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हेटौडा उऩमहानगरऩालऱका कममचारी वतृ्ति ववकास तथा ब्यबस्थाऩन 
सम्बन्धी ववशेष ऐन, २०७५ 

प्रस्तावना् 

मस हेटौडा उऩभहानगयऩालरकाभा साविकभा प्रचरनभा यहेको काननु अनसुाय स्थामी ननमकु्तत ऩाई 

तहगत रुऩभा कामययत कभयचायीहरुको सेिा, सतय य सवुिधा सम्फन्धी काननु ननभायण गयी कामायन्िमन 

गनय िाञ्छनीम बएकारे नेऩारको सॊबफधानको धाया २२६, कभयचायी सभामोजन अध्मादेस, २०७५ को 

दपा २३ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को व्मिस्था य स्थानीम टे्रड मनुनमनहरुसॊग ऩटक 

ऩटक बएको िाताय, छरपर य सझुािको भभय य बािना अनरुुऩ हेटौडा उऩभहानगयऩालरकाको 

कामयऩालरकाको लभनत २०७५।११।०२ को फठैकफाट स्िीकृत प्रस्ताि नगयसबािाट ऩारयत गरय जायी 

गरयएको छ ।  
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सकं्षऺप्त नाम र प्रारम्भ: (१) मस कामयविधधको नाभ '' हेटौडा उऩमहानगरऩालऱका कममचारी वतृ्तत 

ववकास तथा ब्यबस्थाऩन सम्बन्धी ववशषे ऐन, २०७५' रहने छ । 

                           (२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हुनेछ । 

२. ऩररभाषा: बफषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस ऐनभा,- 

  (क) ''सॊबफधान'' बन्नारे नेऩारको सॊबफधान सम्झन ुऩछय । 

(ख) "ऐन" बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ य कभयचायी सभामोजन 

अध्मादेस, २०७५ राई सम्झन ुऩछय ।   

(ग) ''कभयचायी'' बन्नारे प्रचलरत काननु िभोक्जभ साविकका स्थानीम ननकामफाट 

स्थामी कामययत कभयचायी सम्झन ुऩछय ।   

(घ) ''स्थानीम तह'' बन्नारे हेटौडा उऩभहानगयऩालरका सम्झन ुऩछय । 

(ङ) "सेिा सवुिधा" बन्नारे प्रचलरत काननु िभोक्जभ स्थामी कभयचायीरे प्राप्त गने 

सम्ऩणुय सेिा सवुिधाराई सम्झन ुऩछय । साथै सो शव्दरे सेिा ननितृ्त ऩश्चात प्राप्त 

गने सेिा सवुिधा सभेतराई जनाउने छ ।  

(च) "न्मनूतभ शकै्षऺक मोग्मता" बन्नारे प्रचलरत काननुभा सरुु सेिा प्रिेश गदाय 

ननधाययण गयेको न्मनूतभ शकै्षऺक मोग्मताराई सम्झन ुऩछय ।  

३. सगंठन तथा कममचारी दरबन्दी : (१) स्थानीम तहभा सेिा प्रिाहका राधग आफश्मक ऩने 

सॊगठन सॊयचना तथा कभयचायी दयफन्दी ऩहहरो ऩटकको राधग नेऩार सयकायरे स्िीकृत गये 

फभोक्जभ हुनेछ । तत ्ऩश्चात बने सॊघीम, प्रदेश य हेटौडा उऩभहानगयऩालरकाको कामयऩालरकाफाट 

प्रशासननक सेिा व्मिस्था िाये बएको ऐन, काननु, ननदेशन य स्िीकृत कामय व्मिस्था अनसुायको 

सॊगठन तथा दयिन्दी सॊयचना यहनेछ । 

४. बतृत ववकास तथा प्रोतसाहन सबुबधा सम्बन्धी बबशषे व्यवस्था: (१) दपा ३ फभोक्जभको सॊगठन 

सॊयचना य दयफन्दीभा स्थानीम तहका कभयचायीहरुको १ ऩटकका राधग फकृ्त्त विकास तथा 

प्रोत्साहन सबुफधा उऩरब्ध गयाईने छ । मस दपा िभोक्जभ सवुिधा य िकृ्त्त विकास गदाय रोकसेिा 

आमोगरे तोकेको न्मनूतभ शकै्षऺक मोग्मता, विलशष्टीकयण य सेिा सभहु य मोग्मता प्रणारी को 

लसध्दान्तराई भखु्म आधाय िनाईने छ ।  
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 (२) उऩदपा (१) फभोक्जभको फनृत विकास तथा प्रोत्साहन सबुफधा देहाम फभोक्जभ हुने छ । 

हाऱको तह सेवा अबधध र शकै्षऺक योग्यता बढुवा हुने तह अन्य प्रोतसाहन 

सहामकस्तय 

चौथो 

ऩाॊच फषय बन्दा कभ सेिा अफधध  सहामकस्तय चौथो खाइऩाई आएकोभा 

२ ग्रेड थऩ  

ऩाॊच फषय बन्दा फढी सेिा अफधध ऩयुा 

गयेको य भाधथल्रो ऩदभा फढुिाको 

राधग आफश्मक ऩने न्मनूतभ शकै्षऺक 

मोग्मता हालशर गयेको 

सहामकस्तय ऩाॉचौ ----------- 

सहामकस्तय 

ऩाॉचौ 

ऩाॊच फषय बन्दा कभ सेिा अफधध  सहामकस्तय ऩाॉचौ खाइऩाई आएकोभा 

२ ग्रेड थऩ  

ऩाॊच फषय बन्दा फढी सेिा अफधध ऩयुा 

गयेको य भाधथल्रो ऩदभा सरुु सेिा 

प्रिेश गनयका राधग आफश्मक ऩने 

न्मनूतभ शकै्षऺक मोग्मता हालशर गयेको 

अधधकृतस्तय छैठौ ----------- 

अधधकृतस्तय 

छैठौ 

ऩाॊच फषय बन्दा कभ सेिा अफधध  अधधकृतस्तय 

सातौ 

खाइऩाई आएकोभा 

२ ग्रेड थऩ 

ऩाॊच फषय बन्दा फढी सेिा अफधध ऩयुा 

गयेको य भाधथल्रो ऩदभा फढुिाको 

राधग आफश्मक ऩने न्मनूतभ शकै्षऺक 

मोग्मता हालशर गयेको 

अधधकृतस्तय 

आठौ 

----------- 

अधधकृतस्तय 

सातौ 

ऩाॊच फषय बन्दा कभ सेिा अफधध  अधधकृतस्तय 

आठौ 

खाइऩाई आएकोभा 

२ ग्रेड थऩ 

ऩाॊच फषय बन्दा फढी सेिा अफधध ऩयुा 

गयेको य भाधथल्रो ऩदभा फढुिाको 

राधग आफश्मक ऩने न्मनूतभ शकै्षऺक 

अधधकृतस्तय निौ  ----------- 
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मोग्मता हालशर गयेको  

(३) शे्रणी बफहहन कभयचायीको हकभा ननजरे खाइऩाई आएको ग्रेडभा प्रोत्साहन स्िरुऩ 

दईु गे्रड थऩ गरयनेछ । 

(४) कभयचायीराई फनृत विकास तथा प्रोत्साहन सबुफधा उऩरब्ध गयाउदा कामभ हुने 

नमाॉ तरफभान ननजरे खाईऩाई आएको साविक तरफभान बन्दा कभ हुने बएभा गे्रड थऩ 

गयी तरफभानको लभरान गरयनेछ । 

(५) प्रचलरत काननूभा जुनसकैु कुया रेखखएको बएता ऩनन मस ऐन फभोक्जभ उऩरब्ध 

गयाईएको ग्रेड त्मस्तो कभयचायीरे ऩाउने अधधकतभ गे्रड बन्दा फढी हुने बएभा त्मसयी थऩ 

बएको ग्रेड सभेत हदईनेछ ।  

५. ज्येष्ठता तनधामरणको आधार : (१) फढुिा हुन ुबन्दा अनघल्रो तहभा ननमकु्तत िा फढुिा ऩाउदा 

कामभ बएको ज्मेष्ठताराई न ैज्मेष्ठता ननधाययणको आधाय भाननने छ ।  

६. ऩदऩतुी, सरुवा तथा बढुवा सम्बत्न्ध ब्यबस्था : (१) मस ऐन फभोक्जभ फनृत विकास बई फढुिा 

बएका कभयचायीहरुको तोकीएको अफधध ऩयुा बए ऩछी हुने सरुिा तथा फढुिा सम्फक्न्ध ब्मफस्था 

प्रचलरत ऐन काननू फभोक्जभ हुनेछ । साथै रयतत ऩदभा ऩदऩतुीको हकभा प्रचलरत काननु िभोक्जभ 

हुनेछ ।   

७. कममचारीकी सेवा सबुबधा : (१) मस ऐन फभोक्जभ फनृत विकास तथा प्रोत्सहान सबुफधा प्राप्त बई 

फढुिा बएका कभयचायीहरुको तरफ तथा अन्म सबुफधा सम्फक्न्धत स्थानीम तहरे उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ 

।  

 (२) स्थानीम तहभा कामययत कभयचायी कुन ै कायणरे सेिाफाट अरग बएभा ननजरे ऩाउने 

उऩदान, उऩचाय खचय, सॊधचत बफदाको यकभ रगामतको सबुफधा सम्फक्न्धत स्थानीम तहरे उऩरब्ध 

गयाउन ु ऩनेछ । मस्तो यकभ उऩरब्ध गयाउदा सॊघीम ननजाभनत सेिाको सभान शे्रणी िा तहको 

कभयचायीरे ऩाउने सबुफधाबन्दा घटी नहुने गरय उऩरब्ध गयाइनेछ । 

८. सॊघीम तहफाट सभामोजन बई आउने कभयचायीहरुराई मो ऐन िभोक्जभ सभामोजन बएऩनछ ऩद 

लभरान गरय काभकाजभा रगाईने छ । साथै सभामोजनभा विशषे फढुिाभा मोग्मता ऩगेुका 
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उम्भेदिायराई ३ (तीन) हदने ननिेदन सॊकरन गनय सचूना प्रकाशन गरयनेछ । कभयचायी प्रशासनरे तोके 

िभोक्जभको ढाॉचाभा ननिेदन तमाय गयी आिश्मक कागजात ऩेश गनुय ऩनेछ ।   

९. व्याख्या : मो ऐन कामायन्फमन गने क्रभभा कुन ै कहठनाई उत्ऩन्न बएभा नगय सबारे गयेको 

व्माख्मा न ैअक्न्तभ हुनेछ ।  

१०. यस ै ऐन बमोत्जम हुने : प्रचलरत काननूभा जुनसकैु कुया रेखखएको बएताऩनन मस ऐनभा 

रेखखएको बफषमभा मस ैऐन फभोक्जभ हुनेछ । अन्मको हकभा प्रचलरत काननु िभोक्जभ हुनेछ ।  

 

प्रमाणीकरण गनेको 

नाभ : हरय फहादयु भहत 

ऩद : नगयसबा अध्मऺ 

लभनत : २०७५।१२।२१ 

ऩषृ्ठ सॊख्मा : ४ 


