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कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी ननदेनिका, २०७५ 
 

प्रमाणिकरि णमण िः २०७५।४।१ 

 

प्रस्तावनािः 

फाकफोकथुम गाउँ कार्यपाणिका  था मा ह का कार्ायिर्हरुमा कार्यर  णनजाम ी र स्थानीर्  हका 

कमयचारीहरुबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाहमा पारदर्शी ा कार्म गनय कार्यक्षम ा, कार्यदक्ष ा र 

व्यबसाणर्क ामा बृद्धि गरी सेवामा गुिस्तररर् ा अणिबृद्धि गने कार्यमा सहर्ोग पुर्ायउनका िागी 

कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता उपिब्ध गराउन, णव रिमा सहज ा ल्याउन  था सो 

सम्बन्धी आवश्यक ब्यबस्था गनय बाञ्छनीर् िएकोिे फाकफोकथुम गाउँ कार्यपाणिकाको णमण  

२०७५।३।३२  को णनियर् अनुसार कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता सम्बन्धी णनदेणर्शका, 

२०७५ पारर  गरर िागु गररएको छ ।  

 

परिचे्छद-१ 

प्रािम्भीक 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्भिः- 

क. र्स णनदेणर्शकाको नाम कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता सम्बन्धी णनदेणर्शका, २०७५ 

रहेको छ । 

ख. र्ो णनदेणर्शका २०७४।४।१ ग े देद्धख िागु हुनेछ ।  

२. पररिाषािः- णबषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स णनदेणर्शकामािः- 

(क)  प्रमुख प्रर्शासकीर् अणधकृ  िन्नािे फाकफोकथुम गाउँ कार्यपाणिकाको कार्ायिर्को 

प्रमुख प्रर्शासकीर् अणधकृ को पदमा कामकाज गनयको िागी नेपाि सरकारिे खटाएको 

कमयचारी सम्झनु पछय  । 

(ख) कमयचारी िन्नािे फाकफोकथुम गाउँ कार्यपाणिकाको कार्ायिर् र मा ह का कार्ायिर्हरुमा 

कार्यर  णनजाम ी  था स्थानीर्  हका कमयचारीहरु सम्झनुपछय  । 

(ग) मा ह  कार्ायिर् िन्नािे फाकफोकथुम गाउँपाणिकाको वडा कार्ायिर्हरु सम्झनु पछय  । 

(घ) सरकारी काम िन्नािे कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता िागु िएको गाउँ 

कार्यपाणिका  था मा ह का कार्ायिर्हरुको उदेश्य पु ी गने प्रर्ोजनका िागी गररएको 

कामिाई सम्झनु पछय  । 

(ङ) कार्यसम्पादन मुल्यांकनक ाय िन्नािे कार्यसम्पादनको मुल्यांकन गने अणधकारी सम्झनु पछय  

। 
 

३. स्थार्ी दरबन्दीमा कार्यर  कमयचारीहरुिे मात्र पाउनेिः –गाउँ कार्यपाणिका  था मा ह का 

कार्ायिर्हरुका स्थार्ी दरबन्दीमा कार्यर  स्थार्ी कमयचारीहरुिे मात्र कार्यसम्पादनमा आधारी  

प्रोत्साहन ित्ता पाउने छन् । 

 

 

 

परिछेद – २ 

कार्यसम्पादन मापदण्ड ि अंकभाि 
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४. मापदण्ड र अंकिारिः-  (१) गाउँ कार्यपाणिकाको कार्ायिर्मा कार्यर  णनजाम ी सेवा  था 

साणबकका स्थानीर् णनकार्का कमयचारीहरुिाई कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता प्रदान 

गनयका िाणग देहार् बमोणजमको मापदण्ड अनुसार १०० प्रण र्श  अंकिार कार्म गरी बढीमा 

सुरु  िब से्किको ३० प्रण र्श सम्म प्रोत्साहन ित्ता प्रदान गररनेछ । 
 

क्र.सं. मापदण्डहरु णजमे्मवारीहरु 
िारर  

अंक 
कैणफर्  

१ मापदण्ड- १ 
गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्को िक्ष्य र 

प्रग ी । 
२०  

२ मापदण्ड- २ 
कार्य णववरि अनुसार  ोणकएको णजमे्मवारी 

पुरा गरेको । 
२०  

३ मापदण्ड- ३ 
गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्को अणििेख 

ब्यबस्थापन । 
२०  

४ मापदण्ड- ४ 
असि आचरि, अनुर्शासन, सेवाग्राही मैत्री 

ब्यबहार । 
२०  

५ मापदण्ड- ५ 
गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्िे गरेको 

कार्यको प्रगण   था प्रण वेदन । 
२०  

 

(क) मापदण्डिः १ र्स मापदण्ड अनुसार गाउँ कार्यपाणिका  था मा ह को कार्ायिर्िे प्राप्त गरेको 

िक्ष्य  था हाणसि गरेको उपिब्धीका आधारमा कमयचारीहरुिे िारर  अंक २० प्राप्त गनेछन् । 

कार्यणववरि 
िारर  

अंक 
अंकिार प्रदान गदाय णिईने आधार 

गाउँ 

कार्यपाणिका/वडा 

कार्ायिर्को िक्ष्य 

र प्रग ी । 

२० 

१. आन्तररक आम्दानीको रोहमा कार्ायिर्को राजश्व असुि 

गरेको । 

२. र्ोजना  था कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग पुर्ायउने 

 था समर्म नै र्ोजना  था कार्यक्रम सम्पन्न गने 

कार्यमा सहर्ोग गरेको । 

३. सामाणजक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य समर्मा नै सम्पन्न 

गरेको  । 

 

(ख) मापदण्डिः २ कमयचारीिाई कार्यणववरि अनुसार  ोणकएको णजमे्मवारी बाप  िारर  अंक २० 

रहनेछ । र्स मापदण्ड अनुसार कमयचारीहरुिाई  ोणकएको वा आफूिे सम्पन्न गनुय पने काम 

सम्पन्न गरे बाप  र्ो अंक प्रदान गररनेछ  । 

कार्यणववरि 
िारर  

अंक 
अंकिार प्रदान गदाय णिईने आधार 

कार्य णववरि 

अनुसार 

कमयचारीिाई 

 ोणकएको 

णजमे्मवारी पुरा 

गरेको 

२० 

१. कमयचारीहरुिे आफुिाई  ोणकए बमोणजमको 

णजमे्मवारी समर्मै सम्पन्न गनुयपने । 

२. कार्यक्रम संचािनका िागी णिएको पेश्की समर्मै 

फछौट गनुय पने । 

३. कार्ायिर्िे  ोकेको राजश्व प्राप्तीको िक्ष्य अनुरुप 

राजश्व असुिी गनुयपने । 
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(ग) मापदण्डिः ३  र्स मापदण्ड अनुसार कार्ायिर्को अणििेख ब्यबस्थापन कार्यबाप  िारी  अंक 

२० रहनेछ । देहार्का कार्यहरु गरेबाप  र्स मापदण्ड अनुसारको अंक प्रदान गररनेछ । 

कार्यणववरि िारर  

अंक 

अंकिार प्रदान गदाय णिईने आधार 

गाउँ 

कार्यपाणिका/मा ह  

कार्ायिर्को 

अणििेख 

ब्यबस्थापन । 

२० 

१. कार्ायिर्को आन्तररक अणििेख ब्यबद्धस्थ  गरेको । 

२. समर् सापेक्ष सुचना  था प्रणबणधको प्रर्ोग माफय   

अणििेख राखे्न काम गरेको । 

३. णबषर् के्षत्र  था र्शाखाग  रुपमा अणििेख राखे्न 

काम गरेको । 

४. कार्ायिर्को प्रर्ोजनका िागी  था अन्य कार्यका 

िागी आवश्यक परेको बख  पाउने गरी सुरणक्ष  

 था ब्यबस्थी  रुपमा अणििेख राखे्न काम गरेको 

। 

५. आन्तररक आम्दानी  था र्ोजना  था कार्यक्रमको 

चुस्त रुपमा अणििेख राखे्न काम गरेको । 

 

(घ) मापदण्डिः ४ असि आचरि, अनुर्शासन, सेवाग्रही मैत्री ब्यबहार गरेमा िारर  अंक २० र्स 

प्रदान गररन्छ । र्स मापदण्ड णित्र कमयचारी सम्बन्धी णनर्म कानुनिे  ोणकएका आचरि  था  

गण णबणधहरु पदयछन् । 

कार्यणववरि िारर  

अंक 

अंकिार प्रदान गदाय णिईने आधार 

असि आचरि, 

अनुर्शासन, सेवाग्रही 

मैत्री ब्यबहार । 

 २० 

१. प्रचणि  णनर्म कानुन अनुसार असि आचरि, 

अनुर्शासनमा रहेको  

२. सेवाग्राही मैत्री ब्यबहार गरेको। 

 

(ङ)  मापदण्डिः ५ कार्ायिर्िे मागेको र णनर्णम  रुपमा बुझाउनु पने प्रण बेदन समर्मै बुझाए 

बाप को िारर  अंक २० रहने छ र देहार्को आधारमा र्स मापदण्ड अनुसार अंक प्रदान 

गररनेछ । 

कार्यणववरि िारर  

अंक 

अंकिार प्रदान गदाय णिईने आधार 

गाउँ 

कार्यपाणिका/मा ह  

कार्ायिर्िे गरेको 

कार्यको प्रण वेदन 

प्रिािी । 

२० 

१. कार्ायिर्िे र्ोजना  था कार्यक्रमको सम्बन्धमा 

मागेको प्रण बेदन समर्मै पेर्श गरेको । 

२. व्यद्धिग  घटना सम्बन्धी माणसक  था बाणषयक 

प्रण बेदन समर्मा नै पेर्श गरेको । 

३. आन्तररक आम्दानी समर्मै दाद्धखिा गरेको। 

४. सामाणजक सुरक्षा सम्बद्धन्ध प्रण बेदन पेर्श गरेको 

। 

५. माणसक, चौमाणसक  था बाणषयक प्रण बेदन पेर्श 
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गरेको । 

 

 

५ दफा ४ को मापदण्डको आधारमा कूि अंकिारको ९० देखी १०० प्रण र्श  प्राप्त गरेको खण्डमा 

कार्यसम्पादन अण  उत्तम स्तरमा राखी कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता १०० प्र ण र्श  

िुिानी णदन सणकनेछ । कुि अंकको ८० ददेखी ८९.९ प्रण र्श  अंक प्राप्त गरेमा 

कार्यसम्पादन उत्तम स्तरमा राखी कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता ९० प्रण र्श  िुिानी 

णदन सणकनेछ ।  कुि िारी  अंकको ७० देखी ७९.९ प्रण र्श  अंक प्राप्त गरेमा कार्यसम्पादन 

सामान्य स्तरमा राखी कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता ८० प्रण र्श  िुिानी णदन 

सणकनेछ । कुि अंकको ७० प्रण र्श  िन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा कार्यसम्पादन ित्ता िुिानी 

णदइने छैन । 

6. प्रोत्साहन ित्ता नपाउनेिः- देहार्को अबस्थामा गाउँ कार्यपाणिका  था मा ह का कार्ायिर्हरुमा 

कार्यर  कमयचारीहरुिे कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता पाउने छैनन् । 

क) कमयचारी सम्बन्धी प्रचणि  णनर्म कानुनिे णनधायरि गरेको आचरि, अनुर्शासन सम्बन्धी 

कुराहरु पािना नगरेको प्रमाणि  िएमा । 

ख) सेवाग्राहीको गुनासो सम्बन्धमा बदणनर्  पुिय  वरिे काम गरेको प्रमािी  िएमा । 

ग) आफु िन्दा माणथको अणधकारीिे णदएको आदेर्श पटक पटक उिंघन गरेको पाईएमा । 

ङ) एक मणहनामा िगा ार १० णदन िन्दा बढी णबदामा बसेको कमयचारीहरुिे सो मणहनाको 

कार्यसम्पादनमा आधारी  प्रोत्साहन ित्ता पाउने छैनन् । 

 र कार्ायिर् समर्मा बाहेकको समर्मा सेवाकािीन  ाणिममा सहिागी िई कार्ायिर्मा 

हाणजर िई काम काज गरेको अबस्थामा, णकररर्ा णबदामा बसेको अबस्थामा, िगा ार १० 

णदनसम्म काम गनय कार्ायिर्िे काजमा खटाएको अबस्थामा वा नेपाि सरकार  था अन्य 

णनकार्बाट खटाएको कार्यमा खणटने  था णबदेर्श भ्रमि  था सेमीनारमा सहिागी हुने 

कमयचारीहरुको हकमा र्ो ब्यबस्था िागू हुने छैन । 

परिके्षद -३ 

कार्यसम्पादन मुल्ांकनकताय, कार्यसम्पादन मुल्ांकनकतायको काम, कतयब्य ि अनधकाि 

 

७. (१) (क) गाउँ कार्यपाणिकाको प्रमुख प्रर्शासकीर् अणधकृ को हकमा गाउँपाणिकाको अध्यक्ष र 

उपाध्यक्ष कार्य सम्पादन मुल्यांकनक ायको रुपमा रहनेछ । 

(ख) गाउँ कार्यपाणिकाका कमयचारीको हकमा गाउँपाणिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख 

प्रर्शासकीर् अणधकृ   था मा ह का कार्ायिर्हरुका कमयचारीहरुको हकमा सम्बद्धन्ध  

वडाध्यक्ष र गाउँ कार्यपाणिकाको प्रमुख प्रर्शासकीर् अणधकृ  कार्यसम्पादन मुल्यांकनक ायको 

रुपमा रहनेछ । 

    (२) कार्य सम्पादन मुल्यांकनक ायको काम क यब्य र अणधकार देहार् बमोणजम हुनेछ । । 

(क) गाउँ कार्यपाणिकाको प्रमुख प्रर्शासकीर् अणधकृ  वा अन्य कमयचारीहरुिे पेर्श गरेको 

फारमको आधारमा अनुसूची २ बमोणजम कार्ायिर्मा कार्यर  प्रमुख प्रर्शासकीर् अणधकृ  

 था अन्य कमयचारीहरुिे पाउने ित्ता र्णकन गरी िुिानीका िागी णसफाररस गने । 
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(ख) गाउँ कार्यपाणिका वा मा ह का कार्ायिर्हरुमा िुिानी हुने कार्यसम्पादनमा 

आधारी  प्रोत्साहन ित्ता णब रि गनयका िागी बनेको णनदेणर्शका अनुसार िए निएको 

समर् समर्मा अनुगमन मुल्यांकन गरर आवश्यक णनदेर्शनका िागी गाउँ कार्यपाणिकामा 

णसफाररस गने । 

(ग) गाउँ कार्यपाणिका  था मा ह का कार्ायिर्हरुमा कार्यर  कमयचारीहरुको िागी 

कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता प्रदान गनयका िागी आवश्यक कार्य गने । 

परिचे्छद - ४ 

निनिध 

८. णववरि फारम िरी पेर्श गनुय पनेिः- (१) गाउँ कार्यपाणिका  था मा ह का कार्ायिर्हरुमा 

कार्यर  कमयचारीहरुिे र्स णनदेणर्शकाको अनुसूची १(क) र १(ख) बमोणजमको फारम िरी 

कार्यसम्पादन मुल्यांकनक ाय समक्ष कार्यसम्पादन मुल्यांकनका िागी पेर्श गनुय पनेछ । 

९. प्रमाणि  गनुयपनेिः- कार्यसम्पादन मुल्यांकनक ायिे मुल्यांकनका िागी पेर्श िएको फारम मुल्यांकन 

गरी अनुसुची २ अनुसार प्रमाणि  गनुय पनेछ । 

१0. िुिानी णववरि  र्ार गनेिः- कार्यसम्पादन मुल्यांकनक ायिे मुल्यांकन गरी पेर्श गरेको 

णववरिका आधारमा आणथयक प्रर्शासन र्शाखािे अनुसुची ३ बमोणजमको िुिानी णववरि  र्ार 

गरी सम्बद्धन्ध  कमयचारीिाई कार्यसम्पादन मुल्यांकन वाप को रकम िुिानी गनुय पनेछ । 

 

११. णनर्णम  रुपमा अनुगमन र णनरीक्षि गररनेिः- दफा (६) र (७) बमोणजम  र्ार िएको 

णववरिहरु णनदेणर्शका अनुसार िए/निएको गाउँ कार्ायपाणिकाबाट णनर्मी  रुपमा अनुगमन र 

णनरीक्षि गररनेछ । 

१२. असूि गरीनेिः- कुनै कमयचारीिे झुठा णववरि पेर्श गरी कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता 

णिएको पाईएमा णनजको आगामी मणहनाको  िबबाट असूि उपर गररनेछ । 

१३. णनदेर्शनानुसार हुनेिः- कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता कार्ायन्वर्नमा कुनै अष्पष्ट ा 

देद्धखएमा गाउँ कार्यपाणिकाको समन्वर्मा णनकासा िए बमोणजमको गनुय/गराउनु पनेछ । 

१३. समर् समर्मा पररमाजयन गनय सणकनेिः- कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता सम्बन्धी 

णनदेणर्शकामा कार्ायनुिवको आधारमा समर् समर्मा पररमाजयन गनय सणकनेछ । 

१५. णवणत्तर् जवाफदेही ािः- कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता णनदेणर्शका णवपरी  िुिानी 

िएको अनुगमनको क्रममा देद्धखएमा त्यसको जवाफदेही ा खचय िेखे्न अणधकारीमा हुनेछ । 

१६. करकट्टी हुनेिः- कार्यसम्पादनमा आधारर  प्रोत्साहन ित्ता िुिानी गदाय प्रचणि  कानुनमा  ोणकए 

बमोणजमको करकट्टी हुने रकम अग्रीम रुपमा कट्टी गरी िुिानी गनुयपनेछ । कट्टी िएको 

रकम राजश्व खा ामा जम्मा गनुयपनेछ । 
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अनुसुची - १ (क) 

(बंुदा नं. ८ संग सम्बद्धन्ध ) 

कार्यसम्पादनको माणसक णववरि  

सम्बद्धन्ध  कमयचारीिे िने  

........... साि ............... मणहनाको कार्यसम्पादनको माणसक अणििेख फारम  

कमयचारीको नाम पदिः- कार्य सम्पादन कोड निः- 

णनजाम ी कमयचारी संके  निः - र्शाखा/इकाईिः- 

णमण िः  गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्को िक्ष्य र प्रग ी अंक - २० 

णस.

नं १ 
सम्पाणद  कामको णववरि सम्पाणद  काम प्रगण  

मुल्यांकनक ायको 

मुल्यांकन 
कैणफर्  

प्राप्ताङ्क प्रण र्श   

      

      

      

      

  कार्य णववरि अनुसार  ोणकएको णजमे्मवारी पुरा गरेको अंक - २०  

णस.

नं२ 
सम्पाणद  कामको णववरि सम्पाणद  कामको प्रगण  

मुल्यांकनक ायको 

मुल्यांकन 
 

प्राप्ताङ्क प्रण र्श   

      

      

      

      

  गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्को अणििेख ब्यबस्थापन अंक - २०  

णस.

नं ३ 
सम्पाणद  कामको णववरि सम्पाणद  कामको प्रगण  

मुल्यांकनक ायको 

मुल्यांकन 
 

प्राप्ताङ्क प्रण र्श   
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  असि आचरि, अनुर्शासन, सेवाग्राही मैत्री ब्यबहार अंक - २०  

णस.

नं ४ 
सम्पाणद  कामको णववरि सम्पाणद  कामको प्रगण  

मुल्यांकनक ायको 

मुल्यांकन 
 

प्राप्ताङ्क प्रण र्श   

      

      

      

      

  गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्िे गरेको कार्यको प्रगण   था प्रण वेदन अंक - २०  

णस.

नं५ 
सम्पाणद  कामको णववरि सम्पाणद  कामको प्रगण  

मुल्यांकनक ायको 

मुल्यांकन 
 

प्राप्ताङ्क प्रण र्श   

      

      

      

      

 

  कमयचारीको दस्तख िः -      मुल्यांकनक ायको     मुल्याकनक ायको              मुल्यांकनक ायको  

                           दस्तख िः-      दस्तख िः-         दस्तख िः- 

                           नामथरिः-      नामथरिः-                  नामथरिः- 

                पदिः-                             पदिः-                               पदिः- 

अनुसुची - १(ख) 

(क) कार्यसम्पादनको बाणषयक णववरि र प्रगण  फारम 
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सम्बद्धन्ध  कमयचारीिे िने  

........... सािको कार्यसम्पादनको बाणषयक अणििेख फारम  

कमयचारीको नामथरिः- पदिः- शे्रिीिः- 

णनजाम ी कमयचारी संके  निः - कार्ायिर्िः- र्शाखा/इकाईिः- 

कार्यर  अवणधिः-    ................................... देद्धख ...................................... सम्म 

णस. 

नं. 
सम्पाणद  कामको णववरि सम्पाणद  कामको प्रगण  कैणफर्  

१ 
गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्को िक्ष्य र 

प्रग ी  
     

२ 
कार्य णववरि अनुसार  ोणकएको णजमे्मवारी 

पुरा गरेको  
  

३ 
गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्को 

अणििेख ब्यबस्थापन  
  

४ 
असि आचरि, अनुर्शासन, सेवाग्राही मैत्री 

ब्यबहार  
  

५ 
गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्िे गरेको 

कार्यको प्रगण   था प्रण वेदन  
  

 

कमयचारीको दस्तख िः-         णमण िः-  

 

(ख) कार्यसम्पादनको बाणषयक मुल्यांकन फारम 

कमयचारीको नामथरिः- पदिः- कार्ायिर्िः- र्शाखा/इकाईिः 
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णस. 

नं. 
सम्पाणद  काम अंकिार प्राप्तांक प्राप्तांक प्रण र्श  कैणफर्  

१ गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्को िक्ष्य र प्रग ी  
20 

 
   

२ कार्य णववरि अनुसार  ोणकएको णजमे्मवारी पुरा गरेको  
20 

 
   

३ गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्को अणििेख ब्यबस्थापन  
20 

 
   

४ असि आचरि, अनुर्शासन, सेवाग्राही मैत्री ब्यबहार  
20 

 
   

५ 
गाउँ कार्यपाणिका/वडा कार्ायिर्िे गरेको कार्यको प्रगण   था 

प्रण वेदन  

20 

 
   

जम्मा 100    

 

मुल्याकनक ायको                      मुल्यांकनक ायको                  मुल्यांकनक ायको  

दस्तख िः-          दस्तख िः-        दस्तख िः- 

नामथरिः-      नामथरिः-                    नामथरिः- 

पदिः-                       पदिः-                                 पदिः- 

                   

                                                                     

अनुसुची -२ 

(बंुदा नं. ९ संग सम्बद्धन्ध )  

माणसक  था बाणषयक णववरि 
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......... साि .................. मणहनाको प्रोत्साहन ित्ता णववरि फारम  

णस.नं. कमयचारीको नाम थर कार्यर  कार्ायिर् पुिायङ्क   प्राप्तांक प्राप्तांक प्रण र्श  

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                           

मुल्यांकनक ायको 

दस्तख िः- 

नामथरिः- 

पदिः- 

 

 

 

अनुसुची - ३ 

(बंुदा नं. १० संग सम्बद्धन्ध ) 

....... देद्धख ....... सम्मको प्रोत्साहन ित्ता णव रि णववरि 
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णस.नं. कमयचारीको नामथर पद माणसक  िब बाणषयक  िब 
प्रोत्साहन 

ित्ता प्रण र्श  
जम्मा रकम करकट्टी रकम 

खुद पाउने 

रकम 
दस्तख  

          

          

          

          

          

          

          

 

पेर्श गनेको             प्रमाणि  गनेको 

दस्तख िः-                                                          दस्तख िः- 

नामथरिः-                                                           नामथरिः- 

पदिः-                                                              पदिः- 


