
 
 

 
 

 

 
प्रदेश राजपत्र 

बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ६) हेटौंडा, नेपाल, फागनु १८ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क २४ 

भाग १ 

बागमती प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 

हेटौंडा, नेपाल 

बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन 
सर्वसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ। 

संर्त ्2079 सालको ऐन नं ८ 

स्थानीय तहका सेर्ाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यर्स्था गनव 
बनेको ऐन 
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प्रस्तार्ना: नेपालको संवर्धानको धारा २२७ बमोशजम प्रदेशतभत्र रहेका 
स्थानीय तहबाट गररने सेर्ा प्रर्ाहको लातग आर्श्यक कमवचारीको व्यर्स्था 
गरी सेर्ा प्रर्ाहलाई प्रभार्कारी बनाउन स्थानीय सेर्ाको गठन तथा 
सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यर्स्था गनव र्ाञ्छनीय भएकोले, 

बागमती प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेद- १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (1) यस ऐनको नाम “स्थानीय सेर्ा (गठन 
तथा सञ्चालन) ऐन, 207९” रहेको छ। 

(2) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा: वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “अशततयारर्ाला” भन्नाले दफा १7 को उपदफा (१) 
बमोशजम स्थानीय सेर्ाको पदमा तनयशुक्त र पदस्थापन 
गने अतधकारी सम्झन ुपछव। 

(ख) “कमवचारी” भन्नाले स्थानीय सेर्ाको पदमा बहाल रहेका 
स्थायी कमवचारी सम्झन ुपछव।  

(ग) “कायावलय” भन्नाले स्थानीय तहको कायावलय र्ा तनकाय 
सम्झन ुपछव। 

(घ) “पररर्ार” भन्नाले कमवचारीसगँ बस्ने तथा तनज आफैँ ले 
पालन पोषण गनुवपने पतत, पत् नी, छोरा, अवर्र्ावहता छोरी, 
धमवपतु्र, अवर्र्ावहता धमवपतु्री, बाब ुआमा र्ा सौतेनी आमा 
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सम्झन ुपछव र सो शब्दले परुुष र अवर्र्ावहता मवहला 
कमवचारीको हकमा तनजको बाजे, बज्यै तथा वर्र्ावहता 
मवहला कमवचारीको हकमा तनजको सासू, ससरुालाई 
समेत जनाउँछ।  

(ङ) “प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत” भन्नाले दफा 25 
बमोशजमको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत सम्झन ुपछव। 

(च) “प्रदेश” भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछव। 

(छ) “प्रदेश वकताबखाना” भन्नाले प्रदेश तनजामती सेर्ा तथा 
स्थानीय सेर्ाका कमवचारीको अतभलेख रात ने प्रयोजनको 
लातग प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कायावलय सम्झन ु
पछव।  

(ज) “प्रदेश लोक सेर्ा आयोग” भन्नाले बागमती प्रदेशको 
लोक सेर्ा आयोग सम्झन ुपछव। 

(झ) “मन्त्रालय” भन्नाले प्रदेशको मतुयमन्त्री तथा 
मशन्त्रपररषद्को कायावलय सम्झन ुपछव। 

(ञ) “समायोजन ऐन” भन्नाले कमवचारी समायोजन ऐन, 

२०७५ सम्झन ुपछव। 

(ट) “स्थानीय तह” भन्नाले बागमती प्रदेशतभत्रका 
गाउँपातलका, नगरपातलका, उपमहानगरपातलका र 
महानगरपातलका सम्झन ुपछव। 

(ठ) “स्थानीय सेर्ा” भन्नाले दफा ३ बमोशजमको स्थानीय 
सेर्ा सम्झन ुपछव। 
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(ड) “स्थायी आर्ासीय अनमुतत” भन्नाले वर्देशी मलुकुले कुन ै
सतव तोकी र्ा नतोकी सो मलुकुमा स्थायी रूपले 
बसोबास गनव पाउने गरी उपलब्ध गराएको डाइभरतसटी 
इतमग्रने्टतभसा (डी.भी.), परमानेन्ट रेशजडेन्ट तभसा 
(पी.आर.) र्ा ग्रीन काडव सम्झन ुपछव र सो शब्दले 
वर्देशमा स्थायी रूपमा बसोबास गनव ददइएको जनुसकैु 
नामको स्थायी आर्ासीय अनमुततलाई समते जनाउँछ। 

(ढ) “स्थायी पद” भन्नाले तनर्तृ्तभरण र्ा योगदानमूलक 
तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान पाउने र म्याद नतोवकएको 
स्थानीय सेर्ाको पद सम्झन ुपछव। 

पररच्छेद- २ 

स्थानीय सेर्ाको गठन 

३. स्थानीय सेर्ाको गठनः (१) स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहमा 
देहाय बमोशजमका स्थानीय सेर्ाको गठन गनव सक्नछेः- 

(क) स्थानीय इशन्जतनयररङ्ग सेर्ा, 

(ख) स्थानीय कृवष सेर्ा, 

(ग) स्थानीय प्रशासन सेर्ा, 

(घ) स्थानीय र्न सेर्ा, 

(ङ) स्थानीय शशिा सेर्ा र 

(च) स्थानीय स्र्ास््य सेर्ा  
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(२) उपदफा (१) बमोशजमका स्थानीय सेर्ा अन्तगवत 
अनसूुची- १ मा उल्लेख भए बमोशजमका समूह तथा उपसमूह 
रहनछेन।् स्थानीय सेर्ातभत्र रहने समूह र्ा उपसमूह सम्बशन्धत 
स्थानीय तहको आर्श्यकता अनसुार सबै र्ा केही रहने गरी व्यर्स्था 
गनव सवकनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमका समूह तथा उपसमूहमा रहने 
पदहरूको लातग आर्श्यक पने न्यूनतम शैशिक योग्यता तोवकए 
बमोशजम हनुेछ।  

(4) समायोजन ऐन बमोशजम स्थानीय तहको वर्वर्ध सेर्ामा 
समायोजन भएका कमवचारीलाई उपदफा (1) को खण्ड (ग) 
बमोशजमको स्थानीय प्रशासन सेर्ाको वर्वर्ध समूह कायम गररनेछ।   

४. तह र पदनाम: (१) स्थानीय सेर्ामा आर्श्यकता अनसुार देहाय 
बमोशजमका तहहरू  रहन ेछन:्- 

अतधकृत तह सहायक तह 

एघारौं पाँचौं 
दशौं चौथो 
नर्ौं तेस्रो 
आठौं तह वर्हीन 
सातौं  
छैठौँ  
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(२) स्थानीय सेर्ाको वर्तभन्न तहमा सम्बशन्धत गाउँ 
कायवपातलका र्ा नगर कायवपातलकाबाट स्र्ीकृत सङ्गठन संरचना र 
दरबन्दी तेररज अनसुारका पदहरू रहन ेछन।्  

(3) उपदफा (२) बमोशजम रहने स्थानीय तहको प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत पदको तह अनसूुची- २ मा उल्लेख भए बमोशजम 
हनुेछ।  

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सहायक तेस्रो तहमा कुनै कमवचारीको पदातधकार नरहेमा सो तहको 
पद स्र्तः खारेज हनुेछ। सो पदमा पदपूततव गररने छैन। 

तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सहायक तेस्रो तहमा 
कायम रहेका कमवचारी पाँच बषव पूरा गरेपतछ स्र्तः चौथो तहमा 
तह र्ृवि हनुछे। यसरी तह र्ृवि हनुे पद स्र्तः तसजवना हनुेछ। 

(५) स्थानीय सेर्ा, समूह तथा उपसमूहमा प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतको तहभन्दा मातथको तह नहनुे गरी तह रहने छन ्र त्यस्ता 
तहमा रहने पदको पदनाम अनसूुची-३ मा उल्लेख भए बमोशजम 
हनुेछ। 

(६) तह वर्हीन पदमा रहने तहको स्तरर्ृवि सम्बन्धी 
व्यर्स्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

                   पररच्छेद- ३ 

स्थानीय सेर्ाको सङ्गठन संरचना तथा पदपूततव  व्यर्स्थापन 

५. दरबन्दी तसजवना: (१) स्थानीय तहमा स्थानीय सेर्ाको सङ्गठन 
संरचना र्ा दरबन्दी तसजवना गनव तथा त्यस्तो सङ्गठन संरचना र्ा 
दरबन्दीमा पनुरार्लोकन र्ा हेरफेर गनव सम्बशन्धत स्थानीय तहको 
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प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको संयोजकत्र्मा सतमतत गठन गरी 
सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन सरे्िण गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन 
सरे्िण गदाव देहायको आधारमा त्यस्तो सरे्िण गररने सङ्गठनको 
दरबन्दी तसजवना, पनुरार्लोकन र्ा हेरफेर गनुव पने देशखएमा सोको 
कारण र औशचत्य समते खलुाई सो सतमततले स्र्ीकृततको लातग गाउँ 
कायवपातलका र्ा नगर कायवपातलकामा प्रततर्ेदन पेस गनुव पनेछ:- 

(क) सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन सरे्िण गररन े
सङ्गठनको कायव प्रकृतत र कायवबोझ वर्श्लषेण, 

(ख) नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा 
रहने दरबन्दी सङ्खतयाको सम्बन्धमा कुनै आधार 
र्ा मापदण्ड तनधावरण गरेको भएमा त्यस्तो आधार 
र्ा मापदण्ड, 

(ग) नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारबाट पाररश्रतमक 
तथा सवुर्धाको लातग प्राप्त हनुे आतथवक स्रोत, 

(घ) कमवचारीको पाररश्रतमक तथा सवुर्धाको लातग 
सम्बशन्धत स्थानीय तहको आतथवक स्रोत। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन 
सरे्िण गदाव स्थानीय तहको सङ्गठनको कायव प्रकृतत र कायवबोझ 
बमोशजम दरबन्दी तसजवना गनव अतत आर्श्यक भएको तर उपदफा 
(२) को खण्ड (ख) बमोशजम त्यस्तो दरबन्दी तसजवना गनव तमल्न े
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नदेशखएमा स्थानीय तहको आन्तररक स्रोतबाट पाररश्रतमक तथा सेर्ा 
सवुर्धा व्यहोने गरी उपदफा (१) बमोशजम सङ्गठन तथा व्यर्स्थापन 
सरे्िण प्रततर्देन तयार गनुव पनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोशजम पेस गररएको प्रततर्ेदन तथा 
दरबन्दीको आर्श्यकता र औशचत्य समेतको आधारमा मूल्याङ्कन 
गरी गाउँ सभा र्ा नगर सभाले सङ्गठन संरचना र्ा दरबन्दीको 
प्रस्तार् स्र्ीकृत गनव सक्नेछ। 

(५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
अस्थायी प्रकृततका कायावलय र्ा आयोजनामा स्थायी दरबन्दी तसजवना 
गररने छैन। त्यस्ता कायावलय र्ा आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी 
रहन सक्नेछ। 

(६) अस्थायी प्रकृततका कायावलय र्ा आयोजनाको र्ावषवक 
बजेट तथा कायवक्रम बमोशजम र्ावषवक रूपमा आर्श्यक पने 
जनशशक्तको वकतसम तथा सङ्खतया यवकन गरी अस्थायी दरबन्दी 
तसफाररस गनव प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको संयोजकत्र्मा बढीमा 
पाँच सदस्य रहेको सतमतत गठन गनुव पनेछ। 

(७) स्थानीय तहले यस ऐन बमोशजम सङ्गठन संरचना र 
दरबन्दी स्र्ीकृत गदाव सम्बशन्धत स्थानीय तहमा रहने प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतको तहभन्दा मातथल्लो तहको पद रहने गरी 
स्र्ीकृत गनव हुँदैन। 
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६. दरबन्दी तमलान तथा अद्यार्तधक गररनेः (१) यस ऐनमा जनुसकैु 
कुरा लेशखएको भए तापतन स्थानीय सेर्ा (गठन तथा सञ्चालन) 
अध्यादेश, २०७८ बमोशजम सङ घीय लोक सेर्ा आयोग र्ा प्रदेश 
लोक सेर्ा आयोगबाट खलुा प्रततयोतगताबाट स्थानीय तहको छैठौँ 
तहमा यो ऐन जारी हनु ुअशघ तनयकु्त भई सातौं तह कायम भएका 
कमवचारीको सम्बन्धमा उपदफा (४), (५) र (६) बमोशजमको 
प्रवक्रया यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन मवहनातभत्र पूरा गररसक्न ुपनेछ। 

(2) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन स्थानीय 
सेर्ा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ बमोशजम सातबकका 
घरेल ुतथा साना उद्योग वर्कास सतमतत र दगुवम िेत्र वर्कास सतमतत 
खारेज भई अतधकृतस्तर ततृीय शे्रणीमा कायवरत भई अतधकृतस्तर 
छैठौं तहमा र अतधकृतस्तर दद्वतीय शे्रणीमा कायवरत भई अतधकृतस्तर 
आठौं तहमा प्रचतलत कानून बमोशजम समायोजन भई अतधकृतस्तर 
सातौं र नर्ौं तह कायम भएका कमवचारीको सम्बन्धमा उपदफा 
(४), (५) र (६) बमोशजमको प्रवक्रया यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन 
मवहनातभत्र पूरा गररसक्न ुपनेछ। 

(३) यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन स्थानीय 
सेर्ा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ बमोशजम प्रदेशतभत्र 
पने सातबक स्थानीय तनकायको स्र्ीकृत दरबन्दीमा स्थायी तनयशुक्त 
भई स्थानीय तहको सोही तहको पदमा समायोजन भएका कमवचारी 
यस ऐन बमोशजमको मातथल्लो तहका लातग आर्श्यक पने न्यूनतम 
शैशिक योग्यता हातसल गरेका र उक्त अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका 
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बखत पाँच र्षव सेर्ा अर्तध पूरा भई एक तह मातथको पदमा कायम 
भएका कमवचारीको सम्बन्धमा उपदफा (४), (५) र (६) बमोशजमको 
प्रवक्रया यो ऐन प्रारम्भ भएको तीन मवहनातभत्र पूरा गररसक्न ुपनेछ। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोशजम तह कायम गरेको 
जानकारी अशततयारर्ालाले प्रदेश वकताबखाना, प्रदेश लोकसेर्ा 
आयोग र मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

तर यस्तो जानकारी पठाउँदा हाल कायम रहेको सम्पूणव 
कमवचारीको दरबन्दी वर्र्रण समेत संलग्न गरी पठाउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (१), (2) र (३) बमोशजम तह कायम गनवको 
लातग मातथल्लो तहको दरबन्दी स्र्त: कायम हनुछे र त्यसरी 
मातथल्लो तहमा कायम भएपतछ सातबकको तहको दरबन्दी स्र्त: 
खारेज हनुेछ। 

(६) उपदफा (४) बमोशजम प्राप्त जानकारीको आधारमा 
प्रदेश वकताबखानाले दरबन्दी तमलान तथा अद्यार्तधक गनुव पनेछ। 

७. पद दताव गनुव पने: (1) दफा ४ बमोशजम सङ्गठन संरचना र दफा 
५ बमोशजम दरबन्दी स्र्ीकृत भएपतछ सम्बशन्धत स्थानीय तहले 
स्थानीय सेर्ाको पदहरूको सेर्ा, समूह, उपसमूह तथा तह समेत 
खलु्ने गरी सङ्गठन संरचना स्र्ीकृत गने र्ा पद तसजवना गने तनणवय 
भएको तमततले एक मवहनातभत्र प्रदेश वकताबखानामा त्यस्तो पदको 
कायव वर्र्रण सवहत पद दताव गराउन ुपनेछ। 
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(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा रहेका 
कमवचारीको स्थायी दरबन्दीको वर्र्रण यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले 
तीन मवहनातभत्र प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (1) बमोशजम पद दताव गरेपतछ प्रदेश 
वकताबखानाले त्यसको जानकारी सम्बशन्धत स्थानीय तह, मन्त्रालय 
र सङ घीय मातमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउन ु
पनेछ। 

(४) उपदफा (1) बमोशजम पद दतावको लातग प्रदेश 
वकताबखानामा पठाउँदा स्थानीय तहको कायवपातलकाको तनणवयको 
प्रतततलवप, प्रस्तावर्त सङ्गठन संरचना एर्म ्दरबन्दी तेररजको एक-
एकप्रतत र अनसूुची- ४ बमोशजमको पद दताव फाराम चारप्रतत भरी 
प्रमाशणत गरी संलग्न गरी पठाउन ुपनेछ। 

(५) कुनै नयाँ पद तसजवना भएकोमा उपदफा (२) बमोशजम 
प्रदेश वकताबखानाबाट पद दतावको जानकारी प्राप्त भएपतछ मात्र यस 
ऐन बमोशजम त्यस्तो पदमा पदपूततव गनव सवकनेछ। 

८. कायव वर्र्रण: (१) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले सेर्ाका पदहरूको 
कायव वर्र्रण अनसूुची- ५ बमोशजमको ढाँचामा तयार गरी लाग ुगनुव 
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कायव वर्र्रणको एकप्रतत 
प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ। 
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९. पदपूततवः (१) स्थानीय सेर्ाको पदमा देहाय बमोशजम पदपूततव 
गररनेछः- 

तह 

खलुा 
प्रततयोतगता 

द्वारा 

अन्तर तह 
प्रततयोतगताद्वारा 

बढुर्ाद्वारा 

कैवफयत 

आन्तररक  
अन्तर सेर्ा 

प्रततयोतगतात्मक 
परीिाद्वारा 

कायविमताको 
मूल्याङ्कनद्वारा 

ज्येष्ठता र  
कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनद्वारा 

(क) चौथो - - 100% - -  

(ख) पाँचौं 
१००
% 

- - - -  

(ग) छैठौँ - - - - - 
तह 
रृ्वि 

(घ) सातौं ५०% ५% - २०% २५%  

(ङ) 

आठौं (स्र्ास््य 
सेर्ाका  
शचवकत्सकर 
कृवष सेर्ा 
अन्तगवतको पश ु
शचवकत्सक 
बाहेक) 

- - - - - 
तह 
रृ्वि 

आठौं (स्र्ास््य 
सेर्ाका 
शचवकत्सकर 
कृवष सेर्ा 
अन्तगवतको पश ु
शचवकत्सकको 
हकमा) 

100
% 

- - - - - 
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(च) 

नर्ौं (स्र्ास््य 
सेर्ा बाहेकका 
सेर्ा) 

१०% १०% 10% ३5% ३5% - 

नर्ौं (स्र्ास््य 
सेर्ा) 

२०% १०% ३५% ३५% - - 

(छ) दशौं - - - - - 
तह 
रृ्वि 

(ज) एघारौं - - - 50% 50% - 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको चौथो तहको कमवचारी पाँच 
र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेपतछ स्र्त: पाचौं तहमा तह र्वृि हनुेछ। 
यसरी तह र्ृवि हनु ेपद स्र्तः तसजवना हनुछे। 

तर दफा ११५ को खण्ड (क) को उपखण्ड (१) बमोशजम 
सजाय पाएकोमा १ र्षवसम्म र उपखण्ड (२) बमोशजम सजाय 
पाएकोमा सजायको अर्तधभर र तनलम्बन भएकोमा तनलम्बन भएको 
अर्तधभर तह र्वृि गररने छैन।  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) मा उशल्लशखत खलुा 
प्रततयोतगताद्वारा पदपूततव गररने अतधकृत नर्ौं तहको पदको लातग 
उम्मेदर्ार हनु सम्बशन्धत वर्षयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको 
उपातध हातसल गरेको र सङ घीय तनजामती सेर्ा, प्रदेश तनजामती 
सेर्ा, स्थानीय सेर्ा र्ा अन्य कुनै सरकारी सेर्ाको अतधकृतस्तरको 
पदमा पाँच र्षव र्ा प्रचतलत कानून बमोशजम स्थापना भएको सङ्गदठत 
संस्थाको अतधकृतस्तर र्ा सो सरहको पदमा कम्तीमा सात र्षवको 
अनभुर् प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ। 
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स्पष्टीकरण: यस उपदफा प्रयोजनको लातग “प्रदेश तनजामती सेर्ा” 
भन्नाले जनुसकैु प्रदेशको तनजामती सेर्ा र “स्थानीय सेर्ा” भन्नाले 
जनुसकैु प्रदेश अन्तगवत रहेको स्थानीय तहको सेर्ा सम्झन ुपछव। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
उपदफा (१) को खण्ड (च) को खलुा प्रततयोतगतात्मक परीिाबाट 
पूततव हनुे पदमा वर्द्यार्ाररतधको उपातध प्राप्त गरेको उम्मेदर्ारको 
लातग कम्तीमा तीन र्षव र दशवनाचायव (एम.वफल) उपातध प्राप्त गरेको 
उम्मेदर्ारको लातग कम्तीमा चार र्षव सेर्ा अनभुर् भएमा योग्यता 
पगेुको मातननेछ। 

(५) उपदफा (३) र्ा (४) को प्रयोजनको लातग कुन ै
तनकायमा आंशशक रूपमा काम गरेको अनभुर् गणना हनु ेछैन।  

(६) उपदफा (1) बमोशजमको अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा 
पदपूततव हनुे पदमा सङ घीय तनजामती सेर्ा, जनुसकैु प्रदेशको प्रदेश 
तनजामती सेर्ा र्ा अन्य स्थानीय सेर्ाको एक शे्रणी र्ा तह मतुनको 
पदमा कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेका र पूततव हनुे पदका 
लातग तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यता हातसल गरेका कमवचारी 
उम्मेदर्ार हनु सक्नेछन।् 

(७) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा हनुे पदपूततवका लातग छुट याइएको पदमा 
पदपूततव हनु नसकेमा सोही र्षवको खलुा प्रततयोतगता र आन्तररक 
अन्तर सेर्ा प्रततयोतगताद्वारा हनुे पदपूततवका लातग छुट याइएको पदमा 
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पदपूततव हनु नसकेका पदहरू अको र्षवको कायविमता मूल्याङ्कनद्वारा 
हनुे बढुर्ाद्वारा पदपूततव गररनछे। 

(८) उपदफा (१) बमोशजम आन्तररक अन्तर सेर्ा 
प्रततयोतगताद्वारा पदपूततव हनुे पदका लातग तोकेको न्यूनतम शैशिक 
योग्यता हातसल गरेको र प्रदेशको स्थानीय सेर्ाको पदमा पाँच र्षव 
सेर्ा अर्तध पूरा गरेको कमवचारी उम्मदेर्ार हनु सक्नछे। 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लातग “आन्तररक अन्तर सेर्ा 
प्रततयोतगता” भन्नाले स्थानीय सेर्ातभत्रका सेर्ा, समूह तबचको 
प्रततस्पधाव सम्झन ुपछव। 

(९) उपदफा (१) बमोशजम कायविमताको मूल्याङ्कन र 
ज्येष्ठता र कायवसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुर्ाको लातग सम्बशन्धत 
सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहको एक तह मतुनको पदमा बहाल रहेका 
बढुर्ाको लातग आर्श्यक न्यूनतम सेर्ा अर्तध र न्यूनतम शैशिक 
योग्यता पूरा गरेका स्थानीय सेर्ाका कमवचारीहरू सम्भाव्य 
उम्मेदर्ार हनुेछन।् 

तर कुनै सेर्ाको अतधकृतस्तर नर्ौं तह र्ा सोभन्दा मातथको 
पदमा सो सेर्ा अन्तगवतका जनुसकैु समूह र्ा उपसमूहका एक तह 
मतुनको पदमा बहाल रहेका र बढुर्ाको लातग आर्श्यक न्यूनतम 
सेर्ा अर्तध र शैशिक योग्यता पूरा गरेका स्थानीय सेर्ाका 
कमवचारीहरू सम्भाव्य उम्मदेर्ार हनुेछन।् 
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(१०) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन कायविमताको मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुर्ाको लातग सम्भाव्य 
उम्मेदर्ार नभएमा त्यस्तो पद मध्ये अतधकृतस्तर नर्ौं तहको पदमा 
सोही र्षव आन्तररक प्रततयोतगताद्वारा र अन्य पदमा खलुा 
प्रततयोतगताद्वारा पदपूततव गररनछे।  

(1१) समायोजन ऐन बमोशजम स्थानीय तहमा समायोजन 
भएका कमवचारीको समायोजन हनु ु पूर्वको सम्बशन्धत पदको सेर्ा 
अर्तध समेत गणना गररनेछ।  

(1२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
देहायको कमवचारी देहायको अर्तधभर खलुा, आन्तररक अन्तर सेर्ा 
र्ा अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा पूततव हनुे पदको लातग समेत उम्मेदर्ार 
हनु सक्ने छैनः- 

(क) प्रचतलत कानून बमोशजम तनलम्बन भएकोमा 
तनलम्बन भएको अर्तधभर, 

(ख) यो ऐन तथा सेर्ा सतव सम्बन्धी कानून बमोशजम 
वर्भागीय सजाय भई बढुर्ा रोक् का भएकोमा 
रोक् का भएको अर्तधभर, 

(1३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन देहायका पद ररक्त भएमा स्थायी पदपूततव गररने छैन:- 
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(क) सहायक पाँचौं तहको कम््यटुर अपरेटर पद र 
सहायक चौथो तहको सहायक कम््यटुर अपरेटर 
पद, र 

(ख) सर्ारी चालक, इलेशक्ितसयन, कायावलय सहयोगी, 
चौकीदार,  स्र्ीपर, ्लम्बर, माली, सरसफाइ 
गने कमवचारी र यस्तै काम गने अन्य पद। 

(1४) उपदफा (1३) बमोशजमका पदबाट सम्पादन गररने 
कायवमध्ये कम््यटुर अपरेटर, सर्ारी चालक, कायावलय सहयोगी र 
चौकीदारको पदबाट सम्पादन हनुे कामको लातग दरबन्दीतभत्र रही 
व्यशक्तसँग करार गरी सेर्ा करारमा र इलेशक्ितसयन, ्लम्बर र 
यस्तै काम गने अन्य पदका दरबन्दीतभत्र नपने पदमा संस्था करार 
गरी सेर्ा करारबाट सम्पादन गराउन सवकनेछ। 

(1५) उपदफा (1४) बमोशजम संस्थासँग सेर्ा करार गदाव 
ददइने पाररश्रतमक नेपाल सरकारले श्रतमकको लातग तनधावरण गरेको 
न्यूनतम पाररश्रतमकभन्दा कम नहनु ेगरी सम्बशन्धत स्थानीय तहको 
कायवपातलकाले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ।  

(१६) यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ स्थानीय सेर्ाको छैठौँ तहको 
पद जनुसकैु कारणले ररक्त भएमा त्यस्तो पद स्र्तःपाँचौं तहमा 
कायम हनुछे। 

(१७) स्थानीय सेर्ाका देहायका पद ररक्त भएमा देहाय 
बमोशजमका पद ररक्त मानी पदपूततव  गररनछे:- 
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(क) पाँचौं र्ा छैठौँ तहको कुनै पद ररक्त भएमा पाँचौं 
तह ररक्त मानी पदपूततव गने, 

(ख) शचवकत्सक र पश ु शचवकत्सक बाहेक सातौं र 
आठौं तह ररक्त भएमा सातौं तह ररक्त मानी 
पदपूततव गने, 

(ग) शचवकत्सक आठौं तह ररक्त भएमा सोही तह ररक्त 
मानी पदपूततव गने, 

(घ) नर्ौं र्ा दशौं तह ररक्त भएमा नर्ौं तह ररक्त 
मानी पदपूततव गने, 

(ङ) एघारौं तह ररक्त भएमा सोही तह ररक्त मानी 
पदपूततव गने। 

(1८) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगले यस ऐन बमोशजम 
पदपूततवको प्रततशत तनधावरण गदाव सहायकस्तरमा सम्बशन्धत स्थानीय 
तह र अतधकृतस्तरमा प्रदेशभररका स्थानीय तहको ररक्त पदलाई 
आधार मानी प्रततशत तनधावरण गनुव पनेछ। 

(१९) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन स्थानीय इशन्जनयररङ सेर्ा, स्थानीय कृवष सेर्ा, स्थानीय र्न 
सेर्ा र स्थानीय स्र्ास््य सेर्ाको चौथो तहमा पदपूततव गनव बाधा पने 
छैन।   
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(20) स्थानीय सेर्ाको पदपूततव सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था यस 
ऐनको अधीनमा रही प्रदेश लोक सेर्ा आयोगले तनधावरण गरे 
बमोशजम हनुेछ। 

१०. समान तहमा प्रततस्पधाव गनव र्ा उम्मेदर्ार हनु नपाउनःे सङ्ख घीय 
तनजामती सेर्ा र्ा जनुसकैु प्रदेश र्ा जनुसकैु स्थानीय सेर्ाको समान 
तहको पदमा कायवरत रहेको कुनै कमवचारी स्थानीय सेर्ाको खलुा 
र्ा अन्तर तह प्रततयोतगताद्वारा पदपूततव हनुे तह र्ा पदको समान 
तहमा प्रततस्पधाव गनव र्ा उम्मेदर्ार हनु पाउने छैन। 

११. पदपूततव सम्बन्धी वर्शेष व्यर्स्था: (१) स्थानीय सेर्ालाई समार्शेी 
बनाउन दफा ९ को उपदफा (१) बमोशजम खलुा प्रततयोतगतात्मक 
परीिाद्वारा पूततव हनुे पद मध्ये पैँतालीस प्रततशत पद छुट्याई सो 
प्रततशतलाई शत प्रततशत मानी देहाय बमोशजमका उम्मदेर्ार तबच 
छुट्टा छुटै्ट प्रततस्पधाव गराई पदपूततव गररनछे। 

(क) मवहला -अठततस प्रततशत 

(ख) आददर्ासी जनजातत -पैंततस प्रततशत 

(ग) दतलत  -नौ प्रततशत 

(घ) थारु -पाँच प्रततशत 

(ङ) मधेशी -चार प्रततशत 

(च) अपाङ्गता भएको व्यशक्त -तीन प्रततशत 

(छ) वपछतडएको िेत्र -तीन प्रततशत 

(झ) अल्पसंतयक समदुाय -तीन प्रततशत 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग,- 
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(क) “वपछतडएको िेत्र” भन्नाले प्रदेश सरकारले हरेक 
तीन र्षवमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी 
तोकेका मानर् वर्कास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछातड 
परेका अशन्तमबाट क्रमशः पाँचर्टा स्थानीय तह 
सम्झन ुपछव। 

(ख) “अल्पसंतयक समदुाय” भन्नाले तोवकए बमोशजमको 
समदुायलाई जनाउँछ। 

 (2) उपदफा (1) बमोशजमको वर्शषे सवुर्धा सेर्ा 
अर्तधभरमा एक व्यशक्तले सहायकस्तरमा एक पटक र 
अतधकृतस्तरमा एक पटक मात्र तलन पाउनछे। 

(3) उपदफा (1) र (२) बमोशजमको कुन ै उम्मदेर्ार 
एकभन्दा बढी समूहमा प्रततस्पधाव गनव बाधा पगेुको मातनन ेछैन। 

(4) उपदफा (1) बमोशजम अपाङ्गता भएका व्यशक्तको लातग 
छुट् याइएको पदमा कुनै खास प्रकृततको कामको लातग तोवकए 
बमोशजमका अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरूतबच मात्र प्रततस्पधाव गनव पाउन े
गरी प्रततस्पधावत्मक परीिाद्वारा पूततव गनव सवकनछे। 

(5) उपदफा (1) बमोशजमको समूहको लातग छुट याइएको 
पदमा उम्मदेर्ार हनु चाहन े व्यशक्तले आफूले बझुाउन े दरखास्त 
फारामसँग आफू सम्बशन्धत समूहको व्यशक्त भएको प्रमाशणत हनु े
सम्बशन्धत तनकायबाट जारी भएको कागजात पेस गनुव पनेछ। 
वपछतडएको िेत्रको हकमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले सोही स्थानीय 
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तहको स्थायी बातसन्दा हो भनी प्रमाशणत गरेको कागजात पेस गनुव 
पनेछ। 

(6) उपदफा (5) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यस दफा बमोशजम अपाङ्गता भएका व्यशक्तको हैतसयतमा सो 
समूहबाट प्रततस्पधाव गनव चाहने उम्मेदर्ारले बझुाउने दरखास्तको 
साथमा प्रचतलत कानून बमोशजमको अपाङ्गताको पररचयपत्रको 
प्रतततलवप समेत पेस गनुव पनेछ।  

(7) उपदफा (1) बमोशजम कुनै समूहका लातग 
छुट याइएको पदमा उपयकु्त उम्मदेर्ार उपलब्ध हनु नसकेमा र्ा 
कुनै उम्मदेर्ार परीिामा उत्तीणव हनु नसकेमा त्यस्तो पद सोही र्षव 
भएको खलुा प्रततयोतगताद्वारा पूततव हनुे पदमा समार्ेश गरी पदपूततव 
गनुव पनेछ।  

(8) उपदफा (1) बमोशजम प्रततशत तनधावरण गदाव एक 
प्रततशतभन्दा कम घाताङ्क (फ्राक्सन) आएमा त्यस्तो घाताङ्क जनु 
समूहको हकमा घाताङ्क आएको हो सोभन्दा लगतै्त पतछको समूहमा 
क्रमशः सदै जानछे। 

(९) उपदफा (१) बमोशजम तनधावरण गररएको प्रततशतद्वारा 
पदपूततव गने व्यर्स्था प्रदेश सरकारले हरेक दश र्षवमा पनुरार्लोकन 
गनुव पनेछ।  
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(१०) उपदफा (१) बमोशजमको प्रततशत अनसुार पद 
सङ्खतया तनधावरण गदाव कुनै वर्र्ाद आएमा प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको 
तनणवय अशन्तम हनुेछ। 

१२. पदपूततवको माग गनुव पने: (1) स्थानीय सेर्ाको कुनै पद ररक्त भएमा 
त्यस्तो पद ररक्त भएको तमततले एक मवहनातभत्रमा पद ररक्त भएको 
सूचना सम्बशन्धत स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेर्ा आयोग र 
मन्त्रलायलाई ददन ुपनेछ। सो अर्तधतभत्र सूचना नददने कमवचारी र्ा 
पदातधकारीलाई वर्भागीय कारबाही हनुेछ। 

(2) स्थानीय सेर्ाको पदपूततवको लातग माग गदाव सो 
अर्तधसम्म ररक्त हनु आएका पद र चालू आतथवक र्षवतभत्रमा 
अर्काश तथा बढुर्ाद्वारा ररक्त हनुे पद समते यवकन गरी माग गनव 
सवकनछे। 

(3) पदपूततव माग गने सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रदेश लोक 
सेर्ा आयोगले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ। 

१३. प्रदेश लोकसेर्ा आयोगको तसफाररसमा मात्र तनयशुक्त गनुव पनेः (1) 
स्थानीय तहको स्र्ीकृत सङ्गठन संरचना अनसुार स्थायी पदपूततव 
गररने पदमा प्रदेश लोकसेर्ा आयोगको तसफाररसमा तनयशुक्त 
गनुवपनेछ।  

(2) उपदफा (१) वर्परीत तनयकु्त गरेका कमवचारीको 
तलब, भत्ता र अन्य सवुर्धा सम्बन्धी दावयत्र् त्यस्तो कमवचारी तनयकु्त 
गने पदातधकारीले न ैव्यहोनुव पनेछ। 
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(3) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगबाट तसफाररस भएको 
व्यशक्तलाई अशततयारर्ालाले तनयशुक्त गनेछ। 

१४. कागजात उपलब्ध गराउन ुपनेः प्रदेश लोक सेर्ा आयोगले स्थानीय 
सेर्ाको कमवचारीको तसफाररस, तनयशुक्त, पदस्थापन जस्ता 
कमवचारीसँग सम्बशन्धत रहन ेजनुसकैु कागजात माग गदाव उपलब्ध 
गराउन ुसम्बशन्धत स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत तथा 
अन्य पदातधकारीको कतवव्य हनुेछ। 

१५. पदपूततवमा बन्देज: (१) स्थानीय सेर्ाको पदमा यस ऐनमा व्यर्स्था 
भएदेशख बाहेक अन्य तररकाबाट पदपूततव गररने छैन।  

(२) उपदफा (१) वर्परीत गररएको तनयशुक्त स्र्तःबदर 
भएको मातननछे र त्यसरी तनयकु्त भएको व्यशक्तले पाएको तलब, 
भत्ता र अन्य सवुर्धा तनयकु्त गने अतधकारीबाट असलु उपर गररनेछ। 

(३) स्थानीय सेर्ाको स्थायी पदमा तनयकु्त र्ा बढुर्ा भएको 
कमवचारीलाई पलु दरबन्दी र्ा अन्य कुन ै वकतसमले कुनै स्थानमा 
पदातधकार राखी कुनै तनकायमा खटाइएको र्ा तनयकु्त गररएको र्ा 
यस ऐन बमोशजम स्र्ीकृत गररएको अस्थायी दरबन्दीमा काज र्ा 
अन्य रूपमा खटाएको कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्दी ररक्त मानी 
कुनै पतन व्यहोराले पदपूततव गनव पाइने छैन। 

१६. ज्यालादारी र्ा करारमा तनयशुक्त गनव नपाइने: (१) स्थानीय सेर्ाका 
कमवचारीले गनुव पने कामको लातग कुन ैपतन व्यशक्तलाई ज्यालादारी 
र्ा करारमा तनयशुक्त गनव पाइने छैन। 
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(२) उपदफा (१) वर्परीत र्ा यस ऐन बमोशजम तोवकएको 
अर्तधतभत्र पदपूततवको लातग माग नगरी कसैले ज्यालादारी र्ा 
करारमा तनयशुक्त गरेमा त्यसरी तनयकु्त व्यशक्तले खाइपाइ आएको 
तलब, भत्ता र अन्य सवुर्धा बापतको रकम तनयकु्त गने कमवचारी 
र्ा पदातधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ। 

१७. तनयशुक्त र पदस्थापन गने अतधकारी: (१) स्थानीय सेर्ाको सातौं 
तह र सोभन्दा मातथल्लो तहको पदमा सम्बशन्धत स्थानीय तहको 
कायवपातलका र अन्य तहको पदमा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
तनयशुक्त र पदस्थापन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम छैठौं तहदेशख मातथको तहमा 
गररएको तनयशुक्तको सूचना सम्बशन्धत स्थानीय तहले हरेक आतथवक 
र्षवको अन्त्यमा आफ्नो स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गनुव पनेछ। 

(३) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगबाट तनयशुक्तको लातग 
तसफाररस तलई सम्बशन्धत स्थानीय तहमा गएका कमवचारीलाई 
तनयशुक्त ददने अतधकारीले यथाशीघ्र तनयशुक्त ददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम तसफाररस तलई आएको 
व्यशक्तलाई तनयशुक्त ददने शजम्मेर्ारी भएको व्यशक्त र्ा पदातधकारीले 
तनयशुक्त ददन इन्कार र्ा वढला गरेमा त्यस्तो कमवचारीलाई पनव गएको 
ितत त्यस्तो तनयशुक्त ददन ुपने कमवचारी र्ा पदातधकारीको प्रचतलत 
सेर्ा सतव एर्म ् सवुर्धा सम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सेर्ा 
सवुर्धाबाट भराइ ददन ुपनेछ। 
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१८. उम्मेदर्ार हनुको लातग अयोग्यता: देहायको व्यशक्त स्थानीय सेर्ाको 
पदमा उम्मेदर्ार हनु सक्ने छैन:- 

(क) सहायकस्तर पाचौँ तहसम्मको पदमा अठार र्षव उमेर पूरा 
नभएको, 

(ख) अतधकृत सातौं तह र्ा सोभन्दा मातथको पदमा एक् काइस 
र्षव उमेर पूरा नभएको,  

(ग) परुुष उम्मदेर्ारको हकमा पैंततस र्षव र मवहला 
उम्मेदर्ारको हकमा चालीस र्षव उमेर पूरा भएको, 

 तर, 

(1) सङ्ख घीय तनजामती सेर्ाका स्थायी कमवचारी, प्रदेश 
तनजामती सेर्ाका स्थायी कमवचारी, समायोजन 
ऐन बमोशजम स्थानीय सेर्ामा समायोजन भएका 
तथा यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ सङ घीय तनजामती 
सेर्ा, प्रदेश तनजामती सेर्ा र्ा जनुसकैु स्थानीय 
तहको स्थानीय सेर्ामा स्थायी तनयशुक्त भई 
सेर्ामा बहाल रहेका कमवचारीको हकमा उमेरको 
हद लाग्न ेछैन। 

(2) स्थानीय सेर्ाको नर्ौँ तहको पदको लातग हनु े
खलुा प्रततयोतगतामा पैंतातलस र्षव उमेर ननाघेको 
व्यशक्त उम्मेदर्ार हनु सक्नछे। 
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(3) स्थानीय तहको स्र्ीकृत स्थायी दरबन्दी मध्य े
पदपूततव गनुव पने ररक्त दरबन्दीमा यो ऐन प्रारम्भ 
हुँदाका बखतसम्म अस्थायी सेर्ामा अवर्तछन्न 
रूपमा कायवरत रहेका र न्यूनतम शैशिक योग्यता 
हातसल गरेका कमवचारीलाई यो ऐन प्रारम्भ 
भएपतछ प्रदेश लोक सेर्ा आयोगबाट स्र्ीकृत 
पवहलो र्ावषवक कायवतातलका बमोशजम सञ्चालन 
हनु ेखलुा र आन्तररक प्रततयोतगतात्मक परीिामा 
एक पटकको लातग सामेल हनु उमेरको हदम्याद 
लाग्ने छैन। उक्त परीिामा सहभागी नभएमा र्ा 
असफल भएमा त्यस्तो कमवचारी स्र्त: अर्काश 
हनुेछ। 

(घ) तोवकए बमोशजमको न्यूनतम शैशिक योग्यता हातसल 
नगरेको, 

(ङ) भवर्ष्यमा जनुसकैु सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य ठहररने 
गरी सेर्ाबाट बखावस्त गररएको, 

(च) गैर नेपाली नागररक, 

(छ) नैततक पतन देशखने फौजदारी अतभयोगमा अदालतबाट 
कसूरदार ठहररएको, 

(ज) वर्देशी मलुकुको स्थायी आर्ासीय अनमुतत प्राप्त गरेको। 
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१९. अस्थायी तनयशुक्त सम्बन्धी व्यर्स्था: (1) प्रदेश लोकसेर्ा आयोगले 
आफूले सञ्चालन गरेको परीिामा स्थायी तनयशुक्तका लातग तसफाररस 
नभएका उम्मदेर्ारहरू मध्यबेाट अस्थायी तनयशुक्त गने प्रयोजनको 
लातग छुटै्ट योग्यताक्रम अनसुारको सूची प्रकाशन गनेछ। 

(2) स्थानीय सेर्ाको कुन ैररक्त पदमा र्ा स्थानीय तहबाट 
दफा ५ बमोशजम स्र्ीकृत अस्थायी दरबन्दीमा अस्थायी रूपमा 
कमवचारी तनयशुक्त गनुव पने भएमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले प्रदेश 
लोक सेर्ा आयोगमा लेखी पठाउन ुपनेछ। 

(3) उपदफा (2) बमोशजम लेखी आएमा प्रदेश लोक सेर्ा 
आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यशक्तलाई सम्बशन्धत 
स्थानीय तहको मागको आधारमा अस्थायी तनयशुक्त गनव नाम 
तसफाररस गरी पठाउने छ। 

(4) उपदफा (3) बमोशजम तसफाररस भएका व्यशक्तलाई 
सो पदमा स्थायी पदपूततव भई नआएसम्मको लातग सम्बशन्धत स्थानीय 
तहले अस्थायी तनयशुक्त गनेछ। 

(5) उपदफा (4) बमोशजम अस्थायी तनयशुक्त गरेको 
जानकारी सम्बशन्धत स्थानीय तहले त्यस्तो तनयशुक्त गरेको तमततले 
सात ददनतभत्र मन्त्रालयलाई ददन ुपनेछ। 

(6) यस दफा वर्परीत कसैले अस्थायी तनयशुक्त गरेमा 
त्यसरी तनयशुक्त गररएको व्यशक्तले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता र 
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अन्य सवुर्धा बापतको रकम तनयकु्त गने कमवचारी र्ा पदातधकारीबाट 
सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ। 

२०. पदातधकार र शजम्मेर्ारी: (१) देहायको अर्स्थामा कमवचारीको 
आफ्नो पद मातथको पदातधकार कायम रहनछे:- 

(क) आफ्नो पदमा कामकाज गरी रहँदासम्म, 
(ख) अको पदमा सरुर्ा भई कायवभार सम्हाल्न पाइन े

म्यादसम्म, 
(ग) तबदामा रहेको अर्तधभर, 
(घ) तनलम्बनमा रहेको अर्तधभर, 
(ङ) अको पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको 

अर्तधभर, 
(च) काजमा खवटएको अर्तधभर। 

(२) देहायको अर्स्थामा बाहेक कुन ै कमवचारीलाई 
शजम्मेर्ारी नददई ततस ददनभन्दा बढी अर्तधसम्म रात न सवकने छैन:- 

(क) लामो तबदामा रहेकोमा, 
(ख) तनलम्बन भएकोमा, 
(ग) सेर्ा समूह अनसुारको पद र्ा दरबन्दी नभई 

फाशजलमा परेकोमा। 

(३) उपदफा (२) वर्परीत कुनै कमवचारीलाई पदीय 
शजम्मेर्ारी नददई राखेमा शजम्मेर्ारी ददई काममा लगाउन ुपने दावयत्र् 
भएको पदातधकारीलाई वर्भागीय कारबाही हनुेछ। 
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२१. तनरोतगताको प्रमाणपत्र पेस गनुव पने: (1) स्थानीय सेर्ामा तनयशुक्तको 
लातग तसफाररस भएको अनसूुची-६ बमोशजमको ढाँचामा तनरोतगताको 
प्रमाणपत्र पेस नगरी तनजलाई स्थानीय सेर्ाको पदमा तनयशुक्त गररन े
छैन। 

(2) तनरोतगताको प्रमाणपत्र नेपाल सरकार र्ा प्रदेश 
सरकारद्वारा स्र्ीकृत शचवकत्सकबाट प्राप्त भएको हनु ुपनेछ। 

२२. शपथ ग्रहण: स्थानीय सेर्ामा पवहलो पटक तनयशुक्त भएको 
कमवचारीले आफ्नो कायवभार सम्हाल्न ुअशघ अनसूुची- ७ बमोशजमको 
ढाँचामा शपथ ग्रहण गनुव पनेछ। 

२३. परीिणकाल: (१) स्थानीय सेर्ाको पदमा तनयशुक्त गदाव परुुष 
कमवचारीको हकमा एक र्षव र मवहला कमवचारीको हकमा ६ मवहना 
परीिणकालमा रहन ेगरी गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको परीिणकालमा तनजको 
काम सन्तोषजनक नभएमा र्ा यस ऐन र्ा यस ऐन अन्तगवत बनेको 
तनयमार्ली वर्परीतको कुनै काम गरेमा तनजको तनयशुक्त 
अशततयारर्ालाले बदर गनव सक्नेछ।  

(३) परीिणकालमा तनयशुक्त बदर नगररएका कमवचारीको 
तनयशुक्त परीिणकाल समाप्त भएपतछ स्र्तःसदर भएको मातननेछ। 

तर सङ्ख घीय तनजामती सेर्ा, प्रदेश तनजामती सेर्ा र स्थानीय 
सेर्ाको कुन ैपदमा स्थायी तनयशुक्त भई परीिणकाल भकु्तान गररसके 
पश्चात सेर्ालाई अवर्तछन्न राखी अको पदमा स्थायी तनयशुक्त भई 
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रमाना तलई आएमा त्यस्तो कमवचारीलाई पनु:परीिण कालमा राशखन े
छैन। 

२४. स्थानीय कमवचारीको अतभलेखः (1) स्थानीय सेर्ाका कमवचारीको 
अतभलेख प्रदेश वकताबखानाले रात नेछ। 

(2) कमवचारीले आफू तनयकु्त भएको एक मवहनातभत्र 
अनसूुची- ८ बमोशजमको रै्यशक्तक वर्र्रण (तसटरोल) फाराम भरी 
कायावलयबाट प्रमाशणत गरी प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ। 

(3) राविय वकताबखानामा अतभलेख दताव रहेका कमवचारीको 
सम्बन्धमा प्रदेश वकताबखानाले आर्श्यक व्यर्स्थापन गनेछ। 

(४) समायोजन ऐन बमोशजम स्थानीय तहमा समायोजन भई 
तसटरोल प्राप्त हनु नसकेका कमवचारीले यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ प्रदेश 
वकताबखानाबाट उपदफा (२) बमोशजमको तसटरोल फाराम भरी 
सङे्कत नम्बर प्राप्त गनुव पनेछ। 

पररच्छेद- ४ 

प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत सम्बन्धी व्यर्स्था 

२५. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत सम्बन्धी व्यर्स्थाः (1) स्थानीय तहको 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको पद प्रदेश तनजामती सेर्ाको पद 
हनुेछ। 

(2) मन्त्रालयले प्रदेश तनजामती सेर्ाको प्रशासन सेर्ाको 
कमवचारीलाई प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको पदमा खटाउनेछ।  
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(३) प्रदेशतभत्रको सम्बशन्धत स्थानीय तहको प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत पदको कमवचारी प्रदेश सेर्ाबाट पूततव नभएसम्म 
प्रदेश सरकारको अनरुोधमा नेपाल सरकारले सङ घीय तनजामती 
सेर्ाको सम्बशन्धत सेर्ा समूहको पदको कमवचारीलाई प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतको रूपमा कामकाज गनव खटाउन सक्नेछ। 

(४) मन्त्रालयले प्रदेश तनजामती सेर्ाको कमवचारीबाट 
स्थानीय तहमा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत खटाउन कमवचारी 
उपलब्ध नभएसम्मको लातग अको स्थानीय तहको सोही सरहको 
अतधकृत कमवचारीलाई खटाइएको स्थानीय तहबाटै तलब भत्ता खान े
गरी प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको रूपमा तोक्न सक्नेछ। 

(५) मन्त्रालयले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको पदमा 
खटाउँदा “क” र्गवको भौगोतलक िेत्रमा न्यूनतम एक र्षव तथा “ख”, 
“ग” र “घ” र्गवको भौगोतलक िेत्रमा न्यूनतम दईु र्षव अर्तध तोकी 
खटाइनेछ। 

(६) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको पदमा कमवचारी खटाउने 
र्ा तोक्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले मापदण्ड बनाई कायावन्र्यन 
गनेछ। 

२६. तनतमत्त भई काम गने: (1) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको पद ररक्त 
रहेमा र्ा तनज कायावलयमा अनपुशस्थत भएमा सम्बशन्धत स्थानीय 
तहमा कायवरत र्ररष्ठतम ् अतधकृत कमवचारीले तनतमत्त प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतको रूपमा काम गनेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोशजमको तनतमत्त प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतलाई आतथवक बाहेकको अन्य दैतनक प्रशासतनक कायव गने 
अतधकार हनुेछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तनतमत्त प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले आतथवक अतधकारको प्रयोग गनुव 
पने अर्स्था भएमा मन्त्रालयमा लेखी पठाउन ुपनेछ। 

२७. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको काम, कतवव्य र अतधकारः प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछ:- 

(क) आफ्नो स्थानीय तहको प्रशासतनक प्रमखुको रूपमा 
कायव गने गराउने, 

(ख) सभा र कायवपातलकाको सशचर्को रूपमा कायव गने, 
(ग) सभा र कायवपातलकाको तनणवय कायावन्र्यन गने गराउने, 
(घ) अध्यि र्ा प्रमखुको तनदेशनमा र्ावषवक कायवक्रम तथा 

बजेट तजुवमा, कायावन्र्यन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
गने गराउने, 

(ङ) कोष तथा आतथवक कारोबारको वहसाब तथा अतभलेख 
दरुुस्त रात न लगाउने, लेखापरीिण गराउने तथा बेरुज ु
फछयौट गने गराउने, 

(च) आयोजनाहरूको फरफारकका लातग प्रततर्देन तयार 
गरी कायवपातलकाको बैठकमा पेस गने, 
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(छ) आफ्नो स्थानीय तहको चल अचल सम्पशत्तको संरिण 
गने, लगत रात ने तथा अद्यार्तधक गने गराउने, 

(ज) आफ्नो कायावलयको कामलाई स्र्च्छ, तनष्पि र 
पारदशी बनाई सेर्ा प्रर्ाहलाई सरल, सहज र 
प्रभार्कारी बनाउने, 

(झ) आफ्नो कायावलयमा व्यर्शस्थत र तनयतमत आन्तररक 
तनयन्त्रण प्रणाली कायम गने, 

(ञ) कायावलयमा वढलाससु्ती, अतनयतमतता, अनशुासनहीनता 
र लापरबाही हनु नददने, 

(ट) सेर्ा प्रर्ाहको लातग आर्श्यक स्रोत साधनको व्यर्स्था 
तमलाउने, 

(ठ) सेर्ा प्रर्ाहमा तनरन्तर सधुार, सजृनशीलता र 
नर्प्रर्तवनको पहल र प्रोत्साहन गने, 

(ड) अध्यि र्ा प्रमखुको तनदेशनमा कायवपातलका तथा 
सभाको बैठक बोलाउने र बैठक सम्बन्धी आर्श्यक 
कायव गने गराउने, 

(ढ) कायवपातलकाको तनणवय प्रमाशणत गने, सभा र 
कायवपातलकाको तनणवयको अतभलेख सरुशित रात ने, 

(ण) न्यावयक सतमततबाट भएको तमलापत्र तथा तनणवय 
सम्बन्धी तमतसल संरिण गने गराउने, 

(त) आफ्नो स्थानीय तहको प्रशासकीय तथा आतथवक 
तनयन्त्रण गने, 
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(थ) सार्वजतनक खररद योजना तयार गरी खररद सम्बन्धी 
कायव गने गराउने, 

(द) आर्श्यकता अनसुार यो ऐन र्ा प्रचतलत कानून 
बमोशजम आफैँ ले सम्पादन गनुव पने काम बाहेक अन्य 
काम मातहतको कमवचारीलाई प्रत्यायोजन गने गराउने, 

(ध) सभा र्ा कायवपातलकाले र्ा प्रदेश सरकारले तोकेको 
अन्य कायव गने गराउने, 

(न) स्थानीय तहको योजना तथा कायवक्रमको प्रगतत वर्र्रण 
तै्रमातसक रुपमा प्रदेशको मन्त्रालयमा पेस गने। 

पररच्छेद- ५ 

सरुर्ा, तह र्ृवि तथा बढुर्ा सम्बन्धी व्यर्स्था 

२८. अन्तर स्थानीय तह सरुर्ा सम्बन्धी व्यर्स्थाः (1) स्थानीय तहमा 
कम्तीमा दईु र्षव सेर्ा गरेका कमवचारीलाई प्रदेशतभत्रका कुन ै
स्थानीय तहमा मन्त्रालयले सरुर्ा गनव सक्नछे। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम सरुर्ा गदाव एकपटकमा 
सम्बशन्धत स्थानीय तहको दरबन्दीको सत्तरी प्रततशत कमवचारी 
कायम राखी सरुर्ा गनुव पनेछ। 

(३) एक पटक सरुर्ा भएको कमवचारीलाई अको दईु 
र्षवसम्म सरुर्ा गररने छैन। 

(४) सरुर्ा भएको कमवचारीलाई हाशजर गराउन ु
अशततयारर्ालाको कतवव्य हनुछे। 
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(५) एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा गररने 
सरुर्ा सम्बन्धी अन्य मापदण्ड मन्त्रालयले तनधावरण गरे बमोशजम 
हनुेछ। 

(६) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कमवचारीलाई स्थानीय तहमा राखी रात न उपयकु्त नभएमा मन्त्रालयले 
जनुसकैु बखत सरुर्ा गनव सक्नेछ। 

(७) यस दफा बमोशजम सरुर्ा गदाव अतनर्ायव अर्काश हनु 
दईु र्षव भन्दा कम अर्तध रहेको कमवचारीको सामान्यतया सरुर्ा 
गररने छैन। 

(८) स्थानीय तहको कमवचारीको सरुर्ा पत्र, सरुर्ाको 
वर्र्रणको ढाँचा तथा रमानाको ढाँचा क्रमशः अनसूुची-९, अनसूुची-
१० र अनसूुची- ११ मा उल्लेख भए बमोशजम र सरुर्ाको वर्र्रण 
रात न ेतनकाय र ढाँचा तोवकए बमोशजम हनुेछ।  

२९. समायोजन भएका कमवचारीको ज्येष्ठताको गणना: (१) समायोजन ऐन 
बमोशजम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमवचारीको ज्येष्ठता 
समायोजन हनु ुपूर्वको सातबकको सेर्ा समूहको तहको पदमा स्थायी 
तनयशुक्त पाएको तमततबाट कायम हनुे गरी गणना गररनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम ज्येष्ठता कायम गनव नसवकएमा 
तसफाररसको योग्यताक्रम, सम्बशन्धत सेर्ा समूहको पदमा स्थायी 
सेर्ा गरेको अर्तध उमेरलाई क्रमश: आधार तलई छुट् याउन ुपनेछ। 
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३०. तह र्ृवि सम्बन्धी व्यर्स्थाः (१) तह र्ृवि हनु ेपदभन्दा एक तह 
मतुनको पदमा पाँच र्षवको सेर्ा अर्तध पूरा भएका, पतछल्लो पाँच 
र्षवको कायवसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसत पन्चान्नब्र् ेप्रततशत अङ्क प्राप्त 
गरेका र देहाय बमोशजमको न्यूनतम शैशिक योग्यता हातसल गरेका 
स्थानीय सेर्ाका कमवचारीलाई देहाय बमोशजम सम्बशन्धत सेर्ा, समूह 
र्ा उपसमूहतभत्र तह र्ृवि गररनेछः- 

क्र.सं. 
हालको 
तह 

तह र्वृि 
हनुे तह 

न्यूनतम शैशिक योग्यता 
स्र्ास््य सेर्ा बाहेकका 
अन्य स्थानीय सेर्ा 

स्थानीय स्र्ास््य सेर्ा 

१. पाँचौं छैठौं सेर्ा समूहसँग सम्बशन्धत 
वर्षयमा कम्तीमा 
प्रर्ीणता प्रमाण पत्र तह 
र्ा किा १२ उत्तीणव  

सङ घीय स्र्ास््य सेर्ा 
सम्बन्धी कानूनले 
तोकेको न्यूनतम शैशिक 
योग्यता 

२. सातौं आठौं सेर्ा समूहसँग सम्बशन्धत 
वर्षयमा कम्तीमा स्नातक 
तह उत्तीणव 

सङ घीय स्र्ास््य सेर्ा 
सम्बन्धी कानूनले 
तोकेको न्यूनतम शैशिक 
योग्यता 

३. नर्ौं दशौं सेर्ा समूहसँग सम्बशन्धत 
वर्षयमा कम्तीमा स्नातक 
तह उत्तीणव 

सङ घीय स्र्ास््य सेर्ा 
सम्बन्धी कानूनले 
तोकेको न्यूनतम शैशिक 
योग्यता 

(२) तह र्वृि गदाव प्रत्येक र्षवको श्रार्ण एक गते र 
माघको एक गते देशख लाग ुहनुे गरी गनुव पनेछ। 

(३) तह र्ृविको लातग सेर्ा अर्तध गणना गदाव समायोजन 
हनु ु पूर्व कायम रहेको सेर्ा समूहको सम्बशन्धत समान शे्रणी र्ा 
तहमा कायम रहेको अर्तध समेत गणना हनुछे। 
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(4) तह र्वृि हुँदा त्यस्तो पद स्र्तः मातथल्लो तहको पदमा 
कायम हनुेछ र त्यसरी तह र्ृवि भएको कमवचारी जनुसकैु कारणले 
सो पदमा नरहेमा त्यस्तो पद सातबककै तहमा कायम रहनेछ।  

(5) उपदफा (१) बमोशजम तह र्ृवि गदाव कमवचारीले 
खाइपाइ आएको तलबभन्दा घटी हनुे भएमा खाइपाइ आएको तलब 
भन्दा घटी नहनुे गरी ग्रडे तमलान गररनछे। 

(6) तहर्ृवि हनुे पदमा तह र्ृवि गदाव प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतले गनेछ। यसरी गररएको तह र्ृविको जानकारी तनणवय 
भएको तमततले पन्र ददनतभत्र प्रदेश वकताबखाना, मन्त्रालय र प्रदेश 
लोकसेर्ा आयोगलाई ददन ुपनेछ।  

३१. बढुर्ाको लातग न्यूनतम सेर्ा अर्तध र शैशिक योग्यता: (१) बढुर्ा 
हनुे पदभन्दा सम्बशन्धत सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहको तल्लो पदमा 
देहाय बमोशजमको न्यूनतम सेर्ा अर्तध, कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
बापतको अङ्क र शैशिक योग्यता पगेुको कमवचारी स्थानीय सेर्ाका 
देहायका तह र पदमा कायविमता तथा ज्येष्ठता र कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मदेर्ार हनु सक्न े
छन:्- 

बढुर्ा हनु े
पद 

बढुर्ा हनु 
लाग्ने सेर्ा 
अर्तध 

न्यूनतम शैशिक योग्यता 
कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कन अङ्क 

स्र्ास््य सेर्ा 
बाहेकका अन्य 
स्थानीय सेर्ा 

स्थानीय स्र्ास््य 
सेर्ा 

अतधकृत 
एघारौं 

अतधकृत दशौं 
तहमा कम्तीमा 

सेर्ा समूहसँग 
सम्बशन्धत वर्षयमा 

सङ घीय स्र्ास््य 
सेर्ा सम्बन्धी 

पतछल्लो पाँच 
र्षवको औसत 
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पाँच र्षव सेर्ा 
अर्तध पूरा 
गरेको 

कम्तीमा 
स्नातकोत्तर तह 
उत्तीणव 

कानूनले तोकेको 
न्यूनतम शैशिक 
योग्यता 

न्यूनतम 
पन्चानब्बे 
प्रततशत 

अतधकृत 
नर्ौं 

अतधकृत आठौं 
तहमा कम्तीमा 
पाँच र्षव सेर्ा 
अर्तध पूरा 
गरेको 

सेर्ा समूहसँग 
सम्बशन्धत वर्षयमा 
कम्तीमा स्नातक 
तह उत्तीणव 

सङ घीय स्र्ास््य 
सेर्ा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 
न्यूनतम शैशिक 
योग्यता 

पतछल्लो पाँच 
र्षवको औसत 
न्यूनतम 
पन्चानब्बे 
प्रततशत 

अतधकृत 
सातौं 

अतधकृत छैठौं 
तहमा कम्तीमा 
पाँच र्षव सेर्ा 
अर्तध पूरा 
गरेको 

सेर्ा समूहसँग 
सम्बशन्धत वर्षयमा 
कम्तीमा स्नातक 
तह उत्तीणव 

सङ घीय स्र्ास््य 
सेर्ा सम्बन्धी 
कानूनले तोकेको 
न्यूनतम शैशिक 
योग्यता 

पतछल्लो पाँच 
र्षवको औसत 
न्यूनतम 
पन्चानब्बे 
प्रततशत 

(२) यस दफाको प्रयोजनको लातग समायोजन ऐन बमोशजम 
सङ घीय तनजामती सेर्ा, नेपाल स्र्ास््य सेर्ा र सातबकको स्थानीय 
तनकायबाट स्थानीय तहको सेर्ामा समायोजन भई आएका 
कमवचारीको हकमा उपदफा (१) बमोशजम बढुर्ाका लातग सेर्ा 
अर्तध गणना गदाव तनजको यस ऐन बमोशजम तह र्ृवि भएको र्ा 
नभएको दरैु् अर्स्थामा समायोजन हनु ु पूर्वको सेर्ा अर्तध समेत 
जोडी गणना गररनेछ। 

(3) यस दफाको प्रयोजनको लातग स्थानीय सेर्ामा 
समायोजन भई आएका कमवचारीको हकमा उपदफा (१) बमोशजम 
बढुर्ाका लातग सेर्ा अर्तध गणना गदाव देहाय बमोशजम गणना 
गररनेछ। 
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(क) अतधकृत एघारौं तहको लातग अतधकृत दशौं, नर्ौं र 
समायोजन पूर्वको रा.प.दद्वतीय शे्रणीको सेर्ा अर्तध 
गरी कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेको। 

(ख) अतधकृत नर्ौं तहको लातग अतधकृत आठौं, सातौं र 
समायोजन पूर्वको रा.प.ततृीय शे्रणीको सेर्ा अर्तध 
गरी कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेको। 

(ग) अतधकृत सातौं तहको लातग अतधकृत छैठौं, सहायक 
पाँचौं र समायोजन पूर्वको रा.प.अनं.प्रथम शे्रणीको 
सेर्ा अर्तध गरी कम्तीमा पाँच र्षव सेर्ा अर्तध पूरा 
गरेको। 

(4) यस ऐन बमोशजम सातौं, नर्ौं र एघारौं तहको पदमा 
बढुर्ा गदाव प्रदेशतभत्र रहेका स्थानीय तहको ररक्त दरबन्दीलाई 
आधार मानी बढुर्ा गररनेछ। 

(5) स्थानीय तहको प्रशासन सेर्ा र शशिा सेर्ाको नर्ौं 
तह र्ा सोभन्दा मातथल्लो तहको पदमा बढुर्ा गने प्रयोजनको लातग 
त्यस्ता सेर्ा तथा त्यस अन्तगवतका समूह र्ा उपसमूहको पदलाई 
एकै क्लष्टर कायम गरी प्रशासन सेर्ा र शशिा सेर्ा तथा त्यस 
अन्तगवतका समूह र्ा उपसमूहको आठौं तहको पदमा कायवरत 
कमवचारी यस ऐन बमोशजम बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनु े
छन।् 
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(6) यस दफा बमोशजम कमवचारीको बढुर्ा गने प्रयोजनको 
लातग सम्बशन्धत सेर्ा समूहमा कायम गदाव स्थानीय तहमा समायोजन 
भई समायोजन ऐनको म्यादतभत्र हाशजर भएका कमवचारीलाई 
समायोजनको तनणवय तमततको आधारमा बढुर्ा गररनेछ। 

तर समायोजन ऐनको म्यादतभत्र हाशजर नभएका एर्म ्ङ्ख घ, 
प्रदेश र्ा अन्य स्थानीय तहबाट समायोजन संशोधन भई हाशजर हनु 
आएका कमवचारी स्थानीय सेर्ामा दईु र्षव सेर्ा अर्तध पूरा नगरी 
बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनुे छैन। 

(7) उपदफा (१) बमोशजम बढुर्ा हनुे अतधकृत एघारौं, 
नर्ौं र सातौं तहको पदमा अतधकृत दशौं, आठौं र छैठौं तहको 
उम्मेदर्ार नभएमा क्रमशः एक तह मतुनको पदमा कायवरत कमवचारी 
सोही उपदफाको योग्यताको अधीनमा रही बढुर्ाको लातग सम्भाव्य 
उम्मेदर्ार हनु सक्नेछ। 

३२. कमवचारी बढुर्ाको योग्यता सम्बन्धी वर्शेष व्यर्स्थाः (१) यस 
ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन एउटै तहको पदमा 
कम्तीमा पन्र र्षवसम्म बहाल रही रहेका दशौं तह र्ा सोभन्दा 
मतुनका कमवचारीको दफा ७९ बमोशजम अर्काश हनु एक मवहना 
बाँकी भएमा तनजलाई एक तह मातथको पदमा बढुर्ा गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बढुर्ा गनवको लातग स्र्त: 
वर्शेष पद तसजवना हनुेछ र त्यस्तो कमवचारी सेर्ाबाट अर्काश 
भएपतछ सो पद स्र्त: खारेज हनुेछ। 
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३३. बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनु नपाउने र्ा तह र्ृवि रोक् का 
हनुे: यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन स्थानीय 
तहको कमवचारी देहायको अर्स्थामा देहायको अर्तधभर बढुर्ाको 
लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनु पाउने छैन र उक्त अर्तधभर तनजको 
तह र्ृवि समते रोक् का गररनछे:- 

(क) तनलम्बन भएकोमा तनलम्बन भएको अर्तधभर, 

(ख) बढुर्ा रोक् का भएकोमा बढुर्ा रोक् का भएको 
अर्तधभर, 

(ग) तलब र्वृि रोक् का भएकोमा तलब र्वृि रोक् का भएको 
अर्तधभर, 

(घ) दफा ३६ बमोशजम सेर्ा र्ा समूह पररर्तवन गरेको 
कमवचारी भए त्यसरी सेर्ा र्ा समूह पररर्तवन भएको 
तमततले तीन र्षवको अर्तधभर, 

(ङ) स्थानीय स्र्ास््य सेर्ाको कमवचारीको हकमा प्रचतलत 
कानून बमोशजम गठन भएको स्र्ास््य सम्बन्धी 
व्यार्सावयक पररषद् मा नाम दताव तनलम्बन भएको भए 
त्यस्तो तनलम्बनको अर्तधभर। 

३४. बढुर्ा सतमततः (१) स्थानीय सेर्ाको पदमा बढुर्ाको तसफाररस गनव 
देहाय बमोशजमको बढुर्ा सतमतत रहनेछः- 

(क) एघारौ तहको पदको लातग  

(1) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको अध्यि -अध्यि 
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(2) प्रमखु सशचर् -सदस्य 

(3) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगका अध्यिबाट  

मनोनीत सम्बशन्धत वर्षयको वर्शषेज्ञ -सदस्य 

(4) मन्त्रालयको कानून सशचर् -सदस्य 

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

(ख) नर्ौं र सातौं तहका पदको लातग 

(1) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको अध्यि र्ा तनजले 

तोकेको प्रदेश लोक सेर्ा आयोगका सदस्य -अध्यि 

(2) सेर्ा सञ्चालन गने प्रदेश मन्त्रालयका सशचर् -सदस्य 

(3) प्रदेश लोक सेर्ा आयोगका अध्यिबाट  

मनोनीत सम्बशन्धत वर्षयको वर्शषेज्ञ -सदस्य 

(4) मन्त्रालयको कानून सशचर् -सदस्य 

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

(२) उपदफा (१) बमोशजमको बढुर्ा सतमततको सशचर्ालय 
मन्त्रालयमा रहनेछ। 

(3) बढुर्ा सतमततले उपदफा (1) बमोशजम बढुर्ा 
तसफाररस गनव अपनाउन ुपने कायववर्तध सतमतत आफैं ले तनधावरण गरे 
बमोशजम हनुेछ। 

(4) बढुर्ा सतमततले बढुर्ा नामार्ली प्रकाशन गदाव 
बढुर्ाको लातग आर्देन फाराम भरेका सम्भाव्य उम्मदेर्ारहरूले 
पाएको कुल अङ्क समते प्रकाशन गनुव पनेछ।  
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(5) बढुर्ा सतमततले आर्देन फाराम बझुाउन े अशन्तम 
तमततले तीन मवहनातभत्र बढुर्ाको नततजा प्रकाशन गनुव पनेछ। 

(6) यो ऐन प्रारम्भ हनु भन्दा अशघनै लोकसेर्ा आयोग र्ा 
प्रदेश लोक सेर्ा आयोगबाट चौथौ, पाचौं र छैठौं तहका पदहरूमा 
बढुर्ाका लातग प्रततशत तनधावरण भइसकेका उम्मेदर्ारहरूको 
बढुर्ाको लातग उपदफा (1) को खण्ड (ख) बमोशजमको सतमततले 
बढुर्ाको कायव सम्पन्न गनव सक्नेछ। 

३५. बढुर्ाको उजरुीः (१) दफा ३४ बमोशजमको सतमततले गरेको 
बढुर्ामा शचत्त नबझु्ने कमवचारीले त्यस्तो बढुर्ा तसफाररस गरेको 
तमततले एक् काइस ददनतभत्र प्रदेश लोक सेर्ा आयोगमा उजरुी ददन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (1) बमोशजम पनव आएको उजरुी झटुा 
ठहररएमा उजरुी पतछ हनुे बढुर्ा त्यस्तो उजरुीकतावको दईु अङ्क 
घटाउन सक्नछे। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम परेको उजरुीमा उजरुी गने 
म्याद नाघेको तमततले साठी ददनतभत्र उजरुीको टुङ्गो लगाउन ुपनेछ। 

(४) बढुर्ाको उजरुी सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रदेश लोक 
सेर्ा आयोगले तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ। 

३६. सेर्ा, समूह र्ा उपसमूह पररर्तवन सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) कुन ैसेर्ा, 
समूह र्ा उपसमूहको कुनै पद लगातार दईु र्षवसम्म पूततव हनु नसकी 
अन्य सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहबाट सेर्ा पररर्तवन गरी पूततव गनुव पने 
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भएमा स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेर्ा आयोगमा लेखी पठाउन ु
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम लेखी आएमा प्रदेश लोक सेर्ा 
आयोगले सम्बशन्धत सेर्ा, समूह र्ा उपसमूह र पदको लातग तनधावरण 
गररएको न्यूनतम शैशिक योग्यता भएका समान तहको पदमा बहाल 
रहेका कमवचारीहरू प्रततस्पधावत्मक परीिामा सहभागी हनु सक्ने गरी 
वर्ज्ञापन प्रकाशन गनेछ। यसरी हनु े प्रततस्पधावत्मक परीिाको 
माध्यमबाट छनोट भएका कमवचारीलाई सम्बशन्धत स्थानीय तहको 
गाउँ कायवपातलका र्ा नगर कायवपातलकाले सेर्ा, समूह र्ा उपसमूह 
पररर्तवन गनेछ। 

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
गाउँकायवपातलका र्ा नगर कायवपातलकाले स्थानीय स्र्ास््य सेर्ामा 
बहाल रहेको कुनै कमवचारीलाई वर्शषे योग्यता हातसल गनव 
अध्ययनमा पठाएकोमा त्यस्तो कमवचारी अध्ययन पूरा गरी सेर्ामा 
हाशजर भएपतछ प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको परामशवमा तनजको वर्शेष 
योग्यतासँग सम्बशन्धत सेर्ाको अन्य समूह र्ा उपसमूहमा तोवकए 
बमोशजम पररर्तवन गनव सक्नछे।  

(4) यस दफामा व्यर्स्था भए बमोशजम बाहेक स्थानीय 
सेर्ाका कमवचारीको सेर्ा, समूह र्ा उपसमूह पररर्तवन हनुे छैन। 

३७. भौगोतलक िते्रको र्गीकरण: स्थानीय तहमा रहने दरबन्दी, सरुर्ा 
तथा भौगोतलक िेत्रमा सेर्ा गरे बापतको अङ्क प्रदान गने प्रयोजनको 
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लातग प्रदेशतभत्रको स्थानीय तहको भौगोतलक िेत्रको र्गीकरण 
अनसूुची- १२ मा उल्लेख भए बमोशजम हनुेछ। 

३८. प्रदेश सरकारले काजमा खटाउन सक्नःे स्थानीय तहले कमवचारीको 
अभार् भएको भनी तनशश् चत उद्देश्य र्ा अर्तधको लातग कुनै कमवचारी 
माग गरेमा प्रदेश सरकारले सोही प्रयोजनको लातग स्थानीय तहबाटै 
तलब भत्ता खाने गरी प्रदेश तनजामती सेर्ाको सम्बशन्धत सेर्ा 
समूहको कमवचारीलाई काजमा खटाउन सक्नेछ। 

३९. सरुर्ा एर्म ् काज खटाउने अतधकार: (१) स्थानीय सेर्ाका 
कमवचारीलाई आफ्नो स्थानीय तहतभत्र सरुर्ा गने अतधकार 
सम्बशन्धत स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड बमोशजम 
अशततयारर्ालालाई हनुेछ। 

(२) स्थानीय सेर्ाका कमवचारीलाई कुनै कारणले काजमा 
खटाउन परेमा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले बढीमा तीन मवहनाको 
लातग सोही पद भएको मातहतको कायावलयमा खटाउन सक्नेछ। 

तर कुनै तनकाय र्ा आयोजनाका लातग स्र्ीकृत अस्थायी 
दरबन्दीमा काज खटाउँदा बढीमा एक आतथवक र्षवका लातग खटाउन 
सवकनछे। 

४०. तह र्ृविर्ा बढु र्ा तनयशुक्त रोक् का राशखने: (१) तह र्ृवि र्ा बढुर्ा 
भई तह र्ृवि र्ा बढुर्ाको तनयशुक्त तलन नपाउँदै तनलम्बनमा परेका 
कमवचारीको तह र्ृवि र्ा बढुर्ा तनयशुक्त रोक् का राशखनेछ। 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २४ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

46 
 

(2) उपदफा (१) बमोशजम तनयशुक्त रोक् का भएको कुनै 
कमवचारीको तनलम्बन फुकुर्ा भएमा र्ा तनलम्बनको अर्तध समाप्त 
भएपतछ तनजलाई तह र्ृवि र्ा बढुर्ा भएको तमतत देशख ज्येष्ठता 
कायम हनुे गरी तह र्ृवि र्ा बढुर्ा तनयशुक्त ददइनछे। 

४१. कायविमताको आधारमा हनुे बढुर्ाको आधारः (१) बढुर्ा सतमततले 
कमवचारीलाई कायविमता बापत पाएको कुल अङ्कको आधारमा 
बढुर्ाको लातग तसफाररस गनेछ।  

(२) कमवचारीको कायविमताको मूल्याङ्कन गदाव देहाय 
बमोशजम बढीमा एक सय अङ्क ददइनछेः- 

(क) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत – चालीस अङ्क 

(ख) ज्येष्ठता बापत  –ततस अङ्क 

(ग) भौगोतलक िेत्रमा काम गरेबापत –सोह्र अङ्क 

(घ) शैशिक योग्यता बापत  – बाह्र अङ्क 
(ङ) तातलम बापत  – दईु अङ्क  

(३) सम्भाव्य उम्मदेर्ारको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत 
अङ्क गणना गदाव असार मसान्तसम्मको वहसाबले र अन्य अङ्कको 
गणना गदाव बढुर्ाको दरखास्त ददने अशन्तम म्यादसम्म हातसल गरेको 
अङ्क गणना गररनेछ।  

(4) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
समायोजन ऐन बमोशजम सरकारी र्ा अन्य सेर्ाका कमवचारीको 
समायोजन हनु ुभन्दा पवहले यस दफा बमोशजम ददइन ेपूणावङ्क फरक 
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परेमा र्ा हाल प्रदान गने अङ्क भन्दा कम र्ा बढी हनुे रहेछ भन े
त्यस्तो पूणावङ्कलाई एक सय प्रततशत मानी यस दफा बमोशजम अङ्क 
गणना गररनेछ। 

४२. कायवसम्पादनको मूल्याङ्कनः (१) कमवचारीको कायवसम्पादनको 
मूल्याङ्कन गदाव देहायको मूल्याङ्कनकतावले अनसूुची-१३ बमोशजमको 
ढाँचाको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी देहायको पदातधकारीले 
मूल्याङ्कन गनुव पनेछ:- 

क्र.सं. कमवचारी 
मूल्याङ्कनकताव 

सपुरररे्िक पनुरार्लोकनकताव 
1. सहायक तहको 

कमवचारीको लातग 
कम्तीमा सातौं तहको 
अतधकृत कमवचारी 

एक तह मातथको 
अतधकृत कमवचारी 

2. अतधकृतस्तर छैठौं 
र्ा सोभन्दा 
मातथको 
कमवचारीको लातग 

एक तह मातथको 
अतधकृत कमवचारी 

प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृत 

द्रष्टव्य: एक तह मातथको अतधकृत कमवचारी उपलब्ध हनु नसकेमा 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले सपुररर्ेिक र्ा पनुरार्लोकनकताव र्ा 
दरैु्को हैतसयतले मूल्याङ्कन गनेछ। 

(२) कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत ददइने कुल 
चातलस अङ्कको वर्भाजन देहाय बमोशजम हनुेछः- 

(क) सपुररर्ेिकले ददन सक्ने अतधकतम    -पच्चीस अङ्क 

(ख) पनुरार्लोकनकतावले ददन सक्ने अतधकतम -दश अङ्क 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २४ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

48 
 

(ग) पनुरार्लोकन सतमततले ददन सक्ने अतधकतम-पाँच अङ्क 

(३) सपुररर्ेिक, पनुरार्लोकनकतावले कमवचारीको 
कायवसम्पादन बापत अङ्क ददँदा यस दफा र कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
फाराममा उशल्लशखत आधार अनरुूप ददनपुनेछ।  

(४) कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन र्ावषवक रूपमा 
गररनेछ।  

(५) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गने प्रत्येक तनकायले आफूले 
मूल्याङ्कन गरेको फाराम पेस गनुव पने तनकायमा पठाएको नामार्ली 
सवहतको सूचना सात ददनतभत्र आफ्नो कायावलयको सूचना पाटी र 
र्ेबसाइटमा प्रकाशन गनुव पनेछ।  

(६) प्रत्येक कमवचारीले प्रत्यके आतथवक र्षवको साउन सात 
गतेतभत्र आफ्नो कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तीनप्रतत भरी 
सम्बशन्धत कायावलयमा दताव गनुव पनेछ।  

(७) उपदफा (६) बमोशजमको अर्तधतभत्र मूल्याङ्कन फाराम 
दताव हनु आएका फारामहरूलाई सपुररर्ेिकले साउन मसान्ततभत्र 
मूल्याङ्कन गरी पनुरार्लोकनकताव समि पेस गनुव पनेछ। 
पनुरार्लोकनकतावले प्रत्यके आतथवक र्षवको भदौ पन्र गतेतभत्र 
पनुरार्लोकन गरर सक्न ुपनेछ। यसरी मूल्याङ्कन भएको फारामलाई 
कायावलयले एक एक प्रतत मतुयमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायावलय 
र प्रदेश लोक सेर्ा आयोगमा पठाई बाँकी एक प्रतत सम्बशन्धत 
स्थानीय तहमा रात न ुपनेछ। 
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(८) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भने समयार्तधमा कुन ै
कमवचारी रै्देशशक तातलम, गोष्ठी र्ा अध्ययन भ्रमण आददमा काजमा 
जानपुने अर्स्था परेमा र्ा प्रसूतत तबदामा बस्न ु परेमा त्यसरी 
जानभुन्दा र्ा प्रसतुत तबदामा बस्नभुन्दा अगारै् कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
फाराम भरी सम्बशन्धत कायावलयमा दताव गराउन ु पनेछ। त्यसरी 
दताव भएको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई तनधावररत समयमै 
दताव भएको मानी मूल्याङ्कन गनुव पनेछ।  

(९) कमवचारीले समयमा नै भरी दताव गरेको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कन फाराम तोवकएको अर्तधतभत्र मूल्याङ्कन नगने 
पदातधकारीलाई वर्भागीय कारबाही गररनेछ।  

(१०) प्रत्येक र्षव कायवसम्पादन मूल्याङ्कन भई सकेपतछ 
सम्बशन्धत कमवचारीले त्यस र्षव प्राप्त गरेको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनको कुल अङ्क तनजले तनर्देन ददई माग गरेमा सम्बशन्धत 
कायावलयले जानकारी ददन ुपनेछ।  

(११) उपदफा (१०) बमोशजम जानकारी तलएपतछ 
सपुररर्ेिक र पनुरार्लोकनकतावले गरेको मूल्याङ्कन कुन ै
कमवचारीलाई शचत्त नबझेुमा सोको ठोस आधार र कारणसवहत सात 
ददनतभत्र प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत समि उजरुी गनव सक्नछे। 
त्यसरी उजरुी गरेकोमा त्यस्तो अतधकारीले उजरुी उपर सम्बशन्धत 
सपुररर्ेिक र पनुरार्लोकनकतावसँग परामशव गरी आर्श्यक छानतबन 
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गनेछ र आर्श्यक देशखएमा त्यस्तो मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त अङ्क 
तोवकए बमोशजम संशोधन गनव सक्नेछ। 

तर प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत नै पनुरार्लोकनकताव भएको 
मूल्याङ्कनमा शचत्त नबझु्नलेे उजरुी गदाव मन्त्रालयको प्रमखु सशचर् 
समि उजरुी गनुव पनेछ। 

(१२) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत सपुररर्ेिक र्ा 
पनुरार्लोकनकतावले पन्चान्नब्बे प्रततशतभन्दा बढी र्ा असी 
प्रततशतभन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउन ु
पनेछ र असी प्रततशतभन्दा कम अङ्क ददएकोमा सम्बशन्धत 
कमवचारीलाई जानकारी गराई तनजले प्रततवक्रया ददएमा सो समेत 
राखी प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत समि पेस गनुव पनेछ।  

(१३) कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लातग अङ्क 
गणना गदाव बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनु जतत र्षवको 
सेर्ा आर्श्यक पने हो पतछल्लो त्यतत र्षवको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
फारामको औसतबाट वहसाब गररनेछ।  

तर, 

(1) अध्ययन र्ा तातलममा गएको र्ा तनलम्बन भई 
तनलम्बन फुकुर्ा भएकोमा अध्ययन,  तातलम र्ा 
तनलम्बन अर्तधको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत 
त्यस्तो अध्ययन र्ा तातलममा जानभुन्दा र्ा 
तनलम्बन हनुभुन्दा तत्काल अशघको कायवसम्पादन 
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मूल्याङ्कनमा जतत अङ्क पाएको छ सोही अनपुातमा 
नै अङ्क गणना गररनेछ।  

(2) असाधारण तबदामा बसेको अर्तधलाई कटाएर 
मातै्र सम्भाव्य उम्मदेर्ारको वहसाब गररनेछ र 
त्यस्तो तबदा अर्तधको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
फाराम भररने छैन। असाधारण तबदामा बसेको 
कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको 
प्रयोजनको तनतमत्त अङ्क गणना गदाव असाधारण 
तबदामा बसेको अर्तध कटाई सोभन्दा अगातड र्ा 
पछातडका र्षवहरूका बढुर्ाको लातग आर्श्यक 
पने अर्तधको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको 
अङ्क गणना गररनेछ।  

(१४) समायोजन ऐन बमोशजम अन्य सेर्ाबाट स्थानीय 
तहमा समायोजन भएका कमवचारीको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भए 
पश्चात ्यसै ऐन बमोशजम कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गररनेछ।  

(१५) एघारौं तहका कमवचारीको तोवकए बमोशजम नेततृ्र् 
मूल्याङ्कन गररनेछ। 

(१६) कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य 
व्यर्स्था मन्त्रालयले समय समयमा तोके बमोशजम हनुछे।  
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४३. ज्येष्ठता बापतको अङ्क: कमवचारीलाई ज्येष्ठता बापतको अङ्क हाल 
बहाल रहेको देहाय बमोशजमको पदमा काम गरे बापत प्रत्येक 
र्षवको लातग तीन अङ्क प्रदान गररनेछ:- 

तर,  

(1) ज्येष्ठता बापत अङ्क गणना गदाव एक र्षवभन्दा 
बढी चानचनु मवहना र्ा ददनको लातग 
दामासाहीको वहसाबले अङ्क ददइनेछ।  

(2) यस दफाको प्रयोजनको लातग गयल भएको र्ा 
असाधारण तबदामा बसेको अर्तधको अङ्क ददइन े
छैन।  

४४. भौगोतलक िते्रको वर्भाजनः (१) कमवचारीलाई यस ऐन बमोशजम 
वर्तभन्न भौगोतलक िेत्रमा काम गरेको अनभुर्को अङ्क प्रदान गदाव 
देहायको भौगोतलक िेत्रको र्गीकरणको आधारमा एक र्ा एकभन्दा 
बढी र्गवमा काम गरेको अनभुर् बापत सोह्र अङ्कमा नबढ्ने गरी 
देहाय बमोशजम अङ्क ददइनछेः- 

(क) “क” र्गवमा काम गरेको प्रत्यके र्षवको लातग अङ्क 
४.० का दरले,  

(ख) “ख” र्गवमा काम गरेको प्रत्यके र्षवको लातग अङ्क 
३.५ का दरले,  

(ग) “ग” र्गवमा काम गरेको प्रत्यके र्षवको लातग अङ्क 
३.0 का दरले, 
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(घ) “घ” र्गवमा काम गरेको प्रत्यके र्षवको लातग अङ्क 
२.५ का दरले, 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुन ैकमवचारीले भौगोतलक िेत्र बापत 
प्राप्त गररसकेको अङ्क घट्ने छैन।  

(३) कुनै एक भौगोतलक िेत्रमा कम्तीमा दईु सय तेत्तीस 
ददन रुज ुहाशजर नभई सो भौगोतलक िेत्रको अङ्क पाइने छैन। दईु 
सय तेत्तीस ददनभन्दा बढी अर्तधको लातग दामासाहीको दरले सोही 
भौगोतलक िेत्रको र सोभन्दा कम अर्तधको लातग जनुसकैु भौगोतलक 
िेत्रमा काम गरेको भए पतन “घ” र्गव सरहको अङ्क ददइनेछ। 
भौगोतलक िेत्रमा काम गरे बापत पाउने अङ्क जनु तहमा बढुर्ा हनु े
हो सो तहभन्दा एक तह मतुनको पदमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना 
गररनेछ।  

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग “रुज ुहाशजर” भन्नाले 
सार्वजतनक तबदा, मतृ्य ुसंस्कार तबदा, भैपरी आउने र पर्व तबदाको 
अर्तधलाई समेत जनाउँछ। 

(4) अध्ययन तबदा तथा रै्देशशक तातलममा काजमा जान े
कमवचारीलाई “घ” र्गवको लातग तोवकएको अङ्कको आधा अङ्क 
ददइनेछ।  

(5) समायोजन ऐन बमोशजम स्थानीय तहमा समायोजन भए 
पतन उपदफा (3) बमोशजमको अर्तधसम्म सम्बशन्धत स्थानीय तहमा 
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हाशजर नहनुे कमवचारीको सो अर्तध बापतको भौगोतलक अङ्क गणना 
गररने छैन।  

तर कुन ैकमवचारीलाई स्थानीय तहले हाशजर नगराएको पवुष्ट 
भएमा जनु भौगोतलक िेत्र भएको कायावलयमा हाशजर भएको हो 
सोही भौगोतलक िेत्र बापतको अङ्क उपदफा (3) को अर्तधको 
आधारमा प्रदान गररनछे। 

४५. शैशिक योग्यता र तातलमको मूल्याङ्कन: (१) कमवचारीहरूलाई 
शैशिक योग्यताको अङ्क ददँदा सेर्ाको सम्बशन्धत पदमा प्रर्ेश गनव 
आर्श्यक पने न्यूनतम शैशिक योग्यता बापत एकमषु्ठ नौ अङ्क र 
सेर्ा प्रर्ेशको तनतमत्त तोवकएको न्यूनतम शैशिक योग्यताभन्दा 
मातथको सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहसँग सम्बशन्धत वर्षयको एक 
अततररक्त शैशिक उपातध बापत एकमषु्ट तीन अङ्क ददइनछे। सेर्ा 
प्रर्ेश गनव आर्श्यक न्यूनतम शैशिक योग्यताभन्दा मातथल्लो शैशिक 
उपातध मात्र पाएको अर्स्थामा पतन सोही बराबरको दरैु् अङ्क 
ददइनेछ। 

(२) अतधकृत नर्ौँ तह र्ा सो सरह र्ा सोभन्दा मातथको 
तहमा बढुर्ाको लातग पतन अतधकृत सातौँ तह र्ा सो सरहको सेर्ा 
प्रर्ेशको लातग तनधावररत न्यूनतम शैशिक योग्यतालाई न्यूनतम 
शैशिक योग्यता मातननछे।  
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(३) सेर्ाकालीन तातलम बापत प्रथम शे्रणीको लातग दईु 
अङ्क, दद्वतीय शे्रणीको लातग एक दशमलर् पाँच अङ्क र ततृीय शे्रणीको 
लातग एक अङ्क प्रदान गररनछे।  

(४) कमवचारीलाई तातलमको अङ्क ददँदा ततस कायव ददन र्ा 
सोभन्दा बढी अर्तधको सेर्ासँग सम्बशन्धत वर्षयको सेर्ाकालीन 
तातलम बापत अङ्क ददइनेछ। तातलमको अङ्क गणना गदाव जनु तहमा 
छँदा तातलम तलएको हो सोही तह भन्दा एक तह मातथको पदमा 
बढुर्ाको लातग मात्र गणना गररनेछ।  

(५) कमवचारीले बढुर्ाको दरखास्त साथ शैशिक योग्यता 
र सेर्ाकालीन तातलमको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतततलवप पेस 
गनुवपनेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र पेस नगरेमा त्यस बापत अङ्क ददइन े
छैन।  

(६) कमवचारीले बढुर्ा प्रयोजनको लातग दरखास्तसँग पेस 
गरेको शैशिक योग्यता सो सेर्ा, समूह, उपसमूहसँग सम्बशन्धत हो 
र्ा होइन भने्न सम्बन्धमा तोवकए बमोशजमको सम्बिता तनधावरण 
सतमततले तनणवय गरे बमोशजम हनुेछ। बढुर्ा प्रयोजनको लातग 
दरखास्तसँग पेस गरेको शैशिक योग्यताको सम्बिता तनधावरण बढुर्ा 
सतमततको बैठक बस्नभुन्दा अगातडको तमततसम्म भएमा त्यस्तो 
शैशिक योग्यताको अङ्क बढुर्ाको लातग गणना गररनेछ।  
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(७) यस दफाको अधीनमा रही तातलम ददने संस्था र 
तातलमको स्तर सम्बन्धी व्यर्स्था  मन्त्रालयले तनधावरण गरे बमोशजम 
हनुेछ। 

४६. ज्येष्ठता र कायवसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुर्ा: (1) यस ऐनमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन बढुर्ा सतमततले ज्यषे्ठता 
र कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुर्ाको लातग तसफाररस 
गदाव बढुर्ा हनुे पदभन्दा मतुनको पदमा सबैभन्दा बढी सेर्ा अर्तध 
भएका उम्मदेर्ारलाई देहाय बमोशजमको आधारमा तसफाररस 
गररनेछ:- 

(क) बढुर्ाको लातग सम्भाव्य उम्मेदर्ार हनु जतत 
बषवको सेर्ा अर्तध आर्श्यक पने हो पतछल्लो 
त्यतत र्षवको कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको औसतमा 
पन्चानब्बे प्रततशत र्ा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त 
गरेको, 

(ख) अतधकृत नर्ौं र्ा सोभन्दा मातथको पदको लातग 
सम्बशन्धत सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहसँग सम्बशन्धत 
वर्षयमा कम्तीमा स्नातक तह र्ा सो सरहको 
तथा सातौं तहको पदको लातग सम्बशन्धत सेर्ा, 
समूह र्ा उपसमूहसँग सम्बशन्धत वर्षयमा 
कम्तीमा प्रमाणपत्र तह र्ा सो सरहको शैशिक 
योग्यता भएको, 
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(ग) बढुर्ा हनुे पद भन्दा एक तह मतुनको 
अतधकृतस्तरको पदमा सम्बशन्धत सेर्ा, समूह र्ा 
उपसमूहसँग सम्बशन्धत वर्षयमा एक मवहना र्ा 
सोभन्दा बढीको सेर्ाकालीन तातलम तलएको, 

(घ) हाल बहाल रहेको तहको पदमा भौगोतलक 
िेत्रमा कामगरे बापत दफा ४४ बमोशजम पूरा 
अङ्क प्राप्त गरेको, 

(ङ) खण्ड (घ) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
भौगोतलक िेत्रमा काम गरे बापत पूरा र्ा बढी 
अङ्क प्राप्त गरेको कमवचारीभन्दा स्थानीय सेर्ामा 
रहेको अन्य कमवचारी सेर्ा अर्तधको आधारमा 
ज्येष्ठ रहेछ भने त्यस्तो ज्येष्ठ कमवचारीलाई 
सम्भाव्य उम्मेदर्ार कायम गरी बढुर्ा गररनेछ। 

(2) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोशजमको सम्भाव्य 
उम्मेदर्ार बढुर्ा भएमा त्यस्तो कमवचारीको ज्येष्ठता सोही उपदफा 
बमोशजम बढुर्ा हनुे अन्य कमवचारीभन्दा पतछ हनुे गरी कायम 
गररनेछ। 

(3) यस दफा बमोशजम गररने बढुर्ाको कारबाही सम्पन्न 
गरी तसफाररस गरेपतछ कायविमताको मूल्याङ्कनद्वारा गररने बढुर्ाको 
तसफाररस गनुव पनेछ। 

 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २४ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

58 
 

पररच्छेद- ६ 

तातलम, अध्ययन र छात्रर्ृशत्त 

४७. तातलम सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) प्रदेश सरकारले आर्श्यकता अनसुार 
स्थानीय तहको कमवचारीको तसप र िमता र्वृिको लातग सेर्ा प्रर्शे 
एर्म ्सेर्ाकालीन अर्तधमा तातलम ददने व्यर्स्था गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रत्येक कायावलय प्रमखुले 
आफ्नो मातहतमा कायवरत कमवचारीमध्ये कुनै कमवचारीलाई के कस्तो 
तातलम आर्श्यक पने भने्न वर्षयमा प्रत्यके आतथवक र्षव शरुू भएको 
एक मवहनातभत्र तातलमको आर्श्यकता पवहचान गनुवको साथै त्यस्तो 
तातलम उपलब्ध गराउन तातलम प्रदान गने तनकायमा आर्श्यक 
पहल गनुव पनेछ।  

(३) स्थानीय तहका कमवचारीको तसप र िमता र्ृविको 
लातग ददइने तातलम सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था प्रदेश तनजामती 
कमवचारीलाई लाग ुभए सरह हनुेछ। 

४८. तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमण: (१) सम्बशन्धत स्थानीय तहले 
आफ्नो मातहतका कमवचारीलाई तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन 
भ्रमणमा पठाउनका लातग प्रत्येक र्षव सो सम्बन्धी वर्र्रण तयार 
गनुव पनेछ। 

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लातग,- 
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(क) “तातलम” भन्नाले अध्ययन बाहेक कुनै संस्थाद्वारा 
तनशश् चत पाठ्यक्रम अनसुार तनशश् चत अर्तधमा 
सञ्चालन हनुे तसप आजवन गने प्रशशिण कायवक्रम 
सम्झन ुपछव।  

(ख) “अध्ययन” भन्नाले सेर्ा, समूह र्ा उपसमूहसँग 
सम्बशन्धत वर्षयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, 
वर्द्यार्ाररतध र्ा कुनै शैशिक उपातध हातसल 
गनवको तनतमत्त गररन ेअध्ययन सम्झन ुपछव।  

(ग) “अध्ययन भ्रमण” भन्नाले अध्ययन र तातलम 
बाहेक बढीमा छ हप्ताको गोष्ठी, सेतमनार र्ा 
अर्लोकन भ्रमण सम्झन ुपछव।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम वर्र्रण प्राप्त भएपतछ तातलम, 
अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणका लातग वर्षयगत आधारमा सङ्खतया 
वकटान गरी त्यसको वर्र्रण कायावलयले उपदफा (३) बमोशजमको 
सतमततमा पेस गनुव पनेछ। 

(३) स्थानीय तहले जनुसकैु तनकायमा प्राप्त भएका तातलम, 
अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणको बाँडफाँट गनव देहाय बमोशजमको 
सतमतत रहनेछ:- 

(क) स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय 

अतधकृत -अध्यि 
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(ख) स्थानीय तहको प्रशासन तथा योजना हेने महाशाखा 
र्ा शाखा प्रमखु    -सदस्य 

(ग) स्थानीय तहको राजश्व र्ा बजेट शाखा हेने शाखा 
प्रमखु     -सदस्य 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको सतमततले मापदण्ड बनाई 
सो बमोशजम तातलम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण र्ा छात्रर्ृशत्त बाँडफाँट 
गनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोशजमको सतमततले वर्षयर्स्त,ु 

आर्श्यकता र औशचत्य हेरी उपदफा (४) बमोशजम रै्देशशक तातलम, 
अध्ययन, अध्ययन भ्रमण र्ा छात्रर्ृशत्त बाँडफाँट गदाव सबै सेर्ा, 
समूह र्ा उपसमूहका स्थानीय सेर्ाको कमवचारीतबच न्यायोशचत 
तर्रले बाँडफाँट गनुव पनेछ। 

(६) उपदफा (३) बमोशजमको सतमततबाट स्र्ीकृत नगराई 
रै्देशशक तातलम, अध्ययन र अध्ययन भ्रमणमा पठाउन पाइने छैन। 
कसैले सो सतमततको स्र्ीकृतत नतलई कुनै कमवचारीलाई मनोनयन 
गरेमा मनोनयन गने अतधकारीलाई वर्भागीय कारबाही गररनेछ। 

(७) कमवचारीलाई तातलमको लातग मनोनयन गदाव तातलमको 
आर्श्यकता मूल्याङ्कन गरी सम्बशन्धत सेर्ा समूहको ज्येष्ठताको 
आधारमा मनोनयन गनुव पनेछ। 

(८) रै्देशशक तातलम, अध्ययन भ्रमण र्ा छात्रर्ृशत्त 
बाँडफाँटको अन्य प्रवक्रया प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ। 
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४९. तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपतछ सेर्ा गनुव पने 
न्यूनतम सेर्ा अर्तध: स्थानीय तहको मनोनयनमा तीन मवहनाभन्दा 
बढी अर्तधको तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणमा जाने 
कमवचारीले तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपतछ उक्त 
अर्तधको न्यूनतम दोब्बर अर्तधसम्म सम्बशन्धत स्थानीय तहमा 
अतनर्ायव रूपले सेर्ा गनुव पनेछ। 

५०. कबतुलयतनामा गनुव पने: (१) कुनै कमवचारीले सरकारी मनोनयनमा 
तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणमा जान ु अशघ दफा ४९ 
बमोशजमको सेर्ा गने गरी अनसूुची- 1४ बमोशजमको ढाँचामा 
कबतुलयतनामा गनुव पनेछ। 

(२) तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको 
कमवचारीले उपदफा (१) बमोशजमको न्यूनतम सेर्ा अर्तध पूरा नगरी 
तनजलाई अको पटक तीन मवहनाभन्दा बढी अर्तधको तातलम, 
अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणको लातग मनोनयन गररने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कबतुलयतनामा अनसुार सेर्ा 
अर्तध पूरा नगरेमा त्यस्तो कमवचारीबाट तातलम, अध्ययन र्ा 
अध्ययन भ्रमणमा जाँदा कबतुलयतनामा गरेको अर्तधको आशखरी 
तलब तथा भत्ता रकमको दोब्बर रकम असलु उपर गररनेछ।  

(४) अशततयारर्ालाको पूर्व स्र्ीकृतत तलई तनजी प्रयासमा 
बेतलर्ी अध्ययन तबदामा जाने कमवचारीले अध्ययन पूरा गरेपतछ 
अध्ययन तबदा बराबरको अर्तध सेर्ा गने कबतुलयतनामा गनुव पनेछ।  
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(५) यस ऐन बमोशजम अध्ययन, तातलम र्ा अध्ययन 
भ्रमणमा जाने कमवचारीले त्यस्तो कायवक्रमको प्रत्येक र्षव र्ा 
सेमेष्टरको नततजा र्ा प्रगतत वर्र्रण त्यस्तो नततजा प्रकाशन भएको 
ततस ददनतभत्र पदातधकार रहेको तनकाय, प्रदेश वकताबखाना र 
मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  

(६) उपदफा (१) र्ा (४) बमोशजम तातलम, अध्ययन र्ा 
अध्ययन भ्रमणमा गएका  कमवचारीले तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन 
भ्रमण पूरा गरेपतछ कबतुलयतनामा बमोशजमको सेर्ा अर्तध पूरा 
नगरेमा त्यस्ता कमवचारीको अध्ययन, तातलम र्ा अध्ययन भ्रमणको 
अर्तध तनजको सेर्ा अर्तधमा गणना गररने छैन।  

(७) उपदफा (३) बमोशजम रकम असलु उपर गदाव 
सम्बशन्धत कमवचारीले पाउन ेरकमबाट असलु गनुव पनेछ र त्यस्तो 
रकमबाट असलु गनव नसवकएमा र्ा रकम अपगु भएमा सरकारी 
बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ।   

(८) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणमा गएको कमवचारी अतनर्ायव 
अर्काश भएको र्ा मतृ्य ुभएको कारणले दफा ४९ बमोशजमको 
सेर्ा अर्तध पूरा गनव नसकेमा तनज र्ा तनजको पररर्ारबाट कुन ै
रकम असलु उपर गररने छैन।  
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(९) तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमणमा गएको कमवचारी 
त्यस्तो तातलम, अध्ययन र्ा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको तमततले ततस 
ददनतभत्र सम्बशन्धत कायावलयमा हाशजर हनु ुपनेछ। 

पररच्छेद- ७ 

हाशजरी र तबदा 

५१. सार्वजतनक तबदाः कमवचारीले सङ्ख घ, प्रदेश र सम्बशन्धत स्थानीय 
तहले समय समयमा प्रदान गरेको सार्वजतनक तबदा पाउनेछ। 

५२. भैपरी आउने र पर्व तबदा: (१) कमवचारीले प्रत्येक र्षव भैपरी आउने 
तबदा छ ददन र पर्व तबदा छ ददन गरी जम्मा बाह्र ददन तलन 
पाउनेछ। 

(२) भैपरी आउने र पर्व तबदामा बस्ने कमवचारीले पूरा 
तलब पाउनेछ। 

(३) भैपरी आउन े र पर्व तबदा आधा ददन पतन तलन 
सवकनछे। 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग “आधा ददन” भन्नाले 
दैतनक कायावलय समयको आधा समय सम्झन ुपछव। 

(४) एक र्षवको भैपरी आउने र पर्व तबदा सशञ् चत गरी 
अको र्षवमा तलन पाइने छैन। 

(५) मौशखक अनरुोधको आधारमा पतन तबदा ददन े
अतधकारीले भैपरी आउने र पर्व तबदाको स्र्ीकृतत ददन सक्नेछ। 
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तर यसरी भैपरी आउने र पर्व तबदाको स्र्ीकृतत ददएकोमा 
तबदा ददने अतधकारीले सोको अतभलेख रात न लगाउन ुपनेछ। 

५३. घर तबदा: (१) कमवचारीले काम गरेको अर्तधको बाह्र ददनको एक 
ददनका दरले घर तबदा पाउनेछ। 

(२) यो दफाको प्रयोजनको तनतमत्त “काम गरेको अर्तध” 

भन्नाले सो अर्तधतभत्र तलएको भैपरी आउन े र पर्व तबदा, तबरामी 
तबदा, प्रसूतत तबदा, प्रसतुत स्याहार तबदा, मतृ्य ु संस्कार तबदा, सट्टा 
तबदा, अततररक्त सेर्ा तबदा र सार्वजतनक तबदा समतेलाई जनाउनेछ। 

(३) घर तबदामा बस्ने कमवचारीले पूरा तलब पाउनेछ। 

(४) कमवचारीले आफूले पकाएको घर तबदा एक सय असी 
ददनसम्म सशञ् चत गरी रात न पाउनेछ। 

(५) कुनै कारणले कमवचारी सेर्ाबाट अलग भएमा तनजको 
सशञ् चत रहेको घर तबदा बापत तनजको पदातधकार रहेको पदबाट 
खाइपाइ आएको तलबको दरले हनु आउने रकम तनजले एकमषु्ट 
तलन पाउनेछ। 

(६) सशञ् चत रहेको घर तबदाको रकम तलन नपाउँदै कुन ै
कमवचारीको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो सशञ् चत घर तबदा बापतको रकम 
नशजकको हकर्ालाले एकमषु्ट तलन पाउनेछ। 

(७) घर तबदा, अध्ययन तबदा र्ा असाधारण तबदामा बसेका 
कमवचारीले सो अर्तधभरको घर तबदा पाउन ेछैन। 
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५४. तबरामी तबदा: (१) कमवचारीले प्रत्येक र्षव बाह्र ददन तबरामी तबदा 
पाउनेछ। 

(२) तबरामी तबदामा बस्ने कमवचारीले पूरा तलब पाउनछे। 

(३) कमवचारी अशक्त तबरामी भई सशञ् चत तबरामी तबदाले 
नपगु्ने भएमा तनजलाई बढीमा बाह्र ददनसम्मको पेश्की तबरामी तबदा 
ददन सवकनेछ। 

(४) कमवचारीले असाधारण तबदा तलई बसेको अर्तधभर 
तबरामी तबदा पाउने छैन। 

(५) सात ददनभन्दा बढी अर्तधको तबरामी तबदाको माग 
गने कमवचारीले नेपाल मेतडकल काउशन्सलमा दताव भएको 
शचवकत्सकको प्रमाणपत्र पेस गनुव पनेछ। 

तर त्यस्तो प्रमाणपत्र पेस गनव साधारणतया सम्भर् तथएन 
भने तबदा ददने अतधकारीलाई वर्श्वास भएमा तनजले सो व्यहोरा जनाई 
प्रमाणपत्र तबना नै उक्त तबदा स्र्ीकृत गनव सक्नेछ। 

(६) कमवचारीले आफूले पकाएको तबरामी तबदा सशञ् चत 
गरी रात न पाउनेछ। 

(७) कुनै कारणले कमवचारी सेर्ाबाट अलग भएमा तनजको 
सशञ् चत रहेको तबरामी तबदा बापत तनजको पदातधकार रहेको पदबाट 
खाइपाइ आएको तलबको दरले हनु आउने रकम तनजले एकमषु्ट 
तलन पाउनेछ। 
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(८) सशञ् चत रहेको तबरामी तबदाको रकम तलन नपाउदै 
कुनै कमवचारीको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो सशञ् चत तबरामी तबदाको रकम 
तनजको नशजकको हकर्ालाले एकमषु्ट तलन पाउनेछ। 

(९) कुनै ठुलो र्ा कडा रोग लातग उपचार गनव तबरामी 
तबदा र घर तबदाबाट नपगु हनुे भएमा स्र्ीकृत शचवकत्सकको 
प्रमाणपत्र पेस गरी कमवचारीले पतछ पाउने तबरामी तबदा र घर 
तबदाबाट कट्टा हनु ेगरी पैंतालीस ददनसम्म थप तबरामी तबदा पेश्कीको 
रूपमा तलन सक्नेछ। त्यसरी पेश्की तबरामी तबदा तलई बसेको 
कमवचारीले पूरा तलब पाउनछे। 

(१०) उपदफा (९) बमोशजम तलएको तबदाले नपगु भई 
थप तबदा तलन ुपरेमा नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारले तोकेको 
मेतडकल बोडव र्ा सतमततको तसफाररसमा कमवचारीले पाउन ेअसाधारण 
तबदाबाट कट्टा हनुे गरी सेर्ा अर्तधभरमा बढीमा एक र्षव असाधारण 
तबदा तलन सक्नेछ। 

(११) उपदफा (९) बमोशजम पेश्की तबरामी तबदा तलन े
कमवचारीको मतृ्य ुभएमा त्यसरी पेश्की तलएको तबरामी तबदा स्र्तः 
तमनाहा हनुेछ। 

५५. सट्टा तबदा: (१) सार्वजतनक तबदाको ददनमा काममा खवटन े
कमवचारीले सो बापत सट्टा तबदा पाउने छ र त्यस्तो तबदा अको तीन 
मवहनातभत्रमा पालो तमलाई बस्न ुपनेछ। त्यस्तो तबदा तीन मवहना 
नाघे पतछ सार्वजतनक तबदा बापत सट्टा तबदा ददइने छैन। 
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(२) सट्टा तबदाको अतभलेख सम्बशन्धत कायावलय प्रमखुले 
अद्यार्तधक गरी रात न ुपनेछ। 

५६. प्रसूतत तबदा: (१) मवहला कमवचारी सतु्केरी हनुे भएमा सतु्केरी हनु ु
अशघ र्ा पतछ गरी अन्ठानब्बे ददन प्रसूतत तबदा पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रसूतत तबदा तलएको मवहला 
कमवचारीले चाहेमा कुनैपतन तबदाबाट कट्टा नहनु े गरी थप छ 
मवहनासम्म बेतलबी प्रसूतत तबदा तलन सक्नेछ। 

तर त्यस्तो तबदा लगातार रूपमा तलन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम बेतलबी तबदामा बसेको अर्तध 
नोकरी अर्तधमा जोतडनेछ। 

(४) प्रसूतत तबदामा बस्ने मवहला कमवचारीले पूरा तलब 
पाउनेछ। 

(५) प्रसूतत तबदा तथा प्रसूतत स्याहार तबदा पाएका 
कमवचारीलाई शशशकुो स्याहारको तनतमत्त बढीमा दईु र्टा बच्चाको 
लातग जनही एकमषु्ट पाँच हजार रुपैयाँ शशश ुस्याहार भत्ता ददइनछे। 

(६) प्रसूतत तबदा तलएको अतभलेख सम्बशन्धत कायावलयले 
अद्यार्तधक बनाई रात न ुपनेछ। 

५७. प्रसूतत स्याहार तबदा: (१) कुनै परुुष कमवचारीको पत् नी सतु्केरी हनु े
भएमा त्यस्तो कमवचारीले सतु्केरीको अशघ र्ा पतछ गरी पन्र ददन 
प्रसूतत स्याहार तबदा तलन पाउनेछ। 
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(२) प्रसूतत स्याहार तबदामा बस्ने कमवचारीले पूरा तलब 
भत्ता पाउनेछ। 

(३) प्रसूतत स्याहार तबदा तलएको कमवचारीले त्यस्तो तबदा 
तलएको तमततले पैंततस ददनतभत्रमा बच्चाको जन्म दताव प्रमाणपत्र 
आफू कायवरत कायावलयमा पेस गनुव पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको अर्तधतभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्र 
पेस नगने कमवचारीको त्यस्तो तबदाको अर्तध तनजले पाउने अन्य 
तबदाबाट कट्टा गररनछे। 

(५) प्रसूतत स्याहार तबदाको अतभलेख सम्बशन्धत कायावलयले 
अद्यार्तधक गरी रात न ुपनेछ। 

५८. मतृ्य ु संस्कार तबदा: (१) कुनै कमवचारीले आफ्नो धमव संस्कृतत 
अनसुार आफैं  मतृ्य ुसंस्कारमा बस्न ुपरेमा आफ्नो संस्कार अनसुार 
एक र्षवमा एकै पटक र्ा पटक पटक गरी बढीमा पन्र ददन तबदा 
पाउनेछ। मवहला कमवचारीको पततले मतृ्य ु संस्कार तबदामा बस्न ु
परेमा तनजलाई पतन त्यशत्तन ैददन तबदा ददइनेछ। 

(२) मतृ्य ु संस्कार तबदामा बस्ने कमवचारीले पूरा तलब 
पाउनेछ। 

५९. अध्ययन तबदा: (१) स्थानीय सेर्ालाई उपयोगी र आर्श्यक पने 
वर्षयमा स्थानीय तहलाई प्राप्त स्र्देशी र्ा रै्देशशक छात्रर्ृशत्तमा 
मनोनयन र्ा छनोट भई अध्ययन गनव जाने कमवचारीले अध्ययन 
अर्तधभर अध्ययन तबदा पाउन सक्नेछ। 
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(२) कमवचारीले सेर्ा अर्तधभरमा एकै पटक र्ा पटक 
पटक गरी बढीमा चार र्षवसम्म अध्ययन तबदा पाउनेछ। 

तर एउटा अध्ययन पूरा गरी फकी सेर्ामा हाशजर भएको 
तीन र्षव पूरा नभई सोही कमवचारीलाई पनुः अको पटक अध्ययन 
तबदा ददइने छैन। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कुनै अध्ययनको तनतमत्त मनोनयन भई अध्ययन तबदा तलई गएको 
कमवचारीलाई थप वर्षयमा अध्ययन गनव र्ा थप उपातध हातसल 
गनवको तनतमत्त अध्ययन तबदा थवपन ेछैन तथा असाधारण तबदा पतन 
ददइने छैन। 

(४) अध्ययन तबदामा बस्दा कमवचारीले पूरा तलब 
पाउनेछ। 

(५) सम्बशन्धत सेर्ा, समूह, उपसमूहलाई उपयोगी र 
आर्श्यक पने वर्षयमा सम्बशन्धत स्थानीय तहको पूर्व स्र्ीकृतत तलई 
तनजी प्रयासमा अध्ययन गनव जान े कमवचारीलाई उपदफा (२) 
बमोशजम अध्ययन तबदा ददन सवकनछे।  

(6) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
उपदफा (५) बमोशजम अध्ययन तबदामा बस्ने कमवचारीले तलब 
पाउने छैन। 

(7) कुनै योजना र्ा कायवक्रमलाई कायावन्र्यन गनवको 
तनतमत्त अत्यार्श्यक भएको तातलम प्राप्त गनवको लातग स्थानीय तहले 
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कुनै कमवचारीलाई मनोनयन गरी खटाएमा त्यस्तो तातलम अर्तधभर 
तनजलाई काजको रूपमा पठाइनेछ र सो अर्तधभर तनजलाई पूरा 
तलब ददइनेछ। 

तर यस प्रकारको काज तातलमको तनतमत्त मात्र हनु ुपनेछ 
र कुन ैपतन कमवचारीलाई शैशिक उपातध हातसल गनव पठाउँदा तातलम 
काज ददइने छैन। 

(8) यस दफामा उशल्लशखत वर्षय बाहेक अन्य वर्षयको 
हकमा मन्त्रालयले अध्ययन तबदा सम्बन्धी मापदण्ड बनाइ लाग ु
गनव सक्नेछ। 

६०. असाधारण तबदा: (१) कमवचारीले असाधारण तबदा तलन ुपने कारण 
सवहत तनर्देन ददन ुपनेछ र कारण मनातसब देशखएमा स्थानीय तहले 
एक पटकमा एक र्षवमा नबढाई र सेर्ा अर्तधभरमा दईु र्षवमा 
नबढाई असाधारण तबदा ददन सक्नेछ। 

तर स्थानीय तहको पूर्व स्र्ीकृतत तलई तनजी प्रयासमा 
अध्ययन गनव चाहने कमवचारीलाई तीन र्षवमा नबढ्ने गरी अध्ययन 
अर्तधभरको लातग असाधारण तबदा ददन सवकनछे। 

(२) असाधारण तबदामा बस्न ेकमवचारीले सो अर्तधभर तलब 
पाउने छैन। 

तर दफा ५४ को उपदफा (१०) बमोशजम असाधारण 
तबदामा बस्ने कमवचारीले त्यस्तो तबदामा बसेको अर्तधको पूरा तलब 
पाउनेछ। 
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(३) पाँच र्षव सेर्ा अर्तध नपगुी कुनै कमवचारीले असाधारण 
तबदा पाउन ेछैन। 

तर, 

(१) दफा ५४ को उपदफा (१०) बमोशजम थप 
तबरामी तबदा बापत असाधारण तबदामा बस्न यस 
उपदफाले बाधा परु् याएको मातनने छैन। 

(२) स्थानीय तहको पूर्व स्र्ीकृतत तलई तनजी प्रयासमा 
अध्ययन गनव चाहने कमवचारीले दईु र्षवको सेर्ा 
अर्तध पूरा गरेपतछ उपदफा (१) बमोशजम 
असाधारण तबदा पाउन सक्नछे। 

(४) अध्ययनको लातग असाधारण तबदा तलएको कमवचारीले 
अध्ययन नगरी अन्यत्र सेर्ा गनव पाउने छैन। कुनै कमवचारीले 
तलएको असाधारण तबदाको अर्तध तनजको सेर्ा अर्तधमा गणना 
गररन ेछैन। 

६१. अततररक्त सेर्ा तबदा: (१) स्र्ास््य सेर्ामा हप्तामा चालीस घण्टाभन्दा 
बढी काम गनुव पने कमवचारीहरूले बढी समय काम गरे बापत 
अततररक्त सेर्ा तबदा पाउने छन।् त्यस्तो तबदा अको तीन 
मवहनातभत्रमा पालो तमलाई तलन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम पालो तमलाई अततररक्त सेर्ा 
तबदा तलन नपाए जतत अर्तधको तलब बराबरको भकु्तानी ददइनछे। 
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(३) अततररक्त सेर्ा तबदाको अतभलेख सम्बशन्धत कायावलय 
प्रमखुले अद्यार्तधक गरी रात न ुपनेछ। 

६२. तबदा माग गने वर्तध: (१) तबदाको तनकासाको तनतमत्त कमवचारीले 
आफूलाई चावहएको तबदाको अर्तध, कारण र वर्देश जान ुपने भए 
सो समेत खोली अनसूुची- 1५ बमोशजमको ढाँचामा आफ्नो कायावलय 
माफव त तबदा ददने अतधकारी समि तनर्ेदन पेस गनुव पनेछ र तबदा 
ददने अतधकारीले पतन तबदा स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत भएको सूचना सो 
कमवचारीलाई ददन ुपनेछ। 

(२) देहायका कुरामा तबदा ददने अतधकारीलाई शचत्त बझेुमा 
तनजले तनर्देनको तमतत भन्दा अगातडदेशखको तमततबाट तबदा स्र्ीकृत 
गनव सक्नेछ:- 

(क) तबदा ददने अतधकारीको पूर्व स्र्ीकृतत तलन सम्भर् 
तथएन भने, 

(ख) पूर्व स्र्ीकृतत प्रातप्तको लातग तनर्देकले सकभर 
प्रयास गरेको तथयो भने। 

(३) अध्ययन तबदाको लातग तनर्देन ददंदा देहायका कुराहरू 
उल्लेख गनुव पनेछ:- 

(क) आफूले अध्ययन गनव खोजकेो वर्षयको वर्र्रण, 

(ख) अध्ययन गररने वर्श्ववर्द्यालय, संस्था र्ा प्रशशिण 
केन्द्रमा प्रर्ेश गने स्र्ीकृतत प्राप्त भएको वर्र्रण, 
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(ग) स्थानीय तहलाई त्यस्तो तबदाको सम्बन्धमा 
वर्चार गनव सहायक हनुे अन्य आर्श्यक वर्र्रण, 

(घ) अध्ययन गनव खोजकेो वर्षय स्थानीय तहको 
सेर्ालाई आर्श्यक छ भने्न पषु्ट्याई तथा 
कागजातहरू। 

६३. तबदा स्र्ीकृत गने अतधकारी: कमवचारीको देहायको तबदा देहायको 
अतधकारीले स्र्ीकृत गनेछ:- 

(क) अध्ययन तबदा र असाधारण तबदा गाउँ कायवपातलकाले र्ा 
नगर कायवपातलकाले, 

(ख) अन्य तबदा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले। 

६४. तबदा पररणत नहनुे: यस पररच्छेद बमोशजम कमवचारीले जनु तबदा 
तलई बसेको हो सोही तबदा नै उपभोग गनुव पनेछ। पवहले कुनै एक 
वकतसमको तबदा स्र्ीकृत भएकोमा त्यस्तो तबदा पतछ मतृ्य ुसंस्कार 
तबदा र्ा प्रसूतत तबदा बाहेक अको वकतसमको तबदामा पररणत गराउन 
पाइन ेछैन। 

६५. सार्वजतनक तबदा गातभने: भैपरी आउने र पर्व तबदा बाहेक अरू कुन ै
प्रकारको तबदातलई बसेको कमवचारीले सो तबदा भकु्तान हुँदा 
सार्वजतनक तबदा पनव गएमा र सार्वजतनक तबदा पतछ पतन कायावलयमा 
हाशजर नभएमा सो सार्वजतनक तबदाको अर्तध पतन तनज कमवचारीले 
तलएको तबदा र्ा सो तबदा बाँकी नभएमा तलन पाउन ेअरू तबदामा 
बसेको मातननछे । 
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६६. गयल भएको अर्तध सेर्ा अर्तधमा गणना नहनुे: (१) तबदा नतलई 
आफ्नो कायावलयमा अनपुशस्थत हनुे कमवचारीलाई गयल र तलब 
कट्टी गरी वर्भागीय सजाय समते गररनछे। यसरी गयल भएको 
अर्तध तनजको सेर्ा अर्तधमा गणना गररने छैन। 

(२) तबदा स्र्ीकृत नगराई लगातार नब्बे ददनभन्दा बढी 
अर्तध अनपुशस्थत हनु ेकमवचारीलाई हाशजर गराउन पाइन ेछैन। 

(३) उपदफा (२) वर्परीत कुन ै पदातधकारीले कुन ै
कमवचारीलाई हाशजर गराएकोमा त्यस्तो पदातधकारीलाई वर्भागीय 
कारबाही गरी सो कमवचारीले खाएको तलब, भत्ता समते त्यसरी 
हाशजर गराउने पदातधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर 
गररनेछ। 

६७. तबदाको अतभलेख: (१) तबदा ददन ेअतधकारीले आफ्नो मातहतमा 
काम गने कमवचारीको तबदाको अतभलेख अनसूुची- 1६ बमोशजमको 
ढाँचामा रात न लगाउन ुपनेछ। कुनै कमवचारीलाई प्रसूतत तबदा, प्रसूतत 
स्याहार तबदा, मतृ्य ुसंस्कार तबदा, असाधारण तबदा र्ा अध्ययन तबदा 
ददएकोमा त्यसको सूचना कमवचारी दताव वकताब र तलब खचव लेत न े
कायावलयलाई समेत पठाउन ुपनेछ। 

(२) कुन ैकमवचारी स्थानीय तहको एक कायावलयबाट अको 
कायावलयमा र्ा एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा सरुर्ा 
र्ा बढुर्ा भएमा सरुर्ा र्ा बढुर्ाको जनाउको साथै तबदाको 
अतभलेखको उतार पतन हालको कायावलयमा पठाउन ुपनेछ।  
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(३) उपदफा (२) बमोशजमको तबदाको अतभलेखको एक 
प्रतत उतार सम्बशन्धत कमवचारीलाई समेत ददन ु पनेछ। बढुर्ाको 
लातग कारबाही हुँदा यस्तो तबदाको अतभलेख पेस गने शजम्मेर्ारी 
कमवचारीको सम्बशन्धत स्थानीय तहको हनुेछ। 

६८. तबदा अतधकारको कुरा होइन: तबदा अतधकारको कुरा होइन, 

सहतुलयत मात्र हो। 

पररच्छेद- ८ 

तलब, भत्ता, चाडपर्व खचव र अन्य सवुर्धा 

६९. तलब, भत्ता: (१) स्थानीय सेर्ाका कमवचारीको तलब, भत्ता र अन्य 
सवुर्धा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके 
बमोशजम हनुेछ। त्यसरी तलब, भत्ता र अन्य सवुर्धा तोक्दा 
समायोजन ऐन बमोशजम स्थानीय तहमा समायोजन भएका 
कमवचारीको हकमा तनजहरूले समायोजन हनु ुभन्दा अशघ खाइपाइ 
आएको तलब, भत्ता र अन्य सवुर्धा भन्दा कम हनुे गरी तोवकन े
छैन।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थानीय सेर्ाका कमवचारीको 
तलब, भत्ता र अन्य सवुर्धा नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोके 
बमोशजमको तलब, भत्ता र अन्य सवुर्धा लाग ुहनुेछ। 

(३) कमवचारीले हाशजर भएको ददनदेशख तलब, भत्ता 
पाउनेछ। 
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(४) कमवचारीलाई कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भत्ता 
प्रदान गनवका लातग सम्बशन्धत स्थानीय तहले आफ्नो आन्तररक आय 
स्रोतबाट व्यहोने गरी आर्श्यक व्यर्स्था गनव सक्नछे।   

(५) प्रदेश वकताबखाना र्ा प्रदेश लेखा तनयन्त्रक कायावलय 
र्ा इकाई कायावलयबाट तलबी प्रततर्देन पाररत नगराई तलब 
भकु्तानी गनुव हुँदैन। 

(६) उपदफा (५) बमोशजम तलबी प्रततर्ेदन पाररत नगरी 
तलब भकु्तानी गरेमा त्यस्तो कमवचारीले पाएको तलब, भत्ता त्यसरी 
तलब भकु्तानी गने पदातधकारीबाट असलु उपर गररनेछ। 

(७) प्रत्येक कमवचारीले एक र्षवको सेर्ा अर्तध पूरा गरेपतछ 
तोवकए बमोशजम तलब र्वृि पाउनेछ। 

(८) कुनै कमवचारीको तलब र्ृवि रोक् का भएकोमा सो 
तलब र्ृवि कुन तमततदेशख फुकुर्ा हनुे हो सो कुरा सम्बशन्धत 
अतधकारीले तलशखत रूपमा जनाई रात न ुपनेछ। 

७०. पकाएको तलब भत्ता पाउने: (१) कमवचारीले प्रत्यके मवहना भकु्तान 
भएपतछ पकाएको तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउनेछ। 

(२) कमवचारी जनुसकैु तररकाले सेर्ामा नरहे पतन पकाएको 
तलब र भत्ता पाउनेछ। 
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(३) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगवत बनकेा तनयमहरूमा 
अन्यथा व्यर्स्था भएकोमा बाहेक कुनै पतन कमवचारीको तलब कट्टा 
गररने छैन।  

७१. तनलम्बन भएमा पाउने तलब: (१) कुनै कमवचारी सरकारी कामको 
सम्बन्धमा र्ा स्थानीय सरकारको तफव बाट भएको कारबाहीको 
फलस्र्रूप तनलम्बन भएमा सो तनलम्बनको अर्तधभर तनजले आफ्नो 
तलबको आधा रकम मात्र पाउनेछ। 

तर तनजले सफाई पाएमा तनलम्बन रहेको अर्तधमा आधा 
तलब पाएको भए सो कट्टा गरी बाँकी र नपाएको भए पूरै तलब र 
तलब र्ृवि हनुे भएमा सो समेत पाउनछे।  

(२) कुनै अदालतमा मदु्दा दायर भएको कारणले कुन ै
कमवचारी तनलम्बन भएकोमा त्यस्तो मदु्दामा अदालतबाट कसूरदार 
ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो फैसला भएको तमततदेशख तनजले तलब 
पाउने छैन। 

७२. चाडपर्व खचव: (१) कमवचारीले आफ्नो धमव, संस्कृतत, परम्परा अनसुार 
मनाउने चाडपर्वको लातग खाइपाइ आएको एक मवहनाको तलब 
बराबरको रकम प्रत्येक आतथवक र्षवमा एक पटक चाडपर्व खचवको 
रूपमा पाउनेछ। 

(२) तनर्ृत्तभरण पाउने गरी अर्काश प्राप्त कमवचारीलाई 
तनजले पाउन ेएक मवहनाको तनर्ृत्तभरण बराबरको रकम चाडपर्व 
खचवको रूपमा ददइनेछ। 
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७३. कमवचारी सञ् चय कोष: कमवचारीहरूको मातसक तलबबाट दश 
प्रततशतका दरले हनु आउन ेरकम कट्टा गरी सो रकममा स्थानीय 
तहले शत प्रततशत रकम थप गरी कमवचारी सञ् चय कोषमा जम्मा 
गरर ददनेछ। 

७४. सार्तधक जीर्न बीमा: (१) कमवचारीले सङ्ख घीय तनजामती सेर्ाका 
कमवचारीलाई भए सरहको सार्तधक जीर्न बीमा र सो बापतको 
सवुर्धा पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सार्तधक जीर्न बीमाको 
व्यर्स्थापन प्रचतलत कानून बमोशजम स्थापना भएको सार्तधक जीर्न 
बीमा कोषबाट हनुेछ। 

७५. उपचार खचवः (१) कमवचारीले सेर्ा अर्तधभरमा देहाय बमोशजमको 
खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खचव बापत पाउनेछ:- 

(क) अतधकृतस्तर भन्दा मातथको कमवचारी भए बाह्र 
मवहना बराबरको,  

(ख) सहायकस्तर र तहवर्हीन कमवचारी भए एक् काइस 
मवहना बराबरको। 

(२) कुनै कमवचारी र्ा तनजको पररर्ारको सदस्य तबरामी 
भएमा उपदफा (१) बमोशजम पाउने रकममा नबढ्ने गरी देहाय 
बमोशजम भएको उपचार खचव सम्बशन्धत स्थानीय तहले ददनेछः– 
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(क) रोगको उपचारको तनतमत्त स्र्ीकृत शचवकत्सकले 
जाँच गदाव लागेको शलु्क तथा जाँच गरी लेखी 
ददएको प्रशेस्क्र्शन अनसुार औषतध वकनकेो खचव, 

(ख) स्र्ास््य संस्थामा भनाव हुँदा र उपचार गराउँदा 
लागेको बील बमोशजमको खचव, 

(ग) अस्पताल र स्र्ीकृत शचवकत्सक पतन नभएको 
ठाउँमा भएको उपचारमा सम्बशन्धत स्थानीय 
तहको प्रमखु प्रशाकीय अतधकृतले तसफाररस 
गरेको खचव, 
स्पष्टीकरणः “स्र्ीकृत शचवकत्सक” भन्नाले 
सरकारी सेर्ामा रहेका र्ा प्रचतलत कानून 
बमोशजम शचवकत्सकको रूपमा दताव भएका 
डाक्टर, कवर्राज, हेल्थ अतसषे्टण्ट र्ा रै्द्य 
समेतलाई जनाउँछ । 

(घ) ्लावष्टक सजवरी बाहेक सबै वकतसमको शचरफार 
(सशजवकल अपरेशन) गदाव लागेको बील 
बमोशजमको खचव, 

(ङ) आफ्नो घर र्ा डेरा छाडी अको शजल्ला र्ा 
वर्देशमा गई औषतध उपचार गराउँदा त्यस्तो 
स्थानसम्म पगु्दाको र कुरुर्ा चावहन ेअर्स्था भए 
एक जना कुरुर्ासम्मको यातायात खचवको पूरै 
रकम र खाना खचवबापत सम्बशन्धत तनजामती 
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कमवचारीले प्रचतलत कानून बमोशजम पाउन े
दैतनक भत्ता बराबरको रकम। 

(३) यस दफा बमोशजम पाउने उपचार खचव कुन ैकमवचारीले 
पेश्कीको रूपमा तलन चाहेमा सोको कारण मनुातसब देशखए यस 
दफाको अधीनमा रही पतछ वहसाब बझुाउने गरी पेश्की ददन 
सवकनछे। त्यसरी पेश्की तलएको रकम पतछ वहसाब गदाव उपचार 
बापत पाउने रकमभन्दा बढी हनु आएमा बढी भए जतत रकम 
सम्बशन्धत कमवचारीको तलबबाट वकस्ताबन्दीमा कट्टी गररनेछ। 
त्यसरी कट्टी गनुव पने रकम भकु्तानी नहुँदै सम्बशन्धत कमवचारीको 
मतृ्य ुभएमा कट्टी गनव बाँकी रहेको रकम तमन्हा हनुछे। 

(४) झटुा व्यहोरा पेस गरी उपचार खचव माग गने र्ा प्राप्त 
गने कमवचारी लगायत त्यस्तो झटुा व्यहोरा प्रमाशणत गने स्र्ीकृत 
शचवकत्सक उपर वर्भागीय कारबाही र्ा कानून बमोशजम कारबाही 
हनुेछ। 

(5) भवर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य ठहररने गरी 
सेर्ाबाट बखावस्त गररएको अर्स्थामा बाहेक अरू जनुसकैु 
व्यहोराबाट कमवचारी सेर्ाबाट अलग हुँदा सेर्ा अर्तधभरमा पाउन े
उपचार खचवमध्ये केही तलई र्ा नतलई उपचार खचव तलन बाँकी 
रहेको भए त्यस्तो बाँकी रकम एकमषु्ट तलन पाउनछे। 

(६) उपदफा (५) बमोशजमको कमवचारीले उपचार खचव 
बापत तलन बाँकी रकममा तबस र्षव, पच्चीस र्षव र्ा सोभन्दा बढी 
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सेर्ा अर्तध भएको कमवचारीले क्रमशः दश, पन्र र तबस प्रततशत 
थप गरी हनु आउने रकम एकमषु्ट तलन पाउनेछ। 

(७) दश र्षव सेर्ा अर्तध नपगेुको कुनै कमवचारीलाई औषतध 
उपचारको लातग खचव ददंदा यस दफामा तोवकएको रकमलाई दश 
र्षव सेर्ा गरेबापत पाउने रकम मानी दामासाहीले हनु आउने रकम 
मात्र ददइनेछ। 

(८) यस दफा बमोशजम उपचार खचव माग गने कमवचारीले 
कायावलयमा हाशजर हनु नसक्ने गरी तबरामी भएको अर्स्थामा तबरामी 
तबदा बाकँी भएसम्म तबरामी तबदा नै माग गनुव पनेछ। तबरामी तबदा 
बाकँी नभएमामात्र अन्य तबदा माग गनव सक्नछे। 

(९) यस दफा बमोशजम कमवचारीले पाएको उपचार खचवको 
अतभलेख खचव लेत न ेकायावलयले राखी त्यस्तो वर्र्रण मन्त्रालय र 
प्रदेश वकताबखानामा अनसूुची- 16 बमोशजम अतभलेख रात न पठाउन ु
पनेछ। 

(१०) “क” र्गवको भौगोतलक िेत्रमा कायवरत कमवचारीलाई 
लागेको रोग स्थानीय स्र्ास््य संस्थाबाट उपचार हनु नसक्ने भई 
तनजको ज्यानलाई न ैजोशखम हनुे अर्स्था परेमा प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतको स्र्ीकृतत तलई त्यस्तो कमवचारीको उपचारको लातग त्यस 
ठाउँबाट सबैभन्दा नशजकको नेपालतभत्रको अरू कुनै सवुर्धायकु्त 
स्र्ास््य संस्थामा तछटो साधनद्वारा लैजाँदा र त्यहाँबाट फकावउँदा 
लाग्ने खचव सम्बशन्धत स्थानीय तहले व्यहोनेछ। 
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७६. वर्शेष आतथवक सवुर्धा: कुन ैकमवचारीको सेर्ामा छँदै मतृ्य ुभएमा 
तनजको पररर्ारलाई त्यस्तो कमवचारीले एकमषु्ट एक लाख पचास 
हजार वर्शषे आतथवक सवुर्धा प्रदान गररनछे। 

७७. थप आतथवक सहायताः (1) सेर्ामा बहाल रहेको कुनै कमवचारी र्ा 
तनजको पतत र्ा पत् नीलाई स्र्देश तथा वर्देशमा उपचार गनव नेपाल 
सरकार र्ा प्रदेश सरकारद्वारा गदठत मेतडकल बोडवले तसफाररस 
गरेको आधारमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले उशचत ठहर् याएमा दफा 
७६ को अततररक्त थप आतथवक सहायता ददन सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको आतथवक सहायता गाउँ 
कायवपातलका र्ा नगर कायवपातलका समि तसफाररस गनव सम्बशन्धत 
स्थानीय तहमा देहाय बमोशजमको तसफाररस सतमतत रहनछेः- 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत        -अध्यि 

(ख) प्रमखु, स्र्ास््य शाखा   -सदस्य 

(ग) लेखा प्रमखु    -सदस्य 

(3) उपदफा (2) बमोशजमको सतमततले थप आतथवक 
सहायतको लातग रकम तसफाररस गदाव कडा रोगको हकमा उपचार 
गदाव लागेको रकमको बील बमोशजमको बढीमा पाँच लाख 
रुपैँयासम्म तसफाररस गनेछ। 

७८. स्र्ास््य बीमा कायवक्रम लाग ुगनव सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले यो 
ऐन प्रारम्भ भएपतछ स्थानीय सेर्ामा प्रर्ेश गने कमवचारीको हकमा 
यस ऐन बमोशजम कमवचारीले पाउने उपचार खचव र वर्शषे आतथवक 
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सवुर्धाभन्दा कम नहनुे गरी र स्थानीय तहबाटै व्ययभार हनुे गरी 
उपचार खचवको सट्टा स्र्ास््य बीमा कायवक्रम लाग ुगनव सक्नेछ।  

(2) उपदफा (१) बमोशजम स्र्ास््य बीमा कायवक्रम लाग ु
भएका कमवचारीलाई दफा ७५ र ७६ बमोशजमको उपचार खचव 
तथा वर्शेष आतथवक सवुर्धा प्रदान गररन ेछैन। 

पररच्छेद- ९ 

अर्काश तथा योगदानमा आधाररत तनर्ृत्तभरण 

७९. अतनर्ायव अर्काश: (1) साठी र्षव उमेर पूरा भए पतछ कमवचारीले 
स्थानीय सेर्ाबाट अतनर्ायव अर्काश पाउनेछ। 

(2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक बषवसम्मको लातग अन्ठाउन्न र्षव 
उमेर पगेुका र त्यस पतछको दईु बषवसम्मको लातग उनन्साठी र्षव 
उमेर पगेुका कमवचारीले सेर्ाबाट अतनर्ायव अर्काश पाउनेछ। 

८०. उमेर गणना: (१) यस ऐन बमोशजम अतनर्ायव अर्काश र्ा अन्य 
प्रयोजनका लातग कमवचारीको उमेर गणना गदाव तनजले पेस गरेको 
शशिण संस्थाको प्रमाणपत्रमा वकवटएको जन्म ददन र्ा र्षवबाट हनु 
आउने उमेर र्ा तनजको नागररकताको प्रमाणपत्रमा वकवटएको जन्म 
ददन र्ा र्षवबाट हनु आउन े उमेर र्ा तनजले व्यशक्तगत वर्र्रण 
(तसटरोल) मा लेखी ददएको जन्म ददन र्ा र्षवबाट हनु आउने उमेर 
मध्ये जनु उमेरबाट पवहले अर्काश हनु्छ सोही आधारमा गणना 
गररनेछ।  
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(२) कुनै कमवचारीको शैशिक योग्यता र्ा नागररकताको 
प्रमाणपत्र र व्यशक्तगत वर्र्रणमा र्षव, संर्त ्र्ा उमेर मात्र उल्लेख 
भएकोमा देहायको आधारमा जन्म तमतत कायम गररनेछ:- 

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

(ख) शैशिक योग्यताको प्रमाणपत्रको हकमा प्रमाणपत्र 
जारी भएको तमततको आधारमा, 

(ग) व्यशक्तगत वर्र्रण (तसटरोल) को हकमा 
तसटरोलमा उल्लेख गरेको तमततको आधारमा। 

(३)  कमवचारीले पेस गरेको कुन ैप्रमाणपत्रमा र्षव मात्र 
उल्लेख भएको र अको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म तमतत खलेुको भएमा 
र सो प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत जन्म तमततहरूको तबचमा एक 
र्षवसम्मको अन्तर देशखएमा पूरा जन्म तमतत खलेुको प्रमाणपत्रको 
आधारमा जन्म तमतत कायम गरी उमेर गणना गररनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम छुट्टा छुटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेख 
भएको जन्म तमततको अन्तर एक र्षवभन्दा बढी देशखएमा उपदफा 
(२) बमोशजम कायम हनुे जन्म तमततको आधारमा तनज जनु तमततबाट 
पवहले अर्काश हनु्छ सोही तमततलाई जन्म तमतत कायम गरी तनजको 
उमेर गणना गररनेछ।  

८१. असमथव कमवचारी सम्बन्धी वर्शेष व्यर्स्था: कुनै कमवचारी शारीररक 
र्ा मानतसक रोगको कारणबाट तनयतमत रूपमा सेर्ा गनव असमथव 
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छ भनी नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकारले गठन गरेको मेतडकल 
बोडवबाट प्रमाशणत भई आएमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले तनजलाई 
तनजको सेर्ा अर्तधमा बढीमा सात र्षव सेर्ा अर्तध थप गरी अर्काश 
ददन सक्नेछ। 

८२. योगदान मूलक तनर्ृत्तभरण पाउने: (१) तनर्ृत्तभरण कोष ऐन, 
२०७५ प्रारम्भ भएपतछ स्थानीय तहमा तनयकु्त भएका र्ा यो ऐन 
प्रारम्भ भएपतछ स्थानीय सेर्ामा तनयशुक्त हनुे कमवचारीले सो ऐन 
बमोशजमको योगदान मूलक तनर्ृत्तभरण प्रणाली बमोशजम योगदान 
मूलक तनर्ृत्तभरण प्रदान गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम योगदान मूलक तनर्ृत्तभरण 
प्रदान गनवको लातग स्थानीय सेर्ाका कमवचारी तथा स्थानीय तहले 
गनुव पने योगदानको रकम तथा योगदान मूलक तनर्ृत्तभरण प्रदान 
गने सम्बन्धी व्यर्स्था तनर्तृ्तभरण कोष ऐन, २०७५ बमोशजम 
हनुेछ। 

८३. पोसाक सवुर्धा पाउनेः कमवचारीले प्रत्यके र्षवको अन्त्यमा प्रदेश 
तनजामती कमवचारीले पाए सरहको एकमषु्ठ रकम पोसाक सवुर्धा 
बापत पाउनेछ। 

८४. नोकरी अर्तध गणना गररनेः (1) यस ऐनको प्रयोजनको तनतमत्त 
नोकरी अर्तधको गणना गदाव कमवचारीले स्थायी तनयशुक्त भई नोकरी 
गरेको जम्मा (तबचमा अर्तध टुटेको अर्तध कटाई) लाई गणना 
गररनेछ। 
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(२) उपदफा (१) अनसुार गणना गदाव तनलम्बनमा रहेको 
अर्तधलाई समेत गणना गररनेछ। 

(3) उपदफा (१) बमोशजम सेर्ा अर्तध गणना गने 
सम्बन्धमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले आर्श्यक तनणवय गनव सक्नेछ। 

पररच्छेद- १० 

समायोजन भएका कमवचारीको उपदान र तनर्ृत्तभरण सम्बन्धी वर्शषे 
व्यर्स्था 

८५. उपदान: (१) स्थानीय तहमा समायोजन हनुभुन्दा अशघ कायवरत 
रहेको सेर्ाको पदमा गरेको सेर्ा अर्तध र स्थानीय तहमा समायोजन 
भएपतछ स्थानीय तहमा गरेको सेर्ा अर्तध गरी पाँच र्षव र्ा सोभन्दा 
बढी सेर्ा गरेको स्थानीय तहमा समायोजन भएको कमवचारीले 
अर्काश पाएमा र्ा राजीनामा स्र्ीकृत गराई पदबाट अलग भएमा 
र्ा भवर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य नठहररने गरी पदबाट 
हटाइएमा देहायको दरले उपदान पाउनेछ:- 

(क) पाँच र्षवदेशख दश र्षवसम्म सेर्ा गरेकोमा काम 
गरेको प्रत्येक र्षवको तनतमत्त आशखरी आधा 
मवहनाको तलब, 

(ख) दश र्षवभन्दा बढी पन्र र्षवसम्म सेर्ा गरेकोमा 
काम गरेको प्रत्यके र्षवको तनतमत्त आशखरी एक 
मवहनाको तलब, 
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(ग) पन्र र्षवभन्दा बढी तबस र्षवभन्दा कम सेर्ा 
गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक र्षवको तनतमत्त 
आशखरी डेढ मवहनाको तलब, 

(घ) तबस र्षवभन्दा बढी पच्चीस र्षवसम्म सेर्ा 
गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक र्षवको तनतमत्त 
आशखरी दईु मवहनाको तलब, 

(ङ) पच्चीस र्षवभन्दा बढी जततसकैु सेर्ा गरेकोमा 
काम गरेको प्रत्येक र्षवको तनतमत्त आशखरी अढाई 
मवहनाको तलब। 

स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग 
“आशखरी तलब” भन्नाले सम्बशन्धत कमवचारीको 
अर्काश प्राप्त गने अर्स्थाको तलबलाई जनाउँछ 
र त्यसरी अर्काश प्राप्त गने अर्स्थामा कुन ै
कमवचारी असाधारण तबदा र्ा तनलम्बनमा रहेको 
भए त्यस्तो अर्तधको तनतमत्त पतन पूरै तलबको 
वहसाब गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
दफा ८६ बमोशजम तनर्ृत्तभरण पाउन े अर्स्था भएमा त्यस्तो 
कमवचारीले यस दफा बमोशजमको उपदान दाबी गनव पाउने छैन। 

(३) सरकारी सेर्ा बाहेकको अन्य सेर्ाबाट स्थानीय तहमा 
समायोजन भएका कमवचारीको उपदानको रकम तनधावरण गदाव 
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समायोजन हनुभुन्दा अशघको सेर्ा सम्बन्धी कानूनमा व्यर्स्था 
भएभन्दा उपदफा (१) बमोशजमको उपदानको रकम कम हनुे रहेछ 
भने उपदान रकम तनधावरण गदाव त्यस्ता कमवचारीको समायोजन हनु ु
अशघको सेर्ा सम्बन्धी कानून बमोशजम हनुे गरी तनधावरण गररनेछ। 

स्पष्टीकरण: यस पररच्छेदको प्रयोजनको लातग “सरकारी सेर्ा 
बाहेकको अन्य सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमवचारी” 
भन्नाले समायोजन ऐन बमोशजम सातबकका स्थानीय तनकायबाट 
स्थानीय तहमा समायोजन भएका र्ा स्थानीय तहमा सेर्ा हस्तान्तरण 
भएका सतमतत, आयोग, प्रततष्ठान र्ा यस्तै प्रकृततका सङ्गदठत संस्थाको 
सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमवचारी सम्झन ुपछव। 

८६. तनर्ृत्तभरण: (१) सरकारी सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएको 
कमवचारीले तबस र्षव र्ा सोभन्दा बढी अर्तध सेर्ागरी सेर्ाबाट 
अर्काश पाएमा, राजीनामा स्र्ीकृत गराई पदबाट अलग भएमा र्ा 
भवर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य नठहररने गरी पदबाट 
हटाइएको अर्स्थामा देहाय बमोशजमको वहसाबले मातसक तनर्ृत्तभरण 
पाउनेछः- 

जम्मा सेर्ा र्षव Xआशखरी तलबको रकम 

50 

स्पष्टीकरण: यस पररच्छेदको प्रयोजको लातग “सरकारी सेर्ाबाट 
स्थानीय तहमा समायोजन भएको कमवचारी” भन्नाले तनजामती सेर्ा 
ऐन, २०४९, नेपाल स्र्ास््य सेर्ा ऐन, २०५३ र व्यर्स्थावपका-
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संसद सशचर्ालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोशजम गठन भएका 
सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन ऐन बमोशजम समायोजन भएको 
कमवचारी सम्झन ुपछव।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सरकारी सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएको कमवचारीको 
तनर्ृत्तभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालर्ाला कमवचारीको 
तलबको शरुू स्केलको आधाभन्दा कम र अतधकतम रकम समान 
पदको बहालर्ाला कमवचारीको तलबको शरुू स्केलभन्दा बढी हनुे 
छैन। 

(३) पन्र र्षव सेर्ा अर्तध पूरा गरेको सरकारी सेर्ाबाट 
स्थानीय तहमा समायोजन भएको कमवचारीको मतृ्य ुभएमा तनजको 
सेर्ा अर्तधमा बढीमा पाँच र्षव अर्तधसम्म थप गरी तनजको 
पररर्ारलाई तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान जनु तलन चाहन्छ सो रोजेर तलन 
ददइनेछ। 

(४) स्थानीय तहले खटाएको कायवसम्पादन गने 
तसलतसलामा द्वन्दका कारण र्ा दघुवटनामा परी सरकारी सेर्ाबाट 
स्थानीय तहमा समायोजन भएको कमवचारीको अङ्गभङ्ग भएको र्ा 
चोटपटक लागेको कारणले शारीररक र्ा मानतसक रूपमा स्थानीय 
सेर्ाको लातग अशक्त भएमा त्यस्तो कमवचारीको सेर्ा अर्तध तबस 
र्षवभन्दा कम रहेछ भन े बाँकी अर्तध थप गरी उपदफा (1) 
बमोशजमको तनर्ृत्तभरणको रकम आजीर्न ददइनेछ। 
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८७. तनर्ृत्तभरणमा र्ृवि: बहालर्ाला कमवचारीको तलबर्ृवि हुँदा तलबको 
शरुू स्केलमा जतत र्ृवि भएको छ त्यसको दईु ततहाइ रकम समान 
पदका सरकारी सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएको कमवचारी 
सो सेर्ाबाट सेर्ा तनर्ृत्त भएको कमवचारीको तनर्ृत्तभरण रकममा पतन 
थप गररनेछ। 

८८. पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण र उपदान: (१) सरकारी सेर्ाबाट स्थानीय 
तहमा समायोजन भएको कमवचारीको सेर्ामा छँदै मतृ्य ुभएमा तनजको 
मतृ्य ुभएको सात र्षवसम्म र तनर्ृत्तभरण पाउन थालेको सात र्षव 
नपगु्दै मतृ्य ुभएमा सात र्षव पगु्न बाँकी अर्तध तनजको पररर्ारलाई 
दफा ८५ र्ा 8६ मा लेशखए बमोशजम उपदान र्ा तनर्तृ्तभरण प्राप्त 
हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सरकारी सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएको कमवचारीको 
सेर्ामा छँदै मतृ्य ुभएकोमा यस्तो तनर्ृत्तभरण सात र्षवभन्दा बढी 
समय प्राप्त हनुे छैन र तनर्तृ्तभरण पाउन थालेको सात र्षव नपगु्दै 
मतृ्य ुभएकोमा सात र्षव अर्तध व्यततत भएपतछ तनर्ृत्तभरण प्राप्त हनुे 
छैन।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तनर्ृत्तभरण पाउने व्यशक्त नाबातलग रहेछ भने तनज बातलग नभएसम्म 
त्यस्तो तनर्ृत्तभरण पाउनेछ। 
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(४) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
उपदफा (१) बमोशजमको पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण त्यस्तो मतृक 
कमवचारीको पतत र्ा पत् नीले पाउने भएमा त्यस्तो कमवचारीको सेर्ामा 
छँदै मतृ्य ुभएकोमा मतृ्य ुभएको सात र्षव पतछ,  तनर्ृत्तभरण पाउन 
थालेको सात र्षव नपगु्दै मतृ्य ुभएकोमा सात र्षव अर्तध व्यततत 
भएपतछ र तनर्ृत्तभरण पाउन थालेको सात र्षव व्यततत भई सकेपतछ 
मतृ्य ुभएकोमा तनज कमवचारीको मतृ्य ु भएको तमततदेशख आजीर्न 
तनजले पाउने तनर्ृत्तभरणको आधा रकम त्यस्तो पतत र्ा पत् नीले 
पाउनेछ। 

तर त्यस्तो पतत र्ा पत् नीले अको वर्र्ाह गरेमा तनजले 
त्यस्तो तनर्ृत्तभरण पाउने छैन। 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कमवचारीको तनर्ृत्तभरण पाइरहेको पतत र्ा पत् नीको मतृ्य ुभएमा र्ा 
तनजले अको वर्र्ाह गरेमा त्यस्तो कमवचारीको छोरा छोरीले 
एक् काइस र्षव उमेर पूरा नभएसम्म त्यस्तो तनर्ृत्तभरण रकम तोवकए 
बमोशजम पाउनछे। 

(६) बहालर्ाला कमवचारीको तलब र्ृवि हुँदा तलबको 
शरुूस्केल जतत र्ृवि भएको छ, त्यसको दईु ततहाई रकम उपदफा 
(१), (३), (४) र (५) बमोशजम पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण पाइरहेको 
व्यशक्तले खाइपाइ आएको पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण रकममा पतन थप 
गररनेछ। 
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(७) सरकारी सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएको 
कमवचारीको यस ऐन बमोशजम पाउने कुनै रकम तलन नपाउँदै मतृ्य ु
भएमा सो रकम तनजको पररर्ारका सदस्य र्ा तनजमा आशश्रत दाज,ु 
भाइ, दददी, बवहनीमध्ये यस ऐन बमोशजम तनजको तनर्तृ्तभरण र्ा 
उपदान पाउने ठहररएको व्यशक्तले तलन पाउनछे। 

(८) तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान ददँदा मतृ कमवचारीले आफ्नो 
पररर्ारको सदस्य र्ा आशश्रत दाज,ु भाइ, दददी, बवहनी कसैलाई 
इच्छाएको रहेछ भने सो व्यशक्तलाई र कुनै कारणले सो व्यशक्तले 
पाउन नसक्ने अर्स्था भएमा र्ा कसैलाई पतन नइच्छाएको भएमा 
क्रमश: त्यस्तो कमवचारीको सगोलको पतत र्ा पत् नी, छोराछोरी, बाब ु
आमा, बाजे बज्यै, साससुसरुा र तोवकए बमोशजमका अन्य 
हकर्ालालाई ददइनेछ। 

८९. बेपत्ता भएको कमवचारीको तनर्ृत्तभरण र उपदान: (१) सरकारी 
सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएको कमवचारी हराई बेपत्ता 
भई दईु र्षवसम्म जीवर्त रहे नरहेको पत्ता नलागेमा त्यस्तो 
कमवचारीले दफा ८५ र्ा 8६ बमोशजम पाउने उपदान र्ा 
तनर्ृत्तभरणको रकम दफा ८८ को उपदफा (८) बमोशजमको तनजको 
हकर्ालालाई ददइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बेपत्ता भएको कमवचारीपतछ 
फेला परेमा दफा ८५ बमोशजमको उपदान भकु्तानी ददई नसकेको 
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भए सो उपदान र्ा दफा 8६ बमोशजम पाउने तनर्ृत्तभरणको रकम 
तनजले दाबी गनव आएको तमततदेशख तनजलाई नै ददइनेछ। 

तर उपदफा (१) बमोशजम भकु्तानी ददई सकेको पाररर्ाररक 
तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान रकममा पतछ फेला परेको व्यशक्तले दाबी 
गनव पाउने छैन। 

९०. पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण सम्बन्धी वर्शेष व्यर्स्था: (१) यस ऐनमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ 
स्थानीय तहले खटाएको कायवसम्पादन गने तसलतसलामा द्वन्दका 
कारण र्ा दघुवटनामा परी सरकारी सेर्ाबाट स्थानीय तहमा 
समायोजन भएको कमवचारीको तत्काल मतृ्य ु भएमा र्ा त्यसको 
कारणबाट तनको नहुँदै पतछ मतृ्य ुभएमा त्यस्तो कमवचारीको सेर्ा 
अर्तध तबस र्षव पगेुको भएमा सेर्ा अर्तधको आधारमा र तबस र्षव 
नपगेुको भएमा बाँकी अर्तध थप गरी तनजको पतत र्ा पत् नीलाई 
दफा 8६ बमोशजमको तनर्ृत्तभरणको रकम आजीर्न ददइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तनर्ृत्तभरण प्राप्त गने 
व्यशक्तले दफा ८८ बमोशजम पाररर्ाररक तनर्ृत्तभरण र्ा उपदान 
पाउने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम मतृ्य ुभएको कमवचारीको पतत 
पत् नी र्ा नाबालक छोरा छोरी रहेनछन ्र त्यस्तो कमवचारीको आशश्रत 
आमा बाब ु दबैु र्ा तीमध्ये कुनै एक रहेछन ् भने तनजहरूको 
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गजुाराको तनतमत्त उपदफा (१) बमोशजम हनुे रकमको दईु ततहाईमा 
नबढ्ने गरी तनर्ृत्तभरण बापत रकम ददइनेछ।  

(४) बहालर्ाला कमवचारीको तलब र्ृवि हुँदा तलबको शरुू 
स्केलमा जतत र्ृवि भएको छ त्यसको दईु ततहाई रकम यस दफा 
अनसुार तनर्ृत्तभरण पाइरहेका व्यशक्तले खाइपाइ आएको पाररर्ाररक 
तनर्ृत्तभरण रकममा पतन र्ृवि हनुेछ। 

(५) यस दफा बमोशजम तनर्ृत्तभरण पाइरहेको व्यशक्तको 
मतृ्य ु भएमा र्ा तनजले अको वर्र्ाह गरेमा त्यस्तो तनर्तृ्तभरणको 
रकम मतृक कमवचारीको छोरा छोरी भए त्यस्ता छोरा छोरीले 
बातलग नभएसम्म तोवकए बमोशजम पाउनेछन।् 

(६) कुनै कमवचारी सरकारी कामको तसलतसलामा दघुवटना 
र्ा द्वन्द्वमा परी घाइते भएमा र्ा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कमवचारीको 
सवुर्धा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारको तत्काल व्यर्स्था सम्बशन्धत 
स्थानीय तहले तमलाउनछे र लाग्ने सम्पूणव खचव समते सम्बशन्धत 
स्थानीय तहले व्यहोनेछ। 

९१. सरकारी सेर्ा बाहेकको अन्य सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन 
भएका कमवचारीको तनर्ृत्तभरण सम्बन्धी व्यर्स्था: सरकारी सेर्ा 
बाहेकको अन्य सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमवचारीले 
स्थानीय तहमा समायोजन हनुभुन्दा अशघको तनजको सेर्ा सतव 
सम्बन्धी कानून बमोशजम तनर्तृ्तभरण पाउने रहेछ भने सोही बमोशजम 
तनर्ृत्तभरण प्रदान गररनछे। 
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९२. सेर्ा सतव सम्बन्धी सातबकको कानून पेस गनुव पने: (१) दफा ८५ 
को उपदफा (३) तथा दफा ९१ को प्रयोजनको लातग सरकारी 
सेर्ा बाहेकको अन्य सेर्ाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका 
कमवचारीले यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले छ मवहनातभत्र तनजको 
समायोजन हनु ुभन्दा अशघको सेर्ा सतव सम्बन्धी कानूनको एकप्रतत 
प्रदेश वकताबखानामा पेस गनुव पनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सेर्ा सतव सम्बन्धी कानून नपेाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको भएमा 
कानूनको नाम र प्रकाशन तमततमात्र उल्लेख गरे पगु्नेछ।  

पररच्छेद- 1१ 

आचरण 

९३. समयपालना र तनयतमतता: (१) नेपाल सरकारले तनजामती 
कमवचारीको लातग तनधावरण गरेको कायावलय समयको आधारमा 
स्थानीय तहले तनधावररत समयमा तनयतमत रूपले कायावलयमा 
उपशस्थत रही तोवकएको कायव गनुव पनेछ।  

(२) कमवचारीले सकेसम्म पवहले तबदाको स्र्ीकृतत नतलई 
कायावलयमा र्ा खटाइएको काम गने स्थानमा अनपुशस्थत हनु ुहुँदैन। 

९४. अनशुासन र आदेशपालन: कमवचारीले देहाय अनसुारको अनशुासन 
र आदेश पालना गनुव पनेछ:- 
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(क) अनशुासनमा रही आफ्नो कतवव्य इमान्दारी र 
तत्परतासाथ पालना गनुव पने, 

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मातथको 
अतधकृतले ददएको आदेशलाई शीघ्रताका साथ पालना 
गनुव पने, 

(ग) आफूभन्दा मातथका सबै कमवचारीप्रतत उशचत आदर 
देखाउन ुपने र आफू मातहतका कमवचारीप्रतत उशचत 
व्यर्हार गनुव पने,  

(घ) उच्छृङ्खल र अराजक गततवर्तध गनव नहनुे। 

९५. राजनीततक र्ा अर्ाञ्छनीय प्रभार् पानव नहनुे: कुनै कमवचारीले आफ्नो 
सेर्ा सम्बन्धी कुरामा स्र्ाथव पूरा गने मनसायले अन्य कमवचारी र्ा 
पदातधकारीमातथ कुनै राजनीततक र्ा अर्ाञ्छनीय प्रभार् पानुव र्ा 
प्रभार् पाने प्रयत्न गनुव हुँदैन। 

९६. राजनीततक वक्रयाकलापमा संलग्न हनु नपाउने: कमवचारीले 
राजनीततक दल र्ा सङ्गठनको सदस्यता तलन, राजनीततक 
वक्रयाकलापमा संलग्न हनु र्ा अन्य कुनैपतन राजनीततक गततवर्तधमा 
भाग तलन हुँदैन। 

९७. सरकारको आलोचना गनव नहनुे: (१) कुन ैपतन सरकारको नीततको 
वर्परीत हनुे गरी र्ा सङ्ख घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र जनताको 
पारस्पररक सम्बन्धमा र्ा कुनै वर्देशी रािसँगको सम्बन्धमा खलल 
पनव सक्ने गरी कुनै कमवचारीले आफ्नो र्ास्तवर्क र्ा काल्पतनक 
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नामबाट र्ा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गनव, सञ् चार माध्यमलाई कुन ै
खबर ददन, रेतडयो, टेतलतभजन आददद्वारा मन्तव्य प्रसारण गनव, कुन ै
सार्वजतनक मन्तव्य ददन, कुनै र्क्तव्य प्रकाशन गनव र वर्द्यतुीय 
माध्यम र्ा सामाशजक सञ्जालमा प्रततवक्रया व्यक्त गनव हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रचतलत कानून र सरकारको नीततको वर्परीत नहनुेगरी लेख प्रकाशन 
र्ा प्रसारण गनव बाधा पने छैन। 

९८. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गनवमा प्रततबन्ध: (१) 
कुनै कमवचारीले अशततयारी नपाई आफूले सरकारी कतवव्य पालना 
गदाव जानकारीमा आएको कुनै गो्य र्ा कानूनद्वारा तनषेतधत वर्षय 
आफूले लेखेको र्ा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र र्ा समाचार 
प्रत्यि र्ा अप्रत्यि रूपबाट अरू अनतधकृत कमवचारी र्ा गैर 
सरकारी व्यशक्त र्ा सञ् चार माध्यमलाई ददन ुर्ा बताउन ुहुँदैन।यो 
प्रततबन्ध जनुसकैु कारणबाट स्थानीय सेर्ामा नरहेको व्यशक्तको 
हकमा समते लाग ुरहनेछ। 

(२) उपदफा (१) वर्परीत स्थानीय सेर्ाबाट अर्काश 
पाएको व्यशक्तले सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन 
गरेमा तनजले यो ऐन बमोशजम पाउने सेर्ा सवुर्धा तोवकए बमोशजम 
रोक् का गनव सवकनेछ।  

९९. दान, उपहार, चन्दा आदद प्राप्त गनव र सापटी तलनमा प्रततबन्ध: (१) 
सरकारी काममा कुनै पतन प्रकारले असर पनव सक्न े गरी कुनै 
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कमवचारीले कायवपातलकाको पूर्व स्र्ीकृतत नतलई आफूले र्ा आफ्नो 
पररर्ारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यशक्तबाट कुनै प्रकारको दान, 

दातव्य, कोसेली र्ा उपहार स्र्ीकार गनव र्ा चन्दा माग्न र्ा सरकारी 
कामसँग सम्बशन्धत व्यशक्तसगँ सापटी तलन हुँदैन। 

(२)  कमवचारीले कुन ैवर्देशी सरकार र्ा वर्देशी सरकारको 
कुनै प्रतततनतधबाट कुनै उपहार प्राप्त हनु आएमा तनजले आफ्नो 
कायावलयलाई सो कुराको सूचना ददई तनकासा भए बमोशजम गनुव 
पनेछ। 

तर कुनै दद्वपिीय र्ा बहपुिीय र्ा अन्तरावविय संस्था र्ा 
अन्य कुनै सरकारी तनकायबाट कुनै कायवक्रमको अन्त्यमा 
औपचाररक रूपमा प्रदान गररने मायाको शचनो स्र्ीकार गनव बाधा 
पने छैन।  

१००. कम्पनी स्थापना र्ा सञ्चालन गनव र्ा व्यापार व्यर्साय गनव नहनुे: 
कमवचारीले अशततयारर्ालाको स्र्ीकृतत तबना कुन ैबैङ्क, कम्पनी र्ा 
सहकारी संस्था स्थापना गनव र्ा सञ्चालनको काममा भाग तलन तथा 
कानून बमोशजम दताव गराउन ुपने कुन ै व्यापार र्ा व्यर्साय गनव 
हुँदैन। 

१०१. अन्यत्र नोकरी गनव र्ा सेर्ा गनव नहनु:े (१) कमवचारीले 
अशततयारर्ालाको पूर्व स्र्ीकृतत नतलई अन्यत्र कुन ैप्रकारको नोकरी 
गनव र्ा आतथवक लाभ र्ा कुनै सवुर्धा प्राप्त गने गरी परामशवदाता, 
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सल्लाहकार, वर्शषेज्ञ र्ा कुनै हैतसयतले सेर्ा प्रदान गने कायव गनुव 
हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कमवचारीले सरकारको नीतत वर्परीत नहनुे गरी सावहशत्यक, रै्ज्ञातनक, 
कलात्मक, अनसुन्धानात्मक, सांस्कृततक, मानर् कल्याण, परोपकार 
र्ा खेलकुद सम्बन्धी कायव गनव सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कुनै कमवचारीले देहायको कायव गनव बाधा पगेुको मातनने छैन:- 

(क) प्रचतलत कानून बमोशजम अध्ययन तबदा तलई 
स्र्देशी र्ा वर्देशी शैशिक संस्थामा अध्ययन 
गदावको बखत सम्बशन्धत शैशिक संस्थामा कुन ै
सेर्ा परु् याउन र्ा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुन ै
कायव गनव,  

(ख) अशततयारर्ालाको स्र्ीकृतत तलई सरकारको नीतत 
वर्परीत नहनुे गरी स्र्देश र्ा वर्देशशस्थत 
कायवक्रममा सहभागी हनु, प्रर्चन ददन र्ा 
कायवपत्र प्रस्ततु गनव, 

(ग) अशततयारर्ालाको पूर्व स्र्ीकृतत तलई कायावलय 
समय बाहेकको समयमा शैशिक, प्राशज्ञक र्ा 
प्रशशिण संस्थामा प्रशशिण र्ा अनसुन्धान गनव, 
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(घ) सङ्ख घीय, प्रदेश सरकार र्ा स्थानीय तहद्वारा 
सञ्चातलत र्ा सङ्ख घीय, प्रदेश र्ा स्थानीय तहको 
पूणव र्ा आंशशक स्र्ातमत्र् र्ा तनयन्त्रणमा रहेको 
प्रशशिण संस्थामा कायावलयको काममा बाधा 
नपने गरी प्रशशिण सम्बन्धी कायव र्ा अनसुन्धान 
गनव,  

(ङ) राविय र्ा अन्तराविय शैशिक, प्राशज्ञक र्ा 
अनसुन्धानमूलक सङ्ख घ संस्था र्ा नेपाल सदस्य 
राि रहेको िेत्रीय र्ा अन्तरावविय सङ्ख घ संस्थाको 
सेर्ा सम्बशन्धत सेर्ा, समूह, उपसमूहको लातग 
उपयोगी हनुेदेशख अशततयारर्ालाले तबदा र्ा काज 
स्र्ीकृत गरेकोमा सम्बशन्धत तनकायमा सेर्ा गनव, 

(च) आतथवक लाभ र्ा कुनै सवुर्धा नतलने, कायावलयको 
काममा बाधा नपने र सरकारको अवहत नहनु े
गरी आफ्नो गैर राजनीततक पेशागत सङ्गठन र्ा 
अन्य कुनै सामाशजक संस्थामा आबि हनु,  

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लातग 
“सामाशजक संस्था” भन्नाले सामाशजक 
आर्श्यकता पूरा गने तसलतसलामा परम्परादेशख 
समदुायमा आधाररत भई समाजमा वक्रयाशशल 
रहेका सामाशजक सङ्ख घसंस्था सम्झन ुपछव र सो 
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शब्दले प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भएका 
सावहत्य, कला, संस्कृतत, खेलकुद, सङ्गीत, 
वर्ज्ञान, धमव र्ा अन्य यस्तै कुनै वर्धा र्ा िेत्रसँग 
सम्बशन्धत संस्थालाई समेत जनाउँछ। 

(छ) कमवचारीको योगदानमा आधाररत सरकारी 
आयोजना तथा कायवक्रममा लगानी गनव। 

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
लोक सेर्ा आयोग, प्रदेश लोक सेर्ा आयोग र्ा सार्वजतनक 
तनकायबाट पदपूततवका लातग तलइने प्रततयोतगतात्मक परीिाको 
प्रवक्रयामा संलग्न हनुे कमवचारीले त्यस्तो प्रशशिण कायवक्रममा 
प्रशशिण ददन र त्यस्तो प्रशशिण कायवक्रममा प्रशशिण ददएको 
कमवचारीले त्यसपतछ एक र्षवसम्म सञ्चालन हनुे त्यस्तो परीिाको 
प्रवक्रयामा संलग्न हनु पाउन ेछैन।  

(५) अतधकृतस्तर एघारौँ र्ा सो सरहको पदबाट सेर्ा तनर्तृ्त 
भएको व्यशक्तले प्रदेश सरकारको पूर्व स्र्ीकृतत तबना सेर्ा तनर्ृत्त 
भएको तमततले दईु र्षवसम्म देहायका काम गनुव हुँदैन:- 

(क) प्रदेश सरकार र्ा स्थानीय तहले गने कुनै तनयशुक्त 
बाहेकको पदमा तनयशुक्त तलन, 

(ख) नेपालशस्थत कुटनीततक तनयोग, अन्तरावविय गैर 
सरकारी संस्था र्ा दात ृतनकायहरूबाट सञ्चातलत 
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आयोजनाहरूमा कमवचारी र्ा परामशवदाताको 
रूपमा कायव गनव। 

(६) उपदफा (५) वर्परीतको काम गने व्यशक्तले त्यस्तो 
काम गरेको अर्तधभर यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको 
तनयमार्ली बमोशजमको सेर्ा सवुर्धा तलन पाउने छैन। 

१०२. तनर्ावचनमा भाग तलन नहनुे: कमवचारीले कुनै पतन राजनीततक पदको 
लातग हनुे तनर्ावचनमा भाग तलन, प्रचारप्रसार गनव, जलुसुमा भाग 
तलन, चन्दा ददन र्ा कसैको लातग मत माग्न र्ा तनर्ावचनमा कुन ै
प्रकारको प्रभार् पानव हुँदैन। 

तर प्रचतलत कानून बमोशजम मतातधकार प्रयोग गनव बाधा 
पने छैन। 

१०३. प्रदशवन र हड्ताल गनव प्रततबन्ध: (१)  कमवचारीले प्रदशवन गनव, बन्द 
हड्तालमा भाग तलन, थनुछेक गनव, बाधा अर्रोध गनव, घेराउ गनव, 
दबाब ददन, कलम बन्द गनव, सरकारको वर्रुि दबाब तसजवना गने 
उद्देश्यले अनसनमा बस्न र्ा अन्य कुनै तररकाबाट सरकारी काममा 
बाधा परु् याउन र्ा सो कायव गने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समते 
हुँदैन। 

(२) यस दफा वर्परीत कायव गरी कुनै सार्वजतनक, सरकारी 
र्ा तनजी सम्पशत्तमा ितत परु् याएमा र्ा कुनै पदातधकारीलाई शारीररक 
र्ा मानतसक ितत परु् याएमा त्यस्तो कमवचारीलाई वर्भागीय कारबाही 
गरी त्यस्तो िततपूततव समते भराइनेछ।  
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१०४. प्रतततनतधत्र् गनव नहनुे:  कमवचारीले आफूलाई मकाव परेको वर्षयमा 
आफैं ले र्ा र्ारेसद्वारा सम्बशन्धत तनकाय र्ा अतधकारी समि तनर्देन 
ददन बाहेक अरू व्यशक्त र्ा समूहको तफव बाट प्रतततनतधत्र् गनव हुँदैन। 

१०५. यौनजन्य दवु्यवर्हार गनव नहनुे: कुनै कमवचारीले कुनै कमवचारी र्ा 
सेर्ाग्राही कसैलाई पतन कुन ैतलशखत, मौशखक, ईशारा गरी र्ा कुनै 
श्रव्य र्ा दृश्य र्ा दरैु् र्ा सामाशजक सञ्जालको प्रयोग गरी यौनजन्य 
दवु्यवर्हार गनव, गराउन हदैुन। 

१०६. यातना ददन नहनुे: कमवचारीले कसैलाई पतन यातना ददन ुहुँदैन। 

१०७. सम्पशत्त वर्र्रण पेस गनुव पने: कमवचारीले प्रचतलत कानून बमोशजम 
तोवकएको अर्तधतभत्र आफ्नो सम्पशत्तको वर्र्रण अनसूुची- १७ 
बमोशजमको ढाँचामा प्रदेश वकताबखानामा पेस गनुव पनेछ।  

१०८. स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलन नहनुे: (१) कमवचारीले अन्य 
मलुकुको स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलन र्ा सोको लातग आर्ेदन 
ददन हुँदैन।  

(२) कुनै कमवचारीको सगोलको पतत र्ा पत् नीले स्थायी 
आर्ासीय अनमुतत प्राप्त गरेमा सो प्राप्त भएको तमततले साठी ददनतभत्र 
सम्बशन्धत कमवचारीले आफू कायवरत कायावलयमा सोको वर्र्रण पेस 
गनुव पनेछ। 

१०९. आचरण पालना गराउनेः (१) प्रमखु प्रशासवकय अतधकृतले आफू र 
आफ्नो मातहतका कमवचारीलाई यस ऐन बमोशजम तोवकएको 
आचरणको पालना गनुव गराउन ुपनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजम आचरण पालना गनुव पने 
कमवचारीले त्यस्तो आचरण उल्लङ्घन गरेमा अशततयारर्ालाले 
वर्भागीय कारबाही गनुव पनेछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजम कायव गरे र्ा नगरेको 
भने्न वर्षयलाई समते सम्बशन्धत कमवचारीको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनको आधार बनाईनछे। 

११०. चेतार्नी ददन सवकने: कुनै कमवचारीले देहायको कुनै काम गरेमा 
सपुररर्ेिकले कारण खोली चेतार्नी ददन सक्नछे र सोको अतभलेख 
सम्बशन्धत कमवचारीको व्यशक्तगत फाइलमा रात नछे:- 

(क) समयको पालना नगरेमा,  

(ख) सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मातथको 
कमवचारीले ददएको आदेश पालना नगरेमा, 

(ग) पदीय मयावदा अनकूुल कायव नगरेमा, 
(घ) कायावलय सम्बन्धी काममा लापरर्ाही र्ा वढलाससु्ती 

गरेमा, र्ा 
(ङ) सेर्ाग्राहीलाई शशष्ट, मयावददत र सहयोगी व्यर्हार 

नगरेमा र्ा अनार्श्यक हैरानी ददएमा। 

पररच्छेद- १२ 

सेर्ाको सरुिा 
१११. कमवचारीको सेर्ाको सरुिा: देहायका अर्स्थामा बाहेक कुन ैपतन 

कमवचारीलाई सफाईको मनातसब मौका नददई स्थानीय सेर्ाबाट 
हटाइने र्ा बखावस्त गररने छैन:- 
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(क) भ्रष्टाचार, वकते, राि वर्रुि जाससुी, लागू औषध 
कारोबार, सम्पशत्त शिुीकरण, परुाताशवर्क र्स्त ु
बेचवर्खन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी 
तथा नैततक पतन देशखने अन्य फौजदारी अतभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहरी त्यस्तो फैसला अशन्तम 
भएको, 

(ख) भागी, हराई र्ा बेपत्ता भई पत्ता नलागेको र्ा सम्पकव  
स्थावपत गनव सम्भर् नभएको पयावप्त आधार भएको, 

(ग) सरकार र्ादी भई मदु्दा चल्न ेफौजदारी कसूरमा तीन 
मवहना र्ा सोभन्दा बढी अर्तध कैदमा नै बस्न ुपने 
ठहरी त्यस्तो फैसला अशन्तम भएको। 

११२. कमवचारीको बचाउ: (१) कमवचारीले आफ्नो ओहदाको कतवव्य 
पालना सम्झी गरेको कामको सम्बन्धमा अशततयारर्ालालाई 
जानकारी नददई तनज उपर मदु्दा चलाउन सवकने छैन। 

(२) कुन ैकमवचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कतवव्य 
पालनाको तसलतसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल 
टुवटसकेपतछ पतन स्थानीय तहको स्र्ीकृतत नभई तनज उपर मदु्दा 
चल्न सक्ने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम मदु्दा चलाउन स्थानीय तहले 
स्र्ीकृतत ददएमा तनजको प्रततरिा प्रदेश सरकारले गनेछ। 
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११३. कमवचारीको सेर्ा सतवको सरुिा: कुनै कमवचारी तनयशुक्त हुँदा तत्काल 
लागू रहेको तलब, उपदान, तनर्ृत्तभरण र अन्य सवुर्धा सम्बन्धी 
सेर्ाका सतवहरूमा प्रततकूल असर पने गरी पररर्तवन गररने छैन। 

११४. सेर्ा पनुःस्थावपत नहनुे: कुनै कमवचारीले दफा 1१५ को खण्ड (ख) 
बमोशजम वर्शेष सजाय पाएकोमा पनुरार्देन परी तनजको सेर्ा पनुः 
स्थावपत हनुे भएमा सो तनणवयको सूचना पाएको ततस ददन र्ा तनणवय 
भएको नब्बे ददन मध्य ेजनु पवहले हनु्छ सो अर्तधतभत्र सम्बशन्धत 
कायावलयमा उपशस्थत हनु नआएमा तनजको सेर्ा पनुःस्थावपत हनु े
छैन। 

पररच्छेद- १३ 

वर्भागीय सजाय र पनुरारे्दन 

११५. वर्भागीय सजाय: उशचत र पयावप्त कारण भएमा कमवचारीलाई सजाय 
ददने अतधकारीले देहाय बमोशजमको वर्भागीय सजाय गनव सक्नेछ:- 

(क) सामान्य सजाय: 

(१) नतसहत ददने, 

(२) बढीमा पाँच तलब र्ृवि रोक् का गने र्ा बढीमा 
पाँच र्षवसम्म बढुर्ा रोक् का गने।  

(ख) वर्शेष सजाय: 

(१) भवर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य नठहररन े
गरी सेर्ाबाट हटाउने, 
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(२) भवर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य 
ठहररनेगरी सेर्ाबाट बखावस्त गने। 

११६. नतसहत ददने: देहायको कुन ैअर्स्थामा कमवचारीलाई नतसहत ददन े
सजाय गनव सवकनेछ:- 

(क) तनजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, 

(ख) पूर्व स्र्ीकृतत नतलई एक मवहनामा दईु पटकभन्दा बढी 
कायावलयमा अनपुशस्थत रहेमा, 

(ग) प्रचतलत कानून बमोशजम बरबझुारथ नगरेमा, 

(घ) मादक पदाथव सेर्न गरी कायावलयमा उपशस्थत भएमा र्ा 
कायावलयमा मादक पदाथव सेर्न गरेमा, 

(ङ) कुनै सार्वजतनक पदातधकारी, सरकारी कमवचारी र्ा 
सेर्ाग्राही मातथ गाली गलौज र्ा दवु्यवर्हार गरेमा, 

(च) व्यर्स्थापन परीिण गदाव प्रशासतनक अतनयतमतता गरेको 
देशखएमा, 

(छ) प्रचतलत कानून बमोशजम पेश्की फछौट नगरेमा, 

(ज) दफा ११० बमोशजम चेतार्नी पाएको कमवचारीले सोही 
पदमा रहँदा पनु: सोही दफा बमोशजमको कुनै काम गरेमा, 

(झ) दफा 1१८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा 
उशल्लशखत कसूरसम्बन्धी अतभयोग बाहेक सरकार र्ादी 
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हनुे अन्य कुन ैफौजदारी अतभयोगमा जररबानाको सजाय 
भई त्यस्तो फैसला अशन्तम भएमा, 

(ञ) अशततयार प्राप्त अतधकारीको स्र्ीकृतत तबना अध्ययन र्ा 
तातलमको लातग रै्देशशक भ्रमण गरेमा। 

११७. बढीमा पाचँ तलब र्ृवि रोक् का गने र्ा बढीमा पाचँ र्षवसम्म बढुर्ा 
रोक् का गने: (१) देहायको कुनै अर्स्थामा कमवचारीलाई बढीमा पाँच 
तलब र्ृवि रोक् का गने र्ा बढीमा पाँच र्षवसम्म बढुर्ा रोक् का गने 
सजाय गनव सवकनेछ:- 

(क) यो ऐन र्ा प्रचतलत कानूनले तोकेको पदीय 
दावयत्र् शजम्मरे्ारीपूर्वक पूरा नगरेमा, 

(ख) यौनजन्य दवु्यवर्हार जस्ता अनशुासनहीन काम 
गरेमा, 

(ग) सेर्ाग्राहीको पीरमकाव र उजूरी पटक पटक 
बेर्ास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा मातथल्लो 
अतधकारीले ददएको तनदेशन पालना नगरेमा, 

(घ) दफा ११० र 1१६ बाहेक यो ऐन र यस ऐन 
अन्तगवत बनेका तनयमहरूमा उशल्लशखत अन्य 
आचरण सम्बन्धी कुराहरू पालना नगरेमा, 

(ङ) व्यर्स्थापन परीिणबाट देशखएका अतनयतमतता 
सम्बन्धमा ददएको तनदेशन पालना नगरेमा, 
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(च) कुनै सार्वजतनक पदातधकारी, सरकारी कमवचारी 
र्ा सेर्ाग्राही मातथ हातपात गरेमा, 

(छ) बढुर्ाको दरखास्त फाराम भदाव बढुर्ामा ताशवर्क 
असर पने गरी झटुा वर्र्रण पेस गरेको प्रमाशणत 
भएमा, 

(ज) दफा 1१६ बमोशजम एक र्षवमा दईु पटक 
नतसहत पाएकोमा पनु: सोही दफा बमोशजम 
सजाय हनुे काम गरेमा,  

(झ) दफा 1१८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) 
मा उशल्लशखत कसूर सम्बन्धी अतभयोग बाहेक 
सरकारर्ादी हनुे अन्य फौजदारी अतभयोगमा तीन 
मवहना र्ा सोभन्दा कम अर्तध कैद ठहरी र्ा 
कैदमा नै बस्न ुनपने गरी सोभन्दा बढी अर्तधको 
कैदको सजाय हनुे ठहरी त्यस्तो फैसला अशन्तम 
भएमा। 

(२)  कमवचारीले उपदफा (१) को खण्ड (ञ) बमोशजम 
कैदको सजाय पाएको अर्तध तनजको सेर्ा अर्तधमा गणना गररन े
छैन।  

११८. सेर्ाबाट हटाउने र्ा बखावस्त गने: (१) देहायको कसूर प्रमाशणत 
भएमा कमवचारीलाई भवर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य 
नठहररन ेगरी सेर्ाबाट हटाउन सवकनेछ:-  
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(क) आफ्नो पदको काम र्ा शजम्मेर्ारी पूरा गनव 
नसकेमा र्ा त्यस्तो काम र्ा शजम्मेर्ारीको पटक 
पटक बेर्ास्ता गरेमा, 

(ख) राजनीततक दल र्ा सङ्गठनको सदस्यता तलएमा, 
राजनीततक वक्रयाकलापमा संलग्न भएमा र्ा 
अन्य कुन ै पतन राजनीततक गततवर्तधमा भाग 
तलएमा र्ा राजनीततक पदको लातग हनु े
तनर्ावचनमा उम्मदेर्ार बनमेा, 

(ग) तबदा स्र्ीकृत नगराई लगातार नब्बे ददनसम्म 
आफ्नो कायावलयमा अनपुशस्थत रहेमा, 

(घ) तबदा स्र्ीकृत गराएकोमा बाहेक रै्देशशक 
अध्ययन, तातलम र्ा अध्ययन भ्रमणमा गएको 
कमवचारी त्यस्तो अध्ययन, तातलम र्ा अध्ययन 
भ्रमण पूरा गरेको तमततले ततस ददनतभत्र सम्बशन्धत 
कायावलयमा हाशजर नभएमा, 

(ङ) उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उशल्लशखत 
कसूर सम्बन्धी अतभयोग बाहेक सरकारर्ादी हनु े
अन्य कुनै फौजदारी अतभयोगमा तीन मवहना र्ा 
सोभन्दा बढी अर्तध कैदमा न ैबस्न ुपने ठहरी 
त्यस्तो फैसला अशन्तम भएमा, 
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(च) दफा 1१७ बमोशजम एक र्षवमा दईु पटक 
सजाय पाएकोमा पनुः सोही दफा बमोशजम सजाय 
हनुे काम गरेमा । 

(२) देहायको कुनै अर्स्थामा कमवचारीलाई भवर्ष्यमा 
सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेर्ाबाट बखावस्त 
गररनेछ:- 

(क) भ्रष्टाचार, वकते, राि वर्रुि जाससुी, लागू औषध 
कारोबार, सम्पशत्त शिुीकरण, परुाताशवर्क र्स्त ु
बेचवर्खन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबरजस्ती 
करणी तथा नैततक पतन देशखने अन्य फौजदारी 
अतभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा, 

(ख) अन्य मलुकुको स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलएमा 
र्ा सोको लातग आर्ेदन ददएमा, 

(ग) सरकारी सेर्ामा तनयकु्त हनुे र्ा बहाल रहने 
उद्देश्यले नागररकता, उमेर र्ा योग्यता ढाँटेको 
प्रमाशणत भएमा, 

(घ) बह ुवर्र्ाह गरेको प्रमाशणत भएमा। 

११९. हाशजरी र गयलकट्टी सम्बन्धी व्यर्स्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन तबदा स्र्ीकृत नगराई आफ्नो 
कायावलयमा अनपुशस्थत हनु े कमवचारीलाई सम्बशन्धत कायावलय 
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प्रमखुले गयल र तलब कट्टी गनव सक्नेछ। यसरी गयल भएको 
अर्तधसेर्ा अर्तधमा गणना गररने छैन। 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
दफा ११८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र्ा (घ) वर्परीत तबदा 
स्र्ीकृत नगराई अनपुशस्थत हनुे र्ा हाशजर नहनुे  कमवचारीलाई 
हाशजर गराइने छैन र सो अर्तधपतछ प्राप्त तनर्देनका आधारमा कुन ै
पतन प्रकारको तबदा समेत स्र्ीकृत गररने छैन।  

(३) कसैले उपदफा (२) वर्परीत कुनै कमवचारीलाई हाशजर 
गराएमा र्ा दफा ११८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र्ा (घ) 
बमोशजमको अर्तध समाप्त भएपतछ प्राप्त तनर्देन बमोशजम तबदा 
स्र्ीकृत गरेमा त्यस्तो हाशजरी र्ा तबदालाई मान्यता ददइने छैन र 
त्यसरी हाशजर गराउने र्ा तबदा स्र्ीकृत गने पदातधकारीलाई 
वर्भागीय कारबाही गररनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजमको गयल र तलब कट्टीको 
वर्र्रण सेर्ा सञ्चालन गने मन्त्रालय र्ा तनकाय र प्रदेश 
वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ। 

(५) यस दफा बमोशजमको कारबाही त्यस्तो जानकारी 
पाएको पन्र ददनतभत्र शरुू गरी बढीमा छ मवहनातभत्र टुङ्खग्याई 
सक्न ुपनेछ। 
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१२०. वर्भागीय सजाय ददने अतधकारी: (१) कमवचारीलाई दफा 1१५ 
बमोशजमको सजायको आदेश ददने अतधकार देहायको अतधकारीलाई 
हनुेछः- 

(क) अतधकृत एघारौँ, दशौँ र नर्ौँ र्ा सो सरहको 
पदमा कायवरत कमवचारीलाई सम्बशन्धत स्थानीय 
तहको कायावपातलकाले,  

(ख) अतधकृत आठौँ र सातौं तह र्ा सो सरहको पदमा 
कायवरत कमवचारीलाई सम्बशन्धत स्थानीय तहको 
एघारौं तहको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले,  

(ग) अतधकृत छैठौं र सहायकस्तर र्ा सो सरहको 
पदमा कायवरत कमवचारीलाई कम्तीमा सातौँ र्ा 
सो सरहको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोशजमको 
सजाय ददने अतधकारीको पद सम्बशन्धत स्थानीय तहमा नरहेमा र्ा 
त्यस्तो पद ररक्त भएमा सम्बशन्धत स्थानीय तहको कायवपातलकाले 
सजाय ददने अतधकारीको रूपमा कायव गनेछ। 

१२१. तनलम्बन गने: (१) कुनै कमवचारीको सम्बन्धमा दफा 1१८ मा 
लेशखएको कुन ै अतभयोगको जाँचबझु गनुव परेमा जाँचबझु समाप्त 
नहनु्जलेसम्म उक्त कमवचारीलाई सजायको आदेश ददने अतधकारीले 
तनलम्बन गनव सक्नछे। 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २४ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

114 
 

तर देहायको अर्स्था नभई साधारणतया तनलम्बन गररन े
छैन:- 

(क) तनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनव ददँदा झटुा 
सबतु प्रमाण सङ्कलन गनव सक्ने र्ा आफ्नो 
वर्रुिको सबतु प्रमाण गायब गनव सक्न े
सम्भार्ना देशखएमा, र्ा 

(ख) तनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनव ददँदा 
सरकारी हातन नोक्सानी हनु ेसम्भार्ना देशखएमा। 

(२) उपदफा (१) को प्रततबन्धात्मक र्ाक्याशंको खण्ड 
(क) र (ख) बमोशजम कुनै कमवचारीलाई तनलम्बन गदाव साधारणतया 
साठी ददनभन्दा बढी गररने छैन। सो अर्तधतभतै्र कमवचारी उपरको 
कारबाही वकनारा लगाउन ुपनेछ। कुनै असाधारण अर्स्था परी उक्त 
अर्तधतभत्र कारबाही वकनारा लगाउन नसवकने भई तनलम्बनको 
अर्तध बढाउन ु परेमा ततस ददनसम्म तनलम्बनको अर्तध बढाउन 
सवकनछे।  

(३) कुनै फौजदारी अतभयोगमा न्यावयक वहरासतमा रहेको 
कमवचारी त्यसरी वहरासतमा रहेको अर्तधभर स्र्तः तनलम्बन भएको 
मातननेछ। 

१२२. तनलम्बनको समातप्त: कुनै कमवचारी आफ्नो पदमा पनुः स्थावपत 
भएमा, दफा 1२1 को उपदफा (२) बमोशजमको अर्तध पूरा भएमा, 
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तनलम्बन फुकुर्ा भएमा र्ा तनजलाई लागेको अतभयोगबाट सफाई 
पाएमा तनजको तनलम्बन समाप्त हनुेछ। 

१२३. तनलम्बन अर्तधभरको तलब र सञ् चय कोषः कुन ै कमवचारी 
तनलम्बनमा परेमा तनजले तनलम्बनको अर्तधमा खाइपाइ आएको 
तलबको आधा तलब मात्र पाउनेछ। यस अर्तधतबचमा सञ् चय कोष 
बापत कट्टा गदाव सोही आधा तलबको दश प्रततशत हनु आउने रकम 
कट्टा गनुव पनेछ।  

१२४. सफाई पेस गने मौका ददन ुपने: (१) वर्भागीय सजायको आदेश 
ददन ेअतधकारीले कुन ैकमवचारीलाई सजायको आदेश ददनभुन्दा अशघ 
कारबाही गनव लातगएको कारणको उल्लेख गरी कम्तीमा सात ददनको 
म्याद ददई आफ्नो सफाई पेस गने मौका ददन ुपनेछ। 

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

(३) उपदफा (१) बमोशजम सफाइको मौका ददइएकोमा 
सम्बशन्धत कमवचारीले पतन म्यादतभत्र आफ्नो सफाई पेस गनुव पनेछ 
र यसरी पेस हनु आएको सफाईलाई सम्बशन्धत अतधकारीले 
गम्भीरतापूर्वक तलन ुपनेछ। 

(४) वर्भागीय सजायको आदेश ददने अतधकारीले आर्श्यक 
ठानेमा स्र्यम ्र्ा अन्य कुनै अतधकृतद्वारा जाँचबझु गराउन सक्नछे। 
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(५) उपदफा (४) बमोशजम जाँचबझु गने अतधकृतले 
तोवकएको कायववर्तधको पालना गनुव पनेछ। 

१२५. वर्शेष सजायको आदेश ददनभुन्दा पवहले सजाय प्रस्तार् गनुवपने: 
वर्शेष सजायको आदेश ददनभुन्दा पवहले दफा 1२४ बमोशजम सफाई 
पेस गनव ददइएको म्यादतभत्र सम्बशन्धत कमवचारीले सफाई पेस 
नगरेमा र्ा पेस हनु आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वर्भागीय 
सजायको आदेश ददने अतधकारीले त्यस्तो कमवचारीलाई ददन 
लातगएको प्रस्तावर्त सजाय वकन नददने भनी त्यस सम्बन्धमा 
कम्तीमा पन्र ददनको म्याद ददई स्पष्टीकरण माग्न ुपनेछ। 

१२६. प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको परामशव तलन ुपने: (१) वर्भागीय सजाय 
गने सन्दभवमा सम्बशन्धत कमवचारीले दफा १२४ बमोशजम ददएको 
सफाई र्ा दफा 1२५ बमोशजम ददएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक 
नभएमा र्ा म्यादतभत्र सफाई र्ा स्पष्टीकरण प्राप्त नभई त्यस्तो 
कमवचारीलाई सजाय गनुव पने देशखएमा वर्भागीय सजायको आदेश 
ददन ेअतधकारीले त्यस्तो कमवचारीलाई ददन लातगएको सजाय प्रस्तार् 
गरी प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको परामशव तलन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम परामशव माग गरेकोमा प्रदेश 
लोक सेर्ा आयोगले बढीमा एक मवहनातभत्र आर्श्यक परामशव 
उपलब्ध गराउनेछ।  

१२७. सजाय सम्बन्धी तनणवय गने: (१) दफा 1२६ बमोशजम प्रदेश लोक 
सेर्ा आयोगको परामशव प्राप्त भएपतछ वर्भागीय सजायको तनणवय गदाव 
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सजाय ददन पाउने अतधकारीले सम्बशन्धत कमवचारीलाई सफाई र्ा 
स्पष्टीकरण पेस गनव पयावप्त मौका प्रदान भए नभएको समेत वर्चार 
गरी तनज कमवचारीबाट पेस भएको सफाई, स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध 
सबदु प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट कारण खलुाइ तनणवय गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम आदेश ददन पाउने अतधकारीले 
सजायको आदेशको सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्ट राय सवहत पन्र ददनतभत्र 
अनसूुची- 1८ को ढाँचामा वर्भागीय सजायको तनणवय गनुव पनेछ। 

(३) कुन ैकमवचारीलाई वर्भागीय सजाय गदाव एउटा सजाय 
प्रस्तार् गरी सफाइ पेस गने मौका ददने स्पष्टीकरण माग गरे पतछ 
अको सजाय ददने गरी तनणवय गनुव हुँदैन।  

(४) कुनै कमवचारीलाई वर्भागीय सजायको तनणवय गदाव 
तनणवय तमतत भन्दा पवहले देशख नै लाग ुहनुे गरी तनणवय गनुव हुँदैन। 

तर तबदा स्र्ीकृत नगराई लगातार नब्बेददनसम्म आफ्नो 
कायावलयमा अनपुशस्थत रहेको कसूरमा सजाय गदाव उक्त समय 
अर्तध पूरा भएको भोतलपल्ट देशख र दफा ११८ को खण्ड (क) 
मा उशल्लशखत फौजदारी अतभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा 
अदालतबाट कसूर ठहर भएको तमतत देशख लाग ुहनुे गरी तनणवय गनव 
सवकनछे।  

(५) उपदफा (१) बमोशजमको तनणवय सम्बन्धी जानकारी 
सम्बशन्धत कमवचारी, सम्बशन्धत कायावलय, मन्त्रालय, प्रदेश 
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वकताबखाना र प्रदेश लोकसेर्ा आयोगमा तनणवय भएको सात ददनतभत्र 
पठाउन ुपनेछ। 

१२८. जानकारी ददन सवकने: (१) दफा १०८ वर्परीत कुनै कमवचारीले 
अन्य मलुकुको स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलएको र्ा सोको लातग 
आर्ेदन ददएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यशक्तले सो 
जानकारी सम्बशन्धत कमवचारी कायवरत कायावलयमा ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको जानकारी कुनै कायावलयमा 
प्राप्त हनु आएमा सम्बशन्धत कायावलयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको 
तमततले सात ददनतभत्र प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत समि पठाउन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (१) र्ा (२) बमोशजम र्ा अन्य कुनै स्रोतबाट 
कुनै कमवचारीले अन्य मलुकुको स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलएको 
र्ा सोको लातग आर्देन ददएको जानकारी प्राप्त हनु आएमा प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतले त्यस्तो कमवचारीको सम्बन्धमा छानतबन गनव 
वर्भागीय सजायको आदेश ददने अतधकारीलाई लेखी पठाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम लेखी आएमा वर्भागीय 
सजायको आदेश ददने अतधकारीले त्यस्तो कमवचारीको सम्बन्धमा 
तीन ददनतभत्र छानतबन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतलाई ददन ुपनेछ। 

(5) यस दफा बमोशजम छानतबन र कारबाही गदाव कुनै 
कमवचारीले स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलएको र्ा सोको लातग आर्ेदन 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २४ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

119 
 

ददएको देशखएमा सजायको आदेश ददने अतधकारीले तनजलाई तीन 
मवहनातभत्र प्रचतलत कानून बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी यस ऐन 
बमोशजम सजाय गरी सोको जानकारी पन्र ददनतभत्र प्रदेश 
वकताबखानालाई ददन ुपनेछ। 

१२९. पनुरारे्दन सम्बन्धी व्यर्स्था:  यस ऐन बमोशजम ददइएको वर्भागीय 
सजायको आदेश उपर शचत्त नबझेुमा प्रशासकीय अदालतमा 
पनुरार्ेदन गनव सवकनछे। 

१३०. तनणवयमा असर नपने: कुनै कमवचारीको सम्बन्धमा यो ऐन र्ा यस 
ऐन अन्तगवत बनेका तनयमहरू बमोशजम कमवचारीले गरेको काम 
कारबाहीमा ताशवर्क असर नपने सानोततनो त्रवुटबाट तनणवयमा असर 
पने छैन। 

१३१. सजायको अतभलेख पठाउने: कुन ैकमवचारी उपर वर्भागीय सजाय 
गररएमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले सोको अतभलेख राखी मन्त्रालय 
माफव त प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ। 

१३२. भवर्ष्यमा सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य ठहररन े गरी सेर्ाबाट 
बखावस्त भएका कमवचारीले पाउने सवुर्धा: (१) यस ऐनमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दफा 1१५ को खण्ड (ख) को 
उपखण्ड (२) बमोशजम सेर्ाबाट बखावस्त भएको कमवचारीले दफा 
७३ बमोशजमको सञ् चय कोष, दफा ७४ बमोशजमको सार्तधक 
जीर्न बीमा र दफा ८२ बमोशजमको योगदानमूलक तनर्ृत्तभरण 
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बापत जम्मा भएको रकम मध्ये त्यस्तो कमवचारीले योगदान गरेको 
रकम र सोको व्याज बाहेक अन्य कुनै सवुर्धा पाउने छैन। 

तर दफा 1१५ को खण्ड (ख) उपखण्ड (१) बमोशजम 
सजाय पाई बखावस्त भएको कमवचारीले सशञ् चत घर तबदा र तबरामी 
तबदा बापतको रकम तथा उपचार खचव बापतको रकम समेत 
पाउनेछ। 

(२) स्थानीय सेर्ाबाट अर्काश प्राप्त व्यशक्तको मतृ्य ुभई 
तनजको हकर्ालाले कुनै सवुर्धा पाउने भएमा त्यस्तो सवुर्धा पाउने 
व्यशक्तले अन्य मलुकुको नागररकता र्ा स्थायी आर्ासीय अनमुतत 
पाएको रहेछ भने उपदफा (१) बमोशजमको रकम बाहेक अन्य 
सवुर्धा पाउने छैन। 

१३३. सेर्ामा पनुः बहाली भएमा पाउने सवुर्धा: (१) कुनै कमवचारीलाई 
दफा ११५ को खण्ड (ख) बमोशजम वर्शेष सजाय भएकोमा सो 
सजाय अदालतबाट बदर भई तनज सेर्ामा पनुः बहाली भएमा त्यस्तो 
कमवचारीले सेर्ाबाट अर्काश ददइएको, हटाइएको र्ा बखावस्त 
गररएको तमततदेशख सेर्ामा पनुः कायम भएको तमततसम्मको बाँकी 
तलब, भत्ता, चाडपर्व खचव र तलब र्ृवि पाउने भए सो समते 
पाउनेछ। 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ सेर्ाबाट अर्काश ददइएको, 
हटाइएको र्ा बखावस्त गररएको  कमवचारी अदालतको आदेशद्वारा 
स्थानीय तहको सेर्ामा पनुः बहाली भएमा त्यस्तो कमवचारीले समते 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २४ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

121 
 

उपदफा (१) बमोशजम तलब, भत्ता र तलब र्ृवि पाउनेछ।
 (३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दफा 
1१८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र्ा (घ) बमोशजम सेर्ाबाट 
हटाइएको कमवचारीले अदालतको आदेशबाट सेर्ामा पनुः बहाली 
भएमा कायावलयमा अनपुशस्थत भएको तमततदेशख अदालतबाट पनुः 
बहाली भई हाशजर भएको अशघल्लो ददनसम्मको तलब, भत्ता र 
चाडपर्व खचव पाउने छैन। 

१३४. कमवचारी कल्याण सम्बन्धी व्यर्स्था: सम्बशन्धत स्थानीय तहले 
आफ्ना बहालर्ाला कमवचारी, अर्काश प्राप्त कमवचारी र तनजको 
पररर्ारको सदस्यको कल्याणका लातग आर्श्यक व्यर्स्था गनव 
सक्नेछ। 

१३५. परुस्कार ददन सक्ने: सम्बशन्धत स्थानीय तहले आफ्नो कमवचारीलाई 
कायव िमताको आधारमा आर्श्यकता अनसुार उशचत परुस्कार सवहत 
सम्मान प्रदान गनव सक्नछे। 

पररच्छेद- १४ 

वर्वर्ध 

१३६. कायावलयः (1) सेर्ा प्रर्ाहको सघनता, सलुभता र स्थानीय तहबाट 
प्रर्ाह हनुे सेर्ालाई वर्शशवष्टकृत गरी प्रभार्कारी बनाउन सम्बशन्धत 
स्थानीय तहले आफ्नो केन्द्र रहेको स्थानभन्दा बाहेकको उपयकु्त 
स्थानबाट अस्थायी र्ा स्थायी सेर्ा कायावलय स्थापना गरी सञ्चालन 
गनव सक्नेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोशजम स्थान छनोट गदाव सेर्ाको 
सघनता, सलुभता र सेर्ा प्रर्ाहको प्रभार्कारीता समेतलाई अध्ययन 
गरी कायवपातलकाले तनणवय गरे बमोशजम हनुेछ। 

१३७. कायावलय छापः स्थानीय तहले नेपालको तनशाना छाप प्रयोग गनुव 
पनेछ र त्यस्तो छापको तल्लो वकनारामा आफ्नो पातलकाको नाम 
र प्रदेशको नाम उल्लेख गनुव पनेछ। यस्तो छाप कायावलयको 
पत्राचार गने पत्रमा बायाँ पवट्ट ठेगाना सवहत उल्लेख गनुव पनेछ। 
पातलकाले कायावलयको छापमा आफ्नो संस्कृतत र सम्पदा झल्कन े
छाप र तलवप समते थप प्रयोग गनव सक्नेछ। 

१३८. एकीकृत कायावलय सञ्चालन गनव सक्नःे स्थानीय तहले सेर्ा 
प्रर्ाहलाई प्रभार्कारी बनाउन एकै कायावलयबाट सेर्ा सञ्चालन गने 
गरी आर्श्यक व्यर्स्था गनव सक्नेछ। 

१३९. घमु्ती सेर्ा र्ा मोबाइल सेर्ा सञ्चालन गनव सक्नेः भौगोतलक वर्कटता 
र सेर्ा प्रर्ाहलाई प्रभार्कारी बनाउन सम्बशन्धत स्थानीय तहले 
त्यस्तो स्थान र्ा सेर्ाग्राहीलाई लशित गरी घमु्ती र्ा मोबाइल सेर्ा 
सञ्चालन गनव सक्नेछ। 

१४०. आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली: (1) स्थानीय तहले सार्वजतनक खररद, 
तनयतमत प्रशासतनक वक्रयाकलाप, सेर्ा प्रर्ाहको र्स्तशुस्थतत 
सम्बन्धमा थप पारदशशवता, स्र्अनगुमन र तनयन्त्रणको लातग उक्त 
कायवमा खवटन ेकमवचारी बाहेकको प्रतततनतधत्र् हनुे गरी बढीमा पाँच 
सदस्यीय आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली सतमतत गठन गनुव पनेछ। 
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(2) उपदफा (1) बमोशजमको सतमततले ददएको प्रततर्ेदन 
एर्म ्सझुार् पालना गनुव सम्बशन्धत कमवचारी एर्म ्लेखा उत्तरदायी 
अतधकृतको कतवव्य हनुेछ। 

१४१. व्यर्स्थापन परीिण: (१) मन्त्रालयले र्ा मन्त्रालयले तोकेको 
तनकाय र्ा अतधकृतस्तरको कमवचारीले प्रदेशतभत्रका स्थानीय तहको 
व्यर्स्थापन परीिण गरी सम्बशन्धत स्थानीय तहको गाउँ सभा र्ा 
नगर सभालाई कायावन्र्यन एर्म ्सधुारको सझुार् सवहत प्रततर्देन 
ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम भएको व्यर्स्थापन परीिणको 
प्रततर्देन कायावन्र्यन गनुव सम्बशन्धत स्थानीय तहको कतवव्य हनुेछ। 

(३) मन्त्रालयले आतथवक र्षव समाप्त भएको एक सय तबस 
ददनतभत्र उपदफा (१) बमोशजम गरेको व्यर्स्थापन परीिणको 
एकीकृत र्ावषवक प्रततर्देन प्रकाशन गनुव पनेछ।  

१४२. कमवचारीको सबै समय स्थानीय तहको अधीनमा हनुे: कमवचारीको 
सबै समय स्थानीय तहको अधीनमा हनुेछ र जनुसकैु समयमा पतन 
तनजलाई सेर्ाको काममा लगाउन सवकनेछ। 

१४३. कायावलय समय, समय पालन र हाशजरी: (१) कमवचारीले तनधावररत 
समयमा तनयतमत रूपमा आफ्नो कायावलयमा उपशस्थत भई हाशजर 
हनु ुपनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम तनधावररत समयमा कायावलय 
नआउने कमवचारीलाई सम्बशन्धत कायावलय प्रमखुले गयल गनव 
सक्नेछ। 

  (३) मनातसब मावफकको कारण परेमा बाहेक तबदाको 
तनकासा नतलई कुनै पतन कमवचारी आफ्नो कायावलयमा अनपुशस्थत 
हनु ुहुँदैन। यसरी अनपुशस्थत हनुे कमवचारीले सात ददनतभत्र तबदाको 
तनर्देन ददन ुपनेछ। 

१४४. सेर्ा अर्तध जोतडने: सङ घीय र्ा जनुसकैु प्रदेशको तनजामती सेर्ाको 
कमवचारी र्ा जनुसकैु स्थानीय तहमा स्थायी तनयकु्त भएको कमवचारी 
प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको पदपूततव प्रवक्रयाद्वारा प्रदेशतभत्रको कुन ै
स्थानीय तहमा तनयकु्त र्ा पदस्थापन भई सातबकको तनकायबाट 
रमाना तलई हाशजर भएमा सातबकमा गरेको सेर्ा अर्तध तनजको सेर्ा 
अर्तधमा जोतडनेछ। 

१४५. यस ऐन बमोशजम सवुर्धा नपाउने: (1) प्रदेशको स्थानीय तहतभत्र 
समायोजन भएका र्ा सङ्ख घीय र्ा प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको 
तसफाररसमा पदपूततव भएकोमा बाहेक अन्य प्रदेशका स्थानीय तहबाट 
कामकाज र्ा काजमा खवटएका कमवचारीले यो ऐन बमोशजम हनु े
तह र्ृवि, बढुर्ा, उपदान, तनर्ृत्तभरण लगायतका सवुर्धा पाउन े
छैन। 

(2) स्थानीय तहले आफ्नो तनकाय मातहत पदातधकार 
रहेका कमवचारी बाहेक अन्य तनकायबाट कामकाज र्ा काजमा 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २४ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

125 
 

खवटएका कमवचारीको सम्बन्धमा उपदफा (1) बमोशजमको सवुर्धा 
ददने गरी तनणवय गनव हुँदैन। 

१४६. राजीनामा सम्बन्धी व्यर्स्था: (1) कमवचारीले आफ्नो पदबाट 
राजीनामा ददन चाहेमा आफू कायवरत कायावलयमा तलशखत रूपमा 
राजीनामा पेस गनुव पनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजम आफ्नो कायावलयमा पेस हनु 
आएको राजीनामा सम्बशन्धत कमवचारीलाई सनाखत गराउन ुपनेछ। 

(3) उपदफा (1) बमोशजम पेस भएको राजीनामा 
अशततयारर्ालाले स्र्ीकृत गनेछ। राजीनामा स्र्ीकृत गनुव पूर्व 
सरकारलाई ततनुव बझुाउन ुपने कुनै दावयत्र् बाँकी नरहेको, तनजको 
राजीनामा लाग ुहनुे तमततसम्मको नोकरी अर्तध अद्यार्तधक रहेको 
र वर्भागीय कारबाही शरुू नभएको यवकन गनुव पनेछ। 

(४) कमवचारीले सामूवहक राजीनामा ददएमा अशततयारर्ालाले 
त्यस्तो राजीनामा सम्बशन्धत कमवचारीले ददएको यवकन गरी स्र्ीकृत 
गनव सक्नेछ। 

१४७. अर्काशपत्र: कमवचारीलाई अर्काशको पत्र ददन े अतधकार 
अशततयारर्ालालाई हनुेछ। 

१४८. बरबझुारथ गनुव पने: कुन ैकमवचारीले आफूले बझुाउन ुपने नगदी, 
शजन्सी र्ा कागजात तोवकएको म्यादतभत्र सम्बशन्धत कमवचारीलाई 
बझुाई ददन ुपनेछ र सो बझु्न ुपनेले पतन सोही म्यादतभत्र बझुी तलन ु
पनेछ। 
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१४९. सवुर्धा प्रदान गनव सक्नःे स्थानीय सेर्ाका कमवचारी, तनजको पररर्ार 
एर्म ्सन्तततलाई स्र्ास््य, शशिा लगायतको वर्शषे सवुर्धाको लातग 
प्रदेशको कुनै तनकायबाट प्रदेश कानूनमा तोवकए बमोशजम सवुर्धा 
प्रदान गनव सक्नेछ। 

१५०. कमवचारीको पररचयपत्र सम्बन्धी व्यर्स्था: कायावलयमा कायवरत 
रहेको समयमा प्रत्येक कमवचारीले अनसूुची- 1९ बमोशजमको ढाँचामा 
पररचयपत्र लगाउन ुपनेछ। 

१५१. कमवचारी आतधकाररक िेड यतुनयनः स्थानीय तहमा एक िेड यतुनयन 
हनुेछ र त्यसको गठन, सञ्चालन र पदातधकारी सम्बन्धी व्यर्स्था 
प्रचतलत कानून बमोशजम हनुछे। 

१५२. आचारसंवहता बनाउन सक्नःे स्थानीय तहको कायवपातलकाले तनणवय 
गरी आफ्नो मातहतका कमवचारीको लातग आर्श्यक आन्तररक 
आचारसंवहता बनाई लाग ुगनव सक्नेछ। 

१५३. स्थानीय सेर्ा कानूनको मागवदशवन हनुेः (1) यस ऐनले तनधावरण 
गरेका कमवचारीको सेर्ा सतव, सवुर्धा, पदपूततव, वर्भागीय सजाय, 
कारबाही, कमवचारी व्यर्स्थापन लगायतका वर्षय प्रदेशतभत्रका 
स्थानीय तहको स्थानीय सेर्ाको कानूनको लातग मागवदशवन हनुेछ। 

 (२) स्थानीय तहले कमवचारीको सेर्ा सतव सम्बन्धी कानून 
बनाउँदा मन्त्रालय माफव त प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको परामशव तलन ु
पनेछ। प्रदेश लोक सेर्ा आयोगले ददएको परामशवको पालना गनुव 
सम्बशन्धत स्थानीय तहको कतवव्य हनुेछ। 
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१५४. आर्श्यक व्यर्स्था गनव सक्ने: यस ऐनको प्रयोगमा कुनै दद्ववर्धा 
उत्पन्न भएमा मन्त्रालयले प्रचतलत कानूनको अभ्यासको आधारमा 
आर्श्यक तनणवय गनव र्ा सम्बशन्धत तनकायलाई तनदेशन गनव 
सक्नेछ। 

१५५. अनसूुची थपघट तथा हेरफेर गनव सक्ने: प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनसूुचीमा आर्श्यक थपघट तथा 
हेरफेर गनव सक्नेछ। 

१५६. तनयम बनाउने अतधकार: यस ऐनको कायावन्र्यनको लातग प्रदेश 
सरकारले आर्श्यक तनयमहरू बनाउन सक्नेछ। 

१५७. तनदेशशका, कायववर्तध र्ा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस 
ऐन अन्तगवत बनकेो तनयमको अधीनमा रही मन्त्रालयले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आर्श्यक तनदेशशका, कायववर्तध र्ा 
मापदण्ड बनाउन सक्नछे। 

१५८. यसै ऐन बमोशजम हनुेः (1) यस ऐनमा लेशखएको कुरामा यसै ऐन 
बमोशजम र अन्य कुरामा प्रचतलत कानून बमोशजम हनुछे। 

 (२) स्थानीय सेर्ा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, 
2078 प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचतलत कानून बमोशजम प्रदेश लोक 
सेर्ा आयोगबाट कारबाहीको क्रममा रहेका अतधकृतस्तर छैठौ 
बाहेकका पदको पदपूततव तथा प्रचतलत कानून बमोशजम 
कायवसम्पादनको प्रवक्रया शरुू गरर सकेका अन्य कायव सोही कानून 
बमोशजम सम्पन्न गनव कुनै बाधा पगेुको मातनने छैन। 
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१५९. बचाउ: (1) प्रचतलत कानून बमोशजम प्रदेश लोक सेर्ा आयोग तथा 
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सेर्ाको कमवचारीको सम्बन्धमा भए गरेको 
कायव यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मातननेछ। 

(2) स्थानीय सेर्ा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, 207९ 
बमोशजम भए गरेका कायव यसै ऐन बमोशजम भए गरेको मातननेछ। 
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अनसूुची- 1 

(दफा 3 को उपदफा (2) सँग सम्बशन्धत) 
स्थानीय सेर्ामा रहने समूह, उपसमूह 

क्र.सं. सेर्ा समूह उपसमूह 

१ 
स्थानीय 
इशन्जतनयररङ सेर्ा 

तसतभल  

जनरल 
स्यातनटरी 
इररगेशन 

हाइड्रो पार्र 

वर्शल्डङ एण्ड 
आवकव टेक्ट 

इलेशक्िकल जनरल इलेशक्िकल 
मेकातनकल 

 
केतमकल 
शजयोलोजी 

सभे 
एगइृररगेशन 

२ स्थानीय कृवष सेर्ा 

कृवष प्रसार  

र्ागर्ानी  

पश ुशचवकत्सा  

बाली वर्कास  

बाली संरिण  

लाइभस्टक, पोल्िी एण्ड डेरी 
डेभलपमेन्ट 

- 

एगइृकोनोतमकल, माकेवटङ्ग 
एण्ड स्टावटवष्टक्स 

 

माटो वर्ज्ञान  
मत्स्य वर्कास (वफसररज) - 

३ 
स्थानीय प्रशासन 
सेर्ा 

कानून  
सामान्य प्रशासन - 

लेखा - 



खण्ड ६) अततररक्ताङ्क २४ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७९।११।१८ 

130 
 

आन्तररक लेखा परीिण  
राजश्व - 
वर्वर्ध  

४ स्थानीय र्न सेर्ा जनरल फरेिी  

5 स्थानीय शशिा सेर्ा 
जनरल एजकेुशन  

वफशजकल एजकेुशन  
लाबे्ररी साइन्स  

6 
स्थानीय स्र्ास््य 
सेर्ा 

्याथोलोजी  
जनरल हेल्थ सतभवसेज  

मेतडतसन  
सजवरी  

रेतडयोलोजी  
डमावटोलोजी  
पेतडयाविक्स  

एनेस्थेतसयोलोजी  
अब्स्िेवटक्स तथा 
गाइनोकोलोजी 

 

मेतडकल जनरतलष्ट  
जनरल/पशब्लक हेल्थ नतसवङ  

डेशन्टिी  
आयरेु्द  

हेल्थ एजकेुशन  
मेतडकल ल्याब टेक्नोलोजी  

वफशजयोथेरापी  
फामेसी  

हेल्थ इन्सपेक्सन  
मेतडकल रेकडवस  

रेतडयोग्राफी  
र्ायोमेतडकल इशन्जतनयररङ  

वर्वर्ध  
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अनसूुची- २ 

(दफा ४ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्धत) 

स्थानीय तहको सङ्गठन संरचनामा रहने प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत पदको 
तह 

 

स्थानीय तह 
भौगोतलक िते्र र प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको तह 
क ख ग घ 

गाउँपातलका सातौं आठौं आठौं - 
नगरपातलका - नर्ौं नर्ौं दशौं 

उपमहानगरपातलका र 
महानगरपातलका 

- - - एघारौं 

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

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बशन्धत) 
स्थानीय सेर्ा, समूहमा रहने तह र सोको पदनाम 

(1) प्रशासतनक पदहरू 

(अ) स्थानीय प्रशासन सेर्ा र समूहका पदनाम 

स्थानीय प्रशासन सेर्ा 

पद तह 
प्रमखु प्रशासक  11 

तनदेशक 10 

उपतनदेशक 9 
 

(क) कानून समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कानून अतधकृत 8 
2. कानून अतधकृत 7 

 

(ख) सामान्य प्रशासन समूह 

क्र.स. पद तह 

1. र्ररष्ठ शाखा अतधकृत 8 
2. शाखा अतधकृत 7 
3. अतधकृत 6 
४. र्ररष्ठ सहायक 5 
5. सहायक 4 

 
 

(ग) लेखा समूह 

क्र.स. पद तह 

1. र्ररष्ठ लेखा अतधकृत 8 
2. लेखा अतधकृत 7 
3. सहायक लेखा अतधकृत 6 
४. र्ररष्ठ लेखा सहायक 5 
5. लेखा सहायक 4 
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(घ) आन्तररक लेखा परीिण समूह 

क्र.स. पद तह 

1. र्ररष्ठ लेखा परीिण अतधकृत 8 
2. लेखा परीिण अतधकृत 7 
3. सहायक लेखा परीिण अतधकृत 6 
४. र्ररष्ठ लेखा परीिण सहायक 5 
5. लेखा परीिण सहायक 4 

 

(ङ) राजस्र् समूह 

क्र.स. पद तह 

1. र्ररष्ठ राजस्र् अतधकृत 8 
2. राजस्र् अतधकृत 7 
3. सहायक राजस्र् अतधकृत 6 
४. र्ररष्ठ राजस्र् सहायक 5 
5. राजस्र् सहायक 4 

 

(च) वर्वर्ध समूह 

क्र.स. पद तह कैवफयत 

1. र्ररष्ठ ........ अतधकृत 8 यसमा ररक्त रहेको 
स्थानमा वर्वर्ध 
समूहका सम्बशन्धत 
वर्तभन्न वर्षयगत नाम 
राखी कायम गने। 
जस्तै: र्ररष्ठ 
कम््यटुर अतधकृत, 
सहायक मवहला 
वर्कास अतधकृत 

2. ....... अतधकृत 7 
3. सहायक ........ अतधकृत 6 
४. र्ररष्ठ ........ सहायक 5 
5. .......... सहायक 4 

 

(2) प्रावर्तधक पदहरू 

(अ) स्थानीय इशन्जतनयररङ सेर्ा, समूहका पदनाम 
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स्थानीय इशन्जतनयररङ 
सेर्ा 

पद तह 

सपुररटेन्डेन्ट इशन्जतनयर 11 
 

क्र.सं. पद तह 

१. तसतनयर तडतभजनल इशन्जतनयर 10 
2. तडतभजनल इशन्जतनयर 9 
3. र्ररष्ठ इशन्जतनयर 8 
4. इशन्जतनयर 7 
5. सहायक इशन्जतनयर 6 
6. सब इशन्जतनयर 5 
7. अतसस्टेन्ट सब इशन्जतनयर 4 

(आ) स्थानीय कृवष सेर्ा, समूहका पदनाम 

स्थानीय कृवष सेर्ा 
पद तह 

प्रमखु कृवष तनदेशक 11 

 

(क) कृवष प्रसार समूह 

क्र.स. पद तह 

1. कृवष प्रसार तनदेशक 10 
2. उप-कृवष प्रसार तनदेशक 9 
3. र्ररष्ठ कृवष प्रसार अतधकृत  8 
4. कृवष प्रसार अतधकृत 7 
5. सहायक कृवष प्रसार अतधकृत 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 
7. नायर् प्रावर्तधक सहायक 4 

 

(ख) पश ुशचवकत्सा समूह 

क्र.स. पद तह 

1. पश ुवर्कास तनदेशक 10 
2. उप-पश ुवर्कास तनदेशक 9 
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3. र्ररष्ठ पश ुवर्कास अतधकृत  8 
4. पश ुवर्कास अतधकृत 7 
5. सहायक पश ुवर्कास अतधकृत 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 
7. नायर् प्रावर्तधक सहायक 4 

 

(ग) र्ागर्ानी समूह 
क्र.स. पद तह 

1. र्ागर्ानी वर्कास तनदेशक 10 
2. उप-र्ागर्ानी वर्कास तनदेशक 9 
3. र्ररष्ठ र्ागर्ानी वर्कास अतधकृत  8 
4. र्ागर्ानी वर्कास अतधकृत 7 
5. सहायक र्ागर्ानी वर्कास अतधकृत 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 
7. नायर् प्रावर्तधक सहायक 4 

 

(घ) बाली वर्कास समूह 

क्र.स. पद तह 

1. बाली वर्कास तनदेशक 10 
2. उप- बाली वर्कास तनदेशक 9 
3. र्ररष्ठ बाली वर्कास अतधकृत  8 
4. बाली वर्कास अतधकृत 7 
5. सहायक बाली वर्कास अतधकृत 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 
7. नायर् प्रावर्तधक सहायक 4 

 

(ङ) बाली संरिण समूह 

क्र.स. पद तह 

1. बाली संरिण तनदेशक 10 
2. उप- बाली संरिण तनदेशक 9 
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3. र्ररष्ठ बाली संरिण अतधकृत  8 
4. बाली संरिण अतधकृत 7 
5. सहायक बाली संरिण अतधकृत 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 
7. नायर् प्रावर्तधक सहायक 4 

 

(च) लाइभस्टक, पोल्िी एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह 

क्र.स. पद तह 

1. पश ुवर्कास तनदेशक 10 
2. उप-पश ुवर्कास तनदेशक 9 
3. र्ररष्ठ पश ुवर्कास अतधकृत  8 
4. पश ुवर्कास अतधकृत 7 
5. सहायक पश ुवर्कास अतधकृत 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 
7. नायर् प्रावर्तधक सहायक 4 

 

(छ) एग्रीइकोनोतमकल, माकेवटङ एण्ड स्टावटवष्टक्स समूह 

क्र.स. पद तह 

1. कृवष अथव तनदेशक 10 
2. उप-कृवष अथव तनदेशक 9 
3. र्ररष्ठ कृवष अथव वर्ज्ञ 8 
4. कृवष अथव वर्ज्ञ 7 
5. सहायक कृवष अथव वर्ज्ञ 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 
7. नायर् प्रावर्तधक सहायक 4 

 

(ज) माटो वर्ज्ञान समूह 

क्र.स. पद तह 

1. प्रमखु माटोवर्ज्ञ 10 
2. उप-प्रमखु माटो वर्ज्ञ 9 
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3. र्ररष्ठ माटो वर्ज्ञ 8 
4. माटो वर्ज्ञ 7 
5. सहायक माटो वर्ज्ञ 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 
7. नायर् प्रावर्तधक सहायक 4 

 

(झ) मत्स्य वर्कास (वफसररज) समूह 
क्र.स. पद तह 

1. मत्स्य वर्कास तनदेशक 10 
2. उप- मत्स्य वर्कास तनदेशक 9 
3. र्ररष्ठ मत्स्य वर्कास अतधकृत  8 
4. मत्स्य वर्कास अतधकृत 7 
5. सहायक मत्स्य वर्कास अतधकृत 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 
7. नायर् प्रावर्तधक सहायक 4 

(इ) स्थानीय र्न सेर्ा, समूहका पदनाम 

(क) जनरल फरेिी समूह 
क्र.स. पद तह 
1. र्ररष्ठ रेञ्जर 6 

2. रेञ्जर 5 
(ई) स्थानीय शशिा सेर्ा, समूहका पदनाम 

स्थानीय शशिा सेर्ा 
पद तह 

प्रमखु शशिा तनदेशक 11 
 

(क) जनरल एजकेुशन समूह 

क्र.स. पद तह 

1. शशिा तनदेशक 10 
2. उप-शशिा तनदेशक 9 
3. र्ररष्ठ वर्द्यालय तनरीिक 8 
4. वर्द्यालय तनरीिक 7 
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5. सहायक वर्द्यालय तनरीिक 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 

 

(ख) वफशजकल एजकेुशन समूह 

क्र.स. पद तह 

1. शशिा तनदेशक 10 
2. उप-शशिा तनदेशक 9 
3. र्ररष्ठ वर्द्यालय तनरीिक 8 
4. वर्द्यालय तनरीिक 7 
5. सहायक वर्द्यालय तनरीिक 6 
6. प्रावर्तधक सहायक 5 

 

(ग) लाइबे्ररी साइन्स समूह 

क्र.स. पद तह 

१. पसु्तकालय अतधकृत 6 
2. पसु्तकालय सहायक 5 

(उ) स्थानीय स्र्ास््य सेर्ा, समूहका पदनाम 

स्थानीय स्र्ास््य 
सेर्ाका 

पद तह 
प्रमखु स्र्ास््य तनदेशक 11 

 

(क) ्याथोलोजी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट ् याथोलोशजष्ट  १० 
२. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट वहष्टो्याथोलोशजष्ट  १० 
३. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट माइक्रोर्ायोलोशजष्ट १० 
४. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट वहमाटोलोशजष्ट  १० 
५. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट र्ायोकेतमष्ट  १० 
६. कन्सल्टेण्ट ्याथोलोशजष्ट  ९ 
७. कन्सल्टेण्ट वहस्टो ् याथोलोशजष्ट  ९ 
८. कन्सल्टेण्ट माइक्रोर्ायोलोशजष्ट  ९ 
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९. कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोशजष्ट  ९ 
१०. कन्सल्टेण्ट र्ायोकेतमष्ट  ९ 

 

(ख) जनरल हेल्थ सतभवसेज समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ मेतडकल सपुररण्टेण्डेन्ट  १० 
२. मेतडकल सपुररण्टेण्डेन्ट  ९ 
३. र्ररष्ठ मेतडकल अतधकृत  ९ 
४. मेतडकल अतधकृत  ८ 

 

(ग) मेतडसीन समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल वफशजतसयन  १० 
२. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोशजस्ट  १० 
३. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोशजष्ट  १० 
४. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट कातडवयोलोशजस्ट  १० 
५. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट िवपकल मेतडतसन  १० 
६. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट चेष्ट तडशजज  १० 
७. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट हेपाटोलोशजष्ट (वफशजतसयन)  १० 
८. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट ग्यािो–इन्टेरोलोशजष्ट  १० 
९. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट इन्डोक्राइनोलोशजष्ट  १० 
१०. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट मेतडकल अंकोलोशजष्ट  १० 
११. र्ररष्ठ फरेशन्सक मेतडतसन अतधकृत  १० 
१२. कन्सल्टेन्ट जनरल वफशजतसयन  ९ 
१३. कन्सल्टेन्ट नफे्रोलोशजस्ट  ९ 
१४. कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोशजष्ट  ९ 
१५. कन्सल्टेण्ट कातडवयोलोशजस्ट  ९ 
१६. कन्सल्टेण्ट िवपकल मेतडतसन  ९ 
१७. कन्सल्टेण्ट हेपाटोलोशजष्ट  ९ 
१८. कन्सल्टेण्ट चेष्ट तडशजज  ९ 
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१९. कन्सल्टेण्ट ग्यािो–इन्टेरोलोशजष्ट  ९ 
२०. कन्सल्टेण्ट इण्डोक्राइनोलोशजष्ट  ९ 
२१. कन्सल्टेण्ट फरेशन्सक मेतडकल अतधकृत  ९ 
२२. कन्सल्टेण्ट मेतडकल अंकोलोशजष्ट  ९ 

 

(घ) सजवरी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेन्ट वकड्नी िान्स्लान्ट सजवन  १० 
२. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट सजवन  १० 
३. र्ररष्ठ कन्सल्टेन्ट कातडवयोथोरातसक सजवन  १० 
४. र्ररष्ठ कन्सल्टेन्ट कातडवयाक सजवन  १० 
५. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट यूरो सजवन  १० 
६. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट सशजवकल ग्यािो इन्टेरोलोशजष्ट  १० 
७. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट ्लावष्टक सजवन  १० 
८. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट न्यूरो सजवन  १० 
९. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट अथोपेतडक सजवन  १० 
१०. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेतडयाविक सजवन  १० 
११. कन्सल्टेण्ट सजवन  ९ 
१२. कन्सल्टेण्ट कातडवयाक सजवन  ९ 
१३. कन्सल्टेण्ट यूरो सजवन  ९ 
१४. कन्सल्टेण्ट ग्यािो इन्टेरोलोशजष्ट सजवन  ९ 
१५. कन्सल्टेण्ट ्लावष्टक सजवन  ९ 
१६. कन्सल्टेण्ट न्यूरो सजवन  ९ 
१७. कन्सल्टेण्ट अथोपेतडक सजवन  ९ 
१८. कन्सल्टेण्ट पेतडयाविक सजवन  ९ 
१९. कन्सल्टेण्ट वकड्नी िान्स्लान्ट सजवन  ९ 
२०. कन्सल्टेन्ट कातडवयोथोरातसक सजवन  ९ 

 

(ङ) रेतडयोलोजी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट रेतडयोलोशजष्ट/रेतडयोडाइग्नोतसस  १० 
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२. कन्सल्टेण्ट रेतडयोलोशजष्ट/रेतडयोडाइग्नोतसस  ९ 
 

(च) रेतडयोथेरापी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट रेतडयोथेरावपष्ट/र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट 
रेतडएसन अंकोलोजी 

१० 

२. कन्सल्टेण्ट रेतडयोथेरावपष्ट/कन्सल्टेण्ट रेतडएसन 
अंकोलोशजष्ट 

९ 

 

(छ) डमावटोलोजी/ लेप्रोलोजी/ भेनरलतडशजज समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट डमावटोलोशजष्ट १० 
२. कन्सल्टेण्ट डमावटोलोशजष्ट ९ 

 

(ज) साइक्यािी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट साइक्याविष्ट  १० 
२. कन्सल्टेन्ट साइक्याविष्ट ९ 

 

(झ) पेतडयाविक्स समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेतडयावितसयन  १० 
२. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट तनओनटेोलोशजष्ट  १० 
३. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेतडयाविक्स 

अंकोलोशजष्ट  
१० 

४. कन्सल्टेण्ट पेतडयाविक्स अंकोलोशजष्ट  ९ 
५. कन्सल्टेण्ट पेतडयावितसयन  ९ 
६. कन्सल्टेण्ट तनओनेटोलोशजष्ट  ९ 

 

(ञ) अ्थल्मोलोजी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट अ्थल्मोलोशजष्ट  १० 
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२. कन्सल्टेण्ट अ्थल्मोलोशजष्ट  ९ 
 

(ट) अटोररनोल्याररङ्गोलोजी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी.सजवन  १० 
२. कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी.सजवन  ९ 

 

(ठ) एनेस्थेतसयोलोजी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट एनेस्थेतसयोलोशजष्ट  १० 
२. कन्सल्टेण्ट एनेस्थेतसयोलोशजष्ट  ९ 

 

(ड) अब्स्िेवटक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट अब्स्िेवटक्स एण्ड 
गाइनोकोलोशजष्ट  

१० 

२. कन्सल्टेण्ट अब्स्िेवटक्स एण्ड गाइनोकोलोशजष्ट  ९ 
 

(ढ) मेतडकल जनरतलष्ट समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट मेतडकल जनरतलष्ट  १० 
२. र्ररष्ठ मेतडकल सपुररन्टेन्डेण्ट जनरतलष्ट  १० 
३. मेतडकल सपुररन्टेन्डेण्ट जनरतलष्ट  ९ 
४. कन्सल्टेण्ट मेतडकल जनरतलष्ट  ९ 

 

(ण) जनरल नतसवङ समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ अस्पताल नतसवङ प्रशासक  १० 
२.  अस्पताल नतसवङ प्रशासक  ९ 
३. र्ररष्ठ नतसवङ्ग अतधकृत  ८ 
४. नतसवङ अतधकृत  ७ 
५. र्ररष्ठ अस्पताल नतसवङ तनरीिक  ७ 
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६. अस्पताल नतसवङ्ग तनरीिक  ६ 
७. स्टाफ नसव  ५ 

 

(त) कम्यतुनटी नतसवङ/पशब्लक हेल्थ नतसवङ्ग समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कम्यतुनटी नतसवङ प्रशासक १० 
२. कम्यतुनटी नतसवङ प्रशासक  ९ 
३. र्ररष्ठ कम्यतुनटी नतसवङ अतधकृत ८ 
४. कम्यतुनटी नतसवङ अतधकृत  ७ 
५. र्ररष्ठ कम्यतुनटी नतसवङ तनरीिक  ७ 
६. कम्यतुनटी नतसवङ तनरीिक  ६ 
७. तस.अ.न.मी तनरीिक/र्ररष्ठ अ.न.मी सपुरभाइजर ६ 
८. पशब्लक हेल्थ नसव  ५ 
९. तस.अ.न.मी  ५ 
१०. अ.न.मी  ४ 

 

(थ) होतमयो्याथी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सलटेण्ट होतमयो्याथी शचवकत्सक  १० 
२. कल्सल्टेण्ट होतमयो्याथी शचवकत्सक  ९ 
३. होतमयो्याथी शचवकत्सक  ८ 
४. होतमयो्याथी सहायक  ५ 

 

(द) डेशन्टिी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट डेन्टल सजवन  १० 
२. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टीष्ट  १० 
३. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट ओरल सजवन  १० 
४. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडौण्टीष्ट  १० 
५. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट पेरीयोडौण्टीष्ट  १० 
६. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट अथोडौण्टीष्ट  १० 
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७. कन्सल्टेण्ट डेन्टल सजवन  ९ 
८. कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टीष्ट  ९ 
९. कन्सल्टेण्ट ओरल सजवन  ९ 
१०. कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडौण्टीष्ट  ९ 
११. कन्सल्टेण्ट पेरीयोडौण्टीष्ट  ९ 
१२. कन्सल्टेण्ट अथोडौण्टीष्ट  ९ 
१३. डेण्टल सजवन  ८ 
१४. डेण्टल चेयरसाई अतसषे्टण्ट  ५ 
१५. डेन्टल हाइशजतनष्ट  ५ 

 

(ध) आयरेु्द समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट आयरेु्द वर्ज्ञ  १० 
२. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट भेषज वर्ज्ञ  १० 
३. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट काय–शचवकत्सक  १० 
४. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूती शचवकत्सक  १० 
५. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट कौमारभतृ्य शचवकत्सक  १० 
६. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट शल्य शचवकत्सक/ संज्ञाहरण 

शचवकत्सक  
१० 

७. र्ररष्ठ कन्सल्टेण्ट शालाक्य शचवकत्सक  १० 
८. कन्सल्टेन्ट आयरेु्द वर्ज्ञ  ९ 
९. कन्सल्टेण्ट भेषज वर्ज्ञ  ९ 
१०. कन्सल्टेण्ट काय–शचवकत्सक  ९ 
११. कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूती शचवकत्सक  ९ 
१२. कन्सल्टेण्ट कौमारभतृ्य शचवकत्सक  ९ 
१३. कन्सल्टेण्ट शल्य शचवकत्सक/संज्ञाहरण 

शचवकत्सक  
९ 

१४. कन्सल्टेण्ट शालाक्य शचवकत्सक  ९ 
१५. आयरेु्द शचवकत्सक ८ 
१६. र्ररष्ठ कवर्राज तनरीिक  ७ 
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१७. कवर्राज तनरीिक  ६ 
१८. रै्द्य तनरीिक  ६ 
१९. कवर्राज (आयरे्द सहायक)  ५ 
२०. र्ररष्ठ रै्द्य  ५ 
२१. रै्द्य  ४ 

 

(न) हेल्थ एजकेुशन समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ स्र्ास््य शशिा प्रशासक  १० 
२. स्र्ास््य शशिा प्रशशिण प्रशासक  ९ 
३. र्ररष्ठ स्र्ास््य शशिा अतधकृत ८ 
४. स्र्ास््य शशिा अतधकृत  ७ 
५. र्ररष्ठ स्र्ास््य शशिा तनरीिक  ७ 
६. स्र्ास््य शशिा तनररिक ६ 
७. स्र्ास््य शशिा टेशक्नतसयन  ५ 

 

(प) मेतडकल ल्यार् टेक्नोलोजी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. सह प्रमखु मेतडकल ल्यार् टेक्नोलोशजष्ट  १० 
२. सह प्रमखु माइक्रोबायोलोशजष्ट  १० 
३. उप प्रमखु माइक्रोबायोलोशजष्ट  ९ 
४. उप प्रमखु मेतडकल ल्यार् टेक्नोलोशजष्ट  ९ 
५. र्ररष्ठ मेतडकल ल्यार् टेक्नोलोशजष्ट  ८ 
६. र्ररष्ठ माइक्रोबायोलोशजष्ट  ८ 
७. माइक्रोबायोलोशजष्ट ७ 
८. मेतडकल ल्यार् टेक्नोलोशजष्ट  ७ 
९. र्ररष्ठ ल्यार् टेशक्नतसयन तनरीिक/र्ररष्ठ 

माइक्रोस्कोवपष्ट तनरीिक 
७ 

१०. ल्याब टेशक्नतसयन तनरीिक/ल्याब अतसषे्टण्ट 
तनरीिक  

६ 

११. र्ररष्ठ माइक्रोस्कोवपष्ट ६ 
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१२. ल्याब टेशक्नतसयन/र्ररष्ठ ल्याब अतसषे्टण्ट  ५ 
१३. माइक्रोस्कोवपष्ट  ५ 
१४. ल्याब अतसषे्टन्ट  ४ 

 

(फ) वफशजयोथेरापी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. सह प्रमखु वफशजयोथेरावपष्ट  १० 
२. उप प्रमखु वफशजयोथेरावपष्ट  ९ 
३. र्ररष्ठ वफशजयोथेरावपष्ट  ८ 
४. वफशजयोथेरावपष्ट  ७ 
५. र्ररष्ठ वफशजयोथेरापी तनरीिक  ७ 
६. वफशजयोथेरापी तनरीिक  ६ 
७. वफशजयोथेरापी अतसषे्टण्ट  ५ 

 

(ब) फामेसी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ औषधी व्यर्स्थापक  १० 
२. र्ररष्ठ रै्ज्ञातनक अतधकृत  ९/१० 
३. र्ररष्ठ गणुस्तर तनयन्त्रक/र्ररष्ठ फमावतसष्ट  १० 
४. औषधी व्यर्स्थापक/फमावतसष्ट अतधकृत  ९ 
५. गणुस्तर तनयन्त्रक  ९ 
६. रै्ज्ञातनक अतधकृत  ७/८ 
७. फामेसी अतधकृत  ७/८ 
८. गणुस्तर अतधकृत  ७/८ 
९. र्ररष्ठ फा.स.ुतनरीिक/र्.ग.ुस.ुभा. तनरीिक 

/र्ररष्ठल्यार् अतसषे्टण्ट तनरीिक 
७ 

१०. फामेसी तनरीिक/ गणुस्तर तनरीिक / अनसुन्धान 
तनरीिक 

६ 

११. फामेसी स.ुभा.तनरीिक / गणुस्तर तनयन्त्रण 
तनरीिक / ल्यार्अतसषे्टण्ट तनरीिक 

६ 
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१२. फामेसी सपुरभाइजर/गणुस्तर तनयन्त्रण 
सपुरभाइजर  

५ 

१३. ल्यार् अतसषे्टण्ट/फामेसी सहायक  ५ 
 

(भ) हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ जनस्र्ास््य प्रशासक  १० 
२. जनस्र्ास््य प्रशासक  ९ 
३. र्ररष्ठ जनस्र्ास््य अतधकृत  ८ 
४. जनस्र्ास््य अतधकृत  ७ 
५. िय/कुष्ठ भेक्टर कन्िोल/प.तन./ खोप सपुरभाइजर 

अतधकृत  
७ 

६. इण्टोमोलोशजष्ट  ७ 
७. भेक्टर कन्िोल िय/कुष्ठ /प.तन. सपुरभाइजर 

तनरीिक  
६ 

८. जनस्र्ास््य तनरीिक  ६ 
९. तस.अ.हे.र् अतधकृत  ६ 
१०. मलेररया इन्सपेक्टर तनरीिक ६ 
११. कोल्डचेन तनरीिक  ६ 
१२. हेल्थ अतसस्टेन्ट  ५ 
१३. तस.अ.हे.र्  ५ 
१४. अ.हे.ब.  ४ 

 

(म) मेतडकल रेकडवस समूह 

क्र.स. पद तह 

१. र्ररष्ठ मेतडकल रेकडवर अतधकृत  ८ 
२. मेतडकल रेकडवर अतधकृत  ७ 
३. र्ररष्ठ मेतडकल रेकडवर तनरीिक  ७ 
४. मेतडकल रेकडवर तनरीिक/ मेतडकल अतसषे्टण्ट 

तनरीिक  
६ 
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५. मेतडकल रेकडवर सपुरभाइजर/र्ररष्ठ मेतडकल रेकडवस 
अतसषे्टण्ट 

५ 

६. जतुनयर मेतडकल रेकडवस अतसषे्टण्ट  ४ 
 

(य) रेतडयोग्राफी समूह 

क्र.स. पद तह 

१. उपप्रमखु रेतडयोग्राफी टेक्नोलोशजष्ट ९ 
२. र्ररष्ठ रेतडयोग्राफी टेक्नोलोशजष्ट  ८ 
३. रेतडयोग्राफी टेक्नोलोशजष्ट  ७ 
४. र्ररष्ठ रेतडयोग्राफी तनरीिक  ७ 
५. रेतडयोग्राफर तनरीिक  ६ 
६. डाकव रुम अतसषे्टण्ट तनरीिक  ६ 
७. रेतडयो ग्राफर  ५ 
८. र्ररष्ठ डाकव रुम अतसषे्टण्ट  ५ 
९. डाकव रुम अतसषे्टण्ट  ४ 

 

(र) वर्वर्ध समूह 

क्र.स. पद तह 

१. उप प्रमखु बायोमेतडकल इशन्जतनयर  ९/१० 
२. र्ररष्ठ मेतडकल वफशजतसष्ट प्रशासक ९/१० 
३. र्ररष्ठ हाउस वकवपङ्ग प्रशासक  ९/१० 
४. र्ररष्ठ डाइवटतसयन प्रशासक ९/१० 
५. र्ररष्ठ इ.तस.जी अतधकृत  ९/१० 
६. र्ररष्ठ अतडयोलोशजष्ट  ९/१० 
७. र्ररष्ठ शक्लतनकल साइकोलोशजष्ट  ९/१० 
८. र्ररष्ठ साइकोलोशजष्ट  ९/१० 
९. र्ायोमेतडकल इशन्जतनयर  ८ 
१०. र्ररष्ठ मेतडकल वफशजतसष्ट  ८ 
११. र्ररष्ठ इ.तस.जी अतधकृत  ८ 
१२. र्ररष्ठ हाउस वकवपङ्ग अतधकृत  ८ 
१३. र्ररष्ठ अतडयोलोशजष्ट ८ 
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१४. र्ररष्ठ अथोश्टतसयन अतधकृत  ८ 
१५. र्ररष्ठ अश्टतसयन अतधकृत  ८ 
१६. र्ररष्ठ डाइवटतसयन अतधकृत  ८ 
१७. शक्लतनकल साइकोलोशजष्ट  ७/८ 
१८. साइकोलोशजष्ट  ७/८ 
१९. र्ररष्ठ ऐनेस्थेवटक तनरीिक ७ 
२०. मेतडकल वफशजतसष्ट  ७ 
२१. इ.तस.जी अतधकृत  ७ 
२२. हाउस वकवपङ्ग अतधकृत  ७ 
२३. अतडयोलोशजष्ट  ७ 
२४. र्ररष्ठ डाइवटतसयन तनरीिक ७ 
२५. र्ररष्ठ मेतडकल वफशजतसष्ट तनरीिक ७ 
२६. र्ररष्ठ हाउस वकवपङ्ग तनरीिक  ७ 
२७. मेतडकल वफशजतसष्ट अतधकृत  ७ 
२८. र्ररष्ठ इ.तस.जी टेशक्नतसयन तनरीिक  ७ 
२९. र्ररष्ठ ममवत सम्भार तनरीिक  ७ 
३०. र्ररष्ठ अश्टतसयन तनरीिक  ७ 
३१. र्ररष्ठ अथोश्टतसयन तनरीिक  ७ 
३२. अथोश्टतसयन अतधकृत  ७ 
३३. अश्टतसयन अतधकृत  ७ 
३४. डाइवटतसयन तनरीिक  ६ 
३५. मेतडकल वफशजतसष्ट तनरीिक  ६ 
३६. हाउस वकवपङ्ग तनरीिक/ममवत सम्भार तनरीिक  ६ 
३७. इ.तस.जी. टेशक्नतसयन तनरीिक  ६ 
३८. ममवत सम्भार सपुरभाईजर  ६ 
३९. अश्टतसयन तनरीिक  ६ 
४०. अथोश्टतसयन तनरीिक  ६ 
४१.  एनेस्थेवटक तनरीिक ६ 
४२. इ.तस.जी टेशक्नतसयन  ५ 
४३. डाइवटतसयन सपुरभाइजर  ५ 
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४४.  हाउस वकवपङ्ग सपुरभाइजर  ५ 
४५. ममवत सम्भार टेशक्नतसयन ५ 
४६. अथोश्टतसयन सहायक ५ 
४७. अश्टतसयन सहायक  ५ 
४८. एनेस्थेवटक सहायक  ५ 
४९. बायोमेतडकल टेशक्नतसयन  ५ 
५०. सामाशजक कायवकताव (सोतसयल र्कव र)  ५ 
५१. अ्िोमेविष्ट  ५ 
५२. बायोमेतडकल इक्यू्मेण्ट अतसषे्टण्ट टेशक्नतसयन  ५ 
५३. फोरम्यान तनरीिक  5 
५४. र्ररष्ठ फोरम्यान  ५ 
५५. फोरम्यान  ४ 
५६. अस्पताल शक्लनर  ४ 
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अनसूुची- ४ 

(दफा ७ को उपदफा (४) सँग सम्बशन्धत) 

पद दताव फाराम 
कायावलय तथा दरबन्दी वर्र्रण सम्बन्धी ढाचँा 

(क) कायावलय सम्बन्धी वर्र्रण फ्याक्स नं. 
कायावलयको नामः (नेपालीमा) शजल्लाः 
कायावलयको नामः (अंग्रजेीमा) गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा. 
स्थानीय कायवपातलकाको नाम: र्डा नं .: 
तनकटतम मातथल्लो तनकायः स्थानः 
कायावलयको स्तरः फोन नं:. 
शरुू पद तसजवना भएको तमततः  इमेल : 
पतछल्लो अद्यार्तधक तमततः  रे्र्साइट : 

(ख) कायावलयको दरर्न्दी तेररजः 

तस  .नं .  पदको नाम शे्रणी तह सेर्ा समूह उपसमूह सातबक पद थप घट खदु कायम 
पद  

संकेत नं . 
कैवफयत 

            
            
            
            
            
            
            

जम्मा       
पद दताव हनुे स्थानीय तहको तफव बाट 

उपरोक्त तनणवय संलग्न राखी मातथ उशल्लशखत पद 
दताव गरी जानकारी ददनहुनु अनरुोध छ।  

प्रदेश वकताबखानाको तफव बाट 

मातथ उशल्लशखत पद वर्द्यतुीय माध्यमबाट समेत 
दरबन्दी व्यर्स्थापन प्रणालीमा प्रवर्ष्ट गरी 
कायावलय संकेत नं.   ........मा पद दताव 
गररएको व्यहोरा प्रमाशणत गररएको छ।  

दस्तखतः  दस्तखतः  
नाम,थर: नाम,थर : 
पदः पदः 
कायावलयः प्रमाशणत गने अतधकृतः 
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अनसूुची- ५ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

कायव वर्र्रण फारामको ढाचँा 

स्थानीय तह कायव वर्र्रण फाराम 
पदः 
संकेत नं. 

 समूह/उपसमूह:- 
तह:- 

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

5. स्थानीय तह......शाखा.....फाँट 

वर्स्ततृ रूपमा पदको काम, कतवव्य र उत्तरदावयत्र् तथा अतधकार:- 
1.  

2.  

3.  

4.  
आर्श्यक शैशिक योग्यता:- 
उपयुवक्त वर्र्रण मेरो पदले गनुव पने/उपयुवक्त वर्र्रण यस पदले गनुवपने काम, कतवव्य र 
उत्तरदावयत्र् तथा अतधकारको पूणव ठीक वर्र्रण हो। 

 
............ 
कमवचारीको दस्तखत 

तमतत:-.... 

....................... 
(तनकटतम अतधकारीको दस्तखत) 
तमतत:-......... 
कायावलयको छाप 

तमतत:-............ 
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अनसूुची- ६ 

(दफा 2१ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

तनरोतगताको प्रमाणपत्रको ढाचँा 

.............................. स्थानीय तहको............................पदमा तसफाररस हनु ु भएका 
श्री.............................लाई मैले जाँच्दा कुनै सरुर्ा र्ा कडारोग लागेको र्ा कुन ै
वकतसमको शारीररक वर्कृतत र्ा आन्तररक रोग भएको पाइएन। तनजमा 
.............................रोगभए तापतन तनजलाई त्यसले उपरोक्त पदमा काम गनव असमथव 
बनाउँदैन। 

तनजको हतुलया............................. छ। 

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

(ख) सम्बशन्धत व्यशक्तको दस्तखत:............................. 

(ग) तमततः............................. 

प्रमाशणत गने शचवकत्सकको – 

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

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

(ग) सम्बशन्धत काउशन्सलको रशजिेशन नम्बरः...................... 

(घ) तमततः........................ 
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अनसूुची- ७ 

(दफा २२ सँग सम्बशन्धत) 

शपथ ग्रहणको ढाचँा 
................................. पदको शपथ 

म........................................................... सत्य, तनष्ठापूर्वक प्रततज्ञा गछुव। ईश्वरको 
नाममा शपथ तलन्छु वक नेपाली जनता, नेपालको संवर्धान तथा प्रचतलत कानून प्रतत पूणवर्फादार 
रही .......................................... पदको शजम्मेर्ारी, कसैको डर नमानी, पिपात नगरी, 
कसैप्रतत पूर्ावग्रह र्ा खराब भार्ना नतलई, इमान्दारीका साथ पालना गनेछु र आफ्नो 
कतव्यवपालनाको तसलतसलामा आफूलाई जानकारी हनु आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा र्ा 
नरहँदा जनुसकैु अर्स्थमा पतन प्रचतलत कानूनको पालना गदाव बाहेक अरू अर्स्थामा कुन ै
वकतसमबाट पतन प्रकट र्ा सङे्कत गने छैन। 

शपथ ग्रहण गने कमवचारीकोः-               शपथ ग्रहण गरेको प्रमाशणत गने अतधकारीकोः- 

(क) नामः    (क) नाम: 

(ख) दस्तखतः    (ख) दस्तखतः 

(ग) सेर्ाः     (ग) सेर्ाः 

(घ) समूह/उपसमूह    (घ) पदः 

(ङ) तहः     (ङ) कायावलयः 

(च) तमततः    (च) तमततः 
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अनसूुची- ८ 

(दफा २४ को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत) 
स्थानीय सेर्ाका कमवचारीको रै्यशक्तक वर्र्रण फारामको ढाचँा 

(तसटरोल) 
संलग्न गनुवपने कागजातहरुः 
(१) शैशिक योग्यता र नपेाली नागररकताको प्रमाणपत्रहरूको प्रमाशणत प्रतततलवप (सेर्ा 

प्ररे्श गनुव पूर्वको उमेर खलेुको शैशिक योग्यता र नागररकता हनुपुने)। 
(२) यस अशघ सरकारी सेर्ामा रही स्थायी पदमा काम गरेको भए सोको वर्र्रण स्पष्टसँग 

उल्लेख गरी तत ्सम्बन्धी कागजातहरूको प्रमाशणत प्रतततलवप।  
(३) सम्बशन्धत कायावलयबाट तसटरोल दताव गरी प्रमाशणत गरी ददन ेभने्न व्यहोराको पत्र।  
(४) कायावलयमा शरुू स्थायी तनयशुक्त हुदँाको हाशजरी भएको जानकारी पत्र।  
(५) स्थायी तनयशुक्त हुदँा पेस गरेको तनरोगीता र शपथ ग्रहणको प्रमाशणत प्रतततलवप।  
(६) प्रदेश लोकसेर्ा आयोगको तसफाररस पत्रको सक्कलै र्ा प्रमाशणत प्रतततलवप।  
(७) तातलमको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतततलवप र अन्य कागजातहरूको प्रतततलवप।  

कमवचारीको नाम नेपालीमा (देर्नागरी तलपी)............................... 

अंग्रजेीमा (BLOCK LETTER)................................................ 

 
कमवचारी सङ्कते नम्बर (प्रदेश वकताबखानाले भने) 
 

नेपाली अङ्कमा 

अंग्रजेी अङ्कमा 

 

द्रष्टव्यः कम्तीमा पतन A4 साइजको नेपाली कागजमा रै्यशक्तक वर्र्रण छावपएको हनुपुनेछ।  
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फाराम नं. ०१ 

रै्यशक्तक वर्र्रण 

.......................स्थानीय तह 

....................... कायावलय 
१. स्थानीय सेर्ाका कमवचारीको पूरा नाम र थर  
नेपालीमाः (देर्नागरी तलपी)........................................... 

अंग्रजेीमाः (BLOCK LETTER).................................... 

    जन्म तमतत वर्र्रणः(वर्.सं.)......./....../...(ई.सं.)......./...../.... 

    नागररकता नं. ..................जारी शजल्ला................जारी तमतत ...... 

    राविय पररचयपत्र नं. .............जारी शजल्ला.........जारी तमतत............रक्त समूह.... 

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

 (अंग्रजेीमा)................................पेशा.............. 

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

(अंग्रजेीमा) ...................................पेशा............... 

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

    वर्र्ावहत भए पतत/पत् नीको नाम नेपालीमा).................पेशा............... 
  (अंग्रजेीमा).............................................. 
    छोरीको संतयाः ......  छोराको संतयाः ...... 

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

२. ठेगाना सम्बन्धी वर्र्रण  
स्थायी ठेगाना अस्थायी ठेगाना 

प्रदेश नेपालीमा अंग्रजेीमा नेपालीमा अंग्रजेीमा 
शजल्ला:     
गा.पा./न.पा.     

कर्मचारीको हालसालै खिखचएको 

दवुै कान देखिन े पासपोर्म 

साइजको फोर्ो (खसर्रोल 

प्रर्ाखित गने अखिकारीले फोर्ो  

समेत प्रमाणीत गरको 
हुनुपनेछ।) 
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र्डा नं.     
टोल/मागव     
घर/ब्लक 
नं. 

  

सम्पकव  
फोन/मो.नं. 

  

ईमेल 
ठेगानाः 

 

 
३. सवुर्धा पाउन ेगरी पररर्ारका सदस्य मध्ये इच्छाइएको कुनै एक व्यशक्तको पूरा नाम थरः 

नेपालीमाः (देर्नागरी तलपी)......................................................... 
अंग्रजेीमाः (BLOCK LETTER) ............................................ 
    कमवचारीको तनजसँगको सम्बन्धः .............................................. 

ठेगानाः प्रदेश.....................शजल्लाः ...............गा.पा./न.पा. ...............   
    र्डा नं. ............ टोल/मागव ........................ घर/ब्लक नं.......... 
    इच्छाइएको व्यशक्तकोः 
    नागररकता नं. (उपलब्ध भए सम्म) ...................जारी शजल्ला.......... 
    जारी तमततः........... 
४. अन्य रै्यशक्तक वर्र्रण  
तलङ्ग ........धमव ....... जात/जातीः ........हतुलयाः........... रक्त समूहः......... 
मूलः वहमाली (  )        पहाडी (  )     तराई/मधेश(  ) 

(क) आददर्ासी/जनजातीः हो ( )  होइन ( ) हो भने कुन जात ......... 
(ख) मधेशीः हो ( )  होइन ( )  हो भने वर्र्रण ......................... 
(ग) दतलतः हो ( ) होइन (  ) हो भन ेकुन जात ......................... 
(घ) वपछतडएको शजल्ला(िेत्र) हो ( )होइन ( )  हो भने कुन शजल्ला.... 
(ङ) अपाङ्गता हो (  ) होइन (  )  हो भने कुन वकतसमको ......... 
प्रदेश लोक सेर्ा आयोगको तसफारस हुँदा मातथ उशल्लशखतमध्ये कुन र्गवमा भएको  
हो ? 
(क), (ख),  (ग), (घ), (ङ) खलुा/मवहला 
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५. भाषाको दिता सम्बन्धी वर्र्रण  
(क) स्थानीय भाषा सम्बन्धी ज्ञान           मातभृाषा ................... 

क्र. सं. भाषाको 
नाम 

लेखाई िमता पढाई िमता बोलाई िमता 

अतत  
उत्तम उत्तम सामान्य अतत  

उत्तम उत्तम सामान्य अतत  
उत्तम उत्तम सामान्य 

           
           

(ख) वर्देशी भाषा सम्बन्धी ज्ञान   

क्र.सं. भाषाको 
नाम 

लेखाई िमता पढाई िमता बोलाई िमता 
अतत 
उत्तम उत्तम सामान्य अतत 

उत्तम उत्तम सामान्य अतत 
उत्तम उत्तम सामान्य 

           
           

६. कमवचारीको शरुू स्थायी तनयशुक्तको वर्र्रण  

    कायावलयको नाम र ठेगानाः ..................................................... 
    तनयशुक्त तमततः ...............तनणवय तमततः.................हाशजरी तमततः........ 

सेर्ाः ..................समूहः........................उपसमूहः..................... 
    तहः........................पदः...............प्रावर्तधक(  ) अप्रावर्तधक (  ) 
७. यस अशघ सरकारी सेर्ामा रही स्थायी पदमा काम गरेको भए सोको वर्र्रण  
    कायावलयको नाम र ठेगानाः ..................................................... 
    सेर्ाः ................समूहः ....................उपसमूहः......................... 
    शे्रणी/तहः ................पदः............प्रावर्तधक ( ) अप्रावर्तधक ( ) 
८. अन्य वर्र्रणः 

(क) बह ुवर्र्ाह/बाल वर्र्ाह गरेको छ/छैन छ भने पतत/पत् नीको नाम लेख्नहुोस ्..... 
(ख) पतत र्ा पत् नीले वर्देशी मलुकुको स्थायी आर्ासीय अनमुतत (DV/PR र्ा अन्य) 

तलए/नतलएको र्ा सोको लातग दरखास्त ददए/नददएको वर्र्रण: छ (  ) छैन () 
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(१) स्थायी आर्ासीय अनमुतत तलएको भए देशको नामः ..................... र 
तलएको तमतत:............................... 

(२) स्थायी आर्ासीय अनमुततका लातग दरखास्त ददएको भए देशको 
नामः..................... दरखास्त ददएको तमततः ........ 

(ग) कुनै सरकारी बक्यौता ततनव बाँकी छ/छैन बाँकी भए सोको वर्र्रण:................ 
(घ) सम्बशन्धत कमवचारीको वर्शेष योग्यता र िमताः ....................... 

मातथ लेशखएको वर्र्रण ठीक छ। सरकारी सेर्ाको तनतमत्त अयोग्य हनु ेगरी मलाई 
कुनै सजाय भएको छैन। कुन ै कुरा झटु्टो लेशखएको र्ा जानाजानी साँचो कुरा 
दबाउन ेलकुाउने उदे्दश्यले लेशखएको ठहरे कानून बमोशजम सजाय स्र्ीकार गनेछु, 
साथै कमवचारी आचार संवहता पालना गनव प्रततबि छु भनी सवहछाप गनेः 
 
कमवचारीको    प्रमाशणत गने कायावलय 
(बढुी औलँाको छाप)..............   प्रमखुको नाम, थर:.........  
कमवचारीको दस्तखत     दस्तखत: ............ 

 

 

 

  कायावलयको छाप 

कमवचारी सङ्कते नम्बर (प्रदेश वकताबखानाले भने) 

 

नेपाली अङ्कमा 

 

अंग्रजेी अङ्कमा 

 
  

दाया ँ बायाँ 

  

         

         

वर्भागीय प्रमखु र्ा अतधकार प्राप्त  

अतधकृतको दस्तखतः-............. 
नामः................................... 
पदः ................................. 
तमततः ................................ 
कायावलयको छापः 
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फाराम नं. ०२ 

(क) सेर्ा सम्बन्धी वर्र्रण                                      

क्र. 
सं. 

सेर्ा समूह/उप 
समूह 

पद र 
तह 

कायावलयको 
नाम र ठेगाना 

नयाँ तनयशुक्त/ 
सरुर्ा/ बढुर्ा 

तनणवय 
तमतत 

बहाली तमतत 
(हाशजरी तमतत) 

        

        

        

        

        

फाराम नं. ०३ 

(ख) शैशिक योग्यता/तातलम/सेतमनार/सम्मेलन सम्बन्धी वर्र्रण   

क्र. 
सं. 

शैशिक योग्यता 
र्ा उपातध 

अध्ययनको 
वर्षय र्ा 
संकाय 

उत्तीणव 
गरेको 
साल 

प्राप्त 
शे्रणी 

शशिण संस्था/पररषद्/वर्श्ववर्द्यालयको नाम 
र देश 
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  फाराम नं. ०४ 

(ग) वर्भषूण, प्रशंसा पत्र र परुस्कारको वर्र्रण                     

क्र. सं. 
वर्भषूण/प्रशंसा पत्रको 

वर्र्रण 
प्राप्त तमतत 

वर्भषूण/प्रशंसा 
पत्र पाएको 
कारण 

सहतुलयत 

     

     

     

     

     

फाराम नं. ०५ 
(घ) वर्भागीय सजायको वर्र्रण                                   

क्र. 
सं. सजायको प्रकार सजायको 

आदेश तमतत 
पनुरारे्दनको  

कैवफयत 
ठहर तमतत 
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फाराम नं. ०६ 

(ङ) तबदा र औषधी उपचारको वर्र्रण                                                                    

वर्र्र
ण 

घर तबदा तबरामी तबदा प्रसूतत/प्रसूतत स्याहार 
तबदा अध्ययन तबदा असाधारण तबदा बेतलबी तबदा गयल 

अर्तध 
उपचार खचव 
तलएको 

कैवफय
त 

जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी देशख सम्म तमतत रकम  
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फाराम नं. ०७ 

(च) र्गीकृत िेत्रहरूमा काम गरेको वर्र्रण  

क्र. 
सं. 

अर्तध पदस्थापन 
भएको स्थान 
र्ा िेत्र 

काम 
गरेको 
स्थान 
र्ा िेत्र 

यो शचन्ह () ददई काम गरेको 
िेत्रको र्गव जनाउने 

कैवफयत 
देशख सम्म 

क 
र्गव 

ख 
र्गव 

ग 
र्गव 

घ 
र्गव 

ङ 
र्गव 

           

           

           

           

           

           

फाराम नं. ०८ 

(छ) मातथ उल्लेख भएदेशख बाहेकका वर्र्रणहरू थपघट गनुवपने भए प्रदेश वकताबखानाले 
भने 

(1) ठेगाना पररर्तवन सम्बन्धी वर्र्रण: 
(2) इच्छाइएको व्यशक्त पररर्तवन भएमा सोको वर्र्रण: 
(3) अन्य कुनै वर्र्रण थपघट भएमा सोको वर्र्रण: 

सम्बशन्धत कमवचारीको   प्रमाशणत गने अतधकारीको 
नाम, थर: ... ... ... ... ... ...   नाम, थर: ... ... ... ... 
पद: ... ... ... ... ... ... ......  पद: ... ... ... ... ... ...  
तह: ... ... ... ... ... ... ... ... ..  तह: ... ... ... ... ... ...  
दस्तखत: ... ... ... ... ... ... ... .  दस्तखत: ... ... ... ... . 

तमतत: ... ... ... ... ... ... ... ... .  तमतत: ... ... ... ... ... 
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अनसूुची- 9 

(दफा २८ को उपदफा (८) सँग सम्बशन्धत) 

सरुर्ा पत्रको ढाचँा 

महाशय, 

प्रदेश सरकार/स्थानीय तह ..................को तमतत ................... को तनणवयानसुार तपाईलाई सरुर्ा 
भएको स्थानीय तह/कायावलयबाटै अर्तध तोक्ने गरी र्ा .......... अर्तधसम्मको लातग देहाय बमोशजम 
सरुर्ा गररएको छ । 

सातबक पद र कायावलय   सरुर्ा भएको पद र कायावलय 

स्थानीय ......... सेर्ा ................समूह   स्थानीय ......... सेर्ा ................समूह 

अतधकृतस्तर/सहायकस्तर.......   अतधकृतस्तर/सहायकस्तर...... 

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

श्री ...............................................  कमवचारी सङ्केत नं................ 

.......... 

अतधकृत 

बोधाथव तथा कायावथवः 

श्री मतुयमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायावलय । 

श्री प्रदेश लोक सेर्ा आयोग । 

श्री प्रदेश वकताबखाना । 

श्री कमवचारी सञ्चय कोष । 

श्री नागररक लगानी कोष । 
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अनसूुची– 10 

(दफा २८ को उपदफा (८) सँग सम्बशन्धत) 

सरुर्ाको वर्र्रण 

(व्यशक्तगत फाइलमा रहने) 

(१) नाम, थरः–     (६) समूहः– 

(२) कमवचारी संकेत नम्र्रः–    (७) उपसमूहः– 

(३) पदः–      (८) शैशिक योग्यताः– 

(४) तहः–      (९) तातलमः– 

(५) सेर्ाः–      (१०) अन्य वर्र्रण (केही भए):– 

सातबकको कायावलय सरुर्ा र्ा  पदस्थापना भएको कायावलय 
सरुर्ा  

भएको तमतत 
हाशजर  

भएको तमतत 
सरुर्ाको 
कारण 

अको सरुर्ाको 
लातग अर्तध 

पगु्ने तमतत 
कैवफयत 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

द्रष्टव्यः– यस फाराम अनसुारको वर्र्रण प्रत्येक कायावलयको प्रमखुले भरी भराई अद्यार्तधक गराई 
रात न ुपनेछ । 

तयार गने अतधकृतकोः–   प्रमाशणत गने अतधकृतकोः– 

दस्तखतः     दस्तखतः 

पदः     पदः 

तमततः     तमततः 
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अनसूुची- 11 

(दफा 28 को उपदफा (८) सँग सम्बशन्धत) 

रमाना पत्रको ढाचँा 
......... स्थानीय तह 

.......... कायावलय 

पत्र संतया     तमतत:................. 
चलानी नं. 
श्री............................ 
............................... 

 त्यस कायावलयमा सरुर्ा हनु ुभएका श्री.............................लाई तनजको वर्र्रण 
सवहतको रमाना पत्र ददई त्यस कायावलयमा हाशजर हनु पठाईएको व्यहोरा अनरुोध गदवछु । 

(१) कमवचारीको नाम: 
(२) कमवचारीको संकेत नं. 
(३) सातबक  (क) पद:-   (ख) तहः 
  (ग) समूह/उपसमूह:   (घ) सेर्ाः 

(ङ) कायावलय: 
(४) सरुर्ा भएको  (क) तनणवय तमतत:   (ख) पद: 
  (ग) तह:    (घ) सेर्ाः 
(ङ) समूह/उपसमूह:   (च) कायावलयः 
(५) बरबझुारथ सम्बन्धी वर्र्रण:-  गरेको  नगरेको 
(६) रमाना हनु ेतमतत: 
(७) रमानापत्रको तमततसम्म खचव भएका तबदा: 
 (क) भैपरी आउन ेर पर्व तबदा ..........ददन। 

 (ख) घर तबदा..........ददन। 

 (ग) तबरामी तबदा..........ददन। 

 (घ) प्रसूतत तबदा..........ददन। 

 (ङ) प्रसूतत स्याहार तबदा ...... ददन। 

 (च) अध्ययन तबदा..........ददन। 

 (छ) सट्टा तबदा (तलएको/नतलएको)। 

 (ज) अततररक्त तबदा..........ददन। 
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(8)रमानापत्रको तमततसम्म संशचत तबदा:- 
(क) भैपरी आउन ेर पर्व तबदा ..........ददन। 

 (ख) घर तबदा..........ददन। 

 (ग) तबरामी तबदा..........ददन। 

 (घ) प्रसूतत तबदा..........ददन। 

 (ङ) प्रसूतत स्याहार तबदा ...... ददन। 

 (च) अध्ययन तबदा..........ददन। 

 (छ)सट्टा तबदा (तलएको/नतलएको)। 

 (ज) अततररक्त तबदा..........ददन। 

(9) खाइपाइ आएको मातसक:-(क) तलब रु.......(ख) तलब रृ्वि रु.......... 
(10) तलब भत्ता भकू्तानी तलएको अशन्तम तमतत:- 
(11) कमवचारी संचयकोष प्रमाणपत्र नं. .............. र कट्टी रकम:............. 
(१२) भूक्तानी तलएको उपचार खचवको रकम................ तमतत............ 
(13) दैतनक भ्रमण भत्ता बापत तलएको पेश्की रकम:.......... 
(१४) तलब रृ्वि हनु शरुू भएको शरुू तमतत:............. 
(१५) नागररक लगानी कोष प्रमाणपत्र नं............. र कट्टी रकम:............ 
(१६) आयकर कट्टी रकम:................. 
(१७) सार्तधक जीर्न बीमा कोषमा जम्मा भएको साल ...... मवहना..... गते  

(18) सार्तधक जीर्न बीमाबापत र्ावषवक वप्रतमयम ततरेको साल......मवहना .....गते 

(१९) पूरानो तनरृ्त्तभरण योजना ................ 
(20) नयाँ तनरृ्त्तभरण योजनाको शरुू तमतत साल ....... मवहना ....... र कोषमा रकम 

जम्मा भइसकेको तमतत साल...... मवहना.......सम्मको।  

(21) चाडपर्व खचव तलने चाडको नाम र सो चाड पने तततथ र सम्भावर्त मवहनाः .. 
(22) शशश ुस्याहार भत्ता तलएको वर्र्रणः (23) स्थायी लेखा नं................ 
बोधाथव: 
श्री मतुयमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायावलय, बागमती प्रदेश, हेटौंडा। 
श्री कमवचारी सञ् चयकोष, तत्रदेर्ी मागव, ठमेल। 

श्री नागररक लगानी कोष, नयाँबानशे्वर, काठमाडौं। 

श्री प्रदेश वकताबखाना, हेटौंडा। 

श्री.........................(सम्बशन्धत कमवचारी):- सरुर्ा भएको कायावलयमा हाशजर हनु जान ु
हनु । 
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अनसूुची- 12 

(दफा ३७ सँग सम्बशन्धत) 

प्रदेशतभत्रको स्थानीय तहको भौगोतलक िते्रको र्गीकरण 

क्र.स. शजल्ला स्थानीय तह 

“क” र्गवमा पने स्थानीय तह 

१.  दोलखा वर्ग ुगाउँपातलका 

२.  रसरु्ा आमाछोददङमो गाउँपातलका 

३.  रसरु्ा गोसाईकुण्ड गाउँपातलका 

४.  धाददङ गङ्गाजमनुा गाउँपातलका 

५.  धाददङ रुर्ी भ्याली गाउँपातलका 
“ख” र्गवमा पने स्थानीय तह 

६.  काभ्रपेलाञ्चोक खानीखोला गाउँपातलका 

७.  काभ्रपेलाञ्चोक चौरीदेउराली गाउँपातलका 

८.  काभ्रपेलाञ्चोक तेमाल गाउँपातलका 

९.  काभ्रपेलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपातलका 

१०.  काभ्रपेलाञ्चोक भमु्ल ुगाउँपातलका 

११.  काभ्रपेलाञ्चोक महाभारत गाउँपातलका 

१२.  दोलखा कातलञ्चोक गाउँपातलका 

१३.  दोलखा गौरीशङ्कर गाउँपातलका 
१४.  दोलखा शजरी नगरपातलका 

१५.  दोलखा तामाकोशी गाउँपातलका 

१६.  दोलखा मेलङु्ग गाउँपातलका 

१७.  दोलखा रै्तेश्वर गाउँपातलका 
१८.  दोलखा शैलङु गाउँपातलका 

१९.  धाददङ ज्र्ालामखुी गाउँपातलका  

२०.  धाददङ तत्रपूरासनु्दरी गाउँपातलका 

२१.  धाददङ नेत्रार्तीडबजोङ गाउँपातलका 
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क्र.स. शजल्ला स्थानीय तह 

२२.  धाददङ खतनयाबास गाउँपातलका 

२३.  मकर्ानपरु राशक्सराङ्ग गाउँपातलका 

२४.  रसरु्ा उत्तरगया गाउँपातलका 

२५.  रसरु्ा कातलका गाउँपातलका 
२६.  रसरु्ा नौकुण्ड गाउँपातलका 

२७.  रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपातलका 

२८.  रामेछाप खाँडादेर्ी गाउँपातलका 

२९.  रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपातलका 

३०.  रामेछाप दोरम्बा शैलङु गाउँपातलका 

३१.  रामेछाप तलख ुतामाकोशी गाउँपातलका 

३२.  रामेछाप सनुापती गाउँपातलका 

३३.  तसन्धपुाल्चोक जगुल गाउँपातलका 

३४.  तसन्धपुाल्चोक तत्रपूरासनु्दरी गाउँपातलका 

३५.  तसन्धपुाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपातलका 

३६.  तसन्धपुाल्चोक तलसङ्खुपाखर गाउँपातलका 

३७.  तसन्धपुाल्चोक सनुकोशी गाउँपातलका 

३८.  तसन्धपुाल्चोक हेलम्ब ुगाउँपातलका 

३९.  तसन्धलुी गोलन्जोर गाउँपातलका 

४०.  तसन्धलुी दधुौली नगरपातलका 

४१.  तसन्धलुी वफक्कल गाउँपातलका 

४२.  तसन्धलुी मररण गाउँपातलका 

४३.  तसन्धलुी हररहरपरुगढी गाउँपातलका 
“ग” र्गवमा पने स्थानीय तह 

४४.  काभ्रपेलाञ्चोक नमोबिु नगरपातलका 

४५.  काभ्रपेलाञ्चोक पाँचखाल नगरपातलका 

४६.  काभ्रपेलाञ्चोक मण्डनदेउपरु गाउँपातलका 

४७.  काभ्रपेलाञ्चोक रोशी गाउँपातलका 
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क्र.स. शजल्ला स्थानीय तह 

४८.  शचतर्न इच्छाकामना गाउँपातलका 

४९.  शचतर्न माडी नगरपातलका 

५०.  दोलखा भीमेश्वर नगरपातलका 

५१.  धाददङ गजरुी गाउँपातलका 
५२.  धाददङ गल्छी गाउँपातलका 

५३.  धाददङ थाके्र गाउँपातलका 

५४.  धाददङ धतुनबेँशी नगरपातलका 

५५.  धाददङ तनलकण्ठ नगरपातलका 

५६.  धाददङ बेनीघाटरोराङ गाउँपातलका 

५७.  धाददङ तसिलेक गाउँपातलका 

५८.  नरु्ाकोट ककनी गाउँपातलका 

५९.  नरु्ाकोट वकस्पाङ गाउँपातलका 

६०.  नरु्ाकोट तादी गाउँपातलका 

६१.  नरु्ाकोट तारकेश्वर गाउँपातलका 

६२.  नरु्ाकोट दु् चेश्वर गाउँपातलका 

६३.  नरु्ाकोट पञ्चकन्या गाउँपातलका 

६४.  नरु्ाकोट बेलकोटगढी नगरपातलका 

६५.  नरु्ाकोट म्यागङ गाउँपातलका 

६६.  नरु्ाकोट तलख ुगाउँपातलका 

६७.  नरु्ाकोट वर्दरु नगरपातलका 

६८.  नरु्ाकोट शशर्परुी गाउँपातलका 

६९.  नरु्ाकोट सयुवगढी गाउँपातलका 

७०.  मकर्ानपरु इन्द्रसरोबर गाउँपातलका 
७१.  मकर्ानपरु कैलाश गाउँपातलका 

७२.  मकर्ानपरु थाहा नगरपातलका 

७३.  मकर्ानपरु बकैया गाउँपातलका 

७४.  मकर्ानपरु बाग्मती गाउँपातलका 
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क्र.स. शजल्ला स्थानीय तह 

७५.  मकर्ानपरु तभमफेदी गाउँपातलका 

७६.  मकर्ानपरु मकर्ानपरुगढी गाउँपातलका 

७७.  मकर्ानपरु मनहरी गाउँपातलका 

७८.  रामेछाप मन्थली नगरपातलका 
७९.  रामेछाप रामेछाप नगरपातलका 

८०.  लतलतपरु कोन्ज्योसोम गाउँपातलका 

८१.  लतलतपरु बागमती गाउँपातलका 

८२.  लतलतपरु महाङ्काल गाउँपातलका 

८३.  तसन्धपुाल्चोक ईन्द्रार्ती गाउँपातलका 

८४.  तसन्धपुाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपातलका 

८५.  तसन्धपुाल्चोक बलेफी गाउँपातलका 

८६.  तसन्धपुाल्चोक बाह्रवर्से नगरपातलका 

८७.  तसन्धपुाल्चोक भोटेकोशी गाउँपातलका 

८८.  तसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नगरपातलका 

८९.  तसन्धलुी घ्याङलेख गाउँपातलका 

९०.  तसन्धलुी तीनपाटन गाउँपातलका 

९१.  तसन्धलुी सनुकोशी गाउँपातलका 
“घ” र्गवमा पने स्थानीय तह 

९२.  काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपातलका 

९३.  काठमाडौँ काठमाडौँ महानगरपातलका 

९४.  काठमाडौँ कीततवपरु नगरपातलका 

९५.  काठमाडौँ गोकणेश्वर नगरपातलका 

९६.  काठमाडौँ चन्द्रातगरी नगरपातलका 
९७.  काठमाडौँ टोखा नगरपातलका 

९८.  काठमाडौँ तारकेश्वर नगरपातलका 

९९.  काठमाडौँ दशिणकाली नगरपातलका 

१००.  काठमाडौँ नागाजुवन नगरपातलका 
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क्र.स. शजल्ला स्थानीय तह 

१०१.  काठमाडौँ बढुातनलकण्ठ नगरपातलका 

१०२.  काठमाडौँ शङ्खरापरु नगरपातलका 

१०३.  काभ्रपेलाञ्चोक धतुलखेल नगरपातलका 

१०४.  काभ्रपेलाञ्चोक पनौती नगरपातलका 
१०५.  काभ्रपेलाञ्चोक बनेपा नगरपातलका 

१०६.  शचतर्न कातलका नगरपातलका 

१०७.  शचतर्न खैरहनी नगरपातलका 

१०८.  शचतर्न भरतपरु महानगरपातलका 

१०९.  शचतर्न रत्ननगर नगरपातलका 

११०.  शचतर्न राप्ती नगरपातलका 

१११.  भक्तपरु चाँगनुारायण नगरपातलका 

११२.  भक्तपरु भक्तपरु नगरपातलका 

११३.  भक्तपरु मध्यपरुतथमी नगरपातलका 

११४.  भक्तपरु सूयववर्नायक नगरपातलका 

११५.  मकर्ानपरु हेटौंडा उप-महानगरपातलका 

११६.  लतलतपरु गोदार्री नगरपातलका 

११७.  लतलतपरु महालक्ष्मी नगरपातलका 

११८.  लतलतपरु लतलतपरु महानगरपातलका 

११९.  तसन्धलुी कमलामाई नगरपातलका 
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अनसूुची- 13 

(दफा 4२ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 
कायवसम्पादन मूल् याङ्ख कन फाराम 

वर्र्रण पेस गरेको कायावलय:-   दताव नं.:- 
कमवचारीको नाम:-   संकेत नं.  तमतत:- 
पद:-  तह:-  सेर्ा:-  समूह:- 
कायावलयको नाम:-    रुज ुहाशजर रहेको अर्तध:- 
मूल्याङ्कन अर्तध:- तमतत..........................देशख.................सम्म 

खण्ड (क)    सम्पाददत कामको वर्र्रण: 
कामको वर्र्रण  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

सम्बशन्धत कमवचारीको दस्तखत:................., तमतत:-............. 
खण्ड (ख) सपुरररे्िक, पनुरार्लोकनकताव र पनुरार्लोकन सतमततको मूल् याङ्ख कन 

वर्षय 

सपुररर्ेिकको मूल्याङ्कन पनुरार्लोकनकतावको मूल्याङ्कन 

पूणावङ्क 
अतत 
उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून पूणावङ्क 
अतत 

उत्तम उत्तम सामान्य न्यून 

1. वर्षयर्स्तकुो ज्ञान र तसप 5     2     

2. वर्र्ेकको प्रयोग र तनणवय गने 
िमता 

5     2     

3. छलफल तथा र्ाताव गने िमता 5     2     

4. नेतृत्र् र सङ्गठन िमता 5     2     

५. सीजवनसीलता र अग्रसरता 5     1     

६. पेशागत संर्ेदनशीलता 
(इमान्दारीता, गोपनीयता) 

5     1     

पूणावङ्क 30     10     

प्रा् ताङ्क           

 

कुल प्रा् ताङ्क:  अङ्कमाः   अिरमाः  अङ्कमाः      अिरमा: 
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सपुरररे्िकको    पनुरार्लोकनकतावको  
दस्तखत:      दस्तखत:  

नामथर:-      नामथर:  

पद:      पद:-  

तह:-      तह:-  

तमतत:-      तमतत:-  

पनुरार्लोकन सतमततका पदातधकारीहरूको: 
नाम:-  पद:- कमवचारी संकेत नं.:- दस्तखत 

१) 

२) 

३) 

कूल प्राप्ताङ्क:-  अङ्कमा   अिरमा  
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अनसूुची- 14 

(दफा ५० को उपदफा (1) सँग सम्बशन्धत) 

कबतुलयतनामाको ढाचँा 

तलशखतम .......................... श्री का नातत/नाततनी..............................को 
छोरा/छोरी बस्ने र्षव ............ को म .............................. आगे स्थानीय तहबाट 
................. अन्तगवत .......................... वर्षयमा मनोनयन भई अध्ययन गनव/तातलम 
तलन/अध्ययन भ्रमण गनव जान लागेकोले ऐनको दफा............ को अधीनमा रही मनोनयन 
भएको वर्षयको अध्ययन/तातलम/अध्ययन भ्रमणको अर्तध नबढाएमा पूर्व तनशश् चत अर्तध 
भकु्तान हनुासाथ र बढाइएकोमा थप म्याद भकु्तान हनुासाथ स्र्देश फकी आई ऐनको दफा 
............. बमोशजम आफूले गनुव पने स्थानीय तहको सेर्ा गनेछु । 

मनोनयनको तसलतसलामा मैले पाएको/पाउने रकम रु. .................(अिेरूपी 
..................................... रूपैयाँ) मनोनयनको सतव बन्देजको अधीनमा रही खचव 
गनेछु/पेश्की र्ा सापटी तलएको रूपैयाँ जनु काम र सतवमा तलएको हु ँसोही बमोशजम गनेछु 
र बझुाउन ुपने रकम नबझुाएमा मेरो जायजेथा र्ा हकदैयाबाट सरकारी बाकँी सरह असलु 
उपर गरी तलएमा मेरो मन्जरुी छ र यस कुरा बापत कुनै कुराको उजरु गने छैन भनी मेरो 
मनोमानी खशुीराजीसँग यो कर्तुलयतनामा लेखी............... स्थानीय तहमा चढाए ँ। 

कर्तुलयतनामा गराउने अतधकृतकोः  मनोनयन हनु ेउम्मेदर्ारकोः 
दस्तखत:–     दस्तखतः– 

नामः–     नामः– 

पदः–      पदः– 

कायावलयः–     कायावलयः– 

तमततः–      तमततः– 

ईतत संर्त ्२०.........साल .......... मवहना ........गते रोज ......शभुम ्..... । 
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अनसूुची- 1५ 

(दफा ६२ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 
तबदाको तनरे्दन 

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

(...............कायावलय) 
कमवचारीले भने 

नाम:                        पद:                कायावलय: 
शचन्ह लगाउन े मागेको तबदाको वकतसम तबदाको अर्तध कारण 

 १. भैपरी आउने र पर्व तबदा   
 2. घर तबदा   
 3. तबरामी तबदा   
 4. प्रसूतत तबदा   
 5. मतृ्य ुसस्कार तबदा   
 6. अध्ययन तबदा   
 7. असाधारण तबदा   
 8. सट्टा तबदा   
 9. अततररक्त सेर्ा तबदा   

 

तबदाको तमतत....................देशख.............................सम्म 
     कमवचारीको सही:- 
     तमतत:- 
कममचारी प्रशासनले प्रयोग गने 

तबदाको वकतसम अशघको बाँकी हाल मागेको अब बाँकी रहने 
१. भैपरी आउने र पर्व तबदा    
2. घर तबदा    
3. तबरामी तबदा    
4. प्रसूतत तबदा    
5. मृत्य ुसंस्कार तबदा    
6. अध्ययन तबदा    
7. असाधारण तबदा    
8. सट्टा तबदा    
9. अततररक्त सेर्ा तबदा    
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................... 
कमवचारीको दस्तखत 

कमवचारी प्रशासन शाखा  

तसफाररस      तसफाररस  तबदा सवकन ेतमतत 

 भएको     नभएको 
..................... 
तनकटतम मातथल्लो अतधकृत    तमतत:......... 
कुनै कुरा भए जनाउने................... 
स्र्ीकृत        अस्र्ीकृत  तबदा सवकन ेतमतत 

................. 
स्र्ीकृतत ददन ेअतधकृत 

..................... 
पद................      तमतत:- 
 

.......................स्थानीय तह 

तबदा स्र्ीकृततको सूचना 

पत्र संतया        
   तमतत:- 

श्री........................ 
तबदाको वकतसम अर्तध शरुू हनुे 

तमतत 

कायावलयमा हाशजर हनुे 
तमतत 

 
 

   

 

...................... 
सूचना गने कमवचारीको दस्तखत 

कमवचारी प्रशासन शाखा

कमवचारीको जानकारीको तनतमत्त 
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अनसूुची– 1६ 

(दफा ६७ को उपदफा (१) र 75 को उपदफा (9) सँग सम्बशन्धत) 

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

तबदा र उपचार खचवको वर्र्रण 

कमवचारीको नाम:                            तह र पद:                     सेर्ा/समूह:                संकेत नं.: 

वर्र्
रण

 

भैपरी आउन े
र पर्व तबदा 

घर तबदा तबरामी तबदा प्रसूतत तबदा मतृ्य ुसंस्कार 
तबदा 

अध्ययन 
तबदा 

असाधारण 
तबदा 

उपचार 
खचव 
बापत 
तलएको 

तबदा 
बापत 
तलएको 

कै
वफ

यत
 

जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी जम्मा खचव बाँकी रकम तमतत रकम तमतत 
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अनसूुची- 1७ 

(दफा १०७सँग सम्बशन्धत) 

(भ्रष्टाचार तनर्ारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अशततयार 
दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१क. को उपदफा (१) को 

प्रयोजनको लातग) 
 

सम्पशत्त वर्र्रण फाराम 
सार्वजतनक पद धारण गरेको व्यशक्तको नाम, थर:-    

पद:-    वर्र्रण पेस गरेको तनकाय:-  

कायावलय:-   वर्र्रण 
पेस गरेको आ.र्.:- 

स्थायी ठेगाना:- 

शजल्ला:-  गा.पा./न.पा.:- र्डा नं.:   टोल:-  

हाल बसोबास गरेको ठेगाना:- 

शजल्ला:-   गा.पा./न.पा.:-  र्डा नं.:-  टोल:-  

कमवचारी भए संकेत नम्बर:-    स्थायी लेखा नं.:-  

1. अचल सम्पशत्तको वर्र्रण: 

(क) घर 

क्र. 
सं. 

घरधनीको  
नाम  

घर र घरले चचेको जग्गाको वर्र्रण खररद  
गरेको  
भए  
खररद  
मूल्य 

प्रातप्तको  
स्रोत कै

वफ
यत

 

शज
ल्ल

ा गा.पा./ 
न.पा. 

र्डा 
नं. 

वकत्ता 
 नं. 

िेत्रफल 
(र्गव  
तमटर) 
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(ख) जग्गा: 

क्र. 
सं. 

जग्गा  
धनीको  
नाम 

जग्गाको वर्र्रण खररद  
गरेको 
 भए  
सोको  
मूल्य 

प्रातप्तको  
स्रोत 

कैवफयत 
शजल्ला 

गा.पा./ 
न.पा. 

र्डा 
 नं. 

वकत्ता 
 नं. 

िेत्रफल 

          

2. चल सम्पशत्तको वर्र्रण: 

(क) नगद, सनु, चादँी, वहरा, जर्ाहरात 

क्र.सं. वर्र्रण पररमाण 
प्राप्त 
तमतत 

खररद गरेको 
भए खररद मूल्य 

प्रातप्तको स्रोत कैवफयत 

       

(ख) बैंक, वर्त्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा रहेको खाताको वर्र्रण 

क्र.सं. खातार्ालाको 
नाम 

संस्थाको नाम 
र ठेगाना 

खाता 
नं. 

मौज्दात 
रकम 

प्रातप्तको 
स्रोत 

कैवफयत 

       

(ग) तधतोपत्र, शेयर र्ा ऋण पत्रको वर्र्रण  

क्र. 
सं. 

शेयर धनीको 
नाम,थर 

कम्पनीको 
नाम, ठेगाना 

शेयर/ऋण 
पत्रको 
वकतसम 

शेयर/ऋणपत्रको 
वर्र्रण प्रातप्तको स्रोत कैवफयत 

संतया रकम 
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(घ) ऋण तलए/ददए/ततरेको वर्र्रण 

क्र. 
सं. 

ऋण 
तलने/ददने/ततने 
व्यशक्त/संस्थाको 
नाम, ठेगाना 

ऋण ऋण 
तलए/ददए/
ततरेको 
रकम 

ऋण 
तलए/ददए/
ततरेको तमतत 

कैवफयत 
तलएको ददएको ततरेको 

        
(ङ) सर्ारी साधन (अटोमोबाइलको हकमा मात्र) को वर्र्रण  

क्र. 
सं. 

सर्ार साधनको 
वर्र्रण 

सर्ारीको 
वकतसम र 
नम्बर 

खररद 
मूल्य 

खररद 
तमतत 

प्रातप्तको 
स्रोत 

कैवफयत 

       
3. कृवष तथा पशधुन (घरजग्गा बाहेक) को वर्र्रण  
क्र.सं. वर्र्रण सङ्खतया खररद 

मूल्य 
प्राप्त तमतत प्रातप्तको 

स्रोत 
कैवफयत 

       

4. अन्य सम्पशत्तको वर्र्रण 
क्र.सं. वर्र्रण खररद 

मूल्य 
प्राप्त 
तमतत 

प्रातप्तको स्रोत कैवफयत 

      

मैले जान ेबझुेसम्म मातथ लेशखए बमोशजमको वर्र्रण ठीक छ । फरक पने छैन । 
नाम: 
पद: 
दस्तखत:  
तमतत: 

द्रष्टव्य: अशघल्लो आतथवक र्षवमा पसे गरेको सम्पशत्त वर्र्रणमा थपघट भएको वर्र्रण यसै 
बमोशजमको फाराम भरी पेस गनुव पनेछ। 
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अनसूुची- 1८ 

(दफा 1२7 को उपदफा (२) सँग सम्बशन्धत) 
वर्भागीय सजायको आदेशको तनणवयको ढाचँा 

श्री ....................... 
स्थानीय तह/कायावलयको श्री .........................ले गरेको। 

सजायको आदेशको तनणवय फाराम 

श्री .................... 
स्थानीय तह/कायावलयमा..........पदमा कायवरत श्री.............. (कमवचारी संकेत नं. ......)ले 
...........जाँचबझु गदाव/गराउँदा.............देशखन आएकोले तनज श्री........................... सँग 
स्थानीय सेर्ा(गठन तथा सञ्चालन) ऐन, 207९ को दफा ...... को उपदफा ........ बमोशजम 
..................... ददनको म्याद ददई सफाइ माग गररएकोमा तनजले पेस गरेको सफाइको 
व्यहोरा, सबदु.............................................कारणबाट सन्तोषजनक देशखएन। तसथव 
ऐनको दफा................. को ......... बमोशजमको कसूरमा ऐनको दफा ...... को 
खण्ड......... बमोशजमको सजाय तनजलाई वकन नगने ? सो गनुव नपने कुन ैसबदु प्रमाण र्ा 
कारण केही भए.....................................तभत्र स्पष्टीकरण पेस गनुव भनी ऐनको दफा 
......... बमोशजमको स्पष्टीकरण माग गररएकोमा तनजले........................भनी स्पष्टीकरण 
पेस गरेको देशखयो। यस सम्बन्धमा संकलन भएका कागजात, बशुझएका सबदु प्रमाण र पेस 
भएको स्पष्टीकरण उपर समेत तबचार गदाव .................................सबूद प्रमाणबाट तनज 
श्री .......................... ले ऐनको दफाको................... को उपदफा ................... 
बमोशजमको कसूर गरेको देशखएकोले तनज श्री ............................ उपर ऐनको दफा 
........... खण्ड .............. को सजाय प्रस्तार् गरी सो सजाय गनवको तनतमत्त प्रदेश लोक 
सेर्ा आयोगको ........ कायावलय ........... बाट परामशव प्राप्त भए अनरुूप तनज श्री 
...................... लाई ऐनको दफा .......... को खण्ड ................बमोशजम................. 
सजाय ददन ेतनणवय आदेश गररएको छ। यो आदेशमा शचत्त नबझुमेा ऐनको दफा ...... को 
खण्ड ............. को म्यादतभत्र ............... समि पनुरारे्दन ददन सवकने छ। 

 

दस्तखत: 
तमतत: 
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अनसूुची- १9 
(दफा १५० सँग सम्बशन्धत) 

स्थानीय सेर्ाका कमवचारीको पररचयपत्रको ढाचँा 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टव्यः 
1. कमवचारी पररचयपत्र ९ से.मी. लम्बाई र ५.५ से.मी.चौडाईको हनु ुपनेछ।  
2. कमवचारीको पररचयपत्र सेतो कागजको हनु ुपनेछ।  
3. पररचयपत्रको अगातड पवट्ट सबभन्दा मातथल्लो भागमा १२ ्र्ाइन्टको अिरमा स्थानीय तहको नाम, 

१४ ्र्ाइन्टको अिरमा सम्बशन्धत कायावलयको नाम, १८ ्र्ाइन्टको अिरमा कमवचारीको नाम, 

१६ ्र्ाइन्टको अिरमा दजाव र दजाव भन्दा मतुन नागररकता नं. लेख्न ुपनेछ।  
4. कमवचारी पररचयपत्रको अगातड पवट्ट मातथल्लो भागमा रातो रंगको नेपाल सरकारको के्रष्ट छा्न ुपने 

र दायाँपवट्टको तल्लो भागमा अटो साईजको फोटो टाँस्न ुपनेछ।  
5. कमवचारी पररचयपत्रको पछातडको दायाँ पवट्ट प्रमाशणत गनेको दस्तखत र र्ायाँपवट्ट कमवचारीको दस्तखत 

लेख्न ुपनेछ। 

6. पररचयपत्रको पछातडको तल्लो भागमा १४ ्र्ाइन्टको कमवचारीको नाम, कायावलयको नाम र 
कमवचारीको दजाव अंग्रजेीमा लेख्न ुपनेछ।  

 
 

स्थानीय तहको नाम 
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7. पररचयपत्रको पछातडको बाकँी भागमा १२ ्र्ाइन्टको “यो पररचयपत्र कसैले पाएमा सम्बशन्धत 
कायावलय, शजल्ला प्रशासन कायावलय र्ा प्रहरी कायावलयमा बझुाई ददन ुहोला”भने्न सूचना लेख्न ुपनेछ।  

8. कायावलय प्रमखु र्ा तनजबाट अतधकार प्राप्त कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी काम हेने अतधकृतले 
पररचयपत्र प्रमाशणत गनुव पनेछ।  

9. कमवचारी पररचयपत्र ्लावष्टक(पारदशी)का खोलमा राखी देवे्रतफव को काधँको एक वर्त्तामतुन छातीमा 
पने गरी अन्य व्यशक्तले राम्रोसँग देख्न ेतररकाले लगाउन ुपनेछ।  

10. कमवचारी पररचयपत्र वर्तरण गदाव सम्बशन्धत कायावलय कै खचवमा पवहलो पटक वर्तरण गनुव पने र 
सो हराई र्ा च्याततई अको तलन ुपदाव कमवचारीले आफ्नै खचवमा तलन ुपनेछ। यसरी हराई र्ा 
च्याततई अको पररचयपत्र तलएको वर्र्रण अतभलेखमा जनाई तनजबाट तलइएको रकम राजश्वमा 
दाशखला गनुव पनेछ। तर सरुर्ा, बढुर्ा र्ा कायम मकुायम भएमा सम्बशन्धत कायावलयले नै उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

11. सबै सरकारी तथा अधव सरकारी कायावलयका कमवचारीहरूले कायावलयतभत्र प्ररे्श गदाव र बस्दा 
अतनर्ायव कमवचारी पररचयपत्र लगाएको हनु ुपने र अन्य स्थानमा आर्श्यकता अनसुार प्रयोग गनुव 
पनेछ।  

12. पररचयपत्र प्रयोग गने गराउन ेशजम्मेर्ारी सम्बशन्धत कायावलय प्रमखुको हनुेछ । यसरी पररचयपत्र 
नलगाउने र्ा नतलन ेकमवचारीलाई कायावलयमा प्ररे्श गनव नददने र्ा कमवचारीमा अनशुासन कायम 
गनव कारबाही समेत कायावलय प्रमखुले गनव सक्नेछ।  

13. कुनै कमवचारी सेर्ाबाट हटेमा तनजले आफ्नो पररचयपत्र तरुुन्त आफ्नो कायावलयमा वफताव बझुाउन ु
पनेछ। 

 

 

आज्ञाले, 
अनशुील सापकोटा 

प्रदेश सरकारको तनतमत्त सशचर् 

 

 

  

  

 
 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय, बागमती प्रदेश, हेटौंडामा मदुद्रत। 

मूल्य रू. ७५।- 

 


