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शितगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय लनकायबाट समायोजन भएका स्थायी कममचारीहरुिाई प्रोत्साहन
सुविधा उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यिस्था गनम बनेको ऐन, २०७९
प्रस्तािना :
साविक स्थानीय स्िायत्त िासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्िायत्त िासन लनयमाििी २०५६ बमोशजम
स्थाई लनयुक्ती भई साविक स्थानीय लनकाय (गाउँ विकास सलमलत, नगरपालिका तथा शजल्िा विकास
सलमलत) मा कायमरत रही कममचारी समायोजन अध्यादे ि-२०७५, कममचारी समायोजन ऐन,२०७५ एिं
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बमोशजम स्थानीय तह शितगंगा नगरपालिकामा समायोजन भएका
कममचारीहरुिाई प्रोत्साहन तथा िृत्ती विकासका अिसरहरु उपिब्ध गराउन आिश्यक भइ कममचारी
समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २३ बमोशजमको मापदण्ड बनाई कममचारीको मनोबि उच्च बनाउनका
िालग कानूनी व्यिस्था गनम िाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को
उपदफा (१) बमोशजम शितगंगा नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ।
१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “शितगंगा नगरपालिकामा साविक स्थानीय लनकायहरुबाट
समायोजन भएका स्थायी कममचारीहरुिाई प्रोत्साहन सुविधा उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यिस्था
गनम बनेको ऐन, २०७९” रहेको छ।
(२) यो ऐन नगरसभाबाट स्िीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको लमलत दे शि ऐनको रुपमा िागू
हुनेछ।
२. पररभाषा : लबषय िा प्रसं गिे अको अथम निागेमा यस ऐनमा,
(क) “सं विधान” भन्नािे नेपािको सं लबधान सम्झनु पदमछ।
(ि) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झनु पछम ।
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(ग) “कममचारी” भन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िालग साविक स्थानीय लनकायहरुबाट स्थानीय तह
शितगंगा नगरपालिकामा स्ितःसमायोजन भएका स्थायी कममचारीहरु सम्झनु पदमछ।
(घ) “स्थानीय तह” भन्नािे शितगंगा नगरपालिकािाई सम्झनु पदमछ।
(ङ) “स्थानीय लनकाय”

भन्नािे स्थनीय स्िायत्त िासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्िायत्त िासन

लनयमाििी २०५६ बमोशजम गठन भएका साविक गाउँ विकास सलमलत, नगरपालिका तथा शजल्िा
विकास सलमलतिाई सम्झनु पदमछ।
(च) “न्यूनतम िैशिक योग्यता” भन्नािे प्रचलित कानून बमोशजम हाि कायमरत पदमा सेिा प्रिेि
गदाम आिश्यक पने न्यूनतम िैशिक योग्यतािाई सम्झनु पदमछ।
(छ) “प्रमुि प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे शितगंगा नगरपालिका नगरकायमपालिकाको कायामियको
प्रमुि प्रिासकीय अलधकृतिाई सम्झनु पदमछ।
(ज) स्ितः समायोजन भन्नािे साविक स्थानीय लनकायबाट शितगंगा नगरपालिकामा समायोजन
भएका स्थायी कममचारीहरुिाई सम्झनु पदमछ।
(झ) “प्रोत्साहन

सुविधा”

भन्नािे

साविक

स्थानीय

लनकायहरुबाट

स्थानीय

तह

शितगंगा

नगरपालिकामा स्ितः समायोजन भएका स्थायी कममचारीहरुिाई यसै ऐनको दफा ४ बमोशजम
उपिब्ध हुने तहिृवि िा स्तर िृवि िा ग्रेड थप समेतिाई सम्झनु पदमछ ।
३. संगठन तथा कममचारी दरबन्दी :
(१) स्थानीय तहमा सेिा प्रिाहका िालग आिश्यक पने सं गठन सं रचना तथा कममचारी दरबन्दी
नेपाि सरकार सं घीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्राियिे स्िीकृत गरे बमोशजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशिएको भए तापलन यस ऐन बमोशजमको प्रोत्साहन सम्बन्धी
व्यिस्था बमोशजम स्तरिृवि िा तहबृवि भएकाहरुको हकमा स्ितः दरबन्दी सृजना हुनेछ ।
४. प्रोत्साहन सुविधा उपिब्ध गराउने : (१) यस दफाको उपदफा (४) मा तोवकएको मापदण्ड पुरा
गरे का कममचारीिाई एक पटकका िालग तहिृवि िा स्तरिृवि िा ग्रेड थप मध्ये कुनै एक प्रोत्साहन
सुविधा उपिब्ध गराइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रोत्साहन सुविधा उपिब्ध गराउं दा लनयुशक्त, िैशिक योग्यता, सेिा
अिलध र कायमसम्पादन मूल्याङ्कन समेतिाई आधार बनाईनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम स्तरिृवि िा तहबृवि गदाम पलछल्िो ३ िषमको कायमसम्पादन मूल्याङ्कनमा
औषत न्यूनतम ९० प्रलतित अकं प्राप्त गरे को हुन ु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोशजमको तहबृवि िा स्तरिृवि िा ग्रेड थप गदाम दे हायको मापदण्डका आधारमा
गनुम पनेछ ।
हािको तह

मापदण्ड
५ बषम सेिा अिलध नपुगेको ।
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कायम हुने
तह/स्तर

सोही तहमा

अन्य

प्रोत्साहन
2 ग्रेड थप

पाँचौ तहमा ५ िषम सेिा अिलध पुगेको सोही तहमा
सहायकस्तर पाचौं

२ ग्रेड थप

तर न्यूनतम िैशिक योग्यता नभएको

पाँचौ तहमा ५ िषम भन्दा बढी सेिा अलधकृतस्तर
अिलध भएको र न्यूनतम िैशिक योग्यता तह

छै ठौं

भएको

(५) सेिा अिलध गणना गदाम सम्बशन्धत पदमा िुरु लनयुशक्त भएको िा बढु िा लनयुशक्त भएको
लमलतबाट ५ िषम पुगेको अिलधिाई गणना गररनेछ ।
(६) यस ऐनमा उल्िेशित मापदण्ड पुगेका स्तर िृवि िा तह िृवि हुने कममचारी र ग्रेड थप लिन
चाहने कममचारीिाइ उक्त सुविधा लिन यो ऐन जारी भएको लमलतिे ७ ददन लभत्र नगरपालिकािे ७
ददनको म्याद ददइ दरिास्त ददन सूचना प्रकािन गनेछ।
(७) यस ऐन बमोशजम कममचारीको स्तर िृवि िा तह िृवि िा ग्रेड थपको िालग लसफाररस गनम
दे हाय बमोशजमको एक सलमलत रहनेछ ।
क. प्रमुि प्रिासकीय अलधकृत – सं योजक
ि. आलथमक प्रिासन िािाको प्रमुि – सदस्य
ग. प्रिासन िािा प्रमुि - सदस्य सशचि
(८) उपदफा ६ बमोशजम प्राप्त दरिास्त उपर यस ऐनमा तोवकएको मापदण्ड पुरा भएको
दे शिएमा उपदफा ७ बमोशजमको सलमलतको लसफाररसमा दरिास्त ददने म्याद सवकएको १५ ददन
लभत्र नगरपालिकािे प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धी पत्र (स्तर िृवि िा तह िृवि िा ग्रेड थप)
सम्बन्धीत कममचारीिाई उपिब्ध गराउनेछ।
(9) यस ऐन बमोशजम उपिब्ध गराईएको थप ग्रेड प्रचलित कानून बमोशजम त्यस्तो कममचारीिे
पाउने अलधकतम ग्रेड भन्दा बढी भए पलन उपिब्ध गराइनेछ।
५. प्रोत्साहन सुविधा सम्बन्धी पत्र उपिब्ध गराउने :
(१) यो ऐन बमोशजमको प्रोत्साहन सुविधा (स्तर िृवि िा तह िृवि िा ग्रेड थप) सम्बन्धी पत्र
प्रमुि प्रिासकीय अलधकृतिे उपिब्ध गराउनेछ।
(२) दफा ४ (१) बमोशजक तहिृवि िा स्तरिृवि िा ग्रेड थपको जानकारी सं घीय मालमिा तथा
सामान्य प्रिासन मन्त्रािय, मुख्य मन्त्री तथा मशन्त्र परीषदको कायामिय िुशम्बनी प्रदे ि र प्रदे ि
िोक सेिा आयोग िुशम्बनीिाइ ददनु पनेछ ।
६. यसै ऐन बमोशजम हुने :
(१) यस ऐनमा िे शिएको कुराको हकमा यसै बमोशजम र सो बाहेक अन्यको हकमा प्रचलित
कानून बमोशजम हुनेछ ।
7. जेष्ठता गणनाः
(1) कममचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ४ मा भएको व्यिस्था बमोशजम
सम्बशन्धत पदमा समायोजन भएको पत्रको लमलत दे शि जेष्ठता कायम गरीनेछ।
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8. कममचारीहरुको पदनामः
(1) साविकको स्थानीय लनकायको रुपमा नगरपालिकामा स्थायी रुपमा सेिा प्रिेि गरे का िा
अन्य स्थानीय लनकायमा लनयुशक्त भई नगरपालिकामा सरुिा िा पदस्थापना भएका कममचारी
समायोजन ऐन,2075 बमोशजम समायोजन भएका कममचारीहरुिाई दे हायका पदनाम कायम
गररनेछ ।
क्र.सं .

साविकको तह

समायोजन पश्चात कायम हुने तह

पदनाम

कैवफयत

1.

सहायकस्तर पाँचौ

अलधकृतस्तर छै ठौँ

अलधकृत

प्रिासन

२.

सहायकस्तर पाँचौ

अलधकृतस्तर छै ठौँ

अलधकृत (प्रा)

प्राविलधक

(2) उपदफा 1 बमोशजम तह तथा पदनाम अनुसार सम्बशन्धत सेिा िा समुह जनाई पदनाम कायम
गररनेछ ।
9. विविधः स्थानीय तहमा समायोजन भएका सालबकका स्थानीय लनकायका कममचारी सम्बन्धमा नेपाि
सरकार र िुशम्बनी प्रदे ि सरकारिे छु ट्टै कानुनी व्यिस्था गरे मा सोही बमोशजम हुनछ
े ।
10. िारे जी र बचाउः
(1) यो ऐन बमोशजम सुविधा पाउने कममचारीहरुिे एक पटक यो सुविधा प्राप्त गरे पलछ यो ऐन स्ितः
िारे ज हुनेछ ।
(2) यो ऐन सं घीय तथा प्रदे ि कानून र अन्य प्रचलित नेपाि कानुनसँग बाशझएको हदसम्म स्ितः
िारे ज हुनेछ ।
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