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उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको परुस्कार तथा सम्मान सम्बन्िी 
मापदण्ड, २०७९ 

गाउँ कार्यपाधलकाको बैठकबाट स्वीकृत धमधत : २०७९/11/28 

प्रस्तावना : उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गने कमयचारी, ववषर्गत शाखा, वडा कार्ायलर्, स्वास््र् संस्था र 
सामदुावर्क ववद्यालर्हरुलाई परुस्कार तथा प्रदान गने कार्यलाई पारदशी बनाउनका लाधग उदर्परुगढी 
गाउँपाधलकाले र्ो मापदण्ड बनाएको छ । 

१ संणिप्त नाम र प्रारम्भ : 
क. र्स मापदण्डको नाम उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको परुस्कार तथा सम्मान सम्बन्िी मापदण्ड, 

२०७९ रहेको छ । 

ख. र्ो मापदण्ड स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन भएको धमधतबाट प्रारम्भ हनुेछ । 

२ पररभाषा : ववषर् प्रसंगले अको अथय नलागेमा   

क.  "उदर्परुगढी गाउँपाधलका" भन्नाले गाउँपाधलका कार्ायलर्, अन्तगयतका वडा कार्ायलर्, स्वास््र् 
संस्था र सामदुावर्क ववद्यालर्लाई सम्झनपुछय । 

ख. "कमयचारी" भन्नाले गाउँपाधलका, अन्तगयतका वडा कार्ायलर्, स्वास््र् संस्था र सामदुावर्क 
ववद्यालर्मा कार्यरत कमयचारीलाई जनाउँछ ।   

ग. "धबषर्गत शाखा" भन्नाले गाउँपाधलकाको कार्ायलर् अन्तगयतको शाखालाई जनाउँछ । 

घ. "वडा कार्ायलर्" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको ८ वटै वडालाई जनाउँछ । 

ङ. "स्वास््र् संस्था" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाका सबै स्वास््र् संस्थाहरुलाई जनाउँछ । 

च. "ववद्यालर्" भन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलकाका सबै सामदुावर्क ववद्यालर्हरुलाई जनाउँछ सो 
शब्दले सामदुावर्क धसकाई केन्र र वालववकास केन्रहरु समेतलाई जनाउँछ ।  

३. धसफाररस गनुयपने : 

कार्ायलर्ले जारी गरेको 7 (सात) ददने सूचना अवधि धभत्र सम्बणन्ित ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था 
वडा एवम ् शाखाबाट 1/1 जना कमयचारीको प्रत्रे्क वषय शाखा प्रमखु/स्वास््र् प्रमखु एवम ्
ववद्यालर् प्र.अ.ले धसफाररस गनुयपनेछ ।  
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४.  दफा ३ बमोणजमको धसफाररस गदाय तपधसल बमोणजमको आिारहरुलाई ववचार गरी धसफाररस 
गनुयपनेछ ।  

क. धनर्धमतता (समर्को पालना, पोषाक, कार्ायलर्मा अणघल्लो वषय कार्ायलर् खलेुको अवधिमा 
कणम्तमा 80% ददन उपणस्थत भएको, इमान्दारीता, जवाफदेवहता – 20 अङ्क 

ख. ववषर्वस्तकुो ज्ञान, णजम्मेवारीको वहन िमता समन्वर् िमता तथा नेततृ्व िमता तथा कार्य 
सम्पादन सम्झौता अनसुारको कार्य – 20 अङ्क 

ग. धसजयनशीलता, नवीन िमता, कम््र्टुर सीप, नवप्रवतयनको ज्ञान र त्र्सको प्रर्ोग – 20 अङ्क 

घ. शाखा तफय  LISA, FRA को नधतजा, वडा तफय  राजस्व संकलन, बजेट खचय र सेवा प्रवाह, स्वास््र् 
संस्था तफय  लाभग्राही, सेवाग्राहीको सन्तवुष्ट र सेवा प्रवाहको पररमाि तथा ववद्यालर् तफय  
ववषर्गत उत्तीिय प्रधतशत एवं SEE को नधतजा -20 अङ्क 

ङ. ववगत २ वषयको का.स.म.ु बाट प्राप्त अङ्कको औषत – 20 अङ्क 

5. धसफाररस गनय नहनुे:- देहार्को कमयचारीलाई धसफाररस गनय नधमल्ने: 

 क. कारबाही पाएकोमा सफाई पाएको ५ वषय नपगेुको । 

 ख. धनर्कु्ती, सेवा अवधि तथा सरुवा भई आएको अवधि २ वषयभन्दा कम रहेको। 

 ग. कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनमा कणम्तमा 90% र LISA मा 60% भन्दा कम प्राप्ताङ्क भएकोमा। 

6. दफा ४ बमोणजम धसफाररस भै प्राप्ताङ्क साथ प्राप्त प्रस्तावको छानववन गरी सवोत्कृष्ट र उत्कृष्ट 
कमयचारी छनौट गनय देहार् बमोणजमको छनौट सधमधत रहनेछ ।  

क. गाउँपाधलका अध्र्ि      - संर्ोजक 

ख. प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत     - सदस्र् 

ग. णशिा, स्वास््र्, र्ोजना र प्राववधिक शाखाका प्रमखुहरु - सदस्र् 

घ. प्रशासन शाखा प्रमखु      - सदस्र् सणचव 
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7. दफा 6 बमोणजमको सधमधतको बैठक सञ्चालन कार्यववधि सधमधत आफैले तर् गनेछ, भने आवश्र्कता 
अनसुार बैठक बस्न सक्नेछ ।  

8. दफा 6 बमोणजमको सधमधतले पनय आएका धसफाररसहरु अध्र्र्न गरी दफा ४ बमोणजमको आिार 
धलई 100 अङ्क मध्रे् अधिक्तम अङ्क ल्र्ाउने कमयचारीलाई सवोत्कृष्ट कमयचारी परुस्कार र 
त्र्सपधछका ५ (पाँच) जना कमयचारीलाई एवम ्ररतले उत्कृष्ट कमयचारी धसफाररस गनुयपनेछ ।  

9. सवोत्कृष्ट र उत्कृष्ट कमयचारी परुस्कृत गदाय देहार् बमोणजम परुस्कृत एवम ्सम्माधनत गनुयपनेछ ।  

 1) सवोत्कृष्ट कमयचारी परुस्कार – १ जना परुस्कार राशी 1 लाख रुपैर्ाँ ।  

 2) उत्कृष्ट कमयचारी परुस्कार – 5 जना परुस्कार राशी 20 हजार रुपैर्ाँ ।  

10. दफा ८ बमोणजमको परुस्कार हरेक बजेट अधिवेशनको गाउँ सभामा ववतरि गनुयपनेछ ।  

11. संसोिन वा खारेज गनय सक्ने: 

उदर्परुगढी गाउँ कार्यपाधलकाले आवश्र्क ठानेको खण्डमा मापदण्ड संसोिन तथा खारेज  

गनय सक्नेछ ।  

 

 

  



5 
 

अनसूुची १ 

उत्कृष्ट तथा सवोत्कृष्ट कमयचारी, णशिक र स्वास््र्कमीलाई प्रदान गररने प्रमाि-पत्रको ढाँचा 

उदर्परुगढी गाउँपाधलका 
गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

उदर्परुगढी उदर्परु, 
कोशी प्रदेश, नेपाल 

 

प्रमाि पत्र 

उदर्परुगढी गाउँ कार्यपाधलकाको धमधत .....................को धनियर् अनसुार गाउँ कार्यपाधलकाको कार्य 
सम्पादनमा परु् र्ाउन ुभएको ववणशष्ट र्ोगदानको उच्च मलु्र्ांकन गदै तपाई श्री ..................... लाई 
आ.व. ...............को सवोत्कृष्ट/उत्कृष्ट कमयचारी/णशिक/स्वास््र्कमी सम्मान परुस्कार सवहत  
स-िन्र्वाद र्ो प्रमाि-पत्र प्रदान गररएको छ ।साथै तपाईको उत्तरोत्तर प्रगती एवं उज्जवल भववष्र्को 
कामना गदयछौँ ।  

 

   ...............................                                                                     ....................... 

गाउँपाधलका उपाध्र्िको नाम, थर                        गाउँपाधलका अध्र्िको नाम, थर 

   गाउँपाधलका उपाध्र्ि                                   गाउँपाधलका अध्र्ि 

 

 

 


