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1 लिम्चङुबङु गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कमयचारी सेवा सवुवधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

लिम्चङुबङु गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कमयचारी सेवा सवुवधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

                                    कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लमलत:- २०७७/११/११ 

प्रस्तावना: 
लिम्चङुबङु गाउँपालिका गाउँपालिकाको कार्ायिर् , वडा कार्ायिर्, ववषर्गत शाखा अन्तगयत नेपाि सरकार तथा 
गाउँपालिकािे स्वीकृत गरेको कमयचारी दरबन्न्दको अलधनमा रवह ररक्त रहेको  प्राववलधक कमयचारीको पदपतुीको िालग 
लिम्चङुबङु गाउँपालिकामा करारमा प्राववलधक कमयचारी व्र्वस्थापन गने सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ बमोन्िम छनौट 
भई सेवा करारमा कार्यरत कमयचारीहरु साथै सो कार्यववलध िारी हनु भन्दा अघी कार्यपालिकाको लनर्यर् बमोन्िम सेवा 
करारमा लनर्कु्त भएका कमयचारीहरु समेतको सेवा सवुवधामा एकरुपता कार्म गनय एक मापदण्ड आवश्र्क भएकोिे 
लिम्चङुबङु गाउँ गाउँकार्यपालिकािे र्ो मापदण्ड स्वीकृत गरर िारी गरेको छ । 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भ 

क) र्स मापदण्डको नाम लिम्चङुबङु गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कमयचारी सेवा सवुवधा सम्बन्धी 
मापदण्ड, २०७७ रहेको छ । 

ख) र्ो मापदण्ड कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेको लमलतबाट िाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषा 
ववषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यववलधमा: 
क. “अध्र्ि “ भन् नािे गाउँपालिकाको अध्र्ि सम्झन ुपदयछ ।  

ख. “कार्यववलध” भन् नािे लिम्चङुबङु गाउँपालिकामा करारमा प्राववलधक कमयचारी व्र्वस्थापन गने सम्बन्धी 
कार्यववलध, २०७५ सम्झन ुपदयछ ।  

ग. “कार्ायिर्” भन् नािे लिम्चङुबङु गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ुपदयछ ।  

घ. “प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत” भन् नािे स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोन्िम 
अलधकृत कमयचारी सम्झन ुपदयछ ।  

ङ “कमयचारी” भन् नािे लिम्चङुबङु गाउँपालिका गाउँपालिकाको कार्ायिर् , वडा कार्ायिर्, ववषर्गत शाखा 
अन्तगयत सेवा करारमा कार्यरत कमयचारी सम्झन ुपदयछ ।  

३. मापदण्ड िाग ुहनुे िते्र   

 लिम्चङुबङु गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् , वडा कार्ायिर्, ववषर्गत शाखा अन्तगयत नेपाि 

सरकार तथा गाउँपालिकािे स्वीकृत गरेको कमयचारी दरबन्न्दहरुमा लिम्चङुबङु गाउँपालिकामा करारमा 
प्राववलधक कमयचारी व्र्वस्थापन गने सम्बन्धी कार्यववलध, २०७५ बमोन्िम छनौट भई सेवा करारमा कार्यरत 
कमयचारीहरु तथा उक्त कार्यववलध िाग ुहनुभन्दा अघीनै गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् , वडा कार्ायिर् तथा 
ववषर्गत शाखाहरुमा सेवा करारमा कार्यरत कमयचारीहरु ।  

 

४. ववदा सम्बन्धी व्र्वस्था  

क) सावयिलनक ववदा बाहेक वावषयक रुपमा सन्ञ् चत भई न्िम्मेवारी नसने गरी मालसक रुपमा एक (१) ददन 
ववदा ।  

ख) विर्ा ववदा बढीमा १५ ददन ।  

ग) प्रसूती ववदा : मवहिा कमयचारी गभयवती भएमा लनििे सतु्केरीको अघीपछी गरी ९८ ददन प्रसूती ववदा 
लिन पाउने ।  
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2 लिम्चङुबङु गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत कमयचारी सेवा सवुवधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ 

घ) प्रसूती स्र्ाहार ववदा:- कुनै परुुष कमयचारीको पत्नी सतु्केरी हनुे भएमा त्र्स्तो कमयचारीिे सूत्केरीको अन्घ 
वा पछी गरी पन्र ददन प्रसूलत स्र्ाहार ववदा लिन पाउने छ ।  

ङ) अध्र्र्न ववदा:- कार्यरत पदसँग लमल्दो िलु्दो मालथल्िो तहमा अध्र्र्नरत कमयचारीिे  वषयको १० ददन 
अध्र्र्न ववदा पाउने छ । 

५ ददनसम्मको अध्र्र्न ववदाको न्स्वकृती प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतबाट हनुे । ५ ददन भन्दा बढी 
अध्र्र्न ववदाको न्स्वकृती कार्यपालिकाबाट हनुेछ ।   

च) भैपरी आउने ववदा: प्रत्रे्क वषय भैपरी आउने ववदा ६ ददन पाउने छ र कमयचारीको लनवेदनको आधारमा 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतबाट ववदा स्वीकृत हनुछे ।  

छ) लबरामी ववदा:- कमयचारीिे प्रत्रे्क वषय ६ ददन लबरामी ववदा पाउने छ।  

५. चाडपवय खचय:- 
 कन्म्तमा छ मवहना सेवा करार अवधी पार गरेमा सािवसािी रूपमा एक (१) मवहनाको आधारभतू 
पाररश्रलमक बराबरको चाडपवय खचय उपिब्ध गराइने छ । चाडपवय खचय प्राप्त गनय कन्म्तमा छ मवहना सेवा 
करार अवधी पगेुको हनु पनेछ । 

६. पोशाक भत्ता:-  

सािवसािी रुपमा एक (१) पटक चैत्र मवहनामा पोशाक भत्ता लनिामती कमयचारीिे पाए सरह उपिब्ध 
गराइने छ । पोशाक भत्ता प्राप्त गनय कन्म्तमा छ मवहना सेवा करार अवधी पगेुको हनु पनेछ ।  

७. ववववध 

र्स मापदण्डमा थप व्र्वस्था गनय परेमा र्स मापदण्ड संग प्रलतकुि नहनुे गरी कार्यपालिकािे आवश्र्क 
मापदण्ड थप गनय सक् नेछ ।  

८. खारेिी तथा बचाउ 

यस सम्बन्धमा मापदण्ड लागु हुन अघी सेवा करारमा काययरत कमयचारीको ववदा, सेवा तथा सुववधा 
सम्बन्धी व्यवस्थापन यसै मापदण्ड बमोजिम । 

 

 

आज्ञािे 

टाियन कामर लिम्ब ु

(प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत) 
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