अनुसूची–१२

(ननमभ ४९ को उऩननमभ (२) सॉग सम्फन्धधत)
च ुनौतीऩूर्ण वा ववशेष न्जम्भेवायी वाऩत प्रदान गरयने अङ्ककोभूल्माङ्कन पायाभ
खण्ड–क

याजऩत्रावङ्कत सशस्त्र प्रहयी कभणचायीको रानग
१. नाभ थय्

3. नफन्शविकृत कामण ऺेत्र्४. कामणयत कामाणरम्

२. ऩद:

आई.नड.नॊ.:

दयवधदी्

५. कामणयत अवनध्नभनत.................दे न्ख................ सम्भ ।
ॉ ागत रुऩभा सॊ ऺेऩभा उल्रे ख गनुण ऩने नफषमहरु्
6. नसपारयसकताणरे फुद
(१) ऩदको न्जम्भेवायी अनुसाय कामण सम्ऩादन गनण सक्ने स्तय:–
(क)
(ख)
(२) आपु कामणयत ईकाई वा सङ्गठनको छवव उच्च याख्न प्रदशणन गये को नसजणनशीर एवॊ रगनन्शरताको स्तय्–
(क)
(ख)
(३) ददइएको कामण/न्जम्भेवायी सम्ऩादन गने क्रभभा प्रदशणन गये को स्तय:–
(क)
(ख)
(४) आवश्मकता अनुसाय आई ऩये का च ुनौती वा नफशेष न्जम्भेवायी ननवाणह गनण सक्ने स्तय :–
(क)
(ख)
(५) न्स्थती अनुसाय काभ गने ऺभता य ननर्ाणमक शन्िको स्तय:–
(क)
(ख)
नसपारयस गने अनधकृत
नाभथय :दजाण :-

दस्तखत :-

कामाणरम :नभनत :-

७. भूल्माङ्कनकताणको भूल्माङ्कन्–
ननवाणह गये को च ुनौती वा नफशेष न्जम्भेवायीको ऺेत्रको भहरभा अङ्क प्रदान गदाण सम्फन्धधत कभणचायीको कामण ऺेत्र,
नसपारयसकताणको नसपारयस य कामण सम्ऩादन स्तय सभेतराई भध्मेनजय गदै दे हामभा उल्रे ख बए फभोन्जभ
धमूनतभ १, २ वा अनधकतभ ३ अङ्कका दयरे प्रदान गनण सवकनेछ ।
क्र.सॊ .

ननवाणह गये को च ुनौनत वा नफशेष न्जम्भेवायी ऺेत्र

भूल्माङ्कन

१

जोन्खभ/कामण गन्म्बयताको स्तय

२

श्रृजनन्शरता य कामण ऩरयभार्को स्तय

३

कामण सम्ऩादनभा ववशेषऻताको स्तय

४

प्राप्त उऩरन्धधको स्तय (सभधवम¸ सङ्गठनको छवव¸ सेवा प्रवाह य

कैवपमत

जनसम्ऩकण आददको आधायभा)
जम्भा

(२) खण्ड (१) भा उन्ल्र न्खत ऺेत्र वाऩत प्राप्त कूर प्राप्ताङ्कको आधायभा दे हाम फभोन्जभ एकभुि अङ्क प्रदान
गरयनेछ :–

(क) ४ दे न्ख ६ अङ्क आएभा साभाधम/च ुनौतीऩूर्ण न्जम्भेवायी वाऩतको अङ्क

(ख) ७ दे न्ख ९ आएभा भध्मभस्तयको च ुनौतीऩूर्/
ण ववशेष न्जम्भेवायी वाऩतको अङ्क
(ग) १० दे न्ख १२ आएभा अनत च ुनौतीऩूर्/
ण ववशेष न्जम्भेवायी वाऩतको अङ्क
(३) भूल्मावङ्कत सशस्त्र प्रहयी कभणचायीरे प्राप्त गये को अङ्क:

भूल्माङ्कनकताणको नाभथय :दजाण :दस्तखत :कामाणरम :नभनत :-

