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नमूना कार्ाालर् छनौट कार्ाविधि, 2०७8  
 

प्रस्तािनााः गण्डकी प्रदेश सरकारका र्ोजना तथा कार्ाक्रमहरूलाई प्रभािकारी रूपमा कार्ाान्िर्न 
गना गराउन, नागररकले पाउने सेिालाई गणुस्तरीर्, विश्वसनीर्, पारदशी, धमतव्र्र्ी, धछटोछररतो 
र सिासलुभ बनाउन तथा कार्ाालर्लाई चसु्त दरुुस्त, नागररकमैत्री, जिाफदेही र व्र्िस्स्थत 
बनाउन प्रोत्सावहत गना नमूना कार्ाालर् छनौट गरी परुस्कृत गना िाञ् छनीर् भककोले, 
 प्रदेश सशुासन ऐन, 207६ को दफा ४३ ले ददकको अधिकार प्रर्ोग गरी गण्डकी प्रदेश 
सरकारले देहार्को कार्ाविधि बनाकको छ। 
 
१.  संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स कार्ाविधिको नाम "नमूना कार्ाालर् छनौट कार्ाविधि, 

2078" रहेको छ।  
        (2) र्ो कार्ाविधि तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ।  
 
2.  पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स कार्ाविधिमा,-  

(क) “कार्ाालर्” भन्नाले प्रदेश सरकार मातहतको कुनै कार्ाालर् सम्झन ुपछा। 

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

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

(घ) “मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्” भन्नाले गण्डकी प्रदेशको 
मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् सम्झन ुपछा। 

  

३. नमूना कार्ाालर् छनौट गनेाः मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले देहार्का सूचक 
र सूचकाङ्कका आिारमा नमूना कार्ाालर् छनौट गनेछाः- 

क्र.सं. सूचक अङ्कभार 
(क) सेिा प्रिाह र कार्ा प्रगधतको अिस्था 40 
(ख) आधथाक अनशुासन  ३० 
(ग) भौधतक संरचना र कार्ाालर् व्र्िस्थापन 1२ 
(घ) निीनता र सजृनशीलता 14 
(ङ) कमाचारी अनशुासन र आन्तररक धनर्न्त्रण  ४ 
 जम्मा १०० 
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४.  सूचकहरूको मूल्र्ाङ्कनका आिाराः (१) दफा ३ बमोस्जमका सूचकलाई देहार् बमोस्जमको 
अङ्कभार सवहत िगीकरण गरी मूल्र्ाङ्कन गररनेछाः- 

(क) सेिा प्रिाह र कार्ा प्रगधतको अिस्थााः 
क्र. 
सं. 

सूचक वििरण 
अङ्क 
4० 

मूल्र्ाङ्कनका आिार र अङ्क 

१ कार्ा र्ोजना बमोस्जम 
कार्ा प्रगधत  

1४  स्िीकृत िावषाक विकास कार्ार्ोजना तर्ारी (2) 
 कार्ार्ोजना र प्रगधत अनलाइन सफ्टिेर्रमा 

प्रविष्टी गरेको (चाल ुआ.ि.को) (2) 
 कार्ार्ोजना अनसुारको गत आ.ि.को िावषाक 

प्रगधत प्रधतशत (1-50 सम्मको ४), (50-80 
सम्मको ६), (80-100 सम्मको ८)  

 चौमाधसक समीिा गरी िावषाक समीिा गने 
गरेको (गत आ.ि.को उपस्स्थधत र माइन्र्टु) 
(प्रत्रे्क चौमाधसकको 0.5 का दरले जम्मा २)  

2 तोवककको समर्मा सेिा 
प्रिाह  
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 सेिाग्राहीको प्रधतवक्रर्ा (सन्तषु्ट-२, दिकै-१, 
असन्तषु्ट-०) (धनदेशनालर् र प्रत्र्ि सेिा प्रिाह 
गने कार्ाालर्को लाधग) 

3 मन्त्रालर् मातहतका 
धनकार्हरूलाई आिश्र्क 
पने मापदण्ड र कार्ाविधि 
तजुामा र पालना 

 आिश्र्क मापदण्ड र कार्ाविधि तजुामा भकको (1) 
 मापदण्ड र कार्ाविधि अनसुार कार्ा गरेको 

(कुनै कक िा दईु कार्ाक्रमको फाइल अध्र्र्न 
गने) (1) (मन्त्रालर्को लाधग) 

4 कार्ाालर्को काममा 
सूचना प्रविधिको 
उपर्ोग 

6  िेबसाइट भकको (0.75) 
 िेबसाइट अद्यािधिक भकको(0.75) 
 कार्ाालर्को सूचना सामास्जक सञ्जाल माफा त ्

सािाजधनक गरेको (1) 
 अनलाइन सेिा प्रिाह गरेको (2) 
 विद्यतु ् अिरुद्ध हुुँदा िैकस्ल्पक व्र्िस्था गरी 

अविस्छछन्न सेिा प्रिाह गरेको (1.5)  
5 गनुासो सनेु्न 

अधिकारीको व्र्िस्था 
२  गनुासो सनेु्न अधिकारी तोकेको (1) 

 गनुासोको (मौस्खक र धलस्खत) दताा र 
फर्छ्यौटको अधभलेख राखेको (1) 

6 सूचना अधिकारीको 
व्र्िस्था र सूचना प्रिाह 

२  सूचना अधिकारी तोकेको (0.5) 
 स्िताः प्रकाशन हनुे सूचनालाई िेबसाइटमा 
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राखेको (1) 
 माग गरेको सूचनाको अधभलेख र उपलब्ि 

गराकको अधभलेख (0.5) 
7 सेिा प्रिाह र सशुासन  9  सािाजधनक सनुिुाइ भकको अधभलेख (उपस्स्थत 

र माइन्र्टु) (2) (धनदेशनालर्/कार्ाालर्को 
लाधग) 

 नागररक बडापत्र अद्यािधिक गरेको (1)   
(धनदेशनालर्/कार्ाालर्को लाधग) 

 शासकीर् सिुार ककाइ गिन भकको (3) 
(मन्त्रालर्को लाधग)  

 सामास्जक परीिण/सािाजधनक परीिणको 
अधभलेख (2) 

 हेल्पडेस्क/धनिेदन लेस्खददने व्र्िस्था/धनिेदनको 
फम्र्ााट कार्ाालर्ले उपलब्ि गराउने गरेको 
(2) 

 कार्ाालर् प्रमखु आफू कार्ाालर्मा अनपुस्स्थत 
भकको अिस्थामा अधिकार प्रत्र्ार्ोजन गरेको 
(2) 

8 सिासािारणलाई सेिा 
प्रदान गने प्रत्रे्क 
कार्ाालर्ले सेिा प्रिाह 
गदाा अशक्त, िदृ्ध, 
सतु्केरी, गभािती, 
अपाङ्ग, बालबाधलका 
तथा मवहलालाई 
प्राथधमकता  

3  स्तनपान कि भकको (0.5) 
 सेिाग्राहीको लाधग प्रतीिालर् भकको (0.5) 
 प्रधतिालर्मा वट.धभ/खानेपानी/ धनाःशलु्क 

िाइफाइ भकको (कम्तीमा दईु भकमा 1, 
ककमात्र भकमा 0.5) 

 अपाङ्गमैत्री संरचना भकको(1) 

9 सिासािारणलाई सेिा 
प्रदान गने प्रत्रे्क 
कार्ाालर्को कार्ाालर् 
प्रमखुद्वारा सेिा प्रिाहको 
धनरीिण र अनगुमन 

2  धनरीिण पसु्स्तका (1) 
 अनगुमन प्रधतिेदन(1) 
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(ख) आधथाक अनशुासन 
क्र. 
सं. 

सूचक वििरण 
अङ्क 
३० 

मूल्र्ाङ्कनका आिार र अङ्क 

१ लक्ष्र् तोवककका/ 
नतोवककका कार्ाक्रमको 
वित्तीर् प्रगधत  

1५  गत आधथाक िषाको वित्तीर् प्रगधत प्रधतशत (१-50 
सम्म ६), (५०-७0 सम्म ९), (७०-९0 सम्म 
१२), (९०  भन्दा माधथ १५)  

२ खररद ककाइ गिन 
तथा िावषाक खररद 
र्ोजना  

३  खररद ककाइ गिन (0.5)  
 खररद र्ोजना  तर्ार गरेको (२) 
 बैिकको अधभलेख  (0.5) 

३ बेरूजकुो  अद्यािधिक 
लगत र फर्छ्यौट   

5  बेरूजकुो लगत (0.5) 
 िावषाक बजेटको तलुनामा बेरूजकुो प्रधतशत (शून्र् 

बेरूजकुो ३), (1 भन्दा कम 2.5), (1-3 सम्म 
२), (3-5 सम्म १) र (5 देस्ख माधथ ०)  

 बेरूज ुफर्छ्यौटको प्रधतशत (१-50 सम्म 0.5), 
(50-80 सम्म १) र (80 भन्दा माधथ 1.5)  

4 राजस्ि असलुी र 
दास्खला 

1.5  राजश् ि व्र्िस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) को 
प्रर्ोग भकको (0.5) 

 विद्यधुतर् माध्र्मबाट स्रोतमा कर कवि प्रणाली 
(ETDS) को प्रर्ोग भकको (0.5) 

 विधनर्ोजन, िरौटी, राजस्ि लगार्तका सबै 
आधथाक कारोबारको अधभलेख र प्रधतिेदन तर्ार 
गरेको (0.5) 

5 पेश्की लगत अद्यािधिक 0.5  पेश्की खाता भकको (0.5) 
6 स्जन्सी धनरीिण 1  धनर्धमत स्जन्सी धनरीिण गरी प्रधतिेदन तर्ार 

गरेको (1) 
7 धललामी/धमनाहा 1  स्जन्सी धनरीिण प्रधतिेदनमा उल्लेख भक बमोस्जम 

पूराना काम नलाग्ने स्जन्सी सामानको धललाम िा 
धमनाहा गरेको (1) 

8 वित्तीर् सूचना प्रणालीको 
प्रर्ोग  

2  सरकारी लेखा प्रणाली (CGAS+), सािाजधनक 
सम्पस्त्त व्र्िस्थापन प्रणाली (PAMS), प्रादेस्शक 

मन्त्रालर्गत बजेट सूचना प्रणाली (PLMBIS) को 
प्रर्ोग गरेको (कुनै कक भक 1 र ककभन्दा बढी 
भक 2) 

9 भ्रमण अधभलेख खाता  1  भ्रमण अधभलेख खाता अद्यािधिक (1) 
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(ग) भौधतक संरचना र कार्ाालर् व्र्िस्थापन 
क्र. 
सं. 

सूचक वििरण 
अङ्क 
12 

मूल्र्ाङ्कनको आिार र अङ्क 

१ कार्ाकि, कार्ाालर् 
पररसर र बगैँचा 

2  गाडेन, बगैँचा भकको (0.5) 
 राम्रो सरसफाइको व्र्िस्था (0.5) 
 सरकारी भिन भकका कार्ाालर्का पररसरमा 

उद्यानको व्र्िस्था गरी फलफूल, दबुो तथा 
बहिुषे धबरुिा रोपण, गोडमेल र स्र्ाहार सम्भार 
गरेको (1) 

2 कार्ाालर् भिनको ममात 
सम्भार र रङ्ग रोगन 

2  बावहरी आिरण (0.5) 
 भिनमा रुख, झारपात नभकको (0.5)  
 रङ्ग कोड अनसुार रङ्ग रोगन गरेको (1) 

3 शौचालर् र सरसफाइ 2  मवहला र परुूषको लाधग छुिाछुिै शौचालर्को 
व्र्िस्था (0.5) 

 शौचालर्को सरसफाइ भकको (0.5) 
 पानीको व्र्िस्था भकको (0.5) 
 ढोका र चकुुलको व्र्िस्था भकको (0.5) 

4 धस.धस.वट.धभ. 
व्र्िस्थापन  

1.5  धस.धस.वट.धभ.को व्र्िस्था भकको (0.5) 
 चाल ुहालतमा रहेको(0.5) 
 रेकडा रहेको (0.5) 

5 कमाचारीको कार्ा 
वििरण  

1  शाखाको कार्ा वििरण भकको  (0.5) 
 पदको कार्ा वििरण भकको  (0.5) 

6 पररपत्र र धनदेशन 
कार्ाान्िर्न 

2  मन्त्रालर् र मखु्र्मन्त्री कार्ाालर्बाट भकका 
पररपत्रको छुिा छुिै फार्ल भकको (0.5) 

 पररपत्रको कार्ाान्िर्न गरेको (1.5) 
7 कमाचारीको व्र्स्क्तगत 

अधभलेख  
1.5  व्र्स्क्तगत फार्ल अद्यािधिक गरेको (1.5) 
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(घ) निीनता र सजृनशीलता 

क्र. 
सं. 

सूचक वििरण 
अङ्क 
1४ 

मूल्र्ाङ्कनको आिार 

१ सेिाको गणुस्तर 
सिुारका लाधग निीन 
उपार्को अिलम्बन  

७  गणुस्तर सिुार (3) 
 निीन उपार् अिलम्बन (४) 

२ सेिा प्रिाहको क्रममा 
सजृनशील कार्ा  

७  असल अभ्र्ास (३) 
 सजृनशील कार्ा (४) 

 

 
(ङ) कमाचारी अनशुासन र आन्तररक धनर्न्त्रण  
क्र. 
सं. 

सूचक वििरण अङ्क 4 मूल्र्ाङ्कनको आिार 

१ समर् पालना 1  लगबकु अधभलेख (0.5) 
 विद्यतुीर् हास्जरी र प्रर्ोग (0.5) 

२ पोशाक र पररचर् पत्र  1  धनिााररत पोशाक र पररचर्पत्र सवहत 
कार्ासम्पादन गने गरेको (भौगोधलक स्थान 
अनसुारको पोशाक समेतलाई हेने) (1) 

3 बरबझुारथ  2  बरबझुारथ भकको उल्लेख गरेको (१) 
 बरबझुारथको प्रमाणपत्र ददने गरेको (१) 

 

 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) को हकमा छुिाछुिै कम्तीमा 
पचास प्रधतशत अङ्क हाधसल नगरेको कार्ाालर्लाई मूल्र्ाङ्कनमा समािेश गररने छैन। 

(३) उपदफा (१) बमोस्जमका सूचकहरूको मूल्र्ाङ्कन गदाा वित्तीर् प्रगधतको 
हकमा गत आधथाक िषाको प्रगधतलाई आिार माधननछे।  

 

 

५. धसफाररस सधमधताः (१) प्रत्रे्क आधथाक िषाको उपर्कु्त समर्मा प्रदेश सरकारले नमूना 
कार्ाालर् मूल्र्ाङ्कन गने सम्बन्िी कारबाही अगाधड बढाउनेछ। 

(२) मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले दफा ३ र ४ बमोस्जमको 
मूल्र्ाङ्कनका लाधग मन्त्रालर् र प्रदेशस्तरका धनकार्को स्थलगत अनगुमन धनरीिण गरी 
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धसफाररस गना देहार् बमोस्जमको धसफाररस सधमधत गिन गना सक्नेछाः-   
  

क्र.सं. सधमधतमा रहन ेधनकार्/ पदाधिकारी स्जम्मेिारी 
१ प्रमखु सस्चि संर्ोजक 

2 प्रदेश सस्चि, मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्  सदस्र् 

3 प्रदेश सस्चि, अथा मन्त्रालर् सदस्र् 

4 प्रदेश सस्चि, कानून सञ्चार तथा प्रदेश सभा माधमला 
मन्त्रालर् 

सदस्र् 

५ उपसस्चि, मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्  सदस्र् सस्चि 
 

तर कानून सञ्चार तथा प्रदेश सभा माधमला मन्त्रालर् र अथा मन्त्रालर्को 
कार्ाालर्को मूल्र्ाङ्कनको हकमा प्रमखु सस्चिले तोकेको प्रदेश सस्चि सदस्र्को रूपमा 
रहनेछ। 

(३) मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले दफा ३ र ४ बमोस्जमको 
मूल्र्ाङ्कनका लाधग स्थलगत अनगुमन धनरीिण गरी धसफाररस गना प्रत्रे्क स्जल्लाको लाधग 
देहार् बमोस्जमको धसफाररस सधमधत गिन गना सक्नेछाः- 

    
क्र.सं. सधमधतमा रहन ेधनकार्/ पदाधिकारी स्जम्मेिारी 
१ मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्को अधिकृत 

प्रधतधनधि 

संर्ोजक 

२ सम्बस्न्ित स्जल्लाको स्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्को 
कम्तीमा अधिकृत प्रधतधनधि 

सदस्र् 

३ सम्बस्न्ित स्जल्लाको स्जल्ला समन्िर् सधमधतको 
कार्ाालर्को कम्तीमा अधिकृत प्रधतधनधि 

 

सदस्र् 

४ सम्बस्न्ित स्जल्लाको प्रदेश लेखा धनर्न्त्रक कार्ाालर्/ 
कोष तथा लेखा धनर्न्त्रक कार्ाालर्को कम्तीमा अधिकृत 
प्रधतधनधि  

सदस्र् 

५ संर्ोजकले तोकेको अधिकृत कमाचारी  सदस्र् सस्चि 

(4) उपदफा (3) बमोस्जमको सधमधतले गरेको मूल्र्ाङ्कन कुल अङ्क भारको नब्बे 
प्रधतशत हनुेछ बाुँकी दश प्रधतशत मन्त्रालर्को हकमा प्रमखु सस्चिले र मातहतका 
कार्ाालर्को हकमा सम्बस्न्ित मन्त्रालर्को सस्चिको मूल्र्ाङ्कनको आिारमा गणना गरी 
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शत प्रधतशत कार्म गररनछे। र्सरी गररने दश प्रधतशत अङ्क मूल्र्ाङ्कन देहार्का आिारमा 
गररनेछाः 

(क) निीनता   - २ 
(ख) सजृनशीलता   - २ 
(ग) सेिा प्रिाह सिुार  - २ 
(घ) गनुासो व्र्िस्थापन  - २ 
(ङ) िावषाक कार्ाक्रमको प्रगधत - २ 
(5) उपदफा (2) र (3) बमोस्जमका सधमधतका पदाधिकारीहरूले बैिक 

बसेबापत प्रदेश सरकारले स्िीकृत गरेको खचाको मापदण्ड बमोस्जम बैिक भत्ता 
पाउनेछन।्  

६. नमूना कार्ाालर्को छनौटाः (१) दफा ५ को उपदफा (२) र (३) बमोस्जमको धसफाररस 
सधमधतले दफा ३ र ४ बमोस्जम मूल्र्ाङ्कन गरी गरेको धसफाररस समेतको आिारमा प्रदेश 
सरकारले मन्त्रालर् तथा प्रदेशस्तरका कार्ाालर्हरूमध्रे्बाट कक र प्रत्रे्क स्जल्लाका 
कार्ाालर्हरूमध्रे्बाट कक नमूना कार्ाालर् छनौट गनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोस्जम छनौट भकका प्रत्रे्क नमूना कार्ाालर्लाई प्रदेश 
सरकारले परुस्कार स्िरूप तीस हजार रुपैर्ाुँ नगद सवहत प्रमाणपत्र प्रदान गनेछ।  

  (३) उपदफा (१) बमोस्जम छनौट भकका नमूना कार्ाालर्हरूमध्रे्बाट दफा ५ 
को उपदफा (२) बमोस्जमको सधमधतको धसफाररसमा सोही आधथाक िषामा प्रदेश सरकारले 
कक सिोत्कृष्ट नमूना कार्ाालर् छनौट गरी परुस्कार स्िरूप थप तीस हजार रुपैर्ाुँ नगद 
सवहत प्रमाणपत्र प्रदान गनेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोस्जम प्रदान गररकको नगद परुस्कार नमूना 
कार्ाालर्ले कार्ाालर्को सरसफाइ, उद्यान व्र्िस्थापन तथा सेिा प्रिाह सिुारमा खचा गनुा 
पनेछ। 

  (६) नमूना कार्ाालर् छनौट गदाा दोस्रो तथा तेस्रो स्थान प्राप्त गने कार्ाालर्लाई 
समेत प्रमाणपत्र प्रदान गररनेछ र प्रत्रे्क कार्ाालर्ले प्राप्त गरेको स्थान (rank) सािाजधनक 
गररनेछ। 

7. बािा अड्काउ फुकाउन सक्नाेः मखु्र्मन्त्री तथा मस्न्त्रपररषद्को कार्ाालर्ले र्स कार्ाविधि 
कार्ाान्िर्न गदाा आई पने बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

८. खारेजीाः नमूना कार्ाालर् मापदण्ड, 2076 खारेज गररकको छ। 


