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कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता ननदेशिका, २०७६  

 

बेलबारी नगरपाललका काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन भत्ता ननदेलशका 
२०७६ को दफा १३ को अधधकार प्रयोग गरर नगर काययपाललकाले यो 
ननदेलशका संशोधन सवयसाधारणको जानकारीको लाधग राजपत्रमा प्रकाशन 
गररएको छ । 
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बेलबािी नगिपानलका 
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता ननदेशिका, २०७६  

 

प्रथम संिोधन/प्रमाशिकिि नमनतिः २०७६।१२।०३ 

 

प्रस्तावनािः  

कमयचािीहरुलाई उच्च मनोवलका साथ कामकाज गनय कार्ायलर्को 
दैननक प्रिासननक लगार्तका कार्यहरु चसू्तदरुुस्त ि समर्मै कार्य सम्पादन 
गनयकार्ायलर् समर् बाहेकको ववहान बेलूका तथा नबदाका ददनहरुमा समेत 
कार्ायलर्को कामलाई मध्र्नजि गरि जनताको कामकाजलाई निटो िरितो 
सम्पादन गरि स्थानीर् सिकािलाई पिुयरुपमा जनता प्रनत उत्तिदार्ी ि सेवा 
प्रवाहलाई चसू्तदूरुस्त बनाउन साथै कमयचािीहरुलाई स्थानीर् सिकाि सञ्चालन 
सम्बन्धी ऐन २०७४ को ममय अनरुुप स्थानीर् सिकाि प्रनत अपनत्वको भावना 
जगाई नगिपानलका कार्ायलर् तथा वडा कार्ायलर्हरुमा कार्यित कमयचािीहरुलाई 
प्रोत्साहन भत्ता ववतििमा सहजता कार्म गरि सो नबतिि कार्य लाई व्र्वशस्थत 
गनय वाञ्िनीर् भएकोले बेलबािी नगिपानलका कार्यसम्पादन ननर्मावली २०७४ 
को दफा ३० बमोशजम र्ो बेलबािी नगिपानलका कार्यसम्पादनमा आधारित 
प्रोत्सान भत्ता ननदेशिका २०७६ तर्ाि गरिएको ि । 

परिच्िेद-१ 
संशिप्त नाम ि प्रािम्भ 

 

१.  संशिप्त नाम ि प्रािम्भिः र्ो ननदेशिकाको नाम ×बेलबािी नगिपानलकाको 
कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता ननदेशिका २०७६" िहनेि । 
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२.  र्ो ननदेशिका कार्यपानलकाको बैठकबाट शस्वकृत भएको नमनत देशि प्रािम्भ 
हनुेि । 
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परिच्िेद-२ 
परिभाषा 

३.  ववषर् ि प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स ननदेशिकामा, 
(१)  “नगिपानलका” भन्नाले बेलबािी नगिपानलकालाई सम्झन ुपदयि । 
(२)  “प्रोत्साहन भत्ता” भन्नाले कार्यसम्पादनमा आधारित िवह नगि 

सभाबाट तोवकए बमोशजम प्रोत्साहन स्वरुप ददइने नगद वा शजन्सी 
सवुवधालाई सम्झन ुपदयि । 

(३)  “कमयचािी” भन्नाले नगिपानलका कार्ायलर् तथा वडा 
कार्ायलर्हरुमा कार्यित कमयचािीहरुलाई जनाउँि । 

(४)  “मूल्र्ाकंनकताय” भन्नाले कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्र्ाकंन 
फािम तर्ाि गरि प्रमाशित गने िािा प्रमूि तथा कार्ायलर् 
प्रमूिलाई जनाउँि । 

(५)  “अनतरिक्त समर्” भन्नाले नपेाल सिकािले तोकेको कार्ायलर् 
समर् बाहेक नबहान बेलकुा तथा नबदाको ददनमा कार्ायलर्मा काम 
गिेको समर्लाई जनाउँि । 

 

परिच्िेद-३ 
मापदण्ड ि अंकभाि 

 

४.  मापदण्ड ि अंकभाििः  
(१)  नगिपानलका कार्ायलर् तथा वडा कार्ायलर्हरुमा कार्यित 

कमयचािीहरुका लानग कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता 
व्र्वस्थापनका लानग देहार् बमोशजमको मापदण्डहरु ननधायिि 
गरिएको ि ।  
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1 कार्य सम्पादनको अवस्था 0 1 1.5 2  

2 सम्पाददतकामको गूिस्तिीर्ता 
प्रनतफल 

0 1 1.5 2 
 

3 अिल आचिि तथा अनूिासन 
पालना 

0 1 1.5 2 
 

4 अनभलेि ब्र्वस्थापन प्रनतवेदन 
÷िाजश्व तथा प्रनतवेदन समर्मा 
दाशिला समेत  (वडा कार्ायलर्को 
हकमा) 

0 1 1.5 2 

 

5 सेवाग्राहीमैत्री ब्र्वहाि 0 1 1.5 2  

 जम्मा 0 ५ 7.5 10  

५.  कार्यसम्पादनको स्ति ननधायिििः  
(१)  दफा ४ को मापदण्डका आधािमा प्राप्त कुल अंकभािको ८० देशि १०० 

प्रनतित प्राप्त गिेको िण्डमा कार्यसम्पादनको स्ति Aग्रेडमा िाशि 
प्रोत्साहन भत्ता २८ प्रनतित भकू्तानी ददन सवकने । कुल अंकभािको 
६० देशि ७९ प्रनतित प्राप्त गिेको िण्डमा कार्यसम्पादनको स्ति B 
ग्रडेमा िाशि २० प्रनतित प्रोत्साहन भत्ता भकू्तानी ददन सवकनेि । कुल 
अंकभािको ४० देशि ५९ प्रनतित प्राप्त गिेको िण्डमा कार्यसम्पादनको 
स्ति C ग्रडेमा िाशि १५ प्रनतित प्रोत्साहन भत्ता भकू्तानी ददन सवकनेि 
। कुल अंकभािको ४० प्रनतित भन्दा कम प्राप्त गिेको िण्डमा 
कार्यसम्पादनको स्ति ग्रडेमा िाशि प्रोत्साहन भत्ता भकू्तानी गरिने िैन ।  
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६.  प्रोत्साहन भत्ता नपाउनेिः देहार्को अवस्थामा कमयचािीहरुले मापदण्डका 
आधािमा प्रोत्साहन भत्ता पाउने िैन । 
(१)  दैननक भ्रमि भत्ता पाउने गरि मवहनामा ७ ददन भन्दा बढी 

समर्का लानग काजमा िवटएमा÷नबदा नलएमा उक्त अवनधको 
प्रोत्साहन भत्ता पाउने िैन । 

(२)  कार्यववनधको परिच्िेद ३ को दफा ५ बमोशजम कार्यसम्पादनको 
स्ति D कार्म भएका कमयचािीले प्रोत्साहन भत्ता पाउने िैन । 

(३)1 नगिपानलकाले नर्ाँ ननरू्क्ती गिेका वा लोकसेवा आर्ोगबाट 
नसफारिस भई आएका नर्ाँ कमयचािीको हकमा कशम्तमा ६ मवहना 
अवनध सम्म भत्ता पाउने िैन। 

 

परिच्िेद-४ 
ववशत्तर् स्रोत तथा व्र्वस्थापन 

 

७.  ववशत्तर् स्रोत तथा ब्र्वस्थापनिः  
(१)  र्स ननदेशिका बमोशजम प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता नगिपानलकको 

वावषयक बजेट तथा कार्यक्रममा व्र्वस्था भए बमोशजम चाल ुिचय 
शिषयकबाट उपलब्ध गिाईनेि । 

(२)  र्स ननदेशिका बमोशजम कमयचािीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता बापत 
ननजले िाईपाई आएको तलवस्केल तथा ग्रडे समेत मानसक 
तलवको बढीमा २८ प्रनतित सम्म मानसक रुपमा उपलब्ध 
गिाईनेि । साथै कार्ायलर्को कार्यबोझका आधािमा नबहान 
बेलकुा तथा नबदाका ददनहरु जस्ता अनतरिक्त समर्मा समेत 
कार्ायलर्मा कार्य गनुय पने कमयचािीहरुलाई काम गिेका आधािमा 

 
1 प्रथम संिोधनद्वािा थप भएको । 
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बढीमा ५० प्रनतित सम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गिाउन 
सवकनेि । 

(३)  प्रोत्साहन भत्ता पाउन र्स ननदेशिकाको अनसुचुी २ बमोशजमको 
कार्यसम्पादन मूल्र्ाकंनका आधािमा भकू्तानी हनुेि । 

(४)  कमयचािीहरुको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्र्ाकंन गदाय प्राप्त 
भएको स्विः मूल्र्ांकन फािमका आधािमा वडा कार्ायलर्का 
कमयचािीको हकमा सम्बशन्धत वडा कार्ायलर्को सशचवले वडा 
सशचव ि िािा नतोवकएका कमयचािीको हकमा न.पा.प्रिासन 
िािा प्रमिुले ि न.पा.का िािाका कमयचािीको हकमा सम्बशन्धत 
िािा प्रमिुलेिािा प्रमिुको हकमा प्रमिु प्रिासकीर् अनधकृतले 
मूल्र्ांकन फािम तर्ाि गरि पेि गनुय पनेि । साथै प्रमिु 
प्रिासकीर् अनधकृतको हकमा आफैले मूल्र्ाकंन गरि पेि गनुय 
पनेि । 

परिच्िेद-५ 
ववववध 
 

८.  स्विः मूल्र्ाकंन फािम पेि गनुय पनेिः  
(१)  कार्ायलर् प्रमूि बाहेक िािा प्रमिु तथा अन्र् कमयचािीहरुले 

अनसूुशच १ बमोशजमको स्विःमूल्र्ाकंन फािम तर्ाि गरि प्रत्रे्क 
मवहनाको २५ गते नभत्रमा सम्बशन्धत िािा प्रमिु तथा कार्ायलर् 
प्रमिु समि पेि गनुय पनेि । 

(२)  चालू आ.व.को हकमा र्स कार्यववनध बमोशजमको सवुवधा श्रावि 
देशि नै र्सै ननदेशिका बमोशजम हनुेि । 
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९.  िािागत रुपमा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्र्ाकंन फािम तर्ाि गनुय 
पनेिः  
(१)  िािागत रुपमा कार्यित कमयचािीहरुबाट कार्यसम्पादनमा 

आधारित स्विःमूल्र्ांकन फािम प्राप्त भए पनि िािा प्रमिुले ि 
िािा प्रमिुको हकमा कार्ायलर् प्रमिुले पूनयमूल्र्ाकंन गरि 
अनसूुची २ बमोशजको फािम तर्ाि गरि प्रत्रे्क मवहनाको २७ 
गते नभत्रमा आनथयक प्रिासन िािामा पेि गनुय पनेि । 

१०. जवाफदेवहतािः (१) कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्र्ांकनको सम्पिुय 
जवाफदेवहता फािम तर्ाि गरि पेि गने सम्बशन्धत कमयचािी तथा 
प्रमाशित गने िािा प्रमिु तथा कार्ायलर् प्रमिुको िहनेि । 

११. प्रोत्साहन भत्ताको दिमा परिवतयन हनु सकनेिः (१) नगि सभाबाट शस्वकृत 
भए बमोशजम कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्र्ाकंनका आधािमा 
कमयचािीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गिाईनेि । नगि सभाबाट 
प्रोत्साहन भत्ताको दिमा थपघट भएको अवस्थामा सोही बमोशजम  हनुेि 
। 

१२. कि कट्टी हनुेिः (१) कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता भकू्तानीमा 
काननुमा तोवकए बमोशजमको दिमा कि कट्टी हनुेि । 

 

परिच्िेद-६ 
संिोधन तथा परिमाजयन 

१३. संिोधन तथा परिमाजयनिः (१) बेलबािी नगिपानलका कार्यसम्पादनमा 
आधारित प्रोत्साहन भत्ता ननदेशिका २०७६ लाई थप प्रभावकािी बनाउन 
आवश्र्कता अनसुाि नगिकार्यपानलकाबाट संिोधन तथा परिमाजयन गनय 
सवकनेि । 
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कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता ननदेशिका २०७६ .  

परिच्िेद-७ 
िािेजी ि बचाउ 

१४.  िािेजी ि बचाउिः (१) र्ो ननदेशिका प्रािम्भ हनु ुभन्दा अशघ नगिसभाबाट 
शस्वकृत भए बमोशजमको दिमा कमयचािीहरुलाई उपलब्ध गिाईएको 
प्रोत्साहन भत्ता र्सै ननदेशिका बमोशजम भएको मानननेि । 

अनसुचुी १ 
बेलबािी नगिपानलका 

नगिकार्यपानलकाको कार्ायलर् बेलबािी मोिङ 
कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्र्ाकंन फािम 

मूल्र्ाकंन अवनध: .......... साल .........मवहना 

कमयचािीको नामिः ........................             पद÷तहिः.................... 
िािा÷वडा कार्ायलर्िः............................... 

क्र
.सं
. 

मापदण्डहरु 

स्विः मूल्र्ाकंन 
कतायको मूल्र्ाकंन 

मूल्र्ाकंनकतायको 
मूल्र्ाकंन 

कै
वफ

र्त
 

(अनत उत्तम २ अंक 
उत्तम १.५ अंक 
सामान्र् १ अंक ि 
न्रू्न ० अंक) 

(अनत उत्तम २ अंक 
उत्तम १.५ अंक 
सामान्र् १ अंक ि 
न्रू्न ० अंक)  

1 कार्य सम्पादनको 
अवस्था 

   

2 सम्पाददत कामको 
गिुस्तरिर्ता ÷प्रनतफल 

   

3 अिल आचिि तथा 
अनिुासन पालना 

   

4 अनभलेि ब्र्वस्थापन    
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कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता ननदेशिका २०७६ .   

प्रनतवेदन ÷िाजश्व तथा 
प्रनतवेदन समर्मा 
दाशिला समेत  (वडा 
कार्ायलर्को हकमा) 

5 सेवाग्राहीमैत्री व्र्वहाि    

 जम्मा    

+ स्विःमूल्र्ाकंनकताय ि मूल्र्ाकंनकतायले प्रत्रे्क मवहनाको २५ गते नभत्रमा 
फािम भरि पेि गनुय पनेि । 

+ िािा प्रमिुको मूल्र्ाकंन कार्ायलर् प्रमिुले प्रत्रे्क मवहनाको २७ गते 
नभत्रमा फािम भरि आनथयक प्रिासन िािामा पेि गनुय पनेि । 

  

कमयचािीको सहीिः     मूल्र्ाकंनकतायको सहीिः
 नामिः      नामिः  

 पदिः      पदिः  

 नमनतिः      नमनतिः  

 

 

आज्ञाले 
प्रददप िाह 

प्रमिु प्रिासकीर् अनधकृत 


