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नपेाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी ववभाजन र र्नयकु्ति) 
र्नयमहरु, २०५१ 

 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाक्तित र्मर्त 

           २०५१।५।१३ 

 र्नजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले ददएको अर्िकार प्रयोग गरी नेपाल 
सरकारले देहायको र्नयमहरु बनाएकोछ । 

 

१. संक्तिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी र्नयमहरुको नाम “नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क 
सेवा   (गठन, समूह तथा शे्रणी ववभाजन र र्नयकु्ति) र्नयमहरु, २०५१” रहेकोछ । 

  (२) यी र्नयमहरु तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछन ्। 

 

२. पररभाषाः र्बषय वा प्रसड्डले अको अथि नलागेमा यी र्नयमहरुमा,– 

(क)  “ऐन” भन्नाले र्नजामती सेवा ऐन, २०४९ सम्झन ुपछि । 

(ख)  “र्नयमावली” भन्नाले र्नजामती सेवा र्नयमावली, २०५० सम्झन ुपछि । 

(ग)  “सेवा” भन्नाले र्नयम ३ बमोक्तजमको नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क 
सेवा सम्झन ुपछि । 

(घ)  “समूह” भन्नाले र्नयम ४को उपर्नयम (१) बमोक्तजमको समूह सम्झन ु 
पछि । 

(ङ)  “कमिचारी” भन्नाले नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवाका र्नजामती 
कमिचारी सम्झन ुपछि । 

 

३. सेवाको गठनः ऐनको दफा ३ बमोक्तजम नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा गठन 
गररएकोछ । 

 

४. सेवामा रहन े समूह, शे्रणी र पदः (१) सेवामा कामको प्रकृर्त, सो काम सम्पादन गनि 
चावहने न्यूतनम िैक्तिक योग्यता र कायि ववक्तिष्टता समेतको आिारमा सेवार्भत्रको समान 
प्रकृर्तका पदहरु समावेि भएको अनसूुची—१ बमोक्तजमका समूहहरु रहने छन ्। 

  (२) सेवामा देहायका शे्रणीहरु रहन सक्नेछन:्– 

   (क) राजपत्रांवकतः 
    (१) ववक्तिष्ट शे्रणी, 
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    (२) प्रथम शे्रणी, 
           (३) दितीय शे्रणी, र 

    (४) ततृीय शे्रणी । 

    (ख) राजपत्र अनंवकत: 

    (१) प्रथम शे्रणी , 

    (२) दितीय शे्रणी , 

    (३)   ततृीय शे्रणी,र 

    (४)  चतथुि शे्रणी । 

(३) सेवाको ववक्तिष्ट शे्रणीमा नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमको पदहरु रहन 
सक्ने छन ्। 

  (४) सेवा, समूहमा रहने शे्रणीका र शे्रणी ववहीन पदहरु अनसूुची–२ बमोक्तजम 
हनुेछन ्। 

 

५. समूहीकरणको व्यवस्था : (१) यी र्नयमहरु प्रारम्भ हदुाका वखत नेपाल तथ्याङ्क सेवाको 
ववर्भन्न समूहमा कायिरत कमिचारी तथ्याङ्क समूहमा स्वतः समूहीकृत भएका मार्नने छन ्। 

(२) नेपाल सरकारले अनसूुची–३ बमोक्तजम आर्थिक योजना समूहका लार्ग 
तोवकएको न्यूनतम योग्यता पगेुका उि समूहमा समूहीकृत हनु चाहने र्नजामती सेवामा 
कायिरत कमिचारीहरुलाई र्नजहरुको कायि ववक्तिष्टता समेतको आिारमा प्रचर्लत कानून 
बमोक्तजम सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतिन गरी आर्थिक योजना समूहमा समूहीकृत गनि 
सक्नेछ । 

 

६. ररि पदको पूर्तिः (१) सेवाका ररि पदहरुको पूर्ति ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) 
बमोक्तजम हनुेछ । 

(२) शे्रणी ववहीन पदहरु िरुु र्नयकु्तििारा पूर्ति गदाि खलुा प्रर्तयोर्गतािारा  
गररनेछ ।  

 

७. र्नयकु्तिको लार्ग योग्यताः सेवा, समूहको ररि पदमा खलुा प्रर्तयोर्गतािारा पूर्ति गदाि 
ऐनको दफा १० बमोक्तजम अयोग्य नभएका र अनसूुची—३ बमोक्तजमको न्यूनतम योग्यता 
पगेुका व्यक्तिहरु उम्मेदवार हनु सक्नेछन ्। 
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८. सरुवाको व्यवस्थाः समूहका कमिचारीलाई सरुवा गदाि र्नयमावलीको पररच्छेद— ६ को 
अिीनमा रही समूहर्भत्रका पदमा मात्र गररनेछ । 

 

९. िैक्तिक योग्यता सम्बन्िी व्यवस्थाः कायि िमताको मूल्याङ्कनिारा बढुवा हनुको र्नर्मत्त 
राजपत्रांवकत पदहरुको हकमा र्नयमावलीको र्नयम ८१ को उपर्नयम (३) बमोक्तजमको 
िैक्तिक योग्यता र राजपत्र अनंवकत पदहरुको हकमा तत ्तत ्पदहरुमा सेवा प्रवेिको 
लार्ग र्निािररत िैक्तिक योग्यता आवश्यक पनेछ । 

तर यी र्नयमहरु प्रारम्भ हुुँदाको बखत नेपाल तथ्याङ्क सेवा अन्तगितका ववर्भन्न 
समूहमा बहाल रहेका कमिचारीको हकमा र्नजलाई त्यस्तो सेवा वा समूहमा प्रवेि गनि 
तोवकएको िैक्तिक योग्यता नै यस र्नयमको प्रयोजनको र्नर्मत्त न्यूनतम िैक्तिक योग्यता 
मार्ननेछ । 

 

१०. सेवा, समूह संचालन सम्बन्िी व्यवस्थाः सेवा, समूहको संचालन र प्रिासन सामान्य प्रिासन 
मन्त्रालयले गनेछ । 

 

११. अनसूुचीमा हेरफेर वा थपघटः नेपाल सरकारले नपेाल राजपत्रमा सूचना प्रकाक्तित गरी 
अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गनि सक्नेछ । 

 

१२. खारेजी र वचाउः (१) नपेाल तथ्याङ्क सेवा (गठन, समूह तथा शे्रणी ववभाजन, र्नयकु्ति र 
बढुवा) र्नयमहरु, २०४६ खारेज गररएकोछ । 

(२) उपर्नयम (१) मा उक्तल्लक्तखत र्नयमहरु बमोक्तजम भए गरेका काम 
कारवाहीहरु यी र्नयमहरु बमोक्तजम नै भए गरेका मार्नने छन ्।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्यः– केही नेपाल कानून संिोिन गने ऐन, २०६३ िारा रुपान्तर भएका िब्दहरुः– 

 “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 
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अनसूुची–१ 

(र्नयम ४ को उपर्नयम (१) सुँग सम्बक्तन्ित) 

सेवामा रहन ेसमूहहरुको नाम 

 

 

१.  आर्थिक योजना समूह, 

२.  तथ्याङ्क समूह । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



www.lawcommission.gov.np 

5 
 

अनसूुची–२ 

(र्नयम ४को उपर्नयम (४) सुँग सम्बक्तन्ित) 

सेवा र सेवाको समूहमा रहन ेपदहरुको नाम 

 

     

      (क)  आर्थिक योजना समूह           (ख) तथ्याङ्क समूह 

१. राजपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा रहने पदहरुः 
नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमका पदहरु  

१. राजपत्रांवकत प्रथम शे्रणीमा रहने पदहरु 

महार्नदेिक 

उप महार्नदेिक 

२. राजपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा रहने पदहरु 

नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमका पदहरु 

    २.    राजपत्रांवकत दितीय शे्रणीमा रहने पदहरु 

उप र्नदेिक 

वररष्ठ डेमोग्राफर 

वररष्ठ तथ्याङ्क अर्िकृत 

३. राजपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा रहने पदहरुः 
नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमका पदहरु 

    ३.   राजपत्रांवकत ततृीय शे्रणीमा रहने पदहरु 

तथ्याङ्क अर्िकृत 

          डेमोग्राफर 

 

    ४.    राजपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा रहने पदहरु 

     नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमका पदहरु  

    ४.  राजपत्र अनंवकत प्रथम शे्रणीमा रहने पदहरु 

        तथ्याङ्क सहायक, सपुररवेिक, इनमुरेटर,  

        भन्सार संकेत र्नरीिक 

   ५.   शे्रणी ववहीन पदहरु 

        नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमका पदहरु 

५.  राजपत्र अनंवकत दितीय शे्रणीमा रहने पदहरुः 
       सहायक गणक, कोडर, 

  सहायक भन्सार संकेत र्नरीिक 

 
 ६. शे्रणी ववहीन पद 

       नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजमका पदहरु । 

 
 

 

 

           

  

      

         

   

   

     

         

         

  

   

       

                                                           
  र्मर्त २०५१।१२।२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाक्तित सूचनािारा थप । 
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अनसूुची ३ 

(र्नयम ७ सुँग सम्बक्तन्ित) 
सेवा प्रवेिको लार्ग चावहन ेन्यूनतम योग्यता 

 
(क) आर्थिक योजना समूहको लार्ग 

क्र.स.
  

पद िैक्तिक योग्यता 
 

१. राजपत्रांवकत दितीय र 

प्रथम शे्रणीको पद 
मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट ववकास योजना वा िेत्रीयवा 
ववकास योजना वा भगूोल वा ववकास प्रिासन वा अथििास्त्र 
वा वाक्तणज्यिास्त्र वा समाजिास्त्र वा पक्तब्लक पोर्लर्स एण्ड 
एडर्मर्नषे्ट्रिन वा तथ्याङ्किास्त्र वा गक्तणत वा व्यवस्थापन वा 
पपलेुिन स्टर्डज ्वा एन्रोपोलोजी वा इनभायरमेन्टल सुँइन्स 
वा कृवष अथििास्त्र वा ग्रामीण ववकास अथििास्त्र योजना वा 
जनस्वास्थ्य र योजना ववषयहरुमध्ये कुनै र्बषयमा 
स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणि गरी र्नयमावलीको र्नयम 
१५ को उपर्नयम (१) बमोक्तजम अनभुव प्राप्त । 

२. राजपत्रांवकत ततृीय 
शे्रणीको पद 

मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट ववकास योजना वा िेत्रीय 
ववकास योजना वा भगूोल वा ववकास प्रिासन वा अथििास्त्र 
वा वाक्तणज्यिास्त्र वा समाजिास्त्र वा पक्तब्लक पोर्लर्स एण्ड 
एक्तममर्नषे्ट्रिन वा तथ्याङ्किास्त्र वा गक्तणत वा व्यवस्थापन वा 
पपलेुिन स्टर्डज ् वा एन्रोपोलोजी वा इनभायरमेन्टल 
साइन्स वा कृवष अथििास्त्र वा ग्रामीण ववकास अथििास्त्र ⁄ 
योजना वा जनस्वास्थ्य र योजना र्बषयमा स्नातकोत्तर वा 
सो सरह उत्तीणि  

३. राजपत्र अनंवकत प्रथम 

शे्रणीको पद  
मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट ववकास योजना वा िेत्रीय 
ववकास योजना वा भगूोल वा ववकास प्रिासन वा अथििास्त्र 
वा समाजिास्त्र वा पक्तब्लक पोर्लर्स एण्ड एक्तममर्नषे्ट्रिन वा 
तथ्याङ्किास्त्र वा गक्तणत एण्ड एक्तममर्नषे्ट्रिन वा तथ्याङ्किास्त्र 
वा गक्तणत र्बषयहरुमध्ये कुनै एक मूल र्बषय र्लई स्नातक 
वा वाक्तणज्य िास्त्र वा व्यवस्थापनमा स्नातक वा सो सरह 
उत्तीणि । 

४. शे्रणी ववहीन पद नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजम । 
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(ख) तथ्याङ्क समूहको लार्गः 
क्र.स. पद िैक्तिक योग्यता 
१. राजपत्रांवकत दितीय र 

प्रथम शे्रणीको पद 
मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट तथ्याङ्किास्त्र वा गक्तणत वा 
जनसंख्यािास्त्र वा सप्लाइड स्टावटक्तस्टक्स र्बषयमध्ये कुनै 
र्बषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणि गरी र्नयमावलीको 
र्नयम १५ को उपर्नयम (२) बमोक्तजम अनभुव प्राप्त । 

२. राजपत्रांवकत ततृीय 

 शे्रणीको पद 
मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट तथ्याङ्क िास्त्र वा गक्तणत  

वा जनसंख्या िास्त्र वा एपलाइड स्टावटक्तस्टक्स र्बषयमा 
स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणि वा तथ्याङ्क ववषय सवहत कुनै 
र्बषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीणि । 

३.  राजपत्र अनंवकत प्रथम 
शे्रणीको पद 

  मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट तथ्याङ्क िास्त्र वा गक्तणत 
र्बषय सवहत कुनै र्बषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीणि । 

४. राजपत्र अनंवकत दितीय 
शे्रणीको पद 

मान्यता प्राप्त क्तििण संस्थाबाट गक्तणत वा तथ्याङ्क िास्त्र 

र्बषय सवहत प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीणि 
वा ऐक्तच्छक गक्तणत ववषय सवहत एस. एल. सी. वा सो 
सरह उत्तीणि गरी सम्बक्तन्ित िेत्रमा तीन मवहनाको तालीम 

प्राप्त वा गक्तणत र्बषय सवहत एस. एल. सी. वा सो सरह 

उत्तीणि गरी सम्बक्तन्ित िेत्रमा ६ मवहनाको अनभुव प्राप्त । 

 

५. शे्रणी वववहन पद नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजम । 
 

        

 

स्पष्टीकरणः 
यस अनसूुचीको प्रयोजनको लार्ग “मान्यता प्राप्त क्तििण संस्था” भन्नाले लोक सेवा आयोगबाट 
मान्यता प्राप्त क्तििण संस्था सम्झन ुपछि । 

 

 


