
 

 

 

 

                                                                                                                    

मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–२   

मंगला गाउँपाललका 

कममचारी प्रोत्साहन भत्ता िथा फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कायमफिलध, 

2079 

 

प्रस्िािना: 

स्थानीय सरकारलाई जनिाप्रलि उत्तरदायी बनाउन, सेिा प्रिाहलाई चसु्ि दरुुस्ि बनाउन, नपेालको 
संफिधान िथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को ममम अनरुुप कममचारीलाई स्थानीय 
सरकारप्रलि प्रलिबद्ध गराई कममचारी सन्िफुि अलभिफृद्ध र कायमसम्पादनमा प्रभािकाररिा हालसल 
गराउने उदे्दश्यले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दिा १०२ को उपदिा २ ले 
ददएको अलधकार प्रयोग गरी मंगला गाउँपाललकाले "कममचारी प्रोत्साहन भत्ता िथा फिल्ड भत्ता 
सम्बन्धी कायमफिलध, २०७९" लागू गररएको छ। 
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पररच्छेद-एक 

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

 

१. संक्षिप्त नामः यस कायमफिलधको नाम कममचारी प्रोत्साहन भत्ता िथा फिल्ड भत्ता सम्बन्धी 
कायमफिलध, २०७९ रहनेछ । 

२. यो कायमफिलध प्रशासन सेिा अन्िगमिका प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि, योजना शाखा प्रमखु, 

लेखा शाखा प्रमखु, आन्िररक लेखापरीिण शाखा प्रमखु र ईक्षन्जलनयररङ सेिा अन्िगमिका 
पूिामधार फिकास िथा िािािरण व्यिस्थापन शाखा प्रमखु िथा इक्षिलनयररङ सेिाका अन्य 
कममचारीलाई मात्र लागू हनुेछ ।यो कायमफिलध २०७९।०८।०१ गिे देक्षख लागू हनुेछ।  

पररच्छेद-दईु 

पररभाषा 
 

३. फिषय िा प्रसंगले अको अथम नलागेमा यस कायमफिलधमा 
क) "प्रोत्साहन भत्ता िथा फिल्ड भत्तासम्बन्धी कायमफिलध" भन्नाले मंगला गाउँपाललकाको 

कममचारी प्रोत्साहन भत्ता िथा फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कायमफिलध, २०७९ लाई सम्झन ु
पदमछ । 

ख) गाउँपाललका भन्नाले नपेालको संफिधान, २०७२ अनरुुप लनमामण भएको मंगला 
गाउँपाललका, म्याग्दीलाई सम्झन ुपछम । 

ग) प्रोत्साहन भत्ता िथा फिल्ड भत्ता भन्नाले िोफकएको कममचारीलाई िोफकएको काम 
गरेबापि प्रोत्साहन स्िरुप ददने सफुिधालाई सम्झन ुपछम । 

पररच्छेद- िीन 

फित्तीय स्रोि व्यिस्थापन 

४. यस कायमफिलध बमोक्षजम प्रदान गररने प्रोत्साहन भत्ता गाउँपाललकाले आफ्नो आन्िररक 
स्रोिबाट प्राप्त आम्दानी र राजस्ि बाँडिाँडबाट प्राप्त रकमबाट मात्र उपलब्ध गराउन ुपनेछ 
।  

कायामन्ियन कायमफिलध 

५. यस कायमफिलध बमोक्षजम उपलब्ध गराउने प्रोत्साहन भत्ता गाउँसभाबाट स्िीकृि कममचारी 
प्रोत्साहन िथा परुस्कार र फिल्ड भत्ता शीषमकमा फिलनयोजन गररएको बजेटबाट प्रदान 
गररनेछ ।  
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क) प्रोत्साहन भत्ता िथा फिल्ड भत्ता मूल्यांकन िाराम भरी सपुररिेिक र 
पनुरािलोकनकिामको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रत्येक २/२ मफहनामा    प्रदान गररनेछ 
। 

ख) प्रमखु  प्रशासकीय अलधकृिले कममचारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार शीषमकमा फिलनयोक्षजि 
बजेटबाट प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिलाई मालसक प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा रु. 

१५,०००।- िथा प्रशासन योजना िथा अनगुमन शाखा प्रमखु, लेखा शाखा 
प्रमखु,आन्िररक लेखापरीिण शाखा प्रमखुलाई रु. १३,०००।- र सहलेखापाललाई 
रु. ११,०००।-प्रदान गनेछ ।साथै फिल्ड भत्ता शीषमकमा फिलनयोक्षजि बजेटबाट 
पूिामधार फिकास िथा िािािरण व्यिस्थापन शाखा प्रमखुलाई १३,०००।- र 
इक्षिलनयररङ सेिाका अन्य कममचारीलाई प्रलि मफहना रु. ११,०००।- फिल्ड भत्ता 
बापि उपलब्ध गराईनेछ । 

६. प्रोत्साहन भत्ता पाउन यस कायमफिलधको दिा ५ बमोक्षजमको फिलध अिलम्बन गरी कायम 
सम्पादन मूल्याङ्कनमा कुल पूणामङ्कको औषिमा घटीमा ६५ अंक प्राप्त गनुम पनेछ । यदद 
६५ अंक भन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा शरुुको मफहनामा सधुार गने  मौका ददईनेछ भन े
दोस्रो मफहनाबाट पलन ६५ अंकभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा लनज कममचारीले पाउने भत्तामा 
जलि कम अंक प्राप्त भएको छ, त्यलि प्रलिशिले कममचारीले पाउने भत्तामा घटाएर भकु्तानी 
गररनेछ । 

७. प्रोत्साहन भत्ता पाउने कुनै कममचारी िा फिल्ड भत्ता पाउने कुनै प्राफिलधक कममचारी ७ ददन 
भन्दा बढी एकै मफहनामा लबदामा बसेमा प्रोत्साहन भत्ताको भकु्तानी गदाम ७ ददन पलछको 
जलि ददन हनु आउँछ, दामासाहीले त्यलि ददनको उसले पाउने प्रोत्साहन भत्ता िा फिल्ड 
भत्ताको आधारमा हनु आउने रकम कट्टा गरेर भकु्तानी गररनेछ । 

८. प्रोत्साहन भत्ता िथा फिल्ड भत्ता प्राप्त गने कममचारीले क्षजल्लालभत्र भ्रमणमा खफटदा दैलनक 
भ्रमण भत्ता दाबी गनम पाउने छैन ।  

९. कायम सम्पादन मूल्याङ्कन िारमलाई सपुररिेिण गनम सपुररिेिकमा प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृि रहनेछ भने पनुरािलोकनकिाममा गाउँपाललकाका अध्यि रहनेछ ।यस कायमफिलधमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भएिा पलन प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिको कायम सम्पादन 
मूल्याङ्कनको सरुरिेिकमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि आिैं  हनुेछ भने पनुरािलोकनकिाममा 
गाउँपाललकाका अध्यि रहनेछ। 

१०. यस कायमफिलधको दिा ५ बमोक्षजम प्रोत्साहन भत्ता र फिल्ड भत्ता प्राप्त गने कममचारी 
मध्ये प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिले अनसूुची-१, प्रशासन योजना िथा अनगुमन शाखा प्रमखुले 
अनसूुची-२, लेखा शाखा प्रमखु र लेखा सहायकले अनसूुची ३, आन्िररक लेखापरीिण 
शाखा प्रमखुले अनसूुची-५ अनसुारको कायमसम्पादन मूल्याङ्कन िाराम र ईक्षन्जलनयररङ सेिाका 
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सबै कममचारीले अनसूुची-४ अनसुारको कायमसम्पादन मूल्याङ्कन िाराम र अनसूुची ६ 
अनसुारको फिल्ड लनरीिण िाराम भरी पेस गनुम पनेछ । 

 

पररच्छेद -चार 

संशोधन िथा पररमाजमन 

 

११. मंगला गाउँपाललका कममचारी प्रोत्साहन भत्ता िथा फिल्ड भत्ता भत्ता सम्बन्धी 
कायमफिलध,२०७९ लाई थप प्रभािकारी बनाउन आिश्यकिा अनसुार गाउँ कायमपाललकाबाट 
संशोधन िथा पररमाजमन गनम सफकनेछ । 

पररच्छेद-पाँच 

बचाउ िथा खारेजी 
 

१२. यस कायमफिलधमा व्यिस्था भएका कुराहरुको हकमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 

२०७४, आलथमक कायमफिलध िथा फित्तीय उत्तरदाफयत्ि ऐन,२०७६ िथा आलथमक कायमफिलध 
िथा फित्तीय उत्तरदाफयत्ि लनयमािली,२०७७ सँग बाक्षझएको हकमा बाक्षझएको हदसम्म स्ििः 
खारेज हनुेछ ।  
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   अनसूुची-१ 

दिा १० सँग सम्बक्षन्धि 
 

कायम सम्पादन मूल्याङ्कन िारम  

नाम :     पद :    कायामलयको नाम:  

अिलध : 
क्र .सं  सम्पाददि कामको फििरण सपुररिेिकको मूल्याङ्कन पनुरािलोकन किामको मूल्याङ्कन 

  सधुार 
गनुमपने 

०.५ 

सामान्य 

२ 
उत्तम 

३.५ 
अलि 
उत्तम 

५ 

पषु्ट्याई सधुार 
गनुमपने 

०.५ 

सामान्य 

२ 
उत्तम 

३.५ 
अलि 
उत्तम 

५ 

पषु्ट्याई 

१ कायम िाललका बमोक्षजमको काम 
गने िमिा र सम्पाददि कामको 
स्िर 

          

२ सम्पाददि कामको प्रलििल           
३ लनदेशन अनसुार काम गनम 

सक्ने िमिा 
          

४ इमान्दाररिा, नैलिकिा र क्षशििा           
५ सेिाग्राहीसँगको व्यिहार           
६ अनशुासन र लनयलमििा           
७ मािहिका कममचारीलाई 

लनयन्त्रण, अनगुमन र मागमदशमन 
गने िमिा 

          

८ लनणमय ददन सक्न ेिमिा           
९ प्रदेश सरकार र संघीय  

सरकारले माग गरे बमोक्षजमको 
सूचना िथा पररपत्रको जिाि 
समयमै पठाएको 

          

१० अलिररक्त समयमा काम गरेको 
(लबहान १० बजे अगालड र 
साँझ ५  

बजे पलछ) 

          

 कूल प्राप्ताङ्क           
 

दस्िखिः        दस्िखिः 

सपुररिेिकको नामः       पनुरािलोकन किामको नामः 

दजामः         दजामः 

लमलिः         लमलिः 
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अनसूुची-२ 

दिा १० सँग सम्बक्षन्धि 
कायम सम्पादन मूल्याङ्कन िारम  

नाम :     पद :    कायामलयको नाम:  

अिलध : 
क्र .सं  सम्पाददि कामको फििरण सपुररिेिकको मूल्याङ्कन पनुरािलोकन किामको मूल्याङ्कन 

  सधुार 
गनुमपने 

०.५ 

सामान्य 

२ 
उत्तम 

३.५ 
अलि 
उत्तम 

५ 

पषु्ट्याई सधुार 
गनुमपने 

०.५ 

सामान्य 

२ 
उत्तम 

३.५ 
अलि 
उत्तम 

५ 

पषु्ट्याई 

१ कायम िाललका बमोक्षजमको काम 
गने िमिा र सम्पाददि कामको 
स्िर 

          

२ सम्पाददि कामको प्रलििल           
३ लनदेशन अनसुार काम गनम 

सक्ने िमिा 
          

४ इमान्दाररिा, नैलिकिा र क्षशििा           
५ सेिाग्राहीसँगको व्यिहार           
६ अनशुासन र लनयलमििा           
७ खररद सम्बन्धी कायममा 

सहजीकरण, सािमजलनक सम्पक्षत्त  
व्यिस्थापन र योजनाहरुको 
समयमै सम्झौिा गनम िथा 
समयमै सम्पन्न गनम सहयोग 
गरेको 

          

८ योजनाहरुको लनयलमि अनगुमन 
िथा सपुररिेिण गरी प्रगलि 
प्रलििेदन बझुाएको 

          

९ प्रदेश सरकार र संघीय  
सरकारले माग गरे बमोक्षजमको 
सूचना िथा पररपत्रको जिाि 
समयमै पठाउन िथा काननु 
बमोक्षजम बनाउन ुपने प्रलििेदन 
ियार गनम प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृिलाई सहयोग गरेको 

          

१० अलिररक्त समयमा काम गरेको 
(लबहान १० बजे अगालड र 
साँझ ५  

बजे पलछ) 

          

 कूल प्राप्ताङ्क           
दस्िखिः        दस्िखिः 
सपुररिेिकको नामः       पनुरािलोकन किामको नामः 
दजामः         दजामः 
लमलिः         लमलिः 



खण्ड : 5  बालबयाचौर, म्याग्दी, संख्या :  ६ लमलि : २०७9 साल मंलसर 28 

 

7 
 

 

अनसूुची-३ 

दिा १० सँग सम्बक्षन्धि 

कायम सम्पादन मूल्याङ्कन िारम  

 

नाम :     पद :    कायामलयको नाम:  

अिलध : 
क्र .सं  सम्पाददि कामको फििरण सपुररिेिकको मूल्याङ्कन पनुरािलोकन किामको मूल्याङ्कन 

  सधुार 
गनुमपने 

०.५ 

सामान्य 

२ 
उत्तम 

३.५ 
अलि 
उत्तम 

५ 

पषु्ट्याई सधुार 
गनुमपने 

०.५ 

सामान्य 

२ 
उत्तम 

३.५ 
अलि 
उत्तम 

५ 

पषु्ट्याई 

१ कायम िाललका बमोक्षजमको काम 
गने िमिा र सम्पाददि कामको 
स्िर 

          

२ सम्पाददि कामको प्रलििल           
३ लनदेशन अनसुार काम गनम 

सक्ने िमिा 
          

४ इमान्दाररिा, नैलिकिा र क्षशििा           
५ सेिाग्राहीसँगको व्यिहार           
६ अनशुासन र लनयलमििा           
७ को.ले.लन.का िथा म.ले.लन.का 

िथा िालकु कायामलयले माग 
गरेको लेखा शाखासँग 
सम्बक्षन्धि फििरण समयमै 
उपलब्ध गराएको 

          

८ मालसक रुपमा आय व्यय 
सािमजलनक गरेको 

          

९ प्रदेश सरकार र संघीय  
सरकारले माग गरे बमोक्षजमको 
सूचना िथा पररपत्रको जिाि 
समयमै पठाएको 

          

१० अलिररक्त समयमा काम गरेको 
(लबहान १० बजे अगालड र 
साँझ ५  

बजे पलछ) 

          

 कूल प्राप्ताङ्क           

दस्िखिः        दस्िखिः 

सपुररिेिकको नामः       पनुरािलोकन किामको नामः 

दजामः         दजामः 

लमलि:         लमलिः 
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   अनसूुची-४ 

दिा १० सँग सम्बक्षन्धि 

कायम सम्पादन मूल्याङ्कन िारम  

 

नाम :     पद :    कायामलयको नाम:  

अिलध : 
क्र .सं  सम्पाददि कामको फििरण सपुररिेिकको मूल्याङ्कन पनुरािलोकन किामको मूल्याङ्कन 

  सधुार 
गनुमपने 

०.५ 

सामान्य 

२ 
उत्तम 

३.५ 
अलि 
उत्तम 

५ 

पषु्ट्याई सधुार 
गनुमपने 

०.५ 

सामान्य 

२ 
उत्तम 

३.५ 
अलि 
उत्तम 

५ 

पषु्ट्याई 

१ कायम िाललका बमोक्षजमको काम 
गने िमिा र सम्पाददि कामको 
स्िर 

          

२ सम्पाददि कामको प्रलििल           
३ लनदेशन अनसुार काम गनम 

सक्ने िमिा 
          

४ इमान्दाररिा, नैलिकिा र क्षशििा           
५ सेिाग्राहीसँगको व्यिहार           
६ अनशुासन र लनयलमििा           
७ योजनाहरुको प्राफिलधक 

क्षस्टमेट,मूल्याङ्कन िथा कायम 
सम्पन्न समयमै गनम सहयोग 
गरेको 

          

८ योजनाको कायामन्ियनको 
समयमा लनयलमि रुपमा 
फिल्डमा गएर योजनाको 
गणुस्िर कायम गराउन सहयोग 
गरेको  

          

९ आयोजनाकोन लनयलमि अनगुमन 
िथा सपुररिेिण गरी प्रगलि 
प्रलििेदन बझुाएको 

          

१० अलिररक्त समयमा काम गरेको 
(लबहान १० बजे अगालड र 
साँझ ५  

बजे पलछ) 

          

 कूल प्राप्ताङ्क           

दस्िखिः        दस्िखिः 

सपुररिेिकको नामः       पनुरािलोकन किामको नामः 

दजामः         दजामः 

लमलिः         लमलिः 
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  अनसूुची-५ 

दिा १० सँग सम्बक्षन्धि 

कायम सम्पादन मूल्याङ्कन िारम  

 

नाम :     पद :    कायामलयको नाम:  

अिलध : 
क्र .सं  सम्पाददि कामको फििरण सपुररिेिकको मूल्याङ्कन पनुरािलोकन किामको मूल्याङ्कन 

  सधुार 
गनुमपने 

०.५ 

सामान्य 

२ 
उत्तम 

३.५ 
अलि 
उत्तम 

५ 

पषु्ट्याई सधुार 
गनुमपने 

०.५ 

सामान्य 

२ 
उत्तम 

३.५ 
अलि 
उत्तम 

५ 

पषु्ट्याई 

१ कायम िाललका बमोक्षजमको काम 
गने िमिा र सम्पाददि कामको 
स्िर 

          

२ सम्पाददि कामको प्रलििल           
३ लनदेशन अनसुार काम गनम 

सक्ने िमिा 
          

४ इमान्दाररिा, नैलिकिा र क्षशििा           
५ सेिाग्राहीसँगको व्यिहार           
६ अनशुासन र लनयलमििा           
७ प्रत्येक मफहनामा कायामलयबाट 

हनुे आलथमक कारोबारको 
आन्िररक लेखा परीिण गरी 
प्रलििेदन पेश गरेको 

          

८ आलथमक प्रशासनलाई लनरन्िर 
रुपमा मागमदशमन गरी सहयोग 
गरेको 

          

९ कायामलयको बेरुज ुिर्छ्यौट गनम 
फक्रयाशील रहेको 

          

१० अलिररक्त समयमा काम गरेको 
(लबहान १० बजे अगालड र 
साँझ ५  

बजे पलछ) 

          

 कूल प्राप्ताङ्क           

दस्िखिः        दस्िखिः 

सपुररिेिकको नामः       पनुरािलोकन किामको नामः 

दजामः         दजामः 

लमलिः         लमलिः 
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आज्ञाले 

पूणमबहादरु खत्री 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 

      अनसूुची-६ 

दिा १० सँग सम्बक्षन्धि 
 

मालसक फिल्ड लनरीिण िारम 

फिषयः मालसक फिल्ड लनरीिण सम्बन्धमा । 

श्री प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिज्यू, 
मंगला गाउँपाललका, गाउँ कायमपाललकाको कायामलय, बालबयाचौर, म्याग्दी । 

      

  प्रस्ििु फिषयमा, लमलि २०... साल ........मफहनामा यस गाउँपाललका अन्िगमिका लनम्न िडाका 
कायमक्रम िथा आयोजनाहरुको लनम्नानसुारको फिल्ड भ्रमण गररएको व्यहोरा अनरुोध छ । 

क्र .सं  फिल्ड भ्रमण गररएको 
िडा नं. र ठाउँ 

योजनाको नाम लमलि उद्देश्य प्रलििेदन पेश 
गरेको/नगरेको 

कैफियि 

१       
२       
३       
४       
५       
६       
७       
८       
९       
१०       
       
 

पेश गने        सदर गने 

कममचारीको नामः      कममचारीको नामः 

पदः        पदः प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 

हस्िािरः       हस्िािरः   

लमलिः        लमलिः 
        

 

 


