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राम�ाम नगरपा�लकामा सा�वक �थानीय �नकायबाट समायोजन भएका �थायी कम�चार�ह�लाई �ो�साहन स�ुवधा 

उपल�ध गराउने स�ब�धमा 

�यव�था गन� बनेको ऐन, २०७९ 

नगर सभावाट �वीकृत �म�त २०७९/०३/१० 

 

 

��तावना : 

सा�वक �थानीय �वाय� शासन ऐन २०५५ तथा �थानीय �वाय� शासन �नयमावल� २०५६ बमोिजम �थाई 

�नय�ुी भई सा�वक �थानीय �नकाय (गा.�व.स., नगरपा�लका तथा िज.�व.स.) मा काय�रत रह� कम�चार� 

समायोजन अ�यादेश-२०७५, कम�चार� समायोजन ऐन-२०७५ एवं �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ 

बमोिजम �थानीय तह राम�ाम नगरपा�लकामा समायोजन भएका कम�चार�ह�लाई �ो�साहन तथा वृ�ी �वकासका 

अवसरह� उपल�ध गराउन आव�यक भइ कम�चार� समायोजन ऐन, २०७५ को दफा २३ बमोिजमको मापद�ड 

बनाई कम�चार�को मनोबल उ�च बनाउन कानूनी �यव�था गन� वा�छनीय भएकोले �थानीय सरकार स�ालन ऐन, 

२०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोिजम राम�ाम नगरपा�लकाको नगर सभामा  यो ऐन ��ततु 

ग�रएको छ । 

 

१. संि�� नाम र �ार�भ : 

(१) यस ऐनको नाम “राम�ाम नगरपा�लकामा सा�वक �थानीय �नकायह�बाट समायोजन भएका �थायी 

कम�चार�ह�लाई �ो�साहन स�ुवधा उपल�ध गराउने स�ब�धमा �यव�था गन� बनेको ऐन, २०७9” 

रहेको छ। 

(२)  यो ऐन नगरसभाबाट �वीकृत भई राजप�मा �कािशत भएको �म�त देिख लागू हनुेछ । 
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२.  प�रभाषा : �बषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस ऐनमा,  

(क)  “सं�वधान” भ�ाले नेपालको सं�बधान स�झनपुछ�। 

(ख) “ऐन” भ�ाले �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ लाई स�झनपुछ� ।  

(ग) “कम�चार�” भ�ाले यस ऐनको �योजनका ला�ग सा�वक �थानीय �नकायह�बाट �थानीय तह राम�ाम 

नगरपा�लकामा समायोजन भएका �थायी कम�चार�ह� स�झनपुछ� ।  

(घ) “�थानीय तह” भ�ाले राम�ाम नगरपा�लकालाई स�झनपुछ�। 

(ङ) “�थानीय �नकाय” भ�नाले �थनीय �वाय� शासन ऐन २०५५ तथा �थानीय शासन �नयमावल� 

२०५६ बमोिजम गठन भएका सा�वकका गाउँ �वकास स�म�त, नगरपा�लका तथा िज�ला �वकास 

स�म�तलाई स�झनपुछ�। 

(च) “�यूनतम शैि�क यो�यता” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम हाल काय�रत पदमा सेवा �वेश गदा� 

आव�यक पन� �यूनतम शैि�क यो�यतालाई स�झन ुपछ�। 

(छ) “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले राम�ाम नगरपा�लका नगरकाय�पा�लका काया�लयको �मखु 

�शासक�य अ�धकृतलाई स�झनपुछ�। 

(ज) “�ो�साहन स�ुवधा” भ�ाले सा�वक �थानीय �नकायह�बाट �थानीय तह राम�ाम नगरपा�लकामा 

समायोजन भएका �थायी कम�चार�ह�लाई यसै ऐनको दफा ४ बमोिजम हनुे तहवृ�� वा �तर वृ�� वा 

�डे थप समेतलाई स�झनपुछ� ।  

 

३.  संगठन तथा कम�चार� दरब�द� : 

(१) �थानीय तहमा सेवा �वाहका ला�ग आब�यक पन� संगठन संरचना तथा कम�चार� दरब�द� नेपाल 

सरकार संघीय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयले �वीकृत गरे बमोिजम हनुछे । 

 

४.  �ो�साहन स�ुवधा उपल�ध गराउने : 

(१) यो ऐन �ार�भ हुँदाका बखत यस दफाको उपदफा (४) मा तो�कएको मापद�ड परुा गरेका 

कम�चार�लाई एक पटकका ला�ग तहवृ�� वा �तरवृ�� वा �डे थप म�ये कुनै एक �ो�साहन स�ुवधा 

उपल�ध गराइनछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �ो�साहन स�ुवधा उपल�ध गराउंदा �नयिु�, शैि�क यो�यता, सेवा अव�ध र 

काय�स�पादन मू�या�न समेतलाई आधार बनाईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम �तरवृ�� वा तहब�ृ� वा �डे थप गदा� प�छ�लो ३ वष�को काय�स�पादन 

मू�या�नमा औषत �यूनतम ९० ��तशत अकं �ा� गरेको हनुपुन�छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको तहबृ�� वा �तरवृ�� वा �डे थप गदा� देहायको मापद�डका आधारमा गनु� 

पन�छ । 
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हालको तह मापद�ड 
कायम हनुे 

तह/�तर 
अ�य �ो�साहन 

का.स., 

सवार� 

चालक 

(हलकुा र 

हेभी) 

दमकल 

हे�पर 

५ वष� सेवा अवधी नपगेुको । सोह� �तरमा 
खाईपाई आएकोमा  

    2 �डे थप 

का.स., सवार� चालक पांचौ 

�तरमा काय�रत रह� �तर बृ�� 

गन� न�म�ने भएमा 

सोह� �तरमा 
खाईपाई आएकोमा  

    2 �डे थप 

५ वष� भ�दा वढ� सेवा अव�ध 

भएको  
१ �तर ब�ृ� - 

 
 
 
 
 

सहायक �तर 

चौथो 

५ वष� सेवा अवधी नपगुेको । सोह� तहमा 
खाईपाई आएकोमा  

    2 �डे थप  

चौथो तहमा ५ वष� सेवा अव�ध 

भएको तर �यूनतम शैि�क 

यो�यता नभएको 

सोह� तहमा 
खाईपाई आएकोमा  

    2 �डे थप 

चौथो तहमा ५ वष� सेवा अव�ध 

पगुेको र �यूनतम शैि�क यो�यता 

भएको 

सहायक �तर 

पाचौ तह 
- 

 
 
 
 

सहायक �तर 

पाच� 

५ बष� सेवा अव�ध नपगुेको । 
 

सोह� तहमा 

खाईपाई आएकोमा  

    2 �डे थप 

पाँचौ तहमा ५ वष� सेवा अव�ध 

पगेुको तर �यूनतम शैि�क 

यो�यता नभएको 

सोह� तहमा 

 खाईपाई आएकोमा  

    2 �डे थप 

पाँचौ तहमा ५ वष� भ�दा बढ� 

सेवा अव�ध भएको र �यूनतम 

शैि�क यो�यता भएको 

अ�धकृत �तर 

छैठ� तह 
 

 

अ�धकृत 

�तर छैठ� 

अ�धकृत �तर छैठ� तहमा 5 बष� 

सेवा अव�ध नपगेुको । 
सोह� तहमा 

खाईपाई आएकोमा  

    2 �डे थप 

अ�धकृत �तर छैठ� तहमा 5 बष� 

सेवा अव�ध पगुकेो तर �यूनतम 

शैि�क यो�यता नभएको 

सोह� तहमा 

 खाईपाई आएकोमा  

    2 �डे थप 

अ�धकृत �तरमा ५ वष� भ�दा 

बढ� सेवा अव�ध भएको  

अ�धकृत �तर 

सात� 
 

 

(५) सेवा अव�ध गणना गदा� स�वि�धत पदमा श�ु �नयिु� भएको वा बढुवा �नयिु� भएको �म�तबाट ५ 

वष� पगेुको अव�धलाई गणना ग�रनेछ । 
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(6) यस ऐनमा उ�लेिखत मापद�ड पगेुका �तर वृ�� वा तह वृ�� हनुे कम�चार� र �डे थप �लन चाहने 

कम�चार�लाई उ� स�ुवधा �लन यो ऐन जार� भएको ७ �दन�भ� नगरपा�लकाले ७ �दनको �याद �दइ 

दरखा�त �दन सूचना �काशन गन�छ । 

(7) यस ऐन बमोिजम कम�चार�को �तर वृ�� वा तह वृ�� वा �डे थपको ला�ग �सफा�रस गन� देहाय 

बमोिजमको एक स�म�त रहनेछ । 

क. �मखु �शासक�य अ�धकृत – संयोजक 

ख. नगर िश�ा अ�धकार� (अ�धकृत दश� तह) – सद�य 

ग. �शासन तथा �यव�थापन शाखा �मखु - सद�य सिचव  

(8)  उपदफा ६ बमोिजम �ा� दरखा�त उपर यस ऐनमा तो�कएको मापद�ड परुा भएको देिखएमा 

उपदफा ७ बमोिजमको स�म�तको �सफा�रसमा दरखा�त �दने �याद स�कएको 7 �दन �भ� 

नगरपा�लकाले �ो�साहन स�ुवधा स�ब�धी प� (�तर वृ�� वा तह वृ�� वा �डे थप) स�ब�धीत 

कम�चार�लाई उपल�ध गराउनेछ । 

(9) यस ऐन बमोिजम उपल�ध गराईएको थप �डे �च�लत कानून बमोिजम �य�तो कम�चार�ले पाउने 

अ�धकतम �डे भ�दा बढ� भए प�न यो स�ुबधा उपल�ध गराउन वाधा  पन� छैन । 

  

५.  �ो�साहन स�ुवधा स�ब�धी प� उपल�ध गराउने : 

(१) यो ऐन बमोिजमको �ो�साहन स�ुवधा (�तर वृ�� वा तह वृ�� वा �डे थप) स�ब�धी प� �मखु 

�शासक�य अ�धकृतले उपल�ध गराउनेछ । 

(२) यस ऐनको दफा ४ (१) बमोिजम तहबृ�� वा �तरब�� वा �डे थपको जानकार� संघीय मा�मला तथा 

सामा�य �शासन म��ालय, म�ुय म��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय लिु�बनी �देश र �देश लोक 

सेवा आयोग लिु�बनीलाई �दन ुपन� छ । 

६.  यसै ऐन बमोिजम हनुे : 

यस ऐनमा लेिखएको कुराको हकमा यसै बमोिजम र सो बाहेक अ�यको हकमा �च�लत कानून बमोिजम 

हनुेछ । 

 

7.  जे�ता गणनाः 

(1) कम�चार� समायोजन ऐन, 2075  को दफा ६ को उपदफा ४ मा भएको �यव�था बमोिजम 

स�बि�धत पदमा समायोजन भएको प�को �म�त देिख �य�ेता कायम ग�रनेछ  

(२) यो ऐन बमोिजम उपल�ध हनुे स�ुबधा २०७९ का�त�क १ गते देिख लागू हनुेछ । समायोजन भएको 

प�को �म�त देिख २०७९ असोज ३१ गते स�म अव�धको �बि�य �ो�साहन दाबी गन� पाइने छैन । 

 

८.  �व�वधः 

�थानीय तहमा समायोजन भएका सा�वकका �थानीय �नकायका कम�चार�को स�व�धमा नेपाल सरकार र 

लिु�बनी �देश सरकारले छु�ै कानूनी �यव�था गरेमा सोह� वमोिजम हनुेछ । 
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9.  खारेजी र बचाउः 

(1)  राम�ाम नगरपा�लकामा सा�वक �थानीय �नकायह�बाट समायोजन भएका कम�चार�ह�लाई �ो�साहन 

स�ुवधा उपल�ध गराउन ेस�ब�धमा �यव�था गन� बनकेो ऐन, 207८ खारेज ग�रएको छ ।   

(2)  यो ऐन बमोिजम स�ुवधा पाउने कम�चार�ह�ले एकपटक यो स�ुवधा �ा� गरेप�छ यो ऐन �वतः खारेज 

हनुेछ । 

(3) यो ऐन नेपाल कानून तथा �देश कानून र अ�य �च�लत कानून सँग बािझएको हदस�म �वतः खारेज 

हनुेछ । 
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