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संवत ्२०७५ सालको काय/0व1ध नं. ३	

 

पाथीभरा याङवरक गाउँपा1लका  

अ1त?र@ समय काम गरेवापतको थप भCा तथा ूोEसाहन स0ुवधा सHबिKध काय/0व1ध, २०७५  

गाउँ काय/पा1लकाबाट ःवीकृत 1म1तः-२०७५।०९।२६ 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

पाथीभरा याङवरक गाउँपा1लका 

थेचHब,ू ताUलेजङु 

   ूदेश नं १, नेपाल  

 

ूमािणकरण 1म1तः २०७५।०९।२९ 
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ूःतावनाः 
पाथीभरा याङवरक गाउँपा1लका अKतरगत काय/पा1लकाको काया/लय , 0वषयगत शाखा र वडाह^मा अ1त?र@ समय काम गरेवापत चालू 

खच/ शीष/कबाट भु@ानी हुनेगर_ अ1त?र@ समय काम गरेवापतको थपभCा तथा ूोEसाहन सु0वधा सHबिKध काय/1ब1ध बनाउन बा`छनीय भएकोले, 
पाथीभरा याङवरक गाउँपा1लकाको ूशासकcय काय/0व1ध 1नय1मत गनd ऐन २०७४ को दफा ४(१)  ले hदएको अ1धकार ूयोग गर_ 

पाथीभरा याङवरक गाउँ काय/पा1लकाले यो काय/0व1ध बनाएकोछ ।   
 

प?रiछेद Ñ १ 
ूारिHभक 

 
१. संिjk नाम र ूारHभ : (१) यो काय/0व1धको नाम “अ1त?र@ समय काम गरेवापतको थपभCा तथा ूोEसाहन सु0वधा सHबिKध 

काय/1ब1ध, २०७५” रहेको छ ।  
  (२) यो काय/0व1ध ूमािणकरण भएको 1म1तबाट लागू हुनेछ ।  
२. प?रभाषा : 0वषय वा ूसंगले अकl अथ/ नलागेमा यस काय/0व1धमा, 

(क) “ऐन” भmाले ूशासकcय काय/0व1ध 1नय1मत गनd ऐन, २०७४ सHझनु पद/छ । 
(ख) “चालू खच/” भmाले गाउँपा1लकाको चालू खच/ खाताबाट oयहोनd गर_ गाउँ सभाबाट ःवी0बत रकम सHझनुपछ/ । 
(ग) “ूमुख ूशासकcय अ1ध0बत” भmाले गाउँपा1लकाको ूमुख ूशासकcय अ1ध0बतलाई सHझनुपछ/ । 
(घ) “काया/ देश” भmाले अ1त?र@ समयकाम गन/का ला1ग ूमुख ूशासकcय अ1ध0बतबाट 1नयमानुसार िःव0बत आदेश 

सHझनुपछ/ । 
(ङ) “कम/चार_” भmाले गाउँपा1लकाको काया/लय, 0वषयगत शाखा र वडा काया/लयह^मा कानुन बमोिजम 1नयु@ भई हाल 

काय/रत ःथायी अःथायी तथा करारका कम/चार_ भनी बुtनु पद/छ। 
(च) “अ1त?र@ समय” भmाले ूच1लत कानुन बमोिजम तोकcएको काया/लय समय भKदा फाuटो काया/लयसंग सHबिKधत 

काम ःवी0बत काया/देश बमोिजमको काम गरेको समय भmे बुtनु पद/छ । 
(छ) “काया/लय” भmाले पाथीभरा याङवरक गाउँपा1लकाको काया/लय भmे बुtनुपद/छ । 
(ज) “ःवाःvय चौकc” भmाले यस काय/0व1धका ला1ग ूसुती सेवा संचा1लत गाउँपा1लका 1भऽका ःवाःvय चौकcह^ भmे बुtनु 

पद/छ । 
 

प?रiछेद Ñ २ 
काय/1ब1ध 1नमा/णको उyेँय 

 
३. काय/0व1धको उyेँय : कम/चार_को अभाव तथा सHपादन गनु/ पनd कामको माऽ अ1धक भएकोले काया/लय समय 1भऽ सबैकाम गन/ न|याईने 

साथै कम/चार_ह^लाई तो0कएको समय भKदा बढ_ समय कामकाज गराउन नस0कने तथा न1मuने भएको हुँदा अ1त?र@ समयकाम 
गरेवापत KयुनCम 1नवा/ह भCा उपल~ध गराउनु पनd साथै काया/लयको ू0व1धक फाँटका कम/चार_ह^लाई 0फuड सु0वधा, सभd 
गरेवापतको थपसु0वधा र अKय सु0वधा उपल~ध गराउने नग?रएकोले 1नजह^लाई थप पा?रौ1मक hदनु पनd तथा रातको समयमा तथा 
0वदाको समयमा समेत काया/लयको रेखदेख गनु/ पनd हुँदा पालोपहरा गनd पहरेदारलाई र रातीको समयमा ूसुती गराउँदा ःवाःvयका 
ूसुती गराउने काय/मा संल�न ःवाःvय कम�लाई समेत थप सु0वधा ूदान गनु/ पनd भएकोले यो काय/0व1ध 1नमा/ण गनु/ पनd भएकोछ । 

 
प?रiछेद Ñ ३ 

अ1त?र@ समय, काया/देश र हािजर_ 
४. अ1त?र@ समयमा ग?रने कामको 0ववरण: क) बैठक तथा सभाह^को तयार_ गदा/ ला�ने समय । 
 ख) ऐन, कानून, काय/0व1ध , 1नदd िशका लगायतका कानुनह^को मःयौदा तयार गदा/ ला�ने समय । 

ग) दै 1नक कामकाज गदा/ न|याईएका सेवाूवाह सHबिKधका कामकाज गदा/को समय । 
घ) वडा तथा 0वषयगत शाखाह^ले योजना तजु/मा तथा स1म1तको बैठकका ला1ग तयार_ गदा/ ला�ने समय । 
ङ) काया/लयको ूा0व1धक फाँटका कम/चार_ह^ले काया/लय समय भKदा फाuटो समय कामगदा/को समय । 
च) काया/लय सहयोगीले काया/लयको रातमा र 0वदाका hदनमा पालोपहरेदार गदा/को समय । 
छ) योजना तजु/माका समयमा ला�ने अ1त?र@ समय । 
ज) ःवःvय चौकcमा रातको समयमा ूसुती गराउँदाको समय । 
  

५. काया/देश सHबिKध oयवःथा:- काया/लयमा अ1त?र@ समय काम गनु/ पदा/ ूमखु ूशासकcय अ1ध0बतले 1नयमानसुारको काया/देश ूदान 
गनु/ पद/छ ।   

६. हािजर_ ूमािणकरण सHबिKध oयवःथा: (१) कम/चार_ह�ले अ1त?र@ काम गरेको समयको हािजर_ अनुसूची-१ बमोिजमको फारममा 
गर_ ूमुख ूशासकcय अ1ध0बत�ारा ूमािणत गराउनु पनdछ । 
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 (२) ूमखु ूशासकcय अ1ध0बतले उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा उuलेख भएको भएप1न काय/पा1लकाको काया/लयको पालो पहरेदार 
गरेकाला1ग, ूा0व1धक कम/चा?रह^को अ1त?र@ सु0वधाका ला1ग र रातको समयमा ूसुती काय/मा संल�न ःवाःvयकम�को दै1नक हािजर_ 
ूमािणत गनd र काया/देश 1लईरहन पनdछैन । 

 
प?रiछेद Ñ ३ 

अ1त?र@ भCा तथा ूोEसाहन सु0वधा 
 
७. अ1त?र@ भCा 1नधा/रण सHबिKध oयवःथा:- दफा ५ बमोिजम अ1त?र@ काम गनd काया/ देश पाई कामकाज गर_ दफा ६ बमोिजमको हािजर_ 

ूमािणत समेत भएका कम/चा?रह^लाई अनुसूची २, ३ र ४ बमोिजमको भCा तथा ूोEसाहन सु0वधा ूदान ग?रनेछ ।  
 

प?रiछेद Ñ४ 
0व0वध 

 
८. बचाउ: (१) 1म1त २०७५।३०।१२ मा भएको काय/पा1लका ःतर_य 1नण/यानुसार भएगरेका कामकुराह� यसै काय/0वधी बमोिजम भएगरेको 

मा1ननेछ । 
 
 

अनुसूची-१ 
अ1त?र@ समय काम गरेको हािजर_ रेकड/ 

ब.स . 1बहान बेलुकc काय/ घ�टा कामको 1बबरण 
आएको गएको आएको गएको 

       
       
       
       

 
अनुसूची- २ 

अ1त?र@ भCाको दर 
ब.स . पद ू1तघ�टा ^. कै0फयत 
१ ूमुख ूशासकcय अ1ध0बत/अ1ध0बत 

ःतर 
२३२  

२ ना.सु.वा सोसरह १९०  
३ ख?रदार वा सोसरह १७८  
४ अKय १२४  

 
अनुसूची-३ 

काया/लयको पालोपहरा गरेको र ूा0व1धक ूोEसाहन सु0वधा 
ब.स . पद भCा रकम ू1त म0हना कै0फयत 
१ ईिKज1नयर १५,०००।-  
२ सब ईिKज1नयर १०,०००।-  
३ अ1सःटेKट सब इिKज1नयर ५,०००।-  
४ पालोपहेदार का.स. ५०००।-  

 
 
 

अनुसूची-४ 
ःवःvयचौकcमा रातको समयमा ूसुती गराउने ःवःvयकम�ह^को टोल_का ला1ग ू1त ूसुती गराएबापत ू1तपटक ू1तटोल_ ^. १,०००।Ñ 
(एकहजार �पैया माऽ) । 

*** 


