
राजपुर गाउँपालिका 
कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ 

भूल्माङ्कन अवधध : आधथयक वषय  सार श्रावण भहहनादेखि    सार असाय भसान्तसम्भ 
हववयण ऩेश गयको कामायरमः     दताय नः    धभधतः 
कभयचायीको नाभः कभयचायी सॊकेत नॊ.  भूल्माङ्कन अवधधः 
१) ऩदः   २) शे्रण ः       ३) सेवाः  ४) सभहुः  ५) उऩसभूहः 
६) कामायरमको नाभः       ७) हारको ऩदभा धनमखुि धभत ः 
८) मस भूल्माङ्कनको अवधधभा सरुवा बएका कामायरमहरु (क्रभशः)....................................................................... 
९) सऩुरयवेऺक सभऺ ऩेश गयेको धभधतः ........................................................................................................ 

कभयचायीरे बने हववयण 
कामय सम्ऩादन सचुकाॊक अनसुाय सम्ऩाददत कामयको प्रगधत () 

 
कभयचायीको दस्तित ..................               धभधत ......................... 

द्रष्टव्मः 
१) वाहषयक भूल्माङ्कनको राधग उऩमुयत्त ढाॉचाभा भहर १,२,३ य ४ सम्भको मथाथय हववयण बयी प्रत्मेक वषयको श्रावण ७ गतेधबत्र 

सम्फखन्धत कभयचायीरे सऩुरयवेऺक सभऺ ऩेश गनुयऩने प्रमोजनको राधग आफ्नो कामायरमभा दताय गनुयऩनेछ ।  
२) सम्ऩाददत काभको हववयणभा न्मूनतभ ५ वटा कामयहरू उल्रेि बएको हनु ुऩनेछ । 
३) काभ उल्रेि गदाय सॊगठनको उदे्दश्म अनरुूऩ ऩदको कामय हववयण वाहषयक कामयमोजनासॊग धभल्न ुऩनेछ । 
४) वाहषयक रऺम शरुूभानै तोक्न नधभल्ने काभको राधग वषयबयीभा सम्ऩादन गरयएका काभहरूराइय नै वाहषयक रक्ष्म भानु्न ऩदयछ। 

  
 
 
 

सम्ऩाददत काभ (रक्ष्म तोहकएका य 
नतोहकएका) 

(१) 

कामय सम्ऩादन सचुकाॊक (२) कामय सम्ऩादन 
सचुकाॊक अनसुाय 
सम्ऩाददत कामयको 

प्रगधत (३) 

कामय सम्ऩन्न हनु नसकेका 
बए सो को कायण (४) एकाइय (सॊबव बएसम्भ 

ऩरयणाभ, रागत य 
सभम सभेत उल्रेि 
गनुयऩने) 

अधयवाहषयक रऺ वाहषयक रऺ 

कामय हववयण य फाहषयक कामयक्रभ फभोखजभका कामयहरू     

क)      

ि)      

ग)      

घ)      

ङ)      

आफ्नै ऩहरभा गयेका अन्म कामयहरु      

क)      

ि)  १००% १००%   

कामय सम्ऩादन गनय रागकेो सभमको भाऩनको आधाय कामय सम्ऩादनको प्रगधतको भाऩनको अधाय 
१) तोहकएको सभम य से बन्दा अगावै कामय सम्ऩन्न बएभा  अधतउत्तभ १) ८०% देखि १००% सम्भ अधतउत्तभ 

२) कूर काभभध्मे १५% सम्भ काभ तोहकएको सभमबन्दा ऩधछ 
सम्ऩन्न गयेभा 

उत्तभ २) ६५% देखि ७९.९९% सम्भ उत्तभ 

३)  कूर काभभध्मे ३०% सम्भ काभ तोहकएको सभमबन्दा 
ऩधछ सम्ऩन्न गयेभा 

साभान्म ३) ५०% देखि ६४.९९% सम्भ साभान्म 

४)  कूर काभभध्मे ३०% फढी काभ तोहकएको सभमबन्दा ऩधछ 
सम्ऩन्न गयेभा  

न्मून ४) ५०% बन्दा कभ  न्मून 



 
िण्ड ि  सऩुरयवेऺक य ऩनुयावरोकनकतायको भूल्माङकन 

 सऩुरयवेऺक सभऺ ऩेश गयेको धभधतः       ऩनुयावरोकनकताय सभऺ ऩशे गयेको धभधतः 
 

 

द्रष्टव्म : 

१ कभयचायीको वाहषयक कामय सम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभहरूको भूल्माङ्कन गयी श्रावण भहहनाधबतै्र ऩनुयावरोकनकतायरे प्राप्त गरयसक्ने गयी ऩेश गनुय 
ऩनेछ । 
२ ऩनुयावरोकनकतायरे आपू सभऺ ऩेश बएको कभयचायीको वाहषयक कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभहरूको भूल्माङ्कन गयी बाद्र १५ गतेधबतै्र 
ऩनुयावरोकन सधभधतरे प्राप्त गरयसक्ने गयी ऩेश गनुय ऩनेछ । 
३ वाहषयक रूऩभा गरयने कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩत सऩुरयवेऺक वा ऩनुयावरोकनकतायरे ९५ प्रधतशत बन्दा फहढ य ७५ प्रधतशत बन्दा घहट 
अॊक ददएभा सो को स्ऩष्ट कायण िरुाउन ु ऩनेछ य ७५ प्रधतशत बन्दा घहट अॊक ददएकोभा सम्फखन्धत कभयचायीराइय जानकायी गयाइय धनजरे 
प्रधतहक्रमा ददएभा सो सभेत याखि ऩनुयावरोकन सधभधत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 
 

िण्ड ग ऩनुयावरोकन सधभधतको भूल्माङ्कन 
ऩनुयावरोकन सधभधत सभऺ ऩेश गयेको धभधतः 
सऩुरयवेऺक य ऩनुयावरोकनकतायरे गयेको भूल्माङ्कनभा सहभत बए सोही स्तयको अङ्क ददने खस्थधतभा कैहपमत िरुाइय भलु्माङ्कन गने : 

कभयचायीको नाभः                           ऩदः                       शे्रण ः 
 स्तय अधतउतभ उत्तभ साभान्म न्मून 
ग) ऩनुयावरोकन सधभधतरे गने भूल्माङ्कनका अधाय अङ्क १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 
१) हवषमवस्तकुो ऻान य स ऩ      
२) हववेकको प्रमोग य धनणयम गने ऺभता      
३) कामयचाऩ फहन गने ऺभता      
४) सजृनश रता य अग्रसयता      
५) ऩेशागत सॊवेदनश रता (गोऩधनमता य भमायददत यहने)      
ऩूणायङ्क ५  कुर प्राप्ताङ्क    अङ्कभा    
 अऺयभा   

     

 
ऩनुयावरोकन सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको 
नाभः    ऩद   कभयचायी सङे्कत दस्तित  कुर प्राप्ताङ्क अङ्कभा 
१) अऺयभा 
२) 
३) 
धभधतः 
द्रष्टव्मः 
१.मसयी ऩनुयावरोकन सधभधतभा प्राप्त हनु अएको कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभहरूको भूल्माङ्कन गयी सधभधतरे बाद्र भसान्त धबतै्र रोकसेवा 
अमोग ्य फढुवा सधभधतको सखचवारमभा ऩठाइयसक्न ुऩनेछ। 
२. ऩनुयावरोकन सधभधतरे कुनै कभयचायीराइय कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन वाऩत ९५ प्रधतशत बन्दा फहढ य ७५ प्रधतशत बन्दा घहट अॊक ददएभा सो 
को स्ऩष्ट कायण िरुाउन ुऩनेछ ।प्राप्ताङ्कभा हटऩेक्ट रगाउने भूल्माङ्कनकतायराइय अखततमायवारारे हवबाधगम कावायही गनेछ । 

कामय सम्ऩादनको स्तय            
(कामयहववयणको आधायभा) 

सऩुरयवेऺकको भूल्माङ्कन ऩनुयावरोकनकतायको भूल्माङकन 
स्तय अधत उत्तभ उत्तभ साभान्म न्मून अधत उत्तभ उत्तभ साभान्म न्मून 
अॊक ६.२५ ५.२५ ४.२५ ३.२५ २.५ २ १.५ १ 

१) सम्ऩाददत काभको सभग्र ऩरयभाण         

२) सम्ऩाददत काभको सभग्र रागत         

३) सम्ऩाददत काभको सभग्र सभम         

४) सम्ऩाददत काभको सभग्र गणु         
जम्भा प्राप्ताङ्क -अङ्क य अऺयभा_   
 ऩूणायङकः २५ ऩूणायङकः १० 
९५% बन्दा फढी य ७५% बन्दा घटी अङक 
दददा िरुाउन ुऩने कायण 

सऩुरयवेऺकको नाभः ऩदः 
कभयचायी सङकेत नॊ. 
दस्तितः                      धभधतः 

ऩनुयावरोकनकतायको नाभः ऩदः 
कभयचायी सङकेत नॊ. 
दस्तितः                     धभधतः 


