
राजपत्र अनङ्कित तथा शे्रणी ङ्किङ्किन ननजामती कममचारीको लानि कार्मसम्पादन मूल्र्ािन फाराम 
 

ङ्कििरण पेश िरको कार्ामलर्ः     दताम नः    नमनतः 
कममचारीको नामः कममचारी संकेत नं.  मूल्र्ािन अिन ः 
१) पदः   २) शे्रणीः       ३) सेिाः  ४) समिुः  ५) उपसमूिः 
६) कार्ामलर्को नामः       ७) िालको पदमा ननर्कु्ति नमतीः 
८) र्स मूल्र्ािनको अिन मा सरुिा भएका कार्ामलर्िरु (क्रमशः)....................................................................... 
९) सपुररिेक्षक समक्ष पेश िरेको नमनतः ........................................................................................................ 

खण्ड क 
सम्पाददत कामको ङ्कििरण 

कुनै काम सम्पादन िनु नसकेको भए त्र्सका कारणिरु सपुररिेक्षकको ङ्किप्पणी 
कामिरु         कारणिरु       समा ान िनम िररएका प्रर्ासिरु 
क) क) क) 
ख) ख) ख) 
ि) ि) ि) 
घ) घ) घ) 

क) कारणको औक्तचत्र् 
ठीक 
बेठीक 
ख) कारण समा ान िनम िररएको प्रर्ासः 
दठक 
बेदठक 

कममचारीको दस्तखतः नमनतः सिुररिेक्षकको दस्तखतः 
नमनतः 

द्रष्टव्र्ः 
१) लक्ष्र् तोङ्ककएको कामको नननमत्त नन ामररत आ ारिरु (पररमाण लाित समर् र िणुस्तर) सम्भि भएसम्म भने प्रर्ास िनुपुनेछ । 
२) ननजामती कममचारीले लक्ष्र् नतोङ्ककएको कामिरुको उपलक्तध  ङ्कििरण भनुम पदाम सम्भि भए सम्म पररमाण लाित र समर्लाई 
औलं्र्ाउन ुपनेछ । 

खण्ड ख 
सपुररिेक्षक र पनुरािलोकनकतामको मूल्र्ाङकन 

सपुररिेक्षक समक्ष पेश िरेको नमनतः       पनुरािलोकनकताम समक्ष पशे िरेको नमनतः 
कार्म सम्पादनको स्तर            
(कार्मङ्कििरणको आ ारमा) 

सपुररिेक्षकको मूल्र्ािन पनुरािलोकनकतामको मूल्र्ाङकन 
स्तर अनत उत्तम उत्तम सामान्र् न्रू्न अनत उत्तम उत्तम सामान्र् न्रू्न 
अंक ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५ २.५ २ १.५ १ 

१) सम्पाददत कामको समग्र पररमाण         

२) सम्पाददत कामको समग्र लाित         

३) सम्पाददत कामको समग्र समर्         

४) सम्पाददत कामको समग्र िणु         
जम्मा प्राप्ताि -अि र अक्षरमा_   
 पूणामङकः २५ पूणामङकः १० 
९५% भन्दा बढी र ७५% भन्दा घिी अङक 
दददा खलुाउन ुपने कारण 

सपुररिेक्षकको नामः पदः 
कममचारी सङकेत नं. 
दस्तखतः                      नमनतः 

पनुरािलोकनकतामको नामः पदः 
कममचारी सङकेत नं. 
दस्तखतः                     नमनतः 

लक्ष्र् तोङ्ककएका र नतोङ्ककएका कामिरु कममचारीले भने ङ्कििरण पररमाण  लाित  समर् िणुस्तर 

क)      

ख)      

ि)      

घ)      

ङ)      
आफ्नै पिलमा िरेका अन्र् कार्मिरु      

क)      

ख)      



 
लाितलाई मूल्र्ाङकन िनम सम्भि नदेक्तखएमा र्स बापत छुट्याइएको अि बााँकी तीनििा आ ारिरुमा समानपुानतक ङ्किसाबमा ङ्कितरण िनम सङ्ककनेछ । 
कुनै मिलमा ङ्कििरण नअिाए छुिै पानामा खलुाई प्रमाक्तणत िरी संलग्न िनुम पनेछ । सपुररिेक्षक र पनुरािलोकनकतामले ननजामती सेिा ऐनको दफा 
२४क र ननजामती सेिा ननर्मािलीको ननर्म ४८ मा तोङ्ककएको आ ारमा मूल्र्ािन िरी ननजामती सेिा ननर्मािलीको ननर्म ७८ख िमोक्तजमको अिन  
नभत्र पनुरािलोकनकताम र पनुरािलोकन सनमनत समक्ष पेश िनुम पनेछ । साथै ननजामती सेिा ऐनको दफा २४क. को उपदफा ७ बमोक्तजम ९५ 
प्रनतशतभन्दा बढी र ७५ प्रनतशतभन्दा घिी अि प्रदान िनुम परेमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउन ुपनेछ र ७५ प्रनतशत भन्दा घिी अि ददएकोमा सम्बक्तन् त 
ननजामती कममचारीलाई जानकारी िराई ननजले प्रनतङ्कक्रर्ा ददएमा सो समेत राखी पनुरािलोकन सनमनत समक्ष पेश िनुम पनेछ । प्राप्तािमा ङ्किपके्स लिाएमा 
ङ्किपेक्स लिाउन ेमूल्र्ािनकतामलाई अक्तततर्ारिालाले ङ्किभािीर् कारबािी िनेछ । 
 

खण्ड ि 
पनुरािलोकन सनमनतको मूल्र्ािन 

 
कममचारीको नामः                                 पदः                           शे्रणीः 
 
पनुरािलोकन सनमनत समक्ष पेश िरेको नमनतः 
 
 
व्र्क्तिित िणु एिं आचरण स्तर अनतउतम उत्तम सामान्र् न्रू्न 
क) राजपत्र अनङ्कित कममचारीिरुको लानि 
 
१) ङ्किषर्िस्तकुो ज्ञान र सीप 

अि १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 
     

    

२) िोपनीर्ता राख्न सक्ने सीप     
३) ननदेशन अनसुार काम िनम सक्ने क्षमता     
४) उपक्तस्थनत समर्पालना र अनशुासन     
५) इमान्दाररता र नैनतकता     
पूणामि ५  कुल प्राप्ताि    अिमा    
 अक्षरमा   

     

ख) शे्रणी ङ्किङ्किन कममचारीिरुका लानि स्तर अनतउत्तम उत्तम सामान्र् न्रू्न 
 अि १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 
१) ङ्किषर्िस्तकुो ज्ञान र सीप      
२) ननदेशानसुार काम िने क्षमता      
३) काममा रुची उत्साि      
४) आज्ञापालन र अनशुासन      
५) सजिता र शीघ्रता      
पूणामि ५     कुल प्राप्ताि    अिमा    
 अक्षरमा   

     

 
 
पनुरािलोकन सनमनतका पदान कारीिरुको 
नामः    पद   कममचारी सिेत दस्तखत  कुल प्राप्ताि अिमा 
१) अक्षरमा 
२) 
३) 
 
नमनतः 
 
 
द्रष्टव्र्ः 
ननजामती सेिा ऐनको दफा २४क को उपदफा ७ बमोक्तजम पनुरािलोक सनमनतको ९५ प्रनतशत भन्दा बढी र ७५ प्रनतशत भन्द घिी अि प्रदान िनम 
परेमा सोको स्पष्ट कारण खलुाउन ुपनेछ । 


