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कर्मचारी सर्ायोजन ननयर्ावली, २०७४ 

नेपाल राजपत्रर्ा प्रकानित नर्नत 

 २०७४।११।२८ 

 कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७४ को दफा १५ ल े ददएको अनिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारल े
देहायका ननयर्हरू बनाएको छ । 

१. संनिप्त नार् र प्रारम्भः (१) यी ननयर्हरूको नार् "कर्मचारी सर्ायोजन ननयर्ावली, २०७४”  रहकेो  
छ । 

  (२) यो ननयर्ावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः नवषय वा प्रसङ्गले अको अर्म नलागेर्ा यस ननयर्ावलीर्ा,- 

(क) "ऐन” भन्नाले कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७४ सम्झनु पछम ।  

(ख) "सनर्नत” भन्नाले ननयर् ३ बर्ोनजर्को सङ्गठन तर्ा व्यवस्र्ापन सवेिण सनर्नत 
सम्झनु पछम । 

३. सनर्नतको गठनः (१) ऐनको दफा ४ बर्ोनजर्को कायम गनम देहाय बर्ोनजर्को सङ्गठन तर्ा 
व्यवस्र्ापन सवेिण सनर्नत रहनेछः- 

(क)  सनचव, र्न्त्रालय (सार्ान्य प्रिासन)       - संयोजक 

(ख) सहसनचव, प्रिानर्न्त्री तर्ा र्नन्त्रपररषद्को कायामलय       - सदस्य 

(ग) सहसनचव, अर्म र्न्त्रालय        - सदस्य 

(घ) सहसनचव, कानून, न्याय तर्ा संसदीय र्ानर्ला र्न्त्रालय  - सदस्य 

(ङ) सहसनचव, सम्बनन्ित र्न्त्रालय   - सदस्य 

(च) सहसनचव, र्न्त्रालय (सार्ान्य प्रिासन) - सदस्य-सनचव 

  (२) सनर्नतले आवश्यकता अनुसार सम्बनन्ित ननकायको प्रनतनननि र नवषय नवज्ञलाई 
सनर्नतको बैठकर्ा आर्न्त्रण गनम सके्नछ । 

  (३) उपननयर् (१) को खण्ड (ङ) बर्ोनजर्को सदस्यल ेआफ्नो र्न्त्रालयस ग सम्बनन्ित नवषयर्ा 
छलफल हु दा सनर्नतको बैठकर्ा भाग नलनेछ । 

  (४) सनर्नतको सनचवालय र्न्त्रालयर्ा रहनछे । 

  (५) सम्बनन्ित र्न्त्रालयल ेसनर्नतका सदस्यलाई सनर्नतको कार्र्ा पूरा सर्य कार् गन ेगरी 
खटाउन सके्नछ । 

  (६) सनर्नतको बैठक तर्ा अन्य कायमनवनि सनर्नत आफैले ननिामरण गरे बर्ोनजर् हुनछे ।  

४. सनर्नतको कार्, कतमव्य र अनिकारः (१) सनर्नतले नपेालको संनविानको अनुसूचीर्ा उल्लेख भए 
बर्ोनजर्को अनिकारको सूची, नेपाल सरकार, (कायम नवभाजन) ननयर्ावली, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत 
कायम नवस्तृतीकरण, कायम प्रकृनत र औनचत्यसर्ेतको आिारर्ा सङ्गठन तर्ा व्यवस्र्ापन सवेिण गरी 
देहायका नवषयर्ा नेपाल सरकारसर्ि नसफाररस गनछेः- 

(क)  संघ र प्रदेिर्ा रहन ेर्न्त्रालयको सङ्गठन संरचना,  

(ख)  संघर्ा रहन ेसनचवालय, आयोग, नवभाग, कायामलय वा एकाइ, 

(ग)  प्रदेिर्ा रहने कायामलय वा एकाइ, 
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(घ) स्र्ानीय तहर्ा रहन ेकायामलय, एकाइ वा सेवा केन्र,  

(ङ) संघ, प्रदेि र स्र्ानीय तहको सेवार्ा रहने सेवा, सर्ूह वा उपसर्ूह, 

(च) संघ, प्रदेि र स्र्ानीय तहको सेवार्ा रहने श्रणेी, तह वा स्तर, 

(छ) संघ, प्रदेि र स्र्ानीय तहर्ा रहन े सेवा, सर्ूह वा उपसर्ूह तर्ा श्रेणी, तह वा 
स्तरअनुसारको सङ्गठन संरचना र कायमनववरण सनहतको कर्मचारी दरबन्दी, 

(ज) श्रेणीको पदर्ा कायमरत कर्मचारीलाई तहको पदर्ा वा तहको पदर्ा कायमरत 
कर्मचारीलाई श्रणेीको पदर्ा सर्ायोजन गनुमपने भए सर्ायोजन गररने श्रेणी वा 
तहको पदको लानग चानहने िैनिक योग्यता र नोकरी अवनिसर्ेतका अन्य आिार र 
प्रदिया । 

  (२) सनर्नतल े गाउ पानलका, नगरपानलका र उपर्हानगरपानलकाको सङ्गठन संरचना तर्ा 
दरबन्दी नसफाररस गदाम भौगोनलक अवस्र्ा, जनसङ््या र वडा सङ््याको आिारर्ा सर्ान नविेषता 
भएका गाउ पानलका, नगरपानलका र उपर्हानगरपानलकालाई नवनभन्न सर्ूह (क्लष्टर) र्ा नवभाजन 
गरी प्रत्येक सर्ूहको प्रनतनननित्व हुने गरी स्र्लगत अध्ययन गनम गराउन सके्नछ । 

  (३) सनर्नतल े र्हानगरपानलकाको सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दी नसफाररस गदाम सबै 
र्हानगरपानलकाको स्र्लगत अध्ययन गरी गराई सो अध्ययनसरे्तको आिारर्ा आवश्यकता अनुसार 
सर्ान वा फरक फरक सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दी नसफाररस गनम सके्नछ । 

  (४) सनर्नतले प्रदेिको सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दी नसफाररस गदाम प्रदिेको भौगोनलक 
अवस्र्ा, जनसङ््या र भौनतक पूवामिारसर्ेतको स्र्लगत अध्ययन गनम, गराउन सके्नछ । 

  (५) सनर्नतले कुन ै सेवा, सर्ूह वा उपसर्ूहनभत्र एउटै पदनार् रहकेो पदलाई आवश्यकता 
अनुसार छुट्टाछुटै्ट पदनार् नसफाररस गनम सके्नछ । 

५. उपसनर्नत गठन गनम सके्नः (१) सनर्नतले आफूले गने कायमसम्पादनर्ा सहयोग गनम आवश्यकता अनुसार 
सनर्नतको कुनै सदस्यको संयोजकत्वर्ा सेवा सञ्चालन गन े ननकायसर्ेतको प्रनतनननित्व हुने गरी 
उपसनर्नत गठन गनम सके्नछ । 

  (२) उपननयर् (१) बर्ोनजर् गठन हुन ेउपसनर्नतको कार्, कतमव्य र अनिकार तर्ा कायामवनि 
सनर्नतले तोकेबर्ोनजर् हुनेछ । 

६. प्रनतवेदन पेि गनेः (१) सनर्नतले सङ्गठन तर्ा व्यवस्र्ापन सवेिण गररसकेपनछ आवश्यकता अनुसार 
संघ, प्रदेि वा स्र्ानीय तहर्ध्ये कुनै तहको छुट्टा छुटै्ट वा एकीकृत प्रनतवेदन नेपाल सरकारसर्ि पेि 
गनम सके्नछ । 

  (२) उपननयर् (१) र्ा जुनसुकै कुरा लेनखएको भए तापनन सनर्नतल ेसंघ, प्रदेि वा स्र्ानीय तह 
वा सो अन्तगमतको कुनै ननकायको सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दी तत्काल ननिामरण गनम आवश्यक भएर्ा 
त्यस्तो तह वा ननकायको हकर्ा अन्तररर् प्रनतवेदन पेि गनम सके्नछ ।  

७. सङ्गठन तर्ा दरबन्दी स्वीकृत गनेः (१) ननयर् ६ बर्ोनजर् सनर्नतले ददएको प्रनतवेदनको आिारर्ा 
नेपाल सरकारले संघ, प्रदेि वा स्र्ानीय तहर्ध्ये कुनै तह वा ननकायको सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दी 
स्वीकृत गनम सके्नछ ।  

  (२) उपननयर् (१) बर्ोनजर् सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दी स्वीकृत भएपनछ र्न्त्रालयले 
सरकारी सेवास ग सम्बनन्ित सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दी ननजार्ती दकतावखानार्ा दताम गराई 
त्यस्तो सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दीको नववरण संघको हकर्ा सम्बनन्ित सेवा सञ्चालन गन े
ननकायर्ा र प्रदिे र स्र्ानीय तहको हकर्ा सम्बनन्ित प्रदेि तर्ा स्र्ानीय तहर्ा पठाउनु पनछे । 
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  तर प्रदिे ननजार्ती सेवा र स्र्ानीय सेवाको पदको दतामसम्बन्िी व्यवस्र्ा प्रदेि तर्ा स्र्ानीय 
तहको कानूनबर्ोनजर् हुनेछ । 

८. कर्मचारी खटाउनेः (१) नेपाल सरकार तर्ा सेवा सञ्चालन गने ननकायल ेननयर् ७ बर्ोनजर् स्वीकृत 
भएको प्रदेि र स्र्ानीय तहको सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दीर्ा सर्ायोजन नभएसम्र्का लानग 
कर्मचारी खटाउ दा ऐनको दफा ११ बर्ोनजर् सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई कार्काज गनम खटाउनेछ ।  

  (२) उपननयर् (१) बर्ोनजर् खटाईएको कर्मचारीको पदानिकार सेवा, सर्ूह सञ्चालन गने 
ननकायको पुल दरबन्दीर्ा रहनछे । 

  (३) उपननयर् (१) बर्ोनजर् खरटएको कर्मचारीले ननजको सेवा ितमसम्बन्िी प्रचनलत कानून 
बर्ोनजर् पाउने पाररश्रनर्क र सुनविा पाउनेछ । 

  (४) यस ननयर् बर्ोनजर् कर्मचारी खटाउ दा ऐनको दफा ५ बर्ोनजर्को आिारर्ा        
खटाइनेछ । 

  (५) यो ननयर्ावली प्रारम्भ हुनुभन्दा अनघ प्रदिे र स्र्ानीय तहर्ा खटाइएको कर्मचारी यसै 
ननयर्ावली बर्ोनजर् खटाइएको र्ानननेछ । 

९. हानजर हुनु पनेः (१) ननयर् ८ बर्ोनजर् खटाइएको कर्मचारी ऐनको दफा ७ को व्यवस्र्ाको अिीनर्ा 
रही आफू खरटइएको कायामलयर्ा हानजर हुन जान ुपनेछ ।  

  (२) उपननयर् (१) बर्ोनजर्को सर्यनभत्र हानजर हुन नजाने कर्मचारीलाई कानून बर्ोनजर् 
नवभागीय सजाय हुनेछ । 

  (३) ननयर् ८ बर्ोनजर् खटाइएको कर्मचारीलाई हानजर गराई नजम्र्ेवारी ददनु त्यस्तो कर्मचारी 
खरटएको ननकाय वा कायामलयको प्रिासकीय प्रर्ुख वा अनिकारीको कतमव्य हुनेछ ।  

  (४) ननयर् ८ बर्ोनजर् खटाइएको कर्मचारी हानजर हुनासार् सम्बनन्ित कायामलयल े सोको 
जानकारी र्न्त्रालय, सेवा सञ्चालन गने ननकाय र ननजार्ती दकताबखानालाई गराउनु पनेछ ।  

१०. सर्न्वय सनर्नतको कार्, कतमव्य र अनिकारः (१) ऐनको दफा ८ बर्ोनजर् गरठत सर्न्वय सनर्नतको 
कार्, कतमव्य र अनिकार देहाय बर्ोनजर् हुनेछः- 

(क) सङ्गठन तर्ा व्यवस्र्ापन सवेिण सनर्नतको कायमर्ा आवश्यक सहयोग र सर्न्वय 
गन,े  

(ख) सर्ायोजन गने वा कर्मचारी खटाउने प्रयोजनको लानग सम्पूणम सरकारी कर्मचारीको 
अद्यावनिक अनभलेख तयार गरी र्न्त्रालय र सेवा सञ्चालन गने ननकायर्ा पठाउन 
र्न्त्रालय, आयोग, सनचवालय वा कायामलयका सनचवहरूलाई ननदेिन ददने, 

(ग) सर्ायोजन गने वा कर्मचारी खटाउने सम्बन्िी नवषयर्ा प्रदेि र स्र्ानीय तहर्ा 
आवश्यक पने सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दी कायर् गने सम्बन्िर्ा सर्न्वय गने, 

(घ) सर्ायोजन तर्ा कर्मचारी खटाउने सम्बन्िी कार्को अनगुर्न गन ेर तत ्सम्बन्िर्ा 
ननदेिन ददन,े 

(ङ) अन्य आवश्यक कायमहरू गने ।  

  (२) सर्न्वय सनर्नतको बैठक तर्ा अन्य कायमनवनि सो सनर्नत आफैले ननिामरण गरे बर्ोनजर् 
हुनछे । 

  (३) सर्न्वय सनर्नतको सनचवालय र्न्त्रालयर्ा रहनेछ । 
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११. सहयोग गनुमपनेः ऐन तर्ा यस ननयर्ावली बर्ोनजर्को सङ्गठन संरचना तर्ा दरबन्दी नसफाररस गने 
सम्बन्िर्ा सनर्नत, उपसनर्नत र सनर्नतले खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यक सहयोग गनुम संघ, प्रदेि 
तर्ा स्र्ानीय तहका कायामलय, पदानिकारी तर्ा कर्मचारीको कतमव्य हुनछे । 

१२. बजेटसम्बन्िी व्यवस्र्ाः सर्न्वय सनर्नत, सनर्नत र उपसनर्नतलाई आवश्यक पन े बजेटको व्यवस्र्ा 
अर्म र्न्त्रालयले गनछे ।  

१३. बैठक भत्ता तर्ा सुनविाः सनर्नत तर्ा उपसनर्नतका संयोजक, सदस्य, आर्नन्त्रत सदस्य तर्ा सो 
कार्र्ा खरटने कर्मचारील े अर्म र्न्त्रालयबाट स्वीकृत र्ापदण्डबर्ोनजर् बैठक भत्ता र सुनविा 
पाउनेछन ्। 


