
जानक� गाउँपािलका 
कायर् सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम 

मूल्याङ्कन अविध :-  आ�थक वषर्                  साल �ावण मिहनादेिख                साल असार मसान्तसम्म 
िववरण पेश गरेको कायार्लय :-      दतार् नं. :-   िमित :-  
कमर्चारीको नाम,थर         :-      संकेत नं. :-    
पद र �णेी         :-      सेवा :-    समूह/उपसमूह :- 
हाल कायर्रत कायार्लय        :- 
हालको पदमा िनयुि� िमित :- 
यस मूल्याङ्कनको अविधमा कायर्रत कायार्लयह� (�मशः) :-  
सुप�रवेक्षक समक्ष पेश गरेको िमित :-  

कमर्चारील ेभन� 
सम्पा�दत काम (ल�य 

तो�कएका र 
नतो�कएका) 

(१) 

कायर् सम्पादन सचुकाकं (२) कायर् सम्पादन 
सचुकाकं अनसुार 
सम्पा�दत कायर्को 

�गित 
(३) 

कायर् सम्पन् न �न 
नसकेका भए सो 

को कारण 
(४) 

एकाई (सम्भव भएसम्म प�रणाम,लागत र 
समय समेत उल्लेख गनुर्पन�) 

अधर्वा�षक 
ल�य 

बा�षक 
ल�य 

कायर् िववरण र वा�षक कायर्�म बमोिजमका कायर्ह�      
(क)       
(ख)      
(ग)      
(घ)      
(ङ)      
आफ्नै पहलमा गरेका अन्य कायर्ह�     
(क)      
(ख)  १००% १००% औषत �ितशत  

 
कमर्चारीको दस्तखत :-  ……………………….    िमित :-  
 

कायर् सम्पादन गनर् लागकेो समयको मापनको आधार  कायर् सम्पादनको �गितको मापनको आधार  
१) तो�कएको समय र सो भन्दा अगावै कायर् सम्पन् न भएमा अितउ�म 

 
१) ८०% देिख १००% सम्म अितउ�म 

२) कूल काममध्ये १५% सम्म काम तो�कएको समयभन्दा 
     पिछ सम्पन् न गरेमा  

उ�म २) ६५% देिख ७९.९९% सम्म उ�म 

३) कूल काममध्ये ३०% सम्म काम तो�कएको समयभन्दा   
    पिछ सम्पन् न गरेमा  

सामान्य ३) ५०% देिख ६४.९९% सम्म  सामान्य 

४) कूल काममध्ये ३०% भन्दा बढी काम तो�कएको 
    समयभन्दा पिछ सम्पन् न गरेमा  

न्यून ४) ५०% भन्दा कम  न्यून 

��ब्य : 
१) बा�षक मूल्याङ्कनको लािग उपयुर्� ढाँचामा महल १,२,३ र ४ सम्मको यथाथर् िववरण भरी �त्येक वषर्को �ावन सात गतेिभ� 

सम्बिन्धत कमर्चारीले सुपरीवेक्षक समक्ष पेश गन� �योजनको लािग आफ्नो कायार्लयमा दतार् गनुर्पन�छ ।  
२) सम्पा�दत कामका िववरणमा न्यूनतम ५ वटा कायर्ह� उल्लेख भएको �नु पन�छ ।  
३) काम उल्लेख गदार् संगठनको उ�ेश्य अनु�प पदको कायर् िववरण तथा वा�षक कायर्योजनासँग िमल्नु पन�छ ।  
४) बा�षक ल�य शु�मानै तोक् न निमल्ने कामको लािग वषर्भरीमा उत्पादन ग�रएका कामह�लाई नै बा�षक ल�य मान् नु पदर्छ ।  

 
 



सपुरीवके्षक र पनुरावलोकनकतार्को मलू्याङ्कन 
सपुरीवके्षक समक्ष पशे गरेको िमितः-                 पुनरावलोकनकतार् समक्ष पशे गरेको िमित :-  
कायर् सम्पादनको स्तर (कायर् 
िववरणको आधारमा 

 सुपरीवके्षकको मलू्याङ्कन पुनरावलोकनकतार्को मलू्याङ्कन 

स्तर कूल अकं 
भार 

अित 
उ�म 

उ�म सामान्य न्यनू कूल अकं 
भार 

अित 
उ�म 

उ�म सामान्य न्यनू 

अकं ६.२५ ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५ २.५ २.५ २ १.५ १ 
१) सम्पा�दत कामको सम� िववरण           
२) सम्पा�दत कामको सम� लागत           
३)सम्पा�दत कामको सम� समय            
४) सम्पा�दत कामको सम� गणु           

जम्मा २५          

 कूल �ाप् ताङ्क :         अङ्कमा : ………  
अक्षरमा :  

कूल �ाप् ताङ्क :         अङ्कमा : ………  
अक्षरमा :  

९५% भन्दा बढी र ७५% भन्दा घटी 
अङ्क �ददा खुलाउनु पन� कारण  
 
 
 

सुपरीवेक्षकको  
नाम :-  
पद :- 
संकेत नं. :- 
दस्तखत :- 
िमित :- 

पुनरावलोकनकतार्को  
नाम :-  
पद :- 
संकेत नं. :- 
दस्तखत :- 
िमित :- 

��ब्य : 
१) कमर्चारीको बा�षक कायर् सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन गरी �ावन मिहनािभ�ै पुनरावलोकनकतार्ले �ाप् त ग�रसक् ने गरी पेश गनुर् 

पन�छ । 
२) पुनरावलोकनकतार्ले आफू समक्ष पेश भएको कमर्चारीको बा�षक कायर् सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको मूल्याङ्कन गरी भा� १५ गतेिभ�ै 

पुनरावलोकन सिमितले �ाप् त ग�रसक् ने गरी पेश गनुर् पन�छ ।  
३) बा�षक �पमा ग�रने कायर् सम्पादन मूल्याङ्कन वापत सुपरीवेक्षक वा पुनरावलोकनकतार्ले ९५ �ितशत भन्दा बढी र ७५ �ितशत भन्दा घटी अंक 

�दएमा सो को स्पष् ट कारण खुलाउनु पन�छ र ७५ �ितशत भन्दा घटी अंक �दएकोमा सम्बिन्धत कमर्चारीलाई जानकारी गराई िनजले �ित��या 
�दएमा सो समेत राखी पुनरावलोकन सिमित समक्ष पेश गनुर्पन�छ ।  

खण्ड “ग” पनुरावलोकन सिमितको मलू्याङ्कन 
पुनरावलोकन सिमित समक्ष पशे गरेको िमित : ……………………….. 
सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकतार्ले गरेको मूल्याङ्कनमा सहमत भए सोही स्तरको अङ्क �दने अन्य िस्थितमा कै�फयत खुलाई मूल्याङ्कन गन� : 
कमर्चारीको नाम :       पद:     �ेणी : 
 स्तर अित उ�म उ�म सामान्य न्यनू 

(ग) पनुरावलोकन सिमितल ेगन� मलू्याङ्कनका आधार  अङं्क १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 
१) िवषयवस्तुको ज्ञा र सीप      
२) िववेको �योग र िनणर्य गन� क्षमता       
३) कायर्चाप बहन गन� क्षमता      
४) सृजनशीलता र अ�सरता      
५) पेशागत संवेदनशीलता (गोपनीयता र मयार्�दत रहने)      
पूणार्ङ्क : ५             �ाप् ताङ्क :     अङ्कमा :- ……………..                  अक्षरमा : ……………………….  

पुनरावलोकन सिमितका पदािधकारीह�को  
                  नाम      पद    कमर्चारी सकेंत न.ं    दस्तखत  

१)  
२)  
३)  
कूल �ाप् ताङ्क :   अङ्कमा :                                 अक्षरमा :  

�ष् टब्य :  
१) यसरी पुनरावलोकन सिमितमा �ाप् त �न आएको कायर्सम्पादन मूल्याङ्कन फारामह�को मूल्याङ्कन गरी सिमितले भा� मसान्तिभ�ै लोकसेवा 

आयोग र बढुवा सिमितको सिचवालयमा पठाईसक् नु पन�छ ।  
२) पुनरावलोकन सिमितले कुनै कमर्चारीलाई कायर्सम्पादन मूल्याङ्कन वापत ९५ �ितशत भन्दा बढी र ७५ �ितशत भन्दा घटी अंक �दएमा सो को 

स्प� कारण खुलाउनु पन�छ । �ा�ाङ्कमा �टपेक्स लगाउने मूल्याङ्कनकतार्लाई अिख्तयारवालाले िवभागीय कारबाही गन�छ ।  


