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शिवसिाक्षी नगरपामिका 
 

स्थानीय राजपत्र 

  

खण्ड ४) झापा, िंमसर २६ गिे, २०७८ संख्या १ 
 

शिवसिाक्षी नगरपामिका 
स्थानीय िह किमचारी व्यवस्थापन (सेवा ििम सम्बन्धी) ऐन, २०७८ 

शिवसिाक्षी नगरपामिकाको स्थानीय िहको सेवा व्यवस्थापनिाई सक्षि, सदुृढ, प्रभावकारी, सेवािूिक र उत्तरदायी बनाउन 
वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संववधानको अनसूुची (८) को बदुा नं. (५) र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को 
पररच्छेद ३ दफा (११) (ङ) िा उल्िेशखि कायमसम्पादनको िामग जनिशिको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सञ्चािन गनम 
संववधानको धारा (२२६) को उपधारा (१) को अमधकार प्रयोग गरी शिवसिाक्षी नगरपामिकाको आठौ नगरसभािे यो ऐन 
स्वीकृि गरी िागू गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः 
(१) यो ऐनको नाि “शिवसिाक्षी नगरपामिकाको स्थानीय िह किमचारी व्यवस्थापन ऐन २०७८” रहेको छ 
। 

(२) यो ऐन नगर सभािे स्वीकृि गरेको मिमिदेशख िाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषाः 
ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथम निागेिा यस ऐनिा, 
(क) “ऐन”भन्नािे स्थानीय सरकार संचािनऐन, २०७४ िाई संझन ुपदमछ । 

(ख) “यस ऐन” भन्नािे स्थानीय िह किमचारी व्यवस्थापन ऐन २०७८ िाई सम्झन ुपदमछ  । 

(ग) “नगरपामिका”भन्नािे शिवसिाक्षी नगरपामिकािाईसम्झनपुदमछ। 

(घ) “कायामिय”भन्नािे शिवसिाक्षी नगर कायमपामिकाको कायामियिाईसम्झनपुदमछ। 

(ङ) “प्रिखु”भन्नािे शिवसिाक्षी  नगरपामिकाको नगरप्रिखुिाईसम्झनपुदमछ। 
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(च) “किमचारी” भन्नािे साववक स्थानीय मनकायको स्वीकृि दरबन्दीिा कायमरि स्थायी, अस्थायी, करार, 

ज्यािादारीिा कायमरि किमचारी िथा नेपािको संववधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बिोशजि किमचारी 
सिायोजन ऐन, २०७५ अनसुार सरकारी सेवा र अन्य सेवावाट शिवसिाक्षी नगरपामिकािा सिायोजन 
भई आउने किमचारीिाई सम्झन ुपदमछ ।  

(छ) “स्थायी पद” भन्नािे शिवसिाक्षी नगरपामिकाको नगरसभावाट स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ८३ 
द्वारा स्वीकृि दरवन्दीका पदिाई सम्झन ुपदमछ। 

(ज) “पररवार” भन्नािे स्थानीय सेवाका किमचारीसँग बस्ने िथा मनज आफैिे पािन पोषण गनुम पने पमि, पत्नी, 
छोरा, छोरी, बाब,ु आिा, सौिेनी आिा, बाजे, बज्यै, सास,ु ससरुािाई सम्झन ुपदमछ । 

(झ)  “भत्ता” भन्नािे शिवसिाक्षी नगरपामिकािे सिय सियिा िोवकददए बिोशजिको भत्ता सम्झन ुपदमछ । 

(ञ) “आमथमक वषम” भन्नािे श्रावण१ गिे देशख िरुु भई आषाढ िसान्ििा सिाप्त हनु े अवमधिाई सम्झन ु
पदमछ। 

(ट) “कायमपामिका” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन२०७४ बिोशजि गठन हनुे शिवसिाक्षी 
नगरपामिकाको नगर कायमपामिकािाई सम्झन ुपदमछ । 

(ठ) “नगरसभा” भन्नािे शिवसिाक्षी नगरपामिकाको नगर सभािाई सम्झन ुपदमछ। 

(ड) “िन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारका सिेि सम्वशन्धि िन्त्राियिाई सम्झन ुपदमछ । 

(ढ) “प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ८४ बिोशजि 
मनयिु नगरपामिकाको प्रिखु प्रिासकीय अमधकृििाई सम्झन ुपदमछ। 

(ण) “िोवकएको ”वा“ िोवकए बिोशजि” भन्नािे नगरपामिकाको कायमपामिकािे यस ऐन बिोशजि बनाएको 
मनयिाविी, कायमववमध, मनदेशिका एवं सिय सियिा कायमपामिकािे मनणमय गरी िोवकएको वा िोवकए 
बिोशजि सम्झन ुपछम । 

(थ) “स्थायी आवासीय अनिुमि”भन्नािेववदेिी ििुकुको कुनै ििम राखी वा नराखी सो ििुकुिा स्थायी रुपिे 
बसोबास गनम पाउने गरर उपिब्ध गराएको डाईभरमसटी ईमिग्रने्ट मभसा (मड.मभ.), परिानेन्ट रेशजडेन्ट 
मभसा (वपआर) वा ग्रीन काडम संझन ु पछम र सो िब्दिे ववदेििा स्थायी रुपिा बसोबास गनम ददएको 
जनुसकैु नािको स्थायी आवासीय अनिुमििाई सिेि जनाउनेछ। 

(द) “स्थानीय सेवा वकिाबखाना” भन्नािे प्रदेि कानून बिोशजि स्थापना हनुे स्थानीय सेवाका किमचारीहरुको 
अमभिेख राख्न ेमनकाय सम्झन ुपछम । 

(ध) “स्थानीय सेवा” भन्नािे यस ऐनको दफा ४ बिोशजि गदठि स्थानीय सेवासम्झन ुपछम । 

(प) “स्थानीय िह किमचारी टे्रड यूमनयन”भन्नािे यस ऐनको दफा १०३ बिोशजि गठन भएको स्थानीय िह 
किमचारीको टे्रड यूमनयन सम्झन ुपछम । 

३.  ऐनको व्याख्याः(१)कुनै अमधकारीिे यस ऐनको कुनै दफा प्रयोग गदाम गरेको व्याख्याबाट कुनै व्यशि वा किमचारीिाई 
िकाम परेिा मनजिे नगर कायमपामिका सिक्ष मनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि पनम आएको मनवेदनको सम्बन्धिा नगर कायमपामिकािे गरेको व्याख्या अशन्िि हनुेछ  
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पररच्छेद -२ 

स्थानीय सेवा, सिूह,पदर िह ववभाजन 

४. स्थानीय सेवाको गठनः  (१)नगरपामिकािे स्थानीय सेवािा देहाय बिोशजिका सेवाहरु गठन गनेछ । 

मस.नं. सेवा सिहु 

१ प्रिासन सेवा प्रिासन, आमथमक प्रिासन, राजस्व, िेखा पररक्षण 

२ प्राववमधक सेवा ईशन्जमनयररङ्ग, सूचना प्रववमध 

३ स्वास््य सेवा शचवकत्सक, हे.अ., नसम, अहेव, अनिी, फािेसी, ल्याब टेशक्नमसयन, वैध 

४ कृवष िथा वन सेवा कृवष, पि,ु वन 

५ शिक्षा सेवा शिक्षा प्रिासन, शिक्षक 

६ ववववध सेवा कम््यटुर अपरेटर, सहायक कम््यटुर अपरेटर, िवहिा िथा बािबामिकाका 
ववकास मनररक्षक/सहायक मनररक्षक किमचारी, सवारी चािक, नगर प्रहरी र 
चौकीदार, िािी बगैचे, ्िम्बर, इिेक्ट्रीमसयन, सहायक किमचारी अन्य नखिेुको 

(२) नगरपामिकािे स्थानीय सेवाको गठन स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ८३ बिोशजि गररने संगठन िथा 
व्यवस्थापन सवेक्षणका आधारिा नगरसभािे संिोधन र पररिाजमन गनम सक्नेछ।  

(३) स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनिे िोके बिोशजि हनुेछ । 

५. नगरपामिकािा रहने किमचारीको िह, स्िर र सिूहः (१) नगरपामिकािा रहने िह,स्िर र सिहुहरुको मनधामरण स्थानीय 
सरकार सञ्चािनऐनको दफा ८३ बिोशजि गररने संगठन ब्यवस्थापन सवेक्षणका आधारिा गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको संरचनाहरु नगरसभािे पाररि गरेपमछ िाग ुहनुेछ । 

(३) नगरपामिकािे प्रत्येक पदको कायम वववरण िोक्नेछ र त्यस्िो कायम वववरणिा सम्वशन्धि पदको काि, किमव्य, 

उत्तरदावयत्व िथा अमधकार सिेि उल्िेख गररएको हनुेछ । 

(४) यो ऐन िाग ुभएको एक िवहना मभत्र प्रत्येक किमचारीिाई कायम वववरण उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(५) नगरपामिकािे प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि र प्रिखु प्रिासकीय अमधकृििे िािहिका किमचारीसँग कायम 
सम्पादन सम्झौिा गनुम पनेछ । 

(६) नगरपामिकािा देहाय बिोशजिको स्यायी प्रकृमिका पद र िह रहनेछः 

मस.नं. अमधकृिस्िर पद/िह सहायकस्िर पद/िह 

१ अमधकृिस्िर छैठौ सहायकस्िर िेश्रो 
२ अमधकृिस्िर सािौ सहायकस्िर चौथो 
३ अमधकृिस्िर आठौ सहायकस्िर पाचौ 
४ अमधकृिस्िर नवौ  

५ अमधकृिस्िर दिौ  

(७) उपदफा (६) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापमन सहायकस्िर िेश्रो िहिा कुनै किमचारी नरहेिा सो पद 
स्वि: खारेज हनुेछ । 
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पररच्छेद-३ 

पदपूमिम सम्बन्धी व्यवस्था 
 

६. स्थायी पद शृ्रजना िथा दरवन्दी खारेजः (१) नगरपामिकािा रहने ववमभन्न िहका दरबन्दीहरुको शृ्रजना िथा 
खारेजी नगर सभािे संगठन िथा ब्यवस्थापन सवेक्षण बिोशजि गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि दरवन्दी शृ्रजनाका िामग प्रस्िाव पेि गनुम भन्दा अशघ सो पद शृ्रजना गनुमपने कारण, 

प्रस्िाववि पदिे गनुमपने कािको वववरण, िौजदुा दरवन्दीिे थप गरेको कायमबोझ सम्हाल्न सक्ने नसक्न ेअवस्था, 
प्रस्िाववि पदिे संगठनात्िक स्वरुपिा पाने प्रभाव स्पष्ट गरी स्थानीय सरकार सञ्चािनऐनको दफा ८३ बिोशजि 
नगरसभािा पेि गनुम पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि पेि गररने वववरणिा थप दरवन्दी शृ्रजना गदाम नगरपामिकािाई पने आमथमक 
दावयत्वस्पष्ट गररएको हनुपुनेछ । 

(५) दरबन्दी शृ्रजना गदाम नगरपामिका अन्िगमि रहने िाखा र उपिाखाहरु िथा पदको अनपुाि वववरण नगर 
कायमपामिकािे मनधामरण गरे बिोशजि हनुेछ । 

(६) दरबन्दी शृ्रजना गदाम संगठन संरचनाको पदको अनपुाि मििाएर िात्र शृ्रजना गनुम पनेछ । 

(७) दरबन्दी पनुराविोकन र व्यवस्थापनको िामग कशम्ििा ५ वषमिा एक पटक संगठन िथा व्यवस्थापन सवेक्षण 
गररनेछ । 

७. स्थानीय सेवाको पदपमुिमः (१) नगरपामिकािा ररि रहेको स्थायी पदपूमिम सम्बन्धी व्यवस्था प्रादेशिक कानूनिे 
िोके बिोशजि हनुेछ । 

(२) नगरसभाद्वारा स्वीकृि दरबन्दीको स्थायी पदिा िात्र नगरपामिकाबाट पदपूमिमको िामग प्रदेि िोकसेवा 
आयोगिा िाग गनुम पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि पदपूमिम गरर प्रदेि िोकसेवा आयोगिे मसफाररि गरेको उम्िेदवारिाई िात्र प्रिखु 
प्रिासवकय अमधकृििे मनयिुी ददई कािकाजिा खटाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोशजि मनयशुि भएको किमचारीिाई १ वषमको परीक्षणकाििा राखी मनयशुि ददइनेछ । िर 
िवहिा किमचारीको हकिा भने त्यस्िो परीक्षण कािको अवमध ६ िवहनाको िात्र हनुेछ । 

(५) उपदफा (४) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापमन १ वषम भन्दा िािो सियदेशख नगरको सेवािा कायमरि 
रवह स्थायी भएको किमचारीको हकिा परीक्षणकाि िाग ुहूने छैन । 

(६) परीक्षणकाििा रहेको किमचारीको काि सन्िोषजनक नभएिा मनजिाई मनयिु गने अमधकारीिे पररक्षणकाि 
सिाप्त हनु ुअगावै प्रदेि िोक सेवा आयोगको प्रकृया पूरा गरर सेवाबाट हटाउन सक्नछे । 

 (७) सेवा प्रवेि सम्बन्धी योग्यिा र िह सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेि िोक सेवा आयोगिे िोके बिोशजि हनुेछ । 

८. करार सेवािा मनयिुीः (१) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ८३ को उपदफा (७) र (८) बिोशजि 
कायमववमध बनाइ सेवा करारिा किमचारी मनयिु गररनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बिोशजि सेवािा करारिा कायमरि किमचारीहरुको सेवा सवुवधा सम्बन्धिा प्रचमिि श्रि ऐन र 
मनयिाविी िथा प्रचमिि सािाशजक सरुक्षा ऐन र मनयिाविी बिोशजि हनुेछ । 

(४) यो ऐन िागू हनु ुपूवम मनयूि गररएका सेवा करारका किमचारी यसै ऐन बिोशजि मनयूि भएको िामननेछ । 

पररच्छेद -४ 

बढुवा िथा िह सिायोजन  

९. बढुवाः (१) नगरपामिकाको सेवा मभत्रको पदिा कायमरि स्थानीय िहका किमचारीहरुको प्रदेि िोक सेवा आयोग 
गठन भई कायमसम्पादन नभएसम्ि नगर कायमपामिकाद्वारा बढुवा समिमि गठन गररगनम सक्नेछ। 

(२)उपदफा १ बिोशजि गदठि बढुवा समिमििे आवश्यक प्रविया अपनाई नगर कायमपामिकािा मसफाररस गनेछ । 

१०. बढुवाको िामग उम्िेद्वार हनु चावहने न्यनुिि सेवा अवमध र िैशक्षक योग्यिा: (१) बढुवाको मनमित्त उम्िेद्वार हनु 
बढुवा हनुे बढुवा हनुे पदको िह भन्दा एक िह िमुनको पदको िामग िोवकए बिोशजिको िैशक्षक योग्यिा र देहाय 
बिोशजिका न्यनुिि सेवा अवमध पगेुको हनु ुपनेछ:  

(क) अमधकृिस्िरको पदको मनमित्त पाँच वषम । 

  (ख) सहायकस्िर पदको मनमित्त िीन वषम । 

 (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिा पमन िवहिा, आददवासी, जनजािी, िधेिी, दमिि, अपाङ्ग र 
वपछमडएको क्षेत्रिा स्थायी बसोवास गरेका किमचारीहरुको उशल्िशखि सेवा अवमधिा एक वषम कि सेवा अवमध भए 
पमन बढुवाको िामग सम्भाव्य उम्िेद्वार हनुेछन ्। 

(३) अस्थायी किमचारीहरु सोही पदिा वा नगरपामिकाको नयाँ संगठन संरचनाको सिान िहको पदिा स्थायी 
भएको अवस्थािा मनजिे कायम गरेको अस्थायी अवमधिाई अमधकृिस्िर भए ६६ प्रमििि र सहायकस्िर भए ७५ 
प्रमििि सेवा अवमध वढुवा प्रयोजनकोिामग स्थायी अवमध सरह गणना गररनेछ । 

(४) संघीय सरकारिे गने किमचारी सिायोजनको आधारिा नगरपामिकािा कायमरि स्थानीय िह अन्िगमिका 
किमचारीहरुको साववक िाखा, उपिाखाहरुिा शजम्िेवारी बिोशजि िह मििान गररनेछ । 

२. कायम क्षििाको आधारिा हनुे बढुवाको आधारः(१) प्रदेि िोक सेवा आयोगिे बढुवाको िामग मनधामरण गरेको 
पदको िागी नगरपामिकाका किमचारीिाई कायमक्षििावापि पाएको अंकको आधारिा बढुवाको िामग मसफाररि 
गनेछ । 

(२) किमचारीको कायमक्षििाको िलु्यांकन गदाम देहायबिोशजि बढीिा १०० अंक ददइनेछ:  

(क) कायम सम्पादन िूल्याङ्कन बापि    - चािीस अंक 

(ख) ज्येष्ठिा बापि      - िीस अंक 

(ग) िैशक्षक योग्यिा बापि     - बाह्र अंक 

(घ) भौगोमिक क्षेत्रिा काि गरे वापि   - सोह्र अंक  

(ङ) सेवाकामिन िामिि बापि (३० ददन भन्दा बढी)  - दईु अंक 

(३) सम्भाव्य उम्िेद्वारको कायमसम्पादन िूल्याङ्कनबापि अंक गणना गदाम आषाढ िसान्िसम्िको वहसाबिे र अन्य 
अंकको गणना गदाम बढुवाको दरखास्ि ददने अशन्िि म्यादसम्ि हामसि गरेको अंक गणना गररनेछ । 
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(४) उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोशजि छुट्याइएको अंकिाई देहाय बिोजि ववभाजन गररएको छः 

(क) सपुररवेक्षकिे ददन सक्ने अमधकिि अंक    - पच्चीस अंक 

(ख) पनुराविोकनकिामिे ददन सक्ने अमधकिि अंक   - दि अंक 

(ग) पनुराविोकन समिमििे ददन सक्ने अमधकिि अंक  - पाँच अंक 

(५) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बिोशजि छुट्याइएको अंकिाई जेष्ठिा वापि प्रमिवषम ३ अंकको दरिे हाि 
वहाि रहेको िहिा काि गरेको अनभुवको अंक प्रदान गररनेछ । यसरी अंक प्रदान गदाम एक वषम भन्दा कि 
अवमधको िामग दािासावहको वहसाविे अंकप्रदान गररनेछ । असाधारण िथा बेििवी ववदािा वसेको अवमधको अंक 
प्रदान गररने छैन । 

(६) िैशक्षक योग्यिा बापि अंक संघीय िथा प्रदेि कानूनिा व्यवस्था भए बिोशजि हनुेछ । 

(७) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बिोशजि छुट्याइएको अंकिाई भौगोमिक क्षेत्रिा काि गरेवापिको प्रमिवषम ४ 
अंकका दरिे हाि वहाि रहेको िहिा काि गरेको अनभुवको अंक प्रदान गररनेछ । 

१३. कायमसम्पादन िूल्याकंनको आधारिा बढुवाः (१) नगरपामिकाका किमचारीको कायमसम्पादनको िूल्यांकन दफा १२ 
बिोशजि वहसाब गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गने किमचारीिाई सबै भन्दा पवहिे बढुवा गररनेछ । 

िर, कायमसम्पादन िूल्यांकन गदाम सिान अंक प्राप्त गने नगरपामिकाका किमचारीको हकिा जेष्ठिाको आधारिा 
बढुवा गररनेछ र त्यस्िा किमचारीको जेष्ठिा मनधामरण गदाम देहायको आधारिा गररनेछः 

(क) हाि वहाि रहेको िहको पदिा मनयशुि वा बढुवा मनणमय भएको मिमिको आधारिा । 

(ख) खण्ड (क) बिोशजि जेष्ठिा नछुविएिा सो भन्दा एक िह िमुनको पदिा मनयशुि वा बढुवा मनणमय भएको 
मिमिको  आधारिा । 

(ग) खण्ड (क) र (ख) िा उल्िेशखि कुनैपमन आधारबाट जेष्ठिा नछुविएिा प्रदेि िोकसेवा आयोगको 
मसफाररिको योग्यिाििको आधारिा गररनेछ । िर िोकसेवा आयोग वा ित्कामिन पदपमुिम समिमिबाट खलु्िा 
प्रमियोमगिा र बढुवा प्रमियोमगिाको एकै मिमििा मसफाररि भएको रहेछ भने खलु्िा प्रमियोमगिाबाट मसफाररि 
भएको किमचारीको जेष्ठिा कायि गररनेछ । 

(घ) यस सम्बशन्ध कुनै दद्वववधा भए नगर कायमपामिकाको मनणमय अशन्िि हनुेछ । 

१४. कायमसम्पादनको िूल्यांकनः(१) नगरपामिकाका किमचारीको कायमसम्पादनको िूल्यांकनको िामग प्रयोग गररने 
कायमसम्पादन िूल्यांकन फाराि प्रदेि िोक सेवा आयोगिे मनधामरण गरे बिोशजिहनुेछ । 

(२) नगरपामिकाका किमचारीहरुको कायमसम्पादनको िूल्यांकन संघ िथा प्रदेि कानूनिा व्यवस्था भए अनसुार 
हनुेछ । 

१५. बढुवाको िामग सूचनाः(१) बढुवा सम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ गनुम अशघ प्रदेि िोकसेवा आयोगिे गरेको व्यवस्था 
बिोशजि बढुवा हनुे पद, सेवा, सिूह, उपसिूह, पदसंख्या र अन्य आवश्यक देशखएका कुराहरु खिुाई सम्बशन्धि 
सबैको जानकारीको िामग स्थानीय स्िरको पमत्रकािा सावमजमनक सूचना प्रकाशिि गनुमपनेछ । 
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१६. बढुवाको िामग दरखास्िः (१) दफा १५ बिोशजि सूचना प्रकाशिि भएपमछ उि सूचनािा िोवकएको म्याद मभत्र 
बढुवाको िामग सम्भाव्य उम्िेदवार हनुे किमचारीिे दरखास्ि फाराि पेि गनुमपनेछ । िोवकएको म्याद मभत्र फाराि 
पेि नगरेिा बढुवािा सिावेि हनुे छैन । 

(२) बढुवाको िामग सम्भाव्य उिेदवार हनुे किमचारीिे पेि गनुमपने दरखास्ि फारािको ढाँचा प्रदेि िोकसेवा 
आयोगिे िोके बिोशजि हनुेछ । 

१७. बढुवाको िामग सम्भाव्य उम्िेदवार हनु नपाउनेः(१) देहायको अवमधभर कुनैपमन किमचारी बढुवाको िामग सम्भाव्य 
उिेदवार हनु पाउने छैनः 

(क) मनिम्बन भएकोिा मनिम्बन भएको अवमधभर । 

(ख) बढुवा रोक्का भएकोिा बढुवा रोक्का भएको अवमधभर । 

(ग) ििब बवृि रोक्का भएकोिा सो बवृि रोक्का भएको अवमधभर । 

१८. बढुवाको मसफाररिः(१) बढुवाको िामग सम्भाव्य उम्िेदवारहरु िध्येबाट कायम सम्पादन िूल्यांकन, िैशक्षक योग्यिा 
िामिि, भौगोमिक क्षेत्रिा काि गरेवापि र जेष्ठिा वापि प्राप्त गरेको अंकको आधारिा बढी अंक प्राप्त गने 
किमचारीिाई प्रदेि िोकसेवा आयोगिे योग्यिािि अनसुार बढुवाको िामग मसफाररि गनेछ ।बढुवा वापिको 
अंक बरावर हनु गएिा मनम्न अनसुारको जेष्ठिा िििाई आधार िानी मसफाररि गनुम पनेछः 

(क) हाि वहाि रहेको िहको पदिा मनयशुि वा वढुवा गदाम मनणमय भएको मिमिको आधारिा । 

(ख) खण्ड (क) बिोशजि जेष्ठिा नछुविएिा सो भन्दा १ िह िनुीको पदिा मनयशुि वा वढुवा मनणमय भएको 
मिमिको  आधारिा । 

(ग) खण्ड (क) र (ख) िा उल्िेशखि कुनै पमन आधारबाट जेष्ठिा नछुविएिा ित्कािको पदपमुिम समिमिको 
मसफाररसको योग्यिा ििको आधारिा । 

१९. बढुवा नािाविी प्रकािनः(१) बढुवा समिमिको सशचवाियिे बढुवाको िामग मसफाररि गरेको किमचारीको नािाविी 
सावमजमनक रुपिा प्रकाशिि गनेछ।नािाविीिा सबैभन्दा कि अंक प्राप्त गने किमचारीको प्राप्तांक सिेि उल्िेख 
गनुम पनेछ । 

(२) बढुवाको नािाविी प्रकािन भएपमछ कुनै उम्िेदवारिे आफुिे पाएको अंक हेनम चाहेिा कायमसम्पादन 
िूल्यांकन बाहेकको अन्य आधारहरुको अंक हेनम ददनपुनेछ । 

२०. बढुवाको उजरुी र पनुरावेदनः (१) दफा १८ बिोशजि बढुवा मसफाररििा शचत्त नबझु्ने किमचारीिे त्यस्िो 
मसफाररस गरेको मिमििे पैिीस ददन मभत्र प्रदेि िोक सेवा आयोगिा पनुरावेदन गनम सक्नेछ र त्यसरी परेको 
उजरुीिा उजरुी गने म्याद नाघेको मिमििे साठी ददनमभत्र टंुगो िगाइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि पनम आएको उजरुी टंुगो िागेपमछ पवहिे प्रकाशिि बढुवा मसफाररि नािाविीिा 
संिोधन गनुमपने भएिा सोही अनसुारको सूचना पदपूमिम समिमििाई ददन ुपनेछ ।यस अनसुार सूचना प्राप्त भएपमछ 
प्राप्त भएको मिमििे बढीिा १५ ददन मभत्र बढुवा समिमिको सशचवाियिे सोही अनसुारको संिोमधि नािाविी 
प्रकाशिि गनुम पनेछ । 



8 
 

(३) उपदफा (१) बिोशजि उजरुी छानववन गदाम जानी जानी त्रटुीपूणम िूल्याङ्कन गरेको देशखएिा प्रदेि िोकसेवा 
आयोगिे िूल्याङ्कनकिामिाई चेिावनी ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजि पनम आएको उजरुी झटु्ठा ठहररएिा उजरुीपमछ हनुे बढुवािा त्यस्िो उजरुरकिामको 
पवहिोपटकको उजरुी भए २ अंक र दोस्रोपटकको उजरुी भए ३ अंक कावटनेछ । 

(५) उपदफा (३) वा (४) बिोशजि भएको कारबाहीको सचुना सम्बशन्धि किमचारीिगायि बढुवा समिमिको 
सशचवािय र सम्बशन्धि कायमरि रहेको कायामयििा पठाउन ुपनेछ । 

(६) बढुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेि कानूनिा िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

२१. बढुवाको मिमि र मनयशुिः(१) दफा १९ बिोशजि बढुवा नािाविी प्रकािन भएपमछ उि बढुवा मसफाररि िामथ 
उजरुी नपरेिा सो नािाविी प्रकाशिि भएको मिमििे ३६ औ ँददनको मिमिबाट बढुवा हनुे िहको जेष्ठिा कायि हनुे 
गरी मनयशुि ददनपुनेछ । 

(२) बढुवा मसफाररि उपर दफा २०उपदफा(१) बिोशजि उजरुी परेिा देहाय अनसुार जेष्ठिा मिमि कायि गरी 
मनयशुि ददनपुनेछ । 

(क) दफा १९ को उपदफा (२) बिोशजि प्रकाशिि नािाविी संिोधन भएिा संिोमधि नािाविी प्रकाशिि भएको 
मिमि देशख िागू हनुेछ । 

(ख) उजरुी खारेज भएिा वा पवहिेकै बढुवा मसफाररि नै कायि भएिा उपदफा (१) अनसुार नै हनुेछ । 

२२. बढुवा सम्वशन्ध अन्य ब्यवस्थाः(१)प्रदेि िोकसेवा आयोगिे िोके बिोशजि हनुेछ । 

२३. िह सिायोजन (१) साववक स्थानीय मनकाय (गा.वव.स./ न.पा./ शज.वव.स.) िा स्थायी मनयिुी पाई किमचारी सिायोजन 
ऐन २०७५ विोशजि यस नगरपामिकािा सिायोजन भएका हाि कायमरि पदका िामग आवश्यक न्यूनिि िैशक्षक योग्यिा 
भएका किमचारीहरुिाई हाि कायमरि िहिा ५ वषम सेवा अवमध परुा गरेकािाई एक पटकका िामग एक िह वृवि गरी िह 
सिायोजन गररनेछ । हाि कायमरि िहिा ५ वषम सेवा अवमध परुा नगरेका किमचारीको हकिा खाईपाई आउको ििबिा २ 
ग्रडे थप गरी सिायोजन गररनेछ । त्यस्िो पद स्वि: दरवन्दी सजृना भएको िामननेछ र साववकको दरवन्दी स्वि: खारेज 
हनुेछ । 

 (२) नगरपामिकािा स्थायी पदिा कायमरि स्थानीय िहका किमचारीहरुको हकिा संघीय सरकारिे गरेको सांगठमनक 
संरचना बिोशजि कायि गदाम किमचारीको सेवा अवमध र िैशक्षक योग्यिाको आधारिा नगर कायमपामिकाको मनणमय बिोशजि 
देहाय विोशजि िह सिायोजन िथा ग्रडे (ििब बवृि) गररनेछ: 

हािको शे्रणी सेवा अवमध र िैशक्षक योग्यिा सिायोजन हनुे िह सिायोजन हदुाँ कायि हनुे ग्रडे 

सहायस्िर चौथो 

पाँच वषम भन्दा कि सेवा  सहायस्िर चौथो खाईपाई आएकोिा दईु ग्रडे थप 

पाँच वषम वा पाँच वषम भन्दा 
बढी सेवा 

सहायस्िरपाचौ - 

सहायकस्िर पाचौ 
पाँच वषम भन्दा कि सेवा सहायस्िर पाचौ खाईपाई आएकोिा दईु ग्रडे थप 

पाँच वषम वा पाँच वषम भन्दा 
बढी सेवा अवमध परुा गरेको र 

अमधकृिस्िरछैठौ - 
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सहायक स्िर पाँचौ िहिा सेवा 
प्रवेि गदामको बखि िोवकएको 
न्यूनिि िैशक्षक योग्यिा हामसि 
गरेको। 

अमधकृिस्िर छैठौ 

पाँच वषम भन्दा कि सेवा अवमध अमधकृिस्िर छैठौ खाईपाई आएकोिा दईु ग्रडे थप 

पाँच वषम वा सो भन्दा बढी सेवा 
अवमध 

अमधकृिस्िर सािौ - 

अमधकृिस्िर सािौ 
पाँच वषम भन्दा कि सेवा अमधकृिस्िर सािौ -खाईपाई आएकोिा दईु ग्रेड थप 

पाँच वषम भन्दा बढी सेवा अमधकृिस्िर आठौ - 

अमधकृिस्िर आठौ 
पाँच वषम भन्दा कि सेवा अमधकृिस्िर आठौ -खाईपाई आएकोिा दईु ग्रेड थप 

पाँच वषम भन्दा बढी सेवा अमधकृिस्िर नबौ - 

अमधकृिस्िर नबौ पाँच वषम भन्दा कि सेवा अमधकृिस्िर नबौ -खाईपाई आएकोिा दईु ग्रेड थप 

 पाँच वषम भन्दा बढी सेवा अमधकृिस्िर दिौ - 

 

 (३) शे्रणी वववहन किमचारीको हकिा उपदफा(२) बिोशजि कै प्रविया अबिम्बन गरर िह सिायोजन गररनेछ । 
यसरी िह सिायोजन गदाम पाँचौ स्िर भएको हकिा खाईपाई आएकोिा दईु ग्रडे थप गने र त्यस्िो ग्रडे अमधकिि 
भन्दा बढी भएिा यसरी थवपएको ग्रडे सिेि ददईनेछ । 

 (४)यो ऐन पाररि भएको मिमििे ७ ददन मभत्र िह सिायोजनका िामग कायामियको सूचना पाटीिा सूचना टाँस गरी 
सम्वन्धीि किमचारीबाट आवेदन िाग गररनेछ । 

 (५)प्राप्त हनु आएका आवेदन उपर छानववन गरी दावी ववरोधका िामग ७ ददने सूचना कायामियको सूचना पाटीिा टाँस 
गररनेछ । 

 (६)प्राप्त दरखास्ि िामथ छानववन र िह वृविको मसफाररस गनम देहाय अनसुारको एक समिमि रहनेछ । 

 क. प्रिखु प्रिासवकय अमधकृि         संयोजक 

 ख. प्रिखु प्रिासवकय अमधकृििे िोकेको जेष्ठिि उपल्िोस्िरको अमधकृि किमचारी एक जना  सदस्य 

 ग. प्रिासन िाखाको प्रिखु        सदस्य सशचव 

(७) उपदफा १ विोशजि िह सिायोजन वृविका िामग उपदफा (६)विोशजिको समिमिको मसफाररस अनसुार ७ ददन मभत्र 
नगर कायमपामिका वैठकिा मनणमय गरी प्रिखु प्रिासवकय अमधकृििे िह वृवि गरी िह सिायोजनको पत्र ददन ुपनेछ 
। 

२४. बढुवा सम्बशन्धि अन्य व्यवस्थाः (१) बढुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेि कानूनिा िोके बिोशजि हनुेछ ।  
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पररच्छेद - ५ 

ववदा 
२५. ववदाको वकमसिः(१)नगरपामिका किमचारीहरुिे देहायका ववदाहरु िोवकए बिोशजि पाउनेछनः 

(क) सावमजमनक ववदाः नेपाि अमधराज्यभररका सरकारी कायामिय ववदा हनुे भनी नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार िथा 
नगरपामिकािे िोकेको ववदाको ददन नगरपामिकाको कायामिय बन्द हनुेछ र किमचारीिे ववदा पाउनेछन ्। 

(ख) भैपरी आउने ववदाः 

(१) किमचारीिे प्रत्येक िवहनाको आधा ददनको दरिे प्रत्येक वषम ६ ददन भैपरी आउने ववदा पाउन सक्नेछन ्। 

(२) भैपरी आउने ववदा सञ्चय गरी अको वषमिा मिन पाइने छैन । 

(३) भैपरी आउने ववदा आधा ददनका वहसाविे पमन मिन सवकनेछ । 

(४) भैपरी आउने ववदािा बसेको किमचारीिे पूरा ििव भत्ता पाउनेछ । 

(५) भैपरी आउने ववदा साधरणिया १ पटकिा ३ ददनिा नवढाई मिन पाउनेछ । 

(ग) पवम ववदाः 

(१) किमचारीिे प्रत्येक वषम ६ ददन पवम ववदा पाउनेछ । 

(२) पवम ववदा अको वषमको िामग संशचि हुँनेछैन । 

(३) यो ववदािा वस्ने किमचारीिे पूरा ििब भत्ता पाउनेछन । 

(घ) घर ववदाः 

(१) किमचारीिे काि गरेको अवमधको १२ ददनको १ ददनका दरिे घर ववदा पाउनेछ । 

(२) अध्ययन ववदा र असाधारण ववदािा बसेको किमचारीिे घर ववदा पाउने छैन । 

(ङ) सिा ववदाः 
(१) नगरपामिकाका संचार, फोहिैिा,नगरप्रहरी,वारुणयन्त्रर अन्य अत्यावश्यक कािको िामग  सावमजमनक 
मबदाको ददनिा खटाईएका किमचारीिाई नगरपामिकािे सिा ववदा ददन सक्नेछ । 

(२) ववदाको ददन सिेि अत्यावश्यक काि गरेको र सिा ववदा नमिन ेकिमचारीहरुिाई उि काि गरेको 
ददनको खाईपाइ आएको ििबको आधारिा िोवकए बिोशजि अमिररि भत्ता उपिब्ध गराईनेछ । 

(३) अत्यावश्यक कािका किमचारीिे हड्िाि, िािाबन्दी गनम पाइने छैन । 

स्पवष्टकरणःघर ववदा, पवम ववदा र भैपरर आउने ववदाको प्रयोजनको िामग काि गरेको अवमध भन्नािे भैपरी आउने ववदा, सिा ववदा, 
ववरािी ववदा, प्रसिुी ववदा, वियाववदा र सावमजमनक ववदाको ददनिाई सिेि जनाउने छ। 

(४) घर ववदा बढीिा १८० ददनसम्ि संशचि गरी राख्न सवकनेछ । 

(५) कुन ै किमचारी जनुसकैु व्यहोरािे नगरपामिकाकोसेवाबाट अवकाि भएिापमन मनजको संशचि रहेजमि 
घरववदा वापि मनजिे त्यसरी अवकाि पाउँदाको अवस्थािा खाईपाइ आएको ििवको वहसाविे हनु 
आउने जमि रकि एकिषु्ट पाउनेछ । 
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(६) घर ववदािा बस्ने किमचारीिे मनज संग सम्पकम  राख्न सवकने गरी आफ्नो ठेगानाको जानकारी ददन ुपनेछ 
। घर ववदािा बस्ने किमचारीिाई नगरको काििा चावहएिा जनुसकैु वखि काििा बोिाउन सकन्नेछ । 

स्पवष्टकरणःयस उपदफाबिोशजि संशचि घरववदा बापि पाउने ििबको गणना गने प्रयोजनको िामग िीस ददनको 
एक िवहना िामननेछ । यो ववदा नगरपामिकाको शस्वकृि दरवन्दीिा कायमरि प्रत्येक किमचारीिे पाउनेछ । 

(च) ववरािी ववदाः 

(१) किमचारीिे प्रत्येक िवहना १ ददनका दरिे एक वषमिा १२ ददन ववरािी ववदा पाउनेछ । कुनै किमचारी 
अिि ववरािी भई संशचि ववरािी ववदािे नपगु्ने भएिा मनजिाई बढीिा बाह्र ददनसम्िको पेश्की ववरािी 
ववदा ददन सवकनेछ िर अध्ययन ववदा र असाधारण मिई बसेको अवमधको भने ववरािी ववदा पाउने छैन 
। 

(२) साि ददन वा सो भन्दा बढी अवमधको ववरािी ववदा िाग गने किमचारीिे स्वीकृि शचवकत्सकको प्रिाण 
पत्र पेि गनुम पनेछ । त्यस्िो प्रिाणपत्र पेि गनम साधारणिया सम्भव नहनुे कुरा ववदा स्वीकृि गने 
अमधकारीिाई िागेिा त्यस्िो प्रिाणपत्र पेि नगरेिा पमन मनजिे सो व्यहोरा जनाई ववरािी ववदा स्वीकृि 
गनम सक्नेछ । 

(३) कुनै किमचारी जनुसकैु व्यहोरािे नगरपामिकाको सेवाबाट अिग भएिापमन मनजको संशचि रहेजमि मबरािी 
ववदा बापि मनजिे त्यसरी अवकास पाउँदाको अवस्थािा खाईपाई आएको ििबको वहसाबिे हनु आउने 
जमि रकि एकिषु्ट पाउनेछ । मनजको ितृ्य ुभएिा सो रकि मनजिे इच्छाएको व्यशििाई र इच्छाएको 
व्यशि पमन नभएिा इच्छाएको व्यशिको नशजकको हकवािािाई ददइनेछ । 

(४) कुनै किमचारीिाई कुनै ठूिो वा कडा रोग िामग मनजको संशचि ववरािी ववदा र घर मबदा बाकँी नभएिा 
स्वीकृि  शचवकत्सकको मसफाररििा बढीिा ६० ददनसम्ि थप ववरािी ववदा पेश्कीका रुपिा ददन सवकनेछ 
। यस्िो मबदा ववरािी मबदा मिने किमचारीको पमछ पाक्ने घर ववदा र ववरािी मबदाबाट किा गररनेछ । 

(५) ववरािी ववदािा बस्ने किमचारीिे पूरा ििव भत्ता पाउनेछ । 

स्पवष्टकरणःयस उपदफा बिोशजि संशचि ववरािी ववदाको गणना गने प्रयोजनको िामग िीस ददनको एक िवहना िामननछे । यो ववदा 
नगरपामिकाको शस्वकृि दरवन्दीिा कायमरि प्रत्येक किमचारीिे पाउनेछ । 

(छ) वकररया मबदाः 

(१) कुनै किमचारी आफै विया बस्न ुपरेिा कुि धिम हेरी बढीिा १५ (पन्र ददन सम्ि विया मबदा मिन 
पाउनेछ । िवहिा किमचारीको हकिा मनजको पमि वकररया बस्न ु परेिा मनजिाई पमन त्यशत्तनै ददन 
वकररयाववदा ददइनेछ । 

(२) वकररया ववदािा बसेका किमचारीिे पूरा ििव भत्ता पाउनेछ । 

(ज) प्रसूमि मबदाः 

(१) कुनै िवहिा किमचारी सतु्केरी हनुे भएिा सतु्केरीको अशघ पमछ गरी ९८ ददनको प्रसमुि ववदा पाउनेछ । 

िर प्रसूिी ववदा सेवा अवमध भरिा २ पटक भन्दा बढी ददइने छैन । प्रसिुी ववदा बस्ने किमचारीिे पूरा 
ििब पाउनछे । कुन ै परुुष किमचारीको पत्नी सतु्केरी भएिा परुुष किमचारीिे पमन १५ ददन सतु्केरी 
स्याहार ववदा पाउनेछ । प्रसिुी ववदा बस्ने किमचारीिे पूरा ििव पाउने छ । 



12 
 

स्पवष्टकरणःयो ववदा नगरपामिकाको शस्वकृि दरवन्दीिा कायमरि प्रत्येक किमचारीिे पाउनछे । 

(झ) अध्ययन ववदाः 

(१) नगरपामिकािे िनोनयन गरेको ववषयिा वा खलु्िा प्रमियोमगिािा छामनएिा पमन नगरपामिकािाई उपयोगी 
भमन ठहराएको ववषयिा अध्ययन गनम जाने किमचारीिे अध्ययन मबदा पाउने सक्नेछ । 

(२) अध्ययन ववदा सम्पूणम नोकरी अवमधिा िीन बषम सम्ि ददन सवकनेछ । 

(३) नगरिे आवश्यक र उपयिु सम्झेिा कायमपामिकाको स्वीकृिी मिई थप २(दईु वषम) सम्ि थप गनम सक्नेछ 
। 

(४) िीन वषमको स्थायी सेवा अवमध पूरा नगरी अध्ययन मबदा ददइने छैन । 

(५) नगरपामिकािा अस्थायी पदिा कायमरि किमचारी स्थायी भएिा उि सेवा अवमधको ७५ प्रमििि ्
 सेवा अवमध अध्ययन ववदा प्रयोजनको िामग गणना गररनेछ । 

(६) सेवा कवमुियिः अध्ययन, िामिि वा प्रशिक्षण ववदािा बस्ने किमचारीिे ५ वषमको अवमधसम्ि नगरको सेवा 
गनुम पनेछ । सो बिोशजि सेवा नगरेिा मनजिे पाउने ििव वफिाम गने सेवा कवमुियि गराइनेछ । 

(ञ) नगर कायमपामिकािे किमचारीहरुको असाधारण ववदा स्वीकृि िथा रेकडम राख्न िगाउन ुपनेछ । 

२६. ववदािा बस्दाको अवस्थािा पाउने ििव भत्ताः(१)भैपरी आउने ववदा , घर ववदा, ववरािी ववदा, वकररया ववदा, प्रसमुि 
ववदा र ििवी अध्ययन ववदािा बस्ने किमचारीिे पूरा ििब पाउनेछ । 

२७. ववदा नमिई गयि हनुे किमचारी उपर कारवाही गनम सवकनेः(१) यस ऐन बिोशजि पाउने कुनै ववदा स्वीकृि गराई 
कुनै किमचारी आफ्नो कायामियबाट गयि हनु ुहुँदैन । 

(२) उपदफा(१) उिंघन गने किमचारीिाई गयि गरी सो वापि ििब भत्ता किा गनम सवकनेछ । 

(३) उपदफा(२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिा पमन कुनै अपरझट काि परी ववदा स्वीकृि नहुँदै ववदा 
बसेपमछ सो गयि भएको अवमधको मनमित्त ववदाको मनवेदन पेि गरेकोिा र सो स्वीकृि भएिा यो उपदफाको 
उल्िंघन गरेको िामनने छैन । 

२८. ववदा सहमुियि िामननेः(१)ववदा अमधकारको कुरा होईन, सहमुियि िात्र हो । 

२९. ववदा स्वीकृमि गने अमधकारीः(१)देहायको किमचारीको ववदा देहायको अमधकारीिे स्वीकृमि गनम सक्नेछः 

(क) प्रिखु प्रिासवकय अमधकृिको िामग नगर प्रिखु 

(ख) अमधकृि किमचारीको हकिा प्रिखु प्रिासवकय अमधकृि वा मनजिे िोकेकोएकस्िर िामथको अमधकृि  

(ग) सहायक किमचारीको हकिा प्रिखु प्रिासवकय अमधकृि वा मनजिे िोकेको अमधकृि  

(घ) वडा सशचवका िामग वडा अध्यक्ष 

(ङ) वडाका अन्य किमचारीका िामग वडा सशचव 

(च) अध्ययन र असाधारण ववदा नगर कायमपामिकाको स्वीकृिी मिइ ददन सवकनेछ । 
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३०. ववदा िाग गने कायमववमधः(१) यस ऐन बिोशजिको कुनै ववदा िाग गने किमचारीिे ववदा बस्न ुपरेको कारण र 
ववदाको अवमध खोिी आफ्नो कायामिय रहेको इिाका छोडी अन्यत्र जान ुपने भएिा सो सििे खिुाइ मनवेदन पेि 
गनुमपनेछ । 

(२) उपदफा(१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिा पमन भैपरी आउने ववदाको हकिा भने ववदा स्वीकृि गने 
अमधकारीिे िौशखक अनरुोधको आधारिा पमन त्यस्िो ववदाको स्वीकृिी ददन सक्नेछ । 

(३) अध्ययन ववदाको िामग दरखास्ि ददंदा अध्ययन गनम खोजेको ववषय अध्ययन गनम जाने ििुकु, शिक्षण संस्था र 
सम्बशन्धि अन्य कुनै कुरा भए सो सबै खिुाउन ुपनेछ । 

(४) देहायका कुरािा ववदा ददने अमधकारीिाई शचत्त बझेुिा ववदा िाग गरेको मिमि भन्दा अगाडी देशख बसेको ववदा 
सिथमन गने गरी मनजको ववदा स्वीकृि गनम सक्नेछः 

  (क) पूवम स्वीकृमि मिन सम्भव नहनुे अवस्थािा परेको भएिा, 

 (ख) पूवम स्वीकृमि मिनको मनमित्त यथासक्य प्रयत्न गदाम पमन पूवम स्वीकृमि मिन नसकेको भएिा  

(५) भैपरी आउने ववदा बाहेक अन्य कुनै प्रकारका ववदा मिई वसेको किमचारीिे सो ववदा भिुान हुँदा सावमजमनक 
ववदा पनम गएिा र सावमजमनक ववदा पमछ नगरपामिकािा हाशजर नभएिा सो सावमजमनक ववदाको अवमध पमन मनज 
किमचारीिे मिइरहेको प्रकारको ववदा वा सो बाँकी नभएिा मिन पाइने अरु ववदा वसेको िमननेछ । 

३१. इिाका छोड्न ुपदाम सूचना गनुमपनेः(१)कुनै वकमसिको ववदा मिई वसेको किमचारी सो ववदाको अवमधिा कुनै काि 
वविेषिे आफ्नो घर वा कायामिय रहेको इिाका छोडी अन्यत्र जान ु पने भएिा र ववदा मिंदा त्यसरी इिाका 
छोड्ने कुरा नखिुाएको भए त्यसरी जान ु परेको कारण र सम्भव भए त्यसरी जाने ठाउँको आफ्ना ठेगाना र 
सम्पकम  नम्वर सिेि िेशख सकभर त्यस्िो ठाउँका िामग प्रस्थान गनुम अशघ त्यस्िो अमग्रि सूचना गनम नसकेिा 
प्रस्थान गरेपमछ सकभर मछटो सो कुरा आफ्नो कायामियिा सूशचि गनुमपछम । 

३२. ववदा भिुानी नहुँदै हाशजर हनु सवकनेः(१) कुनै किमचारीिे स्वीकृि गराएको ववदा स्वीकृि भएको अवमध भिुानी 
नहुँदै कायामियिा हाशजर हनु चाहेिा मनजिाई हाशजर गराई काि िगाउन ुपदमछ । 

(२) घर ववदा मिई बसेको किमचारीिाई मनजको ववदा भिुान नहदैु काििा वफिाम बोिाउन ुपने वविेष अवस्था 
परेिा ववदा स्वीकृि गने अमधकारीिे त्यस्िो ववदा भिुानी नहुँदै जनुसकैु वखि पमन वफिाम बोिाउन सक्नेछ र 
त्यसरी वफिाम बोिाइएको खण्डिा काििा हाशजर हनु आउन ुसम्बशन्धि किमचारीको किमव्य हनुेछ । 

३३. ववदाको अमभिेखः 

सबै किमचारीको ववदाको अमभिेख राख्न ेशजम्िेवारी िहानगरको सम्वशन्धि िहािाखा वा ववभागको हनुेछ । प्रत्येक 
किमचारीको घरववदा १८० ददनसम्ि र ववरािी ववदा खचम नभए जिी संशचि हनुेछ उि संशचि भएको ववदाको 
रकि किमचारी सेवावाट अिग भएपमछ मनजिे वफिाम पाउनेछ । 

३४. कायम सियः(१) नगरपामिकाको कायामियको कायामिय सिय नगर कायमपामिकािे िोके बिोशजि हनुेछ । 
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पररच्छेद -६ 

किमचारीको पदामधकार िथा सेवा सरुक्षा 
३५. किमचारीको पदामधकारः(१) नगरपामिकाको िोवकएको स्थायी पदिा एक जना भन्दा बढी व्यशििाई स्थायी 

मनयशुि गररने छैन । 

(२) कुनै पमन व्यशििाई एक भन्दा बढी पदिा स्थायी मनयशुि गररने छैन । 

(३) कुनै पमन किमचारीको पदामधकार रहेको स्थायी पदिा अको व्यशििाई स्थायी मनयशुि गररने छैन । 

३६. पदामधकार कायि रहनेः 

यस ऐन बिोशजि कुनै पमन किमचारीको पदामधकार स्थगन वा खारेज नभएसम्ि मनम्नमिशखि अवस्थािा मनजको पद 
िामथको पदामधकार कायि रहनेछः– 

(क) त्यस पदिा कािकाज गरररहँदा सम्ि, 

(ख) अको पदिा सरुवा भई कायमभार सम्हाल्न पाउने म्याद सम्ि, 

(ग) ववदािा वसेको वखि, 

(घ) मनिम्बनिा रहेको वखि, 

(ङ) गरपामिकािे काज खटाएको वखि वा अन्य कुनै पदिा कायििकुायि भई काि गरेको वखि । 

३७. पदामधकार स्थगन वा खारेजः 

(१) नगरपामिकाको शस्वकृि दरवन्दीिा रहेका किमचारी अस्थायी रुपिा कुनै अन्य पदिा सरुवा भएिा मनजको 
साववकको पदामधकार स्थगन हनुेछ । 

(२) उपदफा(१) बिोशजि स्थगन भएको पदिा अन्य कुनै व्यशििाई पदामधकार भएको व्यशि फकी हाशजर नभए 
सम्िको िामग वविेष पद शृ्रजना गरी मनयशुि गनम सवकनेछ । 

(३) कुनै किमचारी कुनै कारणवस नगरपामिकाको सेवाबाट अवकाि भएिा वा हटाइएिा वा वखामस्ि भएिा वा 
पद सवहिको दरवन्दी खारेज गररएिा त्यस्िा किमचारीको पदामधकार स्विः खारेज हनुेछ ।  

३८. कायि िकुायिः(१) नगरपामिकाको कुनै पमन पदिा कायि िकुायि िकुरर गररने छैन । िर ववभागीय प्रिखु 
पन्र ददनभन्दा बढी सियसम्ि ववदािा बसेिा वा कानूनी कारवाहीिा परेिा सो पदिा ित्काि काि चिाउनको 
िामग सिानस्िर वा बढुवाको िामग सम्भाव्य उम्िेदवार भैसकेको एक िह िमुनको जेष्ठिि, योग्यिि किमचारीिाई 
कायि िकुायि िकुरर गनम सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) ववपरीि कुनै पमन किंचारीिाई कायि िकुायि िकुरर गरेिा मनजिे सो पदिा रहदा खाई पाई 
आएको ििव, भत्ता र अन्य सवुवधा बापिको रकि कायि िकुायि गने पदामधकारीबाट सरकारी बांकी सरह 
असिु उपर गरीनेछ । 

३९. मनमित्त भई काि गनेः(१)कायामिय प्रिखु कुनै कारणिे थोरै अवमधको िामग अनपुशस्थि भएिा जेष्ठिि किमचारीिे 
मनमित्त भई काि गनेछ । 
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४०. कािय िकुायि वा मनमित्त भई काि गदामको उत्तरदावयत्वः (१)कायि िकुायि वा मनमित्त भै गरेको सम्पूणम काि 
कारवाहीको उत्तरदावयत्व कायि िकुायि वा मनमित्त भई काि गने किमचारीकै हनुेछ । 

४१. काि गरेको ििब भत्ता पाउनःे(१)कुनै पदिा कायि िकुायि भई वा पन्र ददन भन्दा बढी अवमध मनमित्त भई 
काि गरेकोिा त्यसरी काि गने किमचारीिे जनु पदिा मनमित्त वा कायि िकुायि िकुरर भएको छ सोही पदको 
ििब, भत्ता काि गरेको मिमिदेशख पाउनेछ । िर कायि िकुायि वा मनमित्त भई काि गदामपाइने ििब भत्ता 
एकिह भन्दा िामथको ििव भत्ता भन्दा बढी हनुे छैन । 

४२. सेवाको सरुक्षाः(१)देहायका किमचारी बाहेक अन्य कुनै पमन किमचारीहरुिाई सफाईको सविु ददने, िनामसव 
िावफकको िौका नददई नगरपामिकाको सेवाबाट हटाईने वा बखामस्ि गररने छैन । 

(क) नमैिक पिन देशखने फौजदारी अमभयोगिा अदाििबाट कसरुदार ठहररएको । 

(ख) अस्थायी,करार, ज्यािादारी, पदिा बहाि रहेकोिा सो म्याद सवकई उि दरवशन्द खारेज भएको । 

(ग) कुनै कारणवस भागी पत्ता निागेको वा सम्पकम  स्थावपि गनम सम्भव नभएको पयामप्त आधार भएको । 

(घ) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कूरा िेशखएको भए िापनी नगरपामिकाको शस्वकृि दरवशन्दको पदिा कायमरि 
अस्थायी, करार िथा ज्यािादारी किमचारीको पेिागि सरुक्षा समुनशिि गररनेछ । 

४३. किमचारीको बचाउः(१)नगरपामिकाको किमचारीिे आफ्नो ओहदाको किमव्य पािन सम्झी गरेको कुनै कािको 
सम्बन्धिा यस ऐन बिोशजिको रीि नपयुामई िदु्दा चल्न सक्ने छैन । 

(२)उपदफा (१) बिोशजि कुनै किमचारी उपर िदु्दा चिाउनको िामग फौजदारी अमभयोगको हकिा नगर 
प्रिखुिाई जानकारी ददएको हनु ुपनेछ र देवानी िदु्दाको हकिा देहाय बिोशजि हनु ुपनेछः 

(क) िदु्दा चिाउन ुपने कारण िथा वादीको र मनजको वारेस भएिा त्यस्िो वारेसको नाि र ठेगाना खोिी मिशखि 
सूचना प्रिखु प्रिासवकय अमधकृििाई र सम्बशन्धि किमचारीिाई बझुाएको वा हिुाकिारा रशजष्ट्ररी गरी पठाएको र 
त्यसको १ (एक) प्रमि नक्कि नगरपामिका नगर सभा्िा पेि भएको २(दईु) िवहना नाघेको । 

(ख) िदु्दा चिाउन ेकारण भएको ८(आठ) िवहना मभत्र िदु्दा दायर गररसकेको । 

(३)नगरपामिकका कुनै किमचारी बहाि छदां आफ्नो ओहदाको किमव्य पािनको मसिमसिािा गरेको कािको 
सम्बन्धिा बहाि टुटी सकेपमछ पमन नगरपामिकाको पूवम स्वीकृि नमिई मनज उपर देवानी िदु्दा चल्न सक्न ेछैन 
। 

(४)उपदफा (३) बिोशजि िदु्दा चिाउन नगरपामिकाको पररषद्िे स्वीकृिी ददएिा मनजको प्रमिरक्षा नगरपमिकािे 
नै गनेछ । 

४४. सेवा ििमको सरुक्षाः(१)नगपामिकाका किमचारीिाई मनजको मनयशुि हदुां ित्काि िाग ुरहेको ििव भत्ता उपदान, 

मनवृशत्तभरण, अन्य सवुवधा सम्बन्धी सेवाका सिमहरुिा मनजको स्वीकृि वेगर मनजिाई प्रमिकूि असर पने गरी 
पररविमन गररने छैन र पमछ हनुे संिोधनिे त्यस्िो संिोधन हनु ुअगावै बहाि रहेको कुनै किमचारीिाई उपयिु 
सेवाका ििमहरुिा कुनै प्रकारिे प्रमिकूि असर पने भएिा त्यस्िो संिोमधि व्यवस्था बिोशजि गनम िन्जरु गरेको 
मिशखि स्वीकृि नभई त्यस्िो व्यवस्था मनजको हकिा िाग ुहनुे छैन । 
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पररच्छेद -८ 

ििब भत्ता िथा अन्य सवुवधा 
४५. ििब स्केिः(१)नगरपामिकाका किमचारीिे पाउने ििब स्केि नेपाि सरकारको सिान िहका मनजाििी 

किमचारीिे पाउने ििव भन्दा कि हनुे छैन ।  

(२) नगरपामिकाका प्रत्येक किमचारीिे नगरपामिकािा हाशजर भई काि गरेको मिमिदेशख ििब भत्ता पाउनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि नगरपामिकाका किमचारीिे पाउने ििब स्केििा आवश्यकिानसुार प्रदेि सरकारिे 
सिय सियिा पररवमिन गरे सोवह बिोशजि हनुेछ । 

(४) कुनै किमचारीिे नगरपामिकािा काि गरी पकाएको ििब भत्ता मनज जनुसकैु व्यहोराबाट सेवाबाट ििु 
भएपमन पाउनेछ ।िर, नगरपामिकािे मनजसँग कुनै रकि असूि उपर गनुमपने भएिा मनजिे पाउने ििब भत्ताको 
रकिबाट वा अरु श्रोिबाट सो वाँकी रकि असूि उपर गनम सवकनेछ । 

(५) सािान्यिा प्रत्येक िवहनाको ििवभत्ता सो िवहना भिुानी भएपमछ ददइनेछ। 

४६. वावषमक ििब ववृि (ग्रडे) :(१) नया ँमनयशुि हनुे स्थायी किमचारीिे कायामियिा हाशजर भई काि गरेको र बढुवा 
हनुे किमचारीिे बढुवाको अशन्िि नािाविी प्रकाशिि भएको मिमििे एक वषमको सेवा अवमध पूरा गररसकेपमछ 
नेपाि सरकारिे िोके बिोशजि ििब बवृि १ (एक) ग्रेड पाउनेछ । 

(२) कुनै किमचारीको ििब बवृि रोक्का भएिा सो रोक्का भएको अवमध सिाप्त भएपमछ त्यसरी ििब बवृि रोक्का 
भएको अवमध कटाई वाँकी अवमधको वहसाव गरी ििब बवृि (ग्रडे) प्रदान गररनेछ । 

(३) नगरपामिकािा शस्वकृि दरवन्दीिा कायमरि अस्थायी किमचारीहरुिाई प्रोत्साहन स्वरुप िामसकरुपिा पाउने 
आधारभिू ििविानको एक ददनको ििब बराबरको रकि प्रत्येक वषम वावषमक ििब वृवि (ग्रडे) उपिब्ध 
गराईनेछ । 

स्पवष्टकरणःश्रि ऐन २०७४ को दफा ३६ िा  एक वषमको सेवा अवमध परूा गरेको श्रमिकिे िामसकरुपिा पाउने आधारभिू 
पाररश्रमिकको कम्िीिा आधा ददनको पाररश्रमिक बराबरको रकि प्रत्येक वषम वावषमक ििब वृवि (ग्रडे) पाउनछे  भनी उल्िेख 
भएको । 

 

४७. उपचार खचमः(१) नगरपामिकाको किमचारीहरुिे सेवा अवमधभरिा देहाय बिोशजि उपचार खचम पाउनेछनः 

(क)अमधकृि िहको सेवा अबमधिा १६ िवहनाको खाईपाई आएको ििब रकि बराबरको उपचार खचम पाउने । 

(ख) सहायकस्िर पाचौ वा सो सरह भए १८ िवहनाको खाईपाई आएको ििब रकि बराबरको उपचार खचम 
पाउने । 

(ग) खररदार र सो भन्दा िमुनका शे्रणी मबवहन किमचारीहरुिे २१ िवहनाको खाईपाई आएको ििब रकि 
बराबरको उपचार खचम पाउने । 

(घ) मनवृमिभरण वा उपदान पाउने गरी सेवाबाट अिग भएको किमचारीिे उपचार खचमबापि मिन बाकी रकििा 
२० बषम, २५ बषम वा सो भन्दा बढी सेवा अवमध भएको किमचारीिे १०, १५ र २० प्रमििि थप गरी हनु आउने 
रकि एकिषु्ट मिन पाउनेछ । 

(२)उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापमन कायामियको कािको मसिमसिािा गम्भीर चोटपटक िागी 
कुनै किमचारीिाई उपचार गनुमपने भएिा वा नेपाि मभत्र उपचार हनु नसक्ने भमन प्रदेि सरकारबाट गदठि िेमडकि 
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बोडमबाट मसफारीस भै आएिा िोवकएको उपचार खचमको अमिररि मनजिे ववदेि गई उपचार गराउंदा िागेको खचम 
बराबरको रकि नगर कायमपामिकािे मनणमय गरेबिोशजि आमथमक सहायिा स्वरुप प्रदान गनम सक्नेछ । 

४८.  िैशक्षक िथा सन्त्तमि बवृि(१) नगरपामिकािा कायमरि कुनै पमन किमचारी कायामियको कािको मसिमसिािा 
दघुमटना भई ितृ्य ुभएिा वा सो कारणिे गदाम आशजवन काि गनम नसक्ने भएिा त्यस्िो किमचारीको बढीिा २ 
सन्िमि िाई १८ बषमको उिेर नपगुनु्जेि देहायका दरिे बावषमक िैशक्षक बशृत्त ददईने छ । मनज किमचारी बहाि 
रहेको पदको देहाय बिोशजिको प्रमिििका दरिे िामसक सन्िमि बशृत्त सिेि ददईनेछ । 

(क) अमधकृि िह   १० प्रमििि   

(ख) ना.स,ु वा खररदार वा सो सरह १२ प्रमििि 

(ग) िशुखया वा सोसरह  १३ प्रमििि 

(घ) बवहदार वा सो सरह  १४ प्रमििि 

(ङ) शे्रणी मबवहन   १५ प्रमििि 

४९. बढुवा हुँदा पाउने ििबः(१) बढुवा हुँदा किमचारीिे बढुवा भएको पदको िरुु ििब स्केि बिोशजिको ििब 
पाउनेछ । 

(२) उपदफा(१) बिोशजि ििब प्रदान गदाम हािको पदिा पाउने ििब स्केि भन्दा साववकको पदिा खाइपाई 
आएको ििब बढी भएिा यसरी बढी भएको रकि वापि मनजिाई ग्रडे थप गररनेछ । 

५०. प्रोत्साही परुस्कारः(१) नगरपामिकािा उल्िेख्य काि गने किमचारीिाई कायमपामिकािे प्रोत्साही परुस्कार प्रदान गनम 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशजि प्रदान गररने प्रोत्साही परुस्कार देहाय बिोशजि हनु सक्नेछः 

(क) बढीिा ३(मिन) ग्रडे सम्ि थप, 

(ख) बढीिा १(एक) िवहनाको सम्िको खाईपाई आएको ििबबरावरको नगद परुस्कार । 

(३) उपदफा(१) बिोशजि कुनै किमचारीिाई प्रोत्साही परुस्कार प्रदान गदाम देहायको आधारिा िूल्यांकन गरी 
प्रदान गररनेछः 

(क) उि किमचारीिे ववगि ३ वषमको अवमधिा िगािार कायम सम्पादन िूल्यांकनिा अमि उत्ति अंक 
प्राप्त गरेको वा 

(ख) नगरको गौरब र प्रमिष्ठा बढाउन वविेष योगदान पयुामउने कायम गरेको। 

(४) प्रोत्साही परुस्कारको िामग सािान्यिया वषमको एक पटक िात्र कारवाही चिाउन ुपनेछ । 

(५) प्रोत्साही परुस्कार प्रदान गदाम उि परुस्कार प्राप्त गने किमचारीको मनकटिि सपुररवेक्षण गने अमधकृि, प्रिखु 
प्रिासवकय अमधकृिको मसफाररसिा िात्र नगर प्रिखुबाट प्रदान गररनेछ । 

५१. अमिररि सवुवधाः(१)कायमपामिकािे मनणमय गरर अमिररि सिय काि गरेका वापि किमचारीहरुिाई अमिररि 
सवुवधा ददईनेछ । 
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(२)अमिरि सवुवधा उपिब्ध गराउँदा कायमववमध बनाई उपिब्ध गराईनेछ। 

५२. संचयकोषः (१) नगरपामिकाका स्थायी किमचारीको िामसक ििबको दि प्रमििि रकि किा गरी सो रकििा 
िि प्रमििि रकि थप गरर हनु आउने रकि िामसक रुपिा संचय कोषिा जम्िा गररनेछ । 

(२) उपदफा(१) बिोशजिको रकि संचयकोषको खािािा जम्िा हनुेछ । 

(३) नगरपामिकािा कायमरि सबै अस्थायी एंव करार किमचारीहरुको िामसक ििबबाट दि प्रमिििका दरिे रकि 
किा गरी सो रकििा नगरपामिकािे ििप्रमििि रकि थप गरी किमचारी संचय कोषिा जम्िा गरर ददनेछ ।  

(४) नगरपामिकािा कायमरि स्थायी, अस्थायी िथा सेवा करारिा रहेका किमचारी कनै कारणवि सेवाबाट अिग 
भएिा वा सेवाबाट अवकािभएिा मनजको नाििा जम्िा भएको रकि एकिषु्ठ पाउनेछ । 

स्पवष्टकरणःश्रि ऐन २०७४ को दफा ५२ िा सञ्चय कोष, उपदान िथा मबिा सम्बन्धी व्यवस्था ।  

उपदफा(१) रोजगारदािािे प्रत्येक श्रमिकको आधारभिू पाररश्रमिकबाट दि प्रमििि रकि किा गरी सो रकििा ििप्रमििि 
रकि थप गरी सञ्चय कोष बापिको रकि जम्िा गनुम पनेछ ।  

 (६) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए िापमन सञ्चय कोष बापिको रकि कुन ैकारणिे उपदफा (२) वा (३) 
बिोशजि जम्िा गनम नसवकन ेभएिा रोजगारदािािे त्यस्िो श्रमिकको आधारभिू पाररश्रमिकको दि प्रमििि रकि थप गरी भिुानी 
ददन ुपनेछ भने्न ब्यवस्था भएकोिे । 

 

५३. चाडपवम िथा अन्य सवुवधाः (१)नगरपामिकािा वहाि रहेका सबै किमचारीिे आफूिे खाईपाई आएको एक 
िवहनाको ििब चाडपवम खचमको रुपिा पाउने छन ्। अन्य प्रोत्साहन भत्ताको हकिा नगर कायमपामिकािे मनणमय 
गरेबिोशजि हनुछे । 

(२)नगरपामिकािा वहाि रहेका किमचारीिे दईु सन्िान भएसम्ि रु. पाँच हजार बराबर शिस ुस्याहार भत्ता पाउने 
छन ्। 

५४. नक्िा पास दस्िरु छुटः (१) नगरपामिकािा बहाि रहेका जनप्रमिमनमध िथा कायमरि सवै किमचारीको वा मनजको 
पमि पत्नीको नाििा नगर क्षेत्र मभत्र मनिामण हनु ेआवामसय भवनको िामग नक्िापास वापि िाग्ने दस्िरु नगर 
सभािे िोके बिोशजि छुट ददइनेछ ।  

५५. मबिाः(१)नगरपामिकाका प्रत्येक किमचारीको रु ५,००,०००।०० बरावरको दघुमटना मबिा गराउन सक्नेछ । 

५६. अवकाि कोषः(१) नगरपामिकािे स्थानीय सेवाका किमचारीहरुिे मनजको सेवा ििम सम्बन्धी कानून बिोशजि 
अवकाि हदुाँ प्राप्त गने उपदान वा मनवृशत्तभरण, औषधी उपचार, ववदा िगायि अन्य सवुवधा उपिब्ध गराउन 
अवकाि कोष स्थापना गनुम पनेछ । 

(२) उपदफा(१) बिोशजि स्थापना हनुे कोषिा प्रत्येक वषम किमचारीिाई आवश्यक पने एक िवहनाको ििब 
बराबरकोरकि जम्िा गनुम पनेछ । साववकिा किमचारी कल्याण कोषको नाििा खािा खोिी रकि जम्िा गरेको 
रहेछ भने यसै ऐन बिोशजि मििान गररनेछ । 

(३) कुन ैकारणवि किमचारी सेवाबाट अिग भएिा उि रकि मनज वा मनजिे ईच्छाएको नशजकको हकवािािाई 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(४) अवकाि कोष रावष्ट्रय बाशणज्य बैंकिा खािा खोिी प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि र िेखा प्रिखुबाट खािा 
संचािन गररनेछ । 

(५) अवकाि कोष सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेि िोवकए बिोशजि हनुेछ । 
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(६) किमचारी सिायोजन ऐन २०७५ िागू भई स्थानीय िहिा सिायोजन भएका स्थायी किमचारीिे सेवा प्रवेि 
गदाम िोवकएको ििम सेवा सवुवधा सोही बिोशजि हनुेछ । 

(७) स्थानीय िह गठन भई नगरसभाबाट स्वीकृि संगठन संरचना र दरबन्दीिा अनसुार िोकसेवा आयोगिा िाग 
भई पदपूमिमको िामग मसफाररस भई मनयूि किमचारीहरुको सेवा सवुवधा र ििमहरु प्रादेशिक कानूनिा िोवकए 
बिोशजि हनुेछ । 

स्पवष्टकरण 

स्थानीय सरकार संचािन ऐनको पररच्छेद ११ प्रिासकीय संगठन र किमचारी व्यवस्थापन  अन्िरगि दफा ८३ को उपदफा ५ िा 
सेवा करारका किमचारीहरुको दरवन्दी प्रस्िाव गदाम सिेि योगदानिा आधाररि सािाशजक सूरक्षा जस्िा सेवा सूववधाको सिेि खचम 
सूमनशस्चि गनुम पने ब्यवस्था भएको िथा सोही ऐनको दफा ९१ िा अवकाि कोषको ब्यवस्था भएको र उि दफाको उपदफा २ 
(१) िा स्थानीय िहिे आफनो दरवन्दीिा कायमरि प्रत्यके किमचारीिे खाईपाई आएको ििवको १० प्रमििि वरावरको रकि 
नीजको िामसक ििववाट किा गरर सो बरावर हनु ेरकि स्थानीय िहिे थप गरर अवकाि कोषिा राख्न ेर सोही कोषवाट किमचारी 
अवकाि हुंदा रकि उपिब्ध गराउन ेब्यवस्था रहेको ।  

 

 

पररच्छेद -११ 

अवकाि सम्बन्धी व्यवस्था 
५७. अमनवायम अवकािः(१)देहायको अवस्थािा नगरपामिकािे कुनैपमन किमचारीिाई अमनवायम अवकाि ददनेछः– 

(क) मनजको उिेर ५८ वषम पगेुपमछ(संघीय सरकारको अद्यावमधक व्यवस्था बिोशजि) वा 

(ख) िारररीक वा िानमसक रोगको कारण मनयमिि रुपिा सेवा गनम असिथम छ भमन नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृि 
प्राप्त िेमडकि बोडमको मसफारीस प्रमिवेदन प्राप्त भएिा बढीिा ७ वषम सेवा अवमध थप गरी अवकाि ददन सवकनेछ 
िर, उिेर ५८ वषम भन्दा बढी(संघीय सरकारको अद्यावमधक व्यवस्था बिोशजि)  हनुे गरी थप गररने छैन । 

५८. प्रोत्सावहि अवकािः(१) नगरपामिकाको आमथमक वहि िथा कायमवोझिाई दृवष्टगि गरी कायम प्रभावकाररिा र 
दक्षिािा अमभवृवि हनुे ठोस आधारहरु पाइएिा नगरसभाको स्वीकृमि मिई नगरपामिकािे प्रोत्सावहि अवकाि 
कायमिि िागू गनम सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापमन स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ िागू हनु ु पूवम 
अववमछन्न रुपिा कायमरि साववक स्थानीय मनकायका अस्थायी िथा सेवा करारका किमचारीिाई देहाय बिोशजिको 
वविेष सवुवधा उपिब्ध गराईनेछ । 

(क) पाँचदेशखदि वषमसम्ि सेवा गरेकोिा प्रत्येक वषमको मनमित्त आशखरी आधा िवहना बराबरको ििब, 

(ख) दि देशखपन्र वषमसम्ि सेवा गरेकोिा प्रत्येक वषमको मनमित्त आशखरी एक िवहना बराबरको ििब, 

(क) पन्र वषम िामथ जमिसकैु बढी सेवा गरेकोिा प्रत्येक वषमको मनमित्त आशखरी डेढ िवहना बराबरको ििब । 

५९. स्वेशच्छक अवकािः(१)नगरपामिकािा स्थायी पदिा कायमरिकुनै किमचारीिे अवकाि मिन चाहेिा अवकाि मिन 
चाहेको एक िवहना अगावै राशजनािा पेि गरी सो स्वीकृि भएपमछ अवकाि मिन सक्नेछ । 

(२) उपदफा(१) बिोशजि राशजनािा स्वीकृि गने अमधकार देहायका पदामधकारीिा हनुेछ । 

(क) अमधकृि स्िरका किमचारीको – प्रिखु  

(ख) सहायक स्िरका किमचारीको – प्रिखु प्रिासवकय अमधकृि 
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(३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिा पमन कुनै खास अवमधको िामग नगरपामिकाको सेवा गने गरी 
कुनै किमचारीिे कवमुियि (वण्ड) गरेको भए वा कुनै खास पररयोजना सञ्चािन गनम मनयिु गररएको भए सो 
अवमध भिुान नभई मनजिे राजीनािा गनम पाउने छैन । सो अगावै राशजनािा ददएिा नगर कायमपामिकािे िोके 
बिोशजि क्षमिपूमिम मिनुम पनेछ । 

(४) उपदान वा मनवृशत्तभरण पाउने अवस्था र उिेरको हद पचास वषम परुा भएका किमचारीको ५८ वषम उिेर 
ननाघ्ने गरर बवढिा ७ वषमसम्ि सेवा अवमध थप गरर उपदान वा मनवृशत्तभरणको िामग जम्िा सेवा अवमध कायि 
गररनेछ । 

(५) यस दफािा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापमन उपदान वा मनवृशत्तभरण पाउने अवस्था भएको, उिेरको हद 
पचास पगेुको र कायमरि पदिा १२ वषम सेवा अवमध परुा गरर कुनै किमचारीिे स्वेशच्छक अवकाि मिन चाहेिा 
मनजिाई एक िह िामथको पदिा बढुवा गरर स्वेशच्छक अवकाि ददन सवकनेछ । 

 

पररच्छेद -१२ 

उपदान र मनवमृिभरण 

६०. उपदानः(१) पाँच वषम वा सो भन्दा बढी नगरपामिकािा सेवा गरेका स्थायी किमचारीिे अवकाि पाएिा वा 
राजीनािा स्वीकृि गराई पदबाट अिग भएिा वा मनजको ितृ्य ुभएिा देहायको दरिे एकिषु्ट उपदान मनजिे वा 
मनजको पररवारको सबैभन्दा नशजकको सदस्यिे पाउनेछः 

(क) पाँच वषम देशख दि वषमसम्ि सेवा गरेका किमचारीिे आफूिे काि गरेको प्रत्येक वषमको मनमित्त आशखरी आधा 
िवहना बराबरको ििब । 

(ख) दि वषम भन्दा बढी पन्र वषमसम्ि सेवा गरेको किमचारीिे आफूिे काि गरेको प्रत्येक वषमको मनमित्त आशखरी 
डेढ िवहना बराबरको ििब । 

(ग) पन्र वषम भन्दा बवढ बीस बषम भन्दा कि अवमधसम्ि सेवा गरेको किमचारीिे आफूिे काि गरेको प्रत्येक 
वषमको मनमित्त आशखरी दईु िवहना बराबरको ििब । 

(घ) बीस वषम भन्दा बढी पशच्चस वषमसम्ि सेवा गरेको किमचारीिे आफूिे काि गरेको प्रत्येक वषमको मनमित्त 
आशखरी अढाई िवहना बराबरको ििब । 

(ङ) पशच्चस वषम भन्दा बढी जमिसकैु वषमसम्ि सेवा गरेको भएपमन त्यस्िा किमचारीिे आफूिे काि गरेको प्रत्येक 
वषमको मनमित्त आशखरी िीन िवहनाको ििब पाउनेछन । 

(२) उपदान मनमित्त न्यूनिि सेवा अवमध परुा गरी उपदान वहसाव गदाम एक वषम पूरा भएको सिय भन्दा बढी ६ 
िवहना र सो भन्दा बढी चानचनु ददनको िामग पमन १ वषम पूरा गरेको सरह नै िानी उपदान ददइनेछ । 

(३) उपदानको प्रयोजनको िामग सेवा अवमध गणना गदाम यो ऐन िाग ु हनुपुवुम मिएको बेििवी ववदािा वसेको 
अवमध कटाई वाँकी हनु आएको अवमध गणना गररनेछ । 

(४) दफा ६० को उपदफा (१), (२) र (३) जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिा पमन देहायको कुनै अवस्थािा 
किमचारीिे उपदान पाउन सक्ने छैनः 

(क) नगरपामिकाको सेवा पाउने वा सेवािा बहाि रहने उद्देश्यिे उिेर वा िैशक्षक योग्यिा ढाँटेको प्रिाशणि 
हनु आएिा । 
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(ख) भववष्यिा नगरपामिकाको सेवाको मनमित्त अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बखामस्ि भएकोिा । 

(ग) कुनै अस्थायी पदिा वा करारिा वा ज्यािादारी पदिा मनयशुि भएको अवस्थाको किमचारी हटाउँदा । 

(घ) बर बझुारथ वा फरफारकको प्रिाणपत्र नमिएकोिा । 

(ङ) मनवृिभरण पाउने अवमध परुा भई मनवृिभरण प्राप्त गने भएिा । 

(५) किमचारीहरु अवकास हदुाँ अस्थायी किमचारीहरु सोही पदिा वा नगरपामिकाको नयाँ संगठन संरचनाको 
सिान िहको पदिा स्थायी भएको अवस्थािा मनजिे कायम गरेको अस्थायी अवमधिाई १०० प्रमििि सेवा अवमध 
गणना गरी उपदान प्रयोजनको िामग स्थायी अवमध सरह गणना गररनेछ । 

 (६) नगरपामिकािा सिायोजन भई आउने किमचारी िथा ित्कामिन नगरपामिकािा कायमरि स्थायी किमचारीहरुिे 
यो ऐन प्रारम्भ हदुाँका बखििा जनु प्रवियाबाट मनवृशत्तभरण वा उपदान पाउने हो मनजहरुिाई सोही प्रविया वा 
प्रावधान बिोशजि मनवृशत्तभरण वा उपदान सवुवधा ददईनेछ । 

(७) उपदान वा मनवृशत्तभरण सम्बन्धी अन्य ब्यवस्था प्रादेशिक कानूनिा िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

६१. पाररवाररक उपदानः(१) यस ऐनिा अन्यन्त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापमन यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ 
नगरपामिकािे खटाएको कायमसम्पादन गने मसिमसिािा कुनै किमचारीको ित्काि ितृ्य ु भएिा वा त्यसको 
कारणबाट मनको नहदैु पमछ ितृ्य ुभएिा त्यस्िो किमचारीको सेवा अवमध बीस वषम भन्दा कि रहेछ भने बाकी 
अवमध थप गरर मनजको पमि वा पत्नीिाई यस ऐन बिोशजिको उपदान वा मनवृशत्तभरणको रकि ददईनेछ । 

(२) यसदफा बिोशजि उपदान वा मनवृशत्तभरण पाउने व्यशििे अको वववाह गरेिा मनजिे त्यस्िो उपदान वा 
मनवृशत्तभरण पाउने छैन । 

६२. सवुवधा दावव गने अवमधः(१) सेवा मनवृि हनुे किमचारी वा मनजको पररवारका सदस्यिे सेवा मनवृत्त भएको मिमििे 
पाँच वषम मभत्र मनयिानसुार पाउने उपदान वा मनवृशत्तभरण िगायिका सवुवधा मिनका िामग मनवेदन ददई सक्न ु
पनेछ । 

(२) उपदफा(१) बिोशजि परेको मनवेदन उपर सवुवधा उपिब्ध गराउने मनकायिे बढीिा ३ िवहना मभत्र भिुानी 
ददन ुपनेछ । 

६३. वेपत्ता भएको किमचारीको उपदान वा मनवशृत्तभरणः(१) स्थानीय सेवािा रवह काि गरेको कुनै किमचारी हराई वेपत्ता 
भई दईु वषमसम्ि जीववि रहे नरहेको पत्ता निागेिा त्यस्िो किमचारीिे दफा ५३ र ६० बिोशजि पाउने उपदान 
वा मनवृशत्तभरणको रकि दफा६१ बिोशजि मनजको पररवारिाई ददईनेछ । 

६४. योगदानिा आधाररि मनवशृत्तभरणः(१) यस ऐनिा अन्यन्त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापमन सम्वि ्२०७५ साि 
साउन १ गिे देशख मनयूि हनुे किमचारीिे योगदानिा आधाररि मनवृशत्तभरण पाउनेछ । 

(२) उपदफा(१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापमन यो ऐन िागू हनु ु पूवम स्थानीय सेवािा बहाि रहेको 
किमचारीको हकिा यो दफा आकवषमि हनुे छैन ्। 

(३) योगदानिा आधाररि मनवृशत्तभरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेि कानूनिे व्यवस्था गरे बिोशजि हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद -१० 

िामिि र अध्ययन सम्बन्धी व्यवस्था 
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६५. अध्ययन वा िािीिः(१) नगरपामिकाको उद्देश्य पूमिमका िामग आवश्यक पने ववषयिा नगरपामिकाको किमचारीिाई 
नगरपामिकाको आफ्नै खचम वा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा अन्य संस्थाबाट प्राप्त छात्रवृशत्तिा स्वदेििा वा 
ववदेििा अध्ययन वा िामिििा पठाउन सवकनेछ । यसरी छात्रबशृत्तिा िनोनयन गदाम मनम्न आधारहरु अपनाउन ु
पनेछः 

(क) कायमसम्पादन िूल्यांकनको स्िर, िैशक्षक योग्यिा र जेष्ठिा । 

(ख) अध्ययन वा िामििको ववषयसँग सम्बशन्धि किमचारी । 

(ग) यस भन्दा अगाडी िामिि प्राप्त नगरेको किमचारी (मनजको परीक्षण अवमध परुागरे पमछ) । 

(२) उपदफा(१) बिोशजि अध्ययन वा िामिि प्राप्त गनम जाने किमचारीिे अध्ययन वा िामिि पूरा गरेपमछ मनम्न 
बिोशजिको अवमधसम्ि नगरपामिकािा रही अमनवायम रुपिा सेवा गनुम पनेछ । यसरी सेवा गने कवमुियिनािा 
मनजिे अध्ययन वा िामििका िामग जान ुअगाडी पेि गनुम पनेछ ।अध्ययन वा िामििको अवमध पिाि किमचारीिे 
अमनवायम सेवा गनुमपने अवमध देहायनसुार हनुछे । 

(क) ३ िवहना सम्िको िामग १ वषम 

(ख) ३ िवहना भन्दा बढी एक वषम सम्िको िामग ३ वषम 

(ग) १ वषम भन्दा वढी २ वषम सम्ि ४ वषम 

(घ) २ वषम भन्दा बढी ३ वषम सम्ि ५ वषम 

(३) उपदफा(२) बिोशजिको सेवा गनुम पने अवमध पूरा  नगने किमचारीबाट अध्ययन वा िामिि अवमध भरिा 
नगरपामिकािे व्यहोरेको ििब भत्ता िथा अन्य सवुवधा बापिको जम्िा रकि (अध्ययन ववदािा जाने किमचारीको 
हकिा) सिेि असिु उपर गररनेछ । 

(४) उपदफा(१) बिोशजिनगरपामिकाको आफ्नै खचमिा स्वदेििा वा ववदेििा अध्ययन वा िामिििा पठाउँदा 
ददइने भत्ताको दर िोकीए बिोशजि हनुेछ । 

 

पररच्छेद -१३ 

आचरण 

६६. दान,दािव्य वा उपहारः(१)नगरपामिकाको काििा कुनै पमन प्रकारको असर पनम सक्ने गरी किमचारीिे 
नगरपामिकाको पूवम शस्वकृिी मबना कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दािव्य, कोसेिी र उपहार स्वीकार गनम वा आफ्नो 
पररवारको कुनै सदस्यबाट स्वीकार गराउन ुहदैुन । 

६७. चन्दा िाग्नेः(१) नगरपामिकाको किमचारीिे नगरपामिकाको पूवम स्वीकृिी ववना चन्दा िाग्न वा कुनै वकमसिको 
आमथमक सहायिा मिन ुहुँदैन अथवा कुनै वकमसिको आमथमक सहायिा उठाउने काििा भाग मिन ुहुँदैन । 

(२) नगरपामिकाका किमचारीिे कुनैववदेिी सरकार वा ववदेिी सरकारको कुनै प्रमिमनमधबाट कुनै उपहार प्राप्त हनु 
आएिा मनजिे नगरपामिकािाई सो कुराको सूचना ददई मनकासा भए बिोशजि गनुम पनेछ । 

६८. संस्थाको सदस्यिाः(१) नगरपामिकाको पूवम स्वीकृमि वेगर किमचारीिे बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रशजषे्ट्रिन वा 
सञ्चािनको काििा भाग मिन हुँदैन । 
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(२) नगरपामिकाको पूवम स्वीकृिी वेगर अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गनुम हदैुन । 

(३) नगरपामिकाको स्वीकृिी नमिई प्रचमिि काननु बिोशजि दिाम गराउन ुपने व्यापार वा व्यवसाय गनुम हुँदैन । 
िर सरकारी एवं नगरपामिकाको नीमिको ववपररि वा वहि प्रमिकुि नहनुे गरी सावहशत्यक, ऐमिहामसक, बैज्ञामनक वा 
किात्िक ढंगिे काि गनमिा कुनै वाधा पयुामएको िामनने छैन । 

६९. नगरपामिकाको कािकाज अथवा सिाचार प्रकाशिि गनमिा प्रमिबन्धः(१)कुनै पमन किमचारीिे नगरपामिकाबाट 
अशख्ियारी नपाई आफुिे किमव्यको पािना गदाम प्राप्त सूचना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनामधकृि 
व्यशििाई वा प्रसेिाई सूशचि गनुम हुँदैन । यो व्यवस्था नगरपामिकािा रहेको व्यशि जनुसकैु कारणबाट 
नोकरीबाट अिग भए पमन िागू हनुेछ । िर नगरपामिकाको वहि प्रमिकूि नहनुे सािाग्री प्रकािन गनम प्रमिवन्ध 
िगाएको िामनने छैन । 

(२)किमचारीिे नगरपामिकाको अनिुमि प्राप्त नगरी कुनै संचार िाध्यििा आफ्नै वास्िववक वा काल्पमनक नािबाट 
कायामिय सम्बन्धी िेख प्रकाशिि गनम गराउन ु हुँदैन । यस्िो िेख अथवा प्रिारण सावहत्यीक, किात्िक, 

ऐमिहामसक अथवा बैज्ञामनक ववषयको भएिा यस्िो स्वीकृमि मिई रहन ुपदैन । 

७०. संघीय सरकार, प्रदेि सरकार िथा नगरपामिकाको आिोचना गनम प्रमिवन्धः(१)कुनै कुराको आिोचना गदाम नेपाि 
सरकार वा नगरपामिकाको नीमिको ववरुि असर पने अथवा नेपाि सरकार र नेपािी जनिाको पारस्पररक 
सम्बन्धिा खिि पनम सक्ने वा कुनै ववदेिी राष्ट्रसंगको सम्बन्धिा खिि पनम सक्ने कुरा कुनै पमन किमचारीिे 
आफ्नो वास्िववक वा काल्पमनक नािबाट िेख प्रकाशिि गनम, प्रसेिाई खवर ददन, रेमडयो, टेमिमभजन, आददिारा 
भाषण प्रसाररि गनम, कुनै सावमजमनक भाषण ददन वा कुनै विव्य प्रकाशिि गनम हुँदैन । आफूिे प्रकाशिि गनम 
चाहेको िेख वा विव्य अथवा प्रसाररि गनम िागेको भाषणिारा यस ऐन उल्िंघन हनु्छ वक भन्ने कुनै 
किमचारीिाई िंका िागेिा मनजिे उि िेख, विव्य अथवा भाषणको एक प्रमि स्वीकृमिको िामग प्रिखु सिक्ष 
पेि गनुम पनेछ । 

७१. राजनीमि िथा चनुाविा भाग मिन नपाइनेः(१)नगरपामिकाका कुनै पमन किमचारीिे कुनै उम्िेदवारको पक्ष वा 
ववपक्षको चनुावी अमभयानिा र राजनीमििा भाग मिन हुँदैन । िर कानूनिारा िि ददने अमधकार वा त्यस्िो 
अमधकार प्रयोग गनम वा आमधकाररक पेिागि संघ, संगठनको चनुाविा भाग मिन र उम्िेदवार हनुिा यस 
व्यवस्थािे बाधा पयुामएको िामनने छैन । 

७२. प्रदिमन र हडिाििा प्रमिवन्धः(१)नगरपामिकाका किमचारीिे नेपाि राष्ट्रको सावमभौिसत्ता, अखण्डिा, िाशन्ि सरुक्षा, 
वैदेशिक सम्बन्ध, सावमजमनक ियामदा, कायामियको हानी नोक्सानी, अदाििको मनणमयको अवहेिना वा कुनै 
अपराधिाई प्रश्रय हनुे गरी प्रदिमन गनम वा हडिाििा भाग मिन वा सो कायम गने उद्देश्यिे अरुिाई उक्साउन ु
हुँदैन । 

७३. हड्िाि, थनुछेक िथा घेराउ गनमिा प्रमिवन्धः (१) कुनै पमन किमचारीिे कुनै पमन कायामिय वा किमचारीिाई 
काननुिारा मनधामररि किमव्य पािनािा बाधा ववरोध हनुे गरी हड्िाि, थनुछेक घेराउ गनम वा िारीररक िथा 
िानमसक उत्पीडनबाट दवाब ददन वा सो गने उदेश्यिे अरुिाई उक्साउन ुहुँदैन । 

(२) किमचारीिे आफूिाई िकाम परेको ववषयिा आफैिे वा वारेििारा सम्बशन्धि मनकाय वा अमधकारी सिक्ष ददन े
मनवेदन बाहेक अरु व्यशि वा सिूहको िफम बाट प्रमिमनमधत्व गनुम हुँदैन । 
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७४. किमचारीहरुको संघ, संगठनको सदस्यिाः(१) कुनै पमन किमचारीिे प्रचमिि कानून बिोशजि दिाम नभएको र नेपाि 
सरकारिारा िान्यिा नपाएको किमचारीहरुको कुनै संघ, संगठनको सदस्य बन्नु हुँदैन । 

(२) उपदफा(१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापमन प्रचमिि काननु बिोशजि र नेपािसरकारको नीमिको 
ववपररि नहनुे गरी कुनै किमचारी आफ्नो पेिागि सािाशजक संस्था (जस्िैः– िेमडकि एिोमसएसन, इशन्जमनयररङ्क 
एिोमसएसन, नेपाि बार एिोमसएसन आदद) को सदस्य बन्न र सहायक स्िरका र पांचौं िह सम्िका किमचारीहरुिे 
आफनो हकवहिको सरुक्षाको िामग काननु बिोशजि गठन हनुे पेिागि संगठनको सदस्य हनु यस ऐनिा िेशखएको 
कुनै कुरािे बाधा पयुामएको िामनने छैन । 

७५. किमचारीिे गरेको काि कारवाहीको सफाईः(१)कुनै पमन किमचारीिे नगरपामिकाको पवुम स्वीकृमि वेगर आफ्नो 
पदीय कायमसँग सम्बि ववषयिा कुनै व्यशििारा िगाइएको आरोपको सफाईको मनमित्त प्रसे, अदािि वा अन्य 
मनकायहरुको सहारा मिन ुहुँदैन । 

७६. सिय पािना र मनयमिििाः(१) किमचारीिे अनिुासनिा रही आफ्नो किमव्य ित्परिा र ईिान्दारीपवुमक पािना गनुम 
पदमछ । 

(२) किमचारीिे आफ्नो काि सम्बन्धी कुरािा आफु भन्दा िामथको अमधकृििे ददएको आज्ञािाई मसघ्रिा र 
पररश्रिका साथ पूरा  गनुम पदमछ । 

(३) किमचारीिे आफुभन्दा िामथका सबै अमधकृिहरु प्रमि उशचि आदर देखाउन ु पदमछ र आफु िमुनका 
किमचारीहरु प्रमि उशचि व्यवहार गनुम पनेछ । 

(४) किमचारीिे मनधामररि सियिा मनयमिि रुपिा कायामियिा हाशजर हनु ु पनेछ र सकेसम्ि पवहिे ववदाको 
स्वीकृमि नमिइ कािबाट अनपुशस्थि हनुहुुँदैन । 

(५) किमचारीिे आफ्नो पद र सेवा अनकुुिको आचरण सिेि पािना गनुम पनेछ । 

७७. किमचारीिे बावहरी प्रभाव पानम नहनुेः(१)कुनै पमन किमचारीिे आफ्नो नोकरी सम्वन्धी कुरािा िििव साध्य गने 
िनसायिेआफु भन्दा िामथका अमधकृि िथा अन्य किमचारीिामथ कुनै राजनैमिक अथवा अवान्छनीय बावहरी प्रभाव 
पाने प्रयत्न गनुम हुँदैन । 

७८. खटाएको कायामिय वा स्थानिा कायम गनुम पनेः(१)कुनै पमन किमचारीिे आफुिाई पदस्थापन वा सरुवा गररएको 
कायामिय वा स्थानिा हाशजर भै िोवकएको कािकाज गनुम पनेछ । 

७९. प्रचमिि काननु ववपररि कायम गनुम नहनुेः(१)कुनै पमन किमचारीिे प्रचमिि काननु उल्िघंन गनम वा प्रचमिि काननु 
ववपररि कायम गनुम गराउन ुहुँदैन । 

८०. आफ्नो कायामियको सम्पशत्त वहनामिना गनुम नहनुेः(१) कुनैपमन किमचारीिे आफ्नो कायामियको हािामभत्रको सम्पशत्त 
कायामियको हािा वा िोवकएको क्षेत्र बावहर अशख्ियारवािाको स्वीकृि नमिई िान वा िाने प्रयास गनुम हुँदैन । 

(२) उपदफा(१) को उल्िंघन गरेिा त्यस्िो किमचारीबाट ववगो बराबरको िलु्य असिु उपर गरी मनजिाई 
नोकरीबाट सिेि हटाउन सवकनेछ । 

(३) नगरको सम्पशत्तको उशचि सरुक्षा गनुम प्रत्येक किमचारीको किमव्य हनुेछ । 
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(४) उपदफा(१) को उल्िंघन गरी नगरपामिकाको सम्पशत्त िोडफोड गरी क्षमिपयुामएिा ववभागीय कारवाही गरी 
क्षमि भएको सम्पशत्त मनजबाट असिु गनम सवकनेछ । 

८१. कायामियिा िादक पदाथम सेवन गनुम नहनुेःकुन ैपमन किमचारीिे कायामिय आउँदा वा कायामिय सिय मभत्र रहदाको 
सियिा कुनै पमन वकमसिको िादक पदाथम िथा िागूपदाथम सेवन गनम हुँदैन । 

८२. सम्पशत्त वववरणः(१)नगरपामिकािा बहाि रहेको प्रत्येक किमचारीिे प्रचमिि ऐन बिोशजि आ.व. सिाप्त भएको 
मिमििे ६० ददन मभत्र सम्पशत्त वववरण बझुाउन ुपनेछ । 

८३. किमचारीको आचरणसँग सम्बशन्धि अन्य ब्यवस्थाः(१)प्रचमिि ऐन मनयि, नेपाि सरकार िथा प्रदेि सरकारको 
मनदेिन एवं नगरपामिकािे िोके बिोशजि हनुेछ । 

 

पररच्छेद -१४ 

सजाय र पनुरावेदन 

८४. सजायः(१)उशचि र पयामप्त कारण भएिा नगरपामिकाका किमचारीिाई देहाय बिोशजिको ववभामगय सजाय गनम 
सवकने छः 

(क) सािान्य सजायः 

(१) नमसहि ददने । 

(२) बढीिा दईु ििब बवृि रोक्का गने । 

(३) बढीिा ५ वषमसम्ि बढुवा रोक्का गने । 

(ख) वविेष सजायः 

(१) भववष्यिा नगरपामिकाको सेवाको मनमित्त अयोग्य नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने । 

(२) भववष्यिा नगरपामिकाको सेवाको मनमित्त अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट हटाउने । 

८५. नमसहि ददने वा ििब बवृि वा बढुवा रोक्का गनेः(१)देहायको कुनै अवस्थािा नगरपामिकाका किमचारीिाई नमसहि 
ददन वा ििब बवृि वा बढुवा रोक्का गनम सवकनेछ । 

(क) काि सन्िोषजनक नभएिा, 

(ख) सरुवा गरेको कायामिय वा िाखािा म्याद मभत्र हाशजर नभएिा, 

(ग) पूवम स्वीकृमि नमिई बराबर कायामियिा अनपुशस्थि रहेिा, 

(घ) कायामियिे िोकेको म्यादमभत्र आफ्नो शजम्िािा रहेको नगद, शजन्सी, बरबझुारथ नगरेिा 

(ङ) यो ऐन वा नगरपामिकाको िामग बनेका ऐन मनयििा उल्िेशखि आचरण सम्बशन्धि कुराहरु उिंघन 
गरेिा, 

(च) १ वषमिा ३ पटक चेिावनी पाएिा, 

(छ) अनिुासनवहन काि गरेिा, 
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(ज) प्रचमिि कानूनिे िोकेको पददय दावयत्व शजम्िेवारीपवुमक पूरा नगरेिा, 

८६. सेवाबाट हटाउने वा बरखास्ि गनेः(१) देहायको कुनै अवस्थािा नगरपामिकाका किमचारीिाई सेवाबाट भववष्यिा 
स्थानीय सेवाको िामग अयोग्य नठहररने गरी हटाउन सवकनेछ । 

(क) किमचारीको अयोग्यिाको कारणिे आफ्नो पदको काि र शजम्िेवारी परुा गनम नसकेिा, 

(ख) राजनीमििा भाग मिएिा, 

(ग) आफ्नो पदको शजम्िेवारीको बारम्वार वेवास्िा गरेिा, 

(घ) ववदा स्वीकृि नगराई स्थायी किमचारी िगािार ९० ददन सम्ि र अस्थायी िथा करारका किमचारी १५ 
ददन सम्ि आफ्नो कायामियिा अनपुशस्थि रहेिा । 

(ङ) कायामिय सियिा बारम्वार िादक पदाथम सेवन गरेिा । 

(च) आचरण सम्बन्धी यस ऐनको व्यवस्था वारम्बार उल्िंघन गरेिा । 

(छ) बराबर अनिुासनवहन काि गरेिा । 

(२) देहायको कुनै अवस्थािा नगरपामिकाका किमचारीिाई भववष्यिा स्थानीय सेवाको मनमित्त अयोग्य ठहररने गरी 
वरखास्ि गनम सवकनेछः 

(क) नैमिक पिन देशखने फौजदारी अमभयोगिा अदाििबाट कसरुदार ठहरेिा,  

(ख) भष्ट्राचार गरेिा । 

८७. सजाय ददने अमधकारीः(१) अमधकृिस्िरको किमचारीिाई प्रिखुको मसफाररसिा कायमपामिकािे सजाय ददन सक्नेछ 
। 

(२) सहायक स्िरको हकिा प्रिखु प्रिासकीय अमधकृििे सजाय गनम सक्नेछ । 

८८. मनिम्बन गनेः(१) नगरपामिकािा कायमरि कुनै किमचारीको सम्बन्धिा दफा ८५ िा िेशखएको कुनै अमभयोगको 
जाँचबझु गनुम परेिा जाँचबझु सिाप्त नहनु्जेिसम्ि उि किमचारीिाई सजायको आदेि ददने अमधकारीिे मनििब्न 
गनम सक्नेछ । िर देहायको अवस्था नभई साधारणिया मनिम्बन गररने छैन । 

(क) मनिम्बन नगरी ओहदाको काि गनम दददा सबिु प्रिाण गायव गनम सक्ने सम्भावना देशखएिा, 

(ख) मनिम्बन नगरी ओहदाको काि गनम ददँदा नगरपामिकाको नोक्सानी हनुे सम्भावना देशखएिा, 

(२) मनिम्बन भएको किमचारीिे मनिम्बन अवमधभर खाइपाई आएको िामसक ििबको ५० प्रमििि िात्र ििव 
पाउने छ । िर, मनिम्बनिा रहेको किमचारीको अमभयोग प्रिाशणि हनु नसकी फुकुवा भएिा मनिम्बनको अवमधको 
वाँकी ििब भत्ता (वावषमक बवृि पाउने भएिा सो सिेि) पाउने छ । 

(३) किमचारीिाई साधारणिया ६० ददन भन्दा बढी मनिम्बन गररने छैन सो अवमध मभत्र किमचारी उपरको 
कारवाही वकनारा िगाउन ुपनेछ । उि अवमध बढाउन ुपरेिा कायमपामिकाको पवुम स्वीकृमि मिन ुपनेछ । 

(४) नैमिक पिन देशखने फौजदारी अमभयोगिा मगरफ्िार भई थमुनएको किमचारी यसरी थनुािा रहेको अवमध भर 
स्विः मनिम्वन भएको िामनने छ । 
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(५) अशख्ियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बिोशजि कारवाहीिा रहेको किमचारी 
स्विः मनिम्बनिा रहेको िामननेछ । 

८९. सजायः (१) सजाय ददन ेअमधकारीिे कुनै किमचारीिाई सजायको आदेि ददनभुन्दा अशघ कारवाही गनम िामगएको 
कारणको उल्िेख गरी सो किमचारीिाई ७ ददनको मिशखि सूचना ददई मनजिाई आफ्नो सफाइ पेि गने िौका 
ददन ुपदमछ । यस्िो सूचना ददँदा मनज उपर िगाइएको आरोप स्पष्ट रुपिा वकवटएको हनु ुपनेछ र प्रत्येक आरोप 
कुन कुरा र कारणिा आधाररि छ सो सिेि खिुाउन ुपनेछ । िर देहायको अवस्थािा कुनै किमचारीको नोकरी 
अन्त्य गनुम पदाम उपयुमि प्रविया अपनाउन ुपने छैन । 

(क) नैमिक पिन देशखने फौजदारी अमभयोगिा सजाय पाएको किमचारीिाई हटाउन ुपदाम । 

(२) जाँचबझुको काि सिाप्त भएपमछ सजायको आदेि ददन ु भन्दा पवहिे सजाय ददने अमधकारीिे किमचारीिाई 
जाँचबझुको नमिजा िथा मनजिाई ददन िागेको सजायको सूचना ददइने छ र प्रस्िाववि सजाय मनजिाई वकन नददन ु
भनी उशचि म्याद ददई स्पष्टीकरण िाग्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा(१) र (२) बिोशजिको प्रविया अपनाउँदा किमचारीिे ददएको ठेगाना पत्ता निागेिा वा 
नगरपामिकािे सम्पकम  गनम नसकेिा यस्िा किमचारीिाई कुनै रावष्ट्रय स्िरको दैमनक पत्र पमत्रकािा उशचि म्याद 
ददइ सूचना प्रकाशिि गररनेछ । 

९०. पनुरावेदन सनु्न ेअमधकारी र पनुरावेदनः(१) ववभामगय कारवाही अन्िगमि संजाय भएिा शचत्त नबझु्ने किमचारीिे ३५ 
ददन मभत्र मनम्न बिोशजि पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

(क) यस ऐन बिोशजि सजाय पाएका किमचारीिे शचत्त नबझेुिा कायमपामिका सिक्ष पनुरावेदन ददन सक्नेछ । 

(ख) पनुरावेदन गने किमचारीिे आफ्नो नािबाट पनुरावेदन ददन ुपनेछ र त्यस्िो पनुरावेदन उशचि र आदरसूचक 
भाषािा िेशखएको हनु पनेछ । 

(ग) पनुरावेदन गने किमचारीिे पनुरावेदनको साथिा आफ्नो सफाईको मनमित्त जो भएको सविु प्रिाण संिग्न 
राख्नकुो साथै जनु आदेिको ववरुि पनुरावेदन गररएको हो सो आदेिको नक्कि सिेि पेि गनुम पनेछ । 

(घ) पनुरावेदन दददाँ पनुरावेदन सनु्ने अमधकारीिाई सम्बोधन गरी मनजको कायामियिा पनुरावेदन दिाम गराउन ु
पनेछ । 

(ङ) पनुरावेदन दददाँ सजायको आदेि ददने अमधकारीिाई सिेि बोधाथम ददन ुपनेछ । 

९१. पनुरावेदन सनु्न ेअमधकारीिे अपनाउनपुने कायमववमधः 

(१) कुनै किमचारीिे आफु उपरको ववभागीय सजायको आदेि ववरुि ददएको पनुरावेदन दफा ९०बिोशजिको ररि 
नपगेुको भएिा पनुरावेदन सनु्ने अमधकारीिे त्यस्िो पनुरावेदन मिन अस्वीकार गनम सक्नेछ । 

(२) पनुरावेदन सनु्ने अमधकारीिे देहायको कुराहरुिा ववचार गनुम पने छः 

(क) सजायको आदेििा आधार मिएको कुराहरुको यथाथमिा प्रिाशणि भई सकेको छ वा छैन । 

(ख) प्रिाशणि भइसकेका कुराहरु सजाय गनमको मनमित्त प्रयामप्त छन ्वा छैनन ्। 

(ग) सजाय गरेको दठक, पयामप्त, अप्रयामप्त वा वढी के छ । 
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(३) उपदफा (२) बिोशजि ववचार गरी सकेपमछ पनुरावेदन सनु्ने अमधकारीिे पनुरावेदकिाई ददइएको सजाय सदर 
वा वदर गने वा त्यस्िो सजायिाई घटाउने गरी अशन्िि आदेि ददन सक्नेछ । 

(४) पनुरावेदन परेको मिमििे साधारणिया ३ िवहना मभत्र मनणमय गररसक्न ुपनेछ । 

९२. पनुरावेदन खारेजीः(१) कायमपामिकािे पनुरावेदन खारेज गरेिा कारण सवहि खारेज गररएको सूचना सम्बशन्धि 
किमचारीिाई मिशखि रुपिानै ददन ुपनेछ । 

९३. ििब भत्ता र अन्य सवुवधाको दावीः(१) किमचारीिाई सेवाबाट हटाउने, वरखास्ि गने आदेि रद्द भई मनजको सेवा 
पनुः कायिभएिा मनजिे कायामियिा उपशस्थि नभएको अवमधको सिेि ििब भत्ता दावी गनम पाउने छ । 

९४. क्षमिपूमिम ददनेः(१) कुनैपमन किमचारी नगरपामिकाको कािको मसिमसिािा दघुमटनािा परी अङ्गभङ्ग भएिा वा ितृ्य ु
भएिा मनजिाई वा मनजको हकवािा वा नशजकको नािेदार हकवािािाई एकिषु्ट रु. ५ िाख क्षमिपूमिमवापि 
ददइनेछ । 

(२) कुनैपमन पदिा कायमरि किमचारी कायमरि रहेको अवस्थािा ितृ्य ु भएिा रु १,५०,०००।०० एक िाख 
पचास हजार) मनजिाई वा मनजको नशजकको नािेदार हकवािािाईम आमथमक सहयोग वा विया खचम वापि ददइनेछ 
। उपदफा (१)बिोशजि क्षमिपूमिम पाएको किमचारीको ितृ्य ुभएिा सिेि मनजको पररवारको सदस्य िध्ये सबैभन्दा 
नशजकको सदस्यिाई विया खचम वापिको रकि ददइनेछ ।  

पररच्छेद -१६ 

ववववध 

९५. सेवा सिूह, उप सिहु पररविमनः(१)नगरपामिकािा कायमरि किमचारीको सेवा, सिूह, उपसिूह पररविमन गदाम देहायको 
प्रविया अपनाउन ुपनेछ ।  

(२)नगरपामिकाको सेवािा कायमरि किमचारीिे सेवा, सिूह िथा उपसिूह पररविमन गदाम जनु सेवा, सिहु वा 
उपसिूहिा पररविमन गरीने हो सो पदका िामग चावहने न्यूनिि िैशक्षक योग्यिा पगेुको हनु ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशजि सेवा, सिूह वा उपसिूह पररविमन गने कायमवाही प्रदेि िोकसेवा आयोगिे 
नगरपामिकाको मसफाररसिा एक आमथमक वषमिा एक पटक िात्र गनेछ । 

(४) सेवा, सिहु वा उपसिूह पररविमन गनम चाहने किमचारीको सेवा अवमध स्थायी मनयशुि भएको मिमििे न्यनुिि 
३ वषम सेवा अवमध पूरा गरेको हनु ुपनेछ । 

(५)उपदफा (४) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएिापमन नगरपावकाकािे कुनै खास ववषयिा िैशक्षक योग्यिा वा 
िामिि ददिाउने व्यवस्था गरेको भए यस ऐनको दफा ६५ िा िोवकएको अवमधसम्ि अमनवायम सेवा नगरी सेवा, 
सिूह वा उपसिूह पररविमन गनम पाइने छैन । 

(६) प्रदेि िोकसेवा आयोगिे नगरपामिकाको मसफाररसिा नबढाई सेवा, सिूह वा उप सिूह पररविमन गररने पद 
संख्या वकटान गरी ववज्ञापन प्रकाशिि गनेछ । 

(७) सेवा, सिूह वा उपसिूह पररविमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेि कानूनिे िोके बिोशजि हनुेछ । 

९६. चेिावनी ददन सक्नेः (१)  नगरपामिकािा कायमरि कुनै किमचारीिे देहायको कुनैकाि गरेिा सपुररवेक्षकिे कारण 
खोिी मनजिाई चेिावनी ददन सक्नेछ । सो को अमभिेख मनजको व्यशिगि वववरण फाइििा राख्न ुपनेछ । 
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(क) सिय पािन नगरेिा, 

(ख) आफुभन्दा िामथको किमचारीिे ददएको आदेि वा मनदेिन पािना नगरेिा, 

(ग) पदीय ियामदा अनकूुि काि नगरेिा, 

(घ) कायामिय सम्बन्धी काििा िापरवाही वढिाससु्िी गरेिा, 

(ङ) सेवाग्राहीिाई शिष्ट ियामददि र सहयोगी व्यवहार नगरेिा वा अनावश्यक हैरानी ददएिा । 

९७. किमचारीको सबै सिय कायामियको अमधनिा हनुेः(१) किमचारीको सबै सिय नगरपामिकाको अमधनिा हनुेछ र 
जनुसकैु सियिा पमन मनजिाई काििा िगाउन सवकनेछ । 

(२) किमचारीिे नगरपामिकािे िोकेको सियिा कायामियिा हाशजर भई िोवकएको सिय सम्ि कायामियिा 
उपशस्थि भई काि गनुम पनेछ । िर िोवकएको सिय भन्दा बढी सिय काििा िगाउँदा िोवकए बिोशजिको भत्ता 
वा खचम ददइनेछ । 

९८. बरबझुारथ गनुम पनेः(१) सरुवा, बढुवा वा अवकाि पाउने किमचारीिे नगरिे िोवकए बिोशजि वरबझुारथ गनुमपनेछ 
। 

(२) उपदफा(१) बिोशजि बरबझुारथको काि साधारणिया शजन्सी र िेखािा काि गने किमचारीिे एक्काइस ददनिा 
र अरुिे ७ ददनिा नबढाई गनुम पनेछ ।  

९९. सपथ ग्रहण गनुमपनेः(१)नगरपामिकाको सेवािा पवहिो पटक मनयिु भई आफ्नो कायमभार सम्हाल्न ुअशघ प्रत्येक 
किमचारीिे िोवकए बिोशजि सपथ ग्रहण गनुम पनेछ । 

१००. किमचारीको िेषपमछ सवुवधा पाउने व्यशिः(१)यस ऐन बिोशजि नगरपामिकाबाट मिन पाउने कुनै रकि मिन 
नपाउँदै कुन ै किमचारीको ितृ्य ु भएिा त्यस्िो रकि मिनको िामग मनजिे ईच्छाएको व्यशि रहेछ भन े सोही 
व्यशििे पाउने छ र त्यसरी कुनै व्यशििाई इच्छाइएको रहेनछ भने मनजको नािेदारका ििको प्रचमिि ऐनिा 
िोवकए बिोशजिका नशजकका नािेदारिे पाउनेछ । 

१०१. किमचारीको वैयशिक वववरण राख्नःे(१)नगरपामिकाको प्रिासन िाखािे सम्पूणम किमचारीको वैयशिक वववरण 
िोवकएको ढाँचािा अद्यावमधक गरी राख्न ुपनेछ । 

१०२. अमधकार प्रत्यायोजनः(१)यस ऐन बिोशजि प्रिखु प्रिासवकय अमधकृि िगायि अमधकार प्राप्त ब्यशििे आफूिाई 
प्राप्त सबै वा कुनै अमधकार िािहिको किमचारीिे प्रयोग गनम पाउने गरी प्रत्यायोजन गनम सक्नेछ । 

१०३.  स्थानीय िह किमचारीको टे्रड यूमनयनः (१) स्थानीय सेवाका किमचारीिे यस ऐनको अमधनिा रवह टे्रड यूमनयन 
गठन गनम सक्नेछन । 

(२)उपदफा (१) बिोशजि टे्रड यूमनयन गठन गदाम पेिागि हकवहिको िामग रावष्ट्रय स्िरको स्थानीय िह 
किमचारीको टे्रड यूमनयन गठन गरर सदस्यिा मिन सक्नेछन ्। 

(३)उपदफा (१) बिोशजि गदठि टे्रड यूमनयन दिाम श्रि िथा रोजगार प्रबिमन ववभागिा हनुेछ । 

(४)टे्रड यूमनयन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकए बिोशजि हनुेछ । 

१०४. यस ऐन बिोशजि हनुेः (१) यस ऐनिा व्यवस्था गररएका कुरा यसै ऐन बिोशजि हनुेछ । 
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१०५. भईसकेको काि कारवाहीिा प्रमिकुि असर नपनेः(१)यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अशघ गररएका काि कारवाही िथा 
मनयिुीहरुिा यस ऐनिे प्रमिकुि असर पयुामएको िामनने छैन । 

१०६. ववभेद गनम नहनुेः(१)यस ऐन बिोशजि मनयिु कुनै किमचारी िामथ जािी, धिम, भाषा, मिङ्घका आधारिा ववभेद गनम 
िथा पररश्रमिक िथा सेवा सूववधा उपभोग गनम ववभेद गनम पाईने छैन । 

१०७. मनयिाविी बनाउन सक्नेः(१)यो ऐन कायामन्वयनकािामग नगर कायमपामिकािे आवश्यक मनयिाविी िथा 
कायमववमधहरु बनाई िागू गनम सक्नेछ । 

१०८. बाधा अडकाउ फुकाउनेः(१)यस ऐनको कायामन्वयनवाट नगरपामिकािा कायमरि किमचारीहरुको सेवा सवुवधािा कुनै 
प्रकारको कटौिी गररने छैन । ऐन कायामन्वयनका िििा नगर कायमपामिकाद्वारा मनणमय गरर वाधा अडकाउ 
फुकाउन सक्नेछ ।  

१०९. संिोधन गनम सवकनेः (१)यो ऐनिा आवश्यक संिोधन िथा थपघट गने अमधकार नगर सभािा मनवहि हनुेछ । 

११०. खारेजी र बचाउँः(१)नगरपामिकाका किमचारी सेवा ििम सम्बन्धिा यस अशघ भएका सबै व्यवस्था खारेज हनुेछन ्
। िर यस अशघ नगरबाट किमचारी सेवा सिम सवुवधा सम्बन्धिा भए गरेका सम्पणुम काि कारवाहीहरु यसै ऐन 
बिोशजि भए गरेको िामनने छ ।  

१११. संििण कामिन वविेष व्यवस्थाः(१)यस ऐनिा ववमभन्न दफा, उपदफा खण्ड, प्रकरणहरुिा “प्रदेि िोक सेवा 
आयोग” उल्िेख भएकोिा संघीय वा प्रदेि काननु बिोशजि प्रदेि िोक सेवा आयोगिे कायम प्रारम्भ नगरेसम्ि प्रदेि िोक 
सेवा आयोगिे गने भमनएका काि, किमव्य र अमधकार प्रयोग गनम नगर कायमपामिकािे कायमववमध बनाई िागू गनेछ ।   

आज्ञािे 

प्रिखु प्रिासकीय अमधकृि 

 


