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नमूना कार्ाालर् मापदण्ड, २०७६ (पहिलो संशोधन)_  
 

प्रस्तावनााः गण्डकी प्रदेश सरकारका र्ोजना तथा कार्ाक्रमिरूलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ाान्वर्न गना गराउन, 
नागररकले पाउने सेवालाई गणुस्तरीर्, हवश्वसनीर्, पारदशी, ममतव्र्र्ी, मिटो-िररतोर सवासलुभ बनाउन तथा 
कार्ाालर्लाई चसु्त दरुुस्त, नागररकमैत्री, जवाफदेिी र व्र्वस्स्थत बनाउन प्रोत्साहित गना नमूना कार्ाालर् िनौट 
सम्बन्धी मापदण्ड तजुामा गना वाञ् िनीर् भएकोले, 
प्रशासकीर् कार्ाहवमध (मनर्ममत गने) ऐन, 2075 को दफा २ ले ददएको अमधकार प्रर्ोग गरी गण्डकी प्रदेश 
सरकारले देिार्को मापदण्ड बनाएको ि। 
 
१.  संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स मापदण्डको नाम "नमूना कार्ाालर् मापदण्ड, 207६" रिेको ि।  
        (2) र्ो मापदण्ड तरुून्त प्रारम्भ िनुेि।  
 
2.  पररभाषााः हवषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स कार्ाहवमधमा,- 

(क) "कार्ाालर्" भन्नाले प्रदेश सरकार मातितको कुनै सरकारी कार्ाालर् सम्झन ुपिा। 

(ख) “कार्ाालर् प्रमखु” भन्नाले कार्ाालर्को प्रमखु भई काम गने कमाचारी सम्झन ुपिा। 

(ग) “प्रदेश सरकार” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकार सम्झन ुपिा।  

(घ) “मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कार्ाालर्” भन्नाले गण्डकी प्रदेशको मखु्र्मन्त्री तथा 
मस्न्त्रपररषदको कार्ाालर् सम्झन ुपिा। 

 

३. नमूना कार्ाालर् िनौटका आधाराःमखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कार्ाालर्ले देिार्का सूचक र सूचकाङ्कका 
आधारमा नमूना कार्ाालर् िनौट गनेि। 

 
क्र.सं. सूचक अङ्कभार 
(क) सेवा प्रवाि र कार्ा प्रगमतको अवस्था 40 
(ख) आन्तररक मनर्न्त्रण र आमथाक अनशुासन  20 
(ग) कमाचारी आचरण र अनशुासन  1० 
(घ) भौमतक संरचना 10 
(ङ) कार्ाालर् व्र्वस्थापन 10 
(च) नवीनता र सजृनशीलता १० 

४.  सूचकिरुको मूल्र्ाङ्कनका आधाराः(१) दफा ३ बमोस्जमका सूचकलाई देिार् बमोस्जमको अङ्कभार सहित 
वगीकरण गरी मूल्र्ाङ्कन गररनिे। 

 

(क)सेवा प्रवाि र कार्ा प्रगमतको अवस्थााः1 
क्र.सं. सूचक हववरण अवस्था अङ्कभार2

 

                                                           
1क्र.सं. २ देस्ख क्र.सं. २३ सम्मका सूचकिरु सेवा प्रवािसँग सम्बस्न्धत सूचक मानी मूल्र्ाङ्कन गररनेि। 
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(ि/िैन) (प्रमतशतमा) 
१ कार्ा र्ोजना बमोस्जम कार्ा प्रगमत गरेको।  ४०  
२ मनर्ममत सेवा प्रवािको व्र्वस्था ममलाएको।  ५ वा 10 
३ तोहकएको समर्मा सेवा प्रदान गरेको।  ५ वा 10 
४ कार्ाालर् प्रशासन र सेवा प्रवािसँग सम्बस्न्धत मापदण्ड तथा 

कार्ाहवमधिरूको पालना गरेको। 
 २ वा 4 

५ िेलो मखु्र्मन्त्री किबाट प्राप्त गनुासो समर्मै फर्छ्यौट 
गरेको। 

 ७ वा ८ 

६ हवशषे किबाट ददइएको मनदेशन समर्मै कार्ाान्वर्न गरेको।  ७ वा ८ 
७ कार्ाालर्को काममा सूचना प्रहवमधको उपर्ोग गरेको  २ 
८ हवद्यतु अवरुद्ध िुँदा वैकस्ल्पक ऊजााको व्र्वस्था गरी हवना 

रुकावट सेवा प्रवाि गरेको। 
 २ 

९ सोमधएको स्जज्ञासाको आवश्र्क र उपर्कु्त जवाफ ददएको।  २ 
१० गनुासो सनेु्न अमधकारीको व्र्वस्था गरेको।  २ 
११ सझुाव/उजरुी पेहटकाको व्र्वस्था गरेको।  २ 
१२ समर्मै गनुासो सनुवुाई गरी फर्छ्यौट गरेको।  २ 
१३ सूचना अमधकारीको व्र्वस्था गरेको।  २ 
१४ सरोकारवालाले माग गरेको सूचना तोहकएको अवमधमभत्र 

उपलब्ध गराएको। 
 २ 

१५ प्रवक्ताको व्र्वस्था गरेको।  २ 
१६ सूचना समर्मै स्वताःप्रकाशन गरेको।   २ 
१७ सेवा प्रवािमा पहिला आउनेलाई पहिला सेवा(First Come First 

Serve) प्रदान गने पद्दमत (टोकन प्रणाली) अनशुरण गरेको। 
 २ 

१८ समर्मै सावाजमनक सनुवुाई गरेको।  २ 
१९ वषाको कस्म्तमा एक पटक कार्ाालर् आफैं ले वा स्वतन्त्र 

मनकार् वा तेस्रो पिबाट लाभग्रािी सन्तहुि सवेिण गरेको। 
 २ 

२०  सेवाग्रािीले कमाचारीसँग मसधै सम्पका  गरी (मबचौमलर्ा वा 
एजेण्ट मबना नै) कार्ा सम्पादन गरेको।  

 २ 

२१ सेवा प्रवाि गदाा अशक्त, वृद्ध, सतु्केरी, गभावती, अपाङ्ग, 
बालबामलका तथा महिलालाई प्राथममकता ददन ेगरेको। 

 २ 

२२ कार्ाालर् प्रमखुले सेवा प्रवािको मनरीिण र अनगुमन गने 
गरेको। 

 २ 

२३ नागररक बडापत्र देस्खने स्थानमा बसु्झने भाषामा राखी 
कार्ाान्वर्न गरेको। 

 २ 

                                                                                                                                                                                          
2सवासाधारणलाई प्रत्र्ि सेवा प्रदान गने प्रत्रे्क कार्ाालर्का लामगक्र.सं. १ देस्ख २३ सम्मका अङ्कभार गणना गररनेि। प्रत्र्ि जनसम्पका  
निनुे कार्ाालर्का िकमा क्र.सं. १ देस्ख १६ सम्मको मात्र अङ्कभार गणना गररनेि र त्र्स्ता कार्ाालर्का लामग क्र.सं. २ देस्ख ६ सम्मका 
कामका लामग "वा" पिामडको अङ्कभार गणना गररनेि । 
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(ख) आन्तररक मनर्न्त्रण र आमथाक अनशुासन 
क्र.सं. सूचक हववरण अवस्था 

(ि/िैन) 
अङ्कभार 

(प्रमतशतमा) 
१ लक्ष्र् तोहकएका/ नतोहकएका कार्ाक्रमको हवत्तीर् प्रगमत 

भएको 
 ३0 

२ खररद इकाइ गठन गरेको र  वाहषाक खररद र्ोजना तर्ार  
गरी कार्ाान्वर्न गरेको। 

 20  

३ बेरुजूको लगत कार्म राखी ८० प्रमतशत फर्छ्यौट गरेको वा 
बेरुज ुनै नभएको  

 १०  

4 राजश्व सङ्कलन र मनर्ममत दास्खला गरेको  ६  
5 पेश्की अ.ल्र्ा. गरी लगत अद्यावमधक गरेको  ४  
6 मनर्ममत कर कट्टी (E-TDS)  गरेको  5 
7 हवमनर्ोजन, धरौटी, राजश्व तथा हवहवध लगार्तका सबै आमथाक 

कारोबारको अमभलेख र प्रमतवेदन तर्ार गरेको 
 5  

8 मनर्ममत स्जन्सी मनरीिण गरेको  5 
9 परुाना काम नलाग्ने स्जन्सी सामानको मललामी/ममनािा गरेको  ४  
10 आर्-व्र्र्को हववरण सावाजमनक गरेको  5  
11 हवत्तीर् सूचना प्रणालीको प्रर्ोग गरेको  ४  
12 भ्रमण अमभलेख खाता अद्यावमधक गरेको  2  

 
(ग) कमाचारी आचरण र अनशुासन  

क्र.सं. सूचक हववरण अवस्था 
(ि/िैन) 

अङ्कभार 

(प्रमतशतमा) 
१ कमाचारी कार्ाालर् समर्मा कार्ाालर् बाहिर जान ु परेमा 

लगबकु राखी समर् जनाई आउन ेजाने व्र्वस्था गरेको 
 १५ 

२ कमाचारीले तोहकएको पोशाक र पररचर् पत्र लगाई मनधााररत 
स्थानमा रिी कार्ासम्पादन गने गरेको 

 १५ 

३ कुनै कमाचारी मबदा बस्दा वा अन्र् कारणले अनपुस्स्थत रिँदा 
वैकस्ल्पक व्र्वस्था गरी सेवाग्रािीले तोहकएको अवमधमभतै्र सेवा 
पाउने व्र्वस्था ममलाइएको 

 १५ 

४ कमाचारीले तोहकए बमोस्जमको अनशुासन र आचरण पालना 
गरेको   

 १० 

५ कमाचारीले कार्ाालर् समर् पालना गरेको  १० 
६ सेवाग्रािीप्रमत स्शि, मर्ााददत, उस्चत र सम्मानजनक व्र्विार 

गरेको  

 १० 

७ कुनै कमाचारी मबदा बस्दा अमग्रमरुपमा हवदा स्वीकृत गराई 
बसेको 

 १० 
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८ कार्ाालर् सम्बन्धी तथ्र्ाङ्क, सूचना, मनणार् वा जानकारी 
कार्ाालर् प्रमखु, सूचना अमधकारी वा प्रवक्ताबाट मात्र उपलब्ध 
गराउन ेवा सावाजमनक गने गरेको 

 १० 

९ सरुवा/बढुवा/अवकाश भई जाँदा वा आउँदा बरबझुारथ 
गराउन ेगरेको  

 ५ 

(घ)भौमतक संरचना 
क्र.सं. सूचक हववरण अवस्था 

(ि/िैन) 
अङ्कभार 

(प्रमतशतमा) 
१ कार्ाकि, बरण्डा र कार्ाालर् पररसरको सरसफाइ गने गरेको   15 
२ सरकारी भवन भएका कार्ाालर्का पररसरमा उद्यानको व्र्वस्था 

गरी फलफूल, दवुो तथा बिवुषे मबरुवा रोपण, गोडमेल र 
स्र्ािार सम्भार गरेको  

 १० 

३ कार्ाालर् भवनको मनर्ममत ममात सम्भार र रंग रोगन गने 
गरेको 

 १० 

४ महिला र परुुष शौचालर्को िुट्टािुटै्ट व्र्वस्था गरी उस्चत 
सरसफाइ गरेको 

 १० 

५ कार्ाालर्को लामग सिमुलर्त दरको चमेना गिृको व्र्वस्था 
गरेको  

 १० 

६ कम्तीमा कार्ाालर् पररसर र सेवा प्रवाि िनुे किमा 
मस.मस.हट.मभ.को व्र्वस्था गरेको 

 १० 

७ कार्ाकिको उस्चत लेआउट र फमनामसङ गरेको  10 
8 आगन्तकुको लामग सामान्र् मनोरञ् जन (टेमलमभजन 

वापत्रपमत्रका)सहितको प्रमतिालर् र हपउने पानीको व्र्वस्था 
गरेको 

 ५ 

9 मबजलुी आपूमता निुँदा वैकस्ल्पक व्र्वस्था गरेको  ५ 
10 स्तनपान किको व्र्वस्था गरेको  ५ 
11 कार्ाालर्को सम्पस्त्तको ममात सम्भार तथा संरिण र सरुिा 

गरेको 
 ५ 

12 घर जग्गाको अमभलेख राखेको  ५ 
(ङ) कार्ाालर् व्र्वस्थापन 

 
क्र.सं. सूचक हववरण अवस्था 

(ि/िैन) 
अङ्कभार 

(प्रमतशतमा) 
१ सबै कमाचारीलाई र्ोग्र्ता, अनभुव र पद अनरुुपको कार्ा 

हववरण सहित स्जम्मेवारी ददएको र आवश्र्कता अनसुार 
अमधकार प्रत्र्ार्ोजन गरेको। 

 १० 

२ कार्ाालर् प्रवेशद्वारमा िेल्पडेस्कको व्र्वस्था गरेको  १० 
३ कार्ाालर्को प्रर्ोगमा रिेका उपकरणको उस्चत प्रर्ोग र सम्भार  १० 



 

5 
 

गरेको 
४ स्जन्सी व्र्वस्थापन गरेको  १० 
५ कार्ाालर् प्रमखुले कार्ाालर् तथा कमाचारीको मनर्ममत वा 

आकस्स्मक मनरीिण गरेको 
 १० 

6 जारी भएका पररपत्र, मनदेशन समर्मै कार्ाान्वर्न गरेको  १० 
७ मनर्ममत स्टाफ ममहटङ गरेको  १० 
८ वेबसाइटको व्र्वस्था गरी मनर्ममत अद्यावमधक गरेको  १० 
९ कमाचारीको व्र्स्क्तगत अमभलेख अद्यावमधक गरेको   १० 
१० सेवा प्रवािको अमभलेख व्र्वस्थापन गरेको  ५ 
११ मनर्मानसुारकागजात मनर्ममत धलु्र्ाई गरेको  ५ 

 
(च) नवीनता र सजृनशीलता 

क्र.सं. सूचक हववरण अवस्था 
(ि/िैन) 

अङ्कभार 

(प्रमतशतमा) 

१ सेवाको गणुस्तर सधुारका लामग नवीन उपार्को अवलम्बन 
गरेको 

 ५० 

२ सेवा प्रवािको क्रममा सजृनशील कार्ा गरेको  ५० 
 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) को सेवा प्रवाि र कार्ा र्ोजना बमोस्जम कार्ा प्रगमतकोिकमा 
िुट्टािुटै्ट कस्म्तमा ७५ प्रमतशत अङ्क िामसल नगरेको र खण्ड (ख) देस्ख (ङ) सम्मको िकमा कस्म्तमा ६० 
प्रमतशत अङ्क िामसल नगरेको कार्ाालर्लाई मूल्र्ाङ्कनमा समावेश गररन ेिैन। 

५. मसफाररस समममताः(१) गत आमथाक वषाको मूल्र्ाङ्कन चाल ुआमथाक वषाको पहिलो चौमामसकमभत्र प्रदेश सरकारले 

नमूना कार्ाालर् मूल्र्ाङ्कन गने सम्बन्धी कारबािी अगामड बढाउनेि। 

(२)मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कार्ाालर्ले दफा ३ र ४ बमोस्जमको मूल्र्ाङ्कनका लामग प्रदेश 
स्तरका मन्त्रालर् तथा मनकार्को स्थलगत अनगुमन मनरीिण गरी मसफाररस गना देिार् बमोस्जमको मसफाररस 
समममत गठन गना सक्नेि।    
क्र.सं. समममतमा रिन ेमनकार्/ पदामधकारी स्जम्मेवारी 
१ प्रमखु सस्चव संर्ोजक 

२ मखु्र् न्र्ार्ामधवक्ता सदस्र् 

३ प्रदेश सस्चव, मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को 
शासहकर् सधुार मिाशाखा 

सदस्र् 

(३)मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कार्ाालर्ले दफा ३ र ४ बमोस्जमको मूल्र्ाङ्कनका लामग स्थलगत 
अनगुमन मनरीिण गरी मसफाररस गना प्रत्रे्क स्जल्लाको लामग देिार् बमोस्जमको मसफाररस समममत गठन गना 
सक्नेि। 

    
क्र.सं. समममतमा रिन ेमनकार्/ पदामधकारी स्जम्मेवारी 
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१ मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कार्ाालर्को प्रमतमनमध संर्ोजक 

२ सम्बस्न्धत स्जल्लाको स्जल्ला समन्वर् अमधकारी  सदस्र् 

३ सम्बस्न्धत स्जल्लाको प्रमखु, प्रदेश लेखा मनर्न्त्रक 
कार्ाालर्/ कोष तथा लेखा मनर्न्त्रक कार्ाालर्  

सदस्र् 

४ संर्ोजकले तोकेको अमधकृत कमाचारी  सस्चव 

 
६. नमूना कार्ाालर्को िनौटाः(१)दफा ५ बमोस्जमका मसफाररस समममतले दफा ३ र ४ बमोस्जम मूल्र्ाङ्कन गरी 

गरेको मसफाररस समेतको आधारमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालर् तथा प्रदेशस्तरका कार्ाालर्िरूबाट एक नमूना 
कार्ाालर् र प्रत्रे्क स्जल्लामा एक/एक कार्ाालर्लाई नमूना कार्ाालर्को रुपमा िनौट गनेि। 

  (२)उपदफा (१) बमोस्जम िनौट भएका प्रत्रे्क नमूना कार्ाालर्लाई प्रदेश सरकारलेपरुस्कार स्वरुप 
नगद रु.२०,०००।- (अिरेपी बीस िजार रुपैर्ा)ँसहित प्रमाणपत्र प्रदान गनेि। 

  (३)दफा ५ को उपदफा (२) बमोस्जमको समममतको मसफाररस समेतको आधारमा प्रदेश सरकारले 
नमूना कार्ाालर्िरू मध्रे्बाट उत्कृि नमूना कार्ाालर् िनौट गनेि। 

(४)उपदफा (१) बमोस्जम िनौट भएका नमूना कार्ाालर्िरु मध्रे्बाट सोिी आमथाक वषामा प्रदेश 
सरकारले एक उत्कृि नमूना कार्ाालर् िनौट गरी परुस्कार स्वरुप थप नगद रु. ३०,०००।-(अिरेपी तीस 
िजार रुपैर्ाँ)सहित प्रमाणपत्र प्रदान गनेि। 

(५)उपदफा (२) र (३) बमोस्जम प्रदान गररएको नगद परुस्कार नमूना कार्ाालर्ले कार्ाालर्को 
सरसफाइ र उद्यान व्र्वस्थापनमा खचा गनुा पनेि। 

  (६) नमूना कार्ाालर् िनौट गदाादोश्रो तथा तेश्रो स्थान प्राप्त गने कार्ाालर्लाई समेत प्रमाणपत्र प्रदान 
गररनिे र प्रत्रे्क कार्ाालर्ले प्राप्त गरेकोस्थान(rank) सावाजमनक गररनिे। 

7. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नाेः मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कार्ाालर्ले र्स मापदण्ड कार्ाान्वर्न गदाा 
आई पने बाधा अड्काउ फुकाउन सक्निे। 

८. संशोधनाः मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषदको कार्ाालर्ले आवश्र्कता अनसुार र्स मापदण्डको संशोधन गना 
सक्नेि। 

 

 


