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नेपालको संिवधानल ेअिंगकार गरेको सशुासन वधन गन, कमचारीह को  उिचत  यव थापन  गरी  समयानकुुल  

सेवा  वाह गन   र   थानीय   तहको   काम   कारवाहीलाई   सरल,   सहज   र पारदश   तवरबाट  गणु तरीय  तथा  

सेवामखूी  बनाउद ै िवगत लामो  समयदेिख  सािवक  थानीय  िनकायको  सेवामा  समिपत  भै कमचारी  समायोजन  

ऐन,  २०७५  बमोिजम  समायोजन  भएका सािवक   थानीय िनकाय (गािवस,   नगरपािलका   र   िजिवस) तफका  

थायी  कमचारीह को अवकाशपिछ पाउने उपदान रकमलाई   यवि थत   गन   वा छनीय   भएकोले,   शासक य 

कायिविध िनयिमत गन ऐन २०७४ को दफा ४ ले िदएको अिधकार योग गरी अ नपणू गाउँपािलका गाउँ 

कायपािलकाले यो कायिविध बनाई जारी गरेको छ । 

प र छेद १ 

ारि भक 

१. संि  नाम र ार भ :– 

(१) यस  कायिविधको  नाम  “कमचारी  अवकाश  (उपदान)  सेवा संचालन कायिविध, २०७८” रहकेो छ । 

(२) यो कायिविध कमचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोिजम समायोजन भएका त कालीन थानीय वाय  शासन ऐन, 

२०५५ को दफा २४८ र २५५ तथा थानीय वाय  शासन  िनयमावली,  २०५६  िनयम  २१३  अनसुार  पदपिूत 

ग रएका   सािवक  थानीय   िनकायका  िनयम  २६४  चौथो संशोधन, िनयम २६५, २६६, २६७ र २६८ 

बमोिजमका कमचारीह मा मा  लाग ूहनेछ । 

(३)   यो कायिविध तु त लाग ूहनेछ । 

२. प रभाषा र या याः– 

िवषय वा संगले अक  अथ नलागमेा यस कायिविधमाः– 

(क) “ऐन” भ नाले थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ र कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ स झन ुपछ । 

(ख) “कायिविध” भ नाले कमचारी अवकाश (उपदान) सेवा संचालन कायिविध, २०७८ स झन ुपछ । 

(ग) “उपदान” भ नाले त कालीन थानीय वाय  शासन ऐन, २०५५  को  दफा  २४८  र  २५५  तथा  थानीय  

वाय  शासन िनयमावली, २०५६ िनयम २१३ अनसुार पदपूित ग रएका  कमचारीह ले  िनयम  २६८  बमोिजम  

ा   गन उपदानलाई स झन ुपछ । 
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(घ)  “कमचारी  क याण  कोष”  भ नाले  अ नपणू गाउँ कायपािलका कायालयले थापना गरेको कोष ” लाई 

स झन ुपछ । 

(ङ)   “उपचार खच”  भ नाले  कमचारी  समायोजन  ऐन  २०७५ अनसुार   त कालीन   थानीय   िनकायका   

कमचारीह लाई उपल ध गराइने उपचार खचलाई स झन ुपछ । 

(च)  “कायपािलका”   भ नाले अ नपणू गाउँपािलकाको  गाउँ कायपािलकालाई स झन ुपदछ । 

(छ)  “कायालय”   भ नाले अ नपणू गाउँपािलका गाउँ कायपािलकाको कायालय स झन ु पदछ र सो श दले 

गाउँपािलकाको  संगठन  संरचनामा  रहकेो महाशाखा/शाखा/उपशाखाका लािग गठन ग रएको शासिनक एकाई वा 

वडा कायालय समेतलाई जनाउँछ । 

(ज)  “ थानीय  िनकाय”  भ नाले  सािवक  गाउँ  िवकास  सिमित, नगरपािलका र िज ला िवकास सिमितलाई 

स झन ुपदछ । 

(झ) “ मखु शासक य अिधकृत” भ नाले थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोिजम िनयु  

गाउँपािलकाको मखु शासक य अिधकृतलाई स झन ुपदछ । 

(ञ)  “ थानीय   कमचारी”   भ नाले   सािवक   िज ला   िवकास सिमित, गाउँ िवकास सिमित र नगरपािलकामा 

थायी िनयिु  भई "कमचारी समायोजन ऐन २०७५" बमोिजम अ नपणु गाउँपािलका गाउँ कायपािलकाको 

कायालयमा  समायोजन  भएका  कमचारीलाई  स झन ु पदछ । 

प र छेद २ 

थायी पदमा कायरत कमचारीह ले पाउने अवकाश सुिवधा स ब धी यव था 

३.उपदानः पाँच वष वा सो भ दा बढी सेवा गरेको थानीय कमचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा वीकृत गराइ 

पदबाट अलग भएमा वा भिव यमा थानीय तहको सेवाको िनिम   अयो य  नठह रने  गरी  पदबाट  हटाइएमा  वा  

अवकाश िदइएमा दहेायको दरले उपदान पाउने छ । 

(क)  पाँच  वषदिेख  दश  वषस म  सेवा  गरेका  थानीय  तहको थायी  कमचारील े आफूले काम गरेको 

येक वषको िनिम   खाई  पाई  आएको  आधा  मिहनाको  तलव  बराबरको रकम, 
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(ख) दश वषदिेख प  वषस म सेवा गरेका थानीय तहको थायी कमचारील ेआफूले काम गरेको येक वषको 

िनिम   खाई  पाई  आएको  एक  मिहनाको  तलव  बराबरको रकम, 

(ग) प  वषदिेख बीस वषस म सेवा गरेका थानीय तहको थायी कमचारील ेआफूले काम गरेको येक वषको 

िनिम   खाई  पाई  आएको  डेढ  मिहनाको  तलव  बराबरको रकम, 

(घ) बीस वषदिेख प चीस वषस म सेवा गरेका थानीय तहको थायी कमचारील ेआफूले काम गरेको येक 

वषको िनिम   खाई  पाई  आएको  दईु  मिहनाको  तलव  बराबरको रकम, 

(ङ) प चीस वषभ दा बढी सेवा गरेका थानीय तहको थायी कमचारीले   आफूल े  काम   गरेको   येक   वषको   

िनिम  खाईपाई आएको अढाई मिहनाको तलव बराबरको रकम । 

४.योगदानमा  आधा रत  उपदानः  थानीय  सरकार  सचंालन  ऐन, २०७४,  को  दफा  ९१  को  उपदफा  २  मा  

जनुसुकै  कुरा  उ लेख भएता  पिन  िनवृ भरण  कोष  ऐन,  २०७५  को  दफा  १०  बमोिजमको कमचारीको योगदान 

स ब धी रकम सो ऐन लाग ूभएपिछ थानीय तहमा  िनयु   भएका  थायी  कमचारीह लाई  मा   लाग ु  भएको 

मािनने छ । 

५.कमचारी क याण कोषः कमचारी   क याण   कोषमा   कमचारी समायोजन  ऐन  २०७५  बमोिजम  त कालीन  

थानीय  िनकाय  तफका कमचारीह लाई   उपदान,   औषिध   उपचार,   िवदा   बापतको   रकम भु ानी  गन ुपदछ 

। थानीय  तहल े येक वष  आ नो कायालयलाई आव यक पन कि तमा एक मिहना बराबरको रकम ज मा गन ु

पदछ । 

६. औषिध उपचार खचः थानीय   तहमा   समायोजन   भएका कमचारीले  सेवा  अविध भरमा  अिधकृत तरको  

कमचारी  भएमा  बा  मिहना बराबरको र सहायक तरको . कमचारी भए अठार मिहना बराबरको  खाइपाई  आएको  

तलव  रकमस म  उपचार  खच  वापत पाउने छ । 

७. वीमा  स ब धी  यव थाः  थानीय  तहले  थानीय  तहका  कमचारी र सो तहबाट समान रकम यहोन गरी 

वीमा स ब धी आव यक यव था गराउनु पनछ । 

८. िवदाको   रकम   भु ानी :   थानीय   तहका   कमचारीह लाई चिलत  ऐन  काननू  अनसुार  कमचारीको  

संिचत  िवदा  वापतको रकम भु ानी ग रने छ । 
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९.  थायी  कमचारीह को  अवकाश  हदँा  वा  रािजनामा  िदई  सेवाबाट िनवृ  हदँा पाउने उपचार खच, िबरामी 

िबदा, घर िबदा लगायतका  सुिवधा  संघीय  र  ादिेशक  कानुनह लाई  आधार  मानी गणना ग रनेछ । 

१०. बाधा अडकाउ फुकाउनेः– 

(१) यो कायिविध काया वयन गन ममा कुनै बाधा अडकाउ परेमा गाउँ कायपािलकाले आदशे प  जारी गरी बाधा 

अडकाउ फुकाउन स नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदशे थानीय राजप मा कािशत ग रने छ । 

११.   खारेजी र बचाउः– 

(१)   यो   कायिविध   सािवक   थानीय   िनकाय   (िजिवस,   गािवस, नगरपािलका) बाट थायी  िनयिु  भई    

अ नपणू गाउँपािलकामा समायोजन भएका कमचारीह मा मा  लाग ूहनेछ । 

(२) कायिविध नेपालको संिवधान, संघीय कानून, दशे काननू र अ य  चिलत  कानूनसगँ  बािझएमा  बािझएको  

हदस म  वतः िन कृय हनेछ । 

(३)   संघीय   ऐन,   कानुन   बनेको   हकमा   सोही   ऐन   काननुको अिधनमा रही सोही ऐन काननु अनसुार 

नबािझएको हदस म प रमाजन गन सिकने छ । 

       कायपािलकामा ताव िमित: २०७९।०२।३० 

       कायपािलकाबाट पा रत िमित : २०७९।०२।३० 


