
  गण्डकी गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

बमु्लरचोक, गोयखा 
कामय सलऩादन भूल्माङ्कन पायभ 

भूल्माङ्कन अवलधिः आलथयक फषय............................ सार श्रावण भहहना देम्ख .................... सार असाय भसान्त सलभ  
 

हववयण ऩेश गयेको कामायरमिः     दताय नॊ.                       लभलतिः 
कभयचायीको नाभिः      सॊकेत नॊ:  

ऩद य शे्रणी/तहिः                               सेवािः           सभूह/ उऩसभूहिः 
हार कामययत कामायरमिः 
हारको ऩदभा लनमकु्त लभलतिः 
मस भूल्माङ्कन अवलधका कामययत कामायरमहरू (क्रभश) : 
सऩुरयवेऺक सभऺ ऩेश गयेको लभलतिः 

कभयचायीरे बने 

सलऩाददत काभ (रक्ष्म 
तोहकएका य नतोहकएका 
(१)  

कामय सलऩादन सूचकाॊक कामय सलऩादन 
सचुकाॊक अनसुाय 
सलऩाददत कामयको 
प्रगलत (३)  

कामय सलऩन्न हनु 
नसकेका बए सो को 
कायण (४) 
 

एकाई (सॊबव बएसलभ ऩरयणाभ, रागत य 
सभम सभेत उल्रेख गनुयऩने) 

अधयवाहषयक 
रक्ष्म 

फाहषयक रक्ष्म 

कामय हववयण य फाहषयक कामयक्रभ फभोम्जभका कामयहरू     

क)      

ख)      

ग)      

घ)      

ङ)      

आफ्नै ऩहरभा गयेका अन्म कामयहरू 

क)       

ख)       

  १००% १००% औषत प्रलतशत  

 

कभयचायीको दस्तखतिः...............................    लभलत............................................... 

कामय सलऩादन गनय रागेको सभमको भाऩनको आधाय कामय सलऩादनको प्रगलतको भाऩनको आधाय 
१) तोहकएको सभम य सो बन्दा अगावै कामय सलऩन्न 

बएभा                                      

अलतउत्तभ १) ८०% देम्ख १००% सलभ  अलतउत्तभ  

 
२) कुर काभभध्मे १५ % सलभ काभ तोहकएको 

सभमबन्दा ऩलछ सलऩन्न गयेभा                                                         

उत्तभ २) ६५% देम्ख ९७.९९% 

सलभ  

उत्तभ  

 
३) कुर काभभध्मे ३० % सलभ काभ तोहकएको 

सभमबन्दा ऩलछ सलऩन्न गयेभा                                                          

साभान्म ३) ५०% देम्ख ६४.९९% 

सलभ  

साभान्म  

 
४) कुर काभभध्मे ३० % बन्दा फढी काभ तोहकएको 

सभमबन्दा ऩलछ सलऩन्न गयेभा  

                                                         

न्मून  ४) ५०% बन्दा कभ   न्मून  

 

द्रष्टव्मिः 
१) फाहषयक भॊल्माङ्नको रालग उऩमकु्त ढाॉचाभा भहर १, २ य ४ सलभको मथाथय हववयण बयी प्रत्मेक फषयको श्रावण सात गतेलबत्र सलफम्न्धत कभयचायीरे 

सऩुयीवेऺक सभऺ ऩेशगने प्रमोजनाको रालग आफ्नो कामायरमभा दताय गनुयऩनेछ । 

२) सलऩाददत काभको हववयणभा न्मूनतभ ५ वटा कामयहरू उल्रेख बएको हनु ुऩनेछ । 

३) काभ उल्रेख गदाय सॊगठनको उद्देश्म अनरुूऩ ऩदको कामय हववयण तथा फाहषयक कामयमोजनासॉग लभल्न ुऩनेछ । 

४) फाहषयक रक्ष्म शरुूभानै तोक् न नलभल्ने काभको रालग फमयबयीभा सलऩादन गरयएका काभहरूराई नै फाहषयक रक्ष्म भान्नु ऩनेछ । 



सऩुयीवेऺक सभऺ ऩेश गयेको लभलतिः                                                 ऩनुयावरोकनकताय सभऺ ऩेश गयेको लभलतिः 
कामय सलऩादनको स्तय (कामय 
हववयणको आधायभा) 

  

सऩुरयवेऺकको भूल्माङ्कन 

 

ऩनुयावरोकनकतायरको भूल्माङ्कन 

 स्तय  कुर 
अॊक 
बाय  

अलत 
उत्तभ  

उत्तभ  साभा
न्म  

न्मून  कुर अॊक 
बाय 

अलत 
उत्तभ  

उत्तभ  साभा
न्म  

न्मू
न  

 अॊक ६.२५ ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५ २.५ २.५ २ १.५ १ 

१) सलऩाददलत काभको सभग्र ऩरयणाभ            
२) सलऩाददत काभको सभग्र रागत            
३) सलऩाददत काभको सभग्र सभम            
४) सलऩाददलत काभको सभग्र गणु            

जलभा  २५     १०     
 कूर प्राप्ताङ्किः   अड्कभािः   अऺयभािः कूर प्राप्ताङ्किः   अड्कभािः     अऺयभािः 

९५ % बन्दा फढी य ७५%  बन्दा घटी अङ्क ददॉदा 
खरुाउन ुऩने कायण  

सयुऩयीवेऺकको  

नाभिः- 

ऩदिः- 

सॊकेत नॊ:- 

दस्तखतिः- 
लभलतिः-  

ऩनुयावरोकनकतायको 
नाभिः- 

ऩदिः- 

सॊकेत नॊ:- 

दस्तखतिः- 
लभलतिः- 

द्रष्टव्मिः 
१) कभयचायीको फाहषयक कामय सलऩादन भूल्माङ्न पायाभो भलु्माङ्कन गयी श्रावण भहहनालबतै्र ऩनुयावरोकनकतायरे प्राप्त गरयसक्ने गयी ऩेश गननय ऩनेछ। 

२) ऩनुयावरोकनकतायरे आपू सभऺ ऩेश बएको कभयचायीको फाहमयक कामय सलऩादन भूल्माङ्कन पायभको भूल्माङ्कन गयी बाद्र १५ गतेलबतै्र ऩनुयावरोकन सलभलतरे प्राप्त गरय सक्ने 
गयी ऩेश गनुय ऩनेछ । 

३) फाहषयक रूऩभा गरयने कामय सलऩादन भूल्माङ्कन वाऩत सऩुयीवेऺक वा ऩनुयावरोकनकतायरे १५ प्रलतशत बन्दा फहढ य ७५ प्रलतशत बन्दा घटी अॊक ददएभा सोको स्ऩष्ट कायण 
खरुाउन ऩनेछ य ७५ प्रलतशत बन्दा घटी अङ्क ददएकोभा सलफम्न्धत कभयचायीराई जानकायी गयाई लनजरे प्रलतहक्रमा ददएभा सो सभेत याखी ऩनुयावोरकन सलभलत सभऺ ऩेश 
गनुयऩनेछ । 

खण्ड "ग" ऩनुयावरोकन सलभलतको भूल्माङ्कन 

ऩनुयावरोकन सलभलत सभऺ ऩेश गयेको लभलतिः  

सऩुयीवेऺक य ऩनुयावरोकनकतायरे गयेको भूल्माङ्कनभा सहभत बए सोही स्तयको अङ्क ददने अन्म म्स्थलतभा कैहपमत खुराई भूल्माङ्कन गने  

कभयचायीको नाभिः                 ऩदिः          शे्रणी/तहिः 
 स्तय अलतउत्तभ उत्तभ साभान्म न्मून 

ऩनुायावरोकन सलभलतरे गने भूल्माङ्कनका आधाय  अङ्क १ ०.७५ 0.50 0.25 

१) हवषमवस्तकुो ऻान य सीऩ       
२) हववेक प्रमोग य लनणयम गने ऺभता       

३) कामयचाऩ फहन गने ऺभता       
४) लसजयनशीरता य अग्रसयता       
५) ऩेशागत सॊवेदनशीरता (गोऩलनमता य भमायददत यहने)       
ऩूणायङ्किः                प्राप्ताङ्किः अङ्कभािः                    अऺयभािः  

 ऩनुयावरोकन सलभलतका ऩदालधकायीहरूको  

नाभिः          ऩदिः      कभयचायी सॊकेत नॊ  दस्तखत  

१)   
२)    
३)   

कुर प्राप्ताङ्किः   अङ्कभा           अऺयभािः  

द्रष्टव्म 

१) मसयी ऩनुायवोकन सलभलतभा प्राप्त हनु आएको कामयसलऩादन भूल्माङ्कन पायभहरूको भूल्माङ्कन गयी सलभलतरे बाद्र भसान्तलबतै्र रोकसेवा आमोग य फढुवा सलभलतको 
सम्चवारमभा ऩठाईसक्न ुऩनेछ । 

२) ऩनुयावरोकन सलभलतरे कुनै कभयचायीराई कामयसलऩादन भूल्माङ्कन फाऩत ९५ प्रलतशत बन्दा फहढ य ७५ प्रलतशत बन्दा घटी अॊक ददएभा सो को स्ऩष्ट कायण खरुाउन ुऩनेछ 
। प्राप्ताङ्कभा हटऩेक्स रगाउने भूल्माङ्कनकतायराई अम्ततमायवारारे हवबागीम कायवाही गनेछ ।  


