
लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं.-१ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेपालको संविधानको धारा २२२ िमोविम गवित गाउँ सभाले धारा २२६ को उपधारा १ र स्थानीय 

सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १०२ उपदफा ३ को अवधनमा वलख ु गाउँपावलकाको करारमा 

प्राविवधक कममचारी व्यिस्थापन कायमविवध, २०७५लाई प्रथम पटक संशोधन गनम बनेको वनयमािली, 

२०७७ वलख ुगाउँपावलकाले सिमसाधारणको िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ । 

लिखु गाउँपालिकाको करारमा प्रालिलिक कममचारी व्यिस्थापन कायमलिलि, २०७५िाई प्रथम 

पटक सुंशोिन गनम बनेको कायमलिलि, २०७७ 

प्रस्ताि पेश गनम प्रमखुबाट स्िीकृत वमवतिः २०७७/०९/१६ 

१. लिषयिस्तुको सुंलिप्त व्यहोरााः गाउँ कायमपावलका तथा मातहतका कायामलय र संस्था अन्तगमत 

प्राविवधक कममचारीहरुको ररक्त दरबन्दीमा पदपवूतम गनम भएको विद्यमान व्यिस्थालाई वछटो, छररतो र 

थप प्रभािकारर बनाउन र यस सम्बन्धमा िारी भएका संघीय, प्रदशे तथा स्थानीय काननूहरु सँग पवन 

सामञ्िस्यता कायम गनम करारमा प्राविवधक कममचारी व्यिस्थापन कायमविवध, २०७५ मा संशोधन 

आिश्यक रहकेो छ । यो संशोधन कायमपावलकाबाट पाररत भएमा स्थानीय सरकारलाई कुनै प्रकारको 

थप आवथमक भार पने छैन । 

२. प्राप्त परामशम तथा अन्य सान्दलभमक कुरााः यो ऐन संशोधन गनम प्रदशे काननूहरु तथा विद्यमान 

स्थानीय कानूनहरुलाई आधार मावनएको छ । गाउँ कायमपावलका तथा मातहतका कायामलय र संस्था 

अन्तगमत ररक्त रहकेा प्राविवधक कममचारीहरुको करार प्रकृयाद्वारा पदपवूतम गदाम एकरुपता तथा गणुस्तर 

खण्डिः- ४                                       संखयािः- ६                            वमवतिः- २०७७ / ०९ /१६ 

 

 

स्थानीय राजपत्र  



खण्डिः- ४                                      संखयािः- ६                            वमवतिः- २०७७ / ०९ /१६ 

2 

 

कायम गनम यस संशोधन आिश्यक रहेको र उक्त कुरा अन्य कुनै कानूनसँग बाविएको नदवेखएको राय 

पवन प्राप्त भएको छ । 

३. प्रस्ताि पेश गनामका कारणाः गाउँ कायमपावलका तथा मातहतका कायामलय र संस्था अन्तगमत 

प्राविवधक कममचारीहरुको ररक्त दरबन्दीमा पदपवूतम गनम भएको विद्यमान व्यिस्थालाई वछटो, छररतो र 

थप प्रभािकारर बनाउन र यस सम्बन्धमा िारी भएका संघीय, प्रदशे तथा स्थानीय कानूनहरुसँग यस 

ऐनको सामञ्िस्यता स्थावपत गनम यो संशोधन प्रस्ताि पेश गररएको हो ।  

४. लनणमय हुनु पने व्यहोरााः करारमा प्राविवधक कममचारी व्यिस्थापन कायमविवध, २०७५ मा 

संशोधनका लावग पेश गररएका वनयमहरु दहेाय बमोविम छन-्  

विद्यमान व्यिस्था संशोवधत व्यिस्था संशोधनको 

कारण 

लनयम ४(३) 

उपदफा (२) बमोविम पनम आएका 

आिेदनहरु देहायको आधारमा दफा ५ 

को सवमवतले मलू्याङ्कन गरी सुवचकृत 

गनुमपनेछ : 

क. शैविक योग्यता िापत -६० 

(सािी) अंक, (विवशष्ट श्रेणी िापत 

६०, प्रथम श्रेणी िापत ५५, वितीय 

श्रेणी िापत ५०, ततृीय श्रेणी िापत 

४५, (विभिुन विश्वविद्यालयको अंक 

गणनाका आधारमा) । 

ख. कायम अनभुि िापत -१० (दश) 

अंक (प्रवत िर्म २ अंकको दरले, 

प्रमावणत वििरण संलग्न भएको 

हुनपुने) । 

ग. स्थानीय बावसन्दालाई देहाय 

बमोविम -१० (दश) अंक  

१. सम्बवन्धत गाउँपावलकाको बावसन्दा 

भएमा -१० अंक 

लनयम ४(३) परीिण लिलिाः 

(१) उपवनयम २ बमोविम पनम आएका 

आिेदनकतामहरुको छनौट वनयम 

बमोविम गवित सवमवतले दहेायका सबै 

िा आिश्यकता अनसुारको परीिण 

विवध प्रयोग गरर गनम सक्नेछिः- 

(क) प्रारवम्भक योग्यता क्रम 

सचूी 

(ख) वलवखत पररिा 

(ग) प्रयोगात्मक पररिा 

(घ) अन्तरिाताम 

(२) संघ तथा प्रदशे सरकारबाट सशतम 

कायमक्रमका लावग कममचारी वनयकु्त गनुम 

परेमा र सो सम्बन्धमा तत ् तत ्

सरकारबाट मागमदशमन पवन प्राप्त भएमा 

सोही बमोविम गररनेछ ।  

 

करारमा 

प्राविवधक 

कममचारीहरुको 

ररक्त दरबन्दी 

पदपवूतम गनम 

भएको विद्यमान 

व्यिस्थालाई 

वछटो, छररतो र 

थप प्रभािकारर 

बनाउन र यस 

सम्बन्धमा िारी 

भएका संघीय, 

प्रदशे तथा 

स्थानीय 

काननूहरुसँग 

यस ऐनको 

सामञ्िस्यता 

स्थावपत गनम 
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२. सम्बवन्धत विल्लाको बावसन्दा 

भएमा -५ अंक  

घ.अन्तिाताममा अवधकतम २० अंक । 

यस अनसुारअकं प्रदानगदामन्यनुतम ८ 

(आि) र अवधकतम १४ (चौध) को 

सीमावभि रही प्रदानगनुमपनेछ ।  

लनयम ४(५) 

केही व्यिस्था नभएको । 

 

लनयम ४(५) प्रारलभभक योग्यता क्रम 

सूचीाः 

(१) प्रारवम्भक योग्यता क्रम सूची दहेायको 

मलू्याङ्कन बमोविम प्रकाशन 

गररनेछिः- 

(क) मावथल्लो तहको शैविक 

योग्यता बापतिः २ अंक 

(ख) कायम अनुभि बापतिः ३ 

अंक (प्रवत िर्म ०.५ अंकका दरले) 

(ग) समािेशी समहू (मवहला, 

आवदिासी िनिाती, दवलत, 

अपाङ्ग) बापतिः २ अंक 

(घ) स्थानीय बावसन्दा भए बापतिः ८ 

अंक (वलख ुगाउँपावलकाको भए ८ 

अंक र वलख ु गाउँपावलका बावहर 

ओखलढुङ्गा विल्लाको भए ४ 

अंक) 

(२) उप वनयम ५(१) बमोविम कुनै पवन 

अंक प्राप्त गनम नसकेका उम्मेदिारलाई 

पवन अनतुीणम मावनने छैन।   

 

लनयम ४(६) 

केही व्यिस्था नभएको । 

 

लनयम ४(६)  लिलखत पररिााः 

वलवखत पररिा व्यिस्थापन देहाय 

बमोविम हुनेछिः- 

(क) वलवखत परीिाको 

पाि्यक्रम लोक सेिा आयोगले 
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वनधामरण गरे बमोविम हुनेछ । 

(ख) प्रारवम्भक योग्यता क्रम 

सचूीमा समािेश भएका 

उम्मेदिारले माि वलवखत 

पररिामा भाग वलन पाउनेछन।् 

(ग) वलवखत पररिा सम्बन्धी अन्य 

व्यिस्था पररिाको स्िच्छता तथा 

प्रवतस्पधाममा संकुचन नहुने गरर 

वनयम ५ बमोविमको सवमवतले 

वनधामरण गरे बमोविम हुनेछ । 

लनयम ४(७) 

केही व्यिस्था नभएको । 

 

लनयम ४(७) प्रयोगात्मक परीिा तथा 

अन्तिामतामाः 

वनयम ५ बवमविमको सवमवतले वलवखत 

परीिामा उत्तीणम भएका मध्ये प्रारवम्भक 

योग्यता क्रम र वलवखत परीिाको एकमषु्ट 

योग्यता क्रमको आधारमा कम्तीमा माग 

पद संखयाको १५०% उम्मेदिारको 

प्रयोगात्मक परीिा तथा अन्तिामताम वलनेछ 

। 

 

लनयम ४(८) 

केही व्यिस्था नभएको । 

लनयम ४(८) अलन्तम योग्यता क्रम 

सूचीाः 

वनयम ४ (५, ६, ७) बमोविम वलईएका 

परीिाहरुमा प्राप्त अंकहरुलाई िम्मा शत 

प्रवतशतमा देहाय बमोविम भार वदई सबै 

भन्दा बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदिार 

वसफाररस हुने गरर अवन्तम योग्यता क्रम 

सचूी प्रकाशन गररनेछिः- 

(क) प्रारवम्भक योग्यता क्रमिः 

बढीमा १५% 

(ख) वलवखत परीिािः कम्तीमा 

७५% 
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(ग) प्रयोगात्मक तथा अन्तिामतामिः 

बढीमा १०% 

लनयम ५ अन्तिामताम र सूलचकरण 

सलमलताः  

माग पद संखयाका आधारमा 

कायमविवधको दफा (४) को उपदफा 

(३) बमोविम उच्चतम अंक प्राप्त 

गरेका उम्मेदिारलाई प्रारवम्भक छनौट 

गनम र अन्तिामताम समेत वलई 

सवूचकरणको वसफाररस गनम दहेायको 

अन्तरिाताम तथा सवूचकरण सवमवत 

रहनेछिः 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत -

 संयोिक 

(ख) अध्यि िा प्रमखुले तोकेको 

विर्य विज्ञको रुपमा सरकारी सेिाको 

अवधकृत स्तरको कममचारी  - 

 सदस्य 

(ग) गाउँपावलकाको विर्यगत 

शाखा प्रमखु - सदस्य 

लनयम ५ कममचारी छनौट सलमलताः 

(१) वनयम ४ बमोविमको परीिा 

सञ्चालन, व्यिस्थापन तथा 

वसफाररसका लावग दहेाय बमोविमको 

कममचारी छनौट सवमवत गिन 

गररनेछिः- 

(क) प्रमखु प्रशासकीय आवधकृत- 

संयोिक 

(ख) कायमपावलकाले तोकेका दईुिना 

अवधकृत कममचारी – सदस्य  

(२) उप वनयम १ बमोविम बनेको 

सवमवतले आिश्यकता अनसुार विर्य 

विज्ञलाई आमन्िण गनम सक्नेछ । 

कममचारी छनौट 

सवमवत छररतो 

बनाउन । 

लनयम ९ करार समाप्तीाः  

(१) यस कायमविवध बमोविम करार 

गररएको पद िा दरबन्दीमा नेपालको 

संविधान बमोविम कममचारी समायोिन 

भई खवटई आएमा त्यस्तो व्यवक्तको 

करार स्ितिः अन्त्य हुनेछ । 

 

लनयम ९ करार समाप्तीाः  

(१) यस कायमविवध बमोविम करार 

गररएको पद िा दरबन्दीमा नेपालको 

संविधान बमोविम कममचारी समायोिन 

भई खवटई आएमा िा स्थायी पदपवूतम 

भएमा त्यस्तो व्यवक्तको करार स्ितिः अन्त्य 

हुनेछ । 

 

करार समाप्तीको 

प्रािधान थप 

स्पष्ट बनाउन । 

लनयम १० लिलििाः  

यस कायमविवध कायामन्ियन क्रममा थप 

व्यिस्था गनुम परेमा यस कायमविवध तथा 

लनयम १० लिलििाः 

(१) वनयम ४ बमोविमको परीिामा उत्तीणम 

भई अवन्तम योग्यता क्रममा माग पद 

करारमा वनयकु्त 

कममचारीहरुका 

लावग विदा 
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प्रचवलत कानूनसँग नबाविने गरी 

गाउँपावलकाले आिश्यक वनणमय गनम 

सक्नेछ ।  

 

संखया भन्दा तल रहेको कारणले 

वसफाररस हुन नसकेका उम्मेदिारहरु 

स्ितिः िैकवल्पक सचूीमा रहने छन ् र 

कुनै कारणले वसफाररस भएको वमवतले 

१ िर्म वभि कुनै पद ररक्त हुन गएमा 

सोही पदका लावग िैकवल्पक सचूीमा 

रहकेा उम्मेदिार मध्ये योग्यता क्रमको 

आधारमा करार वनयुवक्तको लावग 

वसफाररस गनम सवकनेछ । 

(२) विदािः करारमा वनयुक्त भएका 

कममचारीहरुका लावग विदा सम्बन्धमा 

दहेाय बमोविम हुनेछिः 

(क) करारमा वनयकु्त भएका 

कममचारीहरुले विम्मेिारी अको 

िर्ममा नसने गरर अथिा संवचत 

नहुने गरर प्रवत मवहना रुिु हाविर 

भई कामकाि गरे बापत १ वदनको 

दरले घर विदा, आधा वदनको दरले 

भैपरी तथा पिम विदा, सेिा अिधी 

भरर बढीमा २ पटक १५ वदनको 

दरले वकररया विदा र मवहला 

कममचारीहरुले माि सेिा अिवध 

भररमा बढीमा २ पटक ६० वदनका 

दरले  प्रसुवत विदा पाउने छन ्। 

(ख) विदा अिधी भरको परूा 

तलब सम्बवन्धत कममचारीलाई 

प्रदान गररने छ । 

(ग) करार अिवध समाप्त हुदँाको बखत 

संवचत रहकेो कुनै पवन विदा बापत 

कुनै पवन प्रकारले भकु्तानी गररने 

छैन । 

तथा चाडपिम र 

पोशाक खचम 

सम्बन्धी समय 

सापेि व्यिस्था 

गनम । 
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(३) लगातार ६ मवहना सम्म करार 

वनरन्तरता भई अटुट रुपमा सेिा गरेका 

कममचारीहरुलाई सालबसाली रुपमा १ 

मवहनाको तलब बराबरको रकम 

चाडपिम खचम र रु १०,०००।०० 

पोशाक भत्ता उपलब्ध गराईनेछ ।  

लनयम ११ 

केही व्यिस्था नभएको । 

लनयम ११ बािा अडकाउ फुकाउनेाः 

यस कायमविवधको कायामन्व्यनको क्रममा 

कुनै बाधा पनम गए कायमपावलकाले 

आिश्यक वनणमय गरर बाधा अडकाउ 

फुकाउन सक्नेछ । 

कायामन्व्यनमा 

सहिता ल्याउन 

। 

लनयम १२ 

केही व्यिस्था नभएको । 

लनयम १२ बचाउाः 

यस अवघ कममचारी छनौट तथा वसफाररस 

सम्बन्धी भए गरेका कामहरु यसै बमोविम 

भएको मावननेछ । 

थप पनम सक्ने 

काननूी 

िवटलता 

वनिारण गनम । 

 

आज्ञािे 

अभय कुमार गपु्ता 

प्रमखु प्रशासकीय अवधकृत 
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