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वीरगञ्ज महानगरपालिका

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कम�चारीहरुको व्यवस्थापन एवं समायोजन ऐन,
२०७८

प्रस्तावनाः

मुुक संघीय संरचनामा गई कम�चारी समायोजन ऐन, २०७५  ागु भई सरकारी
तथा  अन्य  सेवाबाट  समायोजन  भई  निनजामती  सेवाका  कम�चारीहरु  वीरगंज
महानगरपालिकामा कामकाज गन�  खटीएका तर सानिवकको वीरगंज नगरपालिका/
उप–महानगरपालिकामा सेवा प्रवेश गरी हासम्म स्थायी रुपमा काय�रत रहेका
तथा अन्य स्थानीय निनकायमा सेवा प्रवेश गरी हा वीरगंज महानगरपालिकामा
सरुवा भइ आएका स्थायी रुपमा काय�रत कमचा�रीहरुको हा सम्म न्यायोचिचत
समायोजन हुन नसकेको कारण स्थानीय सेवामा प्रवेश गरी काम गरकेा समग्र
कम�चारीको वलृि9 निवकास नै अबरुद्ध हुन गई त्यसको असर काय�  सम्पादनमा
समेत परकेोे यसको निनम्तिम्त यथोचिचत सम्बोधन अपरिरहाय� भएको हँुदा सानिवकमा
वीरगंज नगरपालिका/उप- महानगरपालिकामा  सेवा  प्रवेश गरी  काय�रत स्थायी
कम�चारी र अन्य स्थानीय निनकायमा सेवा प्रवेश गरी वीरगंज महानगरपालिकामा
सरुवा /समायोजन तथा पदस्थापन भएका कम�चारीहरुको तह बृद्धी तथा बढुवा
सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी कम�चारी व्यवस्थापनाई समान, न्यायोचिचत र
एनिककृत गन� वाञ्छनीय भएकोे स्थानीय सरकार संचान ऐन २०७४ को दफा
१०२ को उपदफा (१) बमोजिजम वीरगंज महानगरपालिकाको नगर सभाे यो ऐन
बनाई जारी गरकेो छ ।



परिरच्छेद  −  १  
१. संचिMत नाम र प्रारम्भः 

(क) यस ऐनको नाम “वीरगंज महानगरपालिकाको कम�चारी व्यवस्थापन एवं
समायोजन ऐन, २०७८ रहेको छ ।

(ख) यो “ऐन” तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिरभाषाः निवषय वा प्रसंगे अकQ अथ� नागेमा यस ऐनमा, 

(क) “ऐन”  भन्नाे वीरगंज महानगरपालिकाको कम�चारी व्यवस्थापन एवं
समायोजन ऐन २०७८ ाई सम्झनु पछ�  ।

(ख) “कम�चारी” भन्नाे सानिवकको स्थानीय निनकाय (वीरगंज नगरपालिका
/ उप–महानगरपालिका, जिजल्ला  निवकास  सनिमचित, गाउँ  निवकास
सनिमचित) को स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी निनयकु्ती  भई यो ऐन जारी
हँुदाका वखत वीरगंज महानगरपालिकामा स्थानीय सेवामा काय�रत
कम�चारी सम्झनु पछ�  ।

(ग)“काय�पालिका” भन्नाे  वीरगंज  महानगरपालिकाको  नगर
काय�पालिकााई सम्झनु पद�छ ।

(घ)  “तोनिकएको”  वा  “तोनिकए  बमोजिजम”  भन्नाे  यस  ऐन  र  यस  ऐन
अन्तग�त रही महानगरपालिकाे बनाएको अन्य कानूनमा तोनिकएका
कुरााई सम्झनु पछ�  ।

(ड)  “नगर  सभा”  भन्नाे  वीरगंज  महानगरपालिकाको  नगर  सभााई
सम्झनु पछ�  ।

(च) “प्रमुख प्रशासकीय अचिधकृत” भन्नाे स्थानीय सरकार संचान ऐन,

२०७४ को  दफा  ८४ बमोजिजम निनयकु्त  महानगरपालिकाको  प्रमखु
प्रशासकीय अचिधकृताई सम्झनु पछ�  ।



(छ)  “स्थानीय  सेवा”  भन्नाे  वीरगंज  महानगरपालिका  तथा  सानिवकका
अन्य  स्थानीय  निनकायमा  स्थायी  पदपुर्तित  भई हा  सम्म काय�रत
स्थायी कम�चारीको सेवा समूहाई सम्झनु पछ�  ।

(ज) “महानगरपालिका” भन्नाे वीरगंज महानगरपालिकााई सम्झनु पछ�
।

(झ) “स्थानीय कानून” भन्नाे वीरगंज महानगरपालिकाबाट जारी भएका
कानूनाई सम्झनु पछ�   ।

(ञ)   सनिमचित भन्नाे दफा  ९  बमोजिजम गनि[त सनिमचिताई सम्झनु पद�छ ।
परिरच्छेद− २

समायोजन निमान सम्बन्धी व्यवस्था
३. महानगरपालिकामा काय�रत स्थायी कम�चारीहरुको समायोजन तह निमान
(१)  सानिवकको स्थानीय निनकाय वीरगंज नगरपालिका/उप–महानगरपालिका र

अन्य स्थानीय निनकाय (जिजल्ला निवकास सनिमचित र गाउँ निवकास सनिमचित) को
स्वीकृत दरवन्दीमा स्थायी निनयकु्ती भइ यो ऐन जारी हँुदाका वखत वीरगंज
महानगरपलिकामा  काय�रत  स्थानीय  सेवाका  सबै  कम�चारीहरुाई
एकपटकको ानिग देहाय बमोजिजम समायोजन तह निमान तथा ग्रेड (तब
बृद्धी) बृद्धी गरिरने छ ।   

सानिवकको तह अबधी
(बष�)

समायोजन  गरिरने
तह 

निवगत  चार
वष�को  काय�
सम्पादनको
अंक

न्यूनतम शैचिMक
योग्यता 

शे्रणी निवनिहन दोस्रो शे्रणी निवनिहन तेश्रो
शे्रणी निवनिहन तेश्रो( नगर
प्रहरी,  वारुणयन्त्र  र
सरसफाइ  सहजकता�
समेत)

शे्रणी निवनिहन चौथो (
नगर  प्रहरी,
वारुणयन्त्र  र
सरसफाइ
सहजकता� समेत)

शे्रणी  निवनिहन  चौथो  (
नगर प्रहरी,  वारुणयन्त्र

शे्रणी निवनिहन पाचौ  (
नगर  प्रहरी,



र सरसफाइ सहजकता�
समेत)

वारुणयन्त्र  र
सरसफाइ
सहजकता� समेत)

सहायक स्तर तृचितय ३ सहायकस्तर चौथो ९०प्रचितशत दश  कMा  वा
सो सरह उचितण�
गरकेो 

सहायकस्तर चौथो ३ सहायकस्तर पाँचौ ९०प्रचितशत प्रवेशिशका वा सो
सरह

सहायकस्तर पाँचौ ३ अचिधकृतस्तर छै[ौ ९०प्रचितशत प्रनिवणता
प्रमाणपत्र  तह
वा सो सरह 

अचिधकृतस्तर छै[ौ ४ अचिधकृतस्तर सातौ ९०प्रचितशत सम्बम्तिन्धत
निवषयमा
स्नातक वा सो
सरह 

अचिधकृतस्तर सातौ ४ अचिधकृतस्तर आ[ौ ९०प्रचितशत सम्बम्तिन्धत
निवषयमा
स्नातक वा सो
सरह 

अचिधकृत स्तर आ[ौ ४  अचिधकृतस्तर नवौ ९०प्रचितशत सम्बम्तिन्धत
निवषयमा
स्नातक वा सो
सरह 

(२)  उपदफा(१) मा  जुन  सुकै  कुरा  ेलिखएको  भएतापनिन  उपदफा  (१)

बमोजिजमको  न्यूनतम  शैचिMक योग्यता  नभएको  तर  सोही  तहको  स्थायी
पदमा ९ वष�  वा सो भन्दा बढी अबधी पुरा गरकेो भए एक पटकको ानिग
एक तह वृद्धी गरिरने छ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा तोनिकएको मापदण्डमा नपनd र अनिवशिछन्न रुपमा काम
गनdहरुको हकमा २ गे्रड थप गरिरने छ l 

(४) उपदफा  (१) बमोजिजम तह बृद्धी गदा� सानिवकको पदमा ५ वष�  सम्म काम
गरकेा  कम�चारीाई कुनै  थप सुनिवधा  प्रदान गरिरने  छैन, तर सानिवकको



पदमा ५ वष�  भन्दा माथी काम गरकेा कम�चारीको हकमा भने ५ वष�  देखी
७ वष�  सम्मको ानिग थप एक ग्रडे ७ वष�  दखेी ९ वष�  सम्मको ानिग थप
दइु गे्रड र ९ वष�  दखेी माथी ३ गे्रड थप सुनिवधा निदइ सोही अनूरुप जेष्टता
समेत कायम गरिरने छ । 

(५) उपदफा (१) बमोजिजमको पदनाममा सम्बम्तिन्धत सेवा वा समूह जनाई पदनाम
कायम हुनेछ ।

(६)  यस  दफा  बमोजिजम  महानगरपालिका  स्थानीय  सेवाका  कम�चारीाई
समायोजन गदा� कायम हुने तब निनजे सानिवकमा खाइपाई आएको तब
भन्दा कम हुने भएमा गे्रड बृद्धी गरी तब निमान गरिरनेछ ।

(७)  उपदफा  (१)  बमोजिजम समायोजन स्वीकार गनd कम�चारीहरुे समायोजन
कायम हुने तहका निनम्तिम्त तोनिकएको तबमान र सुनिवधाहरु प्राप्त गनdछन ।

४. समायोजन तह निमानको पत्र निदने
(१) यस ऐन बमोजिजम वीरगंज महानगरपालिका स्थानीय सेवाका कम�चारीहरुाई

प्रमुख प्रशासकीय अचिधकृते यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भए पशिछ
समायोजन तह निमान (तह बृद्धी) को पत्र निदनुपनd छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिजम निदईने पत्र अनुसुची –१ बमोजिजमको हुनेछ ।
५. पदस्थापना गरिरनेः
(१)  दफा  ३  बमोजिजम  समायोजन  भएका  कम�चारीहरुाई  समायोजन  पश्चात

पदस्थापन गनु�  अचिघ स्वतः पु दरवन्दीमा  कायम भएको मानिनने छ । यसरी
समायोजन  भइ  पु  दरवन्दीमा  कायम  भएका  कम�चारीाई  पदस्थापन
गनु�पूव�को यथास्थानमा कामकाज गन� बाधा पुगेको मानिनने छैन ।

(२)  दफा ३ बमोजिजम समायोजन तह निमान भएका महानगरपालिका अन्तग�त
रहेका  स्थानीय  सेवाका  कम�चारीहरुाई  समायोजन  पश्चात
महानगरपालिकाे  स्वीकृत  गरकेो  संग[न  संरचना  र  दरवन्दी  बमोजिजम



निमल्दो  सेवा  समुहको  पदमा  प्रमुख प्रशासकीय  अचिधकृतबाट  पदस्थापन
गरिरने छ ।

६. समायोजन भएका कम�चारीको सेवा सुनिवधाः
यस  ऐन  बमोजिजम  समायोजन  भएका  महानगरपालिकाको  कम�चारीहरुको
तब तथा अन्य सुनिवधा प्रचलित कानुने तोके बमोजिजम हुनेछ ।

७. जेष्ठताको गणनाः
(१) यस ऐन वमोजिजम समायोजन हुने  कम�चारीहरुको जेष्ठता समायोजन हुनु

पूव�को तहमा काम गरकेो अवचिधाई समायोजन भई कायम हुने  पदका
ानिग  गणना हुनेछ । 

(२)  उपदफा  (१)  बमोजिजम जेष्ठता गणना भएतापनिन समायोजन पश्चातको पद
बमोजिजमको सेवा, सुनिवधा भने यो ऐन जारिर भए पशिछ मात्र ागु हुने छ l 

८. सनिमचित :
दफा  ३  बमोजिजमको  समायोजन  तह  निमानका  ानिग  आवश्यक

प्रशासनिनक  काय�सम्पादन गन�  तथा समायोजन/वढुवा जिसफारिरसको निनम्तिम्त देहाय
बमोजिजमको सनिमचित रहनेछ । सो सनिमचितको  जिसफारिरसाई आधार मानी प्रमुख
प्रशासकीय अचिधकृते समायोजन तह निमान (बढुवा ) को पत्र निदने छ ।

बरिरष्ठतम अचिधकृत, वीरगंज महानगरपालिका –संयोजक 
प्रमुख प्रशासकीय अचिधकृते तोकेको निबरगंज महानगरपालिकाको अचिधकृत –सदस्य
प्रशासन महाशाखा प्रमुख, वीरगंज महानगरपालिका –सदस्य सचिचव.

९. स्थायी पदपुर्तित सम्बन्धी निवशेष व्यवस्था 
(१)   सानिवकका स्थानीय निनकाय र वीरगंज महानगरपालिकाको स्वीकृत  

दरवन्दीको अचिधकृतस्तर छै[ौ तह, सहायक स्तर पाँचौ र चौथो तहमा 
करार सेवामा काम गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत सम्म अनिवशिछन्न 
रुपमा सोही  पदमा काय�रत कम�चारीहरु वीच मात्र सोही पदमा छुटै्ट  



आन्तरिरक  प्रचितस्पधा�त्मक  परीMा  संचान  गरी  एकपटकको  ानिग  
स्थायी पदपूर्तित गन� सनिकनेछ । 

(२) शे्रणी  निवनिहन  पदमा  स्थायी  रुपमा  गातार  ८  बष�  काय�रत  
कम�चारीहरुाई निनजे प्राप्त गरकेो शैचिMक योग्यताको प्रमाण पत्रको  
आधारमा आन्तरिरक प्रचितस्पधा� गराई सहायक स्तर चौथो तह (पद) मा 
पदपूर्तित गन� सनिकने छ ।

(३) उपदफा १ र २ बमोजिजमको प्रचितस्पधा�त्मक परीMा संचानका ानिग
प्रदेश ोकसेवा आयोग प्रदेश नं २ ाई अनुरोध गरिरने छ । 

१०.  स्थानीय तह कम�चारीको समायोजन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा  संघीय
सरकारे जारी गनd  स्थानीय तहका कम�चारी व्यवस्थापन सम्बन्धी
मापदण्डमा  उल्ललेिखत  कानूनी  व्यवस्था  सँग  यो  ऐनको  व्यवस्था
बानिझएमा बानिझएको हदसम्म निनस्कृय हुनेछ । 

११. आवश्यक व्यवस्था निमाउने : 
यो ऐन काया�न्वयन गनd क्रममा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा काय�पालिकाे यो

ऐनको प्रचितकु नहुने गरिर आवश्यक व्यवस्था निमाउन सक्नेछ ।



अनुसूची–१
दफा ४ को उपदफा(२) सँग सम्बम्तिन्धत

समायोजन(तह निमान)पत्र
पत्र संख्याः
चानी निमचित–...............
श्री...................................
..................................... 

निबषय– समायोजन     (  तह निमान  )   गरिरएको सम्बन्धमा   ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका कम�चारीहरुको व्यवस्थापन गन�  बनेको  ऐन

२०७८ बमोजिजम आजैका निमचित दलेिख ागु हुने गरी तपाईाई देहाय बमोजिजमको
पद तथा तहमा पु दरबन्दीमा रहने गरी समायोजन (तह निमान) गरीएको छ ।
समायोजन  (तह निमान)हुनु  भएकोमा  बधाई छ,  तपाईको  उज्जव भनिवष्यको
कामना गद�छु ।
तपजिसः–
हा काय�रत पदको निववरण समायोजन गरिरएको निववरण 
पद पद
तह तह
सेवा सेवा
समूह समूह
निनयनुिक्त  निमचित निनयनुिक्त  निमचित
बोधाथ�ः –                                                      
श्री संघीय मानिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राय, सिंसहदरबार ।
श्री मुख्यमन्त्री तथा मम्तिन्त्रपरिरषदको काया�य, प्रदेश नं.२ जनकपुर ।
श्री कम�चारी संचय कोष, [मे, का[माण्डौं ।
श्री नागरिरक गानी कोष, नयाँ बानेश्वर ।
श्री आर्थिथक प्रशासन महाशाखा, वीरगंज महानगरपालिका ।
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