
मामाा गाउॉपालऱका 
काया सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम 

भलू्माङ्कन अवधध :  आधथिक वषि:- २०७८ सार श्रावण भहहना देखि २०७९ सार असाय भसान्त सम्भ। 
वववयण ऩेश गयेको कामािरम :- भाभाि गाउॉ  कामिऩालरकाको कामािरम रहिनाथ,दाचचिरा   दताि नॊ. :-      लभतत :  

कभिचायीको नाभ :-                                                                                                                 सॊकेत नॊ. :-  

ऩद य शे्रणी:-                          (                         तह)   सेवा:-                                   सभहू/ उऩसभहू :-  

हार कामियत कामािरम :- भाभाि गाउॉऩालरका, रहिनाथ दाचचिरा                                                  

हारको ऩदभा तनमचक्तत लभतत :-  

मस भलू्माॊकनको अवधधभा कामियत कामािरमहरु (क्रभश: )                                                                                   । 

सचऩरयवेऺक सभऺ ऩेश गयेको लभततिः-  

 

कमाचारीऱे भने 

सम्पाददत काम 

( ऱक्ष्य तोककएको 
र नतोककएको )  
(१) 

काया सम्पादन सूचकाॊक (२) काया सम्पादन 

सूचकाॊक अनुसार 

सम्पाददत 

कायाको प्रगतत 

(३) 

काया सम्पन 

हुन नसकेको 
भए सो को 
कारण 

(४) 

एकाई ( सम्भव भए सम्म पररमाण, ऱागत र समय समेत 

उल्ऱेख गनुा पने ) 

अर्ा 
वार्षाक 

ऱक्ष्य 

वार्षाक 

ऱक्ष्य 

काया र्ववरणर वार्षाक कायाक्रम बमोजिमका कायाहरुः-     

क     

ि     

ग     

घ     

ङ     

आफ्नै पहऱमा गरेका अन्य कायाहर     

क     

ि     

 

कभिचायीको दस्तित :-                                                                                       लभतत :-  
काया सम्पादन गना ऱागेको समयको मापनको आर्ार काया सम्पादनको प्रगततको मापनको आर्ार 

१)तोककएको सभम य सो बन्दा अगावै कामि सम्ऩन्न 

बएभा 
अतत उत्तभ 

 

१) ८०%  देखि  १००%  सम्भ अतत उत्तभ 

 

२)कच र काभ भध्मे १५% सम्भ काभ तोककएको सभम 

बन्दा ऩतछ सम्ऩन्न गयेभा 
उत्तभ २) ६५%  देखि  ७९.९९%  सम्भ उत्तभ 

३) कच र काभ भध्मे ३०% सम्भ काभ तोककएको सभम 

बन्दा ऩतछ सम्ऩन्न गयेभा 
साभान्म ३) ५०%  देखि  ६४.९९%  सम्भ साभान्म 

४) कच र काभ भध्मे ३०% सम्भ काभ तोककएको सभम 

बन्दा ऩतछ सम्ऩन्न गयेभा 
न्मून ४) ५०%  बन्दा कभ 

 

न्मून 



 

द्रष्टव्य:  

१) वावषिक भूल्माॊकनको राधग उऩमचतत ढाॉचाभा भहर १,२,३ य ४ सम्भको मथाथि वववयण बयी प्रत्मेक श्रावण सात गत ेलबत्र सम्फक्न्धत 

कभिचायीरे सचऩयीवेऺक सभऺ ऩेश गने प्रमोजनको राधग आफ्नो कामािरमभा दताि गनचि ऩनेछ। 
२) सम्ऩाहदत काभको वववयणभा न्मूनतभ ५ विा कामिहरु उल्रेि गनचि ऩनेँछ। 
३) काभ उल्रेि गदाि सॊगठनको उद्देश्म अनचरुऩ ऩदको कामि वववयण तथा वावषिक कामि मोजना सॊग लभल्नच ऩदिछ। 
४) वावषिक रक्ष्म सचरुभ ैतोतन नलभल्ने काभको राधग वषि बरयभा सम्ऩादन गरयएका काभहरु राई नै वावषिक रक्ष्म भान्नच ऩनेछ। 

 

सपुरीवेऺक र पनुरावऱोकन कतााको मलू्याॊकन 

सचऩयीवेऺक सभऺ ऩेश गयेको लभतत :  :-                                                    ऩचनयावरोकन कताि सभऺ ऩेश गयेको लभतत : 

 

काया सम्पादनको स्तर( काया 
र्ववरणको आर्ारमा) 

 सूपररवेऺकको मूल्याॊकन पुनरावऱोकन कतााको मूल्याॊकन 

स्तर कुऱ 

अॊक
भार 

अतत
उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून कुऱ 

अॊक 

भार 

अतत 

उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून 

अॊक ६.२५ ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५ २.५ २.५ २ १.५ १ 

           

१)सम्ऩाहदत काभको सभग्र ऩरयभाण           

२)सम्ऩाहदत काभको सभग्र रागत           

३)सम्ऩाहदत काभको सभग्र सभम           

४)सम्ऩाहदत काभको सभग्र गचण           

िम्मा २५     १०     

 कूऱ प्रापताॊक:-  अॊकमा:      अऺरमा: कूऱ प्रापताॊक:- अॊकमा:       अऺरमा : 
९५%  बन्दा फढी य ७५% बन्दा घिी अॊक 

हददा िचराउनच ऩन ेकायण 

सचऩयीवेऺकको 
नाभ:- 

ऩद:- 

सॊकेत नॊ.:-  
दस्तित:- 
लभतत:- 

ऩचनयावरोकन कतािको  
नाभ:- 

ऩद:- 

सॊकेत नॊ.:-  
दस्तित:- 
लभततिः- 

द्रष्टव्य: 

१) कभिचायीको वावषिक कामि सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभको भूरमाॊकन गयी श्रावण भसान्त लबत्र ऩचनयावराकन कतािरे प्राप्त गरयसतन े

गयी ऩेश गनचि ऩनेछ। 
२) ऩचनयावरोकन कतािरे आपच  सभऺ ऩेश बएको कभिचायीको वावषिक कामि सम्ऩादन भूल्माॊकन पायाभको भूरामाॊकन गयी बाद्र १५ गत े

सम्भ ऩचनयावरोकन सलभततरे प्राप्त गने गयी ऩेश गनचि ऩनेछ। 
३) वावषिक रुऩभा गरयन ेकामि सम्ऩादन वापत सचऩयीवेऺक वा ऩचनयावरोकन कतािरे ९५% बन्दा फढी य ७५% बन्दा घिी अॊक हदएभा सो 

को स्ऩक्टिकयण िचराउनच ऩनेछ य ७५%  बन्दा घिी अॊक हदएभा सम्फक्न्धत कभिचायीराई जानकायी गयाइ तनजको प्रततकक्रमा यािी 
ऩचनयावरोकन सलभतत सभऺ ऩेश गनचि ऩनेछ। 

खण्ड ग : पुनरावऱोकन सलमततको मुल्याॊकन 

पुनरावऱोकन सलमतत समऺ पेश गरेको लमतत : 

सचऩयीवेऺक य ऩचनयावरोकन कतािरे गयेको भूल्माॊकनभा सहभत बए सोही स्तयको अॊक हदने अन्म क्स्थततभा कैकपमत िचराई भूल्माॊकन गने। 
कभिचायीको नाभ:-                                                                    ऩद:-                                              शे्रणी:- 

 स्तर अतत 

उत्तम 

उत्तम सामान्य न्यून 



(ग) पुनरावऱोकन सलमततऱे मूल्याॊकन गने अॊक १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

१)ववषम वस्तचको ऻान य सीऩ      

२)वववेक प्रमोग य तनणिम लरने ऺभता      

३)कामि चाऩ वहन गने ऺभता      

४)सजृनशीरता य अग्रसयता      

५)ऩेशागत सॊवेदनशीरता  ( गोऩतनमता य भमािहदत यहने )      

पूणााङ्क:- ५              प्रापताॊक:-  अॊकमा:-                       अऺरमा:- 
 

ऩचनयावरोकन लसलभततका ऩदाधधकायीहरुको 
नाम                                               पद                            कमाचारी सॊकेत नॊ.                     दस्तखत 

१) 

२) 

३) 

कूऱ प्रापताॊक:-             अॊकमा:-                     अऺरमाुः- 
 

द्रष्टव्य: 

१) मसयी ऩचनयावरोकन सलभततभा प्राप्त हचन आएको कामि सम्ऩादन भूल्माॊकन पायाभहरुको भूल्माकन गयी सलभततरे बाद्र भसान्त लबत्र 

रोकसेवा आमोग य वढचवा सलभततको सधचवारमभा ऩठाइ सतनच ऩनेछ। 
२) ऩचनयावरोकन सलभततरे कच नै कभिचायीराई कामि सम्ऩादन भूल्माॊकन वापत ९५% बन्दा फढी य ७५% बन्दा घिी अॊक हदएभा सो को 

स्ऩक्टिकयण िचराउनच ऩनेछ।प्राप्ताङ्कभा हिऩेतस रगाउने भूल्माॊकन कतािराई अक्ततमायवारारे ववबागीम कायवाही गनेछ। 


