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नेत्रावती डबजोङ  गाउँपालिकाका   

 

नेत्रावती डबजोङ  गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूको कार्मसम्पादन तथा र्ूल्र्ाङकन 

र्ापदण्ड कार्मलवलि, २०७६ 

 

 

 

  



प्रस्तावना 

किमचारीहरूलाइ अनशुामस  र सवेाग्राही प्रम  उत्तरदायी बनाउदै उत्प्प्रेरर  गराइ  उच्च िनोबलका साथ सवेा प्रवाह 

प्रभावकारी रूपिा सचंालन गराउन र राम्रो काि गनेलाइ प्रोत्प्साहन उपलब्ध गराउन  था काििा प्रम स्प्रधा गराइ 

मिटो, मिर ो ,पारदमशम ा  था चसु्  ा कायि रामख जन ालाइ स्थानीय  हको प्रत्प्याभमु  हुन ेगरीसवेा प्रवाह गनम र 

जनप्रम मनमधहरू र किमचारी वीच सिुधरु सम्वन्ध कायि गरी एउटै उद्दशे्यका साथ कायम सम्पादनिा  दारूप ा कायि 

गनम बान्िनीय भएकोले गाउं सभाले मदएको अमधकार अनसुार यस नेत्राव ी डबजोङ गाउँपामलकाको किमचारीहरूको 

कायमसम्पादन   था िलू्याङकन िापदण्ड कायम मवमध २०७६  जुमिा गरी लाग ुगरेको ि ।  

1) संमिप्त नाि र प्रारम्भाः 

१. यो कायममवमधको नाि "किमचारी किमचारीहरुको कायमसम्पादन  था िलू्याङ्कन िापदण्ड कायम मवमध 

२०७६" रहकेो ि ।  

२. यो कायममवमध  रुुन्  प्रारम्भ हनुेि ।  

2) पररभाषााः मवषय वा प्रसङ्गले अको अथम नलागेिा यस कायममवमधिा 

(क) "किमचारी" भन्नाले गाउँ कायमपामलका  था वडा कायामलयिा काि गनम खमटएका सम्परू्म किमचारी 

किमचारी सम्झन ुपिम । 

(ख) " कायमपामलका" भन्नाले नेत्राव ी डबजोङ गाउँ कायमपामलका सम्झन ुपिम । 

(ग)   "प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ " भन्नाले गाउँपामलकाको प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ  सम्झन ुपिम ।  

(घ)  "गाउँपामलका" भन्नाले नेत्राव ी डबजोङ गाउँपामलका सम्झन ुपिम ।  

(ङ)  "मवषयग   शाखा" भन्नाले नेत्राव ी डबजोङ गाउँ कायमपामलका अन् गम को मवषयग  शाखा, 

उपशाखा, कायामलय वा इकाईलाई सम्झन ु पिम । यस शव्दले संमवधन बिोमजि गाउँपामलकालाई 

 ोमकएको कायम स्पादन गनमका लामग गाउँकायमपामलका अन् गम  रहने मशिा, कृमष, वन, पश ु मवका 

जस् ा मवषय िेत्रग  कायामलय वा इकाईलाई सम्झन ुपिम ।  

(च) "वडा समचव" भन्नाले गाउँपामलको वडा कायामलयको प्रशासकीय प्रिखुको रुपिा कािकाज गनम 

 ोमकएको वडा समचव सम्झन ुपिम ।  

3) कायम सम्पादन सचूकहरुाः 

१. हामजरी र सिय पालन (२०+१०)=३० अकं 

२. अमभलेख व्यवस्थापन र मनयमि  प्रम वदेन (४+३)=७ अकं 

३. काििा  प्तर ा  था अनशुासन (३+२)=५ अकं 

४. सेवाग्राही प्रम  को व्यवहार  र सेवा प्रवाहिा मसघ्र ा  था गनुासो व्यवस्थापन  (३+३+४)=१० अकं 

५. इिान्दारी ा, लगनशील ा र मसजमनमशल ा  (३+३+२)=८ अंक 



६. कायमसम्पादनिा सचूना प्रमवमधको प्रयोग  ५ 

७. कायमकिको सरसफाइ ,पररचयपत्र र पोशाक ५ 

८. कायामलयको कािको मसलमसलािा जनप्रम मनधीहरु सँगको सिन्वय र स ु–सम्बन्ध ५ 

९. गनुासो ब्यवस्थापन  ५ अकं 

१०. अन् र वडा  था शाखा शाखा वीच काििा सिन्वय र सहयोग आदान प्रदान ५ अकं 

११. अम ररक्त सियिा गरेको कायम १० अकं 

१२. गोपमनय ा ५ अकं 

      

4)  रु्ल्र्ाङकनका आिारहरू 

१. हामजरी र सियपालन(२०+१०)=३० 

  कायामलयको सियिा परैु मदन हामजर अकं २० 

 मवदा स्वीकृ  गराइ  ७ मदन भन्दा बढी मवदा वसेकोिा प्रम  मदन १ अकं कि पाउन े

 मवदा स्वीकृ  नगराइ कायामलयिा अनपुमस्थ  रहिेा प्रम  मदन ३ अकं कि पाउन े।  

 जानकारी गराइ िमहनािा बढीिा  ३ मदन सम्ि १०:१५ मभत्र  अन्य  मदन १० बजे उपमस्थ  भै परैु 

सिय कािकाज गरेिा १० अकं 

 सिय पालना नभएको मदनको प्रत्प्येक मदनको १ अकं कि पाउने । 

 

२.  अमभलेख ब्यवस्थापन र मनयमि  प्रम वदेन (४+३)=७ 

 अमभलेख दरुूस्  अवस्थािा सरुमि  राखिेा ४ अकं 

 अमभलेख आमंशकरूपिा दरुूस्  अवस्थािा सरुमि  राखिेा ३ अकं 

 मनयमि  रूपिा   ोमकएको सियिा प्रम बेदन  यार पान ेर पठाउने ३ अकं 

 सियिा प्रम बेदन उपलब्ध नगराएिा प्रम  मवलम्ब मदनको १  अकं कि । 

३. काििा  त्प्पर ा  था अनशुाशन  (३+२)=५ 

 कायम सम्पादनिा   त्प्पर ा देखाइ सम्पादन गरेिा ३ अकं 

 अनशुासन पालना गरेिा २ अकं 

  त्प्पर ा नदेखाउने मढला समुस्  गरेिा अकं नपाउने  

 

४. सेवाग्राही प्रम  को व्यवहार  र सेवा प्रवाहिा मसघ्र ा  था गनुासो व्यवस्थापन  (३+३+२)=८ 



 सेवाग्रही संग असल ब्यवहार गरेकोलाइ ३ अकं 

 मसध्र काि सम्पादन गरेिा ३ अकं 

 काििा गनुासाहरू नआएिा ४ अकं 

 असल ब्यवहार नगरेको पाइएिा १ अकं  

 काििा मढला समुस्  पाइएिा १ अकं  

 गनुासा आएिा २ अकं 

 बारम्वार गनुासा आएिा अकं नमदने । 

 

५. इिान्दारी ा, मसजमनमशल ा र लगनशील ा   (३+३+२)=८ अकं 

 दबैु पाइएिा ८ अकं , कुनै एक िात्र भएिा  ोमकए बिोमजि अकं पाउने, कुनै दईु भएिा पमन 

 ोमकए बिोमजि अकं पाउन ेर  सबै नभएिा अकं नपाउने । 

६. कायमसम्पादनिा सचूना प्रमवमधको प्रयोग  ५ अकं 

 कम््यटूबाट पत्रहरू  यार गने ,फिटेहरू बनाउने , िले चेक गरी जानकारी मलने गरेको पाइएिा ५ 

अकं 

 कुनै २ गरेको पाइएिा ४ अकं  

 एक िात्र गरेिा ३ अकं  

 कम््यटूर प्रयोग गनम नजान्नेलाइ अकं नपाइने । 

 

७. कायमकिको सरसफाइ ,पररचयपत्र र पोशाक ५ 

  ीन वटै पालना गरेिा ५ अकं 

 दइु वटा िात्र गरेिा ३ 

८. कायामलयको कािको मसलमसलािा जनप्रम मनधीहरु सँगको सिन्वय र स ु–सम्बन्ध ५ अकं 

 सिन्वय गरर उमच  सरसल्लाह गरी गनुासो रमह  काि गनम सधाएिा ५ अकं । 

 आमंशकरूपिा िात्र सघाएको पाइएिा ३ अकं 

 सिन्वय नगरेको पाइएिा अकं नपाउने । 

 

९. गनुासो ब्यवस्थापन  ५ अकं 

 गनुासो ब्यवस्थापनिा परू्म रूपिा सघाएको पाइएिा ५ अकं 



 गनुासो ब्यवस्थापनिा परू्म रूपिा सघाएको पाइएिा ३ अकं 

१०. अन् र वडा  था शाखा शाखा वीच काििा सिन्वय र सहयोग आदान प्रदान ५ अकं 

 परू्म रूपिा सिन्वय र सहयोग गरेको पाइएिा ५ अकं 

 आमंशकरूपिा िात्र सिन्वय र सहयोग गरेको पाइएिा ३ अकं 

 सिन्वय र सहयोग गरेको नपाइएिा  अकं नपाउने । 

११. अम ररक्त सियिा गरेको कायम १० अकं  

 िमहनािा ३० घण्टा भन्दा बमढ अम ररक्त सिय कायम गरेको पाईएिा १० अकं 

 िमहनािा २०  दमेख ३० घण्टा अम ररक्त सिय कायम गरेको पाईएिा ६ अकं 

 िमहनािा १० दमेख २० घण्टा अम ररक्त सिय कायम गरेको पाईएिा ४ अकं 

 अम ररक्त सिय कायम गरेको नपाईएिा अकं नपाउने  

१२. गोपमनय ा ५ अकं 

 कायामलयको गोपमनय ा भंग नगरेिा ५ अकं 

 कायामलयको कुनै पमन कुराहरुको गोपमनय ा भंग गरेिा अकं नपाउने  

 

5) रू्ल्र्ाङकनको गणनााः  िलू्याङकनको गर्ना िमहनाभरीको कािको आधारिा गररने ि । िलू्याङन गदाम 

५० अकं भन्दा कि अकं पाउने किमचारी किमचारीलाई प्रोत्प्साहन भत्ता उपलब्ध गराइन ेिैन  र ५०-७० अकं 

प्राप्त गरेिा गाउँकायमपामलकाको मिम  २०७६ असोज २० ग ेको मनर्मयले  ोके बिोमजि प्रोत्प्साहन भत्ताको 

७५% प्रोत्प्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, ७०-१०० अकं प्राप्त गरेिा गाउँकायमपामलकाको मिम  २०७६ असोज 

२० ग ेको मनर्मयले  ोके बिोमजि प्रोत्प्साहन भत्ताको १००% प्रोत्प्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने ि । 

6)  रू्ल्र्ाङकन सलर्लताः किमचारीहरूको िलू्याङ्कन गनमको लामग  पमश बिोमजिको िलू्याङ्कन समिम  

रहने ि ।  र प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ को हकिा अमधकृ  स् रको िलू्याङ्कन समिम  संयोजक र 

सदस्धारा िलू्याङ्न गरर गाउँपामलका अध्यि सिि अनिुोदन गनुम पन ेि । िलू्याङ्कन फारि अनसुमूच १ र 

कायामलय सहयोगीको अनसुमूच २ अनसुारको हुने ि ।   

तपलििाः 

अलिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको रू्ल्र्ाङ्कन सलर्लताः 

संयोजक    गाउँपामलका उपाध्यि 

सदस्य    गाउँकायमपामलकाको सदस्य (वडा अध्यि)  



सदस्य समचव   प्रिखु प्रशासकीय अमधकृ  

 

सहार्क स्तर पाचौंसम्र्को कर्मचारी कर्मचारीहरुको रू्ल्र्ाङ्कन सलर्लताः 

संयोजक    प्रशासन (अमधकृ स् र िैठौं) 

सदस्य    स्वास््य शाखा प्रिखु  

सदस्य समचव   लेखा शाखा प्रिखु 

7) पररर्ाजमन तथा संिोिनाः कायममवमधलाई आवश्यक ा अनसुार गाउँ कायमपामलकाले पररिाजमन  था 

संशोधन गनम सक्नेि ।  

 

 

अनूसूची १ 

दफा ५ संग सम्वलधित 

कर्मचारी कर्मचारीहरूको कार्म सम्पादन र्ूल्र्ाङकन फारार् 

नाि थर:                                           पद: 

श्रेर्ी⁄ ह :                                       िूल्याङन िमहना: 

 

क्र स सूचकहरु पूणाङक प्राप्ताङक कैलफर्त 

१ 

हामजरी र सियपालन ३०   

(क) हामजरी  २०  

(ख) सियपालन १०  

२ 
अमभलेख ब्यवस्थापन र मनयमि  

प्रम वेदन 
७ 

  

३ काििा  त्प्पर ा  था अनशुाशन ५   

४ 

सवेाग्राही प्रम  को व्यवहार  र सवेा 

प्रवाहिा मसघ्र ा  था गनुासो 

व्यवस्थापन   

१० 

  

५ इिान्दारी ा र लगनशील ा    ८   

६ 
कम््यूटर ज्ञान सीप कायमसम्पादनिा 

प्रयोग   
५ 

  

७ कायमकिको सरसफाइ ,पररचयपत्र र ५   



पोशाक 

८ 

कायामलयको कािको मसलमसलािा 

जनप्रम मनधीहरु सगँको सिन्वय र स ु

–सम्बन्ध 

५ 

  

९ गनुासो ब्यवस्थापन  ५   

१० 

अन् र वडा  था शाखा शाखा वीच 

काििा सिन्वय र सहयोग आदान 

प्रदान  
५ 

  

११ 
अम ररक्त सियिा गरेको कायम 

१० 
  

१२ 
गोपमनय ा 

५ 
  

जम्िा १००   

िलू्याङन क ाम 

१ श्री 

२ श्री 

३ श्री 

  



अनूसूची २ 

दफा ५ संग सम्वलधित 

कर्मचारी कर्मचारीहरूको कार्म सम्पादन र्ूल्र्ाङकन फारार् 

नाि थर:                                           पद: 

श्रेर्ी⁄ ह :                                       िूल्याङन िमहना: 

 

क्र स सूचकहरु पूणाङक प्राप्ताङक कैलफर्त 

१ 

हामजरी र सियपालन ३०   

(ग) हामजरी  २०  

(घ) सियपालन १०  

२ काििा  त्प्पर ा  था अनशुाशन ५   

३ इिान्दारी ा र लगनशील ा    ८   

४ 
कायमकिको सरसफाइ ,पररचयपत्र र 

पोशाक 
५ 

  

५ अम ररक्त सियिा गरेको कायम १०   

६ गोपमनय ा   ५   

७ 

कायामलय पररसर वररपरर सरसफाई  था 

कायामलय  था सािानको सरुिािा  ३७ 

  

जम्िा १००   
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