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भाग-२ 
पौवादङुिा गाउँपामिका 

गाउँ काययपामिकाको कायायिय 
च्याङे्र ,भोजपरु 

 

प्रस्तावनाः 
कियचारी सिायोजन ऐन, २०७५ को दफा २३ को उपदफा १ िे ददएको अमिकार प्रयोग गरी साववक स्थानीय मनकायिा 
स्थायी रुपिा कायायरत रही पौवादङुिा गाउँपामिकािा सिायोजीत कियचारीको प्रोत्साहन समुबिा सम्बधिी आवश्यक कानूनी 
व्यवस्था गनय बाञ्छनीय भएकोिे पौवादङुिा गाउँपामिकाको काययपामिकािा यो िापदण्ड प्रस्ततु गररएको छ। 

 
 

 

 



पररच्छेद-१ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्िप्त नाि, ववस्तार र प्रारम्भः 
(१) यो िापडण्डको नाि “सिायोजन भई आएका कियचारीको प्रोत्साहन सवुविा सम्बधिी िापदण्ड, २०७८” रहेको 
छ। 

(२)यो िापदण्ड काययपामिकाबाट स्वीकृत भएको मिमतबाट िाग ुहनुेछ । 
 

 

पररच्छेद-२ 

पररभाषा 
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा, 

(क) “गाउँपामिका” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिका, च्याङ्र ेभोजपरुिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) “कायायिय” भन्नािे गाउँ काययपामिकाको कायायिय सम्झन ुपदयछ । सो शब्दिे वडा समिमतको कायायिय 
सिेतिाई जनाउदछ । 

(ग) “अध्यि” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाको गाउँपामिका अध्यििाई सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “उपाध्यि” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपामिकाको गाउँपामिका उपाध्यििाई सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ८४ बिोन्जि मनयकु्त 
भएका गाउँपामिकाको प्रिखु प्रशासकीय अमिकृतिाई सम्झन ुपदयछ । 

(च) “स्थायी पद” भन्नािे नेपाि सरकारद्वारा स्वीकृत गाउँपामिकाको पदिाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “कियचारी” भन्नािे सामबक स्थानीय मनकाय (गा.वव.स, न.पा र न्ज.स.स)िा स्थायी मनयनु्क्त पाई कियचारी 
सिायोजन ऐन २०७५ बिोन्जि स्थानीय तहिा सिायोजन भएका कियचारी सम्झन ुपदयछ । 

(ज) “काययपामिका” भन्नािे पौवादङुिा गाउँ काययपामिकाको कायायियिाई सम्झन ुपदयछ । 

(झ) “गाउँ सभा” भन्नािे पौवादङुिा गाउँपमिकाको गाउँ सभािाई सम्झन ुपदयछ । 

 
 

पररच्छेद-३ 

रडे(तिब) बवृि सम्बन्धि व्यवस्था 
 

३. रडे (तिब) बवृि सम्बन्धि ववशेष व्यवस्थाः- (१) कियचारी सिायोजन ऐन, २०७५ अनसुार तह तथा रडे (तिब) बवृि 
नपाएका साववक स्थानीय मनकाय (गा.वव.स, न.पा र न्ज.स.स)िा स्थायी मनयनु्क्त पाई पौवादङुिा गाउँपामिकािा 
कायायरत करिचारीहरु िध्ये देहायका सेवा अवमि परुा गरेका र मबभागीय कारबावहिा नपरेका स्थायी कियचारीहरूिाई 
यो िापदण्ड जारी भएपमछ एक पटकको िामग िात्र रडे (तिब) बवृि सम्बधिी ववशेष व्यवस्था गररनेछ । 

 

हािको तह सेवा अवमि अब कायि हनु ेरडे 

अमिकृतस्तर छैठौं चार वषयभधदा कि सेवा अवमि खाईपाई आएकोिा एक रडे थप 

अमिकृतस्तर छैठौं चार वषयभधदा बढी सेवा अवमि खाईपाई आएकोिा दईु रडे थप 

सहायकस्तर पाँचौ चार वषयभधदा कि सेवा अवमि खाईपाई आएकोिा एक रडे थप 
सहायकस्तर पाँचौ चार वषयभधदा बढी सेवा अवमि खाईपाई आएकोिा दईु रडे थप 

सहायकस्तर चौथो चार वषयभधदा कि सेवा अवमि खाईपाई आएकोिा एक रडे थप 



सहायकस्तर चौथो चार वषयभधदा बढी सेवा अवमि खाईपाई आएकोिा दईु रडे थप 

शे्रणीवववहन (का.स) चार वषयभधदा कि सेवा अवमि खाईपाई आएकोिा एक रडे थप 
शे्रणीवववहन (का.स) चार वषयभधदा बढी सेवा अवमि खाईपाई आएकोिा दईु रडे थप 

 

(२) रडे (तिब) बवृि २०७८ वैशाख १ गतेबाट िाग ुहनुेछ। 

(३) रडे (तिब) बवृि िामग सेवा गणना गदाय २०७७ चैत्र िसाधतसम्िको अवमििाई गणना गररनेछ । 

        (४) यस िापडण्डिा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापमन मनयि ३ (१) बिोन्जिका कियचारीिाई थप गरीएको रडे 
त्यस्तो कियचारीिे पाउने अमिकति रडे भधदा बढी हनुे भएिा त्यसरी थप भएको रडे सिेत ददईनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

वविा सम्बन्धि व्यवस्था 
४. वविा सम्बन्धि व्यवस्थाः- (१) साववक स्थानीय मनकाय (गा.वव.स, न.पा र न्ज.स.स)िा स्थायी मनयनु्क्त पाई कियचारी 
सिायोजन ऐन, २०७५ अनसुार पौवादङुिा गाउँपामिकािा कायायरत करिचारीहरुको मनयिानसुार वविा गने ववशेष व्यवस्था 
गररनेछ । 
 

 

 

राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमतः- संवत ्२०७८ साि अषाढ ०२ रोज ११ 

 

आज्ञािे 

रिेश राई 

प्रिखु प्रशासकीय अमिकृत 

 


