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सघंीयतामा कम�चार� समायोजन 

- �काश दाहाल 

 
 

संघीयतामा हा�ो साव�ज�नक �शासनको ढाचा 

ख डीकृत नभई अ&तरस'बि&धत हुनु आव-यक छ । 

 

फा2गुन १, २०७३- सं�वधान काया�&वयनको एउटा 
मु<य पाटो रा>यको संघीय सरंचनाअनु?प 

�शासन�नक पुन:संरचना गनु� हो । सं�वधान 

काया�&वयनका ला@ग २०७४ माघ ७ गतेस'ममा सघं, 

�देश र Bथानीय तहको �नवा�चन गर� तीनवटै तहलाई EFयाशील बनाइसHनपुनI हु&छ । 

�नवा�@चत राजनी�तक संरचनाले तJकाल काम सुK गन� Jयसभ&दा पLहले न ैतीनवटै 

तहमा आव-यक पनI �शास�नक संरचना, �तनको Bव?प र आव-यक कम�चार�बारे 

एEकन गर� सोको MयवBथापन गNरसHनुपछ�  । सं�वधानअनुसार �देश र Bथानीय तहको 

कम�चार� MयवBथापन स'बि&धत तहकै OेPा@धकारको �वषय भए प�न तJकालका ला@ग 

सेवा�वाहको �नर&तरतामा असर पन� नLदन, मौजुदा कम�चार�लाई MयवBथापन गन� र 

मुलकुलाई अ�तNरHत आ@थ�क Mययभारबाट जोगाउन हाल काय�रत कम�चार�ह?लाई न ै

नया ँ�नधा�Nरत तीन ैतहका संरचनामा समायोजन गरेर काय� सSचालन गनु�को �वक2प 

छैन । यसलाई सं�वधानको धारा ३०२ ले सं�वधान �ार'भ हँुदाका बखत सरकार� सेवामा 

रहेका कम�चार�लाई नेपाल सरकारले काननुबमोिजम सघं, �देश र Bथानीय तहमा 

समायोजन गर� सेवा �वाहको MयवBथा Tमलाउन सHने �ावधान राखेर सहज 

बनाइLदएको छ ।  



कम�चार� समायोजन संघीयतामा साव�ज�नक �शासनको ख डीकृत वा 

अ&तरस'बि&धत कBतो ढाँचा अपनाउने भ&ने कुराबाट �भा�वत हु&छ भने �शास�नक 

संरचना कBतो हुने भ&ने �वषय राजनी�तक सरंचनाले �नधा�रण गछ�  । ��तBपधा�Jमक 

संघीयतामा ख डीकृत र सहकाNरतामूलक सघंीयतामा अ&तरस'बि&धत ढाँचाको 

�शास�नक सरंचना आव-यक हु&छ । सं�वधानले रािVWय सभामा �देश सभाका सदBय 

तथा गाउँपाTलका र नगरपाTलकाका �मुख एव ंउप�मुख रहेको �नवा�चक म डलXवारा 

�नवा�@चत सदBयले �Jयेक �देशबाट बराबर स<ंयामा ��त�न@धJव गनI, �देश �मुख 

नेपाल सरकारको ��त�न@धका ?पमा राVWप�तबाट �नयुHत हुने, �देशले संघीय 

काननुसँग र Bथानीय तहले सघंीय तथा �देश काननुसँग बाYझने गर� काननु बनाउन 

नपाउने, नेपाल सरकारले रािVWय महJJवका �वषयमा �देश सरकार र Bथानीय 

सरकारह?लाई आव-यक �नदIशन Lदन सHने तथा उनीह?ले JयBतो �नदIशनको पालना 

गनु�पनI र सघं, �देश तथा Bथानीय तहबीचको स'ब&ध सहकाNरता, सहअिBतJव र 

सम&वयको Tस[ा&तमा आधाNरत हुनेजBता MयवBथा गरेबाट हामीले अवल'बन गन� 

ला@गएको संघीयता सहकाNरतामूलक भएको �Bट हु&छ । Jयसैले सघंीयतामा हा�ो 

साव�ज�नक �शासनको ढाँचा ख डीकृत नभई अ&तरस'बि&धत हुन ुआव-यक छ ।  

�शासनको अ&तरस'बि&धत ढाँचा अवल'बन गनI हो भने कम�चार� समायोजनको 

�वषय प�न जLटल ब&दैन । EकनEक यBतो ढाचामा संघ, �देश र Bथानीय तहका केह� 

महJJवपणू� र सम&वयाJमक भूTमका �नवा�ह गनI पदह?मा संघीय �नजामती सेवाकै 

कम�चार� पठाउनपुनI हु&छ । Jयसबाहेक ‘कामलाई कम�चार�ले प]याउँछ’ भ&ने 

मा&यतामा आधाNरत भएर सघंले �देश र Bथानीय तह (िज2ला, गाउँपाTलका र 

नगरपाTलका) बाट गनु�पनI कामकाज गन� �देश र Bथानीय तहस'म ै सघंीय सेवाका 

कम�चार� र �देशले Bथानीय तहहबाट गनु�पनI कामको ला@ग Bथानीय तहस'म ै�देश 

सेवाका कम�चार� पठाउनपुनI हु&छ । यो मा&यताका आधारमा प�न संघीय �नजामती 

तथा अ&य सरकार� सेवाका कम�चार�ह?को उपिBथ�त �देश र Bथानीय तहस'म ैहुनपुनI 

देYख&छ । उदाहरणका ला@ग �ादेTशक पLहचानसLहतको एकल संघीय नागNरकता 



संघीय सरकारले माP �दान गन� सHने संवैधा�नक MयवBथा छ । तर नागNरकता 

�वतरण जनताको निजकबाट गNरनपुनI हु&छ । यसका ला@ग संघले आ^ना कम�चार� 

Bथानीय तहअ&तग�त क'तीमा िज2लाBतरस'म पु_ याउनपैनI हु&छ ।  

हालस'म भएका बहस केवल �नजामती कम�चार�ह?को समायोजनका स'ब&धमा माP 

केि&`त भएको देYख&छ । यथाथ�मा कम�चार� समायोजनTभP हाल नेपाल सरकारले 

के&`, OेP, अSचल, aडTभजन, िज2ला, इलाका र Bथानीय Bतरबाट स'पादन गदb 

आएका स'पणू� काम सं�वधानबमोिजम संघ, �देश र Bथानीय तहमा Tमलान गनु�पनI 

स&दभ�मा तJतत ्Bतरका सब ैसरकार�, अध�सरकार� तथा BवायJत �नकायमा काय�रत 

सरकार� कोषबाट तलबभJता �ाcत गनI सब ै सरकार� कम�चार�, �हर� र TशOकको 

समायोजनको समd cयाकेज पछ�  । यसैका आधारमा �नि-चत मापद ड बनाई एकसाथ 

स'पणू� कम�चार�को समायोजन गNरनुपछ�  । 

समायोजनको आधार र मापद ड स'भव भएस'म छनोटको अवसरसLहतको 

&यायो@चत, वBतुगत र संगठनको आव-यकतामा आधाNरत हुनुपछ�  । हाल के&`�य 

सरकारअ&तग�त काय�रत कम�चार�लाई �देश र Bथानीय तहमा समायोजन गदा� एक तह 

पदो&न�त गर� पठाउनपुछ�  भनी तक�  गनIह? प�न छन ् । यसो गदा� यससँग गाँTसएर 

अ&य थु�ैखाले जLटलता Tसज�ना हुने भएकाले यो तक� लाई �ववेकपणू� मा&न सEक&न । 

तर अ&य केह� �ोJसाहनको MयवBथा गन� भने सEक&छ । कम�चार�को हालको सेवाका 

सत� तथा सुरOा र सेवासु�वधामा कमी नहुने कुरा समायोजन ऐनले सु�नि-चत गनु�पछ�  । 

हाल �देश र Bथानीय तहमा समायोजन भई जाने �नजामती तथा अ&य सरकार� सेवाका 

कम�चार�लाई संघीय तहका Jयह� सेवामा NरHत हुने पदमfये �नि-चत ��तशत पदमा 

आ&तNरक एव ं अ&तरसेवा ��तBपधा� गर� संघमा आउन पाउने बाटोसमेत खुला 

गNरLदनुपछ�  । �देश र Bथानीय तहबाटै नया ँभना� हुने कम�चार�ह?को हकमा भने �देश र 

Bथानीय तहबाट सघंीय तहमा तथा Bथानीय तहबाट �देश तहमा स'बि&धत तहको 

स'बि&धत सेवा र पदका ला@ग तोEकएको योgयता पूरा गर� खुला ��तBपधा�बाट माP 

�वेश गन� पाउने MयवBथा गNरन ु उपयुHत हु&छ । सKवाको हकमा संघीय �नजामती 



तथा अ&य सरकार� सेवाका कम�चार�ह?को �देश र Bथानीय तहमा भएका 

संघअ&तग�तका स'बि&धत सेवाका पदह?मा, �देशका कम�चार�ह?को स'बि&धत सेवा 

समहूका �देशभNरका पदह?मा र Bथानीय तहका कम�चार�को स'बि&धत �देशभNरका 

Bथानीय तहका स'बि&धत सेवा समूहका पदह?मा �नि-चत मापद डका आधारमा 

सKवा गन� सEकने MयवBथा गनु� उपयHुत हु&छ । �शास�नक पुन:संरचनाका Fममा 

�देश र Bथानीय तहको �शासनलाई पूण�त: तहगत �णाल�मा ?पा&तNरत गर� संघमा 

hेणीTभP तहको MयवBथा गNरन ुआव-यक छ ।  

यBता सै[ाि&तक आधार तय भएप�छ नेपाल सरकारका सब ै राVWसेवक कम�चार�लाई 

के&`मा स'बि&धत सेवाको पुल दरब&द� Tसज�ना गर� Jयसअ&तग�त 2याइनपुछ�  । 

Bथानीय �नकायमा काय�रत कम�चार�लाई ती �नकाय गाTभएका स'बि&धत Bथानीय 

तहम ै समायोजन गNरनपुछ�  । के&`�य पलु दरब&द�बाट सुKमा काय� �व-लेषण र 

संगठनाJमक संरचना aडजाइनका आधारमा सघंीय �नजामती तथा अ&य सरकार� 

सेवाका Bथानीय र �देश तहका पदह?मा स'बि&धत सेवाका कम�चार�ह? खटाइनुपछ�  । 

Jयसप�छ हाल �वTभनन् तहका �वषयगत काया�लयमा काय�रत कम�चार�लाई उनीह?को 

पदको काय� �ववरणका आधारमा सो काम �देश वा Bथानीय जुन तहमा हBता&तरण 

हु&छ, Jयह� तहमा समायोजन गनु�पछ�  । यसो गदा� आधारभूत TशOा, BवाBiय, 

खानेपानी तथा सरसफाइ, कृ�ष तथा पश ु सेवालगायत थु� ै �वषयका काम Bथानीय र 

�देश तहमा हBता&तरण हुने हुनाले ती OेPका कम�चार� Bवत: Bथानीय र �देश तहमा 

समायोिजत हुनेछन ्। बाँकj कम�चार�लाई सघं, �देश र Bथानीय तहका �नजामती तथा 

अ&य स'बि&धत सेवाका NरHत पदमा छनोटको अवसर Lदई स'भव भएस'म उनीह?ले 

छानेको �ाथTमकताFमअनुसारै समायोजन गNरनपुछ�  । यसर� समायोजन गदा� 

समायोजन गNरएको तहमा जान नचाहने कम�चार�लाई �नयमानुसार उसले पाउने 

सु�वधासLहत Bवेिkछक अवकाशको �वक2प प�न Lदइनुपछ�  ।   
दाहाल सामा&य �शासन म&Pालयका उपस@चव हुन ्।  
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