
 

विग ुगाउँपालिकामा रहेर उच्चस्तरको कार्य सम्पादन गरी गाउँपालिकाको समग्र विकासमा विशेष र्ोगदान 
परु् र्ाउने कमयचारीिाई प्रोत्सावहत गरी गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्मा कमयचारीबीच प्रलतस्पर्ायत्मक िातािरण 
सजृना गरी समग्र कार्यिातािरणिाई थप सेिाग्राही मैत्री बनाउने उद्देश्र्िे विग ुगाउँपालिकाको कार्यपालिकािे 
कमयचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कारसम्बन्र्ी मापददण्ड, २०७८ बनाई िाग ुगरेको छ। 

खण्ड १  .क्षिप्त नाम र प्रारम्भस  

१.१ र्ो मापदण्डको नाम “विग ुगाउँपालिकाको कमयचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कारसम्बन्र्ी मापदण्ड, २०७८” 
रहेको छ । 

१.२ र्ो मापदण्ड कार्यपालिकाबाट पाररत भएको लमलतदेक्षख िाग ुहनुेछ। 
१.३ विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलर्मा 

क  .“ मापदण्ड” भन्नािे “विग ुगाउँपालिकाको कमयचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कारसम्बन्र्ी मापदण्ड, 
२०७८ ” सम्झन ुपनेछ। 

ख. “परुस्कार” भन्नािे र्स मापदण्ड बमोक्षजम प्रदान गररने नगद िा क्षजन्सी परुस्कारिाई सम्झन ु
पनेछ। 

ग  .“ सम्मान पत्र” भन्नािे र्स मापदण्ड बमोक्षजम कमयचारीिाई प्रदान गररने सम्मान पत्रिाई सम्झन ु
पनेछ। 

घ  .“ सलमलत” भन्नािे र्स मापदण्ड बमोक्षजम प्रोत्साहन तथा परुस्कार लसफाररस गनयका िालग गठन 
गररएको सलमलतिाई सम्झनपुनेछ। 
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भाग-२ 

विग ुगाउँपालिकाको कमयचारी  प्रोत्साहन तथा परुस्कारसम्बन्र्ी मापदण्ड,२०७८ 



 

खण्ड २ .प्रोत्साहन तथा परुस्कार लसफाररस सलमलतको व्र्िस्था 
र्स मापदण्ड बमोक्षजम प्रोत्साहन तथा परुस्कार लसफाररस गनयका िालग देहार्ानसुारको सलमलत गठन हनुेछ। 

क) गाउँपालिका अध्र्ि   – संर्ोजक 

ख) गाउँपालिका उपाध्र्ि   – सदस्र् 

ग) प्रमखु प्रशासवकर् अलर्कृत – सदस्र् 

 

खण्ड ३. प्रोत्साहन तथा परुस्कारको िालग अंक ददन ेआर्ार 

र्स मापदण्ड बमोक्षजम प्रोत्साहन तथा परुस्कार लसफाररस गनयका िालग गदठत सलमतिे देहार्का आर्ारमा 
अंक प्रदान गनुयपनेछ।परुस्कारको िालग लसफाररस सलमलतिे कक्षम्तमा ५ जना कमयचारी आफैं  छनौट गनय 
सक्नेछ। छनौट भएका कमयचारीिे बढीमा ५ अंक स्िमूलर्ांकन बापत आफैं िे थप गनय सक्नेछन।् 

अंक ददने आर्ार अध्र्ििे ददने अंक उपाध्र्ििे ददने अंक प्रमखु प्रशासकीर् 
अलर्कृतिे ददने अंक 

कक्षम्तमा १ िषय सेिा अिलर् पूरा 
भएको 

५ ५ ५ 

आफ्नो शाखाको काम 
सन्तोषजनक ढंगिे गरेको 

५ ५ ५ 

आफ्नो शाखाको काम बाहेक अको 
शाखाको काममा समेत उलिेख्र् 
सहर्ोग गरेको 

५ ५ ५ 

जम्मा अंक (४५) ५ ५ ५ 

 

 

खण्ड ४. परुस्कारको राक्षश र अन्र् व्र्िस्था 
र्स मापदण्ड बमोक्षजम प्रदान गररने परुस्कारको राक्षशसम्बन्र्ी व्र्िस्था देहार् बमोक्षजम हनुेछः- 
क .गाउँपालिका र िडामा कार्यरत सम्पूणय कमयचारीमध्रे् राजपत्रावकंत र राजपत्र अनंवकत बढीमा तीन जना 
कमयचारीिाई प्रशंसापत्रसवहत रु. २५,०००/- (पच्चीस हजार रुपैंर्ा) नगद परुस्कार प्रदान गररनछे। 
ख .गाउँपालिका र िडामा कार्यरत सम्पूणय कमयचारीमध्रे् बढीमा दईु जना शे्रणीविहीन कमयचारीिाई 
प्रशंसापत्रसवहत रु. १०,०००/- (दश हजार रुपैंर्ा) नगद परुस्कार प्रदान गररनछे। 
ग .परुस्कारको िालग लसफाररस भई नगद परुस्कारको िालग छनौट नभएका सबै कमयचारीिाई प्रशंसापत्र 
प्रदान गनय सवकनेछ। 
 

खण्ड ५. विविर् 

क  .र्ो मापदण्डमा व्र्िस्था भएको विषर्मा र्सै बमोक्षजम र र्समा उलिेख नभएको विषर्मा प्रचलित 
कानून बमोक्षजम हनुेछ। 

ख  .र्ो मापदण्ड िाग ुगनयमा कुनै बार्ा िा अड्चन आएमा कार्यपालिकाको लनणयर् बमोक्षजम हनुेछ।  

ख  .र्ो मापदण्डमा संशोर्न गने अलर्कार कार्यपालिकािाई हनुेछ। 



 

प्रमाणीकरण लमलतः २०७८/०१/१२             आज्ञािे, 
        कृष्णहरर पौडेि 

        प्रमखु प्रशासकीर् अलर्कृत 
 


