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लमही नगरपाललकामा कार्यरत कमयचारीहरुको व्यवस्थापन (बढुवा 

तथा स्तरबलृि) गनय बनकेो ऐन, २०७८ 

सरकारी तथा अन्र् सेवाबाट कमयचारीहरुको समार्ोजन भई लमही नगरपाललकामा 

कामकाज गनय खटाइए पश्चात सालवकको स्थानीर् लनकार्को सेवामा प्रवेश गरी 

हाल सम्म स्थार्ी रुपमा कार्यरत रहेका कमयचारीहरुको बढुवा नहुँदा स्थानीर् 

सेवाका समग्र कमयचारीको वृलि लवकासमा अवरुि भएकोले त्र्स्ता कमयचारीहरुको 

बढुवा तथा स्तरवृलि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गनय वाञ्छलनर् भएकोले स्थानीर् 

सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोलजम लमही 

नगरपाललकाको नगर सभाले र्ो ऐन वनाएको छ ।  

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नाम "लमही नगरपाललकामा कार्यरत 

कमयचारीहरुको व्यवस्थापन (बढुवा तथा स्तरबृलि) गनय वनेको ऐन,२०७८" 

रहेको छ । 

      (२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हनेछ । 

२.  पररभाषाः  लवषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स ऐनमा, 

(क)  "ऐन" भन्नाले "लमही नगरपाललकामा कार्यरत कमयचारीहरुको 

व्यवस्थापन (बढुवा तथा स्तरबृलि)  गनय वनेको ऐन,२०७८" 

लाई सम्झनु पछय । 
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(ख)  कमयचारी भन्नाले सालवक स्थानीर् लनकार्को रुपमा रहकेो लमही 

नगरपाललकाको स्वीकृत दरवन्दीमा सेवा प्रवेश गरी हाल 

कार्यरत रहेका र अन्र् स्थानीर् लनकार्वाट समार्ोजन हुँदा 

वढुवा नभई लमही नगरपाललकामा समार्ोजन भएका र्ो ऐन 

जारी हुँदाका वखत स्थार्ी सेवामा कार्यरत कमयचारीलाई सम्झनु 

पछय ।  

(ग) "कार्यपाललका" भन्नाले लमही नगरपाललकाको नगर 

कार्यपाललकालाई सम्झनु पछय । 

(घ)  "तोककएको" वा "तोककए वमोलजम" भन्नाले र्स ऐन र लमही 

नगरपाललकाले समर् समर्मा लनर्यर् गरी तोककएको कुरालाई 

सम्झनु पछय । 

(ङ)    "नगरसभा" भन्नाले लमही नगरपाललकाको नगर सभालाई 

सम्झनु पछय । 

(च)   "प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत" भन्नाले स्थानीर् सरकार संचालन 

ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोलजम लनर्ुक्त लमही 

नगरपाललकाका प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत लाई सम्झनु  पछय । 

छ)    "स्थानीर् सेवा" भन्नाले सालवक स्थानीर् लनकार्वाट समार्ोजन 

भई कार्यरत स्थार्ी कमयचारीको सेवा समुहलाई सम्झनु पछय । 

(ज)    "नगरपाललका" भन्नाले लमही नगरपाललकालाई सम्झनु पछय । 

(ङ)    "स्थानीर् कानुन" भन्नाले लमही नगरपाललकाबाट जारी भएका 

कानुनलाई सम्झनु पछय । 

३.  स्थानीर् सवेाका कमयचारी बढुवा गननः 

(१)  सालवक स्थानीर् लनकार्को रुपमा लमही नगरपाललकामा स्थार्ी 

रुपमा सेवा प्रवेश गरेका वा अन्र् स्थानीर् लनकार्मा लनर्ुलक्त भई 

नगरपाललकामा सरुवा, समार्ोजन, पदस्थापन भएका र र्ो ऐन 

जारी हुँदाको वखत नगरपाललकामा कार्यरत स्थानीर् सेवाका 

कमयचारीको बढुवा तथा स्तरबृलि गररने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम कम्तीमा चार वषय स्थार्ी रुपमा कार्यरत 

नगरपाललकामा समार्ोजन भएका स्थानीर् सेवाका 

कमयचारीहरुको बढुवा दहेार् वमोलजम हनेछ । 
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क्र.स.ं सालवकको 

तह 
बढुवा/स्तरबलृि 

पश्चात कार्म 

हने तह 

पद नाम कैकफर्त 

१. श्रेर्ी लवहीन 

प्रथम 

श्रेर्ी लवहीन 

दोश्रो 

कार्ायलर् 

सहर्ोगी 

 

२. सहार्कस्तर 

चौथो 

सहार्कस्तर 

पाुँचौ 

सहार्कस्तर 

पाुँचौं 

 

३. सहार्कस्तर 

पाुँचौ 

अलधकृतस्तर 

छैठौ 

अलधकृतस्तर 

छैठौं 

 

(३)  उपदफा (२) बमोलजमको पदनाममा सम्वलन्धत सेवा वा समुह 

जनाई पदनाम कार्म हनेछ ।  

(४)  र्स दफा बमोलजम नगरपाललकामा स्थानीर् सेवाका कमयचारी 

वढुवा गदाय कार्म हने तलव लनजले  सालवकमा खाइपाई आएको 

तलवभन्दा कम हने भएमा गे्रड थप गरी तलव लमलान गररने छ ।   

(५)  उपदफा (१) बमोलजम बढुवा स्वीकार गनन कमयचारीहरुले बढुवा 

कार्म हने तहका लनलम्त तोककएको तलवमान र सुलवधाहरु प्राप्त 

गननछन ।  

 (६) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएता पलन श्रेलर्लवहीन 

कमयचारीको हकमा पाुँच बषय वा सोभन्दा बढी सेवा अवलध 

भएकोलाई दोस्रोस्तरमा दस बषय वा सो भन्दा बढी सेवा अबलध 

भएकोलाई तृतीर्स्तर र पन्र बषय वा  सोभन्दा बढी सेवा अवलध 

भएकोलाई चतुथयस्तरमा स्तरवृलि गररनेछ । 

 (७) उपदफा (२) बमोलजम बढुवा तथा स्तरवृलि सम्बन्धी प्रावधान एक 

पटकका लालग मात्र लागु हनेछ । 

४. बढुवा तथा स्तरबलृि पत्र कदनःे  (१)  र्स ऐन वमोलजम बढुवा तथा स्तरबृलि 

भए पश्चात् नगरपाललका स्थानीर् सेवाका कमयचारीहरुलाई  प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृतले वढुवा भएको पत्र कदनेछ । 

(२)  उपदफा (१)  बमोलजम कदइने वढुवाको पत्र अनुसूलच-१ बमोलजम हनेछ । 
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५. पदस्थापना गररनःे दफा ३ बमोलजम वढुवा भएका नगरपाललका स्थानीर् 

सेवाका कमयचारीहरुलाई वढुवा पश्चात पदस्थापना गनुय अलघ स्वतः पुल 

दरवन्दीमा कार्म भएको मालनने छ । र्सरी वढुवा भई पुल दरवन्दीमा कार्म 

भएका कमयचारीलाई पदस्थापना गनुय पुवय गररआएको काम/काज गनय वाधा 

पुगेको मालनने छैन । 

६. नगरपाललकाले सगंठन तथा ब्र्वस्थापन सवनिर् गराई पुल दरवन्दीमा रहेका 

कमयचारीहरुलाई उपर्ुक्त समुह तथा उपसमुहमा पदस्थापना गररनेछ ।  

७. बढुवा भएका कमयचारीको सवेा सलुवधाः र्स ऐन वमोलजम बढुवा भएका 

स्थानीर् सेवाका कमयचारीहरुको तलव तथा अन्र् सुलवधा प्रचललत कानुनले 

तोके वमोलजम हने छ । 

८. जेष्ठताको गर्नाः (१)  र्स ऐन वमोलजम बढुवा हने कमयचारीहरुको जेष्ठता 

वढुवा भएको लमलत दलेख गर्ना हनेछ । 

९. अवश्र्क व्यवस्था लमलाउनःे र्ो ऐन कार्ायन्वर्न गनन क्रममा कुनै करठनाई उत्पन्न 

भएमा कार्यपाललकाले र्ो ऐनको प्रलतकुल नहनेगरी आवश्र्क व्यवस्था लमलाउन 

सके्नछ । 
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अनुसूची १ 

दफा ४ को उपदफा (२)  सुँग सम्वलन्धत 

बढुवा/स्तरबृलि पत्र 

पत्र संखर्ाः     लमलतः.................. 

चलानी नं. 

श्री ...................................... 

लवषर्ः बढुवा/स्तरबलृि गररएको सम्बन्धमा । 

लमही नगरपाललकाको कमयचारी ब्र्वस्थापन (बढुवा तथा स्तरबृलि) गनय बनेको ऐन, 

२०७८ बमोलजम  आजैका लमलत दलेख जेष्ठता कार्म हने गरी तपाईलाई दहेार् 

बमोलजमको पद/तहमा बढुवा/स्तरवृलि गररएको छ । आफुलाई तोककएको 

लजम्मेवारी प्रचललत कानुनको अलधनमा रही इमान्दारीपुवयक सम्पादन गनुयहनेछ भन्ने 

अपेिा गररएको छ ।  

स्थानीर् सेवाको पद/तहमा बढुवा/स्तरवृलि हनु भएकोमा बधाई छ । 

तपलसलः 

हाल कार्यरत पद तथा तहको लववरर्ः बढुवा स्तरबलृि गररएको पद तथा तहको 

लववरर्ः 

पदः 

तहः 

सेवाः 

समुहः 

पदः 

तहः 

सेवाः 

समुहः 

.......................... 

  प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत 

बोधाथयः 

श्री सङ्घीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्, ससंहदरवार, काठमाडौं । 

श्री मुखर्मन्त्री तथा मलन्त्रपररषदको कार्ायलर्, लुलम्वनी प्रदशे,  मुकाम वुटवल । 

श्री प्रदशे लोकसेवा आर्ोगको कार्ायलर्, लुलम्वनी प्रदशे, वुटवल । 

श्री कमयचारी संचर् कोष, लत्रदवेी मागय, ठमेल काठमाडौं । 

श्री नागररक लगानी कोष, नर्ाुँवानेश्वर, काठमाडौं । 

श्री प्रशासन शाखा, लमही नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, लमही दाङ ।  

श्री आर्थयक प्रशासन शाखा, लमही नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्, लमही दाङ । 
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