सिसिङ्वा गाउँपासिका
करारका कर्मचारीहरुको कार्म िम्पािन र्ुलर्ाांकन फारर्
(कार्मपासिकाको बैठक िख्ां र्ा ७३-०१-२०७७।०७८ सर्सि २०७७।०४।०३ गिेको सनर्मर्ानुिार सववकृि)

कर्मचारीको नार् थर:
करार ननयनु िको नर्न ः
र्लु याांकन अवन ः- नर्न ः- ......................... देखी ..........................सम्र्
खण्ड (क) कर्मचारीिे भननेः
नजम्र्ेवारी नदइएको कार्
लक्ष
१.
२.
३.
४.
५.
सांबनन् कर्मचारीको दस् ख ः.................................................... नर्न ःखण्ड (ख) िपु ररबेक्षकिे भनन:

पदः
कायामलय/शाखाः
रुजु हनजर रहेको अवन ःउपलनध

आफ्नो पहलर्ा गररएका अन्य कार्
१.
२.
३.
४.
५.

कायमसम्पादन सचु क अनसु ार र्लु याङ्कन अङ्कर्ा (✓) नचह्न लगाई नबबरण भनमु होला ।(र्लु याक
ां न अक
ां , १-न्यनु , २-र्ध्यर्, ३-उत्तर्, ४-अन उत्तर्)

कायम सम्पादनका सचु क
नबषय बस् ुको ज्ञान
ननदेशन अनसु ार कार् गनम सक्ने क्षर् ा
TOR अनसु ार कायमसम्पदान गरे को
कायम क्षेत्रर्ा ननबन ा
नसप र ज्ञान हस् ान् रण
उपनस्थन सर्य पालना
निप्पणी:

अांक १

अकां २

अकां ३

अकां ४

सपु रीवेक्षकको नार्:
पद:
हस् क्षर:
नर्न :
खण्ड (ग) र्ुलर्ाांकनकिामिे भनन:
कर्मचारीको सर्ग्र कायम सम्पादन ननम्न र्हलर्ा सांनक्षप्तर्ा उललेख गनहमु ोस ।
र्ानथ उललेनख कायम सम्पादन र्लु याङकनको आ ारर्ा ननजको सेवा करार ननबकरण गनम / नगनमका लानग नसफाररस गदमछु ।
र्लु यङ्कन क ाम:
पद:
हस् ाक्षर:
नर्न
कायामलयको छाप
द्रष्टब्र्:
• वडा कार्ामिर्को हकर्ा वडा सनचवले सपु ररवेक्षक गने र गाउँपानलकाको कर्मचारी प्रशािन शाखा प्रर्ुखले र्लु याङ्कन क ामको रुपर्ा कायम
सम्पादन र्लु याङकन गने ।
• ववाव्र् चौकीको हकर्ा स्वास््य चौकी इन्चाजमले सपु ररवेक्षक गने र ववाव्र् िर्ां ोजकले र्लु याांकन क ामको रुपर्ा कायम सम्पादन र्लु याांकन
गने ।
• गाउँ कार्मपासिकाको कार्ामिर्को हकर्ा प्रर्ख
ु प्रशासकीय अन कृ ले ोके बर्ोनजर्को कर्मचारीले सपु ररवेक्षक र र्लु याांकन गनमु पने ।
• सपु ररबेक्षकले सचु कहरुर्ा नचह्न लगाई र्लु याङकन गरी र्लु याांकन क ामलाई नसफाररस गने र र्लु याांकन क ामले सर्ग्र कायम सम्पादनको सनक्षप्त निप्पणी
गरर ननबकरण गने/नगने नसफाररस गनमु पने ।
• कुनै पनन कर्मचारीले कायम सम्पादन र्लु याङकनर्ा १५ अकां भन्िा बसि अकां प्राप्त नगरेर्ा र सर्ग्र कायमसम्पादन सन् ोषजनक नभएर्ा ननजको
करार ननबकरण गनम नसनकने ।

