
  

 

कमलामाई नगरपाललकाको कममचारीलाई  

स्थानीय प्रोत्साहन सवुिधा प्रदान गने सम्बन्धी कायमविधध,२०७६ 
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नेपाल संघियता कायामन्ियनको चरणमा अगाढी बढेको विद्यमान पररस्स्थतीमा स्थाघनय तहमा 
कममचारीको अभािले दैघनक प्रशासघनक सेिा तथा विकास घनमामणका कायमहरु प्रभावित हुन पुगेको 
तथा उपलब्ध कममचारीहरुमा अत्याधधक कायमबोझ बहन भइरेहको र साविकको भौगोललक क्षेत्रमा 
ठुलो मात्रामा क्षेत्र बढ्न जानुका साथ ैकायमक्षेत्र पघन विगत भन्दा व्यापक रुपमा विस्तार भएको 
तर सो अनुरुप O&M  गरी जनशक्ती थप हुन नसकेको कारण कायामलय समय लभत्र मात्र 
कायमसम्पादन गरी अपेक्षक्षत उपलब्धी हालसल गनम कठठनाई भइरहेको सन्दभममा यस नगरपाललकाको 
दैघनक प्रशासघनक कामका अलािा सेिा प्रिाहलाई अझ चसु्त दरुुस्त तथा प्रभािकारी बनाई 
विकास घनमामणको कायमलाई समेत घतव्रता ठदन अघतररक्त समय काम गरे िापत थप सेिा सुविधा 
उपलब्ध गराई सेिा प्रिाहमा थप प्रभािकारीता तथा सुशासन प्रिमद्धन गनम िान्छाघनय भएकोले 
नगरपाललकामा कायमरत स्थायी कममचारी एिं विगत १ िर्म भन्दा बढी समय अविघछन्न अस्थायी 
करारमा कायमरत कममचारीको हकमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन 2074 को दफा ८६ -२_ अनुसार 
स्थानीय प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गनम ऐ. ऐनको दफा १०२ को उपदफा -१_ अनुसार कमलामाई 
नगरपाललकाले नगरकायमपाललकाको लमघत.@)&^.%.! को बैठकबाट यो कायमविधध बनाएको छ । 
१.संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भः- 
१_ यस कायमविधधको नाम कमलामाई नगरपाललकाको कममचारीलाई स्थानीय प्रोत्साहन सुविधा प्रदान 

गने सम्बन्धी कायमविधध, २०७६ Æ रहेको छ । 
२_ यो कायमविधध आ.ि. २०७६ श्रािण १ गते देखि नै लागु हुनेछ । 
२.पररभार्ाः-  

विर्य िा प्रसङ्गले अको अथम नलागेमा यस कायमविधधमा 
-क_  कायामलय भन्नाले कमलामाई नगरपाललका नगरकायमपाललकाको कायामलय सम्झनु पछम । 
-ि_ मातहतका कायामलय भन्नाले कमलामाई नगरपाललका मातहतका िडा कायामलय तथा विर्यगत 

शािालाई सम्झनुपछम । 
-ग_ प्रमुि भन्नाले कमलामाई नगरपाललकाको नगर प्रमुि सम्झन ुपछम । 
-ि_ उप प्रमुि भन्नाले कमलामाई नगरपाललकाको नगर उपप्रमुि सम्झनु पछम । 
-ङ_ प्रमुि प्रशासककय अधधकृत भन्नाले कमलामाई नगरपाललकाको प्रमुि प्रशासककय अधधकृत 

सम्झन ुपछम । 
-च_ स्थायी कममचारी भन्नाले स्िीकृत दरबन्दी लभत्र नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहमा काजमा 

िठटई/ समायोजन भई आएका घनजामती सेिा तफम का कममचारी र स्थानीय घनकायका 



कममचारीलाई सम्झनुपछम ।यस शब्दले कमलामाइ नगर कायमपालीका कायामलय र िडा 
कायामलयमा कायमरत कममचारीलाई सम्झनुपछम। । 

-छ_ अघतररक्त समय भन्नाले घनयलमत कायमलय समय १०.०० बज ेदेखि  ४.०० बज/े ५.०० बज े
भन्दा अघिपघछ सााँझ विहानको तथा सािमजघनक विदामा काम गरेको समयलाई सम्झनु पछम । 

-ज_ स्थानीय प्रोत्साहन सुविधा भन्नाले अघतररक्त समय तथा सािमजघनक विदामा समेत काम गरे 
िापत कायम सम्पादनको आधारमा ठदइने सुविधालाई सम्झनु पछम ।  

 

३. स्थानीय प्रोत्साहन सुविधाको व्यिस्थाः- 

 

-१_ नगर सभाबाट स्िीकृत पद, सखं्यामा कायमरत स्थायी कमचामरी र नगर कायपालीकामा र िडा 
कायालयमा कायमरत एक िर्म भन्दा िढी अिीघछन्न रूपमा म्याद थप भइ अस्थायी िा करारमा कायमरत 
कमचामरी हरू समेत लाइ सवुिधा उपलब्ध गराउन सककने छ । 

-२_ उपदफा -१_ बमोस्जमको स्थानीय प्रोत्साहन सवुिधा नगरपाललकाको आन्तररक स्रोतबाट मात्र व्यहोररने 
छ । 

-३_ स्थाघनय प्रोत्साहन सवुिधा मालसक, चौमालसक अधमिावर्मक िा िावर्मक रुपमा भकु्तानी हुनेछ ।  
-४_ नगरपाललकाको कायमक्षते्रलभत्र कफल्ड जनाई कफल्ड/काज जाने/िठटन ेकममचारीको हकमा कफल्ड अिधध 

भररको ठदन गन्तीको ठहसाबले स्थाघनय प्रोत्साहन सवुिधा कट्टा गररने छ तर आधथमक भार नपने गरर 
कफल्ड  िठटएको हकमा स्थाघनय प्रोत्साहन सवुिधा काठटने छैन । साथै नगरपाललका बाठहर ५ ठदन िा 
सो भन्दा बढी अिधधको लाधग काजमा िा ताललम/सेलमनार/गोष्ठीमा िठटने कममचारीको हकमा 
कायामलयमा हास्जर भएको अिधधको दामासाहीका दरले मात्र स्थाघनय प्रोत्साहन सवुिधा उपलब्ध 
गराइनेछ, तर नगरपाललकाबाट िाजा भत्ता िा िाजा िचम उपलब्ध भएका कममचाररको हकमा यो 
प्रोत्साहन सवुिधा िा िाजा िचम दईु मध्य एक मात्र उपलब्ध गराइने छ । 

 

४. स्थानीय प्रोत्साहन सुविधाको रकमः- 

    

  स्थानीय प्रोत्साहन सवुिधाको रकमको  कमलामाइ नगरपाललकामा कायमरत कममचारी हरुलाइ िाइपाइ 
आएको तलबको २३ % उपलब्ध गराइने छ । 

 

५ प्रोत्साहन सवुिधा को  रकम वितरण सम्बस्न्ध व्यिस्थाः  

दफा (४)  मा उल्लखेित प्रतोसाहन सवुिधा रकम चाल ुआधथमक बर्मको श्रािणा देिी उपलब्ध गराइने र 
आधथमक बर्म ०७६।०७७ को श्रािण देिी उल्लखेित आधार हरु प्राप्त गरेको आधारमा उपलब्ध गराइने छ 
। 

क)  अघनिायमरुमा इलके्टोघनक हास्जर गरेको हुन ुपने । 
ि) कायामलय समय िाहेक अघतरत्त समय विहान िा िेलकुा कायम गरेको हुन ुपने । 
ग) मासीक रुपमा अघतररत्त समयको हास्जर को जम्मा ७० प्रघतशत प्राप्त हुने । 
ि) सपुरीिेक्षको (शािा प्रमिु) मलं्याकन  २० प्रघतशत 

ङ) पोशाक १० प्रघतशत  

च) कायामलय समय िाहेक अघतररक्त कायम गरे िापत प्रघतिण्टा २ प्रघतशत का दरल ेअक प्राप्त गने । 



छ) यसरी मलू्याकन गदाम १०० प्रघतशत अक प्राप्त भएमा दफा दफा (४) िमोस्जमको प्रोत्साहन सवुिधा 
प्रदान गरीने छ । सो भन्दा कम अक प्राप्त भएमा सोही अनसुार दामाशाहील ेरकम प्रदान गररने छ 
। 

ज) उक्त व्यािस्था इ हास्जरी लाग ुभएका िडा कायामलयमा समेत लाग ुहुने छ । 
झ) कायामलयको कामको लसललसलमा कायामलयमा भन्दा बाठहर भइ िा कफल्डमा जादाको अिस्थामा 

बबहानको समय िा फकेर आइ हास्जरी गनम नसक्ने अिस्था रहेमा प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत िा 
घनजले तोकेको अधधकृत िाट लगिकु प्रमाखणत गराइ रािन ुपने छ । प्रमुि प्रशासकीय अधधकृतको 
हकमा नगरप्रमिुबाट मलु्याङ्कन गररनेछ । 

 

५ स्थानीय प्रोत्साहन सवुिधा दाबी गनम नपाइनेः- 
 

देहायको अिस्थामा स्थाघनय प्रोत्साहन सवुिधा दािी गनम पाईने छैनः- 
-१_ एक मठहनामा १५ ठदन भन्दा बढी विदा ललएमा।तर ५ ठदन भन्दा बढी १५ ठदनसम्म बबदा ललएमा 

हास्जर भएको अिधधको दामासाहीले प्रदान गररनेछ । 
-२_ कायमसम्पादन सन्तोर्जनक नदेखिएमा/सेिाग्राहीबाट पटक पटक गनुासो आएमा  

-३_ बबना जानकारी कायमलयमा ३ ठदन भन्दा बढी गयल भएमा 
-४_ यस नगरपाललकाबाट अन्यत्र काज िठटइ गएको अिस्थामा  
-५_ नगरपाललकाको स्िीकृत दरबस्न्द भन्दा बाठहर अन्यत्र घनकाय/कायामलयबाट काज िठटई आएको 

कममचारीलाई प्रोत्साहन सवुिधा उपलब्ध गराइने छैन तर कुन ैकारणिस स्िीकृत दरबन्दी ररक्त भई 
घनजलाई उक्त दरबन्दीमा रही कामकाज गनम तोककएकोमा त्यसरी कामकाज गनम तोककएको लमघतबाट 
प्रोत्साहन सवुिधा उपलब्ध गराउन बाधा पने छैन । 

 

६ अघतररक्त भत्ता िा दोहोरो सुविधाः- 

यस कायमविधध बमोस्जम स्थाघनय प्रोत्साहन सवुिधा प्राप्त गरेका कममचारील े कायामलय समय अघिपघछ 
गरेको कामको यस कायामलयबाट िा अन्यत्रबाट कुन ैभत्ता ललएको रहेछ भने दइु मध्ये एक मात्र 
सवुिधा पाउनेछ । 

७ कर कट्टी सम्बन्धी व्यिस्थाः- 

यस कायमविधध बमोस्जम प्रदान गरीएको स्थानीय प्रोत्साहन सवुिधामा प्रचललन घनयमानसुारको १५ % 

पाररश्रलमक कर कट्टी गरी बााँकी रकम भकु्तानी ठदइनेछ । 
 

८ कायमसम्पादन प्रघतिेदन तयार गनुमपनेः- 

कुन ैकममचारील ेअघतररक्त समयमा गरेको कायमसम्पदान सन्तोर्जनक भए नभएको सन्दभममा सम्बस्न्धत 
अधधकृत स्तरको सपुररिेक्षक (शािा प्रमिु) ले अनसुचुी १ बमोस्जमको मालसक प्रघतिेदन तयार गरी 
राख्नुपनेछ ।कायमसम्पादन सन्तोर्जनक नदेखिएमा तत्काल प्रमिु प्रशासककय अधधकृत समक्ष पशे 
गनमपनेछ । प्रमिु प्रशासककय अधधकृत आाँफै सपुररिेक्षक हुने अधधकृत स्तरका कममचारीको हकमा उक्त 
कायमसम्पादन प्रघतिेदन प्रमिु प्रशालसकय अधधकृत आाँफैले तयार गनुमपनेछ । 

 

 

९ कायमसम्पादन प्रघतिेदन उपर घनिेदन तथा छानविनः- 



१ कुन ै कममचारीको कायमसम्पादन सन्तोर्जनक नभएको भघन प्राप्त भएको प्रघतिेदन उपर सम्बस्न्धत 
कममचारीलाई धचत्त नबझुेमा घनजले नगर प्रमिु समक्ष घनिेदन ठदन सक्नेछ । 

२ उपदफा १ बमोस्जम घनिेदन परेमा छानविन गरी अस्न्तम घनणमय ठदन देहाय बमोस्जमको सलमघत रहनेछ 
। 

  

 नगर प्रमिु             – सयंोजक 

 नगर उपप्रमिु           - सदस्य 

 प्रमिु प्रशासककय अधधकृत  -  सदस्य 

 सम्बस्न्धत सपुररिेक्षक     - सदस्य 

 प्रशासन शािाका प्रमिु    -  सदस्य सधचि 

 

१० अस्न्तम घनणमय गने अधकारः- 

 

यस कायमविधधमा उल्लिे भएका विर्यहरुको सम्बन्धमा कुन ैद्विविधा उत्पन्न भई थप व्याख्या गनुमपरेमा 
िा कुन ैविर्यमा थप घनणमय गनुम परेमा कायमपाललकाको घनणमय अस्न्तम हुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

अनसुचुी १ 
-कायमविधधको दफा ८ संग सम्बस्न्धत _ 

मालसक कायमसम्पादन प्रघतिेदन 

अिधध              मठहना 
        कममचारीको नाम थरः- 

पदः- 
शे्रणी/तहः- 
कायमतम शािाः- 
कायामलय समय अघिपघछ कायम गरेको नगरेकोः- 
 

गरेको ठदनः-    ठदन                   

 

नगरेको ठदनः-    ठदन 

 

अनपुस्स्थत ठदनः-   ठदन ठदन 

 

बबदा ललएकोः-    ठदन 

 

कफल्ड िा काजमा गएको ठदनः-  ठदन 

 

नगरपाललका बाठहर काज/गोस्ष्ठ     

गएको ठदनः-                   ठदन 

 सेिा प्रदान गरेको अिस्थाः-     स्जम्मेिारी पिुमक    

                      

                             लापरिाहीयकु्त  
 

 सेिाग्राहीको गनुासो/उजरुीः- आएको 
                                      नआएको  
 

 गनुासो/उजुरी आएको भए  कघत पटकः       पटक 

 समग्र कायमसम्पादन स्तरः-      सन्तोर् जनक 
 

असन्तोर्जनक 
  

                                सुपररिेक्षक (शािा प्रमुि) को नाम थर 
                                                           पदः  
               शे्रणी/तहः  



                    दस्तितः    
                     लमघतः 
 

   


