नेऩार सयकायका विभबन्न भनकामहरुभा कामययत नेऩार प्रशासन सेिा,
रेखा सभुहका कभयचायीहरुको सरुिा तथा काजसम्िन्धी भाऩदण्ड,
२०७४

भहारेखा भनमन्रक कामायरम
अनाभनगय, काठभाण्डौ
2074
0

विभबन्न भनकामभा कामययत नेऩार प्रशासन सेिा रेखा सभुहका
कभयचायीहरुको सरुिा तथा काजसम्िन्धी भाऩदण्ड – २०७4
भनजाभती सेिा ऐन, २०४९ को दपा १८ य भनजाभती
व्मिस्था बएकोभा सोही फभोजजभ हुने य ऐन तथा भनमभभा

सेिा भनमभािरी, २०५० को भनमभ ३६ भा
व्मिस्था नबएको अिस्थाभा रेखा सभूहभा

कामययत कभयचायीहरुराई सरुिा गदाय कामायरमको कामय प्रकृभत , कामयफोझ एिॊ विभबन्न

बौगोभरक ऺेर ,

कामयसञ्चारन, आन्तरयक रेखा ऩरयऺण , केन्रीमस्तयको रे खासम्फन्धी अनुबि सभेत ददराउने उदे श्मरे
साभान्मतमा् भनम्नानुसायका भाऩदण्ड अऩनाई

केन्रीम भनकाम य अनतयगत जजल्रा जस्थत कामायरमहरुभा

काज तथा सरुिा गरयनेछ ।

क. सरुिा सम्िन्धभा्
भनजाभती सेिा ऐन, २०४९ को दपा १८ को उऩदपा (३) भा तोवकए फभोजजभको कामय अिभध सभाप्त
बएका कभयचायीहरुराई

कामायरमको कामयफोझ, कामय प्रकृभत एिॊ कभयचायी दयिन्दी सभेतका

आधायभा

ु ीभा उल्रेख बए अनुसाय दे हाम फभोजजभ विबाजन गयी भनम्नानुसाय सरुिा
कामायरमहरुराई सॊ रग्न अनुसच
ऩदस्थाऩन गरयनेछ ।
अ.

ु ी १ फभोजजभका कामायरमहरु् विकास भनभायणसॊ ग सम्फजन्धत, उच्च कामयिोझ,
अनुसच
श्रोत साधन य सुविधामुक्त साथै सरुिाको राभग अत्माधीक चाऩ बएका कामायरमहरु ।

ु ी २ फभोजजभका कामायरमहरु् विकास भनभायण सॊ ग सम्िजन्धत, भध्मभ कामयिोझ,
आ. अनुसच
ई.
१

श्रोत साधन य सुविधामुक्त साथै सरुिाको राभग चाऩ बएका कामायरमहरु ।

ु ी ३ फभोजजभका कामायरमहरु् साधायण प्रकृभतको कामयसॊचारनका कामायरमहरु ।
अनुसच

विभबन्न बौगोभरक ऺेर य विभबन्न प्रकृभतका कामायरमको काभभा अनुबि सभेत ददराउन

भनजाभती सेिा ऐन भनमभ फभोजजभ सरुिाको राभग अिभध ऩुया बएका कभयचायीराई दे हाम
फभोजजभ सरुिा गरयने छ्
अ.

आ.

ई.
२

ु ी १ का कामायरमफाट अनुसच
ु ी ३ का कामायरमहरुभा ।
अनुसच

अनुसूजच 2 का कामायरमफाट अनुसूची 3 का कामायरमभा य नबएभा अनुसूची 2

ु ी १( भनजाभभत सेिा भनमभािरी २०५० को अनुसच
ु ी १६ को क फगय
िा अनुसच
का जजल्राहरु) का कामायरमहरुभा ।

ु ी ३ का कामायरमहरुफाट सॊ बि बए सम्भ अनुसच
ु ी १ का कामायरमहरुभा
अनुसच
ु ी २ का कामायरमहरुभा ।
य नबएभा अनुसच

फुदा नॊ. १ फभोजजभ सरुिा गदाय भनजाभती सेिा ऐन, २०४९ को दपा

१८ को उऩदपा

७

भा व्मिस्था बए फभोजजभ भभभत २०६४।०४।२३ ऩभछ भनमुक्ती बएका याजऩर अनॊवकत
कभयचायीहरुराई ऐनको दपा १८(७) फभोजजभ रोकसेिा आमोगफाट भसपारयस बएको विकास
ऺेर तथा अञ्चरभबर कामायरमहरुभा फाहेक ऩाॉच फर्य सम्भ अन्मर सरुिा गरयने छै न ।

३

कोर् तथा रेखा भनमन्रक कामायरमहरुभा सम्बि बए सम्भ कम््मुटयभा ऻान बएका
कभयचायीहरुराई सरुिा गरयने छ ।
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४

साभान्मतमा कोर् तथा रेखा भनमन्रक कामायरमफाट एकै ऩटकभा आधा बन्दा फवढ
कभयचायीको सरुिा गरयने छै न । मसयी सरुिा गदाय First Come First Outको आधायभा
गरयने छ ।

५

ु ी १ य २ का कामायरमभा भनजाभती सेिा ऐन भनमभ फभोजजभ न्मुनतभ सेिा अिभध ऩुया
अनुसच
गये का तय हार सम्भ भहारेखा भनमन्रक कामायरम िा कोर् तथा रेखा भनमन्रक कामायरमभा
ु ि प्राप्त नगये का कभयचायीहरुराई भहारे खा भनमन्रक कामायरम य कोर् तथा रेखा
कामायनब
भनमन्रक कामायरमहरुभा सरुिा गनय प्राथभभकता ददइने छ ।

६

ु ी १ का कामायरमहरुभा हारको ऩदभा एक ऩटक भनजाभती सेिा ऐन य भनमभािरी
अनुसच
अनुसायको सेिा अिभध ऩुया गरयसकेका कभयचायीहरुराई तीन सरुिा अिभध व्मभतत नबएसम्भ
सोही प्रकृभतको कामायरमभा ऩुन सरुिा गरयने छै न । सडक आमोजना तथा कामायरमहरुभा
सोही ऩदभा सरुिा दोहो¥माईने छै न ।

७

दुगभ
य स्थानभा श्रृजना बएका विकास तपयका दयफन्दीभा ऩदस्थाऩना सरुिा गदाय दुगभ
य स्थानभै
साधायण प्रकृभतका कामायरमहरुभा कामययत कभयचायीहरुराई प्राथभभकता ददईने छ ।

८

ु ी १ का कामायरमहरुभा न्मुनतभ सेिा अिभध ऩुया गरयसकेका कभयचायीहरुराई सरुिा
अनुसच
गने, साथै अन्म कामायरमहरुको हकभा एउटै ऩदभा चाय फर्य बन्दा िढी अिभध नयाजखने नीभत
अिरम्िन गरयनेछ ।

९

काभको भसरभसराभा कायफाहीभा ऩये का िा कायिाही बैयहेका िा कायिाहीको राभग रे खी
आएका कभयचायीहरुराई कजम्तभा १ एक सरुिा अिभधको राभग रयक्त दयिन्दीको आधायभा
भहारे खा भनमन्रक कामायरम तथा केन्रीमस्तयका कामायरहरुभा सरुिा गरयनेछ ।

१०

जजल्रा जस्थत रेखा सभुहका कभयचायीको काज तथा सरुिा सम्िजन्ध सभस्मा उऩय कोर् तथा
रे खा भनमन्रक कामायरम प्रभुखको भसपारयसराई सभेत आधाय भाभननेछ ।

११

भहारे खा भनमन्रक कामायरम, कुभायीचोक तथा केन्रीम तहजशर कामायरम, भनिृत्तबयण
व्मिस्थाऩन कामायरम, दुगभ
य का कोर् तथा रेखा भनमन्रक कामायरम य दुगभ
य का अनुसूची १ य
२ फाहेकका कामायरमभा कामययत कभयचायीहरुराइ कामयऺभता सभेतको आधायभा अनुसूची १
फभोजजभका कामायरमभा सरुिा गनय प्राथभभकता ददइने छ ।

१२

भहारे खा भनमन्रक कामायरम िा अन्म कामायरमभा

ऩूर दयिन्दी यही अन्म कुनै कायणरे

राभो सभम आमोजना/ कामायरमभा काजभा यही काभ गये का कभयचायीहरुको हकभा काजभा
कामययत यहेको भभभत दे जखनै PIS Update गयी सरुिाको आधाय भरईनेछ ।
१३

अनुसूची 1 य 2 अन्तयगतका कामायरमभा रेखा प्रभुखको दयिन्दी रयक्त बएको अिस्थाभा 1
भवहना भबरभा ऩदऩुती गरयने व्मिस्था गरयनेछ ।

१४

अनुसूची 1 य 2 भा उजल्रजखत कामायरमहरु सफै ऩदका राभग सभान कामयिोझ, श्रोत साधन
य सुविधामुक्त नहुन सक्ने हुॉदा रेखा प्रभुख िाहेक अन्म कभयचारयहरुको सरुिा गदाय
कामायरमरे कामायरमको प्रकृभत हेयी आिश्मक भनणयम गनेछ ।

2

१५

नमाॉ सृजना हुने दयिन्दी् नमाॉ आमोजना तथा कामायरमहरुभा नमाॉ दयफन्दी सृजन
य ा बएको
ु ीभा तत्कारै सभािेश गने छ ।
अफस्थाभा भ.रे .भन.का.रे मस्ता दयफन्दीराई उऩमुक्त अनुसच

१६

कभयचायी सरुिा गदाय िा काज खटाउॉदा स्थानीम तहको राभग ऩवहरो प्राथभभकता ददई
खटाईनेछ।

१७

सेिा प्रिाह गने भनकाम तथा दुगभ
य स्थानका कामायरमहरुभा सकेसम्भ ऩद रयक्त नहुने गयी
सरुिा गरयनेछ ।

१८

एउटै कामायरमभा भनयन्तय राभो अिभध

फसेका कभयचायीहरु भध्मे सफै बन्दा फढी अिभध

बएकाराई ऩवहरो प्राथभभकता ददई सरुिा गरयनेछ । मसो गदाय सॊ स्थागत सॊ स्भयण य
कामायरमको आिश्मकता सभेतराई ध्मान ददईनेछ ।
१९

कुनै कामायरमभा तोकीएको जजम्भेिायी ऩूया नगने, साियजभनक रुऩभा फायम्िाय गुनासो आइयहने
य कामायरमको काभभा सभस्मा भसजयना गने कभयचायीराई अन्मर सरुिा गनय सवकनेछ ।

२०

विबाभगम कायिावहको प्रविमाभा यहेको कभयचायीराई सो कायिाही िा कायिाहीको प्रविमाफाट
उन्भुजक्त ऩाउने वकभसभरे अन्मर भनकामभा सरुिा गरयनेछैन । तय भनजराई सोही कामायरमभा
याजखयाख्न उऩमुक्त नबएभा सरुिा गनय सवकनेछ ।

२१

याविम गौयि एिॊ उच्च प्राथभभकताका भनकाम/आमोजनाहरुभा कभयचायी अबाि हुन नददने गयी
सरुिा य व्मिस्थाऩन गरयनेछ ।

२२

नमाॉ सृजना हुने दयिन्दी् नमाॉ आमोजना तथा कामायरमहरुभा नमाॉ दयफन्दी सृजन
य ा बएको
ु ीभा तत्कारै सभािेश गने छ ।
अफस्थाभा भ.रे .भन.का.रे मस्ता दयफन्दीराई उऩमुक्त अनुसच

२३

भाऩदण्ड ऩारना, गुनासो उजुयी् सरुिाको जशरजशराभा मस भाऩदण्ड ऩूणय ऩारनाका राभग
सम्फजन्धत सिै ऩऺ जजम्भेिाय हुनऩु नेछ । मस सम्िन्धभा कुनै गुनासो बएभा मस कामायरमका
भनणयकताय सभऺ उजुयी गनय सवकनेछ ।

२४

सॊ शोधन य ऩरयभाजयन् मो भाऩदण्ड भहारेखा भनमन्रक कामायरमरे सयोकायिारा ऩऺहरुसॊ ग
आिश्मक छरपर गयी सभमानुकुर ऩरयभाजयन िा सॊ शोधन गनय सक्नेछ ।

ख. काज सम्िन्धभा्
भनजाभती सेिा ऐन तथा भनमभभा उल्रे जखत प्रािधानको प्रभतकुर नहुने गयी दे हामको अिस्थाभा काज याख्ने
व्मिस्था गने्
१ कुनै कामायरमभा रेखा सम्फन्धी दयफन्दी रयक्त बएभा सम्बि बएसम्भ सम्फजन्धत जजल्राको
कामयफोझ कभ बएका कामायरमफाट कभयचायी खटाई आभथयक प्रशासन सम्फन्धी कामय सञ्चारनको
व्मिस्था गने । सम्फजन्धत जजल्राको कोर् तथा रे खा भनमन्रक कामायरमफाट सम्फजन्धत
जजल्राका कामयफोझ कभ बएका कामायरमफाट कभयचायी खटाई आभथयक प्रशासन सम्फन्धी कामय
सञ्चारनको व्मिस्था गनय सम्बि नबएको बनी कोर् तथा रेखा भनमन्रक कामायरमरे जानकायी
ददएभा भहारेखा भनमन्रक कामायरमरफाट काजभा कभयचायी व्मिस्थाऩन गने ।
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२ कुनै विकास आमोजनाभा श्रृजना बएको नमाॉ दयिन्दी िा रयक्त बएको दयफन्दीभा रेखा सभूहका
कभयचायीहरुको भाग बएको अिस्थाभा भहारेखा भनमन्रक कामायरमफाट कभयचायी खटाई आभथयक
प्रशासन सम्फन्धी काभ काज गयाउने ।
३ स्थामी दयफन्दीभा यहेको कभयचायी तीन भवहनाबन्दा फढी अिभधको राभग अध्ममन िा अन्म विदा
भरई फसेको अिस्थाभा उक्त दयफन्दीभा अन्म कभयचायीराई काज खटाउन सवकने
४ उऩत्मका भबरका कामायरमहरुफाट उऩत्मका फावहयका कुनै िगयका कामायरमहरुभा सरुिा बएका
कभयचायीहरुराई स्िास््मको प्रभतकुर अिस्था, आशोच िाये को, ऩरयिायका सदस्महरुराई कडा
योग राभग उऩचाययत सम्फजन्धत अस्ऩतारको भसपारयस बएको अिस्थाभा िाहेक उऩत्मका भबरका
कुनै ऩभन कामायरमभा काजभा याजखने छै न ।



4

ु ी १
अनुसच
उऩसचचव(रे खा)को हकभा

सस.न.

सस.न.

रेखा असधकृत/रेखाऩार/सह-रेखाऩारहरुको हकभा

क सभुह (तुरनात्भकरुऩरे उच्च कामाफोझ, श्रोतसाधन य सुववधामुक्त साथै

क सभुह (तुरनात्भकरुऩरे उच्च कामाफोझ, श्रोतसाधन य सुववधामुक्त साथै सरुवाको

सरुवाको चाऩ बएका)

चाऩ बएका)

१

ऩययाष्ट्र भन्त्रारम

१

ऩययाष्ट्र भन्त्रारम/ याहदानी ववबाग

२

सॊ सद सचचवारम

२

सॊ सद सचचवारम

३

सॊ घीम भासभरा तथा स्थासनम ववकास भन्त्रारम

३

सडक ववबाग भातहतका सडसबजन सडक कामाारमहरु
सडक आमोजना/ मोजनाहरु (भध्म ऩहाडी रोकभागा, काठभाण्डौं उऩत्मका

४

रोक सेवा आमोग केचन्त्िम कामाारम

५

सडक ववबाग

६

४
५

सडक आमोजना/मोजनाहरु (भध्म ऩहाडी रोकभागा, काठभाण्डौं उऩत्मका

ु स्माप्र ुवेसी यसुवागडी सडक आमोजना,
सडक ववस्ताय,गचछछ सरशुरी भैरङ
अरुण ते श्रो प्रवेश भागा आमोजनाआदी )
आमोजना व्मवस्थाऩन कामाारम एसडवव
हुराकी सडक आमोजनाहरु

सडक ववस्ताय आदी )

६

७

आमोजना व्मवस्थाऩन कामाारम एसडवव

७

सडक ऩुर आमोजनाहरु

८

शहयी ववकास तथा बवन सनभााण ववबाग

८

खानेऩानी आमोजनाहरु ( भेरम्ची खानेऩानी , दाश्रो साना शहयी आदद)

९

खानेऩानी आमोजनाहरु

( काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी सरसभटे ड, भेरम्ची

खानेऩानी , दाश्रो साना शहयी आदी )

९

ससॊ चाइ सडसबजन तथा सव सडसबजन कामाारमहरु ।

१०

ससॊ चाई आमोजनाहरु (ससक्टा, यासनजभया)

१०

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ सनमन्त्रण ववबाग तथा भातहातका कामाारमहरु

११

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ सनमन्त्रण ववबाग

११

जनताको तटवन्त्ध कामाक्रभ तथा नदी सनमन्त्रण आमोजनाहरु ।

१२

असधकाय सम्ऩन्न वागभती एवककृत ववकास ससभसत

यावष्ट्रम ऺमयोग केन्त्ि

१३

स्थानम ववकास भन्त्रारम अन्त्तयगतका आमोजनाहरु

१४

असधकाय सम्ऩन्न वागभती एवककृत ववकास ससभसत

१४

स्वास््म सेवा ववबाग

१५

सनवााचन आमोग

१६

स्थासनम ऩुवााधाय तथा कृवष सडक ववबाग

१२
१३

स्वास््म सेवा ववबाग ।

यावष्ट्रम ऺमयोग केन्त्ि, यावष्ट्रम एड्स तथा मौनयोग केन्त्ि, जनस्वास््म
१५

प्रमोगशारा, यावष्ट्रम स्वास््म चशऺा सूचना तथा सॊ चाय केन्त्ि

१६

केन्त्िीम , ऺेरीम य अञ्चर अस्ऩतारहरु ।

क१ सभुह (तुरनात्भकरुऩरे "क" सभुह बन्त्दा कभ कामाफोझ, श्रोतसाधन
य सुववधामुक्त साथै सरुवाको चाऩ बएका)

अनौऩचायीक चशऺा केन्त्ि , ऩाठ्यक्रभ ववकास केन्त्ि, शैचऺक जनशचक्त
१७
१८

१

गृह भन्त्रारम

२

स्वास््म भन्त्रारम

ववकास केन्त्ि ।
ब ुसभगत ससचाई ऩरयमोजना
मातामात व्मवस्था कामाारमहरु (साना /ठु रा सवायी फागभती , भोटयसाइकर

१९
३

खानेऩानी तथा ढर सनकास

ववबाग ।

४

ससचाइ ववबाग

५

ससॊ चाई आमोजनाहरु (फाग्भती, सुनसयी भोयङ आदी )

६

ऩुनसनाभााण सम्फन्त्धी आमोजनाहरु

७

सवोच्च अदारत

८

प्रधानभन्त्री तथा भन्त्री ऩरयषदको कामाारम

९

भहानगयऩासरकाहरु य उऩभहानगयऩासरकाहरु

।

२०

वागभती , नायामणी ववयगॊज, गण्डकी ऩोखया, लम्ु बिनी,कोशी य बेयी)

ससॊ चाई आमोजनाहरु (ससक्टा, यासनजभया)

सस.न.

उऩसचचव(रे खा)को हकभा

रेखा असधकृत/रेखाऩार/सह-रेखाऩारहरुको हकभा

सस.न.

क१ सभुह(तुरनात्भकरुऩरे "क" सभुह बन्त्दा कभ कामाफोझ, श्रोतसाधन य सुववधामुक्त साथै
सरुवाको चाऩ बएका)

खानेऩानी तथा सयसपाई ऺेरीम कामाारम, सडसबजन तथा सव सडसबजन
१

कामाारमहरु ।

२

ससॊ चाई आमोजनाहरु (फाग्भती, सुनसयी भोयङ आदी )
ु न ववभानस्थर, ववयगॊज, यानी, भेची , फाॉके ,
बन्त्साय कामाारमहरु (सरबव

३

बै यहवा) ।

४

याजश्व अनुसन्त्धान ववबाग तथा इकाई कामाारमहरु

५

ठु रा कयदाता कामाारम

६

उऩयाष्ट्रऩसतको कामाारम

७

सनवााचन आमोग(सनवााचन हुने अवस्थाभा)

८

चजछरा ववकास ससभसतको कामाारमहरु ।

९

दोश्रो एवककृत सहयी ववकास आमोजना

१०

गरयव घयऩरयवाय सहमोग सभन्त्वम वोडाको सचचवारम

११

जरवामू प्रकोऩ सभुत्थान सनभााण आमोजना

१२

शहयी ववकास तथा बवन सनभााण सडसबजन कामाारमहरु

१३

वातावयण ववबाग

१४

उऩभहानगयऩासरका य काठभाडौं सबरका नगयऩासरकाहरु

१५

यावष्ट्रम बू उऩमोग आमोजना

१६

शहयी ववकास तथा बवन सनभााण सडसबजन कामाारमहरु

ऺ ी २
अनऺिच
सि.न.

उऩिहचव/ऱेखाको हकमा

सि.नॊ.

ऱे खा असधकृत/ऱे खाऩाऱ/िह-ऱे खाऩाऱहरुको हकमा
कोष तथा ऱेखा सनयन्त्रक कायााऱय काठमाण्डौ, िमन्त्वय कायााऱय,

१

िऺचना तथा िॊ चार मन्त्राऱय

१

२

वातावरण मन्त्राऱय

२

वातावरण मन्त्राऱय

३

हिक्षा मन्त्राऱय

३

काठमाण्डौं उऩत्यका सभरका माऱऩोत कायााऱय ।

४

कोष तथा ऱेखा सनयन्त्रक कायााऱय काठमाण्डौ, िमन्त्वय
ऺ ानी केन्त्र ऱै नचैर ।
कायााऱय, भक्त

४

भ ऺक्तानी केन्त्र ऱै नचैर, ऱसऱतऩऺर ।

यातायात व्यवस्था कायााऱयहरु (िगरमाथा , जनकऩऺर, धौऱागीरी, राप्ती,
मेची ,िेती र महाकाऱी )

कोष तथा ऱेखा सनयन्त्रक कायााऱय ऱसऱतऩऺर ,
६

मोरङ,कास्की,रुऩन्त्दे ही दाङ, बाॉके,धनऺषा, कैऱाऱी, हचतवन र

५

कृषष व्यविाषयक तथा बजार षवकाि कायााक्रम ।

िऺखेत)
ऺ ी १ बाहेक ) , आन्त्तररक राजस्व कायााऱय
भन्त्िार कायााऱयहरु (अनऺिच

७

कृषष व्यविाषयक तथा बजार षवकाि कायााक्रम ।

६

८

ऩररक्षा सनयन्त्रण कायााऱय ।

७

व्याविायीक तथा सिऩ षवकाि तासऱम केन्त्र ।

९

र उऩत्यका सभरका करदाता िेवा कायााऱयहरु

हिक्षा षवभाग

८

ऩररक्षा सनयन्त्रण कायााऱय ।

१०

िस्कृसत ऩयाटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्राऱय ।

९

हिक्षा षवभाग।

११

नाऩी षवभाग ।

१०

भ ऺसम व्यवस्थाऩन प्रहिक्षण केन्त्र ।

१२

व्यविाषयक कृषष षवकाि तथा व्याऩार प्रवधान आयोजना ।

११

हिक्षा कायााऱयहरु ( ऩऺऱ दरवन्त्दी )

13

राजश्व अनऺिन्त्धान षवभाग

१२

ऺ ॊ रक्षण कायााऱयहरु ।
तराई हजल्ऱाका भि

14

स्थासनय षवकाि मन्त्राऱय अन्त्तरगतका आयोजनाहरु

१३

तराई हजल्ऱाका बन कायााऱयहरु

15

आन्त्तररक राजस्व षवभाग

१४

िहकारी प्रहिक्षण केन्त्र, काठमाण्डौ ।

16

अथा मन्त्राऱय

१५

भ ऺ िऺचना तथा असभऱेख षवभाग ।

16

षविेष भवन सनमााण तथा िॊ भार सडसभजन कायााऱय ।

१६

िस्कृसत ऩयाटन तथा नागरीक उड्डयन मन्त्राऱय ।

१७

नाऩी षवभाग ।

१८

भ ऺसम व्यवस्थाऩन प्रहिक्षण केन्त्र ।

१९

घरे ऱ ऺ तथा िाना उद्योग कायााऱय काठमाण्डौं

२०

राषिय सनकऺञ्ज तथा बन्त्यजन्त्तऺ आरक्षहरु ।

२१

नगरऩासऱकाहरु (काठमाण्डौ उऩत्यका र तराइका हजल्ऱा हस्थत)

२२

खानेऩानी तथा ढऱ सनकाि षवभाग

२३

सिचाइ षवभाग

२४

स्वास््य तथा जनिॊ ख्या मन्त्राऱय,

२५

अध्यागमन कायााऱय एयरऩोटा ।

२६

हजल्ऱा ऩिऺ िेवा कायााऱयहरु ।

२७

मषहऱा तथा बाऱबासऱका कायााऱय ।

२८

ऱोक िेवा आयोग

२९

कृषष षवभाग अन्त्तगातका आयोजनाहरु

३०

व्यविाषयक कृषष तथा व्याऩार आयोजना(PACT)

३१

नयाॉ िहर षवकाि आयोजना िमन्त्वय कायााऱय

३२

ऩहाडी िाना षकिानका ऱासग अनऺकऺऱन आयोजना िमन्त्वय एकाइ

३३

िहरी िािषकय क्षमता तथा षवकाि कायाक्रम

३४

षविेष भवन सनमााण तथा िॊ भार सडसभजन कायााऱय ।

३५

िडक षवभाग ।

३५

३५

र अन्त्तगातका कायााऱयहरु

हजल्ऱा स्वास््य कायााऱयहरु (सनजामती िेवा सनयमावऱी २०५० को
ऺ ी १६ मा उल्ऱेहखत क बगामा ऩने हजल्ऱाहरु बाहेकका) ।
अनऺिच
भ ऺकम्ऩ आऩतकासऱन िहायता आयोजना केन्त्रीय कायाान्त्वयन एकाइ
(CLPIU) र हजल्ऱा कायाान्त्वयन एकाइ (DLPIU)

ु ी ३
अनुसच
माथी

ु ी १ र अनुसच
ु ी २ मा उल्ऱे ख
अनुसच

मानननेछ ।

भएका कायााऱयहरु बाहे क अन्य कायााऱयहरु साधारण प्रकृतीका कायााऱयहरु

