स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था, २०७४
नेपाल सरकार (म.प.) बाट स्वीकृत मममत: 2074/12/14

नेपालको सं ववधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गाउँपामलका तथा
नगरपामलकामा आवश्यक सेवा प्रवाहको लामग कममचारी समायोिन ऐन, २०७४ बमोजिम कममचारी
समायोिन नभएसम्मका लामग सं गठन तथा व्यवस्थापन सवे क्षण  समममतको प्रमतवेदनका आधारमा नेपाल

सरकार, मजन्िपररषदबाट स्वीकृत सं गठन सं रचना बमोजिम कममचारीको व्यवस्था गनम, सेवा प्रवाहको लामग
सरकारी सेवाका कममचारीलाई कामकाि गनम खटाउने र गाउँपामलका तथा नगरपामलकाको कायम
जिम्मेवारीमा परे का ववषयमा नेपाल सरकारका मनकायमा रहेको सम्पजि, दावयत्व समेत गाउँपामलका वा
नगरपामलकामा हस्तान्तरण  गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनम आवश्यक भएकाले,
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा कममचारी समायोिन ऐन, २०७४ बमोजिम नेपाल
सरकारले दे हायको व्यवस्था गरे को छ ।

१.

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (1) यस व्यवस्थाको नाम "स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था,

२०७४" रहेको छ ।
(2) यो व्यवस्था तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसं गले अको अथम नलागेमा यस व्यवस्थामा,(क)

"मन्िालय" भन्नाले नेपाल सरकारको सं घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्िालय
सम्झनु पछम ।

(ख) "सेवा सञ्चालन गने मनकाय" भन्नाले प्रचमलत कानून बमोजिम सेवा, समूह वा उपसमूह
सञ्चालन गने मन्िालय वा मनकाय सम्झनु पछम ।
(ग) "स्वीकृत दरबन्दी" भन्नाले नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको लामग स्वीकृत अन्तररम
सं गठन सं रचना तथा दरबन्दी सम्झनु पछम ।
(घ) “नगरपामलका” भन्नाले नगरपामलका, उपमहानगरपामलका र महानगरपामलकालाई सम्झनु
पछम ।
(ङ) "जिल्ला समन्वय अमधकारी" भन्नाले जिल्ला समन्वय समममतको जिल्ला समन्वय अमधकारी
सम्झनु पछम ।
(च) "प्रमुख प्रशासकीय अमधकृत" भन्नाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ बमोजिम
गाउँपामलका वा नगरपामलकाको प्रमुख प्रशासकीय अमधकृत सं झनु पछम ।
(छ) "सं ववधान" भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनु पछम ।
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(ि) "शाखा" भन्नाले गाउँपामलका, नगरपामलका वा जिल्ला समन्वय समममत अन्तमगतको
महाशाखा, शाखा, उपशाखा, इकाई, प्रशाखा, सेवा केन्र, उपकेन्र र यस्तै प्रकृमतको कायम
गने शाखा सम्झनु पछम ।
(झ) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपामलका, नगरपामलका वा जिल्ला समन्वय समममत सं झनु पछम ।

३.

शाखा तथा पदको कायमवववरण  र ममलान : (१) गाउँपामलका तथा नगरपामलकामा कायम गररएको
सं गठन सं रचना बमोजिम रहने शाखाको कायमवववरण  मन्िालयले उपलब्ध गराउनेछ ।सो को
आधारमा स्थानीय तहले शाखागत कायम वववरण  स्वीकृत गनुम पनेछ ।
(२) स्थानीय तहमा कायम रहेका शाखा यसै व्यवस्था बमोजिम ममलान हुनेछन् ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमका शाखामा कममचारी तोक्दा सं घबाट खवटएका मनिामती
कममचारीलाइ समान पदमा प्राथममकता ददइ तोक्नु पनेछ । यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा
कायमरत स्थायी कममचारी स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी भएमा कामको प्रकृमत हेरी इकाई/शाखा
थप गरी सोही बमोजिम कममचारी व्यवस्थापन गनुम पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको शाखागत कायम वववरण को आधारमा स्थानीय तहले प्रत्येक
पदको कायमवववरण  तयार गरी कममचारीलाइ उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

४.

कममचारीको वववरण  तयार गने: (१) गाउँपामलका तथा नगरपामलकाको स्वीकृत दरबन्दी
बमोजिमका कममचारी कायमरत भए नभएको वववरण  मन्िालयले ७ ददन मभि तयार गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वववरण  तयार गदाम दे हायका ववषय खुलाउनु पनेछः(क) यो व्यवस्था प्रारम्भ हुँदाका बखत कायमरत रहेका कममचारीको वववरण ,
(ख) स्थानीय तहमा हाल कायमरत ववमभन्न सेवा, श्रे ण ी तथा तहका कममचारीको सं ख्या र
वववरण  (स्थायी, अस्थायी वा करार स्पष्ट  खुल्ने वववरण ),
(ग)

स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम आवश्यक पने कममचारीको सेवा (प्राववमधक वा प्रशासन) र
श्रे ण ी वा तहको वववरण  ।

(घ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८५ को उपदफा (३) बमोजिम
जिल्ला समन्वय समममतमा बढी भई अन्यि खटाउनु पने कममचारीको वववरण  ।
(३) यो वववरण  तयार गनम मन्िालयले आवश्यकता अनुसार स्थानीय तह वा अन्य
मनकायबाट समेत वववरण  माग गनम सक्नेछ र त्यस्तो वववरण  उपलव्ध गराउनु त्यस्तो
मनकायको कतमव्य हुनेछ ।
५.

खटाउनु पने कममचारीको सं ख्या यवकन गने : (१) दफा ४ बमोजिम कममचारीको माग सवहतको
वववरण  प्राप्त भएपमछ मन्िालयले खटाउनु पने कममचारीको सं ख्या यवकन गनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम कममचारीको सं ख्या यवकन गदाम मन्िालयले

दे हाय

बमोजिमको वववरण  समेत तयार गनेछः(क)

स्थानीय तहको लामग आवश्यक पने ववमभन्न सेवा, श्रे ण ी तथा तहका कममचारीको सं ख्या,

(ख)

स्थानीय तहमा हाल कायमरत कममचारीबाट व्यवस्था गनम सवकने ववमभन्न सेवा, श्रे ण ी तथा
तहका कममचारीको सं ख्या,

(ग)

मन्िालयबाटै खटाउनु पने कममचारी तथा त्यस्ता कममचारीको सेवा, समूह तथा श्रे ण ी वा
तह,

(घ)

सेवा सञ्चालन गने मनकायबाट स्थानीय तहमा खटाउनु पने कममचारी तथा त्यस्ता
कममचारीको सेवा, समूह तथा श्रे ण ी वा तह,

(ङ)

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८५ को उपदफा (३) बमोजिम जिल्ला
समन्वय समममतमा बढी भई जिल्ला मभिका गाउँपामलका र नगरपामलकामा खटाउनु पने
कममचारीको वववरण  ।
(३) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जखएको भएतापमन कुनै गाउँपामलका वा

नगरपामलकाले आफूलाई आवश्यक पने कममचारीको माग नगरे को अवस्थामा पमन स्वीकृत सं गठन
सं रचना बमोजिम मन्िालयको अमभलेख तथा उपदफा (२) को वववरण को आधारमा त्यस्तो
गाउँपामलका तथा नगरपामलकाको लामग यस व्यवस्था बमोजिम खटाउनु पने कममचारीको सं ख्या
यवकन गरी कममचारी खटाईनेछ ।
६.

पदामधकार रहने: िुनसुकै सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा खटाईने कममचारीको कानून बमोजिम
समायोिन नभएसम्मका लामग हाल कायम रहेको सेवा समूहमा पदामधकार रहनेछ ।

७.

कममचारी खटाउने : (१) दफा ५ बमोजिम स्थानीय तहमा खटाउनु पने कममचारीको सेवा, समूह,
श्रे ण ी वा तहगत सं ख्या यवकन भएपमछ जिल्ला समन्वय अमधकारी र प्रमुख प्रशासकीय अमधकृतको
पदमा खटाउँदा कममचारीको वररष्ठतालाई समेत ध्यान ददई मन्िालयले खटाउनेछ ।
तर रािपिांवकत ववजशष्ट  श्रे ण ीको प्रमुख प्रशासकीय अमधकृतको पदमा नेपाल सरकारले
खटाउनेछ ।
(२) दफा (५) बमोजिम आवश्यक पने कममचारी खटाउनको लामग त्यस्ता कममचारीको
सेवा, समूह, श्रे ण ी वा तह तथा खटाउनु पने गाउँपामलका वा नगरपामलकाको वववरण  सवहत
मन्िालयले सेवा सञ्चालन गने मनकायलाई अनुरोध गनेछ ।
(३) मन्िालयबाट उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सेवा सञ्चालन गने
मनकायले अनुरोध भए बमोजिमका कममचारी अनुरोध प्राप्त भएको मममतले पन्र ददनमभि सम्बजन्धत
गाउँपामलका वा नगरपामलकामा खटाई सो को िानकारी मन्िालयलाई ददनु पनेछ ।
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(४) जिल्ला समन्वय समममतमा हाल कायमरत कममचारीलाई स्वीकृत दरबन्दी अनुरुप पद
ममलान गरी काममा खटाउनु पनेछ । यसरी खटाउँदा दरबन्दी भन्दा कममचारी बढी भएमा
त्यस्तो कममचारी आवश्यक भएको सोही जिल्लाको गाउँपामलका वा नगरपामलकाको ममल्दो
दरबन्दीमा खटाउनु पनेछ । साथै कममचारी खटाउँदा सदरमुकामबाट सबैभन्दा बढी दू रीमा
रहेका आफनो जिल्ला मभिका गाउँपामलका वा नगरपामलकामा खटाउनु पनेछ र यसको िानकारी
मन्िालयलाई ददनु पनेछ ।
तर जिल्ला समन्वय समममतमा कायमरत कममचारीलाई खटाउँदा हाल दरबन्दी रहेको
जिल्ला भन्दा बावहरका स्थानीय तहमा खटाउन सवकने छै न ् ।
(५) स्थानीय तहमा समायोिन भएका साववक स्थानीय सेवाका कममचारीलाई समायोिन
भएको गाउँपामलका वा नगरपामलकाको कायमक्षेि भन्दा बावहर सरुवा, काि वा अन्य कुनै
तररकाबाट अको मनकायमा काम गने गरी खटामईने छै न ।
तर यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको तीन मवहना मभि कुनै गाउँपामलका वा नगरपामलकामा
न्यूनतम दरवन्दी भन्दा बढी कममचारी भएमा एक पटकका लामग दुबै तहको सहममतमा जिल्ला
समन्वय समममतले सोही जिल्ला मभिको एक स्थानीय तहको कममचारीलाई अको स्थानीय तहमा
कामकाि गनम खटाउन सक्नेछ ।
(६) यस व्यवस्था बमोजिम गाउँपामलका र नगरपामलकामा सरकारी सेवाबाट खवटएका
कममचारीलाई दफा १७ को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक यस व्यवस्थाको प्रमतकूल हुने गरी
कुनै पमन सं घीय मनकाय, प्रादे जशक मनकाय, जिल्ला समन्वय समममत वा अन्यि कािमा राख्न वा
खटाउन सवकने छै न ।
(७) यस दफामा अन्यि िुनसुकै कुरा ले जखएको भएतापमन सेवा समूह सं चालन गने
मन्िालय वा सम्बजन्धत मनकायले यस व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहमा कममचारी नखटाएमा
सम्बजन्धत मनकायसँग समन्वय गरी मन्िालयले खटाउन सक्नेछ ।
(८) यस व्यवस्था बमोजिमका प्रमुख प्रशासवकय अमधकृत ररक्त भएमा सो भन्दा मुनीको
पदमा कायमरत मनिामती सेवा तफमको वररष्ठ कममचारीलाई मन्िालयले प्रमुख प्रशासकीय
अमधकृतको रुपमा तोक्न सक्नेछ ।
(९)

स्वीकृत दरबन्दीमा उल्ले जखत प्राववमधक कममचारी मध्ये इजन्िमनयर, सब

इजन्िमनयर, अमसष्ट ेन्ट सब इजन्िमनयर, प्राववमधक सहायक वा अममनको व्यवस्था गदाम कायमबोझको
आधारमा दुई वा सो भन्दा बवढ वडाहरुको समूह (क्लष्ट र) बनाइ कायमक्षेि तोकी पायक पने वडा
कायामलयमा रहने गरी खटाउनु पनेछ ।
(१०) गाउँपामलका वा नगरपामलकाको प्राववमधक कायमको कायमबोझको आधारमा केन्र
वा एउटा वडाको प्राववमधक कममचारीलाई अको वडा कायामलयको प्राववमधक काम समेतको
जिम्मेबारी ददन वा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका कममचारी पररपूमतम नभएसम्मको लामग ममल्दो
शाखाको जिम्मेबारी ददन बाधा पने छै न ।
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(११) यस व्यवस्थामा अन्यि िुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापमन नेपाल जशक्षा सेवाका
कममचारीलाई

स्वीकृत

दरवन्दी

बमोजिमको

सं गठन

सं रचना

अनुसार

गाउँपामलका

तथा

नगरपामलकाको जशक्षा शाखामा खटाईनेछ र सो शाखामा कममचारी पूमतम भई बाँकी रहेमा
मन्िालयले जिल्ला समन्वय अमधकारी वा प्रमुख प्रशासकीय अमधकृतमा खटाउन सक्नेछ ।
8.

वडा कायामलय र वडा सजचवः (१) गाउँपामलका तथा नगरपामलकाको प्रत्येक वडा समममतले वडा
कायामलय सं चालनमा ल्याउनु पनेछ ।
(२) यस व्यवस्था बमोजिम सरकारी सेवाबाट खवटएका वा स्थानीय तहमा कायमरत
कममचारीलाई गाउँ कायमपामलका वा नगर कायमपामलकाले वडाको दरबन्दीमा कामकाि गनम
खटाउनु पनेछ । वडा कायामलयको लामग आवश्यक कममचारी खटाए पमछ माि गाउँ
कायमपामलका वा नगर कायमपामलकाको दरबन्दीमा खटाउनु पनेछ ।
(३)

वडा

कायामलयको

प्रशासमनक

कामका

लामग

कममचारी

खटाउँदा

एकिना

कममचारीलाई एक भन्दा बढी वडा कायामलयको जिम्मेबारी ददईने छै न ।
(४) महानगरपामलकाको वडा कायामलयको लामग कम्तीमा नेपाल प्रशासन सेवाको
रािपिांवकत तृतीय श्रे ण ी वा अन्य सेवाको प्रशासन तफमको सातौ वा आठौ तहको अमधकृतलाई
वडा कायामलयको सजचवको रुपमा खटामईनेछ ।
(५) उपमहानगरपामलकाको वडा कायामलयको लामग नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य
प्रशासन समूहको कम्तीमा रािपिअनंवकत प्रथम श्रे ण ी वा अन्य सेवाको प्रशासन तफमको सातौं,
छै ठौं वा पाँचौं तहको कममचारीलाई वडा कायामलयको सजचवको रुपमा खटामईनेछ ।
(६) उपदफा ४ र ५ मा उल्लेख भए दे खी बाहेकका गाउँपामलका र नगरपामलकाको
वडा कायामलयमा कममचारी खटाउँदा स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका कममचारीलाई खटाईनेछ ।
तर स्वीकृत दरबन्दी बमोजिमका कममचारी खवटई नआएसम्मको लामग उपलब्ध बररष्ठ
कममचारी मध्येबाट वडा कायामलयको सजचवको रुपमा काम गनम खटाउन सवकनेछ ।
(७) वडा सजचवको पदमा मनिामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य सेवाका स्थायी
कममचारी बाहेक अन्यलाई खटाउन वा तोक्न पाइने छै न ् ।
स्पष्ट ीकरण  : यस दफाको प्रयोिनको लामग "अन्य सेवा" भन्नाले मनिामती सेवा बाहेकको अन्य
सरकारी सेवा, स्थानीय तहमा खवटई िाने सरकारी सं गदठत सं स्थामा कायमरत
कममचारी सम्बद्ध सेवा वा साववक स्थानीय मनकायबाट समायोिन भई स्थानीय तहमा
रहेको सेवा सम्झनु पछम ।
९. आमथमक प्रशासन तथा लेखाका कममचारीको व्यवस्थापन : (१) स्थानीय तहमा कामकाि गनम स्वीकृत
दरबन्दीमा लेखा समूहकोकममचारीको व्यवस्थापन दे हाय बमोजिम हुनेछ
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:-

(क)

रा.प. ववजशष्ठ श्रे ण ी र रा.प. प्रथम श्रे ण ीको प्रमुख प्रशासकीय अमधकृत रहने
उपमहानगरपामलका/महानगरपामलकामा रा.प. दितीय श्रे ण ी वा अमधकृतस्तर
नवौ र दशौं तहको लेखा तफमको कममचारी खटाउने,

(ख)

रा.प. दितीय श्रे ण ीको प्रमुख प्रशासकीय अमधकृत रहने गाउँपामलका तथा
नगरपामलकामा रा.प. तृतीय श्रे ण ी वा अमधकृतस्तर सातौं/आठौं तहको लेखा
तफमको कममचारी खटाउने,

(ग)

रा.प.तृतीय

श्रे ण ीको

प्रमुख

प्रशासकीय

अमधकृत

रहने

गाउँपामलकामा

अमधकृतस्तर छै ठौं वा रािपि अनंवकत प्रथम श्रे ण ीको लेखापाल वा सो
सरहको पाँचौं तहको लेखा तफमको कममचारी खटाउने,
(२) महालेखा मनयन्िक कायामलयले यो व्यवस्था प्रारम्भ भएको मममतले पन्र ददनमभि
गाउँपामलका र नगरपामलकामा कामकाि गनम मनिामती सेवाका ले खा समूहका कममचारी खटाउनु
पनेछ ।
(३) जिल्ला समन्वय समममतमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी भएका ले खा तफमका
कममचारीको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८५ को उपदफा (३)
बमोजिम जिल्लामभिका सदरमुकाम भन्दा बावहरका ले खा तफमका कममचारी नभएका गाउँपामलका
वा नगरपामलकामा कामकाि गनम जिल्ला समन्वय समममतले खटाउनेछ र सो को िानकारी
महाले खा मनयन्िकको कायामलयलाई ददनुपनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम ले खा तफमको कममचारी खवटइ नगएमा वा कुनै कारण बस
पन्र ददन भन्दा बढी उक्त कममचारी कायामलयमा नरहेमा गाउँपामलका वा नगरपामलकामा
साववकका स्थानीय मनकायका लेखा तफमका स्थायी कममचारी वा यस व्यवस्था बमोजिम सरकारी
सं गदठत सं स्थाका लेखा तफमका कममचारीलाई जिम्मेवारी ददई बैंक खाता सं चालनको व्यवस्था
ममलाउन सवकनेछ ।
(५) स्थानीय तहको खचम एकल कोष खाता प्रण ालीमा आधाररत हुनेछ र स्थानीय तहको
केन्रबाट माि भुक्तानी कायम सं चालन हुनछ
े ।
१०

ववषय क्षेिगत कायम व्यवस्थापन: (१) नेपाल सरकारका ववमभन्न ववषयगत सेवा समूहमा कायमरत
कममचारी समायोिन नहुन्िेलसम्म गाउँपामलका वा नगरपामलकामा खवटँदा तत् तत् स्थानीय
स्तरका ववषय क्षेिगत सेवा केन्र, वफल्ड स्तरका कायामलय र इकाई वा सो अन्तगमत रही
कामकाि गने गरी स्थानीय तहले तोक्नु पनेछ ।
(२) स्थानीय तहका हालका ववषयगत कायामलय तथा सेवा केन्र वा वफल्ड स्तरका
कायामलयहरु हाल िुन स्थानमा रहेका छन् सोही स्थानबाट नै सेवा सं चालन गररनेछ ।
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(३) ववषय क्षेिगत कायमहरुको समन्वय गाउँपामलका तथा नगरपामलकाको तत् तत्
शाखाबाट हुनछ
र सोको प्रशासमनक मनयन्िण  र िनशक्ती व्यवस्थापन प्रमुख प्रशासकीय
े
अमधकृतबाट हुनेछ ।
तर कुनै स्थानीय तहमा रहेका सेवा केन्र वा वफल्ड स्तरका कायामलयको प्राववमधक
सुपरीवेक्षण , अनुगमन र समन्वयको लामग स्थानीय तहको केन्र रहेको स्थानमा अवजस्थत सेवा
केन्रको प्रमुखलाई जिम्मेवारी ददइ आवश्यक व्यवस्था ममलाउन सवकनेछ ।
११.

पद अनुसारको जिम्मेवारी ददनु पनेः (१) यस व्यवस्था बमोजिम मनिामती सेवा वा सरकारी
सेवाबाट स्थानीय तहमा खवटएका कममचारीलाई स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दी र कायमवववरण 
बमोजिम जिम्मेबारी ददनु पनेछ ।
(२) शाखा प्रमुखको पदमा बाहेक अन्य पदमा खवटएका कममचारीलाई मनिको अनुभव
तथा ववज्ञता बमोजिम स्वीकृत दरबन्दी तथा कायमवववरण  सवहत काममा खटाउनु पनेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम खवटएका कममचारीलाई सम्बजन्धत स्थानीय तहले मनिको पदले
गने कायमवववरण  सवहत कामकािमा लगाउनु पनेछ ।
(४) स्थानीय तहमा सं चालनमा रहेको आयोिना, पररयोिना वा कायमक्रमको प्रमुख पदमा
स्थायी कममचारीलाइ खटाउनु पनेछ ।

१२.

सजचवालय तथा सजचव सम्बन्धी व्यवस्था : -१) गाउँपामलका वा नगरपामलकाको सभा वा
कायमपामलकाले गठन गने समममत वा उपसमममतमा गाँउपामलका वा नगरपामलकाको सम्बजन्धत
शाखाले सजचवालयको रुपमा कायम सम्पादन गनुप
म नेछ ।
(२) आन्तररक ले खा परीक्षण  शाखाले लेखा समममतको सजचवालयको रुपमा र सो
शाखाको प्रमुखले लेखा समममतको सजचवको रुपमा काम गनेछ ।
(३) न्यावयक समममतको सजचवालयको रुपमा कानूनी माममला शाखाले कायम गनेछ ।

१३.

स्थानीय तहमा खवटएका कममचारीको तलब सुववधाको भुक्तानी :- (१) यस व्यवस्था बमोजिम
स्वीकृत दरबन्दीमा खवटइएको कममचारीको तलब सुववधा त्यसरी खटाउने मनकायले खटाइएको
स्थानीय तह माफमत उपलब्ध गराउनेछ ।
(२) कुनै कारण बश उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तह माफमत तलब सुववधा उपलब्ध
गराउन नसवकने अवस्था भएमा कममचारी खटाउने मनकायले त्यस्तो कममचारीले उपलब्ध गराएको
बैंक खातामा िम्मा गररददने व्यवस्था ममलाउनु पनेछ ।
(३) यस व्यवस्था बमोजिम काम काि गनम खवटएका कममचारीले कायामलयमा कामकाि
गरे को अवधीको दै मनक भिा पाउने छै न ।
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१४.

करारमा कममचारी राख्न सक्ने : (१) यस व्यवस्था बमोजिम दरबन्दी सं रचनामा नपरे का स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (८) तथा दफा ९४ को उपदफा (७)
बमोजिमको सेवा मलँदा स्थानीय तहले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पाररश्रममक बमोजिम
वावषमक कायमक्रमको उपयुक्त शीषमकमा बिेट व्यवस्था गरी सेवा करारमा मलन सक्नेछ ।
(२) यस व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारबाट ईजन्िमनयर, सव-ईजन्िमनयर, अमसष्ट न्ट
सव-ईजन्िमनयर, जचवकत्सक, हेल्थ अमसष्ट ेन्ट, अममन, सवे क्षक, कृवष प्राववमधक, कृवष प्राववमधक
सहायक, पशु जचवकत्सक, पशु प्राववमधक सहायक, सूचना प्रववमध अमधकृत, िस्ता अन्य प्राववमधक
कममचारी कममचारी समायोिन ऐन, २०७४ मा तोवकएको अवमधसम्म खवटई नआएमा वा एक
मवहना भन्दा बढी अवमधको ववदा स्वीकृत गराई बसेको अवस्थामा मन्िालयको सहममत मलई
गाउँ/नगर कायमपामलकाबाट मनण मय गरी करारमा राजखने पदको लामग लोक सेवा आयोगले तोके
बमोजिमको योग्यता भएको व्यजक्तलाई उपयुक्त शीषमकबाट पाररश्रममक व्यवस्था गरी अवमध तोकी
सेवा करारमा राख्न सवकनेछ । यसरी सेवा करारमा मलँदा पुरै समय वा आंजशक समय माि
काम गने गरी समय तोकी सोही बमोजिमको सुववधा ददने गरी सेवा करारमा काममा लगाउन
बाधा पने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सेवा करारमा राजखएको पदमा नेपाल सरकारको कुनै
मनकायबाट कममचारी कामकाि गनम खवटइ आएमा त्यसरी कममचारी खवटई आएको ददन दे जख
सेवा करारमा रहेको व्यजक्तको सेवा स्वतः समाप्त हुनेछ ।
(४) स्थानीय तहले उपदफा (३) बमोजिम सेवा करारमा िनशजक्त व्यवस्थापन गदाम
तत्सम्बन्धी स्वीकृत कायमववमध अनु प गनुप
म ने छ । त्यस्तो कायमववमधको नमूना नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराउने छ ।

१५.

प्राववमधक इन्टनम वा स्वयंसेवक पररचालन गनम सक्ने : स्थानीय तहले प्राववमधक कममचारी अपयामप्त
भएको अवस्थामा अवमध र कायम शतम तोकी सम्बजन्धत ववश्वववद्यालयसँग समन्वय गरी इन्टनम तथा
स्वयंसेवक पररचालन गनम सक्ने छन् । यसरी इन्टनम तथा स्वयं सेवकको अवमध तोक्दा एक
व्यजक्तका लामग एक वषममा तीन मवहना भन्दा बवढ तोवकने छै न ् ।

१६.

स्थानीय तहमा खवटएका कममचारीको सेवा अवमध : (१) स्थानीय तहमा खवटएका कममचारीलाई
मनिामती सेवा ऐन, २०४९ मा व्यवस्था भएको स वाको न्यूनतम अवमध व्यमतत नभई अन्यि
खटाईने छै न ।
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जखएको भएतापमन दे हायका अवस्थामा त्यस्तो
कममचारीलाई अन्यि खटाउन सवकनेछः(क)

कुनै स्थानमा कायमरत कममचारी अशक्त भई सो स्थानमा मनिको उपचार हुन
नसक्ने कुरा नेपाल सरकारिारा तोवकएको मेमडकल वोडमले मसफाररश गरे मा,
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१७.

(ख)

ववभागीय कारवाही गनुम परे मा,

(ग)

मनिलाई कायमरत कायामलयमा राजख राख्न उपयुक्त नभएमा ।

िग्गा प्रशासन सम्बन्धी अमभलेख तथा कममचारी व्यवस्था : (१) िग्गा प्रशासनको काम स्थानीय
तहमा हस्तान्तरण  गदाम स्थानीय तहले िग्गा प्रशासन सम्बन्धी पूवामधार तयार गरे पमछ भूमम
प्रशासन हेने सम्बजन्धत मन्िालयले िग्गा सम्बन्धी केन्रीय अमभलेख राखी भू-सूचना प्रण ाली
बमोजिम कायम सम्पादन हुने गरी सम्पमत, दावयत्व, जिम्मेवारी, िनशजक्त र श्रोत साधन क्रमशः
हस्तान्तरण  गनुम पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमेजिम मालपोत र नापी लगायत भूमम सम्बन्धी स्थानीय तहमा
हस्तान्तरण  हुने कायमको हकमा आवश्यकता अनुसारका कममचारी सेवा सञ्चालन गने मनकायले
खटाउनेछ ।

१८=

सम्पजि, दावयत्व तथा बिेट स्थानान्तरण M (१) सं घीय सं रचनामा जिल्लास्तरमा रहने सं घीय सरकारका
कायामलयह

बाहेकका जिल्लाजस्थत दे हायका कायामलय, ववकास समममत तथा मनकायको नेपालको

सं ववधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको कायमजिम्मेवारीमा परे का
कायमह

स्थानीय तहमा हस्तान्तरण  भए अनुसार सो ऐनको दफा १०४ बमोजिम त्यस्ता कायामलय,

मनकाय, ववकास समममत तथा अन्य मनकायको सम्पजि, दावयत्व, अमभलेख, कागिात तथा बिेट
सम्बजन्धत गाउँपामलका वा नगरपामलकामा स्थानान्तरण  गररसक्नु पनेछ M—
(क)

जिल्ला प्राववमधक कायामलय,

(ख)_

कृवष ववकास कायामलय,

(ग)

पशु सेवा कायामलय,

(घ)

घरे ल ु तथा साना उद्योग कायामलय,

(ङ)

नगर ववकास समममत, खेलकुद ववकास समममत िस्ता ववकास समममतह ,

(च)

भू-सं रक्षण  कायामलय,

(छ)

जशक्षा कायामलय,

(ि)

तथ्याङ्क कायामलय,

(झ)

पयमटन कायामलय,

(ञ)

मवहला तथा बालबामलका कायामलय,

(ट)

प्रमतष्ठान र आयोिना, पररयोिना,

(ठ)

यस्तै प्रकृमतका जिल्लाजस्थत कायामलय र सो मातहतका अन्य कायामलय
वा मनकायह
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(२) यस दफा बमोजिम दावयत्व, सम्पजि र कायमक्रम स्थानान्तरण  गदाम अचल सम्पजिको हकमा
िुन गाउँपामलका वा नगरपामलकामा त्यस्तो अचल सम्पजि रहेको छ सोही गाउँपामलका वा
नगरपामलकालाई अमभलेख सवहत स्थानान्तरण  गनुम पनेछ ।
(३) ववषयगत मन्िालय वा सरकारी मनकायबाट सं चालन भइ आएका कृवष तथा पशु सेवा
केन्र र उपकेन्र, प्राथममक स्वास्थ्य केन्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आयुवेद औषधालय,
जशक्षाका स्रोत केन्र, सामुदावयक पुस्तकालय, सामुदावयक भवन, सरकारी वृद्धाश्रम, खेलकूद सम्वद्ध
कायामलय, ववमभन्न योिना वा कायमक्रमबाट सम्पन्न खानेपानी, मसचाईं, मवहला तथा बालबामलका, वन तथा
भू-सं रक्षण , घरे ल ु तथा साना उद्योगको स्थानीयस्तरका कायामलयह , भवन तथा सहरी ववकास, नगर
ववकास समममत, सडक, श्रम, पयमटन, वाजण ज्य, सहकारी, युवा िस्ता स्थानीय स्तरका कायामलयको चल
अचल सम्पजि, बिेट कायमक्रम तथा कममचारीह

ववषयगत मन्िालयह ले सम्बजन्धत गाउँपामलका वा

नगरपामलकामा हस्तान्तरण  वा स्थानान्तरण  गनुम पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम स्थानान्तररत मनकायका कममचारीह ले हाल िुन िुन स्थानमा
रही सेवा प्रवाह गरररहेका छन् सोही स्थानको स्थानीय तह अन्तरगत रही सेवा प्रवाह गनुम
पनेछ। यसरी कामकाि गनम खटाईएका कममचारीहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण  हुँदा मनिको
तलव सुववधा स्थानीय तहमा पठाउनु पनेछ । स्थानीय तहमा तलव सुववधा पठाउन तत्काल बिेट
प्रण ाली अनुकूल नहुने भएमा कोष तथा लेखा मनयन्िक कायामलय माफमत कममचारीको बैंक
खातामा नै िम्मा हुने व्यवस्था सम्वजन्धत ववषयगत कायामलयले ममलाउनु पनेछ।
(५) जिल्ला समन्वय समममतमा रहेका चल अचल सम्पजि मध्ये जिल्ला समन्वय
समममतलाई आवश्यक नभएका वा व्यवस्थापन गनम उच्च लागत लाग्ने प्रकृमतका सम्पजि जिल्ला
समन्वय समममतले जिल्लामभिका गाउँपामलका वा नगरपामलकालाई हस्तान्तरण  गनुम पनेछ। यसरी
हस्तान्तरण 

गदाम

चल

सम्पजिका

हकमा

पयामप्त

स्रोत

साधन

नभएका

गाउँपामलका

र

नगरपामलकालाई प्राथममकता ददनु पनेछ ।
(६) सडक, शहरी ववकास तथा भवन मनमामण , सहकारी, मसं चाई, खानेपानी तथा सरसफाई,
िलउत्पन्न प्रकोप न्यूमनकरण , भूममगत मसं चाई आदद िस्ता मडमभिन वा सो सरहको कायामलयको
रुपमा रहेका मनकायको सं ववधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय
तहको कायमजिम्मेवारीमा परे का कायमह

स्थानीय तहमा स्थानान्तरण  भए अनुसार तत् तत् मनकायको

सम्पजि, दावयत्व, बिेट, अमभले ख, कागिात तथा कायमक्रम सोही ऐनको दफा १०४ बमोजिमको
अवमधमभि गाउँपामलका वा नगरपामलकामा स्थानान्तरण गररसक्नु पनेछ ।
(७) स्थानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम जिल्लाजस्थत
कायामलय वा मनकाय र जिल्ला समन्वय समममतको सम्पजि, दावयत्व बिेट तथा कायमक्रम स्थानीय
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तहमा स्थानान्तरण गदाम अपनाउनु पने प्रवक्रया र समय समेत मसफाररस गनम दे हायको एक
उपसमममत रहनेछ:
(क) जिल्ला समन्वय समममतको प्रमुख

सं योिक

(ख) सम्पजि स्थानान्तरण गनुम पने ववषयगत कायामलयको प्रमुख

सदस्य

(ग) कोष तथा ले खा मनयन्िक कायामलयको प्रमुख

सदस्य

(घ) अमधकृत प्रमतमनमध, जिल्ला प्रशासन कायामलय

सदस्य

(ङ) जिल्ला समन्वय अमधकारी

सदस्य-सजचव

(८) यस व्यवस्थामा अन्यि िुनसुकै कुरा ले जखएको भएतापमन उपदफा ७ बमोजिमको
उप समममतले स्थानीय सरकार सं चालन ऐनको दफा १०४ को अवमध मभि उक्त दफामा
उल्लेख भए बमोजिम चल सम्पिीहरु सवारी साधन, हेमभ इक्वीपमेन्ट, कम््युटर, वप्रन्टर लगायतका
मेमसनरी औिार, फमनमचर, िस्तापाता, तारिाली, खानेपानी पाइप आदद उपलब्ध स्रोत साधनको
सन्तुमलत र न्यायोजचत ववतरण  हुने गरी स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गनेछ र अचल सम्पिीहरु
भवन, िग्गा िमीन, स्थायी सं रचना तथा यस्तै प्रकृमतका सम्पजिको हस्तान्तरण  सम्बन्धमा
मन्िालय समक्ष मसफाररस गनेछ ।
(९) उपदफा (७) बमोजिमको समममतले आफ्नो कायमववमध आफैं व्यवजस्थत गनेछ।

२०.

संगदठत संस्थाका कममचारी स्थानीय तहमा खटाउने: स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४
ँ सम्बजन्धत काम गने प्रचमलत कानून
बमोजिम स्थानीय तहको अमधकारक्षेिमा परे का ववषयसग
बमोजिम स्थापना भएका र नेपाल सरकारको स्रोतबाट सं चामलत सं गदठत सं स्थामा कायमरत स्थायी
कममचारीलाई मनिको साववकको काम हस्तान्तरण  हुने स्थानीय तहमा स्वीकृत सं गठन सं रचना
अनुसार ममल्दोिुल्दो जिम्मेवारीमा काम गने गरी २०७५ बैशाख मसान्त मभि सम्बजन्धत
मन्िालयले खटाउनेछ र सो को िानकारी मन्िालयलाइ ददनु पनेछ ।

२0.

जिल्ला समन्वय समममत र अन्य कायामलयको भूममकाः (१) जिल्ला स्तरमा कममचारी सम्बन्धी
व्यवस्थामा सहजिकरण , समन्वय गनम तथा सं गठन सं रचना अनुसार कायम भई रहेको वा नरहेको,
कममचारी खवटएको स्थानमा रही कामकाि गरे को वा नगरे को, हाजिर गराएको वा नगराएको
ववषयमा अनुगमन गरी प्रमतवेदन सवहत सो सम्बन्धमा मन्िालयलाई मामसक रुपमा सुझाव ददने
कायम जिल्ला समन्वय समममतले गनेछ ।
(२) यस व्यवस्था बमोजिमको कायम सम्पादन गने मसलमसलामा सम्पजि, दावयत्व तथा
बिेटको स्थानान्तरण , ववमभन्न वववरण  सम्बन्धी प्रमतवेदन, योिना तथा कायमक्रमको सं चालन,
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स्थानीय तहको मनण मय कायामन्वयन, कममचारीको व्यवस्थापन लगायतका ववषयमा आवश्यक
सहयोग, समन्वय वा सहजिकरण  गनुम सम्बजन्धत सबैको कतमव्य हुनछ
े ।
२१.

अनुगमन प्रमतवेदन र समन्वय: (१) यस व्यवस्थामा भए गरे का कायमको प्रगमत वववरण  नेपाल
सरकारका सम्बजन्धत मन्िालय वा मनकायले प्रधानमन्िी तथा मजन्िपररषद्को कायामलयमा प्रत्येक
मवहनाको ५ गतेमभि उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(२) यस व्यवस्थाको कायामन्वयनको अनुगमन, सहजिकरण  गने तथा कायामन्वयनको
क्रममा दे जखएका समस्या समाधान गनम समेतको लामग दे हाय बमोजिम केन्रीय अनुगमन तथा
सहजिकरण  समममत रहनेछ :(क) नेपाल सरकारको मुख्य सजचव

- सं योिक

(ख) नेपाल सरकारका सम्बजन्धत मन्िालयका सजचव

- सदस्य

(ग) नेपाल सरकारको अथम मन्िालयको सजचव

- सदस्य

(घ) नेपाल सरकारको सं घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन
मन्िालयको (सामान्य प्रशासन हेने) सजचव

- सदस्य सजचव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समममतको बैठक तथा अनुगमन सम्बन्धी कायमववमध सो
समममत आफैले मनधामरण  गरे बमोजिम हुनेछ । साथै सं योिकले आवश्यकतानुसार ववषय ववज्ञलाई
बैठकमा आमन्िण  गनम सक्नेछ ।
(३) यो व्यवस्था कायामन्वयनको लामग समममतले कुनै मन्िालय वा मनकायको प्रमुखलाई
आवश्यक मनदे शन ददन सक्नेछ ।
२२.

खारे िी र बचाऊ : (१) स्थानीय तहमा प्रशासमनक सं गठन तथा कममचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी
आदे श, २०७४ खारे ि गररएको छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदे श बमोजिम भए गरे को कामकारबाही यसै व्यवस्था
बमोजिम भए गरे को मामननेछ

।
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