राप्ती गाउँ पालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्
मसरु रर्ा देउखुरी दाङ
िलु बिनी प्रदेश, नेपाि

करार कर्मचारीको कार्मसम्पादन र्ुल्र्ाङ्कन फारार्
खण्ड क
वििरण पेश गरे को कार्ाालर्दर्ाा न.ं विवर्किाचारीको नाि किाचारीको पद, श्रेणी / र्ह िल्ु र्ाङ्कन अिवि:

साल

र्हिना

देहख

साल

र्हिना

गते सम्र्

कार्ाालर्िा काि सरुु गरे को विवर्सपु ररिेक्षण सिक्ष पेश गरे को विवर् –

सम्पाहदत कार्को हििरणः
र्ुल्र्ाङ्कन अिहिर्ा गरेका र्ुख्र् कार्िरः





सच
ू क बर्ोहिर् कार् भए/ नभएकोः





हर्हतः-

हििरण पेश गने कर्मचारीको दस्तखत:

खण्ड ख
र्ूल्र्ाङ्कन
र्ूल्र्ाङ्कनका आिार

र्ूल्र्ाङकन अङ्क
सपु ररिेक्षकले प्रदान
गने

१. हिषर्िस्तक
ु ो ज्ञान तथा हसप
क.कािसंग सम्बवधिर् विषर्बस्र्क
ु ो आिारभर्ु जानकारी
ख. कािसंग सम्बवधिर् विषर्िा भएका नविनर्ि विषर्को जानकारी
ग.विषर्गर् सम्बधिी वसप
घ. सीप प्रर्ोगको क्षिर्ा
२.अनुशासन, आचरण, हशष्टाचार र आज्ञापालन
क.किाचारीको लावग र्ोवकएको पोशाक लगाउने गरे को
ख. किाचारीले पालना गनपाु ने आचरण पालना गरे को
ग. आफुभधदा िाविल्लो र्हका

पदाविकारीले वदएको आज्ञा पालना गरे को

घ.अनविकृ र् रुपिा सचू ना वदने नगरे को
३.सर्र् पालना र हनर्हर्तता

पुनरािलोकनकतामले
प्रदान गने

पुनरािलोकन
सहर्हतले प्रदान गने

क. सिर्िा कार्ाालर् उपवस्िर् भएको
ख. विना जानकारी कार्ाालर्िा उपवस्िर् हुने नगरे को
ग.वनर्विर् रुपिा कार्ाालर्िा उपवस्िर् भएको
घ.कार्ाालर्को आिश्र्कर्ा अनसु ार कार्ाालर् सिर्भधदा अवर्ररक्त सिर् पवन काि गने काि गरे को ।
४. सरोकारिालासगं को व्र्ििार
क.आफू भधदा िाविका किाचारीसंग गने व्र्िहार वित्रिर् रहेको
ख.आफूसरह िा आफू िार्हर्का किाचारीसंग गने व्र्िहार वित्रिर् रहेको
ग. सेिाग्राहीसगं गने व्र्िहार वित्रिर् रहेको
घ.िस्ु कान सवहर्को व्र्िहार गने गरे को
५. कार्सगं को लगाि र नहतिा
क.कार्ाालर्को कािलाई िल
ू प्रािविकर्ािा राख्ने गरे को
ख.कार्ाालर्को गोपवनर्र्ा भंग गने नगरे को
ग. वदईएको काि सिर्िै सम्पधन गने गरे को
घ.कार्ाालर्िा आफूसगं रहेका सािानको उवचर् ढगल
ं े सरु क्षा र सरं क्षण

िम्र्ा प्राप्ताङ्क अङ्क र अक्षरर्ा पण
ु ामङ्क

९५ प्रहतशत भन्दा बढी र ७५ प्रहतशत भन्दा कर्
अङ्क हददााँ खुलाईएको कारण

४० (चाहलस)

३० (हतस )

३० (हतस)

सपु ररिेक्षकको पुनरािलोकनकतामको
नार् –
नार्-

पुनरािलोकन सहर्हतका पदहिकारीको :

पद -

पद -

नार्

सक
ं े त नं.-

सक
ं े त नं.-

दस्तखत-

दस्तखत-

हर्हत

हर्हत

पद

सङ्के त
नं.

दस्तखत

