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भाग-२ 

कर्मचारी प्रोत्साहन ननरे्दशिका २०७८ 

प्रस्तावना 

हहर्ाल पारीको शिल्ला र्सु्ताङको र्ध्यभागर्ा अवशस्ित यस वारागङु र्शुिके्षत्र 
गाउँपानलका नेपालको संहवधान २०७२ बर्ोशिर् २०७३ सालर्ा स्िापना भई स्िानीय 
तहको सरकारको रुपर्ा रहेको गाउँ कायमपानलकाको कायामलय र यस अन्तगमत रहेका 
िाखाहरुर्ा प्रिासननक तिा सेवारू्लक कायमहरु सम्पार्दन गरी स्िानीय िनताहरुलाई 
हवनभन्न प्रकारका सेवा सहुवधाहरु प्रर्दान गनुमपने अनभन्न अंगको रुपर्ा रहेका 
कर्मचारीहरुको र्नोबल उच्च राख्न, िप शिम्रे्वारीहरु सरे्त वहन गनम प्रोत्साहीत गनम 
तिा लार्ो सर्य यस पानलकार्ा सेवा प-ुयाउन उत्प्ररेरत गने/गराउन ेउदे्दश्यले उनीहरुको 
वशृि हवकास र प्रोत्साहनको लानग खाईपाई पाररश्रनर्कर्ा अनतररि सेवा सहुवधाहरु 
उपलब्ध गराउन वान्छनीय भएकोले स्िानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तिा वारागङु 
र्शुिके्षत्र गाउँपानलकाको प्रिासकीय कायमहवधी ननयनर्त गनम बनेको ऐन २०७४ ले 
दर्दएको अनधकार प्रयोग गरी “कर्मचारी प्रोत्साहन ननरे्दशिका, २०७८” स्वीकृत गरी िारी 
गररएको छ। 

पररच्छेर्द १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नार् र प्रारम्भ:- 

     (क) यो ननरे्दशिकाको नार् “कर्मचारी प्रोत्साहन ननरे्दशिका, २०७८” रहेको छ। 
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 (ख) यो ननरे्दशिका गाउँ कायमपानलका बाट स्वीकृत भएको नर्नत रे्दशख लाग ुहनु ेछ। 

२. पररभाषा:- 
   हवषय वा प्रसंगले अको अिम नलागेर्ा यस ननरे्दशिकार्ा:-  
      (क)  “ऐन” भन्नाले “स्िानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४” लाई िनाउन ेछ। 

   (ख) “सभा” भन्नाले वारागङु र्शुिके्षत्र गाउँपानलकाको गाउँसभालाई िनाउने छ। 

   (ग) “कायमपानलका” भन्नाले वारागङु र्शुिके्षत्र गाउँपानलकाको गाउँ कायमपानलकालाई 
िनाउने छ। 
  (घ) “ननरे्दशिका” भन्नाले गाउँ कायमपानलकाले स्वीकृत गरेको “कर्मचारी प्रोत्साहन 
ननरे्दशिका, २०७८” लाई सम्झन ुपछम। 

  (ङ) “कर्मचारी” भन्नाले यस वारागङु र्शुिके्षत्र गाउँ कायमपानलकाको कायामलय र यस 
अन्तगमतका िाखा कायामलयहरुका हवनभन्न तह/शे्रणी, पर्द, स्िायी वा करार सेवार्ा कायमरत 
कर्मचारीहरुलाई सम्झन ुपछम। 

३.  ननरे्दशिकाको उद्दशे्य र प्रभाव:- 

यस ननरे्दशिकाको र्खु्य उदे्दश्य यस गाउँपानलकार्ा कायमरत कर्मचारीहरुर्ा लार्ो सर्य 
यस गाउँपानलकार्ा सेवा प्रर्दान गने र्नोभावनाको हवकास गराई कर्मचारी अभावको 
सर्यर्ा पनन िप शिम्रे्वारीहरु सरे्त वहन गने उत्साह दर्दलाई िनताको सेवार्ा सर्हपमत 
गराउन ुरहेको छ। 

(क)  कर्मचारीर्ा िप उत्साह र उरं्गको हवकास हनुेछ। 

(ख)  कर्मचारीको पलायन रोहकनछे। 

(ग)  कर्मचारीले िप शिम्रे्वारीहरु वहन गनम प्रोत्साहहत हनुछेन।्  

(घ) न्यूनतर् ्कर्मचारीको उच्चतर् ्उपयोग भई सेवा प्रवाह सचुारु हनुछे। 

(ङ) कर्मचारीहरुको वशृि हवकासर्ा टेवा पगु्नेछ। 

(च) यस गाउँपानलकार्ा कर्मचारीहरुको आकषमण बढ्नेछ। 

 

पररच्छेर्द २ 

सेवा सहुवधा 

४. गाउँपानलकार्ा कायमरत कर्मचारीहरुले खाईपाई आएको पाररश्रनर्क सेवा सहुवधाको 
अनतररि गाउँपानलकाको आन्तररक स्रोतबाट रे्दहाय बर्ोशिर् अनतररि िप सेवा सहुवधा 
र्ानसक रुपर्ा प्राप्त गनेछन ्:- 
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४.१ प्रोत्साहन भिा:- कर्मचारीहरुले अनसूुची बर्ोशिर्को रकर्र्ा नबढ्न ेगरी प्रोत्साहन 
भिा प्राप्त गनेछन।् 

४.२ सञ्चार सहुवधा:- तोहकए बर्ोशिर्का कर्मचारीले अनसूुची बर्ोशिर्को रकर् र्ोबाईल 
ररचािम वापत संचार सहुवधा प्राप्त गनेछन।् 

४.३ आवास सहुवधा:- स्िानीय कर्मचारी र सरकारी आवासको उपयोग गरेका बाहेकका 
कर्मचारीले अनसूुची बर्ोशिर्को रकर् आवास सनुबधा वापत प्राप्त गनेछन।् 

५. भिा वा सहुवधा वापतको रकर् भिुानी:- कर्मचारीले यस ननरे्दशिका बर्ोशिर् पाउन े
भिा तिा सहुवधा वापतको रकर् बैंक खाता र्ार्म त र्ानसक पाररश्रनर्क भिुानीको 
बखत एकर्षु्ठ रुपर्ा हविेष सहुवधा र्हलर्ा उल्लेख गरी भिुानी प्राप्त गनेछन।् 

५.१ सहुवधा नपाउन:े- १० दर्दन भन्र्दा बढी लगातार हवर्दा वा कािर्ा गाउँपानलका भन्र्दा 
अन्यत्र बसेको/गएको अवस्िार्ा उि अवधी बराबरको सहुवधा पाउने छैन। 

५.२ तर र्दर्ा ५.१ र्ा िे सकैु उल्लेख भएता पनन आकस्र्ीक हवरार्ी परी उपचारको 
क्रर्र्ा रहेको अवस्िार्ा उि सेवा सहुवधाबाट बशञ्चत गररन ेछैन।  

६. संिोधन तिा पररर्ािमन:- यो ननरे्दशिका गाउँ कायमपानलकाले सर्य सर्यर्ा आवश्यकता 
अनसुार संिोधन तिा पररर्ािमन गनम सक्न ेछ। 

७. खारेिी र बचाउ:- यस अशघ गाउँ कायमपानलका बैठकले कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध 
गराउँरै्द आएका सेवा सहुवधा खारेि गररएको छ। सािै खारेि हनु ुअशघ तत ्ननणमयको 
आधारर्ा उपलब्ध गराईएको सेवा सहुवधा यसै ननरे्दशिका बर्ोशिर् भएको र्ानननेछ। 
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अनसूुची 
(र्दर्ा ४ को उपर्दर्ा १, २ र ३ संग सम्बशन्धत) 

क्र.सं. कर्मचारीको 
शे्रणी/तह 

प्रोत्साहन 
भिा 

संचार 
सहुवधा 

आवास 
सहुवधा 

प्राहवनधक 
भिा 

खाना 
सहुवधा 

कैहर्यत 

१. प्रर्खु प्रिासकीय 
अनधकृत 

आधारभतु 
तलबर्ानको  

५०% 
रकार् 

आवश्यकता 
अनसुार 

आवश्यकता 
अनसुार 

- आवश्यकता 
अनसुार 

 

२. लेखा प्रर्खु १५००० ५०० २००० - आवश्यकता 
अनसुार 

कायमवोझ 
बहढ हनुे 

३. आफ्नो िाखाको सािै र्दईु 
वा र्दईुभन्र्दा बहढ िाखाको 
शिम्रे्वारर सम्हाल्ने 
अनधकृत स्तरको िाखा 
प्रर्खु 

९००० ५०० २००० - -  

४. आफ्नो िाखाको सािै 
र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बहढ 
िाखाको शिम्रे्वारर 
सम्हाल्ने सहायक स्तरको 
िाखा प्रर्खु 

७००० ५०० २००० - -  

५. आफ्नो िाखाको सािै 
कुनै एक िाखाको 
शिम्रे्वारर सम्हाल्ने 
अनधकृत स्तरको िाखा 
प्रर्खु 

३५०० ५०० २००० - -  

६. आफ्नो िाखाको सािै 
कुनै एक िाखाको 
शिम्रे्वारर सम्हाल्ने 
सहायक स्तरको िाखा 
प्रर्खु 

२५०० ५०० २०००    

७. प्राहवनधक कर्मचारर - ५०० २००० ६५०० -  

८. ह.स.चा (गाउँ 
कायमपानलका 
कायामलयर्ा 
कायमरत) 

८००० १००० २००० - -  

९. का.स.( गाउँपानलकार्ा 
कायमरत) 

३००० ५०० - - -  

१०. सूचना अनधकारर - १००० - - -  

 

     आज्ञाले

  शित बहार्दरु राना
प्रर्खु प्रिासकीय अनधकृत


