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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

१ शान्न्ि िरुक्षा 
र अपराध 
सनयन्त्रण

४३ ४३

१. एकीकृि रणनीसिक िरुक्षा योजना 
कायायन्वयन ६

क. न्जल्लाको Crime Map िक्रहिको एकीकृि 
रणनीसिक िरुक्षा योजना अद्यावसधक गने ।

िरुक्षा योजना करार िम्झौिा 
भएको १ मक्रहना 
सभत्र

१

 १ मक्रहना सभत्र - - - १ मक्रहना 
भन्दा पसि

योजनाको 
अद्यावसधक 
दस्िावेज

समसि २०७६।०४।१५गिे योजनाको 
दस्िावेज अद्यावसधक भएको

ख. एकीकृि रणनीसिक िरुक्षा योजनाको  
के्षत्रगि कायययोजना ियार गरी कायायन्वयन 
गने ।

कायायन्वयन प्रगसि 
प्रसिशि

पूणय कायायन्वयन

५

९० % भन्दा 
वढी

८० % 
भन्दा वढी

७० % 
भन्दा वढी

६० % भन्दा 
वढी

६० % 
भन्दा कम

के्षत्रगि 
कायययोजना 
कायायन्वयन 
प्रसिवेदन

समसि २०७६।०४ ।१५ गिे के्षत्रगि 
कायययोजना ियार भएको

२. न्जल्ला िरुक्षा िसमसिको पररचालन ६
क. न्जल्लाको िरुक्षा अवस्था/चनुौसि, अपराध 
सनयन्त्रण रणनीसि, क्रवपद् व्यवस्थापन, लागू 
औषध सनयन्त्रण, मददरा व्यवस्थापन िथा 
अन्य िमिामक्रयक क्रवषयहरुमा केन्न्िि  भइ 
न्जल्ला िरुक्षा िसमसिको वैठक िञ्चालन गने  
र सनणययहरु नसिजामखुी र प्रभावकारी रुपमा 
कायायन्वयन गने ।

बैठक िंङ्खख्या 
/सनणयय 
कायायन्वयन

कम्िीमा मक्रहनाको 
 २ पटक वैठक 
िञ्चालन भइ 
शिप्रसिशि सनणयय 
कायायन्वयन

५

24 वटा वैठक 
र ९०% भन्दा 
वढी सनणयय 
कायायन्वयन

१२ भन्दा 
वढी र 
९०% 
भन्दा वढी 
सनणयय 
कायायन्वयन

- १२ वैठक र 
९०% भन्दा 
वढी सनणयय 
कायायन्वयन

१२ भन्दा 
कम र 
९०% 
भन्दा वढी 
कायायन्वयन

बैठक िंख्या र 
सनणयय 
कायायन्वयनको 
प्रगसि

११ वटा बैठक बिेको

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

पररिूचकहरु

काययिम्पादन िम्झौिाका पररिूचकहरु
िम्झौिा अवसधिः 2076 िाउन १ देन्ख  2076 अिोज मिान्ि

िंगठनिः न्जल्ला प्रशािन कायायलय,                                                                   पदासधकारीिः प्रमखु न्जल्ला असधकारी
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

ख. प्रत्येक वैठकमा अन्िल्लो वैठकको सनणयय 
कायायन्वयनको प्रगसि क्रवश्लषेण गने ।

सनणयय र 
कायायन्वयनको 
प्रगसि प्रसिशि

पूणय कायायन्वयन
१

 ९० % भन्दा 
वढी

- - -  ९० % 
भन्दा कम

कायायन्वयन प्रगसि 
प्रसिवेदन

 िबै बैठकहरुमा कायायन्वयन प्रगसि 
क्रवश्लषेण गने गररएको

३.सनवायध रुपमा राजमागय िञ्चालन ५
क. राजमागय (िडक) मा हनु ेअवरोध हटाउन 
गनुयपने िरुक्षा कारवाहीको काययक्रवसध, २०७५ 
को बुुँदा नं ७ बमोन्जम िसमसिको बैठक 
िञ्चालन गने

वैठक िंख्या चौमासिक रुपमा

१

३ वैठक २ वैठक - १ वैठक - वैठक िंख्या र 
सनणयय

ख. राजमागय (िडक) मा हनु ेअवरोध हटाउन 
गनुयपने िरुक्षा कारवाहीको काययक्रवसध, २०७५ 
को अनिूुची १ बमोन्जमको िामग्री िक्रहि 
िमूह/रोष्टर  सनमायण िथा िमूह पररचालन 
कायययोजना िजुयमा गने ।

टोली पररचालन 
योजना

आवश्यक िाधन 
स्रोि व्यवस्थापन

१

िम्झौिा भएको 
१ मक्रहना सभत्र

िम्झौिा 
भएको २ 
मक्रहना सभत्र

- - िम्झौिा 
भएको २ 
मक्रहना 
भन्दा पिाडी

टोली/रोष्टर 
िंख्या र टोली 
पररचालन योजना

ग. क्रियाकालाप (ख) वमोन्जमको टोलीलाई 
राजमागयको अवरोध हटाउन पररचालन गने ।

 पररचासलि टोली 
िंख्या र लागेको 
िमय

राजमागयको सनवायध 
िञ्चालन गराउन 
प्रयाि

३

ित्काल 
खलुाउन 
लगाउन प्रयाि 
भएको

- अवरोध 
भएको 
१/२ 
िण्टा सभत्र 
खलुाउन 
प्रयाि

- अवरोध   
भएको १ 
िण्टा 
भन्दा बक्रढ 
िमय

अवरोध खलुाउन 
लागेको िमय 
खलेुको प्रसिवेदन, 
िटना असभलेख 
पनु्स्िका

४.न्जल्लान्स्थि िरुक्षा सनकायहरुको सनरीक्षण 
िथा पररचालन

३

क न्जल्ला प्रहरी कायायलय र िशस्त्र प्रहरी 
वलको न्जल्लान्स्थि इकाइयहरुको सनरीक्षण गने

सनरीक्षण िंख्या िबै कायायलय/ 
इकाइ १

कन्म्िमा ६ 
मक्रहनामा १ 
पटक

- वषयमा १ 
पटक

- वषयमा १ 
पटक पसन 
नगरेमा

सनरीक्षण पनु्स्िकामा 
ददईएको सनदेशन 
िझुावको प्रसिसलपी

समसि २०७६।०४।३० गिे न्जल्ला 
प्रहरी कायायलय सनररक्षण भएको
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

ख मदु्वा दिाय हनु ेिबै प्रहरी चौकी र अन्य 
प्रहरी चौकी हरुको  सनरीक्षण गने।         
         * मदु्वा दिाय हनेु वाहेकका अन्य ५० 
प्रसिशि चौकीलाइ शिप्रसिशि मासन गणना गररनेि 
।

 सनरीक्षण प्रसिशि मदु्वा दिाय हनु ेिबै 
र अन्य कन्म्िमा 
५० % चौकी २

100 प्रसिशि * ९0 प्रसिशि ८0 प्रसिशि ५० प्रसिशि ५० 
प्रसिशि 
भन्दा कम

सनरीक्षण पनु्स्िकामा 
ददईएको सनदेशन 
िझुावको प्रसिसलपी

समसि २०७६।०६।२५ गिे मदु्दा दिाय 
हनु ेइलाका प्रहरी कायायलय बाह्रक्रविे  
सनररक्षण भएको

  कारागार सनररक्षण जाुँच गरी कारगार 
प्रशािनलाई िवल र प्रभावकारी बनाउन 
आवश्यक सििाररिहरुको िक्रहिको जाुँच 
प्रसिवेदन गहृ मन्त्रालय र कारागार 
व्यवस्थापन क्रवभागमा पेश गने

सनरीक्षण अधयवाक्रषयक रुपमा

१

वषयको २ पटक वषयको १ 
पटक

वषयको १ 
पटक

- वषयको ० 
पटक

कारागार जाुँच 
प्रसिवेन

समसि २०७६।०६।२३ गिर ्चौिारा 
न्स्थि न्जल्ला कारागारको सनररक्षण भएको

6. अवैध हािहसियारको प्रयोग ओिारपिार 
सनयन्त्रण िम्बन्न्ध न्जल्लास्िरीय काययदलको 
वैठक िञ्चालन गने ।

वैठक िंख्या चौमासिक रुपमा १ वषयको ३ पटक वषयको २ 
पटक

- - वषयको १ 
पटक वा 

कम

वैठक िख्या र  
सनणयय

समसि २०७६।०६।१२ गिे काययदलको 
बैठक भएको

7. अपराध सनयन्त्रण १६

क. प्रहरी प्रमखुबाट न्जल्लाको गणु्डागदी, 
िंगदठि अपराध, जवरजस्िी अिलुी, चेलीवेटी 
वेचक्रवखन, मानव असधकार हनन, लैक्रिक िथा 
मक्रहला क्रहंिा लगायिका अपराधहरुको 
अनिुन्धान िथा सनयन्त्रण िम्वन्न्ध न्जल्लागि 
वस्िनु्स्थसिको जानकारी/प्रसिवेदन सलन े।

जानकारी/प्रसिवेदन िाप्ताक्रहक

५

िाप्ताक्रहक 
प्रसिवेदन प्राप्त

पान्क्षक 
प्रसिवेदन 
प्राप्त

- मासिक 
प्रसिवेदन प्राप्त

प्रसिवेदन 
प्राप्त नगरेको

प्रसिवेदन िाप्ताक्रहक प्रसिवेदन

ख. Crime Mappig का आधारमा अपराध 
न्यूनीकरण िथा प्रभावकारी अनिुन्धानको 
लासग प्रवियनात्मक काययहरु िञ्चालन गने ।

काययिम र 
काययिम िञ्चालन 
स्थान

 िबै स्थानीय 
िहमा कन्म्िमा १ 
काययिम िञ्चालन ५

िबै 
स्थानीय 
िहमा १  
काययिम

- ५० % भन्दा 
वढी स्थानीय 
िहमा १  
काययिम

५० % 
भन्दा कम 
स्थानीय 
िहमा १  
काययिम

क्रवसभन्न समसिमा न्जल्ला न्स्थि िबै िरुक्षा 
सनकायहरुलाई  LRP खटाइएको र समसि 
२०७६अिोज ५देन्ख१० िथा समसि २०७६ अिोज 
१२ देन्ख १७ िम्म ३५, ३५ जनालाई अपराध  
अनिुन्धान िथा सनयन्त्रण क्रवशषे अननु्शक्षण िासलम 
प्रदान गररएको र िरार असभयकु्त १८ जना पिाउन 
गररएको
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

ग. शान्न्ि िरुक्षा िथा अपराध न्यनुीकरणका 
िम्वन्धमा क्रवद्यमान ऐन/काननु/िंक्रहिाहरुको 
मखु्य मखु्य व्यवस्थाहरुको 
प्रवोसधकरण/िचेिनाका लासग िमदुाय प्रहरी 
िाझेदारी काययिम मािय ि माध्यसमक 
क्रवद्यालयहरुिंग िहकायय गने

क्रवद्यालय िंख्या िबै माध्यसमक 
क्रवद्यालय

५

९०% भन्दा 
वढी क्रवद्यालय

८०% 
भन्दा वढी 
क्रवद्यालय

७०% 
भन्दा वढी 
क्रवद्यालय

५०% भन्दा 
वढी क्रवद्यालय

५०% 
भन्दा कम 
क्रवद्यालय

काययिम िञ्चालन 
प्रसिवेदन

क्रवसभन्न १० वटा स्थानीय िहमा समसि 
२०७६।भदौ ३१ र अिोज १ गिे 
िमदुाय प्रहरी िाझेदारी अन्िगयि 
अन्िरक्रिया काययिम आयोजना भएको

ि. िीमापार अपराध न्यूनीकरणका लासग 
िीमा के्षत्रमा जनचेिनामूलक काययिम 
िञ्चालन गने ।

काययिम िञ्चालन वषयमा कन्म्िमा २ 
पटक १

कन्म्िमा २ 
पटक काययिम 
िञ्चालन

- - - २ पटक 
भन्दा कम 
काययिम 
िञ्चालन

काययिम िञ्चालन 
प्रसिवेदन

८. अन्िरायक्रिय/राक्रिय िीमा िरुक्षा ५
क.अन्िरायक्रिय सिमानामा पने सिमास्िम्भ 
िक्रहिको पाश्वन्चत्र िक्रहि क्रववरण अध्यावसधक 
गने।

नक्िा र प्रसिवेदन वषयको २ पटक
१

वषयको २ पटक 
अद्यावसधक

वषयको १ 
पटक 

अद्यावसधक

- - वषयको १ 
पटक पसन 
नगरेमा

न्जल्लाले पठाउन े
प्रसिवेदन

समसि २०७६ अिोज २५ मा सनररक्षण 
गरी सिमा स्िम्भहरु क्रववरण अध्यावसधक 
गररएको

- ख. अन्िरायक्रिय सिमानामा पने के्षत्रको  
सनयसमि अनगुमन, िमकन्क्ष िंगको वािाय र 

िमन्वय गने ।*अन्िरायक्रिय सिमानाका पने उत्तरी 

न्जल्लाको लासग औपचाररक िीमानाका खलेुका 
न्जल्लाहरुको हकमा मात्र लागू हनेु ।

अनगुमन प्रसिवेदन 
र िमकन्क्ष 
िंगको वािाय िंख्या

अनगुमन २
*
 र 

वािाय 1 पटक
२

 वषयमा २ 
पटक अनगुमन 
र 1 पटक वािाय

-

-

वषयमा २  
पटक भन्दा 
कम अनगुमन 
 र १ वािाय

- अनगुमन र वािाय 
िंख्या,िहमिीका 
वदुाहरु

सनयसमि अनगुरन गररएको र प्रसिवेदन 
ियार गररएको

ग. न्जल्ला िीमा जोसडन ेन्जल्लाहरुिंग अन्िर 
न्जल्ला िमन्वय वैठक गने ।

िमन्वय वैठक वषयको  2 वटा
२

वषयको 2 पटक - वषयको 1 
पटक

- वषयको 1 
पटक 
भन्दा कम

वैठक िंख्या र 
सनणयय

२ िशुािन र 
िेवा प्रवाह

३०
३०

1. प्रभावकारी िावयजासनक िेवा प्रवाह मािय ि 
िशुािन कायम

३
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

क. काययम्पादन िम्झौिा, वाक्रषयक क्रवकाि 
काययिम िथा वजेट, मन्त्रालयको नीसिगि 
सनदेशन र न्जल्लाको आन्िररक अवस्था 
िमेिका आधारमा न्जल्ला प्रशािन कायायलय 
िञ्चालनको वाक्रषयक कायययोजना िजुयमा गरी 
कायायन्वयन गने ।

कायययोजना र 
कायायन्वयन प्रगसि 
प्रसिशि

शिप्रसिशि 
कायायन्वयन

२

करार िम्झौिा 
भएको १ मक्रहना 
सभत्र िजुयमा गरी 
९० प्रसिशि भन्दा 
वढी क्रियाकलाप 
कायायन्वयन भएको

- करार 
िम्झौिा 
भएको १ 
मक्रहना सभत्र 
िजुयमा गरी 
८० प्रसिशि 
भन्दा वढी 
क्रियाकलापका
यायन्वयन 
भएको

- करार 
िम्झौिा 
भएको १ 
मक्रहना सभत्र 
िजुयमा गरी 
८० प्रसिशि 
भन्दा कम 
क्रियाकलाप 
कायायन्वयन 
भएको

कायययोजना र 
काययप्रगसि

कायययोजना ियार भएको

ख. आफ्नो कायायलयको असधकृि 
कमयचारीहरुिंग काययिम्पादन िम्झौिा गने ।

काययिम्पादन 
िम्झौिा

करार िम्झौिा 
भएको १ मक्रहना 
सभत्र १

करार िम्झौिा 
भएको १ 
मक्रहना सभत्र

- - - करार 
िम्झौिा 
भएको १ 
मक्रहना 
पिाडी

काययिम्पादन 
िम्झौिा प्रसि

समसि २०७६ िाउन १५ गिे प्रन्जअ र 
िप्रन्जअ वीच िथा िाउन १९ गिे 
िप्रन्जअ र प्रअ वीच काययिम्पादन 
िम्झौिा भएको

२. सनदेशन/पररपत्र कायायन्वयन १
क. मन्त्रालयबाट क्रवसभन्न िमयमा जारी 
गररएका सनदेशन/पररपत्रहरुलाइ  के्षत्रगि 
रुपमा िंग्रह/वसगयकरण गरी कायययोजना िक्रहि 
कायायन्वयन गने र प्रसिवेदन गने।

कायायन्वयन प्रगसि 
प्रसिशि

पूणय कायायन्वयन

१

९०% भन्दा 
वढी कायायन्वयन

- ८०% 
भन्दा वढी 
कायायन्वयन

- ५०% 
भन्दा कम 
कायायन्वयन

कायायन्वयन प्रगसि 
प्रसिवेदन

 

३.द्वन्द क्रपसडि राहि व्यवस्थापन १
क. हालिम्म द्वन्द क्रपसडि राहाि प्राप्त 
गनेहरुको क्रववरण अद्यावसधक गने ।द्वन्द्व 
पीसडिहरुलाई उपलब्ध गराउन ुपने क्रवसभन्न 
भत्ताहरु िमयमै उपलब्ध गराउन े।

क्रववरण अद्यावसधक क्रववरण 
िथा िमयमानै 

उपलब्धिा
१

क्रववरण अद्यावसधक 
गरी िोक्रकएको 
िमयमानै क्रविरण

- - - - अद्यावसधक क्रववरण क्रववरण अध्यावसधक गररएको र राहि 
क्रविरण िमयमा नै भएको िाथै 
अपािगिा प्रसिशि पनुरावलोकन 
सििाररि िसमसिको समसि 
२०७६।०६।२९ गिे बैठक बसि 
सनणयय प्रकृया अन्ि बढाइएको ।
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

4.  मदु्धा िथा गनुािो व्यवस्थापन ६
क. कानूनले िोकेको अवसधसभत्र कायायलयमा 
दिाय भएका मदु्धाहरुको िैिला गने ।

मदु्धा िर्छ्यौट 
िंख्या

१०० प्रसिशि
१

१०० प्रसिशि 
िर्छ्यौट

९० 
प्रसिशि 
िर्छ्यौट

८० 
प्रसिशि 
िर्छ्यौट

५० प्रसिशि 
िर्छ्यौट

५० 
प्रसिशि 
भन्दा कम

मदु्धा िर्छ्यौट 
प्रसिवेदन

ख. अन्िल्लो आ.व.का मदु्वाहरुको ििौट गने िंख्या िबै मदु्वाहरु
१

िम्झौिा भएको 
१ मक्रहना सभत्र

- िम्झौिा 
भएको २ 
मक्रहना सभत्र

- िम्झौिा 
भएको ३ 
मक्रहना सभत्र

मदु्वा ििौट 
प्रसिवेदन

क्रवगि आ व का जम्मा ९८ मदु्दाहरुमध्ये 
४७ वटा िैिला भएको

ग. कायायलयमा प्राप्त गनुािोको ित्काल 
िम्वोधन गने।

गनुािो िम्वोधन 
िंख्या र िमय

गनुािो प्राप्त भएको 
१५ ददन सभत्र

१

गनुािो प्राप्त नै 
नभएमा र 
गनुािो प्राप्त 

भएको १५ ददन 
सभत्र

गनुािो 
प्राप्त भएको 
१ मक्रहना 

सभत्र

गनुािो प्राप्त 
भएको २ 
मक्रहना सभत्र

गनुािो प्राप्त 
भएको २ 
मक्रहना १५ 
ददन सभत्र

गनुािो प्राप्त 
भएको ३ 
मक्रहना सभत्र

गनुािो पर्छ्यौट 
प्रसिवेदन/ 
असभलेख

ठाडो उजरुी सलई कायायलय िथा प्रहरीको 
िहयोगमा ित्काल िम्बोधन गने गरेको

ि. न्जल्ला प्रशािन कायायलयको िमग्र 
काययिञ्चालनको प्रभावकारीिाका लासग 
कमयचारीका गनुािाहरु िम्वोधन गरी मनोवल 
उच्च वनाउन Staff meeting िञ्चालन गने ।

वैठक िंख्या मक्रहनामा १ पटक

१

वषयमा १२ 
पटक वैठक

वषयमा १० 
पटक  

भन्दा वढी 
वैठक

- वषयमा ६ 
पटक  भन्दा 
वढी वैठक

वषयमा ६ 
पटक 

भन्दा कम

वैठक िंख्या र  
सनणयय

मासिक रुपमा िमग्र कायय िंचालनको 
प्रभावकाररिा र कमयचारीको गनुािो 
िम्बोधन गने गरी staff meeting गने 
गररएको

5. प्रहरी कमयचारीले आफ्नो कियव्य पालना 
गदाय कानून बमोन्जम कायय नगरेको आधारमा 
प्राप्त भएका उजरुी लाई िानक्रवन गरी आफ्नो 
राय िक्रहि गहृ मन्त्रालयमा सनरीक्षण 
प्रसिवेदन पेश गने।

िानक्रवन प्रसिवेदन 
र िमय

उजरुी प्राप्त भएको 
१ मक्रहना सभत्र 
िानक्रवनको 
प्रसिवेदन ियारी 
िम्पन्न

१

उजरुीनै नपरेमा 
र परेका उजरुी 
१ मक्रहना सभत्र

२ मक्रहना 
सभत्र

३ मक्रहना 
सभत्र

४ मक्रहना सभत्र ५ मक्रहना 
सभत्र

िानक्रवन प्रसिवेदन 
र िमय
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

६.अन्ख्ियार दरुुपयोग अनिुन्धान 
आयोग,राक्रिय ििकय िा केन्ि लगायिका 
सनकायहरुबाट िोझै िथा गहृ मन्त्रालय 
मािय ि प्राप्त उजरुीहरुको ििौटका लासग 
ददइएको सनदेशन अनिुार आवश्यक िानक्रवन 
गने,आवश्यक कागजाि ,प्रमाणहरु पठाउन े।

उजरुी ििौटका 
लासग सनदेशन 
कायायन्वयन 
प्रसिशि

िबै उजरुीहरुको 
ििौटका सनदेशन 

कायायन्वयन

१

९०% भन्दा 
वढी उजरुी 
उपर सनदेशन 
कायायन्वयन

८०% 
भन्दा वढी 
उजरुी 
उपर 
सनदेशन 
कायायन्वयन

७०% 
भन्दा वढी 
उजरुी 
उपर 
सनदेशन 
कायायन्वयन

६०% भन्दा 
वढी उजरुी 
उपर सनदेशन 
कायायन्वयन

६०% 
भन्दा कम 
उजरुी 
उपर 
सनदेशन 
कायायन्वयन

उजरुी ििौटका 
लासग ददइएको 
सनदेशन 
कायायन्वयन 
प्रसिवेदन

अन्ख्ियार दरुुपयोग अनिुन्धान आयोगमा 
समसि २०७६।भदौ ४ अिोज २, १७ 
लगायिका समसिबाट राय िझुाव िक्रहिको 
प्रसिवेदन पठाइएको ।

७. िरकारी िेवा प्रदायकको िेवा प्रवाहको 
अनगुमन िथा मूल्याङ्कन

२

क. न्जल्ला अनगुमन िथा मूल्याङ्कन िसमसिको 
वैठक  िञ्चालन गने ।

बैठक िंङ्खख्या ३

१

वषयको 3 पटक - - वषयको 2 पटक वषयको 1 
पटक

प्रसिवेदन समसि  २०७६ भदौ ३१ गिे र अिोज 
६ गिे  िसमसिको २ पटक बैठक बिेको

ख.न्जल्लान्स्थि कायायलय प्रमखुले िशुािन 
ऐनको दिा (१३) र िशुािन सनयमावलीको 
सनयम (६) बमोन्जम कायय गरे/नगरेको 
िम्बन्धमा अनगुमन गरी िावयजासनक िेवा 
प्रवाहको न्जल्लागि अवस्था  प्रसिवेदन ियार 
गने ।

अनगुमन र 
मूल्याङ्कन र 
प्रसिवेदन

वषयमा कन्म्िमा २ 
पटक

१

वषयको २ पटक - - वषयको १ पटक - प्रसिवेदन समसि २०७६िाउन २६ गिे न्जल्ला 
न्स्थि िंि र प्रदेश अन्िगयिका 
कायायलयहरुको िड्के गररएको

८. अशक्त, अपाि, ज्येष्ठ नागररकमैत्री 
लगायिको नागररक िहायिा कक्ष मािय ि 
िेवा िहजीकरण गने ।

 िहायिा कक्षको 
िञ्चालन

दैसनक

१

दैसनक िञ्चालन - - - -  नागरीक 
िहायिा कक्षको 
िञ्चालन प्रसिवेदन

क्रवसभन्न १० वटा सनवेदनको ढाुँचा ियार 
गरी सनशलु्क रुपमा नागररक िहायिा 
कक्ष िंचालन गररएको

९. िूचनाको हक कायायन्वयन ३
क. कायायलयको वेबिाईट लाइ िूचनामूलक 
क्रववरण िक्रहि अद्यावसधक गने ।

वेबिाईट 
अद्यावसधक

दैसनक अद्यावसधक
१

दैसनक २ ददनमा ३ ददनमा ७ ददनमा - वेबिाईट  र 
U p loa de d  
िूचनाहरु

सनयसमि रुपमा वेविाइट अद्यावसधक गने 
गररएको
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

ख. कायायलयको िवै गसिक्रवसध िमेटेर 
अध्यावसधक र वाक्रषयक इ बलेुक्रटन प्रकाशन 
गने।

बलेुक्रटन अधय वाक्रषयक र 
वाक्रषयक १ १

अधय वाक्रषयक र 
वाक्रषयक १

वाक्रषयक १ - - प्रकाशन 
नगरेको

बलेुटन

ग. न्जल्लान्स्थि िबै कायायलयहरुका िूचना 
असधकारीिुँग बैठक गने र सनणययहरु 
कायायन्वयन गने ।

बैठक िंख्या र 
सनणयय

३ मक्रहनामा 
कन्म्िमा १ पटक 
वैठक र पूणय 
कायायन्वयन १

वषयमा कन्म्िमा 
४ पटक वैठक 
र ९०% भन्दा 
वढी सनणयय 
कायायन्वयन

वषयमा 
कन्म्िमा 
३ पटक 
वैठक र 
९०% 
भन्दा वढी 
सनणयय 
कायायन्वयन

वषयमा 
कन्म्िमा २ 
पटक 
वैठक र 
९०% 
भन्दा वढी 
सनणयय 
कायायन्वयन

वषयमा कन्म्िमा 
१ पटक 
वैठक र 
९०% भन्दा 
वढी सनणयय 
कायायन्वयन

वैठकनै 
िञ्चालन 
नगरेमा

बैठक िंख्या र 
सनणयय कायायन्वयन 
प्रसिवेदन

सनयसमि रुपमा िूचना असधकारीहरो 
बैठकबिी सनणययहरुको कायायन्वयनको 
िमीक्षा गरी बैठक बस्न ेगरेको

१० . कायायलय िथा कायायलय पररिर ििा 
स्वच्ि र हररयालीयूक्त राख्नकुा िाथ एक 
कमयचारी एक िलिुलको क्रवरुवा असभयान 
कायायन्वयन गने ।

कायायलय 
पररिरको अवस्था

ििा र 
हररयालीयकु्त 
कायायलयको वाह्य 
वािावरण

१

ििा र 
हररयालीयकु्त 
कायायलयको 
वाह्य वािावरण 
भएमा

- - - ििा र 
हररयालीयकु्त
 
कायायलयको
 वाह्य 

वाह्रय वािावरण 
झल्कन ेिस्वीरहरु

िंक्रवधान ददविको अविरमा  वकृ्ष रोपण 
गररएको ६वटा िलिुलको क्रवरुवा 
कायायलय वररपरर रोक्रपएको ।

११. शान्न्ि िरुक्षा,िावयजासनक िेवा प्रवाह 
िथा िशुािन प्रवदयन लगायिका के्षत्रमा 
न्जल्लागि वस्िनु्स्थसिका आधारमा 
नवप्रवियनीय (Innovative) काययहरु पक्रहचान 
गरी कायायन्वयन गने ।

In n ov a tiv e  
काययहरु

कन्म्िमा ३ 
In n ov a tiv e  
काययहरु  पक्रहचान 
िथा कायायन्वयन ३

कन्म्िमा ३ 
In n ov a tiv e  
काययहरु  
पक्रहचान िथा 
कायायन्वयन 
भएको

- कन्म्िमा २ 
In n o v a tiv e  
काययहरु  
पक्रहचान िथा 
कायायन्वयन 
भएको

कन्म्िमा १ 
In n ov a tiv e  
काययहरु  
पक्रहचान िथा 
कायायन्वयन 
भएको

In n ov a tiv e  
काययहरु िथा 
कायायन्वयन 
प्रसिवेदन

िीमा जोसडएका न्जल्लाहरुिुँग िमन्वय 
गरी LRP गरी meeting point िसुनन्िि 
गरी िरुक्षालाई मजबिु गररएको

१2. उपभोक्ताको क्रहि िंरक्षण ३
क. उपभोक्ता क्रहि क्रवपररि भएका गसिक्रवसध 
िम्बन्धी गनुािो िनेु्न िंयन्त्र क्रवकाि गने ।

िंयन्त्र क्रवकाि िबै गनुािोहरु 
िंकलन भएको हनुे

1

गनुािो िंकलन 
गने िंयन्त्र 
क्रवकाि भएको

- - - गनुािो 
िंकलन 
गने िंयन्त्र 
क्रवकाि 
नभएको

गनुािो िम्वन्धी 
क्रववरण
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

ख. उपभोक्ता क्रहि क्रवपररिका काययहरु हनु 
नददन प्रदेश िथा स्थानीय िरकारिंग िमन्वय 
गने ।

िमन्वय अवस्था गनुािो िम्वोधन 
लगायिका लासग 
आवश्यकिानिुार 
िमन्वय भएको हनुे 1

गनुािो 
िम्वोधनका 
लासग िथा 
अवान्न्िि 
काययहरु हनु 
नददन िमन्वय 
गने

- - - - गनुािो िम्वन्धी 
क्रववरण/िमन्वय 
बैठक िंख्या

प्रदेश िरकार अन्िगयि रहेको कायायलय 
िरेल ुकायायलयिुँग िमन्वय गरी बजार 
अनगुमन समसि २०७६ भदौ ३१ गिे 
गररएको।

ग. उपभोक्ता क्रहि क्रवपररिका काययहरु 
िम्वन्धमा प्राप्त उजरुीहरुको िर्छ्यौट गने ।

िर्छ्यौट अवस्था िबै गनुािोहरु 
िर्छ्यौट भएको हनुे

१

९० प्रसिशि 
भन्दा वढी 
िर्छ्यौट भएको 
हनु े।

८० 
प्रसिशि 
भन्दा वढी 
िर्छ्यौट 
भएको हनु े
।

८० 
प्रसिशि 
भन्दा कम 
िर्छ्यौट 
भएको हनु े
।

- - िर्छ्यौट प्रसिवेदन

१3. िंििंस्थाको िंचालन िथा व्यवस्थापन
२

क. िंस्था दिाय ऐन अनिुार दिाय भएका िबै 
िंस्थाहरुको वसगयकृि क्रववरण िक्रहिको 
प्रोिाइल ियार गने ।

प्रोिायल वसगयकृि क्रववरण 
िक्रहिको प्रोिाइल १

वसगयकृि क्रववरण 
िक्रहिको 
प्रोिाइल

- - - - प्रोिाइल गि आ व िम्मको प्रोिइल ियार 
गररएको

ख. िंस्थाको आसथयक कारोवारका िम्वन्धमा 
परेका िबै उजरुीहरुको िंस्था दिाय ऐन, 
२०३४ को दिा १० अनिुार क्रहिाव जाुँच 
गराउन े।

प्रसिवेदन उजरुी प्राप्त भएको 
२ मक्रहना सभत्र 
क्रहिाव जाुँच गराउने

१

उजरुी प्राप्त 
भएको २ 
मक्रहना सभत्र 
क्रहिाव जाुँच 
गराउने

- उजरुी प्राप्त 
भएको ३ 
मक्रहना सभत्र 
क्रहिाव 
जाुँच गराउने

- उजरुी प्राप्त 
भएको ३ 
मक्रहना 
भन्दा पसि 
क्रहिाव 
जाुँच गराउने

लेखा परीक्षण 
प्रसिवेदन र िमय

१4.िावयजसनक िम्पन्त्तको िंरक्षण २
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

क. िरकारी जग्गा वा िावयजसनक जग्गामा 
भएको असििमण िम्बन्धी उजरुी एवं 
गनुािाहरुलाई िम्वोधन गने ।

उजरुी र िम्वोधन 
िंख्या/िमय

प्राप्त उजरुी िवै 
िम्वोधन

१

 उजरुी प्राप्त 
भएको १ 
मक्रहना सभत्र 
िम्वोधन

 उजरुी प्राप्त 
भएको २ 
मक्रहना सभत्र 
िम्वोधन

 उजरुी प्राप्त 
भएको ३ 
मक्रहना सभत्र 
िम्वोधन

 उजरुी प्राप्त 
भएको ४ 
मक्रहना सभत्र 
िर्छ्यौट

 उजरुी 
प्राप्त भएको 
५ मक्रहना 
सभत्र 
िर्छ्यौट

न्जल्लाको रेकडय 
र प्रसिवेदन

नपेाल प्रहरी िथा शिश्त्र प्रहरीिुँगको 
िमन्वयमा उजरुी िथा गनुािोहरुको 
ित्तकाल िम्बोधनका लासग प्रकृया अगासड 
बढाइन ेगरेको

ख. गहृ मन्त्रालय मािहिका न्जल्लान्स्थि िबै 
िरकारी कायायलयको भौसिक स्रोि िाधन 
(जग्गा, भवन, िवारी िाधन लगायि) हरुको 
प्रोिाइल ियार गने ।

प्रोिाइल िम्झौिा भएको १ 
मक्रहना सभत्र 

प्रोिायल ियार 
भएको हनु े।

१

िम्झौिा भएको 
१ मक्रहना सभत्र

- िम्झौिा 
भएको २ 
मक्रहना सभत्र

- िम्झौिा 
भएको २ 
मक्रहना पसि

असभलेख र 
प्रसिवेदन

प्रोिइल ियार गररएको

३ िामान्जक 
िधुार र 
रुपान्िरण

४

४

1. लागूऔषध सनषधे र व्यवस्थापन क़

क लागू औषध सनयन्त्रण कायययोजना २०७५ 
बमोन्जम न्जल्लास्िरीय कायययोजना अद्यावसधक 
गरी कायायन्वयन गने ।

कायययोजना 
कायायन्वयन प्रसिशि

कायययोजना 
अद्यावसधक िथा 
पूणय कायायन्वयन

२
९०% भन्दा 
वढी कायायन्वयन

८०% भन्दा 
वढी 
कायायन्वयन

- - ७०% 
भन्दा वढी 
कायायन्वयन

कायययोजना 
कायायन्वयन 
प्रसिशि

ख न्जल्ला अनगुमन िथा िमन्वय िसमसिको 
बैठक िञ्चालन गने  िाथै पनुयस्थापना केन्ि 
भएका न्जल्लाले कन्म्िमा वषयको 1 पटक 
पनुयस्थापना केन्िहरुको अनगुमन गरर 
प्रसिवेदन मन्त्रालयमा पेश गने । * 
पनुस्थापना केन्िको अनगुमन केन्ि भएका 
न्जल्लाका लासग मात्र ।

बैठक  र अनगुमन कन्म्िमा वषयको २ 
पटक र अनगुमन 
वषयको कन्म्िमा २ 
पटक 1

कन्म्िमा वषयको 
२ पटक

- - - वषयको २ 
पटक 
भन्दा कम

वैठक िंख्या, 
सनणयय / 
अनगुमन प्रसिवेदन

यि न्जल्लामा लागू औषध 
प्रयोगकिायहरुको लासग पनुस्थापना गहृ 
नभएको
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

ग. अवैध रुपमा खेिी गररएका गाुँजा, अक्रिम 
लगायिका लाग ुपदाथयजन्य खेिी नष्ट 
गने,गराउन े।

नष्ट गररएको 
के्षत्रिल

गाजा अक्रिम खेिी 
भएको जानकारीमा 
आएको कूल 
के्षत्रिलको ७० 
प्रसिशि

1

गाजा अक्रिम 
खेसि नभएको र 
भएकोमा कूल 
के्ष. ७० 
प्रसिशि नष्ट

 कूल 
के्षत्रिलको 
65 
प्रसिशि नष्ट

 कूल 
के्षत्रिलको 
6० 
प्रसिशि नष्ट

 कूल 
के्षत्रिलको 
५० प्रसिशि 
नष्ट

- गाुँजा अक्रिम 
खेिी नष्ट भएको  
 के्षत्रिलको  
प्रसिशि

नपेाल प्रहरीको अगवुाईमा समसि 2076 
भदौ १३ गिे  अवैध रुपमा रहेको 
गाुँजाको नष्ट गररएको

४ क्रवपद् 
व्यवस्थापन

१५
1. प्रभावकारी रुपमा क्रवपद् व्यवस्थापन

१५

क न्जल्ला क्रवपद व्यवस्थापन िसमसि 
(DDMC) को वैठक िञ्चालन गने ।

वैठक िंख्या वषयको कन्म्िमा ४ 
पटक 1

वषयको कन्म्िमा 
४ पटक

वषयको ३ 
पटक

वषयको २ 
पटक

- वषयको २ 
भन्दा कम

वैठक िंख्या र 
सनणयय

समसि  २०७६ िाउन १२ र भदौ १८ र 
अिोज १५ गिे                
िसमसिको बैठक बिेको

ख क्रवपद जोन्खम नक्िांकन िक्रहि न्जल्ला 
क्रवपद पूवयियारी िथा प्रसिकायय योजना(DPRP) 
अध्यावसधक गरी कायययोजना िक्रहि 
कायायन्वयन गने ।

योजना योजनाको 
अद्यावसधकिा ५

िम्झौिा भएको 
१ मक्रहना सभत्र

िम्झौिा 
भएको २ 
मक्रहना सभत्र

- िम्झौिा 
भएको २ 
मक्रहना 
भन्दा बक्रढ

योजना दस्िावेज 
र कायायन्वयन 
प्रगसि प्रसिवेदन

DPRP ियार गरी कायायलयको 
वेविाइटमा upload गररएको

ग. मनिनु आपिकालीन कायययोजना 
अद्यावसधक गरी कायायन्वयन गने ।

योजना योजनाको 
अद्यावसधकिा 1

मनिनु िरुु हनु ु
२ मक्रहना अगाडी

मनिनु िरुु 
हनु ु१ 
मक्रहना अगाडी

- मनिनु 
िरुु भए 
पसि

योजना दस्िावेज 
र िजुयमा समसि

मनिनु आपिकालीन कायययोजना 
अद्यावसधक गरी कायायन्वयनमा रहेको

ि. क्रवपद् का िबै के्षत्रहरुमा प्रसिकायय गनय 
िक्रकन ेगरी न्यूनिम क्रवपद व्यवस्थापन िामग्री 
िक्रहि DEOC िदुृढीकरण गने ।

िामाग्री क्रवपदका िबै के्षत्र 
िमेट्न ेगरी 
िामाग्री व्यवस्थापन

2

क्रवपदका िबै 
के्षत्र िमेट्न े
गरी िामाग्री 
उपलब्ध भएको

- - - - - DEOC मा रहेका 
उपकरण क्रववरण

 

ङ. िवै स्थानीय िह िमेक्रटन ेगरी उपलब्ध 
Equipment िक्रहिको QRT/IRT को 
पररचालन योजना ियार गरी िञ्चालन गने ।

पररचालन योजना 
र पररचासलि 
टोली िंख्या

िवै स्थानीयिहमा 
िमेट्न ेगरी टोली 
र योजना ३

१ मक्रहना सभत्र 
टोली र 
पररचालन 
योजना बनकेो

- - - पररचालन 
नभएको

टोली िंख्या र 
पररचालन योजना
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

च. क्रवपद्को िमयमा उद्धार, राहि, 
िहजीकरण लगायिका क्रियाकलापको 
व्यवहाररक अभ्याि िञ्चालन गने ।

अभ्याि वषयको १ पटक 
भन्दा बढी 1

वषयको १ पटक 
भन्दा बढी

वषयको १ 
पटक

- - नभएमा प्रसिवेदन समसि २०७६ अिोज २६ गिे आगलासग 
िम्बन्धी व्यवहाररक अभ्याि गररएको

ि. क्रवपद भएको िमयमा उद्धार र राहि 
ित्काल उपलब्ध गराउने

क्रवपद् िंख्या र 
राहि पगेुको िमय

क्रवपद भएको 
िमयमा राहि र 
उद्धार ित्काल 
पयुायउने

१

ित्काल उद्धार 
र राहि भएको

- - - - उद्धार भएको  र 
राहि पगेुको िमय

सनयसमि रुपमा उद्दार िथा राहि ित्काल 
उपलब्ध गराइएको

ज. क्रवपद्को पूवयियारीको अवस्था, क्रवपद्का 
िटना, खोज िथा उद्धार, राहि एवं 
पूनलायभको क्रववरण राक्रिय आपिकालीन 
काययिञ्चालन केन्ि वा क्रवपद् िूचना 
व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रसिवेदन गने ।

िंख्या र क्रववरण आवसधक 
(मासिक) एवं 
िटना लगतै्त 
सनयसमि रुपमा 
उपलब्ध गराउने

1

मासिक िथा 
िटना लगतै्त

तै्रमासिक 
िथा िटना 
लगतै्त

चौमासिक 
िथा िटना 
लगतै्त

- - िटना िटेको र 
प्रसिवेदन गरेको 
िमय

मासिक िथा िटना लगिै जानकारी 
गराउन ेगरेको

५ िमन्वय र 
िहजीकरण

७ क्रवकाि सनमायणमा िमन्वय र िहजीकरण 
िथा क्रवकाि सनमायण काययको  प्रभावकारी 
अनगुमन

७

क. प्रत्येक आ.व. को अिार मिान्ि सभत्र 
न्जल्ला दररेट िसमसिको बैठक राखी वस्ि ुर 
िेवाको दररेट सनधायरण गने ।

दररेट सनधायरण 
समसि

अिार मिान्ि

1

अिार मिान्ि 
सभत्र

- - - अिार 
मिान्ि 
भन्दा पिाडी

दररेट सनधायरण 
प्रसिवेदन

ख. न्जल्ला प्रशािन कायायलयको पूुँजीगि 
न्शषयकका काययिम िञ्चालन गने ।

पंूजीगि खचयको 
प्रसिशि

शिप्रसिशि 
कायायन्वयन 1

पूजीगि खचय 
९० प्रसिशि 
भन्दा बक्रढ

पूजीगि 
खचय ८० 
प्रसिशि 
भन्दा वढी

पूजीगि 
खचय ७० 
प्रसिशि 
भन्दा वढी

पूजीगि खचय 
6० प्रसिशि 
भन्दा वढी

पूजीगि 
खचय 60 
प्रसिशि 
भन्दा कम

खचय प्रगसि क्रववरण
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सि.नं मखु्य 
नसिजाका के्षत्र

कूल 
भार

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु एकाइ वाक्रषयक 
पररमाणात्मक लक्ष्य

भार/ 
पूणायङ्क

१०० असि उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तम 50 मध्यम  न्यून ५० 
न्यून(Poor)

मापन कैक्रियि

काययिम्पादनस्िरको िूचक काययिम्पादन प्रगसि

ग. न्जल्लाका राक्रिय प्राथसमकिा प्राप्त 
आयोजनाहरुको शान्न्ि िरुक्षा र क्रवपद्को 
दृक्रष्टकोणबाट कुनै नकारात्मक प्रभाव पने 
भएमा अवस्था क्रवश्लषेण गरी  गहृ मन्त्रालय र 
िम्बन्न्धि मन्त्रालयमा प्रसिवेदन पेश गने ।

अनगुमन प्रसिवेदन वषयमा 2 पटक

३

वषयमा 2 पटक वषयमा 1 
पटक

- - - वषयमा १२ 
पटक

प्रसिवेदन

ि.न्जल्ला न्स्थि आयोजनाहरुको कायायन्वयनमा 
देखा पने स्थानीय िमस्याहरुको िमाधान गनय 
आवश्यक पहल गने ।

िमन्वयात्मक 
वैठक वषयमा 
कन्म्िमा 2 पटक

1
वषयमा 2 पटक वषयमा 1 

पटक
- - - वषयमा १२ 

पटक
िसमसिका 
सनणययहरु

िमस्या आएको िमयमा ित्काल बैठक 
बिी िमाधानको पहल गररएको

ङ. न्जल्ला सभत्रका िबै स्थानीय िहका प्रमखु 
वा प्रमखु प्रशािकीय असधकृिहरुिंग िमन्वय 
बैठक िञ्चालन गने ।

िमन्वय वैठक वषयमा २ पटक
१

वषयमा २ पटक - वषयमा १ 
पटक

-

- वैठक िंख्या र 
सनणयय

६ िदाचार र 
आसथयक 
अनशुािन

४ 1. िदाचार र आसथयक अनशुािन कायम
४

क. लेखा परीक्षण भएको कूल अंकमा 
बेरुजूको अवस्था शून्य हनु े।

बेरुज ुप्रसिशि शून्य बेरुजु
१

३ प्रसिशि 
भन्दा कम

५प्रसिशि 
भन्दा कम

७ प्रसिशि 
भन्दा कम

- - वेरुज ुििौट 
क्रववरण

आ ले प िथा मलेप बाट बेरुज ु
नदेन्खएको

ख. बक्यौिा बेरुज ुिर्छ्यौट गने । बेरुज ुप्रसिशि शिप्रसिशि

१

९० % भन्दा 
वढी िर्छ्यौट

८० % 
प्रसिशि  
भन्दा वढी 
िर्छ्यौट

७०% 
भन्दा वढी 
िर्छ्यौट

६०% भन्दा 
वढी िर्छ्यौट

६० % 
भन्दा कम 
िर्छ्यौट

वेरुज ुििौट 
क्रववरण

बेरुज ुनरहेको

ग.  न्जन्िी सनरीक्षण गने । प्रसिवेदन श्रावण मक्रहना सभत्र 1 श्रावण मक्रहना 
सभत्र

- - - श्रावण 
मक्रहना 

सनरीक्षण प्रसिवेदन २०७६ िाउन मक्रहना सभतै्र न्जन्िी 
सनररक्षण िम्पन्न गररएको

ि. िबै िवारी िाधनहरुको वीमा गरेको हनु ु
पने ।न्जन्िी सनरीक्षण प्रसिवेदन बमोन्जम 
सललामको काम शूरू गरी िक्नपुने ।

प्रसिवेदन प्रथम चौमासिक 
सभतै्र 1

प्रथम चौमासिक 
सभतै्र

- - - प्रथम 
चौमासिक 
भन्दा पिाडी

- सनरीक्षण प्रसिवेदन 
,क्रवमा क्रववरण

समसि   २०७६ अिोज सभतै्र        
क्रवमा गररएको

१०३ १०३
िष्टव्य : अन्िराक्रिय िीमा जोसडएका न्जल्लाहरुमा पूणायङ्क १०३ र अन्िराक्रिय िीमा नजोसडएका न्जल्लाहरुमा पूणायङ्क 100 मा प्रसिशि गणना गने ।

Page 13


