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कपिलवसु्त नगरिापलका स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थािन सम्वन्धी ऐन, २०७८ 

प्रस्तावनााः साविकको स्थानीय ननकायमा सेिा प्रिेश गरी हालसम्म स्थानीय तहमा काययरत कमयचारीहरुको  

तह ममलान, स्तरिदृ्धि र िढुिा जस्ता िनृत विकासका विषयमा देखिएको अस्पस्टता, जटटलता र असमानता 

हटाई स्थानीय तहमा काययरत कमयचारीहरुको व्यिस्थापनलाई समान, न्यायोधचत र एकककृत गरी 

कमयचारीहरुको मनोिल उच्च गराउन काननूी व्यिस्था गनय िान्छनीय भएकोल ेसमायोजन ऐन २०७५ को दफा 

२३ मा भएको व्यिस्था िमोजजम स्थानीय सरकार सचंालन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजजम 

कवपलिस्त ुनगर सभाल ेयो ऐन िनाई लाग ुगरेको छ । 

 

 

 

 



1. १
1 

 

 

 

v08 M %     ;+Vof M )#           ldlt M @)&*÷)#÷!& 

 

1. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भाः  
(१) यस ऐनको नामः कपिलवस्त ुनगरिाललकाको स्थानीय तहका कममचारी व्यवस्थािन सम्वन्धी 

ऐन, २०७८ हुनेछ । 
(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

2. िररभाषााः पवषय वा प्रसगंले अको अथम नलागेमा यस ऐनमा  

(क)"कमयचारी" भन्नाल ेसाविकको स्थानीय ननकाय (जजल्ला विकास सममनत, नगरपामलका र गाउँ 

विकास सममनत) मा स्थायी ननयकु्त भई यो ऐन जारी हँुदाको िितसम्म कवपलिस्त ु

नगरपामलकामा काययरत रहेका स्थायी कमयचारी सम्झन ुपदयछ । 
(ख) "समायोजन ऐन" भन्नाल े सघंीय सरकारबाट कमयचारी समायोजनका लाधग जारी भएको 

कमयचारी समायोजन ऐन, २०७५ लाई सम्झन ुपदयछ । 
(ग) "नगर सभा" भन्नाल ेकवपलिस्त ुनगरपामलकाको नगर सभा सम्झन ुपदयछ । 
(घ) "काययपामलका" भन्नाल ेकवपलिस्त ुनगरपामलकाको नगर काययपामलका सम्झन ुपदयछ ।  

(ङ) "प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाल े कवपलिस्त ु नगरपामलकाको प्रमिु प्रशासकीय 

अधिकृतलाई सम्झन ुपदयछ । 
(च) "स्थानीय तह" भन्नाल ेकवपलिस्त ुनगरपामलकालाई सम्झन ुपदयछ । 
(छ) "न्यनुतम शकै्षिक योग्यता" भन्नाल ेप्रचमलत काननु बमोजजम हाल काययरत पदमा सिेा प्रिेश 

गदाय आिस्यक पने न्यनुतम शकै्षिक योग्यतालाई सम्झन ुपछय  ।  

(ज) "कमयचारी व्यिस्थापन" भन्नाल ेसाविक स्थानीय ननकायबाट स्थानीय सरकार सचंालन ऐन 

२०७४ को दफा ८५ बमोजजम स्थानीय तह कवपलिस्त ुनगरपामलकामा स्ित समायोजन भ ैतह 

ममलान नभएका स्थायी कमयचारीहरुलाई दफा ४ बमोजजम हुने तह िदृ्धि/स्तर िदृ्धि/ग्रेड थप 

समेतलाई सम्झन ुपदयछ । 
3. सगंठन सरंचना तथा कममचारी दरवन्दीाः 

१. यस ऐन बमोजजम स्तरिदृ्धि िा तहिदृ्धि हुने कमयचारीहरुको हकमा सगंठन तथा सरंचनाको 
अध्ययन भ ैनगर सभाल ेस्िीकृत नगरेसम्म स्ितः पलु दरिन्दीमा कायम रहनेछन । 

4. तह लमलान सम्वन्धी व्यवस्थााः 
(१) स्थानीय सरकार सचंालन ऐन, २०७४ जारी हुन ु भन्दा अगाडड स्थानीय ननकायको स्िीकृत 

दरिन्दीमा स्थायी ननयकु्त भएका साविकका स्थानीय ननकायका कमयचारीहरुलाई यो ऐन जारी 
भएको ममनतबाट जषे्ठता गणना हुने गरी एक पटकका लाधग मात्र देहाय बमोजजम स्तरिदृ्धि तह 

ममलान तथा ग्रेड िदृ्धि गने र यसरी तह ममलान तथा गे्रड िदृ्धिबाट थप हुने दानयत्ि 

नगरपामलकाबाट व्यहोनुय पनेछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोजजमको सवुििा उपलब्ि गराउदा ननयजुक्त, शकै्षिक योग्यता, सेिा अिधि  र 

काययसम्पादन मलु्याङ्कन समेतका आिारमा गररनेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोजजमको स्तरिदृ्धि िा तह िदृ्धि िा ग्रेड थप गदाय पनछल्लो ३ िषयको 
काययसम्पादन मलु्याङ्कनमा औषत न्यनूतम ९० प्रनतशत अकं प्राप्त गरेको हुन ुपनेछ । 

(४) यो ऐन जारी भएको ममनत सम्म स्थायी सेिा अिधि ५ िषय परुा भएको हुन ुपनेछ । 
(५) उपदफा (१) बमोजजमको तहिदृ्धि िा स्तरिदृ्धि िा ग्रेड थप गदाय देहायको मापदण्डको  

आिारमा गनुय पनेछ । 
लस.न.ं सापवकको तह  स्तरवदृ्धध,तह लमलान 

हुने तह  

थि 

ग्रेड 

आवश्यक न्यनुतम शकै्षिक योग्यता 

१ शे्रणी विटहन शे्रणी विटहन २  

२ सहायकस्तर तसे्रो सहायकस्तर चौथो - - 
३ सहायकस्तर 

चौथो 
सहायकस्तर पाँचौ - न्यनुतम शकै्षिक योग्यता िा ५ िषय सेिा 

अिधि परुा भएको 
४ सहायकस्तर 

पाँचौ 
अधिकृतस्तर छैठौ - न्यनुतम शकै्षिक योग्यता िा ५ िषय सेिा 

अिधि परुा भएको 
५ अधिकृतस्तर 

छैठौ 
अधिकृतस्तर सातौ - न्यनुतम शकै्षिक योग्यता िा ५ िषय सेिा 

अिधि परुा भएको 
    
5. स्तरवदृ्धध तह लमलानको ित्र ददनेाः (१) यस ऐन बमोजजम स्तरिदृ्धि तह ममलान भए पश्चात 

स्थानीय तहका ईच्छुक कमयचारीहरुलाई यो ऐन बमोजजमको सवुििा मलन ७ टदनको सचूना जारी 
गररने छ । सो सचूना बमोजजम प्राप्त ननिेदनमा यस ऐन बमोजजम को प्राििान परुा भएको पाइएमा 
प्रमिु प्रशासकीय अधिकृतले स्तरिदृ्धि तह ममलान भएको पत्र टदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम टदईने पत्र अनसुचूी –१ बमोजजम हुनेछ । 
तह ममलान गररनेः यस ऐन बमोजजम स्तरिदृ्धि तह ममलान भए पश्चात नगरपामलकाल ेसगंठन 

सरंचना र दरिन्दी पनुरािलोकन गरी नगर सभाबाट सगंठन सरंचना स्िीकृत भए पनछ पदस्थापना 
गने र सो अिधि सम्म स्तरिदृ्धि तह ममलान भएका कमयचारीहरुलाई स्ित पलु दरिन्दीमा कायम 

गररनेछ । यसरी स्तरिदृ्धि भएका कमयचारीले पलु दरिन्दीमा रहुन्जेल साविककै कामकाज 

गनुयपनेछ । 
6. स्तरवदृ्धध तह लमलान भएका कममचारीहरुको सेवा सपुवधााः यस ऐन बमोजजम स्तरिदृ्धि तह 

ममलान भएका स्थानीय तहका कमयचारीहरुको तलि तथा अन्य सवुििा काननू बमोजजम हुनेछ । 
7. जेष्ठता गणनााः (१) स्तरिदृ्धि तह ममलान भए पश्चात हुने पदको जषे्ठता तह ममलान भएको 

ममनतदेखि गणना गररनेछ ।  

8. सपुवधा सम्वन्धीाः स्तरिदृ्धि तह ममलान गदाय साविकमा िाई पाई आएको तलि र हालको तहमा 
ममलान हुदाको तलि िरािर भएमा एक ग्रेड थप गररने छ र हालको तह ममलान भए पनछ तलि िटढ 

भएमा जनत िटढ हुन आउछ सो रकम थप गरी एक ग्रेड थप हुनेछ । 
9. खारेजी र वचाउाः यो ऐन सवंििान, सघंीय काननू र प्रदेश काननू सँग बाखझएमा िाखझएको हदसम्म 

अमान्य हुनेछ । 
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ljifoM  स्तरवदृ्धध tx ldnfg ul/Psf] ;DjGwdf . 

 

slknj:t' gu/kflnsfsf] :yfgLo txsf sd{rf/L Joj:yfkg P]g, @)&* adf]lhd 

ldlt ================================== b]lv h]i7tf nfu' x'g] u/L tkfO{nfO{ slknj:t' gu/kflnsfsf] 

tkl;n adf]lhdsf] kbdf :t/j[l4 tx ldnfg ul/Psf] 5 . cfkm'nfO{ tf]lsPsf] lhDd]jf/L 

k|rlnt sfg'gsf] clwgdf /xL OdfGbfl/tfk"j{s ;Dkfbg ug'{ x'g]5 . :t/j[l4 tx ldnfg x'g' 
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k|d'v k|zf;sLo clws[t  

jf]wfy{M  

>L ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfno, l;+xb/af/ .  

>L d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] sfof{no, n'lDagL k|b]z, a'6jn .  

>L k|b]z nf]s;]jf cfof]u, a'6jn .  

>L sd{rf/L ;+ro sf]if, 7d]n .  

>L gful/s nufgL sf]if, gofF afg]Zj/ .  

>L cfly{s k|zf;g zfvf, slknj:t' gu/kflnsf .  
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