
अनसूुची-१ 

(ननयम ३२ सँग समबन्धित) 

न्िक्षकको कायय सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम 

कायय सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेि गरेको विद्यालय ………………………………………………………………………………… दताय 
नं …………………………दताय नमनत ………………………………………. 

न्िक्षक/प्रिानाध्यापकको नाम, थर ……………………………………………………………………………………………………………….. 

संकेत नं…………………………………… तह ……………………………….. शे्रणी ……………………………………………….. 

हाल काययरत विद्यालयको नाम गेगाना  ………………………………………………………………………………………………………….. 

मूल्याङ्कन अिनि………………………………………………….. देन्ि …………………………………………………………………………सम्म 

 

िण्ड क 

१. अध्यापन गरेको विषयमा विद्याथीले प्राप् त गरेको पपलबिी      अङ्क ३ 

(क) अध्यापन गरेको तह 

(ि) अध्यापन गरेको कक्षा 
(ग) अध्यापन गरेको विषय 

(घ) आिार नलइएको परीक्षा  

(१) कक्षा ३ को पपलन्धि परीक्षा  

(२) कक्षा ५ को पपलन्धि परीक्षा  

(३) कक्षा ८ को आिारभतू तह पन्िणय परीक्षा  

(४) कक्षा १० को माध्यनमक न्िक्षा परीक्षा  

(५) कक्षा ११ १२ को माध्यनमक न्िक्षा पन्िणय परीक्षा  

(६) अपाङ्ग भएका विद्याथीको परीक्षा  

(७) अधय 

(ङ) सम्बन्धित विषयको परीक्षामा विद्याथीले प्राप् त गरेको षषत अङ्क …………………………. 

(च) अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत षषत पन्िणय प्रनतित× 

सम्िन्धित विषयको भौगोनलक एकाइको षषत पन्िणय प्रनतित 

 

न्िक्षकले प्राप् त गरेको अङ्क  
 

आफुले अध्यापन गरेको विद्याथीले प्राप्त गरेको परीक्षाफल अनसुार गणना भएको छ भनी दस्तित गने सम्िन्धित 
न्िक्षकको दस्तित ……………………………………………………….. 

नमनत………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



िण्ड ि 

२. न्िक्षण काययसंग सम्िन्धित अनसुधिानको वििरण       अङ्क १  

(क) अनसुधिान गररएको विषयको संन्क्षप् त ्यहोरा  
(ि) अनसुधिानबाट प्राप् त नन्कषयको संन्क्षप् त ्यहोरा  
(ग) संलग्न गररएको प्रनतिेदनको पषृ्ठ सङ्खया  

न्िक्षकले प्राप् त गरेको अङ्क  

 
 

िण्ड ग 

३. वििेष न्िम्मेिारी वििरण  
(क) प्रिानाध्यापक देन्ि           ……………………….. सम्म …….……………………………………  

(ि) सहायक प्रिानाध्यापक देन्ि           ……………………….. सम्म …….………………… 

(ग) वििेष न्िक्षा न्िक्षक देन्ि           ……………………….. सम्म …….………………………… 

(घ) िगय न्िक्षक देन्ि           ……………………….. सम्म …….……………………………………  

(ङ) िहिुगय न्िक्षक देन्ि           ……………………….. सम्म …….……………………………………  

(च) विद्याथी परामिय तथा सल्लाह सेिा संयोिक देन्ि………… सम्म …….……………… 

(छ) सवङ्गत, गायन र नतृ्य संयोिक देन्ि    ………………. सम्म …….…………………………  

(ि) िेलकुद संयोिक देन्ि           ……………………….. सम्म …….……………………………  

(झ) अनतररक्त कृयाकलाप संयोिक देन्ि      ……………………….. सम्म …….…………………… 

(ञ) परीक्षा र विद्याथी मूल्याङ्कन संयोिक देन्ि    ……………………….. सम्म …….……………… 

(ट) विद्यालय समदुाय सम्िधि संयोिकदेन्ि   ……………………….. सम्म …….……………… 

(ग) अधय देन्ि           ……………………….. सम्म …….……………………………………  

 
 

न्िक्षकले प्राप् त गरेको अङ्क 

 

मानथ िण्ड (क) (ि) र (ग) मा पन्ल्लन्ित वििरणका सम्िधिमा नसफाररस गने तथा प्रमान्णत गनेको सवहछाप   

 

नसफाररस गने          प्रमान्णत गने  

 

दस्तित          दस्तित  
नाम थर           नाम थर   

पद            पद  
संङ्केत न           संङ्केत न    

नमनत            नमनत   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



िण्ड घ 

कायय सम्पादनका आिारमा सपुररिेक्षक र पनुरािलोकन सनमनतको मूल्याङ्कन 

 सपुररिेक्षक(६ अङ्क) पनुरािलोकन सनमनत (४ अङ्क) 

 मूल्याङ्कनका आिारहरु अनत पिम 
(०.७५) 

पिम 
(०.६०) 

सामाधय 
(०.४५) 

धयनु 
(०.३०) 

अनत पिम 
(०.५०) 

पिम 
(०.४०) 

सामाधय 
(०.३०) 

धयनु 
(०.२०) 

१ विषयिस्तकुो ज्ञान         

२ न्िक्षण पेिा प्रनतको ननष्ठा, 
लगनन्िलता र आचार संवहताको 
पालना 

        

३ विद्यालयको िैन्क्षक गणुस्तर 
प्रनत देिापने तदारुकता, 
पिरदावयत्ि िहन र न्िम्मेिारी 
िोि  

        

४ अध्यापन विनि र सीपको प्रयोग         

५ विद्यालय समय, कक्षाकोगा 
समयको पालना, सदपुयोग तथा 
कक्षा ्यिस्थापन र सञ् चालन 

        

६ अनतररक्त वियाकलाप प्रनत 
सवियता एिम ्संलग्नता  

        

७ िैन्क्षक सामग्री सङ्कलन, ननमायण 
र प्रयोग 

        

८ विद्याथीको प्रगनतको अद्यािनद्यक 
अनभलेि राख ने र 
अनभभािकहरुलाई िानकारी 
गरापने  

        

प्रत्येक महलको िम्मा          

िम्मा अङ्क                   अक्षरमा  िम्मा अङ्क           अक्षरमा  
सपुररिेक्षक र पनुरािलोकन सनमनतले ददएको कुल अङ्क                    अक्षरमा  
सपुररिेक्षकको  

नाम  
पद   

संकेत न   

दस्तित  
नमनत  
 
 

 

पनुरािलोकन सनमनत 

१ नाम                       पद                           दस्तित   

  संङ्केत न                                        नमनत  
२ नाम                       पद                           दस्तित   

  संङ्केत न                                        नमनत  
३ नाम                       पद                           दस्तित   

  संङ्केत न                                        नमनत  
 

 


