
 

 

 

 

 

 

 

 

रोहिणी राजपत्र 

रोहिणी गाउँपालिका, रुपन्देिी द्धारा प्रकाशित 
 

खण्ड -६ रोहिणी गाउँपालिका, माघ ०५ गते,२०७९ साि संख्या ९ 
 

भाग-१ 

स्थानीय सरकार 
रोहिणी गाउँपालिका,रुपन्देिी 

 

रोहिणी गाउँपालिकाको बाह्रौ गाउँ सभािे बनाएको ति उल्िेख भए बमोशजमको " रोहिणी  गाउँपालिकामा 
साहिक स्थानीय लनकायिाट समायोजन भएका स्थायी कममचारीिरुिाई प्रोत्सािन सहुिधा उपिब्ध गराउन े
सम्बन्धमा व्यिस्था गनम बनेको ऐन,२०७९” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ को दफा १०२ को उपदफा 

(३) बमोजिम सर्वसाधारणको िानकारीको लागी प्रकाशन गररएको छ । 

 

                                                       २०७९ सालको ऐन न.ं३ 

ऐनको नामः " रोहिणी गाउँपालिकामा साहिक स्थानीय लनकायिाट समायोजन भएका स्थायी कममचारीिरुिाई 
प्रोत्सािन सहुिधा उपिब्ध गराउने सम्बन्धमा व्यिस्था गनम बनेको ऐन,२०७९” 

प्रस्तािनााः 
साहिक स्थानीय स्िायत्त िासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्िायत्त िासन लनयमाििी २०५६ बमोशजम 
स्थायी लनयकु्ती भई साहिक स्थानीय लनकाय गा.हि.स.,नगरपालिका तथा शज.हि.स.मा कायमरत रिी कममचारी 
समायोजन अध्यादेि-२०७५,कममचारी समायोजन ऐन-२०७५,एिं स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
बमोशजम स्थानीय ति रोहिणी गाउँपालिकामा समायोजन भएका कममचारीिरुिाई प्रोत्सािन तथा िलृत 
हिकासका अिसरिरु उपिब्ध गराउन आिश्यक भई कममचारी समायोजन ऐन,२०५५को दफा २३ 
बमोशजमको मापदण्ड बनाई कममचारीको मनोबि उच्च बनाउनका िालग कानूनी व्यिस्था गनम िाञ्छनीय 
भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोशजम  रोहिणी 
गाउँपालिकाको गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

 



 
 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः  

 (१) यस ऐनको नामाः " रोहिणी  गाउँपालिकामा साहिक स्थानीय लनकायिाट समायोजन भएका स्थायी 
कममचारीिरुिाई प्रोत्सािन सहुिधा उपिब्ध गराउन ेसम्बन्धमा व्यिस्था गनम बनकेो ऐन,२०७९” रहकेो छ । 

     (२) यो ऐन गाउँसभािाट स्िीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको लमलत देशख िाग ुिनुेछ । 
2. पररभाषााः हिषय िा प्रसंगिे अको अथम निागेमा यस ऐनमा, 

(क)  " संहिधान ” भन्नािे नेपािको संहिधान सम्झनपुछम । 

(ख)  " ऐन ” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ िाई सम्झनपुछम । 

(ग) "कममचारी" भन्नािे यस ऐनको प्रयोजनका िालग साहिक स्थानीय लनकायिरुिाट रोहिणी  
गाउँपालिकामा समायोजन भएका स्थायी कममचारी सम्झनपुछम । 

(घ) "स्थानीय ति" भन्नािे रोहिणी गाउँपालिकािाई सम्झनपुछम । 

(ङ) "स्थानीय लनकाय" भन्नािे स्थानीय िासन ऐन २०५५ तथा स्थानीय स्िायत्त िासन लनयमाििी 
२०५६ बमोशजम गठन भएका साहिकका गाउँ हिकास सलमलत,नगरपालिका तथा शजल्िा हिकास 
सलमलतिाई सम्झनपुछम । 

(च) "न्यनुतम िैशिक योग्यता" भन्नािे तििहृद्ध िनुे ति भन्दा एक ति मूनीको पदको िैशिक 
योग्यता सम्झनपुछम । 

(छ) "प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत "भन्नािे रोहिणी गाउँपालिका, गाउँकायमपालिका कायामियको प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृतिाई सम्झनपुछम । 

(ज) "समायोजन" भन्नािे साहिक स्थानीय लनकायबाट रोहिणी गाउँपालिकामा समायोजन भएका स्थायी 
कममचारीिाई सम्झनपुछम । 

(झ) "प्रोत्सािन सहुिधा" भन्नािे साहिक स्थानीय लनकायिरुबाट स्थानीय ति रोहिणी गाउँपालिकामा  
समायोजन भएका स्थायी कममचारीिरुिाई यसै ऐनको दफा ४ बमोशजम उपिब्ध िनु ेति िहृद्ध 
िा स्तर िहृद्ध िा ग्रडे थप समेतिाई सम्झनपुछम । 

३. संगठन संरचना तथा कममचारी दरिन्दीाः 
१. स्थानीय तिमा सेिा प्रिािका िागी आिश्यक पने संगठन संरचना तथा कममचारी दरिन्दी नेपाि 

सरकार संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्राियिे स्िीकृत गरे बमोशजम िनुेछ । 

   ४. प्रोत्सािन सहुिधा उपिब्ध गराउनाेः 
(१)  यो ऐन प्रारम्भ िदुाँको बखत यस दफाको उपदफ (४) मा तोहकएको मापदण्ड परुा 

गरेका कममचारीिरुिाई एक पटकका िालग ति िहृद्ध िा स्तर िहृद्ध िा ग्रडे थप मध्ये 
कुनै एक प्रोत्सािन सहुिधा उपिब्ध गराइनेछ । 



(२)  उपदफा (१) बमोशजमको प्रोत्सािन सहुिधा उपिब्ध गराउदा लनयशुक्त, िैशिक योग्यता, 
सेिा अिलध र कायमसम्पादन मलु्याङ्कन समेतिाई आधार बनाईनेछ । 

(३)  उपदफा (१) बमोशजमको स्तरिहृद्ध िा ति िहृद्ध िा ग्रडे थप गदाम पलछल्िो ३ िषमको 
कायमसम्पादन मलु्याङ्कनमा औषत न्यूनतम ९० प्रलतित अंक प्राप्त गरेको िनु ुपनेछ । 

(४) यो ऐन जारी भएको लमलत सम्म स्थायी सेिा अिलध ५ िषम परुा भएको िनु ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) बमोशजमको तििहृद्ध िा स्तरिहृद्ध िा ग्रडे थप गदाम देिायको मापदण्डको 
आधारमा गनुम पनेछ । 

 

  िािको ति मापदण्ड  कायम िनु ेस्तर/ ति  अन्य प्रोत्सािन 

 

सिायक स्तर 
चौथो 

५ बषम सेिा अिलध नपगेुको । सोिी तिमा २ ग्रडे थप 

चौथो तिमा ५ बषम सेिा अिलध भएको 
तर न्यूनतम िैशिक योग्यता नभएको । 

सोिी तिमा २ ग्रडे थप 

चौथो तिमा ५ बषम सेिा अिलध पगेुको 
र न्यूनतम िैशिक योग्यता भएको । 

सिायक स्तर पाँचौ ति -  - 

 

सिायक स्तर 
पाचौ 

 

 

५ बषम सेिा अिलध नपगेुको । सोिी तिमा २ ग्रडे थप 

पाचौ तिमा ५ बषम सेिा अिलध भएको 
तर न्यूनतम िैशिक योग्यता नभएको । 

सोिी तिमा २ ग्रडे थप 

पाचौ तिमा ५ बषम सेिा अिलध पगेुको 
र न्यूनतम िैशिक योग्यता भएको । 

अलधकृतस्तर छठौ ति -  - 

 

(६) सेिा अिलध गणना गदाम सम्बशन्धत पदमा िरुु लनयकु्ती भएको िा बढुिा लनयकु्ती भएको लमलतिाट 
५बषम पगेुको अिलधिाई गणना गररनेछ । 

(७) यस ऐनमा उल्िेशखत मापदण्ड पगेुका स्तरिृहद्ध िा ति बहृद्ध िनुे कममचारी र ग्रडे थप लिन चािन े
कममचारीिाई उक्त सहुिधा लिन यो ऐन जारी भएको ७ ददन लभत्र गाउपालिकािे ७ ददनको म्याद ददई 
दरखास्त ददन सूचना प्रकािन गनेछ । 

(८) यस ऐन बमोशजम कममचारीको स्तर िहृद्ध िा ति िहृद्ध िा ग्रडे थपको िागी लसफाररस गनम देिाय 
बमोशजमको एक सलमलत रिनेछ । 

क. प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत -  संयोजक 

ख. आलथमक प्रिासन िाखा प्रमखु - सदस्य 

ग.  प्रिासन िाखा प्रमखु -  सदस्य सशचि 



(९)  उपदफा ७ बमोशजम प्राप्त दरखास्त उपर यस ऐनमा तोहकएको मापदण्ड परुा भएको देशखएमा 
दफा ८ बमोशजमको सलमलतको लसफाररसमा दरखास्त ददने म्याद सहकएको १५ ददन लभत्र 
गाउँपालिकािे प्रोत्सािन सहुिधा सम्बन्धी पत्र (स्तर िहृद्ध िा ति िहृद्ध िा ग्रडे थप) सम्बशन्धत 
कममचारीिाई उपिब्ध गराउनेछ । 

(१०) यस ऐन बमोशजम उपिब्ध गराईएको थप ग्रडे प्रचलित काननु बमोशजम त्यस्तो कममचारीिे 
पाउने अलधकत्तम ग्रडे भन्दा बढी भए पलन उपिब्ध गराईनेछ । 

   ५. प्रोत्सािन सहुिधा सम्बन्धी पत्र उपिब्ध गराउनाेः 
(१) यो ऐन बमोशजमको प्रोत्सािन सहुिधा (स्तर िहृद्ध िा ति िहृद्ध िा ग्रडे थप) सम्बन्धी पत्र प्रमखु  
प्रिासकीय अलधकृतिे उपिब्ध गराउनेछ । 

(२) दफा ४ को उपदफा १ बमोशजम स्तर िहृद्ध िा ति िहृद्ध िा ग्रडे थपको जानकारी संघीय 
मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रािय, मखु्यमन्त्री तथा मन्त्रीपररषदको कायामिय िशुम्बनी प्रदेि र 
प्रदेि िोक सेिा आयोग िशुम्बनीिाई ददन ुपनेछ । 

   ६. यसै ऐन बमोशजम िनुाेः 
  यस ऐनमा िेशखएको कुराको िकमा यसै बमोशजम र सो बािेक अन्यको िकमा प्रचलित  कानून 
बमोशजम िनुेछ । 

७.जेष्ठता गणनााः 
   (१) यस ऐनको दफा ४ बमोशजम ति बहृद्ध/स्तर बहृद्ध पाउने कममचारीको जेष्ठता, कममचारी 
समायोजन ऐन,२०७५को दफा ६को उपदफा ४ मा भएको व्यिस्था बमोशजम सम्बशन्धत पदमा 
समायोजन भएको पत्रको लमलत देशख जेष्ठता कायम गरी गणना गररनेछ । 

८.हिहिधाः 
स्थानीय तिमा समायोजन भएका साहिकका स्थानीय लनकायका कममचारीको सम्बन्धमा नेपाि 
सरकार र िशुम्बनी प्रदेि सरकारिे छुटै्ट कानूनी व्यिस्था गरेमा सोिी िमोशजम िनुेछ । 

         ९.खारेजी र िचाउाः 
(1) यो ऐन बमोशजम सहुिधा पाउने कममचारीिरुिे एकपटक यो सहुिधा प्राप्त गरेपलछ यो ऐन 
स्िताः खारेज िनुेछ । 

(२) यो ऐन िाग ुभए पलछ रोहिणी गाउँपालिकाको स्थानीय तिका कममचारी व्यिस्थापन 
ऐन,२०७८ खारेज िनुेछ । 

(३) यो ऐन नेपाि काननु तथा प्रदेि काननु र अन्य प्रचलित नपेाि काननु संग बाशझएको 
िदसम्म स्िताः खारेज िनुेछ । 

 


