
 

1 
"सानीभेरी  गाउँपालिका वडा कार्ाािर्हरुको  

कार्ाासम्पादन मलु्र्ाङ्कन मापदण्ड, २०७६" 

 

  "सानीभेरी गाउँपालिका वडा कार्ाािर्हरुको कार्ाासम्पादन मलु्र्ाङ्कन मापदण्ड, २०७६" 

गाउँपालिका अध्र्क्षिे प्रमानीकरण गरेको लमलि- २०७६/१०/०५ गिे । 

वेबसाइटमा अपिोड गरेको लमलि- २०७६/१०/१२ गिे । 

 १.  पररचर्: नेपािको संववधान २०७२ धारा ५६ बमोजिम स्थानीर् िहको रुपमा सनीभेरी गाउँपालिकाको गठन भएको हो। 
नेपािको संववधान २०७२ र स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १२ को उपदफा १ र २ िे ददएका 
अलधकार क्षेत्रको प्रभावकारी काम गना स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ र २, र 
गाउँपालिका सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४ को उपदफा १ िे ददएका अलधकार प्रर्ोगगरी वडा सलमलिको 
कार्ाा सम्पादन मलु्र्ाङ्कण मापदण्ड लमलि- २०७६ साि पौष मवहना ... गिे  कार्ापालिकको वैठकिे वडा नं. १ देखी 
११ नम्वर वडा सलमलिमा िागहुनुे गरी पाररि गरेएको छ ।  

२.  देहार्का वडासलमलिहरुिे िोवकएको मापदण्ड पूरा भएको खण्डमा प्रोत्साहन स्वरुप कार्ापालिकाको लनणार् वमोजिम थप 
ववकास लनमााण र्ोिना र अनदुान कार्ाक्रम पाउन ेछन:- 

I. वडा नं. १ वडा सलमलि । 

II. वडा नं. २ वडा सलमलि । 

III. वडा नं. ३ वडा सलमलि । 

IV. वडा नं. ४ वडा सलमलि । 

V. वडा नं. ५ वडा सलमलि । 

VI. वडा नं. ६ वडा सलमलि । 

VII. वडा नं. ७ वडा सलमलि । 

VIII. वडा नं. ८ वडा सलमलि । 

IX. वडा नं. ९ वडा सलमलि । 

X. वडा नं. १० वडा सलमलि । 

XI. वडा नं. ११ वडा सलमलि । 

३. उद्दशे्र्: 
I. वडालभत्रका र्ोिना ििुामा, कार्ाान्वर्न िथा अनगुमन गने । 

II.  िथ्र्ाङ्क अद्यावलधक िथा संरक्षण गने  

III. ववकास कार्ा गने । 

IV. लनर्मन कार्ा गने । 

V. लसफाररस िथा प्रमाजणि गने  

VI. कार्ापालिका बैठक संचािन कार्ाववलध २०७४ दफा २ देखी ८ िाई  कार्ान्वर्न गने । 

VII. संववधान, स्थानीर् सरकार संचािन ऐन र प्रचलिि कानून वमोजिम वडा कार्ािर्हरुको कार्ासम्पादन स्िर 
पवहचान गने र सवि एवं सधुारात्मक पक्षहरुको िानकरी प्रप्त गने । 

VIII. उत्कृष्ट कार्ासम्पादन गने वडाहरुिाई परुष्कृि िथा सम्मान गने । 

IX. वडा सरकारिे गरेका असि अभ्र्ास, लसकाइ र उपिजधधहरुिाई उिागर गदै एक आपसमा प्रलिस्पधी 
भावनाको ववकास गने । 

४.  औजचत्र्: वडा सलमलिहरुको िागी कार्ाासम्पादन मलु्र्ाङ्कण प्रणािी िाग ुगनुाको मखु्र् औजचत्र् देहार् बमोजिम हनुेछ। 
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I.  कार्ासम्पादन प्रभावकारी िलु्र्ाउन वडाहरुववच मैत्रीपूणा प्रलिस्प्रधात्मक भावना िागिृ गराउन । 

II.  मलु्र्ाङ्कण र परुष्कृि िथ सम्मान कार्ािे वडाहरुमा प्रभावकारी कार्ासम्पादनमा थप हौसिा प्रदान गना । 

III. मलु्र्ाङ्कण पद्धलििे  वडाहरुको संस्थागि क्षमिा अलभववृद्ध गना, नीलि िथा कार्ााक्रम ििुामा गना सहर्ोग 
परु् र्ाउन । 

IV. िोवकएको जिम्मेवारी र िक्ष्र् हालसि गना,  प्रभावकारी अलभिेख व्र्वस्थापन गना, गाउँपालिकािे मागे वमोजिम 
प्रलिवेदन वववरण समर्मै पठाउन, असि र सेवाग्राही मैत्री आचारण पदाशन गना । 

V.  प्रचलिि कानून अनसुार प्रत्र्ार्ोजिि अलधकार बमोजिमको लसफाररस वा प्रमाजणि गना । 

VI.  मालसक, चौमालसक, अधावावषाक र वावषाक प्रगलि वववरणमा वडाहरुको उत्कृष्टिािाई िीवन्ि िलु्र्ाउन । 

VII.  वडा कार्ाािर्हरुमा अववजछछन्न सेवा प्रवाहिाई लनरन्िरिा प्रदान गरी स्थानीर् सशुासन कार्म गना। 

VIII.  र्ोिना िथा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नमा प्राववलधक रार् िथा परामशा अनसुार कार्ाान्वर्न भएको वा नभएको 
र्वकन गरी आवश्र्क कावााही गना िथा र्ोिना कार्ाान्वर्न सूची अनसुार काम अजि बढाउन । 

IX.  गाउँपालिका िाई संरचनागि रुपमा आवश्र्क नीलि, कानून, लनर्माविी, कार्ाववलध, लनदेजशका िथा मापदण्डहरुको 
लनमााणमा सहर्ोग गना । 

 

५.  मलु्र्ाङ्कण सलमलि गठन:  गाउँपालिकािे कार्ासम्पादन प्रगलिको आधारमा उत्कृष्ट वडाहरुको छनौटगरी लसफाररस गने 
प्रर्ोिनका िालग देहार् बमोजिमका ३ सदस्र्ीर् मलु्र्ाङ्कण सलमलि गठन गने । 

I. गाउँ पालिकाको उपाध्र्क्ष - संर्ोिक .............................................................. । 

II. गाउँ पालिकाको प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि- सदस्र् सजचव ......................................। 

III. जशक्षा शाखा प्रमखु- सदस्र् .............................................................................। 

 

६.  मलु्र्ाङ्कण सलमलिको काम, किाव्र् र अलधकार देहार् वमोजिम हनुछे-  

I. र्स कार्ाववलधमा उल्िेजखि कार्ासम्पादन मूल्र्ाङ्कण क्षेत्रगि ववषर् र सूचक अङ्किाइ आधार लिन ुपनेछ ।  

II. मलु्र्ाङ्कण स्पस्ट खाका र मापदण्ड सवहि मलु्र्ाङ्कणमा सहभालग हनुे सवै वडाहरुिाइ िानकारी गने । 

III. मलु्र्ाङ्कणको िालग मापदण्ड १ देखी ६ सम्मको कार्ासूची कार्ान्वर्ण भएनभएको पषु्टी गने अलभिेख, ित्थ्र्ाङ्क िथा 
प्रमाणहरुको िाँचवझु गने । 

IV. मलु्र्ाङ्कणको िालग आवश्र्क पने मापदण्ड अनसुारको औिारहरुको प्रर्ोगवाट मलु्र्ाङ्कण गरी उत्कृष्ट वडाहरुको 
वववरण कार्ापालिका वैठकमा पेश गने । 

V. उत्कृष्ट र सन्िोष िनक अङ्क ल्र्ाउन ेवडाहरुिाई पवुााधार ववकास पूजिगि विेटको ५ प्रलिशि मध्र् ३ प्रलिशि 
उत्कृष्ट र २ प्रलिशि सन्िोषिनक अङ्क ल्र्ाउने वडाहरुिाई थप विेट व्र्वस्थनपनको िालग लसफाररस गने । 

VI. सन्िोष िनक अङ्क ४५ देखी ६० सम्म र उत्कृष्ट अङ्क ७० देखी १०० प्रलिशििाई आधार लिने । 

VII. मलु्र्ाङ्कण सलमलििाई ददगो र प्रभावकारी वनाउन आवश्र्क्ता अनसुार ववषर् ववज्ञ िाई आमन्त्रण गना सवकनेछ । 

 

७. वडा कार्ाािर्हरुको िालग कार्ासम्पादन र स्वमलु्र्ाङ्कणमा आधाररि देहार् बमोजिमका मापदण्डहरु रहेकाछन-् 
 

क्र.सं. मापदण्डहरु कार्ाा  वववरण भाररिअंक कैवफर्ि 

१ मापदण्ड-१ वडालभत्रका र्ोिना ििुामा, कार्ाान्वर्न िथा अनगुमन गरेको प्रलिवेन 
िोवकएको समर्मा वझुाएमा 

१५ %  
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२ मापदण्ड-२ िथ्र्ाङ्क अद्यावलधक िथा संरक्षण गरेको प्रलिवेन िोवकएको समर्मा 
वझुाएमा । 

१५ %  

३ मापदण्ड-३ ववकास कार्ाा अन्िरगि सवैकाम व्र्वस्थापन र कार्ाान्वर्ण भए 
गरेको चौमालसक प्रलिवेदन वझुाएमा । 

१५ %  

४ मापदण्ड-४ लनर्मन कार्ाािे मापदण्ड अनसुार गणुस्िर कार्म, ददगो उपभोग र 
सशुासन कार्म भएको चौमालसक प्रलिवेदन पेशगरेमा। 

१२ %  

५ मापदण्ड-५ लसफाररस िथा प्रमाजणि गरेका ववषर्हरु वाट स्थानीर् सरकार र 
रािस्विाई हालननोक्सानी र वववादमा नआएको चौमालसक प्रलिवेदन 
पेश गरेमा। 

१५ %  

६ मापदण्ड-६  गाउँ कार्ापालिका बैठक संचािन कार्ाववलध २०७४ दफा २ देखी 
८ िाई  कार्ान्वर्न गरेको चौमालसक प्रलिवेदन पेश गरेमा। 

८ %  

७ मापदण्ड-७ कार्ापालिकाको लनणार् अनसुार िोकेको काम गरेको चौमालसक 
प्रलिवेदन पेश गरेमा । 

१५  %  

िम्मा १००%  
 

८. मापदण्ड -१ वडालभत्रका र्ोिना ििुामा, कार्ाान्वर्न िथा अनगुमन गरी प्रलिवेदन पेश गरेमा अंक प्रदान गदाा लिईन ेआधार- 

माप 
दण्ड 

अंकभार 
प्रलिशि 

अंक प्रदान गदाा लिईन ेआधार 

मापदण्ड -१ 
वडालभत्रका 

र्ोिना ििुामा, 
कार्ाान्वर्न 

िथा अनगुमन 
गने । 

 

१५ % 

सहभागीिामूिक र्ोिना ििुामा प्रणािी अनसुार बस्िी वा टोिस्िरबाट र्ोिना ििुामा प्रवक्रर्ा 
अविम्बन गरी बस्िी िथा टोिस्िरीर् र्ोिनाको माग सङ्किन, प्राथलमकीकरण िथा छनौट 
गरी वडा सलमलि वैठकको लनणार् सवहि िेठ .. गिे लभत्र प्रलिवेदन र्ोिना ििुामा सलमलि 
वझुाउन ुपनेछ । 
वडालभत्र सञ्चािन हनुे र्ोिनाहरूका िालग श्रमसहकारीको वावषाक शाधारण सभा र अलडट 
गरी रािस्व वझुाएको, श्रमसहकारी अन्िरगि लनमााण सलमलि/उपभोक्ता सलमलिको गठन िथ 
टोि ववकासमा पररचािन र अनगुमन गरेको चौमालसक प्रलिदेदन  पेश गरेको हनुपुदाछ । 
वडालभत्रका र्ोिना िथा भौलिक पूबााधारको संरक्षण, ममाि सम्भार, रेखदेख िथा व्र्वस्थापन 
गरेको चौमालसक/वावषाक प्रलिवेदन पेशगरेको हनुपुदाछ । 

 

९. मापदण्ड -२ वडालभत्रका िथ्र्ाङ्क अद्यावलधक िथा संरक्षण गरेको प्रलिवेदन पेश गरेमा अंक प्रदान गदाा लिईन ेआधार- 
 

मापदण्ड 
-२  

िथ्र्ाङ्क 
अद्यावलध
क िथा 
संरक्षण 
गने । 

 
 
 
 

१५ % 

लनिी िर िथा िर पररवारको िगि राख् ने, ऐलिहालसक, परुािाजववक, सांस्कृलिक िथा धालमाक 
महववका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सावािलनक िथा सामदुावर्क भवन, सावािलनक, ऐिानी, पिी 
िग्गाको िगि राख्न ेिथा संरक्षण गने, खिुा के्षत्र, चोक, िाट, पाटी, पौवा, सत्ति, धमाशािा, 
मठ, मजन्दर, गमु्वा, मजस्िद, देवस्थि, मदरसा, पलिा िग्गा, डाडँापाखा, चरनके्षत्र, पानीको मूि, 

पोखरी, ििाउ, इनार, कुवा, धारा, ढँुगेधारा, गठुीिर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानी 
िट्ट, लमिको िथ्र्ाङ्क सङ्किन गरी अद्यावलधक िगि राख्न,े संरक्षण गने र खण्डीकृि िथ्र्ाङ्क र 
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सूचना सवहिको वडाको पाश्र्वजचत्र िर्ार िथा प्रत्र्क आलथाक वषा असार मवहनाको १५ गिे 
अद्यावलधक गरेको प्रलिवेदन वझुाउनपुनेछ । 

 

१०. मापदण्ड-३  ववकास लनमााण अन्िरगि का सवैकाम व्र्वस्थापन र कार्ाान्वर्ण भए गरेको प्रलिवेदन पेश गरेमा अंक प्रदान 
गदाा लिईन ेआधार- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मापदण्ड- 
३ 

ववकास 
कार्ाा 

अन्िरगि 
का सवैकाम 
व्र्वस्थापन 

र 
कार्ान्वर्ण 
गने । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२० % 

अनौपचाररक जशक्षा कार्ाक्रम िथा प्रारजम्भक बाि ववकास केन्र सञ्चािन र व्र्वस्थापन गने, 

पसु्िकािर्, वाचनािर्, सामदुावर्क लसकाई केन्र, बािक्िव िथा बािसञ्जािको सञ्चािन र 
व्र्वस्थापन गने । 
वडा कार्ािर्, वडा िहको स्वास्थ्र् केन्र िथा उप केन्रको व्र्वस्थापन गने, बािबालिकाहरूिाई 
लब.लस.जि., पोलिर्ो, लभटालमन “ए” को व्र्वस्था गने,  पोषण कार्ाक्रमको सञ्चािन गने, वडा िहमा 
स्वास्थ्र् िनचेिना ववकास िथा  स्वास्थ्र् सूचना कार्ाक्रमको सञ्चािन गने,  ग्रामीण स्वास्थ्र् 
जक्िलनक र खोप केन्र सञ्चािन गने  गराउने । 
सावािलनक शौचािर् िथा स्नान गहृको लनमााण र धर्वस्थापन गने, गराउन,े वडास्िरीर् सामदुावर्क 
धाराको प्रबन्ध, कुवा, इनार िथा पोखरीको लनमााण, संरक्षण र  गणुस्िर लनर्मन गने, िरबाट लनकास 
हनुे फोहरमैिाको सङ्किन र व्र्वस्थापन, चोक िथा गल्िीहरूको सरसफाई, ढि लनकास, मरेका 
िनावरको व्र्वस्थापन, सिही पानीको लनकास िथा  पानीको स्रोि संरक्षण गने, गराउने । 
कृवष िथा फिफूि नसारीको स्थापना, समन्वर् र प्रवद्धान िथा वडास्िरीर् अगवुा कृषक िालिमको 
अलभमखुीकरण गने, कृवष मिको ववस्थावपि गना प्राङ्गाररक मि उत्पादन गने गराउने, कृवषमा 
िाग्ने रोगहरूको वववरण िर्ार गने, पशपुछी ववकास िथा छाडा चौपार्ाको व्र्वस्थापन, वडा 
लभत्रको चरन के्षत्र संरक्षण िथा व्र्वस्थापन गने । 
स्थानीर् समदुार्का चाडपवा, भाषा संस्कृलिको ववकासको िालग किा, नाटक, िनचेिनामूिक िथा 
सांस्कृलिक कार्ाक्रम गने गराउने, स्थानीर् मौलिकिा झजल्कने सांस्कृलिक रीलिरीवाििाई संरक्षण 
िथा प्रवद्धान गने, वडालभत्र खेिकुद पूबााधारको ववकास गने, अन्िर ववद्यािर् िथा वािक्िव 
माफा ि खेिकूद कार्ाक्रमको सञ्चािन गने गराउने । 
वडा क्षेत्रलभत्रको वाटोिाटो चािू अवस्थामा राख्न े िथा राख्न सहर्ोग गने, वडालभत्रका सडक 
अलधकारके्षत्रमा अवरोध र अलिक्रमण गना नददने, बाटोिाटोको वाढी, पवहरो पन्छाउने । 
िरेि ुउद्योगको िगि सङ्किन िथा  सम्भाव्र्िा पवहचान गने, वडालभत्र िरेि ुउद्योगको प्रवद्धान  
गने गराउने, सवै साना उद्यमी र व्र्पारीहरुिाई पेशा दिााको प्रवक्रर्ामा ल्र्ाउन े। 
प्रचलिि कानून बमोजिम व्र्जक्तगि िटना दिाा, अद्यावलधक िथा सो को अलभिेख संरक्षण गने, 
व्र्जक्तगि िटना दिाा सम्बन्धी िनचेिना कार्ाक्रम सञ्चािन गने, सामाजिक सरुक्षा भत्ता वविरण 
िथा  अलभिेख अद्यावलधक गने । 
वडािाई बािमैत्री बनाउने, वडालभत्र आलथाक िथा सामाजिक रुपमा पलछ परेका मवहिा, 
बािबालिका, दलिि, अपाङ्गिा भएका व्र्जक्त, िेष्ठ नागररक, अल्पसंख्र्क, सीमान्िकृि समदुार्को 
अलभिेख राखी सामाजिक र आलथाक उत्थान सम्वन्धी काम गने,  
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ववलभन्न समदुार्का बीच सामाजिक सदभाव र सौहादािा कार्म गने, बािवववाह, मवहिा ववरुद्धको 
वहँसा, छुवाछुि, दाइिो, हलिर्ा प्रथा, बािश्रम, मानव बेचववखन, लनरक्षरिा िस्िा सामाजिक कुररिी र 
अन्धववश्वासको अन्त्र् गने, गराउन े। 
प्रचलिि कानूनको अधीनमा रही सम्पजत्त कर, मािपोि िथा भलूम कर, व्र्वसार् कर, वहाि कर, 

ववज्ञापन कर, सःशलु्क पावका ङ्ग, नर्ाँ व्र्वसार् दिाा, लसफाररस दस्िरु, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन 
र प्राकृलिक श्रोिको कर िेखािोखा र सङ्किन गरी गाउँपालिकामा प्रलिवेदन सवहि रकम  बझुाउने, 
असक्त लबरामी भएको बेवाररस वा असहार् व्र्जक्तिाई नजिकको अस्पिाि वा स्वास्थ्र् केन्रमा 
परु् र्ाई औषलधपचार गराउने, असहार् वा वेवाररस व्र्जक्तको मतृ्र् ुभएमा लनिको दाह संस्कारको 
व्र्वस्था लमिाउने, सडक बािबालिकाको उद्धार र पनुस्थाापना गने, गराउने । 
वडालभत्रको सामदुावर्क वन, वनिन्र् सम्पदा र िैववक ववववधिाको संरक्षण र प्रवद्धान गने, वडा, 
टोि, बस्िीस्िरमा हररर्ािी के्षत्र लबस्िार गने गराउने । 
प्राङ्गाररक कृवष, सरुजक्षि माितृ्व, ववद्याथी भनाा, पूणा खोप, खिुा ददशामकु्त सरसफाई, वािावरणमैत्री 
िथा बािमैत्री शासनिस्िा प्रवद्धानात्मक कार्ाहरू गने, गराउने। 

 

११. मापदण्ड -४ लनर्मन कार्ाािे मापदण्ड अनसुार गणुस्िर, ददगो उपभोग र सशुासन कार्म  प्रलिवेदन पेश गरेमा अंक प्रदान 
गदाा लिईन ेआधार-  

माप दण्ड - 
४ 

लनर्मन कार्ाा 
गने । 

१२% 

वडालभत्र सञ्चालिि ववकास र्ोिना, आर्ोिना िथा संिग्न श्रमसहकारी, लनमााण सलमलि, 
ववकास टोि लसलमलि र उपभोक्ता सलमलिहरूका कार्ाको लनर्मन गने । 
 भवन संवहिा र मापदण्ड अनसुार नक्सा सवहि िरपास भए नभएको अनगुमन गने, 

लसकमी, डकमीिाई भकूम्प प्रलिरोधी भवन लनमााण सम्वन्धी िालिम ददने । 
खाद्यान्न, माछा, मास,ु िरकारी, फिफूि, पेर् पदाथा िथा उपभोग्र् सामग्रीको गणुस्िर र 
मूल्र्सूची अनगुमन गरी उपभोक्ता वहि संरक्षण गने । 
वडालभत्रका उद्योग धन्दा र व्र्वसार्को प्रबद्धान गरी िगि राख्न े। 
हाट बिारको व्र्वस्थापन गने गराउने  
ववद्यिु चहुावट िथा चोरी लनर्न्त्रण गने । 

 

१२. मापदण्ड -५ लसफाररस िथा प्रमाजणि गरेका ववषर्वाट स्थानीर् सरकार र रािस्विाई हालननोक्सानी र वववादमा नआएको 
प्रलिवेदन पेश गरेमा अंक प्रदान गदाा लिईन ेआधार- 

 
 

मापदण्ड - ५ 

लसफाररस िथा 
प्रमाजणि 
गरेका 

 
 
 
 
 
 

१५ % 

प्रचलिि कानून अनसुार नािा प्रमाजणि गने, नागररकिा िथा नागररकिाको प्रलिलिवप लिनका 
िालग लसफाररस गने, िन्म लमलि प्रमाजणि गने, वववाह प्रमाजणि िथा अवववावहि प्रमाजणि 
गने, व्र्जक्तगि वववरण प्रमाजणि गने, नाम, थर,िन्म लमलि संशोधनको लसफाररस गने, 
संरक्षक प्रमाजणि गने िथा संस्थागि र व्र्जक्तगि संरक्षक लसफाररस गने, िीवविसगँको 
नािा प्रमाजणि गने, मिृकसगँको नािा प्रमाजणि िथा सिालमन  लसफाररस गने, िीववि 
रहेको लसफाररस गने, पािन पोषणको िालग लसफाररस गने, वैवावहक अवङ्गकृि नागररकिा 
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ववषर्हरु वाट 
स्थानीर् 
सरकार र 
रािस्विाई 
हालननोक्सानी 
र वववादमा 
नआएको 

हनुपुनेछ ।  

लसफाररस गने, आलथाक अवस्था कमिोर वा लबपन्निा प्रमाजणि गना वा आलथाक अवस्था 
बलिर्ो वा सम्पन्निा प्रमाजणि गने । 
वडालभत्रका उद्योग धन्दा र व्र्वसार्को प्रबद्धान गरी िगि राख्न,े हाट बिारको व्र्वस्थापन 
गने गराउने, बहाि करको िेखािोखा लसफाररस गने, व्र्ापार व्र्वसार् बन्द भएको, 
सञ्चािन नभएको वा धर्ापार धर्वसार् हुँदै नभएको लसफाररस गने, िर पािाि प्रमाजणि 
गने, उद्योग ठाउँसारी गना लसफाररस गने, धारा िथा ववद्यिु िडानको िालग लसफाररस गने, 
लमिापत्रको कागि गराउने लनवेदन दिाा गना लसफाररस गने, फरक, फरक नाम, थर, िन्म 
लमलि िथा प्रमाजणि दवैु नाम गरेको व्र्जक्त एकै हो भन् न ेलसफारीश गने । 
कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही िगि कट्टाको लसफाररस गने, िर िग्गा करको 
िेखािोखा लसफाररस गने, पिुाामा िर कार्म गने लसफाररस गने, िग्गा धनीपूिाा हराएको 
लसफाररस गने, कागि र मन्िरुीनामा प्रमाजणि गने, वकत्ताकाट गना लसफाररस गने, हकवािा 
वा हकदार प्रमाजणि गने, नामसारी गना लसफाररस गने, िग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस 
गने, िग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस प्रमाजणि गने । 
लनःशलु्क वा सशलु्क स्वास्थ्र् उपचारको लसफाररस गने, अङ्ग्ग्रिेी माध्र्ममा लसफाररस िथा 
प्रमाजणि गने, पूवा प्राथलमक ववद्यािर् खोल्न ेलसफाररस र अनमुलि ददने, ववद्यािर्को कक्षा 
थप गना  लसफाररस गने, ववद्यािर् ठाउँसारी गना लसफाररस गने । 

 

१३. मापदण्ड- ६ गाउँ कार्ापालिका बैठक संचािन कार्ाववलध २०७४ दफा २ देखी ८ िाई  कार्ान्वर्न गरेको प्रलिवेदन पेश 
गरेमा अंक प्रदान गदाा लिईन ेआधार- 

 
 
 

मापदण्ड - ६ 

गाउँ 
कार्ापालिका 
बैठक संचािन 

कार्ाववलध 
२०७४ दफा 
२ देखी ८ 

िाई  
कार्ान्वर्न 
गरेको 

हनुपुनेछ । 
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1. वडा सलमलिको वैठक: वडा सलमलिको बैठक कम्िीमा मवहनाको एक पटक बस्नेछ, 
वडा सलमलिको बैठककको अध्र्क्षिा वडाध्र्क्षिे गनेछ र लनिको अनपुजस्थलिमा 
बैठकमा उपजस्थि िेष्ठ सदस्र्िे वडा सलमिको बैठकको अध्र्क्षिा गनेछ, वडा 
सलमलिको बैठक वडा अध्र्क्षको लनदेशनमा वडा सजचविे बोिाउनेछ,  

2. बैठक बस्ने स्थान र समर्ः वडा सलमलिको बैठक वडा सलमलिको कार्ाािर्मा 
बस्नेछ, वडा सलमिको बैठकका िालग सूचना गदाा बैठक बस्ने लमलि, समर् र स्थान 
खिुाइ पठाउन ुपनेछ, र्सरी सूचना गदाा बैठक बस्न ेसमर्भन्दा िीन ददन अगावै 
उपिधध गराउन ुपनेछ। 

४.  छिफिको ववषर्ः वडा सलमलिको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने 
लबषर् स्पष्ट रुपिे वकटान गरी बैठक बस्न े लमलि भन्दा सामान्र्िर्ा २४ िण्टा 
अगावै वडा सजचविे सवै सदस्र्िाई उपिधध गराउन ु पनेछ, वडा अध्र्क्षको 
लनदेशनमा वडा सजचविे वडा सलमलिको बैठकको कार्ाक्रम लिजखि रुपमा िर्ार 
गनेछन ।  

५.  उपजस्थलिः बैठकमा उपजस्थि प्रत्रे्क सदस्र्िे उपजस्थलि पजुस्िकामा आफ्नो नाम र 
बजुझन ेगरी दस्िखि गनुापनेछ, वडा सजचविे वडा सलमलिको बैठकमा सजचवको 
रुपमा उपजस्थलि पजुस्िकामा उपजस्थलि िनाई दस्िखि गनुापनेछ । 
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कार्ाासम्पादन मलु्र्ाङ्कन मापदण्ड, २०७६" 

 

६.  बैठक संचािन प्रवक्रर्ाः बैठककिाई सवु्र्वजस्थि गने काम बैठकको अध्र्क्षिा गने 
व्र्जक्तको हनुछे, अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुा वडा सलमलिका प्रत्रे्क 
सदस्र्को किाव्र् हनुेछ, बैठकको छिफि ववषर्सूचीका आधारमा बैठकको 
अध्र्क्षिा गने व्र्जक्तिे िोके बमोजिम हनुेछ, बैठकको छिफिमा भाग लिन े
सदस्र्िे बोल्न ेपािो िथा बोल्न पाउन ेसमर्को अवलध बैठकको अध्र्क्षिा गने 
व्र्जक्तिे लनधाारण गरे बमोजिम हनुेछ, एक िना सदस्र्िे बोलिरहेको समर्मा अको 
कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्न ुहुँदैन । 

७.  लनणार् सम्बन्धी व्र्वस्थाः प्रस्िाव मालथ बोल्न े क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको 
अध्र्क्षिा गने व्र्जक्तिे सो प्रस्िाव लनणार्को िालग प्रस्ििु गनेछ, बैठकको लनणार् 
सामान्र्िर्ा सवासम्मलिको आधारमा हनुेछ, मि ववभािन हनुे अवस्थामा अध्र्क्षिा 
गने व्र्जक्त सवहि िीन िना सदस्र्को बहमुििे गरेको लनणार् बैठकको लनणार् 
मालननेछ ।  

८.  लनणार्को अलभिेखः वडा सजचविे बैठकमा भएको लनणार्िाई लनणार् पजुस्िकामा 
अलभिेख गरी उपजस्थि सदस्र्िाई सही गराइ राख्नपुनेछ, बैठकबाट भएको कुनै 
लनणार्मा जचत्त नबझु्ने सदस्र्िे लनणार् पजुस्िकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मि 
िनाउन सक्नेछन ्। 

 

१४. मापदण्ड- ७ कार्ापालिकाको लनणार् अनसुार समर्लसमा लभत्र काम गरेको प्रलिवेदन पेश गरेमा अंक प्रदान गदाा लिईन ेआधार- 

मापदण्ड- ७ 

कार्ापालिकाको 
लनणार् अनसुार 
समर्लसमा लभत्र 
काम गरेको 
हनुपुनेछ । 

१५ % 

प्रत्रे्क मवहनाको ५ गिेलभत्र वडा कार्ाािर्बाट कर र गैर कर जशषाक वाट 
संकिन गरेको रािस्व, प्रत्र्क मवहनाको ५ गिे संजचि कोषमा दाजखिा िथा   
िोवकएको समर् लसमामा कार्ाक्रम पेश्की िथा बेरुिू फछ्यौट गनुापनेछ । 
व्र्ाजक्तगि िटना दिाा एवं सामाजिक सरुक्षा भत्ता पाउने िाभग्राहीहरुको MIS 

Entry  भएको, वडागि मूि अलभिेख िर्ार भएको, जिन्सी सामानको अलभिेख 
िोवकएको ढाचाँमा व्र्वजस्थि ढङ्गिे अलभिेखाङ्कण भएको । 
िक्ष्र् अनसुारको आन्िररक रािश्व उठेको, सबै करदािा करको दार्रामा आएको 
सावािलनक सेवा प्रवाह चसु्ि, लछटो, छररिो र सेवा ग्राहीमैत्री कार्ाभएको । 

 

१५.  ववववध: सानीभेरी गाउँपालिका अन्िरगि वडा कार्ाािर्हरुको र्स कार्ाासम्पादन मलु्र्ाङ्कण मापदण्ड, २०७६ िाइ आवस्र्क 
र औजचत्र्को आधारमा संशोधन, वचाउ र खारेिीको अलधकार गाउँ कार्ापालिकामा अन्िर लनवहि हनुेछ । 

 

 


