
अनसूुची १ 

कभमचायीको काममसम्ऩादन भूल्माङ्कन पायाभ 

खण्ड क 

विियण ऩेश गयेको कामामरमः 
दताम नॊ: 
मभमतः 
कभमचायीको नाभः 
कभमचायीको ऩद, शे्रणी/तहः 
भूल्माङ्कन अिमधः       सार     भवहना    गते देखख    सार    भवहना   गते सम्भ। 

कामामरमभा काभ सरुु गयेको मभमतः 
सऩुरयिेऺक सभऺ ऩेश गयेको मभमतः 
                          सम्ऩाददत काभको विियण 
भूल्माङ्कन अिमधभा गयेका भखु्म काभहरु सूचक िभोखजभ काभ बए/नबएको 
क.  
ख.  
ग.  
घ.  
ङ.  
विियण ऩेश गने कभमचायीको दस्तखतः मभमतः 
नोटः मो पायाभ २।२ प्रमत बयी सऩुरयिेऺक सभऺ ऩेश गनुमऩनेछ। 

एक आमथमक िर्मभा २ ऩटक ऩेश गनुमऩनेछ। 

साउन १ देखख भॊमसय भसान्तसम्भको सम्ऩाददत काभको विियण ऩसु ७ गतेमबत्र ऩेश गनुमऩनेछ। 

िाॉकी अिमधको सम्ऩाददत काभको विियण असाय ७ गते मबत्र ऩेश गनुमऩनेछ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



खण्ड ख 
भूल्माॊकन 

भूल्माॊकनका आधाय  भूल्माॊकन अङ्क 

सऩुयीिेऺकरे 
प्रदान गने 

ऩनुयािरोकनकतामरे 
प्रदान गने 

ऩनुयािरोकन समभमतरे प्रदान गने 

१. विर्मिस्तकुो ऻान तथा सीऩ 

क) काभसॉग सम्फखन्धत विर्मको 
आधायबतू जानकायी 

ख) काभसॉग सम्फखन्धत विर्मभा बएका 
नविनतभ विर्मको जानकारय 

ग) विर्मिस्त ुसम्फन्धी सीऩ 

घ) सीऩ प्रमोगको ऺभता 

   

२. अनशुासन, आचयण, खशष्टाचाय य 
आऻाऩारन 

क) कभमचायीको रामग तोवकएको 
ऩोशाक रगाउन ेगयेको 

ख) कभमचायीरे ऩारना गनुमऩने आचयण 
ऩारना गयेको 

ग) आपू बन्दा भामथल्रो तहका 
ऩदामधकायीरे ददएको आऻा ऩारना 
गयेको 

घ) अनमधकृतरुऩभा सूचना ददन े
नगयेको 

   

३. सभमऩारना य मनममभतता 
क) सभमभा कामामरम उऩखस्थत बएको 
ख) विना जानकायी कामामरमभा उऩखस्थत 

हनु ेनगयेको 
ग) मनममभत रुऩभा कामामरमभा उऩखस्थत 

बएको 
घ) कामामरमको आिश्मकता अनसुाय 

कामामरम सभमबन्दा अमतरयक्त सभम 
ऩमन काभ गने गयेको 

   

४. सयोकायिारासॉगको व्मिहाय 

क) आपू बन्दा भामथका कभमचायीहरुसॉग 
गने व्मिहाय उऩमकु्त यहेको 

ख) आपूसयह य आपू भातहतका 
कभमचायीसॉग गने व्मिहाय मभत्रित 
यहेको 

   



ग) सेिाग्राहीसॉग गने व्मिहाय मभत्रित 
यहेको 

घ) भसु्कान सवहतको व्मिहाय गने गयेको 
५. काभसॊगको रागि य नमतजा 
क) काममरमको काभराई भूर     

प्राथमभकताभा याख्न ेगयेको  

ख) काममरमको गोऩमनमता बङ्ग गने 
नगयेको  

ग) ददईएको काभ सभमभै सम्ऩन्न गने 
गयेको  

घ) कामामरमभा आपूसॉग यहेका 
साभानको उखचत ढॊगरे सयुऺा य 
सॊयऺण 

जम्भा प्राप्ताङ्ग अङ्क य अऺयभा 

   

ऩणुामङ्क ४०चामरस) ३०(तीस) ३० (तीस) 
९६ प्रमतशत बन्दा फवढ य ७५ प्रमतधत 
बन्दा कभ अङ्क ददॉदा खरुाईएको कायण 

सऩुरयिेऺकको  

नाभः 
ऩनुयािरोकनकताम
को  

नाभः 

ऩनुयािरोकन समभमतको  

ऩदामधकायीः 

 ऩदः ऩदः नाभ ऩद सॊङ्कते नॊ. दस्तखत 

सङ्कते नॊ. सङ्कते नॊ. १ 

 
 

   

दस्तखतः दस्तखतः २ 

 
 

   

मभमतः मभमतः ३ 

 
 

   

मभमतः  

 


