
सिसिङ्वा गाउँपासिका 

कार्य िम्पािन मुल्र्ाङ्कन फारम 
(कार्यपासिकाको बैठक िखं्र्ा ७३-०१-२०७७।०७८ समसि २०७७।०४।०३ गिेको सनर्यर्ानुिार सववकृि) 

मुल्र्ांकन अवसि:       आसथयक वर्य                           िाि श्रावर् मसिना िेसि                         िाि अिार मिान्ििम्म 
 

वििरण पेश गरेको कार्ाालर् :   दर्ाा नं. :  विवर्: 

किाचारीको नाि  :   संकेर् न.ं :  

पद र श्रेणी  :   सेिा :  सिहु/उपसिहु: 

हाल कार्ारर् कार्ाालर् :  

हालको पदिा वनर्कु्ती विवर् : 

र्स िलुर्ांकनको अिवििा कार्ारर् कार्ाालर्हरु (क्रिश:) 

सपुररिेक्षक सिक्ष पेश गरेको विवर्: 

कमयचारीिे भने 

िम्पासिि काम  

(िक्ष्र् िोसकएका र 

निोसकएका) 

(१) 

कार्य िम्पािन िचुकांक (२) कार्य िम्पािन 

िचुकांक अनुिार 

िम्पासिि कार्यको 

प्रगसि (३) 

कार्य िम्पन्न िुन 

निकेका भए िो 

को कारर् (४) 

एकाई (संभि भएसम्ि पररणाि, 

लागर् र सिर् सिरे् उललेख गनुापने) 

अिाबावषाक 

लक्ष्र् 

बावषाक 

लक्ष्र् 

कार्ा वििरण र बावषाक कार्ाक्रि बिोवििका कार्ाहरु     
(क)      
(ख)      
(ग)      
(घ)      
(ङ)      
आफ्नै पहलिा गरेका अन्र् कार्ाहरु     
(क)      
(ख)  १०० % १००% औषर् प्रवर्शर्  

 

कमयचारीको िवििि: ...........................................................    समसि: 

कार्य िम्पािन गनय िागेको िमर्को मापनको आिार कार्य िम्पािनको प्रगसिको मापनको आिार 

१) र्ोवकएको सिर् र सो भन्दा अगाि ैकार्ा सम्पन्न 

भएिा 

अवर्उत्ति १) ८०% दवेख १००% सम्ि अवर्उत्ति 

२) कुल काििध्र्े १५% सम्ि काि र्ोवकएको 

सिर्भन्दा पवि सम्पन्न गरेिा 

उत्ति २)  ६५% दवेख ७९.९९% सम्ि उत्ति 

३) कुल काििध्र्े ३०% सम्ि काि र्ोवकएको 

सिर्भन्दा पवि सम्पन्न गरेिा 

सािान्र् ३)  ५०% दवेख ६४.९९%  सम्ि सािान्र् 

४) कुल काििध्र्े ३०% भन्दा बढी काि 

र्ोवकएको सिर्भन्दा पवि सम्पन्न गरेिा 

न्र्नु ४)  ५०% भन्दा कि न्र्नु 

 

द्रष्टब्र्: 

१) बावषाक िलुर्ांकनको लागी उपर्ुात्त ढााँचािा िहल १,२,३ र ४ सम्िको र्थाथा वििरण भरी प्रत्रे्क बषाको श्रािण सार् गरे् वभत्र सम्बवन्िर् किाचारीले 

सपुरीिेक्षक सिक्ष पेश गन ेप्रर्ोिनको लावग आफ्नो कार्ाालर्िा दर्ाा गनुापनेि । 

२) सम्पावदर् कािको वििरणिा न्र्नुर्ि ५ िटा कार्ाहरु उललेख भएको हुन ुपनिे । 

३) काि उललेख गदाा संगठनको उद्दशे्र् अनरुुप पदको कार्ा वििरण र्था िावषाक कार्ार्ोिना संग विलन ुपनिे । 

४) बावषाक लक्ष्र् शरुुिा न ैर्ोक्न नविलने कािको लावग बषा भरीिा सम्पादन गररएका कािहरुलाई न ैबावषाक लक्ष्र् िान्न ुपदाि । 

 

 



िुपररवेक्षक र पुनराविोकनकिायको मुल्र्ाङ्कन 
िपुररवेक्षक िमक्ष पेश गरेको समसि:      पुनराविोकनकिाय िमक्ष पेश गरेको समसि: 

कार्य िम्पािनको विर  

(कार्य सववरर्को आिारमा) 
 िपुररवेक्षकको मुल्र्ांकन पुनराविोकनकिायको मुल्र्ांकन 

विर कुि 

अंक भार 

असि उत्तम उत्तम िामान्र् न्र्ुन कुि 

अंक भार 

असि 

उत्तम 

उत्तम िामान्र् न्र्ुन 

अंक ६.२५ ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५ २.५ २.५ २ १.५ १ 

१) सम्पावदर् कािको सिग्र पररिाण           

२) सम्पावदर् कािको सिग्र लागर्           

३) सम्पावदर् कािको सिग्र सिर्           

४) सम्पावदर् कािको सिग्र गुण           

जम्मा २५     १०     

 कुल प्राप्ताङ्क:                      अङ्किा: ...................... कुल प्राप्ताङ्क:              अङ्किा: ............... अक्षरिा 

९५% भन्दा बढी र ७५% भन्दा घटी 

अङ्क वदाँदा खलुाउन ुपने कारण 

सपुररिेक्षकको  

नाि   :- 

पद    :- 

संकेर् नं. :- 

दस्र्खर्:- 

विवर्:- 

पनुरािलोकनकर्ााको  

नाि   :- 

पद    :- 

संकेर् नं. :- 

दस्र्खर्:- 

विवर्:- 

द्रष्टव्र्: 

१) किाचारीको िावषाक कार्ा सम्पादन िुलर्ाङ्कन फारािको िलुर्ाङ्कन गरी श्रािण िवहनावभत्र पुनरािलोकनकर्ााले प्राप्त गररसक्ने गरी पेश गनुापनेि । 

२) पनुरािलोकनकर्ााले आफु सिक्ष पेश किाचारीको बावषाक कार्ा सम्पादन िलुर्ाङ्कन फारािको िलुर्ाङ्कन गरी भाद्र १५ गर्ेवभतै्र पनुरािलोकन सविवर्ले 

प्राप्त गररसक्ने गरी पेश गनुा पनेि । 

३) बावषाक रुपिा गररने कार्ा सम्पादन िुलर्ाङ्कन िापर् सपुरीिेक्षक िा पनुरािलोकनकर्ााले ९५ प्रवर्शर् भन्दा बढी र ७५ प्रवर्शर् भन्दा घटी अंक वदएिा सो 

को स्पष्ट कारण खलुाउनु पनेि र ७५ प्रवर्शर् भन्दा घटी अङ्क वदएकोिा सम्बवन्िर् किाचारीलाई िानकारी गराई वनिले प्रवर्वक्रर्ा वदएिा सोसिेर् राखी 

पनुरािलोकन सविवर् सिक्ष पेश गनुापनेि । 

 
िण्ड “ग” पुनराविोकन िसमसिको मुल्र्ाङ्कन 
पुनराविोकन िसमसि िमक्ष पेश गरेको समसि: ............................................ 
सपुररिेक्षक र पुनरािलोकनकर्ााले गरेको िलुर्ाङ्कनिा सहिर् भए सोही स्र्रको अङ्क वदने अन्र् वस्थर्ीिा कैवफर्र् खलुाई िलुर्ाङ्कन गने: 

किाचारीको नाि:    पद:    श्रेणी: 

 स्र्र अवर् उत्ति उत्ति सािान्र् न्र्नु 

(ग) पनुरािलोकन सविवर्ले गने िलुर्ाङ्कनका आिार अङ्क १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

१) वबषर्िस्र्ुको ज्ञान र सीप      

२) वििेकको प्रर्ोग र वनणार् गने क्षिर्ा      

३) कार्ाचाप बहन गने क्षिर्ा      

४) सिृनशीलर्ा र अग्रसरर्ा      

५) पेशागर् संिेदनशीलर्ा (गोपवनर्र्ा र िर्ाावदर् रहने)      

पणुााङ्क                                  प्राप्ताङ्क        अङ्किा                   अक्षरिा 

पनुरािलोकन सविवर्का पदाविकारीहरुको 
  नाि:   पद    किाचारी संकेर् नं.   दस्र्खर् 

१) 

२) 

३) 

कुल प्राप्ताङ्क:              अङ्किा  अक्षरिा 

द्रष्टब्र्: 

१) र्सरी पनुरािलोकन सविवर्िा प्राप्त हुन आएको कार्ासम्पादन िलुर्ाङ्कन फारािहरुको िलुर्ाङ्कन गरी सविवर्ले भाद्र िसान्र्वभतै्र लोकसेिा आर्ोग र 

बढुिा सविवर्को सवचिालर्िा पठाईसक्न ुपनेि । 

२) पनुरािलोकन सविवर्ले कुनै किाचारीलाई कार्ासम्पादन िलुर्ाङ्कन िापर् ९५ प्रवर्शर् भन्दा बवढ र ७५ प्रवर्शर् भन्दा घटी अंक वदएिा सो को स्पष्ट 

कारण खलुाउन ुपिा पनेि । प्राप्तांकिा वटपेक्स लगाउने िलुर्ाङ्कनकर्ाालाई अवतर्र्ारिालाले वबभावगर् कारबाही गनेि । 

  ५ 


