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/}gfb]jL 5x/f ufpFkflnsf 

ufpF कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

5x/f, kfNkf 
 

 

/}gfb]jL 5x/f ufpFपालिकामा कार्यरत साविकका स्थानीर् तहका कमयचारी व्र्िस्थापन ;DaGwL ऐन, २०७८ 

 

प्रस्तािनााः साविकको स्थानीर् लनकार्मा सेिा प्रिेश गरी हािसम्म स्थानीर् तहमा कार्यरत कमयचारीहरुको समार्ोजन, 
तह लमिान र िढुिा  जस्ता िलृत विकासका विषर्मा देखिएको अस्पस्टता, जवटिता र असमानता हटाई स्थानीर् 
तहमा कार्यरत कमयचारीहरुको व्र्िस्थापनिाई समान, न्र्ार्ोखचत र एsLकृत गरी कमयचारीहरुको मनोिि उच्च 
गराउन कानूनी व्र्िस्था गनय िान्छनीर् भएकोिे  समार्ोजन ऐन,२०७५ को दफा २३ मा भएको व्र्िस्था िमोखजम 
स्थानीर् सरकार संचािन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (१) बमोखजम /}gfb]jL 5x/f ufpFkflnsfsf] ufpFसभािे 
र्ो ऐन िनाई िाग" गरेकोछ । 

 

1. संखिप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१) र्स ऐनको नामाः  /}gfb]jL 5x/f ufpFपालिकामा कार्यरत साविकका स्थानीर् तहका कमयचारी व्र्िस्थापन 
सम्िन्धी ऐन,२०७८ हनुछे । 

(२) र्ो ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलत देखि िाग ुहनुछे । 

 

2. पररभाषााः विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स ऐनमा 
(क) "कमयचारी" भन्नािे साविकको स्थानीर् लनकार् (खजल्िा विकास सलमलत, नगरपालिका र गाउँ विकास 

सलमलत) मा स्थार्ी लनर्कु्त भई र्ो ऐन जारी हुँदाको िितसम्म /}gfb]jL 5x/f ufpFपालिकामा कार्यरत 
रहेका स्थार्ी कमयचारी सम्झन ुपदयछ । 

(ि) "समार्ोजन ऐन" भन्नािे संघीर् सरकारबाट कमयचारी समार्ोजनका िालग जारी भएको कमयचारी 
समार्ोजन ऐन, २०७५ िाई सम्झन ुपदयछ । 

(ग) " ufpF सभा" भन्नािे /}gfb]jL 5x/f ufpFपालिकाको ufpFसभा सम्झन ुपदयछ । 

(घ) "कार्यपालिका "भन्नािे /}gfb]jL 5x/f ufpFपालिकाको ufpF कार्यपालिकाnfO{{ सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत "भन्नािे /}gfb]jL 5x/f ufpFपालिकाको प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतिाई 
सम्झन ुपदयछ । 

(च) "स्थानीर् तह" भन्नािे /}gfb]jL 5x/f ufpFपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) "न्र्"नतम शैखिक र्ोग्र्ता" भन्नािे प्रचलित काननु बमोखजम हाि कार्यरत पदमा सेिा प्रिेश गदाय 
आिश्र्क पने न्र्"नतम शैखिक र्ोग्र्तािाई सम्झन ुपछय । 

(ज) "कमयचारी व्र्िस्थापन" भन्नािे साविक स्थानीर् लनकार्बाट स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को 
दफा 85-#_ बमोखजम o; /}gfb]jL 5x/f ufpFपालिकामा स्िताः समार्ोजन भै तह लमिान नभएका 
स्थार्ी कमयचारीहरुिाई दफा ४ बमोखजम हनुे तह िृवि/स्तर िृवि/ग्रडे थप समेतिाई सम्झन ुपदयछ । 
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3. संगठन संरचना तथा कमयचारी दरिन्दीाः 
१. र्स ऐन बमोखजम हनु ेस्तरिृवि िा तहिृवि हनुे कमयचारीहरुको हकमा संगठन तथा संरचनाको अध्र्र्न 

भै ufpFसभािे स्िीकृत नगरेसम्म स्िताः पिु दरिन्दीमा कार्म रहनछेन । 

4. समार्ोजन  तह लमिान सम्िन्धी व्र्िस्थााः 
(१)  स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ जारी हनु ु भन्दा अगालड स्थानीर् लनकार्को स्िीकृत 

दरिन्दीमा स्थार्ी लनर्कु्त भएका साविकका स्थानीर् लनकार्का कमयचारीहरुिाई र्ो ;dfof]hg 

भएको लमलतबाट जेष्ठता गणना हनुे गरी एक पटकका िालग मात्र देहार् बमोखजम तह लमिान 
तथा ग्रडे िृवि गने र र्सरी तह लमिान तथा ग्रडे िवृिबाट थप हनुे दावर्त्ि ufpFपालिकाबाट 
व्र्होनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोखजमको सवुिधा उपिब्ध गराउँदा लनर्खुक्त, शैखिक र्ोग्र्ता, सेिा अिलध र 
कार्यसम्पादन म"ल्र्ाङ्कन समेतका आधारमा सेिा सम"हसँग लमल्दो पदमा तह लमिान िा स्तरिृवि 

गररनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोखजमको स्तरिृवि िा तह िवृि िा ग्रडे थप गदाय ;xfos kfFrf} ;Ddsf 

nflu kl5Nnf] # jif{ / ;f] eGbf dflysf txsf nflu kl5Nnf] % jif{sf] कार्यसम्पादन 
मलु्र्ाङ्कनमा औषत न्रू्नतम ९० प्रलतशत अंक प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ । 

(४) र्ो ऐन जारी भएको लमलत सम्म स्थार्ी सेिा अिलध ५ िषय परुा भएको हनु ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोखजमको तहिृवि िा स्तरिृवि िा ग्रडे थप गदाय देहार्को मापदण्डको आधारमा 
गनुय पनेछ । 

लस.नं. साविकको तह  हाि समार्ोजन  तह 
लमिान / स्तरिृवि 
हनुे तह  

थप ग्रडे आिश्र्क न्र्नुतम शैखिक 
र्ोग्र्ता 

१ शे्रणी विवहन शे्रणी विवहन २  

२ सहार्कस्तर तेस्रो सहार्कस्तर चौथो - मान्र्ता प्राप्त खशिण संस्थाबाट 
एस.ई.ई. िा सो सरह उत्तीणय 

३ सहार्कस्तर चौथो सहार्कस्तर पाँचौ - मान्र्ता प्राप्त खशिण संस्थाबाट 
एस.ई.ई. िा सो सरह 

४ सहार्कस्तर पाँचौ अलधकृतस्तर छैठौ - मान्र्ता प्राप्त खशिण संस्थाबाट 
प्रविणता प्रमाणपत्र िा सो सरह 

५ अलधकृतस्तर छैठौ अलधकृतस्तर सातौ - मान्र्ता प्राप्त खशिण संस्थाबाट 
स्नातक तह सो सरह उत्तीणय 

द्रष्टव्र्ाः प्राविलधक तफय  तह िृवि हनुे कमयचारीको हकमा सम्िखन्धत तहको प्राविलधक विषर् 
उत्तीणय गरेको हनु ुपनेछ र शैखिक र्ोग्र्ता तथा सेिा अिलध नपगेुका कमयचारीको हकमा २ 
ग्रडे थप गररने छ। 
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5. समार्ोजन तह लमिान / स्तरिवृि पत्र ददनाेः (१) र्स ऐन बमोखजम समार्ोजन तह लमिान भए पश्चात 
स्थानीर् तहका कमयचारीहरुिाई प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृतिे समार्ोजन तह लमिान भएको पत्र ७ ददन लभत्र 
पत्र ददन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोखजम ददईने पत्र अनसूुची –१ बमोखजम हनुेछ । 
6. तह लमिान गररनाेः र्स ऐन बमोखजम समार्ोजन तह लमिान भए पश्चात गाउँपालिकािे संगठन संरचना र 

दरिन्दी पनुराििोकन गरी गाउँ सभाबाट संगठन संरचना स्िीकृत भए पलछ पदस्थापना गने र सो अिलध 
सम्म तह लमिान भएका कमयचारीहरुिाई स्िताः पिु दरिन्दीमा कार्म गररनछे । 

7. समार्ोजन तह लमिान भएका कमयचारीहरुको सेिा सवुिधााः र्स ऐन बमोखजम समार्ोजन तह लमिान भएका 
स्थानीर् तहका कमयचारीहरुको तिि तथा अन्र् सवुिधा प्रचलित– कानून बमोखजम हनुेछ । 

8. जेष्ठता गणनााः समार्ोजन तह लमिान भए पश्चात हनुे पदको जेष्ठता समार्ोजन तह लमिान भएको लमलतदेखि 
गणना गररनछे । 

9. ;ª\3Lo / k|fb]lzs P]g adf]lhd x'g]M o; P]gdf h'g;'s} s'/f n]lvPtf klg :yfgLo txdf 

sfo{/t sd{rf/L Joj:yfkg ;DaGwdf ;+3Lo jf k|b]z sfg"gn] cGo Joj:yf u/]df ;f]xL 

adf]lhd x'g]5 . 

10. िारेजी र बचाउाः  of] P]g g]kfnsf]] ;+ljwfg,;+3Lo sfg"g / k|b]z sfg"g ;Fu aflemPdf aflemPsf] 

xb ;Dd cdfGo x'g]5 . 
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cg';"rL ! 

bkmf $ sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DjlGwt 

;dfof]hg tx ldnfgkq 

kq ;Vof M  

rnfgL g+=         ldlt====================  

 

ljifoM ;dfof]hg tx ldnfg ul/Psf] ;DjGwdf . 

 

dxf;o, 

       o; /}gfb]jL 5x/f ufpFkflnsfsf] sd{rf/L Joj:yfkg ;DaGwL P]g,@)&* sf] bkmf $ tyf o; 

sfof{nosf] ldlt =====ut]sf] lg0f{ofg';f/ tkfO{nfO{ tklzn adf]lhd ;dfof]hg ldnfg u/LPsf] 5 . 

cfkm"nfO{ tf]lsPsf] lhDd]jf/L k|rlnt sfg"gsf] clwgdf /xL OdfGbf/L k"j{s ug'{ x'g]5 eGg] ck]Iff 

u/LPsf] 5 . 

;dfof]hg tx ldnfg ePsf]df xflb{s awfO{ ;lxt ;kmn sfo{sfnsf] z'esfdgf JoQm ub{5' .  

 

 

;fljssf] ljj/0f  ;dfof]hg txldnfgkl5sf] ljj/0f  

 

kb M                                        kbM 

tx M                                         txM 

;]jfM ;]jfM 

;d'x M  ;d'x M  

sfof{noM–                                       sfof{noM– 

 

>L = = = = = =  

 

      

=============================== 

k|d'v k|zf;sLo clws[t  

jf]wfy{M  

>L ;+3Lo dfldnftyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno, l;+xb/af/ .  

>L d'VodGqLtyfdlGqkl/ifb\sf] sfof{no, n'lDagLk|b]z, a'6jn .  

>L k|b]znf]s;]jfcfof]u, a'6jn .  

>L sd{rf/L ;+ro sf]if, 7d]n .  

>L gful/s nufgLsf]if, gofFafg]Zj/ .  

>L cfly{s k|zf;gzfvf, /}gfb]jL 5x/f ufpFkflnsf .  


