ऐन संख्या : ३-२०७८/७९
नगर सभाबाट पाररत मिमत : २०७८/१०/१७ गते

राजापुर नगरपालिका कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७८

राजापरु नगरपामिका
नगर काययपामिकाको कायायिय
राजापरु , बमदयया
िमु बबनी प्रदेश, नेपाि

राजापुर नगरपालिका कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७८
प्रस्तावनााः
सरकारी तथा अन्य सेवाबाट कियचारीहरु सिायोजन भई राजापरु नगरपामिकािा कािकाज गनय खमटए पश्चात
सामबकको स्थानीयसेवािा प्रवेश गरी हािसबि स्थायी रुपिा काययरत रहेका कियचारीहरुको सिायोजन नभएको
कारण राजापरु नगरपामिकाको सिग्र कायय सबपादनिा अपेमित प्रभावकाररता नदेमखएको, सबवत् २०६५
सािदेमख मवज्ञापन र बढुवा नहदुँ ा हाि स्थानीय सेवाका कियचारीहरुको वृमि मवकास अवरुद्ध भएको अवस्थाका
साथै कियचारी सिायोजन ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (४) सिेतिाई आधार िानी नगरपामिकाको
सेवािा काययरत रहेका र अन्य स्थानीय तहबाट सरुवा भई नगरपामिकािा पदस्थापन भएका कियचारीहरुको
सिायोजन गने सबवन्धिा काननु ी व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को
दफा १०२ को उपदफा (१) बिोमजि राजापरु नगरपामिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।
१. संलिप्त नार् र प्रारम्भाः
(१) यस ऐनको नाि “राजापरु नगरपामिका कियचारी सिायोजन ऐन, २०७८” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन राजापरु राजपत्रिा प्रकामशत भएको मिमतदेखी प्रारबभ हनेछ ।
२. पररभाषााः
मवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा,–
(क) “कियचारी” भन्नािे तत्कामिन स्थानीय मनकायको रुपिा रहेको राजापरु नगरपामिकाको स्वीकृ त दरवन्दीिा
सेवा प्रवेश गरी हाि काययरत स्थायी कियचारी र मनजािती सेवा तथा अन्य स्थानीय मनकायवाट सिायोजन भई
राजापरु नगरपामिकािा पदस्थापन भएका यो ऐन जारी हदुँ ाका बखत स्थायी सेवािा काययरत कियचारीिाई सबझनु
पछय ।
(ख) “काययपामिका” भन्नािे राजापरु नगरपामिकाको नगर काययपामिकािाई सबझनु पछय ।
(ग) “तोमकएको” वा “तोमकए विोमजि” भन्नािे यस ऐन र नगरपामिकािे सिय सियिा मनणयय गरी तोमकएको
वा तोमकएका कुरािाई सबझनु पछय ।
(घ) “नगर सभा” भन्नािे राजापरु नगरपामिकाको नगर सभािाई सबझनु पछय ।
(ङ) “प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ त” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ विोमजि मनयक्त
ु
नगरपामिकाको प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ तिाई सबझनु पछय ।
(च) “स्थानीय सेवा” भन्नािे राजापरु नगरपामिकािा रहेका कियचारीको सामवकिा मनयमु क्त भएको सेवा सिहू िाई
सबझनु पछय ।
(छ) “नगरपामिका” भन्नािे राजापरु नगरपामिकािाई सबझनु पछय ।

(ज) “स्थानीय काननु ” भन्नािे राजापरु नगरपामिकाबाट जारी भएका काननु िाई सबझनु पछय ।
(झ) “सिायोजन” भन्नािे कियचारीिाई यस ऐन विोमजि स्थानीय सेवाको पदिा पदस्थापन गने कायय
सबझनपु दयछ ।
(ञ) “स्थानीय सेवा” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८६ विोमजि कायि हने राजापरु
नगरपामिकाको स्थानीय सेवा भन्ने सबझनपु दयछ ।
३. कर्मचारीको लववरण तयार गने :
(१) राजापरु नगरपामिकािा काययरत कियचारीहरुको सिायोजन गने प्रयोजनको िागी कियचारी प्रशासन शाखािे
यो ऐन राजापरु राजपत्रिा प्रकाशन भएपमछ अनसु चु ी १ विोमजिको ढाुँचािा मववरण तयार गनयपु नेछ ।
४. सच
ु ना प्रकाशन गने :
(१) राजापरु नगरपामिकािा काययरत कियचारीिाई स्थानीय सेवाको पदिा सिायोजन गने प्रयोजनको िागी
कियचारीवाट मनवेदन िाग गने कमबतिा ७ मदनको सचु ना राजापरु नगरपामिकािे प्रकाशन गनेछ ।
(२) कियचारीहरुिे उपदफा (१) विोमजि प्रकामशत सचु नािा तोमकएको अवमधमभत्र अनसु चु ी २ विोमजिको
ढाुँचािा मनवेदन मदनपु नेछ ।
५. स्थानीय सेवार्ा कर्मचारी सर्ायोजन गनेाः
(१) सामवकको स्थानीय मनकायको रुपिा गा.मव.स. िा स्थायी रुपिा सेवा प्रवेश गरे का वा अन्य स्थानीय
मनकायिा मनयमु क्त भई नगरपामिकािा सरुवा, पदस्थापना भएका र यो ऐन जारी हदाुँका बखत नगरपामिकािा
काययरत नगर सेवाका कियचारीहरुको सिायोजन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोमजि नगर सेवाका कियचारीहरुको सिायोजन गदाय मवभागीय कारवाहीिा नपरे को, सहायक
पाुँचौं तहसबिको कियचारीको हकिा पमछल्िो ३ वषयको र सहायक पाुँचौ तह भन्दा िामथको कियचारीको हकिा
पमछल्िो पाुँच वषयको काययसबपादन िल्ु याङ्कनिा कमबतिा ९५ प्रमतशत अक
ं प्राप्त गरे का कियचारीको तपशीिको
सेवा अवमध र शैमिक योग्यताका आधारिा देहाय विोमजि तह मििान तथा ग्रेड (तिव वृमद्ध) कायि हने गरी
सिायोजन गररनेछ :

लस.
हािको
सेवा अवलि
नं. श्रेणी वा तह
१
सहायकस्तर ५ वषय भन्दा कि
तृमतय
५ वषय वा सो भन्दा
वढी
८ वषय वा सो भन्दा
वढी
२
सहायकस्तर ५ वषय भन्दा कि
चौथो
५ वषय वा सो भन्दा
वढी

३

सहायकस्तर
पाचौं

८ वषय वा सो भन्दा
वढी
५ वषय भन्दा कि
५ वषय वा सो भन्दा
वढी

४

५

८ वषय वा सो भन्दा
वढी
अमधकृ तस्तर ५ वषय भन्दा कि
छै ठौं
५ वषय वा सो भन्दा
वढी
अमधकृ तस्तर ५ वषय भन्दा कि
सातौ
५ वषय वा सो भन्दा
वढी

सर्ायोजन हुने
तह
—
सहायक स्तर
तृमतय
एस.एि.सी वा सो सरह उतीणय
सहायकस्तर
चौथो
—
सहायकस्तर
चौथो
—
सहायकस्तर
चौथो
सहायकस्तर चौथो तहिा सेवा प्रवेश सहायकस्तर
गदायको वखत तोमकएको न्यनु ति शैमिक पाुँचौं
योग्यता
—
सहायकस्तर
पाुँचौं
—
सहायकस्तर
पाुँचौं
सहायक पाुँचौं तहिा सेवा प्रवेश गदायको अमधकृ तस्तर
वखत तोमकएको न्यनु ति शैमिक छै ठौं
योग्यता
—
अमधकृ तस्तर
छै ठौं
—
अमधकृ तस्तर
छै ठौं
अमधकृ तस्तर तहिा सेवा प्रवेश गदायको अमधकृ तस्तर
वखत तोमकएको न्यनु ति शैमिक सातौं
योग्यता
—
अमधकृ तस्तर
सातौं
अमधकृ तस्तर तहिा सेवा प्रवेश गदायको अमधकृ तस्तर
वखत तोमकएको न्यनु ति शैमिक आठौं
योग्यता
शैलिक योग्यता

सर्ायोजन हुुँदा
कायर् हुने ग्रेड
खाईपाई आएकोिा
दईु ग्रेड थप
—
—
खाईपाई आएकोिा
दईु ग्रेड थप
—

—
खाईपाई आएकोिा
दईु ग्रेड थप
—

—
खाईपाई आएकोिा
दईु ग्रेड थप
—

खाईपाई आएकोिा
दईु ग्रेड थप
—

(३) उपदफा (२) बिोमजिको तह मििानको पदनाि अनसु चु ी ३ िा उल्िेख भएविोमजि हनेछ ।
(४) श्रेणीमवमहन कियचारीहरुिाई सिायोजन गदाय खाईपाई आएको ग्रेडिा दईु ग्रेड थप गरी सिायोजन गररनेछ ।

(५) उपदफा (१) बिोमजि सिायोजन स्वीकार गने कियचारीहरुिे सिायोजनबाट कायि हने तहका मनमबत
तोमकएको तिबिान र समु बधाहरु प्राप्त गनेछन् ।
(६) यस ऐन विोमजि नगर सेवाका कियचारी सिायोजन गदाय उपदफा (५) बिोमजि कायि हने तिव मनजिे
सामवकिा खाइपाई आएको तिवभन्दा कि हने भएिा ग्रेड थप गरी तिव मििान गररनेछ ।
(७) दफा ५ िा जनु सकै कुरा िेमखएको भएतापमन उपदफा (२) विोमजि सिायोजन तहवृमद्ध हन आवश्यक पने
सेवा अवमध अनसु चु ी २ विोमजिको ढाुँचािा मनवेदन दताय गने अमन्ति मदनसबििाई गणना गररनेछ । र यो समु वधा
एकपटकको िागी िात्र उपिव्ध हनेछ ।
६. सहजीकरण तथा लसफाररस सलर्लत :
(१) कियचारी सिायोजन गने प्रयोजनाथय संकमित मनवेदन दफा ५ को उपदफा २ विोमजि योग्य भए नभएको
अध्यायन गरी मसफाररस गनय देहाय विोमजि एक सिायोजन सहजीकरण तथा मसफाररस समिमत रहनेछ ः
(क) प्रशासन शाखा प्रिख
संयोजक
ु
(ख) प्रामवमधक शाखा प्रिख
सदस्य
ु
(ग) प्रिख
सदस्य समचव
ु प्रशासकीय अमधकृ तिे तोके को सहायक कियचारी
७. लनदेशन तथा सर्न्वय सलर्लत :
(१) कियचारी सिायोजन सबवमन्ध काययिा आवश्यक मनदेशन तथा सिन्वय गनय देहाय बिोमजिको एक मनदेशन
तथा सिन्वय समिमत रहनेछ :
(क) नगर प्रिख
सयं ोजक
ु
(ख) प्रिख
सदस्य
ु प्रशासकीय अमधकृ त
(ग) आमथयक प्रशासन शाखा प्रिख
सदस्य
ु
(घ) प्रशासन शाखा प्रिख
सदस्य समचव
ु
(२) उपदफा १ विोमजिको समिमतिे आवश्यक मनदेशन तथा सिन्वयका अमतररक्त दफा ६ विोमजि मसफाररस
नािाविीको अनुिोदन गनेछ ।
८. सर्ायोजनको पत्र लदनेाः
(१) दफा ७(२) विोमजिको अनिु ोदन पश्चात स्थानीय सेवािा सिायोमजत कियचारीहरुिाई प्रिख
ु प्रशासकीय
अमधकृ तिे सिायोजन भएको पत्र मदनपु ने छ ।
(२) उपदफा (१) विोमजि मदइने पत्र अनसु चू ी–४ विोमजिको ढाुँचािा हनेछ ।

९. पदस्थापन गररने :
(१) यस ऐन विोमजि सिायोजन भएका स्थानीय सेवाका कियचारीहरुिाई हाि स्वीकृ त संगठन संरचना र दरवन्दी
विोमजि मिल्दो सेवा सिहू को पदिा प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ तबाट पदस्थापन गररने छ ।
(२) उपदफा (१) विोमजि पदस्थापन भएको कियचारी अवकास भएिा उक्त पद स्वत खारे ज भई सामवक
विोमजिकै पद कायि भएको िामननेछ ।

१०. सर्ायोजन भएका कर्मचारीहरुको सेवा सुलविााः
यस ऐन विोमजि सिायोजन भएका कियचारीहरुको तिब तथा अन्य समु वधा स्थानीय स्थानीय सरकार सञ्चािन
ऐन, २०७४ िे तोके विोमजि हनेछ ।
११. पुि दरवन्दी सम्वन्िी व्यवस्थााः
(१) दफा ५ विोमजि सिायोजन हने कियचारीहरुिाई सिायोजन पश्चात पदस्थापन गनयु अमघ स्वत पि
ु दरवन्दीिा
कायि भएको िामनने छ । यसरी सिायोजन भइ पि
ु दरवन्दीिा कायि भएका कियचारीिाई पदस्थापन गनयपु बू यको
यथास्थानिा कािकाज गनय बाधा पगु क
े ो िामनने छै न ।
१२. जेष्ठताको गणनााः
(१) यस ऐन विोमजि सिायोजन हने कियचारीहरुको जेष्ठता सिायोजन हनपु वु क
य ो तहिा काि गरे को अवमधिाई
सिायोजन भई कायि हने पदका िामग गणना गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोमजि जेष्ठता गणना भएतापमन सिायोजन पश्चातको पद बिोमजिको सेवा समु बधा भने यो ऐन
जारी भएपश्चात िात्र िागु हनेछ ।
१३. आवश्यक व्यवस्था लर्िाउनेाः
यो ऐन कायायन्वयन गने क्रििा कुनै कमठनाई उत्पन्न भएिा काययपामिकािे यो ऐनको प्रमतकूि नहने गरी
आवश्यक व्यवस्था मििाउन सक्नेछ ।
१४. लवशेष व्यवस्था :
नेपािको संमवधान, २०७२ को धारा २८५ (३) अनसु ार स्थानीय तहिे आफ्नो प्रशासन सञ्चािन गनय
आवश्यकता अनसु ार काननु विोमजि मवमभन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चािन गनय सक्ने व्यवस्था रहेको तथा
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८६ विोमजि त्यस्तो सेवाको गठन, सञ्चािन, व्यवस्थापन,

सेवाको शतय तथा समु वधा सबवन्धी आधारभतु मसद्धान्त र िापदण्ड संघीय काननु विोमजि हने व्यवस्था रहेकोिे
हाि गररएको तह मििान तथा स्तरवृमद्धिाई कियचारी उत्प्रेरणाको एउटा पाटोको रुपिा मिई भमवष्यिा वन्ने
त्यस्तो मसद्धान्त र िापदण्ड विोमजि सिायोमजत गनय कुनै वाधा नपने समु नमश्चतता गररन्छ ।
१५. खारेजी र बचाउ :
(१) यस भन्दा अगावै संघीय कियचारी सिायोजन ऐन, २०७५ विोमजि सिायोजन भएका सामवक स्थानीय
सेवाका कियचारीहरु र अव तहमििान/स्तरवृमद्ध हने संघीय मनजािमत सेवा तफय का कियचारीहरु यसै ऐन विोमजि
सिायोजन भए गरे को िामननेछ ।
(२) िामथ दफाहरुिा जनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भएतापमन यो ऐन समं वधान, समं घय काननु , प्रदेश काननु तथा आगिी
मदनिा वन्ने स्थानीय सेवा ऐन, मनयिाविी सुँग बामझएिा बामझएको हदसबि अिान्ने भई उक्त दफाहरु स्वत वदर
हनेछन ।

लस.नं.

नार्

सेवा

........................
तयार गने
प्रशासन शाखा प्रिख
ु

अनसु चू ी १
दफा ३ को उपदफा (१) सुँग सबवमन्धत
कर्मचारी लववरण संकिन गने ढाुँचा
सरुु
हािको
सर्ुह पद
लनयुलि
पदर्ा
लर्लत
लनयुलि लर्लत

हािको पदर्ा
वहाि रहेको
अवलि

कै .

...........................
प्रिामणत गने
प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ त

अनसु चू ी २
दफा ४ को उपदफा (२) सुँग सबवमन्धत
लनवेदनको ढाुँचा
मिमत : ……………….
श्रीिान प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ त ज्यू
राजापरु नगरपामिका, राजापरु , वमदयया ।
लवषय : सर्ायोजन तथा तह लर्िान गररपाउुँ
िहोदय,
उपरोक्त सबवन्धिा राजापरु नगरपामिकाको नगरसभाद्धारा पाररत राजापरु नगरपामिकािा काययरत
कियचारीको सिायोजनका सबबन्धिा व्यवस्था गनय बनेको ऐन, “राजापरु नगरपामिका कियचारी सिायोजन ऐन
२०७८” को दफा ५ को उपदफा (२) विोमजिको सिायोजन तथा तहमििान गररमदनहु नु दफा ४ को उपदफा (२)
को प्रयोजनाथय यो मनवेदन पेश गरे कोछु ।
लनवेदकको,
हस्तािर :
नाि :
पद :
कायामियको तफम वाट :
दताय नं. :
मिमत :
कायायिय : राजापरु नगरपामिका

अनसु चू ी ३
दफा ५ को उपदफा (३) सुँग सबवमन्धत
सर्ायोजन तहवृलि पश्चात कायर् हुने पदनार्हरु
लस.
नं.
१

२

३

४
५

तह

प्रशासन सेवा
तफम
सहायकस्तर सहायक चौथो /
चौथो
कमनष्ठ सहायक /
सह िेखापाि
सहायकस्तर सहायक पाुँचौं /
पाुँचौं
बररष्ठ सहायक /िे
खापाि
अमधकृ तस्तर अमधकृ त छै ठौं /
छै ठौं
सहायक अमधकृ त

अमधकृ तस्तर
सातौं
अमधकृ तस्तर
आठौं

अमधकृ त सातौ /
शाखा अमधकृ त
अमधकृ त आठौं /
बररष्ठ अमधकृ त

पदनार्
Administrative
प्रालवलिक सेवा
Service
तफम
Assistant 4th / Junior अमसष्टेन्ट सव
Assistant / Assistant इमञ्जमनयर
Accountant
Assistant 5th /
सव इमञ्जमनयर
Senior Assistant /
Accountant
Officer 6th / Junior अमधकृ त छै ठौं
Officer
(इमञ्ज)/सहायक
इमञ्जमनयर/बररष्ठ
सव इमञ्जमनयर
th
Officer 7 /Section इमञ्जमनयर
Officer
Officer 8th/Senior
बररष्ठ इमञ्जमनयर
Officer

Technical Service
Assistant Sub
Engineer
Sub Engineer

Officer
6th(Eng.)/Assistant
Engineer/Senior
Sub Engineer
Engineer
Senior Engineer

अनसु चू ी ४
दफा ८ को उपदफा (२) सुँग सबवमन्धत
राजापरु नगरपामिका
नगरकायमपालिकाको कायामिय
राजापरु , वमदयया
सर्ायोजन पत्र
पत्र सख्या :
चिानी न.
मिमत....................
श्री ................... ........................
लवषयाः सर्ायोजन गररएको सम्वन्िर्ा ।
राजापरु नगरपामिका कियचारी सिायोजन ऐन, २०७८ बिोमजि ........................... देमख जेष्ठता िागु हने गरी तपाईिाई राजापरु
नगरपामिकाको तपमसि बिोमजिको पद तथा तहिा सिायोजन तहमििान (ग्रेड वृमद्ध) गररएको छ । साथै यो सिायोजन
तहमििान (ग्रेड वृमद्ध) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८६ अनसु ार संघीय काननु विोमजि हने स्थानीय सेवाको
गठन, सञ्चािन, व्यवस्थापन, सेवाको शतय तथा समु वधा सबवन्धी आधारभतु मसद्धान्त र िापदण्ड मवपररत हन गएिा स्वत खारे ज
हनेछ ।
आफुिाई तोमकएको मजबिेवारी प्रचमित काननु को अमधनिा रही इिान्दाररतापवू यक सबपादन गनयु हनेछ भन्ने अपेिा गररएको छ ।
सिायोजन तहमििान (ग्रेड वृमद्ध) हनु भएकोिा बधाई छ ।
सालवकको लववरण
पद :
तह :
सेवा : नगर सेवा
सिहु :

सर्ायोजन पलिको लववरण
पद :
तह :
सेवा : स्थानीय सेवा
सिहु :
प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ त

वोिाथमाः
श्री सघं ीय िामििा तथा सािान्य प्रशासन िन्त्रािय, मसहं दरबार ।
श्री िख्ु यिन्त्री तथा िमन्त्रपररषदक
् ो कायायिय, िुमबबनी प्रदेश, वटु वि .
श्री प्रदेश िोकसेवा आयोग, वटु वि ।
श्री कियचारी सचं य कोष, ठिेि ।
श्री नागररक िगानी कोष, नयाुँ बानेश्वर ।

श्री िेखा शाखा, राजापरु नगरपामिका ।

