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कार्ा सम्पादन मूल्र्ाङ्कन फाराम 
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विियण ऩेश गयको कामाारमः       दताा नः           मभमतः  
कभाचायीको नाभः  कभाचायी सॊकेत नॊ.  
ऩद य शे्रण ः सेिाः   सभूह/उऩसभूहः  
हार कामायत कामाारमः 
हारको ऩदभा मनमकु्त  मभमतः 
मस भूल्माङ्कनको अिमधभा कामायत कामाारमहरु (क्रभशः)  
सऩुरयिेऺक सभऺ ऩेश गयेको मभमतः 

कभाचायीरे बने 

सम्ऩाददत काभ 
(रक्ष्म तोवकएका 

य नतोवकएका) (१) 

कामा सम्ऩादन सचुकाॊक (२) कामा सम्ऩादन 
सचुकाॊक 

अनसुाय सम्ऩाददत  
कामाको प्रगमत (३) 

कामा सम्ऩन्न हनु 
नसकेका बए सो 
को कायण (४) 

एकाई (सॊबि बएसम्भ ऩरयणाभ, 
रागत य सभम सभेत उल्रेख 

गनुाऩने) 

अधािावषाक 
रक्ष्म 

िावषाक 
रक्ष्म 

क) कामा विियण य िावषाक कामाक्रभ फभोजजभका कामाहरु     
(क)      

(ख)      

(ग)      

(घ)      

(ङ)      

आफ्नै ऩहरभा गयेका अन्म कामाहरु     

(क)      

(ख)  १००% १००% औषत प्रमतशत  

कमाचारीको दस्तखतः       लमलतः  

कार्ा सम्पादन गना िागेको समर्मा मापनको आधार कार्ा सम्पादनको प्रगलतको मापनको आधार 

१) तोवकएको सभम सो बन्दा अगािै कामा सम्ऩन्न 
बएभा 

अमतउत्तभ १) ८०% देजख १००% सम्भ अमतउत्तभ 

२) कूर काभभध्मे १५% सम्भ काभ तोवकएको 
सभमबन्दा ऩमछ सम्ऩन्न गयेभा 

उत्तभ २) ६५% देजख ७९.९९% सम्भ उत्तभ 

३) कूर काभभध्मे ३०% सम्भ काभ तोवकएको 
सभमबन्दा ऩमछ सम्ऩन्न गयेभा 

साभान्म ३) ५०% देजख ६४.९९% सम्भ साभान्म 

४) कूर काभभध्मे ३०% बन्दा िढी काभ 
तोवकएको सभमबन्दा ऩमछ सम्ऩन्न गयेभा 

न्मून ४) ५०% बन्दा कभ न्मून 

द्रष्टव्मः 
१) िावषाक भूल्माङ्कनको रामग उऩमुाक्त ढाॉचाभा भहर १,२,३ य ४ सम्भको मथाथा विियण बयी प्रत्मेक िषाको श्रािण सात गतेमबत्र सम्फजन्धत 

कभाचायीरे सऩुयीिेऺक सभऺ ऩेश गने प्रमोजनको रामग आफ्नो कामाारमभा दताा गनुा ऩनेछ । 
२) सम्ऩाददत काभको विियणभा न्मूनतभ ५ िटा कामाहरु उल्रेख बएको हनु ुऩनेछ । 
३) काभ उल्रेख गदाा सॊगठनको उदे्दश्म अनरुुऩ ऩदको कामा विियण तथा िावषाक कामा मोजनासॉग मभल्न ुऩनेछ । 
४) िावषाक रक्ष्म शरुुभा नै तोक्न नमभल्ने काभको रामग िषा बयीभा सम्ऩदान गरयएका काभहरुराई नै िावषाक रक्ष्म भानु्न ऩदाछ । 



सुपररवेक्षक र पुनराविोकनकतााको मूल्र्ाङकन 

सपुररवेक्षक समक्ष पेश गरेको लमलतः        पुनराविोकनकताा समक्ष पेश  गरेको लमलतः 

कामा सम्ऩादनको स्तय            
(कामाविियणको आधायभा) 

 सऩुरयिेऺकको भूल्माङ्कन ऩनुयािरोकनकतााको भूल्माङकन 

स्तय 
कूर अॊक 

बाय 
अमत 
उत्तभ 

उत्तभ साभान्म न्मून 
कूर अॊक 

बाय 
अमत 
उत्तभ 

उत्तभ साभान्म न्मून 

अॊक ६.२५ ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५ २.५ २.५ २ १.५ १ 
१) सम्ऩाददत काभको सभग्र ऩरयभाण           
२) सम्ऩाददत काभको सभग्र रागत           
३) सम्ऩाददत काभको सभग्र सभम           
४) सम्ऩाददत काभको सभग्र गणु           

जम्भा २५     १०     
 कूर प्राप्ताङ्कः अॊकभाः  अऺयभाः कूर प्राप्ताङ्कः अॊकभाः  अऺयभाः 
९५% बन्दा फढी य ७५% बन्दा 
घटी अङक दददा खरुाउन ुऩने कायण 

सऩुरयिेऺकको 
नाभः  
ऩदः 
सङकेत नॊ. 
दस्तखतः                      
मभमतः 

ऩनुयािरोकनकतााको 
नाभः  
ऩदः 
सङकेत नॊ. 
दस्तखतः                      
मभमतः 

द्रष्टव्मः 
१) कभाचायीको िावषाक कामा सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको भूल्माङ्कन गयी श्रािण भवहनामबतै्र ऩनुयािरोकनकताारे प्राप्त गरयसक्ने गयी ऩेश गनुा ऩनेछ । 
२) ऩनुयािरोकनकताारे आपू सभऺ ऩेश बएको कभाचायीको िावषाक कामा सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको भूल्माङ्कन गयी बाद्र १५ गतेमबतै्र ऩनुयािरोकन 

समभमतरे प्राप्त गरयसक्ने गयी ऩेश गनुा ऩनेछ । 
३) िावषाक रुऩभा गरयने कामा सम्ऩादन भूल्माङ्कन िाऩत सऩुयीिेऺक िा ऩनुयािरोकनकताारे ९५ प्रमतशत बन्दा िढी य ७५ प्रमतशत बन्दा घटी अॊक 

ददएभा सो को स्ऩष्ट कायण खरुाउन ुऩनेछ य ७५ प्रमतशत बन्दा घटी अङ्क ददएकोभा सम्फजन्धत कभाचायीराई जानकायी गयाई मनजरे प्रमतवक्रमा 
ददएभा सो सभेत याख  ऩनुयािरोकन समभमत सभऺ ऩेश गनुा ऩनेछ । 

पुनराविोकन सलमलतको मूल्र्ाङ्कन 

पुनराविोकन सलमलत समक्ष पेश गरेको लमलतः 

सपुरीवेक्षक र पनुरावलोकनकर्ााले गरेको मलू्याङ्कनमा सहमर् भए सोही स्र्रको अङ्क दिने अन्य दस्िदर्मा कैदियर् खलुाई मलू्याङ्कन गननेः  

कमाचारीको नामः     पदः    शे्रणीः 

 स्तय अमतउतभ उत्तभ साभान्म न्मून 
अङ्क १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

ग) पुनराविोकन सलमलतिे गने मूल्र्ाङ्कनका आधार      
१) विषमिस्तकुो ऻान य स ऩ      
२) वििेकको प्रमोग य मनणाम गने ऺभता      
३) कामाचाऩ िहन गने ऺभता      
४) सजृनश रता य अग्रसयता      
५) ऩेशागत सॊिेदनश रता (गोऩमनमता य भमााददत यहने)      
ऩूणााङ्कः ५     प्राप्ताङ्कः    अङ्कभाः   अऺयभाः   
पुनराविोकन सलमलतका पदालधकारीहरुको 

 नाभः    ऩद    कभाचायी सङ्केत  दस्तखत  
१)  
२) 
३) 
कूर प्राप्ताङ्कः अङ्कभाः   अऺयभाः  

द्रष्टव्मः 
१) मसयी ऩनुयािरोकन समभमतभा प्राप्त हनु आएको कामासम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभहरुको भूल्माङ्कन गयी समभमतरे बाद्र भसान्तमबतै्र रोकसेिा आमोग य 

िढुिा समभमतको सजचिारमभा ऩाठाईसक्न ुऩनेछ । 
२) ऩनुयािरोकन समभमतरे कुनै कभाचायीराई कामासम्ऩादन भूल्माङ्कन िाऩत ९५ प्रमतशत बन्दा िढी य ७५ प्रमतशत बन्दा घटी अॊक ददएभा सो को 

स्ऩष्ट कायण खरुाउन ुऩनेछ । प्राप्ताङ्कभा वटऩेक्स रगाउने भूल्माङ्कनकतााराई अजततमायिारारे विबाग म कायिाही गनेछ । 


