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सिस्न ेगाउँपासिकामा सिसिन्न पदहरुको स्थायी/अस्थायी/ करार ििेामा पदपूर्तिको 

िासग िञ्चािन गररन ेपरीक्षामा खरिन ेकमिचारीहरुको ििेा िुसिधा िम्बन्धी 

मापदण्ड , २०७४ 

 

प्रस्तािनााः  

सिस्ने गाउँपासिका र अन्तगितका कायािियहरुमा सिसिन्न पदमा स्थायी/अस्थायी/करार िेिामा 

पदपूर्तिको िासग िञ्चािन गररने परीक्षामा खरिने कमिचारीहरुको िेिा िुसिधा िम्बन्धी मापदण्ड 

बनाउन बाञ्छनीय िएकोिे सिस्न ेगाउँ कायिपासिकाि ेयो मापदण्ड बनाएको छ ।  
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पररच्छेद १ 

प्रारसम्िक 

१. िसंक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१ )यि मापदण्डको नाम "सिस्ने गाउँपासिकामा सिसिन्न पदहरुको 

पदपूर्तिको िासग िञ्चािन गररने परीक्षामा खरिने कमिचारीहरुको िेिा िुसिधा िम्बन्धी 

मापदण्ड, २०७४ "रहकेो छ। 

(२ )यो मापदण्ड तुरुन्त िागू हुनेछ ।  

२. पररिाषााःसिषय िा प्रिङ्गिे अको अथि निागेमा यि मापदण्डमााः  

(क) "पदपूर्ति िसमसत "िन्नािे गाउँपासिका अन्तगितका सिसिन्न पदहरुमा स्थायी िा 

अस्थायी िा करार िेिामा पदपूर्तिको िासग गाउँ कायिपासिकाको सनर्ियानुिार गठन 

हुने िसमसतिाई जनाउँछ ।  

(ख) "गाउँ कायिपासिका "िन्नािे सिस्न ेगाउँ कायिपासिकािाई जनाउँछ ।  

(ग) "गाउँपासिका "िन्नािे सिस्न ेगाउँपासिकािाई जनाउँछ ।  

 

पररच्छेद २ 

ििेा िसुिधा िम्बन्धी व्यिस्था 

३. परीक्षा केन्रमा खरिन े कमिचारीहरुको ििेा िसुिधा िम्बन्धी व्यिस्थााः(१ )सिसखत 

परीक्षामा िञ्चािनको परीक्षा केन्रमा खरिने कमिचारीहरुको िेिा िुसिधा दहेाय बमोसजम 

हुनेछाः  

क्र.ि.ं पद/सजम्मिेारी िसुिधा(प्रसत सिफ्ि) 

)क( केन्राध्यक्ष )रा.प.तृतीय िा िो िरह(  रु.१०००।- 

)ख( िहायक केन्राध्यक्ष )रा.प.अनं. प्रथम िा िो िरह( रु.८००।- 

)ग( सनरीक्षक )रा.प. अनं. सितीय िा िो िरह( रु.७००।- 

)घ( िुरक्षाकमी    रु.३००।- 

)ङ( कायाििय िहयोगी  रु.३००।- 
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)२( खण्ड )१( मा जुनिुकै कुरा िेसखएको िएता पसन यदद कुनै कमिचारीिाई छ कोष िा 

िोिन्दा िाढाबाि आउने गरी खिाइएमा भ्रमर् खचि सनयमाििी, २०६४ बमोसजम दसैनक 

भ्रमर्ित्ता िापतको रकम उपिब्ध गराइनेछ ।  

)३( उम्मेदिारहरुको अन्तरिातािको िासग खरिने कमिचारीको िेिा िुसिधा दहेाय 

बमोसजम हुनेछाः  

क्र.ि.ं पद/सजम्मिेारी िसुिधा(प्रसत सिफ्ि) 

)क( िंयोजक )राजपत्रासङ्कत िा िो िरह( रु. १००० 

)ख( िदस्य/सिषयसिज्ञ    

  

रु.८५० 

)ग( िहयोगी कमिचारी )ना.ि.ु िा खररदार िा िो िरह(

  

रु. ५०० 

)घ( िुरक्षाकमी र कायाििय िहयोगी  

  

रु. ३०० 

स्पसिकरर्ाः "प्रसत सिफ्ि" िन्नािे बढीमा तीन घण्िाको िमयिाई बुझाउनेछ ।    

)२( खण्ड )३( मा जुनिुकै कुरा िेसखएको िएता पसन यदद कुनै कमिचारीिाई छ कोष िा 

िोिन्दा िाढाबाि आउने गरी खिाइएमा भ्रमर् खचि सनयमाििी, २०६४ बमोसजम 

दसैनक भ्रमर्ित्ता िापतको रकम उपिब्ध गराइनेछ ।  

४. उम्मदेिारको सिसखत परीक्षाको पश्नपत्र सनमािर् र उत्तरपसुस्तका जाचँ गन ेपरीक्षकको 

िसुिधााः(१ )उत्तरपुसस्तका जाँचको िासग राजपत्रासङ्कत िा िो िरहको कमिचारीिाई 

खिाइनेछ । राजपत्रासङ्कत िा िो िरहका कमिचारी उपिब्ध निएमा िहायकस्तर 

(रा.प.अनं. सितीय िरह)को उत्तरपुसस्तका जाँच गनि रा.प.अनं. प्रथम श्ररे्ीको कमिचारीिाई 

खिाउन िदकनेछ ।  

(२ )प्रश्नपत्र सनमािर् गने स्रोत व्यसििाई प्रसत प्रश्निस्तुगत िए रु. १०००।- र सिषयगत 

िए रु. ५००।- उपिब्ध गराइनेछ ।  

(३ )उत्तरपुसस्तका जाँच गने परीक्षकिाई प्रसत उत्तरपुसस्तका सिषयगत िए रु. ५० र 

िस्तुगत िए रु. २५ उपिब्ध गराइनेछ।  

५. पदपरू्ति िसमसतमा रहन े पदासधकारीहरुको िसुिधााः (१ )पदपूर्ति िसमसतमा रहन े

पदासधकारीहरुिे सनयमानुिारको बैठक ित्ता िापतको रकम प्राप्त गनेछन् ।  
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६. यि ैबमोसजम िएको मासननाेः (१ )यो मापदण्ड बन्नुपूिि पदपूर्ति िम्बन्धमा िएका कायिहरु 

यिै बमोसजम िएको मासनने र यि ैमापदण्ड अनुिार िुसिधा ददएको मासननेछ ।  
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