
 

 

 

 

 

पदाधधकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुधवधा सम्बन्धी 

र्ापदण्ड, २०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भूमे गाउँपालिका 

रुकुम (पूर्व) 

५ नं. प्रदेश, नेपाि 

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लितत २०७४/१०/१२ 



1 
 

पदाधधकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुधवधा सम्बन्धी र्ापदण्ड, २०७४ 

 

प्रस्तावनाः गाईँपालिकाको लनयलित सेवा प्रवाह तथा कािकाज गने गरी गाईँ काययपालिकाको कायायिय वा वडा 

कायायियहरुिा खलिने वा खिाआने पदालधकारीहरु एव ं सालवकिा स्थानीय लनकायिा लवलिन्न सेवा शतयिा करार, 

ज्यािादारीिा काययरत कियचारीहरुको सेवा सलुवधा लनधायरण गनय वा्छनीय िएकोिे ििू ेगाईँसिाबाि पाररत गरी यो 

िापदण्ड बनाआएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारधम्िक 

१. संधिप्त नार् र प्रारम्िः (१) यस िापदण्डको नाि "ििू े गाईँपालिकाका पदालधकारी तथा कियचारीहरुको 

सेवा सलुवधा सम्बन्धी िापदण्ड, २०७४" रहकेो छ ।  

(२) यो िापदण्ड काययपालिकाको बैठकबाि पाररत िएको लिलतदलेख िाग ूहुनेछ । 

२. पररिाषाः 

(क) "पदालधकारी" िन्नािे गाईँपालिका ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, वडा ऄध्यक्ष, गाईँ काययपालिका सदस्य र वडा 

सदस्यिाइ जनाईँदछ ।  

(ख) "गाईँपालिका" िन्नािे ििू ेगाईँपालिकािाइ जनाईँदछ ।  

(ग) "कायायिय" िन्नािे ििू ेगाईँ काययपालिकाको कायायियिाइ जनाईँदछ ।  

(घ) "वडा कायायिय" िन्नािे ििू ेगाईँपालिका ऄन्तगयतका वडा कायायियिाइ जनाईँदछ ।  

(ङ) "सालवक स्थानीय लनकाय" िन्नािे सालवकका काँक्री, िोराबाङ, काँडा, िहत र चनुबाङ गाईँ लवकास 

सलिलतिाइ जनाईँदछ ।  

(च) "गाईँसिा" िन्नािे ििू ेगाईँपालिकाको गाईँसिािाइ जनाईँदछ ।  

पररच्छेद- २ 

सेवा सधुवधा 

३. पदाधधकारीहरुको सेवा सुधवधाः (१) दलैनक रुपिा गाईँपालिकाको कािकाज गने गरी गाईँ 

काययपालिकाको कायायिय र वडा कायायियहरुिा खलिने पदालधकारीहरुको िालसक स्चार सलुवधा दहेाय 

बिोलजि हुनेछ। 

क्र.सं. पद सुधवधा वापतको र्ाधसक 

रकर् 

पुष््टयाई ं
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१ ऄध्यक्ष १,५००।- सबै वडाहरुका लनयलित सिन्वय र लनदशेन 

२ ईपाध्यक्ष १,५००।- सबै वडाहरुका लनयलित सिन्वय र लनदशेन 

३ प्रिखु 

प्रशासकीय 

ऄलधकृत 

१,०००।- गाईँसिा तथा गाईँ काययपालिका बैठक 

िगायत बैठक तथा ऄन्य काययहरुको 

सिन्वय गनय 

४ वडाध्यक्ष १,०००।- वडा सलिलत तथा गाईँपालिकािा सिन्वय गनय 

५ गाईँसिा 

सदस्य 

५००।- वडा सलिलत तथा गाईँपालिकािा सिन्वय गनय 

(२) गाईँपालिका, वडा कायायिय वा ऄन्यत्र खलिने वा खिाआने पदालधकारीिाइ प्रदशे काननू 

बिोलजि सलुवधा ईपिब्ध गराआनेछ।  

 (३) गाईँपालिका ऄध्यको सल्िाहकारको रुपिा खलिने सल्िाहकार र न्यालयक सलिलतिा काननूी 

परािशयदाताको रुपिा खलिने सल्िाहकार र काननूी परािशयदातािाइ काि गरेको ऄवलधको प्रलतलदन रु. 

७००।– का दरिे एकिषु्ठ सलुवधा ईपिब्ध गराआनेछ ।  

(४) गाईँसिा, गाईँ काययपालिका, लवषयगत सलिलत र वडा सलिलतको बैठक बसेको बैठक ित्ता 

दहेाय बिोलजि हुनेछः 

क्र.सं. बैठक दर (प्रधत धदन) कैधियत 

१ गाईँसिाको बैठक रु. १,०००।- गाईँसिा बैठक स्चािन सम्बन्धी 

काययलवलध २०७४ ऄनसुारको बैठक 

२ गाईँ काययपालिकाको बैठक रु. १,०००।- अवश्यकतानसुारको बैठक 

३ लवषयगत सलिलतको बैठक रु. १,०००।- "  " 

४ काययदिको बैठक रु. १,०००।- "  " 

५ वडा सलिलतको बैठक रु. १,०००।- िलहनािा बढीिा तीन पिक िात्र 

 

(५) गाईँसिा र गाईँ काययपालिका ताथ लवषयगत सलिलत िगायत गाईँपालिकाको बैठकिा 

ईपलस्थत हुदँा ६ कोषिन्दा िाढा पने वडाहरुको हकिा भ्रिण खचय लनयिाविी, २०६४ बिोलजि ततृीय 

तहको दलैनक भ्रिण ित्ता ईपिब्ध गराआनेछ । गाईँसिा र गाईँ काययपालिकाका सदस्यहरुिे वडा नं. ९ को 

हकिा ९००।-, वडा नं. १ र ७ को हकिा रु. ५००।-, वडा नं २, ४,५ र ६ को हकिा रु. ३००।– यातायात 

खचय वापत एकिषु्ठ रकि ईपिब्ध गराआनेछ ।   

(६) यो िापदण्ड िाग ूहुनिुन्दा ऄलघ बसेको अ.व. २०७४/०७५ को बैठक ित्ता यसै बिोलजि 

िएको िालननेछ ।  

(७) बैठक व्यवस्थापनको िालग खलिने कियचारीहरुिे सिते यस्तो ित्ता प्राप्त गनेछन ् ।  कायायिय 

सहयोगी र सरुक्षाकिी (लसपाही) िे प्रलत बैठक ५००।- का दरिे ईपिब्ध गराआनेछ ।  
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(८) बैठकका सहिागीिाइ बैठकित्ता प्राप्त गदायको लदन प्रलतलदन रु. ६००।– सयका दरिे  खाना 

तथा होिि बास खचय वापत ईपिब्ध गराआनेछ ।  

४. कर्मचारीको दैधनक भ्रर्ण ित्ता सम्बन्धी व्यवसथाः (१) गाईँपालिकाको कायायियबाि छ कोष वा सो 

िन्दा बढो दरूिा कुनै कियचारी तथा पदालधकारीिाइ गाईँपालिकाको कािको िालग खिाआएिा भ्रिण खचय 

लनयिाविी, २०६४ ऄनसुार दलैनक भ्रिण ित्ता ईपिब्ध गराआनेछ । बजार ऄनगुिन, योजना ऄनगुिन, 

लवद्याियको ऄनुगिन, अयोजना सवके्षण, लडजायन िगायतको गाईँपालिकाको काििा खलिने/खिाआने 

कियचारी तथा पदालधकारीहरुिाइ भ्रिण खचय लनयिाविी, २०६४ ऄनसुार ऄनुगिन तथा िलू्याङ्कन खचय 

लदआनेछ ।  

छ कोषिन्दा कि दरूीिा योजना, बजार, लवद्यािय िगायत गाईँपालिकाबाि ऄनगुिनिा खलिने पदालधकारी 

तथा कियचारीिाइ दहेाय बिोलजि खाजा खचय वापतको रकि ईपिब्ध गराआनेछः 

क्र.सं. पद दर (प्रधत 

धदन) 

कैधियत 

१ राजपत्राङ्लकत वा सो सरह रु. ६००।- गाईँपालिका ऄध्यक्ष,ईपाध्यक्ष 

२ राजपत्र ऄनङ्लकत वा सो सरह रु. ४००।- वडाध्यक्ष, गाईँपालिका 

सदस्यहरु 

३ सरुक्षाकिी (लसपाही) रु. ३००।-  

४ कायायिय सहयोगी/श्रेणी लवलहन रु. १००।-  

 

५. ऄसथायो, करार र ज्यालादारीर्ा कायमरत कर्मचारी सम्बन्धी व्यवसथाः (१) सालवकको स्थानीय 

लनकायिा काययरत काययसम्पादन स्तर सन्तोषजनक िएका कियचारीको हकिा िापदण्डिा तोलकएको तिब 

स्केििा कािकाज गने गरी श्रावण १ गतेदलेख िाग ूहुनेगरी करार सम्झौता थप वा नवीकरण गने ।  करार 

सम्झौता थप िएका र ६ िलहनािन्दा बढी काययरत कियचारीहरुिे चाडपवय खचय र पोशाक ित्ता बाहके 

स्थानीय ित्ता, िहगँी ित्ता वापतको रकि प्राप्त गने छैनन ्।  

(२) काययसम्पादनस्तर सन्तोषजनक निएका र करार सम्झौतािन्दा बालहर िएिा करार सम्झौता 

नवीकरण नगने वा तत्काि रद्द गररनेछैन ।  

(३) करार सम्झौता गररएको कियचारीहरुिाइ कायायियको काििा कुनै स्थानिा खिाआएिा भ्रिण 

खचय लनयिाविी, २०६४ ऄनुसारको भ्रिण खचय ईपिब्ध गराआनेछ ।  

(४) वडा कायायिय एव ं गाईँ काययपालिकाको कायायियिा स्वीकृत दरबन्दी ऄनसुार ररक्त रहकेा 

प्रालवलधक पद, प्रशासन सहायक, कायायिय सहयोगी िगायतका पदिा ऄको व्यवस्था िएिा वा स्थायी 

कियचारी खिाआएिा सोही बिोलजि हुने गरी गाईँ काययपालिकािे लनलित िापदण्ड बनाइ सोही िापदण्डको 

अधारिा प्रलतस्पधायबाि अवश्यक कियचारीको व्यवस्था गनेछ । ती पदिा लनयकु्त हुने कियचारीको सेवा 

सलुवधा दहेाय  बिोलजि हुनेछ ।  
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क्र.सं. पद शे्रणी र्ाधसक तलब सकेल 

१ लसलिि आलन्जलनयर रा.प.ततृीय ३०,५०० र स्थानीय ित्ता ८८०० 

२ सलिि सब आलन्जलनयर रा.प. ऄनंलकत प्रथि २४,०००।- र स्थानीय ित्ता 

५५१० 

३ कम््यिूर ऄपरेिर रा.प. ऄनंलकत प्रथि २०,०००।- 

४ ऄलिन रा.प. ऄनंलकत प्रथि २२,०००।- 

५ सहायक कम््यिूर ऄपरेिर रा.प. ऄनंलकत लितीय १८,०००।- 

६ प्रशासन तथा िेखा सहायक 

(वडा) 

रा.प. ऄनंलकत लितीय १५,०००।- 

७ कायायिय सहयोगी श्रेणी लवलहन १०,०००।-  

  ५) यो सलुवधा अलथयक वषय २०७४।०७५ का िालग िाग ू हुनेछ । ऄन्य अलथयक वषयिा गाईँ 

काययपालिका तथा गाईँसिािे लिएको नीलत तथा काययक्रि र लनणययानसुार हुनेछ ।  

६. यसै बर्ोधजर् िएको र्ाधननेः यो िापदण्ड बन्निुन्दा ऄलघ ईपिब्ध गराआएको वा गराईन बाँकी सलुवधाहरु 

यसै बिोलजि िएको िालननेछ ।  

 

 

 

 

 


