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हेटौंडा उपमहानगरपालिका पूर्ााधार वर्कास महाशाखा अन्तरगत कार्ारत 
प्रावर्लधकहरुको विल्ड भत्तासम्बन्धी कार्ावर्लध, २०७८ 

 

प्रस्तार्नााः 
र्स उपमहानगरपालिका पूर्ााधार वर्कास महाशाखा अन्तरगत कार्ारत प्रावर्लधक कमाचारीहरुिाई आफ्नो 
काममा थप हौसिा प्रदान गना प्रावर्लधक कमाचारीहरुको विल्ड भत्ता ददन र्ान्छनीर् भएकोिेस्थानीर् 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा १०२ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरर हेटौंडा 
उपमहानगरपालिका नगरकार्ापालिकािे र्ो कार्ावर्धी बनाई जारी गरेको  छ ।   

 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१)  र्स कार्ावर्लधको नाम “हेटौंडा उपमहानगरपालिका पूर्ााधार वर्कास महाशाखा अन्तरगत 
कार्ारत प्रावर्लधकहरुको विल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्ावर्लध, २०७८” रहेको छ ।  
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(२)  र्ो कार्ावर्लध नगरकार्ापालिकाको बैठकबाट स्र्ीकृत भएको लमलत देक्षख िागू हनुेछ । 

 

२.  पररभाषााः लबषर् र्ा प्रसंगिे अको अथा निागेमा र्स कार्ावर्लधमा, 
(क)  “उपमहानगरपालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकािाई सम्झन ुपदाछ । 

(ख)  “कार्ाािर्” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगरकार्ापालिकाको कार्ाािर् सम्झन ु
पदाछ। 

(ग)  “कार्ापालिका” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका नगर कार्ापालिका सम्झन ुपदाछ। 

(घ)  “कार्ावर्लध” भन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका पूर्ााधार वर्कास महाशाखा अन्तरगत 
कार्ारत प्रावर्लधकहरुको विल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्ावर्लध २०७८सम्झन ुपदाछ । 

(ङ) "प्रावर्लधक कमाचारी" भन्नािे पूर्ााधार वर्कास महाशाखा अन्तरगत कार्ारत स्थार्ी र करार 
सेर्ा अन्तरगत कार्ारत ईञ्जीलनर्र  सर् ईञ्जीलनर्र र अलसषे्टन्ट सर् ईञ्जीलनर्र सम्झन ु
पदाछ। 

 
३. विल्ड भत्ता प्राप्त गने आधाराः- (१) र्स कार्ावर्लध र्मोक्षजमको भत्ता प्राप्त गना सम्बक्षन्धत 

कमाचारीिे मालसक रुपमा कार्ाािर्मा हाक्षजर भई काम गरेको हनुपुनेछ।आर्श्र्क पदाा 
कार्ाािर्िे जनुसकैु बखत िगाएको काम लनजिे गरेको हनुपुनेछ। 

 (२) भत्ता प्रदान गने प्रर्ोजनका िालग प्रावर्लधक कमाचारीहरुिे मालसक रुपमा काम गरेको 
वर्र्रण महाशाखा प्रमखुिे तर्ार गरी प्रशासन मािा त पेश गनुा पदाछ। 

 (३) उपदिा (१) बमोक्षजम काम गरेका कमाचारीहरु र उपदिा (२) बमोक्षजम पेश गरेको 
वर्र्रण स्र्ीकृत भए पश्चात कमाचारीिे आफ्नो पद/तह/स्तर अनसुार देहार् बमोक्षजम एकमषु्ट 
मालसक विल्ड भत्ता प्राप्त गनेछनाः 

 

लस. नं. पद/तह/स्तर प्रfप्त हनु ेविल्ड 

भत्ता (रु.) 
१ ईक्षञ्जलनर्र (अलधकृतस्तर  महाशाखा प्रमखु) ८,०००।- 
२ ईक्षञ्जलनर्र (अलधकृतस्तर) ८,०००।- 
३ सब-ईक्षञ्जलनर्र, सभेर्र (सहार्कस्तर पाचौं) ५,०००।- 
४ अलसषे्टन्ट सब-ईक्षञ्जलनर्र, अलमन (सहार्कस्तर चौंथो) ५,०००।- 
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४. भकु्तानी वर्लधाः २०७७ साि श्रार्ण मवहना देक्षख दिा ३ बमोक्षजमका प्रावर्लधक कमाचारीको 
तिबमा थप प्रावर्लधक विल्ड भत्ता समारे्श गरर मालसक रुपमा कार्ाािर्िे उपिब्ध गराउनछे। 

 

५.  कार्ावर्लधको व्र्ाखर्ााः- र्ो कार्ावर्लधको व्र्ाखर्ा गने अलधकार कार्ापालिकामा लनवहत रहनेछ। 

 

६.  थपघट तथा हेरिेराः आर्श्र्कता, प्राथलमकता एरं् सन्दभािाई समेत मध्र्नजर गरी कार्ापालिकािे 
प्रचलित कानूनसँग नबाक्षझने गरी र्स कार्ावर्लधमा आर्श्र्क थपघट तथा हेरिेर गना सक्नेछ ।  

 
 

          प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

प्रमाणीकरण लमलताः-२०७८/०३/०६     क्षशर्राज चौिागाई 

            हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
 


