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स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक 

प्रस्तावना: नेपालको संववधानको धारा २२७ बमोजिम प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट गररने सेवा 
प्रवाहको लाभग आवश्यक कमनचारीको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहलाई प्रिावकारी बनाउन स्थानीय सेवाको 
गठन तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गनन वाञ्छनीय िएकोले, 

बागमती प्रदेश सिाले यो ऐन बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्िक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्ि: (1) यस ऐनको नाम "स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, 207९" 
रहेको छ । 

(2) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अजततयारवाला” िन्नाले दफा १7 को उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय सेवाको पदमा 
भनयजुि र पदस्थापन गने अभधकारी सम्झन ुपछन । 

(ख) “कमनचारी” िन्नाले स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कमनचारी सम्झन ु
पछन।  

(ग) “कायानलय” िन्नाले स्थानीय तहको कायानलय वा भनकाय सम्झन ुपछन । 

(घ) “पररवार” िन्नाले कमनचारीसँग बस्ने तथा भनि आफैँ ले पालन पोषण गनुनपने पभत, पत्नी, 
छोरा, अवववावहता छोरी, धमनपतु्र, अवववावहता धमनपतु्री, बाब ुआमा वा सौतेनी आमा 
सम्झन ुपछन र सो शब्दले परुुष र अवववावहता मवहला कमनचारीको हकमा भनिको 
बािे, बज्यै तथा वववावहता मवहला कमनचारीको हकमा भनिको सासू, ससरुालाई समेत 
िनाउँछ ।  

(ङ) “प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत” िन्नाले दफा 25 बमोजिमको प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत 
सम्झन ुपछन । 

(च) “प्रदेश” िन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछन । 

(छ) “प्रदेश वकताबखाना” िन्नाले प्रदेश भनिामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कमनचारीको 
अभिलेख राख्न ेप्रयोिनको लाभग प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कायानलय सम्झन ु
पछन।  

(ि) “प्रदेश लोक सेवा आयोग” िन्नाले बागमती प्रदेशको लोक सेवा आयोग सम्झन ुपछन। 
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(झ) “मन्त्रालय” िन्नाले प्रदेशको मतुयमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायानलय सम्झन ुपछन। 

(ञ) “समायोिन ऐन” िन्नाले कमनचारी समायोिन ऐन, २०७५ सम्झन ुपछन । 

(ट) “स्थानीय तह” िन्नाले बागमती प्रदेशभित्रका गाउँपाभलका, नगरपाभलका, 
उपमहानगरपाभलका र महानगरपाभलका सम्झन ुपछन । 

(ठ)  “स्थानीय सेवा” िन्नाले दफा ३ बमोजिमको स्थानीय सेवा सम्झन ुपछन । 

(ड) “स्थायी आवासीय अनमुभत” िन्नाले ववदेशी मलुकुले कुनै सतन तोकी वा नतोकी सो 
मलुकुमा स्थायी रूपले बसोबास गनन पाउने गरी उपलब्ध गराएको डाइिरभसटी 
इभमग्रने्ट भिसा (डी.िी.), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पी.आर.) वा ग्रीन काडन सम्झन ु
पछन र सो शब्दले ववदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गनन ददइएको िनुसकैु नामको 
स्थायी आवासीय अनमुभतलाई समेत िनाउँछ । 

(ढ) “स्थायी पद” िन्नाले भनवृत्तिरण वा योगदान मूलक भनवतृ्तिरण वा उपदान पाउने र 
म्याद नतोवकएको स्थानीय सेवाको पद सम्झन ुपछन । 

पररच्छेद-२ 

स्थानीय सेवाको गठन 

३. स्थानीय सेवाको गठनः (१) स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमका स्थानीय 
सेवाको गठन गनन सक्नछेः- 

(क) स्थानीय इजन्िभनयररङ्ग सेवा, 

(ख) स्थानीय कृवष सेवा, 

(ग) स्थानीय प्रशासन सेवा, 

(घ) स्थानीय वन सेवा, 

(ङ) स्थानीय जशिा सेवा र 

(च) स्थानीय स्वास््य सेवा  

(२) उपदफा (१) बमोजिमका स्थानीय सेवा अन्तगनत अनसूुची -१ मा उल्लेख िए 
बमोजिमका समूह तथा उपसमूह रहनेछन ् । स्थानीय सेवाभित्र रहने समूह वा उपसमूह 
सम्बजन्धत स्थानीय तहको आवश्यकता अनसुार सबै वा केही रहने गरी व्यवस्था गनन सवकनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिमका समूह तथा उपसमूहमा रहने पदहरूको लाभग आवश्यक 
पने न्यूनतम शैजिक योग्यता तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  
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(4) समायोिन ऐन बमोजिम स्थानीय तहको ववववध सेवामा समायोिन िएका 
कमनचारीलाई उपदफा (1) को खण्ड (ग) बमोजिमको स्थानीय प्रशासन सेवाको ववववध समूह 
कायम गररनछे।   

४. तह र पदनाम: (१) स्थानीय सेवामा आवश्यकता अनसुार देहाय बमोजिमका तहहरू रहनेछन:्- 

अभधकृत तह सहायक तह 

एघारौं पाँचौं 
दशौं चौथो 
नवौं तेस्रो 
आठौं तह ववहीन 
सातौं  
छैठौँ  

(२) स्थानीय सेवाको ववभिन्न तहमा सम्बजन्धत गाउँ कायनपाभलका वा नगर 
कायनपाभलकाबाट स्वीकृत सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेररि अनसुारका पदहरू रहनछेन ्।  

(3) उपदफा (२) बमोजिम रहने स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत पदको 
तह अनसूुची -२ मा उल्लेख िए बमोजिम हनुेछ ।  

(४) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन सहायक तेस्रो तहमा कुनै 
कमनचारीको पदाभधकार नरहेमा सो तहको पद स्वतः खारेि हनुेछ । सो पदमा पदपूभतन गररन े
छैन। 

तर यो ऐन प्रारम्ि हुँदाका बखत सहायक तेस्रो तहमा कायम रहेका कमनचारी पाँच 
बषन पूरा गरेपभछ स्वतः चौथो तहमा तह वृवि हनुछे । यसरी तह वृवि हनुे पद स्वतः भसिनना 
हनुेछ।  

(५) स्थानीय सेवा, समूह तथा उपसमूहमा प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको तहिन्दा 
माभथको तह नहनुे गरी तह रहने छन ्र त्यस्ता तहमा रहने पदको पदनाम अनसूुची-३ मा 
उल्लेख िए बमोजिम हनुेछ । 

(६) तह ववहीन पदमा रहने तहको स्तर वृवि सम्बन्धी ब्यवस्था तोवकए बमोजिम 
हनुेछ। 
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पररच्छेद-३ 

स्थानीय सेवाको सङ्गठन संरचना तथा पदपूभतन व्यवस्थापन 

५. दरबन्दी भसिनना: (१) स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाको सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी भसिनना गनन 
तथा त्यस्तो सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीमा पनुरावलोकन वा हेरफेर गनन सम्बजन्धत स्थानीय 
तहको प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको संयोिकत्वमा सभमभत गठन गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन 
सवेिण गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेिण गदान देहायको आधारमा 
त्यस्तो सवेिण गररने सङ्गठनको दरबन्दी भसिनना, पनुरावलोकन वा हेरफेर गनुन पने देजखएमा 
सोको कारण र औजचत्य समेत खलुाई सो सभमभतले स्वीकृभतको लाभग गाउँ कायनपाभलका वा 
नगर कायनपाभलकामा प्रभतवेदन पेश गनुन पनेछ :-  

(क) सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेिण गररने सङ्गठनको कायन प्रकृभत र कायनबोझ 
ववश्लषेण, 

(ख) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा रहने दरबन्दी सङ्खतयाको 
सम्बन्धमा कुनै आधार वा मापदण्ड भनधानरण गरेको िएमा त्यस्तो आधार 
वा मापदण्ड, 

(ग) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट पाररश्रभमक तथा सवुवधाको लाभग प्राप्त 
हनुे आभथनक स्रोत, 

(घ) कमनचारीको पाररश्रभमक तथा सवुवधाको लाभग सम्बजन्धत स्थानीय तहको 
आभथनक स्रोत । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेिण गदान स्थानीय तहको 
सङ्गठनको कायन प्रकृभत र कायनबोझ बमोजिम दरबन्दी भसिनना गनन अभत आवश्यक िएको तर 
उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम त्यस्तो दरबन्दी भसिनना गनन भमल्ने नदेजखएमा स्थानीय 
तहको आन्तररक स्रोतबाट पाररश्रभमक तथा सेवा सवुवधा व्यहोने गरी उपदफा (१) बमोजिम 
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सवेिण प्रभतवेदन तयार गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश गररएको प्रभतवेदन तथा दरबन्दीको आवश्यकता र 
औजचत्य समेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी गाउँ सिा वा नगर सिाले सङ्गठन संरचना वा 
दरबन्दीको प्रस्ताव स्वीकृत गनन सक्नेछ । 

(५) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन अस्थायी प्रकृभतका कायानलय 

वा आयोिनामा स्थायी दरबन्दी भसिनना गररने छैन । त्यस्ता कायानलय वा आयोिनामा अस्थायी 
दरबन्दी रहन सक्नछे । 
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(६) अस्थायी प्रकृभतका कायानलय वा आयोिनाको वावषनक बिेट तथा कायनक्रम बमोजिम 
वावषनक रूपमा आवश्यक पने िनशजिको वकभसम तथा सङ्खतया यवकन गरी अस्थायी दरबन्दी 
भसफाररस गनन प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको संयोिकत्वमा बढीमा पाँच सदस्य रहेको सभमभत 
गठन गनुन पनेछ । 

(७) स्थानीय तहले यस ऐन बमोजिम सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गदान 
सम्बजन्धत स्थानीय तहमा रहने प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको तह िन्दा माभथल्लो तहको पद 
रहने गरी स्वीकृत गनन हुँदैन । 

६. दरबन्दी भमलान तथा अद्यावभधक गररनःे (१) यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन 
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७८ बमोजिम सङ घीय लोक सेवा आयोग 
वा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट खलुा प्रभतयोभगताबाट स्थानीय तहको छैठौँ तहमा यो ऐन िारी 
हनु ुअजघ भनयिु िई सातौं तह कायम िएका कमनचारीको सम्बन्धमा उपदफा (४), (५) र 
(६) बमोजिमको प्रवक्रया यो ऐन प्रारम्ि िएको तीन मवहनाभित्र पूरा गररसक्न ुपनेछ । 

(2) यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) 
अध्यादेश, २०७९ बमोजिम साभबकका घरेल ुतथा साना उद्योग ववकास सभमभत र दगुनम िेत्र 
ववकास सभमभत खारेि िई अभधकृतस्तर ततृीय शे्रणीमा कायनरत िई अभधकृतस्तर छैठौं तहमा 
र अभधकृतस्तर दितीय शे्रणीमा कायनरत िई अभधकृतस्तर आठौं तहमा प्रचभलत कानून बमोजिम 
समायोिन िई अभधकृतस्तर सातौं र नवौं तह कायम िएका कमनचारीको सम्बन्धमा उपदफा 
(४), (५) र (६) बमोजिमको प्रवक्रया यो ऐन प्रारम्ि िएको तीन मवहनाभित्र पूरा गररसक्न ु
पनेछ ।  

(३) यस ऐनमा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) 
अध्यादेश, २०७९ बमोजिम प्रदेशभित्र पने साभबक स्थानीय भनकायको स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी 
भनयजुि िई स्थानीय तहको सोही तहको पदमा समायोिन िएका कमनचारी यस ऐन बमोजिमको 
माभथल्लो तहका लाभग आवश्यक पने न्यूनतम शैजिक योग्यता हाभसल गरेका र उि अध्यादेश 
प्रारम्ि हुँदाका बखत पाँच वषन सेवा अवभध पूरा िई एक तह माभथको पदमा कायम िएका 
कमनचारीको सम्बन्धमा उपदफा (४), (५) र (६) बमोजिमको प्रवक्रया यो ऐन प्रारम्ि िएको 
तीन मवहनाभित्र पूरा गररसक्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम तह कायम गरेको िानकारी अजततयारवालाले 
प्रदेश वकताबखाना, प्रदेश लोक सेवा आयोग र मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

तर यस्तो िानकारी पठाउँदा हाल कायम रहेको सम्पूणन कमनचारीको दरबन्दी वववरण 
समेत संलग्न गरी पठाउन ुपनेछ । 



6 

(५) उपदफा (१), (2) र (३) बमोजिम तह कायम गननको लाभग माभथल्लो तहको 
दरबन्दी स्वत: कायम हनुछे र त्यसरी माभथल्लो तहमा कायम िएपभछ साभबकको तहको 
दरबन्दी स्वत: खारेि हनुछे । 

(६) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त िानकारीको आधारमा प्रदेश वकताबखानाले दरबन्दी 
भमलान तथा अद्यावभधक गनुन पनेछ । 

७. पद दतान गनुन पने: (1) दफा ४ बमोजिम सङ्गठन संरचना र दफा ५ बमोजिम दरबन्दी स्वीकृत 
िएपभछ सम्बजन्धत स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको पदहरूको सेवा, समूह, उपसमूह तथा तह 
समेत खलु्ने गरी सङ्गठन संरचना स्वीकृत गने वा पद भसिनना गने भनणनय िएको भमभतले एक 
मवहनाभित्र प्रदेश वकताबखानामा त्यस्तो पदको कायन वववरण सवहत पद दतान गराउन ुपनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्ि हुदँाका बखत स्थानीय तहमा रहेका कमनचारीको स्थायी दरबन्दीको 
वववरण यो ऐन प्रारम्ि िएको भमभतले तीन मवहनाभित्र प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (1) बमोजिम पद दतान गरेपभछ प्रदेश वकताबखानाले त्यसको िानकारी 
सम्बजन्धत स्थानीय तह, मन्त्रालय र सङ घीय माभमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ । 

(४) उपदफा (1) बमोजिम पद दतानको लाभग प्रदेश वकताबखानामा पठाउँदा स्थानीय 
तहको कायनपाभलकाको भनणनयको प्रभतभलवप, प्रस्ताववत सङ्गठन संरचना एवम ्दरबन्दी तेररिको 
एक-एक प्रभत र अनसूुची-४ बमोजिमको पद दतान फाराम चार प्रभत िरी प्रमाजणत गरी संलग्न 
गरी पठाउन ुपनेछ । 

(५) कुनै नयाँ पद भसिनना िएकोमा उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश वकताबखानाबाट पद 
दतानको िानकारी प्राप्त िएपभछ मात्र यस ऐन बमोजिम त्यस्तो पदमा पदपूभतन गनन सवकनेछ । 

८. कायन वववरण: (१) प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतले सेवाका पदहरूको कायन वववरण अनसूुची-५ 
बमोजिमको ढाचँामा तयार गरी लाग ुगनुन पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कायन वववरणको एक प्रभत प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ु
पनेछ । 

९. पदपूभतनः (१) स्थानीय सेवाको पदमा देहाय बमोजिम पदपूभतन गररनेछः- 

तह 

खलुा 
प्रभतयोभगता 

िारा 

अन्तर तह 
प्रभतयोभगता 

िारा 

बढुवािारा 

कैवफयत 

आन्तररक 
अन्तर सेवा 

प्रभतयोभगतात्मक 
परीिािारा 

कायनिमताको 
मूल्याङ्कनिारा 

ज्येष्ठता र 
कायनसम्पादन 
मूल्याङ्कनिारा 
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(क) चौथो - - 100 % - -  

(ख) पाँचौं १००% - - - -  

(ग) छैठौँ - - - - - 
तह 
ववृि 

(घ) सातौं ५०% ५ % - २०% २५%  

(ङ) 

आठौं (स्वास््य सेवाका  
जचवकत्सक र कृवष सेवा 
अन्तगनतको पश ु
जचवकत्सक बाहेक) 

- - - - - 
तह 
ववृि 

आठौं (स्वास््य सेवाका 
जचवकत्सक र कृवष सेवा 
अन्तगनतको पश ु
जचवकत्सकको हकमा) 

100% - - - -  

(च) 
नवौं (स्वास््य सेवा 
बाहेकका सेवा) 

१०% १०% 10% ३5% ३5%  

नवौं (स्वास््य सेवा) २०% १०% ३५% ३५% -  

(छ) दशौं - - - - - 
तह 
ववृि 

(ि) एघारौं - - - 50% 50%  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको चौथो तहको कमनचारी पाँच वषन सेवा अवभध पूरा गरेपभछ 
स्वत: पाचौं तहमा तह वृवि हनुेछ । यसरी तहवृिी हनु ेपद स्वतः भसिनना हनुेछ । 

तर दफा ११५ को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोजिम सिाय पाएकोमा १ 
वषनसम्म र उपखण्ड (२) बमोजिम सिाय पाएकोमा सिायको अवभधिर र भनलम्बन िएकोमा 
भनलम्बन िएको अवभधिर तह वृवि गररने छैन ।  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा उजल्लजखत खलुा प्रभतयोभगतािारा पदपूभतन गररन े
अभधकृत नवौं तहको पदको लाभग उम्मेदवार हनु सम्बजन्धत ववषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर 
तहको उपाभध हाभसल गरेको र सङ घीय भनिामती सेवा, प्रदेश भनिामती सेवा, स्थानीय सेवा वा 
अन्य कुनै सरकारी सेवाको अभधकृतस्तरको पदमा पाँच वषन वा प्रचभलत कानून बमोजिम स्थापना 
िएको सङ्गदठत संस्थाको अभधकृतस्तर वा सो सरहको पदमा कम्तीमा सात वषनको अनिुव प्राप्त 
गरेको हनु ुपनेछ । 

स्पष्टीकरण: यस उपदफा प्रयोिनको लाभग “प्रदेश भनिामती सेवा” िन्नाले िनुसकैु प्रदेशको 
भनिामती सेवा र “स्थानीय सेवा” िन्नाले िनुसकैु प्रदेश अन्तगनत रहेको स्थानीय तहको सेवा 
सम्झन ुपछन। 
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(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन उपदफा (१) को खण्ड (च) 
को खलुा प्रभतयोभगतात्मक परीिाबाट पूभतन हनुे पदमा ववद्यावाररभधको उपाभध प्राप्त गरेको 
उम्मेदवारको लाभग कम्तीमा तीन वषन र दशननाचायन (एम.वफल) उपाभध प्राप्त गरेको उम्मेदवारको 
लाभग कम्तीमा चार वषन सेवा अनिुव िएमा योग्यता पगेुको माभननछे । 

(५) उपदफा (३) वा (४) को प्रयोिनको लाभग कुनै भनकायमा आजंशक रूपमा काम 
गरेको अनिुव गणना हनुे छैन ।  

(६) उपदफा (1) बमोजिमको अन्तर तह प्रभतयोभगतािारा पदपूभतन हनुे पदमा सङ घीय 
भनिामती सेवा, िनुसकैु प्रदेशको प्रदेश भनिामती सेवा वा अन्य स्थानीय सेवाको एक शे्रणी वा 
तह मभुनको पदमा कम्तीमा पाँच वषन सेवा अवभध पूरा गरेका र पूभतन हनुे पदका लाभग तोवकएको 
न्यूनतम शैजिक योग्यता हाभसल गरेका कमनचारी उम्मेदवार हनु सक्नछेन ्। 

(७) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन अन्तर तह प्रभतयोभगतािारा 
हनुे पदपूभतनका लाभग छुट याइएको पदमा पदपूभतन हनु नसकेमा सोही वषनको खलुा प्रभतयोभगता र 
आन्तररक अन्तर सेवा प्रभतयोभगतािारा हनुे पदपूभतनका लाभग छुट याइएको पदमा पदपूभतन हनु 
नसकेका पदहरू अको वषनको कायनिमता मूल्याङ्कनिारा हनुे बढुवािारा पदपूभतन गररनछे । 

(८) उपदफा (१) बमोजिम आन्तररक अन्तर सेवा प्रभतयोभगतािारा पदपूभतन हनुे पदका 
लाभग तोकेको न्यूनतम शैजिक योग्यता हाभसल गरेको र प्रदेशको स्थानीय सेवाको पदमा पाँच 
वषन सेवा अवभध पूरा गरेको कमनचारी उम्मेदवार हनु सक्नेछ । 

स्पष्टीकरण:  यस दफाको प्रयोिनको लाभग “आन्तररक अन्तर सेवा प्रभतयोभगता” िन्नाले स्थानीय 
सेवाभित्रका सेवा, समूह भबचको प्रभतस्पधान सम्झन ुपछन । 

(९) उपदफा (१) बमोजिम कायनिमता मूल्याङ्कन र ज्येष्ठता र कायनसम्पादन 
मूल्याङ्कनिारा हनुे बढुवाको लाभग सम्बजन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहको एक तह मभुनको पदमा 
बहाल रहेका बढुवाको लाभग आवश्यक न्यूनतम सेवा अवभध र न्यूनतम शैजिक योग्यता पूरा 
गरेका स्थानीय सेवाका कमनचारीहरू सम्िाव्य उम्मेदवार हनुेछन ्। 

तर कुनै सेवाको अभधकृतस्तर नवौं तह वा सोिन्दा माभथको पदमा सो सेवा अन्तगनतका 
िनुसकैु समूह वा उपसमूहका एक तह मभुनको पदमा बहाल रहेका र बढुवाको लाभग आवश्यक 
न्यूनतम सेवा अवभध र शैजिक योग्यता पूरा गरेका स्थानीय सेवाका कमनचारीहरू सम्िाव्य 
उम्मेदवार हनुेछन ्। 

(१०) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन कायनिमताको 
मूल्याङ्कनिारा हनुे बढुवाको लाभग सम्िाव्य उम्मेदवार निएमा त्यस्तो पद मध्ये अभधकृतस्तर 
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नवौं तहको पदमा सोही वषन आन्तररक प्रभतयोभगतािारा र अन्य पदमा खलुा प्रभतयोभगतािारा 
पदपूभतन गररनछे ।  

(1१) समायोिन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोिन िएका कमनचारीको समायोिन 
हनु ुपूवनको सम्बजन्धत पदको सेवा अवभध समेत गणना गररनेछ ।  

(1२) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन देहायको कमनचारी देहायको 
अवभधिर खलुा, आन्तररक अन्तर सेवा वा अन्तर तह प्रभतयोभगतािारा पूभतन हनुे पदको लाभग 
समेत उम्मेदवार हनु सक्ने छैनः- 

(क) प्रचभलत कानून बमोजिम भनलम्बन िएकोमा भनलम्बन िएको अवभधिर, 

(ख) यो ऐन तथा सेवा सतन सम्बन्धी कानून बमोजिम वविागीय सिाय िई बढुवा 
रोक्का िएकोमा रोक्का िएको अवभधिर, 

(1३) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन देहायका पद ररि िएमा 
स्थायी पदपूभतन गररने छैन:- 

(क) सहायक पाँचौं तहको कम््यटुर अपरेटर पद र सहायक चौथो तहको सहायक 
कम््यटुर अपरेटर पद, र 

(ख) सवारी चालक, इलेजक्िभसयन, कायानलय सहयोगी, चौकीदार, स्वीपर, ् लम्बर, 
माली, सरसफाइ गने कमनचारी र यस्तै काम गने अन्य पद । 

(1४) उपदफा (1३) बमोजिमका पदबाट सम्पादन गररने कायनमध्ये कम््यटुर 
अपरेटर, सवारी चालक, कायानलय सहयोगी र चौकीदारको पदबाट सम्पादन हनुे कामको लाभग 
दरबन्दी भित्र रही व्यजिसँग करार गरी सेवा करारमा र इलेजक्िभसयन, ्लम्बर र यस्तै काम 
गने अन्य पदका दरबन्दी भित्र नपने पदमा संस्था करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउन 
सवकनछे । 

(1५) उपदफा (1४) बमोजिम संस्थासँग सेवा करार गदान ददइने पाररश्रभमक नेपाल 
सरकारले श्रभमकको लाभग भनधानरण गरेको न्यूनतम पाररश्रभमक िन्दा कम नहनुे गरी सम्बजन्धत 
स्थानीय तहको कायनपाभलकाले भनधानरण गरे बमोजिम हनुछे ।  

(१६) यो ऐन प्रारम्ि िएपभछ स्थानीय सेवाको छैठौँ तहको पद िनुसकैु कारणले 
ररि िएमा त्यस्तो पद स्वतः पाँचौं तहमा कायम हनुेछ । 

(१७) स्थानीय सेवाका देहायका पद ररि िएमा देहाय बमोजिमका पद ररि मानी 
पदपूभतन  गररनछे:- 
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(क) पाँचौं वा छैठौँ तहको कुनै पद ररि िएमा पाँचौं तह ररि मानी पदपूभतन 
गने, 

(ख) जचवकत्सक बाहेक सातौं वा आठौं तह ररि िएमा सातौं तह ररि मानी 
पदपूभतन गने, 

(ग) जचवकत्सक आठौं तह ररि िएमा सोही तह ररि मानी पदपूभतन गने, 

(घ) नवौं वा दशौं तह ररि िएमा नवौं तह ररि मानी पदपूभतन गने, 

(ङ) एघारौं तह ररि िएमा सोही तह ररि मानी पदपूभतन गने । 

(1८) प्रदेश लोक सेवा आयोगले यस ऐन बमोजिम पदपूभतनको प्रभतशत भनधानरण गदान 
सहायकस्तरमा सम्बजन्धत स्थानीय तह र अभधकृतस्तरमा प्रदेशिररका स्थानीय तहको ररि 
पदलाई आधार मानी प्रभतशत भनधानरण गनुन पनेछ । 

(१९) स्थानीय सेवाको पदपूभतन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश 
लोक सेवा आयोगले भनधानरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

१०. समान तहमा प्रभतस्पधान गनन वा उम्मेदवार हनु नपाउनःे सङ्ख घीय भनिामती सेवा वा िनुसकैु 
प्रदेश वा िनुसकैु स्थानीय सेवाको समान तहको पदमा कायनरत रहेको कुनै कमनचारी स्थानीय 
सेवाको खलुा वा अन्तर तह प्रभतयोभगतािारा पदपूभतन हनु ेतह वा पदको समान तहमा प्रभतस्पधान 
गनन वा उम्मेदवार हनु पाउन ेछैन । 

११. पदपूभतन सम्बन्धी ववशषे व्यवस्था: (१) स्थानीय सेवालाई समावेशी बनाउन दफा ९ को उपदफा 
(१) बमोजिम खलुा प्रभतयोभगतात्मक परीिािारा पूभतन हनुे पद मध्ये पैंतालीस प्रभतशत पद 
छुट्याई सो प्रभतशतलाई शतप्रभतशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवार भबचमा मात्र छुट्टा छुटै्ट 
प्रभतस्पधान गराई पदपूभतन गररनेछः- 

(क) मवहला   -अठतीस प्रभतशत 

(ख) आददवासी/िनिाभत  -पैतीस प्रभतशत 

(ग) दभलत    -नौ प्रभतशत 

(घ) थारु    -छ प्रभतशत 

(ङ) मधेशी    -चार प्रभतशत 

(च) अपाङ्गता िएका  -चार प्रभतशत  

(छ) वपछभडएको िेत्र  -चार प्रभतशत 
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 स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोिनको लाभग,- 

“वपछभडएको िेत्र” िन्नाले प्रदेश सरकारले हरेक तीन वषनमा प्रदेश रािपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी तोकेका मानव ववकास सूचकाङ्कमा सबैिन्दा पछाभड परेका अजन्तमबाट 
क्रमशः पाँचवटा स्थानीय तह सम्झन ुपछन । 

(2) उपदफा (1) बमोजिमको ववशेष सवुवधा सेवा अवभधिरमा एक व्यजिले 
सहायकस्तरमा एक पटक र अभधकृतस्तरमा एक  पटक मात्र भलन पाउनेछ । 

(3) उपदफा (1) र (२) बमोजिमको कुनै उम्मेदवार एकिन्दा बढी समूहमा प्रभतस्पधान 
गनन बाधा पगेुको माभनन ेछैन । 

(4) उपदफा (1) बमोजिम अपाङ्गता िएका व्यजिको लाभग छुट् याइएको पदमा कुनै 
खास प्रकृभतको कामको लाभग तोवकए बमोजिमका अपाङ्गता िएका व्यजिहरू भबच मात्र प्रभतस्पधान 
गनन पाउने गरी प्रभतस्पधानत्मक परीिािारा पूभतन गनन सवकनेछ । 

(5) उपदफा (1) बमोजिमको समूहको लाभग छुट याइएको पदमा उम्मेदवार हनु चाहने 
व्यजिले आफूले बझुाउन ेदरखास्त फारामसँग आफू सम्बजन्धत समूहको व्यजि िएको प्रमाजणत 
हनुे सम्बजन्धत भनकायबाट िारी िएको कागिात पेश गनुन पनेछ । वपछभडएको िेत्रको हकमा 
सम्बजन्धत स्थानीय तहले सोही स्थानीय तहको स्थायी बाभसन्दा हो िभन प्रमाजणत गरेको कागिात 
पेश गनुन पनेछ ।  

(6) उपदफा (5) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन यस दफा बमोजिम अपाङ्गता 
िएका व्यजिको हैभसयतमा सो समूहबाट प्रभतस्पधान गनन चाहने उम्मेदवारले बझुाउने दरखास्तको 
साथमा प्रचभलत कानून बमोजिमको अपाङ्गताको पररचयपत्रको प्रभतभलवप समेत पेश गनुन पनेछ 

।  

(7) उपदफा (1) बमोजिम कुनै समूहका लाभग छुट याइएको पदमा उपयिु उम्मेदवार 
उपलब्ध हनु नसकेमा वा कुनै उम्मेदवार परीिामा उत्तीणन हनु नसकेमा त्यस्तो पद सोही वषन 
िएको खलुा प्रभतयोभगतािारा पूभतन हनुे पदमा समावेश गरी पदपूभतन गनुन पनेछ ।  

(8) उपदफा (1) बमोजिम प्रभतशत भनधानरण गदान एक प्रभतशतिन्दा कम घाताङ्क 
(फ्राक्सन) आएमा त्यस्तो घाताङ्क िनु समूहको हकमा घाताङ्क आएको हो सोिन्दा लगतै्त 
पभछको समूहमा क्रमशः सदै िानेछ । 

(९) उपदफा (१) बमोजिम भनधानरण गररएको प्रभतशतिारा पदपूभतन गने व्यवस्था प्रदेश 
सरकारले हरेक दश वषनमा पनुरावलोकन गनुन पनेछ ।  
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(१०) उपदफा (१) बमोजिमको प्रभतशत अनसुार पद सङ्खतया भनधानरण गदान कुनै 
वववाद आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको भनणनय अजन्तम हनुेछ । 

१२. पदपूभतनको माग गनुन पने: (1) स्थानीय सेवाको कुनै पद ररि िएमा त्यस्तो पद ररि िएको 
भमभतले एक मवहनाभित्रमा पद ररि िएको सूचना सम्बजन्धत स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा 
आयोग र मन्त्रलायलाई ददन ुपनेछ । सो अवभधभित्र सूचना नददन ेकमनचारी वा पदाभधकारीलाई 
वविागीय कारबाही हनुेछ । 

(2) स्थानीय सेवाको पदपूभतनको लाभग माग गदान सो अवभधसम्म ररि हनु आएका पद 
र चालू आभथनक वषनभित्रमा अवकाश तथा बढुवािारा ररि हनु ेपद समेत यवकन गरी माग गनन 
सवकनछे । 

(3) पदपूभतन माग गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश लोक सेवा आयोगले भनधानरण गरे 
बमोजिम हनुेछ । 

१३. प्रदेश लोक सेवा आयोगको भसफाररसमा मात्र भनयजुि गनुन पनेः (1) स्थानीय तहको स्वीकृत 
सङ्गठन संरचना अनसुार स्थायी पदपूभतन गररने पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको भसफाररसमा 
भनयजुि गनुन पनेछ ।  

(2) उपदफा (१) ववपरीत भनयिु गरेका कमनचारीको तलब, ित्ता र अन्य सवुवधा 
सम्बन्धी दावयत्व त्यस्तो कमनचारी भनयिु गने पदाभधकारीले नै व्यहोनुन पनेछ । 

(3) प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट भसफाररस िएको व्यजिलाई अजततयारवालाले भनयजुि 
गनेछ । 

१४. कागिात उपलब्ध गराउन ु पनेः प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय सेवाको कमनचारीको 
भसफाररस, भनयजुि, पदस्थापन िस्ता कमनचारीसँग सम्बजन्धत रहने िनुसकैु कागिात माग गदान 
उपलब्ध गराउन ुसम्बजन्धत स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत तथा अन्य पदाभधकारीको 
कतनव्य हनुेछ । 

१५. पदपूभतनमा बन्देि: (१) स्थानीय सेवाको पदमा यस ऐनमा व्यवस्था िएदेजख बाहेक अन्य 
तररकाबाट पदपूभतन गररने छैन ।  

(२) उपदफा (१) ववपरीत गररएको भनयजुि स्वतः बदर िएको माभननेछ र त्यसरी 
भनयिु िएको व्यजिले पाएको तलब, ित्ता र अन्य सवुवधा भनयिु गने अभधकारीबाट असलु 
उपर गररनेछ। 

(३) स्थानीय सेवाको स्थायी पदमा भनयिु वा बढुवा िएको कमनचारीलाई पलु दरबन्दी 
वा अन्य कुनै वकभसमले कुनै स्थानमा पदाभधकार राखी कुनै भनकायमा खटाइएको वा भनयिु 
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गररएको वा यस ऐन बमोजिम स्वीकृत गररएको अस्थायी दरबन्दीमा काि वा अन्य रूपमा 
खटाएको कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्दी ररि मानी कुनै पभन व्यहोराले पदपूभतन गनन पाइन े
छैन। 

१६. ज्यालादारी वा करारमा भनयजुि गनन नपाइन:े (१)  स्थानीय सेवाका कमनचारीले गनुन पने कामको 
लाभग कुनै पभन व्यजिलाई ज्यालादारी वा करारमा भनयजुि गनन पाइने छैन । 

(२) उपदफा (१) ववपरीत वा यस ऐन बमोजिम तोवकएको अवभधभित्र पदपूभतनको लाभग 
माग नगरी कसैले ज्यालादारी वा करारमा भनयजुि गरेमा त्यसरी भनयिु व्यजिले खाइपाइ 
आएको तलब, ित्ता र अन्य सवुवधा बापतको रकम भनयिु गने कमनचारी वा पदाभधकारीबाट 
सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ ।  

१७. भनयजुि र पदस्थापन गने अभधकारी: (१) स्थानीय सेवाको सातौं तह र सोिन्दा माभथल्लो तहको 
पदमा सम्बजन्धत स्थानीय तहको कायनपाभलका र अन्य तहको पदमा प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतले 
भनयजुि र पदस्थापन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम छैठौं तह देजख माभथको तहमा गररएको भनयजुिको सूचना 
सम्बजन्धत स्थानीय तहले हरेक आभथनक वषनको अन्तमा आफ्नो स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन गनुन 
पनेछ । 

(३) प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट भनयजुिको लाभग भसफाररस भलई सम्बजन्धत स्थानीय 
तहमा गएका कमनचारीलाई भनयजुि ददने अभधकारीले यथाशीघ्र भनयजुि ददन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम भसफाररस भलई आएको व्यजिलाई भनयजुि ददने जिम्मेवारी 
िएको व्यजि वा पदाभधकारीले भनयजुि ददन इन्कार वा वढला गरेमा त्यस्तो कमनचारीलाई पनन 
गएको िभत त्यस्तो भनयजुि ददन ुपने कमनचारी वा पदाभधकारीको प्रचभलत सेवा सतन एवम ्सवुवधा 
सम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सेवा सवुवधाबाट िराइददन ुपनेछ । 

१८. उम्मेदवार हनुको लाभग अयोग्यता: देहायको व्यजि स्थानीय सेवाको पदमा उम्मेदवार हनु सक्न े
छैन:- 

(क) सहायकस्तर पाचौँ तहसम्मको पदमा अठार वषन उमेर पूरा निएको,   

(ख) अभधकृत सातौं तह वा सोिन्दा माभथको पदमा एक्काइस वषन उमेर पूरा निएको,  

(ग) परुुष उम्मेदवारको हकमा पैंतीस वषन र मवहला उम्मेदवारको हकमा चालीस वषन 
उमेर पूरा िएको, 
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 तर, 

(1) सङ्ख घीय भनिामती सेवाका स्थायी कमनचारी, प्रदेश भनिामती सेवाका स्थायी 
कमनचारी, समायोिन ऐन बमोजिम स्थानीय सेवामा समायोिन िएका तथा 
यो ऐन प्रारम्ि िएपभछ सङ घीय भनिामती सेवा, प्रदेश भनिामती सेवा वा 
िनुसकैु स्थानीय तहको स्थानीय सेवामा स्थायी भनयजुि िई सेवामा बहाल 
रहेका कमनचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । 

(2) स्थानीय सेवाको नवौँ तहको पदको लाभग हनुे खलुा प्रभतयोभगतामा पैंतालीस 
वषन उमेर ननाघेको व्यजि उम्मेदवार हनु सक्नेछ । 

(3) स्थानीय तहको स्वीकृत स्थायी दरबन्दी मध्ये पदपूभतन गनुनपने ररि 
दरबन्दीमा यो ऐन प्रारम्ि हुँदाका बखतसम्म अस्थायी सेवामा अववभछन्न 
रूपमा कायनरत रहेका र न्यूनतम शैजिक योग्यता हाभसल गरेका 
कमनचारीलाई यो ऐन प्रारम्ि िएपभछ प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत 
पवहलो वावषनक कायन ताभलका बमोजिम सञ्चालन हनु े खलुा भबज्ञापनको 
परीिामा एक पटकको लाभग सामेल हनु उमेरको हदम्याद लाग्ने छैन । 
उि परीिामा सहिागी निएमा वा असफल िएमा त्यस्तो कमनचारी स्वत: 
अवकाश हनुछे ।  

(घ) तोवकए बमोजिमको न्यूनतम शैजिक योग्यता हाभसल नगरेको, 

(ङ) िववष्यमा िनुसकैु सरकारी सेवाको भनभमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बखानस्त 

गररएको, 

(च) गैर नेपाली नागररक, 

(छ) नैभतक पतन देजखने फौिदारी अभियोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएको, 

(ि) ववदेशी मलुकुको स्थायी आवासीय अनमुभत प्राप्त गरेको । 

१९. अस्थायी भनयजुि सम्बन्धी व्यवस्था: (1) प्रदेश लोक सेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको 
परीिामा स्थायी भनयजुिका लाभग भसफाररस निएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट अस्थायी भनयजुि 
गने प्रयोिनको लाभग छुटै्ट योग्यताक्रम अनसुारको सूची प्रकाशन गनेछ । 

(2) स्थानीय सेवाको कुनै ररि पदमा वा स्थानीय तहबाट दफा ५ बमोजिम स्वीकृत 
अस्थायी दरबन्दीमा अस्थायी रूपमा कमनचारी भनयजुि गनुन पने िएमा सम्बजन्धत स्थानीय तहले 
प्रदेश लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउन ुपनेछ । 
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(3) उपदफा (2) बमोजिम लेखी आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले योग्यताक्रमको 
सूचीमा रहेका व्यजिलाई सम्बजन्धत स्थानीय तहको मागको आधारमा अस्थायी भनयजुि गनन 
नाम भसफाररस गरी पठाउने छ । 

(4) उपदफा (3) बमोजिम भसफाररस िएका व्यजिलाई सो पदमा स्थायी पदपूभतन िई 
नआएसम्मको लाभग सम्बजन्धत स्थानीय तहले अस्थायी भनयजुि गनेछ । 

(5) उपदफा (4) बमोजिम अस्थायी भनयजुि गरेको िानकारी सम्बजन्धत स्थानीय 
तहले त्यस्तो भनयजुि गरेको भमभतले सात ददनभित्र मन्त्रालयलाई ददन ुपनेछ । 

(6) यस दफा ववपरीत कसैले अस्थायी भनयजुि गरेमा त्यसरी भनयजुि गररएको व्यजिले 
खाइपाइ आएको तलब, ित्ता र अन्य सवुवधा बापतको रकम भनयिु गने कमनचारी वा 
पदाभधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनछे । 

२०. पदाभधकार र जिम्मेवारी: (१) देहायको अवस्थामा कमनचारीको आफ्नो पद माभथको पदाभधकार 
कायम रहनछे:- 

(क) आफ्नो पदमा कामकाि गरी रहँदासम्म, 
(ख) अको पदमा सरुवा िई कायनिार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म, 
(ग) भबदामा रहेको अवभधिर, 
(घ) भनलम्बनमा रहेको अवभधिर, 
(ङ) अको पदमा कायम मकुायम िई काम गरेको अवभधिर, 
(च) कािमा खवटएको अवभधिर । 

(२) देहायको अवस्थामा बाहेक कुनै कमनचारीलाई जिम्मेवारी नददई तीस ददनिन्दा 
बढी अवभधसम्म राख्न सवकन ेछैन:- 

(क) लामो भबदामा रहेकोमा, 
(ख) भनलम्बन िएकोमा, 
(ग) सेवा समूह अनसुारको पद वा दरबन्दी निई फाजिलमा परेकोमा । 

(३) उपदफा (२) ववपरीत कुनै कमनचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नददई राखेमा जिम्मेवारी 
ददई काममा लगाउन ुपने दावयत्व िएको पदाभधकारीलाई वविागीय कारबाही हनुेछ । 

२१. भनरोभगताको प्रमाणपत्र पेश गनुन पने: (1) स्थानीय सेवामा भनयजुिको लाभग भसफाररस िएको 
अनसूुची-६ बमोजिमको ढाँचामा भनरोभगताको प्रमाणपत्र पेश नगरी भनिलाई स्थानीय सेवाको 
पदमा भनयजुि गररने छैन । 
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(2) भनरोभगताको प्रमाणपत्र नपेाल सरकार वा प्रदेश सरकारिारा स्वीकृत जचवकत्सकबाट 
प्राप्त िएको हनु ुपनेछ । 

२२. शपथग्रहण: स्थानीय सेवामा पवहलो पटक भनयजुि िएको कमनचारीले आफ्नो कायनिार सम्हाल्न ु
अजघ अनसूुची -७ बमोजिमको ढाँचामा शपथग्रहण गनुन पनेछ । 

२३. परीिणकाल: (१) स्थानीय सेवाको पदमा भनयजुि गदान परुुष कमनचारीको हकमा एक वषन र 
मवहला कमनचारीको हकमा ६ मवहना परीिणकालमा रहने गरी गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परीिणकालमा भनिको काम सन्तोषिनक निएमा वा 
यस ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयमावली ववपरीतको कुनै काम गरेमा भनिको भनयजुि 
अजततयारवालाले बदर गनन सक्नेछ ।  

(३) परीिणकालमा भनयजुि बदर नगररएका कमनचारीको भनयजुि परीिणकाल समाप्त 
िएपभछ स्वतः सदर िएको माभननेछ । 

तर सङ्ख घीय भनिामती सेवा, प्रदेश भनिामती सेवा र स्थानीय सेवाको कुनै पदमा स्थायी 
भनयजुि िई परीिण काल ििुान गररसके पश्चात सेवालाई अववभछन्न राखी अको पदमा स्थायी 
भनयजुि िई रमाना भलई आएमा त्यस्तो कमनचारीलाई पनु: परीिण कालमा राजखने छैन । 

२४. स्थानीय कमनचारीको अभिलेखः (1) स्थानीय सेवाका कमनचारीको अभिलेख प्रदेश वकताबखानाले 
राख्नछे । 

(2) कमनचारीले आफू भनयिु िएको एक मवहनाभित्र अनसूुची-८ बमोजिमको वैयजिक 
वववरण (भसटरोल) फाराम िरी कायानलयबाट प्रमाजणत गरी प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ु
पनेछ। 

(3) राविय वकताबखानामा अभिलेख दतान रहेका कमनचारीको सम्बन्धमा प्रदेश 
वकताबखानाले आवश्यक व्यवस्थापन गनेछ । 

(४) समायोिन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोिन िई भसटरोल प्राप्त हनु नसकेका 
कमनचारीले यो ऐन प्रारम्ि िएपभछ प्रदेश वकताबखानाबाट उपदफा (२) बमोजिमको भसटरोल 
फाराम िरी सङे्कत नम्बर प्राप्त गनुन पनेछ ।  

पररच्छेद-४ 

प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत सम्बन्धी व्यवस्था 

२५. प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको 
पद प्रदेश भनिामती सेवाको पद हनुेछ । 
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(2) मन्त्रालयले प्रदेश भनिामती सेवाको प्रशासन सेवाको कमनचारीलाई प्रमखु 
प्रशासकीय अभधकृतको पदमा खटाउनेछ ।  

(३) प्रदेशभित्रको सम्बजन्धत स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत पदको कमनचारी 
प्रदेश सेवाबाट पूभतन निएसम्म प्रदेश सरकारको अनरुोधमा नेपाल सरकारले सङ घीय भनिामती 
सेवाको सम्बजन्धत सेवा समूहको पदको कमनचारीलाई प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको रूपमा 
कामकाि गनन खटाउन सक्नेछ । 

(४) मन्त्रालयले प्रदेश भनिामती सेवाको कमनचारीबाट स्थानीय तहमा प्रमखु प्रशासकीय 
अभधकृत खटाउन कमनचारी उपलब्ध निएसम्मको लाभग अको स्थानीय तहको सोही सरहको 
अभधकृत कमनचारीलाई खटाइएको स्थानीय तहबाटै तलब ित्ता खान ेगरी प्रमखु प्रशासकीय 
अभधकृतको रूपमा तोक्न सक्नेछ ।  

(५) मन्त्रालयले प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको पदमा खटाउँदा "क" वगनको िौगोभलक 
िेत्रमा न्यूनतम एक वषन तथा "ख", "ग" र "घ" वगनको िौगोभलक िेत्रमा न्यूनतम दईु वषन 
अवभध तोकी खटाइन ेछ । 

(६) प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको पदमा कमनचारी खटाउने वा तोक्ने सम्बन्धमा प्रदेश 
सरकारले मापदण्ड बनाई कायानन्वयन गनेछ । 

२६. भनभमत्त िई काम गने: (1) प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको पद ररि रहेमा वा भनि कायानलयमा 
अनपुजस्थत िएमा सम्बजन्धत स्थानीय तहमा कायनरत वररष्ठतम ्अभधकृत कमनचारीले भनभमत्त 
प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको रूपमा काम गनेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोजिमको भनभमत्त प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतलाई आभथनक 
बाहेकको अन्य दैभनक प्रशासभनक कायन गने अभधकार हनुछे ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन भनभमत्त प्रमखु प्रशासकीय 
अभधकृतले आभथनक अभधकारको प्रयोग गनुन पने अवस्था िएमा मन्त्रालयमा लेखी पठाउन ुपनेछ। 

२७. प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको काम, कतनव्य र अभधकारः प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको काम, 
कतनव्य र अभधकार देहाय बमोजिम हनुेछ:- 

(क) आफ्नो स्थानीय तहको प्रशासभनक प्रमखुको रूपमा कायन गने गराउने, 
(ख) सिा र कायनपाभलकाको सजचवको रूपमा कायन गने, 
(ग) सिा र कायनपाभलकाको भनणनय कायानन्वयन गने गराउने, 
(घ) अध्यि वा प्रमखुको भनदेशनमा वावषनक कायनक्रम तथा बिेट तिुनमा, कायानन्वयन र 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने गराउने, 
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(ङ) कोष तथा आभथनक कारोबारको वहसाब तथा अभिलेख दरुुस्त रात न लगाउने, लेखा 
परीिण गराउने तथा बेरुि ुफछयौट गने गराउने, 

(च) आयोिनाहरूको फरफारकका लाभग प्रभतवेदन तयार गरी कायनपाभलकाको बैठकमा 
पेश गने, 

(छ) आफ्नो स्थानीय तहको चलअचल सम्पजत्तको संरिण गने, लगत रात ने तथा 
अद्यावभधक गने गराउने, 

(ि) आफ्नो कायानलयको कामलाई स्वच्छ, भनष्पि र पारदशी बनाई सेवा प्रवाहलाई 
सरल, सहि र प्रिावकारी बनाउने, 

(झ) आफ्नो कायानलयमा व्यवजस्थत र भनयभमत आन्तररक भनयन्त्रण प्रणाली कायम गने, 
(ञ) कायानलयमा वढलाससु्ती, अभनयभमतता, अनशुासनहीनता र लापरबाही हनु नददने, 
(ट) सेवा प्रवाहको लाभग आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था भमलाउने, 
(ठ) सेवा प्रवाहमा भनरन्तर सधुार, सिृनशीलता र नवप्रवतननको पहल र प्रोत्साहन गने, 

(ड) अध्यि वा प्रमखुको भनदेशनमा कायनपाभलका तथा सिाको बैठक बोलाउन ेर बैठक 
सम्बन्धी आवश्यक कायन गने गराउने, 

(ढ) कायनपाभलकाको भनणनय प्रमाजणत गने, सिा र कायनपाभलकाको भनणनयको अभिलेख 
सरुजित राख्न,े 

(ण) न्यावयक सभमभतबाट िएको भमलापत्र तथा भनणनय सम्बन्धी भमभसल संरिण गने 
गराउने, 

(त) आफ्नो स्थानीय तहको प्रशासकीय तथा आभथनक भनयन्त्रण गने, 
(थ) सावनिभनक खररद योिना तयार गरी खररद सम्बन्धी कायन गने गराउने, 
(द) आवश्यकता अनसुार यो ऐन वा प्रचभलत कानून बमोजिम आफैँ ले सम्पादन गनुन पने 

काम बाहेक अन्य काम मातहतको कमनचारीलाई प्रत्यायोिन गने गराउने, 
(ध) सिा वा कायनपाभलकाले वा प्रदेश सरकारले तोकेको अन्य कायन गने गराउने । 

पररच्छेद-५ 

सरुवा, तह ववृि तथा बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था 

२८. अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) स्थानीय तहमा कम्तीमा दईु वषन सेवा गरेका 
कमनचारीलाई प्रदेशभित्रका कुनै स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुवा गनन सक्नछे । 

(2) उपदफा (1) बमोजिम सरुवा गदान एकपटकमा सम्बजन्धत स्थानीय तहको 
दरबन्दीको सत्तरी प्रभतशत कमनचारी कायम राखी सरुवा गनुन पनेछ । 

(३) एक पटक सरुवा िएको कमनचारीलाई अको दईु वषनसम्म सरुवा गररने छैन । 
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(४) सरुवा िएको कमनचारीलाई हाजिर गराउन ुअजततयारवालाको कतनव्य हनुछे । 

(५) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा गररने सरुवा सम्बन्धी अन्य मापदण्ड 
मन्त्रालयले भनधानरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

(६) उपदफा (1) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन कमनचारीलाई स्थानीय तहमा 
राखी राख्न उपयिु निएमा मन्त्रालयले िनुसकैु बखत सरुवा गनन सक्नेछ । 

(७) यस दफा बमोजिम सरुवा गदान अभनवायन अवकाश हनु दईु वषन िन्दा कम अवभध 
रहेको कमनचारीको सामान्यतया सरुवा गररने छैन । 

(८) स्थानीय तहको कमनचारीको सरुवा पत्र, सरुवाको वववरणको ढाँचा तथा रमानाको 
ढाँचा क्रमशः अनसूुची -९, अनसूुची -१० र अनसूुची -११ मा उल्लेख िए बमोजिम र सरुवाको 
वववरण राख्न ेभनकाय र ढाँचा तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  

२९. समायोिन िएका कमनचारीको ज्येष्ठताको गणना: (१) समायोिन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा 
समायोिन िएका कमनचारीको ज्येष्ठता समायोिन हनु ुपूवनको साभबकको सेवा समूहको तहको 
पदमा स्थायी भनयजुि पाएको भमभतबाट कायम हनु ेगरी गणना गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ज्येष्ठता कायम गनन नसवकएमा भसफाररसको योग्यताक्रम, 
सम्बजन्धत सेवा समूहको पदमा स्थायी सेवा गरेको अवभध उमेरलाई क्रमश: आधार भलई 
छुट् याउन ुपनेछ । 

३०. तह ववृि सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) तह वृवि हनुे पद िन्दा एक तह मभुनको पदमा पाँच वषनको 
सेवा अवभध पूरा िएका, पभछल्लो पाँच वषनको कायनसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसत पन्चानब्न ेप्रभतशत 
अङ्क प्राप्त गरेका र देहाय बमोजिमको न्यूनतम शैजिक योग्यता हाभसल गरेका स्थानीय सेवाका 
कमनचारीलाई देहाय बमोजिम सम्बजन्धत सेवा, समूह वा उपसमूह भित्र तह वृवि गररनछेः- 

क्र.सं. 
हालको 
तह 

तह ववृि 
हनु ेतह 

न्यूनतम शैजिक योग्यता 
स्वास््य सेवा बाहेकका अन्य 

स्थानीय सेवा 
स्थानीय स्वास््य सेवा 

१. पाँचौं छैठौं सेवा समूहसँग सम्बजन्धत 
ववषयमा कम्तीमा प्रवीणता 
प्रमाण पत्र तह वा किा १२ 
उत्तीणन  

सङ घीय स्वास््य सेवा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको न्यूनतम 
शैजिक योग्यता 

२. सातौं आठौं सेवा समूहसँग सम्बजन्धत 
ववषयमा कम्तीमा स्नातक तह 
उत्तीणन 

सङ घीय स्वास््य सेवा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको न्यूनतम 
शैजिक योग्यता 
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३. नवौं दशौं सेवा समूहसँग सम्बजन्धत 
ववषयमा कम्तीमा स्नातक तह 
उत्तीणन 

सङ घीय स्वास््य सेवा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको न्यूनतम 
शैजिक योग्यता 

(२) तह वृवि गदान प्रत्येक वषनको श्रावण एक गते र माघको एक गते देजख लाग ुहनुे 
गरी गनुन पनेछ । 

(३) तह वृविको लाभग सेवा अवभध गणना गदान समायोिन हनु ुपूवन कायम रहेको सेवा 
समूहको सम्बजन्धत समान शे्रणी वा तहमा कायम रहेको अवभध समेत गणना हनुेछ । 

(4) तह वृवि हुदँा त्यस्तो पद स्वतः माभथल्लो तहको पदमा कायम हनुेछ र त्यसरी 
तह वृवि िएको कमनचारी िनुसकैु कारणले सो पदमा नरहेमा त्यस्तो पद साभबककै तहमा 
कायम रहनछे ।  

(5) उपदफा (१) बमोजिम तह वृवि गदान कमनचारीले खाइपाइ आएको तलब िन्दा 
घटी हनुे िएमा खाइपाइ आएको तलब िन्दा घटी नहनु ेगरी ग्रडे भमलान गररनछे । 

(6) तह वृवि हनु ेपदमा तह वृवि गदान प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतले गनेछ । यसरी 
गररएको तह ववृिको िानकारी भनणनय िएको भमभतले पन्र ददनभित्र प्रदेश वकताबखाना, मन्त्रालय 
र प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई ददन ुपनेछ ।   

३१. बढुवाको लाभग न्यूनतम सेवा अवभध र शैजिक योग्यता: (१) बढुवा हनुे पद िन्दा सम्बजन्धत 
सेवा, समूह वा उपसमूहको तल्लो पदमा देहाय बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवभध, कायनसम्पादन 
मूल्याङ्कन बापतको अङ्क र शैजिक योग्यता पगेुको कमनचारी स्थानीय सेवाका देहायका तह र 
पदमा कायनिमता तथा ज्येष्ठता र कायनसम्पादन मूल्याङ्कनिारा हनुे बढुवाको लाभग सम्िाव्य 
उम्मेदवार हनु सक्ने्नछन:्- 

बढुवा हनु ेपद 
बढुवा हनु लाग्न े

सेवा अवभध 

न्यूनतम शैजिक योग्यता 
कायनसम्पादन 
मूल्याङ्कन अङ्क 

स्वास््य सेवा बाहेकका 
अन्य स्थानीय सेवा 

स्थानीय स्वास््य सेवा 

अभधकृत 
एघारौं 

अभधकृत दशौं 
तहमा कम्तीमा 
पाँच वषन सेवा 
अवभध पूरा गरेको 

सेवा समूहसँग 
सम्बजन्धत ववषयमा 
कम्तीमा स्नातकोत्तर 
तह उत्तीणन 

सङ घीय स्वास््य 
सेवा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 
न्यूनतम शैजिक 
योग्यता 

पभछल्लो पाँच 
वषनको औसत 
न्यूनतम पन्चानब्बे 
प्रभतशत 

अभधकृत नवौं अभधकृत आठौं 
तहमा कम्तीमा 

सेवा समूहसँग 
सम्बजन्धत ववषयमा 

सङ घीय स्वास््य 
सेवा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 

पभछल्लो पाँच 
वषनको औसत 
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पाँच वषन सेवा 
अवभध पूरा गरेको 

कम्तीमा स्नातक तह 
उत्तीणन 

न्यूनतम शैजिक 
योग्यता 

न्यूनतम पन्चानब्बे 
प्रभतशत 

अभधकृत सातौं अभधकृत छैठौं 
तहमा कम्तीमा 
पाँच वषन सेवा 
अवभध पूरा गरेको 

सेवा समूहसँग 
सम्बजन्धत ववषयमा 
कम्तीमा स्नातक तह 
उत्तीणन 

सङ घीय स्वास््य 
सेवा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 
न्यूनतम शैजिक 
योग्यता 

पभछल्लो पाँच 
वषनको औसत 
न्यूनतम पन्चानब्बे 
प्रभतशत 

(२) यस दफाको प्रयोिनको लाभग समायोिन ऐन बमोजिम सङ घीय भनिामती सेवा, 
नेपाल स्वास््य सेवा र साभबकको स्थानीय भनकायबाट स्थानीय तहको सेवामा समायोिन िई 
आएका कमनचारीको हकमा उपदफा (१) बमोजिम बढुवाका लाभग सेवा अवभध गणना गदान 
भनिको यस ऐन बमोजिम तह वृवि िएको वा निएको दवैु अवस्थामा समायोिन हनु ुपूवनको 
सेवा अवभध समेत िोडी गणना गररनेछ । 

(५) यस दफाको प्रयोिनको लाभग स्थानीय सेवामा समायोिन िई आएका कमनचारीको 
हकमा उपदफा (१) बमोजिम बढुवाका लाभग सेवा अवभध गणना गदान देहाय बमोजिम गणना 
गररनेछ । 

(क) अभधकृत एघारौं तहको लाभग अभधकृत दशौं, नवौं र समायोिन पूवनको 
रा.प.दितीय शे्रणीको सेवा अवभध गरी कम्तीमा पाँच वषन सेवा अवभध पूरा 
गरेको। 

(ख) अभधकृत नवौं तहको लाभग अभधकृत आठौं, सातौं र समायोिन पूवनको 
रा.प.ततृीय शे्रणीको सेवा अवभध गरी कम्तीमा पाँच वषन सेवा अवभध पूरा 
गरेको । 

(ग) अभधकृत सातौं तहको लाभग अभधकृत छैठौं, सहायक पाँचौं र समायोिन 
पूवनको रा.प.अनं.प्रथम शे्रणीको सेवा अवभध गरी कम्तीमा पाँच वषन सेवा 
अवभध पूरा गरेको ।  

(६) यस ऐन बमोजिम सातौं, नवौं र एघारौं तहको पदमा बढुवा गदान प्रदेशभित्र रहेका 
स्थानीय तहको ररि दरबन्दीलाई आधार मानी बढुवा गररनेछ । 

(७) स्थानीय तहको प्रशासन सेवा र जशिा सेवाको नवौं तह वा सोिन्दा माभथल्लो 
तहको पदमा बढुवा गने प्रयोिनको लाभग त्यस्ता सेवा तथा त्यस अन्तगनतका समूह वा 
उपसमूहको पदलाई एकै क्लष्टर कायम गरी प्रशासन सेवा र जशिा सेवा तथा त्यस अन्तगनतका 
समूह वा उपसमूहको आठौं तहको पदमा कायनरत कमनचारी यस ऐन बमोजिम बढुवाको लाभग 
सम्िाव्य उम्मेदवार हनुे छन ्। 
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(८) यस दफा बमोजिम कमनचारीको बढुवा गने प्रयोिनको लाभग सम्बजन्धत सेवा 
समूहमा कायम गदान स्थानीय तहमा समायोिन िई समायोिन ऐनको म्यादभित्र हाजिर िएका 
कमनचारीलाई समायोिनको भनणनय भमभतको आधारमा बढुवा गररनेछ । 

तर समायोिन ऐनको म्यादभित्र हाजिर निएका एवम ्सङ्ख घ, प्रदेश वा अन्य स्थानीय 
तहबाट समायोिन संशोधन िई हाजिर हनु आएका कमनचारी स्थानीय सेवामा दईु वषन सेवा 
अवभध पूरा नगरी बढुवाको लाभग सम्िाव्य उम्मेदवार हनुे छैनन ्। 

(९) उपदफा (१) बमोजिम बढुवा हनुे अभधकृत एघारौं, नवौं र सातौं तहको पदमा 
अभधकृत दशौं, आठौं र छैठौं तहको उम्मेदवार निएमा क्रमशः एक तह मभुनको पदमा कायनरत 
कमनचारी सोही उपदफाको योग्यताको अधीनमा रही बढुवाको लाभग सम्िाव्य उम्मेदवार हनु 
सक्नेछ । 

३२. कमनचारी बढुवाको योग्यता सम्बन्धी ववशषे व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा 
लेजखएको िएतापभन एउटै तहको पदमा कम्तीमा पन्र वषनसम्म बहाल रही रहेका दशौं तह वा 
सोिन्दा मभुनका कमनचारीको दफा ७९ बमोजिम अवकाश हनु एक मवहना बाँकी िएमा भनिलाई 
एक तह माभथको पदमा बढुवा गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम बढुवा गननको लाभग स्वत: ववशषे पद भसिनना हनुछे र 
त्यस्तो कमनचारी सेवाबाट अवकाश िएपभछ सो पद स्वत: खारेि हनुेछ । 

३३. बढुवाको लाभग सम्िाव्य उम्मेदवार हनु नपाउन ेवा तह ववृि रोक्का हनु:े यस ऐनमा अन्यत्र 
िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन स्थानीय तहको कमनचारी देहायको अवस्थामा देहायको 
अवभधिर बढुवाको लाभग सम्िाव्य उम्मेदवार हनु पाउन ेछैन र उि अवभधिर भनिको तह 
वृवि समेत रोक्का गररनेछ:- 

(क) भनलम्बन िएकोमा भनलम्बन िएको अवभधिर, 

(ख) बढुवा रोक्का िएकोमा बढुवा रोक्का िएको अवभधिर, 

(ग) तलब वृवि रोक्का िएकोमा तलब वृवि रोक्का िएको अवभधिर, 

(घ) दफा ३६ बमोजिम सेवा वा समूह पररवतनन गरेको कमनचारी िए त्यसरी सेवा वा 
समूह पररवतनन िएको भमभतले तीन वषनको अवभधिर, 

(ङ) स्थानीय स्वास््य सेवाको कमनचारीको हकमा प्रचभलत कानून बमोजिम गठन िएको 
स्वास््य सम्बन्धी व्यावसावयक पररषद् मा नाम दतान भनलम्बन िएको िए त्यस्तो 
भनलम्बनको अवभधिर। 

३४. बढुवा सभमभतः (१) स्थानीय सेवाको पदमा बढुवाको भसफाररस गनन देहाय बमोजिमको बढुवा 
सभमभत रहनेछः- 
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(क) एघारौ तहको पदको लाभग  

(1) प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यि  -अध्यि 

(2) प्रमखु सजचव  -सदस्य 

(3) प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यिबाट  

मनोनीत सम्बजन्धत ववषयको ववशषेज्ञ  -सदस्य 

(4) मन्त्रालयको कानून सजचव  -सदस्य 

(5) मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा हेने सजचव  -सदस्य-सजचव 

(ख) नवौं र सातौं तहका पदको लाभग 

(1) प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यि वा भनिले 

तोकेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्य  -अध्यि 

(2) सेवा सञ्चालन गने प्रदेश मन्त्रालयका सजचव  -सदस्य 

(3) प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यिबाट  

मनोनीत सम्बजन्धत ववषयको ववशषेज्ञ  -सदस्य 

(4) मन्त्रालयको कानून सजचव  -सदस्य 

(5) मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा हेने सजचव  -सदस्य-सजचव 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको बढुवा सभमभतको सजचवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । 

(3) बढुवा सभमभतले उपदफा (1) बमोजिम बढुवा भसफाररस गनन अपनाउन ु पने 
कायनववभध सभमभत आफैं ले भनधानरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

(4) बढुवा सभमभतले बढुवा नामावली प्रकाशन गदान बढुवाको लाभग आवेदन फाराम 
िरेका सम्िाव्य उम्मेदवारहरूले पाएको कुल अङ्क समेत प्रकाशन गनुन पनेछ ।  

(5) बढुवा सभमभतले आवेदन फाराम बझुाउने अजन्तम भमभतले तीन मवहनाभित्र बढुवाको 
नभतिा प्रकाशन गनुन पनेछ । 

(6) यो ऐन प्रारम्ि हनु िन्दा अजघनै लोक सेवा आयोग वा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट 
चौथौ, पाचौं र छैठौं तहका पदहरूमा बढुवाका लाभग प्रभतशत भनधानरण िइसकेका 
उम्मेदवारहरूको बढुवाको लाभग उपदफा (1) को खण्ड (ख) बमोजिमको सभमभतले बढुवाको 
कायन सम्पन्न गनन सक्नछे ।  

३५. बढुवाको उिरुीः (१) दफा ३४ बमोजिमको सभमभतले गरेको बढुवामा जचत्त नबझु्ने कमनचारीले 
त्यस्तो बढुवा भसफाररस गरेको भमभतले एक्काइस ददनभित्र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा उिरुी ददन 
सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (1) बमोजिम पनन आएको उिरुी झटुा ठहररएमा उिरुी पभछ हनुे बढुवा 
त्यस्तो उिरुीकतानको दईु अङ्क घटाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उिरुीमा उिरुी गने म्याद नाघेको भमभतले साठी 
ददनभित्र उिरुीको टुङ्गो लगाउन ुपनेछ । 

(४) बढुवाको उिरुी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश लोक सेवा आयोगले भनधानरण गरे 
बमोजिम हनुेछ । 

३६. सेवा, समूह वा उपसमूह पररवतनन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै 
पद लगातार दईु वषनसम्म पूभतन हनु नसकी अन्य सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा पररवतनन 
गरी पूभतन गनुन पने िएमा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखी आएमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले सम्बजन्धत सेवा, 
समूह वा उपसमूह र पदको लाभग भनधानरण गररएको न्यूनतम शैजिक योग्यता िएका समान 
तहको पदमा बहाल रहेका कमनचारीहरू प्रभतस्पधानत्मक परीिामा सहिागी हनु सक्ने गरी 
ववज्ञापन प्रकाशन गनेछ। यसरी हनुे प्रभतस्पधानत्मक परीिाको माध्यमबाट छनौट िएका 
कमनचारीलाई सम्बजन्धत स्थानीय तहको गाउँ कायनपाभलका वा नगर कायनपाभलकाले सेवा, समूह 
वा उपसमूह पररवतनन गनेछ। 

(३) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन गाउँ कायनपाभलका वा नगर 
कायनपाभलकाले स्थानीय स्वास््य सेवामा बहाल रहेको कुनै कमनचारीलाई ववशषे योग्यता हाभसल 
गनन अध्ययनमा पठाएकोमा त्यस्तो कमनचारी अध्ययन पूरा गरी सेवामा हाजिर िएपभछ प्रदेश 
लोक सेवा आयोगको परामशनमा भनिको ववशेष योग्यतासँग सम्बजन्धत सेवाको अन्य समूह वा 
उपसमूहमा तोवकए बमोजिम पररवतनन गनन सक्नछे ।  

(4) यस दफामा व्यवस्था िए बमोजिम बाहेक स्थानीय सेवाका कमनचारीको सेवा, 
समूह वा उपसमूह पररवतनन हनुे छैन । 

३७. िौगोभलक िते्रको वगीकरण: स्थानीय तहमा रहन ेदरबन्दी, सरुवा तथा िौगोभलक िेत्रमा सेवा 
गरे बापतको अङ्क प्रदान गने  प्रयोिनको लाभग प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको िौगोभलक िेत्रको 
वगीकरण अनसूुची-१२ मा उल्लेख िए बमोजिम हनुेछ । 

३८. प्रदेश सरकारले कािमा खटाउन सक्नःे स्थानीय तहले कमनचारीको अिाव िएको िनी भनजश्चत 
उद्देश्य वा अवभधको लाभग कुनै कमनचारी माग गरेमा प्रदेश सरकारले सोही प्रयोिनको लाभग 
स्थानीय तहबाटै तलब ित्ता खाने गरी प्रदेश भनिामती सेवाको सम्बजन्धत सेवा समूहको 
कमनचारीलाई कािमा खटाउन सक्नेछ । 
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३९. सरुवा एवम ्काि खटाउन ेअभधकार: (१) स्थानीय सेवाका कमनचारीलाई आफ्नो स्थानीय तहभित्र 
सरुवा गने अभधकार सम्बजन्धत स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड बमोजिम अजततयारवालालाई 
हनुेछ। 

(२) स्थानीय सेवाका कमनचारीलाई कुनै कारणले कािमा खटाउन परेमा प्रमखु 
प्रशासकीय अभधकृतले बढीमा तीन मवहनाको लाभग सोही पद िएको मातहतको कायानलयमा 
खटाउन सक्नछे। 

तर कुनै भनकाय वा आयोिनाका लाभग स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काि खटाउँदा 
बढीमा एक आभथनक वषनका लाभग खटाउन सवकनेछ । 

४०. तह ववृि वा बढुवा भनयजुि रोक्का राजखन:े (१) तह वृवि वा बढुवा िई तह ववृि वा बढुवाको 
भनयजुि भलन नपाउँदै भनलम्बनमा परेका कमनचारीको तह वृवि वा बढुवा भनयजुि रोक्का राजखनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजिम भनयजुि रोक्का िएको कुनै कमनचारीको भनलम्बन फुकुवा 
िएमा वा भनलम्बनको अवभध समाप्त िएपभछ भनिलाई तह वृवि वा बढुवा िएको भमभत देजख 
ज्येष्ठता कायम हनु ेगरी तह वृवि वा बढुवा भनयजुि ददइनेछ । 

४१. कायनिमताको आधारमा हनु ेबढुवाको आधारः (१) बढुवा सभमभतले कमनचारीलाई कायनिमता 
बापत पाएको कुल अङ्कको आधारमा बढुवाको लाभग भसफाररस गनेछ ।  

(२) कमनचारीको कायनिमताको मूल्याङ्कन गदान देहाय बमोजिम बढीमा एकसय अङ्क 
ददइनेछः–  

(क) कायनसम्पादन मूल्याङ्कन बापत – चालीस अङ्क 

(ख) ज्येष्ठता बापत  –तीस अङ्क 

(ग) िौगोभलक िेत्रमा काम गरे बापत –सोह्र अङ्क  

(घ) शैजिक योग्यता बापत  – बाह्र अङ्क 
(ङ) ताभलम बापत  – दईु अङ्क  

(३) सम्िाव्य उम्मेदवारको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन बापत अङ्क गणना गदान असार 
मसान्तसम्मको वहसाबले र अन्य अङ्कको गणना गदान बढुवाको दरखास्त ददने अजन्तम म्यादसम्म 
हाभसल गरेको अङ्क गणना गररनेछ ।  

(4) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन समायोिन ऐन बमोजिम सरकारी 
वा अन्य सेवाका कमनचारीको समायोिन हनु ुिन्दा पवहले यस दफा बमोजिम ददइने पूणानङ्क 
फरक परेमा वा हाल प्रदान गने अङ्क िन्दा कम वा बढी हनुे रहेछ िन ेत्यस्तो पूणानङ्कलाई 
एकसय प्रभतशत मानी यस दफा बमोजिम अङ्क गणना गररनेछ । 
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४२. कायनसम्पादनको मूल्याङ्कनः (१) कमनचारीको कायनसम्पादनको मूल्याङ्कन गदान देहायको 
मूल्याङ्कनकतानले अनसूुची-१३ बमोजिमको ढाँचाको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम िरी देहायको 
पदाभधकारीले मूल्याङ्कन गनुन पनेछ:- 

क्र.सं. कमनचारी 
मूल्याङ्कनकतान 

सपुररवेिक पनुरावलोकनकतान 
1. सहायक तहको कमनचारीको 

लाभग 
कम्तीमा सातौं तहको 
अभधकृत कमनचारी 

एक तह माभथको अभधकृत 
कमनचारी 

2. अभधकृतस्तर छैठौं वा 
सोिन्दा माभथको 
कमनचारीको लाभग 

एक तह माभथको 
अभधकृत कमनचारी  

प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत 

द्रष्टव्य: एक तह माभथको अभधकृत कमनचारी उपलब्ध हनु नसकेमा प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतले 
 सपुररवेिक वा पनुरावलोकनकतान वा दवैुको हैभसयतले मूल्याङ्कन गनेछ ।  

(२) कमनचारीको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन बापत ददइन ेकुल चालीस अङ्कको वविािन 
देहाय बमोजिम हनुेछः- 

(क) सपुररवेिकले ददन सक्ने अभधकतम   -पच्चीस अङ्क 

(ख) पनुरावलोकनकतानले ददन सक्ने अभधकतम  -दश अङ्क 

(ग) पनुरावलोकन सभमभतले ददन सक्ने अभधकतम  -पाँच अङ्क 

(३) सपुररवेिक, पनुरावलोकनकतानले कमनचारीको कायनसम्पादन बापत अङ्क ददँदा यस 
दफा र कायनसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उजल्लजखत आधार अनरुूप ददन ुपनेछ ।  

(४) कमनचारीको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन वावषनक रूपमा गररनेछ ।  

(५) कायनसम्पादन मूल्याङ्कन गने प्रत्येक भनकायले आफूले मूल्याङ्कन गरेको फाराम पेस 
गनुन पने भनकायमा पठाएको नामावली सवहतको सूचना सात ददनभित्र आफ्नो कायानलयको सूचना 
पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशन गनुन पनेछ ।  

(६) प्रत्येक कमनचारीले प्रत्येक आभथनक वषनको साउन सात गतेभित्र आफ्नो 
कायनसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तीन प्रभत िरी सम्बजन्धत कायानलयमा दतान गनुन पनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवभधभित्र मूल्याङ्कन फाराम दतान हनु आएका 
फारामहरूलाई सपुररवेिकले साउन मसान्तभित्र मूल्याङ्कन गरी पनुरावलोकनकतान समि पेश 
गनुन पनेछ । पनुरावलोकनकतानले प्रत्येक आभथनक वषनको िदौ पन्र गतेभित्र पनुरावलोकन 
गररसक्न ुपनेछ । यसरी मूल्याङ्कन िएको फारामलाई कायानलयले एक एक प्रभत मतुयमन्त्री 
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तथा मजन्त्रपररषद्को कायानलय र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा पठाई बाँकी एक प्रभत सम्बजन्धत 
स्थानीय तहमा राख्न ुपनेछ । 

(८) कायनसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम िने समयावभधमा कुनै कमनचारी वैदेजशक ताभलम, 

गोष्ठी वा अध्ययन भ्रमण आददमा कािमा िानपुने अवस्था परेमा वा प्रसूभत भबदामा बस्न ुपरेमा 
त्यसरी िानिुन्दा वा प्रसभुत भबदामा बस्न ुिन्दा अगावै कायनसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम िरी 
सम्बजन्धत कायानलयमा दतान गराउन ुपनेछ । त्यसरी दतान िएको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन 
फारामलाई भनधानररत समयमै दतान िएको मानी मूल्याङ्कन गनुन पनेछ ।  

(९) कमनचारीले समयमा नै िरी दतान गरेको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तोवकएको 
अवभधभित्र मूल्याङ्कन नगने पदाभधकारीलाई वविागीय कारबाही गररनेछ ।  

(१०) प्रत्येक वषन कायनसम्पादन मूल्याङ्कन िईसकेपभछ सम्बजन्धत कमनचारीले त्यस वषन 
प्राप्त गरेको कायनसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्क भनिले भनवेदन ददई माग गरेमा सम्बजन्धत 
कायानलयले िानकारी ददन ुपनेछ ।  

(११) उपदफा (१०) बमोजिम िानकारी भलएपभछ सपुररवेिक र पनुरावलोकनकतानले 
गरेको मूल्याङ्कन कुनै कमनचारीलाई जचत्त नबझेुमा सोको ठोस आधार र कारणसवहत सात 
ददनभित्र प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत समि उिरुी गनन सक्नेछ । त्यसरी उिरुी गरेकोमा त्यस्तो 
अभधकारीले उिरुी उपर सम्बजन्धत सपुररवेिक र पनुरावलोकनकतानसँग परामशन गरी आवश्यक 
छानभबन गनेछ र आवश्यक देजखएमा त्यस्तो मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त अङ्क तोवकए बमोजिम 
संशोधन गनन सक्नेछ। 

तर प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत नै पनुरावलोकनकतान िएको मूल्याङ्कनमा जचत्त नबझु्नलेे 
उिरुी गदान मन्त्रालयको प्रमखु सजचव समि उिरुी गनुन पनेछ ।  

(१२) कायनसम्पादन मूल्याङ्कन बापत सपुररवेिक वा पनुरावलोकनकतानले पन्चानब्बे 
प्रभतशतिन्दा बढी वा असी प्रभतशतिन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउन ु
पनेछ र असी प्रभतशतिन्दा कम अङ्क ददएकोमा सम्बजन्धत कमनचारीलाई िानकारी गराई भनिले 
प्रभतवक्रया ददएमा सो समेत राखी प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत समि पेश गनुन पनेछ ।  

(१३) कायनसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोिनको लाभग अङ्क गणना गदान बढुवाको लाभग 
सम्िाव्य उम्मेदवार हनु िभत वषनको सेवा आवश्यक पने हो पभछल्लो त्यभत वषनको कायनसम्पादन 
मूल्याङ्कन फारामको औसतबाट वहसाब गररनेछ ।  

तर, 

(1) अध्ययन वा ताभलममा गएको वा भनलम्बन िई भनलम्बन फुकुवा िएकोमा 
अध्ययन,  ताभलम वा भनलम्बन अवभधको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन बापत त्यस्तो 
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अध्ययन वा ताभलममा िानिुन्दा वा भनलम्बन हनुिुन्दा तत्काल अजघको 
कायनसम्पादन मूल्याङ्कनमा िभत अङ्क पाएको छ सोही अनपुातमा नै अङ्क गणना 
गररनेछ ।  

(2) असाधारण भबदामा बसेको अवभधलाई कटाएर मातै्र सम्िाव्य उम्मेदवारको 
वहसाब गररनेछ र त्यस्तो भबदा अवभधको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम 
िररने छैन । असाधारण भबदामा बसेको कमनचारीको कायनसम्पादन 
मूल्याङ्कनको प्रयोिनको भनभमत्त अङ्क गणना गदान असाधारण भबदामा बसेको 
अवभध कटाई सोिन्दा अगाभड वा पछाभडका वषनहरूका बढुवाको लाभग 
आवश्यक पने अवभधको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अङ्क गणना 
गररनेछ।  

(१४) समायोिन ऐन बमोजिम अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएका 
कमनचारीको हकमा यो ऐन प्रारम्ि िए पश्चात ् यसै ऐन बमोजिम कायनसम्पादन मूल्याङ्कन 
गररनेछ।  

(१५) एघारौं तहका कमनचारीको तोवकए बमोजिम नेततृ्व मूल्याङ्कन गररनेछ । 

(१६) कमनचारीको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले समय 
समयमा तोके बमोजिम हनुछे ।  

४३. ज्येष्ठता बापतको अङ्क: कमनचारीलाई ज्येष्ठता बापतको अङ्क हाल बहाल रहेको देहायको 
बमोजिमको पदमा काम गरे बापत प्रत्येक वषनको लाभग तीन अङ्क प्रदान गररनछे:- 

तर,  

(1) ज्येष्ठता बापत अङ्क गणना गदान एक वषनिन्दा बढी चानचनु मवहना वा ददनको 
लाभग दामासाहीको वहसाबले अङ्क ददइनछे ।  

(2) यस दफाको प्रयोिनको लाभग गयल िएको वा असाधारण भबदामा बसेको 
अवभधको अङ्क ददइने छैन ।  

४४. िौगोभलक िते्रको वविािनः (१) कमनचारीलाई यस ऐन बमोजिम ववभिन्न िौगोभलक िते्रमा काम 
गरेको अनिुवको अङ्क प्रदान गदान देहायको िौगोभलक िते्रको वगीकरणको आधारमा एक वा 
एकिन्दा बढी वगनमा काम गरेको अनिुव बापत सोह्र अङ्कमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम अङ्क 
ददइनेछः–  

(क) “क” वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनको लाभग अङ्क ४.० का दरले,  

(ख) “ख” वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनको लाभग अङ्क ३.५ का दरले,  

(ग) “ग” वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनको लाभग अङ्क ३.0 का दरले, 
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(घ) “घ” वगनमा काम गरेको प्रत्येक वषनको लाभग अङ्क २.५ का दरले, 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन यो दफा प्रारम्ि हुदँाका बखत 
कुनै कमनचारीले िौगोभलक िेत्र बापत प्राप्त गररसकेको अङ्क घट्ने छैन ।  

(३) कुनै एक िौगोभलक िेत्रमा कम्तीमा दईु सय तेत्तीस ददन रुि ुहाजिर निई सो 
िौगोभलक िेत्रको अङ्क पाइने छैन । दईु सय तेत्तीस ददनिन्दा बढी अवभधको लाभग दामासाहीको 
दरले सोही िौगोभलक िेत्रको र सोिन्दा कम अवभधको लाभग िनुसकैु िौगोभलक िेत्रमा काम 
गरेको िए पभन “घ” वगन सरहको अङ्क ददइनेछ । िौगोभलक िेत्रमा काम गरेबापत पाउने अङ्क 
िनु तहमा बढुवा हनुे हो सो तहिन्दा एक तह मभुनको पदमा प्राप्त गरेको िए मात्र गणना 
गररनेछ।  

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोिनको लाभग “रुि ुहाजिर” िन्नाले सावनिभनक भबदा, मतृ्य ु
संस्कार भबदा, िैपरी आउन ेर पवन भबदाको अवभधलाई समेत िनाउँछ । 

(4) अध्ययन भबदा तथा वैदेजशक ताभलममा कािमा िाने कमनचारीलाई “घ” वगनको 
लाभग तोवकएको अङ्कको आधा अङ्क ददइनछे ।  

(5) समायोिन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोिन िएपभन उपदफा (3) 
बमोजिमको अवभधसम्म सम्बजन्धत स्थानीय तहमा हाजिर नहनुे कमनचारीको सो अवभध बापतको 
िौगोभलक अङ्क गणना गररने छैन ।  

तर कुनै कमनचारीलाई स्थानीय तहले हाजिर नगराएको पवुष्ट िएमा िनु िौगोभलक िेत्र 
िएको कायानलयमा हाजिर िएको हो सोही िौगोभलक िेत्र बापतको अङ्क उपदफा (3) को 
अवभधको आधारमा प्रदान गररनेछ । 

४५. शैजिक योग्यता र ताभलमको मूल्याङ्कन: (१) कमनचारीहरूलाई शैजिक योग्यताको अङ्क ददँदा 
सेवाको सम्बजन्धत पदमा प्रवेश गनन आवश्यक पने न्यूनतम शैजिक योग्यता बापत एकमषु्ठ नौ 
अङ्क र सेवा प्रवेशको भनभमत्त तोवकएको न्यूनतम शैजिक योग्यता िन्दा माभथको सेवा, समूह वा 
उपसमूहसँग सम्बजन्धत ववषयको एक अभतररि शैजिक उपाभध बापत एकमषु्ट तीन अङ्क ददइनछे 
। सेवा प्रवेश गनन आवश्यक न्यूनतम शैजिक योग्यता िन्दा माभथल्लो शैजिक उपाभध मात्र 
पाएको अवस्थामा पभन सोही बराबरको दवैु अङ्क ददइनछे । 

(२) अभधकृत नवौँ तह वा सो सरह वा सोिन्दा माभथको तहमा बढुवाको लाभग पभन 
अभधकृत सातौँ तह वा सो सरहको सेवा प्रवेशको लाभग भनधानररत न्यूनतम शैजिक योग्यतालाई 
न्यूनतम शैजिक योग्यता माभननेछ ।  

(३) सेवाकालीन ताभलम बापत प्रथम शे्रणीको लाभग दईु अङ्क, दितीय शे्रणीको लाभग 
एक दशमलव पाँच अङ्क र ततृीय शे्रणीको लाभग एक अङ्क प्रदान गररनछे ।  
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(४) कमनचारीलाई ताभलमको अङ्क ददँदा तीस कायन ददन वा सोिन्दा बढी अवभधको 
सेवासँग सम्बजन्धत ववषयको सेवाकालीन ताभलम बापत अङ्क ददइनेछ। ताभलमको अङ्क गणना 
गदान िनु तहमा छँदा ताभलम भलएको हो सोही तह िन्दा एक तह माभथको पदमा बढुवाको 
लाभग मात्र गणना गररनेछ ।   

(५) कमनचारीले बढुवाको दरखास्त साथ शैजिक योग्यता र सेवाकालीन ताभलमको 
प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रभतभलवप पेश गनुन पनेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगरेमा त्यसबापत अङ्क 
ददइने छैन ।  

(६) कमनचारीले बढुवा प्रयोिनको लाभग दरखास्तसँग पेस गरेको शैजिक योग्यता सो 
सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बजन्धत हो वा होइन िने्न सम्बन्धमा तोवकए बमोजिमको सम्बिता 
भनधानरण सभमभतले भनणनय गरे बमोजिम हनुेछ । बढुवा प्रयोिनको लाभग दरखास्तसँग पेस गरेको 
शैजिक योग्यताको सम्बिता भनधानरण बढुवा सभमभतको बैठक बस्निुन्दा अगाभडको भमभतसम्म 
िएमा त्यस्तो शैजिक योग्यताको अङ्क बढुवाको लाभग गणना गररनेछ ।  

(७) यस दफाको अधीनमा रही ताभलम ददने संस्था र ताभलमको स्तर सम्बन्धी व्यवस्था  
मन्त्रालयले भनधानरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

४६. ज्येष्ठता र कायनसम्पादन मूल्याङ्कनिारा हनु ेबढुवा: (1) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको 
िएतापभन बढुवा सभमभतले ज्येष्ठता र कायनसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाको लाभग 
भसफाररस गदान बढुवा हनु े पदिन्दा मभुनको पदमा सबैिन्दा बढी सेवा अवभध िएका 
उम्मेदवारलाई देहाय बमोजिमको आधारमा भसफाररस गररनेछ:- 

(क) बढुवाको लाभग सम्िाव्य उम्मेदवार हनु िभत बषनको सेवा अवभध आवश्यक 
पने हो पभछल्लो त्यभत वषनको कायनसम्पादन मूल्याङ्कनको औसतमा पन्चानब्बे 
प्रभतशत वा सोिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको, 

(ख) अभधकृत नवौं वा सोिन्दा माभथको पदको लाभग सम्बजन्धत सेवा, समूह वा 
उपसमूहसँग सम्बजन्धत ववषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको तथा 
सातौं तहको पदको लाभग सम्बजन्धत सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बजन्धत 
ववषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैजिक योग्यता िएको, 

(ग) बढुवा हनुे पदिन्दा एक तह मभुनको अभधकृतस्तरको पदमा सम्बजन्धत सेवा, 
समूह वा उपसमूहसँग सम्बजन्धत ववषयमा एक मवहना वा सोिन्दा बढीको 
सेवाकालीन ताभलम भलएको, 

(घ) हाल बहाल रहेको तहको पदमा िौगोभलक िेत्रमा काम गरे बापत दफा 
४४ बमोजिम पूरा अङ्क प्राप्त गरेको, 
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(ङ) खण्ड (घ) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन िौगोभलक िेत्रमा काम 
गरे बापत पूरा वा बढी अङ्क प्राप्त गरेको कमनचारी िन्दा स्थानीय सेवामा 
रहेको अन्य कमनचारी सेवा अवभधको आधारमा ज्येष्ठ रहेछ िन ेत्यस्तो ज्येष्ठ 
कमनचारीलाई सम्िाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा गररनेछ । 

(2) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको सम्िाव्य उम्मेदवार बढुवा िएमा त्यस्तो 
कमनचारीको ज्येष्ठता सोही उपदफा बमोजिम बढुवा हनु ेअन्य कमनचारी िन्दा पभछ हनुे गरी 
कायम गररनछे । 

(3) यस दफा बमोजिम गररने बढुवाको कारबाही सम्पन्न गरी भसफाररस गरेपभछ 
कायनिमताको मूल्याङ्कनिारा गररने बढुवाको भसफाररस गनुन पनेछ । 

पररच्छेद-६ 

ताभलम, अध्ययन र छात्रवजृत्त 

४७. ताभलम सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार स्थानीय तहको कमनचारीको 
भसप र िमता वृविको लाभग सेवा प्रवेश एवम ् सेवाकालीन अवभधमा ताभलम ददन े व्यवस्था 
गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्येक कायानलय प्रमखुले आफ्नो मातहतमा कायनरत 
कमनचारीमध्ये कुनै कमनचारीलाई के कस्तो ताभलम आवश्यक पने िने्न ववषयमा प्रत्येक आभथनक 
वषन शरुू िएको एक मवहनाभित्र ताभलमको आवश्यकता पवहचान गनुनको साथै त्यस्तो ताभलम 
उपलब्ध गराउन ताभलम प्रदान गने भनकायमा आवश्यक पहल गनुन पनेछ ।  

(३) स्थानीय तहका कमनचारीको भसप र िमता वृविको लाभग ददइने ताभलम सम्बन्धी 
अन्य व्यवस्था प्रदेश भनिामती कमनचारीलाई लाग ुिए सरह हनुेछ । 

४८. ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमण: (१) सम्बजन्धत स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका 
कमनचारीलाई ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणमा पठाउनका लाभग प्रत्येक वषन सो सम्बन्धी 
वववरण तयार गनुन पनेछ । 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोिनको लाभग,- 

(क) "ताभलम" िन्नाले अध्ययन बाहेक कुनै संस्थािारा भनजश्चत पाठ्यक्रम अनसुार 
भनजश्चत अवभधमा सञ्चालन हनुे भसप आिनन गने प्रजशिण कायनक्रम सम्झन ु
पछन।  
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(ख) "अध्ययन" िन्नाले सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बजन्धत ववषयमा स्नातक, 
स्नातकोत्तर, ववद्यावाररभध वा कुनै शैजिक उपाभध हाभसल गननको भनभमत्त 
गररने अध्ययन सम्झन ुपछन ।  

(ग) "अध्ययन भ्रमण" िन्नाले अध्ययन र ताभलम बाहेक बढीमा छ हप्ताको गोष्ठी, 
सेभमनार वा अवलोकन भ्रमण सम्झन ुपछन ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम वववरण प्राप्त िएपभछ ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन 
भ्रमणका लाभग ववषयगत आधारमा सङ्खतया वकटान गरी त्यसको वववरण कायानलयले उपदफा 
(३) बमोजिमको सभमभतमा पेश गनुन पनेछ । 

(३) स्थानीय तहले िनुसकैु भनकायमा प्राप्त िएका ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन 
भ्रमणको बाँडफाँट गनन देहाय बमोजिमको सभमभत रहनेछ :- 

(क) स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत     -
अध्यि 

(ख) स्थानीय तहको प्रशासन तथा योिना हेने महाशाखा वा शाखा प्रमखु  -सदस्य 

(ग) स्थानीय तहको रािश्व वा बिेट शाखा हेने शाखा प्रमखु   -सदस्य 

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सभमभतले मापदण्ड बनाई सो बमोजिम ताभलम, अध्ययन, 
अध्ययन भ्रमण वा छात्रवृजत्त बाँडफाँट गनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोजिमको सभमभतले ववषयवस्त,ु आवश्यकता र औजचत्य हेरी 
उपदफा (४) बमोजिम वैदेजशक ताभलम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण वा छात्रवजृत्त बाँडफाँट गदान 
सबै सेवा, समूह वा उपसमूहका स्थानीय सेवाको कमनचारी भबच न्यायोजचत तवरले बाँडफाँट 
गनुन पनेछ । 

(६) उपदफा (३) बमोजिमको सभमभतबाट स्वीकृत नगराई वैदेजशक ताभलम, अध्ययन 
र अध्ययन भ्रमणमा पठाउन पाइने छैन । कसैले सो सभमभतको स्वीकृभत नभलई कुनै 
कमनचारीलाई मनोनयन गरेमा मनोनयन गने अभधकारीलाई वविागीय कारबाही गररनेछ । 

(७) कमनचारीलाई ताभलमको लाभग मनोनयन गदान ताभलमको आवश्यकता मूल्याङ्कन 
गरी सम्बजन्धत सेवा समूहको ज्येष्ठताको आधारमा मनोनयन गनुन पनेछ । 

(८) वैदेजशक ताभलम, अध्ययन भ्रमण वा छात्रवृजत्त बाँडफाँटको अन्य प्रवक्रया प्रचभलत 
कानून बमोजिम हनुेछ । 

४९. ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपभछ सेवा गनुनपने न्यूनतम सेवा अवभध: स्थानीय 
तहको मनोनयनमा तीन मवहनािन्दा बढी अवभधको ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणमा िान े
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कमनचारीले ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपभछ उि अवभधको न्यूनतम दोब्बर 
अवभधसम्म सम्बजन्धत स्थानीय तहमा अभनवायन रूपले सेवा गनुन पनेछ । 

५०. कबभुलयतनामा गनुन पने: (१) कुनै कमनचारीले सरकारी मनोनयनमा ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन 
भ्रमणमा िान ुअजघ दफा ४९ बमोजिमको सेवा गने गरी अनसूुची-1४ बमोजिमको ढाँचामा 
कबभुलयतनामा गनुन पनेछ । 

(२) ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको कमनचारीले उपदफा (१) 
बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवभध पूरा नगरी भनिलाई अको पटक तीन मवहनािन्दा बढी 
अवभधको ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणको लाभग मनोनयन गररने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कबभुलयतनामा अनसुार सेवा अवभध पूरा नगरेमा त्यस्तो 
कमनचारीबाट ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणमा िाँदा कबभुलयतनामा गरेको अवभधको 
आजखरी तलब तथा ित्ता रकमको दोब्बर रकम असलु उपर गररनेछ ।  

(४) अजततयारवालाको पूवन स्वीकृभत भलई भनिी प्रयासमा बेतलवी अध्ययन भबदामा िाने 
कमनचारीले अध्ययन पूरा गरेपभछ अध्ययन भबदा बराबरको अवभध सेवा गने कबभुलयतनामा गनुन 
पनेछ ।  

(५) यस ऐन बमोजिम अध्ययन, ताभलम वा अध्ययन भ्रमणमा िाने कमनचारीले त्यस्तो 
कायनक्रमको प्रत्येक वषन वा सेमेष्टरको नभतिा वा प्रगभत वववरण त्यस्तो नभतिा प्रकाशन िएको 
तीस ददनभित्र पदाभधकार रहेको भनकाय, प्रदेश वकताबखाना र मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (१) वा (४) बमोजिम ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणमा गएका  
कमनचारीले ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपभछ कबभुलयतनामा बमोजिमको सेवा 
अवभध पूरा नगरेमा त्यस्ता कमनचारीको अध्ययन, ताभलम वा अध्ययन भ्रमणको अवभध भनिको 
सेवा अवभधमा गणना गररने छैन ।  

(७) उपदफा (३) बमोजिम रकम असलु उपर गदान सम्बजन्धत कमनचारीले पाउने 
रकमबाट असलु गनुन पनेछ र त्यस्तो रकमबाट असलु गनन नसवकएमा वा रकम अपगु िएमा 
सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ ।   

(८) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन ताभलम, अध्ययन वा 
अध्ययन भ्रमणमा गएको कमनचारी अभनवायन अवकाश िएको वा मतृ्य ुिएको कारणले दफा 
४९ बमोजिमको सेवा अवभध पूरा गनन नसकेमा भनि वा भनिको पररवारबाट कुनै रकम असलु 
उपर गररने छैन ।  

(९) ताभलम, अध्ययन वा अध्ययन भ्रमणमा गएको कमनचारी त्यस्तो ताभलम, अध्ययन 
वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको भमभतले तीस ददनभित्र सम्बजन्धत कायानलयमा हाजिर हनु ुपनेछ। 
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पररच्छेद-७ 

हाजिरी र भबदा 

५१. सावनिभनक ववदाः कमनचारीले सङ्ख घ, प्रदेश र सम्बजन्धत स्थानीय तहले समय समयमा प्रदान 
गरेको सावनिभनक भबदा पाउनेछ । 

५२. िैपरी आउन ेर पवन भबदा: (१) कमनचारीले प्रत्येक वषन िैपरी आउन ेभबदा छ ददन र पवन भबदा 
छ ददन गरी िम्मा बाह्र ददन भलन पाउनेछ । 

(२) िैपरी आउने र पवन भबदामा बस्ने कमनचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(३) िैपरी आउने र पवन भबदा आधा ददन पभन भलन सवकनेछ । 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोिनको लाभग “आधा ददन”  िन्नाले दैभनक कायानलय 
समयको आधा समय सम्झन ुपछन । 

(४) एक वषनको िैपरी आउने र पवन भबदा सजञ्चत गरी अको वषनमा भलन पाइने छैन। 

(५) मौजखक अनरुोधको आधारमा पभन भबदा ददने अभधकारीले िैपरी आउने र पवन 
भबदाको स्वीकृभत ददन सक्नछे । 

तर यसरी िैपरी आउने र पवन भबदाको स्वीकृभत ददएकोमा भबदा ददने अभधकारीले सोको 
अभिलेख राख्न लगाउन ुपनेछ । 

५३. घर भबदा: (१) कमनचारीले काम गरेको अवभधको बाह्र ददनको एक ददनका दरले घर भबदा 
पाउनेछ। 

(२) यो दफाको प्रयोिनको भनभमत्त “काम गरेको अवभध” िन्नाले सो अवभधभित्र भलएको 
िैपरी आउने र पवन भबदा, भबरामी भबदा, प्रसूभत भबदा, प्रसभुत स्याहार भबदा, मतृ्य ुसंस्कार भबदा, 
सट्टा भबदा, अभतररि सेवा भबदा र सावनिभनक भबदा समेतलाई िनाउँनेछ । 

(३) घर भबदामा बस्ने कमनचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(४) कमनचारीले आफूले पकाएको घर भबदा एक सय असी ददनसम्म सजञ्चत गरी राख्न 
पाउनेछ । 

(५) कुनै कारणले कमनचारी सेवाबाट अलग िएमा भनिको सजञ्चत रहेको घर भबदा 
बापत भनिको पदाभधकार रहेको पदबाट खाइपाइ आएको तलबको दरले हनु आउने रकम 
भनिले एकमषु्ट भलन पाउनछे । 

(६) सजञ्चत रहेको घर भबदाको रकम भलन नपाउँदै कुनै कमनचारीको मतृ्य ु िएमा 
त्यस्तो सजञ्चत घर भबदा बापतको रकम नजिकको हकवालाले एकमषु्ट भलन पाउनछे । 
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(७) घर भबदा, अध्ययन भबदा वा असाधारण भबदामा बसेका कमनचारीले सो अवभधिरको 
घर भबदा पाउन ेछैन । 

५४. भबरामी भबदा: (१) कमनचारीले प्रत्येक वषन बाह्र ददन भबरामी भबदा पाउनेछ । 

(२) भबरामी भबदामा बस्ने कमनचारीले पूरा तलब पाउनछे । 

(३) कमनचारी अशि भबरामी िई सजञ्चत भबरामी भबदाले नपगु्ने िएमा भनिलाई बढीमा 
बाह्र ददनसम्मको पेश्की भबरामी भबदा ददन सवकनेछ । 

(४) कमनचारीले असाधारण भबदा भलई बसेको अवभधिर भबरामी भबदा पाउन ेछैन । 

(५) सात ददनिन्दा बढी अवभधको भबरामी भबदाको माग गने कमनचारीले नेपाल मेभडकल 
काउजन्सलमा दतान िएको जचवकत्सकको प्रमाणपत्र पेश गनुन पनेछ । 

तर त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश गनन साधारणतया सम्िव भथएन िने्न भबदा ददने अभधकारीलाई 
ववश्वास िएमा भनिले सो व्यहोरा िनाई प्रमाणपत्र भबना नै उि भबदा स्वीकृत गनन सक्नेछ । 

(६) कमनचारीले आफूले पकाएको भबरामी भबदा सजञ्चत गरी राख्न पाउनेछ । 

(७) कुनै कारणले कमनचारी सेवाबाट अलग िएमा भनिको सजञ्चत रहेको भबरामी भबदा 
बापत भनिको पदाभधकार रहेको पदबाट खाइपाइ आएको तलबको दरले हनु आउने रकम 
भनिले एकमषु्ट भलन पाउनछे । 

(८) सजञ्चत रहेको भबरामी भबदाको रकम भलन नपाउदै कुनै कमनचारीको मतृ्य ुिएमा 
त्यस्तो सजञ्चत भबरामी भबदाको रकम भनिको नजिकको हकवालाले एकमषु्ट भलन पाउनेछ । 

(९) कुनै ठुलो वा कडा रोग लाभग उपचार गनन भबरामी भबदा र घर भबदाबाट नपगु 
हनुे िएमा स्वीकृत जचवकत्सकको प्रमाणपत्र पेश गरी कमनचारीले पभछ पाउने भबरामी भबदा र 
घर भबदाबाट कट्टा हनुे गरी पैंतालीस ददनसम्म थप भबरामी भबदा पेश्कीको रूपमा भलन सक्नेछ 
। त्यसरी पेश्की भबरामी भबदा भलई बसेको कमनचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोजिम भलएको भबदाले नपगु िई थप भबदा भलन ुपरेमा नेपाल 
सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको मेभडकल बोडन वा सभमभतको भसफाररसमा कमनचारीले पाउने 
असाधारण भबदाबाट कट्टा हनुे गरी सेवा अवभधिरमा बढीमा एक वषन असाधारण भबदा भलन 
सक्नेछ। 

(११) उपदफा (९) बमोजिम पेश्की भबरामी भबदा भलने कमनचारीको मतृ्य ुिएमा त्यसरी 
पेश्की भलएको भबरामी भबदा स्वतः भमनाहा हनुछे । 
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५५. सट्टा भबदा: (१) सावनिभनक भबदाको ददनमा काममा खवटने कमनचारीले सो बापत सट्टा भबदा 
पाउने छ र त्यस्तो भबदा अको तीन मवहनाभित्रमा पालो भमलाई बस्न ुपनेछ । त्यस्तो भबदा 
तीन मवहना नाघे पभछ सावनिभनक भबदा बापत सट्टा भबदा ददइने छैन । 

(२) सट्टा भबदाको अभिलेख सम्बजन्धत कायानलय प्रमखुले अद्यावभधक गरी राख्न ुपनेछ। 

५६. प्रसूभत भबदा: (१) मवहला कमनचारी सतु्केरी हनु ेिएमा सतु्केरी हनु ुअजघ वा पभछ गरी अन्ठानब्बे 
ददन प्रसूभत भबदा पाउनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रसूभत भबदा भलएको मवहला कमनचारीले चाहेमा कुनै पभन 
भबदाबाट कट्टा नहनुे गरी थप छ मवहनासम्म बेतलबी प्रसूभत भबदा भलन सक्नेछ । 

तर त्यस्तो भबदा लगातार रूपमा भलन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम बेतलबी भबदामा बसेको अवभध नोकरी अवभधमा िोभडनछे। 

(४) प्रसूभत भबदामा बस्ने मवहला कमनचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

(५) प्रसूभत भबदा तथा प्रसूभत स्याहार भबदा पाएका कमनचारीलाई जशशकुो स्याहारको 
भनभमत्त बढीमा दईु वटा बच्चाको लाभग िनही एकमषु्ट पाँच हिार रुपैयाँ जशश ुस्याहार ित्ता 
ददइनेछ । 

(६) प्रसूभत भबदा भलएको अभिलेख सम्बजन्धत कायानलयले अद्यावभधक बनाई राख्न ु
पनेछ। 

५७. प्रसूभत स्याहार भबदा: (१) कुनै परुुष कमनचारीको पत्नी सतु्केरी हनुे िएमा त्यस्तो कमनचारीले 
सतु्केरीको अजघ वा पभछ गरी पन्र ददन प्रसूभत स्याहार भबदा भलन पाउनछे । 

(२) प्रसूभत स्याहार भबदामा बस्ने कमनचारीले पूरा तलब ित्ता पाउनेछ । 

(३) प्रसूभत स्याहार भबदा भलएको कमनचारीले त्यस्तो भबदा भलएको भमभतले पैंतीस 
ददनभित्रमा बच्चाको िन्म दतान प्रमाणपत्र आफू कायनरत कायानलयमा पेश गनुन पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवभधभित्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश नगने कमनचारीको 
त्यस्तो भबदाको अवभध भनिले पाउने अन्य भबदाबाट कट्टा गररनेछ । 

(५) प्रसूभत स्याहार भबदाको अभिलेख सम्बजन्धत कायानलयले अद्यावभधक गरी राख्न ु
पनेछ। 

५८. मतृ्य ुसंस्कार भबदा: (१) कुनै कमनचारीले आफ्नो धमन संस्कृभत अनसुार आफैं  मतृ्य ुसंस्कारमा 
बस्न ुपरेमा आफ्नो संस्कार अनसुार एक वषनमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा पन्र 
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ददन भबदा पाउनेछ । मवहला कमनचारीको पभतले मतृ्य ुसंस्कार भबदामा बस्न ुपरेमा भनिलाई 
पभन त्यजत्तनै ददन भबदा ददइनछे । 

(२) मतृ्य ुसंस्कार भबदामा बस्ने कमनचारीले पूरा तलब पाउनेछ । 

५९. अध्ययन भबदा: (१) स्थानीय सेवालाई उपयोगी र आवश्यक पने ववषयमा स्थानीय तहलाई प्राप्त 
स्वदेशी वा वैदेजशक छात्रवृजत्तमा मनोनयन वा छनौट िई अध्ययन गनन िान ेकमनचारीले अध्ययन 
अवभधिर अध्ययन भबदा पाउन सक्नेछ । 

(२) कमनचारीले सेवा अवभधिरमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा चार वषनसम्म 
अध्ययन भबदा पाउनछे । 

तर एउटा अध्ययन पूरा गरी फकी सेवामा हाजिर िएको तीन वषन पूरा निई सोही 
कमनचारीलाई पनुः अको पटक अध्ययन भबदा ददइने छैन । 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन कुनै अध्ययनको भनभमत्त 
मनोनयन िई अध्ययन भबदा भलई गएको कमनचारीलाई थप ववषयमा अध्ययन गनन वा थप 
उपाभध हाभसल गननको भनभमत्त अध्ययन भबदा थवपने छैन तथा असाधारण भबदा पभन ददइने छैन। 

(४) अध्ययन भबदामा बस्दा कमनचारीले पूरा तलब पाउनछे । 

(५) सम्बजन्धत सेवा, समूह, उपसमूहलाई उपयोगी र आवश्यक पने ववषयमा सम्बजन्धत 
स्थानीय तहको पूवन स्वीकृभत भलई भनिी प्रयासमा अध्ययन गनन िाने कमनचारीलाई उपदफा (२) 
बमोजिम अध्ययन भबदा ददन सवकनछे ।  

(6) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन उपदफा (५) बमोजिम 
अध्ययन भबदामा बस्ने कमनचारीले तलब पाउने छैन । 

(7) कुनै योिना वा कायनक्रमलाई कायानन्वयन गननको भनभमत्त अत्यावश्यक िएको 
ताभलम प्राप्त गननको लाभग स्थानीय तहले कुनै कमनचारीलाई मनोनयन गरी खटाएमा त्यस्तो 
ताभलम अवभधिर भनिलाई कािको रूपमा पठाइनछे र सो अवभधिर भनिलाई पूरा तलब 
ददइनेछ । 

तर यस प्रकारको काि ताभलमको भनभमत्त मात्र हनु ुपनेछ र कुनै पभन कमनचारीलाई 
शैजिक उपाभध हाभसल गनन पठाउँदा ताभलम काि ददइन ेछैन । 

(8) यस दफामा उजल्लजखत ववषय बाहेक अन्य ववषयको हकमा मन्त्रालयले अध्ययन 
भबदा सम्बन्धी मापदण्ड बनाइ लाग ुगनन सक्नेछ । 
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६०. असाधारण भबदा: (१) कमनचारीले असाधारण भबदा भलन ुपने कारण सवहत भनवेदन ददन ुपनेछ 
र कारण मनाभसब देजखएमा स्थानीय तहले एक पटकमा एक वषनमा नबढाई र सेवा अवभधिरमा 
दईु वषनमा नबढाई असाधारण भबदा ददन सक्नेछ । 

तर स्थानीय तहको पूवन स्वीकृभत भलई भनिी प्रयासमा अध्ययन गनन चाहन ेकमनचारीलाई 
तीन वषनमा नबढ्ने गरी अध्ययन अवभधिरको लाभग असाधारण भबदा ददन सवकनछे । 

(२) असाधारण भबदामा बस्न ेकमनचारीले सो अवभधिर तलब पाउने छैन । 

तर दफा ५४ को उपदफा (१०) बमोजिम असाधारण भबदामा बस्ने कमनचारीले त्यस्तो 
भबदामा बसेको अवभधको पूरा तलब पाउनेछ । 

(३) पाँच वषन सेवा अवभध नपगुी कुनै कमनचारीले असाधारण भबदा पाउने छैन । 

तर, 

(१) दफा ५४ को उपदफा (१०) बमोजिम थप भबरामी भबदा बापत असाधारण 
भबदामा बस्न यस उपदफाले बाधा परु् याएको माभनने छैन । 

(२) स्थानीय तहको पूवन स्वीकृभत भलई भनिी प्रयासमा अध्ययन गनन चाहन े
कमनचारीले दईु वषनको सेवा अवभध पूरा गरेपभछ उपदफा (१) बमोजिम 
असाधारण भबदा पाउन सक्नछे । 

(४) अध्ययनको लाभग असाधारण भबदा भलएको कमनचारीले अध्ययन नगरी अन्यत्र सेवा 
गनन पाउन ेछैन । कुनै कमनचारीले भलएको असाधारण भबदाको अवभध भनिको सेवा अवभधमा 
गणना गररने छैन । 

६१. अभतररि सेवा भबदा: (१) स्वास््य सेवामा हप्तामा चालीस घण्टािन्दा बढी काम गनुन पने 
कमनचारीहरूले बढी समय काम गरे बापत अभतररि सेवा भबदा पाउनेछन ्। त्यस्तो भबदा अको 
तीन मवहनाभित्रमा पालो भमलाई भलन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम पालो भमलाई अभतररि सेवा भबदा भलन नपाए िभत 
अवभधको तलब बराबरको ििुानी ददइनेछ । 

(३) अभतररि सेवा भबदाको अभिलेख सम्बजन्धत कायानलय प्रमखुले अद्यावभधक गरी 
राख्न ुपनेछ । 

६२. भबदा माग गने ववभध: (१) भबदाको भनकासाको भनभमत्त कमनचारीले आफूलाई चावहएको भबदाको 
अवभध, कारण र ववदेश िान ुपने िए सो समेत खोली अनसूुची–1५ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो 
कायानलय माफन त भबदा ददन ेअभधकारी समि भनवेदन पेश गनुन पनेछ र भबदा ददने अभधकारीले 
पभन भबदा स्वीकृत वा अस्वीकृत िएको सूचना सो कमनचारीलाई ददन ुपनेछ । 
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(२) देहायका कुरामा भबदा ददने अभधकारीलाई जचत्त बझेुमा भनिले भनवेदनको भमभत 
िन्दा अगाभड देजखको भमभतबाट भबदा स्वीकृत गनन सक्नछे:– 

(क) भबदा ददने अभधकारीको पूवन स्वीकृभत भलन सम्िव भथएन िने्न, 

(ख) पूवन स्वीकृभत प्राभप्तको लाभग भनवेदकले सकिर प्रयास गरेको भथयो िने्न । 

(३) अध्ययन भबदाको लाभग भनवेदन ददंदा देहायका कुराहरू उल्लेख गनुन पनेछ:– 

(क) आफूले अध्ययन गनन खोिेको ववषयको वववरण, 

(ख) अध्ययन गररने ववश्वववद्यालय, संस्था वा प्रजशिण केन्द्रमा प्रवेश गने स्वीकृभत 
प्राप्त िएको वववरण, 

(ग) स्थानीय तहलाई त्यस्तो भबदाको सम्बन्धमा ववचार गनन सहायक हनु ेअन्य 
आवश्यक वववरण, 

(घ) अध्ययन गनन खोिेको ववषय स्थानीय तहको सेवालाई आवश्यक छ िने्न 
पषु्ट्याई तथा कागिातहरू । 

६३. भबदा स्वीकृत गने अभधकारी: कमनचारीको देहायको भबदा देहायको अभधकारीले स्वीकृत गनेछ:– 

(क) अध्ययन भबदा र असाधारण भबदा गाउँ कायनपाभलकाले वा नगर कायनपाभलकाले, 
(ख) अन्य भबदा प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतले । 

६४. भबदा पररणत नहनु:े यस पररच्छेद बमोजिम कमनचारीले िनु भबदा भलई बसेको हो सोही भबदा नै 
उपिोग गनुन पनेछ । पवहले कुनै एक वकभसमको भबदा स्वीकृत िएकोमा त्यस्तो भबदा पभछ 
मतृ्य ु संस्कार भबदा वा प्रसूभत भबदा बाहेक अको वकभसमको भबदामा पररणत गराउन पाइन े
छैन। 

६५. सावनिभनक भबदा गाभिन:े िैपरी आउने र पवन भबदा बाहेक अरू कुनै प्रकारको भबदा भलई बसेको 
कमनचारीले सो भबदा ििुान हुँदा सावनिभनक भबदा पनन गएमा र सावनिभनक भबदा पभछ पभन 
कायानलयमा हाजिर निएमा सो सावनिभनक भबदाको अवभध पभन भनि कमनचारीले भलएको भबदा 
वा सो भबदा बाँकी निएमा भलन पाउने अरू भबदामा बसेको माभननछे । 

६६. गयल िएको अवभध सेवा अवभधमा गणना नहनु:े (१) भबदा नभलई आफ्नो कायानलयमा अनपुजस्थत 
हनुे कमनचारीलाई गयल र तलब कट्टी गरी वविागीय सिाय समेत गररनछे । यसरी गयल 
िएको अवभध भनिको सेवा अवभधमा गणना गररने छैन । 

(२) भबदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे ददनिन्दा बढी अवभध अनपुजस्थत हनु े
कमनचारीलाई हाजिर गराउन पाइने छैन । 
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(३) उपदफा (२) ववपरीत कुनै पदाभधकारीले कुनै कमनचारीलाई हाजिर गराएकोमा 
त्यस्तो पदाभधकारीलाई वविागीय कारबाही गरी सो कमनचारीले खाएको तलब, ित्ता समेत त्यसरी 
हाजिर गराउने पदाभधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनछे । 

६७. भबदाको अभिलेख: (१) भबदा ददन ेअभधकारीले आफ्नो मातहतमा काम गने कमनचारीको भबदाको 
अभिलेख अनसूुची–1६ बमोजिमको ढाँचामा राख्न लगाउन ुपनेछ। कुनै कमनचारीलाई प्रसूभत 
भबदा, प्रसूभत स्याहार भबदा, मतृ्य ुसंस्कार भबदा, असाधारण भबदा वा अध्ययन भबदा ददएकोमा 
त्यसको सूचना कमनचारी दतान वकताब र तलब खचन लेख्न ेकायानलयलाई समेत पठाउन ुपनेछ । 

(२) कुनै कमनचारी स्थानीय तहको एक कायानलयबाट अको कायानलयमा वा एक 
स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा सरुवा वा बढुवा िएमा सरुवा वा बढुवाको िनाउको 
साथै भबदाको अभिलेखको उतार पभन हालको कायानलयमा पठाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिमको भबदाको अभिलेखको एक प्रभत उतार सम्बजन्धत 
कमनचारीलाई समेत ददन ुपनेछ । बढुवाको लाभग कारबाही हुँदा यस्तो भबदाको अभिलेख पेश 
गने जिम्मेवारी कमनचारीको सम्बजन्धत स्थानीय तहको हनुेछ । 

६८. भबदा अभधकारको कुरा होइन: भबदा अभधकारको कुरा होइन, सहभुलयत मात्र हो । 

पररच्छेद-८ 

तलब, ित्ता, चाडपवन खचन र अन्य सवुवधा 

६९. तलब, ित्ता:  (१) स्थानीय सेवाका कमनचारीको तलब, ित्ता र अन्य सवुवधा प्रदेश सरकारले 
प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हनुेछ । त्यसरी तलब, ित्ता र अन्य 
सवुवधा तोक्दा समायोिन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोिन िएका कमनचारीको हकमा 
भनिहरूले समायोिन हनु ुिन्दा अजघ खाइपाइ आएको तलब, ित्ता र अन्य सवुवधा िन्दा कम 
हनुे गरी तोवकने छैन।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय सेवाका कमनचारीको तलब, ित्ता र अन्य सवुवधा 
नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको तलब, ित्ता र अन्य सवुवधा लाग ुहनुछे । 

(३)  कमनचारीले हाजिर िएको ददन देजख तलब, ित्ता पाउनेछ । 

(४) कमनचारीलाई कायनसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन ित्ता प्रदान गननका लाभग 
सम्बजन्धत स्थानीय तहले आफ्नो आन्तररक आय स्रोतबाट व्यहोने गरी आवश्यक व्यवस्था गनन 
सक्नेछ ।   

(५) प्रदेश वकताबखाना वा प्रदेश लेखा भनयन्त्रक कायानलय वा इकाई कायानलयबाट 
तलबी प्रभतवेदन पाररत नगराई तलब ििुानी गनुन हुँदैन । 
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(६) उपदफा (५) बमोजिम तलबी प्रभतवेदन पाररत नगरी तलब ििुानी गरेमा त्यस्तो 
कमनचारीले पाएको तलब, ित्ता त्यसरी तलब ििुानी गने पदाभधकारीबाट असलु उपर गररनेछ। 

(७) प्रत्येक कमनचारीले एक वषनको सेवा अवभध पूरा गरेपभछ तोवकए बमोजिम तलब 
वृवि पाउनेछ । 

(८) कुनै कमनचारीको तलब वृवि रोक्का िएकोमा सो तलब वृवि कुन भमभतदेजख फुकुवा 
हनुे हो सो कुरा सम्बजन्धत अभधकारीले भलजखत रूपमा िनाई राख्न ुपनेछ । 

७०. पकाएको तलब ित्ता पाउन:े (१) कमनचारीले प्रत्येक मवहना ििुान िएपभछ पकाएको तलब र 
ित्ता पाउने िए ित्ता समेत पाउनेछ । 

(२)  कमनचारी िनुसकैु तररकाले सेवामा नरहे पभन पकाएको तलब र ित्ता पाउनेछ। 

(३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका भनयमहरूमा अन्यथा व्यवस्था िएकोमा बाहेक 
कुनै पभन कमनचारीको तलब कट्टा गररने छैन ।  

७१. भनलम्बन िएमा पाउन ेतलब: (१) कुनै कमनचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा स्थानीय 
सरकारको तफन बाट िएको कारबाहीको फलस्वरूप भनलम्बन िएमा सो भनलम्बनको अवभधिर 
भनिले आफ्नो तलबको आधा रकम मात्र पाउनेछ । 

तर भनिले सफाई पाएमा भनलम्बन रहेको अवभधमा आधा तलब पाएको िए सो कट्टा 
गरी बाँकी र नपाएको िए पूरै तलब र तलब वृवि हनुे िएमा सो समेत पाउनेछ ।  

(२) कुनै अदालतमा मदु्दा दायर िएको कारणले कुनै कमनचारी भनलम्बन िएकोमा 
त्यस्तो मदु्दामा अदालतबाट कसरुदार ठहरी फैसला िएमा त्यस्तो फैसला िएको भमभतदेजख 
भनिले तलब पाउने छैन । 

७२. चाडपवन खचन: (१) कमनचारीले आफ्नो धमन, संस्कृभत, परम्परा अनसुार मनाउने चाडपवनको लाभग 
खाइपाइ आएको एक मवहनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक आभथनक वषनमा एक पटक 
चाडपवन खचनको रूपमा पाउनछे । 

(२) भनवृत्तिरण पाउने गरी अवकाश प्राप्त कमनचारीलाई भनिले पाउने एक मवहनाको 
भनवृत्तिरण बराबरको रकम चाडपवन खचनको रूपमा ददइनछे । 

७३. कमनचारी सञ्चय कोष:  कमनचारीहरूको माभसक तलबबाट दश प्रभतशतका दरले हनु आउन े
रकम कट्टा गरी सो रकममा स्थानीय तहले शत प्रभतशत रकम थप गरी कमनचारी सञ्चय कोषमा 
िम्मा गररददनेछ । 

७४. सावभधक िीवन बीमा: (१) कमनचारीले सङ्ख घीय भनिामती सेवाका कमनचारीलाई िए सरहको 
सावभधक िीवन बीमा र सो बापतको सवुवधा पाउनछे । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको सावभधक िीवन बीमाको व्यवस्थापन प्रचभलत कानून 
बमोजिम स्थापना िएको सावभधक िीवन बीमा कोषबाट हनुेछ । 

७५. उपचार खचनः (१) कमनचारीले सेवा अवभधिरमा देहाय बमोजिमको खाइपाइ आएको तलब 
रकमसम्म उपचार खचन बापत पाउनेछ:- 

(क) अभधकृतस्तर िन्दा माभथको कमनचारी िए बाह्र मवहना बराबरको,  
(ख) सहायकस्तर र तह ववहीन कमनचारी िए एक्काइस मवहना बराबरको । 

(२) कुनै कमनचारी वा भनिको पररवारको सदस्य भबरामी िएमा उपदफा (१) बमोजिम 
पाउने रकममा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम िएको उपचार खचन सम्बजन्धत स्थानीय तहले 
ददनेछः– 

(क) रोगको उपचारको भनभमत्त स्वीकृत जचवकत्सकले िाँच गदान लागेको शलु्क 
तथा िाचँ गरी लेखी ददएको प्रजेस्क्र्शन अनसुार औषभध वकनेको खचन, 

(ख) स्वास््य संस्थामा िनान हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको बील बमोजिमको 
खचन, 

(ग) अस्पताल र स्वीकृत जचवकत्सक पभन निएको ठाउँमा िएको उपचारमा 
सम्बजन्धत स्थानीय तहको प्रमखु प्रशाकीय अभधकृतले भसफाररस गरेको खचन, 
स्पष्टीकरणः “स्वीकृत जचवकत्सक” िन्नाले सरकारी सेवामा रहेका वा प्रचभलत 
कानून बमोजिम जचवकत्सकको रूपमा दतान िएका डाक्टर, कववराि, हेल्थ 
अभसषे्टण्ट वा वैद्य समेतलाई  िनाउँछ । 

(घ) ्लावष्टक सिनरी बाहेक सबै वकभसमको जचरफार (सजिनकल अपरेशन) गदान 
लागेको बील बमोजिमको खचन, 

(ङ) आफ्नो घर वा डेरा छाडी अको जिल्ला वा ववदेशमा गई औषभध उपचार 
गराउँदा त्यस्तो स्थानसम्म पगु्दाको र कुरुवा चावहने अवस्था िए एकिना 
कुरुवासम्मको यातायात खचनको पूरै रकम र खाना खचन बापत सम्बजन्धत 
भनिामती कमनचारीले प्रचभलत कानून बमोजिम पाउने दैभनक ित्ता बराबरको 
रकम । 

(३) यस दफा बमोजिम पाउने उपचार खचन कुनै कमनचारीले पेश्कीको रूपमा भलन 
चाहेमा सोको कारण मनुाभसब देजखए यस दफाको अधीनमा रही पभछ वहसाब बझुाउने गरी 
पेश्की ददन सवकनेछ। त्यसरी पेश्की भलएको रकम पभछ वहसाब गदान उपचार बापत पाउन े
रकमिन्दा बढी हनु आएमा बढी िए िभत रकम सम्बजन्धत कमनचारीको तलबबाट वकस्ताबन्दीमा 
कट्टी गररनेछ । त्यसरी कट्टी गनुन पने रकम ििुानी नहुँदै सम्बजन्धत कमनचारीको मतृ्य ुिएमा 
कट्टी गनन बाकँी रहेको रकम भमन्हा हनुेछ । 
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(४) झटुा व्यहोरा पेश गरी उपचार खचन माग गने वा प्राप्त गने कमनचारी लगायत 
त्यस्तो झटुा व्यहोरा प्रमाजणत गने स्वीकृत जचवकत्सक उपर वविागीय कारबाही वा कानून 
बमोजिम कारबाही हनु सक्नछे । 

(5) िववष्यमा सरकारी सेवाको भनभमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बखानस्त गररएको 
अवस्थामा बाहेक अरू िनुसकैु व्यहोराबाट कमनचारी सेवाबाट अलग हुँदा सेवा अवभधिरमा 
पाउने उपचार खचनमध्ये केही भलई वा नभलई उपचार खचन भलन बाँकी रहेको िए त्यस्तो बाँकी 
रकम एकमषु्ट भलन पाउनछे । 

(६) उपदफा (५) बमोजिमको कमनचारीले उपचार खचन बापत भलन बाँकी रकममा 
बीस वषन, पच्चीस वषन वा सोिन्दा बढी सेवा अवभध िएको कमनचारीले क्रमशः दश, पन्र र बीस 
प्रभतशत थप गरी हनु आउन ेरकम एकमषु्ट भलन पाउनछे । 

(७) दश वषन सेवा अवभध नपगेुको कुनै कमनचारीलाई औषभध उपचारको लाभग खचन 
ददंदा यस दफामा तोवकएको रकमलाई दश वषन सेवा गरे बापत पाउन ेरकम मानी दामासाहीले 
हनु आउने रकम मात्र ददइनछे । 

(८) यस दफा बमोजिम उपचार खचन माग गने कमनचारीले कायानलयमा हाजिर हनु 
नसक्ने गरी भबरामी िएको अवस्थामा भबरामी भबदा बाकँी िएसम्म भबरामी भबदा नै माग गनुन 
पनेछ । भबरामी भबदा बाकँी निएमा मात्र अन्य भबदा माग गनन सक्नेछ । 

(९) यस दफा बमोजिम कमनचारीले पाएको उपचार खचनको अभिलेख खचन लेख्न े
कायानलयले राखी त्यस्तो वववरण मन्त्रालय र प्रदेश वकताबखानामा अनसूुची-16 बमोजिम 
अभिलेख राख्न पठाउन ुपनेछ । 

(१०) "क" वगनको िौगोभलक िेत्रमा कायनरत कमनचारीलाई लागेको रोग स्थानीय 
स्वास््य संस्थाबाट उपचार हनु नसक्ने िई भनिको ज्यानलाई नै िोजखम हनुे अवस्था परेमा 
प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको स्वीकृभत भलई त्यस्तो कमनचारीको उपचारको लाभग त्यस ठाउँबाट 
सबैिन्दा नजिकको नेपालभित्रको अरू कुनै सवुवधायिु स्वास््य संस्थामा भछटो साधनिारा 
लैिाँदा र त्यहाँबाट फकानउँदा लाग्ने खचन सम्बजन्धत स्थानीय तहले व्यहोनेछ । 

७६. ववशषे आभथनक सवुवधा: कुनै कमनचारीको सेवामा छँदै मतृ्य ुिएमा भनिको पररवारलाई त्यस्तो  
कमनचारीले एकमषु्ट एक लाख पचास हिार ववशषे आभथनक सवुवधा प्रदान गररनछे । 

७७. थप आभथनक सहायताः (1) सेवामा बहाल रहेको कुनै कमनचारी वा भनिको पभत वा पत्नीलाई 
स्वदेश तथा ववदेशमा उपचार गनन नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारिारा गदठत मेभडकल बोडनले 
भसफाररस गरेको आधारमा सम्बजन्धत स्थानीय तहले उजचत ठहर् याएमा दफा ७६ को अभतररि 
थप आभथनक सहायता ददन सक्नेछ । 
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(2) उपदफा (1) बमोजिमको आभथनक सहायता गाउँ कायनपाभलका वा नगर 
कायनपाभलका समि भसफाररस गनन सम्बजन्धत स्थानीय तहमा देहाय बमोजिमको भसफाररस सभमभत 
रहनेछः- 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत              -अध्यि 

(ख) प्रमखु, स्वास््य शाखा   -सदस्य 

(ग) लेखा प्रमखु    -सदस्य 

(3) उपदफा (2) बमोजिमको सभमभतले थप आभथनक सहायतको लाभग रकम भसफाररस 
गदान कडा रोगको हकमा उपचार गदान लागेको रकमको बील बमोजिमको बढीमा पाँच लाख 
रुपैँयासम्म भसफाररस  गनेछ । 

७८. स्वास््य बीमा कायनक्रम लाग ुगनन सक्न:े (१) प्रदेश सरकारले यो ऐन प्रारम्ि िएपभछ स्थानीय 
सेवामा प्रवेश गने कमनचारीको हकमा यस ऐन बमोजिम कमनचारीले पाउन ेउपचार खचन र ववशषे 
आभथनक सवुवधा िन्दा कम नहनुे गरी र स्थानीय तहबाटै व्ययिार हनु ेगरी उपचार खचनको 
सट्टा स्वास््य बीमा कायनक्रम लाग ुगनन सक्नेछ ।  

(2) उपदफा (१) बमोजिम स्वास््य बीमा कायनक्रम लाग ुिएका कमनचारीलाई दफा 
७५ र ७६ बमोजिमको उपचार खचन तथा ववशेष आभथनक सवुवधा प्रदान गररनै छैन । 

पररच्छेद-९ 

अवकाश तथा योगदानमा आधाररत भनवतृ्तिरण  

७९. अभनवायन अवकाश: (1) साठी वषन उमेर पूरा िए पभछ कमनचारीले स्थानीय सेवाबाट अभनवायन 
अवकाश पाउनेछ । 

(2) उपदफा (1) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन यो ऐन प्रारम्ि िएको भमभतले 
एक बषनसम्मको लाभग अन्ठाउन्न वषन उमेर पगेुका र त्यस पभछको दईु बषनसम्मको लाभग 
उनन्साठी वषन उमेर पगेुका कमनचारीले सेवाबाट अभनवायन अवकाश पाउनछे । 

८०. उमेर गणना: (१) यस ऐन बमोजिम अभनवायन अवकाश वा अन्य प्रयोिनका लाभग कमनचारीको 
उमेर गणना गदान भनिले पेश गरेको जशिण संस्थाको प्रमाणपत्रमा वकवटएको िन्म ददन वा 
वषनबाट हनु आउने उमेर वा भनिको नागररकताको प्रमाणपत्रमा वकवटएको िन्म ददन वा वषनबाट 
हनु आउने उमेर वा भनिले व्यजिगत वववरण (भसटरोल) मा लेखी ददएको िन्म ददन वा वषनबाट 
हनु आउने उमेर मध्ये िनु उमेरबाट पवहले अवकाश हनु्छ सोही आधारमा गणना गररनेछ ।  
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(२) कुनै कमनचारीको शैजिक योग्यता वा नागररकताको प्रमाणपत्र र व्यजिगत 
वववरणमा वषन, संवत ्वा उमेर मात्र उल्लेख िएकोमा देहायको आधारमा िन्म भमभत कायम 
गररनेछ:- 

(क) नागररकताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भमभतको आधारमा, 

(ख) शैजिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र िारी िएको भमभतको 
आधारमा, 

(ग) व्यजिगत वववरण (भसटरोल) को हकमा भसटरोलमा उल्लेख गरेको भमभतको 
आधारमा। 

(३)  कमनचारीले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वषन मात्र उल्लेख िएको र अको 
प्रमाणपत्रमा पूरा िन्म भमभत खलेुको िएमा र सो प्रमाणपत्रमा उजल्लजखत िन्म भमभतहरूको 
भबचमा एक वषनसम्मको अन्तर देजखएमा पूरा िन्म भमभत खलेुको प्रमाणपत्रको आधारमा िन्म 
भमभत कायम गरी उमेर गणना गररनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम छुट्टा छुटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेख िएको िन्म भमभतको 
अन्तर एक वषनिन्दा बढी देजखएमा उपदफा (२) बमोजिम कायम हनुे िन्म भमभतको आधारमा 
भनि िनु भमभतबाट पवहले अवकाश हनु्छ सोही भमभतलाई िन्म भमभत कायम गरी भनिको उमेर 
गणना गररनेछ।  

८१. असमथन कमनचारी सम्बन्धी ववशषे व्यवस्था: कुनै कमनचारी शारीररक वा मानभसक रोगको 
कारणबाट भनयभमत रूपमा सेवा गनन असमथन छ िनी नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले गठन 
गरेको मेभडकल बोडनबाट प्रमाजणत िई आएमा सम्बजन्धत स्थानीय तहले भनिलाई भनिको सेवा 
अवभधमा बढीमा सात वषन सेवा अवभध थप गरी अवकाश ददन सक्नेछ । 

८२. योगदान मूलक भनवतृ्तिरण पाउन:े (१) भनवृत्तिरण कोष ऐन, २०७५ प्रारम्ि िएपभछ स्थानीय 
तहमा भनयिु िएका वा यो ऐन प्रारम्ि िएपभछ स्थानीय सेवामा भनयजुि हनुे कमनचारीले सो 
ऐन बमोजिमको योगदान मूलक भनवृत्तिरण प्रणाली बमोजिम योगदान मूलक भनवृत्तिरण प्रदान 
गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम योगदान मूलक भनवृत्तिरण प्रदान गननको लाभग स्थानीय 
सेवाका कमनचारी तथा स्थानीय तहले गनुन पने योगदानको रकम तथा योगदान मूलक भनवृत्तिरण 
प्रदान गने सम्बन्धी व्यवस्था भनवृत्तिरण कोष ऐन,२०७५ बमोजिम हनुछे । 

८३. पोसाक सवुवधा पाउनःे कमनचारीले प्रत्येक वषनको अन्तमा प्रदेश भनिामती कमनचारीले पाए सरहको 
एकमषु्ठ रकम पोसाक सवुवधा बापत पाउनेछ । 
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८४. नोकरी अवभध गणना गररनःे (1) यस ऐनको प्रयोिनको भनभमत्त नोकरी अवभधको गणना गदान 
कमनचारीले स्थायी भनयजुि िई नोकरी गरेको िम्मा (भबचमा अवभध टुटेको अवभध कटाई) लाई 
गणना गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) अनसुार गणना गदान भनलम्बनमा रहेको अवभधलाई समेत गणना 
गररनेछ। 

पररच्छेद-१० 

समायोिन िएका कमनचारीको उपदान र भनवतृ्तिरण सम्बन्धी ववशषे व्यवस्था 

८५. उपदान: (१) स्थानीय तहमा समायोिन हनुिुन्दा अजघ कायनरत रहेको सेवाको पदमा गरेको 
सेवा अवभध र स्थानीय तहमा समायोिन िएपभछ स्थानीय तहमा गरेको सेवा अवभध गरी पाँच 
वषन वा सोिन्दा बढी सेवा गरेको स्थानीय तहमा समायोिन िएको कमनचारीले अवकाश पाएमा 
वा रािीनामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग िएमा वा िववष्यमा सरकारी सेवाको भनभमत्त अयोग्य 
नठहररने गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरले उपदान पाउनेछ:- 

(क) पाँच वषन देजख दश वषनसम्म सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वषनको भनभमत्त 
आजखरी आधा मवहनाको तलब, 

(ख) दश वषनिन्दा बढी पन्र वषनसम्म सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वषनको 
भनभमत्त आजखरी एक मवहनाको तलब, 

(ग) पन्र वषनिन्दा बढी बीस वषनिन्दा कम सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक 
वषनको भनभमत्त आजखरी डेढ मवहनाको तलब,  

(घ) बीस वषनिन्दा बढी पच्चीस वषनसम्म सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक 
वषनको भनभमत्त आजखरी दईु मवहनाको तलब, 

(ङ) पच्चीस वषनिन्दा बढी िभतसकैु सेवा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक वषनको 
भनभमत्त आजखरी अढाई मवहनाको तलब । 

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोिनको लाभग “आजखरी तलब” िन्नाले 
सम्बजन्धत कमनचारीको अवकाश प्राप्त गने अवस्थाको तलबलाई िनाउँछ र 
त्यसरी अवकाश प्राप्त गने अवस्थामा कुनै कमनचारी असाधारण भबदा वा 
भनलम्बनमा रहेको िए त्यस्तो अवभधको भनभमत्त पभन पूरै तलबको वहसाब 
गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन दफा ८६ बमोजिम भनवृत्तिरण 
पाउने अवस्था िएमा त्यस्तो कमनचारीले यस दफा बमोजिमको उपदान दाबी गनन पाउने छैन। 
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(३) सरकारी सेवा बाहेकको अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएका 
कमनचारीको उपदानको रकम भनधानरण गदान समायोिन हनु ुिन्दा अजघको सेवा सम्बन्धी कानूनमा 
व्यवस्था िए िन्दा उपदफा (१) बमोजिमको उपदानको रकम कम हनुे रहेछ िन ेउपदान 
रकम भनधानरण गदान त्यस्ता कमनचारीको समायोिन हनु ुअजघको सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम 
हनुे गरी भनधानरण गररनेछ। 

स्पष्टीकरण: यस पररच्छेदको प्रयोिनको लाभग "सरकारी सेवा बाहेकको अन्य सेवाबाट स्थानीय 
तहमा समायोिन िएका कमनचारी"  िन्नाले समायोिन ऐन बमोजिम साभबकका स्थानीय 
भनकायबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएका वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण िएका सभमभत, 

आयोग, प्रभतष्ठान वा यस्तै प्रकृभतका सङ्गदठत संस्थाको सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएका 
कमनचारी सम्झन ुपछन । 

८६. भनवतृ्तिरण: (१) सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएको कमनचारीले बीस वषन वा 
सोिन्दा बढी अवभध सेवा गरी सेवाबाट अवकाश पाएमा, रािीनामा स्वीकृत गराई पदबाट 
अलग िएमा वा िववष्यमा सरकारी सेवाको भनभमत्त अयोग्य नठहररने गरी पदबाट हटाइएको 
अवस्थामा देहाय बमोजिमको वहसाबले माभसक भनवृत्तिरण पाउनेछः- 

िम्मा सेवा वषन X आजखरी तलबको रकम 

50 

स्पष्टीकरण: यस पररच्छेदको प्रयोिको लाभग "सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन 
िएको कमनचारी" िन्नाले भनिामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास््य सेवा ऐन, २०५३ र 
व्यवस्थावपका-संसद सजचवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन िएका सेवाबाट स्थानीय 
तहमा समायोिन ऐन बमोजिम समायोिन िएको कमनचारी सम्झन ुपछन ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन सरकारी सेवाबाट स्थानीय 
तहमा समायोिन िएको कमनचारीको भनवृत्तिरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला 
कमनचारीको तलबको शरुू स्केलको आधािन्दा कम र अभधकतम रकम समान पदको 
बहालवाला कमनचारीको तलबको शरुू स्केलिन्दा बढी हनुे छैन । 

(३) पन्र वषन सेवा अवभध पूरा गरेको सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन 
िएको कमनचारीको मतृ्य ुिएमा भनिको सेवा अवभधमा बढीमा पाँच वषन अवभधसम्म थप गरी 
भनिको पररवारलाई भनवृत्तिरण वा उपदान िनु भलन चाहन्छ सो रोिेर भलन ददइनेछ । 

(४) स्थानीय तहले खटाएको कायनसम्पादन गने भसलभसलामा िन्दका कारण वा 
दघुनटनामा परी सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएको कमनचारीको अङ्गिङ्ग िएको 
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वा चोटपटक लागेको कारणले शारीररक वा मानभसक रूपमा स्थानीय सेवाको लाभग अशि 
िएमा त्यस्तो कमनचारीको सेवा अवभध बीस वषनिन्दा कम रहेछ िन ेबाँकी अवभध थप गरी 
उपदफा (1) बमोजिमको भनवृत्तिरणको रकम आिीवन ददइनेछ । 

८७. भनवतृ्तिरणमा ववृि: बहालवाला कमनचारीको तलब वृवि हुँदा तलबको शरुू स्केलमा िभत वृवि 
िएको छ त्यसको दईु भतहाइ रकम समान पदका सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन 
िएको कमनचारी सो सेवाबाट सेवा भनवृत्त िएको कमनचारीको भनवृत्तिरण रकममा पभन थप 
गररनेछ। 

८८. पाररवाररक भनवतृ्तिरण र उपदान: (१) सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएको 
कमनचारीको सेवामा छँदै मतृ्य ुिएमा भनिको मतृ्य ुिएको सात वषनसम्म र भनवृत्तिरण पाउन 
थालेको सात वषन नपगु्दै मतृ्य ुिएमा सात वषन पगु्न बाँकी अवभध भनिको पररवारलाई दफा 
८५ वा 8६ मा लेजखए बमोजिम उपदान वा भनवृत्तिरण प्राप्त हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन सरकारी सेवाबाट स्थानीय 
तहमा समायोिन िएको कमनचारीको सेवामा छँदै मतृ्य ुिएकोमा यस्तो भनवृत्तिरण सात वषन 
िन्दा बढी समय प्राप्त हनुे छैन र भनवृत्तिरण पाउन थालेको सात वषन नपगु्दै मतृ्य ुिएकोमा 
सात वषन अवभध व्यभतत िएपभछ भनवृत्तिरण प्राप्त हनुे छैन ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन भनवृत्तिरण पाउने व्यजि 
नाबाभलग रहेछ िने भनि बाभलग निएसम्म त्यस्तो भनवृत्तिरण पाउनेछ । 

(४) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन उपदफा (१) बमोजिमको 
पाररवाररक भनवृत्तिरण त्यस्तो मतृक कमनचारीको पभत वा पत्नीले पाउने िएमा त्यस्तो कमनचारीको 
सेवामा छँदै मतृ्य ुिएकोमा मतृ्य ुिएको सात वषन पभछ,  भनवृत्तिरण पाउन थालेको सात वषन 
नपगु्दै मतृ्य ुिएकोमा सात वषन अवभध व्यभतत िए पभछ र भनवृत्तिरण पाउन थालेको सात वषन 
व्यभतत िई सकेपभछ मतृ्य ुिएकोमा भनि कमनचारीको मतृ्य ुिएको भमभत देजख आिीवन भनिले 
पाउने भनवृत्तिरणको आधा रकम त्यस्तो पभत वा पत्नीले पाउनेछ । 

तर त्यस्तो पभत वा पत्नीले अको वववाह गरेमा भनिले त्यस्तो भनवृत्तिरण पाउने छैन। 

(५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन कमनचारीको भनवृत्तिरण 
पाइरहेको पभत वा पत्नीको मतृ्य ुिएमा वा भनिले अको वववाह गरेमा त्यस्तो कमनचारीको छोरा 
छोरीले एक्काइस वषन उमेर पूरा निएसम्म त्यस्तो भनवृत्तिरण रकम तोवकए बमोजिम पाउनेछ। 

(६) बहालवाला कमनचारीको तलब वृवि हुँदा तलबको शरुू स्केल िभत वृवि िएको 
छ, त्यसको दईु भतहाई रकम उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोजिम पाररवाररक भनवृत्तिरण 
पाइरहेको व्यजिले खाइपाइ आएको पाररवाररक भनवृत्तिरण रकममा पभन थप गररनछे । 
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(७) सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएको कमनचारीको यस ऐन बमोजिम 
पाउने कुनै रकम भलन नपाउँदै मतृ्य ुिएमा सो रकम भनिको पररवारका सदस्य वा भनिमा 
आजश्रत दाि,ु िाइ, दददी, बवहनीमध्ये यस ऐन बमोजिम भनिको भनवृत्तिरण वा उपदान पाउने 
ठहररएको व्यजिले भलन पाउनेछ । 

(८) भनवृत्तिरण वा उपदान ददँदा मतृ कमनचारीले आफ्नो पररवारको सदस्य वा आजश्रत 
दाि,ु िाइ, दददी, बवहनी कसैलाई इच्छाएको रहेछ िन ेसो व्यजिलाई र कुनै कारणले सो 
व्यजिले पाउन नसक्न ेअवस्था िएमा वा कसैलाई पभन नइच्छाएको िएमा क्रमश: त्यस्तो 
कमनचारीको सगोलको पभत वा पत्नी, छोरा छोरी, बाब ुआमा, बािे बज्यै, सास ुससरुा र तोवकए 
बमोजिमका अन्य हकवालालाई ददइनेछ । 

८९. बेपत्ता िएको कमनचारीको भनवतृ्तिरण र उपदान: (१) सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा 
समायोिन िएको कमनचारी हराई बेपत्ता िई दईु वषनसम्म िीववत रहे नरहेको पत्ता नलागेमा 
त्यस्तो कमनचारीले दफा ८५ वा 8६ बमोजिम पाउने उपदान वा भनवृत्तिरणको रकम दफा 
८८ को उपदफा (८) बमोजिमको भनिको हकवालालाई ददइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम बेपत्ता िएको कमनचारी पभछ फेला परेमा दफा ८५ 
बमोजिमको उपदान ििुानी ददई नसकेको िए सो उपदान वा दफा 8६ बमोजिम पाउन े
भनवृत्तिरणको रकम भनिले दाबी गनन आएको भमभत देजख भनिलाई नै ददइनेछ । 

तर उपदफा (१) बमोजिम ििुानी ददई सकेको पाररवाररक भनवृत्तिरण वा उपदान 
रकममा पभछ फेला परेको व्यजिले दाबी गनन पाउने छैन । 

९०. पाररवाररक भनवतृ्तिरण सम्बन्धी ववशषे व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको 
िएतापभन यो ऐन प्रारम्ि िएपभछ स्थानीय तहले खटाएको कायनसम्पादन गने भसलभसलामा 
िन्दका कारण वा दघुनटनामा परी सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएको 
कमनचारीको तत्काल मतृ्य ुिएमा वा त्यसको कारणबाट भनको नहुँदै पभछ मतृ्य ुिएमा त्यस्तो 
कमनचारीको सेवा अवभध बीस वषन पगेुको िएमा सेवा अवभधको आधारमा र बीस वषन नपगेुको 
िएमा बाँकी अवभध थप गरी भनिको पभत वा पत्नीलाई दफा 8६ बमोजिमको भनवतृ्तिरणको 
रकम आिीवन ददइनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको भनवृत्तिरण प्राप्त गने व्यजिले दफा ८८ बमोजिम 
पाररवाररक भनवृत्तिरण वा उपदान पाउने छैन । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम मतृ्य ुिएको कमनचारीको पभत पत्नी वा नाबालक छोरा 
छोरी रहेनछन ्र त्यस्तो कमनचारीको आजश्रत आमा बाब ुदबैु वा तीमध्ये कुनै एक रहेछन ्िन े
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भनिहरूको गिुाराको भनभमत्त उपदफा (१) बमोजिम हनु ेरकमको दईु भतहाईमा नबढ्ने गरी 
भनवृत्तिरण बापत रकम ददइनेछ ।  

(४) बहालवाला कमनचारीको तलब ववृि हुँदा तलबको शरुू स्केलमा िभत वृवि िएको 
छ त्यसको दईु भतहाई रकम यस दफा अनसुार भनवृत्तिरण पाइरहेका व्यजिले खाइपाइ आएको 
पाररवाररक भनवृत्तिरण रकममा पभन वृवि हनुेछ । 

(५) यस दफा बमोजिम भनवतृ्तिरण पाइरहेको व्यजिको मतृ्य ुिएमा वा भनिले अको 
वववाह गरेमा त्यस्तो भनवृत्तिरणको रकम मतृक कमनचारीको छोरा छोरी िए त्यस्ता छोरा 
छोरीले बाभलग निएसम्म तोवकए बमोजिम पाउनेछन ्। 

(६) कुनै कमनचारी सरकारी कामको भसलभसलामा दघुनटना वा िन्िमा परी घाइते िएमा 
वा अङ्गिङ्ग िएमा त्यस्तो कमनचारीको सवुवधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारको तत्काल व्यवस्था 
सम्बजन्धत स्थानीय तहले भमलाउनेछ र लाग्ने सम्पूणन खचन समेत सम्बजन्धत स्थानीय तहले 
व्यहोनेछ। 

९१. सरकारी सेवा बाहेकको अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएका कमनचारीको भनवतृ्तिरण 
सम्बन्धी व्यवस्था:  सरकारी सेवा बाहेकको अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन िएका 
कमनचारीले स्थानीय तहमा समायोिन हनु ुिन्दा अजघको भनिको सेवा सतन सम्बन्धी कानून 
बमोजिम भनवृत्तिरण पाउने रहेछ िने सोही बमोजिम भनवतृ्तिरण प्रदान गररनछे । 

९२. सेवा सतन सम्बन्धी साभबकको कानून पेश गनुन पने:  (१) दफा ८५ को उपदफा (३) तथा दफा 
९१ को प्रयोिनको लाभग सरकारी सेवा बाहेकको अन्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोिन 
िएका कमनचारीले यो ऐन प्रारम्ि िएको भमभतले छ मवहनाभित्र भनिको समायोिन हनु ुिन्दा 
अजघको सेवा सतन सम्बन्धी कानूनको एक प्रभत प्रदेश वकताबखानामा पेश गनुन पनेछ ।   

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन सेवा सतन सम्बन्धी कानून 
नेपाल रािपत्रमा प्रकाशन िएको िएमा कानूनको नाम र प्रकाशन भमभत मात्र उल्लेख गरे 
पगु्नेछ।  

पररच्छेद-1१ 

आचरण 

९३. समय पालना र भनयभमतता: (१) नेपाल सरकारले भनिामती कमनचारीको लाभग भनधानरण गरेको 
कायानलय समयको आधारमा स्थानीय तहले भनधानररत समयमा भनयभमत रूपले कायानलयमा 
उपजस्थत रही तोवकएको कायन गनुन पनेछ ।  
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(२) कमनचारीले सकेसम्म पवहले भबदाको स्वीकृभत नभलई कायानलयमा वा खटाइएको 
काम गने स्थानमा अनपुजस्थत हनु ुहुँदैन । 

९४. अनशुासन र आदेशपालन: कमनचारीले देहाय अनसुारको अनशुासन र आदेशपालना गनुन पनेछ:- 

(क) अनशुासनमा रही आफ्नो कतनव्य इमान्दारी र तत्परतासाथ पालना गनुनपने, 

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूिन्दा माभथको अभधकृतले ददएको आदेशलाई 
शीघ्रताका साथ पालना गनुनपने, 

(ग) आफूिन्दा माभथका सबै कमनचारीहरू प्रभत उजचत आदर देखाउन ु पने र आफू 
मातहतका कमनचारीहरू प्रभत उजचत व्यवहार गनुनपने,  

(घ) उच्छृङ्खल र अरािक गभतववभध गनन नहनुे । 

९५. रािनीभतक वा अवाञ्छनीय प्रिाव पानन नहनु:े कुनै कमनचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा 
स्वाथन पूरा गने मनसायले अन्य कमनचारी वा पदाभधकारी माभथ कुनै रािनीभतक वा अवाञ्छनीय 
प्रिाव पानुन वा प्रिाव पाने प्रयत्न गनुन हुँदैन। 

९६. रािनीभतक वक्रयाकलापमा संलग्न हनु नपाउन:े कमनचारीले रािनीभतक दल वा सङ्गठनको 
सदस्यता भलन, रािनीभतक वक्रयाकलापमा संलग्न हनु वा अन्य कुनै पभन रािनीभतक गभतववभधमा 
िाग भलन हुँदैन। 

९७. सरकारको आलोचना गनन नहनु:े (१) कुनै पभन सरकारको नीभतको ववपरीत हनुे गरी वा सङ्ख घ, 
प्रदेश, स्थानीय सरकार र िनताको पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुनै ववदेशी रािसँगको सम्बन्धमा 
खलल पनन सक्न ेगरी कुनै कमनचारीले आफ्नो वास्तववक वा काल्पभनक नामबाट वा बेनामी 
कुनै लेख प्रकाशन गनन, सञ्चार माध्यमलाई कुनै खबर ददन, रेभडयो, टेभलभििन आददिारा मन्तव्य 
प्रसारण गनन, कुनै सावनिभनक मन्तव्य ददन, कुनै विव्य प्रकाशन गनन र ववद्यतुीय माध्यम वा 
सामाजिक सञ्जालमा प्रभतवक्रया व्यि गनन हुदैँन । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन प्रचभलत कानून र सरकारको 
नीभतको ववपरीत नहनु ेगरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गनन बाधा पने छैन । 

९८. सरकारी कामकाि सम्बन्धी समाचार प्रकाश गननमा प्रभतबन्ध: (१) कुनै कमनचारीले अजततयारी 
नपाई आफूले सरकारी कतनव्य पालना गदान िानकारीमा आएको कुनै गो्य वा कानूनिारा 
भनषेभधत ववषय आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागिपत्र वा समाचार प्रत्यि वा 
अप्रत्यि रूपबाट अरू अनभधकृत कमनचारी वा गैरसरकारी व्यजि वा सञ्चार माध्यमलाई ददन ु
वा बताउन ुहुँदैन । यो प्रभतबन्ध िनुसकैु कारणबाट स्थानीय सेवामा नरहेको व्यजिको हकमा 
समेत लाग ुरहनेछ । 
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(२) उपदफा (१) ववपरीत स्थानीय सेवाबाट अवकाश पाएको व्यजिले सरकारी 
कामकाि सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा भनिले यो ऐन बमोजिम पाउने सेवा सवुवधा तोवकए 
बमोजिम रोक्का गनन सवकनेछ ।  

९९. दान, उपहार, चन्दा आदद प्राप्त गनन र सापटी भलनमा प्रभतबन्ध: (१) सरकारी काममा कुनै पभन 
प्रकारले असर पनन सक्न ेगरी कुनै कमनचारीले कायनपाभलकाको पूवन स्वीकृभत नभलई आफूले वा 
आफ्नो पररवारको कुनै सदस्यिारा कुनै व्यजिबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा 
उपहार स्वीकार गनन वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बजन्धत व्यजिसँग सापटी भलन 
हुँदैन । 

(२)  कमनचारीले कुनै ववदेशी सरकार वा ववदेशी सरकारको कुनै प्रभतभनभधबाट कुनै 
उपहार प्राप्त हनु आएमा भनिले आफ्नो कायानलयलाई सो कुराको सूचना ददई भनकासा िए 
बमोजिम गनुन पनेछ । 

तर कुनै दिपिीय वा बहपुिीय वा अन्तरानविय संस्था वा अन्य कुनै सरकारी भनकायबाट 
कुनै कायनक्रमको अन्त्यमा औपचाररक रूपमा प्रदान गररने मायाको जचनो स्वीकार गनन बाधा 
पने छैन ।  

१००. कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गनन वा व्यापार व्यवसाय गनन नहनु:े  कमनचारीले अजततयारवालाको 
स्वीकृभत भबना कुनै बैङ्क, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गनन वा सञ्चालनको काममा िाग 
भलन तथा कानून बमोजिम दतान गराउन ुपने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गनन हुदैँन । 

१०१. अन्यत्र नोकरी गनन वा सेवा गनन नहनु:े (१) कमनचारीले अजततयारवालाको पूवन स्वीकृभत नभलई 
अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गनन वा आभथनक लाि वा कुनै सवुवधा प्राप्त गने गरी परामशनदाता, 
सल्लाहकार, ववशषेज्ञ वा कुनै हैभसयतले सेवा प्रदान गने कायन गनुन हुँदैन । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन कमनचारीले सरकारको नीभत 
ववपरीत नहनुे गरी सावहजत्यक, वैज्ञाभनक, कलात्मक, अनसुन्धानात्मक, सांस्कृभतक, मानव 
कल्याण, परोपकार वा खेलकुद सम्बन्धी कायन गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन कुनै कमनचारीले देहायको 
कायन गनन बाधा पगेुको माभनने छैन:- 

(क) प्रचभलत कानून बमोजिम अध्ययन भबदा भलई स्वदेशी वा ववदेशी शैजिक 
संस्थामा अध्ययन गदानको बखत सम्बजन्धत शैजिक संस्थामा कुनै सेवा 
परु् याउन वा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुनै कायन गनन,  
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(ख) अजततयारवालाको स्वीकृभत भलई सरकारको नीभत ववपरीत नहनुे गरी स्वदेश 
वा ववदेशजस्थत कायनक्रममा सहिागी हनु, प्रवचन ददन वा कायनपत्र प्रस्ततु 
गनन, 

(ग) अजततयारवालाको पूवन स्वीकृभत भलई कायानलय समय बाहेकको समयमा 
शैजिक, प्राजज्ञक वा प्रजशिण संस्थामा प्रजशिण वा अनसुन्धान गनन, 

(घ) सङ्ख घीय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहिारा सञ्चाभलत वा सङ्ख घीय, प्रदेश वा 
स्थानीय तहको पूणन वा आजंशक स्वाभमत्व वा भनयन्त्रणमा रहेको प्रजशिण 
संस्थामा कायानलयको काममा बाधा नपने गरी प्रजशिण सम्बन्धी कायन वा 
अनसुन्धान गनन,  

(ङ) राविय वा अन्तराविय शैजिक, प्राजज्ञक वा अनसुन्धानमूलक संघ संस्था वा 
नेपाल सदस्य राि रहेको िेत्रीय वा अन्तरानविय संघ संस्थाको सेवा सम्बजन्धत 
सेवा, समूह, उपसमूहको लाभग उपयोगी हनुे देखी अजततयारवालाले भबदा वा 
काि स्वीकृत गरेकोमा सम्बजन्धत भनकायमा सेवा गनन, 

(च) आभथनक लाि वा कुनै सवुवधा नभलने, कायानलयको काममा बाधा नपने र 
सरकारको अवहत नहनु ेगरी आफ्नो गैररािनीभतक पेशागत सङ्गठन वा अन्य 
कुनै सामाजिक संस्थामा आबि हनु,   

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोिनको लाभग “सामाजिक संस्था” िन्नाले 
सामाजिक आवश्यकता पूरा गने भसलभसलामा परम्परा देजख समदुायमा 
आधाररत िई समािमा वक्रयाजशल रहेका सामाजिक संघ संस्था सम्झन ुपछन 
र सो शब्दले प्रचभलत कानून बमोजिम दतान िएका सावहत्य, कला, संस्कृभत, 
खेलकुद, सङ्गीत, ववज्ञान, धमन वा अन्य यस्तै कुनै ववधा वा िेत्रसँग सम्बजन्धत 
संस्थालाई समेत िनाउँछ । 

(छ) कमनचारीको योगदानमा आधाररत सरकारी आयोिना तथा कायनक्रममा लगानी 
गनन । 

(४) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन लोक सेवा आयोग, प्रदेश 
लोक सेवा आयोग वा सावनिभनक भनकायबाट पदपूभतनका लाभग भलइन ेप्रभतयोभगतात्मक परीिाको 
प्रवक्रयामा संलग्न हनुे कमनचारीले त्यस्तो प्रजशिण कायनक्रममा प्रजशिण ददन र त्यस्तो प्रजशिण 
कायनक्रममा प्रजशिण ददएको कमनचारीले त्यसपभछ एक वषनसम्म सञ्चालन हनुे त्यस्तो परीिाको 
प्रवक्रयामा संलग्न हनु पाउन ेछैन ।  
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(५) अभधकृतस्तर एघारौँ वा सो सरहको पदबाट सेवा भनवृत्त िएको व्यजिले प्रदेश 
सरकारको पूवन स्वीकृभत भबना सेवा भनवृत्त िएको भमभतले दईु वषनसम्म देहायका काम गनुन 
हुँदैन:- 

(क) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले गने कुनै भनयजुि बाहेकको पदमा भनयजुि 
भलन, 

(ख) नेपालजस्थत कुटनीभतक भनयोग, अन्तरानविय गैरसरकारी संस्था वा दात ृ
भनकायहरूबाट सञ्चाभलत आयोिनाहरूमा कमनचारी वा परामशनदाताको रूपमा 
कायन गनन ।  

(६) उपदफा (५) ववपरीतको काम गने व्यजिले त्यस्तो काम गरेको अवभधिर यो 
ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयमावली बमोजिमको सेवा सवुवधा भलन पाउन ेछैन । 

१०२. भनवानचनमा िाग भलन नहनु:े  कमनचारीले कुनै पभन रािनीभतक पदको लाभग हनुे भनवानचनमा िाग 
भलन, प्रचार-प्रसार गनन, िलुसुमा िाग भलन, चन्दा ददन वा कसैको लाभग मत माग्न वा 
भनवानचनमा कुनै प्रकारको प्रिाव पानन हुदैँन । 

तर प्रचभलत कानून बमोजिम मताभधकार प्रयोग गनन बाधा पने छैन । 

१०३. प्रदशनन र हड्ताल गनन प्रभतबन्ध: (१)  कमनचारीले प्रदशनन गनन, बन्द हड्तालमा िाग भलन, 
थनुछेक गनन, बाधा अवरोध गनन, घेराउ गनन, दबाब ददन, कलम बन्द गनन, सरकारको ववरुि 
दबाब भसिनना गने उद्देश्यले अनसनमा बस्न वा अन्य कुनै तररकाबाट सरकारी काममा बाधा 
परु् याउन वा सो कायन गने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुदैँन । 

(२) यस दफा ववपरीत कायन गरी कुनै सावनिभनक, सरकारी वा भनिी सम्पजत्तमा िभत 
परु् याएमा वा कुनै पदाभधकारीलाई शारीररक वा मानभसक िभत परु् याएमा त्यस्तो कमनचारीलाई 
वविागीय कारबाही गरी त्यस्तो िभतपूभतन समेत िराइनेछ ।  

१०४. प्रभतभनभधत्व गनन नहनु:े  कमनचारीले आफूलाई मकान परेको ववषयमा आफैं ले वा वारेसिारा 
सम्बजन्धत भनकाय वा अभधकारी समि भनवेदन ददन बाहेक अरू व्यजि वा समूहको तफन बाट 
प्रभतभनभधत्व गनन हुँदैन । 

१०५. यौनिन्य दवु्यनवहार गनन नहनु:े कुनै कमनचारीले कुनै कमनचारी वा सेवाग्राही कसैलाई पभन कुनै 
भलजखत, मौजखक, ईशारा गरी वा कुनै श्रव्य वा दृश्य वा दवैु वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग 
गरी यौनिन्य दवु्यनवहार गनन, गराउन हदैुन । 

१०६. यातना ददन नहनु:े  कमनचारीले कसैलाई पभन यातना ददन ुहुँदैन । 
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१०७. सम्पजत्त वववरण पेश गनुन पने: कमनचारीले प्रचभलत कानून बमोजिम तोवकएको अवभधभित्र आफ्नो 
सम्पजत्तको वववरण अनसूुची-१७ बमोजिमको ढाँचामा प्रदेश वकताबखानामा पेश गनुन पनेछ ।  

१०८. स्थायी आवासीय अनमुभत भलन नहनु:े (१) कमनचारीले अन्य मलुकुको स्थायी आवासीय अनमुभत 
भलन वा सोको लाभग आवेदन ददन हुदैँन ।  

(२) कुनै कमनचारीको सगोलको पभत वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनमुभत प्राप्त गरेमा 
सो प्राप्त िएको भमभतले साठी ददनभित्र सम्बजन्धत कमनचारीले आफू कायनरत कायानलयमा सोको 
वववरण पेश गनुन पनेछ । 

१०९. आचरण पालना गराउनःे (१) प्रमखु प्रशासवकय अभधकृतले आफू र आफ्नो मातहतका 
कमनचारीलाई यस ऐन बमोजिम तोवकएको आचरणको पालना गनुन गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम आचरण पालना गनुन पने कमनचारीले त्यस्तो आचरण 
उल्लङ्घन गरेमा अजततयारवालाले वविागीय कारबाही गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम कायन गरे वा नगरेको िने्न ववषयलाई समेत 
सम्बजन्धत कमनचारीको कायनसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाईनेछ । 

११०. चेतावनी ददन सवकन:े कुनै कमनचारीले देहायको कुनै काम गरेमा सपुररवेिकले कारण खोली 
चेतावनी ददन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बजन्धत कमनचारीको व्यजिगत फाइलमा राख्नछे:- 

(क) समयको पालना नगरेमा,  

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफुिन्दा माभथको कमनचारीले ददएको आदेशपालना 
नगरेमा, 

(ग) पदीय मयानदा अनकूुल कायन नगरेमा, 

(घ) कायानलय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा वढलाससु्ती गरेमा, वा 

(ङ) सेवाग्राहीलाई जशष्ट, मयानददत र सहयोगी व्यवहार नगरेमा वा अनावश्यक हैरानी 
ददएमा। 

पररच्छेद -१२ 

सेवाको सरुिा 

१११. कमनचारीको सेवाको सरुिा: देहायका अवस्थामा बाहेक कुनै पभन कमनचारीलाई सफाईको मनाभसब 
मौका नददई स्थानीय सेवाबाट हटाइने वा बखानस्त गररन ेछैन:- 

(क) भ्रष्टाचार, वकते, राि ववरुि िाससुी, लागू औषध कारोबार, सम्पजत्त शिुीकरण, 
परुाताजववक वस्त ुबेचववखन, अपहरण, शरीर बन्धक, िबरिस्ती करणी तथा नैभतक 
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पतन देजखने अन्य फौिदारी अभियोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहरी त्यस्तो फैसला 
अजन्तम िएको,  

(ख) िागी, हराई वा बेपत्ता िई पत्ता नलागेको वा सम्पकन  स्थावपत गनन सम्िव निएको 
पयानप्त आधार िएको, 

(ग) सरकार वादी िई मदु्दा चल्न ेफौिदारी कसरुमा तीन मवहना वा सोिन्दा बढी अवभध 
कैदमा नै बस्न ुपने ठहरी त्यस्तो फैसला अजन्तम िएको । 

११२. कमनचारीको बचाउ: (१) कमनचारीले आफ्नो ओहदाको कतनव्य पालना सम्झी गरेको कामको 
सम्बन्धमा अजततयारवालालाई िानकारी नददई भनि उपर मदु्दा चलाउन सवकने छैन । 

(२) कुनै कमनचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कतनव्य पालनाको भसलभसलामा गरेको 
कामको सम्बन्धमा बहाल टुवटसकेपभछ पभन स्थानीय तहको स्वीकृभत निई भनि उपर मदु्दा 
चल्न सक्ने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम मदु्दा चलाउन स्थानीय तहले स्वीकृभत ददएमा भनिको 
प्रभतरिा प्रदेश सरकारले गनेछ । 

११३. कमनचारीको सेवा सतनको सरुिा: कुनै कमनचारी भनयजुि हुदँा तत्काल लाग ुरहेको तलब, उपदान, 

भनवृत्तिरण र अन्य सवुवधा सम्बन्धी सेवाका सतनहरूमा प्रभतकूल असर पने गरी पररवतनन गररन े
छैन । 

११४. सेवा पनुःस्थावपत नहनु:े कुनै कमनचारीले दफा 1१५ को खण्ड (ख) बमोजिम ववशषे सिाय 
पाएकोमा पनुरावेदन परी भनिको सेवा पनुःस्थावपत हनुे िएमा सो भनणनयको सूचना पाएको तीस 
ददन वा भनणनय िएको नब्बे ददन मध्ये िनु पवहले हनु्छ सो अवभधभित्र सम्बजन्धत कायानलयमा 
उपजस्थत हनु नआएमा भनिको सेवा पनुःस्थावपत हनुे छैन । 

पररच्छेद-१३ 

वविागीय सिाय र पनुरावेदन 

११५. वविागीय सिाय: उजचत र पयानप्त कारण िएमा कमनचारीलाई सिाय ददन ेअभधकारीले देहाय 
बमोजिमको वविागीय सिाय गनन सक्नेछ :- 

(क) सामान्य सिाय : 

(१) नभसहत ददन,े 

(२) बढीमा पाँच तलब वृवि रोक्का गने वा बढीमा पाँच वषनसम्म बढुवा रोक्का गने 
।  



57 

(ख) ववशषे सिाय: 

(१) िववष्यमा सरकारी सेवाको भनभमत्त अयोग्य नठहररने गरी सेवाबाट हटाउने, 

(२) िववष्यमा सरकारी सेवाको भनभमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बखानस्त गने। 

११६. नभसहत ददन:े देहायको कुनै अवस्थामा कमनचारीलाई नभसहत ददन ेसिाय गनन सवकनछे:- 

(क) भनिले सम्पादन गरेको काम सन्तोषिनक निएमा, 

(ख) पूवन स्वीकृभत नभलई एक मवहनामा दईु पटकिन्दा बढी कायानलयमा अनपुजस्थत रहेमा, 

(ग) प्रचभलत कानून बमोजिम बरबझुारथ नगरेमा, 

(घ) मादक पदाथन सेवन गरी कायानलयमा उपजस्थत िएमा वा कायानलयमा मादक पदाथन 
सेवन गरेमा, 

(ङ) कुनै सावनिभनक पदाभधकारी, सरकारी कमनचारी वा सेवाग्राही माभथ गाली गलौच वा 
दवु्यनवहार गरेमा, 

(च) व्यवस्थापन परीिण गदान प्रशासभनक अभनयभमतता गरेको देजखएमा, 

(छ) प्रचभलत कानून बमोजिम पेश्की फछौट नगरेमा, 

(ि) दफा ११० बमोजिम चेतावनी पाएको कमनचारीले सोही पदमा रहँदा पनु: सोही दफा 
बमोजिमको कुनै काम गरेमा, 

(झ) दफा 1१८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उजल्लजखत कसरु सम्बन्धी अभियोग 
बाहेक सरकार वादी हनुे अन्य कुनै फौिदारी अभियोगमा िररबानाको सिाय िई 
त्यस्तो फैसला अजन्तम िएमा, 

(ञ) अजततयार प्राप्त अभधकारीको स्वीकृभत भबना अध्ययन वा ताभलमको लाभग वैदेजशक 
भ्रमण गरेमा । 

११७. बढीमा पाचँ तलब ववृि रोक्का गने वा बढीमा पाचँ वषनसम्म बढुवा रोक्का गने: (१) देहायको कुनै 
अवस्थामा कमनचारीलाई बढीमा पाँच तलब वृवि रोक्का गने वा बढीमा पाँच वषनसम्म बढुवा रोक्का 
गने सिाय गनन सवकनछे:- 

(क) यो ऐन वा प्रचभलत कानूनले तोकेको पदीय दावयत्व जिम्मेवारीपूवनक पूरा 
नगरेमा, 

(ख) यौनिन्य दवु्यनवहार िस्ता अनशुासनहीन काम गरेमा, 
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(ग) सेवाग्राहीको पीर मकान र उिूरी पटक पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा 
आफूिन्दा माभथल्लो अभधकारीले ददएको भनदेशन पालना नगरेमा, 

(घ) दफा ११० र 1१६ बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेका भनयमहरूमा 
उजल्लजखत अन्य आचरण सम्बन्धी कुराहरू पालना नगरेमा,  

(ङ) व्यवस्थापन परीिणबाट देजखएका अभनयभमतता सम्बन्धमा ददएको भनदेशन 
पालना नगरेमा, 

(च) कुनै सावनिभनक पदाभधकारी, सरकारी कमनचारी वा सेवाग्राही माभथ हातपात 
गरेमा, 

(छ) बढुवाको दरखास्त फाराम िदान बढुवामा ताजववक असर पने गरी झटुा 
वववरण पेश गरेको प्रमाजणत िएमा, 

(ि) दफा 1१६ बमोजिम एक वषनमा दईु पटक नभसहत पाएकोमा पनु: सोही 
दफा बमोजिम सिाय हनुे काम गरेमा,  

(झ) दफा 1१८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उजल्लजखत कसरु सम्बन्धी 
अभियोग बाहेक सरकार वादी हनु ेअन्य फौिदारी अभियोगमा तीन मवहना 
वा सोिन्दा कम अवभध कैद ठहरी वा कैदमा नै बस्न ुनपने गरी सोिन्दा 
बढी अवभधको कैदको सिाय हनुे ठहरी त्यस्तो फैसला अजन्तम िएमा । 

(२)  कमनचारीले उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोजिम कैदको सिाय पाएको अवभध 
भनिको सेवा अवभधमा गणना गररने छैन ।  

११८. सेवाबाट हटाउन ेवा बखानस्त गने: (१) देहायको कसरु प्रमाजणत िएमा कमनचारीलाई िववष्यमा 
सरकारी सेवाको भनभमत्त अयोग्य नठहररने गरी सेवाबाट हटाउन सवकनेछ:-  

(क) आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गनन नसकेमा वा त्यस्तो काम वा 
जिम्मेवारीको पटक पटक बेवास्ता गरेमा, 

(ख) रािनीभतक दल वा सङ्गठनको सदस्यता भलएमा, रािनीभतक वक्रयाकलापमा 
संलग्न िएमा वा अन्य कुनै पभन रािनीभतक गभतववभधमा िाग भलएमा वा 
रािनीभतक पदको लाभग हनु ेभनवानचनमा उम्मेदवार बनेमा, 

(ग) भबदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे ददनसम्म आफ्नो कायानलयमा अनपुजस्थत 
रहेमा, 
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(घ) भबदा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेजशक अध्ययन, ताभलम वा अध्ययन 
भ्रमणमा गएको कमनचारी त्यस्तो अध्ययन, ताभलम वा अध्ययन भ्रमण पूरा 
गरेको भमभतले तीस ददनभित्र सम्बजन्धत कायानलयमा हाजिर निएमा,  

(ङ) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उजल्लजखत कसरु सम्बन्धी अभियोग बाहेक 
सरकार वादी हनुे अन्य कुनै फौिदारी अभियोगमा तीन मवहना वा सोिन्दा 
बढी अवभध कैदमा नै बस्न ुपने ठहरी त्यस्तो फैसला अजन्तम िएमा, 

(च) दफा 1१७ बमोजिम एक वषनमा दईु पटक सिाय पाएकोमा पनुः सोही 
दफा बमोजिम सिाय हनुे काम गरेमा । 

(२) देहायको कुनै अवस्थामा कमनचारीलाई िववष्यमा सरकारी सेवाको भनभमत्त अयोग्य 
ठहररन ेगरी सेवाबाट बखानस्त गररनेछ:- 

(क) भ्रष्टाचार, वकते, राि ववरुि िाससुी, लागू औषध कारोबार, सम्पजत्त 
शिुीकरण, परुाताजववक वस्त ुबेचववखन, अपहरण, शरीर बन्धक, िबरिस्ती 
करणी तथा नैभतक पतन देजखने अन्य फौिदारी अभियोगमा अदालतबाट 
कसरुदार ठहररएमा, 

(ख) अन्य मलुकुको स्थायी आवासीय अनमुभत भलएमा वा सोको लाभग आवेदन 
ददएमा, 

(ग) सरकारी सेवामा भनयिु हनुे वा बहाल रहने उद्देश्यले नागररकता, उमेर वा 
योग्यता ढाँटेको प्रमाजणत िएमा, 

(घ) बह ुवववाह गरेको प्रमाजणत िएमा । 

११९. हाजिरी र गयलकट्टी  सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको 
िएतापभन भबदा स्वीकृत नगराई आफ्नो कायानलयमा अनपुजस्थत हनुे कमनचारीलाई सम्बजन्धत 
कायानलय प्रमखुले गयल र तलबकट्टी गनन सक्नेछ । यसरी गयल िएको अवभध सेवा अवभधमा 
गणना गररने छैन । 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन दफा ११८ को उपदफा 
(१) को खण्ड (ग) वा (घ) ववपरीत भबदा स्वीकृत नगराई अनपुजस्थत हनुे वा हाजिर नहनुे  
कमनचारीलाई हाजिर गराइने छैन र सो अवभधपभछ प्राप्त भनवेदनका आधारमा कुनै पभन प्रकारको 
भबदा समेत स्वीकृत गररने छैन ।  

(३) कसैले उपदफा (२) ववपरीत कुनै कमनचारीलाई हाजिर गराएमा वा दफा ११८ 
को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिमको अवभध समाप्त िएपभछ प्राप्त भनवेदन 
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बमोजिम भबदा स्वीकृत गरेमा त्यस्तो हाजिरी वा भबदालाई मान्यता ददइने छैन र त्यसरी हाजिर 
गराउने वा भबदा स्वीकृत गने पदाभधकारीलाई वविागीय कारबाही गररनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिमको गयल र तलबकट्टीको वववरण सेवा सञ्चालन गने 
मन्त्रालय वा भनकाय र प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ । 

(५) यस दफा बमोजिमको कारबाही त्यस्तो िानकारी पाएको पन्र ददनभित्र शरुू गरी 
बढीमा छ मवहनाभित्र टुङ्खग्याई सक्न ुपनेछ । 

१२०. वविागीय सिाय ददन ेअभधकारी: (१) कमनचारीलाई दफा 1१५ बमोजिमको सिायको आदेश 
ददने अभधकार देहायको अभधकारीलाई हनुेछः- 

(क) अभधकृत एघारौँ, दशौँ र नवौँ वा सो सरहको पदमा कायनरत कमनचारीलाई 
सम्बजन्धत स्थानीय तहको कायानपाभलकाले,  

(ख) अभधकृत आठौँ र सातौं तह वा सो सरहको पदमा कायनरत कमनचारीलाई 
सम्बजन्धत स्थानीय तहको एघारौं तहको प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतले,  

(ग) अभधकृत छैठौं र सहायकस्तर वा सो सरहको पदमा कायनरत कमनचारीलाई 
कम्तीमा सातौँ वा सो सरहको प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतले ।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको सिाय ददन ेअभधकारीको पद 
सम्बजन्धत स्थानीय तहमा नरहेमा वा त्यस्तो पद ररि िएमा सम्बजन्धत स्थानीय तहको 
कायनपाभलकाले सिाय ददन ेअभधकारीको रूपमा कायन गनेछ । 

१२१. भनलम्बन गने: (१) कुनै कमनचारीको सम्बन्धमा दफा 1१८ मा लेजखएको कुनै अभियोगको 
िाँचबझु गनुन परेमा िाँचबझु समाप्त नहनु्िेलसम्म उि कमनचारीलाई सिायको आदेश ददन े
अभधकारीले भनलम्बन गनन सक्नेछ । 

तर देहायको अवस्था निई साधारणतया भनलम्बन गररन ेछैन:- 

(क) भनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनन ददँदा झटुा सबतु प्रमाण सङ्कलन गनन 
सक्ने वा आफ्नो ववरुिको सबतु प्रमाण गायब गनन सक्न ेसम्िावना देजखएमा, 
वा 

(ख) भनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनन ददँदा सरकारी हाभन नोक्सानी हनु े
सम्िावना देजखएमा । 

(२) उपदफा (१) को प्रभतबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) र (ख) बमोजिम कुनै  
कमनचारीलाई भनलम्बन गदान साधारणतया साठी ददनिन्दा बढी गररने छैन । सो अवभधभितै्र 
कमनचारी उपरको कारबाही वकनारा लगाउन ु पनेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी उि 
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अवभधभित्र कारबाही वकनारा लगाउन नसवकने िई भनलम्बनको अवभध बढाउन ु परेमा तीस 
ददनसम्म भनलम्बनको अवभध बढाउन सवकनेछ ।  

(३) कुनै फौिदारी अभियोगमा न्यावयक वहरासतमा रहेको कमनचारी त्यसरी वहरासतमा 
रहेको अवभधिर स्वतः भनलम्बन िएको माभननेछ । 

१२२. भनलम्बनको समाभप्त: कुनै कमनचारी आफ्नो पदमा पनुः स्थावपत िएमा, दफा 1२1 को उपदफा 
(२) बमोजिमको अवभध पूरा िएमा, भनलम्बन फुकुवा िएमा वा भनिलाई लागेको अभियोगबाट 
सफाई पाएमा भनिको भनलम्बन समाप्त हनुेछ । 

१२३. भनलम्बन अवभधिरको तलब र सञ्चयकोषः कुनै कमनचारी भनलम्बनमा परेमा भनिले भनलम्बनको 
अवभधमा खाइपाइ आएको तलबको आधा तलब मात्र पाउनेछ । यस अवभध भबचमा सञ्चयकोष 
बापत कट्टा गदान सोही आधा तलबको दश प्रभतशत हनु आउने रकम कट्टा गनुन पनेछ ।  

१२४. सफाई पेश गने मौका ददन ु पने: (१) वविागीय सिायको आदेश ददने अभधकारीले कुनै 
कमनचारीलाई सिायको आदेश ददनिुन्दा अजघ कारबाही गनन लाभगएको कारणको उल्लेख गरी 
कम्तीमा सात ददनको म्याद ददई आफ्नो सफाई पेश गने मौका ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम मौका ददँदा भनिमाभथ लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले 
वकवटएको र प्रत्येक आरोप कुन कुन त्य र कारणमा आधाररत छ सो समेत खलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम सफाइको मौका ददइएकोमा सम्बजन्धत कमनचारीले पभन 
म्यादभित्र आफ्नो सफाई पेश गनुन पनेछ र यसरी पेश हनु आएको सफाईलाई सम्बजन्धत 
अभधकारीले गम्िीरतापूवनक भलन ुपनेछ । 

(४) वविागीय सिायको आदेश ददन ेअभधकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयम ्वा अन्य 
कुनै अभधकृतिारा िाँचबझु गराउन सक्नछे । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम िाँचबझु गने अभधकृतले तोवकएको कायनववभधको पालना 
गनुन पनेछ । 

१२५. ववशषे सिायको आदेश ददनिुन्दा पवहले सिाय प्रस्ताव गनुन पने: ववशेष सिायको आदेश ददनिुन्दा 
पवहले दफा 1२४ बमोजिम सफाई पेश गनन ददइएको म्यादभित्र सम्बजन्धत कमनचारीले सफाई 
पेश नगरेमा वा पेश हनु आएको सफाई सन्तोषिनक निएमा वविागीय सिायको आदेश ददन े
अभधकारीले त्यस्तो कमनचारीलाई ददन लाभगएको प्रस्ताववत सिाय वकन नददने िनी त्यस 
सम्बन्धमा कम्तीमा पन्र ददनको म्याद ददई स्पष्टीकरण माग्न ुपनेछ । 

१२६. प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशन भलन ुपने: (१) वविागीय सिाय गने सन्दिनमा सम्बजन्धत 
कमनचारीले दफा १२४ बमोजिम ददएको सफाई वा दफा 1२५ बमोजिम ददएको स्पष्टीकरण 



62 

सन्तोषिनक निएमा वा म्यादभित्र सफाई वा स्पष्टीकरण प्राप्त निई त्यस्तो कमनचारीलाई सिाय 
गनुनपने देजखएमा वविागीय सिायको आदेश ददन ेअभधकारीले त्यस्तो कमनचारीलाई ददन लाभगएको 
सिाय प्रस्ताव गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशन भलन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम परामशन माग गरेकोमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले बढीमा 
एक मवहनाभित्र आवश्यक परामशन उपलब्ध गराउनेछ ।  

१२७. सिाय सम्बन्धी भनणनय गने: (१) दफा 1२६ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशन 
प्राप्त िएपभछ वविागीय सिायको भनणनय गदान सिाय ददन पाउने अभधकारीले सम्बजन्धत 
कमनचारीलाई सफाई वा स्पष्टीकरण पेश गनन पयानप्त मौका प्रदान िए निएको समेत ववचार गरी 
भनि कमनचारीबाट पेश िएको सफाई, स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध सबदु प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी 
स्पष्ट कारण खलुाइ भनणनय गनुन पनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजिम आदेश ददन पाउन े अभधकारीले सिायको आदेशको 
सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट राय सवहत पन्र ददनभित्र अनसूुची-1८ को ढाँचामा वविागीय सिायको 
भनणनय गनुन पनेछ । 

(३) कुनै कमनचारीलाई वविागीय सिाय गदान एउटा सिाय प्रस्ताव गरी सफाइ पेश 
गने मौका ददने स्पष्टीकरण माग गरे पभछ अको सिाय ददने गरी भनणनय गनुन हुदैँन ।  

(४) कुनै कमनचारीलाई वविागीय सिायको भनणनय गदान भनणनय भमभत िन्दा पवहले देजख 
नै लाग ुहनुे गरी भनणनय गनुन हुँदैन । 

तर भबदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे ददनसम्म आफ्नो कायानलयमा अनपुजस्थत रहेको 
कसरुमा सिाय गदान उि समय अवभध पूरा िएको िोभलपल्ट देजख र दफा ११८ को खण्ड 
(क) मा उजल्लजखत फौिदारी अभियोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा अदालतबाट कसरु 
ठहर िएको भमभत देजख लाग ुहनुे गरी भनणनय गनन सवकनछे ।    

(५) उपदफा (१) बमोजिमको भनणनय सम्बन्धी िानकारी सम्बजन्धत कमनचारी, 
सम्बजन्धत कायानलय, मन्त्रालय, प्रदेश वकताबखाना र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा भनणनय िएको 
सात ददनभित्र पठाउन ुपनेछ । 

१२८. िानकारी ददन सवकन:े (१) दफा १०८ ववपरीत कुनै कमनचारीले अन्य मलुकुको स्थायी 
आवासीय अनमुभत भलएको वा सोको लाभग आवेदन ददएको िानकारी कसैलाई प्राप्त िएमा 
त्यस्तो व्यजिले सो िानकारी सम्बजन्धत कमनचारी कायनरत कायानलयमा ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको िानकारी कुनै कायानलयमा प्राप्त हनु आएमा सम्बजन्धत 
कायानलयले त्यस्तो िानकारी प्राप्त िएको भमभतले सात ददनभित्र प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत 
समि पठाउन ुपनेछ । 



63 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम वा अन्य कुनै स्रोतबाट कुनै कमनचारीले अन्य 
मलुकुको स्थायी आवासीय अनमुभत भलएको वा सोको लाभग आवेदन ददएको िानकारी प्राप्त हनु 
आएमा प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतले त्यस्तो कमनचारीको सम्बन्धमा छानभबन गनन वविागीय 
सिायको आदेश ददने अभधकारीलाई लेखी पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम लेखी आएमा वविागीय सिायको आदेश ददने अभधकारीले 
त्यस्तो कमनचारीको सम्बन्धमा तीन ददनभित्र छानभबन प्रारम्ि गरी सोको िानकारी प्रमखु 
प्रशासकीय अभधकृतलाई ददनपुनेछ । 

(5) यस दफा बमोजिम छानभबन र कारबाही गदान कुनै कमनचारीले स्थायी आवासीय 
अनमुभत भलएको वा सोको लाभग आवेदन ददएको देजखएमा सिायको आदेश ददने अभधकारीले 
भनिलाई तीन मवहनाभित्र प्रचभलत कानून बमोजिमको प्रवक्रया पूरा गरी यस ऐन बमोजिम सिाय 
गरी सोको िानकारी पन्र ददनभित्र प्रदेश वकताबखानालाई ददन ुपनेछ । 

१२९. पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था: यस ऐन बमोजिम ददइएको वविागीय सिायको आदेश उपर जचत्त 
नबझेुमा प्रशासकीय अदालतमा पनुरावेदन गनन सवकनेछ ।  

१३०. भनणनयमा असर नपने: कुनै कमनचारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका भनयमहरू 
बमोजिम कमनचारीले गरेको काम कारबाहीमा ताजववक असर नपने सानोभतनो त्रवुटबाट भनणनयमा 
असर पने छैन । 

१३१. सिायको अभिलेख पठाउन:े कुनै कमनचारी उपर वविागीय सिाय गररएमा सम्बजन्धत स्थानीय 
तहले सोको अभिलेख राखी मन्त्रालय माफन त प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ । 

१३२. िववष्यमा सरकारी सेवाको भनभमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी सेवाबाट बखानस्त िएका कमनचारीले पाउन े
सवुवधा: (१) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन दफा 1१५ को खण्ड (ख) 
को उपखण्ड (२) बमोजिम सेवाबाट बखानस्त िएको कमनचारीले दफा ७३ बमोजिमको 
सञ्चयकोष,  दफा ७४ बमोजिमको सावभधक िीवन बीमा र दफा ८२ बमोजिमको योगदान 
मूलक भनवृत्तिरण बापत िम्मा िएको रकम मध्ये त्यस्तो कमनचारीले योगदान गरेको रकम र 
सोको व्याि बाहेक अन्य कुनै सवुवधा पाउन ेछैन । 

तर दफा 1१५ को खण्ड (ख) उपखण्ड (१) बमोजिम सिाय पाई बखानस्त िएको 
कमनचारीले सजञ्चत घर भबदा र भबरामी भबदा बापतको रकम तथा उपचार खचन बापतको रकम 
समेत पाउनेछ । 

(२) स्थानीय सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यजिको मतृ्य ुिई भनिको हकवालाले कुनै 
सवुवधा पाउने िएमा त्यस्तो सवुवधा पाउने व्यजिले अन्य मलुकुको नागररकता वा स्थायी 
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आवासीय अनमुभत पाएको रहेछ िन ेउपदफा (१) बमोजिमको रकम बाहेक अन्य सवुवधा 
पाउने छैन । 

१३३. सेवामा पनुः बहाली िएमा पाउन ेसवुवधा: (१) कुनै कमनचारीलाई दफा ११५ को खण्ड (ख) 
बमोजिम ववशेष सिाय िएकोमा सो सिाय अदालतबाट बदर िई भनि सेवामा पनुः बहाली 
िएमा त्यस्तो कमनचारीले सेवाबाट अवकाश ददइएको, हटाइएको वा बखानस्त गररएको भमभतदेजख 
सेवामा पनुः कायम िएको भमभतसम्मको बाँकी तलब, ित्ता, चाडपवन खचन र तलब ववृि पाउन े
िए सो समेत पाउनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्ि हनु ुअजघ सेवाबाट अवकाश ददइएको, हटाइएको वा बखानस्त 
गररएको  कमनचारी अदालतको आदेशिारा स्थानीय तहको सेवामा पनुः बहाली िएमा त्यस्तो 
कमनचारीले समेत उपदफा (१) बमोजिम तलब, ित्ता र तलब वृवि पाउनेछ।  

(३) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेजखएको िएतापभन दफा 1१८ को उपदफा (१) को 
खण्ड (ग) वा (घ) बमोजिम सेवाबाट हटाइएको कमनचारीले अदालतको आदेशबाट सेवामा पनुः 
बहाली िएमा कायानलयमा अनपुजस्थत िएको भमभतदेजख अदालतबाट पनुः बहाली िई हाजिर 
िएको अजघल्लो ददनसम्मको तलब, ित्ता र चाडपवन खचन पाउने छैन । 

१३४. कमनचारी कल्याण सम्बन्धी व्यवस्था: सम्बजन्धत स्थानीय तहले आफ्ना बहालवाला कमनचारी, 
अवकाश प्राप्त कमनचारी र भनिको पररवारको सदस्यको कल्याणका लाभग आवश्यक व्यवस्था 
गनन सक्नेछ । 

१३५. परुस्कार ददन सक्न:े सम्बजन्धत स्थानीय तहले आफ्नो कमनचारीलाई कायन िमताको आधारमा 
आवश्यकता अनसुार उजचत परुस्कार सवहत सम्मान प्रदान गनन सक्नछे । 

पररच्छेद-१४ 

ववववध 

१३६. कायानलयः (1) सेवा प्रवाहको सघनता, सलुिता र स्थानीय तहबाट प्रवाह हनुे सेवालाई 
ववजशवष्टकृत गरी प्रिावकारी बनाउन सम्बजन्धत स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र रहेको स्थानिन्दा 
बाहेकको उपयिु स्थानबाट अस्थायी वा स्थायी सेवा कायानलय स्थापना गरी सञ्चालन गनन 
सक्नेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोजिम स्थान छनौट गदान सेवाको सघनता, सलुिता र सेवा 
प्रवाहको प्रिावकारीता समेतलाई अध्ययन गरी कायनपाभलकाले भनणनय गरे बमोजिम हनुेछ । 

१३७. कायानलय छापः स्थानीय तहले नेपालको भनशाना छाप प्रयोग गनुन पनेछ र त्यस्तो छापको तल्लो 
वकनारामा आफ्नो पाभलकाको नाम र प्रदेशको नाम उल्लेख गनुन पनेछ । यस्तो छाप 
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कायानलयको पत्राचार गने पत्रमा बायाँ पवट्ट ठेगाना सवहत उल्लेख गनुन पनेछ । पाभलकाले 
कायानलयको छापमा आफ्नो संस्कृभत र सम्पदा झल्कन ेछाप र भलवप समेत थप प्रयोग गनन 
सक्नेछ ।  

१३८. एकीकृत कायानलय सञ्चालन गनन सक्नःे स्थानीय तहले सेवा प्रवाहलाई प्रिावकारी बनाउन एकै 
कायानलयबाट सेवा सञ्चालन गने गरी आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

१३९. घमु्ती सेवा वा मोबाइल सेवा सञ्चालन गनन सक्नःे िौगोभलक ववकटता र सेवा प्रवाहलाई 
प्रिावकारी बनाउन सम्बजन्धत स्थानीय तहले त्यस्तो स्थान वा सेवाग्राहीलाई लजित गरी घमु्ती 
वा मोबाइल सेवा सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

१४०. आन्तररक भनयन्त्रण प्रणाली: (1) स्थानीय तहले सावनिभनक खररद, भनयभमत प्रशासभनक 
वक्रयाकलाप, सेवा प्रवाहको वस्तजुस्थभत सम्बन्धमा थप पारदजशनता, स्वअनगुमन र भनयन्त्रणको 
लाभग उि कायनमा खवटने कमनचारी बाहेकको प्रभतभनभधत्व हनुे गरी बढीमा पाँच सदस्यीय 
आन्तररक भनयन्त्रण प्रणाली सभमभत गठन गनुन पनेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोजिमको सभमभतले ददएको प्रभतवेदन एवम ्सझुाव पालना गनुन 
सम्बजन्धत कमनचारी एवम ्लेखा उतरदायी अभधकृतको कतनव्य हनुेछ । 

१४१. व्यवस्थापन परीिण: (१) मन्त्रालयले वा मन्त्रालयले तोकेको भनकाय वा अभधकृतस्तरको 
कमनचारीले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको व्यवस्थापन परीिण गरी सम्बजन्धत स्थानीय तहको 
गाउँ सिा वा नगर सिालाई कायानन्वयन एवम ्सधुारको सझुाव सवहत प्रभतवेदन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम िएको व्यवस्थापन परीिणको प्रभतवेदन कायानन्वयन गनुन 
सम्बजन्धत स्थानीय तहको कतनव्य हनुेछ । 

(३) मन्त्रालयले आभथनक वषन समाप्त िएको एक सय बीस ददनभित्र उपदफा (१) 
बमोजिम गरेको व्यवस्थापन परीिणको एकीकृत वावषनक प्रभतवेदन प्रकाशन गनुन पनेछ ।  

१४२. कमनचारीको सबै समय स्थानीय तहको अधीनमा हनु:े कमनचारीको सबै समय स्थानीय तहको 
अधीनमा हनुेछ र िनुसकैु समयमा पभन भनिलाई सेवाको काममा लगाउन सवकनेछ । 

१४३. कायानलय समय, समय पालन र हाजिरी: (१) कमनचारीले भनधानररत समयमा भनयभमत रूपमा 
आफ्नो कायानलयमा उपजस्थत िई हाजिर हनु ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम भनधानररत समयमा कायानलय नआउने कमनचारीलाई 
सम्बजन्धत कायानलय प्रमखुले गयल गनन सक्नछे। 
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   (३) मनाभसब मावफकको कारण परेमा बाहेक भबदाको भनकासा नभलई कुनै पभन 
कमनचारी आफ्नो कायानलयमा अनपुजस्थत हनु ुहुदैँन । यसरी अनपुजस्थत हनु ेकमनचारीले सात 
ददनभित्र भबदाको भनवेदन ददन ुपनेछ । 

१४४. सेवा अवभध िोभडन:े सङ घीय वा िनुसकैु प्रदेशको भनिामती सेवाको कमनचारी वा िनुसकैु 
स्थानीय तहमा स्थायी भनयिु िएको कमनचारी प्रदेश लोक सेवा आयोगको पदपूभतन प्रवक्रयािारा 
प्रदेशभित्रको कुनै स्थानीय तहमा भनयिु वा पदस्थापन िई साभबकको भनकायबाट रमाना भलई 
हाजिर िएमा साभबकमा गरेको सेवा अवभध भनिको सेवा अवभधमा िोभडनेछ । 

१४५. यस ऐन बमोजिम सवुवधा नपाउन:े (1) प्रदेशको स्थानीय तहभित्र समायोिन िएका वा सङ्ख घीय 
वा प्रदेश लोक सेवा आयोगको भसफाररसमा पदपूभतन िएकोमा बाहेक अन्य प्रदेशका स्थानीय 
तहबाट कामकाि वा कािमा खवटएका कमनचारीले यो ऐन बमोजिम हनुे तह वृवि, बढुवा, 
उपदान, भनवृत्तिरण लगायतका सवुवधा पाउन ेछैन । 

(2) स्थानीय तहले आफ्नो भनकाय मातहत पदाभधकार रहेका कमनचारी बाहेक अन्य 
भनकायबाट कामकाि वा कािमा खवटएका कमनचारीको सम्बन्धमा उपदफा (1) बमोजिमको 
सवुवधा ददने गरी भनणनय गनन हुँदैन । 

१४६. रािीनामा सम्बन्धी व्यवस्था: (1) कमनचारीले आफ्नो पदबाट रािीनामा ददन चाहेमा आफू 
कायनरत कायानलयमा भलजखत रूपमा रािीनामा पेश गनुन पनेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोजिम आफ्नो कायानलयमा पेश हनु आएको रािीनामा सम्बजन्धत 
कमनचारीलाई सनाखत गराउन ुपनेछ । 

(3) उपदफा (1) बमोजिम पेश िएको रािीनामा अजततयारवालाले स्वीकृत गनेछ । 
रािीनामा स्वीकृत गनुन पूवन सरकारलाई भतनुन बझुाउन ुपने कुनै दावयत्व बाँकी नरहेको, भनिको 
रािीनामा लाग ुहनुे भमभतसम्मको नोकरी अवभध अद्यावभधक रहेको र वविागीय कारबाही शरुू 
निएको यवकन गनुन पनेछ । 

(४) कमनचारीले सामूवहक रािीनामा ददएमा अजततयारवालाले त्यस्तो रािीनामा 
सम्बजन्धत कमनचारीले ददएको यवकन गरी स्वीकृत गनन सक्नेछ । 

१४७. अवकाशपत्र: कमनचारीलाई अवकाशको पत्र ददने अभधकार अजततयारवालालाई हनुछे । 

१४८. बरबझुारथ गनुन पने: कुनै कमनचारीले आफूले बझुाउन ुपने नगदी, जिन्सी वा कागिात तोवकएको 
म्यादभित्र सम्बजन्धत कमनचारीलाई बझुाई ददन ुपनेछ र सो बझु्न ुपनेले पभन सोही म्यादभित्र 
बझुी भलन ुपनेछ । 
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१४९. सवुवधा प्रदान गनन सक्नःे स्थानीय सेवाका कमनचारी, भनिको पररवार एवम ्सन्तभतलाई स्वास््य, 
जशिा लगायतको ववशेष सवुवधाको लाभग प्रदेशको कुनै भनकायबाट प्रदेश कानूनमा तोवकए 
बमोजिम सवुवधा प्रदान गनन सक्नेछ । 

१५०. कमनचारीको पररचयपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: कायानलयमा कायनरत रहेको समयमा प्रत्येक कमनचारीले 
अनसूुची-1९ बमोजिमको ढाचँामा पररचयपत्र लगाउन ुपनेछ । 

१५१. आचारसंवहता बनाउन सक्नःे स्थानीय तहको कायनपाभलकाले भनणनय गरी आफ्नो मातहतका 
कमनचारीको लाभग आवश्यक आन्तररक आचारसंवहता बनाई लाग ुगनन सक्नेछ । 

१५२. स्थानीय सेवा कानूनको मागन दशनन हनुःे (1) यस ऐनले भनधानरण गरेका कमनचारीको सेवा सतन, 
सवुवधा, पदपूभतन, वविागीय सिाय, कारबाही, कमनचारी व्यवस्थापन लगायतका ववषय प्रदेशभित्रका 
स्थानीय तहको स्थानीय सेवाको कानूनको लाभग मागनदशनन हनुेछ । 

 (२) स्थानीय तहले कमनचारीको सेवा सतन सम्बन्धी कानून बनाउँदा मन्त्रालय माफन त 
प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशन भलन ुपनेछ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले ददएको परामशनको 
पालना गनुन सम्बजन्धत स्थानीय तहको कतनव्य हनुछे ।  

१५३. आवश्यक व्यवस्था गनन सक्न:े यस ऐनको प्रयोगमा कुनै दिववधा उत्पन्न िएमा मन्त्रालयले 
प्रचभलत कानूनको अभ्यासको आधारमा आवश्यक भनणनय गनन वा सम्बजन्धत भनकायलाई भनदेशन 
गनन सक्नेछ। 

१५४. अनसूुची थपघट तथा हेरफेर गनन सक्न:े प्रदेश सरकारले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
अनसूुचीमा आवश्यक थपघट तथा हेरफेर गनन सक्नेछ । 

१५५. भनयम बनाउन ेअभधकार: यस ऐनको कायानन्वयनको लाभग प्रदेश सरकारले आवश्यक भनयमहरू 
बनाउन सक्नछे । 

१५६. भनदेजशका, कायनववभध वा मापदण्ड बनाउन सक्न:े यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको भनयमको 
अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रदेश रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक भनदेजशका, कायनववभध 
वा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । 

१५७. यसै ऐन बमोजिम हनुःे (1) यस ऐनमा लेजखएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरामा 
प्रचभलत कानून बमोजिम हनुछे । 

(2) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 िारी िए पश्चात ्सङ घीय लोक सेवा 
आयोग वा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन िएकोमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामशन नभलई 
सम्बजन्धत स्थानीय तहले गरेका तहवृवि तथा बढुवा सम्बन्धी कायनलाई यस ऐन बमोजिम 
मान्यता प्रदान गररने छैन । 
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(३) स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, 2078 प्रारम्ि हुँदाका बखत 
प्रचभलत कानून बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट कारबाहीको क्रमका रहेका अभधकृतस्तर 
छैठौ बाहेकका पदको पदपूभतन तथा प्रचभलत कानून बमोजिम कायनसम्पादनको प्रवक्रया शरुू 
गररसेकेका अन्य कायन सोही कानून बमोजिम सम्पन्न गनन कुनै बाधा पगेुको माभनने छैन । 

१५८. बचाउ: (1) प्रचभलत कानून बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय 
सेवाको कमनचारीको सम्बन्धमा िए गरेको कायन यसै ऐन बमोजिम िए गरेको माभननछे । 

(2) स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, 207९ बमोजिम िए गरेका कायन 
यसै ऐन बमोजिम िए गरेको माभननेछ । 
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अनसूुची -1 

(दफा 3 को उपदफा (2) सँग सम्बजन्धत) 

स्थानीय सेवामा रहन ेसमूह, उपसमूह 

 

क्र.सं. सेवा समूह उपसमूह 

१ स्थानीय इजन्िभनयररङ्ग सेवा 

भसभिल  

िनरल 
स्याभनटरी 
इररगशेन 

हाइड्रो पावर 

ववजल्डङ एण्ड आवकन टेक्ट 

इलेजक्िकल  िनरल इलेजक्िकल 
मेकाभनकल  

 
केभमकल 
जियोलोिी 

सिे 
एग ृइररगशेन 

२ स्थानीय कृवष सेवा 

कृवष प्रसार  

वागवानी  

पश ुजचवकत्सा  

बाली ववकास  

बाली संरिण  

लाइिस्टक, पोल्िी एण्ड डेरी 
डेिलपमेन्ट 

- 

एग ृइकोनोभमकल, माकेवटङ्ग एण्ड 
स्टावटवष्टक्स 

 

माटो ववज्ञान  
मत्स्य ववकास (वफसररि) - 

३ स्थानीय प्रशासन सेवा 

कानून  
सामान्य प्रशासन - 

लेखा - 
आन्तररक लेखा परीिण  

रािश्व - 
  ववववध  

४ स्थानीय वन सेवा िनरल फरेिी  

5 स्थानीय जशिा सेवा 
िनरल एिकेुशन  

वफजिकल एिकेुशन  
लाबे्ररी साइन्स  

6 स्थानीय स्वास््य सेवा 

्याथोलोिी  
िनरल हेल्थ सभिनसेि  

मेभडभसन  
सिनरी  

रेभडयोलोिी  
डमानटोलोिी  
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पेभडयाविक्स  
एनेस्थेभसयोलोिी  

अब्स्िेवटक्स तथा गाइनोकोलोिी  
मेभडकल िनरभलष्ट  

िनरल/पजब्लक हेल्थ नभसनङ  
डेजन्टिी  
आयवेुद  

हेल्थ एिकेुशन  
मेभडकल ल्याब टेक्नोलोिी  

वफजियोथेरापी  
फामेसी  

हेल्थ इन्सपेक्सन  
मेभडकल रेकडनस  

रेभडयोग्राफी  
वायोमेभडकल इजन्िभनयररङ  

ववववध  
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अनसूुची-२ 

(दफा ४ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धत 

स्थानीय तहको सङ्गठन संरचनामा रहन ेप्रमखु प्रशासकीय अभधकृत पदको तह 

 

स्थानीय तह 
िौगोभलक िते्र र प्रमखु प्रशासकीय अभधकृतको तह 

क ख ग घ 
गाउँपाभलका सातौं  आठौं आठौं - 
नगरपाभलका - नवौं नवौं दशौं 

उपमहानगरपाभलका र 
महानगरपाभलका 

- - - एघारौं 

 

द्रष्टव्य: प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत तहको पदमा बररष्ठ अभधकृत खटाउन ुपनेछ ।
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अनसूुची-३ 

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बजन्धत) 

स्थानीय सेवा, समूहमा रहन ेतह र सोको पदनाम 

(1) प्रशासभनक पदहरू 

(अ) स्थानीय प्रशासन सेवा र समूहका पदनाम 

स्थानीय प्रशासन सेवा 

पद तह 
प्रमखु प्रशासक  11 

भनदेशक 10 

उपभनदेशक 9 

 

(क) कानून समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कानून अभधकृत 8 
2. कानून अभधकृत 7 

 

(ख) सामान्य प्रशासन समूह 

क्र.स. पद तह 

1. वररष्ठ शाखा अभधकृत 8 
2. शाखा अभधकृत 7 
3. अभधकृत 6 
४. वररष्ठ सहायक 5 
5. सहायक 4 

 

(ग) लेखा समूह 

क्र.स. पद तह 

1. वररष्ठ लेखा अभधकृत 8 
2. लेखा अभधकृत 7 
3. सहायक लेखा अभधकृत 6 
४. वररष्ठ लेखा सहायक 5 
5. लेखा सहायक 4 

 

(घ) आन्तररक लेखा परीिण समूह 

क्र.स. पद तह 

1. वररष्ठ लेखा परीिण अभधकृत 8 
2. लेखा परीिण अभधकृत 7 
3. सहायक लेखा परीिण अभधकृत 6 
४. वररष्ठ लेखा परीिण सहायक 5 
5. लेखा परीिण सहायक 4 
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(ङ) रािस्व समूह 

क्र.स. पद तह 

1. वररष्ठ रािस्व अभधकृत 8 
2. रािस्व अभधकृत 7 
3. सहायक रािश्व अभधकृत 6 
४. वररष्ठ रािस्व सहायक 5 
5. रािश्व सहायक 4 

 

(च) ववववध समूह 

क्र.स. पद तह कैवफयत 

1. वररष्ठ ........ अभधकृत 8 यसमा ररि रहेको स्थानमा ववववध 
समूहका सम्बजन्धत ववभिन्न 
ववषयगत नाम राखी कायम गने । 
िस्तै: वररष्ठ कम््यटुर अभधकृत, 
सहायक मवहला ववकास अभधकृत 

2. ....... अभधकृत 7 
3. सहायक ........ अभधकृत 6 
४. वररष्ठ ........ सहायक 5 
5. .......... सहायक 4 

 

(2) प्राववभधक पदहरू 

(अ) स्थानीय इजन्िभनयररङ सेवा, समूहका पदनाम 

स्थानीय इजन्िभनयररङ सेवा 
पद तह 

सपुररटेन्डेट इजन्िभनयर 11 
 

क्र.सं. पद तह 

१. भसभनयर भडभििनल इजन्िभनयर 10 
2. भडभििनल इजन्िभनयर 9 
3. वररष्ठ इजन्िभनयर 8 
4. इजन्िभनयर 7 
5. सहायक इजन्िभनयर 6 
6. सब इजन्िभनयर 5 
7. अभसस्टेन्ट सब इजन्िभनयर 4 

(आ) स्थानीय कृवष सेवा, समूहका पदनाम 

स्थानीय कृवष सेवा 
पद तह 
प्रमखु कृवष भनदेशक 11 

 

(क) कृवष प्रसार समूह 

क्र.स. पद तह 

1. कृवष प्रसार भनदेशक 10 
2. उप-कृवष प्रसार भनदेशक 9 
3. वररष्ठ कृवष प्रसार अभधकृत  8 
4. कृवष प्रसार अभधकृत 7 
5. सहायक कृवष प्रसार अभधकृत 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 
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7. नायव प्राववभधक सहायक 4 

 

(ख) पश ुजचवकत्सा समूह 

क्र.स. पद तह 

1. पश ुववकास भनदेशक 10 
2. उप-पश ुववकास भनदेशक 9 
3. वररष्ठ पश ुववकास अभधकृत  8 
4. पश ुववकास अभधकृत 7 
5. सहायक पश ुववकास अभधकृत 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 
7. नायव प्राववभधक सहायक 4 

 

(ग) वागवानी समूह 
क्र.स. पद तह 

1. वागवानी ववकास भनदेशक 10 
2. उप- वागवानी ववकास भनदेशक 9 
3. वररष्ठ वागवानी ववकास अभधकृत  8 
4. वागवानी ववकास अभधकृत 7 
5. सहायक वागवानी ववकास अभधकृत 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 
7. नायव प्राववभधक सहायक 4 

 

(घ) बाली ववकास समूह 

क्र.स. पद तह 

1. बाली ववकास भनदेशक 10 
2. उप- बाली ववकास भनदेशक 9 
3. वररष्ठ बाली ववकास अभधकृत  8 
4. बाली ववकास अभधकृत 7 
5. सहायक बाली ववकास अभधकृत 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 
7. नायव प्राववभधक सहायक 4 

 

(ङ) बाली संरिण समूह 

क्र.स. पद तह 

1. बाली संरिण भनदेशक 10 
2. उप- बाली संरिण भनदेशक 9 
3. वररष्ठ बाली संरिण अभधकृत  8 
4. बाली संरिण अभधकृत 7 
5. सहायक बाली संरिण अभधकृत 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 
7. नायव प्राववभधक सहायक 4 
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(च) लाइिस्टक, पोल्िी एण्ड डेरी डेिलपमेन्ट समूह 

क्र.स. पद तह 

1. पश ुववकास भनदेशक 10 
2. उप-पश ुववकास भनदेशक 9 
3. वररष्ठ पश ुववकास अभधकृत  8 
4. पश ुववकास अभधकृत 7 
5. सहायक पश ुववकास अभधकृत 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 
7. नायव प्राववभधक सहायक 4 

 

(छ) एग्री इकोनोभमकल, माकेवटङ एण्ड स्टावटवष्टक्स समूह 

क्र.स. पद तह 

1. कृवष अथन भनदेशक 10 
2. उप-कृवष अथन भनदेशक 9 
3. वररष्ठ कृवष अथन ववज्ञ 8 
4. कृवष अथन ववज्ञ 7 
5. सहायक कृवष अथन ववज्ञ 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 
7. नायव प्राववभधक सहायक 4 

 

(ि) माटो ववज्ञान समूह 

क्र.स. पद तह 

1. प्रमखु माटो ववज्ञ 10 
2. उप-प्रमखु माटो ववज्ञ 9 
3. वररष्ठ माटो ववज्ञ 8 
4. माटो ववज्ञ 7 
5. सहायक माटो ववज्ञ 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 
7. नायव प्राववभधक सहायक 4 

 

(झ) मत्स्य ववकास (वफसररि) समूह 
क्र.स. पद तह 

1. मत्स्य ववकास भनदेशक 10 
2. उप- मत्स्य ववकास भनदेशक 9 
3. वररष्ठ मत्स्य ववकास अभधकृत  8 
4. मत्स्य ववकास अभधकृत 7 
5. सहायक मत्स्य ववकास अभधकृत 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 
7. नायव प्राववभधक सहायक 4 
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(इ) स्थानीय वन सेवा, समूहका पदनाम 

(क) िनरल फरेिी समूह 
क्र.स. पद तह 
1. वररष्ठ रेञ्जर 6 

2. रेञ्जर 5 

(ई) स्थानीय जशिा सेवा, समूहका पदनाम 

स्थानीय जशिा सेवा 
पद तह 
प्रमखु जशिा भनदेशक 11 

 

(क) िनरल एिकेुशन समूह 

क्र.स. पद तह 

1. जशिा भनदेशक 10 
2. उप-जशिा भनदेशक 9 
3. वररष्ठ ववद्यालय भनरीिक 8 
4. ववद्यालय भनरीिक 7 
5. सहायक ववद्यालय भनरीिक 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 

 

(ख) वफजिकल एिकेुशन समूह 

क्र.स. पद तह 

1. जशिा भनदेशक 10 
2. उप-जशिा भनदेशक 9 
3. वररष्ठ ववद्यालय भनरीिक 8 
4. ववद्यालय भनरीिक 7 
5. सहायक ववद्यालय भनरीिक 6 
6. प्राववभधक सहायक 5 

 

(ग) लाइबे्ररी साइन्स समूह 

क्र.स. पद तह 

१. पसु्तकालय अभधकृत 6 
2. पसु्तकालय सहायक 5 

(उ) स्थानीय स्वास््य सेवा, समूहका पदनाम 

स्थानीय स्वास््य सेवाका 
पद तह 
प्रमखु स्वास््य भनदेशक 11 

 

(क) ्याथोलोिी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट ् याथोलोजिष्ट  १० 
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२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट वहष्टो्याथोलोजिष्ट  १० 
३. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट माइक्रोवायोलोजिष्ट १० 
४. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट वहमाटोलोजिष्ट  १० 
५. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट वायोकेभमष्ट  १० 
६. कन्सल्टेण्ट ्याथोलोजिष्ट  ९ 
७. कन्सल्टेण्ट वहस्टो ् याथोलोजिष्ट  ९ 
८. कन्सल्टेण्ट माइक्रोवायोलोजिष्ट  ९ 
९. कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट  ९ 
१०. कन्सल्टेण्ट वायोकेभमष्ट  ९ 

 

(ख) िनरल हेल्थ सभिनसेि समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ मेभडकल सपुररण्टेण्डेन्ट  १० 
२. मेभडकल सपुररण्टेण्डेन्ट  ९ 
३. वररष्ठ मेभडकल अभधकृत  ९ 
४. मेभडकल अभधकृत  ८ 

 

(ग) मेभडसीन समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट िनरल वफजिभसयन  १० 
२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिस्ट  १० 
३. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट  १० 
४. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट काभडनयोलोजिस्ट  १० 
५. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट िवपकल मेभडभसन  १० 
६. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट चेष्ट भडजिि  १० 
७. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट हेपाटोलोजिष्ट (वफजिभसयन)  १० 
८. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट ग्यािो–इन्टेरोलोजिष्ट  १० 
९. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट इन्डोक्राइनोलोजिष्ट  १० 
१०. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट मेभडकल अंकोलोजिष्ट  १० 
११. वररष्ठ फरेजन्सक मेभडभसन अभधकृत  १० 
१२. कन्सल्टेन्ट िनरल वफजिभसयन  ९ 
१३. कन्सल्टेन्ट नफे्रोलोजिस्ट  ९ 
१४. कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट  ९ 
१५. कन्सल्टेण्ट काभडनयोलोजिस्ट  ९ 
१६. कन्सल्टेण्ट िवपकल मेभडभसन  ९ 
१७. कन्सल्टेण्ट हेपाटोलोजिष्ट  ९ 
१८. कन्सल्टेण्ट चेष्ट भडजिि  ९ 
१९. कन्सल्टेण्ट ग्यािो–इन्टेरोलोजिष्ट  ९ 
२०. कन्सल्टेण्ट इण्डोक्राइनोलोजिष्ट  ९ 
२१. कन्सल्टेण्ट फरेजन्सक मेभडकल अभधकृत  ९ 
२२. कन्सल्टेण्ट मेभडकल अंकोलोजिष्ट  ९ 
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(घ) सिनरी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट वकडनी िान्स्लान्ट सिनन  १० 
२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट सिनन  १० 
३. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट काभडनयोथोराभसक सिनन  १० 
४. वररष्ठ कन्सल्टेन्ट काभडनयाक सिनन  १० 
५. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट यूरो सिनन  १० 
६. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट सजिनकल ग्यािो इन्टेरोलोजिष्ट  १० 
७. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट ्लावष्टक सिनन  १० 
८. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट न्यूरो सिनन  १० 
९. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट अथानेेपेभडक सिनन  १० 
१०. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेभडयाविक सिनन  १० 
११. कन्सल्टेण्ट सिनन  ९ 
१२. कन्सल्टेण्ट काभडनयाक सिनन  ९ 
१३. कन्सल्टेण्ट यूरो सिनन  ९ 
१४. कन्सल्टेण्ट ग्यािो इन्टेरोलोजिष्ट सिनन  ९ 
१५. कन्सल्टेण्ट ्लावष्टक सिनन  ९ 
१६. कन्सल्टेण्ट न्यूरो सिनन  ९ 
१७. कन्सल्टेण्ट अथोपेभडक सिनन  ९ 
१८. कन्सल्टेण्ट पेभडयाविक सिनन  ९ 
१९. कन्सल्टेण्ट वकडनी िान्स्लान्ट सिनन  ९ 
२०. कन्सल्टेन्ट काभडनयोथोराभसक सिनन  ९ 

 

(ङ) रेभडयोलोिी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट रेभडयोलोजिष्ट/रेभडयोडाइग्नोभसस  १० 
२. कन्सल्टेण्ट रेभडयोलोजिष्ट/रेभडयोडाइग्नोभसस  ९ 

 

(च) रेभडयोथेरापी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट रेभडयोथेरावपष्ट/ वररष्ठ कन्सल्टेण्ट रेभडएसन अंकोलोिी १० 
२. कन्सल्टेण्ट रेभडयोथेरावपष्ट/कन्सल्टेण्ट रेभडएसन अंकोलोजिष्ट ९ 

 

(छ) डमानटोलोिी/ लेप्रोलोिी/ िेनरल भडजिि समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट डमानटोलोजिष्ट १० 
२. कन्सल्टेण्ट डमानटोलोजिष्ट ९ 

 

(ि) साइक्यािी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट साइक्याविष्ट  १० 
२. कन्सल्टेन्ट साइक्याविष्ट ९ 
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(झ) पेभडयाविक्स समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेभडयाविभसयन  १० 
२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट भनओनटेोलोजिष्ट  १० 
३. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेभडयाविक्स अंकोलोजिष्ट  १० 
४. कन्सल्टेण्ट पेभडयाविक्स अंकोलोजिष्ट  ९ 
५. कन्सल्टेण्ट पेभडयाविभसयन  ९ 
६. कन्सल्टेण्ट भनओनेटोलोजिष्ट  ९ 

 

(ञ) अ्थल्मोलोिी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट अ्थल्मोलोजिष्ट  १० 
२. कन्सल्टेण्ट अ्थल्मोलोजिष्ट  ९ 

 

(ट) अटोररनोल्याररङ्गोलोिी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी.सिनन  १० 
२. कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी.सिनन  ९ 

 

(ठ) एनसे्थेभसयोलोिी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट एनेस्थेभसयोलोजिष्ट  १० 
२. कन्सल्टेण्ट एनेस्थेभसयोलोजिष्ट  ९ 

 

(ड) अब्स्िेवटक्स तथा गाइनोकोलोिी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट अब्स्िेवटक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट  १० 
२. कन्सल्टेण्ट अब्स्िेवटक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट  ९ 

 

(ढ) मेभडकल िनरभलष्ट समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट मेभडकल िनरभलष्ट  १० 
२. वररष्ठ मेभडकल सपुररन्टेन्डेण्ट िनरभलष्ट  १० 
३. मेभडकल सपुररन्टेन्डेण्ट िनरभलष्ट  ९ 
४. कन्सल्टेण्ट मेभडकल िनरभलष्ट  ९ 

 

(ण) िनरल नभसनङ समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ अस्पताल नभसनङ प्रशासक  १० 
२.  अस्पताल नभसनङ प्रशासक  ९ 
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३. वररष्ठ नभसनङ्ग अभधकृत  ८ 
४. नभसनङ अभधकृत  ७ 
५. वररष्ठ अस्पताल नभसनङ भनरीिक  ७ 
६. अस्पताल नभसनङ्ग भनरीिक  ६ 
७. स्टाफ नसन  ५ 

 

(त) कम्यभुनटी नभसनङ/पजब्लक हेल्थ नभसनङ्ग समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कम्यभुनटी नभसनङ प्रशासक १० 
२. कम्यभुनटी नभसनङ प्रशासक  ९ 
३. वररष्ठ कम्यभुनटी नभसनङ अभधकृत ८ 
४. कम्यभुनटी नभसनङ अभधकृत  ७ 
५. वररष्ठ कम्यभुनटी नभसनङ भनरीिक  ७ 
६. कम्यभुनटी नभसनङ भनरीिक  ६ 
७. भस.अ.न.मी भनरीिक/ वररष्ठ अ.न.मी सपुरिाइिर  ६ 
८. पजब्लक हेल्थ नसन  ५ 
९. भस.अ.न.मी  ५ 
१०. अ.न.मी  ४ 

 

(थ) होभमयो्याथी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सलटेण्ट होभमयो्याथी जचवकत्सक  १० 
२. कल्सल्टेण्ट होभमयो्याथी जचवकत्सक  ९ 
३. होभमयो्याथी जचवकत्सक  ८ 
४. होभमयो्याथी सहायक  ५ 

 

(द) डेजन्टिी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट डेन्टल सिनन  १० 
२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टीष्ट  १० 
३. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट ओरल सिनन  १० 
४. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडौण्टीष्ट  १० 
५. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेरीयोडौण्टीष्ट  १० 
६. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट अथोडौण्टीष्ट  १० 
७. कन्सल्टेण्ट डेन्टल सिनन  ९ 
८. कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टीष्ट  ९ 
९. कन्सल्टेण्ट ओरल सिनन  ९ 
१०. कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडौण्टीष्ट  ९ 
११. कन्सल्टेण्ट पेरीयोडौण्टीष्ट  ९ 
१२. कन्सल्टेण्ट अथोडौण्टीष्ट  ९ 
१३. डेण्टल सिनन  ८ 
१४. डेण्टल चेयरसाई अभसषे्टण्ट  ५ 
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१५. डेन्टल हाइजिभनष्ट  ५ 

 

(ध) आयवेुद समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट आयवेुद ववज्ञ  १० 
२. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट िेषि ववज्ञ  १० 
३. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट काय–जचवकत्सक  १० 
४. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूती जचवकत्सक  १० 
५. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट कौमारितृ्य जचवकत्सक  १० 
६. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट शल्य जचवकत्सक/ संज्ञाहरण जचवकत्सक  १० 
७. वररष्ठ कन्सल्टेण्ट शालाक्य जचवकत्सक  १० 
८. कन्सल्टेन्ट आयवेुद ववज्ञ  ९ 
९. कन्सल्टेण्ट िेषि ववज्ञ  ९ 
१०. कन्सल्टेण्ट काय–जचवकत्सक  ९ 
११. कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूती जचवकत्सक  ९ 
१२. कन्सल्टेण्ट कौमारितृ्य जचवकत्सक  ९ 
१३. कन्सल्टेण्ट शल्य जचवकत्सक/संज्ञाहरण जचवकत्सक  ९ 
१४. कन्सल्टेण्ट शालाक्य जचवकत्सक  ९ 
१५. आयवेुद जचवकत्सक ८ 
१६. वररष्ठ कववराि भनरीिक  ७ 
१७. कववराि भनरीिक  ६ 
१८. वैद्य भनरीिक  ६ 
१९. कववराि (आयवेद सहायक)  ५ 
२०. वररष्ठ वैद्य  ५ 
२१. वैद्य  ४ 

 

(न) हेल्थ एिकेुशन समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ स्वास््य जशिा प्रशासक  १० 
२. स्वास््य जशिा प्रजशिण प्रशासक  ९ 
३. वररष्ठ स्वास््य जशिा अभधकृत ८ 
४. स्वास््य जशिा अभधकृत  ७ 
५. वररष्ठ स्वास््य जशिा भनरीिक  ७ 
६. स्वास््य जशिा भनररिक  ६ 
७. स्वास््य जशिा टेजक्नभसयन  ५ 

 

(प) मेभडकल ल्याव टेक्नोलोिी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. सह प्रमखु मेभडकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट  १० 
२. सह प्रमखु माइक्रोबायोलोजिष्ट  १० 
३. उप प्रमखु माइक्रोबायोलोजिष्ट  ९ 
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४. उप प्रमखु मेभडकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट  ९ 
५. वररष्ठ मेभडकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट  ८ 
६. वररष्ठ माइक्रोबायोलोजिष्ट  ८ 
७. माइक्रोबायोलोजिष्ट ७ 
८. मेभडकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट  ७ 
९. वररष्ठ ल्याव टेजक्नभसयन भनरीिक/वररष्ठ माइक्रोस्कोवपष्ट भनरीिक ७ 
१०. ल्याब टेजक्नभसयन भनरीिक /ल्याब अभसषे्टण्ट भनरीिक  ६ 
११. वररष्ठ माइक्रोस्कोवपष्ट ६ 
१२. ल्याब टेजक्नभसयन/वररष्ठ ल्याब अभसषे्टण्ट  ५ 
१३. माइक्रोस्कोवपष्ट  ५ 
१४. ल्याब अभसषे्टन्ट  ४ 

 

(फ) वफजियोथेरापी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. सह प्रमखु वफजियोथेरावपष्ट  १० 
२. उप प्रमखु वफजियोथेरावपष्ट  ९ 
३. वररष्ठ वफजियोथेरावपष्ट  ८ 
४. वफजियोथेरावपष्ट  ७ 
५. वररष्ठ वफजियोथेरापी भनरीिक  ७ 
६. वफजियोथेरापी भनरीिक  ६ 
७. वफजियोथेरापी अभसषे्टण्ट  ५ 

 

(ब) फामेसी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ औषभध व्यवस्थापक  १० 
२. वररष्ठ वैज्ञाभनक अभधकृत  ९/१० 
३. वररष्ठ गणुस्तर भनयन्त्रक/वररष्ठ फमानभसष्ट  १० 
४. औषभध व्यवस्थापक/फमानभसष्ट अभधकृत  ९ 
५. गणुस्तर भनयन्त्रक  ९ 
६. वैज्ञाभनक अभधकृत  ७/८ 
७. फामेसी अभधकृत  ७/८ 
८. गणुस्तर अभधकृत  ७/८ 
९. वररष्ठ फा.स.ुभनरीिक/व.ग.ुस.ुिा. भनरीिक /वररष्ठ ल्याव अभसषे्टण्ट भनरीिक  ७ 
१०. फामेसी भनरीिक/ गणुस्तर भनरीिक / अनसुन्धान भनरीिक  ६ 
११. फामेसी स.ुिा.भनरीिक / गणुस्तर भनयन्त्रण भनरीिक / ल्यावअभसषे्टण्ट भनरीिक  ६ 
१२. फामेसी सपुरिाइिर/गणुस्तर भनयन्त्रण सपुरिाइिर  ५ 
१३. ल्याव अभसषे्टण्ट/फामेसी सहायक  ५ 

 

(ि) हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ िनस्वास््य प्रशासक  १० 
२. िनस्वास््य प्रशासक  ९ 
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३. वररष्ठ िनस्वास््य अभधकृत  ८ 
४. िनस्वास््य अभधकृत  ७ 
५. िय/कुष्ठ िेक्टर कन्िोल/प.भन./ खोप सपुरिाइिर अभधकृत  ७ 
६. इण्टोमोलोजिष्ट  ७ 
७. िेक्टर कन्िोल िय/कुष्ठ /प.भन. सपुरिाइिर भनरीिक  ६ 
८. िनस्वास््य भनरीिक  ६ 
९. भस.अ.हे.व अभधकृत  ६ 
१०. मलेररया इन्सपेक्टर भनरीिक  ६ 
११. कोल्डचेन भनरीिक  ६ 
१२. हेल्थ अभसस्टेन्ट  ५ 
१३. भस.अ.हे.व  ५ 
१४. अ.हे.ब.  ४ 

 

(म) मेभडकल रेकडनस समूह 

क्र.स. पद तह 

१. वररष्ठ मेभडकल रेकडनर अभधकृत  ८ 
२. मेभडकल रेकडनर अभधकृत  ७ 
३. वररष्ठ मेभडकल रेकडनर भनरीिक  ७ 
४. मेभडकल रेकडनर भनरीिक/ मेभडकल अभसषे्टण्ट भनरीिक  ६ 
५. मेभडकल रेकडनर सपुरिाइिर /वररष्ठ मेभडकल रेकडनस अभसषे्टण्ट  ५ 
६. िभुनयर मेभडकल रेकडनस अभसषे्टण्ट  ४ 

 

(य) रेभडयोग्राफी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. उपप्रमखु रेभडयोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट ९ 
२. वररष्ठ रेभडयोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट  ८ 
३. रेभडयोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट  ७ 
४. वररष्ठ रेभडयोग्राफी भनरीिक  ७ 
५. रेभडयोग्राफर भनरीिक  ६ 
६. डाकन रुम अभसषे्टण्ट भनरीिक  ६ 
७. रेभडयो ग्राफर  ५ 
८. वररष्ठ डाकन रुम अभसषे्टण्ट  ५ 
९. डाकन रुम अभसषे्टण्ट  ४ 

 

(र) ववववध समूह 

क्र.स. पद तह 

१. उप प्रमखु बायोमेभडकल इजन्िभनयर  ९/१० 
२. वररष्ठ मेभडकल वफजिभसष्ट प्रशासक ९/१० 
३. वररष्ठ हाउस वकवपङ्ग प्रशासक  ९/१० 
४. वररष्ठ डाइवटभसयन प्रशासक ९/१० 
५. वररष्ठ इ.भस.िी अभधकृत  ९/१० 
६. वररष्ठ अभडयोलोजिष्ट  ९/१० 
७. वररष्ठ जक्लभनकल साइकोलोजिष्ट  ९/१० 
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८. वररष्ठ साइकोलोजिष्ट  ९/१० 
९. वायोमेभडकल इजन्िभनयर  ८ 
१०. वररष्ठ मेभडकल वफजिभसष्ट  ८ 
११. वररष्ठ इ.भस.िी अभधकृत  ८ 
१२. वररष्ठ हाउस वकवपङ्ग अभधकृत  ८ 
१३. वररष्ठ अभडयोलोजिष्ट ८ 
१४. वररष्ठ अथोज्टभसयन अभधकृत  ८ 
१५. वररष्ठ अज्टभसयन अभधकृत  ८ 
१६. वररष्ठ डाइवटभसयन अभधकृत  ८ 
१७. जक्लभनकल साइकोलोजिष्ट  ७/८ 
१८. साइकोलोजिष्ट  ७/८ 
१९. वररष्ठ ऐनेस्थेवटक भनरीिक ७ 
२०. मेभडकल वफजिभसष्ट  ७ 
२१. इ.भस.िी अभधकृत  ७ 
२२. हाउस वकवपङ्ग अभधकृत  ७ 
२३. अभडयोलोजिष्ट  ७ 
२४. वररष्ठ डाइवटभसयन भनरीिक ७ 
२५. वररष्ठ मेभडकल वफजिभसष्ट भनरीिक ७ 
२६. वररष्ठ हाउस वकवपङ्ग भनरीिक  ७ 
२७. मेभडकल वफजिभसष्ट अभधकृत  ७ 
२८. वररष्ठ इ.भस.िी टेजक्नभसयन भनरीिक  ७ 
२९. वररष्ठ ममनत सम्िार भनरीिक  ७ 
३०. वररष्ठ अज्टभसयन भनरीिक  ७ 
३१. वररष्ठ अथानेेज्टभसयन भनरीिक  ७ 
३२. अथानेेज्टभसयन अभधकृत  ७ 
३३. अज्टभसयन अभधकृत  ७ 
३४. डाइवटभसयन भनरीिक  ६ 
३५. मेभडकल वफजिभसष्ट भनरीिक  ६ 
३६. हाउस वकवपङ्ग भनरीिक/ ममनत सम्िार भनरीिक  ६ 
३७. इ.भस.िी. टेजक्नभसयन भनरीिक  ६ 
३८. ममनत सम्िार सपुरिाईिर  ६ 
३९. अज्टभसयन भनरीिक  ६ 
४०. अथानेेज्टभसयन भनरीिक  ६ 
४१.  एनेस्थेवटक भनरीिक ६ 
४२. इ.भस.िी टेजक्नभसयन  ५ 
४३. डाइवटभसयन सपुरिाइिर  ५ 
४४.  हाउस वकवपङ्ग सपुरिाइिर  ५ 
४५. ममनत सम्िार टेजक्नभसयन ५ 
४६. अथानेेज्टभसयन सहायक ५ 
४७. अज्टभसयन सहायक  ५ 
४८. एनेस्थेवटक सहायक  ५ 
४९. बायोमेभडकल टेजक्नभसयन  ५ 
५०. सामाजिक कायनकतान (सोभसयल वकन र)  ५ 
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५१. अ्िोमेविष्ट  ५ 
५२. बायोमेभडकल इक्यू्मेण्ट अभसषे्टण्ट टेजक्नभसयन  ५ 
५३. फोरम्यान भनरीिक  5 
५४. वररष्ठ फोरम्यान  ५ 
५५. फोरम्यान  ४ 
५६. अस्पताल जक्लनर  ४ 
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अनसूुची-४ 

(दफा ७ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्धत 

पद दतान फाराम 

कायानलय तथा दरबन्दी वववरण सम्बन्धी ढाचँा 
(क) कायानलय सम्बन्धी वववरण फ्याक्स नं . 
कायानलयको नामः (नेपालीमा) जिल्लाः 
कायानलयको नामः (अंग्रिेीमा) गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. 
स्थानीय कायनपाभलकाको नाम: वडा नं.: 
भनकटतम माभथल्लो भनकायः स्थान 
कायानलयको स्तरः फोन नं .: 
शरुू पद भसिनना िएको भमभतः  इमेल: 
पभछल्लो अद्यावभधक भमभतः  ववेसाइट: 

(ख) कायानलयको दरवन्दी तेररिः 

भस .नं.  पदको नाम शे्रणी तह सेवा समूह उपसमूह 
साभबक 
पद 

थप घट खदु कायम 
पद संकेत 

नं. 
कैवफयत 

            
            
            
            
            
            
            

िम्मा       
पद दतान हनुे स्थानीय तहको तफन बाट 

उपरोि भनणनय संलग्न राखी माभथ उजल्लजखत पद दतान गरी िानकारी 
ददनहुनु अनरुोध छ ।  

प्रदेश वकताबखानाको तफन बाट 

माभथ उजल्लजखत पद ववद्यतुीय माध्यमबाट समेत दरबन्दी व्यवस्थापन 
प्रणालीमा प्रववष्ट गरी कायानलय संकेत न   ........मा पद दतान गररएको 
व्यहोरा प्रमाजणत गररएको छ ।  

दस्तखतः  दस्तखतः  
नाम,थर: नाम,थर: 
पदः पदः 
कायानलयः प्रमाजणत गने अभधकृतः 
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अनसूुची-५ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

कायन वववरण फारमको ढाचँा 

स्थानीय तह कायन वववरण फाराम 
पदः 
संकेत नं. 

 समूह/उपसमूह:- 
तह:- 

१. पदको नाम: 
   स्थायी:          अस्थायीः 
२. तलब (माभसक):-... 
3. काम गने समय:..... 
४. कमनचारीको नाम:-......... 

5. स्थानीय तह......शाखा.....फाँट 

ववस्ततृ रूपमा पदको काम, कतनव्य र उत्तरदावयत्व तथा अभधकार:- 
1.  

2.  

3.  

4.  
आवश्यक शैजिक योग्यता:- 
 
 

उपयुनि वववरण मेरो पदले गनुन पने/उपयुनि वववरण यस पदले गनुन पने काम, कतनव्य र उत्तरदावयत्व तथा अभधकारको पूणन ठीक वववरण 
हो। 

 
............ 
कमनचारीको दस्तखत 

भमभत:-.... 

....................... 
(भनकटतम अभधकारीको दस्तखत) 
भमभत:-......... 
कायानलयको छाप 

भमभत:-............ 
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अनसूुची-६ 

(दफा 2१ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

भनरोभगताको प्रमाणपत्रको ढाचँा 

.............................. स्थानीय तहको ............................ पदमा भसफाररस हनुिुएका श्री.............................लाई मैले 
िाँच्दा कुनै सरुवा वा कडारोग लागकेो वा कुनै वकभसमको शारीररक ववकृभत वा आन्तररक रोग िएको पाइएन । भनिमा 
.............................रोग िएतापभन भनिलाई त्यसले उपरोि पदमा काम गनन असमथन बनाउंदैन । 

भनिको हभुलया............................. छ । 

(क) दायाँ हातको बढुी औलंाको छाप:............................. 

(ख) सम्बजन्धत व्यजिको दस्तखत:............................. 

(ग) भमभतः............................. 

प्रमाजणत गने जचवकत्सकको – 

(क) नामः............................. 

(ख) दस्तखतः............................. 

(ग) सम्बजन्धत काउजन्सलको रजििेशन नम्बरः...................... 

(घ) भमभतः........................ 
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अनसूुची– ७ 

(दफा २२ सँग सम्बजन्धत) 

शपथग्रहणको ढाचँा 
................................. पदको शपथ 

म........................................................... सत्य, भनष्ठापूवनक प्रभतज्ञा गछुन । ईश्वरको नाममा शपथ भलन्छु वक नेपाली िनता, 
नेपालको संववधान तथा प्रचभलत कानून प्रभत पूणन वफादार रही .......................................... पदको जिम्मेवारी, कसैको डर 
नमानी, पिपात नगरी, कसैप्रभत पूवानग्रह वा खराब िावना नभलई, इमान्दारीका साथ पालना गनेछु र आफ्नो कतव्यन पालनाको 
भसलभसलामा आफूलाई िानकारी हनु आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा िनुसकैु अवस्थमा पभन प्रचभलत कानूनको 
पालना गदान बाहेक अरू अवस्थामा कुनै वकभसमबाट पभन प्रकट वा सङे्कत गने छैन । 

शपथ ग्रहण गने कमनचारीकोः–           शपथ ग्रहण गरेको प्रमाजणत गनेअभधकारीकोः– 

(क) नामः    (क) दस्तखत: 

(ख) दस्तखतः    (ख) नामः 

(ग) सेवाः     (ग) सेवाः 

(घ) समूह/उपसमूह    (घ) पदः 

(ङ) तहः     (ङ) कायानलयः 

(च) भमभतः    (च) भमभतः 
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अनसूुची-८ 

(दफा २४ को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत) 

स्थानीय सेवाका कमनचारीको वैयजिक वववरण फारमको ढाचँा 
(भसटरोल) 

संलग्न गनुनपने कागिातहरुः 

(१) शैजिक योग्यता र नपेाली नागररकताको प्रमाणपत्रहरूको प्रमाजणत प्रभतभलवप (सेवा प्रवेश गनुन पूवनको उमेर खलेुको शैजिक 

योग्यता र नागररकता हनुपुने) । 

(२) यस अजघ सरकारी सेवामा रही स्थायी पदमा काम गरेको िए सोको वववरण स्पष्टसँग उल्लेख गरी तत ्सम्बन्धी 

कागिातहरूको प्रमाजणत प्रभतभलवप ।  

(३) सम्बजन्धत कायानलयबाट भसटरोल दतान गरी प्रमाजणत गरी ददन ेिने्न व्यहोराको पत्र ।  

(४) कायानलयमा शरुू स्थायी भनयजुि हुँदाको हाजिरी िएको िानकारी पत्र ।  

(५) स्थायी भनयजुि हुँदा पेश गरेको भनरोगीता र शपथग्रहणको प्रमाजणत प्रभतभलवप ।  

(६) प्रदेश लोकसेवा आयोगको भसफाररस पत्रको सक्कलै वा प्रमाजणत प्रभतभलवप ।  

(७) ताभलमको प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रभतभलवप र अन्य कागिातहरूको प्रभतभलवप ।  

कमनचारीको नाम नेपालीमा (देवनागरी भलपी)............................................... 

अंग्रिेीमा (BLOCK LETTER).................................................. 

कमनचारी सङ्कते नम्बर (प्रदेश वकताबखानाले िने) 

 

नेपाली अङ्कमा 

अंग्रिेी अङ्कमा  

द्रष्टव्यः कम्तीमा पभन A4 साइिको नपेाली कागिमा वैयजिक वववरण छावपएको हनु ुपनेछ।  
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फाराम नं. ०१ 

वैयजिक वववरण 

.......................स्थानीय तह 

....................... कायानलय 

१. स्थानीय सेवाका कमनचारीको पूरा नाम र थर  

    नेपालीमाः (देवनागरी भलपी)........................................... 

    अंग्रिेीमाः  (BLOCK LETTER) .................................... 

    िन्म भमभत वववरणः (वव.सं.)......./....../...(ई.सं.)......./...../.... 

    नागररकता नं. ..................िारी जिल्ला................िारी भमभत ...... 

    राविय पररचयपत्र नं. .............िारी जिल्ला.........िारी भमभत............रि समूह.... 

    बाबकुो नाम, थर: (नेपालीमा) .............................................पेशा............... 

             (अंग्रिेीमा) .............................................पेशा............... 

    बािेको नाम, थर: (नेपालीमा) ..............................................पेशा............... 

                    (अंग्रिेीमा) ..............................................पेशा............... 

    आमाको नाम, थर: (नेपालीमा) .............................................पेशा............... 

                     (अंग्रिेीमा) .............................................पेशा............... 

    वववावहत िए पभत/पत्नीको नाम (नेपालीमा)................................पेशा............... 

               (अंग्रिेीमा).................................................... 

    छोरीको संतयाः ......    छोराको संतयाः ...... 

    नाम थर.................    नाम थर................. 

२. ठेगाना सम्बन्धी वववरण  
स्थायी ठेगाना अस्थायी ठेगाना 

प्रदेश नेपालीमा अंग्रिेीमा नेपालीमा अंग्रिेीमा 
जिल्ला:     
गा.पा./न.पा.     
वडा नं.     
टोल/मागन     
घर/ब्लक नं.   
सम्पकन  फोन/मो.नं.   
ईमेल ठेगानाः  

 

कर्मचारीको हालसालै 
खिचचएको दवुै कान 

देखिने पासपोर्म साइजको 
फोर्ो (ससर्रोल प्रर्ाखित 
गने अचिकारीले फोर्ो 
सरे्त प्रर्ाखित गरेको 

हुनुपनेछ)। 
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३. सवुवधा पाउन ेगरी पररवारका सदस्य मध्ये इच्छाइएको कुनै एक व्यजिको पूरा नाम थरः 

    नेपालीमाः (देवनागरी भलपी)........................................................................ 

    अंग्रिेीमाः (BLOCK LETTER) ..................................................... 

    कमनचारीको भनिसँगको सम्बन्धः ................................................................. 

    ठेगानाः प्रदेश.......................जिल्लाः ...............गा.पा./न.पा. ........................   
    वडा नं. ............ टोल/मागन ........................ घर/ब्लक नं............... 

    इच्छाइएको व्यजिकोः 

    नागररकता नं. (उपलब्ध िए सम्म) .......................िारी जिल्ला....................... 

    िारी भमभतः........... 

४. अन्य वैयजिक वववरण  

    भलङ्ग ...........धमन ........... िात/िातीः .........हभुलयाः............. रि समूहः......... 

    मूलः वहमाली (  )        पहाडी (   )     तराई/मधेश (   ) 

(क) आददवासी/िनिातीः हो (   )     होइन (  )  हो िने कुन िात .............. 

(ख) मधेशीः हो (   )     होइन (  )  हो िने वववरण ................................ 

(ग) दभलतः हो (   )     होइन (  )  हो िने कुन िात ............................... 

(घ) वपछभडएको जिल्ला (िेत्र) हो (   )     होइन (  )  हो िने कुन जिल्ला...... 

(ङ) अपाङ्गता हो (   )     होइन (  )  हो िन ेकुन वकभसमको ................. 

प्रदेश लोक सेवा आयोगको भसफाररश हुँदा माभथ उजल्लजखतमध्ये कुन वगनमा िएको हो? 

(क), (ख),  (ग), (घ), (ङ) खलुा/मवहला 

५. िाषाको दिता सम्बन्धी वववरण  
(क) स्थानीय िाषा सम्बन्धी ज्ञान            मातिृाषा ....................... 

क्र.सं. िाषाको नाम 
लेखाई िमता पढाई िमता बोलाई िमता 

अभत उत्तम उत्तम सामान्य अभत उत्तम उत्तम सामान्य अभत उत्तम उत्तम सामान्य 
           
           

(ख) ववदेशी िाषा सम्बन्धी ज्ञान   

क्र.सं. िाषाको नाम 
लेखाई िमता पढाई िमता बोलाई िमता 

अभत 
उत्तम उत्तम सामान्य अभत उत्तम उत्तम सामान्य अभत 

उत्तम उत्तम सामान्य 
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६. कमनचारीको शरुू स्थायी भनयजुिको वववरण  

    कायानलयको नाम र ठेगानाः .................................................................... 

    भनयजुि भमभतः ..................भनणनय भमभतः........................हाजिरी भमभतः.............. 

    सेवाः ..................समूहः........................उप-समूहः.................................... 

    तहः.................................पदः......................प्राववभधक(   ) अप्राववभधक (  )  

७. यस अजघ सरकारी सेवामा रही स्थायी पदमा काम गरेको िए सोको वववरण  

    कायानलयको नाम र ठेगानाः .................................................................... 

    सेवाः ................समूहः ...........................उप-समूहः................................ 

    शे्रणी/तहः ...................पदः...............प्राववभधक(  ) अप्राववभधक(  ) 

८. अन्य वववरणः 
(क) बह ुवववाह/बाल वववाह गरेको छ/छैन छ िने पभत/पत्नीको नाम लेख्नहुोस ्....... 
(ख) पभत वा पत्नीले ववदेशी मलुकुको स्थायी आवासीय अनमुभत (DV/PR वा अन्य) भलए/नभलएको वा सोको लाभग 

दरखास्त ददए/नददएको वववरण: छ( ) छैन( ) 
(१) स्थायी आवासीय अनमुभत भलएको िए देशको नामः ..................... र भलएको भमभत:............................... 
(२) स्थायी आवासीय अनमुभतका लाभग दरखास्त ददएको िए देशको नामः ........................... दरखास्त ददएको 

भमभतः ........ 
(ग) कुनै सरकारी बक्यौता भतनन बाँकी छ/छैन बाँकी िए सोको वववरण:................ 
(घ) सम्बजन्धत कमनचारीको ववशेष योग्यता र िमताः ....................................... 

माभथ लेजखएको वववरण ठीक छ । सरकारी सेवाको भनभमत्त अयोग्य हनुे गरी मलाई कुनै सिाय िएको छैन । कुनै कुरा 
झटु्टो लेजखएको वा िानािानी साँचो कुरा दबाउने लकुाउने उदे्दश्यले लेजखएको ठहरे कानून बमोजिम सिाय स्वीकार गनेछु, 
साथै कमनचारी आचार संवहता पालना गनन प्रभतबि छु िनी सवहछाप गनेः  

  कमनचारीको      प्रमाजणत गने कायानलय 

(बढुी औलँाको छाप)          ..................... प्रमखुको नाम, थर:............ 

     कमनचारीको दस्तखत दस्तखत: ....................... 

 

 

 

     कायानलयको छाप 

कमनचारी सङ्कते नम्बर (प्रदेश वकताबखानाले िने) 

 

नेपाली अङ्कमा 

 

अंग्रिेी अङ्कमा 

दाया ँ बायाँ 

  

         

         

वविागीय प्रमखु वा अभधकार प्राप्त  

अभधकृतको दस्तखतः-.................... 
नामः......................................... 
पदः .......................................... 
भमभतः ....................................... 
कायानलयको छापः 
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फाराम नं. ०२ 

(क) सेवा सम्बन्धी वववरण                                      
क्र. 
सं. सेवा समूह/उप समूह पद र तह कायानलयको नाम र 

ठेगाना 
नयाँ भनयजुि/ 
सरुवा/ बढुवा भनणनय भमभत बहाली भमभत 

(हाजिरी भमभत) 

        

        

        

        

        

फाराम नं. ०३ 

(ख) शैजिक योग्यता/ताभलम/सेभमनार/सम्मेलन सम्बन्धी वववरण   
क्र. 
सं. 

शैजिक योग्यता वा 
उपाभध 

अध्ययनको ववषय वा 
संकाय 

उत्तीणन गरेको 
साल 

प्राप्त 
शे्रणी 

जशिण संस्था/पररषद्/ववश्वववद्यालयको नाम र देश 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

फाराम नं. ०४ 

(ग) वविषूण, प्रशंसा पत्र र परुस्कारको वववरण                     

क्र. सं. वविषूण/प्रशंसा पत्रको वववरण प्राप्त भमभत 
वविषूण/प्रशंसा पत्र 

पाएको कारण 
सहभुलयत 
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फाराम नं. ०५ 
(घ) वविागीय सिायको वववरण                                   

क्र. सं. सिायको प्रकार सिायको आदेश 
भमभत 

पनुरावदेनको  
कैवफयत 

ठहर भमभत 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
फाराम नं. ०६ 

(ङ) भबदा र औषभध उपचारको वववरण                                                                    

वववरण घर भबदा भबरामी भबदा प्रसूभत/प्रसूभत 
स्याहार भबदा अध्ययन भबदा असाधारण भबदा बेतलबी भबदा गयल 

अवभध 

उपचार 
खचन 

भलएको 
कैवफयत 

िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी देजख सम्म भमभत रकम  
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फाराम नं. ०७ 
(च) वगीकृत िेत्रहरूमा काम गरेको वववरण  

क्र. 
सं. 

अवभध पदस्थापन 
िएको स्थान 
वा िेत्र 

काम 
गरेको 

स्थान वा 
िेत्र 

यो जचन्ह () ददई काम गरेको िते्रको वगन 
िनाउन े

कैवफयत 
देजख सम्म 

क 
वगन 

ख 
वगन 

ग वगन घ वगन ङ वगन 

           

           

           

           

           

           

फाराम नं. ०८ 
(छ) माभथ उल्लेख िए देजख बाहेकका वववरणहरू थपघट गनुन पने िए प्रदेश वकताबखानाले िने 
(1) ठेगाना पररवतनन सम्बन्धी वववरण: 

(2) इच्छाइएको व्यजि पररवतनन िएमा सोको वववरण: 

(3) अन्य कुनै वववरण थपघट िएमा सोको वववरण: 

सम्बजन्धत कमनचारीको   प्रमाजणत गने अभधकारीको 
नाम, थर: ... ... ... ... ... ...   नाम, थर: ... ... ... ... 
पद: ... ... ... ... ... ... ......  पद: ... ... ... ... ... ...  
तह: ... ... ... ... ... ... ... ... ..  तह: ... ... ... ... ... ...  
दस्तखत: ... ... ... ... ... ... ... .  दस्तखत: ... ... ... ... ...  

भमभत: ... ... ... ... ... ... ... ... .  भमभत: ... ... ... ... ...  



 

97 

अनसूुची–9 

(दफा २८ को उपदफा (८) सँग सम्बजन्धत) 

सरुवापत्रको ढाचँा 

महाशय, 

प्रदेश सरकार/स्थानीय तह .................. को भमभत ...................  को भनणनयानसुार तपाईलाई सरुवा िएको स्थानीय तह/कायानलयबाटै अवभध 
तोक्न ेगरी वा ..........  अवभधसम्मको लाभग देहाय बमोजिम सरुवा गररएको छ । 

साभबक पद र कायानलय    सरुवा िएको पद र कायानलय 

स्थानीय .........  सेवा ................ समूह   स्थानीय .........  सेवा ................ समूह 

अभधकृतस्तर/सहायकस्तर.......   अभधकृतस्तर/सहायकस्तर...... 

तह .................    तह ................. 

 

 

श्री ...............................................  कमनचारी सडे्ढत नं................ 

 

.......... 

अभधकृत 

वोधाथन तथा कायानथनः 

श्री मतुयमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायानलय । 

श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग । 

श्री प्रदेश वकताबखाना । 

श्री कमनचारी संचय कोष । 

श्री नागररक लगानी कोष । 
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अनसूुची – 10 

(दफा २८ को उपदफा (८) सँग सम्बजन्धत) 

सरुवाको वववरण 

(व्यजिगत फाइलमा रहने) 

(१) नाम, थरः–     (६) समूहः– 

(२) कमनचारी संकेत नम्वरः–    (७) उपसमूहः– 

(३) पदः–      (८) शैजिक योग्यताः– 

(४) तहः–      (९) ताभलमः– 

(५) सेवाः–     (१०) अन्य वववरण (केही िए):– 

साभबकको 
कायानलय 

सरुवा वा पदस्थापना 
िएको कायानलय 

सरुवा िएको 
भमभत 

हाजिर िएको 
भमभत 

सरुवाको 
कारण 

अको सरुवाको 
लाभग अवभध पगु्न े

भमभत 
कैवफयत 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 

द्रष्टव्यः– यस फाराम अनसुारको वववरण प्रत्येक कायानलयको प्रमखुले िरी िराई अद्यावभधक गराई राख्न ुपनेछ । 

तयार गने अभधकृतकोः–    प्रमाजणत गने अभधकृतकोः– 

दस्तखतः      दस्तखतः 

पदः–      पदः 

भमभतः      भमभतः 
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अनसूुची-11 

(दफा 28 को उपदफा (८) सँग सम्बजन्धत) 

रमानापत्रको ढाचँा 

......... स्थानीय तह 

.......... कायानलय 

पत्र संतया       भमभत:................. 

चलानी नं. 

श्री............................ 

............................... 

 त्यस कायानलयमा सरुवा हनु ुिएका श्री...............................लाई भनिको वववरण सवहतको रमाना पत्र ददई त्यस 
कायानलयमा हाजिर हनु पठाईएको व्यहोरा अनरुोध गदनछु । 

(१) कमनचारीको नाम: 

(२) कमनचारीको संकेत नं. 

(३) साभबक  (क) पद:-   (ख) तहः 

  (ग) समूह/उपसमूह:   (घ) सेवाः 

(ङ) कायानलय: 

(४) सरुवा िएको  (क) भनणनय भमभत:   (ख) पद: 

  (ग) तह:    (घ) सेवाः 

(ङ) समूह/उपसमूह:   (च) कायानलयः 

(५) बरबझुारथ सम्बन्धी वववरण:-  गरेको   नगरेको 

(६) रमाना हनु ेभमभत: 

(७) रमानापत्रको भमभतसम्म खचन िएका भबदा: 

 (क) िैपरी आउन ेर पवन भबदा ..........ददन । 

 (ख) घर भबदा..........ददन । 

 (ग) भबरामी भबदा..........ददन । 

 (घ) प्रसूभत भबदा..........ददन । 

 (ङ) प्रसूभत स्याहार भबदा ...... ददन । 

 (च) अध्ययन भबदा..........ददन । 

 (छ) सट्टा भबदा (भलएको/नभलएको)। 

 (ि) अभतररि भबदा..........ददन । 

(8) रमानापत्रको भमभतसम्म संजचत भबदा:- 

(क) िैपरी आउन ेर पवन भबदा ..........ददन । 
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 (ख) घर भबदा..........ददन । 

 (ग) भबरामी भबदा..........ददन । 

 (घ) प्रसूभत भबदा..........ददन । 

 (ङ) प्रसूभत स्याहार भबदा ...... ददन । 

 (च) अध्ययन भबदा..........ददन । 

 (छ) सट्टा भबदा (भलएको/नभलएको)। 

 (ि) अभतररि भबदा..........ददन । 

(9) खाइपाइ आएको माभसक:-(क) तलब रु.......(ख) तलब ववृि रु.......... 

(10) तलब ित्ता ििूानी भलएको अजन्तम भमभत:- 

(11) कमनचारी संचयकोष प्रमाणपत्र नं. .............. र कट्टी रकम:.............. 

(१२) ििूानी भलएको उपचार खचनको रकम................ भमभत............ 

(13) दैभनक भ्रमण ित्ता बापत भलएको पेश्की रकम:.......... 

(१४) तलब ववृि हनु शरुू िएको शरुू भमभत:............. 

(१५) नागररक लगानी कोष प्रमाणपत्र नं............. र कट्टी रकम:.............. 

(१६) आयकर कट्टी रकम:................. 

(१७) सावभधक िीवन बीमा कोषमा िम्मा िएको साल ...... मवहना..... गते  

(18) सावभधक िीवन बीमा बापत वावषनक वप्रभमयम भतरेको साल......मवहना .....गते  

(१९) पूरानो भनवतृ्तिरण योिना ................ 

(20) नयाँ भनवतृ्तिरण योिनाको शरुू भमभत साल ....... मवहना ....... र कोषमा रकम िम्मा िइसकेको भमभत साल...... 
मवहना.......सम्मको।  

(21) चाडपवन खचन भलने चाडको नाम र सो चाड पने भतभथ र सम्िाववत मवहनाः .... 

(22) जशश ुस्याहार ित्ता भलएको वववरणः 

(23) स्थायी लेखा नं................ 

बोधाथन: 

श्री मतुयमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायानलय, बागमती प्रदेश, हेटौंडा । 

श्री कमनचारी संचयकोष, भत्रदेवी मागन, ठमेल । 

श्री नागररक लगानी कोष, नयाँबानशे्वर, काठमाडौं । 

श्री प्रदेश वकताबखाना, हेटौंडा । 

श्री.........................(सम्बजन्धत कमनचारी):- सरुवा िएको कायानलयमा हाजिर हनु िान ुहनु । 
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अनसूुची-12 

(दफा ३७ सँग सम्बजन्धत)  

प्रदेशभित्रको स्थानीय तहको िौगोभलक िते्रको वभगनकरण 

क्र.स. जिल्ला स्थानीय तह 

"क" वगनमा पने स्थानीय तह 

१.  दोलखा ववग ुगाउँपाभलका 

२.  रसवुा आमाछोददङमो गाउँपाभलका 

३.  रसवुा गोसाईकुण्ड गाउँपाभलका 

४.  धाददङ गङ्गािमनुा गाउँपाभलका 

५.  धाददङ रुवी भ्याली गाउँपाभलका 
"ख" वगनमा पने स्थानीय तह 

६.  काभ्रपेलाञ्चोक खानीखोला गाउँपाभलका 

७.  काभ्रपेलाञ्चोक चौरीदेउराली गाउँपाभलका 

८.  काभ्रपेलाञ्चोक तेमाल गाउँपाभलका 

९.  काभ्रपेलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपाभलका 

१०.  काभ्रपेलाञ्चोक िमु्ल ुगाउँपाभलका 

११.  काभ्रपेलाञ्चोक महािारत गाउँपाभलका 

१२.  दोलखा काभलञ्चोक गाउँपाभलका 

१३.  दोलखा गौरीशङ्कर गाउँपाभलका 
१४.  दोलखा जिरी नगरपाभलका 

१५.  दोलखा तामाकोशी गाउँपाभलका 

१६.  दोलखा मेलङु्ग गाउँपाभलका 

१७.  दोलखा वैतेश्वर गाउँपाभलका 
१८.  दोलखा शैलङु गाउँपाभलका 

१९.  धाददङ ज्वालामखुी गाउँपाभलका  

२०.  धाददङ भत्रपूरासनु्दरी  गाउँपाभलका 

२१.  धाददङ नेत्रावती डबिोङ गाउँपाभलका 
२२.  धाददङ खभनयाबास गाउँपाभलका 

२३.  मकवानपरु राजक्सराङ्ग गाउँपाभलका 

२४.  रसवुा उत्तरगया गाउँपाभलका 

२५.  रसवुा काभलका गाउँपाभलका 

२६.  रसवुा नौकुण्ड गाउँपाभलका 

२७.  रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाभलका 

२८.  रामेछाप खाँडादेवी गाउँपाभलका 

२९.  रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपाभलका 

३०.  रामेछाप दोरम्बा शैलङु गाउँपाभलका 

३१.  रामेछाप भलख ुतामाकोशी  गाउँपाभलका 

३२.  रामेछाप सनुापती गाउँपाभलका 

३३.  भसन्धपुाल्चोक िगुल गाउँपाभलका 
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क्र.स. जिल्ला स्थानीय तह 

३४.  भसन्धपुाल्चोक भत्रपूरासनु्दरी गाउँपाभलका 

३५.  भसन्धपुाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल  गाउँपाभलका 

३६.  भसन्धपुाल्चोक भलसङ्खु पाखर गाउँपाभलका 

३७.  भसन्धपुाल्चोक सनुकोशी गाउँपाभलका 
३८.  भसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगाउँपाभलका 

३९.  भसन्धलुी गोलन्िोर गाउँपाभलका 

४०.  भसन्धलुी दधुौली नगरपाभलका 

४१.  भसन्धलुी वफक्कल गाउँपाभलका 

४२.  भसन्धलुी मररण गाउँपाभलका 

४३.  भसन्धलुी हररहरपरुगढी  गाउँपाभलका 
"ग" वगनमा पने स्थानीय तह 

४४.  काभ्रपेलाञ्चोक नमोबिु नगरपाभलका 

४५.  काभ्रपेलाञ्चोक पाँचखाल नगरपाभलका 

४६.  काभ्रपेलाञ्चोक मण्डनदेउपरु गाउँपाभलका 

४७.  काभ्रपेलाञ्चोक रोशी गाउँपाभलका 

४८.  जचतवन इच्छाकामना गाउँपाभलका 

४९.  जचतवन माडी नगरपाभलका 

५०.  दोलखा िीमेश्वर नगरपाभलका 

५१.  धाददङ गिरुी गाउँपाभलका 

५२.  धाददङ गल्छी गाउँपाभलका 

५३.  धाददङ थाके्र गाउँपाभलका 

५४.  धाददङ धभुनबेँशी नगरपाभलका 

५५.  धाददङ भनलकण्ठ नगरपाभलका 
५६.  धाददङ बेनीघाट रोराङ गाउँपाभलका 

५७.  धाददङ भसिलेक गाउँपाभलका 

५८.  नवुाकोट ककनी गाउँपाभलका 

५९.  नवुाकोट वकस्पाङ गाउँपाभलका 
६०.  नवुाकोट तादी गाउँपाभलका 

६१.  नवुाकोट तारकेश्वर गाउँपाभलका 

६२.  नवुाकोट दु् चेश्वर गाउँपाभलका 

६३.  नवुाकोट पञ्चकन्या गाउँपाभलका 
६४.  नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपाभलका 

६५.  नवुाकोट म्यागङ गाउँपाभलका 

६६.  नवुाकोट भलख ुगाउँपाभलका 

६७.  नवुाकोट ववदरु नगरपाभलका 

६८.  नवुाकोट जशवपरुी गाउँपाभलका 

६९.  नवुाकोट सयुनगढी गाउँपाभलका 

७०.  मकवानपरु इन्द्रसरोबर गाउँपाभलका 
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क्र.स. जिल्ला स्थानीय तह 

७१.  मकवानपरु कैलाश गाउँपाभलका 

७२.  मकवानपरु थाहा नगरपाभलका 

७३.  मकवानपरु बकैया गाउँपाभलका 

७४.  मकवानपरु बाग्मती गाउँपाभलका 
७५.  मकवानपरु भिमफेदी गाउँपाभलका 

७६.  मकवानपरु मकवानपरुगढी  गाउँपाभलका 

७७.  मकवानपरु मनहरी गाउँपाभलका 

७८.  रामेछाप मन्थली नगरपाभलका 

७९.  रामेछाप रामेछाप नगरपाभलका 

८०.  लभलतपरु कोन्ज्योसोम गाउँपाभलका 

८१.  लभलतपरु बागमती गाउँपाभलका 

८२.  लभलतपरु महाङ्काल गाउँपाभलका 

८३.  भसन्धपुाल्चोक ईन्द्रावती गाउँपाभलका 

८४.  भसन्धपुाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी  नगरपाभलका 

८५.  भसन्धपुाल्चोक बलेफी गाउँपाभलका 

८६.  भसन्धपुाल्चोक बाह्रववसे नगरपाभलका 

८७.  भसन्धपुाल्चोक िोटेकोशी गाउँपाभलका 

८८.  भसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नगरपाभलका 

८९.  भसन्धलुी घ्याङलेख गाउँपाभलका 

९०.  भसन्धलुी तीनपाटन गाउँपाभलका 

९१.  भसन्धलुी सनुकोशी गाउँपाभलका 
"घ" वगनमा पने स्थानीय तह 

९२.  काठमाडौँ कागशे्वरी मनोहरा नगरपाभलका 
९३.  काठमाडौँ काठमाडौँ महानगरपाभलका 

९४.  काठमाडौँ कीभतनपरु नगरपाभलका 

९५.  काठमाडौँ गोकणेश्वर नगरपाभलका 

९६.  काठमाडौँ चन्द्राभगरी नगरपाभलका 
९७.  काठमाडौँ टोखा नगरपाभलका 

९८.  काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपाभलका 

९९.  काठमाडौँ दजिणकाली नगरपाभलका 

१००.  काठमाडौँ नागािुनन नगरपाभलका 
१०१.  काठमाडौँ बढुाभनलकण्ठ नगरपाभलका 

१०२.  काठमाडौँ शङ्खरापरु नगरपाभलका 

१०३.  काभ्रपेलाञ्चोक धभुलखेल नगरपाभलका 

१०४.  काभ्रपेलाञ्चोक पनौती नगरपाभलका 

१०५.  काभ्रपेलाञ्चोक बनेपा नगरपाभलका 

१०६.  जचतवन काभलका नगरपाभलका 

१०७.  जचतवन खैरहनी नगरपाभलका 
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१०८.  जचतवन िरतपरु महानगरपाभलका 

१०९.  जचतवन रत्ननगर नगरपाभलका 

११०.  जचतवन राप्ती नगरपाभलका 

१११.  ििपरु चाँगनुारायण नगरपाभलका 
११२.  ििपरु ििपरु नगरपाभलका 

११३.  ििपरु मध्यपरु भथमी नगरपाभलका 

११४.  ििपरु सूयनववनायक नगरपाभलका 

११५.  मकवानपरु हेटौंडा उप महानगरपाभलका 

११६.  लभलतपरु गोदावरी नगरपाभलका 

११७.  लभलतपरु महालक्ष्मी नगरपाभलका 

११८.  लभलतपरु लभलतपरु महानगरपाभलका 

११९.  भसन्धलुी कमलामाई नगरपाभलका 
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अनसूुची-13 

(दफा 4२ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 

कायनसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम 

वववरण पेश गरेको कायानलय:-     दतान नं.:- 

कमनचारीको नाम:-   संकेत नं.   भमभत:- 

पद:-   तह:-  सेवा:-  समूह:- 

कायानलयको नाम:-    रुि ुहाजिर रहेको अवभध:- 

मूल्याङ्कन अवभध:- भमभत..........................देजख.................सम्म 

खण्ड (क)    सम्पाददत कामको वववरण: 
कामको वववरण  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

सम्बजन्धत कमनचारीको दस्तखत:................., भमभत:-............. 

खण्ड (ख) सपुररवेिक, पनुरावलोकनकतान र पनुरावलोकन सभमभतको मूल्याङ्कन 

ववषय सपुररविेकको मूल्याङ्कन पनुरावलोकनकतानको मूल्याङ्कन 

पूणानङ्क अभत 
उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून पूणानङ्क अभत 
उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून 

1. ववषयवस्तकुो ज्ञान र भसप 5     2     

2. वववकेको प्रयोग र भनणनय गने िमता 5     2     

3. छलफल तथा वातान गने िमता 5     2     

4. नतेतृ्व र सङ्गठन िमता 5     2     

५. सीिननसीलता र अग्रसरता 5     1     

६. पेशागत संवदेनशीलता (इमान्दारीता, 
गोपनीयता) 

5     1     

पूणानङ्क 30     10     

प्रा् ताङ्क           

कुल प्रा् ताङ्क:          अङ्कमाः    अिरमाः          अङ्कमाः      अिरमा: 

सपुररवेिकको     पनुरावलोकनकतानको     

दस्तखत:      दस्तखत:      

नामथर:-      नामथर:-      

पद:      पद:-      

तह:-      तह:-      

भमभत:-      भमभत:-  
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पनुरावलोकन सभमभतका पदाभधकारीहरूको: 
नाम:-   पद:-      कमनचारी संकेत नं.:-       दस्तखत 

१) 

२) 

३) 

कूल प्राप्ताङ्क:- अङ्कमा  अिरमा      
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अनसूुची-14 

(दफा ५० को उपदफा (1) सँग सम्बजन्धत) 

कबभुलयतनामाको ढाचँा 

भलजखतम ..........................श्री का नाभत/नाभतनी..............................को छोरा/छोरी बस्ने वषन ............ को म 
.............................. आग ेस्थानीय तहबाट ................. अन्तगनत .......................... ववषयमा मनोनयन िई अध्ययन 
गनन/ताभलम भलन/अध्ययन भ्रमण गनन िान लागकेोले ऐनको दफा............ को अधीनमा रही मनोनयन िएको ववषयको 
अध्ययन/ताभलम/अध्ययन भ्रमणको अवभध नबढाएमा पूवन भनजश्चत अवभध ििुान हनुासाथ र बढाइएकोमा थप म्याद ििुान हनुासाथ 
स्वदेश फकी आई ऐनको दफा ............. बमोजिम आफूले गनुन पने स्थानीय तहको सेवा गनेछु । 

मनोनयनको भसलभसलामा मैले पाएको/पाउन ेरकम रु. ............................(अिेरूपी ..................................... रूपैयाँ) 
मनोनयनको सतन बन्देिको अधीनमा रही खचन गनेछु/पेश्की वा सापटी भलएको रूपैयाँ िनु काम र सतनमा भलएको हुँ सोही बमोजिम 
गनेछु र बझुाउन ुपने रकम नबझुाएमा मेरो िायिेथा वा हकदैयाबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गरी भलएमा मेरो मन्िरुी 
छ र यस कुरा बापत कुनै कुराको उिरु गने छैन िनी मेरो मनोमानी खशुीरािीसँग यो कवभुलयतनामा लेखी............... स्थानीय 
तहमा चढाँए । 

कवभुलयतनामा गराउन ेअभधकृतकोः    मनोनयन हनु ेउम्मेदवारकोः 

दस्तखत:–      दस्तखतः– 

नामः–      नामः– 

पदः–       पदः– 

कायानलयः–      कायानलयः– 

भमभतः–       भमभतः– 

 

ईभत संवत ्२०...........साल ........... मवहना .........गते रोि ...........शिुम ्......... । 
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अनसूुची-1५ 

(दफा ६२ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धत) 
भबदाको भनवेदन 

........................... स्थानीय तह 

(...............कायानलय) 
कमनचारीले िने 

नाम:                             पद:                       कायानलय: 
जचन्ह लगाउन े मागेको भबदाको वकभसम भबदाको अवभध कारण 

 १. िैपरी आउने र पवन भबदा   
 2. घर भबदा   
 3. भबरामी भबदा   
 4. प्रसूभत भबदा   
 5. मतृ्य ुसस्कार भबदा   
 6. अध्ययन भबदा   
 7. असाधारण भबदा   
 8. सट्टा भबदा   
 9. अभतररि सेवा भबदा   

 

भबदाको भमभत....................देजख.............................सम्म 
     कमनचारीको सही:- 
     भमभत:- 

कमनचारी प्रशासनले प्रयोग गने 

भबदाको वकभसम अजघको बाकँी हाल मागेको अब बाकँी रहन े

१. िैपरी आउने र पवन भबदा    
2. घर भबदा    
3. भबरामी भबदा    
4. प्रसूभत भबदा    
5. मतृ्य ुसंस्कार भबदा    
6. अध्ययन भबदा    
7. असाधारण भबदा    
8. सट्टा भबदा    
9. अभतररि सेवा भबदा    

................... 
कमनचारीको दस्तखत 

कमनचारी प्रशासन शाखा  

भसफाररस    भसफाररस    भबदा सवकन ेभमभत 

 िएको    निएको 
..................... 
भनकटतम माभथल्लो अभधकृत    भमभत:......... 
कुनै कुरा िए िनाउने................... 
स्वीकृत    अस्वीकृत    भबदा सवकन ेभमभत 

................. 
स्वीकृभत ददन ेअभधकृत 

..................... 
पद................      भमभत:- 
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.......................स्थानीय तह 

भबदा स्वीकृभतको सूचना 

पत्र संतया           भमभत:- 

श्री........................ 
भबदाको वकभसम अवभध शरुू हनुे भमभत कायानलयमा हाजिर हनुे भमभत 

 
 
 

   

 

...................... 

सूचना गने कमनचारीको दस्तखत 

कमनचारी प्रशासन शाखा 

कमनचारीको िानकारीको भनभमत्त 
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अनसूुची – 1६ 

(दफा ६७ को उपदफा (१) र 75 को उपदफा (9) सँग सम्बजन्धत) 

..................................स्थानीय तह 

भबदा र उपचार खचनको वववरण 

कमनचारीको नाम:                                      तह र पद:                              सेवा/समूह:                          संकेत नं.: 

ववव
रण

 िैपरी आउन ेर पवन 
भबदा 

घर भबदा भबरामी भबदा प्रसूभत भबदा मतृ्य ुसंस्कार भबदा अध्ययन भबदा असाधारण भबदा उपचार खचन 
बापत भलएको 

भबदा बापत 
भलएको 

कै
वफ

यत
 

िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी िम्मा खचन बाँकी रकम भमभत रकम भमभत 
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अनसूुची-1७ 

(दफा १०७ सँग सम्बजन्धत) 

(भ्रष्टाचार भनवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अजततयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 
२०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (१) को प्रयोिनको लाभग) 

 

सम्पजत्त वववरण फाराम 
सावनिभनक पद धारण गरेको व्यजिको नाम, थर:-          

पद:-        वववरण पेश गरेको भनकाय:-  

कायानलय:-      
 वववरण पेश गरेको आ.व.:-  

स्थायी ठेगाना:- 

जिल्ला:-    गा.पा./न.पा.:-  वडा नं.:-    टोल:-  

हाल बसोबास गरेको ठेगाना:-  

जिल्ला:-     गा.पा./न.पा.:-   वडा नं.:-     टोल:-  

कमनचारी िए संकेत नम्बर:-    स्थायी लेखा नं.:-  

1. अचल सम्पजत्तको वववरण:  

(क) घर 

क्र.सं. घरधनीको नाम  

घर र घरले चचेको िग्गाको वववरण खररद 
गरेको 

िए खररद 
मूल्य 

प्राभप्तको 
स्रोत कैवफयत 

जिल्ला गा.पा./न.पा. 
वडा 
नं. 

वकत्ता 
नं. 

िेत्रफल (वगन 
भमटर) 

          

(ख) िग्गा: 

क्र.सं. िग्गाधनीको नाम 
िग्गाको वववरण खररद गरेको 

िए सोको 
मूल्य 

प्राभप्तको 
स्रोत 

कैवफयत 
जिल्ला गा.पा./न.पा. 

वडा 
नं. 

वकत्ता 
नं. 

िेत्रफल 

          

2. चल सम्पजत्तको वववरण:   

(क) नगद, सनु, चादँी, वहरा, िवाहरात  

क्र.सं.  वववरण पररमाण 
प्राप्त 
भमभत 

खररद गरेको िए खररद 
मूल्य 

प्राभप्तको स्रोत कैवफयत 
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 (ख) बैंक, ववत्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा रहेको खाताको वववरण  

क्र.सं.  खातावालाको नाम संस्थाको नाम र ठेगाना खाता नं. मौज्दात 
रकम 

प्राभप्तको स्रोत कैवफयत 

       

(ग) भधतोपत्र, शेयर वा ऋण पत्रको वववरण  

क्र.सं.  
शेयरधनीको 
नाम, थर 

कम्पनीको नाम, 
ठेगाना 

शेयर/ऋणपत्रको 
वकभसम 

शेयर/ऋणपत्रको 
वववरण प्राभप्तको स्रोत कैवफयत 

संतया रकम 
        

 (घ) ऋण भलए/ददए/भतरेको वववरण  

क्र.सं.  
ऋण भलने/ददने/भतने 
व्यजि/संस्थाको नाम, 

ठेगाना 

ऋण ऋण 
भलए/ददए/भतरेको 

रकम 

ऋण 
भलए/ददए/भतरेको 

भमभत 
कैवफयत 

भलएको ददएको भतरेको 

        

 (ङ) सवारी साधन (अटोमोबाइलको हकमा मात्र) को वववरण  

क्र.सं. सवार साधनको 
वववरण 

सवारीको वकभसम र 
नम्बर 

खररद 
मूल्य 

खररद भमभत प्राभप्तको स्रोत कैवफयत 

       

3.  कृवष तथा पशधुन (घरिग्गा बाहेक) को वववरण  

क्र.सं. वववरण सङ्खतया  खररद मूल्य प्राप्त भमभत प्राभप्तको स्रोत कैवफयत 
       

4. अन्य सम्पजत्तको वववरण 

क्र.सं. वववरण  खररद मूल्य प्राप्त भमभत प्राभप्तको स्रोत कैवफयत 
      

मैले िान ेबझेुसम्म माभथ लेजखए 
बमोजिमको वववरण ठीक छ । फरक पने 
छैन । 

नाम: 

पद: 

दस्तखत:   

भमभत: 

द्रष्टव्य: अजघल्लो आभथनक वषनमा पेश गरेको सम्पजत्त वववरणमा थपघट िएको वववरण यसै बमोजिमको फाराम िरी पेश गनुन पनेछ। 
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अनसूुची-1८ 

(दफा 1२7 को उपदफा (२) सँग सम्बजन्धत) 

वविागीय सिायको आदेशको भनणनयको ढाचँा 

श्री ....................... 

स्थानीय तह/कायानलयको श्री .........................ले गरेको। 

सिायको आदेशको भनणनय फाराम 

श्री .................... 

स्थानीय तह/कायानलयमा..........पदमा कायनरत श्री.............. (कमनचारी संकेत नं. ......) ले ...........िाँचबझु 
गदान/गराउँदा.............देजखन आएकोले भनि श्री........................... सँग स्थानीय सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, 207९ 
को दफा ...... को उपदफा ........ बमोजिम ..................... ददनको म्याद ददई सफाइ माग गररएकोमा भनिले पेश गरेको 
सफाइको व्यहोरा, सबदु................................................कारणबाट सन्तोषिनक देजखएन।तसथन ऐनको दफा................. 
को ......... बमोजिमको कसरुमा ऐनको दफा ...... को खण्ड.........बमोजिमको सिाय भनिलाई वकन नगने ? सो गनुन नपने कुनै 
सबदु प्रमाण वा कारण केही िए.....................................भित्र स्पष्टीकरण पेश गनुन िनी ऐनको दफा ......... बमोजिमको 
स्पष्टीकरण माग गररएकोमा भनिले........................िनी स्पष्टीकरण पेश गरेको देजखयो । यस सम्बन्धमा संकलन िएका 
कागिात, बजुझएका सबदु प्रमाण र पेश िएको स्पष्टीकरण उपर समेत भबचार गदान .................................सबूद प्रमाणबाट 
भनि श्री .......................... ले ऐनको दफाको................... को उपदफा ................... बमोजिमको कसरु गरेको देजखएकोले 
भनि श्री ............................ उपर ऐनको दफा ........... खण्ड .............. को सिाय प्रस्ताव गरी सो सिाय गननको भनभमत्त 
प्रदेश लोक सेवा आयोगको ........ कायानलय ........... बाट परामशन प्राप्त िएअनरुूप भनि श्री ...................... लाई ऐनको 
दफा .......... को खण्ड ................बमोजिम................. सिाय ददने भनणनय आदेश गररएको छ । यो आदेशमा जचत्त नबझेुमा 
ऐनको दफा ...... को खण्ड ............. को म्यादभित्र ............... समि पनुरावेदन ददन सवकन ेछ । 

 

दस्तखत: 

भमभत: 
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अनसूुची–१9 
(दफा १५० सँग सम्बजन्धत) 

स्थानीय सेवाका कमनचारीको पररचयपत्रको ढाचँा 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्यः  

1. कमनचारी पररचयपत्र ९ से.मी. लम्बाई र ५.५ से.मी.चौडाईको हनु ुपनेछ।  
2. कमनचारीको पररचयपत्र सेतो कागिको हनु ुपनेछ।  
3. पररचयपत्रको अगाभड पवट्ट सबिन्दा माभथल्लो िागमा १२ ् वाइन्टको अिरमा स्थानीय तहको नाम, १४ ् वाइन्टको अिरमा 

सम्बजन्धत कायानलयको नाम, १८ ्वाइन्टको अिरमा कमनचारीको नाम, १६ ्वाइन्टको अिरमा दिान र दिान िन्दा मभुन 
नागररकता नं. लेख्न ुपनेछ।  

4. कमनचारी पररचयपत्रको अगाभड पवट्ट माभथल्लो िागमा रातो रंगको नेपाल सरकारको के्रष्ट छा्न ुपने र दायाँपवट्टको तल्लो 
िागमा अटो साईिको फोटो टासँ्न ुपनेछ।  

5. कमनचारी पररचयपत्रको पछाभडको दायाँ पवट्ट प्रमाजणत गनेको दस्तखत र वायाँपवट्ट कमनचारीको दस्तखत लेख्न ुपनेछ। 

6. पररचयपत्रको पछाभडको तल्लो िागमा १४ ्वाइन्टको कमनचारीको नाम, कायानलयको नाम र कमनचारीको दिान अंग्रिेीमा 
लेख्न ुपनेछ।  

7. पररचयपत्रको पछाभडको बाकँी िागमा १२ ्वाइन्टको “यो पररचयपत्र कसैले पाएमा सम्बजन्धत कायानलय, जिल्ला प्रशासन 
कायानलय वा प्रहरी कायानलयमा बझुाई ददन ुहोला” िने्न सूचना लेख्न ुपनेछ।  

8. कायानलय प्रमखु वा भनिबाट अभधकार प्राप्त कमनचारी प्रशासन सम्बन्धी काम हेने अभधकृतले पररचयपत्र प्रमाजणत गनुन 
पनेछ।  

9. कमनचारी पररचयपत्र ्लावष्टकका (पारदशी) खोलमा राखी देवे्रतफन को काधँको एक ववत्तामभुन छातीमा पने गरी अन्य व्यजिले 
राम्रोसँग देख्न ेतररकाले लगाउन ुपनेछ।  

10. कमनचारी पररचयपत्र ववतरण गदान सम्बजन्धत कायानलय कै खचनमा पवहलो पटक ववतरण गनुन पने र सो हराई वा च्याभतई 
अको भलन ुपदान कमनचारीले आफ्नै खचनमा भलन ुपनेछ। यसरी हराई वा च्याभतई अको पररचयपत्र भलएको वववरण अभिलेखमा 
िनाई भनिबाट भलइएको रकम रािश्वमा दाजखला गनुन पनेछ। तर सरुवा, बढुवा वा कायम मकुायम िएमा सम्बजन्धत 
कायानलयले नै उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

11. सबै सरकारी तथा अधन सरकारी कायानलयका कमनचारीहरूले कायानलय भित्र प्रवेश गदान र बस्दा अभनवायन कमनचारी पररचयपत्र 
लगाएको हनु ुपने र अन्य स्थानमा आवश्यकता अनसुार प्रयोग गनुन पनेछ।  

12. पररचयपत्र प्रयोग गने गराउन ेजिम्मेवारी सम्बजन्धत कायानलय प्रमखुको हनुेछ । यसरी पररचयपत्र नलगाउने वा नभलन े
कमनचारीलाई कायानलयमा प्रवेश गनन नददने वा कमनचारीमा अनशुासन कायम गनन कारबाही समेत कायानलय प्रमखुले गनन 
सक्नेछ।  

13. कुनै कमनचारी सेवाबाट हटेमा भनिले आफ्नो पररचयपत्र तरुुन्त आफ्नो कायानलयमा वफतान बझुाउन ुपनेछ। 


