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कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कार्मविधि, २०७६ 

पररच्छेद-१ 

१. संक्षिप्त नार् र प्रारम्भ:  (१) र्स कार्मविधिको नार् कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कार्मविधि, २०७६  
    हनुेछ ।  
 २) र्ो कार्मविधि तरुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  
२.  पररभाषा: विषर् िा प्रसंगले अको अर्म नलागेर्ा र्स कार्मविधिर्ा,  
 क. कार्मविधि भन्नाले गेरूिा गाउँपाधलकाको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कार्मविधि २०७६ लार्म 
 सम्झन ुपदमछ ।  
 ख. कर्मचारी भन्नाले गेरूिा गाउँपाधलका अन्तगमतका कार्ामलर्हरूर्ा कार्मरत  स्र्ार्ी, 
 अस्र्ार्ी तर्ा करार सेिाका कर्मचारीहरू लार्म सम्झन ुपदमछ ।  
 ग. कार्ामलर् सर्र् भन्नाले दैधनक सेिा  प्रिाह गनमका लाधग तोवकएको कार्ामलर् 
 सर्र्लार्म सम्झन ुपदमछ ।  

घ. अधतररक्त सर्र् भन्नाले कार्ामलर् सर्र् भन्दा अक्षघ िा पधछको सर्र् तर्ा सािमजधनक 
विदाको ददन सम्झन ुपदमछ ।   

पररच्छेद-२ 

प्रोत्साहन भत्ताको  आिार 
३. प्रोत्साहन भत्ताको  आिार  (१) प्रर्खु प्रशासकीर् अधिकृतले कर्मचारीहरूलाई कार्ामलर् सर्र् 
भन्दा अधतररक्त सर्र्र्ा सरे्त कार्ामलर्को कार्र्ा खटाउन सक्नेछ । 

(२) गाउँपाधलकार्ा कार्मरत कर्मचारीहरूलाई कार्ामलर् सर्र् भन्दा अधतररक्त सर्र्र्ा सरे्त 
कार्ामलर्को कार्र्ा खटाउँदा उपदफा (३) बर्ोक्षजर् र्ापदण्ड कार्र् हनु े गरी धनम्न बर्ोक्षजर् 
प्रोत्साहन भत्ता र्ाधसक रूपर्ा उपलब्ि गरार्नेछ ।  
क्र.सं. पद/तह र्ाधसक प्रोत्साहन भत्ता रू.  

१ प्रर्खु प्रशासकीर् अधिकृत १५,०००/- 
२ शाखा अधिकृत   िा अधिकृत छैठौं /आधर्मक प्र.शा.प्र/ सूचना 

प्रविधि अधिकृत 
१२,०००/- 

३ नार्ब सबु्बा/लेखापाल/सहार्क पाँचौं /सब-र्मक्षन्जधनर्र १०,०००/- 
४ खररदार/स.लेखापाल, सहार्क 

चौर्ो/अ.सि.र्मक्षन्जधनर्र/न्र्ावर्क शाखा प्रर्खु 
८,०००/- 
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(३) उपदफा (२) बर्ोक्षजर्को प्रोत्साहन भत्ता रकर्लाई १०० प्रधतशत र्ाधन कर्मचारीले र्ाधसक 
रूपर्ा धनम्न र्ापदण्ड बर्ोक्षजर् अधतररक्त सर्र्र्ा कार्ामलर्को कार्मसम्पादन गरेर्ा धनम्नानसुार 
 प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछ । 
 (क) र्ाधसक रूपर्ा ३० घण्टा िा सो भन्दा बढी अधतररक्त सर्र् कार्म गरे  िापत  १०० 
 प्रधतशत ।  
 (ख) र्ाधसक रूपर्ा २२.५ देक्षख ३० घण्टा भन्दा कर् अधतररक्त सर्र् कार्म गरे िापत 
 ७५ प्रधतशत  ।  
  (ग) र्ाधसक रूपर्ा १५ देक्षख २२.५ घण्टा भन्दा कर् अधतररक्त सर्र् कार्म गरे िापत ५० 
  प्रधतशत । 

 (घ) र्ाधसक रूपर्ा ७.५ देक्षख १५ घण्टा भन्दा कर् अधतररक्त सर्र् कार्म गरे िापत 
 २५ प्रधतशत।  

पररच्छेद-४ 

श्रोत 
४. श्रोत प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गने श्रोत देहार् बर्ोक्षजर् हनुेछ । 
 (क) गाउँसभा बाट विधनर्ोक्षजत रकर्, 
 (ख) र्ोजना संचालन खचम िापत तोकीएको कक्षन्टजेन्सीबाट प्राप्त हनुे रकर् । 

 

पररच्छेद-५ 

विविि 

५. अधभलेख प्रर्ाक्षितः (१) कर्मचारीले अधतररक्त सर्र् कार् गरेको सर्र्को अधभलेख प्रर्खु 
प्रशासकीर् अधिकृतले प्रर्ाक्षित गरेको हनु ुपनेछ ।  
(२) वफल्डर्ा खवटने कर्मचारीले लगबकु भरी प्रर्खु प्रशासकीर् अधिकृतबाट प्रर्ाक्षित गराउनपुनेछ 
।  
६. बचाउः र्ो कार्मविधि लाग ु हनु ु पूिम गाउँपाधलकाबाट उपलब्ि गरार्एको भत्ता र्सै कार्मविधि 
बर्ोक्षजर् भएको र्ाधननेछ ।  
७. संशोिनः र्ो कार्मविधि गाउँ कार्मपाधलकाले आिश्र्कता अनसुार संशोिन गनम सक्नेछ ।  

 

           cf1fn], 

          sf;L k|;fb k+u]gL 
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