्जिनक

ूशासनका दे हाय अनुसारका ि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

(२)

पमा रहने िनजामती सेवामा िनरन्तरता र ःथाियत्व सुिनि त हुन ु

पदर्छ ।

राजनीितक र ूशासिनक िजम्मेवारीको ःप ता: सं घ, ूदे श र ःथानीय तीनै तहमा िनवार्िचत
पदािधकारी र कमर्चारीह को काम¸ कतर्व्य र िजम्मेवारी कानूनमा नै ःप

(३)

गिरनु पदर्छ ।

लोकतािन्ऽक मूल्य, मान्यता र िस ान्तमा समिपर्त िनजामती सेवा: सं िवधानले ूत्याभूत गरे
अनुसार िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह
समिपर्त हुन ु

लोकतािन्ऽक मूल्य, मान्यता र िस ान्तूित

पदर्छ । सो अनुसार सरकारी सेवामा सावर्जिनक जवाफदे ही, पारदिशर्ता,

सहभािगता र सुशासनयुक्त ूणाली कायम हुन ु पदर्छ ।
(४)

सावर्जिनक जवाफदे ही िनधार्रण: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कमर्चारीह को काम
कतर्व्य, अिधकार र िजम्मेवारी िनधार्रण गदार् उनीह को सावर्जिनक जवाफदे ही ःप

िकटान

गनुर् पदर्छ।उनीह को कानूनी, ूशासकीय, िव ीय, पेशागत र नैितक जवाफदे हीको िनधार्रण
ःप

(५)

पमा गनुर् पदर्छ ।

सूचनाको हक र पारदिशर्ताः सं िवधानको धारा ५१ को खण्ड (ख) को दे हाय (४) मा शासन
व्यवःथा नीित अन्तगर्त अन्य कुराको अितिरक्त सावर्जिनक ूशासन पारदशीर् हुनपु न उल्ले ख

छ । सं िवधानको धारा २७ मा नागिरकलाई आफ्नो वा सावर्जिनक सरोकारको कुनै पिन

िवषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भ े व्यवःथा छ । िनजामती सेवा र अन्य
सरकारी सेवा सम्वन्धी नीित तथा कानून तजुम
र् ा गदार् पारदिशर्ता र सूचनाको हकको पालना
सुिनि त गनुर् पदर्छ ।
(६)
(७)

दक्ष, सक्षम र ूिविधमैऽी िनजामती सेवाः सं घ, ूदे श र ःथानीय सरकार अन्तगर्तका सरकारी
सेवाह

दक्ष, सक्षम र ूिविधमैऽी हुन ु पदर्छ ।

िविश ीकृत सेवा समूह रहने: सं घ, ूदे श र ःथानीय िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह
अन्तगर्त िविश ीकृत सेवा समूह रहने व्यवःथा गरी कमर्चारीह को वृि िवकास सोही
समूहिभऽ हुनेगरी कानून िनमार्ण गनुर् पदर्छ।यसको िनिम

ऐनह

सं घीय र ूादे िशक िनजामती सेवा

अन्तगर्त सेवा समूह सम्बन्धी िनयमावाली तजुम
र् ा गनुप
र् दर्छ।तीनै तहका एक सेवा वा

समूहबाट अक सेवा वा समूहमा पिरवतर्न गदार् लोक सेवा आयोग वा ूदे श लोक सेवा
आयोगको परामशर् अिनवायर् गिरनु पदर्छ ।
(८)
(९)

सेवा ूवाहमा ूितव

िनजामती सेवा: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कमर्चारीह

सेवा ूवाह र िवकास िनमार्णमा ूितव

हुन ु पदर्छ ।

ूभावकारी सावर्जिनक सेवा ूवाह: सेवामाहीले समयमै गुणःतरीय र ूभावकारी सावर्जिनक
सेवा पाउने सुिनि तता हुने कानूनी ूत्याभूित हुन ु पदर्छ ।
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(१०) योग्यता ूणालीमा आधािरत िनजामती सेवा: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह मा

िनयुिक्त, बढु वा र वृि

िवकास योग्यता ूणाली (Merit System) मा आधािरत हुन ु पदर्छ ।

समावेशी िनयुिक्तमा पिन योग्यतम व्यिक्त छािनने सुिनि तता हुन ु पदर्छ । िनजामती सेवा र
अन्य सरकारी सेवाह

योग्यता र व्यवसाियक क्षमतामा आधािरत हुन ु पदर्छ ।

(११) उच्च मनोवल र उत्ूेरणासिहतको िनजामती सेवा: तीनै तहका सरकारह को लािग उच्च

मनोवल र उत्ूेरणासिहतको िनजामती सेवा आवँयक हुन्छ । सेवासम्बन्धी कानून िनमार्ण
गदार् यसमा ध्यान िदनु

पदर्छ

(१२) पेशागत मयार्दा र आचरणयुक्त िनजामती सेवा: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा रहने

कमर्चारीह

पेशागत मयार्दा र आचरणमा रहनु पदर्छ । कमर्चारीह को आचरण सम्बन्धी

व्यवःथा कानूनमा नै तोिकनु पदर्छ।
(१३) नितजामुखी कायर्सम्पादन ूणालीयुक्त िनजामती सेवा: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवामा

रहने कमर्चारीह को सेवा नितजामुखी कायर्सम्पादन ूणालीबाट स ालन हुन ु पदर्छ ।

यसको लािग वःतुगत र नितजामुखी कायर्सम्पादन करार ूणाली अवलम्वन गनुप
र् दर्छ ।
कायर्सम्पादन मूल्या न ूणालीलाई सरल, सहभािगतामूलक र पारदशीर् बनाउनुका साथै

कमर्चारीको स वा, बढु वा र वृि िवकासमा आव

गनुर्

पदर्छ । यसै गरी दे हायको व्यवःथा

सुिनि त गनुर् पदर्छ:
(क)

वःतुिन

कायर् सम्पादन मूल्या न ूणालीको िवकास गन ।

(ख)

िविभ

(ग)

सावर्जिनक सेवामा सदाचार ूणाली िवकास गन ।

सरकारी सेवाका कमर्चारीको अवकाशको उमेरमा एक पता कायम गन ।

(घ)

एउटै छानामुिनबाट एकीकृत सेवा ूवाहको व्यवःथा िमलाउने ।

(ङ)

कायर्सम्पादनमा आधािरत दण्ड र पुरःकारको व्यवःथा गन।

(च)
(छ)

उपभोक्ता मूल्य सूचाका

समेतको आधारमा आविधक

पमा तलव वृि

र सुिवधा

पुनरावलोकनको व्यवःथा गन।

योगदानमा आधािरत कमर्चारी कल्याण कोषको व्यवःथा गरी कमर्चारीको ःवाःथ्य,
िशक्षा, आवास लगायतका सामािजक सुरक्षाको सुिनि त गन ।

(ज)

नितजामुखी र जनमुखी सावर्जिनक ूशासनको िवकास गनर् क्षमता अिभवृि

गद

बहुशीपयुक्त जनशिक्त ूणाली िवकास गन ।
(१४)

(झ)

ूदे श र ःथानीय तहका सेवालाई तहगत ूणालीमा आधािरत बनाउने ।

अनुमानयोग्य वृि िवकासको

अवसर: िनजामती

अनुमानयोग्य हुन ु पदर्छ।
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सेवामा

स वा,

बढु वा

र

वृि िवकास

(१५)

(१६)
(१७)

सेवा सुरक्षाको ूत्याभूित: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवािभऽ रहने कमर्चारीह को
सेवा कानून बमोिजम सुरिक्षत हुनपु दर्छ । सेवा सम्बन्धी कानून िनमार्ण गदार् िव मान सेवा

सुरक्षाका ूावधानह लाई िनरन्तरता िदनु पदर्छ ।

समान पहुंचको िस ान्त: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह मा सबै नागिरकह लाई

समान पहुँच र अवसर ूदान गनुर् पदर्छ ।

िविवधताको सम्मानजनक व्यवःथापन: िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवािभऽ नेपालको

क्षेऽीय, जाितगत, सांःकृितक, भािषक र लै ि क िविवधताको सम्मानजनक व्यवःथापन गनुर्
पदर्छ । यसको लािग आरक्षण ूणालीबाट सेवामा ूवेश गनह लाई भेदभाव नहुनेगरी
समान अवसर र क्षमता िवकास गनुर् पदर्छ । आरक्षण र सकारात्मक िवभेद सम्बन्धी

ूावधानको ूत्येक दश बषर्मा पुनरावलोकन गन व्यवःथा गनुप
र् छर्।
(१८)

लैि क, अपा ता एवं समावेसीमैऽी कायर्वातावरणः सावर्जिनक िनकायह का सं रचना एवं
कायर्वातावरण र सेवा ूवाह ूणालीलाई लै ि क, अपा ता एवं समावेसीमैऽी वनाउनु
पदर्छ ।

(१९)

अन्तरार्ि य ःतरमा ूितःपधीर् िनजामती सेवाको िवकास: नेपालको िनजामती सेवालाई

ु ह को
अन्तरार्ि य ःतरमा ूितःपधीर् बनाउँदै कम्तीमा पिन दिक्षण एिसयाका अन्य मुलक

सरकारी कमर्चारीह

सरह व्यवसाियक र क्षमतायुक्त बनाउनु पदर्छ । यसका लािग

कायर्सम्पादन र तलव, सुिवधा आिद समेत सोही अनु प ूितःपधीर् हुन ु पदर्छ ।
(२०)

तािलम तथा क्षमता िवकासः कमर्चािरको ूितःपधार्त्मक क्षमता अिभबृि

गनर् सबै तहमा

अिनवायर् तालीमको व्यवःथा गनुर् पदर्छ । यसको लािग िनकायिपच्छे अलग अलग रहेका
िव मान

तािलम

ूदायक

सं ःथाह

िवषयगत

ूकृितका

आधारमा

एकीकृत

हुनेगरी

पुनःसं रचना गनुक
र् ा साथै ःवदे शी तथा वैदेिशक तालीम, उच्च िशक्षा र अध्ययन अवलोकन

ॅमणका अवसरह
(२१)

सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा समान र न्यायोिचत िवतरण गिरनु

पदर्छ ।

ूशासकीय अदालतको व्यवःथा: कमर्चारीको गुनासो सु े सं यन्ऽ र सावर्जिनक ूशासनिभऽ
सुशासन कायम गनर् कमर्चारी ूशासन सम्बन्धी िववादको ूशासकीय न्यायका मान्य

िस ान्त अनुसार शीय िन पण गनर् एक अिधकारयुक्त िविश ीकृत ूशासकीय न्यायािधकरण
(अदालत) रहने व्यवःथा गनुर् पदर्छ ।

(२२)

कमर्चारी ूशासन सम्बन्धी केन्िीय िनकाय: दे शको 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 हुन्छ । यःतो
िनकाय ूदे श तहसम्म ःथापना गनुर् पन दे िखन्छ।
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(२३)

सबल, सक्षम र नागिरकमैऽी ःथानीय सं यन्ऽ: ःथानीय सरकारलाई जनमुखी, नितजामुखी 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 वृि िवकास र उत्ूेरणा ूदान गन गरी समयोिचत कमर्चारी ूशासनको
व्यवःथापन गनुर् पछर् ।

* * *
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पिरच्छे द - ६

िनजामती सेवाको राि य नीित, २०७४

5

पृ भूिम :
ु मा
नेपालको सं िवधानले सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको माध्यम ारा मुलक

िदगो शािन्त, सुशासन, िवकास र समृि को अपेक्षा गरे को छ । सं िवधानले शासकीय सं रचनालाइर्
तीन तहमा िवभाजन गरी सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा राज्यशिक्तको ूयोग सं िवधान र कानून
बमोिजम हुने व्यवःथा गरे को छ । सं िवधानमा शासकीय कायर् स ालनका लािग सं घमा सं घीय

िनजामती सेवा, ूदे शमा ूदे श िनजामती सेवा र ःथानीय तहमा ःथानीय सेवा रहने व्यवःथा गिरएको
छ । सं िवधानमा तीनै सघीय इकाइबीच आपसी समन्वय, सामन्जःय र अन्तरसम्बन्धको

अपिरहायर्तालाइर् आत्मसात गिरएको छ । सं िवधानले सं घ, ूदे श र ःथानीय तहबीचको सम्बन्ध
सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वयको िस ान्तमा आधािरत हुने मान्यतालाई आत्मसात गद िनजामती

सेवा र अन्य सरकारी सेवाको ःव प, सं रचना र व्यवःथापनका सम्बन्धमा मागर्दशर्न गरे को छ ।
सं िवधानले अपेक्षा गरे अनुसार 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 भूिममा िनजामती सेवाको राि य नीित दे हाय बमोिजम हुनेछ:

दीघर्कालीन् सोच :सं घीय लोकतािन्ऽक व्यवःथा अनुकूल समावेशी¸ ःवच्छ¸ सक्षम र जनमुखी
िनजामती सेवा ।

उ ँ
े य :िनजामती सेवाको राि य नीितका उ ेँयह
(क)

िनम्न बमोिजम हुनेछन् :

सं घीय र ूादे िशक िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा गठन र स ालनका सम्बन्धमा
सामन्जःय र अन्तरसम्वन्ध कायम गनर् आधारभूत मागर्दशर्न गन ।

(ख)

जनमूखी, नितजामूखी र गितशील िनजामती सेवाको िवकास गरी ूभावकारी सेवा ूवाह
र सुशासनको ूत्याभूित गन ।

(ग)

योग्यता ूणाली र कायर्सम्पादनमा आधािरत व्यवसाियक, उच्च मनोबल र सदाचारयुक्त
िनजामती सेवाको िवकास गन ।

5

यस सिमितले िमित २०७४/०४/२२ मा नेपाल सरकार समक्ष पेश गरे को ।
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नीितह
१.

:िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका लािग िनम्न नीितह

अवलम्वन गिरनेछ :

सं घ¸ ूदे श र ःथानीय तहको लािग छु ाछु ै सेवा:
(क)

सं घीय ूणाली अनुकूलको िनजामती सेवाको िवकास गनर् सं घ¸ ूदे श र ःथानीय तहको

लािग छु ाछु ै सेवा गठन गिरनेछ।
(ख)

सं घीय िनजामती सेवा¸ ूदे श िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा अन्तगर्त आवँयकतानुसार
िविभ

(ग)

सेवाह को गठन गिरनेछ।

सरकारी कोषबाट तलव पाउने गरी ःथानीय सेवाको पदमा ःथायी िनयुक्त हुने
कमर्चारीको भनार् ूदे श लोकसेवा आयोगको िसफािरशमा गिरनेछ ।

(घ)

सं घीय िनजामती सेवा ौे णीगत ूणालीमा र ूदे श तथा ःथानीय सेवा तहगत ूणालीमा
आधािरत हुनेछ ।

(ङ)

सं घीय र ूादे िशक िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा स ालनका सम्बन्धमा आधारभूत
मूल्य मान्यता, मापदण्ड र मागर्दशर्क िस ान्तह मा एक पता कायम गिरनेछ ।

२.

अन्तरसेवा सम्बन्ध:
(क)

सं घीय तथा ूादे िशक िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा गठन एवं स ालनका िस ान्त र
मापदण्डमा एक पता कायम गिरनेछ।

(ख)

सं घ¸ ूदे श र ःथानीय तहका िनजामती सेवाबीच सहकािरता¸ सह-अिःतत्व र
समन्वयको आधारमा अन्तरसम्वन्ध कायम गिरनेछ ।

(ग)

लोक सेवा आयोगको परामशर्मा सं घ र ूदे श बीच िनजामती सेवाका कमर्चारीह को
ःथानान्तरण हुनसक्ने व्यवःथा गिरनेछ ।

(घ)

सं घ, ूदे श वा ःथानीय तहका सेवाका िनि त ूितशत पदमा अन्य तह तथा सेवाका
कमर्चारीह ले अन्तरसेवा ूितःपधार्को आधारमा बढु वा हुन पाउने व्यवःथा गिरनेछ ।

(ङ)

सं घीय िनजामती सेवा¸ ूदे श िनजामती सेवा र ःथानीय सेवा बीचको अन्तरसम्बन्ध
कायम गनर् आवँयक कानून बनाइ लागु गनर् सिकनेछ ।

३.

कमर्चारी समायोजन:
(क)

रा सेवक िनजामती कमर्चारीह लाई सं घीय कानून बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय
तहमा समायोजन गिरनेछ ।

(ख)
(ग)

कमर्चारीह को समायोजन गदार् िनि त मापदण्डको आधारमा गिरनेछ ।

समायोजन हुने िनजामती कमर्चारीह को समायोजन हुँदाका बखत कायम रहेको तलब¸

भ ा¸ उपदान िनवृ भरण उपचार खचर् र अन्य सुिवधा सम्बन्धी सेवाका शतर्ह मा

ूितकूल असर पन गरी कानून बनाइने छै न ् ।
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४.

सेवा समूहको िवभाजन:
(क)

ूत्येक तहका िनजामती सेवामा पेशागत िविश ताको आधारमा िविभ

सेवा र सो

अन्तरगत आवँयकता अनुसार समूह तथा उपसमूह रहन सक्नेछन् ।
(ख)

ूत्येक सेवा, समूह तथा उपसमूहिभऽ कमर्चारीह को वृि

िवकासको समुिचत ूबन्ध

गिरनेछ।

५.

सेवा ूवेश:
(क)

िनजामती

सेवामा

योग्यता

ूणाली,

खुल्ला

ूितःपधार्

र

समानुपाितक

समावेशी

िस ान्तका आधारमा ूवेश गराइने छ ।

(ख)
(ग)

िनजामती सेवामा सबै नागिरकह लाई समान पहुँच र अवसर सुिनि त गिरनेछ ।
िनजामती सेवामा ूितभावान र उत्कृ
लािग ूोत्साहनका िविभ

६.

जनशिक्तको आकषर्ण बढाउन सेवा ूवेशका

उपाय अवलम्वन गिरनेछ ।

समावेशीकरण:
(क)

समाजको िविवधताको सम्मानयुक्त व्यवःथापन हुनेगरी िनजामती सेवाको िवकास
गिरनेछ ।

(ख)

समानुपाितक समावेशी ूितिनिधत्व समान पमा लिक्षत वगर्मा पुयार्उन 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 नहुनेगरी समान अवसरको
सुिनि तता गद िवशेष तालीम तथा क्षमता िवकास कायर्बम स ालन गिरनेछ ।

(ङ)

सावर्जिनक

िनकायह का

सं रचना,

कायर्वातावरण

लै ि क,अपा ता एवम् समावेशीमैऽी बनाइने छ ।
(च)

७.

आरक्षण सम्बन्धी व्यवःथाको आविधक

र

सेवा

ूवाह

ूणालीलाई

पमा पुनरावलोकन गिरनेछ ।

दरवन्दी:
(क)

िविभ

तहमा रहने सरकारी सं गठन र सेवाका लािग आवँयक पन दरवन्दीको िसजर्ना

नेपाल सरकारले ःवीकृत गरे को कायर्िवःतृतीकरण ूितवेदन, कायर्िव ष
े ण र सं गठन
तथा व्यवःथापन (O&M) अध्ययनको आधारमा गिरनेछ ।

(ख)

िविभ

सेवा समूह र ौे णीका कमर्चारीको सं ख्यात्मक आवँयकताको पिहचान,

कायर्िजम्मेवारी र कायर्बोझको लेखाजोखा र ूक्षेपण गरी कायार्लयगत दरवन्दीको
व्यवःथा गिरनेछ ।
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(ग)

ु को आिथर्क क्षमता अनुकूल छिरतो आकारको
सं घ, ूदे श र ःथानीय सेवाह लाई मुलक
बनाइनेछ।

(घ)

िनजामती सेवाका सबै पदह को कायर् िववरण अ ाविधक गिरने छ । कायर्िववरण
िबना कुनै पिन पद िसजर्ना र पदःथापन गिरने छै न ।

८.

स वा तथा पदःथापन:
(क)

िनजामती

सेवामा

स वा

तथा

पदःथापन

प ितलाई

बःतुगत,

पारदशीर्

र

अनुमानयोग्य बनाइनेछ।

(ख)

स वालाई अनुमानयोग्य बनाउन िनजामती कमर्चारीह लाई कुनै पदमा स वा गदार्
नै खिटएको पदमा कायर्काल समा
ःथानको जानकारी िदइनेछ।

९.

भएपिछ पदःथापन वा स वा हुने अक

कायर्सम्पादन मूल्यांकन:
(क)

िनजामती सेवामा कायर्सम्पादन मूल्यांकन ूणालीलाई बःतुगत र नितजामा आधािरत
बनाईने छ।

(ख)

नेतत्ृ वदायी तहका िनजामती सेवाका कमर्चारीसं ग कायर्सम्पादन सम्झौता गरी सोही
आधारमा कायर्सम्पादन मूल्यांकन गिरनेछ ।

(ग)

कायर्कारी पदमा रहने िनजामती कमर्चारीको नेतत्ृ व परीक्षण सम्बन्धी िवशेष ूणाली
लागू गिरनेछ।

(घ)

िनजामती

सेवामा

कायार्सम्पादनको

आधारमा

दण्ड

र

पुरःकारको

व्यवःथालाई

ूभावकारी बनाइने छ।
(ङ)

सेवामाही सन्तुि

सवक्षण समेतको आधारमा कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्या न गन

प ित िवकास गिरनेछ ।

१०. जवाफदे ही प ित:
(क)

िनजामती सेवामा जवाफदे ही प ितको सुिनि तता गिरनेछ ।

(ख)

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

(ग)

आफ्नो कायार्लयिभऽ सुशासन कायम गराउने िजम्मेवारी कायार्लय ूमुखको हुनेछ ।

कायार्लयिभऽ हुने अिनयिमतता र िवकृितका सम्बन्धमा कायार्लय ूमुखलाई 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 तजुम
र् ा गरी लागू

गिरनेछ।
(ग)

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

१२. कायर्उत्ूेरणा र मनोवल:
(क)

िनजामती कमर्चारीह को कायर्उत्ूेरणा र मनोवल उच्च राख्न िविभ

उपायह

अवलम्वन गिरनेछ।
(ख)
(ग)

िनजामती सेवाको गिरमा उच्च राख्न सेवामा कामको मयार्दाको सम्बधर्न गिरनेछ ।

िनजामती कमर्चारीलाई उत्ूेिरत र मनोवलयुक्त तुल्याउन सोही अनुकूलको तलव
सुिवधा र वृि

(घ)

िवकासका पयार्

अवसर उपलव्ध गराइनेछ ।

िनजामती कमर्चारीको कायर्उत्ूेरणा र मनोवल अिभवृि
लागू गिरनेछ।

(ङ)

हुने िकिसमका कायर्बमह

िनवृितभरण ूणालीलाइर् योगदानमा आधािरत बनाइनेछ ।

१३. िनजामती सेवाका सेवा शतर् सम्बन्धी िस ान्त:
(क)

िनजामती सेवाका सबै सेवा समूहको लािग िनयुिक्त, स वा, पदःथापन, बढु वा, सेवा
सुिबधा, अवकाश, िवभागीय सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी सेवाका िस ान्त र शतर्
समान हुने गरी कानूनमा व्यवःथा गिरनेछ ।

(ख)

िनजामती सेवाको िस ान्त र सेवाको शतर् सम्बन्धी कानून िनमार्ण र सं शोधन गदार्
लोक सेवा आयोगको परामशर् िलईनेछ ।

(ग)

ूचिलत सुिवधाह मा ूितकूल असर पनगरी िनजामती कमर्चारीको सेवाको शतर्
सम्बन्धी कानून िनमार्ण वा सं शोधन गिरने छै न।

(घ)

िनजामती सेवा सम्बन्धी कानून िनमार्ण गदार् कमर्चारीको सेवा सुरक्षा सुिनि त
गिरनेछ ।

(ङ)
(च)

कुनै पिन िनजामती कमर्चारीलाई सफाईको मौका निदई िवभागीय सजाय गिरने छै न।
ु ानयोग्य वृि
सं घ ूदे श र ःथानीय तीनै तहका सेवामा पूवार्नम
गिरनेछ।
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िवकास प ित सुिनि त

१४. तािलम:
(क)

िनजामती कमर्चारीह को

ान, सीप र दक्षता अिभबृि

गनर् योजनाव

पमा सबै

िनजामती कमर्चारीह लाई तािलम िदइनेछ ।

(ख)

िनजामती कमर्चारीलाई सेवा ूवेशको आधारभूत तािलमको व्यवःथा गिरनेछ ।

(ग)

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

(घ)

िनजामती कमर्चारीलाई बहुसीपयुक्त तािलम िदइनेछ ।

(ङ)

सं घीय सं रचना अनु प तालीम ूदायक सं ःथाह को पुनसर्ंरचना गरी आवँयकता
अनुसार एकीकरण र सं ःथागत सु ढीकरण गिरनेछ । नेपाल ूशासिनक ूिशक्षण

ूित ानको सं ःथागत क्षमता सु ढ गरी उत्कृ ताको नमूना (Centre of Excellence) को
पमा िवकास गिरनेछ ।
(च)

वैदेिशक तािलम, उच्च िशक्षा र अध्ययन अवलोकन ॅमणका अवसरह

सं घ, ूदे श र

ःथानीय तहमा न्यायोिचत िवतरण गिरनेछ ।

१५. मानव सं शाधन िवकास योजना:
(क)

िनजामती सेवाको माग र आवँयकताको पिहचान गरी योजनाव

र व्यविःथत

पिरपूितर्का लािग मानव सं शाधन िवकास योजना तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयन गिरनेछ ।
(ख)

िनजामती सेवामा मानवॐोत िवकासका लािग नीितगत मागर्दशर्न, योजना तजुम
र् ा तथा
कायार्न्वयनको अनुगमन गनर् िवशेष सं यन्ऽ ःथापना गिरनेछ ।

१६. कमर्चारी युिनयन:
(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 युिनयनको ब्यवःथा गिरनेछ ।

(ख)

कमर्चारी युिनयनमा आव

सदःय वा पदािधकारीह ले राजनीितक कृयाकलाप गनर्

नपाउने गरी कानून बमोिजम तोिकएको आचरणका िनयमह

पालना गनुप
र् न छ ।

१७. सेवा ूवाह:
(क)

नागिरकलाई सरल, सहज र सुलभ ढं गले सेवा ूवाह गनुर् िनजामती कमर्चारीको ूमुख
कतर्व्य हुनेगरी कानून ारा िवशेष व्यवःथा गिरनेछ ।

(ख)

िनजामती कमर्चारीह ले सेवा ूवाह गदार् सहभािगता, पारदिशर्ता, उ रदाियत्व लगायत
सुशासनका िस ान्तह

अवलम्वन गनुप
र् न व्यवःथा गिरनेछ ।
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(ग)

सावर्जिनक सेवालाई ूभावकारी बनाउन सेवा ूवाह ूिबयामा सूचना तथा स ार
ु ीय शासन ूणालीको िवकास गिरनेछ ।
ूिविधको अिधकतम् ूयोग गरी िव त

(घ)

सेवा ूवाहमा नवन्वेषण (Innovation) र नवीन ूिविधको उपयोगलाई ूोत्साहन

गिरनेछ ।

१८. कमर्चारी ूशासन िनकाय:
(क)

केिन्िय कमर्चारी िनकाय: सं घ र ूदे शमा िनजामती सेवाको नीित िनधार्रण, समन्वय र
व्यवःथापनका लािग सं घ र ूदे शमा छु ाछु ै कमर्चारी िनकाय (Central Personnel

Agency) ह

रहनेछन् । सं घ र ूदे शमा कमर्चारी िनकाय सम्वन्धी काम तोिकएको

िनकायबाट गिरनेछ। ूदे श कमर्चारी िनकायले ःथानीय सेवाका कमर्चारी िनकायको
कायर् समेत गनछ।

(ख)

सेवा स ालन गन िनकाय: सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा िविभ

सेवा तथा समूहको

स ालनका लािग सेवा स ालन गन िनकाय तोकी सो िनकायको क्षमता िवकास
गिरनेछ ।
(ग)

कमर्चारी अिभलेखालय: सं घीय तथा ूदे श िनजामती सेवा र ःथानीय सेवाका दरवन्दी र
कमर्चारीह को अिभलेख राख्न सं घ र ूदे शमा अिभलेखालयको व्यवःथा गिरनेछ ।

१९. लोक सेवा आयोग र न्याय सेवा आयोग:
(क)

सं घ र ूदे श लोक सेवा आयोग र न्याय सेवा आयोगको सं ःथागत सु ढीकरण र
क्षमता िवकास गिरनेछ ।

(ख)

ूदे श लोक सेवा आयोग र ूदे श न्याय सेवा आयोगको कानून िनमार्ण गदार् लोक सेवा
आयोग र न्याय सेवा आयोगसं ग सम्विन्धत सं घीय कानूनमा अन्तिनर्िहत िस ान्त
अवलम्बन गिरनेछ।

(ग)

ःथानीय

सेवाका

गिरनेछ ।

२०. अवकाशूा

कमर्चारीह को

िनजामती कमर्चारीको

िनजामती कमर्चारीको

भनार्

ूदे श

लोक

सेवा

आयोगको

ान, सीप र अनुभवको उपयोग:

ान, सीप र अनुभवलाई रा

सेवा िलइनेछ ।

िसफािरसमा

अवकाश ूा

िहतमा समुिचत उपयोग गनर् आवँयक

२१. गुनासो व्यवःथापन: िनजामती कमर्चारीको पीरमकार् र गुनासो सुनवु ाइ गनर् उिचत व्यवःथा
गिरनेछ।
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२२. ूशासकीय अदालत: कमर्चारी ूशासनसं ग सम्बिन्धत िवषयमा ूशासकीय िववाद र न्याय
िन पण गनर् सक्षम र अिधकारसम्प
िबःतार गरी क्षमता अिभवृि

िनकायको

पमा ूशासकीय अदालतको कायर्क्षेऽ

गिरनेछ ।

२३. िनजामती सेवाको सुधार:
(क)

सं घीय ूशासिनक पुनरसं रचना र ूशासिनक सुधार अन्तगर्त िनजामती सेवाको
सुधारलाई ूाथिमकता िदइनेछ ।

(ख)

िनजामती

सेवालाई

जनमुखी

र उ रदायी

बनाउन

अल्पकालीन, मध्यकालीन

र

दीघर्कालीन् सुधार योजना तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयन गिरनेछ ।
(ग)

िनजामती सेवामा िनरन्तर सुधारको लािग अनुसन्धान तथा िवकास (Research and
Development) लाई ूाथिमकता िदइनेछ ।

२४. कायार्न्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन:
(क)

यो नीित कायार्न्वयनको लािग नेपाल सरकारले एक कायर्योजना बनाई लागू गनछ ।

(ख)

यो नीितको कायार्न्वयन, अनुगमन र मूल्या न गनर् एक िवशेष सं यन्ऽ िनमार्ण
गिरनेछ ।
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पिरच्छे द - ७

सं घमा रहने ूःतािवत मन्ऽालयह

कायर्िजम्मेवारीह

र ितनका मुख्य मुख्य

क. सं घीय सरकारमा रहने १५ मन्ऽालयह
ब.स.
१

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को
कायार्लय

कायर्क्षऽ
े
शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन‚ िनयन्ऽण र
स ालन, मिन्ऽपिरषद्को सिचवालय, जनशिक्त
व्यवःथापन र सं घीय मािमला

२

अथर् तथा योजना मन्ऽालय

अथर्, नीित तथा योजना

३

उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय

उ ोग‚ वािणज्य, आपूितर्

४
५

कानून‚ न्याय तथा सं सदीय मािमला
मन्ऽालय

भूिम व्यवःथा, कृिष, पशुपंछी तथा

ऐन‚ िनयम‚ कानून, सं सदीय मािमला
भूिम व्यवःथापन, कृिष, पशुपन्छी, सहकारी तथा

सहकारी मन्ऽालय

गिरबी िनवारण

६

गृह मन्ऽालय

शािन्त सुरक्षा तथा

७

जलॐोत तथा उजार् मन्ऽालय

८

पररा

९

वन तथा वातावरण मन्ऽालय

१०
११

मन्ऽालय

भौितक पूवार्धार तथा यातायात
मन्ऽालय

मिहला, बालबािलका, ौम, रोजगार

न्

व्यवःथापन

िसं चाइ, उजार् (निवकरणीय उजार् समेत), खानेपानी तथा

सरसफाई, जल उत्प
पररा

ूकोप िनयन्ऽण

मािमला

वन, वातावरण, भूसंरक्षण, जलाधार
सडक‚ यातायात‚ सहरी िवकास तथा आवास
मिहला, बालबािलका, ौम तथा रोजगार, जे

तथा सामािजक सुरक्षा

तथा सामािजक सुरक्षा

१२

रक्षा मन्ऽालय

रक्षा

१३

िशक्षा, िव ान तथा स ार मन्ऽालय

िशक्षा‚ िव ान, स ार, सूचना ूिविध

१४
१५

6

मन्ऽालय

6

सं ःकृित, पयर्टन, नागिरक उ यन, युवा

तथा खेलकूद मन्ऽालय

ःवाःथ्य तथा जनसं ख्या मन्ऽालय

नागिरक

सं ःकृित, पयर्टन, नागिरक उ यन, युवा तथा खेलकुद
ःवाःथ्य तथा जनसं ख्या

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 गरे को ।
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ख. सं घमा रहने मन्ऽालयह

र ूःतािवत कायर्िजम्मेवारी

१. ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय
(क)

नेपालको शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन, िनयन्ऽण र स ालन

(ख)

राि य नीित कायार्न्वयन र िनयमन
र् ा, कायार्न्वयन र
नेपाल सरकारको कायर् िवभाजन र कायर् सम्पादन िनयमावली तजुम

(ग)

िनयमन

(घ)

नेपाल सरकारका मन्ऽालयको कायर्को रे खदे ख, िनयन्ऽण, समन्वय र िनयमन

(ङ)

नेपाल सरकार मिन्ऽपिरषद्का िनणर्यको कायार्न्वयन र िनयमन

(च)

िवधेयक, अध्यादे श, िनयम तथा आदे शको तजुम
र् ा ःवीकृित वा जारी सम्बन्धी

(छ)

(ज)

ु को राजनीितक, आिथर्क, सामािजक अवःथा पूवार्धार तथा राि य सुरक्षा शािन्त
मुलक
सुव्यवःथा, ूशासिनक गितिविधह को अ ाविधक जानकारी ूाि , िनदशन र समन्वय
शासकीय ूबन्ध,सुशासन ूव र्न,ूशासिनक सुधार र सम्पि

शु ीकरण तथा ॅ ाचार

िनयन्ऽण

(झ)

ि पक्षीय तथा बहुपक्षीय सिन्ध, सम्झौता एवं सहमित कायार्न्वयनको अनुगमन

(ञ)

सं िवधान र सं घीयता कायार्न्वयन

(ट)

मानव अिधकारको सं रक्षण र ूव र्न

(ठ)

ूदे श ूमुख सम्बन्धी

(ड)

सं वैधािनक पिरषद तथा सं वैधािनक िनकायह
राि य सतकर्ता केन्ि, सम्पि

(ढ)

सम्बन्धी

शु ीकरण अनुसन्धान केन्ि, नेपाल श को कायार्लय,

लगानी बोडर्को कायार्लय, सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लय र राि य पुन:िनमार्ण
ूािधकरण)

(ण)

7

अन्तर ूदे श पिरष ¸ अन्तरूदे श समन्वय, िववाद समाधान, ॐोत व्यवःथापन र
ूादे िशक साझेदारीको समन्वय तथा सहकायर्

(त)

िवप

व्यवःथापन सम्बन्धी समन्वय

(थ)

ूधानमन्ऽीको सम्पकर् र स ार

(द)

सावर्जिनक िलखत ूमाणीकरण

(ध)

अदालतको फैसला कायार्न्वयन तथा अनुगमन

(न)

सम्झौता, सहमित िनणार्ण र कायार्न्वयन

(ऩ)

सावर्जिनक सेवा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा, सुधार र िनयमन

संघमा रहने म त्रालयह को संख्या र कायर्क्षेत्र िनि चत भएपिछ सोिह अनु प कायर् िवभाजन िमलाउनु पन हु छ ।
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(प)
(फ)

(ब)

केन्िीय ःतरका सरकारी िनकायह को ःथापना, व्यवःथापन, िनयमन र समन्वय
सं घ र ूदे श तहबाट ूवाह हुने सावर्जिनक सेवाको मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन र
िनयमन

सं घीय िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सं चालन सम्बन्धी राि य नीित, कानुन र
मापदण्ड िनमार्ण तथा सेवा समूह र उपसमूहको व्यवःथापन
िनजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाह को व्यवःथापन तथा रा सेवक कमर्चारीह को

(भ)

सं घ,ूदे श र ःथानीय तहमा समायोजन र अन्तर ूदे श कमर्चारी समन्वय एवं
व्यवःथापन

(म)

सावर्जिनक ूशासन सम्बन्धी राि य तथा अन्तरार्ि य सं घ सं ःथा एवं िनकायसँग
सम्पकर्, समन्वय र सहकायर्

(य)

केन्िीय कमर्चारी िनकाय सम्बन्धी कायर्

(र)

िनजामती तथा अन्य सरकारी कमर्चारी सम्बन्धी

(ऱ)

(ल)

सं घ, ूदे श तथा ःथानीय सावर्जिनक सेवाको सम्बन्ध र समन्वय, सेवा िवतरणको
मापदण्ड िनधार्रण
पूव र् रा सेवक कमर्चारीको

ान, सीप ूयोग गन सम्बन्धी नीित तथा मापदण्ड िनमार्ण

र समन्वय

(ळ)

रा सेवक कमर्चारी सम्व

(ऴ)

िनजामती तथा अन्य सरकारी सेवा सम्बन्धी अनुसन्धान र िवकास

(व)

ूशासकीय अिभलेख र तथ्या

(श)

मन्ऽालयह को सं गठन सं रचना हे रफेर र सं गठन तथा व्यवःथापन सवक्षण

(ष)

ूशासिनक पुनसं रचना र समायोजन

(स)

राि य िवकास नीित र राि यःतरका योजना सम्बन्धी

(ह)

अविश

(कक)

सं घसं ःथा सम्बन्धी

अिधकारको ूयोग सम्वन्धी

ःथानीय तहको सं ख्या, ि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, सं रिक्षत र ःवाय

क्षेऽको सीमांकन र सं रचना सम्बन्धी नीित, कानुन र

मापदण्ड
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२. अथर् तथा योजना मन्ऽालय
१.
२.
३.

आिथर्क अवःथाको िव ष
र् ा, कायार्न्वयन र
े ण र आिथर्क तथा िव ीय नीितको तजुम
िनयमन

आिथर्क साधनको बाँडफाँड, कुल राि य लगानी ूक्षेपण र िव ीय व्यवःथापन
तलव भ ा, उपदान, िनवृ ीभरण लगायतका सेवा सुिवधा रआिथर्क दाियत्व सम्बन्धी
िवषय

४.

बक तथा िव ीय सं ःथाह

५.

आिथर्क ःथाियत्व, मूल्य िःथरता सम्बन्धी नीित तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

६.
७.
८.

सम्बन्धी नीित, कानुन तजुम
र् ा, सम्पकर्, समन्वय र िनयमन

िवकास सहायता नीितको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मूल्या न र िनयमन तथा
िवकास साझेदार सं ःथाह सँगको सम्पकर्, समन्वय र सहकायर्
आिथर्क तथा बिक

सम्बन्धी ि पक्षीय, बहुपक्षीय अन्तरार्ि य सं ःथाह सँग सम्पकर् र

समन्वय
सावर्जिनक सं ःथानह

र िनजीकरण सम्बन्धी नीित,कानुन, मापदण्ड तजुम
र् ा अनुगमन र

िनयमन

९.

सरकारी बाँकी रकमको अिभलेखीकरण र असुली

१०.

अथर् सम्बन्धी अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौता

११.
१२.
१३.

केन्िीय बक सं चालन, नेपाल सरकारको वक र सल्लाहकार तथा िव ीय अिभकतार् र
िनयमन तथा मौििक नीित तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयमन
आन्तिरक र वैदेिशक ऋण एवं अनुदान व्यवःथापन र िनयमन
अन्तर-सरकारी िव ीय हःतान्तरण सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन, समन्वय
र िनयमन

१४.

ूाकृितक ौोतको उपयोग र रोयल्टी बाँडफाँड

१५.

राजःवसम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड, योजना, ूक्षेपण, कायार्न्वयन र िनयमन

१६.

राजःव ूशासनको सु ढीकरण

१७.

सावर्जिनक खचर् सम्बन्धी नीित, कानुन तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

१८.

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

१९.

बजेट सीमा िनधार्रण तथा तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

२०.

लेखा ूणाली व्यवःथापन तथा िनयन्ऽण

२१.
२२.

सं घीय सि त कोष सं चालन, राजःव र व्ययको अनुमान, िविनयोजन ऐन, पूरक अनुमान,
पेँकी खचर्, उधारो खचर्, आकिःमक कोष
सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवःथापन
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२३.

सं घीय िविनयोजन, राजःव, धरौटी, कायर् सं चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा

सम्पि को एकीकृत िववरण र लेखा परीक्षण तथा लेखा परीक्षण सेवाको सं चालन
भन्सार,अन्तःशुल्क,मूल्य अिभवृि

२४.

कर, राहदानी शुल्क, िभसा शुल्क, पयर्टन दःतुर,

सेवाशुल्क दःतुर र दण्डजिरवाना लगायतका सेवाशुल्कह को लआय िनधार्रण, ूक्षेपण,
ूशासन, सं कलन, बाँडफाँड र िनयमन

२५.

कर सम्बन्धी अन्तराि य र ि पक्षीय सिन्ध सम्झौतामा समन्वय र कायर्न्वयन

२६.

सं ःथागत, व्यिक्तगत र पािरौिमक आयकरको ूशासन, सं कलन र िनयमन

२७.
२८.
२९.
३०.
३१.
३२.

कर तथा भन्सार राज

सम्बन्धी ि पक्षीय, क्षेऽीय, बहुपक्षीय समन्वय, सिन्ध सम्झौता,

कायार्न्वयन र िनयमन तथा राजःव सम्बन्धी तथ्या

अिभलेखन र सूचना आदानूदान

ँ ीबजार, कमोिडटी बजार तथा िधतोपऽ बजार सम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड र
पूज
िनयमन
बीमा तथा बीमा व्यवसाय सम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड तजुम
र् ा, िनयमन र ूव र्न
सम्बन्धी
रोयल्टी सं कलन, बाँडफाँड सं म्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन तथा
िनयमन
सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा राजःव र ूाकृितक ौोत उपयोग वा लाभको बाँडफाँड
सम्बन्धी नीित र मापदण्ड
राज

च ुहावट, अनुसन्धान तथा िनयन्ऽण सम्बन्धी नीित, कानून, कायार्न्वयन र िनयमन

तथाराज

सुरक्षा सं यन्ऽ सम्बन्धी

३३.

राि य िवकास नीित, राि यःतरका योजना तजुम
र् ा र अनुगमन तथा मूल्यांकन

३४.

राि य ूाथिमकता ूा

३५.

सं घीय िवकास आयोजनाह को तजुम
र् ा समन्वय र अध्ययन, अनुसन्धान

३६.

सं घीय तथा क्षेऽगत योजना ःवीकृित र अनुगमन तथा मूल्या न

३७.

सं घीय वािषर्क िवकास कायर्बम तजुम
र् ा, ःवीकृित र अनुगमन

३८.

िवकास िनमार्णको ूिबयामा िनजी क्षेऽ र ःथानीय जनसहभािगता अिभवृि

३९.
४०.
४१.

क्षेऽ तथा लआय िनधार्रण

गन नीित

अनुगमन तथा मूल्यांकनको आधार तथा ूिबया िनधार्रण, क्षेऽगत नीितको अनुगमन
तथा मूल्यांकन, िवकास आयोजना कायार्न्वयन, अनुगमन र ूितफलको समीक्षा
तथ्या

सम्बन्धी राि य नीित, कानुन, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन

राि य तथ्यांक ूणालीको व्यवःथापन¸ गुणःतर िनधार्रण¸ तथ्या
व्यवःथापन
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सं कलन र

४२.

सूचना ूिविध व्यवःथापन सिहत तथ्या ीय आवँयकता िनधार्रण र व्यवःथापन तथा
सो सम्वन्धी

३. उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय
१)
२)
३)
४)
५)

औ ोिगक नीित, कानुन, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र िनयमन
औ ोिगक क्षेऽ र िवशेष आिथर्क क्षेऽ सम्बन्धी नीित, कानुन,
मापदण्ड,योजना,कायार्न्वयन र िनयमन

वैदेिशक लगानी तथा ूिविध हःतान्तरण सम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड, योजना
तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

उ ोग, व्यवसाय, कम्पनी ःथापना तथा स ालन, कायार्न्वयन र िनयमन
उ ोग तथा खिनज सम्बन्धी पूवार्धार नीित, कानून र मापदण्ड तजुम
र् ा तथा समन्वय र
िनयमन

६)

सुरक्षा सम्वेदनशील उ ोग सम्बन्धी दतार्, स ालन अनुमित, खारे जी र िनयमन

७)

औ ोिगक िवकास र ूव र्न

८)

औ ोिगकवःतुको िनयार्त ूव र् न

९)

अन्तरार्ि य औ ोिगक सं घ सं ःथासँग सम्पकर्, समन्वय र सहकायर्

१०)
११)

करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र
िनयमन
दामासाहीमा परे का उ ोग वा व्यवसाियक फमर् व्यवःथापन सम्बन्धी नीित कानून र
मापदण्ड तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र िनयमन

१२)

नेपाल ः

१३)

पेटेन्ट, िडजाइन, शे डमाकर् लगायतका औ ोिगक बौि क सम्पि

१४)
१५)
१६)
१७)

ाण्डडर् वगीर्करण तथा मापदण्ड िनमार्ण िवकास र ूयोग
सम्बन्धी

पेटेन्ट िडजाइन, शे डमाकर् लगायतका औधोिगक बौि क सम्पि को व्यवःथापन र
ूव र्न

पेटेन्ट िडजाइन, शे डमाकर् लगायतका औ ोिगक बौि क सम्पि
सं घसं ःथासँग सम्पकर्-, सहकायर् र समन्वय

सम्बन्धी अन्तरार्ि य

नापतौल सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र िनयमन
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)
२१)

रे िडयोधमीर्, पेशोिलयम, ूाकृितक ग्यास र सुन, प्लेिटनम लगायतका नोवल मेटलका
खानी तथा खिनज पदाथर् सम्बन्धी सवक्षण, अन्वेषण र उत्खनन्
रे िडयोधमीर्, पेशोिलयम, ूाकृितक ग्याँस र सुन, प्लेिटनम लगायतका नोवल मेटलका
खानी तथा खिनज पदाथर् सम्बन्धी दतार्, अनुमित, नवीकरण, खारे जी र िनयमन

२२)

भौगिभर्क अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्शा सम्बन्धी

२३)

खानी तथा खिनजजन्य वःतुह को लगत सं कलन तथा अिभलेखा न

२४)

खानी तथा खिनज अनुसन्धान एवं उत्खनन् सम्बन्धी राि य ूयोगशाला, ःथापना र
स ालन

२५)

रासायिनक पदाथर्को उपयोग, ूव र्न, िनयन्ऽण र िनयमन

२६)

भूकम्पीय अध्ययन एवं अनुसन्धान, भूकम्प िनगरानी, भूकम्प मापन केन्िह को स ालन

२७)
२८)

अन्तरार्ि य व्यापार सम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड, योजना तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र
िनयमन
अन्तरार्ि य व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी अन्तराि य सं घ/सं ःथा सं ग सिन्ध, सम्झौता
कायार्न्वयन तथा िनयमन

२९)

राि य तथा अन्तरार्ि य व्यापार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र सवक्षण

३०)

अन्तरार्ि य व्यापार कूटनीित

३१)

अन्तरूादे िशक व्यापार सम्बन्धी नीित तथा कानुन िनमार्ण, सहजीकरण र िनयमन

३२)
३३)

बहुिविधक ढु वानी सम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र
िनयमन
सुख्खा बन्दरगाह, कन्टे नर ृेट ःटे सन, िक्लयिर /अन्डरटे िक

सेवा,काग गोदाम

िनमार्ण तथा स ालन

३४)

व्यापार र व्यवसाय सम्वन्धी फमर् तथा सं ःथाह 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)
३८)

अत्यावँयक वःतु तथा सेवाको आपूितर् गुणःतर िनधार्रण, िवतरण सम्बन्धी नीित, कानून,
मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र िनयमन
उपभोक्ता हक सं रक्षण तथा ूव र्न सम्बन्धी नीित, मापदण्ड, कानून िनमार्ण
अत्यावँयक वःतुह को राि य मौज्दात(बफरःटक) तथा राि यःतरमा अत्यावँयक

३९)

वःतु तथा सेवाको मागको व्यवःथा र आपूितर् सम्वन्धी सूचना सं कलन, िव ष
े ण, ूक्षेपण
र आपूितर् व्यवःथा
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४०)

आपूितर् सम्बन्धी अत्यावँयक वःतु र सेवाको मूल्य िनधार्रण र िनयमन

४१)

वःतु, सेवा, ूिबया र ूणालीको राि य गुणःतर िनधार्रण, परीक्षण र ूमाणीकरण

४२)
४३)
४४)
४५)

पेशोिलयम पदाथर्को पैठारी, ूशोधन, भण्डारण, गुणःतर िनधार्रण, मूल्य िनधार्रण, आपूितर् र
िनयमन
लिक्षत क्षेऽ र वगर्का लािग वःतु र सेवामा सं घीय मूल्य अनुदान र िनयमन
ूितःपधार् ूव र्न र िसिन्डकेट तथा काटिलङ िनयन्ऽण सम्बन्धी नीित, कानून र
िनयमन

वःतु, सेवा, ूिबया र ूणालीको ूत्यायन (Acreditation)

४. कानुन, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालय
१)

सं घीय सं सद कायर् स ालन तथा सम्पकर् मन्ऽालय सम्बन्धी

२)

कायर्पािलका र अन्य सं घीय िनकायवाट तयार िनयम गठन आदे श, िनदिशका र

३)

िवधेयक ूःतुत, पािरत, िफतार् र ूमाणीकरण

४)

िलखत ूमाणीकरण

५)

िविश ीकृत अदालत सम्बन्धी, महान्यायिधवक्ताको कायार्लय र सरकारी वकील

६)

मु ा मािमला बाहेकको कानूनी राय तथा परामशर् सम्बन्धी

७)

नेपाल राजपऽ सम्बन्धी

८)

नेपाल सरकारको सरोकारका मु ासम्वन्धी

९)

सिन्ध सम्झौताको अनुमोदनमा हःताक्षर, सम्मीलन, ःवीकृित वा समथर्नसम्बन्धी

१०)

सं सदमा ूःतुत हुने िवधेयक सम्बन्धी सै ािन्तक सहमित, िवधेयकतथा अध्यादे श, सं घीय
कायर्िविधको तजुम
र् ा सम्बन्धी

सव च्च अदालत, उच्च अदालत, िजल्ला अदालत तथा सं घीय कानून अन्तगर्त गिठत
सम्बन्धी

अन्तरार्ि य कानून, न्याय ूणाली र न्याय ूशासन सम्बन्धी अनुसन्धान, पुनरावलोकन र
सुधार

११)

अन्तरार्ि य करार तथा पारःपिरक कानूनी सहायता सम्बन्धी

१२)

सं कल्प ूःताव सम्बन्धी

१३)

फौजदारी तथा दे वानी कानून िनमार्ण¸ कायार्न्वयन र िनयमन सम्बन्धी

१४)

ूदे श र ःथानीय तहको लािग नमूना कानून मःयौदा तथा कानूनको ूकाशन सम्बन्धी

१५)
१६)

सं घीय न्याय सेवा, सरकारी वकील तथा महान्यायािधवक्ता मातहतका कमर्चारी सेवा
स ालन

मानव अिधकार र मानवीय कानून सम्बन्धी
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१७)

ँ ू च र कानूनी सहायता सम्बन्धी
न्यायमा पह

१८)

न्याियक िनकायह को सम्पकर् िनकाय सम्बन्धी

१९)

कानून व्यवसायीको िनयमन सम्बन्धी

२०)

नोटरी पिब्लक सम्वन्धी

५. भूिम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय
१)

भूिमनीित 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)

भू-उपयोग सम्बन्धी नीित¸ कानून¸ मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा र िनयमन

५)

भूिमको उपयोग, क्षमता र उपयुक्तताको नक्शा न

६)

राि य आयोजनाबाट िवःथािपतका लािग पुनवार्स सम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड र
िनयमन

७)

िनजी, सरकारी तथा सावर्जिनक जग्गाको राि य अिभलेख व्यवःथापन

८)

भूिमसम्बन्धी अन्तरार्ि य िनकायसं ग सम्पकर्, समन्वय र सहकायर्

९)

राि य भू-सूचना ूणाली र भौगोिलक सूचना पूवार्धार सम्बन्धी

१०)

भूिमहीन, दिलत, मुक्तकमैया, हिलया, हरवा, चरवाको पुनःथार्पना सम्बन्धी नीित र
मापदण्ड

११)

जग्गाको हक हःतान्तरण सम्बन्धी मापदण्ड िनधार्रण

१२)

जग्गाको नाप नक्साको आधारभूत िनयन्ऽण िवन्दु र स ाल सम्बन्धी

१३)

िजयोडेिटक र ःथल प नाप नक्सा सम्बन्धी

१४)

ूदे श र ःथानीय तहको सीमाको नक्सांकन र अिभलेख िनधार्रण

१५)
१६)
१७)
१८)

कृिष तथा कृिषजन्य जैिवक िविवधता र जैिवक ूिविध सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड
र िनयमन
अिधकार र खा

सम्ूभ ुता, खा

खा

सुरक्षा, खा

क्वारे न्टाईनको गुणःतर तथा

खा

ःवच्छता सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन

कृिष तथा पशुपन्छीजन्य औषधी, सूआमपोषण तत्व र िवषादीको उपयोग र
व्यवःथापनसम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन
पशु तथा वनःपितजन्य क्वारे न्टाइन सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन र
िनयमन
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१९)
२०)
२१)
२२)
२३)

खा पदाथर्को गुणःतरीयता अनुगमन तथा लेखाजोखा ढाँचा एवं गुणःतरको मापदण्ड
िनधार्रण
िवषादीको ःतरीकरण सूचना सं कलन, वगीर्करण र सूचना ूवाह
िवषादी िनयन्ऽण र व्यवःथापनसँग सम्बिन्धत अन्तरार्ि य सं घ सं ःथासँगको सम्पकर्,
समन्वय, सहकायर् र िवषादी व्यवःथापन सम्बन्धी अन्य कायर्
कृिषसम्बन्धी बहुपक्षीय र ि पक्षीय िनकाय एवं सं घसं ःथासँगको सम्पकर् एवं
समन्वय तथा कृिष सम्बन्धी अन्तराि य व्यापार िनयमन
कृिषसम्बन्धी राि य ःतरको तथ्या

ूणाली, अनुसन्धान, ॐोत सं रक्षण, िवकास र

िवःतार

२४)

कृिष तथा खा

२५)

रासायिनक मल उत्पादन तथा आपूितर् सम्बन्धी समन्वय र िनयमन

२६)

कृिष तथा पशुपंछीजन्य अन्तरार्ि य महामारी िनयन्ऽण

२७)

सम्बन्धी अन्तरार्ि य ूमाणीकरण ूयोगशाला िवकास र व्यवःथापन

कृिष औ ोिगकीकरण, पशुपन्छी उ ोग व्यवसायको अन्तर ूादे िशक िवकास तथा
ूव र्न

२८)

बीउिवजन एवं न

२९)

अन्तरदे शीय चरन तथा खकर् सम्बन्धी नीित तथा कानुन र िनयमन

३०)

पशुजन्य औषधी र िवषादीको आयात, अनुमित र िनयमन

३१)

पशुिचिकत्सा सम्बन्धी राि य नीित, मापदण्ड िनधार्रण र व्यवःथापन

३२)

पशुिचिकत्सकको दतार्, अनुमित, नवीकरण, खारे जी र िनयमन

३३)

सहकारी सम्बन्धी राि य नीित, कानुन तथा मापदण्ड िनमार्ण

३४)

राि यःतरमा ःथापना हुने सहकारी बकको अनुमित र िनयमन

३५)

सहकारी सम्बन्धी अन्तरार्ि य सं घ¸ सं ःथा र िवकास साझेदारसं ग समन्वय र सहकायर्

३६)

सहकारीसम्बन्धी राि य तथ्या

३७)

सहकारीसम्बन्धी राि य सं घ सं ःथासँग सम्बन्ध, सहकायर् र अन्तर ूादे िशक समन्वय

३८)

सहकारी क्षेऽको ूव र्न, पिरचालन र क्षमता अिभवृि

३९)

सहकारीमाफर्त हुने बचत तथा ऋण पिरचालन सम्बन्धी मापदण्ड र िनयमन

४०)

सम्बन्धी राि य गुणःतर िनधार्रण र िनयमन

व्यवःथापन र अध्ययन अनुसन्धान
सम्बन्धी

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

४१)

गिरव घर पिरवारका लािग सामािजक सुरक्षा र सं रक्षण सम्बन्धी योजना र िनयमन

४२)

गिरवी िनवारण कोष र युवा ःवरोजगार सम्बन्धी
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६. गृह मन्ऽालय
१.
२.
३.

आन्तिरक सुरक्षा र शािन्त सुव्यवःथा सम्बन्धी नीित¸ रणनीित¸कानून¸मापदण्ड¸ योजना
कायार्न्वयन र िनयमन
नेपाल ूहरी, सश

ूहरीबल नेपाल, राि य अनुसन्धान कानून कायार्न्वयन तथा

अनुगमन र क्षमता वृि मा सहयोग
महत्वपूणर् व्यिक्त, ःथल, भवन, सं रचना, कूटनीितक िनयोग र लोकमागर्को सुरक्षा सम्बन्धी
सूचना सं कलन, िव ष
े ण, उपयोग, समन्वय र सुरक्षा
शािन्त सुरक्षा िःथितको समीक्षा, शािन्त सुरक्षाको च ुनौती र जोिखम सम्बन्धी सूचनाको

४.

अन्तरूदे श
आदान ूदान र थप सुरक्षा सहयोग

५.
६.

सं घ र अन्तरूदे श सुरक्षा िनकाय बीच शािन्त सुरक्षा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग
अपराध रोकथाम तथा िनयन्ऽण सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुम
र् ा तथा योजना
कायार्न्वयन र िनयमन तथा अपराध अनुसन्धानको अिभलेख

७.

अपराध अनुसन्धानमा ूदे शलाई आवँयक सहयोग

८.

अपराध िनयन्ऽण सम्बन्धी अन्तरार्ि य, क्षेऽीय समन्वय तथा पारःपिरक सहयोग

९.

नेपाल ूहरी, सश

ूहरी बल, नेपाल, राि य अनुसन्धानको सेवा शतर्सम्बन्धी नीित,

कानून, मापदण्ड, योजना तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र िनयमन

१०.

ु र्गी सम्बन्धी कानून, सिन्ध सं झौता कायार्न्वयन र िनयमन
सुपद

११.

नागिरकता सम्बन्धी नीित, कानून तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र िनयमन

१२.
१३.

उमेर, नाम र जात सच्याउने सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र
िनयमन
हातहितयार, खरखजाना तथा िबःफोटक पदाथर्को ूयोग सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड
तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन, िनयन्ऽण र िनयमन

१४.

शािन्तसुरक्षा सम्बन्धी रािप्शय नीित ,कानून, िनयमन र कानुन कायार्न्वयनमा सहयोग

१५.

केन्िीय कारागार ःथापना, सं चालन, व्यवःथापन र िनयमन

१६.

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

१७.

ु ा र कैदी अन्तरूदे श ःथानान्तरण सम्बन्धी
अिभयुक्त थुनव

१८.

शरणाथीर् मािमला सम्बन्धी नीित र कानून तजुम
र् ा तथा व्यवःथापन

१९.

पािरवािरक मािमला सम्वन्धी
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२०.
२१.

सम्पि

ूाि , जग्गा ूाि , अिधमहण र अिधकार सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तथा

िनयमन
राि यःतर र केन्ि ःतरका पिरयोजनाका लािग जग्गा ूाि
सम्बन्धी राि य कानून, मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन

२२.

जग्गा ूाि ¸ मुआब्जा िनधार्रण र िवतरण सम्बन्धी

२३.

िच ा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड िनमार्णतथा िनयमन

२४.
२५.
२६.

ूाकृितक तथा गैर ूाकृितक िवपद पूव र् तयारी, उ ार तथा राहत र पुनलार्भ सम्बन्धी
राि य नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र िनयमन
राि य िवपद कोष ःथापना र सं चालन तथा ूादे िशक िवप
िवप

कोषमा सहयोग र समन्वय

व्यवःथापन सम्बन्धी अन्तरार्ि य िनकाय एवं सं घ सं ःथासँगको सम्पकर्, समन्वय र

सहकायर्
राि यःतरको िवप

२७.

र अिधमहण र जग्गाूाि

पूव र् तयारी, पुनःथार्पना र पुनिनर्मार्ण तथा िवपद सम्बन्धी राि य

तथ्या को व्यवःथापनका साथै िवपद ूितकायर्मा सहयोग र आपतकालीन कायर्
स ालन सम्बन्धी

२८.

सजाय, माफी, मुल्तवी पिरवतर्न वा कम गन सम्बन्धी नीित िनमार्ण र िनणर्य सम्बन्धी

२९.

िनवार्चन तथा जनमतसं मह सम्बन्धी

३०.

राि यःतरको सावर्जिनक िवदा, उत्सव, उदीर् आािदको व्यवःथापन

३१.

ईन्टरपोल तथा अन्तरार्ि य ूहरी सं गठनह सं गको सम्पकर्, समन्वय, सूचना आदान
ूदान र कायार्न्वयन

३२.

मानव अिधकार र नागिरक ःवतन्ऽताको सं रक्षण तथा ूव र्न

३३.

अन्तरार्ि य शािन्त ःथापना कायर्मा सहयोग र समन्वय

३४.

अन्तरार्ि य िसमानाको सुरक्षा तथा िववाद समाधान
सं िवधान, राि य सुरक्षा र राि य िहत िव

३५.

का गितविध एवं भूिमगत तथा अधर्भिू मगत

सं गठन, जातीय, धािमर्क, साम्ूदाियक सदभावमा खलल पुर्याउने गितिविध, सश
िविोह, आिथर्क तथा सं गिठत अपराध, अवैध सं घसं ःथाह को गितिविध िनयन्ऽण

३६.
३७.
३८.
३९.

सावर्जिनक चासो र महत्वका सूचना सं कलन, आदानूदान, िव ष
े ण, उपयोग र सं रक्षण
राि य पिरचय पऽ व्यवःथापन सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन
र िनयमन
िवदे शी नागिरकको ूवेश, उपिःथित तथा ूःथानको व्यवःथापन, िनयन्ऽण र
अिभलेखीकरण
िवदे शी नागिरकको ूवेश एवं ूःथान िवन्दुह को िनयमन, िनयन्ऽण र व्यवःथापन
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४०.

नेपाली नागिरकह को िवदे शबाट आगमन र िवदे श ूःथानको व्यवःथापन तथा
अिभलेखीकरण

४१.

अत्यावँयक वःतु वा सेवाको आपूितर्मा समि गत समन्वय

४२.

राज्यका तफर्बाट उपािध, सम्मान तथा िवभूषण र सुशोभन सम्बन्धी

४३.

अन्तराि य गैरसरकारी सं ःथामा काम गन िवदे शी ूितिनिध र िवशेष ह को ूवेशा ा

४४.

न्

पीिडत तथा िवःथािपत व्यिक्तह को लािग राहत, आिथर्क सहायता तथा पुनःथापन

७. जलौोत तथा उजार् मन्ऽालय
जलॐोतको िदगो िवकास, पानीको बाँडफाँड, उपयोगको अनुमित, व्यवःथापन र सं रक्षण
१.

एवं जलौोत पूवार्धार सं रचना िनमार्ण सम्बन्धी एकीकृत नीित, कानुन, मापदण्ड र
िडजाइन ः

ाण्डडर् िनधार्रण, नदी वेिसन योजना र जल उपयोग सम्बन्धी गु

योजना

तजुम
र् ा तथा िनयमन
२.

जलॐोतको अनुसन्धान, ूिविध िवकास र क्षमता अिभवृि

३.

जलॐोत क्षेऽको अन्तरार्ि य सम्पकर्, सिन्धसम्झौता-, कायार्न्वयन र िनयमन

४.

ूमुख नदीह को बहाव क्षेऽ िनधार्रण र सो क्षेऽको जमीनको सं रक्षण, व्यवःथापन र
उपयोग सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड तजुम
र् ा तथा िनयमन

५.

जलॐोतसम्बन्धी वःतु वा सेवा उपयोगको रोयल्टी मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन

६.

जलॐोत उपयोग सम्बन्धी लगानीका अवसरको पिहचान र व्यवःथापन

७.

सं घीयःतरमा सं चालन हुने जलॐोत उपयोगका बहुउ ेँयीय, अन्तरूादे िशक र ठू ला
िसं चाई आयोजनाह को पिहचान, अध्ययन, िनमार्ण, सं चालन र िनयमन

८.

राि य र अन्तरार्ि य जलमागर्सम्बन्धी नीित, कानुन तथा मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन

९.

जलमागर्को सं भाव्यता अध्ययन, जल यातायात, सं भार, याऽु सुरक्षण तथा िनयमन

१०.

ठू ला जल उत्प

११.

जलॐोत आयोजनामा वैदेिशक लगानी पिरचालन

१२.

ूकोप िनयन्ऽण आयोजनाको पिहचान, अध्ययन र िनमार्ण

जलॐोतका ठू ला पूवार्धार आयोजना सम्बन्धी पुनवार्स तथा पुनःथार्पना सम्बन्धी नीित
तथा कानून िनमार्ण र मापदण्ड िनधार्रण

१३.

जलॐोत पिहचान र सं रक्षण

१४.

जल उपयोगको एकीकृत एवं क्षेऽगत नीित सम्बन्धी

१५.

अन्तर ूादे िशक ठू ला िसं चाइ ूणालीको बाँध, जलाशय, अन्य सं रचना, मूल नहरको
सं चालन र ममर्त-सम्भार र व्यवःथापन
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१६.

ूदे श सीमा नदीको तटबन्ध सं चालनमा समन्वय

१७.

जलॐोत सम्बन्धी तथ्या

१८.

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी नीित, मापदण्ड तजुम
र् ा र गुणःतर िनयमन

१९.
२०.
२१.
२२.
२३.
२४.
२५.

व्यवःथापन, अध्ययन अनुसन्धान

केन्िीयःतरका ठू ला र अन्तर ूादे िशक खानेपानी आयोजना पिहचान, िनमार्ण, स ालन
र िनयमन

ूशोधन सिहतका बृहत ढल व्यवःथापन आयोजनाह को पिहचान, िनमार्ण, स ालन र
िनयमन
राि यऊजार् नीित, आणिवक उजार् सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन
ु ूसारण लाइन सम्बन्धी
राि य िव त

ु व्यापार ूसारण लाइन तथा िवःतार सम्बन्धी नीित¸ कानून¸
अन्तरार्ि य िव त
मापदण्ड सिन्ध-सम्झौता, कायार्न्वयन र िनयमन
ु व्यापार सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन
राि य िव त
ु , बहुउ ेशीय र अन्तर जलाधार ःथानान्तरण राि य िव त
ु ूसारण, जलमागर्
ठू ला िव त
सम्बन्धी

२६.

ु सेवाको मापदण्ड, गुणःतर र महसुल सम्बन्धी नीित िनधार्रण र िनयमन
िव त

२७.

ु सेवाको राि य भार ूणाली व्यवःथापन र सं चालन
िव त

२८.

नवीकरणीय उजार्को उत्पादन तथा िवकास नीित

२९.

वैकिल्पक ऊजार् ूिविधको गुणःतर मापन तथा िनधार्रण

८. पररा
१.

नेपालको पररा

२.

िवदे शी रा ह सँगको सम्बन्ध

३.
४.

मन्ऽालय

नीित, कानून, मापदण्ड, योजना कायार्न्वयन र िनयमन

नेपालिःथत िवदे शी िनयोगह सं ग सम्बन्ध, समन्वय एवं िवदे शमा नेपालको कूटनीितक
ूितिनिधत्व
िवदे शमा रहे का नेपाली नागिरकह को अिभलेख तथा ितनीह को हक, िहत र
कूटनीितक सं रक्षण

५.

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

६.

आिथर्क तथा िवकास कूटनीित ूव र्न सम्वन्धी

७.

िवदे शी राज्य र कूटनीितक ूितिनिधको सुिवधा तथा उन्मुिक्त
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८.

गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी

९.

कन्सुलर सेवा

१०.

पररा

११.

कूटनीितक आचारसं िहता

१२.
१३.

मािमला सम्वन्धमा ूदे शह सँग सम्पकर् र समन्वय

ु रा
सं यक्त

सं घ, क्षेऽीय सहयोगका लािग दिक्षण एिशयाली सं गठन तथा अन्य

अन्तरार्ि य वा क्षेऽीय सं ःथाह सं गको सम्बन्ध
अन्तरार्ि य तहमा जनःतरीय एवं गैरसरकारी सं ःथाःतरीय सम्बन्धको िवकास र
ूव र्न

१४.

राहदानी सम्बन्धी

१५.

िवदे शमा िदईने िभसा

१६.

पररा

१७.

कूटनीितक तहमा हुने वातार् र सम्झौता

सेवाको स ालन

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.

वन्यजन्तु र चराच ु

५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.

ी सम्बन्धी राि य नीित, कानुन र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन

राि य िनकु , वन्यजन्तु आरक्ष तथा सीमसार क्षेऽ सम्बन्धी राि य नीित, कानून,
मापदण्ड, योजना तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र िनयमन
मध्यवतीर् क्षेऽ, सं रक्षण क्षेऽ र िशकार आरक्षको व्यवःथापनसम्बन्धी नीित र मापदण्ड
िनधार्रण
जैिवक िविवधता, ूाकृितक वातावरण सं रक्षण, सदुपयोग र लाभको बाँडफाँड सम्बन्धी
नीित र मापदण्ड िनधार्रण, व्यवःथापन र िनयमन
अन्तराि य महत्वका िसमसार क्षेऽ पिहचान, सं रक्षण, व्यवःथापन र उपयोग
वन्यजन्तु, जैिवक िविवधता र वन पैदावार ओसारपसार एवं अपराध िनयन्ऽण सम्बन्धी
राि यनीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन
वन, वन्यजन्तु, वनःपित, जैिवक िविवधता र वातावरण सम्बन्धी अन्तरार्ि य सिन्ध
सम्झौता कायार्न्वयन र िनयमन
वन तथा वातावरण सम्बन्धी राि य तथा अन्तरार्ि य सं घ सं ःथासं ग सम्पकर् र समन्वय
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१२.
१३.
१४.
१५.

राि यःतरका वनःपित उ ान तथा हवरीयमह को व्यवःथापन र वनःपित पिहचान
तथा अिभलेखीकरण सम्बन्धी नीित िनमार्ण र व्यवःथापन
वनःपितह को रासायिनक परीक्षण, िव ष
े ण, ूमाणीकरण, गुणःतर िनधार्रण तथा व्यापार
सहजीकरण

जलवायु पिरवतर्न अनुकूलन नीित तथा कानून तजुम
र् ा मापदण्ड र ढाँचा िनधार्रण,
कायार्न्वयन र िनयमन तथा िनंूभावीकरणका ूाथिमकता िनधार्रण
कावर्न सेवा, कावर्न सं िचिततथा अनुकूलनसम्बन्धी योजना तथा क्षमता अिभवृि
अन्तर ूादे िशक जं गल, िहमाल, वन, सं रक्षण क्षेऽ, जलउपयोग, जैिवक िविवधता तथा भू-

१६.

जलाधार क्षेऽको सं रक्षण , सम्व र्न र व्यवःथापनसम्बन्धी राि य नीित, कानुन र
मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन

१७.

वन, वनःपित, जैिवक ूिविध, वातावरण तथा जलवायु पिरवतर्न सम्बन्धी अध्ययन
अनुसन्धान र क्षमता अिभबृि
ूाकृितक नदी नाला, ताल तलै या,पोखरी, सीमसार एवं जलाधार क्षेऽको वातावरणीय

१८.

सं रक्षण एवं ःवच्छता कायम सम्बन्धी नीित, कानून तथा मापदण्ड िनमार्ण तथा
कायार्न्वयन र िनयमन

१९.
२०.
२१.
२२.

वायु र वायुमण्डलको गुणःतर, मापदण्ड िनधार्रण, अनुगमन र लेखाजोखाको ढाँचा
िनधार्रण
वातावरण र जलवायुपिरवतर्न सम्बन्धी राि यःतरको नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण
तथा िनयमन
हिरत अथर्तन्ऽसम्बन्धी
ु ीय, च ुम्बकीय, रसायन, ध्विन लगायतका
िवकीरण, वायु,जल, ठोस, तापीय, नाभकीय, िव त
ूदूषण िनयन्ऽण सम्बन्धी

२३.

हिरतगृह ग्याँसको मापदण्ड िनधार्रण तथा िनयमन

२४.

जलवायु पिरवतर्न सम्बन्धी मापन, ूमाणीकरण तथा मोडिलङ

२५.

राि यःतरमा वातावरणीय सूचना ूणालीको ःथापना

२६.

वायुमण्डलको गुणःतर, मापदण्ड र अनुगमन

२७.

पारमाणिवक तथा जैिवक ूिविध सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्डतजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन

२८.

पारमाणिवक ूिविधको उपयोग, ूव र्न र िनयमन

२९.

पारमाणिवक ूिविधको उपयोग तथा ूव र्न, िनयन्ऽण र िनयमन
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३०.

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

३१.

अन्तिरक्ष िव ान र खगोल िव ान सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान

३२.

वै ािनक अध्ययन, अनुसन्धान, िव ान र ूिविधको आिवंकार, ूव र्न र िवकास

३३.
३४.
३५.

िव ान ूिविध सम्बन्धी राि य तथा अन्तरार्ि य सं ःथासं ग सम्पकर्, समन्वय ,सहकायर् र
सिन्ध सं झौता कायार्न्वयन
िव ान ूिविध िवषयक तथ्यांक सं कलन, ूशोधन र सवक्षण
पारमाणिवक ूिविध, रे िडयोधमीर् पदाथर्ह को गुणःतर तथा उपयोग सम्बन्धी तथ्यांक
ूणालीको ःथापना¸ व्यवःथापन र िनयमन

३६.

ओजोन अध्ययन, सौयर् िवकीरण मापन तथा सूचना ूवाह

३७.

वै ािनक उपकरण क्यािलोे शन तथा ूमाणीकरण

३८.

पारमािवक पदाथर् बेवािरसे ौोतह को खोज तथा पुनलार्भ र व्यवःथापन

३९.

वै ािनक अध्ययन, अनुसन्धान र ूिविध िवकासमा लगानी

४०.

जल तथा मौसम िव ान सम्बन्धी

४१.
४२.
४३.
४४.
४५.

जल तथा मौसम िव ान सेवा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन
रिनयमन
जल तथा मौसम एवं अन्य तथ्या

सेवा

जल तथा मौसमी राडार, रे िडयोसोन्डे , च याङ नेटवकर्, सौयर् िवकीरण केन्िह को
व्यवःथापन र सूचना ूवाह

जलिव ान सेवा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र
िनयमन
िहमनदी तथा िहमताल सम्बन्धी

१०. भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय
१.
२.
३.
४.

राि य यातायात िवकास र व्यवःथापन सम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड कायार्न्वयन र ,
िनयमन
राि य यातायात सं जाल र अन्तर ूादे िशक यातायात िवकासको अन्तरसम्बन्ध
वातवरणमैऽी, अपा ता र लिगक मैऽी, जलवायु पिरवतर्न, अनुकूलन र िवपद जोिखम
सं वेदनशील यातायात ूिविधको ूव र्न र ूाथिमकीकरण
भौितक पूवार्धार तथा यातायात सम्बन्धी सरकारी, सहकारी, िनजी, सावर्जिनक-िनजी
साझेदारीमा लगानी तथा वैदेिशक लगानी सहायता पिरचालन
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५.
६.

राि य रे ल मागर्, शहरी मेशो रे ल लगायत रे ल ूणालीको िवकास सम्बन्धी
रे ल ूिविधमा लगानी र अन्तरदे शीय सेवा सं चालन सम्बन्धी सिन्ध सं झौता, अिभसिन्ध,
अन्तरार्ि य मापदण्ड अवलम्वन र िनयमन

७.

रे लसेवा भाडादर तथा महशुल िनधार्रणको मापदण्ड, कायार्न्वयन र िनयमन

८.

रे ल सुरक्षा ूणालीको कानून, मापदण्ड र िनयमन

९.
१०.

राि य लोकमागर् सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, गु योजना, कायार्न्वयन र
िनयमन
राि य लोकमागर् अन्तगर्तका आयोजना पिहचान, अध्ययन, िनमार्ण, ममर्तसं भार र
व्यवःथापन

११.

राि य लोकमागर्को सं भार, महशुल िनधार्रण र सं कलन

१२.

राि य लोकमागर् िकनारको मापदण्ड र वःती िवकासको व्यवःथापन

१३.

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

१४.

राि य लोकमागर् सम्बन्धी तथ्या

१५.

सडक ूिविधको िवकास सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान

१६.

सडको गुणःतर¸ मापदण्ड र िनयमन

१७.

सं कलन, अिभलेखीकरण र सूचना ूबाह

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

१९.

सवारी साधनह को मापदण्ड िनधार्रण¸ िनयन्ऽण तथा िवःथापन

२०.

सडक सुरक्षा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन

२१.

सडक सुरक्षा सम्बन्धी तहगत र िनकायगत समन्वय

२२.

सुरिक्षत, व्यविःथत र अपा तामैऽी सावर्जिनक यातायात ूव र्न-

२३.

ट अनुमित, भाडा िनधार्रण र िनयमन

रज्जुमागर्, केवलकार¸ जलमागर् लगायत वैकिल्पक यातायात सम्बन्धी नीित, कानून,
मापदण्ड, योजना र िनयमन

२४.

राि य महत्वका वैकिल्पक यातायातका आयोजना पिहचान, अध्ययन र व्यवःथापन

२५.

आधारभूत 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 सं भार

३०.

राि य भवन सं िहता तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

३१.
३२.
३३.
३४.
३५.

राि य महत्वका अन्तर ूादे िशक सहर र अन्तरार्ि य िसमानामा अविःथत सहरको
पिहचान र ूव र्न
राि य क्षेऽका पूवार्धार सम्बन्धी राि य नीित, कानुन, मापदण्ड र िनयमन
ु र बहुतले सरकारी आवास सम्बन्धी नीित, मापदण्ड, योजना
राि य ःतरका सं यक्त
तजुम
र् ा र िनयमन
लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गिरब, जे

नागिरक लिक्षत आवास व्यवःथापन नीित, मापदण्ड

र िनयमन
आधारभूत आवासको नीित, मापदण्ड, कानुन र िनयमन

११.

मिहला, बालबािलका, ौम, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा मन्ऽालय

१.

मिहला हक सम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड, योजना र िनयमन

२.

सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी राि य नीित, कानुन तथा मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन

३.
४.
५.

सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरार्ि य िनकाय र सं घ सं ःथासँग सम्पकर्, समन्वय र
सहकायर्
ु , धमर्पऽ
ु ी सम्बन्धी
अन्तरदे शीय धमर्पऽ
मिहलािहं सा, 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 लै ि क समानताका िवषयमा अध्ययन, अनुसन्धान

८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.

लिगक िहं सा सम्बन्धी िनरोधात्मक र पुनःथापना सम्बन्धी नीित¸ कानून¸ मापदण्ड र
िनयमन
बालबािलकासम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा र िनयमन
बालबािलकासम्बन्धी अन्तराि य सं घसं ःथासँग सम्पकर्, समन्वय र सहकायर् एवं सिन्ध,
सम्झौता र ूितव ताको कायार्न्वयन र ूितवेदन
बालअिधकार सम्बन्धी नितजामूलक सूचक तथा मापदण्ड िनधार्रण
राि य र अन्तररार्ि य गैरसरकारी सं ःथा सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुम
र् ा, कायार्न्वयन
र िनयमन तथा अन्तरार्ि य सं ःथादतार् सम्बन्धी
समाज कल्याण पिरष

सम्बन्धी
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१४.

ौिमक तथा कामदारको सामािजक सुरक्षा कोष सम्बन्धी नीित, कानुन, कोष स ालन
तथा िनयमन

१५.

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

१६.

वैदेिशक रोजगारको राि य नीित, कानुन तथा मापदण्ड िनमार्ण, कायार्न्वयन र िनयमन

१७.

ौिमक एवं ौिमकको सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी राि य नीित, कानून तथा मापदण्ड
िनमार्णिनयमन र औ ोिगक िववाद समाधान

,

१८.

रोजगार सम्बन्धी तथ्या

१९.

रोजगार उन्मुख सीपमूलक एवं व्यवसाियक तािलम नीित र िनयमन

२०.

शे ड युिनयन सम्बन्धी छाता नीित तथा कानून र िनयमन

२१.

बालौम िनवारण सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुम
र् ा र िनयमन

२२.

ूणाली र अध्ययन अनुसन्धान

ौम तथा बाल ौम सम्बन्धी अन्तरार्ि य सं घ सं ःथासं गको सम्पकर्, सहकायर् तथा
समन्वय

२३.

व्यवसायजन्य ःवाःथ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुम
र् ा र िनयमन

२४.

िवदे शीह कालािग ौम ःवीकृित

२५.

ौम कूटनीित

२६.

बेरोजगारह को अध्ययन अनुसन्धान¸ क्षमता िवकास तथा टे वा सम्बन्धी नीित तजुम
र् ा
तथा िनयमन

१२. रक्षा मन्ऽालय
नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस ा, भौगोिलक अखण्डता, ःवाधीनता, राि य िहत र राि य
१.

एकताको सं रक्षण र सं ब र्न सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन तथा
िनयमन, वा

तथा आन्तिरक च ुनौती, खतरा र जोिखम सम्बन्धी रणनीितक सूचना

सं कलन, िव ष
े ण तथा उपयोग
२.

राि य िहत, सुरक्षा र ूितरक्षा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र
िनयमन

३.

राि य िहत, राि य एकता, सामािजक सदभाव र सिहंणुता ूव र्न

४.

राि य सुरक्षा सूचना तथा सं चार ूणाली एवं सं जाल ःथापना, सं चालन र ब्यवःथापन

५.

राि य सुरक्षा पिरषद

६.

अन्तरार्ि य िसमानाको सुरक्षा तथा िनयमन

७.

सीमाक्षेऽ सीमापार अपराध सम्बन्धी सूचना सं कलन¸ िव ष
े ण तथा उपयोग

८.

राि य सुरक्षा िःथितको लेखाजोखा, च ुनौतीको िव ष
े ण र सामना

९.

नेपाली सेना सम्बन्धी नीित, रणनीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन
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१०.
११.
१२.
१३.
१४.

नेपाली सेनाको सं चालन, व्यवःथापन, िनयन्ऽण, आधुिनकीकरण र क्षमता अिभवृि
नेपाली सेनाको भौितक सं रचना, सं चार, यातायात साधन, उपकरण र सामामीको
व्यवःथा
अन्तरार्ि य शािन्त ूव र्नमा सहयोग
यु

र ूितरक्षा सम्बन्धी ःथल, जल तथा हवाइ साधन, जनशिक्त, हातहितयार, सं चार

उपकरण, यातायातका साधन आिदको व्यवःथा

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.

सै िनक कल्याणकारी योजना सम्बन्धी

१३. िशक्षा तथा स ार मन्ऽालय
१.

िशक्षा सम्बन्धी राि य नीित तथा कानुन तजुम
र् ा, मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन

२.

केिन्िय िव िव ालय सम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड िनधार्रण, ूशासन र िनयमन

३.
४.
५.
६.

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

केन्िीय पुःतकालय सम्बन्धी नीित तथा कानुन िनमार्ण र व्यवःथापन
मानव सं साधन आवँयकता ूक्षेपण तथा राि य शैिक्षक योजना एवं मानव सं शाधन
योजनािनमार्ण
िव ालय तहको राि य पा

बम ूा प, मूल िवषयको पा

बम र नमूना पा

िनमार्ण एवं िनयमन
िशक्षक तािलम सम्बन्धी राि य नीित, मापदण्ड र ःतरीकरण, पा

७.

बम ूा प, योग्यता

िनधार्रण, सीप परीक्षणको मापदण्ड िनधार्रण तथा तािलम केन्िसँगको समन्वय र
िनयमन

८.
९.

पुःतक

राि य ःतरको शैिक्षक सं ःथाको ःथापना, स ालन, पा

बम र परीक्षा ूणालीको

मापदण्ड तथा समकक्षता िनधार्रण
कूटनीितक िनयोग तथा िवदे शी शैिक्षक सं ःथाबाट स ालन हुने शैिक्षक सं ःथाको
ःवीकृित तथा िनयमन

१०.

छाऽवृित र िव तवृि

सम्बन्धी राि य मापदण्ड

११.

ःवदे शी तथा िवदे शी नागिरकका लािग शैिक्षक अध्ययन, अनुसन्धानको ःवीकृित
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१२.

राि य ूाि क अनुसन्धान तथा शैिक्षक तथ्या

१३.

शैिक्षक गुणःतर मापन तथा िनयमन

१४.
१५.
१६.

व्यवःथापन

दूरस ार, सूचना र सं चार ूिविध सम्बन्धी नीित, कानून¸ मापदण्ड¸ कायार्न्वयन¸ योजना
तजुम
र् ा ूव र्न र िनयमन
दूरसं चार र ूशारण िृक्वेन्सी बाँडफाँड, शुल्क िनधार्रण र नक्सांकन ूयोगको
अनुमित, नवीकरण र िनयमन
दूरसं चार, सूचना र सं चार ूिविध सम्बन्धी अन्तरार्ि य सम्पकर्, अिभसिन्ध र मापदण्ड
कायार्न्वयन

१७.

सूचना र सं चार ूिविध सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान

१८.

माइबोवेभ ूणालीको िवःतार

१९.

ब्यान्डिवथको अन्तरार्ि य कनेिक्टिभटी

२०.

रे िडयोयन्ऽ ूयोग सम्बन्धी

२१.

रे िडयो, टे िलिभजन, छापा स ार र समाचार सं ःथा सम्बन्धी राि यनीित, कानुन, मापदण्ड
र योजना िनमार्ण तथा कायार्न्वयन र िनयमन

२२.

राि यःतरका टे िलिभजनको अनुमित, नवीकरण र िनयमन

२३.

राि यःतरका एफ.एम रे िडयो र ूसारण सं ःथाको अनुमित, नवीकरण र िनयमन

२४.

िवदे शी टे िलिभजन च्यानलको डाउनिल , िसग्नल ूाि

र िवतरणको अनुमित, नवीकरण

र िनयमन

२५.

अनलाईन िमिडयाको नीित, मापदण्ड र िनयमन

२६.

ौमजीवी स ारकमीर्को न्यूनतम पािरौिमक सम्बन्धी

२७.

सावर्जिनक ूसारण सं ःथाको सं चालन

२८.

बहुिवतरण ूसारण ूणालीको अनुमित, नवीकरण र िनयमन

२९.

ःवदे शी तथा नेपालबाट ूशारण गिरने िवदे शी छापा ूकाशनको िनयमन

३०.

केन्िीय ूेस रिजःशार सम्बन्धी कायर्

३१.

आमसं चार माध्यमह को अिभलेख, वगीर्करण, सहजीकरण र िनयमन

३२.

राि य िव ापन नीित, मापदण्ड र िनयमन

३३.

स ारको हकको सं रक्षण र ूव र्न

३४.

हुलाक सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन

३५.

डाकरे खाको िनधार्रण, पुनरावलोकन तथा डाकसेवाको सं चालन तथा िनयमन

३६.

हुलाक िटकट ूकाशन, भण्डारण तथा अिभलेख व्यवःथापन
55

३७.

धनादे श सेवा तथा हुलाकबक

३८.

अन्तरार्ि य डाक लेखा व्यबःथापन

३९.

हुलाक सम्बन्धी अन्तरार्ि य सं घसं ःथासँग सम्पकर्, समन्वय र सहकायर्

४०.

चलिचऽ र िसनेमा हल सम्बन्धी राि य नीित, कानून र मापदण्डतजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन तथा चलिचऽको िवकास र ूव र्न

४१.

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

४२.

सुरिक्षत छापाखाना तथा मुिण सम्बन्धी

४३.

नेपाल राजपऽको मुिण, ि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 सं िहता

४७.

सावर्जिनक छापा स ार माध्यमको स ालन, िवःतार र िनयमन

४८.

राि य ःतरका पऽपिऽकाको अनुगमन, अिभलेख र व्यवःथापन

४९.

भू-उपमह ःथापना र व्यवःथापन

५०.

दुरस ार र राि य ःतरको इन्टरनेट लगायत सूचना र सं चारूिविध सेवाको गुणःतर
िनधार्रण, अनुमित, नवीकरण र शुल्क िनधार्रण

५१.

राि यःतरका सूचना ूिविध पाकर्को योजना, िनमार्ण, व्यवःथापन, अनुमित र िनयमन

५२.

सूचना ूिविधको ूव र्न र िनयमन

५३.

साइवर सुरक्षा सम्बन्धी

१४. सं ःकृित, पयर्टन, नागिरक उ यन, युवा तथा खेलकूद मन्ऽालय

सं ःकृित, लिलतकला, धमर्, सभ्यता र सम्पदा सम्बन्धी राि य नीित, कानून¸ मापदण्ड र
१.

िनयमन

२.

िनयमन

पुराताित्वक महत्वका ःथान र ूाचीन ःमारक सम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड र

३.

िव सम्पदा सम्बन्धी गुठीको नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन

४.

सं महालयको ःथापना, स ालन तथा व्यवःथापन

सं महालय सम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड तजुम
र् ा तथा िनयमन र राि य
अन्तरार्ि य एवं राि यःतरका ऐितहािसक, पुराताित्वक, धािमर्क एवं सांःकृितक महत्वका
ःथल एवं िव सम्पदा सूचीकृत सम्पदाको सं रक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान,

५.

उत्खनन, पुनिनर्मार्ण
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ूाकृितक, धािमर्क, सांःकृितक, पुराताित्वक, साहिसक पयर्टकीय गन्तव्यको िवकास र
६.

ूब र्न

७.

समन्वय

८.

चिलआएका िविभ

९.
१०.

पुरातत्व, साःकृितक, धमर् र परम्परा सम्बन्धी अन्तरार्ि य सं घ सं ःथासँगको सम्पकर् र
राि यःतरमा सं ःकृित सम्वन्धी सं महालयको ःथापना र स ालन, गुठी अन्तगर्त
परम्परागत जाऽा, पवर्ह को स ालन र व्यवःथापन

केन्िीय ःतरका ू ा ूित ान सम्बन्धी नीित तथा कानुन िनमार्ण र व्यवःथापन
िवदे शी िमऽ रा ह सँग भएका सिन्ध सम्झौताको दःतावेज सं रक्षण

११.

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

१२.

क्यािसनो सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा िनयमन,

१३.

पवर्तारोहण, शाभल शे िकङ सम्बन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड, योजना र िनयमन

१४.

अन्तरार्ि य सं घ सं ःथासं ग सम्पकर्, सहकायर् र समन्वय

१५.

सं कलन र बाँडफाँड

१६.

सं चालन, एयर नेिभगेसन सेवा तथा उ यन तािलम सं ःथा आिदको इजाजत र िनयमन

१७.

पयर्टन शुल्क िनधार्रण र बाँडफाँड सम्बन्धी नीित, कानुन र मापदण्ड र िनयमन एवं
वायुयान िनमार्ण तथा िडजाइन, सं चालन र ममर्त सम्भार, िवमानःथल िनमार्ण तथा
हवाईभाडा, िवमानःथल शुल्क, एयर नेिभगेसन सेवाशुल्क आिद िनधार्रण र िनयमन

१८.

वायुसेवाकायर् सं चालन अनुमित र इजाजत ूदान

१९.

कायार्न्वयन

२०.

िनयमन

नागिरक उ यन सम्बन्धी नीित, कानून ,मापदण्ड ,िनयमन ,अन्तरार्ि य सिन्ध,सम्झौता
नागिरक उ यन व्यवसाय तथा पेशािवद्ह को लाइसेन्स, ःतरिनधार्रण र

२१.

उडान अनुमित

२२.

कायर्न्वयन

२३.
२४.
२५.
२६.
२७.

(रे िटं ग)

हवाईसुरक्षा तत् सम्बन्धी अन्तरार्ि य सं गठनबाट ूितपािदत ःतर, मापदण्ड, मागर्दशर्न
एयरनेिभगेसन सेवा सम्बन्धी
हवाईक्षेऽ व्यवःथापन
एयरशािफक सेवा
उ यन सेवाको लािग मौसमी सूचना सेवा
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.

वायुयान दुघट
र् ना जाँच सम्बन्धी

३०.

मनोरन्जनात्मक उ यन िबयाकलापह को अनुमित र िनयमन

अल्शालाइट, प्याराग्लाइिडं ग, या गलाइिडं ग जःता हवाई खेल /साहािसक उ यन /
ूितिलिप अिधकार सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड िनमार्ण तथा कायार्न्वयन र
िनयमन¸ अन्तराि य सं घ सं ःथासं ग सम्पकर् सहकायर् र समन्वय कायार्न्वय र िनयमन¸

३१.

अन्तरार्ि य सं घसं ःथासँग सम्पकर्-, सहकायर् र समन्वय

३२.

खेलकुद र ःकाउट सम्बन्धी राि य नीित, कानून र मापदण्ड

३३.

खेलकूद सं घसं ःथाको ि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.

युवा सम्बन्धी राि य नीित, कानुन र िनयमन

१५. ःवाःथ्य तथा जनसं ख्या मन्ऽालय
१.
२.
३.

ःवाःथ्य तथा पोषण सम्बन्धी राि य नीित, कानुन, गुणःतर मापदण्ड, योजना तथा
िनयमन
राि य ःतरमा ूव र्नात्मक, ूितकारात्मक, उपचारात्मक, पुनःर् थापनात्मक र ददर्
िनवारक ःवाःथ्य सेवाको िवकास र ूव र्न
ःवाःथ्यसम्बन्धी ूाि क, व्यवसाियक र पेशागत सं घ सं ःथाको मापदण्ड िनमार्ण र
िनयमन

४.

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

५.

अःपताल एवं ःवाःथ्य सं ःथा ूमाणीकरण

६.
७.
८.
९.
१०.

राि य वा िविश

सेवाूदायक अःपतालको दतार्, स ालन अनुमित, पूवार्धार व्यवःथापन

र िनयमन
औषधी, ःवाःथ्य साममी तथा ःवाःथ्य ूिविधको उत्पादन र िवकास, सं चय,
िबबीिवतरण, अिन्तम िवसजर्न (Disposal)सम्बन्धी गुणःतर मापदण्ड िनमार्ण र िनयमन
अन्तरार्ि य ःवाःथ्य सं ःथा सम्बन्धी सिन्ध सं झौता तथा िवकास साझेदारसँगको सम्पकर्,
समन्वय र सहकायर्
आयुविदक, युनानी, आम्ची, होिमयोप्यािथक, ूाकृितक िचिकत्सा लगायतका परम्परागत
ःवाःथ्य उपचार सेवा नीित तथा मापदण्ड िनधार्रण
स वा तथा नसन रोग रोकथाम तथा िनयन्ऽण सम्बन्धी नीित तथा मापदण्ड
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११.

ःवाःथ्य बीमा सम्बन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड र िनयमन

१२.

ःवाःथ्य क्षेऽको मानवॐोत िवकास र व्यवःथापन

१३.

ःवाःथ्य सेवा तथा वःतुको शुल्क 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 अनुसन्धान

१७.

जडीबुटी जान्तव र खिनजको औषधीय अनुसन्धान

१८.

ःवाःथ्य सूचना ूणाली व्यवःथापन

१९.

राि य एवं अन्तरार्ि य चासोका जनःवाःथ्य समःयाको िनगरानी पिब्लक हे ल्थ )

(सभलेन्स

२०.

आधारभूत ःवाःथ्य सेवा र क्षेऽ (Scope) को मापदण्ड िनधार्रण

२१.

िविभ

२२.

राि य िरफरे न्स ूयोगशाला र परीक्षण केन्िको ःथापना र स ालन

२३.
२४.

तहमा आवँयक पन ःवाःथ्य सेवाको राि य ूोटोकल िनमार्ण

जनःवाःथ्य सम्बन्धी आपतकालीन अवःथा, ःवाःथ्य क्षेऽमा िवप
व्यवःथापन

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

२५.

आकिःमक ःवाःथ्य सेवा ूवाह

२६.

मानवजन्य औषधी सम्बन्धी

२७.

जनसं ख्या, बसाइसराइ र पिरवार िनयोजन सम्वन्धी राि य नीित, कानून, मापदण्ड,
योजना तजुम
र् ा, राि य तथा अन्तरार्ि य सं ःथाह सं ग सम्पकर् तथा िनयमन र समन्वय

२८.

राि य ःतरमा जनसं ख्या सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवं ूक्षेपण

२९.

बसाइसराइ सवक्षण तथा िःथित िव ष
े ण

३०.

र महामारी

सरसफाइ तथा ःवच्छता सम्बन्धी नीित तजुम
र् ा, मापदण्ड र गुणःतर िनधार्रण तथा
िनयमन
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पिरच्छे द - ८

सं घमा रहने मन्ऽालयह

र सं घ अन्तगर्त रहने िवभाग, सं ःथान सिमित, बोडर्, कायार्लय र इकाईह
(ूःतािवत)

१

प्रधानम त्री तथा

मि त्रपिरषदको कायार्लय

मि त्रपिरषद तथा

संवध
ै ािनक िनकाय
महाशाखा

अ तरप्रदे श

आिथर्क तथा

शासकीय सध
ु ार

सम वय

पव
ु ार्धार िवकास

तथा समािजक

िवकास महाशाखा

महाशाखा

कानन
ू तथा मानव
अिधकार महाशाखा

महाशाखा

महाशाखा

राि ट्रय पन
ु िनर्मार्ण
प्रािधकरण

लगानी
बोडर्को

कायार्लय

राि ट्रय

सतकर्ता
के द्र

राि ट्रय त यांक

नोट:‐ सामा य प्रशासन म त्रालय रहे मा सोही बमोिजम

नेपाल

नीित तथा

कायार्लय

सावर्जिनक खिरद

ट्र टको

अनस
ु धान आयोग

अनग
ु मन कायार्लय

कायार्लय

प्रशासन यव था
िवभाग (CPA)

िनजामती कमर्चारी
अिभलेखालय

िमलाउनु पन ।
नेपाल प्रशासिनक प्रिशक्षण प्रित ठान
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िनजामती सेवा अ पताल

नेपाल रा

२

बक

िधतोपऽ बोडर्

राज व बोडर् (प्र तािवत)

अथर् तथा योजना

कमर्चारी स चय कोष

म त्रालय

नागिरक लगानी कोष

वीमा सिमित

नगर िवकास कोष

नेपाल बक िल.

िनक्षेप िबमा र कजार् सुरक्षण कोष

नेपाल चाटर् डर् एकाउ टे ट

राि य वािणज्य बक

कृिष िवकास बक िल

युवा तथा साना यवसायी

सं था

साना िकसान िवकास बक िल.

राि ट्रय िबमा क पनी िल

लेखामान बोडर्

एनआइिडसी िवकास बक

राि ट्रय िबमा सं थान

महालेखा

लेखा परीक्षणमान बोडर्

नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िल.

नेपाल पुनिवर्मा क पनी िल

ि

राज व
यव थापन

आिथर्क नीित िव लेषण
तथा िवि यक्षेत्र

महाशाखा

यव थापन

आ तिरक

अ तरार्ि ट्रय

कायर्क्रम

आिथर्क सहायता

महाशाखा

महाशाखा

राज व िवभाग

बजेट तथा

* स पि

शु धीकरण

अनस
ु धान िवभाग

सम वय महाशाखा

भ सार
िवभाग

* राज व

अनस
ु धान
िवभाग

आ तिरक
राज व

भ सार

कायार्लयह

कायार्लयह

*

प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष

वरोजगार

कोष

सं थान तथा सिमित

कानून तथा फैसला

सम वय महाशाखा

कायार् वयन महाशाखा

सावर्जिनक खचर् तथा

सावर्जिनक ऋण

िवि य उ रदािय व

यव थापन

सिचवालय

कायार्लय

योजना, अनुगमन
तथा मू यांकन
महाशाखा

प्रशासन
महाशाखा

सावर्जिनक
िवि य
यव थापन
तथा राज व
प्रिशक्षण के द्र

राज व
अनुस धान

कायार्लयह

अ तगर्त राख्ने सझ
ु ाव प्रा त भएको ।

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

सा ट ट्रे िडंग कप रे सन िलिमटे ड, नेशनल ट्रे िडंग ि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

िसएसिड ए ड िक्लयिरङ िल

(राि ट्रय उ पादक व तथा

आिथर्क िवकास के द्र िल समेत मजर् गन), नेपाल पारवहन तथा गोदाम यव था कं िल, िवशेष आिथर्क क्षेत्र प्रािधकरण, िवशाल बजार कं.
िल.

िनविृ भरण यव थापन कायार्लय
केि द्रय तहिसल तथा स पि

यव थापन कायार्लय

कोष तथा लेखा िनय त्रक कायार्लयह

वैदेिशक रोजगार यव थापन बोडर्, सामािजक सुरक्षा कोष

उ यमिशलता तथा सीप िवकास तािलम के द्र (घरे लु 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 चरु ोट कारखाना िल.,
नेपाल ओिर ड

याग्नेसाइट प्रा.िल., िबरग ज िचनी कारखाना िल., बुटवल धागो कारखाना

िल., हे टौडा िसमे ट उ योग िल., कृिष औजार कारखाना िल., हे ट डा कपडा उ योग िल)
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नेपाल आयल िनगम िल

वैदेिशक रोजगार यव थापन बोडर्

घरे ल ु तथा साना उ ोग िवकास सिमित (उ ोग व्यवःथापन िवभागमा मजर् गन)
नेपाल खा

सामािजक सुरक्षा कोष

३

सं ःथान

साल्ट शे िडं ग कप रे सन िलिमटे ड

उ यमिशलता तथा सीप िवकास तािलम के द्र (घरे लु
तथा साना उ योग प्रिशक्षण के द्र मजर् गन)
सावर्जिनक सं थानह

नेशनल शे िडं ग िल

(नेपाल औषिध िल., नेपाल मेटल

कं िल., िवराटनगर जुट िम स, उदयपुर िसमे ट उ योग

व्यापार तथा िनकासी ूवधर्न केन्ि

औ ोिगक व्यवसाय िवकास ूित ान

िल., गोरखकाली रबर उ योग िल., जनकपरु चरु ोट

उ योग, वािण य, आपूितर् म त्रालय

नेपाल इन्टरमोडल यातायात िवकास सिमित

औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल र अन्तगर्तका औ ोिगक क्षेऽह
उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल समेत मजर् गन)

कारखाना िल., नेपाल ओिर ड

याग्नेसाइट प्रा.िल.,

िबरग ज िचनी कारखाना िल., बट
ु वल धागो कारखाना

(राि य

िल., हे टौडा िसमे ट उ योग िल., कृिष औजार कारखाना
िल., हे ट डा कपडा उ योग िल)

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं िल
िवशेष आिथर्क क्षेऽ ूािधकरण
िवशाल बजार कं. िल.

प्रशासन तथा
सं थान
महाशाखा

िवपक्षीय यापार

नीित योजना तथा

तथा पारवहन

अनुगमन महाशाखा

महाशाखा
यव थापन

वािण य
िवभाग

क पनी
रिज ट्रारको
कायार्लय

औ योिगक
स पित तथा
प्रितिलिप अिधकार
कायार्लय

क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय
यापार तथा िनयार्त

औ योिगक

प्रवधर्न महाशाखा

महाशाखा

प्रिविध

यव थापन

उ योग यव थापन
िवभाग
(घरे लु तथा साना
उ योग िवभाग
समेत)
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नेपाल गुण तर तथा
नापतौल िवभाग

औ योिगक प्रवधर्न
तथा वैदेिशक लगानी
महाशाखा

खानी तथा भूगभर्

िवभाग

आपुितर् यव थापन तथा
उपभोक्ता हकिहत
महाशाखा

उपभोक्ता हकिहत संरक्षण
तथा बजार अनुगमन िवभाग

४
कानून,

याय तथा संसदीय

मािमला म त्रालय

नेपाल कानून आयोग

कानुन तजुम
र् ा
महाशाखा

सि ध संझौता तथा अ तरार्ि ट्रय

याय प्रशासन तथा संसदीय

राय परामशर् तथा फैसला

कानून महाशाखा

मािमला महाशाखा

कायार् वयन महाशाखा

कानून िकताव

यव था सिमित

याय सेवा
तािलम के द्र
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के द्रीय कानून
पु तकालय

भिू म, कृिष, पशप
ु ंछी तथा

५

कृिष साममी कम्पनी िलिमटे ड
राि य दुग्ध िवकास बोडर्

नेपाल कृिष अनुसन्धान पिरष

सहकारी म त्रालय

राि य कृिष अनुसन्धान तथा िवकास कोष

दुग्ध िवकास सं ःथान

राि य सहकारी िवकास बोडर्

राि य िचया तथा कफी िवकास बोडर्

नेपाल पशु िचिकत्सा पिरष

राि य िबउ िबजन कम्पिन िल

राि य िकसान आयोग

कपास िवकास सिमित

गिरबी िनवारण कोष

नेपाल उखु तथा िचनी िवकास सिमित

गरीब घरपिरवार सहयोग समन्वय बोडर्

राि य प्लान्ट क्वारे न्टाइन तथा िब वा सं रक्षण केन्ि

युवा तथा साना व्यवसायी ःवरोजगार कोष

नापी तथा भूिम व्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि

नापी तथा भुिम

खा य

िवभाग

खा य तथा पोषण

कृिष िवकास

यव थापन महाशाखा

महाशाखा

महाशाखा

भिू म यव थापन

नापी िवभाग

िवभाग

पशप
ु ंक्षी िवकास

सहकारी प्रव र्धन

महाशाखा

सहकारी
िवभाग

महाशाखा

कृिष

गिरवी िनवारण
महाशाखा

िशक्षा सच
ू ना तथा मानव

िवभाग

संसाधन िवकास के द्र

प्रशासन

नीित, योजना, अनग
ु मन तथा

महाशाखा

सम वय महाशाखा

पशु सेवा तथा िनयमन िवभाग

राि ट्रय पशु क्वारे टाईन के द्र
केि द्रय कृिष िरफरे स प्रयोगशालाह

नापी
राि ट्रय खा य
िरफेर स

राि ट्रय खा य

मालपोत

राि ट्रय खादय प्रिविध
तथा पोषण

िनदशनालय

प्रिशक्षण तथा

व छता

तथा गण
ु तर िनयमन

माटो पिरक्षण र वाली संरक्षण)

सहकारी

कायार्लयह

ि

तथा

भ-ू सच
ू ना तथा
अिभलेख

िनदशनालय

िबउिबजन गुण तर
िनय त्रण के द्र

(वीउ िवजन,

पशु आहारा तथा लाइभ टक गुण यव थापन िनदशनालय

कृिष सामाग्री यव थापन तथा िनयमन िनदशनालय

पशुरोग अ वेषण तथा रोग िनय त्रण िनदशनालय

राि ट्रय कृिष उ पादक व िनदशनालय (वाली र

भेटेिरनरी िनयमन तथा जैिवकी उ पादन िनदशनालय

बागवानी)

राि ट्रय िरफरल पशु िचिक सालय तथा भेटेिरनरी
म

कृिष पशप
ु ंक्षी

उ यम प्रवधर्न
के द्र

य िवकास तथा जलीय जीव संरक्षण िनदशनालय

कृिष

ोत के द्र तथा जैिवक िविवधता

संरक्षण िनदशनालय
कृिष पव
ू ार्धार तथा बजार िवकास

िनदशनालय (पो ट, हाभ ट, बजार तथा
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जन वा

य िनदशनालय

राि ट्रय पशु प्रजनन तथा अनुबांिशिक

ोत संरक्षण

िनदशनालय

राि ट्रय पशप
ं ी उ पादक व तथा
ु छ
आिथर्क िव लेषण िनदशनालय

६

शाि त सुरक्षा सम वय

प्रहरी

पिरचयपत्र
यव थापन

अ यागमन
िवभाग

के द्र

महाशाखा

कायार् वयन

श

राि ट्रय िवपद

नेपाल

जोिखम

प्रहरी

यूनीकरण तथा

आ तिरक यव थापन

फैसला

अनुगमन तथा

महाशाखा

राि ट्रय

कानून तथा

नीित, योजना,

प्रशासन

महाशाखा

िकताबखाना

गह
ृ म त्रालय

सश त्र प्रहरी
बल, नेपाल

राि ट्रय
अनुस धान
िवभाग

कारागार
यव थापन
िवभाग

यव थापन

प्रािधकरण
अ यागमन

के द्रीय

कायार्लयह

िज ला प्रशासन

कारागार

कायार्लयह
के द्रीय कारागार
अ पताल अ पताल
ईलाका/िसमा प्रशासन
कायार्लयह
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जल तथा उजार् आयोग (जलौोत अनुसन्धान तथा

७

जल ोत तथा उजार्
म त्रालय

ु ूािधकरण
नेपाल िव त

ु लगानी तथा िवकास कम्पनी
जल िव त

जनशिक्त िवकास केन्ि समेत)

ु कम्पनी
बुढी गण्डकी जलिव त

ु महशुल िनधार्रण आयोग
िव त

ु कम्पनी
नलगाड जलिव त

राि य ूशारण मीड कम्पनी

भिु मगत जलौोत िवकास सिमित

ु उत्पादन कम्पनी
िव त

वैकिल्पक उजार् ूवधर्न केन्ि
सुनसरी-मोरङ िसं चाई िवकास सिमित

प्रशासन

महाशाखा

नीित योजना तथा

सम वय महाशाखा

िव यत
ु िवकास
िवभाग

बहुउ दे यीय आयोजना
यव थापन महाशाखा

उजार् तथा िव यत
ु
महाशाखा

िसंचाई तथा जल
उ प न प्रकोप

यव थापन िवभाग
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कानन
ू तथा फैसला

कायार् वयन महाशाखा

जल तथा मौसम
िवज्ञान िवभाग

जल ोत तथा िसंचाई
महाशाखा

पररा ट्र म त्रालय

८

पररा

दिक्षण

एिशया

महाशाखा

उ र पव
ू र्
एिशया
महाशा
खा

दिक्षण

पव
ू र् तथा
प्रशा त

महाशाखा

म य

एिशया,

पि चम तथा

िश टाचार
महाशाखा

अिफ्रका

नीित

संयक्
ु त

योजना

रा ट्रसंघ तथा
अतरार्ि ट्रय

तथा प्रदे श

तथा

महाशाखा

सम वय

संघ सं था

श

अ तरार्ि ट्रय

मािमला अध्ययन ूित ान

यरू ोप तथा

प्रशासन
महाशाखा

अमेिरका

महाशाखा

राजदत
ू ावासह
िनयोगह

र

महावािण य

दत
ू ावासह

र स पकर्

कायार्लयह
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गैरआवाशीय

महाशाखा

तथा

नेपाली

कानन
ू

क सल
ु र सेवा
िवभाग

क्षेत्रीय

सहयोग

महाशाखा

महाशाखा

राहदानी िवभाग

िवकास

कूटनीित

संगठन

वृक्षारोपण तथा बन पैदावार ूािधकरण (जिडबुटी एवम् गैरका

बन पैदावर

समन्वय सिमित, िद िटम्बर कप रे शन अफ नेपाल र बन पैदावार िवकास

वन तथा वातावरण

९

म त्रालय

सिमित समेतको पुनसर्ंरचना)

रा पित च ुरे तराई मधेश सं रक्षण िवकास सिमित
िव ान सं महालय िवकास सिमित
राि य ूकृित सं रक्षण कोष

नेपाल िव ान ूिविध ूित ान
बी पी कोइराला प्लानेटोिरयम एण्ड अब्जभटरी सेन्टर
कावर्न उत्सजर्न न्यू नीकरण (REDD) केन्ि

वन यव थापन
महाशाखा

नीित, योजना, अनग
ु मन तथा
सम वय महाशाखा

वन पित तथा जैिवक

प्रशासन

वातावरण तथा

िविवधता महाशाखा

महाशाखा

जलवायु पिरवतर्न
महाशाखा

राि ट्रय िनकु ज तथा
व यज तु संरक्षण

वातावरण

वन िवभाग

िवभाग

िवभाग

राि ट्रय िनकु ज कायार्लयह (१२)
व यज तु आरक्ष कायार्लयह
संरक्षण क्षेत्र कायार्लयह

वन, वन पित, वातावरण तथा अनस
ु धान

भू तथा जलाधार
यव थापन िवभाग

(२)

सश त्र वन रक्षक
िनदशनालय

प्रिशक्षण के द्र

राि ट्रय हविरयम तथा वन पित उ यान गोदावरी
राि ट्रय िविध िवज्ञान अनस
ु धानशाला
उ यान अनस
ु धान तथा प्रिशक्षण के द्र -७

(६)

राि ट्रय तरका िचिडयाखाना

वन व यज त,ु वन पित प्रयोगशाला
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भौितक पुवार्धार तथा
अिधकार सम्प

बाग्मती सभ्यता एकीकृत िवकास सिमित

१०

यातायात म त्रालय

काठमाड उपत्यका िवकास ूािधकरण

सडक बोडर् नेपाल

नेपाल खानेपानी सं ःथान

नेपाल इिन्जिनयिरङ पिरष

राि य आवास कम्पनी िलिमटे ड

खानेपानी व्यवःथापन बोडर् (KUKL समेत)

िसं हदरबार सिचवालय पुनिनर्मार्ण सिमित

मेलम्ची खानेपानी िवकास सिमित

अन्तरराि य सम्मेलन केन्ि िवकास सिमित
ु रा
सं यक्त

मामीण खानेपानी तथा सरसफाइ िवकास सिमित

भवन, आवास तथा

शहरी िवकास महाशाखा

सरसफाई महाशाखा

पव
ू ार्धार महाशाखा

यातायात यव था
िवभाग

खानेपानी तथा

सडक, रे ल तथा

ग्रामीण पव
ु ार्धार प्रािविधक

रे ल िवभाग

सडक िवभाग

यातायात यव थापन तािलम के द्र

नीित, योजना तथा पव
ू ार्धार

गण
ु तर सम वय महाशाखा

खानेपानी तथा ढल

यव थापन िवभाग

िवकास िवभाग

सवारी परीक्षण कायार्लय (७)

सं घ पाकर् िवकास सिमित

हे भी इक्वीपमे ट िडिभजनह

(७)

राि ट्रय खानेपानी तथा
सरसफाई प्रिशक्षण

िडिभजन सडक कायार्लयह

(२५)

के द्रीय सडक अनस
ु धान के द्र तथा प्रयोगशाला (१)
संघीय याि त्रक तािलम के द्र (१)

69

के द्र

प्रशासन महाशाखा

आवास, शहरी िवकास तथा
भवन िनमार्ण िवभाग

मिहला, बालबािलका, सामािजक न्याय

११

तथा ौम मन्ऽालय

के द्रीय बाल क याण सिमित
समाज क याण पिरष

मिहला सशिक्तकरण
महाशाखा

म तथा
रोजगार
महाशाखा

बाल संरक्षण तथा
िवकास महाशाखा

नीित योजना तथा

समावेशीकरण

प्रशासन महाशाखा

सामािजक

याय

तथा
समाजक याण
महाशाखा
म तथा वैदेिशक

के द्रीय प जीकरण

रोजगार िवभाग

कायार्लय
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१२

रक्षा म त्रालय

राि ट्रय सुरक्षा पिरष

नीित योजना,

कानन
ू तथा फैसला

तथा शाि तसेना

कायार् वयन महाशाखा

सम वय
महाशाखा

नेपाली सेना
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प्रशासन, यव थापन,
खिरद तथा सुरक्षा

सम वय महाशाखा

जनक िशक्षा साममी केन्ि

१३

साझा ूकाशन

राि य पुःतकालयह
िवकास सिमितह

िशक्षा, स चार तथा
िवज्ञान प्रिविध म त्रालय

सुरक्षण मुिण िवकास सिमित (मुिण िवभागको सं रचना समेत)
दू रस ार ूािधकरण

ूािविधक िशक्षा तथा व्यवसाियक तािलम पिरषद

ूेस काउिन्सल नेपाल

िशक्षक सेवा आयोग

रे िडयो ूसार सेवा िवकास सिमित

(ूादे िशक बाहे क)

चलिचऽ िवकास बोडर्

राि य परीक्षा बोडर्

महाशाखा

शैिक्षक प्रमाणपत्र
अिभलेख के द्र

नेपाल टे िलकम

राि य सूचना आयोग

िव िव ालय अनुदान आयोग

प्रशासन

नेपाल टे िलिभजन
राि य समाचार सिमित

(इिन्जिनयिरङ/मेिडकल

कलेजह )

िव िव ालयह

गोरखापऽ सं ःथान

राि य आमस ार ूािधकरण

शैिक्षक

नीित, योजना

तथा अनग
ु मन
महाशाखा

यव थापन

तथा सम वय
महाशाखा

पा यक्रम तथा जनशिक्त

उ च तथा

सच
ू ना तथा आम

महाशाखा

महाशाखा

सच
ू ना िवभाग

िवकास िवभाग

िवज्ञान प्रिविध

प्रािविधक िशक्षा

रे िडयो संचार तथा

स चार महाशाखा

सच
ू ना प्रिविध
महाशाखा

राि ट्रय सच
ू ना

हुलाक सेवा
िवभाग

प्रिविध के द्र

गो वारा

िशक्षा िवभाग

हुलाक
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हुलाक

िनदशनालयह

िशक्षक

शैिक्षक गण
ु तर

िकताबखाना

परीक्षण के द्र

थानीय हुलाक कायार्लयह

१४

नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण

नेपाल वायुसेवा िनगम

सं ःकृित, पयर्टन, नागिरक उ यन,

नेपाल ू ा ूित ान

युवा तथा खेलकूद मन्ऽालय

नेपाल पयर्टन बोडर्

नेपाल सं गीत तथा ना

पशुपित क्षेऽ िवकास कोष

नेपाल पयर्टन तथा होटल व्यवःथापन सिमित

लुिम्बनी िवकास कोष

पवर्तीय ूिशक्षण ूित ान

वृहद जनकपुर क्षेऽ िवकास पिरष

सांःकृितक सं ःथान

बौ दशर्न ूवधर्न तथा गुम्बा व्यवःथा िवकास सिमित

राि य युवा पिरष

तारागाउँ िवकास सिमित

नेपाल ःकाउट

गुठी सं ःथान (ूदे शमा जाने)

सं कृित तथा

पुरात व महाशाखा

ूित ान

नेपाल लिलतकला ू ा ूित ान

राि य खेलकूद पिरषद

युवा तथा खेलकुद
महाशाखा

नीित, योजना तथा

प्रशासन तथा पयर्टन

सम वय महाशाखा

प्रवधर्न महाशाखा

पयर्टन

परु ात व तथा

िवभाग

राि ट्रय अिभलेखालय

संग्रहालय िवभाग

राि ट्रय संग्रहालय
नारायणिहटी दरवार संग्रहालय
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हवाई उ डयन
महाशाखा

सामािजक ःवाःथ्य सुरक्षा िवकास सिमित

१५

ःवाःथ्य िव ान ूित ानह

वा

य तथा जनसंख्या
म त्रालय

नेपाल औषधी िलिमटे ड
िसं हदवार वै खाना

ूःतािवत

ःवाःथ्य व्यावसाियक पिरषद्ह

ःवाःथ्य सेवा ूत्यायन (Accreditation) ूािधकरण

नेपाल ःवाःथ्य अनुसन्धान पिरष

(गुणःतर सुिनि तता, िनयमन, पूवार्धारको मापदण्ड)

नेपाल आयुवद अनुसन्धान पिरषद

आयुवद तथा जिडबुटी बोडर्

नीित, योजना तथा सम वय

अनुगमन, मु याङ्कन

महाशाखा

तथा िनयमन महाशाखा

वा

य सेवा

िवभाग

वा

य सेवा तथा जनसंख्या
यव थापन महाशाखा

के द्रीय

िरफरल

अ पतालह

अ पतालह
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औषधी यव था
िवभाग

निसर्ङ सेवा
महाशाखा

प्रशासन
महाशाखा

आयुवद तथा बैकि पक
िचिक सा िवभाग

पिरच्छे द - ९

ूदे शमा रहने मन्ऽालयह
क्र.सं.
१.

म त्रालयको नाम
मुख्य मन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको
कायार्लय

8

कायर्क्षेत्र
ूदे श मुख्यमन्ऽीको कायार्लय, ूदे श मिन्ऽपिरषद, ूदे श

िभऽको शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन, िनयन्ऽण र

स ालन, स ार, ॅ ाचार िनयन्ऽण र सं घ र ःथानीय
तहसं गको सम्पकर् र समन्वय

२.

8

आन्तिरक मािमला तथा कानून
मन्ऽालय

शािन्त सुरक्षा, ूदे श ूहरी, ूदे श अनुसन्धान ब्यूरो, िवप
व्यवःथापन,

न्द व्यवःथापन, कानून, न्याय तथा ूदे श

सभा मािमला र ूदे श कमर्चारी ूशासन,

३.

आिथर्क मािमला तथा योजना

अथर्, योजना तथा बजेट, िव ीय सं ःथाह

४.

भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय

सडक, खानेपानी, जलौोत, उजार्, िसं चाई र यातायात

५.

सामािजक िवकास मन्ऽालय

िशक्षा, ःवाःथ्य, सरसफाई, मिहला, युवा तथा खेलकूद,

६.

उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण

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

७.

भूिम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी

भूिम व्यवःथापन, गुठी व्यवःथापन, कृिष, पशुपंक्षी, सहकारी

मन्ऽालय

मन्ऽालय

मन्ऽालय

र तथ्या

सामािजक सुरक्षा, भाषा, सं ःकृित र ौम तथा रोजगार
जलवायु

र गिरवी िनवारण

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

ूदे शमा रहने मन्ऽालयह को कायर्िजम्मेवारी
१. मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय
िस.नं.

कायर्िजम्मेवारीह

१

ूदे श मिन्ऽपिरषद तथा मुख्यमन्ऽीको कायार्लय सम्वन्धी

२

ूदे श िभऽको शासन व्यवःथाको सामान्य िनदशन, िनयन्ऽण र स ालन

३

ूदे श सरकारको कायर्िवभाजन तथा कायर्स ालन

४

ूदे श सरकारको नीित तजुम
र् ा, ःवीकृित, कायार्न्वयन, अनुगमन र मूल्या न

५

ूदे श सरकारको कायर्सम्पादन िनयमावली तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

६

ूदे श मन्ऽालयह को कायर्को समन्वय, सुपिरवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्या न र िनयन्ऽण

७

ूदे श मिन्ऽपिरषद्का िनणर्यको कायार्न्वयन र अनुगमन

८

ूदे श मिन्ऽपिरषदमा पेश हुने िनयम र आदे शको तजुम
र् ा, ःवीकृित तथा ूमाणीकरण

९

ूदे शिभऽको राजनीितक, आिथर्क, सामािजक, शािन्त सुव्यवःथा एवं ूशासिनक
गितिविधह को अ ाविधक जानकारी र सम्बोधन

१०

मानवअिधकारको सं रक्षण र ूव र्न

११

सुशासन, ॅ ाचार िनयन्ऽण र ूशासन सुधार

१२

सं वैधािनक िनकाय तथा आयोग, ूदे श लोक सेवा आयोग र अन्य सं घीय तथा ूादे िशक
आयोगसं गको सम्पकर् र समन्वय

१३

सं घीय सरकारको ःवीकृित बमोिजम ि पक्षीय वा बहुपक्षीय ःतरमा भएका सिन्ध, सम्झौता
वा सहमित कायार्न्वयन

१४

ूदे श ूमुखको िनदशन कायार्न्वयन र ूितवेदन

१५

अन्तरूदे श पिरषद र सं घ तथा अन्य ूदे श र ःथानीय तहसं गको समन्वय र
अन्तरसम्वन्ध

१६

ूदे शःतरका आयोग तथा िनकायह को गठन एवम् स ालन र पदािधकारीह को िनयुिक्त
एवम् सेवा, सुिवधा सम्बन्धी नीित तथा कानूनको तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

१७

िनवार्चन कायर्मा सहयोग र समन्वय

१८

ूदे शःतरीय मानव सं शाधन िवकास योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

१९

ूदे श िनजामती सेवा र अन्य ूदे श सरकारी सेवा स ालन सम्बन्धी नीित, कानून तथा
मापदण्ड तजुम
र् ा एवम् कायार्न्वयन र अिभलेख व्यवःथापन
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२०

ूदे शःतरका सरकारी िनकायको सं गठन तथा व्यवःथापन सभक्षण र व्यवःथापन परीक्षण

२१

ूदे शःतरीय तालीम नीित तथा मापदण्ड िनधार्रण र ःतरीकरण तथा राि य र

२२

ूदे शःतरमा सावर्जिनक सेवा िवतरणको न्यूनतम मापदण्ड िनधार्रणन र सेवामाही सन्तुि

ूदे शःतरका तािलम केन्िसँगको सम्पकर् एवं समन्वय
सभक्षण तथा सेवा ूवाहको अनुगमन

२३

गाउँपािलका र नगरपािलकाको कमर्चारी र कायार्लयको व्यवःथा सम्बन्धी कानून तजुम
र् ा
२. आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय

िस.नं.
१

कायर्िजम्मेवारीह
ूदे श शािन्त सुरक्षा र सुव्यवःथा सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा तथा
कायार्न्वयन, िनयमन, सूचना सं कलन, मूल्या न र ूितवेदन तथा सं घसं गको समन्वय र
सहकायर्

२

अितिविश व्यिक्त, महत्वपूणर् भौितक सं रचना, सं वेदनशील सावर्जिनक ःथल तथा
समारोहको सुरक्षा

३

सं घीय र ूदे श सुरक्षा िनकायसं गको सम्पकर्, सम्बन्ध, सूचना आदान ूदान र समन्वय

४

सं घीय कानून बमोिजम ूदे श ूहरी सं चालन, व्यवःथापन र िनयमन

५

ूदे श िभऽको अपराध अनुसन्धान, सूचना सं कलन, रोकथाम, िनयन्ऽण तथा समन्वय

६

कानून, न्याय तथा ूदे श सभा मािमला सम्वन्धी

७

र् ा र ूमाणीकरण सम्वन्धी
ूदे शसभामा पेश हुने िबधेयक तजुम

८

अन्तरार्ि य सीमा क्षेऽमा हुने अपराध र गितिविधको सूचना सं कलन, िव ष
े ण र उपयोग
तथा अन्तरार्ि य सीमा सुरक्षामा सहयोग

९
१०

आधारभूत मानव अिधकारको सं रक्षण, नागिरक ःवतन्ऽताको रक्षा तथा ूब र्नमा सहयोग
ु ा तथा कैदीह को मानव
ूादे िशक कारागार तथा िहरासतको व्यवःथापन र सुरक्षा, थुनव
ु ा वा कैदीको
अिधकारको सं रक्षण र एकूदे शबाट अक ूदे शमा अिभयुक्त, थुनव
ःथानान्तरण सम्बन्धी

११

सामुदाियक ूहरी

१२

ूदे शिभऽको सडक सुरक्षा र शािफक व्यवःथापन

१३

ूदे शिभऽ न्याियक र अधर् न्याियक िनकायले गरे का फैसला कायार्न्वयन

१४

ूदे शिभऽका गैरसरकारी सं घ, सं ःथाह को अिभलेख र समन्वय

१५

गुनासो र िववाद व्यवःथापन

१६

सं घीय मापदण्ड बमोिजम हातहितयार, खरखजाना तथा िवंफोटक पदाथर्को िनयमन
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१७

फौजदारी कायर्िविध कानूनको कायार्न्वयन

१८

अपराध तथा यातना पीिडतको पुनःथार्पना र क्षितपूितर्

१९

िनवारक नजरबन्द र ःथानहद सम्बन्धी

२०

अन्तरूदे श सम्बन्ध

२१

सरकारी ूयोजनका लािग जग्गा अिधमहण तथा सम्पि

ूाि

सम्बन्धी ूादे िशक नीित

तथा कानुन तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन तथा जग्गा िववाद समाधान
२२

ःथानीय ूशासनको सन्चालन, व्यवःथापन र समन्वय

२३

पािरवािरक मािमला (िववाह, सम्पि

ु , धमर्पऽ
ु ी
हःतान्तरण, सम्बन्ध िवच्छे द, टु हरु ा, धमर्पऽ

ु पिरवार) सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड तजुम
उ रािधकार र सं यक्त
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन

२४

िवपद व्यवःथापन, जोिखम न्यूनीकरण र िवप
सं चालन, ःथानीय िवप
िवप

ूितकायर्, ूादे िशक िवप

कोषमा सहयोग, तथ्या

कोष ःथापना र

व्यवःथापन र अध्ययन तथा अनुसन्धान,

जोिखम क्षेऽ नक्शाँकन र बःती ःथानान्तरण सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून,

मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
२५

उपािध,सम्मान तथा िवभूषणको िसफािरस

२६

ूदे शःतरमा सावर्जिनक िबदा, उत्सव, उदीर् आािदको व्यवःथापन

२७

ूदे शःतरमा िदगो शािन्त व्यवःथापन तथा

न् बाट पीिडत तथा िवःथािपत व्यिक्तको

पुनःथापन सम्वन्धी
२८

सत्यिन पण तथा मेलिमलाप र वेप ा पािरएका व्यिक्त सम्वन्धी

२९

ु ीय सं चार माध्यम सं चालन सम्बन्धी नीित, कानून र मापदण्ड तजुम
ूदे शःतरको िव त
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन तथा अनुमित, इजाजत र नवीकरण

३०

ूदे शःतरमा तारयुक्त र ताररिहत ॄोडब्याण्ड पूवार्धारको िवकास, व्यवःथापन र िनयमन

३१

ूदे शःतरमा सूचना ूिविधको ूवधर्न, सूवना ूिविध पाकर्को िनमार्ण, स ालन र िनयमन

३२

ूदे श िभऽ टे िलसेन्टर सं चालन, व्यवःथापन र िनयमन

३३

ूदे शःतरका इन्टरनेट सेवा र अनलाइन तथा अन्य ूिविधमा आधािरत सं चार माध्यमको
दतार्, अिभलेख, अनुमित, निवकरण, अनुगमन र िनयमन

३४

साइवर सुरक्षा अनुगमन

३५

छापासं चार माध्यमको दतार्, अनुमित, आचार सं िहता िनधार्रण र अनुगमन, अिभलेखा न,
बगीर्करण, स ालन र िनयमन

३६

ूेस सूचना ूवाह, सूचना साममीको उत्पादन, ूकाशन र िवतरण
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३७

ौमजीिव स ारकमीर्ह को न्यूनतम पािरौिमक अनुगमन

३८

ूदे शःतरीय ूेस रिज ार सम्बन्धी

३९

केबुल िवतरणको इजाजत, नवीकरण र िनयमन

४०

सूचनाको हक सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

४१

चलिचऽ िनमार्ण, हल सं चालन तथा ूदशर्न अनुमित र िनयमन
३. आथर् तथा योजना मन्ऽालय

िस.नं.

कायर्िजम्मेवारीह

१

ूदे शको आिथर्क अवःथाको िव ष
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
े ण तथा आिथर्क नीितको तजुम

२

ूदे शःतरको आिथर्क ॐोतको बाँडफाँड, लगानी ूक्षेपण र िव ीय व्यवःथापन

३

ूदे शःतरको आिथर्क ःथाियत्व र मूल्यिःथरता सम्बन्धी नीित तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन

४

सं घको ःवीकृितमा वैदेिशक सहयोग, वैदेिशक ऋण र अनुदान ूाि , उपयोग, लेखा न र
ूितवेदन

५

ूदे शिःथत सरकारी सम्पि को एकीकृत िववरण र सरकारी वाँकी रकमको लगत तथा
असुलउपर

६

ूदे शःतरीय िवकास नीित, ूाथिमकता, आविधक तथा क्षेऽगत योजना र वािषर्क िवकास
कायर्बमको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र अनुगमन तथा मूल्या न

७

राि य तथा अन्तर ूदे श िवकास आयोजनाको समन्वय र सशतर् अनुदानको सदुपयोग

८

ूदे श राज

९

ूदे श सावर्जिनक खचर् सम्बन्धी नीितको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन तथा ःथानीय तह

सम्बन्धी नीित तथा कानुनको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

अनुदान
१०

सं घीय नीित अनु प सहिव ीयकरण

११

ूदे श आिथर्क कायर्िविध सम्वन्धी नीित तथा कानूनको िनमार्ण, कायार्न्वयन र िनयमन

१२

ूदे श िविनयोजन ऐन तथा ूदे शको बजेट तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, िनयमन र आिथर्क
अनुशासन

१३

ूदे श सं िचत कोषको सं चालन तथा व्यवःथापन र ूदे श लेखा िनयन्ऽण एवम् व्यवःथापन

१४

ूदे श पुरक अनुमान तथा पेँकी खचर् र ूदे श आकिःमक कोष सम्वन्धी

१५

ूदे श सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवःथापन

१६

ूदे शगत ि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 शुल्क, सवारी साधन कर, मनोर न कर, िव ापन कर, पयर्टन शुल्क,
कृिष आयमा कर, सेवा शुल्क, दःतुर र दण्ड जिरवाना सं कलन, बाँडफाँड र उपयोग
सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

१८

सं घीय कानुन अनुसार ूाकृितक ौोतबाट ूा

रोयल्टी र शुल्क सं कलन, िनयमन र

हःतान्तरण
१९

राज च ुहावट िनयन्ऽण सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन
र िनयमन

२०

सं घसं गको अन्तरसरकारी िव ीय सम्पकर्, सम्बन्ध र सहकायर्

२१

तथ्या , सूचना ूणाली तथा अिभलेख व्यवःथापन सम्बन्धमा ूादे िशक नीित, कानून,

मापदण्ड एवम् योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन तथा सं घ र ःथानीय तहसँग सहयोग,
समन्वय र सहकायर्

२२

बीमा र बीमा व्यवसायको सं चालन, व्यवःथापन, ूव र्न तथा िवःतार र िनयमन

२३

ूदे शःतरका सावर्जिनक सं ःथान, िव ीय सं ःथा, सिमित, ूित ान तथा कम्पनी आिदको
स ालन, व्यवःथापन, सुधार र िनयमन

२४

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

िस.नं.
१

कायर्िजम्मेवारीह
ु , िसं चाई, खानेपानी, जल उत्प
ूदे शःतरको उजार्, िव त

ूकोप (नदी तथा पिहरो)

व्यवःथापन सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीित, कानुन, मापदण्ड, गु योजना, योजना तथा
आयोजना िनमार्ण, कायार्न्वयन, स ालन, ममर्त सं भार, समन्वय र िनयमन

२

ु , िसं चाई तथा खानेपानी सम्वन्धी सेवाको गुणःतर र सेवा
ूदे शःतरमा उजार्, िव त
शुल्कको आधार िनधार्रण र िनयमन

३

ु , िसं चाई सेवा िबःतारमा िनजी क्षेऽको सहभािगता र लगानी ूव र्न सम्बन्धी
उजार्, िव त
नीित तथा मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन

४

राि य जलॐोत नीित र सं घीय योजना बमोिजम ूदे श सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी
आयोजनाको पिहचान, िनमार्ण, सं चालन, सम्भार र व्यवःथापन

५

ूदे शिभऽको जलौोत उपयोग तथा नदी सं रक्षण सम्बन्धी योजना तथा गु

योजना

तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र अनुगमन तथा मुल्या न
६

ूदे शिभऽको जलॐोत उपयोग हुने आयोजनाह को अध्ययन, सवक्षण, तयारी, कायार्न्वयन,
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अनुगमन र स ालनमा समन्वय
७

ूदे शःतरमा जलाधार सं रक्षण तथा जलउपयोग नीितको तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन, ूिविध
िवकास र व्यवःथापन

८

मौसम र जलमापन स ार स ाल व्यवःथापन

९

ु सम्बन्धी ूयोगशाला व्यवःथापन
जलगुण तथा वायूगण

१०

ूदे शःतरको यातायात

सम्बन्धी

नीित, कानून, मापदण्ड

र

योजनाको

तजुम
र् ा

तथा

कायार्न्वयन, अध्ययन अनुसन्धान र िनयमन
११

ूदे शिभऽको सवारी दतार् र नवीकरण, चालक अनुमित र नवीकरण

१२

ूदे शिभऽ सावर्जिनक यातायातको

ट अनुमित, मापदण्ड, गुणःतर र भाडा दर िनधार्रण र

अनुगमन तथा िनयमन
१३

वातावरणमैऽी, अपा तामैऽी र लै ि कमैऽी यातायात ूणालीको ूव र्न

१४

ूदे श तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी ूदुषण िनयन्ऽण सम्बन्धी योजना िनमार्ण र
कायार्न्वयन

१५

रज्जुमागर्, जलमागर् लगायतका वैकिल्पक यातायात ूिविधको ूव र्न, सम्भाव्यता अध्ययन,
आयोजना कायार्न्वयन, स ालन र व्यवःथापन

१६

ूदे श लोकमागर् सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा र िनमार्ण, ःतरो ित,
ममर्त सम्भार, तथ्या

व्यवःथापन, सडक ूिविध सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, यातायात

सुरक्षा, कायार्न्वयन र िनयमन
१७

ूदे शःतरका सरकारी कायार्लयह को भौितक व्यवःथापन र िनमार्ण सम्बन्धी नीित,
कानून, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

१८

ूदे शिभऽको सहरी िवकास योजना तजुम
र् ा, सहरी पूवार्धार िनमार्ण, स ालन, ममर्त सं भार र
आवास तथा भवन सम्बन्धी योजनाह को कायार्न्वयन र मागर् िनदशन

१९

ूदे शिभऽ उपयुक्त भवन िनमार्ण ूिविधको ूव र्न

२०

ूदे शःतरमा राि य भवन सं िहताको कायार्न्वयन र िनयमन

२१

ूदे शको राजधानी र ूादे िशक सहरको िवकास, योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, सं योजन र
पूवार्धार िनमार्ण

२२

सुरिक्षत बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीित तजुम
र् ा र कायार्न्वयन
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५. सामािजक िवकास मन्ऽालय
िस.नं.
१

कायर्िजम्मेवारीह
ूदे शःतरको िव िव ालय तथा उच्च िशक्षा सम्वन्धी नीित, कानुन तथा मापदण्ड तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन

२

शैिक्षक परामशर् सेवाको मापदण्ड िनधार्रण, अनुमित तथा िनयमन

३

ूदे शःतरमा पुःतकालय, सं महालय, अिभलेखालय सम्वन्धी नीित, कानुन तथा मापदण्ड
तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

४

ूादे िशक िशक्षा, ूािविधक तथा व्यवसाियक तािलम र छाऽवृि
तथा मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन र िनयमन तथा पा

बम, पा

सम्वन्धी नीित, कानुन
पुःतक तथा पा

सामामी िनमार्ण, उत्पादन र िवतरण
५

ूदे शःतरको मानव सं साधनको आवँयकता ूक्षेपण तथा शैिक्षक योजना िनमार्ण र
कायार्न्वयन

६

ूदे शःतरमा िव ालय

तहको

िशक्षकको

सेवा

शतर्, योग्यता, क्षमता

र

िशक्षक

व्यवःथापनको मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन
७

माध्यिमक तहको परीक्षा व्यवःथापन

८

ूदे शःतरमा ूाि क अनुसन्धान तथा शैिक्षक तथ्या

९

ःवाःथ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा,

व्यवःथापन

कायार्न्वयन र िनयमन
१०

ूदे शःतरमा आवँयक पन ूवर् नात्मक, ूितकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुनःर् थापनात्मक
ःवाःथ्य सेवाको व्यवःथापन

११

ःवाःथ्यसेवा सम्वन्धी ूदे शःतरीय ूाि क, व्यवसाियक र पेसागत सं घ सं ःथाको दतार्,

१२

ूदे शःतरीय ःवाःथ्य सेवाको गुणःतर िनधार्रण, अनुगमन र िनयमन

१३

राि य मापदण्ड बमोिजम औषधीजन्य तथा ःवाःथ्य ूिविध सम्वन्धी साममीको उत्पादन

स ालन अनुमित र िनयमन

तथा सं चय, अिधकतम खुिा मूल्य िनधार्रण, अिन्तम िबसजर्न, गुणःतर तथा मापदण्ड िनधार्रण
र त्यःता साममी उत्पादन गन उ ोगको दतार्, स ालन, अनुमित र िनयमन
१४

राि य मापदण्ड अनु प अःपताल, निसर्

होम, िनदान केन्ि, उपचार केन्ि र अन्य ःवाःथ्य

सं ःथा तथा ूयोगशालाको दतार्, स ालन, अनुमित र िनयमन
१५

खानेपानी, ध्विन र हावाको गुणःतर अनुगमन तथा लेखाजोखाको ढाँचा िनमार्ण एवं
गुणःतरको मापदण्ड िनधार्रण र कायार्न्वयन
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१६

राि य मापदण्ड

बमोिजम

ःवाःथ्य

बीमा

लगायतका

सामािजक

ःवाःथ्य

सुरक्षा

कायर्बमको व्यवःथापन तथा िनयमन
१७

ूदे शःतरीय ःवाःथ्य क्षेऽको मानवॐोत िवकास र व्यवःथापन

१८

औषधी िनगरानी (Pharmacovigilance), औषिधको उिचत ूयोग र सुआम जीविनरोधक
ूितरोध (Antimicrobial Resistance) न्युनीकरण

१९

खोप र पिरवार िनयोजन

२०

सं वेदनशील औषधी तथा अन्य ःवाःथ्य साममी खिरद तथा आपूितर् व्यवःथापन

२१

ूदे शःतरमा ःवाःथ्य सेवा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान तथा सूचना ूणाली, ःवाःथ्य
लेखा प ितको सं ःथागत व्यवःथापन, सूचना ूवाह

२२

ूदे शःतरीय जनःवाःथ्य िनगरानी (पिब्लक हेल्थ सभलेन्स) व्यवःथापन

२३

सूितर्, मिदरा र लागुपदाथर्जन्य वःतुको मापदण्ड, िनयन्ऽण तथा िनयमन

२४

ःवाःथ्य क्षेऽमा आपत्कालीन अवःथा, िवप

र महामारी व्यवःथापन, आकिःमक ःवाःथ्य

सेवा ूवाह, आपतकालीन अवःथाका लािग औषधी तथा औषधीजन्य साममीको ूादे िशक
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

आयुविदक, युनानी, आम्ची, होिमयोप्यािथक, ूाकृितक िचिकत्सा लगायतका अन्य ूचिलत
परम्परागत ःवाःथ्य उपचार सेवा सम्वन्धी ूदे शःतरीय मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन,
अनुगमन र िनयमन

२९

ूदे शःतरको खानेपानी सरसफाइ तथा ःवच्छता सम्बन्धी ूदे िशक नीित, कानून तथा
मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन, सेवाको शुल्क िनधार्रण, योजना, आयोजना कायार्न्वयन तथा
स ालन, सं भार र िनयमन

३०

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा िवःतारमा िनजी क्षेऽको सहभािगता ूव र्न सम्बन्धी नीित
तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

३१

सवर्साधारणलाइ ःवच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाइ तथा ःवच्छतामा

३२

जनसं ख्या, बसाइसराइ र पिरवार िनयोजन सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानुन तथा योजना

िपछडीएका वगर्को पहुँच सुिनि तता

तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, सूचना ूणालीको ःथापना र
स ालन, क्षमता अिभवृि

र राि य सं ःथाह सँगको सम्पकर् र समन्वय
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३३

मिहला हक सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन

३४

लै ि क िहं सा, मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार सम्वन्धी नीित तथा कायर्योजना तजुम
र् ा र
कायार्न्वयन तथा अन्तराि य सिन्ध, सम्झौता र ूितव ताको कायार्न्वयन, िनरोधात्मक र
सं रक्षणात्मक उपाय र पुनःथापन

३५

मिहला सशिक्तकरण तथा लै ि क समानता सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान

३६

लिगक उ रदायी वजेट र लै ि क पिरक्षण

३७

बाल बािलकाको हकिहत सं रक्षण सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना
तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन, अध्ययन, अनुसन्धान, बालमैऽी शासकीय ूवन्ध र सेवा
ूवाह, बाल उ ार कोष व्यवःथापन र बाल सुधार तथा पुनःथार्पना

३८

ूदे शःतरमा ज्ये

नागिरक, अपा ता भएका व्यिक्त र अशक्त, बाल बािलकाका र मिहला

सम्बन्धी कायर्ह को अनुगमन तथा मूल्या न
३९

समाजकल्याण र सं घसःथा सम्वन्धी कायर्ह को अनुगमन तथा मूल्या न

४०

युवासम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानुन तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन, युवा
वै ािनक ूोत्साहन

४१

खेलकूद सम्वन्धी ूादे िशक नीित, कानुन तथा मापदण्ड िनधार्रण, कायार्न्वयन र िनयमन,

४२

खेलकूद ूशासन र सं घसं ःथाको समन्वय र िनयमन

४३

राि य र ूादे िशक खेलकुद ूितयोिगता तथा कायर्बम आयोजना र सहभािगता

४४

लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, गिरब, जे

खेलकूद तथा खेलकूद पूवार्धारको िवकास र ूव र्न

नागिरक लिक्षत आवास सम्बन्धी नीित, मापदण्ड तथा

योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन
४५

सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून तथा मापदण्डको िनमार्ण तथा

कायार्न्वयन, कोष व्यवःथापन, िनयमन, राि य र ूादे िशक िनकाय तथा सं घ सं ःथासँग
सम्पकर्, समन्वय र सहकायर्

४६

ूदे शिभऽ रोजगारी ूव र्न सम्बन्धी नीित, योजना, कायर्बम तथा मापदण्ड तजुम
र् ा तथा
कायार्न्वयन र ःथानीय सरकारसं ग समन्वय

४७

िव सम्पदा सूचीमा परे का ःमारक र पुराताित्वक महत्वका ःथल सम्बन्धी

४८

भाषा, िलिप सं ःकृित, लिलतकला र धमर्को सं रक्षण र ूयोग सम्वन्धी ूादे िशक नीित,
कानुन, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

४९

ऐितहािसक, धािमर्क, साँःकृितक एवं कला र वाःतु कलात्मक
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ि कोणले महत्व बोकेका

ूादे िशकःतरका दरवारह को सं रक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यवःथापन
५०

ूादे िशकःतरमा सं महालयको ःथापना, स ालन तथा व्यवःथापन

५१

ूदे शःतरका पुराताित्वक महत्वका ःथल, ऐितहािसक र धािमर्क सांःकृितक सम्पदा, ूािचन
ःमारक, सं महालय, साःकृितक धरोहर सम्वन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा,

कायार्न्वयन र िनयमन एवम् सं रक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा पुनिनर्मार्ण
५२

धमर्, परम्परा र गुठी अन्तगर्त चिलआएका िविभ

जाऽा, पवर्ह को स ालन र व्यवःथापन

५३

सं ःकृितको िवकास सम्वन्धी नीित तथा कानुन तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

५४

रोजगार ूव र्न सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन

५५

ौिमक एवं ौिमकको सामािजक सुरक्षा तथा शे ड युिनयन सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून,
मापदण्ड र िनयमन

५६

ौमशिक्त, ौम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र ौमशिक्त योजना

५७

औ ोिगक िववाद समाधान, ौम सम्बन्धमा सुधार र न्याियक िन पण

५८

कायर्ःथल सुरक्षा, कारखाना िनरीक्षण तथा िनयमन
६. उ ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्ऽालय
कायर्िजम्मेवारीह

िस.नं.
१

व्यापार/बािणज्य र बजार ूितंपधार् सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानुन, मापदण्ड तथा
योजनाको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन एवम् िनयमन र िसिन्डकेट तथा काटिलङ िनयन्ऽण

२

ूादे िशक व्यापार सम्बन्धी पूवार्धार िनमार्ण, ूव र्न, सहजीकरण, बजार अनुगमन, समन्वय,
तथ्या

ूणाली, बौि क सम्पि

सं रक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान र िनयमन

३

ढु वानी/पिरवहन ूणाली तथा काग व्यवःथापन

४

नेपाल सरकारको सहमितमा आिथर्क तथा औ ोिगक िवषयका करारजन्य सम्झौता

५

व्यापािरक फमर्ह को दतार्¸ नवीकरण, खारे जी र िनयमन

६

खानी तथा खनीज पदाथर्को अन्वेषण सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड र योजना
तजुम
र् ा तथा कायार्न्वयन र िनयमन एवम् पूवार्धार िवकास, अनुसन्धान, सवक्षण, लगत

सं कलन, अिभलेखा न, अन्वेषण, उत्खनन, ूादे िशक ूयोगशालाको ःथापना तथा स ालन र
सं घसं ग समन्वय
७

भौगिभर्क अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्सा सम्बन्धी

८

कलकारखाना र औ ोिगकीकरण सम्वन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड र योजना तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन
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९

उ ोग दतार्, अनुमित, नवीकरण एवम् खारे जी र औ ोिगक िवकास तथा औ ोिगक
व्यवसायको ूवधर्न र िनयमन

१०

ूदे शःतरको उ ोग क्षेऽको भौितक पूवार्धार िवकास सम्वन्धी योजना तजुम
र् ा र
कायार्न्वयन तथा औ ोिगक क्षेऽ र िवशेष आिथर्क क्षेऽको ःथापना, स ालन र िवःतार

११

औ ोिगक वःतुको िनयार्त ूव र्न

१२

सावर्जिनक सेवा, अत्यावँयक सेवा र वःतु आपूितर् सम्वन्धी नीित, कानून तथा मापदण्ड
तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

१३

उपभोक्ता हक अिधकार सं रक्षण तथा ूव र्न, उपभोक्ता जागरण कायर्बम तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन तथा अनुगमन

१४

मूल्य र कालोबजारी तथा कृिऽम अभाव िनयन्ऽण एवं िनयमन

१५

सं घीय मापदण्ड अनुसार ः

१६

उपभोक्ता अदालत गठन र स ालन

१७

अत्यावँयक वःतुह को ूादे िशक माग र आपूितर् सम्वन्धी सूचना सं कलन, िव ष
े ण,

ाण्डडर् वगीर्करण, गुणःतर परीक्षण र िनयमन

ूक्षेपण र आपूितर् व्यवःथा, मौज्दातको व्यबःथा र आपूितर्मा अन्तरूादे िशक र ःथानीय
तहबीच समन्वय
१८

लिक्षत क्षेऽ र वगर्का लािग वःतु र सेवामा ूादे िशक अनुदान र िनयमन

१९

करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन र िनयमन

२०

सं घसँगको समन्वयमा कम्पनी ःथापना सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुम
र् ा तथा
कायार्न्वयन, िनयमन र कम्पनी ूशासन

२१

दामासािहमा परे का उ ोग, व्यवसाियक कम्पनी तथा फमर् व्यवःथापन सम्बन्धी नीित
कानून, मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

२२

ूदे शःतरमा हािनकारक पदाथर्ह को िनयमन तथा व्यवःथापन

२३

ूदे शःतरमा इन्धनको गुणःतर अनुगमन

२४

सं घीय कानुन बमोिजम क्यािसनो तथा िच ा दतार्, अनुमित र िनयमन सम्बन्धी

२५

ूदे शिभऽका उ ोगह

र साना, मझौला, घरे ल ु तथा लघु उ ोगह

ःथापना र ूव र्न

सम्बन्धमा नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
२६

औ ोिगक तथा व्यापार ूदशर्नीको आयोजना तथा व्यवःथापन

२७

उ ोगमा ौममूलक ूिविध र ःवदे शी ौिमकको उपयोग

२८

ःवरोजगारका लािग उ मशीलता िवकास, ूिशक्षण, सहुिलयत कजार् र व्यवसाय ूव र्न
सहायता
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२९

ूादे िशक पयर्टन िवकासको नीित, कानून, मापदण्ड र योजना िनमार्ण, पुवार्धार िवकास,
ूव र्न र िनयमन

३०

पयर्टक ूहरी व्यवःथापन

३१

पयर्टकीय होटल, िरसोटर् , लज, शाभल तथा शे िक

एजेन्सी, गाईड, यार्िफ्ट

आिदको दतार्,

अनुमित, नवीकरण र िनयमन
३२

ूदे शःतरमा वन क्षेऽको नीित, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

३३

वन्यजन्तु र वन पैदावार ओसारपसार सम्वन्धी िनयमन र अपराध िनयन्ऽण

३४

वन, वनःपित, वन्यजन्तु र जैिवक िविवधता सम्बन्धी ूादे िशक सङ्महालय व्यवःथापन

३५

ूदे शःतरमा सं रक्षण क्षेऽ र चरन क्षेऽको व्यवःथापन

३६

हा ीसार तथा िचिडयाखानाको व्यवःथापन

३७

जिडबुटी खेती ूिविध ूवर् न, िवःतार तथा बजारीकरण सम्बन्धी नीित तथा कानून तजुम
र् ा,
तथा कायार्न्वयन र िनयमन, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यांक सं कलन

३८

वन तथा वातावरण सम्बन्धी िबषयमा ूािविधक सूचना तथा सेवा ूबाह

३९

वन अितबमण तथा वन डढे लो िनयन्ऽण तथा रोकथाम सम्वन्धी नीित, समन्वय र
सहयोग

४०

ूदे शःतरका वनःपित उ ान तथा हवरीयमह को व्यवःथापन र वनःपित पिहचान तथा
अिभलेखीकरण सम्वन्धी नीित र व्यवःथापन

४१

ूदे शःतरमा जैिवक िविवधताको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवःथपन, िनयमन, सं रक्षण एवम्
लाभांश बाँडफाँड

४२

ूदे शःतरमा जलाधार सं रक्षण तथा जलउपयोग नीित, ूिविध िवकास, व्यवःथापन

४३

ूदे शिभऽ भूःखलन िनयन्ऽण

४४

ूदे शःतरमा वातावरणीय सं रक्षण तथा ःवच्छता सम्बन्धी ूिविध िवकास र व्यवःथापन

४५

ूदे शःतरमा वातावरण सम्वन्धी नीित, कानुन, मापदण्ड, योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन

४६

ूदे शःतरमा वातावरणीय सूचना ूणालीको ःथापना

४७

ूदे शःतरमा वातावरणीय जोिखमका लािग तयारी तथा उ ार

४८

ूदे शःतरमा वातावरणीय ूयोगशालाको ःथापना, स ालन र व्यवःथापन

४९

ु ीय लगायत ूदुषणको मापदण्ड
ूदे शःतरमा ठोस, वायु, तरल, जल, ध्विन तथा िब त
िनधार्रण, कायार्न्वयन, अनुगमन र िनयन्ऽण

५०

ूदे शःतरमा न्यून कावर्नमुखी तथा वातावरणमैऽी िवकास ूिबया र हिरत क्षेऽ ूव र्न
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५१

ूदे शःतरमा वातावरणीय सं रक्षण क्षेऽ तथा ूाकृितक सम्पदाको सं रक्षण र सम्व र्न

५२

ूदे शिभऽ वातावरणीय क्षेऽको अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अिभबृि , वातावरणीय सुशासन
तथा परीक्षण

५३

भूपिरिध क्षेऽ तथा वन क्षेऽको पिहचान, बगीर्करण, सं रक्षण र व्यवःथापन

५४

सं रक्षण क्षेऽ पिहचान र व्यवःथापकीय प ित िनधार्रण

५५

अन्तरूदे शीय नदी उकास तथा सडक िकनार वृक्षारोपण व्यवःथापन

५६

वृक्षारोपणको लािग िदगो तथा गुणःतरीय बीउ उत्पादन, बीउबगचा ःथापना र व्यवःथापन

५७

ूदे शिभऽ वृक्षारोपण तथा सम्भार सम्वन्धी नीित, कानुन तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन
र िनयमन

५८

ूदे शिभऽ जिडबुिट तथा अन्य गैरका

५९

वन्यजन्तु र चराच ु

वन पैदावार सम्बन्धी व्यवःथापन

ी सम्वन्धी ूादे िशक नीित, कानुन तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र

िनयमन
६०

ूदे शःतरमा िव ान ूिविधको िवकास तथा िवःतार, सो सम्बन्धी तथ्या

सं कलन, ूशोधन

र सवक्षण र जनशिक्त िवकास र उपयोग
६१

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

६२

िव ान सं महालय र प्लानेटोिरयमको ःथापना, स ालन र व्यवःथापन
७. भूिम, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय

िस.नं.
१

कायर्िजम्मेवारीह
कृिष, पशु िवकास तथा खा

पोषण सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड र योजना

तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन
२

कृिष तथा पशुपंछीजन्य रोग, िकरा एवं महामारी िनयन्ऽण

३

कृिष औ ोिगकीकरण र पशुपन्छी उ ोग व्यवसायको िवकास तथा ूब र्न

४

कृिष तथा पशु यािन्ऽकीकरण र उ त औजार िवकास तथा िवःतार

५

कृिष तथा पशुरोग िनदान ूयोगशाला व्यवःथापन र िनयमन

६

कृिषउपज, कृिषजन्य बःतु, पशुपन्छी, पशुपन्छीजन्य पदाथर् र पशु उत्पादन साममी तथा
िबउिबजन एवम् न

सम्बन्धी सेवा र ूिविधको गुणःतर िनधार्रण, सम्ब ता िनधार्रण,

ःतरीयकरण, ूमाणीकरण र िनयमन
७

ूादे िशक खा

सुरक्षा, खा

अिधकार, खा
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सम्ूभ ुता र खा

गुणःतर

८

कृिष तथा पशुपन्छी एवं खा
ूव र्न, तथ्या

९

ूिविध सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान एवम् िवकास तथा

ूणालीको व्यवःथापन र ॐोत सं रक्षण

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 पशुपन्छी बीमा सम्वन्धी नीित तथा योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

१३

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

१४

राि य नीित र मापदण्ड बमोिजम पाराभेटको दतार्, अनुमित, नवीकरण, खारे जी र िनयमन

१५

सामुिहक खेती तथा कृिष करार खेतीको कायार्न्वयन र ूब र्न

१६

चरन तथा खकर् सम्बन्धी ूादे िशक नीित तथा कानून तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

१७

कृिषजन्य र पशुपन्छीजन्य औषिध, िबषािद र सूआम पोषणतत्वयुक्त बःतुको उपयोग र
व्यवःथापन सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन तथा
उत्पादन, उपयोग र िबबी िवतरणको अनुमित, अनुगमन र िनयमन

१८

भूिम व्यवःथापन, भूिम ूशासन र जग्गा नापजाँच, भूिमसुधार, भू-उपयोग तथा चक्लाबन्दी
सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून तथा मापदण्डको तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

१९

िनजी, सरकारी तथा सावर्जिनक जग्गाको ूादे िशक अिभलेख व्यवःथापन

२०

जग्गादतार्, रिज ेशन, जग्गाधनी ूमाण पुजार्, दािखल खारे ज, ःवािमत्व हःतान्तरण सम्बन्धी
नीित तथा मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

२१

सं घीय सरकारबाट ूा

हुने नक्सा, भौगोिलक सूचना र अिभलेख तथा ूदे शिभऽको

नापनक्सा र अिभलेखको व्यवःथापन
२२

नाप नक्साका िनयन्ऽण िवन्दुह को स ाल ःथापना

२३

बमब िक ा नापी र भूिम लगत सम्वन्धी मापदण्ड र कायार्न्वयन

२४

भूिमिहन सुकुम्वासी, दिलत, मुक्त कमैया, हिलया, हरवा चरवा आिद वगर्को बसोबास,

जीिवकोपाजर्न र पुनःःथापना सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन

२५

सरकारी जग्गा भाडामा िदने सम्बन्धी नीित, कानून तथा मापदण्ड तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र
िनयमन
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२६

सुरिक्षत बसोवास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीित कायार्न्वयन

२७

गुठी तथा गुठीजग्गा व्यवःथापन सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड तथा योजना तजुम
र् ा,
कायार्न्वयन र िनयमन तथा गुठी तथा गुठी जग्गाको सं रक्षण, अिभलेख व्यवःथापन र
सं घीय तथा ःथानीय तहसँग समन्वय

२८

गिरवी िनवारण सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानून, मापदण्ड एवम् योजनाको तजुम
र् ा,

कायार्न्वयन र िनयमन तथा अध्ययन, अनुसन्धान, सवक्षण, सूचना सं कलन, गिरब घरपिरवार
पिहचान, सामािजक सुरक्षा र सं रक्षण

२९

सहकारी सं ःथा, सहकारी सं घ तथा सहकारी बक सम्बन्धी ूादे िशक नीित, कानुन तथा
मापदण्डको तजुम
र् ा र कायार्न्वयन, स ालन अनुमित, िनयमन, तथ्या

व्यवःथापन र

अध्ययन अनुसन्धान
३०

सहकारी बचत तथा ऋण पिरचालन सम्बन्धी ूादे िशक मापदण्ड िनधार्रण र िनयमन

३१

सहकारी सम्बन्धमा सं घीय, अन्तरूादे िशक र ःथानीय तहका सं घ सं ःथासँग समन्वय र
सहकायर्

३२

सहकारी क्षेऽको िवकास तथा ूव र्न, क्षमता अिभवृि

90

र पिरचालन

पिरच्छे द Ñ ११

ूदे शमा रहने मन्ऽालयह को सं गठनात्मक ःव प
१. ूदे श मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय

सिचवालय

मुख्यमन्ऽी

उपसिचव (ू)- १, कम्प्यु.अपरे टर- १

ूमुख सिचव
सिचव रा.प.िविश
शा.अ (ू.)- १, कम्प्यु.अप.- १

बैठक तथा ूशासन

कानून तथा सं वध
ै ािनक मािमला

रा.प.ूथम(ू.)- १

रा.प.ूथम (कानून)- १

सिचव

सिचव

ना.स. (ू.)/क.अ.- १

ना.सु. (ू.)/क.अ.- १
ूशासन तथा योजना शाखा

कानून शाखा

उपसिचव रा.प.ि .(ू.) - १

उपसिचव (कानून) - १

शा.अ.रा.प.तृ.(ू.) - १

क.अप.- १

सं घ, ूदे श तथा ःथानीयतह

ना.सु. (ू.)/क.अ. १

समन्वय शाखा

उपसिचव रा.प.ि .(ू.) - १

मिन्ऽपिरषद बैठक शाखा

उपसिचव रा.प.ि

शा.अ.रा.प.तृ. (ू.) Ñ १

(ू.). - १

ना.सु. (ू.)/क.अ. १

शा.अ.रा.प.तृ.(ू.) Ñ १

स.स. रा.प.ूथम (ू)-

कम्प्यु.अिधकृत - १

1

स.स.रा.प.ूथम (कानून)-

१

१

उ.स.रा.प.ि .(ू)-

५

शा.अ.रा.प.तृतीय-

५

उ.स.(कानुन)रा.प.ि .-

ले .अ. रा.प.तृ Ñ १

इिन्जिनयर (िसिभल)- १

दरवन्दी सारांश
ूमुख सिचव-

१

कम्प्यु.अिधकृत/इिन्ज.-

२

इिन्जिनयर-

१

लेखा अिधकृत-

ना.सु./क.अपरे टर-

१
८

--------------

ना.सु. (ू.)/क.अ. १

ह.स.चा.- ४, का.स.- ४

सूचना तथा सं चार समन्वय शाखा

उपसिचव रा.प.ि .(ू.) - १
शा.अ.रा.प.तृ. - १

कम्प्यु.इिन्जिनयर/अिधकृत - १
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जम्मा‐

२६

१. ूदे श मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको दरवन्दी तेिरज
ब.सं .

पद

सेवा

समूह

ौे णी/तह

दरबन्दी सं ख्या

१)

ूमुख 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.तृतीय

५

७)

लेखा अिधकृत

ूशासन

लेखा

रा.प.तृतीय

१

८)

इिन्जिनयर

इिन्ज

िसिभल

रा.प.तृतीय

१

९)

कम्प्यूटर

िविवध

रा.प.तृतीय

२

१०)

नायव सुब्बा/ क.अपरे टर

ूशासन

रा.प.अनं.ूथम

८

अिधकृत/इिन्ज.

सामान्य ूशासन

जम्मा

२६

११)

हलुका सवारी चालक

ौे णीिवहीन

४

१२)

कायार्लय सहयोगी

ौे णीिवहीन

४

नोट:- उपयुक्त
र् अनुसारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ ।
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सिचवालय

मन्ऽी

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १, ना.सु -1

ूदे श सिचव

सहसिचव रा.प.ूथम (ू.)- १
ना.सु. (िपए)- १

योजना तथा िवपद व्यवःथापन महाशाखा
उपसिचव रा.प.ि तीय (ू.)- १

योजना शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

ना.सु.- १, कम्प्यु.अपरे टर- १

िवपद व्यवःथापन शाखा
शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

ना.सु.- १, कम्प्यु.अपरे टर- १

आिथर्क ूशासन शाखा
ले.अ.रा.प.तृतीय(लेखा)- १
ले.पा.- १

ूशासन तथा सुरक्षा समन्वय महाशाखा
उपसिचव रा.प.ि तीय (ू.)- १

कानून तजुम
र् ा महाशाखा

उपसिचव रा.प.ि तीय (कानून)- १
कानून तजुम
र् ा तथा फैसला कायार्न्वयन
शाखा

ूशासन शाखा

कानून अिधकृत रा.प.तृतीय- १

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

ना.सु.- १, कम्प्यु.अपरे टर- १, खिरदार- १

ूहरी ूशासन तथा कारागार व्यवःथापन शाखा
शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- 1

कम्प्यु अपरे टर- १
ना.सु.- १

दरवन्दी सारांश

ूदे श सिचव रा.प.ू.(ू)

कम्प्यु.अपरे टर- १

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

२

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)

६

१

ले.पा

१
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१

ना.सु./कम्प्यु.अपरे टर

१२

जम्मा

२६

खिरदार

ह.स.चा.- २, का.स.- ४

१

लेखा अिधकृत

कानून अिधकृत

ना.सु./कम्प्यु अपरे टर- १

१

उपसिचव रा.प.ि .(ू.)

उपसिचव रा.प.ि .(कानून)

शािन्त सुरक्षा तथा सूचना समन्वय शाखा

सं ख्या

१

२. आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज
ब.सं .

पद

सेवा

१

ूदे श सिचव

ूशासन

२

उपसिचव

ूशासन

३

उपसिचव

न्याय

४

शाखा अिधकृत

ूशासन

५

लेखा अिधकृत

ूशासन

६

कानून अिधकृत

न्याय

७

नायव
सुब्बा/क.अपरे टर

ूशासन

८

लेखापाल

ूशासन

९

खिरदार

ूशासन

समूह

ौे णी/तह

११

हलुका सवारी
चालक
कायार्लय सहयोगी

सं ख्या

सम्बिन्धत मन्ऽालय

रा.प.ूथम

१

नेपाल सरकार

रा.प.ि तीय

२

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

रा.प.ि तीय

१

रा.प.तृतीय

६

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

लेखा

रा.प.तृतीय

१

महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

कानून

रा.प.तृतीय

१

सामान्य

रा.प.अनं.

ूशासन

ूथम

सामान्य
ूशासन
कानून
सामान्य
ूशासन

लेखा

रा.प.अनं.
ूथम

सामान्य

रा.प.अनं.

ूशासन

ि तीय

जम्मा
१०

दरबन्दी

१२

कानून न्याय तथा सं सिदय
व्यवःथा मन्ऽालय

कानून न्याय तथा सं सिदय
व्यवःथा मन्ऽालय
सामान्य ूशासन मन्ऽालय

१

महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय

१

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

२६
ौे णीिवहीन

२

ौे णीिवहीन

४

नोट:- उपयुक्त
र् अनुसारका 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

सुब्बा(ू)-१

ूदे श सिचव
राजपऽाँिकत ूथम ौे णी-

१

ना.सु.(ू)- १

ूशासन महाशाखा

उपसिचव रा.प.ि तीय(ू.)-1

आिथर्क नीित तथा राज

योजना तथा बजेट महाशाखा

महाशाखा

उपसिचव रा.प.ि तीय (राज )-1

उपसिचव रा.प.ि तीय
(राज )-1

ूशासन शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

ना.सु. (ू.)/कम्प्यु.अपरे टर- १,
खिरदार- १

योजना शाखा

आिथर्क नीित तथा योजना
शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय(राज )- १

ना.सु (राज )/कम्प्यु.अपरे टर)- १

शा.अ.रा.प.तृतीय(राज )- १
ना.सु (राज )/कम्प्यु.अपरे टर)१

आिथर्क ूशासन शाखा

बजेट शाखा

ले.अ.रा.प.तृतीय(ले खा)- १

शा.अ.रा.प.तृतीय(राज )- १

ले .पा.- १

ना.सु (राज )/कम्प्यु.अपरे टर)- १

राज

तथा िवि य हःतान्तरण
शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय(राज )- 1
ना.सु (राज )/कम्प्यु.अपरे टर)- १

कानून शाखा

कानून अिधकृत रा.प.तृतीय- १

ह.स.चा.- ४, का.स.- ५

दरवन्दी सारांश
ूदे श सिचव रा.प.ूथम (ू)-

१

उपसिचव रा.प.ि

२

(राज )-

उपसिचव रा.प.ि .(ू.)-

१

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)-

२

शा.अ.रा.प.तृतीय (राज .)-

४

कानुन अिधकृत -

१

ले खा अिधकृत -

१

ले खापाल-

१

ना.सु. (ू.)-

३

ना.सु (राज )/कम्प्यु.अपरे टर)-

४

खिरदार-

१

जम्मा-

२१

जम्मा‐ ४7 + ११
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३. अथर् तथा योजना मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज
ब.सं .

पद

सेवा

१

ूदे श सिचव

ूशासन

२

उपसिचव

ूशासन

३

उपसिचव

ूशासन

४

शाखा अिधकृत

ूशासन

५

शाखा अिधकृत

ूशासन

६

लेखा अिधकृत

ूशासन

७

कानून

अिधकृत

न्याय

समूह

ौे णी/तह

ूा/अूा

दरबन्दी
सं ख्या

सम्बिन्धत मन्ऽालय

रा.प.ूथम

अूा

१

नेपाल सरकार

रा.प.ि तीय

अूा

१

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

रा.प.ि तीय

अूा

२

अथर् मन्ऽालय

रा.प.तृतीय

अूा

२

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

राज

रा.प.तृतीय

अूा

४

अथर् मन्ऽालय

लेखा

रा.प.तृतीय

अूा

१

सामान्य
ूशासन
राज
सामान्य
ूशासन

कानून
सामान्य

रा.प.तृतीय

अूा

१

रा.प.अनं.ूथम

अूा

३

महालेखा िनयन्ऽक
कायार्लय
कानून न्याय तथा सं सिदय
व्यवःथा मन्ऽालय

८

नायव सुब्बा

ूशासन

९

लेखापाल

ूशासन

लेखा

रा.प.अनं.ूथम

अूा

१

ूशासन

राज /िविवध

रा.प.अनं.ूथम

अूा

४

अथर् मन्ऽालय

ूशासन

सा.ू.

अूा.

१

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

ूशासन

सामान्य ूशासन मन्ऽालय
महालेखा िनयन्ऽक
कायार्लय

नायव
१०

सुब्बा/क.
अपरे टर

११

खिरदार

रा.प.अनं
द्तीय

जम्मा
१२
१३

हलुका सवारी
चालक
कायार्लय
सहयोगी

२१
ौे णीिवहीन

४

ौे णीिवहीन

५
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४. भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालय
ूदे श मन्ऽीको

मन्ऽी

सिचवालय

शा.अ.- १, ना.सु.- १

ूदे श सिचव
रा.प.ूथम (ूा)- १
ना.सु.(ू)- १

ूशासन, योजना तथा
अनुगमन महाशाखा

रा.प.ि तीय (ूा)- १

जनशिक्त व्यवःथापन शाखा
रा.प.तृतीय (अूा.)- १
रा.प.अनं ूथम (अूा.)- २

आवास, भवन तथा शहरी

जलौोत तथा उजार् िवकास
महाशाखा

िवकास महाशाखा

रा.प.ि तीय (ूा)- १

रा.प.ि तीय (ूा)- १

शहरी िवकास तथा

उजार् िवकास शाखा

भौितक योजना शाखा

रा.प.तृतीय (ूा.)- १

रा.प.तृतीय (ूा.)- १

रा.प.अनं ि तीय (अूा.)- १

आवास तथा भवन शाखा

खानेपानी तथा सरसफाई
व्यवःथापन शाखा
आिथर्क ूशासन शाखा

रा.प.तृतीय (ूा.)- १

रा.प.तृतीय (ूा.)- १

सडक तथा यातायात
व्यवःथापन महाशाखा
रा.प.ि तीय (ूा)- १

यातायात व्यवःथा शाखा
रा.प.तृतीय (अूा.)- १
रा.प.तृतीय (ूा.)- १

सडक िवकास शाखा
रा.प.तृतीय (ूा.)- १

लेखा अिधकृत रा.प.तृ. (अूा.)- १
लेखापाल रा.प.अनं.ूथम- १

ह.स.चा.- ४, का.स.- ५
कानून शाखा

ूदे श सिचव रा.प.ूथम(ूा)- १

कानून अिध. रा.प.तृ (अूा.)- १

रा.प.ि तीय (ूा)-

अनुगमन शाखा

४

रा.प.तृतीय (अूा.)-

िसं चाई तथा जलउत्प

योजना तथा

दरवन्दीको िववरण

रा.प.तृतीय (ूा.)-

ूकोप व्यवःथापन शाखा
रा.प.तृतीय (ूा.)- २

रा.प.तृतीय (ूा.)- १

५
१०

रा.प.अनं ूथम (अूा.)-

५

रा.प.अनं ि तीय (अूा.)-

१

जम्मा - २६
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४. भौितक पूवार्धार िवकास मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज
ब.सं .

पद

सेवा

समूह

उपसमूह

ौे णी/तह

दरबन्दी
सं ख्या

१

ूदे श सिचव

इिन्जिनयिर

रा.प.ूथम

१

२

उपसिचव

इिन्जिनयिर

रा.प.ि तीय

४

३

शाखा अिधकृत

ूशासन

रा.प.तृतीय

३

४

५

लेखा अिधकृत

कानून अिधकृत

ूशासन

सामान्य
ूशासन
लेखा

रा.प.तृतीय

१

सम्बिन्धत मन्ऽालय
नेपाल सरकार
सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
महालेखा िनयन्ऽक
कायार्लय
कानून न्याय तथा

न्याय

कानून

रा.प.तृतीय

१

सं सिदय व्यवःथा
मन्ऽालय

६
७

इिन्जिनयर
नायव
सुब्बा/क.अपरे टर

रा.प.तृतीय

इिन्जिनयिर
ूशासन

८

लेखापाल

ूशासन

९

खिरदार

ूशासन

सामान्य

रा.प.अनं.

ूशासन

ूथम
रा.प.अनं.

लेखा

ूथम

सामान्य

रा.प.अनं.

ूशासन

ि तीय

जम्मा
१०
११

१०
४
१
१

सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
महालेखा िनयन्ऽक
कायार्लय
सामान्य ूशासन
मन्ऽालय

२६

हलुका सवारी
चालक
कायार्लय सहयोगी

ौे णीिवहीन

४

ौे णीिवहीन

५

नोट:- उपयुक्त
र् अनुसारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ ।
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५. सामािजक िवकास मन्ऽालय
मन्ऽी
ूदे श सिचव

िनजी सिचवालय

शाखा अिधकृत- १,
नायब सुब्बा- १

राजपऽाँिकत ूथम ौे णी- १
ना.सु.(ू)- १

ूशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा
उपसिचव रा.प.ि तीय (िशक्षा)- १

ूशासन शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

ना.सु (ू)/कम्प्यु.अपरे टर Ñ १, खिरदार-

िशक्षा महाशाखा
उपसिचव रा.प.ि तीय (िशक्षा)- १

िव ालय िशक्षा शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय(िशक्षा)- १
ूा.स.(िशक्षा)- १

१

योजना तथा अनुगमन शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

जनःवाःथ्य अिधकृत रा.प.तृतीय ७औ ं

आिथर्क ूशासन शाखा

ले खा अिधकृत रा.प.तृतीय- १
लेखापाल- १

कानून तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा

कानून अिधकृत रा.प.तृतीय- १

िचिकत्सा सेवा शाखा

िचिकत्सक (आठ )- १
हे .अ. वा सो सरह (५/६/७औ ं)- १

उच्च िशक्षा शाखा

आयुवद िचिकत्सा सेवा शाखा

ूा.स.(िशक्षा)- १

हे .अ. वा सो सरह (५/६/७औ ं)- १

शा.अ.रा.प.तृतीय(िशक्षा)- १

सामािजक िवकास महाशाखा
उपसिचव रा.प.ि तीय(िशक्षा)- १
सामािजक सुरक्षा तथा
मिहला िवकास शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय(िविवध)- १
म.िव.िन. (िविवध)- १
ना.सु (ू)/कम्प्यु.अपरे टर -१

पुःतकालय तथा िनरन्तर िशक्षा
शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय(िशक्षा)- १

औषधी व्यवःथा शाखा

फामसी अिधकृत (७/८औ ं)- १

युवा तथा खेलकूद शाखा
रा.प.तृतीय(िशक्षा)- १
ना.सु (ू)/कम्प्यु.अपरे टर -१

हे .अ. वा सो सरह (५/६/७औ ं)- १

हे .अ. वा सो सरह (५/६/७औ ं)- १
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ःवाःथ्यसेवा(७/८औ ं)रा.प.तृतीय(लेखा)-

रा.प.तृतीय(ू.)-

ह.स.चा.- ५, का.स.- ६

१

३

१
६

४

१

३

रा.प.तृतीय(कानून)-

१

पुःतकालय अिधकृत-

१

मिहला िव.अिधकृत तृ.-

ना.सु./कम्प्यु.अपरे टर-

ःटाफ नसर् (५/६/७औ ं)- १

जनःवाःथ्य अिधकृत (७/८औ ं)- १

ःवाःथ्यसेवा(९/१०औ ं)-

ःवाःथ्यसेवा(५/७औ ं)-

निसर्ङ अिधकृत (७/८औ ं)- १

ःवाःथ्य िशक्षा अिधकृत (७/८औ ं)- १

(िशक्षा)-

म.िव.िनिरक्षक-

निसर्ङ शाखा

जनःवाःथ्य शाखा

रा.प.ि

लेखापाल-

पुःतकालय अिधकृत- १

ूा.स.(िशक्षा)/कम्प्यु.अपरे टर - १

दरवन्दी सारांश
ूदे श सिचव रा.प.ूथम -

रा.प.तृतीय(िशक्षा.)-

आयुवद िचिकत्सक (आठ )- १

शाखा अिधकृत

(ःवाःथ्य)- १

ना.सु (ू)/कम्प्यु.अपरे टर -१

ःवाःथ्य सेवा महाशाखा

अिधकृत ९/१०औ ं- 1

ूा.स.(िशक्षा)/कम्प्यु.अपरे टर-

खिरदार-

१

१
१
५

६
३

१

जम्मा ‐ ३९

५. सामािजक िवकास मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज
ब.सं .

पद

सेवा

समूह

ौे णी/तह

१

ूदे श सिचव

ूशासन

रा.प.ूथम

२

उपसिचव

िशक्षा

३

ःवाःथ्य

ःवाःथ्य

४

ःवाःथ्य

५

दरबन्दी
सं ख्या

सम्बिन्धत मन्ऽालय

१

नेपाल सरकार

रा.प.ि तीय

३

िशक्षा मन्ऽालय

नवौ/दश

१

ःवाःथ्य मन्ऽालय

ःवाःथ्य

सातौ/आठौ

६

ःवाःथ्य मन्ऽालय

ःवाःथ्य

ःवाःथ्य

पाचौ-सातौ

५

ःवाःथ्य मन्ऽालय

६

शाखा अिधकृत

ूशासन

रा.प.तृतीय

३

७

शाखा अिधकृत

िशक्षा

रा.प.तृतीय

४

८

लेखा अिधकृत

ूशासन

रा.प.तृतीय

१

९

कानून अिधकृत

सामान्य
ूशासन

लेखा

सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
िशक्षा मन्ऽालय
महालेखा िनयन्ऽक
कायार्लय
कानून न्याय तथा

न्याय

कानून

रा.प.तृतीय

१

सं सिदय व्यवःथा
मन्ऽालय

१०

मिहला िवकास अिधकृत

िविवध

रा.प.तृतीय

१

११

पुःतकालय अिधकृत

िशक्षा

रा.प.तृतीय

१

१२

नायव सुब्बा/क.अपरे टर

ूशासन

रा.प.अनं. ूथम

६

रा.प.अनं. ूथम

३

रा.प.अनं. ूथम

१

रा.प.अनं. ूथम

१

१३

नायव सुब्बा
(ूा.स)/क.अपरे टर

सामान्य
ूशासन

िशक्षा

१४

लेखापाल

ूशासन

१५

मिहला िवकास िनिरक्षक

िविवध

१६

खिरदार

ूशासन

लेखा

सामान्य

रा.प.अनं.

ूशासन

ि तीय

जम्मा

१

सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
िशक्षा मन्ऽालय
सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
िशक्षा मन्ऽालय
महालेखा िनयन्ऽक
कायार्लय
सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
सामान्य ूशासन
मन्ऽालय

३९

१७

हलुका सवारी चालक

ौे णीिवहीन

५

१८

कायार्लय सहयोगी

ौे णीिवहीन

६

नोट:- उपयुक्त
र् अनुसारका 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, नायवसुब्बा- १

ूदे श सिचव
राजपऽाँिकत ूथम ौे णी (बन)- १
ना.सु.(ू)- १

ूशासन, योजना तथा अनुगमन
महाशाखा
उपसिचव रा.प.ि तीय (ूा.)- १
ूशासन शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय)ू(.- १

नाकम्प्यु/(ू) सु..अपरे टर- १

योजना तथा अनुगमन शाखा

रा.प.तृतीय)ूा(.- १

नाकम्प्यु/(ू) सु..अपरे टर१-

उ ोग िवकास तथा पयर्टन ूव न
र् शाखा
रा.प.तृतीय)ूा(.- १

नाकम्प्यु/(ू) सु..अपरे टर१-

आिथर्क ूशासन शाखा

ले खा अिधकृत- १
ले खापाल -१

िव ान, वातावरण तथा जलवायु

बन व्यवःथापन तथा जैिवक

पिरवतर्न महाशाखा

िविवधता महाशाखा

उपसिचव रा.प.ि तीय (ूा.)- १

उपसिचव रा.प.ि तीय (ूा.)- १

िव ान तथा ूिविध ूव न
र् शाखा

बन व्यवःथापन तथा उ म शाखा

अिधकृत रा.प.तृतीय)ूा(.- १

अिधकृत रा.प.तृतीय (ूा.)- १

बन सं रक्षण शाखा

कम्प्युटर अिधकृत/इिन्जिनयर रा.प.तृतीय- १

रा.प.अनं.ूथमू)ि तीय/◌ा-( १

जलवायु पिरवतर्न तथा जलवायु िव

शा.अ.रा.प.तृतीय)ूा(.- १

अिधकृत रा.प.तृतीय)ूा(.- १

शाखा

नाू) सु.◌ा१-(

रा.प.अनं.ूथमू) ि तीय/◌ा-( १

लेखा अिधकृत-

कानून अिधकृत-

क.अिधकृत/इिन्जिनयर-

कम्प्यु.अपरे टर- १

भू तथा जलाधार शाखा

रा.प.ि . (ूा.)-

रा.प.तृतीय-(.ूा)

सूचना ूिविध तथा िव िु तय सुशासन शाखा

बन अिधकृत रा.प.तृतीय)ूा(.- १

ूदे श सिचव रा.प.ूथम ूा.- १
रा.प.तृतीय-(.ू)

नाू) सु.◌ा१-(

रा.प.अनं.ूथम (ू.)- १

दरवन्दी सारांश

ना.सु.(.अूा)/कम्प्यु.अप-

लेखापाल रा.प.अनं.ूथम-

रा.प.अनं.ूथम(.ूा)-

जम्मा ‐

३

३

९

१

१
१

७

१

६

३३

वातावरण मापदण्ड तथा वातावरण ूभाव

जैिवक िविवधता शाखा

मुल्या न शाखा

अिधकृत रा.प.तृतीय)ूा(.- १

शा.अ.रा.प.तृतीय)ूा(.- १

रा.प.अनं.ूथमू) यि ती/◌ा-( १

ःवच्छ िवकास तथा वातावरण अनुगमन शाखा

कानून तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय)ूा(.- १

कानून अिधकृत रा.प.तृतीय- १
नाकम्प्यु/(ू) सु..अपरे टर- १
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ह.स.चा.- ४का ,.स.- ५

६. उ ोग, पयर्टन, बन तथा वातावरण मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज
ब.सं .

पद

सेवा

१

ूदे श सिचव

२

उपसिचव

३

शाखा अिधकृत

ूशासन

४

लेखा अिधकृत

ूशासन

५

कानून अिधकृत

समूह

बन
सामान्य
ूशासन
लेखा

ौे णी/तह

ूा/ू.

दरबन्दी
सं ख्या

रा.प.ूथम

ूा

१

रा.प.ि तीय

ूा

३

रा.प.तृतीय

ू.

३

रा.प.तृतीय

अूा

१

सम्बिन्धत मन्ऽालय
नेपाल सरकार
सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
महालेखा िनयन्ऽक
कायार्लय
कानून न्याय तथा

न्याय

कानून

रा.प.तृतीय

अूा

१

सं सिदय व्यवःथा
मन्ऽालय

कम्प्यूटर
६

अिधकृत /

िविवध

रा.प.तृतीय

ूा

१

रा.प.तृतीय

ूा

९

अूा

७

अूा

१

ूा

६

इिन्जिनयर
७
८
९
१०

अिधकृत
नायव
सुब्बा/क.अपरे टर
लेखापाल
नायव सुब्बा

ूशासन
ूशासन

सामान्य

रा.प.अनं.

ूशासन

ूथम

लेखा

रा.प.अनं.
ूथम
रा.प.अनं.
ूथम

जम्मा
११
१२

हलुका सवारी
चालक
कायार्लय सहयोगी

सामान्य ूशासन
मन्ऽालय

सामान्य ूशासन
मन्ऽालय
महालेखा िनयन्ऽक
कायार्लय
वन तथा भूसंरक्षण
मन्ऽालय

३३
ौे णीिवहीन

४

ौे णीिवहीन

५

र् अनुसारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ ।
नोट:- उपयुक्त
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७. भूिम, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय

मन्ऽी

िनजी सिचवालय

शाखा अिधकृत- १, नायब सुब्बा- १

ूदे श सिचव

राजपऽाँिकत ूथम ौे णी (कृिष)- १
ना.सु.(ू)- १

ूशासन, योजना तथा अनुगमन
महाशाखा

कृिष िवकास महाशाखा

उपसिचव रा.प.ि तीय (कृिष)- १

उपसिचव रा.प.ि तीय (ू.)- १
ूशासन तथा योजना शाखा

खा

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

कानून अिधकृत रा.प.तृतीय- १

आिथर्क ूशासन शाखा

ले खा अिधकृत रा.प.तृतीय- १
लेखापाल-१

शाखा
ं

खा

ूिविध तथा गुण िनयन्ऽण शाखा
रा.प.तृतीय(ूा.)- १

रा.प.तृतीय(ूा.)- १

(भेटेिरनरी/ला.पो.डे .डे .)-1

उपसिचव रा.प.ि तीय (ू.)- 1

महाशाखा

जग्गा ूशासन शाखा

पशुपंछी उत्पादन तथा तथ्या

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

रा.प.तृतीय(ूा.)- १

नाप‐नक्सा तथा भौगोिलक

प.से.ूा. रा.प.अनं.ूथम- १

पशुःवाःथ्य तथा क्वारे न्टाइन

ूा.स. रा.प.अनं.ूथम- १

कृिष सूचना, स ार तथा तथ्या

भूिम व्यवःथापन तथा सहकारी

उपसिचव रा.प.ि तीय

व्यवःथापन शाखा

रा.प.तृतीय(ूा.)- १

ना.सु (ू)/ कम्प्यु.अपरे टर - ३

कानून तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा

सुरक्षा तथा कृिष व्यवसाय ूव न
र्

पशुपंछी िवकास महाशाखा

(िनयमन) शाखा

शाखा

रा.प.तृतीय(ूा.)- १

सूचना शाखा

नापी अिधकृत रा.प.तृतीय(सभ)- १
कम्प्यु.इिन्जिनयर- १
सवक्षक रा.प.अनं.ूथम- २

प.ःवा.ूा. रा.प.अनं.ूथम- १

सहकारी तथा गिरबी िनवारण

ूा.स. रा.प.अनं.ूथम- १

व्यवसाय ूव न
र् तथा क्षमता
िवकास शाखा

रा.प.तृतीय(ूा.)- १

ह.स.चा.- ४, का.स.- ५

प.से.ूा./प.ःवा.ूा. रा.प.अनं.ूथम- १
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शाखा

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १
तथ्या

अिधकृत- १

७. भूिम, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयको दरवन्दी तेिरज
ब.सं .

पद

सेवा

१

ूदे श सिचव

कृिष

२

उपसिचव

ूशासन

३

उपसिचव (ूा.)

कृिष/पशु/इिन्ज.

४

शाखा अिधकृत

ूशासन

५

लेखा अिधकृत

लेखा

६

अिधकृत

७

कानून अिधकृत

न्याय

८

तथ्यांक अिधकृत

समूह

ौे णी/तह

दरबन्दी
सं ख्या

सम्बिन्धत मन्ऽालय

रा.प.ूथम

१

नेपाल सरकार

रा.प.ि तीय

२

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

रा.प.ि तीय

२

रा.प.तृतीय

३

रा.प.तृतीय

१

ूािविधक

रा.प.तृतीय

७

कानून

रा.प.तृतीय

१

तथ्यांक

रा.प.तृतीय

१

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

िविवध

रा.प.तृतीय

१

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

५

सामान्य ूशासन मन्ऽालय

कृिष/पशु
िवकास

सामान्य
ूशासन

सामान्य
ूशासन

कृिष/पशुपंछी/भूिमसुधार
तथा व्यवःथा मन्ऽालय

सामान्य ूशासन मन्ऽालय
महालेखा िनयन्ऽक
कायार्लय

कानून न्याय तथा सं सिदय
व्यवःथा मन्ऽालय

कम्प्युटर
९

अिधकृत/
इिन्जिनयर

१०
११
१२

नायव सुब्बा/
क.अपरे टर
लेखापाल

ूशासन
ूशासन

सामान्य

रा.प.अनं.

ूशासन

ूथम
रा.प.अनं.

लेखा

ूथम
रा.प.अनं.

ूा.स.

ूथम

जम्मा
१३
१४

१

महालेखा िनयन्ऽक
कायार्लय

८
३३

हलुका सवारी
चालक
कायार्लय सहयोगी

ौे णीिवहीन

४

ौे णीिवहीन

५

नोट:- उपयुक्त
र् अनुसारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ ।
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ूदे श ूमुखको कायार्लय (अन्तिरम व्यवःथाका लािग)

ूदे श ूमुख
िनजीसिचव शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

िनजी सिचवालय

ूमुख ःवकीय सिचव-१, सह-ःवकीय सिचव-१, उप
ःवकीय सिचव-१, ःवकीय अिधकृत-१, फोटोमाफर

अिधकृत-१, कम्प्यूटर सहायक-१, ूशासन सहायक१, लेखा सहायक-१, सवारी चालक-२, कायार्लय
सहयोगी-२

सिचव

राजपऽाँिकत ूथम ौे णी- १
ना.सु.(ू.)- १

व्यवःथापन शाखा

सूचना तथा समन्वय शाखा

उपसिचव रा.प.ि तीय(ू.)- १

उपसिचव रा.प.ि तीय(ू.)- १

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

शा.अ.रा.प.तृतीय(ू.)- १

ले.अ.रा.प.तृतीय(लेखा)- १

कम्प्यूटर अिधकृत-१

ूोटोकल अिधकृत (पररा )-१

कानून अिधकृत रा.प.तृतीय Ñ १

ना.सु.-१

कम्प्यु.अपरे टर- १

ह.स.चा.- २, का.स.- ३
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ूदे श ूमुखको कायार्लयको दरवन्दी तेिरज (अन्तिरम व्यवःथाका लािग)
ब. सं.

पदको नाम

ौे णी/सेवा समूह

दरवन्दी सं ख्या

१

सिचव

रा.प. ूथम (ू.)

१

२

उपसिचव

रा.प.ि तीय (ू.)

२

३

शाखा अिधकृत

रा.प.तृतीय (ू.)

३

४

लेखा अिधकृत

रा.प.तृतीय (लेखा)

१

५

कानून अिधकृत

रा.प.तृतीय (कानून)

१

६

कम्प्युटर अिधकृत

रा.प.तृतीय िविवध

१

७

ूोटोकल अिधकृत

रा.प.तृतीय (पररा )

१

८

नायवसुब्बा

रा.प.अनं.ूथम (ू.)

२

९

कम्प्यु.अपरे टर

रा.प.अनं.ूथम

१

जम्मा

कैिफयत

१३

१

ह.स.चा.

२

२

का.स.

३

नोट:- उपयुक्त
र् अनुसारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ ।

106

ूदे श सभा सिचवालय
ूदे श सभा सिचव
सहसिचव

रा.प.ूथम(सं सद)-1
ना.सु. (िपए)- १

कायर् व्यवःथा शाखा

उपसिचव रा.प.ि

ूशासन शाखा

(सं सद) - १

उपसिचव रा.प.ि

(ू.). - १

कायर् व्यवःथा फाँट

शा.अ.रा.प.तृ.(सं सद) Ñ १

ूशासन फाँट

ना.सु. सं सद -१

शा.अ.रा.प.तृ.(ू.) Ñ १
ना.सु.- ूशासन -१

िवधेयक तथा कानून फाँट

कानून अिधकृत रा.प.तृ Ñ १
ना.सु. कानुन - 1

आिथर्क ूशासन शाखा

ले .अ रा.प.तृ..-1

ले .पा./स.ले .पा.Ñ १

ू

तथा िववरण फाँट

शा.अ.रा.प.तृ.(ूशासन) – १
ना.सु. ूशासन -१

ूिविध व्यवःथापन फाँट

क.इिन्जिनयर रा.प.तृ.. Ñ १
माइक सं चालक-1
कम्प्युटर अपरे टर- २

अिभलेखालय इकाई

इले िक्शिसयन-१

ना.सु. ूशासन -१

बजेट ूयोजनका लािग
ह.स.चा.- ३, का.स.- ३
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ू.िन.-1

मयार्दापालन फाँट

मयार्दापालक - ६

ूदे श सभा सिचवालयको दरवन्दी तेिरज
ब.सं .

पद

सेवा

समूह

ौे णी/तह

दरबन्दी सं ख्या

१.

ूदे श सभा सिचव

सं सद

रा.प.ूथम

१

२.

उपसिचव

सं सद

रा.प.ि तीय

१

३.

उपसिचव

ूशासन

सामान्य ूशासन

रा.प.ि तीय

१

४.

शाखा अिधकृत

ूशासन

सामान्य ूशासन

रा.प.तृतीय

२

५.

शाखा अिधकृत

सं सद

रा.प.तृतीय

१

६.

लेखा अिधकृत

ूशासन

लेखा

रा.प.तृतीय

१

७.

कानून अिधकृत

न्याय

कानून

रा.प.तृतीय

१

८.

कम्प्युटर अिध/इिन्ज

रा.प.तृतीय

१

९.

कम्प्यूटर अपरे टर

रा.प.अनं.ूथम

२

१०.

नायव सुब्बा

ूशासन

रा.प.अनं.ूथम

४

११.

नायव सुब्बा

सं सद

रा.प.अनं.ूथम

१

१२.

नायव सुब्बा

न्याय

कानून

रा.प.अनं.ूथम

१

१३.

लेखापाल/स.ले.पा

ूशासन

लेखा

रा.प.अनं.ूथम

१

१४.

माइक सं चालक

रा.प.अनं.ूथम

१

१५.

इलेिक्शिसयन

रा.प.अनं.ूथम

१

१६.

मयार्दापालक ू.िन.

१७.

मयार्दापालक

सामान्य ूशासन

ूहरी

१
६

जम्मा

२७

१८.

हलुका सवारी चालक

ौे णीिवहीन

३

१९.

कायार्लय सहयोगी

ौे णीिवहीन

३

नोट:- उपयुक्त
र् अनुसारका पदह मा नयाँ दरवन्दी ौृजना नगरी भएकै कमर्चारीह बाट व्यवःथा गिरनेछ ।
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पिरच्छे द - १२

ूदे श ूमुखको िनयुक्ती काम, कतर्व्य, अिधकार, पािरौिमक र सेवाका
शतर् तथा सुिवधा सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको िवधेयक

9

ूःतावना: ूदे श ूमुखको योग्यता, काम, कतर्व्य, अिधकार, पािरौिमक र सेवाका शतर् तथा
सुिवधा

सम्वन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् वान्छनीय भएकोले,
नेपालको सं िवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोिजम व्यवःथािपका–सं सद्ले यो

ऐन बनाएको छ ।
पिरच्छे द–१

ूारिम्भक

१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “ूदे श ूमुख सम्वन्धी ऐन, २०७४” रहेको

छ ।
२.

(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हुनेछ ।

पिरभाषा : िवषय वा ूसं गले अक अथर् नलागेमा यस ऐनमा :–
(क)
(ख)

“ूदे श ूमुख” भ ाले नेपालको सं िवधानको धारा १६३ को उपधारा (२) बमोिजम
िनयुक्त भएको ूदे श ूमुखलाई सम्झनु पछर् ।

“सं िवधान” भ ाले नेपालको सं िवधान सम्झनु पछर् ।
पिरच्छे द–२

ूदे श ूमुख सम्बन्धी व्यवःथा
३.

ूदे श ूमुख पदमा िनयुक्त हुनको लािग योग्यता : सं िवधानको धारा १६४ मा उल्लेख
भएका

योग्यताको अितिरक्त दे हायको योग्यता भएको व्यिक्त ूदे श ूमुख हुनको लािग

योग्य हुनेछ :-

४.

(क)

िनयुिक्त हुँदाका बखत कुनै राजनीितक दलको सदःय नरहे को,

(ख)

सम्विन्धत ूदे शको ःथायी बािसन्दा नरहे को,

(ग)

राि य जीवनमा महत्वपूणर् योगदान पु¥याई अनुभव र ख्याती ूा

गरे को ।

ूदे श ूमुखको काम, कतर्व्य र अिधकार: (१) सं िवधानको धारा १६६ मा उल्लेख भएको
काम, कतर्व्य र अिधकारको अितिरक्त ूदे श ूमुखको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय
बमोिजम हुनेछः–

9

यस सिमितलबाट िमित २०७४/०६/२३ मा नेपाल सरकार समक्ष प्र ताव गिरएको ।
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(क)

सं िवधान, यो ऐन र ूदे श कानून बमोिजम ूा

अिधकारको ूयोग र कतर्व्यको

पालन गन,
(ख)

सं घ र ूदे शबीच समन्वयको भूिमका िनवार्ह गन,

(घ)

मुख्यमन्ऽी र ूदे श मन्ऽीह लाई सपथ महण गराउने,

(ङ)

सं िवधान, यो ऐन र ूदे श कानून बमोिजम ूदे श ूमुखको नाममा हुने िवधेयक,

(ग)

सं िवधान र कानून बमोिजम मुख्यमन्ऽी िनयुिक्त गन,

िनणर्य, आदे श र तत्सम्बन्धी अिधकारपऽको ूमाणीकरण गन,

(च)

ूदे श सभाको आ ान र अन्त्य गन,

(छ)

ूदे श सभाको बैठकलाई सम्बोधन गन,

(ज)

ूदे श अध्यादे श जारी गन,

(झ)

सं िवधान र कानून बमोिजमका अन्य कायर् गन ।
(२)

ूदे श ूमुखले उपधारा (१) बमोिजमका काम, कतर्व्य र अिधकारको ूयोग

सं िवधानको धारा १६६ को उपधारा (२) वा कानूनमा तोिकए बमोिजम गनछ ।

६.

सपथ :ूदे श ूमुखले आफ्नो कायर्भार सम्हाल्नु अिघ रा पित समक्ष अनुसूची–१ बमोिजम
सपथमहण गनुर् पनछ ।

७.

ूदे श ूमुखको कायार्लय: (१) सं िवधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोिजम ूदे श
सभाबाट ूदे शको राजधानी रहने ःथानको टुं गो नलागेसम्म सोही धाराको उपधारा (३)

बमोिजम नेपाल सरकारले तोके बमोिजमको ःथानमा ूदे श ूमुखको कायार्लय रहने छ ।

(२) नेपाल सरकारले उपधारा (१) बमोिजम ःथान तोक्दा भौितक पूवार्धार,

यातायात र ूशासकीय सुगमता र पहुँच, भौगोिलक केन्ि, ऐितहािसक महत्व, सुरक्षाको
८.

अवःथाको आधारमा ःथान िनधार्रण गनछ ।

कमर्चारी सम्बन्धी व्यवःथा(१) : ूदे श ूमुखको कायार्लयको लािग आवँयक पन
कमर्चारीको व्यवःथा नेपाल सरकारले गनछ ।
(२) ूदे श ूमुखले नेपाल सरकारको सिचव सरहको सुिवधा पाउनेगरी एकजना
ूशासिनक र एकजना कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउनेछ ।

(३) ूदे श ूमुखले िनिज सिचवालयको लािग शाखा अिधकृत सरहको एक, सहायक

ःतरको कमर्चारी एक र ौे णीिबहीन सहयोगी एक कमर्चारी िनयुक्त गनर् सक्नेछ ।
पिरच्छे द ३

ूदे श ूमुखको पािरौिमक र सुिवधा
९.

पािरौिमक: (१) ूदे श ूमुखले ूित मिहना
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. ६७,२५०/- पािरौिमक पाउनेछ ।

(२) ूदे श ूमुख जुनसुकै कारणले पदबाट अलग भएमा एक मिहनाको पािरौिमक

बराबरको रकम एकमु

१०.

ु ानी पाउने छ ।
भक्त

चाडपवर् खचर्: ूदे श ूमुखले आफ्नो धमर्, सं ःकृित र परम्परा अनुसार मनाउने चाडपवर्को
लािग एक मिहनाको पािरौिमक बराबरको रकम ूत्येक वषर् चाडपवर् खचर्को

पमा

पाउनेछ ।
११.

आवास सुिवधा: (१) ूदे श ूमुखको लािग उपयुक्त आवासको व्यवःथा नेपाल सरकारले
गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको आवासमा फिनर्चर लगायत आवँयक साममीको
समुिचत ूवन्ध, सरसफाइ र अन्य सुिवधाको व्यवःथा नेपाल सरकारले गनछ ।

१२.

सवारी तथा इन्धन सुिवधा: ूदे श ूमुखको लािग आवँयक पन सवारी साधन र इन्धनको
व्यवःथा नेपाल सरकारले गनछ ।

१३.

उपचार खचर् :ूदे श ूमुख िबरामी परे मा उपचार गराउँदा लाग्ने खचर् नेपाल सरकारले
व्यहोन छ।

१४.

स ार सुिवधा :ूदे श ूमुखको लािग आवँयक पन टे िलफोन, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, फ्याक्स,
पऽपिऽका जःता स ार सुिवधा नेपाल सरकारले व्यवःथा गनछ ।

१५.

अन्य सुिवधा,ूदे श ूमुखले पाउने दै िनक ॅमणभ ा (१) : िबमा र अन्य सुिवधा नेपाल
सरकारले तोके बमोिजम हुनेछ ।

(२) नेपाल सरकारबाट बेलाबेलामा हुने थप तलव तथा अन्य सुिवधा यसै ऐन

बमोिजम भएको मािननेछ ।
१६.

िबदा: (१) ूदे श ूमुखले दे हाय बमोिजमको िबदा पाउन सक्नेछ :
(क)

भैपरी आउने र पवर् िबदा वािषर्क बा॑ िदन

(ग)

िबरामी िबदा वािषर्क पन्ी िदन

(घ)

िकिरया िबदा पन्ी िदन

(ङ)

ूशुती िबदा नब्बे िदन

(ख)

घर िबदा वािषर्क तीस िदन

(२) ूदे श ूमुख जुनसुकै कारणले पदबाट अलग भएमा सं िचत घरिबदा र िबरामी

िबदाको रकम एकमु

भ ुक्तानी पाउनेछ ।

(३) ूदे श ूमुखको िबदा रा पितले ःवीकृत गनछ । तर भैपरी आउने र पवर्

१७.

िबदा ूदे श ूमुखले आफै िलन सक्नेछ ।

जानकारी िदनुपन: ूदे श ूमुखले िबदामा बःदा वा कुनै कारण ूदे श छोड्नुपरे मा नेपाल
सरकारमाफर्त रा पितसमक्ष जानकारी गराउनु पनछ ।
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पिरच्छे द–४

िविवध

१८.

मु ा नचलाइने: (१) ूदे श ूमुखले आफ्नो पदको कायर्सम्पादनको िसलिसलामा गरे को कुनै
पिन कायर्ूित कुनै अदालतमा ू

-२)

ूदे शूमुख िब

उठाउन पाइने छै न ।

िनज पदमा बहाल रहेकै अवःथामा कुनै पिन फौजदारी

अिभयोगमा मु ा चलाउन पाइने छै न ।
१९.

नेपाल सरकारसं ग सम्पकर्: ूदे श ूमुखले नेपाल सरकारसं ग सम्पकर् राख्दा ूधानमन्ऽी तथा
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय माफर्त राख्नु पनछ ।
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अनुसूची–१

ँ सम्बिन्धत)
(दफा ६ सग
शपथ
ु र जनताूित पूणर् वफादार रही सत्य िन ापूवक
म ... ... ... ... ... ... ... ... ... मुलक
र् ूित ा
गदर्छु÷ई रको नाममा शपथ िलन्छु िक नेपालको राजकीय स ा र सावर्भौमस ा नेपाली जनतामा
रहेको नेपालको सं िवधानूित पूणर् वफादार रही ................ ूदे शको (ूदे शको नाम वा नं .) ूदे श
ु र जनताको सोझो िचताइ, कसै को
ूमुख पदको कामकाज ूचिलत कानूनको अधीनमा रही मुलक
डर नमानी, पक्षपात नगरी,, पूवार्मह वा खराब भावना निलई, इमान्दािरताका साथ गनछु र आफ्नो
कतर्व्य पालनाको िसलिसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको ूचिलत कानून बमोिजम गोप्य राख्नुपन
कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवःथामा पिन कानूनको पालना गदार् बाहेक अ
अवःथामा कुनै िकिसमबाट पिन ूकट वा स ेत गन छै न ।
िमित :
............................
दःतखत

नाम :
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पिरच्छे द – १३

ूदे श ूमुख िनयुिक्त सम्बन्धी मापदण्ड

10

१. भूिमका:
नेपालको सं िवधानले सं घ¸ ूदे श र ःथानीय तहमा राज्य शिक्तको बाँडफाँड गरी सं घीय
ूणालीलाइर् आत्मसात गरे को छ । सं िवधानको व्यवःथा गरे बमोिजम 2074 माघ 7 गते
िभऽ सं घीय सं सद र ूदे श सभाको िनवार्चन सम्प

गरी सं घीय ूणालीलाइर् लागु गनुर् पन

अवःथा छ ।सं घीय सं सद र ूदे श सभाको िनवार्चनको िमित तोिकसकेको अवःथा छ ।

सं िवधानको धारा 163 ले ूत्येक ूदे शमा नेपाल सरकारको ूितिनिधको

पमा ूदे श ूमुख

रहने व्यवःथा गरे को छ । रा पतीले ूत्येक ूदे शका लािग एक ूदे श

ूमुख िनयुिक्त गनर्

सक्ने व्यवःथा छ ।
२. योग्यता:
सं िवधानको धारा २६४ बमोिजम ूदे श ूमुख हुन दे हाय बमोिजमको योग्यता तोिकएको छ ।

(क)
(ख)
(ग)

सं घीय सं सदको सदःय हुन योग्य भएको,
पतीस वषर् उमेर पुरा भएको, र
कुनै कानूनले अयोग्य नभएको ।

३. काम¸ कतर्व्य र अिधकार:
सं िवधान बमोिजम ूदे श ूमुखको काम कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ ।

(क)
(ख)
(ग)
(घ )
(ङ)

सं िवधान र कानून बमोिजम ूा

अिधकारको ूयोग गन,

ूदे श मुख्य मन्ऽीको िनयुिक्त
ूदे श मुख्यमन्ऽी र ूदे श मन्ऽीलाई शपथमहण गराउने,
ूदे शमा नेपाल सरकारको ूितिनिधको

पमा काम गन

ूदे श ूमुखको नाममा हुने िनणर्य वा आदे श र तत्सम्बिन्ध अिधकार पऽको ूमािणकरण
गन¸

(च)
( छ)
10

ूदे श सभाको अिधवेशन आव्हान/अन्त्य र सम्बोधन गन¸
ूदे श िवधेयक ूमाणीकरण गन¸
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(ज)

ूदे श अध्यादे श जारी गन ।

४. सेवा शतर् सम्वन्धी कानून:
सं िवधानको धारा १६7 र धारा 172 लाइर् कायार्न्वयन गनर् ूदे श ूमुखको िनयुिक्तको
मापदण्ड¸ सेवा शतर् र िनजको सपथ सम्वन्धी कानून बनाउनु पन आवँयकता छ।

५. ूदे श ूमुखको िनयुिक्तको मापदण्ड
सं िवधानको धारा १६४ को योग्यता भएका दे हाय बमोिजमका व्यिक्तह

मध्येबाट दे हायका

मापदण्डका आधारमा ूदे श ूमुखको िनयुिक्त गन:

(क)

सं िवधान कानून र ूशासनको क्षेऽमा अनुभव ूा

(ख)

ःवच्छ छिव र राि य ख्याती ूा

(ग)

िनयुिक्त हुँदाका बखत राजनीितक दलको सदःय नरहेको

( घ)

समाजमा महत्वपूणर् योगदान पुयार्एको

(ङ)

सम्बिन्धत ूदे श िभऽका मतदाता नभएको वा ःथायी बसोवास नभएको ।

६. ूदे श ूमुखको कायार्लय र कमर्चारीह को व्यवःथा
सं िवधानको धारा 288 को उपधारा
सम्मका लािग सोही धाराको उपधारा

:

(१) बमोिजम ूदे श सभाले
(२) बमोिजम नेपाल सरकारले

ूदे शको राजधानी नतोके

तोकेको ःथानमा ूदे शको

कायर् स ालन हुने व्यवःथा अनु प ूदे श ूमुखको कायार्लय रहने ःथान र आवँयक
कमर्चारीको व्यवःथा गनुर् आवँयक छ ।
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ूदे शको अःथायी कायर् स ालन मुकाम िनधार्रण सम्बन्धी मापदण्ड

11

सं िवधानको धारा १८८ को उपधारा (३) बमोिजम ूदे शको कायर् सं चालन गन ःथानका सम्बन्धमा
िनि त मापदण्ड िनधार्रण गरी ःथान तोक्ने व्यवःथा उल्लेख भए अनुसार दे हाय अनुसारको
मापदण्डका आधारमा दे हाय अनुसारका कायार्लय ःथानह

तोक्न उपयुक्त हुने दे िखन्छ:

मापदण्डह :
1. भौितक पूवार्धार
2. यातायातको सुगमता
ँ च
3. ूशासिकय सुगमता र पह
ु
4. भौगोिलक केन्ि
5. ऐितहािसक महत्व
6. सुरक्षाको अवःथा
ूदे श नं. १
िजल्लाह :

ु ¸ पाँचथर¸ इलाम¸ सं खवासभा¸ ते॑थुम¸ धनकुटा¸ भोजपुर¸ खोटाङ¸ सोलुखम्ु बु¸ ओखलढु गां¸
ताप्लेजङ
उदयपुर¸ झापा¸ मोरङ ¸सुनसरी (१४ िजल्ला)
ःथान: सुनसरी
ूदे श नं. २
स री¸ िसराहा¸ धनुषा¸ महो री¸ सलार्ही¸ रौतहट¸ वारा र पसार् (८ िजल्ला)
ःथान: जनकपुर
ूदे श नं. ३
दोलखा¸ रामेछाप¸ िसन्धुली¸ काॅेपला ोक¸ िसन्धुपाल्चोक¸ रसुवा¸ नुवाकोट¸ धािदङ¸ िचतवन¸
मकवानपुर¸ भक्तपुर¸ लिलतपुर र काठमाण्ड (१३ िजल्ला)
ःथान: काठमाण्ड उपत्यका

11
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ूदे श नं. ४
गोरखा¸ लमजुङ¸ तनहुँ¸ काःकी¸ मनाङ¸ मुःताङ¸ पवर्त¸ ःयाङजा¸ म्याग्दी¸ बाग्लुङ र नवलपरासी
(बदर्घाट सुःता पूव)र् (११ िजल्ला)
ःथान: पोखरा
ूदे श नं. ५
नवलपरासी (बदर्घाट सुःता पि म)¸

पन्दे ही¸ किपलवःतु¸ पाल्पा¸ अघार्खाँची¸ गुल्मी¸

कुम पूव¸र्

रोल्पा¸ प्यूठान¸ दाङ¸ बाँके र विदर्या (१२ िजल्ला)

ःथान: दाङ

ूदे श नं. ६
कुम पि म¸ सल्यान¸ डोल्पा¸ जुम्ला¸ मुग¸ु हुम्ला¸ कालीकोट¸ जाजरकोट¸ दै लेख र सुखत (१०

िजल्ला)

ःथान: सुखत
ूदे श नं. ७
ुर् ा¸ बैतडी¸ डडेलधुरा¸ क नपुर ¸कैलाली (९ िजल्ला)
बाजुरा¸ बझाङ¸ डोटी¸ अछाम¸ दाचल

ःथान: िदपायल
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ःथानीय तहको अिधकारको कायर्िवभाजन
ब.सं .
१.

कायर् िवभाजन
ूशासन,

योजना,

तथा आिथर्क ूशासन

मुख्य मुख्य कायर्क्षऽ
े
बजेट

गाउँ

नगर

सभाको

बैठक

व्यवःथापन,

आन्तिरक

व्यवःथापन, ःथानीय सेवाको व्यवःथापन, नगर ूहरी,

उपािध, सम्मान र िवभ ुषण, 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,
२.

दण्ड जिरबाना, मालपोत, सेवा शुल्क तथा रोयल्टी
न्याय, कानून तथा

न्याियक

िवधायन

अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौताको लािग सं घ र ूदे श तहमा

सिमित, ःथानीय

अनुरोध, िसफािरस
फैसला

र

मेलिमलाप

सम्झौता

कायार्न्वयन, ःथानीय

र

मध्यःथता,

कायार्न्वयनमा
तहको

कानून

सहयोग,
िनमार्ण

(गाउँसभा / नगरसभाको िनणार्यानुसार), गाउँसभा, नगर सभा,
िजल्ला सभा, ःथानीय अदालत सम्बन्धी कायर् र मानव

३.

अिधकार सं रक्षण र ूव र्न
पुवार्धार िवकास तथा
व्यवःथापन

ःथानीय सडक, मामीण सडक, कृिष सडक, िसं चाई, साना

ु , खानेपानी, यातायात तथा सवारी, भवन सं िहता,
जलिव त

मापदण्ड र िनमार्ण अनुमित बसोबास तथा आवास, भूिम
४.

व्यवःथापन तथा िनयमन
सामािजक िवकास

आधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षा, खेलकुद, आधारभूत
ःवाःथ्य तथा सरसफाई, सामािजक सुरक्षा, समाजकल्याण
र सं घसं ःथा, मिहला तथा युवा, बालबािलका, जे

नागिरक,

अपांगता भएका व्यिक्तको व्यवःथापन, कला, सं ःकृित तथा

५.

सम्पदा, पयर्टन, शािन्त तथा पुनःिनमार्ण
आिथर्क िवकास

लघु, घरे ल ु र साना उ ोग, ःथानीय व्यापार, आपुितर् तथा
बजार व्यवःथापन, कृिष तथा पशुपालन, कृिष उत्पादन,
पशुःवाःथ्य,

कृिष

िनयन्ऽण, सहकारी
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ूसारको

व्यवःथापन, स ालन

र

ःथानीय तहको अिधकारको कायर् िवभाजन
पुवार्धार िवकास तथा व्यवःथापन
ु , खानेपानी
(क) ःथानीय सडक, मामीण सडक, कृिष सडक, िसं चाई, साना जलिव त
१.

ःथानीय सडक, मामीण सडक, कृिष सडक, िसं चाई सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना
कायार्न्वयन र िनयमन,

२.

ःथानीय सडक, मामीण सडक, कृिष सडक, झोलु े पुल, पुलेसा, िसं चाई र तटबन्धन

सम्बन्धी ःथानीय तहको गु योजना तजुम
र् ा, िनमार्ण र ःतरो ितका आयोजना पिहचान,
अध्ययन, कायार्न्वयन, ममर्त, सम्भार र िनयमन
१.

ःथानीय साना सतह तथा भूिमगत िसं चाई ूणालीको स ालन, ममर्त सम्भार, सेवा शुल्क
िनधार्रण र सं कलन व्यवःथापन

३.
२.

ःथानीय तटबन्ध, निद तथा पिहरो िनयन्ऽण तथा नदी व्यवःथापन

ु आयोजना, वैकिल्पक उजार् सम्बन्धी नीित, कानून,
ःथानीय खानेपानी, साना जलिव त

मापदण्ड र योजना कायार्न्वयन र िनयमन
३.

जनसहभािगतामा आधािरत ःवदे शी लगानीलाई ूाथिमकता िदई जलॐोतको बहुउपयोगी
िवकासका कायर्बमको तजुम
र् ा र कायार्न्वयन,

४.

ु आयोजना सम्बन्धी ःथानीयःतरको नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुम
र् ा,
साना जलिव त

कायार्न्वयन र िनयमन,
५.

ु िवतरण ूणाली र सेवाको व्यवःथापन, स ालन र िनयमन
ःथानीय िव त

६.

ःथानीय खानेपानी सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना कायार्न्वयन र िनयमन

७.

सवर्साधारणलाई ःवच्छ खानेपानीको उपलब्धता, खानेपानी सेवा व्यवःथापन र महसुल
िनधार्रण

(ख) यातायात तथा सवारी
१. आधारभूत यातायात (ूदे शःतरमा) समन्वय,

२. यातायात क्षेऽमा लगानी अिभवृि ,

३. यातायात सुिवधामा नागिरकको सरल, सहज र समान पहुँच,

४. वातावरण अनुकुलन मैऽी ूिविधलाई ूाथिमकता,
५. िनजी यातायात िनयमन र िनयन्ऽण,

६. सुरिक्षत, व्यविःथत, भरपद र अपांगतामैऽी यातायात ूणाली,
७. यातायात व्यवःथापन सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानुन, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र
िनयमन,
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८. ःथानीय सावर्जिनक यातायातको

ट िनधार्रण, अनुमित, निवकरण, भाडादर िनधार्रण र

िनयमन
९.

ाक्सी सेवा अनुमित, व्यवःथापन र िनयमन

१०. ःथानीय तहमा वातावरणमैऽी, जोिखम सं वेदी, अपांगता र लै िगक 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 रे लसेवा स ालन, व्यवःथापन, ममर्त सम्भार, समन्वय र
सहकायर्,
१३. ःथानीय तहमा यातायात सुरक्षा व्यवःथापन
(ग)

भवन सं िहता, मापदण्ड र िनमार्ण अनुमित
१.

सहरी िवकास, बःती िवकास र भवन सम्बन्धी ःथानीय तहको नीित, कानून, मापदण्ड र
योजना तजुम
र् ा, आयोजना पिहचान, अध्ययन, कायार्न्वयन र िनयमन,

२.

राि य भवन सं िहता र मापदण्ड बमोिजम भवन िनमार्ण अनुमित र िनयमन,

३.

ःथानीय तहका सरकारी भवन, िव ालय, सामुदाियक भवन, सभागृह तथा अन्य सावर्जिनक

४.

भवा र िनमार्ण सम्बन्धी सं घीय र ूादे िशक आयोजना, पिरयोजना कायार्न्वयनमा समन्वय,

भवन र सं रचना िनमार्ण र ममर्त सम्भार
सहजीकरण र सहयोग

(घ)

बसोबास तथा आवास
१. ूदे शःतरसं गको समन्वयमा आधारभूत बसोबास

२. अव्यविःथत बसोबासको व्यवःथापनका कायर्बमको तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

३. योजनाव

र व्यविःथत वःती िवकासका कायर्बमको तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

४. एकीकृत वःती िवकासका लािग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा िवकास र व्यवःथापन
५. ःथानीयःतरमा सुकुम्बासी सम्बन्धी जीिवकोपाजर्न र बसोबास व्यवःथा

६. ःथानीय तहमा आधारभूत आवासका योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन
(ङ)

भूिम व्यवःथापन तथा िनयमन
१. ूादे िशक मापदण्ड बमोिजम ःथानीय घर जग्गा धनी पूजार् िवतरण लगत व्यवःथापन,
२.

भूिमको वगीर्करण अनुसारको लगत,

३.

ःथानीय जग्गाको िक ा काट र भूिम लगत (नक्सा, ॐे ःता िनमार्ण र सं रक्षण)

४.

सरकारी ूयोजनका लािग जग्गा ूाि , मुआब्जा िनधार्रण र िवतरणमा समन्वय र
सहजीकरण, तथा जग्गा िववाद समाधान
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१. सामािजक िवकास:
(क) आधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षा
१.

ूारिम्भक बाल िशक्षा तथा िव ालय िशक्षा, अनौपचािरक िशक्षा, खुला तथा वैकिल्पक
(गु कुल, मदरसा, गुम्बा आिद) एवम िनरन्तर िसकाइ तथा िवशेष िशक्षा सम्बन्धी नीित,
कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन

२.

ूािविधक िशक्षा तथा व्यावसाियक तािलमको योजना तजुम
र् ा, स ालन, अनुमित र िनयमन

३.

आधारभूत 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 अनुमित, ःवीकृित, समायोजन र िनयमन

६.

शैिक्षक पूवार्धार िनमार्ण र ममर्त सम्भार

७.

आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवःथापन

८.

िव ाथीर् िसकाइ उपलिब्ध परीक्षण र व्यवःथापन

९.

िव ाथीर् ूोत्साहन तथा छाऽवृि को व्यवःथापन

१०. शैिक्षक परामशर् सेवाको अनुमित तथा िनयमन
११. ःथानीय तहका शैिक्षक

ान, सीप र ूिविध सं रक्षण, ूव र्न र ःतरीकरण

१२. ःथानीय पुःतकालय र वाचनालय स ालन तथा व्यवःथापन
१३. माध्यिमक तहसम्मको शैिक्षक कायर्बमको समन्वय र िनयमन
(ख) खेलकुद
१. ःथानीयःतरमा खेलकुदको सं रचना पूवार्धार िनमार्ण, सं रक्षण तथा िवकास

२. ःथानीयःतरमा खेलकुद ूशासन र सं घसं ःथाको िनयमन र समन्वय

३. खेलकुद िवकास र ूव र्न

४. राि य, ूादे िशक र ःथानीय खेलकुद ूितयोिगता आयोजना र सहभािगता
(ग) आधारभूत ःवाःथ्य तथा सरसफाई
१.

राि य तथा ूादे िशक लआय र मापदण्ड बमोिजम ःथानीयःतरको ःवाःथ्य सम्बन्धी लआय
र गुणःतर िनधार्रण

२.

राि य र ूादे िशक मापदण्ड अनु प अःपताल र निसर्
ःवाःथ्य सं ःथाह

होम, िनदान केन्ि र अन्य

र िक्लिनक दतार्, स ालन, अनुमित र िनयमन

३.

आधारभूत ःवाःथ्य सेवा स ालन र ूवधर्न

४.

ःवाःथ्य सेवा सम्बन्धी भौितक पूवार्धार िवकास तथा व्यवःथापन
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५.

औषिधजन्य वनःपित, जिडवुटी र अन्य औषिधजन्य वःतुको उत्पादन, ूशोधन, र िनयमन

६.

ःवाःथ्य बीमा लगायतका सामािजक सुरक्षा कायर्बम व्यवःथापन

७.

ःथानीयःतरमा औषधी तथा अन्य मेिडकल उत्पादनह को न्यूनतम मूल्य िनधार्रण तथा

८.

ःथानीयःतरमा औषिधको ूयोग र सुआम जीव िनरोधक (Antimicrobial Resistance)

िनयमन

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, पुनःर् थापनात्मक र प्यािलएिटभ
ःवाःथ्य सेवा स ालन
१३. ःवःथ

जीवनशैली, पोषण, शारीिरक

व्यायाम, योग

अभ्यास, ःवाःथ्यवृ को

पालना

लगायतका जनःवाःथ्य सेवाको ूव र्न
१४. जुनोिटक र कीटजन्य रोग िनयन्ऽण तथा व्यवःथापन
१५. सुितर्, मिदरा र लागुपदाथर्जन्य वःतुको ूयोग, िनयन्ऽण तथा सचेतना अिभवृि

१६. आयुविदक, युनानी, 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. आधारभूत ःवाःथ्य र सरसफाई सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन तथा
िनयमन
२३. ःवःथ खानेपानी र खा पदाथर्को गुणःतर एवं वायु तथा ध्वनी ूदुषण िनयन्ऽण
२४. सरसफाई सचेतना अिभवृि
२५. ःवाःथ्यजन्य फोहोरमैला व्यवःथापन, सं कलन, पुनउर्पयोग, िवसजर्न, सेवा शुल्क िनधार्रण र
िनयमन
(घ) सामािजक सुरक्षा:
१.

सामािजक सुरक्षा 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
अनुसन्धान

३.

सामािजक सुरक्षा तथा गिरबी िनवारण सम्बन्धी राि य, ूादे िशक र ःथानीय सं घसं ःथासँग

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 तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

७.

सं घ र ूदे शको मापदण्ड बमोिजम ःथानीयःतरमा सामािजक सुरक्षा सम्बन्धी कायर्बम
कायार्न्वयन

(ङ) समाजकल्याण र सं घसं ःथा:
१. ःथानीयःतरमा समाजकल्याण सम्बन्धी सं घसं ःथाह को दतार् तथा िनयमन
(च) मिहला तथा युवा:
१. मिहला हक सम्बन्धी नीित, योजना, कायार्न्वयन, समन्वय र िनयमन
२. ःथानीयःतरमा मिहलाको आिथर्क, सामािजक, राजनीितक सशिक्तकरण र क्षमता िवकास
३. लिगक िहं सा िनवारणका लािग िनरोधात्मक, ूवधर्नात्मक, सं रक्षणात्मक उपाय र पुनःथापना
४. लिगक उ रदायी बजेट र परीक्षण सम्बन्धी कायर्
५. एकल मिहला सम्बन्धी
६. ःथानीयःतरमा युवा जागरण, सशिक्तकरण र पिरचालन

७. ःथानीयःतरमा युवा सीप, उ मशीलता तथा नेतत्ृ व िवकास
(छ) बालबािलका
१.

बालबािलकाको हकिहत सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानुन, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र
िनयमन,

२.

ःथानीयःतरमा बालमैऽी शासकीय ूबन्ध, बालक्लब, ःथानीय बाल सं रक्षण सिमित र बाल
स ाल,

३.

बालबािलकाको हकिहत सम्बन्धी सं घ, ूदे श, र ःथानीय सं घसं ःथासँग 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 गृह वा पुन:ःथापन केन्ि, िशशु ःयाहार केन्ि र बाल िवकास केन्ि व्यवःथापन

८.

सडक बालबािलका व्यवःथापन

९.

बालबािलकाको िहं सा िनयन्ऽण

१०. बालसुधार तथा पुनःथापना केन्ि ःथापना, स ालन, अनुमित र िनयमन
११. आपत्कालीन बाल उ ार कोष ःथापना र व्यवःथापन

(ज) जे

नागिरक, अपांगता भएका व्यिक्तको व्यवःथापन

१.

ज्ये

नागिरक, अपांगता भएका व्यिक्त र असहाय बालबािलका सम्बन्धी

(झ) कला, सं ःकृित तथा सम्पदा
१.

गुठी अन्तगर्त परम्परागत

पमा चिलआएका िविभ

जाऽा, पवर्ह को स ालन र

व्यवःथापन
२.

ःथानीय महत्वका धािमर्क तथा साँःकृितक सम्पदाको व्यवःथापन

३.

ःथानीयःतरमा पुराताित्वक धािमर्क महत्वका सम्पदाह को सं रक्षण सम्व र्न

४.

ःथानीयःतरमा साँःकृितक िवकास तथा सं वद्र्धन सम्बन्धी कायर्,

५.

गुठी, कोष तथा श ह को व्यवःथापन

६.

िव सम्पदा सूचीमा परे का ःमारक र पुराताित्वक महत्वका ठाउँह , वन, सीमसार क्षेऽ,

तटवतीर् क्षेऽका जग्गा सम्बन्धी लगत,
७.

भाषा, सं ःकृित र लिलतकलाको सं रक्षण र िवकास सम्बन्धी ःथानीयःतरको नीित, कानून,
मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन

८.

ःथानीयःतरमा पुरातत्व, ूाचीन ःमारक र सं महालयको सं रक्षण, 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, सं रक्षण र ूवद्र्धन,

२.

ःथानीय पयर्टन पूवार्धार िवकास र ूोत्साहन

(ट) शािन्त तथा पुनःिनमार्ण
१.

ःथानीय शािन्त सिमित सम्बन्धी कायर्
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२. आिथर्क िवकास
(ठ) लघु, घरे ल ु र साना उ ोग
१. लघु, घरे ल ु र साना उ ोगको दतार्, निवकरण, खारे जी र िनयमन, िवकास र ूवधर्न
२. उ मशीलता ूवधर्न

(ड) ःथानीय व्यापार, आपुितर् तथा बजार व्यवःथापन
१.

ःथानीय व्यापार बािणज्य, आपूितर्, बजार व्यवःथापन तथा अनुगमन र उपभोक्ता अिधकार
एवम् िहत सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड कायार्न्वयन र िनयमन

२.

ःथानीय बजार तथा हाटबजार व्यवःथापन

३.

ःथानीय वःतुह को उत्पादन, आपूितर् तथा िनकासी ूक्षेपण, मूल्य िनधार्रण र अनुगमन

४.

ःथानीय व्यापार बािणज्य सम्बन्धी पूवार्धार

५.

ःथानीय वःतु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणःतरको अनुगमन र िनयमन

६.

ःथानीयःतरका व्यापािरक फमर् दतार्, अनुमित, निवकरण, खारे जी र िनयमन

७.

ःथानीय व्यापारको तथ्यांक ूणाली

८.

िनजी क्षेऽसँग समन्वय र सहकायर्

९.

ःथानीय व्यापार पवर्धन
र् , सहजीकरण र िनयमन

१०. ःथानीय बौि क सम्पि को सं रक्षण, ूवधर्न र अिभलेखांकन
११. उपभोक्ता सचेतना अिभवृि
१२. ःथानीय वःतु एवं सेवाको गुणःतर परीक्षण
(ढ) कृिष तथा पशुपालन, कृिष उत्पादन, पशुःवाःथ्य
१.
२.

कृिष तथा पशुपालन, कृिष उत्पादन र पशु ःवाःथ्य सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून,
मापदण्ड, योजना कायार्न्वयन र िनयमन

कृिष तथा पशुपन्छी बजार सूचना, बजार तथा हाटबजार पूवार्धार िनमार्ण, तािलम, ूिविध
ूसार, ूािविधक टे वा, कृिष साममी आपूितर् र कृषक क्षमता िवकास कायर्बम स ालन र

िनयमन
३.

कृिष तथा पशुपन्छीजन्य ूाकृितक ूकोप तथा महामारी रोग िनयन्ऽण

४.

पशुपन्छी िचिकत्सा सेवा व्यवःथापन

५.

कृिष वातावरण सं रक्षण, जैिवक िविवधता सं रक्षण र ूवधर्न

६.

कृिषजन्य वःतुको ूवधर्न तथा िवकास र बजारीकरण

७.

पशुन

८.

ःथानीय चरण तथा खकर् िवकास र व्यवःथापन

सुधार प ित िवकास र व्यवःथापन
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९.

पशु आहार गुणःतर िनयमन

१०. ःथानीयःतरमा कृिष र पशुपंक्षी सम्बन्धी तथ्यांक व्यवःथापन र सूचना ूणाली
११. वधशाला र शीत भण्डारणको व्यवःथापन र िनयमन

१२. कृिष तथा पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र कजार् सहजीकरण,
१३. साना िसं चाई िनमार्ण तथा सुधार
(ण) कृिष ूसारको व्यवःथापन, स ालन र िनयन्ऽण
१.
२.

कृिष ूसार सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना कायार्न्वयन र िनयमन

ःथानीय तहमा कृिष ूसार तथा जनशिक्त व्यवःथापन र पिरचालन,

३.

कृषकह को क्षमता अिभवृि , ूािविधक सेवा, टे वा, सीप िवकास र सशिक्तकरण

४.

िबउिबजन, न , मलखाद र रसायन तथा औषिधह को उपयोग र िनयमन

५.
६.
७.
८.

कृषक समूह, सहकारी र ःथानीय समव

सं घसं ःथाह को समन्वय, व्यवःथापन र िनयमन

ःथानीयःतरमा कृिष सम्बन्धी ूिविध सं रक्षण र हःतान्तरण

कृिष सम्बन्धी सूचना ूचार ूसार

ःथानीयःतरको कृिष ॐोत केन्िह को िवकास र व्यवःथापन

(त) सहकारी
१. सहकारी सं ःथा एवम् सहकारी बचत तथा ऋण पिरचालन सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून,
मापदण्ड कायार्न्वयन र िनयमन
२. ःथानीय सहकारी सं ःथा दतार्, अनुमित, खारे जी र िवघटन
३. सहकारी सम्बन्धी ःथानीय तथ्यांक व्यवःथापन र अध्ययन अनुसन्धान
४. ःथानीय सहकारी क्षेऽको ूवधर्न, पिरचालन र क्षमता अिभवृि
३.

वन, वातावरण तथा िवप

व्यवःथापन

(क) वन, जंगल, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जैिवक िविवधता
१.

ःथानीयःतरमा सामुदाियक, मामीण तथा सहरी, धािमर्क, कबुिलयती वनको सं रक्षण,
सम्वधर्न, उपयोग र िनयमन एवं वन उपभोक्ता समूहको व्यवःथापन

२.

मध्यवतीर् क्षेऽको सामुदाियक, धािमर्क र कबुिलयती वनको व्यवःथापन

३.

ःथानीयःतरमा नदी िकनार, नदी उकास, नहर िकनार तथा सडक िकनार वृक्षारोपण
व्यवःथापन

४.

ःथानीयःतरमा िनजी तथा व्यवसाियक वनको ूवधर्न तथा िनयमन

५.

सावर्जिनक खाली जग्गा र नांगा पाखा वनक्षेऽमा वृक्षारोपण, सम्भार र उपयोग तथा
व्यवःथापन,
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६.

जिडवुटी तथा गैरका

वन पैदावार सम्बन्धी सभक्षण, उत्पादन, ूवद्र्धन, र बजार

व्यवःथापन
७.

८.
९.

वनबीउ बगचा ःथापना, व्यवःथापन र ूवधर्न

नसर्री ःथापना, िव वा उत्पादन, िवतरण, रोपण र ूवधर्न,
वन्यजन्तु र चराच ु

१०. मानव वन्यजन्तु

ीको सं रक्षण, व्यवसाियक पालन, उपयोग र िनयमन,
न्

व्यवःथापन

११. ःथानीय ूाणी उ ान (िचिडयाखाना) ःथापना र स ालन
१२. ःथानीय वन्यजन्तु पयर्टन र आय आजर्न
१३. ःथानीयःतरमा आखेटोपहार व्यवःथापन
१४. ःथानीयःतरमा वन, वन्यजन्तु र चराच ु

ीको अिभलेखांकन तथा अध्ययन अनुसन्धान

१५. रै थाने ूजाितको सं रक्षण र ूवद्र्धन तथा िमचाहा ूजाितको िनयन्ऽण
१६. जैिवक िविवधताको अिभलेखांकन
१७. ःथानीयःतरमा हिरयाली तथा हिरतक्षेऽ ूवधर्न,
१८. ःथानीय साना जलउपयोग सम्बन्धी क्षेऽगत आयोजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र अनुगमन,
१९. वातावरण सं रक्षण र जैिवक िविवधता सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड र योजना,
कायार्न्वयन र िनयमन
२०. ःथानीयःतरमा वातावरणीय जोिखम न्यूनीकरण
२१. ःथानीयःतरमा ूदुषण िनयन्ऽण र हानीकारक पदाथर्ह

िनयमन तथा व्यवःथापन

२२. ःथानीयःतरमा न्यून कावर्नमुखी तथा वातावरणमैऽी िवकास अवलम्बन
२३. ःथानीयःतरमा वातावरण सं रक्षण क्षेऽ िनधार्रण, व्यवःथापनर िनयमन
(ख) जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खिनज पदाथर्
१.

जलाधार तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र
िनयमन,

२.

पानी मुहान सं रक्षण

३.

सामुदाियक भूसंरक्षण र सो मा आधािरत आय आजर्न कायर्बम

४.
५.

भूसंरक्षण र जलाधार व्यवःथापनजन्य सामुदाियक अनुकुलन

ःथानीय खानी तथा खिनज पदाथर्को सं रक्षण सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, िनयमन,
सूचना तथा तथ्यांक सं कलन, अिभलेखन तथा व्यवःथापन

६.

ढुं गा, िगटी, वालुवा, नुन, माटो, फायर क्ले तथा ःलेट आिद खानीजन्य वःतुको सवक्षण,

अन्वेषण, उत्खनन्, सं रक्षण, िवकास, र उपयोग सम्बन्धी दतार्, अनुमित, निवकरण, खारे जी र
व्यवःथापन
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(ग) िवप
१.
२.
३.

व्यवःथापन
िवप

व्यवःथापन सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड, योजना, कायार्न्वयन र िनयमन

ःथानीयःतर ूाकृितक ूकोप रोकथाम, िवप
ःथानीयःतरमा िवप

पूव र् तयारी तथा ूितकायर् योजना

पूव र् तयारी, खोज तथा उ ार, राहत साममीको भण्डारण, िवतरण र

समन्वय
४.

िवप

जोिखम न्यूनीकरणका पूव र् सूचना ूणाली तथहा ःथानीय आयोजना तजुम
र् ा र

कायार्न्वयन
५.

िवप

जोिखम क्षेऽको नक्सांकन, बःतीह को पिहचान, ःथानान्तरण

६.

िवप

प ात ःथानीयःतरको पुनःथापन र पुनिनर्मार्ण,

७.

िवप

व्यवःथापनमा सं घ, ूदे श र ःथानीय सं घ सं ःथा 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 अनुसन्धान,

१०. ःथानीय आपतकालीन कायर्स ालन ूणाली,
११. ःथानीय पिहरो िनयन्ऽण र व्यवःथापन
१२. जलउत्प

ूकोप िनयन्ऽण र िदगो िसं चाई िवकासका आयोजना कायर्बम तजुम
र् ा र

कायार्न्वयन
१३. ःथानीय तटबन्ध, निद िनयन्ऽण तथा नदी व्यवःथापन
(घ) वैकिल्पक उजार्
१.

वैकिल्पक उजार् सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

२.

वैकिल्पक उजार् सम्बन्धी ूिविध िवकास हःतान्तरण, क्षमता अिभवृि

३.

एवं ूव र्न

नवीकरणीय उजार्को उत्पादन तथा िवकासका कायर्बमको तजुम
र् ा र कायार्न्वयन
४.

योजना, बजेट तथा कायर्बम

(क) योजना बजेट तथा कायर्बम
१.
२.

ःथानीयःतरका आविधक तथा वािषर्क योजना, कायर्बम एवं बजेट तजुम
र् ा, ःवीकृित

(गाउँ सभा / नगरसभा बाट) कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन

ःथानीयःतरका आिथर्क, सामािजक, साँःकृितक, वातावरणीय ूिविध र पूवार्धारजन्य
र् ा, कायार्न्वयन, अनुगमन
िवकासका लािग आवँयक आयोजना तथा पिरयोजनाह को तजुम
तथा मूल्यांकन, अध्ययन, अनुसन्धान, 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 ूा

६.

िवकास िनमार्णको ूिबयामा ःथानीय जनसहभािगता अिभवृि का कायर्बमको तजुम
र् ा र

७.
८.

क्षेऽ िनधार्रण

कायार्न्वयन

ःथानीय तहमा वै ािनक अध्ययन, अनुसन्धान र ूिविध िवकासमा लगानी

ःथानीय ःतरमा सूचना ूिविधको िवकास, िवःतार, उपयोग र सवर्साधारणको पहुँच
सम्बन्धी कायर्बमको तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

९.

मानव सं शाधन िवकासका लािग ःथानीय ःतरको योजना तजुम
र् ा

१०.

ःथानीयःतरमा सं चािलत केन्िीय र ूादे िशक िवकास आयोजना कायार्न्वयन, समन्वय र
सहकायर्, अध्ययन अनुसन्धान,

११.

अनुगमन तथा मूल्यांकनको आधार ूिबया िनधार्रण, क्षेऽगत नीितको अनुगमन तथा
मूल्यांकन, िवकास आयोजना कायार्न्वयन, अनुगमन र ूितफलको समीक्षा

(ख) वैदेिशक सहयोग
१.

(ग)

सं घ सरकारको ःवीकृितमा वैदेिशक सहयोग समन्वय र कायार्न्वयन

तथ्यांक तथा अिभलेख व्यवःथापन
१.

ःथानीय तथ्यांक तथा अिभलेख व्यवःथापन सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड, कायार्न्वयन
र िनयमन

२.

ःथानीय तहमा सूचना तथा स ार ूिविधयुक्त आधारभूत तथ्यांक सं कलन र व्यवःथापन

३.

सं घीय कानून र मापदण्ड बमोिजम ःथानीय तहमा व्यिक्तगत घटना (जन्म, मृत्यु, िववाह,
बसाइसराइ, सम्बन्ध

ु
िवच्छे द, धमर्पऽ

ु ी)
धमर्पऽ

को

दतार्,

अिभलेख

व्यवःथापन,

प ीकरण व्यवःथापन र ूितवेदन

४.

रोजगार र बेरोजगारको तथ्यांक सं कलन, ूशोधन र सूचना ूणाली

५.

िवदे शी ौिमकको सूचना व्यवःथापन

६.

(घ)

ःथानीय तहमा सुकुम्बासी पिहचान र अिभलेख व्यवःथापन

सूचना तथा स ार
१.

ःथानीय तहका पऽपिऽकाको ूकाशन अनुमित, अिभलेख र िनयमन

२.

एफ.एम. रे िडयो (१०० वाट सम्मका) स ालन अनुमित निवकरण र िनयमन

३.

ःथानीय क्षेऽिभऽ इन्टरनेट सेवा, टे िलसेन्टर र केबुल तथा तारिविहन ःथानीय टे िलिभजन
ूसारणको अनुमित, 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 ष
े ण तथा ःथानीय आिथर्क नीितको

२.

आिथर्क साधनको बाँडफाँड र ःथानीय िवकासका लािग आिथर्क साधनको उपयोग तथा

तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

पिरचालन
सम्बन्धी नीित, कानुन तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन

३.

ःथानीय राज

४.

ःथानीय सावर्जिनक खचर् सम्बन्धी नीित तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र िनयमन,

५.

ःथानीय ऋण तथा अनुदानको 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 असुल 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, तजुम
र् ा, कायार्न्वयन

११.

ःथानीय लेखा िनयन्ऽण तथा व्यवःथापन

१२.

ःथानीय सि त कोष स ालन

१३.

ःथानीय राज

१४.

आिथर्क कायर्िविध सम्बन्धी ःथानीय नीित, कानून, मापदण्ड कायार्न्वयन र िनयमन

१५.

आिथर्क ूशासन र व्यवःथापन

१६.

सं घीय कानून र ूदे श कानून बमोिजम घाटापूितर्को ॐोत व्यवःथा

१८.

ःथानीय खचर्, राज , धरौटी, कायर्स ालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पि को

१९.

ःथानीय तहको िविनयोजन

२०.

आन्तिरक लेखा परीक्षण

१७.

र व्ययको अनुमान,

सं घ र ूदे श सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवःथापन

एकीकृत िववरण, आन्तिरक तथा अिन्तम लेखापरीक्षण

(ख) ःथानीय कर, दःतूर, दण्ड जिरबाना, मालपोत, सेवा शुल्क तथा रोयल्टी
१.

ःथानीय सरकारलाई ूा

२.

सम्पि

िजम्मेवारी बमोिजम आफ्नो क्षेऽिभऽ राज का दर र अन्य

शुल्क िनधार्रण (गाउँ / नगर सभाको िनणार्य बमोिजम)

कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रिज ेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क

दःतुर, पयर्टन शुल्क (शे िक , कायािक , क्यानोिन
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शुल्क), िव ापन कर,

व्यवसाय कर, भूिम कर (मालपोत), दण्ड, जिरवाना, मनोर न कर, मालपोत, वहाल िवटौरी,

घर जग्गा कर, मृत वा मािरएको जीव जन्तुको हाड, िसं ग, प्वाँख, छालामा कर, ूाकृितक

ॐोत साधन बाट ूा

रोयल्टी, व्यवसाियक कर सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड

कायार्न्वयन, बाँडफाँड, सं कलन 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 शुल्क दःतुर सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र
िनयमन, सेवा शुल्क िनधार्रण र सं कलन व्यवःथापन

७.
८.

ःथानीय सेवाशुल्क, दःतुर, दण्ड जिरवाना सम्बन्धी नीित, कानून, मापदण्ड र िनयमन

सं घीय र ूदे श कानून बमोिजम ूाकृितक ॐोत साधन र सेवाशुल्क रोयल्टी सं कलनमा

समन्वय
९.

कम मूल्यका खनीज पदाथर्को उत्खनन् र ूयोगबाट ूा

१०. सामुदाियक वनको स ालन र व्यवःथापनबाट ूा

रोयल्टी

रोयल्टी

११. ःथानीयःतरको ूाकृितक ॐोतको उपयोग सम्बन्धी नीित िनधार्रण र कायार्न्वयन तथा
ूदे श र सं घीय मापदण्ड पालना
न्याय, कानून तथा िवधायन:

६.
३. न्याियक सिमित सम्बन्धी कायर्

४. ःथानीय सामुदाियक मेलिमलाप र मध्यःथता व्यवाःथापन,
३. अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौताको लािग सं घ र ूदे श तहमा अनुरोध, िसफािरस र सम्झौता
कायार्न्वयनमा सहयोग
४. फैसला कायार्न्वयन

५. ःथानीय तहको कानून िनमार्ण (गाउँसभा / नगरसभाको िनणार्यानुसार)
६. गाउँसभा, नगर सभा, िजल्ला सभा, ःथानीय अदालत सम्बन्धी कायर्

७. मानव अिधकार सं रक्षण 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 महाशाखासं गको समन्वय
३. सावर्जिनक खिरद तथा सम्पि
(ग)

व्यावाःथापन

ःथानीय सेवाको व्यवःथापन
१. कानून बमोिजम ःथानीय सेवाको गठन, स ालन र व्यवःथापन
२. ःथानीय तहको सं गठन िवकास, जनशिक्त व्यवःथापन र वृि

िवकास

३. कानून बमोिजम ःथानीय तहको सं गठन सं रचना 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 लागु गरे का नीित, कानून, मापदण्ड र िनणर्यह

कायार्न्वयनमा

सहयोग
३.

ःथानीय सरकारको सम्पि

सं रक्षण

४.

ःथानीयःतरमा हुने 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 कसुर उपर छानिवन र अनुसन्धान,

८.

ःथानीय न्याियक सिमितले गरे का आदे श, फैसला कायार्न्वयनमा सहयोग

९.

ःथानीय तहको कायार्लय पिरसर, सम्पदा, सावर्जिनक, ऐलानी, पितर् जग्गा, सावर्जिनक
भवन तथा भौितक पूवार्धारको सं रक्षण र सुरक्षा

१०. िवप

व्यवःथापनमा सहयोग

११. अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानमा सहयोग
(ङ)

उपािध, सम्मान र िवभ ुषण
१.

(च)

उपािध, सम्मान तथा िवभ ुषणको िसफािरस

सावर्जिनक िवदा, उत्सव, उदीर् आिद
१. ःथानीय तहमा सावर्जिनक िवदा, उत्सव, जाऽा, उदीर् आिदमा िवदा व्यवःथापन
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वडा कायार्लय (गाउँपािलका/नगरपािलका) को कायर् िवभाजन
गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको वडाको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ :-

(क)

योजना तजूम
र् ा, कायार्न्वयन तथा अनुगमन

१. सहभािगतामूलक योजना तजुम
र् ा ूणाली अनुसार वःती वा टोलःतरबाट योजना तजुम
र् ा
ूिबया अबलम्बन गरी बःती तथा टोलःतरीय योजनाको लागत सं कलन, ूाथिमकीकरण
तथा छनौट गन ।
२. टोल िवकास सं ःथाको गठन र पिरचालन तथा वडािभऽ सं चालन हुने योजनाह का लािग
उपभोक्ता सिमितको गठन, योजनाह को कायार्न्वयन तथा सोको अनुगमन गन ।

३. वडािभऽका योजना तथा भौितक पूवार्धारको सं रक्षण, ममर्त सम्भार, रे खदे ख तथा
व्यवःथापन गन ।

(ख) तथ्यांक अ ाविधक तथा सं रक्षण
४. िनजी घर तथा घर पिरवारको लगत राख्ने,

५. ऐितहािसक, पुराताित्वक, सांःकृितक तथा धािमर्क महत्वका सम्पदा तथा ूाचीन ःमारक,
सावर्जिनक तथा सामुदाियक भवन, सावर्जिनक, ऐलानी, पतीर् जग्गाको लगत राख्ने तथा
सं रक्षण गन,
६. खुला क्षेऽ, चोक, घाट, पाटी, पौवा, स ल, धमर्शाला, मठ, मिन्दर, गुम्बा, मिःजद, दे वःथल,

मदरसा, पितर्जग्गा, डाँडापाखा, चरनक्षेऽ, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुवा, धारा,
ढुँ गेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल पुलेसा, कुलो नहर, पानीघ , िमल आिदको तथ्यांक
सं कलन तथा अ ाविधक लगत राख्ने, सं रक्षण गन

७. खिण्डकृत तथ्यांक र सूचना सिहतको वडाको पा िर् चऽ तयारी तथा अ ाविधक गन ।

(ग)

िवकास कायर्
१.

सावर्जिनक पाकर्, मनोरन्जन ःथल तथा बालउ ानको िनमार्ण तथा सं चालनको व्यवःथा
गन

२.

अनौपचािरक िशक्षा कायर्बम तथा ूारिम्भक बाल िवकास केन्ि सं चालन तथा

व्यवःथापन गन,
३.

पुःतकालय, वाचनालय, सामुदाियक िसकाई केन्ि, बाल क्लब तथा बाल स ालको

सं चालन तथा व्यवःथापन गन ।
४.
५.
६.

वडा तहको ःवाःथ्य केन्ि र उपकेन्िको व्यवःथापन गन,

बालबािलकाह लाई िब.िस.िज, पोिलयो, िभटािमन ‘ए’ को व्यवःथा गन,
पोषण कायर्बम सं चालन गन,
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७.

वडा तहमा ःवाःथ्य जनचेतना िवकास, ःवाःथ्य सूचना कायर्बम सं चालन गन,

८.

शहरी तथा मामीण ःवाःथ्य िक्लिनक सं चालन गन गराउने,

९.

सावर्जिनक शौचालय तथा ःनान गृहको िनमार्ण तथा व्यवःथापन गन गराउने ।

१०. वडाःतरीय सामुदाियक धाराको ूबन्ध, कुवा, इनार, पोखरीको िनमार्ण, सं रक्षण, गुणःतर
िनयन्ऽण गन
११. िचहान तथा मसानघाट िनमार्ण, सं चालन तथा व्यवःथापन
१२. एम्बुलेन्स तथा बव वाहन सेवा सं चालन तथा व्यवःथापन

१३. घरबाट िनकास हुने फोहरमैलाको सं कलन र व्यवःथापन, चोक तथा गल्लीह को
सरसफाई, ढल िनकास, मरे का जनवार व्यवःथापन, सतही पानीको िनकास गन, पानीको
ॐोत अथार्त मूलको सं रक्षण (वृक्षारोपण, तटबन्ध, नदी िनयन्ऽण) गन गराउने,
१४. फोहरमैला गनलाई सम्बिन्धत ऐन अनुसार जिरवाना गन ।

१५. कृिष तथा फलफूल नसर्रीको ःथापना तथा समन्वय र ूवद्र्धन गन,
१६. वडाःतरीय अगुवा कृषक तािलम अिभमुखीकरण गन,
१७. कृिष मलको माग सं कलन गन,

१८. कृिषमा लाग्ने रोगह को िववरण तयार गरी गाउँपािलका र नगरपािलकामा ूःतुत
गन।
१९. पशुपंछी िवकास तथा व्यवःथापन : पशुपंछी िवकास, छाडा चौपायाँ व्यवःथापन,
२०. वडािभऽको चरन क्षेऽ सं रक्षण तथा व्यवःथापन गन ।
२१. ःथानीय

समुदायक

२२. ःथानीय

मौिलकता

चाडपवर्, भाषा

सं ःकृितको

िवकासको

लािग

जनचेतनामूलक तथा सांःकृितक कायर्बमह को आयोजना गन गराउने,
गन ।

झिल्कने

सांःकृितक

रीितिरवाजलाई

सं रक्षण

कला, नाटक,
तथा

ूबधर्न

२३. वडािभऽ खेलकुद पूवार्धारको िवकास गन,
२४. अन्तर िव ालय तथा बाल क्लबह

माफर्त खेलकुद कायर्बम सं चालन गन गराउने ।

२५. वडा क्षेऽिभऽको बाटोघाटो चालू अवःथामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गन,
२६. वडािभऽका सडक अिधकार क्षेऽमा अवरोध र अितबमण गनर् निदने,
२७. बसपाकर्को सरसफाई गन,
२८. बाटोघाटोको बाढी, पिहरो पन्छाउने ।

२९. घरे ल ु उ ोगको लगत सं कलन, सम्भाव्यता पिहचान गन,
३०. वडािभऽ घरे ल ु उ ोगको ूवद्र्धन गन ।

३१. ूचिलत कानुन बमोिजम व्यिक्तगत घटना दतार्, अ ाविधक तथा सोको अिभलेख सं रक्षण
गन
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३२. गाउँपािलका

वा

नगरपािलकामा

ूितवेदन

गन,

जनचेतना

कायर्बम

सं चालन

गन ।
३३. सामािजक सुरक्षास् सामािजक सुरक्षा भ ा िवतरण गन, अिभलेख अ ाविधक गन,
३४. बालपोषण तथा बाल सं रक्षण सम्बन्धी काम गन ।

३५. वडालाई बालमैऽी बनाउने, वडािभऽ आिथर्क तथा सामािजक
बालबािलका, दिलत, अपा ता भएका व्यिक्त, जे

पमा पिछ परे का मिहला,

नागिरक, अल्पखं ख्यक, सीमान्तकृत

समुदायको अिभलेख राखी सामािजक तथा आिथर्क उत्थान सम्बन्धी काम गन, िविभ
समुदायका बीचमा सामािजक सदभाव र सौहादर्ता कायम गन, बालिववाह, मिहला
िव

को िहं सा, छु वाछु त, 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 कानुनको अधीनमा रही मालपोत तथा
भूिम कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, िव ापन कर, सशुल्क पािकर् , नयाँ व्यवसाय दतार्,
िसफािरश दःतुर, सवारी साधन कर, मनोर न करको लेखाजोखा र सं कलन गन तथा
सम्बिन्धत गाउँपािलका वा नगरपािलकामा ूितवेदन गन, बुझाउने ।

२.

वडािभऽका असक्त िबरामी भएको बेवािरस वा असहाय व्यिक्तलाई निजकको अःपाताल

वा ःवाःथ्य केन्दमा पुयार्इ औषधोपचार गराउने, वडामा कुनै असहाय वा वेवािरस
व्यिक्तको मृत्यु भएमा िनजको दाह सं ःकारको व्यवःथा िमलाउने,

३.
(ङ)

सडक बालबािलकाको उ ार र पुनस्र्थापना गन गराउने ।

वन तथा वातावरण:

वडािभऽको सामुदाियक वन, वनजन्य सम्पदा र जैिवक िविवधताको

सं रक्षण र ूव नर् गन । वडा, टोल, वःतीःतरमा हिरयाली क्षेऽ िवःतार गन गराउने, वडालाई
वातावरणमैऽी बनाउने ।

(च)

ूब र्नात्मक कायर्बम ◌ः ूा िरक कृिष, सुरिक्षत मातृत्व, िव ाथीर् भनार्, पूणर् खोप,

खुल्ला

िदशामुक्त रपूणर् सरसफाई, वातावरणमैऽी तथा बालमैऽी शासनजःता ूब र्नात्मक कायर्ह
गन गराउने ।
(छ)

िनयमन कायर्
१.

वडािभऽ सं चािलत िवकास योजना, आयोजना तथा सं लग्न उपभोक्ता सिमितह का
कायर्को िनयमन गन ।

२.

घर िनमार्ण तथा गुणःतर कायर् भवन सं िहता तथा मापढण्ड अनुसार भए नभएको
अनुगमन गन, िसकमीर्, डकमीर्लाई भूकम्प ूितरोधी भवन िनमार्ण सम्बन्धी तािलम िदने।
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३.

खा ा , माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदाथर् तथा उपभोग्य सामामीको गुणःतर र
मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता िहत सं रक्षण गन ।

४.

वडािभऽका उ ोग धन्दा र व्यवसायको ूवद्र्धन गरी लगत राख्ने ।

६.

ु च ुहावट तथा चोरी िनयन्ऽण गन ।
िव त

५.
(ज)

हाट बजारको व्यवःथापन गन गराउने ।

िसफािरश वा ूमाणीकरण: वडाले दे हाय 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 सं चालन नभएको वा ब्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको

िसफािरश गन ।
९.

िमलापऽ कागज गराउने िनवेदन दतार् िसफािरश गन ।

१०. िववाह ूमािणत, अिववािहत ूमािणत गन ।
११. िनःशुल्क वा सशुल्क ःवाःथ्य उपचार िसफािरश गन ।
१२. आफ्नो अिधकारक्षेऽका िवषयमा अं मज
े ी भाषामा िसफािरश तथा ूमािणत गन ।
१३. घर पाताल ूमािणत गन ।

१४. व्यिक्तगत िववरण ूमािणत गन ।
१५. पुजार्मा घरकायम गन िसफािरश गन ।
१६. फरक, फरक नाम, थर, जन्म िमित िसफािरश र ूमािणत÷दुवै नाम गरे को व्यिक्त एकै
हो भ े िसफािरश गन ।

१७. नाम, थर, जन्म िमित सं सोधनको िसफािरश गन ।
१८. जग्गा धनीपुजार् हराएको िसफािरश गन ।
१९. कागज र मन्जुरीनमा ूमािणत गन ।
२०. िक ाकाट िसफािरश गन ।
२१. सं रक्षक ूमािणत तथा सं ःथागत र व्यिक्तगत सं रक्षक ि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. मृतकसँगको नाता ूमािणत, सिज्मर्न, िसफािरश गन ।
२७. उ ोग ठाउँसारी िसफािरश गन ।
२८. जीिवत रहेको िसफािरश गन ।
२९. पूव र् ूाथिमक िव ालय खोल्ने िसफािरश गन ।
३०. जग्गा मूल्यांकन िसफािरश ूमािणत गन ।
३१. िव ालयको कक्षा बृि

िसफािरश गन ।

३२. पालन पोषण िसफािरश गन ।

३३. वैवािहक अं िगकृत नागिरकता िसफािरश गन ।
३४. आिथर्क अवःथा कमजोर वा िवप ता ूमािणत–आिथर्क अवःथा बिलयो वा सम्प ता
ूमािणत गन ।

३५. िव ालय ठाउँसारी िसफािरश ।

ु जडान िसफािरश गन ।
३६. धारा तथा िव त
३७. ूचिलत कानुन अनुसार ूत्यायोिजत अिधकार बमोिजमको अन्य िसफािरश वा ूमािणत
गन ।
(झ)

िविवध
१.

गाउँपािलका वा नगरपािलकाले तोिकिदएको अन्य कायर् ।

137

१. गाउँ पािलका
गाउँ पािलका

गाउँ कायर्पािलका

गाउँ सभा

याियक सिमित
अ यक्ष

प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत
रा.प.तत
ृ ीय (प्र.)

यव थापन शाखा

िशक्षा शाखा

ना.सु.-२

प्रा.स.-२

लेखापाल-१

जन वा

य

शाखा
हे .अ.-१

सव ईि जिनयर-१

वडा कायार्लयह
वडा सिचव-१ (ना.स.ु /खिरदार), का.स.-१

वन शाखा

कृिष शाखा

रे जर-१

प्रा.स.-१

पशुपंिक्ष िवकास

तथा िनयमन शाखा
प.से.प्रा./प. वा.प्रा.-१

सभक्षक-१
म.िव.िन./स.म.िव.िन-१
अिमन-१
का.स.-१

ोत के द्र

वा

य चौकी

ईलाका/ रे ज
पो ट
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कृिष सेवा के द्र

पशुपंक्षी

सेवा के द्र

२. नगरपािलका
नगरपािलका

नगर सभा

नगर कायर्पािलका
याियक सिमित
प्रमुख

प्रमख
ु प्रशासकीय अिधकृत

वडा कायार्लयह

रा.प. िवतीय (प्र.)

यव थापन

नापी शाखा

शाखा

िशक्षा शाखा

नापी अिध.-१

शा.अ.(प्र.)- १

िव.िन.- १

सभक्षक- १

ना.सु.- १

प्रा.स.- २

अिमन- २

ह.स.चा.- १

जन वा

य

शाखा
ज. वा.अ.- १
हे .अ.-१

वन शाखा

वडा सिचव-१ (शा.अ./ना.सु.), का.स.-१

कृिष शाखा

बन अिध.- १

कृिष अिध.- १

रे जर-१

प्रा.स.-१

आिथर्क
प्रशासन शाखा
लेखाअिध.-१

पूवार्धार िवकास
शाखा

अ पताल,
वा

य

चौकी

तथा िनयमन
शाखा

प.िच./पिवअ.- १
पसेप्रा./प वाप्रा-

का.स.- २
ोत के द्र

पशुपंिक्ष िवकास

ईलाका/
रे ज पो ट

कृिष सेवा
के द्र

पशु पंक्षी
सेवा के द्र

मिहला तथा
बालबािलका शाखा
म.िव.अ- १
म.िव.िन/स.मिविन

बाल क याण
गह
ृ , सामुदाियक
सेवा के द्र र
ब ृ धा म

ईि जिनयर- १
सब-इि ज.- २
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३. उपमहानगरपािलका
उपमहानगरपािलका

शा.अ
नगर सभा

नगर कायर्पािलका
याियक सिमित
प्रमख
ु
प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत

वडा कायार्लयह

रा.प. िवतीय (प्र.)

नापी शाखा

यव थापन
शाखा

नापी अिध.-१

शा.अ.(प्र.)- १
क

यु.अिधकृ

त- १

ना.सु.- १

ह स चा

िशक्षा शाखा

सभक्षक- १

प्रा.स.- २

ज. वा.अ.- १

अिमन- २
के द्र

लेखाअिध.- १
लेखापाल- १

बन अिध.- १
रे जर-१

कृिष शाखा
कृिष अिध.- १
प्रा.स.-१

हे .अ.-१

१

प्रशासन शाखा

वन शाखा

य

शाखा

ोत

आिथर्क

जन वा

िव.िन.- १

वडा सिचव-१ (शा.अ./ना.सु.), का.स.-१

पूवार्धार िवकास
शाखा

ईि जिनयर- २
सब-इि ज.- २

अ पताल,

वा

य चौकी

पशुपंिक्ष िवकास

सामािजक िवकास

शाखा

म.िव.अ- १

तथा िनयमन

प.िच./पिवअ- १

शाखा

मिविन/स.मिविन- १

े

ईलाका/ रे ज
पो ट

कृिष सेवा
के द्र

पशु पंक्षी
सेवा के द्र

बाल क याण

गह
ु ाियक
ृ , सामद
सेवा के द्र र
ब ृ धा म

वातावरण तथा फोहर
यव थापन शाखा

भवन तथा व ती

वातावरण अिध.- १

िवकास शाखा

ई.(िब.ए ड आ.)- १
सब-इि ज.- २
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४. महानगर कायर्पािलकाको संगठन संरचना
महानगरकायर्पािलका

नगरसभा

न्याियक सिमित

ूमुख
आन्तिरक लेखा परीक्षण शाखा

ूमुख ूशासिकय अिधकृत रा.प.ू. (ू.) - 1

शहरी पूवार्धार िवकास महाशाखा

व्यवःथापन महाशाखा
(सा.ू., योजना अनु. तथा वै.स.)

िस.िड.ईिन्ज.(िसिभल) रा.प.ि .- १

सहायक ूशासकीय अिधकृत

सामािजक िवकास महाशाखा

विर

िशक्षा/जनःवाःथ्य/मिहला

िवकास अिधकृत रा.प.ि .- १

भूिम व्यवःथापन महाशाखा
विर

न्याय, कानून तथा मानव

भूिम व्यवःथापन

अिधकार ूव न
र्

अिधकृत रा.प.ि .ू.- 1

महाशाखा
विर

रा.प.ि .(ू.)- १
सडक तथा यातायात व्यवःथा शाखा
आ.व्य., सूचना सं चार, तथ्या

तथा

जनशिक्त िवकास शाखा
शा.अ. रा.प.तृ.(ू.)- १
तथ्या

अिध. रा.प.तृ.- १

कम्प्यु.अिध. रा.प.तृ.- १
ना.सु.रा.प.अ.ू.(ू.)- 2
तथ्या

सहायक रा.प.अ.ू.- १

ईिन्जिनयर- 3

अन्तरार्ि य सम्बन्ध शाखा
शा.अ. रा.प.तृ.(ू.)- १

कर अिधकृत रा.प.तृ- 1
ना.सु.रा.प.अनं.(ू.)- 4

ु , ऊजार् तथा सडक व ी
जलिव त

आिथर्क ूशासन शाखा

आधारभ ुत ःवाःथ्य सरसाफाइ खा

सब.ई./रा.प.अनं.ू.- 1

सुरक्षा शाखा

विर
िसं चाई तथा जल उत्प

ूकोप

िनयन्ऽण शाखा
ईिन्जिनयर -१
सब.ई./रा.प.अनं.ू.-1
भवन तथा भवन सं िहता एवं िनमार्ण
ईिन्जिनयर (िसिभल, िव.आ.)- 1
सब इिन्जिनयर- 2

लेखापाल -२
सह-लेखापाल- १

नगरूहरी व्यवःथापन शाखा
नगरूहरी उपिरक्षक- १
नगरूहरी िनरीक्षक- २
सहायक नगरूहरी िनरीक्षक- ३
ूहरी जवान- ५

ूा.स.रा.प.अ.ू.- 5

शाखा
ईिन्जिनयर - 2

इजाजत (िडजाइन समेत) शाखा
लेखा अिधकृत, रा.प.तृ. - 1

खेलकुद शाखा

मध्यःथता शाखा

शाखा

कानून अिधकृत- 1

भूिम व्यवःथापन

रा.प.अ.ू. - २

अिधकृत रा.प.ि .- 1
नापी अिधकृत- २
रा.प.अनं.ूथम-1

िवधायन शाखा

जनःवाःथ्य अिधकृत

कानून अिधकृत- १

रा.प.ि ./नव /दश - 1

रा.प.अनं.ूथम- 1
भू-उपयोग तथा नापी

सातौ/आठ - 3
ःवाःथ्य सहायक/अ.हे.व- 5
ःटाफ नसर्/अनमी- 5

गुण िनयन्ऽण अिधकृत- 1
गुण िनयन्ऽक रा.प.अनं ू.- २

नक्सा शाखा

खानेपानी व्यवःथापन शाखा

सब.ई - 2

नापी अिधकृत-१

अिमन रा.प.अनं.ू.- ४

रा.प.अनं. ूथम/सहायकःतर
पाच -२

िवकास शाखा

कृिष/बािल िव.अ.(रा.प.तृ)-1
प.िव.अ.रा.प.तृ- 1

रा.प.अ.ू.(कृिष र पशु)- 4
रा.प.अनं.ि .(कृिष/पशु)- 2

िनयमन शाखा

पिच/पिवअ रा.प.तृ.(ूा.)-1

पसेूा/पःवाूा,रा.प.अन.ू.-2

उ ोग

रोजगार ूव न
र् तथा गिरवी

घटना दतार् शाखा

िनवारण शाखा

रा.प.तृ (ू.)-1

(ू.) - १

१.
२.
३.
४.
५.

मिहला िवकास अिध.-१

म.िव.अ.- १
मिहला िव.िन.(रा.प.अन.ू.)- 2
सह-म.िव.िन.(रा.प.अ.ि .)- 2
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वन तथा भू-सं रक्षण शाखा
वन अिध.रा.प.तृ.- 1
वन सहायक रा.प.
अनं.ू.- २

भेटेिरनरी जनःवाःथ्य तथा

सहायक,रा.प.अन.ू.-2

लैि क समानता तथा समावेिशकरण

नगर ूहरी ब्यबःथापन शाखा

अिधकृत- 1

उ ोग अिध.रा.प.तृ.(ू.)-1

सामािजक सुरक्षा तथा व्यिक्तगत

विर

व्यवःथापन महाशाखा

िवप

व्यवःथापन तथा

वा ण यन्ऽ शाखा
रा.प.तृ.- 1
रा.प.अ.ू.(ू.)- २

िवकास शाखा

सवक्षक रा.प.अ.ू.- 2

रा.प.अनं.ू.(ू.)-२

बन, वातावरण तथा िवप
रा.प.ि /वन/वातावरण

उ ोग तथा उ मिशलता

सामािजक िवकास अिध.रा.प.तृतीय
इिन्जिनयर (ःयानीटरी) - 2

कृिष/पशु िव.अ.- 1

कानून अिधकृत

मेलिमलाप तथा

घरजग्गा धनी पुजार्

जनःवाःथ्य अिध.रा.प.तृ छै ठ /

आिथर्क िवकास महाशाखा
विर

कृिष पशु पंक्षी तथा सहकारी

भूिम व्यवःथापन तथा,

िशक्षा अिध. रा.प.ि - 1

िव ालय िनिरक्षक रा.प.तृ- 4

खिरदार रा.प.अ.ि .(ू.)- २
ह स चा ६
राजःव नीित र व्यवःथापन तथा

आधारभूत तथा माध्यिमक िशक्षा तथा
विर

स.ई. रा.प.अनं.ू.- 4

रा.प.तृ. – 1, रा.प. अनं. ूथम - 1

वडा कायार्लय

रा.प.अन.ू. -1

अिधकृतःतर- 1
इिन्जिनयर - १

ूशासन- ३ (पाचौ १, चौथो २)
सब-इिन्जिनयर- १
का.स- 1

साबर्जिनक िनिज साझेदारी इकाई
रा.प.तृ (ू.)- 1
रा.प.अन.ूथम- 2

बातावरण तथा

फोहोरमैला व्यवःथापन
शाखा
वन/वातावरणिवद
रा.प.तृ.- 2
रा.प.अनं.ू.- २

पिरच्छे द - 1६

ःथानीय तह स ालन सम्बन्धी अन्तिरम व्यवःथापन¸ २०७४12
नेपालको सं िवधानको 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 आदे श,
२०७३ मा ःथानीय तहमा िनवार्िचत पदािधकारी बहाली नभएसम्म सो आदे श कायम रहने भ े
व्यवःथा भएको र ःथानीय तह गठन भई िनवार्िचत पदािधकारी बहाली हुन थालेको सन्दभर्मा
ःथानीय तहको काम कारवाहीलाई कानूनी

पमा व्यविःथत र िनयिमत गनुप
र् न भएकोले

व्यवःथािपका-सं सदबाट कानून बनाई लागू नहुन्जेल सम्मका लािग नेपाल सरकारबाट दे हाय
बमोिजमको अन्तिरम व्यवःथापन गन:
१.

िमित २०७३।११।९ मा ःवीकृत भई ःथानीय तहको शासन स ालन सम्बन्धमा जारी
गिरएको आदे श, २०७३ को स ा सं िवधानको धारा ३०२ को उपधारा (१) बमोिजम नयाँ
आदे श जारी गन।

२.

सं िवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोिजम कमर्चारी समायोजन सम्वन्धी कानून बनी
सो बमोिजम कमर्चारी समायोजन नभएसम्म ःथानीय तहमा सेवा ूवाह गन ूयोजनका िनिम
दे हाय बमोिजमको ःथानीय तहमा ूशासिनक सं गठन तथा कमर्चारी व्यवःथापन सम्बन्धी आदे श,
२०७४ जारी गन ।

१. कायर् िजम्मेवारी बमोिजम हःतान्तरण
नेपालको सं िवधान बमोिजम नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष बाट िमित २०७३/१०/१७ मा

ःवीकृत कायर् िवःतृतीकरण ूितवेदन तथा िमित २०७३/११/९ मा ःवीकृत ःथानीय तहको

शासन स ालन सम्वन्धमा जारी गिरएको आदे श, २०७३ अनुसार सम्विन्धत ःथानीय तहको
कायर् क्षेऽ िभऽ परे का हाल िवषयगत मन्ऽालय वा सरकारी िनकायह बाट सञ्चालन भइ

आएका ःथानीय ःतरका कायार्लय (कृिष तथा पशु सेवा केन्ि र उप केन्ि, ूाथिमक ःवाःथ्य

केन्ि, ःवाःथ्य चौकी, उप ःवाःथ्य चौकी, आयुवद औषधालय, िशक्षा ॐोत केन्ि, सामुदाियक

िसकाइ केन्ि, बालिवकास केन्ि, सामुदाियक सूचना केन्ि, सामुदाियक पुःतकालय, सामुदाियक
भवन, सरकारी वृ ाौम, खेलकुद सम्ब

कायार्लय, िविभ

योजना वा कायर्बमबाट सम्प

खानेपानी, िसं चाइ, मिहला िवकास, वन, भू-सं रक्षण, घरे ल,ु 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 गरे को ।
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लगायतका सं रचना आिद) का चल अचल सम्पि , बजेट, कायर्बम तथा कमर्चारी समेत
सम्बिन्धत गाँउपािलका वा नगरपािलकामा हःतान्तरण हुने हुँदा तत् तत् ःथानीय तहबाट

स ालन र व्यवःथापन हुने गरी िव.सं . २०७४ असार मसान्तिभऽ आवँयक व्यवःथा
िमलाउने।

२. सरकारी ःवािमत्वका सं ःथा हःतान्तरण
नेपाल सरकार (मिन्ऽपिरष ) बाट ःवीकृत कायर् िवःतृतीकरणको ूितवेदन बमोिजम ःथानीय

तहलाई तोिकएको कायर् िजम्मेवारी िभऽका िजल्ला, नगर वा गाउँ ःतरका सरकारी ःवािमत्वका
सं घ, सं ःथा, सिमित, सं रचना वा िनकाय तत् तत् ःथानीय तहमा हःतान्तरण गनर् २०७४ असार

मसान्त िभऽ कायर् योजना ःवीकृत गरी ६ मिहना िभऽ हःतान्तरण गिरसक्नु पन ।यसरी
हःतान्तरण भई आएका सं घ, सं ःथा, सिमित, सं रचना वा िनकाय ःथापना तथा सञ्चालन
हुँदाको उ ेँय अनुकुल ःथानीय तहले नै स ालन र व्यवःथापन गन ।

३. नगर िवकास सिमितह

हःतान्तरण

नगर िवकास सिमित ऐन, २०४५ बमोिजम गठन भएका नगर िवकास सिमितह
सिमितको नाममा रहे को चल अचल सम्पि , ॐे ःता तथा अिभलेखह

र सो

२०७४ असार मसान्त

िभऽ सम्बिन्धत ःथानीय तहमा हःतान्तरण गन।यस ूयोजनका लािग शहरी िवकास मन्ऽालय

र सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयले आवँयक व्यवःथा िमलाउने।नगर िवकास
सिमितह मा कायर्रत रहे का कमर्चारीह

िव मान कानूनमा भएको सेवा, शतर् र पािरौिमकमा

असर नपन गरी तत् तत् ःथानीय तहमा खटाउने व्यवःथा गन ।
४. योजना, कायर्बम तथा बजेट
ःवीकृत कायर् िवःतृतीकरणको ूितवेदन बमोिजम ःथानीय तहलाई तोिकएको कायर् िजम्मेवारी
िभऽका िवषयह

सं ग सम्विन्धत योजना, कायर्बम तथा बजेट ःथानीय तहबाट ःवीकृित,

सं चालन तथा व्यवःथापन हुने गरी सम्ब
वषर्

२०७४।०७५

दे िख

सम्विन्धत

(कमर्चारीको तलव सुिवधा समेत)

गन ।

मन्ऽालयले आवँयक व्यवःथापन गन र आिथर्क
ःथानीय

तहमा

िव ीय

हःतान्तरणको

व्यवःथा

५. ःथानीय तहमा कमर्चारीको व्यवःथापन
सं िवधानको धारा ३०२ बमोिजमको कमर्चारी समायोजन ूयोजनका लािग ःथानीय तहमा
िवःतृत सं गठन तथा व्यवःथापन सवक्षण भई सं गठन तथा दरवन्दी सं रचना कायम नभए सम्म
अनुसूची १ बमोिजमका कमर्चारीह

ःथानीय तहमा रहनेछन् । ः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 सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयमा खटाई सम्विन्धत ःथानीय तहमा
खटाउने, ूशासन सेवाका कमर्चारी उपलब्ध नभएको वा िरक्त भएको अवःथामा ःथानीय
तहमा

व्यवःथापन

हुने

कमर्चारीलाई िनिम

वा

खटाईने

सेवा

िविभ

समूहका

कमर्चारीह मध्येबाट

जे

िदई वा अन्य तिरकाबाट कायर्कारी ूमुखको व्यवःथा िमलाउने ।

लेखाूमुख महालेखा िनयन्ऽकको कायार्लयले उपलब्ध गराउने छ। अन्य कमर्चारीह

िजल्ला

कमर्चारी व्यवःथापन सिमितले खटाउने छ।िजल्ला िभऽका कायार्लयबाट कमर्चारी नपुगभई
सिमितले माग गरे मा सामान्य ूशासन मन्ऽालयले व्यवःथापन गनछ ।
६. कमर्चारी समायोजन नहुदा सम्म नयाँ िनयुिक्त नगन
नेपालको सं िवधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) बमोिजम कमर्चारी समायोजन नभएसम्म
ःथानीय तहले कुनै पिन पदमा िनयुक्ती नगन ।

यस आदे शको अनुसूची 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
अनुसूचीका पदमा ःथायी कमर्चारी खिटई आएमा वा कमर्चारी समायोजन भई आएमा करार

ःवतः अन्त हुनेछ ।
तर कायर्कारी अिधकृत र लेखा ूमुखको पदमा करारमा िनयुिक्त गनर् नपाईने ।
७. तलव भ ा तथा अन्य सुिवधा सम्वन्धी व्यवःथा
नेपाल सरकारबाट कमर्चारी समायोजन नभए सम्म ःथानीय तहमा खटीएका कमर्चारीह ले
ःथािनय तहमा तलव भ ा िनकासा भएकोमा सोही तहवाट नभएकोमा जुन कायार्लयवाट
खिटएको हो त्यही तलव भ ा पाउने व्यवःथा गन । ःथानीय तहमा खिटएका कमर्चारीह ले

खाईपाई आएको तलब सुिवधामा ूितकुल नहुने 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

िवःतृतीकरणको ूितवेदन र ूचिलत कानून बमोिजम ःथानीय तहको कायर्क्षेऽ िभऽ परे का
ि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 वुदाँ नं ७ मा उिल्लिखत व्यवःथा बमोिजम हुने ।
९. ःथानीय तहमा खिटएका कमर्चारीलाई ःथानीय तहले िजम्मेवारी तोक्ने:
नेपाल सरकार वा सरकारी िनकायबाट ःथानीय तहमा खटाइएका िविभ
कमर्चारीह

ःथानीय

तहको

तोक्नेछ । ूािविधक वा िविश

आवँयकता अनुसारको

काममा

ःथानीय

सेवा समूहका
तहले

िजम्मेवारी

ू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, रे खदे ख र

िनदशनमा रही सेवा ूवाह गनुप
र् नछ ।

सम्बिन्धत ःथानीय तहको क्षेऽ िभऽका ूारिम्भक बाल िवकास केन्ि, पूव र् ूाथिमक, आधारभूत,
माध्यिमक िशक्षा (+२ समेत) सम्मको िशक्षण सं ःथा, ॐोत केन्ि, अनौपचािरक िशक्षा,

सामुदाियक अध्ययन केन्िह

समेतका िशक्षासँग सम्बिन्धत कायार्लयह

सोही ःथानीय तहको

ूत्यक्ष रे खदे ख र िनदशनमा रही सं चालन हुनेछन् ।
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 अनुसार खटाइ काममा लगाउन सक्नेछ ।
यसरी खिटएका कमर्चारीह

मध्ये अःथायी, ज्यालादारी

र करारमा कायर्रत कमर्चारीको

हकमा पिन िनजह को सेवाको निवकरण र सेवा, शतर् तथा सुिवधाका सम्वन्धमा आवँयकता
अनुसार सम्बिन्धत ःथानीय तहले नै िनणर्य

गनछ ।

११. कमर्चारीको व्यवःथापन
ःथानीय तहको िनयिमत कायर् सं चालनका लािग िजल्ला समन्वय सिमितको ःथानीय िवकास
अिधकारी र ःथानीय तहको कायर्कारी अिधकृत सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय
माफर्त तोिकनेछ र िजल्लािभऽका अन्य कायार्लयका कमर्चारीह
सिमितले खटाउनेछ । सो बाहेक िविभ

िजल्ला कमर्चारी व्यवःथापन

सेवामा रहेका कमर्चारीलाई सामान्य ूशासन

मन्ऽालयले सम्बिन्धत मन्ऽालयमाफर्त ःथानीय तहमा खटाउनेछ ।
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१२. तोिकएको ःथानमा जानुपन
यस आदे श बमोिजम अिधकार ूा

अिधकारीले ःथानीय तहमा समयमै कमर्चारी खटाउनु पनछ

र खिटएको कमर्चारी म्याद िभऽ आफुलाई खटाईएको ःथानमा हािजर भई कामकाज गनर् जानु
पनछ।खटाईएको ःथानमा हािजर हुन नजाने कमर्चारीलाई कानून बमोिजम िवभागीय कारबाही

हुनेछ ।
१३. कायर् सम्पादन सम्झौता गनुप
र् न
ःथानीय तहले आफू अन्तगर्त रहेका िनकायका ूमुखह सँग सं घीय मािमला तथा ःथानीय
िवकास मन्ऽालयले िनधार्रण गरे को ढाचाँ ःवीकृत गरी कायर् सम्पादन करार गनुप
र् नछ।

१४. िजल्ला कमर्चारी व्यवःथापन सिमित
(१) िजल्ला कमर्चारी व्यवःथापन सिमितको गठन

िजल्ला

िभऽका

िवषयगत

कायार्लयह का

कमर्चारी

ःथानीय

तहमा

खटाउन

दे हाय

बमोिजमको िजल्ला कमर्चारी व्यवःथापन सिमित रहनेछ:
ूमुख िजल्ला अिधकारी

सं योजक

ूमुख कोष िनयन्ऽक/कोष िनयन्ऽक

सदःय

सम्बिन्धत कायार्लयको ूमुख

सदःय

ःथानीय िवकास अिधकारी

सदःय सिचव

सम्बिन्धत ःथानीय तहको कायर्कारी अिधकृत

सदःय

सिमितले सम्बिन्धत ःथानीय तहको ूमुख/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 सं कलन गन,



अनुसूची १ बमोिजम िजल्ला िभऽका सवै ःथानीय तहमा आवँयक कमर्चारी
खटाउने,



अनुसूची १ बाहेकका यस आदे श बमोिजम ःथानीय तहमा जाने कमर्चारीह लाई
सेवा ूवाहको आवँयकताका आधारमा िजल्ला िभऽका ःथानीय तहमा खटाउने,



िजल्ला िःथत सरकारी सम्पि को मौजुदा िववरण सं कलन गरी गराई त्यसको
सं रक्षण सं वधर्न 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 नगरे को

सम्बन्धमा िनयिमत अनुगमन गन,



कमर्चारी व्यवःथापन सम्वन्धी कायर्को ूगित िववरण १५/१५ िदनमा सामान्य
ूशासन मन्ऽालय र सं घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयमा पठाउने,



खिटएको ःथानीय तहमा नजाने कमर्चारीलाई कानून बमोिजम िवभागीय कारवाहीको
िसफािरस गन,



ँ ै व्यविःथत गन अिधकार हुने ।
सिमितलाई आफ्नो कायर्िविध आफ

१५. बाधा अड्काउ फुकाउ:
ःथानीय तह स ालन सम्बन्धी अन्तिरम व्यवःथापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जारी
गरे को आदे शको कुनै व्यवःथा कायार्न्वयन गनर् बाधा अड्काउ परे मा नेपाल सरकार सं घीय

तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयले िनणर्य गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।
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ु ी-१
अनुसच
(क) गाउँपािलकामा रहने कमर्चारीह

सं ख्या

1. कायर्कारी अिधकृत (शाखा अिधकृत/उपसिचव)

१

2. इिन्जिनयर (िसिभल)

१

3. नायब सुब्बा/ ूशासन सहायक/ खिरदार

१

4. लेखापाल/ सहलेखापाल

१

5. सव इिन्जिनयर (िसिभल)

२

6. कम्प्युटर अपरे टर

१

7. कायार्लय सहयोगी

२

8. िविभ

सरकारी सेवा तथा िनकायबाट खटी आएका आवँयकता अनुसारका कमर्चारीह

(रले वडाको समेत ूािबिधक काम गन ।इिन्जिनयर र सव इिन्जिनय)

(ख) गाउँपािलकाको वडामा रहने कमर्चारीह
1. वडा सिचव (नायब सुब्बा/ खिरदार)

१

2. ूशासन सहायक

१

3. कायार्लय सहयोगी

१

(ग) नयाँ नगरपािलकामा रहने कमर्चारीह
1. कायर्कारी अिधकृत (उप सिचव)

१

2. िडिभजनल इिन्जिनयर/इिन्जिनयर

१

3. कम्प्यूटर अिधकृत/कम्प्यूटर अपरे टर

१

4. लेखा अिधकृत

१

5. नायब सुब्बा

१

6. सव इिन्जिनयर (िसिभल)

२

7. कायार्लय सहयोगी

२

8. ह.स.चा (चार पाङ्मे सवारी साधन भएको हकमा)
9. िविभ

सरकारी सेवा तथा िनकायबाट खटी आएका कमर्चारीह

१
इिन्जिनयर), सव इिन्जिनयर

र कम्प्यूटर इिन्जिनयरले वडाको समेत सम्विन्धत ूािबिधक काम गन।

(घ) सािवक दे िख नै रहेका नगरपािलकामा रहने कमर्चारीह
सािवककै दरबन्दी बमोिजम हुने ।

िविभ

सरकारी सेवा तथा िनकायबाट खटी आएका कमर्चारीह
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(ङ) नयाँ नगरपािलकाको वडामा रहने कमर्चारीह
1. वडा सिचव (नायब सुब्बा)

१

2. ूशासन सहायक (खिरदार)

१

3. कायार्लय सहयोगी

१

(च) सािवकका नगरपािलकाको वडामा रहने कमर्चारीह
1. सािवककै दरबन्दी बमोिजम हुने ।

2. िविभ

सरकारी सेवा तथा िनकायबाट खटी आएका कमर्चारीह
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पिरच्छे द - 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 पन
ु रसंरचना 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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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
2.
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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

!= 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¿

!

zf;g tyf
Joj:yfkg
ljsf;

g]kfn k|zf;lgs
k|lzIf0f k|lti7fg

@

j}b]lzs dfldnf

k//fi6« dfldnf
cWoog k|lti7fg

#

Gofo

/fli6«o Goflos
k|lti7fg

$

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

%

: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|

k//fi6« dfldnf cWoog
k|lti7fg

k//fi6« ;]jfsf
sd{rf/Lx? /
s'6gLlts1x?
!= /fli6«o Goflos k|lti7fg GofofwLzx?, Gofo,
@= Gofo ;]jf tflnd s]Gb| sfg"g tyf ;/sf/L
jlsn cGt/utsf
sd{rf/Lx?

14

;+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]
;+3, k|b]z / :yfgLo
txdf sfd ug]{
sd{rf/Lx? Pjd\
:jf:YosdL{x?nfO{
lj:tfl/t
;+/rgfaf6 ;]jf lbg]

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

&

OlGhlgol/ª tyf OlGhlgol/ª tyf
k|ljlw
k|ljlw k|lzIf0f
k|lti7fg17

!= 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]
!= e"ld Joj:yfkg tflnd OlGhlgol/ª ;]jf
s]Gb|
Pjd\ k|fljlws
@= hn;|f]t cg';Gwfg tyf k|s[ltsf ;]jf
ljsf; s]Gb|
k|bfos sd{rf/Lx?
#= vfg]kfgL tflnd s]Gb|

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
!= :yfgLo ljsf;
k|lzIf0f k|lti7fg
@= sd{rL k|lzIf0f
k|lti7fg
#= x'nfs k|lzIf0f s]Gb|

!

zf;g tyf
Joj:yfkg ljsf;

k|fb]lzs tyf
:yfgLo k|lzIf0f
k|lti7fg

@

;xsf/L

;xsf/L k|lzIf0f
k|lti7fg

s]Gb|Lo ;xsf/L k|lzIf0f
s]Gb|

#

lzIfs Ifdtf
ljsf;

z}lIfs hgzlQm ljsf;
s]Gb|

$

k|fljlws lzIff
tyf Joj;flos
tflnd

lzIfs k|lzIf0f
tyf z}lIfs
cg';Gwfg
k|lti7fg
k|fljlws lzIff
tyf Joj;flos
k|lzIf0f k|lti7fg

Joj;flos tyf ;Lk
ljsf; tflnd s]Gb|

16

;]jf ;+rfngsf
nlIft ;d"x
k|b]z / :yfgLo
txsf clws[t Pjd\
;xfos:t/, lgjf{lrt
/fhgLlts
kbflwsf/Lx? /
;+3sf ;xfos:t/sf
sd{rf/Lx?
;xsf/LIf]qdf sfo{/t
sd{rf/Lx?, ;xsf/L
;+rfns tyf
nfeu|fxLx?
dfWolds tx ;Ddsf
lzIfsx?
;Lk ljsf;sf nflu
k|lti7fgn] 5gf}6 ug]{
nfeu|fxLx?

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] .

154

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{
;+rfng
ª sfplG;n
kl/ifb\
sfo{sf/L ;ldlt
sfo{sf/L lgb]{zs

sfo{ut PsfO

sfo{ut PsfO
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sfo{ut PsfO

पिरच्छे द - १८

ूशासिनक पुनसर्ंरचनाको सन्दभर्मा समसामियक सुधार
१.

पृ भूिम
ूशासन सुधार आयोगका िविभ

िसफािरश र िदएका सुझावका आधारमा नेपालमा

ूशासनलाई जनमुखी एवं जवाफदे ही बनाउन िविभ

ूयासह

भएका छन् । सावर्जिनक

सेवाका िवतरणलाई सूचना ूिविधको ूयोगको माध्यमबाट व्यविःथत र ूभावकारी बनाउने
ु ाई, ौव्य
कायर्को थालनी भएको छ। सावर्जिनक सुनव

ंय, नागिरक बडापऽ तथा क्षितपूितर्

सिहतको नागिरक बडापऽको ूारम्भ, िवकास आयोजनाह को सामािजक लेखापरीक्षण,
उपभोक्ता सिमितमाफर्त सावर्जिनक िनमार्णको कायर् तथा सं रक्षण, हेलो सरकार जःता
कायर्बमको थालनी आिदबाट ूशासनलाई जनमुखी र ूशासकलाई जवाफदे ही बनाउने
ूयासह

भइरहेका छन् भने सावर्जिनक सेवा ूवाह र िवकास िनमार्णका काममा

नागिरकलाई िविभ

िकिसमबाट सहभागी गराइ उनीह को समेत ःवािमत्व ःथािपत गराउने

काम पिन भएका छन् । यित हुँदाहुँदै पिन जनमुखी र पिरणाममुखी नितजाह

ूा

हुन

सकेका छै नन् ।

२.

सुझावह को िसं हावलोकन
ु मा राणा शासनको अन्त्य प ात ूजातन्ऽको ःथापनासँगै ूशासनको सुधारको
मुलक

आवँयकता महशुश भएको दे िखन्छ । िव.सं . २००७ सालको राजनीितक पिरवतर्नदे िख
नेपालमा हरे क राजनीितक पिरवतर्न प ात् ूशासन सुधारका ूयासह
ूशासन सुधारका ूयासह

हुने गरे का छन् ।

ूायः सबै राजनीितक पिरवतर्नलाई सं ःथागत गनर् र पिरवितर्त

पिरवेश अनुसारको सं रचनागत पिरवतर्न गनर् ूयासरत रहेको दे िखन्छ । िव.सं . २००९
सालमा िवदे शी िव ह बाट नेपालमा ूशासन सुधारको ूयास भएको िथयो । नेपालमा
व्यविःथत

पमा ूशासन सुधारको मुख्य ूयासको शु वातको

पमा ूशासन सुधार योजना

आयोग, २०१३ को ूितवेदनलाई िलइन्छ । ूधानमन्ऽी टं कूसाद आचायर्कै अध्यक्षतामा

गठन भएको उक्त आयोगले आफ्नो कायर्क्षेऽ र कायर्िविध आफले तत्काल िनधार्रण गरी

कायर् गरे को हुँदा व्यावहािरक

ि कोणबाट महत्वपूणर् मािनन्छ । त्यस आयोगको

िसफािरसह मध्ये धेरै िसफािरसह

कायार्न्वयनमा ल्याइएको हुनाले पिन उक्त आयोगलाई

महत्वपूणर् मािनएको हो । त्यसपिछ िव.सं . २०२५ सालमा वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा

अक ूशासन सुधार आयोग गठन भयो । सो आयोगले ूारिम्भक, मध्याविध र अिन्तम

गरी ३ चरणमा मौजुदा ूशासन यन्ऽलाई िछटो, छिरतो र कायर्दक्ष बनाई युगानुकूल
बनाउने िवषयमा आवँयक सुझाव र िसफािरस पेश गरे को िथयो ।
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आ.व. २०३२/२०३३ मा तत्कालीन अथर् तथा सामान्य ूशासन मन्ऽी भेषबहादुर थापाको
अध्यक्षतामा गिठत आयोगले िवकासको ूवाहलाई गित ूदान गनर् सावर्जिनक ूशासनमा
गनुप
र् न सुधारका सम्बन्धमा सुझाव िदएको िथयो । २०४६ सालको जनआन्दोलन प ात

पुनःथार्पना भएको ूजातािन्ऽक व्यवःथा अनुकूल ूशासनमा सुधारको आवँयकता महसुस
गरी तत्कालीन ूधानमन्ऽी िगिरजा ूसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा २०४८ सालमा गठन
भएको “उच्च ःतरीय ूशासन सुधार आयोग, २०४८” ले ूशासनलाई ूजातन्ऽ र
िवकासका मागह

पूरा गनर् सक्षम र ूभावकारी बनाउने सन्दभर्मा सावर्जिनक ूशासनका

नीितगत, सं ःथागत, कायर्गत तथा अन्य सान्दिभर्क िवषयमा सुझाव पेश गरे को िथयो ।
िव.सं . २०६५ मा तत्कालीन सामान्य ूशासन मन्ऽीको सं योजकत्वमा गठन भएको ूशासन
पुनः सं रचना आयोगले सं घीय लोकतािन्ऽक शासन व्यवःथा अनु प नेपालको सावर्जिनक
पान्तरण गनर् सावर्जिनक ूशासनको अध्ययन गरी समम सुधारका लािग

ूशासनलाई
सुझाव

तथा

िसफािरस

गरे को

िथयो

।

नेपाल

सरकार

मिन्ऽपिरषद्को

िमित

२०६९।०९।०३ गतेको िनणर्यबाट ूशासकीय अदालतका अध्यक्ष मा. काशीराज
दाहालको

सं योजकत्वमा

गठन

भएको

ूशासन

सुधार

सुझाव

सिमितले

ूशासनलाई

समयानुकूल गितशील, पिरणाममुखी बनाउन, सुशासन र पारदिशर्ता कायम गद िव का नवीन

मान्यता र िस ान्तलाई ूशासनिभऽ समावेश गरी जनताको आकांक्षा अनु प सेवाको
गुणःतर र ूभावकािरता अिभवृि

गनर् िविभ

सुझाव िदएको िथयो । सो अनु प िव मान

ूशासनलाई समयानुकूल सुधार गनुप
र् न िवषयह को आवँयकता र औिचत्यको आधारमा

क्षेऽगत, िवषयगत नीितको िनमार्ण र मौजुदा कानूनमा सुधार गरी िनजामती सेवालाई

जनमुखी र जनउ रदायी बनाउन िविभ
समयमा िविभ

सुझाव पेश गरे को िथयो ।त्यस बाहेक िविभ

कायार्देश सिहत सरकारले ूशासन सुधार, तलब िनधार्रण लगायतका िविभ

सिमित गठन गरे को र ती सिमितले समसामियक सुझावह

३.

िसफािरश गरे का छन् ।

नेपालको सावर्जिनक सेवा ूवाहको िव मान अवःथा
िव.सं .२०७२ सालमा सं िवधानसभाबाट नेपालको सं िवधान जारी भएपिछ नेपाल सं घीय,
समावेशी, लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक राज्यमा

पान्तिरत भएको छ । नेपालको सं िवधानले

सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽ नेपालको मूल सं रचना सं घ, ूदे श र ःथानीय तह गरी तीन
तहको हुने तथा राज्यशिक्तको ूयोग तीनै तहले सं िवधान र कानुन बमोिजम गन व्यवःथा
गरे को छ । सं घ, ूदे श र ःथानीय तहका एकल अिधकारह

सं िवधानको बमशः अनुसूची

५, ६ र ८ मा र सं घ, ूदे शका साझा अिधकारलाई अनुसूची ७ र ९ मा सं घ, ूदे श र
ःथानीय तहका साझा अिधकारलाई अनुसूचीमा समावेश गिरएको छ । सं िवधानले सं घ,

163

ूदे श र ःथानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकािरता, सहअिःतत्व र समन्वयको िस ान्तमा
आधािरत हुने व्यवःथा गरे को छ ।
सं िवधान बमोिजम सं घ, ूदे श र ःथानीय तीनै तहको िनवार्चन सम्प

भई आआफ्ना कायर्क्षेऽ

िभऽको अिधकारको ूयोग गरी सं िवधानको उ ेँय र सं कल्प पूरा गनतफर् आ–आफ्ना
कामह

गनुप
र् न आवँयकता छ। सं िवधानमा उल्लेिखत िविवध व्यवःथाको कायार्न्वयका

लािग सं रचनागत, नीितगत र कायर्गत व्यवःथापन हुने बममा रहेको सं बमणकालीन
िव मान व्यवःथालाई दे हायअनुसार उल्लेख गिरएकोछ ।

३.१ सं रचना
ु मा सं घ, ूदे श र ःथानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवःथा भए
मुलक
बमोिजम िवगतको एकात्मक राज्य व्यवःथाको स ामा सं घीय सरकार, ७ वटा
ूादे िशक सरकार तथा ७५३ वटा ःथानीय तहको व्यवःथा गिरएको छ । ७५३
वटा ःथानीय तह राज्यको सं रचनाको

पमा रहे का छन् । ७७ िजल्ला िःथत

िविवध सं रचनाले केन्िीयःतरको ूितिनिधत्व गरे का छन् भने क्षेऽीय, अ ल, िडिभजन
जःता कायार्लयह

हट्ने बममा रहेका छन् ।

ूदे श ःतरमा ूदे श ूमुखको कायार्लय, ूदे श मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको
कायार्लय लगायत िविभ

मन्ऽालय, ूदे श सभा सिचवालय जःता सं रचनाह

हाल

खडा गिरएको छ । सं िवधानको अनुसूचीमा उिल्लिखत अिधकारह को िवभाजनको
आधारमा िव मान सं घीय सं रचनाह

बमशः सं घीय, ूादे िशक र ःथानीय तहमा

हःतान्तरण हुने बममा रहे का छन् । सं िवधानले राि य ूाकृितक ौोत तथा िव

आयोग, आिदवासी जनजाित आयोग, मधेशी आयोग, मिहला आयोग, था

आयोग,

मुि म आयोग जःता िविवध सं वैधािनक आयोगह को व्यवःथा गरे अनु प ती

सं रचनाह

समेत ःथापना हुने बममा रहेका छन् । न्यायपािलका तफर् सं िवधानले

ु मा एक सव च्च अदालत, ूत्येक ूदे शमा उच्च अदालतह
मुलक

िजल्ला तहमा िजल्ला अदालतह

रहेका छन् भने

रहेका छन् ।

३.२ कानुन
सं िवधान बमोिजम सं घीयता कायार्न्वयनको चरणमा रहेको सन्दभर्मा सं िवधानसँग
बािझएका कानुनह

सं शोधन गनुप
र् न आवँयकता छ । व्यवःथािपका-सं सदबाट

ःथानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४, िनवार्चन आयोगसँग सम्बिन्धत िविवध ऐनह ,
रा पित, उपरा पित तथा सं वैधािनक पदािधकारीका सेवाका शतर् सम्बन्धी ऐनह ,
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िविभ

नयाँ सं वैधािनक आयोगह सँग सम्बिन्धत ऐनह , िवपद जोिखम न्यूनीकरण

ु ा साथै दजर्न पुराना ऐनह मा समसामियक
नयाँ ऐन जारी हुनक

ऐन लगायत िविभ

सं शोधन भएका छन् । य िप ूदे शको अिधकार क्षेऽ अन्तगर्त रहेका कायर्ह

र् ा गनुर् तथा ःथानीय तहबाट पिन
सम्पादन गनर्का लािग ूादे िशक कानुनको तजुम

आवँयक कानुनको तजुम
र् ा गनुर् त्यितकै आवँयक छ । िविभ

कानुन र िविभ

ूदे शह ले बनाउने

ःथानीय तहह ले बनाउने कानुनमा सारभूत समानता कायम

राख्नेतफर् ध्यानिदनु पिन त्यितकै ज री छ। यसै गरी सं िवधानले िनिदर्
सीमा िभऽ मौिलक हक कायार्न्वयन सम्बन्धी आवँयक कानूनह

गरे को समय
बनाउनु पनी

त्यितकै ज री छ ।

३.३ सेवा ूवाह
सावर्जिनक सेवा ूवाहका लािग भएका नीितगत तथा सं ःथागत ूयासह

सहज सेवा

ूवाहको आवँयकतासं ग अपेिक्षत मेल खान सकेका छै नन् । नेपालको सावर्जिनक

ूशासनमा जिटल कायर्िविध, कायर्िविधगत िविवधता, सेवामाहीूितको सं वेदनशीलतामा

कमी, अिनयिमतता र ॅ ाचार जःता कारणले सावर्जिनक सेवा ूवाह ूभावकारी हुन
नसकेको भ े रहेको छ । त्यःतै कमर्चारी ूशासनमा राजनीितक सं लग्नता र

ूभाव, जनसहभािगताको अभाव, कायर्क्षमताको अभाव, ूिविधको न्यून ूयोग जःता

कारणले पिन सेवा ूवाह ूभािवत भइरहे को दे िखन्छ । राज्यबाट िवतरण गिरने सेवा
ूभावकारी हुनपु दर्छ । तर नागिरक सचेतनाको अभाव, राजनीितक अिःथरता, िनणर्य

ूिबयाको जिटलता, कमजोर अिभलेख व्यवःथापन र पारदिशर्ताको अभावले पिन सेवा
ूवाह ूभािवत भइरहेको छ। व्यवःथापनका नवीनतम् ूिविध एवम् उपायह को
न्यून

अवलम्बन, परम्परागत

कायर्

सं ःकृित

पिन

उि कै

िजम्मेवार

रहे को

दे िखन्छ।सावर्जिनक सेवा िवतरणमा अनुगमन र मूल्या नको अवःथा कमजोर रहे को
छ।सेवामाही वा नागिरकलाई केन्ििवन्दुमा राखी सुधारका काम कारवाहीह

अगािड

बढ्न सकेको पाइदै न।त्यःतै सावर्जिनक ूशासनमा व्यावसाियकताको िवकास हुन

नसिकरहे को अवःथा छ । सक्षम जनशिक्त रहेका सं गठनह

पिन उपलिब्ध हािसल

गनर्

अभाव

असफल

भएको

ूमुख

कारण

व्यावसाियकताको

नै

हो

।

व्यावसाियकताका िनिम्त आवँयक तािलम ूिशक्षणको व्यवःथा गनुर् ज री छ ।

३.४ सुशासन
सावर्जिनक ूशासनलाई ःवच्छ, िनंपक्ष, पारदशीर्, ॅ ाचारमुक्त, जनउ रदायी र
सहभािगतामूलक बनाउँदै राज्यबाट ूा
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हुने सेवा सुिवधामा जनताको समान र सहज

पहुँच सुिनि त गरी सुशासनको व्यवःथा गन भ े सं िवधानले उ ोष गरे को नीितगत
व्यवःथा, सावर्जिनक सेवामा सुशासन ूव र्न गन िविभ
ूवाहमा सूचना ूिविधको बढ्दो ूयोग अवसरका

ऐन, कानुन तथा सेवा

पमा रहेका छन्।यसका बावजुद

सं िवधानले व्यवःथा गरे का ूशासिनक पुनसर्ंरचनाका कायर्ह लाई ूभावकारी

पमा

स ालन गनर् नसक्दा सङ्बमण कालको ूभावकारी व्यवःथापन हुन सकेको

छै न ।सावर्जिनक सेवाूवाहमा धेरै अड्चनह
ितकताको अिभवृि

छन् । समम सावर्जिनक ूशासनमा

गरी उत्ूेरणा बढाउन सिकएको छै न भने सरकारी सेवाको

ूवाहलाई सहज र ूभावकारी बनाउन सिकएको छै न । यस कुरालाई मध्यनजर
गरी सुधार गनर् ज री छ ।

३.५ िविवधता व्यवःथापन
सं िवधानले राज्य सं चालनका हरे क क्षेऽमा सबै वगर्, क्षेऽ, समुदायको ूि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 सुधार आएको दे िखन्छ । सं ख्यात्मक

पमा हे दार् यो अविधमा ूितिनिधत्वको अवःथामा उल्लेख्य सुधार आएको छ ।तर

यसले गुणात्मक

पमा पारे को ूभाव र समावेशीकरणको नीितको कायार्न्वयनबाट

लाभ हािसल गन वगर्को बारे मा बृहत् अध्ययन हुनपु न आवँयकता दे िखएको

छ ।समावेशीकरणको ूभावका बारे मा वःतुगत पमा िव ष
े ण गरी ूभावकािरताको

मूल्या न गन समय भइसकेको छ ।

३.६ राजनीितक ूितब ता
सावर्जिनक ूशासनको समम सुधारका लािग राजनीितक ूणाली ूभावकारी हुनपु छर्।

सबैभन्दा पिहलो सुधारको थालनी राहनीितमा दे िखएका िवकृित र िवसं गतीबाट गिरनु

ु मा तीनै तहको िनवार्चन सम्प
पदर्छ ।मुलक

भइसकेको अवःथामा राजनीितक

िःथरता आउने सम्भावना दे िखएको भए तापिन महं गो िनवार्चन प ित, नातावाद,

कृपावाद, ॅ ाचार जःता कारणले असल सं ःकृितको िवकास हुन सिकरहेको अवःथा
छै न । सावर्जिनक ूशासन स ालनका िविध, ूिबया, मूल्य मान्यता र
राजनीितक नेतत्ृ व र राजनीितक शिक्तह

ःप

ि कोणमा

हुन ु ज री छ । कमर्चारीतन्ऽ

िनि त प ितमा चल्नु पदर्छ। य िप अतः अब राजनीित र ूशासनको सीमा र
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सम्बन्ध ःप
वःतुगत

गरी उ रदाियत्वमा समेत साझेदारी कायम गिरनु पदर्छ। ूशासनलाई

पमा स ालन गनर् राजनीितक ूितब ता त्यितकै आवँयक छ।

३.७ सावर्जिनक सं ःथानमा सुधार
सावर्जिनक सं ःथानह

ु भ र
सवर्साधारण जनतालाई आधारभूत वःतु तथा सेवा सवर्सल

सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने िवकासको आधारभूत सं रचना िनमार्ण गन, वःतु र
सेवा उत्पादन तथा िवतरणमा व्यावसाियक िस ान्त अवलम्बन गरी कायर्दक्षता एवम्
ूभावकािरता अिभवृि

गरी नाफासमेत आजर्न गद आिथर्क

पले आत्मिनभर्र रहने,

पूवार्धार िनमार्ण एवम् आिथर्क वृि मा योगदान पु-याउने र सामािजक न्याय ूव र्न
गन उ ेँयले ःथािपत भएका छन् । ते॑ योजना अविधसम्म आइपुग्दा आफ्नो
घोिषत उ ेँय ूाि मा सं ःथानह ले सफलता ूा

व्यावसाियक

गनर् सकेको दे िख

। सं ःथानह

पमा स ालन हुन नसक्दा बन्द हुने, िनजीकरण गनुप
र् न वा ठू लो

अनुदान िदएर चलाउनुपन अवःथामा पुगक
े ा छन् । यस पक्षमा यसतफर् राज्यले

समयमै ध्यान िदनु पन र सुधारका ूकृया अिवलम्ब थाल्नु पन दे िखन्छ ।

३.८ िव ीय सुशासन
बजेट कायर्बममा आधािरत तथा यथाथर्परक बनाइ ूभावकारी िव ीय व्यवःथापन
माफर्त

सावर्जिनक

ॐोतको

पिरचालन,

त्यसको

लेखा न,

ूितवेदन

तथा

लेखापरीक्षण ारा िव ीय व्यवःथापनमा पारदिशर्ता र जवाफदे िहता अिभवृि

गनुर्

सरकारको दाियत्व हो । सावर्जिनक िव ीय व्यवःथापनलाई पारदशीर् र जवाफदे ही
बनाउन राज्यको सावर्जिनक खचर् र सावर्जिनक आयको अ ाविधक िःथितको लेखा न

तथा ूितवेदन ूणालीलाई िनयिमत र एक पता कायम गरी ूभावकारी बनाउँदै

लै जान सूचना ूिविधमा आधािरत िव ीय व्यवःथापनको िवकासमा जोड िदँदै एकल
खाताकोष ूणाली र राजःव व्यवःथापन सूचना ूणालीह को िवकास गिरएको तथा
सावर्जिनक खचर्को पारदिशर्ता अिभवृि

गनर् सरकारी िनकायका कायर्बम तथा

खचर्ह लाई सावर्जिनकीकरण गन प ितको समेत िवकास भएको भए तापिन समयमै

कायर्बम ःवीकृत गरी वािषर्क खिरद योजना तयार नहुन,ु समयमा ठे क्का बन्दोबःत
गनर् नसक्नु, चालु खचर्को अनपेिक्षत वृि

हुँदा पूंजीगत खचर् अपेिक्षत

पमा बढाउन

नसक्नु, आन्तिरक लेखापरीक्षण तथा िनयन्ऽण ूणाली सु ढीकरण नहुन,ु अिन्तम
लेखापरीक्षणलाई वःतुगत बनाउन नसिकनु जःता कुराह
राख्नमा समःयाका

िव ीय सुशासन कायम

पमा दे िखएका छन् । यसमा सुधार आवँयक छ।
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३.९ ॅ ाचार िनयन्ऽण
ॅ ाचार िनयन्ऽणका लािग अन्तरार्ि य सहयोग, सहकायर् र समन्वयका साथै
अिख्तयार दु पयोग अनुसन्धान आयोगका क्षेऽीय र सम्पकर् कायार्लयह
ॅ ाचार िव

को अिभयानलाई ूभावकारी

तापिन ॅ ाचारलाई सामािजक अपराधको

ःथापनाले

पमा अगािड बढाउन खोिजएको भए
पमा ःथािपत गनर् नसक्दा ॅ ाचारजन्य

अपराधले नयाँ-नयाँ ःव प िलँदै गएको र एकै ूकृितका ॅ ाचारको िनरन्तर

पुनरावृि ले

ॅ ाचार

िव

गिरएका

यावत् ूयासह

सफल

हुन

सकेको

छै न ।ॅ ाचारको उजुरी िदने, साक्षी बःने व्यिक्त तथा अिभयोजन गन कमर्चारीह को

उिचत सं रक्षण हुन नसक्नु र नीितगत ॅ ाचारलाई अनुसन्धान गन सं यन्ऽ नहुन ु
जःता कारणले ॅ ाचारको रोकथाममा गिरएको ूयासले साथर्कता पाउन सकेको

छै न । ॅ ाचारलाई शून्य सहनशीलतामा पु-याउन सोही अनु पको कायर् योजना
ज री छ ।

४.

िसफािरश तथा सुझावह
सं घीय शासन व्यवःथालाई सं िवधानले अि कार गरे को सन्दभर्मा नेपालको सं िवधान बमोिजम
सं घीयता कायार्न्वयनको माध्यमबाट जनतालाई तीनै तहका सरकारबाट ूवाह गिरने सेवाको
ूभावकािरता तथा िदगोपनाका लािग दे हायअनुसार नीितगत, सं ःथागत तथा कायर्गत सुधार
गनुर् आवँयक छ ।
४.१. नीितगत र कानूनी सुधार


सं घीय िनजामती सेवा ऐन, ूदे श िनजामती सेवा ऐन र ःथानीय सेवा ऐन तु न्त
जारी गन,



कमर्चारी समायोजनलाई ूाथिमकता िदने,



सं िवधानसँग बािझएका ऐन कानुनह लई शीय सं शोधन गन,



मौिलक हक कायार्न्वयन गनर् आवँयक पन कानुनह



सं घ, ूदे श र ःथानीय तह बीच समन्वय कायम गनर् सं घीय कानुन िनमार्ण गन ।

अिवलम्ब िनमार्ण गन,

४.२ सं रचनागत सुधार


सं घ, ूदे श र ःथानीय तहका केन्ि तथा सेवा ूदान गन िनकाय जनमुखी र
सकेसम्म बढी जनतालाई पायक पन ःथानमा ःथापना गन,



कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम सबै िनकायह को अिवलम्ब सं गठन
तथा व्यवःथापन सवक्षण गन,



कमर्चारी समायोजनको कायर्लाई सफ्टवेयरमा आधािरत पारदशीर् बनाउने,
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कामको चापको आधारमा कमर्चारीको दरबन्दी कायम गन,



सं घीय तहमा मन्ऽालयको सं ख्या घटाउने,



हुलाक सेवा िवभागको हालको सं रचनामा पिरवतर्न गरी सूचना ूिविध सम्बन्धी
कामह

थप गन¸ सरकारी ूसारण माध्यमको

पमा रहेका रे िडयो नेपाल र

नेपाल टे िलिभजनको ूसारणलाई िडिजटाइज गरी दुबै सं ःथालाई गाभेर सावर्जिनक

सेवा ूसारकको

पमा िवकास गन,



तािलम ूदायक िनकायह को पुनसं रचना गरी सं घीयता अनुकूल बनाउने,



िवकास सिमित गठन आदे शबाट सं चािलत सं रचनाह को पुनरावलोकन गन



ूशासन सुधारको सम्बन्धमा आयोग/सिमितबाट ूःतुत सुझाव र िसफािरस
कायार्न्वयन गनर् गराउन र समसामियक सुधार गन िवषयमा अनुगमन र
िसफािरस गनर् उच्चःचरीय िवशेष सं यन्ऽ िनमार्ण गन।

४.३ कमर्चारी व्यवःथापनमा सुधार

 िनजामती र सरकारी सेवाका कमर्चारीलाई िनि त मापदण्डका आधारमा पारदशीर्
पमा सं घ, ूदे श र ःथानीय तहमा समायोजन गन,

 सिचवह को िव मान क्ल िर

व्यवःथामा केही पुनरावलोकन गन,

 कमर्चारीको व्यिक्तगत एवम् सामािजक सुरक्षालाई समेत िवचार गरी नेपाल
सरकारले कमर्चारी सं चयकोषसँग

कमर्चारीलाई सामुिहक

िमली सामुिहक आवासको व्यवःथाको लािग

पमा घर तथा फ्ल्याटह

उपलब्ध गराउने नीित

अवलम्बन गन,

 िनजामती अःपताललाई ूादे िशक

पमा समेत िवःतार गरी सुिवधा ूदान गन,

 दण्ड र पुरःकारको व्यवःथालाई कायर् ूभावकािरता र नितजासँग जोडेर
व्यविःथत गन ूणालीको िवकास गन,

 कमर्चारीको कायर्सम्पादन मूल्या न सूचका लाई कमर्चारीको कामसँग तादात्म्यता
िमलाई वःतुपरक 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 गनुप
र् न, तािलमलाई बढी उपयोगी र आकषर्क

बनाउने,

 नेपाल सरकारको छाऽवृि मा िवदे शमा पढ्न गएका सबै कमर्चारीह लाई सं झौता
बमोिजमको अविध काम गनर् अिनवायर् गन, सेवा नगरे मा दोब्बर क्षितपूितर्को
व्यवःथा गन,
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 एक व्यिक्तलाई एक पटक एकतहमा माऽ आरक्षण िदनुपन ूणालीको िवकास
गन,

 तोिकएको िजम्मेवारी पूरा गन र नगन कमर्चारीको अिभलेख राखी सोका
आधारमा वृि

िवकासको व्यवःथा गनुप
र् न,

 िनजामती कमर्चारीको शे ड युिनयनका सम्बन्धमा ूशासन सुधार आयोगको
ूितवेदन, २०७० बमोिजम गन,
४.४ सेवा ूवाहमा सुधार


सावर्जिनक ूशासन सेवामुखी हुनपु न, कायार्लयमा वैकिल्पक कमर्चारीको व्यवःथा
गरे रमाऽ िवदा िदने ूणालीको िवकास गन,



बजार अनुगमन, िनरीक्षण तथा जाँच िव ष
े णका लािग आधुिनक मेिसनरी तथा
भौितक पूवार्धार र पयार्



ॐोत साधनको व्यवःथा गन,

सामािजक उ रदाियत्वलाई अिभवृि

गद सामािजक परीक्षण र सहभािगतामा

आधािरत अनुगमन व्यवःथालाई अिभयानकै



पमा सं चालन गन,

ु ीय सुशासनलाई बढी ूभावकारी बनाउनु पन,
सेवा ूवाहमा सुधार ल्याउन िव त
केन्िीय िनकाय लगायत सबै ःथानीय िनकायलाई ूिविध र हाडर्वेयर उपलब्ध
गराई जनशिक्तलाई त्यसमा अभ्यःत बनाउने,



सेवा ूवाहमा टोकन ूणाली र काउन्टर ूणालीको उपयोगलाई बढाउने,



सं िवधान ूदत सूचनाको हकको सही उपयोग हुने गरी सबै सरकारी कायार्लयका
वेबसाइट िनयिमत

पमा अ ाविधक गन गराउने, सूचनाको हकलाई ूभावकारी

बनाउने,


सेवा पाउन भनुप
र् न फारामह

वेबसाइटमा समेत ूा

घुम्ती सेवालाई िनरन्तरता िदई िवःतार गन,



हुनेगरी राख्ने र एकीकृत

वैदेिशक रोजगारीको नाममा हुने ठगी र मानव बेचिवखनलाई िनयन्ऽण गरी
वैदेिशक रोजगारलाई सुरिक्षत बनाउन िवशेष ध्यान िदने,



ु का सरकारी अःपताललाई बेड सं ख्याको आधारमा नभई त्यहाँबाट ूवाह
मुलक
हुने सेवाको आधारमा वगीर्करण गन।रे फरल ूणालीलाई व्यविःथत र पारदशीर्

बनाउने ।


दे शको युवाशिक्त िवदे िशने बमलाई रोक्नका लािग आवँयक रोजगारीको ूबन्ध
गन

र जानेलाई पिन बढी दक्षतायुक्त बनाई पठाउने नीित अवलम्बन गनुप
र् न ।

िवदे शबाट ूा

ँ ीलाई दे शको िवकासमा लगाई नयाँ रोजगारीको िसजर्ना र
पूज

कृिषमा व्यवसायीकरण गद जाने,
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ःथानीय तहका जनूितिनिधलाई योजना तजुम
र् ा, बजेट िनमार्ण, अनुगमन मूल्यांकन,
उपभोक्ता सिमितबाट सं चालन गन आयोजना आिदको िवषयमा तािलम िदई क्षमता
अिभवृि



गन।

सुशासन (व्यवःथापन तथा स ालन) ऐन, २०६४ तथा िनयमावली, २०६५ लाई
ूभावकारी



पमा कायार्न्वयन गन,

िनजी क्षेऽमा हुने गरे का ॅ ाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारवाहीलाई
ूभावकारी बनाउने,



सावर्जिनक सेवा ूदायक कायार्लयह ले िदएको सेवाको सन्तुि
मापनका

र असन्तुि को

लािग िवशेष व्यवःथा गन,



कायार्लय ूमुखलाई कायार्लयको आन्तिरक सुशासनका िनिम्त िजम्मेवार बनाउने,



दसोपान र वृि

ूणालीःिनजामती सेवाको िव मान ौे णी र तह तथा अूािविधक

र ूािविधक बीचको

न्दलाई अन्त्य गनर् सं घ, ूदे श र ःथानीय तीनै तहमा अिहले

कायम रहे को हरे क ौे णी िभऽ दुई तह रहने गरी तहगत ूणाली अवलम्बन गन
र कुनै पिन िनकायको ूमुखको मातहतमा समान ःतरका अन्य कमर्चारी रहने

व्यवःथाको अन्त्य गनर् समान ौे णीका एकभन्दा बढी कमर्चारी राख्नु पन
कायार्लयमा सोही ौे णीको मािथल्लो तहको कमर्चारी माऽ कायार्लय ूमुख हुने
व्यवःथा गन । समान ौे णीका पदह

कायम भएका िनकायह मा पदको पिन

िजम्मेवारी, कायर्बोझ र भूिमकाका आधारमा वगीर्करण गरी बढी िजम्मेवारी,
कायर्बोझ र महत्वपूणर् भूिमका हुने पदह मा समान ौे णीको मािथल्लो तहको

दरबन्दी िनधार्रण गन ।
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पिरच्छे द - १९

ूशासन सुधार सम्बन्धी सान्दिभर्क सुझावह को पुनरावलोकन
िस नं

सान्दिभर्क सुझाव

मुख्य ौोत ूितवेदन

कायार्न्वयन िःथित

अब गनुर् पन कायर्

सं बमणकालीन् व्यवःथापन, ूशासिनक पुनःसं रचना, सं िघयता, िवकेन्िीकरण सम्बन्धी सम्बन्धी
सुझावह

सं बमणकालीन
व्यवःथापन कायर्योजना
१)

(Transition

management plan)
तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयनमा
ूाथिमकता िदने
तीनै तहका

२)

सरकारह को लािग

गिरने कायर् िव ष
े ण र
वाँडफाँड गन

३)

४)

६)

सम्प

भएको

Consolidated
Report on
Functional Analysis
and Assignment (
Dr. Shankar Sharma,
2015-16)

सम्प

भै

ूशासन सुधार अनुगमन

आयोग गठन गन

काशीराज दाहाल)

ूशासिनक पुन:सं रचना

केन्िमा रहने

मन्ऽालयह को सं ख्या

ूितवेदन २०७३ (मा.
ूशासन सुधार सुंझाव
आयोगको ूितवेदन,

२०७० (मा. काशीराज
दाहाल)

केिन्िय ःतरका

ूशासन सुधार सुंझाव

कायार्लयह को खारे जी

२०७० (मा. काशीराज

वा पुनःसं रचना गन

दाहाल)

रा पित कायार्लय र उप

ूशासन सुधार सुंझाव

अनावँयक िवभाग र

रा पित कायार्लय र
सं वैधािनक िनकायह को
सु ढीकरण गन

७)

कायर्योजना तजुम
र् ा भै

उच्चःतरीय स ीय

पुनरावलोकन गन

५)

Transition
Management Plan for
Federalizing Public
Administration in
Nepal ( Mr. Madhav
Prasad Ghimire,
January 2016)

आयोगको ूितवेदन,

मिन्ऽपिरषदमा पेश
भएको कायर्योजनाले
समेटेका धेरै कायर्ह

सं बमणकाल समा

भै

सकेकोले कायर्योजना

सान्दिभर्क नरहे ता पिन
यसमा उिल्लिखत
कितपय कुराह

अझै

सान्दिभर्क रहे को

कायर्िवःतृतीकरण

ूितवेदन ःवीकृत भै
सकेको
गठन भै कायर् सम्प
भएको
पुनरावलोकन गरी १५
मन्ऽालय रहने गरी
िसफािरश गिरएको
सं घमा रहने मन्ऽालय
िवभाग र केिन्िय
िनकायह

समेत रहे को

सं गठनात्मक ढाँचा
िसफािरश गिरएको

आयोगको ूितवेदन,

२०७० (मा. काशीराज

काम हुन बाँकी

कायर्दल गठन गरी
पुनरावलोकन गिरनु पन

दाहाल)

मानव सं शाधन व्यवःथा

मानव

सं शाधन

मन्ऽालय र उच्चःतरीय

मन्ऽालयको

राि य मानव ौोत

सम्बन्धी

िवकास पिरषद ःथापना

ूितवेदन, २०६२

गठन
कायर्दलको
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कमर्चारी ूशासन हे न
काम हुन बाँकी

सं घीय मन्ऽालयबाट
यस सम्बन्धी कायर्
गिरनु उपयुक्त हुने

गन र मानव सं साधन
िवकास रणनीितको
तयारी गन

केिन्िय कमर्चारी
८)

इकाईको क्षमता िवकास
कायर्योजना तजुम
र् ा गरी
लागू गन

सं घीय ढाँचामा लोक
९)

सेवा आयोगको

पुन:सर्ंरचना र क्षमता

िवकास कायर् योजना
तजुम
र् ा गरी लागू गन

Human Resources
Development
Planning in Civil
Service (Dr. Bimal
Koirala and Pratap
Pathak , 2015)
Functional Analysis
and Institutional
Capacity Assessment
of the Ministry of
General
Administration Dr.
Shree Krishna
Shrestha, February
2014)
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)

कमर्चारी ूशासन हे न
सं घीय मन्ऽालयबाट

काम हुन बाँकी

यस सम्बन्धी कायर्
गिरनु उपयुक्त हुने

कायर्योजना ःवीकृित र

लोक सेवा आयोग

कायार्न्वयन

राि य योजना
१०)

राि य योजना आयोगको
भूिमका पुनरावलोकन
गन

ूशासन सुधार आयोग
को ूितवेदन २०४८

आयोगबाट कायर्दल
गठन गरी अध्ययन
भएको, कायार्न्वयन हुन
बाँकी

११)

राि य

राि य ूाकृितक साधन

ूशासन सुधार

अनुसन्धान केन्ि ःथापना

आयोगको ूितवेदन

गन

तथा
हुन बाँकी

ूाकृितक
िव ीय

गठन

२०२७

भएपछी

आयोगबाट

ौोत
आयोग
सो

आवँयक

पहल हुन उपयुक्त हुने
मानव सं शाधन व्यवःथा
१२)

केिन्िय सम्पि

कायार्लय गठन गन

मन्ऽालय गठन
सम्बन्धी कायर्दलको

O & M Survey गदार्

हुन बाँकी

ध्यान िदने

ूितवेदन, २०६२
ूदे श
सावर्जिनक
१३)

ःथानीय सेवा आयोगको

पच्चीस

गठन गन

गु योजना

ूशासनको
बषीर्य
अध्ययन

ूितवेदन, २०५५

लोक

आयोगबाट
तहमा

भनार्

सेवा
ःथानीय
िसफािरस

गन व्यवःथा ूःतािवत
भएकोले

सान्दिभर्क

नरहे को
१४)

ूशासन सुधार सम्बन्धी

ूशासन सुधार

हुन बाँकी
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ूधानमन्ऽी

तथा

िनयिमत अनुगमन सं यन्ऽ

आयोगको ूितवेदन

मिन्ऽपिरषद कायार्लयको

ःथापना गन

२०३३

महाशाखाको

पमा

रहन उपयुत हुने

िनजामती सेवाको पुनःसं रचना र सुधार सम्बन्धी :
िनजामती सेवा सम्बन्धी
१५)

सं घीय ढाँचामा िनजामती
सेवाको पुनःसं रचना गन

नीितगत तथा कानूनी
व्यवःथा ूितवेदन (
नारायणूसाद सं जेल र
मधुसूदन पौडेल,

सं घीय

िनजामती

सेवा,

ूदे श िनजामती सेवा र
ःथानीय

सेवा

ऐनको

मःयौदा तयार भएको

काितर्क २०७१)

१६)

सं घीय ूणाली अन्तगर्त

िनजामती सेवा सम्बन्धी

िनजामती सेवासं ग

नीितगत तथा कानूनी

सम्बन्धी नीित र

व्यवःथा ूितवेदन (

कानूनह को िनमार्ण वा

नारायणूसाद सं जेल र

पिरमाजर्न लाई
ूाथिमकता िदने

मधुसूदन पौडेलकाितर्क
२०७१)
िनजामती सेवा सम्बन्धी

१७)

भैरहे को

सं िवधान बमोिजम सं घ,
ूदे श र ःथानीय तहमा
कमर्चारी समायोजन गन

नीितगत तथा कानूनी
व्यवःथा ूितवेदन
(नारायणूसाद सं जेल र

मधुसूदन पौडेल काितर्क
२०७१)

कमर्चारी समायोजन ऐन
ःवीकृत

ःवेिच्छक
लािग

भैसेकेको

अवकाशको
आवेदन

माग

भएको

कमर्चारी समायोजन

िनयमावली ःवीकृत गरी
सगठन तथा व्यवःथापन
ॐवेक्षण गिरनु पन

तीनै तहका
सरकारह को मानव
१८)

सं शाधन 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 नरहे को

सावर्जिनक ूशासनको
१९)

सं वैधािनक

सेवा

गठन

गन

पच्चीस बषीर्य

सामान्य

गु योजना अध्ययन

मन्ऽालय

ूशासन

परामशर्दाताबाट
अध्ययन

गन

ूदे श िनजमती सेवा र

ऐन िनयम सं शोधन

अध्ययन

ःथानीय सेवामा तहगत

कायर्योजन ःवीिबित र

ूणाली ूःतािवत भएको

कायार्न्वयन

ूितवेदन, २०५५
एकीकृत िनजामती सेवा
२०)

ःथापना

गरी

सेवामा

तहगत

लागू गन:

िनजामती
ूणाली

िनजामती सेवामा तहगत
ूणाली
सम्बन्धी

लागू

ूितवेदन, २०६४ (डा.
मधुिनिध ितवारी)
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कायर्सम्पादन करार
२१)

कायर् सम्पादन करार
(Performance
Contract) लागू गन

िदग्दशर्न
(Performance-Based
Contract Manual,
Krishna Gyawali,
२०७१ पुस)

२२)

िनजामती

सेवालाई

अिधकृत-मूलक बनाउने:

ूशासन

सुधार

आयोगको

ूितवेदन,

२०३२

सं घय िनजामती सेवा र
ूदे श िनजामती सेवामा
कायर्सम्पादा करार
ःमबनधी ूावधान रहे को
ूःतािवत

सं घीय

िनजामती
आँिशक

सेवा

भएको
सं घीय

ूःतािवत
२३)

पेशािवदह लाई

उच्च

तहसम्म पुग्न सक्ने गन

ऐनमा

पमा सम्बोधन

ूशासन सुधार आयोग

िनजामती

२०४८

आँिशक

सेवा

ऐनमा

पमा सम्बोधन

भएको
मानव
२४)

सेवा

ूवेशको

लािग

न्यूनतम् योग्यता बढाउने

सं शाधन

मन्ऽालयको
सम्बन्घी

गठन
कायर्दलको

ूितवेदन २०६२
सक्षमतामा आधािरत
परीक्षण ूणाली
२५)

(competence-based
testing system) अन्य
तहह को परीक्षणमा पिन
बमश: लागु गन

Developing
Assessment Centre
Methodology for
Improving Selection
Methodology of
Public Service
Commission (Dr.
Madhi Nidhi Tiwari
and Dr. Seema Sanghi,
, 2016)

समायोजन

अघी

व्यवःथा

लागू

२६)

ूकृयालाई वै ािनक
हःतक्षेपमुक्त र पूव र्

अनुमानयोग्य वनाउने

ूशासन

आयोगको

पुन:

२०६६

सं रचना

ूितवेदन,

गनर्

उपयुक्त नहुने

लोक

सेवा

आयोगबाट

अध्ययन भैरहे को

ूःतािवत
िनजामती सेवाको स वा

यो

पा

बम र परीक्षा

ूणाली पिरवतर्न गरी
लागू गनर् उपयुक्त हुने

सं घीय

िनजामती सेवा ऐन ूदे श
िनजमती सेवा ऐन तथा
ःथानीय

सेवा

ऐनमा

आँिशक

पमा सम्बोधन

भएको

२७)

िनजामती सेवामा शे ड

ूशासन

युिनयन सम्बन्धी

आयोगको

व्यःथाको पुनरावलोकन

अन्तिरम

गन

२०६६

शे ड युिनयनमा सं लग्न
२८)

पदािधकारी तथा
सदःयह ले पालना
गनुप
र् न आचरणका

ूशासन
आयोगको

पुनः

सं रचना
दोौो
ूितवेदन

सुधार

सुझाव

ूितवेदन,

२०७०

नयाँ िनजामित सेवा ऐन
हुन बाँकी

लागू

भएपिछ

उपयुक्त हुने
समान्य ूशासन
हुन बाँकी

मन्ऽालयबाट मसौदा र
परामशर्पिछ तजुम
र् ा
गिरनु पन
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गिरनु

िनयमह

तयार गरी

लागू गन
२९)

सरकारी कमर्चारीह को
सेवा िनवृ
बढाउने

३०)

हुने उमेर

िनजामती

सच्चिरऽता

ूशासन सुधार सुझाव
सिमितको

ूितवेदन

ूशासकीय

पुनगर्ठन

२०७०

सेवाको

(integrity)

को िवकास गन

साठी

बषर्

ूःतािवत

गिरएको
परामशर्दाताबाट अध्ययन

सिमित (बुच किमशन)

भएको कायार्न्वयन हुन

को ूितवेदन २००९

बाँकी

तलव

हुन बाँकी

मुििःफती र उपभोक्ता
३१)

मूल्य सूचककांको
आधारमा ःविनिमर्त
तलव वृिध्द ूणाली लागू

आयोगको

ूितवेदन, २०५५

गन
ूःतािवत
३२)

योगदानमा आधािरत

तलव

िनवृि भरण कोषको

आयोगको

ूितवेदन, २०५५

ःथापना गन

सं घीय

िनजामती सेवा ऐन ूदे श
िनजामती सेवा ऐन तथा
ःथानीय

सेवा

ऐनमा

ूःतािवत भएको
िनजामती सेवामा
समावेिशता र
३३)

सकारात्मक िवभेदको
ूभावकािरता बृिध्द गनर्
र लिक्षत वगर्सम्म पहुंच

बढाउन सो व्यवःथाको

Inclusion
in
Civil
Service: Issues and
Initiatives,
Mr.
Balananda
Paudel,
September 2013
ूशासन
सुधारको

सामान्य

हुन बाँकी

मन्ऽालयबाट िव
हुने

पुनरावलोकन गन

३४)

कायर्ःथललाई लिगक
तथा अपांग मैऽी बनाउदै
लै जान
िनजामती सेवा िभऽ

३५)

समावेशीकरण र

सकारात्मक िवभेद
सम्वन्धमा तािलम अिघ
बढाउने

Training Manual for
Promotion of
Affirmative Action in
Civil Service, Dr. Sushil
Pant, 2014

बमश: गिरदै लिगनु पन

तािलम मो

ुलह

तयार भएको

सेवा ूवाह र सुशासन सम्बन्धी सुझावह
३६)

ु ीय शासन (eिव त
Governance)

ूशासन पुनःसं रचना

कायर्योजना तजुम
र् ा

आयोगको ूितवेदन,

भएको
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टोली

गठन गिर गनुर् उपयुक्त

ूितवेदन, २०७०
Study on Gender and
Social InclusionFriendly Workplace
Policy for Civil Service,
Purushottam Mishra
and Gaja Bahadur
Rana, 2016

ूशासन

लागू गन

सम्वन्धी दीघर्कालीन

२०६५

सोच सिहतको राि य

ूशासन सुधार सुझाव

ु ीय
रणनीित र िव त

सिमितको ूितवेदन

शासन गु योजना

२०७०

तजुम
र् ा गन र
कायार्न्वयन गन
३७)

एकीकृत

सेवा

केन्िह को ःथापना र
िवःतार गन

ूशासन सुधार
कायार्न्वयन ूितवेदन
२०७०

ःथानीय तहको कायर्
क्षेऽ िभऽ परे को

परामशर् सेवालाई
३८)

व्यविःथत गन र

ूशासन

अनावःयक सल्लाहकार

सिमितको

राख्ने व्यवःथा िनयन्ऽण

२०७०

सुधार

सुझाव

ूितवेदन,

कायर्दल
हुन

बाँकी

सेवा

करार

मापदण्ड

सम्बन्धी

पुनरावलोकन

गन

४०)

ूशासन

हुने
सुधार

सिमितको

सुझाव

ूितवेदन,

हुन बाँकी

हुन बाँकी

२०७०
सावर्जिनक ूशासनको

सावर्जिनक सेवा ूवाह

पच्चीस बषीर्य

र बजार अनुगमन

गु योजना अध्ययन

ूभावकारी बनाउने
सरकारी

अनुगमन

भैरहे को

कायर्योजना

बनाइनु पन

ूितवेदन, २०५५

कायार्लयको

कायर्सम्पादनको
िनयिमत
४१)

सवक्षण

कमर्चारीको

उपभोक्ता
गन

र

मूल्यांकनमा

सावर्जिनक

ूशासनको

पच्चीस

बषीर्य

गु योजना

अध्ययन

ूितवेदन, २०५५

ूःतािवत

ऐनको

मःयोदामा

सेवामाहीको

मूलयांकन पिन समावेश
गिर

शुचका

कुरा परे को

सेवामाहीह लाई सं लग्न

बनाउने

परामशर्दाताबाट
अध्ययन

गराउने

४२)

कानून ारा

४३)

४४)

नै

सावर्जिनक जवाफदे िहता
ःप

गरी

अध्ययन गनुर् ऊपयुक्त

गन
३९)

गठन

गन

सावर्जिनक ूशासनको
पच्चीस बषीर्य

ूधानमन्ऽी तथा

गु योजना अध्ययन

मािन्ऽपिरषद कायार्लय

कानून िनमार्ण

ूितवेदन, २०५५

र् क्षेऽको सेवा
दुगम

ूशासन

ूवाहलाई ूभावकारी

सिमितको

वनाउने

२०७०

आयुवद िचिकत्सा

ूशासन

पध्दितको िवकास र

आयोगको

ूोत्साहन गन

२०२५

सुधार

सुझाव

ूितवेदन,

ःथानीय

कायर्

क्षेऽ िभऽ परे को

सुधार
ूितवेदन,

तहको

आयवद र जिडबुटी
हुन बाँकी

सम्बन्धी ूािधकरण
गठन गिरनु उपयुक्त
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हुने
४५)

ूशासन सुधार सुझाव

सावर्जिनक िबदा

सिमितको ूितवेदन,

कटौती गन

२०७०
नेपालमा व्यवःथापन
परीक्षणलाई ूभावकारी

४६)

व्यवःथापन

परीक्षण

ूणालीमा सुधार गन

बनाउने उपाय सम्बन्धी
अध्ययनको ूितवेदन
ूतापकुमार पाठक,

भैरहे को

मागर् २०७१

४७)

िनिज

क्षेऽबाट

ॅ ाचारलाई

हुने

कानूनको

दायरामा ल्याउने
आिथर्क सहायता चन्दा
४८)

पुरःकार लाई मापदण्ड
वनाई िदने र पाउनेको
िववरण सावर्जिनक गन

४९)

नोट

ूशासन सुधार सुझाव
सिमितको ूितवेदन,

हुन बाँकी

२०७०
ूशासन सुधार सुझाव
सिमितको ूितवेदन,

कायर्दल
हुन बाँकी

२०७०

अध्ययन

गठन
गनुर्

गरी
उपयुक्त

हुने

सावर्जिनक

सं ःथान सुधार सुझाव

सं ःथानह को

सिमितको ूितवेदन,

सू ढीकरण गन

२०६३

भैरहे को

ूशासन सुधार आयोग÷सिमितको ूितवेदनह मा उिल्लिखत िसफािरसह

िवषयह लाई सम्बोधन गद लानु उपयुक्त हुने दे िखन्छ .
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कायर्योजना तजुम
र् ा गरी
कायार्न्वयन गिरनु पन

अध्ययन गरी समसामियक

अनुसूचीह

अनुसूची - १

सं घीय ि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 ूा

हुने सेवा सुिवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुिनि त गनर्,

व्यावसाियक, अनुशािसत र मयार्िदत सं घीय िनजामती सेवाको गठन, स ालन र सेवाको शतर्
सम्बन्धी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकाले,
नेपालको सं िवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोिजमको व्यवःथािपका–सं सदले यो
ऐन बनाएको छ ।

पिरच्छे द – १
ूारिम्भक
१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम “सं घीय िनजामती सेवा ऐन, २०७४”

रहेकोछ।
(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हुनेछ ।
२.

पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)

“अिख्तयारवाला” भ ाले दफा १२ बमोिजम िनयुिक्त गनर् सक्ने अिधकारी सम्झनु
पछर्।

(ख)

“कायार्लय ूमुख” भ ाले तोिकएको कायार्लयको ूमुख कमर्चारी सम्झनु

पछर्।

(ग)

“तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयममा
तोिकएको वा तोिकए बमोिजम सम्झनु पछर् ।

(घ)

“िनजामती कमर्चारी” भ ाले सं घीय िनजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यिक्त
सम्झनु पछर् ।

(ङ)

“िनजामती िकतावखाना” भ ाले िनजामती कमर्चारीको अिभलेख राख्ने िनकाय भ े
सम्झनु पछर् ।

18

सरोकारवालासँग छलफल गरी अि तम

प िदनु पन
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(च) “िनजामती सेवा” भ ाले दफा ४ बमोिजम गिठत सं घीय िनजामती सेवा

सम्झनु

पछर् ।
(छ)
(ज)

कमर्चारी

“िनजामती

युिनयन” भ ाले

कमर्चारीको युिनयन सम्झनु पछर् ।

दफा

१२० बमोिजम

गिठत

िनजामती

“नैितकपतन” भ ाले जालसाजी, िकत, ठगी, लागूऔषध कारोवार, मुिा िनमर्लीकरण,
पुराताित्वक वःतु बेचिवखन, मानव बेचिवखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जवरजःती
करणी, चोरी वा आगजनी जःता अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई सम्झनु
पछर् ।

(झ)

र् न
“पिरवार” भ ाले िनजामती कमर्चारीसँग बःने तथा िनज आफले पालन पोषण गनुप

ु , धमर्पऽ
ु ी, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पछर् र
पित, प ी, छोरा, छोरी, धमर्पऽ
सो शब्दले िनजको बाजे, बज्यै र सासू, ससुरालाई समेत जनाउँछ ।

(ञ)

“मन्ऽालय”

भ ाले सामान्य ूशासन मन्ऽालय वा कमर्चारी ूशासन सम्वन्धी

केन्िीय िनकाय सम्झनु पछर् ।
(ट)

“िवभागीय ूमुख” भ ाले तोिकएको अिधकारी सम्झनु पछर् ।

(ठ)

“िवशेष

पद” भ ाले िवशेष ूकृितको काम, कतर्व्य र उ रदाियत्व भएको र िवशेष

योग्यता चािहने पद सम्झनु पछर् ।
(ड)

“सजाय िदने अिधकारी” भ ाले दफा ९१ बमोिजम िवभागीय सजाय िदने अिधकारी
सम्झनु पछर् ।

(ढ)

ु ले कुनै शतर् तोकी वा नतोकी सो
“ःथायी आवासीय अनुमित” भ ाले िवदे शी मुलक
ु मा ःथायी
मुलक

पले बसोबास गनर् पाउनेगरी नेपाली नागिरकलाई उपलब्ध

गराएको डाइभरिसटी इिममेन्ट िभसा (डी.भी.),परमानेन्ट रे िजडेन्ट िभसा (पी.आर.)

वा मीन काडर् सम्झनु पछर् र सो शब्दले नेपाली नागिरकलाई िवदे शमा ःथायी

पमा

बसोबास गनर् िदइएको जुनसुकै नामको ःथायी आवासीय अनुमितलाई समेत
जनाउँछ।

(ण)

“ःथायी पद” भ ाले िनवृि भरण वा योगदानमा आधािरत िनवृि भरण पाउने र म्याद
नतोिकएको सं घीय िनजामती सेवाको पद सम्झनु 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
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पमा काम गनछ ।

(२) यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयममा उल्लेख भए दे िख बाहेक

िनजामती ूशासन सम्बन्धी काम मन्ऽालयको नीितगत ःवीकृित िबना गनर् पाइने छै न।

पिरच्छे द - २

िनजामती सेवाको गठन
४.

िनजामती सेवाको गठनः (१) नेपाल सरकारले दे हाय बमोिजमका िनजामती सेवाह को गठन
गनछः(क)

नेपाल आिथर्क योजना तथा तथ्या

(ख)

नेपाल इिन्जिनयिर

(ग)

नेपाल कृिष सेवा,

(घ)

नेपाल न्याय सेवा,

(ङ)

नेपाल पररा

(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 ।

सेवा,

सेवा,

सेवा,

(२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सेवा अन्तगर्त तोिकए बमोिजमका समूह तथा
उपसमूह रहन सक्नेछन् ।
(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 छै न ।

(४) उपदफा (३) बमोिजमको नेपाल न्याय सेवा, नेपाल पररा

सेवा, नेपाल लेखा

परीक्षण सेवा र नेपाल ःवाःथ्य सेवाका राजपऽाि त ूथम ौे णीका कमर्चारीह
बाहेकको सेवाको राजपऽाि त िविश

सोही सेवा

ौे णीको पदमा बढु वाको लािग उम्मेदवार हुन पाउने

छै न ।
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(५) सेवा, समूह तथा उपसमूहमा रहने पदह का लािग आवँयक न्यूनतम शैिक्षक
योग्यता तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
५.

ौे णी र तहः (१) िनजामती सेवाको नेपाल ःवाःथ्य सेवा बाहेकका सेवाह मा दे हाय

बमोिजमका ौे णीह

रहनेछनः-

राजपऽाि त

राजपऽ अनि त

िविश

ूथम

ूथम

ि तीय

ि तीय

तृतीय

तृतीय

चतुथर्
पाँच

(२)

यो

ऐन

ूारम्भ

कमर्चारीह ले ौे णीमा आव

हुँदाका

बखत

ौे णीिवहीन

पदमा

कायर्रत

िनजामती

हुन चाहेमा त्यःता कमर्चारीह लाई तोिकए बमोिजम राजपऽ

अनि त पाँच ौे णीमा कायम गिरने छ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमका ौे णीमा दे हाय बमोिजमका तहह
राजपऽाि त

ौे णी

तह

िविश

पन्ी
चौध
तेह

ूथम

बाह
ि तीय

एघार
दश

तृतीय

नव
आठ

राजपऽ अनि त

ूथम

सात
छै ट

ि तीय

पाँच
चौथो

तृतीय
चतुथर्
पाँच
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रहने छनः-

(४) उपदफा (३) बमोिजमका ौे णीका तल्लोतहमा ५ वषर् सेवा अविध पुरा गरे का
र दफा (#$) बमोिजमको नकारात्मक सूचीमा नपरे को कमर्चारी सोही ौे णीको मािथल्लो
तहमा ःवत: तह वृि

हुनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोिजम तहवृि

गदार् ौे णी नाघ्नेगरी गिरनेछैन ।

(६) उपदफा (४) बमोिजम हुने तहवृि लाई बढु वा मािनने छै न ।
(७) एउटै ौे णी िभऽका तहह को पदनाम र कायर्िजम्मेवारी एउटै हुनेछ ।
(८) िनजामती सेवाका िविभ
िविभ

ौे णीह मा तोिकए बमोिजमका िवशेष

ूािविधक तथा ूशासिनक पदह
(९)

िनजामती

सेवामा

पद लगायत

रहन सक्ने छन् ।

तोिकए

बमोिजमका

ौे णीिवहीन

पदह

रहन

सक्नेछन् ।
६.

कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या नः (१) नेपाल सरकारले ःवीकृत
गरे को सं गठनको कायर्िववरणको आधारमा ूत्येक सम्बिन्धत सं गठनको ूमुखले सं गठनका

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 हुनेछ ।
(२) िनजामती कमर्चारीलाई पदःथापन गदार् िनजको कायर्िववरण समेत उपलब्ध
गराउनु पनछ ।
(३)

उपदफा

सम्बिन्धत सुपरीवेक्षेकले

(२)

बमोिजम

उपलब्ध

गराइएको

कायर्िववरणको

आधारमा

मातहतका कमर्चारीसँग कायर्सम्पादन सम्झौता गरी काममा

लगाउन सक्नेछ।
तर िवभागीय ूमुख, कायार्लय ूमुख र आयोजना ूमुखसँग भने अिनवायर्

पमा

कायर्सम्पादन सम्झौता गनुर् पनछ ।
(४)

कायर्सम्पादन

मूल्या न

गदार्

कायर्

ूगितको

आधारमा

"सन्तोषजनक", "राॆो" र "उ म" गरी चार वटा ःतरमा वगीर्करण गरी

"कमजोर",

गनुर् पनछ ।

(५) उपदफा (४) बमोिजम ःतर िनधार्रण गदार् पचास ूितशतभन्दा कम ूगित
भएकोमा "कमजोर", पचासदे िख चौह र ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "सन्तोषजनक",
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पचह रदे िख उनानव्वे ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "राॆो" र नब्बे ूितशतदे िख मािथ ूगित
भएकोमा "उ म" ःतरको ूगित मािननेछ ।
(६) सुपरीवेक्षकले

गरे को मूल्या नमा

िच

नबुझेमा

पुनरावलोकनको

कायार्लय ूमुख वा िवभागीय ूमुख समक्ष िनवेदन िदन सिकनेछ। यसरी ूा

लािग

िनवेदनका

आधारमा कायार्लय ूमुख वा िवभागीय ूमुखले पुनरावलोकन गरी सोको जानकारी
सुपरीवेक्षक र सम्बिन्धत कमर्चारीलाई िदनुपन छ ।
(७) कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या न सम्बन्धी अन्य
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।

पिरच्छे द-३
िनजामती सेवाको पदपूितर्
७.

दरबन्दी सृजनाः (१) िनजामती सेवामा रहने पदह को दरवन्दी तोिकए बमोिजम सृजना
हुनेछ ।
(२) कुनै सरकारी कायार्लय ःथापना गदार् सं गठन सं रचना वा दरबन्दी िनधार्रण गनर्
वा त्यःतो सं गठन सं रचना वा दरबन्दीमा पुनरावलोकन वा हेरफेर गनर् सम्बिन्धत मन्ऽालय

वा केन्िीय िनकायले सं गठन तथा व्यवःथापन सवक्षण गनुर् पनछ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गदार् कायार्लयको कायर् ूकृित र कायर्बोझ
िव ष
र् न कारण, औिचत्य र उपलब्ध
े ण गरी दरबन्दी िसजर्ना, पुनरावलोकन वा हेरफेर गनुप

मानव ॐोत समेतका आधारमा गनुर् पनछ ।

(४) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गिरसकेपिछ सम्विन्धत मन्ऽालय वा केन्िीय

िनकायले अथर् मन्ऽालयको सहमित िलई मन्ऽालयमा पठाउनु 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 िदनु पनछ ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम िनजामती िकतावखानामा पद दतार् भएपिछ माऽ त्यःतो

पद पूितर् गनर् सिकनेछ ।

(७) अःथायी ूकृितका आयोग, सिमित, िनकाय, सिचवालय वा जुनसुकै िकिसमका

कायार्लयमा ःथायी दरबन्दी सृजना गिरने छै न ।
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८.

िनजामती सेवाको पदपूितर्ः (१) िनजामती सेवाको िविश
नेपाल ःवाःथ्य सेवा बाहेकका सेवाका दे हायका पदह

ौे णीको पद दफा २८ बमोिजम र
दे हाय बमोिजम पूितर् गिरनेछः-

अन्तर सेवा
पद

ूितयोिगतात्मक

खुला
ूितयोिगता ारा

परीक्षा ारा

बढु वा ारा
आन्तिरक
ूितयोिगतात्मक

ज्ये ता ारा

परीक्षा ारा
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)

ौे णीिविहन
राजपऽ अनि त
पाँचौ ौे णी
राजपऽ अनि त
चतुथर् ौे णी
राजपऽ अनि त
तृतीय ौे णी
राजपऽ अनि त
ि तीय ौे णी
राजपऽ अनि त
ूथम ौे णी
राजपऽाि त तृतीय
ौे णी
राजपऽाि त
ि तीय ौे णी
राजपऽाि त ूथम
ौे णी

१००%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

२०%

-

७०%

-

१०%

२०%

७०%

-

१०%

२०%

२०%

७०%

२०%

७०%

१०%

-

१०%

-

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ज्ये ता ारा हुने बढु वा र

अन्तर सेवा ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा हुने पदपूितर्का लािग छु

ाइएको सबै वा केही

पदमा उपयुक्त उम्मेदवार नभई पदपूितर् हुन नसक्ने भएमा त्यःतो पद आगामी वषर्को
िव ापनमा आन्तिरक ूितयोिगता ारा पूितर् गिरनेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजम

ज्ये ता ारा बढु वा गदार् कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट सं घ,

ूदे श वा ःथानीय तहमा समायोजन भएका कमर्चारी समायोजन हुँदाको बखतको सेवा, समूह
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वा उपसमूह अन्तगर्तको पदभन्दा एक ौे णी मािथको पदमा बढु वाको लािग सम्भाव्य
उम्मेदवार हुन सक्नेछन् ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन ऐन,

२०७४ बमोिजम ूदे श वा ःथानीय तहमा समायोजन भएका िनजामती कमर्चारी समायोजन

भएको सेवाको एक तह वा ौे णीमा बढु वा भएको रहेछ भने उपदफा (१) बमोिजमको
ज्ये ता ारा हुने बढु वामा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छै न ।
(५) यस दफा बमोिजम पदपूितर्का लािग पद सं ख्या िनधार्रण गरी लोक सेवा
आयोगले िव ापन गनछ ।
(६) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन यो ऐन ूारम्भ

भएपिछ नेपाल िविवध सेवा अन्तगर्तको राजपऽ अनंिकत ूथम ौे णी कम्प्युटर अपरे टर पद
र राजपऽ अनंिकत ि तीय ौे णीको सहायक कम्प्युटर अपरे टर पदमा ःथायी पदपूितर् गिरने
छै न । त्यःता पदह

िरक्त भएमा ःवत: खारे ज हुनेछन् ।

(७) उपदफा (१) बमोिजमको ौे णीिवहीन पद िरक्त भएमा ःवतः खारे ज हुनेछ।
(८) सम्बिन्धत कायार्लयले उपदफा (७) बमोिजमको पद खारे ज भएको जानकारी
िनजामती िकताबखानामा पठाउनु पनछ ।
(९) उपदफा (७) बमोिजम खारे ज भएका पदबाट सम्पादन गिरने कायर् न्यूनतम

पािरौिमक तोकी सं ःथा वा व्यिक्तसँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउनु पनछ।

(१०) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िवशेष ूकारको

क्षमता चािहने र िवशेष ूकारको कायर्सम्पादन गनुप
र् न ौे णीिवहीन पदह

खारे ज गिरने

छै न। त्यःता पदमा पदपूितर् सम्बन्धी व्यवःथा सम्बिन्धत सेवा सम्बन्धी िनयमावलीमा
उल्लेख भए बमोिजम हुनेछ ।
(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
गरे को राजपऽ अनि त पाँच ौे णी वा ौे णीिवहीन पदमा कायर्रत कमर्चारीबाट ूितःपधार्
गराई पदपूितर् गनुर् पनछ र बाँकी िरक्त पद ःवतः खारे ज भएको मािननेछ ।
(१२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िनजामती सेवालाई

समावेशी बनाउन खुला ूितयोिगता ारा पूितर् हुने पदमध्ये पतालीस ूितशत पद छु
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ाई सो

ूि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 ।
छु

(१३) उपदफा (१२) बमोिजम आरिक्षत समूहका पु ष तथा मिहलाका लािग

ाइएको पचास ूितशत पदलाई शत ूितशत मानी दे हायका समूहका उम्मेदवारह बीच

दे हाय अनुसार 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) मुिःलम

तीन ूितशत

(१४) उपदफा (१२) बमोिजम आरिक्षत वगर्का मिहलाका लािग माऽ छु

ाइएको

पचास ूितशत पदलाई शत ूितशत मानी दे हायका समूहका मिहला उम्मेदवारह वीच दे हाय
अनुसार 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) मुिःलम

तीन ूितशत

(१५) उपदफा (१२), (१३) र (१४) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन

आरक्षणको सुिवधा एक व्यिक्तले सेवा अविधभरमा एक पटक माऽ िलन पाउनेछ ।
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(१६) यस दफामा अन्यऽ जुन सुकै कुरा लेिखएको भए तापिन एउटै व्यिक्त

एकभन्दा बढी समूहबाट आरक्षणको सुिवधा िलन पाउने अवःथा रहेछ भने िनजले त्यःता
समूहह

मध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट आरक्षणको सुिवधा िलन सक्नेछ ।

तर मिहला उम्मेदवारले उपदफा (१४) बमोिजमको आरक्षण सुिवधा िलएकै

आधारमा उपदफा (१३) बमोिजमको आफूसं ग सम्बिन्धत एउटा समूहबाट आरक्षण सुिवधा
िलन बाधा परे को मािनने छै न ।
(१७) यस ऐन तथा ूचिलत कानूनमा अन्यऽ जुन सुकै कुरा लेिखएको भएता पिन

यस दफा बमोिजमको आरक्षण सुिवधा आिथर्क र सामािजक अवःथा कमजोर भएको र

ःवदे शी सरकारी वा सामुदाियक वा ूचिलत कानूनमा तोिकए बमोिजमको "क" र "ख"
ौे णी बाहे कको सं ःथागत िव ालयबाट माध्यिमक तथा उच्चमाध्यिमक िशक्षा पूरा गरे को
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 हुन बाधा परे को मािनने छै न ।
(१८) यस दफा बमोिजम अपांगता भएका व्यिक्तको समूहबाट आरक्षण पाउन
सम्बिन्धत उमेदवारले परीक्षाका लािग बुझाउने आवेदनसं गै 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 हुनेछ ।
(२०) उपदफा (१३) वा (१४) बमोिजम कुनै पिन समूहका लािग छु

ाइएको

पदमा जुन वषर्को लािग िव ापन भएको हो सो वषर् हुने िव ापनमा उपयुक्त उम्मेदवार

उपलब्ध हुन नसकेमा त्यःतो पद सोही वषर् िव ापन गिरएको तत् तत् उपदफा अन्तगर्तका

अन्य आरिक्षत समूहह को उम्मेदवार मध्येबाट योग्यताबमको आधारमा पदपूितर् गिरनेछ ।

(२१) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै 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

भन्दा लग ै पिछको समूहमा सद जानेछ ।
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जुन समूहको हकमा घता

आएको हो सो

(२३) उपदफा (१३) र (१४) बमोिजम िनधार्रण गिरएको ूितशत ारा पदपूितर्
गन व्यवःथा आवँयकतानुसार पुनरावलोकन गनर् सिकनेछ ।
(२४) उपदफा (१३) र (१४) बमोिजमको ूितशत बमोिजम पद सङ्ख्या िनधार्रण

गदार् कुनै िववाद आएमा लोक सेवा आयोगको िनणर्य अिन्तम हुनेछ ।

(२५) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै 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 गनुप
र् न छै न ।

(२६) उपदफा (१) बमोिजमको आन्तिरक ूितयोिगता ारा पदपूितर् हुने पदमा सो

पदमा बढु वाका लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरे को सं घीय िनजामती
सेवा र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट सं घ, ूदे श वा
ःथानीय तहमा समायोजन भएको जुनसुकै सेवा, समूह वा उपसमूहको एक ौे णी मुनीको पद

वा एक ौे णी मुनीको पद सरहको तहको पदमा दफा ३० बमोिजमको सेवा अविध पूरा

गरे को कमर्चारी उम्मेदवार हुन सक्नेछ।
(२७) उपदफा (१) बमोिजमको अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पदपूितर् हुने पदमा

लोक सेवा आयोग वा ूदे श लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयुक्त भएको ूदे श
िनजामती सेवा वा ःथानीय सेवाका कमर्चारी र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम
िनजामती सेवाबाट ूदे श वा ःथानीय तहमा समायोजन भई सोही सेवामा एक तह बढु वा
िलई ःथायी समायोजन भएको जुनसुकै सेवा समूहको एक ौे णी मुनीको पद वा एक ौे णी

मुनीको पद सरहको तहको पदमा दफा ३० बमोिजमको सेवा अविध पूरा गरे को र बढु वा

हुने पदको लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरे को कमर्चारी उम्मेदवार हुन
सक्नेछ।

(२८) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१)

बमोिजम खुला र अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पूितर् हुने पदमा िनवलम्वन भएको कमर्चारी
िनलम्वन भएको अविधभर र दफा ८६ बमोिजम िवभागीय कारवाहीमा परे का कमर्चारी

कारवाहीमा परे को अविधभर सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छै न ।
(२९) िनजामती कमर्चारीले गनुप
र् न कामको लािग कुनै पिन व्यिक्तलाई ज्यालादारी
वा करारमा िनयुिक्त गनर् पाइने छै न ।
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तर नेपाल ःवाःथ्य सेवाको कुनै िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर् अध्ययन वा असाधारण
िवदामा रहे को कारण ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनर् किठनाइ परे मा 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 हुनेछ।
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 पुग्ने गरी
मन्ऽालयले पदपूितर्का लािग माग पठाई सेवा स ालन गन िनकायलाई समेत जानकारी
गराउनु पनछ । सो अविधिभऽ माग नपठाउने िजम्मेवार पदािधकारीलाई िवभागीय
कारबाही गिरनेछ।
(२) मन्ऽालयले िनजामती सेवाको पदपूितर्का लािग माग गदार् सो अविधसम्म िरक्त
हुन आएका पद र सो आिथर्क वषर्िभऽ अिनवायर् अवकाश तथा बढु वाबाट िरक्त हुने पद

समेत यिकन गरी माग गनछ ।

(३) पदपूितर्का लािग माग गन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
१०.

पदपूितर्मा बन्दे जः िनजामती सेवाको पदमा यस ऐनमा व्यवःथा भएदे िख बाहेक अन्य
तिरकाबाट पदपूितर् गिरने छै न ।

११.

लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा

िनयुिक्त हुनःे

खुला,

आन्तिरक

वा

अन्तर

सेवा

ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पूितर् हुने पदमा लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयुिक्त

गिरनेछ।
१२.

िनयुिक्त र पदःथापनः (१) िनजामती सेवाको राजपऽाि त पदमा नेपाल सरकारले िनयुिक्त
गनछ र त्यःतो िनयुिक्तको सूचना नेपाल राजपऽमा ूकाशन गिरनेछ ।
(२) िनजामती सेवाको राजपऽ अनि त पदमा िवभागीय ूमुख वा कायार्लय ूमुखले
िनयुिक्त गनछ ।
(३) िनजामती कमर्चारीको पदःथापन गदार् लोक सेवा आयोग वा बढु वा सिमितले
िसफािरस गरे को अिन्तम एकमु

योग्यता सूचीको योग्यताबमका आधारमा गिरनेछ ।

(४) िनजामती कमर्चारीको िनयुिक्त र पदःथापन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए
बमोिजम हुनेछ।
१३.

व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल): िनजामती सेवामा िनयुिक्त भएका कमर्चारीले िनयुिक्त भएको
एक मिहनािभऽ आफ्नो व्यिक्तगत िववरण तयार गरी कायर्रत कायार्लयमा पेश गनुर् पनछ।
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त्यःतो व्यिक्तगत िववरण सम्बिन्धत कायार्लय ूमुखले ूा

गरे को पन्ी िदनिभऽ िनजामती

िकतावखानामा पठाउनु पनछ । िनजामती िकतावखानाले व्यिक्तगत िववरण ूा

भएको

िमितले पन्ी िदनिभऽ दतार् गरी अिभलेख राख्नेछ ।
ः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 सम्झनु पदर्छ ।
१४.

उम्मेदवार हुनको लािग अयोग्यताः दे हायको व्यिक्त िनजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन
सक्ने छै नः(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)

भूतपूव र् सै िनक वा ूहरी िनयुिक्त हुने भनी तोिकएको िनजामती सेवाको पदमा

चालीस वषर् ननाघेको व्यिक्त उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।
(२)

िनजामती सेवाको बहालवाला र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम
िनजामती सेवाबाट ूदे श वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीको
हकमा उमेरको हद लाग्ने छै न।

(३)

नेपाल ःवाःथ्य सेवाको नव र एघारौ तहको पदमा पैतालीस वषर् र अन्य
तहको पदमा चालीस वषर् ननाघेको व्यिक्त

उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

(घ)

अपा ता भएको व्यिक्तको हकमा चालीस वषर् उमेर पूरा भएको,

(ङ)

भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

(च)

गैरनेपाली नागिरक,

अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गिरएको,

(छ) नैितक पतन दे िखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको,
(ज) िवदे शी ःथायी आवासीय अनुमित ूा
१५.

गरे को ।

पदािधकार र िजम्मेवारीः (१) दे हायको अवःथामा िनजामती कमर्चारीको आफ्नो पद
मािथको पदािधकार कायम रहनेछः191

(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 मुकायम भई काम गरे को अविधभर ।

(च)

काजमा खिटएको अविधभर

।

(२) दे हायको अवःथामा बाहेक कुनै िनजामती कमर्चारीलाई िजम्मेवारी निदई साठी
िदनभन्दा बढी अविधसम्म राख्न सिकने छै नः(क)

लामो िवदामा रहेकोमा ।

(ख)

िनलम्बन भएकोमा ।

(३) उपदफा (२) िवपिरत कुनै िनजामती कमर्चारीलाई पदीय िजम्मेवारी निदई
राखेमा िजम्मेवारी िदई काममा लगाउनु पन दाियत्व भएको पदािधकारीलाई िवभागीय
कारबाही हुनेछ।
१६. शपथमहणः पिहलो पटक िनयुिक्त भई आफ्नो कायर्भार सम्हाल्नु अिघ ूत्येक िनजामती
कमर्चारीले तोिकए बमोिजम शपथ महण गनुप
र् न छ ।
१७.

परीक्षणकालः (१) िनजामती सेवाको पदमा िनयुिक्त गदार् एक वषर् परीक्षणकालमा रहने गरी
गिरनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको परीक्षणकालमा िनजको काम सन्तोषजनक नभएमा
िनजको िनयुिक्त बदर गनर् सिकनेछ ।
(३) परीक्षणकालमा
परीक्षणकाल समा

िनयुिक्त बदर नगिरएका

िनजामती

कमर्चारीको िनयुिक्त

भएपिछ ःवतः सदर भएको मािननेछ ।

तर सरकारी सेवामा एक पटक परीक्षण काल पूरा गरे को कमर्चारीलाई पुनः
परीक्षण कालमा रािखने छै न ।
१८.

मुख्य सिचव र सिचवको पदाविधः मुख्य सिचवको पदाविध तीन वषर् र सिचवको पदाविध
पाँच वषर्को हुनेछ ।
ःप ीकरणः यस दफाको ूयोजनको लािग “सिचव” भ ाले िविश
रहेको िनजामती कमर्चारी सम्झनु पछर् ।
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ौे णीको जुनसुकै पदमा

१९.

कायम मुकायम र िनिम ः (१) िवभागीय ूमुख वा कायार्लय ूमुखको पद िरक्त भएमा वा
त्यःतो पदमा बहालवाला कमर्चारी पन्ी िदनभन्दा बढी समयसम्म िबदामा बसेमा, िवदा

ःवीकृत नगराई सात िदनभन्दा बढी अविध कायार्लयमा अनुपिःथत भएमा वा ूचिलत कानून

बमोिजम िनलम्बनमा रहे मा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लािग समानःतर वा
बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक ौे णी मुिनको िनजामती कमर्चारीलाई
बढीमा छ मिहनाको लािग कायम मुकायम मुकरर गनर् सिकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै पदमा कायम मुकायम मुकरर गिरसकेपिछ

सोही कमर्चारीलाई पुनः सोही पदमा कायम मुकायम मुकरर गनर् सिकने छै न ।

(३) उपदफा (१) िवपिरत कुनै िनजामती कमर्चारीलाई कायम मुकायम मुकरर
गरे मा

िनजले

सो पदमा रहँदा खाइपाई आएको तलव, भ ा र अन्य सुिवधा वापतको

रकम कायम मुकायम मुकरर गन पदािधकारीबाट असुल उपर गिरनेछ ।
(४) कुनै कायार्लयको ूमुख कुनै कारणले कायार्लयमा अनुपिःथत भएमा िनज
मातहतको दरबन्दी वा िवशेष दरबन्दीिभऽको वा िरक्त दरबन्दीमा काजमा खिटएको
िनजामती कमर्चारीमध्ये विर तम् कमर्चारीले िनजको िनिम

जनाई दै िनक कायर् स ालन

गनुप
र् न छ ।
ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “दै िनक कायर् स ालन” भ ाले आिथर्क

दाियत्व पन कायर्, अधर् न्याियक ूकृितको कायर् र कायार्लय ूमुखले आफैले गनुप
र् न कायर्
बाहेक त्यःतो पदले दै िनक

पमा सम्पादन गनुप
र् न सामान्य ूशासिनक कायर् सम्झनु पछर्।

पिरच्छे द-४
िजम्मेवारी र उ रदाियत्व
२०.

कायार्लय ूमुखको िजम्मेवारीः कायार्लय ूमुख दे हायका िवषयमा िजम्मेवार हुनपु न 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 िढलासुःती, अिनयिमतता, अनुशासनहीनता र लापवार्ही हुन निदने,

(घ)

सेवा ूवाहको लािग आवँयक ॐोत साधनको व्यवःथा िमलाउने,
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(ङ)

सेवा ूवाहमा िनरन्तर सुधार, सृजनशीलता र नवूवतर्नको पहल र ूोत्साहन
गन ।

२१.

िनजामती कमर्चारीको जवाफदे हीः (१) िनजामती कमर्चारीले सेवामाहीूित िश
व्यवहारका साथ जवाफदे हीपूवक
र् कायर्सम्पादन गनुर् पनछ ।

र मयार्िदत

(२) िनजामती कमर्चारीको लापवार्ही वा िढलासुःतीको कारणले सेवामाहीलाई
हािननोक्सानी पुग्न गएमा त्यसको मनािसब क्षितपूितर् सम्बिन्धत कमर्चारीले व्यहोनुर् पनछ।
(३) क्षितपूितर् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
२२.

िनजामती कमर्चारीको उ रदाियत्वः सरकारी कामको िसलिसलामा िनजामती कमर्चारीमा
दे हाय बमोिजमको उ रदाियत्व रहनेछः(क)

आफूले सम्पादन गरे को कामका लािग सं िवधान र कानून ूित ।

(ख)

आफूलाई अिख्तयारी िदने अिधकारी वा कायार्लय ूमुख ूित ।

(ग)

आफूले गरे को िनणर्य वा ूवाह गरे को सेवाबाट ूभािवत हुने सरोकारवाला वा
सेवामाही ूित ।

पिरच्छे द– ५
स वा र काज
२३.

स वा गन अिधकारः (१) िनजामती

कमर्चारीलाई स वा गन अिधकार तोिकएको

अिधकारीलाई हुनेछ ।
तर,
(क) एक मन्ऽालय वा अन्तगर्तको िवभाग वा कायार्लय र एक केन्िीय िनकाय वा
अन्तगर्त कायार्लयको कमर्चारीलाई अक

कायार्लय र अक
गनछ ।

मन्ऽालय वा अन्तगर्तको िवभाग वा

केन्िीय िनकाय वा अन्तगर्त कायार्लयमा मन्ऽालयले स वा

(ख) नेपाल ूशासन सेवा, लेखा समूहका कमर्चारीलाई महालेखा िनयन्ऽक कायार्लयले
स वा गनछ ।
(२) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन राजपऽाि त िविश

ू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 जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सवै भौगोिलक क्षेऽमा

पद नभएका सेवा, समूह र ौे णी वा तहका कमर्चारीह को स वा पद भएका ःथानह मा
र् नुमानयोग्य हुनेछ ।
वःतुगत मापदण्ड बनाएर गनर् सिकनेछ ।स वा पूवअ
(५) राजपऽाि त िविश

र राजपऽाि त ूथम ौे णीका कमर्चारीलाई सामान्यतया

कम्तीमा एक वषर् र सोभन्दा मुिनका कमर्चारीलाई दुई वषर् पूरा नभई अक कायार्लयमा
स वा गिरने छै न।
(६) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दे हायको अवःथामा

राजपऽाि त तृतीय ौे णी र सोभन्दा मुिनका कमर्चारीलाई स वा गन अिधकार ूा

अिधकारीभन्दा एक ौे णी मािथको अिधकारीको िनणर्यबाट र राजपऽाि त ि तीय ौे णीका
कमर्चारीलाई मन्ऽालयको सहमित िलई स वा गनर् सिकनेछःकुनै ःथानमा कायर्रत िनजामती कमर्चारी अशक्त भई सो ःथानमा

(क)

िनजको उपचार

हुन नसक्ने दे िखएको कुरा नेपाल सरकार ारा तोिकएको मेिडकल बोडर्ले िसफािरस

गरे मा ।
(ख)

कुनै िनजामती कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गनुर् परे मा ।

(ग)

कुनै िनजामती कमर्चारीलाई िनज कायर्रत कायार्लयमा रािखराख्न उपयुक्त
नभएको पयार्

(घ)

आधार र कारण भएमा ।

िनजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कायर्रत कमर्चारी

फािजलमा परे मा ।

(७) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन अध्ययन िवदामा रहेको

वा ःवतः िनलम्बनमा रहे को 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 ूमुख
वा िवभागीय ूमुख रहे को भए मन्ऽालयको सहमित िलई सो अविधभरको लािग िवशेष पद
िसजर्ना

गरी

त्यःतो

पदको

कमर्चारीको

सिकनेछ ।
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पदािधकार

केन्िीयःतरको

िनकायमा

सानर्

(८) उपदफा (५) बमोिजम अविध नपुग्दै कुनै कमर्चारीलाई स वा गनुर् परे मा

कुन कारणले स वा गनुर् परे को हो खुलाई सोको जानकारी मन्ऽालयलाई िदनु
पनछ ।
(९) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन

ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट सं घमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई सं घीय

िनजामती सेवािभऽ, ूदे शमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई सम्बिन्धत ूदे श िनजामती
सेवािभऽ र ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई सम्बिन्धत ूदे शिभऽका ःथानीय
तहमा यसै दफा बमोिजम स वा गनर् सिकनेछ ।
(१०) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन

ऐन, २०७४ बमोिजम सं घ, ूदे श वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई सं घ,

ूदे श वा ःथानीय तहको िमल्दो सेवा, समूह वा उपसमूहको समान ौे णी वा तहको पदमा
दे हाय अनुसार स वा गनर् सिकनेछः(क)

ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई ःथानीय तहमा किम्तमा तीन वषर्
सेवा गरे पिछ ूदे शमा र ूदे शमा स वा भई किम्तमा तीन वषर् सेवा गरे पिछ वा
ःथानीय तहमै लगातार छ वषर् सेवा गरे पिछ सं घमा,

(ख)

ूदे शमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई ूदे शमा किम्तमा तीन वषर् सेवा गरे पिछ
ःथानीय तहमा र ःथानीय तहमा स वा भई किम्तमा तीन वषर् सेवा गरे पिछ वा
ूदे शमै लगातार छ वषर् सेवा गरे पिछ सं घमा, र

(ग)

सं घमा समायोजन भएको कमर्चारीलाई सं घमा किम्तमा तीन वषर् सेवा गरे पिछ
ःथानीय तहमा, ःथानी तहमा स वा भई किम्तमा दुई वषर् सेवा गरे पिछ ूदे शमा र
ूदे शमा स वा भई किम्तमा दुई वषर् सेवा गरे पिछ वा सं घबाट ःथानीय तहमा

स वा भएपिछ सोही तहमा लगातार चार वषर् सेवा गरे पिछ सं घमा ।
तर राजपऽाि त ूथम र िविश

ौे णीको कमर्चारीलाई समायोजन भएको सं घ, ूदे श

वा ःथानीय तहमा न्युनतम दुई वषर् अविध सेवा गरे पिछ नेपाल सरकारले अक
तहमा स वा गनर् बाधा परे को मािनने छै न ।
(११)

उपदफा (१०) मा जुन सुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दे हायको

अवःथामा कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट सं घ, ूदे श वा
ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीको स वा गिरने छै नः(क)

समायोजन भएको कमर्चारीको सेवा, समूह वा उपसमूहको ौे णी वा तहको पदसँग
िमल्दो पद नभएको तहमा स वा गिरने छै न ।
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(ख)

ःथानीय तहमा समायोजन भएको वा सं घ वा ूदे शमा समायोजन भई तोिकएको
अविध सेवा गरे पिछ ःथानीय तहमा स वा भएको कमर्चारीलाई िनजले नचाहाँदासम्म
ःथानीय तहबाट ूदे श वा सं घमा स वा गिरने छै न।

(ग)

ूदे शमा समायोजन भएको वा ःथानीय तहमा समायोजन भई तोिकएको अविध सेवा
गरे र वा सं घमा समायोजन भई सं घ र ःथानीय तहमा तोिकएको अविध सेवा गरे र
ूदे शमा स वा भएको कमर्चारीलाई िनजले नचाहाँदासम्म ूदे शबाट सं घमा स वा
गिरने छै न।

(घ)

सं घ, ूदे श वा ःथानीय तहमा समायोजन भएपिछ उपदफा (१०) बमोिजम स वा
भई सं घमा आइपुगेको कमर्चारीलाई पुनः ूदे श वा ःथानीय तहमा स वा गिरने

छै न ।
(ङ)

सं घ, ूदे श वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीले समायोजन भएको वा
समायोजन पिछ स वा भएको सं घ, ूदे श वा ःथानीय तहको सेवामा एक ौे णी वा
तह बढु वा िलएपिछ िनजलाई अक तहमा स वा गिरने छै न ।
तर खण्ड (घ) र (ङ) मा गिरएको व्यवःथाबाट ूदे श िनजामती सेवा र ःथानीय

सेवाको कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको जुनसुकै ौे णी वा तहको िरक्त ःथायी पदमा अन्य

तिरकाबाट पदपूितर् हुन नसकेमा वा सम्बिन्धत ूदे श वा ःथानीय तहले माग गरे मा त्यःतो

अवधीभरका लािग उक्त पदमा काम काज गनर् सं घीय िनजामती सेवाबाट आवँयक
कमर्चारी खटाउन बाधा परे को मािनने छै न ।
(१२) यस दफा बमोिजमको व्यवःथा िवपिरत स वा गरे मा त्यःतो स वा बदर
गनर् सिकनेछ र त्यःतो स वा गन अिधकारीलाई िवभागीय कारवाही गिरनेछ ।
(१३) स वा सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
२४.

भौगोिलक क्षेऽ सम्बन्धी व्यवःथाः भौगोिलक क्षेऽको विगर्करण गदार् ःथानीय तहको
आधारमा गिरनेछ ।

२५.

स वा अिधकार वा सजायको िवषय नहुनःे 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

अनुभवको उपयोग गनर् आवँयक परे को अवःथामा बाहेक सामान्यतयाः काजमा खटाइने
छै न।

197

(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

ँ झ
ु वा छानिवन, िवपद व्यवःथापन लगायतका काम र अःथायी ूकृितका आयोग वा
जाचब
सिमितको ःवीकृत अःथायी दरवन्दीमा कुनै िनजामती कमर्चारीलाई तीन मिहनाभन्दा बढी

काज खटाउन परे मा 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 खटाउनु पन भएमा काज

खिटने िनकायको माग र कमर्चारीको पदािधकार रहे को िनकायको सहमितमा मन्ऽालयले
काज खटाउन सक्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िवभागीय ूमुख वा

कायार्लय ूमुख पदमा पदािधकार रहेका िनजामती कमर्चारीलाई सोही पदमा पदािधकार
राखी अन्यऽ िनकाय वा आयोजनामा काज खटाइने छै न ।

(७) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन अितिरक्त समूहमा

रहेका िनजामती कमर्चारीलाई मन्ऽालयले अन्यऽ कामकाज गनर् खटाउन सक्नेछ ।
(८) कुनै कमर्चारीको िवशेष

सेवा आवँयक परे मा माग गन िनकायको अनुरोध र

पदािधकार रहेको िनकायको सहमितमा मन्ऽालयले वढीमा तीन मिहनाका लािग काज
खटाउन सक्नेछ ।
(९) यस दफा बमोिजमको काजको अविध समा

हुनासाथ सम्बिन्धत कायार्लय

ूमुखले त्यःतो कमर्चारीको पदािधकार रहेको कायार्लयमा हािजर हुन जानु भनी रमाना िदई
पठाउनु 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 रहे को

िनकायमा हािजर हुन नजाने कमर्चारीलाई त्यःतो अविधको तलव भ ा भ ुक्तानी िदइने छै न।

ु ानी गरे मा सम्बिन्धत कायार्लय ूमुख, लेखा ूमुख र
त्यःतो कमर्चारीलाई तलब भ ा भक्त

भ ुक्तानी िदने कमर्चारीबाट असूल उपर गिरनेछ ।
(११)

यस

दफामा

अन्यऽ

जुनसुकै

कुरा

लेिखएको

भए

तापिन

िनजामती

कमर्चारीलाई ूदे श वा ःथानीय तहको माग बमोिजम ूदे श िनजामती सेवा वा ःथानीय
सेवाको समान ौे णी वा तहको िमल्दो िरक्त पदमा एक पटकमा बढीमा दुई 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 ।

पिरच्छे द- ६
बढु वा
२७.

बढु वा सिमितः (१) सं िवधान र ूचिलत कानूनमा अन्यथा व्यवःथा भएकोमा बाहेक
िनजामती सेवाको राजपऽाि त पदमा बढु वाका लािग िसफािरस गनर् दे हाय वमोिजमका बढु वा
सिमित रहनेछनः(क)

मुख्य सिचवको पद बाहेक राजपऽाि त िविश , ूथम र ि तीय ौे णीका लािगः
(१)

(ख)

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा िनजले तोकेको लोक सेवा
आयोगका सदःय-

अध्यक्ष

(२)

मुख्य सिचव-

सदःय

(३)

मन्ऽालयको सिचव-

सदःय-सिचव

राजपऽ अनि त ूथम ौे णीबाट राजपऽाि त तृतीय ौे णीका लािगः
(१)

लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोक सेवा आयोगको
सदःय-

अध्यक्ष

(२)

मन्ऽालयको सिचव–

सदःय

(३)

सेवा, समूह वा उपसमूह सं चालन गन मन्ऽालयको सिचव वा
िनजले तोकेको राजपऽाि त ूथम ौे णीको अिधकृत– सदःय-सिचव
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(२)

बढु वा

सिमितले

आवँयकता

अनुसार

सम्बिन्धत

िवषयको

िवशेष लाई

आमन्ऽण गनर् सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोिजमका बढु वा सिमितको सिचवालय

मन्ऽालयमा र खण्ड (ख) बमोिजमको बढु वा सिमितको सिचवालय सेवा, समूह वा उपसमूह
स ालन गन मन्ऽालयमा रहनेछ ।

(४) राजपऽ अनि त पदमा बढु वाका लािग िसफािरस गनर् तोिकए बमोिजमको
बढु वा सिमित रहनेछ ।
(५) बढु वा सिमितले बढु वा िसफािरस गदार् अपनाउने कायर्िविध बढु वा सिमित
आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
(६) बढु वा सिमितले बढु वा िसफािरस नामावली ूकाशन गदार् ज्ये ता ारा हुने

बढु वाको लािग आवेदन गरे का सबै सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताबम ूकाशन गनुर्
पनछ।
(७) बढु वा सिमितले बढु वा आवेदन फाराम स लन गन िनकायबाट बढु वा आवेदन
फाराम ूा
२८.

गरे को िमितले साठी िदनिभऽ बढु वाको नितजा ूकाशन गनुर् पनछ।

राजपऽाि त िविश

ौे णीमा बढु वाः (१) िनजामती सेवाको राजपऽाि त िविश

ौे णीको

पदमा बढु वा गदार् दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोिजमको बढु वा सिमितको
िसफािरसमा गिरनेछ ।
(२) राजपऽाि त िविश
(क)

ौे णीको पदमा दे हाय बमोिजम बढु वा गिरनेछःौे णीको मुख्य सिचवको पदमा:

राजपऽाि त िविश

(१) बहालवाला िविश

ौे णीका कमर्चारीमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्ये ता

तथा कायर्दक्षताको आधारमा छनौट गरी बढु वा गनछ।
(२) यस खण्ड बमोिजमको बढु वा ूिबयामा कमर्चारी समायोजन ऐन,
२०७४

बमोिजम

िनजामती

सेवाबाट

ूदे श

समायोजन भई जाने राजपऽाि त िविश

वा

ःथानीय

तहमा

ौे णीको कमर्चारी समेत

बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेवार हुनेछन् ।
(ख)

राजपऽाि त िविश
(१)

िरक्त

ौे णीको सिचव वा सो सरहको पदमाः

पदमध्ये

बीस

ूितशत

पदमा

दफा

३४

बमोिजम

नकारात्मक सूचीमा नपरे का सम्बिन्धत सेवाको राजपऽाि त
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ूथम ौे णी वा सो सरहको पदमा सवैभन्दा बढी सेवा अविध
भएका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढु वा सिमितको िसफािरसमा
नेपाल सरकारले बढु वा गनछ ।
(२)

िरक्त

पदमध्ये

नकारात्मक

असी

सूचीमा

उम्मेदवारह मध्ये
सं ख्यामा

बढु वा

ूितशत

पदमा

नपरे का

सम्बिन्धत

उपलब्ध
सिमितले

भएसम्म
िसफािरस

दफा

३४

बमोिजम

सेवाका

सम्भाव्य

िरक्त
गरे का

पदको

दोब्बर

उम्मेदवारह

मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्ये ता र कायर्दक्षताको आधारमा
उपयुक्त उम्मेदवारलाई बढु वा गनछ ।
तर कुनै सेवामा दोब्बर सं ख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको
अवःथामा सोभन्दा कम सं ख्यामा उम्मेदवार िसफािरस गनर्
बाधा पुगेको मािनने छै न ।
(३)

उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोिजमको बढु वा ूिबयामा
कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट
ूदे श र ःथानीय तहमा समायोजन भई जाने राजपऽाि त ूथम
ौे णीको कमर्चारी समेत बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेवार
हुनेछ ।

(३) सिचव वा सो सरहको िविश

ौे णीको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन

राजपऽाि त ूथम ौे णीका कमर्चारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चःतरीय व्यवःथापन

तालीम समेत उ ीणर् गरे को हुन ु पनछ ।

(४) बढु वा िसफािरस गदार् बढु वा सिमितले पिहले उपदफा (२) को खण्ड (ख)

को उपखण्ड (१) को िसफािरस गरे पिछ उपखण्ड (२) बमोिजमको िसफािरस गनुर् पनछ।

(५) यस दफा बमोिजम पदपूितर्को लािग लोक सेवा आयोगले पद सं ख्या िनधार्रण गनछ ।
(६) िनजामती सेवाको राजपऽाि त िविश

ौे णीको कुनै पद िरक्त भएका िमितले

पन्ी िदनिभऽ बढु वा सिमितले िसफािरस गनुर् पनछ र नेपाल सरकारले त्यसरी िसफािरस
भएको पन्ी िदनिभऽ िरक्त पद पूितर् गनुर् पनछ ।
२९.

बढु वा सम्वन्धी िवशेष व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन

एउटै ौे णी वा तहमा कम्तीमा बा॑ वषर्सम्म बहाल रिहरहे का राजपऽाि त ूथम ौे णी वा

एघारौ तह वा सोभन्दा मुिनका कमर्चारी दफा ५० बमोिजम अवकाश हुने भएमा िनजलाई

एक ौे णी वा तह मािथको पदमा बढु वा गरी अवकाश िदइनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम बढु वा गनर्का लािग ःवतः िवशेष पद सृजना हुनेछ र

त्यःतो कमर्चारी अवकाश भएपिछ सो पद ःवतः खारे ज हुनेछ ।

(३) एउटै पदमा यस दफा वमोिजमको अविध पूरा भएको कुनै िनजामती

कमर्चारीको मृत्यु भएमा त्यःतो कमर्चारीको पिरवारलाई एक ौे णी वा तह मािथको पदको
िनवृि भरण लगायत अन्य सुिवधा ूदान गिरनेछ ।
३०.

बढु वाको लािग उम्मेदवार हुन चािहने न्यूनतम सेवा अविध र शैिक्षक योग्यताः (१)
बढु वाको लािग उम्मेदवार हुन बढु वा हुने पदको ौे णी वा तहभन्दा एक ौे णी वा तह

मुिनको पदको

लािग तोिकए वमोिजमको शैिक्षक योग्यता र बढु वाको लािग िव ापन

ु न्दा अिघको असार मसान्तसम्ममा दे हाय बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पुगेको हुन ु
हुनभ
पनछः(क)

राजपऽ अनि त पदको लािग चार वषर् ।

(ख)

राजपऽाि त पदको लािग पाँच वषर् ।

ौे णी

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन राजपऽाि त तृतीय

वा सो सरहको तहको पदको

खुला

ूितयोिगताका

लािग

िनधार्िरत

न्यूनतम

शैिक्षक योग्यता नभएको िनजामती कमर्चारीलाई राजपऽाि त तृतीय ौे णी वा सो सरहको
पदमा बढु वा गिरने छै न ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन आन्तिरक ूितँपधार्को

हकमा आवेदन िदन पाउने अिन्तम िदन न्यूनतम पाँच वषर् सेवा अविध पूरा गरे को
कमर्चारीले आवेदन िदन पाउनेछ ।
३१.

बढु वाका लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउनेः दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए

तापिन दे हायको अवःथामा दे हायको अविधभर बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाइने
छै नः(क)

िनलम्बन भएकोमा िनलम्बन भएको अविधभर ।

(ख)

निसहत पाएकोमा निसहत पाएको िमितले एक वषर्सम्म ।

(ग)

बढु वा रोक्का भएकोमा बढु वा रोक्का भएको अविधभर ।

(घ)

तलब वृि

रोक्का भएकोमा तलव वृि
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रोक्का भएको अविधभर ।

(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.

बढु वा िनयुिक्तको रोक्का तथा फुकुवाः

बढु वाका लािग िसफािरस भइसकेपिछ बढु वा िनयुिक्त

नपाउ ल
े िनलम्बन वा बढु वा रोक्का वा तलव वृि

रोक्का वा निसहत पाएको भएमा दफा

३१ को खण्ड (ख) बमोिजम त्यःतो अविधभर िनजको बढु वा िनयुिक्त रोक्का गिरनेछ ।

िनजले सफाई पाएपिछ वा रोक्का अविध समा

भएपिछ िनलम्वन वा रोक्का नभए सरह मानी

िनयुिक्त िदई ज्ये ता माऽ कायम गिरनेछ ।
३३.

ज्ये ता ारा हुने बढु वाको आधारः (१) बढु वा सिमितले ज्ये ता ारा हुने बढु वाको लािग
िसफािरस गदार् बढु वा हुने पदभन्दा एक ौे णी वा तह मुिनको सम्बिन्धत सेवा, समूह वा

उपसमूहको पदमा सबैभन्दा बढी अविध सेवा गरे का मध्येबाट दफा ३४ बमोिजम
नकारात्मक सूचीमा नपरे को र बढु वा हुने पदभन्दा एक ौे णी वा तह मुिनको पदको लािग
तोिकए बमोिजमको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरे को उम्मेदवारलाई बढु वा िसफािरस

गनछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८ को ज्ये ता ारा

हुने बढु वामा समान सेवा अविध भएका कमर्चारीह मध्येबाट बढु वा गदार् "क" वगर्को

भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा डेढ वषर्, "ख" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा दुई वषर्, "ग"

वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा तीन वषर् वा "घ" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा सेवा गरे को
कमर्चारीलाई बमश बढु वाका लािग िसफािरस गिरनेछ ।
तर भौगोिलक क्षेऽको अनुभव नभएकै कारणले तत्काल बहाल रहे को पदमा एउटै

िमितमा िनयुिक्त पाएको कमर्चारीलाई बढु वा नगरी सोभन्दा पछािड िनयुिक्त पाएको किन

कमर्चारीलाई बढु वा गिरने छै न ् ।

(३) कुनै एक भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा एक वषर्को

जु हािजर नभई सो

भौगोिलक क्षेऽमा गरे को सेवा अविध बढु वा ूयोजनका लािग मान्यता िदइने छै न।
ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “एक वषर्” भ ाले कम्तीमा एक वषर्को अविध
पूरा भई दुई सय ते ीस िदन

जु हािजर भएको हुन ु पनछ ।

(४) उपदफा (२) बमोिजम भौगोिलक क्षेऽमा सेवा गरे को अविध गणना गदार् "क"
वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा काम गरे को अविधलाई "ख" र "ग" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा र
"ख" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा काम गरे को अविधलाई "ग" वगर्को भौगोिलक क्षेऽमा काम

गरे को अविधसँग जोडेर गणना गनर् सिकनेछ ।
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(५) भौगोिलक क्षेऽमा काम गरे वापतको अनुभव गणना हुन जुन ौे णी वा तहमा
बढु वा हुने हो सो ौे णी वा तहभन्दा एक ौे णी वा तह मुिनको पदमा काम गरे को भए माऽ
मान्यता िदइनेछ ।

(६) िवदे शिःथत 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 बढु वा गदार् बढु वा हुने पदभन्दा एक ौे णी वा तह

मुिनको पदमा समान सेवा अविध हुने भए एक तह मुिनको ौे णी वा तहमा िनयुिक्त वा

बढु वा िनणर्य भएको िमितको आधारमा ज्ये ता गणना गिरनेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोिजम समेत ज्ये ता नछु ि एमा उमेरको ज्ये ताको आधारमा
ज्ये ता कायम गिरनेछ ।
३४.

नकारात्मक सूचीका आधारः (१) ज्ये ता ारा हुने बढु वा ूयोजनका लािग दे हायका
अवःथामा कमर्चारी नकारात्मक सूचीमा परे को मािननेछः-

(क)

दफा ३० बमोिजमको योग्यता नपुगेको,

(ख)

दफा ३१ बमोिजम उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको,

(ग)

कायर्सम्पादन मूल्या न मनािसव मािफकको कारण िवना कम्तीमा "सन्तोषजनक"
ःतरको नरहे को,

(घ)

राजपऽाि त पदमा बढु वा हुनका लािग सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको
राजपऽाि त तृतीय ौे णी वा सो सरहको तहको पदका लािग तोिकएको न्यूनतम
शैिक्षक योग्यता नभएको, र

(ङ)

कम्तीमा तीस कायर्िदनको सेवाकािलन तािलम ूा

नगरे को ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम कायर्सम्पादन मूल्या नको िहसाव गदार्
बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन 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
बढु वाका लािग न्यूनतम सेवा अविध गणना गिरनेछ ।

(३)

यो ऐन ूारम्भ भएपिछ सािवकको व्यवःथा बमोिजम बढु वाको लािग सम्भाव्य

उम्मेदवार भइसकेको कमर्चारीको हकमा उपदफा (२) बमोिजम कायर्सम्पादनको
िहसाव गदार् बढु वा सम्बन्धी यस ऐनले गरे को व्यवःथा कायार्न्वयन भएपिछको

अविधको माऽ कायर्सम्पादन मूल्या नको औषत िहसाव गिरनेछ।
(३) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको हकमा उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोिजमको
योग्यता बढु वा हुने तहको पद अनुसार तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
३५.

शैिक्षक योग्यता र तािलमको मूल्यांकनः (१) बढु वाका लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक
योग्यता र कम्तीमा तीस कायर् िदनको सेवाकािलन तालीम ूा

गरे को हुन ु पनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिमम सेवाकालीन तालीम जुन ौे णी वा तहमा छँदा िलएको
हो सोही ौे णी वा तहको लािग माऽ मान्यता िदइनेछ।यःतो तालीम सेवा, समूह र
उपसमूहसँग सम्बिन्धत हुनपु न छ ।

(३) िनजामती कमर्चारीले बढु वाको दरखाःतसँगै शैिक्षक योग्यता र सेवाकालीन

तालीम वापतको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप पेश गनुप
र् न छ ।

(४) िनजामती कमर्चारीले बढु वा ूयोजनको लािग दरखाःतसँग पेश गरे को शैिक्षक

योग्यता सो सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बिन्धत हो वा होइन भ े सम्बन्धमा तोिकए
बमोिजमको सम्ब ता िनधार्रण सिमितले िनणर्य गरे बमोिजम हुनेछ ।
(५) बढु वा ूयोजनको

लािग

दरखाःतसँग

पेश

गरे को

शैिक्षक

योग्यताको

सम्ब ता िनधार्रण बढु वा सिमितको बैठक बःनुभन्दा अगािडको िमितसम्म भएमा त्यःतो
शैिक्षक योग्यतालाई सो वषर्को बढु वाका लािग मान्यता िदइनेछ ।
३६.

ौे णीिवहीन कमर्चारीको ःतरवृि

सम्बन्धी व्यवःथाः (१) ौे णीिवहीन पदह को ःतर दे हाय

बमोिजम हुनेछः–
(क)

ूथमःतर

(ख)

ि तीयःतर

(ग)

तृतीयःतर

(घ)

चतुथःर् तर

(ङ)

पाँचौःतर
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(२) ौे णीिवहीन पदमा शु
हुनेछ ।

िनयुिक्त हुने िनजामती कमर्चारीको ूथमःतर कायम

(३) सजायको अिभलेख नभएको ौे णीिवहीन कमर्चारीको अिख्तयारवालाले दे हाय

बमोिजम ःतरवृि

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 तृतीयःतर,

(ग)

पन्ी वषर् वा सोभन्दा बढी तर बीस वषर्भन्दा कम सेवा अविध भएकोलाई चतुथःर् तर,

(घ)

बीस वषर् वा सोभन्दा बढी सेवा अविध भएकोलाई पाँचौःतर ।

हुनेछ ।

(४) उपदफा (३) को ःतर बमोिजमको तलबमान नेपाल सरकारले तोके बमोिजम
(५) ःतरवृि

३७.

सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।

व्यिक्तगत िववरण राख्नु पनः (१) कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण दु ःत राख्ने िजम्मेवारी
सम्बिन्धत िवभागीय ूमुख वा कायार्लय ूमुखको हुनेछ । आफ्नो व्यिक्तगत िववरण

अ ाविधक गन गराउने दाियत्व सम्बिन्धत कमर्चारीको हुनेछ ।

(२) बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका कमर्चारीले सरकारी काम वा

अध्ययन वा काजको िसलिसलामा िवदे शमा रही वा ूाकृितक वा आकिःमक िवपि

वा काबू

बािहरको पिरिःथित परी दरखाःत फाराम पेश गनर् नसकेमा बढु वा सूचनाको म्यादिभऽ

सम्बिन्धत िवभागीय ूमुख वा कायार्लय ूमुखले त्यःतो कमर्चारीको िववरण बढु वा सूचना
ूकाशन गन कायार्लयमा पठाउनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पठाइएको िववरणलाई आधार मानी बढु वा सिमितले
बढु वाको कारबाही टुं गो लगाउनेछ ।

(४) कुनै उम्मेदवारले बढु वाको दरखाःत फाराम भदार् झु ा िववरण पेश गरे को
व्यहोरा ूमािणत भएमा िनजलाई िवभागीय सजाय गिरनेछ ।
३८.

बढु वाको उजूरीः (१) बढु वा सिमितले गरे को बढु वाको िसफािरसमा िच

नबुझ्ने सम्बिन्धत

िनजामती कमर्चारीले त्यःतो िसफािरस गरे को िमितले पन्ी िदनिभऽ लोकसेवा आयोगमा
उजूरी िदन सक्नेछ र त्यसरी परे को उजूरीमा उजूरी गन म्याद समा
तीस िदनिभऽ टु ो लगाइनेछ ।
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भएको िमितले

(२) उपदफा (१) बमोिजम पनर् आएका उजूरी टुं गो लागेपिछ पिहले ूकािशत

बढु वा नामावलीमा सं शोधन गनुप
र् न भएमा लोक सेवा आयोगले सोको सूचना बढु वा
सिमितलाई िदनु पनछ ।
(३) बढु वाको उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
३९.

सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न र ःथानान्तरण सम्बन्धी व्यवःथाः (१) सेवा, समूह वा
उपसमूह पिरवतर्न गनर् पाइने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सेवा, समूह वा

उपसमूहको कुनै पद लगातार दुई वषर्सम्म पूितर् हुन 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 न्युनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरे को हुन ु
पनछ। यसरी सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीको म ुरी रहेको

हुन ु पनछ ।

(४) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सं घीय िनजामती

सेवाबाट ूदे श िनजामती सेवामा र ूदे श िनजामती सेवाबाट सं घीय िनजामती सेवामा लोक

सेवा आयोगले सम्भाव्य उम्मेदवारह बीच ूितंपधार् गराई तोिकए बमोिजम सेवा पिरवतर्न
वा ःथानान्तरण गनर् सिकने छ ।
(५) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै 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
गिरिदनु पनछ।

पिरच्छे द-७
तलव, भ ा र अन्य सुिवधा
४०.

तलव तथा सुिवधा पुनरावलोकन सिमितः (१) िनजामती कमर्चारीको तलव, भ ा तथा अन्य
सुिवधा पुनरावलोकन गनर् दे हाय बमोिजमको सिमित रहनेछः(क)

नेपाल सरकारको मुख्य 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 युिनयनको 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 दुई वषर्मा राजःव वृि दर, कूल दरबन्दी सं ख्या र िवगतमा
मूल्य सूचीको आधारमा ूदान गिरएको महं गी भ ा समेतलाई आधार बनाई तलव भ ा
तथा अन्य सुिवधा पुनरावलोकन गनछ ।
(५)

सिमितले

उपदफा

(४)

बमोिजम

तलव

भ ा

तथा

अन्य

सुिवधाको

पुनरावलोकन 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

िदनदे िख

तलब,

भ ा

पाउनेछ ।
(२) ूत्येक िनजामती कमर्चारीले एक वषर्को सेवा अविध पूरा गरे पिछ एक िदनको
तलब बराबरको रकम तलब वृि
(३) कुनै

पाउनेछ ।

िनजामती कमर्चारीको तलब वृि

रोक्का भएकोमा सो तलब वृि

िमितदे िख फुकुवा हुने हो सो कुरा सम्बिन्धत अिधकारीले िलिखत
राख्नु पनछ।

४२.

कुन

पमा जनाई अिभलेख

पकाएको तलव भ ा पाउनेः (१) िनजामती कमर्चारीले ूत्येक मिहना भ ुक्तान भएपिछ तलव
र भ ा पाउने भए भ ा समेत पाउनेछ ।
(२) िनजामती कमर्चारी जुनसुकै तिरकाले िनजामती सेवामा नरहे पिन पकाएको

तलव, भ ा पाउनेछ ।

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा व्यवःथा भएकोमा बाहे क

कुनै पिन िनजामती कमर्चारीको तलव क ा गिरने छै न ।
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४३.

िनलम्बन भएमा पाउने तलवः (१) कुनै िनजामती कमर्चारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा
नेपाल सरकारको तफर्बाट भएको कारबाहीको फलःव प िनलम्बन भएमा सो िनलम्बनको
अविधभर िनजले आफ्नो तलवको आधा माऽ पाउनेछ ।
तर िनजले सफाई पाएमा िनलम्बन रहे को अविधमा आधा तलव पाएको भए सो
क ा गरी बाँकी र नपाएको भए पूरै तलव (तलव वृि

हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ र

कसूरदार ठहिरएमा िनलम्वन भएको िमितदे िखको बाँकी तलव भ ा पाउने छै न ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै 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

िमितदे िख तलब पाउने छै न।
४४.

चाडपवर् खचर्ः (१) िनजामती कमर्चारीले आफ्नो धमर्, सःकृित, परम्परा अनुसार मनाउने
चाडपवर्को लािग खाइपाई आएको एक मिहना बराबरको तलब रकम ूत्येक आिथर्क वषर्मा
एक पटक चाडपवर् खचर्को
(२)

िनवृि भरण

पाउनेगरी

पमा पाउनेछ ।
अवकाश

ूा

मिहनाको िनवृि भरण बराबरको रकम चाडपवर् खचर्को
४५.

कमर्चारीले

िनजले

पाउने

एक

पमा पाउनेछ ।

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
हुनेछ।
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 बुझ्ने
ौे 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 सुिवधाः कुनै िनजामती कमर्चारीको सेवामा छँदै मृत्यु 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 वृि

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 ।

पिरच्छे द– ८
अवकाश, उपदान र िनवृि 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
हुनेछ ।

५१.

उमेर गणनाः (१) यस ऐन बमोिजम अिनवायर् अवकाश वा अन्य ूयोजनका लािग िनजामती
कमर्चारीको उमेर गणना गदार् दे हायका आधारमा गिरनेछः(क)

िनजले पेश गरे को िशक्षण सं ःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट
हुन आउने उमेर,

(ख)

िनजको नागिरकताको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हुन आउने
उमेर,

(ग)

िनजले व्यिक्तगत िववरणमा लेखी िदएको जन्म िदन वा वषर्बाट हुन 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 खुलेको र सबैमा एउटै िमित नरहेमा िनज जुन िमितबाट पिहले अवकाश हुन्छ सोही

िमित अनुसार िनजको उमेर गणना गिरनेछ ।
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(३) कुनै िनजामती कमर्चारीको शैिक्षक योग्यता वा नागिरकताको ूमाणपऽ र
व्यिक्तगत िववरणमा वषर्, सं वत् वा उमेर माऽ उल्लेख भएकोमा दे हायको आधारमा जन्म
िमित कायम गिरनेछः(क)

नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा

गरे को िमितको आधारमा,

(ख)

शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमितको आधारमा,

(ग)

व्यिक्तगत िववरणको हकमा शु

िनयुिक्त भएको िमितको आधारमा।

(४) िनजामती कमर्चारीले पेश गरे को कुनै ूमाणपऽमा वषर् माऽ उल्लेख भएको र
अक

ूमाणपऽमा पूरा जन्म िमित खुलेको भएमा र सो ूमाणपऽमा उिल्लिखत जन्म

िमितह को बीचमा एक वषर्सम्मको अन्तर दे िखएमा पूरा जन्म िमित खुलेकोलाई अिनवायर्

अवकाशको आधार िलइनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोिजम छु ा छु टै ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्म िमितको
अन्तर एक वषर्भन्दा बढी दे िखएमा िनज जुन िमितबाट पिहले अवकाश हुन्छ सोही िमितलाई
जन्म िमित कायम गरी िनजको उमेर गणना गिरनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन यो ऐन ूारम्भ

ु न्दा अगावै नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४५ को उपदफा (४)
हुनभ
बमोिजम उमेर कायम भई िनणर्य भइसकेको कमर्चारीको हकमा सोही बमोिजम हुनेछ 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 गरे को

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 िनवृि भरणको लािग जम्मा सेवा अविध कायम गिरनेछ ।
तर दरबन्दी िमलान हुन नसकी फािजलमा परे को वा नेपाल सरकारलाई आवँयक
नभएका पदमा कायर्रत कमर्चारीको हकमा छु ै शतर् र सुिवधा तोकी नेपाल राजपऽमा
सूचना ूकाशन गरी ःवेिच्छक अवकाशका लािग िनवेदन माग गनर् सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िनवृि भरण पाउने

अवःथा, उमेरको हद पचास वषर् पुगेको र कायर्रत पदमा बा॑ वषर् सेवा अविध पूरा गरे को

िनजामती कमर्चारीले ःवेिच्छक अवकाश िलन चाहेमा िनजलाई एक ौे णी मािथको पदमा
बढु वा गरी ःवेिच्छक अवकाश िदन सिकनेछ ।

५४.

उपदानः पाँच वषर् वा सो भन्दा बढी सेवा गरे को तर िनवृि भरण पाउने अविध नपुगेको
िनजामती कमर्चारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा ःवीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा
भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य नठहिरने गरी पदबाट हटाइएमा त्यःतो

कमर्चारीले दे हायको दरले उपदान पाउनेछः(क)

पाँच वषर्देिख दश वषर्सम्म सेवा गरे कोमा काम गरे को ूत्येक वषर्को िनिम

आिखरी आधा मिहनाको तलब,
(ख)

दश वषर् भन्दा बढी पन्ी वषर्सम्म सेवा गरे कोमा काम गरे को ूत्येक वषर्को िनिम
आिखरी एक मिहनाको तलब,

(ग)

पन्ी वषर् भन्दा बढी बीस वषर् भन्दा कम सेवा गरे कोमा काम गरे को ूत्येक वषर्को
िनिम

५५.

आिखरी डेढ मिहनाको तलब ।

योगदानमा आधािरत िनवृि भरणः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन
यो ऐन ूारम्भ भएपिछ िनजामती सेवामा िनयुिक्त हुने कमर्चारीले योगदानमा आधािरत

िनवृि भरण पाउनेछ।

ु न्दा
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन यो ऐन ूारम्भ हुनभ

अिघदे िख नै िनजामती सेवामा वहाल रहेको कमर्चारी खुला ूितयोिगतामा छनौट भई
िनरन्तर सेवामा रहेको भएमा िनजको हकमा यो दफा आकिषर्त हुने छै न।

(३) यस दफा बमोिजम िदइने िनवृि भरण ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना भएको

िनवृि भरण कोषबाट व्येहोिरनेछ ।

(४) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन यस दफा बमोिजम

योगदानमा आधािरत िनवृि भरण पाउने िनजामती कमर्चारीले दफाह

५२, ५३, ५४, ५६,

५७, ५८, ६१ र ६२ बमोिजमका सुिवधा पाउने छै न ।
५६.

िनवृि भरणः (१) बीस वषर् वा सोभन्दा बढी अविध सेवा गरे को िनजामती कमर्चारीले दे हाय
बमोिजम मािसक िनवृि भरण पाउनेछःजम्मा सेवा वषर् X आिखरी तलबको रकम
५०
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िनवृि भरणको न्यूनतम

रकम समान पदको बहालवाला िनजामती कमर्चारीको तलबको शु

अ को दुई ितहाईभन्दा

कम र अिधकतम रकम समान पदको बहालवाला िनजामती कमर्चारीको तलबको शु
ःकेलभन्दा बढी हुने छै न ।

(३) पन्ी वषर् सेवा अविध पूरा गरे को कुनै िनजामती कमर्चारीको मृत्यु भएमा
िनजको सेवा अविधमा बढीमा पाँच वषर् अविधसम्म थप गरी िनजको पिरवारलाई
िनवृि भरण वा उपदान जुन िलन चाहन्छ सो रोजेर िलन िदइनेछ ।
(४) कुनै सरकारी पदमा अिघ गरे को सेवा वापत िनवृि भरण पाइरहे को व्यिक्त
पिछ िनजामती सेवाको पदमा िनयुिक्त भएमा िनजले पिछ गरे को सेवा अविधमा अिघ गरे को
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 हुन जित अविध बाँकी छ सो अविध थप गरी िनजको
जम्मा सेवा अविध कायम गिरनेछ ।
(६) यो दफा बमोिजमको सुिवधा यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत िनजामती सेवामा
कायर्रत कमर्चारीको हकमा माऽ लागू हुनेछ ।
५७.

िनवृि भरणमा वृि ः बहालवाला िनजामती कमर्चारीको तलव वृि
जित वृि

हुँदा तलवको सु

भएको छ त्यसको तीन चौथाई रकम समान पदका सेवा िनवृ

अ मा
िनजामती

कमर्चारीको िनवृि भरण रकममा पिन थप गिरनेछ ।
५८.

पािरवािरक िनवृि भरण र उपदानः (१) कुनै िनजामती कमर्चारीको सेवामा छँदै वा

िनवृि भरण पाउन थालेको सात वषर् नपुग्दै मृत्यु भएमा िनजको पिरवारलाई दफा ५४ वा
५६ मा लेिखए बमोिजम उपदान तथा िनवृि भरण ूा

हुनेछ ।

तर िनवृि भरणको हकमा यःतो िनवृि भरण सात वषर् भन्दा बढी समय ूा

हुने

छै न। िनवृि भरण पाउन थालेको सात वषर् नपुग्दै मृत्यु भएका िनजामती कमर्चारीको
पिरवारलाई सात वषर् पुगेपिछ िनवृि भरण ूा

हुने छै न ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िनवृि भरण पाउने

व्यिक्त नाबािलग रहे छ भने िनज वािलग नभएसम्म त्यःतो िनवृि भरण पाउनेछ ।

(३) िनजामती कमर्चारीको िवधुर पित वा िवधवा प ीले िनजको पित वा प ी

सेवामा छँदै वा िनवृि भरण पाउन थालेको सात वषर् नपुग्दै मृत्यु भई उपदफा (१)
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बमोिजम पािरवािरक िनवृि भरण पाउने भएमा सो िनवृि भरण पाउने अविध भ ुक्तान भएको
िमितदे िख र त्यःतो िनवृि भरण नपाउने भएमा वा िनजको पित वा प ीले िनवृि भरण पाउन
थालेको सातवषर् व्यितत भई सकेपिछ मृत्यु भएकोमा िनज कमर्चारीको मृत्यु भएको
िमितदे िख आजीवन िनजले पाउने िनवृि भरणको आधा रकम पाउनेछ ।
तर त्यःतो िवधुर पित वा िवधवा प ीले अक

िववाह गरे मा िनजले त्यःतो

िनवृि भरण सुिवधा पाउने छै न ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िनजामती कमर्चारीको

िनवृि भरण पाइरहेको िवधुर पित वा िवधवा प ीको मृत्यु भएमा वा िनजले अक िववाह
गरे मा

त्यःतो

िनजामती

कमर्चारीको

नावािलग

सन्तानले

वािलग

नभएसम्म

त्यःतो

िनवृि भरण रकम तोिकए बमोिजम पाउनेछ ।
(५) बहालवाला िनजामती कमर्चारीको तलब वृि
वृि

हुँदा तलबको शु

अ मा जित

भएको छ, त्यसको तीन चौथाई रकम उपदफा (१), (२) र (३) अनुसार पािरवािरक

िनवृि भरण पाइरहेको व्यिक्तले खाइपाई आएको पािरवािरक िनवृि भरण रकममा पिन थप
गिरनेछ ।
(६) कुनै िनजामती कमर्चारीको यस ऐन बमोिजम पाउने कुनै रकम िलन नपाउदै
मृत्यु भएमा सो रकम िनजको पिरवारको सदःयह मध्ये यस ऐन बमोिजम िनजको
िनवृि भरण वा उपदान पाउने ठहिरएको व्यिक्तले िलन पाउनेछ ।
(७) िनवृि भरण वा उपदान िदँदा मृत िनजामती कमर्चारीले आफ्नो पिरवारको
सदःय मध्येमा वा आफ्नो नाबािलग भाई वा अिववािहता िददी बिहनी कसै लाई इच्छाएको

रहेछ भने सो व्यिक्तलाई र कुनै कारणले सो व्यिक्तले पाउन नसक्ने अवःथा भएमा वा

कसै लाई पिन नइच्छाएको भएमा बमश: सो कमर्चारीको सगोलको पित वा प ी, सगोलको

ु ी, बाजे बज्यै, सासु ससुरा, िववािहत
ु , अिववािहत धमर्पऽ
छोरा, अिववािहत छोरी, धमर्पऽ
छोरीलाई िदइनेछ । अन्य हकवालाको बम तोिकएबमोिजम हुनछ
े ।

५९.

पाँच वषर्िभऽ सुिवधा दाबी गिरसक्नु पनः सेवा िनवृ
पिरवारका सदःयले सेवा िनवृ

हुने िनजामती कमर्चारी वा िनजको

भएको िमितले पाँच वषर्िभऽ सम्बिन्धत कायार्लय माफर्त

िनयमानुसार पाउने िनवृि भरण, उपदान लगायतका सुिवधा िलनका लािग िनवेदन दतार्
गराइसक्नु पनछ । सुिवधा िदने कायार्लयले िनजामती िकतावखानाबाट सुिवधा िनधार्रण

भएका िमितले छ मिहनािभऽ सुिवधा भ ुक्तानी िदनुपनछ ।
तर यो ऐन ूारम्भ हुन ु अिघ सेवा िनवृ
भएको िमितले दुई वषर्िभऽ िनवेदन िदनु पनछ ।
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भएका कमर्चारीको हकमा यो ऐन ूारं म्भ

६०.

सुिवधा रोजेर िलन पाउनेः (१) िनवृि भरण पाउनेगरी सेवाबाट अलग भएको कमर्चारी वा
िनजको पिरवारले िनवृि भरणको स ामा उपदान िलन चाहे मा काम गरे को ूत्येक वषर्को
िनिम

भ ुक्तानी िलन पाउनेछ ।

आिखरी डेढ मिहनाको तलव बराबरको रकम एकमु

(२) यस दफा बमोिजम एक पटक उपदान रोजेर िलइसकेको कमर्चारी वा िनजको

पिरवारले िनवृि भरण दावी गनर् पाउने छै न ।
६१.

बेप ा भएको कमर्चारीको िनवृि भरण र उपदानः (१) िनजामती सेवामा रही काम गरे को

कुनै कमर्चारी हराई बेप ा भई दुई वषर्सम्म मरे बाँचेको प ा नलागेमा त्यःतो

कमर्चारीले दफा ५४ वा ५६ बमोिजम पाउने उपदान वा िनवृि भरणको रकम िनजको
पिरवारलाई िदइनेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५६ बमोिजम

िनवृि भरण िलन पाउने व्यिक्त िनवृि भरण िलन नपाउदै बेप ा भएमा सात वषर्सम्म र

िनवृि भरण पाउन थालेपिछ बेप ा भएमा सात वषर् पुग्न बाँकी अविधसम्म िनजको
पिरवारलाई िनवृि भरणको पूरै रकम र सो अविधपिछ पित वा प ीलाई आजीवन

िनवृि भरणको आधा रकम पािरवािरक िनवृि भरण िदइनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िनवृि भरण पाउने

व्यिक्त नाबािलग रहे छ भने िनज वािलग नभएसम्म त्यःतो िनवृि भरण पाउनेछ ।

(४) बेप ा भएको कमर्चारी पिछ फेला परे मा दफा ५४ बमोिजमको उपदान

भ ुक्तानी िदई नसकेको भए सो उपदान वा दफा ५६ बमोिजम पाउने िनवृि भरणको रकम

िनजले

दावी गनर् आएको िमितदे िख िनजलाई नै िदइनेछ ।

ु ानी िदई सकेको उपदान, िनवृि भरण वा
तर उपदफा (१) र (२) बमोिजम भक्त

पािरवािरक

छै न ।
६२.

िनवृि भरण

रकममा

पिछ

फेला

परे को

व्यिक्तले

दावी

गनर्

पाउने

पािरवािरक िनवृि भरण सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा

लेिखएको भए तापिन यो ऐन ूारम्भ भएपिछ नेपाल सरकारले खटाएको कायर्सम्पादन गन

िसलिसलामा कुनै िनजामती कमर्चारीको तत्काल मृत्यु भएमा वा त्यसको कारणबाट िनको

नहुँदै पिछ मृत्यु भएमा त्यःतो कमर्चारीको पदाविध बीस वषर्भन्दा कम रहेछ भने बाँकी

अविध थप गरी िनजको पित वा प ीलाई आिजवन तोिकए बमोिजमको िनवृि भरणको रकम

िदइनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवृि भरण ूा
पािरवािरक िनवृि भरण वा उपदान पाउने छै न ।
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गन व्यिक्तले दफा ५८ बमोिजम

(३) यस दफा बमोिजम िनवृि भरण पाउने व्यिक्तले अक िववाह गरे मा िनजले
त्यःतो िनवृि भरण पाउने छै न ।
वृि

(४) बहालवाला िनजामती कमर्चारीको तलब वृि

हुँदा तलबको शु

अ मा जित

भएको छ त्यसको तीन चौथाई रकम यस दफा अनुसार िनवृि भरण पाइरहेका

व्यिक्तले खाइपाई आएको पािरवािरक िनवृि भरण रकममा पिन थप गिरनेछ ।
(५) यस दफा बमोिजम िनवृि भरण पाइरहेको व्यिक्तको मृत्यु भएमा वा िनजले
अक िववाह गरे मा त्यःतो िनवृि भरणको रकम मृतक कमर्चारीको नावािलग छोरा छोरी
भए त्यःता छोरा छोरीले वािलग नभएसम्म तोिकए बमोिजम पाउनेछन् ।

पिरच्छे द-९
तािलम, अध्ययन र छाऽवृि
६३.

तािलम सम्बन्धी व्यवःथाः (१) नेपाल सरकारले िनजामती कमर्चारीको सीप र क्षमता
वृि को लािग आवँयकता अनुसार तालीम िदने व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।
(२) तािलम सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।

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 पठाउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िववरण ूा

भएपिछ तािलम, अध्ययन वा अध्ययन

ॅमणका लािग िवषयगत आधारमा सं ख्या िकटान गरी त्यसको िववरण मन्ऽालयले उपदफा
(३) बमोिजमको सिमितमा पेश गनुर् पनछ।
(३) नेपाल सरकारको जुनसुकै िनकायमा ूा

भएका तािलम, अध्ययन वा अध्ययन

ॅमण सम्बन्धी अवसरको सवै सेवा, समूह वा उपसमूहका िनजामती कमर्चारी एवं अन्य
र् नछ । तािलम, अध्ययन वा
सं घीय सरकारी सेवाका कमर्चारीबीच न्यायोिचत िवतरण गनुप
अध्ययन ॅमणको बाँडफाँड गनर् दे हाय बमोिजमको सिमित रहनेछः(क)

नेपाल सरकारको मुख्य सिचव

– अध्यक्ष

(ख)

अथर् मन्ऽालयको सिचव

– सदःय

(ग)

कानून, न्याय तथा सं सदीय मािमला मन्ऽालयको सिचव

(घ)

मन्ऽालयको सिचव

– सदःय

(ङ)

मन्ऽालयको सहसिचव

-सदःय सिचव
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– -सदःय

छाऽवृि

(४) उपदफा (३) बमोिजम वैदेिशक तािलम, अध्ययन, अध्ययन ॅमण वा
बाँडफाँड गन सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ।

(५) उपदफा (३) बमोिजमको सिमितबाट ःवीकृत नगराई वैदेिशक तािलम,

अध्ययन र अध्ययन ॅमणमा पठाउन पाइने छै न । सिमितको ःवीकृित निलई मनोनयन
गरे मा मनोनयन गन अिधकारीलाई िवभागीय कारवाही गिरनेछ ।
(६) ूदे श वा ःथानीय तहले उपदफा (३) बमोिजमको सिमितको ःवीकृित बेगर

आफू मातहतको कमर्चारीलाई वैदेिशक तालीम, अध्ययन, वा अध्ययन ॅमणमा पठाउन
पाउने छै न । सिमितले वैदेिशक तालीम, अध्ययन, अध्ययन ॅमण वा छाऽवृि को बाँडफाँड

गदार् सं घ, ूदे श र ःथानीय तहिबच न्यायोिचत तवरले गनुर् पनछ ।

(७) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम
हुनेछ ।
(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 सं ःथा ारा िनि त पा

बम

अनुसार िनि त अविधमा स ालन हुने सीप आजर्न गन ूिशक्षण
कायर्बमलाई जनाउँछ ।

(ग)
६५.

"अध्ययन ॅमण" भ ाले अध्ययन र तालीम बाहेक छ ह ा नबढ्ने
गरी आयोजना हुने गो ी, सेिमनार वा अवलोकन ॅमणलाई जनाउँछ।

र् न अविधः (१) नेपाल सरकारको
तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे पिछ सेवा गनुप

मनोनयनमा तीन मिहनाभन्दा बढी अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा जाने

िनजामती कमर्चारीले तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे पिछ उक्त अविधको
न्यूनतम दोब्बर अविधसम्म अिनवायर्

पले सेवा गनुर् पनछ ।

(२) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे को ि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 छै न ।
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६६.

कबुिलयत गनुप
र् नः

(१) कुनै िनजामती कमर्चारीले सरकारी मनोनयनमा तालीम, अध्ययन

वा अध्ययन ॅमणमा जानु अिघ दफा ६५ बमोिजमको सेवा गनगरी तोिकए बमोिजम
कबुिलयत गनुर् पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कबुिलयत अनुसार सेवा अविध पूरा नगरे मा त्यःतो
कमर्चारीबाट तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा जाँदा कबुिलयत गरे को अविधको
आिखरी तलब, भ ा रकमको दोब्बर रकम असुल उपर गिरनेछ ।
(३) अिख्तयारवालाको पूव र् ःवीकृित िलई िनजी ूयासमा वेतलवी अध्ययन िवदामा
जाने िनजामती कमर्चारीले अध्ययन पूरा गरे पिछ अध्ययन िवदा बराबरको अविध सेवा गन
कबुिलयत गनुर् पनछ ।
(४) उपदफा (१) र (३) बमोिजम तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा गएका
िनजामती

कमर्चारीले

तािलम,

अध्ययन

वा

अध्ययन ॅमण

पूरा

गरे पिछ

कबुिलयत

बमोिजमको सेवा अविध पूरा नगरे मा त्यःता कमर्चारीको अध्ययन, तालीम वा अध्ययन
ॅमणको अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने छै न ।
(५) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ६४ बमोिजमको

सिमितबाट

बाँडफाड

गिरएको

बाहे क

िनजी

ूयासमा

अध्ययन

गनर् जाने

िनजामती

कमर्चारीलाई तलबी अध्ययन िवदा िदइने छै न ।
(६) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन तालीम, अध्ययन वा

अध्ययन ॅमणमा गएको कमर्चारी अिनवायर् अवकाश भएको वा दफा ५० बमोिजम

अवकाश िदइएको वा मृत्यु भएको कारणले दफा ६५ बमोिजमको सेवा अविध पूरा गनर्

नसकेमा िनज वा िनजको पिरवारबाट कुनै रकम असुल उपर गिरने छै न ।

(७) उपदफा (२) बमोिजम रकम असुल उपर गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीले पाउने

रकमबाट असुल गनुप
र् न छ ।

(८) उपदफा (७) बमोिजमको रकमबाट असुल गनर् नसिकएमा वा रकम अपुग
भएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गिरनेछ ।
(९) िनजामती कमर्चारी तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे को िमितले
एक मिहनािभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर हुन पनछ । मनािसव मािफकको कारण

सिहतको सूचना सिहत िवदा माग गरी िवदा ःवीकृत भएको अवःथामा बाहेक सो अविधिभऽ

हािजर नहुने िनजामती कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय हुनेछ ।
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पिरच्छे द– १०
आचरण
६७.

समयपालन र िनयिमतताः िनजामती कमर्चारीले नेपाल सरकारबाट िनधार्िरत समयमा िनयिमत
पले

कायार्लयमा

हािजर

हुन ु पनछ

कामबाट अनुपिःथत हुन ु हुँदैन ।
६८.

र

सकेसम्म

पिहले

िवदाको

ःवीकृित

निलई

अनुशासन र आदे शपालनः िनजामती कमर्चारीले दे हाय अनुसारको अनुशासन र आदे शपालन
गनुप
र् नछः(क)

अनुशासनमा रही आफ्नो कतर्व्य इमान्दारी र तत्परतासाथ पालन गनुप
र् न ,

(ख)

सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मािथको अिधकृतले िदएको आदे शलाई
र् न,
शीयताका साथ पालना गनुप

(ग)

आफूभन्दा मािथका सबै कमर्चारीह
मातहतका कमर्चारीह

ूित उिचत व्यवहार गनुप
र् न,

(घ)

उच्छृ ल गितिविध गनर् नहुने, र

(ङ)

िवधुतीय माध्यम वा सामािजक स ालमा सेवाका मुल्य, मान्यता, आचरण र
सामािजक मयार्दा िवपिरतका कायर्ह

६९.

गनर् गराउन नहुने ।

राजनीितक वा अवाञ्छनीय ूभाव पानर् नहुनःे कुनै िनजामती कमर्चारीले आफ्नो सेवा
सम्बन्धी कुरामा मतलव साध्य गन मनसायले अन्य कमर्चारी मािथ कुनै राजनीितक वा

अवाञ्छनीय ूभाव पानुर् वा ूभाव पान ूय
७०.

ूित उिचत आदर दे खाउनु पन र आफु

गनुर् हुँदैन ।

राजनीितक िबयाकलापमा सं लग्न हुन नपाउनेः िनजामती कमर्चारीले राजनीितक दल वा
दलसँग आव

सं गठनको सदःयता िलन, राजनीितक िबयाकलापमा सं लग्न हुन वा अन्य

कुनै पिन राजनीितक गितिविधमा भाग िलन हुँदैन ।

७१.

सरकारको आलोचना गनर् नहुनःे (१) नेपाल सरकारको नीितको िवपरीत हुने गरी वा नेपाल

सरकार र जनताको पारःपिरक सम्बन्धमा वा कुनै िवदे शी 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, रे िडयो वा टे िलिभजन आिद ारा
मन्तव्य ूसािरत गनर्, कुनै सावर्जिनक मन्तव्य िदन वा कुनै वक्तव्य ूकािशत गनर् हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ूचिलत कानून र नेपाल

सरकारको नीितको िवपरीत नहुनेगरी लेख ूकाशन वा ूसारण गनर् बाधा पन छै न।
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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 िनषेिधत िवषय आफूले लेखेको वा स लन गरे को कुनै
कागजपऽ वा समाचार ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष

पबाट अ

अनिधकृत कमर्चारी वा गैरसरकारी

व्यिक्त वा स ार माध्यमलाई िदनु वा बताउनु हुँदैन । यो ूितवन्ध जुनसुकै कारणबाट

सरकारी सेवामा नरहे को 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 पूव र् ःवीकृित

निलई आफूले वा आफ्नो पिरवारको कुनै सदःय ारा कसै बाट कुनै ूकारको दान, दातव्य,
कोसेली वा उपहार ःवीकार गनर् वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बिन्धत व्यिक्तसँग
सापटी िलन हुँदैन ।

(२) िनजामती कमर्चारीले कुनै िवदे शी सरकार वा िवदे शी सरकारको कुनै

ूितिनिधबाट कुनै उपहार ूा

हुन आएमा िनजले नेपाल सरकारलाई सो कुराको सूचना

िदई िनकासा भए बमोिजम गनुप
र् छर् ।
७४.

कम्पनी ःथापना गनर्, अन्यऽ नोकरी गनर् वा सेवा गनर् नहुनःे (१) िनजामती कमर्चारीले कुनै

बक वा कम्पनी वा सहकारी सं ःथा ःथापना गनर् वा स ालनको काममा भाग िलन, अन्यऽ

कुनै ूकारको नोकरी गनर् वा आिथर्क लाभ वा कुनै सुिवधा ूा
सल्लाहकार, िवशेष

गनगरी परामशर्दाता,

वा कुनै है िसयतले सेवा ूदान गन कायर् गनुर् हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िनजामती कमर्चारीले

नेपाल सरकारको नीित िवपरीत नहुनेगरी सािहित्यक, वै ािनक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक,

सांःकृितक, मानव कल्याण, परोपकार वा खेलकुद सम्बन्धी कायर् गनर् सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै िनजामती

कमर्चारीले दे हायको कायर् गनर् बाधा पुगक
े ो मािनने छै नः(क)

ूचिलत कानून बमोिजम अध्ययन िवदा िलई ःवदे शी वा िवदे शी शैिक्षक सं ःथामा
अध्ययन गदार्को बखत सम्बिन्धत शैिक्षक सं ःथामा कुनै सेवा पु-याउन वा त्यःतो
सं ःथाले लगाएको कुनै कायर् गनर्,

(ख)

अिख्तयारवालाको ःवीकृित िलई नेपाल सरकारको नीित िवपिरत नहुने गरी ःवदे श

वा िवदे शिःथत कायर्बममा सहभागी हुन, ूवचन िदन वा कायर्पऽ ूःतुत गनर्,
(ग)

िवभागीय ूमुखको पूव र् ःवीकृित िलई कायार्लय समय बाहेकको समयमा शैिक्षक,
ूाि क वा ूिशक्षण सं ःथामा ूिशक्षण वा अनुसन्धान गनर्,
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(घ)

नेपाल सरकार ारा स ािलत वा नेपाल सरकारको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व वा
िनयन्ऽणमा रहेको ूिशक्षण सं ःथामा कायार्लयको काममा बाधा नपनगरी
ूिशक्षण सम्बन्धी कायर् वा अनुसन्धान गनर्,

(ङ)

राि य वा अन्तराि य शैिक्षक, ूाि क वा अनुसन्धानमूलक सं घसं ःथा वा नेपाल
सदःय रा

रहेको क्षेऽीय वा अन्तराि य सं घसं ःथाको सेवा सम्बिन्धत सेवा, समूह,

उपसमूहको लािग उपयोगी हुने दे खी अिख्तयारवालाले िवदा वा काज ःवीकृत
गरे कोमा सम्बिन्धत िनकायमा सेवा गनर्,

(च)

नेपाल सरकारको ःवीकृित िलई कानून बमोिजम दतार् गराउनु पन कुनै व्यापार वा
व्यवसाय गनर्,

(छ)

आिथर्क लाभ वा कुनै सुिवधा निलने, कायार्लयको काममा बाधा नपन र नेपाल

सरकारको अिहत नहुने गरी आफ्नो गैरराजनीितक पेशागत स ठन वा अन्य कुनै
सामािजक सं ःथामा आव

हुन ।

ःप ीकरणः यस खण्डको ूयोजनको लािग “सामािजक सं ःथा” भ ाले सामािजक
आवँयकता पूरा गन िसलिसलामा परम्परा दे िख समुदायमा आधािरत भई समाजमा
िबयािशल रहे का सामािजक सं घ सं ःथा सम्झनु पछर् र सो शब्दले ूचिलत कानून
बमोिजम दतार् भएका सािहत्य, कला, सं ःकृित, खेलकुद, सं गीत, िव ान, धमर् वा
अन्य यःतै कुनै िवधा वा क्षेऽसँग सम्बिन्धत सं ःथालाई समेत जनाउँछ ।

(४) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन लोक सेवा आयोग वा

सावर्जिनक िनकायबाट पदपूितर्का लािग िलइने ूितयोिगतात्मक परीक्षाको ूिबयामा सं लग्न
हुने कमर्चारीले त्यःतो ूिशक्षण कायर्बममा ूिशक्षण िदन र त्यःतो ूिशक्षण कायर्बममा

ूिशक्षण िदएको व्यिक्तले त्यसपिछ एक वषर्सम्म स ालन हुने त्यःतो परीक्षाको ूिबयामा
सं लग्न हुन पाउने छै न ।

७५.

िनवार्चनमा भाग िलन नहुनःे िनजामती कमर्चारीले कुनै पिन राजनीितक पदको लािग हुने

ु मा भाग िलन, चन्दा िदन वा कसै को लािग
िनवार्चनमा भाग िलन, ूचार-ूसार गनर्, जुलस

मत माग्न वा िनवार्चनमा कुनै ूकारको ूभाव पानर् हुँदैन ।

तर ूचिलत कानून बमोिजम मतािधकार ूयोग गनर् बाधा पन छै न ।
७६.

ूदशर्न र हड्ताल गनर् ूितवन्धः (१) िनजामती कमर्चारीले ूदशर्न गनर्, बन्द हड्तालमा भाग
िलन, थु , छे क्न, बाधा अवरोध गनर्, घेराउ गनर्, दवाव िदन, कलम बन्द गनर्,

अन्य कुनै

तिरकाबाट सरकारी काममा बाधा पु-याउन वा सो कायर् गन उ ेँयले अ लाई उक्साउन

समेत हुँदैन ।
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(२) यस दफा िवपिरत कायर् गरी कुनै सावर्जिनक, सरकारी वा िनजी सम्पि मा
क्षित पुयार्एमा त्यःतो कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गरी क्षितपूितर् समेत भराइनेछ ।
७७.

ूितिनिधत्व गनर्मा ूितबन्धः िनजामती कमर्चारीले आफूलाई मकार् परे को िवषयमा आफैले वा
वारे स ारा सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारी समक्ष िनवेदन िदन बाहेक अ
समूहको तफर्बाट ूितिनिधत्व गनर् हुँदैन ।

व्यिक्त वा

७८.

बहुिववाह गनर् नहुनःे कुनै िनजामती कमर्चारीले बहुिववाह गनर् हुँदैन ।

७९.

यौनजन्य दुरव्यवहार गनर् नहुनःे कुनै िनजामती कमर्चारीले यौनजन्य दुरव्यवहार गनुर् हुँदैन।

८०.

यातना िदन नहुनःे िनजामती कमर्चारीले कसै लाई पिन यातना िदन हुँदैन ।

८१.

सम्पि

िववरण पेश गनुप
र् नः (१) िनजामती कमर्चारीले ूचिलत कानून बमोिजम तोिकएको

अविधिभऽ आफ्नो सम्पि को िववरण पेश गनुर् पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम पेश गनुप
र् न सम्पि

िववरणको सम्बन्धमा मन्ऽालयले

ु ीय माध्यमबाट सुरिक्षत एवं गोप्य
सूचना ूकािशत गरे को िमितदे िख लागू हुने गरी िव त

िकिसमले सम्पि
८२.

िववरण अिभलेख रहने व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।

ःथायी आवासीय अनुमित िलन नहुनःे (१) कुनै पिन िनजामती कमर्चारीले ःथायी आवासीय
अनुमितका लािग आवेदन गनुर् हुँदैन ।

(२) कुनै िनजामती कमर्चारीको सगोलको पित वा प ीले आवासीय अनुमित ूा
गरे मा सो ूा

भएको िमितले तीस िदनिभऽ सम्बिन्धत िनजामती कमर्चारीले आफू कायर्रत

कायार्लयमा सोको िववरण खुलाई पेश गनुप
र् नछ ।

पिरच्छे द -११
सेवाको सुरक्षा
८३.

िनजामती कमर्चारीको सेवाको सुरक्षाः दे हायका िनजामती कमर्चारी बाहे क अन्य कुनै पिन
िनजामती कमर्चारीलाई सफाईको मनािसव मौका निदई िनजामती सेवाबाट हटाइने वा
बखार्ःत गिरने छै नः(क)

नैितक पतन दे िखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको ।

(ख)

भागी, हराई वा वेप ा भई प ा नलागेको वा सम्पकर् ःथािपत गनर् सम्भव नभएको
पयार्

(ग)

आधार भएको ।

ॅ ाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको ।
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(घ)
८४.

तीन वषर् वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुनेगरी अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको।

िनजामती कमर्चारीको बचाउः (१) िनजामती कमर्चारीले आफ्नो ओहदाको कतर्व्य पालन
सम्झी गरे को कामको सम्बन्धमा अिख्तयारवालालाई जानकारी निदई िनज उपर मु ा

चलाउन सिकने छै न ।

(२) कुनै िनजामती कमर्चारी बहाल छँदा आफ्नो ओहोदाको कतर्व्य पालनाको

िसलिसलामा गरे को कामको सम्बन्धमा बहाल टु िटसकेपिछ पिन नेपाल सरकारको ःवीकृित
नभई िनज उपर मु ा चल्न सक्ने छै न ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम मु ा चलाउन नेपाल सरकारबाट ःवीकृित िदएमा
िनजको ूितरक्षा नेपाल सरकारले गनछ ।
८५.

िनजामती कमर्चारीको सेवा शतर्को सुरक्षाः (१) कुनै िनजामती कमर्चारी िनयुिक्त हुँदा
तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, िनवृि भरण र अन्य सुिवधा सम्बन्धी सेवाका शतर्ह मा

ूितकूल असर पन गरी पिरवतर्न गिरने छै न।

(२) कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट ूदे श वा

ःथानीय तहमा समायोजन भएका िनजामती कमर्चारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा
िनजले पाउने िनवृि 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 सुिवधा िदइने छै न ।

पिरच्छे द - १२
सजाय र पुनरावेदन
८६.

सजायः उिचत र पयार्

कारण भएमा िनजामती कमर्चारीलाई सजाय िदने अिधकारीले दे हाय

बमोिजमको िवभागीय सजाय गनर् सक्नेछः(क)

सामान्य सजायः(१)

निसहत िदने ।

(२)

बढीमा पाँच तलव वृि

रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर् सम्म बढु वा

रोक्का गन ।
(ख)

िवशेष सजायः(१)

भिवंयमा

सरकारी

सेवाको

हटाउने ।
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िनिम

अयोग्य

नठहिरने

गरी

सेवाबाट

(२)

भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत

गन ।
८७.

निसहत िदनेः िनजामती कमर्चारीलाई सजाय गन अिधकारीले दे हायको कुनै कसूरको माऽा र
अवःथा अनुसार दफा ८६ को खण्ड (क) उपखण्ड (१) बमोिजमको निसहत िदन
सक्नेछः-

८८.

(क)

िनजले सम्पादन गरे को काम सन्तोषजनक नभएमा ।

(ख)

पूव र् ःवीकृित निलई दुई पटकभन्दा बढी कायार्लयमा अनुपिःथत रहेमा ।

(ग)

ूचिलत कानून बमोिजम बरबुझारथ नगरे मा ।

(घ)

ूचिलत कानून बमोिजम पेँकी फछर्यौट नगरे मा ।

(ङ)

मादक पदाथर् सेवन गरी कायार्लयमा उपिःथत भएमा ।

(च)

व्यवःथापन परीक्षण गदार् गम्भीर ूशासिनक अिनयिमतता गरे को दे िखएमा।

बढीमा पाँच तलव वृि

रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म बढु वा रोक्का गनः िनजामती

कमर्चारीलाई सजाय गन अिधकारीले दे हायको कुनै कसूरको माऽा र अवःथा अनुसार दफा

८६ को खण्ड (क) को उपखण्ड (२) बमोिजम बढीमा पाँच तलव वृि

रोक्का गन वा

बढीमा पाँच वषर्सम्म बढु वा रोक्का गन सजाय गनर् सक्नेछः(क)

यो ऐन वा ूचिलत कानूनले तोकेको पदीय दाियत्व िजम्मेवारीपूवक
र् पूरा

नगरे मा ।
(ख)

अनुशासनहीन काम गरे मा ।

(ग)

सेवामाहीको पीर मकार् र उजुरी पटकपटक बेवाःता गरे को सम्बन्धमा

(घ)

यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा उिल्लिखत आचरण

(ङ)

व्यवःथापन परीक्षणबाट दे िखएका अिनयिमतता सम्बन्धमा िदएको िनदशन

आफूभन्दा मािथल्लो अिधकारीले िदएको िनदशन पालना नगरे मा ।
सम्बन्धी कुराह

पालना नगरे मा वा उल्लं घन गरे मा ।

पालना नगरे मा ।
(च)

सेवा ूवाह गन िजम्मेवारी भएको कमर्चारीको जानाजान लापवार्ही र
िढलासुःतीको कारण सेवामाहीलाई हानी पुग्न गएमा ।
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८९.

सेवाबाट हटाउने वा वखार्ःत गनः (१) दे हायको कुनै अवःथामा िनजामती कमर्चारीलाई
भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम
(क)
(ख)

अयोग्य नठहिरने गरी सेवाबाट हटाउन सिकनेछः-

आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेमा वा पटक पटक बेवाःता

गरे मा ।

राजनीितक दल वा दलसँग आव

सं गठनको सदःयता िलएमा, राजनीितक

िबयाकलापमा सं लग्न भएमा वा अन्य कुनै पिन राजनीितक गितिविधमा भाग

िलएमा ।
(ग)

कायार्लयको समयमा पटक पटक मादक पदाथर्को सेवन गरी उपिःथत भएमा ।

(घ)

पटक पटक अनुशासन र आदे श पालन नगरे मा ।

(ङ)

िवदा ःवीकृित नगराई लगातार नब्बे िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनुपिःथत
रहेमा ।

(च)

िवदा ःवीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेिशक अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमणमा

गएको कमर्चारी त्यःतो अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे को िमितले तीस
िदनिभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर नभएमा ।
(छ)

बहुिववाह गरे मा ।
(२) दे हायको 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 दे िखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहिरएमा।
(ग)

ॅ ाचार गरे मा ।

(घ)

जासुसी सम्बन्धी कसूर गरे मा ।

(ङ)

ःथायी आवासीय अनुमित िलएको वा सोको लािग आवेदन िदएको ूमािणत भएमा ।

(च)

सरकारी सेवामा िनयुक्त हुने वा बहाल रहने उ ेँयले नागिरकता, उमेर वा योग्यता
ढाँटेको ूमािणत भएमा ।

९०.

हािजरी र गयलक ी

सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको

भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई आफ्नो कायार्लयमा अनुपिःथत हुने कमर्चारीलाई सम्बिन्धत
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कायार्लय ूमुखले गयल र तलबक ी गनर् सक्नेछ । यसरी गयल भएको अविध सेवा
अविधमा गणना गिरने छै न ।
(२) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई

लगातार नब्बे िदनभन्दा बढी अविध अनुपिःथत हुने कमर्चारीलाई गयल क ी गरी हािजर

गराइने छै न र नब्बे िदनपिछ ूा
ःवीकृत गिरने छै न ।

िनवेदनका आधारमा कुनै पिन ूकारको िवदा समेत

(३) नब्बे िदनभन्दा बढी अविध गयल क ी गरी हािजर गराएमा वा नब्बे िदन
िनवेदन बमोिजम िवदा ःवीकृत गरे मा त्यःतो हािजरी वा िवदालाई मान्यता िदइने

पिछ ूा

छै न र त्यसरी हािजर गराउने वा िवदा ःवीकृत गन पदािधकारीलाई िवभागीय सजाय

गिरनेछ ।
(४)

िवदा

ःवीकृत

नगराई

लगातार

आफ्नो

कायार्लयमा

अनुपिःथत

हुने

कमर्चारीलाई सजाय गदार् नब्बे िदन पूरा भएको भोिलपल्टदे िख लागू हुने गरी िनणर्य गनुर्
पनछ।अनुपिःथत 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 पठाउनु पनछ ।
(६) दफा ८९ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोिजम अनुपिःथत 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 आदे श िदने अिधकार दे हाय बमोिजमका अिधकारीलाई हुनेछः(क)

राजपऽाि त ूथम ौे णी र सोभन्दा मािथको पदमा कायर्रत कमर्चारीलाई नेपाल

(ख)

राजपऽाि त

सरकार,

ि तीय

िनकायको िविश
(ग)

र

तृतीय

ौे णीका

िनजामती

कमर्चारीलाई

िनज कायर्रत

ौे णीको अिधकारी,

राजपऽ अनि त िनजामती कमर्चारीह लाई िनज कायर्रत कायार्लयको िवभागीय
ूमुख वा राजपऽाि त कायार्लय ूमुख ।
(२) दफा ८६ को खण्ड (क) बमोिजमको सजाय िदने अिधकारी तोिकए बमोिजम

हुनेछ ।
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९२.

िनलम्बन गनः (१) कुनै िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा दफा ८९ मा लेिखएको कुनै
अिभयोगको जाँचबुझ गनुर् परे मा जाँचवुझ समा

नहुन्जेलसम्म उक्त कमर्चारीलाई सजायको

आदे श िदन पाउने अिधकारीले िनलम्बन गनर् सक्नेछ ।
तर दे हायको अवःथा नभई साधारणतया िनलम्बन गिरने छै नः
(क)

िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा झु ा सबुत ूमाण सं कलन गनर् सक्ने वा
आफ्नो िव

(ख)

को सबुत ूमाण गायब गनर् सक्ने सम्भावना दे िखएमा,

िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा सरकारी हािननोक्सानी हुने सम्भावना
दे िखएमा, वा

(ग)

सरकारी कामको िसलिसलामा गरे को कामको सम्बन्धमा अदालतमा सरकारबादी
मु ा दायर भएको दे िखएमा ।
(२) िनजामती कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बखार्ःत गन अिभयोगको सूचना

िदनुको साथै िनजलाई सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले िनलम्बन समेत गनर्
सक्नेछ।
(३)

उपदफा

(१)

बमोिजम

कुनै

िनजामती

कमर्चारीलाई

िनलम्बन

गदार्

साधारणतया साठी िदनभन्दा बढी गिरने छै न । सो अविधिभऽै कमर्चारी उपरको कारवाही

िकनारा लगाउनु पनछ । कुनै असाधारण अवःथा परी उक्त अविधिभऽ कारवाही िकनारा

लगाउन नसिकने भई िनलम्बनको अविध बढाउनु परे मा तीस िदनसम्म िनलम्बनको अविध
बढाउन सिकनेछ ।
(४) कुनै फौजदारी अिभयोगमा न्याियक िहरासतमा रहेको िनजामती कमर्चारी
िहरासतमा रहे को अविधभर ःवतः िनलम्बन भएको मािननेछ ।
(५) कुनै कमर्चारीको िव

मा नैितकपतन दे िखने फौजदारी अिभयोगमा मु ा दायर

भएमा त्यःतो कमर्चारी ःवतः िनलम्बन भएको मािननेछ ।
९३.

िनलम्बनको समाि ः कुनै िनजामती कमर्चारी आफ्नो पदमा पुनः ः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

९४.

हुनेछ ।

सफाई पेश गन मौका िदनुपनः (१) िवभागीय सजाय िदन पाउने अिधकारीले कुनै िनजामती
कमर्चारीलाई सजाय िदने आदे श िदनुभन्दा अिघ कारवाही गनर् लािगएको कारणको उल्लेख
गरी सो कमर्चारीलाई कम्तीमा सात िदनको म्याद िदई आफ्नो सफाई पेश गन मौका िदनु
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 खुलाउनु
पनछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम सफाइको मौका िदइएकोमा सम्बिन्धत िनजामती
कमर्चारीले पिन म्यादिभऽ आफ्नो सफाई पेश गनुर् पनछ र यसरी पेश हुन आएको
सफाईलाई सम्बिन्धत अिधकारीले गम्भीरतापूवक
र् िलनु पनछ ।
(४) िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले आवँयक ठानेमा ःवयं वा

अन्य कुनै अिधकृत ारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । जाँचबुझ गन अिधकृतले तोिकएको
कायर्िविधको पालन गनुर् पनछ ।
९५.

िवशेष सजायको आदे श िदनुभन्दा पिहले सजाय ूःताव गनुप
र् नः िवशेष सजायको आदे श
िदनुभन्दा पिहले िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले दफा ९४ बमोिजम
सफाई पेश गनर् िदइएको म्यादिभऽ सफाई पेश नगरे मा वा पेश हुन आएको सफाई
सन्तोषजनक नभएमा त्यःतो िनजामती कमर्चारीलाई िदन लािगएको ूःतािवत सजाय िकन
निदने भनी त्यस सम्बन्धमा कम्तीमा पन्ी िदनको म्याद िदई ःप ीकरण माग्नु पनछ ।

९६.

लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनुपनः िनजामती कमर्चारीले दफा ९५ बमोिजम िदएको
ःप ीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा म्यादिभऽ ःप ीकरण ूा

नभई त्यःतो कमर्चारीलाई

सजाय गनुप
र् न दे िखएमा िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले सो कमर्चारीलाई
िदन लािगएको सजाय ूःताव गरी लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनु पनछ।
९७.

जानकारी िदने सिकनेः (१) दफा ८२ िवपिरत कुनै िनजामती कमर्चारीले ःथायी आवासीय
अनुमित िलएको जानकारी कसै लाई ूा

भएमा त्यःतो व्यिक्तले सो जानकारी सम्बिन्धत

िनजामती कमर्चारी कायर्रत कायार्लय वा मन्ऽालयमा िदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको जानकारी कुनै कायार्लयमा ूा
सम्बिन्धत कायार्लयले त्यःतो जानकारी ूा

हुन आएमा

भएको िमितले सात िदनिभऽ सेवा स ालन गन

मन्ऽालयमा पठाउनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम वा अन्य कुनै ॐोतबाट कुनै िनजामती
कमर्चारीले ःथायी आवासीय अनुमित िलएको वा सोको लािग आवेदन गरे को जानकारी ूा
हुन आएमा मन्ऽालयले त्यःतो िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा छानिवन गनर्
िवभागीय सजाय िदने अिधकारीलाई लेखी पठाउनु 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 िदनुपनछ ।
(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 गराउनु सम्बिन्धत
िनकायको कतर्व्य हुनेछ ।
(६) यस दफा बमोिजम छानवीन र कारवाही गदार् कुनै िनजामती कमर्चारीले

ःथायी आवासीय अनुमित िलएको वा सोका लािग आवेदन िदएको दे िखएमा िनजलाई तीन
मिहनािभऽ ूचिलत कानून बमोिजमको ूिबया पूरा गरी यस ऐन बमोिजम सजाय गरी
सोको जानकारी पन्ी िदनिभऽ सेवा स ालन गन मन्ऽालयमा िदनुपनछ ।
९८.

ूशासकीय

अदालतको

गठन,

काम,

कतर्व्य

र

अिधकारः

(१)

यस

ऐन

बमोिजम

िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले िदएको िवभागीय सजायको आदे श उपर
पुनरावेदन सु को लािग एउटा ूशासकीय अदालत गठन गिरनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन भएको अदालतमा दे हाय बमोिजमका अध्यक्ष
तथा सदःय रहने छन्(क)

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको
व्यिक्तह

मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको वा िनयुक्त गरे को व्यिक्त

-अध्यक्ष

(ख)

उच्च अदालतको न्यायािधश वा न्यायािधश हुन योग्यता पुगेको व्यिक्तह

मध्येबाट

नेपाल सरकारले तोकेको वा िनयुक्त गरे को व्यिक्त -सदःय

(ग)

मन्ऽालयको सिचव

-सदःय

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा तोिकएको सदःयले कुनै मु ा हेन र् निमल्ने
भएमा नेपाल सरकारले तोकेको ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको सिचव सदःय
हुनेछ ।

(४)
व्यवसायी ारा

पुनरावेदकले

चाहे मा

आफै

वा

वािरस ारा

तािरखमा

बःन

र

कानून

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 आदे श सुनी पाएको वा त्यसको सूचना तामेल भएको िमितले पैतीस िदनिभऽ

सम्बिन्धत व्यिक्तले ूशासकीय अदालतमा पुनरावेदन िदन सक्नेछ ।

तर सम्बिन्धत पक्षको काबू बािहरको पिरिःथितले गदार् म्याद गुिळएकोमा बढीमा
तीस िदनसम्मको म्याद थािमन सक्नेछ ।
(७) ूशासकीय अदालतले आफू कहाँ परे को पुनरावेदनमा त्यःतो पुनरावेदन परे को
ि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 हुनेछ ।
९९.

िनणर्यमा असर नपनः कुनै िनजामती कमर्चारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त
बनेका िनयमह
नपन

बमोिजम अिख्तयार ूा

अिधकारीले गरे को कारवाहीमा ताित्वक असर

सानोितनो ऽुटीबाट िनणर्यमा असर पन छै न ।

१००. सजायको अिभलेखः (१) कुनै िनजामती कमर्चारी उपर िवभागीय सजाय गिरएमा सम्बिन्धत
कायार्लयले सोको अिभलेख राखी आफ्नो तालुक िवभाग वा केन्िीय िनकाय, सेवा समूह

स ालन गन मन्ऽालय वा िनकाय र िनजामती िकतावखानामा समेत पठाउनु पनछ।

(२) सेवा, समूह वा उपसमूह स ालन गन मन्ऽालय वा िनकायले आफूले सेवा
स ालन गन सेवा, समूह, उपसमूहका ूत्येक कमर्चारीको अिभलेख राख्नु पनछ ।

पिरच्छे द - १३
नेपाल ःवाःथ्य सेवा सम्वन्धी थप व्यवःथा
१०१. तह तथा तह िमलानः (१) नेपाल ःवाःथ्य सेवामा दे हाय बमोिजमका तहह

रहनेछनः-

अिधकृत तह

सहायक अिधकृत तह

सहायक तह

बा॑

छै ठ

पाँचौ

एघारौ

चौथौ

दश

तेॐो

नव
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आठ
सात
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन तेॐो तहमा कुनै

कमर्चारी नरहे मा सो तह रहने छै न ।
१०२. ःवाःथ्य सेवाका पदह ः (१)
लगायत ूािविधक पदह

नेपाल ःवाःथ्य सेवाका िविभ

तहह मा िवशेष

रहनेछन् । त्यःता पदह को पद नामह

पद

तोिकए बमोिजम

हुनेछ।
(२)

नेपाल ःवाःथ्य सेवाको ूत्येक तहको पदको कायर् िववरण बनाउनु पनछ।

१०३. नेपाल ःवाःथ्य सेवा अन्तगर्त रहने िचिकत्सा ूणालीः नेपाल ःवाःथ्य सेवा अन्तगर्त तोिकए
बमोिजमका िचिकत्सा ूणालीह

रहनेछन ।
(१) नेपाल ःवाःथ्य सेवामा दे हायका पदह

१०४. नेपाल ःवाःथ्य सेवामा पदपूितर्ः

दे हाय

बमोिजम पूितर् गिरनेछःअन्तर सेवा

ूितयोिगतात्मक

खुला

तह

परीक्षा ारा

ूितयोिगता ारा

बढुवा ारा
आन्तिरक

ूितयोिगतात्मक
परीक्षा ारा

ज्ये ता ारा

(क)

चौथौ

१००%

-

-

-

(ख)

पाँचौ

६५%

-

२०%

१५%

(ग)

छै ठ

-

-

-

१००%

७०%

-

२०%

१०%

९०%

-

१०%

-

(घ)

(ङ)

सात

(िचिकत्सक
बाहेक)
आठ

(िचिकत्सक)

(च)

नव

२०%

१०%

३०%

४०%

(छ)

दश

---

---

---

---

(ज)

एघारौ

१०%

१०%

४०%

४०%

(झ)

बा॑

-

-

-

१००%

वृि

(२) उपदफा (१) बमोिजम पूितर् हुने पद बाहेक अन्य पद र तहको पदपूितर् ःतर

ारा गिरनेछ ।
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१०५. नेपाल ःवाःथ्य सेवामा ःतर वृि ः

(१) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको िविभ

पदह मा ःतर वृि

सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
तर दे हायको अवःथामा दे हायको अविधभर कमर्चारीलाई ःतरवृि

गिरने छै नः

(क)

िनलम्वन भएकोमा िनलम्बन भएको अविधभर,

(ख)

तलब वृि

(ग)

असाधारण िवदामा बसेकोमा सो िवदाको अविधभर, र

(घ)

ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना भएको ःवाःथ्यसँग सम्बिन्धत पिरषदबाट नाम दतार्

वा बढु वा रोक्का भएकोमा तलव वृि

वा बढु वा रोक्का भएको अविधभर,

िनलम्वन भएकोमा त्यःतो िनलम्वनको अविधभर।
१०६. नेपाल ःवाःथ्य सेवामा अःथायी िनयुिक्त सम्वन्धी व्यवःथाः (१) लोक सेवा आयोगले आफुले
सं चालन गरे को परीक्षामा ःथायी िनयुिक्तको लािग िसफािरस नभएका उम्मेदवारह मध्येबाट
अःथायी िनयुिक्त गन ूयोजनको लािग छु ै योग्यताबम अनुसारको सूची ूकाशन गनछ ।
र् न भएमा अिख्तयारवालाले लोक
(२) सेवाको कुनै िरक्त पदमा अःथायी िनयुिक्त गनुप
सेवा आयोगमा लेखी पठाउनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखी आएमा लोक सेवा आयोगले योग्यता बमको
सूचीमा रहे का व्यिक्तलाई मागको आधारमा बढीमा छ मिहनाको लािग अःथायी िनयुिक्त गनर्
नाम िसफािरस गरी पठाउनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजमको सूची ूकाशन नभएको अवःथामा वा उपदफा (३)
बमोिजम िसफािरस भएका व्यिक्तको सं ख्या िरक्त पदसं ख्या भन्दा कम भएमा लोक सेवा
आयोगको सहमित िलई छ मिहनासम्मको लािग अःथायी िनयुिक्त गनर् सिकनेछ ।
(५) लोक सेवा आयोगबाट ःथायी पदपूितर्को लािग िसफािरस भई नआएसम्म लोक
सेवा आयोगको सहमित िलई यस दफा बमोिजम िनयुिक्त गिरएका कमर्चारीको म्याद थप
गनर् सिकनेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोिजम अःथायी िनयुिक्त गरे को जानकारी सात िदनिभऽ सामान्य
ूशासन मन्ऽालयलाई िदनु पनछ ।
(७) मािथ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सेवाको कुनै पदमा ःथायी पदपूितर्का

लािग लोक सेवा आयोगमा माग नगरी त्यःतो पदमा अःथायी िनयुिक्त गनर् पाइने छै न ।
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(८) यस दफा िवपिरत कसै ले अःथायी िनयुिक्त गरे गराएमा त्यःतो िनयुिक्त भएको

कमर्चारीले खाइपाई आएको तलब, भ ा र अन्य सुिवधा वापतको रकम िनयुिक्त गन
गराउने पदािधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गिरनेछ ।
१०७. नेपाल ःवाःथ्य सेवाको बा॑ तहको पदमा िनयुिक्तः (१) ूचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा

लेिखएको भए तापिन नेपाल ःवाःथ्य सेवाको एघार तहमा कम्तीमा पाँच वषर् काम गरे को
कमर्चारीलाई तोिकए बमोिजम बा॑ौ तहको पदमा िनयुिक्त गिरनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनयुक्त बा॑ तहको कमर्चारीको पदाविध पाँच वषर्को
हुनेछ ।

१०८. नेपाल ःवाःथ्य सेवाको लािग बढु वा सिमित सम्बन्धी व्यवःथाः (१) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको
अिधकृत तहको पदमा बढु वाको लािग िसफािरस गनर् दे हाय बमोिजमको बढु वा सिमित
रहनेछः(क)

लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा िनजले तोकेको लोक सेवा

आयोगको सदःय

-अध्यक्ष

(ख)

मुख्य 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 जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन बा॑ तहको पदमा

बढु वा गनर् बढु वा 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 उपयुक्त
ठहयार्एको उम्मेदवारलाई बढु वा गिरनेछ ।
(३) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको सहायक तहको पदमा बढु वा िसफािरस गनर् तोिकए
बमोिजमको बढु वा सिमित रहनेछ ।
(४) बढु वा सिमितले कमर्चारीह को बढु वाको िसफािरस गदार् अपनाउनु पन
कायर्िविध तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
(५) बढु वा सिमितको बैठक ूत्येक छ मिहनामा बःनेछ र बढु वाको दरखाःत
फाराम ूा

भएको िमितले दुई मिहनािभऽ बढु वाको िसफािरस गरी सक्नु पनछ ।
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१०९. नेपाल ःवाःथ्य सेवाको बढु वाको लािग न्यूनतम योग्यता र सेवा अविधः (१) कमर्चारीले
बढु वाको लािग उम्मेदवार हुन तोिकए बमोिजमको शैिक्षक योग्यता ूा

गरे को र बढु वा हुने

तहभन्दा एक तह मुिनको पदम रही कम्तीमा तीन वषर् सेवा अविध पूरा गरे को हुन ु
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
बढु वाको लािग उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।
(ख)

पाँच तहमा दश वषर् पूरा गरे को कमर्चारीको सो तहको लािग िनधार्िरत शैिक्षक
योग्यता नभए पिन छै ठ तहको वढु वाको लािग उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

(ग)

यो दफा ूारम्भ भएपिछ बढु वाको लािग उम्मेदवार हुन कम्तीमा दुई वषर् दुगम
र्
क्षेऽमा काम गरे को हुन ु पनछ ।

तर दुगम
र् क्षेऽमा पद नभएको अवःथामा यस खण्ड बमोिजम दुगम
र् क्षेऽमा काम

गरे को अविध पूरा नभएकै कारणले कुनै कमर्चारीलाई बढु वा हुनबाट वि त गिरने

छै न ।

र् क्षेऽ" भ ाले तोिकएबमोिजमको
ःपि करण: यस दफाको ूयोजनको लािग "दुगम
"क", "ख" वा "ग" बगर्को भौगोिलक क्षेऽलाई जनाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन बढु वा हुने पदको लािग

तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरे को र एउटै तहमा दश वषर् वा सोभन्दा बढी
सेवा गरे को कमर्चारी बढु वा हुनबाट वि त हुने छै न ।
११०. नेपाल ःवाःथ्य सेवामा सेवा अविध गणनाः (१) सम्वत् २०५४ साल जे

१४ गतेभन्दा

अिघ िनजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोिजम नेपाल ःवाःथ्य सेवाको समान ःतरको पदमा
रही गरे को सेवा अविध यस दफा बमोिजम बढु वा ूयोजनको लािग गणना गिरनेछ ।
ु िघ लोक सेवा आयोगको ूिबया पूरा गरी छै ठ र सात
(२) यो दफा ूारम्भ हुनअ
तहमा िनयुिक्त भएका कमर्चारीको सो तहमा गरे को सेवा अविध मािथल्लो तहमा ःतरवृि
वा बढु वा ूयोजनको लािग गणना गिरनेछ
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।

पिरच्छे द - १४
िविवध
१११. चेतावनी िदन सिकनेः कुनै िनजामती कमर्चारीले दे हायको कुनै काम गरे मा सुपरीवेक्षकले
कारण खोली चेतावनी िदन सक्नेछ र सोको अिभलेख सम्बिन्धत कमर्चारीको व्यिक्तगत
िववरण फाइलमा राख्नेछः(क)

समयपालन नगरे मा,

(ख)

सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफुभन्दा मािथको कमर्चारीले िदएको आदे श
पालन नगरे मा,

(ग)

कायार्लय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा िढलासुःती गरे मा, वा

(घ)

सेवामाहीलाई िश , मयार्िदत र सहयोगी ब्यवहार नगरे मा वा अनावँयक है रानी
िदएमा ।

११२.

िनजामती कमर्चारीले पाउने िवदाः (१) िनजामती कमर्चारीह ले दे हायका ि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 बाहे क

तोिकए बमोिजमको स ा िवदा समेत पाउनेछन ।
११३. वेतलवी िवदाः (१) कुनै िनजामती कमर्चारीको पित वा प ी िवदे श िःथत नेपाली
राजदुतावास 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
छै न ।
११४. भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत भएका कमर्चारीले

पाउने सुिवधाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८६ को
खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोिजम सेवाबाट बखार्ःत भएको िनजामती कमर्चारीले दफा

४५ बमोिजमको सं चयकोषको रकम, दफा ५५ बमोिजमको योगदानमा आधािरत िनवृि भरण
कोषमा जम्मा भएको मध्ये आधा रकम र दफा ४६ बमोिजमको वीमा रकम बाहेक अन्य

कुनै सुिवधा पाउने छै न।

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 मृत्यु भई िनजको हकवालाले कुनै

सुिवधा पाउने भएमा र त्यःतो सुिवधा पाउने व्यिक्तले ःथायी आवासीय अनुमित पाएको
भएमा त्यःतो व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजमको रकम बाहेक अन्य सुिवधा पाउने छै न ।
(३) िनवृि भरण पाइरहे को िनजामती कमर्चारीले ःथायी आवासीय अनुमित िलएको
ूमािणत भएमा त्यःतो कमर्चारीले िनवृि भरण पाउने छै न ।
११५. आयकर छु ट हुनःे िनजामती कमर्चारी सेवाबाट अलग भएपिछ िनज वा िनजको पिरवारले

भ ुक्तानी पाउने उपदान, िनवृि भरण, योगदानमा आधािरत िनवृि भरण, उपचार खचर्, वीमा र
सि त िवदा वापतको रकममा आयकर लाग्ने छै न ।

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

रे खदे खमा रही ूयोग गन गरी िनजले आफू मातहतका िनजामती कमर्चारीलाई ूत्यायोजन
गनर् सक्नेछ ।
तर िवभागीय सजाय गन सम्बन्धी अिधकार ूत्यायोजन गनर् पाइने छै न ।
११७. व्यवःथापन

परीक्षणः

(१)

लोक

मन्ऽालयले नेपाल सरकारका िविभ

सेवा

आयोगको

कायर्क्षेऽिभऽका

िवषयह

बाहे क

िनकायह मा कायर्रत िनजामती कमर्चारीले ूचिलत

कानून, िनदिशका, कायर्िविध र मापदण्ड पालना गरे नगरे को सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण,
अनुगमन र मूल्यांकन गरी व्यवःथापन परीक्षण गनछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्या न गरी आवँयकता

अनुसार िनदशन िदन तथा व्यवःथापन परीक्षण गदार् कुनै ूशासकीय अिनयिमतता दे िखई

कुनै िनजामती कमर्चारी उपर िवभागीय कारवाही गनुप
र् न दे िखएमा ि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 पुनरावेदन परी िनजको सेवा

पुनःःथािपत

हुने

भएमा

सो

िनणर्यको

सूचना

पाएको िमितले नब्बे िदनिभऽ सो कमर्चारी सम्बिन्धत कायार्लयमा उपिःथत हुन नआएमा
िनजको नोकरी थामी िदन कर लाग्ने छै न ।
११९. िनजामती सेवामा पुनः कायम भएमा पाउने सुिवधाः (१) कुनै कमर्चारीलाई दफा ८६
बमोिजम िवशेष सजाय भएकोमा सो सजाय अदालत वा ूशासकीय न्यायािधकरणबाट बदर
भई िनज सेवामा पुनः कायम भएमा त्यःतो कमर्चारीले सेवाबाट अवकाश िदइएको,
हटाइएको वा बखार्ःत गिरएको िमितदे िख सेवामा पुनः कायम भएको िमितसम्मको बाँकी
तलब, भ ा, चाडपवर् खचर् र तलव वृि

पाउने भए सो समेत पाउनेछ।

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई

लगातार नब्बे िदन वा सो भन्दा बढी समयसम्म अनुपिःथत भएको कारणले सेवाबाट

हटाइएको कमर्चारी अदालत वा ूशासकीय न्यायािधकरणको आदे शबाट सेवामा पुनःवहाली
भएमा अनुपिःथत भएको िमितदे िख अदालतबाट पुनःवहाली भई हािजर भएको अिघल्लो
िदनसम्मको तलव, भ ा र चाडपवर् खचर् पाउने छै न ।
(३) सं वत २०५० साल जेठ ४ गते अिघ िनजामती सेवाबाट अवकाश िदइएको,

हटाइएको वा बखार्ःत गिरएको िनजामती कमर्चारीले सो िमित प ात भएको अदालतको

आदे श ारा िनजामती सेवामा पुनः कायम भएमा त्यःतो कमर्चारीले पिन उपदफा (१)
बमोिजम तलब, भ ा र तलब वृि

पाउनेछ ।

(४) यो ऐन ूारम्भ भएपिछ अदालतबाट सफाई पाई सेवामा पुनःवहाली हुने

कमर्चारी सं घीय िनजामती सेवाको कमर्चारी मािननेछ ।

१२०. िनजामती कमर्चारी युिनयनः (१) िनजामती कमर्चारीले यस ऐनको अधीनमा रही एउटा
आिधकािरक िनजामती कमर्चारी युिनयन गठन गनर् सक्नेछन् ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनजामती कमर्चारी युिनयनमा कायार्लय ूमुख भई
काम गनुप
र् न बाहेकका राजपऽाि त तृतीय ौे णीसम्मका ःथायी िनजामती कमर्चारीह

आव

हुन सक्नेछन् ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको िनजामती कमर्चारी युिनयनको िनवार्चन ूत्येक तीन
वषर्मा गिरनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोिजमको िनजामती कमर्चारी युिनयन गैरराजनीितक हुनछ
े ।
(५) िनजामती कमर्चारी युिनयनले कमर्चारीह को सामूिहक हक िहतको सं रक्षण
तथा सं व र्नका लािग सामािजक सौदावाजी तथा सामािजक सम्वादमा सहभागी हुन पाउने
छ ।
(६) िनजामती सेवामा सुधार, सेवा ूवाहको ूभावकािरता अिभवृि

र नीित तथा

मापदण्ड िनमार्णमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गनुर् िनजामती कमर्चारी युिनयनको
कतर्व्य हुनेछ।
(७) िनजामती सेवालाई तटःथ, मयार्िदत, ॅ ाचारमुक्त, अनुशािसत, जनमुखी,
पिरणाममुखी

र

व्यावसाियक

बनाउन

िबयाशील

हुन ु िनजामती

कमर्चारी

युिनयनको

कमर्चारी

युिनयनको

िजम्मेवारी हुनेछ ।
(८)

एउटै

व्यिक्त

दुई

कायर्कालभन्दा

बढी

िनजामती

पदािधकारी वा सदःय हुन पाउने छै न ।
(९) िनजामती कमर्चारी युिनयनको दतार्, िनवार्चन र पदािधकारी सम्बन्धी अन्य
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
(१)) यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको िनवार्िचत आिधकािरक शे ड
युिनयन िनवार्िचत अविधसम्मका लािग यसै ऐन बमोिजम कायम रहे को मािनने छ ।
तर सो अविध अगावै यस ऐन बमोिजम िनजामती कमर्चारी युिनयनको िनवार्चन
भएमा आिधकािरक शे ड युिनयन ःवतः िवघटन भएको मािननेछ ।
(१!) िनजामती कमर्चारी युिनयनमा सं लग्न कमर्चारीको आचरण तोिकए बमोिजम
हुनेछ ।
१२१. मागर्दशर्क ऐनको

पमा िलन सिकनेः सं घ, ूदे श र ःथानीय तहका सरकारी सेवाह ले यो

ऐनलाई मागर्दशर्क ऐनको

पमा िलन सक्नेछन् ।

238

१२२. िनजामती

कमर्चारीको

पीरमकार्,

गुनासो

र

ु ाईको
सुनव

व्यवःथाः

(१)

िनजामती

कमर्चारीले यस ऐन वा ूचिलत कानून बमोिजम अन्यऽ उजूरी वा पुनरावेदन गनर् पाउने
व्यवःथा भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम ूदान गिरएका

सेवा, शतर्, सुिवधा र कमर्चारीसँग सरोकार राख्ने िवषयमा आफुलाई मकार् परे को छ भ े

लागेमा वा सो सम्बन्धमा सम्बिन्धत िनकायलाई जानकारी गराउँदा समेत कारवाही नभएमा

िनजले आफूलाई परे को पीरमकार् तथा गुनासो मन्ऽालयमा तोिकए बमोिजम राख्न सक्नेछ ।

ु ाई सम्बन्धी अन्य व्यवःथा
(२) िनजामती कमर्चारीको पीरमकार्, गुनासो र सुनव
तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
१२३. बरबुझारथ गनुप
र् नः कुनै िनजामती कमर्चारीले आफूले बुझाउनु पन नगदी, िजन्सी वा
कागजात तोिकएको म्यादिभऽ सम्बिन्धत कमर्चारीलाई बुझाई िदनु पनछ र सो बुझ्नु पनले
पिन सोही म्यादिभऽ बुझी िलनु 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
उपयुक्त ः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 ूमुखले 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 हुनेछ ।
१२६. मु ा सनः यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत कायम रहे को ूशासकीय अदालतमा रहेका मु ाह
दफा ९८ बमोिजमको ूशासकीय न्यायािधकरणमा सनछन् ।
१२७. िनयम बनाउने अिधकारः यस ऐनको कायार्न्वयनको लािग नेपाल सरकारले सवै िनजामती
सेवाह मा सामान्य

पले लागू हुने वा बेग्ला बेग्लै सेवा, समूह वा उपसमूहको लािग पृथक

पले लागू हुने िनयमह

बनाउन सक्नेछ ।

१२८. िनदिशका, कायर्िविध वा मापदण्ड बनाउन सक्नेः यस ऐनको कायार्न्वयनको लािग सामान्य
पले लागू हुने गरी मन्ऽालयले िनदिशका, कायर्िविध वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ।
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१२९. आचार सं िहता जारी गनर् सक्नेः नेपाल सरकारले िनजामती कमर्चारीको लािग अलग्गै आचार
सं िहता जारी गनर् सक्नेछ । त्यःतो आचार सं िहताको पालना गनुर् सवै िनजामती कमर्चारीको
कतर्व्य हुनेछ ।
१३०. खारे जीः िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ खारे ज गिरएको
छ।
१३१. बचाउः (१) िनजामती सेवा ऐन, २०४९ र नेपाल ःवाःथ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोिजम
गिरएका काम कारबाहीह

यसै ऐन बमोिजम भए गरे का मािनने छन् ।

(२) कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवा सं घमा समायोजन
भएका कमर्चारीह

यसै ऐन अन्तगर्त रहने छन ।

(३) कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट ूदे श र
ःथानीय तहमा समायोजन भएका कमर्चारीको हकमा यस ऐनमा िनजह को हकमा लागू हुने

भनी उल्लेख भएको व्यवःथा सो हदसम्म लागू हुनेछ ।

(४) यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको ूशासकीय अदालतले गरे का काम
कारवाही यसै ऐन बमोिजम भए गरे को मािनने छ।
(५) यस ऐनमा गिरएको बढु वा सम्बन्धी व्यवःथा यो ऐन ूारम्भ भएपिछको
आिथर्क वषर्बाट हुने िव ापनको हकमा लागू हुनेछ र त्यस अिघ भएको बढु वा िव ापनको
हकमा सािवकको ूचिलत कानूनी व्यवःथा नै आकिषर्त हुनेछ ।
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अनुसूची - २

ूदे श िनजामती सेवाको गठन, स ालन र सेवाका शतर्ह को व्यवःथा
गनर् बनेको िवधेयक
ूःतावनाः

ूदे श

िनजामती

सेवालाई

सहभािगतामूलक बनाउदै राज्यबाट ूा

ःवच्छ,

सक्षम,

िनँपक्ष,

पारदशीर्,

जनउ रदायी

र

हुने सेवा सुिवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुिनि त

गनर्, व्यावसाियक, अनुशािसत र मयार्िदत ूदे श िनजामती सेवाको गठन, स ालन र सेवाको शतर्
सम्बन्धी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकाले,
नेपालको सं िवधानको धारा २९६ को उपधारा (४) बमोिजमको अिधकार ूयोग गरी

व्यवःथािपका–सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।

पिरच्छे द–१
ूारिम्भक
१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ूदे श िनजामती सेवा ऐन, २०७४” रहेको

छ।
(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हुनेछ ।
२.

पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस ऐनमा,(क)

“अिख्तयारवाला”

भ ाले

दफा १२

बमोिजम

िनयुिक्त

गनर्

सक्ने

अिधकारी

सम्झनुपछर्।
(ख)

“कमर्चारी” भ ाले ूदे श िनजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यिक्त सम्झनु पछर्।

(ग)

“कायार्लय ूमुख” भ ाले तोिकएको कायार्लयको ूमुख कमर्चारी सम्झनु पछर्।

(घ)

“तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयममा
तोिकएको वा तोिकए बमोिजम सम्झनु पछर् ।

(ङ)

“नैितकपतन” भ ाले जालसाजी, िकत, ठगी, लागूऔषध कारोवार, मुिा िनमर्लीकरण,
पुराताित्वक वःतु बेचिवखन, मानव बेचिवखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जवरजःती
करणी, चोरी वा आगजनी जःता अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई सम्झनु
पछर् ।

(च)

“पिरवार” भ ाले िनजामती कमर्चारीसँग बःने तथा िनज आफैले पालन पोषण गनुप
र् न
ु , अिववािहता धमर्पऽ
ु ी, बाबु,आमा वा सौतेनी
पित, प ी, छोरा, अिववािहता छोरी, धमर्पऽ
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आमा सम्झनु पछर् र सो शब्दले िनजको बाजे, बज्यै र सासू, ससुरालाई समेत
जनाउँछ ।

(छ)
(ज)

“ूदे श िकतावखाना” भ ाले ूदे श िनजामती कमर्चारीको अिभलेख राख्ने कायार्लय भ े

सम्झनु पछर् ।

“ूदे श िनजामती सेवा” भ ाले दफा ४ बमोिजम गिठत ूदे श िनजामती सेवा सम्झनु
पछर् ।

(झ)

"ूमुख सिचव" भ ाले ूदे श सरकारको ूमुख सिचव भ े सम्झनु पछर् ।

(ञ)

“मन्ऽालय” भ ाले ूदे श तहको कमर्चारी ूशासन सम्बन्धी कायर् गन मन्ऽालय वा
िनकायलाई सम्झनु पछर् ।

(ट)

“िवभागीय ूमुख” भ ाले तोिकएको िवभागीय ूमुख सम्झनु पछर् ।

(ठ)

"सिचव" भ ाले ूदे श सरकारको सिचव भ े सम्झनु पछर् ।

(ड)

“सजाय िदने अिधकारी” भ ाले दफा ९१ बमोिजम िवभागीय सजाय िदने
अिधकारी सम्झनु पछर् ।

(ढ)

ु ले कुनै शतर् तोकी वा नतोकी सो
“ःथायी आवासीय अनुमित” भ ाले िवदे शी मुलक
ु मा ःथायी
मुलक

पले बसोबासगनर् पाउनेगरी नेपाली नागिरकलाई उपलब्ध गराएको

डाइभरिसटी इिममेन्ट िभसा (िड.भी.,परमानेन्ट रे िजडे न्ट िभसा (िप.आर.) वा मीन
काडर् सम्झनु पछर् र सो शब्दले नेपाली नागिरकलाई िवदे शमा ःथायी

पमा बसोबास

गनर् िदइएको जुनसुकै नामको ःथायी आवासीय अनुमितलाई समेत जनाउँछ।

(ण)

“ःथायी पद” भ ाले योगदानमा आधािरत िनवृि भरण पाउने र म्याद नतोिकएको
ूदे श िनजामती सेवाको पद सम्झनु पछर् र सो शब्दले कमर्चारी समायोजन ऐन,

२०७४ बमोिजम समायोजन भएको पद समेत जनाउँदछ ।
३.

मागर्दशर्कको

पमा िलन सक्नेः ूदे श सरकारले ूदे श िनजामती सेवाको स ालनको

सम्बन्धमा सं घीय िनजामती सेवाका िस ान्तह लाई मागर्दशर्कको

पमा िलन सक्नेछ ।

पिरच्छे द - २
ूदे श िनजामती सेवाको गठन
४.

ूदे श िनजामती सेवाको गठनः (१) ूदे श सरकारले दे हाय बमोिजमका ूदे श िनजामती
सेवाह को गठन गनछः-

(क)

ूदे श इिन्जिनयिर

सेवा,
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(ख)

ूदे श कृिष सेवा,

(ग)

ूदे श तथ्या

(घ)

ूदे श न्याय सेवा,

(ङ)

ूदे श ूशासन सेवा,

(च)

ूदे श वन सेवा,

(छ)

ूदे श िशक्षा सेवा,

(ज)

ूदे श सभा सेवा,

(झ)

ूदे श ःवाःथ्य सेवा, र

(ञ)

ूदे श िविवध सेवा ।

सेवा

(२) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सेवा अन्तगर्त तोिकए बमोिजमका िविभ

समूह

तथा उपसमूह रहनेछन् ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम गिठत सेवामध्ये ूदे श न्याय सेवा र ूदे श सभा सेवा

बाहेक अन्य सेवाको अिधकृतःतर बा॑ौ तहमा सेवा वा समूह रहने छै न ।

(४) उपदफा (३) बमोिजमको ूदे श न्याय सेवा र ूदे श सभा सेवाका कमर्चारीह

सोही सेवा बाहेकको सेवाको अिधकृतःतर बा॑ौ तहको पदमा बढु वाको लािग उम्मेदवार हुन
पाउने छै न।
(५) सेवा, समूह तथा उपसमूहमा रहने पदह का लािग आवँयक न्यूनतम शैिक्षक
योग्यता तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
५.

सेवाका तहः (१) ूदे श िनजामती सेवामा दे हाय बमोिजमका तहह
(क) अिधकृतःतरः
ते॑ौ तह

बा॑ौ तह
एघारौ तह
दशौ तह
नवौ तह
आठौ तह
सातौ तह
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रहनेछनः-

(ख) सहायक अिधकृतःतरः
छै ठौ तह
(ग) सहायक ःतरः
पाँचौ तह
चतुथर् तह
(२) ूदे श िनजामती सेवामा उपदफा (१) मा उल्लेख भएका पदह को अितिरक्त
तोिकएको कायर् गन तहिवहीन पदह

समेत रहन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजमका पदमा सं ःथा वा व्यिक्तसं ग करार गरी सेवा िलनु
पनछ ।
(४) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन

ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट ूदे श िनजामती सेवामा समायोजन भएका
ौे णीिविहन कमर्चारीलाई िनजले पूरा गरे को सेवाविधको आधारमा तोिकए बमोिजम ूदे श
िनजामती सेवाको तहिवहीन ूथम ःतरदे िख छै ठौ ःतरसम्म कायम गिरनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोिजमका तहह मध्ये सहायकःतर चतुथ,र् अिधकृत सात , नव
र एघार तहलाई आधारतह मािननेछ । यःता आधारतहह मा भएको तह वृि लाई माऽ
बढु वा मािननेछ । अन्य तहह मा भएको तहवृि लाई बढु वा मािनने छै न ।
(६) उपदफा (१) बमोिजमका तहमा तोिकए बमोिजमका पदनामह

रहन सक्ने

छन् ।
६.

कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या नः (१) ूदे श सरकारले ःवीकृत
गरे को सं गठनको कायर्िववरणको आधारमा ूत्येक सम्बिन्धत सं गठनको ूमुखले सं गठनका

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 ूदे श सरकारले ःवीकृत
गरे बमोिजम हुनेछ ।
(२) कमर्चारीलाई पदःथापन गदार् िनजको कायर्िववरण समेत उपलब्ध गराउनु
पनछ ।
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(३)

उपदफा

(२)

बमोिजम

उपलब्ध

गराइएको

कायर्िववरणको

आधारमा

सम्बिन्धत सुपरीवेक्षकले मातहतका कमर्चारीसँग कायर्सम्पादन सम्झौता गरी काममा
लगाउन सक्नेछ।
तर िवभागीय ूमुख, कायार्लय ूमुख र आयोजना ूमुखसँग भने अिनवायर्

पमा

कायर्सम्पादन सम्झौता गनुर् पनछ ।
(४) सुपरीवेक्षकले ूत्येक वषर् आफू मातहतका कायर्सम्पादन सम्झौता गरे को
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", पचासदे िख चौह र ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "सन्तोषजनक",
पचह रदे िख उनानव्वे ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "राॆो" र नब्बे ूितशतदे िख मािथ
ूगित भएकोमा "उ म" ःतरको ूगित मािननेछ ।
(७) सुपरीवेक्षकले

गरे को मूल्या नमा

िच

नबुझेमा

पुनरावलोकनको

कायार्लय ूमुख वा िवभागीय ूमुख समक्ष िनवेदन िदन सिकनेछ। यसरी ूा

लािग

िनवेदनका

आधारमा कायार्लय ूमुख वा िवभागीय ूमुखले पुनरावलोकन गरी सोको जानकारी
सुपरीवेक्षक र सम्बिन्धत कमर्चारीलाई िदनुपन छ ।
(८) कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या न सम्बन्धी अन्य
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
पिरच्छे द-३
ूदे श िनजामती सेवाको पदपूितर्
७.

दरबन्दी सृजनाः (१) ूदे श िनजामती सेवामा रहने पदह को दरवन्दी तोिकए बमोिजम
सृजना हुनेछ।
(२) ूदे श सरकार अन्तगर्तको कुनै सरकारी कायार्लय ःथापना गदार् सं गठन
सं रचना वा दरबन्दी िनधार्रण गनर् वा त्यःतो सं गठन सं रचना वा दरबन्दीमा पुनरावलोकन

वा हेरफेर गनर् सम्बिन्धत ूदे श मन्ऽालय वा िनकायले सं गठन तथा व्यवःथापन सवक्षण
गनुर् पनछ ।
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(३) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गदार् कायार्लयको कायर् ूकृित र कायर्बोझ
िव ष
र् न कारण, औिचत्य र उपलब्ध
े ण गरी दरबन्दी सृजना, पुनरावलोकन वा हेरफेर गनुप
मानव ॐोत समेतका आधारमा गनुर् पनछ ।

(४) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गिरसकेपिछ सम्विन्धत ूदे श मन्ऽालय वा

िनकायले ूदे श अथर् मन्ऽालयको सहमित िलई मन्ऽालयमा पठाउनु पनछ र मन्ऽालयले

सोको औिचत्यको आधारमा मूल्यांकन गरी तीस िदनिभऽ राय सिहत िनणर्यको लािग ूदे श
सरकार समक्ष पेश गनुर् पनछ।
(५)

उपदफा

मन्ऽालयले ूदे श

बमोिजम

(४)

ूदे श

सरकारबाट

ःवीकृत

दरवन्दी

भएपिछ

िकतावखानामा पद दतार् गरी सोको जानकारी सम्बिन्धत मन्ऽालय वा

िनकायमा िदनु पनछ।

(६) उपदफा (५) बमोिजम ूदे श

िकतावखानामा पद दतार् भएपिछ माऽ त्यःतो

पद पूितर् गनर् सिकनेछ ।
तर कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम समायोजन हुने कमर्चारीको हकमा

सोही बमोिजम हुनेछ ।

(७) अःथायी ूकृितका आयोग, सिमित, िनकाय, सिचवालय वा जुनसुकै िकिसमका

कायार्लयमा ःथायी दरबन्दी सृजना गिरने छै न ।
८.

ूदे श िनजामती सेवाको पदपूितर्ः (१) ूदे श िनजामती सेवाको ते॑ौ तहको ूमुख सिचव र
बा॑ौ तहको सिचव पदमा दफा २८ बमोिजम र दे हायका तहका पदह

दे हाय बमोिजम

पूितर् गिरनेछःअन्तर सेवा

पद

खुला

ूितयोिगता ारा

ूितयोिगतात्मक
परीक्षा ारा

बढुवा ारा
आन्तिरक

ूितयोिगतात्मक

ज्ये ता ारा

परीक्षा ारा

सहायक चतुथर् तह

१००%

-

-

-

सहायक पाँचौ तह

७०%

-

-

३०%

-

-

-

१००%

अिधकृत सातौ तह

७०%

-

१०%

२०%

अिधकृत आठौ तह

-

-

-

१००%

अिधकृत नवौ तह

-

१०%

२०%

७०%

अिधकृत दशौ तह

-

-

-

१००%

अिधकृत एघारौ तह

-

१०%

२०%

७०%

सहायक अिधकृत
छै ठौ तह

(च)
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दे हायको अवःथामा िरक्त

पद दे हाय बमोिजम पूितर् गिरनेछः
(क)

ज्ये ता ारा हुने बढु वा र अन्तर सेवाका लािग छु

सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूितर् हुन नसक्ने भएमा जुन वषर्को लािग त्यःतो पद

छु
(ख)

ाइएको सबै वा केही पदमा

ाइएको हो सोही वषर्को त्यःतो पद आन्तिरक ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा, र

यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन अिधकृत सातौ तहको पदमा
बढु वाको लािग छु

ाइएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूितर्

हुन नसक्ने भएमा जुन वषर्को लािग त्यःतो पद छु

ाइएको हो सोही वषर्को त्यःतो

पद खुल्ला ूितयोिगतात्मक पिरक्षा ारा।
(३) यस दफा बमोिजम पदपूितर्का लािग पदसं ख्या िनधार्रण गरी ूदे श लोक सेवा
आयोगले िव ापन गनछ ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ूदे श िनजामती सेवालाई

समावेशी बनाउन खुल्ला ूितयोिगता ारा पूितर् हुने पदमध्ये पतालीस ूितशत पद छु

ाई सो

ूितशतलाई शत ूितशत मानी सोको पचास ूितशत पदमा ूदे शिभऽका 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 सुिवधा एक व्यिक्तले सेवा अविधभरमा
एक पटक माऽ िलन पाउनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यऽ जुन सुकै कुरा लेिखएको भए तापिन एउटै व्यिक्त

एकभन्दा बढी समूहबाट आरक्षणको सुिवधा िलन पाउने अवःथा रहेछ भने िनजले त्यःता
समूहह

मध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट आरक्षणको सुिवधा िलन सक्नेछ ।

तर मिहला उम्मेदवारको हकमा मिहला समूहबाट आरक्षण सुिवधा िलएकै आधारमा

आफूसँग सम्बिन्धत समूहबाट आरक्षण सुिवधा िलन बाधा परे को मािनने छै न ।

(७) यस ऐन तथा ूचिलत कानूनमा अन्यऽ जुन सुकै कुरा लेिखएको भएता पिन

यस दफा बमोिजमको आरक्षण सुिवधा आिथर्क र सामािजक अवःथा कमजोर भएको र

ःवदे शी सरकारी वा सामुदाियक वा ूचिलत कानूनमा तोिकए बमोिजमको "क" र "ख"
ौे णी बाहे कको सं ःथागत िव ालयबाट माध्यिमक तथा उच्चमाध्यिमक िशक्षा पूरा गरे को

उम्मे ारलाई ूाथिमकता िनधार्रण गरी ःप
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मापदण्ड बनाई लागू गिरनेछ।

(८) यस दफा बमोिजम अपांगता भएका व्यिक्तको समूहबाट आरक्षण पाउन
सम्बिन्धत उमेदवारले परीक्षाका लािग बुझाउने आवेदनसं गै नेपाल सरकारले तोकेको
मेिडकल बोडर्बाट ूा

तोिकएको ःतरको अपांगताको ूमाणपऽ पेश गनुर् पनछ ।

(९) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै 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
पुनरावलोकन गनुप
र् न छ ।
(११) उपदफा (४) बमोिजमको ूितशत बमोिजम पद सङ्ख्या िनधार्रण गदार् कुनै
िववाद आएमा ूदे श लोक सेवा आयोगको िनणर्य अिन्तम हुनेछ ।
(१२) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै 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 गनुप
र् न छै न ।

(१३) उपदफा (१) बमोिजमको अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पदपूितर् हुने पदमा

लोक सेवा आयोग वा ूदे श लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयुक्त भएको सं घीय

िनजामती सेवा वा ःथानीय सेवाको कमर्चारी र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम
िनजामती सेवाबाट सं घ वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको जुनसुकै सेवा समूहको एक
ौे णी मुनीको पद वा एक ौे णी मुनीको पद सरहको तहको पदमा दफा ७४ बमोिजमको

सेवा अविध पूरा गरे को र बढु वा हुने पदको लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता

हािसल गरे को कमर्चारी माऽ उम्मेदवार हुन सक्नेछ।

(१४) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१)

बमोिजम खुला र अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पूितर् हुने पदमा िनवलम्वन भएको कमर्चारी

िनलम्वन भएको अविधभर र दफा ... बमोिजम िवभागीय कारवाहीमा परे का कमर्चारी
कारवाहीमा परे को अविधभर सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छै न ।

(१५) कमर्चारीले गनुप
र् न कामको लािग कुनै पिन व्यिक्तलाई ज्यालादारी वा
करारमा िनयुिक्त गनर् पाइने छै न ।
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तर ूदे श ःवाःथ्य सेवाको कुनै िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर् अध्ययन वा असाधारण
िवदामा रहेको कारण ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनर् किठनाइ परे मा ूदे श सरकारले त्यःतो
िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर् िवदामा बसेको अविधभरको लािग िनजको पदमा योग्यता ूा
िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर्लाई करार सेवामा काममा लगाउन सक्नेछ ।

(१६) ूदे श िनजामती सेवाको पदपूितर् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम
हुनेछ।
९.

पदपूितर्का लािग माग गनः (१) ूदे श िनजामती सेवाको कुनै पद िरक्त भएमा ूदे श लोक
सेवा आयोगले िव ापन गन िमितभन्दा कम्तीमा एक मिहना अिघ ूदे श लोक सेवा
आयोगमा माग पुग्ने गरी मन्ऽालयले पदपूितर्का लािग सेवा स ालन गन िनकायलाई समेत
जानकारी गराउनु पनछ । सो अविधिभऽ माग नपठाउने िजम्मेवार पदािधकारीलाई
िवभागीय कारबाही गिरनेछ ।
(२) मन्ऽालयले ूदे श िनजामती सेवाको पदपूितर्का लािग माग गदार् सो अविधसम्म
िरक्त हुन आएका पद र सो आिथर्क वषर्िभऽ अिनवायर् अवकाशबाट िरक्त हुने पद समेत
यिकन गरी माग गनछ ।

(३) पदपूितर्का लािग माग गन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
१०.

पदपूितर्मा बन्दे जः ूदे श िनजामती सेवाको कुनै पिन पदमा यस ऐनमा व्यवःथा भए दे िख

११.

ूदे श लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयुिक्त हुनःे खुला, आन्तिरक वा अन्तर सेवा

बाहेक अन्य कुनै पिन तिरकाबाट पदपूितर् गिरने छै न ।

ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पूितर् हुने पदमा ूदे श लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयुिक्त
गिरनेछ।

तर यो ऐन ूारम्भ भएपिछ ूदे श लोक सेवा आयोगको गठन नभएसम्म यसरी पूितर्

हुने पदमा ूदे श सरकारले नेपाल सरकार माफर्त पठाएको मागका आधारमा लोक सेवा

आयोगको िसफािरसमा िनयुिक्त हुनछ
े ।
१२.

िनयुिक्त र पदःथापनः (१) ूदे श िनजामती सेवाको अिधकृतःतरको पदमा ूदे श सरकारले
िनयुिक्त गनछ र त्यःतो िनयुिक्तको सूचना ूदे श राजपऽमा ूकाशन गनछ ।
(२) ूदे श िनजामती सेवाको सहायकःतरका पदमा िवभागीय ूमुख वा कायार्लय
ूमुखले िनयुिक्त गनछ ।
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(३) ूदे श िनजामती कमर्चारीको पदःथापन गदार् लोक सेवा आयोग वा बढु वा
सिमितले िसफािरस गरे को अिन्तम एकमु

योग्यता सूचीको योग्यताबमका आधारमा

गिरनेछ ।
(४) ूदे श िनजामती कमर्चारीको पदःथापन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए
वमोिजम हुनेछ।
१३.

व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल): ूदे श िनजामती सेवामा िनयुिक्त भएका कमर्चारीले िनयुिक्त
भएको एक मिहनािभऽ आफ्नो व्यिक्तगत िववरण तयार गरी कायर्रत कायार्लयमा पेश गनुर्
पनछ । त्यःतो व्यिक्तगत िववरण सम्बिन्धत कायार्लय ूमुखले ूा

गरे को पन्ी िदनिभऽ

ूदे श िकतावखानामा पठाउनु पनछ। ूदे श िकतावखानाले व्यिक्तगत िववरण ूा

भएको

िमितले पन्ी िदनिभऽ दतार् गरी अिभलेख राख्नेछ ।
ःपि करणः- यस दफाको ूयोजनको लािग "व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल)" भ ाले
कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण अिभलेख गन गरी ूदे श सरकारले समय समयमा तोकेको

ढाँचाको अिभलेखलाई सम्झनु पदर्छ ।
१४.

उम्मेदवार हुनको लािग अयोग्यताः (१) दे हायको व्यिक्त ूदे श िनजामती सेवाको पदमा
उम्मेदवार हुन सक्ने छै नः(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)

भूतपूव र् सै िनक वा ूहरी िनयुिक्त हुने भनी तोिकएको ूदे श िनजामती सेवाको

(२)

िनजामती सेवाको बहालवाला र कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम

पदमा चालीस वषर् ननाघेको व्यिक्त उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

िनजामती सेवाबाट सं घ वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको कमर्चारीको हकमा उमेरको
हद लाग्ने छै न ।
(३)

ूदे श ःवाःथ्य सेवाको नव र एघारौ तहको पदमा पैतालीस वषर् र अन्य

तहको पदमा चालीस वषर् ननाघेको व्यिक्त
(घ)

उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

अपा ता भएको व्यिक्तको हकमा चालीस वषर् उमेर पूरा भएको,
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१५.

(ङ)

भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गिरएको,

(च)

गैरनेपाली नागिरक,

(छ)

नैितक पतन दे िखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको,

(ज)

िवदे शी ःथायी आवासीय अनुमित ूा

गरे को ।

पदािधकार र िजम्मेवारीः (१) दे हायको 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 मुकायम भई काम गरे को अविधभर ।

(च)

काजमा खिटएको अविधभर

।

(२) दे हायको अवःथामा बाहेक कुनै कमर्चारीलाई िजम्मेवारी निदई साठी िदनभन्दा
बढी अविधसम्म राख्न सिकने छै नः(क)

लामो िवदामा रहेकोमा ।

(ख)

िनलम्बन भएकोमा ।
(३) उपदफा (२) िवपिरत कुनै कमर्चारीलाई पदीय िजम्मेवारी निदई राखेमा

िजम्मेवारी िदई काममा लगाउनु पन दाियत्व भएको पदािधकारीलाई िवभागीय कारबाही
हुनेछ ।
१६.

शपथमहणः पिहलो पटक िनयुिक्त भई आफ्नो कायर्भार सम्हाल्नु अिघ ूत्येक कमर्चारीले
तोिकए बमोिजम शपथ महण गनुर् पनछ ।

१७.

परीक्षणकालः (१) ूदे श िनजामती सेवाको पदमा िनयुिक्त गदार् एक वषर् परीक्षणकालमा
रहने गरी गिरनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको परीक्षणकालमा िनजको काम सन्तोषजनक नभएमा
िनजको िनयुिक्त बदर गनर् सिकनेछ ।
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(३) परीक्षणकालमा िनयुिक्त बदर नगिरएका कमर्चारीको िनयुिक्त परीक्षणकाल
समा

भएपिछ ःवतः सदर भएको मािननेछ ।
तर सरकारी सेवामा एक पटक परीक्षण काल पूरा गरे को कमर्चारीलाई पुनः

परीक्षण कालमा रािखने छै न ।
१८.

ूमुख सिचवको पदाविधः ूमुख सिचवको पदाविध पाँच वषर्को हुनेछ ।

१९.

कायम मुकायम र िनिम ः (१) िवभागीय ूमुख वा कायार्लय ूमुखको पद िरक्त भएमा वा
त्यःतो पदमा बहालवाला कमर्चारी पन्ी िदनभन्दा बढी समयसम्म िबदामा बसेमा, िवदा

ःवीकृत नगराई सात िदनभन्दा बढी अविध कायार्लयमा अनुपिःथत भएमा वा ूचिलत कानून
बमोिजम िनलम्बनमा रहेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लािग समान तहको वा

बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक तह मुिनको कमर्चारीलाई बढीमा छ
मिहनाको लािग कायम मुकायम मुकरर गनर् सिकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै पदमा कायम मुकायम मुकरर गिरसकेपिछ सोही

कमर्चारीलाई पुनः सोही पदमा कायम मुकायम मुकरर गनर् सिकने छै न ।

(३) उपदफा (१) िवपिरत कुनै कमर्चारीलाई कायम मुकायम मुकरर गरे मा िनजले

सो पदमा रहँदा खाइपाई आएको तलव, भ ा र अन्य सुिवधा वापतको रकम कायम
मुकायम मुकरर गन पदािधकारीबाट असुल उपर गिरनेछ ।
(४) कुनै कायार्लयको ूमुख कुनै कारणले कायार्लयमा अनुपिःथत भएमा िनज
मातहतको दरबन्दीिभऽको वा िरक्त दरबन्दीमा काजमा खिटएको कमर्चारीमध्ये विर तम
कमर्चारीले िनजको िनिम

जनाई दै िनक कायर् स ालन गनुर् पनछ ।

ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “दै िनक कायर् स ालन” भ ाले आिथर्क

दाियत्व पन कायर्, अधर् न्याियक ूकृितको कायर् र कायार्लय ूमुखले आफैले गनुप
र् न भनी
तोकेका कायर् बाहेक त्यःतो पदले दै िनक

पमा सम्पादन गनुप
र् न सामान्य ूशासिनक कायर्

सम्झनु पछर् ।

पिरच्छे द-४
िजम्मेवारी र उ रदाियत्व
२०.

कायार्लय ूमुखको िजम्मेवारीः कायार्लय ूमुख दे हायका िवषयमा िजम्मेवार हुनपु न 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 िढलासुःती, अिनयिमतता, अनुशासनहीनता र लापवार्ही हुन निदने,

(घ) सेवा ूवाहको लािग आवँयक ॐोत साधनको व्यवःथा िमलाउने,
(ङ)
२१.

सेवा ूवाहमा िनरन्तर सुधार, सृजनशीलता र नवूवतर्नको पहल र ूोत्साहन गन।

कमर्चारीको जवाफदे हीः (१) कमर्चारीले सेवामाहीूित िश

र मयार्िदत व्यवहारका साथ

जवाफदे हीपूवक
र् कायर्सम्पादन गनुर् पनछ ।
(२) कमर्चारीको लापवार्ही वा िढलासुःतीको कारणले सेवामाहीलाई हािननोक्सानी
पुग्न गएमा त्यसको मनािसब क्षितपूितर् सम्बिन्धत कमर्चारीले व्यहोनुर् पनछ ।
(३) क्षितपूितर् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
२२.

कमर्चारीको

उ रदाियत्वः सरकारी

कामको

िसलिसलामा

िनजामती कमर्चारीमा

दे हाय

बमोिजमको उ रदाियत्व रहनेछः(क) आफूले सम्पादन गरे को कामका लािग सं िवधान र कानून ूित ।
(ख)

आफूलाई अिख्तयारी िदने अिधकारी वा कायार्लय ूमुख ूित ।

(ग)

आफूले गरे को िनणर्य वा ूवाह गरे को सेवाबाट ूभािवत हुने सरोकारवाला वा
सेवामाही ूित ।

पिरच्छे द– ५
स वा र काज
२३.

स वा गन अिधकारः (१) कमर्चारीलाई स वा गन अिधकार तोिकएको अिधकारीलाई
हुनेछ।
तर अिधकृत एघारौ र बा॑ौ तहको पदमा ूदे श सरकारले स वा गनछ ।
(२) अिधकृत एघारौ र बा॑ौ तहको कमर्चारीलाई कम्तीमा एक वषर् र सोभन्दा
मुिनका कमर्चारीलाई दुई वषर् पूरा नभई अक कायार्लयमा स वा गिरने छै न।
(३) कमर्चारी स वा गदार् भौगोिलक क्षेऽ, िविभ

ूकृितको कामको अनुभव,

सम्बिन्धत सं गठनको आवँयकता र कमर्चारीको योग्यता तथा अनुभव समेतलाई आधार
मानेर बःतुगत र ठोस मापदण्ड बनाई गनुर् पनछ ।
(४) स वा सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनछ
े ।
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२४.

भौगोिलक क्षेऽ सम्बन्धी व्यवःथाः भौगोिलक क्षेऽको विगर्करण गदार् ूदे शिभऽको ःथानीय
तहको

आधारमा गिरनेछ ।

२५.

स वा अिधकार वा सजायको िवषय नहुनःे स वा कमर्चारीको अिधकार वा सजायको िवषय

२६.

काज सम्बन्धी व्यवःथाः (१) कमर्चारीलाई िनजको िविश

होइन। ूदे श सरकारले सेवा ूवाहको िनिम्त यस ऐन बमोिजम स वा गनर् सक्नेछ ।

ान, सीप, योग्यता र अनुभवको

उपयोग गनर् आवँयक परे को अवःथामा बाहेक सामान्यतयाः काजमा खटाइने छै न।
(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 ूदे श 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

ँ झ
ु वा छानिवन, िवपद व्यवःथापन लगायतका काम र अःथायी ूकृितका आयोग वा
जाचब
सिमितको ःवीकृत अःथायी दरवन्दीमा कुनै कमर्चारीलाई तीन मिहनाभन्दा बढी काज
खटाउन परे मा सम्बिन्धत ूदे श मन्ऽालय, िनकाय वा कायार्लयले बढीमा एक वषर् काज
खटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम कुनै ूदे श मन्ऽालय, सिचवालय वा आयोगको
कमर्चारीलाई अक

मन्ऽालय, सिचवालय वा आयोग अन्तगर्त खटाउनु पन भएमा काज

खिटने िनकायको माग र कमर्चारीको पदािधकार रहे को िनकायको सहमितमा मन्ऽालयले

काज खटाउन सक्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िवभागीय ूमुख वा

कायार्लय ूमुख पदमा पदािधकार रहेको कमर्चारीलाई सोही पदमा पदािधकार राखी अन्यऽ
िनकाय वा आयोजनामा काज खटाइने छै न ।

(७) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै 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 परे मा माग गन िनकायको अनुरोध र

पदािधकार रहेको िनकायको सहमितमा मन्ऽालयले वढीमा तीन मिहनाका लािग काज
खटाउन सक्नेछ ।
(९) यस दफा बमोिजमको काजको अविध समा

हुनासाथ सम्बिन्धत कायार्लय

ूमुखले त्यःतो कमर्चारीको पदािधकार रहेको कायार्लयमा हािजर हुन जानु भनी रमाना िदई
पठाउनु 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 हुन नजाने कमर्चारीलाई त्यःतो अविधको तलव भ ा भ ुक्तानी िदइने छै न । त्यःतो
ु ानी गरे मा सम्बिन्धत कायार्लय ूमुख, लेखा ूमुख र भ ुक्तानी
कमर्चारीलाई तलब भ ा भक्त

िदने कमर्चारीबाट असूल उपर गिरनेछ।
(११) यस दफा िवपिरत खटाइएको काज मन्ऽालयले र

गनर् सक्नेछ र त्यसरी

काज खटाउने अिधकारीलाई िवभागीय कारवाही गिरनेछ ।
पिरच्छे द- ६
बढु वा
२७.

बढु वा सिमितः (१) सं िवधान र ूचिलत कानूनमा अन्यथा व्यवःथा भएकोमा बाहेक ूदे श

िनजामती सेवाको ूमुख सिचवको पद बाहेक अिधकृतःतर छै ठौ तहदे िख बा॑ौ तहसम्मका
पदमा बढु वाका लािग िसफािरस गनर् दे हायको बढु वा सिमित रहनेछः-

(क)

ूदे श लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा िनजले तोकेको ूदे श लोक

सेवा आयोगको सदःय-

अध्यक्ष

(ख)

ूमुख सिचव-

सदःय

(ग)

मन्ऽालयको सिचव-

सदःय-सिचव

(२) सहायक पाच

तहको पदबाट अिधकृत छै ट

तहको पदमा बढु वा गदार्

सिमितले सम्विन्धत सेवा स ालन गन मन्ऽालयको सिचवलाई आमन्ऽण गनुर् पनछ ।
(३) बढु वा सिमितले आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत िवषयको िव लाई आमन्ऽण
गनर् सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजमको बढु वा सिमितको सिचवालय मन्ऽालयमा रहनेछ ।
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(५) सहायक पाँचौ तहको पदमा बढु वाका लािग िसफािरस गनर् तोिकए बमोिजमको
बढु वा सिमित रहनेछ ।
(६) बढु वा सिमितले बढु वा िसफािरस गदार् अपनाउने कायर्िविध बढु वा सिमित

आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

(७) बढु वा सिमितले बढु वा िसफािरस नामावली ूकाशन गदार् ज्ये ता ारा हुने

बढु वाको लािग आवेदन गरे का सबै सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताबम ूकाशन गनुर्
पनछ ।
(८) बढु वा सिमितले बढु वा आवेदन फाराम स लन गन िनकायबाट बढु वा आवेदन
फाराम ूा
२८.

गरे को िमितले साठी िदनिभऽ बढु वाको नितजा ूकाशन गनुर् पनछ ।

अिधकृत बा॑ौ र ते॑ौ तहमा बढु वाः (१) अिधकृत बा॑ौ र ते॑ौ तहको पदमा दे हाय
बमोिजम बढु वा गिरनेछः(क)

अिधकृत ते॑ौ तहको ूमुख सिचवको पदमा बढु वा गदार् बहालवाला बा॑ौ तहका
कमर्चारीमध्येबाट ूदे श सरकारले ज्ये ता तथा कायर्दक्षताको आधारमा छनौट गरी
बढु वा गनछ।

(ख)

अिधकृत बा॑ौ तहको ूदे श सिचव वा सो सरहको पदमाः
(१)

िरक्त पदमध्ये बीस ूितशत पदमा दफा ३४ बमोिजम नकारात्मक सूचीमा

नपरे को सम्बिन्धत सेवाको अिधकृत एघारौ तहको पदमा सवैभन्दा बढी सेवा अविध भएका
सम्भाव्य उम्मेदवारलाई ूदे श सरकारले बढु वा गनछ ।
(२)

िरक्त पदमध्ये असी ूितशत पदमा दफा ३४ बमोिजम नकारात्मक सूचीमा

नपरे को सम्बिन्धत सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारह मध्ये उपलब्ध भएसम्म िरक्त पदको
दोब्बर सं ख्यामा बढु वा सिमितले िसफािरस गरे का उम्मेदवारह मध्येबाट ूदे श सरकारले

ज्ये ता र कायर्क्षमताको आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई बढु वा गनछ ।

तर कुनै सेवामा दोब्बर सं ख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको अवःथामा सोभन्दा
कम सं ख्यामा उम्मेदवार िसफािरस गनर् बाधा पुगेको मािनने छै न ।
(३) अिधकृत बा॑ौ तहको ूदे श सिचव वा सो सरहको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार

हुन अिधकृत एघारौ तह वा सो सरहको पदमा कायर्रत कमर्चारीले ूदे श सरकारले तोकेको
उच्चःतरीय व्यवःथापन तालीम समेत उ ीणर् गरे को हुन ु पनछ ।

(४) बढु वा िसफािरस गदार् बढु वा सिमितले पिहले उपदफा (१) को खण्ड (ख) को
उपखण्ड (१) को िसफािरस गरे पिछ उपखण्ड (२) बमोिजमको िसफािरस गनुर् पनछ ।
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(५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोिजम पदपूितर्को लािग ूदे श लोक सेवा
आयोगले पद सं ख्या िनधार्रण गनछ ।
(६) ूदे श िनजामती सेवाको अिधकृत बा॑ौ तहको कुनै पद िरक्त भएका िमितले

पन्ी िदनिभऽ बढु वा सिमितले िसफािरस गनुर् पनछ र ूदे श सरकारले त्यसरी िसफािरस
भएको पन्ी िदनिभऽ िरक्त पद पूितर् गनुर् पनछ ।
२९.

बढु वा सम्वन्धी िवशेष व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन
एउटै तहमा कम्तीमा बा॑ वषर्सम्म बहाल रिहरहेका अिधकृत एघारौ तह वा सोभन्दा

मुिनका कमर्चारीको दफा ५० बमोिजम अवकाश हुने भएमा िनजलाई अवकाश हुने एक
मिहनाअिघ एक तहमािथको पदमा बढु वा गरी अवकाश िदइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम बढु वा गनर्का लािग ःवतः िवशेष पद सृजना हुनेछ र

त्यःतो कमर्चारी अवकाश भएपिछ सो पद ःवतः खारे ज हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) वमोिजमको अविध पूरा भएको कुनै कमर्चारीको मृत्यु भएमा
त्यःतो कमर्चारीको पिरवारलाई एक तह मािथको पदको सुिवधा िदइनेछ ।
३०.

बढु वाका लािग उम्मेदवार हुन चािहने न्यूनतम सेवा अविध र शैिक्षक योग्यताः (१) बढु वाका
लािग उम्मेदवार हुन बढु वा हुने तहको पदभन्दा एक तह मुिनको पदको लािग तोिकए
वमोिजमको

शैिक्षक

योग्यता

र

बढु वाको

लािग

िव ापन

ु न्दा
हुनभ

मसान्तसम्ममा दे हाय बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पुगेको हुन ु पनछः(क)

सहायकःतरको पदको लािग चार वषर्

(ख)

अिधकृतःतरको पदको लािग पाँच वषर्

अिघको

असार

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन अिधकृतःतरको पदको

खुला ूितयोिगताका लािग िनधार्िरत न्यूनतम योग्यता नभएको कमर्चारी अिधकृत वा सोभन्दा
मािथको तहको पदमा बढु वा हुने छै न ।

३१.

बढु वाका लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउनेः दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए

तापिन दे हायको अवःथामा दे हायको अविधभर बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाइने
छै नः(क)

िनलम्बन भएकोमा िनलम्बन भएको अविधभर ।

(ख)

निसहत पाएकोमा निसहत पाएको िमितले एक वषर्सम्म ।

(ग)

बढु वा रोक्का भएकोमा बढु वा रोक्का भएको अविधभर ।
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(घ)

तलब वृि

रोक्का भएकोमा तलव वृि 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.

बढु वा िनयुिक्तको रोक्का तथा फुकुवाः बढु वाको लािग िसफािरस भई बढु वा िनयुिक्त नपाउदै
कुनै कमर्चारी िनलम्बन वा बढु वा रोक्का वा तलव वृि

रोक्का भएमा वा निसहत पाएमा दफा

३१ को खण्ड (ख) बमोिजम त्यःतो अविधभर िनजको बढु वा िनयुिक्त रोक्का गिरनेछ ।
िनजले सफाई पाएपिछ वा रोक्का अविध समा

भएपिछ िनलम्वन वा रोक्का नभए सरह मानी

िनयुिक्त िदई ज्ये ता माऽ कायम गिरनेछ ।
३३.

ज्ये ता ारा हुने बढु वाको आधारः (१) बढु वा सिमितले ज्ये ता ारा हुने बढु वाको लािग

िसफािरस गदार् बढु वा हुने पदभन्दा एक तह मुिनको सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको

पदमा सबैभन्दा बढी अविध सेवा गरे का मध्येबाट नकारात्मक सूचीमा नपरे को र बढु वा हुने

पदभन्दा एक तह मुिनको पदको लािग तोिकए बमोिजमको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल
गरे को उम्मेदवारलाई बढु वा िसफािरस गनछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८ को ज्ये ता ारा

हुने बढु वामा समान सेवा अविध भएका कमर्चारीह मध्येबाट बढु वा गदार् तोिकएको

भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा दुई वषर् सेवा गरे को कमर्चारीलाई बमश बढु वाका लािग
िसफािरस गिरनेछ ।
तर भौगोिलक क्षेऽको अनुभव नभएकै कारणले तत्काल बहाल रहे को पदमा एउटै

िमितमा िनयुिक्त पाएको कमर्चारीलाई बढु वा नगरी सोभन्दा पछािड िनयुिक्त पाएको किन

कमर्चारीलाई बढु वा गिरने छै न ् ।

(३) कुनै एक भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा एक वषर्को

जु हािजर नभई सो

भौगोिलक क्षेऽमा गरे को सेवा अविध बढु वा ूयोजनका लािग मान्यता िदइने छै न ।
ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “एक वषर्” भ ाले कम्तीमा एक वषर्को अविध
पूरा भई दुई सय ते ीस िदन
३४.

जु हािजर भएको हुन ु पनछ ।

नकारात्मक सूचीका आधारः (१) ज्ये ता ारा हुने बढु वा ूयोजनका लािग दे हायका
अवःथामा कमर्चारी नकारात्मक सूचीमा परे को मािननेछः-

(क)

दफा ३० बमोिजमको योग्यता नपुगेको,

(ख)

दफा ३१ बमोिजम उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको,
258

(ग)

कायर्सम्पादन मूल्या न कम्तीमा "सन्तोषजनक" ःतरको नरहे को,

(घ)

अिधकृतःतर सात तह वा सोभन्दा मािथको पदमा बढु वा हुनका 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 ूा

नगरे को ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम कायर्सम्पादन मूल्या नको िहसाव गदार्
बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन 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
बढु वाका लािग न्यूनतम सेवा अविध गणना गिरनेछ ।
(३) ूदे श ःवाःथ्य सेवाको हकमा उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोिजमको

योग्यता बढु वा हुने तहको पद अनुसार तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
३५.

शैिक्षक योग्यता र तािलमको मूल्यांकनः (१) बढु वाका लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक
योग्यता र कम्तीमा तीस कायर् िदनको सेवाकािलन तालीम ूा

गरे को हुन ु पनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिमम सेवाकालीन तालीम जुन तहमा छँदा िलएको हो सोही

तहको लािग माऽ मान्यता िदइनेछ ।यःतो तालीम सेवा, समूह र उपसमूहसँग सम्बिन्धत
हुनपु न छ ।

(३) कमर्चारीले बढु वाको दरखाःतसँगै शैिक्षक योग्यता र सेवाकालीन तालीम

वापतको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप पेश गनुप
र् न छ ।

(४) कमर्चारीले बढु वा ूयोजनको लािग दरखाःतसँग पेश गरे को शैिक्षक योग्यता

सो सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बिन्धत हो वा होइन भ े सम्बन्धमा तोिकए बमोिजमको
सम्ब ता िनधार्रण सिमितले िनणर्य गरे बमोिजम हुनेछ ।
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(५) बढु वा ूयोजनको

लािग

दरखाःतसँग

पेश

गरे को

शैिक्षक

योग्यताको

सम्ब ता िनधार्रण बढु वा सिमितको बैठक बःनुभन्दा अगािडको िमितसम्म भएमा त्यःतो
शैिक्षक योग्यतालाई सो वषर्को बढु वाका लािग मान्यता िदइनेछ ।
३६.

व्यिक्तगत िववरण राख्नु पनः (१) कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण दु ःत राख्ने िजम्मेवारी
सम्बिन्धत िवभागीय ूमुख वा कायार्लय ूमुखको हुनेछ । आफ्नो व्यिक्तगत िववरण

अ ाविधक गन गराउने दाियत्व सम्बिन्धत कमर्चारीको हुनेछ ।

(२) बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका कमर्चारीले सरकारी काम वा

अध्ययन वा काजको िसलिसलामा िवदे शमा रही वा ूाकृितक वा आकािःमक िवपि

वा

काबू बािहरको पिरिःथित परी दरखाःत फाराम पेश गनर् नसकेमा बढु वा सूचनाको म्यादिभऽ
सम्बिन्धत िवभागीय ूमुख वा कायार्लय ूमुखले त्यःतो कमर्चारीको िववरण बढु वा सूचना

ूकाशन गन कायार्लयमा पठाउनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पठाइएको िववरणलाई आधार मानी बढु वा सिमितले
बढु वाको कारबाही टुं गो लगाउनेछ ।
(४) कुनै उम्मेदवारले बढु वाको दरखाःत फाराम भदार् झु ा िववरण पेश गरे को
व्यहोरा ूमािणत भएमा िनजलाई िवभागीय सजाय गिरनेछ ।
३७.

बढु वाको उजूरीः (१) बढु वा सिमितले गरे को बढु वाको िसफािरसमा िच

नबुझ्ने कमर्चारीले

त्यःतो िसफािरस गरे को िमितले पन्ी िदनिभऽ ूदे श लोक सेवा आयोगमा उजूरी िदन
सक्नेछ र त्यसरी परे को उजूरीमा उजूरी गन म्याद समा

भएको िमितले तीस िदनिभऽ टु ो

लगाइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम पनर् आएका उजूरी टुं गो लागेपिछ पिहले ूकािशत

बढु वा नामावलीमा सं शोधन गनुप
र् न भएमा ूदे श लोक सेवा आयोगले सोको सूचना बढु वा
सिमितलाई िदनु पनछ ।

(३) बढु वाको उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनछ
े ।
३८.

सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न र ःथानान्तरण सम्बन्धी व्यवःथाः (१) सेवा, समूह वा
उपसमूह पिरवतर्न गनर् पाइने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सेवा, समूह वा

उपसमूहको कुनै पद लगातार दुई वषर्सम्म पूितर् हुन नसकेमा त्यःतो पदमा अक कुनै सेवा,
समूह वा उपसमूहको कमर्चारीबाट िनवेदन माग गरी ूदे श 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 न्युनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरे को हुन ु
पनछ। यसरी सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीको म ुरी रहेको

हुन ु पनछ।

(४) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सं घीय िनजामती

सेवाबाट ूदे श िनजामती सेवामा र ूदे श िनजामती सेवाबाट सं घीय िनजामती सेवामा लोक

सेवा आयोगले सम्भाव्य उम्मेदवारह बीच ूितंपधार् गराई तोिकए बमोिजम सेवा पिरवतर्न
वा ःथानान्तरण गनर् सिकने छ ।
(५) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ूदे श सरकारले ूदे श

ःवाःथ्य सेवामा बहाल रहे को कुनै कमर्चारीलाई िवशेष योग्यता हािसल गनर् अध्ययनमा
पठाएकोमा त्यःतो कमर्चारी अध्ययन पूरा गरी सेवामा हािजर भएपिछ ूदे श लोक सेवा

आयोगको परामशर्मा िनजको िवशेष योग्यतासँग सम्बिन्धत समूह वा उपसमूह पिरवतर्न
गिरिदनु पनछ ।
पिरच्छे द-७
तलव, भ ा र अन्य सुिवधा

३९.

तलव तथा सुिवधा पुनरावलोकन सिमितः (१) कमर्चारीको तलव, भ ा तथा अन्य सुिवधा
पुनरावलोकन गनर् दे हाय बमोिजमको सिमित रहनेछः(क)

ूमुख सिचव

अध्यक्ष

(ख)

ूदे श सिचव, अथर् मन्ऽालय

सदःय

(ग)

ूदे श 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 हरे क
तीन वषर्मा पूनरावलोकन गरी ूदे शको आिथर्क ॐोत र क्षमताको आधारमा तलव, भ ा
तथा अन्य सुिवधा ि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 िदनदे िख तलब, भ ा पाउनेछ ।
(२) ूत्येक कमर्चारीले एक वषर्को सेवा पूरा गरे पिछ एक िदनको तलब बराबरको
रकम तलब वृि

पाउनेछ ।

(३) कुनै कमर्चारीको तलब वृि

रोक्का भएकोमा सो तलब वृि

फुकुवा हुने हो सो कुरा सम्बिन्धत अिधकारीले िलिखत

कुन िमितदे िख

पमा जनाई अिभलेख राख्नु

पनछ ।

४१.

ु ान भएपिछ तलव र भ ा
पकाएको तलव, भ ा पाउनेः (१) कमर्चारीले ूत्येक मिहना भक्त
पाउने भए भ ा समेत पाउनेछ ।
(२) कुनै कमर्चारी जुनसुकै तिरकाले ूदे श िनजामती सेवामा नरहे पिन पकाएको

तलव, भ ा पाउनेछ ।

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा व्यवःथा भएकोमा बाहे क

कुनै पिन कमर्चारीको तलव क ा गिरने छै न ।
४२.

िनलम्बन भएमा पाउने तलवः (१) कुनै कमर्चारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा ूदे श
सरकारको तफर्बाट भएको कारबाहीको फलःव प िनलम्बन भएमा सो िनलम्बनको
अविधभर िनजले आफ्नो तलवको आधा माऽ पाउनेछ ।
तर िनजले सफाई पाएमा िनलम्बन रहे को अविधमा आधा तलव पाएको भए सो
क ा गरी बाँकी र नपाएको भए पूरै तलव (तलव वृि

हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ र

कसूरदार ठहिरएमा िनलम्वन भएको िमितदे िखको बाँकी तलव भ ा पाउने छै न ।

दायर

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै अदालतमा मु ा

भएको कारणले कुनै कमर्चारी िनलम्बन भएकोमा त्यःतो मु ामा शु

अदालतबाट

त्यःतो कमर्चारी कसूरदार ठहरी फैसला भएमा त्यःतो फैसला भएको िमितदे िख तलब
पाउने छै न।

(३) कुनै कमर्चारी उपदफा (१) मा उिल्लिखत कारण बाहेक अन्य कुनै
कारणबाट िनलम्बन रहन गएको रहेछ भने िनजले त्यसरी िनलम्बन रहेको अविधको तलव
पाउने छै न।
४३.

चाडपवर् खचर्ः कमर्चारीले आफ्नो धमर्, सःकृित, परम्परा अनुसार 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 ूदे श सरकारले शत ूितशत रकम थप गरी कमर्चारी स य कोषमा जम्मा
गिरिदनेछ ।

४५.

साविधक जीवन बीमाः (१) कमर्चारीको बीमा वापत ूदे श सरकारले एक साविधक जीवन
बीमा कोष ःथापना गनर् सक्नेछ ।
(२) साविधक जीवन बीमा सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनछ
े ।

४६.

उपचार खचर्ः कमर्चारीले तोिकए बमोिजम उपचार खचर् पाउनेछ ।

४७.

योगदानमा आधािरत िनवृि भरणः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन

यो ऐन ूारम्भ भएपिछ ूदे श िनजामती सेवामा िनयुिक्त हुने कमर्चारीले योगदानमा आधािरत
िनवृि भरण पाउनेछ।

(२) योगदानमा आधािरत िनवृि भरण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम
हुनेछ।
४८.

िबशेष आिथर्क सुिवधाः ूदे श िनजामती सेवामा कायर्रत कमर्चारीको मृत्यु 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 वृि

समेत) लाई जनाउँछ ।

पिरच्छे द– ८
अवकाश
५०.

अिनवायर् अवकाशः (१) साठी वषर् उमेर पूरा भएको कमर्चारी ःवतः अवकाश हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको व्यवःथा यो ऐन ूारम्भ भएको िमितले एक वषर्
पिछबाट लागू हुनेछ ।त्यस अिघको लािग अवकाशको उमेरको हद ूचिलत कानून

बमोिजम हुनेछ ।

(३) दफा १८ बमोिजम तोिकएको पदाविधको सम्बन्धमा सोही बमोिजम हुनेछ ।
५१.

उमेर गणनाः (१) यस ऐन बमोिजम अिनवायर् अवकाश वा अन्य ूयोजनका लािग
कमर्चारीको उमेर गणना गदार् दे हायका आधारमा गिरनेछः(क)

िनजले पेश गरे को िशक्षण सं ःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट
हुन आउने उमेर,
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(ख)

िनजको नागिरकताको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हुन आउने
उमेर, र

(ग)

िनजको व्यिक्तगत िववरणमा िनजले लेखी िदएको जन्म िदन वा वषर्बाट हुन 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
खुलेको र सबैमा एउटै िमित नरहे मा िनज जुन िमितबाट पिहले अवकाश हुन्छ सोही िमित

अनुसार िनजको उमेर गणना गिरनेछ ।

(३) कुनै कमर्चारीको शैिक्षक योग्यता वा नागिरकताको ूमाणपऽ र व्यिक्तगत
िववरणमा वषर्, सं वत् वा उमेर माऽ उल्लेख भएकोमा दे हायको आधारमा जन्म िमित कायम
गिरनेछः(क)

नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा

गरे को िमितको आधारमा,

(ख)

शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमितको आधारमा, र

(ग)

व्यिक्तगत िववरणको हकमा शु

िनयुिक्त भएको िमितको आधारमा ।

(४) कमर्चारीले पेश गरे को कुनै ूमाणपऽमा वषर् माऽ उल्लेख भएको र अक
ूमाणपऽमा पूरा जन्म िमित खुलेको भएमा र सो ूमाणपऽमा उिल्लिखत जन्म िमितह को

बीचमा एक वषर्सम्मको अन्तर दे िखएमा पूरा जन्म िमित खुलेकोलाई अिनवायर् अवकाशको
आधार िलइनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोिजम छु ा छु टै ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्म िमितको
अन्तर एक वषर् भन्दा बढी दे िखएमा िनज जुन िमितबाट पिहले अवकाश हुन्छ सोही
िमितलाई जन्म िमित कायम गरी िनजको उमेर गणना गिरनेछ ।
पिरच्छे द-९
तालीम, अध्ययन र छाऽवृि
५२.

तालीमः (१) ूदे श सरकारले कमर्चारीको सीप र क्षमता वृि को लािग तालीम िदने
व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।
(२) तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
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५३.

तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणः (१) ूदे श सरकारको जुनसुकै िनकायमा ूा

भएका,

तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण सम्बन्धी अवसर कमर्चारीलाई उिचत तवरले बाँडफाँड
गनर् दे हाय बमोिजमको सिमित रहनेछः(क)

ूमुख सिचव

– अध्यक्ष

(ख)

ूदे श सिचव, अथर् मन्ऽालय

–सदःय

(ग)

ूदे श सिचव, मन्ऽालय

-सदःय

(घ)

मन्ऽालयको अिधकृत, एघारौ तह

-सदःय सिचव

(२) उपदफा (१) बमोिजम तालीम, अध्ययन वा छाऽवृि

बाँडफाँड गन सम्बन्धमा

सिमितले मापदण्ड बनाई िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
(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

अध्ययनलाई जनाउँछ ।
(ख)
(ग)

"तालीम" भ ाले अध्ययन बाहेक कुनै सं ःथा ारा िनि त पा

गिरने

बम अनुसार िनि त

अविधमा स ालन हुने सीप आजर्न गन ूिशक्षण कायर्बमलाई जनाउँछ।

"अध्ययन ॅमण" भ ाले अध्ययन र तालीम बाहेक छ ह ा नबढ्ने गरी आयोजना

हुने गो ी, सेिमनार वा अवलोकन ॅमणलाई जनाउँछ ।

(४) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम
हुनेछ।
५४.

तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे पिछ सेवा गनुप
र् न अविधः (१) ूदे श सरकारको
मनोनयनमा तीन मिहनाभन्दा बढी अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा जाने

कमर्चारीले तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे पिछ उक्त अविधको न्यूनतम दोब्बर
अविधसम्म अिनवायर्

पले सेवा गनुर् पनछ ।

(२) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे को कमर्चारीले उपदफा (१)
बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पूरा नगरी िनजलाई अक पटक तीन मिहनाभन्दा बढी
अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणको लािग मनोनयन गिरने छै न ।
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५५.

कबुिलयत गनुप
र् नः

(१) कुनै कमर्चारीले सरकारी मनोनयनमा अध्ययन, तालीम वा अध्ययन

ॅमणमा जानु अिघ दफा ५४ बमोिजमको सेवा गनगरी तोिकए बमोिजम कबुिलयत गनुर्
पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कबुिलयत अनुसार सेवा अविध पूरा नगरे मा त्यःतो
कमर्चारीबाट तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा जाँदा कबुिलयत गरे को अविधको तलब,
भ ा रकमको दोब्बर रकम असुल उपर गिरनेछ।
(३) अिख्तयारवालाको पूव र् ःवीकृित िलई िनजी ूयासमा वेतलवी अध्ययन िवदामा
जाने कमर्चारीले अध्ययन पूरा गरे पिछ अध्ययन िवदा बराबरको अविध सेवा गन कबुिलयत
गनुप
र् न छ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजम तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा गएका
कमर्चारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे पिछ सेवा अविध पूरा नगरे मा
त्यःता कमर्चारीको अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमणको अविध िनजको सेवा अविधमा
गणना गिरने छै न।
(६) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५३ बमोिजमको

सिमितबाट

बाँडफाड

गिरएको

बाहे क

िनजी

ूयासमा

अध्ययन

गनर् जाने

िनजामती

कमर्चारीलाई तलबी अध्ययन िवदा िदइने छै न ।
(५) अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमणमा गएको कमर्चारी अिनवायर् अवकाश
भएको वा मृत्यु भएको कारणले दफा ५४ बमोिजमको सेवा अविध पूरा गनर् नसकेमा िनज
वा िनजको पिरवारबाट कुनै रकम असुल उपर गिरने छै न ।

(६) उपदफा (२) बमोिजम रकम असुल उपर गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीले पाउने
रकमबाट असुल गनुप
र् न छ ।
(७) उपदफा (६) बमोिजमको रकमबाट असुल गनर् नसिकएमा वा रकम अपुग
भएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गिरनेछ ।
(८) कमर्चारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे को िमितले एक
मिहनािभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर हुन जानु पनछ । मनािसव मािफकको कारण

सिहतको सूचना सिहत िवदा माग गरी िवदा ःवीकृत भएको अवःथामा बाहेक सो अविधिभऽ
हािजर नहुने कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय हुनछ
े ।
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पिरच्छे द– १०
आचरण
५६.

समय पालन र िनयिमतताः कमर्चारीले ूदे श सरकारबाट िनधार्िरत समयमा िनयिमत

पले

कायार्लयमा हािजर हुन ु पदर्छ र सम्भव भए सम्म िवदाको पूव र् ःवीकृित निलई अनुपिःथत
हुन ु हुँदैन।

५७.

अनुशासन र आदे श पालनः कमर्चारीले दे हाय अनुसारको अनुशासन र आ ा पालन गनुर्
पनछ :
(क) कमर्चारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कतर्व्य इमान्दारी र तत्परतासाथ पालन गनुर्
पदर्छ ।
(ख) कमर्चारीले सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मािथको अिधकृतले िदएको
आदे शलाई शीयताका साथ पालना गनुर् पनछ ।
(ग) कमर्चारीले आफूभन्दा मािथका सबै कमर्चारीह
आफूमुिनका कमर्चारीह

ूित उिचत आदर दे खाउनु पनछ र

ूित उिचत व्यवहार गनुर् पनछ ।

(घ) कमर्चारीह ले उौृ ल गितिविध गनर् हुँदैन।
(ङ) िवधुतीय माध्यम वा सामािजक स ालमा सेवाका मुल्य, मान्यता र आचरण
िवपिरतका कायर्ह
५८.

राजनीितक वा अवाञ्छनीय ूभाव पानर् नहुनःे कुनै कमर्चारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा

मतलव साध्य गन मनसायले अन्य कमर्चारी मािथ कुनै राजनीितक वा अवाञ्छनीय ूभाव
पानुर् वा ूभाव पान ूय

५९.

गनर् हुँदैन।

गनुर् हुँदैन ।

राजनीितक िबयाकलापमा सं लग्न हुन नपाउनेः कमर्चारीले राजनीितक दल वा दलसँग
आव

सं गठनको सदःयता िलन, राजनीितक िबयाकलापमा सं लग्न हुन वा अन्य कुनै पिन

राजनीितक गितिविधमा भाग िलन हुँदैन ।
६०.

सरकारको आलोचना गनर् नहुनःे (१) नेपाल सरकार र ूदे श सरकारको नीितको िवपरीत

हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारःपिरक सम्बन्धमा वा कुनै िवदे शी 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, रे िडयो वा टे िलिभजन

आिद ारा भाषण ूसािरत गनर्, कुनै सावर्जिनक भाषण िदन वा कुनै वक्तव्य ूकािशत गनर्

हुँदैन ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ूचिलत कानून, नेपाल

सरकार र ूदे श सरकारको नीितको िवपरीत नहुनेगरी लेख ूकाशन वा ूसारण गनर् बाधा

पन छै न ।
६१.

सरकारी

कामकाज सम्बन्धी

समाचार ूकाश गनर् ूितबन्धः

कुनै

कमर्चारीले

ूदे श

सरकार ारा अिख्तयार नपाई आफूले सरकारी कतर्व्य पालन गदार् जानकारीमा आएको कुनै

गोप्य वा कानून ारा िनषेिधत िवषय आफूले लेखेको वा स लन गरे को कुनै कागजपऽ
वा समाचार ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष

पबाट अ

अनािधकृत कमर्चारी वा गैर सरकारी व्यिक्त

वा स ार माध्यमलाई िदन हुँदैन । यो ूितवन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा
नरहे को व्यिक्तको हकमा समेत लागू हुनेछ ।

६२.

दान, उपहार, चन्दा आिद ूा

गनर् र सापटी िलनमा ूितबन्धः (१) सरकारी काममा कुनै

ूकारले असर पनर् सक्नेगरी कुनै कमर्चारीले ूदे श सरकारको पूव र् ःवीकृित िवना आफूले वा

आफ्नो पिरवारको कुनै सदःय ारा कसै बाट कुनै ूकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार
ःवीकार गनर् वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बिन्धत व्यिक्तसँग सापटी िलन हुँदैन।

(२) कमर्चारीले कुनै िवदे शी सरकार वा िवदे शी सरकारको कुनै ूितिनिधबाट कुनै
उपहार ूा

हुन आएमा िनजले ूदे श सरकारलाई सो कुराको सूचना िदई िनकासा भए

बमोिजम गनुर् पछर् ।
६३.

कम्पनीको ःथापना गनर्, अन्यऽ नोकरी गनर् वा सेवा गनर् नहुनःे (१) कमर्चारीले कुनै बक,

कम्पनी वा सहकारी सःथा ःथापना वा स ालन गनर् वा अन्यऽ कुनै ूकारको नोकरी गनर्

वा आिथर्क लाभ वा कुनै सुिवधा ूा

गन गरी परामशर्दाता, सल्लाहकार, िवशेष

जुनसुकै है िसयतले सेवा ूदान गन कायर् गनुर् हुँदैन ।

वा

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारीले नेपाल

सरकार तथा ूदे श सरकारको नीित िवपरीत नहुनेगरी सािहित्यक, वै ािनक, कलात्मक,

अनुसन्धात्मक, साःकृितक, मानव कल्याण, परोपकार वा खेलकुद सम्बन्धी कायर् गनर्

सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै कमर्चारीले दे हायको

कायर् गनर् बाधा पुगेको मािनने छै नः(क)

ूचिलत कानून बमोिजम अध्ययन िवदा िलई ःवदे शी वा िवदे शी शैिक्षक सं ःथामा

अध्ययन गदार्को बखत सम्बिन्धत शैिक्षक सं ःथामा कुनै सेवा पु-याउन वा त्यःतो

सं ःथाले लगाएको कुनै कायर् गनर्,
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(ख)

अिख्तयारवालाको ःवीकृित िलई नेपाल सरकार तथा ूदे श सरकारको नीित िवपिरत
नहुने गरी ःवदे श वा िवदे शिःथत कायर्बममा सहभागी हुन, ूवचन िदन वा कायर्पऽ
ूःतुत गनर्,

(ग)

िवभागीय ूमुखको पूव र् ःवीकृित िलई कायार्लय समय बाहेकको समयमा शैिक्षक,
ूाि क वा ूिशक्षण सं ःथामा ूिशक्षण वा अनुसन्धान गनर्,

(घ)

नेपाल सरकार तथा ूदे श सरकार ारा स ािलत वा नेपाल सरकार तथा ूदे श
सरकारको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व वा िनयन्ऽणमा रहेको ूिशक्षण सं ःथामा
कायार्लयको काममा बाधा नपनगरी ूिशक्षण सम्बन्धी कायर् वा अनुसन्धान गनर्,

(ङ)

राि य वा अन्तराि य शैिक्षक, ूाि क वा अनुसन्धानमूलक सं घसं ःथा वा नेपाल
सदःय रा

रहेको क्षेऽीय वा अन्तराि य सं घसं ःथाको सेवा सम्बिन्धत सेवा, समूह,

उपसमूहको लािग उपयोगी हुने दे खी अिख्तयारवालाले िवदा वा काज ःवीकृत
गरे कोमा सम्बिन्धत िनकायमा सेवा गनर्,

(४) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ूदे श लोक सेवा

आयोग वा सावर्जिनक िनकायबाट पदपूितर्का लािग िलइने ूितयोिगतात्मक परीक्षाको

ूिबयामा सं लग्न हुने कमर्चारीले त्यःतो ूिशक्षण कायर्बममा ूिशक्षण िदन र त्यःतो
ूिशक्षण कायर्बममा ूिशक्षण िदएको व्यिक्तले त्यसपिछ एक वषर् सम्म स ालन हुने त्यःतो

परीक्षाको ूिबयामा सं लग्न हुन पाउने छै न ।
६४.

िनवार्चनमा भाग िलन नहुनःे कमर्चारीले कुनै पिन राजनीितक पदको लािग हुने िनवार्चनमा

ु मा भाग िलन, चन्दा िदन वा कसै को लािग मत माग्न वा
भाग िलन, ूचार-ूसार गनर्, जुलस

िनवार्चनमा कुनै ूकारको ूभाव पानर् हुँदैन।

तर ूचिलत कानून बमोिजम मतािधकार ूयोग गनर् बाधा पन छै न ।
६५.

ूदशर्न र हड्ताल गनर् ूितवन्धः (१) कमर्चारीले ूदशर्न गनर्, बन्द हड्तालमा भाग िलन,
थु , छे क्न, बाधा अवरोध गनर्, घेराउ गनर्, दवाव िदन, कलम बन्द गनर्,

अन्य कुनै

तिरकाबाट सरकारी काममा बाधा पु-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 पुयार्एमा त्यःतो कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गरी क्षितपूितर् समेत भराइनेछ ।
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६६.

ूितिनिधत्व गनर्मा ूितबन्धः कमर्चारीले आफूलाई मकार् परे को िवषयमा आफैले वा
वारे स ारा सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारी समक्ष िनवेदन िदन बाहेक अ
समूहको तफर्बाट ूितिनिधत्व गनर् हुँदैन ।

६७.

बहुिववाह गनर् नहुनःे कमर्चारीले बहुिववाह गनर् हुँदैन ।

६८.

यौनजन्य दुव्यर्वहार गनर् नहुनःे कमर्चारीले यौनजन्य दुव्यर्वहार गनुर् हुँदैन ।

६९.

यातना िदन नहुनःे कमर्चारीले कसै लाई पिन यातना िदन नहुने ।

७०.

सम्पि

व्यिक्त वा

िववरण पेश गनुप
र् नः कमर्चारीले ूचिलत कानून बमोिजम तोिकएको अविधिभऽ

आफ्नो सम्पि को िववरण पेश गनुप
र् न छ।
पिरच्छे द -११
सेवाको सुरक्षा
७१.

कमर्चारीको सेवाको सुरक्षाः दे हायका कमर्चारी बाहे क अन्य कुनै पिन कमर्चारीलाई
सफाईको मनािसव मौका निदई ूदे श िनजामती सेवाबाट हटाइने वा बखार्ःत गिरने छै नः-

७२.

(क)

नैितकपतन दे िखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको,

(ख)

भागी प ा नलागेको वा सम्पकर् ःथािपत गनर् सम्भव नभएको पयार्

(ग)

ॅ ाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको ।

(घ)

तीन वषर् वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुनेगरी अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको ।

आधार भएको,

कमर्चारीको बचाउः (१) कमर्चारीले आफ्नो ओहदाको कतर्व्य पालनको िसलिसलामा गरे को
कामको सम्बन्धमा अिख्तयारवालालाई जानकारी निदई िनज उपर मु ा चलाउन सिकने
छै न।
(२) कुनै कमर्चारी बहाल छँदा आफ्नो ओहोदाको कतर्व्य पालनाको िसलिसलामा

गरे को कामको सम्बन्धमा बहाल टु िटसकेपिछ पिन ूदे श सरकारको ःवीकृित नभई िनज

उपर मु ा चल्न सक्ने छै न ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम मु ा चलाउन ूदे श सरकारबाट ःवीकृित िदएमा
िनजको ूितरक्षा ूदे श सरकारले गनछ ।
७३.

कमर्चारीको सेवाका शतर्को सुरक्षाः कुनै कमर्चारी िनयुिक्त हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब र
अन्य सुिवधा सम्बन्धी सेवाका शतर्ह मा ूितकूल असर पनगरी पिरवतर्न गिरने छै न।
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पिरच्छे द - १२
सजाय र पुनरावेदन
७४.

सजायः उिचत र पयार्

कारण भएमा कमर्चारीलाई सजाय िदने अिधकारीले दे हाय

बमोिजमको िवभागीय सजाय गनर् सक्नेछः(क) सामान्य सजायः-

(ख)

७५.

(१)

निसहत िदने ।

(२)

बढीमा पाँच तलव वृि

रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म बढु वा रोक्का गन।

िवशेष सजायः(१) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य नठहिरनेगरी सेवाबाट हटाउने।

(२) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य ठहिरनेगरी सेवाबाट बखार्ःत गन।

निसहत िदनेः कमर्चारीलाई सजाय गन अिधकारीले दे हायको कुनै कसूरको माऽा र अवःथा
अनुसार दफा ७४ को खण्ड (क) उपखण्ड (१) बमोिजमको निसहत िदन सक्नेछः(क) िनजले सम्पादन गरे को काम सन्तोषजनक नभएमा ।

७६.

(ख)

पूव र् ःवीकृित निलई दुई पटकभन्दा बढी कायार्लयमा अनुपिःथत रहेमा ।

(ग)

ूचिलत कानून बमोिजम बरबुझारथ नगरे मा ।

(घ)

ूचिलत कानून बमोिजम पेँकी फछर्यौट नगरे मा ।

(ङ)

मादक पदाथर् सेवन गरी कायार्लयमा उपिःथत भएमा ।

बढीमा पाँच तलव वृि

रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म बढु वा रोक्का गनः कमर्चारीलाई

सजाय गन अिधकारीले दे हायको कुनै कसूरको माऽा र अवःथा अनुसार दफा ७४ को खण्ड

(क) उपखण्ड (२) बमोिजमको बढीमा पाँच तलव वृि

रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म

बढु वा रोक्का गन सजाय गनर् सक्नेछःर् पूरा नगरे मा ।
(क) यो ऐन वा ूचिलत कानूनले तोकेको पदीय दाियत्व िजम्मेवारीपूवक
(ख)

अनुशासनिहन काम गरे मा ।

(ग)

सेवामाहीको पीर मकार् र उजुरी पटकपटक बेवाःता गरे को सम्बन्धमा आफूभन्दा
मािथल्लो अिधकारीले िदएको िनदशन पालना नगरे मा ।
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(घ)

यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा उिल्लिखत आचरण सम्बन्धी कुराह
उल्लं घन गरे मा ।

(ङ)
(च)

व्यवःथापन परीक्षणबाट दे िखएका अिनयिमतता सम्बन्धमा िदएको िनदशन पालना

नगरे मा ।

सेवा ूवाह गन िजम्मेवारी भएको कमर्चारीको जानाजान लापवार्ही र िढलासुःतीको
कारण सेवामाहीलाई हानी पुग्न गएमा ।

७७.

सेवाबाट हटाउने वा वखार्ःत गनः (१) दे हायको कुनै अवःथामा कमर्चारीलाई भिवंयमा
सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य नठहिरनेगरी सेवाबाट हटाउन सिकनेछः-

(क) आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेमा वा बारम्बार बेवाःता गरे मा ।
(ख) राजनीित

दल

वा

दलसँग

आव

सं गठनको

सदःयता

िलएमा,

राजनीितक

िबयाकलापमा सं लग्न भएमा वा अन्य कुनै पिन राजनीितक गितिविधमा भाग

िलएमा।
(ग)

मादक पदाथर्को सेवन गरी कायार्लयको काममा बाधा पुयार्एमा ।

(घ)

पटक पटक अनुशासन र आदे श पालन नगरे मा ।

(ङ)

िवदा ःवीकृित नगराई लगातार नब्बे िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनुपिःथत
रहेमा ।

(च)

िवदा ःवीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेिशक अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमणमा

गएको कमर्चारी त्यःतो अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे को िमितले तीस
िदनिभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर नभएमा ।
(झ)

बहुिववाह गरे मा ।
(२) दे हायको 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 दे िखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहिरएमा ।
(ग)

ॅ ाचार गरे मा ।

(घ) जासुसी ऐन िव
(ङ)

को कसूर गरे को ूमािणत भएमा ।

ःथायी आवासीय अनुमित िलएको वा सोको लािग आवेदन िदएको ूमािणत भएमा ।
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(च) सरकारी सेवामा िनयुक्त हुने वा बहाल रहने उ ेँयले नागिरकता, उमेर वा योग्यता
ढाँटेको ूमािणत भएमा ।

७८.

हािजरी र गयलक ी सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए

तापिन िवदा ःवीकृत नगराई आफ्नो कायार्लयमा अनुपिःथत हुने कमर्चारीलाई सम्बिन्धत

कायार्लय ूमुखले गयल र तलब क ी गनर् सक्नेछ । यसरी गयल भएको अविध सेवा
अविधमा गणना गिरने छै न ।
(२) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई

लगातार नब्बे िदनभन्दा बढी अविध अनुपिःथत हुने कमर्चारीलाई गयल क ी गरी हािजर
गराइने छै न र नब्बे िदनपिछ ूा

ःवीकृत गिरनेछैन ।

िनवेदनका आधारमा कुनै पिन ूकारको िवदा समेत

(३) नब्बे िदनभन्दा बढी अविध गयल क ी गरी हािजर गराएमा वा नब्बे िदन
पिछ

ूा

िदइने छै न र

िनवेदन बमोिजम िवदा ःवीकृत गरे मा त्यःतो हािजरी वा िवदालाई मान्यता

त्यसरी हािजर गराउने वा िवदा ःवीकृत गन पदािधकारीलाई िवभागीय

सजाय गिरनेछ ।
(४)

िवदा

ःवीकृत

नगराई

लगातार

आफ्नो

कायार्लयमा

अनुपिःथत

हुने

कमर्चारीलाई सजाय गदार् नब्बे िदन पूरा भएको भोिल पल्टदे िख लागू हुनेगरी िनणर्य गनुर्
पनछ ।अनुपिःथत रहेको नब्बे िदनको अविध गयल क ी गिरनेछ ।

(५) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको गयल र तलव क ीको िववरण ूदे श
िकतावखानामा पठाउनु पनछ ।
(६) दफा ७७ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोिजम अनुिःथत रहने
कमर्चारीलाई नब्बे िदन पूरा भएको पन्ी िदनिभऽ िवभागीय सजायको लािग कारवाही सु

गनुप
र् न छ ।
७९.

िवभागीय सजाय िदने अिधकारीः (१) कमर्चारीलाई दफा ७४ को खण्ड (ख) बमोिजम
सजायको आदे श िदने अिधकार दे हाय बमोिजमका अिधकारीलाई हुनेछः(क)

अिधकृत एघारौ तह र सोभन्दा मािथको पदमा कायर्रत कमर्चारीलाई ूदे श सरकार,

(ख)

अिधकृत छै ठौदे िख दशौ तहका कमर्चारीलाई िनज कायर्रत िनकायको अिधकृत बा॑ौ
तहको अिधकारी,

(ग)

सहायक तहका कमर्चारीह लाई िनज कायर्रत कायार्लयको िवभागीय ूमुख वा
अिधकृतःतरको कायार्लय ूमुख ।
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(२) दफा ७४ को खण्ड (क) बमोिजमको सजाय िदने अिधकारी तोिकए बमोिजम
हुनेछ।
८०.

िनलम्बन गनः (१) कुनै कमर्चारीको सम्बन्धमा दफा ७७ मा लेिखएको कुनै अिभयोगको
जाँचबुझ गनुर् परे मा जाँचवुझ समा

नहुन्जेलसम्म उक्त कमर्चारीलाई सजायको आदे श िदन

पाउने अिधकारीले िनलम्बन गनर् सक्नेछ ।
तर दे हायको अवःथा नभई साधारणतया िनलम्बन गिरने छै नः
(क) िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा झु ा सबुत ूमाण सं कलन गनर् सक्ने वा
आफ्नो िव

को सबुत ूमाण गायब गनर्

सक्ने सम्भावना दे िखएमा,

(ख) िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा सरकारी हानी नोक्सानी हुने सम्भावना
दे िखएमा, वा

(ग)

सरकारी कामको िसलिसलामा गरे को कामको सम्बन्धमा अदालतमा सरकारबादी मु ा
दायरभएको दे िखएमा ।
(२) कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बखार्ःत गन अिभयोगको सूचना िदनुको

साथै िनजलाई सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले िनलम्बन समेत गनर् सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम कुनै कमर्चारीलाई िनलम्बन गदार् साधारणतः साठी
िदनभन्दा बढी गिरने छै न । सो अविधिभऽै कमर्चारी उपरको कारवाही िकनारा लगाउनु

पनछ । कुनै असाधारण अवःथा परी उक्त अविधिभऽ कारवाही िकनारा लगाउन नसिकने
भै िनलम्बनको अविध बढाउनु परे मा 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 दे िखने फौजदारी अिभयोगमा मु ा दायर

भएमा त्यःतो कमर्चारी ःवतः िनलम्बन भएको मािननेछ ।
८१.

िनलम्बनको समाि ः कुनै कमर्चारी आफ्नो पदमा पुनः ःथािपत भएमा वा दफा ८० को
उपदफा (३) र (४) बमोिजमको अविध पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बखार्ःत
गिरएमा िनजको िनलम्बन समा

८२.

हुनेछ ।

सफाई पेश गन मौका िदनुपनः (१) िवभागीय सजाय िदन पाउने अिधकारीले कुनै
कमर्चारीलाई सजाय िदने आदे श िदनुभन्दा अिघ कारवाही गनर् लािगएको कारणको उल्लेख
गरी सो कमर्चारीलाई कम्तीमा सात िदनको म्याद िदई आफ्नो सफाई पेश गन मौका िदनु
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 खुलाउनु
पनछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम सफाइको मौका िदइएकोमा सम्बिन्धत कमर्चारीले पिन
म्यादिभऽ आफ्नो सफाई पेश गनुर् पनछ र यसरी पेश हुन आएको सफाईलाई सम्बिन्धत
अिधकारीले गम्भीरतापूवक
र् िवचार गनुर् पनछ ।
(४) िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले आवँयक ठानेमा ःवयं वा

कुनै अन्य अिधकृत ारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।जाँचबुझ गन अिधकृतले तोिकएको
कायर्िविधको पालन गनुर् पनछ ।
८३.

िवशेष सजायको आदे श िदनुभन्दा पिहले सजाय ूःताव गनुप
र् नः िवशेष सजायको आदे श
िदनुभन्दा पिहले िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले दफा ८२ बमोिजम
सफाई पेश गनर् िदइएको म्यादिभऽ सफाई पेश नगरे मा वा पेश हुन आएको सफाई
सन्तोषजनक नभएमा त्यःतो कमर्चारीलाई िदन लािगएको ूःतािवत सजाय िकन निदनु भनी
त्यस सम्बन्धमा कम्तीमा पन्ी िदनको म्याद िदई ःप ीकरण माग्नु पनछ ।

८४.

ूदे श लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनुपनः कमर्चारीले दफा ८३ बमोिजम िदएको
ःप ीकरण सन्तोषजनक नभई त्यःतो कमर्चारीलाई सजाय गनुप
र् न दे िखएमा िवभागीय
सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले सो कमर्चारीलाई िदन लािगएको सजाय ूःताव गरी
ूदे श लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनु पनछ ।

८५.

ु ाइ सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने
सुनव
अिधकारीले िदएको दफा ७४ बमोिजमको िवशेष सजायको आदे श उपर उच्च अदालतमा
पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बाहे क यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने
अिधकारीले िदएको दफा ७४ बमोिजमको सामान्य सजायको आदे श उपरको पुनरावेदन
सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
(३) यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजाय िदने अिधकारीले दफा ७४ बमोिजम
सेवाबाट अवकाश िदएको िवभागीय सजायको आदे श सुनी पाएको वा त्यसको सूचना
तामेल भएको िमितले पैतीस िदनिभऽ सम्बिन्धत व्यिक्तले पुनरावेदन िदन सक्नेछ ।
तर सम्बिन्धत पक्षको काबू बािहरको पिरिःथितले गदार् म्याद गुिळएकोमा 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 गरे को कारवाहीमा ताित्वक असर नपन

सानोितनो ऽुटीबाट िनणर्यमा असर पन छै न ।
८७.

सजायको अिभलेखः (१) कुनै कमर्चारी उपर िवभागीय सजाय गिरएमा सम्बिन्धत कायार्लयले
सोको अिभलेख राखी आफ्नो तालुक िवभाग वा

िनकाय, सेवा समूह स ालन गन मन्ऽालय

वा िनकाय र ूदे श िकतावखानामा समेत पठाउनु पनछ ।
(२) सेवा, समूह वा उपसमूह स ालन गन मन्ऽालय वा िनकायले आफूले सेवा
स ालन गन सेवा, समूह, उपसमूहका ूत्येक कमर्चारीको अिभलेख राख्नु पनछ ।
पिरच्छे द - १३
िविवध
८८.

चेतावनी िदन सिकनेः कुनै िनजामती कमर्चारीले दे हायको कुनै काम गरे मा सुपरीवेक्षकले
कारण खोली चेतावनी िदन सक्नेछ र सोको अिभलेख सम्बिन्धत कमर्चारीको व्यिक्तगत
िववरण फाइलमा राख्नेछः(क) समयपालन नगरे मा,
(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफुभन्दा मािथको कमर्चारीले िदएको आदे श
पालन नगरे मा, वा
(ग)

कायार्लय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा िढलासुःती गरे मा ।

(घ)

सेवामाहीलाई िश , मयार्िदत र सहयोगी ब्यवहार नगरे मा वा अनावँयक है रानी
िदएमा।

८९.

कमर्चारीले पाउने िवदाः (१) कमर्चारीले दे हायका िवदाह
(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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तोिकए बमोिजम पाउने छनः-

(ज)

असाधारण िवदा
(२) नेपाल ःवाःथ्य सेवाको कमर्चारीले उपदफा (१) बमोिजमका िवदा बाहे क

तोिकए बमोिजमको स ा िवदा समेत पाउनेछन ।
(३) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५३ बमोिजमको

सिमितबाट बाँडफाड गिरएको बाहे क िनजी ूयासमा अध्ययन गनर् जाने कमर्चारीलाई तलबी
अध्ययन िवदा िदइने छै न ।
९०.

वेतलवी िवदाः (१) कुनै कमर्चारीको पित वा प ी िवदे श िःथत नेपाली राजदुतावास वा कुनै
िनयोगमा खिटई गएमा त्यःतो कमर्चारीले तोिकए बमोिजम वेतलवी िवदा पाउनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िवदाको अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने
छै न।

९१.

भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत भएका कमर्चारीले

पाउने सुिवधाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ७४ को
खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोिजम सेवाबाट बखार्ःत भएको कमर्चारीले दफा ४४

बमोिजमको सं चयकोषको रकम,

दफा ४७ बमोिजमको योगदानमा आधािरत िनवृि भरण

कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये आधा रकम र दफा ४५ बमोिजमको िवमा रकम बाहे क

अन्य कुनै सुिवधा पाउने छै न ।

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 ूदे श िनजामती सेवाबाट अवकाश ूा

व्यिक्तको मृत्यु भई

िनजको हकवालाले कुनै सुिवधा पाउने भएमा र त्यःतो सुिवधा पाउने व्यिक्तले ःथायी
आवासीय अनुमित पाएको भएमा त्यःतो व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजमको रकम बाहेक

अन्य सुिवधा पाउने छै न ।

(३) ूदे श िनजामती सेवामा समायोजन भएर अवकाश भई िनवृ भरण पाइरहेको
कमर्चारीले ःथायी आवासीय अनुमित िलएको ूमािणत भएमा िनवृि भरण पाउने छै न ।
९२.

आयकर छु ट हुनःे ूदे श िनजामती सेवाबाट अलग भएपिछ कमर्चारी वा िनजको पिरवारले

भ ुक्तानी पाउने योगदानमा आधािरत िनवृि भरण, उपचार खचर्, िवमा र सि त िवदा वापतको

रकममा आयकर लाग्ने छै न ।
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९३.

अिधकार ूत्यायोजनः (१) ूदे श सरकारले यस ऐन बमोिजम आफूलाई ूा

अिधकार ूदे श

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

रे खदे खमा रही ूयोग गन गरी िनजले आफू मातहतका कमर्चारीलाई ूत्यायोजन गनर्
सक्नेछ।
तर िवभागीय सजाय गन सम्बन्धी अिधकार ूत्यायोजन गनर् पाइने छै न ।
९४.

व्यवःथापन परीक्षणः (१) ूदे श लोक सेवा आयोगको कायर्क्षेऽिभऽका िवषयह
मन्ऽालयले ूदे श सरकारका िविभ

बाहेक

िनकायह मा कायर्रत कमर्चारीले ूचिलत कानून

पालना गरे नगरे को सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गरी व्यवःथापन परीक्षण
गनछ । िनदशन िदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्या न गरी आवँयकता

अनुसार िनदशन िदन तथा कुनै कमर्चारी उपर िवभागीय कारवाही गनुप
र् न दे िखएमा िवभागीय
कारबाही गनर् सम्बिन्धत अिधकारीलाई िसफािरस गनर् सक्नेछ ।
(३) मन्ऽालयले ूत्येक आिथर्क वषर् समा

भएको िमितले एक सय वीस िदनिभऽ

ूदे श सरकारमा वािषर्क ूितवेदन पेश गनछ ।
९५.

कमर्चारीको नोकरी थामी िदन कर नलाग्नेः कुनै कमर्चारीले दफा ७४ बमोिजम िवशेष
सजाय पाएकोमा पुनरावेदन परी िनजको सेवा पुनःःथािपत हुने भएमा सो िनणर्यको सूचना

पाएको िमितले नब्बे िदनिभऽ कमर्चारी सम्बिन्धत कायार्लयमा उपिःथत हुन नआएमा
िनजको नोकरी थामी िदन कर लाग्ने छै न ।
९६.

ूदे श िनजामती सेवामा पुनः कायम भएमा पाउने सुिवधाः (१) कुनै कमर्चारीलाई ूदे श
िनजामती सेवाबाट दफा ७४ बमोिजम िवशेष सजाय भएकोमा सो सजाय अदालतबाट बदर

भई िनज सेवामा पुनः कायम भएमा त्यःतो कमर्चारीले सेवाबाट अवकाश िदइएको,
हटाइएको वा बखार्ःत गिरएको िमितदे िख सेवामा पुनः कायम भएको िमितसम्मको बाँकी
तलब, भ ा, चाडपवर् खचर् र तलव वृि

पाउने भए सो समेत पाउनेछ।

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई

लगातार नब्बे िदन वा सो भन्दा बढी समयसम्म अनुिःथत भएको कारणले सेवाबाट

हटाइएको कमर्चारी अदालतको आदे शबाट सेवामा पुनःवहाली भएमा अनुपिःथत भएको
िमितदे िख अदालतबाट पुनःवहाली भई हािजर भएको अिघल्लो िदनसम्मको तलव, भ ा र
चाडपवर् खचर् पाउने छै न ।
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तर सो अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने छ ।
९७.

ूदे श िनजामती कमर्चारी युिनयनः (१) कमर्चारीले यस ऐनको अधीनमा रही एउटा ूदे श
िनजामती आिधकािरक कमर्चारी युिनयन गठन गनर् सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको ूदे श िनजामती कमर्चारी युिनयनमा कायार्लय ूमुख

भई काम गनुप
र् न बाहे कका अिधकृतःतर सात तहसम्मका ःथायी िनजामती कमर्चारीह
आव

हुन सक्नेछन् ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको ूदे श िनजामती कमर्चारी युिनयनको िनवार्चन ूत्येक

तीन वषर्मा गिरनेछ ।
(४) ूदे श िनजामती कमर्चारी युिनयनले कमर्चारीह को सामूिहक हक िहतको
सं रक्षण तथा सं व र्नका लािग सामूिहक सौदावाजी तथा सामािजक सम्वादमा सहभागी हुन
पाउने छ ।
(५) ूदे श िनजामती सेवामा सुधार, सेवा ूवाहको ूभावकािरता अिभवृि

र नीित

तथा मापदण्ड िनमार्ण, गुनासो व्यवःथापन तथा िनजामती सेवाका समःयालाई समाधान गनर्
सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गनुर् ूदे श िनजामती कमर्चारी युिनयनको कतर्व्य हुनेछ ।
(६) ूदे श िनजामती सेवालाई तटःथ, मयार्िदत, ॅ ाचारमुक्त, अनुशािसत, जनमुखी,

पिरणाममुखी र व्यवसाियक बनाउन िबयाशील हुन ु ूदे श िनजामती कमर्चारी युिनयनको
िजम्मेवारी हुनेछ।
(७) एउटै व्यिक्त दुई कायर्कालभन्दा बढी ूदे श िनजामती कमर्चारी युिनयनको
पदािधकारी वा सदःय हुन पाउने छै न ।

(८) ूदे श िनजामती कमर्चारी युिनयनको िनवार्चन र दतार् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा
तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
(९) ूदे श िनजामती कमर्चारी युिनयनमा सं लग्न पदािधकारीको आचरण तोिकए
बमोिजम हुनेछ ।
९८.

ु ाईः (१) कमर्चारीले यस ऐन वा ूचिलत कानून
कमर्चारीह को पीरमकार्, गुनासो र सुनव
बमोिजम अन्यऽ उजूरी वा पुनरावेदन गनर् पाउने व्यवःथा भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस

ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम ूदान गिरएका सेवा, शतर्, सुिवधा र कमर्चारीसँग
सरोकार राख्ने जुनसुकै िवषयमा आफुलाई मकार् परे कोमा सम्बिन्धत िनकायलाई जानकारी

गराउँदा समेत कुनै कारवाही नभएमा िनजले आफूलाई परे को पीरमकार् तथा गुनासो
मन्ऽालयमा तोिकए बमोिजम राख्न सक्नेछ।
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ु ाई सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए
(२) कमर्चारीह को पीर, मकार्, गुनासो र सुनव
बमोिजम हुनेछ ।
९९.

कमर्चारी कल्याण कोषको ःथापना र स ालनः (१) ूदे श ि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 हुनेछ ।
१००. बरबुझारथ गनुप
र् नः कुनै कमर्चारीले आफूले बुझाउनु पन नगदी, िजन्सी वा कागजात
तोिकएको म्यादिभऽ सम्बिन्धत कमर्चारीलाई बुझाई िदनु पनछ र सो बुझ्नु पनले पिन सोही
म्यादिभऽ बुझी िलनु पनछ ।
१०१. िनयम बनाउने अिधकारः यस ऐन कायार्न्वयनको लािग ूदे श सरकारले िनयम बनाउन
सक्नेछ ।
१०२. समायोजन भएका कमर्चारी सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा

लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवा र ःवाःथ्य

सेवाबाट ूदे श िनजामती सेवामा समायोजन भएका कमर्चारीलाई कमर्चारी समायोजन ऐन,
२०७४ र सं घीय िनजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएका सुिवधाह
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सोही बमोिजम हुनेछ ।

अनुसूची - 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 ूा

हुने सेवा सुिवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुिनि त गद

व्यवसाियक, अनुशािसत र मयार्िदत ःथानीय सेवाको गठन, स ालन र सेवाको शतर् सम्बन्धी
व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकाले,
नेपालको सं िवधान बमोिजम सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पिरच्छे द–१
ूारिम्भक
१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ःथानीय सेवा ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हुनेछ ।

२.

पिरभाषाः िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस ऐनमा,(क) “अिख्तयारवाला” भ ाले दफा १२ बमोिजम िनयुिक्त गन अिधकारी सम्झनुपछर्।
(ख) “कमर्चारी” भ ाले ःथानीय सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यिक्त सम्झनु पछर्।
(ग) “ूमुख ूशासकीय अिधकृत” भ ाले गाउँकायर्पािलका र नगरकायर्पािलकाको ूमुख
ूशासकीय अिधकृत पछर्।

(घ) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयम वा नेपाल
सरकारले नेपाल राजपऽमा सूचना ूकाशन गरी जारी गरे को आदे शमा तोिकएको वा
तोिकए बमोिजम सम्झनु पछर् ।
(ङ) “नैितक पतन” भ ाले जालसाजी, िकत, ठगी, लागूऔषध कारोवार, मुिा िनमर्लीकरण,
पुराताित्वक वःतु बेचिवखन, मानव बेचिवखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जवरजःती
करणी, चोरी वा आगजनी जःता अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई सम्झनु
पछर् ।
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(च) “पिरवार” भ ाले कमर्चारीसँग बःने तथा िनज आफैले पालन पोषण गनुप
र् न पित, प ी,
ु , अिववािहत धमर्पऽ
ु ी, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा
छोरा, अिववािहत छोरी, धमर्पऽ
सम्झनु पछर् र सो शब्दले िनजको बाजे, बज्यै र सासू, ससुरालाई समेत जनाउँछ ।

(छ) “ूदे श िकतावखाना” भ ाले ःथानीय कमर्चारीको अिभलेख राख्ने कायार्लय सम्झनु
पछर्।
(ज) “ःथानीय सेवा” भ ाले दफा ४ बमोिजम गिठत ःथानीय सेवा सम्झनु पछर् ।
(झ) “मन्ऽालय” भ ाले कमर्चारी ूशासन हेन ूदे शको मन्ऽालय सम्झनु पछर् ।
ु ले कुनै शतर् तोकी वा नतोकी सो
(ञ) “ःथायी आवासीय अनुमित” भ ाले िवदे शी मुलक
ु मा ःथायी
मुलक

पले बसोबासगनर् पाउनेगरी नेपाली नागिरकलाई उपलब्ध गराएको

डाइभरिसटी इिममेन्ट िभसा (िड.भी., परमानेन्ट रे िजडे न्ट िभसा (िप.आर.) वा मीन
काडर् सम्झनु पछर् र सो शब्दले नेपाली नागिरकलाई िवदे शमा ःथायी

पमा बसोबास

गनर् िदइएको जुनसुकै नामको ःथायी आवासीय अनुमितलाई समेत जनाउँछ ।

(ट) “ःथायी पद” भ ाले योगदानमा आधािरत िनवृि भरण पाउने र म्याद नतोिकएको
ःथानीय सेवाको पद सम्झनु 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

सं घीय िनजामती सेवा र ूदे श िनजामती सेवाका िस ान्तह लाई मागर्दशर्कको

पमा

िलनुपनछ।
पिरच्छे द- २

ःथानीय सेवाको गठन
४.

ःथानीय सेवाको गठनः (१) ःथानीय तहले दे हाय 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
भवन,

आवास,

इिन्जिनयिर

समूहका कमर्चारीले गोरे टो, घोडेटो, पुल, झोलुं गे पुल,

खानेपानी,

सरसफाई,

िसं चाई,

ु
िव त

र

अन्य

िसिभल

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) पशुपन्छी 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) पशुपन्छी 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 हुनेछ ।
५.

सेवाका तहः (१) ःथानीय सेवामा दे हाय बमोिजमका तहह

रहनेछनः-

अिधकृतःतरः

सहायक अिधकृतःतरः

सहायकःतरः

तहिविहनः

सात तह

छै ठ तह

पाच तह

छै ठ ःतर

चतुथर् तह

पाँचौःतर

आठ तह
नव तह

चतुथःर् तर

दश तह

तृतीयःतर

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

छन् ।
६.

कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या नः (१) ःथानीय तहले ःवीकृत
गरे को सं गठनको कायर्िववरणको आधारमा ूत्येक सं गठनको ूमुखले सं गठनका 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 गराउनु

पनछ ।
(३)

उपदफा

सम्बिन्धत सुपरीवेक्षकले

(२)

बमोिजम

उपलब्ध

गराइएको

कायर्िववरणको

आधारमा

मातहतका कमर्चारीसँग कायर्सम्पादन सम्झौता गरी काममा

लगाउन सक्नेछ । कायार्लय ूमुख र आयोजना ूमुखसँग भने अिनवायर्
सम्झौता गनुर् पनछ ।
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पमा कायर्सम्पादन

(४) सुपरीवेक्षकले ूत्येक वषर् आफू मातहतका कायर्सम्पादन सम्झौता गरे को
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", पचासदे िख चौह र ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "सन्तोषजनक",
पचह रदे िख उनानव्वे ूितशतसम्म ूगित भएकोमा "उ म" र नब्बे ूितशतदे िख मािथ
ूगित भएकोमा "अत्यु म" ःतरको ूगित मािननेछ ।
(७) सुपरीवेक्षकले गरे को मूल्या न िच
ूमुख समक्ष िनवेदन िदन सिकनेछ। यसरी ूा

नबुझेमा पुनरावलोकनको लािग कायार्लय
िनवेदनका आधारमा कायार्लय ूमुखले

पुनरावलोकन गरी सोको जानकारी सुपरीवेक्षक र सम्बिन्धत कमर्चारीलाई िदनुपन छ ।
(८) कायर्िववरण, कायर्सम्पादन सम्झौता र कायर्सम्पादन मूल्या न सम्बन्धी अन्य
व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
पिरच्छे द-३

ःथानीय सेवाको पदपूितर्
७.

दरबन्दी सृजनाः (१) ःथानीय सेवामा रहने पदह को दरवन्दी तोिकए बमोिजम सृजना
हुनेछ।
(२) ःथानीय तह अन्तगर्तको कुनै कायार्लय ःथापना गदार् सं गठन सं रचना वा
दरबन्दी िनधार्रण गनर् वा त्यःतो सं गठन सं रचना वा दरबन्दीमा पुनरावलोकन वा हेरफेर

गनर् सम्बिन्धत कायार्लयले सं गठन तथा व्यवःथापन सवक्षण गनुर् पनछ ।

(३) उपदफा (२) बमोिजम सवक्षण गदार् कायार्लयको कायर् ूकृित र कायर्बोझ
िव ष
र् न कारण, औिचत्य र उपलब्ध
े ण गरी दरबन्दी सृजना, पुनरावलोकन वा हेरफेर गनुप
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 ूदे श िकतावखानामा पद दतार् गरी सोको जानकारी
िनजामती िकतावखानामा समेत िदनु पनछ ।

(६) उपदफा (५) बमोिजम ूदे श िकतावखानामा पद दतार् भएपिछ माऽ त्यःतो
पद पूितर् गनर् सिकनेछ ।
(७)

अःथायी

ूकृितका

आयोग,

सिमित,

िनकाय,

सिचवालय

वा

िकिसमका कायार्लयमा ःथायी दरबन्दी सृजना गिरने छै न ।
८.

ःथानीय सेवाको पदपूितर्ः (१) ःथानीय सेवाको बा॑ौ तहको पदमा दफा २८ बमोिजम र
दे हायका तहका पदह

दे हाय बमोिजम पूितर् गिरनेछःअन्तर सेवा

ूितयोिगतात्मक

खुला

पद

परीक्षा ारा

ूितयोिगता ारा

बढुवा ारा
आन्तिरक

ूितयोिगतात्मक
परीक्षा ारा

s
v
u
3
ª

जुनसुकै

सहायक चतुथर्
तह

सहायक पाँचौ तह
सहायक अिधकृत
छै ठौ तह

अिधकृत सातौ
तह

अिधकृत आठौ
तह

ज्ये ता ारा

१००%

-

-

-

७०%

-

-

३०%

-

-

-

१००%

७०%

-

१०%

२०%

-

-

-

१००%

r

अिधकृत नवौ तह

-

१०%

२०%

७०%

5

अिधकृत दशौ तह

-

-

-

१००%

-

१०%

२०%

७०%

h

अिधकृत एघारौ
तह

(२) उपदफा (१) बमोिजमको बढु वा ारा हुने पदपुितर्का लािग ूदे श िभऽका

ःथानीय तहमा एक तह मुनी कायर्रत दफा .... बमोिजम न्यूनतम सेवा अविध पुगक
े ा

कमर्चारीह

माऽ उमेदवार हुन सक्नेछन ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दे हायको अवःथामा िरक्त

भएको पद दे हाय बमोिजम पूितर् गिरनेछः
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(क)

ज्ये ता ारा हुने बढु वा र अन्तर सेवाका लािग छु

ाइएको सबै वा केही पदमा

सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूितर् हुन नसक्ने भएमा जुन वषर्को लािग त्यःतो पद

(ख)

छु

ाइएको हो सोही वषर्को त्यःतो पद आन्तिरक ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा, र

यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन अिधकृत सातौ तहको पदमा
बढु वाको लािग छु

ाइएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूितर्

हुन नसक्ने भएमा जुन वषर्को लािग त्यःतो पद छु

ाइएको हो सोही वषर्को त्यःतो

पद खुल्ला ूितयोिगतात्मक पिरक्षा ारा।
(४) यस दफा बमोिजम पदपूितर्का लािग पदसं ख्या िनधार्रण गरी ूदे श लोक सेवा
आयोगले िव ापन गनछ ।
(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ःथानीय सेवालाई

समावेशी बनाउन खुल्ला ूितयोिगता ारा पूितर् हुने 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 सुिवधा एक व्यिक्तले सेवा अविधभरमा
एक पटक माऽ िलन पाउनेछ ।
(७) यस दफामा अन्यऽ जुन सुकै कुरा लेिखएको भए तापिन एउटै व्यिक्त

एकभन्दा बढी समूहबाट आरक्षणको सुिवधा िलन पाउने अवःथा रहेछ भने िनजले त्यःता
समूहह

मध्येबाट रोजेको कुनै एउटा समूहबाट आरक्षणको सुिवधा िलन सक्नेछ ।

तर मिहला उम्मेदवारको हकमा मिहला समूहबाट आरक्षण सुिवधा िलएकै आधारमा

आफूसँग सम्बिन्धत समूहबाट आरक्षण सुिवधा िलन बाधा परे को मािनने छै न ।

(८) यस ऐन तथा ूचिलत कानूनमा अन्यऽ जुन सुकै कुरा लेिखएको भएता पिन

यस दफा बमोिजमको आरक्षण सुिवधा ःवदे शी सरकारी वा सामुदाियक वा ूचिलत कानूनमा

तोिकए बमोिजमको "क" र "ख" ौे णी बाहे कको सं ःथागत िव ालयबाट माध्यिमक तथा
उच्चमाध्यिमक िशक्षा पूरा गरे को उम्मेदवारले माऽ ूा

गनछ ।

(९) यस दफा बमोिजम अपांगता भएका व्यिक्तको समूहबाट आरक्षण पाउन
सम्बिन्धत उमेदवारले परीक्षाका लािग बुझाउने आवेदनसं गै नेपाल सरकारले तोकेको
मेिडकल बोडर्बाट ूा

तोिकएको ःतरको अपांगताको ूमाणपऽ पेश गनुर् पनछ ।

(१०) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन अपा ता भएको

व्यिक्तको लािग आरिक्षत पदमा कुनै खास ूकृितको कामको लािग तोिकए बमोिजमका
287

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

पुनरावलोकन गनुप
र् न छ ।

(१२) उपदफा (५) बमोिजमको ूितशत बमोिजम पद सङ्ख्या िनधार्रण गदार् कुनै
िववाद आएमा ूदे श लोक सेवा आयोगको िनणर्य अिन्तम हुनछ
े ।
(१३) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै 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 गनुप
र् न छै न ।

(१४) उपदफा (१) बमोिजमको अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पदपूितर् हुने पदमा

लोक सेवा आयोग वा ूदे श लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयुक्त भएको सं घीय

िनजामती सेवा, ूदे श िनजामती सेवा वा ःथानीय सेवाको कमर्चारी र कमर्चारी समायोजन
ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवाबाट सं घ, ूदे श वा ःथानीय तहमा समायोजन भएको
जुनसुकै सेवा समूहको एक ौे णी मुनीको पद वा एक ौे णी मुनीको पद सरहको तहको

पदमा दफा .... बमोिजमको सेवा अविध पूरा गरे को र बढु वा हुने पदको लािग तोिकएको

न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरे को कमर्चारी माऽ उम्मेदवार हुन सक्नेछ।

(१५) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१)

बमोिजम खुला र अन्तर सेवा ूितयोिगता ारा पूितर् हुने पदमा िनलम्वन भएको कमर्चारी

िनलम्वन भएको अविधभर र दफा ... बमोिजम िवभागीय कारवाहीमा परे का कमर्चारी

कारवाहीमा परे को अविधभर सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छै न ।

(१६) कमर्चारीले गनुप
र् न कामको लािग कुनै पिन व्यिक्तलाई ज्यालादारी वा
करारमा िनयुिक्त गनर् पाइने छै न ।
तर ःथानीय ःवाःथ्य सेवाको कुनै िचिकत्सक वा ःवाःथ्यकमीर् अध्ययन वा
असाधारण िवदामा रहेको कारण ःवाःथ्य सेवा ूवाह गनर् किठनाइ परे मा ः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 हुनेछ।
288

९.

पदपूितर्का लािग माग गनः (१) ःथानीय सेवाको कुनै पद िरक्त भएमा ूदे श लोक सेवा
आयोगले िव ापन गन िमितभन्दा कम्तीमा एक मिहना अिघ गाउ कायर्पािलका वा नगर
कायार्पािलकाले पदपूितर्का लािग ूदे श लोक सेवा आयोगमा पुग्ने गरी माग पठाउनु
पनछ ।

(२) गाउ कायर्पािलका वा नगर कायार्पािलकाले ःथानीय सेवाको पदपूितर्का लािग
माग गदार् सो अविधसम्म िरक्त हुन आएका पद र सो आिथर्क वषर्िभऽ अिनवायर्
अवकाशबाट िरक्त हुने 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 हुनेछ ।
१०.

पदपूितर्मा बन्दे जः ःथानीय सेवाको कुनै पदमा यस ऐनमा व्यवःथा भए दे िख बाहेक अन्य

११.

ूदे श लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयुिक्त हुनःे खुला ूितयोिगता, अन्तर सेवा

कुनै पिन तिरकाबाट पदपूितर् गिरने छै न ।

ूितयोिगतात्मक परीक्षा र आन्तिरक ूितयोिगतात्मक परीक्षा ारा पूितर् हुने पदमा ूदे श
लोक सेवा आयोगको िसफािरसमा िनयुिक्त गिरनेछ।

तर यो ऐन ूारम्भ भएपिछ ूदे श लोक सेवा आयोगको गठन नभएसम्म यसरी पूितर्

हुने पदमा गाउँ कायर्पािलका वा नगर कायर्पािलकाले पठाएको मागका आधारमा लोक सेवा

आयोगको िसफािरसमा िनयुिक्त गिरनेछ ।
१२.

िनयुिक्त र पदःथापनः (१) ःथानीय सेवाको अिधकृतःतरको पदमा गाउपािलकाको अध्यक्ष
वा नगरपािलका ूमुखले

िनयुिक्त गनछ र त्यःतो िनयुिक्तको सूचना ःथानीय राजपऽमा

ूकाशन गनछ।
(२) ःथानीय सेवाको सहायकःतरका पदमा ूमुख ूशासकीय अिधकृतले िनयुिक्त
गनछ
(३) ःथानीय कमर्चारीको पदःथापन गदार् ूदे श लोक सेवा आयोग वा बढु वा
सिमितले िसफािरस गरे को अिन्तम एकमु

योग्यता सूचीको योग्यताबमका आधारमा

गिरनेछ।
(४) ःथानीय कमर्चारीको पदःथापन सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए वमोिजम
हुनेछ।
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१३.

व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल): ःथानीय सेवामा िनयुिक्त भएका कमर्चारीले िनयुिक्त भएको

एक मिहनािभऽ आफ्नो व्यिक्तगत िववरण तयार गरी कायर्रत गाउँ कायर्पािलका वा नगर

कायर्पािलकामा पेश गनुर् पनछ । त्यःतो व्यिक्तगत िववरण सम्बिन्धत ूमुख ूशासकीय
अिधकृतले

ूा

गरे को पन्ी िदनिभऽ ूदे श िकतावखानामा पठाउनु पनछ। ूदे श

िकतावखानाले व्यिक्तगत िववरण ूा

भएको िमितले पन्ी िदनिभऽ दतार् गरी अिभलेख

राख्नेछ ।
ःपि करणः- यस दफाको ूयोजनको लािग "व्यिक्तगत िववरण (िसटरोल)" भ ाले
कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण अिभलेख गन गरी नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको

ढाँचाको अिभलेखलाई सम्झनु पदर्छ ।
१४.

उम्मेदवार हुनको लािग अयोग्यताः (१) दे हायको व्यिक्त ःथानीय सेवाको पदमा उम्मेदवार
हुन सक्ने छै नः(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, सं घीय िनजामती सेवा, ूदे श िनजामती सेवा वा ःथानीय सेवाको वहालवाला
कमर्चारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छै न ।
(घ) भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत गिरएको,

(ङ) गैरनेपाली नागिरक,
(च) नैितकपतन दे िखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको, र
(छ) िवदे शी ःथायी आवासीय अनुमित ूा
१५.

गरे को ।

पदािधकार र िजम्मेवारीः (१) दे हायको 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 मुकायम भई काम गरे को अविधभर ।

(च)

काजमा खिटएको अविधभर

।

(२) दे हायको अवःथामा बाहेक कुनै कमर्चारीलाई िजम्मेवारी निदई साठी िदनभन्दा

बढी अविधसम्म राख्न सिकने छै नः(क)

लामो िवदामा रहेकोमा ।

(ख)

िनलम्बन भएकोमा ।
(३) उपदफा (२) िवपिरत कुनै कमर्चारीलाई पदीय िजम्मेवारी निदई राखेमा

िजम्मेवारी िदई काममा लगाउनु पन दाियत्व भएको पदािधकारीलाई िवभागीय कारबाही
हुनेछ।
१६.

शपथमहणः पिहलो पटक िनयुिक्त भई आफ्नो कायर्भार सम्हाल्नु अिघ ूत्येक कमर्चारीले
सम्बिन्धत गाउपािलका तथा नगरपािलकाले तोके बमोिजम शपथ महण गनुर् पनछ ।

१७.

परीक्षणकालः (१) ःथानीय सेवाको पदमा िनयुिक्त गदार् एक वषर् परीक्षणकालमा रहने गरी
गिरनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको परीक्षणकालमा िनजको काम सन्तोषजनक नभएमा
िनजको िनयुिक्त बदर गनर् सिकनेछ ।
(३) परीक्षणकालमा िनयुिक्त बदर नगिरएका कमर्चारीको िनयुिक्त परीक्षणकाल
समा

भएपिछ ःवतः सदर भएको मािननेछ ।
तर सरकारी सेवामा एक पटक परीक्षण काल पूरा गरे को कमर्चारीलाई पुनः

परीक्षण कालमा रािखने छै न ।
१८.

कायम मुकायम र िनिम ः (१) कायार्लय ूमुखको पद िरक्त भएमा वा त्यःतो पदमा

बहालवाला कमर्चारी पन्ी िदनभन्दा बढी समयसम्म िबदामा बसेमा, िवदा ःवीकृत नगराई

सात िदनभन्दा बढी अविध कायार्लयमा अनुपिःथत भएमा वा ूचिलत कानून बमोिजम

िनलम्बनमा रहेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लािग समान तहको वा बढु वाको
लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक तह मुिनको कमर्चारीलाई बढीमा छ मिहनाको

लािग कायम मुकायम मुकरर गनर् सिकनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम कुनै पदमा कायम मुकायम मुकरर गिरसकेपिछ सोही

कमर्चारीलाई पुनः सोही पदमा कायम मुकायम मुकरर गनर् सिकने छै न ।
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(३) उपदफा (१) िवपिरत कुनै कमर्चारीलाई कायम मुकायम मुकरर गरे मा िनजले

सो पदमा रहँदा खाइपाई आएको तलव, भ ा र अन्य सुिवधा वापतको रकम कायम
मुकायम मुकरर गन पदािधकारीबाट असुल उपर गिरनेछ ।
(४) कुनै कायार्लयको ूमुख कुनै कारणले कायार्लयमा अनुपिःथत भएमा िनज
मातहतको दरबन्दीिभऽको वा िरक्त दरबन्दीमा काजमा खिटएको कमर्चारीमध्ये िनकटतम
विर

कमर्चारीले िनजको िनिम

जनाई दै िनक कायर् स ालन गनुर् पनछ ।

ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “दै िनक कायर् स ालन” भ ाले आिथर्क

दाियत्व पन कायर्, अधर् न्याियक ूकृितको कायर् र कायार्लय ूमुखले आफैले गनुप
र् न भनी
तोकेका कायर् बाहेक त्यःतो पदले दै िनक

पमा सम्पादन गनुप
र् न सामान्य ूशासिनक कायर्

सम्झनु पछर् ।

पिरच्छे द-४
िजम्मेवारी र उ रदाियत्व
१९.

कायार्लय ूमुखको िजम्मेवारीः कायार्लय ूमुख दे हायका िवषयमा िजम्मेवार हुनपु न 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 िढलासुःती, अिनयिमतता, अनुशासनहीनता र लापवार्ही हुन निदने,
(घ) सेवा ूवाहको लािग आवँयक ॐोत साधनको व्यवःथा िमलाउने,
(ङ) सेवा ूवाहमा िनरन्तर सुधार, सृजनशीलता र नवूवतर्नको पहल र ूोत्साहन गन।

२०.

कमर्चारीको जवाफदे हीः (१) कमर्चारीले सेवामाहीूित िश

र मयार्िदत व्यवहार गनुर्

पनछ ।
(२) कमर्चारीले जवाफदे हीपूवक
र् कायर्सम्पादन गनुर् पनछ ।
(३) कमर्चारीको लापवार्ही वा िढलासुःतीको कारणले सेवामाहीलाई हािन नोक्सानी
पुग्न गएमा त्यसको मनािसव क्षितपूितर् सम्बिन्धत कमर्चारीले व्यहोनुर् पनछ ।
(४) क्षितपूितर् सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
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२१.

कमर्चारीको उ रदाियत्वः सरकारी कामको िसलिसलामा ःथानीय सेवाका कमर्चारीमा दे हाय
बमोिजमको उ रदाियत्व रहनेछः(क) आफूले सम्पादन गरे को कामका लािग सं िवधान र कानून ूित ।
(ख) आफूलाई अिख्तयारी िदने अिधकारी वा कायार्लय ूमुख ूित ।
(ग) आफूले गरे को िनणर्य वा ूवाह गरे को सेवाबाट ूभािवत हुने सरोकारवाला वा
सेवामाही ूित ।

पिरच्छे द– ५
स वा र काज
२२.

स वा गन अिधकारः (१) यस ऐन बमोिजम िनयुिक्त भएका वा कमर्चारी समायोजन ऐन,
२०७४ बमोिजम सरकारी सेवाबाट समायोजन भएका ःथानीय तहका कमर्चारीको स वा

सम्बिन्धत ूदे श िभऽका ःथानीय तहमा हुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको स वा मन्ऽालयले गनछ ।
(३) ःथानीय तहका कमर्चारीको स वा गन अिधकार तोिकएको अिधकारीलाई
हुनेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन अिधकृत एघारौ र वा॑ौ

तहको पदमा ूदे श मिन्ऽपिरषदले स वा गनछ ।

(५) अिधकृत एघारौ र वा॑ौ तहको कमर्चारीलाई कम्तीमा दुई वषर् र सोभन्दा
मुिनका कमर्चारीलाई चार वषर् पूरा नभई अक ःथानीय तहमा स वा गिरने छै न।
(६) कमर्चारी स वा गदार् भौगोिलक क्षेऽ, िविभ

ूकृितको कामको अनुभव,

सम्बिन्धत सं गठनको आवँयकता र कमर्चारीको योग्यता समेतका आधारमा बःतुगत र
िनि त मापदण्ड बनाई गनुर् पनछ ।
(७) स वा सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
२३.

भौगोिलक क्षेऽ सम्बन्धी व्यवःथाः भौगोिलक क्षेऽको वगीर्करण गदार् ूदे शिभऽको ःथानीय
तहको

आधारमा गिरनेछ । कुनै ःथानीय तहिभऽ स वा र सुिवधाको िनम्ती ःथानीय

तहले आवँयकता अनुसार भौगोिलक क्षेऽ वगीर्करण गनर् सक्नेछ ।
२४.

स वा अिधकार वा सजायको िवषय नहुनःे 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 अनुभवको

उपयोग गनर् आवँयक परे को अवःथामा बाहेक सामान्यतयाः काजमा खटाइने छै न।
पयार्

(२) कमर्चारीलाई िनज कायर्रत कायार्लयसँग सम्बिन्धत काममा काज खटाउनै पन

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 परे को मािननेछैन ।
(४) िनवार्चन, लेखापरीक्षण, तथ्या

स लन, नापी टोली, सवक्षण, कुनै घटनाको

ँ झ
ु वा छानिवन, िवपद व्यवःथापन लगायतका काम र अःथायी ूकृितका आयोग वा
जाचब

सिमितको ःवीकृत अःथायी दरवन्दीमा कुनै कमर्चारीलाई तीन मिहनाभन्दा बढी काज
खटाउन परे मा सम्बिन्धत ूदे श मन्ऽालय, िनकाय वा कायार्लयले खटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम कुनै ःथानीय तहको कमर्चारीलाई अक ःथानीय तह
अन्तगर्त खटाउनु पन भएमा काज खिटने ःथानीय तहको माग र कमर्चारीको पदािधकार
रहेको ःथानीय तहको सहमितमा मन्ऽालयले काज खटाउन सक्नेछ ।
(६) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कायार्लय ूमुख पदमा

पदािधकार रहे को कमर्चारीलाई सोही पदमा पदािधकार राखी अन्यऽ िनकाय वा आयोजनामा
काज खटाइने छै न ।
(७) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन अितिरक्त समूहमा

रहेका ःथानीय तहका कमर्चारीलाई मन्ऽालयले अन्यऽ कामकाज गनर् खटाउन सक्नेछ ।
(८) यस दफा बमोिजमको काजको अविध समा

हुनासाथ सम्बिन्धत कायार्लय

ूमुखले त्यःतो कमर्चारीको पदािधकार रहेको कायार्लयमा हािजर हुन जानु भनी रमाना िदई

पठाउनु 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 रहे को िनकायमा

हािजर हुन नजाने कमर्चारीलाई त्यःतो अविधको तलव भ ा भ ुक्तानी िदइने छै न । त्यःतो
ु ानी गरे मा सम्बिन्धत कायार्लय ूमुख, लेखा ूमुख र भ ुक्तानी
कमर्चारीलाई तलब भ ा भक्त

िदने कमर्चारीबाट असूल उपर गिरनेछ।
(१०) यस दफा िवपिरत खटाइएको काज मन्ऽालयले र
काज खटाउने अिधकारीलाई िवभागीय कारवाही गिरनेछ ।
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गनर् सक्नेछ र त्यसरी

पिरच्छे द- ६
बढु वा
२६.

बढु वा सिमितः (१) ःथानीय सेवाको वा॑ौ तहको पद बाहेक अिधकृतःतर छै ठौ तहदे िख
एघार तहसम्मका पदमा बढु वाका लािग िसफािरस गनर् दे हायको बढु वा सिमित रहनेछः(क)

ूदे श लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा िनजले तोकेको ूदे श लोक

सेवा आयोगको सदःय-

अध्यक्ष

(ख)

ूमुख सिचव वा िनजले तोकेको सिचव-

सदःय

(ग)

मन्ऽालयको सिचव-

सदःय

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको सिचवको

पमा सम्बिन्धत ःथानीय

तहको ूमुख ूशासकीय अिधकृतले काम गनछ ।

(३) बढु वा सिमितले आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत िवषयको िव लाई आमन्ऽण
गनर् सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोिजमको बढु वा सिमितको सिचवालय सम्बिन्धत मन्ऽालयमा
रहनेछ।
(५) सहायक पाँचौ तहको पदमा बढु वाका लािग िसफािरस गनर् तोिकए बमोिजमको

बढु वा सिमित रहनेछ ।

(६) बढु वा सिमितले बढु वा िसफािरस गदार् अपनाउने कायर्िविध बढु वा सिमित
आफैले िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
(७) बढु वा सिमितले बढु वा िसफािरस नामावली ूकाशन गदार् ज्ये ता ारा हुने

बढु वाको लािग आवेदन गरे का सबै सम्भाव्य उम्मेदवारको योग्यताबम ूकाशन गनुर्
पनछ।
(८) बढु वा सिमितले बढु वा आवेदन फाराम स लन गन िनकायबाट बढु वा आवेदन
फाराम ूा
२७.

गरे को िमितले साठी िदनिभऽ बढु वाको नितजा ूकाशन गनुर् पनछ ।

अिधकृत बा॑ौ तहमा बढु वाः (१) अिधकृत बा॑ौ तहको पदमा दे हाय बमोिजम बढु वा
गिरनेछः-
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(क)

िरक्त पदमध्ये बीस ूितशत पदमा दफा ३३ बमोिजम नकारात्मक सूचीमा नपरे को
सम्बिन्धत सेवाको अिधकृत एघारौ तहको पदमा सवैभन्दा बढी सेवा अविध भएका
सम्भाव्य उम्मेदवारलाई ूदे श सरकारले बढु वा गनछ ।

(ख)

िरक्त पदमध्ये असी ूितशत पदमा दफा ३३ बमोिजम नकारात्मक सूचीमा नपरे को
सम्बिन्धत सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारह मध्ये उपलब्ध भएसम्म िरक्त पदको दोब्बर
सं ख्यामा बढु वा सिमितले िसफािरस गरे का उम्मेदवारह मध्येबाट ूदे श सरकारले
ज्ये ता र कायर्क्षमताको आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई बढु वा गनछ ।
तर कुनै सेवामा दोब्बर सं ख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको अवःथामा सोभन्दा

कम सं ख्यामा उम्मेदवार िसफािरस गनर् बाधा पुगेको मािनने छै न ।
(२) अिधकृत बा॑ौ तह वा सो सरहको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन अिधकृत
एघारौ तह वा सो सरहको पदमा कायर्रत कमर्चारीले तोिकए बमोिजमको व्यवःथापन
तालीम िलएको हुन ु पनछ।

(३) बढु वा िसफािरस गदार् बढु वा सिमितले पिहले उपदफा (१) को खण्ड (क)
बमोिजम िसफािरस गरे पिछ खण्ड (ख) बमोिजमको िसफािरस गनुर् पनछ ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोिजम पदपूितर्को लािग ूदे श लोक सेवा
आयोगले पद सं ख्या िनधार्रण गनछ ।
(५) ःथानीय सेवाको अिधकृत बा॑ौ तहको कुनै पद िरक्त भएको िमितले पन्ी
िदनिभऽ बढु वा सिमितले िसफािरस गनुर् पनछ र ूदे श सरकारले त्यसरी िसफािरस भएको
पन्ी िदनिभऽ िरक्त पद पूितर् गनुर् पनछ ।
२८.

बढु वा सम्वन्धी िवशेष व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन
एउटै तहमा कम्तीमा बा॑ वषर्सम्म बहाल रिहरहेका अिधकृत एघारौ तह वा सोभन्दा

मुिनका कमर्चारीको दफा ५० बमोिजम अवकाश हुने भएमा िनजलाई एक तहमािथको
पदमा बढु वा गरी अवकाश िदइनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम बढु वा गनर्का लािग ःवतः िवशेष पद सृजना हुनेछ र

त्यःतो कमर्चारी अवकाश भएपिछ सो पद ःवतः खारे ज हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) वमोिजमको अविध पूरा भएको कुनै कमर्चारीको मृत्यु भएमा
त्यःतो कमर्चारीको पिरवारलाई एक तह मािथको पदको सुिवधा िदइनेछ ।
२९.

बढु वाका लािग उम्मेदवार हुन चािहने न्यूनतम सेवा अविध र शैिक्षक योग्यताः (१) बढु वाका
लािग उम्मेदवार हुन बढु वा हुने तहको पदभन्दा एक तह मुिनको पदको लािग तोिकए
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वमोिजमको शैिक्षक योग्यता र बढु वाको लािग भएको िव ापनको सुचनामा आवेदन िदने
अिन्तम िमित सम्ममा दे हाय बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पुगेको हुन ु पनछः(क)

सहायकःतरको पदको लािग चार वषर्

(ख)

अिधकृतःतरको पदको लािग पाँच वषर्
(२) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन अिधकृतःतरको पदको

खुला ूितयोिगताका लािग िनधार्िरत न्यूनतम योग्यता नभएको कमर्चारी अिधकृत वा सोभन्दा
मािथको तहको पदमा बढु वा हुने छै न ।
३०.

बढु वाका लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउनेः दफा २९ मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए

तापिन दे हायको अवःथामा दे हायको अविधभर बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाइने
छै नः(क)

िनलम्बन भएकोमा िनलम्बन भएको अविधभर ।

(ख)

निसहत पाएकोमा निसहत पाएको िमितले एक वषर्सम्म ।

(ग)

बढु वा रोक्का भएकोमा बढु वा रोक्का भएको अविधभर ।

(घ)

तलब वृि

(ङ)

ःथानीय ःवाःथ्य सेवाको कमर्चारीको हकमा ूचिलत कानून बमोिजम गठन भएको

रोक्का भएकोमा तलव वृि रोक्का भएको अविधभर ।

ःवाःथ्य सम्बन्धी व्यावसाियक पिरषदबाट नाम दतार् िनलम्वन भएको भए त्यःतो
िनलम्बनको अविधभर ।
३१.

बढु वा िनयुिक्तको रोक्का तथा फुकुवाः बढु वाको लािग िसफािरस भई बढु वा िनयुिक्त नपाउदै
कुनै कमर्चारी िनलम्बन वा बढु वा रोक्का वा तलव वृि

रोक्का भएमा वा निसहत पाएमा दफा

३० को खण्ड (ख) बमोिजम त्यःतो अविधभर िनजको बढु वा िनयुिक्त रोक्का गिरनेछ ।
िनजले सफाई पाएपिछ वा रोक्का अविध समा

िनयुिक्त िदई ज्ये ता माऽ कायम गिरनेछ ।
३२.

भएपिछ िनलम्वन वा रोक्का नभए सरह मानी

ज्ये ता ारा हुने बढु वाको आधारः (१) बढु वा सिमितले ज्ये ता ारा हुने बढु वाको लािग

िसफािरस गदार् बढु वा हुने पदभन्दा एक तह मुिनको सम्बिन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको

पदमा सबैभन्दा बढी अविध सेवा गरे का मध्येबाट नकारात्मक सूचीमा नपरे को र बढु वा हुने

पदभन्दा एक तह मुिनको पदको लािग तोिकए बमोिजमको न्यूनतम शैिक्षक योग्यता हािसल
गरे को उम्मेदवारलाई बढु वा िसफािरस गनछ ।
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ८ को ज्ये ता ारा

हुने बढु वामा समान सेवा अविध भएका कमर्चारीह मध्येबाट बढु वा गदार् तोिकएको

भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा दुई वषर् सेवा गरे को कमर्चारीलाई बमश बढु वाका लािग

िसफािरस गिरनेछ ।

(३) कुनै एक भौगोिलक क्षेऽमा कम्तीमा एक वषर्को

जु हािजर नभई सो

भौगोिलक क्षेऽमा गरे को सेवा अविध बढु वा ूयोजनका लािग मान्यता िदइने छै न ।
ःप ीकरणः यस उपदफाको ूयोजनको लािग “एक वषर्” भ ाले कम्तीमा एक वषर्को अविध
पूरा भई दुई सय ते ीस िदन
३३.

जु हािजर भएको हुन ु पनछ ।

नकारात्मक सूचीका आधारः (१) ज्ये ता ारा हुने बढु वा ूयोजनका लािग दे हायका
अवःथामा कमर्चारी नकारात्मक सूचीमा परे को मािननेछः(क) दफा २९ बमोिजमको योग्यता नपुगेको,
(ख)

दफा ३० बमोिजम उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको,

(ग)

कायर्सम्पादन मूल्या नमा मनािसव मािफकको कारण िवना कम्तीमा "सन्तोषजनक"
ःतरको ूगित हािसल नगरे को,

(घ)

अिधकृतःतर सात तह वा सोभन्दा मािथको पदमा बढु वा हुनका 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 ूा

नगरे को ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम कायर्सम्पादन मूल्या नको िहसाव गदार्
बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार हुन 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 बढु वाका लािग न्यूनतम सेवा अविध गणना गिरनेछ ।
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(३) ःथानीय ःवाःथ्य सेवाको हकमा उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोिजमको
योग्यता बढु वा हुने तहको पद अनुसार तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
३४.

शैिक्षक योग्यता र तािलमको मूल्यांकनः (१) बढु वाका लािग तोिकएको न्यूनतम शैिक्षक

योग्यता र तोिकएको सेवाकािलन तालीम ूा

गरे को हुन ु पनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिमम सेवाकालीन तालीम जुन तहमा छँदा िलएको हो सोही

तहको लािग माऽ मान्यता िदइनेछ ।यःतो तालीम सेवा, समूह र उपसमूहसँग सम्बिन्धत
हुनपु न छ ।

(३) कमर्चारीले बढु वाको दरखाःतसँगै शैिक्षक योग्यता र सेवाकालीन तालीम

वापतको ूमाणपऽको ूमािणत ूितिलिप पेश गनुप
र् न छ ।

(४) कमर्चारीले बढु वा ूयोजनको लािग दरखाःतसँग पेश गरे को शैिक्षक योग्यता

सो सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बिन्धत हो वा होइन भ े सम्बन्धमा तोिकए बमोिजमको
सम्ब ता िनधार्रण सिमितले िनणर्य गरे बमोिजम हुनेछ ।
(५) बढु वा ूयोजनको

दरखाःतसँग

लािग

पेश

गरे को

शैिक्षक

योग्यताको

सम्ब ता िनधार्रण बढु वा सिमितको बैठक बःनुभन्दा अगािडको िमितसम्म भएमा त्यःतो
शैिक्षक योग्यतालाई सो वषर्को बढु वाका लािग मान्यता िदइनेछ ।
३५.

व्यिक्तगत िववरण राख्नु पनः (१) कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण दु ःत राख्ने िजम्मेवारी
सम्बिन्धत कायार्लय ूमुखको हुनेछ । आफ्नो व्यिक्तगत िववरण अ ाविधक गन गराउने
दाियत्व सम्बिन्धत कमर्चारीको हुनेछ ।

(२) बढु वाको लािग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका कमर्चारीले सरकारी काम वा

अध्ययन वा काजको िसलिसलामा िवदे शमा रही वा ूाकृितक वा आकिःमक िवपि

वा काबू

बािहरको पिरिःथित परी दरखाःत फाराम पेश गनर् नसकेमा बढु वा सूचनाको म्यादिभऽ

सम्बिन्धत कायार्लय ूमुखले त्यःतो कमर्चारीको िववरण बढु वा सूचना ूकाशन गन
कायार्लयमा पठाउनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पठाइएको िववरणलाई आधार मानी बढु वा सिमितले
बढु वाको कारबाही टुं गो लगाउनेछ ।
(४) कुनै उम्मेदवारले बढु वाको दरखाःत फाराम भदार् झु ा िववरण पेश गरे को
व्यहोरा ूमािणत भएमा िनजलाई िवभागीय सजाय गिरनेछ ।
३६.

बढु वाको उजूरीः (१) बढु वा सिमितले गरे को बढु वाको िसफािरसमा िच

नबुझ्ने कमर्चारीले

त्यःतो िसफािरस गरे को िमितले पन्ी िदनिभऽ ूदे श लोक सेवा आयोगमा उजूरी िदन
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सक्नेछ र त्यसरी परे को उजूरीमा उजूरी गन म्याद समा

भएको िमितले तीस िदनिभऽ टु ो

लगाइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम पनर् आएका उजूरी टुं गो लागेपिछ पिहले ूकािशत

बढु वा नामावलीमा सं शोधन गनुप
र् न भएमा ूदे श लोक सेवा आयोगले सोको सूचना बढु वा
सिमितलाई िदनु पनछ ।
(३) बढु वाको उजूरी सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनछ
े ।
३७.

सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न र ःथानान्तरण सम्बन्धी व्यवःथाः (१) सेवा, समूह वा
उपसमूह पिरवतर्न गनर् पाइने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सेवा, समूह वा

उपसमूहको कुनै पद लगातार दुई वषर्सम्म पूितर् हुन नसकेमा त्यःतो पदमा अक कुनै सेवा,
समूह वा उपसमूहको कमर्चारीबाट िनवेदन माग गरी ूदे श 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 न्युनतम शैिक्षक योग्यता हािसल गरे को हुन ु
पनछ। यसरी सेवा, समूह वा उपसमूह पिरवतर्न गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीको म ुरी रहेको

हुन ु पनछ।
सेवाबाट

(४) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सं घीय िनजामती
ःथानीय

सेवामा

र

ःथानीय

सेवाबाट

सं घीय

िनजामती

सेवामा

सम्बिन्धत

कमर्चारीको म ुरीमा लोक सेवा आयोगको परामशर् िलई तोिकए बमोिजम सेवा पिरवतर्न वा
ःथानान्तरण गनर् सिकने छ ।
(५) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ूदे श सरकारले

ःथानीय ःवाःथ्य सेवामा बहाल रहेको कुनै कमर्चारीलाई िवशेष योग्यता हािसल गनर्
अध्ययनमा पठाएकोमा त्यःतो कमर्चारी अध्ययन पूरा गरी सेवामा हािजर भएपिछ ूदे श

लोक सेवा आयोगको परामशर्मा िनजको िवशेष योग्यतासँग सम्बिन्धत समूह वा उपसमूह
पिरवतर्न गिरिदनु पनछ।
पिरच्छे द-७
तलव, भ ा र अन्य सुिवधा

३८.

तलव तथा सुिवधा पुनरावलोकन सिमितः (१) कमर्चारीको तलव, भ ा तथा अन्य सुिवधा
पुनरावलोकन गनर् दे हाय बमोिजमको सिमित रहनेछः300

(क)

ूमुख सिचव

अध्यक्ष

(ख)

ूदे श सिचव, अथर् मन्ऽालय

सदःय

(ग)

ूदे श सिचव, मन्ऽालय

सदःय

(२) सिमितले ूत्येक वषर् उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा मह ी भ ा र हरे क
तीन वषर्मा पुनरावलोकन गरी ःथानीय तहको आिथर्क ॐोत र क्षमताको आधारमा तलव,
भ ा तथा अन्य सुिवधा ि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 िदनदे िख तलब, भ ा पाउनेछ ।
(२) ूत्येक कमर्चारीले एक वषर्को सेवा पूरा गरे पिछ एक िदनको तलब बराबरको
रकम तलब वृि

पाउनेछ ।

(३) कुनै कमर्चारीको तलब वृि

रोक्का भएकोमा सो तलब वृि

फुकुवा हुने हो सो कुरा सम्बिन्धत अिधकारीले िलिखत

कुन िमितदे िख

पमा जनाई अिभलेख राख्नु

पनछ ।

४०.

ु ान भएपिछ तलव र भ ा
पकाएको तलव, भ ा पाउनेः (१) कमर्चारीले ूत्येक मिहना भक्त
पाउने भए भ ा समेत पाउनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यथा व्यवःथा भएकोमा बाहे क कुनै कमर्चारी जुनसुकै तिरकाले

ःथानीय सेवामा नरहे पिन पकाएको तलव, भ ा पाउनेछ ।

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा व्यवःथा भएकोमा बाहे क

कुनै पिन कमर्चारीको तलव क ा गिरने छै न ।
४१.

िनलम्बन भएमा पाउने तलवः (१) कुनै कमर्चारी सरकारी कामको िसलिसलामा वा ःथानीय
सरकारको तफर्बाट भएको कारबाहीको फलःव प िनलम्बन भएमा सो िनलम्बनको
अविधभर िनजले आफ्नो तलवको आधा माऽ पाउनेछ ।
तर िनजले सफाई पाएमा िनलम्बन रहे को अविधमा आधा तलव पाएको भए सो
क ा गरी बाँकी र नपाएको भए पूरै तलव (तलव वृि

हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ र

कसूरदार ठहिरएमा िनलम्वन भएको िमितदे िखको बाँकी तलव भ ा पाउने छै न ।
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दायर

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै अदालतमा मु ा
भएको कारणले कुनै कमर्चारी िनलम्बन भएकोमा त्यःतो मु ामा शु

अदालतबाट

त्यःतो कमर्चारी कसूरदार ठहरी फैसला भएमा त्यःतो फैसला भएको िमितदे िख तलब पाउने
छै न।

(३) कुनै कमर्चारी उपदफा (१) मा उिल्लिखत कारण बाहेक अन्य कुनै
कारणबाट िनलम्बन रहन गएको रहेछ भने िनजले त्यसरी िनलम्बन रहे को अविधको तलव
पाउने छै न।
४२.

चाडपवर् खचर्ः कमर्चारीले आफ्नो धमर्, सःकृित, परम्परा अनुसार मनाउने चाडपवर्को लािग
खाइपाई आएको एक मिहना बराबरको तलब रकम ूत्येक आिथर्क वषर्मा एक पटक
चाडपवर् खचर्को

४३.

पमा पाउनेछ ।

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 हुनेछ।

४५.

उपचार खचर्ः कमर्चारीले तोिकए बमोिजम उपचार खचर् पाउनेछ ।

४६.

योगदानमा आधािरत िनवृि भरणः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन

यो ऐन ूारम्भ भएपिछ ःथानीय सेवामा िनयुिक्त हुने कमर्चारीले योगदानमा आधािरत

िनवृि भरण पाउनेछ।
हुनेछ।
४७.

(२) योगदानमा आधािरत िनवृि भरण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम

िबशेष आिथर्क सुिवधाः ःथानीय सरकारले ःथानीय सेवामा कायर्रत कमर्चारीको मृत्यु 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 वृि
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समेत) लाई जनाउँछ ।

पिरच्छे द– ८
अवकाश
४९.

अिनवायर् अवकाशः (१) ःथानीय तहको कमर्चारी साठी वषर् उमेर पूरा भएमा ःवतः
अवकाश हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको व्यवःथा यो ऐन ूारम्भ भएको िमितले एक वषर्
पिछबाट लागू हुनेछ । त्यस अिघको लािग अवकाशको उमेरको हद ूचिलत कानून

बमोिजम हुनेछ ।

(३) दफा १८ बमोिजम तोिकएको पदाविधको सम्बन्धमा सोही बमोिजम हुनेछ ।
५०.

उमेर गणनाः (१) यस ऐन बमोिजम अिनवायर् अवकाश वा अन्य ूयोजनका लािग
कमर्चारीको उमेर गणना गदार् दे हायका आधारमा गिरनेछः(क) िनजले पेश गरे को िशक्षण सं ःथाको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हुन
आउने उमेर,
(ख) िनजको नागिरकताको ूमाणपऽमा िकिटएको जन्म िदन वा वषर्बाट हुन आउने उमेर,
र
(ग)

िनजको व्यिक्तगत िववरणमा िनजले लेखी िदएको जन्म िदन वा वषर्बाट हुन आउने
उमेर ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम कमर्चारीको उमेर गणना गदार् शैिक्षक योग्यता वा
नागिरकताको ूमाणपऽ र व्यिक्तगतिववरणमा जन्म िमित, वषर्, मिहना र गते समेत खुलेको
र सबैमा एउटै िमित नरहे मा िनज जुन िमितबाट पिहले अवकाश हुन्छ सोही िमित अनुसार
िनजको उमेर गणना गिरनेछ ।
(३) कुनै कमर्चारीको शैिक्षक योग्यता वा नागिरकताको ूमाणपऽ र व्यिक्तगत
िववरणमा वषर्, सं वत् वा उमेर माऽ उल्लेख भएकोमा दे हायको आधारमा जन्म िमित कायम
गिरनेछः(क)

नागिरकताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ ूा

गरे को िमितको आधारमा,

(ख)

शैिक्षक योग्यताको ूमाणपऽको हकमा ूमाणपऽ जारी भएको िमितको आधारमा, र

(ग)

व्यिक्तगत िववरणको हकमा शु

िनयुिक्त भएको िमितको आधारमा ।
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(४) कमर्चारीले पेश गरे को उमेर सम्बिन्ध ूमाण कागजातमा कुनैमा वषर् माऽ

उल्लेख भएको र कुनैमा पूरा जन्म िमित खुलेको भएमा उमेर र जन्म िमितका बीचमा एक
वषर्सम्मको अन्तर दे िखएमा पूरा जन्म िमित खुलेको ूमाणलाई अिनवायर् अवकाशको आधार

िलइनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोिजम छु ा छु टै ूमाणपऽमा उल्लेख भएको जन्म िमितको
अन्तर एक वषर् भन्दा बढी दे िखएमा िनज जुन िमितबाट पिहले अवकाश हुन्छ सोही
िमितलाई जन्म िमित कायम गरी िनजको उमेर गणना गिरनेछ ।
पिरच्छे द-९
तालीम, अध्ययन र छाऽवृि
५१.

तालीमः (१) ःथानीय सरकारले कमर्चारीको सीप र क्षमता वृि को लािग तालीम िदने
व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।
(२) तालीम सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।

५२.

तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणः (१) ूदे श सरकारको जुनसुकै िनकायमा ूा

भएका,

तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण सम्बन्धी अवसर ःथानीय तहका कमर्चारीलाई उिचत

तवरले बाँडफाँड गनर् दे हाय बमोिजमको सिमित रहनेछः(क)

ूमुख सिचव

– अध्यक्ष

(ख)

ूदे श सिचव, अथर् मन्ऽालय

–सदःय

(ग)

ूदे श सिचव, मन्ऽालय

-सदःय

(घ)

मन्ऽालयको अिधकृत, एघारौ तह

-सदःय सिचव

(२) उपदफा (१) बमोिजम तालीम, अध्ययन वा छाऽवृि

बाँडफाँड गन

सम्बन्धमा सिमितले मापदण्ड बनाई िनधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ।
(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
अध्ययनलाई जनाउँछ ।

(ख)

"तालीम" भ ाले अध्ययन बाहेक कुनै सं ःथा ारा िनि त पा

बम अनुसार िनि त

अविधमा स ालन हुने सीप आजर्न गन ूिशक्षण कायर्बमलाई जनाउँछ।
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गिरने

(ग)

"अध्ययन ॅमण" भ ाले अध्ययन र तालीम बाहे क छ ह ा नबढ्ने गरी आयोजना

हुने गो ी, सेिमनार वा अवलोकन ॅमणलाई जनाउँछ ।

(४) ःथानीय सरकारले नेपाल सरकारको ःवीकृतीमा कुनै िवदे शी िमऽरा , दातृ

िनकाय वा भिगनी सम्बन्ध ःथापना भएको सं ःथासँग 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
हुनेछ।
५३.

तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे पिछ सेवा गनुप
र् न अविधः (१) ःथानीय
सरकारको मनोनयनमा तीन मिहनाभन्दा बढी अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन
ॅमणमा जाने कमर्चारीले तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे पिछ उक्त अविधको
न्यूनतम दोब्बर अविधसम्म अिनवायर्

पले सेवा गनुर् पनछ ।

(२) तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे को कमर्चारीले उपदफा (१)
बमोिजमको न्यूनतम सेवा अविध पूरा नगरी िनजलाई अक पटक तीन मिहनाभन्दा बढी
अविधको तािलम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणको लािग मनोनयन गिरने छै न ।
५४.

कबुिलयत गनुप
र् नः

(१) कुनै कमर्चारीले सरकारी मनोनयनमा अध्ययन, तालीम वा अध्ययन

ॅमणमा जानु अिघ दफा ५३ बमोिजमको सेवा गनगरी तोिकए बमोिजम कबुिलयत गनुर्
पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कबुिलयत अनुसार सेवा अविध पूरा नगरे मा त्यःतो
कमर्चारीबाट तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा जाँदा कबुिलयत गरे को अविधको तलब,
भ ा रकमको दोब्बर रकम असुल उपर गिरनेछ।
(३) अिख्तयारवालाको पूव र् ःवीकृित िलई िनजी ूयासमा वेतलवी अध्ययन िवदामा
जाने कमर्चारीले अध्ययन पूरा गरे पिछ अध्ययन िवदा बराबरको अविध सेवा गन कबुिलयत
गनुप
र् न छ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजम तालीम, अध्ययन वा अध्ययन ॅमणमा गएका
कमर्चारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे पिछ सेवा अविध पूरा नगरे मा
त्यःता कमर्चारीको अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमणको अविध िनजको सेवा अविधमा
गणना गिरने छै न।
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(६) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५२ बमोिजमको

सिमितबाट

बाँडफाड

गिरएको

बाहे क

िनजी

ूयासमा

अध्ययन

गनर् जाने

िनजामती

कमर्चारीलाई तलबी अध्ययन िवदा िदइने छै न ।
(५) अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमणमा गएको कमर्चारी अिनवायर् अवकाश
भएको वा मृत्यु भएको कारणले दफा ५३ बमोिजमको सेवा अविध पूरा गनर् नसकेमा िनज
वा िनजको पिरवारबाट कुनै रकम असुल उपर गिरने छै न ।

(६) उपदफा (२) बमोिजम रकम असुल उपर गदार् सम्बिन्धत कमर्चारीले पाउने
रकमबाट असुल गनुप
र् न छ ।
(७) उपदफा (६) बमोिजमको रकमबाट असुल गनर् नसिकएमा वा रकम अपुग
भएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गिरनेछ ।
(८) कमर्चारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे को िमितले एक
मिहनािभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर हुन जानु पनछ । मनािसव मािफकको कारण

सिहतको सूचना सिहत िवदा माग गरी िवदा ःवीकृत भएको अवःथामा बाहेक सो अविधिभऽ
हािजर नहुने कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय हुनेछ ।
पिरच्छे द– १०
आचरण

५५.

समय पालन र िनयिमतताः कमर्चारीले ःथानीय सरकारबाट िनधार्िरत समयमा िनयिमत

पले

कायार्लयमा हािजर हुन ु पदर्छ र सम्भव भए सम्म िवदाको पूव र् ःवीकृित निलई अनुपिःथत
हुन ु हुँदैन।

५६.

अनुशासन र आदे श पालनः (१) कमर्चारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कतर्व्य इमान्दारी र
तत्परतासाथ पालन गनुर् पदर्छ ।
(२) कमर्चारीले सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मािथको अिधकृतले
िदएको आदे शलाई शीयताका साथ पालना गनुर् पनछ ।
(३) कमर्चारीले आफूभन्दा मािथका सबै कमर्चारीह

पनछ र आफूमुिनका कमर्चारीह

ूित उिचत आदर दे खाउनु

ूित उिचत व्यवहार गनुर् पनछ ।

(४) कमर्चारीह ले उौृ ल गितिविध गनर् हुँदैन ।
(५) िवधुतीय माध्यम वा सामािजक स ालमा सेवाका मुल्य, मान्यता र आचरण

िवपिरतका कायर्ह

गनर् गराउन हुँदैन।
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५७.

राजनीितक वा अवाञ्छनीय ूभाव पानर् नहुनःे कुनै कमर्चारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा

मतलव साध्य गन मनसायले अन्य कमर्चारी मािथ कुनै राजनीितक वा अवाञ्छनीय ूभाव
पानुर् वा ूभाव पान ूय

५८.

गनुर् हुँदैन ।

राजनीितक िबयाकलापमा सं लग्न हुन नपाउनेः कमर्चारीले राजनीितक दल वा दलसँग
आव

सं गठनको सदःयता िलन, राजनीितक िबयाकलापमा सं लग्न हुन वा अन्य कुनै पिन

राजनीितक गितिविधमा भाग िलन हुँदैन ।
५९.

सरकारको आलोचना गनर् नहुनःे (१) नेपाल सरकार र ूदे श सरकार र ःथानीय सरकारको
नीितको िवपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारःपिरक सम्बन्धमा वा कुनै

ूदे श सरकार वा कुनै ःथानीय सरकार वा कुनै िवदे शी 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, रे िडयो वा टे िलिभजन आिद ारा भाषण
ूसािरत गनर्, कुनै सावर्जिनक भाषण िदन वा कुनै वक्तव्य ूकािशत गनर् हुँदैन ।

सरकार,

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ूचिलत कानून, नेपाल

ूदे श सरकार र ःथानीय सरकारको नीितको िवपरीत नहुनेगरी लेख ूकाशन वा

ूसारण गनर् बाधा पन छै न ।
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 िनषेिधत िवषय आफूले लेखेको वा स लन गरे को कुनै कागजपऽ
वा समाचार ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष

पबाट अ

अनािधकृत कमर्चारी वा गैर सरकारी व्यिक्त

वा स ार माध्यमलाई िदन हुँदैन । यो ूितवन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा
नरहे को व्यिक्तको हकमा समेत लागू हुनेछ ।

६१.

दान, उपहार, चन्दा आिद ूा

गनर् र सापटी िलनमा ूितबन्धः (१) सरकारी काममा कुनै

ूकारले असर पनर् सक्नेगरी कुनै कमर्चारीले ःथानीय सरकारको पूव र् ःवीकृित िवना आफूले

वा आफ्नो पिरवारको कुनै सदःय ारा कसै बाट कुनै ूकारको दान, दातव्य, कोसेली वा

उपहार ःवीकार गनर् वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बिन्धत व्यिक्तसँग सापटी िलन

हुँदैन।

(२) कमर्चारीले कुनै िवदे शी सरकार वा िवदे शी सरकारको कुनै ूितिनिधबाट कुनै
उपहार ूा

हुन आएमा िनजले ःथानीय सरकारलाई सो कुराको सूचना िदई िनकासा भए

बमोिजम गनुर् पछर्।
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६२.

कम्पनीको ःथापना गनर्, अन्यऽ नोकरी गनर् वा सेवा गनर् नहुनःे (१) कमर्चारीले कुनै बक,

कम्पनी वा सहकारी सःथा ःथापना वा स ालन गनर् वा अन्यऽ कुनै ूकारको नोकरी गनर्

वा आिथर्क लाभ वा कुनै सुिवधा ूा

गन गरी परामशर्दाता, सल्लाहकार, िवशेष

जुनसुकै है िसयतले सेवा ूदान गन कायर् गनुर् हुँदैन ।

वा

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कमर्चारीले नेपाल

सरकार, ूदे श सरकार तथा ःथानीय सरकारको नीित िवपरीत नहुनेगरी सािहित्यक,

वै ािनक, कलात्मक, अनुसन्धात्मक, साःकृितक, मानव कल्याण, परोपकार वा खेलकुद
सम्बन्धी कायर् गनर् सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै कमर्चारीले दे हायको

कायर् गनर् बाधा पुगेको मािनने छै नः(क)

ूचिलत कानून बमोिजम अध्ययन िवदा िलई ःवदे शी वा िवदे शी शैिक्षक सं ःथामा

अध्ययन गदार्को बखत सम्बिन्धत शैिक्षक सं ःथामा कुनै सेवा पु-याउन वा त्यःतो
सं ःथाले लगाएको कुनै कायर् गनर्,

(ख)

अिख्तयारवालाको ःवीकृित िलई नेपाल सरकार, ूदे श सरकार तथा ःथानीय
सरकारको नीित िवपिरत नहुने गरी ःवदे श वा िवदे शिःथत कायर्बममा सहभागी
हुन, ूवचन िदन वा कायर्पऽ ूःतुत गनर्,

(ग)

कायार्लय ूमुखको पूव र् ःवीकृित िलई कायार्लय समय बाहेकको समयमा शैिक्षक,
ूाि क वा ूिशक्षण सं ःथामा ूिशक्षण वा अनुसन्धान गनर्,

(घ)

नेपाल सरकार, ूदे श सरकार तथा ःथानीय सरकार ारा स ािलत वा नेपाल
सरकार, ूदे श सरकार तथा ःथानीय सरकारको पूणर् वा आंिशक ःवािमत्व वा
िनयन्ऽणमा रहेको ूिशक्षण सं ःथामा कायार्लयको काममा बाधा नपनगरी ूिशक्षण
सम्बन्धी कायर् वा अनुसन्धान गनर्,

(ङ)

राि य वा अन्तराि य शैिक्षक, ूाि क वा अनुसन्धानमूलक सं घसं ःथा वा नेपाल
सदःय रा

रहेको क्षेऽीय वा अन्तराि य सं घसं ःथाको सेवा सम्बिन्धत सेवा, समूह,

उपसमूहको लािग उपयोगी हुने दे खी अिख्तयारवालाले िवदा वा काज ःवीकृत
गरे कोमा सम्बिन्धत िनकायमा सेवा गनर्,

(४) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन लोक सेवा आयोग,

ूदे श लोक सेवा आयोग वा सावर्जिनक िनकायबाट पदपूितर्का लािग िलइने ूितयोिगतात्मक
परीक्षाको ूिबयामा सं लग्न हुने कमर्चारीले त्यःतो ूिशक्षण कायर्बममा ूिशक्षण िदन र
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त्यःतो ूिशक्षण कायर्बममा ूिशक्षण िदएको व्यिक्तले त्यसपिछ एक वषर् सम्म स ालन हुने
त्यःतो परीक्षाको ूिबयामा सं लग्न हुन पाउने छै न ।

६३.

िनवार्चनमा भाग िलन नहुनःे कमर्चारीले कुनै पिन राजनीितक पदको लािग हुने िनवार्चनमा
ु मा भाग िलन, चन्दा िदन वा कसै को लािग मत माग्न वा
भाग िलन, ूचार-ूसार गनर्, जुलस

िनवार्चनमा कुनै ूकारको ूभाव पानर् हुँदैन।

तर ूचिलत कानून बमोिजम मतािधकार ूयोग गनर् बाधा पन छै न ।
६४.

ूदशर्न र हड्ताल गनर् ूितवन्धः (१) कमर्चारीले ूदशर्न गनर्, बन्द हड्तालमा भाग िलन,
थु , छे क्न, बाधा अवरोध गनर्, घेराउ गनर्, दवाव िदन, कलम बन्द गनर्, अन्य कुनै

तिरकाबाट सरकारी काममा बाधा पु-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 पुयार्एमा त्यःतो कमर्चारीलाई िवभागीय कारवाही गरी क्षितपूितर् समेत भराइनेछ ।
६५.

ूितिनिधत्व गनर्मा ूितबन्धः कमर्चारीले आफूलाई मकार् परे को िवषयमा आफैले वा
वारे स ारा सम्बिन्धत िनकाय वा अिधकारी समक्ष िनवेदन िदन बाहेक अ
समूहको तफर्बाट ूितिनिधत्व गनर् हुँदैन ।

६६.

बहुिववाह गनर् नहुनःे कमर्चारीले बहुिववाह गनर् हुँदैन ।

६७.

यौनजन्य दुव्यर्वहार गनर् नहुनःे कमर्चारीले यौनजन्य दुव्यर्वहार गनुर् हुँदैन ।

६८.

यातना िदन नहुनःे कमर्चारीले कसै लाई पिन यातना िदन नहुने ।

६९.

सम्पि

व्यिक्त वा

िववरण पेश गनुप
र् नः कमर्चारीले ूचिलत कानून बमोिजम तोिकएको अविधिभऽ

आफ्नो सम्पि को िववरण पेश गनुप
र् न छ।
पिरच्छे द -११
सेवाको सुरक्षा

७०.

कमर्चारीको सेवाको सुरक्षाः दे हायका कमर्चारी बाहे क अन्य कुनै पिन कमर्चारीलाई
सफाईको मनािसव मौका निदई ःथानीय सेवाबाट हटाइने वा बखार्ःत गिरने छै नः(क)

नैितकपतन दे िखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको,

(ख)

भागी प ा नलागेको वा सम्पकर् ःथािपत गनर् सम्भव नभएको पयार्

(ग) ॅ ाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको ।
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आधार भएको,

(घ) तीन वषर् वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुनेगरी अदालतबाट कसूरदार ठहिरएको।
७१.

कमर्चारीको बचाउः (१) कमर्चारीले आफ्नो ओहदाको कतर्व्य पालनको िसलिसलामा गरे को
कामको सम्बन्धमा अिख्तयारवालालाई जानकारी निदई िनज उपर मु ा चलाउन सिकने
छै न।

(२) कुनै कमर्चारी बहाल छँदा आफ्नो ओहोदाको कतर्व्य पालनाको िसलिसलामा
गरे को

कामको

सम्बन्धमा

बहाल

पिन

सम्बिन्धत

गाउपािलका

वा

चलाउन

सम्बिन्धत

गाउपािलका

वा

टु िटसकेपिछ

नगरपािलकाको ःवीकृित नभई िनज उपर मु ा चल्न सक्ने छै न ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोिजम

मु ा

नगरपािलकाबाट ःवीकृित िदएमा िनजको ूितरक्षा ःथानीय कायर्पािलकाले गनछ ।
७२.

सेवाका शतर्को सुरक्षाः कुनै कमर्चारी िनयुिक्त हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब र अन्य
सुिवधा सम्बन्धी सेवाका शतर्ह मा ूितकूल असर पनगरी पिरवतर्न गिरने छै न।
पिरच्छे द - १२
सजाय र पुनरावेदन

७३.

सजायः उिचत र पयार्

कारण भएमा कमर्चारीलाई सजाय िदने अिधकारीले दे हाय

बमोिजमको िवभागीय सजाय गनर् सक्नेछः(क) सामान्य सजायः-

(ख)

७४.

(१)

निसहत िदने ।

(२)

बढीमा पाँच तलव वृि

रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म बढु वा रोक्का गन।

िवशेष सजायः(१)

भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य नठहिरनेगरी सेवाबाट हटाउने।

(२)

भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य ठहिरनेगरी सेवाबाट बखार्ःत गन।

निसहत िदनेः कमर्चारीलाई सजाय गन अिधकारीले दे हायको कुनै कसूरको माऽा र अवःथा

अनुसार दफा ७३ को खण्ड (क) उपखण्ड (१) बमोिजमको निसहत िदन सक्नेछः(क) िनजले सम्पादन गरे को काम सन्तोषजनक नभएमा ।
(ख) पूव र् ःवीकृित निलई दुई पटकभन्दा बढी कायार्लयमा अनुपिःथत रहेमा ।
(ग)

ूचिलत कानून बमोिजम बरबुझारथ नगरे मा ।

(घ)

ूचिलत कानून बमोिजम पेँकी फछर्यौट नगरे मा ।
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(ङ)
७५.

मादक पदाथर् सेवन गरी कायार्लयमा उपिःथत भएमा ।

बढीमा पाँच तलव वृि

रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म बढु वा रोक्का गनः कमर्चारीलाई

सजाय गन अिधकारीले दे हायको कुनै कसूरको माऽा र अवःथा अनुसार दफा ७३ को खण्ड

(क) उपखण्ड (२) बमोिजमको बढीमा पाँच तलव वृि

रोक्का गन वा बढीमा पाँच वषर्सम्म

बढु वा रोक्का गन सजाय गनर् सक्नेछःर् पूरा नगरे मा ।
(क) यो ऐन वा ूचिलत कानूनले तोकेको पदीय दाियत्व िजम्मेवारीपूवक
(ख) अनुशासनिहन काम गरे मा ।
(ग)

सेवामाहीको पीर मकार् र उजुरी पटकपटक बेवाःता गरे को सम्बन्धमा आफूभन्दा
मािथल्लो अिधकारीले िदएको िनदशन पालना नगरे मा ।

(घ)

यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह मा उिल्लिखत आचरण सम्बन्धी कुराह
उल्लं घन गरे मा ।

(ङ)
(च)
७६.

व्यवःथापन परीक्षणबाट दे िखएका अिनयिमतता सम्बन्धमा िदएको िनदशन पालना

नगरे मा ।

सेवा ूवाह गन िजम्मेवारी भएको कमर्चारीको जानाजान लापवार्ही र िढलासुःतीको

कारण सेवामाहीलाई हानी पुग्न गएमा ।

सेवाबाट हटाउने वा वखार्ःत गनः (१) दे हायको कुनै अवःथामा कमर्चारीलाई भिवंयमा
सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य नठहिरनेगरी सेवाबाट हटाउन सिकनेछः-

(क) आफ्नो पदको काम वा िजम्मेवारी पूरा गनर् नसकेमा वा बारम्बार बेवाःता गरे मा ।
(ख)

राजनीित

दल

वा

दलसँग

आव

सं गठनको

सदःयता

िलएमा,

राजनीितक

िबयाकलापमा सं लग्न भएमा वा अन्य कुनै पिन राजनीितक गितिविधमा भाग
िलएमा।

(ग)

मादक पदाथर्को सेवन गरी कायार्लयको काममा बाधा पुयार्एमा ।

(घ)

पटक पटक अनुशासन र आदे श पालन नगरे मा ।

(ङ)

िवदा ःवीकृित नगराई लगातार नब्बे िदनसम्म आफ्नो कायार्लयमा अनुपिःथत
रहेमा ।

(च)

िवदा ःवीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेिशक अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमणमा
गएको कमर्चारी त्यःतो अध्ययन, तािलम वा अध्ययन ॅमण पूरा गरे को िमितले तीस

िदनिभऽ सम्बिन्धत कायार्लयमा हािजर नभएमा ।
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(छ)

बहुिववाह गरे मा ।
(२) दे हायको 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 दे िखने फौजदारी अिभयोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहिरएमा ।

७७.

(ग)

ॅ ाचार गरे मा ।

(घ)

जासुसी ऐन िव

(ङ)

ःथायी आवासीय अनुमित िलएको वा सोको लािग आवेदन िदएको ूमािणत भएमा ।

(च)

सरकारी सेवामा िनयुक्त हुने वा बहाल रहने उ ेँयले नागिरकता, उमेर वा योग्यता

को कसूर गरे को ूमािणत भएमा ।

ढाँटेको ूमािणत भएमा ।

हािजरी र गयलक ी सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए

तापिन िवदा ःवीकृत नगराई आफ्नो कायार्लयमा अनुपिःथत हुने कमर्चारीलाई सम्बिन्धत

कायार्लय ूमुखले गयल र तलब क ी गनर् सक्नेछ । यसरी गयल भएको अविध सेवा
अविधमा गणना गिरने छै न ।
(२) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई

लगातार नब्बे िदनभन्दा बढी अविध अनुपिःथत हुने कमर्चारीलाई गयल क ी गरी हािजर
गराइने छै न र नब्बे िदनपिछ ूा

ःवीकृत गिरनेछैन ।
पिछ

िनवेदनका आधारमा कुनै पिन ूकारको िवदा समेत

(३) नब्बे िदनभन्दा बढी अविध गयल क ी गरी हािजर गराएमा वा नब्बे िदन

ूा

िदइने छै न र

िनवेदन बमोिजम िवदा ःवीकृत गरे मा त्यःतो हािजरी वा िवदालाई मान्यता

त्यसरी हािजर गराउने वा िवदा ःवीकृत गन पदािधकारीलाई िवभागीय

सजाय गिरनेछ ।
(४)

िवदा

ःवीकृत

नगराई

लगातार

आफ्नो

कायार्लयमा

अनुपिःथत

हुने

कमर्चारीलाई सजाय गदार् नब्बे िदन पूरा भएको भोिल पल्टदे िख लागू हुनेगरी िनणर्य गनुर्
पनछ ।अनुपिःथत रहेको नब्बे िदनको अविध गयल क ी गिरनेछ ।

(५) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको गयल र तलव क ीको िववरण ूदे श

िकतावखानामा पठाउनु पनछ ।
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(६) दफा ७६ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोिजम अनुिःथत रहने
कमर्चारीलाई नब्बे िदन पूरा भएको पन्ी िदनिभऽ िवभागीय सजायको लािग कारवाही सु
गनुप
र् न छ ।
७८.

िवभागीय सजाय िदने अिधकारीः (१) कमर्चारीलाई दफा ७३ को खण्ड (ख) बमोिजम
सजायको आदे श िदने अिधकार दे हाय बमोिजमका अिधकारीलाई हुनेछः(क)

अिधकृत एघारौ तह र सोभन्दा मािथको पदमा कायर्रत कमर्चारीलाई ूदे श सरकार,

(ख)

अिधकृत छै ठौदे िख दशौ तहका कमर्चारीलाई िनज कायर्रत िनकायको अिधकृत

(ग)

सहायक तहका कमर्चारीह लाई िनज कायर्रत कायार्लयको अिधकृतःतरको कायार्लय

एघार तहको अिधकारी,

ूमुख ।

(२) दफा ७३ को खण्ड (क) बमोिजमको सजाय िदने अिधकारी तोिकए बमोिजम
हुनेछ।
७९.

िनलम्बन गनः (१) कुनै कमर्चारीको सम्बन्धमा दफा ७६ मा लेिखएको कुनै अिभयोगको
जाँचबुझ गनुर् परे मा जाँचवुझ समा

नहुन्जेलसम्म िनजलाई सजायको आदे श िदन पाउने

अिधकारीले िनलम्बन गनर् सक्नेछ ।
तर दे हायको अवःथा नभई साधारणतया िनलम्बन गिरने छै नः
(क)

िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा झु ा सबुत ूमाण सं कलन गनर् सक्ने वा

(ख)

िनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनर् िदँदा सरकारी हानी नोक्सानी हुने सम्भावना

आफ्नो िव

को सबुत ूमाण गायब गनर्

सक्ने सम्भावना दे िखएमा,

दे िखएमा, वा

(ग)

सरकारी कामको िसलिसलामा गरे को कामको सम्बन्धमा अदालतमा सरकारबादी
मु ा दायरभएको दे िखएमा ।

(२) कमर्चारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बखार्ःत गन अिभयोगको सूचना िदनुको

साथै िनजलाई सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले िनलम्बन समेत गनर् सक्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोिजम कुनै कमर्चारीलाई िनलम्बन गदार् साधारणतः साठी

िदनभन्दा बढी गिरने छै न । सो अविधिभऽै कमर्चारी उपरको कारवाही िकनारा लगाउनु

पनछ । कुनै असाधारण अवःथा परी उक्त अविधिभऽ कारवाही िकनारा लगाउन नसिकने
भै िनलम्बनको अविध बढाउनु परे मा 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 दे िखने फौजदारी अिभयोगमा मु ा दायर

भएमा त्यःतो कमर्चारी ःवतः िनलम्बन भएको मािननेछ ।
८०.

िनलम्बनको समाि ः कुनै कमर्चारी आफ्नो पदमा पुनः ःथािपत भएमा वा दफा ७९ को

उपदफा (३) र (४) बमोिजमको अविध पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बखार्ःत
गिरएमा िनजको िनलम्बन समा

८१.

हुनेछ ।

सफाई पेश गन मौका िदनुपनः (१) िवभागीय सजाय िदन पाउने अिधकारीले कुनै

कमर्चारीलाई सजाय िदने आदे श िदनुभन्दा अिघ कारवाही गनर् लािगएको कारणको उल्लेख

गरी सो कमर्चारीलाई कम्तीमा सात िदनको म्याद िदई आफ्नो सफाई पेश गन मौका िदनु
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 खुलाउनु
पनछ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम सफाइको मौका िदइएकोमा सम्बिन्धत कमर्चारीले पिन

म्यादिभऽ आफ्नो सफाई पेश गनुर् पनछ र यसरी पेश हुन आएको सफाईलाई सम्बिन्धत
अिधकारीले गम्भीरतापूवक
र् िवचार गनुर् पनछ ।

(४) िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले आवँयक ठानेमा ःवयं वा

कुनै अन्य अिधकृत ारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ ।जाँचबुझ गन अिधकृतले तोिकएको
कायर्िविधको पालन गनुर् पनछ ।
८२.

िवशेष सजायको आदे श िदनुभन्दा पिहले सजाय ूःताव गनुप
र् नः िवशेष सजायको आदे श
िदनुभन्दा पिहले िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले दफा ८१ बमोिजम

सफाई पेश गनर् िदइएको म्यादिभऽ सफाई पेश नगरे मा वा पेश हुन आएको सफाई
सन्तोषजनक नभएमा त्यःतो कमर्चारीलाई िदन लािगएको ूःतािवत सजाय िकन निदनु भनी
त्यस सम्बन्धमा कम्तीमा पन्ी िदनको म्याद िदई ःप ीकरण माग्नु पनछ ।
८३.

ूदे श लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनुपनः कमर्चारीले दफा ८२ बमोिजम िदएको

ःप ीकरण सन्तोषजनक नभई त्यःतो कमर्चारीलाई सजाय गनुप
र् न दे िखएमा िवभागीय

सजायको आदे श िदन पाउने अिधकारीले सो कमर्चारीलाई िदन लािगएको सजाय ूःताव गरी
ूदे श लोक सेवा आयोगको परामशर् िलनु पनछ ।
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८४.

ु ाइ सम्बन्धी व्यवःथाः (१) यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने
सुनव
अिधकारीले िदएको दफा ७३ बमोिजमको िवशेष सजायको आदे श उपर तोिकएको िनकाय
वा अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बाहेक यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजायको आदे श िदन पाउने
अिधकारीले िदएको दफा ७३ बमोिजमको सामान्य सजायको आदे श उपरको पुनरावेदन
सम्बन्धी व्यवःथा तोिकए बमोिजम हुनेछ ।
(३) यस ऐन बमोिजम िवभागीय सजाय िदने अिधकारीले दफा ७३ बमोिजम

सेवाबाट अवकाश िदएको िवभागीय सजायको आदे श सुनी पाएको वा त्यसको सूचना
तामेल भएको िमितले पैतीस िदनिभऽ सम्बिन्धत व्यिक्तले पुनरावेदन िदन सक्नेछ ।

तर सम्बिन्धत पक्षको काबू बािहरको पिरिःथितले गदार् म्याद गुिळएकोमा बढीमा

तीस िदनसम्मको म्याद थािमन सक्नेछ ।
८५.

िनणर्यमा असर नपनः कुनै कमर्चारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका

िनयमह

बमोिजम अिख्तयार ूा

अिधकारीले गरे को कारवाहीमा ताित्वक असर नपन

सानोितनो ऽुटीबाट िनणर्यमा असर पन छै न ।
८६.

सजायको अिभलेखः (१) कुनै कमर्चारी उपर िवभागीय सजाय गिरएमा सम्बिन्धत कायार्लयले

सोको अिभलेख राखी ूदे श िकतावखानामा र िनजामती िकतावखानामा समेत पठाउनु
पनछ ।
(२) ूत्येक गाउपािलका र नगरपािलकाले आफ्नो कायार्लयमा कायर्रत ूत्येक
कमर्चारीको सेवा, समूह, उपसमूह खुल्नेगरी कमर्चारीको अिभलेख राख्नु पनछ ।
पिरच्छे द - १३
िविवध

८७.

चेतावनी िदन सिकनेः कुनै कमर्चारीले दे हायको कुनै काम गरे मा सुपरीवेक्षकले कारण खोली
चेतावनी िदन सक्नेछ र सोको अिभलेख सम्बिन्धत कमर्चारीको व्यिक्तगत िववरण फाइलमा
राख्नेछः(क) समयपालन नगरे मा,
(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफुभन्दा मािथको कमर्चारीले िदएको आदे श
पालन नगरे मा, वा
(ग)

कायार्लय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा िढलासुःती गरे मा ।
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(घ)

सेवामाहीलाई िश , मयार्िदत र सहयोगी ब्यवहार नगरे मा वा अनावँयक है रानी
िदएमा।

८८.

कमर्चारीले पाउने िवदाः (१) कमर्चारीले दे हायका िवदाह
(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

तोिकए बमोिजम पाउने छनः-

(२) ःथानीय ःवाःथ्य सेवाको कमर्चारीले उपदफा (१) बमोिजमका िवदा बाहेक
तोिकए बमोिजमको स ा िवदा समेत पाउनेछन ।
(३) यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ५२

बमोिजमको

सिमितबाट बाँडफाड गिरएको बाहेक िनजी ूयासमा अध्ययन गनर् जाने

कमर्चारीलाई तलबी अध्ययन िवदा िदइने छै न ।
(४) िवदा सहुिलयत हो अिधकार होइन ।
८९.

वेतलवी िवदाः (१) कुनै कमर्चारीको पित वा प ी िवदे श िःथत नेपाली राजदुतावास वा कुनै
िनयोगमा खिटई गएमा त्यःतो कमर्चारीले तोिकए बमोिजम वेतलवी िवदा पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िवदाको अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने
छै न ।
९०.

भिवंयमा सरकारी सेवाको िनिम

अयोग्य ठहिरने गरी सेवाबाट बखार्ःत भएका कमर्चारीले

पाउने सुिवधाः (१) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा ७३ को
खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोिजम सेवाबाट बखार्ःत भएको कमर्चारीले दफा ४३

बमोिजमको सं चयकोषको रकम,

दफा ४६ बमोिजमको योगदानमा आधािरत िनवृि भरण

कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये आधा रकम र दफा ४४ बमोिजमको िवमा रकम बाहे क

अन्य कुनै सुिवधा पाउने छै न ।

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 मृत्यु भई िनजको

हकवालाले कुनै सुिवधा पाउने भएमा र त्यःतो सुिवधा पाउने व्यिक्तले ःथायी आवासीय
अनुमित पाएको भएमा त्यःतो व्यिक्तले उपदफा (१) बमोिजमको रकम बाहे क अन्य सुिवधा

पाउने छै न ।
(३)

ःथानीय

सेवामा

समायोजन

भएर

अवकाश

भई

िनवृ भरण

पाइरहे को

कमर्चारीले ःथायी आवासीय अनुमित िलएको ूमािणत भएमा िनवृि भरण पाउने छै न ।
९१.

ु ानी
आयकर छु ट हुनःे ःथानीय सेवाबाट अलग भएपिछ कमर्चारी वा िनजको पिरवारले भक्त
पाउने योगदानमा आधािरत िनवृि भरण, उपचार खचर्, िवमा र सि त िवदा वापतको

रकममा आयकर लाग्ने छै न ।
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 छै न ।
९३.

व्यवःथापन परीक्षणः (१) ूदे श लोक सेवा आयोगको कायर्क्षेऽिभऽका िवषयह

बाहेक

मन्ऽालयले ूदे श िभऽका ःथानीय तहमा कायर्रत कमर्चारीले ूचिलत कानून पालना गरे
नगरे को सम्बन्धमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन गरी व्यवःथापन परीक्षण गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्या न गरी कुनै कमर्चारी

उपर िवभागीय कारवाही गनुप
र् न दे िखएमा िवभागीय कारबाही गनर् सम्बिन्धत अिधकारीलाई
िसफािरस गनर् सक्नेछ ।
(३) मन्ऽालयले व्यवःथापन पिरक्षण समा

गरे को दुई 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 पुनरावेदन परी िनजको सेवा पुनःःथािपत हुने भएमा सो िनणर्यको सूचना

पाएको िमितले नब्बे िदनिभऽ कमर्चारी सम्बिन्धत कायार्लयमा उपिःथत हुन नआएमा
िनजको नोकरी थामी िदन कर लाग्ने छै न ।
९५.

ःथानीय सेवामा पुनः कायम भएमा तलब पाउने: (१) कुनै कमर्चारीलाई िवभागीय सजाय
भएकोमा सो सजाय अदालतबाट बदर भई िनज सेवामा पुनः कायम भएमा त्यःतो
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कमर्चारीले सेवाबाट हटे को िमितदे िख सेवामा पुनः कायम भएको िमितसम्मको बाँकी तलब
पाउनेछ।
(२) यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन िवदा ःवीकृत नगराई

लगातार नब्बे िदन वा सो भन्दा बढी समयसम्म अनुिःथत भएको कारणले सेवाबाट

हटाइएको कमर्चारी अदालतको आदे शबाट सेवामा पुनःवहाली भएमा अनुपिःथत भएको
िमितदे िख अदालतबाट पुनःवहाली भई हािजर भएको अिघल्लो िदनसम्मको तलव, भ ा र
चाडपवर् खचर् पाउने छै न ।
तर सो अविध िनजको सेवा अविधमा गणना गिरने छ ।
९६.

ु ाईः (१) कमर्चारीले यस ऐन वा ूचिलत कानून
कमर्चारीह को पीरमकार्, गुनासो र सुनव
बमोिजम अन्यऽ उजूरी वा पुनरावेदन गनर् पाउने व्यवःथा भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस

ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम ूदान गिरएका सेवा, शतर्, सुिवधा र कमर्चारीसँग
सरोकार राख्ने जुनसुकै िवषयमा आफुलाई मकार् परे कोमा सम्बिन्धत िनकायलाई जानकारी

गराउँदा समेत कुनै कारवाही नभएमा िनजले आफूलाई परे को पीरमकार् तथा गुनासो
मन्ऽालयमा तोिकए बमोिजम राख्न सक्नेछ।
ु ाई सम्बन्धी अन्य व्यवःथा तोिकए
(२) कमर्चारीह को पीर, मकार्, गुनासो र सुनव
बमोिजम हुनेछ ।

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 हुनेछ ।
९८.

बरबुझारथ गनुप
र् नः कुनै कमर्चारीले आफूले बुझाउनु पन नगदी, िजन्सी वा कागजात
तोिकएको म्यादिभऽ सम्बिन्धत कमर्चारीलाई बुझाई िदनु पनछ र सो बुझ्नु पनले पिन सोही
म्यादिभऽ बुझी िलनु पनछ ।

९९.

िनयम बनाउने अिधकारः यस ऐन कायार्न्वयनको लािग ूदे श सरकारले िनयम बनाउन
सक्नेछ ।

१००. समायोजन भएका कमर्चारी सम्बन्धी िवशेष व्यवःथाः यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा

लेिखएको भए तापिन कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोिजम िनजामती सेवा र ःवाःथ्य

सेवाबाट ःथानीय सेवामा समायोजन भएका कमर्चारीलाई कमर्चारी समायोजन ऐन, २०७४,
सं घीय िनजामती सेवा ऐन र ूदे श िनजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएका सुिवधाह
बमोिजम लागू हुनेछन् ।
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