अनुसूची -१

(ननयम ३२ को उपननयम (२) सँग सम्बन्धित)

न्िक्षकको कायय सम्पादन मूल्याङकन फारम

का.स.मू . फारम दताय नः

दताय नमनतः

दताय भएको विद्यालयः
न्िक्षक/प्राध्यापकको नाम थरः
न्िक्षकको सं केत नः

विद्यालयको नाम, ठे गानाः

तहः

श्रे णीः

मू ल्याङ्कन अििीः २०७६ िैिाख दे खी २०७६ चै त्रसम्म

खण्ड-क

1.अध्यापन गरे को सम्बन्धित नबषयमा विद्याथीले प्राप्त गरे को उपलब्िी
बावषयक पूणायङ्कः ३
क) अध्यापन गरे को तहः

ख) अध्यापन गरे को कक्षाः
ग) अध्यापन गरे को नबषयः
घ) आिार नलइएको परीक्षाः
१) कक्षा ३ को उपलब्िी परीक्षाः
२) कक्षा ५ को उपलब्िी परीक्षाः

३) कक्षा ८ को आिारभूत न्िक्षा उत्तीणय परीक्षाः
४) (कक्षा १०) माध्यनमक न्िक्षा परीक्षा:
५) (कक्षा ११ र १२) माध्यनमक न्िक्षा उन्त्तणय परीक्षा:
6) अपाङ्गता भएका विद्याथीको परीक्षाः
७) अधयः

ङ) सम्बन्धित विषयको परीक्षामा विद्याथीहरूले प्राप्त गरे को औसत अङ्कः .....................
च)

अध्यापन गरे को विषयको कक्षागत औसत उत्तीणय प्रनतित

x 3

सम्बन्धित विषयको भौगोनलक इकाइको औसत उत्तीणय प्रनतित
न्िक्षकले प्राप्त गरे को अं क:
नसफाररस गने:

प्रमान्णत गने:

प्रिानाध्यापकको दस्तखत:

स्थाननय तह हे ने प्रमुखको दस्तखत:

नाम थर:

नाम थर:

सं केत न:

सं केत न:

नमनत:

नमनत:

पद:

आफूले अध्यापन गरे को विद्याथीले प्राप्त गरे को परीक्षाफल अनुसार गणना भएको छ भनी
दस्तखत गने सम्बन्धित न्िक्षकको दस्तखत: ...................

खण्ड-ख

ँ सम्बन्धित अनुसधिानको वििरण
२. न्िक्षण काययसग
क) अनुसधिान गररएको विषयको सं न्क्षप्त व्यहोरा:

िावषयक पूणायङ्क: १

ख) अनुसधिानबाट प्राप्त ननष्कषयको सं न्क्षप्त व्यहोरा:

ग) सं लग्न गररएको प्रनतिेदनको पृष्ठ सङ्ख्या:
घ) न्िक्षकले प्राप्त गरे को अं क:
(न्िक्षण काययसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसधिान गरी प्रनतिेदन पेि भएको हो भनी)
नसफाररस गने:

प्रमान्णत गने:

प्रिानाध्यापकको दस्तखत:

स्थाननय तह हे ने प्रमुखको दस्तखत:

नाम थर:

नाम थर:

सं केत न:

सं केत न:

नमनत:

नमनत:

पद:

खण्ड-ग
3. वििेष न्िम्मेिारीको वििरण

िावषयक पूणायङ्क: १

क) प्रिानाध्यापक: .......................... दे न्ख ................................... सम्म
ख) सहायक प्रिानाध्यापक: .......................... दे न्ख ................................... सम्म
ग) वििेष कक्षा न्िक्षक: .......................... दे न्ख ................................... सम्म
घ) िगय न्िक्षक: .......................... दे न्ख ................................... सम्म
ङ) बहुिगय न्िक्षक: .......................... दे न्ख ................................... सम्म
च) विद्याथी-परामिय तथा सल्लाह सेिा सं योिक: .................. दे न्ख ................. सम्म
छ) सं नगत, गायन र नृत्य सं योिक: ........................... दे न्ख ........................... सम्म
ि) खेलकुद सं योिक: ............................. दे न्ख ......................... सम्म
झ) अनतररक्त वियाकलाप सं योिक: ....................... दे न्ख .......................... सम्म
ञ) परीक्षा र विद्याथी मू ल्याङ्कन सं योिक: ................. दे न्ख ............................ सम्म
ट) विद्यालय समुदाय सम्बधि सं योिक: ........................ दे न्ख ....................... सम्म
ठ) अधय: (

) ................. दे न्ख ........................ सम्म

न्िक्षकले प्राप्त गरे को अं क:
नसफाररस गने:

प्रमान्णत गने:

प्रिानाध्यापकको दस्तखत:

स्थाननय तह हे ने प्रमुखको दस्तखत:

नाम थर:

नाम थर:

सं केत न:

सं केत न:

नमनत:

नमनत:

पद:

खण्ड-घ
4. काययसम्पादनको आिारमा सुपरीिेक्षक र पुनरािलोकन समनतको मूल्याङ्कन
ि

मूल्याङ्कनका आिारहरू

स
१

विषयिस्तुको ज्ञान

2

न्िक्षण पेिा प्रनतको ननष्ठा,

सुपरीिेन्क्षक ( छ अंक)

पुनरािलोकन सनमनत ( चार अंक)

अनतउत्तम

उत्तम

मध्यम

सामाधय

अनतउत्तम

उत्तम

मध्यम

सामाधय

0.75

0.60

0.45

0.30

0.50

0.40

0.30

0.20

लगनन्िलता र आचारसं वहताको
पालना
3

विद्यालयको िैन्क्षक गुणस्तर प्रनत
दे खाउने तदारूकता, उत्तरदावयत्ि
िहन र न्िम्मेिारी

4

अध्यापन वििी र सीपको प्रयोग

5

विद्यालय समय, कक्षाकोठा समयको
पालना, सदुपयोग तथा कक्षा
व्यिस्थापन र सञ्चालन

6

अनतररक्त वियाकलाप प्रनत सवियता
एिं सं लग्नता

7

िैन्क्षक सामग्री सं कलन, ननमायण र
प्रयोग

8

विद्याथीको प्रगनतको अध्यािनिक
अनभलेख राख्ने र अनभभािकहरूलाई
िानकारी गराउने

प्रत्येक महलको िम्मा

िम्मा अंकमा:

िम्मा अंकमा:

अक्षरमा:

अक्षरमा:

सुपरीिेक्षक र पुनरािलोकन सनमनतले ददएको अंक िोड्दा हुन आउने कुल अंक:
अक्षरमा:

सुपरीिेक्षकको
नाम:
पद:
सं केत न:
दस्तखत:
नमनत:

पुनरािलोकन सनमनतको
1.नाम:

पद:

सं केत न:

दस्तखत:
नमनत:

2.नाम:
पद:
सं केत न:

दस्तखत:
नमनत:

3.नाम:
पद:
सं केत न:

दस्तखत:
नमनत:

