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भमेू गाउॉऩालऱका 

स्थानीय राजऩत्र 

खण्डः १                       सॊखयाः 19                          लमलतः २०७४/१२/१८ 
 

भाग-2 

भमेू गाउॉऩालऱका 

भमेू गाउॉऩालऱकामा विलभन्न ऩदहरुको स्थायी/अस्थायी/ करार सेिामा ऩदऩूलतिको ऱालग सञ्चाऱन गररन ेऩरीऺामा 
खविन ेकमिचारीहरुको सेिा सवुिधा सम्बन्धी माऩदण्ड, २०७४ 

गाउॉ कायिऩालऱकाबाि स्िीकृत लमलत २०७४/१०/१२ 

प्रस्तािनाः भमेू गाउॉऩालऱका र अन्तगितका कायािऱयहरुमा विलभन्न ऩदमा स्थायी/अस्थायी/करार सेिामा ऩदऩूलतिको 
ऱालग सञ्चाऱन गररने ऩरीऺामा खविने कमिचारीहरुको सेिा सवुिधा सम्बन्धी माऩदण्ड बनाउन बाञ्छनीय भएकोऱे 
भमेू गाउॉ कायिऩालऱकाऱे यो माऩदण्ड बनाएको छ ।  

 

 

ऩररच्छेद १ 

प्रारम्म्भक 

१. सॊम्ऺप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस माऩदण्डको नाम "भमेू गाउॉऩालऱकामा विलभन्न ऩदहरुको ऩदऩूलतिको ऱालग 
सञ्चाऱन गररने ऩरीऺामा खविने कमिचारीहरुको सेिा सवुिधा सम्बन्धी माऩदण्ड, २०७४" रहेको छ। 

(२) यो माऩदण्ड तरुुन्त ऱागू हनुेछ ।  

२. ऩररभाषाःविषय िा प्रसङ्गऱे अको अथि नऱागेमा यस माऩदण्डमाः  

(क) "ऩदऩूलति सलमलत" भन्नाऱे गाउॉऩालऱका अन्तगितका विलभन्न ऩदहरुमा स्थायी िा अस्थायी िा करार 
सेिामा ऩदऩूलतिको ऱालग गाउॉ कायिऩालऱकाको लनणियानसुार गठन हनुे सलमलतऱाई जनाउॉछ ।  

(ख) "गाउॉ कायिऩालऱका" भन्नाऱे भमेू गाउॉ कायिऩालऱकाऱाई जनाउॉछ ।  

(ग) "गाउॉऩालऱका" भन्नाऱे भमेू गाउॉऩालऱकाऱाई जनाउॉछ ।  
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ऩररच्छेद २ 

सेिा सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्था 
३. ऩरीऺा केन्रमा खविन ेकमिचारीहरुको सेिा सवुिधा सम्बन्धी व्यिस्थाः(१) लऱम्खत ऩरीऺामा सञ्चाऱनको 

ऩरीऺा केन्रमा खविने कमिचारीहरुको सेिा सवुिधा देहाय बमोम्जम हनुेछः  

क्र.सॊ. ऩद/म्जम्मेिारी सवुिधा (प्रलत लसफ्ि) 
(क) केन्राध्यऺ (रा.ऩ. िा सो सरह)  रु.१०००।- 

(ख) सहायक केन्राध्यऺ (रा.ऩ.अनॊ. प्रथम िा सो सरह) रु.८०० ।- 

(ग) लनरीऺक (रा.ऩ. अनॊ. द्वितीय िा सो सरह) रु.५००।- 

(घ) सरुऺाकमी    रु.३००।- 

(ङ) कायािऱय सहयोगी  रु.३००।- 
 

(२) खण्ड (१) मा जनुसकैु कुरा ऱेम्खएको भएता ऩलन यद्वद कुनै कमिचारीऱाई छ कोष िा 
सोभन्दा िाढाबाि आउने गरी खिाइएमा भ्रमण खचि लनयमािऱी, २०६४ बमोम्जम दैलनक भ्रमणभत्ता 
िाऩतको रकम उऩऱब्ध गराइनेछ ।  

(३) उम्मेदिारहरुको अन्तरिातािको ऱालग खविने कमिचारीको सेिा सवुिधा देहाय बमोम्जम हनुेछः  

 

क्र.सॊ. ऩद/म्जम्मेिारी सवुिधा (प्रलत लसफ्ि) 

(क) सॊयोजक (राजऩत्रावित िा सो सरह) रु. १००० 

(ख) सदस्य/विषयविऻ     रु.८५० 

(ग) सहयोगी कमिचारी (ना.स.ु िा खररदार िा सो सरह)  रु. ५०० 

(घ) सरुऺाकमी र कायािऱय सहयोगी    रु. ३०० 

स्ऩविकरणः "प्रलत लसफ्ि" भन्नाऱे बढीमा तीन घण्िाको समयऱाई बझुाउनेछ ।    
  

(२) खण्ड (३) मा जनुसकैु कुरा ऱेम्खएको भएता ऩलन यद्वद कुनै कमिचारीऱाई छ कोष िा 
सोभन्दा िाढाबाि आउन े गरीखिाइएमा भ्रमण खचि लनयमािऱी, २०६४ बमोम्जम दैलनक भ्रमणभत्ता 
िाऩतको रकम उऩऱब्ध गराइनेछ ।  

४. उम्मेदिारको लऱम्खत ऩरीऺाको ऩश्नऩत्र लनमािण र उत्तरऩमु्स्तका जाॉच गने ऩरीऺकको सवुिधाः(१) 
उत्तरऩमु्स्तका जाॉचको ऱालग राजऩत्रावित िा सो सरहको कमिचारीऱाई खिाइनेछ । राजऩत्रावित िा सो 
सरहका कमिचारी उऩऱब्ध नभएमासहायकस्तर (रा.ऩ.अनॊ. द्वितीय सरह)को उत्तरऩमु्स्तका जाॉच गनि 
रा.ऩ.अनॊ. प्रथम शे्रणीको कमिचारीऱाई खिाउन सवकनेछ ।  
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(२) प्रश्नऩत्र लनमािण गने स्रोत व्यम्िऱाई प्रलत प्रश्निस्तगुत भए रु. १०००।-र विषयगत भए रु. 
५००।- उऩऱब्ध गराइनेछ ।  

(३) उत्तरऩमु्स्तका जाॉच गने ऩरीऺकऱाई प्रलत उत्तरऩमु्स्तका विषयगत भए रु. ५० र िस्तगुत 
भए रु. २५ उऩऱब्ध गराइनेछ।  

 
५. ऩदऩूलति सलमलतमा रहन े ऩदालधकारीहरुको सवुिधाः(१) ऩदऩूलति सलमलतमा रहने ऩदालधकारीहरुऱे 

लनयमानसुारको बैठक भत्ता िाऩतको रकम प्राप्त गनेछन ्।  

६. यसै बमोम्जम भएको मालननःे(१) यो माऩदण्ड बनु्नऩूिि ऩदऩूलति सम्बन्धमा भएका कायिहरु यसै बमोम्जम 
भएको मालनन ेर यसै माऩदण्ड अनसुार सवुिधा द्वदएको मालननेछ ।  

 

 

आऻाऱे, 

चन्रलसॊह शे्रष्ठ 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 

 


