
  

 

लललतपरुजिल्लाको गोदावरी नगरपाललकामा काननू ववपररत कममचारी 
वढुवा गरेको भन्ने ववषयको छानववन प्रततवेदन 

१.उिुरीको संक्षिप्त व्यहोरााः 

लललतपुरलिल्लाको गोदावरी नगरपाललकाल े काननू लवपररत शैलिक योग्यता समते नभएकालाई 

अलिकृत तहमा वढुवा गरेकोले छानलवन गरी कारवाही गरी पाउँ भन्न े सम्वन्िमा यस केन्रमा दताा 

नं.३६७, लमलत २०७७/१०/१५ मा उिरुी/लनवदेन प्राप्त भएको । 

२.छानववनको ववध ाः 

1. उजुरीमाउल्लेखित विषयका सम्िन्धमा गोदािरी नगरपाललकाको कायाालय बज्रिाराही 
लललतपुरका नगरप्रमुि श्री गजेन्र महजान र प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत श्री िीरेन्रदेि 
भारतीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी आिश्यक  सोधपुछ तथा छलफल। 

2. यस उजुरीका सम्बन्धमा गोदािरी नगरपाललकासँग सम्िन्न्धत कागजातहरु माग गरेको। 

3. सम्बन्न्धतविषयको संम्बन्धमा प्राप्त भएका कागजातहरुकोअध्ययन तथा विश्लेषण ।  

३.छानववनवाट प्राप्त भएका तथ्यहराः 

लललतपुरन्जल्लाको गोदािरी नगरपाललकाले कानून विपररत शकै्षक्षक योग्यता समेत नभएकालाई 
अधधकृत तहमा िढुिा गरेकोले छानविन गरी कारिाही गरी पाउँ भन्ने  सम्िन्धमा केन्रमा 
प्राप्तउजुरीका सम्बन्धमा छानविनिाट प्राप्त सत्यतथ्यहरुुः 

उक्त उजुरीका सम्बन्धमा छानविन गना लमतत २०७८/१/५ मा गोदािरी नगरपाललकाको 
कायाालय बज्रिाराही लललतपुरका नगरप्रमुि श्री गजेन्र महजान र प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत 
श्री िीरेन्रदेि भारतीसँग  प्रत्यक्ष भेटघाट गरी आिश्यक  सोधपुछ तथा छलफल  गदाा 
देहायको तथ्य /ब्यहोरा अिगत भयो । 

- नेपालको संविधानको धारा २२६मा कानून वनाउन सक्ने व्यिस्था अनुसार उप धारा (१) मा 
गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची-८ र अनुसचूी-९ बमोन्जमको सूचीमा उन्ल्लखित विषयमा 



  

 

कानून िनाउन सक्नेछ ।र धारा (२) मा उपधारा (१) बमोन्जम कानून बनाउने प्रक्रिया प्रदेश 
कानूनबमोन्जम हुनेछ ।भन्ने व्यिस्था रहेको । 

-गोदािरी नगरपाललका, नगरकायापाललकाको कायाालयबाट तेस्रो नगरसभाको बैठकबाट लमतत 
२०७६/११/०२मा कमाचारी व्यिस्थापन(सेिा शता सम्बन्धी) ऐन,२०७६ स्िीकृत भएको । 

-स्िीकृत कमाचारी व्यिस्थापन(सेिा शता सम्बन्धी) ऐन,२०७६को दफा २२(१) अनुसार “संतघय 
सरकारले गरेको सांगठतनक संरचना बमोन्जम कायमहुने गरी ५ िषा सेिा अिधध नपुगेको 
कमाचारीको हकमा २(दईु) गे्रड थप र ५ िषा सेिा अिधध पुगेको कमाचारीको हकमा १(एक) 
तह स्तर उन्नती गररनेछ । स्तर उन्नती हुने भन्दा तल्लो पदको लाधग शकै्षक्षक योग्यता 
पुगेका िा सेिा अिधध ७(सात ) िषा पुरा भएको सिै तहका कमाचारीहरुलाई एक तहस्तर 
िदृ्धध गररने छ ।“ भन्ने  व्यिस्था गरेको देखिन्छ । 

-स्िीकृत कमाचारी व्यिस्थापन(सेिा शता सम्बन्धी) ऐन,२०७६को दफा २२(१) अनुसार 

लमतत२०७७/४/२७को तनणायिाट १२(िाह्र)जना कमाचारीहरुको स्तर बदृ्धध भएको देखिन्छ । 

-स्तर बदृ्धध भएका १२ जना मध्य प्रा.एस.एल.लस. शकै्षक्षक योग्यता भएका सुरेश काकीलाई 
पाँचौ तहको सि ईन्जजतनयरिाट अधधकृत छैठौं तहमा बढुिा गरेको देखिन्छ । िाँकी ११ 
जनाको हकमा साविकको तहको शकै्षक्षक योग्यता पुगेको देखिन्छ । 

४ .छानववनबाट प्राप्त तथ्यहरलाई ववश्लेषण गरर प्राप्त भएको तनश्कषम: 

माथी उल्लेखित कागजातका एिं तथ्यका आधारमा बबष्लेषण गरी हेदाा स्िीकृत कमाचारी व्यिस्थापन 
(सेिा शता सम्बन्धी) ऐन,२०७६ को दफा २२(१) अनुसार लमतत २०७७/४/२७ को तनणायिाट १२(िाह्र) 

जना कमाचारीहरुको स्तर िदृ्धध भएकोमा ८ िषा सेिा अिधध पुगेका एकजना कमाचारी सुरेश काकीलाई 
हाल िदृ्धध भएको तहभन्दा एक तह तलको समेत शैक्षक्षक योग्यता नभएको कमाचारीलाई स्तर िदृ्धध 
गरेको देखिन्छ ।  

५.सुझावाः 

गोदािरी नगरपाललका, नगरकायापाललकाको कायाालयबाट तेस्रो नगरसभाको बैठकबाट लमतत 
२०७६/११/०२मा कमाचारी व्यिस्थापन(सेिा शता सम्बन्धी) ऐन,२०७६  स्िीकृत भएको देखियो । उक्त 



  

 

ऐन संविधानमा उल्लेि भएको प्रािधान िमोन्जम िनाएको नदेखिएकोले उल्लेखित नगरसभाबाट लमतत 
२०७६/११/०२मा िनाएको कमाचारी व्यिस्थापन(सेिा शता सम्बन्धी) ऐन,२०७६मा राखिएका प्रािधानलाई 
आधार िनाई गररएको स्तरबदृ्धी कानून सम्मत छ भतन भन्न सक्रकने अिस्था नरहेकोले यस्ता 
विषयहरुमा कानून बमोन्जम एकरुपता कायम गने नीततगत व्यिस्थाको  लाधग संघीय मालमला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्रालयलाई तनदेशन ददन उपयुक्त देखिन्छ । 

राजरिय सतकम ता केन्रको लमतत 2078/01/22 को तनणमयाः 

1= लललतपुर न्जल्लाको गोदािरी नगरपाललकाले कानून विपरीत शैक्षक्षक योग्यता समेत नभएकालाई 
अधधकृत तहमा स्तर िदृ्धध गरर बढुिा गरेकोले छानबबन गरी कारिाही गरी पाउँ भन््ने सम्बन्धमा 
छानबबन गरी प्रततिेदन पेश गना गदठत टोलीबाट पेश भएको छानविन प्रततिेदन उपर छलफल गदाा 
गोदािरी नगरपाललकाको २०७६ फागुन २ गते बसेको विशेष नगरसभािाट  "गोदािरी नगरपाललकाको 
कमाचारी व्यिस्थापन (सेिा शता समिन्धी) ऐन, २०७६ " स्िीकृत भएको देखियो । नेपालको 
संविधानको धारा २२६ (१) मा " गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची- ८ र अनुसूची-९ बमोन्जमको 
सूचीमा उन्ल्लखित विषयमा आिश्यक कानून बनाउन सक्नेछ" भन्ने उल्लेि छ भने धारा २२६(२) 
मा "उपदफा (१) बमोन्जम कानून िनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानून बमोन्जम हुनेछ" भन्ने उल्लेि छ । 
यसरी हेदाा गोदािरी नगरपाललकाले तनमााण गरेको "गोदािरी नगरपाललकाको कमाचारी व्यिस्थापन 
(सेिा शता सम्िन्धी) ऐन, २०७६ " संविधानमा भएको प्रािधान बमोन्जम िनाएको नदेखिएकाले 
उल्लेखित नगरसभाबाट लमतत २०७६ फागुन २ मा िनाएको उल्लेखित सेिा शता सम्बन्धी ऐन, 
2076 मा राखिएका प्रािधानलाई आधार िनाई गररएको स्तरिदृ्धध कानून सम्मत छ भन्न सक्रकने 
अिस्था देखिएन ।अतुः यस्ता विषयमा ७५३ िटै स्थानीय तहहरुमा संिैधातनक प्रािधानको 
अधधनमा रही एकरुपता कायम गना नीततगत व्यिस्था लमलाउन सङ्घीय मालमला तथा सामान्य 
प्रशासन मन्रालयलाई तनदेशन ददई फाइल तामेलीमा रािी उजरुीको लगत कट्टा गने तनणाय 
गररयो । 

 

 

 

 


