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सस.नॊ भखु्म 
नसतजाका ऺेत्र

कूर 
बाय

कामयसम्ऩादन रक्ष्म, क्रिमाकराऩहरु एकाइ वाक्रषयक 
ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क

१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत१

शान्न्त 
सयुऺा य 
अऩयाध 
सनमन्त्रण

४३

४३

१. एकीकृत यणनीसतक सयुऺा मोजना 
कामायन्वमन

६

क. न्जल्राको Crime Map सक्रहतको एकीकृत 
यणनीसतक सयुऺा मोजना अद्यावसधक गने ।

सयुऺा मोजना कयाय सम्झौता 
बएको १ भक्रहना 
सबत्र

१  १ भक्रहना सबत्र - - - १ भक्रहना बन्दा 
ऩसछ

मोजनाको 
अद्यावसधक 
दस्तावेज

ख. एकीकृत यणनीसतक सयुऺा मोजनाको  
ऺेत्रगत कामयमोजना तमाय गयी कामायन्वमन गने 
।

कामायन्वमन 
प्रगसत प्रसतशत

ऩूणय कामायन्वमन ५ ९० % बन्दा वढी ८० % 
बन्दा वढी

७० % बन्दा 
वढी

६० % 
बन्दा वढी

६० % बन्दा कभ ऺेत्रगत 
कामयमोजना

२. न्जल्रा सयुऺा ससभसतको ऩरयचारन
६

क. न्जल्राको सयुऺा अवस्था/चनुौसत, अऩयाध 
सनमन्त्रण यणनीसत, क्रवऩद् व्मवस्थाऩन, रागू 
औषध सनमन्त्रण, भददया व्मवस्थाऩन तथा अन्म 
सभसाभक्रमक क्रवषमहरुभा केन्न्ित  बइ न्जल्रा 
सयुऺा ससभसतको वैठक सञ्चारन गने  य 
सनणयमहरु नसतजाभखुी य प्रबावकायी रुऩभा 
कामायन्वमन गने ।

फैठक सॊङ्खख्मा 
/सनणयम 
कामायन्वमन

कम्तीभा 
भक्रहनाको  २ 
ऩटक वैठक 
सञ्चारन बइ 
शतप्रसतशत 
सनणयम कामायन्वमन

५ 24 वटा वैठक य 
९०% बन्दा वढी 
सनणयम कामायन्वमन

१२ बन्दा 
वढी य 
९०% 
बन्दा वढी 
सनणयम 
कामायन्वमन

- १२ वैठक 
य ९०% 
बन्दा वढी 
सनणयम 
कामायन्वमन

१२ बन्दा कभ 
य ९०% बन्दा 
वढी कामायन्वमन

फैठक सॊङ्खख्मा 
य सनणयम 
कामायन्वमन 
प्रगसत क्रववयण

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

ऩरयसूचकहरु

कामयसम्ऩादन सम्झौताका ऩरयसूचकहरु
सम्झौता अवसध् 2076 साउन १ देन्ख  2077 असाय भसान्त

सॊगठन् न्जल्रा प्रशासन कामायरम,       अवसध : २०७६।०४।०१ देन्ख २०७६।०४।३२ सम्भ          ऩदासधकायी् प्रभखु न्जल्रा असधकायी
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१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

ख. प्रत्मेक वैठकभा अन्घल्रो वैठकको सनणयम 
कामायन्वमनको प्रगसत क्रवश्लषेण गने ।

सनणयम य 
कामायन्वमनको 
प्रगसत प्रसतशत

ऩूणय कामायन्वमन १  ९० % बन्दा 
वढी

- - -  ९० % बन्दा 
कभ

कामायन्वमन 
प्रगसत प्रसतवेदन

३.सनवायध रुऩभा याजभागय सञ्चारन ५

क. याजभागय (सडक) भा हनुे अवयोध हटाउन 
गनुयऩने सयुऺा कायवाहीको कामयक्रवसध, २०७५ 
को फुॉदा नॊ ७ फभोन्जभ ससभसतको फैठक 
सञ्चारन गने

वैठक सॊख्मा चौभाससक रुऩभा १ ३ वैठक २ वैठक - १ वैठक - वैठक सॊख्मा 
य सनणयम

ख. याजभागय (सडक) भा हनुे अवयोध हटाउन 
गनुयऩने सयुऺा कायवाहीको कामयक्रवसध, २०७५ 
को अनसूुची १ फभोन्जभको साभग्री सक्रहत 
सभूह/योष्टय  सनभायण तथा सभूह ऩरयचारन 
कामयमोजना तजुयभा गने ।

टोरी ऩरयचारन 
मोजना

आवश्मक साधन 
स्रोत व्मवस्थाऩन

१ सम्झौता बएको 
१ भक्रहना सबत्र

सम्झौता 
बएको २ 
भक्रहना सबत्र

- - सम्झौता बएको 
२ भक्रहना बन्दा 
ऩछाडी

टोरी/योष्टय 
सॊख्मा य टोरी 
ऩरयचारन 
मोजना

ग. क्रिमाकाराऩ (ख) वभोन्जभको टोरीराई 
याजभागयको अवयोध हटाउन ऩरयचारन गने ।

 ऩरयचासरत 
टोरी सॊख्मा य 
रागेको सभम

याजभागयको 
सनवायध सञ्चारन 
गयाउन प्रमास

३ तत्कार खरुाउन 
रगाउन प्रमास 
बएको

- अवयोध 
बएको १/२ 
घण्टा सबत्र 
खरुाउन प्रमास

- अवयोध   बएको 
१ घण्टा बन्दा 
फक्रढ सभम

अवयोध 
खरुाउन 
रागेको सभम 
खरेुको 
प्रसतवेदन, 
घटना 
असबरेख 
ऩनु्स्तका

४.न्जल्रान्स्थत सयुऺा सनकामहरुको सनयीऺण 
तथा ऩरयचारन

३

क न्जल्रा प्रहयी कामायरम य सशस्त्र प्रहयी 
वरको न्जल्रान्स्थत इकाइयहरुको सनयीऺण गने

सनयीऺण सॊख्मा सफै कामायरम/ 
इकाइ

१ कन्म्तभा ६ 
भक्रहनाभा १ ऩटक

- वषयभा १ ऩटक - वषयभा १ ऩटक 
ऩसन नगयेभा

सनयीऺण 
ऩनु्स्तकाभा 
ददईएको 
सनदेशन 
सझुावको 
प्रसतसरऩी
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बाय/ 
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१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

ख भदु्वा दताय हनुे सफै प्रहयी चौकी य अन्म 
प्रहयी चौकी हरुको  सनयीऺण गने।          
        * भदु्वा दताय हनेु वाहेकका अन्म ५० 
प्रसतशत चौकीराइ शतप्रसतशत भासन गणना 
गरयनेछ ।

 सनयीऺण 
प्रसतशत

भदु्वा दताय हनुे 
सफै य अन्म 
कन्म्तभा ५० % 
चौकी

२ 100 प्रसतशत * ९0 प्रसतशत ८0 प्रसतशत ५० प्रसतशत ५० प्रसतशत 
बन्दा कभ

सनयीऺण 
ऩनु्स्तकाभा 
ददईएको 
सनदेशन 
सझुावको 
प्रसतसरऩी

५. कायागायको सनयीऺण जाॉच गयी कायागाय 
प्रशासनराई सवर य प्रबावकायी फनाउन 
आवश्मक ससपारयसहरु सक्रहतको जाॉच प्रसतवेदन 
 गहृ भन्त्रारम य कायागाय व्मवस्थाऩन 
क्रवबागभा ऩेश गने ।

सनयीऺण अधयवाक्रषयक रुऩभा १ वषयको २ ऩटक वषयको १ 
ऩटक

वषयको १ 
ऩटक

- वषयको ० ऩटक कायागाय जाॉच 
प्रसतवेन

6. अवैध हातहसतमायको प्रमोग ओसायऩसाय 
सनमन्त्रण सम्फन्न्ध न्जल्रास्तयीम कामयदरको 
वैठक सञ्चारन गने ।

वैठक सॊख्मा चौभाससक रुऩभा १ वषयको ३ ऩटक वषयको २ 
ऩटक

- - वषयको १ ऩटक 
वा कभ

वैठक सख्मा 
य  सनणयम

7. अऩयाध सनमन्त्रण १६

क. प्रहयी प्रभखुफाट न्जल्राको गणु्डागदी, 
सॊगदठत अऩयाध, जवयजस्ती असरुी, चेरीवेटी 
वेचक्रवखन, भानव असधकाय हनन, रैक्रिक तथा 
भक्रहरा क्रहॊसा रगामतका अऩयाधहरुको 
अनसुन्धान तथा सनमन्त्रण सम्वन्न्ध न्जल्रागत 
वस्तनु्स्थसतको जानकायी/प्रसतवेदन सरने ।

जानकायी/प्रसतवे
दन

साप्ाक्रहक ५ साप्ाक्रहक 
प्रसतवेदन प्राप्

ऩान्ऺक 
प्रसतवेदन 
प्राप्

- भाससक 
प्रसतवेदन 
प्राप्

प्रसतवेदन प्राप् 
नगयेको

प्रसतवेदन
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१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

ख. Crime Mappig का आधायभा अऩयाध 
न्मूनीकयण तथा प्रबावकायी अनसुन्धानको रासग 
प्रवतयनात्भक कामयहरु सञ्चारन गने ।

कामयिभ य 
कामयिभ 
सञ्चारन स्थान

 सफै स्थानीम 
तहभा कन्म्तभा 
१ कामयिभ 
सञ्चारन

५ सफै 
स्थानीम 
तहभा १  
कामयिभ

- ५० % 
बन्दा वढी 
स्थानीम 
तहभा १  
कामयिभ

५० % बन्दा 
कभ स्थानीम 
तहभा १  
कामयिभ

ग. शान्न्त सयुऺा तथा अऩयाध न्मनुीकयणका 
सम्वन्धभा क्रवद्यभान ऐन/काननु/सॊक्रहताहरुको 
भखु्म भखु्म व्मवस्थाहरुको 
प्रवोसधकयण/सचेतनाका रासग सभदुाम प्रहयी 
साझेदायी कामयिभ भापय त भाध्मसभक 
क्रवद्यारमहरुसॊग सहकामय गने

क्रवद्यारम सॊख्मा सफै भाध्मसभक 
क्रवद्यारम

५ ९०% बन्दा वढी 
क्रवद्यारम

८०% 
बन्दा वढी 
क्रवद्यारम

७०% बन्दा 
वढी क्रवद्यारम

५०% 
बन्दा वढी 
क्रवद्यारम

५०% बन्दा कभ 
क्रवद्यारम

कामयिभ 
सञ्चारन 
प्रसतवेदन
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ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क
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कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

घ. सीभाऩाय अऩयाध न्मूनीकयणका रासग सीभा 
ऺेत्रभा जनचेतनाभूरक कामयिभ सञ्चारन गने ।

कामयिभ 
सञ्चारन

वषयभा कन्म्तभा 
२ ऩटक

१ कन्म्तभा २ ऩटक 
कामयिभ सञ्चारन

- - - २ ऩटक बन्दा 
कभ कामयिभ 
सञ्चारन

कामयिभ 
सञ्चारन 
प्रसतवेदन

८. अन्तयायक्रष्डम/याक्रष्डम सीभा सयुऺा ५

क.अन्तयायक्रष्डम ससभानाभा ऩने ससभास्तम्ब 
सक्रहतको ऩाश्वन्चत्र सक्रहत क्रववयण अध्मावसधक 
गने।

नक्सा य 
प्रसतवेदन

वषयको २ ऩटक १ वषयको २ ऩटक 
अद्यावसधक

वषयको १ 
ऩटक 

अद्यावसधक

- - वषयको १ ऩटक 
ऩसन नगयेभा

न्जल्रारे 
ऩठाउने 
प्रसतवेदन

- ख. अन्तयायक्रष्डम ससभानाभा ऩने ऺेत्रको  सनमसभत 
अनगुभन, सभकन्ऺ सॊगको वाताय य सभन्वम गने 

।*अन्तयायक्रष्डम ससभानाका ऩने उत्तयी न्जल्राको 
रासग औऩचारयक सीभानाका खरेुका 
न्जल्राहरुको हकभा भात्र रागू हनेु ।

अनगुभन 
प्रसतवेदन य 
सभकन्ऺ 
सॊगको वाताय 
सॊख्मा

अनगुभन २* य 
वाताय 1 ऩटक

२  वषयभा २ ऩटक 
अनगुभन य 1 
ऩटक वाताय

- - वषयभा २  
ऩटक बन्दा 
कभ 
अनगुभन  
य १ वाताय

- अनगुभन य 
वाताय 
सॊख्मा,सहभती
का वदुाहरु

ग. न्जल्रा सीभा जोसडने न्जल्राहरुसॊग अन्तय 
न्जल्रा सभन्वम वैठक गने ।

सभन्वम वैठक वषयको  2 वटा २ वषयको 2 ऩटक - वषयको 1 
ऩटक

- वषयको 1 ऩटक 
बन्दा कभ

वैठक सॊख्मा 
य सनणयम

२ सशुासन य 
सेवा प्रवाह

३० ३०

1. प्रबावकायी सावयजासनक सेवा प्रवाह भापय त 
सशुासन कामभ

३

क. कामयम्ऩादन सम्झौता, वाक्रषयक क्रवकास 
कामयिभ तथा वजेट, भन्त्रारमको नीसतगत 
सनदेशन य न्जल्राको आन्तरयक अवस्था सभेतका 
आधायभा न्जल्रा प्रशासन कामायरम सञ्चारनको 
वाक्रषयक कामयमोजना तजुयभा गयी कामायन्वमन गने 
।

कामयमोजना य 
कामायन्वमन 
प्रगसत प्रसतशत

शतप्रसतशत 
कामायन्वमन

२ कयाय सम्झौता 
बएको १ भक्रहना 
सबत्र तजुयभा गयी 
९० प्रसतशत 
बन्दा वढी 
क्रिमाकराऩ 
कामायन्वमन बएको

- कयाय 
सम्झौता 
बएको १ 
भक्रहना सबत्र 
तजुयभा गयी 
८० प्रसतशत 
बन्दा वढी 
क्रिमाकराऩका
मायन्वमन 
बएको

- कयाय सम्झौता 
बएको १ भक्रहना 
सबत्र तजुयभा गयी 
८० प्रसतशत 
बन्दा कभ 
क्रिमाकराऩ 
कामायन्वमन बएको

कामयमोजना य 
कामयप्रगसत
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6सस.नॊ भखु्म 
नसतजाका ऺेत्र

कूर 
बाय

कामयसम्ऩादन रक्ष्म, क्रिमाकराऩहरु एकाइ वाक्रषयक 
ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क

१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

ख. आफ्नो कामायरमको असधकृत 
कभयचायीहरुसॊग कामयसम्ऩादन सम्झौता गने ।

कामयसम्ऩादन 
सम्झौता

कयाय सम्झौता 
बएको १ भक्रहना 
सबत्र

१ कयाय सम्झौता 
बएको १ भक्रहना 
सबत्र

- - - कयाय सम्झौता 
बएको १ भक्रहना 
ऩछाडी

कामयसम्ऩादन 
सम्झौता प्रसत

२. सनदेशन/ऩरयऩत्र कामायन्वमन १

क. भन्त्रारमफाट क्रवसबन्न सभमभा जायी गरयएका 
सनदेशन/ऩरयऩत्रहरुराइ  ऺेत्रगत रुऩभा 
सॊग्रह/वसगयकयण गयी कामयमोजना सक्रहत 
कामायन्वमन गने य प्रसतवेदन गने।

कामायन्वमन 
प्रगसत प्रसतशत

ऩूणय कामायन्वमन १ ९०% बन्दा वढी 
कामायन्वमन

- ८०% बन्दा 
वढी 

कामायन्वमन

- ५०% बन्दा कभ 
कामायन्वमन

कामायन्वमन 
प्रगसत प्रसतवेदन

३.द्वन्द क्रऩसडत याहत व्मवस्थाऩन १

क. हारसम्भ द्वन्द क्रऩसडत याहात प्राप् गनेहरुको 
क्रववयण अद्यावसधक गने ।द्वन्द्व ऩीसडतहरुराई 
उऩरब्ध गयाउन ुऩने क्रवसबन्न बत्ताहरु सभमभै 
उऩरब्ध गयाउने ।

क्रववयण अद्यावसधक 
क्रववयण तथा 
सभमभानै 
उऩरब्धता

१ क्रववयण 
अद्यावसधक गयी 

तोक्रकएको 
सभमभानै क्रवतयण

- - - - अद्यावसधक 
क्रववयण

4.  भदु्धा तथा गनुासो व्मवस्थाऩन ६

क. कानूनरे तोकेको अवसधसबत्र कामायरमभा 
दताय बएका भदु्धाहरुको पैसरा गने ।

भदु्धा पर्छ्यौट 
सॊख्मा

१०० प्रसतशत १ १०० प्रसतशत 
पर्छ्यौट

९० 
प्रसतशत 
पर्छ्यौट

८० प्रसतशत 
पर्छ्यौट

५० 
प्रसतशत 
पर्छ्यौट

५० प्रसतशत 
बन्दा कभ

भदु्धा पर्छ्यौट 
प्रसतवेदन

ख. अन्घल्रो आ.व.का भदु्वाहरुको पछौट गने सॊख्मा सफै भदु्वाहरु १ सम्झौता बएको 
१ भक्रहना सबत्र

- सम्झौता 
बएको २ 
भक्रहना सबत्र

- सम्झौता बएको 
३ भक्रहना सबत्र

भदु्वा पछौट 
प्रसतवेदन

ग. कामायरमभा प्राप् गनुासोको तत्कार सम्वोधन 
गने।

गनुासो 
सम्वोधन सॊख्मा 
य सभम

गनुासो प्राप् 
बएको १५ ददन 

सबत्र

१ गनुासो प्राप् नै 
नबएभा य गनुासो 
प्राप् बएको १५ 

ददन सबत्र

गनुासो प्राप् 
बएको १ 
भक्रहना सबत्र

गनुासो प्राप् 
बएको २ 
भक्रहना सबत्र

गनुासो प्राप् 
बएको २ 
भक्रहना १५ 
ददन सबत्र

गनुासो प्राप् 
बएको ३ भक्रहना 

सबत्र

गनुासो 
ऩर्छ्यौट 
प्रसतवेदन/ 
असबरेख
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7सस.नॊ भखु्म 
नसतजाका ऺेत्र

कूर 
बाय

कामयसम्ऩादन रक्ष्म, क्रिमाकराऩहरु एकाइ वाक्रषयक 
ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क

१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

घ. न्जल्रा प्रशासन कामायरमको सभग्र 
कामयसञ्चारनको प्रबावकायीताका रासग 
कभयचायीका गनुासाहरु सम्वोधन गयी भनोवर 
उच्च वनाउन Staff meeting सञ्चारन गने ।

वैठक सॊख्मा भक्रहनाभा १ ऩटक १ वषयभा १२ ऩटक 
वैठक

वषयभा १० 
ऩटक  

बन्दा वढी 
वैठक

- वषयभा ६ 
ऩटक  

बन्दा वढी 
वैठक

वषयभा ६ ऩटक 
बन्दा कभ

वैठक सॊख्मा 
य  सनणयम

5. प्रहयी कभयचायीरे आफ्नो कतयव्म ऩारना 
गदाय कानून फभोन्जभ कामय नगयेको आधायभा 
प्राप् बएका उजयुी राई छानक्रवन गयी आफ्नो 
याम सक्रहत गहृ भन्त्रारमभा सनयीऺण प्रसतवेदन 
ऩेश गने।

छानक्रवन 
प्रसतवेदन य 
सभम

उजयुी प्राप् 
बएको १ भक्रहना 
सबत्र छानक्रवनको 
प्रसतवेदन तमायी 
सम्ऩन्न

१ उजयुीनै नऩयेभा य 
ऩयेका उजयुी १ 
भक्रहना सबत्र

२ भक्रहना 
सबत्र

३ भक्रहना सबत्र ४ भक्रहना 
सबत्र

५ भक्रहना सबत्र छानक्रवन 
प्रसतवेदन य 
सभम

६.अन्ख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग,याक्रष्डम 
सतकय ता केन्ि रगामतका सनकामहरुफाट सोझै 
तथा गहृ भन्त्रारम भापय त प्राप् उजयुीहरुको 
पछौटका रासग ददइएको सनदेशन अनसुाय 
आवश्मक छानक्रवन गने,आवश्मक 
कागजात,प्रभाणहरु ऩठाउने ।

उजयुी 
पछौटका 
रासग सनदेशन 
कामायन्वमन 
प्रसतशत

सफै उजयुीहरुको 
पछौटका 
सनदेशन 
कामायन्वमन

१ ९०% बन्दा वढी 
उजयुी उऩय 
सनदेशन 
कामायन्वमन

८०% 
बन्दा वढी 
उजयुी उऩय 
सनदेशन 
कामायन्वमन

७०% बन्दा 
वढी उजयुी 
उऩय सनदेशन 
कामायन्वमन

६०% 
बन्दा वढी 
उजयुी उऩय 
सनदेशन 
कामायन्वमन

६०% बन्दा 
कभ उजयुी उऩय 
सनदेशन 
कामायन्वमन

उजयुी 
पछौटका 
रासग 
ददइएको 
सनदेशन 
कामायन्वमन 
प्रसतवेदन

७. सयकायी सेवा प्रदामकको सेवा प्रवाहको 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन

२

क. न्जल्रा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन ससभसतको 
वैठक  सञ्चारन गने ।

फैठक सॊङ्खख्मा ३ १ वषयको 3 ऩटक - - वषयको 2 
ऩटक

वषयको 1 ऩटक प्रसतवेदन
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8सस.नॊ भखु्म 
नसतजाका ऺेत्र

कूर 
बाय

कामयसम्ऩादन रक्ष्म, क्रिमाकराऩहरु एकाइ वाक्रषयक 
ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क

१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

ख.न्जल्रान्स्थत कामायरम प्रभखुरे सशुासन 
ऐनको दपा (१३) य सशुासन सनमभावरीको 
सनमभ (६) फभोन्जभ कामय गये/नगयेको 
सम्फन्धभा अनगुभन गयी सावयजासनक सेवा 
प्रवाहको न्जल्रागत अवस्था  प्रसतवेदन तमाय 
गने ।

अनगुभन य 
भूल्माङ्कन य 
प्रसतवेदन

वषयभा कन्म्तभा 
२ ऩटक

१ वषयको २ ऩटक - - वषयको १ 
ऩटक

- प्रसतवेदन

८. अशक्त, अऩाि, ज्मेष्ठ नागरयकभैत्री 
रगामतको नागरयक सहामता कऺ भापय त सेवा 
सहजीकयण गने ।

 सहामता 
कऺको सञ्चारन

दैसनक १ दैसनक सञ्चारन - - - -  नागयीक 
सहामता 
कऺको 
सञ्चारन 
प्रसतवेदन

९. सूचनाको हक कामायन्वमन ३

क. कामायरमको वेफसाईट राइ सूचनाभूरक 
क्रववयण सक्रहत अद्यावसधक गने ।

वेफसाईट 
अद्यावसधक

दैसनक अद्यावसधक १ दैसनक २ ददनभा ३ ददनभा ७ ददनभा - वेफसाईट  य 
U p lo a d e d  
सूचनाहरु

ख. कामायरमको सवै गसतक्रवसध सभेटेय 
अध्मावसधक य वाक्रषयक इ फरेुक्रटन प्रकाशन गने।

फरेुक्रटन अधय वाक्रषयक य 
वाक्रषयक १

१ अधय वाक्रषयक य 
वाक्रषयक १

वाक्रषयक १ - - प्रकाशन नगयेको फरेुटन
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9सस.नॊ भखु्म 
नसतजाका ऺेत्र

कूर 
बाय

कामयसम्ऩादन रक्ष्म, क्रिमाकराऩहरु एकाइ वाक्रषयक 
ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क

१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

ग. न्जल्रान्स्थत सफै कामायरमहरुका सूचना 
असधकायीसॉग फैठक गने य सनणयमहरु कामायन्वमन 
गने ।

फैठक सॊख्मा य 
सनणयम

३ भक्रहनाभा 
कन्म्तभा १ 
ऩटक वैठक य 
ऩूणय कामायन्वमन

१ वषयभा कन्म्तभा ४ 
ऩटक वैठक य 
९०% बन्दा वढी 
सनणयम कामायन्वमन

वषयभा 
कन्म्तभा ३ 
ऩटक 
वैठक य 
९०% 
बन्दा वढी 
सनणयम 
कामायन्वमन

वषयभा 
कन्म्तभा २ 
ऩटक वैठक 
य ९०% 
बन्दा वढी 
सनणयम 
कामायन्वमन

वषयभा 
कन्म्तभा १ 
ऩटक 
वैठक य 
९०% 
बन्दा वढी 
सनणयम 
कामायन्वमन

वैठकनै सञ्चारन 
नगयेभा

फैठक सॊख्मा 
य सनणयम 
कामायन्वमन 
प्रसतवेदन

१० . कामायरम तथा कामायरम ऩरयसय सपा 
स्वच्छ य हरयमारीमूक्त याख्नकुा साथ एक 
कभयचायी एक परपुरको क्रवरुवा असबमान 
कामायन्वमन गने ।

कामायरम 
ऩरयसयको 
अवस्था

सपा य 
हरयमारीमकु्त 
कामायरमको वाह्य 
वातावयण

१ सपा य 
हरयमारीमकु्त 
कामायरमको वाह्य 
वातावयण बएभा

- - - सपा य 
हरयमारीमकु्त 
कामायरमको वाह्य 
वातावयण नबएभा

वाह्रम 
वातावयण 
झल्कने 
तस्वीयहरु

११. शान्न्त सयुऺा,सावयजासनक सेवा प्रवाह तथा 
सशुासन प्रवदयन रगामतका ऺेत्रभा न्जल्रागत 
वस्तनु्स्थसतका आधायभा नवप्रवतयनीम 
(Innovative) कामयहरु ऩक्रहचान गयी कामायन्वमन 
गने ।

In n o v a tiv e  
कामयहरु

कन्म्तभा ३ 
In n o v a tiv e  
कामयहरु  
ऩक्रहचान तथा 
कामायन्वमन

३ कन्म्तभा ३ 
In n o v a tiv e  
कामयहरु  ऩक्रहचान 
तथा कामायन्वमन 
बएको

- कन्म्तभा २ 
In n o v a tiv e  
कामयहरु  
ऩक्रहचान तथा 
कामायन्वमन 
बएको

कन्म्तभा १ 
In n o v a tiv e  
कामयहरु  
ऩक्रहचान 
तथा 
कामायन्वमन 
बएको

In n o v a tiv e  
कामयहरु तथा 
कामायन्वमन 
प्रसतवेदन

१2. उऩबोक्ताको क्रहत सॊयऺण ३

क. उऩबोक्ता क्रहत क्रवऩरयत बएका गसतक्रवसध 
सम्फन्धी गनुासो सनेु्न सॊमन्त्र क्रवकास गने ।

सॊमन्त्र क्रवकास सफै गनुासोहरु 
सॊकरन बएको 
हनुे

1 गनुासो सॊकरन 
गने सॊमन्त्र 
क्रवकास बएको

- - - गनुासो सॊकरन 
गने सॊमन्त्र 
क्रवकास नबएको

गनुासो 
सम्वन्धी 
क्रववयण

Page 9



10सस.नॊ भखु्म 
नसतजाका ऺेत्र

कूर 
बाय

कामयसम्ऩादन रक्ष्म, क्रिमाकराऩहरु एकाइ वाक्रषयक 
ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क

१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

ख. उऩबोक्ता क्रहत क्रवऩरयतका कामयहरु हनु 
नददन प्रदेश तथा स्थानीम सयकायसॊग सभन्वम 
गने ।

सभन्वम अवस्था गनुासो सम्वोधन 
रगामतका रासग 
आवश्मकतानसुाय 
सभन्वम बएको 
हनुे

1 गनुासो 
सम्वोधनका रासग 
तथा अवान्न्छत 
कामयहरु हनु 
नददन सभन्वम गने

- - - - गनुासो 
सम्वन्धी 
क्रववयण/सभन्व
म फैठक सॊख्मा

ग. उऩबोक्ता क्रहत क्रवऩरयतका कामयहरु 
सम्वन्धभा प्राप् उजयुीहरुको पर्छ्यौट गने ।

पर्छ्यौट अवस्था सफै गनुासोहरु 
पर्छ्यौट बएको 
हनुे

१ ९० प्रसतशत 
बन्दा वढी 
पर्छ्यौट बएको 
हनुे ।

८० 
प्रसतशत 
बन्दा वढी 
पर्छ्यौट 
बएको हनुे 
।

८० प्रसतशत 
बन्दा कभ 
पर्छ्यौट 
बएको हनुे ।

- - पर्छ्यौट 
प्रसतवेदन

१3. सॊघसॊस्थाको सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन २

क. सॊस्था दताय ऐन अनसुाय दताय बएका सफै 
सॊस्थाहरुको वसगयकृत क्रववयण सक्रहतको प्रोपाइर 
तमाय गने ।

प्रोपामर वसगयकृत क्रववयण 
सक्रहतको प्रोपाइर

१ वसगयकृत क्रववयण 
सक्रहतको प्रोपाइर

- - - - प्रोपाइर

ख. सॊस्थाको आसथयक कायोवायका सम्वन्धभा 
ऩयेका सफै उजयुीहरुको सॊस्था दताय ऐन, 
२०३४ को दपा १० अनसुाय क्रहसाव जाॉच 
गयाउने ।

प्रसतवेदन उजयुी प्राप् 
बएको २ भक्रहना 
सबत्र क्रहसाव जाॉच 
गयाउने

१ उजयुी प्राप् बएको 
२ भक्रहना सबत्र 
क्रहसाव जाॉच 
गयाउने

- उजयुी प्राप् 
बएको ३ 
भक्रहना सबत्र 
क्रहसाव जाॉच 
गयाउने

- उजयुी प्राप् 
बएको ३ भक्रहना 
बन्दा ऩसछ 
क्रहसाव जाॉच 
गयाउने

रेखा ऩयीऺण 
प्रसतवेदन य 
सभम

१4.सावयजसनक सम्ऩन्त्तको सॊयऺण २

क. सयकायी जग्गा वा सावयजसनक जग्गाभा 
बएको असतिभण सम्फन्धी उजयुी एवॊ 
गनुासाहरुराई सम्वोधन गने ।

उजयुी य 
सम्वोधन 
सॊख्मा/सभम

प्राप् उजयुी सवै 
सम्वोधन

१  उजयुी प्राप् 
बएको १ भक्रहना 
सबत्र सम्वोधन

 उजयुी 
प्राप् बएको 
२ भक्रहना 
सबत्र 
सम्वोधन

 उजयुी प्राप् 
बएको ३ 
भक्रहना सबत्र 
सम्वोधन

 उजयुी 
प्राप् बएको 
४ भक्रहना 
सबत्र 
पर्छ्यौट

 उजयुी प्राप् 
बएको ५ भक्रहना 
सबत्र पर्छ्यौट

न्जल्राको 
येकडय य 
प्रसतवेदन
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11सस.नॊ भखु्म 
नसतजाका ऺेत्र

कूर 
बाय

कामयसम्ऩादन रक्ष्म, क्रिमाकराऩहरु एकाइ वाक्रषयक 
ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क

१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

ख. गहृ भन्त्रारम भातहतका न्जल्रान्स्थत सफै 
सयकायी कामायरमको बौसतक स्रोत साधन 
(जग्गा, बवन, सवायी साधन रगामत) हरुको 
प्रोपाइर तमाय गने ।

प्रोपाइर सम्झौता बएको 
१ भक्रहना सबत्र 
प्रोपामर तमाय 
बएको हनुे ।

१ सम्झौता बएको 
१ भक्रहना सबत्र

- सम्झौता 
बएको २ 
भक्रहना सबत्र

- सम्झौता बएको 
२ भक्रहना ऩसछ

असबरेख य 
प्रसतवेदन

३ साभान्जक 
सधुाय य 
रुऩान्तयण

४ ४

1. रागूऔषध सनषधे य व्मवस्थाऩन क़

क रागू औषध सनमन्त्रण कामयमोजना २०७५ 
फभोन्जभ न्जल्रास्तयीम कामयमोजना अद्यावसधक 
गयी कामायन्वमन गने ।

कामयमोजना 
कामायन्वमन 
प्रसतशत

कामयमोजना 
अद्यावसधक तथा 
ऩूणय कामायन्वमन

२ ९०% बन्दा वढी 
कामायन्वमन

८०% 
बन्दा वढी 
कामायन्वमन

- - ७०% बन्दा वढी 
कामायन्वमन

कामयमोजना 
कामायन्वमन 
प्रसतशत

ख न्जल्रा अनगुभन तथा सभन्वम ससभसतको 
फैठक सञ्चारन गने  साथै ऩनुयस्थाऩना केन्ि 
बएका न्जल्रारे कन्म्तभा वषयको 1 ऩटक 
ऩनुयस्थाऩना केन्िहरुको अनगुभन गरय प्रसतवेदन 
भन्त्रारमभा ऩेश गने । * ऩनुस्थाऩना केन्िको 
अनगुभन केन्ि बएका न्जल्राका रासग भात्र ।

फैठक  य 
अनगुभन

कन्म्तभा वषयको 
२ ऩटक य 
अनगुभन वषयको 
कन्म्तभा २ ऩटक

1 कन्म्तभा वषयको 
२ ऩटक

- - - वषयको २ ऩटक 
बन्दा कभ

वैठक सॊख्मा, 
सनणयम / 
अनगुभन 
प्रसतवेदन

ग. अवैध रुऩभा खेती गरयएका गाॉजा, अक्रपभ 
रगामतका राग ुऩदाथयजन्म खेती नष्ट 
गने,गयाउने ।

नष्ट गरयएको 
ऺेत्रपर

गाजा अक्रपभ 
खेती बएको 
जानकायीभा 
आएको कूर 
ऺेत्रपरको ७० 
प्रसतशत

1 गाजा अक्रपभ खेसत 
नबएको य 
बएकोभा कूर ऺ.े 
७० प्रसतशत नष्ट

 कूर 
ऺेत्रपरको 
65 
प्रसतशत नष्ट

 कूर 
ऺेत्रपरको 
6० प्रसतशत 
नष्ट

 कूर 
ऺेत्रपरको 
५० 
प्रसतशत नष्ट

- गाॉजा अक्रपभ 
खेती नष्ट 
बएको   
ऺेत्रपरको  
प्रसतशत

४ क्रवऩद् 
व्मवस्थाऩन

१५
1. प्रबावकायी रुऩभा क्रवऩद् व्मवस्थाऩन १५
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बाय

कामयसम्ऩादन रक्ष्म, क्रिमाकराऩहरु एकाइ वाक्रषयक 
ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क

१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

क न्जल्रा क्रवऩद व्मवस्थाऩन ससभसत (DDMC) 
को वैठक सञ्चारन गने ।

वैठक सॊख्मा वषयको कन्म्तभा 
४ ऩटक

1 वषयको कन्म्तभा 
४ ऩटक

वषयको ३ 
ऩटक

वषयको २ 
ऩटक

- वषयको २ बन्दा 
कभ

वैठक सॊख्मा 
य सनणयम

ख क्रवऩद जोन्खभ नक्साॊकन सक्रहत न्जल्रा क्रवऩद 
ऩूवयतमायी तथा प्रसतकामय मोजना(DPRP) 
अध्मावसधक गयी कामयमोजना सक्रहत कामायन्वमन 
गने ।

मोजना मोजनाको 
अद्यावसधकता

५ सम्झौता बएको 
१ भक्रहना सबत्र

सम्झौता 
बएको २ 
भक्रहना सबत्र

- सम्झौता बएको 
२ भक्रहना बन्दा 
फक्रढ

मोजना 
दस्तावेज य 
कामायन्वमन 
प्रगसत प्रसतवेदन

ग. भनसनु आऩतकारीन कामयमोजना अद्यावसधक 
गयी कामायन्वमन गने ।

मोजना मोजनाको 
अद्यावसधकता

1 भनसनु सरुु हनु ु
२ भक्रहना अगाडी

भनसनु सरुु 
हनु ु१ भक्रहना 
अगाडी

- भनसनु सरुु बए 
ऩसछ

मोजना 
दस्तावेज य 
तजुयभा सभसत

घ. क्रवऩद् का सफै ऺेत्रहरुभा प्रसतकामय गनय 
सक्रकने गयी न्मूनतभ क्रवऩद व्मवस्थाऩन साभग्री 
सक्रहत DEOC सदुृढीकयण गने ।

साभाग्री क्रवऩदका सफै 
ऺेत्र सभेट्ने गयी 
साभाग्री 
व्मवस्थाऩन

2 क्रवऩदका सफै ऺेत्र 
सभेट्ने गयी 
साभाग्री उऩरब्ध 
बएको

- - - - DEOC भा 
यहेका 
उऩकयण 
क्रववयण

ङ. सवै स्थानीम तह सभेक्रटने गयी उऩरब्ध 
Equipment सक्रहतको QRT/IRT को ऩरयचारन 
मोजना तमाय गयी सञ्चारन गने ।

ऩरयचारन 
मोजना य 
ऩरयचासरत 
टोरी सॊख्मा

सवै 
स्थानीमतहभा 
सभेट्ने गयी 
टोरी य मोजना

३ १ भक्रहना सबत्र 
टोरी य ऩरयचारन 
मोजना फनेको

- - - ऩरयचारन नबएको टोरी सॊख्मा य 
ऩरयचारन 
मोजना

च. क्रवऩद्को सभमभा उद्धाय, याहत, सहजीकयण 
रगामतका क्रिमाकराऩको व्मवहारयक अभ्मास 
सञ्चारन गने ।

अभ्मास वषयको १ ऩटक 
बन्दा फढी

1 वषयको १ ऩटक 
बन्दा फढी

वषयको १ 
ऩटक

- - नबएभा प्रसतवेदन
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नसतजाका ऺेत्र

कूर 
बाय

कामयसम्ऩादन रक्ष्म, क्रिमाकराऩहरु एकाइ वाक्रषयक 
ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क

१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

छ. क्रवऩद बएको सभमभा उद्धाय य याहत 
तत्कार उऩरब्ध गयाउने

क्रवऩद् सॊख्मा य 
याहत ऩगेुको 
सभम

क्रवऩद बएको 
सभमभा याहत य 
उद्धाय तत्कार 
ऩमुायउने

१ तत्कार उद्धाय य 
याहत बएको

- - - - उद्धाय बएको 
 य याहत 
ऩगेुको सभम

ज. क्रवऩद्को ऩूवयतमायीको अवस्था, क्रवऩद्का 
घटना, खोज तथा उद्धाय, याहत एवॊ ऩूनरायबको 
क्रववयण याक्रष्डम आऩतकारीन कामयसञ्चारन केन्ि 
वा क्रवऩद् सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारीभा प्रसतवेदन 
गने ।

सॊख्मा य क्रववयण आवसधक 
(भाससक) एवॊ 
घटना रगतै्त 
सनमसभत रुऩभा 
उऩरब्ध गयाउने

1 भाससक तथा 
घटना रगतै्त

तै्रभाससक 
तथा घटना 
रगतै्त

चौभाससक 
तथा घटना 
रगतै्त

- - घटना घटेको 
य प्रसतवेदन 
गयेको सभम

५ सभन्वम य 
सहजीकयण

७ क्रवकास सनभायणभा सभन्वम य सहजीकयण तथा 
क्रवकास सनभायण कामयको  प्रबावकायी अनगुभन

७

क. प्रत्मेक आ.व. को असाय भसान्त सबत्र 
न्जल्रा दययेट ससभसतको फैठक याखी वस्त ुय 
सेवाको दययेट सनधाययण गने ।

दययेट सनधाययण 
सभसत

असाय भसान्त 1 असाय भसान्त सबत्र - - - असाय भसान्त 
बन्दा ऩछाडी

दययेट 
सनधाययण 
प्रसतवेदन

ख. न्जल्रा प्रशासन कामायरमको ऩूॉजीगत 
न्शषयकका कामयिभ सञ्चारन गने ।

ऩूॊजीगत खचयको 
प्रसतशत

शतप्रसतशत 
कामायन्वमन

1 ऩूजीगत खचय ९० 
प्रसतशत बन्दा फक्रढ

ऩूजीगत 
खचय ८० 
प्रसतशत 
बन्दा वढी

ऩूजीगत खचय 
७० प्रसतशत 
बन्दा वढी

ऩूजीगत 
खचय 6० 
प्रसतशत 
बन्दा वढी

ऩूजीगत खचय 60 
प्रसतशत बन्दा कभ

खचय प्रगसत 
क्रववयण

ग. न्जल्राका याक्रष्डम प्राथसभकता प्राप् 
आमोजनाहरुको शान्न्त सयुऺा य क्रवऩद्को 
दृक्रष्टकोणफाट कुनै नकायात्भक प्रबाव ऩने बएभा 
अवस्था क्रवश्लषेण गयी  गहृ भन्त्रारम य 
सम्फन्न्धत भन्त्रारमभा प्रसतवेदन ऩेश गने ।

अनगुभन 
प्रसतवेदन

वषयभा 2 ऩटक ३ वषयभा 2 ऩटक वषयभा 1 
ऩटक

- - - प्रसतवेदन

घ.न्जल्रा न्स्थत आमोजनाहरुको कामायन्वमनभा 
देखा ऩने स्थानीम सभस्माहरुको सभाधान गनय 
आवश्मक ऩहर गने ।

सभन्वमात्भक 
वैठक वषयभा 
कन्म्तभा 2 ऩटक

1 वषयभा 2 ऩटक वषयभा 1 
ऩटक

- - - ससभसतका 
सनणयमहरु
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नसतजाका ऺेत्र

कूर 
बाय

कामयसम्ऩादन रक्ष्म, क्रिमाकराऩहरु एकाइ वाक्रषयक 
ऩरयभाणात्भक 

रक्ष्म

बाय/ 
ऩूणायङ्क

१०० असत उत्कृष्ट ९० उत्कृष्ट ८० उत्तभ 50 भध्मभ  न्मून भाऩन प्राप्ाॊक बायीत 
प्रगसत 
प्रसतशत

कामयसम्ऩादनस्तयको सूचक कामयसम्ऩादन प्रगसत

ङ. न्जल्रा सबत्रका सफै स्थानीम तहका प्रभखु 
वा प्रभखु प्रशासकीम असधकृतहरुसॊग सभन्वम 
फैठक सञ्चारन गने ।

सभन्वम वैठक वषयभा २ ऩटक १ वषयभा २ ऩटक - वषयभा १ 
ऩटक

- - वैठक सॊख्मा 
य सनणयम

६ सदाचाय य 
आसथयक 
अनशुासन

४ 1. सदाचाय य आसथयक अनशुासन कामभ ४

क. रेखा ऩयीऺण बएको कूर अॊकभा फेरुजूको 
अवस्था शून्म हनुे ।

फेरुज ुप्रसतशत शून्म फेरुजु १ ३ प्रसतशत बन्दा 
कभ

५प्रसतशत 
बन्दा कभ

७ प्रसतशत 
बन्दा कभ

- - वेरुज ुपछौट 
क्रववयण

ख. फक्मौता फेरुज ुपर्छ्यौट गने । फेरुज ुप्रसतशत शतप्रसतशत १ ९० % बन्दा 
वढी पर्छ्यौट

८० % 
प्रसतशत  
बन्दा वढी 
पर्छ्यौट

७०% बन्दा 
वढी पर्छ्यौट

६०% 
बन्दा वढी 
पर्छ्यौट

६० % बन्दा 
कभ पर्छ्यौट

वेरुज ुपछौट 
क्रववयण

ग.  न्जन्सी सनयीऺण गने । प्रसतवेदन श्रावण भक्रहना सबत्र 1 श्रावण भक्रहना सबत्र - - - श्रावण भक्रहना 
बन्दा ऩसछ

सनयीऺण 
प्रसतवेदन

घ. सफै सवायी साधनहरुको वीभा गयेको हनु ु
ऩने ।न्जन्सी सनयीऺण प्रसतवेदन फभोन्जभ 
सरराभको काभ शूरू गयी सक्नऩुने ।

प्रसतवेदन प्रथभ चौभाससक 
सबतै्र

1 प्रथभ चौभाससक 
सबतै्र

- - - प्रथभ चौभाससक 
बन्दा ऩछाडी

सनयीऺण 
प्रसतवेदन 
,क्रवभा क्रववयण

१०३ १०३

िष्टव्म : अन्तयाक्रष्डम सीभा जोसडएका न्जल्राहरुभा ऩूणायङ्क १०३ य अन्तयाक्रष्डम सीभा नजोसडएका न्जल्राहरुभा ऩूणायङ्क 100 भा प्रसतशत गणना गने ।
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