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सरकारी तथा अन्य सेवाबाट कर्मचारीहरुको सर्ायोजन भई यशोधरा 
गाउँपालिकार्ा कार्काज गनम खटाइए पश्चात साववकको स्थानीय लनकायको 
सेवार्ा प्रवेश गरी हािसम्र् स्थायी रुपर्ा कायमरत रहेका कर्मचारीहरुको स्तर 
बवृि नह ँदा स्थानीय सेवाको सर्ग्र कर्मचारीको वतृ्ति ववकास अवरुि भएकोिे 
कर्मचारी सर्ायोजन ऐन २०७५ को दफा २३ को अधीनर्ा रही त्यस्ता 
कर्मचारीहरुको सर्ायोजन व्यवस्थापन सम्बन्धर्ा कान नी व्यवस्था गनम वाञ्छनीय 
भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ 
बर्ोत्तजर् यशोधरा गाउँ +पालिकाको आठौँ गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

 

१. संत्तिप्त नार् र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नार् "गाउँ+पालिकाको कर्मचारी 
सर्ायोजन व्यवस्थापन सम्बन्धर्ा व्यवस्था गनम बनकेो ऐन, २०७८" रहेको 
छ । 

(2) यो ऐन त रून्त प्रारम्भ ह नेछ । 
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२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथम निागेर्ा यस ऐनर्ाः 
 

क) "ऐन" भन्नािे यशोधरा गाउँ+पालिकाको कर्मचारी सर्ायोजन 
व्यवस्थापन सम्बन्धर्ा व्यवस्था गनम बनेको ऐन, २०७८ िाई 
सम्झन  पछम । 

ख) "कर्मचारी" भन्नािे साववकका स्थानीय लनकायको रुपर्ा रहेका 
त्तजल्िा ववकास सलर्लत, नगरपालिका र गाउँ ववकास सलर्लतर्ा 
कायमरत रही सर्ायोजन ह ँदा वढ वा नभई यशोधरा गाउँ + 

पालिकार्ा सर्ायोजन भएका र यो ऐन जारी ह ँदाका बखत 
स्थायी सेवार्ा कायमरत कर्मचारीिाई सम्झन  पदमछ ।  

ग) "कायमपालिका" भन्नािे यशोधरा गाउँ+पालिकाको गाउँ + 
कायमपालिकािाई सम्झन  पदमछ ।  

घ) "तोवकएको" वा "तोवकए बर्ोत्तजर्" भन्नािे यस ऐन र 
गाउँ+पालिकािे सर्य सर्यर्ा लनर्मय गरी तोवकएकोववषयिाई 
सम्झन पछम ।  

ङ) "गाउँ सभा" भन्नािे यशोधरा गाउँ+पालिकाको गाउँ + सभािाई 
सम्झन  पछम ।  

च) "प्रर् ख प्रशासकीय अलधकृत" भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन 
ऐन, २०७४ को दफा ८४ बर्ोत्तजर् लनय क्त गाउँपालिकाकाको 
प्रर् ख प्रशासकीय अलधकृतिाई सम्झन  पछम । 

छ)  "स्थानीय सेवा"  भन्नािे यशोधरा गाउँ +पालिकार्ा साववकका 
स्थानीय लनकायबाट सर्ायोजन भई कायमरत स्थायी कर्मचारीको 
सेवा सरू्हिाई सम्झन  पछम । 

ज) "गाउँ+पालिका" भन्नािे यशोधरा गाउँ+पालिकािाई सम्झन पछम । 

झ) "स्थानीय कानून" भन्नािे यशोधरा गाउँ+पालिकाबाट जारी भएका 
कानूनिाई सम्झन पछम । 

ञ) “स्थानीय लनकाय” भन्नािे साववकका त्तजल्िा ववकास सलर्लत, 
नगरपालिका र गाउँ ववकास सलर्लतिाई सम्झन पछम । 

 

३. कर्मचारीको स्तर बिृी गननः (1) साववकर्ा स्थानीय लनकायर्ा स्थायी 
रुपर्ा सेवा प्रवेश गरी गाउँ +पालिकार्ा सरुवा, सर्ायोजन तथा पदस्थापन 
भएका र सर्ायोजन ह ँदाका बखत वढ वा तथा स्तर बवृि नभएका यो ऐन 
जारी ह ँदाका बखत गाउँ +पालिकार्ा कायमरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीको 
स्तर बवृि गररनेछ ।  

 

४. स्तर बवृिका िालग उम्रे्दवार ह न चावहन े न्यूनतर् सेवा अवधी, शैत्तिक 
योग्यता र पदनार्ः 
 

१. यस ऐन बर्ोत्तजर्स्तर बवृिको लनलर्ि उम्रे्दवार ह न देहाय 
बर्ोत्तजर्को शैत्तिक योग्यता र सेवा अवधी प गेको ह न  पननछ । 
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हािको तह सेवा अवधी 
र शैत्तिक 
योग्यता 

स्तर बवृि 
पश्चात 

कायर् ह न े
तह 

पद नार्  कैवफयत 

सहायकस्तर 
चौथो 

हािको 
पदर्ा 
कत्तम्तर्ा ५ 
वषम सेवा 
अवधी प गेको 
र कत्तम्तर्ा 
एस.एि.सी 
उिीर्म 
गरेको 

सहायक 
स्तर पाँचौं 

सहायक 
स्तर पाँचौं 

 

सहायक स्तर 
पाँचौं 

हािको 
पदर्ा 
कत्तम्तर्ा ५ 
वषम सेवा 
अवधी प गेको 
र कत्तम्तर्ा 
प्रर्ार्पत्र 
तह उिीर्म 
गरेको 

अलधकृतस्तर 
छैठौ 

अलधकृतस्तर 
छैटौं 

 

अलधकृतस्तर 
छैठौ 

हािको 
पदर्ा 
कत्तम्तर्ा ५ 
वषम सेवा 
अवधी प गेको 
र कत्तम्तर्ा 
स्नातक तह 
उिीर्म 
गरेको 

अलधकृतस्तर 
सातौं 

अलधकृतस्तर 
सातौं 

 

अलधकृतस्तर 
सातौं 

हािको 
पदर्ा 
कत्तम्तर्ा ५ 
वषम सेवा 
अवधी प गेको 
र कत्तम्तर्ा 
स्नातक तह 
उिीर्म 
गरेको 

अलधकृतस्तर 
आठौं 

अलधकृतस्तर 
आठौं 
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 (२) उपदफा (१) बर्ोत्तजर्को पदनार्र्ा सम्बत्तन्धत सेवा वा सरू्ह जनाई 
पदनार् कायर् ह नेछ ।  

 (३) यस दफा बर्ोत्तजर् गाउँ +पालिकाका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको 
स्तर बवृि गदाम कत्तम्तर्ा तीन वषमको कायम सम्पादन रू्ल्यांकन फारर्र्ा 
९० प्रलतशत भन्दा बढी अंक ल्याएको ह न   पननछ ।  

      (४) यस दफा बर्ोत्तजर् गाउँ+पालिकाका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको 
स्तर बवृिका िालग लनम्न बर्ोत्तजर्को सलर्तबाट कागजात छानलबन गरी 
लसफाररस गन मपननछ । 

         ४.१ प्रर् ख प्रशासकीय अलधकृत – संयोजक  

         ४.२ संयोजकिे तोकेको एक जना अलधकृत स्तरको प्रलतलनलध - 
सदस्य  

         ४.३ प्रशासन शाखा प्रर् ख – सदस्य सत्तचव   

      

(५) यस दफा बर्ोत्तजर् गाउँ+पालिकाका स्थानीय सेवाका कर्मचारीकरुको स्तर 
बवृि गदाम कायर् ह ने तिब लनजिे साववकर्ा खाइपाई आएको तिवभन्दा 
कर् ह ने भएर्ा ग्रडे थप गरी तिव लर्िान गररनेछ । 

 (६) उपदफा (1) बर्ोत्तजर् स्तर बवृिह ने कर्मचारीहरुिे स्तर बवृि 
कायर् ह ने तहका लनम्ती तोवकएको तिवर्ान र स ववधाहरु प्राप्त गननछन ्
।  

  

(७) उपदफा (2) बर्ोत्तजर्को स्तर बवृि सम्बन्धी प्रावधान एक पटकका िालग 
र्ात्र िाग  ह नेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 

५. स्तर बवृिको पत्र ददनःे (1) यस ऐन बर्ोत्तजर् स्तर बवृिभएपश्चात ्
गाउँ+पालिकाका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुिाई प्रर् ख प्रशासकीय 
अलधकृतिे स्तर बवृिभएको पत्र ददन पननछ ।  

 (2) उपदफा (!) बर्ोत्तजर् ददइनेस्तर बवृिको पत्र अन सूची-! बर्ोत्तजर् 
ह नेछ ।  
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६. पदस्थापन गररनःे (!) दफा ४ बर्ोत्तजर् स्तर बवृि भएका गाउँ +पालिकाका 
स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुिाई स्तर बवृि पश्चात पदस्थापन गन म अत्तघ 
स्वतः प ि दरबन्दीर्ा कायर् भएको र्ालननेछ । यसरी स्तर बवृि भई 
प ि दरवन्दीर्ा कायर् भएका कर्मचारीहरूिाई पदस्थापन गन म पूवम गररएको 
कार्काज गनम बाधा प गेको र्ालनने छैन । 

(@) गाउँ+पालिकािे संगठन तथा व्यवस्थापन सवनिर् गराई प ि 
दरबन्दीर्ा रहेका कर्मचारीहरुिाई उपय क्त सरू्ह तथा उप सरू्हर्ा 
पदस्थापन गननछ । 

 

७. स्तर बवृि भएका कर्मचारीको सेवा स ववधाः (१) यस ऐन बर्ोत्तजर् स्तर 
बवृि भएका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको तिव तथा अन्य स ववधा 
प्रचलित कानूनिे तोके बर्ोत्तजर् ह नेछ । 

 

८. जेष्ठताको गर्नाः(!) यस ऐन बर्ोत्तजर् स्तर बवृि ह ने कर्मचारीको जेष्ठता 
स्तर बवृि भएको लर्लत देत्तख गर्ना गररनेछ । 

९. आवश्यक व्यवस्था लर्िाउनःे (१) यो ऐन कायामन्वयन गनन क्रर्र्ा क नै 
कदठनाई उत्पन्न भएर्ा कायमपालिकािे यो ऐनको प्रलतकूि नह ने गरी 
आवश्यक व्यवस्था लर्िाउन सक्नेछ । 

 

१०. र्ापदण्ड बर्ोत्तजर् ह नःे (१) साववकर्ा स्थानीय लनकायर्ा स्थायी रुपर्ा 
सेवा प्रवेश गरी गाउँ +पालिकार्ा सरुवा, सर्ायोजन तथा पदस्थापन भएका 
र सर्ायोजन ह ँदाका बखत वढ वा नभएका कर्मचारीहरूको स्तर बवृि गनन 
सम्बन्धर्ा व्यवस्था गनम संघीय र्ालर्िा तथा सार्ान्य प्रशासन 
र्न्त्राियबाट क नै र्ापदण्ड/कायमववलध/लनदन त्तशका जारी भएर्ा सोही 
बर्ोत्तजर् ह नेछ ।  
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अन सूची - 1 

दफा ५ को उपदफा (2) संग सम्बत्तन्धत 

 

स्तर बवृि पत्र  

पत्र संखयाः 
चिानी नं. 

लर्लतः ........................... 
श्री ............................... 
........................................... 

ववषयः स्तर बवृि गररएको सम्बन्धर्ा ।  

कर्मचारी सर्ायोजन ऐन,२०७५, यशोधरा गाउँ +पालिकाको कर्मचारी सर्ायोजन 

व्यवस्थापन गनम बनेको ऐन, 2078 बर्ोत्तजर् आजैका लर्लत देत्तख िाग  ह ने गरी 

तपाईिाई देहाय बर्ोत्तजर्को पद तथा तहर्ा प ि दरबन्दीर्ा रहने गरी स्तर बवृि 

गररएको छ । cfkm'nfO{ tf]lsPsf] lhDd]jf/L k|rlnt sfg'gsf] cwgdf /xL 

OdfGbf/Ltfk'j{s ;Dkfbg ug'{ x'g]5 eGg] ck]Iff ul/Psf] 5 . 

 

स्तर बवृि ह न भएकोर्ा बधाई छ ।  

 

तपलसिः 

हाि कायमरत पदको वववरर् सर्ायोजन गररएको वववरर् 

पदः पदः 

तहः तहः 

सेवाः सेवाः 

सरू्हः सरू्हः 

लनय त्तक्त लर्लतः उप-सरू्ह 

        

                                         ................... 
                                       (            )  
                                                                प्रर् ख प्रशासकीय अलधकृत 

 

 



 v08M %_ ozf]w/f ufpFkflnsf ;+VofM #_  ldltM sflt{s )% ut] @)&* 

 

 

 
7 

 

बोधाथमः 
श्री संघीय र्ालर्िा तथा सार्ान्य प्रशासन र्न्त्रािय, लसंहदरबार, काठर्ाडौं ।  

श्री र् खयर्न्त्री तथा र्त्तन्त्रपररषदको कायामिय, ि त्तम्बनी प्रदेश, ब टवि ।   
श्री कर्मचारी संचय कोष, ठरे्ि ।  

श्री नागररक िगानी कोष, नया ँबानेश्वर ।  

श्री आलथमक प्रशासन शाखा, यशोधरा गाउँ +पालिका । 

                                       cf1fn], 

                                             gfdM /fdrGb| 9sfn 

                             k|d'v k|zf;sLo clws[t 


