
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन िकम सम्बन्धी कार्यविधध, २०७७ 

 प्रस्तािनााः  

ठाकुिबाबा  नगिपाधिकािे गने धनर्धमत कार्यिाई चसु्त दरुुस्त रुपमा संचािन गदै सेिा प्रिाहिाई प्रभािकािी 
रुपमा संचािन गनयका िागी कमयचािीहरुिाई कार्ायिर् समर् भन्दा बावहिको समर् ि धबदाको ददनमा समेत 
काममा खटाउनपुने भएको हुंदा अधतरिक्त समर्मा काम गने कमयचािीहरुिाई प्रोत्साहन स्िरुप िकम उपिब्ध 
गिाउन आिश्र्क देखखएकोिे ठाकुिबाबा नगिपाधिकाको प्रशासकीर् कार्यविधध (धनर्धमत गने) धनर्माििी, 
२०७५ को धनर्म ३ िे ददएको अधधकाि प्रर्ोग गिी र्ो कार्यविधध बनाई िाग ुगरिएको छ ।  

परिच्छेद -१ 

प्रािखम्भक 
१. संखिप्त नाम ि प्रािम्भाः  (क) र्ो कार्यविधधको नाम " कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन िकम सम्बन्धी 
कार्यविधध, २०७७" िहेको छ ।  

(ख) र्ो कार्यविधध ठाकुिबाबा नगिपाधिकाको स्थानीर् िाजपत्रमा प्रकाखशत भए पश् चात िाग ुहनुेछ । 

7fs'/afaf gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08 M #    ;+Vof M !    k|dfl0fs/0f M @)&&.)@.!! 

                k|sfzg ldlt M @)&&.)@.!! 

 

efu – @ 

7fs'/afaf gu/kflnsf 

 



 
 

v08 M #    ;+Vof M !     ldlt M @)&&.)@.!! 

 

२. परिभाषााः धबषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविधधमा । 

(क) "नगिपाधिका" भन् नािे ठाकुिबाबा नगिपाधिका सैनिाि बददयर्ािाई सम्झन ुपछय ।  

(ख) "कार्यपाधिका" भन्नािे ठाकुिबाबा नगि कार्यपाधिका सम्झनपुछय ।  

(ग)  "िडा कार्ायिर्" ठाकुिबाबा नगिपाधिका अन्तगयतका सम्परु्य िडा कार्ायिर्हरुिाई सम्झनपुछय ।  

(घ) "धबषर्गत शाखा"  भन्नािे ठाकुिबाबा नगिपाधिका अन्तगयत कार्य सम्पादन गने गरि िहेका खशिा, स्िास््र्, 

कृवष, िन, पशवुिकास जस्ता विषर्गत िेत्र हेने कार्ायिर् शाखा िा इकाईिाई समते सम्झन ुपछय। 

(ङ) "कमयचािी" भन्नािे ठाकुिबाबा नगिपाधिका, िडा कार्ायिर् ि विषर्गत शाखामा कार्यित (स्थार्ी, अस्थार्ी 
ि सेिा किाि) कमयचािीहरुिाई सम्झनपुदयछ । 

(च) "प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत" भन्नािे नगिपाधिकाको प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत सम्झनपुछय ।  

(छ) “अधतरिक्त समर्" भन्नािे नेपाि सिकाििे तोकेको कार्ायिर् समर् भन्दा अखघपधछको समर् ि 
साियजधनक विदाको ददनमा कार्ायिर्मा आई िा कार्ायिर्सँग सम्बखन्धत काम गिेको समर् अिधधिाई 
सम्झनपुछय ।  

(छ) “सिकािी काम" भन्नािे ठाकुिबाबा नगिकार्यपाधिका ि अन्तगयतका िडा कार्ायिर्हरुबाट नगिको 
विकासका िागी िाधग गरिएको कामिाई जनाउनेछ । 

 

परिच्छेद -२ 

अधतरिक्त समर्मा कमयचािी खटाउने सम्बन्धी ब्र्िस्थााः 
३. कमयचािी खटाउन सक्ने:  

(क) धनर्धमत कार्ायिर् समर्धभत्र काम गदाय सम्पन्न गनय नसवकने कार्यको िाधग कार्ायिर् िा विल्डमा समते 
काम गनेगिी धनखितका समर्का िागी अधधकाि प्राप्त अधधकािीिे कुनै पधन कमयचािीिाई अधतरिक्त 
समर्मा काम गने गरि िगाउन सक्नछेन ।  

(ख) उपदिा (क) बमोखजम कमयचािी खटाउदा अनसूुची-१ बमोखजमको िगबकु भिाई शाखा प्रमखुको 
धसिारिसमा अधधकाि प्राप्त अधधकािीिे प्रमाखर्त गिेको हनुपुदयछ ।  

ग) माधथ जनुसुकैु कुिा िेखखएको भए तापधन आकखस्मक रुपमा कमयचािी खटाउन ुपिेमा त्र्स्तो कार्य सम्पन्न 
गिी कार्ायिर् िकेको ददन िगबकु प्रमाखर्त गिाउन सवकनेछ । 

घ) प्राविधधक कमयचािीको हकमा शाखा प्रमखु ि कार्ायिर् प्रमखुबाट अग्रीम विल्ड काज खस्िकृत गिेको 
हनुपुनेछ ।  

 ४. अधतरिक्त समर् िकम:  

(क) अधतरिक्त समर् काम गिेबापत िकम उपिब्ध गिाउँदा माधसक ८० घण्टा िा सोभन्दा बढी अधतरिक्त 
समर् काम गिेिापत शरुु तिब स्केिको ५०%, माधसक ५० घण्टा देखख ८० घण्टा सम्मको िागी 
३०% ि ५० घण्टा भन्दा कम समर् काम गिेकोमा ३०% आधािमानी सोही अनपुातमा िकम उपिब्ध 
गिाउइनेछ। ति, दैधनक १ (एक) घण्टा ि माधसक १० घण्टा भन्दा कम काम गिेको अिधधिाई र्स 
प्रर्ोजनका िाधग गर्ना गरिनेछैन ।  

(ख) हेधभ इक्र्पुमेन्ट चािकहरुिाई प्रोत्साहनको रुपमा नीजिे आम्दाधन गिेको नेट आम्दानीको प्रधत घन्टाको 
आम्दाधन िकमको १० प्रधतशत िकम प्रोत्साहन स्िरुप उपिब्ध गिाइने छ ।  
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(ग) अधतरिक्त समर् काम गिेको अिधधको गर्ना गदाय संभि भए सम्म विद्यतुीर् हाखजिी मेधसन (E-Attendance) 

ि संभि नभएको अिस्थामा अधधकाि प्राप्त अधधकािीबाट प्रमाखर्त कार्यर्ोजना ि सम्पाददत कार्य विििर्िाई 
आधाि माधननेछ ।  

(घ) महामारि तथा विपदको समर्मा अग्रपखिमा खवटने कमयचारििाई हाखजि, गिेको काम ि बहन गिेको 
जोखखमका आधािमा दिा ४(क) बमोखजमको िकममा कार्यपाधिकाको धनर्यर् बमोखजम थप िकम उपिब्ध 
गिाउन बाधा पने छैन ।  

(ङ) अधतरिक्त समर्को कामको विििर् अनसूुची १ बमोखजमको ढांचामा तर्ाि गरि नगिपाधिकाको हकमा 
प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत, िडा सखचिको हकमा िडा अध्र्ि, िडाका अन्र् कमयचािीहरुको हकमा िडा 
सखचि ि सिारि चािकको हकमा नीजिाई खटाउन ेपदाधधकािीिे प्रमाखर्त गिेको हनुपुनेछ ।  

(च) अधतरिक्त समर् काम गने कमयचािीिे अनसूुची -१ बमोखजमको ढाँचामा तर्ाि गिेको कामको विििर् 
प्रमाखर्त गिाई कमयचािी प्रशासन शाखामा बझुाउनपुनेछ । कमयचािी प्रशासन शाखािे अनसूुची-२ 
बमोखजमको ढाँचामा तर्ाि गिी आधथयक प्रशासन शाखामा पठाउनपुनेछ । 

(छ) नगिपाधिका तथा सिकािी कामको धसिधसिामा हनुे बैठक, अनगुमन, सहखजकिर् जस्ता कार्यमा खवटई 
बैठक भिा बझेुको हकमा सो समर्िाई अधतरिक्ि समर्मा गर्ना गरिनछैेन ि कुनैपधन अिस्थामा दोहोिो 
भिा उपिब्ध गिाईने छैन । 

(ज) अनसूुखच १ बमोखजम अधतरिक्ि समर् काम गनेगरि खटाईएका कमयचारििे गिेको कार्यको अनगुमन 
कार्ायिर् प्रमखुको हकमा नगि कार्यपाधिका ि अन्र् कमयचािीको हकमा कार्ायिर् प्रमखुबाट गरिनेछ । 
तोवकए बमोखजमको कार्य गिेको नपाईएमा त्र्स्तो समर्को िकम उपिब्ध गिाईनछैेन ।      

५. प्रोत्साहन पिुस्कािाः (१) नगिपाधिकाको कमयचािीहरु मध्र्े िावषयक रुपमा उत्कृष्ठ काम गिेकाहरू मध्र्ेबाट 
बढीमा ३(तीन) जना सम्मिाई प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृतको धसिारिसमा जनही बढीमा रू.१०,०००/- 
(दशहजाि) सम्म पिुस्काि ि प्रशंसापत्र प्रदान गनय सवकनेछ । पिुस्कृत हनुे कमयचािी कखम्तमा १ बषय काम 
गरिसकेको हनुपुनेछ । 

६. खाजा खाने समर्ाः कमयचािीको खाजा खाने समर् िढीमा आधा घन्टाको हनुेछ । त्र्स्तो समर् 
कार्ायिर्िे तोके बमोखजम हनुेछ । 

७. धबधबधाः  

(१) कुन ैपधन कमयचािीिे झटु्टा विििर् भरि भिा धिएको पाईएमा त्र्स्तो िकम तिबबाट असिु उपि 
गरिनेछ ।  

(२) किकट्टी हनुेाः अतरिरिक्त समर् काम गिे बापत उपिब्ध गिाईने िकममा धनर्मानसुाि किकट्टी हनुेछ । 

(३) र्स  कार्यविधधको अखन्तम व्र्ाख्र्ा गने अधधकाि नगिकार्यपाधिकािाई हनुछे भने कार्यपाधिकािे 
आिश्र्क्िा अनसुाि संशोधन गनय सक्नेछ । 
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अनसुखुच -१ 

कार्यविधधको धनर्म ४ उपधनर्म (ङ) संग सम्बखन्धत 
२०.............. गते देखख ........ गते सम्म अधतरिक्ि समर् काम गिेको दैधनक प्रधतिेदन 

कमयचािीको नाम: ............................ पद: .....................  शाखा/उपशाखा/ईकाई/िडा: .................. 

गते बाि 

समर् जम्मा 
समर् 
घण्टामा 

कामको विििर् कैविर्त धबहान बेिकुा 
देखख सम्म देखख  सम्म 

          

          

          

          

          

          

          

          

                 

                 

 

.................    ...............................    .................. 
कमयचािीको सवह    धसिारिस गने (शाखा प्रमखुकोहकमा)   प्रमाखर्त गने 
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अनसूुखच - २ 

कार्यविधधको धनर्म ४ उपधनर्म (ङ) संग सम्बखन्धत 

२०..... साि ............... मवहनाको अधतरिक्ि समर् काम गिेको माधसक प्रगधत विििर् 

क्र.स. कमयचािीको नाम थि पद जम्मा काम गिेको अिधध 
घण्टामा 

कैविर्त 

     

     

     

     

     

     

     
 

.................          .................. 
तर्ाि गनेको           प्रमाखर्त गने 
 

 

आज्ञािे 

िामहरि रिजाि 

धनधमि प्रमखु प्रशासकीर् अधधकृत 
 

 


