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w/fg pkdxfgu/kfnlsf 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

खण्ड : 3  धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा प्रकाशित   संख्या : 3    लमलत :- 2077/02/20 
 

 

efu ! 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ adf]lhd w/fg 

pkdxfgu/kflnsf, gu/ ;efaf6 ldlt @)&^.!!.# ut] kfl/t 

w/fg pkdxfgu/kflnsfsf] कममचारी सेवा ऐन, २०७६ ;j{;fwf/ण 
;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ul/Psf] 5 .  

प्रमाशणकरण लमलत : 2076/11/15 

 

धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको गठन, सञ्चािन र सेवाका 
ितमहरुको व्यवस्था गनम बनकेो ऐन, 2076 

 

प्रस्तावना: 
धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवािाई बढी सक्षम, सदृढ, सेवामूिक र 
उत्तरदायी बनाउन g]kfnsf] ;+ljwfgsf] cg';'rL * df pNn]v eP jdf]lhdsf] :yfgLo 

txsf] Psn clwsf/ ;"lr, ;+ljwfgsf] wf/f @@^ sf] pkwf/f @, :yfgLo ;/sf/ 

;+rfng P]g, @)&$ sf] bkmf *^ -@_ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L धरान 
उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको गठन, सञ्चािन र सेवाको ितमसम्बन्धी व्यवस्था 
गनम बाञ्छनीय भएकोिे, प्रदेि नं. 1, प्रदेि सरकारिे स्थानीय तहका कममचारीको 
सेवासवुवधा र वतृ्ती ववकास सम्बशन्ध ऐन नबनाए सम्मको िालग धरान 
उपमहानगरपालिकाको छैठौं नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “धरान उपमहानगरपालिकाको 
कममचारी सेवा ऐन, २०७६”रहेको छ। 

 (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथम निागमेा यस ऐनमा,- 
 

(क) “धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवा ”भन्नािे दफा ४ बमोशजम 
गठठत धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवा सम्झनपुछम। 

 

(ख) “कममचारी” भन्नािे यो ऐन जारी हुुँदाका बखत धरान उपमहानगरपालिकामा 
कायमरत कममचारी तथा नेपािको संववधानको  धारा ३० २ को उपधारा (२) 
वमोशजम धरान उपमहानगरपालिकामा समायोजन भई आउने  कममचारीिाई 
सम्झन ुपदमछ। 

 

(ग) “अशख्तयारवािा ”भन्नािे दफा 14 बमोशजम लनयशुि गनम सक्ने अलधकारी 
सम्झनपुछम। 

 

 (घ) “स्थायी आवासीय अनमुलत ”भन्नािे ववदेिी मिुकुिे कुनै ितम तोकी वा 
नतोकी सो मिुकुमा स्थायी रुपिे बसोबास गनम पाउन ेगरी नेपािी नागररकिाई 
उपिब्ध गराएको डाइभरलसटी इलमग्रने्ट लभसा (लड.भी.), परमानने्ट रेशजडेन्ट लभसा 
(वप.आर.) वा ग्रीन काडम सम्झन ुपछम र सो िब्दिे नपेािी नागररकिाई ववदेिमा 
स्थायी रुपमा बसोबास गनम ठदइएको जनुसकैु नामको स्थायी आवासीय 
अनमुलतिाई समेत जनाउुँछ । 

 

 (ङ) “पररवार” भन्नािे धरान उपमहानगरपालिकाका कममचारीसुँग बस्न ेतथा लनज 
आफैं िे पािन पोषण गनुमपने पलत, पत्नी, छोरा, अवववावहता छोरी, धममपतु्र, अवववावहता 
धममपतु्री, बाब,ु आमा वा सौतेनी आमा सम्झनपुछम र सो िब्दिे परुुष र 
अवववावहता मवहिा कममचारीको हकमा लनजको बाजे, बज्यै तथा वववावहता मवहिा 
कममचारीको हकमा लनजको सासू, ससरुािाई समेत जनाउुँछ । 

 

 (च) “ववभागीय प्रमखु”भन्नािे तोवकएको अलधकारी सम्झन ुपदमछ । 

 

 (छ) “कायामिय प्रमखु ”भन्नािे धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृतको हैलसयतमा कामकाज गनम तोवकएको  कममचारी   सम्झनपुछम। 
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 (ज) “स्थायी पद ”भन्नािे लनवशृत्तभरण वा उपदान पाउन ेर म्याद नतोवकएको 
धरान उप महानगरपालिकाको कममचारी सेवाको पद  सम्झनपुछम। 

 

 (झ) “वविेषज्ञ पद” भन्नािे वविेष प्रकृलतको काम, कतमव्य र उत्तरदावयत्व भएको 
र वविेष योग्यता चावहन ेपद सम्झनपुछम । 

 

 (ञ) “तोवकएको” वा“ तोवकए बमोशजम” भन्नािे प्रचलित कानूनका साथै यस ऐन 
अन्तगमत बनेको लनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झनपुछम। 

 

 (त) "प्रदेि" भन्नािे प्रदेि नं. १ िाई सम्झन ुपदमछ ।  
 

 (थ) "प्रादेशिक" भन्नािे प्रदेि नं. १ को मातहतको लनकाय भने्न सम्झन ु 

पदमछ । 
 

 
पररच्छेद-२ 

धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाहरुको गठन 

 
3. कममचारी प्रिासनसम्बन्धी शजम्मेवारी:(१) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी 

सेवाको गठन, सञ्चािन र सेवा ितमहरू तथा कममचारीको व्यवस्थापन र 
सञ्चािनका सम्बन्धमा प्रिासन महािाखािे शजम्मेवार महािाखाको  रूपमा काम 
गनेछ । 

 

4. धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको गठनः (१) धरान 
उपमहानगरपालिकािे देहाय  बमोशजमका कममचारी सेवाहरूको गठन गनेछ:- 

 (क) इशन्जलनयररङ सेवा 
 (ख) कृवष सेवा 
 (ग) न्याय सेवा 
 (घ) प्रिासन सेवा 
 (ङ) शिक्षा सेवा 
 (च) स्वास््य सेवा 
 (छ) िेखारीक्षण सेवा 
 (ज) ववववध सेवा  

 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम गठठत सेवाहरु अन्तगमत रहने समूह तथा  उप 
समूहहरु देहायबमोशजम रहनेछन:्- 
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 (क) इशन्जलनयररङ सेवा अन्तगमत रहने समूह तथा उपसमूहहरु- 

  (१) लसलभि इशन्जलनयररङ समूह 

  (२) इिेशक्िकि इशन्जलनयररङ समूह 

  (३) इिेक्िोलनक एण्ड टेलिकम्यूलनकेिन इशन्जलनयररङ समूह 

  (४) मेकालनकि इशन्जलनयररङ समूह 

  (५) सभे समूह 

  (६) एगकृल्चर इशन्जलनयररङ समूह 

  (7) आवकम टेक्ट एण्ड प्िालनङ इशन्जलनयररङ समूह  

  

 (ख) कृवष सेवा अन्तगमत रहने समूहहरु तथा उपसमूहहरु- 

  (१) एलग्रकल्चर समूह 

  (2) भेटररनरी समूह 

  (3) फुड प्रोसेलसङ, एनािेलसस एण्ड न्यवुिसन समूह  

 

 (ग) न्याय सेवा अन्तगमत रहने समूह तथा उपसमूहहरु- 
  (१) न्याय तथा कानून समूह  

 

 (घ) प्रिासन सेवा अन्तगमत रहने समूह तथा उपसमूहहरु- 

  (१) प्रिासन समूह 

  (२) िेखा समूह 

  (३) राजश्व समूह 

 

 (ङ) शिक्षा सेवा अन्तगमत रहने समूह तथा उपसमूहहरु- 
  (1) शिक्षा प्रिासन समूह 

  (2) िाइबे्ररी साइन्स समूह 

 

 (च) स्वास््य सेवाअन्तगमत रहने समूह तथा उपसमूहहरु- 

  (१) जनस्वास््य समूह- 

   (क) मेलडलसन उपसमूह 

   (ख) पशब्िक हेल्थ एडलमलनस्िेसन उपसमूह 

   (ग) जनरि हेल्थ सलभमसेज ्उपसमूह 

   (घ) प्याथोिोजी उपसमूह 

    (ङ) जनरि नलसमङ उपसमूह 

   (च) मेलडकि ल्याब टेक्नोिोजी उपसमूह 

  (२) आयवेुद समहु 
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 (छ) िेखारीक्षण सेवा अन्तगमत रहने समूह तथा उपसमूहहरु- 

  (1) आन्तररक िेखापरीक्षण समूह 

 

 (ज) ववववध सेवाअन्तगमत रहने समूह तथा उपसमूहहरु- 
  (१) मवहिा ववकास समूह 

  (2) सूचना प्रववलध समूह (कम्प् यटुर) 

 

 (३) यस दफा बमोशजम गठठत सेवाका समूह तथा उपसमूहहरुमा रहने ववलभन्न 
पदहरुको िालग चावहन ेन्यूनतम योग्यता तोवकए बमोशजम  हनुेछ । 

 

5. तह:(१) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवामा देहायबमोशजमका तह र 
स्तरहरू रहनेछन-् 

 अलधकृत स्तर   सहायक स्तर  

 दिौं तह    पाुँचौं तह  

 नवौं तह    चौथो तह 

 आठौं तह    ततृीय तह 

 सातौं तह    ठद्वतीय तह 

 छैठौं तह    प्रथम तह 

 

 (२) सहायक स्तर प्रथम तहमा देहायबमोशजमका स्तरहरु रहनेछन-् 
 (क) प्रथम स्तर 

 (ख) ठद्वतीय स्तर 

 (ग) ततृीय स्तर 

 (घ) चतथुम स्तर 

 (ङ)पाुँचौं स्तर 

 

6. सेवाका पदहरू:(१)धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाका ववलभन्न 
तहहरुमा वविेषज्ञ पद िगायत ववलभन्न तहका प्राववलधक तथा  प्रिासलनक पदहरू 
रहनेछन ्। 

 

7. कायम वववरण:(१) धरान उपमनगरपालिकािे स्वीकृत गरेको संगठन संरचनाको 
पदको कायम वववरणको आधारमा प्रत्येक पदको कायम वववरण बनाइ िागू 
गनुमपनेछ । कायमवववरणमा त्यस्तो पदको काम, कतमव्य, उत्तरदावयत्व, अलधकार 
र योग्यतासमेत स्पष्ट रूपमा वकवटएको  हनुपुनेछ । 
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 (२) कममचारीिाई कुनै पलन पदमा पदस्थापन गदाम ठदइने पत्रसुँगै लनजको कायम 
वववरण र कायमवववरण अनसुारको कामको मूल्याङ्कन गने  सूचकाङ्कसमेत उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

 

 (३) कायमवववरण  सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-३ 

धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको पदपूलतम 
 

8. दरबन्दी लसजमनाः (१) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवामा रहन े
पदहरूको दरबन्दी नगर सभािे लसजमना गनेछ । 

 

 (२) कुनै नयाुँ कायामिय स्थापना गनम संगठन संरचना तयार गदाम र नयाुँ दरबन्दी 
लसजमना गदाम वा तत्काि कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा 
पनुराविोकन गदाम वा हेरफेर गदाम कायमक्रम, कायमबोझ, कायम प्रकृलत तथा दरबन्दी 
थप गनुमपने कारण र सोको औशचत्य र उपिब्ध मानव स्रोत समेतको आधारमा 
संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरी गररने छ । 

 

 (3) उपदफा (१) र (२) ववपरीत दरबन्दी लसजमना गरी पूलतम गररएको पद स्वतः 
खारेज हनुेछ । 

 

9. धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको पदपूलतमः (१) धरान 
उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको पदमा देहाय बमोशजम पूलतम गररनेछ- 

 

तह/पद 

 

खलु्िा 
प्रलतयोलगताद्वारा 

बढुवाद्वारा 
आन्तररकप्रलतयोलगतात्मक 

परीक्षाद्वारा 
ज्येष्ठता र कायम सम्पादन 

तथा कायमक्षमताको 
मूल्याङ्कनद्वारा 

सहायक स्तर प्रथम तह 100% - - 
सहायक स्तर ठद्वतीय तह - - - 

सहायक स्तर ततृीय तह - - - 
सहायक स्तर चौथो तह 70% 20% 10% 

सहायक स्तर पाुँचौं तह   40% - 60% 
अलधकृत स्तर छैठौं तह 50% - 50% 

अलधकृत स्तर सातौं तह - - 100% 

अलधकृत स्तर आठौं तह - - 100% 
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तह/पद 

 

खलु्िा 
प्रलतयोलगताद्वारा 

बढुवाद्वारा 
आन्तररकप्रलतयोलगतात्मक 

परीक्षाद्वारा 
ज्येष्ठता र कायम सम्पादन 

तथा कायमक्षमताको 
मूल्याङ्कनद्वारा 

अलधकृत स्तर नवौं तह 10% 20% 70% 

अलधकृत स्तर दिौं तह - 30% 70% 

 
 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन देहायको अवस्थामा 
देहाय बमोशजम ररि पद पूलतम गररनेछ- 

(क) ज्येष्ठता र कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हनु ेबढुवाका 
िालग छुट्याइएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूलतम हनु 
नसक्ने भएमा अको वषम ज्येष्ठता र कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको 
मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हनुे पद संख्यामा थप गरी समावेि गररनेछ । सो वषम 
पलन अशघल्िो वषम संशचत भई आएको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद 
पूलतम हनु नसक्न े भएमा सोही वषम त्यस्तो पद खलु्िा प्रलतयोलगताद्वारा पूलतम 
गररनेछ । 

(ख) एक तह मलुनको पद नभएको सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा ररि 
सबै पद खलु्िा प्रलतयोलगताद्वारा पूलतम गररनेछ । 

 

(3) यस दफा बमोशजम पदपूलतमको िालग पदसंख्या लनधामरण गरी प्रदेि िोक 
सेवा आयोगिे ववज्ञापन प्रकाशित गनेछ । 

 

(4) यो दफा प्रारम्भ हुुँदाका बखत नगर प्रहरी र बारुणयन्त्रसुँग सम्बशन्धत 
पद वाहेक सहायक स्तर ठद्वतीय तहमा कायमरत बवहदार वा सो सरहका स्थायी 
कममचारीहरू यो दफा प्रारम्भ भएको लमलतदेशख सहायक स्तर ततृीय तहमा र 
सहायक स्तर ततृीय तहमा कायमरत मशुखया वा सो सरहका कममचारीहरु 
सहायक स्तर चौथो तहमा स्वतः कायम हनुेछन ्। यसरी बढुवा गनमको िालग 
मालथल्िो तहको पद स्वतः लसजमना हनुेछ र लनज मालथल्िो पदमा बढुवा 
हनुभुन्दा अगालड लनज बहाि रहेको पद स्वतः खारेज भएको मालननेछ । 

 

(5) उपदफा (4) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन नगर प्रहरी र 
बारुणयन्त्रसुँग सम्बशन्धत बाहेक  सहायक स्तर ठद्वतीय तह र सहायक स्तर 
ततृीय तहको पदमा कुनै कममचारी बहाि नरहेमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज 
हनुेछ। 
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(6) यो दफा प्रारम्भ हुुँदाका बखत ररि रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपलछ 
ररिहनु े  सहायक स्तर प्रथम तहका स्थायी पदहरू स्वतः खारेज हनुेछन ्। 
त्यस्ता पदहरूबाट सम्पादन गररने कायम न्यूनतम पाररश्रलमक तोकी व्यशि वा 
संस्थासुँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउन ुपनेछ । 

 

(7) उपदफा (१) बमोशजमको आन्तररक प्रलतयोलगतात्मक परीक्षाद्वारा पदपूलतम 
हनु े पदमा सहायक स्तर चौथो तहको पदको िालग आवश्यक पने न्यूनतम 
िैशक्षक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवलध पूरा गरेको सहायक स्तर प्रथम तह, 

सहायक स्तर ठद्वतीय तह र सहायक स्तर ततृीय तहमा कायमरत स्थायी 
कममचारीबाट प्रलतस्पधाम गराई पदपूलतम गनुमपनेछ। 

 

(8) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन धरान 
उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवािाई समावेिी बनाउन खलु्िा 
प्रलतयोलगताद्वारा पूलतम हनुे पदमध्ये पैंतािीस प्रलतित पद छुटयाई सो 
प्रलतितिाई ितप्रलतित मानी देहायबमोशजमका उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टाछुटै्ट 
प्रलतस्पधाम गराई पदपूलतम गररनेछ- 

(क) मवहिा - तेत्तीस प्रलतित 

(ख) आठदवासी/जनजालत - सत्ताइस प्रलतित 

(ग) मधेसी - बाइस प्रलतित 

(घ) दलित - नौ प्रलतित 

(ङ) अपाङ्ग -  पाुँच प्रलतित 

(च) वपछलडएको क्षेत्र - चार प्रलतित 

स्पष्टीकरणः 
(१) यस उपदफाको प्रयोजनका िालग “वपछलडएकोक्षेत्र” 

भन्नािे…ताप्िेजङु, तेह्थमु, खोटाङ, सोिखुमु्व,ु संखवुासभा र 
भोजपरु शजल्िा सम्झनपुछम । 

(२) यस उपदफाको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ), को प्रयोजनको 
िालग “मवहिा, आठदवासी/जनजालत, मधेसी र दलित” भन्नािे 

आलथमक र  सामाशजक  रूपमा  पछालड  परेका  मवहिा, 
आठदवासी/जनजालत, मधेसी र दलितिाई सम्झनपुछम ।  

(9) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उपदफा (8) को 
खण्ड (ङ) बमोशजम लनधामररत प्रलतितको पद कुनै खास प्रकृलतको कामको 
िालग तोवकएबमोशजमका अपाङ्गहरूबीच मात्र प्रलतस्पधाम गनम पाउने गरी 
प्रलतस्पधामत्मक परीक्षाद्वारा पूलतम गररनेछ । 
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(10) उपदफा (8) बमोशजम प्रलतित लनधामरण गदाम एक प्रलतितभन्दा कम 
घताङ्क (फ्याक्सन) आएमा त्यस्तो घताङ्क जनु समूहको हकमा घताङ्क आएको 
हो सोभन्दा िगतै्त पलछको समूहमा सदै जानेछ । 

 

(१1) उपदफा (8) बमोशजम छुट्याइएको पदमा जनु वषमको िालग ववज्ञापन 
भएको हो सो वषम हनुे ववज्ञापनमा उपयिु उम्मेदवार उपिब्ध हनु नसकेमा 
त्यस्तो पद अको वषम हनु ेववज्ञापनमा समावेि गनुमपनेछ र त्यसरी ववज्ञापन गदाम 
पलन उपयिु उम्मेदवार उपिब्ध हनु नसकेमा त्यस्तो पद अको वषम खलु्िा 
प्रलतयोलगताद्वारा पूलतम हनुे पदमा समावेि गनुमपनेछ । 

 

(१2) उपदफा (8) बमोशजम लनधामरण गररएको प्रलतितद्वारा पदपूलतम गने 
व्यवस्था  संघीय कानून तथा प्रादेशिक कानून बमोशजम हनुेछ। 

 

(१3) उपदफा (8)बमोशजमको प्रलतितबमोशजम पद संख्या लनधामरण गदाम कुनै 
वववाद आएमा प्रदेि िोकसेवा आयोगको लनणमय अशन्तम हनुेछ ।  

 

(१4) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै खास 
प्रकृलतको कायम वा पदका िालग मवहिािे मात्र प्रलतस्पधाम गनम पाउने गरी धरान 
उपमहानगरपालिकािे धरान राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी पद तोक्न  

सक्नेछ । 

 

(१5)  यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै पदको 
िालग आवश्यक न्यूनतम िैशक्षक योग्यता पूरा गरी यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका 
बखत धरान उपमहानगरपालिकामा दरबशन्दमा कायमरत करार, अस्थायी वा 
ज्यािादारी सेवामा काम गरेका कममचारीहरुिाई यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ 
एकपटकका िालग तोवकएको पदमा तोवकए बमोशजम स्थायी लनयशुि गनम 
सवकनेछ । 

 

(१६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उपदफा (१) 
बमोशजम खलु्िा प्रलतयोलगताद्वारा पूलतम गररने अलधकृत स्तर नवौं तहको पदको 
िालग चावहन े न्यूनतम योग्यता सम्बशन्धत ववषयमा स्नातकोत्तर उपालध प्राप्त 
गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानूनबमोशजम दताम भएको संगठठत 
संस्था वा अन्तरामविय संघ, संस्थाको अलधकृतस्तरको पदमा सात वषमको अनभुव 
प्राप्त गरेको हनुपुनेछ ।तर वव्ावाररलधस्तरको उपालध प्राप्त गरेको व्यशिको 
हकमा अनभुवको अवलध दईु वषमिे कम हनुेछ । 
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(१७) उपदफा (१६) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै पलन 
लनकायमा आंशिक रुपमा काम गरेको अनभुव सो प्रयोजनको िालग गणना हनुे 
छैन । 

स्पष्टीकरण:यस उपदफाको प्रयोजनका िालग “आंशिक रुपमा काम गरेको 
”भन्नािे प्रलत हप्ता चािीस घण्टा भन्दा कम समय गरेको कामिाई जनाउुँछ। 

 

(१८) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको पदपूलतमसम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था र वविेषज्ञ पदहरूको पूलतमसम्बन्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ । 

 

10. पदपूलतमको माग गने व्यवस्थाः (१)धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको 
कुनै पद ररि भएमा त्यसको सूचना पद ररि भएको छ मवहनालभत्रमा प्रदेि 
िोक सेवा आयोगिाई ठदनपुनेछ ।  

 

 (२) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको पदपूलतमको िालग माग गदाम 
सो अवलधसम्म ररि हनु आएका पद र चािू आलथमक वषमलभत्रमा अवकाि तथा 
बढुवाबाट ररि हनुे पदसमेत यवकन गरी माग गनम सवकनेछ । 

 

 (3) पदपूलतमको माग गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुछे । 

 

11. पदपूलतममा बन्देजः (१) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाका कुनै पलन 
पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेशख बाहेक अन्य कुनै पलन तररकाबाट पदपूलतम 
गररने छैन । 

 

 (२) धरान उपमहानगरपालिकाको नगर सभाबाट तिबी प्रलतवेदन पास गराउन ु
पनेछ।तिवी प्रलतवेदन पास नगराई तिब खवुाउन हुुँदैन । 

 

 (३) उपदफा (१) ववपरीत कममचारी लनयशुि गरेमा लनयिु गने पदालधकारीबाट 
र उपदफा (२) बमोशजम तिबी प्रलतवेदन पास नगरी तिब खवुाएको भएमा 
त्यसरी तिब खवुाउने पदालधकारीबाट त्यस्तो कममचारीिे पाएको तिब,भत्ता र 
अन्य सवुवधाबापतको रकम सरकारी बाुँकीसरह असिुउपर गररनेछ । 

 

 तर फाशजिमा परेको कममचारीिाई तिब खवुाउन यो उपदफािे कुन बाधा 
परु् याएको मालनन छैन । 

 

स्पष्टीकरण:यस उपदफाको प्रयोजनको िालग “फाशजिमा परेको कममचारी” 
भन्नािे संगठन/दरबन्दी खारेजीमा परी अन्य संगठन/दरबन्दीमा लमिान 
भईनसकेका  कममचारी सम्झनपुछम । 
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12. ज्यािादारी वा करारमा लनयशुि गनम नपाइनःे (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ कसैिे 
पलन धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारीिे गनुमपने कामको िालग कुनै पलन 
व्यशििाई ज्यािादारी वा करारमा लनयशुि गनम पाइन ेछैन । 

 

 (२) उपदफा (१) ववपरीत कसैिे कुनै व्यशििाई लनयशुि गरेमा त्यसरी लनयशुि 
पाएको व्यशििे पाएको तिब भत्ता र अन्य सवुवधाबापतको रकम लनयशुि गने 
पदालधकारीबाट सरकारी बाुँकी सरह असूिउपर गररनेछ ।   

 

 (3) उपदफा (1) र (2) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन नगर 
सरसफाईकमी, सवारी चािक, नगर प्रहरी, बारुणयन्त्र, पािे (चौकीदार), 
प्राववलधक पदमा सेवा करारमा कममचारी लनयशुि गनम यस दफािे बाधा पनेछैन। 

 

१3. प्रदेि िोक सेवा आयोगको लसफाररसमा लनयशुि हनुःे (१) खलु्िा प्रलतयोलगताद्वारा 
वा आन्तररक प्रलतयोलगतात्मक परीक्षाद्वारा पूलतम हनु े पदमा प्रदेि िोक सेवा 
आयोगको लसफाररसमा लनयशुि गररनेछ ।  

 

१4. धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको पदमा लनयशुिः (१) धरान 
उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको अलधकृत स्तरका पदमा नगर 
कायमपालिकाको लनणमयका आधारमा कायामिय प्रमखुिे लनयशुि गनेछ र त्यस्तो 
लनयशुिको सूचना धरान राजपत्रमा प्रकाशित गररनेछ । 

 

 (२) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको सहायक स्तरको पदमा नगर 
प्रमखु स्तरको लनणमयका आधारमा कायामिय प्रमखुिे लनयशुि गनेछ  । 

 

१5. उम्मेदवार हनुको िालग अयोग्यताः (१) देहायका व्यशिहरू धरान 
उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको पदमा उम्मेदवार हनु सक्न ेछैनन-् 

 (क)  सहायक स्तरको पदमा १८ वषम उमेर पूरा नभएका, 
 (ख)  अलधकृत स्तरको पदमा २१ वषम उमेर पूरा नभएका, 

(ग)  परुुष उम्मेदवारको हकमा पैंतीस वषम र मवहिा उम्मेदवारका हकमा चािीस 
वषम उमेर पूरा भइसकेका,  
तर, 

(१) भतूपूवम सैलनक वा प्रहरी लनयशुि हनुे भनी तोवकएको धरान 
उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको पद (वारुणयन्त्र र नगर 
प्रहरी)मा पैंतािीस वषम उमेर ननाघकेा व्यशि उम्मेदवार हनु  

सक्नेछन ्। 
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(२) सहायक स्तर प्रथम तह, सरसफाईकमी र सवारी चािक पदमा सेवा 
करारमा लनयशुि गदाम पैंतािीस वषम उमेर ननाघकेा व्यशि उम्मेदवार 
हनु सक्नेछन ्। 

(३) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको स्थायी बहािवािा 
कममचारीका हकमा उमेरको हद िाग्ने छैन । 

(4) दफा 9 को उपदफा (८) को खण्ड (ङ) बमोशजमका तोवकएका 
अपाङ्गता भएका ब्यशिहरु चािीस वषमको उमेरसम्म उम्मेदवार हनु 
सक्नेछन ्। 

(5) दफा 9 को उपदफा (1) बमोशजम अलधकृत स्तर नवौं तहको पदमा 
खलु्िा प्रलतयोलगताद्वारा पदपूलतम गदाम पैंतालिस वषम उमेर ननाघकेा 
व्यशि उम्मेदवार हनु सक्नेछन ्। 

 

(घ) भववष्यमा सरकारी सेवाका लनलमत्त अयोग्य ठहररने गरी सेवाबाट बरखास्त 
गररएका, 
 

(ङ) गैर नेपािी नागररक, 

 

(च) नैलतक पतन देशखन े फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट कसूरदार 
ठहररएको । 

 

१6. अस्थायी लनयशुिसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी 
सेवाको कुनै ररि पदमा अस्थायी लनयशुि गनुमपने भएमा धरान 
उपमहानगरपालिकािे  प्रदेि िोकसेवा आयोगमा िेखी पठाउनपुनेछ ।  

 

 (2) उपदफा (1) बमोशजम प्रदेि िोकसेवा आयोगिे योग्यताक्रमको सूचीमा 
रहेका व्यशििाई धरान उपमहानगरपालिकाको मागको आधारमा अस्थायी 
लनयशुि गनम नाम लसफाररस गरी पठाएमा लसफाररस भएका व्यशििाई बढीमा १ 
वषमसम्मको िालग धरान उपमहानगरपालिकािे अस्थायी लनयशुि गनेछ । 

 

 (3) यस दफा ववपरीत कसैिे अस्थायी लनयशुि गरेमा त्यस्तो लनयशुि भएको 
कममचारीिे खाइपाई आएको तिब, भत्ता र अन्य सवुवधा बापतको रकम लनयशुि 
गने पदालधकारीबाट सरकारी बाुँकी सरह असूिउपर गररनेछ ।   

 
 

१7. पदालधकार कायम रहनःे देहायको अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिकाको 
कममचारीको आफ्नो पद मालथको पदालधकार कायम रहनेछ- 
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 (क) त्यस पदमा कामकाज गरररहुँदासम्म ।  

 (ख) अको पदमा सरुवा भई कायमभार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म ।  

 (ग) लबदामा रहेको बखत ।  

 (घ) लनिम्बन रहेको बखत ।  

 (ङ) नेपाि सरकार वा प्रदेि सरकार वा धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा अन्य 
कुनै सरकारी वा गैरसरकारी काममा खटाईएका बखत वा कुनै अन्य पदमा 
कायम मकुायम भई काम गरेको बखत ।  

 

१8. लनलमत्त कायामिय प्रमखु भई काम गने: कायामिय प्रमखुको पद ररि भएमा वा 
त्यस्तो पदमा बहािवािा कममचारी लबदामा बसेमा वा प्रचलित काननुबमोशजम 
कारबाहीमा परेमा सो पदमा तत्काि काम चिाउनको िालग समानस्तर वा 
बढुवाको िालग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक शे्रणी मलुनको पदको धरान 
उपमहानगरपालिको कममचारीिाई लनलमत्त कायामिय प्रमखु भई काम गनम तोक्न 
सवकनेछ ।  

 

१9. िपथग्रहण गनेः पवहिोपटक लनयशुि भई आफ्नो कायमभार सम्हाल्न ुअशघ धरान 
उपमहानगरपालिकाका प्रत्येक कममचारीिे तोवकएबमोशजमको िपथग्रहण  

गनुमपनेछ । 

 

20. धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारीको पदस्थापनः (१) धरान 
उपमहानगरपालिकाको कममचारीिाई पदस्थापन गदाम लनजको िैशक्षक योग्यता 
तालिम र अनभुवको आधारमा गररनेछ ।  

 

 (२) धरान उपमहानगरपालिकाको कुनै पलन कममचारीिाई तोवकएको महािाखा 
प्रमखु, िाखा प्रमखु वा अन्य पदमा पदस्थापन वा सरुवा गदाम धरान 
उपमहानगरपालिकािे त्यस्तो पदमा रही गने कायमहरूको प्रिासकीय 
कायमप्रकृलतअनसुार कायम वववरणको अधीनमा रही पदस्थापन वा सरुवा गनम 
सक्नेछ ।  

 

 (३) पदस्थापनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ । 

 

21. परीक्षणकािःधरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको स्थायी पदमा नयाुँ 
लनयशुि गदाम मवहिा कममचारीको हकमा छ मवहना र परुुष कममचारीको हकमा 
एक वषमको परीक्षणकािमा रहने गरी गररनेछ । परीक्षणकािमा लनजको काम 
सन्तोषजनक नभएमा लनजको लनयशुि बदर गनम सवकनेछ । यसरी लनयशुि बदर 
नगररएका धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारीको लनयशुि परीक्षणकाि समाप्त 
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भएपलछ स्वतः सदर भएको मालननछे।तर धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी 
सेवाको कुनै पदमा एकपटक स्थायी लनयशुि भई परीक्षणकाि भिुान गररसकेको 
कममचारी अको पदमा स्थायी लनयिु भएमा त्यस्तो कममचारीिाई पनुः 
परीक्षणकािमा राशखन ेछैन ।  

 

22. धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको  पदावलधः धरान उपमहा- 
नगरपालिकाको कममचारी सेवामा बहाि रहेको कममचारीको सेवा अवलध संघीय 
लनजामती सेवा ऐनमा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

सरुवा र बढुवा 
23. सरुवा गने अलधकारः (१) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारीिाई 

नगरपालिकाको ववलभन्न महािाखा, िाखा, वडा कायामिय िगायतका क्षेत्रको 
अनभुवसमेत ठदिाउनका िालग सरुवा गनम सवकने छ। 

  

 (2) त्यस्तो सरुवा गने अलधकार कायामिय प्रमखुिाई हनुेछ र लनजिे यसरी 
सरुवा गदाम ववभागीय वा महािाखा प्रमखु स्तरको कममचारी भए नगर 
कायमपालिकाको लनणमयका आधारमा गनेछ । 

  

 (3) उपदफा (2) बमोशजम बाहेकका कममचारीहरुको सरुवा कायामिय प्रमखुिे 
नगर प्रमखुस्तरीय लनणमयका आधारमा गनेछ । 

 (4) सरुवासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ । 

 

24. काजसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) धरान उपमहानगरपालिकािे कुनै कममचारीिाई 
तालिम, गोष्ठी आठदमा तोवकएको अवलधको िालग काज खटाउन सक्नछे। 

 

 (२) काज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ । 

 

25. शजम्मेवारी नठदई राख्न नहनुःे (१) देहायको अवस्थामा बाहेक धरान 
उपमहानगरपालिकाको कुनै पलन कममचारीिाई पदीय शजम्मेवारी नठदई एक 
मवहनाभन्दा बढी अवलधसम्म राख्न पाइमने छैनः- 

 (क) िामो लबदामा रहेकोमा, 
 (ख) लनिम्बन भएकोमा, 
 (ग) अन्यत्र काजमा खवटएको कारण पदालधकार रहेको पदमा कायम राख्न पने 

भएमा ।  
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 (२) उपदफा (१) ववपरीत कुनै पलन कममचारीिाई पदीय शजम्मेवारी नठदई 
राखेमा शजम्मेवारी ठदई काममा िगाउनपुने दावयत्व भएको पदालधकारीिाई 
ववभागीय कारबाही हनुेछ । 

 

26. समयलभतै्र कायम सम्पन्न गनुमपनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ धरान 
उपमहानगरपालिकािे लनयशुि, सरुवा,काज, बढुवा सम्बन्धमा यस ऐनबमोशजम 
लमिान गनुमपने कुनै पद वा तह यथालसध्र सम्पन्न गनुम पने छ । 

 

27. धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारीको सजायको अलभिेख राख्न:े(१) प्रिासन 
महािाखािे सम्पणुम कममचारीहरुको लनम्न सजायको अलभिेख राख् नपुनेछ। 

  (क) नलसहत पाएको  
  (ख) लनिम्बन भएको  
  (ग) बढुवा रोक्का भएको  
  (घ) तिब ववृि रोक्का भएको 
 (२) उपदफा (१) बमोशजम सजाय पाएको कममचारीिाई लनलमत्त कायामिय प्रमखु 

मकुरर गने, महािाखा प्रमखु वा कुनै प्रमखु पदमा  पदस्थापन गने वा 
शजम्मेवारी ठदन,े कममचारी सेवा परुस्कार वा ववभषूण प्रदान गने, अध्ययन वा 
तालिममा मनोनयन गने, स्तर ववृि गने र अन्य कुनै वकलसमको अवसर प्रदान गने 
अवसर प्रदान गनम सवकन ेछैन। 

  

28. नतेतृ्व मूल्याुँङ्कन : अलधकृत स्तर नवौं तह वा सोभन्दा मालथको धरान 
उपमहानगरपालिकाको कममचारीको नेततृ्व मूल्याुँकन सम्बन्धी व्यवस्था  

तोवकएबमोशजम हनुेछ ।      

 

29. बढुवा सलमलत, बढुवा लसफाररि र बढुवा:(1) धरान उपमहानगरपालिकाको 
कममचारी सेवाको पदहरुमा बढुवाको िालग लसफाररस गनम देहायबमोशजमको बढुवा 
सलमलत रहनेछ- 

(क) कायामिय प्रमखु - अध्यक्ष  

(ख) नगर प्रमखुिे तोकेको धरान उपमहानगरपालिकाको एकजना बररष्ठ 
अलधकृत - सदस्य 

(ग) प्रिासन महािाखा प्रमखु - सदस्य-सशचव 

 

 मालथ उल्िेशखत बढुवा सलमलतमा प्रिासन महािाखा प्रमखु नै बढुवाको 
उम्मेदवार हनुे अवस्थामा कायामिय प्रमखुिे नगरपालिकामा रहेका अन्य मालथल्िो 
तहको अलधकृतहरुिाइम सदस्य सशचव तोक्न ुपने छ । 
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(2) उपदफा (1) बमोशजमको सलमलतिे धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी 
सेवाका पदहरुमा बढुवा गनम देहाय बमोशजमको कायम  गनेछ-  

(क) प्रदेि िोक सेवा आयोगबाट बढुवाद्वारा पदपूलतम हनु ेपदसंख्या/प्रलतित 
लनधामरण भई प्राप्त भएपलछ बढुवा सलमलतिे ज्येष्ठता र कायम सम्पादन तथा 
कायमक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हनु े पदको वववरण, संभाव्य उम्मेदवार 
हनु चावहने न्यूनतम ् सेवा अवलध, िैशक्षक योग्यता, आवेदन ठदन े
म्याद/लमलतको वववरण र स्थान आठदसमेत खिुाईएको सूचना प्रकाशित 
गनेछ । 

(ख) सम्बशन्धत उमेदवारिे उपदफा (२)(क) बमोशजमको सूचनामा 
तोवकएको म्याद लभत्र बढुवा सलमलतिे लनधामरण गरेको ढाुँचामा आवेदन पेि 
गनुम पनेछ र यसरी पेि हनु आएका आवेदनहरु उपमहानगरपालिकाको 
प्रिासन महािाखािे बढुवा सलमलतमा पेि गनुम पनेछ । 

(ग) उपमहानगरपालिकामा कायमरत कममचारीको बढुवा गदाम लनजको 
ज्येष्ठताको गणना, कायम सम्पादन मूल्याङ्कन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन गरी 
सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने कममचारीिाई सबैभन्दा पवहिे बढुवा  

गररनेछ । 

(घ)  सम्भाव्य उम्मेदवारको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन 
अङ्क गणना गदाम आषाढ मसान्तसम्मको वहसाबिे र  अन्य अङ्कको गणना 
गदाम बढुवाको िालग आवेदन ठदन े अशन्तम म्यादसम्म हालसि गरेको अङ्क 
गणना गररनेछ ।  

(ङ) उपदफा (२)(ग) बमोशजम मूल्याङ्कन गदाम समान अङ्क प्राप्त गने 
कममचारीको हकमा लनजको हािको पदको लनयशुिको लसफाररि लमलत र 
प्रचलित कानूनिाई आधार मालननछे । 

(च) यस ऐन बमोशजम बढुवाको िालग सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको 
कममचारीिे सरकारी काम वा अध्ययन वा काजको लसिलसिामा ववदेिमा 
रही वा दैवी ववपत्ती वा काब ुबावहरको पररशस्थलत परी आवेदन फाराम पेि 
गनम नसकेमा बढुवा सूचनाको म्यादलभत्र प्रिासन महािाखा प्रमखु वा 
कायामिय प्रमखुिे त्यस्तो कममचारीको वववरण बढुवा सलमलतमा पठाउन ु 

पनेछ । यसरी पठाइएको वववरणिाई आधार मानी बढुवा सलमलतिे 
बढुवाको कारबाही टुङ्गो िगाउनेछ । 

(छ) कुनै उम्मेदवारिे बढुवाको आवेदन फाराम भदाम झठु्ठा वववरण पेि 
गरेको व्यहोरा प्रमाशणत भएमा लनजिाई ववभागीय सजाय गररनेछ । 
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(३) कममचारीको ज्येष्ठता र कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कनका 
आधार तथा सो बापत लनजिे प्राप्त गने अङ्क देहाय  बमोशजमका दरिे कूि १०० 
अङ्क भारको हनुेछ । 

 (क) ज्येष्ठता बापत बढीमा 40 अङ्क 

 (ख) कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन बापत बढीमा 40 अङ्क  

 (ग) िैशक्षक योग्यता बापत देहाय बमोशजमको आधारमा बढीमा 15 अङ्क- 

 (1) हाि कायमरत पदको िालग चावहने न्यूनतम ्िैशक्षक योग्यता बापत 
प्रथम शे्रणीको िालग  10 अङ्क, ठद्वतीय शे्रणीको िालग 7 अङ्क र ततृीय 
शे्रणीको िालग 5 अङ्क 

 (२) न्यूनतम ् िैशक्षक योग्यता भन्दा मालथल्िो िैशक्षक उपालध बापत 
प्रथम शे्रणीको िालग 5 अङ्क, ठद्वतीय शे्रणीको िालग 3 अङ्क र ततृीय 
शे्रणीको िालग 2 अङ्क ।  

 (घ) सेवाकािीन तालिम वापत देहायको आधारमा बढीमा 5 अङ्क- 
(१) तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रमा शे्रणी खिेुको भए प्रथम, ठद्वतीय र 
तलृतय शे्रणीको िालग क्रमि: 5, 3 र 2 अङ्क 

(२)तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रमा शे्रणी नखिेुको भए ततृीय शे्रणी 
बराबरको अङ्क प्रदान गररनेछ । 

 (4) बढुवा सलमलतिे बढुवाको िालग आवेदन प्राप्त गरेपलछ प्राप्त 
आवेदन उपर आवश्यक छानलबन गरी योग्य उम्मेदवारहरुको सूची 
लनजिे प्राप्त गरेको कूि अङ्कको क्रमानसुार तयार गरी नगर प्रमखु 
समक्ष बढुवाको िालग लसफाररि गनेछ । 

(5) बढुवा सलमलतबाट नगर प्रमखु समक्ष पेि हनु आएको बढुवाको 
लसफाररि नगर प्रमखुिे स्वीकृत गरेपलछ कायामिय प्रमखुिे बढुवा 
नामाविी प्रकािन गनेछ । 

(6) उपदफा (5) बमोशजम बढुवा नामाविी प्रकािन भएपलछ शचत्त 
नबझु्ने कममचारीिे नामाविी प्रकािन भएको लमलतिे 7 ठदन लभत्र 
आफूिाई शचत्त नबझु्नकुो कारण खोिी प्रमाण सवहत कायमपालिका 
समक्ष उजरुी पेि गनुमपनेछ । 

(7) उपदफा (6) बमोशजम उजरुी परेको पद वाहेक अन्य पदमा 
बढुवा हनुे कममचारीिाई कायामिय प्रमखुिे बढुवा भएको पत्र ठदन ु
पनेछ । 

(8) उपदफा (6) बमोशजमको उजरुी कायमपालिका समक्ष प्राप्त भए 
पलछ उजरुी गने म्याद सवकएको लमलतिे सात ठदनलभत्र सो उजरुी उपर 
छानलबन गरी टुङ्गो िगाउन ुपनेछ । 
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(9) उपदफा (6) बमोशजमको उजरुी छानलबन गदाम जानीजानी 
त्रटुीपूणम मूल्याङ्कन गरेको देशखएमा मूल्याङ्कन कतामिाई चेतावनी ठदन 
सक्नेछ । 

(10) उपदफा (6) बमोशजम पनम आएको उजरुी झटु्टा ठहररएमा 
उजरुीपलछ हनु े बढुवामा त्यस्तो उजरुीकतामको कायम सम्पादन तथा 
कायमक्षमताको मूल्याङ्कन बापत पाउने अङ्कमा पवहिोपटकको उजरुी भए 
3 अङ्क र दोस्रो वा सो भन्दा बढी  पटकको उजरुी भए ५ अङ्क कट्टा 
गररनेछ । 

(११) बढुवाको उजरुीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम  

हनुेछ । 

 

30. बढुवाको िालग उम्मेदवार हनु चावहन े न्यूनतम सेवा अवलध र िैशक्षक योग्यताः 
(१) बढुवाको लनलमत्त उम्मेदवार  हनु बढुवा हनुे पदको तहभन्दा एक तह 
मलुनको पदको िालग तोवकएबमोशजमको िैशक्षक योग्यता र देहायबमोशजमको 
न्यूनतम सेवा अवलध पगुकेो हनुपुनेछ- 

(क) सहायक स्तरको पदको लनलमत्त तीन वषम, 
(ख) अलधकृत स्तरको पदको लनलमत्त पाुँच वषम । 

  

 (२) बढुवाको िालग उम्मेदवार हनु चावहन े न्यूनतम सेवा अवलध र िैशक्षक 
योग्यतासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ तर  दफा ३६ बमोशजम 
बढुवा भएका अलधकृत स्तर छैटौं भन्दा मालथका कममचारीहरुको हकमा यस पलछ 
हनुे लनयलमत बढुवामा  छैठौं तह भन्दा मालथल्िो तहमा बढुवा हदुाको पदको 
जेष्ठता कायम हनुेछ ।   

 

31. बढुवाको िालग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु नपाउनःे मालथ जनुसकैु कुरा िेशखएको भए 
तापलन देहायको अवस्थामा देहायको अवलधभर धरान उपमहानगरपालिकाको 
कममचारी बढुवाको िालग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु पाउन ेछैन- 

(क) लनिम्बन भएकोमा लनिम्बन भएको अवलधभर, 

(ख) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवलधभर, 

(ग) तिब ववृि रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवलधभर । 

(घ) सेवा वा समूह पररवतमन गरेको कममचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह 
पररवतमन भएको लमलतिे तीन  वषम र आफैं िे लनवेदन ठदई सेवा वा समूह 
पररवतमन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह पररवतमन गरेको लमलतिे पाुँच वषमको  

अवलधभर । 
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(ङ) कम्प्यटुर अपरेटर र सहायक कम्प्यटुर पदको बढुवा सम्बन्धमाः यो 
ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापनी  नगरपालिकामा ररि रहेको 
पदहरुमा बढुवा गदाम यस नगरपालिकाको सहायक कम्प्यटुर अपरेटर र 
कम्प्यटुर अपरेटर पदमा कायमरत कममचारीहरु अप्राववलधक पदको बढुवामा 
समेत सम्भाववत उम्मेदवार हनु पाउुँने छन ्। 

 

32. बढुवा लनयशुिको रोक्का तथा फुकुवाः धरान उपमहानगरपालिकाको कुनै 
कममचारीको बढुवाकोिालग लसफाररस भइसकेपलछ बढुवा लनयशुि नपाइम लनिम्बन 
वा बढुवा रोक्का वा तिब ववृि रोक्का भएमा रोक्का अवलधभर लनजको बढुवा लनयशुि 
रोक्का गररनेछ र लनिम्बनबाट लनजिे सफाई पाएमा वा रोक्का अवलध समाप्त 
भएपलछ लनज लनिम्बन वा रोक्का नभएसरह मानी लनयशुि ठदई ज्येष्ठतामात्र कायम 
गररनेछ । 

 

33. कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन: (१) कममचारीको कायम सम्पादन 
तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन गनम तोवकएबमोशजमको कायम सम्पादन तथा 
कायमक्षमताको मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग गररनेछ । 

  

 (२) कममचारीको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कनको कुि अङ्कको 
ववभाजन देहायबमोशजम हनुेछ - 

  (क) सपुररवेक्षकिे ठदन सक्न ेअलधकतम  - पच्चीस अंक 

  (ख) पनुराविोकनकतामिे ठदन सक्ने अलधकतम - दि अंक 

  (ग) पनुराविोकन सलमलतिे ठदन सक्ने अलधकतम  - पाुँच अंक 

 

 (3) यस उपदफाको प्रयोजनको िालग अलधकृत स्तर छैठौं तह सम्मका 
कममचारीहरुको सपुररवेक्षकको शजम्मेवारी सम्बशन्धत महािाखा प्रमखुिे, 
पनुराविोकनकतामको शजम्मेवारी कायामिय प्रमखुिे तोकेको मालथल्िो तहको 
अलधकृतिे र पनुराविोकन सलमलतको शजम्मेवारी बढुवा सलमलतिे बहन गनेछ । 
र अलधकृत स्तर छैठौं तह भन्दा मालथको अलधकृतको सपुररवेक्षण कायामिय 
प्रमखुिे तोकेको र सो भन्दा मालथल्िो तहको अलधकृतको पनुराविोकनको काम 
कायामिय प्रमखु र पनुराविोकन सलमलतको काम बढुवा सलमलतिे गनुम पनेछ । 

 

 (४) सपुरीवेक्षक, पनुराविोकनकताम, पनुराविोकन सलमलतिे कममचारीहरूको कायम 
सम्पादन बापत अङ्क ठदुँदा यस दफा र ज्येष्ठता र कायम सम्पादन तथा 
कायमक्षमताको मूल्याङ्कन फाराममा उल्िेशखत आधार अनरुूप ठदनपुनेछ। 
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 (५) कममचारीको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन वावषमक रूपमा 
गररनेछ ।  

 

 (६) प्रत्येक कममचारीिे आफ्नो कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन 
फाराम भरी तोवकएको समयावलधलभत्र नगर कायमपािकाको कायामियमा दताम 
गनुमपनेछ । त्यस्तो अवलधलभत्र दताम गनम नसकी सोको मनालसब कारणसवहत 
म्याद थपको िालग सम्बशन्धत कममचारीिे लनवेदन ठदएमा र सपुररवेक्षकिे 
लनवेदनमा उल्िेशखत कारण मनालसब देखेमा तोवकएको समयावलध समाप्त भएको 
लमलतिे पन्ध्र ठदनसम्मको म्याद थप गनम सक्नेछ । त्यसरी थवपएको म्यादलभत्र 
सोही आलथमक वषमलभतै्र कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन फाराम दताम 
हनु आएमा दताम भएको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन फाराममा 
मूल्याङ्कन बापत कुि प्राप्ताड्ढबाट पनुराविोकन सलमलतिे एक अंक घटाउनेछ । 
तर कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन फाराम भने समयावलधमा कुनै 
कममचारी वैदेशिक तालिम, गोष्ठी वा अध्ययन भ्रमण आठदमा काजमा जानपुने 
अवस्था परेमा त्यसरी जानभुन्दा अगावै कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको 
मूल्याङ्कन फाराम भरी सम्बशन्धत नगर कायमपालिकाको कायामियमा दताम 
गराउनपुनेछ । त्यसरी दताम भएको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन 
फारामिाई लनधामररत समयमै दताम भएको मानी मूल्याङ्कन गनुमपनेछ । 

 

 (7) कममचारीिे समयमा नै भरी दताम गरेको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको 
मूल्याङ्कन फाराम तोवकएको अवलधलभत्र मूल्याङ्कन नगने पदालधकारीिाई ववभागीय 
कारबाही गररनेछ । 

  

 (8) प्रत्येक वषम गररने वावषमक कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन 
पनुराविोकन सलमलतबाट भइसकेपलछ सम्बशन्धत कममचारीिे त्यस वषम प्राप्त गरेको 
कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कनको कुि अङ्क लनजिे लनवेदन ठदई 
माग गरेमा पनुराविोकन सलमलतिे जानकारी ठदनपुनेछ ।तर पनुराविोकन 
सलमलतिे ठदएको अङ्क जानकारी गराइने छैन । 

 

 (9) उपदफा (8) बमोशजम जानकारी लिएपलछ सपुररवेक्षक र 
पनुराविोकनकतामिे गरेको मूल्याङ्कन कुनै कममचारीिाई शचत्त नबझेुमा सोको ठोस 
आधार र कारणसवहत सात ठदनलभत्र नगर प्रमखु समक्ष उजरुी गनम सक्नेछ । 
त्यसरी उजरुी गरेकोमा नगर प्रमखुिे उजरुीउपर सम्बशन्धत सपुररवेक्षक र 
पनुराविोकनकतामसुँग परामिम गरी आवश्यक छानलबन गनेछ र आवश्यक 
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देशखएमा त्यस्तो मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त अंक तोवकएबमोशजम संिोधन गनम 
सक्नेछ । 

 

 (10) कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लनलमत्त अङ्क 
गणना गदाम बढुवाको िालग सम्भाव्य उम्मेदवार हनु जलत  वषमको सेवा आवश्यक 
पने हो पलछल्िो त्यलत वषमको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन 
फारामको औसतबाट वहसाब गररनेछ। तर, अध्ययन वा तालिममा गएको वा 
लनिम्बन भई लनिम्बन फुकुवा भएकोमा लनिम्बन अवलधको कायम सम्पादन तथा 
कायमक्षमताको मूल्याङ्कन बापत त्यस्तो अध्ययन वा तालिममा जानभुन्दा वा 
लनिम्बन हनुभुन्दा तत्काि अशघको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन 
भएमा सोही वषमको र त्यस्तो कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन नभएमा 
हाशजर भएपलछ भरेको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कनमा जलत अङ्क 
पाएको छ सोही अनपुातमा नै अङ्क गणना गररनेछ । 

 

 (11) असाधारण लबदामा बसेको अवलधिाई कटाएर मातै्र सम्भाव्य उम्मेदवारीको 
वहसाब गररनेछ र त्यस्तो लबदा अवलधको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको 
मूल्याङ्कन फाराम भररने छैन । असाधारण लबदामा बसेको कममचारीको कायम 
सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लनलमत्त अङ्क गणना गदाम 
असाधारण लबदामा बसेको अवलध कटाई सोभन्दा अगालड वा पछालडका वषमहरूका 
बढुवाको िालग आवश्यक पने अवलधको कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको 
मूल्याङ्कन बापतको अङ्क गणना गररनेछ । 

 

 (12) कायम सम्पादन तथा कायमक्षमताको मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकएबमोशजम हनुेछ । 

 

34. ज्येष्ठताको मूल्याङ्कन: (१) कममचारीिाई ज्येष्ठताबापतको अङ्क प्रदान गदाम हाि 
बहाि रहेको पदमा काम गरेको प्रत्येक वषमको िालग 4 अङ्कका दरिेअङ्क प्रदान 
गररनेछ  

 

 (२) ज्येष्ठताबापत अङ्क गणना गदाम एक वषमभन्दा बढी चानचनु मवहना वा ठदनको 
िालग दामासाहीको वहसाबिे अङ्क ठदइनेछ । 

 

 (3) यस दफाको प्रयोजनको िालग गयि भएको वा असाधारण लबदामा बसेको 
अवलधको अङ्क ठदइने छैन । 
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35. जेष्ठताको आधारमा हनु े बढुवा : नगरपालिका सेवामा कायमरत ् कममचारीहरुको 
जेष्ठताको आधारमा देहाय बमोशजम बढुवा हनुेछ । 

 (1) िैशक्षक योग्यता स्नातक वा सो सरह भएका अलधकृत स्तर छैठौं तहको 
पदमा पाुँच वषम सेवा अवलध पगु ेपलछ अलधकृत स्तर सातौं तहमा बढुवा हनुेछ । 

 

 (२) िैशक्षक योग्यता स्नातक वा सो सरह भएका अलधकृत स्तर सातौं तहको 
पदमा पाुँच वषम सेवा अवलध पगु ेपलछ अलधकृत स्तर आठौं तहमा बढुवा हनुेछ । 

 

 (३) िैशक्षक योग्यता स्नातकोत्तर वा सो सरह भएका अलधकृत स्तर नवौं तहको 
पदमा पाुँच वषम सेवा अवलध पगु ेपलछ अलधकृत स्तर दिौं तहमा बढुवा हनुेछ । 

 
36 . बढुवासम्बन्धी वविेष व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए 

तापलन कममचारी समायोजन ऐन, 2074 अनसुार स्तरववृि नपाएका स्थायी 
कममचारीको हकमा यो ऐन प्रारम्भहुुँदाका बखत देहाय अनसुारको सेवा अवलध र 
िैशक्षक योग्यता पूरा गरेका स्थायी कममचारीहरुिाई ऐन प्रारम्भ हनुासाथ एक 
पटकको िालग मात्र देहाय बमोशजम समायोजन सम्बन्धी वविेष व्यवस्था गरी 
कममचारीहरुको व्यवस्थापन गररनेछ । 

 

 (क) सहायक स्तर प्रथम तह अन्तगमत प्रथम स्तर देशख चतथुम स्तर सम्मका हाि 
बहाि रहेको स्तरमा ३ वषम सेवा अवलध पूरा गरेका कममचारीिाई मालथल्िो 
स्तरमा एक स्तर बवृि गररने छ । 

 (ख) सहायक स्तर ठद्वतीय तह र ततृीय तहमा सेवा अवलध ३ वषम पूरा भएका र 
एस.एि.सी. वा सो सरहको िैशक्षक योग्यता भएको कममचारीिाई सहायक स्तर 
चौथो तहमा बढुवा गररनेछ । 

 (ग) सहायक स्तर चौथो तहमा सेवा अवलध ३ वषम र एस.एि.सी वा सो सरहको 
िैशक्षक योग्यता भएको कममचारीिाई सहायक स्तर पाुँचौं तहमा बढुवा  

गररनेछ । 

 (घ) सहायक स्तर पाुँचौं तहमा सेवा अवलध ३ वषम र प्रववणता प्रमाण-पत्र तह वा 
सो सरहको िैशक्षक योग्यता भएको कममचारीिाई अलधकृत स्तर छैठौं तहमा 
बढुवा गररनेछ । 

 (ङ)अलधकृत स्तर छैठौं तहमा सेवा अवलध ३ वषम र स्नातक तह वा सो सरहको 
िैशक्षक योग्यता भएको कममचारीिाई अलधकृत स्तरसातौं तहमा बढुवा गररनेछ । 

 (च) अलधकृत स्तर सातौं तहमा सेवा अवलध ३ वषम र स्नातक तह वा सो 
सरहको िैशक्षक योग्यता भएको कममचारीिाई अलधकृत स्तर आठौं तहमा बढुवा 
गररनेछ । 
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 (२) यो ऐन प्रारम्भ भए पलछ यस दफा बमोशजमको बढुवाको प्रवक्रया अशघ 
बढाउन ुकायामिय प्रमखु र बढुवा सलमलतको शजम्मेवारी हनुेछ । 

  

 (३) सेवा अवलधको गणना यस दफा बमोशजम बढुवाको िालग आवेदन माग गरी 
प्रकाशित सूचना बमोशजम दरखास्त पेि गने अशन्तम ठदनिाई मानीनछे । 

 

 (4) यस दफा बमोशजम हनु ेबढुवाको िालग आवेदन फाराम भरी दताम गराउनका 
िालग ७ (सात) ठदनको म्याद ठदई नगर कायमपालिकाको कायामियमा सूचना 
प्रकािन गररनेछ । 

 

 (5) यस दफा बमोशजम हनुे बढुवाको िालग आवेदन दस्तरु बढुवा सलमलतिे 
तोकेबमोशजम हनुेछ । 

 

 (6) यस दफा बमोशजमको बढुवा सम्बन्धी वविेष व्यवस्थामा समावेि हनु 
नसकेका कममचारीहरुको मनोबि उच्च बनाउनको िालग प्रचलित स्केि 
बमोशजमको २ ग्रडे तिब बवृि गररने छ । 

 

 (7) मालथ उल्िेख भए बमोशजमको वविेष बढुवाको िालग लनिम्बनमा नपरेको र 
बढुवा रोक्का नभएको िाई मात्र िाग ुहनुेछ । 

 

3७. सहायक स्तर प्रथम तहको कममचारीको स्तर र स्तर ववृि सम्बन्धी व्यवस्था:(१) 
सहायक स्तर प्रथम तहको पदमा िरुु लनयशुि पाउने कममचारी प्रथम स्तरको 
हनुेछ । 

 

 (२) सहायक स्तर प्रथम तहको कममचारीको स्तर बवृि देहाय बमोशजम हनुेछ- 

(क) पाुँच वषम वा सोभन्दा बढी तर दि वषमभन्दा कम सेवा अवलध 
भएकोिाई ठद्वतीयस्तर,  

(ख) दि वषम वा सोभन्दा बढी तर पन्ध्र वषमभन्दा कम सेवा अवलध 
भएकोिाई ततृीयस्तर, 

(ग) पन्ध्र वषम वा सोभन्दा बढी तर बीस वषमभन्दा कम सेवा अवलध 
भएकोिाई चतथुमस्तर, 
(घ) बीस वषम वा सोभन्दा बढी सेवा अवलध भएकोिाई पाुँचौंस्तर । 

 

 (३) स्तर ववृिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 
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38. वैयशिक वववरण राख् नपुने:(१) नगर कायमपालिकाको कायामियमा कायमरत 
कममचारीको वैयशिक वववरण दरुुस्त राख्न े शजम्मेवारी प्रिासन महािाखाको 
हनुेछ । आफ्नो व्यशिगत वववरण अ्ावलधक गने गराउन ेदावयत्व सम्बशन्धत 
कममचारीको हनुेछ ।   

 

पररच्छेद-५ 

तिब भत्ता, चाडपवम खचम तथा अन्य सवुवधा 
 

39. तिब भत्ताः (१)धरान उपमहानगरपालिकाका कममचारीिे आफ्नो पदमा बहािी 
गरेको ठदनदेशख तिबभत्ता पाउनेछ । 

  

 (2) कममचारीको तिब, भत्ता तथा अन्य सवुवधा संघीय लनजामती सेवाको समान 
तहको पदको भन्दा घटी हनु ेछैन ।  

 

 (3) धरान उपमहानगरपालिकाको नगरसभािे लनणमय गरी कममचारीहरुिाई थप 
भत्तािगायतका सलुबधा प्रदान गनम सक्नेछ । 

 

 (४) कममचारीिे एक वषमको सेवा पूरा गरेपलछ तोवकए बमोशजमको रकम तिब 
ववृि पाउनेछ । यसरी तिब ववृि तोवकदा सम्बशन्धत कममचारीिे खाइपाई 
आएको रकममा नघट्न े गरी तिब ववृि संख्या लमिान गररनेछ । कुनै 
कममचारीको तिब ववृि रोक्का भएकोमा सो तिब ववृि कुन लमलतदेशख फुकुवा हनुे 
हो सो कुरा सम्बशन्धत अलधकारीिे लिशखत रूपमा जनाई राख् नपुनेछ । 

 

40. पकाएको तिब भत्ता पाउनःे (१) कममचारीिे प्रत्येक मवहना भिुान भएपलछ 
तिब र भत्ता पाउन ेभए भत्तासमेत पाउनेछ । 

 

 (२) कुनै कममचारीिे पकाएको तिब र भत्ता पाउन ेभए भत्तासमेत लनज जनुसकैु 
व्यहोराबाट धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवामा नरहेमा पलन  

पाउनेछ । 

 

 (३)  यो ऐन वा यस ऐनअन्तगमत बनेका लनयमहरूमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक 
कुनै कममचारीको तिब भत्ता कट्टा गररने छैन । 

 

 (४) कुनै कममचारीिे पाउने तिब भत्ता सो कममचारी काम गरररहेको वा लबदामा 
बसेको बखत रोवकने छैन ।  
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41. कायमसम्पादन प्रोत्साहन कोष: (१) धरान उपमहानगरपालिकािे कममचारीको 
कायमसम्पादन, कायम पररणाम र प्राप्त नलतजाको आधारमा लनजिाई प्रोत्साहन गनम 
एक कायमसम्पादन प्रोत्साहन कोषको व्यवस्था गनम सक्नेछ ।  

 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा रहने रकम, त्यसको सञ्चािन, व्यवस्थापन 
तथा अन्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ ।   

 

42. लनिम्बन भएमा पाउन ेतिब भत्ता:कुनै कममचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा 
नेपाि सरकारको तफम बाट भएको कारबाहीको फिस्वरूप लनिम्बन भएमा सो 
लनिम्बनको अवलधभर लनजिे आफ्नो तिब भत्ताको आधामात्र पाउनेछ । तर 
िागकेो आरोप प्रमाशणत नभई लनजिे सफाइ पाएमा लनिम्बन रहेको अवलधमा 
आधा तिब भत्ता पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तिब भत्ता 
(तिब ववृि हनु े भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसूरदार ठहररएमा लनिम्बन 
भएको लमलतदेशखको बाुँकी तिब भत्ता पाउने छैन ।  

 

43. कममचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गररठदनःे स्थायी कममचारीहरूको मालसक 
तिबबाट दि प्रलतितका दरिे रकम कट्टा गरी सो रकममा धरान 
उपमहानगरपालिकािे ितप्रलतित रकम थप गरी कममचारी सञ्चयकोषमा जम्मा 
गररठदनेछ  

 

44. चाडपवम खचम तथा अन्य सवुवधा: (१) कममचारीिे आफ्नो धमम, संस्कृलत, 

परम्पराअनसुार मनाइन े चाडपवमको िालग कममचारीिे खाइपाई आएको एक 
मवहनाको तिब बराबरको रकम प्रत्येक वषम चाडपवम खचमको रूपमा  

पाउनेछ । यस्तो रकम कममचारीिे एक आलथमक वषममा एकपटक आफ्नो धमम, 
संस्कृलत, परम्पराअनसुार मनाइने मखु्य चाडपवमको अवसरमा भिुानी लिन  

सक्नेछ ।  

 

 (२) लनवतृ्तभरण पाउने गरी अवकाि प्राप्त कममचारीिाई लनजिे पाउने एक 
मवहनाको लनवतृ्तभरण बराबरको रकम चाडपवम खचमको रूपमा ठदइनछे । 

 

 (३) कममचारीिे पाउन ेउपचार खचम, अिि वशृत्त, अंगभंग भएबापत पाउने सवुवधा, 
असाधारण पाररवाररक लनवतृ्तभरण तथा उपदान, िैशक्षक भत्ता, सन्तलत वशृत्त, शिि ु
स्याहार भत्ता वा अन्य सवुवधासम्बन्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ  

 
 
 

पररच्छेद-६ 
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अवकाि, उपदान र लनवतृ्तभरण 

 

45. अलनवायम अवकािः (१) संघीय लनजामती सेवामा तोवकए बमोशजमको उमेर वा 
पदावलध पूरा भएको कममचारीिे धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाबाट 
स्वतः अवकाि पाउनेछ । 

 

 (२) यस दफाको प्रयोजनको िालग कममचारीको उमेर सेवामा प्रवेि गदाम लनजिे 
पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा वकवटएको जन्म ठदन वा वषमबाट हनु 
आएको उमेर वा नागररकताको प्रमाणपत्रमा वकवटएको जन्म ठदन वा वषमबाट हनु 
आएको उमेर वा लनजिे भरेको वैयशिक नोकरी वववरण (लसटरोि) मा 
िेशखठदएको जन्मलमलत वा वषमबाट हनु आएको उमेरमध्ये जनु उमेरबाट लनज 
पवहिे अवकाि हनु्छ सोही आधारमा गणना गररनेछ । 

 

 (3) एउटै पदमा लनरन्तर 10 वषम वा सो भन्दा बढी अवलध सेवा गरेको वा यो 
ऐन जारी भई दफा 36 बमोशजम स्तरववृि नभएका कममचारी कावामवह स्वरुप 
अबकास पाउदा वाहेक अलनवायम वा स्वेशच्छक जनुसकैु कारणबाट सेवाबाट 
अवकाि पाएमा लनजिाई एक तह बढुवा गरी अवकाि ठदईनेछ । 

 

46. अवकाि ठदन सक्नःे धरान उपमहानगरपालिकािे देहायका अवस्थामा कुनै पलन 
कममचारीिाई सेवाबाट अवकाि ठदन सक्नेछ- 

 (क) कुनै कममचारीिे आफ्नो शजम्मामा रहेको वा आफूिे कुनै तररकाबाट प्राप्त 
गरेको सरकारी गोप्य कागजात, लिखत वा जानकारी कुनै अनलधकृत व्यशि वा 
लनकायिाई ठदएमा वा ठदने प्रयास गरेको कुरा प्रमाशणत भएमा,  

 (ख) कुनै कममचारीिे राविय वहत ववपरीत कुनै ववदेिी राि, संस्था वा नागररकसुँग 
अवाशञ्छत सम्पकम  कायम गरी आफ्नो ओहदाको मयामदा ववपरीत गैरशजम्मेवारीपूणम 
व्यवहार गरेको कुरा प्रमाशणत भएमा ।  

 

47. असमथम कममचारीको सम्बन्धमा वविेष व्यवस्थाः कुनै कममचारी िारीररक वा 
मानलसक रोगको कारणबाट लनयलमत रूपमा सेवा गनम असमथम छ भनी नेपाि 
सरकारिे गठन गरेको मेलडकि बोडमबाट प्रमाशणत भई आएमा धरान 
उपमहानगरपालिकािे लनजिाई लनजको सेवा अवलधमा बढीमा सात वषम सेवा 
अवलध थप गरी अवकाि ठदन सक्नेछ ।  

 

48. स्वेशच्छक अवकािः(१)सेवा अवलध 30 वषम र उमेरको हद पचास वषम पूरा 
भएका कममचारीिे धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा धरान राजपत्रमा प्रकाशित 
सूचनामा तोवकएको अवलधलभत्र सोही सूचनामा उशल्िशखत ितममा स्वेशच्छक 
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अवकाि लिन सक्नेछ । यसरी स्वेशच्छक अवकाि लिने कममचारीको हकमा 
अलनवायम अवकाि पाउने उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वषमसम्म सेवा अवलध 
थप गरी लनवशृत्तभरण वा उपदानको िालग जम्मा सेवा अवलध कायम गररनेछ । 

  

49. उपदानः(१) पाुँच वषम वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको कममचारीिे अवकाि पाएमा 
वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदबाट अिग भएमा वा भववष्यमा सरकारी सेवाको 
लनलमत्त अयोग्य नठहररने गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरिे उपदान पाउनेछ- 

 (क) पाुँच वषमदेशख दि वषमसम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम गरेको 
प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी आधा मवहनाको तिब, 

 (ख) दि वषमभन्दा बढी पन्ध्र वषमसम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम 
गरेको प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी एक मवहनाको तिब, 

 (ग) पन्ध्र वषमभन्दा बढी बीस वषम सम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम 
गरेको प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी डेढ मवहनाको तिब । 

 

 (घ) बीस वषमभन्दा बढी पच्चीस वषमसम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम 
गरेको प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी दईु मवहनाको तिब, 

 (ङ) पच्चीस वषमभन्दा बढी तीस वषमसम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम 
गरेको प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी अढाई मवहनाको तिब, 

 (च) तीस वषमभन्दा बढी पैंतीस वषमसम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम 
गरेको प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी तीन मवहनाको तिब, 

 (छ) पैंतीस वषमभन्दा बढी सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम गरेको प्रत्येक 
वषमको लनलमत्त आशखरी साढे तीन मवहनाको तिब । 

 

 (२) करार सेवामा कायमरत ्कममचारीको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
2074 जारी हनु ु भन्दा अगाडी देशख लनरन्तर करार सेवामा कायमरत रही 
कारवाही स्वरुप सेवाबाट अवकाि पाउुँदा वाहेक सेवाबाट अिग भएमा देहाय 
बमोशजमको सवुवधा उपिब्ध गराईनेछ । 

 (क) पाुँच वषमदेशख दि वषमसम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम गरेको 
प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी आधा मवहनाको तिब, 

 (ख) दि वषमभन्दा बढी पन्ध्र वषमसम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम 
गरेको प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी एक मवहनाको तिब, 

 (ग) पन्ध्र वषमभन्दा बढी बीस सम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम 
गरेको प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी डेढ मवहनाको तिब । 

 (घ) बीस वषमभन्दा बढी पच्चीस वषमसम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम 
गरेको प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी दईु मवहनाको तिब, 
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 (ङ) पच्चीस वषमभन्दा बढी तीस वषमसम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम 
गरेको प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी अढाई मवहनाको तिब, 

 (च) तीस वषमभन्दा बढी पैंतीस वषमसम्म सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम 
गरेको प्रत्येक वषमको लनलमत्त आशखरी तीन मवहनाको तिब, 

 (छ) पैंतीस वषमभन्दा बढी सेवा गरेको कममचारीिे आफूिे काम गरेको प्रत्येक 
वषमको लनलमत्त आशखरी साढे तीन मवहनाको तिब। 

 

 (३) करार सेवामा कायमरत कममचारीको उमेरको हद स्थायी कममचारीको उमेरको 
हद सरह हनुेछ । यो ऐन प्रारम्भ हुुँदाका बखत त्यस्तो उमेरको हद पार गरर 
सकेका कममचारी भएमा एक मवहना पलछ स्वत: अवकाि पाउनेछन ्। 

 
 

50. लनवतृ्तभरणः लनवतृ्तभरण सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

 

51. पाररवाररक लनवतृ्तभरण र उपदानः (१) पाररवाररक लनवतृ्तभरण सम्बन्धी व्यवस्था 
तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

 

 (२) लनवतृ्तभरण वा उपदान ठदुँदा मतृ कममचारीको हकमा लनजिे आफ्नो 
पररवारको सदस्यमध्ये कसैिाई इच्छाएको रहेछ भन े सो व्यशििाई र कुनै 
कारणिे सो व्यशििे पाउन नसक्ने अवस्था भएमा वा कसैिाई पलन नइच्छाएको 
भएमा सो कममचारीको पररवारको सदस्यमध्ये उपमहानगरपालिकािे उशचत 
ठहर् याएको व्यशििाई ठदइनेछ । 

 

52. बेपत्ता भएको कममचारीको लनवतृ्तभरण र उपदानःबेपत्ता भएको कममचारीको 
लनवतृ्तभरण र उपदान सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

53. उपदान कोष:(1) यो ऐन प्रारम्भ भएपलछ धरान उपमहानगरपालिकािे एक 
उपदान कोष खडा गनेछ । 

 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम खडा भएको कोषमा जम्मा हनुे रकमको 
व्यवस्थापन, सञ्चािन तथा अन्य व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ ।   

 

54. पाररवाररक उपदानसम्बन्धी वविेष व्यवस्था:(१) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए तापलन धरान उपमहानगरपालिकािे खटाएको कायमसम्पादन गने 
लसिलसिामा द्वन्द्वको कारणिे कुनै कममचारीको मतृ्य ु भएमा त्यस्तो कममचारीको 
पदावलधमा पाुँच वषम अवलध थप गरी दफा 48 को उपदफा (1) अन्तगमत पाउने 
उपदान प्रदान गररनेछ । 
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55. वविेष आलथमक सवुवधा: कममचारीको सेवामा छुँदै जनुसकैु कारणबाट मतृ्य ुभएमा 
लनजको पररवारिाई दईु िाख पचास हजार रुपैयाुँ एकमषु्ट प्रदान गररनेछ ।  

 

56. तिबको उल्िेख:(१) यस ऐनमा जहाुँ जहाुँ तिबको उल्िेख भएको छ त्यसिे 
सम्बशन्धत कममचारीको तत्कािको तिब रकम (तिब ववृिसमेत) िाई 
जनाउनेछ ।  

 

 (२) आशखरी  तिब” भन्नािे  सम्बशन्धत  कममचारीको अवकाि प्राप्त गने अवस्थाको 
तिबिाई जनाउन ेछ र त्यसरी अवकाि प्राप्तगने अवस्थामा कुनै कममचारी असाधारण  

लबदा  वा लनिम्बनमा  रहेको  भए  त्यस्तो अवलधको  लनलमत्त पलन पूरै तिबको 
वहसाब गररनेछ । 

 

57. लबमा सवुवधासम्बन्धी व्यवस्था:प्रत्येक कममचारीको मालसक तिबबाट तोवकए 
बमोशजमको रकम कट्टा गरी त्यलत नै रकम धरान उपमहानगरपालिकािे थप गरी 
लनजको सावलधक जीवन लबमा गररठदईनेछ । बीलमतिे यसरी गरेको जीवन 
बीमाबाट प्राप्त गने िाभ तोवकएबमोशजम हनुेछ । 

 

58. अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) धरान 
उपमहानगरपालिकािे आफ्ना कममचारीिाईसमय समयमा स्वदेिी तथा बैदेशिक 
अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा पठाउन सक्नेछ । 

 

 (२) उपदफा (1) बमोशजमको अवसरहरूको ववतरण नगर प्रमखुसुँग समन्वय 
गरी कायामिय प्रमखुिे गनेछ । 

 

 (३) यस दफा बमोशजम बैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको 
कममचारीिे त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण सम्पन्न गरेपलछ सो 
सम्वन्धी प्रलतवेदन तयार गरर धरान उपमहानगरपालिकामा पेि गनुमपनेछ । 

 

 (4) अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गने सम्बन्धी अन्य 
आधारहरू तोवकएबमोशजम हनुेछन ्। 

 

 (5) धरान उपमहानगरपालिकाको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन 
भ्रमण पूरा गरेपलछ सम्बशन्धत कममचारीिे देहायबमोशजमको अवलधसम्म सेवा 
गनुमपनेछ- 

 

 अध्ययन, तालिम वा अध्ययनभ्रमणको अवलध सेवा गनुमपने न्यूनतम अवलध 
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 (क) तीन मवहनासम्म  एक वषम 
 (ख) तीन मवहनादेशख छ मवहनासम्म डेढ वषम 
 (ग) छ मवहनादेशख नौ मवहनासम्म दईु वषम 
 (घ) नौ मवहनादेशख एक वषमसम ् तीन वषम 
 (ङ) एक वषमदेशख दईु वषमसम्म चार वषम 
 (च) दईु वषमदेशख तीन वषमसम्म पाुँचवषम 
 (छ) तीनवषमदेशखचारवषमसम्म सातवषम 
 (ज) चारवषमदेशख पाुँचवषमसम्म आठवषम 
 

59. कबलुियत गनुमपनेः (१) कुनै पलन कममचारीिे धरान उपमहानगरपालिकाको 
मनोनयनमा अध्ययन गनम, तालिम लिन वा अध्ययन भ्रमण गनम जानभुन्दा अशघ 
त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरी फकेर आई दफा 58 को 
उपदफा (५) बमोशजमको सेवा गने कबलुियत गनुमपनेछ । 

 

 (२) यस दफा बमोशजम धरान उपमहानगरपालिकाको मनोनयनमा गएका 
कममचारीिे अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपलछ सेवा गनम नआएमा 
वा दफा 58 को उपदफा (५) बमोशजम गनुमपने सेवा अवलध पूरा नगरेमा त्यस्तो 
कममचारीबाट अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण अवलधभर लनजिे पाएको 
तिब,भत्ता लनजिे प्राप्त गरेको छात्रवशृत्त रकम तथा कबलुियतमा उल्िेख भएका 
अन्य रकमहरूसमेत तोवकएको अवलधलभत्र नबझुाएमा सरकारी बाुँकी सरह असिु 
उपर गररनेछ। 

 

 (३) धरान उपमहानगरपालिकाको पूवम स्वीकृलत लिई लनजी प्रयासमा गएका 
कममचारीिे अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपलछ अध्ययन, तालिम वा 
अध्ययन भ्रमणमा व्यतीत गरेको अवलध बराबर सेवा गने कबलुियत गनुमपनेछ । 

 

 (४) यस दफा बमोशजम अध्ययन गनम गएका कममचारीिे अध्ययन, तालिम वा 
अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपलछ सेवा गनम नआएमा वा सेवा अवलध पूरा नगरेमा 
त्यस्ता कममचारीको अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको अवलध लनजको सेवा 
अवलधमा गणना गररने छैन । 

 

 (५) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखए तापलन अध्ययन, तालिम वा 
अध्ययन भ्रमणमा गएको कममचारी अलनवायम अवकाि भएको वा मतृ्य ु भएको 
कारणिे दफा 58 को उपदफा (५) बमोशजमको सेवा अवलध पूरा गनम नसकेमा 
लनज वा लनजको पररवारबाट कुनै रकम असिुउपर गररने छैन । 
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पररच्छेद-७ 

आचरण 

60. समय पािन र लनयलमतता: कममचारीिे नेपाि सरकार तथा धरान 
उपमहानगरपालिकाबाट लनधामररत समयमा लनयलमत रूपिे कायामियमा हाशजर 
हनुपुदमछ र सकेसम्म पवहिे लबदाको स्वीकृलत नलिई कामबाट अनपुशस्थत हनु ु
हुुँदैन ।   

 

61. अनिुासन र आज्ञापािनः (१) कममचारीिे अनिुासनमा रही आफ्नो कतमव्य 
इमान्दारी र तत्परताको साथ पािन गनुमपदमछ  

 

 (२) कममचारीिे सरकारी कामसम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा मालथको अलधकृतिे 
ठदएका आज्ञािाई िीघ्रताका साथ पूरा गनुमपनेछ  

 

 (३) कममचारीिे आफूभन्दा मालथका सबै कममचारीहरूप्रलत उशचत आदर 
देखाउनपुनेछ र आफूमलुनका कममचारीहरूप्रलत उशचत व्यवहार गनुमपनेछ ।  

 

62. राजनैलतक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानम नहनुःे कुनै पलन कममचारीिे आफ्नो 
सेवासम्बन्धी कुरामा मतिब साध्य गने मनसायिे अन्य कममचारीमालथ कुनै 
राजनैलतक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पानम वा प्रभाव पाने प्रयत्न गनुम हुुँदैन । 

 

63. राजनीलतमा भाग लिन नहनुःे कममचारीिे राजनीलतमा भाग लिन ुहुुँदैन । 

 

64. सरकारको आिोचना गनम नहनुःे (१) संघीय सरकार, प्रदेि सरकार तथा स्थानीय 
सरकारको नीलतको ववपरीत हनु े गरी वा संघीय सरकार, प्रदेि सरकार तथा 
स्थानीय सरकार र जनताको पारस्पररक सम्बन्धमा वा कुनै ववदेिी रािसुँगको 
सम्बन्धमा खिि पनम सक्न े गरी कुनै पलन कममचारीिे आफ्नो वास्तववक वा 
काल्पलनक नामबाट वा बेनामी कुनै िेख प्रकाशित गनम, प्रसेिाई कुनै खबर ठदन, 

रेलडयो वा टेलिलभजन आठदद्वारा भाषण प्रसाररत गनम, कुनै सावमजलनक भाषण ठदन 
वा कुनै विव्य प्रकाशित गनम हुुँदैन । 

 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन प्रचलित कानून र 
संघीय सरकार, प्रदेि सरकार तथा स्थानीय सरकारको नीलतको ववपरीत नहनु े
गरी िेख प्रकािन वा प्रसारण गनम बाधा पने छैन । 
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65. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाि गनममा प्रलतबन्धः कुनै पलन कममचारीिे 
धरान उपमहानगरपालिकाद्वारा अशख्तयार नपाई आफूिे सरकारी कतमव्य पािन 
गदाम जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा लनषेलधत ववषय आफूिे 
िेखेको वा सङ्किन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
रूपबाट अरू अनलधकृत कममचारी वा गैरसरकारी व्यशि वा प्रसेिाई ठदन ु वा 
बताउन ु हुुँदैन । यो प्रलतबन्ध जनुसकैु कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको 
व्यशिको हकमा समेत िागू रहनछे । 

 

66. दान, उपहार, चन्दा आठद प्राप्त गनम र सापटी लिनमा प्रलतबन्धः (१) सरकारी 
काममा कुनै पलन प्रकारिे असर पनम सक्ने गरी कुनै पलन कममचारीिे धरान 
उपमहानगरपालिकाकोको पूवम स्वीकृलत लबना आफूिे वा आफ्नो पररवारको कुनै 
सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेिी वा उपहार स्वीकार गनम 
वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसंग सम्बशन्धत व्यशिसुँग सापटी लिन हुुँदैन । 

 

 (२) कममचारीिे कुनै ववदेिी सरकार वा ववदेिी सरकारको कुनै प्रलतलनलधबाट 
कुनै उपहार प्राप्त हनु आएमा लनजिे धरान उपमहानगरपालिकािाई सो कुराको 
सूचना ठदई लनकासा भएबमोशजम गनुमपछम । 

 

67. कम्पनीको स्थापना र सञ्चािन तथा व्यापार व्यवसाय गनम नहनुःे (१) कममचारीिे 
धरान उपमहानगरपालिकाको पूवम स्वीकृलत नलिई देहायको काम गनुम हुुँदैन- 

 (क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रशजिेिन वा सञ्चािनको काममा भाग 
लिन, 

  (ख) प्रचलित कानूनबमोशजम दताम गराउनपुने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गनम,  
 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कममचारीिे धरान 
उपमहानगरपालिकाको नीलत ववपरीत नहनु े गरी सावहशत्यक, वैज्ञालनक वा 
किात्मक कायम गनम सक्नेछ । 

68. लनवामचनमा भाग लिन नहनुःे कममचारीिे कुनै पलन राजनैलतक पदको िालग हनु े
लनवामचनमा भाग लिन वा कसैको लनलमत्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पानम 
हुुँदैन । तर कसिाई मत ठदएको वा ठदन े ववचार गरेको कुरा प्रकट नगरी 
प्रचलित कानूनबमोशजम आफूिे पाएको मतदानको अलधकार प्रयोग गनम बाधा पने 
छैन । 

 

69. अन्यत्र नोकरी वा सेवा गनम नहनुःे (१) कममचारीिे नगरपालिकाको स्वीकृती ववना 
अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गनम वा आलथमक िाभ वा कुनै सवुवधा प्राप्त गने गरी 
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परामिमदाता, सल्िाहकार, वविेषज्ञ वा कुनै हैलसयतिे सेवा प्रदान गने कायम गनुम 
हुुँदैन । 

 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन देहायको कायम गनम 
बाधा पगुकेो मालनने छैन- 

 (क) आफ्नो पदीय कतमव्य पािनाको वा अलधकार प्राप्त अलधकारीिे तोकेको 
वा िगाएको कायम गदामको लसिलसिामा कसैिाई सेवा प्रदान गनम, 

 (ख) प्रचलित कानून बमोशजम अध्ययन ववदा लिई स्वदेिी वा ववदेिी िैशक्षक 
संस्थामा अध्ययन गदामको बखत सम्बशन्धत िैशक्षक संस्थामा कुनै सेवा 
परु् याउन वा त्यस्तो संस्थािे िगाएको कुनै कायम गनम, 

 

 (ग) राविय वा अन्तरामविय िैशक्षक, प्राशज्ञक वा अनसुन्धानमूिक संघसंस्था वा 
नेपाि सदस्य राि रहेको क्षेत्रीय वा अन्तरामविय संघसंस्थाको सेवा सम्बशन्धत 
सेवा, समूह, उपसमूहको िालग उपयोगी हनुे देखी धरान उपमहानगरपालिकािे 
लबदा वा काज स्वीकृत गरेकोमा सम्बशन्धत लनकायमा सेवा गनम, 

 (घ) धरान उपमहानगरपालिकाको स्वीकृलत लिई नेपाि सरकारको नीलत 
ववपरीत नहनुे गरी स्वदेि वा ववदेिशस्थत कायमक्रममा सहभागी हनु, प्रवचन 
ठदन वा कायमपत्र प्रस्ततु गनम, 

 (ङ) धरान उपमहानगरपालिकाको पूवम स्वीकृलत लिई कायामिय समय बाहेकको 
समयमा िैशक्षक, प्राशज्ञक वा प्रशिक्षण संस्थामा अध्यापन, प्रशिक्षण वा 
अनसुन्धान गनम,  

 (च) कायामियको काममा वाधा नपने गरी मानव कल्याण, परोपकार वा 
सामाशजक भिाईका िालग सेवा परु् याउन, 

 (छ) आलथमक िाभ वा कुनै सवुवधा नलिन,े कायामियको काममा बाधा नपने र 
नेपाि सरकार तथा धरान उपमहानगरपालिकाको अवहत नहनु े गरी आफ्नो 
पेिागत सङ्गठन वा अन्य कुनै सामाशजक संस्थामा आबि हनु ।  

 

 स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको िालग “‘सामाशजक संस्था” भन्नािे सामाशजक 
आवश्यकता पूरा गने लसिलसिामा परम्परा देखी समदुायमा आधाररत भई 
समाजमा वक्रयाशिि रहेका सामाशजक संघ संस्था सम्झन ु पछम र सो िब्दिे 
प्रचलित कानून बमोशजम दताम भएका सावहत्य, किा, संस्कृलत, खेिकुद, संगीत, 

ववज्ञान, धमम वा यस्तै अन्य कुनै ववधा वा क्षेत्रसुँग सम्बशन्धत संस्थािाई समेत 
जनाउुँछ ।   
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70. स्थायी आवासीय अनमुलत लिन नहनुःे कममचारीिे स्थायी आवासीय अनमुलत लिन 
वा त्यस्तो अनमुलत  प्राप्त गनमको िालग आवेदन ठदन हुुँदैन । 

 

71. प्रदिमन र हडताि गनम प्रलतबन्धः कममचारीिे नपेािको सावमभौमसत्ता र 
अखण्डतामा आुँच आउने गरी, देिको िाशन्त सरुक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र 
सावमजलनक मयामदा तथा अदाितको लनणमयको अवहेिना हनुे गरी, ववलभन्न जात, 

जालत, धमम, वगम, क्षेत्र र सम्प्रदायका मालनसहरूबीच वैमनष्य उत्पन्न गराउने वा 
साम्प्रदावयक दभुामवना फैिाउने गरी वा कुनै अपराधिाई प्रश्रय हनुे गरी प्रदिमन 
गनम, हडतािमा भाग लिन वा सो कायम गने उद्देश्यिे अरूिाई उक्साउनसमेत 
हुुँदैन । 

 

72. हडताि, थनुछेक तथा घरेाउ गनममा प्रलतबन्धः कममचारीिे कुनै पलन कायामिय वा 
अलधकृतको कानूनद्वारा लनधामररत कतमव्य पूरा गनममा बाधा ववरोध हनु ेगरी हडताि 
वा किम बन्द गनम तथा िारीररक वा मानलसक उत्पीडन हनु ेगरी दबाव ठदन वा 
सो गने उदे्दश्यिे अरूिाई उक्सानसमेत हुुँदैन ।  

 

73. प्रलतलनलधत्व गनममा प्रलतबन्धः कममचारीिे आफूिाई मकाम परेको ववषयमा आफैं िे 
वा वारेसद्वारा धरान उपमहानगरपालिकासमक्ष लनवेदन ठदनबाहेक अरू व्यशि वा 
समूहको तफम बाट प्रलतलनलधत्व गनम हुुँदैन । तर कममचारीको आलधकाररक िेड 
यलुनयनको तफम बाट गररने प्रलतलनलधत्व र कममचारीको पदीय दावयत्वको आधारमा 
गनुमपने कुनै कायम गनममा यस दफािे बाधा परु् याएको मालनन ेछैन । 

 

74. कममचारीहरूको िेड यलुनयनसम्बन्धी व्यवस्था: कममचारीहरूको िेड यलुनयन 
सम्बन्धी व्यवस्था तोवकएबमोशजम हनुेछ । 

 

75. सम्पशत्त वववरणः कममचारीिे तोवकए बमोशजम आफ्नो सम्पशत्तको वववरण  

ठदनपुनेछ । 

76. यातना ठदन नहनु:े(१) कममचारीिे कसैिाई पलन यातना ठदन ुहुुँदैन । 

  

 (२) कममचारीिे यौनजन्य दवु्र्यवहार र घरेि ु वहंसासम्बन्धी कायम गनुम गराउन ु
हुुँदैन । 

 

77. अन्य आचरण:(१) कममचारीिे आफ्नो कायामियमा काम गदाम सबैप्रलत शिष्ट 
व्यवहार गनुमपनेछ ।  
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 (२) कममचारीिे आफ्नो कायामिय तथा पदअनसुार आइपने शजम्मेवारीिाई 
मयामदापूवमक बहन गरी लनष्पक्ष, स्वच्छ तथा लछटो छररतो रूपमा कायमसम्पादन 
गनुमपनेछ । 

 

 (३) कममचारीिे कुनै पलन सरकारी सम्पशत्तको प्रयोग वा उपयोग घरायसी 
कायमको िालग गनम हुुँदैन । 

 

 (४) कममचारीिे सरकारी राजश्वबाट तिब, भत्ता खाने गरी लनयिु भएको कुनै 
पलन सरकारी कममचारीिाई कायामियको काममा बाहेक आफ्नो घरायसी काममा 
िगाउन ुहुुँदैन । 

 

78.  सेवाग्राहीप्रलतको व्यवहार: (१) कममचारीिे आफ्नो कामसुँग सम्बशन्धत 
सेवाग्राहीप्रलत मयामठदत व्यवहार गनुमपनेछ  । 

 

 (२) सेवाग्राहीको कामसुँग सम्बशन्धत ववषय, प्रवक्रया र काम सम्पादन गनम िाग्न े
समयसमेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीिाई यथासमयमा गराउनपुनेछ । 

 

79. आफ्नो सेवा र पदअनसुारको आचरण पािन गनुमपनेः प्रत्येक कममचारीिे आफ्नो 
सेवा र पद अनकूुिको आचरणसमेत पािन गनुमपनेछ । 

 

80. चेतावानी ठदन सक्नःे कुनै कममचारीिे समय पािन नगरेमा, सरकारी कामसम्बन्धी 
कुरामा आफूभन्दा मालथको कममचारीिे ठदएको आज्ञा पािन नगरेमा वा 
कायामियसम्बन्धी काममा िापरबाही वा वढिाससु्ती गरेमा त्यस्तो कममचारीिाई 
सम्बशन्धत सपुरीवेक्षकिे कारण खोिी चेतावनी ठदन सक्नेछ र सोको अलभिेख 
सम्बशन्धत कममचारीको व्यशिगत वववरण फाइिमा राख् नपुनेछ । 
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पररच्छेद-८ 

सेवाको सरुक्षा 
 

81. कममचारीको सेवाको सरुक्षाः देहायका कममचारीबाहेक अन्य कुनै पलन कममचारीिाई 
सफाइको सबूत ठदने मनालसब मावफकको मौका नठदई धरान 
उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाबाट हटाइने वा बखामस्त गररने छैन- 

(क) नैलतक पतन देशखने फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट कसूरदार 
ठहररएको, 
(ख) म्यादी पदमा बहाि रहेको, 
(ग) भागी पत्ता निागकेो वा सम्पकम  स्थावपत गनम सम्भव नभएको पयामप्त 
आधार भएको । 

(घ)  भ्रष्टाचार आरोपमा अदाितबाट कसरुदार ठहररएको । 

 

82. कममचारीको बचाउः (१) कममचारीिे आफ्नो ओहदाको कतमव्य पािन सम्झी 
गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा लनजउपर उपदफा (२) बमोशजमको रीत 
नपरु् याई मदु्दा चल्न सक्न ेछैन । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै कममचारीउपर मदु्दा चिाउनको िालग फौजदारी 
मदु्दाको हकमा अशख्तयारवािाको अनमुलत प्राप्त भएको हनुपुनेछ र देवानी मदु्दाको 
हकमा देहायबमोशजम भएको हनुपुनेछ- 

 (क) मदु्दा चिाउने कारण तथा वादीको र लनजको वारेस भएमा त्यस्तो 
वारेसको नाम र ठेगाना खोिी लिशखत सूचना अशख्तयारवािािाई वा सम्बशन्धत 
कममचारीिाई बझुाएको वा हिुाकद्वारा रशजष्टरी गरी पठाएको र त्यसको 
एकप्रलत नक्कि   धरान उपमहानगरपालिमा पेि भएको दईु मवहना नाघकेो । 

 (ख) मदु्दा चिाउन ेकारण भएको आठ मवहनालभत्र मदु्दा दायर गररसकेको । 

  

 (३) कुनै कममचारी बहाि छुँदा आफ्नो ओहदाको कतमव्य पािनको लसिलसिामा 
गरेको कामको सम्बन्धमा बहाि टुवटसकेपलछ पलन धरान नपमहानगरपालिकाको 
स्वीकृलत नभई लनजउपर मदु्दा चल्न सक्ने छैन । 

  

 (४) उपदफा (३) बमोशजम मदु्दा चिाउन धरान उपमहानगरपालिकाबाट 
स्वीकृलत ठदएमा लनजको प्रलतरक्षा धरान उपमहानगरपालिकािे गनेछ ।  

 

83. सेवा ितमको सरुक्षाः कुनै पलन कममचारीिाई लनजको लनयशुि हुुँदा तत्काि िागू 
रहेको तिब, उपदान, लनवतृ्तभरण र अन्य सवुवधासम्बन्धी सेवाका ितमहरूमा 
लनजको स्वीकृलत बेगर लनजिाई प्रलतकूि असर पने गरी पररवतमन गररने  

छैन । पलछ हनुे संिोधनिे त्यस्तो संिोधन हनु ु अगावै बहाि रहेको कुनै 
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कममचारीको उपयुमि सेवाका ितमहरूमा कुनै प्रकारिे प्रलतकूि असर पने भएमा 
त्यस्तो संिोलधत व्यवस्थाबमोशजम गनम मन्जूर गरेको लिशखत स्वीकृलत नभई 
त्यस्तो व्यवस्था लनजको हकमा िागू हनुे छैन । 

 
 
 

पररच्छेद-९ 

सजाय र पनुरावेदन 

 

84. सजायः उशचत र पयामप्त कारण भएमा कममचारीिाई देहायबमोशजमको ववभागीय 
सजाय गनम सवकनेछ- 

 (क) सामान्य सजायः  

 (१) नलसहत ठदने, 
 (२) दईु वषमसम्म बढुवा रोक्का गने वा बढीमा दईु तिब ववृि रोक्का गने, 

 (३) दईु वषमदेशख पाुँच वषमसम्म बढुवा रोक्का गने वा दईुदेशख पाुँच तिब 
ववृिसम्म रोक्का गने । 

 

 (ख) वविेष सजायः 
 (१) भववष्यमा धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको लनलमत्त अयोग्य 

नठहररने गरी सेवाबाट हटाउन े। 

 (२) भववष्यमा धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको लनलमत्त अयोग्य 
ठहररने गरी सेवाबाट बरखास्त गने । 

 

85. नलसहत ठदन े वा बढीमा दईु तिब ववृि वा दईु वषमसम्म बढुवा रोक्का गनेः 
देहायको कुनै अवस्थामा कममचारीिाई नलसहत ठदने वा बढीमा दईु तिब ववृि 
रोक्का गने वा दईु वषमसम्म बढुवा रोक्का गने सजाय गनम सवकनेछ- 

 (क) लनजिे सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, 
 (ख) प्रचलित काननुबमोशजम बरबझुारथ नगरेमा, 
 (ग) एक वषममा दईु पटकसम्म लिशखत चेतावनी पाएमा, 
 (घ) यो ऐन वा प्रचलित काननुिे तोकेको पदीय दावयत्व शजम्मेवारीपूवमक पूरा 

नगरेमा, 
 (ङ) सेवाग्राहीको पीरमकाम र उजरुी पटक–पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा 

आफूभन्दा मालथल्िो अलधकारीिे ठदएको लनदेिन पािना नगरेमा, 
 (च) कायम वववरण िागू गने गराउने दावयत्व भएको पदालधकारीिे सो कायम 

नगरेमा 
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86.  दईु वषमदेशख पाुँच वषमसम्म बढुवा रोक्का गने वा दईुदेशख पाुँच तिब ववृिसम्म रोक्का 
गने:देहायको कुनै अवस्थामा कममचारीिाई दईु वषमदेशख पाुँच वषमसम्म बढुवा रोक्का 
गने वा दईुदेशख पाुँच तिब ववृिसम्म रोक्का गने सजाय गनम सवकनेछ- 

 (क) अनिुासनहीन काम गरेमा, 
 (ख) यो ऐन र यस ऐनअन्तगमत बनेका लनयमहरूमा उशल्िशखत 

आचरणसम्बन्धी कुराहरू उल्िंघन गरेमा, 
 (ग) प्रचलित काननुबमोशजम पेश्की फछ्र्यौट नगरेमा, 
 (घ) व्यवस्थापन परीक्षणबाट देशखएका अलनयलमतता सम्बन्धमा ठदएको लनदेिन 

पािना नगरेमा, 
 (ङ) पूवमस्वीकृलत नलिई बराबर कायामियमा अनपुशस्थत रहेमा, 
 (च) यो ऐनिे स्वीकृलत पाएको अवस्थामा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी 

गने वा आलथमक िाभ  वा कुनै सवुवधा प्राप्त गने गरी परामिमदाता, सल्िाहकार, 

वविेषज्ञ वा कुनै हैलसयतिे सेवा प्रदान गने कायम गरेमा  

 

87. सेवाबाट हटाउन ेवा बरखास्त गनेः (१) देहायको कुनै अवस्थामा कममचारीिाई 
भववष्यमा सरकारी सेवाको लनलमत्त अयोग्य नठहररने गरी सेवाबाट हटाउन 
सवकनेछ- 

 (क) कममचारीिे अयोग्यताको कारणिे आफ्नो पदको काम वा शजम्मेवारी पूरा 
गनम नसकेमा । 

 (ख) आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्िंघन गरेमा । 

 (ग) कायामियको समयमा बराबर मादक पदाथमको सेवन गरेमा । 

 (घ) बराबर अनिुासनहीन काम गरेमा । 

 (ङ) आफ्नो पदको शजम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा । 

 (च) लबदा स्वीकृत नगराई िगातार नब्बे ठदनसम्म आफ्नो कायामियमा 
अनपुशस्थत रहेमा । 

 (छ) मनालसव कारण भई लबदा स्वीकृत गराएकोमा वाहेक वैदेशिक अध्ययन, 

तालिम वा अध्ययन  भ्रमणमा गएको कममचारी त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा 
अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको लमलतिे तीस ठदनलभत्र  कायामियमा हाशजर   

नभएमा ।  

 

 (२) देहायको कुनै अवस्थामा कममचारीिाई भववष्यमा धरान 
उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाको लनलमत्त अयोग्य ठहररन े गरी सेवाबाट 
बखामस्त गररनेछ- 

 (क) नैलतक पतन देशखने फौजदारी अलभयोगमा अदाितबाट कसरुदार 
ठहररएमा, 
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 (ख) भ्रष्टाचार गरेमा, 
 (ग) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवामा लनयिु हनु ेवा बहाि रहन े

उदे्दश्यिे नागररकता,  उमेर वा योग्यता ढाुँटेको प्रमाशणत भएमा ।  

 

88. ववभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी वविेष व्यवस्था:(१) यस ऐनमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, 

२०४८ बमोशजम सो आयोगबाट र प्रचलित काननु बमोशजम सम्बशन्धत लनकायिे 
कुनै कममचारीिाई ववभागीय कारबाही गनम िेखी आएमा आवश्यक प्रवक्रया परु् याई 
सोहीबमोशजम ववभागीय सजाय गनुमपनेछ । 

 

 (२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन दफा 59 ववपरीत 
लबदा नलिई आफ्नो कायामियमा अनपुशस्थत हनुे कममचारीिाई गयि र तिब 
कट्टी गनम सवकनेछ । यसरी गयि भएको अवलध सेवा अवलधमा गणना गररने 
छैन ।  

 

 (३)  यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन लबदा स्वीकृत 
नगराई िगातार  नब्बे ठदन भन्दा बढी अवलध अनपुशस्थत हनु ेकममचारीिाई 
गयि कट्टी गरी हाशजर गराउन सवकने छैन । हाशजर गराएमा त्यसरी हाशजर 
गराउने पदालधकारीिाई दफा 84 बमोशजम ववभागीय कारबाही हनुछे र त्यसरी 
हाशजर गराएको कममचारीिे खाएको तिब, भत्तासमेत त्यसरी हाशजर गराउने 
पदालधकारीबाट सरकारी बाुँकी सरह असिुउपर गररनेछ । 

 

89. ववभागीय सजाय ठदन ेअलधकारी: कममचारीिाई दफा 83 को खण्ड (ख) बमोशजम 
सजायको आदेि ठदने अलधकार उपमहानगरपालिकाको लनणमयानसुार कायामिय 
प्रमखुिाई हनुेछ । 

 

90. लनिम्बन गनेः (१) कुनै कममचारीको सम्बन्धमा दफा 86 मा िेशखएको कुनै 
अलभयोगको जाुँचबझु गनुमपरेमा जाुँचबझु समाप्त नहनु्जेिसम्म उि कममचारीिाई 
सजायको आदेि ठदन पाउन ेअलधकारीिे लनिम्बन गनम सक्नेछ । तर देहायको 
अवस्था नभई साधारणतया लनिम्बन गररने छैन। 

 (क) लनिम्बन नगरी ओहदाको काम गनम ठदंदा झठु्ठा सबूत प्रमाण सङ्किन गनम 
सक्ने वा आफ्नो ववरुिको सबूत प्रमाण गायब गनम सक्ने सम्भावना देशखएमा 
वा  

 (ख) लनिम्बन नगरी ओहदाको काम गनम ठदंदा सरकारी हालन नोक्सानी हनु े
सम्भावना देशखएमा । 
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 (२) कममचारीिाई सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गने अलभयोगको सूचना ठदनकुो 
साथै लनजिाई सजायको आदेि ठदन पाउन े अलधकारीिे लनिम्बनसमेत गनम 
सक्नेछ । 

 

 (३) उपदफा (१) बमोशजम कुनै कममचारीिाई लनिम्बन गदाम साधारणतः दईु 
मवहनाभन्दा बढी गनुम हुुँदैन । सो अवलधलभतै्र कममचारी उपरको कारबाही वकनारा 
िगाउनपुने छ । कुनै असाधारण अवस्था परी उि अवलधलभत्र कारबाही वकनारा 
िगाउन नसवकने भई लनिम्बनको अवलध बढाउन ु परेमा धरान 
उपमहानगरपालिकाको पूवम स्वीकृलत लिई एक मवहनासम्म लनिम्बनको अवलध 
बढाउन सवकनेछ ।   

 

 (४) नैलतक पतन देशखने फौजदारी अलभयोगमा लगरफ्तार भई थलुनएको कममचारी 
त्यसरी थलुनएको अवलधभर स्वतः लनिम्बन भएको मालननेछ ।   

 

91. लनिम्बनको समालप्तः कुनै कममचारी आफ्नो पदमा पनुः स्थावपत भएमा वा दफा 
89 को उपदफा (३) बमोशजमको अवलध पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा 
बरखास्त गररएमा लनजको लनिम्बन समाप्त हनुेछ । 

 

92. सफाइ पिे गने मौका ठदनपुनेः (१) ववभागीय सजाय ठदन पाउने अलधकारीिे कुनै 
कममचारीिाई सजाय ठदने आदेि ठदनभुन्दा अशघ कारबाही गनम िालगएको 
कारणको उल्िेख गरी सो कममचारीिाई उशचत म्याद ठदई आफ्नो सफाइ पेि 
गने मौका ठदनपुने छ । यसरी मौका ठदंदा लनजमालथ िगाइएको आरोप स्पष्ट 
रूपिे वकवटएको र प्रत्येक आरोप कुन-कुन कुरा र कारणमा आधाररत छ सो 
समेत खिुाउनपुने छ । त्यस्तोमा सम्बशन्धत कममचारीिे पलन म्यादलभत्र आफ्नो 
सफाइ पेि गनुमपने छ र यसरी पेि हनु आएको सफाइिाई सम्बशन्धत 
अलधकारीिे गम्भीरतापूवमक मनन गनुमपने छ । 

 

 (२) ववभागीय सजायको आदेि ठदन पाउन ेअलधकारीिे आवश्यक ठानेमा स्वयं 
वा कुनै अन्य अलधकृतद्वारा जाुँचबझु गराउन सक्नेछ । जाुँचबझु गने अलधकृतिे 
तोवकएको कायमववलधको पािन गनुमपने छ । 

 

93. वविेष सजायको आदेि ठदनभुन्दा पवहिे सजाय प्रस्ताव गनुमपनेः वविेष सजायको 
आदेि ठदनभुन्दा पवहिे ववभागीय  सजायको आदेि ठदन पाउने अलधकारीिे दफा 
(92) बमोशजम सफाइ पेि गनम ठदइएको म्यादलभत्र सफाइ पेि नगरेमा वा पेि 
हनु आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कममचारीिाई ठदन िालगएको 
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प्रस्ताववत सजाय वकन नठदन ुभनी त्यस सम्बन्धमा उशचत म्याद ठदई स्पष्टीकरण 
माग्नपुने छ । 

 

94. प्रदेि िोकसेवा आयोगको परामिम लिनपुनेः ववभागीय सजायको कारबाहीको 
लसिलसिामा सम्बशन्धत कममचारीिे दफा (92) बमोशजम ठदएको सफाइ 
सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कममचारीिाई ववषेि सजाय गनुमपने देशखएमा ववभागीय 
सजायको आदेि ठदन पाउने अलधकारीिे सो कममचारीिाई ठदन िालगएको सजाय 
प्रस्ताव गरी प्रदेि िोकसेवा आयोगको परामिम लिनपुने छ । 

 

9५. लनणमयमा असर नपनेः कुनै कममचारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐनअन्तगमत 
बनेका लनयमहरूबमोशजम अशख्तयार प्राप्त अलधकारीिे गरेको कारबाहीमा ताशत्वक 
असर नपने सानो लतनो त्रवुटबाट लनणमयमा असर पने छैन । 

 

 

पररच्छेद-१० 

ववववध 

 

9६. कममचारीिे पाउन े लबदा: कममचारीहरूिे देहायका लबदाहरू तोवकएबमोशजम पाउन े
छन-् 

 

 (क)भैपरी आउने र पवम लबदा: 
 (१) कममचारीिे प्रत्येक वषम भैपरी आउने ववदा छ ठदन र पवम ववदा छ ठदन 

गरी जम्मा बाह्र ठदन ववदा लिन पाउनेछ । 

 (२) भैपरी आउने र पवम ववदामा बस्ने कममचारीिे पूरा तिब पाउनेछ । 

 (३) भैपरी आउने र पवम ववदा आधा ठदन पलन लिन सवकनेछ । 

  

 स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको िालग “आधाठदन” भन्नािे दैलनक कायामिय 
समयको आधा समय सम्झनपुछम। 

 

 (४) एक वषमको भैपरी आउन ेर पवम ववदा संशचत गरी अको वषममा लिन पाइन े
छैन । 

 (५) मौशखक अनरुोधको आधारमा पलन ववदा ठदन ेअलधकारीिे भैपरी आउने र 
पवम ववदाको स्वीकृलत ठदन सक्नेछ । 

  तर त्यसरी भैपरी आउने र पवम ववदाको स्वीकृलत ठदएकोमा ववदा 
ठदने अलधकारीिे  सो को अलभिेख राख्न िगाउन ुपनेछ । 

 (6) भैपरी आउने र पवम ववदा सम्बन्धी अन्य कुरा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 
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 (ख) घर लबदा: 
 (१) कममचारीिे काम गरेको अवलधको बाह्र ठदनको एक ठदनका दरिे घर 

ववदा पाउनेछ । 

 तर वहउुँदे वा वषे ववदा लिन पाउने कममचारीिे यस खण्ड बमोशजमको घर 
ववदा पाउन ेछैन । 

 (२) यो खण्डको प्रयोजनको लनलमत्त “काम गरेको अवलध ”भन्नािे सो 
अवलधलभत्र लिएको भैपरी आउने र पवम ववदा, लबरामी ववदा, प्रसूलत ववदा, प्रसूलत 
स्याहार ववदा, वकररया ववदा र सावमजलनक ववदािाई समेत जनाउनेछ । 

 (३) घर ववदामा बस्दा कममचारीिे पूरा तिब पाउनेछ । 

 (४) कममचारीिे आफूिे पकाएको घरववदा एकसय असी ठदनसम्म संशचत गरी 
राख्न पाउनेछ । 

 

 (५) कुनै कारणिे कममचारी सेवाबाट अिग भएमा लनजको संशचत रहेको घर 
ववदा बापत लनजको पदालधकाररहेको पदबाट खाइपाई आएको तिबको दरिे 
हनु आउन ेरकम लनजिे एकमषु्ट लिन पाउनेछ । 

 (6) कममचारीको संशचत घर लबदा एक सय असी ठदन पूरा भएपलछ वावषमक 
जलत ठदन घर लबदा बचत हनु्छ सो ठदन बराबर  लनजिे हाि खाइपाई 
आएको तिब स्केििे हनु े रकम उि वषम भिुान भएको दईु मवहना लभत्र 
कायामियिे भिुानी ठदन सक्नेछ ।   

 (७) संशचत रहेको घर ववदाको रकम लिन नपाउुँदै कुनै कममचारीको मतृ्य ु
भएमा त्यस्तो संशचत घर ववदाको रकम ऐन कानूनिे उशचत ठहर् याएको लनजको 
हकदारिे एकमषु्ट लिन पाउनेछ । 

 (8) वहउुँदे वा वषे ववदा लिन पाउने कममचारीिाई उि ववदा नपाउने गरी 
काममा खटाइएमा त्यस्तो कममचारीिाई उि  ववदा बापत लनजको पदालधकार 
रहेको पदबाट खाइपाई आएको दरिे हनु आउने रकम ठदन ुपनेछ । 

 (9) घर ववदा, अध्ययन ववदा वा असाधारण ववदामा बसेका कममचारीिे सो 
अवलधभरको घर ववदा पाउने छैन । 

 

 (10) कममचारीिे वषमको एक पटक कम्तीमा सात ठदन घर ववदा लिई घर 
जाुँदा र घर ववदा भिुान गरीघरबाट कायामियमा आउुँदा पैदिको बाटोिाई 
आठ कोिको लनलमत्त एक ठदनको दरिे हनुे ठदन तथा मोटर, रेि, 

हवाइजहाजको बाटोिाई जलत  ठदन िाग्न े हो त्यलत ठदन बाटोको म्याद 
पाउनेछ । 

 (11) घरलबदा सम्बन्धी अन्यव्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ। 
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 (ग) लबरामी लबदा: 
 (१) कममचारीिे प्रत्येक वषम बाह्र ठदन लबरामी ववदा पाउनेछ । 

 (२) लबरामी ववदामा बस्दा कममचारीिे पूरा तिब पाउनेछ । 

 (३) कममचारी अिि लबरामी भई संशचत लबरामी ववदािे नपगु्ने भएमा 
लनजिाई बढीमा बाह्र ठदनसम्मको पेश्की लबरामी ववदा  ठदन सवकनेछ । 

 (४) कममचारीिे असाधारण ववदा र ऐनको दफा 97 बमोशजमको वेतिवी 
ववदा बाहेक अन्य ववदा लिएको अवलधमा समेत  लबरामी ववदा पाउनेछ । 

 (5) कममचारीिे आफूिे पकाएको लबरामी ववदा संशचत गरी राख्न पाउनेछ । 

 (6) कुनै कारणिे कममचारी सेवाबाट अिग भएमा लनजको संशचत रहेको 
लबरामी ववदा बापत लनजको  पदालधकार रहेको पदबाट खाइपाई आएको 
तिबको दरिे हनु आउने रकम लनजिे एकमषु्ट लिन पाउनेछ । 

 (7) संशचत रहेको लबरामी ववदाको रकम लिन नपाउुँदै कुनै कममचारीको मतृ्य ु
भएमा त्यस्तो संशचत  लबरामी ववदाको रकम ऐन कानूनिे उशचत ठहर् याएको 
लनजको हकदारिे एकमषु्ट लिन पाउनेछ । 

 (8) कुनै ठूिो वा कडा रोग िागी उपचार गनम लबरामी ववदा र घर ववदाबाट 
नपगु हनुे भएमा स्वीकृत शचवकत्सकको प्रमाणपत्र पेि गरी कममचारीिे पलछ 
पाउने लबरामी ववदा र घर ववदाबाट कट्टा हनुे गरी  पैंतािीस ठदनसम्म थप 

लबरामी ववदा पेश्कीको रुपमा लिन सक्नेछ । त्यसरी पेश्की लबरामी ववदा 
लिई बसेको कममचारीिे पूरा तिब पाउनेछ।  

 (9) खण्ड (8) बमोशजम लिएको ववदािे नपगु भई थप ववदा लिन ु परेमा 
धरान उपमहानगरपालिकािे तोकेको मेलडकि  बोडमको लसफाररसमा कममचारीिे 
पाउने असाधारण ववदाबाट कट्टा हनुे गरी सेवा अवलधभरमा बढीमा एक वषम 
असाधारण ववदा  लिन सक्नेछ । 

 (10) यस दफा बमोशजम पेश्की लबरामी ववदा लिन ेकममचारीको मतृ्य ुभएमा 
त्यसरी पेश्की लिएको लबरामी ववदा स्वतः लमनाहा हनुेछ । 

 (11) लबरामी लबदा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

 (घ) प्रसूलत लबदा: 
 (१) मवहिा कममचारी गभमवती भएमा लनजिे सतु्केरीको अशघपलछ गरी 

अन्ठानब्बे ठदन प्रसूलत ववदा लिन पाउनेछ । 

 (२) खण्ड (१) बमोशजम प्रसूलत ववदा लिएका मवहिा कममचारीिे चाहेमा कुनै 
पलन ववदाबाट कट्टा नहनु े गरी थप छ मवहनासम्म वेतिवी प्रसूलत ववदा लिन 
सक्नेछन ्। 

    तर खण्ड (१) र (२) बमोशजमको ववदा िगातार रुपमा लिन ुपनेछ । 
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 (3) खण्ड (2) बमोशजम वेतिवी ववदामा बसेको अवलध नोकरी अवलधमा 
जोलडनेछ । 

 (४) प्रसूलत ववदामा बस्दा मवहिा कममचारीिे पूरा तिब पाउनेछ । 

 (५) प्रसूलतववदा तथा प्रसूलत स्याहार ववदा पाएका कममचारीिाई बच्चाको 
स्याहारको लनलमत्त तोवकए बमोशजम शििसु्याहार  भत्ता ठदईनेछ। 

 (6) प्रसूलत ववदा लिएको अलभिेख प्रिासन महािाखािे अ्ावलधक बनाई 
राख् न ुपनेछ । 

 (7) प्रसूलत ववदा सम्बन्धी अन्य वववरण तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

 (ङ) प्रसूलत स्याहार लबदा: 
 (१) कुनै परुुष कममचारीको पत्नी सतु्केरी हनुे भएमा त्यस्तो कममचारीिे 

सतु्केरीको अशघ वा पलछ गरी पन्ध्रठदन प्रसूलत स्याहार  ववदा लिन पाउनेछ । 

 (२) प्रसूलत स्याहार ववदामा बस्ने कममचारीिे पूरा तिब पाउनेछ । 

 (३) प्रसूलत स्याहार ववदा सेवा अवलधभर दईु पटक मात्र ठदइनेछ । 

 (४) प्रसूलत स्याहार ववदा लिएको कममचारीिे ववदा लिएको लमलतिे तीन 
मवहनालभत्रमा बच्चाको जन्मदताम प्रमाणपत्र कायमरत कायामियमा पेि गनुम  

पनेछ । 

 (५) खण्ड (४) बमोशजमको अवलधलभत्र त्यस्तो प्रमाणपत्र पिे नगने 
कममचारीको त्यस्तो ववदाको अवलध  लनजिे पाउने अन्य ववदाबाट कट्टा  

गररनेछ । 

 (६) प्रसूलत स्याहार ववदाको अलभिेख सम्बशन्धत कायामियिे अ्ावलधक गरी 
राख् न ुपनेछ । 

 (7) प्रसूलत स्याहार ववदा सम्बन्धी अन्य कुरा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

 (ङ) वकररया लबदा 
 (१) कुनै कममचारीिे कुि धमम अनसुार आफैं  वकररया बस्न ुपरेमा वा त्यस्तो 

कममचारीको बाबआुमा, बाजेबज्यै, छोराछोरी वा सास ुससरुाको मतृ्य ु भएमा वा 
परुुष कममचारीको हकमा लनजको पत्नीको मतृ्य ुभएमा पन्ध्र ठदन वकररया ववदा 
पाउनेछ र मवहिा कममचारीको पलतिे वकररया बस्न ुपरेमा लनजिाई पलन त्यलत 
नै ठदन वकररया ववदा ठदइनेछ । 

 (२) वकररया ववदामा बस्दा कममचारीिे पूरा तिब पाउनेछ । 

 (३) खण्ड (१) बमोशजम ववदा लिने कममचारीिे ववदा पलछ कायामियमा हाशजर 
भएको पन्ध्र ठदनलभत्र मतृ व्यशिको मतृ्य ु  दतामको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी पेि 
गनुम पनेछ । 

 (४) वकररया ववदा सम्बन्धी अन्य कुरा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 
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 (च) अध्ययन लबदा: कममचारीिे पाउने अध्ययन लबदा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

 (छ) असाधारण लबदा: कममचारीिे पाउन े असाधारण लबदा तोवकए बमोशजम  

हनुेछ । 

 

9७. बेतिबी लबदा: (१) कुनै कममचारीको पलत वा पत्नी ववदेिशस्थत नेपािी 
राजदूतावास वा कुनै लनयोगमा खवटई गएमा त्यस्तो कममचारीिे तोवकएबमोशजम 
बेतिबी लबदा पाउनेछ । 

 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको लबदाको अवलध लनजको सेवा अवलधमा गणना 
गररने छैन । 

 

9८. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सवुवधा नपाउनःे यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु 
कुरा िेशखएको भए तापलन दफा 87 को उपदफा (२) बमोशजम सेवाबाट 
बखामस्त भएको कममचारीिे दफा 43 बमोशजमको कममचारी सञ्चय कोषको रकम 
र दफा 57 बमोशजमको बीमा बाहेक यस ऐन बमोशजमको अन्य कुनै पलन 
सवुवधा पाउने छैन । 

 

९९. अलधकार प्रत्यायोजन:(१) धरान उपमहानगरपालिकािे यस ऐनबमोशजम आफूिाई 
प्राप्त अलधकारहरू धरान राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी कायामिय प्रमखुिे प्रयोग 
गनम पाउने गरी प्रत्यायोजन गनम सक्नेछ । तर ऐनबमोशजम प्राप्त अलधकारहरू 
यस ऐनबाहेक अन्य ऐनबाट प्रत्यायोजन गनम सवकन ेछैन । 

  

 (२) यस ऐनबमोशजम कायामिय प्रमखुिाई प्राप्त अलधकार आफ्नो सामान्य 
रेखदेखमा रही प्रयोग गने गरी लनजिे आफूमलुनका कममचारीिाई प्रत्यायोजन गनम 
सक्नेछ । 

 

10०. व्यवस्थापन परीक्षण: प्रदेि िोकसेवा आयोगको कायमक्षेत्रलभत्रका ववषयहरू बाहेक 
प्रिासन महािाखािे धरान उपमहानगरपालिकाकामा कायमरत कममचारीिे प्रचलित 
कानून तथा अन्य प्रिासकीय लनयम र कायमववलधहरू पािन गरे नगरेको 
सम्बन्धमा सपुररवेक्षण, अनगुमन र मूल्यांकन गरी लनदेिन ठदन र त्यसरी 
सपुररवेक्षण गदाम कुनै कममचारी उपर ववभागीय कारबाही गनुमपने देशखएमा सो 
समेत लसफाररस गनम सक्नेछ र सोको वावषमक प्रलतवेदन धरान उपमहानगरपालिका 
समक्ष पेि गनेछ । 
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10१. धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवामा पनुः कायम भएमा तिब र भत्ता 
पाउनःे कुनै कममचारीिाई धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवाबाट 
अवकाि ठदन,े हटाउने वा बखामस्त गने गरी भएको आदेि अदाितबाट रद्द भई 
लनज धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी सेवामा पनुः कायम भएमा त्यस्तो 
कममचारीिे सेवाबाट अवकाि ठदइएको, हटाइएको वा बखामस्त गररएको लमलतदेशख 
सेवामा पनुः कायम भएको लमलतसम्मको तिब, भत्ता, चाडपवम खचम र तिब ववृि 
पाउने भए सो समेत पाउनेछ । 

 

10२. कममचारीहरूको पीरमकाम, गनुासो र सनुवुाइको व्यवस्था: (१) कममचारीिे यस ऐन 
वा प्रचलित काननुबमोशजम अन्यत्र उजरुी वा पनुरावेदन गनम पाउने व्यवस्था 
भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐनअन्तगमत बनकेो लनयम बमोशजम प्रदान 
गररएका सेवा, सतम, सवुवधा र कममचारीसुँग सरोकार राख्न े कुनै पलन ववषयमा 
आफूिाई मकाम परेको छ भने्न िागमेा वा सो सम्बन्धमा कायामिय प्रमुखिाई 
जानकारी गराउुँदा पलन कारबाही नभएमा लनजिे आफूिाई परेको पीरमकाम तथा 
गनुासो धरान उपमहानगरपालिका समक्ष तोवकए बमोशजम राख्न सक्नछे । 

 

 (२) कममचारीहरूको पीरमकाम, गनुासो र सनुवुाइसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

 

10३. अवकाि कोषको स्थापना र सञ्चािन: (१) धरान उपमहानगरपालिकाको कममचारी 
सेवाका बहािवािा  कममचारीहरुको कल्याणको िालग तोवकए बमोशजमको 
कल्याणकारी कोष स्थापना गनम सवकनेछ । 

 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा बहािवािा कममचारीको मालसक तिबबाट 
तोवकएको प्रलतित बराबरको रकम कट्टा गरी उि रकममा धरान 
उपमहानगरपालिकािे ितप्रलतित रकम थप गरी जम्मा गनम सक्नेछ । 

 (3) उपदफा (२) बमोशजम जम्मा भएको रकम र सोिे आजेको व्याज समेत 
कममचारी जनुसकैु कारणबाट सेवाबाट अवकाि हुुँदfका बखत एकमषु्ठ भिुानी 
पाउनेछ । 

 

 (4) उपदफा (१) बमोशजम स्थावपत कोषको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन 
तोवकएबमोशजम हनुेछ । 

 

10४. सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धी व्यवस्था :नगरपालिकामा सेवामा कायमरत ्
कममचारीहरुको सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित सामाशजक सरुक्षा ऐन 
बमोशजम हनुेछ । 
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10५. बरबझुारथ गनुमपनेः कुनै पलन कममचारीिे आफूिे बझुाउनपुने नगदी,  शजन्सी वा 

कागजात तोवकएको म्यादलभत्र सम्बशन्धत कममचारीिाई बझुाई ठदनपुने छ र 
बझु्नपुनेिे पलन सोही म्यादलभत्र बझुी लिनपुने छ । 

 

10६. लनयम बनाउन े अलधकारः यस ऐनको उद्देश्य कायामन्वयन गनमको िालग धरान 
उपमहानगरपालिकािे आवश्यक लनयम तथा कायमववलधहरू बनाउन सक्नेछ । 

 

१०७= jfwfc8sfp km'sfpg]M o; P]gsf] sfof{Gjogjf6 pkdxfgu/kflnsfdf 

sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ;]jf ;'ljwfdf s'g} k|sf/sf] s6f}tL ul/g] 5}g .  of] 

P]g sfof{Gjogsf qmddf s'g} ;d:of cfPdf gu/ sfo{kflnsfåf/f lg0f{o 

ul/ jfwf c8sfp km'sfpg ;Sg]5 . 

 
१०८= ;+zf]wg ug{ ;lsg]M– of] P]gdf cfjZostf cg';f/ ;+zf]wg tyf yk36 ug]{ 

clwsf/ gu/;efdf lglxt x'g]5 . 

 

1०९. खारेजी र बचाउः (१) धरान उपमहानगरपालिकाको यस अशघका कममचारी 
सेवासुँग सम्बशन्धत ऐन खारेज गररएको छ । 

 

 (२) यस अशघका ऐन तथा सो अन्तगमत बनेका लनयमहरू बमोशजम गररएका काम 
कारबाहीहरू यसै ऐनबमोशजम भए गरेका मालनने छन। 
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