
मड्ुकेचलुा गाउँपाललका अन्तगगतका करार कमगचारीको का.स.म ुफारम 

अनुसलुच-१ 

खण्ड क 

लििरण पेश गरेको कार्ागलर्: 

दताग नं लमलत: 

कमगचारीको नाम: 

कमगचारीको पद श्रेणी/तह: 

मलु्र्ाङ्कन अिलि:          साल     मलहना           गतेदलेख              साल            मलहना           गतेसम्म 

कार्ागलर्मा काम सरुु गरेको लमलत : 

सपुररिेक्षक समक्ष पेश गरेको लमलत : 

सम्पादित कामको दििरण 

मलू्र्ाङ्कन अिलिमा गरेको मखु्र् कामहरु सचूक बमोलिम काम भए/नभएको 

क.  

ख.  

ग.  

घ.  

ङ.  

लििरण पेश गरेको कमगचारीको दस्तखत:                                                             लमलत: 

नोट: र्ो फारम २/२ प्रलत भरी सपुररिेक्षक समक्ष पेश गनुग पनेछ । 

एक आलथगक िर्गमा २ पटक पेश गनुग पनेछ । 

श्रािण १ गतेदलेख मंलसर मसान्तसम्मको सम्पालदत कामको लििरण पसु ७ गतेलभत्र पेश गनुगपनेछ। 

बाँकी अिलिको सम्पालदत कामको लििरण असार ७ गतेलभत्र पेश गनुगपनुग पने छ ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



खण्ड 'ख' 

मूल्याङ्न 

मूल्याङ्न आधार मूल्याङ्न अङ्क 

सूपररिेक्षकले प्रिान 

गने 

पूनरािलोकनकतााले 

प्रिान गना 

पूनरािलेिकन सदमदतले 

प्रिान गने 

१.दिषयिस्तुको ज्ञान तथा दिप 

क)कामसँग सम्िलन्ित लिर्र्को आिारभतू िानकारी, 

ख)कामसँग सम्िलन्ित लिर्र्मा भएका नलिनतम लिर्र्को िानकारी  

ग)लिर्र्िस्तु सम्िन्िी लसप 

घ)सीप प्रर्ोगको क्षमता 

   

२)अनुिासन,आचरण,दिष्टचार र आज्ञापालन 

क)कमगचारीको लालग तोलकएको पोशाक लगाउने गरेको  

ख)कमगचारीले पालना गनुगपने आिारण पालना गरेको  

ग)आफुभन्दा मालथल्लो तहका पदालिकारीले लदएको आज्ञा पालन 

गरेको, 

घ)अनलिकृतरुपमा सचूना लदने नगरेको  

   

३.समय पालना र दनयदमतता  

क)समर्मा कार्ागलर् उपलस्थत भएको, 

ख)लबना िानकारी कार्ागलर्मा उपलस्थत भएको, 

ग)लनर्लमत रुपमा कार्ागलमा उपलस्थत भएको, 

घ)कार्ागलर्को आिश्र्कता अनुसार कार्ागलर् समर्भन्दा अलतररक्त 

समर् पलन काम गने गरेको  

   

४)सरोकारिालासगँको व्यिहार 

क)आफुभन्दा मालथका कमगचारीहरुसँग गने व्र्िहार उपर्कु्त रहकेो, 

ख)आफुसरह र आफु मातहतका कमगचारीसँग गने  व्र्िहार लमत्रित 

रहकेो, 

ग)सेिाग्राहीसँग गने लमत्रित रहकेो, 

घ)मसु्कान सलहतको व्र्िहार गने गरेको, 

   

५.कामसगँको लगाि र नदतजा 

क)कार्ागलर्को कामलाई मलू प्राथलमकता राख्ने गरेको, 

ख)कार्ागलर्को गोपलनर्ता भंग गने नगरेको, 

ग)लदइएको काम समर्म ैसम्पन्न गने गरेको, 

घ)कार्ागलर्मा आफुसँग रहकेा सामानको उलचत ढंगले सरुक्षा र 

संरक्षण 

   

जम्मा प्राप्ताङ्क अंक र अक्षरमा  ४०(चादलस) ३०(दतस) ३०(दतस) 

 

९५ प्रदतितभन्िा बढी र ७५ भन्िा 

कम अंक दििँा खुलाईएको 

कारण: 

सपुररिेक्षकको: 

नाम: 

पद: 

क.सं.नं 

दस्तखत: 

लमलत: 

पनूरािलोकनकतागको: 

नाम: 

पद: 

क.सं.नं 

दस्तखत: 

लमलत: 

पनूरािलोकन सलमलतका पदालिकारीको : 

नाम:                    पद:                   क.सं.नं       दस्तखत: 

१. 

२. 

३. 

लमलत: 


