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कपिलवस्त ु नगरिापलकाको स्थानीय तहका कममचारी व्यवस्थािन ऐन, २०७८ 

 

प्रस्तावनाः सापवकको स्थानीय पनकायमा सेवा प्रवेश गरी हालसम्म स्थानीय तहमा कायमरत कममचारीहरुको  तह 

पमलान, स्तरवृपि र वढुवा जस्ता वृपत पवकासका पवषयमा देपखएको ऄस्िस्टता , जटटलता र ऄसमानता हटाइ 

स्थानीय तहमा कायमरत कममचारीहरुको व्यवस्थािनलाइ समान , न्यायोपचत र एकककृत गरी कममचारीहरुको मनोवल 

ईच्च गराईन कानूनी व्यवस्था गनम वान्छनीय भएकोले समायोजन ऐन २०७५ को दफा २३ मा भएको व्यवस्था 

वमोपजम स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा १०२ को ईिदफा (१) बमोपजम कपिलवस्त ुनगर सभाले यो ऐन 

वनाइ लागु गरेको छ । 

 

1. संपिप्त नाम र प्रारम्भः  

(१) यस ऐनको नामः  कपिलवस्त ु नगरिापलकाको स्थानीय तहका कममचारी व्यवस्थािन सम्वन्धी ऐन , 

२०७८ हुनेछ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

2. िटरभाषाः पवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथम नलागेमा यस ऐनमा  

(क) "कममचारी" भन्नाले सापवकको स्थानीय पनकाय (पजल्ला पवकास सपमपत, नगरिापलका र गाईँ पवकास 

सपमपत) मा स्थायी पनयुक्त भइ यो ऐन जारी हुदँाको वखतसम्म कपिलवस्तु नगरिापलकामा कायमरत 

रहकेा स्थायी कममचारी सम्झनु िदमछ । 

(ख) "समायोजन ऐन " भन्नाले  संघीय सरकारबाट कममचारी समायोजनका लापग जारी भएको कममचारी 

समायोजन ऐन, २०७५ लाइ सम्झनु िदमछ । 

(ग) "नगर सभा" भन्नाले कपिलवस्तु नगरिापलकाको नगर सभा सम्झनु िदमछ । 

(घ) "कायमिापलका" भन्नाले कपिलवस्तु नगरिापलकाको नगर कायमिापलका सम्झनु िदमछ ।  

(ङ) "प्रमुख प्रशासकीय ऄपधकृत " भन्नाले कपिलवस्तु नगरिापलकाको प्रमुख प्रशासकीय ऄपधकृतलाइ 

सम्झनु िदमछ । 

(च) "स्थानीय तह" भन्नाले कपिलवस्तु नगरिापलकालाइ सम्झनु िदमछ । 

(छ) "न्युनतम शैपिक योग्यता " भन्नाले प्रचपलत कानुन बमोपजम हाल कायमरत िदमा सेवा प्रवेश गदाम 

अवस्यक िने न्युनतम शैपिक योग्यतालाइ सम्झनु िछम ।  

(ज) "कममचारी व्यवस्थािन" भन्नाले सापवक स्थानीय पनकायबाट स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 

को दफा ८५ बमोपजम स्थानीय तह कपिलवस्तु नगरिापलकामा स्वत समायोजन भै तह पमलान 

नभएका स्थायी कममचारीहरुलाइ दफा ४ बमोपजम हुने तह वृपि /स्तर वृपि/ग्रेड थि समेतलाइ सम्झनु 

िदमछ । 

 

3. संगठन संरचना तथा कममचारी दरवन्दीः 

१. यस ऐन बमोपजम स्तरवृपि वा तहवृपि हुने कममचारीहरुको हकमा संगठन तथा संरचनाको ऄध्ययन भै 

नगर सभाले स्वीकृत नगरेसम्म स्वतः िुल दरवन्दीमा कायम रहनेछन । 

4. तह पमलान सम्वन्धी व्यवस्थाः 

(१) स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ जारी हुनु भन्दा ऄगापड स्थानीय पनकायको स्वीकृत दरवन्दीमा 

स्थायी पनयुक्त भएका  सापवकका स्थानीय पनकायका कममचारीहरुलाइ यो ऐन जारी भएको पमपतबाट 

जेष्ठता गणना हुने गरी एक िटकका लापग मात्र देहाय बमोपजम  स्तरवृपि तह पमलान तथा ग्रेड वृपि 

गने र यसरी तह पमलान तथा ग्रेड वृपिबाट थि हुने दापयत्व नगरिापलकाबाट व्यहोनुम िनेछ । 

(२)  ईिदफा (१) बमोपजमको सुपवधा ईिलब्ध गराईदा पनयुपक्त , शैपिक योग्यता , सेवा ऄवपध  र 

कायमसम्िादन मुल्याङ्कन समेतका अधारमा गटरनेछ । 

(३) ईिदफा (१) बमोपजमको स्तरवृपि वा तह वृपि वा ग्रेड थि गदाम िपछल्लो ३ वषमको कायमसम्िादन 

मुल्याङ्कनमा औषत न्यूनतम ९० प्रपतशत ऄंक प्राप्त गरेको हुनु िनेछ । 

(४) यो ऐन जारी भएको पमपत सम्म स्थायी सेवा ऄवपध ५ वषम िुरा भएको हुनु िनेछ । 
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(५) ईिदफा (१) बमोपजमको तहवृपि वा स्तरवृपि वा ग्रेड थि गदाम देहायको मािदण्डको  अधारमा गनुम 

िनेछ । 

पस.न.ं सापवकको तह  स्तरवृपि,तह पमलान हुने 

तह  

थि 

ग्रेड 

अवश्यक न्युनतम शैपिक योग्यता 

१ श्रेणी पवपहन श्रेणी पवपहन २  

२ सहायकस्तर तेस्रो सहायकस्तर चौथो - - 

३ सहायकस्तर चौथो सहायकस्तर िाँचौ - न्युनतम शैपिक योग्यता वा ५ वषम 

सेवा ऄवपध िुरा भएको 

४ सहायकस्तर िाँचौ ऄपधकृतस्तर छैठौ - न्युनतम शैपिक योग्यता वा ५ वषम 

सेवा ऄवपध िुरा भएको 

५ ऄपधकृतस्तर छैठौ ऄपधकृतस्तर सातौ - न्युनतम शैपिक योग्यता वा ५ वषम 

सेवा ऄवपध िुरा भएको 

 

    

5. स्तरवृपि तह पमलानको ित्र कदनेः (१) यस ऐन बमोपजम  स्तरवृपि तह पमलान भए िश्चात स्थानीय तहका  

इच्छुक कममचारीहरुलाइ यो  ऐन बमोपजमको सुपवधा पलन ७ कदनको सूचना जारी गटरन ेछ । सो सूचना 

बमोपजम प्राप्त पनवेदनमा यस ऐन बमोपजम को प्रावधान िुरा भएको िाआएमा प्रमुख प्रशासकीय ऄपधकृतले 

स्तरवृपि तह पमलान भएको ित्र कदनु िनेछ । 

(३) ईिदफा (१) बमोपजम कदइने ित्र ऄनुसूची –१ बमोपजम हुनेछ । 

 

तह पमलान गटरनेः यस ऐन बमोपजम स्तरवृपि  तह पमलान भए िश्चात नगरिापलकाले संगठन संरचना र 

दरवन्दी िुनरावलोकन गरी नगर सभाबाट संगठन संरचना स्वीकृत भए िपछ िदस्थािना गने र सो ऄवपध 

सम्म स्तरवृपि तह पमलान भएका कममचारीहरुलाइ स्वत िुल दरवन्दीमा कायम गटरनेछ ।  यसरी स्तरवृपि 

भएका कममचारीले िुल दरवन्दीमा रहुन्जेल सापवककै कामकाज गनुमिनेछ । 

6. स्तरवृपि तह पमलान भएका कममचारीहरुको सेवा सुपवधाः यस ऐन बमोपजम स्तरवृपि  तह पमलान भएका 

स्थानीय तहका कममचारीहरुको तलव तथा ऄन्य सुपवधा कानून बमोपजम हुनेछ । 

7. जेष्ठता गणनाः (१) स्तरवृपि तह पमलान भए िश्चात हुने िदको जेष्ठता तह पमलान भएको पमपतदेपख गणना 

गटरनेछ ।  

8. सुपवधा सम्वन्धीः स्तरवृपि तह पमलान गदाम सापवकमा खाइ िाइ अएको तलव र हालको तहमा पमलान 

हुदाको तलव वरावर भएमा एक ग्रेड थि गटरने छ र हालको तह पमलान भए िपछ तलव वकढ भएमा जपत 

वकढ हुन अईछ सो रकम थि गरी एक ग्रेड थि हुनेछ । 

9. खारेजी र वचाईः यो ऐन संपवधान, संघीय कानून र प्रदेश कानून सँग बापझएमा वापझएको हदसम्म ऄमान्य 

हुनेछ । 
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