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मायादेवी गाउँपािलकाको कमचारीह को समायोजन एवं यव थापन ऐन, 

२०७८ 
तावनाः 

मलुकु संघीय संरचनामा गई कमचारी समायोजन ऐन, २०७५ लाग ु भई सरकारी 

तथा अ य सेवाबाट समायोजन भई िनजामती सेवाका कमचारीह  मायादेवी गाउँपािलकामा 

कामकाज गन खटीएका तर सािवकको थानीय िनकाय गािवसह मा थायी िनयिु  भई 

मायादवेी गाउँपािलकामा समायोजन भई तथा अ य थानीय िनकायमा सेवा वेश गरी हाल 

मायादवेी गाउँपािलकामा स वा भइ आएका थायी पमा कायरत कमचारीह को हालस म 

यायोिचत समायोजन हन नसकेको कारण थानीय सेवामा वेश गरी काम गरेका सम  

कमचारीको विृ  िवकास नै अब  हन गई यसको असर काय स पादनमा 

समेत परेकोले यसको िनि त यथोिचत स बोधन अप ररहाय भएको हदँा थानीय िनकाय 

गािवसह मा सवेा वेश गरी कायरत थायी कमचारी र अ य थानीय िनकायमा सेवा वेश 

गरी मायादवेी गाउँपािलकामा स वा/समायोजन तथा पद थापन भएका कमचारीह को तह 

बृ ी तथा बढुवा स ब धमा कानूनी यव था गरी कमचारी यव थापनलाई समान, यायोिचत 

र  एिककृत गन वा छनीय भएकोले थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा  १०२ को 

उपदफा (१) बमोिजम मायादवेी गाउँपािलकाको आठ  गाउँ सभाले यो ऐन  बनाई जारी गरेको 

छ । 

प र छेद-१ 

१. संि त नाम र ार भः  
(क) यस ऐनको नाम “ मायादवेी गाउँपािलकाको कमचारी यव थापन एवं                
       समायोजन ऐन, २०७८ रहकेो छ । 
(ख) यो “ऐन” तु त ार भ हनेछ । 
२. प रभाषाः िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस ऐनमा,  
(क) “ऐन” भ नाले मायादवेी गाउँपािलकाको कमचारी यव थापन एवं समायोजन       
      ऐन २०७८ लाई स झन ुपछ । 
(ख) “कमचारी” भ नाले सािवकको थानीय िनकाय  (िज ला िवकास सिमित  र गाउँ                                    
       िवकास सिमित) को वीकृत दरब दीमा थायी िनयु  भई यो ऐन जारी हदँाका  
      वखत मायादवेी गाउँपािलकामा थानीय सवेामा कायरत कमचारी स झन ुपछ । 
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(ग) “अ थायी तथा करार कमचारी” भ नाले वीकृत दरब दीमा िनयु  भई यो ऐन जारी 
हदँाका वखत मायादवेी गाउँपािलकामा कायरत सेवा अ थायी /करारका कमचारीह लाई 
स झन ुपछ । 
 
(ग) “कायपािलका” भ नाल ेमायादवेी गाउँपािलकाको गाउँ कायपािलकालाई  स झन ु पदछ । 
(घ) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ नाल ेयस ऐन र यस ऐन 
        अ तरगत रही मायादवेी गाउँपािलकाले बनाएको अ य काननूमा तोिकएका 
        कुरालाई स झनपुछ,   
(ङ) “गाउँसभा” भ नाल ेमायादवेी गाउँपािलकाको गाउँसभालाई स झनपुछ । 
(च) “ मखु शासक य अिधकृत” भ नाले थानीय सरकार सचंालन ऐन, 
 २०७४ को दफा ८४ बमोिजम िनयु  मायादवेी गाउँपािलकाको मखु 
 शासक य अिधकृलाई स झन ुपछ । 
(छ) “ थानीय सवेा” भ नाले मायादवेी गाउँपािलका तथा सािवकका अ य थानीय िनकायमा          

       थायी पदपिुत भई हाल स म कायरत थायी कमचारीको सेवा समहूलाई स झन ुपछ । 

(ज) “गाउँपािलका” भ नाले मायादवेी गाउँपािलकालाई स झनपुछ ।  

(झ)“ थानीय कानून” भ नाले मायादवेी गाउँपािलकाबाट जारी भएका काननूलाई स झनपुछ ।   

(ञ) सिमित भ नाले दफा ९ बमोिजम गिठत सिमितलाई स झन ुपदछ । 
३.कमचारीको तर बृि  गनः (१) सािवक थानीय िनकायमा थानी पमा सेवा वेश गरी 

गाउँपािलकामा स वा, सामायोजन एवम ्पदा थापन भएका र समायोजन हदँाका बखत बढुवा 

तथा तर बिृ  नभएका थानीय सवेाका कमचारीह लाई तर बिृ  ग रनेछ । 
प र छेद-२ 

समायोजन  िमलान स ब धी यव था 

४. मायादेवी गाउँपािलकामा कायरत थायी कमचारीह को समायोजन तह िमलान 

(१) सािवकको थानीय िनकाय (िज ला िवकास सिमित र गाउँ िवकास सिमित) को          

अ य थानीय िनकायको वीकृत दरव दीमा थायी िनयु  भइ यो ऐन जारी 

हदँाका वखत मायादवेी गाउँपािलकामा कायरत थानीय सेवाका सबै 

कमचारीह लाई दहेाय बमोिजम समायोजन तह िमलान तथा ेड (तलब बृ ी) 

बृ ी ग रने छ । 
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सािवकको 
तह 

सेवा 
अवधी 
(बष) 

तर बृि  
प ात कायम 

हने तह 

िवगत पाचँ वषको 
काय स पादनको अकं 

यूनतम शैि क 
यो यता 

अिधकृत 
तर आठ  

५ अिधकृत तर 
नव  

९० ितशत स बि धत िवषयमा 
नातक वा सो सरह 

अिधकृत 
तर सात  

५ अिधकृत तर 
आठ  

९० ितशत स बि धत िवषयमा 
नातक वा सो सरह 

अिधकृत 
तर छैठ  

५ अिधकृत तर 
सात  

९० ितशत स बि धत िवषयमा 
नातक वा सो सरह 

सहायक तर 
पाँच  

५ अिधकृत तर 
छैठ  

९० ितशत िवणता माणप  
तह वा सो सरह 

सहायक तर 
च थो 

५ सहायक तर 
पाँच  

९० ितशत वेिशका वा सो 
सरह 

सहायक 
तर तिृतय 

५ सहायक तर 
च थो 

९० ितशत वेिशका वा सो 
सरह उितण गरेको 

ेणी िविहन 
दो ो 

५ ेणी िविहन 
ते ो 

९० ितशत क ा ८ उ ीण गरेको 

 

(२) उपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएतापिन उपदफा (१) 

बमोिजमको यनूतम शैि क यो यता नभएको तर सोही तहको थायी 

पदमा ९ वष वा सो भ दा बढी अबधी परुा गरेको भए एक तह वृ ी ग रन ेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा तोिनकएको मापद डमा नपन र अिविछ न पमा काम 

गनह को हकमा २ ेड थप ग रने छ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजम तर बृ ी गदा सािवकको पदमा ५ वषस म काम गरेका 

कमचारीलाई कुनै थप सिुवधा दान ग रने छैन, तर सािवकको 

पदमा ५ वष भ दा माथी काम गरेका कमचारीको हकमा भने ५ वष दखेी 

३ 



 

७ वष स मको लािग थप एक ेड, ७ वष दखेी ९ वष स मको लािग थप 

दइु ेड र ९ वष दखेी माथी ३ ेड थप सिुवधा िदई सोही अनू प जे ता 

समेत कायम ग ररने छ । 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको पदनाममा स बि धत सेवा वा समहू जनाई पदनाम 

कायम हनेछ । 

(६) यस दफा बमोिजजम गाउँपािलकाका थानीय सेवाका कमचारीलाई 

समायोजन गदा कायम हने तलब िनजले सािवकमा खाइपाई आएको तलब 

भ दा कम हने भएमा ेड बृ ी गरी तलब िमलान ग रनेछ । 

(७) उपदफा (१) बमोिजजम समायोजन वीकार गन कमचारीह ले समायोजन 

कायम हने तहका िनि त तोिकएको तलबमान र सिुवधाह  ा  गनछन । 

५. समायोजन तह िमलानको प  िदने 

  (१) यस ऐन बमोिजम मायादवेी गाउँपािलका थानीय सवेाका कमचारीह लाई तर 

बिृ  प ात मखु शासक य अिधकृतले समायोजन तर बृ ी (तह िमलान) को 

प  िदनपुन छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िदईने प  अनसुचुी-१ बमोिजमको हनेछ । 

६. पद थापना ग रनेः 

(१) दफा ४ बमोिजजम समायोजन भएका कमचारीह लाई समायोजन प ात 

पद थापन गन ु अिघ वतः पलु दरव दीमा कायम भएको मािनने छ । यसरी 

समायोजन भई पलु दरव दीमा कायम भएका कमचारीलाई पद थापन गन ुपवूको 

यथा थानमा कामकाज गन बाधा पुगेको मािनने छैन ।  

(२)  दफा ४ बमोिजजम समायोजन तह िमलान भएका मायादवेी गाउँपािलका 

अ तरगत रहकेा थानीय सेवाका कमचारीह लाई समायोजन प ात मायादवेी 

गाउँपािलकाले वीकृत गरेको संगठन सरंचना र दरव दी बमोिजम िम दो सेवा 

समहुको पदमा मखु शासक य अिधकृतबाट पद थापन ग रने छ । 

 

 

४ 



 

७. तर बृि  भएका कमचारीको सेवा सिुवधाः  

यस ऐन बमोिजम तर बिृ  भएका थानीय सवेाका कमचारीह को तलब तथा अ य 

सिुवधा चिलत काननुले तोके बमोिजम हनेछ ।  

८. जे ताको गणनाः 

(१) यस ऐन वमोिजम तर बिृ  हने कमचारीह को जे ता तर बिृ  हन ु पवूको      

तहमा काम गरेको अविधलाई तर बिृ  भई कायम हने पदका लािग गणना हनेछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम जे ता गणना भएतापिन समायोजन प ातको पद 

बमोिजमको सवेा, सिुवधा भने यो ऐन जा र भए पिछ मा  लाग ुहने छ । 

९. सिमित : 

  दफा ४ बमोिजजमको समायोजन तह िमलानका लािग आव यक शासिनक 

कायस पादन गन तथा समायोजन/वढुवा िसफा रसको िनि त दहेाय बमोिजमको सिमित 

रहनेछ । सो सिमितको िसफा रसलाई आधार मानी मखु शासक य अिधकृत 

अिधकृतले समायोजन तह िमलान (बढुवा) को प  िनदने छ ।  

 

मखु शासक य अिधकृत             -संयोजक 

गाउँपािलका अ य ले तोकेको अिधकृत                     -सद य 

शासन शाखाको कमचारी                                     -सद य सिचव 

*आव यक परेको ख डमा थप एक जना आमि त सद यको पमा िवषय िव को 

यव था गन स नेछ ।  
१०. थायी पदपुित स ब धी िवशेष यव था  

(१) सािवकका थानीय िनकाय र मायादवेी गाउँपािलकाको वीकृत दरव दीको 

अिधकृत तर छैठौ तह, सहायक तर पाँचौ र चौथो तहमा करार सेवामा काम गरी यो 

ऐन ार भ हदँाका वखत स म अिविछ न पमा सोही पदमा कायरत कमचारीह  

वीच मा  सोही पदमा छु ै आ त रक ित पधा मक परी ा संचालन गरी थायी 

पदपूित गन सिकनेछ । 

५ 



 

(२) ेणी िविहन पदमा िनर तर पमा लगातार ८ बष कायरत कमचारीह लाई िनजल े               

ा  गरेको शिै क यो यताको माण प को आधारमा आ त रक ित पधा गराई 

ेणी िविहन पदमा थायी पदपूित गन सिकने छ ।  

(३) उपदफा १ र २ बमोिजमको ित पधा मक परी ा सचंालनका लािग दशे 

लोकसेवा आयोग लुि बनी दशेलाई अनरुोध ग रने छ ।  

११. थानीय तह कमचारीको समायोजन र यव थापन स ब धमा संघीय सरकारले 

जारी गन थानीय तहका कमचारी यव थापन स ब धी मापद डमा 

उ लेिखत काननूी यव था सँग यो ऐनको यव था बािझएमा बािझएको 

हदस म िन कृय हनेछ ।  

१२. आव यक यव था िमलाउने : 

यो ऐन काया वयन गन ममा कुनै बाधा उ प न भएमा कायपािलकाले यो ऐन  ितकूल 

नहने ग र आव यक यव था िमलाउन स नेछ । 

 

प र छेद-३ 

cjsfz ;DjGwL Joj:yf 

!#=clgjfo{ cjsfz  

b]xfosf] cj:yfdf ufp+kflnsfn] s'g}klg sd{rf/LnfO{ clgjfo{ cjsfz lbg]5M– 

-s_ lghsf] pd]/ %* jif{ k'u]kl5-;+3Lo ;/sf/sf] cBfjlws Joj:yf 

adf]lhd_ jf 

-v_lghnfO{ lgsf] gx'g] s8f /f]u nfuL sfo{ ug{ ;Ifd 5}g eGg] g]kfn 

;/sf/åf/f :jLs[t k|fKt d]l8sn af]8{sf] l;kmf/L; k|ltj]bg k|fKt ePdf a9Ldf 

% jif{ ;]jf cjlw yk u/L cjsfz lbg ;lsg] 5 . t/, pd]/ %* jif{ eGbf 

a9L-;+3Lo ;/sf/sf] cBfjlws Joj:yf adf]lhd_ x'g] u/L yk ul/g] 5}g . 

!$= :j]lR5s cjsfz  

-!_ s'g} sd{rf/Ln] ufp+kflnsfaf6 cjsfz lng rfx]df cjsfz lng rfx]sf] 

Ps dlxgf cufj} /flhgfdf k]z u/L ;f] :jLs[t ePkl5 cjsfz lng ;Sg]5. 
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-@_ pk bkmf-!_adf]lhd /flhgfdf :jLs[t ug]{ clwsf/ b]xfosf kbflwsf/Ldf 

x'g]5. 

-s_ clws[t :t/sf sd{rf/Lsf] xsdf – k|d'v k|zf;lso clws[t 

-v_ :fxfos :t/sf sd{rf/Lsf] xsdf – k|d'v k|zf;lso clws[t 

-#_ pk bkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg s'g} vf; cjlwsf] 

nflu ufp+kflnsfsf] ;]jf ug]{ u/L s'g} sd{rf/Ln] sj'lnot -j08_ u/]sf] eP 

jf s'g} vf; kl/of]hgf ;~rfng ug{ lgo'Qm ul/Psf] eP ;f] cjlw e'Qmfg 

geO{ lghn] laz]if kl/l:yltdf afx]s /fhLgfdf ug{ kfpg] 5}g . ;f] cufj} 

/flhgfdf lbPdf ufp+kflnsfnfO{ Ifltk"lt{ ltg'{ kg]{5 . 
प र छेद-४ 

sNof0f sf]if tyf cGo ;'ljwf ;DaGwL Joj:yf 

!%=sNof0f sf]if  

-!_ dfofb]jL ufp+kflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] dfl;s tnjsf] cfwf/e"t 

tnjdfgsf] !) k|ltzt /sd kflnsfsf] tkm{jf6 sd{rf/L sNof0f sf]if v8f 

ul/ hDdf ug]{ / sd{rf/L clgjfo{ cjsfz jf cGoyf sf/0fj; ;]jfjf6 

cnu ePdf pQm /sd gLh jf gLhn] O{R5fPsf] glhssf] xsjfnfnfO{ 

e'StfgL lbO{g]5 . 

-@_ of] P]g k|f/De x'+bfsf avt k|rlnt sfg"g adf]lhd :yflkt sd{rf/L 

sNof0f sf]if jf To:t} cGo s'g} sf]ifdf ;l~rt jf kflnsfsf] lhDDffdf /x]sf] 

cGo sf]if afktsf] /sd of] P]g k|f/De ePkl5 tf]lsP adf]lhd sd{rf/L 

sNof0f sf]ifdf x:tfGt/0f ug{' kg]{5 . 

-#_] pkbkmf -!_ jf -@_ adf]lhd of] P]g k|f/De eP kl5 clgjfo{ cjsfz jf 

cGo sf/0fj; ;]jfaf6 cnu ePsf] cj:yfdf kflnsfn] To:tf] sd{rf/Lsf] 

ljbf,cf}ifwL pkrf/ vr{ / pkbfg nufotsf cGo ;]jf ;'ljwf jfktsf] /sd 

tTsflng :yfgLo :jfoQ zf;g P]g @)%% / lgodfjln @)%^ -;+zf]wg 

;d]t_ adf]lhd e'QmfgL lbg' kg]{5. 
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-$_ o; bkmfdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg sNof0f sf]if 

afktsf] /sd s'g} sf/0fn] pkbkmf -!_ jf -@_ adf]lhd of] P]g k|f/De x'g' 

cl3 clgjfo{ cjsfz jf cGo sf/0fj; ;]jfaf6 cnu ePsf] cj:yfdf 

kflnsfn] To:tf] sd{rf/Lsf] ljbf,cf}ifwL pkrf/ vr{ / pkbfg nufotsf 

cGo ;]jf ;'ljwf jfktsf] /sd tTsflng :yfgLo :jfoQ zf;g P]g @)%% / 

lgodfjln @)%^ -;+zf]wg ;d]t_ adf]lhd /sd e'QmfgL lbg' kg]{5 . 

!^=;+ro sf]if  

-!_ ufp+kflnsfsf sd{rf/Lsf] dfl;s tnasf] !) k|ltzt /sd s§f ul/ ;f]xL 

j/fj/sf] /sd yk ul/ sd{rf/L ;+ro sf]ifdf lghsf] gfddf hDdf ul/g]5 . 

-@_ dfofb]jL ufp+kflnsfsf] ufp+ sfo{kflnsfsf] sfof{nodf :jLs[t b/jGbLdf 

sfo{/t c:yfoL tyf s/f/ sd{rf/Lx?sf] dfl;s tnjjf6 cfwf/e"t 

tnjdfgsf] !) k|ltzt a/fa/sf] /sd dfl;s ?kdf s§f ul/ ;f]xL j/fj/sf] 

/sd kflnsfsf] tkm{jf6 yk ul/ sd{rf/L ;+ro sf]ifdf lghsf] gfddf hDdf 

ul/g]5 . 

-#_ pkbkmf -!_ tyf -@_ jdf]lhdsf] /sd ;+rosf]ifsf] vftfdf hDdf x'g]5 . 

:kli6s/0fM>d P]g @)&$ sf] bkmf %@ df ;~ro sf]if, pkbfg tyf ladf 

;DaGwL Joj:yf M 

-!_ pkbkmf -!_ /f]huf/bftfn] k|To]s >ldssf] cfwf/e"t kfl/>ldsaf6 bz 

k|ltzt /sd s§f u/L ;f] /sddf ztk|ltzt /sd yk u/L ;~ro sf]if 

afktsf] /sd hDdf ug'{ kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] /sd /f]huf/bftfn] ;DalGwt >ldsn] sfd k|f/De 

u/]sf] lbgb]lv g} nfu" x'g] u/L lghsf] gfddf ;fdflhs ;'/Iff sf]ifdf hDdf 

ug'{ kg]{5 . 

pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg b]xfosf] cj:yfdf To:tf] 

;~ro sf]ifsf] /sd /f]huf/bftfn] tf]lsP adf]lhd x'g] u/L hDdf ug'{ kg]{5 M– 

-s_ ;fdflhs ;'/Iff sf]if :yfkgf eO{ ;~rfngdf gcfP ;Dd, jf 

-v_ ;DalGwt /f]huf/bftfsf] xsdf ;fdflhs ;'/Iff sf]if ;DaGwL sfg"g nfu" 
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geP;Dd . 

-$_ of] P]g k|f/De x'g'cl3 ;~ro sf]if /sd hDDff gx'g] >ldssf] xsdf 

/f]huf/bftfn] of] P]g k|f/De ePsf] ldltb]lv ;~ro sf]if /sd hDdf ug{' 

kg{]5 . 

-%_ o; bkmfdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg ;~ro sf]if afktsf] 

/sd s'g} sf/0fn] pkbkmf -@_ jf -#_ adf]lhd hDdf ug{ g;lsg] ePdf 

/f]huf/bftfn] To:tf] >ldssf] cfwf/e"t kfl/>ldssf] bz k|ltzt /sd yk 

u/L e'QmfgL lbg' kg]{5 . eGg] Aoj:yf ePsf]n], 

!&= jLdf  

ufp+kflnsfsf k|To]s sd{rf/Lx? tyf :yfoL,c:yfoL,s/f/ sd{rf/Lx?nfO{ 

;d]t ? %,))))).))-cIf/]kL–kf+r nfv dfq_ j/fj/sf] b'3{6gf jLdf 

u/fpg ;Sg]5 . 

;Gbe{ ;fdfu|Lx?M– 

!= g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@, 

@= :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$, 

#= >d P]g @)&$ / >d lgodfjnL @)&%, 

$=;fdflhs ;"/Iff P]g @)&$, 

%= tTsflng :yfgLo :jfoQ zf;g P]g @)%% / lgodfjln @)%^ ;+zf]wg 

;d]t 

^= lghfdtL ;]jf lgodfjnL @)%) 

&= ;DdfggLo ;jf]{Rr cbfntn] ljleGg ;dodf u/]sf km};nfx? ldl;n g+= 

)^(-WS-))^$, )&!-CI -))%, )&$-WC-))$, )&$-WC-)%^%, ;af]{Rr 

cbfntsf] sf] lg0f{oM (@!-@)&!_, ()%*-@)&)_, ()%)-@)&)_ 
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अनुसूची–१ 

दफा ५ को उपदफा(२) सँग स बि धत छ 

समायोजन( तर बृि )प  

प  सं याः………..           िमितः………….. 

चलानीः………….. 

िवषयः-समायोजन( तर बिृ ) ग रएको स ब धमा । 

ी …………………………………. 

……………………………………. 

                 मायादवेी गाउँपािलकाको कमचारीह को समायोजन एवं यव थापन ऐन २०७८  

बमोिजम आजैका िमित दिेख लाग ुहने गरी तपाईलाई दहेाय बमोिजमको पद तथा तहमा पलु 

दरब दीमा रहने गरी समायोजन ( तर बिृ ) गरीएको छ । 

समायोजन ( तर बिृ ) हन ुभएकोमा बधाई छ, तपाईको उ जव भिव यको कामना गदछु । 
 तपिसल 

हाल कायरत पदको िववरण समायोजन ग रएको पदको िववरण 
पदः पदः 
तहः तहः 
सेवाः सेवाः 
समहूः समहूः 
िनयिु  िमितः िनयिु  िमितः 
  

                                                                                             ……………………. 

बोधाथ                                                                                  मखु शासक य अिधकृत 

ी संघीय मािमला तथा सामा य शासन म ालय, िसंहदरबार । 

ी मु यम ी तथा मि प रषदको कायालय, लुि बनी दशे, बुटवल । 

ी कमचारी संचय कोष, ठमेल, काठमा ड  । 

ी नाग रक लागानी कोष, नयाँ बाने र । 

ी आिथक शासन शाखा, मायादवेी गाउँपािलका, किपलव त ु। 
 

१० 


