
 

 

विजयनगर गाउँपालिका 
गाउँकाययपालिकाको कायायिय 

खरुुहरुरया, कवपििस्त।ु 

विजयनगर गाउँपालिकाको कर्यचारी व्यिस्थापन ऐन २०७८ 

                                  गाउँसभाबाट स्िीकृत लर्लतिः २०७८/०३/३०  

                                             प्रथर् संसोधन लर्लतिः २०७९।०३।२९ 

प्रस्तािनािः साविकको स्थानीय लनकायर्ा सेिा प्रिेश गरी हाि सम्र् स्थानीय तहर्ा काययरत तथा गाउँपालिका 
स्थापना भएपलि लनयूक्त स्थायी अस्थायी तथा ज्यािादारी कर्यचारीहरुको सर्ायोजन तह लर्िान स्तरिृवि र 
बढुिा िगाएत सेिा सवुिधा र िृत्तिविकासका विषयर्ा देत्तखएको अस्पस्टता, जवटिता र असर्ानता हटाई स्थानीय 
तहर्ा काययरत कर्यचारीहरुको व्यिस्थापनिाई सर्ान, न्यायोत्तचत र एवककृत गरी कर्यचारीहरुको र्नोिि उच्च 
गराउन काननुी व्यिस्था गनय िाञ्िनीय भएकोिे सर्ायोजन ऐन २०७५ को दफा २३ र्ा भएको व्यिस्था 
बर्ोत्तजर् स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (१) बर्ोत्तजर् विजयनगर गाउँसभािे यो ऐन 
बनाई िाग ुगरेकोि। 

१. सक्षीप्त नार् र प्रारम्भिः- 

(१) यस ऐनको नार्िः- विजयनगर गाउँपालिका कर्यचारी व्यिस्थापन ऐन, २०७८ हनुेि। 

 (२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रर्ा सूचना प्रकाशन भएपलि िागू हनुेि। 

२. पररभाषािः विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेर्ा यस ऐनर्ा  

(क) कर्यचारी भन्नािे साविकको स्थानीय लनकाय (त्तजल्िा विकास सलर्लत, नगरपालिका र गाउँ विकास 
सलर्लत) र्ा स्थायी अस्थायी िा करारर्ा लनयकु्त भई यो ऐन जारी हदुाँको िखतसम्र् विजयनगर 
गाउँपालिकार्ा काययरत रहेका तथा विजयनगर गाउँपालिकाको स्थापना पश्चात गाउँपालिकाबाट स्थायी 
अस्थायी िा ज्यािादारीर्ा लनयूक्त कर्यचारी सम्झन ुपदयि।  

(ख) सर्ायोजन ऐन भन्नािे संघीय सरकारबाट कर्यचारी सर्ायोजनका िागी जारी भएको कर्यचारी 
सर्ायोजन ऐन २०७५ िाई सम्झन ुपदयि। 

(ग) गाउँ सभा भन्नािे विजयनगर गाउँपालिकाको गाउँ सभा सम्झन ुपदयि। 

(घ) काययपालिका भन्नािे विजयनगर गाउँपालिकाको गाउँकाययपालिका सम्झन ुपदयि। 

(ङ) प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृत भन्नािे विजयनगर गाउँपालिकाको प्रर्खु प्रशासवकय अलधकृतिाई सम्झन ु
पदयि। 



 

(च) स्थानीय तह भन्नािे विजयनगर गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदयि। 

(ि) न्यनुतर् शैत्तक्षक योग्यता भन्नािे प्रचलित काननु बर्ोत्तजर् हाि काययरत पदर्ा सेिा प्रिेश गदाय 
आिश्यक पने न्यनुतर् शैत्तक्षक योग्यतािाई सम्झन ुपदयि। 

(ज) कर्यचारी व्यिस्थापन भन्नािे साविक स्थानीय लनकायबाट स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को 
दफा ८५ बर्ोत्तजर् स्थानीय तह विजयनगर गाउँपालिकार् स्ित सर्ायोजन भै तह लर्िान नभएको 
स्थायी कर्यचारीहरुिाई दफा ४ बर्ोत्तजर् हनुे तह िवृि/स्तर िृवि/ग्रडे थप सरे्तिाई सम्झन ुपदयि। 
हटाउने 

३. संगठन संरचना तथा कर्यचारी दरबन्दीिः 

१. यस ऐन बर्ोत्तजर् स्तरिृवि िा तह िृवि हनुे कर्यचारीहरुको हकर्ा संगठन तथा संरचनाको अध्ययन 
भई गाउँ सभािे स्िीकृत नगरेसम्र् स्ितिः पनु दरबन्दीर्ा कायर् रहेनिन। 

२ विजयनगर गाउँपालिकाको संगठन संरचना तथा कर्यचारी दरबन्दी वििरण अनसूुत्तच १ र्ा व्यिस्था 
भए बर्ोत्तजर् हनुिे । 

३ क स्िीकृत ररक्त दरिन्दीर्ा लनयूक्त करार कर्यचारीको अस्थायी लनयूत्तक्त 

१ तोवकएको संगठन संरचना तथा कर्यचारी दरिन्दी अन्तगयत ररक्त दरिन्दीर्ा साविक स्थानीय 
लनकायबाट लनरन्तरता पाएका तथा गाउँपालिका स्थापना पलि करारर्ा लनयूक्त कर्यचारीहरु र्ध्ये पाँच 
बषय अिलध पूरा गरेका तथा काययसम्पादन राम्रो भएका करार कर्यचारीहरुिाई गाउँपालिकाको आन्तररक 
स्रोतबाट पाररश्रलर्क तथा अन्य सेिा सवुिधा उपिव्ध गराउने गरर गाउँसभाको लनणयय अनसुार अस्थायी 
लनयूत्तक्त ददन सवकनिे । 

२ उपदफा १ बर्ोत्तजर् अस्थायी लनयूत्तक्त पाएका कर्यचारीहरुको सार्ात्तजक सरुक्षाका िालग प्रचलित 
काननु बर्ोत्तजर् सार्ात्तजर् सरुक्षा कोष कवि िापतको रकर् गाउँपालिकािे आफ्नो आन्तररक स्रोतबाट 
व्यहोने गरर लनयर्ानसुार उपिव्ध गराउनेि । 

३ साविक स्थानीय लनकायबाट सर्ायोजन लर्िान भई आएका तथा यस ऐन बर्ोत्तजर् स्थानीय तहबाट 
लनयूक्त स्थायी¸ अस्थायी तथा करार कर्यचारीहरुको सेिा सवुिधा सम्िन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बर्ोत्तजर् 
हनुेि । 

४ अस्थायी लनयूक्तको िालग ददने लनिेदन र लनयूत्तक्त पत्रको ढाँचा अनसूुत्तच २ र ३ बर्ोत्तजर् हनुेि । 

५ अस्थायी लनयूक्त कर्यचारीिे यस ऐन बर्ोत्तजर् स्थायी लनयूत्तक्तका िालग दावि गनय पाइने िैन । 

६ दफा ३ क बर्ोत्तजर्को व्यिस्था विजयनगर गाउँपालिकाको गाउँसभािे स्िीकृत गरेको संगठन 
संरचना तथा दरिन्दी वििरण अनसुार र्ात्र िागू हनुेि ।यस सम्ित्तन्ध संघीय तथा प्रदेश काननुिे अन्य 
व्यिस्था गरेर्ा िा खारेज गरेर्ा सोवह बर्ोत्तजर् हनुिे । 

 



 

 

४. सर्ायोजन तह लर्िान सम्बन्धी व्यिस्थािः  

(1) स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ जारी हनु ु भन्दा अगालड स्थानीय लनकायको स्िीकृत 
दरबन्दीर्ा स्थायी लनयकु्त भएका साविकका स्थानीय लनकायका कर्यचारीहरुिाई यो ऐन जारी भएको 
लर्लतबाट जेष्ठता गणना हनुे गरी एक पटकका िागी र्ात्र देहाय बर्ोत्तजर् सर्ायोजन लर्िान, स्तरिृवि 
तह लर्िान तथा ग्रडे िृवि गने र यसरी तह लर्िान तथा ग्रडे िृविबाट थप हनुे दावयत्ि गाउँपालिकाबाट 
व्यहोनुय पनेि। 

(२) उपदफा (१) बर्ोत्तजर्को सवुिधा उपिब्ध गराउदा लनयतु्तक्त, शैत्तक्षक योग्यता, सेिा अिलध र 
काययसम्पादन र्लु्याङ्कन सरे्तका आधारर्ा गररनेि। 

(३) उपदफा (१) बर्ोत्तजर्को स्तरिवृि िा तह िृवि िा ग्रडे थप गदाय पलिल्िो ३ िषयको काययसम्पादन 
र्लु्याङ्कनर्ा औषत न्यनुतर् ९० प्रलतशत अंक प्राप्त गरेको हनु ुपनेि। 

(४) यो ऐन जारी भएको लर्लत सम्र् स्थायी सेिा अिलध ५ िषय परुा भएको हनु ुपनेि। 

 (५) उपदफा (१) बर्ोत्तजर्को तहिृवि िा स्तरिवृि िा ग्रडे थप गदाय देहायको र्ापदण्डको 
आधारर्ागनुय पनेि । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५. सर्ायोजन तह लर्िान, स्तरिवृि पत्र ददनिेः (१) यस ऐन बर्ोत्तजर् सर्ायोजन तह लर्िान भए पश्चात स्थानीय 
तहका ईच्िुक कर्यचारीहरुिाई यो ऐन बर्ोत्तजर्को सवुिधा लिन ७ ददनको सचुना जारी गररने ि।सो सचुना 
बर्ोत्तजर् प्राप्त लनिेदनर्ा यस ऐन बर्ोत्तजर् को प्रािधान परुा भएको पाइएर्ा प्रर्खु प्रशासवकय अलधकृतिे 
सर्ायोजन तह लर्िान भएको पत्र ददन ुपनेि। 

 

 

लस.नं. साविकको तह हाि सर्ायोजन तह 
लर्िान हनुे तह 

थप 
ग्रडे 

आिश्यक न्यनुतर् शैत्तक्षक 
योग्यता 

१. शे्रणी विवहन  शे्रणी विवहन  २  

२. सहायकस्तर तेस्रो सहायकस्तर चौथो -  

३. सहायकस्तर चौथो सहायकस्तर पाँचौ - न्यनु्तर् शैत्तक्षक योग्यता िा ५ 
िषय सेिा अिलध परुा भएको 

४. सहायकस्तर पाँचौ अलधकृतस्तर िैठो - न्यनु्तर् शैत्तक्षक योग्यता िा ५ 
िषय सेिा अिलध परुा भएको 

५ अलधकृतस्तर िैठो अलधकृतस्तर सातौ - न्यनु्तर् शैत्तक्षक योग्यता िा ५ 
िषय सेिा अिलध परुा भएको 



 

२ तह लर्िान गररनिेः- यस ऐन बर्ोत्तजर् सर्ायोजन तह लर्िान भए पश्चात गाउँपालिकािे संगठन संरचना र 
दरिन्दी पनुराििोकन गरी गाउँसभा बाट संगठन संरचना स्िीकृत भएपिी पदस्थापना गने र सो अिधी सम्र् 
तह लर्िन भएका कर्यचारीहरुिाई स्ित पिु दरिन्दीर्ा कायर् गररनेि।यसरी स्तरिृवि भएका कर्यचारीिे पिु 
दरिन्दीर्ा रहनु्जेि साविककै कार्काज गनुयपनेि। 

उपदफा (२) बर्ोत्तजर् ददइन ेपत्रको ढाँचा अनसुचुी-४ बर्ोत्तजर् हनुेि। 

६. सर्ायोजन तह लर्िान भएका कर्यचारीहरुको सेिा सवुिधािः यस ऐन बर्ोत्तजर् सर्ायोजन तह लर्िान भएका 
स्थानीय तहका कर्यचारीहरुको तिब तथा अन्य सवुिधा काननु बर्ोत्तजर् हनुेि। 

७. जेष्ठतािः (१) सर्ायोजन तह लर्िान भए पश्चात हनुे पदको जेष्ठता तह लर्िान भएको लर्लतदेखी गणना 
गररनेि। 

८. सलुबधा सम्बन्धीिः तह लर्िान गदाय सालबकर्ा खाई पाई आएको तिब र हािको तहर्ा लर्िान हदुाको तिब 
िरािर भएर्ा एक ग्रडे थप गररनेि र हािको तह लर्िान भए पलि तिब बवढ भएर्ा जलत बवढ हनु आउि सो 
रकर् थप गरी एक ग्रडे थप हनुेि। 

९. खारेजी र बचाउिः यो ऐन संविधान, संत्तघय काननु र प्रदेश काननु सँग बात्तझएर्ा बात्तझएको हदसम्र् अर्ान्य 
हनुेि। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                       अनसुचुी-१ 

दफा ३ को उपदफा (2) सगँ सम्बन्धीत  

                             संगठन संरचना तथा दरिन्दी लबिरण 

                   

                            विजयनगर गाउँपालिकाको संगठन संरचना 



 

                            विजयनगर गाउँपालिका, कवपििस्त ु

                                                 गाउँ काययपालिकाको कायायियको दरिन्दी तेररज 

 

िडा कायायिय तर्य   (७ िटा िडा) 

 

क्र.सं. पद तह सेिा समूह जम्मा कायम दरिन्दी कैफर्यत 

१ प्रमुख  प्रशासकीय अधिकृत  ८ औ ं प्रशासन सा.प्र. 1   

२ इन्जिधनयर ७/८ औ ं इन्जि. धसधिल 1   

३ अधिकृत ७/८ औ ं धशक्षा धश.प्र. 1   

४ अधिकृत ७/८ औ ं प्रशासन लेखा 1   

५ अधिकृत ७/८ औ ं कृषि 

 

1   

६ अधिकृत ६/७ औं प्रशासन सा.प्र. ३   

७ अधिकृत ६/७ औं कानून   १   

८ हे अ ६/७ औं स्वास््य हे ई १ 
  

९ सूचन प्रषवधि अधिकृत ६/७ औं षवषवि   १   

१० आजतररक लेखापरीक्षक ५ औ ं प्रशासन लेखा 1   

११ सहायक ५ औ ं प्रशासन सा.प्र. ९   

१२ सव-इन्जिधनयर ५ औ ं इन्जि. धसधिल 1   

१३ लेखा सहायक ५ औ ं प्रशासन लेखा १   

१४ कम्प्यूटर अपरेटर  ५ औ ं षवषवि   १   

१५ महहला षवकास धनररक्षक ५ औ ं षवषवि   १   

१६ प्रा.स. ५ औ ं धशक्षा धश.प्र. २   

१७ प्रा.स. ५ औ ं कृषि/पशु   २   

१८ सहायक चौथो प्रशासन सा प्र ५   

१९ सहायक क.अ. चौथो षवषवि   १   

२० स. महहला षवकास धनररक्षक चौथो षवषवि   1   

२१ ना प्रा स चौथो कृषि/पशु 
 

२  

२२ खा.पा.स.टे. चौथो/पाचौ इन्जि. धसधिल 1   

जम्मा 3९   

लस नं पद श्रणेी/तह सेिा समूह जम्मा कायम 
दरिन्दी 

 

कैफर्यत 

१ सहायक ४/५ औ ं प्रशासन सा.प्र. 7  
२ 

अ.सवइन्जिधनयर/       
सव-इन्जिधनयर 

४/५ औ ं इन्जि. धसधिल ७ 
 

३ 
सहायक कम्पयूटर 
अपरेटर 

चौथो षवषवि 
 

७ 
 

जम्मा २१  



 

 

 

  नोट: खानेपानी सहायक, का.स. स्िीपर, ह.स.चा, डोजर अपरेटर जस्ता पदहरु गाउँपालिकाको आिश्यकता अनुसार करार 
सेिाबाट पदपूलतय गनय सफकनेछ  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्िास््य चौकी  

लस न 

 
पद 

 
तह 

 
सेिा 

 
समूह 

प्रत्येक 

स्िास््य 
चौकीको 
िालग 

 
कैफर्यत 

1 अधिकृत हेअ/अहेव ६ स्वास््य/  हे .इर्.  १  

२ अ.हे.व ५ स्वास््य/ हे .इर्.  हे .इर्.  २  

३ अ.न.मी ४ स्वास््य/क .न.  ि न १  

४ अ.हे.व ४ स्वास््य/ हे .इर्.  ल्याव १  

जम्मा ५ 
 

आधारभुत स्िास््य केन्र 

लस न 

 
पद 

 
तह 

 
सेिा 

 
समूह 

प्रत्येक 

आधारभूत स्िास््य 
केन्रको िालग 

 
कैफर्यत 

१ अ.हे.व ५ स्वास््य/ हे .इर्.  हे .इर्.  १  

२ अ.न.मी  ४ स्वास््य/क .न.  ि न १  

जम्मा २ 
 



 

 

अनसुचुी-२ 

दफा ३ क को उपदफा (४) सगँ सम्बन्धीत  

 अस्थायी लनयूत्तक्तका िालग ददईन ेलनिेदनको ढाचँा  

     

                                        लर्लतिः 

   श्रीर्ान प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृत  

विजयनगर गाउँपालिका गाउँकाययपालिकाको कायायिय  

          खरुुहरुरया कवपििस्त ु। 

विषयिः अस्थायी लनयूत्तक्त पाउँ । 

 

प्रस्ततु विषयर्ा र्………………………………………..पदर्ा लर्लत……………………………….. देत्तख करार लनयूत्तक्त लिइ 
यस विजयनगर गाउँपालिका/……………………… शाखा/……….नं. िडा कायायियर्ा काययरत श्री                 
…………………………………….. करारर्ा काययरत अिलध पाचँ बषय पूरा भइ अस्थायी लनयूत्तक्तका िालग योग्य भएकािे  
विजयनगर गाउँपालिकाको कर्यचारी व्यिस्थापन ऐन २०७८ को दफा ३ क बर्ोत्तजर् लनयर्ानसुार अस्थायी 
लनयूत्तक्त पाउँ भलन सादर लनिेदन गदयिु । 

 

लनिेदक 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसुचुी-३ 

दफा ३ क को उपदफा (४) सगँ सम्बन्धीत  

अस्थायी लनयूत्तक्तको पत्र 

                                                                                               लर्लतिः………………….......... 

श्री………………………………………….. 

विजयनगर गाउँपालिका कवपििस्त ु। 

 

विषयिः अस्थायी लनयूत्तक्त सम्िन्धर्ा । 

 

तपाई श्री…………………………………………िाई विजयनगर गाउँसभाको लर्लत………………………र यस गाउँपालिकाको 
लर्लत……………………………………को लनणयय बर्ोत्तजर् विजयनगर गाउँपालिका कर्यचारी व्यिस्थापन ऐन २०७८ को 
दफा ३ क बर्ोत्तजर् सेिा सवुिधा उपिव्ध हनु ेगरर लर्लत………………………………..देत्तख िागू हनु ेगरर साविककै 
पद र कार् गने गरर अस्थायी लनयूत्तक्त ददइएको ि । आफ्नो त्तजम्रे्िारी प्रचलित काननु बर्ोत्तजर् ईर्ान्दारी साथ 
पूरा गनुयहोिा । 

                अस्थायी लनयूत्तक्त हनु सफि हनुभुएकोर्ा हाददयक बधाई । 

 

                                                      प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृत  

बोधाथय 

१…………………………………… 

२…………………………………… 

३…………………………………… 

४…………………………………… 

 

 

 

 



 

 

                                           अनसूुत्तच-४ 

दफा ४ को उपदफा (2) सगँ सम्बन्धीत      

सर्ायोजन तह लर्िान/ स्तरिवृि पत्र 

पत्र संखयािः-  

चिानी नं.          लर्लतिः-.......................... 

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

विषयिः- सर्ायोजन तह लर्िान/स्तरिृवि गररएको सम्बन्धर्ा। 

 विजयनगर गाउँपालिकाको स्थानीय तहका कर्यचारी व्यिस्थापन ऐन २०७८ बर्ोत्तजर् लर्लत 
......................... देत्तख जेष्ठता िाग ुहनुे गरी तपाईिाई विजयनगर गाउँपालिकाको तपत्तशि बर्ोत्तजर्को पद 
तथा तहर्ा सर्ायोजन तह लर्िान गररएको ि।आफुिाई तोवकएको त्तजम्रे्िारी प्रचलित काननुको अलधनर्ा रही 
इर्ान्दाररतापिुयक सम्पादन गनुय हनुेि भने्न अपेक्षा गररएको ि। सर्ायोजन तह लर्िान/ स्तरिृवि हनु ुभएकोर्ा 
बधाई ि। 

 

साविकको वििरणिः     सर्ायोजन तह लर्िान/ स्तरिवृि पलिको वििरण 

पदिः-       पदिः-  

तहिः-        तहिः-  

सेिािः-        सेिािः-  

सर्हुिः-        सर्हुिः-  

................................... 

प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृत 

िोधाथयिः- 
श्री संत्तघय र्ालर्िा तथा सार्ान्य प्रशासन र्न्त्रािय, लसंहदरबार। 

श्री र्खुयर्न्त्री तथा र्न्त्रीपशररषद्को कायायिय, ितु्तम्बनी प्रदेश, बटुिि। 

श्री प्रदेश िोकसेिा आयोग, बटुिि। 

श्री कर्यचारी संचय कोष, ठरे्ि। 

श्री नागररक िगानी कोष, नयाँ बानेश्वर 

श्री आथीक प्रशासन शाखा, विजयनगर गाउँपालिका, खरुुहरुरया कवपििस्त।ु 


