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थासाङ गाउँपालिकाको प्रोत्साहन सवुिधा सम्बन्धी कार्यविलध, 2078 

  कार्यपालिकाबाट स्िीकृत लिलतː2078।10।20 

      प्रस्तािना 

थासाङ गाउँपालिका वहिािपाररको  न्जल्िाको रूपिा रहेको दगुयि िसु्ताङ न्जल्िािा अिन्स्थत छ । दगुयि एिं विकट 
भौगोलिक संरचना भएको क्षेत्रिा कियचारीहरूिाई उच्च िनोबिका साथ कािकाज गने िातािरण लनिायण गनय, सरूिा 
हनुे प्रिृन्ििाई रोकी कार्यसम्पादनिा प्रोत्सावहत गनय, दैलनक प्रशासलनक तथा प्राविलधक कार्यहरू लछटो छररतो, चसु्त 
दरुूस्त र सिर्िै कार्य सम्पादन गनय, कार्ायिर् सिर् अन्ि र पलछ सिेत जनताको आिश्र्कतािाई िध्र्नजर गरी 
जनताका कािकाजिाई सम्बन्न्धत िडा तथा वफल्डिै गई आिश्र्क सहर्ोग र सम्पादन गनय, कार्ायिर्को 
कार्यपररिाणको आधारिा स्थानीर् सरकारिाई पूणयरूपिा जनता प्रलत उिरदार्ी र सेिा प्रिाहिाई प्रभािकारी बनाउन 
तथा कियचारीिाई स्थानीर् सरकार संचािन ऐन,2074 एिं प्रचलित काननुको ििय अनरुूप स्थानीर् सरकारप्रलत 
अपनत्िको भािना सजृना गराउने उद्देश्र्िे र्ो “ थासाङ गाउँपालिकाको प्रोत्साहन सवुिधा सम्बन्धी कार्यविलध, 2078 “  
िाग ुगररएको छ । 

पररच्छेद 1 

संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ 

1 संन्क्षप्त नाि :-र्ो कार्यविलधको नाि थासाङ गाउँपालिका प्रोत्साहन सवुिधा सम्बन्धी कार्यविलध,2078“  रहेको छ । 

2.र्ो कार्यविलध कार्यपालिकाबाट स्िीकृत भएको लिलतदेखी िाग ुहनुेछ । 

3.र्ो कार्यविलध थासाङ गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्िा काि गने कािको प्रकृलत, कार्यबोझ र कार्यभार 
अनसुार स्थार्ी कियचारी र बढी काि गनुयपने र कार्ायिर्को कार्य सम्पादनिा सहर्ोग परु् र्ाउने करार कियचारीको 
हकिा िात्र िागू हनुेछ । 

पररच्छेद-2 

पररभाषा 

4. विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविलधिा 

(क) गाउँपालिका भन्नािे थासाङ गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ख) प्रोत्साहन सवुिधा भन्नािे गाउँ कार्यपालिका कार्यिर्िा कार्यरत स्थार्ी कियचारी र कार्य प्रकृलत, कार्यबोझ एिं 
कार्यभारको आधारिा करार कियचारीिे िालसक रूपिा प्राप्त गने अनसूुची-1 बिोन्जिको सवुिधा (नगद िा न्जन्सी) 
सम्झनपुदयछ । 

(ग) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत सम्झनपुदयछ । 

(ि) कार्यपालिका भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको गाउँ कार्ायपालिका सम्झनपुदयछ । 
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पररच्छेद -3 

उद्दशे्र् र स्रोत व्र्िस्थापन 

5.कार्यविलधको उद्दशे्र् र प्रभाि 

र्स कार्यविलधको िखु्र् उद्देश्र् र्स गाउँपालिकािा कार्यरत कियचारीहरूिा िािो सिर् र्स गाउँपालिकािा सेिा प्रदान 
गने िनोभािनाको विकास गराई कियचारी अभािको सिर्िा पलन थप न्जम्िेिारीहरू सिेत िहन गने उत्साह ददिाई 
जनताको सेिािा सिवपयत गराउन ुरहेको छ साथै र्सिे - 

(क) कियचारीिा थप उत्साह र उिगंको विकास हनुेछ । 

(ख) कियचारीहरूिे लछटो लछटो सरूिा हनु खोज्ने प्रिृन्ििा किी हनुेछ । 

(ग)  कियचारीहरू थप न्जम्िेिारीहरू िहन गनय प्रोत्सावहत हनुेछन ्। 

(ि)  न्रू्नति कियचारीको उच्चति ्उपर्ोग भई सेिा प्रिाह लनर्लित रूपिा हनुेछ। 

(ङ) कियचारीहरूको िृन्ि विकासिा टेिा पगु्नेछ । 

(च) र्स गाउँपालिकािा कियचारीहरूको आकषयण बढ्नेछ र अन्र् ठाउँहरूबाट र्स कार्ायिर्िा सरूिा भई आउन 
इच्छुक हनुेछन जसिे गदाय गाउँपालिकािा कियचारीको अभाि हट्नेछ । 

5.विन्िर् स्रोत व्र्िस्थापन 

सवुिधा पाउने स्रोत:- र्स कार्यविलध बिोन्जि प्रदान गररने प्रोत्साहन सवुिधा गाउँपालिकािाई संि, प्रदेशिे प्रदान गने 
अनदुान तथा अन्र् सरकारी तथा गैरसरकारी लनकार् िाफय त प्राप्त हनुे विन्िर् स्रोतिाई बाधा नपगु्ने गरी सम्भि भएसम्ि 
गाउँपालिकािे संकिन गने आन्तररक स्रोत बाट उपिब्ध गराईनेछ । 

6.प्रोत्साहन सवुिधा उपिब्ध गराईने ː- प्रोत्साहन सवुिधा गाउँ कार्यपालिका कार्यिर्िा कार्यरत स्थार्ी कियचारी र कार्य 
प्रकृलत, कार्यबोझ एिं कार्यभारको आधारिा तोवकएका करार कियचारीिाई िालसक रूपिा अनसूुची-1 बिोन्जिको सवुिधा 
(नगद िा न्जन्सी) सम्बन्न्धत कियचारीको बैंक खातािा उपिब्ध गराईनेछ । प्रोत्साहन रकि िालसक, अधयिावषयक, 
िावषयक िा आ.ि.को अन्त्र्िा पलन उपिब्ध गराउन सवकनेछ । 

7.आचरण पािना गनुयपने 

र्स कार्यविलध बिोन्जि प्रोत्साहन सवुिधा प्राप्त गने कियचारीिे देहार् बिोन्जिको आचरण पािना गनुयपने छ। 

(क) लनर्लित रूपिा कार्ायिर्को कार्यसम्पादन प्रभािकारी हनुपुदयछ । 

(ख) काननुिे लनददयष्ट गरेको आचरणहरूको पािना गनुयपनेछ । 

(ग) कार्ायिर्बाट तोवकएको कार्यहरू सिर्िै सम्पन्न गनुयपनेछ । 

(ि) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे िाए अह्राएको एिं तोवकएका कार्यहरू सिर्िै सम्पन्न गनुयपनेछ । 
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पररच्छेद-4 

संशोधन तथा पररिाजयन 

8.संशोधन तथा पररिाजयन:- र्ो कार्यविलध गाउँ कार्यपालिकािे सिर् सिर्िा आिश्र्कता अनसुार संशोधन तथा 
पररिाजयन गनय सक्ने छ । 

पररच्छेद-5 

बचाउ तथा खारेजी 

9.बचाउ तथा खारेजी ː- र्स कार्यविलधिा व्र्िस्था भएको कुराहरूको हकिा अन्र् प्रचलित काननु सँग बान्झएको हकिा 
बान्झएको हदसम्ि स्ित: अिान्र् हनुेछ । 
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अनसूुची-1 

दफा 4 को ख र दफा 7 सँग सम्बन्न्धत 

क्र.सं. कियचारीको पद तह/शे्रणी प्रोत्साहन सवुिधा (सरुू 
तिब सवुिधाको)  

आिास 
सवुिधा 

 

1. प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत रा.प.ततृीर् बढीिा 75 प्रलतशत सम्ि   
 
 
 
 
 
 

कियचारी 
भाडा लतरेर 
बसेको 
अिस्थािा 
िात्र  

प्रदान गने 

2. स्िास््र् शाखा प्रिखु अलधकृत छैठौं/सातौं/सहार्क 
पाँचौं 

बढीिा 70 प्रलतशत सम्ि  

3. आलथयक प्रशासन शाखा प्रिखु अलधकृत छैठौं/सहार्क पाँचौं बढीिा 70 प्रलतशत सम्ि 3000 

4. सूचना प्रविलध शाखा प्रिखु रा.प.ततृीर् िा सो सरह बढीिा 70 प्रलतशत सम्ि  

5. प्राविलधक शाखा प्रिखु अलधकृत छैंठौं /सहार्क पाँचौं बढीिा 70 प्रलतशत सम्ि 3000 

6. न्शक्षा शाखा प्रिखु अलधकृत छैठौं/सहार्क पाँचौं बढीिा 65 प्रलतशत सम्ि 3000 

7. कृवष शाखा प्रिखु अलधकृत छैठौं/पाँचौं बढीिा 65 प्रलतशत सम्ि 3000 
8 पश ुशाखा प्रिखु अलधकृत छैठौं/पाँचौं बढीिा 65 प्रलतशत सम्ि 3000 
9. आन्तररक िेखा परीक्षण शाखा 

प्रिखु 
सहार्क पाँचौं बढीिा 65 प्रलतशत सम्ि 3000 

10. प्रशासन शाखा प्रिखु अलधकृत छैंठौं /सहार्क पाँचौं बढीिा 65 प्रलतशत सम्ि 3000 

11. सहार्कस्तर पाँचौ सहार्क पाँचौं बढीिा 60 प्रलतशत सम्ि 3000 

12. सहार्कस्तर चौंथो सहार्क चौंथो बढीिा 55 प्रलतशत सम्ि 3000 
13. कार्ायिर् सहर्ोगी शे्रणीविवहन बढीिा 50 प्रलतशत सम्ि 3000 

 

 

 

 आज्ञािे, 
        नगेन्र सिेुदी 
प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 


