
अनसूुची २ 

(दपा (५) सॉग सम्फन्धधत) 

गलु्भीदयफाय गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम  

 .............. सार ..............भहहनाको कामय सम्ऩादनको भालसक स्वॊभूल्माङ्कन अलबरेख पायभ (सम्फन्धधत कभयचायीरे बने प्रत्मेक भहहनाको ५ गते लबत्र) 
कभयचायीको नाभ थय :      ऩद :   शाखा :            सॊकेत नॊ.  :             लभलत : 

लस.नॊ. सम्ऩाददत काभहरुको  हववयण 
बारयत 
अॊक 

सम्ऩाददतकाभको 
हववयण 

बारयत अॊकको 
आधायभा प्राप्ताङ्क 

कैहपमत 

सॊख्मा प्रलतशत 

१ तोहकएको न्जम्भेवायी वहन बारयतअॊक ५ 

१.१ गा.ऩा. अध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे तोहकएको न्जम्भेवायी तोहकएको सभमभा ऩयुा गयी कामय सम्ऩादन गयेको । २         

१.२ लनमलभत भालसक स्टाप फैठकभा बाग लरई लनदेन्शत रक्ष्म ऩयुा गयेको २       

१.३ गाउॉऩालरकाराई आवश्मक ऩने ऐन,लनमभावरी, कामयहवलध, लनदेन्शका, भाऩदण्ड आदद लनभायणभा सहमोग तथा कामायधवमन गयेको । १       

२ कामय सम्ऩादन कयाय सम्झौता बारयतअॊक २० 

२.१ कामयसम्ऩादन सम्झौताभा उल्रेन्खतकामयहरु भध्मे सम्ऩादन बएका कामयहरुको कामयसम्ऩादन प्रगतीको प्राप्ताङ्क  

(चौभालसक अवधीको प्रगतीको प्राप्ताङ्क अको चौभालसक अवधीको प्राप्ताङ्क अध्मावलधकन हुॉदा सम्भ कामभ हनुे) 
२०         

३  सभम ऩारना̧  डे्रसकोड य ऩरयचम ऩत्र बारयतअॊक १० 

३.१ लनमलभत उऩन्स्थलत (कामायरम खरेुको सफै ददन लफदा य काजभा नफसी कामायरमभा उऩन्स्थत बई काभकाज गयेभा भात्र) ३         

३.२ कामायरमभा ऩयुा सभम काभकाज गयेको  (कामायरम सभम हवहान १० फजे देन्ख य कामायरम फधद यहने सभम सम्भ) ई-हान्जयको आधायभा 
नोट : कामायरम खरेुको कन्म्तभा ५०% बधदा फढी ददनभा  लनमलभत यहेभा आधा नम्फय याख्न सहकने त्मो बधदा कभ बएभा अॊक गणना नगने) 

३         

३.३ लनमलभत रुऩभा तोहकएको डे्रसकोड रगाएय कामायरमभा उऩन्स्थत बएको (दैलनक डे्रस नरगाएभा अॊक दाफी नगयन)े २.५         

३.४ लनमलभत कभयचायी ऩरयचमऩत्र रगाएको । (कामायरमभा लनमलभत ऩरयचम ऩत्र रगाएभा अॊक दाफी गने अधमथा नगने) १.५         

४  कामायरमको रक्ष्मभा सहमोग बारयतअॊक ५ 

४.१ अनगुभन रगामतका अनगुभन भूल्माङ्कनभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत तथा अनगुभन सलभलतहरुराई सहमोग गयेको । १         

४.२ गाउॉसबा य गाउॉ कामयऩालरकाफाट ऩारयत कानून वा अधम लनणयमहरु तोहकएको सभमलबत्र लनणयमको आशम अनसुाय कामायधवमन गयेको १         

४.३ कामायरमरे लरएको रक्ष्म अनसुाय याजश्व उठाउन ेकामयभा आवश्मक सहमोग गयेको । १         

४.४ आफ्नो ऩहरभा सम्ऩादन बएका अनकुयणीम कामयहरु (कामयहरुको हववयण तह उल्रेख गनुयऩने) २         

 क)           

 ख)           

५ कामयकऺ य अलबरेख व्मवस्थाऩन गने कामय बारयतअॊक ५ 

५.१ आफ्नो शाखाफाट सम्फन्धधत लनकामभा ऩठाउन ुऩने हववयणहरु सभमभै ऩठाई सो को अलबरेख याखेको २         

५.२ शाखासॉग सम्फन्धधत अलबरेख तोहकएको ढाॉचाभा व्मवन्स्थत ढॊगरे अलबरेखाङ्कन गयी Touch to find गरी व्यवस्थित गरेको  २         

५.३ कामयकऺ सपा य आकषयक फनाई कामयकऺभा मत्रतत्र पाइरहरु छयेय नयाखी पाइरहरुराई दयाज वा मायoगभा इधडेन्ससङ्ग गयेय याखेको १         



लस.नॊ. सम्ऩाददत काभहरुको  हववयण 
बारयत 
अॊक 

सम्ऩाददतकाभको 
हववयण 

बारयत अॊकको 
आधायभा प्राप्ताङ्क 

कैहपमत 

सॊख्मा प्रलतशत 

६  प्रलतवेदन, हववयण तथा ऩत्राचाय सम्फधधी बारयतअॊक ५ 

६.१ सम्ऩादन बएका कामयहरु तथा भालसक रुऩभाऩेश गनुयऩने प्रलतवेदनहरु प्रत्मेक भहहनाको ५ गते लबत्र तमाय गयी ऩठाएको २         

६.२ कामायरमरे तमाय गयेको ढाॉचाभा ऩत्राचाय सम्फधधी हववयण लनमलभत अध्मावलधक गयी याखेको २         

६.३ तोहकएको सभम लबत्र ऩठाउन ुऩने ऩत्रको जवाप तथा हववयण सभम लबत्र ऩठाई तोहकएको ढाॉचाभा अलबरेख याखेको १         

७  आचयण¸ अनशुासन, आऻाऩारन य सभधवम बारयतअॊक५ 

७.१ कामायरमभा धूभऩान-भादक ऩदाथय सेवन नगयेको¸ आचयण सम्फधधी प्रचलरत कानूनको ऩारन गयी सेवाग्राहीसॉग असर व्मवहाय गयेको १         

७.२ आपूरे सम्ऩादन गयेको कामयको हववयण तमाय गयी फैठकभा ऩेश गयेको (कामय सम्ऩादन प्रगती प्रलतवेदन) १         

७.३ अध्मऺ तथा प्र.प्र.अ. रे ददएको लनदेशनको ऩारना गदै सभधम य सहकामयका कामय गयेको १         

७.४ ऩालरकाको भालसक ई फरेुहटन प्रकाशनभा आवश्मक सहमोग गयेको २         

८  कामयमोजना लनभायण य सम्ऩाददत कामयको प्रगती प्रलतवेदन बारयतअॊक ५ 

८.१ गाउॉऩालरकाको नीलत तथा कामयक्रभ य फजेट अनसुाय आफ्नो शाखा/ईकाईफाट सम्ऩादन हनुे हवलबन्न कामयहरुको कामयमोजना लनभायण गयेको ३         

८.२ कामयमोजना अनसुाय सम्ऩन्न बएका कामयहरुको भालसक तथा चौभालसक प्रगलत प्रलतवेदन तमाय गयी कामायरमभा ऩेश गयेको २         

९  सेवाग्राहीको काभभा सहन्जकयण य सेवाग्राहीभैत्री व्मवहाय आचयण बारयतअॊक १० 

९.१ सेवाग्राहीराई कामायरमको सहामत कऺको जानकायी गयाई सेवाको रालग आवश्मक कागजात य प्रकृमाको फायेभा जानकायी गयाएको १         

९.२ सेवाग्राहीसॉग नम्र प्रस्ततु बई सेवा प्रवाहभा सहन्जकयण गयेको (कभयचायी प्रलत सेवाग्राहीको गनुासो नहनुे गयी) २         

९.३ सेवाग्राही आएको सभमभा कामयकऺभा अनावक्कमक गप¸ पोन¸ साभान्जक सॊजारभाभा व्मस्त नयहेको (कामायरम प्रभखुसॉग सेवाग्राहीको गनुासो नआएको खण्डभा)  २         

९.४ आफ्नो शाखाफाट प्रवाह गयेको सेवाको सम्फधधभा सेवाग्राही सधतषु्टी सबेऺण पायभ बयेको (कन्म्तभा ३ जना सेवाग्राही) (प्रत्मेक भहहना अरग अरग) ५         

१०. अलतरयक्तसभम काभकाज (तोहकएकाकामयहरु कामायरम सभमभा सम्ऩादन हनु नसकी अलतरयक्त सभमभा सम्ऩादन गनुय ऩनेबएभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतफाट 
अनसूुची-७ फभोन्जभ स्वीकृलत लरई सम्ऩादन बएका  कामयहरुको प्रगती प्रलतवेदन अलनवामय सॊरग्न गनुयऩने अनसूुची ७ य प्रलतवेदन प्राप्त नबएभा सो वाऩतकोअॊक 
प्राप्त नहनुे । 

बारयतअॊक ३० 

१०.१ अलतरयक्तसभम काभकाज गयेको घण्टा (ई हान्जयीको अलबरेख अनसुाय) ..........................   ३०         

१०.२ अनसूुची ७ बयेको सॊख्मा य प्रलतवेदन .................            

 

 

पायाभ बने कभयचायीको दस्तखत य लभलत  
 


