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भमेू गाउँपालऱका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः १                       संखयाः 18                          लमल ः २०७४/१२/१८ 
 

भाग-2 

भमेू गाउँपालऱका 

पदाधधकारी तथा कर्मचारीहरुको सवेा सधुवधा सम्बन्धी र्ापदण्ड, २०७४ 
गाउँ काययपालऱकाबाट स्वीकृ  लमल  २०७४/१०/१२ 

प्रस्तावनाः गाईँपाधिकाको धनयधर्त सेवा प्रवाह तथा कार्काज गने गरी गाईँ 

कायमपाधिकाको कायामिय वा वडा कायामियहरुर्ा खटिने वा खिाआने पदाधधकारीहरु 

एवं साधवकर्ा स्थानीय धनकायर्ा धवधिन्न सेवा शतमर्ा करार, ज्यािादारीर्ा कायमरत 

कर्मचारीहरुको सेवा सुधवधा धनधामरण गनम वाञ्छनीय िएकोिे िूर्े गाईँसिाबाि 

पाटरत गरी यो र्ापदण्ड बनाआएको छ । 

 

 

पटरच्छेद-१ 

प्रारधम्िक 

१. संधिप्त नार् र प्रारम्िः (१) यस र्ापदण्डको नार् "िूर्े गाईँपाधिकाका 

पदाधधकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुधवधा सम्बन्धी र्ापदण्ड, २०७४" 

रहकेो छ ।  

(२) यो र्ापदण्ड कायमपाधिकाको बैठकबाि पाटरत िएको धर्धतदधेख िागू हुनेछ 

। 

२. पटरिाषाः 

(क) "पदाधधकारी" िन्नािे गाईँपाधिका ऄध्यि, ईपाध्यि, वडा ऄध्यि, गाईँ 

कायमपाधिका सदस्य र वडा सदस्यिाइ जनाईँदछ ।  

(ख) "गाईँपाधिका" िन्नािे िूर्े गाईँपाधिकािाइ जनाईँदछ ।  
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(ग) "कायामिय" िन्नािे िूर् ेगाईँ कायमपाधिकाको कायामियिाइ जनाईँदछ ।  

(घ) "वडा कायामिय" िन्नािे िूर्े गाईँपाधिका ऄन्तगमतका वडा कायामियिाइ 

जनाईँदछ ।  

(ङ) "साधवक स्थानीय धनकाय" िन्नािे साधवकका काँक्री, र्ोराबाङ, काँडा, र्हत 

र चुनबाङ गाईँ धवकास सधर्धतिाइ जनाईँदछ ।  

(च) "गाईँसिा" िन्नािे िूर् ेगाईँपाधिकाको गाईँसिािाइ जनाईँदछ ।  

 

 

 

 

 

पटरच्छेद- २ 

सवेा सुधवधा 

३. पदाधधकारीहरुको सवेा सधुवधाः (१) दधैनक रुपर्ा गाईँपाधिकाको कार्काज गने 

गरी गाईँ कायमपाधिकाको कायामिय र वडा कायामियहरुर्ा खटिने 

पदाधधकारीहरुको र्ाधसक सञ्चार सुधवधा दहेाय बर्ोधजर् हुनेछ। 

क्र.स.ं पद सुधवधा वापतको 

र्ाधसक रकर् 

पुष्ट्याईं 

१ ऄध्यि १,५००।- सबै वडाहरुका धनयधर्त 

सर्न्वय र धनदशेन 

२ ईपाध्यि १,५००।- सबै वडाहरुका धनयधर्त 

सर्न्वय र धनदशेन 

३ प्रर्ुख 

प्रशासकीय 

ऄधधकृत 

१,०००।- गाईँसिा तथा गाईँ 

कायमपाधिका बैठक िगायत 

बैठक तथा ऄन्य कायमहरुको 

सर्न्वय गनम 

४ वडाध्यि १,०००।- वडा सधर्धत तथा 

गाईँपाधिकार्ा सर्न्वय गनम 

५ गाईँसिा 

सदस्य 

५००।- वडा सधर्धत तथा 

गाईँपाधिकार्ा सर्न्वय गनम 

(२) गाईँपाधिका, वडा कायामिय वा ऄन्यत्र खटिने वा खिाआने 

पदाधधकारीिाइ प्रदेश कानून बर्ोधजर् सुधवधा ईपिब्ध गराआनेछ।  

 (३) गाईँपाधिका ऄध्यको सल्िाहकारको रुपर्ा खटिने सल्िाहकार र 
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न्याधयक सधर्धतर्ा कानूनी परार्शमदाताको रुपर्ा खटिने सल्िाहकार र कानूनी 

परार्शमदातािाइ कार् गरेको ऄवधधको प्रधतददन रु. ७००।– का दरिे एकर्ुष्ठ 

सुधवधा ईपिब्ध गराआनेछ ।  

(४) गाईँसिा, गाईँ कायमपाधिका, धवषयगत सधर्धत र वडा सधर्धतको 

बैठक बसेको बैठक ित्ता दहेाय बर्ोधजर् हुनेछः 

क्र.स.ं बठैक दर (प्रधत 

ददन) 

कैदियत 

१ गाईँसिाको बैठक रु. 

१,०००।- 

गाईँसिा बैठक सञ्चािन 

सम्बन्धी कायमधवधध २०७४ 

ऄनुसारको बैठक 

२ गाईँ 

कायमपाधिकाको 

बैठक 

रु. 

१,०००।- 

अवश्यकतानुसारको बैठक 

३ धवषयगत सधर्धतको 

बैठक 

रु. 

१,०००।- 

"  " 

४ कायमदिको बैठक रु. 

१,०००।- 

"  " 

५ वडा सधर्धतको 

बैठक 

रु. 

१,०००।- 

र्धहनार्ा बढीर्ा तीन पिक 

र्ात्र 

 

(५) गाईँसिा र गाईँ कायमपाधिका ताथ धवषयगत सधर्धत िगायत 

गाईँपाधिकाको बैठकर्ा ईपधस्थत हुदँा ६ कोषिन्दा िाढा पने वडाहरुको हकर्ा 

भ्रर्ण खचम धनयर्ाविी, २०६४ बर्ोधजर् तृतीय तहको दधैनक भ्रर्ण ित्ता 

ईपिब्ध गराआनेछ । गाईँसिा र गाईँ कायमपाधिकाका सदस्यहरुिे वडा नं. ९ को 

हकर्ा ९००।-, वडा नं. १ र ७ को हकर्ा रु. ५००।-, वडा नं २, ४,५ र ६ को 

हकर्ा रु. ३००।– यातायात खचम वापत एकर्ुष्ठ रकर् ईपिब्ध गराआनेछ ।   

(६) यो र्ापदण्ड िागू हुनुिन्दा ऄधघ बसेको अ.व. २०७४/०७५ को 

बैठक ित्ता यसै बर्ोधजर् िएको र्ाधननेछ ।  

(७) बैठक व्यवस्थापनको िाधग खटिने कर्मचारीहरुिे सर्ते यस्तो ित्ता 

प्राप्त गनेछन् ।  कायामिय सहयोगी र सुरिाकर्ी (धसपाही) िे प्रधत बैठक ५००।- 

का दरिे ईपिब्ध गराआनेछ ।  

(८) बैठकका सहिागीिाइ बैठकित्ता प्राप्त गदामको ददन प्रधतददन रु. 

६००।– सयका दरिे  खाना तथा होिि बास खचम वापत ईपिब्ध गराआनेछ ।  
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४. कर्मचारीको दधैनक भ्रर्ण ित्ता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाईँपाधिकाको 

कायामियबाि छ कोष वा सो िन्दा बढो दरूर्ा कुनै कर्मचारी तथा 

पदाधधकारीिाइ गाईँपाधिकाको कार्को िाधग खिाआएर्ा भ्रर्ण खचम 

धनयर्ाविी, २०६४ ऄनुसार दधैनक भ्रर्ण ित्ता ईपिब्ध गराआनेछ । बजार 

ऄनुगर्न, योजना ऄनुगर्न, धवद्याियको ऄनुगर्न, अयोजना सवेिण, 

धडजायन िगायतको गाईँपाधिकाको कार्र्ा खटिने/खिाआने कर्मचारी तथा 

पदाधधकारीहरुिाइ भ्रर्ण खचम धनयर्ाविी, २०६४ ऄनुसार ऄनुगर्न तथा 

र्ूल्याङ्कन खचम ददआनेछ ।  

छ कोषिन्दा कर् दरूीर्ा योजना, बजार, धवद्यािय िगायत गाईँपाधिकाबाि 

ऄनुगर्नर्ा खटिने पदाधधकारी तथा कर्मचारीिाइ दहेाय बर्ोधजर् खाजा खचम 

वापतको रकर् ईपिब्ध गराआनेछः 

क्र.स.ं पद दर (प्रधत 

ददन) 

कैदियत 

१ राजपत्राधङ्कत वा सो सरह रु. 

६००।- 

गाईँपाधिका 

ऄध्यि,ईपाध्यि 

२ राजपत्र ऄनधङ्कत वा सो सरह रु. 

४००।- 

वडाध्यि, 

गाईँपाधिका सदस्यहरु 

३ सुरिाकर्ी (धसपाही) रु. 

३००।- 

 

४ कायामिय सहयोगी/श्रेणी धवधहन रु. 

१००।- 

 

 

५. ऄस्थायो, करार र ज्यािादारीर्ा कायमरत कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) 

साधवकको स्थानीय धनकायर्ा कायमरत कायमसम्पादन स्तर सन्तोषजनक िएका 

कर्मचारीको हकर्ा र्ापदण्डर्ा तोदकएको तिब स्केिर्ा कार्काज गने गरी 

श्रावण १ गतेदधेख िागू हुनेगरी करार सम्झौता थप वा नवीकरण गने ।  करार 

सम्झौता थप िएका र ६ र्धहनािन्दा बढी कायमरत कर्मचारीहरुिे चाडपवम खचम 

र पोशाक ित्ता बाहेक स्थानीय ित्ता, र्हगँी ित्ता वापतको रकर् प्राप्त गने 

छैनन् ।  

(२) कायमसम्पादनस्तर सन्तोषजनक निएका र करार सम्झौतािन्दा 

बाधहर िएर्ा करार सम्झौता नवीकरण नगने वा तत्काि रद्द गटरनेछैन ।  

(३) करार सम्झौता गटरएको कर्मचारीहरुिाइ कायामियको कार्र्ा कुनै 
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स्थानर्ा खिाआएर्ा भ्रर्ण खचम धनयर्ाविी, २०६४ ऄनुसारको भ्रर्ण खचम 

ईपिब्ध गराआनेछ ।  

(४) वडा कायामिय एवं गाईँ कायमपाधिकाको कायामियर्ा स्वीकृत दरबन्दी 

ऄनुसार टरक्त रहकेा प्राधवधधक पद, प्रशासन सहायक, कायामिय सहयोगी 

िगायतका पदर्ा ऄको व्यवस्था िएर्ा वा स्थायी कर्मचारी खिाआएर्ा सोही 

बर्ोधजर् हुने गरी गाईँ कायमपाधिकािे धनधित र्ापदण्ड बनाइ सोही 

र्ापदण्डको अधारर्ा प्रधतस्पधामबाि अवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गनेछ । ती 

पदर्ा धनयुक्त हुने कर्मचारीको सेवा सुधवधा दहेाय  बर्ोधजर् हुनेछ ।  

 

क्र.स.ं पद श्रेणी र्ाधसक तिब स्केि 

१ धसधिि आधन्जधनयर रा.प.तृतीय ३०,५०० र स्थानीय 

ित्ता ८८०० 

२ सधिि सब 

आधन्जधनयर 

रा.प. ऄनंदकत 

प्रथर् 

२४,०००।- र स्थानीय 

ित्ता ५५१० 

३ कम््यूिर ऄपरेिर रा.प. ऄनंदकत 

प्रथर् 

२०,०००।- 

४ ऄधर्न रा.प. ऄनंदकत 

प्रथर् 

२२,०००।- 

५ सहायक कम््यूिर 

ऄपरेिर 

रा.प. ऄनंदकत 

धितीय 

१८,०००।- 

६ प्रशासन तथा िेखा 

सहायक (वडा) 

रा.प. ऄनंदकत 

धितीय 

१५,०००।- 

७ कायामिय सहयोगी श्रेणी धवधहन १०,०००।-  

  ५) यो सुधवधा अर्थथक वषम २०७४।०७५ का िाधग िागू हुनेछ । ऄन्य 

अर्थथक वषमर्ा गाईँ कायमपाधिका तथा गाईँसिािे धिएको नीधत तथा कायमक्रर् र 

धनणमयानुसार हुनेछ ।  

६. यसै बर्ोधजर् िएको र्ाधननःे यो र्ापदण्ड बन्नुिन्दा ऄधघ ईपिब्ध गराआएको 

वा गराईन बाँकी सुधवधाहरु यसै बर्ोधजर् िएको र्ाधननेछ ।  
 

 

आज्ञाऱे, 

चन्द्रलसंह शे्रष्ठ 
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प्रमखु प्रशासकीय अलिकृ  

 

 


