
कार्य सम्पादन मूल्र्ाङ्कन फाराम  
मूल्र्ाांकन अवधि :   आधथयक बर्य        
वववरण पेश गरेको कार्ायलर् :   दर्ाय नां. :     धमधर् :  
कमयचारीको नाम :    सांकेर् नां. :     
पद र शे्रणी :    सेवा :     समूह / उपसमूह :  
हाल कार्यरर् कार्ायलर्  :  
हालको पदमा धनर्कु्ती धमधर् :  
र्स मूल्र्ाांकनको अवधिमा कार्यरर् कार्ायलर्हरु (क्रमशः)   
सपुररवके्षक समक्ष पेश गरेको धमधर् :  

कमयचारीले भने  

सम्पाददर् काम (लक्ष्र् 
र्ोवकएका र नर्ोवकएका) 

(१) 

कार्य सम्पादन सचुकाांक (२) कार्यसम्पादन सूचकाांक अनसुार 
सम्पाददर् कार्यको प्रगधर् (३) 

कार्यसम्पन्न हनु नसकेको 
भए सोको कारण(४) 

एकाई (सांभव भएसम्म पररणाम, लागर् र 
समर् समेर् उल्लेख गनुयपने 

अियवावर्यक 
लक्ष्र् 

वावर्यक लक्ष्र् 

कार्यवववरण र वावर्यक कार्यक्रम बमोजिमका कार्यहरु     

(क)       

(ख)       

(ग)       

(घ)       

(ङ)       

आफ्नै पहलमा गरेका अन्र् कार्यहरु     

(क)       

(ख)   १००% १००% और्र् प्रधर्शर्  

 
कमयचारीको दस्र्खर् : .......................     धमधर् :  

कार्यसम्पन्न गनय लागेको समर्को मापनको आिार (१) कार्यसम्पादनको प्रगधर्को मापनको आिार (२) 

१)  र्ोवकएको समर् र सोभन्दा अगावै कार्यसम्पन्न भएमा अधर् उत्तम १)८०% देजख १००% सम्म  अधर् उत्तम 

२) कुल काममध्रे् १५ प्रधर्शर् सम्म काम र्ोवकएको समर्भन्दा पधि 
सम्पन्न गरेमा 

उत्तम २)  ६५% देजख  ७९.९९% सम्म  उत्तम 

३) कुल काममध्रे् ३० प्रधर्शर् सम्म काम र्ोवकएको समर्भन्दा पधि 
सम्पन्न गरेमा 

सामान्र्  ३) ५०% देजख  ६४.९९% सम्म  सामान्र् 

४) कुल काममध्रे् ३० प्रधर्शर् भन्दा बढी काम र्ोवकएको समर्भन्दा 
पधि सम्पन्न गरेमा 

न्रू्न ४) ५०% भन्दा कम न्रू्न 

 
द्रष्टब्र् : 
१) बावर्यक मूल्र्ाांकनको लाधग उपर्ुयक्त ढााँचामा महल १,२,३ र ४ सम्मको र्थाथय वववरण भरी प्रत्रे्क बर्यको श्रावण सार् गरे्धभत्र सम्बजन्िर् कमयचारीले  
    सपुरीवके्षक समक्ष पेशगने प्रर्ोिनको लाधग आफ्नो कार्ायलर्मा दर्ाय गनुयपनेि ।  
२) सम्पाददर् कामको वववरणमा न्रू्नर्म ५ वटा कार्यहरु उल्लेख भएको हनु ुपनेि।  
३) काम उल्लेख गदाय सांगठनको उदे्दश्र् अनरुुप पदको कार्य वववरण र्था वावर्यक कार्यर्ोिनासांग धमल्न ुपनेि । 
४) बावर्यक लक्ष्र् शरुुमानै र्ोक्न नधमल्न ेकामको लाधग बर्यभरीमा सम्पादन गररएका कामहरुलाई नै बावर्यक लक्ष्र् मानु्न पदयि । 
  



सपुरीवके्षक र पनुरावलोकनकर्ायको मूल्र्ाङ्कन  
सपुरीवके्षक समक्ष पेश गरेको धमधर् :      पनुरावलोकनकर्ाय समक्ष पेश गरेको धमधर् : 

कार्यसम्पादनको स्र्र (कार्यसम्पादनको आिारमा) 

 सपुरीवेक्षकको मूल्र्ाङ्कन पनुरावलोकनकर्ायको मूल्र्ाङ्कन 

स्र्र 
कुल अांक 

भार 
अधर् 
उत्तम 

उत्तम सामान्र् न्रू्न कुल अांक भार अधर् उत्तम उत्तम सामान्र् न्रू्न 

अङ्क ६.२५ ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५ २.५ २.५ २ १.५ १ 

१) सम्पाददर् कामको समग्र पररमाण           

२) सम्पाददर् कामको समग्र लागर्           

३) सम्पाददर् कामको समग्र समर्           

४) सम्पाददर् कामको समग्र गणु           

िम्मा २५     १०     

 कुल प्राप्ताङ्क अङ्कमा :                               
अक्षरमा : 

कुल प्राप्ताङ्क अङ्कमा :                                              
अक्षरमा : 

९५ प्रधर्शर् भन्दा बढी र ७५ प्रधर्शर् भन्दा घटी अङ्क दददा 
खलुाउनपुने कारण : 
 
 
 

सपुरीवेक्षकको 
नाम : 
पद  : 
सांकेर् नां. : 
दस्र्खर् : 
धमधर् : 

पनुरावलोकनकर्ायको 
नाम : 
पद  : 
सांकेर् नां. : 
दस्र्खर् : 
धमधर् : 

द्रष्टब्र् : 
१) कमयचारीको बावर्यक कार्य सम्पादन मूल्र्ाड्डन फारामको मूल्र्ाड्डन गरी श्रावण मवहनाधभतै्र पनुरावलोकनकर्ायले प्राप्त गररसक्ने गरी पेश गनुय पनेि।  
२) पनुरावलोकनकर्ायले आफू समक्ष पेश भएको कमयचारीको बावर्यक कार्य सम्पादन मूल्र्ाड्ढन फारामको मूल्र्ाड्ढन गरी भाद्र १५ गरे्धभतै्र पनुरावलोकन सधमधर्ले प्राप्त गररसक्ने गरी पेश गनुय पनेि।  
३) बावर्यक रुपमा गररने कार्य सम्पादन मूल्र्ाड्डन वापर् सपुरीवेक्षक वा पनुरावलोकनकर्ायले ९५ प्रधर्शर् भन्दा बवढ र ७५ प्रधर्शर् भन्दा घटी अांक ददएमा सो को स्पष्ट कारण खुलाउन ुपनेि र ७५ 

प्रधर्शर् भन्दा घटी अङ्क ददएकोमा सम्बजन्िर् कमयचारीलाई िानकारी गराई धनिले प्रधर्वक्रर्ा ददएमा सो समेर् राखी पनुरावलोकन सधमधर् समक्ष पेश गनुयपनेि । 
खण्ड “ग” पनुरावलोकन सधमधर्को मूल्र्ाङ्कन  

पनुरावलोकन सधमधर् समक्ष पेश गरेको धमधर् : 
सपुरीवके्षक र पनुरावलोकनकर्ायले गरेको मूल्र्ाङ्कनमा सहमर् भए सोही स्र्रको अङ्क ददन ेअन्र् जस्थधर्मा कैवफर्र् खलुाई मूल्र्ाङ्कन गने 
कमयचारीको नाम :      पद :    शे्रणी : 

 स्र्र अधर्उत्तम उत्तम सामान्र् न्रू्न 

(ग) पनुरावलोकन सधमधर्ले गने मूल्र्ाङ्कनका आिार अङ्क १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 

१) ववर्र्वस्र्कुो ज्ञान र सीप      

२) वववेकको प्रर्ोग र धनणयर् गने क्षमर्ा      

३) कार्यचाप बहन गने क्षमर्ा      

४) सिृनजशलर्ा र अग्रसरर्ा      

५) पेशागर् सांवेदनशीलर्ा (गोपधनर्र्ा र मर्ायददर् रहने )      

पूणायङ्क : ५                       प्राप्ताङ्क :                                                                    अक्षरमा : 

पनुरावलोकन सधमधर्का पदाधिकारीहरुको 
नाम     पद     कमयचारी सांकेर् नां.                  दस्र्खर् 

१)  
२) 
३)  
कुल प्राप्ताङ्क (अङ्कमा) :    अक्षरमा:   
द्रष्टव्र्: 
१) र्सरी पनुरावलोकन सधमधर्मा प्राप्त हनु आएको कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन फारामहरुको मूल्र्ाङ्कन गरी सधमधर्ले भाद्र मसान्र्धभतै्र लोकसेवा आर्ोग र बढुवा सधमधर्को सजचवालर्मा पठाईसक्न ुपनेि । 
२) पनुरावलोकन सधमधर्ले कुनै कमयचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन वापर् ९५ प्रधर्शर् भन्दा बवढ र ७५ प्रधर्शर् भन्दा घटी अांक ददएमा सो को स्पष्ट कारण खलुाउन ुपिय पनेि । प्राप्ताड्डमा 

वटपेक्स लगाउने मूल्र्ाङ्कनकर्ायलाई अजतर्र्ारवालाले धबभागीर् कारबाही गनेि । 


