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P]gsf] gfd M ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] :yfgLo txsf sd{rf/L 
Joj:yfkg P]g, @)&* 

प्रस्तावनााः 
साववकको स्थानीय ननकायमा सेवा प्रवेश गरी हालसम्म स्थानीय तहमा 
काययरत कमयचारीहरुको समायोजन, तह नमलान र वढुवा  जस्ता वृनत 
ववकासका ववषयमा देखिएको अस्पस्टता, जवटलता र असमानता हटाई 
स्थानीय तहमा काययरत कमयचारीहरुको व्यवस्थापनलाई समान, 
न्यायोखचत र एवककृत गरी कमयचारीहरुको मनोवल उच्च गराउन 
कानूनी व्यवस्था गनय वान्छनीय भएकोले  समायोजन ऐन, २०७५ को 
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दफा २३ मा भएको व्यवस्था वमोखजम स्थानीय सरकार संचालन ऐनको 
दफा १०२ को उपदफा (१) बमोखजम सैनामैना नगरसभाले यो ऐन 
वनाई लाग ुगरेकोछ । 

1. संखिप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१) यस ऐनको नामाः सैनामैना नगरपानलकाको स्थानीय तहका 
कमयचारी व्यवस्थापन सम्वन्धी ऐन, २०७८ हनेुछ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ । 

2. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा 

(क) "कमयचारी" भन्नाले साववकको स्थानीय ननकाय (खजल्ला 
ववकास सनमनत, नगरपानलका र गाउँ ववकास सनमनत) मा 
स्थायी ननयकु्त भई यो ऐन जारी हुदँाको वितसम्म सैनामैना 
नगरपानलकामा काययरत रहेका स्थायी कमयचारी सम्झन ु
पदयछ। 

(ि) "समायोजन ऐन" भन्नाले संघीय सरकारबाट कमयचारी 
समायोजनका लानग जारी भएको कमयचारी समायोजन ऐन, 
२०७५ लाई सम्झन ुपदयछ। 

(ग) "नगर सभा" भन्नाले सैनामैना नगरपानलकाको नगर सभा 
सम्झन ुपदयछ। 

(घ) "काययपानलका" भन्नाले सैनामैना नगरपानलकाको नगर 
काययपानलका सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) "प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत" भन्नाले सैनामैना नगरपानलकाको 
प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतलाई सम्झन ुपदयछ। 
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(च) "स्थानीय तह" भन्नाले सैनामैना नगरपानलकालाई सम्झन ु

पदयछ। 

(छ) "न्यनुतम शैखिक योग्यता" भन्नाले प्रचनलत काननु बमोखजम 
हाल काययरत पदमा सेवा प्रवेश गदाय आवश्यक पने न्यनुतम 
शैखिक योग्यतालाई सम्झन ुपछय। 

(ज) "कमयचारी व्यवस्थापन" भन्नाले साववक स्थानीय ननकायबाट 
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 85 
बमोखजम स्थानीय तह सैनामैना नगरपानलकामा स्वताः 
समायोजन भै तह नमलान नभएका स्थायी कमयचारीहरुलाई 
दफा ४ बमोखजम हनेु तह वृवि/स्तर वृवि/ग्रडे थप 
समेतलाई सम्झन ुपदयछ। 

3. संगठन संरचना तथा कमयचारी दरवन्दीाः 

यस ऐन बमोखजम हनेु स्तरवृवि वा तहवृवि हनेु कमयचारीहरुको 
हकमा संगठन तथा संरचनाको अध्ययन भै नगरसभाले स्वीकृत 
नगरेसम्म स्वताः पलु दरवन्दीमा कायम रहनेछन।् 

4. समायोजन  तह नमलान सम्वन्धी व्यवस्थााः 

(१) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ जारी हनु ु भन्दा 
अगानड स्थानीय ननकायको स्वीकृत दरवन्दीमा स्थायी ननयकु्त 
भएकासाववकका स्थानीय ननकायका कमयचारीहरुलाई यो ऐन 
जारी भएको नमनतबाट जेष्ठता गणना हनेु गरी एक पटकका 
लानग मात्र देहाय बमोखजम समायोजन, तह नमलान तथा ग्रडे 
वृवि गने र यसरी तह नमलान तथा ग्रडे वृविबाट थप हनेु 
दावयत्व नगरपानलकाबाट व्यहोनुय पनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोखजमको सवुवधा उपलब्ध गराउदा ननयखुक्त, 

शैखिक योग्यता, सेवा अवनध र काययसम्पादन मूल्याङ्कन 
समेतका आधारमासेवा समूहसंग नमल्दो पदमा तह नमलान वा 
स्तरवृवि गररनेछ। 

(३)  उपदफा (१) बमोखजमको स्तरवृवि वा तह वृवि वा ग्रडे थप 
गदाय पनछल्लो ३ वषयको काययसम्पादन मूल्याङ्कनमा औषत 
न्यूनतम ९० प्रनतशत अंक प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ। 

(४) यो ऐन जारी भएको नमनत सम्म स्थायी सेवा अवनध ५ वषय 
परुा भएको हनु ुपनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोखजमको तहवृवि वा स्तरवृवि वा ग्रडे थप 
गदाय देहायको मापदण्डको आधारमा गनुय पनेछ। 

नस. 
नं. साववकको तह 

हाल समायोजन  
तह नमलान / 

स्तरवृवि हनेु तह 

थप 

ग्रडे 

आवश्यक न्यनुतम शैखिक 
योग्यता 

१ शे्रणी वववहन शे्रणी वववहन २  

२ सहायकस्तर 
तेस्रो 

सहायकस्तर चौथो - मान्यता प्राप्त खशिण संस्थाबाट 
एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीणय 

३ सहायकस्तर 
चौथो 

सहायकस्तर पाँचौ - मान्यता प्राप्त खशिण संस्थाबाट 
एस.ई.ई. वा सो सरह उत्तीणय 

४ सहायकस्तर 
पाँचौं 

अनधकृतस्तर छैठौं - मान्यता प्राप्त खशिण संस्थाबाट 
प्रववणता प्रमाणपत्र वा सो सरह 
उत्तीणय 

५ अनधकृतस्तर 
छैठौं 

अनधकृतस्तर सातौं - मान्यता प्राप्त खशिण संस्थाबाट 
स्नातक तह सो सरह उत्तीणय 

द्रष्टव्याः प्राववनधक तफय  तह वृवि हनेु कमयचारीको हकमा सम्वखन्धत 
तहको प्राववनधक ववषय उत्तीणय गरेको हनु ुपनेछ र शैखिक योग्यता तथा 
सेवा अवनध नपगुेका कमयचारीको हकमा २ ग्रडे थप गररने छ। 
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5. समायोजनतह नमलान/ स्तरवृवि पत्र ददनेाः  

(१) यस ऐन बमोखजम समायोजन तह नमलान भए पश्चात स्थानीय 
तहका कमयचारीहरुलाई प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतले 
समायोजन तह नमलान भएको पत्र ७ ददन नभत्र पत्र ददन ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोखजम ददईने पत्र अनसूुची–१ बमोखजम 
हनेुछ। 

6. तह नमलान गररनेाः यस ऐन बमोखजम समायोजन तह नमलान भए 
पश्चात नगरपानलकाले संगठन संरचना र दरवन्दी पनुरावलोकन 
गरी नगर सभाबाट संगठन संरचना स्वीकृत भए पनछ पदस्थापना 
गने र सो अवनध सम्म तह नमलान भएका कमयचारीहरुलाई स्वताः 
पलु दरवन्दीमा कायम गररनेछ। 

7. समायोजन तह नमलान भएका कमयचारीहरुको सेवा सवुवधााः यस ऐन 
बमोखजम समायोजन तह नमलान भएका स्थानीय तहका 
कमयचारीहरुको तलव तथा  अन्य सवुवधा कानूनबमोखजम हनेुछ। 

8. जेष्ठता गणनााः समायोजन तह नमलान भए पश्चात हनेु पदको जेष्ठता 
समायोजन तह नमलान भएको नमनत देखि गणना गररनेछ। 

9. सवुवधा सम्वन्धीाः तह नमलान गदाय साववकमा िाई पाई आएको 
तलव र हालको तहमा नमलान हदुाको तलव वरावर भएमा एक 
ग्रडे थप गररने छ र हालको तह नमलान भए पनछ तलव ववढ 
भएमा जनत ववढ हनु आउछ सो रकम थप गरी एक ग्रडे थप 
हनेुछ। 

10. िारेजी र वचाउाः यो ऐन नेपालको संववधान, संघीय कानून र प्रदेश 
कानून सँग बाखझएमा वाखझएको हदसम्म अमान्य हनेुछ। 
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ljifoM ;dfof]hg tx ldng ul/Psf] ;DjGwdf . 

;}gfd}gf gu/kflnsfsf] :yfgLo txsf sd{rf/L Joj:yfkg 

P]g, @)&* adf]lhd ldlt================================ b]lv h]i7tf 

nfu' x'g] u/L tkfO{nfO{ ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] tkl;n 
adf]lhdsf] kb tyf txdf ;dfof]hg tx ldnfg÷:t/j[l4 
ul/Psf] 5 . cfkm'nfO{ tf]lsPsf] lhDd]jf/L k|rlnt sfg'gsf] 

clwgdf /xL OdfGbfl/tfk"j{s ;Dkfbg ug'{ x'g]5 eGg] ck]Iff 
ul/Psf] 5 . ;dfof]hg÷:t/j[l4 tx ldnfgx'g' ePsf]df awfO{ 
5 .  

 

;fljssf] ljj/0f ;dfof]hg txldnfg kl5sf] ljj/0f  

kb M kbM 
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;]jfM ;]jf 

;d'x M ;d'xM 

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

k|d'v k|zf;sLo clws[t  
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jf]wfy{M  

 >L ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno, 

l;+xb/af/ .  

 >L d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no, n'lDagL k|b]z, 

a'6jn .  

 >L k|b]z nf]s;]jf cfof]u, a'6jn .  

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

 >L gful/s nufgL sf]if, gofFafg]Zj/ .  

 >L cfly{s k|zf;g zfvf, ;}gfd}gf gu/kflnsf . 

  

k|dfl0fs/0f ldltM @)&*÷)#÷)& 

cf1fn] 

6]s/fh kGyL 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 


