
 

प्रदेश राजपत्र 
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०5) पोखरा, असोज ७ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क 1९ 

भाग १ 
गण्डकी प्रदेश सरकार 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय 

 

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम मशन्त्त्रपररषद् को 
तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट जारी भएको देहाय बमोशजमको अध्यादेश सिवसाधारणको 
जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ । 

 

संित ्२०७९ सालको अध्यादेश नं. ०२ 

 

स्थानीय सेिाको गठन, सञ्चालन र सेिाका शतव सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनव बनेको अध्यादेश 

प्रस्तािनााः नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोशजम गण्डकी प्रदेशतभत्र रहेका स्थानीय 
तहबाट गररने सेिा प्रिाहको लातग आिश्यक कमवचारीको व्यिस्था गनव तथा स्थानीय सेिालाई 
प्रभािकारी, सक्षम, सदुृढ, सेिामूलक र उत्तरदायी बनाउन तत्काल स्थानीय सेिाको गठन, 
सञ्चालन र सेिाका शतव सम्बन्त्धी व्यिस्था गनव िाञ्छनीय भएको  र हाल प्रदेश सभाको 
अतधिेशन चतलरहेको अिस्था नभएकोले, 

       नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम गण्डकी प्रदेश 
मशन्त्त्रपररषद्को तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट यो अध्यादेश जारी भएको छ।  
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पररच्छेद–१ 

प्रारशम्भक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस अध्यादेशको नाम “स्थानीय सेिा (गठन तथा 
सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९” रहेको छ।  

(2) यो अध्यादेश तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस अध्यादेशमा,-  

(क) “अशततयारिाला” भन्नाले दफा १६ को उपदफा (१) बमोशजम 
स्थानीय सेिाको पदमा तनयशुक्त र पदस्थापन गने अतधकारी 
सम्झन ुपछव। 

(ख) "आयोग" भन्नाले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश लोक सेिा आयोग 
सम्झन ुपछव।  

(ग) "कमवचारी" भन्नाले स्थानीय सेिाका स्थायी कमवचारी सम्झन ु
पछव।  

(घ) "कायवपातलका" भन्नाले गाउँ िा नगर कायवपातलका सम्झन ुपछव। 

(ङ) "कायावलय" भन्नाले स्थानीय तहको कायावलय सम्झन ुपछव। 

(च) "कायावलय प्रमखु" भन्नाले स्थानीय तहको कायावलयको प्रमखु 
सम्झन ुपछव। 

(छ) “तलब”  भन्नाले कमवचारीले मातसक रूपमा पाउने तलब र तलब 
िृवि सवहतको रकम सम्झन ुपछव। 

(ज) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोशजम” भन्नाले यस अध्यादेश 
अन्त्तगवत बनेका तनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोशजम सम्झन ु
पछव। 

(झ) “पररिार” भन्नाले कमवचारीसँग बस्ने तथा तनज आफैँ ले पालन 
पोषण गनुवपने पतत, पत्नी, छोरा, छोरी, धमवपतु्र, धमवपतु्री, बाब,ु आमा 
िा सौतेनी आमा सम्झन ुपछव र सो शब्दले परुुष र अवििावहता 
मवहला कमवचारीको हकमा तनजको बाजे, बज्यै तथा वििावहता 
मवहला कमवचारीको हकमा तनजको सासू, ससरुालाई समेत 
जनाउँछ।  

(ञ) “प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत” भन्नाले दफा १११ बमोशजमको 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत सम्झन ुपछव। 

(ट) "प्रदेश" भन्नाले गण्डकी प्रदेश सम्झन ुपछव। 
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(ठ) “प्रदेश वकताबखाना” भन्नाले प्रदेश सेिा तथा स्थानीय सेिाका 
कमवचारीको अतभलेख राख्न े प्रयोजनको लातग प्रदेश सरकारले 
स्थापना गरेको िा तोकेको तनकाय सम्झन ुपछव। 

(ड) “प्रशासकीय अदालत” भन्नाले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ 
बमोशजम गठठत प्रशासकीय अदालत सम्झन ुपछव। 

(ढ) "मन्त्त्रालय" भन्नाले गण्डकी प्रदेशको मतुयमन्त्त्री तथा 
मशन्त्त्रपररषद्को कायावलय सम्झन ुपछव। 

(ण) "समायोजन ऐन" भन्नाले कमवचारी समायोजन ऐन, २०७५ 
सम्झन ुपछव। 

(त) "स्थानीय तह" भन्नाले गण्डकी प्रदेशतभत्रका गाउँपातलका, 
नगरपातलका, उपमहानगरपातलका र महानगरपातलका सम्झन ु
पछव। 

(थ) "स्थानीय सेिा" भन्नाले दफा ४ बमोशजम गठठत स्थानीय सेिा 
सम्झन ुपछव। 

(द) “स्थायी आिासीय अनमुतत” भन्नाले विदेशी मलुकुले कुन ैशतव 
तोकी िा नतोकी सो मलुकुमा स्थायी रूपले बसोबास गनव पाउन े
गरी उपलब्ध गराएको डाइभरतसटी इतमग्रने्त्ट तभसा (डी.भी.), 
परमानेन्त्ट रेशजडेन्त्ट तभसा (पी.आर.) िा ग्रीन काडव सम्झन ुपछव 
र सो शब्दले विदेशमा स्थायी रूपमा बसोबास गनव ठदइएको 
जनुसकैु नामको स्थायी आिासीय अनमुततलाई समेत जनाउँछ। 

(ध) “स्थायी पद” भन्नाले तनिृशत्तभरण िा योगदानमूलक तनिृशत्तभरण 
िा उपदान पाउने र म्याद नतोवकएको स्थानीय सेिाको पद 
सम्झन ुपछव। 

 

पररच्छेद–२ 

स्थानीय सेिाको गठन 

3. कमवचारी प्रशासन सम्बन्त्धी मतुय तनकायाः (१) स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गनव 
स्थानीय सेिाको गठन, सञ्चालन र सेिाका शतव तथा कमवचारीको व्यिस्थापनका 
सम्बन्त्धमा मन्त्त्रालयले मतुय तनकायको रूपमा काम गनेछ। 

(२) यो अध्यादेश र यस अध्यादेश अन्त्तगवत बनेको तनयममा उल्लेख भएको 
विषय बाहेकको कमवचारी प्रशासन सम्बन्त्धी काम मन्त्त्रालयको नीततगत स्िीकृतत 
तलएर मात्र गनुव पनेछ।   
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4. स्थानीय सेिाको गठनाः (१) स्थानीय तहले स्थानीय सेिा अन्त्तगवत देहाय बमोशजमका 
सेिाहरू गठन गनेछ:- 

(क) स्थानीय इशन्त्जतनयररङ सेिा,  
(ख) स्थानीय कृवष सेिा, 
(ग) स्थानीय प्रशासन सेिा,  
(घ) स्थानीय स्िास््य सेिा 

(२) उपदफा (१) बमोशजम गठठत सेिामा तोवकए बमोशजमका समूह तथा 
उपसमूहहरू रहनेछन।् 

(३) उपदफा (१) बमोशजम गठठत सेिाका समूह तथा उपसमूहमा रहने 
पदहरूका लातग चावहने न्त्यूनतम योग्यता तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

(४) यो अध्यादेश प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अशघ स्थानीय सेिाको शशक्षा र विविध 
सेिामा समायोजन भएका कमवचारीलाई उपदफा (१) को खण्ड (ग) को सेिामा 
तोवकए बमोशजमको समूहमा कायम गररनेछ। 

5. स्थानीय सेिामा रहने तहाः (१) स्थानीय सेिामा देहाय बमोशजमका तहहरू रहनेछना्ः–  

अतधकृत तह सहायक तह 

अतधकृत एघारौं तह 

अतधकृत दशौं तह 

अतधकृत निौं तह 

अतधकृत आठौं तह 

अतधकृत सातौं तह 

अतधकृत छैटौं तह 

 

सहायक पाँचौ तह 

सहायक चौथो तह 

सहायक तेस्रो तह 

सहायक दोस्रो तह 

सहायक प्रथम तह 

 

(२) यो अध्यादेश प्रारम्भ हुदँाका बखत शे्रणीविहीन पदमा कायवरत 
कमवचारीलाई तोवकए बमोशजमको तहमा कायम गररनेछ। 

6. सेिाका पदहरूाः (१) स्थानीय सेिाका वितभन्न तहमा विशेषज्ञ पद, प्रावितधक तथा 
प्रशासतनक पदहरू रहनेछन।्  

(२) उपदफा (१) मा लेशखएदेशख बाहेक स्थानीय सेिामा तोवकए बमोशजमका 
पदहरू रहन सक्नेछन।्  

7. कायव वििरणाः (१) कायवपातलकाले स्िीकृत गरेको सङ्गठनको कायव वििरणको 
आधारमा सम्बशन्त्धत  प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले प्रत्येक पदको कायव वििरण 
स्िीकृत गरी लागू गनुव पनेछ।  
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तर, अतधकृतस्तर एघारौं तहको पदको कायववििरण कायवपातलकाले स्िीकृत 
गरे बमोशजम हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कायव वििरणमा त्यस्तो पदको योग्यता, काम, 
कतवव्य, अतधकार र उत्तरदावयत्ि समेत स्पष्ट रूपमा वकटान गरी मूल्याङ्कन गने 
सूचकाङ्क समेत उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम उपलब्ध गराइएको कायव वििरणको आधारमा 
कमवचारीसँग कायवसम्पादन सम्झौता गनव सवकनेछ। 

(४)  प्रत्येक सपुरीिेक्षकले आतथवक िषव शरुु भएको एक मवहनातभत्र आफ्नो 
मातहतमा काम गने सहायक प्रथम र दोस्रो तह बाहेकका अन्त्य कमवचारीलाई उपदफा 
(१) बमोशजमको कायव वििरणको आधारमा त्यस्तो कमवचारीले सम्पादन गनुवपने 
कायवको िावषवक लक्ष्य तनधावरण गरी शजम्मेिारी तोकी काममा लगाउन ुपनेछ। त्यस्तो 
िावषवक लक्ष्य बमोशजम सम्पाठदत काम समेतको आधारमा कमवचारीको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कन गररनेछ। 

(५) कायव वििरण सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ।  

 

पररच्छेद–३ 

स्थानीय सेिामा दरबन्त्दी तसजवना तथा पदपूततव 

8. दरबन्त्दी  तसजवनााः (१) स्थानीय तहमा स्थानीय सेिाको सङ्गठन संरचना िा दरबन्त्दी 
सजृना गनव तथा त्यस्तो सङ्गठन संरचना िा दरबन्त्दीमा पनुरािलोकन िा हेरफेर गनव 
सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको संयोजकत्िमा सतमतत गठन 
गरी सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गनुव पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गदाव देहायको 
आधारमा त्यस्तो सिेक्षण गररने सङ्गठनको दरबन्त्दी सजृना, पनुरािलोकन िा हेरफेर 
गनुवपने देशखएमा सोको कारण र औशचत्य समेत खलुाई सो सतमततले स्िीकृततको 
लातग कायवपातलकामा प्रततिेदन पेश गनुव पनेछ:- 

(क) सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गररने सङ्गठनको कायव प्रकृतत 
र कायवबोझ विश्लषेण, 

(ख) नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा रहन ेदरबन्त्दी 
सङ्खतयाको सम्बन्त्धमा कुन ैआधार िा मापदण्ड तनधावरण गरेको 
भएमा त्यस्तो आधार िा मापदण्ड, 

(ग) नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे आतथवक स्रोत, 
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(घ) दरबन्त्दी सजृना, पनुरािलोकन िा हेरफेर गदाव सजृना हनु ेदावयत्ि 
र उक्त दावयत्ि बहन गनव सक्न े सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको 
आतथवक स्रोतको विश्लषेण। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण गदाव स्थानीय 
तहको सङ्गठनको कायव प्रकृतत र कायवबोझ बमोशजम दरबन्त्दी सजृना गनव अतत 
आिश्यक भएको तर उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोशजम त्यस्तो दरबन्त्दी सजृना 
गनव तमल्ने नदेशखएमा स्थानीय तहको आन्त्तररक स्रोतबाट पाररश्रतमक तथा सेिा 
सवुिधा व्यहोने गरी उपदफा (१) बमोशजम सङ्गठन तथा व्यिस्थापन सिेक्षण प्रततिेदन 
तयार गनुव पनेछ। 

(४) उपदफा (२) बमोशजम पेश गररएको प्रततिेदन तथा दरबन्त्दीको 
आिश्यकता र औशचत्य समेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी कायवपातलकाले सङ्गठन 
संरचना िा दरबन्त्दीको प्रस्ताि स्िीकृत गनव सक्नेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोशजम पेश भएको प्रस्ताि कायवपातलकाद्वारा स्िीकृत 
भएपतछ सम्बशन्त्धत स्थानीय तहले स्िीकृत दरबन्त्दी बमोशजमको पद प्रदेश 
वकताबखानामा दताव गरी सोको जानकारी मन्त्त्रालयलाई ठदन ुपनेछ।   

(६) यस दफा बमोशजम कुनै नयाँ पद तसजवना भएमा उपदफा (५) बमोशजम 
प्रदेश वकताबखानामा पद दताव भएपतछ मात्र त्यस्तो पदमा पदपूततव गनव सवकनेछ। 

(७) यस दफा बमोशजम तसजवना भएको स्थायी पदमा तनयकु्त िा बढुिा भएको 
कमवचारीलाई पलु दरबन्त्दी िा अन्त्य कुनै वकतसमले कुनै तनकायमा पदातधकार राखी 
अन्त्य तनकायमा खटाइएको िा तनयशुक्त गररएको कारणले मात्र त्यस्तो दरबन्त्दी ररक्त 
भएको मानी कुनै पतन व्यहोराले पदपूततव गररने छैन। 

9. दरबन्त्दी कायम गररनेाः (१) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत सङ् घीय लोक सेिा आयोग िा आयोगबाट 
सञ्चातलत खलुा प्रततयोतगतात्मक परीक्षाद्वारा छनौट तथा तसफाररस भई स्थानीय तहको 
छैटौं तहको पदमा तनयशुक्त भईसकेका िा स्थानीय तहको छैटौं तहको पदमा खलुा 
प्रततयोतगतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूततवका लातग विज्ञापन भई प्रवियामा रहेका पदमा 
तसफाररस भई तनयशुक्त हनुे कमवचारीलाई स्थानीय सेिाको सातौं तहको लातग आिश्यक 
न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यता पगेुको भएमा अशततयारिालाले सातौं तह कायम गररठदनेछ। 

(२) सातबकका घरेल ुतथा साना उद्योग विकास सतमतत र दगुवम क्षेत्र विकास 
सतमततमा अतधकृतस्तर ततृीय शे्रणी र अतधकृत ठद्वतीय शे्रणीमा बहाल रही समायोजन 
ऐन अनसुार िमशाः अतधकृत छैटौं र अतधकृत आठौं तहमा समायोजन भएका 
कमवचारीलाई एक पटकका लातग िमशाः अतधकृत सातौं र निौं तहमा 
अशततयारिालाले कायम गररठदनेछ।  
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(३) सातबक स्थानीय तनकायको स्िीकृत दरबन्त्दीमा अतधकृत छैटौं र आठौं 
तहको पदमा स्थायी तनयशुक्त भई स्थानीय तहको सोही तहको पदमा समायोजन 
भएका कमवचारीलाई मातथल्लो तहको लातग  आिश्यक पने न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यता 
पगेुको भएमा अशततयारिालाले एकपटकका लातग स्थानीय सेिाको िमशाः अतधकृत 
सातौं र निौं तह कायम गररठदनेछ। 

(४) सातबक स्थानीय तनकायको स्िीकृत दरबन्त्दीमा सहायक चौथो तहको 
पदमा स्थायी तनयशुक्त भई स्थानीय तहको सोही तहको पदमा समायोजन भएका 
कमवचारीको सेिा अितध यस अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच िषव पूरा भएको 
भए एकपटकका लातग सहायक पाँचौ तहको पदमा अशततयारिालाले कायम गररठदनेछ 
र सो दरबन्त्दी स्ित: कायम हनुेछ। 

(५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) बमोशजम तह कायम गरेको जानकारी 
अशततयारिालाले प्रदेश वकताबखाना, आयोग र मन्त्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (१), (२) र (३) बमोशजम तह कायम गनवको लातग सो 
दरबन्त्दी स्ित: कायम हनुेछ र सातबकको दरबन्त्दी स्ित: खारेज हनुछे। 

(७) उपदफा (५) बमोशजम प्राप्त जानकारीको आधारमा प्रदेश वकताबखानाले 
दरबन्त्दी तमलान तथा अद्याितधक गनुव पनेछ। 

10. स्थानीय सेिाको पदपूततवाः (१) स्थानीय सेिाको पदमा देहाय बमोशजम पदपूततव 
गररनेछाः- 

पद 

 

खलुा 
प्रततयोतगता
द्वारा 

अन्त्तर तह 
प्रततयोतगता
द्वारा बढुिा 

कै
वफ
यत 

ज्येष्ठता र 
कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कन द्वारा 

कायवक्षमताको 
मूल्याङ्कन 

द्वारा 

आन्त्तररक 

प्रततयोतगतात्म
क परीक्षाद्वारा 

 

(क) सहायक 
प्रथम 
तह - 

 
 
 

- - - - 

 

(ख) सहायक 
ठद्वतीय 
तह - 

 
 
 

- - - - 

 



खण्ड ०5) अरर 1९,  प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७9।0६।०७ 

8 
 

(ग) सहायक 
ततृीय 
तह  

100
% 

- 

- - - 

 

(घ) सहायक 
चौथो 
तह ९०% 

 
 
 

- - - १०% 

 

(ङ) सहायक 
पाँचौ 
तह ६०% 

 
 
 

- २०% २०% - 

 

(च) अतधकृत 
सातौं 
तह ६०% 

 
 
 
 

१०% १०% २०% - 

 

(छ) अतधकृत 
निौं तह १०% 

 
 
 
 

10% ३५% ३५% १०% 

 

(ज) अतधकृत 
एघारौं 
तह 

 
 
 

- 

 
 
 

- २०% ८०%  

 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन स्थानीय स्िास््य 
सेिाको पदमा देहाय बमोशजम पदपतूतव गररनेछाः- 

पद 

खलुा 
प्रततयोतगता
द्वारा 

अन्त्तर 
तह 
प्रततयोतग
ता द्वारा 

बढुिा 

कै
वफ
य
त 

 ज्येष्ठता र 
कायव 
सम्पादन 
मूल्याङ्कन 

द्वारा 

कायवक्षमताको 
मूल्याङ्कनद्वारा 

आन्त्तररक 

प्रततयोतगतात्म
क 

परीक्षाद्वारा 
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(क) सहायक 
चौथो 
तह 

१००% 

 

- - - - 

 

(ख) सहायक 
पाँचौ 
तह 

६५% 

 

- १५% २०% 

-  

(ग) अतधकृत 
सातौं 
तह 
(शचवक
त्सक 
बाहेक) 

७0% १०% १०% १०% 

-  

(घ) अतधकृत 
आठौं 
तह 
(शचवक
त्सक) 

 

१००% 
- - - - 

 

(ङ) अतधकृत 
निौं तह  

१0% २०% ३०% ३०% १०% 
 

(च) अतधकृत 
एघारौं 
तह 

- - 20% ८०% - 
 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन देहायको 
अिस्थामा ररक्त पद देहाय बमोशजम पूततव गररनेछाः- 

(क)  ज्येष्ठता र कायवसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनुे बढुिाका लातग 
छुट्याइएको सबै िा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदिार नभई 
पदपूततव हनु नसकेमा त्यस्तो बाँकी पद सोही िषवको 
कायवक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हनु ेबढुिाद्वारा, 

(ख) कायवक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हनु े बढुिाको लातग छुट्याइएको 
सबै िा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदिार नभई पदपूततव हनु 
नसकेमा त्यस्तो बाकँी पद सोही िषवको खलुा प्रततयोतगतात्मक 
परीक्षाद्वारा, 
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(ग) आन्त्तररक प्रततयोतगता िा अन्त्तर तह प्रततयोतगताद्वारा पदपूततव गनव 
छुट्याइएको सबै िा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदिार नभई 
पदपूततव हनु नसकेमा त्यस्तो बाँकी पद सोही िषवको खलुा 
प्रततयोतगताद्वारा,  

(घ) एक तहमतुनको पद नभएको सेिा समूह िा उपसमूहको पदमा 
ररक्त सबै पद खलुा  प्रततयोतगताद्वारा। 

(४) यस दफा बमोशजम पदपूततवको लातग पदसङ्खतया तनधावरण गरी आयोगले 
विज्ञापन प्रकाशन गनेछ। 

(५) सहायक प्रथमदेशख तेस्रो तहसम्मका पद ररक्त भएमा स्िताः खारेज 
हनुेछ। सम्बशन्त्धत कायावलयले यस्ता पद खारेज भएको जानकारी स्थानीय तहले 
वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोशजम खारेज भएको सहायक प्रथमदेशख तेस्रो 
तहसम्मका पदबाट सम्पादन गररने कायव न्त्यूनतम पाररश्रतमक तोकी संस्था िा 
व्यशक्तसँग सेिा करार गरी सम्पादन गराउन सवकनेछ। 

(७) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन विशेष प्रकारको 
क्षमता र विशेष प्रकारको कायवसम्पादन गनुवपने सहायक प्रथमदेशख तेस्रो तहसम्मका 
पद खारेज गररने छैन। त्यसरी पदपूततव गररने पदहरूको सेिा शतव तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 

(८) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन तोवकएको 
न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यता र बढुिाका लातग आिश्यक पने सेिा अितध पूरा गरेका र 
समायोजन ऐन अनसुार स्थानीय तहमा समायोजन भई आएका सहायक कम््यटुर 
अपरेटर, कम््यटुर अपरेटर र कम््यटुर अतधकृत पदमा कायवरत कमवचारी स्थानीय 
प्रशासन सेिाको तोवकए बमोशजमको समूहमा बढुिाका लातग सम्भाव्य उम्मेदिार 
हनुेछन।् 

(९) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन यो अध्यादेश 
प्रारम्भ भएपतछ सातबकको नपेाल विविध सेिा अन्त्तगवतको राजपत्रअनवङ्कत प्रथम शे्रणी 
िा सो सरहको कम््यटुर अपरेटर र राजपत्रअनवङ्कत ठद्वतीय शे्रणी िा सो सरहको 
सहायक कम््यटुर अपरेटर पद ररक्त भएमा त्यस्तो पद स्िताः खारेज हनुेछ। 

(१०) उपदफा (१) र (२) बमोशजमको बढुिाद्वारा पदपूततव गररने पदमा 
स्थानीय सेिामा बहाल रहेका सम्बशन्त्धत सेिा, समूह िा उपसमूहको एक तहमतुन िा 
सो सरहको पदमा दफा ३१ बमोशजमको न्त्यूनतम सेिा अितध र शैशक्षक योग्यता 
पूरा गरेको कमवचारी उम्मेदिार हनु सक्नेछन।् 
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(११) उपदफा (१) र (२) मा उशल्लशखत अन्त्तर तह प्रततयोतगतात्मक 
परीक्षाद्वारा पदपूततव हनुे पदमा प्रदेशतभत्रका स्थानीय तह बाहेक संघीय तनजामती सेिा, 
जनुसकैु प्रदेश तनजामती सेिा र अन्त्य प्रदेशका स्थानीय तहको सेिाको एक शे्रणी िा 
तह मतुनको पदमा कम्तीमा पाँच िषव सेिा अितध पूरा गरेका र पूततव हनुे पदका लातग 
तोके बमोशजमको शैशक्षक योग्यता हातसल गरेका कमवचारी उम्मदेिार हनु सक्नेछन।् 

(१२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा उशल्लशखत आन्त्तररक प्रततयोतगतात्मक 
परीक्षाद्वारा पदपूततव हनुे पदमा संघीय तनजामती सेिाबाट समायोजन ऐन बमोशजम 
स्थानीय तहमा समायोजन भएका सहायक चौथो तहको पदको लातग आिश्यक पने 
न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यता र न्त्यूनतम सेिा अितध पूरा गरेका सहायक चौथो तहभन्त्दा 
मतुनको पदमा कायवरत कमवचारी बीच प्रततस्पधाव गराई पदपूततव गररनेछ।  

(१३) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन उपदफा (१) 
को खण्ड (छ) र उपदफा (२) को खण्ड (ङ) बमोशजम खलुा प्रततयोतगताद्वारा पूततव 
गररने अतधकृत निौं तहको पदको लातग चावहने न्त्यूनतम योग्यता सम्बशन्त्धत विषयमा 
स्नातकोत्तर उपातध प्राप्त गरेको र कुन ैसरकारी सेिा िा प्रचतलत कानून बमोशजम 
दताव भएको संगठठत संस्था िा अन्त्तरावविय संघ, संस्थाको अतधकृत तहको पदमा 
कम्तीमा पाँच िषवको अनभुि प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ। 

तर, विद्यािाररतधस्तरको उपातध प्राप्त गरेको व्यशक्तको हकमा अनभुिको अितध 
दईु िषवले कम हनुेछ। 

(१४) यस दफा बमोशजम आयोगले स्थानीय तहको ररक्त पदमा पदपूततव गदाव 
प्रदेशतभत्र रहेका स्थानीय तहको ररक्त दरबन्त्दीको कुल सङ्खतयालाई आधार मानी 
प्रततशत तनधावरण गरी पदपूततव गनुव पनेछ। 

(१५) स्थानीय सेिाको पदपूततव सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था र विशेषज्ञ पदको 
पदपूततव सम्बन्त्धी व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ।   

11. पदपूततव सम्बन्त्धी विशेष व्यिस्थााः (१) स्थानीय सेिालाई समािेशी बनाउन दफा १० 
को उपदफा (१) र (२) बमोशजम खलुा प्रततयोतगतात्मक परीक्षाद्वारा पूततव हनुे पदमध्ये 
पैंतातलस प्रततशत पद छुट्याई सो प्रततशतलाई शत प्रततशत मानी देहाय बमोशजमका 
उम्मेदिारका बीच छट्टाछुटै्ट प्रततस्पधाव गराई पदपूततव गररनेछ। 

(क) मवहला ३३ प्रततशत 

(ख) आठदिासी/जनजातत २७ प्रततशत  

(ग) दतलत  1५ प्रततशत  

(घ) आतथवक रूपले विपन्न खस आयव १० प्रततशत 

(ङ) अपाङ्गता भएका व्यशक्त 5 प्रततशत 
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(च) थारु ४ प्रततशत 

(छ) मशुस्लम  ३ प्रततशत  

(ज) मधेशी 3 प्रततशत  

स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको खण्ड (घ) को प्रयोजनका लातग “आतथवक रूपले 
विपन्न खस आयव” भन्नाले प्रचतलत कानून बमोशजम गररबीको पररचयपत्र प्राप्त गरेको 
िा त्यसरी पररचयपत्रको व्यिस्था नभएसम्मको लातग तोवकए बमोशजमभन्त्दा कम 
िावषवक आय भएको भनी सम्बशन्त्धत स्थानीय तहले तसफाररस गरेको खस आयव 
समदुायको व्यशक्त सम्झन ुपछव। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन यो अध्यादेश 
प्रारम्भ भएपतछ आरक्षणको सवुिधा एक व्यशक्तले सेिा अितधभरमा एक पटक मात्र 
पाउनेछ। 

(३) यस दफा बमोशजम प्रततशत तनधावरण गदाव एक प्रततशतभन्त्दा कम घताङ्क 
आएमा त्यस्तो घताङ्क जनु समूहको हकमा आएको हो, सोभन्त्दा लगतै्त पतछको समूहमा 
सदै जानेछ। 

(४) यस दफा बमोशजम छुट्याइएको पदमा जनु िषवको लातग विज्ञापन भएको 
हो सो िषव हनुे विज्ञापनमा उपयकु्त उम्मेदिार उपलब्ध हनु नसकेमा त्यस्तो पद 
सोही िषवको खलुा प्रततयोतगताद्वारा पूततव हनुे पदमा समािेश गनुवपनेछ। 

(५) यस दफा बमोशजम तनधावरण गररएको प्रततशतद्वारा पदपूततव गने व्यिस्था 
प्रत्येक दश िषवमा पनुरािलोकन गनुव पनेछ। 

(६) यस दफा बमोशजम पद सङ्खतया तनधावरण गदाव कुनै वििाद उत्पन्न भएमा 
आयोगको तनणवय अशन्त्तम हनुेछ। 

(७) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कुन ै खास 
प्रकृततको कायव िा पदका लातग मवहलाले मात्र प्रततस्पधाव गनव पाउन ेगरी स्थानीय 
तह सरकारले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पद तोक्न सक्नेछ। 

तर, यसरी प्रततस्पधाव गराइने पद संतया कुल ररक्त पद संतयाको बीस 
प्रततशतभन्त्दा बढी हनु ेछैन। 

12. आयोगको तसफाररसमा तनयशुक्त हनुेाः खलुा प्रततयोतगता, अन्त्तर तह प्रततयोतगता िा 
आन्त्तररक प्रततयोतगताद्वारा पूततव गररने पदमा आयोगको तसफाररसमा तनयशुक्त गररनेछ।  

13. पदपूततवका लातग माग गनेाः (१) स्थानीय सेिाको कुन ै पद ररक्त भएमा प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतले त्यस्तो पद ररक्त भएको तमततले पन्त्र ठदनतभत्र पद ररक्त भएको 
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सूचना आयोग र मन्त्त्रालयलाई ठदन ुपनेछ। सो अितधतभत्र सूचना नठदने अतधकारीलाई 
विभागीय कारबाही हनुेछ। 

(2) स्थानीय सेिाको पदपूततवको लातग माग गदाव सो अितधसम्म ररक्त हनु 
आएका पद र चालू आतथवक िषवतभत्रमा अिकाश तथा बढुिाद्वारा ररक्त हनु ेपद समेत 
यवकन गरी माग गनव सवकनेछ। 

(3) पदपूततवका लातग माग गने सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 

14. पदपूततवमा बन्त्देजाः स्थानीय सेिाको कुनै पतन पदमा यस अध्यादेशमा व्यिस्था भएदेशख 
बाहेक अन्त्य कुन ैपतन तररकाबाट पदपूततव गररने छैन।  

15. ज्यालादारी िा करारमा तनयशुक्त गनव नपाइनेाः (१) यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपतछ 
कमवचारीले गनुवपने कामको लातग कुनै पतन व्यशक्तलाई ज्यालादारी िा करारमा तनयशुक्त 
गनव पाइने छैन।  

(२) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यशक्तलाई तनयशुक्त गरेमा त्यसरी 
तनयशुक्त पाएको व्यशक्तले पाएको तलब, भत्ता र अन्त्य सवुिधा बापतको रकम तनयशुक्त 
गने अतधकारीबाट सरकारी बाकँी सरह असूल उपर गररनेछ।  

16. तनयशुक्त र पदस्थापनाः (१) स्थानीय सेिाको अतधकृत तहको पदमा कायवपातलकाले 
तनयशुक्त गनेछ र त्यस्तो तनयशुक्तको सूचना स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गररनेछ।  

(२) स्थानीय सेिाको सहायक तहको पदमा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
तनयशुक्त गनेछ। 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोशजम स्थानीय सेिाको पदमा नयाँ तनयशुक्तका 
लातग तसफाररस भएको व्यशक्तले तोवकए बमोशजमको ढाँचामा तनरोतगताको प्रमाणपत्र 
पेश गनुव पनेछ।  

(४) कमवचारीको पदस्थापन गदाव आयोग िा बढुिा सतमततले तसफाररस गरेको 
योग्यतािमका आधारमा गररनेछ।  

(५) कमवचारीको तनयशुक्त र पदस्थापन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ। 

17. शपथ ग्रहणाः पवहलो पटक तनयशुक्त भई आफ्नो कायवभार सम्हाल्न ु अशघ प्रत्येक 
कमवचारीले तोवकए बमोशजम शपथ ग्रहण गनुव पनेछ। 
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18. व्यशक्तगत वििरणाः (१) स्थानीय सेिामा तनयशुक्त भएका कमवचारीले तनयशुक्त भएको 
तीस ठदनतभत्र आफ्नो व्यशक्तगत वििरण (तसटरोल) भरी कायवरत कायावलयमा पेश 
गनुवपनेछ।   

(२) उपदफा (१)  बमोशजमको व्यशक्तगत वििरण सम्बशन्त्धत प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतले प्राप्त गरेको पन्त्र ठदनतभत्र प्रमाशणत गरी आिश्यक कागजात 
सवहत प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ। 

(३) प्रदेश वकताबखानाले उपदफा (२) बमोशजम व्यशक्तगत वििरण प्राप्त 
भएको तमततले पन्त्र ठदनतभत्र दताव गरी सम्बशन्त्धत कमवचारीलाई संकेत नम्बर उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। त्यस्तो संकेत नम्बर कमवचारीको सरुिा, बढुिा लगायत पत्राचारमा 
प्रयोग गररनेछ। 

(४) कमवचारीको व्यशक्तगत वििरण दरुुस्त राख्न लगाउने शजम्मेिारी 
सम्बशन्त्धत प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको हनुेछ।  

19. उम्मेदिार हनुको लातग अयोग्यतााः देहायको व्यशक्त स्थानीय सेिाको पदमा उम्मेदिार 
हनु सक्न ेछैनाः- 

(क) सहायक तहको पदमा अठार िषव उमेर पूरा नभएको, 
(ख) अतधकृत तहको पदमा एक्काइस िषव उमेर पूरा नभएको, 
(ग) परुुष उम्मेदिारको हकमा पैंतीस िषव, मवहला िा अपाङ्गता भएका 

उम्मेदिारको हकमा चालीस िषव उमेर पूरा भएको, 
तर, 
(१) स्थानीय स्िास््य सेिाको पदमा पैंतातलस िषव ननाघकेो 

व्यशक्त उम्मेदिार हनु सक्नेछ। 

(२) स्थानीय स्िास््य सेिा बाहेक अन्त्य सेिाको अतधकृत 
निौं तहको खलुा प्रततयोतगतामा पैंतातलस िषव ननाघकेो 
व्यशक्त उम्मेदिार हनु सक्नेछ।  

(३) संघीय तनजामती सेिा, प्रदेश तनजामती सेिा िा जनुसकैु 
स्थानीय तहको स्थानीय सेिाको पदमा बहालिाला 
स्थायी कमवचारीको हकमा उमेरको हद लाग्न ेछैन। 

(घ) भविष्यमा सरकारी सेिाको तनतमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी सेिाबाट 
बखावस्त गररएको,  

(ङ) गैरनेपाली नागररक, 
(च)   स्थायी आिासीय अनमुतत प्राप्त गरेको, 
(छ) तोवकए बमोशजमको न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यता हातसल नगरेको,  
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(ज) भ्रष्टाचार, वकते, राि विरुि जासूसी, लागू औषध कारोबार, सम्पशत्त 
शिुीकरण, परुाताशत्िक िस्त ु बचेतबखन, मानि बेचतबखन, 
अपहरण, शरीर बन्त्धक, जबरजस्ती करणी, सरकारी धनमाल 
चोरी िा नैततक पतन देशखन े अन्त्य फौजदारी अतभयोगमा 
अदालतबाट कसूरदार ठहररएको,  

(झ) संघीय तनजामती सेिा, प्रदेश तनजामती सेिा िा जनुसकैु स्थानीय 
तहको स्थानीय सेिाको समान तहको पदमा कायवरत रहेको। 

20. पदातधकार कायम रहनेाः  देहायको अिस्थामा कमवचारीको आफ्नो पदमातथको 
पदातधकार कायम रहनेछाः- 

(क) त्यस पदमा कामकाज गरररहँदासम्म,  

(ख) अको पदमा सरुिा भई कायवभार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म,  

(ग)  तबदामा रहेको अितधभर, 
(घ)  तनलम्बन रहेको अितधभर, 
(ङ)  काजमा खवटएको अितधभर, 
(च)  कुनै पदमा कायम मकुायम भई काम गरेको अितधभर।  

21. कायम मकुायम र तनतमत्ताः (१) कुनै कायावलय प्रमखुको पद ररक्त भएमा िा त्यस्तो 
पदमा बहालिाला कमवचारी पन्त्र ठदनभन्त्दा बढी समयसम्म तबदामा बसेमा िा प्रचतलत 
कानून बमोशजम कारबाहीमा परेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनको लातग 
समानस्तर िा बढुिाको लातग सम्भाव्य उम्मेदिार भइसकेको एक तहमतुनको 
कमवचारीलाई बढीमा छ मवहनाको लातग कायम मकुायम मकुरर गनव सवकनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुन ैपदमा कायम मकुायम मकुरर गररसकेपतछ 
सोही िा अन्त्य व्यशक्तलाई पनुाः सो पदमा कायम मकुायम मकुरर गनव सवकने छैन।  

(३) उपदफा (१) विपरीत कुनै कमवचारीलाई कायम मकुायम मकुरर गरेमा 
तनजले सो पदमा रहँदा खाइपाइ आएको तलब, भत्ता र अन्त्य सवुिधा बापतको रकम 
कायम मकुायम मकुरर गने अतधकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

(४) कुनै कायावलयको प्रमखु कुन ैकारणले कायावलयमा अनपुशस्थत भएमा 
तनज मातहतको दरबन्त्दी िा विशेष दरबन्त्दीतभत्रको िा ररक्त दरबन्त्दीमा काजमा 
खवटएको कमवचारीमध्ये तनकटतम िररष्ठ कमवचारीले तनजको तनतमत्त जनाई दैतनक 
कायव सञ्चालन गनुव पनेछ।  

स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग “दैतनक कायव सञ्चालन” भन्नाले 
आतथवक दावयत्ि पने कायव,  अधवन्त्यावयक प्रकृततको कायव र कायावलय प्रमखुले आफैं ले 
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गनुवपने भनी तोवकएका कायव बाहेक त्यस्तो पदले दैतनक रूपमा सम्पादन गनुवपने 
सामान्त्य प्रशासतनक कायव सम्झन ुपछव।   

22. परीक्षणकालाः स्थानीय सेिाको स्थायी पदमा नयाँ तनयशुक्त गदाव मवहला कमवचारीको 
हकमा छ मवहना र परुुष कमवचारीको हकमा एक िषवको परीक्षणकालमा रहन ेगरी 
गररनेछ। परीक्षणकालमा तनजको काम सन्त्तोषजनक नभएमा तनजको तनयशुक्त बदर 
गनव सवकनेछ। यसरी तनयशुक्त बदर नगररएका कमवचारीको तनयशुक्त परीक्षणकाल 
समाप्त भएपतछ स्िताः सदर भएको मातननेछ।  

तर, संघीय तनजामती सेिा, प्रदेश तनजामती सेिा िा स्थानीय सेिाको कुन ै
पदमा बहाल रहेको स्थायी कमवचारी िा एकपटक स्थायी तनयशुक्त भई परीक्षणकाल 
भकु्तान गररसकेको कमवचारी स्थानीय सेिाको अको पदमा स्थायी तनयशुक्त भई आएमा 
त्यस्तो कमवचारीलाई पनुाः परीक्षणकालमा राशखन ेछैन। 

23. अततररक्त समूह रहनेाः (१) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन स्थानीय तहमा एक अततररक्त समूह रहनेछ। 

(२) फाशजलमा रहेका कमवचारीको पदातधकार उपदफा (१) बमोशजमको 
समूहमा सानव सवकनेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दफा २७ को 
अिस्थामा बाहेक अन्त्य अिस्थामा कमवचारीलाई दईु मवहनाभन्त्दा बढी अततररक्त 
समूहमा राशखने छैन। 

(४) अततररक्त समूह सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

 

पररच्छेद–४ 

सरुिा र काज 

24. सरुिा गने अतधकाराः (१) कमवचारीलाई वितभन्न भौगोतलक क्षेत्रको अनभुि समेत 
ठदलाउन ेगरी प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले आफ्नो स्थानीय तह तभत्र सरुिा गनव 
सक्नेछ।  

(२) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन अतधकृत 
एघारौं तहको कमवचारीलाई तोवकए बमोशजम प्रदेश सरकारले सरुिा र पदस्थापन 
गनेछ।  

(३) सरुिासम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ। 
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25. अन्त्तर स्थानीय तह सरुिा सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (1) स्थानीय सेिामा कायवरत 
कमवचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अको स्थानीय तहमा सरुिा गने अतधकार 
मन्त्त्रालयलाई हनुेछ। 

(२) कमवचारीलाई सामान्त्यतया पदस्थापन िा सरूिा भइ गएको स्थानीय 
तहमा दईु िषव सेिा अितध नपगुी अन्त्यत्र सरुिा गनुव हुँदैन। 

(३) सरुिा सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ।  

26. काज सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (१) कमवचारीलाई तनज कायवरत रहेको स्थानीय तहबाट 
अन्त्य स्थानीय तहमा दोहोरो सहमतत तलई मन्त्त्रालयले काजमा खटाउन सक्नेछ। 
यसरी काजमा खटाउँदा एक िषवमा तीन मवहनाभन्त्दा बढी अितधको लातग काज 
खटाउन पाइने छैन।  

(२) तनिावचन, लेखापरीक्षण, त्याङ्क सङ्कलन, खानी सिेक्षणजस्ता काम, कुन ै
घटनाको जाँचबझु िा छानतबन, विपद् व्यिस्थापन लगायतका काम र अस्थायी 
प्रकृततका आयोग तथा सतमततका काममा एक पटकका लातग तीन मवहनाभन्त्दा बढी 
कुन ैकमवचारीलाई काज खटाउनपुने भएमा मन्त्त्रालयले सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको 
सहमतत तलई बढीमा एक िषव काजमा खटाउन सक्नेछ। 

(३) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कुन ै पतन 
कायावलय प्रमखुको पदमा कायवरत रहेको कमवचारीलाई सो पदमा पदातधकार राखी 
अन्त्य स्थानीय तहमा काजमा खटाइने छैन। 

(४) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन स्थानीय तहको 
अततररक्त समूहमा पदातधकार रहेको कमवचारीलाई सेिा तथा समूह तमल्न े गरी 
सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको सहमततमा मन्त्त्रालयले कामकाज गनव खटाउन सक्नेछ र 
कुनै कमवचारीको विशेषज्ञताको सेिा तलन कामकाज गनव खटाउनपुने भएमा कमवचारी 
कायवरत सम्बशन्त्धत स्थानीय तह र काजमा तलने स्थानीय तहको सहमततमा बढीमा 
तीन मवहनाको लातग मन्त्त्रालयले काजमा खटाउन सक्नेछ। 

(५) यस दफा बमोशजमको काजको अितध समाप्त हनुासाथ सम्बशन्त्धत प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृतले त्यस्तो कमवचारीको पदातधकार रहेको कायावलयमा हाशजर हनु 
जान रमाना ठदई पठाउन ुपनेछ। काजको अितधभन्त्दा बढी समय काज खवटएको 
तनकायमा हाशजर गने र हाशजर गराउने कमवचारीलाई विभागीय कारबाही गररनेछ।  

(६) यस दफा बमोशजम काज अितध समाप्त भएपतछ पदातधकार रहेको 
तनकायमा हाशजर हनु नजाने कमवचारीलाई त्यस्तो अितधको तलब भत्ता भकु्तानी ठदइन े
छैन। त्यस्तो कमवचारीलाई तलब भत्ता भकु्तानी गरेमा त्यसरी भकु्तानी ठदन े
कमवचारीबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररनेछ।  
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(७) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन अतधकृत एघारौं 
तहको पदमा कायवरत कमवचारीलाई सोही सेिाको अतधकृत एघारौं तहको पदमा मात्र 
काजमा खटाउन सवकनेछ। 

तर, स्थानीय तहले गठन गरेको आयोग, कायवदल िा यस्तै प्रकृततको अन्त्य 
कुनै खास कायव गनवको लातग अितध तोकी काजमा खटाउन बाधा पगेुको मातनन े
छैन।  

(८) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन स्थानीय तहको 
माग बमोशजम ररक्त पदमा एक पटकमा बढीमा एक िषवका लातग मन्त्त्रालयले प्रदेश 
तनजामती सेिाको कमवचारीलाई काजमा खटाउन सक्नेछ।  

(९) काज सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

27. शजम्मेिारी नठदई राख्न नहनुेाः (१) देहायको अिस्थामा बाहेक कुन ैपतन कमवचारीलाई 
पदीय शजम्मेिारी नठदई दईु मवहनाभन्त्दा बढी अितधसम्म राख्न सवकन ेछैनाः- 

(क) लामो तबदामा रहेकोमा,  
(ख) तनलम्बन भएकोमा,  
(ग) अन्त्यत्र काजमा खवटएको कारण पदातधकार रहेको पदमा कायम 

राख्नपुने भएमा, 
(घ)  शारीररक िा मानतसक रूपमा अशक्त भएकोमा।  

(२) उपदफा (१) विपरीत कुन ैकमवचारीलाई पदीय शजम्मेिारी नठदई राखेमा 
त्यसरी शजम्मेिारी नठदन ेअतधकारीलाई विभागीय कारबाही हनुेछ। 

पररच्छेद–५ 

तह िवृि र बढुिा 
28. तह िवृि सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (१) तह िृवि हनुे पदभन्त्दा एक तहमतुनको पदमा देहाय 

बमोशजमको न्त्यूनतम सेिा अितध परूा भएका र पतछल्लो पाँच िषवको कायव सम्पादन 
मूल्याङ्कनमा औसत पन्त्चानब्ब ेप्रततशत अङ्क प्राप्त गरेका कमवचारीलाई देहाय बमोशजम 
सम्बशन्त्धत सेिा, समूह िा उपसमूहतभत्र तह िृवि गररनेछाः- 

ि.सं. हालको तह िृवि हनु ेतह सम्बशन्त्धत तहमा सेिा गनुवपने अितध 
१. पाँचौ छैटौं पाँच िषव 
२. सातौं आठौं पाँच िषव 
३. निौं दशौं पाँच िषव 

 

(२) स्थानीय तह स्िास््य सेिाका देहायका तहमा देहाय बमोशजम तहिृवि 
गररनेछाः 



खण्ड ०5) अरर 1९,  प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७9।0६।०७ 

19 
 

ि.सं. हालको तह िृवि 
हनुे तह 

सम्बशन्त्धत 
तहमा सेिा 
गनुवपने अितध 

पतछल्लो दईु 
आतथवक 
िषवको 
कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनमा 
प्राप्त गनुवपने 
अङ्क  

१. चौथो पाँचौ पाँच िषव कम्तीमा 
उत्तम 

२. पाँचौ 
(क) शरुु तनयशुक्त भएका 

िा पाँचौ तहमा 
तहिृवि भई सो 
तहको लातग न्त्यूनतम 
शैशक्षक योग्यता पूरा 
भएका 

छैटौं पाँच िषव कम्तीमा 
उत्तम 

 पाँचौ 
(ख) पाँचौ तहमा तहिृवि 

भएकामध्ये सो तहका 
लातग न्त्यूनतम शैशक्षक 
योग्यता नभएका 

छैटौं आठ िषव कम्तीमा 
उत्तम 

३. छैटौं 
   (पाँचौ तहमा शरुु 

तनयशुक्त भई छैटौं 
तहमा तहिृवि भएका) 

सातौं आठ िषव कम्तीमा 
उत्तम 

४. सातौं 
   सातौं तहमा शरुु 

तनयशुक्त भएका 

आठौं पाँच िषव कम्तीमा 
उत्तम 

५. निौं दशौं पाँच िषव कम्तीमा 
उत्तम 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन सातबक नेपाल 
स्िास््य सेिाको पदमा तनयकु्त भई समायोजन ऐन बमोशजम स्थानीय तहमा समायोजन 
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भएका स्िास््य सेिाका कमवचारीको तहिृवि सम्बन्त्धी व्यिस्था संघीय कानून बमोशजम 
हनुेछ। 

(४) प्रत्येक िषव साउन एक गते र माघ एक गतेदेशख लागू हनु ेगरी तह 
िृवि गनुवपनेछ। 

तर, यो अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाका बखत तह िृविको लातग योग्य भएका 
कमवचारीको तह िृवि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको साठी ठदनतभत्र गररसक्न ुपनेछ। 

(५) तह िृविको लातग सेिा अितध गणना गदाव समायोजन हनुपुूिव कायम 
रहेको सम्बशन्त्धत सेिा समूहको समान शे्रणी िा तहमा कायम रहेको अितध समेत 
गणना हनुेछ। 

(६) तह िृवि हुँदा त्यस्तो पद स्िताः मातथल्लो तहको पदमा कायम हनुेछ 
र त्यसरी तह िृवि भएको कमवचारी जनुसकैु कारणले सो पदमा नरहेमा त्यस्तो पद 
सातबककै तहमा कायम रहनेछ। 

(७) उपदफा (१) र (२) बमोशजम तह िृवि गदाव सम्बशन्त्धत कमवचारीले 
खाइपाई आएको तलबभन्त्दा घटी नहनुे गरी ग्रडे तमलान गररनेछ। 

(८) कमवचारीको तह िृवि सम्बशन्त्धत प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले गनेछ। 
यसरी गररएको तह िृविको जानकारी मन्त्त्रालय, प्रदेश वकताबखाना र आयोगलाई 
तनणवय भएको पन्त्र ठदनतभत्र ठदन ुपनेछ। 

29. बढुिा सतमतताः (१) प्रचतलत कानूनमा अन्त्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक स्थानीय 
सेिाको अतधकृत तहको पदमा बढुिाका लातग तसफाररस गनव देहाय बमोशजमको बढुिा 
सतमतत रहनछेाः- 

(क)  अतधकृत एघारौं र निौं तहको पदका लातगाः- 
(१)  आयोगको अध्यक्ष िा तनजले तोकेको 

आयोगको सदस्य                 – अध्यक्ष 

(२) आयोगको अध्यक्षले तोकेको आयोगको सदस्य  – सदस्य   

(३)  आयोगको अध्यक्षबाट मनोनीत सम्बशन्त्धत  

विषयको विज्ञ                  –सदस्य  

(४) प्रमखु सशचिले तोकेको प्रमखु प्रशासकीय  

अतधकृत            –सदस्य 

(५) सशचि, मन्त्त्रालय      –सदस्य-सशचि 

(ख) अतधकृत सातौं तहको पदको लातगाः-  

(१)  आयोगको अध्यक्षले तोकेको आयोगको सदस्य –अध्यक्ष 

(२) सशचि, आयोग    - सदस्य 

(३) आयोगको अध्यक्षबाट मनोनीत सम्बशन्त्धत  
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विषयको विज्ञ    - सदस्य 

(४)  प्रमखु सशचिले तोकेको प्रमखु प्रशासकीय  

अतधकृत    –सदस्य 

(५) मन्त्त्रालयको निौं/दशौं तह िा सो सरहको  

अतधकृत      –सदस्य-सशचि  

(२) बढुिा सतमततले आिश्यकता अनसुार सम्बशन्त्धत विषयको विशेषज्ञलाई 
बैठकमा आमन्त्त्रण गनव सक्नेछ।    

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोशजमको बढुिा सतमततको 
सशचिालय मन्त्त्रालयमा रहनेछ।  

 (४) सहायक चौथो र पाचँौ तहको पदमा बढुिाका लातग तसफाररस गनव 
तोवकए बमोशजमको बढुिा सतमतत रहनेछ।  

(५) यो अध्यादेश प्रारम्भ हनु भन्त्दा अशघ लोक सेिा आयोग िा आयोगबाट 
चौथौ, पाचौं र छैटौं तहका पदहरुमा बढुिाका लातग प्रततशत तनधावरण भईसकेका 
पदहरूमा उपदफा (1) को खण्ड (ख) बमोशजमको बढुिा सतमततले बढुिाको कायव 
गनेछ। 

(६) बढुिा सतमततले बढुिा तसफाररस गदाव अपनाउने प्रविया तोवकए बमोशजम 
हनुेछ।  

30. अतधकृतस्तर एघारौं तहको पदमा बढुिााः (१) अतधकृतस्तर एघारौं तहको पदमा 
देहाय बमोशजम बढुिा गररनेछाः- 

(क) ररक्त पदमध्ये बीस प्रततशत पदमा दफा ४३ बमोशजम 
नकारात्मक सूचीमा नपरेका र सम्बशन्त्धत सेिाको अतधकृत दशौं 
तह िा सो सरहको पदमा कम्तीमा पाँच िषव सेिा अितध पूरा 
गरेकामध्ये सबैभन्त्दा बढी सेिा अितध भएको सम्भाव्य 
उम्मेदिारलाई बढुिा सतमततको तसफाररसमा प्रदेश सरकारले 
बढुिा गनेछ।  

(ख)  ररक्त पदमध्ये असी प्रततशत पदमा दफा 4३ बमोशजम 
नकारात्मक सूचीमा नपरेका र कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको 
आधारमा सबैभन्त्दा बढी अङ्क प्राप्त गने सम्बशन्त्धत सेिाका 
सम्भाव्य उम्मेदिारहरूू मध्येबाट ज्येष्ठताको आधारमा बढुिा 
सतमततले उपलब्ध भएसम्म ररक्त पदको दोब्बर सङ्तयामा 
तसफाररस गरेका उम्मेदिारहरूू मध्येबाट प्रदेश सरकारले 
योग्यता र कायवकुशलताको आधारमा उपयकु्त ठहराएको 
उम्मेदिारको बढुिा गनेछ।  
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तर, कुनै सेिामा दोब्बर सङ्खतयामा सम्भाव्य उम्मेदिार नभएको 
अिस्थामा सोभन्त्दा कम सङ्खतयामा उम्मेदिार तसफाररस गनव 
बाधा पगेुको मातनने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अतधकृत एघारौं तह िा सो सरहको पदमा 
सम्भाव्य उम्मेदिार हनु अतधकृत दशौं तहको पदमा कायवरत कमवचारीले प्रदेश 
सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यिस्थापन तातलम समेत उत्तीणव गरेको हनु ुपनेछ। 

(३) यस दफा बमोशजम पदपूततवको लातग पद सङ्खतया प्रततशत आयोगले 
तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ।  

(४) अतधकृत एघारौं तहको कुनै पद ररक्त भएको तमततले सामान्त्यताः पन्त्र 
ठदनतभत्र बढुिा सतमततले तसफाररस गनुव पनेछ र प्रदेश सरकारले त्यसरी तसफाररस 
भएको पन्त्र ठदनतभत्र बढुिा गनुव पनेछ। 

(५) अतधकृत एघारौं तहको पदमा कायवरत कमवचारीको पदाितध पाचँ िषव 
हनुेछ। 

31. बढुिाका लातग न्त्यूनतम सेिा अितध र शैशक्षक योग्यतााः (१) बढुिाका लातग 
उम्मेदिार हनु े पदको तहभन्त्दा एक तहमतुनको पदमा बढुिाको लातग विज्ञापन 
हनुभुन्त्दा अशघल्लो असार मसान्त्तसम्ममा देहाय बमोशजमको सेिा अितध पगेुको हनु ु
पनेछाः- 

(क) सहायक तहको पदको लातग तीन िषव, 
(ख) अतधकृत तहको पदको लातग पाँच िषव। 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम बढुिाको लातग उम्मेदिार हनु बढुिा हनु े
पदको तह िा सो तहभन्त्दा एक तहमतुनको पदको लातग तोवकए बमोशजमको शैशक्षक 
योग्यता हातसल गरेको हनु ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन अतधकृत एघारौं र 
निौं तह िा सो सरहको पदमा बढुिाको लातग सम्बशन्त्धत सेिा, समूह िा उपसमूहको 
अतधकृत सातौं तह िा सो सरहको पदमा सेिा प्रिेशको लातग तनधावररत न्त्यूनतम 
शैशक्षक योग्यता हातसल गरेको हनु ुपनेछ।   

32. तहिवृि र बढुिाका लातग सम्भाव्य उम्मेदिार हनु नपाउनेाः  दफा ३१ मा जनुसकैु 
कुरा लेशखएको भए तापतन कुनै पतन कमवचारी देहायको अितधभर बढुिाको लातग 
सम्भाव्य उम्मेदिार हनु पाउन ेछैनाः- 

(क) तनलम्बन भएकोमा तनलम्बन भएको अितधभर, 
(ख) नतसहत पाएकोमा नतसहत पाएको तमततले तीन मवहनासम्म, 
(ग) बढुिा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अितधभर, 
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(घ) तलब िृवि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अितधभर, 
(ङ) दफा ४१ बमोशजम सेिा िा समूह पररितवन गरेको कमवचारी 

भए त्यसरी सेिा िा समूह पररितवन भएको तमततले तीन 
िषवसम्म, 

(च) व्यिसायी पररषद् मा नाम दताव गनुवपने कमवचारीको हकमा 
प्रचतलत कानून बमोशजम गठन भएको सम्बशन्त्धत व्यिसायी 
पररषद् मा नाम दताव तनलम्बन भएको भए त्यस्तो तनलम्बनको 
अितधभर। 

33. बढुिा तनयशुक्तको रोक्कााः (१) बढुिाका लातग तसफाररस भइसकेको कुनै कमवचारीले 
बढुिा तनयशुक्त नपाउँदै तनलम्बन, बढुिा रोक्का, तलबिृवि रोक्का भएमा िा नतसहत 
पाएमा दफा ३२ बमोशजमको अितधभर तनजको बढुिा तनयशुक्त रोक्का गरी सो अितध 
समाप्त भएको भोतलपल्टको तमततदेशख ज्येष्ठता कायम हनुे गरी बढुिा तनयशुक्त 
ठदइनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन बढुिा तनयशुक्त 
रोक्का भएको कमवचारीले लागेको आरोपबाट सफाइ पाएमा िा तनलम्बन अितध समाप्त 
भएमा तनजको बढुिा तनयशुक्त रोक्का नभए सरह बढुिा भएको पदको ज्येष्ठता कायम 
गररनेछ। 

34. ज्येष्ठता र कायवसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हनु ेबढुिााः (१) बढुिा सतमततले ज्येष्ठता र 
कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुिाको लातग तसफाररस गदाव बढुिाको लातग 
सम्भाव्य उम्मेदिार भएका ज्येष्ठ कमवचारीलाई देहाय बमोशजमको आधारमा तसफाररस 
गनेछाः- 

(क) बढुिाको लातग सम्भाव्य उम्मेदिार हनु जतत िषवको सेिा अितध 
आिश्यक पने हो पतछल्लो त्यतत िषवको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनको औसतमा पन्त्चानब्ब ेप्रततशत िा सोभन्त्दा बढी अङ्क 
प्राप्त गरेको,  

(ख) दफा ३१ बमोशजम बढुिाको लातग आिश्यक पने न्त्यूनतम 
शैशक्षक योग्यता हातसल गरेको,  

(ग) बढुिा हनु ेपदभन्त्दा एक तहमतुनको पदमा सम्बशन्त्धत सेिा, समूह 
िा उपसमूहसँग सम्बशन्त्धत विषयमा तीस कायवठदन िा सोभन्त्दा 
बढी अितधको सेिाकालीन तातलम तलएको। 
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(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लातग ज्येष्ठता तनधावरण गदाव देहायको 
आधारमा तनधावरण गररनेछाः- 

(क) बढुिा हनुे पदभन्त्दा एक तहमतुनको पदमा ज्येष्ठता लागू भएको 
तमततको आधारमा,   

(ख) खण्ड (क) बमोशजम ज्येष्ठता तनधावरण हनु नसकेमा सो पदमा 
लोक सेिा आयोग िा आयोग िा बढुिा सतमततले गरेको 
तसफाररसको योग्यतािमको आधारमा, 

(ग) खण्ड (ख) बमोशजम ज्येष्ठता तनधावरण हनु नसकेमा सोभन्त्दा 
तल्लो तहको पदमा ज्येष्ठता लागू भएको तमततको आधारमा, 

(घ) खण्ड (ग) बमोशजमबाट समेत ज्येष्ठता तनधावरण हनु नसकेमा 
उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा। 

(३) यस दफा बमोशजम गररने बढुिाको कारबाही सम्पन्न गरी तसफाररस 
गरेपतछ कायवक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गररने बढुिाको तसफाररस गनुवपनेछ। 

35. कायवक्षमताको आधारमा हनु ेबढुिाको आधाराः (१) बढुिा सतमततले कमवचारीलाई 
कायवक्षमता बापत पाएको कुल अङ्कको आधारमा बढुिाको लातग तसफाररस गनेछ। 

(२) कमवचारीको कायवक्षमताको मूल्याङ्कन गदाव देहाय बमोशजम बढीमा एक 
सय अङ्क ठदइनेछाः 

(क) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत     – चातलस अङ्क 

(ख) ज्येष्ठता बापत        –तीस अङ्क 

(ग) भौगोतलक क्षेत्रमा काम गरे बापत       –सोह्र अङ्क 

(घ) शैशक्षक योग्यता बापत        –बाह्र अङ्क 

(ङ) तातलम बापत        –दईु अङ्क 

(३) सम्भाव्य उम्मेदिारको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत अङ्क गणना गदाव 
आषाढ मसान्त्तसम्मको वहसाबले र अन्त्य अङ्कको गणना गदाव बढुिाको दरखास्त ठदन े
अशन्त्तम म्यादसम्म हातसल गरेको अङ्क गणना गररनेछ। 
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36. कायवसम्पादनको मूल्याङ्कन बापतको अङ्काः (१) कमवचारीको कायवसम्पादनको 
मूल्याङ्कन गनव तोवकए बमोशजमको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग गररनेछ।  

(२) कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्क विभाजन देहाय बमोशजम 
हनुेछाः- 

(क) सपुररिेक्षकले ठदनसक्न ेअतधकतम            - पच्चीस अङ्क 

(ख)  पनुरािलोकनकतावले ठदनसक्न ेअतधकतम         - दश अङ्क 

(ग)  पनुरािलोकन सतमततले ठदनसक्न ेअतधकतम      - पाँच अङ्क  

 

(३) सपुररिेक्षक, पनुरािलोकनकताव र पनुरािलोकन सतमततले कमवचारीहरूको 
कायवसम्पादन बापत अङ्क ठदँदा यस दफा र कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा 
उशल्लशखत आधार अनरुूप ठदन ुपनेछ। 

(४) कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन िावषवक रूपमा गररनेछ।  

(५) कमवचारीको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गदाव सम्बशन्त्धत प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतले तोवकएको अितधतभत्र मूल्याङ्कन गरी गराई त्यसको तीन प्रतत तयार गरी 
एक प्रतत आयोग, एक प्रतत बढुिा सतमततको सशचिालयमा पठाई अको एक प्रतत 
सम्बशन्त्धत स्थानीय तहमा राख्न ुपनेछ।  

(६) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन गने प्रत्येक स्थानीय तहले तोवकएको अितधतभत्र 
आफूले मूल्याङ्कन गरेको फाराम पसे गनुवपने तनकायमा पठाएको नामािली सवहतको 
सूचना सात ठदनतभत्र आफ्नो कायावलयको सूचना पाटी िा िेबसाइटमा प्रकाशन गनुव 
पनेछ।  

(७) प्रत्येक कमवचारीले आफ्नो कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी तोवकएको 
समयाितधतभत्र सम्बशन्त्धत कायावलयमा दताव गनुव पनेछ। त्यस्तो अितधतभत्र दताव गनव 
नसकी सोको मनातसब कारण सवहत म्याद थपको लातग सम्बशन्त्धत कमवचारीले तनिेदन 
ठदएमा र सपुररिेक्षकले तनिेदनमा उशल्लशखत कारण मनातसब देखेमा तोवकएको 
समयाितध समाप्त भएको तमततले पन्त्र ठदनसम्मको म्याद थप गनव सक्नेछ।  

(८) उपदफा (८) बमोशजम थवपएको म्यादपतछ सोही आतथवक िषवतभत्र 
कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दताव हनु आएमा दताव भएको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
फाराममा मूल्याङ्कन बापत कुल प्राप्ताङ्कबाट पनुरािलोकन सतमततले एक अङ्क 
घटाउनेछ।  

(९) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भने समयाितधमा कुन ैकमवचारी िैदेशशक 
तातलम, गोष्ठी िा अध्ययन भ्रमण आठदमा काजमा जानपुने अिस्था परेमा त्यसरी 
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जानभुन्त्दा अगािै कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सम्बशन्त्धत कायावलयमा दताव 
गराउन ु पनेछ। त्यसरी दताव भएको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई तनधावररत 
समयमै दताव भएको मानी मूल्याङ्कन गनुवपनेछ। 

(१०) कमवचारीले समयमा दताव गरेको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम 
तोवकएको अितधतभत्र मूल्याङ्कन नगने अतधकारीलाई विभागीय कारबाही गररनेछ।  

(११) प्रत्येक िषव पनुरािलोकन सतमततबाट कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
भइसकेपतछ सम्बशन्त्धत कमवचारीले त्यस िषव प्राप्त गरेको कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको 
अङ्क तनजले तनिेदन ठदई माग गरेमा कुल अङ्क पनुरािलोकन सतमततको सशचिालयले 
ठदन ुपनेछ। 

तर, पनुरािलोकन सतमततले ठदएको अङ्क जानकारी ठदइने छैन। 

 (१२) उपदफा (११) बमोशजम जानकारी तलएपतछ सपुररिेक्षक र 
पनुरािलोकनकतावले गरेको मूल्याङ्कन कुनै कमवचारीलाई शचत्त नबझुमेा सोको ठोस 
आधार र कारण सवहत सात ठदनतभत्र तोवकए बमोशजमको अतधकारी समक्ष उजरुी 
गनव सक्नेछ। त्यसरी उजरुी गरेकोमा त्यस्तो अतधकारीले उजरुी उपर सम्बशन्त्धत 
सपुररिेक्षक र पनुरािलोकनकतावसँग परामशव गरी आिश्यक छानतबन गनेछ र 
आिश्यक देशखएमा त्यस्तो मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त अङ्क तोवकए बमोशजम संशोधन 
गनव सक्नेछ। 

(१३) िावषवक रूपमा गररने कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत सपुररिेक्षक िा 
पनुरािलोकनकतावले पन्त्चानब्ब ेप्रततशतभन्त्दा बढी िा पचहत्तर प्रततशतभन्त्दा कम अङ्क 
प्रदान गरेमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउन ुपनेछ र पचहत्तर प्रततशतभन्त्दा कम अङ्क 
प्रदान गरेमा सम्बशन्त्धत कमवचारीलाई सोको जानकारी गराई तनजले प्रततविया ठदएमा 
सो समेत राखी पनुरािलोकन सतमतत समक्ष पेश गनुव पनेछ। 

(१४) कायवसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनुरािलोकन सतमततलाई सपुररिेक्षक िा 
पनुरािलोकनकताव िा दिैुको सो मूल्याङ्कन शचत्त नबझुेमा सोको स्पष्ट कारण समेत 
खलुाई वफताव पठाउन सक्नेछ। त्यसरी वफताव पठाएकोमा सम्बशन्त्धत मूल्याङ्कनकतावले 
पनुाः मूल्याङ्कन गरी िा पवहले गरेको मूल्याङ्कनमा संशोधन गनव आिश्यक नभए सो 
को औशचत्यपूणव कारण खलुाई पठाउन ुपनेछ।  

(१५) कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको तनतमत्त अङ्क गणना गदाव बढुिाको 
लातग सम्भाव्य उम्मेदिार हनु जतत िषवको सेिा आिश्यक पने हो, पतछल्लो त्यतत 
िषवको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औसतबाट वहसाब गररनेछ।  

तर,  
(१) अध्ययन िा तातलममा गएको िा तनलम्बन भई तनलम्बन 

फुकुिा भएकोमा कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापत त्यस्तो 
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अध्ययन िा तातलममा जानभुन्त्दा िा तनलम्बन हनुभुन्त्दा 
तत्काल अशघको कायवसम्पादन मूल्याङ्कनमा जतत अङ्क 
पाएको छ सोही अनपुातमा अङ्क गणना गररनेछ।   

(२)  असाधारण तबदामा बसेको अितधलाई कटाएर मातै्र 
सम्भाव्य उम्मेदिारको वहसाब गररनेछ र त्यस्तो तबदा 
अितधको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भररने छैन। 
असाधारण तबदामा बसेको कमवचारीको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनको प्रयोजनको तनतमत्त अङ्क गणना गदाव असाधारण 
तबदामा बसेको अितध कटाई बढुिाको लातग आिश्यक 
पने अितधको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अङ्क गणना 
गररनेछ। 

(१६) कायवसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 

37. ज्येष्ठता बापतको अङ्काः (१) कमवचारीलाई ज्येष्ठता बापतको अङ्क प्रदान गदाव हाल 
बहाल रहेको देहाय बमोशजमको तहमा काम गरेबापत देहाय दरले बढीमा तीस अङ्क 
प्रदान गररनेछाः- 

(क) अतधकृतस्तर पदमा काम गरे बापत प्रत्येक िषवको लातग तीन 
अङ्कका दरले, 

(ख) सहायकस्तर पदमा काम गरे बापत प्रत्येक िषवको लातग तीन 
दशमलि पचहत्तर अङ्कका दरले। 

(२) ज्येष्ठता बापत अङ्क गणना गदाव ३६५ ठदनको एक िषव मानी काम 
गरेको सम्पूणव अितधलाई ठदनमा पररणत गरी प्रत्येक ठदनको अङ्क पाउने गरी अङ्क 
ठदइनेछ। 

(३) यस दफाको प्रयोजनको लातग गयल भएको िा असाधारण तबदामा बसेको 
अितधको अङ्क ठदइने छैन।  

(४) यस दफाको प्रयोजनको लातग ज्येष्ठता गणना गदाव समायोजन ऐन 
बमोशजम समायोजन हनुपुूिव कायम रहेको सम्बशन्त्धत सेिा समूहको समान शे्रणी िा 
तहमा कायम रहेको अितध समेत गणना हनुेछ।  
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38. भौगोतलक क्षते्रमा काम गरे बापतको अङ्काः (१) कमवचारीलाई वितभन्न भौगोतलक 
क्षेत्रमा काम गरेको अनभुिको अङ्क प्रदान गदाव तोवकए बमोशजमको भौगोतलक क्षेत्रको 
िगीकरणको आधारमा एक िा एकभन्त्दा बढी िगवमा काम गरेको अनभुि बापत सोह्र 
अङ्कमा नबढ्ने गरी देहाय बमोशजम अङ्क ठदइनेछाः- 

(क) “क” िगवमा काम गरेको प्रत्येक िषवको लातग अङ्क ४.00 का 
दरले, 

(ख) “ख” िगवमा काम गरेको प्रत्येक िषवको लातग अङ्क ३.२५ का 
दरले, 

(ग) “ग” िगवमा काम गरेको प्रत्येक िषवको लातग अङ्क २.५० का 
दरले, 

(घ) “घ” िगवमा काम गरेको प्रत्येक िषवको लातग अङ्क २.00 का 
दरले। 

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

स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनका समायोजन ऐन बमोशजम स्थानीय 
तहमा समायोजन भई आएका कमवचारीले समायोजन हनुपुूिव िा यो अध्यादेश प्रारम्भ 
हनुभुन्त्दा अशघ प्राप्त गरेको भौगोतलक क्षेत्रमा काम गरे बापतको अङ्क समेत बढुिा 
प्रयोजनका लातग गणना गररनेछ। 

(३) कुनै भौगोतलक क्षेत्रमा कम्तीमा दईु सय तेत्तीस ठदन रुज ुहाशजर नभई 
सो भौगोतलक क्षेत्रको अङ्क पाइने छैन। दईु सय तेत्तीस ठदनभन्त्दा बढी अितधको 
लातग दामासाहीको दरले सोही भौगोतलक क्षेत्रको र सोभन्त्दा कम अितधको लातग 
जनुसकैु भौगोतलक क्षेत्रमा काम गरेको भए पतन “घ” िगव सरहको अङ्क ठदइनेछ। 
भौगोतलक क्षेत्रमा काम गरे बापत पाउने अङ्क जनु तहमा बढुिा हनु ेहो सो तहभन्त्दा 
एक तहमतुनको पदमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना गररनेछ। 

(४) अध्ययन तबदा तथा िैदेशशक तातलममा काजमा जान े तनजामती 
कमवचारीलाई “घ” िगवको लातग तोवकएको अङ्क ठदइनेछ।  

39. शैशक्षक योग्यता र तातलमको बापतको अङ्काः (१) कमवचारीलाई शैशक्षक योग्यताको 
अङ्क ठदँदा स्थानीय सेिाको कुन ैपदमा प्रिेश गनव आिश्यक पने न्त्यूनतम शैशक्षक 
योग्यता बापत एकमषु्ट नौ अङ्क र सेिा प्रिेशको तनतमत्त तोवकएको न्त्यूनतम शैशक्षक 
योग्यताभन्त्दा मातथको सेिा, समूह िा उपसमूहसँग सम्बशन्त्धत विषयको एक अततररक्त 
शैशक्षक उपातध बापत एकमषु्ट तीन अङ्क ठदइनेछ। सेिा प्रिेश गनव आिश्यक पने 
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न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यताभन्त्दा मातथल्लो शैशक्षक उपातध मात्र पाएको अिस्थामा पतन 
सोही बराबरको दिैु अङ्क ठदइनेछ।  

(२) दफा १० को उपदफा (१) र (२) बमोशजम अतधकृत निौं िा सो 
सरह िा सोभन्त्दा मातथको पदमा बढुिाको लातग पतन सम्बशन्त्धत सेिा, समूह िा 
उपसमूहको अतधकृत सातौं तह िा सो सरहको पदमा सेिा प्रिेशको लातग तनधावररत 
न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यतालाई न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यता मातननेछ। 

(३) सेिाकालीन तातलम बापत प्रथम शे्रणीको लातग दईु अङ्क, ठद्वतीय शे्रणीको 
लातग एक दशमलि पचहत्तर अङ्क र ततृीय शे्रणीको लातग एक दशमलि पचास अङ्क 
प्रदान गररनेछ।  

(४) कमवचारीलाई तातलमको अङ्क ठदँदा तीस कायवठदन िा सोभन्त्दा बढी 
अितधको सेिासँग सम्बशन्त्धत विषयको सेिाकालीन तातलम बापत अङ्क ठदइनेछ। 
तातलमको अङ्क गणना गदाव जनु तह िा शे्रणीमा छँदा तातलमको लातग मनोनयन 
भएको हो, सो अङ्क सोही तहको लातग मात्र गणना गररनेछ। 

(५) कमवचारीले बढुिाको दरखास्त साथ शैशक्षक योग्यता र सेिाकालीन 
तातलमको प्रमाणपत्रको प्रमाशणत प्रतततलवप पेश गनुव पनेछ। त्यस्तो प्रमाणपत्र पेश 
नगरेमा त्यस बापत अङ्क ठदइने छैन।  

(६) कमवचारीले बढुिा प्रयोजनको लातग दरखास्तसाथ पेश गरेको शैशक्षक 
योग्यता सो सेिा, समूह, उपसमूहसँग सम्बशन्त्धत हो िा होइन भने्न सम्बन्त्धमा तोवकए 
बमोशजमको सम्बिता तनधावरण सतमततले तनणवय गरे बमोशजम हनुेछ। बढुिा प्रयोजनको 
लातग दरखास्तसाथ पेश गरेको शैशक्षक योग्यताको सम्बिता तनधावरण बढुिा सतमततको 
बैठक बस्नभुन्त्दा अगातडको तमततसम्म भएमा त्यस्तो शैशक्षक योग्यताको अङ्क बढुिाको 
लातग गणना गररनेछ। 

(७) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन समायोजन ऐन बमोशजम 
स्थानीय तहमा समायोजन भएका कमवचारीले समायोजन हनुपुूिव प्राप्त गरेको िा यो 
अध्यादेश प्रारम्भ हनुभुन्त्दा अशघ प्राप्त गरेको तातलम बापतको अङ्क समेत बढुिा 
प्रयोजनका लातग गणना गररनेछ। 

(८) कमवचारीलाई ज्येष्ठताको आधारमा सेिा, समूह, उपसमूहसँग सम्बशन्त्धत 
विषयको तातलममा मनोनयन गनुव पनेछ। 

(९) यस दफाको अधीनमा रही तातलम ठदने संस्था र तातलमको स्तर सम्बन्त्धी 
व्यिस्था मन्त्त्रालयले तोके बमोशजम हनुेछ। 

40. सहायक प्रथमदेशख सहायक तेस्रो तहसम्मका कमवचारीको स्तरिवृि सम्बन्त्धी व्यिस्थााः 
(१) सहायक प्रथमदेशख सहायक तेस्रो तहसम्मका कमवचारीको स्तरिृवि देहाय 
बमोशजम हनुेछाः- 
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(क)  प्रथमस्तर, 
(ख)  ठद्वतीयस्तर,  

(ग)  ततृीयस्तर, 
(घ)  चतथुवस्तर, 
(ङ)  पाँचौस्तर। 

(२) सहायक प्रथमदेशख सहायक तेस्रो तहसम्मका पदमा शरुु तनयशुक्त हनु े
कमवचारीको प्रथमस्तर कायम हनुेछ।  

(३) अशततयारिालाले सहायक प्रथमदेशख सहायक तेस्रो तहसम्मका 
कमवचारीको देहाय बमोशजम स्तरिृवि गनेछाः- 

(क)  पाँच िषव िा सोभन्त्दा बढी तर दश िषवभन्त्दा कम सेिा अितध 
भएकोलाई ठद्वतीयस्तर, 

(ख)  दश िषव िा सोभन्त्दा बढी तर पन्त्र िषवभन्त्दा कम सेिा अितध 
भएकोलाई ततृीयस्तर, 

(ग)  पन्त्र िषव िा सोभन्त्दा बढी तर बीस िषवभन्त्दा कम सेिा अितध 
भएकोलाई चतथुवस्तर, 

(घ)  बीस िषव िा सोभन्त्दा बढी सेिा अितध भएकोलाई पाँचौस्तर। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दफा 32 को 
खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोशजमको अितधभर स्तरिृवि हनुेछैन।   

(५) यो अध्यादेश प्रारम्भ हनु ु अशघ शे्रणीविहीन पदमा बहाल रहेको 
कमवचारीलाई यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपतछ सहायक प्रथमदेशख सहायक तेस्रो 
तहसम्मका पदमा कायम गरी उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोशजमको स्तर कायम 
गररनेछ।   

41. सेिा, समूह िा उपसमूह पररितवन सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (१) कुन ै सेिा, समूह िा 
उपसमूहको कुनै पद लगातार दईु िषवसम्म पूततव हनु नसकी अन्त्य सेिा, समूह िा 
उपसमूहबाट सेिा पररितवन गरी पूततव गनुवपने भएमा कायवपातलकाले सहमततको लातग 
आयोगमा लेखी पठाउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम सहमतत माग भएमा आयोगले सम्बशन्त्धत सेिा, 
समूह िा उपसमूह र पदको लातग तनधावरण गररएको न्त्यूनतम शैशक्षक योग्यता पगेुका 
समान शे्रणी िा तहको पदमा बहाल रहेका कमवचारीहरु प्रततस्पधावत्मक परीक्षामा 
सहभागी हनुसक्ने गरी विज्ञापन प्रकाशन गनेछ। यसरी हनुे प्रततस्पधावत्मक परीक्षाको 
माध्यमबाट छनौट भएका कमवचारीलाई कायवपातलकाले सेिा, समूह िा उपसमूह 
पररितवन गनेछ।  
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(३) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कायवपातलकाले 
स्िास््य सेिामा बहाल रहेको कुन ै कमवचारीलाई विशेष योग्यता हातसल गनव 
अध्ययनमा पठाएकोमा त्यस्तो कमवचारी अध्ययन पूरा गरी सेिामा हाशजर भएपतछ 
आयोगको परामशवमा तनजको विशेष योग्यतासँग सम्बशन्त्धत समूह िा उपसमूहमा 
पररितवन गनव सक्नेछ।  

(४) उपदफा (१), (२) र (३) मा व्यिस्था भए बमोशजम बाहेक कमवचारीको 
सेिा, समूह िा उपसमूह पररितवन हनुे छैन। 

(५) सेिा, समूह िा उपसमूह पररितवन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था आयोगले 
तनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ। 

42. विद्यतुीय माध्यमबाट दरखास्त पेश गनव सक्नेाः (१) कुनै कमवचारी सरकारी काम िा 
अध्ययन िा काजको तसलतसलामा विदेशमा रही िा प्राकृततक िा आकशस्मक पररशस्थतत 
िा काब ुबावहरको पररशस्थतत परी दरखास्त सङ्कलन गने तनकायमा बढुिाको दरखास्त 
पेश गनव नसक्ने भएमा बढुिा सूचनाको म्यादतभत्र तोवकए बमोशजम विद्यतुीय 
माध्यमबाट आफू कायवरत कायावलयमा दरखास्त पेश गनव सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोशजम विद्यतुीय माध्यमबाट दरखास्त फाराम प्राप्त 
भएमा प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले त्यस्तो दरखास्त फाराम म्यादतभत्र दरखास्त 
सङ्कलन गने तनकायमा पठाउन ुपनेछ।  

43. नकारात्मक सूचीाः (१) देहायको अिस्थामा कमवचारी नकारात्मक सूचीमा परेको 
मातननेछाः- 

(क)  दफा 32 बमोशजम उम्मेदिार हनु अयोग्य भएको,  
(ख) बढुिाको लातग सम्भाव्य उम्मेदिार हनु जतत िषवको सेिा 

आिश्यक पने हो पतछल्लो त्यतत िषवको कायवसम्पादन 
मूल्याङ्कनमा औसतमा पन्त्चानब्बे प्रततशतभन्त्दा कम अङ्क प्राप्त 
गरेको। 

(२) कुनै उम्मेदिारले बढुिाको दरखास्त फाराम भदाव बढुिामा ताशत्िक 
असर पने गरी झठुो वििरण पेश गरेको प्रमाशणत भएमा तनजलाई विभागीय कारबाही 
गररनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको झठुो वििरणको आधारमा कुनै कमवचारीको 
बढुिा भएमा तनजको बढुिा रद्द हनुेछ।  

44. बढुिा तमतत र बढुिा तनयशुक्ताः (१) बढुिा नततजा प्रकाशन भएपतछ बढुिा उजरुीको 
प्रयोजनको लातग सो नततजा प्रकाशन भएको तमततदेशख पैंततस ठदनसम्म बढुिा तसफाररस 
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पाउने उम्मेदिारलाई बढुिा तनयशुक्त नठदई प्रतीक्षा सूचीमा राशखनेछ। त्यस्तो बढुिा 
तसफाररस उपर उजरुी नपरेमा सो नामािली  प्रकाशन भएको तमततदेशख नै बढुिा हनु े
तहको ज्येष्ठता कायम हनुे गरी बढुिा तनयशुक्त ठदन ुपनेछ।  

(२) बढुिा तसफाररस उपर उजरुी परेमा देहाय अनसुार ज्येष्ठता तमतत कायम 
गरी बढुिा तनयशुक्त ठदन ुपनेछाः- 

(क) दफा ४५ को उपदफा (२) बमोशजम बढुिा तसफाररस संशोधन 
गने तनणवय भएमा सो बमोशजम संशोतधत नततजा प्रकाशन भएको 
तमततदेशख, 

(ख)  उजरुी खारेज भएमा िा पवहलेको बढुिा तसफाररस नै कायम 
भएमा पवहलो पटक नततजा प्रकाशन भएको तमततले पैंततस 
ठदनदेशख, र  

(ग) कुनै बढुिा सम्बन्त्धमा अदालतमा मदु्दा परी बढुिा बदर भई 
पनुाः बढुिा सतमततबाट बढुिा सम्बन्त्धी तनणवय गरेमा पतछल्लो 
पटक बढुिा सतमततबाट तनणवय भएको तमततदेशख। 

45. बढुिाको उजरुीाः (१) बढुिा सतमततले गरेको बढुिाको तसफाररसमा शचत्त नबझु्न े
सम्बशन्त्धत कमवचारीले त्यस्तो तसफाररस गरेको तमततले पैंततस ठदनतभत्र आयोगमा उजरुी 
ठदन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजरुीमा उजरुी गने म्याद नाघेको तमततले साठी ठदनतभत्र 
टुङ्गो लगाउन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम पनव आएका उजरुी टुङ्गो लागेपतछ पवहले प्रकाशशत 
बढुिा नामािलीमा संशोधन गनुवपने भएमा आयोगले सोको सूचना बढुिा सतमततलाई 
ठदन ुपनेछ। 

(३) आयोगले उजरुी छानतबन गदाव त्रटुीपूणव मूल्याङ्कन गररएको देशखएमा 
बढुिा सतमततको मूल्याङ्कनकतावलाई चेतािनी ठदन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम पनव आएको उजरुी झटु्टा ठहररएमा उजरुी पतछ 
हनुे बढुिामा त्यस्तो उजरुीकतावको दईु अङ्क कावटनेछ। 

(५) बढुिाको उजरुी सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

46. बढुिा सम्बन्त्धी विशेष व्यिस्थााः (१) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापतन एउटै तहको पदमा कम्तीमा दश िषवदेशख बहाल रवहरहेको अतधकृत दशौं 
तह िा सो तहभन्त्दा मतुनका कमवचारीलाई दफा 59 को उपदफा (१) िा (२) 
बमोशजम अिकाश हनु ेतमततभन्त्दा एक मवहना अगािै एक तह मातथल्लो पदमा बढुिा 
गरी अिकाश ठदइनेछ।  
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(२) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन एउटै पदमा 
कम्तीमा दश िषव बहाल रहेका अतधकृत दशौं तह िा सो तहभन्त्दा मतुनका कुन ै
कमवचारीले दफा 62 को उपदफा (१) बमोशजम स्िेशच्छक अिकाश तलन तनिेदन 
ठदएमा तनजलाई एक तहमातथको पदमा बढुिा गरी अिकाश ठदइनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम बढुिा गनवका लातग स्िताः विशेष पद तसजवना 
हनुेछ र त्यस्तो कमवचारी अिकाश भएपतछ सो पद स्िताः खारेज हनुछे।  

(४) एउटै पदमा उपदफा (१) बमोशजमको अितध पूरा भएको कुन ै
कमवचारीको मतृ्य ुभएमा त्यस्तो कमवचारीको पररिारलाई एक तह मातथल्लो पदको 
तनिृशत्तभरण र अन्त्य सवुिधा प्रदान गररनेछ।  

47. बढुिाको शतवमा पररितवनाः यस अध्यादेशको दफा ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, 
37, 38, 39 र ४१  िा सो अन्त्तगवत बनेका तनयमहरूमा कुन ै संशोधन गदाव 
त्यस्तो संशोधन एक िषवपतछको तमततदेशख मात्र लागू हनु ेगरी व्यिस्था गररनेछ। 

पररच्छेद– ६ 

तलब, भत्ता र अन्त्य सवुिधा 

48. तलब भत्तााः (१) कमवचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको ठदनदेशख तलब भत्ता 
पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन तोवकएको 
कायावलयबाट तलबी प्रततिेदन पाररत नगराई तलब भकु्तानी गनुव गराउन ुहुँदैन।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम तलबी प्रततिेदन पाररत नगरी तलब भकु्तानी 
गरेमा त्यस्तो कमवचारीले पाएको तलब, भत्ता त्यसरी भकु्तानी गने अतधकारीबाट असलु 
उपर गररनेछ।  

(४) प्रत्येक कमवचारीले एक िषवको सेिा अितध पूरा गरेपतछ तोवकए बमोशजम 
एक ठदनको तलब बराबरको रकम तलब िृवि (ग्रडे) पाउनेछ। 

(५) कुनै कमवचारीको तलब िृवि रोक्का भएकोमा सो तलब बवृि कुन तमततदेशख 
फुकुिा हनु ेहो, सो कुरा सम्बशन्त्धत अतधकारीले तलशखत रूपमा जनाई अतभलेख राख्न ु
पनेछ। 

(६) कायवपातलकाले कमवचारीको कायवसम्पादन, कायवपररणाम र प्राप्त नततजाको 
आधारमा कायवसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्था गनव सक्नेछ। 

49. पकाएको तलब भत्ता पाउनेाः (१) कमवचारीले प्रत्येक मवहना भकु्तान भएपतछ तलब 
र भत्ता पाउन ेभए भत्ता समेत पाउनेछ।  
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(२) कुनै कमवचारी जनुसकैु तररकाले तनजामती सेिामा नरहे पतन पकाएको 
तलब भत्ता पाउनेछ। 

(३) यो अध्यादेश िा यस अध्यादेशअन्त्तगवत बनेको तनयमािली बमोशजम 
बाहेक कुन ैकमवचारीको तलब भत्ता कट्टा गररने छैन।  

(४) फौजदारी अपराधमा अदालतबाट कैद सजाय पाएको कमवचारीलाई उक्त 
कैद अितधको तलब भत्ता ठदइने छैन।  

50. तनलम्बन भएमा पाउने तलबाः (१) कुन ैकमवचारी सरकारी कामको सम्बन्त्धमा िा 
कायवपातलकाको तफव बाट भएको कारबाहीको फलस्िरूप तनलम्बन भएमा सो 
तनलम्बनको अितधभर तनजले आफ्नो तलबको आधा मात्र पाउनेछ।  

तर, तनजले सफाइ पाएमा तनलम्बन रहेको अितधमा आधा तलब पाएको भए 
सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब (तलब िृवि हनुे भएमा सोसमेत) पाउनेछ 
र कसूरदार ठहररएमा तनलम्बन भएको तमततदेशखको बाँकी तलब भत्ता पाउन ेछैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कुन ैकमवचारी 
तनलम्बन भएकोमा त्यस्तो मदु्दामा अदालतबाट कसूरदार ठहरी फैसला भएमा त्यस्तो 
फैसला भएको तमततदेशख तनजले तलब भत्ता पाउने छैन। 

51. चाडपिव खचवाः (१) कमवचारीले आफ्नो धमव, संस्कृतत, परम्परा अनसुार मनाउन े
चाडपिवको लातग खाइपाइ आएको एक मवहनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक 
आतथवक िषवमा एक पटक चाडपिव खचवको रूपमा पाउनेछ। 

(२) तनिृशत्तभरण पाउने गरी अिकाश प्राप्त कमवचारी िा तनजको पाररिाररक 
तनिृशत्तभरण पाउने व्यशक्तले तनजले पाउने एक मवहनाको तनिृशत्तभरण बराबरको रकम 
चाडपिव खचवको रूपमा पाउनेछ।  

52. कमवचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मााः (१) कमवचारीको मातसक तलबबाट दश 
प्रततशतका दरले हनु ेरकम कट्टा गरी सो रकममा कायवपातलकाले शतप्रततशत रकम 
थप गरी कमवचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गररठदनेछ।  

(२) तनलम्बन भएको कमवचारीले आधा तलब पाएको भएमा सोहीबमोशजम 
आधा तलबको दश प्रततशतका दरले हनु ेरकम कट्टा गरी उपदफा (१) बमोशजम 
सञ्चय कोषमा जम्मा गररनेछ।  

53. साितधक जीिन तबमााः (१) कायवपातलकाले बढी सवुिधा ठदन ेप्रचतलत कानून बमोशजम 
स्थावपत कोषमाफव त ्कमवचारीको साितधक जीिन तबमाको व्यिस्थापन गनेछ।  

(२) साितधक जीिन तबमा सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 



खण्ड ०5) अरर 1९,  प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७9।0६।०७ 

35 
 

54. उपचार खचवाः (१) कमवचारीले सेिा अितधभरमा देहाय बमोशजम खाइपाई आएको 
तलब रकम उपचार खचव बापत पाउनेछाः-  

(क) अतधकृतस्तर भए बाह्र मवहना बराबरको, 
(ख) सहायकस्तर भए एक्काइस मवहना बराबरको। 

(२) भविष्यमा सरकारी सेिाको तनतमत्त अयोग्य ठहररन ेगरी सेिाबाट बखावस्त 
गररएको अिस्थामा बाहेक अरु जनुसकैु व्यहोराबाट कमवचारी सेिाबाट अलग हुँदा 
तोवकए बमोशजम सेिा अितधभरमा पाउन ेउपचार खचवमध्ये तलन बाकँी रहेको भए 
त्यस्तो बाँकी रकम एकमषु्ट तलन पाउनेछ।  

(३) दश िषव सेिा अितध नपगेुको कुनै कमवचारीलाई औषधी उपचार खचव 
ठदँदा तोवकएको रकमलाई दश िषव सेिा गरे बापत पाउने रकम मानी दामासाहीले 
हनु आउन ेरकम मात्र ठदइनेछ।  

(४) कमवचारी िा तनजको पररिारको सदस्य तबरामी भएमा तोवकए बमोशजम 
उपचार खचव पाउनेछ। 

(५) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कायवपातलकाले यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपतछ स्थानीय सेिामा प्रिेश गने कमवचारीको 
यस दफा बमोशजमको उपचार खचवको सट्टा स्िास््य तबमा कायविम लागू गनव 
सक्नेछ। 

55. शैशक्षक िशृत्त सम्बन्त्धी व्यिस्थााः यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपतछ कमवचारीका सन्त्तततलाई 
स्नातक तह अध्ययनका लातग शैशक्षक िृशत्त योजना लागू गनव सवकनछे। 

56. विशेष आतथवक सवुिधााः कुन ैकमवचारीको सेिामा छदैँ मतृ्य ुभएमा तनजको पररिारलाई 
खाइपाइ आएको बाह्र मवहनाको तलब बराबरको रकम एकमषु्ट विशेष आतथवक सवुिधा 
प्रदान गनव सवकनेछ।  

57. प्रसूतत स्याहार खचवाः (१) कमवचारीले सन्त्तान जन्त्माएमा प्रसूतत स्याहार खचव बापत 
तोवकए बमोशजमको रकम उपलब्ध गराइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको रकम तलन जन्त्मदताव प्रमाणपत्रको प्रतततलवप 
संलग्न राखी सन्त्तान जन्त्मकेो तमततले तीन मवहनातभत्र सम्बशन्त्धत कमवचारीले तनिेदन 
ठदन सक्नेछ। 

58. तलब तथा सवुिधा पनुरािलोकन सतमतताः कमवचारीको तलब, भत्ता तथा अन्त्य सवुिधा 
पनुरािलोकन सम्बन्त्धी व्यिस्था प्रदेश तनजामती अध्यादेशमा उल्लेख भए बमोशजम 
हनुेछ। 
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पररच्छेद– ७ 

अिकाश, उपदान र तनिशृत्तभरण 

59. अतनिायव अिकाशाः (१) कमवचारीले साठी िषव उमेर पूरा भएपतछ स्थानीय सेिाबाट 
अतनिायव अिकाश पाउनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन स्थानीय स्िास््य 
सेिा बाहेक अन्त्य सेिाका कमवचारीको हकमा देहायको अितधसम्मका लातग अतनिायव 
अिकाश हनु ेउमेरको हद देहाय बमोशजम हनुेछाः- 

(क) यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको तमततले एक िषवसम्मका लातग 
अन्त्ठाउन्न िषव, 

(ख) खण्ड (क) बमोशजमको अितध पूरा भएपतछको थप एक 
िषवसम्मका लातग उनन्त्साठी िषव, 

(ग)  खण्ड (ख) बमोशजमको अितध पूरा भएपतछ साठी िषव। 

60. उमेर गणनााः (१) यस अध्यादेश बमोशजम अतनिायव अिकाश िा अन्त्य प्रयोजनका 
लातग कमवचारीको उमेर गणना गदाव तनजले पेश गरेको शशक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा 
वकवटएको जन्त्मठदन िा िषवबाट हनु आउने उमेर िा तनजको नागररकताको प्रमाणपत्रमा 
वकवटएको जन्त्मठदन िा िषवबाट हनु आउन े उमेर िा तनजले व्यशक्तगत वििरण 
(तसटरोल) मा लेखी ठदएको जन्त्मठदन िा िषवबाट हनु आउन ेउमेरमध्ये जनु उमेरबाट 
पवहले अिकाश हनु्त्छ, सोही आधारमा गणना गररनेछ।  

(२) कुनै कमवचारीको शैशक्षक योग्यता िा नागररकताको प्रमाणपत्र र 
व्यशक्तगत वििरणमा िषव संित ्िा उमेर मात्र उल्लेख भएकोमा देहायको आधारमा 
जन्त्मतमतत कायम गररनेछाः- 

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

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

(ग) व्यशक्तगत वििरण (तसटरोल) को हकमा शरुु तनयशुक्त भएको 
तमततको आधारमा। 

(३) कमवचारीले पेश गरेको कुन ैप्रमाणपत्रमा िषव मात्र उल्लेख भएको र 
अको प्रमाणपत्रमा पूरा जन्त्मतमतत खलेुको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उशल्लशखत जन्त्म 
तमततहरूको बीचमा एक िषवतभत्रको अन्त्तर देशखएमा पूरा जन्त्मतमतत खलेुको 
प्रमाणपत्रको आधारमा जन्त्मतमतत कायम गरी उमेर गणना गररनेछ।  
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(४) उपदफा (३) बमोशजम छुट्टाछुटै्ट प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्त्मतमततको 
अन्त्तर एक िषवभन्त्दा बढी देशखएमा उपदफा (२) बमोशजम कायम हनुे जन्त्मतमततको 
आधारमा तनज जनु तमततदेशख पवहले अिकाश हनु्त्छ, सोही तमततलाई जन्त्मतमतत कायम 
गरी तनजको उमेर गणना गररनेछ।  

61. असमथव कमवचारीको सम्बन्त्धमा विशेष व्यिस्थााः कुन ैकमवचारी शारीररक िा मानतसक 
रोगको कारणबाट तनयतमत रूपमा सेिा गनव असमथव छ भनी नेपाल सरकार िा प्रदेश 
सरकारले गठन गरेको मेतडकल बोडवबाट प्रमाशणत भई आएमा कायवपातलकाले 
तनजलाई तनजको सेिा अितधमा बढीमा सात िषव सेिा अितध थप गरी अिकाश ठदन 
सक्नेछ। 

62. स्िेशच्छक अिकाशाः (१) तनिृशत्तभरण पाउने अिस्था र उमेरको हद तत्रपन्न िषव पूरा 
भएको कमवचारीले कायवपातलकाद्वारा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशशत सूचनामा तोवकएको 
अितधतभत्र सोही सूचनामा उशल्लशखत शतवमा स्िेशच्छक अिकाश तलन सक्नेछ। यसरी 
स्िेशच्छक अिकाश तलन ेकमवचारीको ६० िषव उमेर ननाघ्न ेगरी बढीमा सात िषवसम्म 
सेिा अितध थप गरी तनिृशत्तभरणको लातग जम्मा सेिा अितध कायम गररनेछ।  

तर, दरबन्त्दी तमलान हनु नसकी फाशजलमा परेको िा स्थानीय तहलाई 
आिश्यक नभएको पदमा कायवरत कमवचारीको हकमा छुटै्ट शतव र सवुिधा तोकी 
स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्िेशच्छक अिकाशको लातग तनिेदन माग 
गनव सवकनेछ। 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन तनिृशत्तभरण पाउन े
अिस्था भएको, उमेरको हद तत्रपन्न िषव पगेुको र एउटै तहमा दश िषव सेिा अितध 
पूरा गरेको कमवचारीले स्िेशच्छक अिकाश तलन चाहेमा तनजलाई एक तह मातथको 
पदमा बढुिा गरी स्िेशच्छक अिकाश ठदन सवकनेछ। 

(३) संित ्२०४९ साल काततवक २१ गतेभन्त्दा अशघदेशख संघीय तनजामती 
सेिामा बहाल रही हाल स्थानीय सेिामा समायोजन भई बहाल रहेको कमवचारीले 
तीस िषव सेिा अितध पूरा गररसकेको भए स्िेच्छाले सेिाबाट अिकाश तलन सक्नेछ।  

63. उपदानाः पाँच िषव िा सोभन्त्दा बढी सेिा गरेको, तर तनिृशत्तभरण पाउने अितध नपगेुको 
कमवचारीले अिकाश पाएमा िा राजीनामा स्िीकृतत गराई पदबाट अलग भएमा िा 
भविष्यमा सरकारी सेिाको तनतमत्त अयोग्य नठहररने गरी सेिाबाट हटाइएमा देहायको 
दरले उपदान पाउनेछाः- 

(क) पाँच िषवदेशख दश िषवसम्म सेिा गरेकोमा काम गरेको प्रत्येक 
िषवको तनतमत्त आशखरी आधा मवहनाको तलब,  
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(ख) दश िषवभन्त्दा बढी पन्त्र िषवसम्म सेिा गरेकोमा काम गरेको 
प्रत्येक िषवको तनतमत्त आशखरी एक मवहनाको तलब,  

(ग) पन्त्र िषवभन्त्दा बढी बीस िषवभन्त्दा कम सेिा गरेकोमा काम 
गरेको प्रत्येक िषवको तनतमत्त आशखरी डेढ मवहनाको तलब। 

64. तनिशृत्तभरणाः (१) बीस िषव िा सोभन्त्दा बढी अितध सेिा गरेको कमवचारीले देहाय 
बमोशजमको वहसाबले मातसक तनिृशत्तभरण पाउनेछाः- 

जम्मा सेिा िषव × आशखरी तलबको रकम 

       ५० 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन तनिृशत्तभरणको 
न्त्यूनतम रकम समान पदको बहालिाला कमवचारीको तलबको शरुु स्केलको 
आधाभन्त्दा कम र अतधकतम रकम शरुु स्केलभन्त्दा बढी हनु ेछैन।  

(३) पन्त्र िषव सेिा अितध पूरा गरेको कुन ैकमवचारीको मतृ्य ुभएमा तनजको 
सेिा अितधमा बढीमा पाँच िषव अितधसम्म थप गरी तनजको पररिारलाई तनिृशत्तभरण 
िा उपदान जनु तलन चाहन्त्छ, सो रोजेर तलन ठदइनेछ। 

(४) कुनै सरकारी पदमा अशघ गरेको सेिा बापत तनिृशत्तभरण पाइरहेको 
व्यशक्त पतछ स्थानीय सेिाको पदमा तनयशुक्त भएमा तनजले पतछ गरेको सेिा अितधमा 
अशघ गरेको सेिा अितध जोडी यस दफा बमोशजम तनिृशत्तभरण तलन पाउनेछ। 

(५) तनिृशत्तभरण सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

65. तनिशृत्तभरणमा िवृिाः बहालिाला कमवचारीको तलब िृवि हुँदा तलबको शरुु अङ्कमा 
जतत िृवि भएको छ त्यसको दईु ततहाइ रकम समान पदका तनिृत्त कमवचारीको 
तनिृशत्तभरण रकममा पतन िृवि गररनेछ। 

66. पाररिाररक तनिशृत्तभरण र उपदानाः (१) कुनै कमवचारीको सेिामा छँदै मतृ्य ुभएमा 
तनजको मतृ्य ुभएको सात िषवसम्म र तनिृशत्तभरण पाउन थालेको सात िषव नपगु्दै 
मतृ्य ुभएमा सात िषव पगु्न बाँकी अितधसम्म तनजको पररिारलाई दफा ६३ िा ६४ 
मा लेशखएबमोशजम उपदान िा तनिृशत्तभरण ठदइनेछ।   

तर, तनिृशत्तभरणको हकमा यस्तो तनिृशत्तभरण सात िषवभन्त्दा बढी समय प्राप्त 
हनुे छैन। तनिृशत्तभरण पाउन थालेको सात िषव नपगु्दैमा मतृ्य ुभएको कमवचारीको 
पररिारलाई सात िषव पगेुपतछ तनिृशत्तभरण प्राप्त हनुे छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन तनिृशत्तभरण पाउन े
व्यशक्त नाबातलग रहेछ भने तनज एक्काइस िषव पूरा नभएसम्म त्यस्तो तनिृशत्तभरण 
पाउनेछ।  
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(३) कमवचारीको विधरु पतत िा विधिा पत्नीले तनजको पतत िा पत्नी सेिामा 
छँदै िा तनिृशत्तभरण पाउन थालेको सात िषव नपगु्दै मतृ्य ुभई उपदफा (१) बमोशजम 
पाररिाररक तनिृशत्तभरण पाउन ेभएमा सो तनिृशत्तभरण पाउने अितध भकु्तान भएको 
तमततदेशख र त्यस्तो तनिृशत्तभरण नपाउने भएमा िा तनजको पतत िा पत्नीले तनिृशत्तभरण 
पाउन थालेको सात िषव व्यतीत भइसकेपतछ मतृ्य ुभएकोमा तनज कमवचारीको मतृ्य ु
भएको तमततदेशख जीिनभर तनजले पाउने तनिृशत्तभरणको आधा रकम पाउनेछ। 

तर, त्यस्तो विधरु पतत िा विधिा पत्नीले अको वििाह गरेमा तनजले त्यस्तो 
तनिृशत्तभरण सवुिधा पाउने छैन।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कमवचारीको 
तनिृशत्तभरण पाइरहेको विधरु पतत िा विधिा पत्नीको मतृ्य ुभएमा िा तनजले अको 
वििाह गरेमा त्यस्तो कमवचारीको नाबातलग छोराछोरीले एक्काइस िषव उमेर पूरा 
नभएसम्म त्यस्तो तनिृशत्तभरण रकम तोवकए बमोशजम पाउनेछ।  

(५) बहालिाला कमवचारीको तलब िृवि हुँदा तलबको शरुु अङ्कमा जतत िृवि 
भएको छ, त्यसको दईु ततहाइ रकम उपदफा (१), (२), (३) र (४) बमोशजम 
पाररिाररक तनिृशत्तभरण पाइरहेका व्यशक्तले खाइपाइ आएको पाररिाररक तनिृशत्तभरण 
रकममा पतन िृवि हनुेछ। 

(६) कुनै कमवचारीको यस अध्यादेश बमोशजम पाउन ेकुन ैरकम तलन नपाउँदै 
मतृ्य ुभएमा सो रकम तनजको पररिारका सदस्यहरू मध्ये यस अध्यादेश बमोशजम 
तनजको तनिृशत्तभरण िा उपदान पाउने ठहररएको व्यशक्तले तलन पाउनछे। 

(७) तनिृशत्तभरण िा उपदान ठदँदा मतृक कमवचारीले आफ्नो पररिारको सदस्य 
िा आशश्रत कसैलाई इच्छाएको रहेछ भन ेसो व्यशक्तलाई र कुन ैकारणले सो व्यशक्तले 
पाउन नसक्ने अिस्था भएमा िा कसैलाई पतन इच्छाएको रहेनछ भने त्यस्तो 
कमवचारीको पररिारको सदस्यमध्ये कायवपातलकाले उशचत ठहर् याएको व्यशक्तलाई 
ठदइनेछ।  

67. बेपत्ता भएको कमवचारीको तनिशृत्तभरण र उपदानाः (१) स्थानीय सेिामा बहाल रहेको 
कुनै कमवचारी हराई बेपत्ता भई दईु िषवसम्म जीवित रहे नरहेको पत्ता नलागेमा 
त्यस्तो कमवचारीले दफा ६३ िा ६४ बमोशजम पाउन ेउपदान िा तनिृशत्तभरणको 
रकम दफा ६६ बमोशजम तनजको पररिारका सदस्यमध्ये नशजकको हकिालाले 
पाउनेछ।   

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दफा ६4 बमोशजम 
तनिृशत्तभरण तलन पाउन ेव्यशक्त तनिृशत्तभरण तलन नपाउँदै बेपत्ता भएमा सात िषवसम्म 
र तनिृशत्तभरण पाउन थालेपतछ बपेत्ता भएमा सात िषव पगु्न बाकँी अितधसम्म तनजको 
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पररिारलाई तनिृशत्तभरणको पूरै रकम र सो अितधपतछ पतत िा पत्नीलाई आजीिन 
तनिृशत्तभरणको आधा रकम पाररिाररक तनिृशत्तभरण ठदइनेछ। 

(३) बेपत्ता भएको कमवचारी पतछ फेला परेमा दफा ६३ बमोशजमको उपदान 
भकु्तानी ठदई नसकेको भए सो उपदान िा दफा ६४ बमोशजम पाउन ेतनिृशत्तभरणको 
रकम तनजले दाबी गनव आएको तमततदेशख तनजलाई नै ठदइनेछ।  

तर, उपदफा (१) िा (२) बमोशजम भकु्तानी ठदइसकेको उपदान, तनिृशत्तभरण 
िा पाररिाररक तनिृशत्तभरण रकममा पतछ फेला परेको व्यशक्तले दाबी गनव पाउन े
छैन। 

68. पाररिाररक तनिशृत्तभरण सम्बन्त्धी विशेष व्यिस्थााः (१) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कायावलयले खटाएको कायवसम्पादन गने 
तसलतसलामा द्वन्त्द्वको कारणले कमवचारीको तत्काल मतृ्य ुभएमा त्यस्तो कमवचारीको 
सेिा अितध बीस िषवभन्त्दा कम रहेछ भने बाँकी अितध थप गरी तनजको पतत िा 
पत्नीलाई यस अध्यादेश बमोशजमको तनिृशत्तभरण आजीिन ठदइनेछ। 

स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनका लातग “द्वन्त्द्व” भन्नाले जनुसकैु प्रकारको 
भीडन्त्त, आन्त्दोलन, हड्ताल, जलुसु, नाराबाजी, झडप िा यस्तै प्रकृततको असहज 
पररशस्थततलाई सम्झन ुपछव। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तनिृशत्तभरण प्राप्त गने व्यशक्तले दफा ६६ 
बमोशजमको पाररिाररक तनिृशत्तभरण िा उपदान पाउने छैन।  

(३) यस दफा बमोशजम तनिृशत्तभरण पाउन े व्यशक्तले अको वििाह गरेमा 
तनजले उपदफा (१) बमोशजमको तनिृशत्तभरण पाउने छैन।  

(४) बहालिाला कमवचारीको तलब िृवि हुँदा तलबको शरुु अङ्कमा जतत िृवि 
भएको छ, त्यसको दईु ततहाइ रकम यस दफा अनसुार तनिृशत्तभरण पाइरहेका 
व्यशक्तले खाइपाइ आएको पाररिाररक तनिृशत्तभरण रकममा पतन िृवि हनुेछ। 

(५) यस दफा बमोशजम तनिृशत्तभरण पाइरहेको व्यशक्तको मतृ्य ुभएमा िा 
तनजले अको वििाह गरेमा त्यस्तो तनिृशत्तभरणको रकम मतृक कमवचारीको नाबालक 
छोराछोरीले एक्काइस िषव उमेर पूरा नभएसम्म तोवकए बमोशजम पाउनछेन।्  

(६) कुनै कमवचारी सरकारी कामको तसलतसलामा दघुवटना िा द्वन्त्द्वमा परी 
घाइते िा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कमवचारीको उपचारमा लाग्न ेसम्पूणव खचव तोवकए 
बमोशजम कायवपातलकाले व्यहोनेछ।  

69. योगदानमा आधाररत तनिशृत्तभरणाः (१) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन योगदानमा आधाररत तनिृशत्तभरण सम्बन्त्धी सङ्घीय कानून 
बमोशजम योगदानमा आधाररत तनिृशत्तभरण प्रणाली लागू हनुे तमततपतछ र यो अध्यादेश 
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प्रारम्भ भएपतछ स्थानीय सेिामा तनयशुक्त हनुे कमवचारीले योगदानमा आधाररत 
तनिृशत्तभरण पाउनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन योगदानमा आधाररत 
तनिृशत्तभरण प्रणाली लागू हनुभुन्त्दा अशघदेशख संघीय तनजामती सेिामा बहाल रही 
समायोजन ऐन बमोशजम संघ िा प्रदेश िा स्थानीय तहमा समायोजन भएको कमवचारी 
खलुा िा अन्त्तर तह प्रततयोतगताबाट छनौट भई िा बढुिा भई स्थानीय सेिामा 
तनरन्त्तर सेिामा रहेको भएमा तनजको हकमा यो दफा लागू हनुे छैन। 

(३) यस दफा बमोशजम ठदइने तनिृशत्तभरण र सोसँग सम्बशन्त्धत अन्त्य सवुिधा 
प्रचतलत कानून बमोशजम स्थापना भएको तनिृशत्तभरण कोषबाट व्यहोररनेछ।  

(४) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन यस दफा 
बमोशजम योगदानमा आधाररत तनिृशत्तभरण पाउन ेकमवचारीले दफा ६३, ६४, ६५, 
६६, 67 र ६८ बमोशजमका सवुिधा पाउन ेछैन। 

(५) स्थानीय तहले तनिृशत्तभरण, उपदान, उपचार खचव, विशेष आतथवक सवुिधा, 
सशञ्चत तबदा बापतको रकम भकु्तानीका लातग छुटै्ट कोष स्थापना गनुव पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोशजमको कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्त्धी व्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ।  

पररच्छेद–८ 

तातलम, अध्ययन र छात्रिशृत्त 

70. तातलम सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (१) कायावलयले कमवचारीको सीप र क्षमता िृविको लातग 
आिश्यकता अनसुार तातलम ठदने व्यिस्था गनव सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले आफ्नो मातहतमा 
कायवरत कमवचारीमध्ये कुन कमवचारीलाई के कस्तो तातलम आिश्यक पने भने्न 
विषयमा प्रत्येक आतथवक िषव शरुु भएको एक मवहनातभत्र तातलमको आिश्यकता 
पवहचान गरी त्यस्तो तातलम उपलब्ध गराउन आिश्यक व्यिस्था गनुव पनेछ।  

(३) तातलम सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

71. अध्ययन, तातलम िा अध्ययन भ्रमणाः (१) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले आफ्नो 
मातहतका कमवचारीलाई अध्ययन, तातलम िा अध्ययन भ्रमणमा पठाउन प्रत्येक िषव 
सोसम्बन्त्धी वििरण तयार गरी कायवपातलकामा पेश गनुव पनेछ।  

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लातग,- 
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(क)  “तातलम” भन्नाले अध्ययन बाहेक कुन ै संस्थाबाट तनशित 
पाठ्यिमअनसुार तनशित अितधमा सञ्चालन हनुे सीप आजवन गने 
प्रशशक्षण कायविम सम्झन ुपछव। 

(ख) “अध्ययन” भन्नाले सेिा, समूह िा उपसमूहसँग सम्बशन्त्धत विषयमा 
स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यािाररतध िा कुन ैशैशक्षक उपातध हातसल 
गनव गररने अध्ययन सम्झन ुपछव। 

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

(२) अध्ययन, तातलम िा अध्ययन भ्रमण सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ। 

72. अध्ययन, तातलम िा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपतछ सेिा गनुवपने अितधाः कायवपातलकाको 
मनोनयनमा तीन मवहनाभन्त्दा बढी अितधको तातलम, अध्ययन िा अध्ययन भ्रमणमा 
जाने कमवचारीले अध्ययन, तातलम िा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपतछ उक्त अितधको 
न्त्यूनतम दोब्बर अितध अतनिायव रूपले सेिा गनुव पनेछ। 

73. कबतुलयत गनुवपनेाः (१) कमवचारीले सरकारी मनोनयनमा अध्ययन गनव, तातलम तलन 
िा अध्ययन भ्रमणमा जानअुशघ दफा ७२ बमोशजमको सेिा गने गरी तोवकए बमोशजम 
कबतुलयत गनुव पनेछ।  

(२) अध्ययन, तातलम िा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको कमवचारीले उपदफा (१) 
बमोशजमको न्त्यूनतम सेिा अितध पूरा नगरी तनजलाई अको पटक तातलम, अध्ययन 
िा अध्ययन भ्रमणको लातग मनोनयन गररने छैन।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कबतुलयत अनसुार सेिा अितध पूरा नगरेमा 
त्यस्तो कमवचारीबाट अध्ययन, तातलम िा अध्ययन भ्रमणमा जादा कबतुलयत गरेको 
अितधको आशखरी तलब तथा भत्ता रकमको दोब्बर रकम असलु उपर गररनेछ।  

(४) अशततयारिालाको पूिव स्िीकृतत तलई तनजी प्रयासमा बेतलिी अध्ययन 
तबदामा जाने कमवचारीले अध्ययन पूरा गरेपतछ अध्ययन तबदा बराबरको अितध सेिा 
गने कबतुलयत गनुव पनेछ।  

(५) यस अध्यादेश बमोशजम अध्ययन, तातलम िा अध्ययन भ्रमणमा जान े
कमवचारीले त्यस्तो कायविमको प्रत्येक सेमेस्टरको नततजा िा प्रगतत वििरण त्यस्तो 
नततजा प्रकाशन भएको तीस ठदनतभत्र पदातधकार रहेको कायावलय, प्रदेश वकताबखाना 
र मन्त्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  

(६) उपदफा (१) र (४) बमोशजम तातलम, अध्ययन िा अध्ययन भ्रमणमा 
गएका कमवचारीले तातलम, अध्ययन िा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपतछ कबतुलयत 
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बमोशजमको सेिा अितध पूरा नगरेमा त्यस्ता कमवचारीको अध्ययन, तातलम िा अध्ययन 
भ्रमण अितध तनजको सेिा अितधमा गणना गररन ेछैन।  

(७) उपदफा (३) बमोशजम रकम असलु उपर गदाव सम्बशन्त्धत कमवचारीले 
पाउने रकमबाट असलु गनुव पनेछ र त्यस्तो रकमबाट असलु गनव नसवकएमा िा 
रकम अपगु भएमा सरकारी बाकँी सरह तनजको तनजी सम्पशत्तबाट असलु उपर 
गररनेछ। 

(८) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन अध्ययन, तातलम 
िा अध्ययन भ्रमणमा गएको कमवचारी संघीय तनजामती सेिा िा प्रदेश तनजामती सेिा 
िा स्थानीय सेिाको पदमा बढुिा िा तनयकु्त भएमा िा दफा 59 बमोशजम अतनिायव 
अिकाश भएमा िा मतृ्य ुभएको कारणले दफा ७२ बमोशजमको सेिा अितध पूरा गनव 
नसकेमा तनज िा तनजको पररिारबाट कुनै रकम असलु उपर गररने छैन।  

(९) तातलम, अध्ययन िा अध्ययन भ्रमणमा गएको कमवचारी त्यस्तो तातलम, 
अध्ययन िा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको तमततले तीस ठदनतभत्र सम्बशन्त्धत कायावलयमा 
हाशजर हनु ुपनेछ। 

पररच्छेद– ९ 

आचरण 

74. समय पालन र तनयतमततााः कमवचारीले तनधावररत समयमा तनयतमत रूपले कायावलयमा 
उपशस्थत रही तोवकएको कायव गनुव पनेछ र यथासम्भि पवहले तबदाको स्िीकृतत नतलई 
कायावलयमा िा खटाइएको काम गने स्थानमा अनपुशस्थत हनु ुहुदैँन। 

75. अनशुासन र आदेश पालनाः कमवचारीले देहाय अनसुारको अनशुासन र आदेश पालन 
गनुव पनेछाः- 

(क) अनशुासनमा रही आफ्नो कतवव्य इमान्त्दारी र तत्परताको साथ 
पालना गनुवपने,  

(ख) सरकारी काम सम्बन्त्धी कुरामा आफूभन्त्दा मातथको अतधकारीले 
ठदएको आदेशलाई शीघ्रताका साथ पूरा गनुवपने, 

(ग) आफूभन्त्दा मातथका सबै कमवचारीहरू प्रतत उशचत आदर देखाउन ु
पने र आफू मातहतका कमवचारीहरू प्रतत उशचत व्यिहार गनुवपने, 

(घ) उछृङ्खल र अराजक गततवितध गनव नहनुे,  

(ङ) सेिाको मूल्य, मान्त्यता, आचरण र सामाशजक मयावदा विपरीत 
विद्यतुीय माध्यम र सामाशजक सञ्जालबाट कायवहरु गनव गराउन 
नहनुे।  
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76. राजनीततक िा अिाञ्छनीय प्रभाि पानव नहनुेाः कमवचारीले आफ्नो सेिासम्बन्त्धी कुरामा 
स्िाथव पूरा गने मनसायले अन्त्य कमवचारीमातथ कुनै राजनीततक िा अिाञ्छनीय प्रभाि 
पानव िा प्रभाि पाने प्रयत्न गनुव हुँदैन। 

77. राजनीततक वियाकलापमा संलग्न हनु नहनुेाः कमवचारीले राजनीततक दल िा सङ्गठनको 
सदस्यता तलन, राजनीततक वियाकलापमा संलग्न हनु िा अन्त्य कुनै पतन राजनीततक 
गततवितधमा भाग तलन ुहुँदैन।  

78. सरकारको आलोचना गनव नहनुेाः (१) स्थानीय तह, प्रदेश सरकार िा नेपाल सरकारको 
नीतत विपरीत हनुे गरी िा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार िा नपेाल सरकार िा कुन ै
विदेशी रािसँगको पारस्पररक सम्बन्त्धमा खलल पनव सक्ने गरी कमवचारीले आफ्नो 
िास्तविक िा काल्पतनक नामबाट िा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गनव, प्रसेलाई कुन ै
खबर ठदन, रेतडयो िा टेतलतभजन आठदद्वारा भाषण प्रसारण गनव, कुनै सािवजतनक भाषण 
ठदन िा कुन ैिक्तव्य प्रकाशन गनव हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन प्रचतलत कानून र 
स्थानीय तहको नीतत विपरीत नहनुे गरी लेख प्रकाशन िा प्रसारण गनव बाधा पने 
छैन।  

79. सरकारी कामकाज सम्बन्त्धी समाचार प्रकाशन गनवमा प्रततबन्त्धाः (१) कमवचारीले 
अशततयारी नपाई आफूले सरकारी कतवव्य पालन गदाव जानकारीमा आएको कुन ैगो्य 
िा कानूनद्वारा तनषेतधत विषय आफूले लेखेको िा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र िा 
समाचार प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनतधकृत कमवचारी िा गैरसरकारी व्यशक्त 
िा प्रसेलाई ठदन ुिा बताउन ुहुदैँन। यो प्रततबन्त्ध सेिामा नरहेको अिस्थामा समेत 
लागू रहनेछ।  

(२) सरकारी सेिाबाट अिकाश पाएको कमवचारीले सरकारी कामकाज 
सम्बन्त्धी समाचार उपदफा (१) विपरीत प्रकाशन गरेमा तनजले यो अध्यादेश बमोशजम 
पाउने सेिा सवुिधा तोवकए बमोशजम रोक्का गनव सवकनेछ।  

80. दान, उपहार, चन्त्दा आठद प्राप्त गनव र सापटी तलनमा प्रततबन्त्धाः (१) सरकारी काममा 
कुनै पतन प्रकारले असर पनव सक्न ेगरी कमवचारीले अशततयारिालाको पूिव स्िीकृतत 
तबना आफूले िा आफ्नो पररिारको कुन ैसदस्यद्वारा कसैबाट कुन ैप्रकारको दान, 
दातव्य, कोसेली िा उपहार स्िीकार गनव िा चन्त्दा माग्न िा सरकारी कामसँग 
सम्बशन्त्धत व्यशक्तसँग सापटी तलन हुँदैन। 
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(२) कमवचारीलाई कुनै विदेशी सरकार िा विदेशी सरकारको कुन ै
प्रतततनतधबाट कुन ैउपहार प्राप्त हनु आएमा तनजले कायावलयलाई सो कुराको सूचना 
ठदई तनकासा भए बमोशजम गनुव पनेछ। 

81. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यिसाय गनव नहनुेाः कमवचारीले 
कायवपातलकाको पूिव स्िीकृतत नतलई कुन ैबैङ्क िा कम्पनी िा फमव िा सहकारी िा 
यस्तै अन्त्य संस्थाको स्थापना गनव िा सञ्चालनको काममा भाग तलन तथा कानून 
बमोशजम दताव गराउनपुने कुन ैव्यापार िा व्यिसाय गनुव हुदैँन। 

82. अन्त्यत्र नोकरी िा सेिा गनव नहनुेाः (१) कमवचारीले अशततयारिालाको पूिव स्िीकृतत 
नतलई अन्त्यत्र कुन ैप्रकारको नोकरी िा आतथवक लाभ िा कुन ैसवुिधा प्राप्त गने गरी 
परामशवदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ िा कुन ैहैतसयतले सेिा प्रदान गने कायव गनुव हुँदैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कमवचारीले स्थानीय 
तहको नीतत विपरीत नहनु े गरी सावहशत्यक, िैज्ञातनक, कलात्मक, अनसुन्त्धानात्मक, 
सांस्कृततक, मानि कल्याण, परोपकार िा खेलकुद सम्बन्त्धी कायव गनव सक्नेछ।  

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

(क) प्रचतलत कानून बमोशजम अध्ययन तबदा तलई स्िदेशी िा विदेशी 
शैशक्षक संस्थामा अध्ययन गदावको बखत सम्बशन्त्धत शैशक्षक 
संस्थामा कुनै सेिा गनव िा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुन ैकायव 
गनव,  

(ख) अशततयारिालाको पूिव स्िीकृतत तलई स्थानीय तहको नीतत 
विपरीत नहनु ेगरी स्िदेश िा विदेशशस्थत कायविममा सहभागी 
हनु, प्रिचन ठदन िा कायवपत्र प्रस्ततु गनव,  

(ग)  अशततयारिालाको पूिवस्िीकृतत तलई कायावलय समयबाहेकको 
समयमा शैशक्षक, प्राशज्ञक िा प्रशशक्षण संस्थामा प्रशशक्षण िा 
अनसुन्त्धान गनव,  

(घ)  स्थानीय तहद्वारा सञ्चातलत िा स्थानीय तहको पूणव िा आंशशक 
स्िातमत्ि िा तनयन्त्त्रणमा रहेको प्रशशक्षण संस्थामा कायावलयको 
काममा बाधा नपने गरी प्रशशक्षण सम्बन्त्धी कायव िा अनसुन्त्धान 
गनव,  

(ङ)  राविय िा अन्त्तरावविय शैशक्षक, प्राशज्ञक िा अनसुन्त्धानमूलक 
संघसंस्था िा नेपाल सदस्य राि रहेको क्षेत्रीय िा अन्त्तरावविय 
संघसंस्थाको सेिासँग सम्बशन्त्धत सेिा, समूह, उपसमूहको लातग 
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उपयोगी हनुे देखी अशततयारिालाले तबदा िा काज स्िीकृतत 
गरेकोमा सम्बशन्त्धत तनकायमा सेिा गनव,  

(च)  कमवचारीको योगदानमा आधाररत सरकारी आयोजना तथा 
कायविममा लगानी गनव।  

(छ) आतथवक लाभ िा कुन ैसवुिधा नतलन,े कायावलयको काममा बाधा 
नपने र स्थानीय तहको अवहत नहनु ेगरी आफ्नो पेशागत सङ्गठन 
िा अन्त्य कुन ैसामाशजक संस्थामा आबि हनु। 
स्पष्टीकरणाः यस खण्डको प्रयोजनको लातग “सामाशजक संस्था” 
भन्नाले सामाशजक आिश्यकता पूरा गने तसलतसलामा परम्परादेशख 
समदुायमा आधाररत भई समाजमा वियाशील रहेको सामाशजक 
संघसंस्था सम्झन ुपछव र सो शब्दले प्रचतलत कानून बमोशजम 
दताव भएका सावहत्य, कला, संस्कृतत, खेलकुद, सङ्गीत, विज्ञान, 
धमव िा यस्तै अन्त्य कुनै विधा िा क्षेत्रसँग सम्बशन्त्धत संस्थालाई 
समेत जनाउँछ।  

 

(४) यस दफामा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन आयोग िा 
सािवजतनक तनकायबाट पदपूततवका लातग तलइने प्रततयोतगतात्मक परीक्षाको प्रकृयामा 
संलग्न हनु ेकमवचारीले त्यस्तो प्रशशक्षण कायविममा प्रशशक्षण ठदन र त्यस्तो प्रशशक्षण 
कायविममा प्रशशक्षण ठदएको व्यशक्तले त्यसपतछ एक िषवसम्म सञ्चालन हनुे त्यस्तो 
परीक्षाको प्रकृयामा संलग्न हनु पाउने छैन।  

83. तनिावचनमा भाग तलन नहनुेाः कमवचारीले कुनै पतन राजनीततक पदको लातग हनु े
तनिावचनमा भाग तलन, प्रचारप्रसार गनव, जलुसु िा सभामा भाग तलन, चन्त्दा ठदन िा 
कसैको लातग मत माग्न िा तनिावचनमा कुनै प्रकारको प्रभाि पानव हुँदैन। 

तर, कानून बमोशजम मतातधकार प्रयोग गनव बाधा पगेुको मातनन ेछैन। 

84. प्रदशवन र हड्ताल गनव प्रततबन्त्धाः (१) कमवचारीले प्रदशवन गनव, बन्त्द हड्तालमा भाग 
तलन, थनुछेक गनव, बाधा अिरोध गनव, घेराउ गनव, जलुसुमा भाग तलन िा कुन ै
प्रकारको प्रभाि पानव हुँदैन। 

(२) यस दफा विपरीत कायव गरी कुनै सािवजतनक, सरकारी िा तनजी 
सम्पशत्तमा क्षतत परु् याएमा िा कुनै पदातधकारीलाई शारीररक िा मानतसक क्षतत 
परु् याएमा त्यस्तो कमवचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षततपूततव समेत भराइनेछ।  
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85. प्रतततनतधत्ि गनव नहनुेाः कमवचारीले आफूलाई मकाव परेको विषयमा आफैं ले िा 
िारेसद्वारा सम्बशन्त्धत तनकाय िा अतधकारीसमक्ष तनिेदन ठदनबाहेक अरू व्यशक्त िा 
समूहको तफव बाट प्रतततनतधत्ि गनव हुँदैन। 

८६.  सम्पशत्त वििरण पेश गनुवपनेाः कमवचारीले प्रचतलत कानून बमोशजम आफ्नो सम्पशत्त 
वििरण पेश गनुव पनेछ।  

८७. स्थायी आिासीय अनमुतत तलन नहनुाेः (१) कमवचारीले अन्त्य स्थायी आिासीय अनमुतत 
तलन िा सोको लातग आिेदन ठदन हुँदैन। 

(२) कमवचारीले सगोलको पतत िा पत्नीले स्थायी आिासीय अनमुतत प्राप्त 
गरेमा सो प्राप्त भएको तमततले साठी ठदनतभत्र सम्बशन्त्धत कमवचारीले आफू कायवरत 
कायावलयमा सोको वििरण पेश गनुव पनेछ।  

८८. सामाशजक जिाफदेवहता बहन गनुवपनेाः (१) संविधान र कानूनको पालना गरी 
सामाशजक जिाफदेवहता बहन गनुव प्रत्येक कमवचारीको कतवव्य हनुेछ। 

(२) प्रचतलत कानून प्रततकूल हनु ेगरी कहीीँ कतै कुनै कायव भएको देशखएमा 
सोको जानकारी सम्बशन्त्धत तनकायमा गराउन ुकमवचारीको कतवव्य हनुछे।  

८९. आचरण पालना गराउनेाः (१) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले आफू र आफ्ना मातहतका 
कमवचारीलाई यस अध्यादेश तथा तोवकए बमोशजमका आचारणको पालना गनुव गराउन ु
पनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम आचारण पालना गनुवपने कमवचारीले त्यस्तो 
आचरण उल्लङ्घन गरेमा अशततयारिालाले समयमै विभागीय कारबाही गनुव पनेछ।  

(३) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले उपदफा (१) र (२) बमोशजम कायव गरे 
िा नगरेको भने्न विषयलाई समते तनजको कायवसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार 
बनाइनेछ।  

पररच्छेद– १० 

सेिाको सरुक्षा 

९०. कमवचारीको सेिाको सरुक्षााः देहायका अिस्थामा बाहेक कुनै पतन कमवचारीलाई 
सफाइको मनातसब मौका नठदई स्थानीय सेिाबाट हटाइन ेिा बखावस्त गररने छैनाः 

(क) भ्रष्टाचार, रािविरुि जासूसी, लागू औषध कारोबार, सम्पशत्त 
शिुीकरण, परुाताशत्िक िस्त ु बचेतबखन, मानि बेचतबखन, 
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अपहरण, शरीर बन्त्धक, जबरजस्ती करणी तथा नैततक पतन 
देशखने अन्त्य अतभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा, 

(ख)  भागी, हराई िा बेपत्ता भई पत्ता नलागेको िा सम्पकव  स्थावपत 
गनव सम्भि नभएको पयावप्त आधार भएमा। 

९१. कमवचारीको बचाउाः (१) कमवचारीले आफ्नो ओहदाको कतवव्य पालन सम्झी गरेको 
कामको सम्बन्त्धमा अशततयारिालालाई जानकारी नठदई तनज उपर मदु्दा चलाउन 
सवकने छैन।  

(२) कुनै कमवचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कतवव्य पालनाको 
तसलतसलामा गरेको कामको सम्बन्त्धमा बहाल टुवटसकेपतछ पतन स्थानीय तहको 
स्िीकृतत नभई तनज उपर मदु्दा चल्नसक्ने छैन। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम मदु्दा चलाउन स्थानीय तहले स्िीकृतत ठदएमा 
तनजको प्रततरक्षा स्थानीय तहले गनेछ।  

९२. कमवचारीको सेिा शतवको सरुक्षााः कुनै कमवचारी तनयशुक्त हुँदा तत्काल लागू रहेको 
तलब, उपदान, तनिृशत्तभरण र अन्त्य सवुिधासम्बन्त्धी सेिाका शतवहरूमा प्रततकूल असर 
पने गरी त्यस्तो कमवचारीको सहमतततबना पररितवन गररने छैन।  

पररच्छेद–११ 

विभागीय सजाय र पनुरािेदन 

९३. विभागीय सजायाः  उशचत र पयावप्त कारण भएमा कमवचारीलाई देहाय बमोशजमको 
विभागीय सजाय गनव सवकनेछाः 

(क) सामान्त्य सजायाः 
(१)  नतसहत ठदने,  
(२)  बढीमा पाँच तलब िृवि रोक्का गने िा बढीमा पाँच िषवसम्म 

बढुिा रोक्का गने। 
 

(ख) विशेष सजायाः 
(१)  भविष्यमा स्थानीय सेिाको तनतमत्त अयोग्य नठहररने गरी 

सेिाबाट हटाउने,  
(२)  भविष्यमा स्थानीय सेिाको तनतमत्त अयोग्य ठहररन े गरी 

सेिाबाट बखावस्त गने। 
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९४. चेतािनी ठदन सवकनेाः कमवचारीले देहायको कुनै काम गरेमा सपुरीिेक्षकले कारण 
खोली चेतािनी ठदन सक्नेछ र सोको अतभलेख सम्बशन्त्धत कमवचारीको व्यशक्तगत 
वििरण फाइलमा राख्न ुपनेछाः- 

(क) समय पालन नगरेमा, 
(ख) सरकारी काम सम्बन्त्धी विषयमा आफूभन्त्दा मातथको कमवचारीले 

ठदएको आदेश पालन नगरेमा, 
(ग) पदीय मयावदा अनकूुल कायव नगरेमा, 
(घ) कायावलय सम्बन्त्धी काममा लापरबाही िा वढलाससु्ती गरेमा, िा  
(ङ) सेिाग्राहीलाई शशष्ट, मयावठदत र सहयोगी व्यिहार नगरेमा िा 

अनािश्यक हैरानी ठदएमा। 

९५. नतसहत ठदन:े (१) देहायको कुन ैअिस्थामा कमवचारीलाई नतसहत ठदन सवकनेछाः- 
(क) तनजले सम्पादन गरेको काम सन्त्तोषजनक नभएमा, 
(ख)  पूिव स्िीकृतत नतलई एक मवहनामा दईु पटकभन्त्दा बढी 

कायावलयमा अनपुशस्थत रहेमा, 
(ग) प्रचतलत कानूनबमोशजम बरबझुारथ नगरेमा,  
(घ) प्रचतलत कानूनबमोशजम पेश्की फर्छ्यौट नगरेमा, 
(ङ) मादक पदाथव सेिन गरी कायावलयमा उपशस्थत भएमा,  
(च) व्यिस्थापन परीक्षण गदाव प्रशासतनक अतनयतमतता गरेको 

देशखएमा, 
(छ) कुनै सािवजतनक पदातधकारी, सरकारी कमवचारी िा सेिाग्राहीलाई 

गालीगलौज िा दवु्यविहार गरेमा,  
(ज) दफा ९4 बमोशजम चेतािनी पाएको कमवचारीले सोही पदमा 

रहदा पनुाः सोही दफा बमोशजमको कुनै काम गरेमा, 
(झ) सरकारिादी फौजदारी अतभयोग बाहेक अन्त्य कुनै फौजदारी 

अतभयोगमा जररिानाको सजाय भएमा,  
(ञ) कुनै कमवचारीलाई गैरकानूनी दबाि ठदएमा,  
(ट) दफा 2६ विपरीत काजको अितधभन्त्दा बढी समय काज 

खटाएमा िा त्यसरी हाशजर गरे गराएमा, 
(ठ) दफा २७ विपरीत पदीय शजम्मेिारी नठदएमा, 
(ड) दफा १३ बमोशजम पदपूततवका लातग सूचना नठदएमा, 
(ढ) पूिव स्िीकृतततबना कुन ैकमवचारीलाई िैदेशशक तातलम, अध्ययन 

िा अध्ययन भ्रमणको लातग मनोनयन गरेमा।  
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९६. बढीमा पाचँ तलब िवृि रोक्का गने िा बढीमा पाचँ िषवसम्म बढुिा रोक्का गनेाः (१) 
देहायको कुनै अिस्थामा कमवचारीलाई बढीमा पाँच तलब िृवि रोक्का गने िा बढीमा 
पाँच िषवसम्म बढुिा रोक्का गने सजाय गनव सवकनेछ-  

(क) यो अध्यादेश िा प्रचतलत कानूनले तोकेको पदीय दावयत्ि पूरा 
नगरेमा,  

(ख) अनशुासनहीन काम गरेमा,  
(ग) सेिाग्राहीको वपरमकाव र उजरुी पटकपटक बेिास्ता गरेको 

सम्बन्त्धमा आफूभन्त्दा मातथल्लो अतधकारीले ठदएको तनदेशन 
पालना नगरेमा,  

(घ) यो अध्यादेश र यस अध्यादेश अन्त्तगवत बनेको तनयममा 
उशल्लशखत आचरण सम्बन्त्धी कुराहरू तथा दफा १3४ बमोशजम 
जारी भएको आचारसंवहताको पालना नगरेमा िा उल्लङ्घन गरेमा,  

(ङ) व्यिस्थापन परीक्षणबाट देशखएका अतनयतमतता सम्बन्त्धमा 
ठदएको तनदेशन पालना नगरेमा, 

(च) सेिा प्रिाहमा जानाजान लापरबाही िा वढलाससु्तीको कारण 
सेिाग्राहीलाई हातन पगु्न गएमा,  

(छ) कुनै सािवजतनक पदातधकारी, सरकारी कमवचारी िा सेिाग्राहीलाई 
हातपात गरेमा,  

(ज) बढुिाको दरखास्त फाराम भदाव बढुिामा ताशत्िक असर पने गरी 
झूटो वििरण पेश गरेको प्रमाशणत भएमा,  

(झ) हालको पदमा दफा ९५ बमोशजम दईु पटक नतसहत पाएकोमा 
पनुाः सोही दफा बमोशजम सजाय हनुे काम गरेमा,  

(ञ) दफा ९९ विपरीत हाशजर गराएमा िा तबदा स्िीकृत गरेमा, 
(ट) सरकारिादी हनुे फौजदारी कसूर सम्बन्त्धी अतभयोग बाहेक अन्त्य 

कुनै फौजदारी अतभयोगमा एक िषव िा सोभन्त्दा कम कैदको 
सजाय भएमा।  

(२) कमवचारीले उपदफा (१) को खण्ड (ट) बमोशजम कैदको सजाय पाएको 
अितध तनजको सेिा अितधमा गणना गररने छैन।  

९७. सेिाबाट हटाउनेाः देहायको कसरु प्रमाशणत भएमा कमवचारीलाई भविष्यमा स्थानीय 
सेिाको तनतमत्त अयोग्य नठहररने गरी सेिाबाट हटाउन सवकनेछाः- 

(क) आफ्नो पदको काम िा शजम्मेिारी पूरा गनव नसकेमा िा त्यस्तो 
काम िा शजम्मेिारीको पटक-पटक बेिास्ता गरेमा, 
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(ख) राजनीततक दल िा सङ्गठनको सदस्यता तलएमा िा राजनीततक 
वियाकलापमा संलग्न भएमा िा अन्त्य कुनै पतन राजनीततक 
गततवितधमा भाग तलएमा िा राजनीततक पदको लातग हनु े
तनिावचनमा उम्मदेिार भएमा, 

(ग) कायावलयको समयमा बराबर मादक पदाथव सेिन गरेमा,  
(घ) पटकपटक अनशुासन र आदेश पालना नगरेमा,  
(ङ) तबदा स्िीकृत नगराई लगातार नब्बे ठदनसम्म आफ्नो 

कायावलयमा अनपुशस्थत रहेमा, 
(च) तबदा स्िीकृतत गराएकोमा बाहेक िैदेशशक अध्ययन, तातलम िा 

अध्ययन भ्रमणमा गएको कमवचारी त्यस्तो अध्ययन, तातलम िा 
अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको तमततले तीस ठदनतभत्र सम्बशन्त्धत 
कायावलयमा हाशजर नभएमा,   

(छ) सरकारिादी हनुे फौजदारी कसूर सम्बन्त्धी अतभयोग बाहेक अन्त्य 
कुनै फौजदारी अतभयोगमा अदालतबाट एक िषवभन्त्दा बढी 
कैदको सजाय पाएमा,  

(ज) सेिा अितधभरमा तीन पटक दफा ९५ िा ९६ बमोशजमको 
सजाय पाइसकेकोमा पनुाः सोही दफाबमोशजम सजाय हनुे काम 
गरेमा,  

(झ) स्थायी आिासीय अनमुतत तलएको प्रमाशणत भएमा,  
(ञ) व्यिसायी पररषद् मा नाम दताव गनुवपने कमवचारीको हकमा प्रचतलत 

कानून बमोशजम गठन भएको सम्बशन्त्धत व्यिसायी पररषद् मा 
नाम दताव खारेज भएमा। 

९८. सेिाबाट बखावस्त गनेाः देहायको कुनै अिस्थामा कमवचारीलाई भविष्यमा स्थानीय 
सेिाको तनतमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेिाबाट बखावस्त गररनेछाः- 

(क) भ्रष्टाचार, रािविरुि जासूसी, लागू औषध कारोबार, सम्पशत्त 
शिुीकरण, परुाताशत्िक िस्त ु बचेतबखन, मानि बेचतबखन, 
अपहरण, शरीर बन्त्धक, जबरजस्ती करणी तथा नैततक पतन 
देशखने अन्त्य अतभयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहररएमा, िा 

(ख) सरकारी सेिामा तनयशुक्त हनु े िा बहाल रहने उदे्दश्यले 
नागररकता, उमेर िा योग्यता ढाँटेको प्रमाशणत भएमा। 

९९. हाशजरी र गयलकट्टी सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (१) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन तबदा स्िीकृत नगराई कायावलयमा अनपुशस्थत हनुे कमवचारीलाई 
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सम्बशन्त्धत कायावलय प्रमखुले गयल र तलबकट्टी गनव सक्नेछ। यसरी गयल भएको 
अितध सेिा अितधमा गणना गररने छैन।  

(२) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दफा ९७ 
को खण्ड (ङ) िा (च) विपरीत तबदा स्िीकृत नगराई अनपुशस्थत हनुे िा हाशजर 
नहनुे कमवचारीलाई हाशजर गराइने छैन र सो अितधपतछ प्राप्त तनिेदनका आधारमा 
कुनै पतन प्रकारको तबदा समेत स्िीकृत गररने छैन।  

(३) कसैले उपदफा (२) विपरीत कुनै कमवचारीलाई हाशजर गराएमा िा दफा 
९७ को खण्ड (ङ) िा (च) बमोशजमको अितध समाप्त भएपतछ प्राप्त तनिेदन बमोशजम 
तबदा स्िीकृत गरेमा त्यस्तो हाशजरी िा तबदालाई मान्त्यता ठदइने छैन र त्यसरी हाशजर 
गराउने िा तबदा स्िीकृत गने अतधकारीलाई विभागीय कारबाही गररनेछ।  

(४) दफा ९७ को खण्ड (ङ) िा (च) बमोशजम सजायको तनणवय गदाव सो 
बमोशजमको अितध पूरा भएको भोतलपल्टदेशख लागू हनुे गरी तनणवय गनुव पनेछ। यसरी 
अनपुशस्थत रहेको अितध गयलकट्टी गररनेछ।  

(५) उपदफा (१) बमोशजमको गयल र तलबकट्टीको वििरण मन्त्त्रालय र 
प्रदेश वकताबखानामा पठाउन ुपनेछ।  

(६) यस दफा बमोशजमको कारबाही त्यस्तो जानकारी पाएको पन्त्र ठदनतभत्र 
शरुु गरी बढीमा तीन मवहनातभत्र टुङ्खग्याई सक्न ुपनेछ।  

१००. विभागीय सजाय ठदने अतधकारीाः (१) कमवचारीलाई दफा ९३ को खण्ड (ख) 
बमोशजमको सजायको आदेश ठदने अतधकार देहायको अतधकारीलाई हनुेछाः- 

(क) अतधकृत एघारौं, दशौं र निौं तह िा सो सरहको पदमा कायवरत 
कमवचारीलाई कायवपातलकाले, 

(ख) अतधकृत आठौं, सातौं र छैटौं तह िा सो सरहको पदमा कायवरत 
कमवचारीलाई एघारौं तह िा सो सरहको प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतले, 

(ग) सहायक तह िा सो सरहको पदमा कायवरत कमवचारीलाई 
कम्तीमा सातौं तह िा सो सरहको प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतले। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोशजमको सजाय ठदन े
अतधकारीको पद सम्बशन्त्धत स्थानीय तहमा नरहेमा िा त्यस्तो पद ररक्त भएमा 
कायवपातलकाले सजाय ठदने अतधकारीको रूपमा कायव गनेछ। 

(३) दफा ९३ को खण्ड (क) बमोशजम सजायको आदेश ठदने अतधकारी 
तोवकए बमोशजम हनुेछ। 
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१०१. तनलम्बन गनेाः (१) कुनै कमवचारीको सम्बन्त्धमा दफा ९८ मा लेशखएको कुन ै
अतभयोगको जाँचबझु गनुव परेमा जाँचबझु समाप्त नहनु्त्जेलसम्म तनज कमवचारीलाई 
सजायको आदेश ठदन पाउन ेअतधकारीले देहायको अिस्थामा तनलम्बन गनव सक्नेछाः- 

(क) तनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनव ठदँदा झटुो सबतु प्रमाण 
सङ्कलन गनवसक्ने िा आफू विरुिको सबतु प्रमाण नष्ट तथा 
गायब गनवसक्ने सम्भािना देशखएमा, 

(ख)  तनलम्बन नगरी ओहदाको काम गनव ठददा सरकारी हातन 
नोक्सानी हनुे सम्भािना देशखएमा, िा  

(ग)  सरकारी कामको तसलतसलामा गरेको कामको सम्बन्त्धमा 
अदालतमा नपेाल सरकार िा प्रदेश सरकार िा स्थानीय तह 
िादी भई मदु्दा दायर भएमा। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) िा (ख) बमोशजम कुन ैकमवचारीलाई 
तनलम्बन गदाव साधारणतया साठी ठदनभन्त्दा बढी गररने छैन। सो अितधतभतै्र त्यस्तो 
कमवचारीउपरको कारबाही वकनारा लगाउन ु पनेछ। कुन ै असाधारण अिस्था परी 
उक्त अितधतभत्र कारबाही वकनारा लगाउन नसवकने भई तनलम्बनको अितध बढाउन ु
परेमा तीस ठदनसम्म अितध बढाउन सवकनेछ।  

(३) कुनै फौजदारी अतभयोगमा न्त्यावयक वहरासतमा रहेको कमवचारी त्यसरी 
वहरासतमा रहेको अितधभर स्िताः तनलम्बन भएको मातननेछ। 

(४) व्यिसायी पररषद् मा नाम दताव गनुवपने कमवचारीको हकमा प्रचतलत कानून 
बमोशजम गठन भएको सम्बशन्त्धत व्यिसायी पररषद् मा नाम दताव तनलम्बन भएको 
अितधभर स्िताः तनलम्बन भएको मातननेछ।  

(५) कुनै कमवचारीविरुि भ्रष्टाचार, राि विरुि जासूसी, लागू औषध कारोबार, 
मानि बेचतबखन, अपहरण, शरीर बन्त्धक, जबरजस्ती करणी तथा नैततक पतन देशखन े
अन्त्य फौजदारी अतभयोगमा मदु्दा दायर भएमा त्यस्तो कमवचारी स्िताः तनलम्बन भएको 
मातननेछ।  

१०२. तनलम्बनको समातप्ताः कुनै कमवचारी आफ्नो पदमा पनुाः बहाल भएमा िा दफा १०१ 
को उपदफा (२) बमोशजमको अितध पूरा भएमा िा  तनलम्बन फुकुिा भएमा िा  

सेिाबाट हटाइएमा िा बखावस्त गररएमा िा तनजले अतभयोगबाट सफाइ पाएमा तनजको 
तनलम्बन समाप्त हनुेछ। 

१०३. सफाइ पेश गने मौका ठदनपुनेाः (१) सजाय ठदन पाउने अतधकारीले कुन ैकमवचारीलाई 
सजाय ठदने आदेश ठदनभुन्त्दा अशघ कारबाही गनव लातगएको कारण उल्लेख गरी 
कम्तीमा पन्त्र ठदनको म्याद ठदई आफ्नो सफाइ पेश गने मौका ठदनपुनेछ। 
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तर, स्थानीय तहले सजायको आदेश ठदनपुनेमा त्यसरी सफाइको मौका ठदन े
प्रयोजनको लातग कुन ैअतधकारीलाई अतधकार प्रत्यायोजन गरेको अिस्थामा त्यस्तो 
अतधकारीले सम्बशन्त्धत कमवचारीलाई सफाइको मौका ठदन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मौका ठदँदा तनजमातथ लगाइएको आरोप स्पष्ट 
रूपले वकवटएको र प्रत्येक आरोप कुनकुन आधार र कारणसँग सम्बशन्त्धत छ, सोसमेत 
खलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम सफाइको मौका ठदइएकोमा सम्बशन्त्धत 
कमवचारीले पतन म्यादतभत्र आफ्नो सफाइ पेश गनुवपनेछ र यसरी पेश हनु आएको 
सफाइलाई सम्बशन्त्धत अतधकारीले गम्भीरतापूिवक तलन ुपनेछ।  

(४) सजायको आदेश ठदने अतधकारीले आिश्यक ठानेमा स्ियं िा अन्त्य कुन ै
अतधकृत तहको कमवचारीद्वारा जाँचबझु गराउन सक्नेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम जाँचबझु गने अतधकृतले तोवकएको कायववितधको 
पालना गनुव पनेछ।  

१०४. सजायको आदेश ठदनभुन्त्दा पवहले सजाय प्रस्ताि गनुवपनेाः विशेष सजायको आदेश 
ठदनभुन्त्दा पवहले दफा १०३ बमोशजम सफाइ पेश गनव ठदइएको म्यादतभत्र सफाइ 
पेश नगरेमा िा पेश हनु आएको सफाइ सन्त्तोषजनक नभएमा सजायको आदेश ठदन े
अतधकारीले त्यस्तो कमवचारीलाई ठदन लातगएको प्रस्तावित सजाय वकन नठदने भनी 
सोसम्बन्त्धमा कम्तीमा सात ठदनको म्याद ठदई स्पष्टीकरण माग्न ुपनेछ।  

१०५. आयोगको परामशव तलनपुनेाः (१) सजाय गने सन्त्दभवमा सम्बशन्त्धत कमवचारीले दफा 
१०३ बमोशजम ठदएको सफाइ िा दफा १०४ बमोशजम ठदएको स्पष्टीकरण 
सन्त्तोषजनक नभएमा िा म्यादतभत्र सफाइ िा स्पष्टीकरण प्राप्त नभई त्यस्तो 
कमवचारीलाई सजाय गनुवपने देशखएमा सजायको आदेश ठदन े अतधकारीले त्यस्तो 
कमवचारीलाई ठदन लातगएको सजाय प्रस्ताि गरी आयोगको परामशव तलन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम परामशव माग गरेकोमा आयोगले एक मवहनातभत्र 
आिश्यक परामशव उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

१०६. सजाय सम्बन्त्धी तनणवय गनेाः (१) दफा १०५ बमोशजम आयोगको परामशव प्राप्त 
भएपतछ सजायको आदेश ठदन ेअतधकारीले उपलब्ध सबदु प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी 
पन्त्र ठदनतभत्र विभागीय सजायको तनणवय गनुवपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तनणवयसम्बन्त्धी जानकारी यथाशीघ्र सम्बशन्त्धत 
कमवचारी र तोवकएको तनकायलाई ठदन ुपनेछ।  
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१०७. जानकारी ठदन सवकनेाः (१) दफा ८७ विपरीत कुनै कमवचारीले स्थायी आिासीय 
अनमुतत तलएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यशक्तले सो जानकारी 
सम्बशन्त्धत कमवचारी कायवरत कायावलयमा ठदन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम िा अन्त्य कुनै स्रोतबाट कुनै कमवचारीले स्थायी 
आिासीय अनमुतत तलएको जानकारी प्राप्त हनु आएमा कायावलयले सात ठदनतभत्र 
त्यस्तो कमवचारीको सम्बन्त्धमा छानतबन गनव सजाय ठदन ेअतधकारीलाई लेखी पठाउन ु
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम लेखी आएमा सजाय ठदने अतधकारीले त्यस्तो 
कमवचारीको सम्बन्त्धमा तीन ठदनतभत्र छानतबन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी अविलम्ब 
कायावलयलाई ठदन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम छानतबन गदाव सजायको आदेश ठदन ेअतधकारीले 
अन्त्य कुनै सरकारी तनकायसँग कुन ैकुराको जानकारी िा सहयोग माग गनव सक्नेछ 
र त्यस्तो जानकारी िा सहयोग उपलब्ध गराउन ुसम्बशन्त्धत तनकायको कतवव्य हनुेछ। 

(५) यस दफा बमोशजम छानतबन र कारिाही गदाव कुनै कमवचारीले स्थायी 
आिासीय अनमुतत तलएको देशखएमा तनजलाई तीन मवहनातभत्र प्रचतलत कानून 
बमोशजमको प्रकृया पूरा गरी यस अध्यादेश बमोशजम सजाय गरी सोको जानकारी 
पन्त्र ठदनतभत्र प्रदेश वकताबखाना र मन्त्त्रालयलाई ठदन ुपनेछ।  

१०८. पनुरािेदन गनव सवकनेाः यस अध्यादेश बमोशजम ठदइएको विभागीय सजायको आदेश 
उपर शचत्त नबझुेमा प्रशासकीय अदालतमा पनुरािेदन गनव सवकनेछ।  

१०९. तनणवयमा असर नपनेाः कुन ै कमवचारीको सम्बन्त्धमा यो अध्यादेश िा यस 
अध्यादेशअन्त्तगवत बनेको तनयम बमोशजम कमवचारीले गरेको कामकारबाहीको ताशत्िक 
असर नपने सानोततनो त्रवुटबाट तनणवयमा असर पने छैन। 

११०. सजायको अतभलेखाः कुनै कमवचारी उपर सजाय गररएमा सम्बशन्त्धत कायावलयले सोको 
अतभलेख राखी प्रदेश वकताबखाना र मन्त्त्रालयमा समेत पठाउन ुपनेछ।  

  

पररच्छेद–१२ 

प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत र कानून सेिाको पद सम्बन्त्धी व्यिस्था 

१११. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत र कानून सेिाको पद सम्बन्त्धी व्यिस्थााः(1) स्थानीय 
तहको प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको पद प्रदेश तनजामती सेिाको पद हनुेछ। 
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(2) मन्त्त्रालयले प्रदेश प्रशासन सेिाअन्त्तगवतको सामान्त्य प्रशासन समूहको 
कमवचारीलाई प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको पदमा खटाउनेछ।  

(३) स्थानीय तहका प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत पद प्रदेश तनजामती सेिाबाट 
पूततव नभएसम्म प्रदेश सरकारको अनरुोधमा नेपाल सरकारले सङ् घीय तनजामती सेिाको 
सम्बशन्त्धत सेिा, समूहको कमवचारीलाई खवटएको स्थानीय तहबाटै तलब भत्ता खान े
गरी प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको रूपमा कामकाज गनव खटाउन सक्नेछ। 

(४) मन्त्त्रालयले प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको पदमा खटाउँदा “क” िगवको 
भौगोतलक क्षेत्रमा न्त्यूनतम एक िषव तथा “ख”, “ग” र "घ" िगवको भौगोतलक क्षेत्रमा 
न्त्यूनतम दईु िषव अितध तोकी खटाउनेछ। 

(५) स्थानीय तहको कानून सेिा अन्त्तगवत रहने पद प्रदेश तनजामती सेिाको 
पद हनुेछ।  

(६) मन्त्त्रालयले एक िा सोभन्त्दा बढी स्थानीय तहमा कामकाज गने गरी र 
खवटएको स्थानीय तहबाटै तलबभत्ता र अन्त्य सवुिधा पाउन े गरी कानून सेिाको 
कमवचारी खटाउन सक्नेछ। 

(७) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत र कानून सेिाको पदमा कमवचारी खटाउन े
िा तोक्ने सम्बन्त्धमा प्रदेश सरकारले तोवकए बमोशजम मापदण्ड बनाई कायावन्त्ियन 
गनव सक्नेछ। 

 

११२. तनतमत्त भई काम गने:(1) प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको पद ररक्त रहेमा िा तनज 
कायावलयमा अनपुशस्थत भएमा सम्बशन्त्धत स्थानीय तहमा कायवरत िररष्ठतम ्अतधकृत 
कमवचारीले तनतमत्त प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको रूपमा काम गनेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोशजमको तनतमत्त प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतलाई दैतनक 
कायव सञ्चालन गने अतधकार हनुेछ। 

स्पष्टीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग “दैतनक कायव सञ्चालन” भन्नाले 
आतथवक दावयत्ि पने कायव,  अधवन्त्यावयक प्रकृततको कायव र प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 
आफैं ले गनुवपने भनी तोवकएका कायव बाहेक त्यस्तो पदले दैतनक रूपमा सम्पादन 
गनुवपने सामान्त्य प्रशासतनक कायव सम्झन ुपछव।   

११३. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतको काम, कतवव्य र अतधकाराः प्रमखु प्रशासकीय 
अतधकृतको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछ:- 

(क) स्थानीय तहको प्रशासतनक प्रमखुको रूपमा कायव गने/गराउने, 
(ख) सभा र कायवपातलकाको सशचिको रुपमा कायव गने, 
(ग) सभा र कायवपातलकाको तनणवय कायावन्त्ियन गने/गराउने, 
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(घ) अध्यक्ष िा प्रमखुको तनदेशनमा िावषवक कायविम तथा बजेट 
तजुवमा, कायावन्त्ियन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने/गराउने, 

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

(च) आयोजनाहरुको फरफारकका लातग प्रततिेदन तयार गरी 
कायवपातलकाको बैठकमा पेश गने, 

(छ) स्थानीय तहको चलअचल सम्पततको संरक्षण गने, लगत रात न े
तथा अद्याितधक गने/गराउन,े 

(ज) कायावलयको कामलाई स्िच्छ, तनष्पक्ष र पारदशी बनाई सेिा 
प्रिाहलाई सरल, सहज र प्रभािकारी बनाउन,े 

(झ) कायावलयमा व्यिशस्थत र तनयतमत आन्त्तररक तनयन्त्त्रण प्रणाली 
कायम गने, 

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

(ट) सेिा प्रिाहको लातग आिश्यक स्रोत साधनको व्यिस्था तमलाउने, 
(ठ) सेिाप्रिाहमा तनरन्त्तर सधुार, सजृनशीलता र निप्रितवनको पहल 

र प्रोत्साहन गने, 
(ड) अध्यक्ष िा प्रमखुको तनदेशनमा कायवपातलका तथा सभाको बैठक 

बोलाउने र बैठक सम्बन्त्धी आिश्यक कायव गने/गराउने, 
(ढ) कायवपातलकाको तनणवय प्रमाशणत गने, सभा र कायवपातलकाको 

तनणवयको अतभलेख सरुशक्षत गने, 
(ण) न्त्यावयक सतमततबाट भएको तमलापत्र तथा तनणवय सम्बन्त्धी 

तमतसल संरक्षण गने/गराउन,े 
(त) स्थानीय तहको प्रशासकीय तथा आतथवक तनयन्त्त्रण गने, 
(थ) सािवजतनक खररद योजना तयार गरी खररद सम्बन्त्धी कायव 

गने/गराउने, 
(द) आिश्यकता अनसुार यो अध्यादेश िा प्रचतलत कानून बमोशजम 

आफैले सम्पादन गनुवपने काम बाहेक अन्त्य काम मातहतको 
कमवचारीलाई प्रत्यायोजन गने/गराउने, 

(ध) सभा िा कायवपातलकाले िा प्रदेश सरकारले तोकेको अन्त्य कायव 
गने/गराउने, 
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(न) यस अध्यादेशको अतधनमा रही स्थानीय सेिाका कमवचारीको 
तनयशुक्त गने, 

(प)   प्रचतलत कानूनमा तोवकए बमोशजमका अन्त्य कायवहरू। 

 

पररच्छेद-१३ 

विविध 

११४. कमवचारीले पाउने तबदााः (१) कमवचारीहरूले देहायका तबदाहरू तोवकए बमोशजम 
पाउनेछन:्- 

(क)  भैपरी आउने र पिव तबदा, 
(ख)  घर तबदा, 
(ग)  तबरामी तबदा, 
(घ) अध्ययन तबदा, 
(ङ) असाधारण तबदा, 
(च) वकररया तबदा, 
(छ) वििाह तबदा, 
(ज) प्रसूतत तबदा, 
(झ) प्रसूतत स्याहार तबदा। 

 

(२) स्थानीय स्िास््य सेिाका कमवचारीले उपदफा (१) बमोशजमका तबदा 
बाहेक तोवकए बमोशजमको सट्टा तबदा समेत पाउनेछन।् 

(३) तबदा कमवचारीको अतधकार होइन, सहतुलयत मात्र हो। 

११५. बेतलबी तबदााः (१) कुनै कमवचारीको पतत िा पत्नी विदेश शस्थत नेपाली राजदूतािास 
िा कुनै तनयोगमा कायवरत रहेमा त्यस्तो कमवचारीले तोवकए बमोशजम बेतलबी तबदा 
पाउनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको तबदाको अितध तनजको सेिा अितधमा गणना 
गररने छैन। 

११६. परुस्कार ठदन सक्नेाः (१) स्थानीय तहले आफ्नो कमवचारीलाई कायवक्षमताको आधारमा 
आिश्यकता अनसुार उशचत परुस्कार सवहत सम्मान प्रदान गनव सक्नेछ। 

(२) परुस्कार सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 
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११७. सेिा समूह सञ्चालनाः  स्थानीय सेिा, समूह िा उपसमूहको सञ्चालनसम्बन्त्धी व्यिस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ।  

११८. भविष्यमा सरकारी सेिाको तनतमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेिाबाट बखावस्त भएका 
कमवचारीले पाउने सवुिधााः (१) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन दफा ९8 बमोशजम सेिाबाट बखावस्त भएको कमवचारीले दफा 52 बमोशजमको 
सञ्चयकोष, दफा 53 बमोशजमको साितधक जीिन तबमा र दफा ६9 बमोशजमको 
योगदानमा आधाररत तनिृशत्तभरण बापत जम्मा भएको रकम र सोको ब्याज बाहेक 
अन्त्य कुनै सवुिधा पाउने छैन।  

तर, दफा ९7 बमोशजम सजाय पाई हटाइएको कमवचारीले सशञ्चत घर तबदा 
र तबरामी तबदाबापतको रकम तथा उपचार खचवबापतको रकम समेत पाउनेछ। 

(२) स्थानीय सेिाबाट अिकाश प्राप्त व्यशक्तको मतृ्य ुभई तनजको हकिालाले 
कुनै सवुिधा पाउने भएमा त्यस्तो सवुिधा पाउने व्यशक्तले अन्त्य मलुकुको नागररकता 
िा स्थायी आिासीय अनमुतत पाएको रहेछ भन ेउपदफा (१) बमोशजमको रकम 
बाहेक अन्त्य सवुिधा पाउन ेछैन।  

११९. नोकरी नथातमनेाः कुन ैकमवचारीले दफा ९३ को खण्ड (ख) बमोशजम विशेष सजाय 
पाएकोमा पनुरािेदन परी तनजको सेिा पनुाःस्थावपत हनुे भएमा सो तनणवयको सूचना 
पाएको तीस ठदन िा तनणवय भएको छ मवहनामध्ये जनु पवहले हनु्त्छ, सो अितधतभत्र 
सम्बशन्त्धत कायावलयमा उपशस्थत हनु नआएमा तनजको नोकरी थातमन ेछैन। 

१२०. स्थानीय सेिामा पनुाः बहाली भएमा पाउन ेसवुिधााः (१) कुन ैकमवचारीलाई दफा ९३ 
को खण्ड (ख) बमोशजम विशेष सजाय भएकोमा सो सजाय अदालतबाट बदर भई 
तनज सेिामा पनुाः बहाली भएमा त्यस्तो कमवचारीले सेिाबाट अिकाश ठदइएको, 
हटाइएको िा बखावस्त गररएको तमततदेशख सेिामा पनुाः कायम भएको तमततसम्मको 
बाँकी तलब, भत्ता, चाडपिव खचव र तलब िृवि पाउन ेभए सो समेत पाउनेछ।  

(२) यो अध्यादेश प्रारम्भ हनु ुअशघ स्थानीय सेिाबाट अिकाश ठदइएको, 
हटाइएको िा बखावस्त गररएको कमवचारी अदालतको आदेशद्वारा स्थानीय सेिामा पनुाः 
बहाली भएमा त्यस्तो कमवचारीले समेत उपदफा (१) बमोशजम तलब, भत्ता र तलब 
िृवि पाउनेछ।  

(३) यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दफा ९७ 
को खण्ड (ङ) र (च) बमोशजम सेिाबाट हटाइएको कमवचारीले अदालतको आदेशबाट 
सेिामा पनुाः बहाली भएमा कायावलयमा अनपुशस्थत भएको तमततदेशख अदालतबाट पनुाः 
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बहाली भई हाशजर भएको अशघल्लो ठदनसम्मको तलब, भत्ता र चाडपिव खचव पाउन े
छैन। 

१२१. सेिा अितध गणना हनुेाः यस अध्यादेशमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
यसअशघ संघीय तनजामती सेिा, प्रदेश तनजामती सेिा िा स्थानीय सेिामा बहाल रहेको 
कमवचारी खलुा िा अन्त्तर तह प्रततयोतगतात्मक परीक्षामा उत्तीणव भई स्थानीय सेिामा 
स्थायी तनयशुक्त पाएमा तनजको सातबकको सेिा अितध समेत गणना गररनेछ। 

१२२. कमवचारीहरूको आतधकाररक टे्रड यतुनयन सम्बन्त्धी व्यिस्थााः स्थानीय तहमा टे्रड 
यतुनयन सम्बन्त्धी व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

१२३. बरबझुारथ गनुवपनेाः कुनै कमवचारीले आफूले बझुाउनपुने नगदी, शजन्त्सी िा कागजात 
तोवकएको म्यादतभत्र सम्बशन्त्धत कमवचारीलाई बझुाउन ुपनेछ र सो बझु्नपुनेले पतन 
सोही म्यादतभत्र बझुी तलन ुपनेछ। 

१२४. अपाङ्गता भएका कमवचारीका लातग विशेष व्यिस्थााः अपाङ्गता भएका कमवचारीको 
पदस्थापना िा सरुिा गदाव तनजको अपाङ्गताको अिस्थालाई ध्यान ठदई सम्भि भएसम्म 
उपयकु्त स्थानमा गररनेछ। 

१२५. कमवचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालनाः स्थानीय सेिाका बहालिाला कमवचारी, 
अिकाशप्राप्त कमवचारी र तनजको पररिारको सदस्यको कल्याणको लातग कल्याणकारी 
कोष स्थापना गनव सवकनेछ।  

१२६. तनिृत्त कमवचारीको सेिा तलन सक्नेाः सरकारी सेिाबाट अिकाश प्राप्त गरी उपदान 
िा तनिृशत्तभरण पाइरहेका कमवचारीसँग स्थानीय तहले आिश्यक सेिा तलन सक्नेछ। 

१२७. स्िास््य उपचार सेिा सम्बन्त्धी व्यिस्थााः स्थानीय सेिामा कायवरत कमवचारीका लातग 
स्िास््य उपचार सेिा सम्बन्त्धी व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

१२८. व्यिस्थापन परीक्षणाः (१) आयोगको कायवक्षेत्रतभत्रका विषयहरू बाहेक मन्त्त्रालयले 
स्थानीय तहमा कायवरत कमवचारीले प्रचतलत कानून तथा अन्त्य प्रशासकीय तनयम र 
कायववितधहरू पालन गरे नगरेको सम्बन्त्धमा सपुररिेक्षण, अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी 
व्यिस्थापन परीक्षण गनव सक्नेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजम व्यिस्थापन परीक्षण गदाव आिश्यकताअनसुार 
तनदेशन ठदन तथा कुनै प्रशासकीय अतनयतमतता गरेको देशखएमा सम्बशन्त्धत कमवचारी 
उपर विभागीय कारबाही गनव सम्बशन्त्धत अतधकारीलाई लेखी पठाउन ुपनेछ।  

१२९. अतधकार प्रत्यायोजनाः (१) स्थानीय तहले यस अध्यादेश बमोशजम आफूलाई प्राप्त 
अतधकारहरू स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोवकएको 
अतधकारीले प्रयोग गनव पाउने गरी प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ।  

(२) यस अध्यादेश बमोशजम कुनै अतधकारीलाई प्राप्त अतधकार आफ्नो 
सामान्त्य रेखदेखमा रही प्रयोग गने गरी तनजले आफू मातहतका कमवचारीलाई 
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ।  

तर, दफा १०३ को उपदफा (१) बमोशजम सफाइको मौका ठदने प्रयोजनको 
लातग अतधकार प्रत्यायोजन गने बाहेक विभागीय सजाय गने सम्बन्त्धी अतधकार 
प्रत्यायोजन गनव पाइने छैन।  

१३०. कमवचारी अतभलेख सम्बन्त्धी व्यिस्थााः (१) कमवचारीको अतभलेख प्रदेश वकताबखाना 
िा प्रदेश सरकारले तोकेको तनकायले राख्नछे। 

(२) कमवचारी अतभलेख सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुछे। 

१३१. संघीय कानून िा प्रदेश कानून बमोशजम हनुेाः यस अध्यादेशमा भएका व्यिस्था संघीय 
कानून िा प्रदेश कानूनसँग बाशझएमा संघीय कानून िा प्रदेश कानून बमोशजम हनुेछ। 

१३२. तनयम बनाउन ेअतधकाराः (१) यस अध्यादेशको कायावन्त्ियनको लातग प्रदेश सरकारले 
आिश्यक तनयमहरू बनाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रदेश सरकारले तनयम बनाउँदा स्थानीय सेिाका 
सबै सेिा, समूह तथा उपसमूहहरूमा समान रूपले लागू हनु ेिा बेग्लाबेग्लै सेिा, 
समूह िा उपसमूहको लातग पथृक रूपले लागू हनुे तनयमहरू बनाउन सक्नेछ।  

१३३. तनदेशशका, कायववितध तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेाः यो अध्यादेश तथा यस अध्यादेश 
अन्त्तगवत बनेको तनयमको अधीनमा रही कायवपातलकाले आिश्यक तनदेशशका, कायववितध 
तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

१३४. आचारसंवहता जारी गनव सक्नेाः स्थानीय तहले कमवचारीको लातग अलग्गै आचारसंवहता 
जारी गनव सक्नेछ। त्यस्तो आचारसंवहता पालना गनुव सबै कमवचारीको कतवव्य हनुेछ। 
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१३५. स्थानीय तहको अन्त्य सरकारी सेिा गठन सम्बन्त्धी व्यिस्थााः यस अध्यादेशलाई 
मागवदशवक तसिान्त्तको रूपमा तलई स्थानीय तहले अन्त्य सरकारी सेिा गठन सम्बन्त्धी 
व्यिस्था गनव सक्नेछ। 

१३६. खारेजी र बचाउाः (१) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भए पिात ्लोक 
सेिा आयोग िा आयोगको परामशव नतलई स्थानीय तहबाट जारी भएका स्थानीय 
सेिाका कमवचारीको सेिाका शतव, सरुक्षा तथा सवुिधा सम्बन्त्धी ऐन तथा सो बमोशजम 
भएका बढुिा सम्बन्त्धी कायव खारेज गररएको छ।  

(२) समायोजन ऐन बमोशजम समायोजन भई आएका, लोक सेिा आयोग र 
आयोगबाट तसफाररस भई स्थानीय सेिामा स्थायी तनयशुक्त भएका कमवचारीको सेिाका 
शतव, सरुक्षा, सवुिधा तथा अन्त्य व्यिस्था लगायतका काम कारबाही यसै अध्यादेश 
बमोशजम भए गरेको मातननेछ। 
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मदु्रकाः गण्डकी प्रदेश सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय।मूल्य रु.१००।- 

(..................) 

 

आज्ञाले, 
शम्भ ुराज रेग्मी 

प्रदेश सरकारको सशचि 


