
अनसुचुी-१ 

कर्मचारीको कार्मसम्पादन र्लु्र्ाङ्कनको फारर् 

खण्ड क 

वििरण पेश गरेको कार्ामलर्ः- 

दर्ाम नं                                              मर्मर्ः 

कर्मचारीको नार्ः- 

कर्मचारीको पद/शे्रणी/र्हः- 

हाजिरी ददनः श्रािणः-      भाद्रः-        असोिः-        कामर्मकः-      रं्मसरः-     पषुः-  

            र्ाघः-           फाल्गनुः-         चैत्रः-                 िैशाखः-          िेष्ठः-        असारः- 

र्लु्र्ाङ्कन अिम ः- २०....... साल ............... देजख ....................... सम्र् 

कार्ामलर्र्ा कार् सरुु गरेको मर्मर्ः- 

सपुररिेक्षक सर्क्ष पेश गरेको मर्मर्ः- 

सम्पाददर् कार्को वििरण 

र्लु्र्ाङ्कन अिम र्ा गरेका र्खु्र् कार्हरु सचुक बर्ोजिर् कार् भए/नभएको 

क.  

ख.  

ग.  

घ.  

ङ.  

वििरण पेश गने कर्मचारीको दस्र्खर्ः                             मर्मर्ः-  

नोटः र्ो फारर् १/१ प्रमर् भरी सपुररिेक्षक सर्क्ष पेश गनुमपनेछ। 

एक आमथमक िषमर्ा २ पटक पेश गनुमपनेछ। 

श्रािण १ गरे्देजख रं्मसर र्सान्र्सम्र्को सम्पाददर् कार्को वििरण पषु ७ गरे्मभत्र पेश गनुमपनेछ। 

बााँकी अिम को सम्पाददर् कार्को वििरण असार २७ गरे्मभत्र पेश गनुमपनेछ। 

 
 



खण्ड ख 

र्लु्र्ाङ्कन 

र्लु्र्ाङ्कनका आ ार र्लु्र्ाङ्कन अंक 

सपुरीिेक्षकले प्रदान गने पनुरािलोकन कर्ामले प्रदान गने पनुरािलोकन समर्मर्ले प्रदान गने 

१. विषर्िस्र्कुो ज्ञान र्था सीप 

क) कार्साँग सम्बजन् र् विषर्को 
आ ारभरु् िानकारी 
ख) कार्साँग सम्बजन् र् विषर्र्ा 
भएका नविनर्र् विषर्को 
िानकारी 
ग) विषर्िस्र् ुसम्बन् ी सीप 

घ) सीप प्रर्ोगको क्षर्र्ा 

   

२. अनशुासन,आचरण,जशष्टाचार र 
आज्ञापालन 

क) कर्मचारीको लामग र्ोवकएको 
पोशाक लगाउन ेगरेको, 
ख) कर्मचारीको पालना गनुमपने 
आचरण पालना गरेको, 
ग) आफुभन्दा र्ामथल्लो र्हका 
पदाम कारीले ददएको आज्ञा पालन 
गरेको, 
घ) अनाम कृर्रुपर्ा सचुना ददने 
नगरेको 

   

३. सर्र् पालना र मनर्मर्र्र्ा 
क) सर्र्र्ा कार्ामलर् उपजस्थर् 
भएको, 
ख) मबना िानकारी कार्ामलर्र्ा 
उपजस्थर् हनुे नगरेको, 
ग) मनर्मर्र् रुपर्ा कार्ामलर्र्ा 
उपजस्थर् हनुे गरेको, 
घ) कार्ामलर्को आिश्र्कर्ा 
अनसुार कार्ामलर् सर्र् भन्दा 
अमर्ररक्त सर्र् पमन कार् गने 
गरेको। 

   

४. सरोकारिालासाँगको व्र्िहार 

क) आफू भन्दा र्ामथका 
कर्मचारीसाँग गने व्र्िहार 
उपर्कु्त रहेको 
ख) आफुसरह र आफु 
र्ार्हर्का कर्मचारीसाँग गने 
व्र्िहार मर्त्रिर् रहेको 
ग) सेिाग्राहीसाँग गने व्र्िहार 
मर्त्रिर् रहेको 
घ) र्सु्कान सवहर्को व्र्िहार 
गने गरेको 

   



५. कार्साँगको लगाि र नमर्िा 
क) कार्ामलर्को कार्लाई र्लु 
प्राथमर्कर्ार्ा राख्न ेगरेको 
ख) कार्ामलर्को गोपमनर्र्ा भंग 
गने नगरेको 
ग) ददइएको कार् सर्र्रै् सम्पन्न 
गने गरेको 
घ) कार्ामलर्र्ा आफुसाँग रहेका 
सार्ानको उजचर् ढंगले सरुक्षा र 
संरक्षण 

   

िम्र्ा प्राप्ताङ्कः अंक र अक्षरर्ा 
पणुामङ्क 

४० (चामलस) ३० (र्ीस) ३० (र्ीस) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पनुरािलोकनकर्ाम समर्मर्का पदाम कारीको 

क्र स नार् पद क.सं.नं. दस्र्खर् 

१.     

२.     

३.     

मर्मर् 

 

 

९५ प्रमर्शर् भन्दा िवढ र 
७५ प्रमर्शर् भन्दा कर् अंक 
दददााँ खलुाइएको कारण 

सपुररिेक्षकको  

नार्ः 

पद 

क.सं.नं. 

दस्र्खर्ः- 

पनुरािलोकनकर्ामको 

नार्ः 

पद 

क.सं.नं. 

दस्र्खर्ः- 


