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     कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम कमाचारी समायोजन गदाा नेपालको 
सिंविधानको धारा ३०२ विपररत सिंविधान जारी भएपश्चात ् ननयकु्त भएका कमाचारीहरुलाई 
समेत समायोजन गरेको र आफूहरुलाई सिंिको दरबन्द्दी ररक्त राखी रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गरेको भनी समायोजनको उक्त ननणाय तथा सिंिमा ररक्त राशखएको पदमा लोक 
सेिा आयोगबाट पदपूनताका लानग रकाशशत विज्ञापन लगायतका काम कारिाही बदर गरी 
सिंिको दरबन्द्दीमा समायोजन गररपाउाँ भन्ने समेत मागदािी नलई ननजामती सेिाको विनभन्न 
सेिा, समूह, उपसमूहबाट रदेश र स्थाननय तहमा समायोजन भएका कमाचारीहरुले नेपालको 
सिंविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोशजम विनभन्न नमनतमा दायर गरेको ररट 
ननिेदनमा सबै ननिेदनहरुको मखु्य मागदािी एकै वकनसमको भएकोले साथै राखी पूणा 
इजलासबाट सनुिुाई हनु उपयकु्त देशखएको भनी यस अदालतबाट आदेश भएबमोशजम 
सिोच्च अदालत ननयमािली, २०७४ को ननयम २३(२)(च) अनसुार यस इजलास समक्ष 
पेश हनु आएका रस्ततु ररट ननिेदनहरुको सिंशक्षप्त तथ्य एिम ्आदेश यस रकार रहेको  :-1 

तथ्यगत व्यहोरा 
१. ररट ननिेदनहरुको सिंशक्षप्त व्यहोराः-  

हामी ररट ननिेदकहरु लोक सेिा आयोगको खलुा तथा बढुिा विज्ञापन अनसुार  
नेपालको सिंविधान जारी भै सकेपन  ननजामती सेिा ऐन, २०४९ र ननजामती सेिा 
ननयमािली, २०५० बमोशजम नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समहु, रा.प. ततृीय 
शे्रणी शाखा अनधकृत लगायत विनभन्न सेिा, समहु तथा उपसमहुको विनभन्न पदमा ननयशुक्त भै 
सिंिीय ननकायमा कामकाज गदै आएका नथयौँ। सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन 
मन्द्रालयले कमाचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ नमनत २०७५/८/२३ मा जारी गरेपन  

                                                           
1 ररट ननिेदक तथा रत्प्यथीहरुको वििरण अनसूुची १ मा राशखएको  । 
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उक्त अध्यादेशको दफा ५(१०) बमोशजम आफू कहााँ रहने हो सो बमोशजम कमाचारी 
समायोजनका लानग नमनत २०७५/९/११ मा सूचना रकाशन भए बमोशजम हामीले नेपाल 
सरकारको सिंिमा कायारत रहेको हुाँदा समायोजनको लानग पवहलो राथनमकतामा सिंिमा नै 
रोजी ननिेदन ददएका नथयौँ। सो पश्चात नमनत २०७५/११/१० मा कमाचारी समायोजन 
अध्यादेश खारेज भई कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भयो।  

यसरी हामीले नेपाल सरकारको सिंिमा समायोजन हनु राथनमकताको आधारमा 
ननिेदन गरेकोमा हामीलाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गने गरी रत्प्यथी सिंिीय 
मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयबाट एिम ् सेिा सञ् चालन गने ननकायबाट नमनत 
२०७५/११/५ लगायत विनभन्न नमनतमा ननणाय भएको नथयो। सो पश्चात हामी कनतपय 
ननिेदकहरु सिंिमा समायोजन हनु ु पने हो, रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गना नमल्ने 
होइन भनी पटक पटक ननिेदन ददएका नथयौँ। सो ननिेदन उपर कुनै सनुिुाई नगरी हामी 
ननिेदकहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी रत्प्यथी लोक सेिा आयोगले हामी 
ननिेदकहरु ननयकु्त भएको सेिा समहु र पदमा पदपूनता गनाका लानग विनभन्न नमनतमा विज्ञापन 
रकाशन गरेको  ।  

हामी ननिेदकहरु कायारत रहेकै सेिा समहुको पदमा दरबन्द्दी हुाँदाहुाँदै हामीलाई रदेश 
र स्थानीय तहमा समायोजन गररएको  । हामी ननिेदकहरुले राविय वकतािखानामा ननिेदन 
ददई ररक्त दरबन्द्दीको वििरण माग गदाा उपलब्ध गराइएको वििरण अनसुार पनन हामी 
समायोजन हुाँदा सिंिमा दरबन्द्दी ररक्त रहेको भन्ने देशखन्द् । कमाचारी समायोजन अध्यादेश, 
२०७५ तथा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा समायोजन हनु चाहेको सिंि, रदेश र 
स्थानीय तहको राथनमकता अनसुार ननिेदन ददन ु पने र ऐनको दफा ८(१) मा कायारत 
पदको जेष्ठता, कायारत पदभन्द्दा तल्लो शे्रणी िा तहको पदको जेष्ठता र उमेरको जेष्ठताको 
आधारमा गनुा पने व्यिस्था रहेको  । उक्त कानूनी व्यिस्था बमोशजम हामी ननिेदकहरुले 
सिंिमा राथनमकता तोकी समायोजनको ननिेदन ददएकोमा सिंिमा नै समायोजन गनुा पने 
नथयो। सिंिमा सम्बशन्द्धत सेिा, समहु र पदको दरबन्द्दी हुाँदाहुाँदै तत्प्काल दरिन्द्दी लकुाई 
हामीलाई थाहा जानकारी नददई राकृनतक न्द्यायको नसद्धान्द्त विपररत रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गरी पन  लोकसेिा आयोगबाट सिंिको लानग हामी ननिेदकहरु ननयकु्त भएको 
सेिा, समहु र पदमा खलुा तथा बढुिाको विज्ञापन गरेकाले अन्द्यायमा परी यो ररट ननिेदन 
नलई आएका  ौँ।  
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ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले कुनै पनन ननजामती कमाचारी ननयशुक्त 
हुाँदा तत्प्काल लागू रहेको तलि, उपदान ननबशृत्तभरण र अन्द्य सेिाका शताहरुमा ननजको 
स्िीकृनत िेगर ननजलाई रनतकुल असर पने गरी पररितान गररने  ैन भन्ने व्यिस्था रहेको 
 । हामी ननिेदकहरुलाई नलशखत मञ्जुरी िेगर खाइपाई आएको पद, सेिा सवुिधामा रनतकुल 
असर पने गरी रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गना नमल्ने होइन। गहृ मन्द्रालयले नमनत 
२०७६/१/१६ मा रकाशन गरेको मयाादाक्रममा समेत हामी रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन भएका कमाचारीलाई सिंिमा सोही तहमा कायारत भन्द्दा तल्लो तहमा राखेको  । 
यसरी सिंिमा दरबन्द्दी हुाँदाहुाँदै कानून बमोशजम समायोजन नगरी रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गरी रत्प्यथी लोक सेिा आयोगले उक्त ररक्त पदमा विज्ञापन गरेको  । विज्ञापन 
बमोशजम सिंिमा पदपूनता गदाा हामी ननिेदकहरुभन्द्दा पन  ननयकु्त हनेु व्यशक्त िररष्ठ हनेु र 
सिंिमा रहने हुाँदा समानता र रशासननक न्द्यायको रोहमा मकाा पना गएको  ।  

यसरी हामी ननिेदकहरुले सिंिमा समायोजनको लानग राथनमकताको आधारमा माग 
गदाा सिंिमा हामी ननिेदकको सेिा, समहु र पदको दरबन्द्दी ररक्त राखी दरबन्द्दी लकुाइ हामी 
ननिेदकहरुलाई सिंिमा समायोजन नगरी रदेश र स्थानीय तहमा गररएको समायोजन सम्बन्द्धी 
काम बदरभागी  । नेपालको सिंविधानको धारा ३०२(२) मा सिंविधान जारी हुाँदाका बखत 
सरकारी सेिामा कायारत कमाचारीको समायोजन गने भन्ने व्यिस्था रहेको  । सिंविधान जारी 
भएपन  सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा अलग अलग विज्ञापन गरी पदपूनता गनुापने हो। हामी 
ननिेदकहरु सिंविधान जारी भएपन  सेिा रिेश गरी ननयकु्त भएका तथा बढुिा भै हालको 
पदमा ननयकु्त भएका कमाचारी हौँ। हामी ननिेदक ननयशुक्त भएको पदको दरबन्द्दी हुाँदाहुाँदै 
सिंिमा समायोजन नगरी दरबन्द्दी लकुाई पन  हामीहरुको पदको दरबन्द्दीमा नयााँ विज्ञापन 
गरी पदपूनता गना लागेको कायाले हामीहरुको सिंविधान रदत्त हक तथा समायोजन सम्बन्द्धी 
ऐनद्वारा रदत्त कानूनी हकमा आिात पगुेको  । अतः हामी ननिेदकहरुलाई सिंविधान र 
कानून विपररत समायोजन रवक्रयामा ल्याई सिंिमा कायारत तथा ननयशुक्त पाएको र सिंिमा 
समायोजन रोजेको अिस्थामा विना आधार कारण विनभन्न नमनतमा रदेश तथा स्थानीय तहमा 
समायोजन गने गरी भएका उल्लेशखत समायोजन सम्बन्द्धी नमनत २०७५/११/५ लगायतका 
समायोजन सम्बन्द्धी ननणाय, पर र सो सम्बन्द्धी सम्पूणा काम कारिाही र सिंिमा दरबन्द्दी 
ररक्त राखी लोकसेिा आयोगबाट सिंिको लानग हामी ननिेदकहरु ननयकु्त भएको विनभन्न पदको 
विज्ञापन लगायतका काम कारिाही उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी हामी ननिेदकहरु 
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नेपालको सिंविधान जारी भएपन  सिंिको लानग गररएको विज्ञापन अनसुार सिंिमा ननयशुक्त 
भएका र समायोजनसमेत सिंिमा रोजेर ननिेदन ददए अनसुार सिंिमा समायोजन गरी बााँकी 
रहेको दरबन्द्दीमा मार विज्ञापन गरी पदपूनता गनूा भनी रत्प्यथीहरुका नाममा परमादेश समेत 
जारी गररपाउाँ। साथै उक्त विज्ञापन अनसुारका काम कारिाही तत्प्काल रोकी हामी 
ननिेदकहरुको सिंिको दरबन्द्दी  ुट्याई बााँकी रहेको दरबन्द्दीमा मार विज्ञापन गरी पदपूनता 
गनूा गराउनू भनी अन्द्तररम आदेश समेत जारी गररपाउाँ भन्ने रायः सबै ररट ननिेदकहरुको 
मखु्य ररट ननिेदन दािी रहेको।   

 

१.१ ररट निं. ०७८-WF-००२०, ०७८-WO-०१६३, ०७८-WF-००१०, ०७८-WF-००१४, 
०७८-WF-००१६, ०७८-WF-००१७, ०७८-WO-०१९० को ररट ननिेदनको थप  
व्यहोराः 

हामी ररट निं. ०७८-WO-०१६३ का ररट ननिेदकहरु लोक सेिा आयोगको नमनत 
२०७४/८/२७ र सो पश्चात रकाशन गरेको विज्ञापन अनसुार रनतष्पधाा गरी रनतष्पधाामा 
सफल भई, ररट निं. ०७८-WF-००१६ का ररट ननिेदकहरु २०७४/८/२५ र सो पश्चात, 
ररट निं. ०७८-WF-००१७ का ररट ननिेदकहरु नमनत २०७५/७/४ र सो पश्चात, ररट निं. 
०७८-WF-००२० का ररट ननिेदकहरु नमनत २०७५/७/४ र सो पश्चात तथा ररट निं. 
०७८-WF-००१० का ररट ननिेदकमध्ये भक्त बहादरु भण्डारी, शजिलाल कुाँ िर, दगुाारसाद 
खरी र नमुानन्द्द दमासे कम््यूटर अपरेटरबाट एिंि ररट निं. ०७८-WF-००१४ का ररट 
ननिेदकमध्ये पेशल कुमार पोखरेल, रामरसाद भसुाल, गोपालनाथ शे्रष्ठ, रामरसाद कुस्मा, 
पषु्करचन्द्र शिनमरे र नारायण रसाद िास्तोला तथा ररट निं. ०७८-WO-०१९० का ररट 
ननिेदकहरु रा.प. अनिं. रथम शे्रणीबाट रा.प. ततृीय शे्रणी, शाखा अनधकृत पदमा नमनत 
२०७५/२/१३ को ननणाय अनसुार बढुिा भई ननजामती सेिा ऐन, २०४९ र ननजामती 
सेिा ननयमािली, २०५० बमोशजम नेपालको सिंविधान जारी भै सकेपन  लोक सेिा 
आयोगिाट सिंिको खलु्ला तथा बढुिा नबज्ञापनमा नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन 
समहु, रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई सिंिीय ननकायमा कायारत नथयौँ। सिंिीय 
मानमला तथा मामान्द्य रशासन मन्द्रालयले कमाचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ नमनत 
२०७५/८/२३ मा जारी गरेपन  उक्त अध्यादेश बमोशजम कमाचारी समायोजनका लानग 
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नमनत २०७५/९/११ मा सूचना रकाशन भए बमोशजम समायोजनको लानग पवहलो 
राथनमकतामा सिंिमा नै रोजी ननिेदन ददएका नथयौँ।  

हामीले सिंिमा समायोजन हनु राथनमकताको आधारमा ननिेदन गरेकोमा हामीलाई 
रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गने गरी रत्प्यथी सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन 
मन्द्रालयबाट नमनत २०७५/११/५ मा ननणाय भएको नथयो। हामी ननिेदकहरुलाई रदेश र 
स्थानीय तहमा समायोजन गरी रत्प्यथी लोक सेिा आयोगले हामी ननिेदकहरु ननयकु्त भएको 
सेिा समहु र पदमा पदपूनता गनाका लानग नमनत २०७६/८/२५ मा सूचना निं. 
२५८/०७६/०७७ बढुिा सूचना निं. १५०/०७६/०७७ बाट १६८ नसट र खलुा 
विज्ञापन निं. १६६९४ देशख १६७००/०७६/०७७ सम्म विनभन्न समािेशी कोटामासमेत 
गरी जम्मा ५६० नसटमा विज्ञापन गरेको र पनुः नमनत २०७७/८/२४ मा बढुिा सूचना निं 
१४५/०७७/०७८ बाट ३४ नसट र खलुा तथा समािेशी विज्ञापन निं. १६६९५ देशख 
१६७०१/०७७/०७८ सम्म गरी जम्मा ११४ नसटमा विज्ञापन रकाशन गरेको  ।  

हामी ननिेदकहरुलाई सिंविधान र कानून विपररत समायोजन रवक्रयामा ल्याई सिंिमा 
कायारत तथा ननयशुक्त पाएको र सिंिमा समायोजन रोजेको अिस्थामा विना आधार कारण 
विनभन्न नमनतमा रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन गने गरी भएका उल्लेशखत नमनत 
२०७५/११/५ को लगायतका समायोजन सम्बन्द्धी ननणाय, पर र सो सम्बन्द्धी सम्पूणा 
काम कारिाही र सिंिमा दरबन्द्दी ररक्त राखी लोकसेिा आयोगबाट सिंिको लानग हामी 
ननिेदकहरु ननयकु्त भएको रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समहु, रा.प. ततृीय शे्रणीको शाखा 
अनधकृत पदमा पदपूनता गना रत्प्यथी लोक सेिा आयोगबाट नमनत २०७६/८/२५ मा ५६० 
जनाको लानग र नमनत २०७७/८/२४ मा पनुः ११४ जनाको लानग विज्ञापन गरेकोले नमनत 
२०७६/८/२५ मा गरेको बढुिा विज्ञापन निं. १५०/०७६/०७७ र खलुा विज्ञापन निं. 
१६६९४ देशख १६७००/०७६/०७७ बाट भएका ५६० जनाको पदको विज्ञापन तथा 
नमनत २०७७/८/२४ मा गरेको बढुिा विज्ञापन निं. १४५/०७७/०७८ तथा खलुा 
विज्ञापन निं. १६६९५ देशख १६७०१/०७७/०७८ बाट ११४ जनाको लानग नेपाल 
रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समहु, रा.प. ततृीय शे्रणी शाखा अनधकृत पदको विज्ञापन 
लगायतका काम कारिाही उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी हाम्रो ननिेदन अनसुार सिंिमा 
समायोजन गरी बााँकी रहेको दरबन्द्दीमा मार विज्ञापन गरी पदपूनता गनूा भनी रत्प्यथीहरुका 
नाममा परमादेश समेत जारी गररपाउाँ। साथै उक्त विज्ञापन अनसुारका काम कारिाही 
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तत्प्काल रोकी हामी ननिेदकहरुको सिंिको दरबन्द्दी  ुट्याई बााँकी रहेको दरबन्द्दीमा मार 
विज्ञापन गरी पदपूनता गनूा गराउनू भनी अन्द्तररम आदेशसमेत जारी गररपाउाँ भन्ने  
अनमोलमशण भट्टराई समेतको ररट निं. ०७८-WO-०१६३ नमनत २०७७/४/३२ को, भक्त 
बहादरु भण्डारी समेतको ररट निं. ०७८-WF-००१० नमनत २०७८/५/९ को, पेसल कुमार 
पोखरेल समेतको ररट निं. ०७८-WF-००१४ नमनत २०७८/५/११ को, विश्वलाल खड्का 
समेतको ररट निं. ०७८-WF-००१६ नमनत २०७८/५/११ को, मनोज कुमार यादि 
समेतको ररट निं. ०७८-WF-००१७ नमनत २०७८/५/१५ को, इन्द्रकमल शशिाकोटी 
समेतको ररट निं. ०७८-WO-०१९० नमनत २०७८/५/३ को र अनजु शिनमरे समेतको ररट 
निं. ०७८-WF-००२० नमनत २०७७/९/१० को ररट ननिेदन।   

 

१.२ ररट निं. ०७८-WF-०००६ ०७८-WF-००२१ को ररट ननिेदनको थप व्यहोराः 
हामी ररट निं. ०७८-WF-००२१ का ररट ननिेदकहरु नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य 

रशासन समूह, रा.प.ततृीय शे्रणी को पदमा नमनत २०७४/८/२५ मा ननयशुक्त पाई तथा ररट 
निं. ०७८-WF-०००६ की ररट ननिेददका सोही सेिा समहुको सोही पदमा नमनत 
२०७५/७/४ मा ननयशुक्त भई कामकाज गदै आएका नथयौं। हामीले कमाचारी समायोजन 
अध्यादेश, २०७५ बमोशजम रकाशशत समायोजन सम्बन्द्धी सूचना अनसुार पवहलो राथनमकता 
सिंिको लानग समायोजन रोजेको र ररट ननिेदक रशजया चौधरीले समायोजनका लानग फाराम 
समेत नभरेकोमा तत्प्काल दरबन्द्दी ररक्त नभएको भनी दरबन्द्दी लकुाई सिंिबाट रत्प्यथी सिंिीय 
मानमला तथा समान्द्य रशासन मन्द्रालयको नमनत २०७५/११/५ को ननणाय र नमनत 
२०७५/११/६ को परले हामी ननिेदकहरुलाई रदेश निं ३ र गण्डकी रदेशमा समायोजन 
गररएको नथयो। पन  रत्प्यथी लोक सेिा आयोगबाट सिंिको लानग ननिेदकहरु ननयकु्त भएको 
सेिा, समूह, र पदमा नमनत २०७६/८/२५ मा सूचना निं २५८।०७६-७७ समेतबाट 
५६० नसटको लानग विज्ञापन गरी पदपनुता गने अिस्था  । राविय वकताबखानले नमनत 
२०७७/९/६ मा उपलब्ि गराएको सूचना बमोशजम ननिेदकहरु समायोजन भएको नमनत 
२०७५/११/५ देशख लोक सेिा आयोगबाट नमनत २०७६/८/२४  मा विज्ञापन भएको 
नमनतसम्म हामी ननिेदकहरु ननयशुक्त भएको ऐ समूहका रा.प ततृीत शे्रणी शाखा अनधकृत 
पदमा सिंिमा कुल सिंख्या २१५ जना मार दरिन्द्दी ररक्त भएकोमा ५६० नसटको लनग 
विज्ञापन गररएको  । यसरी ननिेदकहरुको सिंिबाट रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन 
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गरेपश्चात समायोजन भएका कमाचारीको गनुासो सनुिुाई गने सन्द्दभामा नेपालको सिंविधानद्वारा 
रदत्त हक अनधकार हनन ्हनेु गरी नमनत २०७७/५/१ मा नेपाल सरकार मशन्द्रपररषद् बाट 
भएको ननणायको आधारमा कमाचारी समायोजन/नमलान मापदण्ड, २०७७ नमनत 
२०७७/१०/७ मा स्िीकृत गरी ल्याएको मापदण्डले हामी ननिेदकहरुलाई रदेशबाट सिंिमा 
आउने बाटो सदाका लानग बन्द्द गरेको  । सो मापदण्ड तथा हामी ननिेदकहरुलाई 
गररएको समायोजन सम्बन्द्धी सम्पूणा ननणाय र सो सम्बन्द्धी काम कारिाही उत्प्रषेणको 
आदेशद्वारा बदर गरी सिंिमा ररक्त रहेको दरबन्द्दीमा हामी ननिेदकहरुलाई समायोजन 
सिंशोधन गरी पदस्थापना गनुा गराउन ुसाथै कमाचारी समायोजन/नमलान मापदण्ड, २०७७ 
समेत सबै कमाचारीमा समानताको अनभुनूत हनेु गरी कुनै रनतबन्द्ध नलगाउने गरी नेपालको 
सिंविधान र कमाचारी समायोजन ऐन अनरुुप बनाई लागू गनुा भनी रत्प्यथीहरुका नाममा 
परमादेश लगायत अन्द्य उपयकु्त आदेश जारी गरी पाउाँ। साथै रस्ततु ररट ननिेदनको 
अशन्द्तम टुङ्गो नलागेसम्म कमाचारी समायोजन/नमलान मापदण्ड, २०७७ यथाशस्थनतमा राखी 
हामी ननिेदकहरुको गनुासो सनुिुाई नभएसम्म सिंिमा समायोजनबाट ररक्त रहेको दरबन्द्दीमा 
अन्द्य कुनै वकनसमबाट पदपूनता गने काया नगनुा नगराउन ुभनी रत्प्यथीहरुका नाममा अन्द्तररम 
आदेश समेत जारी गररपाउाँ भन्ने ररट निं. ०७८-WF-००२१ नमनत २०७७/११/४ को र 
ररट निं. ०७८-WF-०००६ को नमनत २०७८/५/४ को ररट ननिेदन। 

 

१.३ ररट निं. 078-WF-0००9 को ररट ननिेदनको थप व्यहोराः 
हामी ननिेदकहरु नेपालको सिंविधान जारी भएपन  नेपाल रशासन सेिा, लेखा समूह, 

रा.प.ततृीय शे्रणी को पदमा नमनत २०७२/८/१५ मा ननयशुक्त भई कामकाज गदै आएका 
नथयौं।  हामीलाई लागू हनेु कानून ननजामती सेिा ऐन, २०४९ र ननजामती सेिा ननयमािली, 
२०५० हो। सिंविधान जारी भएपन  लोक सेिा आयोगबाट सिंिीय सरकारको ननजामती 
सेिाको लानग खलुा रनतयोनगताको विज्ञापन बमोशजम ननयकु्त तथा कायारत रहेको हामी 
कमाचारीहरुले कमाचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोशजम रकाशशत समायोजन सम्बन्द्धी 
सूचना अनसुार पवहलो राथनमकता सिंिको लानग समायोजन रोजेकोमा तत्प्काल दरबन्द्दी ररक्त 
नभएको भनी दरबन्द्दी लकुाई सिंिबाट नमनत २०७५/११/१५ को ननणाय र नमनत 
२०७५/११/१७ को परले हामी ननिेदकहरुलाई रदेशमा समायोजन गररएको काया 
रवुटपूणा  । पन  रत्प्यथी लोक सेिा आयोगबाट सिंिको लानग ननिेदकहरु ननयकु्त भएको 
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सेिा, समूह, र पदमा नमनत २०७६/८/२५ मा विज्ञापन निं. १६६९४ देशख 
१६७००/०७६-७७ समेतबाट लेखा अनधकृत पदमा ८९ जना र विज्ञापन निं. १६६९५ 
देशख १६७०१/०७७-०७८ बाट सोही पदमा ३० नसटको लानग विज्ञापन गरी पदपनुता गने 
अिस्था  ।  

ननिेदकहरुको सिंिबाट रदेश तहमा समायोजन गरेपश्चात रदेश तहमा समायोजन 
भएका कमाचारीको गनुासो सनुिुाई गने सन्द्दभामा नेपालको सिंविधानद्वारा रदत्त हक अनधकार 
हनन ्हनेु कमाचारी समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ नमनत २०७७/१०/७ मा 
स्िीकृत गरी ल्याएको मापदण्डले हामी ननिेदकहरुलाई रदेशबाट सिंिमा आउने बाटो सदाका 
लानग बन्द्द गरेको एििं हामीलाई सिंविधान, समायोजन ऐनद्वारा रदत्त हक समेतमा आिात 
परु् याएकोले सो कमाचारी समायोजन/नमलान मापदण्ड, २०७७ तथा हामी ननिेदकहरुलाई 
गररएको समायोजन सम्बन्द्धी नमनत २०७५/११/१५ लगायतका सम्पूणा ननणाय तथा नमनत 
२०७५/११/१७ को पर र सो सम्बन्द्धी काम कारिाही र लोक सेिा आयोगले नमनत 
२०७६/८/२५ मा विज्ञापन गरेको विज्ञापन निं. १६६९४-१६७००/०७६-०७७ र नमनत 
२०७७/८/२४ मा विज्ञापन गरेको विज्ञापन निं. १६६९५-१६७०१/०७७-०७८ बाट 
लेखा अनधकृत पदमा गररएको विज्ञापनसमेत उत्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गरी सिंिबाट 
रदेशमा समायोजन गरी सिंिमा ररक्त रहेको दरबन्द्दीमा हामी ननिेदकहरुलाई समायोजन गरी 
बााँकी रहेको पदमा मार लोक सेिा आयोगबाट विज्ञापन गरी पदपूनता गनुा गराउन ु भनी 
रत्प्यथीहरुका नाममा परमादेश लगायत अन्द्य उपयकु्त आदेश जारी गरी पाउाँ। साथै रस्ततु 
ररट ननिेदनको अशन्द्तम टुङ्गो नलागेसम्म सिंिमा रहेको दरबन्द्दीमा उक्त विज्ञापनबाट पदपूनता 
गने काया नगरी हामी ननिेदकहरुको सिंिको दरबन्द्दी  ुट्याई सिंिमा समायोजन नमलान गरी 
बााँकी रहेको पदमामार पदपूनता गनूा गराउनू भनी रत्प्यथीहरुका नाममा अन्द्तररम आदेश समेत 
जारी गररपाउाँ भन्ने नमनत २०७८/५/९ को ररट ननिेदन। 

 

१.४ ररट निं. ०७८-WF-००११, ०७८-WF-००१२, ०७८-WF-००१८ र ०७८-WF-००१९ 
को ररट ननिेदनको थप व्यहोराः 

हामी ररट निं. ०७८-WF-००११ का ररट ननिेदकहरु नेपालको सिंविधान जारी भई 
सकेपन  सिंिको लानग खलुा विज्ञापन गरी माग गररए अनसुार नेपाल रशासन सेिा, लेखा 
समूह, रा.प.ततृीय शे्रणी को पदमा नमनत २०७३/7/२ तथा सो पश्चात र ननिेदकमध्ये 
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रामकुमार के.सी. नमनत २०७५/१/१३ को बढुिा ननणाय बमोशजम एिम ् ररट निं. ०७८-
WF-००१२ का ररट ननिेदकहरु सोही पदमा नमनत २०७३/७/१ तथा सो पश्चात, 
ननिेदकमध्ये चडुामशण शिनमरे नमनत २०७३/३/२८ को बढुिा ननणाय बमोशजम, ररट निं. 
०७८-WF-००१८ का ररट ननिेदकहरु नमनत २०७२/८/१५ र सो पश्चात खलुा 
विज्ञापनमा रनतष्पधाा गरी र ररट निं. ०७८-WF-००१९ का ररट ननिेदकहरु लोक सेिा 
आयोगको खलुा विज्ञापनको नसफाररस अनसुार नमनत २०७२/९/२४ तथा सो पश्चात र नमनत 
२०७३/३/२८ एिम ्सो पश्चातको बढुिाबाट लेखा अनधकृत पदमा ननयशुक्त भई कामकाज 
गदै आएका नथयौं। नेपालको सिंविधानको धारा ३०२(२) बमोशजम सिंविधान जारी भएपन  
ननयकु्त तथा कायारत रहेको हामी कमाचारीहरुलाई सिंिमा समायोजन रोजेकोमा तत्प्काल 
दरबन्द्दी ररक्त नभएको भनी दरबन्द्दी लकुाई सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन 
मन्द्रालयको नमनत २०७५/११/१२ को परानसुार महालेखा ननयन्द्रकको कायाालयले 
सिंिबाट रदेश तथा स्थानीय तहमा हामी ननिेदकहरुलाई समायोजन गने नमनत 
२०७५/११/१५ को लगायतका ननणाय र नमनत २०७५/११/१७ को पर रवुटपूणा  । 
पन  रत्प्यथी लोक सेिा आयोगबाट सिंिको लानग ननिेदकहरु ननयकु्त भएको सेिा, समूहको 
लेखा अनधकृत पदमा नमनत २०७६/८/२५ मा विज्ञापन निं. १६६९४ देशख 
१६७००/०७६-७७ समेतबाट ३० जना र विज्ञापन निं. १६६९५ देशख १६७०१/०७७-
०७८ बाट सोही पदमा ८९ नसटको लानग विज्ञापन गरी पदपनुता गना लानगएको अिस्था  ।  

हामी ननिेदकहरुलाई गैरकानूनी समायोजन गने सम्बन्द्धी सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य 
रशासन मन्द्रालयको नमनत २०७५/११/१२ को पर तथा समायोजन सम्बन्द्धी नमनत 
२०७५/११/१५ लगायतका सम्पूणा ननणाय र समायोजन सिंशोधन गने गरी भएका ननणाय 
तथा नमनत २०७५/११/१७ लगायतका पर एिम ् सो सम्बन्द्धी काम कारिाही र लोक 
सेिा आयोगले नमनत २०७६/८/२५ मा विज्ञापन गरेको विज्ञापन निं. १६६९४-
१६७००/०७६-०७७ र नमनत २०७७/८/२४ मा विज्ञापन गरेको विज्ञापन निं. १६६९५-
१६७०१/०७७-०७८ बाट लेखा अनधकृत पदमा गररएको विज्ञापनसमेत उत्प्रषेणको 
आदेशद्वारा बदर गरी सिंिबाट रदेशमा समायोजन गरी सिंिमा ररक्त रहेको दरबन्द्दीमा हामी 
ननिेदकहरुलाई समायोजन गरी बााँकी रहेको पदमा मार लोक सेिा आयोगबाट विज्ञापन गरी 
पदपूनता गनुा गराउन ुभनी रत्प्यथीहरुका नाममा परमादेश लगायत अन्द्य उपयकु्त आदेश जारी 
गरी पाउाँ। साथै विज्ञापन अनसुारको पदपूनता भएमा हामी ननिेदकहरुलाई अपरुणीय क्षनत 
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पगु्न जाने भएकाले सिंिमा रहेको दरबन्द्दीमा उक्त विज्ञापनबाट पदपूनता गने काया नगरी हामी 
ननिेदकहरुको सिंिको दरबन्द्दीमा समायोजन गनुा गराउन ुभनी रत्प्यथीहरुका नाममा अन्द्तररम 
आदेश समेत जारी गररपाउाँ भन्ने ररट निं. ०७८-WF-००११ नमनत २०७८/५/१० को, ररट 
निं. ०७८-WF-००१२ नमनत २०७८/५/१० को, ररट निं. ०७८-WF-००१८ नमनत 
२०७८/५/१५ को र ररट निं. ०७८-WF-००१९ नमनत २०७८/५/११ को ररट 
ननिेदन। 

 

१.५ ररट निं. ०७८-WF-०००८ र ०७८-WF-००१३ को ररट ननिेदनको थप व्यहोराः 
हामी ररट ननिेदकहरु नेपालको सिंविधान जारी भईसकेपन  ननजामती सेिा ऐन, 

२०४९ तथा ननजामती सेिा ननयमािली, २०५० बमोशजम ररट निं. ०७८-WF-०००८ का 
हामी १२ जना ररट ननिेदकहरु मध्ये सरुदेिी शमाा, खरानन्द्द इसर र िनश्याम नमश्रसमेत 
३ जना नेपाल ईशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समूह, स्याननटरी उपसमूहको रा.प.ततृीय शे्रणीको 
पदमा सिंिको दरिन्द्दीमा नमनत २०७५/२/८ मा बढुिाबाट र अन्द्य ९ जना ननिेदकहरु 
सोही सेिा, समहु तथा उप समहुमा लोक सेिा आयोगको खलुा विज्ञापन तथा नसफाररस 
बमोशजम नमनत २०७५/५/७ मा खलुा रनतस्पधााबाट सिंिको दरबन्द्दीमा ननयकु्त भई तथा 
ररट निं. ०७८-WF-००१३ का ररट ननिेदक सिेश बन्द्जारा लोक सेिा आयोगको खलुा 
विज्ञापन अनसुार नमनत २०७५/५/७ मा सोही सेिा, समहु तथा उपसमहुको रा.प. ततृीय 
शे्रणी (राविनधक) पदमा ननयशुक्त भई खानेपानी मन्द्रालत अन्द्तगातका विनभन्न कायाालयमा 
कायारत रहेका कमाचारी हौँ। कमाचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भएपन  उक्त 
अध्यादेश अनसुार समायोजनका लानग रकाशशत सूचना बमोशजम हामी ननिेदकहरुले 
समायोजनको क्रममा सिंिमा समायोजनको लानग माग गदाा सो नगरी कमाचारी समायोजन 
ऐन, २०७५ को दफा ७ र दफा ८ समेतको विपररत सिंिमा भएको दरिन्द्दी लकुाई सिंिीय 
मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नमनत २०७५/१२/१३ को परानसुार खानेपानी 
मन्द्रालयको नमनत २०७५/१२/१७ को ननणायले सिंिबाट विनभन्न स्थानीय तहमा समायोजन 
गररसकेकोमा ननिेदकमध्ये तीन जनाको सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको 
नमनत २०७६/२/१२ को पर र खानेपानी मन्द्रालयको नमनत २०७६/२/१२ को ननणाय 
अनसुार अशिल्लो समायोजनलाई सिंशोधन गरी पनु: स्थानीय तहमा समायोजन गररएको 
नथयो। हामी समायोजन भएको महानगरपानलका बाहेकका स्थानीय तहहरुमा स्याननटरी 
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उपसमूहको दरिन्द्दी नै नभएको अिस्था   र दरिन्द्दी भएको पोखरा र भरतपरु महानगरमा 
हामी ननिेदक भन्द्दा नसननयरलाई समायोजन गररएको  । 

यसरी सिंिको दरबन्द्दीमा ननयशुक्त भएको र सिंिमा नै समायोजन रोजेको अिस्थामा 
हामी ननिेदकलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरी हामी कायारत रहेको सेिा समहुको 
दरबन्द्दीमा लोक सेिा आयोगबाट आ.ब. २०७६/०७७ मा ११ जनाको लानग र आ.ब. 
२०७७/०७८ मा १९ जनाको बढुिा तथा खलुाको विज्ञापन गरेको  । तसथा, रत्प्यथीबाट 
हामी ननिेदकलाई स्थानीय तहमा गररएको समायोजन सिंविधान तथा समायोजन सम्बन्द्धी 
कानून विपररत भएकाले समायोजन गने सम्बन्द्धी रत्प्यथी मन्द्रालयको नमनत 
२०७५/१२/१३ को परानसुार नेपाल सरकार खानेपानी मन्द्रालय (सशचि स्तर) को 
२०७५/१२/१७ को समायोजन सम्बन्द्धी ननणाय  र उक्त ननणायलाई सिंशोनधत गने गरी 
नेपाल सरकार (सशचि स्तर) को नमनत २०७६/२/१२ को ननणाय तथा नमनत 
२०७६/२/२ को पर लगायतका काया तथा रत्प्यथी लोक सेिा आयोगले पदपूनता गना नमनत 
२०७७/७/२७ मा सचुना निं: १९५/०७६-७७ अन्द्तगातका विज्ञापन निं. १७२४८ देशख 
१७२५३/०७६-०७७ का विज्ञापनहरु र नमनत २०७७/७/२६ मा सूचना निं: ६४/०७७-
०७८ अन्द्तगातको बढुिा तफा को सूचना निं. १२३/०७७-०७८ र खलुा तफा को विज्ञापन निं. 
१७२८७ देशख १७२९१/०७७-०७८ गरी २ िषामा ३० नसटको लानग विज्ञापन गररएको 
हुाँदा उक्त विज्ञापन समेत उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी हामी ननिेदकलाई सिंिको 
दरबन्द्दीमा समायोजन गरी बााँकी दरबन्द्दीमा मार लोक सेिा आयोगबाट नयााँ पदपूनता गनूा 
भनन रत्प्यथीहरुका नाममा रनतषधे परमादेश लगायत उपयकु्त आदेश जारी गरी पाउाँ। साथै 
लोक सेिा आयोगको उक्त विज्ञापन अनसुार पदपूनता भएमा हामी ननिेदकहरुलाई अपरुणीय 
क्षनत पगु्न जाने भएकोले उक्त विज्ञापन बमोशजम पदपूनता नगनूा नगराउनू र हामी ननिेदकको 
सेिा, समूह अथाात १२ जनाको पदमा हामी ननिेदकलाई सिंिमा समायोजन गनूा गराउन ुभनी 
अन्द्तररम आदेश जारी गरी पाउाँ भन्ने ररट निं. ०७८-WF-०००८ नमनत २०७८/५/९ को र 
ररट निं. ०७८-WF-००१३ नमनत २०७८/५/११ को ररट ननिेदन। 

 

१.६ ररट निं. ०७८-WF-००२३ को ररट ननिेदनको थप व्यहोराः 
हामी ननिेदकहरु मध्ये ईश्वरनाथ पकिािं नमनत २०६७/५/२४ ईशन्द्जननयररङ्ग सेिा एग ृ

इररगेशन इशन्द्जननयररङ्ग समूह रा.प.तनृतय शे्रणी (रा.) मा स्थायी ननयशुक्त भई नेपाल सरकार 
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(सशचिस्तर) को नमनत २०७२/१२/११ को ननणायानसुार सोही सेिा समहुको रा.प.दद्वतीय 
शे्रणी (रा.) मा बढुिा ननयशुक्त भएको, ननिेदक कोफूला शे्रष्ठ नमनत २०६६/३/८ मा सोही 
सेिा, समहु तथा उपसमहुको रा.प.ततृीय शे्रणी (रा.) मा ननयशुक्त भई नमनत २०७३/२/२ 
देशख रा.प. दद्वतीय शे्रणीको पदमा बढुिा भएको, ननिेदक रददप बान्द्तिा नमनत 
२०६६/३/२९ मा सोही सेिा समूह रा.प.ततृीय शे्रणी (रा.) मा ननयशुक्त भई नमनत 
२०७३/२/२ देशख रा.प.दद्वतीय शे्रणीको पदमा बढुिा भएको, ननिेदक रुपेश भट्टराई नमनत 
२०६७/५/२४ मा सोही सेिा समूह रा.प.ततृीय शे्रणी (रा.) मा ननयशुक्त भई नमनत 
२०७४/4/26 देशख रा.प.दद्वतीय शे्रणीको पदमा बढुिा भएको र ननिेदक उमेश कुमार 
सजुखू नमनत २०६8/3/3 मा सोही सेिा समूहको रा.प.ततृीय शे्रणी (रा.) मा ननयशुक्त भई 
नमनत २०७4/१/२६ देशख रा.प.दद्वतीय शे्रणीको पदमा बढुिा भई सिंिमा कायारत रहाँदै 
आएका कमाचारी हौँ। हामी सिंिको दरबन्द्दीमा ननयशुक्त भई सिंिमा कायारत रहेको अिस्थामा 
कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनसुार हामी ननिेदकहरुको पवहलो राथनमकता सिंि नै 
रहेको भएतापनन रत्प्यथी उजाा जलस्रोत तथा नसचाइ मन्द्रालयको नमनत २०७६/३/१० को 
पर तथा सोही आधारमा सोही मन्द्रालयको नमनत २०७६/३/२९ को ननणाय अनसुार विनभन्न 
रदेशमा समायोजन गररएको नथयो।  

हामी ननिेदकहरु सिंिको कमाचारी भएको हनुाले सिंिमा ररक्त रहेको दरबन्द्दीमा 
हामीलाई समायोजन गनाका लानग अनरुोध गरेतापनन यसको विपररत रत्प्यथी मन्द्रालयले 
समायोजनको नमनत पन  हाम्रो पदसाँग नमल्दो सेिा समूहमा ररक्त हनु आएका ७ िटा 
दरबन्द्दीहरुमध्ये नमनत २०७७/६/२८ को लोकसेिा आयोगको सू.निं. २७/२०७७-७8 र 
सू.निं. ८२/२०७७-७८ बाट क्रमश जेष्ठता र कायासम्पादनको आधारमा २ र कायाक्षमताको 
आधारमा २ तथा आ.र. (सूचना निं. १७२०९/०७७-७८९) बाट १ जना गरी जम्मा ५ 
िटा पदमा विज्ञापन भई सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय बढुिा सनमनतको 
नमनत २०७८/४/२५ र २०७८/५/४ को ननणायानसुार जेष्ठता र कायासम्पादनको 
आधारमा ४ जनाको बढुिाको नसफाररस गने सूचना रकाशन गरेको   भने आ.र को हकमा 
परीक्षा हनु बााँकी  । हामी ननिेदकहरुले सिंिमा समायोजनका लानग पटक पटक अनरुोध 
गदाा समायोजन नमलान नगरी सिंिमा बााँकी रहेको दरबन्द्दी लकुाई हाल बढुिा गना लानगएको 
काया बदरयोग्य  । नेपालको सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजम सिंविधान जारी हुाँदा कायम 
रहेका कमाचारीमार समायोजन हनु ु पने हो। सिंिमा दरबन्द्दी हुाँदाहुाँदै हामीलाई रदेशमा 
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समायोजन गरी बााँकी रहेको दरबन्द्दीमा हाल बढुिाबाट ननयशुक्त गना लागेकाले हामीलाई 
रदेशमा समायोजन गने रत्प्यथी मन्द्रालयको नमनत २०७६/३/२९ को ननणाय उत्प्रषेणको 
आदेशले बदर गरी सिंिको दरबन्द्दीमा हामी ननिेदकहरुलाई समायोजन गरी बााँकी रहेको 
पदमा लोक सेिा आयोगबाट विज्ञापन रकाशशत गरी पदपूनता गनूा भनी रत्प्यथीहरुका नाममा 
रनतषधे परमादेश लगायतको उपयकु्त आदेश जारी गररपाउाँ। साथै लोक सेिा आयोगबाट 
रकाशशत विज्ञापन अनसुार कमाचारी पररपूनता गरेमा ननिेदकहरुलाई अपूरशणय क्षनत पगु्ने हुाँदा 
उक्त पदपूनता तथा आ.र को पररक्षा नगनुा नगराउन ुर ररटको अशन्द्तम वकनारा भई फैसला 
कायाान्द्ियन नभएसम्म सिंिमा रहेको दरिन्द्दीमा समयोजन गनूा भनी रत्प्यथीहरुको नाममा 
अन्द्तररम आदेशसमेत जारी गरी पाउाँ भन्ने नमनत २०७८/५/२४ को ररट ननिेदन। 

 

१.७ ररट निं. ०७८-WF-०००७ को ररट ननिेदनको थप व्यहोराः 
ननिेदकहरु नेपालको सिंविधान जारी भएपन  लोक सेिा आयोगबाट सिंिको लानग 

रकाशशत खलुा विज्ञापन अनसुार नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समहु, इररगेशन उपसमहु, 
रा.प. अनिं. रथम शे्रणी सि-इशन्द्जननयर पदमा नमनत २०७५/६/१९, २०७५/६/२१ र ऐ. 
२२ मा ननयशुक्त भई कायारत रही आएका नथयौँ। कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम 
समायोजनको लानग सिंिमा माग गदाा सो नगरी सिंिमा दरबन्द्दी नभएको भनी नमनत 
२०७६/१/२२ को ननणायले स्थानीय तहमा समायोजन गरी सिंिमा ररक्त रहेको दरबन्द्दीमा 
विज्ञापन निं. १२००९-१२०१२/०७७-०७८ बाट ९ जनाको विज्ञापन गरेको  । 

यसरी हामीहरु सिंिमा ननयकु्त भएका र सिंिमा नै समायोजनको लानग रोजेर दरखास्त 
ददएकोमा सिंिमा समायोजन नगरी सिंिमा दरबन्द्दी लकुाई उक्त हामी ननयकु्त भएको 
दरबन्द्दीमा लोक सेिा आयोगबाट नमनत २०७७/१०/२८ मा विज्ञापन निं. १२००९-
१२०१२/०७७-०७८ बाट नयााँ विज्ञापन गरी पदपूनता गना लागेकाले उक्त विज्ञापन तथा 
रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमाचारीहरु सिंिमा समायोजन तथा नमलान हनुबाट 
रोक लगाउने गरी ल्याएको कमाचारी समायोजन/नमलान मापदण्ड, २०७७ तथा हामीलाई 
समायोजन गने नमनत २०७६/१/२२ को ननणाय र परहरु उत्प्रषणको आदेशले बदर गरी 
हामी ननिेदकहरुलाई सिंिमा समायोजन गरी बााँकी रहेको पदमा मार विज्ञापन गरी पदपूनता 
गनूा भनी परमादेश लगायत उपयकु्त आदेश जारी गररपाउाँ। साथै लोक सेिा आयोगबाट 
रकाशशत विज्ञापन अनसुार पदपूनता भएमा ररट ननिेदनको औशचत्प्य नरहने हुाँदा ररट ननिेदनको 
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अशन्द्तम टुङ्गो नलागेसम्म पदपूनता नगरी हामी ननिेदकहरुको सिंिको दरबन्द्दी  ुट्याई सिंिमा 
समायोजन गने कारिाही अगानड बढाइ समायोजन नमलान गरी बााँकी रहेको पदमामार 
पदपूनता गनूा भनी रत्प्यथीहरुका नाममा अन्द्तररम आदेश जारी होस ्भन्ने नमनत २०७८/५/८ 
को ररट ननिेदन। 

 

१.८ ररट निं. ०७८-WF-००१५ को ररट ननिेदनको थप व्यहोराः 
हामी ननिेदकहरु नेपालको सिंविधान जारी भएपन  लोक सेिा आयोगको क्षेरीय 

ननदेशनालय धनकुटा ,पोखरा, काठमाडौं कायाालय समेतबाट भएको विज्ञापन बमोशजम सिंिीय 
मानमला तथा सामन्द्य रशासन मन्द्रालय, उजाा मन्द्रालय, विनभन्न शजल्ला रशासन कायाालयको 
ननणाय बमोशजम नेपाल रशासन सेिा, सामन्द्य रशासन समूह, राजपर अनिंवकत रथम शे्रणी 
नायब सबु्बा पदमा नमनत २०७५/५/१२ देशख ऐ. ८/३ सम्ममा ननयशुक्त पाई नेपाल 
सरकारको सिंि अन्द्तगात सिंिीय ननकायमा कायारत रहेका नथयौँ। कमाचारी समायोजन ऐन, 
२०७५ बमोशजम हामी ननिेदकहरु सिंिमा समायोजन हनु ननिेदन गरेकोमा सिंिीय मानमला 
तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नमनत २०७५/११/६ र ऐ. २१ गतेको ननणायले 
स्थानीय तहमा समायोजन गररएको र पन  समायोजन सिंशोधन समेत गरेको अिस्था  ।  

हामी ननिेदकहरुले राथनमकताको आधारमा सिंिमा समायोजन गरी पाउन ननिेदन 
गरेकोमा सिंिमा हामी ननिेदकको सेिा, समूह र पदको दरिन्द्दी ररक्त हुाँदाहुाँदै दरिन्द्दी 
लकुाई हामी ननिेदकलाई सिंिमा समायोजन नगरी रत्प्यथी लोक सेिा आयोगले नमनत 
२०७६/९/२३ गते सूचना निं. ३५४/०७६-०७७ अन्द्तगात रत्प्यथी लोक सेिा आयोग 
धनकुटा कायाालयबाट विज्ञापन निं.१०००२-८ बाट १७ जनाको, लोक सेिा आयोग जलेश्वर 
कायाालयबाट विज्ञापन निं.११३०२-८ बाट २६ जनाको, लोक सेिा आयोग काठमाडौं 
कायाालयबाट विज्ञापन निं.११९०२-८ बाट २४ जनाको, लोक सेिा आयोग पोखरा 
कायालयबाट विज्ञापन निं.१२८५८-८ बाट २५ जनाको, लोक सेिा आयोग बटुिल 
कायाालयबाट विज्ञापन निं.१३८०२-८ बाट २१ जनाको, लोक सेिा आयोग सखेुत 
कायाालयबाट विज्ञापन निं.१४७५२-८ बाट १६ जनाको र लोक सेिा आयोग ददपायल 
कायाालयबाट विज्ञापन निं.१५७०२-८ बाट १४ जनाको गरी आ.ि. २०७६/०७७ मा 
जम्मा १४३ जनाको विज्ञापन रकाशशत भई सोको नलशखत पररक्षा पररणाम समेत रकाशशत 
भई अन्द्तरिारत्ा हनु बााँकी  । त्प्यसैगरी नमनत २०७७/९/२९ गते आ.ब. ०७७/०७८ 
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को लानग सूचना निं. ११३/७७-७८ अन्द्तगात रत्प्यथी लोक सेिा आयोग धनकुटा, जलेश्वर, 
काठमाडौं, पोखरा, बटुिल, सखेुत, ददपायलबाट विज्ञापन निं. १०००२-८, ११३०२-८, 
११९०२-८, १२८५८-८, १५७०२-८ बाट जम्मा १३५ जनाको लानग खलुा विज्ञापन 
रकाशशत भई रथम चरणको पररक्षा भई अन्द्य चरणको पररक्षाको काया भएको  ैन। 
उल्लेशखत विज्ञापन बमोशजम पदपूनता गना लागेको कायाले हामी ननिेदकहरुको सिंिैधाननक 
हकमा आिात पगुेको  । 

यसरी हामी सिंिको लानग भएको विज्ञापन अनसुार ननयकु्त भएका र सिंिमा नै 
समायोजन रोजेकोमा दरबन्द्दी ररक्त हुाँदाहुाँदै नमनत २०७५/११/६ र नमनत 
२०७५/११/२१ को मन्द्री स्तरको ननणायले स्थानीय तहमा समायोजन गने भनी गरेको 
ननणाय तथा सो आधारमा लेशखएको परहरु तथा हामी ननिेदकहरु ननयकु्त भएको सेिा, 
समहुको पदमा खलुा तफा  नमनत २०७६/९/२३ गते सूचना निं. ३५४/०७६-७७ बाट 
लोक सेिा आयोगका उक्त क्षेरीय कायाालयहरुबाट भएका विज्ञापन र नमनत २०७७/९/२९ 
मा तत्प् तत ् कायाालयहरुबाट आ.ब. २०७७/०७८ का लानग रकाशशत सूचना निं. 
१३३/०७७-७८ का विज्ञापनसमेत उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी हामी ननिेदकहरुलाई 
सिंिको दरिन्द्दीमा समायोजन गरी बााँकी रहेको दरिन्द्दीमा मार लोक सेिा आयोगबाट 
विज्ञापन गरी पदपूनता गनूा भनी रत्प्यथीहरुको नाममा रनतषधे परमादेश लगायतको उपयकु्त 
आदेश जारी गररपाउाँ। साथै उक्त विज्ञापन बमोशजम पदपूनता भएमा हामी ननिेदकहरु सिंिमा 
समायोजन हनु नसकने भई अपरुणीय क्षनत पगु्ने भएकाले लोक सेिा आयोगले रकाशशत 
गरेका उक्त विज्ञापन अनसुारको पदपूनता नगनूा नगराउनू र ररट ननिेदकहरुलाई सिंिमा 
समायोजन गनूा गराउनू भनी अन्द्तररम आदेश समेत जारी गरी पाउाँ भन्ने नमनत 
२०७८/५/११ को ररट ननिेदन। 

 

१.९ ररट निं. ०७८-WF-००२२ र ०७८-WF-००२४ को ररट ननिेदनको थप व्यहोराः 
ररट निं. ०७८-WF-००२२ का ररट ननिेदकहरु लोक सेिा आयोगबाट रकाशशत 

विज्ञापन बमोशजम नेपाल शशक्षा सेिा, शशक्षा रशासन समहु, रा.प. दद्वतीय शे्रणी उपसशचि 
पदमा नमनत २०७3/2/9, २०७4/4/10 र नमनत २०७5/3/25 समेतको ननणाय 
बमोशजम ननयशुक्त भई सिंिमा कायारत कमाचारी हौँ। कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ 
बमोशजम सिंिमा समायोजन हनु माग गदाागदै र सिंिमा दरबन्द्दी ररक्त हुाँदाहुाँदै सिंिीय मानमला 
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तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नमनत २०७५/११/८ को परानसुार शशक्षा विज्ञान तथा 
रविनध मन्द्रालयको नमनत २०७५/११/2१ को ननणायले स्थानीय तहका नगरपानलकाहरुमा 
समायोजन गरेको नथयो। सो पश्चात विनभन्न नमनतमा केही ननिेदकहरुको समायोजन सिंशोधन 
समेत गररएको  । साथै ररट निं. ०७८-WF-००२४ का ररट ननिेदकहरु सिंविधान जारी 
भईसकेपन  लोक सेिा आयोगले नलएको परीक्षामा सफल भई र ननिेदकमध्ये सीता 
कोइराला लोक सेिा आयोगको नमनत २०६९/६/२६ को नसफाररस बमोशजम शशक्षा रशासन 
समहु, रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त भई कायारत कमाचारी हौँ। हामीले कमाचारी 
समायोजन ऐन अनसुार समायोजनका लानग ननिेदन ददाँदा सिंिमा मार र सिंिलाई राथनमकता 
ददई ननिेदन ददएकोमा हामीलाई सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नमनत 
२०७५/११/२८ को परानसुार रत्प्यथी शशक्षा विज्ञान तथा रविनध मन्द्रालयको नमनत 
२०७५/१२/१० समेतको ननणायले समायोजन ऐन विपररत रदेश तथा स्थानीय तहमा 
समायोजन गररएको  । 

हामी ननिेदकहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेपश् चात हामी ननयकु्त भई 
कायारत रहेको सिंिको उक्त रा.प. दद्वतीय शे्रणीको पदमा आ.ब. २०७६/077 र 
२०७७/०७८ मा बढुिा तथा खलुा गरी विनभन्न पदमा विज्ञापन गरी बढुिासमेत गररसकेको 
 । साथै आ.ब. २०७७-078 मा खलुा पदमा विज्ञापन गरी परीक्षा कायाक्रम रकाशशत 
गरेको  । साथै रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा लोक सेिा आयोगले नमनत २०७७/६/२६ मा 
सूचना निं. ६४/०७७-७८ बाट पदपूनताका लानग बढुिा तथा खलुा विज्ञापन गरेको  । 
हामी ननिेदक सिंिमा कायारत रहेको र सिंिमा नै समायोजनको लानग ननिेदन गरेको 
अिस्थामा रदेश तथा स्थानीय तहमा गररएको समायोजनले मयाादाक्रम तथा सरुिा बढुिा 
लगायत बशृत्त विकासमा समेत असर परेको  । तसथा हामी ननिेदक सिंिमा ननयकु्त भएको 
र सिंिमै समायोजन गररपाउन ननिेदन ददएको अिस्थामा सिंिमा दरबन्द्दी हुाँदाहुाँदै दरबन्द्दी 
लकुाई हामी रा.प. दद्वतीय शे्रणीका कमाचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गने नमनत 
२०७५/११/८ को पर तथा नमनत २०७५/११/2१ को ननणाय एिंि समायोजन सिंशोधन 
गने ननणायहरु र सो सम्बन्द्धी परहरु तथा लोकसेिा आयोगको नमनत २०७7/6/२8 को 
बढुिा सूचना निं. ५५/077-078 र खलुा विज्ञापन निं. 17215, 17216, 
17217/०77-78 तथा नमनत २०७७/६/२८ को बढुिा तथा खलुा विज्ञापनसमेत र 
रा.प. ततृीय शे्रणीका कमाचारीलाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गने नमनत 
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२०७५/११/२८, २०७५/१२/१०, २०७६/१/१७, २०७६/१/२०, २०७६/३/१, 
२०७६/३/३, २०७७/११/९ र २०७७/११/१० को ननणाय तथा पर एिंि समायोजन 
सिंशोधन गने ननणायहरु र सो सम्बन्द्धी परहरु तथा लोकसेिा आयोगको नमनत 
२०७7/७/२६ को सूचना निं. ६४/077-78 को बढुिा सूचना निं. १३८/077-078 र 
खलुा विज्ञापन निं. 17३२४ देशख १७३२८/077-78 बाट रकाशन भएको शशक्षा सेिा, 
शशक्षा रशासन समहु, राजपरािंवकत ततृीय शे्रणीको विद्यालय ननरीक्षक पदको बढुिा तथा 
खलुा विज्ञापनसमेत उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी ननिेदकहरुलाई सिंिको दरबन्द्दीमा 
समायोजन गरी बााँकी रहेको पदमा मार विज्ञापन गरी पदपूनता गनूा भनी रत्प्यथीहरुका नाममा 
परमादेश समेत जारी गररपाउाँ। साथै लोक सेिा आयोगबाट भएको विज्ञापन अनसुारको 
पदपूनता भएमा ननिेदकलाई अपूरणीय क्षनत पगु्न जाने भएकाले उक्त विज्ञापन बमोशजम पदपूनता 
नगनूा नगराउनू र ननिेदकलाई सिंिमा समायोजन गनूा गराउनू भनी अन्द्तररम आदेश जारी 
गररपाउाँ भन्ने ररट निं. ०७८-WF-००२२ नमनत २०७८/५/२४ र ररट निं. ०७८-WF-
००२४ नमनत २०७८/५/२५ को ररट ननिेदन। 
 

२. यस अदालतबाट भएका आदेशः 
यसमा के कसो भएको हो ?  ननिेदकको मागबमोशजमको आदेश वकन जारी हनु नपने हो? 

माग बमोशजमको आदेश जारी हनु ुनपने आधार कारण भए सिदु रमाण सवहत म्याद सूचना 
राप्त भएको नमनतले बाटाको म्याद बाहेक १५ ददन नभर महान्द्यायानधिक्ताको कायाालय 
माफा त नलशखत जिाफ पेस गनुा भनी आदेश र ननिेदनको रनतनलवप साथै राखी रत्प्यथीहरुको 
नाममा सूचना म्याद जारी गरी नलशखत जिाफ परे िा अिनध नािेपन  ननयमानसुार गरी पेश 
गनूा भन्ने नमनत २०७७/९/१९ र सो पश्चात विनभन्न नमनतमा सबै ररट ननिेदनमा यस 
अदालतबाट भएका आदेश। 

 

२.१ ररट निं. ०७८-WF-००२० (०७७-WO-०५४७) मा भएको थप आदेशः 
अन्द्तररम आदेश माग गरे सम्बन्द्धमा विचार गदाा दबैु पक्षको  लफल पश् चात 

ननणायमा पगु्दा मनानसि हनेु देशखएकाले नमनत २०७७/९/२६ का ददन अन्द्तररम आदेश 
जारी गने नगने विषयमा हनेु  लफलको लानग उपशस्थत हनु ु भनी रत्प्यथीहरुलाई सोको 
म्याद सूचनासमेत ददइ पेश गनूा भन्ने नमनत २०७७/९/१९ को आदेश। 
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यसमा ररट ननिेदनमा उल्लेशखत विज्ञापन निं. १६६९४/०७६-७७, सूचना निं. 
२५८/०७६-७७ समेतका सूचना र विज्ञापन अनसुार नमनत २०७७/९/२१ देशख २३ 
सम्म परीक्षासमेत तोवकएको भननएबाट हाल उक्त परीक्षा भइसकेको   िा  ैन? परीक्षा 
भइसकेको हो भने माग अनसुारको पदपूनता भइसकेको  ,  ैन? लोक सेिा आयोग केन्द्रीय 
कायाालयबाट जिाफ मगाई पेश गनूा भन्ने नमनत २०७८/४/१८ को आदेश। 

यसमा अन्द्तररम आदेश हनेु नहनेु सम्बन्द्धमा नबचार गदाा, ननिेदकहरुले आफूहरु 
सिंिमा नै समायोजन हनु पाउने गरी नमनत २०७५/९/११ मा रकाशशत सूचनाको 
अिनधनभर ननिेदन ददएको अिस्था देशखन्द् । ननिेदकहरुलाई सिंिमा समायोजन नगरी रदेश 
तथा स्थानीय तहका पदहरुमा समायोजन गरी २०७६ मागा र २०७७ मागामा क्रमशः 
५६० र ११४ ररक्त पदमा लोक सेिा आयोगबाट पदपूनता गने गरी खलुा विज्ञापन गरेको 
 । सिंिमा पदहरु ररक्त हुाँदा पनन यी ननिेदकहरुलाई ऐन बमोशजम समायोजन नगरी ती 
पदमा खलुा विज्ञापनबाट पदपूनता गरराँदा ननिेदकहरु भन्द्दा पन  ननयकु्त हनेु व्यशक्त िररष्ठ हनेु 
र सिंिमा रहने अिस्था हुाँदा समानता र रशासननक न्द्यायको रोहमा पनन ऐन सम्मत भएको 
नदेशखएको, यसै अदालतबाट ररट निं. ०७७-WO-००२७ तथा ररट निं. 076-WO-०३१० 
मा भएको व्याख्या तथा ननिेदकलाई पगु्न जाने अपरुणीय क्षनत एिम ् सवुिधाको सन्द्तलुन 
समेतको आधार कारणबाट रत्प्यथी लोक सेिा आयोगबाट रकाशशत विज्ञापनका पदहरु 
सिंिका मध्ये रस्ततु मदु्दाको अशन्द्तम टुङ्गो नभएसम्म यी ननिेदकहरु जनतको पदसिंख्यामा 
पदपूनता नगरी सो पदमा यी ननिेदकहरुलाई कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ 
मा उल्लेशखत मापदण्डहरु समेतलाई नबचार गरी सिंिमा समायोजन गने कारिाही गना गराउन 
सिोच्च अदालत ननयमािली, २०७४ को ननयम ४९(१) बमोशजम अन्द्तररम आदेश जारी 
गररददएको   भन्ने नमनत २०७८/४/२५ मा भएको आदेश। 
 

२.२ ररट निं. ०७८-WF-००२१ (०७७-WO-०७७५) मा भएको थप आदेशः 
साथै ननिेदकले अन्द्तररम आदेश माग गरेको सम्बन्द्धमा दबैु पक्ष राखी  लफल 

गराउन उपयकु्त हनेु देशखाँदा अन्द्तररम आदेश  लफलको लानग पेशी तोकी सोको जानकारी 
रत्प्यथीहरुलाई ददई ननयमानसुार पेश गनूा भन्ने नमनत २०७७/११/६ को एकल इजलासको 
आदेश। 
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ननिेदकहरुले माग गरेबमोशजमको अन्द्तररम आदेश जारी हनु ु प ा पदैन? भन्ने 
सम्बन्द्धमा नबचार गदाा, ननिेदकहरुले ननिेदनमा उठाएको विषयबस्त ुननिेदनको अशन्द्तम टुङ्गो 
लाग्दाका बखत ननरुपण हनेु रकृनतको देशखएकाले हालको रारशम्भक अिस्थामै अन्द्तररम 
आदेश जारी गनुा परेन भन्ने नमनत २०७८/४/२५ को सिंयकु्त इजलासको आदेश 
 

२.३ ररट निं. ०७८-WO-०१६३ र ०७८-WO-०१९० मा भएको थप आदेशः 
यसमा ननिेदकहरुले रस्ततु ररट ननिेदनमा अन्द्तररम आदेश समेत जारी गररपाउाँ भनी 

गरेको ननिेदन मागका सम्बन्द्धमा हेदाा, ननिेदकहरुले आफूहरु कमाचारी समायोजन ऐन, 
२०७५ को दफा ५ लगायतका व्यिस्था बमोशजम सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजनका लानग रकाशशत सूचनाहरु बमोशजम ऐ. ऐनको दफा ८ समेतका आधार कारण 
सवहत आफ्नो समायोजन सिंिमा रहने गरी ननिेदन गरेका नथयौँ। तर रत्प्यथी मध्येका सिंिीय 
मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयले सिंिमा समायोजन गना सकने क्रमसिंख्या २८९० 
नम्बरका पदसिंख्या मध्ये २५४७ जनासम्मको पद समायोजन गरी बााँकी पद एिम ्पदसिंख्या 
गमु गरी हामी ननिेदकहरुलाई रदेश एिम ्स्थानीय तहमा जेष्ठता लगायतका मापदण्डलाई 
िेिास्ता गरी जबरजस्ती तिरबाट समायोजन गररयो र उक्त गमु गरेको पद एिम ् पद 
सिंख्यामा नमनत २०७६/८/२५ एिम ्नमनत २०७७/८/२४ समेतमा समािेश हनेु गरी नयााँ 
भनाा एिम ् बढुिाद्वारा पदपूनता गने गरी विज्ञापन गरेकोले सो कायाले हाम्रो कानूनी हकमा 
आिात परु् याउने एिम ् हाम्रो जेष्ठतामा नै दखल परु् याई िशृत्तविकासमा अपरुणीय क्षनत 
परु् याउने रिल आशिंका रहेको भन्ने ननिेदन व्यहोरा देशखन आयो। 

नमनसल सिंलग्न सिोच्च अदालतमा विनभन्न नमनतमा परेका ररट ननिेदन व्यहोराका 
 ााँयारनत, राविय वकतािखानाको नमनत २०७७/८/१८ को पर व्यहोरा समेतका कागजात 
एिम ् अदालतमा परेका ररट ननिेदनका (ररट निं. ०७७-WO-००२७, ०७६-WO-०३१० 
समेत) सम्बन्द्धमा रत्प्यथीबाट तथ्ययकु्त खण्डन शजवकर हनु नसकेको अिस्थाबाट पनन 
ननिेदकहरु जेष्ठ भएर पनन रदेश एिम ् स्थानीय तहमा समायोजन भएको बखत सिंिमा 
ननिेदकका दािी बमोशजमका खाली पदहरु रहे भएको देशखन आयो। 

साथ साथै ननिेदकहरुले सिंिमा समायोजन गररपाउाँ भनी गरेको ननिेदनमा उल्लेशखत 
पदहरु मध्येमा नयााँ भनाा तथा बढुिाद्वारा पदपूनताको लानग विज्ञापन भई केही पदको आिंशशक 
नलशखत परीक्षा भएको, केही पदहरुको परीक्षा हनु गइरहेको, केही पदका अन्द्तरिाताा चरणमा 
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रहेको समेतका असहज शस्थनत समेतको इजलासले हेक्का राख्दा राख्दै पनन रथम दृविमा 
(Prima Facie) नै सिंिमा समायोजन हनेु पद एिम ्पदसिंख्या गमु गरी सिंिमा समायोजन हनु 
पाउने रत्प्याभतूयकु्त हकानधकारबाट बशञ् चत गरी एउटा रािसेिकको िशृत्तविकासमा नै दखल 
पगु्न सकनेसम्मको अपूरणीय क्षनत (Irreparable Damage) अिस्थालाई न्द्यावयक सम्बोधन 
गनै पने अिस्था देशखन आयो। 

अतएिः रत्प्यथी लोक सेिा आयोगमा मानथ उल्लेशखत पदपूनताको विज्ञापन पदसिंख्या 
मध्ये ननिेदकहरु जम्मा १२० र ९ सिंख्याको पदमा ननिेदकहरुको जेष्ठता समेतका रचनलत 
कानून बमोशजम मापदण्ड परुा भई सिंिमा समायोजन गरी पाउन म्यादमा ननिेदन गने 
ननिेदकहरुलाई सिंिमा पदस्थापन गने गरी पद नमलान तफा  आिश्यक कारिाही गनुा गराउन ु
र यस मदु्दाको अशन्द्तम टुङ्गो नलागेसम्म र सो पदहरुमा ननिेदकहरु जनतको पदसिंख्यामा 
जेष्ठता समेतका मापदण्ड परुा भएका कमाचारीको पद नमलान नभएसम्म उक्त पद सिंख्यामा 
पदपूनता नगनुा नगराउन ुभनी सिोच्च अदालत ननयमािली, २०७४ को ननयम ४९ बमोशजम 
अन्द्तररम आदेश जारी गररददएको   भन्ने नमनत २०७८/५/४ मा एकल इजलासबाट भएको 
आदेश। 

 

२.४ ररट निं. ०७८-WO-०२०० (०७८-WF-०००६), ०७८-WO-०२०२ (०७८-WF-
०००७), ०७८-WO-०२१३(०७८-WF-०००८), ०७८-WO-०२१५ (०७८-WF-
०००९), ०७८-WO-०२१६ (०७८-WF-००१०), ०७८-WO-०२२६(०७८-WF-
००११), ०७८-WO-०२२८ (०७८-WF-००१२), ०७८-WO-०२३३(०७८-WF-
००१३), ०७८-WO-०२३७ (078-WF-००१४), 078-WO-०२३9 (०७८-WF-
००१५), ०७८-WO-०२४० (०७८-WF-००१६), 078-WO-0252 (078-WF-
0017), 078-WO-०२५३(०७८-WF-००१८) र 078-WO-०२३८(०७८-WF-
००१९) मा भएको थप आदेशः 

ननिेदकले अन्द्तररम आदेश जारी गररपाउाँ भनी ननिेदन माग गरेको सन्द्दभामा हेदाा, दबैु 
पक्षको उपशस्थनतमा  लफल गरी टुङ्गो लगाउन उपयकु्त हनेु देशखाँदा  लफलको लानग नमनत 
२०७८/५/३० को पेशी तोकी सो  लफलमा उपशस्थत हनु रत्प्यथीहरुलाई जनाउ ददन।ु 
सो नमनतसम्मको लानग पदपूनता सम्बन्द्धी काम कारिाही जे जो अिस्थामा   यथाशस्थनतमा 
राख्न ुभनी सिोच्च अदालत ननयमािली, २०७४ को ननयम ४९(ख) बमोशजम अल्पकालीन 
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अन्द्तररम आदेश जारी गररददएको  । सोको जनाउ रत्प्यथीहरुलाई ददनू भन्ने नमनत 
२०७८/५/१६ मा एकल इजलासबाट भएको आदेश। 

ननजामती कमाचारीहरुको समायोजन सम्बन्द्धमा कमाचारी समायोजन अध्यादेश, 
२०७५, कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ एिम ् कमाचारी समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी 
मापदण्ड, २०७७ बमोशजम भएका समायोजन सम्बन्द्धमा कमाचारी ननिेदक भएका विनभन्न 
ररट ननिेदनहरु अन्द्तररम आदेशसमेत जारी भई नबचाराधीन रहेका र ननिेदकहरुले समायोजन 
हनु माग गरेका पदहरुमा नयााँ भनााद्वारा पदपूनता गना लोक सेिा आयोगले सञ् चालन गरेका 
परीक्षाहरु कनतपय अन्द्तरिातााका क्रममा रहेका, कनतपय परीक्षाका चरणमा रहेका समेत 
अिस्थाहरु रहे भएको देशखन्द् । यस्तो शस्थनतमा ननजामती कमाचारीहरुको समायोजन 
सम्बन्द्धमा भएका ननिेदनहरुका विषयको रकृनत, कानूनी जवटलता एिम ्गशम्भरता समेतलाई 
मध्येनजर गदै पूणा इजलासबाट रस्ततु वििादको ननरुपण शीघ्र रुपमा हनु पने देशखएको तथा 
कमाचारी समायोजनका सन्द्दभामा शशिहरी दाहालसमेत विरुद्ध लोक सेिा आयोग केशन्द्रय 
कायाालय अनामनगरसमेत भएको ररट निं. ०७८-WO-०२४१ को उत्प्रषेण मदु्दामा समेत 
यस्तै रकृनतका ररट ननिेदनहरु पूणा इजलासमा पेश गनुा भनी नमनत २०७८/५/२५ मा 
आदेश भएको अिस्था समेत देशखएकोले रस्ततु ररट ननिेदन र यसै रकृनतका ररट निं. ०७८-
WO-०२०२ लगायतका विनभन्न ररट ननिेदनहरु लगाउमा साथै तथा यस्तै रकृनतका 
ननिेदनहरु समेत पेशी चढ्न सकने भएमा सोसमेत नमनत २०७८/६/७ गतेको पेशी तोकी 
पूणा इजलासमा पेश गनूा। उक्त पेशी तोवकएको नमनतसम्म यस अदालतबाट नमनत 
२०७८/५/१६ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्द्तररम आदेशलाई ननरन्द्तरता ददइएको  । 
सोको जनाउ रत्प्यथीहरुलाई ददनू। साथै पेशीको ददनमा आफूसाँग रहे भएका रमाण 
कागजातहरु इजलाससमक्ष देखाई वफताा लैजाने गरी महान्द्यायानधिक्ताको कायाालयमाफा त 
सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयबाट शिकाउन ु भन्ने नमनत २०७८/५/३० 
को सिंयकु्त इजलासको आदेश। 

 

२.५ ररट निं. ०७८-WO-०३१८ (०७८-WF-००२२), ०७८-WO-०३२३ (०७८-WF-००२३) 
र 078-WO-०३२४ (०७८-WF-००२४) मा भएको थप आदेशः 

यसमा अन्द्तररम आदेश जारी गररपाउाँ भन्ने माग भएको सम्बन्द्धमा नबचार गदाा, नमनत 
२०७८/५/२५ मा यस्तै नबषयको सम्बन्द्धमा यस अदालतबाट ररट निं. ०७८-WO-०२४१ 
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को ननिेदनमा अन्द्तररम आदेश जारी भएको देशखाँदा रत्प्यथी लोक सेिा आगोगले नमनत 
२०७७/७/२६, मा सूचना निं. ६४/०७७-७८, सूचना निं. ६६/०७७-७८ बाट रकाशशत 
विज्ञापन तथा नमनत २०७७/६/२८ मा सूचना निं. ५५/०७७-७८, २७/०७७-७८ र 
८२/०७७-७८ बाट रकाशशत विज्ञापन सम्बन्द्धी सम्पूणा कायाहरु हाल जे जनु अिस्थामा 
पगुेको   सोही अिस्थामा यथाशस्थनतमा राख् न ु भनी रत्प्यथीहरुका नाउाँमा सिोच्च अदालत 
ननयमािली, २०७४ को ननयम ४९ बमोशजम अन्द्तररम आदेश जारी गररददएको  । साथै 
यस अदालतबाट ररट निं. ०७८-WO-०२४१ मा यस्ता रकृनतका विषयहरु पूणा इजलासबाट 
टुङ्गो लगाउने गरी नमनत २०७८/५/२५ मा आदेश भएकोले रस्ततु ननिेदनसमेत उक्त ररट 
ननिेदनका साथै राखी पेश गनूा भन्ने नमनत २०७८/५/३१ मा एकल इजलासबाट भएको 
आदेश। 
 

३. रत्प्यथीहरुबाट पेश भएको नलशखत जिाफको व्यहोराः 
 ३.१ ररट निं. ०७७-WO-०५४७ (०७८-WF-००२०) मा पेश भएको नलशखत जिाफः 

 नेपालको सिंविधान जारी भएपन  देश सिंि, रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको 
शासकीय सिंरचनामा गएको र सिंविधानको धारा ३०२ अनसुार सरकारी सेिा र अन्द्य सेिाका 
कमाचारीलाई सिंि, रदेश र स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गने सम्बन्द्धमा कमाचारी 
समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई कायाान्द्ियनमा रहेको  । कमाचारी समायोजन ऐन, 
२०७५ बमोशजम सरकारी सेिाका कमाचारीलाई सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गने 
रयोजनका लानग दरखास्त माग गरेको र ननिेदनका आधारमा समायोजन गररएको कायालाई 
अन्द्यथा भन्न सवकने हुाँदैन। सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको रा.प. ततृीय 
शे्रणीको पदमा पदपूनताका लानग माग आकृनत फाराम राप्त हनु आएकाले लोक सेिा 
आयोगबाट नमनत २०७६/८/२५ र २०७७/८/२४ मा पदपूनताका लानग विज्ञापन रकाशशत 
भएको हो। आयोगको के कस्तो काम कारिाहीबाट ननिेदकहरुको हक हनन ्हनु गएको 
हो? सो कुरा ररट ननिेदनमा खलुाउन सकेको देशखाँदैन। विना आधार दायर गरेको ररट 
ननिेदन खारेज गररपाउाँ भन्ने लोक सेिा आयोगको नलशखत जिाफ। 

 ननजामती सेिा ननयमािली, २०५० को ननयम ४ मा सिंगठन सिंरचना हेरफेर गने िा 
दरबन्द्दी सजृना िा खारेज गने स्िीकृनत राप्त भएका नमनतले पन्द्र ददननभर अनभलेख 
अद्यािनधक गरी सामान्द्य रशासन मन्द्रालय र ननजामती वकतािखानामा पठाउन ुपने  भन्ने 



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 26 

 

व्यिस्था अनसुार स्थायी पद यस विभागमा दताा हनेु हो। पदपूनताका लानग लोक सेिा 
आयोगमा माग पठाउने तथा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनसुार कमाचारी समायोजन 
गने कायाक्षेर यस विभागको नरहेकोले यस विभागको कायाक्षेरभन्द्दा बावहरको विषय ररट 
ननिेदकले समेटी यस विभागलाई रत्प्यथी बनाइरहन ु पने कारण र आधार  ैन। यस 
विभागको कायाक्षेर भन्द्दा बावहरको विषयमा यस विभागलाई रत्प्यथी बनाई दायर गरेको ररट 
ननिेदन खारेज भागी भएकाले खारेज गररपाउाँ भन्ने व्यहोराको राविय वकतािखानाको नलशखत 
जिाफ।  

 कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ अनसुार सिंि, रदेश र स्थानीय तहको 
सिंगठन सिंरचना तथा कमाचारी दरबन्द्दी नेपाल सरकारबाट स्िीकृनत भई सो सिंगठन सिंरचना 
र दरबन्द्दीनभर रही ऐनको दफा ८ ले ननधाारण गरेका मापदण्ड अनसुार कमाचारीको सिंि, 
रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गररएको हो। ननिेदकहरु समायोजन रवक्रयामा समािेश 
भएको र सोको लानग समायोजनको फाराम भरेको कुरा आफैँ ले स्िीकार गनुा भएको  । 
समायोजन रवक्रयामा समािेश भएकाले जनुसकैु तहमा समायोजन हनु सकने कुरालाई 
स्िीकार गनुा हो। कुनै रवक्रयामा पवहले समािेश भइसकेपन  आफूले चाहे बमोशजमको 
पररणाम नआएपन  सो रवक्रया नै अनशुचत नथयो भन्न नमल्दैन। कमाचारीको समायोजन गदाा 
सिंिको दरबन्द्दी सिंख्यामा समायोजन हनु चाहने कमाचारीहरु ननजभन्द्दा जेष्ठ र सिंख्यामा धेरै 
रहेकाले ननजलाई सिंिमा समायोजन गना सवकएन। यसरी आफूभन्द्दा जेष्ठ कमाचारी 
समायोजन भई रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गरररहेको अिस्थामा सिंिमा रहने दरबन्द्दी 
सिंख्या समेतलाई विचार नै नगरी सिंिमा समायोजन हनु पाउन ुपने भन्ने शजवकर ननराधार  । 
कमाचारी समायोजनको काया सम्पन्न भइसकेपश्चात विनभन्न कारणले ररक्त भएका स्िीकृत 
दरबन्द्दीका पदको ननयनमत पदपूनताका लानग रचनलत कानून बमोशजम लोक सेिा आयोगलाई 
पराचार गररएको हो। तसथा ररट ननिेदन खारेज भागी   खारेज गररपाउाँ भन्ने सिंिीय 
मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नलशखत जिाफ।  
 

३.२ ररट निं. ०७७-WO-०७७५ (०७८-WF-००२१) मा पेश भएको नलशखत जिाफः- 

नेपालको सिंविधान जारी भएपन  देश सिंि, रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको 
शासकीय सिंरचनामा गएको र सिंविधानको धारा ३०२ अनसुार सरकारी सेिा र अन्द्य सेिाका 
कमाचारीलाई सिंि, रदेश र स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गने सम्बन्द्धमा कमाचारी 
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समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई कायाान्द्ियनमा रहेको  । कमाचारी समायोजन ऐन, 
२०७५ ले सरकारी सेिाका कमाचारीलाई सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गने 
रयोजनका लानग दरखास्त माग गरेको र ननिेदनका आधारमा समायोजन गररएको कायालाई 
अन्द्यथा भन्न सवकने हुाँदैन। कमाचारी समायोजन/नमलान मापदण्ड, २०७७ सम्बन्द्धमा 
आयोगको कुनै भनूमका तथा सिंलग्नता  ैन। आयोगको कस्तो काम कारिाही र ननणायबाट 
ननिेदकहरुको हक हनन ्हनु गएको हो? सो कुरा ररट ननिेदनमा खलुाउन सकेको देशखाँदैन। 
विना आधार दायर गरेको ररट ननिेदन खारेज गररपाउाँ भन्ने लोक सेिा आयोगको नलशखत 
जिाफ। 

ननजामती सेिा ननयमािली, २०५० को ननयम ४ मा सिंगठन सिंरचना हेरफेर गने िा 
दरबन्द्दी सजृना िा खारेज गने स्िीकृनत राप्त भएका नमनतले पन्द्र ददननभर अनभलेख 
अद्यािनधक गरी सामान्द्य रशासन मन्द्रालय र ननजामती वकतािखानामा पठाउन ुपने  भन्ने 
व्यिस्था अनसुार स्थायी पद यस विभागमा दताा हनेु हो। पदपूनताका लानग लोक सेिा 
आयोगमा माग पठाउने तथा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनसुार कमाचारी समायोजन 
गने कायाक्षेर यस विभागको नरहेकोले यस विभागको कायाक्षेरभन्द्दा बावहरको विषय ररट 
ननिेदकले समेटी यस विभागलाई रत्प्यथी बनाइरहन ुपने कारण र आधार  ैन। ररट ननिेदन 
खारेज भागी भएकाले खारेज गररपाउाँ भन्ने व्यहोराको राविय वकतािखानाको नलशखत जिाफ।   

ननिेदकले दािी नलन ुभएको विषयमा नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को 
कायाालयको के कस्तो सिंलग्नता रहेको र यस कायाालयको के कस्तो काम कारिाहीबाट 
ननिेदकहरुको के कुन सिंिैधाननक तथा कानूनी हक हनन ्भएको हो भन्ने सम्बन्द्धमा कुनै 
कुरा उल्लेख हनु सकेको देशखदैन। नेपालको सिंविधान जारी भएपन  सिंविधानको धारा ३०२ 
बमोशजम कमाचारीको व्यिस्थापनका लानग कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको 
दफा ८ मा ननधाारण भएका मापदण्डका आधारमा कानून बमोशजम कमाचारीको समायोजन 
भएको हो। ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ५८ बमोशजमको सेिा सवुिधा कम नहनेु 
गरी रदेशले कानून बनाउन ु पने र अिकाश हुाँदा समेत सेिा सवुिधा कम नहनेु व्यिस्था 
समायोजन ऐनको दफा १५ र १६ मा गररएको  । त्प्यसै गरी ननजामती कमाचारी ननयशुक्त 
हनुासाथै सबै समय सरकारको अधीन हनेु र नेपाल सरकारले खटाएको ठाउाँमा गई सेिा गनुा 
पने हरेक ननजामती कमाचारीको कताव्य हो। नयााँ सिंविधान जारी भएपन  कानून बनाएर 
कानून बमोशजम कमाचारी समायोजन भएको कायालाई अन्द्यथा भन्न नमल्दैन। कमाचारी 
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समायोजन/नमलान मापदण्ड, २०७७ आफैमा कायाविनधगत विषय हो। ऐन बमोशजम 
समायोजन भएका कमाचारीको गनुासो सनुिुाई गना मापदण्ड जारी गररएको हो। यसबाट 
कसैको हक अनधकारको सजृना हनेु होइन। कमाचारी समायोजनको लानग फाराम भनुा नै 
सिंि, रदेश िा स्थानीय तहमध्ये कुनै एकमा समायोजन हनु स्िीकार गनुा हो। कमाचारी 
व्यिस्थापन तथा समायोजन सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको 
क्षेरानधकारको विषय भएकाले विना आधार यस कायाालयलाई रत्प्यथी बनाई दायर गरेको 
ररट ननिेदन खारेज भागी  , खारेज गररपाउाँ भन्ने नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा 
मशन्द्रपररषदको कायाालयको नलशखत जिाफ।   

कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ अनसुार सिंि, रदेश र स्थानीय तहको 
सिंगठन सिंरचना तथा कमाचारी दरबन्द्दी नेपाल सरकारबाट स्िीकृनत भई सो सिंगठन सिंरचना 
र दरबन्द्दीनभर रही ऐनको दफा ८ ले ननधाारण गरेका मापदण्ड अनसुार समायोजन गररएको 
हो। ननिेदकहरु समायोजन रवक्रयामा समािेश भएको र सोको लानग समायोजनको फाराम 
भरेको कुरा आफैँ ले स्िीकार गनुा भएको  । समायोजन रवक्रयामा समािेश भएकाले जनुसकैु 
तहमा समायोजन हनु सकने कुरालाई स्िीकार गनुा हो। कुनै रवक्रयामा पवहले समािेश 
भइसकेपन  आफूले चाहे बमोशजमको पररणाम नआएपन  सो रवक्रया नै अनशुचत नथयो भन्न 
नमल्दैन। कमाचारीको समायोजन गदाा सिंिको दरबन्द्दी सिंख्यामा समायोजन हनु चाहने 
कमाचारीहरु ननजभन्द्दा जेष्ठ र सिंख्यामा धेरै रहेकाले ननजलाई सिंिमा समायोजन गना 
सवकएन। यसरी आफूभन्द्दा जेष्ठ कमाचारी समायोजन भई रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज 
गरररहेको अिस्थामा सिंिमा रहने दरबन्द्दी सिंख्या समेतलाई विचार नै नगरी सिंिमा समायोजन 
हनु पाउन ुपने भन्ने शजवकर ननराधार  । ऐनको दफा ७(४) बमोशजम रा.प. ततृीय शे्रणीका 
कमाचारीको सिंिमा समायोजन गदाा सोही शे्रणीको पदमा तथा रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गदाा ननजको सेिा अिनधको आधारमा तहगत रुपमा अनधकृतस्तर सातौँ िा 
अनधकृतस्तर आठौँ तहको पदमा समायोजन गररएको हो। समायोजन पूिा सिंिमा नेपाल 
रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको जम्मा दरबन्द्दी २३४१ कायम 
भएको नथयो भने ननजहरुलाई समायोजन गना नमल्ने तह ७ र ८ को दरबन्द्दी ७ िटा 
रदेशमा ५७४ एििं स्थानीय तहहरुमा ६४३ कायम भएको नथयो। सो समयमा उक्त पदमा 
२८९० रहेकोमा २३४१ जनालाई सिंिमा, ३७१ जना रदेशमा र १७८ जना स्थानीय 
तहमा समायोजन गररएको हो। समायोजन गदाा सिंिको दरबन्द्दी ररक्त नरहेको र रदेश तथा 
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स्थानीय तहको मार दरबन्द्दी ररक्त रहेको नथयो। कमाचारी समायोजन/नमलान मापदण्ड, 
२०७७ आफैमा कायाविनधगत विषय हो। ऐन बमोशजम समायोजन भएका कमाचारीको गनुासो 
सनुिुाई गना मापदण्ड जारी गररएको हो। यसबाट कसैको हक अनधकारको सजृना हनेु 
होइन। कमाचारी समायोजनको काया सम्पन्न भइसकेपश्चात विनभन्न कारणले ररक्त भएका 
स्िीकृत दरबन्द्दीका पदको ननयनमत पदपूनताका लानग रचनलत कानून बमोशजम लोक सेिा 
आयोगलाई पराचार गररएको हो। तसथा ररट ननिेदन खारेज भागी   खारेज गररपाउाँ भन्ने 
सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नलशखत जिाफ।  
 

३.३ ररट निं. ०७८-WO-०३१८(०७८-WF-००२२) र ०७८-WO-०३२४(०७८-WF-००२४) 
मा पेश भएको नलशखत जिाफ व्यहोराः 

नेपालको सिंविधानको धारा २४३(१) बमोशजम ननजामती सेिाको पदमा ननयशुक्तका 
लानग उपयकु्त उम्मेदिार  नौट गना परीक्षा सञ् चालन गनुा लोक सेिा आयोगको कताव्य 
हो। ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा ननयमािली, २०५० बमोशजम पदपूनताका लानग लेखी 
आएमा लोक सेिा आयोगले विज्ञापन गरी नसफाररस गनुा पने हनु्द् । शशक्षा सेिा, शशक्षा 
रशासन समहुको रा.प. दद्वतीय शे्रणीको पदमा विज्ञापन निं. १७२१५ देशख १७२१७ सम्म 
जम्मा १० पदमा विज्ञापन भएको र आ.ब. ०७७/०७८ मा शशक्षा सेिा, शशक्षा रशासन 
समहुको रा.प. ततृीय शे्रणी विद्यालय ननरीक्षक पदमा अशख्तयारिालाबाट २१ पद माग भई 
आए बमोशजम बढुिा सूचना निं. १३८/०७७-०७८ बाट ६ जना, सूचना निं. ६६/०७७-
०७८ विज्ञापन निं. १७३२४ देशख १७३२८/०७७-०७८ सम्म गरी १५ सवहत २१ 
पदको पदपूनताको लानग विज्ञापन रकाशशत भएकोमा सम्माननत सिोच्च अदालतको नमनत 
२०७८/५/३१ को आदेश कायाान्द्ियन गने नसलनसलामा आयोगबाट नमनत २०७८/६/१ 
र नमनत २०७८/६/७ मा सूचना रकाशन गरी नलशखत परीक्षा स्थनगत गररएको  । 
पदपूनताका लानग भएका विज्ञापनका सम्बन्द्धमा ननकासा पाउन सादर अनरुोध  । ररट 
ननिेदन खारेज गररपाउाँ भन्ने लोक सेिा आयोगको नलशखत जिाफ। 

 नेपालको सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजम कमाचारी समायोजन गने रयोजनका लानग 
जारी भएको कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोशजम सिंगठन सिंरचना र 
स्थायी दरबन्द्दी स्िीकृत भई ऐनको दफा ८ मा तोवकएका मापदण्डका आधारमा समायोजन 
गररएको हो। ननिेदकहरुले समायोजनका लानग फाराम भरी समायोजन रवक्रयामा सहभागी 
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भइसकन ु भएको  । कमाचारी समायोजन लगायतका काया यस विभागको कायाक्षेर नभर 
नपने भएकाले यस विभागलाई रत्प्यथी बनाई दायर गरेको ररट ननिेदन खारेज गररपाउाँ भन्ने 
राविय वकतािखानाको नलशखत जिाफ। 

ननिेदकले दािी नलन ुभएको विषयमा नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को 
कायाालयको के कस्तो सिंलग्नता रहेको र यस कायाालयको के कस्तो काम कारिाहीबाट 
ननिेदकहरुको के कुन सिंिैधाननक तथा कानूनी हक हनन ्भएको हो भन्ने सम्बन्द्धमा कुनै 
कुरा उल्लेख हनु सकेको देशखदैन। नेपालको सिंविधान जारी भएपन  सिंविधानको धारा ३०२ 
बमोशजम कमाचारीको व्यिस्थापनका लानग कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको 
दफा ८ मा ननधाारण भएका मापदण्डका आधारमा कानून बमोशजम कमाचारीको समायोजन 
भएको हो। कमाचारी समायोजनको लानग फाराम भनुा नै सिंि, रदेश िा स्थानीय तहमध्ये 
कुनै एकमा समायोजन हनु स्िीकार गनूा हो। लोक सेिा आयोगको नमनत २०७७/६/२८ 
को विज्ञापनमा जम्मा १० जनाको शशक्षा सेिा, शशक्षा रशासन समहुको रा.प. दद्वतीय शे्रणीको 
पदमा  र आ.ब. ०७७/०७८ मा शशक्षा सेिा, शशक्षा रशासन समहुको रा.प. ततृीय शे्रणी 
विद्यालय ननरीक्षक पदमा २१ पदको पदपूनताका लानग विज्ञापन रकाशन भएको काया 
कमाचारी समायोजन सम्पन्न भएपश् चात ररक्त हनु आएका पदमा विज्ञापन गररएको हो। 
कमाचारी व्यिस्थापन तथा समायोजन सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको 
क्षेरानधकारको विषय भएकाले विना आधार यस कायाालयलाई रत्प्यथी बनाई दायर गरेको 
ररट ननिेदन खारेज भागी  , खारेज गररपाउाँ भन्ने नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा 
मशन्द्रपररषद्को कायाालयको नलशखत जिाफ।   

ररट ननिेदकहरुले यस मन्द्रालयलाई रत्प्यथी बनाउनकुो आधार खलुाउन सकन ुभएको 
देशखदैन। हालको अिस्था राज्य पनुासिंरचना भएको विशशि अिस्था हो। यस्तो अिस्थामा 
सबै कुरा हबुह ुलागू नहनु सक । ननिेदकहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गना 
खटाइएको भएपनन ननजहरुको सेिा सवुिधामा कुनै कमी भएको िा मकाा परेको अिस्था 
 ैन। राज्यले खटाएको स्थानमा जान ु हरेक रािसेिकको कताव्य हो। नेपाल सरकारले 
गरेको समायोजनमा शचत्त बिुाई लामो समयसम्म चपु लागी हाल आएर ररट दायर गनुा 
उशचत नभएकाले ररट ननिेदन खारेजभागी  । यस मन्द्रालयको कुनै पनन काम कारिाहीबाट 
ननिेदकहरुको सिंिैधाननक तथा कानूनी हकमा आिात नपरेको हुाँदा ररट ननिेदन खारेज 
गररपाउाँ भन्ने शशक्षा विज्ञान तथा रविनध मन्द्रालयको नलशखत जिाफ। 
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कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोशजम सिंगठन सिंरचना तथा दरबन्द्दी 
स्िीकृत भएपन  ऐनको दफा ८ मा तोवकएका मापदण्डको आधारमा कमाचारीको समायोजन 
गररएको हो। समायोजन हुाँदाका बखत सिंिमा नेपाल शशक्षा सेिा, शशक्षा रशासन समहु रा.प. 
दद्वतीय शे्रणीको स्िीकृत जम्मा दरबन्द्दी १४६ रहेको र सो समयमा उक्त पदमा ४२९ 
कमाचारी कायारत रहेको हुाँदा कमाचारी समायोजन ऐनको दफा ८ बमोशजम जेष्ठताको 
आधारमा १४६ जनालाई सिंिमा, ५६ जना रदेशमा र २२७ जनालाई स्थानीय तहमा 
समायोजन गररएको हो। साथै शशक्षा सेिा, शशक्षा रशासन समहुको रा.प. ततृीय शे्रणी 
विद्यालय ननरीक्षक पदमा समायोजन हुाँदाका बखत सिंिमा जम्मा स्िीकृत दरबन्द्दी २५५ 
रहेको र सो समयमा उक्त पदमा ६०६ कमाचारी कायारत रहेको हुाँदा कमाचारी समायोजन 
ऐनको दफा ८ बमोशजम जेष्ठताको आधारमा २५५ जनालाई सिंिमा, ९२ जना रदेशमा र 
२५९ जनालाई स्थानीय तहमा समायोजन गररएको हो। समायोजन हुाँदा जेष्ठतामा कुनै 
असन्द्तिुी भए सोही समयमा जेष्ठता सच्याउन माग गनुा पने हो। कमाचारी समायोजनको काया 
सम्पन्न भइसकेपश्चात मन्द्रालयले नमनत २०७५/१२/१४ मा परकार सम्मेलन गरेको 
नथयो। समायोजनको काया सम्पन्न भएपन  विनभन्न कारणले सिंिमा ररक्त भएका दरबन्द्दीमा 
समायोजन हनेु कानूनी व्यिस्था रहेको  ैन। तसथा ररट ननिेदन खारेज भागी   खारेज 
गररपाउाँ भन्ने सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नलशखत जिाफ।  
 

३.४ ररट निं. 078-WO-0163, 078-WO-0190, ०७८-WO-०२०० (०७८-WF-०००६), 
०७८-WO-०२१६ (०७८-WF-००१०), ०७८-WO-०२३७ (०७८-WF-००१४), ०७८-
WO-०२४० (०७८-WF-००१६), ०७८-WO-०२५२ (०७८-WF-००१७) मा पेश भएको 
नलशखत जिाफः 

नेपालको सिंविधानको धारा २४३(१) बमोशजम ननजामती सेिाको पदमा ननयशुक्तका 
लानग उपयकु्त उम्मेदिार  नौट गना परीक्षा सञ् चालन गनुा लोक सेिा आयोगको कताव्य 
हो। ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा ननयमािली, २०५० बमोशजम पदपूनताका लानग लेखी 
आएमा लोक सेिा आयोगले विज्ञापन गरी नसफाररस गनुा पने हनु्द् । आ.ब. २०७६/०७७ 
मा नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समहुको रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा 
अशख्तयारिालाबाट ५६० पदको माग राप्त हनु आए बमोशजम ३९२ पदमा खलुा र १६८ 
पदमा बढुिातफा को विज्ञापन गररएको र आ.ब. २०७७/०७८ मा ११४ पदको माग राप्त 



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 32 

 

भएकोले ८० पद खलुातफा  र ३४ पद बढुिातफा  विज्ञापन गररएको हो। विज्ञापन अनसुार 
बढुिातफा को कारिाही सम्पन्न भई ननयशुक्त तथा पदस्थापन गने काया सम्पन्न भएको   भने 
खलुातफा को हकमा आ.ब. २०७६/०७७ को ३९२ पदको सबै चरणको परीक्षा सम्पन्न भई 
ननतजा रकाशनको अशन्द्तम चरणमा रहेको  । आ.ब. २०७७/०७८ मा रकाशशत 
खलुातफा को नलशखत परीक्षा सम्पन्न भई ननतजासमेत रकाशशत भएको र दद्वतीय र ततृीय 
चरणको परीक्षा नमनत २०७८/६/४ देशख सञ् चालन गने गरी परीक्षा कायाक्रम रकाशशत 
भएको  । यसैबीच सम्माननत सिोच्च अदालतबाट नमनत २०७८/५/४ मा जारी भएको 
अन्द्तररम आदेश बमोशजम अशन्द्तम ननतजा रकाशशत तथा नसफाररस गने काया रोवकन गएको 
हुाँदा उक्त विज्ञापन बमोशजमका ननतजा रकाशशत लगायतका रवक्रया अगानड बढाउने गरी 
ननकासा पाउन सादर अनरुोध  । ररट ननिेदन खारेज गररपाउाँ भन्ने लोक सेिा आयोगको 
नलशखत जिाफ। 

नेपालको सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजम कमाचारी समायोजन गने रयोजनका लानग 
जारी भएको कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोशजम सिंगठन सिंरचना र 
स्थायी दरबन्द्दी स्िीकृत भई ऐनको दफा ८ मा तोवकएका मापदण्डका आधारमा समायोजन 
गररएको हो। ननिेदकहरुले समायोजनका लानग फाराम भरी समायोजन रवक्रयामा सहभागी 
भइसकन ु भएको  । कमाचारी समायोजन लगायतका काया यस विभागको कायाक्षेर नभर 
नपने भएकाले यस विभागलाई रत्प्यथी बनाई दायर गरेको ररट ननिेदन खारेज गररपाउाँ भन्ने 
राविय वकतािखानाको नलशखत जिाफ। 

ननिेदकले दािी नलन ुभएको विषयमा नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को 
कायाालयको के कस्तो सिंलग्नता रहेको र यस कायाालयको के कस्तो काम कारिाहीबाट 
ननिेदकहरुको के कुन सिंिैधाननक तथा कानूनी हक हनन ्भएको हो भन्ने सम्बन्द्धमा कुनै 
कुरा उल्लेख हनु सकेको देशखदैन। नेपालको सिंविधान जारी भएपन  सिंविधानको धारा ३०२ 
बमोशजम कमाचारीको व्यिस्थापनका लानग कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको 
दफा ८ मा ननधाारण भएका मापदण्डका आधारमा कानून बमोशजम कमाचारीको समायोजन 
भएको हो। कमाचारी समायोजनको लानग फाराम भनुा नै सिंि, रदेश िा स्थानीय तहमध्ये 
कुनै एकमा समायोजन हनु स्िीकार गनूा हो। लोक सेिा आयोगको नमनत २०७६/८/२५ र 
२०७७/८/२४ मा गरी दईुपटकको विज्ञापनमा जम्मा ६७४ नसटको पदपूनता गना विज्ञापन 
रकाशन गरेको  । समायोजन ऐनको दफा ८ को आधारमा समायोजन गने काया सम्पन्न 
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भए पश् चात विनभन्न रवक्रयाबाट ररक्त हनु आएका दरबन्द्दीमा कानून बमोशजम लोक सेिा 
आयोगबाट उक्त विज्ञापन रकाशन भएको हो। कमाचारी समायोजनको विषय तथ्यगत विषय 
भएकाले न्द्यावयक ननरुपण हनेु विषय होइन। कानून बमोशजम भएको समायोजनमा सहभानग 
भई हाल आएर लोक सेिा आयोगबाट रकाशशत विज्ञापन समेत बदरको माग दािी गरी 
दायर गरेको ररट ननिेदन खारेज भागी  , खारेज गररपाउाँ भन्ने नेपाल सरकार, रधानमन्द्री 
तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालयको नलशखत जिाफ। 

कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ अनसुार सिंि, रदेश र स्थानीय तहको 
सिंगठन सिंरचना तथा कमाचारी दरबन्द्दी नेपाल सरकारबाट स्िीकृनत भई सो सिंगठन सिंरचना 
र दरबन्द्दीनभर रही ऐनको दफा ८ ले ननधाारण गरेका मापदण्ड अनसुार समायोजन गररएको 
हो। ननिेदकहरु समायोजन रवक्रयामा समािेश भएको र सोको लानग समायोजनको फाराम 
भरेको कुरा आफैँ ले स्िीकार गनुा भएको  । समायोजन हुाँदाका बखत सिंिमा नेपाल रशासन 
सेिा, सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको जम्मा स्िीकृत दरबन्द्दी २३४१ कायम 
भएको नथयो। सो समयमा उक्त पदमा २८८८ रहेकोमा २३४१ जनालाई सिंिमा, ३७१ 
जना रदेशमा र १७८ जना स्थानीय तहमा समायोजन गररएको हो। ननज ननिेदकहरु 
योग्यताक्रममा २३४१ भन्द्दा पन  नै रहन ुभएकाले जेष्ठताको आधारमा ननजहरुलाई सिंिमा 
समायोजन गना सकने अिस्था नथएन। जेष्ठतामा शचत्त नबिेुको भए जेष्ठता सच्याउन माग गने 
आधारहरु पिुी गना सकेको देशखदैन। समायोजन गदाा सिंिको दरबन्द्दी ररक्त नरहेको र 
रदेश तथा स्थानीय तहको मार दरबन्द्दी ररक्त रहेको नथयो। समायोजन पश् चात लोक सेिा 
आयोगबाट आ.ब. २०७६/०७७ को लानग विज्ञापन हनेु नमनतसम्म अननिाया अिकाश, 
राजीनामा, मतृ्प्य ु र बढुिाबाट गरी ५६० जनाको पद ररक्त हनु आएकाले समायोजन हनु ु
पूिाको दरबन्द्दी लकुाएको भन्ने ननिेदन दािी तका सिंगत  ैन। कमाचारी समायोजनको काया 
सम्पन्न भइसकेपश्चात नमनत २०७५/१२/१४ मा परकार सम्मेलन गररएको र विनभन्न 
कारणले ररक्त भएका स्िीकृत दरबन्द्दीका पदको ननयनमत पदपूनताका लानग रचनलत कानून 
बमोशजम लोक सेिा आयोगलाई पराचार गररएको हो। तसथा ररट ननिेदन खारेज भागी   
खारेज गररपाउाँ भन्ने सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नलशखत जिाफ।  
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३.५ ररट निं. ०७८-WF-०००९ (०७८-WO-०२१५), ०७८-WF-००११ (078-WO-
0226), 078-WF-0012 (078-WO-0228), 078-WF-0019 (078-WO-
0238) र 078-WF-0018 (078-WO-0253) मा पेश भएको नलशखत जिाफः- 

नेपालको सिंविधानको धारा २४३(१) बमोशजम ननजामती सेिाको पदमा ननयशुक्तका 
लानग उपयकु्त उम्मेदिार  नौट गना परीक्षा सञ् चालन गनुा लोक सेिा आयोगको कताव्य 
हो। ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा ननयमािली, २०५० बमोशजम पदपूनताका लानग लेखी 
आएमा लोक सेिा आयोगले विज्ञापन गरी नसफाररस गनुा पने हनु्द् । आ.ब. २०७६/०७७ 
मा नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन र लेखा समहुको रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा 
अशख्तयारिालाबाट ५९१ पदको माग राप्त हनु आए बमोशजम ४१४ पदमा खलुा र १७७ 
पदमा बढुिातफा को विज्ञापन गररएको र आ.ब. २०७७/०७८ मा २०३ पदको माग राप्त 
भएकोले १४२ पद खलुातफा  र ६१ पद बढुिातफा  विज्ञापन गररएको हो। विज्ञापन अनसुार 
बढुिातफा को कारिाही सम्पन्न भई ननयशुक्त तथा पदस्थापन गने काया सम्पन्न भएको   भने 
खलुातफा को हकमा आ.ब. २०७६/०७७ को ४१४ पदको सबै चरणको परीक्षा सम्पन्न भई 
ननतजा रकाशनको अशन्द्तम चरणमा रहेको  । आ.ब. २०७७/०७८ मा रकाशशत 
खलुातफा को नलशखत परीक्षा सम्पन्न भई ननतजासमेत रकाशशत भएको र दद्वतीय र ततृीय 
चरणको परीक्षा नमनत २०७८/६/४ देशख सञ् चालन गने गरी परीक्षा कायाक्रम रकाशशत 
भएको  । यसैबीच सम्माननत सिोच्च अदालतबाट नमनत २०७८/५/४ मा जारी भएको 
अन्द्तररम आदेश बमोशजम अशन्द्तम ननतजा रकाशशत तथा नसफाररस गने काया रोवकन गएको 
हुाँदा उक्त विज्ञापन बमोशजमका ननतजा रकाशशत लगायतका रवक्रया अगानड बढाउने गरी 
ननकासा पाउन सादर अनरुोध  । ररट ननिेदन खारेज गररपाउाँ भन्ने लोक सेिा आयोगको 
नलशखत जिाफ। 

नेपालको सिंविधानको धारा ३०२ ले नेपाल सरकारले सरकारी सेिामा कायारत 
रािसेिक कमाचारीलाई सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेिा रिाहको रिन्द्ध 
गनुा पने मागाननदेश गरेको  । कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोशजम 
सिंगठन सिंरचना र दरबन्द्दी नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भई समायोजनको काया सम्पन्न 
भइसकेको अिस्था  । ऐनको दफा ७(१) बमोशजम समायोजनको ननणाय कानूनसम्मत 
रुपमा भएकाले ररट ननिेदन खारेज भागी रहेको हुाँदा खारेज गररपाउाँ भन्ने महालेखा ननयन्द्रक 
कायाालयको नलशखत जिाफ। 



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 35 

 

कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ अनसुार सिंि, रदेश र स्थानीय तहको 
सिंगठन सिंरचना तथा कमाचारी दरबन्द्दी नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भई सो सिंगठन सिंरचना र 
दरबन्द्दीनभर रही ऐनको दफा ८ ले ननधाारण गरेका मापदण्ड अनसुार समायोजन गररएको 
हो। ननिेदकहरु समायोजन रवक्रयामा समािेश भएको र सोको लानग समायोजनको फाराम 
भरेको कुरा आफैँ ले स्िीकार गनुा भएको  । समायोजन हुाँदाका बखत सिंिमा नेपाल रशासन 
सेिा, लेखा समहु रा.प.ततृीय शे्रणीको जम्मा स्िीकृत दरबन्द्दी ६१० कायम भएको नथयो। 
सो समयमा उक्त पदमा ११३२ रहेकोमा ६१० जनालाई सिंिमा, १९५ जना रदेशमा र 
३२७ जना स्थानीय तहमा समायोजन गररएको हो। योग्यताक्रममा जेष्ठताको आधारमा 
पवहलो राथनमकतामा रहेकालाई सिंिमा समायोजन गररएकाले ननिेदकहरुलाई सिंिमा 
समायोजन गना सकने अिस्था नथएन। जेष्ठतामा शचत्त नबिेुको भए जेष्ठता सच्याउन माग गने 
आधारहरु पिुी गना सकेको देशखदैन। समायोजन गदाा सिंिको दरबन्द्दी ररक्त नरहेको र 
रदेश तथा स्थानीय तहको मार दरबन्द्दी ररक्त रहेको नथयो। समायोजन पश् चात लोक सेिा 
आयोगबाट आ.ब. २०७६/०७७ को लानग विज्ञापन हनेु नमनतसम्म अननिाया अिकाश, 
राजीनामा, मतृ्प्य ु र बढुिाबाट गरी ररक्त हनु आएकाले समायोजन हनु ु पूिाको दरबन्द्दी 
लकुाएको भन्ने ननिेदन दािी तका सिंगत  ैन। कमाचारी समायोजनको काया सम्पन्न 
भइसकेपश्चात नमनत २०७५/१२/१४ मा परकार सम्मेलन गररएको र विनभन्न कारणले 
ररक्त भएका स्िीकृत दरबन्द्दीका पदको ननयनमत पदपूनताका लानग रचनलत कानून बमोशजम 
लोक सेिा आयोगलाई पराचार गररएको हो। तसथा ररट ननिेदन खारेज भागी   खारेज 
गररपाउाँ भन्ने सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नलशखत जिाफ।  

नेपालको सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजम कमाचारी समायोजन गने रयोजनका लानग 
जारी भएको कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ बमोशजम सिंगठन सिंरचना र 
स्थायी दरबन्द्दी स्िीकृत भई ऐनको दफा ८ मा तोवकएका मापदण्डका आधारमा समायोजन 
गररएको हो। ननिेदकहरुले समायोजनका लानग फाराम भरी समायोजन रवक्रयामा सहभागी 
भइसकन ु भएको  । कमाचारी समायोजन लगायतका काया यस विभागको कायाक्षेर नभर 
नपने भएकाले यस विभागलाई रत्प्यथी बनाई दायर गरेको ररट ननिेदन खारेज गररपाउाँ भन्ने 
राविय वकतािखानाको नलशखत जिाफ। 

नेपालको सिंविधान जारी भएपन  सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजम कमाचारीको 
व्यिस्थापनका लानग कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको दफा ८ मा ननधाारण 
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भएका मापदण्डका आधारमा कानून बमोशजम कमाचारीको समायोजन भएको हो। कमाचारी 
समायोजनको लानग फाराम भनुा नै सिंि, रदेश िा स्थानीय तहमध्ये कुनै एकमा समायोजन 
हनु स्िीकार गनूा हो। लोक सेिा आयोगको नमनत २०७६/८/२५ र २०७७/८/२४ मा 
गरी दईुपटकको विज्ञापनमा जम्मा ७९३ नसटको पदपूनता गना विज्ञापन रकाशन गरेको  । 
समायोजन ऐनको दफा ८ को आधारमा समायोजन गने काया सम्पन्न भए पश् चात विनभन्न 
रवक्रयाबाट ररक्त हनु आएका दरबन्द्दीमा कानून बमोशजम लोक सेिा आयोगबाट उक्त 
विज्ञापन रकाशन भएको हो। कमाचारी समायोजनको विषय तथ्यगत विषय भएकाले न्द्यावयक 
ननरुपण हनेु विषय होइन। कानून बमोशजम भएको समायोजनमा सहभानग भई हाल आएर 
लोक सेिा आयोगबाट रकाशशत विज्ञापन समेत बदरको माग दािी गरी दायर गरेको ररट 
ननिेदन खारेज भागी  , खारेज गररपाउाँ भन्ने नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को 
कायाालयको नलशखत जिाफ। 
 

३.६ ररट निं. 078-WF-0007 (078WO-0202), 078-WF-0008 (078-WO-0213), 
078-WF-००13 (078-WO-0233) र 078-WF-0023 (078-WO-0323) मा 
पेश भएको नलशखत जिाफः- 

नेपालको सिंविधानको धारा २४३(१) बमोशजम ननजामती सेिाको पदमा ननयशुक्तका 
लानग उपयकु्त उम्मेदिार  नौट गना परीक्षा सञ् चालन गनुा लोक सेिा आयोगको कताव्य 
हो। ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा ननयमािली, २०५० बमोशजम पदपूनताका लानग लेखी 
आएमा लोक सेिा आयोगले विज्ञापन गरी नसफाररस गनुा पने हनु्द् । आ.ब. २०७7/०७8 
मा नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समहु, इररगेशन उपसमहुको रा.प. अनिं. रथम शे्रणीको 
सि-इशन्द्जननयर पदमा अशख्तयारिालाबाट ९ पदको माग राप्त हनु आएको, आ.ब. 
२०७6/०७7 मा नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समहु, स्याननटरी उपसमहुको 
रा.प.ततृीय शे्रणीको इशन्द्जननयर पदमा अशख्तयारिालाबाट १५ पदको माग राप्त हनु आएको, 
र आ.ब. २०७7/०७8 मा नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समहु, स्याननटरी उपसमहुको 
रा.प. ततृीय शे्रणीको इशन्द्जननयर पदमा अशख्तयारिालाबाट १९ पदको माग राप्त हनु 
आएकोले खलुा तथा बढुिाको विज्ञापन गरी बढुिाको हकमा कारिाही सम्पन्न भई ननयशुक्त 
समेत भइसकेको  । आ.ब. २०७७-०७८ मा नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, एग ृ इररगेशन 
समहुको रा.प.दद्वतीय शे्रणीको पदमा माग राप्त हनु आए अनसुार जेष्ठता र कायासम्पादन 
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मलु्यािंकनको आधारमा २ र कायाक्षमताको आधारमा २ तथा आ.र. १ गरी विज्ञापन 
रकाशन भए बमोशजम खलुा तथा बढुिा विज्ञापन गरी नलशखत परीक्षा समेत सम्पन्न 
भइसकेको  । यसैबीच सम्माननत सिोच्च अदालतबाट नमनत २०७८/५/१६ मा जारी 
भएको अन्द्तररम आदेश बमोशजम बााँकी काम कारिाही रोवकन गएको हुाँदा उक्त विज्ञापन 
बमोशजमका ननतजा रकाशशत लगायतका रवक्रया अगानड बढाउने गरी ननकासा पाउन सादर 
अनरुोध  । ररट ननिेदन खारेज गररपाउाँ भन्ने लोक सेिा आयोगको नलशखत जिाफ। 

कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ अनसुार सिंि, रदेश र स्थानीय तहको 
सिंगठन सिंरचना तथा कमाचारी दरबन्द्दी नेपाल सरकारबाट स्िीकृनत भई सो सिंगठन सिंरचना 
र दरबन्द्दीनभर रही ऐनको दफा ८ ले ननधाारण गरेका मापदण्ड अनसुार समायोजन गररएको 
हो। समायोजन हुाँदाका बखत सिंिमा नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समहु, इररगेशन 
उपसमहुको रा.प. अनिं. रथम शे्रणीको जम्मा स्िीकृत दरबन्द्दी १५६ कायम भएको नथयो। 
सो समयमा उक्त पदमा ४७९ रहेकोमा १५६ जनालाई सिंिमा, २८५ जना रदेशमा र ३८ 
जना स्थानीय तहमा समायोजन गररएको हो। त्प्यसै गरी समायोजन हुाँदाका बखत सिंिमा 
नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समहु, स्याननटरी उपसमहुको रा.प. ततृीय शे्रणीको जम्मा 
स्िीकृत दरबन्द्दी ९९ कायम भएको नथयो। सो समयमा उक्त पदमा २७३ रहेकोमा ९९ 
जनालाई सिंिमा, १३४ जना रदेशमा र ४० जना स्थानीय तहमा समायोजन गररएको हो। 
त्प्यसै गरी नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, एग ृ इररगेशन इशन्द्जननयररङ्ग समहुको रा.प. दद्वतीय 
शे्रणीको पदमा समायोजन हुाँदाका बखत सिंिमा १७ स्िीकृत दरबन्द्दी रहेको नथयो। सो 
समयमा उक्त पदमा २६ जना रहेकोमा १७ जनालाई सिंिमा ६ जनालाई रदेशमा र ३ 
जनालाई फाशजलमा राखी समायोजन गररएको हो। योग्यताक्रममा जेष्ठताको आधारमा पवहलो 
राथनमकतामा रहेकालाई सिंिमा समायोजन गररएकाले ननिेदकहरुलाई सिंिमा समायोजन गना 
सकने अिस्था नथएन। समायोजन गदाा सिंिको दरबन्द्दी ररक्त नरहेको र रदेश तथा स्थानीय 
तहको मार दरबन्द्दी ररक्त रहेको नथयो। समायोजन पश् चात लोक सेिा आयोगबाट आ.ब. 
२०७६/०७७ को लानग विज्ञापन हनेु नमनतसम्म अननिाया अिकाश, राजीनामा, मतृ्प्य ु र 
बढुिाबाट गरी ररक्त हनु आएकाले समायोजन हनु ु पूिाको दरबन्द्दी लकुाएको भन्ने ननिेदन 
दािी तका सिंगत  ैन। कमाचारी समायोजनको काया सम्पन्न भइसकेपश्चात नमनत 
२०७५/१२/१४ मा परकार सम्मेलन गररएको र विनभन्न कारणले ररक्त भएका स्िीकृत 
दरबन्द्दीका पदको ननयनमत पदपूनताका लानग रचनलत कानून बमोशजम लोक सेिा आयोगलाई 



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 38 

 

पराचार गररएको हो। तसथा ररट ननिेदन खारेज भागी   खारेज गररपाउाँ भन्ने सिंिीय 
मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नलशखत जिाफ।  

नेपालको सिंविधान जारी भएपन  सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजम कमाचारीको 
व्यिस्थापनका लानग कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको दफा ८ मा ननधाारण 
भएका मापदण्डका आधारमा कानून बमोशजम कमाचारीको समायोजन भएको हो। कमाचारी 
समायोजनको लानग फाराम भनुा नै सिंि, रदेश िा स्थानीय तहमध्ये कुनै एकमा समायोजन 
हनु स्िीकार गनूा हो। लोक सेिा आयोगको नमनत २०७७/१०/२8 मा नेपाल 
इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समहु, इररगेशन उपसमहुको रा.प.अनिं. रथम शे्रणीको पदमा 
जम्मा ९ नसटको लानग, आ.ब. २०७६-०७७ र ०७७-०७८ मा नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, 
नसनभल समहु, स्याननटरी उपसमहुको रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा जम्मा ३० नसटको लानग 
आयोगको नमनत २०७७/६/२८ को विज्ञापन अनसुार नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, एग ृ
इररगेशन इशन्द्जननयररङ्ग समहुको रा.प. दद्वतीय शे्रणीको पदमा पदपूनताको लानग विज्ञापन 
रकाशन गरेको  । समायोजन ऐनको दफा ८ को आधारमा समायोजन गने काया सम्पन्न 
भए पश् चात विनभन्न रवक्रयाबाट ररक्त हनु आएका दरबन्द्दीमा कानून बमोशजम लोक सेिा 
आयोगबाट उक्त विज्ञापन रकाशन भएको हो। कानून बमोशजम भएको समायोजनमा सहभानग 
भई हाल आएर लोक सेिा आयोगबाट रकाशशत विज्ञापन समेत बदरको माग गरी दायर 
गरेको ररट ननिेदन खारेज भागी  , खारेज गररपाउाँ भन्ने नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा 
मशन्द्रपररषद्को कायाालयको नलशखत जिाफ। 

ननिेदकहरु समायोजन भई कायाभार बहन गरेको कररि ३ बषा प ानड समायोजन 
स्िीकार गरेको नथइन भन्न नमल्दैन। समायोजनमा शचत्त नबिेुको भए सोही समयमा 
उपचारको लानग पहल गनुा पने हो। कुनै व्यशक्तले दायर गरेको ररटमा भएको आदेशको 
विचार गरी ररट दायर भएको देशखाँदा रथम दृविमै खारेज भागी  । यस मन्द्रालयको कुनै 
पनन ननणाय तथा काम कारिाहीले ननिेदकहरुको हक हनन ्नभएको हुाँदा ररट ननिेदन खारेज 
गररपाउाँ भन्ने खानेपानी मन्द्रालय र उजाा, जलस्रोत तथा नसिंचाइ मन्द्रालयको नलशखत जिाफ। 

 

३.७ ररट निं. 078-WF-0015 (078-WO-0239) मा पेश भएको नलशखत जिाफः- 

लोक सेिा आयोगले नेपालको सिंविधानको धारा २४३(१) बमोशजमको कताव्य परुा 
गना ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा ननयमािली, २०५० बमोशजम कमाचारीको पदपूनता गने 
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काया गदा । सोही बमोशजम आ.ब. २०७६/०७७ मा नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य 
रशासन समहु, रा.प.अनिं. रथम शे्रणीको पदमा यस लोक सेिा आयोग, काठमाण्डौ 
कायाालयमा जम्मा ५७ पद माग भएकाले २४ पद खलुातफा  र ३३ पद बढुिातफा   ुट्याई 
विज्ञापन गररएको हो। रकाशशत विज्ञापन अनसुार बढुिातफा को रवक्रया सम्पन्न भईसकेको र 
खलुातफा को नलशखत परीक्षा तथा सीप पररक्षण सम्पन्न भई अन्द्तरिातााको चरणमा रहेको  । 
साथै सोही सेिा समहुको सोही पदमा आ.ब. २०७७/०७८ मा ९३ पद माग भइ 
आएकोमा ५९ पदको बढुिातफा को रवक्रया सम्पन्न भएको तथा खलुा तफा को ३४ पदको 
नलशखत परीक्षा सम्पन्न भई ननतजासमेत रकाशन भइसकेको  । त्प्यसै गरी लोक सेिा 
आयोग, सखेुत कायाालयमा सोही सेिा, समहुको पदमा आ.ब. २०७६/०७७ मा जम्मा १६ 
जना र आ.ब.२०७७/०७८ मा जम्मा ७ पदको लानग विज्ञापन भएकोमा सोही चरणमा 
रहेको  । साथै लोक सेिा आयोग, पोखरा कायाालयमा सोही सेिा, समहु र पदमा आ.ब. 
२०७६/०७७ मा जम्मा २५ पदमा र आ.ब. २०७७/०७८ मा समेत माग बमोशजमको 
विज्ञापन रकाशशत भई सोही चरणमा रहेको  । यसै गरी लोक सेिा आयोग, ददपायल 
कायाालयमा सोही सेिा, समहु र पदमा आ.ब. २०७६/०७७ र आ.ब. २०७७/०७८ मा 
माग भए अनसुारको विज्ञापन रकाशशत भई बढुिातफा को रवक्रया सम्पन्न भइसकेको र 
खलुातफा को आ.ब. २०७६/०७७ को सबै चरणका परीक्षा सम्पन्न भइसकेको   भने 
आ.ब. २०७७/०७८ को नलशखत परीक्षा सम्पन्न भई ननतजासमेत रकाशशत भइसकेको  । 
लोक सेिा आयोग, धनकुटा कायाालयको हकमा समेत सोही सेिा, समहु र पदमा आ.ब. 
२०७६/०७७ मा १७ पद र आ.ब. २०७७/०७८ मा समेत विज्ञापन रकाशन भइ 
बढुिातफा को रवक्रया सम्पन्न भइसकेको र खलुातफा को आ.ब. २०७६/०७७ को सबै 
चरणका परीक्षा सम्पन्न भइसकेको   भने आ.ब. २०७७/०७८ को नलशखत परीक्षा सम्पन्न 
भई ननतजासमेत रकाशशत भइसकेको  । त्प्यसै गरी लोक सेिा आयोग, जलेश् िर 
कायाालयको हकमा समेत सोही सेिा, समहु र पदमा आ.ब. २०७६/०७७ मा २६ पद र 
आ.ब. २०७७/०७८ मा समेत माग बमोशजम विज्ञापन रकाशन भइ बढुिातफा को रवक्रया 
सम्पन्न भइसकेको र खलुातफा को आ.ब. २०७६/०७७ को सबै चरणका परीक्षा सम्पन्न भइ 
अन्द्तरिातााको चरणमा रहेको   भने आ.ब. २०७७/०७८ को नलशखत परीक्षा सम्पन्न भई 
ननतजासमेत रकाशशत भइसकेको र लोक सेिा आयोग, बटुिल कायाालयको हकमा समेत 
सोही सेिा, समहु र पदमा आ.ब. २०७६/०७७ मा २१ पद र आ.ब. २०७७/०७८ मा 
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समेत माग बमोशजम विज्ञापन रकाशन भइ बढुिातफा को रवक्रया सम्पन्न भइसकेको र 
खलुातफा को आ.ब. २०७६/०७७ को सबै चरणका परीक्षा सम्पन्न भइ अन्द्तरिातााको 
चरणमा रहेको   भने आ.ब. २०७७/०७८ को नलशखत परीक्षा सम्पन्न भई ननतजासमेत 
रकाशशत भइसकेको  । हाल सिोच्च अदालतबाट नमनत २०७८/५/१६ मा भएको 
अन्द्तररम आदेश बमोशजम अन्द्तरिातााका कायाक्रम स्थनगत गररएको  । यस कायाालयको 
कुनै पनन काम कारिाहीबाट ननिेदकहरुको हक हनन ्नभएको हुाँदा ररट ननिेदन खारेज गरी 
विज्ञापन बमोशजमको रवक्रया अगानड बढाउन उशचत ननकासाको लानग अनरुोध   भन्ने लोक 
सेिा आयोग, काठमाडौँ कायाालय, लोक सेिा आयोग, सखेुत कायाालय, लोक सेिा आयोग, 
पोखरा कायाालय, लोक सेिा आयोग, ददपायल कायाालय, लोक सेिा आयोग, धनकुटा कायाालय, 
लोक सेिा आयोग, जलेश् िर कायाालय र लोक सेिा आयोग, बटुिल कायाालयको आ-आफ्नो 
तथ्याङ्क सवहतको एकै नमलान व्यहोराको अलग अलग र सोही व्यहोराको लोक सेिा आयोग, 
केन्द्रीय कायाालयको नलशखत जिाफ। 

कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ३ अनसुार सिंि, रदेश र स्थानीय तहको 
सिंगठन सिंरचना तथा कमाचारी दरबन्द्दी नेपाल सरकारबाट स्िीकृत भई सो सिंगठन सिंरचना र 
दरबन्द्दीनभर रही ऐनको दफा ८ ले ननधाारण गरेका मापदण्ड अनसुार समायोजन गररएको 
हो। ननिेदकहरु समायोजन रवक्रयामा समािेश भएको र सोको लानग समायोजनको फाराम 
भरेको कुरा आफैँ ले स्िीकार गनुा भएको  । समायोजन हुाँदाका बखत सिंिमा नेपाल रशासन 
सेिा, सामान्द्य रशासन समहु, रा.प. अनिं. रथम शे्रणीको जम्मा स्िीकृत दरबन्द्दी ३३१० 
कायम भएको नथयो। सो समयमा उक्त पदमा ५८७६ रहेकोमा ३३१० जनालाई सिंिमा, 
१२३३ जना रदेशमा र १३३३ जना स्थानीय तहमा समायोजन गररएको हो। 
योग्यताक्रममा जेष्ठताको आधारमा पवहलो राथनमकतामा रहेकालाई सिंिमा समायोजन 
गररएकाले ननिेदकहरुलाई सिंिमा समायोजन गना सकने अिस्था नथएन। समायोजन गदाा 
सिंिको दरबन्द्दी ररक्त नरहेको र रदेश तथा स्थानीय तहको दरबन्द्दी ररक्त रहेको नथयो। 
समायोजन हनु ु पूिाको दरबन्द्दी लकुाएको भन्ने ननिेदन दािी तका सिंगत  ैन। कमाचारी 
समायोजनको काया सम्पन्न भइसकेपश्चात नमनत २०७५/१२/१४ मा परकार सम्मेलन 
गररएकोले ररट ननिेदन खारेज भागी   खारेज गररपाउाँ भन्ने सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य 
रशासन मन्द्रालयको नलशखत जिाफ।  
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नेपालको सिंविधान जारी भएपन  सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजम कमाचारीको 
व्यिस्थापनका लानग कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनको दफा ८ मा ननधाारण 
भएका मापदण्डका आधारमा कानून बमोशजम कमाचारीको समायोजन भएको हो। कमाचारी 
समायोजनको लानग फाराम भनुा नै सिंि, रदेश िा स्थानीय तहमध्ये कुनै एकमा समायोजन 
हनु स्िीकार गनुा हो। समायोजन भएको लामो समयपश् चात दायर भएको ररट ननिेदन स्ितः 
खारेज भागी  । लोक सेिा आयोगले नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समहु, 
रा.प.अनिं. रथम शे्रणीको पदमा जम्मा २४३ पदको लानग आ.ब. २०७६-०७७ र ०७७-
०७८ मा पदपूनताको लानग विज्ञापन रकाशन गरेको  । समायोजन ऐनको दफा ८ को 
आधारमा समायोजन गने काया सम्पन्न भए पश् चात विनभन्न रवक्रयाबाट ररक्त हनु आएका 
दरबन्द्दीमा कानून बमोशजम लोक सेिा आयोगबाट उक्त विज्ञापन रकाशन भएको हो। 
कमाचारी समायोजनको विषय तथ्यगत विषय भएकाले न्द्यावयक ननरुपण हनेु विषय होइन। 
कानून बमोशजम भएको समायोजनमा सहभानग भई हाल आएर लोक सेिा आयोगबाट 
रकाशशत विज्ञापन समेत बदरको माग दािी गरी दायर गरेको ररट ननिेदन खारेज भागी  , 
खारेज गररपाउाँ भन्ने नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालयको नलशखत 
जिाफ। 

यस अदालतको आदेश 

४. ननयम बमोशजम दैननक मदु्दा पेशी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेश हनु आएका रस्ततु ररट 
ननिेदनहरुमा ननिेदकहरुको तफा बाट उपशस्थत विद्वान ् िररष्ठ अनधिक्ता तथा विद्वान ्
अनधिक्ताहरु र रत्प्यथीहरुका तफा बाट उपशस्थत विद्वान ् नायि महान्द्यायानधिक्ता, 
सहन्द्यायानधिक्ता तथा उप न्द्यायानधिक्ता एिम ् सरोकारिाला कायम गररपाउाँ भनी ननिेदन 
दायर गने ननिेदकहरुको तफा बाट उपशस्थत विद्वान अनधिक्ताहरुले देहाय बमोशजम बहस 
रस्ततु गनुा भयोः-  
 

४.१ ननिेदकहरुका तफा बाट रस्ततु भएको बहस शजवकरः- 
कानून व्यिसायी र पक्षको 
नाम  

बहस व्यहोरा 

 विद्वान ्िररष्ठ अनधिक्ता श्री 
बरीबहादरु काकी  

 ननिेदकहरु नेपालको सिंविधान जारी भै सिंि, रदेश र 
स्थानीय तहको सिंरचना बनेपन  सिंिको दरबन्द्दीमा 
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(ररट निं. ०७८-WF-००२० 
ननिेदक अनजु शिनमरेसमेत र 
ररट निं. ०७८-WO-०१६३ 
ननिेदक अनमोलमणी 
भट्टराईसमेत) 
 

 विद्वान ्बररष्ठ अनधिक्ता श्री 
रमणकुमार शे्रष्ठ 

(ररट निं. ०७८-WO-०००८ 
ननिेदक नविन गौतमसमेत, 

ररट निं. ०७८-WF-००१० 
ननिेदक भक्तबहादरु भण्डारी 
समेत ररट निं. ०७८-WF-

००१४ ननिेदक पेशलकुमार 
पोखरेलसमेत, ररट निं. ०७८-
WF-००१५ ननिेदक ददल 

माया कुििंरसमेत, ररट निं. 
०७८-WF-००१६ ननिेदक 
विश्वलाल खड्कासमेत, ररट निं. 
०७८-WF-००११ ननिेदक 
पूणारसाद जैसीसमेत, ररट निं. 
०७८-WF-००१२ ननिेदक 
गोविन्द्दरसाद पौडेलसमेत, ररट 
निं.०७८-WF-००१९ ननिेदक 
शखमलाल िलीसमेत, ररट निं. 
०७८-WF-००२० ननिेदक 
अनजु शिनमरेसमेत, ररट निं. 
०७८-WF-००२२ ननिेदक 

ननयकु्त भएका कमाचारी हनु। नेपालको सिंविधानको 
धारा ३०२ मा सिंविधान जारी हुाँदाका बखत कायम 
रहेका रािसेिक कमाचारीहरुको मार समायोजन गररने 
भनेको  । कमाचारी समायोजन गना बनेको कमाचारी 
समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम कमाचारी समायोजन 
गदाा नेपालको सिंविधान जारी भएपश् चात ् सेिा रिेश 
गरेका कमाचारीहरुको समेत रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गरेको हुाँदा उक्त समायोजन सिंविधानको धारा 
३०२ विपररत  ।  

 नेपालको सिंविधान जारी भएपन  ननयकु्त कमाचारीहरु 
सिंिको सेिामा ननयशुक्त भएको माननन्द् । सिंिको सेिामा 
ननयकु्त कमाचारीहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गना नमल्दैन। ननिेदकहरुले कमाचारी 
समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोशजम रकाशशत सूचना 
अनसुार ननिेदन पेश गदाा सिंिमा नै समायोजन रोजेको 
अिस्थामा रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको 
कानून विपररत  । ननिेदकहरु समायोजन हनु चाहेको 
र ननजहरुले राथनमकता साथ रोजेको सिंिको दरबन्द्दी 
ररक्त राखी सिंिको पद लकुाई ननिेदकहरुलाई रदेश र 
स्थानीय तहमा समायोजन गररएको  । राविय 
वकताबखानाबाट राप्त ररक्त दरबन्द्दी वििरणबाट सिंिमा 
दरबन्द्दी लकुाई समायोजन गरेको पवुि हनु्द् ।  

 अनजु शिनमरेसमेत ३४ जनाको हकमा यस अदालतबाट 
जारी भएको अन्द्तररम आदेश कायाान्द्ियन भैसकेको हुाँदा 
सरकारले समायोजनमा रटुी भएको स्िीकार गरी 
सकेको  । यस अदालतबाट आदेश भै 
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पदमराज आचाया समेत, ररट निं. 
०७८-WF-००२३ ननिेदक 
इश्वरनाथ पकिााँसमेत, ररट निं. 
०७८-WF-००२४ ननिेदक 
वहत कुमारी पौडेलसमेत, ररट 
निं. ०७८-WF-०१६३ 
ननिेदक अनमोलमणी 
भट्टराईसमेत र ररट निं. 
०७८-WO-०१९० ननिेदक 
इन्द्रकमल नसिाकोटी समेत) 
 विद्वान अनधिक्ता श्री 
ददपनारायण साह 

(ररट निं. ०७८-WF-००२० 
ननिेदक अनजु शिनमरेसमेत, 

ररट निं. ०७८-WF-००१६ 
ननिेदक विश्वलाल खड्का 
समेत, ररट निं. ०७८-WF-

०००६ ननिेदक रशजया 
चौधरी, ररट निं. ०७८-WF-

०००७ ननिेदक ददनेशकुमार 
मण्डलसमेत, ररट निं. ०७८-
WF-००२१ ननिेदक रमोद 
नसिंखडासमेत र ररट निं. 
०७८-WO-०१६३ ननिेदक 
अनमोलमणी भट्टराईसमेत) 
 विद्वान अनधिक्ता श्री 
शनमाला शे्रष्ठ  

(ररट निं. ०७८-WF-००२३ 

कायाान्द्ियनसमेत भैसकेको अिस्थामा उक्त आदेश 
अन्द्यथा हनेु गरी ररट खारेज गना नमल्दैन ।  

 ननिेदकहरु ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा ननजामती 
सेिा ननयमािली, २०५० बमोशजम ननयकु्त भएका 
कमाचारीहरु हनु।् ननजहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गररएको भएतापनन समायोजन भएका 
कमाचारीहरुको सेिा सवुिधाका सम्बन्द्धमा आकवषात हनेु 
कानून ननजामती सेिा ऐन, २०४९ र ननयमािली, 
२०५० हो। ननजहरुको सेिाका शताहरु उक्त ऐनको 
दफा ५८ द्वारा सिंरशक्षत  । ननजहरुलाई मकाा पनेगरी 
कुनै कानून बनाउन ुपरेमा ननजहरुको नलशखत मञ्जुरीबाट 

मार बनाउन सवकनेमा ननिेदकहरुको सहमनत विपररत 
िशृत्तविकास नै ठ्प हनेु गरी समायोजन गरेको ननणाय 
ननजामती सेिा ऐन, ननयम विपररत  ।   

 ननिेदकहरुलाई समायोजन रोज्ने अिसर ददएकोमा 
बाध्यात्प्मक रुपमा सबै कमाचारीहरुलाई समायोजनमा 
सहभानग गराउन नमल्दैन। समायोजनको रकृनत 
स्िेशच् क हो। स्िेच् ाले रदेश िा स्थानीय तह रोजेको 
अिस्थामा बाहेक सिंविधान जारी भएपश्चात ् ननयकु्त 
भएका कमाचारीलाई समायोजन गना नमल्दैन। 

 कमाचारी समायोजन ऐनको दफा ३ अनसुार समायोजन 
गनुाभन्द्दा पवहले नेपाल सरकारले सिंगठन सिंरचना र 
दरबन्द्दी स्िीकृत गरेर मार समायोजन गनुा पनेमा 
त्प्यस्तो सिंगठन सिंरचना र दरबन्द्दी स्िीकृत नै नगरी 
गरेको समायोजन रारम्भ देशखनै गैर कानूनी र 
बदरभागी  । सिंिमा कायारत िा सिंि रोजेको 
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ननिेदक इश्वरनाथ पकिााँसमेत) 
 

 विद्वान ् अनधिक्ताद्वय श्री 
राशजि आचाया र श्री 
जनकनसिंह साउद  

(ररट निं. ०७८-WF-००१७ 
ननिेदक मनोजकुमार यादि 
समेत र ररट निं. ०७८-WF-

००१८ ननिेदक परुुषोत्तम 
कुमार रसादसमेत) 
 

 विद्वान अनधिक्ता श्री नसता 
रेग्मी 

(ररट निं. ०७८-WF-००१४ 
ननिेदक पेशलकुमार पोखरेल 
समेत र ररट निं. ०७८-WO-

०१६३ ननिेदक अनमोलमणी 
भट्टराई समेत) 
 विद्वान अनधिक्ता श्री 
रामेश्वर रसाद कोइराला 

(ररट निं. ०७८-WF-००१३ 
ननिेदक सिेस बन्द्जरा र ररट 
निं. ०७८-WF-००२३ 
ननिेदक इश्वरनाथ पकिााँसमेत) 
 विद्वान ् अनधिक्ताद्वय श्री 
भरतराज उपाध्याय र श्री 
मोहनीलाल गैरे 

(ररट निं. ०७८-WF-००१३ 

कमाचारीलाई सिंिमा दरबन्द्दी नभएमा कमाचारी 
समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोशजम पलु 
दरबन्द्दीमा राखी ऐ. दफा २४ बमोशजम क्रमशः 
खटाउन सवकनेमा उक्त व्यिस्था कायाान्द्ियन नगरी 
सिंिमा दरबन्द्दी नभएको भनी सिंिको दरबन्द्दी लकुाइ 
िदननयतपूिाक रदेश र स्थानीय तहमा गरेको समायोजन 
रवुटपूणा  ।  

 समायोजनको काया सम्पन्न भएपन  मार सम्बशन्द्धत 
तहमा ररक्त हनेु पदमा र नयााँ सजृना भएका पदमा 
विज्ञापन गनुा पनेमा समायोजनको काया कुन नमनतमा 
सम्पन्न भएको भन्ने र समायोजन हनेु समयमा कनत 
दरबन्द्दी नथयो भन्ने एवकन नै नगरी सिंिको पदमा 
विज्ञापन गररएको  । सिंिको ररक्त पदभन्द्दा लोक सेिा 
आयोगले पदपूनताका लानग विज्ञापन गरेको पदसिंख्या बढी 
भएकोले समायोजन गदाा सिंिको पद लकुाएको तथ्य 
पवुि भएको  । त्प्यसरी लकुाइएका पदको विज्ञापन 
बदर गरी ननिेदकहरुलाई सिंिको पदमा समायोजन 
गररन ुपदा । 

 ननिेदकहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गदाा 
समान तह र पदका सिंिका कमाचारी भन्द्दा मयाादा र 
शजम्मेिारीमा तल पाररएको  । समायोजन भइ गएका 
कमाचारीभन्द्दा सिंिका कननष्ठ कमाचारीलाई सोही 
स्थानमा कायाालय रमखुको शजम्मेिारी ददई रदेश र 
स्थानीय तहका कमाचारीको आत्प्मसम्मानमा चोट 
परु् याउने र मानमदान गने काम भएको  ।  

 ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ५८ विपररत 
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ननिेदक सिेस बन्द्जराको 
तफा बाट) 
 विद्वान ् अनधिक्ता श्री 
ददपककुमार लम्साल 

(ररट निं. ०७८-WF-०००९ 
को ननिेदक मनोज ननरौला 
समेतको तफा बाट  ) 
 

 

ननिेदकहरुको सेिा शता र सवुिधामा असर पने र बढुिा 
लगायतका िशृत्त विकासका अिसरमा असमान र 
भेदभािपूणा हनेु गरी समायोजन गररएको  ।  

 समायोजन रवक्रयालाई सहज बनाउने नाउाँमा नेपाल 
सरकारले मार आिश्यक व्यिस्था गना सकनेमा 
आफूलाई अनधकार नै नभएको विषयमा समेत रत्प्यथी 
सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयले 
कमाचारी समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ 
जारी गरेको  । अनधकार नै नभएको ननकायले जारी 
गरेको उक्त मापदण्ड बदर भागी  । साथै सो 
मापदण्डले समायोजन भई रदेश र स्थानीय तहमा 
गएका कमाचारीलाई पनुः सिंिमा आउन नपाउने गरी 
रोक लगाएको र कानूनले बन्द्देज नगरेको अिस्थामा 
सरुिामा रोक लगाउने गरी जारी गरेको मापदण्ड 
कानून विपररत समेत भएकोले खारेज हनु ुप ा।  

 ननिेदक सेिा रिेश गदाा देशभर सरुिा भै जान पाउने 
व्यिस्था भएकोमा समायोजन पश्चात ्सम्बशन्द्धत रदेश िा 
स्थानीय तहमा मार रहने र सम्बशन्द्धत रादेशशक 
क्षेरभन्द्दा बावहर सरुिा भै जान नपाउने व्यिस्था 
िैधाननक अपेक्षाको नसद्धान्द्त विपररत  । 

 सिंविधानको व्यिस्था बमोशजम लोक सेिा आयोगको 
परामशा नलएर मार समायोजन गना सवकनेमा समायोजन 
गदाा बाध्यात्प्मक रुपमा पालना गररन ु पने सिंिैधाननक 
कायाविनधको समेत पालना भएको  ैन।  

 समायोजन सम्बशन्द्धत मन्द्रालय िा ननकायले मार गना 
सवकने कानूनी व्यिस्था भएकोमा सो विपररत सिंिीय 
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मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयले समायोजन 
गने ननणाय गरेको  । 

 सिंविधानतः ननिेदकहरुलाई समायोजन नै गना ननमल्नेमा 
सिंविधानको ममा विपररत समायोजन गररएको, सिंिको 
दरबन्द्दी लकुाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन 
गररएको तथा दरबन्द्दी नै एवकन नगरी लोक सेिा 
आयोगले सिंिमा विज्ञापन गरेको काया सिंविधान तथा 
कानून विपररत भेदभािपूणा र स्िेच् ाचारी समेत 
भएकाले समायोजन सम्बन्द्धी सम्पूणा ननणाय, कमाचारी 
समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ र लोक 
सेिा आयोगबाट आ.ब. २०७६/०७७ र 
२०७७/०७८ मा विनभन्न पदमा गरेको विज्ञापनसमेत 
उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी ननिेदकहरुलाई सिंिको 
पदमा समायोजन गरी बााँकी पदमा मार विज्ञापन गरी 
पदपूनता गनुा गराउन ु भनी परमादेश समेत जारी होस 
भनी बहस गनुा भयो। 

 
 

४.२  रत्प्यथी नेपाल सरकारका ननकायहरुको तफा बाट सबै ररट ननिेदनमा रस्ततु भएको बहसः 
विद्वान ्नायब 
महान्द्यायानधिक्ता डा. श्री 
टेकबहादरु शिनमरे, विद्वान ्
सह-न्द्यायानधिक्ता श्री 
खेमराज ज्ञिाली,  विद्वान ्
उपन्द्यायानधिक्ताद्वय श्री 
खनडन्द्रराज कटुिाल र श्री 
सविता शमाा 

 नेपालको सिंविधानको धारा ३०२ रदेश र स्थानीय तहमा 
सेिा रिाहको व्यिस्था नमलाउन कमाचारीको 
सिंक्रमणकालीन व्यिस्थापनसाँग सम्बशन्द्धत  । सो धारामा 
नेपाल सरकारले कानून बमोशजम समायोजन गना सक्ने 
व्यिस्था गरेको र सोही व्यिस्था बमोशजम कमाचारी 
समायोजन ऐन, २०७५ जारी भई ऐनमा उल्लेख भएका 
रवक्रया र मापदण्ड बमोशजम समायोजन गररएकोले 
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समायोजनको सम्पूणा काम कारिाही र ननणाय सिंविधान एििं 
कानूनसम्मत  ।  

 कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ नै सिंविधान विपररत 
भएको भनी  बदर गना दािी गररएको  ैन। सम्बशन्द्धत 
कानून बदर नभएसम्म सो कानून बमोशजम भए गररएका 
काम कारिाही िैध माननन्द् न।् बदर गना नमल्दैन।  

 ननिेदकहरुले कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम 
समायोजनका लानग रकाशन गररएको सूचनामा फाराम भरी 
समायोजनको ननणाय बमोशजम तह िा तलि िवृद्धको सवुिधा 
समेत नलई सम्बशन्द्धत ननकायमा गई हाशजर भई लामो 
समय सम्म काम गरी हाल आएर ररट दायर गरेको देशखाँदा 
ननिेदकहरुको आचरणबाट ररट दायर गने हक त्प्याग 
(Waive) गरेको मान्नु पने हनु्द् । पवहले रदेश र स्थानीय 
तहमा समायोजन गदाा ददइएको सवुिधा स्िीकार गने हाल 
आएर ररट दायर गना नमल्दैन। ररट अनशुचत विलम्ब गरी 
दायर भएकोले सो आधारमा समेत खारेज भागी  ।  

 कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ ले 
समायोजनका आधार ननधाारण गरेको र सोही आधारमा 
समायोजन गररएको  । सो आधार विपररत समायोजन 
गरेको भन्ने ननिेदन दािी  ैन। ऐन बमोशजम गररएको 
समायोजनबाट ननिेदकहरुलाई असर परेको भन्न नमल्दैन। 
केिल सिंविधानको धारा उल्लेख गदैमा असमान र 
भेदभािपूणा भनी ररट जारी हनु सकदैन।  

 ननिेदकहरुको रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भए 
तापनन ननजहरुलाई तलि, भत्ता तथा सेिा सवुिधामा असर 
पने गरी कानून ननमााण भएको  ैन। रदेश र स्थानीय 
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तहमा समायोजन गदाा सेिा अिनधका आधारमा पााँच बषा 
अिनध पगुेकालाई एक तह बढुिा गरी र सेिा अिनध कम 
भएका कमाचारीलाई दइु ग्रडे थप गरी रदेश र स्थानीय 
तहमा समायोजन गररएको कानूनसम्मत  ।  

 समायोजनको ननणाय हनु ुपूिा सिंि, रदेश र स्थानीय तहको 
पदमा रहेको दरबन्द्दी र कायारत कमाचारी सिंख्या एवकन 
गररएको  । साथै सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन 
भएको सिंख्या समेत नलशखत जिाफमा स्पिसाँग उल्लेख 
भएको  । दरबन्द्दी लकुाई आफूहरुलाई रदेश र स्थानीय 
तहमा समायोजन गरेको भन्ने ननिेदन दािी कुनै ठोस 
रमाणबाट समनथात  ैन। ननराधार  । सबैलाई रोजेको 
तह र स्थानमा समायोजन गना नसवकने भै रदेश र स्थानीय 
तहमा समायोजन गररएको हो।  

 सिंिमा भएको परैु दरबन्द्दीमा दफा ८ ले ननधाारण गरेको 
मापदण्डका आधारमा समायोजन गरी बााँकी रहेका 
कमाचारीलाई आिश्यकताका आधारमा रदेश र स्थानीय 
तहमा समायोजन गररएको  । सिंिमा समायोजन हनु 
चाहने कमाचारीको सिंख्या दरबन्द्दी भन्द्दा बढी भएका कारण 
सबैलाई सिंिमा समायोजन गना नसवकएको हो।   

 कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ ले 
समायोजन भएका कमाचारीलाई सिंिको मानथल्लो पदमा 
बढुिा तथा खलुा रनतस्पधााको लानग खलुा गरेको हुाँदा बशृत्त 
विकासको अिसरबाट बशित गररएको  ैन।  

 समायोजनको काम सम्पन्न भएपश्चात ्विनभन्न कारणले ररक्त 
भएका र नयााँ सजृना भएका सिंिैधाननक आयोग तथा अन्द्य 
ननकायमा O & M. गरी सजृना भएका दरबन्द्दीमा मार नयााँ 
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विज्ञापन भएको हो। सिंिको दरबन्द्दी लकुाएको होइन भन्ने 
मन्द्रालयले लोक सेिा आयोगलाई पठाएको मागको आकृनत 
फारामबाट समेत स्पि हनु्द् ।  

 सेिा सिातलन गने ननकायले र सिंिीय मानमला तथा 
सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको मागका आधारमा पदपूनताका 
लानग विज्ञापन गरी उपयकु्त कमाचारी नसफाररस गनुा लोक 
सेिा आयोगको कताव्य हो। सो बमोशजम माग भई आएका 
ररक्त पदमा पदपूनताका लानग विज्ञापन भइ आ.ब. 
२०७६/०७७ का विज्ञापनमा सम्पूणा चरणका परीक्षा 
सम्पन्न भई अशन्द्तम ननतजा रकाशन हनु मार बााँकी रहेको 
र आ.ब. २०७७/०७८ का विज्ञापनमा नलशखत परीक्षा 
सम्पन्न भई ननतजा रकाशन भएको र अि दोश्रो र तेश्रो 
चरणका परीक्षामार बााँकी रहेको अिस्था  । लोक सेिा 
आयोग ऐन अनसुार परीक्षा सञ् चालन हनु ु पूिा विज्ञापन 
रद्दको लानग लेखी आएमा मार विज्ञापन बदर हनेु हो। 
ररक्त भएका पदमा पदपूनताका लानग कानून बमोशजम 
विज्ञापन भएकाले विज्ञापन बदर हनु सकदैन।  

 दरबन्द्दी लकुाएको भन्ने आधारमा अन्द्तररम आदेश जारी 
भएको र दरबन्द्दी लकुाएको भन्ने पिुी हनु सकेको नदेशखाँदा 
अन्द्तररम आदेश समेत खारेज हनु ुपने हो।  

 कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले समायोजन भै गएका 
कमाचारीका गनुासो सनुिुाई गना कमाचारी 
समायोजन/नमलान मापदण्ड, २०७७ जारी गने अनधकार 
रदान गरेको  । सो मापदण्डमा ऐनसाँग बाशिने रािधान 
 ैनन।् उक्त मापदण्डसमेत बदर हनुपुने कुनै कारण  ैन। 
विना आधार कारण दायर गरेका ररट ननिेदनहरु खारेज 
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भागी भएकाले खारेज गररपाउाँ भनी बहस गनुा भयो। 
 

४.३ ररट निं. ०७८-WF-००२३ ननिेदक इश्वरनाथ पकिााँको ररट ननिेदनमा सरोकारिाला कायम 
गररपाउाँ भनी ननिेदन ददई सरोकारिालाको रुपमा सहभागी ननिेदक शजज्ञासा राई समेतको 
तफा बाट रस्ततु भएको बहसः 
विद्वान ्अनधिक्ताहरु डा. 
श्री भीमाजुान आचाया, श्री 
ऋवषराम शिनमरे र श्री 
विवपन सिेुदी 

ननिेदकहरु लोक सेिा आयोगको नमनत २०७७/६/२८ को 
बढुिा सूचना निं. २७/०७७-७८ र ८२/०७७-७८ बमोशजम 
सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको नमनत 
२०७८/४/२५ र २०७८/५/४ को ननणाय अनसुार रा.प. 
दद्वतीय शे्रणीको पदमा बढुिा भएका व्यशक्तहरु हनु ् । ररट 
ननिेदकहरु रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भै गै सकेका 
व्यशक्तहरु हुाँदा त्प्यस्तो बढुिा रवक्रयामा सहभागी हनु िा सो 
सम्बन्द्धमा ररट ननिेदन दायर गना समेत हकदैया राख्दैनन।् 
ननजहरुले ननणाय बदर गरी सिंिमा समायोजन गरी पाउाँ भनी 
दायर गरेको ररट ननिेदनमा कुनै आदेश जारी हनु सकदैन। 
कानून बमोशजम बढुिाको लानग विज्ञापन भै विज्ञापन अनसुारको 
पदमा बढुिाको ननणाय समेत भइसकेको अिस्थामा समायोजन 
भइ रदेशमा गएको लामो समयपश्चात ्पनुः सोही पदमा बढुिाको 
लानग दािी गनुा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ विपररत  । 
ननिेदकहरुले दायर गरेको ररटमा भएको अन्द्तररम आदेशबाट 
बढुिा रवक्रया अिरुद्ध भएकाले ररट ननिेदन खारेज गरी बढुिा 
हनेु ननणाय भैसकेका ननिेदकहरुलाई बढुिा भएको नमनतदेशख नै 
जेष्ठता कायम हनेु गरी बढुिा ननयशुक्त ददन ुददलाउनू भनी लोक 
सेिा आयोगका नाममा उपयकु्त आदेश जारी गररपाउाँ भनी बहस 
गनुा भयो। 

 

५. दबैुतफा बाट उपशस्थत विद्वान कानूनब्यिसायीहरुले गनुा भएको तका पूणा बहस शजवकर मनन ्
गरी, नमनसल सिंलग्न ररट ननिेदन, नलशखत जिाफ र सम्बद्ध सिंिैधाननक र कानूनी ब्यिस्था 
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तथा यस अदालतका पूिा ननणायहरु समेतको अध्ययन गरी हेदाा रस्ततु मदु्दामा मलुतः 
देहायका रश्नहरुमा केन्द्रीत भै ननणाय ननरुपण हनुपुने देशखन आयोः 

क. नेपालको सिंविधान (२०७२) रारम्भ हुाँदाका बखत कायारत नभई सिंविधान जारी 
भएपश्चात ्सरकारी सेिामा रिेश गरेका रािसेिक कमाचारीहरुलाई सिंविधानको धारा 
३०२ र कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गना नमल्ने हो िा होइन ? 

ख. ररट ननिदेनहरु अनशुचत विलम्ब गरी दायर भएको अिस्था हो िा होइन ?  
ग. ननिेदकहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गदाा ननजामती सेिा ऐन, २०४९ 
तथा कमाचारी समायोजन ऐन २०७५ को रािधान विपररत स्िेच् ाचारी र भेदभािपूणा 
ढिंगले गररएको हो िा होइन ?  

ि. कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम कमाचारी समायोजन गदाा नेपालको 
सिंविधानको धारा २४३ को उपधारा (६) को खण्ड (ि) बमोशजम लोक सेिा 
आयोगको परामशा नलनपुने हो िा होइन ?  

ङ. कमाचारी समायोजन/नमलान मापदण्ड, २०७७ कानून विपररत   िा  ैन र उक्त 
मापदण्ड बदर हनुपुने हो िा होइन ? 

च. ननिेदकहरुलाई समायोजन गदाा सिंिको सेिाका पदहरु लकुाई ररक्त राखी रदेश र 
स्थानीय सेिामा समायोजन गररएको अिस्था हो िा होइन ? 

 . ररट ननिेदन माग बमोशजमको िा अन्द्य कुनै आदेश जारी हनुपुने अिस्था   िा  ैन?  
 

६. ननिेदक अनजु शिनमरे समेत भएको ०७८-WF-००२० को ररट ननिेदन लगायत अनधकािंश 
ननिेदनहरुमा ननिेदकहरुले नेपालको सिंविधानको धारा ३०२ अनसुार सिंविधान जारी भएका 
बखत कायारत रािसेिक कमाचारीहरुलाई मार समायोजन गना नमल् , आफूहरु नेपालको 
सिंविधान जारी हुाँदा रािसेिक कमाचारीमा कायारत नरहेको र सिंविधान जारी भएपन  अथाात 
नमनत २०७२।०६।०३ पन मार सेिारिेश गरी स्ितः सिंिको सेिामा रहेको हनुाले रदेश 
र स्थानीय सेिामा समायोजन गना नमल्दैन भनी दाबी नलएको पाइयो। रत्प्यथी सिंिीय मानमला 
तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयको तफा बाट पेश गररएको नलशखत जिाफ हेदाा ननिेदक 
लगायत सबै रािसेिक कमाचारीहरुलाई नेपालको सिंविधान र कमाचारी समायोजन ऐन, 
२०७५ को व्यिस्था बमोशजम समायोजन गररएको हुाँदा माग बमोशजमको आदेश जारी 
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हनुपुने होइन भन्ने शजवकर रहेको देशखन्द् । उशल्लशखत पषृ्ठभनूममा ननणाय ननरुपणका लानग 
तय गररएका उपयुाक्त रश्नहरुमध्ये पवहलो अथाात नेपालको सिंविधान (२०७२) रारम्भ हुाँदाका 
बखत कायारत नभई सिंविधान जारी भएपश्चात ् सरकारी सेिामा रिेश गरेका रािसेिक 
कमाचारीहरुलाई सिंविधानको धारा ३०२ र कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम सिंि, 
रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गना नमल्ने हो िा होइन ? भन्ने रश्नका सम्बन्द्धमा विचार 
गनुापने हनु आएको  ।  

उशल्लशखत रश्नका सम्बन्द्धमा चचाा गनुा पूिा नेपालको सिंविधान जारी गनुाको ऐनतहानसक 
पषृ्ठभमूी र सिंविधानले पररकल्पना गरेको राज्यको सिंरचनात्प्मक स्िरुपको सिंशक्षप्त चचाा गना 
आिश्यक देशखयो।नेपालको सिंविधान (२०७२) नेपालको सात दशकभन्द्दा लामो सिंिैधाननक 
इनतहासमा पवहलो पटक सािाभौम जनताको रनतनननधयकु्त सिंविधानसभाबाट ननमााण गररएको 
हो। उक्त सिंविधान जारी हनु ुपूिा नेपालको शासन व्यिस्था केन्द्रीकृत र एकात्प्मक स्िरुपको 
रहेकोमा उक्त सिंविधानले सिंिीय स्िरुपको शासकीय ढााँचा अिलम्िन गरी राज्य स्िरुपलाई 
सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा रुपान्द्तरण गरी राज्यको पनुसंरचना गरेको  । यद्यवप विगतमा 
जारी भएको हरेक सिंविधानले शासन व्यिस्थामा कुनै न कुनै पररितान नल्याएको होइनन।् 
तथावप, २०७२।०६।०३ मा जारी नेपालको सिंविधानले नेपालको शासकीय स्िरुपमा 
आधारभतू पररितान गरेको अिस्था  । जनतामा ननवहत सािाभौमसत्ता, रनतस्पधाात्प्मक 
बहदुलीय लोकताशन्द्रक शासन व्यिस्था, मौनलक हक तथा आधारभतू मानिअनधकारको 
सिंरक्षण, आिनधक ननिााचन, स्ितन्द्र, सक्षम र ननष्पक्ष न्द्यायपानलका तथा कानूनी राज्यको 
अिधारणालाई यो सिंविधानको मखु्य नबशेषताको रुपमा नलन सवकन्द् । नयााँ सिंविधानले 
अिलम्बन गरेको कनतपय विषयहरुमध्ये सिंिीय स्िरुपको शासन रणालीको अिलम्िन 
नेपालको सन्द्दभामा ननतान्द्त नविन र सिाानधक महत्प्िको  विषय रहेको  । सिंिैधाननक 
कानूनका रख्यात विद्वान ्K.C.Wheare ले आफ्नो पसु्तक Modern Constitution मा सिंविधान 
जारी गनुाको मखु्य कारण शासन व्यिस्थामा नविनतम सरुुिात (Fresh Start) गनुा हो भनेका 
 न।् यस अथामा नेपालको सिंविधानले अिलम्िन गरेको सिंशिय स्िरुपको शासन रणालीलाई 
निीन सरुुिातको रुपमा नलन ुपने हनु्द् 2। 
                                                           

2 K.C. Wheare ले उनको पसु्तक Modern Constitution मा Fresh Start लाई यसरी व्याख्या गरेको पाईन्द् ; “If we investigate 

the origins of Modern Constitutions, we find that, practically without exception, they were drawn up and adopted 

because people wished to make a fresh start, so far as the statement of their system of government was 

concerned.The desire or need for fresh start arose either because, as in the United States, some neighbouring 



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 53 

 

सिंविधानको रस्तािनाले नै सिंिीयतालाई मलुकुमा ददगो शाशन्द्त, सशुासन, विकास र 
समदृद्दको आकािंक्षा पूरा गने माध्यमका रुपमा आत्प्मसात गनुाका साथै सिंविधानको धारा ४ ले 
नेपाल राज्यलाई एक सिंिीय लोकताशन्द्रक गणतन्द्रात्प्मक राज्यको रुपमा पररभावषत गरेको 
 । सिंविधानको धारा ५६ मा सिंि, रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य सिंरचनाको 
सजृना गरी राज्यको राजनीनतक आनथाक शशक्त स्थानीय तहसम्म ननक्षेपण गरी राज्यको 
पनुसिंरचनाको स्िरुप रस्ततु गररएको  । सिंविधानको अनसूुचीमा तीनै तहमा ननवहत 
अनधकारको विस्ततृ वििरण उल्लेखन गरी धारा ५७ ले अनसुार सिंविधानको अनसूुचीमा 
उल्लेख भएका अनधकारको रयोग सिंविधान र कानून बमोशजम मार हनु सकने सनुनशश्चतता 
गरेको देशखन्द् । यसैगरी, सिंविधानको धारा २३२ को उपधारा (१) ले सिंि, रदेश र 
स्थानीय तहबीचको सम्बन्द्ध सहकाररता, सहअशस्तत्प्ि र समन्द्ियको नसद्धान्द्तमा आधाररत हनेु 
भनी नेपालले अिलम्िन गरेको सिंिीय शासन व्यिस्थाको काया रणालीलाई मागादशान गरेको 
देशखन आउाँ ।  

रशासकीय सिंिीयकरणलाई सिंविधानले राज्य पनुसिंरचनाको एक महत्प्िपूणा अियिका 
रुपमा आत्प्मसात गरेको  । सिंिीय शासन ब्यिस्था अनकूुलको रशासननक रिन्द्ध हनु 
नसकेमा सिंिीय शासन रणालीको रभािकारी कायाान्द्ियन हनु सकदैन। यसका लागी 
सिंविधानमा विनभन्न सरकारी सेिाको गठन सम्बन्द्धी ब्यिस्था भएको पाईन्द् । सिंविधानको 
धारा २८५ ले सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेिा गठनका सम्बन्द्धमा देहायको 
ब्यिस्था गरेको  ः- 

२८५. सरकारी सेिाको गठनः (१) नेपाल सरकारले देशको रशासन सिालन 
गना सिंिीय ननजामती सेिा र  आिश्यकता अनसुार अन्द्य सरकारी सेिाहरुको 
गठन गना सकने । त्प्यस्ता सेिाहरुको गठन, सिालन र सेिाका शता सिंिीय ऐन 
बमोशजम हनेु ।  

                                                                                                                                                                                           
communities wished to unite together under a new government; or because, as in Austria or Hungry or 

Czechosloyakia after,1918, communities had been released from an Empire as the result of a war and in france in 

1789 or the U.S.S.R. in 1917, a revolution had made a break with the past and a new form of government on new 

principles was desire…The circumstances in which a break with the past and the need for a fresh start come about 

vary from country to country, but in almost every case in modern times, countries have a constitution for the very 

simple and elementary reasons that they wanted, for some reason, to begin again and so they put down in writing the 

main outline, at least of their proposed system of government.” हेन ुाहोस ्K.C.Wheare, Modern Constitution, Bombay 

Oxford University Press Delhi Calcutta Madras, 1984, p.6-7. 
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(२) सिंिीय ननजामती सेिा लगायत सबै सिंिीय सरकारी सेिामा रनतयोनगतात्प्मक 
परीक्षाद्वारा पदपूनता गदाा सिंिीय कानून बमोशजम खलुा र समानपुानतक समािेशी 
नसद्धान्द्तका आधारमा हनेु । 
(३) रदेश मशन्द्रपररषद, गाऊाँ  कायापानलका र नगर कायापानलकाले आफ्नो 
रशासन सिालन गना आिश्यकता अनसुार कानून बमोशजम विनभन्न सरकारी 
सेिाहरुको गठन र सिालन गना सकने न।् 
 

उशल्लशखत सिंिैधाननक ब्यिस्था हेदाा सिंविधानको धारा ५६ अनसुार सजृना भएका सिंि, 
रदेश र स्थानीय तीनै तहमा आ-आफ्नो रशासन सिालन गना कानून बमोशजम विनभन्न 
सरकारी सेिाहरुको गठन र सिालन गना सवकने रािधान देशखयो। सिंिैधाननक व्यिस्थाले 
राज्यका तीनै तहलाई उशल्लशखत सरकारी सेिा गठन गना स्ितन्द्र र सक्षम बनाएको देशखन 
आउाँ । तीनै तहको रशासन सिालनका लानग आिश्यक सेिाको गठन र सिालन 
सिंविधानको धारा २३२ ले मागादशान गरेअनरुुप सहकाररता, सहअशस्तत्प्ि र समन्द्ियको 
मागादशाक नसद्धान्द्तबाट ननदेशशत हनु ुआिश्यकसमेत देशखन्द् । तर रशासन सिालनका लानग 
सिंविधान बमोशजम बनाइन ु पने कानून ननमााण नहुाँदासम्म सरकारी सेिामा कायारत 
कमाचारीहरुलाई नै सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेिा रिाहको आिश्यक 
ब्यिस्था नमलाउन सवकने सिंक्रमणकालीन ब्यिस्था सिंविधानको धारा ३०२ मा देशखन 
आउिं । िस्ततुः नयााँ सिंविधान जारी भएपन  परुानो सिंविधान बमोशजमको शासकीय 
रबन्द्धलाई नयााँ सिंविधान बमोशजमको व्यिस्थामा रुपान्द्तरण गने रबन्द्ध नै सिंक्रमणकालीन 
व्यिस्था हो।3   

िस्ततुः मलुकुमा सिंिैधाननक ब्यस्थाको पररितान गरी सिंिीयस्िरुपको सिंविधान 
अिलम्बन गरेसिंगै राज्यका अन्द्य सिंरचना िा रणालीमा जस्तै रशासकीय स्िरुप र रणालीमा 
समेत पररितान आउन ुस्िभाविक हो। राज्यको पनुसिंरचना माफा त स्थानीयस्तरसम्म ननक्षेपण 
गररएको राज्यशशक्तलाई रभािकारीरुपमा कायाान्द्ियन गना साविकको एवककृत स्िरुपको 
रशासननक सिंरचनाबाट सम्भि नहनेु भएकाले नै सिंविधान बमोशजम खडा गररएका रदेश तथा 

                                                           
3 “Transitional provisions provide a series of directions through which the new constitutional regime is established, 

and the old order is phased out… transitional provisions must cover a series of issues including, inter alia, the 

establishment of new institutions and reform of continuing institutions” Assessing Constitutional Performance, 

Cambridge University Press, 2016, https://www.cambridge.org/core/books/abs/assessing-constitutional-

performance/performance-of-constitutions-transitional-provisions/0E586B6866AB8273516304C6CE30102B . 

https://www.cambridge.org/core/books/abs/assessing-constitutional-performance/performance-of-constitutions-transitional-provisions/0E586B6866AB8273516304C6CE30102B
https://www.cambridge.org/core/books/abs/assessing-constitutional-performance/performance-of-constitutions-transitional-provisions/0E586B6866AB8273516304C6CE30102B
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स्थानीय तहमा कमाचारी समायोजनका माध्यमबाट सेिा रिाहको ब्यिस्था नमलाउन अन्द्तररम 
रिन्द्ध गने सिंविधान ननमााताहरुको अनभराय रहेको कुरा देशखन आउाँ । तथावप, सिंिैधाननक 
पररितान अनरुुपको ब्यिस्थापन गने कानूनहरुको ननमााण नभएसम्म सिंविधानका ब्यिस्थाहरु 
पूणा रुपमा कायाान्द्ियन हनु नसकने भएकाले सिंविधान जारी भएको तर सिंविधान अनरुुपको 
कानून बनननसकेको अन्द्तररम शस्थनतलाई सिंविधानले नै सिंक्रमणकालीन रिन्द्ध गरी सम्बोधन 
गरेको देशखन्द् ।  

सिंविधानको भाग ३३ मा रहेको सिंक्रमणकालीन ब्यिस्थाहरु अन्द्तगात धारा ३०२ मा 
सरकारी सेिाको गठन र सिालनका सम्बन्द्धमा देहायको ब्यिस्था देशखन्द् ः 

३०२. रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेिाहरुको गठन र सिालनः (१) रदेश 
र स्थानीय तहमा आिश्यक सेिा रिाह गना नेपाल सरकारले आिश्यक ब्यिस्था 
गने ।  
(२) उपधारा (१) बमोशजमको ब्यिस्था गदाा यो सिंविधान रारम्भ हुाँदाका बखत 
सरकारी सेिामा कायारत रािसेिक कमाचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोशजम 
सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेिा रिाहको ब्यिस्था नमलाउन 
सकने ।  
उशल्लशखत सिंिैधाननक ब्यिस्था हेदाा उपधारा (२) मा रयकु्त यो सिंविधान रारम्भ 

हुाँदाका बखत भन्ने िाकयािंशले नेपालको सिंविधान जारी हुाँदाका बखत अथाात नमनत 
२०७२।०६।०३ मा कायारत रहेका सरकारी कमाचारी मार समायोजन हनुपुने र सो नमनत 
पश्चात ् ननयकु्त कमाचारी समायोजन हनु ु नपने हो वक भन्नेतफा  हेदाा सरकारी सेिाको गठन 
सम्बन्द्धी मूल व्यिस्था सिंविधानको धारा २८५ मा रहेको देशखाँदा धारा ३०२ मा रहेको सो 
सम्बन्द्धी सिंक्रमणकालीन व्यिस्थालाई समेत धारा २८५ साँग एकैसाथ राखी हेनुापने देशखन 
आयो। सिंविधानको धारा ३०२ धारा २८५ बमोशजम सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी 
सेिा गठन नभएको अिस्थामा वक्रयाशील हनेु ब्यिस्था देशखयो। कमाचारी समायोजन ऐन, 
२०७५ बमोशजम कमाचारीहरुलाई समायोजन गनुापूिा सिंविधानको धारा २८५ बमोशजम सिंि, 
रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेिा गठन भैसकेको भन्ने देशखन आउाँदैन। तर सिंविधान 
जारी भएपश्चात ्पनन साविककै एवककृत ननजामती सेिामा ननयशुक्तको क्रम भने यथाित कायम 
रहेको देशखन आउाँ । यस शस्थनतमा, सिंविधान रारम्भ हुाँदाको ददन अथाात नमनत 
२०७२।६।३ लाई समायोजन गने आधार नबन्द्द ुनमनत (cut off date) मान्ने हो भने सिंविधान 
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जारी हुाँदाका बखत बहाल नभई सो पश्चात ्समायोजन नहुाँदाका बखतसम्म सरकारी सेिामा 
ननयकु्त कमाचारीलाई सिंि, रदेश िा स्थानीय कुनै पनन तहमा समायोजन गना ननमल्ने अनौठो, 
अव्यिहाररक र उदेकलाग्दो अथा ननकाल्नपुने हनु्द् , जनु सिंविधान ननमााताहरुको मनसाय हनु 
सकदैन।  

सिंविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा स्पित सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गरी भन्ने शब्दािली परेको देशखाँदा सो उपधाराको व्यिस्था कायाान्द्ियन गना जारी 
गररएको कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम कमाचारी समायोजन गदाा सो समयमा 
बहाल रहेका सबै कमाचारीहरुलाई सिंि, रदेश र स्थानीय कुनै एक तहमा अननिाया रुपमा 
समायोजन गररन ुपने देशखन आउाँ । कमाचारी समायोजन गदााका बखत कायम रहेका सबै 
कमाचारीहरुलाई समायोजनमा नसमेवटएमा त्प्यसरी समायोजन नभएका कमाचारी सिंि, रदेश 
िा स्थानीय तह कुनै पनन सेिामा रहन ननमल्ने अनपेशक्षत अिस्थाको सजृना भै कमाचारी 
रशासनमा अन्द्योल र अब्यिस्था उत्प्पन्न हनेु देशखन्द् । सिंविधान र कानूनको ब्याख्याको 
विषय सामान्द्य समिको विषय समेत हो। यसका रािधानहरुको व्याख्या अन्द्योल, असनुबधा 
र कदठनाई उत्प्पन्न हनेु गरी गररन ु हुाँदैन। न्द्यायपानलकाले सिंविधान िा कानूनको ब्याख्या 
गदाा यसका ननमााताहरुको मनसाय समेत हेरी तदनरुुप कानूनको ममा र भािना एवकन गनुा 
पदा 4। सिंविधानका रािधानहरु सकारात्प्मक उद्देश्यले राशखएका हनु्द् न भन्ने रचनात्प्मक 
ब्याख्या (Constructive Interpretation5) को मान्द्यता समेत रहेको  । सिंविधानको कुनै 

                                                           
4 According to Salmond, 'the duty of the judicature is to discover and to act upon the true intention of the legislature 

under the Maxim, ‘sententia legis’ or mens.The maxim Sententia legis or mens means that the essence of the law 

lies in the spirit, and not in its letter, the letters are just the way to express the intentions of the law makers. The 

words are the external manifestation of intention that it involves. When there is possibility of one or more 

interpretation of statute, courts have to adopt that interpretation which reflects the ‘true intention of legislature’ 

which can also be considered as the legal meaning statutory provisions'. हेन ुाहोस ्https://www.jusprudentia.com/single-

post/2018/01/02/meaning-of-interpretation-of-statutes-and-the-intention-of-legislature .  
5A. “Constructive interpretation is a method of legal interpretation that aims to find a normative unity in the diversity of 

rules that characterize a legal system. It is about finding the interpretation of a rule that fits in with the current legal 

system and is most justified according to ideals of fairness, justice, procedural due process and integrity.” हेन ुाहोस ्

Francisca Christina Wilhemina de Graaf LL.M, Dworkin’s Constructive Interpretation as a Method of Legal 

Research, 2015, pp.-5-6, https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/lawandmethod-D-14-

00004 . 

B."Constructive interpretation is a matter of imposing purpose on an object or practice in order to make it best possible 

example of the form or genre it has taken to belong. Dworkin held that constructive interpretation can be divided 

into three stages. First stage is the “pre-interpretive” stage in this stage a judge looks at all relevant rules and 

standards depending upon the available material. The second stage is the ‘interpretive’ stage in which the judge 

settles on some general justification of the practice identified in the pre-interpretive stage and the third stage is post 

interpretive’, in this stage a judge shall review his decision and ensure that it is in its best possible form and is 

coherent with the principles and rules of the legal structure. All the stages require the judge to analyze, interpret and 

https://www.jusprudentia.com/single-post/2018/01/02/meaning-of-interpretation-of-statutes-and-the-intention-of-legislature
https://www.jusprudentia.com/single-post/2018/01/02/meaning-of-interpretation-of-statutes-and-the-intention-of-legislature
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/lawandmethod-D-14-00004
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2015/12/lawandmethod-D-14-00004
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रािधानको ब्याख्या गदाा यसमा रयकु्त कुनै शब्द िा िाकयािंश मार टपक्क वटपी त्प्यसको 
राविनधक िा यन्द्रित ब्याख्या गदाा सिंविधानले पररकल्पना गरेको समग्र सिंिैधाननक रणाली 
अनकूुल नदेशखएको अिस्थामा ती रािधानको समग्र सिंिैधाननक पररिेशको आलोकमा ब्याख्या 
गररनपुने हनु्द् 6। 

बस्ततुः सिंविधानको धारा ३०२ को ब्यिस्था सिंिीय सिंिैधाननक सिंरचना अनरुुपको 
रशासननक रबन्द्ध रादभुााि हनुपूुिाको अिस्थामा रहेका सबै सरकारी कमाचारीलाई सिंिीय 
सिंिैधाननक सिंरचना अनरुुपको रशासकीय ब्यिस्थामा रुपान्द्तरण गने विनध हो। सामान्द्यतः 
नयााँ सिंविधान जारी भएसाँगै रशासननक ब्यिस्थालाई समेत तत्प्काल सिंिैधाननक रािधान 
अनरुुप सिंिीय सिंरचनामा रुपान्द्तरण गने र सो अिनधमा नयााँ ननयशुक्तका रकृयाहरु अिलम्िन 
नगररने दृविकोणका साथ  सिंविधान ननमााताले सिंविधान रारम्भ हुाँदाका बखत सरकारी सेिामा 
कायारत रािसेिक कमाचारीलाई समायोजन गररने ब्यिस्था राखेको भएतापनन एकातफा  
सिंविधान जारी भएको लामो समयसम्म कमाचारी समायोजनको काया हनु नसकेको र 
अकाातफा  कमाचारीतन्द्र अविच् न्न रुपमा ननरन्द्तर अशस्तत्प्िमा रहने एक स्थायी र स्िचानलत 
रणाली समेत भएकाले यो सिंविधान जारी हनुपूुिाको रशासकीय सिंरचना अन्द्तगात नै नयााँ 
कमाचारी समेत ननरन्द्तर ननयशुक्त भैरहेको यथाथाता सबैलाई अिगत भएको तथ्य हो। सिंविधान 
जारी भएपन  तत्प्काल सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजमको समायोजनको काया सम्पन्न गरेर 
मार नयााँ कमाचारी ननयकु्त गरेको भए त्प्यसरी ननयकु्त कमाचारी धारा २८५ बमोशजम गदठत 
                                                                                                                                                                                           
apply law in a way that the result obtained is coherent with the decision of the past. Constructive interpretation 

consists of integrity, discretion and precedents with each element playing an important role in making the judge 

reach the most desired decision.” 

 हेन ुाहोस ्Dworkin’s Constructive Interpretation and Whether it Necessarily Implies that Judge’s don’t Make New 

Law, http://lawyeringthroughinfinity.blogspot.com/2016/04/dworkins-constructive-interpretation.html.  
6 Lord Bingham ले R (Quintavalle) v Secretary of State for Health को मदु्दामा गरेको व्याख्या उद्धरण गना यस सन्द्दभामा 
सान्द्दनभाक देशखन आयो; 

“The basic task of the court is to ascertain and give effect to the true meaning of what parliament has said in the 

enactment to be construed. But that is not to say that attention should be confined and a literal interpretation given to 

the particular provisions which give rise to difficulty. Such an approach not only encourages immense prolixity in 

drafting, since the drafts will feel obliged to provide expressly for every contingency which may possibly arise. It 

may also (under the banner of loyalty to the will of Parliament ) lead to the frustration of that will, because undue 

concentration on the minutiae of the enactment may lead the court to neglect the purpose which Parliament intended 

to achieve when it enacted the statute… The court task, within the permissible bounds of interpretation, is to give 

effect to Parliament purpose. So the controversial provisions should be read in the context of the statue as a whole, 

and the statue whole should be read in the historical context of the situation which led to its enactment.”  
 हेन ुाहोस ् (All England Law Reports 113; 2003) Cited in HILARIE BARNETT, CONSTITUTIONAL AND 

ADMINISTRATIVE LAW, 14th ed., Routledge, 2021, p-631. 

 

http://lawyeringthroughinfinity.blogspot.com/2016/04/dworkins-constructive-interpretation.html
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सेिामा ननयकु्त हनेु अिस्था रहन्द्थ्यो र धारा ३०२ बमोशजमको समायोजनको सान्द्दनभाकता 
समाप्त भएको अिस्था हनु सकथ्यो तर यथाथा त्प्यस्तो रहेन। सिंविधान जारी भएको लामो 
समयसम्म सरकारी सेिाको पनुगाठन हनु नसकेको हुाँदा धारा २८५ बमोशजमका सेिा गठन 
हनु र त्प्यस्तो सेिामा कमाचारी ननयकु्त हनु नसकेको कारण सिंविधान जारी भएपन  पनन 
साविक बमोशजम कमाचारी ननयशुक्त रकृयाले ननरन्द्तरता पाएको देशखन्द् । सिंविधान जारी 
भएपन  ननयकु्त भएकै आधारमा ननिेदकहरुले ननजामती सेिाको सिंिको पदमा ननयशुक्त 
पाएको भनी मान्न नमल्ने देशखाँदैन। ररट ननिेदकहरु सरकारी सेिामा रिेश गदाा रकाशन 
गररएका विज्ञापन तथा सूचनाहरु र ननजहरुले पेश गरेको ननयशुक्तपर एिम ्ननजहरुका हकमा 
लागू हनेु सेिाका शता सम्बन्द्धी कानूनी ब्यिस्था समेतबाट यी ररट ननिेकहरु कमाचारी 
समायोजनको ननणायपूिा नै सिंिीय सेिाका कमाचारी रहेको र ननजहरु सिंविधानको धारा ३०२ 
बमोशजम समायोजन नै हनु ुनपने भन्ने देशखन आएन। समायोजनको रयोजनको लानग सिंविधान 
जारी हनुपूुिा ननयकु्त कमाचारी र यी ररट ननिेदकहरुको िैधाननक हैनसयतमा कुनै ताशत्प्िक 
नभन्नता देशखन नआएकाले सो रयोजनका लानग सिंविधानको धारा ३०२ मा रयकु्त सिंविधान 
रारम्भ हुाँदाका बखत कायारत कमाचारीहरु भन्ने िाकयािंशले सारतः कमाचारी समायोजन गदााका 
बखत कायम रहेका सबै रािसेिक कमाचारीहरु लाई समेटेको देशखन आयो। ननिेदक 
कमाचारीहरुलाई समायोजन हनुबाट बाहेक गरेको अिस्था देशखन आएन।  

नयााँ सिंविधान जारी भै सिंिैधाननक ब्यिस्थामा गररएको पररितान अनरुुपको सिंिैधाननक 
सिंरचनाहरु वक्रयाशील भैनसकेको अिस्थामा लागू हनेु सिंक्रमणकालीन ब्यिस्थाका सम्बन्द्धमा 
यस अदालतमा परेको ननिेदक बरी कुमार बस्नेत वि. मशन्द्रपररषद् सशचिालय समेत7 भएको 
मदु्दामा ब्याख्या भै नसद्धान्द्त रनतपादन भएको देशखन्द् । उक्त मदु्दामा ननिेदकले नेपाल 
अनधराज्यको सिंविधान, २०४७ को धारा ८९ र १३०(३) बमोशजम अिल न्द्यायाधीशमा 
पदाशीन ब्यशक्तलाई श्री ५ को सरकारले ननजामती सेिा ऐन ननयम रयोग गरी अिकाश ददन 
ननमल्ने भनी नलएको शजवकरमा यस अदालतको विशेष इजलासले “नेपाल अनधराज्यको 
सिंविधान, २०४७ को धारा ८९ ले पनुरािेदन र शजल्ला अदालतको स्थापना सम्बन्द्धी नयााँ 
व्यिस्था गरेको र सिंविधान अनसुार न्द्यायपानलकाको सिंरचना बमोशजमको पनुरािेदन अदालत र 
शजल्ला अदालत गठन नभएसम्मको लानग सिंक्रमणकालीन ब्यिस्था अन्द्तगात सिंविधानको धारा 

                                                           
7 न.े का. प. २०५१, अङ्क १०, नन. निं. ४९८५ 
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१३० को उपधारा (३) र (४) मा साविकको न्द्याय रशासन सधुार ऐन, २०३१ अन्द्तरग्त 
गदठत के्षरीय अदालत, अिंचल अदालत र शजल्ला अदालत यथाित ् कायम रहने ब्यिस्था 
भएकोमा सिंविधानको धारा १३० को उपधारा (३) र (४) ले साविक अदालतका 
न्द्यायाधीशहरुलाई नयााँ सिंविधानको व्यिस्था अनसुार ननयकु्त भई पदस्थापना गरेको भन्न 
ननमल्ने देशखाँदा ननिेदकलाई नेपाल ननजामती सेिा ननयमािली अन्द्तगातकै ननजामती कमाचारी 
मान्न ु पने र नेपाल अनधराज्यको सिंविधान, २०४७ बमोशजम सिंिैधाननक सिंरक्षण 
(Constitutional Protection) राप्त गनाको लानग सिंविधानको धारा ९३ बमोशजम न्द्याय 
पररषदको नसफाररसमा नयााँ ननयशुक्त हनु ु पने हनु्द् । सिंक्रमणकालीन ब्यिस्था अन्द्तगात 
सिंविधानको धारा १३० को उपधारा (३) र (४) को आधारमा ननिेदकलाई सिंिैधाननक 
सिंरक्षण राप्त हनु नसकने र ितामान सिंविधान बोशजमको नयााँ न्द्यावयक व्यिस्था पररचानलत 
नभइसकेको अिस्थामा ननिेदक साविक अिंचल अदालतकै न्द्यायाधीश भै ननजामती सेिा ऐन 
अन्द्तगातकै कमाचारी रुपको न्द्यायाधीश पदमा भएको मान्नपुने” भनी गरेको ब्याख्या रस्ततु 
मदु्दाका सन्द्दभामा समेत आकवषात हनेु देशखयो।  

सिंविधानका कनतपय रािधानहरुको कायाान्द्यियन गदाा व्यिस्थावपकाले कानून ननमााण 
गने लगायतका आिश्यक व्यिस्था गना केही समय लाग्ने हुाँदा सिंक्रमणकालीन व्यिस्था 
अन्द्तगात िैकशल्पक रबन्द्ध गरी कानूनमा देशखएको जवटलता र अन्द्योल हटाउनपुने भनी यस 
अदालतले अनधिक्ता अम्बरबहादरु राउत विरुद्ध नेपाल सरकार, गहृ मन्द्रालय समेतको 
मदु्दामा व्याख्या गरी नसद्धान्द्त रनतपादन गरेको देशखन्द् ।यसबाटसमेत सिंविधानमा भएको 
सिंक्रमणकालीन व्यिस्थाको कायाान्द्ियन, सो सम्बन्द्धी मूल व्यिस्थाको अधीनमा रही गररनपुने 
सम्बन्द्धमा यस अदालतबाट ननशश्चत दृविकोण विकास भएको देशखन आयो। 

सिंविधानका सबै व्यिस्था र रािधानहरु समान रुपमा उशत्तकै महत्प्िका हनेु भएतापनन 
उशल्लशखत नसद्धान्द्तबाट सिंक्रमणकालीन व्यिस्था सम्बन्द्धी रािधान सो सम्बन्द्धी मूल 
रािधानका अधीनमा रही वक्रयाशन्द्ित गररन ुपने स्पि हनु आउाँ । यस दृविकोणबाट समेत 
यी ननिेदकहरु नेपालको सिंविधान जारी भैसकेपन  ननयकु्त भएको भएतापनन सिंिैधाननक 
योजना बमोशजम पररकशल्पत (Constitutional Scheme8) सिंिीय स्िरुपको रशासननक सिंरचना 
                                                           
8 N.Srinivsan ले Constitutional Scheme लाई यसरी व्याख्या गरेको पाईन्द्  “…Constitutional Scheme set up a workable 

system of government and should aim at cultivating the political virtues which render possible the functioning of 

the democratic government. A constitutional scheme should, further, be capable of growth. It should not be marked 

by an undue rigidity.” हेन ुाहोस ्N.Shrinivsan, A Review of Some Constitutional Schemes, The Indian Journal of 
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अनरुुप सिंि, रदेश र स्थानीय सेिा गठन र सिालन भैनसकेको अिस्थामा ननयकु्त भएको 
देशखाँदा सिंक्रमणकालीन व्यिस्थापन अन्द्तगात सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजम 
ननिेदकहरुलाई समेत समायोजन गनुापने देशखन आयो। समायोजन गना ननमल्ने भन्ने ननिेदन 
दािी सिंविधानसम्मत र कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनकूुल समेत देशखन आएन।  

७. अब ररट ननिेदनहरुमा ननिेदकहरुले उठाएको अन्द्य कानूनी तथा तथ्यगत रश्नमा रिेश 
गनुापूिा ररट ननिदेनहरु अनशुचत विलम्ब गरी दायर भएको अिस्था हो िा होइन? भन्न ेदोस्रो 
रश्नका सम्बन्द्धमा विचार गनुापने हनु आएको  । अनधकािंश ननिेदकहरु २०७५ चैर 
मवहनामा नै रदेश िा स्थानीय तहमा समायोजन भएका र त्प्यसरी समायोजन हुाँदा तहबदृद्द 
तथा ग्रडेबदृद्द समेत स्िीकार गरी  कामकाज गदै आइरहेकोमा लामो समयको अन्द्तरालपन  
अनशुचत विलम्ब गरी ररट ननिेदन दायर भएकाले ननिेदन दािीका तथ्यमा रिेश गरररहन ु
नपने भनी रत्प्यथी ननकायहरुले नलशखत जिाफमा तथा विद्वान नायि महान्द्यायानधिक्ता तथा 
सहन्द्यायानधिक्ताले बहसमा समेत शजवकर नलएको अिस्था  । ननिेदकतफा बाट उपशस्थत 
विद्वान ्िररष्ठ अनधिक्ता तथा अनधिक्ताहरुले समायोजन भएका स्थानमा हाशजर हनु नगएमा 
कारिाही गने सरकारी चेतािनीका कारण ननिेदकहरु बाध्य भै हाशजर हनु गएको भएतापनन 
ननिेदकहरुले आफूलाई अन्द्याय भएको भनी मन्द्रालयमा पटक पटक ननिेदन ददई समायोजन 
सशच्चने विश्वास गरी बसेको तथा सिंिको दरिन्द्दी ररक्त रहेको तथ्य एवकन गना समेत लामो 
समय लागेको सन्द्दभामा ररट ननिेदन अनशुचत विलम्ब गरी दायर भएको अिस्था  ैन भनी 
बहस गनुाभएको  । 

िस्ततुः आफ्नो अनधकारको उल्लिंिन भएको भनी उपचारको खोजी गने ब्यशक्त 
समयमै अदालत रिेश नगरेमा अदालतले न्द्याय रदान गना इन्द्कार गना सक  भन्ने मान्द्यता 
नै विलम्ब सम्बन्द्धी मान्द्यता हो9। यदद न्द्यायका याचक समयमा अदालत रिेश गना सकदैन 
                                                                                                                                                                                           
Political Science ,vol.8, no.1, Indian Political Science Association,1946, p.620, 

https://www.jstor.org/stable/42743803.  

 
9 A. “The doctrine of Laches, as understood within the corpus of Anglo American law, is an equitable principle 

barring a stale claim due to the passage of time.The doctrine is derived from a particular application of the 

Latin maxim vigilantibus non dormientius aequitas Subvenit, translated as “equity aids the vigilant, not those 

who sleep on their rights and many have existed in early Roman Law. Unlike statutes of limitations, which are 

legislatively created and mechanically applied in courts of law, the doctrine of laches developed as an 

affirmative defense in courts of equity—historically outside the statute of limitations’ purview. As a result, the 

doctrinal underpinnings of the laches principle are not based upon extra judicially prescribed time limits, but 

instead upon a rich history of justice, fairness and the equitable balancing of rights”.हेन ुाहोस ् Ashraf Ray 

Inrahim, The doctrine of Laches in International Law, 83 Va. L. Rev. 647 1997, 

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/valr83&div=26&id=&page.  

https://www.jstor.org/stable/42743803
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/valr83&div=26&id=&page
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भने समयमै न्द्यायका लानग अदालतको ढोका ढकढकाउन नसकनकुो मनानसि मावफकको 
कारण अदालतलाई देखाउन सकन ु पने भन्ने विनधशास्त्रीय मान्द्यता समेत हामीले अिलम्बन 
गरी आएका  ौँ। बेलायत तथा आिंग्लो अमेररकन कानूनको रभाि रहेका कानूनी 
रणालीहरुमा विलम्बले न्द्यायलाई पराशजत गदा  (Delay defeats justice) भन्ने मान्द्यताका 
साथ विलम्बलाई न्द्याय रशासनको एक महत्प्िपूणा नसद्धान्द्तका रुपमा स्िीकार गररएको 
पाइन्द् । तर विलम्बलाई कानूनले ननधाारण गरेको हदम्याद जस्तो याशन्द्रक एिम ्गशणतीय 
शरुमा मापकीय समयसीमाका रुपमा ननधाारण गररन ु न्द्यायोशचत हुिं दैन। न त हदम्याद 
सम्बन्द्धी रचनलत कानून र विलम्बको नसद्धान्द्तको कुनै रत्प्यक्ष अरत्प्यक्ष सम्बन्द्ध नै रहेको 
हनु्द् । यसको ननकयोल न्द्याय ननष्पादनलाई केन्द्रनबन्द्दमुा राखी रत्प्येक मदु्दाको विशशि 
पररशस्थनतका आधारमा गररनपु ा। यस आधारमा हेदाा विलम्बको ननधाारणमा औशचत्प्य 
राथनमक र समयसीमा गौणतत्प्ि देशखन आउाँ । विलम्बको नसद्धान्द्तको पालना र रयोगका 
सम्बन्द्धमा यस अदालतबाट ननिेदक परमानन्द्दरसाद नसिंह वि. श्री ५ को सरकार, गहृ 
पञ् चायत मन्द्रालयसमेत10 भएको उत्प्रषेणको आदेश जारी गररपाउाँ भन्ने मदु्दामा देहाय 
बमोशजम व्याख्या भएको देशखन्द् ः- विलम्बको नसद्धान्द्त कानूनको रुपमा व्यिस्था भएको 
नसद्धान्द्त होइन। अदालतले मदु्दा मानमलामा उशचत न्द्याय गनाका लानग रनतपाददत गरेको 
नसद्धान्द्त हो। आफ्नो अनधकाररनत सजग रहने व्यशक्तलाई नै अदालतले मद्दत गनुा प ा। 
आफ्नो अनधकारको बेिास्ता गने व्यशक्तलाई मद्दत गना अदालतलाई कर लाग्दैन भन्ने तफा  

                                                                                                                                                                                           

B. Frank H.Strouss ले Some Practical Applications of the Doctrine of Laches in Equity in Pennsylvania भने्न लेखमा 
विलम्िका आधारभतू तत्प्िहरुलाई औिंल्याउाँदै लेखका  न:् “In determining whether the complainant is barred in his 

action by laches there are many elements to consider; 
a) the lapse of time during which the plaintiff has knowingly and without reasonable excuse neglected or 

omitted to assert his right, is to be considered in connection with the general nature of the proceeding, 

the nature of the transaction involved, the remedy at law, the altered conditions, if any, and all the 

attendant circumstances. 

b) Other elements to be considered are the duration of the delay in asserting the claim, which includes the 

question of reasonableness of delay; the sufficiency of the excuse offered in extenuation of the delay; 

whether during the delay the evidence of the matters in dispute has been lost or become inaccessible; 

whether the conditions have so changed as to render the enforcement of the right inequitable; whether 

third persons have acquired intervening rights;  the nature of the duty or obligation sought to be 

enforced; whether plaintiff or defendant was in possession of the property in suit during the delay and 

whether the plaintiff had an opportunity to act sooner than he did.” 

       हेन ुाहोस ् Frank H.Strouss, Some Practical Applications of the Doctrine of Laches in Equity in Pennsylvania,Vol. 
37, Iss.3, Dickinson Law Review, 1933, pp.200-201, 

https://ideas.dickinsonlaw.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&context=dlra.  
10   ने.का.प. २०३१, अिंक १, नन.निं. ८७३ 

https://ideas.dickinsonlaw.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&context=dlra
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विलम्बको नसद्धान्द्तमा आफ्नो ररत  । अनशुचत विलम्ब गने व्यशक्तले मागेको उपचार गदाा 
कुनै अको व्यशक्तको हक वहतमा रनतकूल असर पना जान्द्  भने अदालतले विलम्ब गनेलाई 
मद्दत गना हुाँदैन। लापरिाहीको दषु्पररणाम आफै भोग्न ु पदा । यो नसद्धान्द्त हदम्यादको 
नसद्धान्द्त होइन। मदु्दाको रकृनत, सम्बशन्द्धत पक्षको आचरण, ननजले अदालतमा आउन 
लगाएको समय, ननजलाई उपचार रदान गरेको खण्डमा त्प्यसबाट अरुको हक िा वहतमा पने 
िा पना सकने असर इत्प्यादी सबै कुरालाई समवि गने रुपमा विचार गनुा पदा । यदद कुनै 
व्यशक्त अनधकारको खोजीमा लापरिाही गरेको देशखाँदैन भने समय तत्प्िलाई मार ध्यानमा 
राखेर ननजको मागमा विचारै नगनुा उशचत हुाँदैन भनी नसद्धान्द्त रनतपादन भएको र तत्प् पश्चात 
यस अदालतले विलम्बको नसद्धान्द्तका सम्बन्द्धमा विनभन्न मदु्दामा विशद ब्याख्या गरी स्पि 
दृविकोण विकाश गरेको समेत पाइन्द् 11। 
विलम्बको सम्बन्द्धमा यस अदालतबाट गररएको व्याख्या तथा रनतपाददत गररएका उशल्लशखत 
नसद्धान्द्त समेतलाई हेदाा यसको ननधाारण अनशुचत विलम्ब भए नभएको भन्ने आधारमा गररनपुने 
भन्न ेदेशखन आउाँ । यस सन्द्दभामा कुनै खास अिनधको वढलाई औशचत्प्यपूणा   िा  ैन भन्ने 
कुराको ननधाारण के आधारमा गररनपुने भन्ने सम्बन्द्धमा केही चचाा गनुा सान्द्दनभाक देशखन 
                                                           
11 क) ननिेदक अमबरहादरु गरुुङ्ग वि. जलस्रोत मन्द्रालय समेत (ने.का.प.२०६९, अङ्क १, नन.निं. ८७६३) “विलम्बको नसद्धान्द्त 

हदम्याद जस्तो कठोर रकृनतको सीमाङ्कनको नसद्धान्द्त होईन, यसमा ददन गन्द्ती गरी समयसीमा ननधाारण गररने हुाँदैन। आफ्नो 
हक अनधकारको खोजी गनुा रत्प्येक व्यशक्तको कताव्य नै हो। यसरी हक अनधकारको खोजी गने क्रममा अनशुचत विलम्ब 
गररएको  ैन भने केिल विलम्बको नसद्धान्द्तको आधारमा मार यस अदालतको असाधारण अनधकारक्षेरको रयोगमा बन्द्देज 
लगाउन ननमल्ने। मदु्दाको रकृनत, पक्षको आचरण, ननणायको रकृनत र तेस्रो पक्षको हकको नसजाना भए नभएको शस्थनत जस्ता 
कुराहरुलाई समेत मध्यनजर गरी विलम्बको नसद्धान्द्तको रयोग गनुापने हनु्द् ।वििाद भएको विषयमा कुनै तेस्रो पक्षको हक 
नसशजात भईसकेको अिस्थामा भने सो विषयमा परेको ररटको समयािनध विचारणीय हनु्द् ...”। 

 ख)  ननिेदक सनुनलकुमार अनधकारी वि. भनूमसधुार कायाालय समेत (ने.का.प. २०७६,अङ्क ४, नन.निं. १०२५४) “विलम्बको नसद्धान्द्त 
(Doctrine of Laches) को रमखु तत्त्ि समयको अन्द्तराल हो। यसले समन्द्यायलाई पराशजत गदा । विलम्बको नसद्धान्द्त र 
हदम्यासको नसद्धान्द्यत एकै होईनन।्हसम्यादको नसद्धान्द्त समयसीमामा आधाररत  । यसको लानग समयतत्त्ि नै महत्त्िपूणा 
हनु्द् ।हदम्यादको नसद्धान्द्तमा भएको कानूनी व्यिस्था जस्तो राविनधक (Technical) रुपमा समयको गणना गरेर विलम्बको 
नसद्धान्द्तलाई रयोग नगररने। विलम्बको नसद्धान्द्त लाग्न सकन े अिस्था    ैन भने्न ननष्कषामा पगु्न मदु्दा िा सोमा भएको 
कामकारिाहीको रकृनत, सम्बशन्द्धत पक्षले मदु्दाको सन्द्दभामा देखाएको आचरण, ननजले न्द्यायका लानग न्द्यावयक ननकायमा आउन 
लगाएको समय, ननजलाई उपचार रदान गरेको खण्डमा त्प्यसबाट अरुको हकवहतमा पने िा पना सकन ेअसर र न्द्यायको उद्धेश्य 
पूरा हनु ेिा नहनुेसमेतका कुराहरुलाई समविगत रुपमा हेररन ुपने”। 

  ग) ननिेदक हरररसाद अनधकारी वि. नपेाल नागररक उड्डयन रानधकारण समेत (ने.का.प. २०७६,अङ्क ६, नन.निं. १०२९५) “वढलो 
गरी अदालतमा रिेश गरेको, आफ्नो हक अनधकाररनत सचेत िा जागरुक नरहेका, विषयिस्तकुो शस्थनतमा आधारभतू पररितान 
भईसकेपन  िा तेस्रो पक्षको हक अनधकार नसजाना भइसकेको अिस्थामा काल-नतरोवहत दाबीलाई स्िीकार गनुा समन्द्यावयक 
दृविले उशचत नदेशखएको अिस्थामा अिश्य नै अनशुचत विलम्बको नसद्धान्द्त (Doctrine of Laches) को आधारमा अदालतले 
उपचार रदान गना इन्द्कार गनुा पदा । तर त्प्यसरकारको अिस्था नभएकोमा केबल गशणतीय दृविले यो नसद्धान्द्त रयोग 
नगररने”। 
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आयो। अनशुचत विलम्बका सम्बन्द्धमा अदालतबाट विकास भएको दृविकोण समेत अध्ययन 
गदाा मूलतः देहायका आधारमा विलम्बको औशचत्प्य ननधाारण गररनपुने देशखन्द् ।  
क. पवहलोः ननिेदकले गरेको वढलाईका कारण अको पक्षको हक अनधकारको सजृना 
भएको   िा  ैन भन्ने हेररन ुआिश्यक हनु्द् । आफ्नो हक अनधकारको उल्लिंिन 
भएको भनी दाबी गने व्यशक्त जनत वढला गरी अदालत रिेश गदा  त्प्यनत नै अको 
पक्षको हक अनधकार स्थावपत हनेु सम्भािना रहन्द् । अदालतले ननिेदकको हक 
अनधकार रचलन गराउने विषय मार नहेरी यसबाट अको पक्षलाई पना सकने हानी िा 
मकाालाई समेत नबचार गनुापने हनु्द् । ननिेदन माग बमोशजमको आदेश जारी गदाा 
अको पक्षलाई हानी हनेु अिस्था नभएमा मार विलम्बको औशचत्प्य स्थावपत हनु 
सक ।  

ख. दोश्रोः ननिेदक वढला गरी अदालतमा रिेश गरेबाट काया कारण (cause of action) 
हुाँदाको पररशस्थनतमा आधारभतू पररितान12 भएको   िा  ैन भनी एवकन गरेर मार 
विलम्बको औशचत्प्य ननधाारण गररनपुदा । ननिेदकले ररट ननिेदन दायर गनुापने कारण 
सजृना भएको पररशस्थनतमा आधारभतू रुपमा पररितान भैसकेपन  मार अदालत रिेश 
गरेको अिस्था   भने त्प्यसरी दायर भएको ननिेदनलाई अनशुचत विलम्ब गरी दायर 
भएको ननिेदन भनी मान्नुपने हनु्द् । विलम्बको नसद्धान्द्तले यसरी दायर भएका 
ननिेदनका रोहबाट ननिेदकका हक अनधकार रचलन गराउन रोक लगाउाँद ।  

ग. तेस्रोः ननिेदकले उल्लिंिन भएको भनी ननिेदनमा दाबी गरेको हक अनधकारको रचलन 
र उपचारका लानग देखाएको सवक्रयताका आधारमा समेत विलम्बको औशचत्प्य पवुि 
हनेु नहनेु कुराको ननधाारण गररनपुने हनु्द् । विलम्बको औशचत्प्य ननधाारणका लानग 
अदालतले ररट ननिेदन दायर गनुापूिा रशासकीय िा अन्द्य रवक्रयाद्वारा हक 
अनधकारको रचलनका लानग ननिेदक रयत्नशील रहे नरहेको तथ्यको यवकन गनुापने 
हनु्द् । ननरन्द्तर रयास गरेको देशखएको अिस्थामा समयको लामो अन्द्तरालको समेत 

                                                           
12 The essence of laches is change of circumstances, rather than duration of time. The Superior Court of 

Pennsylvania in Hansell v. Downing," states the rule as follows: “Laches is not to be imputed to a party from the 

mere lapse of time alone: it is an implied waiver, arising from knowledge of existing conditions and an 

acquiescence in them. The question is one involving equitable principles and is determinable from the particular 

facts in each case.”हेन ुाहोस ्Frank H.Strouss, Some Practical Applications of the Doctrine of Laches in Equity in 

Pennsylvania, Vol 37 Iss.3,Dickinson Law Review,1933, p.199. 

  https://ideas.dickinsonlaw.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&context=dlra. 

https://ideas.dickinsonlaw.psu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1357&context=dlra
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औशचत्प्य स्थावपत हनु सक  भने आफ्नो उपचार राप्तीरनत उदानसन भै बसेको देशखएमा 
विलम्बको औशचत्प्य स्थावपत हनु सकने अिस्था रहिंदैन।  

ि. चौथोः वििादको ननणाय हुाँदाको पररशस्थनतमा (Cause of action) जानकारीमा नआएको 
तर ननणायमा ननणाायक महत्प्ि राख्न े कुनै महत्प्िपूणा तथ्य, सूचना िा जानकारी राप्त 
भएमा त्प्यस्तो सूचना िा तथ्यको जानकारीबाट अदालत रिेश गने नयााँ आधार सजृना 
हनु सकद । यस्तो तथ्यको जानकारीले वढला गरी अदालत रिेश गनुा पनााको कारण 
औशचत्प्य पवुि गना सक 13।  
उशल्लशखत नसद्धान्द्त समेतका आधारमा सनुिुाईका लानग पेश भै आएका रस्ततु ररट 

ननिेदनका सम्बन्द्धमा विचार गदाा यी ननिेदनहरु नमनत २०७७।९।१० देशख नमनत 
२०७८।५।२५ सम्म विनभन्न नमनतमा दताा भएका देशखन्द् न। यी ननिेदकहरुले कमाचारी 
समायोजन ऐन,२०७५ बमोशजम समायोजनका लानग आव्हान गररएको आिेदन फाराम भरी 
पेश गरेका र अनधकािंश ननिेदकहरु २०७५ फागनु/चैरमा र केही ननिेदकहरु त्प्यसपन  
रदेश तथा स्थानीय सेिामा समायोजन भै गएको तथ्यमा वििाद देशखिंदैन। यसरकार 
ननिेदकहरुले समायोजन भै गएको दईु िषाभन्द्दा लामो अिनधपश्चात ् मार रस्ततु ररट 
ननिेदनहरु दायर गरेको देशखएतापनन यी ननिेदकहरुले सरकारद्वारा गरेको समायोजन 
रकृयारनत विनभन्न तररकाले आफ्नो असन्द्तवुि ब्यक्त गरी मलुतः रशासकीय रकृयाद्वारा नै 
उक्त समायोजन सच्याउन रयास गरररहेको भन्ने देशखन आउाँ । नमनसल सिंलग्न ननिेदक 
जयराम गजरेुल समेतका ननिेदकहरुले समायोजन सिंशोधन गरी सिंिको दरिन्द्दीमा समायोजन 
गरी पाऊाँ  भनी रत्प्यथी सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयमा ददएको ननिेदनबाट 
समेत यो तथ्य खनुलरहेको अिस्था  । कनतपय ननिेदकहरुले सम्बशन्द्धत अनधकारी समक्ष 
मौशखक अनरुोध गरेको भनी ननिेदनमा उल्लेख गरेको ब्यहोरालाई समेत ननिेदकहरुको 
पेशागत पररिेशका सन्द्दभामा अन्द्यथा भन्न नमल्ने देशखिंदैन। यसैगरी, कनतपय ननिेदकहरुले 
मन्द्रालयमा रहेको गनुासो सनु्ने सिंयन्द्रमा आफूलाई परेको मकााको विषय राखी सोही 
सिंयन्द्रमाफा त गनुासोको सिंिोधन हनेु विश्वासमा परी बसेको भन्ने देशखन आउाँ । यस बाहेक 
ननिेदकहरुले रस्ततु ररट ननिेदन दायर गदाा रत्प्यथी मन्द्रालयले सिंिको ररक्त दरबन्द्दी 
लकुाई सिंिमा दरबन्द्दी नभएको भनी आफूहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको 

                                                           
13 राजमुान नसिंह मल्ल वि. अनपुकुमार आचाया समेत (ने.का.प.२०६१, अिंक ४, नन.निं. ७३६७) 
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भनी वकतािखानाबाट राप्त ररक्त पदसिंख्या र लोक सेिा आयोगले सो पदमा गरेको 
विज्ञापनमा उल्लेख भएको पदसिंख्या समेत नभडाउाँदा नयााँ तथ्यको उजागर हनु आएको भनी 
उक्त वििरणसाथ ररट दायर गरेको देशखाँदा सो सूचना सिंकलन गना समेतमा लामो समय 
ब्यनतत भएको देशखन आएको र नयााँ तथ्य राप्त भएको भनी दािी नलएको समेत सन्द्दभामा 
हेदाा रस्ततु ररट ननिेदनहरु अनशुचत विलम्ब गरी दायर हनु आएको भनी भन्न नमलेन।  

जहााँसम्म ननिेदकहरुले लामो समयसम्म रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून 
बमोशजमको सेिा सनुबधासमेत नलई समायोजन स्िीकार गरी बसेको हुाँदा ननजहरुको आचरण 
(by conduct) बाट अनधकारको त्प्याग भैसकेकोले ननिेदकहरुले रस्ततु विषयमा ररट दायर 
गने अनधकार  गमुाइसकेको भन्ने रत्प्यथीहरुको शजवकर  , सो सम्बन्द्धमा नबचार गदाा 
कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३(१) मा सो ऐन बमोशजम समायोजन भएका 
कमाचारी बाटोका म्याद बाहेक एक्काइस ददननभर समायोजन गररएको रदेश िा स्थानीय 
तहको सेिाको पदमा अननिाया रुपमा हाशजर हनुपुने  भन्ने व्यिस्था रहेको देशखन्द् । 
ननिेदकहरु ननजामती सेिाका रािसेिक कमाचारीहरु हनु। रचनलत कानूनी व्यिस्था तथा 
ननजहरुले पालना गनुापने आचार सिंवहता लगायतका कारण ननजामती कमाचारीहरु लामो 
समयसम्म सरकारले समायोजन गरी खटाएको ठाउाँमा अनपुशस्थत रहन सकने अिस्था हुाँदैन। 
लामो समयसम्म तोवकएको कायाालयमा अनपुशस्थत भएमा यसको कानूनी पररणाम समेत 
सजृना हनेु भएकाले पनन उनीहरुका लानग तोवकएको समयमा तोवकएको कायाालयमा 
उपशस्थत भै कामकाज गनुा कानूनी र नैनतक दबैु दावयत्प्ि हनु आउाँ । यस अनतररक्त, 
समायोजन भएको स्थानमा ऐनले तोकेको म्यादनभर हाशजर हनु नजाने कमाचारीलाई कडा 
कारिाही गररने भन्ने सरकारको धम्कीयकु्त चेतािनीका कारण पनन आफूहरु िाध्य भै 
कायास्थलमा गएको भन्ने ननिेदनमा उल्लेशखत व्यहोरा समेतका सन्द्दभामा सरकारले समायोजन 
गरी पठाएका यी ननिेदक सवहतका रािसेिक कमाचारीहरुले सरकारले गरेको समायोजनको 
ननणायलाई तत्प्काल अस्िीकार गनासकने पररशस्थनत देशखन आउाँदैन। यस पररिेशमा 
समायोजनको ननणाय अनरुुप तोवकएको ननकाय िा कायाालयमा गै कामकाज गरेकै कारण 
सिंविधान तथा कानून रदत्त हक रचलन गराउन नपाउने भनी ननष्कषामा पगु्न नमल्दैन। तलि 
सवुिधा आदद रािसेिक कमाचारीहरुको शजविकोपाजानको मखु्य आधार हो। कमाचारी तथा 
ननजको पररिारको न्द्यनुतम आनथाक सामाशजक आिश्यकता पूरा गना समेत तलि सवुिधा नलन ु
अपररहाया देशखएको अिस्थामा खटाएको ठाऊाँ मा कामकाज गरी तलब सवुिधा नलएकै  कारण 
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समायोजनको ननणाय स्िीकार गरेको र ररट दायर गने अनधकार नै पररत्प्याग (waiver14) 
गरेको भनी अथा गना नमल्ने देशखएन। यस सम्बन्द्धमा यस अदालतको विशेष इजलासले 
अिकाशको ननणायलाई चनुौती ददने ननिेदकले अिकाश पश्चात राप्त गने ननिनृतभरण 
लगायतका अिकाश सवुिधा नलएकै आधारमा अिकाशको ननणायलाई स्िीकार गरेको भनी 
मान्न ननमल्ने भनी ननिेदक िरीकुमार बस्नेत वि. श्री ५ को सरकार मशन्द्रपररषद 
सशचिालयसमेत15 को मदु्दामा नसद्धान्द्त रनतपाददत भएको समेत देशखिंदा उशल्लशखत नसद्धान्द्त 
समेतको रोहमा ननिेदकहरुले तलब सवुिधा नलएकै आधारमा समायोजनको ननणाय विरुद्ध ररट 
दायर गने अनधकार पररत्प्याग गरेको भनी मान्ने नमल्ने देशखन आउाँदैन। 

िस्ततुः कसैले आफूमा ननवहत कुनै अनधकारको पररत्प्याग गने मनसायले स्िेच् ाले 
अनधकार पररत्प्याग नगरेसम्म सो विषयमा ननजमा रहेको अनधकार त्प्याग गरेको भनी मान्न 
ननमल्ने र आफूलाई मकाा परेको   भनी लागेको विषयमा कानून बमोशजमको उपचारको 
खोजी गना सकने नै हनु्द् । यसैगरी, कानून कायाान्द्ियनका क्रममा गररएको कुनै काया तथा 
बाध्यताबस गनुापरेको कुनै कायाको पररणामबाट पनन अनधकारको पररत्प्याग भएको भनी मान्न 
ननमल्ने16 भएकाले स्िेच् ाले गरेको काया र बाध्यताबस गनुापरेको कायालाई एकै शे्रणीमा 
                                                           
14 General dictionary meaning: Waiver refers to “the act of intentionally relinquishing or abandoning a known 

right, claim, or privilege.” हेन ुाहोस ्https://www.merriam-webster.com/dictionary/waiver. 

15 न.ेका.प.२०५१, नन.निं. ४९८५, पषृ्ठ. ७४४ 
16 A.यस अदालतबाट शशिकुमार बस्नते वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालयसमेत (ने.का.प.२०६४, अङ्क १०, नन.निं.७८९४) को 

मदु्दामा “अनधकार पररत्प्याग गने मनसाय राखी िा स्िेच् ाले अनधकार पररत्प्याग नगरेसम्म अनधकार पररत्प्याग गरेको मान्न ननमल्न”े 
भने्न नसद्धान्द्त रनतपादन भएको पाईन्द् । 

B. Supreme Court of India ले P.Dasa Muni Reddy v. P.Appa Rao 1974 AIR 2089, 1975 SCR (2) 32 को मदु्दामा 
Waiver लाई यसरी व्याख्या गरेको पाईन्द्  “...Waiver is an intentional relinquishment of a known right or 

advantage, benefit, claim or privilege which except for such waiver the party would have enjoyed. 

Waiver can also be a voluntary surrender of a right… Waiver is consensual in nature. It implies meeting 

of the minds. It is a matter of mutual intention. The doctrine does not depend on misinterpretation. 

Waiver actually requires two parties, one party waiving and another receiving the benefit of the 

waiver…the essential element of waiver is that there must be voluntary and intentional relinquishment 

of a right. The voluntary choice is the essence…” See also Municipal Corporation Of Greater ... v. Dr. 

Hakimwadi Tenants ...1988 AIR 233, 1988 SCR (2) 21. 

C. यसैगरी Supreme Court of India ले Waman Shriniwas Kini v. Ratilal Bhagwandas and Co., 1959 AIR 689, 

1959 SCR Supl. (2) 217 को मदु्दामा अनधकार पररत्प्याग बारे यसरी व्याख्या गरेको पाईन्द् ः “waiver is the abandonment 

of a right which normally everybody is at liberty to waive…The promisor should have the complete 

knowledge and intention of waving his right to a claim which the promisor is entitled to perform. It is just that 

the right of waiver should exist with promise at the time of waving the claim.” 

D. “Waiver has been spoken of as a “consent to dispense with a right” and “as an intentional relinquishment of a 

known right”, Waivers have also been considered as releases, it having been said that a waiver is nothing it 

amounts to a release.”… The next principle in point of importance under this general doctrine is necessity for a 

knowledge of the facts upon the part of the one against whom the waiver is asserted. Briefly stated, the rule is 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/waiver
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राखी हेना नमल्ने नदेशखएकाले ननिेदकहरुले समायोजन स्िीकार गरी खटाएको ठाऊाँ मा गै 
कामकाज गरी तलब सनुबधा समेत नलइसकेकोले अनधकारको पररत्प्यागको नसद्धान्द्त अनसुार 
ररट ननिेदन खारेज हनुपु ा भनी रत्प्यथीहरुका तफा बाट उपशस्थत विद्वान ् नायि 
महान्द्यायानधिक्ता समेतले गनुाभएको बहस शजवकरसाँग सहमत हनु सवकएन।  

८. अब तेस्रो अथाात ननिेदकहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गदाा ननजामती सेिा ऐन, 
२०४९ तथा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को राबधान विपररत स्िेच् ाचारी र भेदभािपूणा 
ढिंगले गररएको अिस्था हो िा होइन? भन्ने रश्नका सम्बन्द्धमा विचार गदाा ननिेदकहरुले ररट 
ननिेदनमा ननजामती कमाचारीहरुलाई ननजामती सेिा ऐन, २०४९ ले सेिाका शताहरुको 
सरुक्षाको रत्प्याभनूत ददएकोमा उक्त ब्यिस्था तथा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ समेतको 
विपररत आफूहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको र यसबाट आफूहरु िनगाकृत 
भौगोनलक क्षेरमा सरुिा भै काम गने लगायतका बनृत विकासको अिसरहरुबाट बशित 
भएकाले भेदभािपूणा ढिंगले गररएको समायोजन बदर हनुपुने भनी दाबी नलएको देशखन्द्  भने 
रत्प्यथीहरुले ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को सेिाका शताहरुको सरुक्षा सम्बन्द्धी ब्यििस्थाले 
कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम गररने कमाचारी समायोजन गना ननमल्ने गरी रोक 
लगाएको अिस्था  ैन। कमाचारी समायोजन गदाा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले 
ननधाारण गरेको विनध रवक्रया बमोशजम समायोजन गररएको  । ननिेदकहरु उपर कुनै 
भेदभाि गररएको  ैन भनी शजवकर नलएको देशखन्द् ।  

नेपालको सिंविधान जारी हनुपूुिा नेपाल राज्यको शासकीय स्िरुप एकात्प्मक र 
केन्द्दीयतामा आधाररत रहेको र कमाचारीतन्द्र समेत तदनरुुपको रहेकोमा सिंिीय स्िरुपको 
सिंविधान जारी भएसाँगै साविकको कमाचारीतन्द्रलाई समेत सिंिीय स्िरुपमा रुपान्द्तरण गनुा 
सिंिैधाननक ब्यिस्थाको वक्रयाशशलताका लानग अपररहाया देशखन्द् । यसका लानग सिंविधान 
बमोशजम सिंि, रदेश र स्थानीय सेिा गठन गनुापूिा साविकको सरकारी सेिाका रािसेिक 
कमाचारीहरुलाई सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजम सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन 
गरीनपुने सिंिैधाननक ब्यिस्थाका सम्बन्द्धमा पवहलो रश्नको ननरुपण गने सन्द्दभामा नै  लफल 
                                                                                                                                                                                           

this: that either there must be an intention to waive the right or there must be such conduct on the part of the 

possessor of the right with knowledge of the facts and of the right which it is claimed that he has waived that it 

will be inequitable and unjust to the adverse party for him longer to assert it.” हेन ुाहोस ्Colin P. Campbell, The 

Doctrine of Waiver, Michigan Law Review, Vol.3, No.1, 1904, pp.9-17, 

https://www.jstor.org/stable/1273250?seq=7#metadata_info_tab_contents.  
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गररसवकएको  । धारा ३०२ ले यसरी कमाचारी समायोजन गदाा कानून बमोशजम गररने 
ब्यिस्था गरे अनरुुप नै सरकारी सेिाका कमाचारीहरुलाई सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गने सम्बन्द्धमा आिश्यक कानूनी ब्यिस्था गना कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ 
बनाई जारी गरेको देशखन्द् । उक्त ऐन नमनत २०७५।११।१० मा जारी भएको 
देशखएतापनन सो पूिा नमनत २०७५।८।२५ मा कमाचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी 
भै सोही अध्यादेश बमोशजम समायोजन सम्बन्द्धी काम कारिाहीको सरुुिात भएको पाइन्द् । 
यद्यवप सो अध्यादेश जारी हनुपूुिा समेत कमाचारी समायोजन ऐन, २०७४ कायम रहेको 
देशखएतापनन सो ऐन बमोशजम कमाचारी समायोजनको कारिाही शूरुिात नभएको र कमाचारी 
समायोजन अध्यादेश, २०७५ ले सो ऐनलाई रनतस्थापन गरेको देशखाँदा उक्त ऐनका 
ब्यिस्थाहरुका सम्बन्द्धमा रस्ततु मदु्दाको रोहबाट नबचार गरररहन ुपरेन। कमाचारी समायोजन 
ऐन, २०७५  मा मूलतः अध्यादेशका ब्यिस्थाहरु नै ह-ुबह ुकायम रहेको देशखाँदा रस्ततु 
मदु्दामा ननणाय गनुापने रश्नहरुको ननरुपण सोही ऐनका ब्यिस्थाहरुको आधारमा हनुपुने देशखन 
आउाँ । 

रस्ततु ननिेदनमा ननिेदकहरुले उशल्लशखत ऐन नेपालको सिंविधानसाँग बाशिएको भनी 
कानूनको असिंिैधाननकताको शजवकर (ultra vires

17) नलएको नहुाँदा त्प्यसतफा  नबचार गरररहन ु
पने अिस्था देशखएन। ननिेदकहरुले कानूनको सिंिैधाननकतालाई चनुौती नददएको अिस्थामा 
यस इजलासले हेने मखु्य विषय ननिेदकहरुले बदर गना माग गरेको समायोजनको ननणाय 
कानून बमोशजम भएको िा नभएको भन्ने नै हो।यस शस्थनतमा ननिेदनमा दािी नलइएको ऐन 
                                                           
17 Christopher Forsyth ले आफ्नो पसु्तक Judicial Review and The Constitution मा Ultra Vires लाई ननम्ननसुार व्याख्या 
गरेका  न ्“…a public (or even a private) body that has been granted powers, whether by statute, Order in Council, 

or some other instrument, must not exceed the powers so granted. It will be taken to have exceeded its powers if 

either of two conditions are satisfied.  First, that it has done or decided to do an act that it does not have the legal 

capacity to do. In other words if it has exceeded its jurisdiction in the narrow, or strict, sense…The second limb of 

the ultra vires rule has its roots in the Wednesbury Corporation case and Ridge v. Baldwin, among other leading 

cases. It means that an authority will be regarded as acting ultra vires if in the course of doing or deciding to do 

something that is intra vires in the strict or narrow sense, it acts improperly or “unreasonably” in various ways: these 

ways include disregard of the rules of natural justice, unfairness, taking into account irrelevant considerations, 

ignoring relevant considerations, bad faith, fettering discretion, attempting to raise taxation, interfering with the free 

exercise of individual liberties, and so on.  

 

This second limb of the ultra vires rule rests on the interpretation of the instrument granting the power: Parliament, 

or the “donor” of the vires of the authority, is presumed not to have intended that the authority should act in breach 

of these principles of good administration. This presumption is, in theory at least, rebuttable, in the sense that if, but 

only if, the instrument granting the power clearly intends that these principles are not to apply, the courts will give 

precedence to the terms of the Act or other instrument…” हेन ुाहोस ् CHRISTOPHER FORSYTH, JUDICIAL 

REVIEW AND THE CONSTITUTION, oxford-portland Oregon,2000. 
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विधावयकाले सिंविधानले (intra vires) रदान गरेको अधीकारको रयोग गरी बनाएको  18, 
सिंविधानले ननधाारण गरेको क्षेरानधकारमा सीनमत भै ननमााण गरेको  19, व्यिस्थावपकाले 
कानून ननमााण गदाा कुनै गल्ती गदैन( Legislature is presumed to have made no mistake

20) 
र यसका रत्प्येक रािधानहरु ननशश्वत रयोजनका साथ जानी बिुीकन राशखएको हनु्द्  भनी 
अनमुान गनुापने यस इजलासको दावयत्प्ि हनु आउाँ । 

अब कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को ब्यिस्था हेदाा सो ऐनको दफा ३ मा उक्त 
ऐन बमोशजम कमाचारी समायोजन गने रयोजनका लानग सम्बशन्द्धत सनमनतले सिंि, रदेश र 
स्थानीय तहमा सिंगठन तथा ब्यिस्थापन सिेक्षण गरी गरेको नसफाररश अनसुार नेपाल 
सरकारले दरबन्द्दी स्िीकृत गने भन्ने ब्यिस्था देशखन्द् । तदनरुुप नेपाल सरकारले सम्बशन्द्धत 
सेिाका लानग आिश्यक दरबन्द्दी स्िीकृत गरेको भन्ने रत्प्यथी सङ्घीय मानमला तथा सामान्द्य 
रशासन मन्द्रालयबाट राप्त दरबन्द्दी स्िीकृनत सम्बन्द्धी विनभन्न नमनतका ननणाय फाइलबाट 
देशखन आउाँ । तत्प्पश्चात समायोजन गररने सेिा समूहको पद तथा तहगत वििरण खलुाई 
कमाचारीबाट ननिेदन माग गनुापने सूचना मन्द्रालयले रकाशन गनुापने भन्ने ऐनको दफा ५ 
(१) मा उल्लेख भएको देशखएकोमा समान ब्यिस्था भएको साविकमा कायम रहेको कमाचारी 
समायोजन अध्यादेश, २०७५ को दफा ५ बमोशजम त्प्यस्तो सूचना रकाशन भएको अिस्था 
समेत नमनसलबाट देशखन आउाँ । ऐनको ५ (५) मा सरकारी सेिाका कमाचारीहरुले त्प्यसरी 
रकाशशत सूचनामा तोवकएको अिनधनभर आफू समायोजन हनु चाहेको सिंि, रदेश र स्थानीय 
तहको राथनमकताक्रम खलुाई सेिा सिालन गने ननकायमा ननिेदन ददनपुने भन्ने ब्यिस्था 

                                                           
18 A.Supreme Court of India ले K Anjaiah Etc v. K.Chandraiah And Ors.Etc (1998) 3 SCC 218 को मदु्दामा यस्तो व्याख्या 

गरेको पाइन्द् ; “It is a cardinal principle of construction that the statue and the Rule or the Regulation must be held 

constitutionally valid unless and until it is established they violate any specific provision of the constitution.” 

   B.When legislation is challenged, all facts necessary to support it will be presumed; a regular legislative purpose and 

intent will be presumed and an intra vires operation of the statute will be presumed as a matter of fact and 

Construction”. हेन ुाहोस ् Joseph Eliot Magnet, The Presumption of Constitutionality, Osgoode Hall Law 

Journal,Volume 18, Number 1 (March 1980) Article 3, p.139, 

  https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2048&context=ohlj. 
19 General dictionary meaning: “An act is said to be intra vires (“within the power”) of a person or corporation when it 

is within the scope of his or its powers or authority”. हेन ुाहोस ् https://thelawdictionary.org/intra-vires/ . 

20 Supreme Court of India ले Prakash Nath Khanna v. CIT 2004 9 SCC 686 को मदु्दामा यस्तो व्याख्या गरेको पाईन्द्  “…the 

legislature is presumed to have made no mistake. The presumption is that it intended to say what it has said. 

Assuming there is a defect or an omission in the words used by the legislature the court cannot correct or make up 

the deficiency...” Cited in B.Premanand and Others v Mohan Koikal and ors on 16 March, 2011, 

https://indiankanoon.org/doc/421654. 

   

https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=2048&context=ohlj
https://thelawdictionary.org/intra-vires/
https://indiankanoon.org/doc/421654
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देशखएकोमा यी ननिेदकहरुले तदनरुुप राथनमकताक्रम खलुाई ननिेदन गरेको नमनसल सिंलग्न 
ननिेदनहरुको  ायााँरनतबाट देशखन आउाँ । ररट निं. ०७८-WF-०००६ को मदु्दाका ननिेदक 
रशजया चौधरीले आफूले ऐनको दफा ५(५) बमोशजमको ननिेदन नददएको भन्ने शजवकर नलएको 
देशखएतापनन सोही ऐनको दफा ५ (१२) बमोशजम ननिेदन नददएकै कारण कमाचारीलाई 
समायोजन गना बाधा पने नदेशखाँदा ऐनले उक्त ननिेदनलाई अननिाया कायाविनधका रुपमा 
नलएको पाइएन। अवपत ु यसलाई कमाचारीको स्थायी तथा बसोबासको ठेगाना लगायतका 
अन्द्य वििरण र  नोटको राथनमकताक्रमको जानकारी नलने स्रोतका रुपमासम्म नलएको 
देशखन आयो।  

समायोजन गदाा कमाचारीले ननिेदनमा उल्लेख गरेको राथनमकता अनरुुप नै गररनपुने 
भन्न ेबाध्यात्प्मक ब्यिस्था कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा देशखन आउिंदैन। बरु ऐनको 
दफा ८ को उपदफा (१) ले सिंिको पदमा समायोजन गदाा स्िेच् ाले रोजेको अिस्थामा 
बाहेक कायारत पदको ज्येष्ठता, कायारत पदभन्द्दा तल्लो शे्रणी िा तहको पदको ज्येष्ठता र 
उमेरको ज्येष्ठता समेतका आधारमा ननिेदनमा उशल्लशखत राथनमकताक्रम अनसुार समायोजन 
गररनपुने ब्यिस्था गरेको देशखयो। सोही दफाको उपदफा (४) मा मेनडकल बोडाले रमाशणत 
गरेको शारीररक अशक्तताको अिस्था भएका कमाचारीलाई सेिा सिालन गने ननकायले 
उपयकु्त ठहर् याए बमोशजम समायोजन गने र उपदफा (५) मा एक िषानभर अननिाया 
अिकाश हनेु अिस्थाका सरकारी सेिाका कमाचारीलाई रदेश िा स्थानीय तहको सेिामा 
समायोजन नगररने भनी उल्लेख भएको देशखाँदा उपदफा (४) र (५) को अपिादात्प्मक 
ब्यिस्था बाहेक सिंिको सेिामा समायोजन गने मखु्य आधार कमाचारीको ज्येष्ठता नै देशखन 
आयो। रत्प्यथी मन्द्रालयको नलशखत जिाफमा सिंिमा समायोजन गदाा ऐनले ननधाारण गरे 
अनरुुप मलुतः ज्येष्ठताका आधारमा तथा उपदफा (४) र (५) बमोशजम समेत केही 
कमाचारीहरुको समायोजन गररएको भनी शजवकर नलएको अिस्था  । ऐनको उशल्लशखत 
ब्यिस्था विपररत ननिेदकहरुभन्द्दा कननष्ठ कमाचारीलाई सिंिको सेिामा राखी ननिेदकहरुलाई 
रदेश र स्थानीय सेिाको पदमा समायोजन गरेको भन्ने ननिेदन दाबी िा ननजहरुको तफा बाट 
उपशस्थत विद्वान ्कानून ब्यिसायीहरुको बहस शजवकर देशखिंदैन। रत्प्यथी मन्द्रालयबाट राप्त 
समायोजन भै गएका कमाचारीहरुको वििरणबाट पनन उक्त अिस्था देशखन आउाँदैन। ररट 
ननिेदकहरुमध्ये अनधकािंश ब्यशक्तहरु नेपालको सिंविधान जारी भैसकेपन  मार हाल कायम 
रहेको पदमा ननयकु्त भै ज्येष्ठताका दृविले अग्रस्थानमा पना नसकेका कमाचारीहरु देशखन्द् न। 
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कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८(१) मा ननिेदनमा उशल्लशखत राथनमकताक्रम 
बमोशजम ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन गररने भन्ने रािधान भएको सन्द्दभामा उक्त दफाको 
कायाान्द्ियनबाट यी ननिेदकहरु रदेश िा स्थानीय तहमा समायोजन हनुलुाई ऐन विपररत हो 
भन्न सवकने अिस्था देशखन आउाँदैन। यसबाट ननिेदकहरुलाई समायोजन गदाा कुनै आधार 
कारण नखलुाई अपारदशी ढिंगले ननणाय गररएको भन्ने ननिेदनदाबी तथा बहस शजवकर समेत 
खशण्डत हनु आउाँ । कानून बमोशजम ननणाय गना पाउने अनधकारीले कुनै विषयमा ननणाय 
गदाा ननशश्चत मापदण्डमा आधाररत भै त्प्यस्तो ननणाय वकन गनुा परेको हो सोको स्पि आधार 
कारण खलुाई पारदशी ढिंगबाट गनुापदा । आधार कारणबाट पवुि नगरी गररएका ननणायहरु 
स्िेच् ाचारी माननन्द्  र न्द्यायको रोहमा बदरभागी हनु्द् न।्वकन्द्त ुननशश्चत मापदण्डमा आधाररत 
भएका ननणायहरुलाई अपारदशी भनी नामाकरण गनुा न्द्यायोशचत हदैुन। रस्ततु मदु्दामा नमनसल 
रमाणबाट ननिेदकहरुलाई ऐनले तोकेबमोशजम नै ज्येष्ठतालाई आधार नलई समायोजन गरेको 
देशखएको शस्थनतमा उक्त समायोजनको ननणायलाई आधार कारण नखलुाई गरेको भनी मान्न 
नमलेन।  

जहााँसम्म आफूलाई आफ्नो सेिा, समूह र उपसमूहको दरबन्द्दी नै नभएको स्थानीय 
तहमा समायोजन गररएको भन्ने ननिेदक नविन गौतम (ररट निं. ०७८-WF-०००८) समेतको 
ननिेदन शजवकर   त्प्यसतफा  हेदाा नविन गौतम समेतका ननिेदक नेपाल इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, 
नसनभल समहु, स्याननटरी उपसमूहका राजपरािंवकत ततृीय शे्रणीका अनधकृत भएकोमा स्थानीय 
तहमा समायोजन भै गएको देशखन्द् । कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ को 
उपदफा (२) मा सिंि र रदेशको सेिामा समायोजन गदाा सम्बशन्द्धत सेिा, समूह, उपसमूहमा 
कायम हनेु शे्रणी िा तहमा र स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गदाा सम्बशन्द्धत सेिा, 
समूहमा कायम हनेु तहमा समायोजन गररने भन्ने व्यिस्था देशखाँदा उक्त ऐनले स्थानीय तहको 
सेिा समूहमा उपसमूह कायम रहने पररकल्पना गरेको देशखिंदैन। उक्त उपदफाको ब्यिस्था 
अनसुार कुनै पनन उपसमूहमा समूहीकृत भएका कमाचारीहरुलाई सोही उपसमूहमा रहने गरी 
स्थानीय तहमा समायोजन गना सवकने अिस्था रहाँदैन। तथावप, सोही दफाको उपदफा (३) 
मा सो ऐनको दफा ३ बमोशजम स्िीकृत दरबन्द्दी सिंरचनामा नपरेका कमाचारीका हकमा 
सम्बशन्द्धत सेिा समूहको पदको लानग तोवकएको न्द्यूनतम शैशक्षक योग्यता पूरा गरेको भएमा 
रदेश िा स्थानीय तहको सेिाको शैशक्षक योग्यता नमल्ने जनुसकैु सेिा समूहको पदमा 
समायोजन गना सवकने भन्ने रािधान देशखन आएबाट कुनै सेिा समूहको उपसमूहमा 
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समूहीकृत कमाचारीलाई स्थानीय सेिामा समायोजन नै गना ननमल्ने भन्ने कानूनी व्यिस्था 
देशखन आउाँदैन। अवपत,ु उपदफा (३) ले कुनै पनन उपसमूहमा समूहीकृत कमाचारीलाई 
रदेश िा स्थानीय सेिाको शैशक्षक योग्यता नमल्ने जनुसकैु सेिा समूहको पदमा समायोजन 
गना सवकने देशखन आएबाट सम्बशन्द्धत उपसमूहकै दरबन्द्दीमा समायोजन हनुपुने अननिायाता 
कानून देशखन आएन। शैशक्षक योग्यता नमल्ने अन्द्य सेिा समूहको पदमा समेत समायोजन 
गना नमल्ने देशखयो। यस शस्थनतमा ननिेदकलाई इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समहुका स्याननटरी 
उपसमूहका दरबन्द्दी नभएको स्थानीय तहमा समायोजन गरेको देशखए तापनन सोही आधारमा 
मार समायोजन सम्बन्द्धी ननणाय एिम ्काम कारिाहीलाई कानून विपररत भएको भनी मान्न 
नमल्ने देशखन आएन। 

 यी ररट ननिेदनका ननिेदकलाई इशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समहुको स्याननटरी 
उपसमूहमा समायोजन गनेगरी भएको ननणाय एिम ् सो सम्बन्द्धी काम कारिाही कानून 
विपररत भए गरेको भन्ने देशखन आएन। 

रस्ततु ररट ननिेदनहरुमा उठाइएको अको महत्प्िपूणा विषय कमाचारी समायोजन ऐन, 
२०७५ बमोशजम रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भै गएका ननिेदकहरु बनृत विकासका 
अिसरबाट बशित हनुपुने अिस्था रहेको र सोबाट ननजामती सेिा ऐन ननयमले गरेको 
ननजामती कमाचारीहरुको सेिाका शताहरुको सरुक्षा सम्बन्द्धी ब्यिस्थाको िशखालाप हनु गएको 
भन्न े दाबी रहेको देशखन्द् । िस्ततुः ननजामती सेिा सिंिैधाननक तथा कानूनी सिंरक्षण राप्त 
विशेष रकृनतको सेिा हो। ननजामती कमाचारीहरुको सेिाका शताहरुको सरुक्षा ननजामती सेिा 
ऐन तथा ऐनले ददएको अनधकार अन्द्तगात बनेको ननयमले ननधाारण गरेको हनु्द् । यसैकारण 
ननजामती कमाचारीहरुलाई तत्प्काल कायम रहेका सरकार (Government of the day) का 
कमाचारीका रुपमा ननलई राज्यबाट कानूनी सिंरक्षणराप्त रािसेिक कमाचारीका रुपमा नलने 
गररन्द् । ननजामती सेिा ऐन ननयमका व्यिस्था ननजामती सेिा सिालनका सम्बन्द्धमा सरकार 
र कमाचारी दिैु पक्षका लानग नै मागादशाक कानूनी व्यिस्थाका रुपमा रहेको हनु्द् । योग्यता 
रणालीमा आधाररत रनतस्पधाात्प्मक ननयशुक्त रकृया, देशभरका फरक भौगोनलक क्षेरमा सरुिा 
भै काया गना पाउने अिसरको उपलब्धता, अनमुानयोग्य बढुिा लगायतका अन्द्य िशृत्त 
विकासका अिसर र विधावयका नननमात ऐनद्वारा नै सेिाका शताहरुको सिंरक्षण ननजामती 
सेिाका खास विशेषताका रुपमा रहेको पाइन्द् । सािाजननक रशासनलाई स्िच् , सक्षम, 
ननष्पक्ष र पारदशी बनाई आम जनतालाई सशुासनको रत्प्याभनूत ददने मखु्य शजम्मेिारी 
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ननजामती सेिामा रहेका कारण नै ननजामती सेिा सािाजननक सेिामा समवपात हनु चाहने 
मेधािी, क्षमतािान र रनतस्पधी उम्मेदिारहरुको आकषाणको केन्द्र बनेको तथ्य बोधगम्य 
 । ननजामती  सेिाका सम्बन्द्धमा गररने कुनैपनन नीनतगत, कानूनी िा व्यिस्थापकीय काम 
कारिाहीबाट सेिाको िैशशष्ट्यमा आाँच आउन ददन ुहुाँदैन। सािाजननक रशासनमा कुनै पनन 
देशको सरकार त्प्यो देशको कमाचारीतन्द्र भन्द्दा राम्रो हनु सकदैन भन्ने मान्द्यताले स्थान 
पाएको देशखन्द् । यस अथामा कुनैपनन देशको शासन व्यिस्थाका सरकारको काम 
कारिाहीमा रभािकाररता अनभिवृद्धका लानग ननजामती सेिामा उच्च मनोिलयकु्त, रनतश्पधी र 
क्षमतािान कमाचारीहरु आकवषात गना र सेिानभरका त्प्यस्ता कमाचारीहरुलाई सेिामा यथाित 
कायम राख्न उपयकु्त रणनीनत अशख्तयार गना सकनपु ा। अन्द्यथा सािाजननक रशासनको 
उत्प्पादकत्प्ि र सेिा रिाह क्षमतामा ह्रास आउने र अन्द्ततः यसले सिंिैधाननक शासन 
रणालीलाई  कमजोर गराउाँ  भन्नेतफा  नीनत ननमााताहरु सजग रहन आिश्यक देशखन्द् ।  

रस्ततु ननिेदनका सन्द्दभामा हेदाा ननिेदकहरुले देशभरका फरक भौगोनलक क्षेरमा 
सरुिा भै काया गना पाउने अिसरको उपलब्धता तथा अनमुानयोग्य र फरावकलो िशृत्त 
विकासका अिसरको उपयोग गरी ननजामती सेिाको उच्च नेततृ्प्ि तहमा पगुी रािसेिा 
गनापाउने िैधाननक अपेक्षासाथ ननजामती सेिामा रिेश गरेको भनी नलएको दाबीलाई अन्द्यथा 
भन्न नमल्ने अिस्था देशखिंदैन। कमाचारी समायोजनको आिश्यकता सिंिैधाननक व्यिस्थाको 
पररितानसाँगै उत्प्पन्न भएको विशेष पररशस्थनत हो। सिंिैधाननक व्यिस्थाको ननिााध कायाान्द्ियन 
गनुा राज्यका सबै ननकायहरुको दावयत्प्ि हो। तदनरुुप नै रशासन सिंयन्द्रलाई सिंिीय सिंरचना 
अनरुुपको ढााँचामा रुपान्द्तरण गने क्रममा यी ननिेदकहरुलाई रदेश तथा स्थानीय सेिामा 
समायोजन गररएको देशखन आउाँ । यसरी समायोजन गदाा कुनै पनन तहमा समायोशजत 
कमाचारीहरुका हकमा सेिा रिेश गदााका अिस्थामा बहाल रहेको कानूनी सिंरक्षणराप्त 
सम्भािना र अपेक्षा राप्त हनु नसकने गरी नयााँ पररिेशको सजृना गररन ुिैधाननक अपेक्षाको 
नसद्धान्द्त अनकुुल मान्न सवकदैन।  

ननजामती सेिाको िैशशष्ट्य कायम गने सन्द्दभामा सिंविधान तथा सम्िशन्द्धत ऐन 
ननयममा विस्ततृ व्यिस्थाहरु रहेका पाइन्द् । सिंविधानको धारा २४३ को उपधारा (१) 
अनसुार लोक सेिा आयोगद्वारा सिानलत उम्मेदिारको उपयकु्तता सम्बन्द्धी परीक्षाबाट मार 
ननजामती सेिाको पदमा ननयशुक्तका लानग उम्मेदिारको  नौट हनेु गदा । सोही धाराको 
उपधारा (३) मा सिंिीय ननजामती सेिाका शता सम्बन्द्धी कानूनको विषय लगायतका ननजामती 
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सेिासाँग सम्बशन्द्धत विविध विषयमा लोक सेिा आयोगको परामशा अननिाया गरेको देशखन्द् । 
सिंि, रदेश तथा स्थानीय तहमा ननजामती सेिा र अन्द्य सरकारी सेिाको गठन सम्बन्द्धी 
व्यिस्थालाई सिंिैधाननक सिंरक्षण रदान गरेको पाइन्द् ।21 ननजामती कमाचारीहरुको बढुिा 
लगायतका विविध व्यिस्थाहरुको सिंरक्षण ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा ननजामती सेिा 
ननयमािली,२०५० मा रहेको देशखन्द् । ननजामती कमाचारीहरुको सेिाका शताहरुको 
सरुक्षाका सम्बन्द्धमा ऐनको दफा ५८ मा भएको व्यिस्था एक महत्प्िपूणा व्यिस्था हो, जनु 
यसरकार रहेको  ः 

दफा ५८ सेिाका शताको सरुक्षाः कुनै पनन ननजामती कमाचारीलाई ननजको 
ननयशुक्त हुाँदा तत्प्काल लागू रहेको तलब, उपदान, ननितृभरण र अन्द्य सवुिधा 
सम्बन्द्धी सेिाका शताहरुमा ननजको स्िीकृनत बेगर ननजलाई रनतकूल असर पनेगरी 
पररितान गररने  ैन। पन  हनेु सिंशोधनले त्प्यस्तो सिंशोधन हनु ु अगािै बहाल 
रहेको कुनै ननजामती कमाचारीको उपयुाक्त सेिाका शताहरुमा कुनै रकारले 
रनतकुल असर पने भएमा त्प्यस्तो सिंशोनधत व्यिस्था बमोशजम गना मञु्जर गरेको 
नलशखत स्िीकृनत नभै त्प्यस्तो व्यिस्था ननजको हकमा लागू हनेु  ैन। 
दफा ५८ को उशल्लशखत रािधान हेदाा सो कानूनी व्यिस्थाले स्पितः ननजामती 

कमाचारी ननयशुक्त हुाँदाका बखत लागू रहेको तलब, उपदान, ननितृभरण र अन्द्य सवुिधा 
सम्बन्द्धी सेिाका शतामासम्म पन बाट सिंशोधन हनेु कानूनले पवहलेको काननुले रदान गरेको 
आनथाक र अन्द्य सवुिधा सम्बन्द्धी सेिाका विद्यमान शतामा रनतकूल असर पने गरी कानून 
सिंशोधन नगररने कुराको रत्प्याभनूत गरेको र सो बाहेकका अन्द्य विषयमा विधावयकाले कानून 
बनाई सेिाका शताहरुमा आिश्यक सिंशोधन पररमाजान गना ननषधे गरेको देशखन आएन। 
ऐनको पररच् ेद ८ को सेिाको सरुक्षा भन्ने पररच् ेद शीषाक अन्द्तगात रहेको अन्द्य दफाको 
व्यिस्थाले ननजामती कमाचारीका सेिाका अन्द्य शताहरुको सिंरक्षण गरेको रहे  वक भनी हेदाा 
उक्त पररच् ेद अन्द्तगात दफा ५६ मा ननजामती कमाचारीलाई सफाईको सबतु ददने मनानसब 
मावफकको मौका नददई सेिाबाट नहटाइने भन्ने र दफा ५७ मा ननजामती कमाचारीले 
आफनो ओहोदाको कताव्य पालन सम्िी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्द्धमा ननज उपर 
तोवकएको रीत नपरु् याई मदु्दा नचलाइने भन्ने रािधान रहेको देशखाँदा ऐनले सिंरक्षण गरेको 

                                                           
21 नेपालको सिंविधान, धारा २८५ 
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सेिाका शताहरु सो हदसम्म मार सीनमत रहेको देशखयो। दफा ५६ र ५७ को कानूनी 
व्यिस्थाले ननजामती सेिाको स्िरुप िा सिंरचनाका सम्बन्द्धमा कानून बनाउने विषयमा 
व्यिस्थावपकालाई पररसीमन गरेको िा खास विषयमा ननदेश गरेको देशखन आउाँदैन। 
जहााँसम्म दफा ५८ मा रयकु्त अन्द्य सवुिधा सम्बन्द्धी सेिाका शता भन्ने उल्लेख  , सो 
िाकयािंशले सरुिा समेतका अन्द्य सेिाका शताहरुलाई समेटने हो वक भनी हेदाा उक्त 
िाकयािंशको अथा सो दफाले नामाकरण सवहत सिंरक्षण गरेका मखु्य विषय १.तलब २.उपदान 
र ३.ननितृ्तभरण भन्ने शव्दका सन्द्दभामा एवकन गनुापने हनु आउाँ । उक्त दफामा रयकु्त 
तलि, उपदान र ननिशृत्तभरण तीनै शव्दहरुको फरक अथा, रभाि र पररणाम हनेु भएतापनन 
सबै शब्द कमाचारीले पाउने सनुबधासाँग सम्बशन्द्धत देशखन्द् न।् सो दफामा रयकु्त अन्द्य 
सवुिधा सम्बन्द्धी सेिाका शताहरु भन्ने िाकयािंशलाई सो िाकयमा रयकु्त अन्द्य शब्दहरुबाट 
अलग गरी हेदाा ननजामती कमाचारीले राप्त गना सकने जनुसकैु सवुिधा र सेिाका शताहरुलाई 
बिुाउन सकने देशखए तापनन कुनै कानूनमा रयकु्त सामान्द्याथी शब्दहरुको अथा गदाा सो 
िाकयािंश भन्द्दा अगानड रयोग भएका शब्दहरुको अथासाँग स्िरैकयता िा सामञ्जस्य हनेु गरी 
गनुापने हनु आउाँ । कानूनको कुनै रािधानको ब्याख्या गदाा कुनै िाकयमा अगानडका 
शब्दहरुबाट विशेष अथाबोध हनु्द्  र प ानड सामान्द्य अथाबोध हनेु शब्दको रयोग भएको 
रहे  भने प ानडको शब्दको समेत अगानडका शब्दहरुसाँग सामाञ्जस्य हनेु गरी विशेष अथा 
आउने ब्याख्या गनुाप ा भन्ने कानून ब्याख्याको एक महत्प्िपूणा ननयम हो। यसलाई 
ब्याख्याको  Rules of Ejusdem Generis22 भन्ने गररन्द् । ब्याख्याको यो ननयमले कुनै कानूनी 
रािधानमा भएका अगानडका शब्दलहरमा कुनै खास वकनसमको अथा ददने शब्दहरु रयोग 

                                                           
22 A.Missouri Supreme Court ले State v. Eckhardt, 232 Mo.49, 53,133 S.W. 321, 322 (1910) को मदु्दामा Ejusdem 

Generis लाई यसरी व्याख्या गरेको पाईन्द्  “where general words follow the enumeration of a particular 

classes of person or things, the general words will be construed as applicable only to person or things of 

the same general nature or class as those enumerated”.  

     B.यसैगरी Supreme Court of India  ले Amarchand Chakraborty v. Collector of Excise, Govt of Tripura  AIR1972  

SC1863 को मदु्दामा Ejusdem Generis rule  का पााँच आधारभतू पूिािस्था ननधाारण गरेको   जनु यस रकार  ः  
a. the statute must contains enumeration of specific words, 

b. the subjects of the enumeration constitute class or category, 

c. The class or category is not exhausted by the enumeration,  

d. the general term follows the enumeration and,  

e. There is no indication of different legislative intent. 

  C. See also Walter M.Clark, The Doctrine of Ejusdem Generis in Missouri, Washington University Law  Review, 

vol 1952,Iss 2 at pp.250-251, 

https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3632&context=law_lawreview.  

 

https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3632&context=law_lawreview
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भएको   भने सो प ानड रयकु्त शब्दको अगानडका शब्दहरुको भन्द्दा फरक अथा आउनेगरी 
ब्याख्या गनुा हुिं दैन भन्ने मान्द्यता राखेको हनु्द् ।  

ब्याख्याको उशल्लशखत ननयमका आधारमा ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ५८ 
को ब्याख्या गदाा सो दफामा रयकु्त तलब, उपदान र ननितृ्तभरण तीनिटै शब्दले मौदरक 
सनुबधालाई जनाइराखेको देशखएको हुाँदा उशल्लशखत शब्दलहरको अन्द्त्प्यमा रहेको अन्द्य सवुिधा 
सम्बन्द्धी सेिाका शता भन्ने िाकयािंश पनन मौदरक सवुिधा सम्बन्द्धी सेिाका शताहरुलाई मार 
इवङ्गत गरेको हो भन्ने ननश्कषामा पगु्नपुने देशखन्द् । उक्त दफामा अन्द्तननावहत व्यिस्थाले 
कानून बनाउाँदा कमाचारीहरुले खाइपाई आएको सेिा सवुिधामा मकाा नपने गरी बनाउन ुपने 
भन्ने सेिा विनधशास्त्रको एक आधारभतू मान्द्यतालाई आत्प्मसात गरेको देशखन्द् । यस 
मान्द्यतालाई अत्प्यानधक विस्तार गरी कुनैपनन विषयमा साविकमा रहेको कानूनी व्यिस्थामा 
कमाचारीलाई असर पने गरी कानून बनाउन हुाँदैन भनी व्याख्या गररएमा ननजामती सेिा 
सम्बन्द्धी सम्पूणा कानूनी व्यिस्था नै ननजामती सेिाका शताहरुको सिंरक्षणसम्बन्द्धी कानूनी 
व्यिस्था भएकाले ननजामती सेिा ऐन ननयममा कुनै पनन सिंशोधन गना ननमल्ने भनी 
व्यिस्थावपकाको विधावयकी अनधकार नै सिंकुशचत हनेु गरी व्याख्या गनुा पने हनु्द् , जनु 
सिंविधान तथा कानूनको भािना विपररत र अब्यिहाररक समेत हनु आउाँ ।  

यस अदालतले ननजामती सेिा ऐन,२०४९ को दफा ५८ ले रदान गरेको सिंरक्षणको 
व्याख्या गने क्रममा बढुिाको लानग आिश्यक अिंक रदान गने सम्बन्द्धी कानून सिंशोधन गना 
रोक नलगाएको भनी देहाय बमोशजम व्याख्या गरेको देशखन्द् 23:- 
     “ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा आनथाक सवुिधा तलि, उपदान 

ननिशृत्तभरण आदद वकवटएका र यस्तै रकारका अन्द्य आनथाक सवुिधा पररलशक्षत 
 न।्तसथा यस्ता आनथाक सवुिधा सम्बन्द्धी शतामा मार कमाचारीको मन्द्जूरी नलनपुने 
हनु्द् ।सो बाहेक सेिाको गठन पदानधकारको सजृना र समाप्ती आदद रत्प्यक्षरुपले 
सरकारको नीनतमा ननभार गने नीनतगत औशचत्प्यका कुरा िा काममा लगाउने श्री ५ 
को सरकारले उपयकु्त लागकेो व्यिस्था गना पाउने कायाकारीको ससुञ् चालन र 
विकासका लानग आिश्यक व्यिस्था गना पाउने र त्प्यस्तो व्यिस्था सिंविधान, कानूनी 
व्यिस्था र भािना, न्द्याय कानूनका मान्द्य नसद्धान्द्त एििं सामन्द्य समि आदद विपरीत 

                                                           
23 रिुराज थापा वि. श्री ५ को सरकार, मशन्द्रपररषद नसिंहदरिारसमेत  (ने.का.प. २०५३,अङ्क ७,  नन.निं.६२२७) 
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नहनेु गरी ननजामती लगायका सेिा शता सम्िन्द्धमा व्यिस्था गना पाउने नै देशखिंदा 
कमाचारीहरुको सम्बन्द्धमा ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ५८ मा तोवकएको 
र त्प्यस्तै रकृनतका अन्द्य आनथाक सवुिधा बाहेकको पदोन्नतीको सम्बन्द्धमा रासिंनगक 
हनेु जेष्ठता िापतको नम्बर ददने सम्बन्द्धको ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को ननयम 
७९ को व्यिस्था ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ५८ बाशिएको भन्न नमल्ने 
देशखन नआउने”। 
उशल्लशखत नसद्धान्द्त समेतका आधारमा ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले  

ननजामती कमाचारीलाई रनतकुल असर पने गरी सिंशोधन गना नपाइने गरी सिंरक्षण गरेको 
सेिाका शताहरु आधारभतू रुपमा मौदरक िा आनथाक सवुिधाका विषयमा मार सीनमत रहेको 
देशखन आयो। व्यिस्थावपकाले ऐन बनाई िा ऐनले ददएको अनधकार रयोग गरी बनाएका 
ननयमािलीले सो बाहेकका अन्द्य विषयमा ननजामती सेिामा रिेश गदााका बखत कायम रहेका 
सेिाका अन्द्य शताहरु सिंशोधन गरेमा त्प्यसरी सिंशोनधत व्यिस्थाको कायाान्द्ियन गनुा ननजामती 
सेिा ऐन, २०४९ को दफा ५८ रनतकुल हनु जाने भनी अथा गना नमल्ने देशखएन। 

यस सम्बन्द्धमा कमाचारी समायोजनका क्रममा भए गरेका काम कारिाही तथा 
व्यिस्थाहरु हेदाा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (४), (५), 
(६), (७) र (८) मा रदेश र स्थानीय सेिामा समायोजन गदाा कमाचारीको सेिा अिनध र 
शैशक्षक योग्यताका आधारमा तह िदृद्द, तलब बदृद्द तथा ग्रडे थप लगायतका मौदरक तथा 
गैरमौदरक उत्प्ररेणाका रािधानहरु राखेको देशखन्द् । तदनरुुप नै समायोशजत भएका 
कमाचारीहरुको तह तथा तलब र ग्रडे बदृद्द कायम हनेु गरी समायोजन गररएको तथ्यमा 
समेत विबाद  देशखिंदैन। यस बाहेक, ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) मा रदेश िा 
स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएका सरकारी कमाचारीले पाउने उपदान, ननिनृतभरण, 
उपचार खचा र सशित नबदाको रकम सिंिीय ननजामती सेिाको समान तह िा शे्रणीको 
कमाचारीले पाउने सवुिधाभन्द्दा िटी बढी नहनेु र सो रकम नेपाल सरकारले व्यहोने रािधान 
देशखन्द् । दफा १५ को उपदफा (३) मा समायोजन भएका कमाचारीहरुको समायोजन 
हुाँदाका बखत लाग ुरहेको कानून बमोशजमको तलब, उपदान, ननिनृतभरण, उपचार खचा र 
अन्द्य सवुिधा सम्बन्द्धी सेिाका शताहरुमा रनतकूल असर पनेगरी कानून बनाउन पाइने  ैन 
भन्ने तथा दफा १६ को उपदफा (३) मा रदेश िा स्थानीय तहको सेिामा समायोजन भएका 
कमाचारीहरुले सेिा ननितृ हुाँदा पाउने सवुिधा सम्बन्द्धी कानून बनाउाँदा त्प्यस्तो कमाचारी 
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ननयशुक्त हुाँदाको अिस्थामा रहेको कानून बमोशजमको सवुिधामा रनतकुल असर नपने व्यिस्था 
गनुापने भन्ने देशखन आएकाले समायोशजत कमाचारीका हकमा ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को  
दफा ५८ ले सिंरक्षण रदान गरेको तलब तथा अन्द्य सवुिधाका विषयमा कमाचारी समायोजन 
ऐन, २०७५ ले समेत आिश्यक सिंरक्षण रदान गरेकै देशखयो। ननिेदकहरुलाई ननजामती 
सेिा ऐन, २०४९ को  दफा ५८ ले सिंरक्षण रदान गरेको सेिाका शताहरुको सरुक्षा 
रनतकूल हनेु गरी समायोजन गररएको भन्ने देशखन आउाँदैन।  

तथावप रािसेिक कमाचारीका लानग मौदरक उत्प्ररेणाका विषय मार पयााप्त हुाँदैन। 
बढुिा लगायतका िशृत्त विकासको सनुनशश्चतता समेत आिश्यक हनु्द् । सिंिीय व्यिस्थामा 
रशासननक पनुसिंरचना गने सन्द्दभामा गदठत अनधकारसम्पन्न सिंिीय रशासननक पनुःसिंरचना 
सनमनतले पेश गरेको रनतिेदनसाथ सिंलग्न ननजामती सेिाको राविय नीनतमा पनन सिंि, रदेश 
र स्थानीय तीनै तहका सेिामा पूिाानमुानयोग्य िशृत्त विकास पद्धनत सनुनशश्चत गररने उल्लेख 
भएको देशखन्द् । (रस्तावित ननजामती सेिाको राविय नीनत, २०७४ को बुाँदा निं. १३(च)) 
स्थानीय तथा रदेश सेिामा समायोजन भएका कमाचारीका हकमा कमाचारी समायोजन ऐन, 
२०७५ को दफा १४ को उपदफा (२) ले स्थानीय तथा रदेश सेिामा र उपदफा (४) ले 
समायोजन हनुपूुिा िहाल रहेको (हालको सिंिीय सेिाको) सेिा, समूह िा उपसमूहको एक 
शे्रणी िा तह मानथको पदमा आन्द्तररक रनतयोनगता, ज्येष्ठता र कायासम्पादन मूल्यािंकन तथा 
कायाक्षमता मूल्यािंकनद्वारा हनेु बढुिाका लानग उम्मेदिार हनु सकने रािधान राखेबाट रदेश 
िा स्थानीय सेिामा समायोशजत कमाचारीहरुलाई बढुिाको अिसरमा भेदभाि गरेको िा सो 
अिसरबाट िशित गरेको भन्ने देशखन आउाँदैन। वकन्द्त ुरदेश िा स्थानीय तहको सेिामा र 
सिंि अन्द्तगातको सेिामा समेत बढुिाका लानग उम्मेदिार बन्न पाउने दोहोरो अिसर रदान 
गरेको देशखयो। उपदफा (४) मा उपदफा (२) बमोशजम बढुिा पाएको कमाचारीले सो 
उपदफा बमोशजम सिंिीय सेिाको पदमा बढुिामा सहभागी हनु नपाउने भनी पररसीमन गरेको 
नदेशखाँदा  स्थानीय िा रदेश सेिामा एक तह बढुिा पाइसकेको कमाचारी समेत पनुः सिंिीय 
सेिाको पदमा बढुिा पाउन सकने अिस्था देशखाँदा समायोजन भएका कमाचारीहरुको बढुिाको 
दायरालाई कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले सााँिरुो बनाएको देशखएन।  

जहााँसम्म ननिेदकहरुले आफूहरुलाई देशभर सरुिा भै काया गना पाउने अिसर 
नभएको, एकै रदेश िा स्थानीय तहमा मार सीनमत भै काया गनुा पने भनी नलएको ननिेदक 
दािी  , त्प्यस तफा  हेदाा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा (१) 
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ले स्पितः समायोजन भएका कमाचारीलाई रदेश कानूनमा तोवकएको अिनध परुा भएपन  
सम्बशन्द्धत रदेश िा अन्द्तगातका कायाालयहरुमा मार सरुिा गना सवकने र सो बाहेकका अन्द्य 
ननकायमा सरुिा गना नसवकने रािधान राखेको देशखयो। ऐनको उक्त व्यिस्थाबाट सेिारिेश 
गदााका बखत देशभरका जनुसकैु क्षेरमा सरुिा भै कामकाज गना पाउने ननजामती 
कमाचारीको एक महत्प्पूणा सेिा शतामा आधारभतू पररितान आएको तथ्य स्पि हनु आउाँ । 
कमाचारीहरुको सरुिालाई केबल भौगोनलक स्थानान्द्तरणका रुपमा मार नलइन ु उपयकु्त 
हुाँदैन। यसलाई फरक भगूोल र फरक आनथाक, सामाशजक, सािंस्कृनतक पररिेशमा सेिा 
रिाहका क्रममा उत्प्पन्न हनेु नभन्न नभन्न समस्याको पवहचान र ती समस्याको सिंिोधनका लानग 
उपयकु्त दृविकोणको विकास गने अिसरका रुपमा हेररन ुउपयकु्त हनु्द् । यसैकारण कमाचारी 
रशासनमा सरुिालाई समेत िशृत्त विकासको एक आयामको रुपमा हेने गररन्द् । फरक 
पररिेशमा कायासम्पादन गरी हानसल गरेको कायाानभुिले समग्रमा सािाजननक रशासनको 
क्षमता अनभिदृद्द गराउने तथ्यमा दईुमत हनु सकदैन। नेपाल जस्तो भौगोनलक, सामाशजक, 
सािंस्कृनतक विविधतायकु्त समाजमा फरक पररिेशको कायाानभुि राप्त गनासकने गरी सरुिा 
गररने रणालीबाट केबल सािाजननक रशासनको क्षमता अनभिदृद्द हनेु मार नभई यसबाट 
सामाशजक सािंस्कृनतक अन्द्तरिलुनको रकृया समेत सहज हनेु अपेक्षा गना सवकन्द् । तथावप, 
नयााँ सिंविधानको रारम्भसाँगै नेपालराज्यलाई सिंिीय स्िरुपमा पनुसंरचना गररएको र 
सिंविधानको अनसूुचीले सिंिीय र रदेश ननजामती सेिा तथा स्थानीय सेिालाई तत ्तत ्तहको 
अनधकारको सूचीनभर समािेश गरेको देशखाँदा एकातफा  रदेश तथा स्थानीय सेिाका 
कमाचारीहरुको अन्द्तररदेश सरुिाको विषय जवटल बन्न पगुको अिस्था   भने अकोतफा  
कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को पूणा र रभािकारी कायाान्द्ियनका लानग पनन 
अन्द्तररदेश सरुिाका सबै ढोकाहरु बन्द्द गना नमल्ने अिस्था देशखिंदैन। यसथा अन्द्तररदेश 
सरुिा सम्बन्द्धी नीनतगत तथा कानूनी आधार तयार गदाा सिंिैधाननक रािधान तथा 
सिंविधानको भािना र सिंिीयताको ममासमेतको विपररत नहनेु गरी गनुा पनन त्प्यशत्तकै आिश्यक 
हनु्द् । खासगरी समायोजन भै रदेश र स्थानीय तहमा गएका कमाचारीहरुको हकमा 
सम्बशन्द्धत रदेश बाहेकका भौगोनलक क्षेरमा सरुिा हनु नसकने व्यिस्था गदाा ननजहरु सेिा 
रिेश गदाा कायम रहेका ननजामती सेिाका शता सम्बन्द्धी कानूनी व्यिस्थामा सिंकुचन भएको 
अिस्था  । यद्यपी सरुिाको विषय ननजामती सेिा ऐनको दफा ५८ ले सिंरक्षण गरेको 
विषयनभर पदैन। तर यो ननिेदकहरुको िैधाननक अपेक्षाको विषय भने अिश्य हो। यस्ता 
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सरोकारको सिंिोधन गदाा सम्यक (equitable) र न्द्यायोशचत दृविकोण अिलम्िन गना 
आिश्यक देशखन्द् ।  

जहााँसम्म कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा भएको सरुिा सम्बन्द्धी व्यिस्था  , 
यो एक विशेष विधावयकी नीनत अिलम्बन गरी बनेको देशखन आउाँ । यद्यवप हामीले 
आत्प्मसात गरेको सिंिैधाननक व्यिस्था र यसका मलु्य मान्द्यताहरुको पररिेशमा िाशञ् त 
विधावयकी नीनतका सम्बन्द्धमा समेत यस अदालतले आफ्नो दृविकोण राख्न ुयस अदालतको 
सिंिैधाननक दावयत्प्ि अन्द्तगात नै पने भएतापनन कानूनको सिंिैधाननकताको पररक्षणको रश्न 
विद्यमान नरहेको रस्ततु ननिेदनको रोहबाट विधावयकी बदुद्दमत्ता (legislative wisdom) को 
क्षेरनभर रिेश गरी सो कानून बमोशजम भए गरीएका ननणाय तथा काम कारिाहीलाई अन्द्यथा 
गना नमल्ने देशखएन। यस अदालतबाट यसपूिा विनभन्न मदु्दामा ननजामती सेिा सम्बन्द्धी ऐन 
ननयमका विनभन्न रािधानहरुको ब्याख्या गने क्रममा विधावयकी बदुद्दमत्ताको विषय 
न्द्यावयकरुपमा व्यिस्थापन हनेु विषय मान्न ननमल्ने24, ननजामती सेिाका पदहरूको 
ननयशुक्त, बढुिा सरूिा के कसरी गने भन्ने विषय नीनतगत विषय हनेु25 तथा ननजामती सेिाको 
गठन, सिालन र ननयमन राज्यले अिलम्बन गरेको नीनत अनरुुप हनेु26 भन्ने लगायतका 
नसद्धान्द्त रनतपादन गरी विधावयकी िवुद्धमत्ताको क्षेरमा अदालतले रिेश गना नहनेु दृविकोण 
अिलम्बन गरेको27 समेत देशखन आएकाले उशल्लशखत नसद्धान्द्तहरु समेतको आलोकमा 

                                                           
24

 ननिेदक यादिरसाद थपनलया वि. रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालय, नसिंहदरबार, काठमाडौंसमेत न.े का. प. २०७२, अङ्क ६, 
नन. निं. ९४११ “ननजामती सेिालाई कस्तो बनाउन,े यसको सिंगठनात्प्मक स्िरूप कस्तो हनु,े पदसोपानको सिंरचना कुन रकारको राख् न,े 

ननजामती कमाचारीको ननयशुक्त, बढुिा र बखाासीका मापदण्ड के कस्तो आधारबाट ननधाारण गने,  सेिाका सता र सवुिधाहरू के कस्तो 
रदान गने भने्न विषयहरू कमाचारी रशासनको क्षेरमा विकनसत मान्द्यता, नसद्धान्द्त र रचलनलाई ध्यान ददई देशको अिस्था र 
आिश्यकताअनरुूप राज्यले अशख्तयार गने नीनतमा भर पने विषय भएको हुाँदा न्द्यावयकरूपमा व्यिस्थापन हनुे विषय मान्न ननमल्ने”। 

25 ननिेदक देिीरसाद दाहाल वि. रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालय, नसिंहदरबार, काठमाडौंसमेत (ने.का.प. २०७१, अङ्क ५, नन.निं. 
९१५४) “ननजामती सेिाका पदहरूको ननयशुक्त, बढुिा सरूिा के कसरी गने भने्न समग्र व्यिस्था राज्यले ननजामती सेिाको सिालन र 
व्यिस्थापन गने नसलनसलामा समय समयमा अिलम्बन गने नीनतमा भरपने विषय भएको हुाँदा ननिेदकले माग गरेको रस्ततु विषय 
नीनतगत विषय होइन भनी मान्न ननमल्ने” । 

26 ननिेदक दयाराम पाण्डे वि. रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालयसमेत (न.ेका.प. २०६९, अङ्क १०, नन. निं. ८८९६) “राज्यले 
अिलम्बन गरेको नीनतअनरुूप ननजामती सेिाको गठन, सिालन र ननयमन गना विधावयकाद्वारा ननमााण गररएको कानून स्पि रूपमा 
सिंविधानको भािना र ममा विपरीत नभएसम्म अदालतले बदर गनुा उशचत र सिंविधानसम्मत हनु नसकने”। 

27 अनधिक्ता रविणकुमार काकी वि. सिंसद सशचिालय नसिंहदरबार काठमाडौंसमेत (ने.का.प.२०५७,अङ्क ३, नन.निं. ६८६८) “सिंविधानले 
विधावयकालाई रदान गरेको सिंिैधाननक अशख्तयारी नभर रवह विधावयकाले एउटा ननशश्चत विधावयकी नीनत िा नसद्धान्द्त बनाई त्प्यसलाई 
कायाान्द्ियन गना, कानून ननमााण गने काया विधावयकाको क्षेरानधकार नभरको विषय देशखन्द् ।विधावयकाले कानून ननमााण गदाा अिलम्बन 
गरेको नीनत िा नसद्धान्द्त स्पिरुपमा सिंविधानका अक्षर एििं भािनाको विपररत नदेशखए सम्म िा यशुक्तयकु्तता िा वििेकशशलताको सीमा 
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कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को रािधान बमोशजम गररएको समायोजनको ननणाय तथा 
काम कारिाहीबाट ननिेदकहरु िशृत्त विकासको अिसरबाट िशित भएको अिस्था देशखन 
आएन।  

ननिेदकहरुले आफूहरुले कमाचारी समायोजन रयोजनका लानग गरेको ननिेदनमा 
सिंिलाई नै पवहलो राथनमकतामा राखेकोमा रत्प्यथी ननकायले समायोजन गदाा समान 
अिस्थाका अन्द्य कनतपय कमाचारीहरुलाई सिंिको दरबन्द्दीमा समायोजन गरी आफूहरुलाई 
असमान र भेदभािपूणा तररकाले रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेबाट सिंविधानरदत्त 
समानताको हकको उल्लिंिन भएको भन्ने दाबी समेत गरेको पाईयो। त्प्यसतफा  विचार गदाा 
नेपालको सिंविधानको धारा १८ द्वारा रदत्त समानताको हक के कस्तो रकृनतको हक हो र 
समायोजन ननणायबाट ननजहरुको सिंविधान रदत्त समानताको हकमा आिात पगुेको हो िा 
होइन भन्ने एवकन गनुापने हनु आउाँ ।सिंविधानको धारा १८ को उपधारा (१) मा “सबै 
नागररक कानूनको दृविमा समान हनेु न।् कसैलाई पनन कानूनको समान सिंरक्षणबाट िशित 
गररने  ैन” भन्ने उल्लेख भएको देशखन्द् । उक्त उपधारामा अनभव्यक्त समानताको हक28को 
मखु्यतः दईुिटा आयाम29 देशखन्द् । उपधारा (१) मा रयकु्त सबै नागररक कानूनको दृविमा 
                                                                                                                                                                                           

(Reasonability Test) नभर रहेसम्म त्प्यस्तो नीनतमा अदालतले सिंविधानद्वारा ननदेश भए बमोशजम कानून ननमााण रयोग गररएको 
विधावयकी वििेक (Legislative wisdom) का सम्बन्द्धमा अन्द्यथा भन्न नसवकने ...”। 

28 Nicholas Capaldi ले समानताको व्याख्या यसरी गरेका  न;् “Equality is both a descriptive concept and a normative 

concept. As a descriptive concept, equality is, by definition, an adjectival relation between entities that are 

identical in some specific respect. No two entities can be identical in all respects, for then they would not be 

two entities but the same entity. The equality may be one of quantity or quality. Equality may be predicated 

of things, persons, or social entities such as institutions, groups, and so on. Equality is also a normative 

concept. As a normative concept, equality is the notion that there is some special respect in which all human 

beings are in fact equal (descriptive) but that this factual equality requires that we treat them in a special 

way. Special treatment may mean ensuring identical treatment, or it may mean differential treatment to 

restore them to or to aid them in reaching or realizing the specific factual state”. हेन ुाहोस ्Nicholas Capaldi, The 

Meaning of Equality, Hoover Press, Rev.1, p.1 at, https://www.hoover.org/.  

29 Po-Jen ले Four Models of Equality भने्न आफ्नो लेखमा समान्द्ताका दईु मखु्य आयमलाई यसरी शचरण गरेको पाईन्द्  “... Legal 

scholars today speak of two main ways in which a constitutional guarantee of equality may be understood. The 

formal model of equality requires the state to treat persons who are alike in a similar fashion. This principle of 

equality does not demand all persons be treated identically, but rather allows differential treatment when all sharing 

the relevant differentiating characteristics are treated the same way. The formal principle, however, does not provide 

a framework that could help decide what characteristics are relevant in this constitutional calculus, i.e., what 

appropriate criteria of relevance may be legislatively determined.  

    Second, the substantive model of equality, by attempting to identify prohibited bases of discrimination, shoulders 

the task of elaborating the relevance criteria. Judicial understanding of the constitutional mandate of equality, 

however, has not been homogeneous. The cases cannot be aptly categorized under either of the two principles of 

equality; instead, the cases lie on a continuum between the two categorical extremes of formalism and 

substantivizes. In fact, a survey of the constitutional practices of Malaysia, Singapore, India, the United States, 

South Africa, and Canada reveals four approaches to equality. 

https://www.hoover.org/
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समान हनेु न30 भन्ने पवहलो िाकयािंशले कानूनको अगानड समानताको रत्प्याभनूत ददएको   
भने कसैलाई पनन कानूनको समान सिंरक्षणबाट िशित गररने  ैन भन्ने दोस्रो िाकयािंशले 
कानूनको समान सिंरक्षणलाई सनुनशश्चत गरेको  । राज्यका काम कारिाहीमा सिंविधान रदत्त 
समानताको हकको पालना र रयोगका सम्बन्द्धमा यस अदालतले विनभन्न मदु्दामा विषम 
व्याख्या स्पि विनधशास्त्रको विकास गरेको  ।त्प्यसरी गररएको व्याख्याको मखु्य ननष्कषा 
समानता ननरपेक्ष (absolute) हनु सकदैन। समानताको रयोग समान अिस्थामा रहेकाहरू 
बीच समान व्यिहार गररनपुने भन्ने अथामा अिलम्बन गररएको हो31। असमानहरुबीच 
गररएको समान ब्यिहारबाट पररणाममा समानता हनु सकदैन। यसै कारण फरक अिस्थामा 
रहेका व्यशक्तहरुबीच यशुक्तसिंगत िगीकरणका आधारमा फरक व्यिहार गररनपुरने् मान्द्यता 
(theory of classification) लाई सिंिैधाननक विनधशास्त्रमा समानताको हक अनकूुल भनी 
स्िीकार गररएको हनु्द् । कानूनद्वारा यशुक्तसिंगत िगीकरण गना सवकने कुरालाई नेपालमा पनन 
स्िीकार गरेको पाइन्द्  । यस्तो िगीकरण के उद्देश्य राप्त गनाका लानग गररएको हो र के 
कुन आधारमा बनगाकरण गररएको   भन्ने जो कोहीले बझु्नसकने न्द्यायोशचत र बोधगम्य 
(intelligible defferentia) हनु ुआिश्यक हनु्द् । साथै यसरी गररएको िगीकरणको हानसल 
गना खोशजएको उद्देश्यसाँग साथाक र वििेकपरक सम्बन्द्ध (rational nexus) समेत कायम 

                                                                                                                                                                                           
    First, at one end of the constitutional spectrum is the formal model of equality, which requires similar treatment for 

all persons who are similarly situated. Second, a corollary of the formal principle is the rational connection model. 

This model does not merely require all persons sharing the same characteristic to be treated equally. Rather, this 

model goes further, providing that a piece of legislation would be deemed arbitrary if the legislative grounds do not 

have a rational connection to the object sought to be achieved by the law in question.” हेन ुाहोस;् 

   (Po-Jen Yap, Four Models of Equality, 27 Loy. L.A.Int’l & Comp.L.Rev.63 (2005), pp.63-64, 

https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1579&context=ilr . 
30 The notion of equality before the law maintains that laws should apply equally to all citizens: simply put, no one is 

above the law. This idea which is also one of the meanings of the amorphous term “rule of law “ is a mainstay of 

many current constitutions and is widely viewed as a central tenet of a fair and just legal system. हेन ुाहोस ्Daron 

Acemoglu & Alexander Wolitzky, A Theory of Equality Before the Law, National Bureau of Economic Research, 

2018, p-1, http://www.nber.org/papers/w24681 .    
31 Kent Green Walt ले How empty Is the Idea of Equality भने्न आफ्नो जनाल मा समानता को आधारभतू धारणालाई   यसरी 
व्याख्या गरेको पाईन्द् ; “... the basic idea of equality is the notion that “people who are alike should be treated 

alike” a correlative of that notion is that “people who are unlike should be treated unlike” to decide who 

should be considered alike for any particular purpose, a person or an organization must make a moral 

judgment about which characteristics are relevant. “To say that people are morally alike is therefore to 

articulate a moral standard of treatment- a standard of rule specifying certain treatment for certain people 

by reference to which they are, and thus are to be treated, alike…What counts are standards one uses to 

decide which people are alike and what treatment is appropriate; these standards are based on the rights that 

people have. Equality, therefore, is simply derivative from the rights that people have in a moral, or legal 

order”. हेन ुाहोस ् Kent Greena Walt, How Empty Is the Idea of Equality, vol.83,No.5, Columbia Law Review 

Association,Inc.,(1983), p.1167, https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/82/.  

https://digitalcommons.lmu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1579&context=ilr
http://www.nber.org/papers/w24681
https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/82/
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हनुपु ा32। यदद त्प्यस्तो सम्बन्द्ध स्थावपत हनु सकदैन िा बनगाकरणका आधारहरु न्द्यायोशचत 
 ैनन ् भने त्प्यस्तो कानून सिंविधानसाँग बाशिएको आधारमा अमान्द्य र बदर हनु सक । 
िगीकरण गने कानून र यसको रयोग स्िच् , ननष्पक्ष,  उशचत र तका सम्मत ढिंगले गररनपुने 
हनु्द् , स्िेच् ाचारी ढिंगले रयोग गररन ुहुाँदैन ।  
अब रस्ततु मदु्दामा ननिेदकहरुलाई असमान र भेदभािपूणा तररकाले रदेश र स्थानीय 

तहमा समायोजन गररएको हो िा होइन भन्नेतफा  हेदाा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को 
दफा ८ को उपदफा (१) मा सरकारी कमाचारीलाई सिंिको पदमा समायोजन गदाा देहायको 
आधारमा कमाचारीले ददएको ननिेदनमा उशल्लशखत राथनमकताक्रम बमोशजम गररने राबधान 
रहेको देशखन्द् ः 

(क) कायारत पदको ज्येष्ठता 
(ख) कायारत पदभन्द्दा तल्लो शे्रणी िा तहको पदको ज्येष्ठता 
(ग) उमेरको ज्येष्ठता 
उशल्लशखत कानूनी व्यिस्था हेदाा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले सिंिको सेिामा 

समायोजन गने मखु्य आधार कमाचारीको ज्येष्ठतालाई नलएको पाइन्द् । ऐनमा ज्येष्ठताको 
पररभाषा िा ज्येष्ठताको गणना सम्बन्द्धी विस्ततृ व्यिस्था गरेको नदेशखए तापनन ननजामती 
कमाचारीहरुको  सेिा शता सम्बन्द्धी कानूनका रुपमा रहेको ननजामती सेिा ऐन,२०४९ ले 
बढुिा लगायतका विषयमा ज्येष्ठतालाई रमूख आधार बनाएको र ज्येष्ठता मापनको विनध 
समेत तय गरेको देशखाँदा ज्येष्ठताका आधारमा समायोजन गररने भन्ने कानूनी व्यिस्था 
िैज्ञाननक, न्द्यायोशचत र तका सिंगत  ैन भन्न सवकने अिस्था देशखिंदैन।  

यस अदालतबाट ननिेदक रोशन खनाल वि. परराि मन्द्रालयसमेत भएको उत्प्रषेण 
परमादेश ननिेदन33 मा ज्येष्ठतालाई केिल कमाचारी ननयशुक्तको नमनतक्रमका रुपमा मार 
                                                           

32 Supreme Court of India ले Budhan Choudhry And Other v. The State Of Bihar , 1955 AIR 191, 1955 SCR (1)1045 

को मदु्दामा अनमुनतयोग्य िगीकरणको परीक्षा पास गना दईु सताहरू पूरा गनुापने बारे यसरी व्याख्या गरेको पाईन्द्  “ It is well-

settled that while Article 14 of the Constitution forbids class legislation, it does not forbid reasonable 

classification for the purposes of legislation.  In order, however, to pass the test of permissible classification 

two conditions must be fulfilled, namely, (i) the classification must be founded on an intelligible differentia 

which distinguishes persons or things that are grouped together from others left out of the group; and, (ii) 

that differentia must have a rational relation to the object sought to be achieved by the statute in question. 

The classification may be founded on different bases; namely geographical, or according to objects or 

occupations or the like.  What is necessary is that there must be nexus between the basis of classification and 

the object of the Act under consideration.” 

33 ने.का.प. २०६९, अिंक ६, नन.निं. ८८४७ 
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ननलई कमाचारी मूल्यािंकनको समेत एक महत्प्िपूणा आधारका रुपमा स्िीकार गररएको 
समेतबाट ननजामती सेिा लगायत कमाचारीतन्द्रमा ज्येष्ठताको विशेष महत्प्ि रहेको कुरा 
बोधगम्य  ।  यस्तै निराज नसलिाल वि. नेपाल सरकार रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद् 
कायाालयसमेत मदु्दामा34 “ज्येष्ठता” भन्ने शब्दलाई िररष्ठता भन्ने अथामा पनन बझु्न ुपने हनु्द् । 
उपलब्ध सम्भाव्य उम्मेदिारहरु मध्ये को जेष्ठ िा िररष्ठ हो भन्ने कुरा अनभलेखबाट सहज 
रुपमा यवकन गना सवकने कुरा हो। स्थावपत तथ्यबाट नै रि देशखने िररष्ठताको ननरुपण गना 
अन्द्य आधार, कारण िा तका को सहारा नलई रहन ु पने आिश्यकता रहाँदैन भनी जेष्ठताको 
व्याख्या गरी नसद्धान्द्त रनतपादन भएको देशखन्द् । उशल्लशखत नशजर नसद्धान्द्तका अनतररक्त 
जेष्ठता सम्बन्द्धी उशल्लशखत कानूनी व्यिस्था कुनै खास व्यशक्त िा िगालाई लशक्षत गरी कसैले 
अनशुचत लाभ पाउने िा कसैलाई मकाा पने गरी ल्याइएको भन्ने ननिेदन शजवकर रहेको 
अिस्था समेत  ैन। यस अिस्थामा ननजामती कमाचारीले आफू कायारत पद िा सो भन्द्दा 
तल्लो पदमा सेिा गरेको अिनधलाई समेत गणना हनेु गरी ज्येष्ठताका आधारमा सिंिमा 
िनगाकरण गररने कानूनी व्यिस्था एिम ् तदनरुुप रत्प्यथी मन्द्रालयबाट गररएको कमाचारी 
समायोजनको ननणाय र काम कारिाईलाई अनशुचत र भेदभािपूणा भन्न नमल्ने अिस्था 
देशखएन। ननिेदकहरुले ऐनले तोकेको आधारको पालना नभएको भन्ने दाबी ननिेदनमा नलन 
सकेको नदेशखएको अिस्थामा समायोजन रयोजनका लानग ऐनले तोके बमोशजम नै 
ज्येष्ठतालाई आधार नलई गररएको समायोजन सम्बन्द्धी कारिाही तथा ननणाय तका सिंगत र 
न्द्यायोशचत  ैन भन्न नमलेन।  

०७८-WO-००२३ ननिेदक ईश्वरनाथ पकिााँ समेतको ररट ननिेदनमा ननिेदकहरुले 
समायोजन ऐन अनसुार सेिा सिालन गने ननकायले मार समायोजन गनासकनेमा आफूहरुलाई 
सो कानूनी व्यिस्था विपररत रत्प्यथी सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयले 
समायोजनको ननणाय गरेको र उक्त मन्द्रालय आफू कायारत सेिा समूहको सेिा सिालत गने 
मन्द्रालय नभएकाले समायोजनको ननणाय बदर हनुपुने भनी माग गरेको देशखन्द् । त्प्यसतफा  
विचार गदाा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा दफा ७ को उपदफा (१) मा “दफा 
३ बमोशजमको सङ्गठन सिंरचना र दरबन्द्दीमा दफा ५ बमोशजम रकाशशत सूचना अनसुार 
परेको ननिेदन समेतको आधारमा सिंि, रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन सिंरचना तथा 

                                                           
34 ने.का.प. २०७३, अिंक १२, नन.निं. ९७२३ 
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दरबन्द्दीमा सेिा सिालन गने ननकायले दफा ८ मा उशल्लशखत आधारमा सिंि, रदेश र 
स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गने ” भन्ने र ऐ उपदफा (८) मा “सरकारी सेिाका 
कमाचारीहरुलाई समायोजन गदाा राजपरावङ्कत रथम शे्रणी िा सो सरह र सो भन्द्दा मानथका 
पदमा नेपाल सरकारले तथा अन्द्य पदमा सम्बशन्द्धत सेिा सिालन गने ननकायले समायोजन 
गने ” भन्ने व्यिस्था देशखन आएको र ननिेदकहरु राजपरावङ्कत रथम शे्रणीभन्द्दा मनुनका 
कमाचारी देशखाँदा ननजहरुको समायोजन सम्बशन्द्धत सेिा सिालन गने ननकायबाट हनुपुने 
तथ्यमा वििाद भएन।  सोही ऐनको दफा २ ( ) ले सेिा सिालन गने ननकाय भन्नाले 
रचनलत कानून बमोशजम सेिा समूह िा उपसमूह सिालन गने मन्द्रालय िा ननकाय 
सम्िनपु ा भनी पररभाषा गरेको देशखन्द् । ननजामती सेिामा विनभन्न सेिा समूह िा उपसमूह 
रहेका र ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा ननजामती सेिा ननयमािली, २०५० अनसुार ती 
सेिा समूह िा उपसमूह सिालन गने मन्द्रालय िा ननकाय समेत फरक फरक देशखदा 
ननिेदक लगायतका कमाचारीहरुको समायोजन तदनरुुपका ननकायबाट हनुपुने देशखन 
आउाँ । तथावप, कमाचारी समायोजन ऐन,२०७५ को कमाचारी समामायोजन व्यिस्थापन 
सम्बन्द्धी समग्र व्यिस्थालाई हेदाा समायोजन सम्बन्द्धी काम कारिाही र ननणाय अन्द्तरननकाय 
समन्द्ियका आधारमा गररनपुने रकृनतको देशखन आउाँ । जसअनसुार ऐनको दफा ३ मा 
समायोजन रयोजनका लानग सि, रदेश र स्थानीय तहमा आिश्यक पने सङ्गठन सिंरचना र 
कमाचारी दरबन्द्दी स्िीकृत गनाका लानग नसफाररश गना सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन 
मन्द्रालयको सशचिको सिंयोजकत्प्िमा सम्बशन्द्धत मन्द्रालयको सहसशचि समेत सदस्य रहेको 
सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिंरक्षण सनमनत रहने रािधान देशखयो। ऐनमा भएको सम्बशन्द्धत 
मन्द्रालयको सहसशचिले सेिा समूह सिालन गने मन्द्रालय िा ननकायको रनतनननधत्प्ि गने 
देशखन्द् । यसैगरी समायोजनको रयोजनका लानग ननिेदन माग गरेको सूचना रकाशन 
भएपश्चात ्सरकारी सेिाका कमाचारीहरुले सेिा सिालन गने ननकायमा नै ननिेदन ददन सवकने 
रािधान देशखाँदा समायोजन सम्बन्द्धी रारशम्भक काम सम्बशन्द्धत मन्द्रालयबाटै भएको देशखन 
आउाँ । रत्प्यथी मन्द्रालयबाट राप्त नलशखत जिाफ तथा नमनसल सिंलग्न नमनत 
२०७५।१२।१४ को सो मन्द्रालयको रसे विज्ञप्ती हेदाा कमाचारी समायोजन गदाा कम््यटुर 
रविनधमा आधाररत कमाचारी समायोजन रणाली (Software) विकास गरी सो माफा त नै 
आिेदन सिंकलन, सबै सेिा, समूह, शे्रणी/तह र पदका कमाचारीहरुको ज्येष्ठताको सूची 
ननधाारण र कमाचारीको राथनमकताक्रम ननधाारण जस्ता काया गररएको भन्ने देशखन आउाँदा 
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समायोजन रवक्रयाका आधारभतू राविनधक कायाहरु सफ्टियेर रणालीबाट ननधाारण गरेको 
देशखयो। यसका लानग समेत सम्बशन्द्धत सेिा सिालन गने मन्द्रालयको रनतनननध समेत रहने 
गरी सनमनत गठन गरीएको भन्ने उक्त विज्ञप्तीबाट देशखन आउाँ ।  

कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १७ मा सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य 
रशासन मन्द्रीको सिंयोजकत्प्िमा कमाचारी समायोजन सम्बन्द्धी कायाको अनगुमन गने, 
अन्द्तरननकाय समन्द्िय गने र आिश्यकता अनसुार ननदेशन ददन ननदेशन तथा समन्द्िय 
सनमनतको गठन हनेु व्यिस्था भएकोमा उक्त सनमनतमा पनन सेिा सिालन गने ननकायको 
सशचि सदस्य रहेको देशखन्द् । मन्द्रालयको रसे विज्ञप्तीबाट समायोजनका क्रममा उक्त 
सनमनतको पााँच पटक बैठक बसेको भन्ने पनन देशखन आउाँ । यसैगरी सोही ऐनको दफा 
१८ बमोशजमको कमाचारी समायोजनको कायामा सहजीकरण गने सनमनतमा पनन सेिा सिालन 
गने ननकायको सशचि सदस्य रहेको देशखाँदा समायोजन सम्बन्द्धी सम्पूणा रवक्रया सेिा समूह 
सिालन गने मन्द्रालय िा ननकाय समेतको सिंलग्नतामा बनेको सिंयन्द्रबाट भए गरेको देशखन 
आउाँ । ननिेदकहरुलाई समायोजन सम्बन्द्धी ननणाय तथा पराचार समेत सेिा सिालन गने 
मन्द्रालयबाट भैरहेको अिस्था  । यस शस्थनतमा रत्प्यथी मध्येको सिंिीय मानमला तथा 
सामान्द्य रशासन मन्द्रालयले ऐनले रदान गरेको क्षेरानधकारभन्द्दा बावहर गै सेिा सिालन 
गने मन्द्रालय िा ननकायले गनुा पने ननणाय गरेको भन्ने देशखन आएन। अवपत,ु ननजामती सेिा 
ऐन, २०४९ को दफा ३ अनसुार ननजामती सेिाको सिालन र व्यिस्थापन सम्बन्द्धी काया 
गने केन्द्रीय ननकायका रुपमा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय रहेको अिस्था हुाँदा सो मन्द्रालयले 
ननजामती सेिा सिालनको केन्द्रीय ननकायका रुपमा ननिााह गनुापने शजम्मेिारी परुा गनुापने 
देशखन आउाँ । 

यस बाहेक नेपाल सरकारको काया विभाजन ननयमािली, २०७४ को ननयम १८ को 
उपननयम (१५) मा “सिंिीय ननजामती सेिा र अन्द्य सिंिीय सरकारी सेिाहरुको व्यिस्थापन 
सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन र अन्द्तररदेश कमाचारी समन्द्िय एिंि व्यिस्थापन” 
सोही मन्द्रालयको कायाक्षेरनभर पने देशखयो। उक्त ननयमािली ऐनले ददएको रत्प्यायोशजत 
अनधकार अन्द्तगात जारी भएको नभई नेपालको सिंविधानको धारा ८२ को उपधारा (१) 
बमोशजम जारी भएको र  उपधारा (२) ले सो ननयमािलीको पालना भयो िा भएन भन्ने रश्न 
कुनै अदालतमा उठाउन नसवकने गरी सिंिैधाननक सिंरक्षण रदान गरेको समेत सन्द्दभामा 
उशल्लशखत ननयमािली तथा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ र ननजामती सेिा ऐन,२०४९ 
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समेतका रािधानहरुको रोहमा रत्प्यथी सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयबाट 
सरकारी सेिाका कमाचारीहरुका सम्बन्द्धमा समायोजन सम्बन्द्धी काम कारिाही र ननणाय गना 
नसकने भन्ने देशखएन। 

ररट निं. ०७८-WF-००१९ शखमलाल िलीसमेत लगायतका ररट ननििेदनमा 
ननिेदकहरुलाई खारेज भैसकेको कमाचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोशजम 
समायोजनको ननणाय गररएकाले त्प्यस्तो ननणायले कानूनी मान्द्यता पाउन नसकने भन्ने समेत 
ननिेदन दाबी रहेको देशखन्द् । कमाचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ नमनत 
२०७५।८।२३ मा जारी भै नमनत २०७५।११।१० मा जारी भएको कमाचारी समायोजन 
ऐन, २०७५ द्वारा रनतस्थावपत भएको पाइन्द् । नमनत २०७५।११।१५ लगायतका 
अध्यादेश खारेज भैसकेको नमनतमा गररएको ननिेदकहरुको समायोजनको ननणायमा नमनत 
२०७५।११।१० मा नै खारेज भैसकेको ऐनको उल्लेखन हनु ु ननणायकतााबाट मनुानसि 
होनसयारी नअपनाई लापिााही हनु गएको तथ्यमा वििाद भएन। शजम्मेिार ननकायबाट हनेु 
काम कारिाहीमा यस रकारको रटुीको अपेक्षा गररएको हुाँदैन। तथावप, ननणायमा हनेु 
लापिााही िा हेलचक्र्याईबाट हनेु तथ्यगत रटुी र कानूनी व्यिस्थाको उल्लिंिन न्द्यावयक 
पनुरािलोकनको सन्द्दभामा दईु पथृक अिस्था हनु।् कानूनी व्यिस्थाको उल्लिंिनबाट 
ननणायको िैधतामा गम्भीर रश्न उठ्  र त्प्यस्तो अिस्थामा सो ननणाय बदरको लानग पयााप्त 
आधार बन्न जान्द् । तर लापिााह िा हेलचक्र्याई िा सोबाट हनु गएको तथ्यगत रटुी 
आफैमा ननणाय बदरको लानग आिश्यक आधार नहनु सक । लापरिाहीसाथ गररएको ननणाय 
िा कायाबाट कानूनी िा सिंिैधाननक व्यिस्थाको उलिंिन भएमा िा िाध्यात्प्मकरुपमा पालना 
गनुापने कायाविनधको पालना नभएमा िा राकृनतक न्द्याय नसद्धान्द्तको उलिंिन भएको 
लगायतका ननणायको रकृनत तथा असर रभािका समेतका आधारमा मार ननणाय बदर हनु 
सकने िा नसकने कुराको ननकयोल गनुापने हनु्द् । नमनसलबाट त्प्यस्तो अिस्था नदेशखएको र 
ननणायकतााले िाशञ् त होनसयारीसाथ ननणाय गदाा समेत ननणाय िा सो को पररणाम फरक पना 
सकने अिस्था नदेशखएको शस्थनतमा राविनधक रुपमा हनु गएका टाइपको सामान्द्य रटुीहरुको 
आधारमा ननणाय बदर गनुापने औशचत्प्य देशखन आउाँदैन।  

रस्ततु मदु्दाका सन्द्दभामा हेदाा कमाचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ का सबै 
व्यिस्थाहरु ह-ुबह ु कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा समेत रहेको देशखन्द् । सो 
अध्यादेश कायम रहेकै समयमा समायोजनको काम कारिाहीको सरुुिात भै समायोजनको 
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सूचना रकाशन गने, अनलाइन फाराम भने लगायतका कनतपय महत्प्िपूणा काम कारिाही र 
ननणाय भए गरेको देशखन्द् । अध्यादेशलाई खारेज गरी जारी भएको कमाचारी समायोजन 
ऐनले समायोजन सम्बन्द्धी काम कारिाही िा ननणायमा अध्यादेशको व्यिस्थाभन्द्दा कुनै 
सारभतू िा कायाविनधगत नभन्नता समेत ल्याएको नदेशखएको अिस्थामा यी ननिेदकहरुको 
हकमा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम नै ननणाय भएको भएतापनन सारतः 
ननणायमा कुनै आधारभतू नभन्नता हनुसकने आधार कारण नदेशखएकाले ननिेदकहरुलाई 
समायोजन गने ननणाय कमाचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोशजम गरी तदनरुुप नै 
पराचार भए गरेको देशखएतापनन सोही आधारमा ननिेदकहरुलाई समायोजन गने सम्बन्द्धी 
रत्प्यथी मन्द्रालयको ननणायलाई कानूनी रवुटपूणा भनी मान्न नमलेन। खारेज भैसकेको 
अध्यादेशको उल्लेखन गररएको ननणाय तथा पराचार सम्बशन्द्धत ननकाय िा अनधकारीबाट 
ननधााररत रशासकीय कायाविनधको अिलम्िन गरी अविलम्ि सच्याउन ुउपयकु्त हनेु देशखयो।   
उशल्लशखत आधार कारण तथा कानूनी व्यिस्था समेतको विश्लषेणबाट ननिेदकहरुलाई 

रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गदाा ननजामती सेिा ऐन, २०४९ तथा कमाचारी 
समायोजन ऐन, २०७५ को रािधान विपररत स्िेच् ाचारी र भेदभािपूणा ढिंगले गररएको भन्ने 
ननिेदन दािी पिुी हनु सकने कुनै आधार देशखन आएन।  

९. अब कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम कमाचारी समायोजन गदाा नेपालको सिंविधानको 
धारा २४३ को उपधारा (६) को खण्ड (ि) बमोशजम लोक सेिा आयोगको परामशा नलनपुने 
हो िा होइन?  भन्ने चौथो रश्नको सम्बन्द्धमा हेदाा, उल्लेशखत ररट ननिेदनहरु मध्ये कनतपय 
ररट ननिेदकको तफा बाट रहन ुभएका विद्वान कानून व्यिसायीहरुले िहसको क्रममा नेपालको 
सिंविधान अनसुार कमाचारीको सिंिबाट रदेश िा स्थानीय तहमा समायोजन गदाा अननिाया 
रुपमा लोक सेिा आयोगको परामशा नलन ु पनेमा त्प्यस्तो परामशा ननलई रदेश र स्थानीय 
तहमा समायोजन गररएकोले समायोजन सम्बन्द्धी ननणाय उक्त सिंिैधाननक व्यिस्था विपररत र 
रवुटपूणा   भनी बहस रस्ततु गनुा भएको अिस्था  । ननजामती सेिाको ननष्पक्षता र 
रभािकाररता कायम गना, योग्यता रणालीलाई अविचनलत कायम राख्न र ननजामती कमाचारीको 
सेिाका शताहरुको सरुक्षा सनुनशश्चत गना समेतका लानग सिंविधानले नै खास अिस्थामा लोक 
सेिा आयोगको परामशा नलन ुपने बाध्यात्प्मक व्यिस्था गरेको देशखन्द् । के कस्तो विषयमा 
लोक सेिा आयोगको परामशा नलनपुने हो भन्ने सम्बन्द्धमा नेपालको सिंविधानको धारा २४३ 
को उपधारा (६) मा ननम्नानसुारको व्यिस्था भएको पाइन्द् ः-  
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(क) सिंिीय ननजामती सेिाको शता सम्बन्द्धी कानूनको विषयमा, 
(ख) सिंिीय ननजामती सेिा िा पदमा ननयशुक्त, बढुिा र विभागीय कारिाही गदाा  

अपनाउन ुपने नसद्धान्द्तको विषयमा, 
(ग) सिंिीय ननजामती सेिाको पदमा ६ मवहना भन्द्दा बढी समयका लानग ननयशुक्त 

गदाा उम्मेदिारको उपयकु्तताको विषयमा, 
(ि) कुनै एक रकारको सिंिीय ननजामती सेिाको पदबाट अको रकारको सिंिीय 

ननजामती सेिाको पदमा िा अन्द्य सरकारी सेिाबाट सिंिीय ननजामती सेिामा 
सरुिा िा बढुिा गदाा िा कुनै रदेशको ननजामती सेिाको पदबाट सिंिीय 
ननजामती सेिाको पदमा िा सिंिीय ननजामती सेिाको पदबाट रदेश ननजामती 
सेिाको पदमा सेिा पररितान िा स्थानान्द्तरण गदाा उम्मेदिारको उपयकु्तताको 
विषयमा, 

(ङ) लोक सेिा आयोगको परामशा नलन ु नपने अिस्थाको पदमा बहाल रहेको 
कमाचारीलाई लोक सेिा आयोगको परामशा नलन ुपने अिस्थाको पदमा स्थायी 
सरुिा िा बढुिा गने विषयमा, र 

(च) सिंिीय ननजामती सेिाको कमाचारीलाई ददईने विभागीय सजायको विषयमा। 

उशल्लशखत व्यिस्था हेदाा सिंविधानले सिंिीय ननजामती सेिाको हकमा सेिाको शता 
सम्बन्द्धी कानूनको विषयमा, सेिाको कुनै पदमा ननयशुक्त बढुिा र विभागीय कारिाही गदाा 
अपनाउन ुपने नसद्धान्द्तको विषयमा, सेिामा ननयशुक्त गदाा उम्मेदिारको उपयकु्तताको विषयमा 
र कमाचारीलाई ददइने विभागीय सजायको विषयमा लोकसेिा आयोगको परामशा अननिाया 
गरेको देशखन्द् । यसैगरी उपधारा (६) को खण्ड (ि) ले कुनै एक रकारको सिंिीय 
ननजामती सेिाको पदबाट अको रकारको सिंिीय ननजामती सेिाको पदमा िा अन्द्य सरकारी 
सेिाबाट सिंिीय ननजामती सेिामा सरुिा िा बढुिा गदाा िा कुनै रदेशको ननजामती सेिाको 
पदबाट सिंिीय ननजामती सेिाको पदमा िा सिंिीय ननजामती सेिाको पदबाट रदेश ननजामती 
सेिाको पदमा सेिा पररितान िा स्थानान्द्तरण गदाा उम्मेदिारको उपयकु्तताको विषयमा 
आयोगको परामशा नलन ुपने व्यिस्था गरी मखु्य रुपमा ननजामती सेिामा रिेश, बढुिा, सेिा 
पररितान र कमाचारीलाई गररने विभागीय सजायको विषयमा मार लोक सेिा आयोगको 
परामशा नलनपुने व्यिस्था गरेको देशखयो।  
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अब ररट ननिेदकहरुको समायोजन सम्बन्द्धी ननणाय गदाा आयोगको परामशा नलनपुने 
अिस्था भए नभएको के रहे  भनी हेदाा ररट ननिेदकहरु कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ 
बमोशजम समायोजन हनु ु पूिा पनन ननजामती सेिाको विनभन्न सेिा, समूह तथा उपसमूहका 
विनभन्न पदमा ननयकु्त भई कायारत रहेको तथ्यमा वििाद भएन। २०७२/६/३ मा नेपालको 
सिंविधान जारी भएपन  राज्यको शासकीय स्िरुप सिंि, रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा 
रुपान्द्तरण भएपश्चात तीनै तहमा ननजामती लगायत विनभन्न सरकारी सेिाको गठन हनेु र सो 
पूिा सेिा रिाहका लानग आिश्यक कमाचारी सरकारी सेिामा कायारत कमाचारीहरुबाटै रदेश 
र स्थानीय तहमा समायोजन गने सिंिैधाननक र तदनरुुपको कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ 
को रािधान बमोशजम नै ननिेदकहरुलाई सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको 
अिस्था  । ररट ननिेदकहरुलाई समायोजन गदाा ननजामती सेिाकै विनभन्न सेिा, समूह तथा 
उपसमहुका पदमा समायोजन भएको तथ्यमा पनन वििाद  ैन। सिंविधानमा सिंिीय ननजामती 
सेिाको पदबाट रदेश ननजामती सेिाको पदमा िा रदेश ननजामती सेिाको पदबाट सिंिीय 
ननजामती सेिाको पदमा सेिा पररितान िा स्थानान्द्तरण गदाा आयोगको परामशा नलन ु पने 
व्यिस्था देशखएकोमा रस्ततु मदु्दामा सिंिीय ननजामती सेिाका पदका ननिेदकहरुलाई रदेश िा 
स्थानीय सेिामा सेिा पररितान िा स्थानातरण गरेको अिस्था देशखएन। समायोजन सम्बन्द्धी 
व्यिस्था साविकको एकात्प्मक ननजामती सेिालाई सिंिीय शासन रणाली अनरुुपको ननजामती 
सेिामा रुपान्द्तरण गने एक विशेष सिंिैधाननक रवक्रया भएकाले यसलाई सिंविधानको धारा 
२४३ को उपधारा (ि) बमोशजमको रदेश िा स्थानीय तहमा सेिा पररितान िा 
स्थानान्द्तरणको ननणाय भनी मान्न नमलेन। सेिा पररितान, स्थानान्द्तरण र समायोजन तीन 
अलग िैधाननक रवक्रया हनु।् सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजमको समायोजन रवक्रया सिंि, 

रदेश र स्थानीय सेिा गठन हनुपूुिा साविकका सरकारी कमाचारीलाई सिंि, रदेश र स्थानीय 
तहमा खटाउने रवक्रया भएको र समायोजन पूिा सिंिीय ननजामती सेिाको िैधाननक अशस्तत्प्ि 
नै कायम भैनसकेको अिस्था हुाँदा समायोजनलाई सिंिीय ननजामती सेिाबाट रदेश िा स्थानीय 
सेिामा सेिा पररितान गने रवक्रयाको रुपमा नलन नमल्ने देखएन। नेपालको सिंविधानको धारा 
२४३ को उपधारा (६) ले लोक सेिा आयोगको परामशा नलनपुने विषयको सूचीमा 
सिंविधानको धारा ३०२ बमोशजम गररने समायोजनको विषयलाई समािेश गरेको नदेशखएको र 
कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा समेत सो सम्बन्द्धी व्यिस्था भएको नदेशखएको 
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अिस्थामा कमाचारी समायोजनको विषयमा समेत लोक सेिा आयोगको परामशा नलन ुपने भनी 
सिंविधानले बाहेक गरेको विषय समेत समािेश हनेु गरी व्याख्या गना नमल्ने देशखएन।  

ननजामती सेिाको सम्बन्द्धमा लोक सेिा आयोगबाट परामशा नलन ु पने विषयमा यस 
अदालतले यस पूिा पनन विनभन्न मदु्दामा सिंिैधाननक व्यिस्थाको व्याख्या गरी नसद्धान्द्त 
रनतपादन गरेको समेत देशखन्द् । नेपाल अनधराज्यको सिंविधान, २०४७ को धारा १०२ को 
उपधारा (३) मा लोक सेिा आयोगसाँग परामशा नलन ुपने यस्तै रकृनतको विषयिस्त ुसमािेश 
भएकोमा "कुनै एक रकारको ननजामती सेिाको पदबाट अको रकारको ननजामती सेिाको 
पदमा सरुिा बढुिा गदाा र अकै रकारको सरकारी सेिाबाट ननजामती सेिाको पदमा सरुिा 
बढुिा गदााको अिस्थामा मार लोक सेिा आयोगबाट उम्मेदिारको उपयकु्तताको विषयमा 
परामशा नलन ुपने" सो व्यिस्थाको स्पि व्याख्या गरेको पाइन्द् ।35 यसैगरी ननजामती सेिा 
अन्द्तगातको सिंसद सेिामा कायारत ननजामती कमाचारीलाई रशासन सेिामा जान िा सिंसद 
सशचिालय सम्बन्द्धी ऐन, २०५८ को दफा ९०(३) बमोशजम सिंसद सेिामा नै रहनका लानग 
लोक सेिा आयोगको परामशा ननलएको विषयलाई यस अदालतले "ऐन ननमााणका क्रममा 
लोक सेिा आयोगबाट एक पटक नीनतगत परामशा नलइसकेपन  पटक पटक परामशा नलन ु
नपने र सो ऐनले ददएको अनधकार रयोग गरी गररएका ननणायमा समेत लोक सेिा आयोगको 
परामशा नलई रहन ुनपने" भनी नसद्धान्द्त रनतपादन गरेको देशखन्द् ।36  उल्लेशखत मदु्दाहरुमा 
नेपालको सिंविधान जारी हनु ुपूिा साविकमा रहेको सिंविधानको व्यिस्थाको सन्द्दभामा व्याख्या 
गररएको भए तापनन यस सम्बन्द्धी सिंिैधाननक व्यिस्थामा उल्लेख्य पररितान भएको नदेशखाँदा 
उक्त व्याख्या रस्ततु मदु्दाका सन्द्दभामा अनशुरण गररन ु पने देशखन आउाँ । तसथा, 
समायोजनका क्रममा लोक सेिा आयोगको परामशा नलन ु पने बाध्यात्प्मक सिंिैधाननक 
व्यिस्थाको पालना नभएको भन्ने वििेदक तफा बाट उपशस्थत विद्वान ् िररष्ठ अनधिक्ता तथा 
विद्वान ्अनधिक्ताहरुको बहस शजवकरसाँग सहमत हनु सवकएन।  

१०. अब पााँचौ रश्न अथाात, कमाचारी समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ कानून विपररत 
  िा  ैन र उक्त मापदण्ड बदर हनुपुने हो िा होइन? भन्ने रश्नका सम्बन्द्धमा विचार गदाा 
ननिेदक रशजया चौधरीसमेत भएको ररट निं. ०७८-WF-०००६ समेतका विनभन्न ररट 
ननिेदनमा ननिेदकहरुले कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा समायोजन सम्बन्द्धी मापदण्ड 

                                                           
35 भपुालबहादरु पाण्डे वि. भौनतक योजना तथा ननमााण मन्द्रालय समेत  (ने.का.प. २०६५, अिंक ७, नन.निं. ७९८९) 
36 ददिश आचाया वि. श्री ५ को सरकार मशन्द्रपररषद सशचिालय समेत  (ने.का.प. २०६०, नन.निं. ७२३८, पषृ्ठ ५२३) 
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बनाउने सम्बन्द्धमा कुनै व्यिस्था नभएकोमा सो ऐन विपररत सिंिबाट रदेश र स्थानीय 
तहमा जान नमल्ने तर रदेश र स्थानीय तहबाट सिंिको सेिामा आउन ननमल्ने गरी रत्प्यथी 
सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयले कानून विपररत कमाचारी 
समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ बनाई लागू गरेकाले उक्त भेदभािपूणा 
मापदण्ड बदर हनुपुने भन्ने शजवकर नलएको देशखन्द् ।  

नमनसल सिंलग्न कमाचारी समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ हेदाा सो 
मापदण्ड बनाउनकुो मखु्य उद्देश्य सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा कमाचारी समायोजन ऐन, 

२०७५ बमोशजम समायोजन भएका कमाचारीहरुको गनुासो सम्बोधन गने सन्द्दभामा नमनत 
२०७७।५।१ मा नेपाल सरकार मशन्द्रपररषदबाट भएको ननणाय कायाान्द्ियनलाई थप 
व्यिशस्थत, सहज, सरल र रभािकारी बनाउन उक्त मापदण्ड बनाउन ु परेको भन्ने बेहोरा 
उल्लेख भएको देशखन्द् । त्प्यसका लानग रत्प्यथी सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन 
मन्द्रालयले उक्त मापदण्ड बनाई लागू गरेको भन्ने मापदण्डको रस्तािनाबाट देशखन 
आउाँ । सो मन्द्रालयले त्प्यस्तो मापदण्ड बनाउन सकने नसकने के रहे  भनी हेदाा 
कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २८ मा उक्त ऐन कायाान्द्ियन गने क्रममा कुनै 
कदठनाई उत्प्पन्न भएमा ऐनको रनतकुल नहनेु गरी नेपाल सरकारले आिश्यक व्यिस्था 
नमलाउन सकने व्यिस्था रहेको देशखयो। तथापी उक्त कानूनी व्यिस्था बमोशजम “आिश्यक 
व्यिस्था” नमलाउाँदा ऐनले केही पूिाािस्थाको ननधाारण गरेको देशखन आयो। जस अनसुार;  

 पवहलो, ऐन कायाान्द्ियन गने विषयमा कुनै कदठनाई उत्प्पन्न भएकोमा त्प्यस्तो 
कदठनाईलाई सिंिोधन गने विषयमा मार आिश्यक व्यिस्था गना सकने देशखयो। 
अथाात त्प्यस्तो व्यिस्था सम्बशन्द्धत कमाचारीहरुमा हक दावयत्प्ि सजृना गने िा 
सारिान रकृनतको नभई रवक्रयागत िा कायाविनधगत रकृनतकोसम्म हनु सकने 
देशखन आउाँ । कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २८ मा टेकेर ऐनमा 
नभएको व्यिस्था थप गने िा ऐनको व्यिस्था तोडमोड िा सिंशोधन पररमाजान हनेु 
गरी कुनै व्यिस्था गना सवकने अिस्था देशखन आउाँदैन।  

 दोस्रो, दफा २८ अन्द्तगात गररएको कुनै व्यिस्था कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ 
को रनतकूल हनु सकदैन। यद्यपी ऐनको दफा २८ मा सो ऐनको कायाान्द्ियनका 
लानग ननयमािली, ननदेशशका िा मापदण्ड के कस्तो व्यिस्था गना सवकने हो भन्ने 
स्पि उल्लेख नगरी गोश्वारा रुपमा "आिश्यक व्यिस्था गना सवकने" भन्ने 
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शब्दािलीको रयोग भएको देशखएतापनन त्प्यसरी गररने कुनै पनन रिन्द्ध 
(Instruments) ऐनको व्यिस्था विपररत िा ऐन रनतकूल हनु नहनेु सामान्द्य 
समिको विषय समेत हो।  

 तेस्रो, यस्तो व्यिस्था नेपाल सरकारको ननणाय बमोशजम मार गना सवकने देशखन्द् । 
ऐनले यस्तो ननणाय गने अशख्तयारी नेपाल सरकारमा ननसतृ गराएको देशखयो। 
कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा नेपाल सरकार को पररभाषा गरेको देशखाँदैन। 
अवपत ु नेपालको सिंविधानको धारा ७५ को उपधारा (३) ले नेपालको सिंिीय 
कायाकाररणी सम्बन्द्धी सम्पूणा काम नेपाल सरकारको नाममा हनेु भन्ने उल्लेख 
भएको देशखन्द् । सिंविधान तथा ऐनमा रयकु्त नेपाल सरकारको अथा स्पि गना 
कानून व्याख्या सम्बन्द्धी ऐन, २०१० को सहारा नलन ु पने देशखयो। सो ऐनको 
दफा २ को खण्ड (ि) को देहाय ( ) मा नेपाल सरकार भन्नाले "२०७२ 
असोज ३ गते देशख गररएको िा गररनपुने कुनै कामका सम्बन्द्धमा नेपालको 
सिंविधान र अन्द्य काननु बमोशजम नेपालको कायाकाररणी अनधकार रयोग गने 
मशन्द्रपररषदलाई सम्िन ु प ा" भन्ने उल्लेख भएको देशखाँदा रचनलत कानूनको 
अनधनमा रही मशन्द्रपररषद्ले आफुलाई राप्त अनधकार रत्प्यायोजन गरेको अिस्थामा 
बाहेक नेपाल सरकारले गना सकने भननएका काम कारिाही िा ननणाय 
मशन्द्रपररषद् बाटै हनुपुने देशखयो। यस सम्बन्द्धमा यस अदालतबाट "सरकारलाई 
भएको कुनै अनधकार मशन्द्रपररषद् स्ियिंले नेपाल राजपरमा सूचना रकाशशत गरी 
कुनै पदानधकारीलाई रत्प्यायोजन नगरेसम्म सरकारलाई भएको अनधकारको रयोग 
मशन्द्रपररषद बाहेकको अन्द्य ननकाय िा पदानधकारीबाट हनु नसकने"37 भनी 
रनतपाददत नशजर नसद्धान्द्त समेतका आधारमा नेपाल सरकार भन्नाले नेपालको 
मशन्द्रपररषद्लाई नै बझु्न ु पने देशखन आउाँ । मशन्द्रपररषद्ले नेपाल सरकारको 
कायासम्पादन ननयमािलीमा तोवकएको रवक्रया अिलम्बन गरी सरकारलाई भएको 
अनधकार अन्द्य ननकाय िा पदानधकारीलाई रत्प्यायोजन नगरेसम्म त्प्यस्तो अनधकार 
अन्द्य ननकाय िा अनधकारीले रयोग गना सकने अिस्था रहदैन।  

                                                           
37 ब्लमुनु ओभरनसज नपेाल रा.नल. को तफा बाट अशख्तयार राप्त सिालक अध्यक्ष िनने्द्रराज शे्रष्ठ वि. श्रम तथा यातायात व्यिस्था 
मन्द्रालय समेत (ने.का.प. २०६८, अिंक ७, नन.निं. ८६४४) 
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अब रस्ततु मदु्दामा बदरको दािी गररएको कमाचारी समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी 
मापदण्ड, २०७७ मा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २८ ले ननदेश 
गरेबमोशजमको पूिाािस्था विद्यमान   िा  ैन भनी हेदाा उक्त मापदण्डको रस्तािनामा 
समायोजन सम्बन्द्धमा कमाचारीहरुको गनुासो सम्िोधन गने सन्द्दभामा नेपाल सरकारबाट 
भएको ननणाय कायाान्द्ियनलाई थप व्यिशस्थत र सहज बनाउन मापदण्ड बनाएको भननएको 
भएतापनन मापदण्डको दफा २(ख) तथा दफा ५ ले सिंिबाट रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन/नमलान हनु सकने तर रदेश र स्थानीय तहबाट सिंिमा समायोजन/नमलान हनु 
नसकने गरी गररएको पररभाषा तथा ऐनको दफा ३(ख) ले तोकेको सीमा बन्द्देज लगायतका 
कनतपय रािधानहरु ऐनमा नै राशखन ु पने सारिान रकृनतका देशखएको, यस्तै मापदण्डका 
कनतपय रािधानहरु ऐनका व्यिस्थालाई ननष्तेज गराउने रकृनतका देशखनकुा साथै 
मापदण्डको दफा १२ मा “यस मापदण्डमा उल्लेख भएका विषयका हकमा यसै मापदण्ड 
बमोशजम र अन्द्य विषयका हकमा रचनलत कानून बमोशजम हनेु ” भन्ने रािधान राखी 
मापदण्डका व्यिस्थाले रचनलत कानूनलाई समेत ननष्कृय गना सकनेसम्मका व्यिस्था समेत 
राखेको देशखयो। िस्ततुः ऐन ननयमको व्यिस्थालाई सहज, सरल र रभािकारी कायाान्द्ियन 
गना कनतपय अिस्थामा मापदण्ड िा कायाविनध ननमााण गना सवकन्द्  तर त्प्यस्ता कायाविनध िा 
मापदण्डले ऐन ननयमको व्यिस्थालाई ननष्रभािी तलु्याउन सकदैन। यसबाट ऐन ननयमको 
कायाान्द्ियनमा देशखएका कनतपय व्यिहाररक समस्यालाई सम्बोधनसम्म गना सवकने हो। 
विधावयकी कानूनभन्द्दा पनन मानथल्लो शे्रणीको िैधाननक हैनसयत रदान गरी मापदण्ड बनाउन ु
सिंविधान, ऐन, ननयम तथा न्द्यूनतम रशासकीय मलु्यमान्द्यताको समेत रनतकूल देशखन आउाँ । 

यसै गरी कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २८ मा रयकु्त “आिश्यक 
व्यिस्था नमलाउन सकने” रािधान बमोशजम रस्ततु मापदण्ड जारी गररएको भनी मानेको 
अिस्थामा पनन त्प्यस्तो मापदण्ड नेपाल सरकारले मार बनाई जारी गना सकने देशखन्द् । तर 
रस्ततु कामाचारी समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी मापदण्ड नेपाल सरकार मशन्द्रपररषद् बाट जारी 
भएको नभई रत्प्यथी सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयले जारी गरेको देशखयो। 
उक्त मन्द्रालयलाई ऐनले त्प्यसरी मापदण्ड बनाई कायाान्द्ियन गना सकने अनधकार रदान 
गरेको नदेशखएको र सो सम्बन्द्धमा मशन्द्रपररद् बाट रत्प्यथी मन्द्रालयलाई कुनै अशख्तयार 
रत्प्यायोजन भएको भन्ने शजवकरसमेत नदेशखाँदा रस्ततु मापदण्ड उक्त मन्द्रालयबाट कुनै 
िैधाननक अशख्तयारी अन्द्तगात बनाई जारी गरेको अिस्था देशखन आएन। कानूनले जनु 
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ननकाय िा अनधकारीलाई जे अनधकार ददएको  , त्प्यस्तो अनधकार सोही ननकाय िा 
अनधकारीले मार रयोग गनुा पने हनु्द् । एक ननकाय िा अनधकारीलाई राप्त अनधकार अको 
ननकाय िा अनधकारीले रयोग एििं सम्पादन गरेमा त्प्यस्तो कायाले कानूनी मान्द्यता पाउन 
सकदैन। अनानधकृत ननकाय िा अनधकारीले गरेको काम कारिाही िा ननणाय अनधकारशनु्द्य 
(Ultra vires) माननन्द् । कमाचारी समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ रत्प्यथी 
सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयले कुनै िैधाननक अशख्तयारी विना र कुन 
कानूनको अशख्तयारी अन्द्तगात जारी गरेको हो भन्नेसम्म पनन उल्लेख नगरी जारी गरेको 
देशखएकोले सो मापदण्डको कुनै िैधाननक अशस्तत्प्ि देशखन आएन। उक्त मापदण्ड कानूनको 
दृविमा शनु्द्यको अिस्थामा रहेको देशखयो। यस रकार कानूनको दृविमा शनु्द्यको अिस्थामा 
रहेको कमाचारी समायोजन/नमलान सम्बन्द्धी मापदण्ड, २०७७ लाई उत्प्रषेणको आदेश जारी 
गरी बदर िोवषत गरररहन ु पने आिश्यकता देशखएन। स्ितः ननष्कृय हनु्द् । समायोजन 
भएका कमाचारीहरुको गनुासो सम्बोधन गने सम्बन्द्धमा आिश्यक व्यिस्था गनुापने भएमा 
ऐनले अशख्तयारी रदान गरेको विषयमा सीनमत रही नेपाल सरकारले विनधसम्मत ढिंङ्गले 
यथोशचत र उपयकु्त व्यिस्थापन गने कुरालाई अन्द्यथा भन्नुपने अिस्था रहाँदैन।  

११. अब,  ैठौँ अथाात ननिेदकहरुलाई कमाचारी समायोजन गदाा सिंिको सेिाका पदहरु लकुाई 
ररक्त राखी रदेश र स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गररएको अिस्था हो होइन? भन्ने 
रश्नका सम्बन्द्धमा हेदाा रस्ततु मदु्दासाँग सम्बशन्द्धत सबै ररट ननिेदनका ननिेदकहरुले 
आफूहरुले समायोजनको ननिेदन गदाा सिंि रोजेकोमा सिंिमा भएको ररक्त दरबन्द्दी लकुाई 
रदेश र स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गरेको र सो तथ्य लोक सेिा आयोगले समायोजन 
पन का आनथाक बषाहरुमा रकाशशत विज्ञापनमा माग गररएको पदसिंख्या र राविय 
वकतािखानाले ददएको ररक्त पदसिंख्याको वििरण समेतबाट पिुी हनु्द्  भनी शजवकर नलएको 
देशखन्द् । रत्प्यथीहरुको नलशखत जिाफ हेदाा सिंिको परैु दरबन्द्दीमा समायोजन भैसकेपन  
सिंिको पदमा समायोजन हनु नसकेका बााँकी कमाचारीलाई मार रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गररएको हो। सिंिको दरबन्द्दी लकुाउन ुपने कुनै कारण  ैन। समायोजन पश्चात ्
ररक्त हनु आएको र नयााँ सजृना गररएको दरबन्द्दीको पदमा मार पदपूनताका लानग लोक सेिा 
आयोगमा लेखी पठाएको र सो बमोशजम आयोगले विज्ञापन गरेको भन्ने शजवकर नलएको 
देशखयो। 
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उशल्लशखत ननिेदन दािी तथा नलशखत जिाफ शजवकरका सम्बन्द्धमा रिेश गनुापूिा 
ननजामती सेिाको दरबन्द्दी सजृना तथा पदपूनता रवक्रयाका सम्बन्द्धमा सिंशक्षप्त चचाा गनुा 
आिश्यक देशखयो। कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी गनुापूिा ननजामती सेिाको दरबन्द्दी 
सजृना सम्बन्द्धी सम्पूणा व्यिस्था ननजामती सेिा, २०४९ र सोको ननयमािली, २०५० 
बमोशजम भैरहेकोमा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएपन  सो ऐनको दफा ३ मा 
समायोजनको रयोजनको लानग सिंि, रदेश र स्थानीय तहमा आिश्यक दरबन्द्दी सिंरचना 
नेपाल सरकारले स्िीकृत गरेबमोशजम हनेु, सो रयोजनका लानग एक सिंगठन तथा व्यिस्थापन 
सिेक्षण सनमनत रहने र सो सनमनतको नसफाररस बमोशजम दरबन्द्दी कायम हनेु रािधान 
रहेकोमा ऐनले ननधााररत सोही कायाविनधको अिलम्बन गरी समायोजन रयोजनका लानग 
सिंिमा ४८४१९, रदेशमा २२२९७ र स्थानीय तहमा ६६९०८ दरबन्द्दी सिंख्या ननधाारण 
गररएको भन्ने नमनसलसाथ पेश भएका सो सम्बन्द्धी सक्कल फाइलबाट देशखन आउाँ । 
ननिेदक लगायत सरकारी सेिाका सबै कमाचारीहरुलाई सोही दरबन्द्दीका पदमा समायोजन 
गररएको तथ्यमा वििाद  ैन। कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १९ ले यसरी 
सजृना भएका पदमा सो ऐनको दफा ७ बमोशजम सरकारी सेिाका सबै कमाचारी समायोजन 
हनु नसकी बााँकी रहेमा त्प्यसरी बााँकी रहेका कमाचारीहरुलाई पलु दरबन्द्दीमा कायम गरी 
कामकाजमा खटाउन सवकने व्यिस्था गरेको देशखए तापनन रत्प्यथी मन्द्रालयबाट राप्त 
समायोजन सम्बन्द्धी फाइल हेदाा, सरकारले स्िीकृत गरेको तीन तहको कुल दरबन्द्दीभन्द्दा 
कायम रहेका कमाचारी सिंख्या धेरै भै त्प्यस्ता कमाचारीलाई पूल दरबन्द्दीमा राख्न ु पने 
अिस्थाको सजृना भएको भन्ने देशखन आउाँदैन। सो ऐनको दफा २४ को व्यिस्था हेदाा दफा 
१९ को उपदफा (१) बमोशजम पलु दरबन्द्दीमा रहेका कमाचारीको पद नमलान गरेपन  मार 
सिंिको दरबन्द्दी पदपूनता गना सवकने भन्ने व्यिस्था भएकोमा ननिेदकहरु सिंलग्न सेिा समहुका 
कमाचारीहरुका पदमा दफा १९(१) बमोशजम पूल दरबन्द्दी कायम गना र पद नमलान गनुापने 
अिस्था नै नभएको हुाँदा समायोजन पश्चात ् रचनलत कानून बमोशजम सिंिको पदपूनता गनामा 
कुनै बाधा देशखदैन। 

ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ७क. मा ननजामती सेिामा पदपूनता सम्बन्द्धी 
व्यिस्था गरेको देशखन्द्  जस अन्द्तगात उपदफा (१) मा "ननजामती सेिाको कुनै पद ररक्त 
भएमा त्प्यसको सूचना पद ररक्त भएको एक मवहना नभरमा सम्बशन्द्धत ननकायले लोक सेिा 
आयोगलाई ददई सोको जानकारी सामान्द्य रशासन मन्द्रालयलाई ददन ुपने । सो अिनध नभर 
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सूचना नददने अनधकारीलाई विभागीय कारिाही हनेु " भन्ने व्यिस्था रहेको पाइन्द् । सोही 
दफाको उपदफा (३) मा यसरी पदपूनता गदाा चाल ुआनथाक िषामा अिकाश तथा बढुिाबाट 
ररक्त हनेु पदसमेत एवकन गरी माग गना सवकने र यस्ता पदहरुको वििरण उपदफा (२) 
बमोशजम सािाजननक रुपमा रकाशन गनुापने देशखन आउाँ । यसैगरी ननजामती सेिा 
ननयमािली, २०५० को ननयम ४ मा कुनै स्थायी दरबन्द्दी िा पद सजृना िा खारेज गने 
स्िीकृनत राप्त भएको नमनतले पन्द्र ददन नभर सामान्द्य रशासन मन्द्रालयले सम्बशन्द्धत 
ननकायमा लेखी पठाउन ुपने र सम्बशन्द्धत ननकायले सो जानकारी राप्त गरेको नमनतले पन्द्र 
ददननभरमा दरबन्द्दी वििरण अध्यािनधक गरी त्प्यसको जानकारी सामान्द्य रशासन मन्द्रालय र 
ननजामती वकतािखानामा पठाउन ुपने  भन्ने व्यिस्था देशखन्द् । सोही ननयमािलीको ननयम 
१३(१) मा कुनै राजपरािंवकत पद नयााँ सजृना भएमा िा कुनै तररकाबाट ररक्त भएमा सात 
ददन नभर सम्बशन्द्धत मन्द्रालय, सशचिालय िा आयोगले त्प्यस्तो पदसाँग सम्बशन्द्धत वििरण 
सामान्द्य रशासन मन्द्रालयमा पठाउन ु पने, त्प्यस्तो जानकारी राप्त भएपन  सामान्द्य रशासन 
मन्द्रालयले ननजामती वकतािखाना र आफुसाँग रहेको अनभलेख नभडाई रत्प्येक दईु मवहनामा 
आिश्यक वििरण सवहत लोक सेिा आयोगमा पदपूनताको लानग माग गरी सोको जानकारी 
सम्बशन्द्धत मन्द्रालय, सामान्द्य रशासन मन्द्रालय तथा ननजामती वकतािखानामा पठाउन ुपने  
भन्ने व्यिस्था देशखन्द् ।  

उशल्लशखत कानूनी व्यिस्थाहरुको अध्ययन गदाा ननजामती सेिाका कुनै नयााँ पद 
सजृना भएमा िा अन्द्य तररकाले पद ररक्त हनु आएमा सम्बशन्द्धत ननकाय, मन्द्रालय, सशचिालय 
िा आयोगले ऐन ननयमले तोकेको अिनधनभर अननिाया रुपमा लोक सेिा आयोगमा माग गरी 
पठाउन ु पने र सो को जानकारी सामान्द्य रशासन मन्द्रालय र ननजामती वकतािखानामा 
पठाउन ु पने देशखन आउाँ । साथै, राजपरािंवकत पदको हकमा सम्बशन्द्धत मन्द्रालय, 

सशचिालय, आयोग अथाात सेिा सिालन गने ननकायले नयााँ पद सजृना भएको िा कुनै 
तररकाबाट ररक्त भएको पदको अध्यािनधक वििरण सामान्द्य रशासन मन्द्रालयमा पठाउन ु
पने भन्ने व्यिस्था देशखाँदा राजपरािंवकत ररक्त पदको अध्यािनधक वििरण सामान्द्य रशासन 
मन्द्रालयमा नै रहने अिस्था देशखन्द् । सो का लानग ररक्त हनु आउने पद के कसरी ररक्त 
भएको हो सोको स्रोत िा वििरण समेत खलुाई लोक सेिा आयोगमा पठाउनपुने भन्ने लोक 
सेिा आयोग ननयमािली, २०६७ को ननयम ३ अनसूुची १ मा ननधााररत मागको आकृनत 
फारामको ढााँचाबाट देशखन आउाँ । त्प्यसरी माग भए बमोशजम मार लोक सेिा आयोगले 
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ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) ले तोकेको आधारमा पद सिंख्या ननधाारण गरी 
विज्ञापन रकाशन गनुापने भन्ने कानूनी व्यिस्था देशखन आउाँ । ऐनको उशल्लशखत व्यिस्था 
हेदाा ननजामती सेिाको दरबन्द्दी ररक्त भएमा िा नयााँ दरबन्द्दी सजृना भएमा तोवकएको 
म्यादनभर सोको जानकारी लोक सेिा आयोगलाई ददन ु पने र नददएमा सम्बशन्द्धत 
कमाचारीलाई विभागीय सजाय हनेु समेतका अिस्था देशखाँदा ररक्त दरबन्द्दीलाई पदपूनता 
रवक्रयामा नदेखाई लकुाई राख् न िा दरबन्द्दी नै सजृना नभई पदपूनताको लानग लेशख पठाउन 
कानूनी तथा व्यिहाररक रुपमा  कदठन हनु्द् । यस कुरालाई समेत मध्यनजर गदाा ररक्त 
दरबन्द्दी लकुाएको भनी ननष्कषामा पगु्न सो कुराको पवुि हनेु स्पि आधार र रमाण देशखन ु
पदा ।  

ननिेदकले रत्प्यथी मन्द्रालयले कमाचारी समायोजन गदाा सिंिमा रहेको दरबन्द्दी 
लकुाएको भनी सोको रमाणस्िरुप राविय वकतािखानाबाट ररक्त दरबन्द्दी वििरणका 
सम्बन्द्धमा राप्त गरेको सूचना र आ.ब. २०७६/०७७ र आ.ब. २०७७/०७८ मा लोक 
सेिा आयोगले सिंिमा पदपूनताका लानग गररएको विज्ञापनमा माग गररएको पदसिंख्याको आधार 
नलएको देशखन्द् । ननिेदक अनजु शिनमरे समेतले दायर गरेको ररट निं. ०७८-WF-००२० 
मा पेश भएको राविय वकतािखानाले च.निं. ३७३ नमनत २०७७।९।६ मा ननिेदकमध्ये 
जयराम गजरेुललाई उपलब्ध गराएको ररक्त दरबन्द्दी वििरण व्यहोरा हेदाा, नेपाल रशासन 
सेिा, सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणी शाखा अनधकृत (सिंिमा समायोजन भएका) 
नमनत २०७५।११।५ देशख २०७६।८।२४ सम्म राशजनामा स्िीकृत भई अिकास भएका 
७८ जना, मतृ्प्य ुभएका ३ जना र अननिाया अिकास भएका १३४ जना समेत जम्मा २१५ 
जनाको सिंिको दरबन्द्दी ररक्त भएको भन्ने उल्लेख भएको देशखन्द् । सो परमा बढुिा भै 
ररक्त हनु गएका पदसिंख्या समेतका बारेमा उल्लेख भएको देशखाँदैन। त्प्यसै गरी ररट ननिेदक 
अनमोलमणी भट्टराई समेत भएको ररट निं. ०७८-WF-०१६३ को ररट ननिेदनमा पेश भएको 
राविय वकतािखानाको च.निं. ६० नमनत २०७८।४।२९ को (ननिेदक मध्ये अनमोलमणी 
भट्टराईलाई उपलब्ध गराएको दरबन्द्दी वििरणको) परको रनतनलवप हेदाा सोही सेिा समूहको 
सोवह पदमा समायोजन भएको नमनत २०७५।११।५ देशख २०७६।३।३१ सम्म अिकास 
१०३ जना र आ.ब. २०७६/०७७ मा ररक्त हनेु १५४ जना भनी फरक वििरण उल्लेख 
गरेको देशखन्द् । जि वक सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालयले पेश गरेको 
नलशखत जिाफमा ररट ननिेदकहरुसाँग सम्बशन्द्धत सबै सेिा समूह एििं उपसमूहको ररक्त 
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दरबन्द्दी वििरण एवकन साथ स्पि उल्लेख गरी सोको रमाणस्िरुप नयााँ दरबन्द्दी सजृना 
सम्बन्द्धी नेपाल सरकार मशन्द्रपररद्को ननणाय र लोक सेिा आयोगमा पदपूनताको लानग भरी 
पठाएको मागको आकृनत फाराम सवहतको सक्कल नमनसल पेश गरेको देशखन्द् । सो 
मन्द्रालयको नलशखत जिाफ हेदाा नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय 
शे्रणी शाखा अनधकृत पदमा ननिेदकहरु समायोजन हुाँदा सिंिमा कायम रहेको २३४१ पदमा 
समायोजन गरी सबै पद पूनता गररएको र समायोजन भएको नमनत २०७५।११।५ देशख 
लोक सेिा आयोगबाट आ.ब. २०७६/०७७ को लानग विज्ञापन भएको नमनतसम्म ररक्त 
रहेका पद मध्ये अननिाया अिकास २६८, राशजनामा १४८, मतृ्प्य ु११ र बढुिाबाट १४१ 
गरी जम्मा ५६८ पद ररक्त भएकोमा ५६० पदको विज्ञापन गररएको र आ.ब. ०७७/०७८ 
को लानग समेत सो भन्द्दा पन  ररक्त हनु आएको पदमा विज्ञापन गररएको हो भनी ररक्त 
पदको वििरण उल्लेख गरेको देशखन्द् । नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह रा.प. 
ततृीय शे्रणी शाखा अनधकृत पद बाहेक अन्द्य सेिा, समूहसाँग सम्बशन्द्धत ररट ननिेदनहरुमा 
समेत सोही बमोशजम तत ्तत ्पदमा लोक सेिा आयोगबाट माग भए बमोशजमकै सिंख्यामा 
पद ररक्त भएको वििरण सवहतको नलशखत जिाफ पेश गरेको अिस्था देशखन्द् । रत्प्यथी 
मन्द्रालयबाट राप्त सबै ररट ननिेदनसाँग सम्बशन्द्धत लोक सेिा आयोगमा पदपूनताको लानग भरी 
पठाएको  ुट्टा ुटै्ट मागको आकृनत फाराम हेदाा पनन सो फाराममा माग गरी पठाएको सिंख्या 
र लोक सेिा आयोगले विज्ञापन गरी माग गरेको पदसिंख्या मोटामोटी रुपमा नमले नभडेकै 
अिस्था  । राविय वकतािखाना कमाचारीहरुको अनभलेख राख् ने ननकायसम्म देशखएकोमा 
यसले फरक फरक ननिेदकहरुले सूचनाको हक सम्बन्द्धी ऐन, २०६४ बमोशजम माग 
गरेबमोशजम उपलब्ध गराइएको वििरण उल्लेख्य रुपमा फरक परेको देशखाँदा परमा उल्लेख 
गरेको वििरणलाई एवकन अनभलेखका रुपमा स्िीकार गना सवकने अिस्था देशखएन। 

ननजामती सेिा ऐन, २०४९ को दफा २क ले कमाचारी रशासनको केन्द्रीय ननकायको 
रुपमा रत्प्यथी सामान्द्य रशासन मन्द्रालयलाई तोकेको र ननजामती सेिा ऐन ननयमले सेिाका 
कुनै पदमा दरबन्द्दी सजृना भै िा खारेज भै िा अन्द्य कुनै व्यहोराले पदसिंख्या िटबढ भएमा 
िा कुनै पद ररक्त हनु गएमा सम्बशन्द्धत ननकायले अद्यािनधक गरी सोको जानकारी उक्त 
मन्द्रालयमा पठाउन ु पने व्यिस्था गरेको सन्द्दभामा ररट ननिेदकहरुले उठाएको ननजहरु 
सम्बद्ध सेिा समहुका पदमा रहेको ररक्त दरबन्द्दीका सम्बन्द्धमा रत्प्यथी सिंिीय मानमला तथा 
सामान्द्य रशासन मन्द्रालयमा अद्यािनधक अनभलेख रहन सकने देशखाँदा सो मन्द्रालयले रस्ततु 
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गरेको वििरणलाई खशण्डत गने ठोस र एवकन आधार नभएसम्म अन्द्यथा भन्न नमल्ने 
देशखएन। रत्प्यथी मन्द्रालयले ररक्त पदसिंख्या भनी नलएको शजवकर लोक सेिा आयोगलाई 
भरी पठाएको मागको आकृनत फारामबाट पिुी हनु आउाँ । मागको आकृनत फाराममा 
उल्लेख भएको पद सिंख्या िटबढ गरी फरक पारेमा सम्बशन्द्धत अनधकारीले सो को 
शजम्मेिारी बहन गनुापने कानूनी व्यिस्था समेत रहेको  । सािाजननक जिाफदेहीताको 
शजम्मेिारीमा रहेको रत्प्यथी मन्द्रालय तथा सो मन्द्रालयका शजम्मेिार रािसेिक 
कमाचारीहरुले ररट ननिेदकहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गराउनका लानग 
सिंिको ररक्त पद लकुाउन ुपनेसम्मको कुनै िोधगम्य आधार कारण पनन नमनसलबाट देशखन 
आउाँदैन। बस्ततुः कानून बमोशजम अनधकारराप्त कुनै ननकाय िा व्यशक्तले ओहोदाको कताव्य 
पालनाको नसलनसलामा कुनै सािाजननक नलखतमा उल्लेख गरेका कुराहरु अन्द्यथा रमाशणत 
नभएसम्म रमाणमा नलनपुने रमाण कानूनको स्िीकाया मान्द्यता पनन हो। यसै सम्बन्द्धमा यस 
अदालतबाट ननिेदक ददपक कुमार दाससमेत वि. सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन 
मन्द्रालयसमेत भएको (ररट निं. ०७७-WO-०३५३, नमनत २०७७।१०।१३) उत्प्रषेण 
परमादेश मदु्दामा “सेिा सञ् चालन गने मन्द्रालयले दरबन्द्दी अनसुार माग आकृनत फाराम भरी 
लोक सेिा आयोगमा विज्ञापनको लानग पठाई भए गरेका कायाहरुलाई विना आधार कारण 
अन्द्यथा भन्न ननमल्ने हुाँदा ती कायाहरु कानूनबमोशजम नै भएको भनी मान्नु पने” भनी नसद्धान्द्त 
रनतपादन भएको देशखन्द् । यस शस्थनतमा मानथ उल्लेशखत आधार, कारण र कानूनी व्यिस्था 
तथा यस अदालतबाट रनतपाददत नसद्धान्द्त समेतका आधारमा रत्प्यथी सिंिीय मानमला तथा 
सामान्द्य रशासन मन्द्रालय कमाचारी रशासनको सम्बन्द्धमा कानून बमोशजम अशख्तयार राप्त 
ननकाय देशखएको र सो मन्द्रालयले पेश गरेको ररक्त पदसिंख्या सम्बन्द्धी वििरण खशण्डत हनेु 
ठोस र आनधकाररक रमाण नमनसलबाट देशखन नआएकोले त्प्यस्तो वििरणलाई कानून 
बमोशजम तयार भएको एवकन र आनधकाररक वििरण हो भनी मान्नुपने देशखन आयो। राविय 
वकतािखानाबाट राप्त परमा उल्लेख भएको पदसिंख्या र लोक सेिा आयोगले पदपूनताका लानग 
विज्ञापन गरेको पदसिंख्या फरक परेकै आधारमा समायोजनका क्रममा सिंिको ररक्त दरबन्द्दी 
लकुाई ननिेदकहरुलाई रदेश र स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गने ननणाय भएको रहे  
भनी ननष्कषामा पगु्न सकने आधार र अिस्था देशखन आएन। आफुहरु समायोजन हनु ुपने 
सिंिको पदमा लोक सेिा आयोगले विज्ञापन गरेकोले उक्त विज्ञापन समेत बदर गररपाउाँ भन्ने 
ननिेदकको शजवकरसाँग सहमत हनु सवकएन। 
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तथावप ननजामती सेिाका पदमा पदपूनता रवक्रयालाई स्िच्  र पारदशी बनाउन 
सामान्द्य रशासन मन्द्रालय िा अन्द्य सम्बशन्द्धत ननकायबाट लोक सेिा आयोगमा पदपूनताका 
लानग मागको आकृनत फाराम भरी पठाउाँदा सो पद के कसरी ररक्त भएको हो सो व्यहोरा 
सवहतको फाराममा ननधााररत ढााँचा बमोशजमको सम्पूणा वििरण उल्लेख गरी पठाउन ुपनेमा 
रत्प्यथी मन्द्रालयले लोक सेिा आयोगमा भरी पठाएको कनतपय सेिा समहुको विनभन्न पदको 
विनभन्न नमनतको मागको आकृनत फाराममा त्प्यसरी खलुाउन ुपने आिश्यक वििरण नखलुाई 
एकमषु्ठ रुपमा माग गररएको पदसिंख्या मार उल्लेख गरेको समेत देशखन आयो । माग 
गररएको पद सिंख्या के कसरी ननधाारण गररएको हो सोको  ुट्टा ुटै्ट वििरण नखलुाई केिल 
पद सिंख्या मार उल्लेख गदाा कानूनी व्यिस्थाको मकसद पनन पूरा हनु नसकने र पद सिंख्या 
ननधाारण रवक्रयाको स्िच् ता र पारदशशातामा समेत रश्न उठन सकने भएकाले त्प्यसतफा  यस 
इजलासको गम्भीर ध्यानाकषाण भएको  ।  

१२.अब रस्ततु ररट ननिेदनमा ननिेदन माग बमोशजमको िा अन्द्य कुनै आदेश जारी हनुपुने अिस्था 
हो िा होइन? भन्ने अशन्द्तम रश्नको ननरुपण हनुपुने अिस्था  ।  नेपालको रशासननक 
सिंरचना लामो समयदेशख एकात्प्मक र केन्द्रीकृत स्िरुपको कायम रहेकोमा सिंिीय स्िरुपको 
सिंविधान जारी भए पश्चात यसलाई सिंि, रदेश र स्थानीय सेिामा रुपान्द्तरण गरी रशासननक 
व्यिस्थाको पनुसिंरचना गररन ु सिंिैधाननक व्यिस्थाको कायाान्द्ियनको एउटा महत्प्िपूणा पक्ष 
देशखयो। नयााँ सिंविधानले राजनीनतक, आनथाक, रशासननक लगायतको राज्य शशक्तलाई रदेश 
र स्थानीय तहसम्म ननक्षेवपकरण गरेको र सो को समशुचत रयोगको नननमत्त स्थावपत रादेशशक 
र स्थानीय सरकार सिालन गना सिंविधान बमोशजम सिंि, रदेश र स्थानीय सेिा गठन 
नभैसकेको अिस्थामा रशासकीय सिंक्रमणकालीन व्यिस्थापनका रुपमा सिंविधानको धारा 
३०२ बमोशजम तत्प्काल बहाल रहेका सरकारी कमाचारीहरुलाई सिंि, रदेश र स्थानीयमध्ये 
कुनै एक सेिामा समायोजन गररनपुने सिंिैधाननक अपररहायाता देशखन्द् । यस क्रममा कमाचारी 
समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएको र रत्प्यथी सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन 
मन्द्रालयले सोही ऐनले ननसतृ गरेको अशख्तयारी एिम ् ननधाारण गरेको रकृया र कायाविनध 
अिलम्िन गरी ननिेदकहरु समेतका रािसेिक कमाचारीहरुलाई सिंि, रदेश र स्थानीय 
सेिामा समायोजन गने ननणाय गरेको देशखन आयो। यसरी गररएको ननणाय नेपालको सिंविधान, 
अन्द्य रचनलत कानून तथा यस अदालतबाट रनतपाददत नसद्धान्द्त समेतको रनतकुल देशखन 
नआएको, समायोजन रकृयामा ननिेदकहरु उपर स्िेच् ाचारी तबरले अनशुचत भेदभाि गरेको 
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शस्थनत नदेशखएको र ननिेदन माग बमोशजम समायोजनको ननणाय बदर गदाा सिंिीयता 
कायाान्द्ियनसम्बन्द्धी सिंिैधाननक ससुिालनमा उत्प्पन्न हनेु अव्यिस्था समेतका विहङ्गम पक्षलाई 
दृविगोचर गदाा ननिेदन माग बमोशजम ननिेदकहरुलाई रदेश र स्थानीय तहमा गरेको 
समायोजनको ननणाय बदर गरी सिंिको पदमा समायोजन गनुा भनी उत्प्रषेण परमादेशको 
आदेश जारी गनुापने अिस्थाको विद्यमानता देशखएन।  

 लफलका क्रममा ननिेदकतफा बाट उपशस्थत विद्वान िररष्ठ अनधिक्ताहरुले िैकशल्पक 
उपचारका रुपमा ननिेदकहरुलाई कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १९ बमोशजम 
सिंिको दरबन्द्दीमा पलुमा राखी  अन्द्यर कामकाज गना खटाउन सवकने भन्ने दृविकोण 
राख्नभुएको देशखन्द् । तर पलु दरबन्द्दी सम्बन्द्धी ऐनको उक्त व्यिस्था हेदाा सो ऐनको दफा 
७ बमोशजम समायोजन भै बााँकी रहेका कमाचारीहरुलाई मार पलु दरबन्द्दीमा राख्न सवकने 
देशखएकोमा रस्ततु मदु्दामा रदेश र स्थानीय तहको सेिामा ररक्त दरबन्द्दी पूरा नै भैनसकेको 
अिस्था हुाँदा सपलु दरबन्द्दी कायम गने सम्बन्द्धी ऐनको व्यिस्था आकवषात हनु सकने 
देशखएन। ननिेदकहरुलाई काजमा खटाउने विषय भने रशासननक ससुिालनका दृविले 
आिश्यक देखेमा सिंविधानको भािना,सिंिीयताको ममा र रचनलत ऐन ननयमको उल्लिंिन नहनेु 
गरी सम्बशन्द्धत अशख्तयारिालाले गना सकने विषय देशखएकाले38 सो सम्बन्द्धमा यस 
इजलासबाट कुनै आदेश जारी गरररहनपुने अिस्था देशखएन। रस्ततु ररट ननिेदन खारेज हनेु 
ठह ा।  

तथावप ररट ननिेदकहरुले ननिेदनमा उठाएका कनतपय विषयहरु कानूनी, नीनतगत  र 
व्यिस्थापकीय रिन्द्ध गरी सिंिोधन गररनपुने रकृनतको देशखएको र नेपालको सिंविधानको धारा 
१३३ को उपधारा (२) र (३) ले यस अदालतलाई ननःसतृ गरेको उशचत उपचार रदान 
गना उपयकु्त आदेश जारी गना सकने असाधारण अनधकारक्षेर अन्द्तगात त्प्यस्ता विषयमा समेत 
उपयकु्त र सम्यक दृविकोण (equitable approach) ले हेरी उशचत उपचारका लानग आिश्यक 
र अन्द्य उपयकु्त आदेश जारी गनुा यस अदालतको दावयत्प्ि हनु  आउ । ननिेदकहरुले ररट 
ननिेदनमा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले अिलम्िन गरेको कनतपय नीनतगत 
व्यिस्थारनत नै रश्न उठाएको समेत देशखिंदा रशासकीय पनुसिंरचनाको क्रममा ननिेदकहरु 
लगायत सबै सरोकारिालाहरुले न्द्याय, समानता र आत्प्मसम्मानको अनभुनूत गनासकने 

                                                           
38 रमेश नसिंह ओखेडा वि. सामान्द्य रशासन मन्द्रालयसमेत (ने.का.प.२०७०, अङ्क ११, नन.निं. ९०८२)  



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 103 

 

िातािरण तयार गने,  सिंविधानले आत्प्मसात गरेको सिंिीयताको ममा र भािना अनकुुल 
रशासकीय सिंिीयकरणको रकृयालाई सदुृढ र सिंस्थागत गराउने तथा राज्यका समग्र 
कमाचारीतन्द्रलाई थप वक्रयाशील र रभािकारी बनाउने पद्दनतको विकास गनासकने िाशञ् त 
विधावयकी नीनत समेतका सन्द्दभामा देहाय बमोशजमको ननदेशनात्प्मक आदेश जारी गररएको  ः 
१. कमाचारीहरुको सम्पूणा वििरण अिंवकत एवककृत अनभलेख दरुुस्त अिस्थामा राख्नपुने 
शजम्मेिारी भएका राज्यका दईु ननकाय अथाात कमाचारी रशासन सम्बन्द्धी केन्द्रीय 
ननकाय रत्प्यथी मध्येका सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय र सोही 
मन्द्रालय मातहतको रत्प्यथी राविय वकताबखानामा रहने दरबन्द्दी लगायत कानून 
बमोशजम राख्नपुने अन्द्य सम्पूणा वििरणसवहतको अनभलेख दीिाकालीन सरुक्षाका 
उपायहरु अिलम्िन गरी पन सम्म फरक नपने गरी एवकनसाथ राख्न ेर चाहेका बखत 
सहज तररकाले राप्त गना सवकने गरी आिश्यक सफ्टिेयर समेत विकास गरी दरुुस्त 
ढङ्गले राख् न रत्प्यथी मन्द्रालयले आिश्यक व्यिस्था गने । 

२. ननजामती सेिाको ररक्त पदपूनताका लानग सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन 
मन्द्रालय र सम्बशन्द्धत ननकायले लोक सेिा आयोगमा ररक्त पदसम्बन्द्धी मागको 
आकृनत फाराम भरी पठाउाँदा लोक सेिा आयोग ननयमािली,२०६७ को ननयम ३ 
तथा अनसूुची १ बमोशजम ननधााररत ढााँचामा आिश्यक वििरण भरी पठाउनपुने कानूनी 
व्यिस्था रहेकोमा फाराममा उल्लेख गनुापने माग गररएको पद के कसरी ररक्त भएको 
हो भन्ने वििरण नखलुाई केबल पदसिंख्या मार उल्लेख गरी पठाउाँदा पदपूनता 
रकृयाको स्िच् ता र पारदशशातामा रश्न उठ्ने भएकाले मागको आकृनत फाराम भरी 
पठाउाँदा  खलुाउन ु पने सम्पूणा वििरण अननिाया रुपमा खलुाई अशख्तयारिालाले 
रमाशणत गरी पठाउनपुने व्यिस्थाको रभािकारी कायाान्द्ियन गने, खलुाउन ुपने कुनै 
वििरण नखलुाई आएमा लोक सेिा आयोगले त्प्यस्तो मागलाई ररतपूिाक नआएको 
माग भनी पदपूनता रवक्रयामा सामेल नगराउने र पदसिंख्या मार उल्लेख गरी 
आिश्यक वििरण नखलुाई मागको आकृनत फाराम भरी पठाउने अशख्तयारिालाको 
अनभलेख राख्न ेआिश्यक व्यिस्था नमलाउन।ु  

३. नयााँ सिंविधानले सेिा रिाह र स्थानीयस्तरको विकासको मखु्य शजम्मेिारी स्थानीय 
तहलाई ददएको सन्द्दभामा स्थानीय एिम ्रदेश तहमा सक्षम र कायामखुी कमाचारीतन्द्र 
भएन भने स्थानीय तहमा रभािकारी सेिा रिाह र विकास योजनाको रभािकारी 
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कायाान्द्ियन हनु नसकी आम जनता लोकतन्द्रका लाभ उपभोग गने अिसरबाट बशित 
हनु पगु् न। सिंिीयतालाई सिंस्थागत गने आधार समेत कमजोर हनु्द् । यो अिस्था 
आउन नददनका लानग स्थानीय िा रदेश सेिामा कायारत जनशशक्तलाई आकषाक सेिा 
सवुिधा, सेिाका शताहरुको सिंरक्षण र फरावकलो िनृत विकासको सनुनशश्चतता हनुपु ा। 
कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोशजम समायोशजत कमाचारीका हकमा बढुिाका 
लानग सिंिीय ननजामती सेिा ऐन तथा सेिाका शता र सरुक्षा सम्बन्द्धी मापदण्ड 
समेतका लानग रदेश र स्थानीय तह सेिाको गठन सम्बन्द्धी कानूनको टड्कारो 
आिश्यकता देशखन्द् । िस्ततुः नयााँ सिंविधान जारी भएपन  सिंविधानले पररकल्पना गरे 
अनरुुपको सिंिीय रशासननक सिंरचनाको वक्रयाशीलताको लानग तत्प्कालै कमाचारी 
समायोजन ऐन जारी हनुपुने देशखएकोमा लामो समयपन  मार सो ऐन जारी भएबाट 
समायोजन रकृया थप जवटल बन्न पगुी रस्ततु ननिेदन लगायतका मदु्दा मानमलाको 
सजृना भएको शस्थनत देशखन आउाँ । अवपत ुउक्त ऐनको कायाान्द्ियनका सम्बन्द्धमा 
उठेका कनतपय रश्नहरुको सिंिोधन सिंिीय ननजामती सेिा ऐनबाट हनुपुने िा हनुसकने 
रकृनतको देशखएको र सो ऐन मलुकुको समग्र ननजामती रशासनलाई रभािकारी 
बनाउन समेत अत्प्यािश्यक भएको देशखिंदा लामो समयदेशख सिंसदमा विचाराधीन रहेको 
भनी इजलाशलाई जानकारी गराइएको सिंिीय ननजामती सेिा सम्बन्द्धी विधेयक 
यथाशीघ्र पाररत गने रवक्रया अिलम्बन गनूा ।  

४. कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भै गएका 
कमाचारीहरु रदेश कानून बमोशजम सम्बशन्द्धत रदेश िा अन्द्तगातका कायाालयमा सम्म 
सरुिा हनु सकने तर सम्बशन्द्धत रदेश बाहेकका अन्द्य भौगोनलक क्षेरमा सरुिा हनु 
नसकने व्यिस्था गरेको देशखन्द् । नेपालको सिंविधानले आत्प्मसात गरेको सिंिीयताको 
स्िरुप हेदाा स्थानीय िा रदेश सेिाका कमाचारीहरु सो रदेश बावहरको भौगोनलक 
क्षेरमा सरुिा भै जान नसकने रािधान सिंिैधाननक व्यिस्था र सिंिीयताको मान्द्यता 
अनकूुल नै देशखएतापनन यी ननिेदक लगायतका समायोशजत कमाचारीहरुका हकमा 
ननजहरु नेपालको सिंविधान जारी भै सकेपन  सेिा रिेश गरेको भएता पनन कमाचारी 
समायोजन हनुपूुिा एवककृत ननजामती सेिामा ननयकु्त भै सिंिीयताको कायाान्द्ियनका 
सन्द्दभामा सिंक्रमणकालीन व्यिस्था अन्द्तगात रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हनु ु
परेका कारण उक्त व्यिस्थाको कायाान्द्ियनमा ननजहरुका हकमा फरक दृविकोण 
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अिलम्िन गररनपुने आिश्यकता देशखन्द् । यी ननिेदकहरु सेिा रिेश गदााका 
अिस्थामा कायम रहेको मलुकुभर जनुसकैु भौगोनलक क्षेरमा गै काम गना पाउने 
ननजामती सेिा ऐन, २०४९ र सो ऐन अन्द्तगात बनेको ननयमािलीको व्यिस्था 
कमाचारी समायोजन ऐन,२०७५ ले गरेको सरुिा सम्बन्द्धी व्यिस्थाबाट खशण्डत 
भएको देशखयो। यद्यवप ननजामती सेिा ऐन, २०४९ ले मलुभतू रुपमा आनथाक 
सवुिधासिंग सम्बशन्द्धत सेिाको शताको मार सिंरक्षण गरेको देशखएतापनन ननजामती 
सेिाका कमाचारीहरुका लानग सरुिा सम्बन्द्धी ननयम समेत एक महत्प्िपूणा सेिा शता 
भएकाले सो सिंग सम्बशन्द्धत कानूनमा सिंशोधन गदाा समेत सेिामा कायारत 
कमाचारीहरुलाई न्द्यनुतम असर पने गरी सिंशोधन गररन ु िाञ् नीय हनेु भएकाले 
सिंिीयता सम्बन्द्धी मूल्य मान्द्यताको विपररत नहनेु गरी सरुिाका शतामा पररमाजान गनुा 
आिश्यक देशखन्द् । साथै एउटै स्थानीय तह िा रदेशमा मार काया गनुापदाा सिंि 
अन्द्तगातका पदमा बढुिा पाउन आिश्यक पने बनगाकृत भौगोनलक क्षेरमा काम 
गरेबापत राप्त हनेु अिंक हानसल गने अिसरको समेत न्द्यायोशचत वितरण हनु नसकी 
कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनसुार सिंिको सेिाका पदमा हनेु बढुिा रणाली नै 
असन्द्तनुलत बन्न पगु्ने अिस्था समेत देशखन्द् । यस शस्थनतलाई  सम्िोधन गना रदेश 
लोक सेिा आयोग गठन भै सो आयोगबाट िा सिंिीय लोक सेिा आयोगबाट रदेश र 
स्थानीय सेिाका लानग आिश्यक कमाचारीहरु सामवयक (periodic) रुपमा ननयकु्त 
हनेु पद्दनतको विकास भएपन  सम्बन्द्धीत रदेशकै लानग भनी ननयकु्त भएका 
कमाचारीहरु बाहेक समायोजन भै गएका कमाचारीहरुका हकमा सिंिीय ननजामती सेिा 
ऐन बमोशजम मानथल्लो पदमा बढुिा हनुका लानग उम्मेदिार बन्न सकने अिनध परुा 
गरेपन  जनुसकै रादेशशक क्षेरमा सरुिा भै जान पाउने कानूनी व्यिस्था गने । 

५. कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले रदेश र स्थानीय सेिामा समायोजन भएका 
कमाचारीहरु सो ऐनको दफा १४ को उपदफा (३) बमोशजम बढुिा भएको अिस्थामा 
बाहेक सिंिको पदमा सरुिा भै आउन सकने व्यिस्था गरेको देशखएन। उक्त ऐनले 
कमाचारीहरुलाई कुन तहमा समायोजन हनेु भनी स्िेशच् क रुपमा  नोट गने सनुबधा 
रदान नगरेका कारण रदेश र स्थानीय तहलाई  नोटको राथनमकतामा नराखेका 
कमाचारीहरुलाई समेत ररक्त पदको अनपुलब्धताका कारणबाट रदेश र स्थानीय तहमा 
समायोजन गररन ुपरेको तथ्य नमनसलबाट उजागर हनु्द् । यस शस्थनतमा सिंिको पदमा 
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समायोजन हनु ईच् ुक कमाचारीहरुलाई सरुिा भै सिंिको पदमा आउनै नसकने गरी 
पूणारुपमा ननषधे गनुा  मानथ बुिंदा निं. ४ मा उल्लेख गररएका आधार कारण समेतबाट 
न्द्यायोशचत देशखएन। ननिेदकहरु समेतका रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका 
कमाचारीहरुलाई ननशश्चत शता बन्द्देजका अनधनमा रही रदेश र स्थानीय तहको सेिा 
रिाहमा रनतकूल असर नपने र सिंिीयताको ममा र भािना विपररत नहनेु गरी सिंिको 
पदमा सरुिा भै आउन सकने ढोका खलुा राख् न आिश्यक देशखयो। यसका लानग 
रदेश र स्थानीय सेिाका पदमा लोकसेिा आयोगबाट ननयनमत पदपूनता पद्धनत विकास 
भै रदेश र स्थानीय तहको सेिा रिाहमा आिश्यक जनशशक्तको सहज उपलब्धता 
सनुनशश्चत भएपन  र ननिेदकहरुको सिंिीय सेिाको मानथल्लो पदमा बढुिाका लानग 
उम्मेदिार हनु आिश्यक सेिा अिनध पूरा भएपन  सिंिीयताको कायाान्द्ियनमा िाधा 
नपने गरी सिंिको दरिन्द्दीका ररक्त पदमध्ये ननशश्चत रनतशत पदहरु समायोजन भै 
गएका सिंिमा आउन इच् ुक कमाचारीहरु मध्येबाट क्रमशः ज्येष्ठताका आधारमा 
सरुिा भै सिंिमा आउन सकने गरी कानूनी व्यिस्था गने। 

६. रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमाचारीको िशृत्तविकास सनुनशश्चत गरी 
सेिाको आकषाण िदृद्द गने तथा रदेश र स्थानीय सेिाको गणुस्तरीयता र रभािकाररता 
अनभिदृद्द गनाका लानग रदेश र स्थानीय सेिामा समायोजन भएका कमाचारीहरु 
कमाचारी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा १४ को उपदफा (३) बमोशजम सिंिको 
एक शे्रणी िा तहको मानथल्लो पदमा बढुिाका लानग उम्मेदिार हनु पाउने व्यिस्था 
रहेकोमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोशजम रदेश िा स्थानीय तहको एक तह 
मानथको पदमा बढुिा पाएका  कमाचारीहरु समेत पनुः उपदफा (३) बमोशजमको 
बढुिा रकृयामा सहभागी हनु बाधा नपगु्ने सनुनशश्चतता गने । 

७. कमाचारी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा ७ को उपदफा (२) को देहाय (ग) मा 
स्थानीय तहको सेिामा उपसमूह कायम भएको नदेशखएको र ऐ उपदफा (३) 
बमोशजम रदेश र स्थानीय तहको सेिामा समायोजन गदाा  शैशक्षक योग्यता नमल्ने 
जनुसकैु सेिा समूहको पदमा समायोजन गना सवकने व्यिस्था भै तदनरुुप समायोजन 
भएको देशखएकाले साविकमा कायम रहेको समूह िा उपसमूह फरक पने गरी 
समायोजन गररएका कमाचारीहरुको हकमा समेत साविकको सेिा समूह उपसमूहमा 
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समायोजन भए सरह ऐनको दफा १४ बमोशजमको बढुिा रकृयामा सहभागी हनु बाधा 
नपगु्ने जेष्ठता र अनभुि िापत अङ्क राप्त गने व्यिस्था गने ।  

८. सिंविधानले सिंिीय ननजामती सेिालाई तीन तहको रशासननक सिंयन्द्रलाई एकआपसमा 
जोड्ने सेतकुो रुपमा पररकल्पना गरेको र यसले मलुकुको भौगोनलक, सामाशजक, 
सािंस्कृनतक विविधतालाई एकताको सूरमा आबद्द गना समेत महत्प्िपूणा भनूमका ननिााह 
गने भएकाले सिंिीय ननजामती सेिामा पदपूती गदाा ननशश्चत रनतशत पदहरु देशभरका 
स्थानीय तथा रदेश सेिाका कमाचारीहरुबीच मार रनतश्पधाा गराई पदपूती गने 
व्यिस्था नमलाउने ।  

९. सात दशकभन्द्दा लामो ननजामती सेिाको एकात्प्मक र केन्द्रीयतामा आधाररत 
कमाचारीतन्द्रको इनतहासमा सिंिीय स्िरुपको सिंविधानको ननमााण सिंगै सिंि, रदेश र 
स्थानीय सेिा सिालनका लानग सरकारी सेिामा रहेका कमाचारीहरुलाई सिंविधानको 
धारा ३०२ बमोशजम सिंि, रदेश र स्थानीय सेिामा समायोजन गने काया एक दलुाभ 
र ऐनतहानसक पररिटना हनुकुा साथै यो एक जवटल, राविनधक र बहआुयानमक 
असरयकु्त रकृया हो भन्ने तथ्य सहजै अनभुतू गना सवकन्द् ।यो रकृयाको मखु्य लक्ष्य 
एकातफा  सिंिीय शासन व्यिस्थालाई सिंस्थागत र सदुृढ गने तथा अकोतफा  सिंिीयताको 
रभािकारी कायाान्द्ियनका लानग रदेश र स्थानीय तहको कमाचारीतन्द्र सक्षम र 
रनतश्पधी बनाउनेतफा  केशन्द्रत हनुपुने आिश्यकता समेत रहेको  । यसका लानग 
स्थानीय सेिामा समायोजन भएका कमाचारीहरुले सेिा रिाहको उच्च आदशा, 
आत्प्मविश्वास र उच्च मनोिलका साथ काया गना सकने गरी सकारात्प्मक उत्प्ररेणाका 
विषयमा समशुचत ध्यान पयुााउनपुने हनु्द् । राज्यले ननधाारण गरेको औपचाररक 
मयाादाक्रममा रदेश िा स्थानीय सेिाका समान तहका अनधकृतहरुलाई सिंिको सेिाका 
सोही तह िा शे्रणीका अनधकृतभन्द्दा तल रहने गरी क्रम ननधाारण गररएको र यसबाट 
रदेश र स्थानीय सेिामा समायोजन भएका कमाचारीहरुको आत्प्मसम्मान र मयाादामा 
आिात पगुेको भन्ने विषयलाई समेत बहसका क्रममा उठाइएको नथयो । िस्ततुः 
उशल्लशखत मयाादाक्रमले रदेश र स्थानीय सेिाभन्द्दा सिंिको सेिाको शे्रष्ठताको आभाष 
ददने र रदेश िा स्थानीय सेिाका समान तहका अनधकृतहरु सिंिको सेिाका 
कमाचारीहरुभन्द्दा मयाादाक्रममा तल रहने गरी  क्रम ननधाारण गररनकुो कुनै 
वििेकसम्मत आधार, कारण र औशचत्प्य नदेशखिंदा मयाादाक्रम ननधाारण गदाा सिंि तथा 
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रदेश र स्थानीय सेिाका समान तह िा पदका कमाचारीहरु समान क्रममा रहने गरी 
पनुरािलोकन गनुा िाञ् नीय देशखन्द् । कमाचारीहरुको िररष्ठताको ननधाारण सिंि, 
रदेश िा स्थानीय कुन तहमा समायोजन भएको भन्ने आधारमा गररन ु न्द्याय र 
समानताको दृविले उपयकु्त मान्न नसवकने भएकाले रचनलत कानून बमोशजम 
ज्येष्ठताका आधारमा िररष्ठताको ननधाारण हनेु र रदेश िा स्थानीय सेिामा समायोजन 
भएका िररष्ठ कमाचारीहरु सिंिको सेिाका कननष्ठ कमाचारीको मातहतमा रही काम 
गनुापने अनशुचत र अब्यिहाररक अिस्थाको अविलम्ि पनुरािलोकन गरी िररष्ठता र 
ज्येष्ठताका मान्द्य नसद्धान्द्त कायम हनेु व्यिस्था नमलाउन।ु 

१०. सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको रशासकीय रमखु तथा रदेश सशचि समेत स्थानीय र रदेश 
सेिाका कमाचारीहरुबाट हनेु व्यिस्था गररएमा सिंविधानले आत्प्मसात गरेको 
सिंिीयताको ममा र भािना अनरुुपको रशासकीय सिंिीयकरणको स्िरुप बन्ने र रदेश 
र स्थानीय सेिामा समायोजन भएका कमाचारीहरुमा िनृत विकासको अिसर समेत 
फरावकलो हनेु भएतापनन यसबाट रशासननक सिंरचना तथा कायासिालनमा पना जाने 
असर, सिंिीय सरकारसिंगको समन्द्ियमा पने रभाि तथा रदेश र स्थानीय सेिाको 
शजम्मेिारी बहन गने सक्षमता (carrying capacity) मा सनुनश्चत हनु सवकने अिस्था 
रहे िा  नरहेको भन्ने समेतका सान्द्दनभाक पक्षमा आिश्यक अध्ययन गरी सिंिीय 
ननजामती सेिा ऐनमा उशचत व्यिस्था नमलाउनू। 

११. ननजामती सेिा ऐन, २०४९ ले ननजामती सेिामा शे्रणीगत आधारमा पदसोपानको 
व्यिस्था गरेकोमा कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले रदेश  र स्थानीय सेिामा 
तहगत आधारमा पदहरु सजृना गरी तदनरुुप समायोजन भएको अिस्था  । उक्त 
समायोजन रकृयामा कनतपय सेिा समूहका कमाचारीहरुलाई नमल्दो तहमा 
सम्मानजनकढिंगले समायोजन नगररएको र िटुिाको महससु हनेु गरी समायोजन 
गररएको भनी यस अदालतबाट विनभन्न मदु्दामा न्द्यायोशचत ढिंगले तह नमलान गना 
आदेश समेत भएको देशखन्द् ।कमाचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले रदेश तथा 
स्थानीय सेिामा समायोजन भएका कमाचारीहरुको रदेश र स्थानीय सेिाका पदका 
अनतररक्त सिंिीय सेिा अन्द्तगातका पदमा समेत बढुिा हनु सकने व्यिस्था गरेको 
सन्द्दभामा तहगत रणाली अन्द्तगातका पद र शे्रणीगत रणाली  अन्द्तगातका पदमा 
देशखएको बेमेल र असामञ्जस्यबाट उत्प्पन्न हनेु कदठनाईलाई तका सिंगतढिंगले सम्िोधन 
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गना ननजामती सेिा ऐन,२०४९ को दोश्रो सिंशोधन (नमनत २०६४।४।२३) ले थप 
गरेको दफा ३क बमोशजमको ननजामती सेिाको शे्रणीगत व्यिस्थालाई तहगत 
रणालीमा रुपान्द्तरण गरी एवककृत ननजामती सेिा रणाली लागू गने सम्बन्द्धी कानूनी 
व्यिस्था कायाान्द्ियन गरी देशभरका सबै सरकारी सेिामा तहगत रणाली कायम 
गने। 
रस्ततु आदेशको जानकारी महान्द्यायानधिक्ताको कायाालय माफा त रत्प्यथी ननकायमा 

पठाई ददनू।साथै आदेशको रनतनलपी सवहत फैसला कायाान्द्ियन ननदेशनालयलाई ददई 
आदेशको रनत विद्यतुीय रणालीमा अपलोड गरी ररट ननिेदनहरुको दायरीको लगत कट्टा गरी 
नमनसल ननयमानूसार अनभलेख शाखामा बिुाई ददनू।                                                              

 
न्द्यायाधीश 
(नहकुल सिेुदी) 

उक्त रायमा हामी सहमत  ौ । 

 

                   

              न्द्यायाधीश                         न्द्यायाधीश  
          (सपना रधान मल्ल)                (आनन्द्दमोहन भट्टराई) 

        

इजलास अनधकृतः दगुाारसाद खनाल/सदीक्षा नेपाल 

               
इनत सिंित ्२०७८ साल माि १२ गते रोज ४ शभुम-्--------------------। 
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अनसूुची- १ 

(ननिेदक र रत्प्यथीहरुको वििरण) 
 

०७८-WO-०१६३ 

 

मोरङ्ग शजल्ला विराटनगर म.न.पा. िडा निं. १२ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, यातायात व्यिस्था 
कायाालय, मोरङ्गमा कायारत अनमोलमशण भट्टराई .........................................१  

सखेुत शजल्ला विरेन्द्र नगर नगरपानलका िडा निं. 10 िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा कणााली रदेश उद्योग, पयाटन, िन तथा 
िातािरण मन्द्रालय सखेुतमा कायारत अञ्जु चौधरी ......................................१ 

कास्की शजल्ला, पोखरा म.न.पा. िडा निं. ३१ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा उजाा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्द्रालय, 

गण्डकी रदेशमा कायारत अननल सिेुदी.....................................................१ 

स्याङ्जा शजल्ला आाँनधखोला गाउपानलका िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा यातायत व्यिस्था कायाालय, 

साना/ठूला सिारी एकान्द्तकुना लनलतपरुमा कायारत अनपु ढकाल ..................१ 

लनलतपरु शजल्ला लनलतपरु म.न.पा. िडा निं. २२ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा लनलतपरु महानगरपानलकाको 
कायाालयमा कायारत अवपन महजान ........................................................१ 
धनषुा शजल्ला जनकपरु उ.म.न.पा. िडा निं. ८ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा रदेश निं २, मखु्यमन्द्री तथा 
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मशन्द्रपररषद्को कायाालयमा कायारत अमन कुमार कणा ................................१ 

मकिानपरु शजल्ला हेटौंडा उपमहानगरपानलका िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा मखु्यमन्द्री तथा मन्द्रीपररषदको 
कायाालय िागमती रदेशमा कायारत अमतृकुमार शे्रष्ठ ..................................१ 

खोटाङ्ग शजल्ला ददके्तल रुपाकोट मििुागढी न.पा. िडा निं. १ भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही 
सेिा समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, रदेश सभा 
सशचिालय, हेटौडामा कायारत अशम्बक शिनमरे ............................................१ 

रौतहट शजल्ला, कटहररया न.पा. िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. २ अन्द्तगात िरेल ु तथा साना 
उद्योग कायाालय, बारामा कायारत अरविन्द्द यादि .......................................१ 

काठमाडौं शजल्ला नागाजुान नगरपानलका िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लनलतपरु महानगरपानलका नगर 
कायापानलकाको कायाालय लनलतपरुमा कायारत अरुण गोतामे .........................१ 

मकिानपरु शजल्ला हेटौडा उपमहानगरपानलका िडा निं. ८ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही 
सेिा समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा मखु्यमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को 
कायाालय बागमती रदेशमा कायारत अशेष खड्का ......................................१ 

सलााही शजल्ला लालबन्द्दी नगरपानलका िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा सामाशजक विकास मन्द्रालय 
िागमती रदेश हेटौंडामा कायारत अशोक काफ्ले .......................................१ 

स्याङ्गजा शजल्ला विरुिा गा.पा. िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा पोखरा महानगपानलकामा कायारत अशोक 
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कुमार सनुार ...................................................................................१ 

पिात शजल्ला मोदी गा.पा. िडा निं. ७ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा भौनतक पूिााधार शहरी विकास तथा यातायात 
व्यिस्था मन्द्रालय, गण्डकी रदेशमा कायारत अशोक गौतम ..........................१ 

सलााही शजल्ला ईश्वरपरु नगरपानलका िडा निं. ३ स्थायी िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही 
सेिा समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा मखु्यमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को 
कायाालय बागमती रदेशमा कायारत आशशष आचाया ....................................१ 

धनकुटा शजल्ला नभरगााँउ गा.वि.स िडा निं. ७ हाल पररिनतात धनकुटा न.पा. िडा 
निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको 
पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा 
रदेश निं. १, यातायात व्यिस्था सेिा कायाालय, धनकुटामा कायारत इश्वर थापा ...१ 
पिात शजल्ला पैय ुगा.पा. िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य रशासन 
समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको अनधकृत 
सातौ तहको अनधकृत पदमा लनलतपरु महानगरपानलका, लनलतपरुमा कायारत उमा 
शमाा .............................................................................................१ 

मोरङ शजल्ला विराटनगर महानगरपानलका िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा सहकारी रशशक्षालय ईनरुिा, रदेश 
निं. १ मा कायारत एकनाथ दाहाल ........................................................१ 

धाददङ शजल्ला नबरुिा गाउपानलका िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा पोखरा लेखनाथ महानगरपानलका 
नगर कायापानलकाको कायाालयमा कायारत कवपल नसलिाल ..........................१ 

सखेुत शजल्ला नबरेन्द्रनगर नगरपानलका िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा उद्योग तथा उपभोक्ता वहत सिंरक्षण 
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कायाालय कणााली रदेश दैलेखमा कायारत कल्पना खरी ..............................१ 

महोतरी शजल्ला बल्िा न.पा. िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा िरेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, महोतरीमा 
कायारत कृष्ण कुमार नमश्र ..................................................................१  

गलु्मी शजल्ला मदाने गाउपानलका िडा निं. ७ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको 
अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्िनी रदेश मखु्य मन्द्री तथा 
मन्द्रीपररषदको कायाालय बटुिल रुपन्द्देहीमा कायारत कृष्ण रसाद पराजलुी .......१ 

काठमाडौं शजल्ला काठमाडौं महानगरपानलका िडा निं. २४ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १ व्यिसावयक तथा 
सीप विकास तानलम केन्द्रमा कायारत कृष्णा शे्रष्ठ  .....................................१ 

िापा शजल्ला कमल गाउपानलका िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको 
अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १ रदेश लोकसेिा आयोगमा 
विराटनगरमा कायारत केदारनाथ ररजाल .................................................१ 

्यठुान शजला नौबवहनी गाउपानलका िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्िनी रदेश यातायात व्यिस्था 
कायाालय बााँके नेपालगञ्जमा कायारत केशब शिनमरे .....................................१ 

कवपलबस्त ु शजल्ला बदु्धभनूम नगरपानलका िडा निं.९ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा गण्डकी रदेश, कानून सिार तथा 
रदेश शभा मानमला मन्द्रालयमा कायारत खबुीराम पोख्रले .............................१ 

गलु्मी शजल्ला रेसङु्गा नगरपानलका िडा निं. १० िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश आनथाक मानमला तथा 
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योजना मन्द्रालयमा कायारत गिंगा अयााल .................................................१ 

पिात शजल्ला जलजला नगरपानलका िडा निं. ९ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा गण्डकी रदेश िरेल ु तथा साना 
उद्योग कायाालय, पिातमा कायारत गोविन्द्द रसाद पौडेल ...............................१ 

स्याङ्गजा शजल्ला, विरुिा गा.पा. िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा भनूम व्यिस्था, कृवष सहकारी तथा गररबी 
ननिारण मन्द्रालय, गण्डकी रदेशमा कायारत चोलाकान्द्त िाग्ले .......................१ 

धनकुटा शजल्ला पाशख्रबास नगरपानलका िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १ सामाशजक विकास 
मन्द्रालय, विराटनगरमा कायारत जानकुा न्द्यौपाने ........................................१ 

ओखलढुङ्गा शजल्ला शचशिंखगढी गा.पा िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, पयाटन कायाालय, 

सनुसरीमा कायारत शजतेन्द्र राई .............................................................१ 

निलपरासी शजल्ला सनुौल नगरपानलका िडा निं. ११ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश आनथाक मानमला तथा 
योजना मन्द्रालयमा कायारत शजिकला भण्डारी ..........................................१ 

गोरखा शजल्ला पालङु्टार नगरपानलका िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश भरतपरु 
महानगरपानलकामा कायारत िलक कुमार शे्रष्ठ .........................................१ 

ता्लेजङु शजल्ला आठराई नरिेणी गाउाँपानलका िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही 
सेिा समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा यातायात व्यिस्था कायाालय 
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चालक अनमुनतपर, सनुसरीमा कायारत िोन नलम्ब ु.....................................१ 

दैलेख शजल्ला नारायण नगरपानलका िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश नडनभजन िन 
कायाालय, हेटौडामा कायारत वटका शमाा ...................................................१ 

पिात शजल्ला जलजला गा.पा. िडा निं. ८ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा व्यािसावयक तथा नसप विकास तानलम केन्द्र, 

पिातमा कायारत डम्बर बहादरु शज.नस. ....................................................१ 

स्याङ्गजा शजल्ला िानलङ्ग गा.पा. िडा निं. १२ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा भौनतक पूिााधार, शहरी विकास तथा यातायात 
व्यिस्था मन्द्रालय गण्डकी रदेशमा कायारत डोलराज पराजलुी........................१ 

बाग्लङु्ग शजल्ला गलकोट न.पा. िडा निं. १० िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा गलकोट नगर कायापानलकाको कायाालयमा 
कायारत तलुबहादरु वि.क. ...................................................................१ 

रुपन्द्देही शजल्ला बटुिल उप महानगरपानलका िडा निं. ११ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश आन्द्तररक 
मानमला तथा कानून मन्द्रालयमा कायारत तलुसीराम अनधकारी ......................१ 

खोटाङ शजल्ला ददके्तल रुपाकोट मििुागढी नगरपानलका िडा निं. १५ िर भई 
नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त 
पाई हाल सोही सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, 

रदेश लोक सेिा आयोग, विराटनगरमा कायारत ददनेश ढुङ्गाना.........................१ 

खोटाङ शजल्ला खोटेहाङ गाउाँपानलका िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, नडनभजन िन कायाालय, 
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मोरङमा कायारत ददनेश राई ................................................................१ 

िापा शजल्ला विताामोड नगरपानलका िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १ िरेल ु तथा साना 
उद्योग कायाालय, िापामा कायारत दगुाा बास्तोला ........................................१ 

पााँचथर शजल्ला फालेलङु गाउाँपानलका िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १िरेल ुतथा साना उद्योग 
कायाालय, ता्लेजङुमा कायारत देउरकाश तामाङ ........................................१ 

गलु्मी शजल्ला इस्मा गाउाँपानलका िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको 
अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश िरेल ु तथा साना उद्योग 
कायाालय, पाल्पामा कायारत देिीराम भण्डारी .............................................१ 

कैलाली शजल्ला गोदािरी नगरपानलका िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा सदुरुपशश्चम रदेश उद्योग, पयाटन, िन 
तथा िातािरण मन्द्रालयमा कायारत धमाराज जोशी .....................................१  

शचतिन शजल्ला, माडी न.पा. िडा निं. ७ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा बाग्मती, सहकारी रशशक्षालय, शचतिनमा 
कायारत नन्द्द रसाद भट्टराई .................................................................१ 

खोटाङ शजल्ला ददरङु चइुचमु्मा गाउाँपानलका िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, सहकारी 
रशशक्षालय, इनरुिा, सनुसरीमा कायारत नरेन्द्र पराजलुी .................................१ 

बााँके शजल्ला नेपालगञ्ज उप महानगरपानलका िडा निं. १३ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश यातायात 
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व्यिस्था कायाालय सिारी चालक अनमुनतपर, चाबावहल, काठमाडौंमा कायारत नविना 
ररजाल ...........................................................................................१ 

गलु्मी शजल्ला मनुसकोट नगरपानलका िडा निं.१ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेशमखु्यमन्द्री तथा 
मशन्द्रपररषद्को कायाालय, बटुिलमा कायारत नारायण अयााल .........................१ 

स्याङ्गजा शजल्ला आाँनधखोला गा.पा. िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा िरेल ुतथा साना उद्योग कायाालय 
स्याङ्गजामा कायारत नारायण रसाद ढकाल ...............................................१ 

गोरखा शजल्ला नसरानचोक गा.पा. िडा निं.४ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको 
अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, यातायात व्यिस्था कायाालय, 

सिारी चालक अनमुतीपर ठूलोभयााङ्ग, काठमाडौंमा कायारत नारायणी पोखरेल .....१ 

िापा शजल्ला गौरादह नगरपानलका िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, रदेश लोक सेिा 
आयोग, विराटनगरमा कायारत ननरोज ढकाल .............................................१  

काठमाडौं शजल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपानलका िडा निं. ९ िर भई नेपाल 
रशासन सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल 
सोही सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश लनलतपरु 
महानगरपानलकाको कायाालय, लनलतपरुमा कायारत ननशा भट्टराई .....................१ 

मकिानपरु शजल्ला हेटौडा उपनगरपानलका िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा रदेश लोक सेिा आयोग बागमती 
रदेश हेटौडामा कायारत पदम ओिा .......................................................१ 

भक्तपरु शजल्ला, मध्यपरु दठमी न.पा. िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
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समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, उपत्प्यका पयाटन 
कायाालय, हात्तीिनमा कायारत पिन कटे्टल ................................................१ 

बाग्लङु्ग न.पा. िडा निं. ९, हाल पररिनतात बाग्लङु्ग न.पा. िडा निं. ९, हाल पररिनतात 
बाग्लङु्ग न.पा. िडा निं. ११ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य रशासन समहु 
रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको अनधकृत सातौ 
तहको अनधकृत पदमा यातायात व्यिस्था कायाालय, गण्डकी रदेशमा कायारत 
पारनसङ्ग थापा मगर ...........................................................................१ 

मकिानपरु शजल्ला हेटौडा उप महानगरपानलका िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश भौनतक पूिााधार 
विकास मन्द्रालय, हेटौडामा कायारत रकाश अनधकारी ..................................१ 

स्याङ्जा शजल्ला आाँनधखोला गाउाँपानलका िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश यातायात व्यिस्था 
कायाालय सिारी चालक अनमुनतपर, जगाती भक्तपरुमा कायारत रनतभादेिी 
ढकाल............................................................................................१ 

गलु्मी शजल्ला रेसङु्गा नगरपानलका िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको 
अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश, यातायात व्यिस्था कायाालय 
सिारी चालक अनमुनतपर, रुपन्द्देहीमा कायारत रददप खनाल ........................१  

कास्की शजल्ला पोखरा महानगरपानलका िडा निं. २७ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा गण्डकी रदेश, व्यिसावयक सीप 
विकास तानलम केन्द्र, कास्कीमा कायारत रभ ुनसग्देल ..................................१ 

सिंखिुासभा शजल्ला नसनलचोङ गाउाँपानलका िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, िरेल ु तथा साना 
उद्योग कायाालय, सिंखिुासभामा कायारत रमेचन्द्र राई ...................................१ 
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अिााखााँची शजल्ला सशन्द्धखका  नगरपानलका िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश, मखु्यमन्द्री तथा 
मशन्द्रपररषद्को कायाालय, बटुबलमा कायारत रमे बहादरु गौतम ......................१ 

गलु्मी शजल्ला मदाने गाउाँपानलका िडा निं. ७ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको 
अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश, आन्द्तररक मानमला तथा 
कानून मन्द्रालय, बटुिलमा कायारत बाबरुाम पन्द्थी .....................................१ 

निुाकोट शजल्ला, दु् चेश्वर गा.पा. िडा निं. २ िर भई  नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, यातायात व्यिस्था कायाालय 
सिारी चालक अनमुनतपर, एकान्द्तकुनामा कायारत बहृस्पनत तामाङ .................१ 

उदयपरु शजल्ला ता्ली गा.पा. िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, व्यिसावयक तथा सीप विकास 
तानलम केन्द्र, ओखलढुङ्गामा कायारत नभषम राई .........................................१ 

धनकुटा शजल्ला धनकुटा न.पा. िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा लेटाङ्ग नगरपानलकामा कायारत भपेुन्द्र 
खनाल.............................................................................................१ 

दोलखा शजल्ला बैतेश्वर गा.पा. िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा रदेश सशुासन केन्द्र, बागमती रदेशमा 
कायारत मखमली नगरी .......................................................................१ 

अ ाम शजल्ला सााँफेबगर न.पा. िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा लनलतपरु महानगपानलका, लनलतपरुमा 
कायारत महेश नतिारी ........................................................................१ 
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कवपलिस्त ुशजल्ला बाणगङ्गा नगरपानलका िडा निं. ९ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्िनी रदेश, स्िास्थ्य तानलम 
केन्द्र, बटुिलमा कायारत माधि पोख्रले ....................................................१ 

पााँचथर शजल्ला वफददम नगरपानलका िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, िरेल ु तथा साना 
उद्योग कायाालय, पााँचथरमा कायारत माधि बााँस्कोटा ...................................१ 

बाग्लङु्ग शजल्ला बडीगाढ गाउाँपानलका िडा निं. ७ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा मखु्यमन्द्री तथा मन्द्रीपररषद्को 
कायाालय, गण्डकी रदेशमा कायारत नमता कुमारी थापा ................................१ 

बारा शजल्ला शजतपरु नसमरा उ.म.न.पा. िडा निं.१७ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा बाग्मती रदेश, िरेल ु तथा साना 
उद्योग कायाालय, दोलखामा कायारत नमन बहादरु लामा नथङ .........................१ 

रौतहट शजल्ला िनृ्द्दािन न.पा. िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा चन्द्रपरु नगरपानलकामा कायारत नमश्री लाल 
साह ..............................................................................................१ 

मोरङ्ग शजल्ला विराटनगर म.न.पा. िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, िरेल ु तथा साना 
उद्योग कायाालय, रामे ापमा कायारत मेिनाथ गौतम ...................................१ 

गलु्मी शजल्ला मदाने गाउाँपानलका िडा निं. ७ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको 
अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्िनी रदेश, भौनतक पूिााधार विकास 
मन्द्रालय, बटुिलमा कायारत मोहन पररयार ..............................................१ 
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निलपरासी (ब.स.ुपू.) शजल्ला कािासोती नगरपानलका िडा निं. १६ िर भई नेपाल 
रशासन सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल 
सोही सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्िनी रदेश, आनथाक 
मानमला तथा योजना मन्द्रालय, बटुिलमा कायारत मोहन पाण्डे ......................१ 

म्याग्दी शजल्ला रिगुिंगा गा.पा. िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा बेनी नगर कायापानलकाको कायाालयमा 
कायारत यिुराज थापा ......................................... ..............................१ 

कवपलिस्त ु शजल्ला कवपलिस्त ु नगरपानलका िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा देिदह नगरपानलका, नगर 
कायाापानलकाको कायाालय, रुपन्द्देहीमा कायारत रमेश नगरी ............................१ 

धनकुटा शजल्ला धनकुटा नगरपानलका िडा निं. १० िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, यातायात व्यिस्था 
कायाालय सिारी चालक अनमुनतपर, सनुसरीमा कायारत रमेश रसाद दाहाल ......१ 

भोजपरु शजल्ला अरुण गाउाँपानलका िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं. १, यातायात व्यिस्था 
कायाालय सिारी, सनुसरीमा कायारत रविन काकी .......................................१ 

रुपन्द्देही शजल्ला बटुिल उप महानगरपानलका िडा निं. १२ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश, यातायात 
व्यिस्था कायाालय सिारी, रुपन्द्देहीमा कायारत राजन केसी ............................१ 

मोरङ्ग शजल्ला रिंगेली नगरपानलका िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको 
अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं १, िरेल ु तथा साना उद्योग 
कायाालय, तेह्रथमुमा कायारत राम खेलोन चौधरी .........................................१ 
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निुाकोट शजल्ला बेलकोटगढी नगरपानलका िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, यातायात 
व्यिस्था कायाालय, मोटरसाइकल, गजु ुाधारामा कायारत रामचन्द्र दाहाल ............१ 

म्याग्दी शजल्ला बेनी न.पा. िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा मखु्यमन्द्री तथा मन्द्रीपररषद्को कायाालय, 

गण्डकी रदेशमा कायारत राम रसाद पौडेल ..............................................१ 

िापा शजल्ला बदु्धशान्द्ती  गाउाँपानलका िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, यातायात व्यिस्था 
कायाालय सिारी चालक अनमुतीपर, चाबवहलमा कायारत रोवहत पोखरेल ...........१ 

स्याङ्गजा शजल्ला हररनास गाउाँपानलका िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा शकुलागण्डकी नगरपानलका, नगर 
कायापानलकाको कायाालय, तनहुाँमा कायारत लक्ष्मण लम्साल .........................१ 

ईलाम शजल्ला देउमाई नगरपानलका िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा देउमाई नगरपानलका, नगर 
कायापानलकाको कायाालय, ईलाममा कायारत लक्ष्मी बराल .............................१ 

पााँचथर शजल्ला वहनलहाङ्ग गाउाँपानलका िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं १, यातायात व्यिस्था 
कायाालय, नबताामोड, िापामा कायारत लक्ष्मी सहुाङ्ग ......................................१ 

मकिानपरु शजल्ला हेटौँडा उपमहानगरपानलका िडा निं. ८ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, यातायात 
व्यिस्था कायाालय, सानाठुला सिारी, लनलतपरुमा कायारत लेखनाथ खनतिडा ......१ 
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ईलाम शजल्ला चलुाचलुी गाउाँपानलका िडा निं.१ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं १, िरेल ुतथा साना उद्योग 
कायाालय, भोजपरुमा कायारत लोकेन्द्र फागो ..............................................१ 

म्याग्दी शजल्ला बेनी न.पा. िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा मखु्यमन्द्री तथा मन्द्रीपररषदको कायाालय, 

गण्डकी रदेशमा कायारत विकास थापा मगर ............................................१ 

निलपरासी शजल्ला गैडाकोट न.पा. िडा निं. ८ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा िरेल ुतथा साना उद्योग कायाालय, 

निलपरासीमा कायारत विक्रम सिेुदी ......................................................१ 

सखेुत शजल्ला पिंचपरुीनगरपानलका िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको 
अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा कणााली रदेश, आनथाक मानमला तथा योजना 
मन्द्रालयमा कायारत विद्या रसाद उपाध्याय ..............................................१ 

लनलतपरु शजल्ला, लनलतपरु म.न.पा. िडा निं. १५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा बागमती सशुासन केन्द्रमा कायारत 
विवपन राई ......................................................................................१ 

कास्की शजल्ला, पोखरा म.न.पा. िडा निं. ३३ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा िरेल ु तथा साना उद्योग कायाालय, 

काठमाडौंमा कायारत वििेककुमार सनुार  ................................................१ 

सलााही शजल्ला गोडैतानगरपानलका िडा निं.११ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं २, भमुी व्यिस्था कृवष तथा 
सहकारी मन्द्रालयमा कायारत शन्नी आनन्द्द िा .........................................१ 
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स्याङ्गजा शजल्ला पतुनलबजार न.पा. िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा स्िास्थ तथा जनसिंख्या मन्द्रालय, 

गण्डकी रदेशमा कायारत शशि लम्साल ...................................................१ 

बागलङु्ग शजल्ला ढोरपाटन नगरपानलका िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश, यातायात व्यिस्था 
कायाालय सिारी चालक अनमुतीपर, रुपन्द्देहीमा कायारत श्याम कुमार पौडेल ... १ 

ता्लेजङु्ग शजल्ला मेररङदेन गाउाँपानलका िडा निं.१ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं १, यातायात व्यिस्था 
कायाालय, सिारी, सनुसरीमा कायारत श्याम बहादरु नलम्ब ु..............................१ 

धनषुा शजल्ला बटेश्वर गाउाँपानलका िडा निं.१ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको 
अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं २, मूख्यमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को 
कायाालयमा कायारत श्याम सनु्द्दर महतो ..................................................१ 

सोलखुमु्ब ु शजल्ला थलुङु्ग दधुकोशी  गाउाँपानलका िडा निं. ६ िर भई नेपाल 
रशासन सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल 
सोही सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं १, रदेश योजना 
आयोगमा कायारत सिंनगता थलुङु्ग राई ......................................................१ 

दैलेख शजल्ला भगितीमाई  गाउाँपानलका िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, यातायात व्यिस्था 
कायाालय सिारी चालक अनमुतीपर, लनलतपरुमा कायारत सिंगीता खड्का............१ 

रुपन्द्देही शजल्ला नतलोत्तमा नगरपानलका िडा निं.७ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश,स्िास्थ्य तथा 
जनसिंख्या मन्द्रालयमा कायारत सञ्जय ज्ञिाली ............................................१ 



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 125 

 

पाल्पा शजल्ला रामपरु नगरपानलका िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश, आनथाक मानमला तथा 
योजना मन्द्रालयमा कायारत सिंज्ञा भण्डारी ................................................१ 

दाङ्ग शजल्ला िोराही उपमहानगरपानलका िडा निं.१५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश, यातायात व्यिस्था 
सेिा कायाालय, दाङ्गमा कायारत सन्द्तोष कुमार सिेुदी ...................................१ 

अिााखााँची शजल्ला मालारानी गाउाँपानलका िडा निं.२ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश, स्िास्थ्य तथा 
जनसिंख्या मन्द्रालयमा कायारत सन्द्तोष खनाल  .........................................१ 

पिात शजल्ला कुश्मा न.पा. िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा मखु्यमन्द्री तथा मन्द्रीपररषद्को कायाालय, 

गण्डकी रदेशमा कायारत सन्द्तोष पौडेल ..................................................१ 

काठमाडौं शजल्ला तारकेश्वर  नगरपानलका िडा निं.२ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, यातायात व्यिस्था 
कायाालय, मोटरसाइकल, गजुुाधारामा कायारत सन्द्ध्या लानम ाने .......................१ 

गलु्मी शजल्ला रेसङु्गा न.पा. िडा निं. १० िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा िरेल ु तथा साना उद्योग कायाालय, 

लनलतपरुमा कायारत सरुपा पाण्डे ..........................................................१ 

दाङ्ग शजल्ला तलु्सीपरु उपमहानगरपानलका िडा निं. ७ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश, यातायात व्यिस्था 
कायाालय, दाङ्गमा कायारत सरोज भण्डारी ..................................................१ 
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ता्लेजङु्ग शजल्ला फुङ्गनलङ्ग नगरपानलका िडा निं.६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा सूयोदय नगरपानलका, नगर 
कायापानलकाको कायाालय, ईलाममा कायारत सविना चौलागाई ........................१ 

काभ्रपेलािोक शजल्ला मण्डन देउपरु नगरपानलका िडा निं.६ िर भई नेपाल 
रशासन सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल 
सोही सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, आनथाक 
मानमला तथा योजना मन्द्रालयमा कायारत सविना ढकाल .............................१ 

स्याङ्गजा शजल्ला, अजुानचौपारी गा.पा. िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा लनलतपरु महानगरपानलकाको 
कायाालय, लनलतपरुमा कायारत सनुनता शमाा चापागाई ..................................१ 

गलु्मी शजल्ला चन्द्रकोट  नगरपानलका िडा निं.७ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा लशुम्बनी रदेश, मखु्यमन्द्री तथा 
मशन्द्रपररषद्को कायाालयमा कायारत सरेुन्द्र भण्डारी .....................................१ 

धनषुा शजल्ला बटेश्वर गा.पा. िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा गणेशमान चारनाथ नगरपानलका िडा निं. २, 

धनषुामा कायारत सूया नारायण नसिंह ........................................................१ 

स्याङ्गजा शजल्ला नभरकोट न.पा. िडा निं. ८ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा समहुको 
अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा कानून, सिार तथा रदेश सभा मानमला 
मन्द्रालय गण्डकी रदेशमा कायारत सजृना खनाल ......................................१ 

उदयपरु शजल्ला चौदण्डीगढी नगरपानलका िडा निं. ७ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल सोही सेिा 
समहुको अनधकृत सातौ तहको अनधकृत पदमा आन्द्तररक मानमला तथा कानून 
मन्द्रालय बागमनत रदेशमा कायारत ज्ञानददप राई .......................................१ 
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निलपरासी (ि.स.पू.) शजल्ला कािासोती  नगरपानलका िडा निं.६ िर भई नेपाल 
रशासन सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल 
सोही सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा गण्डकी रदेश, यातायात 
व्यिस्था कायाालय, निलपरासी (ि.स.पू.)मा कायारत ज्ञान रसाद भसुाल.............१ 

मोरङ्ग शजल्ला विराटनगर महानगरपानलका िडा निं.१६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा रदेश निं १, आनथाक मानमला तथा 
योजना मन्द्रालयमा कायारत वरती कणा ....................................................१ 

शचतिन शजल्ला भरतपरु महानगरपानलका िडा निं.१४ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको अनधकृत पदमा बागमती रदेश, यातायात व्यिस्था 
कायाालय, सिारी चालक अनमुनतपर, लनलतपरुमा कायारत विननता भण्डारी .........१ 

नबरुद्ध  

नेपाल सरकार रधानमन्द्री तथा मन्द्री पररषद्को कायाालय, नसिंहदरिार, काठमाडौं..१ 

नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार, 
काठमाडौं .......................................................................................१ 

लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर, काठमाडौं.............................१ 

राविय वकताबखाना, हररहरभिन, लनलतपरु..................................................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WO-०१९० 
दाङ्ग शजल्ला तलु्सीपरु उ.म.न.पा. िडा निं. १९ िर भई हाल बाग्मती रदेश, 

यातायात व्यिस्था कायाालय, जगाती भक्तपरुमा अनधकृत सातौँ तहमा कायारत पिन 
कुमार पोख्रले …………………………………………………………………………………………………..१ 

किं चनपरु शजल्ला नभमदत्त न.पा. िडा निं. १५ िर भई हाल बेदकोट नगरपानलका 
नगर कायापानलकाको कायाालयमा अनधकृत स्तर सातौँ तहमा कायारत अमर महरा.१ 

भक्तपरु शजल्ला मध्यपरु दठमी न.पा. िडा निं. ३ िर भई हाल िरेल ु तथा साना 
उद्योग कायाालय, भक्तपरुमा अनधकृत स्तर सातौँ तहमा कायारत उमेश कुमार 
दहाल.....................................................................................................................१ 

 

 

 

 

 

ननिेदक 
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का.शज. का.म.न.पा. िडा निं. ३२ िर भई हाल हलेसी तिुाचङु नगरपानलकाको 
कायाालयमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत भोलानाथ पोखरेल …………………….१ 

का.शज., का.म.न.पा २९ िर भई हाल बाह्रबीसे न.पा. नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत 
स्तर सातौं तहमा कायारत ज्ञानेन्द्र कुमार शे्रष्ठ …………………………...........................१ 

दाच ुाला शजल्ला साविक वहवकला गा.वि.स. िडा निं. ६ िर भई हाल लनलतपरु 
शजल्ला लनलतपरु म.न.पा.मा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत ददनलप नसिंह 
धामी...............................................................................................१ 

खोटाङ्ग शजल्ला साविक सल्ले गा.वि.स. िडा निं. ६ िर भई हाल बाह्रबीसे न.पा. 
नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत ज्ञानेन्द्र महत ...................१ 

का.शज. चन्द्रानगरी न.पा. िडा निं.१५ िर भई हाल धनुीबेसी न.पा., खाननखोला 
धाददङमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत िविलाल भसुाल ........................१ 

दोलखा शजल्ला नभमेश्वर न.पा. िडा निं.१ िर भई हाल लनलतपरु महानगरपानलकाको 
कायाालयमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत (इन्द्र कमल शशिाकोटी ...........१ 

                            विरुद्ध 

नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मन्द्री पररषद्को कायाालय, नसिंहदरिार, काठमाडौं..१ 
नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार, 
काठमाडौं..........................................................................................१ 

लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर, काठमाडौं.............................१ 

राविय वकताबखाना, हररहरभिन, लनलतपरु .................................................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-०००६ 
उदयपरु शजल्ला बेल्टार गा.वि.स.िडा निं.१ चौदण्डीगढी नगरपानलका िडा निं.७ िर 
भई सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रायल (अनतररक्त समूह), नसिंहदरिारमा 
नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, राजपरािंवकत ततृीय शे्रणीको शाखा 
अनधकृत पदमा ननयकु्ती भई समायोजनको क्रममा स्थानीय तह, मध्यपरु नथमी 
नगरपानलका भक्तपरुको ऐ. सेिा, समूहको अनधकृतस्तर सातौं तह, अनधकृत पदमा 
समायोजन भएकी रशजया चौधरी..............................................................१ 

 

 

 

 

ननिेदक 

                            विरुद्ध 
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नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषदको कायाालय, नसिंहदरिार, 
काठमाडौं....................................................................................१  
नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार, 
काठमाडौं ..................................................................................१ 

लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय अनामनगर, काठमाडौं .......................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-०००७ 

सप्तरी शजल्ला मयनाकडेरी गा.वि.स. िडा निं. ०२ हाल नरहतु गा.पा. िडा निं. 
२ िर भई लोक सेिा आयोगको आ.ि. ७४÷७५ को 
वि.न.११४१५÷०७४–७५ अनसुार सिंिमा नाम ननकाली नेपाल  ईशन्द्जननयररङ्ग 
सेिा, नसनभल समहु, इररगेशन उपसमहु, रा.प. अनिं. रथम शे्रणी सि–ईशन्द्जननयर 
पदमा ननयशुक्त भई समायोजनको क्रममा जनकपरुधाम उप–महानगरपानलका 
नगरकायाापानलकाको कायाालय, धनषुा  नेपाल  ईशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल 
समूह, इररगेशन उपसमूहको सि ईशन्द्जननयर  सहायक पाचौँ तहमा समायोजन 
भएको ददनेश कुमार मण्डल ..........................................................१ 

सप्तरी शजल्ला औरही गा.वि.स. िडा निं. ५ हाल  डाकनेश्वरी न.पा. िडा निं. 
६ िर भई लोक सेिा आयोगको आ.ि. ७४÷७५ को वि.न. 
११४१३÷०७४–७५ अनसुार सिंि मा नाम ननकाली  नेपाल ईशन्द्जननयररङ्ग 
सेिा, नसनभल समहु, इररगेशन उपसमहु, रा.प.अनिं. रथम शे्रणी सि–ईशन्द्जननयर 
पदमा ननयशुक्त भई समायोजनको क्रममा डाक नेश्वरी नगरकायापानलकाको 
कायाालय, सप्तरी  नेपाल  ईशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समूह, इररगेशन 
उपसमूहको सि ईशन्द्जननयर सहायक पाचौँ तहमा समायोजन भएको नमथलेश 
कुमार मिंडल.............................................................................१ 

महोतरी शजल्ला पररकौली गा.वि.स. िडा निं. ५ हाल जलेश्वर न.पा. िडा निं. 
९ िर भई लोक सेिा आयोगको आ.ि. ७४÷७५ को वि.न. 
११४११÷०७४–७५ अनसुार सिंिमा नाम ननकाली नेपाल ईशन्द्जननयररङ्ग सेिा, 
नसनभल समहु, इररगेशन उपसमहु, रा.प.अन. रथम शे्रणी सि–ईशन्द्जननयर पदमा 
ननयशुक्त भई समायोजनको क्रममा वपपरा गाउाँपानलकाको कायाालय, महोतरी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 
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नेपाल  ईशन्द्जननयररङ्ग सेिा, नसनभल समूह, इररगेशन उपसमूहको सि-ईशन्द्जननयर 
सहायक पाचौँ तहमा समायोजन भएको सिंशजत यादि ...........................१           
                            विरुद्ध 

लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय अनामनगर, काठमाडौं......................१ 

नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय नसिंहदरिार, 
काठमाडौं ................................................................................१ 

रधानमन्द्री तथा मन्द्रीपररषदको कायाालय नसिंहदरिार, काठमाडौं...............१ 

उजाा जलस्रोत तथा नसचाइ मन्द्रालय नसिंहदरिार काठमाडौं.....................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-०००८ 
कास्की शजल्ला मा ापचु्रे गा.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल पोखरा म.न.पा. 
कास्कीमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत नविन गौतम.........................१  
का.शज. का.म.न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल कागेश्वरी मनोहरा न.पा. 
काठमाडौंमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत वरती सापकोटा...................१  
महोत्तरी शजल्ला बलिा न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल बलिा न.पा. 
महोत्तरीमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत कानताकेश िा.......................१  
भोजपरु शजल्ला पौिादङुमा गा.पा. िडा निं. ५ िर भई हाल गोकणेश्वर न.पा. 
काठमाडौं.मा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत समु्नीमा राई.....................१  
काभ्र े शजल्ला बनेपा न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल मध्यपरु नथमी न.पा. 
भक्तपरुमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत कृष्ण गोपाल शे्रष्ठ..................१  
का.शज. कागेश्वरी मनोहरा न.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल कागेश्वरी मनोहरा 
न.पा. काठमाडौंमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत सशन्द्जि पडुासैनी..........१  
महोत्तरी शजल्ला बलिा न.पा. िडा निं. ११ िर भई हाल भरतपरु म.न.पा. 
शचतिनमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत िनश्याम नमश्र .....................१ 

सप्तरी शजल्ला रुपनी गा.पा. िडा निं. २ िर भई हाल बढुीगिंगा गा.पा. 
मोरङ्गमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत खरानन्द्द ईसर .......................१ 

रुपन्द्देही शजल्ला नतलोत्तमा न.पा. िडा निं. ११ िर भई हाल बटुिल 
उ.म.न.पा. रुपन्द्देहीमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत यिुराज भट्टराई .....१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 
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कास्की शजल्ला पोखरा म.न.पा. िडा निं. २१ िर भई हाल पोखरा म.न.पा. 
कास्कीमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत कविता पौडेल ......................१ 

का.शज. का.म.न.पा. िडा निं. १४ िर भई हाल बढुाननलकण्ठ न.पा. 
काठमाडौंमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत सौरभ लानम ाने..................१  
पिात शजल्ला शशिालय गा.पा. िडा निं. १ िर भई हाल भरतपरु म.न.पा. 
शचतिनमा इशन्द्जननयर सातौ तहमा कायारत सरु देिी शमाा .....................१ 

                            विरुद्ध 

नेपाल सरकार, मन्द्रीपररषद नसिंहदरिार काठमाडौं ...............................१ 

नेपाल सरकार, सिंशिय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय नसिंहदरिार, 

काठमाडौं ...............................................................................१ 

नेपाल सरकार खानेपानी मन्द्रालय नसिंहदरिार काठमाडौं .....................१ 

लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय अनामनगर काठमाडौं .....................१ 

 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-०००९ 

सनुसरी शजल्ला रामधनुी न.पा.िडा निं. ८ स्थायी ठेगाना भई हाल सामाशजक 
विकास मन्द्रालय रदेश निं. १ विराटनगरमा लेखा अनधकृत सातौ तहमा 
कायारत मनोज ननरौला ........................................................................१ 

कैलाली शजल्ला चौमाला गा.वि.स. िडा निं. ७ को पररिनतात गौरीगिंगा 
न.पा.िडा निं. ४ स्थायी ठेगाना भई हाल नडनभजन िन कायाालय बााँके, 

लशुम्बनी रदेशमा लेखा अनधकृत सातौ पदमा कायारत रमे लाल रसाइली ...१ 

गलु्मी शजल्ला तम्िास गा.वि.स.िडा निं. ८ को पररिनतात रेसङु्गा न.पा. िडा निं. 
७ िर भै हाल कृवष तथा सहकारी मन्द्रालय लशुम्बनी रदेश बटुिलमा लेखा 
अनधकृत सातौ तहमा कायारत सरुज कुमार चदुारा.................................१ 

गलु्मी शजल्ला अमरपरु गा.वि.स. िडा निं. ३ को पररिनतात का.शज. चन्द्रानगरी 
न.पा. िडा निं.१५ िर भई हाल बाग्मती रदेश लनलतपरु म.न.पा. को 
कायाालय पाटनमा अनधकृत सातौ तहमा कायारत लक्ष्मी शमाा.......... ......१ 

सप्तरी शजल्ला राजविराज न.पा.िडा निं.२ ठेगाना भई हाल सप्तरी शजल्ला 
किं चनरुप न.पा.मा अनधकृत सातौ तहमा कायारत राजेशकुमार राज............१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 

 



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 132 

 

गलु्मी शजल्ला तम्िास गा.वि.स. िडा निं. ५ को पररिनतात रेसङु्गा न.पा. िडा 
निं. ८ िर भई हाल रुपन्द्देही शजल्ला बटुिल उ.म.न.पा. िडा निं. ११ 
देिीनगर बसोबास गरी स्िास्थ्य तानलम केन्द्र लशुम्बनी रदेश बटुिलमा 
अनधकृत सातौ तहमा कायारत सरेुन्द्र पाण्डे .......................... ...... ....१ 

उदयपरु शजल्ला नरयगुा न.पा. िडा निं. २ को पररिनतात नरयगुा न.पा. िडा 
निं. ११ िर भई हाल नरयगुा न.पा. गाईिाट उदयपरुमा अनधकृत सातौ 
तहमा कायारत विनया बस्नेत .........................................................१ 

स्याङ्जा शजल्ला फेददखोजा गा.वि.स.िडा निं. २ को पररिनतात फेदीखोला 
गा.पा.िडा निं. २ स्थायी ठेगाना भई हाल पूिााधार विकास कायाालय गण्डकी 
रदेश पोखरामा अनधकृत सातौ तहमा कायारत सदुदप गौतम ...................१ 

गलु्मी शजल्ला नयााँगाउाँ गा.वि.स.िडा निं. ५ को पररिनतात धकुोट गा.पा. िडा 
निं. १ िर भई हाल रुपन्द्देही शजल्ला बटुिल उ.म.न.पा. शशक्षा तथा 
सामाशजक विकास मन्द्रालय लशुम्बनी रदेशमा अनधकृत सातौ तहमा कायारत 
नमन बहादरु ितीमगर ....................................... .........................१ 

बारा शजल्ला देिलाल गा.पा.िडा निं.६िर भई हाल धनषुा शजल्ला जनकपरु 
उ.म.न.पा.िडा निं.४ स्थायी ठेगाना भई सडक नडनभजन चपरु रौतहटमा 
अनधकृत सातौ तहमा कायारत ददनेश रसाद पशण्डत........... ...................१ 

उदयपरु शजल्ला बसाहा गा.वि.स. िडा निं. ४ को पररिनतात चौदण्डीगढी न.पा. 
िडा निं. ३ िर भई हाल का.शज.का.म.न.पा. िडा निं. १६ बस्ने मखु्य मन्द्री 
तथा मशन्द्रपररषदको कायाालय रदेश निं. १ को अनधकृत सातौ तहमा कायारत 
ध्यानविर राई ........................................................ ...... ..........१ 

धनषुा शजल्ला देिपरुा गा.वि.स.िडा निं. ९ को पररिनतात जनकपरुधाम 
उ.म.न.पा. िडा निं. २० िर भई नसन्द्धलुी शजल्ला कमलामाई न.पा. िडा निं. 
५ रातमाटे बस्ने रादेशशक सडक नडनभजन कायाालय नसन्द्धलुी बाग्मती 
रदेशमा अनधकृत सातौ तहमा कायारत जय कुमार राउत ... ............ ....१ 

िापा शजल्ला दमक न.पा. िडा निं. १४ को पररिनतात दमक न.पा.िडा निं. ९ 
िर भई िापा शजल्ला दमक न.पा. िडा निं. ९ बस्ने यातायात व्यिस्था 
कायाालय, िापा विताामोड रदेश निं. १ को अनधकृत सातौ तहमा कायारत 
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सिुास तामाङ.......................................................... .................१ 

कवपलिस्त ु शजल्ला कवपलिस्त ुन.पा. िडा निं. ४ को पररिनतात कवपलिस्त ु
न.पा. िडा निं. ३ भई हाल ऐ.ऐ. बस्ने रदेश सभा सशचिालय रदेश सभा 
सशचिालय लशुम्बनी रदेश रुपन्द्देहीमा अनधकृत सातौ तहमा कायारत आलोक 
अग्रहरी................................................. ...... ...... ..................१ 

बााँके शजल्ला उदयपरु गा.वि.स. िडा निं. ४ को पररिनतात नेपालग्रञ्ज 
उ.म.न.पा. िडा निं. १३ िर भई हाल ऐ.ऐ. बस्ने सडक पूिााधार विकास 
कायाालय लशुम्बनी रदेश बााँकेमा अनधकृत सातौ तहमा कायारत ददनेश नसिंह 
ठाकुर ............................................................ .......................१ 

बााँके शजल्ला कुश्मा गा.वि.स. िडा निं. २ को पररिनतात राप्ती सोनारी िडा निं. 
१ स्थायी ठेगाना भई आन्द्तररक मानमला तथा काननु मन्द्रालय लशुम्बनी रदेश 
बटुिलमा अनधकृत सातौ तहमा कायारत मोहन कुमार जैसिाल................१ 

रुकम ु शजल्ला विजयस्िरी गा.वि.स. िडा निं. ४ को पररिनतात रुकुम पशश्चम 
शजल्ला चौरजहारी न.पा.िडा निं.१० स्थायी ठेगाना भई बााँके शजल्ला खजरुा 
गा.पा.मा अनधकृत सातौ तहमा कायारत रददप सनुार ............................१ 

भोजपरु शजल्ला रानीिास गा.वि.स. िडा निं. ८ को पररिनतात हतिुागढी 
गा.पा.िडा निं.१ बस्ने रदेश लेखा इकाई कायाालय धनकुटा, रदेश निं.१ को 
अनधकृत सातौ तहमा कायारत ननशान राई ................................ .......१ 

िापा शजल्ला चन्द्रगढी गा.वि.स. िडा निं. ५ को पररिनतात भरपरु न.पा.िडा 
निं. ९ िर भई हाल धनकुटा शजल्ला धनकुटा न.पा. िडा निं. ४ देवे्रिास बस्ने 
स्िास्थ्य तानलम केन्द्र, धनकुटा रदेश निं. १ मा अनधकृत सातौ तहमा कायारत 
पेशल पोखरेल ........................................................... ..............१ 

ओखलढुिंगा शजल्ला कुईनभर गा.वि.स. िडा निं. ८ को पररिनतात शचसिंखगुढी 
गा.पा.िडा निं. १  िर भई हाल भक्तपरु शजल्ला चााँगनुारायण न.पा. िडा निं. 
२ दिुाकोट बस्ने िरेल ु तथा साना उद्योग कायाालय लनलतपरु बागमती 
रदेशमा लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत जनुा ननरौला ............ ........१ 

धाददङ्ग शजल्ला कुम्परु गा.वि.स. िडा निं. ६ को पररिनतात नसद्धलेक 
गा.पा.िडा निं. ७ बस्ने नडनभजन िन कायाालय मकिानपरु हेटोडामा लेखा 
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अनधकृत सातौ तहमा कायारत श्रीचन्द्र खनतिडा ........................ ........१ 

ता्लेजङु्ग शजल्ला ढुङ्ग्रसेााँि ु गा.वि.स. िडा निं. ७ को पररिनतात मैिाखोला 
गा.पा. िडा निं. २ िर भई हाल सनुसरी शजल्ला इटहरी उ.म.न.पा. िडा निं. 
३ ज्ञानमागाटोल बस्ने मेची अिंचल अस्पताल िापा रदेश निं. १ िापामा लेखा 
अनधकृत सातौ तहमा कायारत नभम कुमार तेम्बे (नलम्ब)ु .......................१ 

मोरङ शजल्ला दलुारी गा.वि.स.िडा निं. १० को पररिनतात सनु्द्दरहरैंचा न.पा. 
िडा निं. ४ िर भई हाल मोरङ शजल्ला सनु्द्दरहरैचा न.पा. िडा निं. ४ 
मिंगलदीप टोल बस्ने रदेश लेखा इकाई कायाालय िापा रदेश निं. १ िापामा 
लेखा ननयन्द्रक पदमा कायारत नडल्ली रसाद सिंजेल...............................१ 

पााँचथर शजल्ला पिमी गा.वि.स.िडा निं. १ को पररिनतात वहनलहााँङ गा.पा.िडा 
निं. ३ िर भई हाल िापा शजल्ला भरपरु न.पा. िडा निं. १० चन्द्रगढी बस्ने 
नडनभजन िन कायाालय िापा, रदेश निं. १ को लेखा अनधकृत सातौ तहमा 
कायारत पेम्बा शेपाा.. ............ ....................... ........ ...................१ 

जमु्ला शजल्ला धापा गा.वि.स.  िडा निं. ८ को पररिनतात नसजा गा.पा. िडा 
निं. २ िर भई हाल कणााली रदेश लेखा इकाई कायाालय जमु्लामा लेखा 
अनधकृत सातौ तहमा कायारत धन रसाद शमाा ............... ...... ...........१ 

रुकुम पशश्चम शजल्ला मरुु गा.वि.स. िडा निं. ५ को पररिनतात नरिेणी 
गा.पा.िडा निं. ७ िर भई हाल दाङ शजल्ला तलुसीपरु उ.म.न.पा. िडा निं. ५ 
तलुसीपरु बस्ने रादेशशक आयुािेद शचवकत्प्सालय लशुम्बनी रदेश दाङमा लेखा 
अनधकृत सातौ तहमा कायारत पविता खड्का ............................ ........१ 

सखेुत शजल्ला विरेन्द्रनगर न.पा.िडा निं. ८ को पररिनतात विरेन्द्रनगर 
न.पा.िडा निं. ७ स्थायी ठेगाना भई हाल रदेश लेखा ननयन्द्रक कायाालय 
सखेुतमा लेखा अनधकृत सातौं तहमा कायारत यमनुा शे्रष्ठ . ............... ...१ 

अिााखााँची शजल्ला भगिती गा.वि.स. िडा निं. ८ को पररिनतात  रदेि 
गा.पा.िडा निं. ७ िर भई हाल दाङ शजल्ला िोराही उप.म.न.पा.िडा निं. ७ 
िर भई हाल दाङ शजल्ला िोराही उप.म.न.पा. िडा निं. १५ तलुसीपरु बस्ने 
सडक पूिााधार विकास कायाालय लशुम्बनी रदेश दाङमा लेखा अनधकृत सातौ 
तहमा कायारत साविरा पाण्डे ....... ...... ...... ...... ...... ...... ..........१ 
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दैलेख शजल्ला मानलका गा.वि.स.िडा निं. २ को पररिनतात दलु्ल ुन.पा.िडा निं. 
१३ स्थायी ठेगाना भई रदेश अस्पताल सखेुतमा लेखा अनधकृत सातौ तहमा 
कायारत बखत बहादरु शाही .......... ...... ...... ...... ......................१ 

काठमाडौं शजल्ल वकनतापरु न.पा. िडा निं. ३ स्थायी िर भई हाल बागमती 
रदेश कृवष विकास ननदेशनालयमा लेखा अनधकृत सातौं तहमा कायारत नगता 
पोखरेल पन्द्थी ......................................... ...... ........................१ 

ओखलढुिंगा शजल्ला ओखलढुिंगा गा.वि.स.िडा निं. ६ को पररिनतात नसवद्धचरण 
न.पा.िडा निं. १२ िर भई हाल नसवद्धचरण न.पा. िडा निं. १२ बस्ने रदेश 
लेखा इकाई कायााल, उदयपरु, रदेश निं. १ को लेखा अनधकृत सातौ तहमा 
कायारत जीिन राजभण्डारी ......................... ...... ...... ..................१ 

सनुसरी शजल्ला हााँसपोसा गा.वि.स.िडा निं. ३ को पररिनतात इटहरी 
उप.म.न.पा.िडा निं. १७ िर भई हाल इटहरी उप.म.न.पा. िडा निं. १७ 
बालग्राम बस्ने नडनभजन िन कायाालय, गाईिाट उदयपरु रदेश निं. १ को 
लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत सनुनता रधान ................... ..........१ 

सोलखुमु्ब ु शजल्ला दधुकौशशका गा.पा.िडा निं. २ को पररिनतात थलुङु 
दधुकोशी गा.पा.िडा निं. २ िर भई हाल मोरङ शजल्ला विराटनगर 
म.न.पा.िडा न. ४ रोडशेष चोक बस्ने मखु्यमन्द्री तथा मन्द्रीपररषदको 
कायाालय, रदेश न. १ को लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत योग्य रसाद 
राई .......................................................................................१ 

दैलेख शजल्ला कालभैरि गा.वि.स.िडा निं. ५ को पररिनतात दलु्ल ुन.पा.िडा 
निं. ११ स्थायी ठेगाना भई भौनतक पूिााधार तथा शहरी विकास मन्द्रालय 
कणााली रदेश सखेुतमा लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत विनोद कुमार 
भण्डारी ............................................ ...... ..............................१ 

बाग्लङु शजल्ला साविक पैयपुाटा गा.वि.स.को पररिनतात बाग्लङु न.पा.िडा निं. 
१३ स्थायी ठेगाना भई हाल शजल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.िडा निं. २६ बस्ने 
ककनी गाउाँपानलका निुाकोटमा लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत सिंनगता 
पौडेल................................ ...... ...... ...... ...... ......................१ 

कवपलिस्त ु शजल्ला िाणगिंगा गा.वि.स.िडा निं. ६ को पररिनतात िाणगिंगा 
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न.पा.िडा निं. २ िर भै हाल रुपन्द्देही शजल्ला बटुिल उप.म.न.पा.िडा निं. ६ 
हशस्पटल लाइन बस्ने रदेश स्िास्थ्य आपूनता व्यिस्थापन केन्द्र, लशुम्बनी रदेश 
बटुिलमा लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत पविरा भसुाल  ................१ 

सनुसरी शजल्ला इनरुिा न.पा. िडा निं.९ को पररिनतात इनरुिा न.पा. िडा 
निं. ५ बस्ने आनथाक मानमला तथा योजना मन्द्रालय १ निं. रदेश 
विराटनगरमा लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत तलुसी शे्रष्ठ........ ........१ 

िापा शजल्ला दमक न.पा.िडा निं.१३ को पररिनतात दमक न.पा. िडा निं. ८ 
िर भई हाल शजल्ला मोरङ्ग विराटनगर म.न.पा.िडा निं. ३ विवहबारेहाट बस्ने 
आन्द्तररक मानमला तथा काननु मन्द्रालय १ निं. रदेश विराटनगरमा लेखा 
अनधकृत सातौ तहमा कायारत भोलानाथ नेपाल .... ...... ...... ...... ......१ 

नसरहा शजल्ला लगडीगोठ गा.वि.स.िडा निं. ३ को पररिनतात नसरहा न.पा.िडा 
निं.२१ गोठ बस्ने नडनभजन सडक कायाालय, लहान, नसरहा रदेश निं.२ मा 
लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत परमानन्द्दकुमार मण्डल.... ............. १ 

मकिानपरु शजल्ला हाडखोला गा.वि.स.िडा निं. ५ को पररिनतात मनहरी 
गा.पा.िडा निं.३ बस्ने रदेश सभा सशचिालय बाग्मती रदेश हेटौडामा लेखा 
अनधकृत सातौ तहमा कायारत गोविन्द्द अनधकारी ... ...... ...... ...... .....१ 

मकिानपरु शजल्ला हवटया गा.वि.स.िडा निं.४ को पररिनतात हेटौडा उ.म.न. 
पा.िडा निं. १७ बस्ने आनथाक मानमला तथा योजना मन्द्रालय, बाग्मती रदेश 
हेटौडाका लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत होमनाथ ररजाल.................१ 

रामे ाप शजल्ला नागदह गा.वि.स.िडा निं. ९ को पररिनतात नलख ुतामाकोशी 
गा.पा.िडा निं. ५ धोिी बस्ने नडनभजन िन कायाालय बागमती रदेश 
नसन्द्धलुीमा लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत ज्ञान बहादरु खड्का .........१ 

तेह्रथमु शजल्ला म्याङलङु्ग न.पा.िडा निं. १ िर भई हाल मोरङ्ग शजल्ला 
विराटनगर म.न.पा.िडा निं.७ सम्िना चोक बस्ने रदेश सभा सशचिालय रदेश 
निं.१ विराटनगरमा लेखा अनधकृत सातौ तहमा कायारत भगिान मान शे्रष्ठ...१ 
जमु्ला शजल्ला देपालगाउ गा.पा.िडा निं.४ स्थायी ठेगाना भई हाल िरेल ुतथा 
साना उद्योग कायाालय, बााँके लशुम्बनी रदेशमा लेखा अनधकृत सातौ तहमा 
कायारत उशजर रसाद न्द्यौपाने .................................. ....................१ 
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स्याङजा शजल्ला वकचनास गा.वि.स.िडा निं. १ को पररिनतात भई स्याङजा 
शजल्ला विरुिा गा.पा.िडा निं. ५ भई हाल काठमाडौं शजल्ला बढुाननलकण्ठ 
न.पा. िडा निं. ६ भई रदेश लेखा ननयन्द्रक कायाालय गण्डकी रदेश 
पोखरामा लेखा अनधकृत पदमा कायारत निराज िाग्ले...........................१ 

विरुद्ध 

लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय अनामनगर, काठमाडौं.......................१ 

नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय नसिंहदरिार, 
काठमाडौं..................................................................................१ 

रधानमन्द्री तथा मन्द्रीपररषदको कायाालय नसिंहदरिार, काठमाडौं...............१ 
महालेखा ननयन्द्रक कायाालय, बबरमहल काठमाडौं...............................१ 

राविय वकताबखाना हररहरभिन, लनलतपरु...........................................१ 

 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००१० 

लनलतपरु शजल्ला लनलतपरु म.न.पा. िडा निं. १३ िर भई हाल बाग्मती 
रदेश अन्द्तगात यातायात व्यिस्था सेिा कायाालय, हेटौडा अनधकृत सातौँ तहमा 
कायारत भक्त बहादरु भण्डारी ........................................................१ 

पिात शजल्ला फलेिास न.पा. िडा निं. ५ िर भई हाल भरतपरु 
महानगरपानलका नगर कायापानलकाको कायाालय, शचतिनमा अनधकृतस्तर 
सातौँ तहमा कायारत शजिलाल कुाँ िर.................................................१ 

दाङ शजल्ला िोराही उ.म.न.पा. िडा निं. १५ िर भई हाल लशुम्बनी रदेश 
अन्द्तगात रदेश राजधानी व्यिस्थापन कायाालय, दाङमा अनधकृत स्तर सातौँ 
तहमा कायारत दगुाा रसाद खरी .....................................................१ 

कवपलबस्त ु शजल्ला बााँणगिंगा न.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल बाग्मती रदेश 
अन्द्तगात स्िास्थ्य कायाालय काठमाडौंमा अनधकृत स्तर सातौँ तहमा कायारत 
िनश्याम पौडेल .........................................................................१ 

काठमाडौं शजल्ला चन्द्रानगरी न.पा. िडा निं. १२ िर भई हाल चन्द्रानगरी 
नगरपालीकाको कायाालय, काठमाडौंमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत 
नमुानन्द्द दमासे .........................................................................१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 

 

नबरुद्ध 
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नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मन्द्री पररषद्को कायाालय, नसिंहदरिार, 

काठमाडौं ................................................................................१ 

नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार, 

काठमाडौं ................................................................................१ 

लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर, काठमाडौं ....................१ 

राविय वकताबखाना, हररहरभिन, लनलतपरु ..........................................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००११ 

अ ाम शजल्ला साविक चाल्सा गा.वि.स. िडा निं. ४ िर भई हाल ठाकुरबाबा 
नगरपानलकामा अनधकृतस्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत पूणा रसाद 
जैशी .....................................................................................१  

सनुसरी शजल्ला गढी गाउाँपानलका िडा निं. ४ िर भई हाल गवढ गाउाँपानलका 
सनुसरीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत ददल बहादरु 
खड्का ...................................................................................१ 
दाङ शजल्ला तलुसीपरु उ.म.न.पा. िडा निं. १ िर भई हाल शाशन्द्तनगर 
गाउाँपानलका दाङमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत लेखा 
भण्डारी ........ ........ ...............................................................१ 

गलु्मी शजल्ला रेसङु्गा न.पा. िडा निं. १० िर भई हाल रामपरु नगरपानलका 
पाल्पामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत रेनरुाम 
ज्ञिाली....................................................................................१ 

तनहुाँ व्यास नगरपानलका िडा निं. ११ िर भई हाल गोदािरी नगरपानलका 
लनलतपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत शशला 
खनाल......... ........ ................................................ ........ .....१ 

कैलाली शजल्ला धनगढी उ.म.न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल धनगढी 
उपमहानगरपानलका कैलालीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत सरस्िती जोशी ........ ....................................................१ 

धनषुा शजल्ला स.महेन्द्रनगर न.पा. िडा निं. १ िर भई हाल गणेशमान 
चारनाथ नगरपानलका धनषुामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रत्प्यथी 
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अनधकृत शशिनारायण साह ........ .................................................१ 

िापा शजल्ला बाहनुडााँगी न.पा. िडा निं. १ िर भई हाल फुङनलङ्ग 
नगरपानलका ता्लेजङु्गमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
तेशजन्द्र तामाङ्ग ........ ........................................ ........ ........ ..१ 

गलु्मी शजल्ला रेसङु्ग न.पा. िडा निं. १० िर भई हाल रदेश लेखा ननयन्द्रक 
कायाालय, बाग्मती रदेश, हेटौंडामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत राजेन्द्र पाण्डे ............................................................. १ 

दाङ्ग शजल्ला तलुसीपरु उ.म.न.पा. िडा निं. ११ िर भई हाल राजापरु 
नगरपानलका बददायामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
बसन्द्त मल्ल ................ .........................................................१ 

बददाया शजल्ला बााँसगढी न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल गलुररया 
नगरपानलका बददायामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
रुपनसङ खरी ........ ........ ........ ........ .................................. १ 

धाददङ्ग शजल्ला ज्िालामखुी गा.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल ननलकण्ठ 
नगरपानलका धाददङ्गमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
भनुमराज शे्रष्ठ ........ .................................................................१ 

किनपरु शजल्ला श्रीपरु गा.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल गौरीगिंगा 
नगरपानलका कैलालीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
नरेश वि.क. (सनुार) ........ ........ ....................................... ....१ 

इलाम शजल्ला देउमाई न.पा. िडा निं. ७ िर भई हाल देउमाई नगरपानलका 
इलाममा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत गजेन्द्रराज 
एके्तन ...................... ........ ........ .................................... ...१ 

िापा शजल्ला भरपरु न.पा. िडा निं. ७ िर भई हाल बदु्धशाशन्द्त गाउाँपानलका 
बधुबारे िापामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत अननल 
शिनमरे ........ ........ ........ ......................................................१ 

इलाम शजल्ला माईजोगमाई गा.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल चलुाचलुी 
गाउाँपानलका इलाममा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
नमलन कुमार भट्टराई ................................................................१ 
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कास्की शजल्ला पोखरा म.न.पा. िडा निं. ५ िर भई हाल अन्नपूणा 
गाउाँपानलका कास्कीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
सररता गौतम ........ ........ ........ ........................................ ....१ 

पसाा शजल्ला बीरगञ्ज म.न.पा. िडा निं. २१ िर भई हाल पसाागढी 
नगरपानलका पसाामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत राम 
कुमार कुशिाहा ........ ........ ...................................................१ 

सप्तरी शजल्ला राजविराज न.पा. िडा निं. २ िर भई हाल रदेश स्िास्थ्य 
आपूनता व्यिस्थापन केन्द्र रदेश निं. १ विराटनगरमा अनधकृत स्तर सातौं 
तहमा कायारत लेखा अनधकृत उददत नारायण िा ................. ........ .१ 

महोत्तरी शजल्ला बददािास न.पा. िडा निं. ११ िर भई हाल सनुकोशी 
गाउाँपानलका नसन्द्धलुीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
नबवप लामा ........ ...................................................................१ 

निलपरासी शजल्ला सनुिल न.पा. िडा निं. ७ िर भई हाल नतनाउ 
गाउाँपानलका पाल्पामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
शिंकर परुी ........ ........ ........ ................................... ........ ..१ 

बैतडी शजल्ला मेलौली न.पा. िडा निं. ९ िर भई हाल महाङ्काल गाउाँपानलका 
लनलतपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत महेश दत्त 
भट्ट ........ ........ ........ ......................................................  १ 

पबात शजल्ला साविक ठूनलपोखरी गा.वि.स. िडा निं. ४ िर भई हाल जैनमनी 
नगरपानलकामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत सयुा 
बहादरु वि.क. ........ ...............................................................१ 

बाग्लङु्ग शजल्ला जैनमनी न.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल मा ापचुरे् 
गाउाँपानलका कास्कीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
सीता शमाा पौडेल......................................................................१ 

स्याङ्गजा शजल्ला पतुलीबजार न.पा. िडा निं. १० िर भई हाल बारपाक 
सनुलकोट गाउाँपानलका गोरखामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत सिुन शमाा ........ .................................................. ....१ 

स्याङ्गजा शजल्ला नभरकोट न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल मादी गाउाँपानलका 
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कास्कीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत लक्ष्मी 
कोइराला ........ ........ ................................................ ........ १ 

स्याङ्जा शजल्ला साविक ओरण्टे गा.वि.स. िडा निं. २ िर भई हाल म्याग्दे 
गाउाँपानलका तनहुाँमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
निराज पोख्रले ........ ............................................................. १ 

पिात शजल्ला साविक खाननगाउाँ गा.वि.स. िडा निं. ४ िर भई हाल रत्ननगर 
नगरपानलका शचतिनमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
कृष्ण रसाद सिेुदी ........ ........................................................ १ 

िापा शजल्ला िापा गाउाँपानलका िडा निं. ३ िर भई हाल मध्यपरुदठमी 
नगरपानलका िडा निं. ३ िर भई हाल कोशी गाउाँपानलका काभ्रमेा अनधकृत 
स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत सनुमरा पौडेल....... ........ ......१ 

सलााही शजल्ला साविक बलरा गा.वि.स. िडा निं. ९ िर भई हाल रदेश निं. 
२ उद्योग, पयाटन, बन तथा िातािरण मन्द्रालय, जनकपरुधाम, धनषुामा 
अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत परुुषोत्तम नमश्र ... ......१ 

पिात शजल्ला साविक कुिाा गा.नब.स. िडा निं. १ िर भई हाल मध्यनबन्द्द ु
नगरपानलका निलपरासी (ब.स.ुप.ु) अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत समुनराज रेग्मी .............................................................१  

बददाया शजल्ला साविक बगनाहा गा.वि.स. िडा निं. २ िर भई हाल 
ठाकुरबाबा नगरपानलका बददायामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत यिुराज अनधकारी ..........................................................१ 

भक्तपरु शजल्ला भक्तपरु नगरपानलका िडा निं. ६ िर भई हाल चौतारा 
सााँगाचोकगढी नगरपानलका नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत लेखा अनधकृत विना ख्याजू ................................................१ 

पाल्पा शजल्ला बागनासकाली गा.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल रैनादेिी हरा 
गाउाँपानलका पाल्पामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
नललामणी बश्याल ................................................................... १ 
अिााखााँची शजल्ला पाणीनी गा.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल नसयारी 
गाउाँपानलका रुपेन्द्देहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
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नारायण रसाद पौडेल ............................................................... १ 

पाल्पा शजल्ला तानसेन न.पा. िडा निं. १२ िर भई हाल बागनासकाली 
गाउाँपानलका पाल्पामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
कोशलराज पौडेल ........ ...........................................................१ 

पसाा शजल्ला विरगञ्ज म.न.पा. िडा निं. १० िर भई हाल कलैया उ.म.न.पा. 
बारामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत ददव्या सराफा ...१ 

धाददङ्ग शजल्ला नसद्धलेक गा.पा. िडा निं. २ िर भई हाल बेनीिाट रोराङ्ग 
गाउाँपानलका धाददङ्गमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
सन्द्तोष अयााल ........................................................................ १ 

शचतिन शजल्ला कानलका न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल कानलका 
नगरपानलका शचतिनमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
ऋवष रसाद कडिुाल ..................................................................१ 

का.शज. बढुाननलकण्ठ न.पा. िडा निं. १२ िर भई हाल रामे ाप 
नगरपानलका रामे ापमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
मदन सिेुदी .............................................................................१ 

रामे ाप शजल्ला सनुापती गा.पा. िडा निं. २ िर भई हाल मन्द्थली 
नगरपानलका रामे ापमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
हरर बहादरु खपाङ्गी मगर  ......................................................... १ 

जमु्ला शजल्ला चन्द्दननाथ न.पा. िडा निं. ३ िर भई हाल तातोपानी 
गाउाँपानलका जमु्लामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
नमलन बढुथापा .........................................................................१ 

सलााही शजल्ला हरीिन न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल हरीिन नगरपानलका 
सलााहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत रनतक काकी.१  

मकिानपरु शजल्ला हेटौंडा उ.म.न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल मनहरी 
गाउाँपानलका मकिानपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
सिंनगता अनधकारी .......................................................................१ 

मकिानपरु शजल्ला हेटौंडा उ.म.न.पा. िडा निं. १९ िर भई हाल नभमफेदी 
गाउाँपानलका मकिानपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
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करुणा ररसाल ..........................................................................१ 

हमु्ला शजल्ला साविक जैर गा.नब.स. िडा निं. ७ भर भई हाल नेपालगिंज 
उपमहानरपानलका बााँकेमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
लोकेन्द्र राित ........................................................................ १ 

जाजरकोट शजल्ला साविक खलङ्गा गा.नब.स. िडा निं. १ िर भई हाल 
कोहलपरु नगरपानलका बााँकेमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत सदुदप सिंह सनुार ...........................................................१ 

कैलाली शजल्ला साविक पथरै गा.नब.स. िडा निं. ४ िर भई हाल 
कोन्द्ज्योसोमा गाउाँपानलका लनलतपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत 
लेखा अनधकृत तप्तराज उपाध्याय ...................................................१ 

नसन्द्धलुी शजल्ला कमलामाई न.पा. िडा निं. १३ िर भई हाल कमलामाई 
नगरपानलका नसन्द्धलुीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
टेकेन्द्र कुमार काकी ............................................................... .१ 

बददाया शजल्ला बााँसगढी न.पा. िडा निं. ९ िर भई हाल बााँसगढी 
नगरपानलका बददायामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत धन 
बहादरु चन्द्द ............................................................................१ 

बााँके शजल्ला नेपालगञ्ज उ.म.न.पा. िडा निं. १८ िर भई हाल डडुिुा 
गाउाँपानलका बााँकेमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत राम 
बहादरु के.सी. ..........................................................................१ 

मोरङ्ग शजल्ला साविक बनबयाविताा गा.नब.स. िडा निं. ३ िर भई हाल 
रतिुामाई नगरपानलका मोरङ मा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत ननता नसग्देल ........ ......................................................१ 

पिात शजल्ला फलेिास न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल फलेिास नगरपानलका 
पिातमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत यशोदा सिेुदी...१  

ओखलढुङ्गा शजल्ला नसवद्धचरण न.पा. िडा निं. २ िर भई हाल नसवद्धचरण 
न.पा. ओखलढुङ्गामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत नरेश 
कटिाल .................................................................................१ 

खोटाङ्ग शजल्ला साविक दनु ाम गा.नब.स. िडा निं. १ हाल हलेसी तिुाचङु 
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न.पा. िडा निं. ५ िर भई हाल गोलन्द्जोर गाउाँपानलका नसन्द्धलुीमा अनधकृत 
स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत सेिक विक्रम राई  .............. १ 

मोरङ्ग शजल्ला विराटनगर म.न.पा. िडा निं. ३ िर भई हाल मोरङ्ग शजल्ला 
विराटनगर म.न.पा. िडा निं. ३ मा बसोिास गरी ग्रामथान गाउाँपानलका 
मोरङ्गमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत ननलेश 
सापकोटा..................................................................................१ 

धनकुटा शजल्ला अखौंले शजतपरु गा.नब.स. िडा निं. ६ िर भई हाल मोरङ्ग 
शजल्ला सनु्द्दरहरैचा न.पा. िडा निं. ९ मा बसोिास गरी केरािारी गाउाँपानलका 
मोरङ्गमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत कृष्ण कुमार 
न्द्यौपाने ..................................................................................१ 

िापा शजल्ला भरपरु नगरपानलका िडा निं. १ िर भई हाल दमक 
नगरपानलका िडा निं. ४ मा बसोिास गरी दमक नगरपानलका िापामा 
अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत देिीरसाद कोइराला ....१ 

मोरङ्ग शजल्ला विराटनगर म.न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल मोरङ्ग शजल्ला 
विराटनगर म.न.पा. िडा निं. ४ मा बसोिास गरी रिंगेली नगरपानलका 
मोरङ्गमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत रुपा सनुिुार.. १ 
मोरङ्ग शजल्ला पथरी शननश्चरे न.पा. िडा निं. ५ िर भई हाल मोरङ्ग शजल्ला 
पथरी शननश्चरे न.पा. िडा निं. ५ मा बसोिास गरी सनुबषी नगरपानलका 
मोरङ्गमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत देिेन्द्र थापा... १ 

इलाम शजल्ला पशपुनत गा.पा. िडा निं. १ िर भई हाल कमल गाउाँपानलका 
िडा निं. २ मा बसोिास गरी कमल गाउाँपानलका िापामा अनधकृत स्तर 
सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत सजृना राई...................................१ 

िापा शजल्ला शशिसताक्षी न.पा. िडा निं. १ िर भई हाल िापा शजल्ला 
शशिसताक्षी न.पा. िडा निं. १ मा बसोिास गरी गौररगिंज गाउाँपानलका 
िापामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत हेम रकास 
नेमिाङ्ग ................................................................................. १ 

उदयपरु शजल्ला नलम्चङुबङु गा.पा. िडा निं. १ िर भई हाल नलम्चङुबङु 
गाउाँपानलका उदयपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
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तारा वकरण राई .......................................................................१ 

स्याङ्गजा शजल्ला पतुलीबजार न.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल टोखा 
नगरपानलका काठमाडौंमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
नबमला ढकाल ........................................................................ १ 

कास्की शजल्ला पोखरा म.न.पा. िडा निं. २१ िर भई हाल रुपा गाउाँपानलका 
कास्कीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत ज्योती गरुुङ्ग.१ 

मकिानपरु शजल्ला हेटौंडा उ.म.न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल हेलम्ब ु
गाउाँपानलका नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत आजान शे्रष्ठ ..................................................................१ 

लनलतपरु शजल्ला महालक्ष्मी न.पा. िडा निं. ९ िर भई हाल दु् चेश्वर 
गाउाँपानलका निुाकोटमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
सिादा पशण्डत ......................................................................... १ 

दाङ्ग शजल्ला बिंगलाचलुी गा.पा. िडा निं. १ िर भई हाल मधिुन 
नगरपानलका बददायामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
शखमराज पोख्रले ........ ..............................................................१ 

ओखलढुगािं शजल्ला नसवद्धचरण न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल वकनतापरु 
नगरपानलका काठमाडौंमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
सिंनगता खड्का ........................................................................ १ 

स्याङ्जा शजल्ला पतुलीबजार न.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल शकुलागण्डकी 
नगरपानलका तनहुाँमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
कोवपला पौडेल .........................................................................१ 

बााँके शजल्ला नेपालगञ्ज उ.म.न.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल जानकी 
गाउाँपानलका बााँकेमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
मतीन अहमद अन्द्सारी .............................................................. १ 

मकिानपरु शजल्ला हेटौंडा उ.म.न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल हेटौंडा 
उपमहानगरपानलका मकिानपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत जेकप शे्रष्ठ ................................................................. १ 

पसाा शजल्ला पसाागढी न.पा. िडा निं. ३ िर भई हाल तारकेश्वर नगरपानलका 
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काठमाडौंमा अनधकृतस्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत ननमाला शमाा.१ 

स्याङ्गजा शजल्ला पतुलीबजार नगरपानलका िडा निं. १ िर भई हाल 
ज्िालामशुख गाउाँपानलका धाददङ्गमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत विदरु शमाा नेपाल ...........................................................१ 

ता्लेजङु्ग शजल्ला साविक चााँगे गा.नब.स. िडा निं. ४ हाल मध्यपरु दठमी 
नगरपानलका िडा निं. २ भक्तपरुमा बसोिास गरी कागेश्वरी मनोहरा 
नगरपानलका, काठमाडौंमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
पषु्पा दहाल ..............................................................................१ 

पाल्पा शजल्ला तानसेन न.पा. िडा निं. १२ िर भई हाल ओमसनतया 
गाउाँपानलका रुपन्द्देहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
कमल रसाद शमाा ........ ................................................... ...... १ 

बददाया शजल्ला गलुररया नगरपानलका िडा निं. ७ िर भई हाल नबदरु 
नगरपानलका निुाकोटमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
विनोद राज खनाल......................................................................१ 

नबरुद्ध  
नेपाल सरकार, मन्द्रीपररषद नसिंहदरिार काठमाडौं ..............................१ 

नेपाल सरकार, सिंशिय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय नसिंहदरिार, 

काठमाडौं ..............................................................................१ 

नेपाल सरकार, महालेखा ननयन्द्रकको कायाालय, अनामनगर, काठमाडौं ...१ 

लोकसेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय अनामनगर काठमाडौं.....................१ 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००१२ 

कास्की शजल्ला पोखरा महानगरपानलका िडा निं. १९ िर भई हाल धनुीबेसी 
नगरपानलका धाददङमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
गोनबन्द्द रसाद पौडेल....................................................................१ 
अिााखााँची शजल्ला सन्द्धीखका  न.पा. िडा निं. १२ िर भई हाल नतलोत्तमा 
नगरपानलका रुपन्द्देहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
रमेश बस्याल ............................................................................१ 

 

 

 

 

 

ननिेदक 
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सलााही शजल्ला लालबन्द्दी न.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल लालबन्द्दी 
नगरपानलका सलााहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत नेर 
बहादरु पाशख्रन ...........................................................................१ 
धनषुा शजल्ला न रेश्वरनाथ न.पा. िडा निं. ५ िर भई हाल नगराइन 
नगरपानलका धनषुामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत राम 
बाब ुशाह .................................................................................१ 
सलााही शजल्ला हररपिुाा न.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल इश्वरपरु नगरपानलका 
सलााहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत श्याम रसाद 
यादि .....................................................................................१ 

सलााही शजल्ला चक्रिाटाा गा.पा. िडा निं. २ िर भई हाल नडनभजन िन 
कायाालय, बारामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत श्याम 
उदय ठाकुर .............................................................................१ 
िापा शजल्ला भरपरु न.पा. िडा निं. १० िर भई हाल बाह्रदशी गा.पा. को 
कायाालय, िापामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत चडुामणी 
शिनमरे .....................................................................................१ 
तेह्रथमु शजल्ला फेदाप गा.पा. िडा निं. २ िर भई हाल धनकुटा नगरपानलका 
धनकुटामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत नर बहादरु 
भजेुल .....................................................................................१ 
सप्तरी शजल्ला अशग्नसाइर कृष्णासबरण गा.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल 
बेलका नगरपानलकाको कायाालय, उदयपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत लेखा अनधकृत जगदीश पराजलुी ..........................................१ 
गलु्मी शजल्ला क्षरकोट गा.पा. िडा निं. १ िर भई हाल शदु्धोधन 
गाउाँपानलकाको कायाालय, रुपन्द्देहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत लक्ष्मण पाण्डेय ..............................................................१ 
लमजङु शजल्ला राइनास न.पा. िडा निं. १ िर भई हाल सनु्द्दरबजार 
नगरपानलका लमजङुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
नरेन्द्दराज शिनमरे ........................................................................१ 
गलु्मी, शजल्ला सानबक मरभङु–१ िर भई हाल िदािाट न.पा.को कायाालय, 
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निलपरासी अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत विष्ण ु लाल 
परुी ........................................................................................१ 
सखेुत शजल्ला सानबक सालकोट–६ भई हाल पिपरुी न.पा..को कायाालय, 

सखेुतमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत मोहन बहादरु 
बढुा .......................................................................................१ 
िापा शजल्ला हल्दनबारी गा.पा. िडा निं. १ िर भई हाल  थर जोरपाटी 
गा.पा.को कायाालय, धनकुटा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत चडुा बोहोरा ..................................................................१ 
िापा शजल्ला मेशचनगर न.पा. िडा निं. ३ िर भई हाल कन्द्काइ 
नगरपानलकाको कायाालय, िापामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत भपेुन्द्र दहाल .................................................................१ 
िापा शजल्ला िापा गा.पा. िडा निं. ३ िर भई हाल िापा गााँउपानलकाको 
कायाालय, िापामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत लक्ष्मी 
खनतिडा ..................................................................................१ 
्यठुान शजल्ला शिमरुक गा.पा. िडा निं. ३ िर भई हाल मल्लरानी 
गाउाँपानलका ्यठुानमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
कमान नसिंह के.सी. .....................................................................१ 
स्याङ्जा शजल्ला िानलङ न.पा. िडा निं. १३ िर भई हाल आाँबखैुरेनी 
गा.पा.को कायाालय, तनहुाँमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
तेजन गैहे्र ................................................................................१ 
निलपरासी ब.स.ुप.ु शजल्ला देिचलुी न.पा. िडा निं. १० िर भई हाल 
हु् सेकोट गा.पा.को कायाालय, निलपरासी ब.स.ुप.ु मा अनधकृत स्तर सातौं 
तहमा कायारत लेखा अनधकृत राजेन्द्र रसाद रेग्मी ...............................१ 
कवपल्बस्त ु शजल्ला बदु्धभमूी न.पा. िडा निं. १ िर भई हाल शशिराज 
नगरपानलकाको कायाालय, कवपलबस्तमुा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत 
लेखा अनधकृत केशब राज गैरे ........................................................ 
निलपरासी शजल्ला सनुिल न.पा. िडा निं. १२ िर भई हाल सरािल 
गााँउपानलकाको कायाालय, निलपरासीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत 
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लेखा अनधकृत नारायण पाण्डेय ......................................................१ 
सखेुत शजल्ला नबरेन्द्रनगर न.पा. िडा निं. १२ िर भई हाल नरपरुासनु्द्दरी 
गा.पा. नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
राम रसाद आचाया .....................................................................१ 
अिााखााँची शजल्ला सशन्द्धखका  न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल बदु्धभमूी न.पा. 
कवपलबस्तमुा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत राम रसाद 
भट्टराई ....................................................................................१ 
्यठुान शजल्ला ्यठुान न.पा. िडा निं. ५ िर भई हाल बागमती रदेश, रदेश 
लेखा ननयन्द्रक कायाालय, हेटौडामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत केशि कुमार शज.एम. ......................................................१ 
गलु्मी शजल्ला रुरुक्षेर गा.पा. िडा निं. १ िर भई हाल कोटहीमाई 
गाउाँपानलका रुपन्द्देहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
ननरञ्जन ज्ञिाली ..........................................................................१ 
िापा शजल्ला शशिसत्ताक्षी न.पा. िडा निं. १० िर भई हाल शशिसत्ताक्षी 
नगरपानलकाको कायाालय, िापामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत रकाश योङहाङ ..............................................................१ 
निलपरासी शजल्ला बदािाट न.पा. िडा निं. १३ िर भई हाल विनयी नरिेणी 
गाउाँपानलकाको कायाालय, निलपरासीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत 
लेखा अनधकृत राज ुसिेुदी ............................................................१ 
गलु्मी शजल्ला रेसङु्गा न.पा. िडा निं. ९ िर भई हाल किन गाउाँपानलका 
रुपन्द्देहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत सन्द्तोष गैरे...१ 
िापा शजल्ला िापा गा.पा. िडा निं. ३ िर भई हाल माई नगरपानलकाको 
कायाालय, इलाममा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
क्षेरनाथ शमाा ...........................................................................१ 

नबरुद्ध 

नेपाल सरकार, मन्द्रीपररषद नसिंहदरिार काठमाडौं ...............................१ 

नेपाल सरकार, सिंशिय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय नसिंहदरिार, 

काठमाडौं ...............................................................................१ 

 

रत्प्यथी 
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नेपाल सरकार, महालेखा ननयन्द्रकको कायाालय, अनामनगर, काठमाडौं......१  

लोकसेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय अनामनगर काठमाडौं......................१ 

 

०७८-WF-००१३ 

मकिानपरु शजल्ला हेटौडा उप म.न.पा. िडा निं. १६ हाल िडा निं. ४ िर 
भई हाल नेपाल इशन्द्जननयररङ सेिा, नसनभल समूह, स्याननटरी उपसमूह, रा.प. 
ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा समूहको अनधकृत सााँतौं 
तहको पदमा हेटौडा उप म.न.पा. स्थाननय तहमा समायोजन गररएको सिेश 
बन्द्जारा ..........................................................................१ 

 

 

 

ननिेदक 

 

नबरुद्ध 

श्री नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय‚ 
नसिंहदरबार काठमाडौं ..................................................................१ 
श्री नेपाल सरकार, खानेपानी  मन्द्रालय‚ नसिंहदरबार काठमाडौं  ...........१ 
श्री लोक सेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय काठमाडौं.............................१ 
श्री राविय वकताबखाना ननजामती, हररहरभिन, लनलतपरु........................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००१४ 

भक्तपरु शजल्ला, मध्यपरु दठमी न.पा. िडा निं. १ िर भई हाल आन्द्तररक 
मानमला तथा कानून मन्द्रालय, िाग्मती रदेशमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत पेसल कुमार पोखरेल.........................................................१ 

काठमाडौं शजल्ला, का.म.न.पा. िडा निं. ३२ िर भई हाल िरेल ुतथा साना 
उद्योग कायाालय निुाकोट, िाग्मती रदेशमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत रामरसाद भसुाल .............................................................१ 
सलााही शजल्ला, लालबन्द्दी न.पा. िडा निं. ७ िर भई हाल हररिन न.पा. को 
कायाालय सलााहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत गोपालनाथ शे्रष्ठ......१  
भक्तपरु शजल्ला, भक्तपरु न.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल उद्योग िाशणज्य तथा 
उपभोक्ता वहत सिंरक्षण ननदेशनालय, िाग्मती रदेशमा अनधकृत स्तर सातौं 
तहमा कायारत रामरसाद कुस्मा .....................................................१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 
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रामे ाप शजल्ला, गोकुलगिंगा गा.पा. िडा निं. २ िर भई हाल उद्योग िाशणज्य 
तथा उपभोक्ता वहत सिंरक्षण ननदेशनालय, िाग्मती रदेशमा अनधकृत स्तर 
सातौं तहमा कायारत पषु्कर चन्द्र शिनमरे............................................१ 

कास्की शजल्ला, परुन्द्चौर गा.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल गण्डकी रदेशमा 
अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत नारायण रसाद बास्तोला ..................१ 

नबरुद्ध 

नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालय‚ नसिंहदरबार 
काठमाडौं ................................................................................१ 
नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय‚ नसिंहदरबार 
काठमाडौं नसिंहदरबार‚ काठमाडौं ....................................................१ 
लोक सेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय काठमाडौं...................................१ 

राविय वकताबखाना, हररहरभिन, लनलतपरु.........................................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००१५ 
ता्लेजङु्ग शजल्ला श्रीजिंगा गाउाँपानलका िडा निं. २ िर भई हाल बाग्मती रदेश, 
का.शज. कीनतापरु नगरपानलकामा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत ददलमाया 
कुाँ िर .......................................................................................१ 

पिात शजल्ला कुस्मा न.पा. िडा निं. १२ िर भई हाल बाग्मती रदेश, का.शज. 
कीनतापरु नगरपानलकामा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत अजुान सिेुदी......१ 

स्याङजा शजल्ला पतुलीबजार न.पा. िडा निं. १४ िर भई हाल गण्डकी रदेश, 
कास्की शजल्ला पोखरा महानगरपानलकामा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत 
सजुन शमाा.................................................................................१ 

सनुसरी शजल्ला इटहरी उ.म.न.पा. िडा निं. २ िर भई हाल रदेश निं., 
सनुसरी शजल्ला इटहरी उपमहानगरपानलका सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत 
रमे राई.....................................................................................१ 

सनुसरी शजल्ला रामधनुी न.पा. िडा निं. १ िर भई हाल रदेश निं. १, सनुसरी 
शजल्ला इटहरी उपमहानगरपानलका सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत समुन 
पौडेल........................................................................................१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 
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गलु्मी शजल्ला धकुोट गा.पा. िडा निं. ७ िर भई हाल बाग्मती रदेश, 
काठमाडौं शजल्ला दशक्षणकाली नगरपानलकामा सहायक स्तर पााँचौ तहमा 
कायारत रोणरसाद शिनमरे................................................................१ 

सनुसरी शजल्ला इनरुिा गा.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल रदेश निं. १, सनुसरी 
शजल्ला कोशी गाउाँपानलकामा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत विरेन्द्र 
महेता........................................................................................१ 

नसन्द्धपुाल्चोक शजल्ला इन्द्रािती गा.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल बाग्मती 
रदेश, भक्तपरु शजल्ला चााँगनुारायण नगरपानलकामा सहायक स्तर पााँचौ तहमा 
कायारत सिंशजब न्द्यौपाने...................................................................१ 

का.शज. चन्द्रानगरी न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल बाग्मती रदेश, काठमाडौं 
शजल्ला चन्द्रानगरी नगरपानलकामा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत रनमता 
भसुाल.......................................................................................१ 

नसन्द्धलुी शजल्ला सनुकोशी गा.पा. िडा निं. ७ िर भई हाल बाग्मती रदेश, 
भक्तपरु शजल्ला चााँगनुारायण नगरपानलकामा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत 
विष्णहुरर....................................................................................१ 

गोरखा शजल्ला शवहदलखन गा.पा. िडा निं. ९ िर भई हाल बाग्मती रदेश, 
काठमाडौं शजल्ला नागाजुान नगरपानलकामा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत 
रददप लानम ाने...........................................................................१ 

खोटाङ्ग शजल्ला ददके्तल रुपाकोट मििुागढी न.पा. िडा निं. १५ िर भई हाल 
रदेश निं. १, खोटाङ्ग शजल्ला रािाबेसी गाउाँपानलका सहायक स्तर पााँचौ तहमा 
कायारत ददपेश पोखरेल..................................................................१ 

जाजरकोट शजल्ला शशिालय गा.पा. िडा निं. १ िर भई हाल बाग्मती रदेश, 
काठमाडौं शजल्ला बढुाननलकण्ठ न.पा. मा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत 
रेशम महतारा.............................................................................१ 

दाङ्ग शजल्ला लमही नगरपानलका िडा निं. १ िर भई हाल बाग्मती रदेश, 
काठमाडौं शजल्ला बढुाननलकण्ठ न.पा. मा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत 
विजय पौडेल..............................................................................१ 

गलु्मी शजल्ला धकुोट गा.पा. िडा निं. ५ िर भई हाल बाग्मती रदेश, 
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काठमाडौं शजल्ला बढुाननलकण्ठ न.पा. मा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत 
गिंगा पाण्डेय...............................................................................१ 

गलु्मी शजल्ला रेसङु्गा न.पा. िडा निं. १० िर भई हाल बाग्मती रदेश, 
लनलतपरु शजल्ला महालक्ष्मी न.पा. मा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत 
वहमाल बस्नेत.............................................................................१ 

दाङ्ग शजल्ला तलु्सीपरु उ.न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल बाग्मती रदेश, 
काठमाडौं शजल्ला चन्द्रानगरी न.पा. मा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत 
जीिराज पन्द्थी.............................................................................१ 

मोरङ्ग शजल्ला विराटनगर म.न.पा. िडा निं. १ िर भई हाल रदेश निं. १, 
मोरङ्ग शजल्ला विराटनगर म.न.पा. मा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत 
होमनाथ पोखरेल..........................................................................१ 

कास्की शजल्ला मा ापचु्रे गा.पा. िडा निं. ३ िर भई हाल बाग्मती रदेश 
का.शज. चन्द्रानगरी नगरपानलका सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत रविन 
पोखरेल.....................................................................................१ 

गोरखा शजल्ला गोरखा िडा निं. १० िर भई हाल गण्डकी रदेश, गोरखा 
शजल्ला गोरखा नगरपानलका सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत शचरबहादरु 
अनधकारी....................................................................................१ 

म्याग्दी शजल्ला बेनी न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल नापी कायाालय, कलिंकी, 
काठमाडौंमा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत सरला पौडेल....................१ 

नसन्द्धलुी शजल्ला साविक नसथौली गा.वि.स. जन्द्म भई सनुसरी शजल्ला रामधनुी 
न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल भक्तपरु शजल्ला मध्यपरु नथमी नगरपानलका 
भक्तपरुमा सहायक स्तर पााँचौ तहमा कायारत रविना पौडेल......................१ 

                            विरुद्ध 

नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषदको कायाालय, नसिंहदरिार, 
काठमाडौं....................................................................................१  
नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार, 
काठमाडौं ..................................................................................१ 

लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय अनामनगर, काठमाडौं .......................१ 

 

 

 

 

रत्प्यथी 



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 154 

 

लोक सेिा आयोग, धनकुटा कायाालय.................................................१ 

लोक सेिा आयोग, जलेश्वर कायाालय.................................................१ 

लोक सेिा आयोग, काठमाडौं कायाालय...............................................१ 

लोक सेिा आयोग, पोखरा कायाालय..................................................१ 

लोक सेिा आयोग, बटुिल कायाालय..................................................१ 

लोक सेिा आयोग, सखेुत कायाालय...................................................१ 

लोक सेिा आयोग, ददपायल कायाालय................................................१ 

राविय वकताबखाना (ननजामती) हररहरभिन, लनलतपरु.............................१ 

०७८-WF-००१६ 
रुकुम शजल्ला पोखरा गा.वि.स. िडा निं. २ (हाल पररिनतात रुकुम पूिा शजल्ला 
नसस्ने गापा िडा निं. ३) िर भई सहकारी रशशक्षालय, बााँके लशुम्बनी रदेशको 
नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह  अनधकृत 
पदमा कायारत विश्वलाल खड्का ......................................................१ 

सलााही शजल्ला राजिाट गा.वि.स. िडा निं. ३ हाल पररिनतात सलााही शजल्ला 
बागमती नगरपानलका िडा निं. ७ िर भई यातायात व्यिस्था कायाालय सिारी 
चालक अनमुती पर, ठुलो भयााङ्गग काठमाडौं बागमती रदेशको नेपाल रशासन 
सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत 
बदररसाद ननरौला.........................................................................१ 

बाग्लङु्ग शजल्ला न स्ती गा.वि.स. िडा निं. १ हाल पररिनतात जैमनुी न.पा. िडा 
निं. ८ िर भई यातायात व्यिस्था कायाालय सिारी चालक अनमुती पर, ठुलो 
भयााङ्ग काठमाडौं बागमती रदेशको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन 
समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत गोपाल शमाा ..........१ 

बारा शजल्ला ननजगढ गा.वि.स. िडा निं. ८ हाल पररिनतात ननजगढ न.पा. िडा 
निं. ९ िर भई यातायात व्यिस्था सेिा कायाालय, शचतिन बागमती रदेशको 
नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत 
पदमा कायारत सिुास उरतेी............................................................१ 

अिााखााँची शजल्ला सशन्द्धखका  गा.वि.स. िडा निं. ७ (हाल पररिनतात सशन्द्धखका  
न.पा. िडा निं. २) िर भई हाल रदेश सशुासन केन्द्र बागमती रदेश 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 
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लनलतपरुको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं 
तह अनधकृत पदमा कायारत महेश आचाया .........................................१ 

ता्लेजङु्ग शजल्ला खोकनलङ्ग गा.वि.स. िडा निं. ६ (हाल पररिनतात नमकिाखोला 
गा.वि.स. िडा निं. २) िर भई यातायात व्यिस्था कायाालय सिारी चालक 
अनमुती पर, ठुलो भयााङ्ग काठमाडौं बागमती रदेशको नेपाल रशासन सेिा, 
सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत सन्द्जय 
थापा .......................................................................................१ 

सनुसरी शजल्ला दहुिी गा.वि.स. िडा निं. ४ (हाल पररिनतात सनुसरी शजल्ला 
दहुिी नगरपानलका िडा निं. ३) िर भई मखु्यमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को 
कायाालय, रदेश निं. १ विराटनगरमा नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन 
समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत शम्भकुुमार साह ......१ 

िापा शजल्ला गौरादह गा.वि.स. िडा निं. २ (हाल पररिनतात गौरादह न.पा. 
िडा निं. १) िर भई उद्योग पयाटन िन तथा िातािरण मन्द्रालय, बागमती 
रदेशमा नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह 
अनधकृत पदमा कायारत सजृना दिंगाल ...............................................१ 

दैलेख शजल्ला दलु्ल ु गा.वि.स. िडा निं. २ हाल पररिनतात ऐ. शजल्ला दलु्लू 
न.पा. िडा निं. ८ िर भई चामणु्डानबन्द्रासैनी नगरपानलकामा नेपाल रशासन 
सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह, अनधकृत पदमा कायारत 
नतलक वि.क. ............................................................................१ 

सखेुत शजल्ला िीरेन्द्रनगर न.पा. िडा निं. ७ िर भई सामाशजक विकास 
मन्द्रालय, कणााली रदेशको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, 
अनधकृतस्तर सातौं तह, अनधकृत पदमा कायारत सनुनल नलम्ब ु.................१ 

दैलेख शजल्ला िडलम्जी गा.वि.स. िडा निं. ८ हाल पररिनतात ऐ. शजल्ला दलु्ल ु
न.पा. िडा निं. ८ िर भई मखु्यमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालय, कणााली 
रदेशको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह, 
अनधकृत पदमा कायारत मदनकुमार नगरी ...........................................१ 

दाङ्ग शजल्ला शाशन्द्तनगर गा.पा. िडा निं. १ िर उद्योग पयाटन िन तथा 
िातािरण मन्द्रालय लशुम्बनी रदेशको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन 
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समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत हकुुमबहादरु ओली ..१ 

मोरङ्ग शजल्ला इटहरा गा.वि.स. िडा निं. ७ (हाल पररिनतात रतिुामाई न.पा. 
िडा निं. ८) िर भई सामाशजक विकास मन्द्रालय, विराटनगर रदेश १ को 
नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत 
पदमा कायारत सदानन्द्द भट्टराई........................................................१ 

अिााखााँची शजल्ला अिाातोष गा.वि.स. िडा निं. ३ (हाल पररिनतात  रदेि 
न.पा. िडा निं. ८) िर भै सशन्द्धखचा नगरपानलकाको नेपाल रशासन सेिा, 
सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत मञ्ज ु
खनाल .....................................................................................१ 

काठमाडौं शजल्ला गोठाटार गा.वि.स. िडा निं. १ हाल पररिनतात गोकणेश्वर 
नगरपानलका िडा निं. ५ िर भई शिंखरापरु नगरपानलका नगर कायापानलकाको 
कायाालयको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं 
तह अनधकृत पदमा कायारत सभुरा पडुासैनी .......................................१ 

सनुसरी शजल्ला बराहक्षेर गा.वि.स. िडा निं. ३ हाल सनुसरी शजल्ला इटहरी 
उपमहानगरपानलका िडा निं. १६ िर भई मखु्यमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को 
कायाालय रदेश निं. १ विराटनगरको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन 
समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत रभात शिनमरे ..........१ 

दाच ुाला शजल्ला बोहोरीगाउाँ गा.वि.स. िडा निं. २ हाल पररिनतात ऐ. शजल्ला 
शैल्यशशखर न.पा. िडा निं. ८ िर भई भनूम व्यिस्था, कृवष तथा सहकारी 
मन्द्रालय सदुरु पशश्चम रदेशको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, 
अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत कोमलरसाद ओिा ...........१ 

मोरङ्ग शजल्ला शननश्चरे गा.वि.स. िडा निं. ७ (हाल पररिनतात पथरी शननश्चरे 
न.पा. िडा निं. ४)िर भई आन्द्तररक मानमला तथा कानून मन्द्रालय, रदेश १ 
विराटनगरको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं 
तह अनधकृत पदमा कायारत विजय कुमार मगर ..................................१ 

कानलकोट शजल्ला दााँहा गा.वि.स. िडा निं. ६ (हाल पररिनतात ऐ. शजल्ला 
खााँडाचक्र न.पा. िडा निं. ६) िर भई सामाशजक विकास मन्द्रालय, मानि 
सिंसाधन विकास केन्द्र, कणााली रदेशको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन 
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समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह, अनधकृत पदमा कायारत पूणारसाद उपाध्याय..१ 

अ ाम शजल्ला कालेकााँडा गा.वि.स. िडा निं. १ हाल पररिनतात पिदेिल 
विनायक नगरपानलका िडा निं. ९ िर भई, भौनतक पूिााधार विकास मन्द्रालय 
कणााली रदेशको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर 
सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत भीमबहादरु काकी ............................१ 

स्याङजा शजल्ला िानलङ्ग नगरपानलका िडा निं. ५ िर भै उद्योग पयाटन िन 
तथा िातािरण मन्द्रालय, बागमती रदेशमा नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य 
रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत रजनी रेग्मी..१ 

दाङ्ग शजल्ला िोराही उपमहानगरपानलका िडा निं. ६ िर भै िोराही 
उपमहानगरपानलका, नगर कायापानलकाको कायाालयमा नेपाल रशासन सेिा, 
सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत उमेश 
शमाा.........................................................................................१ 

अ ाम शजल्ला शान्द्तडा गा.वि.स. िडा निं. ७ हाल पररिनतात रामारोशन गा.पा. 
िडा निं. २ िर भई हाल मखु्यमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालय, 
सदूुरपशश्चम रदेशको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर 
सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत नरेन्द्र शाह......................................१ 

बारा शजल्ला बििन गा.वि.स. िडा निं. ४ हाल पररिनतात कलैया 
उपमहानगरपानलका िडा निं. १४ िर भै, यातायात व्यिस्था कायाालयमा 
सिारी विरगिंज रदेश २ को नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, 
अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत बनबता जैसिाल.................१ 

बिाङ्ग शजल्ला मेलनबसौना गा.वि.स. िडा निं. १ हाल पररिनतात तल्कोट 
गाउाँपानलका िडा निं. ४ िर भई, धनगढी उपमहानगरपानलका नगर 
कायापानलकाको कायाालयमा नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, 
अनधकृतस्तर सातौं तह अनधकृत पदमा कायारत सत्प्यराज जोशी.................१ 

बिाङ्ग शजल्ला सिेुडा गा.वि.स. िडा निं. ३ हाल पररिनतात जयपथृ्िी 
नगरपानलका िडा निं. ७ िर भई, टोखा नगरपानलका नगर कायापानलकाको 
कायाालयमा नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौं 
तह अनधकृत पदमा कायारत अननलरसाद जोशी.....................................१ 
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                            विरुद्ध 

नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषदको कायाालय, नसिंहदरिार, 
काठमाडौं....................................................................................१  
नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार, 
काठमाडौं ..................................................................................१ 

लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय अनामनगर, काठमाडौं .......................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००१७ 

शजल्ला स् तरी राजविराज न.पा. िडा निं. 15 िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प.तनृतय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल रदेशमा 
समायोजन गररएकोमा सोही सेिा समहुको अनधकृत सातौं तहको पदमा 
राजविराज नगरपानलकाको कायाालय रदेश निं. 2 मा कायारत मनोज कुमार 
यादि.................................................................................... १ 

शजल्ला स् तरी विष् णपुरु गा.पा. िडा निं. 2 िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समहु रा.प.तनृतय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल रदेशमा 
समायोजन गररएकोमा सोही सेिा समहुको अनधकृत सातौं तहको पदमा 
शजल्ला स् तरी बोदेबरसाईन नगरपानलकाको कायाालय रदेश निं. 2 मा 
कायारत िनश्याम यादि...............................................................१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 

नबरुद्ध 

नेपाल सरकार सिंशिय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार 
काठमाडौं.................................................................................१ 

लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय अनामनगर, काठमाडौं.....................१ 

राशष् िय वकताबखाना हररहरभिन, लनलतपरु ......................................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००१८ 

सलााही शजल्ला ब्रम्हपरुी गा.वि.स.िडा निं.१ को हाल पररिनतात ऐ शजल्ला ब्रम्हपरुी 
गाउाँपानलका िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन सेिा लेखा समहु रा.प.तनृतय 
शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल रदेशमा समायोजन गररएकोमा सोही सेिा 

 

ननिेदक 
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समहुको अनधकृत सातौं तहको पदमा रदेश निं. २ अन्द्तगात धनगढीमाइ न.पा. 
नसराहामा कायारत परुुषोत्तम कुमार रसाद ...........................................१ 

सलााही शजल्ला जब्दी गा.वि.स.िडा निं. ५ को हाल पररिनतात ऐ शजल्ला लालबन्द्दी 
न.पा. िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन सेिा लेखा समहु रा.प.तनृतय शे्रणीको 
पदमा ननयकु्ती पाई हाल रदेशमा समायोजन गररएकोमा सोही सेिा लेखा 
समहुको अनधकृत सातौं तहको पदमा रदेश निं. २ अन्द्तगात नडनभजन बन 
कायाालय धनषुा जनकपरुमा कायारत ननमाला खड्का...............................१ 

सप्तरी शजल्ला नसतापरु गा.वि.स.िडा निं. ७ को हाल पररिनतात ऐ शजल्ला अग्नीसाइर 
कृष्णासिरन गाउाँपानलका िडा निं.२ िर भई नेपाल रशासन सेिा लेखा समहु 
रा.प.तनृतय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल रदेशमा समायोजन गररएकोमा 
सोही सेिा समहुको अनधकृत सातौं तहको पदमा रदेश निं. २ अन्द्तगात 
अथामन्द्रालय जनकपरुमा कायारत नबजय कुमार चौधरी .........................१ 

रुकुम शजल्ला पेउिा गा.वि.स. िडा निं. ९ को हाल पररिनतात रुकुम पशश्चम शजल्ला 
नरिेणी गाउाँपानलका िडा निं.१० िर भई नेपाल रशासन सेिा लेखा समहु 
रा.प.तनृतय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल रदेशमा समायोजन गररएकोमा 
सोही सेिा समहुको अनधकृत सातौं तहको पदमा रदेश निं. २ अन्द्तगात 
स्िास्थ्य ननदेशनालय जनकपरुमा कायारत गोपाल ओली...........................१  

बैतडी शजल्ला श्रीकेदार गा.वि.स. िडा निं. ३ को हाल पररिनतात ऐ शजल्ला  
दोगडाकेदार गाउाँपानलका िडा निं.४ िर भई नेपाल रशासन सेिा लेखा समहु 
रा.प.तनृतय शे्रणीको पदमा ननयकु्ती पाई हाल रदेशमा समायोजन गररएकोमा 
सोही सेिा समहुको अनधकृत सातौं तहको पदमा बागमती रदेश अन्द्तगात 
सामाशजक नबकास मन्द्रालय हेटौडामा कायारत हेमराज भट्ट......................१  

नबरुद्ध 

नेपाल सरकार सिंशिय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार 
काठमाडौं ................................................................................१ 

लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय अनामनगर, काठमाडौं .....................१ 

राशष् िय वकताबखाना हररहरभिन, लनलतपरु ........................................१ 

महालेखा ननयन्द्रक कायाालय, अनामनगर नसिंहदरबार, काठमाडौं ..............१ 

 

 

 

रत्प्यथी 
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०७८-WF-००१९ 

दाङ शजल्ला, तलुसीपरु उ.म.न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल बबइ गा.पा. 
दाङमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत शखमलाल िली....१ 

बाग्लङु शजल्ला, बाग्लङु न.पा. िडा निं. १२ िर भई हाल जलजला गा.पा. 
पिातमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत तेजरुाम सनुार ..१ 

कास्की शजल्ला, हिंसपरु गा.वि.स. िडा निं. १ िर भई हाल पोखरा म.न.पा. 
कास्कीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत रिेश पौडेल...१ 

काभ्रपेलािोक शजल्ला, नयााँगाउाँ गा.वि.स. िडा निं. ५ िर भई हाल 
मन्द्डनदेउपरु न.पा. काभ्रपेलािोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा 
अनधकृत पषु्पराज बजगाई .............................................................१ 

ओखलढुिंगा शजल्ला, ददयाले गा.वि.स. िडा निं. १ िर भई हाल शशिपरुी 
गा.पा. निुाकोटमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत गिंगादेिी 
शे्रष्ठ.......................... .............................................................१ 

लनलतपरु शजल्ला आश्राङ गा.वि.स. िडा निं. ३ हाल बागमती गा.पा. 
मकिानपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत िम्क 
नारायण िलान ..........................................................................१  
खोटाङ शजल्ला ददरङु चइुचमु्मा गा.पा. िडा निं. १ हाल गोसाइकुण्ड गा.पा. 
रसिुामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत दतेुन्द्र चाशम्लङ.१ 

्यठुान शजल्ला तषुारा गा.वि.स. िडा निं. ३ हाल आमा ोददङमो गा.पा. 
रसिुामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत अमरबहादरु 
शज.सी. ....................................................................................१ 

मोरङ शजल्ला बयरबन गा.वि.स. िडा निं. ७ बाट बसाई सरी िापा शजल्ला 
कमल गा.पा. िडा निं. ३ हाल इलाम न.पा. इलाममा अनधकृत स्तर सातौं 
तहमा कायारत लेखा अनधकृत नारायण ढकाल.....................................१ 

धनकुटा शजल्ला लेगिुा गा.वि.स. िडा निं. ७ हाल भोटेकोशी गा.पा. 
नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
भिानीरसाद नमश्र .......................................................................१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 
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रामे ाप शजल्ला सैप ु गा.वि.स. िडा निं. ६ हाल कानलका गा.पा. रसिुामा 
अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत बाचस्पती सनुिुार ........१ 

पिात शजल्ला लरोचौर गा.वि.स. िडा निं. २ हाल पैंय ुगा.पा. पिातमा अनधकृत 
स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत सरोज कुमार पराजलुी भन्ने सरोज 
पराजलुी ..................................................................................१ 

सखेुत शजल्ला जबुाटा गा.वि.स. िडा निं. १ हाल नारायण न.पा. दैलेखमा 
अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत शचरशञ्जिी उपाध्याय ......१ 

अिााखााँची शजल्ला पोखराथोक गा.वि.स. िडा निं. ३ हाल देिदह न.पा. 
रुपन्द्देहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत ननरज पौडेल.१ 

धनषुा शजल्ला बटेश्वर गा.वि.स. िडा निं. १ हाल सनुकोशी गा.पा. 
नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत तारा 
रसाद ननरौला ............................................................................१ 

धनषुा शजल्ला लेगिुा गा.वि.स. िडा निं. ७ हाल नलसिंखपुाखर गा.पा. 
नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत हेमरसाद 
नमश्र .......................................................................................१ 

लनलतपरु शजल्ला कालेश्वर गा.वि.स. िडा निं. ६ हाल कागेश्वरी मनहरा न.पा. 
डााँ ी काठमाडौंमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत 
बालकृष्ण दाहाल .......................................................................१ 

काठमाडौं शजल्ला, डााँ ी गा.वि.स. िडा निं. ९ हाल मेलम्ची न.पा. 
नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत मरुारी 
पडुासैनी ..................................................................................१ 

कवपलिस्त ु शजल्ला बाणगिंगा गा.वि.स. िडा निं. ६ हाल इन्द्रािती गा.पा. 
नसन्द्धपुाल्ञचोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत भाष्कर 
पन्द्त .......................................................................................१ 

खोटाङ शजल्ला फेदी गा.वि.स. िडा निं. ७ हाल ददके्तल रुपाकोट मििुागढी 
न.पा. खोटाङमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत राजकुमार 
राई..........................................................................................१ 

कैलाली शजल्ला वटकापरु न.पा. िडा निं. ३ िर भई वटकापरु नगरपानलका 
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कैलालीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत लेखा अनधकृत लक्ष्मी ओड...१ 

नबरुद्ध 

नेपाल सरकार, मशन्द्रपररषद्को‚ नसिंहदरबार काठमाडौं ..........................१ 
नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय‚ नसिंहदरबार 
काठमाडौं नसिंहदरबार‚ काठमाडौं ....................................................१ 
नेपाल सरकार, महालेखा ननयन्द्रकको कायाालय, अनामनगर काठमाडौं .....१ 

लोक सेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय काठमाडौं...................................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००२० 
लनलतपरु शजल्ला गोदािरी न.पा. िडा निं. ११ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सााँतौ तहको पदमा भरतपरु म.न.पा. शचतिन, स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत अनजु शिनमरे..................................१ 

दाङ्ग शजल्ला तलुसीपरु उप म.न.पा. िडा निं. ८ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा तलुसीपरु उप म.न.पा. दाङ्ग 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत अनन्द्तकुमार गौतम................१ 

नसन्द्धपुाल्चोक शजल्ला हेलम्ब ुगा.पा. िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा बढुाननलकण्ठ नगरपानलका 
काठमाडौं स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत जयराम गजरेुल.......१ 

गलु्मी शजल्ला मसुीकोट न.पा. िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सााँतौ तहको पदमा विराटनगर महानगरपानलका मोरङ्ग 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत ननशा भट्टराई........................१ 

दाङ्ग शजल्ला तलुसीपरु उप म.न.पा. िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 
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सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा तलुसीपरु उप म.न.पा. दाङ्ग, 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत भीमरकाश खरी...................१ 

पिात शजल्ला फलेबास न.पा. िडा निं. १० िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा गैडाकोट न.पा. निलपरासी 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत पषु्पराज शमाा.......................१ 

जाजरकोट शजल्ला  ेडागाड न.पा. िडा निं. १२ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा  ेडागाडा न.पा. जाजरकोट 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत िलक केसी........................१ 

कवपलिस्त ु शजल्ला बदु्धभनूम न.पा. िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा नतलोत्तमा न.पा. रुपन्द्देही स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत रदीप खनाल..................................१ 

कवपलिस्त ु शजल्ला बदु्धभमूी न.पा. िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा सैनामैना न.पा. रुपन्द्देही स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत रमोद खनाल..................................१ 

अिााखााँची शजल्ला सशन्द्धखका  न.पा. िडा निं. ८ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा बनेपा न.पा. काभ्र ेस्थाननय तहमा 
समायोजन गररएको कायारत शनमाला बन्द्जाडे.......................................१ 

धनकुटा शजल्ला धनकुटा न.पा. िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा इटहरी उप म.न.पा. सनुसरी 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत सविना खनतिडा....................१ 

दैलेख शजल्ला डडेु्गश्वर गा.पा. िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
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सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा नारायण न.पा. दैलेख स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत रेशमबहादरु बढुा.............................१ 

िापा शजल्ला गौरीगिंज गा.पा. िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा गौरादह न.पा. िापा स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको र हाल चााँगनुारायण नगरपानलका भक्तपरु काजमा 
रहेको कायारत विजयकुमार शमाा.....................................................१ 

उदयपरु शजल्ला बेलका न.पा. िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा नरयगुा न.पा. उदयपरु स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत ददनेश नसिाकोटी.............................१ 

बाग्लङु्ग शजल्ला बाग्लङु्ग न.पा. िडा निं. ९ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा गोदािरी न.पा. लनलतपरु स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत विष्णदेुिी काँ डेल..............................१ 

रुकुम पशश्चम शजल्ला मनुसकोट न.पा. िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल 
सोही सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा गिुााकोट न.पा. सखेुत 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत मेिराज सोनी.......................१ 

काभ्रपेलािोक शजल्ला पनौती न.पा. िडा निं. ८ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा पााँचखाल न.पा. काभ्रपेलािोक 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत राजेश बन्द्जारा......................१ 

काठमाडौं शजल्ला काठमाडौं महानगरपानलका िडा निं. ३२ िर भई नेपाल 
रशासन सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई 
हाल सोही सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा भरतपरु म.न.पा. 
शचतिन स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत असीम रेग्मी..............१ 

सलााही शजल्ला बलरा न.पा. िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
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रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा हररपिुाा न.पा. सलााही स्थाननय तहमा 
समायोजन गररएको कायारत ननतेशकुमार िा.......................................१ 

भक्तपरु शजल्ला सूयाविनायक न.पा. िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा सूयाविनायक न.पा. भक्तपरु 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत आरती न्द्यौपाने.....................१ 

बाग्लङु्ग शजल्ला जैनमनी न.पा. िडा निं. ५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा पोखरा म.न.पा. कास्की, स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत गणेश पाण्डे...................................१ 

बाग्लङु्ग शजल्ला बागलङु्ग न.पा. िडा निं. १३ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा पोखरा म.न.पा. कास्की स्थाननय 
पदमा समायोजन गररएको कायारत भेषराज शमाा..................................१ 

पिात शजल्ला देउराली न.पा. िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा पोखरा म.न.पा. कास्की, स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत निराज सिेुदी.................................१ 

सनुसरी शजल्ला इटहरी उप म.न.पा. िडा निं. ८ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा इटहरी उप म.न.पा. सनुसरी 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत रकृती चौलागाई...................१ 

मकिान शजल्ला बकैया गा.पा. िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा हेटौंडा उप म.न.पा. मकिानपरु 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत राजन राय...........................१ 

सनुसरी शजल्ला धरान उप म.न.पा. िडा निं. १५ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
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सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा बराहक्षेर न.पा. सनुसरी स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत मनकुुमार नलम्ब ुसबु्बा............१ 

रुकुम पशश्चम शजल्ला सानीभेरी गा.पा. िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन 
सेिा सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल 
सोही सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा मसुीकोट न.पा. रुकुम, 
स्थाननय तहमा समायोजन गररएको कायारत नरिीर खड्का.....................१ 

जमु्ला शजल्ला चन्द्दननाथ न.पा. िडा निं. १ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प. ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा चन्द्दननाथ न.पा. जमु्ला स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत परुुषोत्तम देिकोटा...........................१ 

पसाा शजल्ला बहदुरमाई न.पा. िडा निं. ४ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा विरगिंज म.न.पा. पसाा, स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत विकास कुमार नमश्र..........................१ 

किं चनपरु शजल्ला नभमदत्त न.पा. िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा बेलौरी न.पा. किं चनपरु स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत सशुशला लेखक................................१ 

स्याङजा शजल्ला फेदीखोला गा.पा. िडा निं. २ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा पोखरा म.न.पा. कास्की स्थाननय 
तहमा समायोजन गररएको कायारत सनबना गौतम.................................१ 

बारा शजल्ला ननजगढ न.पा. िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा ननजगढ न.पा. बारा स्थाननय तहमा 
समायोजन गररएको कायारत पदमराज नतनमशल्सना.................................१ 

गलु्मी शजल्ला रेसङु्गा न.पा. िडा निं. ३ िर भई नेपाल रशासन सेिा सामान्द्य 
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रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही सेिा 
समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा आन्द्तररक मानमला तथा कानून 
मन्द्रालय लशुम्बनी रदेशमा समायोजन गररएको कायारत लक्ष्मी मरासैनी......१ 

खोटाङ शजल्ला खोटेहाङ गा.पा. िडा निं. ६ िर भई नेपाल रशासन सेिा 
सामान्द्य रशासन समूह रा.प.ततृीय शे्रणीको पदमा ननयशुक्त पाई हाल सोही 
सेिा समूहको अनधकृत सातौं तहको पदमा आनथाक मानमला तथा योजना 
मन्द्रालय, विराटनगर रदेश निं. १ मा समायोजन गररएको कायारत रददप 
भट्टराई......................................................................................१       
                            विरुद्ध 

नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार, 
काठमाडौं ..................................................................................१ 

लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय अनामनगर, काठमाडौं .......................१ 

राविय वकताबखाना (ननजामती) हररहरभिन, लनलतपरु.............................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

०७८-WF-००२१ 

गोरखा शजल्ला बोलााङ गा.वि.स. िडा निं. ९ हाल पररिनतात ऐ. शजल्ला 
नभमसेनथापा गा.पा. िडा निं. ७ िर भई िरेल ुतथा साना उद्योग कायाालय 
नरपरेुश्वर, काठमाडौंको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, 
अनधकृतस्तर सातौ तह उद्योग अनधकृत पदमा कायारत रमोद नसिंखडा .......१ 

स्याङजा शजल्ला,  ाङ ाङदी गा.वि.स. िडा निं. २ हाल पररिनतात ऐ. शजल्ला 
नभरकोट न.पा. िडा निं. ४ िर भई रदेश लोकसेिा आयोगको कायाालय, 
गण्डकी रदेश पोखराको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, 
अनधकृतस्तर सातौ तह शाखा अनधकृत पदमा कायारत सशन्द्दप ढुिंगाना .......१ 

काठमाडौं शजल्ला तारकेश्वर न.पा. िडा निं. १० िर भई आनथाक मानमला 
तथा योजना मन्द्रालय, हेटौंडाको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन 
समूह, अनधकृतस्तर सातौ तह अनधकृत पदमा कायारत रिीण खनाल ........१ 

स्याङजा शजल्ला स्िरेक गा.वि.स. िडा निं. ६ हाल पररिनतात ऐ. शजल्ला 
नभरकोट न.पा. िडा निं. ५ िर भई सामाशजक विकास मन्द्रालय गण्डकी 
रदेश पोखराको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 
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सातौ तह शाखा अनधकृत पदमा कायारत यिुराज अयााल .......................१ 

मोरङ शजल्ला इटहरा गा.वि.स. िडा निं. ३ हाल पररिनतात ऐ. शजल्ला 
रतिुामाई न.पा. िडा निं. ९ िर भई िरेल ु तथा साना उद्योग कायाालय 
लनलतपरुको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौ 
तह उद्योग अनधकृत पदमा कायारत भनूमका ओिा ...............................१ 

काठमाडौं शजल्ला काठमाडौं महानगरपानलका िडा निं. १ िर भई आनथाक 
मानमला तथा योजना मन्द्रालय, हेटौंडाको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य 
रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौ तह अनधकृत पदमा कायारत विमोचन 
शिनमरे .....................................................................................१ 

महोत्तरी शजल्ला वकसान नगर गा.वि.स. िडा निं. ५ हाल पररिनतात ऐ. शजल्ला 
बददािास न.पा. िडा निं. ७ िर भई आनथाक मानमला तथा योजना मन्द्रालय, 
हेटौंडाको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौ 
तह अनधकृत पदमा कायारत रविता काकी .........................................१ 

पिात शजल्ला बाजङु गा.वि.स. िडा निं. ३ हाल पररिनतात ऐ. शजल्ला मोदी 
गा.पा. िडा निं. ५ िर भई िन ननदेशनालय, गण्डकी रदेशको नेपाल रशासन 
सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौ तह अनधकृत पदमा कायारत 
मनुा अनधकारी...........................................................................१ 

काठमाडौं शजल्ला काठमाडौं महानगरपानलका िडा निं. २९ िर भई आनथाक 
मानमला तथा योजना मन्द्रालय, हेटौंडाको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य 
रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौ तह अनधकृत पदमा कायारत आशशष 
दाहाल......................................................................................१ 

भक्तपरु शजल्ला मध्यपरु दठमी न.पा. िडा निं. १५ हाल ऐ.ऐ. िडा निं. ३ िर 
भई यातायात व्यिस्था कायाालय सिारी चालक अनमुनतपर, जगाती 
भक्तपरुको नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौ 
तह अनधकृत पदमा कायारत करुणा पराजलुी .....................................१ 

बाग्लङु शजल्ला पैयपुाटा गा.वि.स. िडा निं. ७ पररिनतात ऐ. शजल्ला बाग्लङु 
न.पा. िडा निं. १३ िर भई िरेल ुतथा साना उद्योग कायाालय बागलङुको 
नेपाल रशासन सेिा, सामान्द्य रशासन समूह, अनधकृतस्तर सातौ तह उद्योग 
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अनधकृत पदमा कायारत गमुादेिी शमाा .............................................१ 

नबरुद्ध 

नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालय‚ नसिंहदरबार 
काठमाडौं ................................................................................१ 
नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय‚ नसिंहदरबार 
काठमाडौं नसिंहदरबार‚ काठमाडौं ....................................................१ 
लोक सेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय अनामनगर काठमाडौं ...................१ 

राविय वकताबखाना, हररहरभिन, लनलतपरु.........................................१ 

 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००२२ 

कास्की शजल्ला पोखरा म.न.पा. िडा निं. ३३ िर भई हाल तनहुाँ शजल्ला 
नभमाद नगरपानलकामा उपसशचि पदमा कायारत पदमराज आचाया ............१ 

लमजङु शजल्ला दधुपोखरी गा.पा. िडा निं. १ िर भई हाल लमजङु शजल्ला 
मध्यनेपाल नगरपानलकामा उपसशचि पदमा कायारत श्रीरसाद भट्टराई ........१ 

सोलखुमु्ब ु शजल्ला थलुङु दधुकोशी गा.पा. िडा निं. ३ िर भई हाल नसरहा 
शजल्ला कजान्द्हा नगरपानलकामा उपसशचि पदमा कायारत देिराज ननरौला ...१ 

भोजपरु शजल्ला अरुण गा.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल महोत्तरी शजल्ला 
बदीबास नगरपानलकामा उपसशचि पदमा कायारत रेिती रसाद पराजलुी ...१ 

रुकुम पशश्चम शजल्ला चौरजहारी न.पा. िडा निं. १४ िर भई हाल सखेुत 
शजल्ला गभुााकोट नगरपानलकामा उपसशचि पदमा कायारत कणा बहादरु 
किर.......................................................................................१ 

सखेुत शजल्ला विरेन्द्रनगर न.पा. िडा निं. ११ िर भई हाल सखेुत शजल्ला 
भेरीगिंगा नगरपानलकामा उपसशचि पदमा कायारत नधरेन्द्र रसाद शमाा ...... १ 

बैतडी शजल्ला पाटन न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल कैलाली शजल्ला 
गौरीगिंगा नगरपानलकामा उपसशचि पदमा कायारत हरीश पन्द्त ................१ 

बाजरुा शजल्ला बढुीगिंगा न.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल कैलाली शजल्ला 
धनगढी उपमहानगरपानलकामा उपसशचि पदमा कायारत नरेन्द्र बहादरु 
खाती.......................................................................................१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ननिेदक 

 



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 170 

 

गोरखा शजल्ला बापााक सनुलकोट गा.पा. िडा निं. ४ िर भई हाल शचतिन 
शजल्ला माडी नगरपानलकामा उपसशचि पदमा कायारत पषु्पराज ढकाल ......१ 

गलु्मी शजल्ला मानलका गा.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल रोल्पा शजल्ला रोल्पा 
नगरपानलकामा उपसशचि पदमा कायारत महेन्द्र पराजलुी .......................१ 

नबरुद्ध 

नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालय, नसिंहदरिार, 

काठमाडौं ................................................................................१ 

नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार, 

काठमाडौं ................................................................................१ 

नेपाल सरकार, शशक्षा, विज्ञान तथा रविनध मिंन्द्रालय, नसिंहदरिार, काठमाडौं.१ 

लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर, काठमाडौं ....................१ 

राविय वकताबखाना, हररहरभिन, लनलतपरु ..........................................१ 

 

 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००२३ 

भक्तपरु शजल्ला भक्तपरु न.पा. िडा निं. ५ िर भई हाल लशुम्बनी रदेशको 
भौनतक पूिााधार विकास मन्द्रालयमा नेपाल इशन्द्जननयररङ सेिा एग ृइररगेशन 
इशन्द्जननयररङ समूह रा.प. दद्वतीय शे्रणी (रा.) को अनधकृतस्तर निौं तहका 
पदमा कायारत इश्वरनाथ पकिााँ ......................................................१ 

काठमाडौं शजल्ला काठमाडौं महानगरपानलका िडा निं. 30 िर भई हाल 
लशुम्बनी रदेशको भौनतक पूिााधार विकास मन्द्रालयमा नेपाल इशन्द्जननयररङ 
सेिा एग ृ इररगेशन इशन्द्जननयररङ समूह रा.प. दद्वतीय शे्रणी (रा.) को 
अनधकृतस्तर निौं तहका पदमा कायारत कोफूला शे्रष्ठ .........................१ 

इलाम शजल्ला इलाम न.पा. िडा निं. 3 िर भई हाल रदेश निं. १ को 
भौनतक पूिााधार विकास मन्द्रालयमा नेपाल इशन्द्जननयररङ सेिा एग ृइररगेशन 
इशन्द्जननयररङ समूह रा.प. दद्वतीय शे्रणी (रा.) को अनधकृतस्तर निौं तहका 
पदमा कायारत रददप िान्द्तिा .........................................................१ 

रुपन्द्देही शजल्ला नतलोतमा न.पा. िडा निं. १४ िर भई हाल सदुरुपशश्चम 
रदेशको भौनतक पूिााधार विकास मन्द्रालयमा नेपाल इशन्द्जननयररङ सेिा एग ृ
इररगेशन इशन्द्जननयररङ समूह रा.प. दद्वतीय शे्रणी (रा.) को अनधकृतस्तर निौं 
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तहका पदमा कायारत रुपेश भट्टराई ................................................१ 

भक्तपरु शजल्ला भक्तपरु न.पा. िडा निं. ६ िर भई हाल रदेश निं. १ को 
भौनतक पूिााधार विकास मन्द्रालयमा नेपाल इशन्द्जननयररङ सेिा एग ृइररगेशन 
इशन्द्जननयररङ समूह रा.प. दद्वतीय शे्रणी (रा.) को अनधकृतस्तर निौं तहका 
पदमा कायारत उमेश कुमार सजुखु.ु..................................................१ 

नबरुद्ध 

नेपाल सरकार, रधानमन्द्री तथा मशन्द्रपररषद्को कायाालय, नसिंहदरिार, 

काठमाडौं ................................................................................१ 

नेपाल सरकार, सिंिीय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय, नसिंहदरिार, 

काठमाडौं ................................................................................१ 

लोक सेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय, अनामनगर, काठमाडौं ....................१ 
नेपाल सरकार, उजाा जलस्रोत तथा नसिंचाई मिंन्द्रालय, ..........................१ 

राविय वकताबखाना, हररहरभिन, लनलतपरु ..........................................१ 

 

 

 

 

 

रत्प्यथी 

 

०७८-WF-००२४ 

सलााही शजल्ला लालबन्द्दी गा.नब.स. िडा निं. ८ पररिनतात लालबन्द्दी न.पा. 
िडा निं. ९ िर भई हाल कमलामाइ न.पा. नसन्द्धलुीमा अनधकृत स्तर सातौं 
तहमा कायारत शाखा अनधकृत वहत कुमारी पौडेल  .............................१ 

भोजपरु शजल्ला देउराली गा.नब.स. िडा निं. ४ पररिनतात सयुा विनायक न.पा. 
िडा निं. ४ िर भई हाल बाह्रनबसे न.पा. नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं 
तहमा कायारत शाखा अनधकृत नबनोद काकी  ....................................१ 

सिंखिुासभा शजल्ला स्यािनु गा.नब.स. िडा निं. २ पररिनतात पााँचखपन न.पा. 
िडा निं. ३ िर भई हाल सनुकोशी गा.पा. नसन्द्धलुीमा अनधकृत स्तर सातौं 
तहमा कायारत शाखा अनधकृत ओम रसाद गौतम.................................१ 

नसन्द्धलुी शजल्ला मििुा गा.नब.स. िडा निं. २ पररिनतात सनुकोशी गा.पा. िडा 
निं. ७ िर भई हाल गोलन्द्जोर गा.पा. नसन्द्धलुीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत शाखा अनधकृत ठाकुर रसाद दाहाल .....................................1 

ओखलढुङ्गा शजल्ला च्यानम गा.नब.स. िडा निं. ८ पररिनतात सनुकोशी गा.पा. 
िडा निं. ८ िर भई हाल मानेभञ्ज्याङ्ग गा.पा. ओखलढुङ्गामा अनधकृत स्तर 
सातौं तहमा कायारत शाखा अनधकृत फशणन्द्रबहादरु कट्िाल ..................१ 
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भोजपरु शजल्ला चरम्िी गा.नब.स. िडा निं. ५ पररिनतात अरुण गा.पा. िडा निं. 
४ िर भई हाल केराबारी गा.पा. मोरङमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत 
शाखा अनधकृत अजुान शिनमरे .........................................................१ 

दाच ुाला शजल्ला धाप गा.नब.स. िडा निं. ६ पररिनतात महाकाली न.पा. िडा निं. 
७ िर भई हाल बेदकोट न.पा. किनपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत शाखा अनधकृत मन्द्ज ुथापा .................................................१ 

उदयपरु शजल्ला नरयगुा न.पा. िडा निं. ८ पररिनतात नरयगुा न.पा. िडा निं. ४ 
िर भई हाल बेलबारी न.पा. मोरङमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत 
शाखा अनधकृत एनलना बस्नेत.........................................................१ 

ओखलढुङ्गा शजल्ला मलुखका  गा.नब.स. िडा निं. ४ पररिनतात सनुकोशी गा.पा. 
िडा निं. ५ िर भई हाल सनुकोशी गा.पा. ओखलढुङ्गामा अनधकृत स्तर सातौं 
तहमा कायारत शाखा अनधकृत वििेक कुमार तामाङ्ग ............................१ 

भोजपरु शजल्ला बैकुण्ठे गा.नब.स. िडा निं. २ पररिनतात रामरसाद राई गा.पा. 
िडा निं. ६ िर भई हाल दहुिी न.पा. सनुसरीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत शाखा अनधकृत नबकास शिनमरे ............................................१ 

बिाङ्ग शजल्ला शखरातडी गा.नब.स. िडा निं. ७ पररिनतात बङु्गल न.पा. िडा निं. 
३ िर भई हाल इन्द्रिती गा.पा. नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत शाखा अनधकृत नमन बहादरु धामी  ......................................१ 

रुपन्द्देही शजल्ला केरिानी गा.नब.स. िडा निं. ५ पररिनतात देिदह न.पा. िडा 
निं. ३ िर भई हाल तारकेश्वर गा.पा. निुाकोटमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत शाखा अनधकृत नसजाना अयााल..............................................१ 

दाच ुाला शजल्ला बोहरीगाउाँ गा.नब.स. िडा निं. ३ पररिनतात शैल्यशशखर न.पा. 
िडा निं. ८ िर भई हाल इन्द्रसरोिर गा.पा. मकिानपरुमा अनधकृत स्तर 
सातौं तहमा कायारत शाखा अनधकृत धमाानन्द्द पन्द्त .............................१ 

जाजरकोट शजल्ला गखााकोट गा.नब.स. िडा निं. ५ पररिनतात जनुीचााँदे गा.पा. 
िडा निं. ६ िर भई हाल जनुीचााँदे गा.पा. जाजरकोटमा अनधकृत स्तर सातौं 
तहमा कायारत शाखा अनधकृत ददपक कुमार शाही ..............................१ 

भोजपरु शजल्ला देउराली गा.नब.स. िडा निं. ९ पररिनतात षडानन्द्द न.पा. िडा 
निं. १२ िर भई हाल बलेफी गा.पा. नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत स्तर सातौं 
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तहमा कायारत शाखा अनधकृत सल बहादरु पाण्डे ...............................१ 

नसन्द्धलुी शजल्ला कुशेश्वर गा.नब.स. िडा निं. ३ पररिनतात सनुकोशी गा.पा. 
िडा निं. १ िर भई चौतारा सााँगाचोकगढी न.पा. नसन्द्धपुाल्चोकमा अनधकृत 
स्तर आठौं तहमा समायोजन भई हाल शचवकत्प्सा शशक्षा आयोग सोनोदठमी 
भक्तपरुमा कायारत शाखा अनधकृत सीता कोईराला................................१ 

उदयपरु शजल्ला हदेनी गा.नब.स. िडा निं. ८ पररिनतात कटारी न.पा. िडा निं. 
१२ िर भई हाल नरयगुा न.पा. उदयपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत शाखा अनधकृत शशब कुमारी राउत........................................१ 

डोल्पा शजल्ला समी गा.नब.स. िडा निं. ३ पररिनतात मडु्केचलुा गा.पा. िडा निं. 
७ िर भई हाल ठुलीभेरी न.पा. डोल्पामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत 
शाखा अनधकृत नडल रसाद रोकाया .................................................१ 

उदयपरु शजल्ला ररस्कु गा.नब.स. िडा निं. ३ पररिनतात कटारी न.पा. िडा निं. 
७ िर भई हाल कजान्द्हा न.पा. नसराहामा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत 
शाखा अनधकृत बवुद्धमान दनिुार......................................................१  

किनपरु शजल्ला महेन्द्दनगर न.पा. िडा निं. ७ पररिनतात नभमदत्त न.पा. िडा 
निं. ७ िर भई हाल बदागोरीया गा.पा. कैलालीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत शाखा अनधकृत नन्द्द कुमारी भट्ट ..........................................१ 

किनपरु शजल्ला महेन्द्रनगर न.पा. िडा निं. ८ पररिनतात शजल्ला नभमदत्त 
न.पा. िडा निं. ८ िर भई हाल बेलडााँडी गा.पा. किनपरुमा अनधकृत स्तर 
सातौं तहमा कायारत शाखा अनधकृत भानभुक्त जोशी..............................१ 

पाल्पा शजल्ला मदनपोखरा गा.नब.स. िडा निं. ७ िर भई हाल नभमफेदी न.पा. 
मकिानपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत शाखा अनधकृत कवपलमणी 
पौडेल .....................................................................................१ 

अिााखााँची शजल्ला वकमडााँडा गा.नब.स. िडा निं. २ पररिनतात सशन्द्धखका  न.पा. 
िडा निं. ८ िर भई हाल किन गा.पा. रुपन्द्देहीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा 
कायारत शाखा अनधकृत रमेश भसुाल  .............................................१ 

दाङ शजल्ला परुन्द्धारा गा.नब.स. िडा निं. ८ िर भई हाल तलुसीपरु 
उ.म.न.पा. दाङमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत शाखा अनधकृत चक्र 
बहादरु भण्डारी .........................................................................१ 

डोटी शजल्ला दगुाामाण्डौं गा.नब.स. िडा निं. ८ िर भई हाल वटकापरु न.पा. 



 

अनमोलमणी भट्टराई समेत वि. लोकसेिा आयोग केन्द्रीय कायाालय समेत, ०७८-WO-०१६३ समेत २१ थान, विषयः उत्प्रषेण समेत पषृ्ठ 174 

 

कैलालीमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत शाखा अनधकृत नरेश अिस्थी.१   
मकिानपरु शजल्ला सकुौरा गा.नब.स. िडा निं. ९िर भई हाल मकिानपरुगढी 
गा.पा. मकिानपरुमा अनधकृत स्तर सातौं तहमा कायारत शाखा अनधकृत राम 
बहादरु िलान  .........................................................................१ 

बारा शजल्ला उमजन गा.नब.स. िडा निं. ४ पररिनतात करैयामाई गा.पा. िडा 
निं. ७ िर भई हाल शशक्षा तानलम केन्द्र बारा रदेश निं. २ मा अनधकृत स्तर 
सातौं तहमा कायारत शाखा अनधकृत शशिशिंकर रसाद चौधरी .................१ 

नबरुद्ध 

नेपाल सरकार, मन्द्रीपररषद नसिंहदरिार काठमाडौं .................................१ 

नेपाल सरकार, सिंशिय मानमला तथा सामान्द्य रशासन मन्द्रालय नसिंहदरिार, 

काठमाडौं ................................................................................१ 

नेपाल सरकार, नबज्ञान, रविनध तथा शशक्षा मन्द्रालय, काठमाडौं ..............१ 
लोकसेिा आयोग, केन्द्रीय कायाालय अनामनगर काठमाडौं ......................१ 

ननजामती वकतािखाना, पलु्चोक लनलतपरु .........................................१ 

 

 

 

रत्प्यथी 

 
 

 


