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स्वीकृत नभनत् 2079/01/25 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदेशिका, २०79 
 

प्रस्तावना: साववजननक ननकामको सभग्र व्मवस्थाऩकीम ऩऺराई प्रबावकायी फनाउन 
ननजाभती सेवा ऐन, 2049 को दपा 72क भा व्मवस्था बएफभोशजभ व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺणसम्फन्धी कामवराई व्मवशस्थत तय्ामाउन वा छनीम बएकोरे सङ् घीम भानभरा 
तथा साभान्म प्रिासन भन्रारमरे मो ननदेशिका फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद - १ 

प्रायशम्बक 
१. सशङ्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मस ननदेशिकाको नाभ "व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 

ननदेशिका, २०79" यहेको छ ।  
  (२) मो ननदेशिका तर्ुन्त प्रायम्ब हने्छ । 

२. ऩरयबाषा:  ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ननदेशिकाभा्   
(क) "ऩयीऺक" बन्नारे व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग खवटने 

कभवचायी सम्झनऩ्छव । 
(ख) “भन्रारम” बन्नारे सङ घीम भानभरा तथा साभान्म प्रिासन 

भन्रारम सम्झनऩ्छव ।   
(ग) “सङ घीम ननकाम” बन्नारे नेऩार सयकायका भन्रारम, 

आमोग, सशचवारम तथा ववशिष्ट शे्रणीको अनधकृत यहने 
कामावरम सम्झनऩ्छव ।  

(घ) "ववबागीम कायफाही" बन्नारे ननजाभती सेवा ऐन, २०४९ तथा 
ननजाभती सेवा ननमभावरी, २०५० फभोशजभ हने् कायफाही 
सम्झनऩ्छव ।
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(ङ) "व्मवस्थाऩन ऩयीऺण" बन्नारे रोक सेवा आमोगको 
कामवऺ रेनबरका ववषम फाहेक साववजननक ननकामरे प्रचनरत 
नीनत, कानन् तथा प्रिासकीम ननमभ य कामवववनध ऩारन गये 
नगयेको, वावषवक मोजना, फजेट तथा कामवक्रभफभोशजभ कामव 
गये नगयेको, कामवसम्ऩादन सम्झौताको ऩारना गये नगयेको 
एवभ ् कभवचायी व्मवस्थाऩन, कामावरम व्मवस्थाऩन, आनथवक 
प्रिासन, शजन्सी तथा अनबरेख व्मवस्थाऩन रगामत साववजननक 
सेवा प्रवाहसॉग सम्फशन्धत सभग्र ववषमको ननयीऺण, सऩ्रयवेऺण, 
अनग्भन, भूयामाङ् कन, जाॉचफझ् य ऩयीऺण गने कामव 
सम्झनऩ्छव।  

ऩरयच्छेद - २ 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको ववषमऺरे तथा सूचक 
३.  व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने ववषम् व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववषमऺरे देहाम 

फभोशजभ हने्छ्न ्: 
(क) नीनतगत तथा कानन्ी व्मवस्था 

1. नेऩार सयकाय भशन्रऩरयषद् फाट स्वीकृत नेऩारको सॊववधानको 
अनसू्चीको कामव ववस्ततृीकयण प्रनतवेदन, नेऩार सयकाय 
(कामवववबाजन) ननमभावरीफभोशजभको शजम्भेवायी ननवावह गनव 
ननभावण गन्वऩने नीनत, कानन् तथा भाऩदण्डको ऩवहचान य 
ननभावणको अवस्था, 

2. सम्फशन्धत ननकामको रानग वविेष कानन्द्वाया ननदेशित अन्म कामव, 
3. ऺेरगत नीनतको आवनधक सभीऺा तथा नीनत ऩयीऺण । 

(ख) कभवचायी प्रिासन तथा व्मवस्थाऩन  
1. सङ् गठन सॊयचना,
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2. सङ् गठनको स्वीकृत दयफन्दी तथा शजम्भेवायी फाॉडपाॉटको 
अवस्था, 

3. कभवचायी ऩदऩूनतव य रयक्त ऩदको वववयण,  

4. स्थामी, अस्थामी तथा कयायभा यहेका कभवचायीको वववयण,  

5. सङ् गठनको कामव शजम्भेवायीफभोशजभ जनिशक्त प्रऺेऩण य 
सङ् गठन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण,  

6. कभवचायीको कामववववयण, 

7. कभवचायीको अनबरेख तथा यावष्डम वकताफखाना (ननजाभती)को 
वववयणनफचको एकरूऩता,  

8. कभवचायी सरुवासम्फन्धी कानन्ी व्मवस्था तथा भाऩदण्ड य 
कामावन्वमनको अवस्था,  

9. स्वदेिी तथा वैदेशिक अध्ममन, तानरभ, भ्रभण भनोनमनसम्फन्धी 
प्रचनरत कानन्ी व्मवस्था य भाऩदण्डको कामावन्वमन, 

10. कामवसम्ऩादन सम्झौता तथा कामावन्वमनको अवस्था । 

(ग) कामावरम व्मवस्थाऩन 
1. सॊसदीम सनभनत, सॊवैधाननक ननकाम, प्रधानभन्री तथा 

भशन्रऩरयषद्को कामावरम य भन्रारमफाट प्राप्त ननदेिन, 
ऩरयऩरको अनबरेखीकयण य कामावन्वमनको अवस्था,  

2. अनधकाय प्रत्मामोजनको अवस्था, 
3. ननणवम प्रवक्रमा सयरीकयण ववनध, 

4. आन्तरयक ननमन्रण प्रणारी, 
5. कभवचायी फैठक, उच्च व्मवस्थाऩन तह वा नीनत सभन्वम 

सभूहको फैठक, ननणवम य कामावन्वमन, 

6. सेवा प्रवाह तथा कामावरम व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामव सञ्चारन 
भाऩदण्ड ननभावण तथा कामावन्वमन, 

7. कामावरमको काभ तथा सेवा प्रवाह सच्ारु गनव गरयएको प्रफन्ध, 

8. कामावरम ववन्मास,  
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9. कामावरमको बौनतक अवस्था, 
10. कामवस्थरभा हन्सक्ने आऩत ्कारीन तथा आकशस्भक अवस्थाको 

रानग आवश्मक प्रफन्ध, 

11. सङ् गठनको कामव सॊस्कृनत य  कामव वातावयण । 

12. फयफझ्ायथ तथा सॊस्थागत स्भयण हस्तान्तयणको अवस्था । 

(घ)  अनबरेख व्मवस्थाऩन  
1. भहत्त्वऩूणव कागजातको सॊयऺण तथा ववद्यत्ीम अनबरेखीकयणको 

अवस्था, 
2. चर तथा अचर सम्ऩशिको अनबरेख,  

3. कभवचायीको ननमश्क्त, ऩदस्थाऩन, सरुवा, फढ्वा, नफदा, काज य 
कामवसम्ऩादन भूयामाङ् कन रगामतका ववषमको अद्यावनधक 

अनबरेख, 

4. कभवचायीको अद्यावनधक हाशजयी अनबरेख । 

(ङ) शजन्सी व्मवस्थाऩन 
1. खरयद मोजना ननभावण य कामावन्वमन, 
2. चर तथा अचर सम्ऩशिको सॊयऺण य उऩमोग, 
3. शजन्सी ननयीऺण, 
4. नरराभ, भभवत, नभनाहा तथा कागज धय्ामाइएको अवस्था, 
5. फयफझ्ायथको अवस्था । 

(च) वावषवक कामवक्रभ 
1. वावषवक कामवक्रभ ननभावण तथा कामावन्वमनको अवस्था, 
2. वावषवक कामवक्रभ कामावन्वमनभा देशखएका सभस्मा य 

सभाधानका रानग चानरएका उऩाम । 

(छ)  आनथवक प्रिासन 
1. सम्फशन्धत ननकामफाट ऩारयत तरफी प्रनतवेदन,  
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2. कामावरमफाट बएको बक््तानी य सोको आधाय, 
3. आन्तरयक तथा अशन्तभ रेखाऩयीऺणफाट ददइएको ननदेिन 

कामावन्वमन, 
4. फेरुज ्तथा फेरुज ्पर्छ्यौटको अद्यावनधक अवस्था । 

(ज)  सेवा प्रवाह  
1. नागरयक फडाऩर,  
2. सझ्ाव तथा गन्ासो ऩेवटकाको व्मवस्था य कामावन्वमन,  
3. साववजननक सन्व्ाइ,  
4. सेवा प्रवाहभा देशखएका नीनतगत, कानन्ी, प्रवक्रमागत एवभ ्

व्मवहायगत सभस्मा सभाधानका प्रमास, 
5. सेवा प्रवाहको नसरनसराभा अवरम्फन गरयएका नवीन अभ्मास। 

(झ)  सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रववनध 
1. प्रवक्ता य सूचना अनधकायीको व्मवस्था, 
2. सूचना प्रवाहको तरयका य सोसम्फन्धी वववयण, 
3. स्वत: प्रकािन तथा अन्म प्रकािन, 
4. प्रवक्ता य सूचना अनधकायीराई सूचना ददन अऩनाइएका ववनध, 
5. वेफसाइट, भोफाइर एशलरकेसनको ननभावण तथा अद्यावनधक 

सूचना प्रवाह, 
6. सूचनाभा नागरयक ऩह्ॉचको सन्नशितताका रानग अऩनाइएका 

ववनध, 
7. तथ्माङ् कको सय्ऺा तथा बण्डायणको व्मवस्था, 
8. सूचना प्रववनधको प्रमोग,  
9. सूचना प्रववनध सय्ऺा ऩयीऺण । 

(ञ)  गन्ासो व्मवस्थाऩन 
1. गन्ासो सन््ने अनधकायीको व्मवस्था, 
2. गन्ासो नरने व्मवस्था य ववनध,  



व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदेशिका, २०७९ 

6 

3. गन्ासो सन्व्ाइ सॊमन्रको व्मवस्था, 
4. गन्ासोको वगीकृत अवस्था, 
5. गन्ासो सम्फोधनको अद्यावनधक अवस्था ।  

(ट) ऺभता ववकास 
1. कभवचायीको ऺभता ववकाससम्फन्धी स्वदेिी वा वैदेशिक 

तानरभ, अध्ममन तथा अध्ममन भ्रभण कामवक्रभ, 

2. कभवचायीको उत्प्रयेणा, सकायात्भक सोच तथा भनोफर 
अनबववृिका रानग सञ्चानरत मोग, ध्मान, सदाचाय, शिष्टाचाय 
तथा आध्माशत्भक चेतना अनबववृिसम्फन्धी कामवक्रभ । 

(ठ) आचयण य अनि्ासन  
1. आचयण य अनि्ासनको ऩारना तथा सोको अनग्भन  य 

कायफाहीको अवस्था,  

2. हाशजयी य नफदाको अवस्था । 

(ड) आवश्मकताअनस्ायका अन्म ववषम । 

4.  व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको सूचक तथा भूयामाङ् कन् (१) साववजननक ननकामको 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण भूयामाङ् कन अनसू्ची-1 भा उयारेख बएका सूचकका 
आधायभा गरयनेछ । 

  (२) ऩयीऺकरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका क्रभभा दपा ३ का 
ववषमऺरेसॉग सम्फशन्धत तथा अन्म ववषम उयारेख गनव आवश्मक देखेभा 
उक्त ववषम सभेत प्रनतवेदनभा सभावेि गनव सक्नेछ।  

ऩरयच्छेद  - ३ 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको प्रवक्रमा 
5. व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गन्वऩने्  (१ ) भन्रारमरे सङ घीम ननकाम तथा सो 

भातहतका ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनेछ ।   
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(2) सङ घीम ननकामरे आपू भातहतका ननकामको व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺण गनव गयाउन सक्नेछ । 

(3) भन्रारमरे सङ घीम ननकामराई भातहतका साववजननक 
ननकामको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गयी प्रनतवेदन ऩेस गनव रगाउन सक्नेछ । 

(4) भन्रारम तथा सङ् घीम ननकामरे व्मवस्थाऩन टोरी गठन गदाव 
कम्तीभा याजऩराङ  वकत दद्वतीम शे्रणीको कभवचायीको नेततृ्वभा गन्वऩनेछ ।    

6. स्वभूयामाङ् कन गन्वऩने: (1) सङ घीम ननकाम तथा सो भातहतका ननकामरे 
अनस्च्ी-1 फभोशजभको सूचकका आधायभा आआफ्नो ननकामको 
स्वभूयामाङ् कन गयी भन्रारमराई सोको जानकायी गयाउनऩ्नेछ।  

  (2) उऩदपा (1) फभोशजभ सङ घीम ननकाम तथा सो भातहतका 
ननकामरे गयेको स्वभूयामाङ् कनका सम्फन्धभा भन्रारमरे आवश्मकताअनस्ाय 
ऩयीऺण गनव सक्नेछ।  

7.  ननमनभत तथा आकशस्भक ऩयीऺण् (1) भन्रारम तथा सङ घीम ननकामरे 
ननमनभत रूऩभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गने गयाउने व्मवस्था नभराउन ्ऩनेछ । 

(2) क्नै साववजननक ननकामको व्मवस्थाऩकीम तथा प्रिासकीम 
अननमनभतताका सम्फन्धभा प्राप्त उजय्ी, गन्ासो तथा आवश्मकता सभेतका 
आधायभा भन्रारमरे सङ घीम ननकाम वा सो भातहतका ननकाम वा 
कामावरमको आकशस्भक रूऩभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनव सक्नेछ । 

8.  व्मवस्थाऩन ऩयीऺणसम्फन्धी वावषवक कामवक्रभ् (1) भन्रारम तथा सङ घीम 
ननकामरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺणसम्फन्धी वावषवक कामवक्रभ तमाय गन्वऩनेछ ।  

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ वावषवक कामवक्रभ तमाय गदाव देहामका 
ववषमका आधायभा गन्वऩनेछ्- 

(क) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने ननकामको सङ््मा य नतनको 
बौगोनरक अवशस्थनत, 

(ख) आवश्मक फजेट, 
(ग) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा खवटने कभवचायीको सङ््मा,  
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(घ) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा खवटने कभवचायीको अनबभख्ीकयण 
तथा ऺभता ववकास, 

(ङ) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनव राग्ने सभम, 
(च) कामावरमको कामवफोझ, 
(छ) आवश्मकताअनस्ायका अन्म ववषम । 

9.  व्मवस्थाऩन ऩयीऺण मोजना फनाउनऩ्ने् व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा जानऩू्वव 
ऩयीऺकरे देहामका आधायभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺणसम्फन्धी मोजना 
फनाउनऩ्नेछ्- 

(क) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने कामावरमको वववयण, 

(ख) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने अवनध, 

(ग) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा सहबागी ऩयीऺक कभवचायीको वववयण, 

(घ) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ववनध,  

(ङ) प्रनतवेदन ऩेस गने अवनध, 

(च) अनभ्ाननत खचव, 
(छ) आवश्मकताअनस्ायका अन्म ववषम । 

10. अनबभख्ीकयण गयाउनऩ्ने: व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा खटाउने ननकामरे 
ऩयीऺकराई व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा खवटनअ्शघ आवश्मक अनबभख्ीकयण 
गयाउनऩ्नेछ। 

11.  कभवचायी व्मवस्था तथा ऺभता ववकास्  (1) भन्रारमरे व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺण कामवका रानग आवश्मक जनिशक्त तमाय गनव ऺभता ववकास 
कामवक्रभ सञ्चारनको व्मवस्था नभराउनेछ । 

  (2) भन्रारमरे उऩदपा (1) फभोशजभ तानरभ प्रदान गरयएका 
कभवचायीको अद्यावनधक सूची (योष्टय) तमाय गन्वऩनेछ ।  

(3) उऩदपा (2) फभोशजभको सूचीभा यहेका कभवचायी अन्म 
ननकामभा कामवयत यहेको बए ताऩनन भन्रारमरे आवश्मकताअनस्ाय 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺण कामवभा खटाउन सक्नेछ । 
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(4) उऩदपा (3) भा जन्सकै् क्या रेशखएको बए ताऩनन 
भन्रारमरे मसअशघ व्मवस्थाऩन ऩयीऺण कामवभा खवटएका भन्रारम, 

भातहतको कामावरम वा अन्म ननकामभा कामवयत कभवचायीराई दपा १0 
फभोशजभ अनबभख्ीकयण गयाई ऩयीऺण कामवभा खटाउन य उऩदपा (2) 
फभोशजभको अद्यावनधक सूचीभा सभावेि गयाउन सक्नेछ । 

१2. व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका ववनध: व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका रानग देहामका ववनध 
अवरम्वन गनव सवकनेछ:- 

(क) स्थरगत अवरोकन, 
(ख) छरपर,  
(ग) अन्तवावताव, 
(घ) प्रश्नावरी, 
(ङ) सन्दबव साभग्री अध्ममन, 
(च) आवश्मकता अनस्ायका अन्म ववनध । 

13.  सहमोग तथा सभन्वम् (1) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयने ननकामरे व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺण कामवको नसरनसराभा ऩयीऺकराई आवश्मक सहमोग गन्वऩनेछ ।  

(2) सङ घीम ननकामरे आपू भातहतका ननकामभा व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺण गदाव ऩयीऺण टोरीभा भन्रारमको प्रनतनननध सभावेि गन्वऩनेछ । 

१4. ऩयीऺकको शजम्भेवायी, दावमत्व तथा कतवव्म् व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा खवटने 
ऩयीऺकको शजम्भेवायी तथा दावमत्व देहामफभोशजभ हने्छ्- 

(क) ऩयीऺकरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सर्ु गन्वऩूवव सम्फशन्धत 
ननकामको प्रभख्राई ऩयीऺण ववनध, प्रवक्रमारगामतका 
ववषमभा जानकायी गयाउन ्ऩनेछ। 

(ख) ऩयीऺकरे प्रचनरत कानन् तथा मस ननदेशिकाफभोशजभ 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको कामव सम्ऩन्न गन्वऩनेछ ।  
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(ग) ऩयीऺकरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गन्वअशघ ऩयीऺण गनव 
रानगएको कामावरमको प्रकृनत य कामवऺ ेरका सम्फन्धभा 
अध्ममन गयी जानकायी नरनऩ्नेछ । 

(घ) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको क्रभभा वस्तग्त तथ्म तथा उऩरब्ध 
तथ्माङ् कको अध्ममन य ववश्लषेण गयी प्रनतवेदन तमाय 
गन्वऩनेछ।  

(ङ) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको नसरनसराभा प्राप्त हन् आएका गोलम 
सूचना वा जानकायी कानन्फभोशजभ फाहेक साववजननक गन्व 
गयाउन ्ह्ॉदैन । 

(च) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको नसरनसराभा सम्फशन्धत कामावरमका 
कभवचायीराई अनावश्मक दफाफ ददन वा प्रबाव ऩानव वा सोको 
प्रमास गनव गयाउन ह्ॉदैन । 

(छ) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गदाव क्नै वकनसभको दफाफ, प्रबाव वा 
भोरावहजाभा नऩयी स्वतन्र एवभ ् ननष्ऩऺ ढङ्गरे कामव गन्व 
सम्फशन्धत ऩयीऺकको कतवव्म हने्छ । 

ऩरयच्छेद - चाय 

प्रनतवेदन, कामावन्वमन तथा अनग्भन  
15.  प्रनतवेदनसम्फन्धी व्मवस्था् (1) ऩयीऺकरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण सम्ऩन्न बएको 

एक भवहनानबर आपूराई खटाउने ननकामभा प्रनतवेदन ऩेस गन्वऩनेछ।  
(2) ऩयीऺकरे प्रनतवेदन ऩेस गन्वऩूवव व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका 

नसरनसराभा औयँामाइएका ववषमका सम्फन्धभा सम्फशन्धत ननकामको कामावरम 
प्रभख्सॉग छरपर गन्वऩनेछ ।  

16.  वावषवक प्रनतवेदनसम्फन्धी व्मवस्था् (1) सङ घीम ननकामरे स्वभूयामाङ् कन 
सभेतको व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको वावषवक प्रनतवेदन प्रत्मेक आनथवक वषवको 
बदौ भसान्तनबर भन्रारमभा ऩठाउनऩ्नेछ। 



व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदेशिका, २०७९ 

11 

(2) भन्रारमरे प्रत्मेक वषवको कानतवक भसान्तनबर एकीकृत 
वावषवक प्रनतवेदन नेऩार सयकायसभऺ ऩेस गन्वऩनेछ । 

(3) व्मवस्थाऩन ऩयीऺणसम्फन्धी प्रनतवेदन अनसू्ची-3 भा उयारेख 
बएफभोशजभको ढाॉचाभा तमाय गन्वऩनेछ । 

17. वावषवक प्रनतवेदन साववजननक गन्वऩने् भन्रारम तथा सङ  घीम ननकामरे 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणसम्फन्धी वावषवक प्रनतवेदन वेफसाइट तथा अन्म उऩमक््त 
भाध्मभ भापव त साववजननक गन्वऩनेछ । 

18.  व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदेिन तथा कामावन्वमन सनभनत: (१) व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺणसम्फन्धी कामवराई व्मवशस्थत गनव, प्रनतवेदनभा उयारेख बएका सझ्ाव, 
अननमनभतता तथा कैवपमत पर्छ्यौटका सम्फन्धभा आवश्मक ननदेिन ददन 
तथा प्रचनरत कानन्फभोशजभ ववबागीम कायफाहीको रानग नसपारयस गनव 
भन्रारमभा देहामफभोशजभको व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदेिन तथा कामावन्वमन 
सनभनत यहनेछ्-  

(क) सशचव, भन्रारम     - अध्मऺ 

(ख) सहसशचव, प्रिासन सध्ाय, जनिशक्त मोजना तथा  

ववकास भहािाखा     -  सदस्म 

(ग) उऩसशचव, कानन् तथा पैसरा कामावन्वमन िाखा     -  सदस्म 

(घ) उऩसशचव, प्रिासन सध्ाय तथा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण  

िाखा         - सदस्म सशचव 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सनभनतरे आवश्मकताअनस्ाय ऩयीऺक 
टोरीका सदस्म तथा सम्फशन्धत ऺेरका ववऻ वा अन्म कभवचायीराई 
सनभनतको फैठकभा आभन्रण गनव सक्नेछ । 

(3) उऩदपा (१) फभोशजभको सनभनतको कामवववनध सनभनत आपैरे 
ननधावयण गनव सक्नेछ । 
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19. ननदेिन तथा कामावन्वमन: (१) भन्रारमरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण प्रनतवेदनभा 
उशयारशखत कैवपमत वा अननमनभतता पर्छ्यौटका रानग सझ्ाव तथा 
ननदेिनसवहत ऩयीऺण गरयएको ननकामभा ऩठाउनऩ्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त ननदेिन, कैवपमत वा अननमनभतता 
पर्छ्यौट गन्व सम्फशन्धत ववबागीम प्रभख् वा कामावरम प्रभख्को कतवव्म 
हने्छ। पर्छ्यौट बएका ववषमको जानकायी सम्फशन्धत ननकामरे भन्रारम य 
तारक् केन्रीम ननकामभा सभेत ननमनभत रूऩभा ऩठाउनऩ्नेछ ।  

    (3) प्रनतवेदनभा उशयारशखत कैवपमत वा अननमनभतता पर्छ्यौट 
नगने तथा भन्रारमरे ददएका ननदेिन य सझ्ाव ऩारना नगने ववबागीम 
प्रभख् वा कामावरम प्रभख्राई भन्रारमरे अवनध तोकी पर्छ्यौटका रानग 
ऩन्् रेखी ऩठाउनेछ ।  

    (4) उऩदपा (3) फभोशजभ तोवकएको अवनधनबर सभेत कैवपमत 
तथा अननमनभतता पर्छ्यौट नगने ववबागीम प्रभख् वा कामावरम प्रभख्राई 
भन्रारमरे दपा 18 फभोशजभको सनभनतको नसपारयसभा अश्तमायवारा 
सभऺ प्रचनरत कानन्फभोशजभको ववबागीम कायफाहीको रानग रेखी 
ऩठाउनेछ ।   
  (5) उऩदपा (4) फभोशजभ रेखी आएभा ववबागीम प्रभख् वा 
कामावरम प्रभख्राई सम्फशन्धत अश्तमायवारारे ववबागीम कायफाही गयी 
सोको जानकायी भन्रारमराई ददनऩ्नेछ । 

20. अनग्भन् भन्रारम तथा सङ घीम ननकामरे व्मवस्थाऩन ऩयीऺण प्रनतवेदनभा 
नसपारयस बएका ववषम कामावन्वमन बए नबएको सम्फन्धभा ननमनभत 
अनग्भन गन्व गयाउनऩ्नेछ ।  

21.  ऩय्स्कृत गनवसक्ने् व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयएका कामावरमभध्मे उत्कृष्ट 
कामावरम तथा कामावरम प्रभख्राई भन्रारमरे ऩय्स्कृत गनव सक्नेछ । 
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ऩरयच्छेद - ऩाॉच 

ववववध 
22.  ननदेशिकाफभोशजभ गनवसक्ने् प्रदेि तथा स्थानीम तहरे मस ननदेशिकाफभोशजभ 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनव वा मस ननदेशिकाको आधायभा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 
ननदेशिका फनाई व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गनव सक्नेछन ्।  

23.  सूचना प्रववनधको प्रमोग गनवसक्ने् मस ननदेशिका कामावन्वमन गने प्रमोजनका 
रानग भन्रारमरे सूचना प्रववनधभा आधारयत प्रणारी ववकास गयी राग ्गनव 
सक्नेछ । 

24.  ननदेशिका सॊिोधन् भन्रारमरे मस ननदेशिकाराई आवश्मकताअनस्ाय 
सॊिोधन गनव सक्नेछ । 

25. आवश्मक व्मवस्था गनवसक्ने् मस ननदेशिका कामावन्वमनभा क्नै दद्वववधा 
उत्ऩन्न बएभा भन्रारमरे आवश्मक व्मवस्था गनव गयाउन सक्नेछ । 

26. प्रचनरत कानन्फभोशजभ हने्् मस ननदेशिकाभा उयारेशखत ववषम मसै फभोशजभ 
य अन्म ववषमभा प्रचनरत कानन्फभोशजभ हने्छ । 

27.  खायेजी य फचाउ् (1) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदेशिका, 2067 खायेज 
गरयएको छ।  

  (2) व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदेशिका, 2067 फभोशजभ बए गयेका 
काभ कायफाही मसै ननदेशिकाफभोशजभ बए गयेको भानननेछ । 
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अनसू्ची -1 
(दपा 4 सॉग सम्फशन्धत) 

व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको सूचक तथा भूयामाङ् कनका आधाय  
ववषमऺरे 1 नीनतगत तथा कानन्ी व्मवस्था     

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

1.  नेऩारको 
सॊववधानफभोशजभको 
कामव ववस्ततृीकयण 
प्रनतवेदन तथा 
नेऩार सयकाय 
(कामव ववबाजन) 
ननमभावरीफभोशजभ 
ननभावण गन्वऩने नीनत 
तथा कानन्को 
ऩवहचान तथा 
ननभावणको अवस्था 

ननभावण गन्वऩने 
कानन्को 
ऩवहचान बई सफै 
नीनत तथा कानन् 
ननभावण बएको  

ऩवहचान बएको 
भध्मे 50 
प्रनतितबन्दा फढी 
नीनत तथा कानन् 
ननभावण बएको 

ऩवहचान बएको 
भध्मे 50 
प्रनतितबन्दा 
कभ नीनत तथा 
कानन् ननभावण 
बएको  

ननभावण गन्वऩने 
नीनत तथा 
कानन्को ऩवहचान 
बएको तय ननभावण 
नबएको।  

 ऩवहचान गरयएका 
नीनत तथा 
कानन्सम्फन्धी 
प्रनतवेदन तथा 
सङ््मा, 

 प्रनतवेदनफभोशजभ 
ननभावण बएका 
नीनत तथा 
कानन्को वववयण 
तथा सङ््मा, 

 ननभावणको चयणभा 
यहेका नीनतको 
वववयण,  

 

1.00 0.75 0.50 0.25 

2.  सम्फशन्धत 
ननकामको ववद्यभान 
नीनत तथा 

ननभावण गन्वऩने 
ननमभावरी, 
कामवववनध, 

ननभावण गन्वऩने 
ननमभावरी, 
कामवववनध, 

ननभावण गन्वऩने 
ननमभावरी, 
कामवववनध, 

ननभावण गन्वऩने 
ननमभावरी, 
कामवववनध, 

 ननभावण गन्वऩने 
बनी ऩवहचान 
गरयएका 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

कानन्फभोशजभ 
ननभावण गन्वऩने 

ननमभावरी, 
कामवववनध, 

ननदेशिका, भाऩदण्ड 
ऩवहचान तथा 
ननभावणको अवस्था 

ननदेशिका, 
भाऩदण्डको 
ऩवहचान बई सफै 
ननभावण बएको  

ननदेशिका, 
भाऩदण्डको 
ऩवहचान बई 50 
प्रनतित बन्दा 
फढी ननभावण 
बएको 

ननदेशिका, 
भाऩदण्डको 
ऩवहचान बई 
25 देशख 50 
प्रनतित बन्दा 
फढी ननभावण 
बएको  

ननदेशिका, 
भाऩदण्डको 
ऩवहचान बई 25 
प्रनतित बन्दा 
कभ ननभावण 
बएको वा 
ननभावणको चयणभा 
यहेको  

ननमभावरी, 
कामवववनध, 

ननदेशिका, 
भाऩदण्डको 
वववयण  

 ननभावण बएका  
ननमभावरी, 
कामवववनध, 

ननदेशिका, 
भाऩदण्डको 
वववयण  

1.00 0.75 0.50 0.25 

3.  नीनत कामावन्वमनको 
आवनधक सभीऺा 
तथा नीनत 
ऩयीऺणको अवस्था 

सफै नीनत 
कामावन्वमनको 
आवनधक सभीऺा 
य नीनत ऩयीऺण 
गरयएको 

50 प्रनतितबन्दा 
फढी नीनत 
कामावन्वमनको 
आवनधक सभीऺा 
य नीनत ऩयीऺण 
गरयएको 

50 
प्रनतितबन्दा 
कभ नीनत 
कामावन्वमनको 
आवनधक 
सभीऺा य नीनत 
ऩयीऺण 
गरयएको  

आवनधक सभीऺा 
तथा नीनत 
ऩयीऺण नै 
नगरयएको 

 सम्फशन्धत 
ननकामरे 
कामावन्वमन गने 
गयी ननभावण बएका 
नीनतको वववयण  

 आवनधक सभीऺा 
तथा नीनत ऩयीऺण 
गरयएका नीनतको 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

वववयण  

1.00 0.75 0.50 0.00   

4.  सम्फशन्धत 
ननकामफाट ऩेस बई 
नेऩार सयकाय 
(भशन्रऩरयषद्) फाट 
स्वीकृत बएका 
ननणवम 
कामावन्वमनको 
अवस्था 

ऩूणव रूऩभा 
कामावन्वमन 
बएको 

75 प्रनतितबन्दा 
फढी कामावन्वमन 
बएको 

50 देशख 75 
प्रनतित 
कामावन्वमन 
बएको 

50 प्रनतितबन्दा 
कभ कामावन्वमन 
बएको 

 सम्फशन्धत 
ननकामफाट ऩेस 
बई नेऩार सयकाय 
(भशन्रऩरयषद्)फाट 
स्वीकृत बएका 
ननणवमको वववयण 

 स्वीकृत ननणवम 
कामावन्वमन 

सम्फन्धी प्रनतवेदन 
वा ननणवम 

 भन्रारम य 
सङ् घीम 
ननकामको 
हकभा राग ्हने् 

1.00 0.75 0.50 0.25  

ववषमऺरे 2 कभवचायी प्रिासन तथा व्मवस्थाऩन 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय 
कैवपमत 

5.  स्वीकृत 
दयफन्दीफभोशजभको 

स्वीकृत 
दयफन्दीफभोशजभ 

स्वीकृत 
दयफन्दीको 90 

स्वीकृत 
दयफन्दीको 80 

स्वीकृत 
दयफन्दीको 80 

 स्वीकृत दयफन्दी  
 कामवयत कभवचायी  

 रोक सेवा 
आमोगभा भाग 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

कभवचायी ऩदऩूनतवको 
अवस्था 

कभवचायी ऩदऩूनतव 
बएको 

प्रनतितबन्दा फढी 
ऩूनतव वा स्वीकृत 
दयफन्दीबन्दा 
फढी कभवचायी 
कामवयत यहेको 

प्रनतित बन्दा 
फढी ऩदऩूनतव 
बएको  

प्रनतितबन्दा कभ 
ऩदऩूनतव बएको 

 रयक्त दयफन्दी  

 दयफन्दीबन्दा फढी 
यहेका  
कभवचायीहरुको 
वववयण 

 रयक्त ऩदको रोक 
सेवा आमोगभा 
भाग गरयएको 
वववयण 

बएको वववयण 
सभेतराई ऩूनतव 
बए सयह भान्न े

1.00 0.75 0.50 0.25 

6.  सङ् गठनको कामव 
शजम्भेवायीफभोशजभ 
जनिशक्त प्रऺेऩणको 
अवस्था 

जनिशक्त 
प्रऺेऩणसम्फन्धी 
अध्ममन बई 
प्रनतवेदन ऩेस 
बएको 

जनिशक्त 
प्रऺेऩणसम्फन्धी 
अध्ममनको 
चयणभा यहेको 

जनिशक्त 
प्रऺेऩणसम्फन्धी 
ननणवम बएको 
तय कामावन्वमन 
नबएको 

जनिशक्त 
प्रऺेऩणसम्फन्धी 
क्नै कामव नबएको 

 जनिशक्त 
प्रऺेऩणसम्फन्धी 
ननणवम  

 जनिशक्त 
प्रऺेऩणसम्फन्धी 
प्रनतवेदन 

 

 

1.00 0.75 0.50 0.00 

7.  सरुवासम्फन्धी 
प्रचनरत कानन्ी 
व्मवस्था 
कामावन्वमनको 

ऩूणव रूऩभा 
कामावन्वमन 
बएको 

75 प्रनतितबन्दा 
फढी कभवचायीको 
हकभा 
कामावन्वमन 

50 
प्रनतितबन्दा 
फढी 
कभवचायीको 

50 प्रनतितबन्दा 
कभ कभवचायीको 
हकभा कामावन्वमन 
बएको 

 सरुवा बएका 
कभवचायीको 
वववयण 

 सरुवा बएका 

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049 को 
दपा 18 

 ननजाभती सेवा 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

अवस्था बएको 
 

हकभा 
कामावन्वमन 
बएको 
 

कभवचायीको 
अवनध तथा 
बौगोनरक ऺेर 
तथा सरुवा 
गयेको 
सभमतानरका 
सम्फन्धी वववयण 

ननमभावरी, 
2050 को 
ननमभ 36 

1.00 0.75 0.50 0.25 

8.  सरुवा बएका 
कभवचायीराई 
तोवकएको सभमभा 
यभाना ददइएको 
अवस्था 

सरुवा बएका 
सफै कभवचायीराई 
तोवकएको 
सभमभा यभाना 
ददइएको 

सरुवा बएका 
95 प्रनतितबन्दा 
फढी 
कभवचायीराई 
तोवकएको 
सभमभा यभाना 
ददइएको 

सरुवा बएका 
90 देशख 95 
प्रनतितसम्भ 
कभवचायीराई 
तोवकएको 
सभमभा यभाना 
ददइएको 

सरुवा बएका 90 
प्रनतितबन्दा कभ 
कभवचायीराई 
तोवकएको सभमभा 
यभाना ददइएको 

 सरुवा सम्फन्धी 
ननणवम य सरुवा 
बएका कभवचायीको 
वववयण  

 यभाना ऩर 
ददइएको 
कभवचायीको 
वववयण  

 ननजाभती सेवा 
ननमभावरी, 
2050 को 
ननमभ 38 को 
उऩननमभ (2)ख 
तथा ननमभ 40 

1.00 0.75 0.50 0.25 
9.  सरुवा बएका 

कभवचायीरे 
फयफझ्ायथ गयेको 
अवस्था 

सरुवा बएका 
सफै कभवचायीरे 
फयफझ्ायथ 
गयेको 

सरुवा 
बएकाभध्मे 
आॊशिक 
कभवचायीरे भार 

- -  यभाना ऩरभा 
उयारेख गरयएको 
फयफझ्ायथसम्फन्धी 
वववयण 

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049 
को दपा 74 य 
ननमभावरीको 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

फयफझ्ायथ गयेको  आनथवक प्रिासन 
तथा शजन्सी 
िाखाको 
सम्फशन्धत 
अनबरेख  

ननमभ 124 य 
आनथवक 
कामवववनध तथा 
वविीम 
उियदावमत्व 
ननमभावरी, 
2077 को 
ननमभ 103 य 
104  

1.00 0.00 - - 

10.  सॊस्थागत स्भयण 
(Institutional 

Memory) 
हस्तान्तयणको 
अवस्था 

सरुवा बएका 
सफै कभवचायीरे 
प्रनतवेदन ऩेस 
गयेको 

सरुवा बएका 
90 प्रनतितबन्दा 
फढी कभवचायीरे 
प्रनतवेदन ऩेस 
गयेको 

सरुवा बएका 
80 देशख 90 
प्रनतितसम्भ 
कभवचायीरे 
प्रनतवेदन ऩेस 
गयेको 

सरुवा बएका 80 
प्रनतितबन्दा कभ 
कभवचायीरे 
प्रनतवेदन ऩेस 
गयेको  

 सरुवा बएका 
कभवचायीको 
वववयण  

 सरुवा बएका 
कभवचायीरे ऩेस 
गयेको सॊस्थागत 
स्भयण 
(Institutional 

Memory) 
हस्तान्तयण 

सम्फन्धी प्रनतवेदन 

 ननजाभती सेवा 
ननमभावरी, 
2050 को 
ननमभ 41 

1.00 0.75 0.50 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

11.  नमाॉ ननमक््त बएका, 
सरुवा बै आएका 
वा राभो नफदा ऩूया 
गयी आएका 
कभवचायीराई 
तोवकएको सभमभा 
हाशजयी, ऩदस्थाऩन 
तथा शजम्भेवायी 
ददइएको अवस्था 

सफै कभवचायीराई 
सभमभा नै 
हाशजयी गयाई 
ऩदस्थाऩन गयेको 

आॊशिक 
कभवचायीराई 
भार सभमभा 
हाशजयी गयाई 
ऩदस्थाऩन गयेको 

- -  नमाॉ ननमक््त 
बएका, सरुवा बै 
आएका वा राभो 
नफदा ऩूया गयी 
आएका 
कभवचायीको 
वववयण  

 हाशजयी अनबरेख 
 ऩदस्थाऩन वा 
शजम्भेवायी 
तोवकएको ननणवम 
तथा ऩर 

 ऩदस्थाऩन तथा 
शजम्भेवायी 
नतोवकएको 
कभवचायीको 
वववयण  

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049 को 
दपा 18ख 
तथा 
ननमभावरीको 
ननमभ 53क 1.00 0.00 - - 

12.  कभवचायीको 
व्मशक्तगत 

सफै कभवचायीको 
व्मशक्तगत 

95 प्रनतितबन्दा 
फढी कभवचायीको 

90 देशख 95 
प्रनतितसम्भ 

90 प्रनतितबन्दा 
कभ कभवचायीको 

 स्वीकृत दयफन्दी 
य कामवयत 

 ननजाभती सेवा 
ननममभावरी, 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

वववयणको 
अद्यावनधक 
अनबरेखको अवस्था 

अनबरेख  

यावष्डम 
वकताफखाना 
(ननजाभती) भा 
अद्यावनधक 
यहेको 

व्मशक्तगत 
अनबरेख  

यावष्डम 
वकताफखाना 
(ननजाभती) भा 
अद्यावनधक यहेको 

कभवचायीको 
व्मशक्तगत 
अनबरेख  

यावष्डम 
वकताफखाना 
(ननजाभती) भा 
अद्यावनधक 
यहेको 

व्मशक्तगत 
अनबरेख  

यावष्डम 
वकताफखाना 
(ननजाभती) भा 
अद्यावनधक यहेको 

कभवचायीको 
वववयण  

 कामवयत 
कभवचायीको यावष्डम 
वकताफखाना 
(ननजाभती)भा  
वववयण 
अद्यावनधक 
गरयएको प्रभाशणत 
प्रनत 

2050 को 
ननमभ 10 को 
उऩननमभ (2) 

1.00 0.75 0.50 0.00 

13.  कभवचायीराई काज 
खटाउनेसम्फन्धी 
कानन्ी व्मवस्था 
ऩरयऩारनाको 
अवस्था 

ऩूणव ऩारना 
बएको 

काज खटाइएका 
95 प्रनतितबन्दा 
फढी कभवचायीको 
हकभा ऩारना 
बएको 
 

काज 
खटाइएका 90 
देशख 95 
प्रनतितसम्भ 
कभवचायीको 
हकभा ऩारना 
बएको 
 

काज खटाइएका 
90 प्रनतितबन्दा 
कभ कभवचायीको 
हकभा ऩारना 
बएको 
 

 काज खटाइएको 
कभवचायीको अवनध 
खय्ाने वववयण 

 अवनध नऩग्ी 
काज वपताव 
गरयएको 
कभवचायीको 
वववयण 

 काज 

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049 
को दपा 18क 
तथा ननजाभती 
सेवा 
ननमभावरी, 
2050 को 
ननमभ 42क य 
42 ख 1.00 0.75 0.50 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

खटाउनेसम्फन्धी 
ननणवमको पामर 

 काज खटाउन वा 
अवनध नऩग्ी 
काज वपताव गनव 
भन्रारमसॉग 
सहभनत भाग 
गरयएको ऩर तथा 
कभवचायीको 
सङ््मा 

 भन्रारमको 
सहभनत ऩर  

14.  रयक्त कभवचायीको 
ऩदऩूनतवका रानग 
तोवकएको सभमभा 
रोक सेवा आमोग 
य भन्रारमभा भाग 
आकृनत ऩठाइएको 
अवस्था 

तोवकएको 
सभमभा सफै 
रयक्त ऩदको भाग 
आकृनत 
ऩठाइएको 

तोवकएको 
सभमभा रयक्त 
ऩदभध्मे 90 
प्रनतितबन्दा फढी 
ऩदको भाग 
आकृनत 
ऩठाइएको  

तोवकएको 
सभमभा रयक्त 
ऩदभध्मे 80 
प्रनतित बन्दा 
फढी ऩदको 
भाग आकृनत 
ऩठाइएको 

तोवकएको सभमभा 
रयक्त ऩदभध्मे 
80 प्रनतितबन्दा 
कभ ऩदको भाग 
आकृनत ऩठाइएको 
वा भाग आकृनत 
नै नऩठाइएको  

 रयक्त ऩदको 
वववयण 

 रोक सेवा आमोग 
य भन्रारमभा 
भाग आकृनत 
ऩठाइएको वववयण 

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049 
को दपा 7 
तथा 
ननमभावरी, 
2050 को 
ननमभ 13 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

 

1.00 0.75 0.50 0.00 
15.  कामववववयण 

तोवकएको ढाॉचाभा 
तमाय गरयएको 
अवस्था 

सफै कभवचायीको 
कामववववयण 
तोवकएको 
ढाॉचाभा तमाय 
गरयएको  

कामववववयण 
तमाय 
गयेको तय 
तोवकएको 
ढाॉचाभा तमाय 
नगयेको 

कामववववयण 
तमाय नगयेको 

-  स्वीकृत दयफन्दी 
तेरयज 

 कामववववयणको 
प्रनत (अनधकाय, 

शजम्भेवायी, 
कामवसम्ऩादन 
सूचकसवहत) 

 भन्रारमभा 
ऩठाइएको ऩर 

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049 
को दपा 5क 
तथा ऐ. 
ननमभावरीको 
ननमभ 9 

1.00 0.50 0.00 - 
16.  ननतजाभूरक 

वावषवक 
कामवतानरका 
ननभावण तथा 
कामावन्वमनको 
अवस्था 

सफै कभवचायीको 
कामवववबाजन 
स्ऩष्ट खय्ाने गयी 
ननतजाभूरक 
वावषवक 
कामवतानरकाको 
ननभावण बई 

ननतजाभूरक 
वावषवक 
कामवतानरका 
ननभावण बई 
आॊशिक भार  
कामावन्वमन 
बएको 

ननतजाभूरक 
वावषवक 
कामवतानरका 
आॊशिक रूऩभा 
ननभावण तथा 
कामावन्वमन 
बएको 

ननतजाभूरक 
वावषवक 
कामवतानरका 
ननभावण नै नबएको 

 ननतजाभूरक 
वावषवक 
कामवतानरका  

 ननतजाभूरक 
वावषवक 
कामवतानरका 
कामावन्वमन 

 ननजाभती सेवा 
ननमभावरी, 
2050 को 
ननमभ 125  
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

कामावन्वमन 
बएको 

सम्फन्धी प्रनतवेदन 
वा वववयण 

1.00 0.75 0.50 0.00 
17.  वैदेशिक अध्ममन, 

छारवृशि, भ्रभण, 

तानरभ कामवक्रभभा 
भनोनमनका रानग 
प्रचनरत कानन्भा 
तोवकएको व्मवस्था 
कामावन्वमनको 
अवस्था 

ित प्रनतित 
कामावन्वमन 
बएको 

95 प्रनतितबन्दा 
फढी कामावन्वमन 
बएको 

90 देशख 95 
प्रनतित 
कामावन्वमन 
बएको 

90 प्रनतितबन्दा 
कभ कामावन्वमन 
बएको 

 भनोनमनसम्फन्धी 
ननणवम य सोको 
आधाय 

 भनोनमन बएका 
कभवचायीको 
अद्यावनधक 
वववयण 

 भनोनमनका रानग 
प्राप्त बएको 
ननवेदन तथा 
सङ् ्मा 

 

1.00 0.75 0.50 0.00 

18.  वैदेशिक अध्ममनभा 
जानऩू्वव 
कवन्रमतनाभा 

वैदेशिक 
अध्ममनभा 
गएका सफै 

वैदेशिक 
अध्ममनभा 
गएका 

- -  वैदेशिक 
अध्ममनभा गएका 
कभवचायीको 

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049 
को ननमभ 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

गयाएको अवस्था कभवचायीको 
कफन्रमतनाभा 
गयाएको 

कभवचायीभध्मे 
आॊशिक 
कभवचायीको भार 
कफन्रमतनाभा 
गयाएको  वा 
कफन्रमतनाभा नै 
नगयाएको 

अद्यावनधक 
वववयण  

 कफन्रमतनाभा 
गयाइएको 
कभवचायीको 
सङ् ्मा 

 कफन्रमतनाभाको 
प्रनत 

40घ 

1.00 0.00 - - 
19.  वैदेशिक 

अध्ममनफाट 
पकेऩनछ 
ननमभानस्ाय सेवा 
गयेको अनबरेख  

सफै कभवचायीको 
अनबरेख यहेको 

आॊशिक 
कभवचायीको भार 
अनबरेख यहेको 
वा अनबरेख नै 
नयहेको 

   वैदेशिक 
अध्ममनका रानग 
ऩनछयारो 5 वषवभा 
गएका तथा 
पकेका 
कभवचायीको 
अनबरेख तथा 
सङ््मा 

 ननमभानस्ाय सेवा 
नगयेका 
कभवचायीराई 

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049 
को ननमभ 
40ग 

1.00 0.00 - - 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

कायफाही गयेको 
ननणवमसम्फन्धी 
वववयण 

20.  कामवसम्ऩादन 
सम्झौताको अवस्था 

सफै ववबागीम 
प्रभख्, कामावरम 
प्रभख्, आमोजना 
प्रभख्सॉग 
कामवसम्ऩादन 
सम्झौता बएको 

50 प्रनतितबन्दा 
फढी ववबागीम 
प्रभख्, कामावरम 
प्रभख्, आमोजना 
प्रभख्सॉग 
कामवसम्ऩादन 
सम्झौता बएको 

25 देशख 50 
प्रनतितसम्भ 
ववबागीम प्रभख्, 

कामावरम प्रभख्, 

आमोजना 
प्रभख्सॉग 
कामवसम्ऩादन 
सम्झौता बएको 

25 प्रनतितबन्दा 
कभ ववबागीम 
प्रभख्, कामावरम 
प्रभख्, आमोजना 
प्रभख्सॉग 
कामवसम्ऩादन 
सम्झौता बएको 
वा कामवसम्ऩादन 
सम्झौता नै 
नबएको  

 सम्फशन्धत 
कामावरम वा 
ननकाम भातहत 
यहेका ववबाग, तथा 
कामावरमको 
सङ् ्मा 

 ववबागीम प्रभख्, 

कामावरम प्रभख्, 

आमोजना 
प्रभख्सॉग गरयएको 
कामवसम्ऩादन 
सम्झौताको प्रनत 
तथा सङ् ्मा 

 ननजाभती सेवा 
ऐन 2049 को 
दपा 15(2) य 
ननजाभती सेवा 
ननमभावरी, 
2050 को 
ननमभ 34ख 

1.00 0.75 0.50 0.00 

21.  कामवसम्ऩादन 

सम्झौता 
कामावन्वमनको 

कामवसम्ऩादन 
सम्झौता 
कामावन्वमनका 

कामवसम्ऩादन 
सम्झौता 
कामावन्वमनका 

कामवसम्ऩादन 
सम्झौता 
कामावन्वमनका 

कामवसम्ऩादन 
सम्झौता 
कामावन्वमनका 

 कामवसम्ऩादन 
सम्झौता गयेका 
कभवचायीको 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

ननमनभत अनग्भन 
तथा ऩषृ्ठऩोषणको 
अवस्था 

सम्फन्धभा 
अनग्भन गयी 
सम्फशन्धत 
कभवचायीराई 
रैभानसक रूऩभा 
ऩषृ्ठऩोषण 
ददइएको 

सम्फन्धभा 
अनग्भन गयी 
सम्फशन्धत 
कभवचायीराई 
अधववावषवक रूऩभा 
ऩषृ्ठऩोषण 
ददइएको  

सम्फन्धभा 
अनग्भन गयी 
सम्फशन्धत 
कभवचायीराई 
वावषवक रूऩभा 
ऩषृ्ठऩोषण 
ददइएको वा 
अनग्भन तथा 
ऩषृ्ठऩोषणसम्फ
न्धी कामव 
आॊशिक रूऩभा 
भार हने् गयेको 

सम्फन्धभा 
अनग्भन तथा 
ऩषृ्ठऩोषण ददने 
नगयेको 

वववयण 

 कामवसम्ऩादन 
सम्झौताको प्रनत 

 कामवसम्ऩादन 
सम्झौता 
कामावन्वमनको 
अनग्भन तथा 
ऩषृ्ठऩोषणसम्फन्धी 
प्रनतवेदन वा 
वववयण 

1.00 
 

0.75 
 

0.50 
 0.00 

22.  स्वीकृत 
दयफन्दीनबर सेवा 
कयायको अवस्था 

स्वीकृत 
दयफन्दीनबर सेवा 
कयायभा 
कभवचायी याखेको 

स्वीकृत 
दयफन्दीबन्दा 
फढी कभवचायी 
सेवा कयायभा 
याखेको  

- -  स्वीकृत दयफन्दी 
वववयण 

 सेवा कयायभा 
याशखएका 
कभवचायीको 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

1.00 0.00 0.00 ०.०० वववयण 

23.  श्रनभक आऩूनतवकताव 
भापव त कयायभा 
काभभा रगाइएका 
श्रनभकराई नेऩार 
सयकायरे तोकेको 
न्मूनतभ ऩारयश्रनभक 
उऩरब्ध गयाइएको 
अवस्था 

नेऩार सयकायरे 
तोकेफभोशजभ 
सतवका आधायभा 
सम्झौता गरयएको  

नेऩार सयकायरे 
तोकेफभोशजभ 
सतवका आधायभा 
आॊशिक 
कभवचायीको भार 
सम्झौता गरयएको 
  

नेऩार सयकायरे 
तोकेफभोशजभ 
सतवका आधायभा 
न्मूनतभ 
ऩारयश्रनभक 
उऩरब्ध 
नगयाइएको वा 
सम्झौता 
नगरयएको 

-  श्रनभक 
आऩूनतवकतावभापव त 
कयायभा काभभा 
रगाइएको 
कभवचायीको 
वववयण, 

 कयाय सम्झौताको 
प्रनत 

 कयायभा कामवयत 
कभवचायीको तरफ 
बक््तानी वववयण 
(तरफ ऩेयोर) 

 श्रभ ऐन, 
2074 को 
दपा 11 

1.00 0.50 0.00 - 

24.  कभवचायीराई 
ववबागीम सजाम 
ददॉदा रोक सेवा 
आमोगको ऩयाभिव 
नरएको अवस्था 

ववबागीम 
कायफाही 
गरयएका सफै 
कभवचायीको 
हकभा रोक 
सेवा आमोगको 

ऩयाभिवका रानग 
रोक सेवा 
आमोगभा रेखी 
ऩठाएको तय 
ऩयाभिव प्राप्त प्राप्त 
नह्ॉदै सजाम 

- -  ववबागीम सजाम 
ऩाएका 
कभवचायीको 
वववयण  

 रोक सेवा 
आमोगसॉग 

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049 
को दपा 68 

 ऩयीऺण 
गरयएको वषव 
क्नै ऩनन 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

ऩयाभिव नरइएको  ददइएको वा 
रोक सेवा 
आमोगसॉग 
ऩयाभिव नै भाग 
नगरयएको 

ऩयाभिवका रानग 
ऩठाइएको ऩर, 

 रोक सेवा 
आमोगरे ददएको 
ऩयाभिवसम्फन्धी 
ऩर  

 ववबागीम 
कायफाहीसम्फन्धी 
ननणवम 

कभवचायीराई 
ववबागीम सजाम 
नगरयएको बए 
मो सूचक 
सभावेि नगने 

1.00 0.00 - - 

25.  कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन पायाभ 
भूयामाङ् कन गयी 
तोवकएको सभमभा 
सम्फशन्धत 
ननकामभा 
ऩठाइएको अवस्था 

सफै कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभ तोवकएको 
सभमभा 
भूयामाङ् कन गयी 
सम्फशन्धत 
ननकामभा 
ऩठाइएको 

95 प्रनतितबन्दा 
फढी कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभ तोवकएको 
सभमभा 
भूयामाङ् कन गयी 
सम्फशन्धत 
ननकामभा 
ऩठाइएको 

90 देशख 95 
प्रनतित 
कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभ 
तोवकएको 
सभमभा 
भूयामाङ् कन गयी 
सम्फशन्धत 

90 प्रनतितबन्दा 
कभ कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभ तोवकएको 
सभमभा 
भूयामाङ् कन बएको 
वा तोवकएको 
सभमभा सम्फशन्धत 
ननकामभा 

 स्वीकृत 
दयफन्दीभा 
कामवयत जम्भा 
कभवचायी सङ््मा 

 कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
सम्ऩन्न बएका 
कभवचायीको 
सङ््मा 

 कामवसम्ऩादन 

 ननजाभती सेवा 
ननमभावरी, 
2049 को 
ननमभ 78 य 
78ख 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

ननकामभा 
ऩठाइएको 

नऩठाइएको भूयामाङ् कन 
सम्ऩन्न हन् फाॉकी 
कभवचायीको 
वववयण तथा 
सङ् ्मा 

 सम्फशन्धत 
ननकामभा 
तोवकएको सभमभा 
ऩठाइएको ऩर वा 
बयऩाई 

 कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभ दताव 
वकताफ 

1.00 0.75 0.50 0.00 

26.  व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺणको 
स्वभूयामाङ् कनको 
अवस्था  

व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺणसम्फन्धी 
स्वभूयामाङ् कन 
गयी 
भन्रारमराई 

व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺणसम्फन्धी 
स्वभूयामाङ् कन 
गयेको तय 
भन्रारमराई 

व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺण 
स्वभूयामाङ् कन 
नगयेको 

-  व्मवस्थाऩन 
ऩयीऺण 
स्वभूयामाङ् कन 
प्रनतवेदन  

 प्रनतवेदन तारक् 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

जानकायी 
गयाएको  

जानकायी 
नगयाएको  

सङ घीम ननकाम य 
भन्रारमभा 
ऩठाएको ऩर 1.00 0.50 0.00 - 

27.  िासकीम सध्ाय 
एकाइको गठन य 
ननमनभत फैठक 
स चारनको 
अवस्था 

िासकीम सध्ाय 
एकाइको गठन 
बई भानसक 
रूऩभा फैठक 
फस्ने गयेको  

िासकीम सध्ाय 
एकाइको गठन 
बई रैभानसक 
रूऩभा फैठक 
फस्ने गयेको 

िासकीम सध्ाय 
एकाइको गठन 
बएको तय 
ननमनभत रूऩभा 
फैठक फस्ने 
नगयेको 

िासकीम सध्ाय 
एकाइ नै गठन 
नबएको 

 िासकीम सध्ाय 
एकाइको 
गठनसम्फन्धी 
ननणवम 

 िासकीम सध्ाय 
एकाइको फैठक 
तथा ननणवम 

 सि्ासन 
(व्मवस्थाऩन 
तथा स चारन) 
ऐन, 2064को 
दपा 29 तथा 
ऐ. ननमभावरी, 
2065 को 
ननमभ 18 
फभोशजभ 

1.00 0.75 0.50 0.00 

ववषमेर 3. कामावरम व्मवस्थाऩन 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय 
कैवपमत 

28.  कामावरम प्रभख्रे 
ननमभानस्ाय 
अनधकाय 

ननमभानस्ाय 
अनधकाय 
प्रत्मामोजन बएको 

ससतव अनधकाय 
प्रत्मामोजन 
बएको वा 

अनधकाय 
प्रत्मामोजन नै 
नबएको 

-  प्रत्मामोशजत 
अनधकाय सवहतको 
ऩर 

 सि्ासन 
(व्मवस्थाऩन 
तथा स चारन) 



व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ननदेशिका, २०७९ 

32 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

प्रत्मामोजन गयेको 
अवस्था 

आॊशिक भार 
अनधकाय 
प्रत्मामोजन 
बएको 

ऐन, 2064 
को दपा 22 

1.00 0.50 0.00 - 
29.  ननणवम प्रवक्रमा 

सयरीकयणको 
अवस्था 

सफै ननणवम प्रवक्रमा 
सयरीकयण 
गरयएको 

आॊशिक भार 
ननणवम प्रवक्रमा 
सयरीकयण 
गरयएको 

ननणवम प्रवक्रमा 
सयरीकयण 
नगरयएको 

-  ववनबन्न ननणवमका 
पाइर 

 ननणवम प्रवक्रमा 
सयरीकयणका 
रानग गरयएका 
ननणवम एवॊ प्रमास 

 सयकायी ननणवम 
प्रवक्रमा 
सयरीकयण 
ननदेशिका, 
2065 1.00 0.50 0.00 - 

30.  आन्तरयक ननमन्रण 
प्रणारी तमाय गयी 
कामावन्वमन बएको 
अवस्था 

आन्तरयक 
ननमन्रण प्रणारी 
तमाय बई ऩूणव 
रूऩभा कामावन्वमन 
बएको 

आन्तरयक 
ननमन्रण 
प्रणारी तमाय 
बई आॊशिक  
कामावन्वमन 
बएको 

आन्तरयक 
ननमन्रण 
प्रणारी ननभावण 
बएको तय 
कामावन्वमन 
नबएको 

आन्तरयक 
ननमन्रण प्रणारी 
ननभावण नबएको 

 आन्तरयक 
ननमन्रण प्रणारी  

 आन्तरयक 
ननमन्रण प्रणारी 
कामावन्वमनको 
प्रगनत सभीऺा, 
प्रनतवेदन वा 
वववयण 

 आनथवक 
कामवववनध तथा 
वविीम 
उियदावमत्व 
ऐन, 2076 
को दपा 31 य 
ऐ. ननमभावरी, 
2077 को 

1.00 0.५० 0.२५ 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

ननमभ 81 

31.  कभवचायी फैठक 
तथा ननणवम 
कामावन्वमनको 
अवस्था 

प्रत्मेक भवहना 
कभवचायी फैठक 
फसी अशघयारो 
फैठकको ननणवम 
सभीऺा गरयएको 

प्रत्मेक भवहना 
कभवचायी फैठक 
फसेको तय 
अशघयारो 
फैठकको ननणवम 
सभीऺा 
नगरयएको 

दई् भवहनाभा 
कम्तीभा 1 
ऩटक कभवचायी 
फैठक फसी 
अशघयारो 
फैठकको ननणवम 
सभीऺा गरयएको 

दई् भवहनाबन्दा 
वढरो गयी 
कभवचायी फैठक 
फस्ने गरयएको  

 कभवचायी फैठकको 
वववयण 

 कभवचायी 
फैठकसम्फन्धी 
ननणवम 
(सभीऺासवहत) 
ऩश्स्तका 

 

1.00 0.75 0.50 0.00 
32.  उच्च व्मवस्थाऩन 

सभूह वा नीनत 
सभन्वम सभूहको 
फैठक तथा ननणवम 
कामावन्वमनको 
अवस्था 

प्रत्मेक हप्ता फैठक 
फसेको तथा 
अशघयारो फैठकको 
ननणवम सभीऺा गने 
गरयएको 
 

प्रत्मेक हप्ता  
फैठक फसेको 
तय अशघयारो 
फैठकको ननणवम 
सभीऺा गने 
नगरयएको 

दई् हप्ताभा एक 
ऩटक फैठक 
फसेको तथा 
अशघयारो 
फैठकको ननणवम 
सभीऺा गने 
गरयएको 

भवहनाभा एक 
ऩटक फैठक फस्ने 
गयेको 

 उच्च व्मवस्थाऩन 
सभूह फैठकको 
वववयण 
(नभनतसवहत) 

 उच्च व्मवस्थाऩन 
सभूह फैठकको 
ननणवम ऩश्स्तका 

 फैठकको ननणवम 
कामावन्वमन 
सम्फन्धी सभीऺा 

 भन्रारम य 
सङ् घीम 
ननकामका 
हकभा भार 

1.00 0.75 0.50 0.25 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

तथा प्रगनत 
वववयण 

33.  ववद्यत्ीम हाशजयीको 
प्रमोग 

ववद्यत्ीम हाशजयी 
प्रमोगभा यामाई 
सूचना प्रववनध 
ववबागको केन्रीम 
सबवयभा आफि 
गरयएको 

ववद्यत्ीम हाशजयी 
प्रमोगभा 
यामाएको तय  

सूचना प्रववनध 
ववबागको 
केन्रीम सबवयभा 
आफि 
नगरयएको 

ववद्यत्ीम हाशजयी 
नै प्रमोग 
नगरयएको 

-  ववद्यत्ीम हाशजयी 
अनबरेख 

 सूचना प्रववनध 
ववबागको केन्रीम 
सबवयभा आफि 
गरयएको अवस्था 
 

attendance.gov.np 

भा आफिताको 
अवस्था 

1.00 0.50 0.00 - 
34.  कामावरम 

ननयीऺणको अवस्था 
सशचव, ववबागीम 
प्रभख् तथा 
कामावरम प्रभख् 
वा ननजरे 
अश्तमायी ददएको 
कभवचायीद्वाया 
आनथवक वषवभा 
आफ्नो य 

सशचव, ववबागीम 
प्रभख् तथा 
कामावरम प्रभख् 
वा ननजरे 
अश्तमायी 
ददएको 
कभवचायीद्वाया 
आनथवक वषवभा 

सशचव, ववबागीम 
प्रभख् तथा 
कामावरम प्रभख् 
वा ननजरे 
अश्तमायी 
ददएको 
कभवचायीद्वाया 
आनथवक वषवभा 

सशचव, ववबागीम 
प्रभख् तथा 
कामावरम प्रभख् 
वा ननजरे 
अश्तमायी ददएको 
कभवचायीद्वाया 
आनथवक वषवभा 
आफ्नो य 

 गत आ.व.भा 
ननयीऺण गरयएका 
कामावरमको अरग 
अरग ननयीऺण 
प्रनतवेदन   

 गत आ.व.भा 
ननयीऺण गरयएका 
कामावरमको 

 सि्ासन 
(व्मवस्थाऩन 
तथा स चारन) 
ननमभावरी, 
2065 को 
ननमभ 40 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

भातहतका सफै 
कामावरमको 
कम्तीभा एक 
ऩटक ननयीऺण 
गयेको 

आफ्नो य 
भातहतका 75 
प्रनतितबन्दा 
फढी 
कामावरमको 
कम्तीभा एक 
ऩटक ननयीऺण 
गयेको 

आफ्नो य 
भातहतका 50 
प्रनतितदेशख 
75 
प्रनतितसम्भ 
कामावरमको 
कम्तीभा एक 
ऩटक ननयीऺण 
गयेको 

भातहतका 
50प्रनतित बन्दा 
कभ कामावरमको 
कम्तीभा एक 
ऩटक ननयीऺण 
गयेको 

एकीकृत वावषवक 
प्रनतवेदन 

 सशचव, ववबागीम 
प्रभख् तथा 
कामावरम प्रभख्रे 
ददएको अश्तमायी 
ऩर 

 भातहतका 
कामावरमको 
सङ् ्मा 1.00 0.75 0.50 0.25 

35.  कामावरम ऩरयसयको 
सयसपाइको 
अनग्भन 

दैननक रूऩभा 
सयसपाइ गने 
गरयएको तथा सो 
को ननमनभत 
अनग्भन गने 
गरयएको 

2 देशख 3 
ददनभा 
सयसपाइ गने 
गरयएको तथा 
सोको अनग्भन 
गने गरयएको 

3 देशख 5 
ददनभा 
सयसपाइ गने 
गरयएको तथा 
सोको अनग्भन 
गने गरयएको 

5 ददन बन्दा 
वढरो सयसपाइ 
गने गरयएको तथा 
अनग्भन सभेत 
नगरयएको 

 सयसपाइ 
अनग्भनसम्फन्धी 
प्रनतवेदन वा 
वववयण 

 सयसपाइ गने 
कभवचायीको 
वववयण य 
सयसपाइको 
प्रफन्ध 

 

1.00 0.75 0.50 
 

0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

 सयसपाइको 
अवस्था अनग्भन 
गने कभवचायीको 
वववयण 

36.  कामावरम बवनको 
नक्साऩासको 
अवस्था  

कामावरम बवनको 
नक्साऩास तथा 
ननभावण सम्ऩन्न 
प्रभाणऩर नरएको 

कामावरम 
बवनको 
नक्साऩास 
गयेको तय 
ननभावण सम्ऩन्न 
प्रभाणऩर 
ननरएको 

कामावरम 
बवनको 
नक्साऩास तथा 
ननभावण सम्ऩन्न 
प्रभाणऩर दफै् 
नबएको 

-  नक्साऩाससम्फन्धी 
कागजात 

 बवन 
ननभावणसम्ऩन्न 
प्रभाणऩर  

 

 कामावरम 
बाडाभा नरएको 
हकभा 
नक्साऩास य 
ननभावण सम्ऩन्न 
प्रभाणऩर प्राप्त 
घय हन्ऩ्ने । 

1.00 0.50 0.00 - 
37.  कामावरमको 

सॊयचना तथा 
कामवकऺ 
ववन्मासको अवस्था  

कामावरमको 
आन्तरयक प्रमोजन 
तथा सेवा 
प्रवाहको दृवष्टरे 
सॊयचना तथा 
कामवकऺको 
ववन्मास उऩमक््त 

कामावरमको 
आन्तरयक 
प्रमोजन तथा 
सेवा प्रवाहको 
दृवष्टरे सॊयचना 
तथा 
कामवकऺको 

कामावरमको 
आन्तरयक 
प्रमोजन तथा 
सेवा प्रवाहको 
दृवष्टरे सॊयचना 
तथा 
कामवकऺको 

-  कामावरमको 
सॊयचना तथा 
कामवकऺ 
ववन्मासको 
अवस्था 

 भहािाखा, िाखा, 
पाॉटभा प्रभख् य 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

यहेको ववन्मास आॊशिक 
रूऩभा 
व्मवशस्थत 
गरयएको 

ववन्मास 
व्मवशस्थत 
नबएको 

अन्म कभवचायी 
यहने कामवकऺको 
ववन्मास एउटै 
तराभा यहे 
नयहेको 

 एकै प्रकृनतको 
सेवा प्रदान गने 
कोठासॉग ैबए 
नबएको  

1.00 0.50 0.25 - 

38.  कामावरम ऩरयसयभा 
खर्ा स्थानको 
व्मवस्था 

कूर ऺेरपरको 
50 प्रनतित 
बन्दा फढी ऺेर 
खर्ा यहेको 

कूर 
ऺेरपरको 25 
देशख 50 
प्रनतित ऺेर 
खर्ा यहेको 

क्र 
ऺेरपरको 25 
प्रनतित बन्दा 
कभ खर्ा ऺेर  
यहेको 

-  नक्साऩाससम्फन्धी 
कागजात 

 बवन 
ननभावणसम्ऩन्न 
प्रभाणऩर 

 कामावरम 
ऩरयसयको खर्ा 
स्थान 
(नक्साफभोशजभ) 

 

1.00 0.50 0.00 - 
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ववषमऺरे 4. अनबरेख व्मवस्थाऩन 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

39.  भहत्वऩूणव ननणवम 
तथा कागजातको 
सय्ऺा  

कागजात 
व्मवशस्थत तथा 
सय्शऺत तवयरे 
याशखएको तथा 
अनबरेख 
अद्यावनधक 
याशखएको 

कागजात 
व्मवशस्थत तथा 
सय्शऺत तवयरे 
याशखएको तय 
अनबरेख 
अद्यावनधक 
नयाशखएको 

कागजात 
सय्ऺाको उशचत 
प्रफन्ध नबएको 

-  ननणवम तथा 
कागजातको 
अनबरेखीकयण  

 ननणवम तथा 
कागजातको 
ववद्यत्ीम अनबरेख 

 

 

1.00 0.50 0.00 - 
40.  अचर सम्ऩनतको 

अद्यावनधक 
अनबरेख  

सफै अचर 
सम्ऩशिको 
अनबरेख 
अद्यावनधक 
याखेको तथा 
PAMS भा प्रववष्ट 
गयेको 

सफै अचर 
सम्ऩशिको 
अनबरेख 
अद्यावनधक 
याखेको तय 
PAMS भा 
आॊशिक भार 
प्रववष्ट गयेको 

अचर 
सम्ऩशिको 
अनबरेख 
आॊशिक भार 
अद्यावनधक 
याखेको तथा 
PAMS भा 
प्रववष्ट नगयेको 

अचर सम्ऩशिको 
क्नै अनबरेख 
नयाखेको 

 अचर सम्ऩनतको 
अद्यावनधक 
अनबरेखको 
वववयण 

 PAMS भा 
अद्यावनधक गयेको 
अचर सम्ऩशिको 
वववयण 

 आनथवक 
कामवववनध तथा 
वविीम 
उियदावमत्व 
ननमभावरी, 
2077 को 
ननमभ 102 

 PAMS- Public 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

1.00 0.75 0.25 0.00 Assets 

Management 

System 

41.  कामावरमफाट प्रवेषत 
तथा कामावरमभा 
प्राप्त शचठीऩरको  
अनबरेख  

सफै प्रवेषत ऩरको 
सक्कर प्रनत, सोको 
ववद्यत्ीम प्रनत तथा 
प्राप्त ऩरको 
ववद्यत्ीम प्रनत याख्न े
गरयएको 

सफै प्रवेषत 
ऩरको सक्कर 
प्रनत याख्न े
गरयएको तय 
प्रवेषत य प्राप्त 
ऩरको ववद्यत्ीम 
प्रनत याख्न े
नगरयएको 

प्रवेषत ऩरको 
सक्कर प्रनत 
आॊशिक रूऩभा 
भार याख्न े
गरयएको 

प्रवेषत ऩरको 
सक्कर प्रनत याख्न े
नगरयएको 

 प्रवेषत ऩरको 
सक्कर ऩरहरु  

 ऩराचायको 
अनबरेख 
(ववद्यत्ीम 
प्रनतसभेत) तथा 
सोको व्मवस्थाऩन 

 

1.00 0.75 0.25 0.00 
42.  कभवचायीको हाशजयी 

अनबरेख  

ववगत 5 आनथवक 
वषव देशखको सफै 
कभवचायीको 
हाशजयी अनबरेख 
प्रभाशणत गयी 
सय्शऺत याखेको 

ववगत 4 
आनथवक वषव 
देशखको भार 
सफै कभवचायीको 
हाशजयी अनबरेख 
प्रभाशणत गयी 
सय्शऺत याखेको 

ववगत 3 
आनथवक वषव 
देशखको भार 
सफै कभवचायीको 
हाशजयी अनबरेख 
प्रभाशणत गयी 
सय्शऺत याखेको 

ववगत 2 आनथवक 
वषव देशखको भार 
सफै कभवचायीको 
हाशजयी अनबरेख 
प्रभाशणत गयी 
सय्शऺत याखेको 

 हाशजयी अनबरेख 
 इ-हाशजयीको 
अनबरेख (प्रत्मेक 
भवहना प्रभाशणत 
गयेको अनबरेख) 

 

1.00 0.75 0.50 0.25 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

43.  कभवचायीको ननमश्क्त 
तथा ऩदस्थाऩनको 
अनबरेख  

सफै कभवचायीको 
ननमश्क्त तथा 
ऩदस्थाऩन 
सम्फन्धी अनबरेख 
याशखएको 
 

95 
प्रनतितबन्दा 
फढी 
कभवचायीको 
ननमश्क्त तथा 
ऩदस्थाऩन 
सम्फन्धी 
अनबरेख 
याशखएको 

90 
प्रनतितबन्दा 
फढी 
कभवचायीको 
ननमश्क्त तथा 
ऩदस्थाऩन 
सम्फन्धी 
अनबरेख 
याशखएको 

90 प्रनतितबन्दा 
कभ कभवचायीको 
ननमश्क्त तथा 
ऩदस्थाऩन 
सम्फन्धी अनबरेख 
याशखएको 

 ननमश्क्त तथा 
ऩदस्थाऩन बएका 
जम्भा कभवचायी 
सङ् ्मा 

 ननमश्क्त तथा 
ऩदस्थाऩन 
सम्फन्धी ननणवम  

 ऩरको अनबरेख 

 

1.00 0.75 0.50 0.25 
44.  फढ्वा बएका 

कभवचायीको 
अनबरेख 

ववगत 5 आनथवक 
वषव भा फढ्वा 
बएका सफै 
कभवचायीको 
अनबरेख याखेको 

ववगत 4 
आनथवक वषव भा 
फढ्वा बएका 
सफै कभवचायीको 
अनबरेख 
याखेको 

ववगत 3 
आनथवक वषव भा 
फढ्वा बएका 
सफै कभवचायीको 
अनबरेख 
याखेको 

ववगत 2 आनथवक 
वषव भा फढ्वा 
बएका सफै 
कभवचायीको 
अनबरेख याखेको 

 ववगत 5 आनथवक 
वषव नबर फढ्वा 
बएका कभवचायीको 
फढ्वासम्फन्धी 
ननणवम तथा ऩर 

 सेवा सभूह 
सञ्चारन गने 
भन्रारम तथा 
ननकामका 
हकभा भार 
राग ्हने् । 

1.00 0.75 0.50 0.25 
45.  कभवचायीको नफदा, 

काज, सरुवा, 
सफै कभवचायीको 
नफदा, काज, सरुवा, 

95 
प्रनतितबन्दा 

95 
प्रनतितबन्दा 

-  नफदा, काज, सरुवा, 
ववबागीम 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

ववबागीम सजामको 
व्मशक्तगत 
अनबरेखको अवस्था 

ववबागीम 
सजामको 
व्मशक्तगत 
अनबरेख 
याशखएको 
 

फढी 
कभवचायीको 
नफदा, काज, 

सरुवा, ववबागीम 
सजामको 
व्मशक्तगत 
अनबरेख 
याशखएको 

कभ 
कभवचायीको 
नफदा, काज, 

सरुवा, ववबागीम 
सजामको 
व्मशक्तगत 
अनबरेख 
याशखएको 

सजामको 
व्मशक्तगत 
अनबरेख 

 स्वीकृत 
दयफन्दीभा 
कामवयत 
कभवचायीको 
वववयण तथा 
अद्यावनधक 
व्मशक्तगत पाइर 

1.00 0.50 0.00 - 

46.  कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभको अनबरेख 

सफै कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभको 
अनबरेख  
याशखएको 

95 
प्रनतितबन्दा 
फढी 
कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभको 
अनबरेख  
याशखएको 

90 देशख 95 
प्रनतित 
कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभको 
अनबरेख  
याशखएको 

90 प्रनतितबन्दा 
कभ कभवचायीको 
कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभको 
अनबरेख  
याशखएको 

 कामवसम्ऩादन 
भूयामाङ् कन 
पायाभको 
अनबरेख 

 कामवयत 
कभवचायीको 
सङ् ्मा 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

1.00 0.50 0.25 0.00 
47.  वैदेशिक 

अध्ममनफाट 
पकेऩनछ 
ननमभानस्ाय सेवा 
गयेको अनबरेख  

वैदेशिक 
अध्ममनफाट 
पवकव एका सफै 
कभवचायीको 
अनबरेख यहेको 

वैदेशिक 
अध्ममनफाट 
पवकव एकाभध्मे 
आॊशिक भार 
कभवचायीको 
अनबरेख यहेको 
वा अनबरेख नै 
नयहेको 

- -  ववगत 5 आ.व. 
भा वैदेशिक 
अध्ममन, भ्रभण, 

तानरभभा गएका 
कभवचायीको 
वववयण 

 ववगत 5 आ.व.भा 
वैदेशिक अध्ममन, 

भ्रभण, तानरभफाट 
पवकव एका 
कभवचायीको 
वववयण 

 

1.00 0.00 - - 

ववषमऺरे 5. शजन्सी व्मवस्थाऩन 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

48.  अचर सम्ऩनतको 
सॊयऺण तथा 

कामावरमको 
स्वानभत्वभा यहेका 

कामावरमको 
स्वानभत्वभा 

कामावरमको 
स्वानभत्वभा 

-  कामावरमको 
स्वानभत्वभा यहेका 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

उऩमोगको 
अद्यावनधक अवस्था 

सफै अचर 
सम्ऩशिको 
अद्यावनधक 
वववयण तमाय गयी 
सॊयऺण य उऩमोग 
मोजना फनाएको 

यहेका सफै 
अचर 
सम्ऩशिको 
अद्यावनधक 
वववयण  भार 
यहेको तथा 
सॊयऺण य 
उऩमोग मोजना 
नफनाएको 
 

यहेका सफै 
अचर 
सम्ऩशिको 
अद्यावनधक 
वववयण नबएको  

अचर सम्ऩनतको 
अद्यावनधक 
वववयण  

 सॊयऺण तथा 
उऩमोग मोजना 

1.00 0.50 0.00 - 
49.  प्रचनरत 

कानन्फभोशजभ 
खरयद एकाइको 
गठन, खरयद 
मोजना ननभावण य 
कामावन्वमन  

खरयद एकाइ 
गठन, खरयद 
मोजना ननभावण 
गयी ऩूणव रूऩभा 
कामावन्वमन बएको 

खरयद एकाइ 
गठन, खरयद 
मोजना तमाय 
बई आॊशिक 
कामावन्वमन 
बएको 

खरयद एकाइ 
गठन, खरयद 
मोजना तमाय 
बएको तय  
कामावन्वमन 
नबएको  

खरयद एकाइ 
गठन नबएको वा  
खरयद मोजना 
तमाय नै नबएको 
 

 खरयद गर्ुमोजना  

 वावषवक खरयद 
मोजना  

 खरयद मोजना 
कामावन्वमन 
अवस्थाको वववयण 
वा प्रनतवेदन 

 खरयद एकाइको 

 साववजननक 
खरयद ऐन, 
2063 को 
दपा 6 य ऐ. 
ननमभावरी, 
2064 को 
ननमभ 7,8, य 
16 

1.00 0.50 0.२५ 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

गठनसम्फन्धी 
ननणवम 

50.  खरयद गरयएका 
साभानको शजन्सी 
दाशखरा 

खरयद गरयएका 
सफै साभानको 
तोवकएको 
सभमनबर स्टोय 
दाशखरा गयेको 
तथा PAMS भा 
प्रववष्ट गयेको 

खरयद गरयएका 
सफै साभानको 
स्टोय दाशखरा 
गयेको तय 
PAMS भा 
प्रववष्ट नगयेको 

खरयद गरयएका 
आॊशिक  
साभानको भार 
स्टोय दाशखरा 
गयेको, PAMS 

प्रववष्ट नगयेको 

-  खरयद गरयएको 
साभानको वववयण 

 खरयद दाशखरा 
खाताको 
अद्यावनधक 
अवस्था 

 स्टोय दाशखरा 
गयी PAMS  भा 
अद्यावनधक 
गरयएको वववयण 

 आनथवक 
कामवववनध तथा 
वविीम 
उियदावमत्व 
ऐन, 2076 
को दपा 28 
तथा ऐ 
ननमभावरी, 
2077 को 
ननमभ 95 

1.00 0.50 0.00 - 

51.  शजन्सी ननयीऺण  आनथवक वषव 
सभाप्त बएको तीन 
भवहनानबर शजन्सी 
ननयीऺण गयी 
शजन्सी अद्यावनधक 
गयेको 

आनथवक वषव 
सभाप्त बएको 
तीन भवहनानबर 
शजन्सी ननयीऺण 
सनभनत गठन 
बएको तय 
ननयीऺण कामव 

शजन्सी 
ननयीऺणसम्फन्धी 
क्नै प्रवक्रमा 
िर्ु नबएको 

-  शजन्सी ननयीऺण 
सनभनत 
गठनसम्फन्धी 
ननणवम 

 शजन्सी ननयीऺण 
प्रनतवेदन 

 

 आनथवक 
कामवववनध तथा 
वविीम 
उियदावमत्व 
ननमभावरी, 
2077 को 
ननमभ 99 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

सम्ऩन्न नबएको 

1.00 0.50 0.00 - 
52.  शजन्सी ननयीऺण 

प्रनतवेदनफभोशजभ 
नरराभ गन्वऩने 
साभानको 
नरराभको अवस्था 

शजन्सी ननयीऺण 
प्रनतवेदनरे 
औयामाए  
फभोशजभका सफै 
साभान नरराभ 
गयेको 

शजन्सी ननयीऺण 
प्रनतवेदनरे 
औयामाए  
फभोशजभका 
आॊशिक  
साभान नरराभ 
गयेको 

शजन्सी ननयीऺण 
प्रनतवेदनरे 
औयामाए  
फभोशजभका 
साभान 
नरराभको 
प्रवक्रमा िर्ु 
गयेको 

शजन्सी ननयीऺण प्र 
प्रनतवेदनरे 
औयामाए  
फभोशजभका 
साभान नरराभ 
नगयेको  

 गत आनथवक 
वषवको शजन्सी 
ननयीऺण 
प्रनतवेदनभा 
नरराभका रानग 
नसपारयस बएका 
साभानको वववयण 

 शजन्सी ननयीऺण 
प्रनतवेदनफभोशजभ 
साभान 
नरराभसम्फन्धी 
ननणवम तथा 
प्रवक्रमाको अवस्था 

 नरराभ बएका 
साभानको वववयण 

 आनथवक 
कामवववनध तथा 
वविीम 
उियदावमत्व 
ऐन, 2076 
को दपा 45 
तथा ऐ 
ननमभावरी, 
2077 को 
ननमभ 
106,107 य 
108 

1.00 0.50 0.25  0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

53.  शजन्सी ननयीऺण 
प्रनतवेदनरे 
औयामाएफभोशजभ 
भभवतसम्बाय गन्वऩने 
साभान (बवन, 
भेशिनयी औजाय, 
पननवचय, सवायी 
साधन सभेत) को 
अवस्था  

शजन्सी ननयीऺण 
प्रनतवेदनफभोशजभ 
तोवकएको सफै 
साभान भभवत 
गयेको 

शजन्सी ननयीऺण 
प्रनतवेदन 
फभोशजभ 75 
प्रनतितबन्दा 
फढी साभान 
भभवत गयेको 

शजन्सी ननयीऺण 
प्रनतवेदन 
फभोशजभ 50 
देशख 75 
प्रनतित 
साभानको भभवत 
गयेको  

शजन्सी ननयीऺण 
प्रनतवेदनफभोशजभ 
50 प्रनतितबन्दा 
कभ साभान भभवत 
गयेको 

 गत आनथवक 
वषवको शजन्सी 
ननयीऺण 
प्रनतवेदनभा 
भभवतका रानग 
नसपारयस बएका 
साभानको वववयण 

 भभवतसम्बाय 
गरयएको साभानको 
अद्यावनधक 
वववयण 

 आनथवक 
कामवववनध तथा 
वविीम 
उियदावमत्व 
ननमभावरी, 
2077 को 
ननमभ 99 को 
उऩननमभ 4 य 
6 

1.00 0.75 0.50 0.00 

54.  कागज धय्ामाइएको 
अवस्था 

प्रत्मेक आनथवक 
वषवभा कागज 
धय्ामाइएको  

दई् आनथवक 
वषवभा एक 
ऩटक कागज 
धय्ामाइएको  

तीन आनथवक 
वषवभा एक 
ऩटक कागज 
धय्ामाइएको 
 

तीन आनथवक 
वषवबन्दा फढी 
सभमदेशख कागज 
नधय्ामाइएको  

 कागज 
धय्ामाउनेसम्फन्धी 
ननणवम 

 धय्ामाइएका 
कागजको वववयण 

 सयकायी 
कागजात 
धय्ामाउने ननमभ, 

2027 ऩवहरो 
सॊिोधन 
(2070) 1.00 0.50 0.25 0.00 

55.  इरेक्रोननक्स 
(कम्लमट्य, वप्रन्टय, 

कामवयत सफै 
कभवचायीको 

कामवयत 75 
प्रनतितबन्दा फढी 

कामवयत 50 
प्रनतितबन्दा फढी 

कामावरमभा 
कम्तीभा एक एक 

 कामवयत 
कभवचायीको 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

पोटोकऩी भेशिन 
आदद) साभानको 
ऩमावप्तता 

डेस्कभा कम्लमट्य 
तथा वप्रन्टय 
(साझासभेत) 
यहेको  

कभवचायीको 
डेस्कभा कम्लमट्य 
तथा वप्रन्टय 
(साझासभेत) 
यहेको 

कभवचायीको 
डेस्कभा कम्लमट्य 
तथा वप्रन्टय 
(साझासभेत) 
यहेको 

थान कम्लमट्य, 

वप्रन्टय, स्क्मानय, 
फ्माक्स तथा 
पोटोकऩी भेनसन, 

प्रोजेक्टय चार ्
हारतभा यहेको 

सङ् ्मा य 
कम्लमट्य तथा 
वप्रन्टय प्रमोग गने 
कभवचायीको 
सङ््मा 

1.00 0.75 0.50 0.25 
56.  सवायी साधनको 

नवीकयण, नफभा य 
प्रदष्ण जाॉचऩास 
(हरयमो शस्टकय) 
को अवस्था 

सफै सवायी 
साधनको ननधावरयत 
सभमभै  ननमनभत 
नवीकयण, नफभा 
एवभ ्प्रदष्ण 
जाॉचऩास गरयएको 

सफै सवायी 
साधनको  
ननमनभत 
नवीकयण, नफभा 
एवभ ्प्रदष्ण 
जाॉचऩास 
गरयएको तय 
ननधावरयत 
सभमभा 
नवीकयण 
नगरयएको 

आॊशिक सवायी 
साधनको भार 
नवीकयण, नफभा 
एवभ ्प्रदष्ण 
जाॉचऩास 
गरयएको  

क्नै ऩनन 
सवायीसाधनको 
नवीकयण, नफभा 
एवभ ्प्रदष्ण 
जाॉचऩास 
नगरयएको  

 सफै 
सवायीसाधनको 
वववयण 

 नवीकयण बएका 
सवायीसाधनको 
वववयण 

 प्रदष्ण जाॉचऩास 
गरयएको ऩर वा 
कागजात 

 

 

1.00 0.50 0.25 0.00 
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ववषमऺरे 6. वावषवक कामवक्रभ 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

57.  वावषवक कामवक्रभ 
ननभावण 

आवनधक मोजना, 
भध्मभकारीन 
खचव सॊयचना तथा 
सम्फशन्धत 
ननकामको ऺेरगत 
नीनत तथा 
कामवक्रभराई 
आधाय भानी 
वावषवक कामवक्रभ 
ननभावण बएको 

आवनधक 
मोजना, 
भध्मभकारीन 
खचव सॊयचना 
तथा सम्फशन्धत 
ननकामको 
ऺेरगत नीनत 

तथा 
कामवक्रभराई 
आॊशिक आधाय 
भानी वावषवक 
कामवक्रभ 
ननभावण बएको 

वावषवक 
कामवक्रभ 
ननभावण बएको 
तय आवनधक 
मोजना, 
भध्मभकारीन 
खचव सॊयचना 
तथा सम्फशन्धत 
ननकामको 
ऺेरगत नीनत 
तथा 
कामवक्रभराई 
आधाय भानी 
वावषवक 
कामवक्रभ 
ननभावण नबएको 

सम्फशन्धत 
ननकामको ऺेरगत 
नीनत, यणनीनत 
तथा कामवक्रभ 
ननभावण नबएको 

 वावषवक 
कामवक्रभको 
वववयण 

 सम्फशन्धत 
कामावरमफाट 
कामावन्वमन हने् 
आवनधक मोजना, 
भध्मभकारीन 
खचव सॊयचना तथा 
नीनतभा उयारेख 
गरयएको 
कामवक्रभको 
वववयण 

 ववषमगत 
ननकामको ऺेरगत 
नीनत तथा 
कामवक्रभ 

 

1.00 0.50 0.25 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

58.  कामावरम सध्ायको 
यणनीनतक मोजना 
वा कामवमोजना 
ननभावण तथा 
कामावन्वमनको 
अवस्था  

कामावरम सध्ायको 
यणनीनतक मोजना 
वा कामवमोजना 
ननभावण बई 
कामावन्वमन बएको 

कामावरम 
सध्ायको 
यणनीनतक 
मोजना वा 
कामवमोजना 
ननभावण बएको 
तय कामावन्वमन 
नबएको 

यणनीनतक 
मोजना वा 
कामवमोजना 
ननभावण नबएको 

-  यणनीनतक मोजना 
वा कामवमोजनाको 
प्रनत 

 यणनीनतक मोजना 
वा कामवमोजना 
कामावन्वमनको 
सभीऺा वा प्रगनत 
प्रनतवेदन 

 

1.00 0.50 0.25 - 
59.  
 

रक्ष्म सवहतको 
कामवक्रभको प्रगनत 
प्रनतवेदन  

तोवकएको 
सभमनबर ऩेस 
बएको 

तोवकएको 
सभमबन्दा वढरा 
ऩेस बएको 

- -  रक्ष्म तोवकएको 
वावषवक कामवक्रभ 

 रक्ष्म तोवकएको 
वावषवक 
कामवक्रभको 
प्रनतवेदन 

 तारक् ननकामभा 
ऩठाइएको प्रगनत 
वववयण य ऩर 

 सि्ासन 
(व्मवस्थाऩन 
तथा स चारन) 
ननमभावरी, 
2064 को 
ननमभ 7  

1.00 0.00 - - 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

60.  वावषवक कामवक्रभ 
कामावन्वमनको 
सभीऺा 

रैभानसक रूऩभा 
सभीऺा हने् गयेको 

अधववावषवक 
रूऩभा सभीऺा 
हने् गयेको 

वावषवक रूऩभा 
सभीऺा हने् 
गयेको  

सभीऺा नै हने् 
नगयेको 

 वावषवक 
कामवक्रभको 
सभीऺासम्फन्धी 
ननणवम, प्रनतवेदन वा 
वववयण 

 

1.00 0.50 0.25 0.00 

61.  वावषवक कामवक्रभ 
कामावन्वमनको 
अनग्भन तथा 
भूयामाङ् कन 
सॊमन्रको व्मवस्था 

अनग्भन तथा 
भूयामाङ् कन 

सॊमन्रको व्मवस्था 
बएको 

अनग्भन तथा 
भूयामाङ् कन 
सम्फन्धी छ्टै्ट 
सॊमन्र नबएको 
तय आवश्मकता 
अनस्ाय 
अनग्भन तथा 
भूयामाङ् कनका 
रानग ननणवम 
गने गरयएको 

अनग्भन तथा 
भूयामाङ् कन 

सॊमन्रको 
व्मवस्था 
नबएको 

-  अनग्भन तथा 
भूयामाङ् कन 
सॊमन्रसम्फन्धी 
ननणवम 

 सि्ासन 
(व्मवस्थाऩन 
तथा स चारन) 
ऐन, 2064 
दपा 38 तथा 
ऐ. ननमभावरी, 
2065 को 
ननमभ 26,27, 
28, 29 य 
30 

1.00 0.50 0.00 - 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

62.  वावषवक कामवक्रभ 
कामावन्वमनको 
अवस्था 

वविीम प्रगनत 90 
प्रनतितबन्दा फढी 
बएको 

वविीम प्रगनत 
75 देशख 90 
प्रनतित बएको 

वविीम प्रगनत 
50 देशख 75 
प्रनतित बएको 

वविीम प्रगनत 50 
प्रनतित बन्दा 
कभ बएको 

 वावषवक 
कामवक्रभको 
कामावन्वमनको 
भानसक प्रगनत 
वववयण (बौनतक 
तथा वविीम 
प्रगनतसभेत खय्ाने 

गयी) 

 बौनतक प्रगनत 
ितप्रनतित 
बएभा ऩूणावङ्क 
ददने। 

1.00 0.75 0.50 0.25 

ववषमऺरे 7. आनथवक प्रिासन 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

63.  तरफी प्रनतवेदन  तोवकएको सभमभा 
सफै कभवचायीको 
तरफी प्रनतवेदन 
ऩारयत बएको 
 

तोवकएको सभम 
बन्दा वढरा गयी 
सफै कभवचायीको 
तरफी प्रनतवेदन 
ऩारयत बएको 

आॊशिक 
कभवचायीको 
तरफी प्रनतवेदन 
ऩारयत बएको  

तरफी प्रनतवेदन 
ऩारयत नबएको 

 स्वीकृत 
दयफन्दीभा 
कामवयत 
कभवचायीको 
वववयण  

 स्वीकृत तरफी 
प्रनतवेदन 

 

1.00 0.50 0.25 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

 
64.  कामावरमफाट 

बएको बक््तानी  

15 ददननबर 
बएको 

15 ददनबन्दा 
वढरा वा 
आवश्मक 
प्रकृमा तथा 
कागजात ऩय्ा 
नगयी बक््तानी 
गरयएको 

- -  बक््तानी 
ददनेसम्फन्धी 
ननणवम 

 बक््तानी बएको 
नफरको वववयण 

 बक््तानी हन् फाॉकी 
नफरको वववयण 

 

 आनथवक 
कामवववनध तथा 
वविीम 
उियदावमत्व 
ऐन, 2076 को 
दपा 24 को 
उऩदपा (3) 

1.00 0.00 - - 
65.  तरफ बक््तानी, 

कभवचायी स चम 
कोष, नागरयक 
रगानी कोष य 
नफभाको यकभ 
जम्भा गरयएको 
अवस्था 

सफै कभवचायीको 
तरफ बक््तानी, 
कभवचायी स चम 
कोष, नागरयक 
रगानी कोष य 
नफभाको यकभ 
प्रत्मेक भवहनाको 
भसान्तनबर जम्भा 
गरयएको 

सफै कभवचायीको 
तरफ बक््तानी, 
कभवचायी स चम 
कोष, नागरयक 
रगानी कोष य 
नफभाको यकभ 
अको भवहनाको 
ऩवहरो हप्तानबर 
जम्भा गरयएको 

सफै कभवचायीको 
तरफ बक््तानी, 
कभवचायी स चम 
कोष, नागरयक 
रगानी कोष य 
नफभाको यकभ 
ननशित सभमभा 
जम्भा गने 
नगरयएको 

-  भानसक तरफ 
बक््तानी वववयण 

 स चम कोष, 

नागरयक रगानी 
कोष य नफभाको 
यकभ जम्भा 
गरयएको वववयण 
 

 

1.00 0.50 0.00 - 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

66.  आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण  

प्रत्मेक तीन 
भवहनाभा 
आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण गयी 
प्रनतवेदन ऩेस 
बएको 

अधववावषवक 
रूऩभा 
आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण 
गयी प्रनतवेदन 
ऩेस बएको 

वावषवक रूऩभा 
आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण 
गयी प्रनतवेदन 
ऩेस ण बएको 

आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण नै 
नबएको 

 आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण 
प्रनतवेदन 

 

 आनथवक 
कामवववनध तथा 
वविीम 
उियदावमत्व 
ऐन, 2076 को 
दपा 33  

1.00 0.50 0.25 0.00 
67.  अशन्तभ 

रेखाऩयीऺण 

ऩनछयारो आनथवक 
वषव सम्भको 
अशन्तभ रेखा 
ऩयीऺण सम्ऩन्न 
बएको 

ववगत 2 
आनथवक वषवको 
अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण 
सम्ऩन्न नबएको 

ववगत ३  

आनथवक वषव वा 
सो बन्दा फढी 
आनथवक वषवको 
अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण 
नबएको 

-  अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण 
प्रनतवेदन 

 सम्ऩयीऺण बएको 
ऩर 

 कामावरमको 
कायण अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण हन् 
नसकेको बए 
िून्म य भहारेखा 
ऩयीऺकको 
कामावरमको 
कायण अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण हन् 
नसकेको खण्डभा 
ऩूणावङ्क ददने 

 

1.00 0.50 0.00 - 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

68.  फेरुजक्ो अवस्था ऩनछयारो आनथवक 
वषवको अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण बई 
फेरुज ्िन््म 
औ ॊयामाइएको 

ऩनछयारो 
आनथवक वषवको 
अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण 
बई कूर 
खचवको 3 
प्रनतितबन्दा 
कभ फेरुज ्
औ ॊयामाइएको 

ऩनछयारो 
आनथवक वषवको 
अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण 
बई कूर 
खचवको 3 देशख 
5 प्रनतित 
फेरुज ्
औ ॊयामाइएको 

ऩनछयारो आनथवक 
वषवको अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण बई 
कूर खचवको 5 
प्रनतितबन्दा फढी 
फेरुज ्
औ ॊयामाइएको 

 ऩनछयारो आनथवक 
वषवको फेरुज ्
यकभको प्रनतित  

 गत आनथवक 
वषवको अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण 
प्रनतवेदन 
 

 

1.00 0.75 0.50 0.00 
69.  फेरुज ्पर्छ्यौटको 

अवस्था 
80 प्रनतितबन्दा 
फढी फेरुज ्
पर्छ्यौट बएको 

60 देशख 80 
प्रनतित फेरुज ्
पर्छ्यौट बएको 

40 देशख 60 
प्रनतित फेरुज ्
पर्छ्यौट बएको 

40 प्रनतितबन्दा 
कभ फेरुज ्
पर्छ्यौट बएको 

 ऩनछयारो आनथवक 
वषवको अशन्तभ 
रेखाऩयीऺण 
प्रनतवेदन 

 पर्छ्यौट बएको 
फेरुजक्ो वववयण 

 सम्ऩयीऺण 
गरयएको ऩर 

 फेरुज ्पर्छ्यौट 

 

1.00 0.75 0.50 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

न्मून गनवका रानग 
गरयएका प्रमास 
एवभ ्ननणवम 

ववषमऺरे 8. सेवा प्रवाह 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

70.  सेवाग्राहीभैरी 
कामावरमको 
अवस्था  

सफै कामवकऺ 
सेवाग्राहीभैरी 
यहेको 

आॊशिक 
कामवकऺ भार 
सेवाग्राहीभैरी 
यहेको 

सफै कामवकऺ 
सेवाग्राहीभैरी 
नयहेको 

-  कामावरम बवन 
तथा कामवकऺको 
ववन्मास 

 

1.00 0.50 0.00 - 
71.  सोधऩछ् कऺको 

व्मवस्था 
आवश्मक 
कभवचायीसवहत 
सोधऩछ् कऺ 
यहेको 

सोधऩछ् कऺ 
यहेको तय 
ननमनभत काभ 
गने कभवचायी 
नयहेको 

सोधऩछ् कऺ 
नयहेको 

  सोधऩछ् कऺ 

 सोधऩछ् कऺभा 
शजम्भेवायी 
तोवकएको 
कभवचायीको 
वववयण तथा 
सोसम्फन्धी ननणवम 

 

1.00 0.50 0.00 -  
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

72.  क्नै कभवचायीको 
अनऩ्शस्थनतभा सेवा 
प्रवाह ननमनभत हने् 
व्मवस्था  

सेवा प्रवाह 
ननमनभतताका 
रानग वैकशयाऩक 
व्मवस्था गरयएको 

सेवा प्रवाह 
ननमनभतताका 
रानग आॊशिक 
रूऩभा 
वैकशयाऩक 
व्मवस्था 
गरयएको 

सेवा प्रवाह 
ननमनभतताका 
रानग वैकशयाऩक 
व्मवस्था 
नगरयएको 

-  क्नै कभवचायीको 
अनऩ्शस्थनतभा सेवा 
प्रवाहको रानग 
अन्म कभवचायीराई 
शजम्भेवायी तोक्ने 
ननणवम तथा ऩर 

 

1.00 0.50 0.00 - 
73.  अऩाङ्गभैरी 

सॊयचनाको अवस्था 
(सेवा नरने 
कामवकऺसम्भ ऩग््न 
व्मवस्था गरयएको 
फाटो, र् माम्ऩ, 
बर् माङ, नरफ्टको 
सव्वधा)  

अऩाङ्गभैरी 
सॊयचनाको 
व्मवस्था बएको  

अऩाङ्गभैरी 
सॊयचनाको 
आॊशिक भार 
व्मवस्था बएको 

अऩाङ्गभैरी 
सॊयचनाको 
व्मवस्था 
नबएको 
 

-  कामावरम तथा 
सेवा नरने 
कामवकऺसम्भ 
ऩग््न व्मवस्था 
गरयएको फाटो, 
र् माम्ऩ, बर् माङ 

नरफ्टरगामतको 
व्मवस्था  

 

1.00 0.50 0.00 - 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

74.  रैवङ्गक तथा 
अऩाङ्गभैरी 
िौचारमको 
व्मवस्था  

रैवङ्गक तथा 
अऩाङ्गभैरी 
िौचारमको 
व्मवस्था बएको 

रैवङ्गकभैरी 
िौचारमको 
व्मवस्था बएको 
तय अऩाङ्गभैरी 
नयहेको 

िौचारम बएको 
तय रैवङ्गक तथा 
अऩाङ्गभैरी 
नयहेको 

िौचारम नै 
नयहेको 

 रैवङ्गक तथा 
अऩाङ्गभैरी 
िौचारम  

 सेवाग्राहीका 
रानग सभेत 
प्रमोग गनव 
सवकने िौचारम 

1.00 0.50 0.25 0.00 
75.  सेवाग्राहीको रानग 

ऩावकव ङ्ग सव्वधा  

कामावरम 
ऩरयसयनबर वा  
तोवकएको स्थानभा 
ऩावकव ङ्ग सव्वधा 
बएको 

कामावरम 
ऩरयसयनबर 
ऩावकव ङ्ग सव्वधा 
नबएको वा 
ऩावकव ङ्गको रानग 
स्थान 
नतोवकएको 

- -  ऩावकव ङ्ग स्थर  

1.00 0.00 - - 
76.  सेवाग्राहीको रानग 

िि् वऩउने ऩानीको 
व्मवस्था 

िि् वऩउने 
ऩानीको व्मवस्था 
बएको 

िि् वऩउने 
ऩानीको 
व्मवस्था बएको 
तय ऩमावप्त 
नयहेको 

वऩउने ऩानीको 
व्मवस्था बएको 
तय िि् बए 
नबएको मवकन 
नबएको  

वऩउने ऩानीको 
व्मवस्था नै 
नबएको 

 िि् वऩउने 
ऩानीको व्मवस्था 

 वऩउने ऩानी य 
स्थानको 
सयसपाइको 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

1.00 0.50 0.25 0.00 अवस्था 
 प्रमोगिारा 
ऩयीऺण प्रनतवेदन 

77.  सेवाग्राहीको रानग 
प्रनतऺारमको 
व्मवस्था  

प्रनतऺारमको 
व्मवस्था ऩमावप्त 
यहेको 

प्रनतऺारमको 
व्मवस्था यहेको 
तय ऩमावप्त 
नबएको 

प्रनतऺारम 
व्मवस्था 
नयहेको 

-  प्रनतऺारम   

1.00 0.50 0.00 - 
78.  स्तनऩान कऺको 

व्मवस्था  

स्तनऩान कऺको 
व्मवस्था बएको 

स्तनऩान 
कऺको 
व्मवस्था 
नबएको 

- -  स्तनऩान कऺको 
व्मवस्था 

 

1.00 0.00 - - 
79.  नागरयक फडाऩरको 

व्मवस्था 
नागरयक फडाऩर 
सफैरे सहजै देख्न 
सवकने ठाउॉभा 
याखेको 

नागरयक 
फडाऩर याखेको 
तय सफैरे सहजै 
देख्न नसवकने 
ठाउॉभा याखेको 

नागरयक 
फडाऩर नै 
नयाखेको 

-  नागरयक फडाऩर  

 नागरयक फडाऩर 
याखेको स्थान 

 नागरयक फडाऩर 
अद्यावनधक गयेको 
ननणवम 

 सि्ासन 
(व्मवस्थाऩन 
तथा स चारन) 
ऐन, 2064 
को दपा 25 

1.00 0.50 0.00 - 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

 

80.  सेवाग्राही सन्तव्ष्ट 
सवेऺण  

प्रत्मेक वषव 
सेवाग्राही सन्तव्ष्ट 
सवेऺण गने 
गरयएको 

ववगत दई् 
आनथवक वषवभा 
एकऩटक 
सवेऺण 
गरयएको 

ववगत 3 
आनथवक वषवभा 
एकऩटक 
सवेऺण 
गरयएको  
 

ववगत 4 आनथवक 
वषवभा एक ऩटक 
ऩनन सवेऺण 
नगरयएको  

 सेवाग्राही सन्तव्ष्ट 
सवेऺण प्रनतवेदन 

 

1.00 0.50 0.25 0.00 
 
ववषमऺरे 9. सूचना प्रवाह तथा सूचना प्रववनध 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय 
कैवपमत 

81.  प्रवक्ता तथा सूचना 
अनधकायीको 
व्मवस्था 

प्रवक्ता तथा सूचना 
अनधकायी अरग 
अरग 
कभवचायीराई 
तोवकएको  

प्रवक्ता तथा 
सूचना अनधकायी  
एउटै 
कभवचायीराई 
तोवकएको 

प्रवक्ता तथा 
सूचना 
अनधकायीभध्मे 
क्नै एक 
ऩदानधकायी भार 
तोवकएको 

प्रवक्ता तथा 
सूचना अनधकायी 
क्नै ऩनन 
नतोवकएको 

 प्रवक्ता तथा 
सूचना अनधकायी 
तोवकएको ऩर 

 प्रवक्ता तथा 
सूचना अनधकायी 
तोवकएको 
जानकायी 

 सि्ासन 
(व्मवस्थाऩन 
तथा स चारन) 
ऐन, 2064 
को दपा 35 
तथा सूचनाको 
हक सम्फन्धी 

1.00 0.50 0.25 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

वेफसाइट तथा 
सूचना ऩाटीभा 
साववजननक गयेको 
अवस्था 

ऐन, 2064 
को दपा 6 

82.  प्रवक्ता तथा सूचना 
अनधकायीराई 
ननमनभत सूचना 
उऩरब्धताको 
अवस्था  

प्रवक्ता तथा 
सूचना 
अनधकायीराई 
दैननक रूऩभा 
सूचना उऩरब्ध 
हने् गयेको 

प्रवक्ता तथा 
सूचना 
अनधकायीराई 
2 देशख 3 
ददनभा सूचना 
उऩरब्ध हने् 
गयेको 

प्रवक्ता तथा 
सूचना 
अनधकायीराई 
4 देशख 6 
ददनभा सूचना 
उऩरब्ध हने् 
गयेको 

प्रवक्ता तथा 
सूचना 
अनधकायीराई 7 
ददनबन्दा वढरो 
गयी सूचना 
उऩरब्ध 
गयाइएको वा 
सूचना उऩरब्ध नै 
नबएको 

 प्रवक्ता तथा 
सूचना 
अनधकायीराई प्राप्त 
बएका सूचनाको 
वववयण 

 सूचना उऩरब्ध 
गयाउने सम्फन्धभा 
गरयएको ननणवम य 
ववनध 

 

1.00 0.75 0.50 0.00 
83.  इन्टयनेटको 

उऩरब्धता  

उच्च गनतको 
इन्टयनेट उऩरब्ध 
बएको  

इन्टयनेट 
उऩरब्ध बएको 
तय गण्स्तयीम 
नबएको 

इन्टयनेट 
उऩरब्ध 
नबएको 

-  इन्टयनेट जडान 
बएको अवस्था 

 प्रमोगकतावको 
अनऩ्ातभा 
इन्टयनेटको 

 

1.00 0.50 0.00 - 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

ऺभता 
 इन्टयनेट सेवा 
प्रदामकसॉग 
गरयएको सम्झौता 

84.  कामावरम तथा 
कभवचायीको 
सयकायी इभेर 
प्रमोगको अवस्था 

कामावरम तथा 
कामवयत सफै 
कभवचायीको 
सयकायी इभेर 
तमाय बई 
कामावरमको 
काभका रानग सफै 
कभवचायीरे 
सयकायी इभेर 
प्रमोग गने गयेको  

कामावरमको 
काभका रानग 
सयकायी इभेर 
तमाय बएको 
तय  इभेर 
आॊशिक भार 
प्रमोग हने् 
गयेको 

कामावरमको 
काभका रानग 
कामावरम तथा 
कभवचायीको 
सयकायी इभेर 
आॊशिक तमाय 
बई प्रमोग गने 
गयेको  

कामावरम तथा 
कभवचायीको 
सयकायी इभेर 
तमाय नबएको 

 कामावरम तथा 
कामवयत 
कभवचायीको 
सयकायी इभेरको  
वववयण 

 कामावरम 
प्रमोजनभा 
गरयएका इभेरको 
सङ््मात्भक 
वववयण 

 

1.00 0.50 0.25 0.00 
85.  कामावरमको 

वेफसाइटको 
अवस्था 
(वेफसाइटभा 

वेफसाइट बएको 
य साप्तावहक 
रूऩभा अद्यावनधक 
गने गयेको 

वेफसाइट बएको 
य ऩाशऺक 
रूऩभा  
अद्यावनधक गने 

वेफसाइट बएको 
य भानसक 
रूऩभा  
अद्यावनधक गने 

वेवसाइट नै 
नबएको  

 वेफसाइट 
अद्यावनधक 
गरयएको ऩनछयारो 
नभनत 

 सि्ासन 
(व्मवस्थाऩन 
तथा स चारन) 
ननमभावरी, 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

न्मूनतभ सूचना् 
नागरयक वडाऩर, 
कामावरम प्रभख्, 
प्रवक्ता, सूचना 
अनधकायी, 
कभवचायीहरुको 
नाभ, सम्ऩकव  नॊ., 
कोठा, भहािाखा, 
िाखा  फाट 
सम्ऩाददत हने् कामव 
य शजम्भेवाय 
ऩदानधकायी तथा 
दैननक, साप्तावहक य 
भानसक सेवा 
प्रवाह/  
कामवसम्ऩादनको 
वववयण रगामत 
कामावरमसॉग 
सम्फि भहत्वऩूणव 

गयेको गयेको   गत आनथवक 
वषवभा वेफसाइट 
अद्यावनधक 
गरयएको सम्फन्धी 
नभनत तथा ववषम 
खय्ाने वववयण 

 वेवसाइट 
अद्यावनधक गनव 
कभवचायीराई 
शजम्भेवायी 
तोवकएको ऩर 

2065 को 
ननमभ 25 

1.00 0.50 0.25 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

सूचनाहरु सभवेि 
बए नबएको) 

86.  आनधकारयक 
सफ्टवेमय प्रमोग 
गयी हाडववेमय तथा 
सफ्टवेमय, वेवसाइट 
रगामतभा सूचना 
प्रववनध सय्ऺा 
भाऩदण्ड राग ्
गयेको अवस्था 

ऩूणव रूऩभा 
आनधकारयक 
सफ्टवेमय 
(Genuine 

Software) प्रमोग 
गयी स्वीकृत 
सूचना प्रववनध 
सय्ऺा  भाऩदण्ड 
राग ्गयेको 

आॊशिक रूऩभा 
आनधकारयक 
सफ्टवेमय 
(Genuine 

Software) 

प्रमोग गयी 
सूचना प्रववनध 
सय्ऺा भाऩदण्ड 
आॊशिक रूऩभा 
राग ्गयेको  

आनधकारयक 
सफ्टवेमय 
(Genuine 

Software) 

प्रमोग   
नगरयएको तय  

कामावरमका सफै 
कम्लमट्यभा 
आनधकारयक 
एशन्टबाइयस 
याशखएको 

सूचना प्रववनध 
सय्ऺासम्फन्धी 
क्नै ऩनन भाऩदण्ड 
राग ्नगयेको 

 प्रमोग बएको 
सफ्टवेमयको 
आनधकारयक 
राइसेन्स नम्फय 
सवहतको वववयण 
(Operating 

System, 

Microsoft 

Windows, Office 

Package, 

Antivirus 

रगामत)  

 स्वीकृत सूचना 
प्रववनध सय्ऺा 
भाऩदण्ड 

 कम्लमट्य तथा 
इन्टयनेट 
सय्ऺासम्फन्धी 
एशन्टबाइयस 

 

1.00 0.50 0.25 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

प्रमोगको अवस्था 
87.  सूचना प्रववनध 

सय्ऺा ऩयीऺण 
वावषवक रूऩभा 
सूचना प्रववनध 
सय्ऺा ऩयीऺण 
गने गरयएको 

ववगत 2 आ.व. 
भा कम्तीभा 
एकऩटक सूचना 
प्रववनध सय्ऺा 
ऩयीऺण 
गरयएको 

ववगत 3 
आ.व.भा 
कम्तीभा 
एकऩटक सूचना 
प्रववनध सय्ऺा 
ऩयीऺण 
गरयएको 

ववगत 4 आ. व. 
भा एकऩटक 
सूचना प्रववनध 
सय्ऺा ऩयीऺण 
गरयएको वा सूचना 
प्रववनध सय्ऺा 
ऩयीऺण नगरयएको 

 सूचना प्रववनध 
सय्ऺा 
ऩयीऺणसम्फन्धी 
प्रनतवेदन 

 

1.00 0.75 0.50 0.00 
88.  स्वत् प्रकािन 

गन्वऩने सूचनाको 
प्रकािन  

तोवकएफभोशजभ  
प्रकािन बएको 
 

तोवकएफभोशजभ  
प्रकािन 
नबएको 
 

- -  स्वत् प्रकािन 
गरयएका सूचनाको 
वववयण 

 सूचनाको 
हकसम्फन्धी  
ऐन, 2064 
को दपा 5(3) 
य ननमभावरी, 
2065को 
ननमभ 3 

1.00 0.00 - - 

89.  सूचना 
भागकतावराई 
सभमभा सूचना 

तोवकएको सभमभा 
सफै भागकतावराई 
सूचना उऩरब्ध 

तोवकएको 
सभमभा 75 
प्रनतित बन्दा 

तोवकएको 
सभमभा 50 
देशख 75 

तोवकएको सभमभा 
50 प्रनतित 
बन्दा कभ सूचना 

 सूचना भाग 
गरयएको 
ननवेदनको वववयण 

 सूचनाको 
हकसम्फन्धी  
ऐन, 2064 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

उऩरब्ध गयाइएको 
अवस्था  

गयाइएको फढी सूचना 
भागकतावराई 
सूचना उऩरब्ध 
गयाइएको 

प्रनतित  सूचना 
भागकतावराई 
सूचना उऩरब्ध 
गयाइएको 

भागकतावराई 
सूचना उऩरब्ध 
गयाइएको 

 सूचना उऩरब्ध 
गयाइएको वववयण 

को दपा 3  

1.00 0.75 0.50 0.25 
90.  वेफसाइट तथा 

प्रमोग गरयएका 
सफ्टवेमयभा 
अऩरोड गरयएका 
साभग्री तथा 
तथ्माङ् क व्माकअऩ 
सम्फन्धी अवस्था 

वेफसाइटभा 
अऩरोड गरयएका 
सफै साभग्री तथा 
तथ्माङ् कको 
भानसक रूऩभा 
व्माक अऩ याख्न े
गरयएको  

वेफसाइटभा 
अऩरोड 
गरयएका सफै 
साभग्री तथा 
तथ्माङ् कको 
रैभानसक रूऩभा 
व्माक अऩ याख्न े
गरयएको 

वेफसाइटभा 
अऩरोड 
गरयएका साभग्री 
तथा 
तथ्माङ् कको 
आॊशिक रूऩभा 
भार व्माक अऩ 
याख्न ेगरयएको  

वेफसाइटभा 
अऩरोड गरयएका 
साभग्री तथा 
तथ्माङ् कको 
व्माक अऩ याख्न े
नगरयएको 

 तथ्माङ् क 
व्माकअऩ 
बण्डायणको 
अवस्थासम्फन्धी 
प्रनतवेदन वा 
वववयण 

 ऩनछयारो ऩटक 
व्माक अऩ 
याशखएको नभनत 
तथा वववयण 

 यावष्डम सूचना 
प्रववनध केन्रको 
Government 

Intrgrated Data 

centre भा 

 

1.00 0.50 0.25 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

तथ्माङ् क 
बण्डायण तथा 
व्माक अऩ 
बण्डायण हने् बए 
सोसम्फन्धी 
व्मवस्थाको 
वववयण वा अन्म 
क्नै ववकयाऩ बए 
सोसम्फन्धी 
वववयण 

ववषमऺरे 10. गन्ासो व्मवस्थाऩन 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

91.  ऩायदिी गन्ासो 
तथा सझ्ाव 
ऩेवटकाको अवस्था  

ऩायदिी गन्ासो 
तथा सझ्ाव 
ऩेवटका यहेको 

गन्ासो तथा 
सझ्ाव ऩेवटका 
याखेको तय 
ऩायदिी 
नबएको 

गन्ासो  तथा 
सझ्ाव ऩेवटका 
नयहेको 
 

-  ऩायदिी गन्ासो 
तथा सझ्ाव 
ऩेवटका 

 

 सि्ासन ऐन 
2064 को 
दपा 31 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

1.00 0.50 0.00 - 
92.  गन्ासो सन्व्ाइ 

सॊमन्रको व्मवस्था  

 

गन्ासो सन्व्ाइ 
सॊमन्र बएको  

गन्ासो सन्व्ाइ 
गने अनधकायी  
तोवकएको तय 
छ्टै्ट 
सॊमन्र नबएको 
 

गन्ासो सन्व्ाइ 
गने अनधकायी 
वा सॊमन्र 
नबएको  

-  गन्ासो 
सन्व्ाइसम्फन्धी 
सॊमन्र 

 गन्ासो सन्व्ाइ 
गने अनधकायी 
तोवकएको ऩर 

 सि्ासन ऐन 
2064 को 
दपा 31 तथा 
ऐ ननमभावरीको 
ननमभ 20 

1.00 0.50 0.00 - 
93.  गन्ासो तथा सझ्ाव 

सम्फोधनको 
अवस्था 

सफै गन्ासो तथा 
सझ्ाव सम्फोधन 
गरयएको 

90 प्रनतित 
बन्दा फढी 
गन्ासो तथा 
सझ्ाव सम्फोधन 
गरयएको 
 

50 देशख 90 
प्रनतित गन्ासो 
तथा सझ्ाव 
सम्फोधन बएको 

50 प्रनतितबन्दा 
कभ गन्ासो तथा 
सझ्ाव सम्फोधन 
बएको 

 प्राप्त गन्ासो तथा 
सझ्ावको सङ््मा 
तथा वववयण 

 सम्फोधन गरयएका 
गन्ासो तथा 
सझ्ावको सङ््मा 
तथा वववयण 

 गन्ासो तथा 
सझ्ाव ऩेवटका  
खोयाने कामवववनध 

 गन्ासो तथा सझ्ाव 

 

1.00 0.75 0.50 0.00 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

ऩेवटका  खोयान 
तोवकएको 
कभवचायीको वववयण 

94.  साववजननक 
सन्व्ाइको अवस्था   

चौभानसक रूऩभा 
सन्व्ाइ हने् 
गयेको 

चौभानसक बन्दा 
वढरो हने् 
गयेको 
 

- -  साववजननक 
सन्व्ाइको 
प्रनतवेदन 

 सि्ासन ऐन 
2064 को 
दपा 30 य ऐ 
ननमभावरीको 
दपा 19 1.00 0.00 - - 

95.  कभवचायीको गन्ासो 
तथा वऩय भकाव 
सन्व्ाइको अवस्था 

ननमनभत सन्व्ाइ 
हने् गयेको 

आॊशिक भार 
सन्व्ाइ हने् 
गयेको 

सन्व्ाइ नै हने् 
नगयेको 

-  गन्ासो सन्व्ाइ 
गने सॊमन्रको 
व्मवस्था 

 सम्फोधन गरयएको 
गन्ासो तथा 
वऩयभकावको 
वववयण 

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049 
को दपा 73क 
तथा ऐ. 
ननमभावरीको 
ननमभ 133क. 

1.00 0.50 0.00 - 
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ववषमऺरे 11. ऺभता ववकास 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

96.  कभवचायीको 
उत्प्रयेणा तथा 
भनोफर 
अनबवृविका रानग 
सकायात्भक सोच, 

आध्माशत्भक 
शचन्तन, शिष्टाचाय, 
मोग तथा ध्मान, 
ऩन्तावजगी कामवक्रभ 
सञ्चारनको अवस्था 

रैभानसक रूऩभा 
हने् गयेको 

अधववावषवक 
रूऩभा हने् 
गयेको 

वावषवक रूऩभा 
हने् गयेको 

क्नै कामवक्रभ 
नबएको 

 ववननमोशजत फजेट 
 ननधावरयत तथा 
सञ्चानरत 
कामवक्रभको 
वववयण 

 

1.00 0.50 0.25 0.00 

97.  कभवचायीको ऺभता 
ववकाससम्फन्धी 
कामवक्रभ  

ऺभता 
ववकाससम्फन्धी 
कामवक्रभ वावषवक 
कामवक्रभभा 
सभावेि बई 
कामावन्वमन बएको 

ऺभता ववकास 
सम्फन्धी 
कामवक्रभ 
वावषवक 
कामवक्रभभा 
सभावेि बई 
आॊशिक 

ऺभता ववकास 
सम्फन्धी 
कामवक्रभ 
वावषवक 
कामवक्रभभा 
सभावेि 
नबएको 

-  वावषवक 
कामवक्रभभा 
सभावेि बएका 
ऺभता 
ववकाससम्फन्धी 
कामवक्रभको 
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क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

 कामावन्वमन 
बएको 

वववयण 

 ऺभता 
ववकाससम्फन्धी 
कामवक्रभ 
कामावन्वमन 
सम्फन्धी वववयण 
वा प्रनतवेदन 

1.00 0.50 0.00 - 

98.  सङ् गठनको 
कामवसॊस्कृनत, 

कामवप्रकृनत तथा 
कामववातावयण 
सध्ायसम्फन्धी 
अनश्िऺण कामवक्रभ  

रैभानसक रूऩभा 
अनश्िऺण हने् 
गयेको 

अधव वावषवक 
रूऩभा अनश्िऺण 
हने् गयेको 

वावषवक रूऩभा 
अनश्िऺण हने् 
गयेको 

अनश्िऺण नै हने् 
नगयेको 

 अनश्िऺण 
तानरभको वववयण 

 सञ्चारन बएका 
कामवक्रभको 
वववयण 

 

1.00 0.75 0.50 0.00 
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ववषमऺरे 12. आचयण य अनि्ासन 

क्र.सॊ. सूचक ववकयाऩ तथा अङ्कबाय 
सूचक भाऩनको 

आधाय कैवपमत 

99.  कभवचायीको 
आचयण 
ऩरयऩारनाको 
अनग्भन सम्फन्धी 
अवस्था 

भानसक रुऩभा 
अनग्भन गने 
गरयएको 
 

रैभानसक रुऩभा 
अनग्भन गने 
गरयएको 

अधववावषवक 
रुऩभा अनग्भन 
गने गरयएको 

वावषवक रुऩभा 
अनग्भन गने 
गरयएको वा 
अनग्भन नै 
नगरयएको 

 अनग्भन प्रनतवेदन 
वा वववयण 

 ननजाभती सेवा 
ऐन, 2049, 
ननजाभती सेवा 
ननमभावरी, 
2050, 
ननजाभती 
कभवचायीको 
आचयण सम्फन्धी 
ननमभावरी, 
2065 

1.00 0.75 0.50 0.00 

100.  सम्फशन्धत ननकामको 
आचयण, अनि्ासन, 

शिष्टाचायसम्फन्धी 
आचायसॊवहता ननभावण 
तथा कामावन्वमनको 
अवस्था 

आचायसॊवहता 
ननभावण बई ऩूणव 
रूऩभा कामावन्वमन 
बएको 

आचायसॊवहता 
ननभावण बई 
आॊशिक रूऩभा  
कामावन्वमन 
बएको 

आचायसॊवहता 
ननभावण बएको 
तय कामावन्वमन 
नबएको  

आचायसॊवहता नै 
ननभावण नबएको 

 सम्फशन्धत 
ननकामको 
आचयण, 

अनि्ासन, 

शिष्टाचायसम्फन्धी 
आचायसॊवहता 

 अनग्भन प्रनतवेदन 

 

1.00 0.50 0.25 0.00 

 

रष्टव्म् भानथ उयारेशखत सूचकभध्मे क्नै सूचक सम्फशन्धत ननकामको हकभा राग ्नहने् बएभा उशचत कायण उयारेख गयी गणना ववनधभा सभाविे नगनव सवकनेछ।
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अनसू्ची-1(ख) 
व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको भूयामाङ् कनका आधायभा कामावरमको स्तय वगीकयण 

क्र.सॊ. प्राप्ताङ्क (प्रनतित) स्तय ग्रडे 

1. 90 बन्दा फढी अनत उत्कृष्ट A+ 

2. ७५-90 उत्कृष्ट A 

3. ६0-७५ याम्रो B+ 

4. ४५-६० सन्तोषजनक B 

5. ३0-४५ कभजोय C+ 

6. ३० बन्दा कभ खयाफ C 
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अनसू्ची-2 
(दपा 16 को उऩदपा (3) सॉग सम्फशन्धत) 

प्रनतवेदनको ढाॉचा 
१.  कामवकायी सायाॊि 
2. प्रायशम्बक 

2.1 ऩषृ्ठबनूभ 

2.2 उदे्दश्म 

2.3 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण गरयएको ननकामको वववयण 

2.4 व्मवस्थाऩन ऩयीऺणभा खवटने कभवचायीको वववयण 

2.5 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण ववनध  

2.6 व्मवस्थाऩन ऩयीऺणका सीभा 

3. तथ्माङ् क प्रस्तत्ीकयण तथा ववश्लषेण 
3.1 तथ्माङ् क प्रस्तत्ीकयण 

3.2 तथ्माङ् क ववश्लषेण  

3.3 व्मवस्थाऩन ऩयीऺणको ननतजा तथा सोको ववश्लषेण 

3.4 व्मवस्थाऩन ऩयीऺण भूयामाङ् कन 

3.5 अन्म आवश्मक ववषम तथा सोको ववश्लषेण 

4.  ननष्कषव 
5.  नसपारयस 
6.  अनसू्ची 
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