स्वीकृत मिमत : 2076/11/11
सूर्योदर्य नगरपामिका, नगर कार्ययपामिकाको कियचारी व्र्यवस्थापन ऐन, २०७६
प्रस्तावना:
सङ्घीर्य सरकार, प्रदे श सरकार र सूर्योदर्य नगरपामिकाको नीमतअनुसार सूर्योदर्य नगरपामिकाको कानूनबाट नगर कार्ययपामिकाको

कार्यायिर्यिार्यत् नगरबासीहरुिा प्रवाह हुने सावयजमनक सेवाको कार्यायन्वर्यन हुने िुख्र्य सं र्यन्र कार्यायिर्यको कियचारी प्रशासन भएको हुुँदा
र्यस सं र्यन्रबाट सावयजमनक सेवािाई बढी सक्षि, सुदृढ, सेवािूिक र उत्तरदार्यी बनाउन स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा
८६ को उपदर्ा (२) को व्र्यवस्था अनुसार सूर्योदर्य

नगरपामिका, नगर कार्ययपामिको कार्यायिर्यको कियचारीहरुको सेवा, सतय तथा सुववधा

व्र्यवस्थापन गरी कियचारीहरुिाई जजम्िेवार, जवार्दे ही र सेवाग्राहीिैरी भई सेवा प्रवाहर्योग्र्य बनाउन वाञ्छनीर्य भएकोिे स्थानीर्य सरकार

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा १०२(१) को अमधकार प्रर्योग गरी सूर्योदर्य नगरपामिकाको नगर सभाबाट स्वीकृत भई र्यो ऐन जारी
गररएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारजम्भक
१. संजक्षप्त नाि र पररचर्य
(१) र्यस ऐनको नाि“सूर्योदर्य नगरपामिका, नगर कार्ययपामिकाको कियचारी व्र्यवस्थापन ऐन, २०७६” रहेको छ।
(२) र्यो ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत भई सूर्योदर्य राजपरिा प्रकाजशत भएपमछ िागू हुनेछ।

2. पररभाषा: ववषर्य वा प्रसं गिे अको अथय निागेिा र्यस ऐनिा

(क) “नगरपामिका” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिका सम्झनुपछय ।
(ख) “कार्ययपामिका” भन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्ययपामिका सम्झनुपछय ।
(ग) “वडा समिमत” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाको वडा समिमत सम्झनुपछय ।
(घ) “प्रिुख” भन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्ययपामिकाको नगर प्रिुखिाई सम्झनुपछय ।
(ङ) “उप प्रिुख” भन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्ययपामिकाको नगर उपप्रिुखिाई सम्झनुपछय ।
(च) “वडा अध्र्यक्ष” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाको ववद्यिान वडाहरुको वडा अध्र्यक्षिाई सम्झनुपछय ।
(छ) “प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत” भन्नािे सूर्योदर्य

नगरपामिकाको प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिाई सम्झनुपछय ।

(ज) “सदस्र्य” भन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्ययपामिकाको सदस्र्य सम्झनुपछय र सो शब्दिे कार्ययपामिकाको प्रिुख, उप प्रिुख तथा वडा
अध्र्यक्ष सिेतिाई जनाउछ ।
(झ) “सभा” भन्नािे सूर्योदर्य नगरसभािाई सम्झनुपछय ।
(ञ) “कियचारी भन्नािे” सूर्योदर्य नगरपामिकािा कार्ययरत सङ्घीर्य तथा प्रदे श सरकारबाट सूर्योदर्य नगरपामिकािा खटी आएका
नगरपामिकािा जुनसुकै तवरिेकार्ययरत स्थार्यी, अस्थार्यी, सेवा करार (करार सेवा) सेवाका कियचारीिाई सिेत सम्झनुपछय ।
(ट) “ऐन” भन्नािे स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झनुपछय ।
(ठ) “िन्रािर्य” भन्नािे स्थानीर्य तहहरुिे सङ्घीर्य सरकार वा प्रदे श सरकारसिक्ष सम्पकय गनय तोवकएको तत् िन्रािर्य सम्झनुपदयछ।
(ड) “सम्वजन्धत मनकार्य” भन्नािे प्रचमित कानूनद्धारा तोवकएका सं घीर्य सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थानीर्य सरकार सम्वद्ध सरकारी
सं र्यन्रिाई सम्झनुपछय ।
पररच्छे द –२
स्थानीर्य सेवा तथा प्रशासमनक सङ्गठन
३. सूर्योदर्य नगरपामिकाको कार्यायिर्य तथा वडाहरुको कार्यायिर्य स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ८१ बिोजजि हुनेछ।
४. कार्यायिर्यको छाप : स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ८२ बिोजजि हुनेछ ।

५. स्थानीर्य सेवा, प्रशासमनक सङ्गठन, कियचारी दरबन्दी(१) सूर्योदर्य नगरपामिका, नगर कार्ययपामिकाको कार्यायिर्य, वर्क्कि, इिािको
प्रशासमनक सङ्गठन र कियचारी दरबन्दी स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ८३ को उपदर्ा १ दे खी १० अन्तगयतको
व्र्यवस्थाबिोजजि हुनेछ।

(२) र्यस नगरपामिकाको स्थानीर्य सेवाको गठन दे हार्य बिोजजि हुनछ
े :
(क) इजिमनर्यररङ सेवा

(ख) कृवष सेवा

(ग) न्र्यार्य सेवा

(घ) िेखापरीक्षण सेवा

(ङ) प्रशासन सेवा

(च) ववववध सेवा

(छ) जशक्षा सेवा

(ज) स्वास््र्य सेवा

(३) उपदर्ा (२) बिोजजि गठठत स्थानीर्य सेवािा तोवकए बिोजजि ववमभन्न सिूह र उपसिूहहरु रहनेछन् ।
(४) उपदर्ा (२) र (३) बिोजजिका सेवा, सिूह तथा उपसिूहिा रहने ववमभन्न पदहरुको िामग चावहने न्र्यूनति् शैजक्षक र्योग्र्यता
तोवकए बिोजजि हुनेछ ।

पररच्छे द-३
पदपूमतय

६. पदको वकमसि:
१) नगरपामिकािा दे हार्यका पदहरु रहनेछन््ः
(क) अमधकृत स्तरका पद,
(ख) सहार्यक स्तरका पद,

(ग) सहर्योगी स्तरका पद।
(२) उपदर्ा (१) िा उल्िेख भएका पदहरुको तह दे हार्यबिोजजि हुनेछ :
(क) अमधकृत स्तर्ः

(ग) सहर्योगीस्तर्ःप्रथि, वद्धतीर्य, तृतीर्य, चतुथय र

(१) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत
(२) अमधकृतस्तर दशौं तह
(३) अमधकृतस्तर नवौ तह

(४) अमधकृतस्तर आठौं तह
(५) अमधकृतस्तर सातौं तह

(ख) सहार्यकस्तर्ः
(१) सहार्यक स्तर चौँथो तह
(२) सहार्यक स्तर पाुँचौ तह

पाुँचौं स्तरसम्ि हुनेछ। सहर्योगीस्तरका
कियचारीको स्तर वृवद्ध सम्वजन्ध व्र्यवस्था
तोवकए बिोजजि हुनेछ ।

(६) अमधकृतस्तर छै ठौं तह

७. प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतको मनर्युजि तथा सेवा सुववधा सं घीर्य कानूनबिोजजि हुनेछ।

८. दर्ा ६ को उपदर्ा (२) िा उजल्िजखत पद तथा तहका अमतररि र्यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत नगरपामिकािा कार्यि रहेका
पदहरु र्यसै ऐन बिोजजि रहेको िानी सोही बिोजजि तह मििान गररनेछ । अब उप्रान्त सहार्यकस्तर पवहिो, दोस्रो र तेस्रो तह
रहने छै न र हाि कार्ययरत पवहिो, दोस्रो र तेस्रो तहका स्थार्यी कियचारीिे अवकाश मिई पद ररि भएिा उि पद स्वत ः्ः खारे ज
हुनेछ ।

(२) सहर्योगीस्तरका पदिा स्थार्यी मनर्युजि गररने छै न।
९. दर्ा ६ को उपदर्ा (१) र (२) िा उजल्िजखत पद बारे स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन, २०७४ दर्ा ८३ को उपदर्ा (४), (८) र
(१०) बिोजजि सङ्गठन तथा व्र्यवस्थापन सवेक्षण प्रमतवेदन तर्यार गदाय पदको नाि सिेत उल्िेख गनुप
य नेछ ।
१०. पदपूमतय्ः
(१) नगरपामिकाको ररि रहेको पद नर्याुँ मनर्युजि वा बढु वाद्धारा पूमतय गररनेछ र र्यो व्र्यवस्था प्रदे श िोकसेवा आर्योगिे
तोकेबिोजजि हुनेछ।

(२) ररि पदिा मनर्युजि हुनका िामग आवश्र्यक पने न्र्यूनति् र्योग्र्यता पदपूमतयका मनमित्त हुने ववज्ञापनको तररका, परीक्षा सञ्चािन
तथा छनौट ववमध प्रदे श िोकसेवा आर्योगिे मनधायरण गरे बिोजजि हुनछ
े ।

(३) पदपूमतय सम्वजन्ध अन्र्य व्र्यवस्था प्रचमित कानूनिे तोके बिोजजि हुनेछ ।

११. उम्िेदवार हुनका िामग अर्योग्र्यता : दे हार्यका व्र्यजि सूर्योदर्य नगरपामिकाको कियचारी पदिा उम्िेद्वार हुन सक्ने छै नन््ः
(क) गैर नेपािी नागररक,
(ख) सहार्यकस्तरको पदको िामग अठार वषय उिेर पूरा नभएको,

(ग) अमधकृत स्तरको पदका िामग एक्काईस वषय उिेर पूरा नभएको,
(घ) पुरुष उम्िेद्वारको हकिा पैँतीस वषय र िवहिा उम्िेदवारको हकिा चािीस वषय उिेर पूरा भइसकेको, तर भूतपूव य सैमनक वा
प्रहरी मनर्युजि हुने भनी तोवकएको पद वा प्राववमधक पदिा पैतािीस वषय उिेर ननाघेको व्र्यजि पमन उम्िेद्वार हुन सक्नेछ ।
(ङ) नैमतक पतन दे खीने र्ौजदारी अमभर्योगिा कसूरदार प्रिाजणत भएको,
(च) वैंक तथा ववत्तीर्य सं स्थाको कािो सूचीिा परे को,
(छ) भववष्र्यिा सरकारी सेवा वा नेपाि सरकारको स्वामित्व भएको सं स्था वा ववकास समिमतको सेवाको मनमित्त अर्योग्र्य ठहररने गरी
कुनै पमन सरकारी सेवाबाट बखायस्त भएको।

१२. नगरपामिकाको स्थानीर्य सेवाको स्थार्यी दरबन्दीको पदिा प्रदे श िोकसेवा आर्योगिे छनौट गरी मसर्ाररस गरे को उम्िेद्वारिाई िार
स्थार्यी मनर्युजि गनुप
य नेछ ।
१३. करारिा मनर्युजि गने्ः

(१) कुनै व्र्यजििाई नगरपामिकािे स्वीकृत दरबन्दीिा सेवा करारिा मनर्युजि गनुप
य दाय स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को
दर्ा ८३ को उपदर्ा (८) र (९) बिोजजि िार गनुप
य नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बिोजजि मनर्युि कियचारीको पाररश्रमिक, सुववधा र सेवाका सतय नगरपामिकािे तोकेबिोजजि हुनेछ ।

१४. पदामधकार्ः एउटा कियचारीको पदामधकार रहेको पदिा अको कियचारीिाई स्थार्यी मनर्युजि गनय हुँःुदैन । तर, एक वषयभन्दा बढी
आफ्नो पदामधकार रहेको पद ररि राखी ववदा वा काजिा रहेको अवस्थािा त्र्यस्तो कियचारीिे गरी आएको काििा बाधा उत्पन्न
हुने भएिा बढीिा एक वषयका िामग ववशेष पद मसजयना गरी सेवा करार वा करार सेवािा मनर्युि गनय बाधा पने छै न ।

१५. परीक्षणकाि्ः

(१) कुनैपमन पदिा नर्याुँ मनर्युजि पाएको कियचारीिाई एक वषयको परीक्षणकाििा राजखनेछ । तर, िवहिा र अपाङ्ग कियचारीको
हकिा भने त्र्यस्तो परीक्षणकािको अवमध छ िवहना िार हुनेछ ।

(२)परीक्षणकाििा रहेको कियचारीको काि सन्तोषजनक नभएिा मनजिाई मनर्युजि गने अमधकारीिे परीक्षणकाि सिाप्त हुन ु अगावै
हटाउन सक्नेछ।

१६. मनरोमगताको प्रिाणपर्ः नर्याुँ मनर्युजि पाउने कियचारीिे मनर्युजिपर पाउनु पूव य स्वीकृत जचवकत्सकद्धारा स्वास््र्य परीक्षण गराई
तोवकएको ढाुँचािा मनरोमगताको प्रिाणपर पेश गनुप
य नेछ ।

१७. शपथ ग्रहण्ः नर्याुँ मनर्युजि पाउने कियचारीिे तोवकएबिोजजिको ढाुँचािा नगरपामिकाको प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत वा तोवकएको
अमधकारी सिक्ष सपथ ग्रहण गनुप
य नेछ ।

पररच्छे द–४
ररि पदपूमतय, सरुवा र बढुवा सम्वजन्ध व्र्यवस्था

१८. सरुवा गनय सवकने्ः (१) कुनै स्थानीर्य तहको कियचारीिाई एउटा स्थानीर्य तहबाट अको स्थानीर्य तहको सिान पदिा सरुवा गनुप
य दाय
सम्वजन्धत कियचारी र सम्वजन्धत स्थानीर्य तहको सहिमतिा प्रदे शमभर सम्वजन्धत प्रदे श िन्रािर्य वा ववभाग र नेपािभरर सम्वजन्धत
सङ्घीर्य िन्रािर्यिे सरुवा गनय सक्नेछ ।

(२) नगरपामिका क्षेरमभर प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे नगर कार्ययपामिकाको कियचारीिाई सरुवा गनयसक्नेछन् ।
(३) उपदर्ा (१) बिोजजि सरुवा हुुँदा कियचारीको न्र्यूनति् सेवा सुववधािा असर नपने गरी सरुवा गररनेछ ।

१९. पदपूमतय र बढुवा सम्वजन्ध व्र्यवस्था्ः (१) स्थानीर्य तहको ररि दरवन्दीिा पदपूमतय र बढु वा सम्वजन्ध व्र्यवस्था दे हार्य बिोजजि
हुनेछ।
बढु वाद्वारा

खुल्िा

पद

प्रमतर्योमगताद्वा
रा

सहार्यकस्तर चौँथो

७०%

कार्ययक्षिताको
िुल्र्याङ्कनद्वारा

अमतररि प्रर्योगात्िक मिजखत परीक्षाद्वारा

कार्ययसम्पादन तथा

अनुभवकोिुल्र्याङ्कनद्वारा]

२०%

सहार्यकस्तर पाुँचौँ

४०%

अमधकृतस्तर छै टौँ

७०%

३०%

अमधकृतस्तर सातौँ

७०%

३०%

अमधकृतस्तर

७०%

३०%

अमधकृतस्तर नवौँ

२०%

४०%

४०%

अमधकृतस्तर दशौँ

२०%

४०%

४०%

आठौँ

२०%

१०%
४०%

(२) ररि पदपूमतय र बढु वा सम्वजन्ध अन्र्य व्र्यवस्था प्रचमित कानूनिे तोके बिोजजि हुनछ
े ।

२०. बढु वाको िामग आवश्र्यक सेवा अवमध्ः (१) अमधकृत स्तरको पदिा बढु वाको िामग एक तहको िुमनको पदिा कजम्तिा पाुँच वषय र
अन्र्य पदका िामग एक तह िुमनको पदिा कम्तीिा चारवषय सेवा अवमध पुगक
े ो स्थार्यी कियचारी हुनपु नेछ ।
(२) सहर्योगी स्तरिा शुरु मनर्युि भएको कार्यायिर्य सहर्योगीको पद प्रथि स्तरको हुनेछ।

(३) सहर्योगीस्तरको स्थार्यी कियचारीको स्तरवृवद्ध सम्वजन्ध व्र्यवस्था दे हार्य बिोजजि हुनेछ्ः

(क) पाुँच वषय वा सोभन्दा बढी तर दश वषयभन्दा कि सेवा अवमध भएकोिाई वद्धतीर्यस्तर।
(ख) दश वषय वा सोभन्दा बढी तर पन्र वषयभन्दा कि सेवा अवमध भएकोिाई तृतीर्यस्तर।
(ग) पन्र वषय वा सोभन्दा बढी तर बीस वषयभन्दा कि सेवा अवमध भएकोिाई चतुथस्य तर।
(घ) बीस वषय वा सोभन्दा बढी सेवा अवमध भएकोिाई पाुँचौं स्तर ।

(४) उपदर्ा (३) को स्तर बिोजजिको तिव िान स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ८८ बिोजजि हुनेछ ।
(५) स्तर वृवद्ध सम्वजन्ध अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए बिोजि हुनेछ ।

२१. बढु वाको आधार्ः

(१) स्थानीर्य तहका कियचारीिाई बढु वा गदाय मनजको कार्ययक्षिताको िूल्र्याङ्कन गरी सवैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने कियचारीिाई
सवैभन्दा पवहिे बढु वा गररनेछ ।
(२) कार्ययक्षिताको िूल्र्याङ्कन गदाय सिान अङ्क प्राप्त गने कियचारीको हकिा मनजको हािको पदको मनर्युजिको मसर्ाररसिाई आधार
िामननेछ।

(३) कियचारीको कार्ययक्षिताको िूल्र्याङ्कन गदाय दे हार्यका कुराहरुिाई आधार िामननेछ्ः
(क) नोकरीको जेष्ठता
(ख) शैजक्षक र्योग्र्यता
(ग) कार्ययसम्पादन िूल्र्याङ्कन
(घ) तामिि
(४) जेष्ठताको अङ्क गणना गदाय हाि वहाि रहेको पदिा काि गरे को प्रत्र्येक वषयको िामग दुई अं ङ्कका दरिे बढीिा तीस अं ङ्क प्रदान
गररनेछ । त्र्यसरी अङ्क गणना गदाय एक वषयभन्दा बढी चानच ुन िवहना वा ठदनको िामग दािासावहका वहसाविे अङ्क ठदईनेछ ।

(५) शैजक्षक र्योग्र्यता वापत बढीिा १५अङ्क ठदईनेछ र त्र्यस्तो र्योग्र्यता वापतको अङ्गको गणना दे हार्यबिोजजि गररनेछ ।
(क) हाि वहाि रहेको पदिाई आवश्र्यक पने न्र्यूनति शैजक्षक र्योग्र्यता वापत एकिुष्ट १२ अंक,
(ख) आवश्र्यक न्र्यूनति र्योग्र्यताभन्दा िामथल्िो सम्वजन्धत एउटा उपामधिाई थप ३ अङ्क ।
(६) कार्ययसम्पादन वापत कार्ययसम्पादन िूल्र्याङ्कन र्ारििा उल्िेख भएअनुसार कार्ययसम्पादन िूल्र्याङ्कन गरी बढीिा ५० अङ्क
ठदईनेछ। कार्ययसम्पादन िूल्र्यांकन र्ारि सम्वजन्ध व्र्यवस्था मनर्यिाविीिे तोके बिोजजि हुनेछ ।

(७) तामिि वापत एकिुष्ट ५अङ्क ठदइनेछ ।

(८) बढु वा सम्वजन्ध अन्र्य व्र्यवस्था मनर्यिाविीिे तोके बिोजजि हुनेछ ।

२२. पुनरावेदन्ः बढु वािा जचत्त नबुझ्ने कियचारीिे बढु वाको नािाविी प्रकाशन भएको मिमतिे पैँतीस ठदनमभर नगरपामिकाको प्रिुख
प्रशासकीर्य अमधकृतिार्यत् सम्वजन्धत मनकार्यिा पुनरावेदन गनय सक्नेछ। त्र्यस्तो पुनरावेदन उपरको कारवाही सािान्र्यतर्या तीन
िवहनामभर टु ङ्गर्याउनु पनेछ र पुनरावेदन सुन्ने मनकार्यिे गरे को मनणयर्य अजन्ति हुनेछ ।

२३. बढुवा समिमत्ः (१) र्यस ऐनको दर्ा २० बिोजजि नगरपामिकािा कार्ययरत सहार्यकस्तर पाुँचौं तहसम्ि स्थार्यी कियचारीको बढु वा
गनय दे हार्यबिोजजि बढु वा समिमत रहनेछ्ः

(क) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत – सं र्योजक
(ख) िोक सेवा आर्योगकोस्थानीर्य कार्यायिर्यको एक जना प्रमतमनमध – सदस्र्य

(ग) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे तोकेको एक जना अमधकृतस्तरको कियचारी – सदस्र्य

(२) र्यस ऐनको दर्ा २० बिोजजि नगरपामिकािा कार्ययरत अमधकृतस्तरको स्थार्यी कियचारीको बढु वा गनय प्रदे श कानूनिे
तोकेबिोजजिको बढु वा समिमत रहनेछ ।

(३) र्यस ऐनिा अन्र्यर जुनसुकै कुरा िेजखएको भएतापमन एउटै तहिा कजम्तिा पन्र वषयसम्ि बहाि रवहरहेका सबै तहका
कियचारीको अमनवार्यय अवकास हुन एक िवहना बाुँकी भएिा मनजिाई एक तहिामथको पदिा बढु वा गररनेछ ।
(४) उपदर्ा (३) बिोजजि बढु वा गनयको िामग स्वत्ः ववशेष पद मसजयना हुनेछ र त्र्यस्तो कियचारी सेवाबाट अवकाश भएपमछ सो
पद स्वत्ः खारे ज हुनेछ ।

पररच्छे द–५
सजार्य र पुनरावेदन

२४. सजार्य्ः उजचत र पर्यायप्त कारण भएिा नगरपामिको कियचारीिाई दे हार्यको सजार्य गनय सवकनेछ्ः
(क) सिान्र्य सजार्य्ः
(१) नमसहत ठदने ।
(२) बढीिा दुई वषय तिब बृवद्ध रोक्का गने ।
(३) बढीिा पाुँच वषयसम्ि तिब बृवद्ध वा बढु वा वा दुबै रोक्का गने ।
(ख) ववशेष सजार्य्ः

(१) भववष्र्यिा नगरपामिकाको सेवाको मनमित्त अर्योग्र्य नठहररने गरी नोकरीबाट हटाउने ,
(२) भववष्र्यिा नगरपामिका सेवाको मनमित्त अर्योग्र्य ठहररने गरी नोकरीबाट हटाउने ।

२५. नमसहत ठदने वा तिब बृवद्ध वा बढुवा रोक्ने्ः दे हार्यको कुनै अवस्थािा कियचारीिाई नमसहत ठदन वा मनजको तिब बृवद्ध वा बढुवा
रोक्का गनय सवकनेछ्ः
(क) काि सन्तोषजनक नभएिा,

(ख) सरुवा गररएको कार्यायिर्यिा म्र्यादमभर हाजजर नभएिा,

(ग) पूव य स्वीकृमत नमिई बरावर (एक वषयिा तीन पटकभन्दा बढी) कार्यायिर्यिा अनुपजस्थत रहेिा,
(घ) अनुशासनवहन काि गरे िा ,

(ङ) ऐनिा उजल्िजखत आचरणसम्वजन्ध कुराहरु उल्ङ्गघन गरे िा ,
(च) कार्यायिर्यिा बुझाउनु पने नगठद जजन्सी वा कागजात बरबुझरथ नगरे िा,
(छ) एक वषयिा तीन पटक चेतावनी पाएिा ,
(ज) प्रचमित कानूनिे तोकेको पदीर्य दावर्यत्व जजम्िेवारीपूवक
य सम्पादन नगरे िा ।

२६. सेवाबाट हटाउने वा बखायस्त गने्ः

(१)दे हार्यको कुनै अवस्थािा कियचारीिाई भववष्र्यिा स्थानीर्य सेवाको मनमित्त अर्योग्र्य नठहररने गरी सेवाबाट हटाउन सवकनेछ:
(क) कियचारीको अर्योग्र्यताका कारणिे आफ्नो पदको काि वा जजम्िेवारी पूरा गनय नसकेिा,
(ख) आचरणसम्वजन्ध कुरा बारम्बार उल्िङ्घन गरे िा,

(ग) कार्यायिर्यको सिर्यिा बारम्बार िादक पदाथय सेवन गरे िा,
(घ) बारम्बार अनुशासनवहन काि गरे िा,
(ङ) प्रत्र्यक्षरुपिा राजनीमतिा भाग मिएिा,
(च) आफ्नो पदको जजम्िेवारी बारम्बार वेवास्ता गरे िा ,

(छ) ववदा स्वीकृत नगराई िगातार नब्बे ठदनसम्ि आफ्नो कार्यायिर्यिा अनुपजस्थत रहेिा ।

(२) दे हार्यको कुनै अवस्थािा कुनै पमन कियचारीिाई भववष्र्यिा स्थानीर्य सेवाको मनमित्त अर्योग्र्य ठहररने गरी सेवाबाट बखायस्त गनय
सवकनेछ :
(क) नैमतक पतन दे खीने र्ौजदारी अमभर्योगिा कसूरदार ठहररई सजार्य तोवकएको अजन्ति वकनारा भएिा,
(ख) भ्रष्टाचार गरे को अमभर्योग अदाितबाट प्रिाजणत भएिा ।

२७. सजार्य ठदने अमधकारी्ः नगरपामिकाको प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे सािान्र्य सजार्य ठदन सक्नेछ । तर, ववशेष सजार्य भने सम्वजन्धत
मनकार्यिे िार ठदन सक्नेछ ।

२८. सजार्यसम्वजन्ध कार्ययववमध्ः सजार्य ठदने अमधकारीिे कुनै कियचारीिाई सजार्य गने आदे श ठदनुभन्दा अजघ मनजिाई कारवाही गनय
िमगएको कारणहरु उल्िेख गरी सूचना ठदई आफ्नो सर्ाई पेश गने िौका ठदनुपनेछ। त्र्यस्तो सूचना ठदुँ दा मनजिामथ िागाइएको
आरोप स्पष्टरुपिे वकवटएको हुनपनेछ र प्रत्र्येक आरोप कुनकुन कुरा र कारणिा आधाररत छ सो सिेत खुिाई तोवकएको
सजार्यसिेत प्रस्ताव गरी मनजसं ग स्पष्टीकरण िाग गनुप
य नेछ।
२९. सजार्यका आदे श ठदनुभन्दा पवहिे सूचना ठदने्ः दर्ा २९ बिोजजि िामगएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएिा वा स्पष्टीकरण नै पेश
नगने कियचारीिाई सजार्यको आदे श ठदनुभन्दा पवहिे सजार्य ठदने अमधकारीिे मनजिाई प्रस्ताव गररएको सजार्यको सूचना ठदई
प्रस्ताववत सजार्य वकन नठदने? भमन पुन्ः उजचत म्र्याद ठदई मनजसुँग स्पष्टीकरण िाग्नु पनेछ ।
३०. मनिम्बनको कारवाही्ः

(१) कार्यायिर्यको कुनै कियचारी िामथ दर्ा २६ र २७ िा िेजखएको कुनै अमभर्योगको सम्वन्धिा जाुँचबुझ गनुप
य रे िा जाुँचबुझ सिाप्त
नहुन्जेिसम्ि त्र्यस्तो कियचारीिाई सजार्य गनय पाउने अमधकारीिे मनिम्बन गनय सक्नेछ । तर, दे हार्यको अवस्था नभई
साधारणतर्या मनिम्बन गनुह
य द
ु ै न्ः

(क) मनिम्बन नगरी ओहदाको काि गनय ठदुँ दा झुट्टा सबुद प्रिाण सङ्किन गनय सक्ने वा आफ्नो ववरुद्धको सबुद प्रिाण गार्यब
गनय सक्ने सम्भावना दे खीएिा वा, (ख) मनिम्बन नगरी ओहदाको कािगनय ठदुँ दा नगरपामिकािाई हानीनोक्सानी हुने सम्भावना
दे खीएिा ।

(२) कियचारीिाई सािान्र्य सजार्यको आदे श ठदन पाउने अमधकारीिे मनिम्बन गनय सक्नेछ ।
(३) कियचारीिाई मनिम्वन गदाय साधारणतर्या तीन िवहना भन्दा बढी मनिम्वनिा राख्नु हुदैन । सो अवमधमभर कियचारी उपरको
छानववनको कारवाही वकनारा िगाउनु पनेछ। कुनै असाधारण अवस्था परी उि अवमधमभर कारवाही वकनारा िगाउन नसवकने

भई मनिम्बनको अवमध तीन िवहनाभन्दा बढाउनु परे िा सम्वजन्धत मनकार्यको पूवस्य वीकृमत मिई एकपटकिा एकिवहनािा
नबढाई थप अको तीन िवहनासम्िको मनिम्वनको अवमध बढाउन सवकनेछ ।
(४) नैमतक पतन दे खीने र्ौजदारी अमभर्योगिा मगरफ्तार भई थुमनएको कार्यायिर्यको कियचारी त्र्यसरी थुमनएको अवमधभर स्वत्ः
मनिम्बन भएको िामननेछ ।
(५) उपदर्ा (१) बिोजजि मनिम्बनिा रहेको कियचारीिे मनिम्बन अवमधभर आफ्नो तिबको आधा रकि िार पाउनेछ ।

३१. मनिम्बनको सिामप्त्ः

(१) सूर्योदर्य नगरपामिकाको कुनै मनिजम्बत कियचारी सािान्र्य सजार्य भई वा नभई आफ्नो पदिा स्थावपत भएपमछ वा नोकरीबाट
हटाइए वा बखायस्त गररएपमछ मनजको मनिम्बन सिाप्त भएको िामननेछ ।

(२) कुनै कियचारी मनिम्बन भएकोिा मनजिाई प्रस्ताववत कुनै पमन सािान्र्य वा ववशेष सजार्य नभई सेवािा पुन्ः स्थावपत भएिा िार

मनजिे मनिम्बन अवमधको बाुँकी तिब भत्ता पाउनेछ । तर कुनै कियचारी नगरपामिकाबाट भएको कारवावहको र्िस्वरुप
मनिम्बन भएको नभई अन्र्य कारणबाट मनिम्बन भएको रहेछ भने मनजिे त्र्यस्तो मनिजम्बत अवमधको तिब भत्ता पाउने छै न ।

३२. पुनरावेदन सुन्ने अमधकारी्ः
(१) दर्ा २६ बिोजजि सजार्य गरे कोिा जचत्त नबुझ्ने कियचारीिे सजार्य पाएको पैतीस ठदनमभर प्रिुख िार्यत् कार्ययपामिका सिक्ष
पुनरावेदन गनय सक्नेछ र दर्ा २७ बिोजजिको सजार्य गरे कोिा जचत्त नबुझ्ने कियचारीिे सजार्य पाएको पैतीस ठदनमभर जजल्िा
अदाित सिक्ष पुनरावेदन गनय सक्नेछ ।

(२) पुनरावेदन सुन्ने अमधकारीिे कुनै कियचारीिे पाएको सजार्यिाई सदर वा बदर गनय सक्नेछ ।
(३) पुनरावेदन सुन्ने अमधकारीिे गरे को मनणयर्य अजन्ति हुनेछ ।

३३. पुनरावेदनको कार्ययववमध्ः कियचारीिे आर्ूिाई ठदएको सजार्यको ववरुद्ध पुनरावेदन ठदनु परे िा दे हार्यको कार्ययववमध अपनाउनु पनेछ ।
(क) पुनरावेदन आफ्नै नािबाट गने

(ख) पुनरावेदनिा आफ्नो सर्ाईका मनमित्त जो भएको सबुद प्रिाण राखी उजचत र आदरसूचक भाषािा िेजखएको हुनपु ने ,
(ग) जुन आदे शको मबरुद्ध पुनरावेदन गररएको हो सो आदे शको नक्कि पूरावेदनको साथिा राख्नु पने,
(घ) सजार्यको आदे श पाएको पैतीस ठदनमभर पुनरावेदन गररसक्नु पने ।
३४. पुनरावेदन पठाउने्ः
(१) पुनरावेदन गदाय सजार्य गने अमधकारीिार्यत्गनुप
य नेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बिोजजि पुनरावेदन गररएकोिा जुन अमधकारीको आदे श मबरुद्ध पुनरावेदन गररएको हो त्र्यस्तो अमधकारमिे
पुनरावेदनिा उठाएका आधारका वारे िा आफ्नो रार्य तथा पुनरावेदनसुँग सम्वजन्धत आवश्र्यक कागजातसवहत पुनरावेदन सुन्ने
अमधकारी सिक्ष पठाउनु पनेछ ।
३५. नगरपामिकाको सेवािा पुन्ः कार्यि भएिा तिब र भत्ता्ः

(१) कुनै कियचारीिाई नगरपामिकाको सेवाबाट हटाउने वा बखायस्त गने गरी भएको आदे श पुनरावेदन सुन्ने अमधकारीबाट बदर भई
त्र्यस्तो कियचारी नगरपामिकाको सेवािा पुन्ः कार्यि भएिा मनजिे सेवाबाट हटाइएको वा बखायस्त गररएको मिमतदे खी सेवा पुन्ः
कार्यि भएको मिमतसम्िको तिब भत्ता र तिब बृवद्ध पाउने भए सो सिेत पाउनेछ।
(२) र्यस ऐनको दर्ा २५को खण्ड (ख)को (२) र (३) बिोजजिको ववशेष सजार्य पाएको कियचारीिे सञ्चर्य कोषिा सञ्चर्य भएको
रकि बाहेक कुनै आमथयक सुववधा पाउने छै न।

पररच्छे द –६
ववदा
३६. नगरपामिकाको कियचारीको कार्यायिर्य सम्वजन्ध सिर्य नगरपामिकाको अमधन हुन्ःे सूर्योदर्य

नगरपामिका, नगर कार्ययपामिकाको

कियचारीको कार्यायिर्य सिर्य नगरपामिकाको अमधन हुनेछ।

३७. कार्यायिर्य सिर्य, सिर्य पािन र हाजजरी्ः

(१) कियचारीिे सं घीर्य र प्रदे श सरकारद्धारा नगरपामिकाको कािकाजका मनमित्त मनधायररत कार्यायिर्य सिर्यिा मनर्यमितरुपिे आफ्नो
कार्यायिर्यिा हाजजर हुनपु नेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि मनधायररत सिर्यिा नआउने नगरपामिकाको कियचारीिाई नगरपामिकाको प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे
गर्यि गनय सक्नेछ ।

ु ुँःद
्
(३) िुनामसव िावर्कको कारण परे िा वाहेक ववदाको जानकारी नठदई कुनैपमन कियचारी आफ्नो कार्यायिर्यिा अनुपजस्थत हुनह
ु ै न।
र्यसरी अनुपजस्थत हुने कियचारीिे सात ठदनमभर ववदाको मनवेदन ठदनु पनेछ ।

३८. भैपरी आउने र पवय ववदा्ः

(१) कियचारीिे प्रत्र्येक वषय भैपरी आउने ववदा ६ ठदन र पवय ववदा ६ ठदन मिन पाउनेछ ।
(२) भैपरी आउने र पवय ववदािा बस्ने कियचारीिे पूरा तिब पाउनेछ ।
(३) भैपरी आउने र पवय ववदा आधा ठदन पमन मिन सवकनेछ ।
(४) एक बषयको भैपरी आउने र पवय ववदा सजञ्चत गरी अको वषयिा मिन पाइनेछैन ।

(५) िौजखक अनुरोधको आधारिा पमन ववदा ठदने अमधकारीिे भैपरी आउने र पवय ववदाको स्वीकृमत ठदन सक्नेछ।

तर, त्र्यसरी भैपरी आउने र पवय ववदाको स्वीकृमत ठदएकोिा ववदा ठदने अमधकारीिे सोको अमभिे ख राख्न िगाउनु पनेछ ।
३९. घर ववदा्ः
(१) कियचारीिे काि गरे को अवमधको बाह्रठदनको एक ठदनको दरिे घर ववदा पाउनेछ । तर, वहउुँ दे वा वषे ववदा मिन पाउने
कियचारीिे र्यस मनर्यि बिोजजिको घर ववदा पाउने छै न ।

(२) र्यस ऐनको प्रर्योजनको मनमित्त “काि गरे को अवमध” भन्नािे सो अवमधमभर रहेको भैपरी आउने र पवय ववदा, ववरािी ववदा, प्रसुती
ववदा, प्रसुती स्र्याहार ववदा, वकररर्या ववदा, सावयजमनक ववदािाई सिेत जनाउनेछ ।

(३) घर ववदा बस्नेकियचारीिे पूरा तिब पाउनेछ ।

(४) कियचारीिे आर्ूिे पकाएको घरववदा एक सर्य असी ठदनसम्ि सजञ्चत गरी राख्न पाउनेछ ।

(५) कुनै कारणिे कियचारी सेवाबाट अिग भएिा मनजको सजञ्चत रहेको घर ववदा वापत मनजको पदामधकार रहेको पदवाट खाई
पाई आएको तिबको दरिे हुन आउने रकि मनजिे एकिुष्ट मिन पाउनेछ ।

(६) सजञ्चत रहेको घर ववदाको रकि मिन नपाउुँ दै कुनै कियचारीको िृत्र्यु भएिा त्र्यस्तो सजञ्चत घर ववदाको रकि इच्छाइएको
व्र्यजििे एकिुष्ट मिन पाउनेछ। तर, त्र्यसरी इच्छाइएको व्र्यजि नभए सजञ्चत ववदा वापतको रकि मनजको नजजकको
हकवािािे पाउनेछ ।
(७) वहउदे वा वषे ववदा मिन पाउने कियचारीिाई त्र्यस्तो ववदा नपाउने गरी काििा खटाईएिा त्र्यस्तो काििा खटाईएका
कियचारीिाई सो ववदा वापत मनजको पदामधकार पदबाट खाईपाई आएको दरिे हुन आउने रकि ठदनु पनेछ ।
(८) घर ववदा, अध्र्यर्यन ववदा वा असाधारण ववदािा बसेका कियचारीिे सो अवमधभरको घर ववदा पाउने छै न ।
४०. ववरािी ववदा्ः
(१) कियचारीिे प्रत्र्येक वषय बाह्र ठदन ववरािी ववदा पाउनेछ ।
(२) ववरािी ववदा बस्दा कियचारीिे पूरा तिब पाउनेछ ।
(३) अशि मबरािी भई सजञ्चत मबरािी ववदािे नपुग भएिा मनजिाई बढीिा बाह्र ठदनसम्िको पेश्की मबरािी ववदा ठदन सवकनेछ ।
(४) कियचारीिे असाधारण ववदा मिई बसेको अवमधभर मबरािी ववदा पाउने छै न ।

(५) सात ठदनभन्दा बढी अवमधको मबरािी ववदाको िाग गने कियचारीिे स्वीकृत जचवकत्सकको प्रिाणपर पेश गनुप
य नेछ। तर, त्र्यस्तो
प्रिाणपर पेश गनय साधारणतर्या सम्भव मथएन भन्ने ववदा ठदने अमधकारीिाई ववश्वास भएिा मनजिे सो व्र्यहोरा जनाई प्रिाणपर
ववना नै उि ववदा स्वीकृत गनय सक्नेछ ।

(६) कियचारीिे आर्ूिे पकाएको मबरािी ववदा सजञ्चत गरी राख्न पाउनेछ ।

(७) कुनै कारणिे कियचारी सेवाबाट अिग भएिा मनजको सजञ्चत रहेको मबरािी ववदा वापत मनजको पदामधकार रहेको पदबाट खाई
पाई आएको तिबको दरिे हुन आउने रकि मनजिे एकिुष्ट मिन पाउनेछ ।

(८) सजञ्चत रहेको मबरािी ववदाको रकि मिन नपाउुँ दै कुनैःे कियचारीको िृत्र्यु भएिा त्र्यस्तो सजञ्चत मबरािी ववदाको रकि
इच्छाइएको व्र्यजििे एकिुष्ट मिन पाउनेछ । तर, त्र्यसरी इच्छाइएको व्र्यजि नभए सजञ्चत ववदा वापतको रकि मनजको
नजजककोक हकवािािे पाउनेछ।

(९) कुनै ठू िो वा कडा रोग िामग उपचार गनय मबरािी ववदा र घर ववदाबाट नपुग हुने भएिा स्वीकृत जचवकत्सकको प्रिाणपर

पेशगरी कियचारीिे पमछ पाउने मबरािी ववदा र घर ववदाबाट कट्टा हुनेगरी पैँतािीस ठदनसम्ि थप मबरािी ववदा पेश्कीको रुपिा
मिन सक्नेछ । त्र्यसरी पेश्की मबरािी ववदा मिई बसेको कियचारीिे पूरा तिब पाउनेछ ।

(१०) उपदर्ा (९) बिोजजि मिएको ववदािे नपुग भई थप ववदा मिनुपरे िा नेपाि सरकारको िान्र्यता प्राप्त स्वास््र्य सं स्थाको
मसर्ररसिा कियचारीिे असाधारण ववदा मिन सक्नेछ ।
(११) उपदर्ा (९) बिोजजि पेश्की मबरािी ववदा मिने कियचारीको िृत्र्यु भएिा त्र्यसरी पेश्की मिएको ववरािी ववदा स्वत्ः मिनाहा
हुनेछ ।

४१. प्रसुमत ववदा्ः

(१) िवहिा कियचारी गभयवती भएिा मनजिे सुत्केरीको अजघपमछ गरी अन्ठानब्बे ठदन प्रसुमत ववदा मिन पाउनेछ ।
(२) प्रसुती ववदािा बस्ने िवहिा कियचारीिे पूरा तिब पाउनेछ ।

(३) प्रसुती ववदाको अमभिेख सम्वजन्धत नगरपामिकािा अध्र्यावमधक गराई राख्नुपनेछ ।

(४) उपदर्ा (१) बिोजजि प्रसुमत ववदा मिएका िवहिा कियचारीिे चाहेिा कुनै पमन ववदाबाट कट्टा नहुने गरी थप ६ िवहनासम्ि
वेतिवी प्रसुती ववदा मिन सक्नेछन् । तर उपदर्ा (१) र (४) बिोजजिको ववदा िगातार रुपिा मिनुपनेछ ।
(५) उपदर्ा (१) बिोजजि वेतिवी ववदािा बसेको अवमध नोकरी अवमधिा जोमडनेछ ।
६) प्रसुती ववदािा बस्दा िवहिा कियचारीिे पूरा तिव पाउनेछ ।
७) प्रसुती ववदा सेवा अवमधभर दुईपटक िार ठदइनेछ ।
४१ क. प्रसूमत स्र्याहार ववदा्ः

१) कुनै पुरुष कियचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएिा त्र्यस्तो कियचारीिे सुत्केरीकोअजघ वा पमछ गरी पन्र ठदन प्रसूमत स्र्याहार ववदा
मिन पाउनेछ।

२) प्रसूमत स्र्याहार ववदािा बस्ने कियचारीिे पूरा तिब पाउनेछ ।
३) प्रसूमत स्र्याहार ववदा मिएको कियचारीिे ववदा मिएको मिमतिे तीन िवहनामभरिा बच्चाको जन्िदताय प्रिाणपर कार्यायिर्यिा पेश
गनुय पनेछ ।
४) उपमनर्यि (३) बिोजजिको अवमधमभर त्र्यस्तो प्रिाणपर पेश नगने कियचारीिे त्र्यस्तो ववदाको अवमध मनजिे पाउने अन्र्य ववदा
बाट कट्टा गररनेछ।
५) प्रसुती स्र्याहार ववदा सेवा अवमधभर दुई पटकिार ठदइनेछ ।

६) प्रसूमत स्र्याहार ववदाको अमभिेख सम्वजन्धत नगरपामिकािा अद्यावमधक गरी राख्नुपनेछ।
४१. ख. जशशु स्र्याहार भत्ता्ः (१) प्रसुती ववदा र प्रसुती स्र्याहार ववदा पाएका कियचारीिाई बच्चाको स्र्याहारको मनमित्त बढीिा दुईवटा
बच्चाको िामग जनही एकिुष्ट पाुँच हजार जशशु स्र्याहार भत्ता ठदइनेछ।
२) प्रसुती ववदा र प्रसुती स्र्यहार ववदा मिने कियचारीको अमभिेख सम्वजन्धत कार्यायिर्य अध्र्यावधक बनाई राख्नुपनेछ ।
४२. वकररर्या ववदा्ः

१) कुनै कियचारीिेकुि धिय अनुसार आर्ै वकररर्या बस्नुपरे िा वा त्र्यस्तो कियचारीको बाबु, आिा, बाजे, बजै, छोरा, छोरी वा सासु,
ससुराको िृत्र्यु भएिा वा पुरुष कियचारीको हकिा मनजको पत्नीको िृत्र्यु भएिा पन्र ठदन वकररर्या ववदा पाउनेछ । िवहिा
कियचारीको पमतिे वकररर्या बस्नु परे िा मनजिाई पमन त्र्यमतनै ठदन वकररर्या ववदा ठदइनेछ ।
२) वकररर्या ववदािा बस्दा कियचारीिे पूरा तिब पाउनेछ ।
३) ववदा मिने कियचारीिे ववदापमछ कार्यायिर्यिा हाजजर भएको १५ ठदनमभर िृत व्र्यजिको िृत्र्युदतायको प्रिाणपर तथा िृत
व्र्यजिसुँगको नाता प्रिाजणत पेश गनुप
य नेछ ।
४) उपदर्ा (३) बिोजजिको अवमधमभर त्र्यस्तो प्रिाणपर पेश नगने कियचारीको त्र्यस्तो ववदाको अवमध मनजिे पाउने अन्र्य
ववदाबाट कट्टा गररनेछ।

४३. अध्र्यर्यन ववदा्ः

१) र्यस कार्यायिर्यको सेवािाई उपर्योगी र आवश्र्यक पने ववषर्यिा प्राप्त भएको छारवृजत्तिा सम्वजन्धत मनकार्यको स्वीकृमत मिई खुिा
प्रमतर्योमगता वा अन्तर स्थानीर्य तह प्रमतर्योमगतािा छामनई वा स्थानीर्य तहबाट िनोनर्यन भई अध्र्यर्यन गनय जाने कियचारीिे
अध्र्यर्यन अवमधभर अध्र्यर्यन ववदा पाउन सक्नेछ ।
२) कियचारीिे सेवा अवमधभरिा एकै पटक वा पटकपटक तीन वषयसम्ि अध्र्यर्यन ववदा पाउनेछ । तर नगरपामिकािे आवश्र्यक
ठानेको अवस्थािा अध्र्यर्यन ववदाको अवमधिा दुई वषयसम्ि थप गनय सक्नेछ ।

३) उपदर्ा (२) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएता पमन कुनै अध्र्यर्यनको मनमित्त िनोनर्यन भई अध्र्यर्यन ववदा मिई गएको
कियचारीिाई थप ववषर्यिा अध्र्यर्यन गनय वा थप उपाधी हामसि गनयको मनमित्त अध्र्यर्यन ववदा थप हुने छै न साथै असाधारण

ववदा सिेत ठदइने छै न । तर, मनज अध्र्यर्यन गनय खटी गएको ववश्वववद्यािर्यिा मनजको व्र्याचिा मनजिे प्रथि स्थान सवहत
स्वणयपदक हामसि गरी र्यस नगरपामिका र दे शकै इज्जत र पवहचान उुँ चो हुने गरी मसकाइ उपिजब्ध हामसि भएिा थप एक
मडग्री हामसि गनय अध्र्यर्यन ववदा पाउनेछ ।

४) अध्र्यर्यन ववदा बस्दा कियचारीिे पूरा तिब पाउनेछ ।

५) सम्वजन्धत सेवा सिूहिाई उपर्योगी र आवश्र्यक पने ववषर्यिा सम्वजन्धत मनकार्यको स्वीकृमत मिई मनजी प्रर्यासिा अध्र्यर्यन गनय
जाने कियचारीिाई उपदर्ा (२) बिोजजि अध्र्यर्यन ववदा ठदन सवकनेछ । तर, र्यस्तो अध्र्यर्यन ववदािा बस्ने कियचारीिे तिब
पाउने छै न ।

६) तीन वषय स्थार्यी सेवा अवमध नपुगी कुनैपमन कियचारीिे अध्र्यर्यन ववदा पाउन छै न ।

७) कुनै आर्योजना वा कार्ययक्रििाई कार्यायन्वर्यन गनयका मनमित्त आवश्र्यक भएको तामिि प्राप्त गनयका िामग सं घीर्य तथा प्रदे श
सरकारिे कुनै कियचारीिाई िनोनर्यन गरी खटाएिा त्र्यस्तो तामिि अवमधभर मनजिाई काजको रुपिा पठाइनेछ र सो

अवमधभर मनजिाई पूरा तिब ठदइनेछ । तर र्यस प्रकारको काज तामििको मनमित्त िार हुन ु पनेछ र कुनै पमन कियचारीिाई
शैजक्षक उपाधी हामसि गनय पठाउुँ दा तामिि काज ठदइने छै न।
४४. असाधारण ववदा्ः
१) कियचारीिे असाधारण ववदा मिनुपने भएको कारणसवहत मनवेदन ठदनुपनेछ र कारण िनामसव दे खीएिा सम्वजन्धत मनकार्यिे एक
पटकिा एक वषयिा नबढाई र सेवा अवमधभरिा तीन वषयिा नबढाई असाधारण ववदा ठदन सक्नेछ ।
२) असाधारण ववदािा बस्ने कियचारीिे सो अवमधभर तिब पाउने छै न । तर, दर्ा ४१ को उपदर्ा (१०) बिोजजि असाधारण
ववदािा बस्ने कियचारीिे त्र्यस्ता ववदािा बसेको अवमधको पूरा तिब पाउनेछ ।

३) पाुँच वषय सेवा अवमध नपुगी कुनैपमन कियचारीिे असाधारण ववदा पाउने छै न । तर, (क) दर्ा ४१ को उपदर्ा (१०)
्
बिोजजि थप मबरािी ववदा वापत असाधारण ववदािा बस्न र्यस उपदर्ािे बाधा पुर्यायएको िामनने छै न।

४) मनजी प्रर्यासिा अध्र्यर्यन गनय चाहने कियचारीिे दुई वषयको सेवा अवमध पूरा गरे पमछ उपदर्ा (१) को अमधनिा रही एकै पटक
वा पटकपटक गरी बढीिा तीन वषयसम्ि असाधारण ववदा पाउन सक्नेछ ।

्
५) कुनै कियचारीिे मिएको असाधारण ववदाको अवमध मनजको सेवा अवमधिा गणना गररने छै न।

४४.क. बेतिवी ववदा्ः (१) कुनै कियचारीको पमत वा पत्नी ववदे शजस्थत कुनै मनर्योगिा खवटई गएिा त्र्यस्तो कियचारीिे तोवकए बिोजजि
बेतिवी ववदा पाउनेछ ।
२) उपदर्ा (१) बिोजजिको ववदाको अवमध मनजको सेवा अववधिा गणना गररने छै न ।

४५. अन्तरायवट्रियर्य सं घ, सं स्थािा सेवा गनय ववदा ठदन सवकने्ः कुनै कियचारीिे ववदा मिई अन्तरायवट्रियर्य सं घ, सं स्थािा सेवा गनय जान मनवेदन

ठदएिा र र्यसरी सेवा गनय पठाउुँ दा नगरपामिकािाई सिेत उपर्योगी हुने पर्यायप्त आधार रहेिा मनजिाईसम्वजन्धत मनकार्यको स्वीकृमत

मिइ ऐनको दर्ा ४५ बिोजजि मनजिे पाउने असाधारण ववदाबाट कट्टा हुने गरी पमछ नगरपामिकाको सेवा गनय र्वकयआउने
कबुमिर्यत गराई मनजिाई त्र्यस्तो सेवा गनय जानका िामग अनुिमत ठदन सक्नेछ ।
४६. ववदा िाग गने अवमध:

१) ववदाको मनकासाका मनमित्त कियचारीिे आर्ूिाई चावहएको ववदाको अवमध, कारण र ववदे श जानुपने भए सो सिेत खुिाई आफ्नो

ववदा ठदने अमधकारी सिक्ष मनवेदन पेश गनुप
य नेछ र ववदा ठदने अमधकारीिे पमन ववदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको सूचना सो
कियचारीिाई ठदनुपनेछ।

२) दे हार्यका कुरािा ववदा ठदने अमधकारीिाई जचत्त बुझेिा मनजिे मनवेदनको मिमतभन्दा अजघको मिमतबाट सिेत ववदा स्वीकृत गनय
सक्नेछ ः्ः

क) ववदा ठदने अमधकारीको पूव य स्वीकृमत मिन सम्भव मथएन भन्ने ,

ख) पूव य स्वीकृमत प्रामप्तका िामग मनवेदकिे सकभर प्रर्यास गरे को मथर्यो भन्ने,

३) अध्र्यर्यन ववदाको िामग मनवेदन ठदुँ दा अरु कुराको अमतररि दे हार्यका कुराहरु उल्िेख गनुय पनेछ्ः
क) आर्ूिे अध्र्यर्यन गनय खोजेको ववषर्यको वववरण,

ख) अध्र्यर्यन गरीने ववश्वववद्यािर्य, सं स्था वा प्रजशक्षण केन्रिा प्रवेश गने स्वीकृमत प्राप्त भएको वववरण,
ग) नगरपामिकािाई त्र्यस्तो ववदाका सम्बन्धिा मनणयर्य गनय सहार्यक हुने अन्र्य आवश्र्यक वववरण,

४७. ववदा ठदने अमधकारी्ः (१) दे हार्यको ववदा स्वीकृत गने अमधकार दे हार्यको अमधकारीिाई हुनेछ्ः
ववदाको वकमसि ववदा

क) भैपरी आउने र पवय ववदा
ख) घर ववदा
ग) मबरािी ववदा
घ) प्रसुमत ववदा
ङ) प्रसुमत स्र्याहार ववदा

स्वीकृत गने अमधकारी

प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत
प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत
प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत
प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत
प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत

च) वकररर्या ववदा

प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत

छ) अध्र्यर्यन ववदा

तोवकएको मनकार्य

ज) असाधारण ववदा

तोवकएको मनकार्य

ु ै कुरा िेजखएको भएपमन प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतको भैपरी आउने र पवय ववदा,घर ववदा,मबरािी ववदा,
२) उपदर्ा (१) िा जेसक

प्रसुमत ववदा, प्रसुमत स्र्याहार ववदा नगर प्रिुखबाट स्वीकृत गराउनुपनेछ । अन्र्य ववदाका हकिा प्रचमित कानून बिोजजि
हुनेछ।

४८. ववदा पररणत नहुन्ःे (१) र्यस पररच्छे द बिोजजि कियचारीिे जुन ववदा मिई बसेको हो सोवह ववदा नै उपभोग गनुय पनेछ । पवहिे

कुनै एक वकमसिको ववदा स्वीकृत भएकोिा त्र्यस्तो ववदा पमछ वकररर्या ववदा वा प्रसुती ववदा वाहेक अको वकमसिको ववदािा पररणत
गराउन पाइने छै न ् ।

४९. सावयजमनक ववदा गामभने्ः भैपरी आउने र पवय ववदा, घर ववदा र ववरािी ववदा वाहेक अरु कुनै प्रकारको ववदा मिई बसेको कियचारीिे
मिएको ववदा अवमधमभर सावयजमनक ववदा पनय गएिा सो अवमध पमन मनज कियचारीिे मिएको ववदािा गामभनेछ ।
५०. कार्यायिर्यिा अनुपजस्थत हुने उपर कारवाही्ः ववदा नमिई आफ्नो कार्यायिर्यिा अनुपजस्थत हुने कियचारीिाई गर्यि र तिब कवट्ट गरी
ववभागीर्य सजार्य सिेत गनय सवकनेछ । र्यसरी गर्यि भएको अवमध सेवा अवमधिा गणना हुनेछैन ् ।

५१. ववदाको अमभिेख्ः

१) ववदा ठदने अमधकारीिे आफ्नो िातहतिा काि गने कियचारीको ववदाको अमभिेख राख्न िगाउनु पनेछ ।

भैपरी आउने र पवय

ववदा बाहेकका ववदाको अमभिेख प्रत्र्येक कार्यायिर्यिे वषय व्र्यमतत भएको ३० ठदनमभर अमभिेख अद्यावमधक गरी सम्वजन्धत
मनकार्यिा पठाउनु पनेछ।

२) कुनै कियचारी अन्र्य कार्यायिर्यिा सरुवा भएिा सरुवा जनाउको साथै ववदाको अमभिेखको उतार सिेत कार्यायिर्यिे पठाउनु
पनेछ।
३) उपदर्ा (२) बिोजजिको ववदाको अमभिेखको एकप्रमत उतार सम्वजन्धत कियचारीिाई सिेत ठदनुपनेछ ।
४) बढु वाको िामग कारवाही हुुँदा त्र्यस्तो ववदाको अमभिेख पेश गने जजम्िेवारी सम्वजन्धत शाखाको हुनछ
े ।

५२. सट्टा ववदा्ः रे मडर्यो प्रशारण स्टु मडर्यो, अस्पताि, वारुण र्यन्र, खानेपानी, र्ोहरिैिा व्र्यवस्थापन, सं ग्राहिर्य, दै मनक कर संकिन कार्यय
जस्ता सावयजमनक ववदाका ठदनिा पमन काि गनुप
य ने कियचारीिे सावयजमनक ववदाका ठदन काि गरे वापत सट्टा तिवी ववदा पाउनेछ र
्
त्र्यस्तो ववदा एक वषयमभरिा पािो मििाई वस्नुपनेछ । तर, अन्र्य सुववधा मिएको रहेछ भने सट्टा ववदा पाउने छै न।
५३. (१) सं घ र प्रदे श सरकारिे तोकेको सावयजमनक ववदा कियचारीिे पाउनेछन्।

२) नगरपामिकािे ऐनिा व्र्यवस्था भएको अमधकार प्रर्योग गरी तोकेको ववदा सिेत कियचारीिे पाउनेछन्।

५४. ववदा सम्वजन्ध अन्र्य व्र्यवस्था मनर्यिाविीिे तोके बिोजजि हुनेछ ।

पररच्छे द–७
ववववध

५५. तिव भत्ता्ः (१) कियचारीिे पाउने शुरु तवि स्केि, भत्ता र सुववधा स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ८८ बिोजजि
हुनेछ।

२) नगरपामिकािे कियचारीिाई प्रोत्साहन स्वरुप थप सेवा, सुववधा उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
३) कियचारीिे आफ्नो पदिा बहािी गरे को ठदनदे खी तिव भत्ता पाउनेछ ।
४) तिव भत्ता पुनराविोकन सम्वजन्ध व्र्यवस्था मनर्यिाविीिे तोके बिोजजि हुनेछ ।

५६. काज खटाउने्ः कुनै कियचारीिाई प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे काज खटाउन सक्नेछ ।
५७. तामिि्ः कियचारीको कार्ययक्षिता वृवद्ध गनय नगर कार्ययपामिकाको कार्यायिर्य, आर्ैिे तामििको आर्योजना गनय वा अन्र्य तामिि ठदने
सं स्थािा पठाउन सक्नेछ ।

५८. राजीनािा स्वीकृत्ः सहार्यकस्तर पाुँचौं तहसम्िका कियचारीिे आफ्नो पदबाट ठदएको राजीनािा प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे र
अमधकृत स्तरका कियचारीको राजीनािा प्रदे श कानूनिे तोकेको अमधकारीिे स्वीकृत गनय सक्नेछ ।

५९. अमनवार्यय अवकाश्ः कियचारीिाई सं घीर्य तथा प्रदे श कानूनिा व्र्यवस्था भए बिोजजि अमनवार्यय अवकाश ठदइनेछ ।

६०. कार्ययसम्पादन िूल्र्याङ्कन्ः (१) कियचारीको कार्ययसम्पादन िूल्र्याङ्ककनको सुपरीवेक्षण प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे तोकेको अमधकृत
कियचारीिे गनेछ र त्र्यस्तो सुपरीवेक्षण उपरको पुनराविोकन प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे गनेछ ।
२) कार्ययसम्पादन िूल्र्यांकन सम्वजन्ध अन्र्य व्र्यवस्था तोवकए बिोजजि हुनेछ ।

६१. चाड पवय खचय पाउने्ः (१) कियचारीिे खाईपाई आएको एक िवहनाको तिब बराबरको रकि प्रत्र्येक वषय मनजिे िान्ने चाड पवय
खचयको रुपिा पाउनेछ ।

२) र्यस्तो रकि कियचारीिे एक आमथयक वषयिा एकपटक आफ्नो धिय, सं स्कृमत, परम्परा अनुसार िनाइने िुख्र्य चाडपवयको अवसरिा
भ ुिानी मिन सक्नेछ ।

६२. कियचारीको आचरण्ः कियचारीहरुिे दे हार्यको आचरणको पािना गनुप
य नेछ:

क) कार्यायिर्यको काििा कुनै प्रकारको असर पनयसक्ने गरी कार्यायिर्यको पूव य स्वीकृमत ववना कसैबाट कुनै प्रकारको दातव्र्य, कोसेिी,
उपहार आर्ूिे स्वीकार गनुय र आफ्नो पररवारको कुनै सदस्र्यिाई स्वीकार गनुय ठदनु हुदैन ् । ववदे शी सरकार वा प्रमतमनमधबाट
कुनै उपहार प्राप्त हुन आएिा कार्यायिर्यिा सो कुराको सूचना ठदई मनणयर्य भएबिोजजि गनुप
य नेछ ।

ख) कार्यायिर्यको पूव य स्वीकृमत ववना कुनै कािको मनमित्त कुनै वकमसिको चन्दा िाग्न वा त्र्यस्तो चन्दा स्वीकार गनय वा कुनै
वकमसिको आमथयक सहार्यता ररसवतको रुपिा मिन हुदैन ।

ग) आफ्नो वा आफ्नो पररवारको कुनै सदस्र्यको नाििा कुनै अचि सम्पजत्त प्राप्त गरे िा िागेको िोि सिेतको वववरण खुिाई
सम्पजत्त वववरण पेश गने दावर्यत्व सम्वजन्धत कियचारीको हुनेछ ।

घ) हाि वहाि रहेका कियचारीिे र्यो ऐन िागू भएको तीन िवहनामभर तथा नर्याुँ भनाय हुने कियचारीिे आर्ू मनर्युजि भएको दुई
िवहनामभर आफ्नो र आफ्नो पररवारको सदस्र्यको नाििा भएको चि अचि सम्पजत्त, शेर्यर, बैं क व्र्यािेन्सको वववरण, जवावहरात,
सुन, चाुँठदको वववरण खुिाई सम्पजत्त वववरण भरी सम्वजन्धत मनकार्य पेश गनुप
य नेछ ।

ङ) कार्यायिर्यको िामग गररने कुनैपमन कािको ठे क्का, टे ण्डर, वोिपर आर्ै वा सं गोिकोपररवारको कुनै सदस्र्यको नाििा मिन हुुँदैन।

च) कार्यायिर्यको कािसं ग सम्बन्ध भएको कुनै व्र्यजिसुँग सापट मिन वा मनजको आमथयक कृतज्ञतािा पनय हुदैन । तर बैं कसुँग
्
िेनदे न हुुँदा र्यो मनर्यि िागू हुने छै न।

छ) कियचारीिाई तोवकए बिोजजि ट्रेड र्युमनर्यन सम्वजन्धत अमधकार हुनेछ ।

ज) कार्यायिर्यको पूवस्य वीकृमत ववना कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना रजजट्रियेशन वा सञ्चािनको काििा भाग मिन हुदैन ् ।

झ) कार्यायिर्यबाट अजख्तर्यार नपाई आर्ूिे िेखेको वा प्राप्त गरे को कुनै कागजपर वा सूचनािाई प्रत्र्यक्ष वा अप्रत्र्यक्ष रुपबाट
्
अनामधकृत कियचारी वा गैर सरकारी व्र्यजि वा प्रेसिाई सूचना गनय हुदैन।

ञ) सं घीर्य र प्रदे श सरकार वा नगरपामिकाको काि कारवावहिा प्रमतकुि प्रभाव पने गरी कुनै पर पमरकािा आफ्नो वास्तववक वा

काल्पमनक नािबाट वा वेनािी कुनै िेख प्रकाशन गनय वा रे मडर्यो वा टे मिमभजनद्वारा प्रसारण गनुय हुदैन । तर, सावहजत्र्यक,
वैज्ञामनक तथा प्राजज्ञक ध्र्येर्य र प्रकृमतको िेख, रचना आठद प्रकाशन गनय बाधा पने छै न ।

ट) नगरपामिकाको नीमतको ववरोधिा सावयजमनक भाषण ठदन वा कुनै विव्र्य प्रकाशन गनय हुुँदैन ।

ठ) नगरपामिकाबाट मनधायररत सिर्यिा मनर्यमितरुपिे आफ्नो कार्यायिर्यिा हाजजर हुनपु छय र ववदाको मनकासा नमिई आफ्नो काििा
अनुपजस्थत हुन हुुँदैन ।

ड) सूचनाको हकसम्वजन्ध ऐनिा िेजखएको पक्षिा गोपनीर्यता कार्यि गनुय पनेछ ।

ढ) कार्यायिर्यको काि सम्वजन्ध कुरािा आर्ूभन्दा िामथका अमधकृतिे मनर्यिानुसार ठदएको आज्ञािाई मसघ्रता र पररश्रिका साथ पूरा
गनुय पनेछ।

ण) कियचारीिे आर्ूभन्दा िामथकासबै जनप्रमतमनमध तथा अमधकृतप्रमत आदर र अन्र्यप्रमत उजचत व्र्यवहार गनुप
य नेछ ।

त) आफ्नो नोकरीसम्वजन्ध कुरािा ितिब साध्र्य गनय आर्ूभन्दा िामथका अमधकृत िामथ कुनै राजनैमतक वा अरु अवान्छनीर्य प्रभाव
पानय वा प्रभाव पाने प्रर्यत्न गनय हुदैन ।

ु ी सं वहता ववहावारीको ििहको ववपरीत हुने गरी वववाह गनय गराउन हुुँदैन ।
थ) कुनै कियचारीिे िुिक

द) कुनै पमन राजनैमतक पदका िामग हुने मनवायचनिा भाग मिन वा कसैको मनमित्त ित िाग्न वा कुनै प्रकारिे आफ्नो प्रभाव पानय
हुुँदैन । तर, प्रचमित कानूनबिोजजि पाएको ितामधकार प्रर्योग गनय र्यसिे बन्दे ज िगाएको िामनने छै न ।

ध) प्रचमित कानूनबिोजजि दताय नभएका सं घीर्य र प्रदे श सरकारद्धारा िान्र्यता नपाएका कुनै पमन सङ्गठनको सदस्र्य बन्न हुुँदैन। तर,
आफ्नो पेशागत सं स्थाको सदस्र्य बन्न बाधा पु¥र्याएको िामनने छै न।

न) अमधकृत आठौं स्तरभन्दा िामथका कियचारीिे कियचारीको कुनैपमन सङ्गठनको सदस्र्य बन्न पाइने छै न ।

प) आर्ूिे बुझाउनु पने नगदी जजन्सी कागज जे जमत छ सवै म्र्यादमभर बुझ्नु र बुझाउनु सम्वजन्धत कियचारीको कतयव्र्य हुनेछ ।
६३. अवकाश कोष्ः

१) कियचारीहरु मनजको सेवा, सतय, सुववधा सम्वजन्ध कानून बिोजजि अवकाश हुुँदा स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा
९१ को उपदर्ा (१) बिोजजि खडा गररएको अवकाश कोष र सो वारे गररएको व्र्यवस्था बिोजजि हुनेछ ।

२) उपदर्ा (१) बिोजजिको अवकाश कोषको व्र्यवस्था नहुन्जेिसम्िको िामग अवकाश सम्वजन्ध व्र्यवस्था सम्वजन्धत कियचारीको
शुरु मनर्युजि हुुँदाको बखतको सेवा, सतय र सुववधा बिोजजि हुनेछ ।

३) उपदर्ा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएतापमन अवकाश कोष सम्वजन्ध व्र्यवस्था सं घीर्य सरकार र प्रदे श सरकारको
कानूनिे तोके बिोजजि हुनेछ ।

६४. उपचार खचय्ः

१) कियचारीिे सेवा अवमधभरिा अमधकृत स्तरका कियचारी भए बाह्र िवहना, सहार्यकस्तर पाुँचौं तहको कियचारी भए अठार िवहना र
सहार्यकस्तर चौंथो र श्रे णीववहीन कियचारीहरुको हकिा २१ िवहना बराबरको खाई पाई आएको तिब रकि उपचार खचय
बापतको पाउनेछ।

२) कुनै कियचारी वा मनजको पररवारको सदस्र्य मबरािी भएिा उपदर्ा (१) बिोजजि पाउने रकििा नबढ्ने गरी दे हार्यबिोजजि
भएको उपचार खचय ठदइनेछ्ः

क) रोगको उपचारको मनमित्त स्वीकृत जचवकत्सकिे जाुँच गदाय िागेको शुल्क तथा जाुँच गरी िेजख ठदएको प्रेजस्क्रप्शन अनुसार
औषधी वकनेको खचय,

ख) स्वास््र्य सं स्थािा भनाय हुुँदा र उपचार गराउुँ दा िागेको मबि तथा भपायइविोजजिको खचय, स्पष्टीकरण्ः स्वीकृत जचवकत्सक
भन्नािे सरकारी सेवािा रहेका वा प्रचमित कानूनविोजजि जचवकत्सकको रुपिा दताय भएका डाक्टर, कववराज, हेल्थ अमसष्टे ण्ट वा
बैद्य सिेतिाई जनाउुँ छ ।
ग) प्िावष्टक सजयरी वाहेक सवै वकमसिको जचरर्ार (सजजयकि अप्रेशन) गदाय िागेको ववि बिोजजिको खचय,
घ) आफ्नो घर वा डेरा छाडी अको जजल्िा वा ववदे शिा गई औषमध उपचार गराउुँ दा त्र्यस्तो स्थानसम्ि पुग्दाको र र्कँदाको
मबरािीको र कुरुवा चावहने अवस्था भए एक जना कुरुवासम्िको र्यातार्यात खचयको पूरै रकि र खाना खचयवापत सम्वजन्धत
कियचारीिे प्रचमित कानूनबिोजजि पाउने दै मनक भत्ताको पचहत्तर प्रमतशतसम्ि रकि ।

३) र्यस ऐन बिोजजि पाउने उपचार खचय कुनै कियचारीिे पेश्कीको रुपिा मिन चाहेिा सोको कारण िुनामसव दे खीए र्यस मनर्यिको
अमधनिा रवह पमछ वहसाब बुझाउने गरी पेश्की ठदन सवकनेछ , त्र्यसरी पेश्की मिएको रकि पमछ वहसाब गदाय उपचार वापत
पाउने रकिभन्दा बढी हुन आएिा बढी भएजमत रकि सम्वजन्धत कियचारीको तिबबाट वकस्ताबन्दीिा कवट्ट गररनेछ । त्र्यसरी

कवट्ट गनुप
य ने रकि भ ुिानी नहुुँदै त्र्यस्तो कियचारी वा मनजको पररवारको सदस्र्यको िृत्र्यु भएिा कवट्ट गनय बाुँकी रहेको रकि
मिन्हा हुनेछ ।

४) झुट्टा व्र्यहोरा पेश गरी र्यस ऐनबिोजजि उपचार खचय िाग गने वा प्राप्त गने कियचारी िगार्यत त्र्यस्तो झुट्टा व्र्यहोरा प्रिाजणत गने
स्वीकृत जचवकत्सक (कियचारी भएिा) उपर ववभागीर्य कारवावह हुन सक्नेछ ।

५) कुनै अस्थार्यी कियचारी मबरािी भएिा औषमध उपचारको िामग मनकासा ठदुँ दा वीस वषयको अवमधिाई सेवाको पूरा अवमध िानी
त्र्यसको अनुपातिा मबरािी हुने अस्थार्यी कियचारीिे गरे को सेवा अवमधिे वहसाब गरी र्यस ऐनबिोजजि उपचार खचय ठदइनेछ ।
तर, अस्थार्यी कियचारी सेवाबाट अिग हुुँदा भने र्यस ऐनबिोजजि उपचार खचय पाउने छै न ।

६) भववष्र्यिा नगरपामिकाको सेवाको मनमित्त सािान्र्यतर्या्ः अर्योग्र्य ठहररने गरी सेवाबाट बखायस्त गररएको अवस्थािा बाहेक अरु

जुनसुकै व्र्यहोराबाट कुनै कियचारी सेवाबाट अिग हुुँदा र्यस ऐनबिोजजि सेवा अवमधभरिा पाउने उपचार खचयिध्र्ये केवह मिई
वा नमिई उपचार खचय मिन बाुँकी रहेको भए त्र्यस्तो बाुँकी रकि एकिुष्ट मिन पाउनेछ ।

७) दश वषय सेवा अवमध नपुगक
े ो कुनै कियचारीिाई औषधी उपचारको िामग खचय ठदुँ दा र्यस ऐनिा तोवकएको रकििाई दश वषय
सेवा गरे वापत पाउने रकि िामन दािासावहिे हुन आउने रकि िार ठदइनेछ ।

८) र्यस ऐनबिोजजि उपचार खचय िाग गने कियचारीिे कार्यायिर्यिा हाजजर हुन नसक्ने गरी मबरािी भएको अवस्थािा मबरािी ववदा
बाुँकी भएसम्ि मबरािी ववदा नै िाग गनुप
य नेछ । मबरािी ववदा बाुँकी नभएिा िार अन्र्य ववदा िाग गनय सक्नेछ ।

९) र्यस ऐनबिोजजि अस्पताििा भनाय भई वा ववदे शिा गई उपचार गराइएकोिा बाहेक कुनै कियचारीिाई उपदर्ा (१) को
अमधनिा रवह एक वषयिा मनजिे खाई पाई आएको डेढ िवहनाको तिब बराबरको रकिसम्ि उपचार खचय ठदन सवकनेछ ।

१०) र्यस ऐनबिोजजि कुनै कियचारीिाई िागेको रोग स्थानीर्य अस्पतािबाट उपचार हुन नसक्ने भई मनजको ज्र्यानिाई नै जोजखि
हुने अवस्था परे िा सम्वजन्धत मनकार्यको स्वीकृमत मिई त्र्यस्तो कियचारीको उपचारको िामग त्र्यस ठाउुँ बाट सवैभन्दा नजजकको
कुनै सुववधार्युि अस्पताििा मछटो साधनद्धारा िै जादा र त्र्यहाुँबाट र्कायउुँदा िाग्ने खचय नगरपामिकािे व्र्यहोनेछ ।

६५. थप आमथयक सहार्यता: (१) नगरपामिकाको कािको मसिमसिािा चोट पटक िाग्न गई कुनै कियचारीको उपचार गनुय परे िा
सम्वजन्धत जजल्िा अस्पतािको मसर्ाररसिा नेपािभरिा औषमध उपचार हुन नसक्ने भमन नेपाि सरकारद्धारा िान्र्यता प्राप्त स्वास््र्य
सं स्थाबाट मसर्ाररस गरे को आधारिा कियचारीिे ववदे शिा गई उपचार गराउनु परे िा नगरपामिकािे थप आमथयक सहार्यता उपिब्ध
गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको थप आमथयक सहार्यता सम्वजन्ध अन्र्य व्र्यवस्था प्रचमित कानूनिे तोके बिोजजि हुनेछ ।

६६. उपदान : (१) पाुँच वषय वा सोभन्दा बढी सेवा गरे को नगरपामिकाको स्थार्यी कियचारीिे अवकाश पाएिा वा राजजनािा स्वीकृत
गराई पदबाट अिग भएिा वा भववष्र्यिा नगरपामिकाकोसेवाको मनमित्त अर्योग्र्य नठहररने गरी पदबाट हटाइएिा वा अवकास
ठदइएिा दे हार्यको दरिे उपदान पाउनेछ :

क) पाुँच वषयदेखी दस वषयसम्ि सेवा गरे का कियचारीिे आर्ूिे काि गरे को प्रत्र्येक वषयको मनमित्त खाई पाई आएको आधा
िवहनाको तिब बराबरको रकि,

ख) दश वषयदेखी पन्र वषयसम्ि सेवा गरे का कियचारीिे आर्ूिे काि गरे को प्रत्र्येक वषयको मनमित्त खाई पाई आएको एक
िवहनाको तिब बराबरको रकि,

ग) पन्र वषयदेखी वीस वषयसम्ि सेवा गरे का कियचारीिे आर्ूिे काि गरे को प्रत्र्येक वषयको मनमित्त खाई पाई आएको डेढ
िवहनाको तिब बराबरको रकि,

घ) वीस वषयदेखी पच्चीस वषयसम्ि सेवा गरे का कियचारीिे आर्ूिे काि गरे को प्रत्र्येक वषयको मनमित्त खाई पाई आएको दुई
िवहनाको तिब बराबरको रकि ,

ङ) पजच्चस वषयभन्दा बढी सेवा गरे का कियचारीिे आर्ूिे काि गरे को प्रत्र्येक वषयको मनमित्त खाई पाई आएको अढाई
िवहनाको तिब बराबरको रकि,
२) सेवा अवमध गणना र उपदान सम्वजन्ध अन्र्य व्र्यवस्था मनर्यिाविीिा तोके बिोजजि हुनेछ ।

६७. नगरपामिकािा काजिा कियचारी खटाउने बारे :

१) सं घीर्य तथा प्रदे श सरकारिे स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐनको दर्ा ८९ बिोजजि नगरपामिकािा कियचारी काजिा खटाउन
सक्नेछ ।
२) र्यसरी खवटई आउने कियचारीको सेवा, सतय र सुववधा सं घीर्य तथा प्रदे श कानूनबिोजजि हुनेछ ।

३) उपदर्ा (१) बिोजजि खवटई आएका कियचारीिाई र्यस ऐनको दर्ा २६ को खण्ड (क) को (१) र (२) बाहेकको सािान्र्य
सजार्य बाहेकको अन्र्य सजार्य गनुप
य ने अवस्था उत्पन्न भए प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृतिे सम्वजन्धत प्रदे श वा सं घीर्य िन्रािर्य वा
ववभागिा मसर्ाररस गनुप
य नेछ ।
४) उपदर्ा (१) बिोजजि खवटई आएका कियचारीिाई नगरपामिकाको आमथयक स्रोतिाई िध्र्यनजर गरी थप सुववधा ठदन सक्नेछ।
६८. करार सेवा वा सेवा करारिा कियचारी मनर्युजि गने प्रवक्रर्या :
१) र्यस ऐन बिोजजि सेवा करारिा आवश्र्यक कियचारी मनर्युि गनय दे हार्य बिोजजिको उप–समिमत रहनेछ :
क) प्रिुख प्रशासकीर्य अमधकृत

ख) सं र्योजकिे तोकेको अमधकृत सदस्र्य

ग) िोकसेवा आर्योगको स्थानीर्य कार्यायिर्यको अमधकृत प्रमतमनमध

– सं र्योजक
– सदस्र्य
– सदस्र्य

२) उपदर्ा (१) बिोजजि गठठत उपसमिमतको कार्ययसञ्चािन कानूनिे तोके बिोजजि हुनेछ ।

६९. सल्िाहकार मनर्युि गने :

१) नगरपामिकािाई न्र्यावर्यक काि र न्र्यावर्यक समिमतिाई आवश्र्यक कानूनी सल्िाह िगार्यत नगरापामिकाको आमथयक ववकासिा
र्योगदान ठदनिाई नगरपामिकाको सम्वजन्धत क्षेरका र्योग्र्य नेपािी नागररकिाई बढीिा तीन जनासम्ि सल्िाहकारहरु प्रिुखको
मनदे शनिा सेवा करारिा मनर्युि गनय सवकनेछ ।
२) उपदर्ा (१) बिोजजि मनर्युि गररएको सल्िाहकारहरुको सेवा, सतय र सुववधा आपमस सहिमतबाट मनधायरण गरे को करार
बिोजजि हुनेछ। र्यस्तो सुववधा नगरपामिकाको छै ठौँ तहको अमधकृतभन्दा बढी हुने छै न ।

३) उपदर्ा (१) बिोजजि मनर्युि सल्िाहकारको पदावमध प्रिुखिे मनधायरण गरे बिोजजि हुनेछ । तर, एक पटकिा ६ िवहनाभन्दा
बढी हुने छै न।

४) उपदर्ा (३) बिोजजि मनधायरण गरे को पदावमधिा सल्िाहकारको काि सन्तोषजनक निागेिा प्रिुखिे जुनसुकै सिर्यिा मनजिाई
वर्ताय बोिाई अको व्र्यजििाई मनर्युजिको िामग मनदे शन गरे अनुसार हुनेछ ।

७०. ववशेष व्र्यवस्था: स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा १२१ बट स्थानीर्य स्वार्यत्त शासन ऐन, २०५५ खारे ज भइसकेको

अवस्थािा कियचारीका सेवा, सतय तथा सुववधाका बारे िा शून्र्य अवस्था रहेकोिा उि ऐन खारे ज भएपमछ र्यो ऐन जारी भएसम्ििा भए
गरे को काि कारबाहीहरु र्यसै ऐनबाट व्र्यवस्थापन र सिार्योजन हुने गरी ववशेष व्र्यवस्था गररएको छ ।

७१. प्रोत्साहन तथा सुववधा्ः (१) स्थानीर्य तहिा कार्ययरत कियचारीिाई नगरपामिकािे कानून बनाई थप प्रोत्साहन तथा सेवा सुववधा प्रदान
गनय सक्नेछ ।
२) कियचारी सिार्योजन ऐन, २०७५ बिोजजि साववक तहिा सिार्योजन भएका अन्र्य सेवाका कियचारीिाई एक पटकका िामग
सिार्योजन भएको मिमतदे खी िागू हुने गरी प्रोत्साहन सुववधा वापत २ ग्रेड बराबरको रकि उपिब्ध गराइनेछ

।

७२. मनर्यि बनाउने अमधकार्ः र्यस ऐनको कार्यायन्वर्यन गनयको िामग सूर्योदर्य नगर कार्ययपामिकािे आवश्र्यक मनर्यि बनाउन सक्नेछ ।

७३. बदर हुन्ःे र्यस ऐनको कुनै पमन दर्ा, उपदर्ा र खण्डिा उल्िेख भएका व्र्यवस्थाहरु सं घीर्य सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट जारी
भएको कानूनसुँग बाजझएिा बाजझएको हदसम्ि स्वत्ः बदर हुनेछ ।

७४. िागू हुन्ःे र्यो सूर्योदर्य नगरपामिका, कियचारी व्र्यवस्थापन ऐन, २०७६सूर्योदर्य नगरपामिकाको कियचारीहरुको हकिा िार िागू
हुनेछ र र्यसभन्दा अजघ भए गरे का सम्पूण य कार्ययहरु र्यसै ऐन बिोजजि गरे को िामननेछ।

