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सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको स्र्ानीय तहका कर्थचारी व्यवस्र्ापन ऐन, २०७८
प्रस्तावनााः िाववकको स्र्ानीय सनकायर्ा िेवा प्रवेश गरी हाििम्र् स्र्ानीय तहर्ा कायथरत कर्थचारीहरुको िर्ायोजन,
तह सर्िान र वढुवा

जस्ता

वृसत ववकािका ववषयर्ा दे खिएको अस्पस्टता, जवटिता र अिर्ानता हटाई स्र्ानीय

तहर्ा कायथरत कर्थचारीहरुको व्यवस्र्ापनिाई िर्ान, न्यायोखचत र एवककृत गरी कर्थचारीहरुको र्नोवि उच्च गराउन

कानूनी व्यवस्र्ा गनथ वान्छनीय भएकोिे िर्ायोजन ऐन २०७५ को दफा २३ र्ा भएको व्यवस्र्ा वर्ोखजर् स्र्ानीय
िरकार िं चािन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (१) बर्ोखजर् सिद्धार्थनगर नगर िभािे यो ऐन वनाई िागु गरे कोछ
।

1. िं खिप्त नार् र प्रारम्भाः

(१) यि ऐनको नार्ाः सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको स्र्ानीय तहका कर्थचारी व्यवस्र्ापन िम्वन्धी ऐन, २०७८
हुनेछ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
2. पररभाषााः ववषय वा प्रिं गिे अको अर्थ निागेर्ा यि ऐनर्ा

(क) "कर्थचारी" भन्नािे िाववकको स्र्ानीय सनकाय (खजल्िा ववकाि िसर्सत, नगरपासिका र गाउँ ववकाि

िसर्सत) र्ा स्र्ायी सनयुक्त भई यो ऐन जारी हुँदाको वितिम्र् सिद्धार्थनगर नगरपासिकार्ा कायथरत रहे का
स्र्ायी कर्थचारी िम्झनु पदथछ ।
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(ि)"िर्ायोजन ऐन" भन्नािे िं घीय िरकारबाट कर्थचारी िर्ायोजनका िासग जारी भएको कर्थचारी िर्ायोजन
ऐन, २०७५ िाई िम्झनु पदथछ ।

(ग) "नगर िभा" भन्नािे सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको नगर िभा िम्झनु पदथछ ।

(घ) "कायथपासिका" भन्नािे सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको नगर कायथपासिका िम्झनु पदथछ ।

(ङ) "प्रर्ुि प्रशािकीय असधकृत " भन्नािे सिद्धार्थनगर नगरपासिकाको प्रर्ुि प्रशािकीय असधकृतिाई िम्झनु
पदथछ ।

(च) "स्र्ानीय तह" भन्नािे सिद्धार्थनगर नगरपासिकािाई िम्झनु पदथछ ।

(छ) "न्युनतर् शैखिक योग्यता" भन्नािे प्रचसित कानुन बर्ोखजर् हाि कायथरत पदर्ा िेवा प्रवेश गदाथ आवश्यक
पने न्युनतर् शैखिक योग्यतािाई िम्झनु पछथ ।

(ज) "कर्थचारी व्यवस्र्ापन" भन्नािे िाववक स्र्ानीय सनकायबाट स्र्ानीय िरकार िं चािन ऐन 2074 को
दफा 85 बर्ोखजर् स्र्ानीय तहर्ा स्वत िर्ायोजन भै तह सर्िान नभएका स्र्ायी कर्थचारीहरुिाई दफा

3.

४ बर्ोखजर् हुने तह वृवद्ध/स्तर वृवद्ध/ग्रेड र्प िर्ेतिाई िम्झनु पदथछ ।

िं गठन िं रचना तर्ा कर्थचारी दरवन्दीाः

१. यि ऐन बर्ोखजर् हुने स्तरवृवद्ध वा तहवृवद्ध हुने कर्थचारीहरुको हकर्ा िं गठन तर्ा िं रचनार्ा रहे को पद
/ तहर्ा िोही बर्ोखजर् र नभएको हकर्ा िं गठन िं रचना अध्ययन भै नगर िभािे स्वीकृत नगरे िम्र्

4.

स्वताः पुि दरवन्दीर्ा कायर् रहनेछन ।

िर्ायोजन तह सर्िान िम्वन्धी व्यवस्र्ााः

(१) स्र्ानीय िरकार िं चािन ऐन, २०७४ जारी हुन ु भन्दा अगासड स्र्ानीय सनकायको स्वीकृत
दरवन्दीर्ा स्र्ायी सनयुक्त भएका िाववकका स्र्ानीय सनकायका कर्थचारीहरुिाई यो ऐन जारी
भएको सर्सतबाट जेष्ठता गणना हुने गरी एक पटकका िासग र्ात्र दे हाय बर्ोखजर् िर्ायोजन, तह

सर्िन तर्ा ग्रेड वृवद्ध गने र यिरी तह सर्िान तर्ा ग्रेड वृवद्धबाट र्प हुने दावयत्व नगरपासिकाबाट
व्यहोनुथ पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बर्ोखजर्को िुववधा उपिब्ध गराउदा सनयुखक्त, शैखिक योग्यता, िेवा अवसध र
कायथिम्पादन र्ुल्याङ्कन िर्ेतका आधारर्ा गररनेछ ।

(३) उपदफा (१) बर्ोखजर्को स्तरवृवद्ध वा तह वृवद्ध वा ग्रेड र्प गदाथ पसछल्िो ३ वषथको कायथिम्पादन
र्ुल्याङ्कनर्ा औषत न्यूनतर् ९० प्रसतशत अंक प्राप्त गरे को हुन ु पनेछ ।

(४) यो ऐन जारी भएको सर्सतिम्र् स्र्ायी िेवा अवसध ५ वषथ पुरा भएको हुन ु पनेछ ।

(५) उपदफा (१) बर्ोखजर्को तहवृवद्ध वा स्तरवृवद्ध वा ग्रेड र्प गदाथ दे हायको र्ापदण्डको आधारर्ा
गनुथ पनेछ ।
सि.नं.

िाववकको तह

हाि िर्ायोजन, तह र्प ग्रेड

१

श्रे णी वववहन

श्रे णी वववहन

२

२

िहायकस्तर चौर्ो

िहायकस्तर पाँचौ

-

सर्िान हुने तह
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आवश्यक
योग्यता

न्युनतर्

शैखिक

र्ान्यता प्राप्त खशिण िं स्र्ाबाट
एि.ई.ई. वा िो िरह

३

िहायकस्तर पाँचौ

असधकृतस्तर छै ठौ

-

र्ान्यता प्राप्त खशिण िं स्र्ाबाट

४

असधकृतस्तर छै ठौ

असधकृतस्तर िातौ

-

र्ान्यता प्राप्त खशिण िं स्र्ाबाट

५

असधकृतस्तर िातौ

असधकृतस्तर आठौ

-

र्ान्यता प्राप्त खशिण िं स्र्ाबाट

प्रववणता प्रर्ाणपत्र वा िो िरह
स्नातक तह िो िरह उत्तीणथ

स्नातक तह िो िरह उत्तीणथ

द्रष्टव्याः प्राववसधक तफथ तह वृवद्ध हुने कर्थचारीको हकर्ा िम्वखन्धत तहको प्राववसधक ववषय उत्तीणथ
गरे को हुने पनेछ र शैखिक योग्यता तर्ा िेवा अवसध नपुगेका कर्थचारीको हकर्ा २ ग्रेड र्प
गररने छ।
5.

िर्ायोजन, तह सर्िान पत्र ददनेाः (१) यि ऐन बर्ोखजर् िर्ायोजन तह सर्िान भए पश्चात स्र्ानीय तहका
कर्थचारीहरुिाई प्रर्ुि प्रशािकीय असधकृतिे िर्ायोजन तह सर्िान भएको पत्र १५ ददन सभत्र ददनु पनेछ
।

(२) उपदफा (१) बर्ोखजर् ददईने पत्र अनुिूची –१ बर्ोखजर् हुनेछ ।
6.

तह सर्िान गररनेाः यि ऐन बर्ोखजर् िर्ायोजन तह सर्िान भए पश्चात नगरपासिकािे िं गठन िं रचना र

दरवन्दी बर्ोखजर् पदस्र्ापन गने र पद/तह नभएकाको हकर्ा दरबन्दी पुनराविोकन गरी नगर िभाबाट
िं गठन िं रचना स्वीकृत भए पसछ पदस्र्ापना गने र िो अवसध िम्र् तह सर्िान भएका कर्थचारीहरुिाई
स्वत पुि दरवन्दीर्ा कायर् गररनेछ । यिरी तह सर्िान भइ ररक्त हुने तल्िो पदर्ा िं गठन तर्ा
व्यव्र्ापन िवेिण गरी पद सर्िान नहुदा िम्र् त्यिरी ररक्त

7.

8.
9.

गररनेछैन ।

हुने पदर्ा कुनै पसन प्रवियाबाट पदपुसतथ

िर्ायोजन तह सर्िान भएका कर्थचारीहरुको िेवा िुववधााः यि ऐन बर्ोखजर् िर्ायोजन तह सर्िान भएका

स्र्ानीय तहका कर्थचारीहरुको तिव तर्ा अन्य िुववधा कानून बर्ोखजर् हुनेछ । तह सर्िान गदाथ िाववकर्ा
िाई पाई आएको तिव र हािको तहर्ा सर्िान हुदाको तिव वरावर भएर्ा एक ग्रेड र्प गररने छ।

जेष्ठता गणनााः (१) िर्ायोजन तह सर्िान भए पश्चात हुने पदको जेष्ठता तह सर्िान भएको सर्सतदे खि गणना
गररनेछ ।

िारे जी र वचाउाः यो ऐन िं ववधान, िं घीय कानून र प्रदे श कानून िँग बाखझएर्ा वाखझएको हदिम्र् अर्ान्य
हुनेछ ।
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