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भजनी नगरपालऱका , कैऱाऱी  

स्थानीय राजपत्र 

     खण्ड : ४                         संख्या : १                    प्रमाणीकरण लमति : २०७८/०३/३१ 

                                                                  प्रकाशन लमति : २०७८/०४/०४  

भाग - १  
 

भजनी नगरपालिकामा काययरत कमयचारीहरुको  सेवा व्यवस्थापन गनय बनेको ऄन्तररम ऐन, २०७८ 
 

प्रस्तावना :   नेपािको संलवधानको धारा  २२६ र  ऄनुसूची ८  मा रहेको एकि ऄलधकारको सुची ऄन्तगयतको स्थानीय सेवा  

व्यवस्थापन , स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन  , २०७४ को दफा ११ बमोलजमको स्थानीय तहका काम कतयव्य र ऄलधकार सम्बलन्ध  

व्यवस्थाको कायायन्वयन गनय नेपािको सङ्घीय कानून कमयचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २३ मा भएको व्यवस्था, सालवकमा 

प्रचिनमा रहेको कानुन र स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ को दफा १०२ ऄनुसार  सालवक स्थानीय लनकायमा स्थायी रुपमा 

काययरत रहेका र ऄन्य स्थानीय तहबाट सरुवा तथा समायोजन हुँदाका बखत समायोजन सम्बन्धी कुनै प्रकारको  सुलबधा नलिएका 

कमयचारीहरुको सेवा व्यवस्थापन तथा प्रोत्साहन गनय बान्छनीय  भएकािे नेपािको संलवधानको धारा  २२६ ईपधारा(१) बमोलजम 

भजनी नगरपालिकाको नगर सभािे  यो ऐन बनाएको छ | 
 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ:  (१) यस ऐनको æ भजनी नगरपालिकामा काययरत कमयचारीहरुको सेवा व्यवस्थापन गनय बनेको ऄन्तररम 

ऐन, २०७८ Æ रहने छ । 

(२) यो ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत भएको लमलत देलख िागू हनेछ ।  
 

     २. पररभाषा: लवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथय निागेमा यस ऐनमा, 

(क) '' संलवधान '' भन्नािे नेपािको संलवधान सम्झनु पदयछ । 
 

(ख) "  ऐन " भन्नािे भजनी नगरपालिकामा काययरत कमयचारीहरुको  सेवा व्यवस्थापन गनय बनेको  ऄन्तररम ऐन, २०७८, स्थानीय 

सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र कमयचारी समायोजन ऐन, २०७५ िाइ सम्झनु पदयछ । 
 

(ग) ''  कमयचारी '' भन्नािे यस ऐन को प्रयोजनका िालग तत्काि प्रचलित कानुन वमोलजम सालवकका स्थानीय लनकायबाट स्थायी 

लनयुलि भइ हाि भजनी नगरपालिकामा समायोजन भएका कमयचारी सम्झनु पदयछ । 

(घ) '' स्थानीय तह '' भन्नािे भजनी नगरपालिका सम्झनु पदयछ । 

(ङ) " सेवा सुलवधा " भन्नािे प्रचलित कानुन वमोलजम स्थायी कमयचारीिे प्राप्त गने सम्पुणय सेवा सुलवधािाइ सम्झनु पदयछ । सो शब्दिे 

सेवा लनवृत्त भए पश्चात प्राप्त गने सेवा सुलवधा समेतिाइ जनाईने छ । 
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(च) "  न्यूनतम शैलिक योग्यता  " भन्नािे प्रचलित कानुनमा सुरु सेवा प्रवेश गदाय लनधायरण गरेको न्यूनतम शैलिक योग्यतािाइ 

सम्झनुपदयछ । 

(छ) " प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत " भन्नािे भजनी नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायियको प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत सम्झनु 

पदयछ। 

३. संगठन तथा कमयचारी दरवन्दी : (१) स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका िालग अवश्यक पने संगठन संरचना तथा कमयचारी दरबन्दी 

भजनी नगरपालिकाको नगर सभािे स्वीकृत गरे बमोलजम हनेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन यस ऐनको दफा ४ बमोलजमको वृलत्त लवकास तथा प्रोत्साहन सम्बलन्ध लवशेष 

व्यवस्था बमोलजम कायम हने दरबन्दी स्वतः सृजना भएको मालनने छ। 

४.तह वृलि तथा प्रोत्साहन सुलवधा सम्बन्धी लवशेष व्यवस्था:  (१) दफा ३ बमोलजमको संगठन संरचना र दरबन्दीमा स्थानीय तहका 

कमयचारीहरुको १ पटकका िालग तह/स्तरवृलि तथा प्रोत्साहन सुलवधा ईपिब्ध गराइने छ । यस लनयम बमोलजम तह / स्तरवृलि गदाय 

कमयचारी समायोजन ऐन, २०७५ ऄनुसार स्तर वृलि नपाएका सालबक स्थानीय लनकाय (गा.लब.स.,न.पा. र लज.लब.स.)मा स्थाइ 

लनयुलि पाइ हाि भजनी नगरपालिकाको कायायियमा काययरत कमयचारीहरुिाइ स्तरवृलि  गररने छ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम तहवृलि तथा प्रोत्साहन गदाय सेवा ऄवलधिाइ गणना गरर तहवृलि तथा प्रोत्साहन ददनु पनेछ । | सेवा गणना 

गदाय सूचना ददने ऄलन्तम ददन सम्मको ऄवलधिाइ गणना गररनेछ | 

मालथ दफा ४को ईपदफा (२)मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन ईल्िेलखत स्थायी कमयचारीहरुिाइ एक तह प्रोत्साहन सुलवधाको 

रुपमा वृलि गररनेछ । ऄन्य ऄथय िगाइ एक तहभन्दा मालथको प्रोत्साहन सुलवधा ईपिब्ध हनेछैन। 

(३) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भए पश्चात नगर काययपालिकाको कायायियिे यस ऐन बमोलजम अवश्यक योग्यता पुगेका 

कमयचारीहरुबाट तह तथा स्तर वृलिको िागी अबेदन फारम भराईन ७ (सात) ददनको सूचना प्रकालशत गनेछ । 

(४) ईपदफा (१) बमोलजम तहवृलि तथा प्रोत्साहन गदाय देहायको मापदण्डको अधारमा गररनेछ । 

(क) सहायकस्तर चौथो पदमा काययरत कमयचारीका िागी 

हािको तह मापदण्ड कायम हने तह/स्तर थप  प्रोत्साहन 

सहायकस्तर 

चौथो 

पाुँच वषय भन्दा  कम सेवा ऄवलधभएको  सहायकस्तर चौथो दइु गे्रड थप  

पाचुँ बषय भन्दा बढी सात बषय सम्म सेवा ऄवलध भएको र न्यूनतम 

शैलिक योग्यता हालसि गरेको 
सहायकस्तर पाुँचौ - 

सात बषय भन्दा बढी सेवा ऄ वलध भएको  र  न्यूनतम शैलिक 

योग्यता हालसि गरेको 
सहायकस्तर पाुँचौ एक गे्रड थप 

(ख) सहायकस्तर पाुँचौ पदमा काययरत कमयचारीका िागी 

हािको तह मापदण्ड कायम हने तह/स्तर थप  प्रोत्साहन 

सहायकस्तर 

पाुँचौ 

पाुँच वषय भन्दा  कम सेवा ऄवलधभएको सहायकस्तर पाुँचौ दइु गे्रड थप 

 पाचुँ बषय भन्दा बढी  सात बषय भन्दा कम सेवा ऄवलध भएको र 

न्यूनतम शैलिक योग्यता हालसि गरेको  
ऄलधकृतस्तर छैठौ - 

 
सात बषय भन्दा बढी सेवा ऄ वलध पुरा भएको र  न्यूनतम शैलिक 

योग्यता हालसि गरेको 
ऄलधकृतस्तर छैठौ एक गे्रड थप 
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(ग) ऄलधकृतस्तर छैठौ पदमा काययरत कमयचारीका िागी 

हािको तह मापदण्ड कायम हने तह/स्तर थप  प्रोत्साहन 

ऄलधकृतस्तर 

छैठौ 

पाुँच वषय भन्दा  कम सेवा ऄवलधभएको ऄलधकृतस्तर छैठौ दइु गे्रड थप 

पांच बषय भन्दा बढी सात बषय भन्दा कम सेवा ऄवलध  पुरा भएको 

र न्यूनतम शैलिक योग्यता हालसि गरेको  
ऄलधकृतस्तर सातौ - 

सात बषय भन्दा बढी सेवा ऄ वलध पुरा भएको र न्यूनतम शैलिक 

योग्यता हालसि गरेको 
ऄलधकृतस्तर सातौ एक गे्रड थप 

 

५. ईपदफा ४ (क), (ख) र (ग) को हकमा मलहिा, अददबासी/जनजालत, मधेसी, दलित, ऄपांग र लपछलडएका िेत्रका कमयचारीको 

हकमा ईल्िेलखत सेवा ऄवलधमा एक बषय सेवा ऄबधी कम भए पलन स्तरवृिी तथा प्रोत्साहनका िागी योग्य मालननेछ | 

    ६.कमयचारी समायोजन ऐन,२०७५ को दफा (७) र (८) ऄनुसार यस नगरपालिकामा समायोजन भएका सरकारी सेवाका कमयचारी र 

स्थानीय तहको माग बमोलजम िोक सेवा अयोगबाट लसफाररस भआ यस नगरपालिकामा काययरत कमयचारीहरुको सम्बन्धमा 

लवभागीय मन्त्राियको राय ऄनुसार यस ऐनको दफा ४ ऄनुसार स्तरबृलध तथा प्रोत्साहन सुलबधा ईपिब्ध गराईन सदकनेछ | 

५.श्रेणी लबलहन कमयचारीिाइ खाआपाइ अएको गे्रडमा दइु गे्रड थप ददआने छ | 

६. ऄपुग रकम वरावरको ग्रेड थप : कमयचारीिाइ वृलत लवकास तथा प्रोत्साहन सुलवधा ईपिब्ध गराईदा कायम हन ेनया ंतिवमान लनजिे 

खाआपाइ अएको सालवक तिवमान भन्दा कम हने भएमा ऄपुग रकम वरावरको गे्रड थप गरी तिवमान कायम गररनेछ I 

७. थप ग्रेड :प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन यस ऐन बमोलजम ईपिब्ध गराइएको गे्रड त्यस्तो कमयचारीिे पाईने 

ऄलधकतम गे्रड भन्दा बढी हने भएमा त्यसरी थप भएको गे्रड समेत ददइनेछ । 

८. ज्येष्ठता लनधायरणको अधार : समायोजन हनु भन्दा ऄलघल्िो तहमा कायम भएको ज्येष्ठतािाइ नै ज्येष्ठता लनधायरणको अधार मालनने 

छ । 

९. पदस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था: यस ऐनको दफा ४ को ईपदफा ४ बमोलजमको तह तथा स्तरवृिीिाइ प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतिे 

स्वीकृत गरी तह तथा स्तरवृिी भएका कमयचारीहरुको लमल्दो सेवा समुहको पदमा ऄनुसूची १ बमोलजम पदस्थापन पत्र ददनु पनेछ | 

१०.  खचय व्यवस्थापन: प्रोत्साहन सेवा सुलवधा लिने कमयचारीको थप भएको रकम नगरपालिकाको अन्तररक अयबाट खचय व्यवस्थापन 

गनुयपने छ ।  

११. अवश्यक व्यवस्था लमिाईन:े यो ऐन कायायन्वयन गने क्रममा कुनै करठनाइ ईत्पन्न भएमा काययपालिकािे यो ऐनको प्रलतकूि नहने 

गरी अवश्यक व्यवस्था लमिाईने छ। 

१२. व्याख्या : यो ऐनको सम्बन्धमा नगर सभािे गरेको व्याख्या नै ऄलन्तम हनेछ । 

१३. यस ऐन बमोलजम हने : यस ऐन मा िेलखएको कुरा यसै ऐन बमोलजम हनेछ । ऄन्यको हकमा प्रचलित कानुन बमोलजम हनेछ । 

१४. िागु हने : सुदरूपलश्चम प्रदेश सरकारिे स्थानीय तहका कमयचारीहरुको सेवा, शतय र सुलबधा सम्बन्धी कानुन बनाइ िागु गरेमा यो 

ऐन स्वतः खारेज हनेछ र यो ऐन ऄनुसार भए गरेका काम कारबाहीहरू सुदरूपलश्चम प्रदेश सरकारिे बनाएको स्थानीय तहका 

कमयचारीहरुको सेवा, शतय र सुलबधा सम्बन्धी कानुन बमोलजम भए गरेको मालनने छ | 
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ऄनुसूची १ 

(दफा ९संग सम्बलन्धत) 

भजनी नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

भजनी, कैिािी 

सुदरुपलश्चमप्रदेश, नेपाि 

प.स.ं–                                                                                        लमलतः–  

च.नं.– 
 

श्री …………………............….ज्य ू

............................................। 

लवषयः– तह वृिी तथा पदस्थापना गररएको । 

भजनी नगरपालिकामा काययरत कमयचारीहरुको  व्यवस्थापन गनय बनेकोऄन्तररम  ऐन , २०७८ बमोलजम नगर काययपालिकाको 

कायायिय को लमलत ...................को लनणययानुसार लमलत  ....................गते देलख िागु हने गरी तपाइिाइ देहाय बमोलजमको पद 

तथा तहमा पुि दरबन्दीमा रहने गरर तह वृिी तथा पदस्थापन गरीएको छ । 

तह वृिी तथा पदस्थापन हनु भएकोमा हार्ददक बधाइका साथै ईज्ज्वि भलवष्यको कामना छ ।  

हाि काययरत पद तथा तहको लबवरण  वृिीभएको पदतथा तहको लबवरण 

पद : 

तह : 

सेवा : 

समूह : 

पद : 

तह : 

सेवा : 

समूह : 

 

          (................................) 

                                                                                                                                   प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत                                                                                                   

बोधाथय 

श्री प्रदशे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कायायिय, सुदरुपलश्चम प्रदशे, धनगढी, नेपाि । 

श्री संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय (कमयचारी प्रशासन महाशाखा) ससहदरवार, काठमाडौं ।  

श्री कमयचारी संचयकोष, लत्रदबेीमागय ठमेि,काठमाण्डौं । 

श्री नागरीक िगानी कोष, नयाुँबानेश्वर, काठमाण्डौं । 

श्री कोष तथा िेखा लनयन्त्रकको कायायिय, धनगढी, कैिािी । 

श्री अर्थथक प्रशासन शाखा, भजनी नगरपािीका, नगर काययपालिकाको कायायिय, भजनी, कैिािी । 

 

 

           अज्ञािे, 

 प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत 


