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स बत ्२०७८ साल माघ २७ गते बसेको सदूुरपि म देश, मि प रष को १2६ औ ंवैठकले गरेको नणय- 

 

1. मु यम ी तथा मि प रष को कायालय-  

(१)नेपाल सरकारले सदूुरपि म देशका ला ग देश सभा सिचवालय, म ालय र अ तगतका नकाय, 
मु य याया धव ा कायालय लगायतका स ठन संरचना तथा दरब द  ते रज कमचार  समायोजन ऐन,२०७५ को 
दफा ३ बमोिजम वीकृत गर  पठाउँदा ेणीगत आधारमा वीकृत गर  पठाएको तर कमचार  समायोजन गदा 
कमचार  समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ अनसुार तह कायम गर  पठाएको हुँदा कमचार  समायोजन ऐन, 
2075 को दफा ११ को उपदफा १ अनसुार देशमा समायोजन नहनेु ( विश  ेणी- मखु सिचव, 
राजप ा त थम ेणी- देश सिचव) बाहेकका पदलाई तहगत कायम गर  नपेाल सरकारबाट वीकृत भएको 
स ठन संरचना र कमचार  दरब द को सीमा भ  रह पेश भएको देशको स ठन संरचना र कमचार  दरब द  
ते रजमा तप सल बमोिजमका पदह लाई कमचार  समायोजन भई आउँदा कायम भएका पदनाम तथा तहलाई 
देहाय अनसुार कायम गर  म ालय/सिचवालय/ नकायह बाट पेश भए बमोिजमको संगठन संरचना र दरब द  
ते रज वीकृत गन । 

(क) शासनसेवा, सामा य शासन समूहको सा वकको राजप  अनं कत तीय ेणीको ख रदार पदलाई 
तहगत पमा कायम गदा पदनाम-सहायक र तह- सहायक तर चौथो/पाच  कायम गन। 

(ख) शासन सेवा, सामा य शासन समूह र राज  समूहको सा वकको राजप  अनं कत थम ेणीको 
नायब सु बा पदलाई तहगत पमा कायम गदा पदनाम-सहायक/अ धकृतर तह- सहायक तर 
पाच /अ धकृत तर छैट  कायम गन। 

(ग) शासन सेवा, सामा य शासन/राज  समूह बाहेकका सबै सेवा, समूहको हकमा सहायक तरका 
पदह को पदनाम र तह म ालय/सिचवालय/ नकायह बाट पेश भई आए बमोिजम नै हनेु तर सा बकको 
राजप  अनं कत थम ेणीको पदलाई तहगत पमा कायम गदा तह- सहायक तर पाँच /अ धकृत तर छैट  
कायम गर  अ धकृत तर छैट  तहको हकमा पदनाम- अ धकृत कायम गन। 

(२) वीकृत संगठन संरचना तथा दरव द  ते रजमा कायम भएको पदनाम र तहका स ब धमा कुनै वधा 
उ प  भएमा मु यम ी तथा मि प रष को कायालयको सहम तमा स बि धत सेवा समूह स ालन गन 
म ालयको नणय बमोिजम हनेु। 
 (३) सदूुरपि म देशमा देश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेकोले कमचार  समायोजन भई पदपू त भईसकेका 
र देशमा समायोजन भई आउन सहम त दइसकेका पदबाहेक र  पदह को एकमु  ववरण तयार गर  
शासन सेवा, याय सेवा, आ थक योजना तथा त यांक सेवा र व वध सेवाको हकमा मु यम ी तथा 

मि प रष को कायालयले र बाकँ  सेवाका र  पदको हकमा पद र  रहेको नकायको तालकु 
म ालय/सिचवालयले यथाशी  माग आकृ त फाराम भर  पदपू तका ला ग कमचार  समायोजन ऐन, 2075 को 
दफा १२ बमोिजम देश लोकसेवा आयोगमा पठाई सोको जानकार  मु यम ी तथा मि प रष को कायालयलाई 
दने ।  

2. सामािजक वकास म ालय- ादेिशक आयवुद िच क सालयको अ थायी संगठन संरचना तथा दरव द  ते रज 

वीकृत गन । 

 


