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स्थानीय राजपत्र 

केराबारी गााँउपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड 6, सङख्या 15, असोज 3१, २०७९ 

 

 

 

 

 

 

   
 

भाग - 2 
केराबारी गाउाँपालिकाको स्वास््य कर्मचारीहरुका िागी 

प्रोत्साहन रकर् सम्बन्धी र्ापदण्ड, 2079 

प्रर्ाणीकरण लर्लतिः २०७९।06।31 
स्वीकृत लर्लतिः २०७९।06।27 

 

प्रस्तावना :- यस केराबारी गाउाँपालिका अन्तगमत स्वास््य संस्थार्ा 
कायमरत कर्मचारीहरुको कायामिय सर्य पािनर्ा लनयलर्तता 
ल्याउनकुा अलतररक्त कायामियको आवश्यकता अनसुार कायामिय 
सर्य बाहेकको अलतररक्त सर्य र सावमजलनक ववदाका ददनर्ा सरे्त 
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कायामियको कार्को लसिलसिार्ा खटाइने कर्मचारीिाई प्रोत्साहन 
स्वरुप र्ौदिक सवुवधानै प्रदान गरी सर्ग्र गाउाँपालिकािे प्रवाह गनुमपने 
सावमजलनक सेवाको प्रभावकाररता अलभववृि गनम केराबारी 
गाउाँपालिकाको गाउाँ सभाको दिौ अलधवेिनद्वारा पाररत नीलत तथा 
कायमक्रर्को सरे्तिे लनदेि गरे बर्ोशजर्को व्यवस्थािाई वस्तलुनष्ठ 
र पारदिी तवरिे व्यवहारर्ा कायामन्वयनर्ा िैजान आवश्यक 
देशखएकािे, 

केराबारी गाउाँपालिकाको ववलनयोजन ऐन, २०७९ को दफा 4 िे 
ददएको अलधकार प्रयोग गरी केराबारी गाउाँ कायमपालिकािे यो 
र्ापदण्ड तयार गरी िागू गरेको छ । 

!= संशिप्त नार् र प्रारम्भ:- (१) यस र्ापदण्डको नार् "केराबारी 
गाउाँपालिकाको स्वास््य कर्मचारीहरुका िागी प्रोत्साहन रकर् 
सम्बन्धी र्ापदण्ड, २०७९" रहनेछ । 

(२) यो र्ापदण्ड स्थानीय राजपत्रर्ा प्रकाशित भए पश्चात 
प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा :- ववषय र पररभाषािे अको अथम निागे यस र्ापदण्डर्ा, 
(क) “अस्पताि" भन्नािे यस केराबारी गाउाँपालिकाबाट 

स्थापना भएर संचािन हनु ेअस्पताििाई सम्झन ु
पदमछ । 

(ख) “स्वास््य संस्था" भन्नािे यस केराबारी 
गाउाँपालिकाबाट स्थापना भएर सचािन हनु े
स्वास््य 
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संस्थाहरुिाई सम्झन ुपदमछ । 

(ग) “स्वास््य िाखा” भन्नािे यस केराबारी गाउाँ 
कायमपालिका अन्तगमतका अस्पताि सवहतका सम्पूणम 
स्वास््य संस्थाहरुिाई संचािन, लनयर्न तथा 
सहजीकरण गनम गाउाँकायमपालिकार्ा अवशस्थत 
स्वास््य िाखा/इकाइिाई सम्झन ुपदमछ । 

(घ) "स्वास््य संयोजक" भन्नािे गाउाँपालिकाको स्वास््य 
िाखाको प्रर्खुिाई सम्झन ुपदमछ । 

(ङ) "अस्पताि/स्वास््य" संस्था संचािन तथा 
व्यवस्थापन सलर्लत भन्नािे केराबारी गाउाँपालिकािे 
स्थापना गरी सन्चािन भएका अस्पताि/स्वास््य 
संस्था संचािन तथा व्यवस्थापन सलर्लतिाई 
बशुझनेछ । 

(च) "अस्पताि प्रर्खु" भन्नािे अस्पताि संचािन तथा 
व्यबस्थापन सलर्लतको सदस्य सशचविाई सम्झन ्
पदमछ । 

(छ) "स्थायी कर्मचारी" भन्नािे अस्पतािको दरबन्दी 
अनसुार सर्ायोजन/सरुवा वा लनयकु्ती पदस्थापन 
भई आउने कर्मचारीिाई सम्झन ुपदमछ । 

(ज) “करार सेवा कर्मचारी" भन्नािे स्थानीय 
सरकार/प्रदेि वा अन्य लनकायबाट स्थानीय 
आवश्यकता अनसुार सेवा प्रवाहिाई सहज बनाउने 
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उदे्दश्यका साथ लनशश्चत सर्य (वढीर्ा १ वषम) का 
िालग सेवा सम्झौता गरी कार्काजर्ा खवटई 
आएको कर्मचारीिाई सम्झनपुदमछ । 

(झ) “आधारभतू स्वास््य सेवा" भन्नािे आर् नागररकको 
स्वास््य सेवाको आवश्यकता पूलतमका िागी 
राज्यबाट ििुभ रुपर्ा लनिःिलु्क उपिब्ध हनु े

प्रवधमनात्र्क, प्रलतकारात्र्क, उपचारात्र्क तथा 
पनुस्थामपनात्र्क स्वास््य सेवािाई सम्झन ुपदमछ । 

(ञ) "लसफ्ट" भन्नािे दैलनक 8 घण्टा ड्यूटी सर्यिाई 
एक लसफ्ट हो भलन सम्झनपुछम । 

(ट) "अलतररक्त सर्य" भन्नािे कायामिय सर्य वाहेक वा 
दैलनक 8 घण्टाभन्दा वढी गरेको कार्िाई 
सम्झनपुछम । 

(ठ) "प्रोत्साहन सवुवधा" भन्नािे कायामिय सर्य वाहेक 
वा दैलनक लसफ्ट साथै एक लसफ्ट भन्दा घटी वा 
वढी कार् गरेको अवस्थार्ा प्रलत घण्टा र्ालसक 
सम्वशन्धत तहको कर्मचारीको सूरु तिव स्केििाई 
आधार र्ानी ददइने प्रोत्साहन सवुवधािाई 
सम्झनपुछम । 

(ढ) "लसफाररसकताम अलधकारी" भन्नािे केराबारी 
गााँउपालिकाको स्वास््य िाखा प्रर्खु सम्झन ुपदमछ 
। 



खण्ड 6, सङख्या 15, असोज 3१, २०७९    

5 
 

(ण) “अशख्तयारप्राप्त अलधकारी” भन्नािे प्रर्खु प्रिासकीय 
अलधकृतिाई सम्झनपुछम । 

(त) “प्रिासन िाखा प्रर्खु” भन्नािे पालिका अस्पतािको 
हकर्ा प्रिासन िाखा प्रर्खु तथा अन्य स्वास््य 
संस्थाको हकर्ा सम्बशन्धत संस्था प्रर्खुिाई 
सम्झनपुछम । 

#. कर्मचारीिाई प्रोत्साहन तथा खाजा खचमको रकर् उपिब्ध गराईन े
:- -!_ पालिका अस्पतािर्ा पालिकाको आन्तररक स्रोतबाट खचम 
बेहोने गने गरर गााँउपालिकािे खटाएका रे्लडकि अलधकृत स्तरको 
कर्मचारीिाई र्ालसक आवास खचम वापत रु पन्र हजार, सञ्चार खचम 
वापत रु पााँच हजार र अनसुशुच 2 बर्ोशजर्को अलतररक्त सर्य 
खवटएको वववरण तथा अनसुशुच 3 बर्ोशजर्को लसफाररसकतामको 
लसफाररसको आधारर्ा कशम्तर्ा १२० घण्टा अलतररक्त सर्य कार् 
गरे प्रोत्साहन स्वरुप र्ालसक एकर्षु्ट वाइस हजार उपिब्ध गराइनेछ 
। 

-@_ उपदफा -!_ बर्ोशजर् बाहेक पालिका अस्पतािर्ा 
खवटएका ववषय लबिेषज्ञ वा शचवकत्सकहरुिाई र्ालसक आवास खचम 
वापत रु पन्र हजार र अनसुशुच 2 बर्ोशजर्को अलतररक्त सर्य 
खवटएको वववरण तथा अनसुशुच 3 बर्ोशजर्को लसफाररसकतामको 
लसफाररसको आधारर्ा अलतररक्त सर्य कार् गरे बापत उपदफा -#_ 
बर्ोशजर्को प्रोत्साहन रकर् उपिब्ध गराइनेछ । 
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-#_ उपदफा -!_ / -@_ बर्ोशजर् बाहेक पालिका अस्पतािर्ा 
कायमरत अन्य कर्मचारीहरुिाई अनसुशुच 2 बर्ोशजर्को अलतररक्त 
सर्य खवटएको वववरण तथा अनसुशुच 3 बर्ोशजर्को 
लसफाररसकतामको लसफाररसको आधारर्ा तपलसि अनसुार प्रोत्साहन 
रकर् भकु्तानी गरीनेछ । 

प्रती लसफ्ट अलतररक्त सर्य कार् गरे वापत = िरुु तिब स्केि/र्ालसक 
कायम ददन 

वा 
एक लसफ्ट भन्दा घटी वा वढी कार् गरेको अवस्थार्ा = िरुु तिब 

स्केि/र्ालसक कायम ददन/8 घण्टा 
 

-$_ पालिका अस्पतािर्ा बाहेका अन्य स्वास््य संस्थार्ा 
कायमरत कर्मचारीहरुिाई अनसुशुच 1 बर्ोशजर्को अशख्तयार प्राप्त 
अलधकारीको अनरु्लतको आधारर्ा अनसुशुच 2 बर्ोशजर्को अलतररक्त 
सर्य खवटएको वववरण तथा अनसुशुच 3 बर्ोशजर्को 
लसफाररसकतामको लसफाररसको आधारर्ा साबमजनीक लबदाको ददन 

स्वास््य संस्थार्ा वा कायामियको कार्र्ा खटाईएका 
कर्मचारीहरुिाई खाजा खचम वापत प्रलत ददन रु ६००।– रकर् तथा 
कायामिय ददनर्ा अलतररक्त सर्य खवटएको भएर्ा प्रलत ददन रु 
3००।- भकु्तानी गरीनेछ । 

 

-%_ चौलबस घण्टे बलथमङ सेन्टरर्ा कार् गने कर्मचारीहरुिाई 
अनसुशुच 2 बर्ोशजर्को अलतररक्त सर्य खवटएको वववरण तथा 
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अनसुशुच 3 बर्ोशजर्को लसफाररसकतामको लसफाररसको आधारर्ा 
बलथमङ सेवा उपिब्ध गराएको ददनको िालग रात्रीकालिन खाजा खचम 
वापत प्रती रात रु ३००।- उपिब्ध गराउने । 

-६_ गााँउपालिकाका ववलभन्न वडा कायमियहरुर्ा रहेका 
स्वास््य संस्थाहरुर्ा खोप तथा अन्य स्वास््य सार्ाग्रीको लनयलर्त 
ढुवानी कायमर्ा खवटने कायमिय सहयोगीिाई खोप तथा अन्य स्वास््य 
सार्ाग्री गाउाँपालिकाबाट ढुवानी गराउदा प्रोत्साहन स्वरुप एक 
पटकको वडा नं १ र २ का दईु ददनको दैलनक भ्रर्ण भत्ता खचम 
बापत हनु आउने रकर् रु २०००।– वडा न ४ एक ददनको 
दैलनक भ्रर्ण भत्ता खचम बापत हनु आउने रकर् रु १०००।– वडा 
नं ५, ३ र ९ का िागी रु ५००।– वडा नं ६, ७ र ८ का िागी 
रु २००।– उपिब्ध गराइनेछ । 

-७_ प्रयोगिािार्ा/रेडीयोिोजी सेवार्ा कायमरत 
स्वास््यकर्ीहरुिाई स्वास््य संस्थार्ा भईरहेको कार्को प्रकृती तथा 
प्रयोगिािा/रेडीयोिोजी सेवाको आम्दानीको अबस्था हेरी स्वास््य 
ब्यबस्थापन सलर्तीको लनणमय अनसुार स्वास््य ववर्ा सेवा बाहेकको 
प्रयोगिािा/रेडीयोिोजी सेवाको आम्दानीबाट खचम हनुे गरी 10 
प्रलतित सम्र् प्रोत्साहन रकर् उपिब्ध गरीनेछ । 

-८_ पालिका अस्पतािर्ा खवटएका कर्मचाररहरुिाई स्वास््य 
ववर्ा कायमक्रर् सञ्चािन गरे बापत स्वास््य ववर्ा वोडमबाट प्राप्त हनु े
अनदुान र्ध्ये स्थानीय तह स्वास््य ववर्ा संयोजन सलर्लतको लनणमय 
बर्ोशजर् अलधकतर् पशचचस प्रलतित सम्र् ब्यबस्थापन सलर्तीको 
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लनणमय अनसुार स्वास््य ववर्ासाँग सम्बशन्धत कर्मचारीहरुिाई 
प्रोत्साहनको रकर् उपिब्ध गरीनेछ । 

-९_ पालिका अस्पतािर्ा खवटएका कर्मचाररहरुिाई 
अस्पताििे नै आवास सवुवधा उपिब्ध गराएको हकर्ा उपदफा -
@_ बर्ोशजर्को र्ालसक आवास खचम उपिब्ध गराइनेछैन । 

4. खाईपाई आइको तिब रकर् भन्दा बढी हनु ेगरी प्रोत्साहन रकर् 
उपिब्ध नगराईन े:- यस र्ापदण्डर्ा अन्यन्त्र जनुसकैु कुरा िेखीएको 
भएता पनी कर्मचारीको खाईपाई आएको र्ालसक तिब रकर् भन्दा 
बढी हनु ेगरी प्रोत्साहन रकर् उपिब्ध गराईने छैन । 

5. स्वीकृत बजेटको पररधी लभत्र रहेर र्ात्र प्रोत्साहन रकर् उपिब्ध 
गराईन े :- यस र्ापदण्डको अन्यन्त्र लनयार्हरुर्ा जनुसकैु कुरा 
िेखीएको भएता पनी स्वीकृत बजेटको परीधी लभत्र रहेर र्ात्र 
प्रोत्साहन तथा अन्य थप खचमको रकर् उपिब्ध गराईनेछ । 

6. अन्य रकर् उपिब्ध नगराइन े :- यस र्ापदण्ड भन्दा बाहेक 
व्यवस्थापनको सलर्लतको लनणमय गराएर गाउाँपालिकाको पूवमस्वीकृलत 
ववना कर्मचारीहरुिाई अन्य कुनै सवुवधा प्रदान गनम पाइनेछैन । 

7. संसोधन :- यस र्ापदण्डको ब्यबस्थीत र प्रभाबकारी रुपर्ा 
कायामन्वयन गनम गाउाँ कायमपालिकािे आवश्यक संसोधन गनम सक्नेछ 
। 

8. प्रचलित कानून िाग ुहनु े :- यस र्ापदण्ड भएका ब्याबस्थाहरु 
संघीय तथा प्रादेशिक कानूनसाँग बाशझएर्ा बाशझएको हदसम्र् स्वत 
अर्ान्य हनुेछन ।  
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अनसूुची १ 

(र्ापदण्डको दफा 3 साँग सम्बशन्धत) 

श्री अशख्तयार प्राप्त अलधकारी ज्यू,                  लर्लतिः २०   ।  ।                                  

केराबारी गाउाँ कायमपालिकाको कायामिय, केराबारी, र्ोरङ । 
ववषयिः अलतररक्त सर्यर्ा कायामियको कार्र्ा खटाउनपुने कर्मचारीिाई अनरु्ती 

ददन।े 

प्रस्ततु ववषयर्ा यस कायामियको देहायर्ा उशल्िशखत कार् कायामिय सर्यर्ा र्ात्र 
खवटएर सम्पादन हनु सक्ने नदेशखएकािे उक्त कार् सम्पादन गनम तपलसिर्ा 
उशल्िशखत कर्मचारीिाई कायामिय सर्य बाहेकको अलतररक्त सर्यर्ा खटाउन 
लसफाररससाथ अनरुोध गदमछु/गदमछौं। 

कायामिय सर्यर्ा सम्पादन हनु नसक्न े
कार्को संशिप्त वववरण 

अलतररक्त सर्यर्ा कर्मचारीिाई 
खटाउनपुने 

लर्लत (देशख-

सम्र्) 
दैलनक अलतररक्त सर्य 

घण्टा  
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अलतररक्त सर्यर्ा कार्र्ा खवटन-े 

कर्मचारीको नार्, थरिः 

दजाम र तहिः 

हस्तािरिः  

कायामियको नार्िः 

अलतररक्त सर्यर्ा कर्मचारीिाई कार्र्ा खटाउन 
लसफाररस गने लसफाररसकतामको- 

नार्, थरिः                      हस्तािरिः             

दजामिः 

नार्, थरिः                              हस्तािरिः 

दजामिः 

लर्लतिः  

कायामियको नार्िः 

पेि भए बर्ोशजर्को अलतररक्त सर्यर्ा उशल्िशखत कर्मचारीिाई दैलनक ……… घण्टाका 
दरिे बढीर्ा र्ालसक …………… घण्टा बराबरको प्रोत्साहन सवुवधा पाउने गरी कायामियको 
कार् सम्पादन गनम अनरु्ती प्रदान गररएको छ। 

अनरु्ती प्रदान गने अशख्तयार प्राप्त 
अलधकारीको- 
हस्तािरिः 
नार्, थरिः 
दजामिः 
लर्लतिः  

ना
र्
, 
थ
रिः       

   

सम्बशन्धत िाखािे र्ात्र भनेिः 
अलतररक्त सर्यर्ा कार् गनम खटाइएको 
आदेिको- 
चिानी नम्बरिः 
लर्लतिः 
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अनसूुची 2 

(र्ापदण्डको दफा 3 साँग सम्बशन्धत) 

अलतररक्त सर्य खवटएको वववरण 

श्री लसफाररसकताम अलधकारीज्यू,  लर्लतिः २० ।   । 

……….. कायामिय, केराबारी गाउाँपालिका, र्ोरङ। 
ववषयिः अलतररक्त सर्य प्रर्ाशणत गरी पाउाँ। 

प्रस्ततु ववषयर्ा देहायर्ा उशल्िशखत लर्लतर्ा कायामियको कार्को लसिलसिार्ा 
र्िाई कायामियको सर्य भन्दा बाहेक थप सर्यर्ा लसफाररसकताम अलधकारीज्यूको 
आदेिर्ा खटाइएकोिे उक्त अलतररक्त सर्यको हाशजरी सर्य प्रर्ाशणत गरी ददन ु
हनु अनरुोध गदमछु । 

क्र.सं. अलतररक्त सर्यर्ा 
खवटएको लर्लत 

सर्य 

(देशख-

सम्र्) 

खटाइएको कार् कैवफयत 

     
     
     

 

लनवेदक कर्मचारीको -  

नार्, थरिः  दजामिः    हस्तािरिः 
 

हाशजरी सर्य लसफाररस गरी ददन ेसम्बशन्धत स्वास््य संस्थाको प्रिासन िाखा - 

नार्, थरिः  दजामिः    हस्तािरिः 
 

हाशजरी सर्य प्रर्ाशणत गरी ददन ेलसफाररसकतामको - 

नार्, थरिः  दजामिः    हस्तािरिः 
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अनसूुची 3 

(र्ापदण्डको दफा 3 साँग सम्बशन्धत) 

लसफाररसकतामको लसफाररसको ढााँचा 
 

श्री प्रर्खु प्रिासकीय अलधकृतज्यू,      लर्लतिः २०   ।   । 

केराबारी गाउाँ कायमपालिकाको कायामिय, केराबारी, र्ोरङ। 

 

ववषयिः अलतररक्त सर्यर्ा कार् गने कर्मचारीिाई प्रोत्साहन उपिब्ध गराई 
ददनहुनु। 

 

पेि भए बर्ोशजर्को कर्मचारीिाई अलतररक्त सर्यर्ा उशल्िशखत कायम गनम 
खटाइएकोर्ा लनजिे खटाए बर्ोशजर्को कायम ………. घण्टा अलतररक्त सर्यर्ा 
खवटएर इर्ानदारीताका साथ सम्पादन गरेको पाइएको हुाँदा र्ापदण्ड बर्ोशजर् 
प्रोत्साहन सवुवधा उपिब्ध गराई ददनहुनु लसफाररससाथ अनरुोध गदमछु/गदमछौं। 

 

 

लसफाररसकतामको- 
नार्, थरिः  दजामिः    हस्तािरिः 


