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स्थानीय राजपत्र 
खैरहनी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड (४) शितवन, पौष २९, २०७८ साि अंक १८ 

 

भाग १ 

खैरहनी नगरपालिका  

नगरकाययपालिकाको कायायिय  

स्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोशजम 

खैरहनी नगर काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको P]g  
सवयसाधारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ | 

संवत ्२०७८ को ऐन नं. २ 

 

खैरहनी नगरपालिकामा काययरत कमयिारीहरुको व्यवस्थापन गनय बनकेो ऐन, २०७८         

प्रमाशणकरण लमलत: २०७८/०९/२९ 

सरकारी तथा अन्य सेवाबाट कमयिारीहरुको समायोजन भई खैरहनी नगरपालिकामा कामकाज गनय 
खटाइएपश्चात साववकको स्थानीय लनयकायको सेवामा प्रवेि गरी हािसम्म स्थायी रुपमा काययरत रहेका 
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कमयिारीहरुको बढुवा नहुुँदा स्थानीय सेवाका समग्र कमायिारीहरुकोको वशृि ववकास अवरुद्ध भएकोिे 
त्यस्ता कमयिारीहरुको र अन्य स्थानीय लनकायबाट सरुवा, समायोजन तथा पदस्थापन भएका 
कमयिारीहरुको बढुवा तथा स्तरववृद्ध सम्बन्धमा काननुी व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोिे 
नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "खैरहनी नगरपालिका कमयिारी व्यवस्थापन गनय 
बनेको ऐन,२०७८" रहेको छ ।                                                                                                        
(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।     

                                                                                       
२. पररभाषा: ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा -                                                 
(क) "ऐन" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकाको कमयिारी समायोजन तथा व्यवस्थापन   सम्बन्धमा 
व्यवस्था गनय        बनेको ऐन, २०७८ िाई सम्झन ुपछय।                                                                                    
(ख) "कमयिारी" भन्नािे साववकको स्थानीय लनकायको रुपमा रहेको खैरहनी नगरपालिका गठन 
भएको अवस्थामा अन्य स्थानीय लनकायबाट समायोजन हुुँदा बढुवा नभई खैरहनी नगरपालिकामा 
समायोजन भएका यो ऐन जारी हुुँदाका बखत स्थायी सेवामा काययरत कमयिारीिाई सम्झनपुछय ।                                              
(ग) "काययपालिका" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकाको नगरकाययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ।                             
(घ) "तोवकएको" वा "तोवकए वमोशजम" भन्नािे यस ऐन र नगरपालिकािे समय समयमा लनणयय गरी 
तोवकएका कुरािाई सम्झनपुछय ।                                                                                                      
(ड) "नगर सभा" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झन ुपछय ।                                           
(ि) "प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत" भन्नािे स्थानीय सरकार संिािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ 
वमोशजम लनयकु्त नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई सम्झन ुपछय।                                                             
(छ) "स्थानीय सेवा" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकामा साववक स्थानीय लनकायबाट समायोजन भई 
काययरत स्थायी कमयिारीको सेवा समूहिाई सम्झन ुपछय ।                                                                                  
(ज) "नगरपालिका" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकािाई सम्झनपुछय ।                                                              
(झ) "स्थानीय काननु" भन्नािे खैरहनी नगरपालिकाबाट जारी भएका काननुिाई सम्झन ुपछय। 

३. नगर सेवाका कमयिारी बढुवा गननेः                                                                                    
(१) साववकको स्थानीय लनकायको स्थायी रुपमा सेवा प्रवेि गरेका वा अन्य स्थानीय लनकायमा 
स्थायी लनयशुक्त भई नगरपालिकामा सरुवा, समायोजन, पदस्थापन भएका र यो ऐन जारी हुुँदाका 
बखत नगरपालिकामा काययरत स्थानीय सेवाका कमयिारीहरुको बढुवा गररनेछ ।                                                           
(२) उपदफा (१) बमोशजम कम्तीमा पाुँि वषय स्थायी रुपमा काययरत नगरपालिका मा समायोजन,  
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सरुवा र पदस्थापन भएका स्थानीय सेवाका कमयिारीहरुको बढुवा देहाय वमोशजम हनुेछ । 

क्र 
सं 

सालबकको तह बढुवा समायोजनपलछ कायम हनुे 

पदनाम तह सेवा समूह 

१ सहायकस्तर िौथो िेखापाि सहायक स्तर 
पाुँिौं 

प्रिासन िेखा 

२ सहायकस्तर िौथो सब 
इशन्जलनयर 

सहायक स्तर 
पाुँिौं 

इशन्जलनयररङ्ग लसलभि 

३ सहायकस्तर िौथो सहायक पाुँिौं सहायक स्तर 
पाुँिौं 

प्रिासन सामान्य 
प्रिासन 

४ सहायकस्तर िौथो हिकुा सबारी 
िािक 

सहायक स्तर 
पाुँिौं 

प्रिासन  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको पदनाममा सम्बशन्धत सेवा वा समूह जनाई पदनाम कायम हनुेछ ।           
(४) यस दफा बमोशजम नगरपालिका स्थानीय सेवाका कामयिारी बढुवा गदाय कायम हनुे तिव लनजिे         
साववकमा खाइपाई आएको तिवभन्दा कम हनुे भएमा ग्रडे थप पारी तिव लमिान गररनेछ ।                                                                        
(७) उपदफा (१) बमोशजम बढुवा स्वीकार गनन कमयिारीहरुिे बढुबा कायम हनुे तहका लनशम्त 
"तोवकएको तिबमान र सलुबधाहरु प्राप्त गननछन ्।                                                                                   
(६) उपदफा (२) बमोशजमको बढुवा तथा स्तरववृद्ध सम्बन्धी प्रावधान एक पटकका िालग मात्र 
िाग ुहनुेछ। ४. बढुवा पत्र ददन:े  (१) यस ऐन वमोशजम बढुवा भएपश्चात ्नगरपालिका स्थानीय 
सेवाका कमयिारीहरुिाई प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे बढुवा भएको पत्र ददनपुनन छ ।                                                                                                                   
(२) उपदफा (१) वमोशजम ददइने पत्र अनसूुिी-१ वमोशजमको हनुेछ ।                                                              
५. दरबन्दी कायम गररन:े दफा ३ वमोशजम बढुवा भएका नगरपालिका स्थानीय सेवाका 
कमयिारीहरुिाई बढुवा पश्चात नगरपालिकाको स्वीकृत कमयिारी संगठन संरिना अनसुार दरबन्दी 
कायम भएको मालनने छ ।  

६. पदस्थापना गररनेेः  नगरपालिकािे स्वीकृत गरेको कमयिारी संगठन तथा व्यवस्थापन सभनिण 
दरबन्दीको पदमा बढुवा भएको कमयिारीिाई पदस्थापन गररनेछ ।  

७. बढुवा भएका कमयिारीको सेवा सवुवधा:  यस ऐन वमोशजम बढुवा भएका स्थानीय सेवाका 
कमयिारी हरुको तिब तथा अन्य सवुवधा प्रिलित काननुिे तोके वमोशजम हनुेछ । 

८. जेष्ठताको गणनाेः    यस ऐन वमोशजम बढुवा हनुे कमयिारीहरुको जेष्ठता बढुवा भएको लमलत 
देशख गणना गररनेछ ।                                                                                                                                    
९. आवश्यक व्यवस्था लमिाउने:   यस ऐन कायायन्वयन गनन क्रममा कुनै कदठनाई उत्पन्न भएमा 
काययपालिकािे यस ऐनको प्रलतकूि नहनुे गरी आवश्यक व्यवस्था लमिाउन सक् नेछ । 
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अनसूुिी १ 

दफा ४ को उपदफा (२) सुँग सम्बशन्धत                                                                                              
बढुवा पत्र 

पत्र संखयाेः                                                                                                                        
ििानी नं. 

                                                                                              
लमलत २०७८ 

ववषयेः  बढुवा गररएको सम्बन्धमा । 

खैरहनी नगरपालिकाका कमयिारीहरुको व्यवस्थापन गनय बनेको ऐन, २०७८ बमोशजम आजैका 
लमलतदेशख िाग ुहनुे गरी तपाईिाई देहायबमोशजमको पद तथा तहको  दरबन्दीमा रहने गरी बढुवा 
गररएको छ । 

"बढुवा हनु ुभएकोमा बधाई छ ।" 

तपलसि 

हाि काययरत पदको वववरण बढुवा पदस्थापन गररएको वववरण 

 

पदेः  

तहेः  

सेवाेः  

समूहेः  

उप समूहेः- 
लनयूशक्त लमलतेः 

पदेः  

तहेः  

सेवाेः  

समूहेः  

लनयूशक्त लमलतेः  

उप समूहेः- 
                                                                                                     

आज्ञािे                             (……………………)                                                                                                                                                         
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 

वोधाथयेः                                                                                                                               
श्री सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रािय, लसहदरवार ।                                                                                
श्री मखुयमन्त्री तथा मशन्त्रपररषदको कायायिय, वागमती प्रदेि, हेटौडा ।                                                              
श्री कमयिारी संिय कोष, लत्रदेवीमागय ठमेि।                                                                                    
श्री आलथयक प्रिासन िाखा, खैरहनी नगरपालिका । 


