
स्थानीय राजपत्र 
 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 
 

खण्ड ६) भिमाद िाद्र  १५ गते, 207९ साि (संख्या ६ 
 

िाग २ 

भिमाद नगरपाभिका  
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगरपाभिका 
नगर काययपाभिकािे बनाएको ति िेशखए  बमोशजमको काययविभि सियसािारणको जानकारीको िाभग 
प्रकािन गररएको छ। 

सम्बत ्२०७९ सािको मापदण्ड नं. १ 

भिमाद नगरपाभिकाको खचयको मापदण्ड (तेस्रो संिोिन), 207९ 

भिमाद नगरपाभिकाको खचयको मापदण्ड सम्बन्िी मौजदुा व्यिस्थािाई समयानकूुि संिोिन गनय 
िाञ्छनीय िएकोिे,  

नगर काययपाभिकाको भमभत २०७९।०५।०७गतेको बैठकिे भिमाद नगरपाभिकाको खचयको मापदण्ड  
(तेस्रो संिोिन), 207९स्िीकृत गरी िागू गरेको छ ।  

१.संशिप्त नाम प्रारम्ि : (१)यस मापदण्डको नाम " भिमाद नगरपाभिकाको खचयको मापदण्ड  (तेस्रो 
संिोिन), 207९,  " रहनेछ ।  

                (२)यो मापदण्ड  तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ ।  

               (३)यो काययविभि भिमाद नगरपाभिका िर िाग ुहनुेछ ।  

१. भिमाद नगरपाभिकाको खचयको मापदण्ड, 2076 को पररच्छेद 2 को दफा 6 को उपदफा (2) को 
खण्ड (क) र (ख) को ताभिकाको सट्टा देहायको खण्ड (क) र (ख) को ताभिका राशखएको छ । 

(क)  भसभिि तफय ः- 
भस.नं पद शे्रणी माभसक स्केि 

1 सहायकस्तर पााँचौं 32200।- 



2 सहायकस्तर चौंथो 29900।- 
3 हिकुा सिारी चािक शे्रशणविवहन 27600।- 
4 कायायिय सहयोगी शे्रशणविवहन 23000।- 
5 मािी शे्रशणविवहन 23000।- 

(ख) नगर प्रहरी तफय ः- 
भस.न. पद माभसक स्केि रािन ित्ता दैभनक 

1 प्रहरी सहायक भनररिक 29900.00 150 

2 प्रहरी हिल्दार 25300.00 150 

3 जिान 23000.00 150 

२. मिु मापदण्डकोको पररच्छेद 2 को दफा ७ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (1) राशखएको 
छ । 

 (1) अत्यभिक समय वफल्डमा खविई कायय गनुयपने भस.भड.ई (निौ/दिौ), इशन्जभनयर 
(छैठौ/सातौ/आठौ),  अभसषे्टन्ि सि इशन्जभनयर र सि इशन्जभनयर (चौथो/पाचौं) र अभमन (चौथो) पदमा 
नगरपाभिकाको स्िीकृत  दरिन्दीमा काययरत कमयचारीहरु मध्ये इशन्जभनयरको रु. 8000.0, सि इशन्जभनयरको 
रु. 5000.0 र अभसषे्टन्ि सि इशन्जभनयरको रु. 3000.0  रकम वफल्ड ित्ता िापत उपिव्ि हनुछे तर 
मवहनामा ७ ददन िन्दा  िवि विदामा िसेमा उक्त मवहनामा वफल्ड ित्ता उपिव्ि हनुे छैन । 

 

 

आज्ञािे  

िेकनाथ दहाि  

प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत  


