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राजापुर नगरपालिका कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७८

प्रस्तावनााः
सरकारी तथा अन्य सेवाबाट कर्मचारीहरु सर्ायोजन भई राजापरु नगरपालिकार्ा कार्काज गनम खलटए पश्चात
सालबकको स्थानीयसेवार्ा प्रवेश गरी हािसम्र् स्थायी रुपर्ा कायमरत रहेका कर्मचारीहरुको सर्ायोजन नभएको
कारण राजापरु नगरपालिकाको सर्ग्र कायम सम्पादनर्ा अपेलित प्रभावकाररता नदेलखएको, सम्वत् २०६५
सािदेलख लवज्ञापन र बढुवा नहदुँ ा हाि स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको वृलि लवकास अवरुद्ध भएको अवस्थाका
साथै कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (४) सर्ेतिाई आधार र्ानी नगरपालिकाको
सेवार्ा कायमरत रहेका र अन्य स्थानीय तहबाट सरुवा भई नगरपालिकार्ा पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुको
सर्ायोजन गने सम्वन्धर्ा काननु ी व्यवस्था गनम वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को
दफा १०२ को उपदफा (१) बर्ोलजर् राजापरु नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।
१. सलं िप्त नार् र प्रारम्भाः
(१) यस ऐनको नार् “राजापरु नगरपालिका कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७८” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन राजापरु राजपत्रर्ा प्रकालशत भएको लर्लतदेखी प्रारम्भ हनेछ ।
२. पररभाषााः
लवषय वा प्रसगं िे अको अथम निागेर्ा यस ऐनर्ा,–
(क) “कर्मचारी” भन्नािे तत्कालिन स्थानीय लनकायको रुपर्ा रहेको राजापरु नगरपालिकाको स्वीकृ त दरवन्दीर्ा
सेवा प्रवेश गरी हाि कायमरत स्थायी कर्मचारी र लनजार्ती सेवा तथा अन्य स्थानीय लनकायवाट सर्ायोजन भई
राजापरु नगरपालिकार्ा पदस्थापन भएका यो ऐन जारी हदुँ ाका बखत स्थायी सेवार्ा कायमरत कर्मचारीिाई सम्झनु
पछम ।
(ख) “कायमपालिका” भन्नािे राजापरु नगरपालिकाको नगर कायमपालिकािाई सम्झनु पछम ।
(ग) “तोलकएको” वा “तोलकए वर्ोलजर्” भन्नािे यस ऐन र नगरपालिकािे सर्य सर्यर्ा लनणमय गरी तोलकएको
वा तोलकएका कुरािाई सम्झनु पछम ।
(घ) “नगर सभा” भन्नािे राजापरु नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनु पछम ।
(ङ) “प्रर्ख
ु प्रशासकयय अलधकृ त” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ वर्ोलजर् लनयक्त
ु
नगरपालिकाको प्रर्ख
ु प्रशासकयय अलधकृ तिाई सम्झनु पछम ।
(च) “स्थानीय सेवा” भन्नािे राजापरु नगरपालिकार्ा रहेका कर्मचारीको सालवकर्ा लनयलु क्त भएको सेवा सर्हू िाई
सम्झनु पछम ।
(छ) “नगरपालिका” भन्नािे राजापरु नगरपालिकािाई सम्झनु पछम ।
(ज) “स्थानीय काननु ” भन्नािे राजापरु नगरपालिकाबाट जारी भएका काननु िाई सम्झनु पछम ।
(झ) “सर्ायोजन” भन्नािे कर्मचारीिाई यस ऐन वर्ोलजर् स्थानीय सेवाको पदर्ा पदस्थापन गने कायम
सम्झनपु दमछ ।

(ञ) “स्थानीय सेवा” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८६ वर्ोलजर् कायर् हने राजापरु
नगरपालिकाको स्थानीय सेवा भन्ने सम्झनपु दमछ ।
३. कर्मचारीको लववरण तयार गने :
(१) राजापरु नगरपालिकार्ा कायमरत कर्मचारीहरुको सर्ायोजन गने प्रयोजनको िागी कर्मचारी प्रशासन शाखािे
यो ऐन राजापरु राजपत्रर्ा प्रकाशन भएपलछ अनसु चु ी १ वर्ोलजर्को ढाुँचार्ा लववरण तयार गनमपु नेछ ।
४. सुचना प्रकाशन गने :
(१) राजापरु नगरपालिकार्ा कायमरत कर्मचारीिाई स्थानीय सेवाको पदर्ा सर्ायोजन गने प्रयोजनको िागी
कर्मचारीवाट लनवेदन र्ाग गने कलम्तर्ा ७ लदनको सचु ना राजापरु नगरपालिकािे प्रकाशन गनेछ ।
(२) कर्मचारीहरुिे उपदफा (१) वर्ोलजर् प्रकालशत सचु नार्ा तोलकएको अवलधलभत्र अनसु चु ी २ वर्ोलजर्को
ढाुँचार्ा लनवेदन लदनपु नेछ ।
५. स्थानीय सेवार्ा कर्मचारी सर्ायोजन गनेाः
(१) सालवकको स्थानीय लनकायको रुपर्ा गा.लव.स. र्ा स्थायी रुपर्ा सेवा प्रवेश गरे का वा अन्य स्थानीय
लनकायर्ा लनयलु क्त भई नगरपालिकार्ा सरुवा, पदस्थापना भएका र यो ऐन जारी हदाुँका बखत नगरपालिकार्ा
कायमरत नगर सेवाका कर्मचारीहरुको सर्ायोजन गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् नगर सेवाका कर्मचारीहरुको सर्ायोजन गदाम लवभागीय कारवाहीर्ा नपरे को, सहायक
पाुँचौं तहसम्र्को कर्मचारीको हकर्ा पलछल्िो ३ वषमको र सहायक पाुँचौ तह भन्दा र्ालथको कर्मचारीको हकर्ा
पलछल्िो पाुँच वषमको कायमसम्पादन र्ल्ु याङ्कनर्ा कलम्तर्ा ९५ प्रलतशत अक
ं प्राप्त गरे का कर्मचारीको तपशीिको
सेवा अवलध र शैलिक योग्यताका आधारर्ा देहाय वर्ोलजर् तह लर्िान तथा ग्रेड (तिव वृलद्ध) कायर् हने गरी
सर्ायोजन गररनेछ :

लस.
हािको
सेवा अवलि
नं. श्रेणी वा तह
१
सहायकस्तर ५ वषम भन्दा कर्
तृलतय
५ वषम वा सो भन्दा
वढी
८ वषम वा सो भन्दा
वढी
२
सहायकस्तर ५ वषम भन्दा कर्
चौथो
५ वषम वा सो भन्दा
वढी

३

सहायकस्तर
पाचौं

८ वषम वा सो भन्दा
वढी
५ वषम भन्दा कर्
५ वषम वा सो भन्दा
वढी

४

५

८ वषम वा सो भन्दा
वढी
अलधकृ तस्तर ५ वषम भन्दा कर्
छै ठौं
५ वषम वा सो भन्दा
वढी
अलधकृ तस्तर ५ वषम भन्दा कर्
सातौ
५ वषम वा सो भन्दा
वढी

सर्ायोजन हुने
तह
—
सहायक स्तर
तृलतय
एससी वा सो सरह उतीणम.एि.
सहायकस्तर
चौथो
—
सहायकस्तर
चौथो
—
सहायकस्तर
चौथो
सहायकस्तर चौथो तहर्ा सेवा प्रवेश सहायकस्तर
गदामको वखत तोलकएको न्यनु तर् शैलिक पाुँचौं
योग्यता
—
सहायकस्तर
पाुँचौं
—
सहायकस्तर
पाुँचौं
सहायक पाुँचौं तहर्ा सेवा प्रवेश गदामको अलधकृ तस्तर
वखत तोलकएको न्यनु तर् शैलिक छै ठौं
योग्यता
—
अलधकृ तस्तर
छै ठौं
—
अलधकृ तस्तर
छै ठौं
अलधकृ तस्तर तहर्ा सेवा प्रवेश गदामको अलधकृ तस्तर
वखत तोलकएको न्यनु तर् शैलिक सातौं
योग्यता
—
अलधकृ तस्तर
सातौं
अलधकृ तस्तर तहर्ा सेवा प्रवेश गदामको अलधकृ तस्तर
वखत तोलकएको न्यनु तर् शैलिक आठौं
योग्यता
शैलिक योग्यता

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

—
खाईपाई आएकोर्ा
दईु ग्रेड थप
—

—
खाईपाई आएकोर्ा
दईु ग्रेड थप
—

खाईपाई आएकोर्ा
दईु ग्रेड थप
—

(३) उपदफा (२) बर्ोलजर्को तह लर्िानको पदनार् अनसु चु ी ३ र्ा उल्िेख भएवर्ोलजर् हनेछ ।
(४) श्रेणीलवलहन कर्मचारीहरुिाई सर्ायोजन गदाम खाईपाई आएको ग्रेडर्ा दईु ग्रेड थप गरी सर्ायोजन गररनेछ ।
(५) उपदफा (१) बर्ोलजर् सर्ायोजन स्वीकार गने कर्मचारीहरुिे सर्ायोजनबाट कायर् हने तहका लनलम्त
तोलकएको तिबर्ान र सलु बधाहरु प्राप्त गनेछन् ।
(६) यस ऐन वर्ोलजर् नगर सेवाका कर्मचारी सर्ायोजन गदाम उपदफा (५) बर्ोलजर् कायर् हने तिव लनजिे
सालवकर्ा खाइपाई आएको तिवभन्दा कर् हने भएर्ा ग्रेड थप गरी तिव लर्िान गररनेछ ।

(७) दफा ५ र्ा जनु सकै कुरा िेलखएको भएतापलन उपदफा (२) वर्ोलजर् सर्ायोजन तहवृलद्ध हन आवश्यक पने
सेवा अवलध अनसु चु ी २ वर्ोलजर्को ढाुँचार्ा लनवेदन दताम गने अलन्तर् लदनसम्र्िाई गणना गररनेछ । र यो सलु वधा
एकपटकको िागी र्ात्र उपिव्ध हनेछ ।
६. सहजीकरण तथा लसफाररस सलर्लत :
(१) कर्मचारी सर्ायोजन गने प्रयोजनाथम सक
ं लित लनवेदन दफा ५ को उपदफा २ वर्ोलजर् योग्य भए नभएको
अध्यायन गरी लसफाररस गनम देहाय वर्ोलजर् एक सर्ायोजन सहजीकरण तथा लसफाररस सलर्लत रहनेछ ः
(क) प्रशासन शाखा प्रर्ख
संयोजक
ु
(ख) प्रालवलधक शाखा प्रर्ख
सदस्य
ु
(ग) प्रर्ख
सदस्य सलचव
ु प्रशासकयय अलधकृ तिे तोके को सहायक कर्मचारी
७. लनदेशन तथा सर्न्वय सलर्लत :
(१) कर्मचारी सर्ायोजन सम्वलन्ध कायमर्ा आवश्यक लनदेशन तथा सर्न्वय गनम देहाय बर्ोलजर्को एक लनदेशन
तथा सर्न्वय सलर्लत रहनेछ :
(क) नगर प्रर्ख
संयोजक
ु
(ख) प्रर्ख
सदस्य
ु प्रशासकयय अलधकृ त
(ग) आलथमक प्रशासन शाखा प्रर्ख
सदस्य
ु
(घ) प्रशासन शाखा प्रर्ख
सदस्य सलचव
ु
(२) उपदफा १ वर्ोलजर्को सलर्लतिे आवश्यक लनदेशन तथा सर्न्वयका अलतररक्त दफा ६ वर्ोलजर् लसफाररस
नार्ाविीको अनुर्ोदन गनेछ ।
८. सर्ायोजनको पत्र लदनेाः
(१) दफा ७(२) वर्ोलजर्को अनर्ु ोदन पश्चात स्थानीय सेवार्ा सर्ायोलजत कर्मचारीहरुिाई प्रर्ख
ु प्रशासकयय
अलधकृ तिे सर्ायोजन भएको पत्र लदनपु ने छ ।
(२) उपदफा (१) वर्ोलजर् लदइने पत्र अनसु चू ी–४ वर्ोलजर्को ढाुँचार्ा हनेछ ।
९. पदस्थापन गररने :
(१) यस ऐन वर्ोलजर् सर्ायोजन भएका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुिाई हाि स्वीकृ त संगठन संरचना र दरवन्दी
वर्ोलजर् लर्ल्दो सेवा सर्हू को पदर्ा प्रर्ख
ु प्रशासकयय अलधकृ तबाट पदस्थापन गररने छ ।
(२) उपदफा (१) वर्ोलजर् पदस्थापन भएको कर्मचारी अवकास भएर्ा उक्त पद स्वत खारे ज भई सालवक
वर्ोलजर्कै पद कायर् भएको र्ालननेछ ।

१०. सर्ायोजन भएका कर्मचारीहरुको सेवा सलु विााः
यस ऐन वर्ोलजर् सर्ायोजन भएका कर्मचारीहरुको तिब तथा अन्य सलु वधा स्थानीय स्थानीय सरकार सञ्चािन
ऐन, २०७४ िे तोके वर्ोलजर् हनेछ ।
११. पुि दरवन्दी सम्वन्िी व्यवस्थााः
(१) दफा ५ वर्ोलजर् सर्ायोजन हने कर्मचारीहरुिाई सर्ायोजन पश्चात पदस्थापन गनमु अलघ स्वत पि
ु दरवन्दीर्ा
कायर् भएको र्ालनने छ । यसरी सर्ायोजन भइ पि
ु दरवन्दीर्ा कायर् भएका कर्मचारीिाई पदस्थापन गनमपु बू मको
यथास्थानर्ा कार्काज गनम बाधा पगु क
े ो र्ालनने छै न ।
१२. जेष्ठताको गणनााः
(१) यस ऐन वर्ोलजर् सर्ायोजन हने कर्मचारीहरुको जेष्ठता सर्ायोजन हनपु वु क
म ो तहर्ा कार् गरे को अवलधिाई
सर्ायोजन भई कायर् हने पदका िालग गणना गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् जेष्ठता गणना भएतापलन सर्ायोजन पश्चातको पद बर्ोलजर्को सेवा सलु बधा भने यो ऐन
जारी भएपश्चात र्ात्र िागु हनेछ ।
१३. आवश्यक व्यवस्था लर्िाउनेाः
यो ऐन कायामन्वयन गने क्रर्र्ा कुनै कलठनाई उत्पन्न भएर्ा कायमपालिकािे यो ऐनको प्रलतकूि नहने गरी
आवश्यक व्यवस्था लर्िाउन सक्नेछ ।
१४. लवशेष व्यवस्था :
नेपािको संलवधान, २०७२ को धारा २८५ (३) अनसु ार स्थानीय तहिे आफ्नो प्रशासन सञ्चािन गनम
आवश्यकता अनसु ार काननु वर्ोलजर् लवलभन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चािन गनम सक्ने व्यवस्था रहेको तथा
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८६ वर्ोलजर् त्यस्तो सेवाको गठन, सञ्चािन, व्यवस्थापन,
सेवाको शतम तथा सलु वधा सम्वन्धी आधारभतु लसद्धान्त र र्ापदण्ड संघीय काननु वर्ोलजर् हने व्यवस्था रहेकोिे
हाि गररएको तह लर्िान तथा स्तरवृलद्धिाई कर्मचारी उत्प्रेरणाको एउटा पाटोको रुपर्ा लिई भलवष्यर्ा वन्ने
त्यस्तो लसद्धान्त र र्ापदण्ड वर्ोलजर् सर्ायोलजत गनम कुनै वाधा नपने सलु नलश्चतता गररन्छ ।
१५. खारेजी र बचाउ :
(१) यस भन्दा अगावै संघीय कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७५ वर्ोलजर् सर्ायोजन भएका सालवक स्थानीय
सेवाका कर्मचारीहरु र अव तहलर्िान/स्तरवृलद्ध हने संघीय लनजार्लत सेवा तफम का कर्मचारीहरु यसै ऐन वर्ोलजर्
सर्ायोजन भए गरे को र्ालननेछ ।

(२) र्ालथ दफाहरुर्ा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन यो ऐन संलवधान, संलघय काननु , प्रदेश काननु तथा आगर्ी
लदनर्ा वन्ने स्थानीय सेवा ऐन, लनयर्ाविी सुँग बालझएर्ा बालझएको हदसम्र् अर्ान्ने भई उक्त दफाहरु स्वत वदर
हनेछन ।

लस.नं.

नार्

सेवा

........................
तयार गने
प्रशासन शाखा प्रर्ख
ु

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

हािको पदर्ा
वहाि रहेको
अवलि

कै .

...........................
प्रर्ालणत गने
प्रर्ख
ु प्रशासकयय अलधकृ त

अनसु चू ी २
दफा ४ को उपदफा (२) सुँग सम्वलन्धत
लनवेदनको ढाुँचा
लर्लत : ……………….
श्रीर्ान प्रर्ख
ु प्रशासकयय अलधकृ त ज्यू
राजापरु नगरपालिका, राजापरु , वलदमया ।
लवषय : सर्ायोजन तथा तह लर्िान गररपाउुँ
र्होदय,
उपरोक्त सम्वन्धर्ा राजापरु नगरपालिकाको नगरसभाद्धारा पाररत राजापरु नगरपालिकार्ा कायमरत
कर्मचारीको सर्ायोजनका सम्बन्धर्ा व्यवस्था गनम बनेको ऐन, “राजापरु नगरपालिका कर्मचारी सर्ायोजन ऐन
२०७८” को दफा ५ को उपदफा (२) वर्ोलजर्को सर्ायोजन तथा तहलर्िान गररलदनहु नु दफा ४ को उपदफा (२)
को प्रयोजनाथम यो लनवेदन पेश गरे कोछु ।
लनवेदकको,
हस्तािर :
नार् :
पद :
कायामियको तफम वाट :
दताम नं. :
लर्लत :
कायामिय : राजापरु नगरपालिका

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

२

३

४
५

तह

प्रशासन सेवा
तफम
सहायकस्तर सहायक चौथो /
चौथो
कलनष्ठ सहायक /
सह िेखापाि
सहायकस्तर सहायक पाुँचौं /
पाुँचौं
बररष्ठ सहायक /िे
खापाि
अलधकृ तस्तर अलधकृ त छै ठौं /
छै ठौं
सहायक अलधकृ त

अलधकृ तस्तर
सातौं
अलधकृ तस्तर
आठौं

अलधकृ त सातौ /
शाखा अलधकृ त
अलधकृ त आठौं /
बररष्ठ अलधकृ त

पदनार्
Administrative
प्रालवलिक सेवा
Service
तफम
Assistant 4th / Junior अलसष्टेन्ट सव
Assistant / Assistant इलञ्जलनयर
Accountant
Assistant 5th /
सव इलञ्जलनयर
Senior Assistant /
Accountant
Officer 6th / Junior अलधकृ त छै ठौं
Officer
(इलञ्ज)/सहायक
इलञ्जलनयर/बररष्ठ
सव इलञ्जलनयर
th
Officer 7 /Section इलञ्जलनयर
Officer
Officer 8th/Senior
बररष्ठ इलञ्जलनयर
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 सम्वलन्धत
राजापरु नगरपालिका
नगरकायमपालिकाको कायामिय
राजापरु , वलदमया
सर्ायोजन पत्र
पत्र सख्या :
चिानी न.
लर्लत....................
श्री ................... ........................
लवषयाः सर्ायोजन गररएको सम्वन्िर्ा ।
राजापरु नगरपालिका कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७८ बर्ोलजर् ........................... देलख जेष्ठता िागु हने गरी तपाईिाई राजापरु
नगरपालिकाको तपलसि बर्ोलजर्को पद तथा तहर्ा सर्ायोजन तहलर्िान (ग्रेड वृलद्ध) गररएको छ । साथै यो सर्ायोजन
तहलर्िान (ग्रेड वृलद्ध) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८६ अनसु ार संघीय काननु वर्ोलजर् हने स्थानीय सेवाको
गठन, सञ्चािन, व्यवस्थापन, सेवाको शतम तथा सलु वधा सम्वन्धी आधारभतु लसद्धान्त र र्ापदण्ड लवपररत हन गएर्ा स्वत खारे ज
हनेछ ।
आफुिाई तोलकएको लजम्र्ेवारी प्रचलित काननु को अलधनर्ा रही इर्ान्दाररतापवू मक सम्पादन गनमु हनेछ भन्ने अपेिा गररएको छ ।
सर्ायोजन तहलर्िान (ग्रेड वृलद्ध) हनु भएकोर्ा बधाई छ ।
सालवकको लववरण
पद :
तह :
सेवा : नगर सेवा
सर्हु :

सर्ायोजन पलिको लववरण
पद :
तह :
सेवा : स्थानीय सेवा
सर्हु :
प्रर्ख
ु प्रशासकयय अलधकृ त

वोिाथमाः
श्री सघं ीय र्ालर्िा तथा सार्ान्य प्रशासन र्न्त्रािय, लसहं दरबार ।
श्री र्ख्ु यर्न्त्री तथा र्लन्त्रपररषदक
् ो कायामिय, िुलम्बनी प्रदेश, वटु वि .
श्री प्रदेश िोकसेवा आयोग, वटु वि ।
श्री कर्मचारी सचं य कोष, ठर्ेि ।
श्री नागररक िगानी कोष, नयाुँ बानेश्वर ।
श्री िेखा शाखा, राजापरु नगरपालिका ।

