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स्थानीय स्वास््य संस्था कर्मचारी ववननयर्: २०७५ 
बराहक्षेत्र नगरपालिका स्थानीय स्वास््य ससं्थामा सलमतििे थप सेवा ववस्िार िथा गणुस्िर अलिबधृि 
गननको िाधग आन्िररक श्रोिबाट ब्यबस्थापन हुने गरर आवश्यक प्राववधिक िथा प्रशासतनक पदमाकरारमा 
राखिने कमनचारीहरुको ब्यबस्थापन गनन “स्थानीय स्वास््य ससं्था कमनचारी ववतनयम: २०७५” बनाउन 
बान्छतनय िएकाि ेयो ववतनयम ियार पाररएको छ I 
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१. सकं्षिप्त नार् र प्रारम्भ 

क) यस ववतनयमको नाम “स्थानीय स्वास््य ससं्था कर्मचारी ववननयर्: २०७५” रहेको छI 
ि) यस ववतनयम बराहक्षते्र नगरपालिकामा रहेका स्थानीय स्वास््य ससं्था िर िाग ुहुनेछ I 
ग) यो ववतनयम िरुुन्ि प्रारम्ि हुनेछ I 

 

२. पररभाषा: बबषय र प्रसगंिे अको अथन निागेमा यस ववतनयममा:- 
(क) “स्थानीय स्वास््य ससं्था” िन्नािे नेपाि सरकारबाट स्थानीय सरकार मािहि रहने ितन 
िोकी आएको (प्राथलमक स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, सामदुातयक स्वास््य ईकाई, शहरी 
स्वास््य केन्र िागायि) र स्थानीय सरकारको कायनजिम्मेवाररमा पछी थप हुन आउने स्वास््य 
ससं्थाहरु, समेििाई सम्झन ुपछन I 
(ि) “सलमति” िन्नाि े‘स्थानीय स्वास््य ससं्था ब्यबस्थापन सलमति गठन आदेश: २०७५’ अनरुुप 
गठन िएको सलमति सम्झन ुपछन I 
(ग) “नगरपालिका” िन्नािे बराहक्षेत्र नगरपालिका सम्झन ुपछन I 
(घ) "स्थानीय सरकार" िन्नािे बराहक्षेत्र नगरकायनपालिका सम्झन ुपछन I 
(ङ) "प्रदेश सरकार" िन्नाि ेप्रदेश न ं१ को प्रदेश सरकार सम्झन ुपछन I 
(च) "नेपाि सरकार" िन्नािे "सघंीय नेपाि सरकार" िन्ने सम्झन ुपदनछ I 
(छ) “ववतनयम” िन्नािे “स्थानीय स्वास््य ससं्था कमनचारी ववतनयम: २०७५” सम्झन ुपछन I 
(ि) “अध्यक्ष” िन्नािे सलमतिको अध्यक्ष सम्झन ुपदनछ I 
(झ) “कायानिय प्रमिु” िन्नाि ेसम्बजन्िि स्वास््य ससं्थाको कायानिय प्रमिुिाई सम्झन ुपदनछI 
(ञ) “कमनचारी” िन्नाि“ेस्थानीय स्वास््य ससं्था कमनचारी ववतनयम: २०७५” अनरुुप तनयकु्ि 
िएका सलमतिका कमनचारीहरु सम्झन ुपछन I 
 

 

३. दरबन्दी सम्बन्न्ि व्यवस्था  

सलमतििे स्वास््य ससं्थामा थप सेवा ववस्िार िथा गणुस्िर अलिबधृि गननको िाधग ‘सगंठन िथा 
व्यवस्थापन सवेक्षण’ गरर स्थानीय सरकारिे स्वीकृि गरे पश्चाि स्वास््य ससं्थाको िाधग आवश्यक 
‘प्राववधिक िथा प्रशासतनक पद’ सिृना गरी आवश्यक िनशजक्ि करारमा लिन सक्नेछ I िर सगंठन िथा 
व्यवस्थापन सवेक्षणबाट स्वीकृि दरबन्दी िन्दा बढी िनशजक्ि राख्न पाईने छैन I 
 

४. कायम वववरण  

कमनचारीको कायनवववरण ददने जिम्मेवारी कायानिय प्रमिुको हुनेछ I कायानिय प्रमिुिे िोकेको कायन 
वववरण बमोजिमको कायन सम्पादन गनुन प्रत्येक कमनचारीको किनव्य हुनेछ I 
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५. कर्मचाररको अभभलेख  

प्रत्येक कमनचारीको अलििेि कायानियमा सरुक्षक्षि राख्नुपनेछ I 
 

६. ननयनु्तत प्रकृया  

कमनचारी तनयजुक्ि गनुनपवून व्यावस्थापन सलमतििे “कमनचारीको छनौट सलमति” गठन                                                                                                            
गनुनपनेछ I सो सलमतििे आवश्यकिानसुार लिखिि, मौखिक, प्रयोगात्मक वा अन्य पररक्षा प्रणािी अपनाई 
िुिा प्रतिस्पिान मार्न िछनौट गररमिु सलमतिमातनयजुक्िका िाधग लसर्ाररसगनुन पनेछ I उक्ि नतििा मिु 
सलमतििे अनमुोदन गनुन पने छ Iउक्ि नतििा िीन मदहना सम्मका िाधग मान्य हुनेछ I बकैजपपकहरु 
िएमा िीन मदहना सम्ममा सोदह योग्यिा क्रमानसुार तनयजुक्िका िाधग लसर्ाररस गनन सककनेछ I यस 
“कमनचारी छनौटसलमति” मा देहाय बमोजिमको तिन िना सदस्यहरु रहनेछन: 
    १.सयंोिक: सलमतिको अध्यक्षवा तनिि ेिोकेको व्यजक्ि 

    २.सदस्य: सम्बजन्िि बबषय ववज्ञ 

    ३.सदस्य: कायानिय प्रमिु 

 

७. न्यनुतर् योग्यता  

कमनचारीको योग्यिा पदको प्रकृति अनसुार प्रचलिि तनयमानसुार हुनेछ I 

८. ननयनु्तत पत्र ददने र रद्ि गने  

कमनचारीिाई तनयजुक्ि पत्र ददने जिम्मेवारी कायानिय प्रमिुको हुनेछ Iकुन ैपतन कमनचारीको तनयजुक्ि रद्ि 
गने अधिकार व्यवस्थापन सलमतिमा तनदहिरहनेछ I 
 

९. कायमसम्पादन सम्झौता र सर्यावधि  

कुन ैपतन कमनचारी तनयजुक्ि गनुनपवुन तनि कमनचारी र कायानिय प्रमिु बबच कायनसम्पादनसम्झौिा हुनेछ 
Iसो नववकरण प्रत्येक छ मदहनामा गनुन पनेछ I करारमा तनयजुक्ि हुने कमानचारीिे करार समय थप गनन 
चाहेमा तनवेदन ददन ुपनेछ र सलमतििे आवश्यक िागेमा थप गनन सक्नेछ Iिर तनजश्चि समयावधिका 
तनयजुक्ि िएमा सो समयसम्म नववकरण गनुनपने छैन I 
 

१०. काज, ताभलर्, अध्यन भ्रर्णकालाधग र्नोनय 

कुन ै कमनचारी िालिम, अध्यनभ्रमणकािाधग छनौट गने अधिकार कायानिय प्रमिुमा रहनेछ Iकायानिय 
प्रमिुिे िालिम, अध्यन भ्रमणकािाधग सम्बजन्िि कमनचारी छनौट गदान तनष्पक्ष ढङ्गिे गनुनपनेछ, 
भ्रमणकािाधग यसरर िदटएको कमनचारीिे सलमतििे तनणनय गरे अनरुुप ित्ता पाउनेछ I 
११. कायामलय सर्य र सर्य पालना  

कमनचारीको कायानिय समय सलमतििे तनिानरण गरे बमोजिम हुनेछI यस्िो समय पािना गनुन प्रत्येक 
कमनचारीको किनब्य हुनेछ I समय पािना नगने कमनचारीिाई कायानिय प्रमिुिे आवश्यक तनदेशन मार्न ि 
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सचेि गराउन सक्नेछन ् Iकायानिय समय िन्दा १५ लमनेट िन्दा दढिोआएमा र १५ लमनेटतछटो िादा 
आिा ददनको बबदा लिन ुपने छ I 
 

१२. सजाय सम्बन्न्ि व्यवस्था  

अ) सार्ान्य सजाय  

–––नलसयि ददने, 

–––गयि गरर ििब कट्टी गने I 

 सार्ान्य सजाय हुने अवस्थाहरु : 

–––कायानियको समय पािना नगरेमा, 

–––बबना िानकारी अनपुजस्थि िएमा, 

–––तनििाई िोककएको जिम्मेवारी परुा नगरेमा, 

–––बबुनझारथ नगरेमाI 

 

 (आ)बबशषे सजाय  

 –––तनजश्चि समयका िाधग तनिम्बन, 
–––सेवाबाट तनस्कासन 

 

 ववशषे सजायाहुने अवस्थाहरु 

        –––कायानियमा डियटुी समयमा मादकप्रदाथन सेवनगरी उपजस्थि िएमा, 

––नतैिक पिन देखिने रै्िदारी अलियोगमा अदािािद्वारा कसरुदार ठ्हररएमा, 
–––गम्िीर प्रकृतिको िष्टाचार िन्य कायन गरेको प्रमाखणि िएमा I 
 

१३. बबभागहरुको गठन  

कायानियमा आवश्यकिानसुार ववलिन्न वविागहरु गठन गररनेछन Iआफ्ना समस्याहरु बबिागानसुार 
छिर्िगरर समािानका उपायसदहि स्टार् बठैकमा छिर्ि गरर समािान गने र आवश्यकिानसुार 
कायानिय प्रमिुद्वारा सलमतिको बठैकमा प्रस्ििु गररनेछ I 
१४. परुस्कार 

कायानिय प्रमिुिे आवश्यक र उपयकु्ि ठानेमा तनिको लसर्ाररसमा सलमतििे हरेक वषन १ िना परुुष र १ 
िना मदहिा कमनचारीिाई उत्कृट कमनचारीको रुपमा परुजस्क्रि गनन सक्नेछ I 
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१५. सम्पनत वववरण 

प्रत्येक कमनचारीिे नेपाि सरकारको तनयमानसुारको सम्पति वववरण तनयमानसुार समयमा पेश गनुनपनेछ I 
 

१६. बबदा सम्बन्न्ि व्यवस्था 
ववदा अधिकार निई सहुलियि मात्र हुनेछ I कमनचारीिे पाउने बबदा करार सम्झौिा अनरुुप हुनेछ I अन्य 
उपिेि नगररएको िए एक वषनमा एक मदहना (३०ददन) ववदा माग गनन पाइनेछ I ककररया बस्न ुपनेिाई र 
सतु्केरीिाई नेपािसरकारको तनयमानसुार बबदा ददइनेछ I यी ववदा अपगु िएमा कारण िुिाई सलमतिमा 
तनवेदन ददएमा सलमतििाई उधचि िागेमा सलमतििे बेििबी बबदा स्वीकृि गनन सक्नेछ I अतिररक्ि सेवा 
गरेवापि पाइने सट्टा ववदा कायानिय प्रमिुिे कायानिय सचंािनमा समस्या नपने गरर स्वीकृि गनन 
सक्नेछन I   

 

१७. ववदा र्ाग गने ववधि 

कमनचारीिे बबदा लिनपुने कारण िुिाई अतनवायन रुपमा कायानिय प्रमिुबाट स्वीकृि गराउनपुनेछ I यस्िो 
ववदाको अलििेि कायानियमा सरुक्षक्षि राख्नुपनेछ I 
 

१८. पदपनूत मको सचुना प्रकाशन  

कुन ैपदमा कमनचारी तनयजुक्िका िाधग दरिास्ि आव्हान गररएको पदपतूि नको सचुना कायानियको सचुना 
पाटीमा टास गनुनपनेछIयस्िो सचुना आवश्यकिानसुार स्थानीय िथा राजष्िय सचंार माध्यममा समेि 
प्रकाशन वा प्रसारण गनुनपनेछ I 
 

१९. सेवा सबुबिा 
 

(अ)तलबभत्ता:कमनचारीको ििबमान सलमतििे तनयजुक्ि प्रकक्रयाका बेिा कायनक्षमिा र कायनिार अनसुार 
तनिानरण गरे बमोजिम हुनेछ I प्रचलिि बिार मपूयिाई आिार मातन त्यस्िो ििबमान सलमतििे प्रत्येक 
वषन वा समयानसुार पनुाराविोकन गनन सक्नछे I सलमतिको स्रोििे िान्नसक्ने गरर कायनक्षमिा र 
कायनिार अनसुार ििबित्ता तनिानरण गनन सक्नछेI 
(आ)अन्य सवुविाहरु: कमनचारीिाई चािबाि िचन, पोशाक ित्ता, आवास सवुविा, यािायाि, इन्िन, भ्रमण 
ित्ता वा अन्य सवुविाहरु सलमतििे तनणनय गरर कायनक्षमिा र कायनिार अनरुुपउपिब्ि गराउन सक्नेछ 
Iसलमतििे बबशषे जिम्मेवारी बहन गरे वापिको रकम तनणनय गरर उपिब्ि गराउन सक्नेछ Iसलमतिि े
कमनचारीहरुको िाधग कमनचारीबचि कोष तनमानण गरी िाग ुगनन सक्नेछ I 
 

२०. बरबझुारथ गनुमपने 

कायानियको एक शािाबाट अको शािामा स्थानान्िरण हुदा कमनचारीिे तनयमनसुार बबुनझारथ गनुनपनेछ I 
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२१. वपरर्ाकाम गनुासो सनुवाइको व्यवस्था 
प्रत्येक कमनचारीिाई गनुासो सनुवुाईको माग गने अधिकार हुनेछ I कुन ैपतन बहानामा तनयलमि स्वास््य 
सेवा बन्द गनन पाईने छैन I 
 

२२. स्टाफ भर्दटङ्ग 

कजम्िमा पतन मदहनाको एक पटक तनयलमि बठैक बसी समस्याहरु समािानका उपायहरु,पदीय किनव्य र 
अधिकार,आन्िररक जिम्मेवारीको बािर्ाि िगायिमा छिर्ि गनुनपनेछ I 
 

२३. रान्जनार्ा 
कमनचारीिे कजम्िमा पतन एक मदहना अतघ राजिनामा ददएमा तनििे काम गरेसम्म लमतिको सब ैसेवा 
सवुविाहरु सदहि बबदाइ गररनेछ िने बबना िानकारी छािमेा सलमिीिे िकु्िानी ददन बाकी रकम िकु्िानी 
ददन बाध्य हुने छैन I अन्य, सम्झौिा पत्रानसुार हुनेछ I 
 

२४. यो कायामबबधि लागहुुन ुपवुम सभर्नतद्वारा ननयनु्तत भई कायमरत कर्मचारीलाई सभर्नतको बठैकको 
ननणमयबाट सर्ायोजन गनम सककनेछ I 
 

२५. र्ाधथ जेसकैु लेखीएतापनी सभर्नतद्वारा प्रदान गररने इन्सेन्टीभहरु कायम सम्पादन गरेका जुनसकैु 
कर्मचारीलाई पनन ननयर्ानसुार प्रदान गररनेछ I ननयनु्तत जुनसकैु तह र ननकायबाट भएतापनन बेभसक 
तलबभत्ता ननयनु्तत ददने ननकायसगंको सम्झौता पत्र अनरुुप हुने गरर अन्य सब ैकुराहरुर्ा कर्मचारीहरुलाई 
सर्ान व्यवहार गररनेछ Iकुन ैककभसर्को ववभेद गररनेछैन I सबलैे पदीय न्जम्रे्वारी परुा गनुमपनेछ I 
 

२६. कर्मचारी सम्बन्न्ि अन्य व्यवस्था सभर्नतको ननणमयानसुार हुनेछ I 
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