
याङवरक गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
थपपु, पाँचथर । 

अनुसूची १ 
(मापदण्डको दफा ३ सँग सम्बलधित) 

करार सेवामा कायुरत कमुचारीको कायुसम्पादन मलू्याङ्कन फाराम 

खण्ड क 

लववरण पेश गरेको कायाुिय: 

दताु नं. : 

लमलत: 

कमुचारीको नामथरः 

कमुचारीको पद, श्रेणी / तह: 

कायाुियमा काम शपरु गरेको लमलत: 

सपपररवेक्षक समक्ष पेश गरेको लमलत: 

सम्पालदत कामको लििरण 

मपल्याङ्कन अवलिमा गरेका मपख्य कामहरु सचूक बमोलिम काम भए / नभएको 

क.  

ख.  

ग.  

घ.  

ङ.  

लववरण पेश गने कमुचारीको दस्तखत:                                                             लमलत: 

नोट: यो फाराम २/२ प्रलत सपपररवेक्षक समक्ष पेश गनपुपनेछ । 

एक आलथुक वरु्मा २ पटक पेश गनपुपनेछ । 

साउन १ दलेख मंलसर मसान्तसम्मको सम्पालदत कामको लववरण पपस ७ गते लभत्र पेश गनपुपनेछ । 

बाँकी अवलिको सम्पालदत कामको लववरण असार ७ गतेलभत्र पेश गनपुपनेछ । 

नोटः  

१. चािप आ.व. २०७८/०७९ को हकमा २०७८/०४/०१ दलेख सपपररवेक्षक समक्ष पेश गरेको अवलिको 

मलू्याङ्कन हुनेछ । 

२. मलू्याङ्न अवलिमा गरेका मूख्य कामहरु आवश्यकता अनपसार थप्न सलकनेछ । 



खण्ड ख 

मूल्र्ाङ्कन 

मूल्याङ्कनका आिार 
मूल्याङ्कन अंक 

सपपररवके्षकिे प्रदान गने पपनराविोकनकताुिे प्रदान गने पपनराविोकन सलमलति ेप्रदान गने 

१.लिषर्िस्तुको ज्ञान तथा सीप 

• काम सँग सम्बलन्ित लवर्यको आिारभपत िानकारी 

• काम सँग सम्बलन्ित लवर्यमा भएका नलवनतम लवर्यको 

िानकारी 

• लवर्य वस्तप सम्बन्िी सीप 

• सीप प्रयोगको क्षमता 

   

२.अनुशासन, आचरण, लशष्टाचार र आज्ञापािन 

• कमुचारी पोशाक िगाउने गरेको 

• कमुचारीि ेपािना गनपुपने आचरण पािना गरेको 

• आफप भन्दा मालथल्िो तहका पदालिकारीिे लदएको आज्ञा 

पािना गरेको 

• अनलिकृतरुपमा सूचना लदने नगरेको 

   

   ३. समर्पािना र लनर्लमतता 

• समयमा कायाुिय उपलस्थत भएको 

• लबना िानकारी कायाुियमा उपलस्थत हुने नगरेको 

• लनयलमत रुपमा कायाुियमा उपलस्थत भएको 

• कायाुियको आवश्यकता अनपसार कायाुिय समय भन्दा 

अलतररक्त समय पलन काम गने गरेको 

   

४. सरोकारिािा प्रलतको व्र्िहार 

• आफप  भन्दा मालथका कमुचारीहरु सँग गने व्यवहार 

उपयपक्त रहकेो 

• आफप सरह र आफप  भन्दा मपलनका कमुचारी सगँ गने 

व्यवहार लमत्रवत रहकेो 

• सेवाग्राही सँग गने व्यवहार लमत्रवत रहकेो 

• मपस्कान सलहतको व्यवहार गने गरेको 

   

  ५. काम प्रलतको िगाि र नलतजा 

• कायाुियको कामिाई मपि प्राथलमकतामा राख्ने गरेको 

• कायाुियको गोपलनयता अङ्ग गने नगरेको 

• लदईएको काम समयमै सम्पन्न गने गरेको 

• कायाुियमा आफप सँग रहकेो सामानको सपरक्षा र संरक्षण गने 

गरेको 

   

प्राप्ाांक    

 

जम्मा प्राप्ाङ्क अङ्क र अक्षरमा 

पूणाुङ्क ४० (चालिस) ३० (लतस) ३० (लतस) 

 सपपररवके्षकको पपनराविोकनकता ु पपनराविोकन सलमलतका पदालिकारीको 

९५ प्रलतशत भन्दा 

बढी र ७५ प्रलतशत 

भन्दा कम अङ्क 

लदँदा खपिाइएको 

कारण 

नामः नामः  

पदः पदः नाम  पद संकेत नं दस्तखत 

संकेत नं.- संकेत नं.-     

दस्तखतः दस्तखतः     

      

 


