
 

 

याजऩत्र अनङ्कित तथा शे्रणी ङ्किङ्कहन ननजाभती कभमचायीको रानग काममसम्ऩादन भूल्मािन पायाभ 
ङ्किियण ऩेश गयको कामामरमः     दताम नॊ.:    नभनतः 

कभमचायीको नाभः    कभमचायी सॊकेत नॊ.:                  भूल्मािन अिनधः 

१) ऩदः   २) शे्रणीः       ३) सेिाः  ४) सभूहः  ५) उऩ-सभूहः 
६) कामामरमको नाभः      ७) हारको ऩदभा ननमकु्ति नभनतः 
८) मस भूल्मािनको अिनधभा सरुिा बएका कामामरमहरु (क्रभशः): ................................................................................... 
९) सऩुरयिेऺक सभऺ ऩेश गयेको नभनतः ...................................................................................................................... 

खण्ड क 
सम्ऩाददत काभको ङ्किियण 

कुनै काभ सम्ऩादन हनु नसकेको बए त्मसका कायणहरु सऩुरयिेऺकको ङ्किप्ऩणी 
काभहरु         कायणहरु       सभाधान गनम गरयएका प्रमासहरु 
क) क) क) 
ख) ख) ख) 
ग) ग) ग) 
घ) घ) घ) 

क) कायणको औक्तचत्मः 
  ठीक 
  फेठीक 
ख)  कायण सभाधान गनम गरयएको प्रमासः 
  दठक 
 फेदठक 

कभमचायीको दस्तखतः नभनतः सिुरयिेऺकको दस्तखतः 
नभनतः 

द्रष्टव्मः 
१)  रक्ष्म तोङ्ककएको काभको नननभत्त ननधामरयत आधायहरु (ऩरयभाण रागत सभम य गणुस्तय) सम्बि बएसम्भ बने प्रमास हनुऩुनछे । 
२)  ननजाभती कभमचायीरे रक्ष्म नतोङ्ककएको काभहरुको उऩरब्धी ङ्किियण बनुमऩदाम सम्बि बएसम्भ ऩरयभाण रागत य सभमराई औॊल्माउन ु

ऩनेछ । 
खण्ड ख 

सऩुरयिेऺ क य ऩनुयािरोकनकतामको भूल्माङकन 
सऩुरयिेऺक सभऺ ऩेश गयेको नभनतः        ऩनुयािरोकनकताम सभऺ ऩेश गयेको नभनतः 

कामम सम्ऩादनको स्तय            
(काममङ्किियणको आधायभा) 

सऩुरयिेऺ कको भूल्मािन ऩनुयािरोकनकतामको भूल्मािन 
स्तय अनत उत्तभ उत्तभ साभान्म न्मून अनत 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 प्राप्ताि (अि य अऺयभा) 
  

ऩूणामङकः २५ ऩूणामङकः १० 
९५% बन्दा फढी य ७५% बन्दा घिी अि 

ददॉदा खरुाउन ुऩने कायण 
सऩुरयिेऺकको नाभः               ऩदः 
कभमचायी सिेत नॊ. 
दस्तखतः                  नभनतः 

ऩनुयािरोकनकतामको नाभः             ऩदः 
कभमचायी सिेत नॊ. 
दस्तखतः                   नभनतः 

रक्ष्म तोङ्ककएका य नतोङ्ककएका काभहरु कभमचायीरे बने ङ्किियण ऩरयभाण रागत सभम गणुस्तय 

क)      

ख)      

ग)      

घ)      

ङ)      

आफ्नै ऩहरभा गयेका अन्म काममहरु      

क)      

ख)      



 

 

 
रागतराई भूल्माङकन गनम सम्बि नदेक्तखएभा मस फाऩत छुट्याइएको अि फाॉकी तीनििा आधायहरुभा सभानऩुानतक ङ्कहसाफभा ङ्कितयण गनम 
सङ्ककनेछ । कुनै भहरभा ङ्किियण नअिाए छुिै ऩानाभा खरुाई प्रभाक्तणत गयी सॊरग्न गनुम ऩनेछ । सऩुरयिेऺक य ऩनुयािरोकनकतामरे 
ननजाभती सेिा ऐनको दपा २४(क) य ननजाभती सेिा ननमभािरीको ननमभ ४८ भा तोङ्ककएको आधायभा भूल्मािन गयी ननजाभती सेिा 
ननमभािरीको ननमभ ७८(ख) िभोक्तजभको अिनध नबत्र ऩनुयािरोकनकताम य ऩनुयािरोकन सनभनत सभऺ ऩेश गनुम ऩनेछ । साथै ननजाभती 
सेिा ऐनको दपा २४(क) को उऩदपा ७ फभोक्तजभ ९५ प्रनतशतबन्दा फढी य ७५ प्रनतशतबन्दा घिी अि प्रदान गनुम ऩयेभा सोको स्ऩष्ट 
कायण खरुाउन ुऩनेछ य ७५ प्रनतशतबन्दा घिी अि ददएकोभा सम्फक्तन्धत ननजाभती कभमचायीराई जानकायी गयाई ननजरे प्रनतङ्कक्रमा ददएभा 
सो सभेत याखी ऩनुयािरोकन सनभनत सभऺ ऩेश गनुम ऩनेछ । प्राप्तािभा ङ्किऩेक्स रगाएभा ङ्किऩेक्स रगाउने भूल्मािनकतामराई 
अक्तततमायिारारे ङ्किबागीम कायफाही गनेछ । 

खण्ड ग 
ऩनुयािरोकन सनभनतको भलू्मािन 

 
कभमचायीको नाभः                                ऩदः                         शे्रणीः 

ऩनुयािरोकन सनभनत सभऺ ऩेश गयेको नभनतः 

व्मक्तिगत गणु एिॊ आचयण स्तय अनतउत्तभ उत्तभ साभान्म न्मून 

क)  याजऩत्र अनङ्कित कभमचायीहरुको रानग अि १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 
१) ङ्किषमिस्तकुो ऻान य सीऩ     
२) गोऩनीमता याख्न सक्ने सीऩ     

३) ननदेशन अनसुाय काभ गनम सक्ने ऺभता     

४) उऩक्तस्थनत, सभम ऩारना य अनशुासन     

५) इभान्दारयता य ननैतकता     
ऩूणामि ५  कुर प्राप्ताि    अिभा    
 अऺयभा   

     

व्मक्तिगत गणु एिॊ आचयण स्तय अनतउत्तभ उत्तभ साभान्म न्मून 

ख)  शे्रणी ङ्किङ्कहन कभमचायीहरुका रानग अि १ ०.७५ ०.५० ०.२५ 
१) ङ्किषमिस्तकुो ऻान य सीऩ     

२) ननदेशानसुाय काभ गने ऺभता     

३) काभभा रुची उत्साह     

४) आऻा ऩारन य अनशुासन     

५) सजगता य शीघ्रता     
ऩूणामि ५     कुर प्राप्ताि  अिभा    
   अऺयभा   

    

 

ऩनुयािरोकन सनभनतका ऩदानधकायीहरुको- 
नाभः    ऩद   कभमचायी सिेत दस्तखत  कुर प्राप्ताि  अिभा 
१) अऺयभा 

२) 
३) 

नभनतः 
 

द्रष्टव्मः 

ननजाभती सेिा ऐनको दपा २४(क) को उऩदपा ७ फभोक्तजभ ऩनुयािरोकन सनभनतको ९५ प्रनतशतबन्दा फढी य ७५ प्रनतशतबन्दा घिी 
अि प्रदान गनुम ऩयेभा सोको स्ऩष्ट कायण खरुाउन ुऩनेछ । 


