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बाग-१ 

कयैमाभाइइ गाउॉऩालरकाको कभइचायीहरुको व्मवस्थाऩन एवॊ 
सभामोजन ऐन, 2078 

 

नेऩारको सॊववधानको धाया २२६ तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 2074 को दपा १०२ 
फभोजजभ कयैमाभाइइ गाउॉऩालरकाको नवौं गाउॉसबारे फनाएको तर रेजखए फभोजजभको ऐन सवइ 

साधायणको जानकायीरे रालग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

सॊवत २०७८ सारको ऐन नॊ. १ 

कयैमाभाइइ गाउॉऩालरकाको कभइचायीहरुको व्मवस्थाऩन एवॊ सभामोजन  
ऐन, 2078 

 

 

कयैमाभाई गाउॉऩालरका 
कयैमाभाई गाउॉऩालरकाको कभइचायीहरुको व्मवस्थाऩन एवॊ सभामोजन ऐन, 

२०७८ 

प्रस्तावना् 
भरुकु सॊघीम सॊयचनाभा गई कभइचायी सभामोजन ऐन, २०७५ रागू बई सयकायी तथा अन्म सेवाफाट 
सभामोजन बई कयैमाभाई गाउॉऩालरकाभा काभकाज गनइ खटीएका तय साववकको कयैमाभाई 
गाउॉऩालरकाभा सेवा प्रवेश गयी हारसम्भ स्थामी रुऩभा कामइयत यहेका तथा अन्म स्थानीम लनकामभा सेवा 
प्रवेश गयी हार कयैमाभाई गाउॉऩालरकाभा सरुवा बइ आएका स्थामी कभचाइयीहरुको हार सम्भ न्मामोजचत 
ब्मवस्थाऩन हनु नसकेको कायण स्थानीम सेवाभा प्रवेश गयी काभ गयेका सभग्र कभइचायीको वजृि ववकास 
नै अफरुद्ध हनु गई त्मसको असय कामइ सम्ऩादनभा सभेत ऩयेकोरे मसको लनजम्त मथोजचत सम्फोधन 
अऩरयहामइ बएको हुॉदा साववकभा कयैमाभाई गाउॉऩालरकाको (हयैमा वडा १ य ६ फाहेक, कयैमा वडा १-९, 
उभजन वडा १-९, नयही वडा १-९, लसहोवाइ वडा ५ फाहेक सफै य तेतयीमा वडा १-९ सम्भ गा.वव.स.) 



स्वीकृत दयफन्दीभा सेवा प्रवेश गयी कामइयत कभइचायी य अन्म साववकाका स्थानीम लनकामफाट (जजल्रा 
ववकास सलभलत) सेवा प्रवेश गयी कयैमाभाई गाउॉऩालरकाको स्वीकृत दयफन्दीभा सरुवा /सभामोजन तथा 
ऩदस्थाऩन बएका कभइचायीहरुको तह फदृ्धी, फढुवा तथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गयी 
कभइचायी व्मवस्थाऩनराई सभान, न्मामोजचत य एवककृत गनइ वाञ्छनीम बएकोरे स्थानीम सयकाय सॊचारन 
ऐन २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (१) फभोजजभ कयैमाभाई गाउॉऩालरकाको नवौ गाउॉसबारे मो 
ऐनफनाई जायी गयेको छ। 

 

ऩरयच्छेद १ 

१. सॊजऺत नाभ य प्रायम्ब् 
(क) मस ऐनको नाभ “कयैमाभाई गाउॉऩालरकाको कभइचायी व्मवस्थाऩन एवॊ सभामोजन ऐन, २०७८ यहेको 
छ। 

(ख) मो “ऐन” तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथइ नरागेभा मस ऐनभा, 
(क) “ऐन” बन्नारे कयैमाभाई गाउॉऩालरकाको कभइचायी व्मवस्थाऩन एवॊसभामोजन ऐन २०७८ राई 
सम्झन ुऩछइ । 

(ख) “कभइचायी” बन्नारे साववकको स्थानीम लनकाम (हयैमा वडा १ य ६ फाहेक, कयैमा वडा १-९, 
उभजन वडा १-९, नयही वडा १-९, लसहोवाइ वडा ५ फाहेक सफै य तेतयीमा वडा १-९ सम्भ गा.वव.स., 
जजल्रा ववकास सलभलत) को स्वीकृत दयफन्दीभा कामइयत स्थामी लनमकु्ती बई मो ऐन जायी हुॉदाका वखत 
कयैमाभाई गाउॉऩालरकाभा स्थानीम सेवाभा कामइयत कभइचायी सम्झन ुऩछइ । 

(ग)“कामइऩालरका” बन्नारे कयैमाभाई गाउॉऩालरकाको गाउॉ कामइऩालरकाराई सम्झन ुऩदइछ । 

(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन य मस ऐन अन्तगइत यही गाउॉऩालरकारे फनाएको 
अन्म कानूनभा तोवकएका कुयाराई सम्झन ुऩछइ । 

(ड) “गाउॉ सबा” बन्नारे कयैमाभाई गाउॉऩालरकाको गाउॉसबाराई सम्झन ुऩछइ । 

(च) “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ फभोजजभ 
लनमकु्त गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतराई सम्झन ुऩछइ । 

(छ) “स्थानीम सेवा” बन्नारे कयैमाभाई गाउॉऩालरका तथा साववकका जजल्रा ववकास सलभलतभा कामइयत 
स्थामी कभइचायीको सेवा सभूहराई सम्झन ुऩछइ । 

(ज) “गाउॉऩालरका” बन्नारे कयैमाभाई गाउॉऩालरकाराई सम्झन ुऩछइ। 

(झ) “स्थानीम कानून” बन्नारे कयैमाभाई गाउॉऩालरकाफाट जायी बएका कानूनराई सम्झन ुऩछइ । 

(ञ) सलभलत बन्नारे दपा 8 फभोजजभ गठठत सलभलतराई सम्झन ुऩदइछ । 

ऩरयच्छेद २ 

सभामोजन लभरान सम्फन्धी व्मवस्था 
३. गाउॉऩालरकाभा कामइयत स्थामी कभइचायीहरुको सभामोजन तह लभरान 

(१) साववकको स्थानीम लनकाम (हयैमा वडा १ य ६ फाहेक, कयैमा वडा १-९, उभजन वडा १-९, नयही 
वडा १-९, लसहोवाइ वडा ५ फाहेक सफै य तेतयीमा वडा १-९ सम्भ गा.वव.स. यअन्म स्थानीम लनकाम 
(जजल्रा ववकास सलभलत) कोस्वीकृत दयवन्दीभा स्थामी लनमकु्ती बइ मो ऐन जायी हुॉदाका वखत कयैमाभाई 
गाउॉऩलरकाभा कामइयत स्थानीम सेवाका सफै कभइचायीहरुराई एकऩटकको रालग देहाम फभोजजभ सभामोजन 
तह लभरान तथा ग्रडे (तरफफदृ्धी) फदृ्धी गरयने छ । 

 
 
 
 



साववकको तह सेवा अवलध सभामोजन हनु ेतह सभामोजन हुॉदा 
कामभ हनु ेग्रडे 

न्मूनतभ शैजऺक 
मोग्मता 

शे्रणी वववहन दोस्रो ऩाॉच वषइ वा ऩाॉच वषइ बन्दा फढी 
सेवा अवलध 

शे्रणी वववहन तेश्रो  कऺा ८ उलतणइ 
गयेको 

सहामक स्तय तलृतम ऩाॉच वषइ बन्दा कभ सेवा अवलध सहामक स्तय 
तलृतम तह 

खाइइऩाइइ आएकोभा 
दइुइ ग्रडे थऩ 

दश कऺा वासो 
सयह उलतणइ 
गयेको 

ऩाॉच वषइ वा ऩाॉच वषइ बन्दा फढी 
सेवा अवलध 

सहामक स्तय चौथो 
तह 

 प्रवेजशका वा सो 
सयह 

सहामक स्तय चौथो ऩाॉच वषइ बन्दा कभ सेवा अवलध सहामक स्तय चौथो 
तह 

खाइइऩाइइ आएकोभा 
दइुइ ग्रडे थऩ 

प्रवेजशका वा सो 
सयह 

ऩाॉच वषइ वा ऩाॉच वषइ बन्दा फढी 
सेवा अवलध 

सहामक स्तय ऩाॉचौ 
तह 

 प्रववणता 
प्रभाणऩत्र तहवा 
सो सयह 

सहामक स्तय ऩाॉचौ ऩाॉच वषइ बन्दा कभ सेवा अवलध सहामक स्तय ऩाॉचौ 
तह 

खाइइऩाइइ आएकोभा 
दइुइ ग्रडे थऩ 

प्रववणता 
प्रभाणऩत्र तहवा 
सो सयह 

ऩाॉच वषइ वा ऩाॉच वषइ बन्दा फढी 
सेवा अवलध 

अलधकृतस्तय छैठौं  सम्फजन्धत 
ववषमभा स्नातक 
वा सो सयह 

अलधकृत स्तय छैठौं ऩाॉच वषइ बन्दा कभ सेवा अवलध अलधकृत स्तय छैठौं खाइइऩाइइ आएकोभा 
दइुइ ग्रडे थऩ 

सम्फजन्धत 
ववषमभा स्नातक 
वा सो सयह ऩाॉच वषइ वा ऩाॉच वषइ बन्दा फढी 

सेवा अवलध 
अलधकृतस्तय सातौं  

अलधकृत स्तय सातौ ऩाॉच वषइ बन्दा कभ सेवा अवलध अलधकृत स्तय सातौं खाइइऩाइइ आएकोभा 
दइुइ ग्रडे थऩ 

सम्फजन्धत 
ववषमभा स्नातक 
वा सो सयह ऩाॉच वषइ वा ऩाॉच वषइ बन्दा फढी 

सेवा अवलध 
अलधकृत स्तय 
आठौं 

 

अलधकृत स्तय आठौं ऩाॉच वषइ बन्दा कभ सेवा अवलध अलधकृत स्तय 
आठौं 

खाइइऩाइइ आएकोभा 
दइुइ ग्रडे थऩ 

सम्फजन्धत 
ववषमभा स्नातक 
वा सो सयह ऩाॉच वषइ वा ऩाॉच वषइ बन्दा फढी 

सेवा अवलध 
अलधकृतस्तय नवौं  

 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ऩदनाभभा सम्फजन्धत सेवा वा सभूह जनाई ऩदनाभ कामभ हनुेछ । 

(३) मस दपा फभोजजभ गाउॉऩालरका स्थानीम सेवाका कभइचायीराई सभामोजन गदाइ कामभ हनुे तरफ 
लनजरे साववकभा खाइऩाई आएको तरफबन्दा कभ हनु ेबएभा ग्रडे फदृ्धी गयी तरफ लभरान गरयनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ सभामोजन स्वीकाय गने कभइचायीहरुरे सभामोजन कामभ हनुे तहका लनजम्त 
तोवकएको तरफभान य सवुवधाहरु प्राप्त गनेछन । 

 

४. सभामोजन तह लभरानको ऩत्र ठदन े

(१) मस ऐन कयैमाभाई गाउॉऩालरका स्थानीम सेवाका कभइचायीहरुराई प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे मो 
ऐन स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बए ऩलछ सभामोजन तह लभरान (तह फदृ्धी) को ऩत्र ठदनऩुने छ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ठदईने ऩत्र अनसुचुी –१ फभोजजभको हनुेछ । 

 



५. ऩदस्थाऩना गरयने्  
(१) दपा ३ फभोजजभ सभामोजन बएका कभइचायीहरुराई सभामोजन ऩश्चात ऩदस्थाऩन गनुइ अजघ स्वत् 
ऩरु दयवन्दीभा कामभ बएको भालनने छ । मसयी सभामोजन बइ ऩरु दयवन्दीभा कामभ बएका 
कभइचायीराई ऩदस्थाऩन गनुइऩूवइको मथास्थानभा काभकाज गनइ फाधा ऩगेुको भालनने छैन । 

(२) दपा ३ फभोजजभ सभामोजन तह लभरान बएका गाउॉऩालरका अन्तगइतयहेका स्थानीम सेवाका 
कभइचायीहरुराई सभामोजन ऩश्चात गाउॉऩालरकारे स्वीकृत गयेको सॊगठन सॊयचना य दयवन्दी फभोजजभ 
लभल्दो सेवा सभहुको ऩदभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतफाट ऩदस्थाऩनगरयने छ । 

 

६. सभामोजन बएका कभइचायीको सेवा सवुवधा् 
मस ऐन फभोजजभ सभामोजन बएका गाउॉऩालरकाको कभइचायीहरुको तरफ तथा अन्म सवुवधा प्रचलरत 
काननुरे तोके फभोजजभ हनुछे । 

 

७. जेष्ठताको गणना् 
(१) मस ऐन वभोजजभ सभामोजन हनुे कभइचायीहरुको जेष्ठता सभामोजन हनुऩूुवइको तहभा काभ गयेको 
अवलधराई सभामोजन बई कामभ हनुे ऩदका रालग गणना हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ जेष्ठता गणना बएताऩलन सभामोजन ऩश्चातको ऩदफभोजजभको सेवा, सवुवधा बन े
मो ऐन जारय बए ऩलछ भात्र रागू हनुे छ l 

 

८. सलभलत : 
दपा ३ फभोजजभको सभामोजन तह लभरानका रालग आवश्मक प्रशासलनक कामइसम्ऩादन गनइ तथा 
सभामोजन/वढुवा लसपारयसको लनजम्त देहाम फभोजजभको सलभलत यहनछे । सो सलभलतको लसपारयसराई 
आधाय भानी कामइऩालरका फैठकको अनभुोदन ऩस्चात प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे सभामोजन तह लभरान 
(फढुवा) तथा कभइचायी ब्मवस्थाऩनको ऩत्र ठदने छ। 

अलधकृत, कयैमाभाई गाउॉऩालरका –सॊमोजक 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे तोकेको कयैमाभाई गाउॉऩालरकाको अलधकृत/अन्म सयकायी कामाइरमको 
अलधकृत –सदस्म – 1 जना 
प्रशासन शाखा प्रभखु,  कयैमाभाई गाउॉऩालरका –सदस्म सजचव 

 

9. स्थानीम तह कभइचायीको सभामोजन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा सॊघीमसयकायरे जायी गने स्थानीम 
तहका कभइचायी व्मवस्थाऩन सम्फन्धीभाऩदण्डभा उल्रेजखत कानूनी व्मवस्था सॉग मो ऐनको 
व्मवस्थाफाजझएभा फाजझएको हदसम्भ लनस्कृम हनुेछ । 

 

१0. आवश्मक व्मवस्था लभराउन े: 
मो ऐन कामाइन्वमन गने क्रभभा कुनै फाधा उत्ऩन्न बएभा कामइऩालरकारे मोऐनको प्रलतकुर नहनुे गरय 
आवश्मक व्मवस्था लभराउन सक्नेछ । 

 
 

 

 

 

 



अनसूुची–१ 

दपा ४ को उऩदपा(२) सॉग सम्फजन्धत 

सभामोजन(तह लभरान)ऩत्र 

ऩत्र सॊख्मा् 
चरानी           लभलत–............... 
 

लफषम– सभामोजन ( तह लभरान ) गरयएको सम्फन्धभा । 

 

श्री................................... 
..................................... 
 

 कयैमाभाई गाउॉऩालरका कभइचायीहरुको व्मवस्थाऩन गनइ फनेको ऐन, २०७८ फभोजजभ आजैका 
लभलत देजख रागू हनुे गयी तऩाईराई देहाम फभोजजभको ऩद तथा तहभा ऩरु दयफन्दीभा यहने गयी 
सभामोजन (तह लभरान) गयीएको छ ।सभामोजन (तह लभरान)हनु ुबएकोभा फधाई छ, तऩाईको उज्जवर 
बववष्मको काभना गदइछु । 

 

तऩलसर्– 

हार कामइयत ऩदको वववयण      सभामोजन गरयएको वववयण 

ऩद         ऩद 

तह         तह 

सेवा         सेवा 
सभूह         सभूह 

लनमजुक्त लभलत        लनमजुक्त लभलत 

 

फोधाथइ्  – 

श्री सॊघीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम, लसॊहदयफाय, काठभाडौं । 

श्री भखु्मभन्त्री तथा भजन्त्रऩरयषदको कामाइरम, प्रदेश नॊ.२ जनकऩयुधाभ, धनषुा । 

श्री कभइचायी सॊचम कोष, ठभेर, काठभाडौं । 

श्री नागरयक रगानी कोष, नमाॉ फानेश्वय, काठभाडौं । 

श्री जजल्रा सभन्वम सलभलतको कामाइरम, करैमा, फाया । 

श्री आलथइक प्रशासन शाखा, कयैमाभाइइ गाउॉऩालरका, कयैमा । 

 

गाउॉसबाफाट ऩारयत लभलत्  

प्रभाणीकयण लभलत् 
याजऩत्रभा प्रकाशन लभलत्         

 
 

         प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


