स्थानीय राजपत्र
.................................................................
गरूडा नगरपालिका, रौतहट द्धारा प्रकालित
...................................................................

बर्ष ४) गरूडा नगरपालिका, अलिन १४ गते २०७७ साि, संख्या २
.............................................................................................

भाग १
गरूडा नगरपालिका, रौतहट
संवत् २०७७ सािको ऐन नं. २
ऐनको नामः गरुडा नगरपालिका, रौतहटमा कायषरत कमषचारीहरुको
समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गनष बनेको ऐन, २०७७

प्रस्तावना: सरकारी तथा अन्य सेवाबाट कर्म चारीहरु सर्ायोजन भई गरुडानगरपालिका, रौतहटर्ा
कार्काज गनम खलटए पश्चात सालबकको स्थानीय सेवार्ा प्रवेश गरी हािसम्म स्थायी रुपर्ा कायमरत रहे का
कर्मचारीहरुको सर्ायोजन नभएको कारण गरुडा नगरपालिका, रौतहटको सर्ग्र कायमसम्पादनर्ा अपेलित
प्रभावकाररता नदे खखएको, सम्वत् २०७४ साि दे खख लवज्ञापन र बढु वा नहुँ दा स्थानीय सेवाका कर्म चारीहरुको
बृलिलवकास अवरुद्ध भएको अवस्थाका साथै कर्म चारी सर्ायोजन ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा (४)
सर्ेतिाई आधार र्ानी स्थानीय सेवार्ा कायमरत रहे का र अन्य स्थानीय तहबाट काज वा सरुवा भई गरुडा
नगरपालिका, रौतहटर्ा पदस्थापन भएका कर्म चारीहरुको सर्ायोजन गने सम्वन्धर्ा कानुनी व्यवस्था गनम
वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बर्ोलजर् गरुडा
नगरपालिका, रौतहटको नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ ।
१.

२.

संलिप्त नाम र प्रारम्भ:
(क)
यस ऐनको नार् ‘‘गरुडा नगरपालिका, रौतहटको कमषचारी समायोजन ऐन, २०७७’’
रहे को छ।
(ख)
यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हने छ।
पररभार्ा लवर्य वा प्रसंगिे अको अथष निागेमा यस ऐनमा,

(क)

‘‘ऐन’’ भन्नािे गरुडा नगरपालिका, रौतहट कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७७ िाई सम्झनु पछम
।
‘‘कमषचारी’’ भन्नािे तत्कालिन स्थानीय लनकायको रुपर्ा रहे को गरुडा नगरपालिकाका
स्वीकृत दरबन्दीर्ा सेवा प्रवेश गरी हाि कायम रत स्थायी वा अन्य स्थानीय लनकायबाट
सर्ायोजन भई गरुडा नगरपालिकार्ा पदस्थापन भएका र संलिय र्ालर्िा तथा सार्ान्य
प्रशासन र्न्त्राियिे अन्य स्थानीय लनकायबाट कार्काज गनम खटाएका कर्मचारीहरु सर्ेत
गरी स्थायी सेवार्ा कायमरत कर्मचारीिाई सम्झनुपछम ।
‘‘कायषपालिका’’ भन्नािे गरुडा नगरपालिकाको नगर कायमपालिकािाई सम्झनु पछम ।
‘‘तोलकएको’’ वा ‘‘तोलकए बमोलजम’’ भन्नािे यस ऐन र नगरपालिकािे सर्य सर्यर्ा
लनणमय गरी तोलकएको वा तोलकएका कुरािाई सम्झनु पछम ।
‘‘नगर सभा’’ भन्नािे गरुडा नगरपालिका, रौतहटको नगरसभािाई सम्झनु पछम ।
‘‘प्रमुख प्रिासकीय अलिकृत’’ भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ८४
बर्ोलजर् लनयू क्त नगरपालिकाको प्रर्ुख प्रशासकीय अलधकृतिाई सम्झनु पछम ।
‘‘स्थानीय सेवा’’ भन्नािे गरुडा नगरपालिका, रौतहटर्ा रहे का कर्मचारीको सेवा सर्ूहिाई
सम्झनु पछम ।
‘‘नगरपालिका’’ भन्नािे गरुडा नगरपालिका, रौतहटिाई सम्झनु पछम ।
‘‘स्थानीय कानून’’ भन्नािे गरुडा नगरपालिका, रौतहटबाट जारी भएका ऐन कानूनिाई
सम्झनु पछम ।

(ख)

(ग)
(ि)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)

३.

स्थानीय सेवाका कमषचारी समायोजन गने :
(१)
सालवकको स्थानीय लनकायको रुपर्ा स्थानीय से वार्ा स्थायी रुपर्ा से वा प्रवेश गरे का, अन्य
स्थानीय लनकायर्ा लनयुखक्त भई गरुडा नगरपालिकार्ा पदस्थापन भएका वा संलिय र्ालर्िा
तथा सार्ान्य प्रशासन र्न्त्राियिे अन्य स्थानीय लनकायबाट कार्काज गनम खटाएका
कर्मचारीहरु सर्ेत गरी कायमरत स्थानीय से वाका कर्मचारीहरुको सर्ायोजन गररने छ ।
(२)
उपदफा (१) बर्ोलजर् नगरपालिका सेवाका कर्म चारीहरुको सर्ायोजन दे हाय बर्ोलजर् हने
छ।
क्र.सं

सालवकको तह

समायोजन पश्चात कायम हुने तह

पद नाम

कैलियत

.
१.
२.
३.
४.

श्रेणी लवलहन प्रथर्
हेभी सवारी चािक खद्धलतय
सहायक स्तर चौथो
सहायक स्तर पाुँचौं

श्रेणी लवलहन खद्धलतय
हेभी सवारी चािक तृलतय
सहायक स्तर पाुँचौं
अलधकृत स्तर छै ठौं

कायामिय सहयोगी
हेभी सवारी चािक
वररष्ठ सहायक
अलधकृत

(३)

उपदफा (२) बर्ोलजर्को पदनार् सम्बखन्धत सेवा वा सर्ूह जनाई पदनार् कायर् हने

(४)

उपदफा (१) बर्ोलजर् पाुँ च वर्म सेवा अवलध पुगेका श्रेणी लवलहन प्रथर् तथा हे लभ सवारी चािक
खद्धलतय तहका पदर्ा कायमरत कर्मचारीहरूको हकर्ा हािको स्तरर्ा एक स्तर वृद्धी हने छ ।
उपदफा (१) बर्ोलजर् पाुँ च वर्म से वा अवलध पुगेका सहायक स्तर चौथोबाट सहायक स्तर
पाँुँ चौं र पाुँ च वर्म सेवा अवलध पुगेका सहायक स्तर पाँुँ चौंबाट अलधकृत स्तर छै ठौं तहर्ा
सर्ायोजन हने छ । छै ठौ तहर्ा सर्ायोजनको िालग सहायक स्तर पाुँ चौ तह र्ा सेवा प्रवे श

छ।

(५)

(६)
(७)

गदाम को बखत तोलकएको शैलिक योग्यता हालसि गरे को हनु पने छ । त्यस्तो न्युनतर् शैलिक
योग्यता नभएकाको हकर्ा खाईपाई आएको ग्रे डर्ा दु ई ग्रेड थप गररने छ ।
यस दफा बर्ोलजर् स्थानीय सेवाका कर्मचारी सर्ायोजन गदाम कायर् हने तिब लनजिे
सालवकर्ा खाईपाई आएको तिब भन्दा कर् हने भएर्ा ग्रेड थप गरी तिब लर्िान गररने छ
उपदफा (१) बर्ोलजर् सर्ायोजन स्वीकार गने कर्मचारीहरुिे सर्ायोजनबाट कायर् हने
तहका लनखि तोलकएको तिबर्ान र सुलबधाहरु प्राप्त गने छन् । गणना हने जेष्ठताको
आधारर्ा सर्ायोजन हनु पूवमको तिब तथा भिाहरु दाबी गनम पाईने छै न् ।

४.

समायोजनको पत्र लदने:
(१)
यस ऐन बर्ोलजर् सर्ायोजन भए पश्चात स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुिाई प्रर्ुख प्रशासकीय
अलधकृतिे सर्ायोजन भएको पत्र लदनु पने छ ।
(२)
उपदफा (१) बर्ोलजर् लदईने पत्र अनुसूची–१ बर्ोलजर्को हने छ ।

५.

पदस्थापन गररने:
यस ऐन बर्ोलजर् सर्ायोजन भए पश्चात नगरपालिकािे स्वीकृत गरे को सं गठन संरचना र दरबन्दी
पुनराविोकनिे लनधाम रण गरे बर्ोलजर् लर्ल्दो सेवा सर्ूहको पदर्ा प्रर्ुख प्रशासकीय अलधकृतबाट
पदस्थापन गररने छ ।

६.

समायोजन भएका कमषचारीहरुको सेवा सुलबिा:
यस ऐन बर्ोलजर् सर्ायोजन भएका स्थानीय से वाका कर्म चारीहरुको तिब तथा अन्य सु लबधा स्थानीय
कानून र प्रचलित कानुनिे तोके बर्ोलजर् हने छ ।

७.

पुि दरबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था:
दफा ३ बर्ोलजर् सर्ायोजन भएका स्थानीय से वाका कर्म चारीहरुिाई सर्ायोजन पश्चात पदस्थापन
गनुम अलि स्वतः पुि दरबन्दीर्ा कायर् भएको र्ालनने छ । यसरी सर्ायोजन भई पुि दरबन्दीर्ा कायर्
भएका कर्मचारीिाई पदस्थापन गनम पूवम यथास्थानर्ा कार्काज गनम बाधा पु गेको र्ालनने छै न् ।

८.

जेष्ठताको गणना:
(१)
यस ऐन बर्ोलजर् सर्ायोजन हने कर्मचारीहरुको जेष्ठता सर्ायोजन हनु पू वमको तहर्ा कार्
गरे का अवलधिाई सर्ायोजन भई कायर् हने पदका िालग गणना गररने छ ।
(२)
उपदफा (१) बर्ोलजर् जेष्ठता गणना भएता पलन सर्ायोजन पश्चातको पद बर्ोलजर्को से वा
सुलबधा भने यो ऐन जारी भए पश्चात र्ात्र िागु हने छ ।

९.

आवश्यक व्यवस्था लमिाउने:
यो ऐन कायाम न्वयन गने क्रर्र्ा कुनै कलठनाई वा बाधा उत्पन्न भएर्ा कायमपालिकािे यो ऐनको प्रलतकूि
नहने गरी आवश्यक व्यवस्था लर्िाउन सक्ने छ ।

अनुसूची १
दफा ४ को उपदफा (२) सुँग सम्वखन्धत
सर्ायोजन पत्र
पत्र सँं ख्या:
चिानी नँं . :

लर्लत:.............................

श्री ................................................................................
लवर्यः सर्ायोजन गररएको सम्वन्धर्ा ।
कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७५ र गरुडा नगरपालिका कर्मचारी सर्ायोजन ऐन, २०७७ बर्ोलजर्
लर्ती .................................. दे खख जेष्ठता गणना हने गरी तपाईिाई गरुडा नगरपालिकाको तपलसि बर्ोलजर्को
पद तथा तहर्ा सर्ायोजन गररएको छ ।
आफुिाई तोलकएको लजम्मेवारी प्रचलित कानुनको अलधनर्ा रही इर्ान्दाररता पूवमक सम्पादन गनुम हने
छ भन्ने अपेिा गररएको छ । सर्ायोजन हनु भएकोर्ा बधाई छ ।
सालवकको लववरण
पद:
तह:
सेवा:
सर्ुह:

समायोजन पलिको लववरण
पद:
तह:
सेवा:
सर्ुह:
……………................................

वोिाथषः
प्रर्ुख प्रशासकीय अलधकृत
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श्री प्रदे श िोकसेवा आयोग, प्रदे श नं. २, जनकपुरधार्, ।
श्री कर्मचारी सं चय कोर्, ठर्ेि।
श्री नागररक िगानी कोर्, नयाुँ बानेश्वर।
श्री सावलधक लजवन लबर्ा, काठर्ाण्ौं
श्री लजल्ला सर्न्वय सलर्लतको कायाम िय, गौर, रौतहट
श्री कोर् तथा िे खा लनयन्त्रक कायाम िय, गौर, रौतहट
श्री आलथमक प्रशासन शाखा, गरुडा नगर कायमपालिकाको कायाम िय, गरुडा, रौतहट
प्रर्ाणीकरण लर्लत २०७७/०६/१४ गते

