गुर्भाकोट नगरपभलिकभ कर्ाचभरी प्रोत्सभहन कभर्ाविलि, २०७५
नगर कभर्ापभलिकभबभट स्िीकृत लर्लत: २०७५/८/24

प्रस्तभिनभाः गुर्भाकोट नगरपभलिकभर्भ कभर्ारत विलर्न्न कर्ाचभरीहरुिभई कभर्भािर् सर्र्कभ अलतररक्त
सर्ेत कभर्र्भ िगभई नगरपभलिकभको िक्ष्र् हभलसि गनुप
ा ने र्एकोिे कर्ाचभरीिभई लनर्लर्त
कभर्भािर् सर्र्को अलतररक्त सर्र्र्भ कभर्र्भ िगभउन र त्र्सरी कभर्र्भ िगभएिभपत प्रोत्सभहन
स्िरुप

खभनभ खभजभ खचा उपिब्ि गरभउन बभन्छनीर् र्एकोिे गुर्भाकोट नगरकभर्ापभलिकभको

बैठक सं ख्र्भ 9/०७५-७६ िे र्ो कभर्ाविलि जभरी गरे को छ ।

पररच्छे द – 1
प्रभरम्भर्क
१.

संम्िप्त नभर् र प्रभरभर्ाः (1) र्स कभर्ाविलिको नभर् “गुर्भाकोट नगरपभलिकभ कर्ाचभरी प्रोत्सभहन
कभर्ाविलि, २०७५” रहेको छ।
(2) र्ो कभर्ाविलि तुरुन्त प्रभरभर् हुनेछ ।

२.

पररर्भषभाः विषर् िभ प्रसङ्गिे अको अर्ा निभगेर्भ र्स कभर्ाविलिर्भ:
(क)
(ख)
(ग)

“अलतररक्त सर्र्” र्न्नभिे नेपभि सरकभरिे रभजपत्रर्भ प्रकभम्ित गरी तोवकएको कभर्भािर्
सर्र् िभहे कको सर्र् तर्भ सभिाजलनक विदभको ददन सभझनु पछा ।

“खभजभ खचा” र्न्नभिे दफभ ५ बर्ोम्जर् उपिब्ि गरभईने प्रोत्सभहन रकर् सभझनु पदाछ।
“अलिकभर प्रभप्त अलिकभरी” र्न्नभिे अन्र् कर्ाचभरीको हकर्भ नगरपभलिकभको प्रर्ुख
प्रिभसकीर् अलिकृत र प्रर्ुख प्रिभसकीर् अलिकृत तर्भ जनप्रलतलनलिको हकर्भ प्रर्ुख
सभझनुपदाछ ।

(घ)

“प्रर्ुख” र्न्नभिे नगरपभलिकभको नगर प्रर्ुख सभझनुपछा ।

(ङ)

“नगरपभलिकभ”

र्न्नभिे

गुर्भाकोट

नगरपभलिकभ

तर्भ

नगरपभलिकभ

र्भतहत

विलर्न्न

र्हभिभखभ, िभखभ, उपिभखभ, िडभ कभर्भािर्हरु तर्भ ईकभईहरु सभझनु पदाछ ।
(च)

“कर्ाचभरी” र्न्नभिे गुर्भाकोट नगरपभलिकभर्भ कभर्ारत पूर्क
ा भिीन तििी स्र्भर्ी, अस्र्भर्ी
िभ करभरर्भ कभर्ारत ब्र्म्क्त सभझनुपछा । सो सब्दिे अन्र् लनकभर्बभट नगरपभलिकभर्भ
कभर्कभजर्भ खटभईएकभ कर्ाचभरी सर्ेत जनभउँदछ ।

(छ)

“िग बुक” र्न्नभिे खभजभ खचा उपिब्ि गरभउने प्रर्ोजनभर्ा दफभ ३ बर्ोम्जर् तर्भर
गररएको अलर्िे ख फभरर्िभई सभझनु पछा ।
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(ज)

“विषर्गत िभखभ” र्न्नभिे नगरपभलिकभको कभर्ा विर्भजन लनर्र्भििी बर्ोम्जर्को विषर्गत
िभखभ सभझनु पछा ।

(झ)

“सलर्लत” र्न्नभिे दफभ ७ बर्ोम्जर्को र्भलसक रुपर्भ िग बुक अनुसभर प्रोत्सभहन रकर्
वहसभब गरी लसफभररस गने सलर्लत सभझनु पछा ।

पररच्छे द -२
अलतररक्त सर्र्र्भ कर्ाचभरी खटभउने सभबन्िी व्र्िस्र्भ
३.

कर्ाचभरी खटभउन सक्ने : (१) लनर्लर्त कभर्भािर् सर्र्लर्त्र कभर् गदभा सर्र्र्ै सभपन्न गना
नसवकने कभर्ाको िभलग कभर्भािर् िभ वफल्डर्भ सर्ेत कभर् गने गरी सर्र् तोकी अलिकभर प्रभप्त
अलिकभरीिे कुनै पलन कर्ाचभरीिभई अलतररक्त सर्र्र्भ कभर्र्भ िगभउन सक्नेछ ।

(२) उपदफभ (१) बर्ोम्जर् कर्ाचभरी खटभउँदभ अनुसूम्च १ बर्ोम्जर्को िगबुक अग्रीर्

रुपर्भ र्रभई िभखभ प्रर्ुखको लसफभररसर्भ अलिकभर प्रभप्त अलिकभरीिे प्रर्भम्र्त गरे को हुनपु दाछ ।
४.

खटभईएकभ कर्ाचभरीिे म्जभर्ेिभरी पूरभ गनुा पने

(१) दफभ ३ बर्ोम्जर् अलतररक्त सर्र्र्भ कभर्र्भ

खटभईएकभ कर्ाचभरीिे आफ्नो म्जभर्ेिभरी अनुसभरको कभर् पूरभ गनुप
ा नेछ ।
(२) उपदफभ (१) बर्ोम्जर् म्जभर्ेिभरी पूरभ गरे नगरे को विषर्र्भ नगरप्रर्ुख, नगर उपप्रर्ुख
तर्भ अलिकभर प्रभप्त अलिकभरीिे अनुगर्न गना सक्नेछन् ।
(३) र्स दफभको प्रर्ोजनकभ िभलग खवटएको कर्ाचभरीिे कभर्भािर् खवटएको अिस्र्भर्भ र्ए

अलिकभर प्रभप्त अलिकभरीिभई र वफल्डर्भ र्ए जनप्रलतलनिी िभ अन्र् आलिकभरीक व्र्म्क्तिभई र्ेटी
आफूिे गरे को कभर्को वििरर्को सन्दर्ा िग बुकर्भ सर्भिेि गनुप
ा नेछ ।
पररच्छे द -३
खभजभ खचा उपिब्ि गरभउने सभबन्िी व्र्िस्र्भ
५.

खभजभ खचा उपिब्ि गरभईने : (१) पररच्छे द २ बर्ोम्जर् खवटएकभ कर्ाचभरीिभई सलर्लतको
लसफभररसर्भ र्भलसक रुपर्भ दे हभर् बर्ोम्जर् खभजभ खचा उपिब्ि गरभईनेछाः
(क)

नेपभि सरकभरिे रभजपत्रर्भ प्रकभम्ित गरे को कभर्भािर् सर्र् र्न्दभ अम्घ कभर्भािर्र्भ
उपम्स्र्त र्ई कम्भतर्भ एक घण्टभ कभर् गरे कोर्भ विद्युतीर् हभम्जरीको आिभरर्भ
प्रलतछभक अलिकृत कर्ाचभरीिभई रु.२५०।– र सहभर्क कर्ाचभरीिभई रु. २००।-

(ख)

नेपभि सरकभरिे रभजपत्रर्भ प्रकभम्ित गरे को कभर्भािर् सर्र् र्न्दभ पलछ कभर्भािर्र्भ
रही कभतीर्भ एक घण्टभ कभर् गरे कोर्भ विद्युतीर् हभम्जरीको आिभरर्भ प्रलतछभक
अलिकृत कर्ाचभरीिभई रु.२५०।– र सहभर्क कर्ाचभरीिभई रु. २००।गुर्भाकोट नगरपभलिकभ कर्ाचभरी प्रोत्सभहन कभर्ाविलि, २०७५
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(ग)

सभिाजलनक विदभको ददनर्भ कभर्भािर्र्भ उपम्स्र्त र्ई खवटँदभ ईहभम्जरीको आिभरर्भ

(घ)

सभिाजलनक विदभको ददनर्भ कभर्भािर्र्भ उपम्स्र्त र्ई खवटँदभ ईहभम्जरीको आिभरर्भ

अलिकृत कर्ाचभरीको हकर्भ आिभददनको रु. २५०।– र पूरभ ददनको रु. ५००।–
सहभर्क कर्ाचभरीको हकर्भ आिभददनको रु. २००।– र पूरभ ददनको रु. ४००।–

(ङ)

वफल्डर्भ खवटँदभ दै लनक तर्भ भ्रर्र् खचा र वफल्ड र्त्तभ नलिएको अिस्र्भर्भ कर्ाचभरी
कभर्ारत कभर्भािर्बभट कम्भतर्भ दुई वकिोलर्टर टभढभको दुरीर्भ कभर्भािर् सर्र्
पवहिे र पलछ खवटँदभ खण्ड (क) र (ख) बर्ोम्जर्को खचा उपिब्ि गरभउने।

सभिाजलनक विदभको ददनर्भ खवटँदभ खण्ड (ग) र (घ) बर्ोम्जर्को खचा उपिब्ि
गरभउने। र्स खण्ड बर्ोम्जर् खवटएको कर्ाचभरीको खचा वहसभब गदभा सलर्लतिे दफभ
४ बर्ोम्जर्को म्जभर्ेिभरी पूरभ गरे को एकीन गनुप
ा ने।
(च)

िडभ कभर्भािर्हरुर्भ खवटएकभ कर्ाचभरीको हकर्भ र्स दफभ बर्ोम्जर्को खभजभ खचा
उपिब्ि गरभउनुपदभा अलतररक्त सर्र्र्भ खवटई र्रे को िगबुक िडभ अध्र्िको
लसफभररसर्भ अलिकभर प्रभप्त अलिकभरीिे प्रर्भम्र्त गरे को हुनपु नेछ ।

६. खभजभ खचा उपिब्ि नहुने : (१) र्स पररच्छे दर्भ जुनसुकै कुरभ िे म्खएको र्एतभपलन दे हभर्को
अिस्र्भर्भ कर्ाचभरीिभई कुनै पलन खभजभ खचा उपिब्ि गरभईने छै नाः
क) लनर्लर्त कभर्भािर् सर्र्र्भ खवटएको अिस्र्भर्भ
ख) दै लनक तर्भ भ्रर्र् खचा लिनेगरी कभजर्भ खवटएको अिलिको
ग) एक घण्टभ र्न्दभ कर् अिलि अलतररक्त सर्र् खवटएकोर्भ
घ) बैठक र्त्तभ िगभर्तकभ अन्र् खचा पभउने गरी खवटएको अिस्र्भर्भ
ङ) अलिकभर प्रभप्त अलिकभरीको लिम्खत स्िीकृलतलबनभ कभर्र्भ खवटएको अिस्र्भर्भ
च) प्रचलित कभनुन बर्ोम्जर् तोवकएको विदभ लिएको अिस्र्भर्भ ।

पररच्छे द-४
खवटएको अलर्िेख ब्र्िस्र्भपन सभबम्न्ि व्र्िस्र्भ
७. खभजभ खचा लसफभररस सलर्लतको ब्र्िस्र्भ : (१) प्रत्र्ेक र्वहनभ अलतररक्त सर्र्र्भ खवटएकभ
कर्ाचभरीको खभजभ खचा वहसभब गरी रकर् सवहत लसफभररस गना दे हभर्को सलर्लत रहनेछाः
क) आलर्ाक प्रिभसन िभखभ प्रर्ुख –सं र्ोजक

गुर्भाकोट नगरपभलिकभ कर्ाचभरी प्रोत्सभहन कभर्ाविलि, २०७५

3

ख) प्रभविलिक िभखभ प्रर्ुख – सदस्र्
ग) प्रिभसन िभखभ प्रर्ुख – सदस्र् सम्चि
(२) उपदफभ (१) बर्ोम्जर्को सलर्लतिे अलतररक्त सर्र्र्भ खवटएको प्रर्भर् र सभपन्न गरे को

कभर्को पररर्भर् सर्ेत विश्लेषर् गना सक्नेछ । र्स प्रर्ोजनको िभलग विद्युतीर् हभम्जरी जभँच,
स्र्िगत रुपर्भ गई बुझ्ने, वफल्डर्भ खवटएको जभनकभरी रभख्ने पदभलिकभरीसँग बुझ्ने िगभर्तकभ
कभर्ा गरी प्रलतिेदन ददन सक्नेछ ।
पररच्छे द-५
विविि
८. सहर्ोग गनुप
ा ने: (१) र्स कभर्ाविलि अनुसभर खवटने प्रत्र्ेक कर्ाचभरीिभई प्रत्र्ेक कर्ाचभरी,
जनप्रलतलनिी तर्भ आर् नभगररकिे कभर्र्भ सहर्ोग गनुा पनेछ ।

९. खभरे जी र िचभउाः (१) र्ो कभर्ाविलि िभगु हुनपु ूि ा नगरपभलिकभकभ कुनै कर्ाचभरीिे कुनै पलन
वकलसर्को खभजभ खचा िगभर्तकभ र्त्तभ रकर् लिएकोर्भ र्सै कभर्ाविलि बर्ोम्जर् लिएको
र्भलननेछ ।

ु ूि ा आलिकभरीक
(२) आलर्ाक िषा २०७५/७६ को िभलग र्ो कभर्ाविलि िभगु हुनप

पदभलिकभरीको लिम्खत स्िीकृलत लिई कुनै कर्ाचभरीिे अलतररक्त सर्र् कभर् गरी प्रर्भम्र्त
कभगजभत प्रभप्त र्एको रहे छ र्ने र्सै कभर्ाविलि बर्ोम्जर्को खभजभ खचा उपिब्ि गरभउन
बभिभ परे को र्भलनने छै न ।
(३) उपदफभ (२) बर्ोम्जर्को खचा रकर् र्वहनभर्भ १० ददन र्न्दभ बवढ उपिब्ि गरभईने

छै न।सभर्ै र्स्तो रकर् दभिी गने कर्ाचभरीिे प्रत्र्ेक पटकको िभलग अलतररक्त सर्र्र्भ
खवटँदभ गरे को कभर्को प्रलतिेदन सं िग्न रभख्नुपनेछ ।
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अनुसूची-१
(कभर्ाविलिको दफभ ३ को उपदफभ २ सँग सभबम्न्ित)

अलतररक्त सर्र्र्भ कभर्र्भ खवटने कर्ाचभरीको िगबुकको नर्ूनभ
(प्रत्र्ेक कर्ाचभरीको िभलग र्भलसक रुपर्भ एउटभ पृष्ठर्भ वििरर् प्रविष्ट गरभई प्रर्भम्र्त गरभउनुपने)
कर्मचारीको नार्ः
लस.नं.

लर्लत

पदः

सर्र् दे म्ख

श्रेण ः

शाखाः

सर्र्

जभर्भ

खवटएको

खवटने

लसफभररस

अलिकभर

खवटएको

सभर्

कभर्ा

उद्देश्र्

कर्ाचभरीको

गने

प्रभप्त

जभनकभरी

दस्तखत

कर्ाचभरीको

अलिकभरीको

पदभलिकभरी

दस्तखत

दस्तखत

फोन नभबर

घण्टभ

अलर्िेख तर्भर गनेको

अलर्िेख जभँच/प्रर्भम्र्त गनेको

दस्तखताः

दस्तखताः

नभर्, र्र:

नभर्, र्र:

पद:

पद:

लर्लत:

लर्लत:
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कैवफर्
रभख्ने

त

र
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