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भूमे गाउँपालिकामा लिलभन्न पदहरुको स्थायी/अस्थायी/ करार सेिामा 

पदपूलतिको िालग सञ्चािन गररने परीक्षामा खलिने कमिचारीहरुको सेिा 

सुलिधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भूमे गाउँपालिका 
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भूमे गाउँपालिकामा लिलभन्न पदहरुको स्थायी/अस्थायी/ करार सेिामा पदपूलतिको 

िालग सञ्चािन गररने परीक्षामा खलिने कमिचारीहरुको सेिा सुलिधा सम्बन्धी 

मापदण्ड, २०७४ 

 

प्रस्तािनााः  भूमे गाउँपालिका र अन्तगवतका कायावियहरुमा लर्लभन्न पदमा स्थायी/अस्थायी/करार सेर्ामा 

पदपूलतवको िालग सञ्चािन गररने परीक्षामा खलिने कमवचारीहरुको सेर्ा सुलर्धा सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन 

बाञ्छनीय भएकोिे भूमे गाउँ कायवपालिकािे यो मापदण्ड बनाएको छ ।  

 

पररचे्छद १ 

प्रारम्भिक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारिाः  (१) यस मापदण्डको नाम "भूमे गाउँपालिकामा लर्लभन्न पदहरुको 

पदपूलतवको िालग सञ्चािन गररने परीक्षामा खलिने कमवचारीहरुको सेर्ा सुलर्धा सम्बन्धी मापदण्ड, 

२०७४" रहेको छ । 

 

(२) यो मापदण्ड तुरुन्त िागू हुनेछ ।  

२. पररभाषााः  लर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस मापदण्डमााः   

(क) "पदपूलतव सलमलत" भन्नािे गाउँपालिका अन्तगवतका लर्लभन्न पदहरुमा स्थायी र्ा अस्थायी र्ा 

करार सेर्ामा पदपूलतवको िालग गाउँ कायवपालिकाको लनर्वयानुसार गठन हुने सलमलतिाई 

जनाउँछ ।  

(ख) "गाउँ कायवपालिका" भन्नािे भूमे गाउँ कायवपालिकािाई जनाउँछ ।  

(ग) "गाउँपालिका" भन्नािे भूमे गाउँपालिकािाई जनाउँछ ।  

(घ)  

पररचे्छद २ 

सेिा सुलिधा सम्बन्धी व्यिस्था 

३. परीक्षा केन्द्रमा खलिने कमिचारीहरुको सेिा सुलिधा सम्बन्धी व्यिस्थााः  (१) लिखखत परीक्षामा 

सञ्चािनको परीक्षा केन्द्रमा खलिने कमवचारीहरुको सेर्ा सुलर्धा देहाय बमोलजम हुनेछाः   

क्र.सं. पद/लिमे्मिारी सुलिधा (प्रलत लसफ्ट) 

(क) केन्द्राध्यक्ष (रा.प. र्ा सो सरह)  रु. १०००।-  

(ख) सहायक केन्द्राध्यक्ष (रा.प.अनं. प्रथम र्ा सो सरह) रु. ८०० ।- 

(ग) लनरीक्षक (रा.प. अनं. लितीय र्ा सो सरह) रु. ५००।- 

(घ) सुरक्षाकमी    रु. ३००।- 

(ङ) कायाविय सहयोगी  रु. ३००।- 
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 (२) खण्ड (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पलन यलद कुनै कमवचारीिाई छ कोष 

र्ा सोभन्दा िाढाबाि आउने गरी खिाइएमा भ्रमर् खचव लनयमार्िी, २०६४ बमोलजम दैलनक 

भ्रमर्भत्ता र्ापतको रकम उपिब्ध गराइनेछ ।  

(३) उमे्मदर्ारहरुको अन्तरर्ातावको िालग खलिने कमवचारीको सेर्ा सुलर्धा देहाय बमोलजम हुनेछाः   

क्र.सं. पद/लिमे्मिारी सुलिधा (प्रलत लसफ्ट) 

(क) संयोजक (राजपत्रालित र्ा सो सरह) रु. १००० 

(ख) सदस्य/लर्षयलर्ज्ञ     रु. ८५० 

(ग) सहयोगी कमवचारी (ना.सु. र्ा खररदार र्ा सो सरह)  रु. ५०० 

(घ) सुरक्षाकमी र कायाविय सहयोगी    रु. ३०० 

स्पलिकरर्ाः  "प्रलत लसफ्ट" भन्नािे बढीमा तीन घण्टाको समयिाई बुझाउनेछ ।    

  

(२) खण्ड (३) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएता पलन यलद कुनै कमवचारीिाई छ कोष र्ा 

सोभन्दा िाढाबाि आउने गरी खिाइएमा भ्रमर् खचव लनयमार्िी, २०६४ बमोलजम दैलनक 

भ्रमर्भत्ता र्ापतको रकम उपिब्ध गराइनेछ ।  

 

४. उमे्मदिारको लिम्भखत परीक्षाको पश्नपत्र लनमािण र उत्तरपुम्भस्तका िाँच गने परीक्षकको 

सुलिधााः  (१) उत्तरपुखिका जाँचको िालग राजपत्रालित र्ा सो सरहको कमवचारीिाई खिाइनेछ । 

राजपत्रालित र्ा सो सरहका कमवचारी उपिब्ध नभएमा सहायकिर (रा.प.अनं. लितीय सरह)को 

उत्तरपुखिका जाँच गनव रा.प.अनं. प्रथम शे्रर्ीको कमवचारीिाई खिाउन सलकनेछ ।  

(२) प्रश्नपत्र लनमावर् गने स्रोत व्यखििाई प्रलत प्रश्न र्िुगत भए रु. १०००।- र लर्षयगत भए 

रु. ५००।- उपिब्ध गराइनेछ ।  

(३) उत्तरपुखिका जाँच गने परीक्षकिाई प्रलत उत्तरपुखिका लर्षयगत भए रु. ५० र 

र्िुगत भए रु. २५ उपिब्ध गराइनेछ।  

 

५. पदपूलति सलमलतमा रहने पदालधकारीहरुको सुलिधााः  (१) पदपूलतव सलमलतमा रहने 

पदालधकारीहरुिे लनयमानुसारको बैठक भत्ता र्ापतको रकम प्राप्त गनेछन् ।  

 

६. यसै बमोलिम भएको मालननेाः  (१) यो मापदण्ड बनु्नपूर्व पदपूलतव सम्बन्धमा भएका कायवहरु यसै 

बमोलजम भएको मालनने र यसै मापदण्ड अनुसार सुलर्धा लदएको मालननेछ ।  

 


