
मिमि : 

नोट: यो फाराि २/२ प्रमि भरी सुपररवेक्षक सिक्ष पेश गनुुपनेछ ।

एक आर्थुक वरु्िा २ पटक पेश गनुुपनेछ ।

साउन १ दमेि िंमसर िसान्िसम्िको सम्पाददि कािको मववरण पुस ७ गिेमभत्र पेश गनुुपनेछ ।

बााँकी अवमिको सम्पाददि कािको मववरण असार ७ गिेमभत्र पेश गनुुपनेछ ।

मववरण पेश गने किुचारीको दस्ििि :

घ.

ङ.

सूचक बिोमिि काि भए/नभएको

ग.

सुपररवेक्षक सिक्ष पेश गरेको मिमि:

सम्पाददि कािको मववरण

िूल्याङ्कन अवमििा गरेका िूल्य कािहरु

क.

ि.

कायाुलयिा काि सुरु गरेको मिमि :

वराहपोिरी गाउाँपामलका

गाउाँ  कायुपामलकाको कायाुलय

बाघिोरभन््याङ , िोटाङ

दिाु नं.

मिमि : 

किुचारीको नाि:

किुचाररको पद,शे्रणी/िह:

िूल्याङ्कन अवमि:

अनुसूची १

किुचारी कायुसम्पादन िूल्याङ्कन फाराि

िण्ड (क)

मववरण पेश गरेको कायाुलय :



सुपरीवेक्षकले प्रदान गने पुनरावलोकनकिाुले प्रदान गने पुनरावलोकन समिमिले प्रदान गने

१. मवर्यवस्िुको ज्ञान 

िथा सीप

(क) कािसाँग सम्बमन्िि 

मवर्यको आिारभूि 

िानकारी

(ि) कािसाँग सम्बमन्िि 

मवर्यिा भएका नमवनिि 

मवर्यको िानकारी

(ग) मवर्यवस्िु सम्बन्िी 

सीप

(घ) सीप प्रयोगको क्षििा

२. अनुशासन , आचरण, 

मशष्टाचार र आज्ञापालन

(क) किुचारीको लामग 

िोदकएको पोशाक लगाउने 

गरेको

(ि) किुचारीले पालना 

गनुुपने आचरण पालना 

गरेको

( ग) आफू भन्दा िामथल्लो 

िहका पदामिकारीले 

ददएको आज्ञा पालन गरेको

(ङ) अनमिकृिरुपिा सूचना 

ददने नगरेको

३. सियपालना र 

मनयमिििा

(क) सियिा कायाुलय 

उपमस्थि भएको

(ि) मबना िानकारी 

कायाुलयिा उपमस्थि हुने 

नगरेको

(ग) मनयमिि रुपिा 

कायाुलयिा उपमस्थि 

भएको

(घ) कायाुलयको 

आवश्यकिा अनुसार 

कायाुलय सियभन्दा 

अमिररक्त सिय पमन काि 

गने गरेको

िण्ड (ि)

िूल्यांकन

िूल्याङ्कन अङ्क

िूल्याङ्कनका आिार



४. सरोकारवालासाँगको 

व्यवहार

(क) आफू भन्दा िामथका 

किुचारीहरुसाँग गने 

व्यवहार उपयुक्त रहकेो

(ि) आफूसरह र आफू 

िािहिका किुचारीसाँग गने 

व्यवहार मित्रवि रहकेो

(ग) सेवाग्राहीसाँग गने 

व्यवहार मित्रवि रहकेो

(घ) िुस्कान समहिको 

व्यवहार गने गरेको

५. कािसाँगको लगाव र 

नमििा

(क) कायाुलयको कािलाई 

िूल प्राथमिकलिािा राखे्न 

गरेको

(ि) कायाुलयको 

गोपमनयिा भङ्ग गने 

नगरेको

(ग) ददईएको काि सियिै 

सम्पन्न गने गरेको

(घ) कायाुलयिा आफूसाँग 

रहकेा सािानको उमचि 

ढंगले सुरक्षा र संरक्षण

िम्िा प्राप्ताङ्क अङ्क र 

अक्षरिा

पूणाुङ्क ४० (चामलस) ३० (मिस) ३० (मिस)

सुपरीवेक्षकको 

नाि:

पुनरावलोकनकिाुको 

नाि:

पुनरावलोकन समिमिका 

पदामिकारीको :

पद: पद: नाि:

सङ्केि नं.: सङ्केि नं.: पद:

दस्ििि: दस्ििि: सङ्केि नं.:

दस्ििि:

नाि:

पद:

सङ्केि नं.:

दस्ििि:

नाि:

पद:

सङ्केि नं.:

दस्ििि:

मिमि: 

मिमि : मिमि:

९५ प्रमिशि भन्दा बढी र 

७५ प्रमिशि भन्दा कि 

अङ्क ददाँदा िुलाईएको 

कारण


