
 
 

 

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू गने सम्बन्धी 
ननदेशिका, 207२ 

 

(प्रधानमन्री तथा मन्रीपरिषद्को कार्ायलर्को प.सं. ०७२।०७३ च.नं. ७९६१ नमनत २०७३।२।३१ 
को परानसुाि परिमार्यन गरिएको ।) 

प्रस्तावना: नेपाल सिकाि प्रधानमन्री तथा मशन्रपरिषदको कार्ायलर्बाट नमनत 
207१।१0।२२ को ननर्यर्ानसुाि महान्र्ार्ानधवत्ताको कार्ायलर् ि मातहत सिकािी वकील 
कार्ायलर्मा कार्यित सिकािी वकील  ि अन्र् कमयचािीलाई नबतिर् गरिने प्रोत्साहन भत्ता ववतिर्मा 
सहर्ता कार्म गनय ि सो ववतिर् कार्यलाई व्र्वशस्थत गनय वान्छनीर् भएकोले महान्र्ार्ानधवक्ताको 
कार्ायलर्वाट देहार् बमोशर्मको ननदेशिका बनाएको छ । 

 

 

 

परिच्छेद -१ 

 

प्रािशम्भक 

 

१. संशिप्त नाम ि प्रािम्भ :-  (१) र्स ननदेशिकाको नाम महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि मातहत 
सिकािी वकील कार्ायलर्मा कार्यित सिकािी वकील ि अन्र् कमयचािीलाई कार्यसम्पादनमा 
आधारित प्रोत्साहन भत्ता लाग ुगनेसम्बन्धी ननदेशिका, 207२ िहेको छ ।  

(२) र्ो ननदेशिका नमनत 207२।४।१ देशि  प्रािम्भ हनुेछ । 

(२) परिभाषा:-  नबषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स ननदेशिकामा:0-  
 (क) “सिकािी वकील” भन्नाले महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि मातहत सिकािी वकील 

कार्यलर्हरुमा कार्यित बहस पैिवी गनय अनधकाि प्राप्त सिकािी वकीललाई र्नाउन े
छ । 

(ि) “कमयचािी” भन्नाले महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि मातहत सिकािी वकील 
कार्ायलर्हरुमा कार्यित ननर्ामती कमयचािीहरुलाई र्नाउने छ । 

(ग) "मातहत सिकािी वकील  कार्ायलर्" भन्नाले पनुिावेदन सिकािी वकील कार्ायलर्, वविेष 
सिकािी वकील कार्ायलर् ि शर्ल्ला सिकािी वकील कार्ायलर् समेतलाई र्नाउनेछ । 

(घ) “अनतरिक्त समर्” भन्नाले नेपाल सिकािले तोकेको कार्ायलर् समर् वाहेक 
महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर्बाट तोकेको अन्र् समर्मा कार्ायलर्मा आई काम 
गिेको समर् अवनधलाई र्नाउनेछ । 

(ङ) “सिकािी काम” भन्नाले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता लागू भएको 
महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि मातहत सिकािी वकील कार्ायलर्बाट सोही 
कार्ायलर्को उदे्दश्र् पूनतय गने प्रर्ोर्नको लानग गरिएको कामलाई र्नाउनेछ। 



 
 

 

(च) “परििर् ईकाइ” भन्नाले महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि मातहत सिकािी वकील  
कार्ायलर्मा र्स ननदेशिका बमोशर्म गठन भएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन 
भत्ता पिीिर् ईकाइलाई र्नाउनेछ। 

(छ) ”सपुरिवेिक” भन्नाले महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर्मा कार्यित सिकािी वकील ि अन्र् 
कमयचािीको लानग िािामा कार्यित कमयचािीको लानग िािा प्रमिु, िािा प्रमिुको 
लानग महािािा प्रमिु ि महािािा प्रमिुको लानग  ववभाग प्रमिु, ववभाग प्रमिुको 
हकमा महान्र्ार्ानधवक्ता, पनुिावेदन सिकािी वकील कार्ायलर् / नबिेष सिकािी 
वकील कार्ायलर्मा कार्यित सिकािी वकील ि अन्र् कमयचािीको लानग िािामा 
कार्यित कमयचािीको  िािा प्रमिु, िािा प्रमिुको लानग सह—न्र्ार्नधवक्ता ि सह 
न्र्ार्ानधवक्ताको लानग महान्र्ार्ानधवक्ता कार्ायलर्को र्निशक्त व्र्वस्थापन ववभागको 
नार्ब महान्र्ार्ानधवक्ता तथा शर्ल्ला सिकािी वकील कार्ायलर्मा कार्यित कमयचािीको 
हकमा सहार्क शर्ल्ला न्र्ार्ानधवक्ता ि सहार्क शर्ल्ला न्र्ार्ानधवक्ताको हकमा 
शर्ल्ला न्र्ार्ानधवक्ता तथा शर्ल्ला न्र्ार्ानधवक्ताको हकमा सम्बशन्धत 
सहन्र्ार्ानधवक्तालाईय र्नाउनेछ । 

(३) स्थार्ी दिवन्दीमा कार्यित कमयचािीहरुले मार पाउन े : महान्र्ार्ानधवक्ताको  कार्ायलर् तथा 
मातहत सिकािी वकील कार्ायलर्को स्वीकृत स्थार्ी दिबन्दीमा कार्यित स्थार्ी कमयचािीहरुले 
मार कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन।् 

 

 

 

 

  



 
 

 

परिच्छेद -२ 

सिकािी वकीलहरुको लानग ननधायरित मापदण्ड 

 

(४) मापदण्ड ि अंकभािः (१) महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि मातहत सिकािी वकील कार्ायलर्मा 
 कार्यित सिकािी वकीलहरुको लानग कार्य सम्पादनमा आधारित भत्ताको मलु्र्ांकन ननम्न 
 बमोशर्म हनुेछ । 

(क) बहसनोट तर्ािी भत्ताः सिकािी वकीलका लानग बहसनोट तर्ािीको कार्य अनतरिक्त कार्य 
भएकोले बहसनोट तर्ाि गिेवापत प्रत्रे्क बहसनोटको भत्ता प्रदान गरिनेछ ।  

(ि) बहस पैिवी भत्ताः एउटै मदु्दामा एक पटकको बहसबाट मदु्दाको टुङ्गो नलागी सिकािी 
वकीलले पटक पटक बहस गनुयपने भएमा त्र्स्तो सिकािी वकीललाई दोस्रो पटक ि सो 
पनछका सवै बहसहरुमा बहसभत्ता प्रदान गरिनेछ ।  

(ग) बकपर भत्ताः एउटा मदु्दामा दईु र्नाभन्दा बढी सािी बकपर गिाउन ुपने भएमा सो बढी 
सािी बकपर गिाए वापत भत्ता प्रदान गरिनेछ ।  

(घ) नबिषेज्ञ सािी बापतको भत्ताः वविेषज्ञ सािीहरु वविेष बैज्ञाननक ज्ञानका ज्ञाता हनुे ि 
उनीहरुको बकपर मदु्दामा अत्र्न्त महत्वपूर्य प्रमार् हनुे भएबाट उनीहरुको िार् सवहतको 
बकपर गिाउँदा सिकािी वकीलले वविेष तर्ािी गनय कार्ायलर् समर् बाहेकको अन्र् समर् 
प्रर्ोग गनुयपने भएकोले वविेषज्ञ सािी वापत भत्ता प्रदान गरिनेछ ।  

  (  ङ) पनुिावेदन/ननवेदन भत्ताः न्र्ावर्क प्रकृर्ाको क्रममा मदु्दासँग सम्बशन्धत ननवेदनहरु र्स्तो अ.वं. 
 १७ नं. एवं मदु्दा दोह¥र्ाउने लगार्त अन्र् आवश्र्क ननवेदनहरु मस्र्ौदा  गिी पेि गनुय 
 पनेमा र्स्तो कार्यको लानग एक मवहनामा महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर्को हकमा ३० भन्दा 
 बढी, पनुिावेदन सिकािी वकील कार्ायलर्को हकमा १५ भन्दा बढी ि शर्ल्ला सिकािी 
 वकील कार्ायलर्को हकमा १० भन्दा बढी ननर्यर् ननकासा मस्र्ौदा पेि गनुयपने भएमा  
 त्र्स्तोमा ननवेदन भत्ता उपलब्ध गिाउँदा अनसूुची १ मा र्नाई पेि गरिनेछ । 

  (च) पनुिावेदन तथा ननवेदन लेिनः-  

 (१) कुनै मदु्दामा तल्लो अदालतबाट नेपाल सिकाि असफल भएको अवस्थामा  पनुिावेदन 
 अदालतमा पनुिावेदन गनयको लानग पनुिावेदन/ननवेदन पर लेख्नपुदायको दफा ४ को ङ को 
 अवस्थामा पनुिावेदन ननवेदन लेिन भत्ता उपलब्ध गिाइनेछ ।  
 (२) उपदफा (१) मा उल्लेशित कार्यहरुका लानग प्रोत्साहन भत्ताको दि अनसूुची १ 
 मा उल्लेि भए बमोशर्म हनुेछ । 

 (३) सिकािी वकीलले पाउने भत्ताको ववविर् महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर्मा  ववभाग 
 प्रमिु, वविेष सिकािी वकील कार्ायलर् ि पनुिावेदन सिकािी वकील कार्ायलर्मा 
 सहन्र्ार्ानधवक्ता ि शर्ल्ला सिकािी वकील कार्ायलर्मा शर्ल्ला न्र्ार्ानधवक्ताले प्रमाशर्त 
 गनुयपनेछ । 

छ) प्रोत्साहन भत्ताको सीमाः- चाल ुमदु्दा संख्र्ा २० भन्दा कम िहेको पनुिावेदन  सिकािी 
 वकील कार्ायलर् ि शर्ल्ला सिकािी वकील कार्ायलर्हरुले िरुु  तलब मानको ३० 



 
 

 

 प्रनतित भन्दा बढी ि चाल ुमदु्दाको संख्र्ा ६० भन्दा कम िहेका पनुिावेदन  सिकािी 
 वकील कार्ायलर् ि शर्ल्ला सिकािी वकील कार्ायलर्ले िरुु तलबमानको ४० प्रनतित 
 भन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गरिनेछैन ।चाल ु मदु्दा संख्र्ा ६० भन्दा बढी िहेका 
 पनुिावेदन सिकािी वकील कार्ायलर् ि शर्ल्ला सिकािी वकील कार्ायलर्ले  िरुु तलबमानको 
 ५० प्रनतितसम्म प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गरिनेछ । 

 ति िरुु तलबमानको ५० प्रनतितभन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गरिनेछैन । 
(र्) अनतरिक्त समर् काम गिे वापतः- नेपाल सिकािले तोकेको कार्ायलर् समर्  बाहेकको समर्मा 
 महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि मातहत सिकािी वकील कार्ायलर्ले तोकेको अन्र् समर्मा 
 सम्बशन्धत कार्ायलर्मा आई काम गिेमा त्र्स्तो अनतरिक्त समर् काम गने सिकािी वकील ि 
 कमयचािीहरुलाई अनतरिक्त काम गिे वापत प्रोत्साहन भत्ता ददने प्रर्ोर्नका लानग ५० प्रनतित 
 अंकभाि ददइने  छ । 

(झ) प्रोत्साहन  भत्ता नपाउनःे- देहार्को अवस्थामा महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् तथा  मातहत 
 सिकािी वकील कार्ायलर्मा कार्यित सिकािी वकीलले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन 
 भत्ता पाउने छैनन ्। 

 (क) दैननक भ्रमर् भत्ता वा अन्र् भत्ता पाउने गिी मवहनामा १५ (पन्र) ददनभन्दा बढी  
  बैदेशिक भ्रमर् वा अन्र् कुनै कार्ायलर्, ननकार्, आर्ोग, सनमनत आददमा कार्मा  
  िवटएमा । 

 (ि) सेवाकानलन वा अन्र्, र्स्तै िमता ववकास सम्बन्धी तानलम गोष्ठी आददमा   
  सहभागी भएको अवनधमा । 

 (ग) सेवाग्राहीसँग असल व्र्वहाि नगिेको प्रमाशर्त भएमा । 

 (घ) सेवाग्राहीको गनुासो छानववन गदाय बदननर्तपूवयक काम गिेको देशिएमा । 

 (ङ) मानथल्लो अनधकािीले ददएको आदेि पटक पटक पालना नगिेमा। 

 (च) नबना सूचना वा लगबकुमा नर्नाई पटक पटक अनपुशस्थत भएको वा   
  कार्ायलर् समर्मा बावहि गएको पाइएमा । 

 (छ) मवहनामा १० ददन भन्दा बढी नबदामा िहेका कमयचािीलाई सो मवहनामा   
  प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गरिनेछैन । 

  



 
 

 

परिच्छेद -३ 

बहस गने सिकािी वकील बाहेकका कमयचािीहरुको लानग मापदण्डहरु 

 

(५) मापदण्ड ि अंकभाि  :-  (१) महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि मातहत सिकािी वकील 
कार्ायलर्मा कार्यित कमयचािीहरुको लानग कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको लानग 
देहार् बमोशर्मका मापदण्डहरु िहनेछन । 

 

 

क्र.स 

 

मापदण्डहरु 

 

शर्म्मेवािी 
 

भारित अंक 

 

कैवफर्त 

 १ मापदण्ड -१ कमयचािीलाई तोवकएको शर्म्मेवािी १०% 

 

 

 २ मापदण्ड -२ महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ले हानसल 
गिेको लि  

१०% 

  
 

 

 ३ मापदण्ड -३ अनभलेि ब्र्बस्थापन गने कार्य  १०% 

 
 

 ४ मापदण्ड -४ प्रनतवेदन ववविर् समर्मा नै पठाए वापत १०% 

 

 

 ५ मापदण्ड -५ असल आचिर् अनिुासन ि सेवाग्रही मैरी 
आचिर् गिेमा 

१०%  

६ मापदण्ड -६ अनतरिक्त समर् काम गिे वापत ५०% 

  
 

                                            र्म्मा १००% 
 

 

मापदण्ड -१:- (१) कमयचािीलाई तोवकएको शर्म्मेवािी वापत भारित अंक -१० िहनेछ ि र्स 
मापदण्डमा कमयचािीले आफुलाइ तोवकएको वा आफुले सम्पन्न गनुय पने काम गिे वापत 
सो अंक प्राप्त गनेछन। 

कार्य ववविर्
  

अंक 
भाि 
प्रनतित
  

     अंक प्रदान गदाय नलइन ेआधाि 

तोवकएको 
शर्म्मेवािीको 
उपलशब्धको 
आधािमा 

१०
  

 बहस पैिवीको कार्यमा सहर्ोग (सन्दभय सामग्री, नशर्ि आदद संकलन 
ि बहस वटपोट ननमायर्)     

तोवकएको सिकािी वकीलको एक भन्दा बढी इर्लािमा मदु्दाको 
सनुवुाई सरुु भएमा ववपिी काननु व्र्वसार्ीको बहसको बुदँा वटपोट 



 
 

 

गने । 

मस्र्ौदा तर्ािीमा सहर्ोग (अनभर्ोगपर, पनुिावेदन, ननवेदन, 

पनुिावलोकनको ननवेदन, बहसनोट, आदद)     

नेपाल सिकाि वा सिकािी ननकार्का ववरुद्धमा पिेका रिटहरुको 
फाइलको कभि पषृ्ठमा रिट ननवेदनको सािांि लेख्न।े 

अनभर्ोर्न, तामेली सम्बन्धी ननर्यर् पशुस्तकामा उताि गने।   

 
काननुी िार् उपलब्ध गिाएको अनभलेि िाख्न े । 

 

 

(ि) मापदण्ड-२: र्स मापदण्डमा कार्ायलर्ले हानसल गिेको लि वापत भारित अंक-१० िहने छ । 
उल्लेशित कार्यहरुको लक्ष्र्अनसुाि हानसल गिेको प्रगनतको आधािमा ननम्न बमोशर्म अंक प्राप्त 
गनेछन ्। 

 

 

महान्र्ार्ानधवक्ताको 
कार्ायलर्को लक्ष्र् 
हानसल गिेको 
आधािमा 

अंक 
भाि 
१०  

मदु्दाको िोहमा अदालतबाट भएका अन्तिकानलन आदेि ि अन्र् 
कागर्ातको नक्कल उताि गिी पेि गने ।  

रिट ननवेदनमा भएका अशन्तम आदेि वा अन्र् फैसला प्राप्त भएपनछ 
सम्बशन्धत ननकार्मा र्ानकािी ददने, फैसला कार्ायन्वर्नको 
अनगुमनमा सहर्ोग गने । 

वहिासत वा थनुाको अनगुमन गने कार्यमा महान्र्ार्ानधवक्ता वा 
सिकािी वकीललाई सहर्ोगी भनूमका ननवायह गने । 

 

(ग) मापदण्ड-३:- र्स मापदण्डमा अनभलेि व्र्वस्थापन गने कार्यवापत भारित अंक-१० िहने छ । 
देहार्मा उल्लेशित कार्यहरुको आधािमा ननम्न बमोशर्म अंक प्राप्त गने छन ्। 

अनभलेि 
व्र्वशस्थत 
गिेको 
आधािमा
  

अंक  
भाि 
१० 

पनुिावेदन, ननवेदनहरुको म्र्ाद हदम्र्ादको गर्ना गिी शिघ्रतासाथ सम्पन्न 
गनुयपने मदु्दाको अनभलेि तर्ाि गिी प्राथनमकताको आधािमा पेि गने तथा 
कार्ायलर्का मदु्दा तथा अन्र् कार्यको अनभलेि व्र्वशस्थत रुपमा िाख्न े। 

नेपाल सिकािको िार्स्व बचत हनुे, र्रिवाना असलु हनुे मदु्दामा िार्श्व वा 
र्रिवानाको छुटै्ट लगत तर्ाि गने, भनूमसम्बन्धी मदु्दामा बहस पैिवीबाट संििर् 
भएका र्ग्गाको लगत ि अनमुाननत मलु्र्को लगत तर्ािी कार्य गने । 

सिकािी वकीलबाट अनसुन्धानको क्रममा प्रहिीलाई भएको ननदेिनको वटपोट 
ि अनभलेि िाख्न ेकार्य गने । 



 
 

 

(घ) मापदण्ड-४:- प्रनतवेदन ववविर् समर्मा नै पठाए वापत भारित अंक -१० िहने र्स मापदण्डमा 
अदालतबाट माग भएका कागर्ातहरु, र्वाफ प्रनतवेदन आदद ताकेता लेख्न ुनपने गिी समर्मा नै 
पठाई कार्ायलर्को काम कािवाहीलाई नछटो छरितो बनाए वापत ददईनेछ। 

प्रनतवेदन  ननधायरित 
समर्मा तर्ाि गिी 
माग गिेको 
ननकार्मा पठाएमा 

अंक भाि 
१० 

दैननक साप्तावहक मानसक रैमानसक चौमानसक वावषयक 
रुपमा मदु्दाका फैसला ि नक्कल उताि आदेि 
कार्ायन्वर्न ।   
लेिा तथा स्टोिबाट अन्र् माग गिेका ववविर् 
तोवकएको समर्मा पठाउन े। 

मानसक तथा वावषयक प्रनतवेदनहरु तर्ाि गने । 

माग भएका र्वाफहरु समर्मा नै पठाउने । 

 

(ङ) मापदण्ड-५ :- असल आचिर् अनिुासन ि सेवाग्राही मैरी व्र्वहाि गिेमा अंक- १० िहने छ । 
र्स मापदण्डमा कमयचािीका आचिर् सम्बधी प्रचनलत कानून ि ननर्मको पालना गिे वापत 
अंक प्राप्त गनेछन । 

असल आचिर् 
अनिुासन ि 
सेवाग्राही मैरी 
ब्र्वहाि गिेमा 

अंक भाि 

१० 

आचिर्सम्वन्धी प्रचनलत कानून ि ननर्महरुको पालना 
ि सेवाग्राहीसँग असल व्र्वहाि गनुयपने । 

 

(च) मापदण्ड-६ अनतरिक्त समर् काम गिे वापत भारित अंक-५० िहने र्स मापदण्डमा नेपाल 
सिकािले तोकेको कार्ायलर् समर् बाहेक महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि मातहत सिकािी 
वकील कार्ायलर्ले तोकेको अन्र् समर्मा कमयचािीले सम्बशन्धत कार्ायलर्मा आई काम गिेको 
समर् अवनधको आधािमा अंक ददइने छ । 

 

अनतरिक्त 
समर्मा 

अंक 
भाि 

प्रत्रे्क मवहना २५ घण्टा अनतरिक्त समर् काम गनुयपने । सो भन्दा 
कम भएमा औषतमा गर्ना गने । 

कैद भकु्तानी गरििहेका प्रनतवादीहरुलाई मागदावी बमोशर्म सर्ार् नभएको 
अवस्थामा नेपाल सिकािका तफय बाट पनुिावेदन, ननवेदन पिे नपिेको सम्बन्धमा 
गहृ मन्रालर् ि सम्बशन्धत कािागािमा र्ानकािी उपलब्ध गिाउने। 

सवोच्च अदालतबाट प्रनतपाददत काननु पनरकामा प्रकाशित नभएका 
नसद्धान्तहरुको उताि गिी संग्रह गने ि सबै सिकािी वकीलहरुलाई उपलब्ध 
गिाउने । 



 
 

 

काम गिे 
वापत 

५० ५ घण्टा अनतरिक्त समर् काम गिेमा  १० प्रनतित थप प्रोत्साहन 
भत्ता पाउने  । 

 

 

 

 

 

६-१० घण्टा अनतरिक्त समर् काम गिेमा २० प्रनतित थप प्रोत्साहन 
भत्ता पाउने । 

११-१५ घण्टा अनतरिक्त समर् काम गिेमा ३० प्रनतित थप प्रोत्साहन 
भत्ता पाउने । 

१६-२० घण्टा अनतरिक्त समर् काम गिेमा  ४० प्रनतित थप 
प्रोत्साहन भत्ता पाउने । 

२१-२५ घण्टा वा सो भन्दा वढी अनतरिक्त समर् काम गिेमा  ५० 
प्रनतित थप प्रोत्साहन भत्ता पाउने । 

 

 
 

 

(६) कार्य सम्पादनको स्ति ननधायिर्ः- (१) दफा ५ को मापदण्डका आधािमा प्राप्त कूल अंक 
भािको ८५ देशि १०० प्रनतित प्राप्त गिेको िण्डमा कार्यसम्पादनको स्ति A ग्रडेमा िािी 
प्रोत्साहन भत्ता ५० प्रनतित भकू्तानी ददन सवकने । कूल अंक भािको ७० देशि ८५ प्रनतित 
भन्दा कम अंक प्राप्त गिेको िण्डमा कार्य सम्पादनको स्ति B ग्रडेमा िािी प्रोत्साहन भत्ता 
४० प्रनतित भकू्तानी ददन सवकने । कूल अंक भािको ५० देशि ७० प्रनतित भन्दा कम 
अंक प्राप्त गिेको िण्डमा कार्य सम्पादनको स्ति C ग्रडेमा िािी प्रोत्साहन भत्ता २५ प्रनतित 
भकू्तानी ददन सवकनेछ । 

 (२) कूल अंक भािको ५०  प्रनतित भन्दा कम अंक प्राप्त गिेको िण्डमा कार्यसम्पादनको 
स्ति D ग्रडेमा िािी प्रोत्साहन भत्ता नददने । 

(७) अनतरिक्त समर्को नबबिर् :- अनतरिक्त समर्को ववविर्को अनभलेि प्रिासन िािाले अनसूुची 
२ को ढाँचामा तर्ाि गिी पिीिर् ईकाइमा पठाउनपुनेछ । 

(८) फािामहरुको नमनुा :- प्रोत्साहन भत्ता प्रर्ोर्नका लानग सम्बशन्धत कमयचािी ि अन्र् 
अनधकािीले भनुयपने फािामहरुको नमनुा अनसुचुी  १ देशि ५ सम्म ददइएको छ। 

(९) महािािा अन्तगयत िाशिन:े-  मानथ उल्लेशित कार्य सम्पादनका लानग प्रत्र्ि संलग्न नभएका 
ति कार्ायलर् व्र्वस्थापन (फोटोकपी गने ,कम््र्टुि गने, ववर्लुी पानी, टेनलफोन, सिुिा 
सवािीमा प्रत्र्ि संलग्न िहनेर्स्ता) अनत महत्वपूर्य भनूमका ननवायह गने प्रिासन िािा, स्टोि 
िािा, लेिा िािा, लगार्त सम्पूर्य कार्ायलर् सहर्ोगी सवािी चालक कम्रू्टिमा काम गने 



 
 

 

कमयचािीहरुको काम समग्र लक्ष्र् प्रानप्तमा सहर्ोगी भनूमका िेल्ने भएकोले महािािा अन्तगयत 
सम्पादन हनुे कामका आधािमा मलु्र्ांकन गरिने । 

(१०) प्रोत्साहन भत्ता नपाउन:े- देहार्को अवस्थामा महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि तथा मातहत 
वकील कार्ायलर्मा कार्यित कमयचािीले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता पाउन े
छैनन । 

 (क) दैननक भ्रमर् भत्ता वा अन्र् भत्ता पाउने गिी मवहनामा १५ (पन्र)  ददनभन्दा बढी  
  बैदेशिक भ्रमर् वा अन्र् कुनै कार्ायलर्, ननकार्, आर्ोग, सनमनत आददमा कार्मा  
  िवटएमा । 

 (ि) सेवाकानलन वा अन्र्, र्स्तै िमता ववकास सम्बन्धी तानलम गोष्ठी आददमा   
  सहभागी भएको अवनधमा । 

 (ग) सेवाग्राहीसँग असल व्र्वहाि नगिेको प्रमाशर्त भएमा । 

 (घ) सेवाग्राहीको गनुासो छानववन गदाय बदननर्तपूवयक काम गिेको देशिएमा । 

 (ङ) मानथल्लो अनधकािीले ददएको आदेि पटक पटक पालना नगिेमा। 

 (च) ववना सूचना वा लगबकुमा नर्नाई पटक पटक अनपुशस्थत भएको वा   
  कार्ायलर् समर्मा बावहि गएको पाइएमा । 

 (छ) मवहनामा १० ददन भन्दा बढी नबदामा िहेका कमयचािीलाई सो मवहनामा   
  प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी गरिनेछैन । 

 

  



 
 

 

परिच्छेद - ४ 

 

प्रोत्साहन भत्ता पिीिर् इकाईको गठन तथा काम, कतयव्र् ि अनधकाि 
 

(११) प्रोत्साहन भत्ता पिीिर् इकाईको गठन:-  (१) प्रोत्साहन भत्ता प्रर्ोर्नको लानग 
महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर् ि मातहत सिकािी वकील कार्ायलर्मा देहार् बमोशर्मको 
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता पिीिर् इकाई िहनछे । 

(क) महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर्को लानग :- (१) कार्ायलर् तथा र्निशक्त व्र्वस्थापन ववभागका 
प्रमिुको प्रत्र्ि ननर्न्रर् ि ननदेिनमा िहने गिी सोही ववभागका सहन्र्ार्ानधवक्ताको 
संर्ोर्कत्वमा देहार् बमोशर्मको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता पिीिर् इकाई 
िहनेछ । 

(१) कार्ायलर् तथा र्निशक्त व्र्वस्थापन महािािाको सहन्र्ार्ानधवक्ता     संर्ोर्क 

(२) प्रिासन माहािािाको उपन्र्ार्ानधवक्ता        सदस्र् 

   (३) िा.प. तनृतर् शे्रर्ीको अनधकृत                सदस्र्   
(२) पिीिर् इकाईको काम कतयव्र् ि अनधकाि देहार्बमोशर्म हनुछे :  
 (क) महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर्ले हानसल गिेको मानसक लक्ष्र् ि प्रगनतको आधािमा  
  अनसुचुी ४ बमोशर्मको फािाम बमोशर्म कार्ायलर्मा कार्यित कमयचािीहरुले पाउने  
  प्रोत्साहन भत्ताको िकम र्वकन गिी प्रत्रे्क मवहनाको १५ गते नभर स्वीकृनतको लानग 
  मानवसंसाधन नबभागका प्रमिु समि पेस गने ि स्वीकृत भए पछी भकु्तानीको लानग  
  लेिा िािामा लेिी पठाउने । 

 (ि) मातहतका सिकािी कार्ायलर्मा भकु्तानी हनुे वा भकु्तानी भएको कार्यसम्पादनमा  
  आधारित प्रोत्साहन भत्ता र्स ननदेशिका बमोशर्म तर्ाि भए नभएको बािेमा समर्  
  समर्मा अनगुमन गिी आवश्र्क ननदेिनको लानग मानवसंसाधन ववभागका   
  प्रमिुसमि नसफारिि गने । 

 (ग) महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर्मा कार्यित सिकािी वकील ि सहार्क  कमयचािीहरुको 
  लानग कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध गिाउने सम्वन्धमा आवश्र्क 
  पने अन्र् कार्यहरु गने । 

(ि) पनुिावेदन ि वविषे सिकािी वकील कार्ायलर्को लानग : (१) सहन्र्ार्ानधवक्ताको प्रत्र्ि 
 ननर्न्रर् ि ननदेिनमा िहने गिी उपन्र्ार्ानधवक्ताको संर्ोर्कत्वमा देहार् बमोशर्मको 
 कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता पिीिर् इकाई िहने छ । 

(१) उप.न्र्ार्ानधवक्ता (प्रिासन )                 संर्ोर्क 

(२) अनधकृत  (प्रिासन)                        सदस्र्   
(३) लेिा प्रमिु                               सदस्र्   
 



 
 

 

(२) पिीिर् इकाईको काम ,कतयव्र्,  अनधकाि :  (१) सम्बशन्धत सिकािी वकील 
कार्ायलर्ले हानसल गिेको मानसक लक्ष्र् ि प्रगनतको आधािमा अनसुचुी ४ बमोशर्मको 
फािाम बमोशर्म कार्ायलर्मा कार्यित कमयचािीहरुले पाउने प्रोत्साहन भत्ताको िकम र्वकन 
गिी प्रत्रे्क मवहनाको १५ गते नभर स्वीकृनतको लानग सहन्र्ार्ानधवक्ता समि पेस गने ि 
स्वीकृत भए पनछ भकु्तानीको लानग लेिा िािामा लेिी पठाउने । 

(२) मातहतका सिकािी वकील कार्ायलर्बाट भकु्तानी हनुे वा भकु्तानी भएको 
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता र्स ननदेशिका बमोशर्म तर्ाि भए नभएको 
समर् समर्मा अनगुमन गिी आवश्र्क ननदेिनको लानग  सहन्र्ार्ानधवक्तासमि 
नसफारिि गने । 

(३) आफ्नो ि मातहतका सिकािी वकील कार्ायलर्मा कार्यित कमयचािीहरुको लानग 
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गिाउने सम्बन्धमा आवश्र्क पने 
अन्र् कार्यहरु गने । 

(ग) शर्ल्ला सिकािी वकीलको लानग:-  (१) शर्ल्ला न्र्ार्ानधवक्ताको प्रत्र्ि ननर्न्रर् ि 
ननदेिनमा िहने गिी सहार्क शर्ल्ला न्र्ार्ानधवक्ताको संर्ोर्कत्वमा देहार् बमोशर्मको 
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रोत्साहन भत्ता परििर् इकाई िहने छ । 

(१) सहार्क शर्ल्ला न्र्ार्ानधवक्ता    संर्ोर्क 

(२) ना.स.ु(प्रिासन)÷िरिदाि    सदस्र् 

  

(ि) परििर् इकाईको काम, कतयव्र् ि अनधकाि:- (१) सम्बशन्धत सिकािी वकील कार्ायलर्ले 
हानसल गिेको मानसक लक्ष्र् ि प्रगनतको आधािमा अनसुचुी ४ बमोशर्मको फािाम 
बमोशर्म कार्ायलर्लमा कार्यित कमयचािीहरुले पाउने प्रोत्साहन भत्ताको िकम र्वकन 
गिी प्रत्रे्क मवहनाको १५ गते नभर स्वीकृनतको लानग शर्ल्ला न्र्ार्ानधवक्ता समि 
पेस गने ि स्वीकृत भएपनछ भकु्तानीको लानग लेिा िािामा लेिी पठाउने । 

 (२) कार्ायलर्मा कार्यित कमयचािीहरुको लानग कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन 
भत्ता उपलव्ध गिाउने सम्वन्धमा आवश्र्क पने अन्र् कार्यहरु गने । 

 

 

  

  



 
 

 

परिच्छेद - ५ 

ववववध 

 

(१२) प्रमाशर्त गनुय पने : पिीिर् इकाईबाट तर्ाि भएका ववविर् तथा  फािामहरुको 
आधािमा र्वकन भएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता महान्र्ार्ानधवक्ताको 
कार्ायलर्को हकमा ववभाग प्रमिुले, पनुिावेदन सिकािी वकील कार्ायलर् ि वविेष 
सिकािी वकील कार्ायलर्को हकमा सहन्र्ार्ानधवक्ताले ि शर्ल्ला सिकािी वकील 
कार्ायलर्को हकमा शर्ल्ला न्र्ार्ानधवक्ताले ि प्रमाशर्त गनुय पनेछ । 

(१३) ननर्नमत रुपमा अनगुमन ि ननरििर् गरिन े : दफा (११) बमोशर्म तर्ाि भएका 
ववविर्हरु र्स ननदेशिका बमोशर्म तर्ाि भए नभएको सम्बन्धमा शर्ल्ला सिकािी 
वकील कार्ायलर्को हकमा सम्बशन्धत पनुिावेदन सिकािी वकील कार्ायलर् ि 
पनुिावेदन सिकािी वकील कार्ायलर्को हकमा महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर्बाट 
ननर्नमत रुपमा अनगुमन ि ननरििर् गरिने छ । 

(१४) फाटंगत वा िािागत रुपमा तर्ाि गनुयपने : तोवकएको शर्म्मेवािी अन्तगयतको ववविर् 
तर्ाि गदाय व्र्शक्तगत शर्म्मेवािी छुवट्टने अवस्थामा छुट्टाछुटै्ट ि नछुवट्टने अवस्थामा 
कार्यित सबै कमयचािीको नाम उल्लेि गिी फांटगत वा िािागत रुपमा तर्ाि 
गनुयपनेछ । 

(१५) असूल उपि गरिन े: कुनै कमयचािीले झटु्टा ववविर् देिाएको वा झटु्टा ववविर् प्रमाशर्त 
गिेको आधािमा प्रोत्साहन भत्ता नलइएको पाइएमा आगामी मवहनाको तलबवाट सो 
असूल उपि गरिनेछ । 

(१६) अनगुमन ननिीिर् गने  ि प्रमाशर्त गने : अनतरिक्त समर्को हकमा प्रिासन 
महािािा÷िािाबाट अनगुमन ननिीिर् गरिने छ । प्रत्रे्क कमयचािीले गिेको 
अनतरिक्त समर्को ववविर्  प्रमाशर्त गिी उशचत समर्मा पिीिर् इकाइमा पठाउने 
शर्म्मेवािी प्रिासन महािािा÷ िािाको हनुेछ । 

(१७) ननदेिानसुाि हनु े : कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको कार्ायन्वर्नमा कुनै 
अस्पष्टता भएमा महान्र्ार्ानधवक्तको कार्ायलर्सँग समन्वर् गिी गनुय गिाउन ुपनेछ । 

(१८) समर् समर्मा परिमार्यन गनय सवकन े: प्रोत्साहन भत्तासम्बन्धी मापदण्ड तथा सचुक एवं 
प्रस्ततु ननदेशिकामा कार्यअनभुवको आधािमा समर् समर्मा परिमार्यन गनय सवकनेछ ।  

(१9) ववशत्तर् र्वाफदेहीता: कार्यसम्पादन आधारित प्रोत्साहन भत्ता र्स ननदेशिका ववपिीत 
भकु्तानी भएको अनगुमनको क्रममा देशिएमा त्र्सको सम्परु्य ववशत्तर् र्वाफदेहीता िचय 
लेख्न ेअनधकािीमा िहनेछ।  

(२0) कि कट्टी हनु े : कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तामा काननुमा तोवकए वमोशर्म 
अननवार्य रुपमा कि कट्टी गिाउन ुपनेछ । 

 

                                               



 
 

 

 

अनसुचुी -१ 

महान्र्ार्ानधवक्ताको कार्ायलर्को लानग  

laj/0f b/ ;+Vof hDdf  

ax;gf]6 eQf 

;fdfGo ax;gf]6M 

dxfGofoflwjQmf @))).–   

Gffoj dxfGofoflwjQmf !*)).–   

;x–GofoflwjQmf !^)).–   

pk–GofoflwjQmf !$)).–   

zfvf clws[t jf ;f] ;/x !@)).–   

laZn]if0ffTds ax;gf]6M 

dxfGofoflwjQmf #%)).–   

Gffoj dxfGofoflwjQmf #@)).–   

;x–GofoflwjQmf @()).–   

pk–GofoflwjQmf @^)).–   

zfvf clws[t jf ;f] ;/x @#)).–   

cg';GwfgfTds ax;gf]6M  

dxfGofoflwjQmf %))).–   

Gffoj dxfGofoflwjQmf $%)).–   

;x–GofoflwjQmf $))).–   

pk–GofoflwjQmf #%)).–   

zfvf clws[t #))).–   

ax; k}/jL eQf  

;/sf/L jsLnsf nflu    

dxfGofoflwjQmf !))).–   

Gffoj dxfGofoflwjQmf ()).–   

;x–GofoflwjQmf *)).–   

pk–GofoflwjQmf &)).–   

askq eQfM  $)).–   

laz]if1 ;fIfL afktsf] 

eQf – k|lt ;fIfL askq 

^)).–   

 

laj/0f b/ ;+Vof hDdf  

k'g/fj]bg÷lgj]bg 

eQf 

%)).–    

sfo{ !) 

lbgleq 

% 

lbgleq 

  

u/]df u/]df 

d:of}bf tof/L / 

k]z 

%)).– &)).–   

kl/dfh{g #)).– %)).–   

6fO{k ug{] !%).– #)).–   

d:of}bf ;xof]uL !%).– #)).–   

 

gf]6M– k|f]T;fxg eQf ;'? tnj :s]nsf] %) k|ltzt eGbf a9L 

x'g] u/L e'QmfgL ul/g] 5}g . 

सिकािी वकीलको  
 

दस्तितः- 
 

नामः-



 
 

 

पनुिावेदन सिकािी वकील  ि वविषे सिकािी वकील कार्ायलर्को लानग 

laj/0f b/ संख्र्ा र्म्मा 
ax;gf]6 eQf 

;fdfGo ax;gf]6M 

;x–GofoflwjQmf !^)).–   

pk–GofoflwjQmf !$)).–   

zfvf clws[t jf ;f] ;/x !@)).–   

laZn]if0ffTds ax;gf]6M 

;x–GofoflwjQmf @()).–   

pk–GofoflwjQmf @^)).–   

zfvf clws[t jf ;f] ;/x @#)).–   

cg';GwfgfTds ax;gf]6M 

;x–GofoflwjQmf $))).–   

pk–GofoflwjQmf #%)).–   

zfvf clws[t jf ;f] ;/x #))).–   

ax; k}/jL eQf – k|lt 

ax; 

   

;/sf/L jsLnsf nflu    

;x–GofoflwjQmf *)).–   

pk–GofoflwjQmf &)).–   

zfvf clws[t jf ;f] ;/x ^)).–   

askq eQfM ltg hgfeGbf 

a9L ;fIfL askq 

u/fPjfkt –  

$)).–   

laz]if1 ;fIfL afktsf] 

eQf – k|lt ;fIfL askq 

^)).–   

k'g/fj]bg 

÷lgj]bg eQf  

b/ ;+Vof hDdf  

sfo{ !) lbgleq  

u/]df 

% lbgleq 

u/]df 

  

d:of}bf tof/L / 

k]z  

%)).– &)).–   

kl/dfh{g #)).– %)).–   

6fO{k ug{] !%).– #)).–   

d:of}bf ;xof]uL !%).– #)).–   

 
नोटः- दफा ४(छ) मा उल्लेि भएकोमा सोही बमोशर्म हनु ेि अन्र्को हकमा ५० 
प्रनतित भन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी हनु ेछैन ।



 
 

 

शर्ल्ला सिकािी वकील कार्ायलर्को लानग

laj/0f b/ ;+Vof hDdf 

ax;gf]6 eQf    

;fdfGo ax;gf]6M     

lhNnf–GofoflwjQmf !$)).–   

;xfos lhNnf–GofoflwjQmf !@)).–   

laZn]if0ffTds ax;gf]6M     

lhNnf–GofoflwjQmf @^)).–   

;xfos lhNnf–GofoflwjQmf @#)).–   

cg';GwfgfTds ax;gf]6M     

lhNnf–GofoflwjQmf #%)).–   

;xfos lhNnf–GofoflwjQmf #))).–   

ax; k}/jL eQf – k|lt ax; 

;/sf/L jsLnsf nflu    

;xGofoflwjQmf *)).–   

pkGofoflwjQmf &)).–   

zfvf clws[t jf ;f] ;/x ^)).–   

askq eQfM b'O{ hgfeGbf a9L 

;fIfL askq u/fPjfkt –  

$)).–   

laz]if1 ;fIfL afktsf] eQf – 

k|lt ;fIfL askq 

^)).–   

 

 

 

laj/0f b/ ;+Vof hDdf  

sfo{ !) lbgleq 

u/]df 

% lbgleq u/]df   

d:of}bf tof/L / 

k]z 

%)).– &)).–   

kl/dfh{g #)).– %)).–   

6fO{k ug{] !%).– #)).–   

d:of}bf ;xof]uL !%).– #)).–   

 

नोटः- दफा ४(छ) मा उल्लेि भएकोमा सोही बमोशर्म हनु ेि अन्र्को 
हकमा ५० प्रनतित भन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी हनु ेछैन ।



 
 

 

 

                                          cg';'rL @ 

dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no=÷ k'g/fj]bg ;/sf/L jsLn ÷laz]if÷ lhNnf ;/sf/L jsLn sfof{no 

 

२०७२ साल .......................मवहनाको अनतरिक्त समर् काम गिेको मानसक प्रगनत ववविर्   

प्रिासन महािािा/ िािाले भने 

            भारित अंक      %)Ü 

नमनत  
 
 

अनतरिक्त समर् 
काम गिेवापतको 

प्राप्तांक    

 
 
 
 
 

कार्य सम्पादनको सूचक 

कैवफर्त 

नस. नं कमयचािीको  मानसक रुपमा अनतरिक्त समर् काम 
गिेको ववविर् 

र्म्मा काम 
गिेको अवनध 

नाम⁄ संकेत नं  पद न्रू्नत अवनध 
५ घण्टा 
गिेको/नगिेको 

थप अनतरिक्त 
समर् काम 
गिेका अवनध 

              

               हाशर्िी िशर्ष्टि    

               
  

       

 

 

       

 

   

तर्ाि गने                                                                                                                                                    
प्रमाशर्त गने 

 

 



 
 

 

cg';"rL # 

dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no=÷ k'g/fj]bg ;/sf/L jsLn ÷laz]if÷ lhNnf ;/sf/L jsLn sfof{nosf] =  २०७२  साल.................मवहनाको कार्य सम्पादनको dfl;sअनभलेि फािाम 

सम्बशन्धत कमयचािीले भने 

कमयचािीको नाम /पद - 

ननर्ामती कमयचािी संकेत नं. - 
कार्य सम्पादनको कोड नं - 

महािािा/ िािा/ फाटँ 

नमनत तोवकएको शर्म्मेवािी वापतको भारित अंक १० 

नस.नं १ सम्पाददत कामहरुको  ववविर् सम्पाददत  कामको ववविर् भारित अंकका आधािमा सम्पाददत  कामको प्रगनत कैवफर्त 

    संख्र्ा प्रनतित प्राप्ताकं प्रनतित 

 

            

      
    dfl;s nIo afktsf] efl/t c+s १० 

नस.नं २ सम्पाददत कामहरुको  ववविर् सम्पाददत  कामको ववविर् भारित अंकका आधािमा सम्पाददत  कामको प्रगनत  

    संख्र्ा प्रनतित प्राप्ताकं प्रनतित 

            

            

    clen]v Joj:yfkg afktsf] efl/t c+s १० 

नस.नं ३ सम्पाददत कामहरुको ववविर् सम्पाददत कामको ववविर् भारित अंकका आधािमा सम्पाददत  कामको प्रगनत 

    संख्र्ा प्रनतित प्राप्ताकं प्रनतित 

      
      
  k|ltj]bg ljj/0f ;dod} k7fP afktsf] efl/t c+s १० 
नस.नं ४ सम्पाददत कामहरुको ववविर् सम्पाददत  कामको ववविर् भारित अंकका आधािमा सम्पाददत  कामको प्रगनत 
    संख्र्ा प्रनतित प्राप्ताकं प्रनतित 

      
      
  c;n cfr/0f cg'zf;g / ;]jfu|xL d}qL  Jojxf/ afktsf] efl/t c+s १० 
नस.नं ५ सम्पाददत कामहरुको ववविर् सम्पाददत कामको ववविर् भारित अंकका आधािमा सम्पाददत कामको प्रगनत 
    संख्र्ा प्रनतित प्राप्ताकं प्रनतित 

      
नस न ६ अनतरिक्त समर् काम गिेको  ५०%     
sd{rf/Lsf] b:tvt                                                                                                                             ;'kl/j]Ifssf] b:tvt 

 

 

 



 
 

 

 

  

cg';'rL $ 

dxfGofoflwjQmfsf] sfof{no=÷ k'g/fj]bg ;/sf/L jsLn ÷laz]if÷ lhNnf ;/sf/L jsLn sfof{no  
२०७@ साल .......................मवहनाको कार्य सम्पादन सूचकाङ्कको समग्र मूल्र्ांकन फािाम 

    कार्य सम्पादन परििर् इकाइले भने       

नस. नं कमयचािीको  मापदण्ड १ 

१०% 

मापदण्ड २ 

१०% 

मापदण्ड ३ 

!)Ü 

मापदण्ड ४ 

!)Ü 

मापदण्ड ५ 

!)Ü 

मापदण्ड ^ 

%)Ü कुल प्राप्ताङ्क  

प्रनतित 

प्राप्त हनुे 
भत्ता 

प्रनतित 

कैवफर्त नाम⁄ संकेत नं पद 

                       

                       

  
  k/LIf0f O{sfO{sf kbflwsf/Ljf6 

 
 
gfd                                             bhf{                                            b:tvt                                   ldlt 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नोटः- दफा ४(छ) मा उल्लेि भएकोमा सोही बमोशर्म हनेु ि अन्र्को हकमा ५० प्रनतित भन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता भकु्तानी हनेु छैन । 



 
 

 

 

 

           cg';'rL-  %     

   dxfGofoflwjQmfsf]=sfof{no÷ k'g/fj]bg ;/sf/L jsLn sfof{no ÷laz]if÷ lhNnf ;/sf/L jsLn sfof{no 

२०७@ साल .......................मवहनाको प्रोत्साहन भत्ता ववतिर् फािाम     

    लेिा िािाले तर्ाि गने      

नस. नं कमयचािीको  मानसक तलव प्रोत्साहन भत्ता 
प्रनतित 

र्म्मा पाउने 
िकम 

कि कट्टी िदु पाउन े

 िकम 

दस्तित 

नाम⁄ संकेत नं पद 

                  

            
      

            
      

            
      

तर्ाि गने                                                                                                               स्वीकृत गने 

दस्तित :-                                                                                                                                                                   दस्तित :- 

नाम थि :-                                                                                                                                                                   नाम थि :- 

पद     :-                                                                                                                                                                           पद     :- 

 


