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g]kfn, u08sL  k|b]z , DofUbL ,a]gL gu/kflnsf   

   a]gL /fhkq 

v08M ०४                      ;+VofM=०३                 ldltM २०७८।०५।१५ 
 

बेनी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकािे बनाएको ति िेखिए बमोजिमको ऐन स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐेन, 

२०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम आम नागररकको िानकारीका िागग प्रकाशन गररएको छ। 

 

बेनी नगरपालिकामा स्थानीय सेवामा काययरत कमयचारीको समायोजन सम्वन्धमा व्यवस्था गनय बनेको 

ऐन , २०७८ 

        

                               
प्रमाखिकरि लमतत : २०७८।०५।१५ 

 

प्रस्तावनााः सरकारी तथा अन्र् सेवाबाट कमयचारीहरु समार्ोिन भई बेनी नगरपालिकामा कामकाि गनय िटटए 
पश्चात साबबकको  स्थानीर् तनकार् सेवामा प्रवेश गरी हािसम्म स्थार्ी रुपमा कार्यरत रहेका कमयचारीहरुको 
समार्ोिन नभएको कारि बेनी नगरपालिकाको  समग्र कार्य सम्पादनमा अपेक्षित प्रभावकाररता नदेखिएको, सम्वत ्
२०७४  सािदेखि ववज्ञापन र बढुवा नहुुँदा कमयचारीहरुको बवृि  ववकास अवरुद्ध भएको अवस्थाका साथै कमयचारी 
समार्ोिन ऐन, २०७५ को  दफा ६ को उपदफा (४) समेतिाई आधार मानी स्थानीर् सेवामा कार्यरत  रहेका 
साबबकका नगर सेवामा र अन्र् स्थानीर् तनकार्बाट सरुवा भई नगरपालिकामा पदस्थापन  भएका कमयचारीहरुको 
समार्ोिन गने सम्वन्धमा कानुनी व्र्वस्था गनय  वाञ्छनीर् भएकोिे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को 
दफा १०२  को उपदफा (१) बमोजिम बेनी नगरपालिकाको नगर सभािे र्ो  ऐन बनाएको छ ।  

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाम “बेनी नगरपालिकामा स्थानीर् सेवामा कार्यरत कमयचारीको 
समार्ोिन सम्वन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७८” रहेकोछ ।  
                      (२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषाः ववषर् वा प्रसंगि ेअको अथय निागेमा र्स ऐनमा,–  
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      (क) “कमयचारी” भन्नािे तत्कालिन स्थानीर् तनकार्को रुपमा रहेको बेनी नगरपालिकाको स्वीकृत दरवन्दीमा 
सेवा प्रवेश गरी हाि कार्यरत स्थार्ी वा अन्र् स्थानीर् तनकार्वाट समार्ोिन हुुँदा बढुवा नभई बेनी नगरपालिकामा 
पदस्थापन भएका र्ो ऐन िारी हुुँदाका बित स्थार्ी सेवामा कार्यरत कमयचारीिाई सम्झनु पछय ।  

(ि) “कार्यपालिका” भन्नािे बनेी नगरपालिकाको नगरकार्यपालिकािाई सम्झनु पछय ।   

(ग) “तोककएको” वा “तोककए वमोजिम” भन्नािे र्स ऐन र नगरपालिकाि ेसमर् समर्मा तनियर् गरी तोककएको 
वा तोककएका कुरािाई सम्झनु पछय ।  

(घ) “नगर सभा” भन्नािे बेनी नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनु पछय ।  

(ङ) “प्रमुि प्रशासकीर् अगधकृत” भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ वमोजिम तनरु्क्त 
नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीर् अगधकृतिाई सम्झनु पछय । 
 (च) “स्थानीर् सेवा” भन्नाि ेबेनी नगरपालिकामा साववक स्थानीर् तनकार्बाट समार्ोिन भइ कार्यरत स्थार्ी   
कमयचारीको सेवा समूहिाई सम्झनु पछय ।  

(छ) “नगरपालिका” भन्नािे बनेी नगरपालिकािाई सम्झनु पछय ।  

(ि) “स्थानीर् कानुन” भन्नािे बेनी नगरपालिकावाट िारी भएका कानुनिाई सम्झनु पछय ।  

३. स्थानीय सेवाका कममचारी समायोजन गननः  

(१) साववकको स्थानीर्  तनकार्को रुपमा नगरपालिकामा स्थार्ी रुपमा सेवा प्रवेश गरेका  वा अन्र् स्थानीर् 
तनकार्मा तनरु्जक्त भई नगरपालिकामा सरुवा,  पदस्थापन भएका र र्ो ऐन िारी हुदाुँका बित नगरपालिकामा 
कार्यरत नगर सेवाका कमयचारीहरुको समार्ोिन गररनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोजिम कजम्तमा ५ बषय स्थार्ीरुपमा कार्यरत र न्रु्नतम शैक्षिक र्ोग्र्ता पुगेका स्थानीर् 
सेवाका कमयचारीहरुको समार्ोिन देहार् वमोजिम हुनेछ:  

क्र. सं.  

 

साववकको तह  

 

समार्ोिन पश्चात  कार्म हुने तह  

 

कैकफर्त 

१.  

 

सहार्कस्तर चौथो  

 

सहार्कस्तर पाचौं  

 

 

२.  

 

सहार्कस्तर पाचौ  

 

अगधकृतस्तर छैठौं  

 

 

३.  

 

अगधकृतस्तर छैठौं  

 

अगधकृतस्तर सातौं  

 

 

 

(३) उपदफा (१) बमोजिम कजम्तमा ५ बषय स्थार्ीरुपमा कार्यरत र न्रु्नतम शैक्षिक र्ोग्र्ता नपुगेका स्थानीर् 

सेवाका कमयचारीहरुको हकमा समार्ोिन देहार् वमोजिम हुनेछ:  

क्र. सं.  

 

साववकको तह  

 

समार्ोिन पश्चात  कार्म हुने तह  

 

कैकफर्त 

१.  

 

सहार्कस्तर चौथो  

 

सहार्कस्तर चौथो  

 

दईु ग्रेड थप गने 

२.  

 

सहार्कस्तर पाचौ  

 

सहार्कस्तर पाचौ  

 

दईु ग्रेड थप गने 

 

(४) कुनै पतन कमयचारीिे ववभागीर् सिार् पाएको रहेछभने तनििाई उक्त अवगध भुक्तान नभए सम्म र्ो 
समार्ोिनको िागग र्ोग्र् मातनने छैन ।  
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(५) उपदफा (२) बमोजिमको पदनाममा सम्बजन्धत सेवा वा समुह िनाई पदनाम कार्म हुनेछ ।  

(६) र्स दफा वमोजिम स्थानीर् सेवाका कमयचारी समार्ोिन गदाय कार्म हुने तिव तनििे साववकमा िाइपाई 
आएको तिवभन्दा कम हुने भएमा ग्रेड थप गरी तिव लमिान गररनेछ ।   

(७) उपदफा (१) बमोजिम समार्ोिन स्वीकार गने कमयचारीहरुिे समार्ोिनबाट कार्म हुने तहका तनजम्त तोककएको 
तिबमान र सुबबधाहरु प्राप्त गनेछन ्।  

   
 

४. समायोजनको पत्र दिनेः  

(१) र्स ऐन वमोजिम समार्ोिन भएपश्चात  स्थानीर् सेवाका कमयचारीहरुिाई प्रमुि प्रशासकीर् अगधकृतिे  
समार्ोिन भएको पत्र टदनुपने छ ।  

(२) उपदफा (१) वमोजिम टदइने पत्र अनुसूची–१ वमोजिमको हुनेछ ।    

 

५. पिस्थापन गररने : र्स ऐन वमोजिम समार्ोिन भएपश्चात  नगरपालिकािे स्वीकृत गरेको संगठन संरचना 
र दरवन्दी  पुनराविोकनिे तनधायरि गरेवमोजिम लमल्दो सेवा समूहको पदमा  प्रमुि प्रशासकीर् अगधकृतबाट 
पदस्थापन गररने छ ।  

 

६. समायोजन भएका कममचारीहरुको सेवा सुववधाः र्स ऐन वमोजिम  समार्ोिन भएका स्थानीर् सेवाका 
कमयचारीहरुको तिब तथा अन्र्  सुववधा प्रचलित कानुनिे तोकेवमोजिम हुनेछ ।  

 

७. पुल िरवन्िी सम्वन्धी व्यवस्थाः दफा ३ वमोजिम समार्ोिन भएका  स्थानीर् सेवाका कमयचारीहरुिाई 
समार्ोिन पश्चात पदस्थापन गनुय  अतघ स्वताः पुि दरवन्दीमा कार्म भएको मातनने छ । र्सरी  समार्ोिन 
भइ पुि दरवन्दीमा कार्म भएका कमयचारीिाई पदस्थापन  गनुयपूबयको र्थास्थानमा कामकाि गनय बाधा पुगेको 
मातनने छैन ।  

 

८. जेष्ठताको गणनाः (१) र्स ऐन वमोजिम समार्ोिन हुने  कमयचारीहरुको िेष्ठता समार्ोिन भएको लमतत 
देखि गिना गररनेछ ।  

   (२) उपदफा (१) बमोजिम िेष्ठता गिना भएतापतन समार्ोिन पश्चातको पद बमोजिमको 
सेवा सुबबधा भने र्ो ऐन िारी भएपश्चात मात्र िाग ुहुनेछ ।   

 

९. कममचारी कल्याणकारी कोषमा आवद्ध हुने : र्स नगरपालिकामा कार्यरत स्थार्ी कमयचारीहरुको िागग कमयचारी 
कल्र्ाि कोषमा आ.व. को अन्त्र्मा एक मटहनाको तिव रकम बराबर कोषमा िम्मा गररदै आएकोमा 
नगरपालिकाको आन्तररक श्रोतबाट तिव सुबबधा लिने गरी तनरु्जक्ि भई तनरन्तररुपमा सेवा गरी  रहेका करारका 
कमयचारीहरु पतन उक्त रकम बराबरको कमयचारी कल्र्ािकारी कोषमा आवद्ध हुनेछन । 
 

१०. आवश्यक व्यवस्था ममलाउनेः र्ो ऐन कार्ायन्वर्न गने क्रममा कुनै  कटठनाई उत्पन्न भएमा कार्यपालिकािे 
र्ो ऐनको प्रततकूि नहुने गरी  आवश्र्क व्र्वस्था लमिाउन सक्नेछ । 
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अनुसूची १ 

दफा ४ को उपदफा (२) सुँग सम्वजन्धत 

समायोजन पत्र 

पत्र सख्र्ा :  

चिानी न.          लमतत....................  

 

श्री ..........................  

................................ 
कमयचारी संकेत नम्बर   

ववषर्ाः समार्ोिन गररएको सम्वन्धमा । 

 

कमयचारी समार्ोिन ऐन, २०७५ र बेनी नगरपालिकामा स्थानीर् सवेामा कार्यरत कमयचारीको समार्ोिन सम्वन्धमा 
व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७८ बमोजिम .................................. देखि िेष्ठता गिना हुने गरी तपाईिाई बेनी  नगरपालिकाको 
तपलसि बमोजिमको पद तथा तहमा समार्ोिन गररएको छ ।  

आफुिाई तोककएको जिम्मेवारी प्रचलित काननुको अगधनमा रही इमान्दाररतापूवयक सम्पादन गनुय  हुनेछ भन्न ेअपेिा गररएको 
छ ।  

समार्ोिन हुनु भएकोमा बधाई छ । 

साववकको वववरि  

 

समार्ोिन पतछको वववरि  

 

पद :  

तह : 
सेवा :  

समुह : 
 

पद :  

तह : 
सेवा :  

समुह : 
 

 
  ...............................  

प्रमुि प्रशासकीर् अगधकृत  

वोधाथयाः  

श्री सघंीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्, लसहंदरबार ।  

श्री मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कार्ायिर्, गण्डकी प्रदेश, पोिरा ।  

श्री प्रदेश िोकसेवा आर्ोग, गण्डकी प्रदेश, पोिरा ।  

श्री कमयचारी संचर् कोष, ठमेि ।  

श्री नागररक िगानी कोष, नर्ाुँ बानेश्वर ।       

श्री आगथयक प्रशासन शािा, बेनी नगरपालिका । 
                                                       आज्ञाले, 
प्रमािीकरि लमतत २०७८/०५/१५                                                                                                छवविाि सुबेदी 

      प्रमुि प्रशासकीर् अगधकृत   

 


