
प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने सम्वन्धी मापदण्ड ,२०७७ 

 

प्रमाणिकरि ममत िः २०७७।०५।३० 
 

यस तारकेश्वर नगरपालिकाको समग्र ववकास तथा संवदृ्धिको िाधग यस नगरपालिकाका 
जनप्रतततनधिहरुिे अहम ्भूलमका तनभाइरहनु भएको छ । जनप्रतततनधिहरुिाई कािमा काि 
लमिाई हर प्रकारिे सहयोग गनु ु कमचुारीहरुको महत्वपूर् ु दातयत्व हो । कमचुारीहरुिे 
कायाुिय समय मात्र नभनी हर वखत आवश्यकता परेको समयमा काम गनु ुपने आफ्नो 
कतवु्य हो । कमचुारीहरुिे आफ्नो नगरपालिकाको काम ववहान, वेिुका र सावजुतनक ववदामा 
काय ुगदाु खाना खाजा थप भत्ता समेत उपिव्ि गराउने नगररएको तथा कमचुारीहरुिाई 
काम प्रतत थप जागरुक, जजम्मेवार वनाई प्रोत्साहहत गदै नगरपालिकाको समग्र 
कायसुम्पादनमा प्रभावकाररता ल्याउनको िाधग तपलसिको मापदण्ड तथा सूचकको आिारमा 
प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ि गराउन आवश्यक देखखएकािे यो मापदण्ड स्वीकृत गरी कायनु्वयनमा 
ल्याइएको छ । 

१. इिेक्ट्रोतनक हाजजरी कायाुिय आएको र गएको समयमा हदनको २ पटक 
अतनवायरुुपमा गनु ुपने । प्राववधिक कारर्वस हाजजरी ववधग्रएको अवस्थामा हाजजरी 
प्रमाखर्त हुनु पदुछ । 

२. हाजजरी, अततररक्ट्त समय काम गरेको अवधि, काय ु सम्पादन, शाखा प्रमुखको 
जजम्मेवारी, उल्िेखनीय काय ुगरे वापत सूचकको आिारमा प्रोत्साहन भत्ता उपिव्ि 
गराउने । 

३. कायाुियको काममा फिल्डमा काज खहटएको समयिाई तनयलमत हाजजरी मातनने छ 
तर सो कुरा काज स्वीकृत वा िगवुकमा जनाई शाखा प्रमुखवाट Field  गएको स्वीकृत 
भएको हुनु पदुछ । यस्तो समय गर्ना गदाु कायाुिय समय लभत्रको मात्र गर्ना 
गररने छ । 

४. सूचकको आिार हाजजरीिाई ३५ अङ्क, अततररक्ट्त समयिाई ३० अङ्क र 
कायसुम्पादनिाई ३५ अङ्काका दरिे गर्ना गररने छ ।  



५. सामान्यतया ववहान वेिुका दवुै पटक गरेको हाजजरीको हहसाविे प्रतत हदन १.२ 
अङ्कका दरिे अधिकतम ३५ अङ्क सम्मको गर्ना गररने छ । 

६. प्रतत महहना अततररक्ट्त समय अधिकतम ५० घण्टा भन्दा वढीको गर्ना हुने छैन । 

अततररक्ट्त समय अधिकतम ३० अङ्क सम्मको गर्ना गररने छ 

७.  अततररक्ट्त समय हहसाव गदाु हढिो आएको र तछटो गएको समय घटाएर वााँकी 
समयिाई गर्ना गररने छ । 

८. सावजुतनक ववदाको हदन र ववहान वेिुका १/१ घण्टा भन्दा वढी काय ुगरेको भए सो 
को गर्ना गन ुउक्ट्त काय ुगन ुशाखा प्रमुखका साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवाट 
प्रमाखर्त हुनु पदुछ । उक्ट्त समय कुन कुन काम गररयो सो समेत तनिाुररत िारम 
-वुदााँ २१ अन्तगतुको_ मा उल्िेख गररनु पदुछ । 

९. कमचुारीिे आफ्नो शाखाको कायकुो अततररक्ट्त कायाुियको अन्य काम समेत खोजी 
गरी काय ुगन ुप्रोत्साहहत हुनु पदुछ । 

१०. कमचुारी ववदामा वसेको एवम ्गएि भएको अवधिको हदनहरु गर्ना हुने छैन ।  

११. सामान्यतया सावजुनीक ववदा तथा शतनवारको हदन काम गन ुअलभपे्रररत गररने छैन 
तर अतत आवश्यक काम परी कायाुियको काम सम्पादन गनु ुपने भएमा प्रमुख 
प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृती लिनु पदुछ, यसरी सावजुतनक ववदा र शतनवारको 
हदन काम गरेको समय दोब्बर गर्ना गररने छ । 

१२. कोलभड १९ को कारर्िे तनशेिाज्ञा जारी भई वा अन्य कारर्िे कायाुियमा उपजस्थत 
हुन नसकेको समयको गर्ना हुने छैन । 

१३. स्थायी, करार, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह सवै स्रोतवाट तिव भत्ता लिने नगरपालिका 
र नगरपालिका अन्तगतु कायरुत सवै कमचुारीहरुको िाधग यो मापदण्ड िागु हुनेछ 
तर दैतनक हाजजरी र काय ुसम्पादन गरेको सुतनजश्चतता अलभिेखवाट अतनवाय ुदेखखनु 
पदुछ । 

१४.  प्रोत्साहन भत्ता ३५ प्रततशतका दरिे सूचकका आिारमा गर्ना गररने छ तर कुनै 
पतन कमचुारीको प्रोत्साहन भत्ता शुरु तिव स्केिको ३० प्रततशत भन्दा वढी हुने   
छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतिाई एकमुष्ट तोफकएको तीस प्रततशतको आिारमा 
दशौं तहको तिव स्केिका दरिे गर्ना गररने छ ।  



१५.  यो प्रोत्साहन कायकु्रम २०७७ भाद्र १ गते वाट िागु हुने छ । 

१६.  अन्य संस्था वा तनकायवाट प्रोत्साहन स्वरुप भत्ता प्राप्त गरेका कमचुारीिाई यो भत्ता 
हदइन ेछैन । 

१७.  प्रोत्साहन रकम सूचक अनुसार गर्ना गदाु कमचुारीहरुिे सेवाग्राही प्रतत गने व्यवहार, 
काम सम्पन्न गरेर प्राप्त हुने उपिजव्ि, कमचुारीको वानी व्यवहारिे जनमानसमा 
पारेको प्रभाव, वडा अध्यक्ष िगायत जनप्रतततनधिहरु प्रततको उत्तरदातयत्व िगायतका 
कुराहरुमा समेत तनभरु रहने छ । 

१८. ववशेष कारर् वाहेक महहना व्यततत भएको एक हप्ता लभत्र सावजुतनक ववदाको हदन 
र एक पटकको १ घण्टा भन्दा वढी काम गरेको वववरर् तनिाुररत िारम भरी 
प्रोत्साहन भत्ताको माग गरी पेश गनु ुपनेछ र सम्वजन्ित शाखािे १० गते सम्म 
िेखा शाखामा पठाउनु पने छ । तोफकएको समयमा प्रोत्साहन भत्ताको िाधग तनिाुररत 
िम ुभरी पेश नगरेमा भुक्ट्तानी भएपतछ गर्ना हुने छैन । प्रोत्साहन भत्ता स्वैजछछक 
हुनेछ । 

१९.  वडा कायाुिय र वडा जस्थत स्वास््य संस्थामा कायरुत कमचुारीहरु वडा अध्यक्ष र 
जनप्रतततनधि प्रतत समेत उत्तरदायी हुनेछन । 

२०.  यस मापदण्डमा उल्िेखखत सूचक िगायतका ववषयमा सामन्य संशोिन गन ुजरुरी 
देखखएमा नगरप्रमुखको तनर्युिे संशोिन गरी कायाुन्वयनमा ल्याउन सफकने छ । 

२१.  सावजुनीक ववदाको हदन र ववहान वेिुका १/१ घण्टा भन्दा वढी काय ुगरको अलभिेख 
तपलसिको ढााँचा वमोजजमको िाराम भनु ुपनेछ । 

क्र कमचुारीको नाम पद काम गरेको ददन 
ववदा र १ घ. वढी 

कामको वववरर् र उपिजव्ि कैफियत 

१      

२    

३    

 

 

=========================================      ================================            =================================== 
 

सम्वजन्ित कमचुारीको         शाखा प्रमुखको             प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको 



   हस्ताक्षर                   हस्ताक्षर                     हस्ताक्षर 



 

 

२०७७ साल असोज मदहनामा ववदाको ददन अत ररक्  काम गरेको प्रमाणि  
क्र कमचुारीको नाम पद काम गरेको हदन 

ववदा र १ घ. वढी 
कामको वववरर् र उपिजव्ि कैफियत 

१ होमनाथ न्यौपाने उपसधचव कररव २ घण्टा तनजामतत कमचुारीको आधिकाररक 
रेड यतुनयनको चुनावको िाधग 
मतदाता नामाविी पठाउन े

२०७६।०६।३ 
गत ेशतनवार २ सोतनया शमा ु खररदार कररव २ घण्टा 

३ अजर खड्का स चा कररव २ घण्टा 
 

२०७७ साल असोज मदहनामा ववदाको ददन अत ररक्  काम गरेको प्रमाणि  
क्र कमचुारीको नाम पद काम गरेको हदन 

ववदा र १ घ. वढी 
कामको वववरर् र उपिजव्ि कैफियत 

१ होमनाथ न्यौपाने उपसधचव कररव ५ घण्टा कमचुारीहरुको हाजजरी र अततररक्ट्त 
समय हहसाव गरी हाजजरी वववरर् 
तयार गरेको 

२०७६।०६।१० 
गत ेशतनवार 

 

२ रचना शमा ु अधिकृत कररव ५ घण्टा 
३ नरहरर गौतम अधिकृत कररव ५ घण्टा 
४ सोतनया शमा ु खररदार कररव ५ घण्टा 
५ अजर खड्का स चा कररव ५ घण्टा 
६ रवीन्द्र महजनु का स कररव ५ घण्टा 

 

========================================      ================================            =================================== 
 

सम्वजन्ित कमचुारीको         शाखा प्रमखुको             प्रमखु प्रशासकीय अधिकृतको 
   हस्ताक्षर                   हस्ताक्षर                     हस्ताक्षर 



 

 

 

२०७७ साि भाद्र महहनामा ववदाको हदन र शतनवार सवारी चािकहरुिे अततररक्ट्त काम गरेको 
प्रमाखर्त 

क्र कमचुारीको नाम पद काम गरेको ददन 
ववदा र १ घ. वढी 

कामको वववरर् र उपिजव्ि कैफियत 

१ कैिास अयाुि स चा ६ घण्टा शतनवार तथा ववदाको हदन 
नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख 
प्रशासकीय अधिकृत तथा 
प्रशासन शाखा प्रमुखिाई 
अनुगमन कायमुा अततररक्ट्त 
समय काय ुगरेको 

 

२ सुरेश वोहरा स चा ३० घण्टा 
३ शुद्ि शे्रष्ठ स चा २० घण्टा 
४ अजय धिताि स चा ३० घण्टा 
५ प्रकाश शे्रष्ठ स चा १५ घण्टा 
६ अजर खड्का स चा १६ घण्टा 

 

= 

========================================      ================================            =================================== 
 

सम्वजन्ित कमचुारीको         शाखा प्रमुखको             प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको 
   हस्ताक्षर                   हस्ताक्षर                     हस्ताक्षर 



 

२०७७ साि भाद्र महहनामा ववदाको हदन र शतनवार अततररक्ट्त काम गरेको प्रमाखर्त 
क्र कमचुारीको नाम पद काम गरेको ददन 

ववदा र १ घ. वढी 
कामको वववरर् र उपिजव्ि कैफियत 

 

 
 

 

 

    

  

 

 

    

 

= 

========================================      ================================            =================================== 
 

सम्वजन्ित कमचुारीको         शाखा प्रमुखको             प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको 
   हस्ताक्षर                   हस्ताक्षर                     हस्ताक्षर 
 
 



तारकेश्वर नगरपालिकाको 
खेिकुद सम्वन्िी  

कायवुवधि – २०७६ 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                          तारकेश्वर नगरपालिका 
                                                 नगर कायपुालिकाको कायाुिय 

                                                           िमसु्थिी काठमाडौं 
                             बागमती प्रदेश 


