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कर्मचारी सर्ायोजन ननयर्ावली, २०७४ 

नेपाल राजपत्रर्ा प्रकाशित नर्नत 

  २०७४।११।२८ 

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

१. संशिप्त नार् र प्रारम्भ : (१) यी ननयर्हरूको नार् “कर्मचारी सर्ायोजन ननयर्ावली, २०७४”  

रहेको  छ । 

 (२) यो ननयर्ावली  तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्म नलागेर्ा यस ननयर्ावलीर्ा,- 

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

(ख) "सनर्नत" भन्नाले ननयर् ३ बर्ोशजर्को सङ्गठनन तर्ा ्यव्र्ापन सवेिण सनर्नत 
सम्झन ुपछम । 

३. सनर्नतको गठनन : (१) ऐनको दफा ४ बर्ोशजर्को कायम गनम देहाय बर्ोशजर्को सङ्गठनन तर्ा 
्यव्र्ापन सवेिण सनर्नत रहनछे M- 

(क)  सशचव, र्न्त्रालय -सार्ान्य प्रिासन_        -संयोजक 

(ख) सहसशचव, प्रिानर्न्त्री तर्ा र्शन्त्रपररषद्को कायामलय      -सद्य 

(ग) सहसशचव, अर्म र्न्त्रालय           -सद्य 

(घ) सहसशचव, कानून, न्याय तर्ा संसदीय र्ानर्ला र्न्त्रालय  -सद्य 

(ङ) सहसशचव, सम्बशन्ित र्न्त्रालय                        -सद्य 

(च) सहसशचव, र्न्त्रालय -सार्ान्य प्रिासन_            -सद्य-सशचव 

(२) सनर्नतले आवश्यकता अनसुार सम्बशन्ित ननकायको प्रनतनननि र ववषय ववज्ञलाई 
सनर्नतको बैठनकर्ा आर्न्त्रण गनम सक्नेछ । 

(३) उपननयर् (१) को खण्ड (ङ) बर्ोशजर्को सद्यले आफ्नो र्न्त्रालयसँग सम्बशन्ित 
ववषयर्ा छलफल हुँदा सनर्नतको बैठनकर्ा भाग नलनछे । 

(४) सनर्नतको सशचवालय र्न्त्रालयर्ा रहनछे । 

(५) सम्बशन्ित र्न्त्रालयले सनर्नतका सद्यलाई सनर्नतको कार्र्ा पूरा सर्य कार् गने 
गरी खटाउन सक्नेछ । 

(६) सनर्नतको बैठनक तर्ा अन्य कायमववनि सनर्नत आफैले ननिामरण गरे बर्ोशजर् हनुछे।  
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४. सनर्नतको कार्, कतम् य र अनिकार : (१) सनर्नतले नेपालको संवविानको अनसूुचीर्ा उल्लेख 
भए बर्ोशजर्को अनिकारको सूची, नेपाल सरकार, (कायम ववभाजन_ ननयर्ावली, नेपाल सरकारद्वारा 
्वीकृत कायम वव्ततृीकरण, कायमप्रकृनत र औशचत्यसरे्तको आिारर्ा सङ्गठनन तर्ा ्यव्र्ापन 
सवेिण गरी देहायका ववषयर्ा नेपाल सरकारसर्ि नसफाररस गनेछ :- 

(क)  संघ र प्रदेिर्ा रहने र्न्त्रालयको सङ्गठनन संरचना,  

(ख)  संघर्ा रहने सशचवालय, आयोग, ववभाग, कायामलय वा एकाइ, 

(ग)  प्रदेिर्ा रहने कायामलय वा एकाइ, 

(घ) ्र्ानीय तहर्ा रहने कायामलय, एकाइ वा सेवा केन्र,  

(ङ) संघ, प्रदेि र ्र्ानीय तहको सेवार्ा रहने सेवा, सरू्ह वा उपसरू्ह, 

(च) संघ, प्रदेि र ्र्ानीय तहको सेवार्ा रहने शे्रणी, तह वा ्तर, 

(छ) संघ, प्रदेि र ्र्ानीय तहर्ा रहने सेवा, सरू्ह वा उपसरू्ह तर्ा शे्रणी, 
तह वा ्तरअनसुारको सङ्गठनन संरचना र कायमवववरण सवहतको कर्मचारी 
दरबन्दी, 

(ज) शे्रणीको पदर्ा कायमरत कर्मचारीलाई तहको पदर्ा वा तहको पदर्ा 
कायमरत कर्मचारीलाई शे्रणीको पदर्ा सर्ायोजन गनुमपने भए सर्ायोजन 
गररने शे्रणी वा तहको पदको लानग चावहने िैशिक योग्यता र नोकरी 
अवनिसरे्तका अन्य आिार र प्रविया । 

(२) सनर्नतले गाउँपानलका, नगरपानलका र उपर्हानगरपानलकाको सङ्गठनन संरचना तर्ा 
दरबन्दी नसफाररस गदाम भौगोनलक अव्र्ा, जनसङ्ख्या र वडा सङ्ख्याको आिारर्ा सर्ान 
वविेषता भएका गाउँपानलका, नगरपानलका र उपर्हानगरपानलकालाई ववनभन्न सरू्ह (क्लष्टर) र्ा 
ववभाजन गरी प्रत्येक सरू्हको प्रनतनननित्व हनुे गरी ्र्लगत अध्ययन गनम गराउन सक्नेछ । 

(३) सनर्नतले र्हानगरपानलकाको सङ्गठनन संरचना तर्ा दरबन्दी नसफाररस गदाम सबै 
र्हानगरपानलकाको ्र्लगत अध्ययन गरी गराई सो अध्ययनसरे्तको आिारर्ा आवश्यकता अनसुार 
सर्ान वा फरक फरक सङ्गठनन संरचना तर्ा दरबन्दी नसफाररस गनम सक्नेछ । 

(४) सनर्नतले प्रदेिको सङ्गठनन संरचना तर्ा दरबन्दी नसफाररस गदाम प्रदेिको भौगोनलक 
अव्र्ा, जनसङ्ख्या र भौनतक पूवामिारसरे्तको ्र्लगत अध्ययन गनम, गराउन सक्नछे । 

(५) सनर्नतले कुनै सेवा, सरू्ह वा उपसरू्हनभत्र एउटै पदनार् रहेको पदलाई 
आवश्यकता अनसुार छुट्टाछुटै्ट पदनार् नसफाररस गनम सक्नेछ । 
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५. उपसनर्नत गठनन गनम सक्ने : (१) सनर्नतले आफूले गने कायमसम्पादनर्ा सहयोग गनम 
आवश्यकता अनसुार सनर्नतको कुनै सद्यको संयोजकत्वर्ा सेवा सञ्चालन गने ननकायसरे्तको 
प्रनतनननित्व हनु ेगरी उपसनर्नत गठनन गनम सक्नेछ । 

(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर् गठनन हनुे उपसनर्नतको कार्, कतम् य र अनिकार तर्ा 
कायामवनि सनर्नतले तोकेबर्ोशजर् हनुेछ । 

६. प्रनतवेदन पेि गने : (१) सनर्नतले सङ्गठनन तर्ा ्यव्र्ापन सवेिण गररसकेपनछ आवश्यकता 
अनसुार संघ, प्रदेि वा ्र्ानीय तहर्ध्ये कुनै तहको छुट्टा छुटै्ट वा एकीकृत प्रनतवेदन नेपाल 
सरकारसर्ि पेि गनम सक्नछे । 

(२) उपननयर् (१) र्ा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन सनर्नतले संघ, प्रदेि वा 
्र्ानीय तह वा सो अन्तगमतको कुनै ननकायको सङ्गठनन संरचना तर्ा दरबन्दी तत्काल ननिामरण 
गनम आवश्यक भएर्ा त्य्तो तह वा ननकायको हकर्ा अन्तररर् प्रनतवेदन पेि गनम    सक्नेछ ।  

७. सङ्गठनन तर्ा दरबन्दी ्वीकृत गने : (१) ननयर् ६ बर्ोशजर् सनर्नतले ददएको प्रनतवेदनको 
आिारर्ा नेपाल सरकारले संघ, प्रदेि वा ्र्ानीय तहर्ध्ये कुनै तह वा ननकायको सङ्गठनन 
संरचना तर्ा दरबन्दी ्वीकृत गनम सक्नेछ ।  

(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर् सङ्गठनन संरचना तर्ा दरबन्दी ्वीकृत भएपनछ र्न्त्रालयले 
सरकारी सेवासँग सम्बशन्ित सङ्गठनन संरचना तर्ा दरबन्दी ननजार्ती वकतावखानार्ा दताम गराई 
त्य्तो सङ्गठनन संरचना तर्ा दरबन्दीको वववरण संघको हकर्ा सम्बशन्ित सेवा सञ्चालन गने 
ननकायर्ा र प्रदेि र ्र्ानीय तहको हकर्ा सम्बशन्ित प्रदेि तर्ा ्र्ानीय तहर्ा पठनाउन ुपनेछ । 

तर प्रदेि ननजार्ती सेवा र ्र्ानीय सेवाको पदको दतामसम्बन्िी ्यव्र्ा प्रदेि तर्ा 
्र्ानीय तहको कानूनबर्ोशजर् हनुेछ । 

८. कर्मचारी खटाउने : (१) नेपाल सरकार तर्ा सेवा सञ्चालन गने ननकायले ननयर् ७ बर्ोशजर् 
्वीकृत भएको प्रदेि र ्र्ानीय तहको सङ्गठनन संरचना तर्ा दरबन्दीर्ा सर्ायोजन नभएसम्र्का 
लानग कर्मचारी खटाउँदा ऐनको दफा ११ बर्ोशजर् सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई कार्काज गनम 
खटाउनछे ।  

(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर् खटाईएको कर्मचारीको पदानिकार सेवा, सरू्ह सञ्चालन गने 
ननकायको पलु दरबन्दीर्ा रहनेछ । 

(३) उपननयर् (१) बर्ोशजर् खवटएको कर्मचारीले ननजको सेवा ितमसम्बन्िी प्रचनलत 
कानून बर्ोशजर् पाउन ेपाररश्रनर्क र सवुविा पाउनेछ । 

(४) यस ननयर् बर्ोशजर् कर्मचारी खटाउँदा ऐनको दफा ५ बर्ोशजर्को आिारर्ा   
खटाइनेछ । 
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(५) यो ननयर्ावली प्रारम्भ हनुभुन्दा अशघ प्रदेि र ्र्ानीय तहर्ा खटाइएको कर्मचारी 
यसै ननयर्ावली बर्ोशजर् खटाइएको र्ानननेछ । 

९. हाशजर हनु ुपने : (१) ननयर् ८ बर्ोशजर् खटाइएको कर्मचारी ऐनको दफा ७ को ्यव्र्ाको 
अिीनर्ा रही आफू खवटइएको कायामलयर्ा हाशजर हनु जान ुपनेछ ।  

(२) उपननयर् (१) बर्ोशजर्को सर्यनभत्र हाशजर हनु नजान े कर्मचारीलाई कानून 
बर्ोशजर् ववभागीय सजाय हनुेछ । 

(३) ननयर् ८ बर्ोशजर् खटाइएको कर्मचारीलाई हाशजर गराई शजम्रे्वारी ददन ु त्य्तो 
कर्मचारी खवटएको ननकाय वा कायामलयको प्रिासकीय प्रर्खु वा अनिकारीको कतम् य हनुेछ ।  

(४) ननयर् ८ बर्ोशजर् खटाइएको कर्मचारी हाशजर हनुासार् सम्बशन्ित कायामलयले सोको 
जानकारी र्न्त्रालय, सेवा सञ्चालन गने ननकाय र ननजार्ती वकताबखानालाई गराउन ुपनेछ ।  

१०. सर्न्वय सनर्नतको कार्, कतम् य र अनिकार : (१) ऐनको दफा ८ बर्ोशजर् गदठनत सर्न्वय 
सनर्नतको कार्, कतम् य र अनिकार देहायबर्ोशजर् हनुछे M- 

(क) सङ्गठनन तर्ा ्यव्र्ापन सवेिण सनर्नतको कायमर्ा आवश्यक सहयोग 
र सर्न्वय गने,  

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

(ग) सर्ायोजन गने वा कर्मचारी खटाउन ेसम्बन्िी ववषयर्ा प्रदेि र ्र्ानीय 
तहर्ा आवश्यक पने सङ्गठनन संरचना तर्ा दरबन्दी कायर् गने 
सम्बन्िर्ा सर्न्वय गने, 

(घ) सर्ायोजन तर्ा कर्मचारी खटाउन ेसम्बन्िी कार्को अनगुर्न गने र तत ्
सम्बन्िर्ा ननदेिन ददने, 

(ङ) अन्य आवश्यक कायमहरू गने ।  

(२) सर्न्वय सनर्नतको बैठनक तर्ा अन्य कायमववनि सो सनर्नत आफैले ननिामरण गरे 
बर्ोशजर् हनुछे । 

(३) सर्न्वय सनर्नतको सशचवालय र्न्त्रालयर्ा रहनेछ । 

११. सहयोग गनुमपने : ऐन तर्ा यस ननयर्ावली बर्ोशजर्को सङ्गठनन संरचना तर्ा दरबन्दी नसफाररस 
गने सम्बन्िर्ा सनर्नत, उपसनर्नत र सनर्नतले खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यक सहयोग गनुम संघ, 
प्रदेि तर्ा ्र्ानीय तहका कायामलय, पदानिकारी तर्ा कर्मचारीको कतम् य हनुछे । 
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१२. बजेटसम्बन्िी ्यव्र्ा M सर्न्वय सनर्नत, सनर्नत र उपसनर्नतलाई आवश्यक पने बजेटको 
्यव्र्ा अर्म र्न्त्रालयले गनेछ ।  

१३. बैठनक भत्ता तर्ा सवुविा : सनर्नत तर्ा उपसनर्नतका संयोजक, सद्य, आर्शन्त्रत सद्य तर्ा सो 
कार्र्ा खवटने कर्मचारीले अर्म र्न्त्रालयबाट ्वीकृत र्ापदण्डबर्ोशजर् बैठनक भत्ता र सवुविा 
पाउनेछन ्। 

 

 

 

                                                     
 

 


