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efu – !

शितगंगा नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवाितम सम्बन्धी) ऐन, २०७८
प्रस्तावनााः

नेपािको सं ववधान २०७२ को अनुसूची ८ र्ा उल्िेख भएबर्ोशिर्को स्थानीय तहको एकि अलधकार
सूची, सं ववधानको धारा २२६ को उपधारा २, स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२
िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी शितगंगा नगरपालिकाको नवौँ नगरसभािे शितगंगा नगरपालिकार्ा
कायमरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवाितम सम्बन्धर्ा व्यवस्थापन गनम िरूरी भएकोिे यो ऐन
बनाई िागू गरे कोछ।

पररच्छे द-१
प्रारशम्भक

१. संशिप्त नार् र प्रारम्भाः
(१) यो ऐनको नार् “शितगंगा नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवाितम सम्बन्धी) ऐन २०७८”
रहेकोछ।

(२) यो ऐन नगरसभािे स्वीकृत गरे पछी २०७८ साि श्रावण १ गते दे शख िागू हुनेछ।
२. पररभाषााः ववषय वा प्रसँगिे अको अथम निागेर्ा यस ऐनर्ा,

(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झनु पदमछ।
(ख) “नगरपालिका” भन्नािे शितगंगा नगरपालिकािाई सम्झनु पदमछ।
(ग) “कायामिय” भन्नािे नगरपालिका रहे को कायामियिाई सम्झनु पदमछ।
(घ) “प्रर्ुख” भन्नािे शितगंगा नगरपालिको नगरप्रर्ुखिाई सम्झनु पदमछ।
(ङ) “कर्मचारी” भन्नािे तत्कालिन स्थानीय लनकायको रूपर्ा रहे का स्थानीय लनकायहरुबाट सर्ायोिन
भइ शितगंगा नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीर्ा सर्ायोिन भई आएका स्थायी, िोकसेवा आयोगबाट

लसफाररस भई आएका स्थायी र स्थानीय तहर्ा करार, ज्यािादारीर्ा कायमरत कर्मचारी तथा नेपािको
सं ववधानको धारा ३०२ को उपधारा २ बर्ोशिर् शितगंगा नगरपालिकार्ा सर्ायोिन भईआएका
कर्मचारीिाई सम्झनु पदमछ।

(च) “स्थायी पद” भन्नािे नगरपालिकाको नगरसभाबाट ऐन को दफा ८३ द्वारा स्वीकृत दरबन्दीका
पदिाई सम्झनु पदमछ।
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(छ) “पररवार” भन्नािे प्रचलित ऐनिे तोवकए बर्ोशिर्का पररवारका सदस्यिाई सर्ेत िनाउँछ।
(ि) “भत्ता” भन्नािे नगरपालिकािे सर्य सर्यर्ा तोवकददए बर्ोशिर्को भत्ता सम्झनु पदमछ।
(झ) आलथमक वषम” भन्नािे श्रावण १ गते दे शख िुरू भई आषाढ र्सान्तर्ा सर्ाप्त हुने अवलधिाई
सम्झनु पदमछ ।

(ञ) “कायमपालिका” भन्नािे शितगंगा नगरपालिकाको नगरकायमपालिका िाई सम्झनु पदमछ।
(ट) “नगरसभा” भन्नािे शितगंगा नगरपालिकाको नगरसभािाई सम्झनु पदमछ।
(ठ) “र्न्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार र प्रदे ि सरकारका सम्बशन्धत र्न्राियिाई सम्झनु पदमछ।

(ड) “प्रर्ुख प्रिासकीय अलधकृत ”भन्नािे शितगंगा नगरपालिकाको प्रर्ुख प्रिासकीय अलधकृतिाई
सम्झनु पदमछ।
(ढ) “तोवकएको” वा “तोवकएबर्ोशिर्” भन्नािे नगरपालिकाको कायमपालिकािे यस ऐन बर्ोशिर्
बनाएको लनयर्ाविी, कायमववलध, लनदे शिका एवं सर्य सर्यर्ा कायमपालिकािे लनणमय गरी तोवकएको वा
तोवकए बर्ोशिर् सम्झनु पदमछ ।

३. ऐनको व्याखयााः (१) कुनै अलधकारीिे यस ऐनको कुनै दफा प्रयोग गदाम गरे को व्याखयाबाट कुनै
व्यशि वा कर्मचारीिाई र्काम परे र्ा लनििे नगरकायमपालिका सर्ि लनवेदन ददन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोशिर् पनम आएको लनवेदनको सम्बन्धर्ा नगरकायमपालिकािे गरे को व्याखया
अशन्तर् हुनेछ।

पररच्छे द-२

तह, स्तर र सर्ूह ववभािन
४. नगरपालिकार्ा रहने कर्मचारीको तह, स्तर र सर्ूहाः
(१) नगरपालिकार्ा रहने तह स्तर र सर्ुहहरूको लनधामरण ऐनको दफा ८३ बर्ोशिर् गररने सं गठन
व्यवस्थापन सवेिणका आधारर्ा गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोशिर्को सं रचनाहरू नगरसभािे पाररत गरे पछी िागू हुनेछ।

(३) नगरपालिकािे प्रत्येक पदको कायम वववरण तोक्नेछ र त्यस्तो कायम वववरणर्ा सम्वशन्धत पदको
कार्, कतमव्य, उत्तरदावयत्व तथा अलधकार सर्ेत उल्िेख गररएको हुनेछ।

(४) यो ऐन िागू भएको एक र्वहना लभर प्रत्येक कर्मचारीिाई कायम वववरण उपिब्ध गनुम पनेछ।
५. संगठन संरचना र स्थानीय सेवाको गठनाः नगरपालिका लभर रहने सेवा र सर्ूह लनधामरण ऐनको
दफा ८३ बर्ोशिर् गररने सं गठन व्यवस्थापन सवेिणका आधारर्ा र स्थानीय सेवाको गठन ऐनको
दफा ८६ बर्ोशिर् हुनेछ।

६. स्थायी पद श्रि
ृ ना तथा दरबन्दी खारे िाः (१) नगरपालिकार्ा रहने ववलभन्न तहका दरबन्दीहरूको
श्रृिना तथा खारे िी नगरसभािे सर्य सर्यर्ा गररने सं गठन व्यवस्थापन सवेिण बर्ोशिर् हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्ोशिर् दरबन्दी श्रृिनाका िालग प्रस्ताव पेस गनुम भन्दा अशघ सो पद श्रृिना गनुम
पने कारण, प्रस्ताववत पदिे गनुम पने कार्को वववरण,

र्ौिुदा दरबन्दीिे थप गरे को कायम बोझ

सम्हाल्न सक्ने नसक्ने अवस्था, प्रस्ताववत पदिे सं गठनात्र्क स्वरूपर्ा पाने प्रभाव स्पष्ट गरी दफा
८३ बर्ोशिर् नगरसभार्ा पेस गनुम पनेछ।
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(३) उपदफा (२)

बर्ोशिर् पेस गररने वववरणर्ा थप दरबन्दी श्रृिना गदाम नगरपालिकािाई पने

आलथमक दावयत्व, योगदानर्ा आधाररत सार्ाशिक सुरिा, कर्मचारी सञ्चय कोष सर्ेत स्पष्ट गररएको हुन ु
पनेछ।
(४) दरबन्दी श्रृिना गदाम नगरपालिका अन्तरगत रहने ववभाग, र्हािाखा र िाखाहरू तथा पदको
अनुपात वववरण नगरकायमपालिकािे लनधामरण गरे बर्ोशिर् हुनेछ।

(५) दरबन्दी श्रृिना गदाम सं गठन सं रचनाको पदको अनुपात लर्िाएर र्ार श्रृिना गनुम पनेछ।

(६) दरबन्दी श्रृिनाका िालग प्रत्येक ३ वषमर्ा एक पटक सं गठन व्यवस्थापन सवेिण गररनेछ।
७. करार सेवार्ा लनयुशिाः

(१) दफा ८३ को उपदफा (७) र (८) बर्ोशिर् करारर्ा कर्मचारी लनयुि गररनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्ोशिर् करार सेवार्ा लिई कार् िगाउँदा पाउने सुववधा तथा करार अवलध, गनुम
पने कार्को वववरण र अन्य कुरा यस ऐनर्ा उल्िेख भए बर्ोशिर् हुनेछ।

(३) उपदफा (२) र्ा िुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन करार सेवार्ा कायमरत कर्मचारीहरूको सेवा

सुववधा सम्बन्धर्ा यस ऐनर्ा उल्िे ख भएको अवस्थार्ा यसै ऐन बर्ोशिर् र यस ऐनर्ा उल्िे ख
नभएको अवस्थार्ा प्रचलित श्रर् ऐन र लनयर्ाविी तथा प्रचलित सार्ाशिक सुरिा ऐन र लनयर्ाविी
बर्ोशिर् हुनेछ।

(४) उपदफा (२) र्ा िुनसुकै कुरा िे शखएको भएता पलन यो ऐन िारी हुन ु भन्दा अशघ नगरपालिकार्ा
कायमरत अस्थायी , करार तथा ज्यािादारी कर्मचारीहरूिाई सर्ेत यस ऐनर्ा उल्िेख भएको अवस्थार्ा

यसै ऐन बर्ोशिर् र यस ऐन र्ा उल्िेख नभएको अवस्थार्ा प्रचलित श्रर् ऐन र लनयर्ाविी तथा
प्रचलित सार्ाशिक सूरिा ऐन र लनयर्ाविी बर्ोशिर् खाईपाई आएको से वा सुववधार्ा नघटने गरी
सेवा सुववधा उपिब्ध गनुम पनेछ।तर कायमरत कर्मचारीहरूिे खाईपाई आएको सेवा सुववधा घटाईने
छै न।
पररच्छे द-३
पदपूलतम सम्बशन्ध व्यवस्था
८. स्थायीपद पूलतमाः (१) नगरपालिकार्ा ररि रहे को स्थायी पदपूलतम खुल्िा, आन्तररक प्रलतस्पधामत्र्क र
कायम िर्ताको र्ुल्यांकनको आधारर्ा वढु वा गररनेछ।
(२)

उपदफा (१) र्ा िुनसुकै कुरा िेशखएको भएतापलन यो ऐन िागू हुँदाका बखत सम्र् अववलछन्न

रूपर्ा शितगंगा नगरपालिकार्ा कायमरत, करार तथा ज्यािादारी कर्मचारीहरूको स्थायीत्वको िालग
नगरपालिका

द्वारा

ववषेि

व्यवस्था

गरी

(सं घीय

तथा

प्रदे ि

कानुनसँग

नबाशझने

गरी)

नगरकायमपालिकाबाट कायमलबलध बनाई आवश्यक व्यवस्था गनम सवकनेछ।
(४) नगरपालिकार्ा ररि रहेका पद दुई वषम लभर पूलतम हुन नसकेर्ा सो पद स्वताःखारे ि हुनेछ।तर

उि दरबन्दीर्ा करार तथा ज्यािादारी कर्मचारी कायमरत रहे को अवस्थार्ा सो पद खारे ि हुने छै न।
९.प्रलतित लनधामरणाः (१) प्रदे ि िोकसेवा आयोगिे वढु वा द्वारा पदपुलतम गने प्रयोिनको िालग

प्रलतित

लनधामरण गदाम नगरपालिकार्ा सर्ान तहका िम्र्ा ररि पदसं खयाको आधारर्ा प्रलतित लनधामरण गनुम
पनेछ।
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(२) उपदफा (१)

बर्ोशिर् प्रलतित लनधामरण गदाम िेष बाँकी रहन आउने पदसं खयािाई खुल्िा

प्रलतस्पधामद्वारा पदपूलतम गररनेछ।
१०. ववज्ञापन प्रकाशित गने तररकााः (१) नगरपालिकार्ा ररि रहे को पदहरूर्ा खुल्िा, आन्तरीक
प्रयोगात्र्क तथा वढु वा प्रकृयाद्वारा पदपूलतम गररनेछ।सो प्रयोिनको िालग ऐनर्ा भएको व्यवस्था
बर्ोशिर् प्रदे ि िोकसेवा आयोगिे आयोगको लनयर्ानुसार गनेछ ।
११. कर्मचारीको उर्ेरको लनधामरणाः (१) कर्मचारी वा लनवेदकको उर्ेर लनधामरण गदाम लनि सेवार्ा

प्रवेि गदाम पेस गरे को िैशिक योग्यताको प्रर्ाणपर वा नागररकताको उर्ेर र्ध्ये िुन अशघ आउँछ
त्यसिाई नै आलधकारीक उर्ेर र्ालननेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोशिर्को प्रर्ाणपर नभएर्ा वा त्यस्तो प्रर्ाणपरर्ा उर्ेरको उल्िेख नभएकोर्ा
लनिको नागररकताको प्रर्ाणपर तथा नागररिा प्रर्ाणपरर्ा उल्िेख भएको उर्ेरिाई आलधकाररक
उर्ेर र्ालननेछ।
१२. योग्यताक्रर् तथा लसफाररिाः प्रदे ि िोकसेवा आयोगिे तोकेबर्ोशिर् हुनेछ।

१३. लनरोलगताको प्रर्ाणपर पेस गनुप
म नेाः (१) दफा १५ बर्ोशिर् लसफाररस गररएका व्यशििे स्वीकृत
शचवकत्सकबाट प्रर्ाशणत भएको लनरोलगताको प्रर्ाणपर नगरपालिकार्ा पेस गरे पछी र्ार नगरपालिका
बाट लनयुशि पर प्रदान गररनेछ।

(२) अलधकृत स्तरको हकर्ा नेपाि सरकारबाट र्ान्यता प्राप्त र्ेलडकि बोडमिे प्रदान गररने
लनरोलगताको प्रर्ाणपर पेस गनुप
म नेछ।

(३) लनरोलगताको प्रर्ाणपरको नर्ूना तोकेबर्ोशिर् हुनेछ।हाि िाई लनिार्ती सेवाको नर्ूना बर्ोशिर्
हुनेछ ।

१४. लनयुशि ददने अलधकारीाः (१)

प्रदे ि िोकसेवा आयोगिे लसफाररि गरे को उम्र्ेदवारिाई प्रर्ुख

प्रिासकीय अलधकृतिे लनयुिी ददनेछ।

(२) सेवार्ा पवहिो पटक लनयुशि भई आफ्नो कायमभार सम्हाल्नु अशघ प्रत्येक कर्मचारीिे
तोवकएबर्ोशिर् सपथ ग्रहण गनुम पनेछ ।

(३) नगरसभाद्वारा स्वीकृत दरबन्दीको पदर्ा बाहेक कुनै पलन पदर्ा लनयुशि गनम पाइने छै न।
१५. लनयुशिाः (१) ररि पदर्ा लसफाररि भएको व्यशििाई यस ऐन बर्ोशिर् लनयुशि गने
अलधकारीिे पदको कायमवववरण सवहत लनयुशि पर ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोशिर् लसफाररि भएको व्यशििे लसफाररि भएको सूचना प्रकाशित भएको
लर्लतिे सार्ान्यता ३५ ददन सम्र् पलन ववना सूचना लनयुशिपर लिन नआएर्ा वा लनयुशिपर लिई ववना
सूचना १५ ददन सम्र् नगरपालिकार्ा हाशिर हुन नआएर्ा त्यस्ता उर्ेदवारको नार् योग्यताक्रर्बाट
हटाइएको वा लनयुशि रद्द गररएको सूचना प्रकाशित गररनेछ।
(३) उपदफा (२) बर्ोशिर् योग्यता क्रर्बाट हटाइएको वा लनयुशि रद्द गररएको उम्र्ेदवारको सट्टा
वैकशल्पक सूचीर्ा रहेको उम्र्ेदवारिाई योग्यता क्रर्ानुसार लनयुशि ददइनेछ।
(४) लनयुशिको िालग लसफाररि भएको पद िुनसुकै व्यहोराबाट एक वषमलभर ररि हुन आएर्ा
वैकशल्पक सूचीर्ा रहेका व्यशििाई योग्यता क्रर्ानुसार एक वषम लभर लनयुशि गनम सवकनेछ।
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(५) नगरपालिकार्ा ररि पद तत्कािै पूलतम गनुम पने भएको तर स्थायी पद पूलतम गनम सर्याभाव भएर्ा

वैकशल्पक सूचीर्ा रहेका व्यशििाई योग्यताक्रर्को आधारर्ा प्रदे ि िोकसेवा आयोगको प्रकृया
अनुरूप अस्थायी लनयुशि ददन सवकनेछ।

१६. पररिणकािाः (१) नगरपालिकाको कुनै पलन स्थायी पदर्ा िुरू लनयुशि ददं दा १ वषमको पररिण
काि र्ा राखी लनयुशि ददइनेछ।तर र्वहिा कर्मचारीको हकर्ा भने त्यस्तो परीिणकािको अवलध ६
र्वहनाको र्ार हुनेछ।

(२) पररिणकािर्ा रहेको कर्मचारीको कार् सन्तोष िनक नभएर्ा लनििाई लनयुि गने अलधकारीिे

पररिणकाि सर्ाप्त हुन ु अगावै प्रदे ि िोकसेवा आयोगको प्रकृया पूरा गरी सेवाबाट हटाउन सक्नेछ।

१७. आवश्यक न्यूनतर् िैशिक योग्यतााः आवश्यक न्यू नतर् िैशिक योग्यता प्रदे ि िोकसेवा आयोगिे
तोके बर्ोशिर् हुनेछ।

पररच्छे द-४
वढु वा सम्बन्धी व्यवस्था

१८. वढुवााः (१) नगरपालिकाको सेवा लभरको पदर्ा कायमरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वढु वा
प्रदे ि िोकसेवा आयोग वा अन्य कानुनर्ा तोवकए बर्ोशिर् हुनेछ। तर कर्मचारी सर्ायोिन ऐन
२०७५ अनुसार सर्ायोिन भएका कर्मचारीहरुिे तह तथा स्तर बृविको सुववधा प्राप्त गदाम तह तथा

स्तर बृविको सुववधा नपाई सर्ायोिन र्ार भएका साववक स्थानीय लनकाय (गाववस न.पा र शिववस)
र्ा स्थायी लनयुिी पाई शितगंगा नगरपालिकार्ा सर्ायोिन भएका कर्मचारीहरुिाई एक पटकको
िालग र्ार लनम्न बर्ोशिर् एक तह र्ालथको पदर्ा तह तथा स्तर बृवि गररनेछ ।
(२) सं गठन तथा कर्मचारी दरवन्दी:

स्थानीय तहर्ा सेवा प्रवाहका िालग आवश्यक पने सं गठन

सं रचना तथा कर्मचारी दरवन्दी शितगंगा नगरपालिकाको नगरसभािे स्वीकृत गरे बर्ोशिर् हुनेछ।

(३) उपदफा (२) र्ा िुनसुकै कुरा िे शखएको भएतापलन यस ऐन बर्ोशिर्को स्तर तथा तह बृवि
भएका कर्मचारीहरुको हकर्ा स्वताः दरवन्दी सृिना हुनेछ।

(४) स्तर तथा तह बृविाः उपदफा (६) र्ा तोवकएको र्ापदण्ड पुरा गरे का कर्मचारीिाइ एक पटकका
िालग र्ार स्तर तथा तह बृवि गररनेछ ।
(५) उपदफा (१) बर्ोशिर् स्तर तथा तह बृवि गराउदा लनयुिी‚ िैशिक योग्यता‚ सेवा अवलध र पूव म
सर्ायोिन पर सर्ेतिाई आधार बनाइनेछ।
(६) उपदफा (१) बर्ोशिर्को तह वा स्तर बृिी गदाम दे हायको र्ापदण्डका आधारर्ा गनुम पनेछ ।
हािको तह

र्ापदण्ड

कायर् हुने

स्तर वा तह
सहायक
स्तर

पाँचौ न्यूनतर् िैशिक योग्यता नभएको

तह/ना.सु/
स.ई

पाँच वषम भन्दा बढी सेवा अववध भएको तर
पाँच

वषम

प्रलतयोलगताका

सेवा
िालग

अवलध

भएको

चावहने

न्यू नतर्
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सोही तहर्ा

खुल्िा अलधकृतस्तर
िैशिक

छै ठौं

थप हुने

कवफयत

ग्रेड

२ ग्रेड

दफा

१८

थप

बर्ोशिर् तहबृवि

-

सुववधा प्राप्त गने

तथा
हािको

ग्रेड

थप
तहका

योग्यता भन्दा कशम्तर्ा एकतह र्ुलनको िैशिक
योग्यता हालसि गरे को (अशघ वा पछी)

अन्य

कर्मचारी

नभएको

(७) यो ऐन बर्ोशिर्को तह वा स्तर बृवि पाउने कर्मचारीहरुको िालग ऐन स्वीकृत भएपश्चात िागू
हुने लर्लतबाट नगरकायमपालिकाको कायामियिे सुववधाको िालग सात ददनको सूचना प्रकािन गनुम
पनेछ। सो का आधारर्ा सुववधा र्ागको िागी सम्वशन्धत कर्मचारीिे हािको पदर्ा लनयुि भएको

लनयुिी पर‚ सर्ायोिन पर र आफ्नो िैशिक योग्यताको प्रर्ाण परको फोटोकपी सवहत लनवेदन ददनु
पनेछ। लनवेदन ददएको १५ ददन लभर प्रर्ुख प्रिासकीय अलधकृतिे तह/स्तर बृवि सम्बशन्ध पर

उपिब्ध गराउनु पनेछ।यो ऐन िागू हुने लर्लत दे शख एक र्वहना लभर तह वा स्तरबृवि सम्बशन्ध कायम
सम्पन्न गरर सक्नु पनेछ ।

(८) तह तथा स्तर बृविको िेष्ठता लनधामरण गदाम सं घीय कर्मचारी सर्ायोिन ऐन २०७५ को
आधारर्ा सर्ायोिन भएको तर तह तथा स्तर बृविको सुववधा नपाएकािे सर्ायोिन ऐन बर्ोशिर्
सर्ायोिन पर प्राप्त गरे को लर्लत दे शख िेष्ठता कायर् हुनेछ।

१९. वढुवाको लनलर्त्त िैशिक योग्यतााः कायम िर्ताको र्ूल्याङ्कन द्वारा वढुवा गदाम िुन पदको िालग
वढु वाको लनलर्त्त उम्र्ेदवार हुने हो सो पदका िालग खुल्िा प्रलतयोलगताका िालग चावहने न्यू नतर्
िैशिक योग्यता भन्दा कशम्तर्ा एक तह र्ुलनको िैशिक योग्यता भएको हुन पनेछ।
स्पवष्टकरण

यस दफाको प्रयोिनको िालग वढु वा द्वारा पदपुलतम गनुम पदाम िैशिक योग्यता लनधामरण गदाम अलधकृत
स्तर आठौँ तह वा सो भन्दा र्ालथ स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उशत्तणम गरे को हुनपु ने।अलधकृत स्तर
छै ठौं तहभन्दा र्ालथ स्नातक वा सो सरह उशत्तणम गरे को हुनपु ने।अलधकृत स्तर छै ठौं तहको पदर्ा
वढु वा गदाम कशम्तर्ा प्रर्ाणपर तह वा सो सरह उशत्तणम भएको हुन ु पने, पाँचौ तहर्ा वढु वा गदाम
कशम्तर्ा एस.एि.सी. वा सो सरह उशत्तणम हुन ु पनेछ।

२०.वढुवाको आधाराः (१) प्रदे ि िोक सेवा आयोगिे नगरपालिकाका कर्मचारीिाई वढु वाको िालग
लसफाररि गदाम दे हायको िीषमकर्ा लनििे प्राप्त गरे को अंकिाई योग गरी हुन आएको अंकको आधारर्ा
योग्यता क्रर् लनधामरण गरी वढु वाको लनलर्त्त लसफाररि गनेछाः
(क) कायमसम्पादन र्ूल्याङ्कन वापत -५०
(ख) िेष्ठता वापत-३५
(ग) िैशिक योग्यता वापत-१०
(घ) सेवाकालिन तालिर् वापत (३०ददन भन्दा बढी)- ५
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बर्ोशिर् छु ट्याइएको अंकिाई दे हाय बर्ोिर् ववभािन गररएकोछाः
(क) सुपररवेिकिे ददन सक्ने अलधकतर् अंक — ३०
(ख) पुनराविोकन कतामिे ददनसक्ने अलधकतर् अंक — २०
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख)

बर्ोशिर् छु ट्याइएको अंकिाई िेष्ठता वापत प्रलत वषम ३ अंकको

दरिे हाि वहाि रहेको तहर्ा कार् गरे को अनुभवको अंक प्रदान गररनेछ।यसरी अंक प्रदान गदाम
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एक वषम भन्दा कर् अवलधको िालग दार्ासावहको वहसाबिे अंक प्रदान गररनेछ।असाधारण तथा
वेतिबी ववदार्ा बसेको अवलधको अंक प्रदान गररने छै न।
(४) िैशिक योग्यता वापत अंक प्रदे ि िोकसेवा आयोगिे लनधामरण गरे बर्ोशिर् हुनेछ।
२१. वढुवा सम्बशन्ध अन्य सम्र्पूण म व्यवस्थााः प्रदे ि िोकसेवा आयोगिे तोकेबर्ोशिर् हुनेछ।
पररच्छे द-५
ववदा
२२. ववदाको वकलसर्ाः नगरपालिकाका कर्मचारीहरूिे दे हायका ववदाहरू तोवकएबर्ोशिर् पाउने छनाः
(क) सावमिलनक ववदााः नेपाि अलधराज्य भरीका सरकारी कायामिय ववदा हुने भनी नेपाि सरकार, प्रदे ि
सरकार तथा नगरपालिकािे तोकेको ववदाको ददन नगरपालिकाको कायामिय बन्द हुनेछ र कर्मचारीिे
ववदा पाउने छन्।

(ख) भैपरी आउने ववदााः (१) कर्मचारीिे प्रत्येक र्वहनाको आधा ददनको दरिे प्रत्येक वषम ६ ददन
भैपरी आउने ववदा पाउने छन्।
(२) भैपरी आउने ववदा सञ्चय गरी अको वषमर्ा लिन पाइने छै न।
(३) भैपरी आउने ववदा आधा ददनका वहसाबिे पलन लिन सवकनेछ।
(४) भैपरी आउने ववदार्ा बसेको कर्मचारीिे पूरा तिब भत्ता पाउनेछ।
(५) भैपरी आउने ववदा साधारतया १ पटकर्ा ३ ददनर्ा नवढाई लिन पाउनेछ।
(ग) पवम ववदााः
(१) कर्मचारीिे प्रत्येक वषम ६ ददन पवम ववदा पाउनेछ।
(२) पवम ववदा अको वषमको िालग सं शचत हुने छै न।

(३) यो ववदार्ा वस्ने कर्मचारीिे पूरात िब भत्ता पाउनेछन।
(घ) घरववदााः (१) कर्मचारीिे कार् गरे को अवलधको १२ ददनको १ ददनका दरिे घर ववदा
पाउनेछ।
(२) अध्ययन ववदा र असाधारण ववदार्ा बसेको कर्मचारीिे घर ववदा पाउने छै न।
(ङ) सट्टा ववदााः (१) शितगंगा नगरपालिकाका सञ्चार, फोहर्ैिा, नगरप्रहरी,

बारूणयन्र र अन्य

अत्यावश्यकीय कार्को िालग सावमिलनक ववदाको ददनर्ा खटाईएका कर्मचारीिाई नगरपालिकािे सट्टा
ववदा ददन सक्नेछ।
(२) ववदाको ददन सर्ेत अत्यावश्यक कार् गरे को र सट्टा ववदा नलिने कर्मचारीहरूिाई उि कार्
गरे को ददनको खाईपाइ आएको तिबको आधारर्ा अलतररि भत्ता उपिब्ध गराइनेछ।
(३) अत्यावस्यवकय कार्का कर्मचारीिे हड्ताि, तािाबन्दी गनम पाइने छै न।
स््पवष्टकरणाः
घरववदा, पवम ववदा र भै परर आउने ववदा को प्रयोिनको िालग कार् गरे को अवलध भन्नािे भै परी आउने
ववदा, सट्टा ववदा, ववरार्ी ववदा, प्रसुती ववदा, वक्रया ववदा र सावमिलनक ववदाको ददनिाई सर्ेत
िनाउनेछ।
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(४) घर ववदा बढीर्ा १८० ददन सम्र् सं शचत गरी राख्न सवकनेछ।

(५) कुनै कर्मचारी िुनसुकै व्यहोरािे नगरपालिकाको सेवाबाट अवकाि भएता पलन लनिको सं शचत रहे

िती घर ववदा वापत लनििे त्यसरी अवकाि पाउँदाको अवस्थार्ा खाईपाइ आएको तिबको वहसाबिे
हुन आउने िती रकर् एक र्ुष्ट पाउनेछ।

(६) घर ववदार्ा बस्ने कर्मचारीिे लनि सँग सम्पकम राख्न सवकने गरी आफ्नो ठे गानाको िानकारी ददनु
पनेछ।
घर ववदार्ा बस्ने कर्मचारीिाई नगरपालिकाको कार्र्ा आवश्यक भएर्ा िुनसुकै बखत कार्र्ा
बोिाउन सक्नेछ।
स्पवष्टकरणाः
यस उपदफा बर्ोशिर् सं शचत घरववदा वापत पाउने तिबको गणना गने प्रयोिनको िालग तीस ददनको
एक र्वहना र्ालननेछ।यो ववदा नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीर्ा कायमरत प्रत्येक कर्मचारीिे
पाउनेछ।
(च) ववरार्ी ववदााः (१) कर्मचारीिे प्रत्येक र्वहना एक ददनका दरिे एक वषमर्ा बाह्र ददन ववरार्ी

ववदा पाउनेछ । कुनै कर्मचारी अिि ववरार्ी भई सं शचत ववरार्ी ववदािे नपुग्ने भएर्ा लनििाई
बढीर्ा बाह्र ददन सम्र्को पेश्की ववरार्ी ववदा ददन सवकनेछ तर अध्ययन ववदा र असाधारण ववदा
लिई बसेको अवलधको भने ववरार्ी ववदा पाउने छै न।

(२) सात ददन वा सो भन्दा बढी अवलधको ववरार्ी ववदा र्ाग गने कर्मचारीिे स्वीकृत शचवकत्सकको
प्रर्ाणपर पेस गनुम पनेछ।त्यस्तो प्रर्ाणपर पेस गनम साधारणतया सम्भव नहुने कुरा ववदा स्वीकृत गने

अलधकारीिाई िागेर्ा त्यस्तो प्रर्ाणपर पेस नगरे ता पलन लनििे सो व्यहोरा िनाई ववरार्ी ववदा
स्वीकृत गनम सक्नेछ।

(३) कुनै कर्मचारी िुन सुकै व्यहोरािे नगरपालिकाको सेवा बाट अिग भएता पलन लनिको सं शचत

रहेिती लबरार्ी ववदा वापत लनििे त्यसरी अवकास पाउँदाको अवस्थार्ा खाईपाई आएको तिबको
वहसाबिे हुन आउनेिती रकर् एकर्ुष्ट पाउनेछ।लनिको र्ृत्यु भएर्ा सो रकर् लनििे इच्छाएको
व्यशििाई र इच्छाएको व्यशि पलन नभएर्ा इच्छाएको व्यशिको नशिक को हकवािािाई ददइनेछ।

(४) कुनै कर्मचारीिाई कुनै ठू िो वा कडा रोग िालग लनिको सं शचत ववरार्ी ववदा र घर ववदा बाँकी

नभएर्ा स्वीकृत शचवकत्सकको लसफाररिर्ा बढीर्ा ६० ददन सम्र् थप ववरार्ी ववदा पेश्कीका रूपर्ा
ददन सवकनेछ।यस्तो ववदा ववरार्ी ववदा लिने कर्मचारीको पलछ पाक्ने घर ववदा र ववरार्ी ववदा बाट
कट्टा गररनेछ।
(५) ववरार्ी ववदार्ा बस्ने कर्मचारीिे पूरा तिब भत्ता पाउनेछन।
स््पवष्टकरणाः
यस उपदफा बर्ोशिर् सं शचत ववरार्ी ववदाको गणना गने प्रयोिनको िालग तीस ददनको एक र्वहना
र्ालननेछ।यो ववदा नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीर्ा कायमरत प्रत्येक कर्मचारीिे पाउने छन।

(छ) वकरीया ववदााः (१) कुनै कर्मचारी आफै वक्रया बस्नु परे र्ा कुि धर्म हेरी बढीर्ा १५ (पन्र)

ददन सम्र् वक्रया ववदा लिन पाउनेछन।वक्रया ववदा वस्ने कर्मचारीिे पूरा तिब पाउनेछन।र्वहिा
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कर्मचारीको हकर्ा लनिको पलत वकररया बस्नु परे र्ा लनििाई पलन त्यशत्तनै ददन वकररया ववदा
ददइनेछ।
(२) वकररया ववदार्ा बसेका कर्मचारीिे पूरा तिब भत्ता पाउनेछन।

(ि) प्रसूलत ववदााः (१) कुनै र्वहिा कर्मचारी सुत्केरी हुने भएर्ा सुत्केरीको अशघ पछी गरी ९८
ददनको प्रसुलत ववदा पाउनेछ।तर प्रसूती ववदा सेवा अवलध भरर्ा २ पटक भन्दा बढी ददइने
छै न।प्रसुती ववदा बस्ने कर्मचारीिे पूरा तिब पाउनेछन।कुनै पुरूष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी भएर्ा

पुरूष कर्मचारीिे पलन १५ ददन सुत्केरी स्याहार ववदा पाउनेछन।प्रसुती ववदा बस्ने कर्मचारीिे पूरा
तिब पाउनेछन।
स््पवष्टकरणाः

यो ववदा नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीर्ा कायमरत प्रत्येक कर्मचारीिे पाउनेछ।
(झ) अध्ययन ववदााः (१) नगरपालिकािे र्नोनयन गरे को ववषयर्ा वा खुल्िा प्रलतयोलगतार्ा छालनएता
पलन नगरपालिकािाई उपयोलग भलन ठहराएको ववषयर्ा अध्ययन गनम िाने कर्मचारीिे अध्ययन ववदा
पाउन सक्नेछन।
(२) अध्ययन ववदा सम्पूणम नोकरी अवलधर्ा तीन वषम सम्र् ददन सवकनेछ।

(३) नगरपालिकािे आवश्यक र उपयुि सम्झेर्ा कायमपालिकाको स्वीकृती लिई थप २ (दुई) वषम
सम्र् थप गनम सक्नेछ।
(४) तीन वषमको स्थायी सेवा अवलध पूरा नगरी अध्ययन ववदा ददइने छै न।

(५) सेवा कवुलियताः अध्ययन, तालिर् वा प्रशििण ववदा र्ा बस्ने कर्मचारीिे ५ वषमको अवलधसम्र्
नगरपालिकाको सेवा गनुम पनेछ।सो बर्ोशिर् से वा नगरे र्ा लनििे पाउने तिब वफताम गने सेवा
कबुलियत गराइनेछ।

(ञ) नगरकायमपालिकािे कर्मचारीहरूको असाधारण ववदा स्वीकृत तथा रे कडम राख्न िगाउनु पनेछ।
२३. ववदार्ा बस्दाको अवस्थार्ा पाउने तिब भत्तााः भैपरीआउने ववदा, घर ववदा, ववरार्ी ववदा, वक्रया
ववदा, प्रसुलत ववदा र तिबी अध्ययन ववदार्ा बस्ने कर्मचारीिे पूरा तिब पाउनेछ।

२४. ववदा नलिई गयि हुने कर्मचारी उपर कारवाही गनम सवकनेाः (१) यस ऐन बर्ोशिर् पाउने कुनै
ववदा स्वीकृत गराई कुनै कर्मचारी आफ्नो कायामियबाट गयि हुन ु हुदैन।

(२) उपदफा (१) उिं घन गने कर्मचारीिाई गयि गरी सो वापत तिब भत्ता कट्टा गनम सवकनेछ।
(३) उपदफा (२) र्ा िुनसुकै कुरा

िेशखएको भएतापलन कुनै अपरझट कार् परी ववदा स्वीकृत नहुदै

ववदा बसेपलछ सो गयि भएको अवलधको लनलर्त्त ववदाको लनवेदन पेस गरे कोर्ा र सो स्वीकृत भएर्ा
यो उपदफाको उल्िं घन गरे को र्ालनने छै न।
२५. ववदा सहुलियत र्ालननेाः ववदा अलधकार होईन, सहुलियत र्ार हो।

२६. ववदा स्वीकृलत गने अलधकारीाः दे हायको कर्मचारीको ववदा दे हायको अलधकारीिे स्वीकृलत गनम
सक्नेछाः

(क) प्रर्ुख प्रिासकीय अलधकृतको िालग नगर प्रर्ुख

(ख) िाखा प्रर्ुख िगायत नगरपालिकाका कर्मचारीको िालग प्रर्ुख प्रिासकीय अलधकृत
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(ग) वडा सशचवका िालग वडा अध्यि (सो को िानकारी नगरपालिका कायामियिाइ गराउनु पने)
(घ) वडाका अन्य कर्मचारीका िालग वडा सशचव (सो को िानकारी नगरपालिका कायामियिाइ गराउनु
पने)

(ङ) अध्ययन र असाधारण ववदा नगरकायमपालिकाको स्वीकृती लिइ ददन सवकनेछ।

२७. ववदा र्ाग गने कायमववलधाः (१) यस ऐन बर्ोशिर्को कुनै ववदा र्ाग गने कर्मचारीिे ववदा
बस्नु परे को कारण र ववदाको अवलध खोिी आफ्नो कायामिय रहे को इिाका छोडी अन्यर िानु
पने भएर्ा सो सर्ेत खुिाइ लनवेदन पेस गनुम पनेछ।

(२) उपदफा (१) र्ा िुनसुकै कुरा िे शखएको भएता पलन भै परी आउने ववदाको हकर्ा भने ववदा
स्वीकृत गने अलधकारीिे र्ौशखक अनुरोधको आधारर्ा पलन त्यस्तो ववदाको स्वीकृती ददन सक्नेछ।

(३)अध्ययन ववदाको िालग दरखास्त ददं दा अध्ययन गनम खोिेको ववषय अध्ययन गनम िाने
ु , शििण सं स्था र सम्बशन्धत अन्य कुनै कुरा भए सो सबै खुिाउनु पनेछ।
र्ुिक
(४) दे हायका कुरार्ा ववदा ददने अलधकारीिाई

शचत्त बुझेर्ा ववदा र्ाग गरे को

बसेको ववदा सर्थमन गने गरी लनिको ववदा स्वीकृत गनम सक्नेछ।

लर्लत भन्दा अगाडी

दे शख

(क) पूव म स्वीकृलत लिन सम्भव नहुने अवस्थार्ा परे को भएर्ा,

(ख) पूव म स्वीकृलत लिनको लनलर्त्त यथा सक्य प्रयत्न गदाम पलन पूव म स्वीकृलत लिन नसकेको
भएर्ा।

ँ ै हाशिर हुन सवकनेाः (१) कुनै कर्मचारीिे स्वीकृत गराएको ववदा स्वीकृत
२८. ववदा भ ुत्तानी न हुद

ु ानी नहुदै कायामियर्ा हाशिर हुन चाहे र्ा लनििाई हाशिर गराई कार् िगाउनु
भएको अवलध भि
पदमछ।

ु ान नहुदै कार्र्ा वफताम बोिाउनु पने
(२) घर ववदा लिई बसेको कर्मचारीिाई लनिको ववदा भि
वविेष अवस्था परे र्ा ववदा स्वीकृत गने अलधकारीिे
बोिाउन सक्नेछ र त्यसरी

वफताम

बोिाइएको

ु ानी नहुँदै िुनसुकै बखत पलन वफताम
त्यस्तो ववदा भि

खण्डर्ा

कार्र्ा

हाशिर

हुन

आउनु सम्बशन्धत

कर्मचारीको कतमव्य हुनेछ।
२९. ववदाको अलभिेखाः सबै कर्मचारीको ववदाको अलभिेख राख्ने शिम्र्ेवारी नगरपालिकाको सम्बशन्धत
िाखाको हुनेछ। प्रत्येक कर्मचारीको घरववदा १८० ददन सम्र् र ववरार्ी ववदा खचम नभए िती
ु ानी पाउनेछ।
सं शचत हुनेछ उि सं शचत भएको ववदाको रकर् कर्मचारी सेवा बाट अिग हुँदा भि

३०. कायम सर्याः (१) नगरपालिकाको कायामियको कायामिय सर्य कायमपालिकािे तोके बर्ोशिर्
हुनेछ।नतोके सम्र् नेपाि सरकारिे तोके बर्ोशिर् हुनेछ ।
पररच्छे द-६
कर्मचारीको पदालधकार
३१. कर्मचारीको

पदालधकाराः (१) नगरपालिकाको तोवकएको स्थायी

व्यशििाई स्थायी लनयुशि गररने छै न।

पदर्ा

(२) कुनै पलन व्यशििाई एक भन्दा बढी पदर्ा स्थायी लनयुशि गररने छै न।
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एक िना भन्दा बढी

(३) कुनै पलन कर्मचारीको पदालधकार रहे को स्थायी पदर्ा अको व्यशि िाई स्थायी लनयुशि
गररने छै न।

३२. पदालधकाराः यो ऐनर्ा अन्यर िुन सुकै कुरा िे शखएको भएता पलन कुनै पदर्ा स्थायी लनयुशि
गररएका कर्मचारीिे त्यस पदको पदालधकार राखदछ र त्यस अशघ कुनै पदर्ा लनिको पदालधकार
रहेको भए सो सर्ाप्त हुनेछ।

३३. पदालधकार कायर् रहनेाः यस ऐन बर्ोशिर् कुनै पलन कर्मचारीको पदालधकार स्थगन वा
खारे ि नभए सम्र् लनम्न लिशखत अवस्थार्ा लनििे पद र्ालथको पदालधकार कायर् रहनेछाः
(क) त्यस पदर्ा कार्काि गरी रहदा सम्र्,
(ख) अको पदर्ा सरूवा भई कायमभार सम्हाल्न पाउने म्याद सम्र्,
(ग) ववदार्ा बसेको बखत,
(घ) लनिम्बनर्ा रहेको बखत,

(ङ) नगरपालिकािे काि खटाएको बखत वा अन्य कुनै पदर्ा कायर् र्ुकायर् भई कार् गरे को
बखत।
३४. पदालधकार

स्थगन

वा खारे िाः (१) नगरपालिकाको

स्वीकृत

दरबन्दीर्ा

रहे का

कर्मचारी

अस्थायी रूपर्ा कुनै अन्य पदर्ा सरूवा भएर्ा लनिको साववकको पदालधकार स्थगन हुनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्ोशिर् स्थगन भएको पदर्ा अन्य कुनै व्यशििाई पदालधकार भएको व्यशि
फकी हाशिर नभए सम्र्को िालग वविेष पद श्रृिना गरी लनयुशि गनम सवकनेछ।
(३) कुनै
बखामस्त

कर्मचारी कुनै कारण वस नगरपालिकाको सेवाबाट

भएर्ा

वा

पद

सवहतको

दरबन्दी

खारे ि

अवकाि

गररएर्ा

भएर्ा

त्यस्ता

वा

हटाइएर्ा

कर्मचारीको

वा

पदालधकार

स्वताःखारे ि हुनेछ। तर नगरपालिकार्ा कायमरत अस्थायी करार तथा ज्यािादारीको पेसागत सूरिार्ा
असर पने गरी कूनै पलन दरबन्दी खारे ि गररने छै न।

३५. लनलर्त्त भई कार् गनेाः ववभागीय प्रर्ुख र िाखा प्रर्ुख कुनै कारणिे थोरै अवलधको िालग
अनुपशस्थत भएर्ा िेष्ठतर् कर्मचारीिे लनलर्त्त भई कार् गनेछ।
पररच्छे द- ७
कर्मचारीको सेवाको सुरिा

३६. सेवाको सुरिााः (१) दे हायका कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै पलन कर्मचारीहरूिाई सफाईको सवुत
ददने, र्नालसव र्ावफकको र्ौका नददई नगरपालिकाको

सेवा बाट हटाईने वा बखामस्त गररने छै न।

(क) नैलतक पतन दे शखने फौिदारी अलभयोग्र्ा अदाितबाट कसुरदार ठहररएको।
(ख) अस्थायी, करार, ज्यािादारी, पदर्ा बहाि रहे कोर्ा सो म्याद सवकई उि दरबन्दी खारे ि
भएको।

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

(घ) यस ऐनर्ा अन्यर िुनसुकै कुरा िे शखएको भएता पलन नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीको पदर्ा
कायमरत अस्थायी, करार तथा ज्यािादारी कर्मचारीको पेसागत सुरिा सुलनशश्चत गररनेछ।
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३७. कर्मचारीको बचाउाः (१) नगरपालिकाको कर्मचारीिे आफ्नो ओहदाको कतमव्य पािन सम्झी
गरे को कुनै कार्को सम्बन्धर्ा यस ऐन बर्ोशिर्को रीत नपुयामई र्ुद्दा चल्न सक्ने छै न।

(२) उपदफा (१) बर्ोशिर् कुनै कर्मचारी उपर र्ुद्दा चिाउनको िालग फौिदारी अलभयोगको हकर्ा
नगरप्रर्ुखिाई िानकारी ददएको हुन ु पनेछ र दे वानी र्ुद्दाको हकर्ा दे हाय बर्ोशिर् हुन ु पनेछ।

(क) र्ुद्दा चिाउनु पने कारण तथा वादीको र लनिको वारे स भएर्ा त्यस्तो वारे सको नार् र ठे गाना
खोिी लिशखत सूचना प्रर्ुख प्रिासकीय अलधकृतिाई र सम्बशन्धत कर्मचारीिाई बुझाएको वा हुिाक द्वारा

रशिष्ट्ररी गरी पठाएको र त्यसको १(एक) प्रलत नक्कि नगरपालिकाको नगर सभार्ा पेस भएको २ (दुई)
र्वहना नाघेको ।
(ख) र्ुद्दा चिाउने कारण भएको ८ (आठ) र्वहना लभर र्ुद्दा दायर गरी सकेको।

(३) नगरपालिकाका कुनै कर्मचारी बहाि छदा आफ्नो ओहदाको कतमव्य पािनको लसिलसिार्ा गरे को
कार्को सम्बन्धर्ा बहाि टुटी सके पलछ पलन नगरपालिकाको पूव म स्वीकृत नलिई लनि उपर दे वानी
र्ुद्दा चल्न सक्ने छै न।

(४) उपदफा (३) बर्ोशिर् र्ुद्दा चिाउन

नगरपालिकाको नगरसभािे

स्वीकृती

ददएर्ा

लनिको

प्रलतरिा नगरपालिकािे नै गनेछ।

३८. सेवा सतमको सुरिााः नगरपालिकाका कर्मचारीिाई लनिको लनयुशि हुँदा तत्काि िागू रहे को
तिब भत्ता उपदान, लनवृशत्त भरण, अन्य सुववधा सम्बशन्ध सेवाका सतमहरू र्ालन िको स्वीकृत वेगर

लनििाई प्रलतकूि असरपने गरी पररवतमन गररने छै न र पलछ हुने सं िोधनिे त्यस्तो सं िोधन हुन ु अगावै बहाि
रहेको कुनै कर्मचारीिाई उपयुि सेवाका सतमहरूर्ा कुनै प्रकारिे प्रलतकूि असर पने भएर्ा त्यस्तो सं िोलधत
व्यवस्था बर्ोशिर् गनम र्न्िुर गरे को लिशखत स्वीकृत नभई त्यस्तो व्यवस्था लनिको हकर्ा िागू
हुने छै न।

पररच्छे द-८
तिब भत्ता तथा अन्य सुववधा

३९. तिब स्केिाः

नगरपालिकाका

कर्मचारीिे

पाउने

तिब स्केि नेपाि सरकारको सर्ानतहका

लनिार्ती कर्मचारीिे पाउने तिब भन्दा कर् हुने छै न। नगरपालिकाका कर्मचारीहरूिाई प्रोत्साहन स्वरूप
सर्य सर्यर्ा नगर सभािे अन्य सुववधा तथा भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ।
४०. कार्

गरे को

लर्लत

दे शख

तिब

भत्ता

पाउनेाः (१) नगरपालिकाका

प्रत्येक कर्मचारीिे

नगरपालिकार्ा हाशिर भई कार् गरे को लर्लत दे शख तिब भत्ता पाउनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोशिर्

नगरपालिकाका कर्मचारीिे

सरकारिे सर्य सर्यर्ा बृिी गरे को सर्ेत पाउने छन।
(३) कुनै

कर्मचारीिे

पाउने तिब स्केि तथा भत्ता सं घीय/प्रदे ि

नगरपालिकार्ा कार्गरी पकाएको तिब भत्ता

लनि

िुनसुकै

व्यहोराबाट

सेवाबाट र्ुि भए पलन पाउनेछ। तर, नगरपालिकािे लनि सँग कुनै रकर् असूि उपर गनुम पने
भएर्ा

लनििे

पाउने तिब भत्ताको

रकर्बाट

वा

सवकनेछ।

अरू

श्रोतबाट सो बाँकी रकर् असूि उपर गनम

ु ानी भएपलछ ददइनेछ।
(४) सार्ान्यत प्रत्येक र्वहनाको तिब भत्ता सो र्वहना भि
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४१. वावषमक तिब वृवि (ग्रेड) (१) नयाँ लनयुशि हुने स्थायी कर्मचारीिे कायामियर्ा हाशिर भई

कार् गरे को र वढु वा हुने कर्मचारीिे वढु वाको अशन्तर् नार्ाविी प्रकाशित भएको लर्लतिे एक वषमको
सेवा अवलध
पाउनेछ।

पूरा गरी सके

पछी नेपाि सरकारिे

तोके

बर्ोशिर् तिब वृवि १ (एक) ग्रेड

(२) कुनै कर्मचारीको तिब वृवि रोक्का भएर्ा सो रोक्का भएको अवलध सर्ाप्त भए पलछ त्यसरी
तिब वृवि रोक्का भएको अवलध कटाई बाँकी अवलधको वहसाब गरी तिब वृवि (ग्रेड) प्रदान
गररनेछ।
(३) उपचार खचमाः (क) नगरपालिकाको कर्मचारीहरूिे

सेवा अवलधभरर्ा

अलधकृत

तह

सेवा

अवलधर्ा १२ र्वहनाको खाईपाई आएको तिबिे उपचार खचम पाउने।
(ख) सहायक पाचौ भए १८ र्वहनाको खाईपाई आएको तिबिे उ पचार खचम पाउने।
(ग) सहायक चौथो तह दे शख श्रे णी

लबवहन सक्र्का कर्मचारीहरूिे २१ र्वहनाको

खाईपाई आएको

तिबिे उपचार खचम पाउने।
(घ) लनवृलतभरण तथा उपदान पाउने गरी

सेवाबाट अिग भएको कर्मचारीिे उपचार खचम वापत

लिन

वषम

बाँकी रकर्र्ा २० वषम सम्र्

२५

सम्र् वा

सो

भन्दा

बढी

सेवा

अवलध

भएको

कर्मचारीिे क्रर्स १०, १५ र २० प्रलतित थप गरी हुन आउने रकर् एक र्ुष्ट लिन पाउनेछन।

ँ ा पाउने तिबाः (१) वढु वा हुँदा कर्मचारीिे वढु वा भएको पदको िुरू तिब स्केि
४२. वढुवा हुद
बर्ोशिर्को तिब पाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्ोशिर् तिब प्रदान गदाम हािको पदर्ा पाउने तिब स्केि भन्दा साववकको पदर्ा
खाइपाई आएको तिब बढी भएर्ा यसरी बढी भएको रकर् वापत लनििाई ग्रेड थप गररनेछ।
४३. प्रोत्साही पुरस्काराः (१) नगरपालिका उत्कृष्ट कार् गने

कर्मचारीिाई

नगर कायमपालिकािे

प्रोत्साहीत पुरस्कार प्रदान गनम सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोशिर् प्रदान गररने प्रोत्साहीत पुरस्कार दे हाय बर्ोशिर् हुन सक्नेछाः
(क) बढीर्ा ३ (लतन) ग्रेड सम्र् थप,
(ख) बढीर्ा ३ (तीन) र्वहना सम्र्को खाईपाई आएको तिब बराबरको नगद पुरस्कार।
(ग) दुवै

(३) उपदफा (१) बर्ोशिर् कुनै कर्मचारीिाई प्रोत्साहीत पुरस्कार प्रदान गदाम दे हायको आधारर्ा
र्ूल्याङ्कन गरी प्रदान गररने छाः
(क) उि कर्मचारीिे ववगत ३ वषमको अवलधर्ा िगातार कायम सम्पादन र्ूल्याङ्कनर्ा अलत उत्तर् अंक प्राप्त
गरे को हुन ु पने।

(ख) ववगत ३ वषमको अवलधर्ा उि कर्मचारीिे प्रोत्साहीत पुरस्कार प्राप्त नगरे को हुन ु पने।
(ग) नगरपालिकाको गौरव र प्रलतष्ठा बढाउन वविेष योगदान पुयामउने कायम गरे को हुनपु ने।

(४) प्रोत्साही त पुरस्कारको िालग सार्ान्यतया वषमको एक पटक र्ार कारवाही चिाउनु पनेछ।
(५) प्रोत्साही पुरस्कार प्रदान गदाम उि पुरस्कार प्राप्त गने कर्मचारीको लनकटतर् सुपरीवेिण
गने अलधकृत, प्रर्ुख प्रिासकीय अलधकृतको लसफाररसर्ा र्ार प्रर्ुख बाट प्रदान गररनेछ।
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४४.बढी सर्य कार् गरे कोर्ा भत्तााः नगरकायमपालिकािे लनणमय गरी अलतररि सर्य कार् गरे का
कर्मचारीहरूिाई अलतररि भत्ता ददन सक्नेछ।लनयर्ानुसार सलर्ताका बैठकर्ा सहभालग भएर्ा बैठक
भत्ता उपिब्ध गराइनेछ ।
४५. अन्य सुववधा ददनर्ा प्रलतवन्धाः यस ऐनर्ा तोवकएको भन्दा बवढ सुववधा उपिब्ध गराईने
छै न।
४६. सञ्चय कोषाः (१) नगरपालिकाका स्थायी कर्मचारीको र्ालसक तिबको १० प्रलतित रकर् कट्टा
गरी सो रकर्र्ा सत प्रलतित रकर् थप गरी हुन आउने रकर् सञ्चय कोषर्ा िम्र्ा गरीनेछ।
(२) उपदफा (१) बर्ोशिर्को रकर्

सञ्चय

कोष को

खातार्ा

िम्र्ा

बापतको रकर् सर्ेत लनयलर्त रुपर्ा िम्र्ा गररनेछ।
४७.चाड पवम

हुनेछ। त्यसै गरर ववर्ा

खचमाः (१) नगरपालिकार्ा वहाि रहे का सबै कर्मचारीिे आफूिे खाई पाई आएको एक

र्वहनाको तिब चाड पवम खचमको रूपर्ा पाउने छन्। अन्य

प्रोत्साहन भत्ताको हकर्ा नगरकायमपालिकािे

लनणमय गरे बर्ोशिर् हुनेछ।

४८.थप औषलध उपचारको सुववधााः नगरपालिकाको कार्को लसिलसिार्ा चोटपटक िाग्न गै कुनै
कर्मचारीिाई उपचार गनुम पने भएर्ा वा नेपाि लभर उपचार हुन नसक्ने भलन प्रदे ि सरकारबाट गदठत र्ेलडकि
बोडमबाट लसफारीस भै आएर्ा तोवकएको उपचार खचमको अलतररि लनििे ववदे ि गई उपचार गराउँदा

िागेको खचम बराबरको रकर् नगरकायमपालिकािे लनणमय गरे बर्ोशिर् आलथमक सहायता स्वरूप प्रदान गनम
सक्नेछ।

४९. ववर्ााः

नगरपालिकाका

प्रत्येक कर्मचारीको

रू ५०००००।बराबरको दुघट
म ना वीर्ा गराउन

सक्नेछ।
५०. खािा भत्तााः नगरपालिकार्ा कायमरत सबै कर्मचारीहरूिाई नगरपालिकािे तोके बर्ोशिर् खािा
भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।

५१. अवकास कोषाः (१) सं घीय सरकारको कानुन बर्ोशिर् नगरपालिकार्ा एक अवकास कोष
रहनेछ।उि कोषर्ा प्रत्येक वषम कर्मचारीको एक र्वहना बरावरको रकर् नगरपालिकािे िम्र्ा गनुम
पनेछ ।सो कोषर्ा िम्र्ा भएको रकर् अन्यर खचम गनम पाइने छै न ् ।
पररच्छे द- ९
उपदान र लनवृलत भरण
5२. लनवृशत्त भरण वा उपदानाः (१) नगरपालिकार्ा सर्ायोिन भई आएका कर्मचारी तथा िोक सेवा
आयोगबाट लसफाररस भई लनयुिी भएका तथा लसफररस भई आउने कर्मचारीहरुिाई लनयुिी हुँदाको

बखतको कानुन बर्शिर्को लनवृशत्त भरण वा उपदान िुन पाउने हो नीिहरूिाई सोही प्रवक्रया वा
प्रावधान बर्ोशिर् लनवृशत्त भरण वा उपदान सुववधा पाउने छन।
५३. कर्मचारीको सबै सर्य कायामियको अलधनर्ा हुनाःे (१) कर्मचारीको सबै सर्य नगरपालिकाको
अलधनर्ा हुनेछ र िुनसुकै सर्यर्ा पलन लनििाई कार्र्ा िगाउन सवकने छ।
(२) कर्मचारीिे

नगरपालिकािे

तोकेको

सर्यर्ा
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कायामियर्ा हाशिर भई तोवकएको सर्यसम्र्

कायामियर्ा उपशस्थत भई कार् गनुम पने छ। तर तोवकएको सर्य भन्दा बढी सर्य कार्र्ा िगाएर्ा तोवकए
बर्ोशिर् को भत्ता वा खचम ददइनेछ।
५४. बरबुझारथ गनुम पनेाः (१) सरूवा वढु वा वा अवकाि पाउने कर्मचारीिे नगरपालिकािे तोके
बर्ोशिर् वरबुझारथ गनुम पनेछ।

(२) उपदफा (१) बर्ोशिर् बरबुझारथको

कार्

साधारणतया शिन्सी र िेखार्ा कार् गने कर्मचारीिे

एक्काइस ददनर्ा र अरूिे ७ ददनर्ा नबढाई गनुम पनेछ।
5५. सपथ ग्रहण गनुम पनेाः नगरपालिकाको सेवार्ा पवहिो पल्ट लनयुि भई आफ्नो कायमभार सं भाल्नु
अशघ प्रत्येक कर्मचारीिे तोवकए बर्ोशिर् सपथ ग्रहण गनुम पनेछ।
५६. अलधकार प्रत्यायोिनाः यस ऐन बर्ोशिर् नगरसभा, कायमपालिका, प्रर्ुख, उपप्रर्ुख, प्रर्ुख प्रिासकीय

अलधकृत तिगाएत अलधकार प्राप्त व्यशििे आफूिाई प्राप्त सबै वा कुनै अलधकार कुनै उपसलर्लत वा अलधकृत
कर्मचारीिे प्रयोग गनम पाउने गरी प्रत्यायोिन गनम सक्ने छ।

५७. यस ऐन बर्ोशिर् हुनाःे (१) यस ऐनर्ा व्यवस्था गररएका कुरा यसै ऐन बर्ोशिर् हुने छ।

५८. भई सकेको कार् कारवाहीर्ा प्रलतकुि असर नपनेाः यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अशघ गररएका कार्
कारवाही तथा लनयुिीहरूर्ा यस ऐनिे प्रलतकुि असर पुयामएको र्ालनने छै न।

५९. ववभेद गनम नहुनाःे यस ऐन बर्ोशिर् लनयुि कुनै कर्मचारी र्ालथ िाती, धर्म, भाषा, लिङ्घका
आधारर्ा ववभेद गनम तथा पररश्रलर्क तथा सेवा सुववधा उपभोग गनम ववभेद गनम पाईने छै न।

६०. लनयर्ाविी बनाउन सक्नेाः यो ऐन कायामन्वयनका िालग कायमपालिकािे आवस्यक लनयर्ाविी तथा
कायमववलधहरू बनाई िागु गनम सक्ने छ।

६१. वाधा अडकाउ फुकाउनेाः यस ऐनको कायामन्वयनबाट नगरपालिकार्ा कायमरत कर्मचारीहरूको

सेवा सुववधार्ा कुनै प्रकारका कटौती गरीने छै न। ऐन कायामन्वयनका क्रर्र्ा नगरकायमपालिका द्वारा
लनणमय गरी वाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने छ।

६२. संिोधन गनम सवकनेाः यो ऐनर्ा आवश्यक सं िोधन तथा थप घट गने अलधकार नगरसभार्ा
लनवहत हुनेछ।

६३. अन्य ववषयहरुाः यो ऐनर्ा उल्िेख नभएको ववषयहरु लनिार्ती कर्मचारी ऐन तथा लनयर्ाविी
बर्ोशिर् हुने छ । खाइपाइ अएका कुनै पलन सववधा घट्ने छै नन् । सेवा ितम लनयुिी हुदाको कानून
बर्ोशिर् कर्ी हुने छै न ।

६४.खारे िी र बचाउाः यस अशघ नगरपालिकाबाट कर्मचारी सेवा सतम सुववधा सम्बन्धर्ा भए गरे का
सम्पूणम कार् कारवाहीहरू यसै ऐन बर्ोशिर् भए गरे को र्ालनने छ।
सन्दभम सार्ग्रीहरू
सन्दभम सार्ग्रीहरू
१. नेपािको सं ववधान
२. स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४
३. श्रर् ऐन २०७४ र श्रर् लनयर्ाविी २०७५
४.सार्ाशिक सुरिा ऐन २०७४

15

५.तत्कालिन स्थानीय स्वायत्त िासन ऐन २०५५ र लनयर्ाविी २०५६ सं िोधन सर्ेत तथा र्न्राियका
अन्य कानुन पररपर कायमववलध
६.लनिार्ती सेवा लनयर्ाविी २०५०
७.सम्र्ालनत सवोच्च अदाितिे ववलभन्न सर्यर्ा गरे का फैसिाहरू लर्लसिनं.०६९-ws-००६४,०७१-cl००५,०७४-wc-००४,०७४-wc-०५६५,सवोच्च अदाितको लनणमयाः९२१(२०७१), ९०५८(२०७०),
९०५०(२०७०)

cf1fn]
k|]d axfb'/ s]]=;L=
k|d'v k|zf;sLo clws[t

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&*÷)#÷@)

16

