
अनसुचूी १ 

(ननयम ३२ सँग सम्बनधित) 

शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्र्ाङ्कन फाराम 

काययसम्पादन मलू्याङ्कन फाराम पशे गरेको निद्यालयः ……………………………………………………. 

दताय नंिरः…………………………..……………दताय नमनतः………………………………………… 

नशक्षक/ प्रिानअध्यापकको नाम, थरः…………………………………………………………………… 

संकेत नंिरः……………….…………तहः ………………….……….श्रेणीः ………………………… 

हाल काययरत निद्यालयको नाम ठेगानाः……………………………………………….………………….. 

मलू्याङ्कन अिनिः…………………..………………दनेि…………………………..…………….सम्म 

खण्ड –क 

१. अध्र्ापन गरेको शिषर्मा शिद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलशधि अंकः ३ 

क. अध्यापन गरेको तहः 

ि. अध्यापन गरेको कक्षाः 

ग. अध्यापन गरेको निषयः 

घ. आिार नलएको परीक्षाः 

१.  कक्षा ३ को उपलनधि परीक्षा 

२. कक्षा ५ को उपलनधि परीक्षा 

३. कक्षा ८ को  आिारभतू तह उत्तीणय परीक्षा 

४. कक्षा १० को माध्यनमक नशक्षा परीक्षा 

५. कक्षा ११ र १२ को माध्यनमक नशक्षा उत्तीणय परीक्षा 

६. अपाङ्गता भएका निद्याथीको परीक्षा 

७. अधयः 

ङ. सम्बनधित निषयको परीक्षामा निद्याथीहरूले प्राप्त गरेको औसत अंकः 

 

च.    अध्यापन गरेको निषयको कक्षागत औसत उत्तीणय प्रनतशत  x ३ 

       सम्बनधित निषयको भौगोनलक एकाइको औसत उत्तीणय प्रनतशत 

                                                     नशक्षकले प्राप्त गरेको अंकः  

आफूले अध्यापन गरेको निद्याथीले प्राप्त गरेको परीक्षाफल अनसुार गणना भएको छ भनन दस्तित गन े

सम्बनधित नशक्षकको दस्तितः…………………………….. 

नमनतः………………………… 

 

 



 

खण्डः ख 

२. शिक्षण कार्यसगँ सम्बशधित अनुसधिानको शििरण                                                                 अंकः १ 

क. अनसुधिान गररएको निषयको संनक्षप्त व्यहोराः 

ि. अनसुधिानबाट प्राप्त ननष्कषयको संनक्षप्त व्यहोराः 

ग. संलग्न गररएको प्रनतिेदनको पषृ्ठ संखयाः 

  नशक्षकले प्राप्त गरेको अंकः  

िण्ड ग 

निशेष निम्मेिारीको नििरण 

क. प्रिानअध्यापकः ……………..……दनेि……………………सम्म  

ि. सहायक प्रिानअध्यापक …………………दनेि………….……सम्म        

ग. निशेष नशक्षा नशक्षकः ……………………दनेि……….………सम्म 

घ. िगय नशक्षकः ……………………….……दनेि…………….…सम्म 

ङ. बहुिगय नशक्षक……………………………दनेि……….………सम्म 

च. निद्याथी परामशय तथा सल्लाह सेिा संयोिक ……………दनेि…………सम्म  

छ. संगीत, गायन र नतृ्य संयोिक ……………दनेि…………सम्म 

ि. िेलकुद संयोिकः ……………दनेि…………सम्म 

झ. अनतररक्त नियाकलाप संयोिकः……………दनेि…………सम्म  

ञ. परीक्षा र निद्याथी मलू्याङ्कन संयोिकः……………दनेि…………सम्म 

ट. निद्यालय समदुाय सम्बधि संयोिक……………दनेि…………सम्म 

ठ. अधयः ……………दनेि…………सम्म 

      नशक्षकले प्राप्त गरेको अंकः  

मानथ (क), (ि) र (ग) मा उल्लेनित नििरणका सम्बधिमा नसफाररस गने तथा प्रमानणत गनेको सनहछापः 

नसफाररस गन े       प्रमानणत गन े

दस्तितः        दस्तितः 

नामथरः        नामथरः 

पदः        पदः 

संकेत नंिरः       संकेत नंिरः 

नमनतः        नमनतः 

  

 



खण्ड घ 

कार्य सम्पादनका आिारमा सपुरीिेक्षक र पुनरािलोकन सशमशतको मूल्र्ाङ्कन 

ि 

सं 

मलू्याङ्कनका 

आिारहरू 

सपुरीिेक्षक ६ अंक पनुरािलोकन सनमनत ४ अंक 

अनत उत्तम 

०.७५  

अंक 

उत्तम 

०.६० अंक 

सामाधय 

०.४५ अंक 

धयनू 

०.३० अंक 

अनत उत्तम 

०.५०  

अंक 

उत्तम 

०.४० अंक 

सामाधय 

०.३० अंक 

धयनू 

०.२० अंक 

१ निषयिस्तुको ज्ञान         

२ नशक्षण पेशाप्रनतको 

ननष्ठा, लगनशीलता र 

आचारसंनहताको 

पालना 

        

३ निद्यालयको शैनक्षक 

गुणस्तर प्रनत देिाउने 

तदारुकता, 

उत्तरदानयत्त्िबहन र 

निम्मिारी बोि 

        

४ अध्यापन निनि र 

सीपको प्रयोग 

        

५ निद्यालय समय, 

कक्षाकोठा समयको 

पालना, सदपुयोग 

तथा कक्षा 

व्यिस्थापन र 

संचालन 

        

६ अनतररक्त नियाकलाप 

प्रनत सनियता एिम ्

संलग्नता 

        

७ शैनक्षक सामग्री 

संकलन, ननमायण र 

प्रयोग 

        

८ निद्याथीको प्रगनतको 

अध्यािनिक 

अनभलेि राखने र 

अनभभािकहरूलाई 

िानकारी गराउने 

 

        

 प्रत्येक महलको िम्मा         

िम्मा अंकः                                                   अक्षरमाः िम्मा अंकः                       अक्षरमाः 

सपुरीिेक्षक र पनुरािलोकन सनमनतले नदएको कुल अंकः                                                      अक्षरमाः          

 

सपुरीिेक्षकको 

नामः 

पदः 

संकेत नंिरः 

दस्तितः 

नमनतः 

 

पनुरािलोकन सनमनत 

१.नामः                                                 पदः                  दस्तितः 

संकेत नंिरः                                            नमनतः 

२.नामः                                                 पदः                  दस्तितः 

संकेत नंिरः                                            नमनतः 

१.नामः                                                 पदः                  दस्तितः 

संकेत नंिरः                                            नमनतः 

 



 


