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पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सवेा सधुविा सम्बन्िी र्ापदण्ड, 

२०७४ 

प्रस्तावनााः गाउँपाधिकाको धनयधर्त सेवा प्रवाह तथा कार्काज गने गरी गाउँ कायमपाधिकाको 

कायामिय वा वडा कायामियहरुर्ा खटिने वा खिाइने पदाधिकारीहरु एवं साधवकर्ा स्थानीय 

धनकायर्ा धवधिन्न सेवा शतमर्ा करार, ज्यािादारीर्ा कायमरत कर्मचारीहरुको सेवा सुधविा 

धनिामरण गनम वाञ्छनीय िएकोिे धसस्ने गाउँसिाबाि अनुर्ोदन गरी यो र्ापदण्ड बनाइएको छ 

। 
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पटरच्छेद-१ 

प्रारधम्िक 

१. सधंिप्त नार् र प्रारम्िाः(१ )यस र्ापदण्डको नार् "धसस्ने गाउँपाधिकाका पदाधिकारी तथा 

कर्मचारीहरुको सेवा सुधविा सम्बन्िी र्ापदण्ड, २०७४ "रहकेो छ ।  

(२ )यो र्ापदण्ड गाउँसिाको बैठकबाि अनुर्ोदन िएको धर्धतदधेख िागू हुनेछ । 

२. पटरिाषााः 

(क) "पदाधिकारी "िन्नािे गाउँपाधिका अध्यि, उपाध्यि, वडा अध्यि, गाउँ कायमपाधिका 

सदस्यिाई जनाउँदछ । 

(ख) "कर्मचारी" िन्नाि े गाउँ कायमपाधिकाको प्रर्खु प्रशासकीय अधिकृत, धवषयगत 

शाखाका प्रर्खु, वडा सधचव, कायमपाधिका, गाउँसिा तथा धवषयगत सधर्धतको 

बैठकर्ा सघाउ पुयामउने कर्मचारी र कायामिय सहयोगी आददिाई जनाउँछ। 

(ग) "गाउँपाधिका "िन्नािे धसस्न ेगाउँपाधिकािाई जनाउँदछ ।  

(घ) "कायामिय "िन्नाि ेधसस्ने गाउँ कायमपाधिकाको कायामियिाई जनाउँदछ ।  

(ङ) "वडा कायामिय "िन्नाि ेधसस्न ेगाउँपाधिका अन्तगमतका वडा कायामियिाई जनाउँदछ 

।  

(च) "साधवक स्थानीय धनकाय "िन्नाि े साधवकका धसस्न,े प्वाङ, पोखरा, रुकुर्कोि र 

स्यािापाखा गाउँ धवकास सधर्धतिाई जनाउँदछ ।  

(छ) "गाउँसिा "िन्नािे धसस्न ेगाउँपाधिकाको गाउँसिािाई जनाउँदछ ।  

 

पटरच्छेद- २ 

सवेा सधुविा 

३. पदाधिकारीहरुको सवेा सधुविााः(१ )दधैनक रुपर्ा गाउँपाधिकाको कार्काज गने गरी गाउँ 

कायमपाधिकाको कायामिय र वडा कायामियहरुर्ा खटिने पदाधिकारीहरु तथा 

कर्मचारीहरुिे सर्न्वय तथा सञ्चार व्यवस्थापनका िाधग र्ाधसक सञ्चार सुधविा दहेाय 

बर्ोधजर् हुनेछ। 

क्र.स.ं पद सधुविा वापतको 

र्ाधसक रकर् 

पषु्ट्याईं 
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१ अध्यि १,५००।- सबै वडाहरुका धनयधर्त सर्न्वय र 

धनदशेन 

२ उपाध्यि १,५००।- सबै वडाहरुका धनयधर्त सर्न्वय र 

धनदशेन 

३ प्रर्ुख प्रशासकीय 

अधिकृत 

१,५००।- गाउँसिा तथा गाउँ कायमपाधिका 

बैठक िगायत बैठक तथा अन्य 

कायमहरुको सर्न्वय गनम 

४ वडाध्यि १,०००।- वडा सधर्धत तथा गाउँपाधिकार्ा 

सर्न्वय गनम 

५ वडासधचव १,०००।- वडा सधर्धत, वडा कायामिय तथा 

गाउँपाधिकार्ा सर्न्वय गनम 

(२ )वडा कायामिय वा अन्यत्र खटिने वा खिाइने पदाधिकारीिाई प्रदशे कानून 

बर्ोधजर् सुधविा उपिब्ि गराइनेछ।  

(३ )गाउँपाधिका अध्यिको सल्िाहकारको रुपर्ा खटिने सल्िाहकार र न्याधयक 

सधर्धतर्ा कानूनी परार्शमदाताको रुपर्ा खटिने सल्िाहकार र कानूनी परार्शमदातािाई 

कार् गरेको अवधिको प्रधतददन रु. ७००।– का दरिे एकर्ुष्ट सुधविा उपिब्ि गराइनेछ ।  

(४ )गाउँसिा, गाउँ कायमपाधिका, धवषयगत सधर्धत र वडा सधर्धतको बैठक बसेको 

बैठक ित्ता दहेाय बर्ोधजर् हुनेछाः 

क्र.स.ं बठैक दर (प्रधत ददन) कैदियत 

१ गाउँसिाको बैठक रु. ७००।- गाउँसिा बैठक सञ्चािन सम्बन्िी 

कायमधवधि २०७४ अनुसारको बैठक 

२ गाउँ 

कायमपाधिकाको 

बैठक 

रु. ७००।-  

३ धवषयगत 

सधर्धतको बैठक 

रु. ७००।-  

४ कायमदिको बैठक रु. ७००।-  

५ वडा सधर्धतको 

बैठक 

रु. ७००।- र्धहनार्ा बढीर्ा तीन पिक र्ात्र 

 

(५ )गाउँसिा र गाउँ कायमपाधिका तथा धवषयगत सधर्धत िगायत गाउँपाधिकाको 

बैठकर्ा उपधस्थत हुदँा ६ कोषिन्दा िाढा पने वडाहरुको हकर्ा भ्रर्ण खचम धनयर्ाविी, 

२०६४ बर्ोधजर् तृतीय तहको दधैनक भ्रर्ण ित्ता उपिब्ि गराइनेछ । गाउँसिा र गाउँ 
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कायमपाधिकाका सदस्यहरुिे वडा नं. १ को हकर्ा १०००।-,वडा नं. २ र ८ को हकर्ा रु. 

७००।-, वडा नं ३, ४ र ७   को हकर्ा रु. ५००।– यातायात खचम वापत एकर्ुष्ठ रकर् 

उपिब्ि गराइनेछ ।  

(६ )यो र्ापदण्ड िागू हुनुिन्दा अधघ बसकेो आ.व. २०७४/०७५ को बैठक ित्ता 

सर्ेत यसै बर्ोधजर् िएको र्ाधननेछ ।  

(७ )बैठक व्यवस्थापनको िाधग खटिने कर्मचारीहरुिे सर्ेत यस्तो ित्ता प्राप्त 

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

उपिब्ि गराइनेछ ।  
 

४. कर्मचारीको दधैनक भ्रर्णित्ता सम्बन्िी व्यवस्थााः(१ )गाउँपाधिकाको कायामियबाि छ 

कोष वा सो िन्दा बढी दरूर्ा कुनै कर्मचारी तथा पदाधिकारीिाई गाउँपाधिकाको कार्को 

िाधग खिाइएर्ा भ्रर्ण खचम धनयर्ाविी, २०६४ अनुसार दधैनक भ्रर्ण ित्ता उपिब्ि 

गराइनेछ । बजार अनुगर्न, योजना अनुगर्न, धवद्याियको अनुगर्न, आयोजना सवेिण, 

धडजायन िगायतको गाउँपाधिकाको कार्र्ा खटिने/खिाइने कर्मचारी तथा 

पदाधिकारीहरुिाई भ्रर्ण खचम धनयर्ाविी, २०६४ अनुसार अनुगर्न तथा र्ूल्याङ्कन 

खचम ददइनेछ ।  

छ कोषिन्दा कर् दरूीर्ा बजार अनुगर्न र धवद्याियको अनुगर्नर्ा खटिने कर्मचारीिाई 

दहेाय बर्ोधजर् खाजा खचम वापतको रकर् उपिब्ि गराइनेछाः 

क्र.स.ं पद दर (प्रधत 

ददन) 

कैदियत 

१ राजपत्राधङ्कत वा सो सरह रु. ६००।- गाउँपाधिका 

अध्यि,उपाध्यि 

२ राजपत्र अनधङ्कत वा सो सरह रु. ४००।- गाउँपाधिका सदस्यहरु 

३ सुरिाकर्ी  ( धसपाही) रु.३००।-  

४ कायामिय सहयोगी/श्रेणी धवधहन रु. ३००।-  

 

५. अस्थायी, करार र ज्यािादारीर्ा कायमरत कर्मचारी सम्बन्िी व्यवस्थााः(१ )साधवकको 

स्थानीय धनकायर्ा कायमरत कायमसम्पादन स्तर सन्तोषजनक िएका कर्मचारीको 

हकर्ार्ापदण्डर्ा तोदकएको तिब स्केिर्ा कार्काज गने गरी श्रावण १ गतेदधेख िागू 

हुनेगरी करार सम्झौता थप वा नवीकरण गने । करार सम्झौता थप िएका र ६ 
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र्धहनािन्दा बढी कायमरतकर्मचारीहरुिे चाडपवम खचम, र्हगंी ित्ता र पोशाक ित्ता बाहके 

स्थानीय ित्ता वापतको रकर् प्राप्त गने छैनन् ।  

(२ )कायमसम्पादन स्तर सन्तोषजनक निएका र करार सम्झौतािन्दा बाधहर िएर्ा 

करार सम्झौता नवीकरण नगने वा तत्काि रद्द गटरनेछ ।  

(३ )करार सम्झौता गटरएको कर्मचारीहरुिाई कायामियको कार्र्ा कुनै स्थानर्ा 

खिाइएर्ा भ्रर्ण खचम धनयर्ाविी, २०६४ अनुसारको भ्रर्ण खचम उपिब्ि गराइनेछ ।  

(४ )वडा कायामिय एवं गाउँ कायमपाधिकाको कायामियर्ा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार 

टरक्त रहकेा प्राधवधिक पद, प्रशासन सहायक, कायामिय सहयोगी िगायतका पदर्ा अको 

व्यवस्था िएर्ा वा स्थायी कर्मचारी खिाइएर्ा सोही बर्ोधजर् हुने गरी गाउँ 

कायमपाधिकािे धनधित र्ापदण्ड बनाई सोही र्ापदण्डको आिारर्ा प्रधतस्पिामबाि 

आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गनेछ । ती पदर्ा धनयुक्त हुने कर्मचारीको सेवा सुधविा 

दहेाय  बर्ोधजर् हुनेछ ।  
 

क्र.स.ं पद श्रणेी र्ाधसक तिब स्केि कैफियत 

१ धसधिि 

इधन्जधनयर 

रा.प.तृतीय ३०,५००   

२ सधिि सब 

इधन्जधनयर 

रा.प. अनंदकत 

प्रथर् 

२३,५०० ।-  

३ कम्प्यूिर अपरेिर रा.प. अनंदकत 

प्रथर् 

२३,५००।-  

४ अधर्न रा.प. अनंदकत 

प्रथर् 

२२,१७०।-  

५ सहायक कम्प्यूिर 

अपरेिर 

रा.प. अनंदकत 

धितीय 

२२,१७०।-  

६ प्रशासन तथा 

िेखा सहायक 

रा.प. अनंदकत 

धितीय 

१५,०००।- 
धनयर्ानुसार र्हंगी 

ित्ता उपिब्ि गराउन 

सदकने 

७ कायामिय 

सहयोगी 

(गाउँपाधिका 

कायामियबाहके) 

श्रेणी धवधहन १०,०००।- 
गाउँ कायमपाधिकाको 

कायामियर्ा खटिनकेो 

हकर्ा नेपाि सरकारको 

र्ापदण्ड बर्ोधजर् र र्हगंी 

ित्ता सरे्त 
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  ५( यो सुधविा आर्थमक वषम २०७५।०७६ को अन्तसम्र्का िाधग िागू हुनेछ । अन्य 

आर्थमक वषमर्ा गाउँ कायमपाधिका तथा गाउँसिािे धिएको नीधत तथा कायमक्रर् र धनणमयानुसार 

हुनेछ । 

६) धसधिि इधन्जधनयर र धसधिि सब ओिरधसयरको स्थानीय ित्ता धसस्न े'धसस्ने गाउँपाधिकार्ा 

करारर्ा प्राधवधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गने सम्बन्िी कायमधवधि, २०७४' 

६. यस ैबर्ोधजर् िएको र्ाधननाेःयो र्ापदण्ड बन्नुिन्दा अधघ २०७५ श्रावण १ दधेख उपिब्ि 

गराइएको वा गराउन बाँकी सुधविाहरु यस ैबर्ोधजर् िएको र्ाधननेछ ।  
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