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विदरु नगरपालिकाको स्थानीय तहका कर्मचारी व्यिस्थापन ऐन, २०७८ 

 

प्रस्तािनााः साविकको स्थानीय ननकायमा सेिा प्रिेश गरी हालसम्म स्थानीय तहमा काययरत 
कमयचारीहरुको समायोजन, तह ममलान र िढुिा  जस्ता िनृत विकासका विषयमा देखिएको अस्पस्टता, 
जटटलता र असमानता हटाई स्थानीय तहमा काययरत कमयचारीहरुको व्यिस्थापनलाई समान, न्यायोचचत 
र एकककृत गरी कमयचारीहरुको मनोिल उच्च गराउन कानूनी व्यिस्था गनय िान्छनीय भएकोले 
समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २३ मा भएको व्यिस्था िमोजजम स्थानीय सरकार संचालन ऐनको 
दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजजम विदरु नगरसभाले यो ऐन िनाई लागु गरेकोछ । 
 

१. संक्षिप्त नार् र प्रारम्भाः  

(१) यस ऐनको नामः विदरु नगरपालिकाको स्थानीय तहका कर्मचारी व्यिस्थापन सम्िन्धी ऐन, 

२०७८ हुनेछ । 
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगिे अको अथम निागेर्ा यस ऐनर्ा 
(क) "कमयचारी" भन्नाले साविकको स्थानीय ननकाय (जजल्ला विकास सममनत, नगरपामलका र 

गाउँ विकास सममनत) मा स्थायी ननयुक्त भई यो ऐन जारी हँुदाको िितसम्म विदरु 
नगरपामलकामा काययरत रहेका स्थायी कमयचारी सम्झनु पदयछ । 

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

(ग) "नगर सभा" भन्नाले विदरु नगरपामलकाको नगर सभा सम्झनु पदयछ । 
(घ) "काययपामलका "भन्नाले विदरु नगरपामलकाको नगर काययपामलका सम्झनु पदयछ । 
(ङ) "प्रमुि प्रशासकीय अचिकृत "भन्नाले विदरु नगरपामलकाको प्रमुि प्रशासकीय अचिकृतलाई 

सम्झनु पदयछ । 
(च) "स्थानीय तह" भन्नाले विदरु नगरपामलकालाई सम्झनु पदयछ । 
(छ) "न्युनतम शैक्षिक योग्यता" भन्नाले प्रचमलत कानुन बमोजजम हाल काययरत पदमा सेिा 

प्रिेश गदाय आिश्यक पने न्युनतम शैक्षिक योग्यतालाई सम्झनु पछय । 
(ज) "कमयचारी व्यिस्थापन" भन्नाले साविक स्थानीय ननकायबाट स्थानीय सरकार संचालन 

ऐन, २०७४ को दफा ८५ (३) बमोजजम विदरु नगरपामलकामा स्ितः समायोजन भै तह 
ममलान नभएका स्थायी कमयचारीहरुलाई दफा ४ बमोजजम हुने तह िदृ्चि/स्तर िदृ्चि/गे्रड 
थप समेतलाई सम्झनु पदयछ । 

३. संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरिन्दीाः 
१. यस ऐन बमोजजम हुने स्तरिदृ्चि िा तहिदृ्चि हुने कमयचारीहरुको हकमा संगठन तथा 

संरचनाको अध्ययन भै नगरसभाले स्िीकृत नगरेसम्म स्ितः पुल दरिन्दीमा कायम 
रहनेछन । 
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४. सर्ायोजन तह लर्िान सम्िन्धी व्यिस्थााः 
(१)  स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ जारी हुनु भन्दा अगाडड स्थानीय ननकायको स्िीकृत 

दरिन्दीमा स्थायी ननयुक्त भएका साविकका स्थानीय ननकायका कमयचारीहरुलाई यो ऐन 
जारी भएको ममनतमा जेष्ठता गणना हुने गरी एक पटकका लाचग मात्र देहाय बमोजजम 
समायोजन, तह ममलान तथा गे्रड िदृ्चि गने र यसरी तह ममलान तथा गे्रड िदृ्चिबाट थप 
हुने दानयत्ि नगरपामलकाबाट व्यहोनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सुवििा उपलब्ि गराउदा ननयुजक्त, शैक्षिक योग्यता, सेिा अिचि र 
काययसम्पादन मुल्याङ्कन समेतका आिारमा सेिा समुहसंग ममल्दो पदमा समायोजन िा 
तह ममलान गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम तह िदृ्चि िा स्तरिदृ्चि गे्रड थप गदाय पनछल्ला ३ बषयको काययसम्पादन 
मूल्याकनमा औषातमा न्यूनतम ९० प्रनतशत अकं प्राप्त गरेको हुनुपनेछ ।  

(४) यो ऐन जारी भएको ममनत सम्म स्थायी सेिा अिचि ५ िषय पुरा भएको हुनुपनेछ । 
(५) उपदफा (१) बमोजजमको तहिदृ्चि िा स्तरिदृ्चि गे्रड थप गदाय देहायको मापदण्डको आिारमा 

गनुयपनेछ । 

मस.नं साविकको तह 
समायोजन तह ममलान  
/ स्तरिदृ्चि हुन ेतह 

थप 
गे्रड 

आिश्यक न्युनतम शैक्षिक 
योग्यता 

१ शे्रणी विटहन शे्रणी विटहन २  

२ सहायकस्तर तेस्रो सहायकस्तर चौथो - 

मान्यता प्राप्त मशिण 
संस्थाबाट एस.ई.ई. िा सो 
सरह उत्तीणय 

३ सहायकस्तर चौथो सहायकस्तर पाँचौ - 

मान्यता प्राप्त मशिण 
संस्थाबाट एस.ई.ई. िा सो 
सरह उत्तीणय 

४ सहायकस्तर पाँचौ अचिकृतस्तर छैठौ - 

मान्यता प्राप्त मशिण 
संस्थाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र 
िा सो सरह उत्तीणय 

५ अचिकृतस्तर छैठौ अचिकृतस्तर सातौ - 

मान्यता प्राप्त मशिण 
संस्थाबाट स्नातक तह सो 
सरह उत्तीणय 

६ 
अचिकृतस्तर 
सातौ 

अचिकृतस्तर आठौं  

मान्यता प्राप्त मशिण 
संस्थाबाट स्नातक तह सो 
सरह उत्तीणय 

द्रष्टव्यः प्राविचिक तफय  तह िदृ्चि हुने कमयचारीको हकमा सम्िजन्ित तहको प्राविचिक विषय 
उत्तीणय गरेको हुनुपनेछ र शैक्षिक योग्यता तथा सेिा अिचि नपुगेका िा तह बढुिा हुन नचाहने 
कमयचारीको हकमा २ गे्रड थप गररने छ । 
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५. सर्ायोजन तह लर्िान पत्र ददनेाः (१) यस ऐन बमोजजम समायोजन तह ममलान भए पश्चात स्थानीय 
तहका कमयचारीहरुलाई प्रमुि प्रशासकीय अचिकृतले समायोजन तह ममलान भएको पत्र ७ टदन 
मभत्र पत्र टदनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम टदईने पत्र अनुसूची –१ बमोजजम हुनेछ । 
 

६. तह लर्िान गररनेाः यस ऐन बमोजजम समायोजन तह ममलान भए पश्चात नगरपामलकाले संगठन 
संरचना र दरिन्दी पुनरािलोकन गरी नगर सभाबाट संगठन संरचना स्िीकृत भए पनछ पदस्थापना 
गने र सो अिचि सम्म तह ममलान भएका कमयचारीहरुलाई स्ितः पुल दरिन्दीमा कायम गररनेछ 
। 

 

७. सर्ायोजन तह लर्िान भएका कर्मचारीहुकको सेिा सुविधााः यस ऐन बमोजजम समायोजन तह 
ममलान भएका स्थानीय तहका कमयचारीहरुको तलि तथा अन्य सुवििा कानून बमोजजम हुनेछ । 

 

८. जेष्ठता गणनााः(१) समायोजन तह ममलान भए पश्चात हुने पदको जेष्ठता समायोजन तह 
ममलान भएको ममनतदेखि गणना गररनेछ । 

 

९. सुविधा सम्िन्धीाः तह ममलान गदाय साविकमा िाई पाई आएको तलि र हालको तहमा ममलान 
हुदाको तलि िरािर भएमा एक गे्रड थप गररने छ र हालको तह ममलान भए पनछ तलि िटढ 
भएमा जनत िटढ हुन आउछ सो रकम थप गरी एक गे्रड थप हुनेछ । 

 

१०. खारेजी र िचाउाः यो ऐन संवििान, संघीय कानून र प्रदेश कानून सँग बाखझएमा िाखझएको हदसम्म 
अमान्य हुनेछ । 
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ljifoM ;dfof]hg tx ldng ul/Psf] ;DjGwdf . 

 

ljb'/ 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{ ljb'/ gu/kflnsfsf] tkl;n 
adf]lhdsf] kb tyf txdf ;dfof]hg tx ldnfg 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 tx 
ldnfg x'g'ePsf]df awfO{ 5 . 

 

;fljssf] ljj/0f     ;dfof]hg tx ldnfg kl5sf] ljj/0f  

kb M                                        kbM 

tx M                                         txM 

;]jfM       ;]jf 

;d'x M       ;d'xM 

kbgfdM       kbgfdM       

 

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

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

jf]wfy{M  

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

>L d'Vo dGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no, jfudtL k|b]z, x]6f}+8f .  

>L k|b]z nf]s;]jf cfof]u, x]6f}+8f .  

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

>L gful/s nufgL sf]if, gofF afg]Zj/ .  
>L cfly{s k|zf;g zfvf, ljb'/ gu/kflnsf, g'jfsf]6 .  
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