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िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 
स्थानीय राजपत्र 

खण्ड: ०६                   संख्या: ०8         मिमि: २०७९।०९।०७ 
 

भाग-२ 
सम्बि ्२०७९ सािको िापदण्ड नं. 1 

मसमभि इन्जजमनयररङ सेवाका प्राववमिक किमचारीहरुिाई कायमसम्पादन सूचकिा 
आिाररि प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ि गराउने िापदण्ड, २०७९ 

प्रस्िावनााः आ.व. २०७९/८० को वावषमक नीमि िथा कायमक्रिको बुदँा नं. १६४ 
बिोन्जि मसमभि इन्जजमनयररङ िर्म का प्राववमिक किमचारीहरुको िनोवि उच्छ्च 
बनाउन नमिजािूिक कायमसम्पादन सूचकको आिारिा प्रोत्साहन भत्ता गाउँपामिका 
क्षेत्रको भ्रिणिा दैमनक भ्रिण भत्ता (TADA) नपाउनेगरी प्रदान गनमको िामग यो 
िापदण्ड िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका, गाउँ कायमपामिकािे जारी गरेको छ । 
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पररच्छ्छेद - १ 

प्रारन्म्भक 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यो िापदण्डको नाि “मसमभि इन्जजमनयररङ सेवाका 
प्राववमिक किमचारीहरुिाई कायमसम्पादन सूचकिा आिाररि प्रोत्साहन भत्ता 
उपिब्ि गराउने िापदण्ड, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो िापदण्ड िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका स्थानीय राजपत्रिा प्रकान्िि 
भएको मिमिदेन्ख प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथम निागेिा यस िापदण्डिा: 

(क) “गाउँपामिका” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका सम्झनपुछम । 

(ख) “गाउँ कायमपामिका” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँ कायमपामिका सम्झनपुछम 
। 

(ग) “किमचारी” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँ कायमपामिकाको कायामिय र 
िािहि कायामियिा कायमरि स्थायी किमचारी र सेवा करारका 
किमचारी सम्झनपुछम । 

(घ) “प्रिखु प्रिासकीय अमिकृि” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकाको प्रिखु 
प्रिासकीय अमिकृि सम्झनपुछम । 

(ङ) “प्रिासन िाखा” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकाको प्रिासन िाखा 
सम्झनपुछम । 

(च) “आमथमक प्रिासन िाखा” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिकाको आमथमक 
प्रिासन िाखा सम्झनपुछम । 

(छ) “वडा सन्चव” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका अजिगमिका वडा 
कायामियिा वडा सन्चवको न्जम्िेवारी प्राप्त किमचारी सम्झनपुछम । 

(ज) “वडा प्राववमिक” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका अजिगमिका वडा 
कायामियिा मसमभि इन्जजमनयर िर्म का सहायक चौंथो र पाँचौ िहका 
किमचारी सम्झनपुछम । 
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(झ) “गाउँपामिकाको प्राववमिक” भन्नािे िाछापचु्छ्रे गाउँ कायमपामिकाको 
कायामियिा कायमरि प्राववमिक िाखा प्रिखु, मसमभि इन्जजमनयररङ 
िर्म का अमिकृि छैठौं, सहायक पाँचौं र सहायक चौंथो िहका 
किमचारी सम्झनपुछम । 

(ञ) “सपुररवेक्षक” भन्नािे वडा प्राववमिकको हकिा वडा सन्चव, प्राववमिक 
िाखा प्रिखु िथा प्रिासन िाखा प्रिखु र गाउँपामिकाको 
प्राववमिकहरुको हकिा गाउँपामिकाको प्रिखु प्रिासकीय अमिकृििाई 
सम्झनपुछम । 

 

पररच्छ्छेद - २ 

प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ि गराउने प्रवक्रया 

३. किमचारीहरुिाई प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ि गराउने प्रवक्रयााः (१) यस िापदण्ड 
बिोन्जि मसमभि इन्जजमनयर छैठौं/सािौं िहको प्राववमिक किमचारीिाई बढीिा 
११,०००।-, सब-इन्जजमनयर, पाँचौं िहको प्राववमिक किमचारीिाई बढीिा 
८,०००।- र अमसषे्टजट सब-इन्जजमनयर, चौंथो िहको प्राववमिक किमचारीिाई 
बढीिा ७,०००।- िामसक रुपिा कायमसम्पादनका आिारिा प्रोत्साहन भत्ता 
उपिब्ि गराइनेछ । 

(२) यस िापदण्ड अनसुार प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गने किमचारीहरुिे आरू्िे 
गरेको कािको िामसक प्रगमि वववरण प्रिासन िाखािा बझुाउन ुपनेछ । 

(३) सपुररवेक्षकिे अनसूुची-१ बिोन्जि नमिजािूिक कायमसम्पादनिा 
आिाररि अङ्क प्रदान गनेछ। अंक प्रदान गदाम वडा सन्चविे सम्बन्जिि वडा 
अध्यक्ष िथा गाउँपामिकाका सपुररवेक्षकहरुिे अध्यक्ष िथा उपाध्यक्षसँग राय 
पराििम गरी सिजवयिा अंक प्रदान गनुमपनेछ । 
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(४) प्राप्त अङ्कका आिारिा यस िापदण्ड बिोन्जि आमथमक प्रिासन िाखािे 
सम्बन्जिि किमचारीहरुिाई प्रोत्साहन भत्ता बैंक खािािा जम्िा गराउनेछ । 

(५) यस िापदण्ड बिोन्जि किमचारीहरुिाई दोहोरो आमथमक सवुविा 
नहनुेगरी प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ि गराइनेछ । 

पररच्छ्छेद - ३ 

ववववि 

४. यस िापदण्ड बिोन्जि प्रोत्साहन भत्ता गाउँपामिकाको आजिररक श्रोि (संघ र 
प्रदेिबाट प्राप्त ववत्तीय सििम अनदुान बाहेक) बाट प्रदान गररनेछ । 

५. यो िापदण्ड िाग ुहनु ुअन्घको अवमि (आमथमक वषम २०७९/८० को िरुुवाि 
देन्ख) िा सिेि यस िापदण्डको प्राविानिाई आिार िानी प्रोत्साहन भत्ता 
उपिब्ि गराउन वािा हनु ेछैन । 

६. कायमपामिकािे किमचारीहरुिाई कायमसम्पादनको मसिमसिािा ददएको िागममनदेिन 
र सझुावको पािना गनुम सम्बन्जिि किमचारीको किमव्य हनुेछ । 

७. कायमपामिकािे यस िापदण्डिा आवश्यक संिोिन गनम सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

मसमभि इन्जजमनयर िर्म का प्राववमिक किमचारीहरुको कायमसम्पादनिा आिाररि प्रोत्साहन सूचक 

किमचारीको नािथर: 
पद/िह:                                   कायमरि कायामियाः 
िलु्याङ्कन अवमिाः 

मस.
नं 

सूचकका वक्रयाकिाप 

नमिजा 

प्रिान्णकरणका 
अिार 

कू
ि 
अङ्क 

प्राप्त अङ्क      
(नमिजा×कू
ि अङ्क) 

अङ्क 
प्रदान 
गनेको 
हस्िाक्ष

र 

िट
स्थ     

(०.५
) 

उत्ति     
(०.७५

) 

अमि 
उत्त
ि     
(१) 

१. 

आयोजनाको 
स्थिगि 
मनरीक्षण/सभे/अनगु
िन िथा सपुररवेक्षण 

      

१. वडाका 
प्राववमिकको 
हकिा वडा 
सन्चव र 
कायामियको 
प्राववमिकको 
हकिा प्रिखु 
प्रिासकीय 
अमिकृि सिक्ष 
पेि गरेको 
िामसक प्रगमि 
प्रमिवेदन 

१
५ 

   

२. 

आयोनाको िागि 
अनिुान, ड्रइङ, 

मडजाइन/आयोजना
को नापी 
वकिाब/कायमसम्पन्न 
प्रमिवेदन 

      

१. वडाका 
प्राववमिकको 
हकिा वडा 
सन्चव र 
कायामियको 
प्राववमिकको 
हकिा प्रिखु 
प्रिासकीय 
अमिकृि सिक्ष 
पेि गरेको 
िामसक प्रगमि 
प्रमिवेदन 

१
५ 
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३. 

िवहनािा ७ ददन 
भजदा कि मबदािा 
बसेको (वकररया 
मबदा, प्रसिुी मबदा, 
प्रसिुी स्याहार मबदा 
र काज बाहेक) 

      

१. सम्बन्जिि 
कायामियको 
हान्जरी र ववदाको 
अमभिेख बिोन्जि 
प्रिासन िाखािे 
अङ्क ददने । 

५    

४. 

िवहनािा कम्िीिा 
२० घण्टा कायामिय 
सिय बाहेक 
अमिररक्त सिय 
कािकाज गरेको 

      

१. वडाका 
प्राववमिकको 
हकिा वडा 
सन्चव िार्म ि 
प्रिासन िाखा र 
कायामियको 
प्राववमिकको 
हकिा प्रिासन 
िाखा िार्म ि 
प्रिखु प्रिासकीय 
अमिकृििे 
प्रिान्णि गरेको 
अमभिेख 

५    

५. 

गाउँपामिका बाहेक 
संघ, प्रदेि र अजय 
मनकाय िथा 
ववषयगि िाखाको 
थप आयोजना 
कायामजवयन गरेको 

      

१. संघ, प्रदेि र 
अजय मनकायबाट 
प्राप्त थप 
अन्ख्ियारीपत्र                  
२. ववषयगि 
िाखाको थप 
कािकाज गरेको 
पत्र 

५    

६ 

सपुररवेक्षकबाट 
गररने िूल्याङ्कन 

      

१. किमव्यमनष्ठ, 

सियपािना, 
आदेिको पािना, 
अनिुासन र 
आचरणिाई 
आिार िानी वडा 
प्राववमिकको 

५    
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हकिा पूवामिार 
िाखा प्रिखु र 
गाउँपामिकाको 
कायामियको 
प्राववमिकको 
हकिा प्रिखु 
प्रिासकीय 
अमिकृििे गरेको 
िूल्याङ्कन 

          जम्िा अङ्क 

५
० 

   

कायमसम्पादनिा प्राप्त प्रमिििाः प्राप्त अङ्क ÷ कूि अङ्क × १०० 

कायमसम्पादनिा आिाररि प्रोत्साहन भत्तााः िोवकएको भत्ता रकि × कायमसम्पादनिा प्राप्त प्रमििि 

 

 

 

 

 

आज्ञािे, 
बेदहरर अमिकारी 

प्रिखु प्रिासकीय अमिकृि



 

 

 

 िूल्याः रु. २०।- 

प्रकािकाः 

िाछापचु्छ्रे गाउँपामिका 

गाउँ कायमपामिकाको कायामिय 

िाहाचोक, कास्की 


