
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

देवघाट गाउँपालिका 

तनहँ लिल्ला, गण्डकी प्रदेश 

देवघाट गाउँपालिका रािपत्र 
गाउँ कार्यपालिकाद्वारा प्रकालशत 

खण्डः ३               संख्ाः ९            लिलतः २०७६/०३/२० 

भाग – २ 

देवघाट गाउँपालिका 

देवघाट गाउँपालिकाको कियचारीहरुको सुलवधा 

सम्बन्धी व्यवस्था (प्रथि संशोधन) कार्यलवलध,  

२०७६ 
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1 नगर प्रहरी सञ्चािन  था व्यवस्थापन (प्रथि संशोधन) लनयिाविी, २०७६ 

देवघाट गाउँपालिकाको कियचारीहरुको सुलवधा सम्बन्धी व्यवस्था 

(प्रथि संशोधन) कार्यलवलध, २०७६ 

देवघाट गाउँ काययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृ  लिल  २०७६/०३/२० 

देवघाट गाउँपालिकाको कियचारीहरुको सुलवधा सम्बन्धी व्यवस्था काययलवलध, २०७५ को काययलवलध नं. १७ को 

“क” को गाउँ सभा  यारी प्रलिया को सट्टािा “लवशेष अलभया, लशलवर सञ्चािन जस्ता काि भएिा” राखखएको 

छ । काययलवलध नं. १७ को िि संख्ा “घ” पलछ ििशः “ङ” र “च” थप गरर देहायको व्यवस्था राखखएको छ 

।  

ङ)  र गाउँ सभा  यारीको िलग खटीएका कियचारीहरुिे लनयलि  कािको अल ररक्त बढी सिय र बढी 

काि गनुय पने, लवलभन्न  यारी गनुयपने भएकोिे आवश्यक भई  गाउँ काययपालिकाको कायायियिे खटाएको 

कियचारीहरुिाई बढीिा १ िलहना बराबरको खाईपाई आए बराबरको  िव प्रोत्साहन स्वरुप थप 

 िवको रुपिा उपिब्ध गराइने छ ।  

च) २४ घणे्ट सुते्करी सेवा (बलथयङ्ग सेन्टर) केन्द्रिा खलटने नलसयङ्ग कियचारीहरुिाई जोखखि (Hazard) भत्ता 

िालसक रु. ३००/- (ल न सय) र रात्री सेवािा काि गरेको अवस्थािा यसरी काि गरेको आधारिा प्रल रा  

रु. १५०/- (एक सय पचास) का दरिे भत्ता लदईनेछ ।  

अनुसूची १ को सबै प्रावधानहरु हटाई सो को ठाउँिा देहायको प्रावधानहरु राखखएको छ ।  

कियचारीहरुिे पाउने थप सुलवधा 

सािान्यतर्ा ईन्धन, सञ्चार, सवारी िियत तथा बास खचय सुलवधा 

क्र.सं. सुलवधाको 

लकलसि 

इकाई दर शाखा/ईकाई प्रिुख  पूवायधार प्रालवलधक 

कियचारी 

वडा सलचव 

१ सञ्चार प्रल  िलहना ५००/- ० १०००/- 

२ ईन्धन प्रल  िलहना १०००/- २०००/- १५००/- 

३ ईन्धन प्रल  िलहना लिल्ड कियचारीिाई रु. १०००/- 

४ ििय  प्रल  िलहना गाउँ काययपालिकाको कायायिय र अन्तगय का वडा कायायियका 

सवारी साधनहरुको ििय  सम्भार गाउँ कायायियबाट हुनेछ भने 

व्यखक्तग , लनजी रुपिा कियचारीिे चिाएको सवारी साधन ििय को 

िालग बढीिा िालसक रु. १०००/- (एक हजार)  उपिब्ध गराउनेछ ।  

५ बास खचय बास बसु्न पने गरर आिू खलटएको कायायिय  था वडा भन्दा अकै कायायिय  था 

वडािा गाउँ काययपालिकाको कायायियको कािको लशिलशिािा जानु पने भएिा 

 पलशि अनुसारको रकि प्रल  रा  बास खचय बाप  उपिब्ध गराउने ।  

अलधकृ  स्तर सहायक स्तर सहयोगी स्तर 

६००/- ५००/- ४००/- 
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2 नगर प्रहरी सञ्चािन  था व्यवस्थापन (प्रथि संशोधन) लनयिाविी, २०७६ 

 

 

आज्ञािे 

रिेश सुवेदी 

प्रिुख प्रशासकीर् अलधकृत 


