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प्रस्तावना: 
साववक स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त 
शासन ननयमावली २०५६ बमोजिम स्थाई ननयकु्ती भई साववक स्थानीय 
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ननकाय (गा.वव.स., नगरपानलका तथा जि.वव.स.) मा काययरत रही 
कमयचारी समायोिन अध्यादेश-२०७५, कमयचारी समायोिन ऐन -
२०७५ एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय 
तह सैनामैना नगरपानलकामा समायोिन भएका कमयचारीहरुलाई 
प्रोत्साहन तथा वृजत्त ववकासका अवसरहरु उपलब्ध गराउन आवश्यक 
भइ कमयचारी समायोिन ऐन, २०७५ को दफा २३ बमोजिमको 
मापदण्ड बनाई कमयचारीको मनोबल उच्च बनाउनका लानग कानूनी 
व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 
को दफा १०२ वमोजिम सैनामैना नगरपानलकाको नगरसभाले यो ऐन 
बनाएको छ। 

 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : 

(१) यस ऐनको नाम “सैनामैना नगरपानलकामा साववक स्थानीय 
ननकायहरुबाट समायोिन भएका स्थायी कमयचारीहरुलाई 
प्रोत्साहन सवुवधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७९” रहेको छ। 

(२)  यो ऐन नगरसभाबाट स्वीकृत भई रािपत्रमा प्रकाजशत 
भएको नमनत देजि लाग ुहनेुछ। 

२.  पररभाषा : नबषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ऐनमा,  

(क)  “संववधान” भन्नाले नेपालको संनबधान सम्झनपुछय। 

(ि) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लाई 
सम्झनपुछय।  

(ग) “कमयचारी” भन्नाले यस ऐनको प्रयोिनका लानग साववक 
स्थानीय ननकायहरुबाट सैनामैना नगरपानलकामा समायोिन 
भएका स्थायी कमयचारीहरु सम्झनपुछय।  
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(घ) “स्थानीय तह” भन्नाले सैनामैना नगरपानलकालाई 

सम्झनपुछय। 

(ङ) “स्थानीय ननकाय” भन्नाले स्थनीय स्वायत्त शासन ऐन, 
२०५५ तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ननयमावली, २०५६ 
बमोजिम गठन भएका साववकका गाउँ ववकास सनमनत, 
नगरपानलका तथा जिल्ला ववकास सनमनतलाई सम्झनपुछय। 

(च) “न्यूनतम शैजिक योग्यता” भन्नाले तहवृवि हनेु तह भन्दा 
एक तह मनुनको तहको पदको लानग तोवकएको न्यनुतम 
शैजिक योग्यता सम्झन ुपदयछ। 

(छ) “प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत” भन्नाले सैनामैना नगरपानलका 
नगरकाययपानलका कायायलयको प्रमिु प्रशासकीय अनधकृतलाई 
सम्झनपुछय। 

 (ि) “प्रोत्साहन सवुवधा” भन्नाले साववक स्थानीय ननकायहरुबाट 
सैनामैना नगरपानलकामा समायोिन भएका स्थायी 
कमयचारीहरुलाई यसै ऐनको दफा ४ बमोजिम उपलब्ध हनेु 
तहवृवि वा स्तर वृवि वा ग्रडे थप समेतलाई सम्झनपुछय।  

३.  संगठन तथा कमयचारी दरबन्दी : 

(१) स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लानग आबश्यक पने संगठन 
संरचना तथा कमयचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत 
गरे बमोजिम हनेुछ। 

 
 

 

४.  प्रोत्साहन सवुवधा उपलब्ध गराउने : 
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(१)  यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बित यस दफाको उपदफा (४) मा 

तोवकएको मापदण्ड परुा गरेका कमयचारीलाई एक पटकका 
लानग तहवृवि वा स्तरवृवि वा ग्रडे थप मध्ये कुनै एक 
प्रोत्साहन सवुवधा उपलब्ध गराइनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रोत्साहन सवुवधा उपलब्ध 
गराउंदा ननयजुक्त, शैजिक योग्यता, सेवा अवनध र 
काययसम्पादन मूल्याङ्कन समेतलाई आधार बनाईनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजिम स्तरवृवि वा तहबृवि वा ग्रडे थप 
गदाय पनछल्लो ३ वषयको काययसम्पादन मूल्याङ्कनमा तषत 
न्यूनतम ९० प्रनतशत अकं प्राप्त गरेको हनुपुनेछ। 

(४)  उपदफा (१) बमोजिमको तहबृवि वा स्तरवृवि वा ग्रडे थप 
गदाय देहायको मापदण्डका आधारमा गनुय पनेछ। 

हालको 
तह मापदण्ड कायम हनेु 

तह/स्तर अन्य प्रोत्साहन 

शे्रणीवववहन   सोही स्तरमा २ ग्रडे थप 

सहायक 
स्तर चौथो 

चौथो तहमा ५ वषय सेवा 
अवनध भएको तर 
न्यूनतम शैजिक योग्यता 
नभएको 

सोही तहमा २ ग्रडे थप 

चौथो तहमा ५ वषय सेवा 
अवनध पगेुको र न्यूनतम 
शैजिक योग्यता भएको 

सहायक स्तर 
पाचौ तह - 

 
 
 
 

सहायक 

पाँचौ तहमा ५ वषय सेवा 
अवनध पगेुको तर 
न्यूनतम शैजिक योग्यता 
नभएको 

सोही तहमा २ ग्रडे थप 
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हालको 
तह मापदण्ड कायम हनेु 

तह/स्तर अन्य प्रोत्साहन 

स्तर पाचौं पाँचौ तहमा ५ वषय भन्दा 
बढी सेवा अवनध भएको 
र न्यूनतम शैजिक 
योग्यता भएको 

अनधकृत स्तर 
छैठौं तह 

 

अनधकृत 
स्तर छैठौं 

अनधकृत स्तर छैठौं 
तहमा ५ बषय सेवा अवनध 
पगेुको तर न्यूनतम 
शैजिक योग्यता 
नभएको। 

सोही तहमा २ ग्रडे थप  

अनधकृत स्तरमा ५ वषय 
भन्दा बढी सेवा अवनध 
भएको न्यूनतम शैजिक 
योग्यता भएको 

अनधकृत स्तर 
सातौं 

 

 

(५) सेवा अवनध गणना गदाय यस ऐन नगरसभाबाट स्वीकृत भइ 
स्थानीय रािपत्रमा प्रवकशत भइ लाग ु हदुाका वित 
सम्वजन्धत पदमा शरुु ननयजुक्त भएको वा बढुवा ननयजुक्त 
भएको नमनतबाट ५ वषय पगुेको अवनधलाई गणना गररनेछ। 

(६) यस ऐनमा उल्लेजित मापदण्ड पगुकेा स्तर वृवि वा तह 
वृवि हनेु कमयचारी र ग्रडे थप नलन चाहने कमयचारीलाइ 
उक्त सवुवधा नलन यो ऐन िारी भएको ७ ददननभत्र 
नगरपानलकाले ७ ददनको म्याद ददइ दरिास्त ददन सूचना 
प्रकाशन गनेछ। 
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(७) यस ऐन बमोजिम कमयचारीको स्तर वृवि वा तह वृवि वा 

ग्रडे थपको लानग नसफाररस गनय देहाय बमोजिमको एक 
सनमनत रहनेछ। 

क.  प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत – संयोिक 

ि.  आनथयक प्रशासन शािाको प्रमिु – सदस्य 

ग.  प्रशासन शािा प्रमिु  -  सदस्य सजचव  

(८) उपदफा ६ बमोजिम प्राप्त दरिास्त उपर यस ऐनमा 
तोवकएको मापदण्ड परुा भएको देजिएमा उपदफा ७ 
बमोजिमको सनमनतको नसफाररसमा दरिास्त ददने म्याद 
सवकएको १५ ददन नभत्र नगरपानलकाले प्रोत्साहन सवुवधा 
सम्बन्धी पत्र (स्तर वृवि वा तह वृवि वा ग्रडे थप) 
सम्बन्धीत कमयचारीलाइ उपलब्ध गराउनेछ। 

(९) यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराईएको थप ग्रडे प्रचनलत 
कानून बमोजिम त्यस्तो कमयचारीले पाउने अनधकतम ग्रडे 
भन्दा बढी भए पनन उपलब्ध गराइनेछ।  

५.  प्रोत्साहन सवुवधा सम्बन्धी पत्र उपलब्ध गराउने : 

(१)  यो ऐन बमोजिमको प्रोत्साहन सवुवधा (स्तर वृवि वा तह 
वृवि वा ग्रडे थप) सम्बन्धी पत्र प्रमिु प्रशासकीय 
अनधकृतले उपलब्ध गराउनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम ददइने पत्र अनसुचुी १ बमोजिम 
हनेुछ। 

(३) दफा ४ (४)  बमोजिम तह वृवि वा स्तर वृवि वा ग्रडे 
थपको िानकारी संघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्त्रालय, मखु्य मन्त्री तथा मन्त्री पररषदको कायायलय 
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लजुम्वनी प्रदेश र प्रदेश लोक सेवा आयोग लजुम्वनीलाइ 
समेत ददइनेछ। 

६.  यसै ऐन बमोजिम हनेु : 

यस ऐनमा लेजिएको कुराको हकमा यसै बमोजिम र सो बाहेक 
अन्यको हकमा प्रचनलत कानून बमोजिम हनेुछ। 

७.  िेष्ठता गणनााः 

(1) कमयचारी समायोिन ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा 
४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्बजन्धत पदमा 
समायोिन भएको नमनत देजि नै िेष्ठता गणना गररनेछ। 

८. ववववधाः स्थानीय तहमा समायोिन भएका साववकका स्थानीय 
ननकायका कमयचारीको सम्वन्धमा संघीय सरकारले र लजुम्बनी 
प्रदेश सरकारले छुटै्ट कानूनी व्यवस्था गरेमा सोही वमोजिम 
हनेुछ। 

९. िारेिी र बचाउाः 

(१)  यो ऐन नगर सभाबाट स्वीकृत भइ लाग ुभएपनछ सैनामैना 
नगरपानलका कमयचारी व्यवस्थापन ऐन २०७८ स्वताः 
िारेि हनेुछ। 

(१) यो ऐन बमोजिम सवुवधा पाउने कमयचारीहरुले एकपटक यो 
सवुवधा प्राप्त गरेपनछ यो ऐन स्वताः िारेि हनेुछ। 

(२) यो ऐन संघीय तथा प्रदेश कानून र अन्य प्रचनलत नेपाल 
काननु सँग बाजझएमा बाजझएको हदसम्म स्वताः िारेि 
हनेुछ। 
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अनसुचुी-१ 

दफा ५ को उपदफा (2) सग सम्बजन्धत 

स्तरवृवि/तहवृवि गररएको पत्र 

पत्र संख्या           नमनत                   

च.नं. 
 

श्री ............................. 
 

ववषय: स्तरवृवि गररएको सम्बन्धमा। 

सैनामैना नगरपानलकाको साववक स्थानीय ननकायबाट समायोिन भएका 
स्थायी कमयचारीहरुलाई प्रोत्साहन सवुवधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७९ बमोजिम नमनत ..................... देजि 
िेष्ठता गणना हनेु गरी स्तरवृवि गररएको छ। आफुलाइ तोवकएको 
जिम्मेवारी प्रचनलत काननुको अनधनमा रही इमान्दाररतापवुयक सम्पादन 
गनुयहनेुछ। 

स्तरवृवि भएकोमा बधाई छ। 

तपनसल 

साववकको वववरण    स्तरवृवि पनछको वववरण 

पद:      पद: 
तह:      तह: 
सेवा:      सेवा: 
समहु:      समहु: 

 

................................ 
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बोधाथय: 

श्री संघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नसंहदरवार काठमाण्डौँ। 

श्री मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषद्को कायायलय, लजुम्बनी प्रदेश, बटुवल। 

श्री प्रदेश लोक सेवा आयोग, बटुवल। 

श्री कमयचारी संचय कोष, ठमेल। 

श्री नागररक लगानी कोष, नयावानशे्वर काठमाण्डौँ। 

श्री आनथयक प्रशासन शािा, सैनामैना नगरपानलका। 

 

    आज्ञाले 

    भीमप्रसाद नतवारी 

     प्रमिु प्रशासकीय अनधकृत 


