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अनसूुची - २ 

- दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बन्धित _ 
 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 
खण्ड 4 संख्या 3 लिलतिः २०७8/०३/13 

भाग-1 

भीरकोट नगरपालिका 
 

भीरकोट नगरपालिकािा काययरत स्थानीय सेवाका कियचारीहरूको बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गने सम्बधििा ब्यवस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७८ 

प्रिाणीकरण लिलतिः 2078।३।१३ 

सरकारी तथा अधय सेवाबाट कियचारीहरूको सिायोजन भई भीरकोट नगरपालिकािा कािकाज गनय खटाइए 
पश्चात साद्धवकको स्थानीय लनकाय र घरेि ुतथा साना उद्योग द्धवकास सलिलतको सेवािा प्रवेि गरी हािसम्ि 
स्थायी रूपिा काययरत रहेका कियचारीहरूिे सिायोजन हुँदाको बखत कुनै सदु्धविा प्राप्त नगरेको हुँदा स्थानीय 
सेवाका स्थायी कियचारीहरूको वृन्ि द्धवकास अवरूद्ध भएकोिे साद्धवकिा स्थानीय लनकाय तथा घरेि ुतथा साना 
उद्योग द्धवकास सलिलतबाट भीरकोट नगरपालिकािा सरूवा, सिायोजन तथा पदस्थापन भएका त्यस्ता 
कियचारीहरूको बढुवा/स्तरवृद्धद्ध सम्बधििा कानूनी व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोन्जि भीरकोट नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन 
बनाएको छ ।  
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१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि "भीरकोट नगरपालिकािा काययरत स्थानीय सेवाका 
कियचारीहरूको बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गने सम्बधििा ब्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७८" रहेको छ । 

(2) यो ऐन नगर प्रिखुिे प्रिाणीकरण गरे पश्चात तरुूधत प्रारम्भ हनेुछ । 

२. पररभाषािः द्धवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस ऐनिािः 

क) "ऐन" भध नािे “भीरकोट नगरपालिकािा काययरत स्थानीय सेवाका कियचारीहरूको 
बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गने सम्बधििा ब्यवस्था गनय बनेको ऐन, २०७८” िाई सम्झन ुपछय ।  

ख) "कियचारी" भध नािे साद्धवकका स्थानीय लनकायको रूपिा रहेका न्जल्िा द्धवकास सलिलत र गाउँ 
द्धवकास सलिलत तथा साद्धवकको घरेि ु तथा साना उद्योग द्धवकास सलिलतिा काययरत रही 
सिायोजन हुँदा बढुवा/स्तरवृद्धद्ध लबना भीरकोट नगरपालिकािा सिायोजन भएका र यो ऐन 
जारी हुँदाका बखत स्थायी सेवािा काययरत कियचारीिाई सम्झन ुपदयछ ।  

ग) "काययपालिका" भध नािे भीरकोट नगरपालिकाको नगर काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ ।  

घ) "तोद्धकएको" वा "तोद्धकए बिोन्जि" भध नािे यस ऐन र नगरपालिकािे सिय सियिा लनणयय गरी 
तोद्धकएको द्धवषयिाई सम्झनपुछय ।  

ङ) "नगर सभा" भध नािे भीरकोट नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झन ुपछय ।  

च) "प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत" भध नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 84 
बिोन्जि लनयकु्त नगरपालिकाको प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिाई सम्झन ुपछय । 

छ) "स्थानीय सेवा" भध नािे साद्धवकका स्थानीय लनकाय र द्धवकास सलिलतबाट स्थायी लनयनु्क्त पाई 
सिायोजन पश्चात नगरपालिकािा काययरत स्थायी कियचारीको सेवा सिूहिाई सम्झन ुपछय । 

ज) "नगरपालिका" भध नािे भीरकोट नगरपालिकािाई सम्झनपुछय । 

झ) "स्थानीय कानून" भध नािे भीरकोट नगरपालिकाबाट जारी भएका कानूनिाई सम्झनपुछय । 

ञ) “स्थानीय लनकाय” भध नािे साद्धवकका न्जल्िा द्धवकास सलिलत, नगरपालिका र गाउँ द्धवकास 
सलिलतिाई सम्झनपुछय । 

ट) “द्धवकास सलिलत” भध नािे साद्धवकको घरेि ुतथा साना उद्योग द्धवकास सलिलतिाई सम्झनपुछय ।   

३. बढुवा/स्तरवृद्धद्धको िालग आवश्यक धयूनति सेवा अविी र िैन्िक योग्यतािः (१) यस ऐन बिोन्जि हनेु 
बढुवा/स्तरवृद्धद्धको िालग देहाय बिोन्जिको सेवा अविी परुा भएको र िैन्िक योग्यता हाँलसि गरेको 
हनुपुनेछ । 

 हािको पद बढुवा/स्तरवृद्धद्धको िालग आवश्यक धयूनति सेवा 
अविी र िैन्िक योग्यता 

बढुवा/स्तरवृद्धद्ध पश्चात 
कायि हनेु पद 

कैद्धफयत 

सहायक ततृीय हािको पदिा कम्तीिा ५ वषय सेवा अविी परुा 
भएको र कम्तीिा एस.एि.सी. उिीणय गरेको 

सहायक चौथो  

सहायक चौथो हािको पदिा कम्तीिा ५ वषय सेवा अविी परुा 
भएको र कम्तीिा एस.एि.सी. उिीणय गरेको 

सहायक पाँचौं  

सहायक पाँचौं हािको पदिा कम्तीिा ५ वषय सेवा अविी परुा अलिकृत छैटौँ  
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भएको र कम्तीिा प्रिाणपत्र तह उिीणय गरेको 
अलिकृत छैटौँ हािको पदिा कम्तीिा ५ वषय सेवा अविी परुा 

भएको र कम्तीिा स्नातक तह उिीणय गरेको 
अलिकृत सातौँ  

अलिकृत सातौँ हािको पदिा कम्तीिा ५ वषय सेवा अविी परुा 
भएको र कम्तीिा स्नातक तह उिीणय गरेको 

अलिकृत आठौँ  

४. कियचारी बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गनेिः (1) साद्धवकिा स्थानीय लनकाय र द्धवकास सलिलतिा स्थायी रूपिा सेवा 
प्रवेि गरेका वा अधय स्थानीय लनकाय र द्धवकास सलिलतिा लनयकु्त भई नगरपालिकािा सरूवा, 
सिायोजन तथा पदस्थापन भएका र सिायोजन हुँदाका बखत बढुवा/स्तरवृद्धद्ध नभएका यो ऐन जारी 
हुँदाका बखत नगरपालिकािा काययरत स्थानीय सेवाका कियचारीको बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गररनेछ ।  

(2) दफा ३ बिोन्जिको सेवा अविी परुा भएका र िैन्िक योग्यता हाँलसि गरेका नगरपालिकािा 
काययरत स्थानीय सेवाका स्थायी कियचारीहरूको बढुवा/स्तरवृद्धद्ध देहाय बिोन्जि हनेुछ । 

 हािको तह बढुवा/स्तरवृद्धद्ध पश्चात कायि हनेु तह बढुवा/स्तरवृद्धद्ध पश्चात 
कायि हनेु पद नाि 

कैद्धफयत 

सहायकस्तर ततृीय सहायकस्तर चौथो सहायक चौथो  
सहायकस्तर चौथो सहायकस्तर पाँचौं सहायक पाँचौं  
सहायकस्तर पाँचौं अलिकृतस्तर छैटौँ अलिकृत छैटौँ  
अलिकृतस्तर छैटौँ अलिकृतस्तर सातौँ अलिकृत सातौँ  
अलिकृतस्तर सातौँ अलिकृतस्तर आठौँ अलिकृत आठौँ  

 (3) उपदफा (2) बिोन्जिको पदनाििा सम्बन्धित सेवा वा सिूह जनाई पदनाि कायि हनेुछ ।  

 (4) यस दफा बिोन्जि नगरपालिकािा स्थानीय सेवािा काययरत कियचारी बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गदाय कायि 
हनेु तिब लनजिे साद्धवकिा खाइपाई आएको तिबभधदा कि हनेु भएिा ग्रडे थप गरी तिब लििान 
गररनेछ ।  

 (5) उपदफा (1) बिोन्जि बढुवा/स्तरवृद्धद्ध हनेु कियचारीहरूिे बढुवा/स्तरवृद्धद्ध कायि हनेु तहका 
लनम्ती तोद्धकएको तिबिान र सदु्धविाहरू प्राप्त गनेछन ्।  

 (6) उपदफा (2) बिोन्जिको बढुवा/स्तरवृद्धद्ध सम्बधिी प्राविान एक पटकका िालग िात्र िाग ु
हनेुछ। 

(७) उपदफा (2) बिोन्जिको बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गने कायय यो ऐन प्रिाणीकरण भएको लिलतिे ३ 
िद्धहनालभत्र सम्पध न गररस्नपुनेछ । 

५. बढुवा/स्तरवृद्धद्ध पत्र ददनेिः (1) यस ऐन बिोन्जि बढुवा/स्तरवृद्धद्ध हनेु नगरपालिकािा काययरत स्थानीय 
सेवाका कियचारीहरूिाई प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे बढुवा/स्तरवृद्धद्ध भएको पत्र ददनपुनेछ ।  

 (2) उपदफा (1) बिोन्जि ददइने बढुवा/स्तरवृद्धद्ध पत्र अनसूुची-1 बिोन्जि हनेुछ ।  
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६. पदस्थापन गररनेिः (1) दफा ४ बिोन्जि बढुवा/स्तरवृद्धद्ध भएका नगरपालिकािा काययरत स्थानीय सेवाका 
कियचारीहरूिाई बढुवा/स्तरवृद्धद्ध पश्चात पदस्थापन गनुय अन्घ स्वतिः पिु दरबधदीिा कायि भएको 
िालननेछ । यसरी बढुवा/स्तरवृद्धद्ध भई पिु दरवधदीिा कायि भएका कियचारीहरूिाई पदस्थापन गनुय 
पूवय गररआएको कािकाज गनय बािा पगुेको िालनने छैन । 

(2) नगरपालिकािे संगठन तथा व्यवस्थापन सवेिण गराई पिु दरबधदीिा रहेका कियचारीहरूिाई 
उपयकु्त सिूह तथा उप सिूहिा पदस्थापन गनेछ ।   

७. बढुवा/स्तरवृद्धद्ध भएका कियचारीको सेवा सदु्धविािः (१) यस ऐन बिोन्जि बढुवा/स्तरवृद्धद्ध भएका स्थानीय 
सेवाका कियचारीहरूको तिब तथा अधय सदु्धविा प्रचलित कानूनिे तोके बिोन्जि हनेुछ ।  

८. जेष्ठताको गणनािः (1) यस ऐन बिोन्जि बढुवा/स्तरवृद्धद्ध हनेु कियचारीको जेष्ठता बढुवा/स्तरवृद्धद्ध भएको 
लिलतदेन्ख गणना गररनेछ । 

९. लनयि बनाउने अलिकारिः (१) यस ऐनको उदे्दश्य कायायधवयन गनयको िालग काययपालिकािे आवश्यक 
लनयि बनाउन स्नेछ ।     
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अनसूुची-१ 

दफा ४ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित 

भीरकोट नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय 

बयरघारी, स्याङ्जा 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

प.स.:             लिलत............................  

च.नं.: 

बढुवा/स्तरवृद्धद्ध पत्र 

 

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

लबषयिः बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गररएको सम्बधििा । 

 

"“भीरकोट नगरपालिकािा काययरत स्थानीय सेवाका कियचारीहरूको बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गने सम्बधििा ब्यवस्था गनय 
बनेको ऐन, २०७८” बिोन्जि लिलत...................... देन्ख िाग ुहनेु गरी तपाईंिाइ देहायबिोन्जिको पद तथा तहिा 
पिु दरबधदीिा रहने गरी बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गररएको छ । 

आफुिाई तोद्धकएको न्जम्वेवारी प्रचलित कानूनको अलिनिा रही इिाधदाररतापूवयक सम्पादन गनुय हनेुछ भने्न अपेिा 
गररएको छ । 
बढुवा/स्तरवृद्धद्ध हनु ुभएकोिा हाददयक बिाई छ । 

तपलसििः 
हाि काययरत रहेको पदको द्धववरण बढुवा/स्तरवृद्धद्ध गररएको पदको द्धववरण 

पदिः- 

तहिः- 

सेवािः- 

सिहुिः- 

उप सिहुिः- 

लनयनु्क्त लिलतिः- 

लनयनु्क्त कायायियिः- 

पदिः- 

तहिः- 

सेवािः- 

सिहुिः- 

उप सिहुिः- 

सिायोजन कायायियिः- 

 

 ………………………… 

बोिाथयिः प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 

श्री संघीय िालििा तथा सािाधय प्रिासन िधत्रािय, लसंहदरबार, काठिाडौँ । 

श्री िखु्यिधत्री तथा िधत्रीपररषद्को कायायिय, गण्डकी प्रदेि, पोखरा, कास्की । 

श्री िोकसेवा आयोग, केधरीय कायायिय, अनािनगर, काठिाडौं । 

श्री राद्धिय द्धकताबखाना, हररहरभवन, िलितपरु । 

श्री कियचारी संञ्चय कोष, ठिेि ।                                                 

श्री नागररक िगानी कोष, नयाँ बानशे्वर, काठिाडौ ।                              

श्री आलथयक प्रिासन िाखा, भीरकोट नगरपालिका । 

 आज्ञिे, 
 खिुिाि भसुाि 

 प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत  

  


