
परीसर योजना र व्यवस्थापन (FACILITIES PLANNING & MANAGEMENT) 

हाम्रो यनुिभनसिटी समुदायको लानि परीसर र सेवाहरूमा उत्कृष्टता 

वािषिक कर्िचारी स र्ा्न पुरस्कार न नयन (FPM Employee Recognition Award Nomination) फारर ्

लाभि inside.fpm.wisc.edu/employee-recognition/ हेनुुहोला । 

सामूनहक काम · ग्राहक सेवा · रचिात्मक उपायहरू 

 उत्कृष्ट काम · असम्मानित व्यनि 

र्नोनयन गरेको व्यर्िको बारेर्ा तपाईकँो बारेर्ा हामीले तपाईलँाई यो मनोनयनको थप जानकारीको बारेमा 

सम्पकु िन ुसक्ने छ  ँ।

नाम नाम 

भििाि िा यभूनट भििाि िा यभूनट 

पद (यभद थाहा िएमा) पद 

ठेिाना (यभद थाहा िएमा) ठेिाना 

ईमेल (यभद थाहा िएमा) ईमेल 

फोन (यभद थाहा िएमा) फोन 

सपुरिाईजर (यभद थाहा िएमा) 

 सम्र्ानको कारण बताउनुहोस ्: आिश्यक िए, थप पानाहरू जोड्नहुोला । 

कमुचारी सम्मानका मनोन यन फारमहरू FP&M Human Resources; Attn: FP&M Recognition Awards मा बुझाउन ुपछु । 

सहयोिको लाभि ईमेल Recognition@fpm.wisc.edu िनुुहोला 

- परुस्कार ििु चनु्नहुोस ्-->

नेपाली / NEPALI 

mailto:Recognition@fpm.wisc.edu


FP&M कर्मचारी सम्र्ान पुरस्कार वर्महरू (FP&M Employee Recognition 

Award Categories) 

सारू्हहक कार् पुरस्कार: ती व्यक्तिहरूको सम्मान गननहुोस ्जो क्तमलेर तोक्तकएको लक्ष्य प्राप्त गर्छुन ्। ती व्यक्तिहरू मनोनयन गननुहोस ्जो:

 सहकमीहरू, सनपरभाईजरहरू, अथवा ग्राहकहरू सँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्न सक्र्छन्

 कमुचारीहरूको गनणहरूको सम्मान गर् ैर सहायता क्तर्रँ् ैसामकू्तहक कामको प्रोत्साहन गर्छुन्

 सबै कमुचारीको गनणहरूको सम्मान गर् ैसामकू्तहक कामको प्रोत्साहन गर्छुन्

 समस्या समाधान गर्ाु एक अका ुसँग क्तमलेर काम गर्छुन्

 UW-Madison को मानहरूलाई सहयोग गर् ैक्तमलेर सकारात्मक पररणाम प्राप्त गर्छुन्

ग्राहक सेवा पुरस्कार: त्यस व्यक्तिको सम्मान गननुहोस ्जसले राम्रो सम्बन्धहरू गाँस्र्छ र ग्राहकहरूलाई उनीहरुले सोचेको भन्र्ा बढी पनयाुइक्तर्रँ्छ । त्यो व्यक्ति 

मनोनयन गननुहोस ्जो: 

 समस्याहरू समाधान गनु व्यक्तिगत क्तवशेषज्ञता र ग्राहक प्रक्ततक्तियाको प्रयोग गर्छु

 चाँडै र प्रभावकारी रूपमा ग्राहकका क्तचन्ताहरू वा ग्राहकका अननरोधहरू सम्भालन सक्र्छ

 सबै ग्राहकहरूसँग सम्मानजनक र क्तमलनसार व्यवहार र्खेाउँर्छ

 चननौती क्तर्ने ग्राहक सेवा अवस्थाहरू UW-Madison को मानहरू कायम राख्ने तररकाले सम्भाल्र्छ

रचनात्र्क उपायहरू पुरस्कार: त्यस व्यक्तिको सम्मान गननुहोस ्जसले क्तवचारहरू वा प्रक्तियाहरू सनधानुको लाक्तग नयाँ उपायहरू प्रयोग गर्छु । त्यो व्यक्ति मनोनयन 

गननुहोस ्जो:

 पररवतुनलाई सनधाने र सँधै क्तसक्न ेमौकाको रूपमा

 क्तमलेर समस्या समाधान गन ुअगाक्तड बढ्र्छ र व्यवहाररक उपायहरू सोच्र्छ

 सँध ैआफ्नो कामको स्थाक्तपत प्रक्तियाहरूको पालन गरेर सनरक्तित र स्वस्थ क्याम्पस र कामको वातावरण पक्का गर्छु

 स्वतन्र रूपमा क्तर्गो, प्रभावकारी, र कन शल श्रोतहरू फेला पार्छु र प्रयोग गर्ुछ

असम्र्ाहनत व्यहि पुरस्कार: त्यस व्यक्तिको सम्मान गननुहोस ्जसले हरेक क्तर्न आफ्नो कायुस्थल र UW-Madison मा महत्त्वपणूु योगर्ान गर्छु । त्यो व्यक्ति 

मनोनयन गननुहोस ्जो: 

 भरपर्ो, सम्मानजनक, र उत्तरर्ायी भएर ईमानर्ारीता र्खेाउँर्छ

 सँध ैसमहूको सफलताको लाक्तग काम गर्छु

 सही रूपमा काम गर्छु र व्यवसाक्तयक स्तरहरू पालन गर्छु

 ईमानर्ारीता, क्तजम्मेवारी र अटलताका उच्च स्तर प्रचार गर्छु

 काम-सम्बक्तन्धत ज्ञान र उपलब्ध श्रोतहरू अरूहरू सँग बाँड्र्छ

 गछन ु भनेका कन राहरू परूा गर्छु

उत्कृष्ट कार् पुरस्कार: त्यस व्यक्तिको सम्मान गननुहोस ्जसले आफ्नो कायु क्तववरण भन्र्ा बढी योगर्ान गरेको छ । त्यो व्यक्ति मनोनयन गननुहोस ्जो: 

 सम्पणूु समहूमा सकारात्मक प्रभाव पाने तररकाले व्यवहार गर्छु

 कामको क्तववरणले मागेको भन्र्ा बढी गर्छु (जस्तो क्तक स्वयंसेवा)

 कक्तिन वा नसोचेको घटनाहरू सम्भाल्न अगाक्तड बढ्र्छ

 लक्ष्य र अपेिाहरु उक्तछन्र्छ

 कायुस्थलमा कमुचारी मनोबल र ईमान्र्ारीता बढाउँर्छ

नेपाली / NEPALI 


