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                  सरुमारानी गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः ५, संखयाः6, माघ ५ गते, २०७८ साि 

 

भाग-१ 

सरुमारानी गाउँपालिका 
 सरुमारानी गाउँपालिकाको स्थानीय तहका कममचारी व्यवस्थापन गनम बनकेो ऐन, २०७८ 

प्रमाणिकरि र प्रकाशन लमलतः २०७८/१०/०५ 

प्रस्तावनाः  

साववकको स्थानीय लनकाय (णजल्िा ववकास सलमलत, नगरपालिका र गाउँ ववकास सलमलत) मा सेवा प्रवेश गरी 
हाि सम्म स्थायी रुपमा कायमरत स्थानीय तहका स्थानीय सेवाका कममचारीहरुको समायोजन, तह लमिान/ 
वढुवा/स्तरबवृि जस्ता वलृत ववकासका ववषयमा देणखएको अस्पस्टता, जवटिता र असमानता हटाई स्थानीय 
तहमा कायमरत कममचारीहरुको व्यवस्थापनिाई समान, न्यायोणचत र एवककृत गरी कममचारीहरुको मनोवि 
उठाउदै स्थानीय तहको कायमसम्पादन पररिाममणुख वनाउनको िालग कानूनी व्यवस्था गनम वान्छनीय भएकोिे  
समायोजन ऐन, २०७५ को दफा (२३) मा भएको व्यवस्था वमोणजम स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा 
१०२ को उपदफा(१) बमोणजम सरुमारानी गाउँपालिकाको दशौ गाउँसभािे यो ऐन वनाई िाग ुगरेकोछ । 
 

1. संणिप्त नाम र प्रारम्भः  

(१)  यस ऐनको नामः सरुमारानी गाउँपालिकाको स्थानीय तहका कममचारी व्यवस्थापन गनम बनकेो ऐन, 

२०७८ हनुेछ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुछे । 

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथम निागमेा यस ऐनमा 
(क) "कममचारी" भन्नािे साववकको स्थानीय लनकाय (णजल्िा ववकास सलमलत, नगरपालिका र गाउँ 

ववकास सलमलत) मा स्थायी लनयकु्त भई कममचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोणजम स्थानीय 
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तहमा बढुवा/स्तर बवृि नभई समायोजन भएका यो ऐन जारी हुँदाको वखत सम्म सरुमारानी 
गाउँपालिकामा कायमरत रहेका स्थानीय सेवाका स्थायी कममचारी सम्झन ुपदमछ । 

(ख) "समायोजन ऐन" भन्नािे संघीय सरकारबाट कममचारी समायोजनका िालग जारी भएको 
कममचारी समायोजन ऐन, २०७५ िाई सम्झन ुपदमछ । 

(ग) "गाउँ सभा" भन्नािे सरुमारानी गाउँपालिकाको गाउँ सभा सम्झन ुपदमछ । 

(घ) "कायमपालिका "भन्नािे सरुमारानी गाउँपालिकाको कायमपालिका सम्झन ुपदमछ । 

(ङ) "प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत "भन्नािे सरुमारानी गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतिाई सम्झन ुपदमछ । 

(च) "स्थानीय तह" भन्नािे सरुमारानी गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदमछ । 

(छ) "न्यनुतम शैणिक योग्यता" भन्नािे प्रचलित काननु बमोणजम हाि कायमरत पदमा सेवा प्रवेश 
गदाम आवश्यक पने न्यनुतम शैणिक योग्यतािाई सम्झन ुपछम । 

(ज) "कममचारी व्यवस्थापन" भन्नािे साववक स्थानीय लनकायबाट स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 
2074 को दफा (85) बमोणजम स्थानीय तह सरुमारानी गाउँपालिकामा स्वतः समायोजन 
भै समायोजन तह लमिान/बढुवा/स्तरबवृि नभएका स्थायी कममचारीहरुिाई दफा (३) 
बमोणजम हनुे समायोजन तह लमिान/स्तर ववृि/ग्रडे थप समेतिाई सम्झन ुपदमछ । 

(झ) ऐन  भन्नािे सरुमारानी गाउँपालिकाको स्थानीय तहका कममचारी व्यवस्थापन गनम बनेको ऐन, 

२०७८ सम्झन ुपदमछ । 

(ञ)  स्थानीय काननु भन्नािे सरुमारानी गाउँपालिकाबाट जारी भएका काननुिाई सम्झन ुपदमछ  

३. समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि संगठन संरचना सम्वन्िी व्यवस्थाः 
(१) स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ जारी हनु ुभन्दा अगालड स्थानीय लनकायको स्वीकृत 

दरवन्दीमा स्थायी लनयकु्त भई यस गाउँपालिकामा समायोजन, सरुवा तथा पदस्थापना भएका 
साववकका स्थानीय सेवाका कममचारीहरुिाई कममचारी समायोजन ऐन २०७५(प्रकाशन लमलत 
२०७५/११/१०) प्रकाशन भएको लमलत देणख जेष्ठता गिना र सोही लमलतमा सम्बणन्ित 
तहको िागी आवश्यक पने न्यूनतम शैणिक योग्यता र सेवा अवलि पगेुका काममचारीहरुको 
एक पटकको िागी मात्र समायोजन तह लमिान/स्तर बवृि तथा ग्रडे ववृि गररनेछ। 

(२) उपदफा १ बमोणजम समायोजन गदाम कममचारीको शैणिक योग्यता नोकरी अवलि समेतका 
आिारमा समायोजन तह लमिान/स्तर ववृि वा ग्रडे थप गदाम देहायको मापदण्डको आिारमा 
गररने छ । 

तपणशि 
लस.नं साववकको 

तह  

सेवा अवलि हाि समायोजन   तह 
लमिान/ स्तरववृि हनु े
तह  

खाईपाई 
आएकोमा 
थप ग्रडे 

आवश्यक न्यनुतम 
शैणिक योग्यता 

१ शे्रिी वववहन  शे्रिी वववहन २  
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२ सहायकस्तर 
तेस्रो 

पाँच बषम भन्दा कम सेवा 
अववलि 

सहायक स्तर तेश्रो २ मान्यता प्राप्त णशिि 
संस्थाबाट एस.ई.ई. 
वा सो सरह उत्तीिम पाँच बषम वा पाचँ बषम भन्दा 

बवढ सेवा अववलि 
सहायकस्तर चौथो - 

३ सहायक स्तर 
चौथो 

पाँच बषम भन्दा कम सेवा 
अववलि 

सहायकस्तर चौथो २ मान्यता प्राप्त णशिि 
संस्थाबाट एस.ई.ई. 
वा सो सरह पाँच बषम वा पाचँ बषम भन्दा 

बवढ सेवा अववलि 
सहायकस्तर पाँचौ  

४ सहायकस्तर 
पाँचौ 

पाँच बषम भन्दा कम सेवा 
अववलि 

अलिकृतस्तर पाचौ २ मान्यता प्राप्त णशिि 
संस्थाबाट प्रवविता 
प्रमािपत्र वा सो 
सरह 

पाँच बषम वा पाचँ बषम भन्दा 
बवढ सेवा अववलि 

अलिकृतस्तर छैठौ - 

५ अलिकृतस्तर 
छैठौ 

पाँच बषम भन्दा कम सेवा 
अववलि 

अलिकृतस्तर छैठौ २ मान्यता प्राप्त णशिि 
संस्थाबाट स्नातक 
तह सो सरह उत्तीिम पाँच बषम वा पाचँ बषम भन्दा 

बवढ सेवा अववलि 
अलिकृतस्तर सातौ - 

६ अलिकृतस्तर 
सातौ 

पाँच बषम भन्दा कम सेवा 
अववलि 

अलिकृतस्तर सातौ 2 मान्यता प्राप्त णशिि 
संस्थाबाट स्नातक 
तह सो सरह उत्तीिम  पाँच बषम वा पाचँ बषम भन्दा 

बवढ सेवा अववलि 
अलिकृतस्तर आठौ - 

 

(३) उपदफा(१)बमोणजम समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि हनुे कममचारीको हकमा गाउँपालिकािे 
संगठन संरचना तथा ब्यबस्थापन अध्ययन सभे भई गाउँसभाबाट स्वीकृत दरबन्दी लभत्र 
परेमा सोही बमोणजम र दरबन्दी नपरेमा दरवन्दी पनुराविोकन गरी गाउँ सभाबाट संगठन 
संरचना तथा ब्यबस्थापन अध्ययन सभे स्वीकृत भए पलछ पदस्थापना गने र सो अवलि सम्म 
समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि भएका कममचारीहरुिाई स्वतः पिु दरवन्दीमा कायम 
गररनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोणजमको समायोजन, तह लमिान तथा ग्रडे ववृि गराउदा स्थायी लनयणुक्त, 
शैणिक योग्यता, सेवा अवलि, समेतका आिारमा सेवा समहुसंग लमल्दो पदमा तह लमिान 
वा स्तरववृि गररनेछ । 

(५) उपदफा- ४ बमोणजम शैणिक योग्यताको हकमा स्थानीय तहको पदपलुतमका िागी िोकसेवा 
आयोगिे सम्बणन्ित तहका िालग लनिामरि गरेको न्यूनतम शैणिक योग्यतािाई आिार 
मालननेछ । 
 

४. सूचना प्रकाशन गररनेः  
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क) यो ऐन बमोणजम समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि सम्बणन्ि कायामियिे कणम्तमा सात ददनको 
सूचना प्रकाशन गनुम पनेछ । 

ख) यस कायामियबाट प्रकाशन हनुे सूचनाको म्याद लभत्र सम्पूिम कागजातहरु स्वयंमिे प्रमाणित 
गरर लनबेदन पेश गनुम पनेछ ।म्याद लभत्र कागजात पेश नगने कममचारीको समायोजन तह 
लमिान/स्तर बवृि वा ग्रडे बवृि हनुे छैन । 

५. समायोजन तह लमिान/स्तरववृि पत्र ददनेः  

१) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे दफा-४ बमोणजमको प्रकाणशत सूचना अनसुार पनम आएका 
लनवेदनहरुको छानववन गरी समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि वा थप ग्रडेको िागी 
गाउँकायमपालिकामा पेश गनुम पनेछ । 

२) यस ऐन बमोणजम समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि/थप ग्रडेको िागी गाउँकायमपालिकािे लनिमय 
गरे पश्चायत कममचारीहरुिाई प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि वा 
थप ग्रडेलमिान भएको पत्र कणम्तमा ७ ददन लभत्र ददन ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोणजम ददईने पत्र अनसूुची-१ बमोणजम हनुेछ । 

६. समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि भएका कममचारीहरुको सेवा सवुविाः  

क)  यस ऐन बमोणजम समायोजन तह लमिान/बढुवा/स्तरबवृि भएका स्थानीय तहका कममचारीहरुको 
तिव तथा अन्य सवुविा कानून बमोणजम हनुेछ । 

ख)  दफा (क) बमोणजम गाउँपालिकामा स्थानीय सेवाका कममचारी समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि 
हदुाँ कायम हनुे तिव लनजिे हाि खाईपाई आएको तिव भत्ता भन्दा कम हनुे छैन। यदद 
तिवमान कम भएमा ग्रडे थप गरर तिवमान लमिान गररनेछ ।  

७. सेवा अवलि र शैणिक योग्यता गिनाः 
 यस ऐन बमोणजम समायोजन तह लमिान/स्तरबवृिका िागी सेवा अवलि तथा शैणिक योग्यताको 
गिना कममचारी समायोजन ऐन २०७५ को प्रमाणिकरि र प्रकाशन लमलत २०७५/११/१०िाई 
आिार मालननेछ । 

८. जेष्ठता गिनाः  

 समायोजन तह लमिान/स्तर बवृि भए पश्चात हनुे पदको जेष्ठता समायोजन तह लमिान भएको लमलत 
देणख गिना गररनेछ । 

९. आवश्यक ब्यबस्था लमिाउनःे  

यो ऐन कायामन्वयन गने क्रममा कुनै कदठनाई उत्पन् न भएका कायमपालिकािे यो ऐनको प्रलतकुि नहनुे 
गरी आवश्यक व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ । 

  

१०. खारेजी र  वचाउः यो ऐन बमोणजमको ब्यबस्था यसै काननु बमोणजम र अन्य ववषयहरु प्रचलित काननु 
बमोणजम हनुेछ । 
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अनसूुची-१ 

दफा ४ को उपदफा (२) सँग सम्बणन्ित 

समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि पत्र 

लमलतः ....../........./............. 
पत्र संखयाः  

चिानी नं. 
श्री ..................................... 

 

ववषयः समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि गररएको सम्बन्िमा । 
 

सरुमारानी गाउँपालिकाको स्थानीय तहका कममचारी व्यवस्थापन गनम बनकेो ऐन, २०७८ र यस कायामियको लमलत 
.....................को लनिमय अनसुार लमलत ..................देणख जेष् ठता कायम हनुे गरी तपाईिाई देहाय बमोणजमको पद/तहमा 
समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि गररएको छ । आफुिाई तोवकएको णजम्मेवारी प्रचलित काननुको अलिनमा रवह ईमान्दारी पवुमक 
सम्पादन गनुम हनुेछ भन्ने अपेिा गररएकोछ । 
 

स्थानीय सेवाको पद/तहमा समायोजन तह लमिान/स्तरबवृि हनु ुभएकोमा बिाई छ । 

तपलसिः  

हाि कायमरत पद तथा तहको वववरिः  समायोजना तह लमिान/स्तरबवृि गररएको पद तथा तहको 
वववरि  

पदः   पदः  

तहः  तहः  

सेवाः  सेवाः  

समूहः  समूहः   

........................ 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

वोिाथमः  

श्री संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय, लसंहदरवार काठमान्डौ । 
श्री मखुयमन्त्री तथा मणन्त्रपररपद्को कायामिय, िमु्वनी प्रदेश मकुाम बटुवि । 

श्री प्रदेश िोकसेवा आयोगको कायामिय, िमु्वनी प्रदेश बटुवि । 

श्री राविय वकतावखाना हररहर भवन पलु्चोक िलितपरु । 

श्री कममचारी संचय कोष, लत्रदेवीमागम ठमेि काठमान्डौ । 

श्री नागररक िगानी कोष, नयावानेश्वर काठमान्डौ । 

श्री प्रशासन शाखा सरुमारानी गाउँकायमपालिकाको कायामिय बड्डाडा प्यूठान । 

श्री आलथमक प्रशासन शाखा सरुमारानी गाउँकायमपालिकाको कायामिय बड्डाडा प्यूठान । 

 

                                                                           आज्ञािे  

                                                                           णचन्तामणि रेग्मी 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 

 

 


