
 

 
 

शिवराज राजपत्र 
शिवराज नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 
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भाग – १ 
शिवराज नगर सभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको ऐन सववसाधारणको 

जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 
 

स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोशजि शिवराज नगर 
सभािे ्ो शिवराज  नगरपालिकािा साववक स्थानी् लनका्बाट सिा्ोजन भएका स्था्ी 

किवचारीहरुिाई प्रोत्साहन सवुवधा उपिब्ध गराउन ेसम्बन्धिा व््वस्था गनव बनकेो ऐन,२०७९ 
जारी गरेको छ । 
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शिवराज  नगरपालिकािा साववक स्थानी् लनका्बाट सिा्ोजन भएका स्था्ी किवचारीहरुिाई 
प्रोत्साहन सवुवधा उपिब्ध गराउन ेसम्बन्धिा व््वस्था गनव बनकेो ऐन,२०७९ 

 

नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९/09/२८ 

 

प्रस्तावना : 
साववक स्थानी् स्वा्त्त िासन ऐन,२०५५ तथा स्थानी् स्वा्त्त िासन लन्िाविी २०५६ बिोशजि 
स्था्ी लन्कु्ती भई साववक स्थानी् लनका् (गा.वव.स.,नगरपालिका तथा शज.वव.स.) िा का्वरत रही 
किवचारी सिा्ोजन अध््ादेि-२०७५, किवचारी सिा्ोजन ऐन-२०७५ एवं स्थानी् सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ बिोशजि स्थानी् तह शिवराज नगरपालिकािा सिा्ोजन भएका किवचारीहरुिाई प्रोत्साहन 
तथा वृत्ती ववकासका अवसरहरु उपिब्ध गराउन आवश््क भइ किवचारी सिा्ोजन ऐन, २०७५ को 
दफा २३ बिोशजिको िापदण्ड बनाई किवचारीको िनोबि उच्च बनाउनका िालग कानूनी व््वस्था गनव 
वाञ्छनी् भएकोिे स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोशजि 
शिवराज नगरपालिकाको नगर सभािे ्ो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ : 
(१) ्स ऐनको नाि “शिवराज नगरपालिकािा साववक स्थानी् लनका्हरुबाट सिा्ोजन भएका 

स्था्ी किवचारीहरुिाई प्रोत्साहन सवुवधा उपिब्ध गराउन ेसम्बन्धिा व््वस्था गनव बनकेो ऐन, 

२०७९” रहेको छ । 

(२) ्ो ऐन नगरसभाबाट स्वीकृत भई राजपत्रिा प्रकाशित भएको लिलत देशख िाग ुहनुेछ । 
२. पररभाषा: लबष् वा प्रसंगिे अको अथव निागेिा ्स ऐनिा,  

(क)  “संववधान” भन्नािे नेपािको संलबधान सम्झनपुछव। 

(ख) “ऐन” भन्नािे स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई सम्झनपुछव।  

(ग) “किवचारी” भन्नािे ्स ववधे्कको प्र्ोजनका िालग साववक स्थानी् लनका्हरुबाट स्थानी् 
तह शिवराज नगरपालिकािा सिा्ोजन भएका स्था्ी किवचारीहरु सम्झनपुछव ।  

(घ) “स्थानी् तह” भन्नािे शिवराज नगरपालिकािाई सम्झनपुछव। 

(ङ) “स्थानी् लनका्” भन्नािे स्थनी् स्वा्त्त िासन ऐन, २०५५ तथा स्थानी् िासन 
लन्िाविी २०५६ बिोशजि गठन भएका साववकका गाउँ ववकास सलिलत, नगरपालिका तथा 
शजल्िा ववकास सलिलतिाई सम्झनपुछव। 

(च) “न््ूनति सेवा अवलध” भन्नािे हािको पदिा कम्तीिा पाँच वषव सेवा अवलध पगेुको िाई 
सम्झनपुछव। 
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(छ) “प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत” भन्नािे शिवराज नगरपालिका नगर का्वपालिका का्ावि्को 
प्रिखु प्रिासकी् अलधकृतिाई सम्झनपुछव। 

(ज) “प्रोत्साहन सवुवधा” भन्नािे साववक स्थानी् लनका्हरु बाट स्थानी् तह शिवराज 
नगरपालिकािा सिा्ोजन भएका स्था्ी किवचारीहरुिाई ्सै ववधे्क को दफा ४ बिोशजि 
हनुे तह वृवि वा स्तर ववृि वा ग्रडे थप सिेतिाई सम्झनपुछव । 

३. संगठन तथा किवचारी दरबन्दी : 
(१) स्थानी् तहिा सेवा प्रवाहका िालग आबश््क पने संगठन संरचना तथा किवचारी दरबन्दी 

नेपाि सरकार संशघ् िालििा तथा सािान्् प्रिासन िन्त्राि्िे स्वीकृत गरे बिोशजि 
हनुेछ। 

४. प्रोत्साहन सवुवधा उपिब्ध गराउन े: 
(१) ्ो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत ्स दफाको उपदफा (४) िा तोवकएको िापदण्ड परुा गरेका 

किवचारीिाई एक पटकका िालग तहवृवि वा स्तरवृवि वा ग्रडे थप िध््े कुनै एक प्रोत्साहन 
सवुवधा उपिब्ध गराइनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजिको प्रोत्साहन सवुवधा उपिब्ध गराउंदा लन्शुक्त, िैशिक ्ोग््ता, सेवा 
अवलध र का्वसम्पादन िूल््ाङ्कन सिेतिाई आधार बनाईनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशजि स्तरवृवि वा तहबवृि वा ग्रडे थप गदाव पलछल्िो ३ वषवको 
का्वसम्पादन िूल््ाङ्कनिा औषत न््ूनति ९० प्रलतित अकं प्राप्त गरेको हनु ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बिोशजिको तहबवृि वा स्तरवृवि वा ग्रडे थप गदाव देहा्को िापदण्डका 
आधारिा गनुव पनेछ । 

हािको तह िापदण्ड का्ि हनुे तह/स्तर 
अन्् 

प्रोत्साहन 

का्ावि् सह्ोगी 

५ वषव सेवा अवधी नपगेुको । सोही स्तरिा 2ग्रडे थप 

५ वषव भन्दा बढीसेवा अवलध भएको 10 
वषव नपगेुको 

सोही स्तरिा 2 ग्रडे थप 

10 वषव भन्दा बढी सेवा अवधी पगेुको सोही स्तरिा २ ग्रडे थप 

सहा्कस्तर चौथो 

५ वषव सेवा अवधी नपगेुको । सोही तहिा 2 ग्रडे थप 

चौथो तहिा ५ वषव सेवा अवलध पगेुको र 
कम्तीिा एस एि सी उशत्तणव गरेकोवा सो 
सरह 

सहा्क स्तर पाचौ 
तह 

- 

सहा्कस्तर पाचौं 
५ बषव सेवा अवलध नपगेुको । सोही तहिा 2 ग्रडे थप 

पाँचौ तहिा कम्तीिा ५ वषव भन्दा बढी अलधकृतस्तर छैठौं तह  
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(५) सेवा अवलध गणना गदाव सम्वशन्धत पदिा िरुु लन्शुक्त भएको वा बढुवा लन्शुक्त भएको 
लिलतबाट ५ वषव पगेुको अवलधिाई गणना गररनेछ । 

(6) ्स ऐनिा उल्िेशखत िापदण्ड पगेुका स्तर वृवि वा तह वृवि हनुे किवचारी र ग्रडे थप लिन 
चाहने किवचारीिाइ उक्त सवुवधा लिन ्ो ऐन जारी भएको ७ ददन लभत्र नगरपालिकािे ७ 
ददनको म््ाद ददइ दरखास्त ददन सूचना प्रकािन गनेछ । 

(7) ्स ऐन बिोशजि किवचारीको स्तर ववृि वा तह वृवि वा ग्रडे थपको िालग लसफाररस गनव 
देहा् बिोशजिको एक सलिलत रहनेछ । 

क. प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत - सं्ोजक 

ख. आलथवक प्रिासन िाखाको प्रिखु - सदस्् 

ग. प्रिासन िाखा प्रिखु  -  सदस्् सशचव  

(8) उपदफा ७ बिोशजि प्राप्त दरखास्त उपर ्स ऐनिा तोवकएको िापदण्ड परुा भएको देशखएिा 
दफा ८ बिोशजिको सलिलतको लसफाररसिा दरखास्त ददने म््ाद सवकएको १५ ददन लभत्र 
नगरपालिकािे प्रोत्साहन सवुवधा सम्बन्धी पत्र (स्तर वृवि वा तह वृवि वा ग्रडे थप) 
सम्बन्धीत किवचारीिाइ उपिब्ध गराउनेछ । 

(9) ्स ऐन बिोशजि उपिब्ध गराईएको थप ग्रडे प्रचलित कानून बिोशजि त््स्तो किवचारीिे 
पाउने अलधकति ग्रडे भन्दा बढी भए पलन उपिब्ध गराइनेछ । 

५. प्रोत्साहन सवुवधा सम्बन्धी पत्र उपिब्ध गराउन े: 
(१) ्ो ऐन बिोशजिको प्रोत्साहन सवुवधा (स्तरवृवि वा तहवृवि वा ग्रडे थप) सम्बन्धी पत्र प्रिखु 

प्रिासकी् अलधकृतिे उपिब्ध गराउनेछ । 

(२) दफा ४ (१) बिोशजि तहबिृी वा स्तरबिृी वा ग्रडे थपको जानकारी संघी् िालििा तथा 
सािान्् प्रिासन िन्त्राि्, िखु् िन्त्री तथा िन्त्रीपररषद्को का्ावि् िशुम्बनी प्रदेि र 
प्रदेि िोक सेवा आ्ोग िशुम्बनीिाई ददन ुपनेछ। 

 

 

 

सेवा अवलध भएको र कम्तीिा प्रिाण पत्र 
तह उशत्तणव गरेको 

अलधकृतस्तर छैठौं 

अलधकृतस्तर छैठौं तहिा 5 बषव सेवा 
अवलध नपगेुको । 

सोही तहिा 2 ग्रडे थप 

अलधकृत स्तर छैठौं तहिा कम्तीिा ५ वषव 
भन्दा बढी सेवा अवलध भएको कम्तीिा 
स्नातक तह उशत्तणव गरेको 

अलधकृतस्तर सातौं  
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६. ्सै ऐन बिोशजि हनु े: 
(1) ्स ऐनिा िेशखएको कुराको हकिा ्सै बिोशजि र सो बाहेक अन््को हकिा प्रचलित 

कानून बिोशजि हनुेछ । 
7. जेष्ठता गणनाः 

(1) किवचारी सिा्ोजन ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा ४ िा भएको व््वस्था बिोशजि 
सम्बशन्धत पदिा सिा्ोजन भएको पत्रको लिलत देशख ज््ेष्ठता का्ि गररने छ । 

८. ववववधः 
(1) स्थानी् तहिा सिा्ोजन भएका साववकका स्थानी् लनका्का किवचारी सम्बन्धिा नेपाि 

सरकार र िशुम्बनी प्रदेि सरकारिे छुटै्ट कानूनी व््वस्था गरेिा सोही विोशजि हनुेछ। 

९. खारेजी र बचाउः 
(1) ्ो ऐन बिोशजि सवुवधा पाउने किवचारीहरुिे एक पटक ्ो सवुवधा प्राप्त गरेपलछ ्ो ऐन 

स्वतः खारेज हनुेछ । 

(2) ्ो ऐन नेपाि कानून तथा प्रदेि कानून र अन्् प्रचलित कानूनसँग बाशझएको हदसम्ि स्वत: 
खारेज हनुेछ । 
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आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत  


