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पररच्छेद – एक 

1. गहृ मन्त्रालर् र र्स अन्त्तगितको तनकार्का पदातिकारीहरूसँग  आ.व. ०७८/७९ मा भएको 
कार्िसम्पादन सम्झौताको मूल्र्ाङ्कन प्रततवेदन, २०७९ 

1.1 पषृ्ठभतूम 

देशमा शाचन्त्त, सरुक्षा, सवु्र्वस्था, अमनिर्न र चस्थरता कार्म गनुि गहृ प्रशासनको मलुभतू कार्ि हो । अपराि 

तनर्न्त्रण, र्वपद् व्र्वस्थापन, मानव अतिकारको सिंरक्षण, लैर्िक र्हिंसा न्त्रू्नीकरण, साविजतनक सेवा प्रवाह मार्ि त 

कानूनी राज्र् तथा सशुासनको प्रत्र्ाभतूत ददलाउने र्वषर्हरू र्स मन्त्रालर्को कार्िक्षेर तभर पदिछन ्। नेपाल 

सरकार कार्ि र्वभाजन तनर्मावली, २०७४ अनसुारको कार्िहरू मन्त्रालर्, र्वभागीर् तनकार् र चजल्ला प्रशासन 

कार्ािलर्बाट हुँदै आएको छ । नेपालको सिंर्विानमा साविजतनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, तनष्पक्ष, पारदशी, 
जनउत्तरदार्ी र सहभातगतामूलक बनाउँदैं  राज्र्बाट प्राप्त हनु े सेवा सरु्विामा जनताको समान र सहज पहुँि 

सतुनचित गरी सशुासनको प्रत्र्ाभतूत गने र्वषर् उल्लेख भएको छ । तनजामती सेवा ऐन, २०४९ को दर्ा १५ 

(२), तनजामती सेवा तनर्मावली, २०५० को तनर्म ३४ को (ख) तथा सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, 

२०६४ को बदुाँ निं. १९ मा साविजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा गणुस्तरीर् बनाउन साविजतनक 

तनकार्का पदातिकारीसँग कार्िसम्पादन सम्झौता गनि सक्न ेप्राविान रहेको छ।गहृ प्रशासन सिुार कार्िर्ोजना, 
२०७8 को  बुदँा निं. २4 मा  प्रमखु चजल्ला अतिकारीको कार्िसम्पादन  सम्बन्त्िी व्र्वस्था उल्लेख गररएको 
छ । 

उल्लेचखत कार्िक्षेर तथा कानूनी प्राविान तभर रही गहृ मन्त्रालर्मा र्व. स. २०७५ को माघ मर्हना देचख 

मन्त्रालर्का सचिवज्रू् र प्रमखु चजल्ला अतिकारीहरू बीि कार्िसम्पादन सम्झौता गरी कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाइएको 
तथर्ो। सोही व्र्वस्थालाई आ.व. २०७८/७९ मा समेत तनरन्त्तरता दददैं  सचिवज्रू् र सबै प्रमखु चजल्ला अतिकारी, 
महाशाखा प्रमखु, र्वभागीर् प्रमखु सम्म कार्िसम्पादन सम्झौता कार्ािन्त्वर्न भएको छ । मन्त्रालर्को र्ोजना, 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखाबाट सम्झौताको िालू आ.व.को अििवार्षिक समीक्षा समेत भइसकेको अवस्था छ 

। उक्त मूल्र्ाङ्कनलाई र्स वार्षिक कार्ि सम्पादन सम्झौताको मूल्र्ाङ्कन  प्रततवेदन लेखनको िममा महत्वपूणि 
आािारको रूपमा तलइएको छ ।  

प्रमखु चजल्ला अतिकारीहरू र श्रीमान सचिवज्रू् बीि भएको आ.व. ०७८/७९ को कार्िसम्पादन सम्झौताको 
अवस्था मूल्र्ाङ्कन तथा आगामी आ.व.को कार्िसम्पादन सम्झौताको प्रस्ताव पेश गने कार्िका लातग नेपाल सरकार 
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(सचिवस्तर) को तमतत २०७९।४।४ गतेको को तनणिर्ानसुार नीतत र्ोजना, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
महाशाखा प्रमखु सहसचिव डा.भीष्मकुमार भसूालज्रू्को सिंर्ोजकत्वमा, सहसचिव टेक बहादरु 
के.सी.,उपसचिव मोहनशरण भण्डारी, उपसचिव अजुिन पौडेल, बररष्ठ कम््र्टुर इचन्त्जतनर्र,शषु्मा शे्रष्ठ , 
शाखा अतिकृत रेम्ब ुिाचम्लङ राई, शाखा अतिकृत कुलशेखर अर्ािल, र्वपद् सूिना व्र्वस्थापन प्रणाली 
(DIMS) हेने (प्रतततनति) शाखा अतिकृत चजतेन्त्र अतिकारी र शाखा अतिकृत नरेन्त्र पररर्ार सदस्र्-सचिव 
रहेको मूल्र्ाङ्कन  सतमतत गठन भई कार्ि चजम्मेवारी तोर्कए बमोचजम र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको छ।  

1.2  सतमततको कार्िक्षरेः   

सतमततको कार्िक्षेरलाई देहार् बमोचजम उल्लेख गररएको छ । 

क.   कार्िसम्पादन सम्झौता  मूल्र्ाङ्कन  सम्वन्त्िमा 

❖ श्रीमान ्गहृ सचिवज्रू् र ७७ वटै चजल्लाका प्रमखु चजल्ला अतिकारीहरूबाट आ.व. २०७८/७९ का लातग 
भएको कार्ि सम्पादन सम्झौता बमोचजम CPAS मार्ि त प्राप्त चजल्लाहरूको कार्ि सम्पादन सर्हतको 
र्ववरण सङ्कलन  गने । 

❖ उक्त अवतिमा सम्पादन भएका कार्िहरूको कार्िसम्पादन सम्झौतामा उल्लेचखत कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कन  

मापनका आिार अनसुार तथ्र् र प्रमाणका आिारमा आतथिक वषि २०७८/७९ को  वार्षिक कार्िसम्पादन प्रगतत 

अवस्था  मूल्र्ाङ्कन  गने । 

❖ न्त्रू्न कार्िसम्पादन अवस्था भएका कमििारीहरूका सम्वन्त्िमा के कतत कारणले कार्िसम्पादन प्रभावकारी हनु 

नसकेको हो सो को अवस्था पर्हिान गने । 

❖   कार्िसम्पादन सम्झौता अनसुारका कार्िहरू सम्पादन गने सम्वन्त्िमा देखापरेका  समस्र्ा तथा िनुौती हरूको 
पर्हिान गने । 

❖  महाशाखा प्रमखु, र्वभागीर् प्रमखु, प्रमखु चजल्ला अतिकारी तथा मन्त्रालर्का अन्त्र् अतिकृतस्तर सम्मका 
कमििारीको कार्िसम्पादन सम्झौता अनसुारको कार्िसम्पादन प्रगतत अवस्था सर्हतको प्रततवेदन सतमतत गठन 
भएको तमततले एक मर्हना तभर सचिवज्रू् समक्ष पेश गने ।  

ख.   अन्त्र् 

❖ र्वश्वव्र्ापी महामारीको रूपमा रहेको कोतभड-१९को जोचखम कार्म नै रहेको सन्त्दभिमा कोतभड 
पूवाििारहरूको प्रर्ोग र सिंरक्षणका सम्बन्त्िमा प्र.चज.अ.हरूबाट भएका प्रभावकारी कार्िहरू। 

❖  आकचस्मक तथा भैपरी व्र्वस्थापन । 
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1.3 अध्र्र्न र्वतिः  

कार्िसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएका कार्िसम्पादन लक्ष्र्, र्िर्ाकलापहरूको लातग तर्ार गररएको 
कार्िसम्पादन स्तरको मापन सूिक अनसुार कार्िसम्पादन सम्झौता गने अतिकारीबाट पेश गररएको प्रगतत 

र्ववरणको आिारमा मूल्र्ाङ् कन र र्वश्लषेण गरी र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको छ । प्रमखु चजल्ला 
अतिकारीहरूको मूल्र्ाङ्कन गदाि र्ोजना, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखाबाट गररएको आ.व. २०७८/७९ 
को अििवार्षिक मूल्र्ाङ्कनलाई आिार तलइएको छ । र्सका साथै आ.व. २०७८/७९  मा ७७ वटा 
चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूले कार्िसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएका र्िर्ाकलापहरूको कार्ािन्त्वर्न 
गरेको तथ्र् र प्रमाणहरूको समेत गहन र्वश्लषेण गररएको छ । ७७ वटै चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूले 
वार्षिक कार्िसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएका र्िर्ाकलापहरू कार्ािन्त्वर्न गरी मन्त्रालर्को र्ोजना 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन  शाखावाट तनिािररत CPAS मार्ि त प्राप्त भएका  सामाग्रीहरूको अध्र्र्न गरर हरेक 
चजल्लाले पाएको प्राप्ताङ्कलाइ र्वश्लषेण गरी अचन्त्तम मूल्र्ाङ्कन  गररएको छ।र्स आ.ब. २०७८/७९ को 
अचन्त्तम ददन तमतत २०७९/३/३२ सम्म CPAS मार्ि त प्राप्त र्ववरणहरूलाई मूल्र्ाङ्कनमा समावेश गररएको 
छ। 

कार्िसम्पादन सम्झौतामा रहेको कार्िसम्पादन स्तरको सूिक र कार्िसम्पादन सम्झौता गने अतिकारीबाट 
पेश गररएको र्ववरणको र्वस्ततृ अध्र्र्न, कार्िसम्पादन प्रगततलाई पषु्याई गने कागजातहरूलाई समेत 
अध्र्र्न गररएको छ।र्सै गरी कार्िसम्पादन सम्झौताको मूल्र्ाङ्कनलाई वस्ततुनष्ठ र र्थाथिपरक बनाउन 
सम्झौतामा तोर्कएका सूिक बमोचजम र्ववरण तमलेका प्रततवेदनलाई अङ्क प्रदान गररएको छ।तथ्र्हरूलाई 
सहज र सरलताका साथ बझु् न सचजलो होस ्भनी कततपर् महत्वपूणि र्वषर्हरूलाई रेखाचिर र तातलकामा 
समेत प्रस्ततु गररएको छ।   

1.4 अध्र्र्न एविं मूल्र्ाङ् कनका आिारहरू 

कार्िसम्पादन सम्झौताको मूल्र्ाङ् कनको लातग गदठत सतमततलाई प्राप्त कार्ािदेशलाई मखु्र् आिारको रूपमा 
तलइएको  छ।जस अन्त्तगित र्ोजना, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखाबाट र्स अचघ न ै सम्पन्न गररसर्कएको 
अििवार्षिक मूल्र्ाङ्कनलाई दितीर् तथ्र्ाङ्कको रूपमा तलईएको छ।साथै पतछल्लो मूल्र्ाङ्कन CPAS मार्ि त प्राप्त 
थप र्ववरणहरूका आिारमा गररएको छ।र्सैगरर सतमतीले वस्ततुनष्ठ मूल्र्ाङ्कनको लातग छुटै्ट आिार र 

मापदण्ड तर्ार गरी सो वमोचजम मूल्र्ाङ्कन गरेको छ।र्सका अलावा अन्त्र् आिारहरू देहार् बमोचजम रहेका 
छन:्  
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❖ श्रीमान ्गहृ सचिवज्रू् र ७७ वटै चजल्लाका प्रमखु चजल्ला अतिकारीहरूबाट आ.व. २०७८/७९ का 
लातग भएको कार्ि सम्पादन सम्झौता बमोचजम CPAS मार्ि त तमतत २०७९/३/३२ सम्म प्राप्त 
चजल्लाहरूको कार्ि सम्पादन सर्हतको र्ववरणहरूलाई मखु्र् आिार मातनएको। 

❖ कार्िसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख भएका कततपर् प्रत्र्क्ष मापन गनि नसर्कन ेकार्िसम्पादन स्तरको 
सूिकलाई पररष्कृत गरी सतमततबाट तर्ार गररएको मापदण्ड अनसुार मूल्र्ाङ् कन गररएको। 

❖ दताि भएका मदु्दाहरूको र्र्छ्यौट, अचघल्लो आ.व.बाट चजम्मेवारी सरेका मदु्दाको र्र्छ्यौट, नागररकता 
सम्बन्त्िी उजरुी र्र्छ्यौट, ठाडो उजरुी, CIAA, NVC र MoHA बाट प्राप्त उजरुी र्र्छ्यौट, उपभोक्ता 
र्हत र्वपरीतका कार्िहरू सम्बन्त्िी उजरुी एविं गनुासो र्र्छ्यौट, सरकारी वा साविजतनक जग्गामा 
भएको अततिमण सम्बन्त्िी उजरुी एविं गनुासो र्र्छ्यौट, DIMS को तनर्तमत प्रर्ोग, लेखा परीक्षण 
भएको कुल अङ्कमा बेरूजूको अवस्था शनु्त्र् हनुे, बक्र्ौता बेरूजू र्र्छ्यौट लगार्त सूिकमा आतथिक 
प्रशासन शाखा, मलेप प्रततवेदन, नागररकता तथा रार्िर् पररिर्पर व्र्वस्थापन शाखाको अतभलेख, 
गनुासो व्र्वस्थापन शाखाको अतभलेख आददलाई चजल्लाबाट प्राप्त र्ववरण सँग तलुना गरी  र्थाथि 
तथ्र्का आिारमा अङ्क प्रदान गररएको ।  

❖ इ-बलेुर्टन, सूिना अतिकारीको र्ववरण, स्वतस्रू्ति साविजतनकीकरण(Proactive Disclosure), र्वपद् 

पूवितर्ारी तथा प्रततकार्ि र्ोजनाजस्ता वेबसाइट मार्ि त प्रकाशन गररन ेदस्तावेजहरू चजल्लागत वेबसाइट 

मार्ि त तनरीक्षण गररएको, 

❖ सीमा स्तम्भ, वालसिुार गहृ, राजमागि, सशस्त्र िन्त्ि पीतडत, कारागार, लाग ुऔषि दवु्र्िसनी पनुिस्थापना 
केन्त्र, गाँजा खेती रँ्डानी सम्बन्त्िी कार्िसम्पादन लक्ष्र्, र्िर्ाकलापहरू नभएको चजल्लाहरूलाई 

कार्िसम्पादन सम्पन्न गरेका चजल्लाले पाएको न्त्रू्नतम सरह अङ्क प्रदान गररएको । 

1.5 अध्र्र्नका  सीमा  

देहार्का र्वषर्हरूलाई अध्र्र्नका सीमाका रूपमा तलइएको छ। 

❖ सतमततलाई प्राप्त कार्ािदेश अनसुार तनचित मापदण्डका आिारमा नततजा र्वश्लषेण गदाि कार्िसम्पादन 

सम्झौतामा उल्लेख नभएका तर व्र्वहारमा सर्ल कार्ािन्त्वर्न भएका र्वषर्हरू मूल्र्ाङ्कनको दार्रामा 
नआएको,  
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❖ कार्िसम्पादन सम्झौता अनसुारको र्िर्ाकलापहरू, वार्षिक पररमाणात्मक लक्ष्र्, भार, 

कार्िसम्पादनस्तरको सूिक अनसुार कार्िसम्पादन सम्झौता गरेका अतिकारीबाट CPAS मार्ि त प्राप्त 

र्ववरणको मार  अध्र्र्न गररएको, र मूल्र्ाङ्कन मा सेवाग्राही तथा समकक्षीहरूको आवाजलाइ समेट्न 
नसर्कएको, 

❖ प्रतततनतिमूलक तवरबाट नीतत, र्ोजना ,अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन महाशाखाबाट स्थलगत रूपमा 
गररएका चजल्लाहरूको अवलोकन भ्रमणबाट प्राप्त अनगुमन प्रततवेदनले मूल्र्ाङ्कन गदाि केही व्र्हाररक 
आिार ददए पतन मन्त्रालर्का तबतभन्न महाशाखा र शाखाहरूबाट भएका अनगुमन प्रततवेदन र्ोजना, 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखामा एकीकृत रूपमा प्राप्त हनु नसक्दा अनगुमन गररएकै चजल्लाहरूको 
पतन कततपर् सूिकमा तोर्कए बमोचजमका प्रत्र्क्ष अनभुतूत गनुि पने सिुारका कार्िहरूको र्ववरण 
चजल्लाले पठाएको आिारमा नै गनुि पदाि proxy र्ववरण छुयाउन कदठनाई देचखएको। 

1.6 अध्र्र्नका समस्र्ा तथा िनुौतीहरू 

अध्र्र्नको िममा अनभुव गररएका समस्र्ा तथा िनुौतीहरूलाई तनम्न बमोचजम उल्लेख गररएको छ। 

❖ कार्िसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गररएका कार्िसम्पादन सूिक र चजल्लाबाट पठाइएको र्ववरणका बीि 

तालमेल नहनु ु(िेरै जसो सूिकहरूमा कार्ािन्त्वर्न प्रततवेदन माग भएको तर केही चजल्लाहरूले  चजल्लाबाट 

कार्ि भएको/सम्पन्न भएको मार उल्लेख गरी सामान्त्र् र्ववरण भररएको, प्रमाचणत र्ववरण प्राप्त नभएको, 
एउटा शीषिकमा र्ववरण पठाउन ुपनेमा अकै चशषिकमा र्ववरण प्राप्त भएको जस्तै : नागररकताको 
र्ववरणमा हातहततर्ार ,शाचन्त्त सरुक्षा बैठक,दैतनक भ्रमण भत्ता माग गररएको र्ववरण, सिंख्र्ा नखलु्ने 
र्ववरण, नागररकता सम्बन्त्िी उजरुीमा चजल्लाको र्ववरण मन्त्रालर्को र्ववरणसँग नतमलेको, एउटै 
प्रततवेदन िेरै पटक पठाएको, proxy र्ववरण पठाएको,अपरुो र्ववरण पठाएको, कततपर् चशषिकमा 
तमतत तथा सिंख्र्ा जस्ता न्त्रू्नतम र्ववरण समेत उल्लेख नगररएको हुँदा वस्ततुनष्ठ मूल्र्ाङ् कन गनिमा 
सतमतीलाई समस्र्ा भएको), 

❖ कार्िसम्पादन प्रगततसँग सम्बचन्त्ित दस्तावेजहरू तोर्कएको ढाँिामा प्राप्त नहुँदा तथ्र्ाङ्क र्वश्लषेण गनि 
कदठनाइ भएको,  

❖ केही चजल्लाले र्ववरण अनावश्र्क रूपमा बढी अपलोड गरेको तथा केहीले गदै नगरेकोले कार्ि 
सम्पादन मूल्र्ाङ्कन कार्ि थप जर्टल भएको ।  
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❖ कार्िसम्पादन सम्झौता कार्ािन्त्वर्नको अवतिमा कार्िरत रहेको पदातिकारीहरू र प्रगतत र्ववरण पठाउन े

समर्का कार्िरत रहेका पदातिकारीहरू रे्रबदल हुँदा प्रगतत प्रततवेदन प्रातप्तमा समस्र्ा देचखएको, 

❖ िेरै र्िर्ाकलाप एकै ठाउँमा राखी एकमषु्ठ अङ्कभार तोर्कएका र्वषर्हरू (जस्तै समदुार् प्रहरी साझेदारी 
कार्ििम, DPRP कार्ािन्त्वर्न, सरुक्षा रणनीततको क्षेरगत कार्िर्ोजना) को प्रगतत मूल्र्ाङ् कन गदाि प्रत्रे्क 

र्िर्ाकलापको अङ्कभार र्र्कन गरी प्रभावकारी मूल्र्ाङ् कन गनि समस्र्ा परेको ।  
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पररच्छेद- दईु 

2.  कार्िसम्पादन सम्झौता कार्ािन्त्वर्नको तलुनात्मक अवस्था  

नेपाल सरकार (सचिवस्तर) तमतत २०७९/०१/१४ गतेको तनणिर्बाट र्ोजना, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

शाखाबाट प्रस्ततु गररएको आ.व. २०७८/७९ को कार्ि सम्पादन सम्झौताको अििवार्षिक मूल्र्ाङ्कनले 

चजल्लागत अवस्थाको चिरण गरेको छ । जस अन्त्तगित ६८ वटा  चजल्लाको प्रगतत ५० प्रततशत भन्त्दा न्त्र्नु 

रहेको देचखन्त्छ।भने ३७ वटा चजल्लाले ३० प्रततशत अङ्क समेत सो अवतिमा प्राप्त गनि सकेको 
देचखएन।र्सैगरी १० प्रततशत अङ्क प्राप्त गनि नसक्ने चजल्लाहरू ८ वटा रहेको देचखर्ो।अद्धिवार्षिक 
मूल्र्ाङ्कनले औिंल्र्ाए बमोचजम सबै चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूलाई (खास गरी  ४० % भन्त्दा कम 
अङ्क प्राप्त गने चजल्लाहरूलाई) श्रीमान सचिवज्रू्वाट तमतत २०७९/०१/१४ गते सबै चजल्ला प्रशासन 
कार्ािलर्लाई कार्िसम्पादन स्तर सिुारका लातग तनदेशन समेत ददइएको देचखर्ो।नीतत ,र्ोजना,अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कन महाशाखाको तनरन्त्तरको प्रर्ास पिात वार्षिक मूल्र्ाङ्कनको र्ो अवतिमा अतिकािंश 
चजल्लाहरूको कार्िसम्पादन स्तर वरृ्द्ध भएको अवस्था देचखन्त्छ।जसले समग्रमा गहृ प्रशासन सिुारका 
लातग महत्वपूणि र्ोगदान समेत पगेुको देचखन्त्छ।कार्िसम्पादन स्तरको सूिकको आिारमा गत आ.व. 
२०७८/७९मा सम्पन्न भएको प्रमखु चजल्ला अतिकारीहरूको अििवार्षिक कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको 
स्तर देहार् बमोचजम रहेको छ:-   

तातलका निं. २.१. अििवार्षिक कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको स्तर 

कार्िसम्पादन 
स्तर 

चजल्ला सिंख्र्ा अङ्क भार 

सबोत्कृष्ट      - ० ९० भन्त्दा मातथ र  
सबैभन्त्दा बढी अङ्क  

अतत उत्कृष्ट     - ० ९० % भन्त्दा माथी    
उत्कृष्ट  अघािखाँिी,  १ ८० % भन्त्दा बढी  

९०% सम्म  
उत्तम  तेह्रथमु, बददिर्ा,  २ ६० % भन्त्दा बढी 

८०% सम्म  
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स्रोत: र्ोजना अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखा 

रेखा चिर निं. २.१ अििवार्षिक कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको स्तर 

 

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

सर्बोत्कृष्ट अति उत्कृष्ट उत्कृष्ट उत्तम मध्यम न्यून 

अद्धिवार्षिक मूल्र्ाङ्कन

कार्िसम्पादन स्तर 

कार्िसम्पादन 
स्तर 

चजल्ला सिंख्र्ा अङ्क भार 

मध्र्म  गलु्मी, सनुसरी, मसु्ताङ, तसराहा, कास्की, कञ्चनपरु ६ ५० % भन्त्दा बढी 
६० % सम्म  

न्त्रू्न  पाल्पा, तनहुँ, सप्तरी, बारा, दोलखा, िनषुा काभ्रपेलाञ्चोक, 

रसवुा, पवित, दाि ुिला, बैतडी, भक्तपरु, झापा, मनाङ, गोरखा, 
डडेलिरुा, म्र्ाग्दी, पाँिथर, रौतहट, लमजङु, बाग्लङु, 

सल्र्ान, चितवन, दाङ िनकुटा, रामेछाप, जमु्ला, सलािही, 
तसन्त्िपुाल्िोक, स्र्ाङ्जा, इलाम, नवलपरासी (वदािघाट ससु्ता 
पवुि), मकवानपरु, नवुाकोट, काठमाण्डौ, डोटी, हमु्ला, 
तसन्त्िलुी, दैलेख, सोलखुमु्ब,ु लतलतपरु, बाजरुा, सिंखवुासभा, 
नवलपरासी पचिम, मगु,ु ओखलढुिा, सखेुत, मोरङ, भोजपरु, 

्र्ठुान, कालीकोट, रूकुम (पचिम), पसाि, बाँके, खोटाङ, 

अछाम, रूपन्त्देही, कैलाली, रोल्पा, जाजरकोट, महोत्तरी, 
ता्लेजङु, उदर्परु, बझाङ, डोल्पा, िाददङ, कर्पलवस्त,ु 

रूकुम (पूवि) 

६८ ५० % भन्त्दा कम  
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पररच्छेद- तीन 

३.१ कार्िसम्पादन स्तरको वार्षिक मूल्र्ाङ्कन 

प्रमखु चजल्ला अतिकारीहरूको  कार्िसम्पादन स्तरको वार्षिक मूल्र्ाङ्कन गने िममा  प्रमखु चजल्ला अतिकारी 
र श्रीमान ् गहृ सचिवज्रू् बीि तमतत २०७८/०४/०१ भएको कार्ि सम्पादन सम्झौता बमोचजमका 
सूिकहरूका आिारमा चजल्लाहरूबाट CPAS मार्ि त प्रततवेदन गररएका र्ववरणहरूको तबषर्गत मूल्र्ाङ्कन 
गरी अङ्क प्रदान गररएको छ।कार्िसम्पादन सम्झौताको ६ वटा र्वषर्गत क्षेरहरू शाचन्त्त सरुक्षा र अपराि 

तनर्न्त्रण, सशुासन र सेवा प्रवाह, लाग ुऔषि तनर्न्त्रण, र्वपद् जोचखम न्त्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन, मआुब्जा 
र्वतरण तथा र्वकास तनमािणमा समन्त्वर् र आतथिक प्रशासन तभर र्सै प्रततवेदनको अनसूुिी १, 2 र 3 मा 
सचुिकृत गररएका िमशः र्हमाली, पहाड र तराई चजल्लामा वगीकृत गररएका सूिकहरूको समग्र मापनका 
आिारमा चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूको स्तरलाई देहार्को तातलकामा प्रस्ततु गररएको छ :-  

तातलका निं.३.१ अििवार्षिक कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको स्तर 

कार्िसम्पादन 
स्तर 

चजल्ला सिंख्र्ा अङ्क भार 

सबोत्कृष्ट  गलु्मी  १ ९० भन्त्दा मातथ र  
सबैभन्त्दा बढी अङ्क  

अतत उत्कृष्ट  अघािखाँिी, नवलपरासी (वदािघाट ससु्ता पवुि), रूकुम 
(पचिम), डडेलिरुा, हमु्ला, चितवन, तनहुँ, सल्र्ान, 
बैतडी, नवलपरासी (पचिम), पवित, जाजरकोट, मसु्ताङ, 
भक्तपरु, दाङ, सिंखुवासभा, तेह्रथमु, बारा, स्र्ाङ्जा, 
दाि ुिला, ओखलढुिंगा, कास्की, दैलेख, पसाि, बाँके, मनाङ, 
लमजङु, लतलतपरु, उदर्परु, मकवानपरु, मोरङ, रसवुा, 
सोलखुमु्ब,ु अछाम, बददिर्ा, भोजपरु, इलाम, ्रू्ठान, 
रामेछाप, झापा, पाल्पा, सनुसरी, सखेुत, कर्पलवस्त,ु मगु ु    

४५ ९०% भन्त्दा माथी    

उत्कृष्ट   डोटी, िाददङ, नवुाकोट, बझाङ, बागलङु, रोल्पा, 
गोरखा, रौतहट, कन्त्िनपरु, तसन्त्िलुी, काभ्रपेलाञ्चोक, 
रूपन्त्देही, महोत्तरी, जमु्ला, रूकुम(पवुि), काठमाडौँ, 
सलािही, तसन्त्िपुाल्िोक, तसरहा, खोटािंग, म्र्ाग्दी, 
पाँिथर, ता्लेजङु, बाजरुा, दोलखा, कातलकोट, 
िनकुटा, िनषुा, कैलाली  

२९ ८०% भन्त्दा बढी  
९०% सम्म  

उत्तम  सप्तरी  र डोल्पा  २ ६०% भन्त्दा बढी 
८०% सम्म  
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कार्िसम्पादन 
स्तर 

चजल्ला सिंख्र्ा अङ्क भार 

मध्र्म  -  ५०% भन्त्दा बढी 
६०% सम्म  

न्त्रू्न  -  ५०% भन्त्दा कम  
  स्रोत: अध्र्र्न प्रततवेदन,२०७९ 
माथी उल्लेचखत तातलका अनसुार सवोकृष्ट चजल्लाको रूपमा गलु्मी परेको छ।देश भररका 77 वटा चजल्ला 
प्रशासन कार्ािलर्हरू मध्रे् कुल ९७.७५ अङ्क प्राप्त गरी कार्ि सम्पादनमा गलु्मी चजल्ला सबोत्कृष्ट चजल्ला 
प्रशासन कार्ािलर्को रूपमा दररएको छ । 
 

तातलका निं. ३.२ कार्ि सम्पादनमा उत्कृष्ट पािँ चजल्ला  
स्थान चजल्ला प्राप्तािंक स्तर 
प्रथम गलु्मी ९७.७५ अतत उत्कृष्ट  
र्द्धतीर् अघािखाँिी ९७ अतत उत्कृष्ट 
ततृीर् नवलपरासी पवुि ९६.७५ अतत उत्कृष्ट 
िौथो रूकुम पचिम ९६ अतत उत्कृष्ट 
पािौं डडेलिरुा, हमु्ला ९५ अतत उत्कृष्ट 

                                                       स्रोत: अध्र्र्न प्रततवेदन,२०७९  
 

वार्षिक कार्ि सम्पादन सम्झौता अनसुारका  कार्िहरू तोर्कएको समर्सीमा तभर सम्पन्न गनुिपने गरी 
सूिकहरू तनिािरण गररएकोमा वगीकृत समर् तसमा अनसुार चजल्लाहरूले अङ्क प्राप्त गरेको देचखन्त्छ।र्ो 
मूल्र्ाङ्कनमा ९० % भन्त्दा माथी अङ्क हातसल गने चजल्लाहरू ४५ वटा रहेका छन।जसलाई पाँि तारा 
सर्हत अतत उत्कृष्टको स्तरमा मापन गररएको छ।त्र्सैगरी ८० % भन्त्दा बढी ९०% सम्म अङ्क प्राप्त गने 
चजल्लाहरू २९ वटा रहेकोमा ती चजल्लाहरूलाई कार्ि सम्पादनका आिारमा िार तारा सर्हत उत्कृष्टको 
स्तर मापन गररएको छ भने पछुारमा रहेका दईुवटा चजल्लाहरूले तीन तारा सर्हत ६० % भन्त्दा बढी 
८०% सम्म अङ्क प्राप्त गरेकाले उत्तम स्तर मापन गररएको छ।आ.ब. २०७८/७९ को प्र.चज.अ. 
कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनमा उच्ि अङ्क हाँतसल गरी मातथल्लो पाँि स्तर कार्म गने चजल्लाहरू िमशः प्रथम 
गलु्मी (प्राप्तािंक- ९७.७५), र्द्धतीर् अघािखाँिी (प्राप्तािंक- ९७) ततृीर् नवलपरासी पवुि (प्राप्तािंक- ९६.७५) 
िौथो रूकुम पचिम (प्राप्तािंक- ९६) पािौं डडेलिरुा र हमु्ला (प्राप्तािंक-९५) रहेका छन।आ.ब. २०७८/७९ 
को वार्षिक कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनमा मध्र्म तथा न्त्रू्न स्तर मापन कुनै पतन चजल्लाको रहेको छैन।सबै 
चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूको एकमषु्ट र्ोग्र्ता िमलाई अनसूुिी-२ मा र चजल्लागत प्राप्तािंकलाई अनसूुिी-
३ मा राचखएको छ।चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूको कार्िसम्पादन स्तरलाई तलको स्तम्भ चिरमा  प्रस्ततु 

गररएको छ । 
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   तातलका चिर निं.३.१ वार्षिक कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको स्तर  

 

३.२ सम्झौता कार्ािन्त्वर्न प्रगतत अवस्था  

अद्धि वार्षिक कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ्कनको तलुनामा वार्षिक कार्ि सम्पादन मूल्र्ाङ्कनमा चजल्ला प्रशासन 
कार्ािलर्हररूको कार्ि सम्पादन स्तरमा व्र्ापक सिुार देचखएको छ।अद्धिवार्षिक मूल्र्ाङ्कनमा ६८ वटा 
चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूको कार्ि सम्पादन स्तर न्त्रू्न रहेकोमा वार्षिक मूल्र्ाङ्कनसम्म आइपगु्दा 
एक सबोत्कृष्ट सर्हत ४५ वटा अतत उत्कृष्ट, २९ वटा उत्कृष्ट र २ वटा उत्तम कार्ि सम्पादन स्तरमा 
चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूको स्तर वरृ्द्ध भएको देचखन्त्छ।आ.व. 207८/078 मा कुन ैपतन चजल्ला 
चजल्ला प्रशासन कार्ािलर्हरूको कार्िसम्पादन स्तरमा अचघल्लो आ.व.को तलुनामा  न्त्रू्न भएको देचखएको 
छैन।समग्रमा चजल्लाको शाचन्त्त सरुक्षा र सेवा प्रवाहको अवस्था सदुृढ भएको देचखन्त्छ।                                                                                                     

प्रमखु चजल्ला अतिकारी र श्रीमान सचिवज्रू्बीि भएको सम्झौतामा उल्लेख गररएका र्वषर्हरू प्रमखु 

चजल्ला अतिकारीहरूले र्वगत देचख नै गरी आएका अतनवार्ि प्रकृततका कामहरूको तनरन्त्तरताको रूपमा   

१%

५८%

३८%

३% 0%

बार्षिक कार्िसम्पादन मलू्र्ाङ्कनको स्तर 

सर्बोत्कृष्ट 

अतिउत्कृष्ट 

उत्कृष्ट 

उत्तम 

मध्यम 

न्यून 
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रहेका छन।्केही तबषर् जस्तै २.११ मा उल्लेचखत कार्ािलर् सौन्त्दर्िता (Office Beautification) र 
२.१२ मा उल्लेचखत  प्रमखु चजल्ला अतिकारीको पहलमा भएको नवप्रवताित्मक कार्ि लगार्त सूिकले  
अङ्क पाउने उत्प्ररेणाले नै भए पतन प्रमखु चजल्ला अतिकारीलाई नर्ाँ र तसजिनात्मक कार्ि गनि प्ररेरत 
गछि।शाचन्त्त सरुक्षा र अपराि तनर्न्त्रण खण्डमा रहेका चजल्लाको अपराि नक्साङ्कन (Crime Map) 
सर्हतको एकीकृत रणनीततक सरुक्षा र्ोजना अद्यावतिक, एकीकृत रणनीततक सरुक्षा र्ोजनाको क्षेरगत 
कार्िर्ोजना तर्ारी, चजल्ला सरुक्षा सतमततको बैठक सञ्चालन, अवैि हातहततर्ार तनर्न्त्रण सम्बन्त्िी 
प्रततवेदन,सरुक्षा तनकार् तथा सरकारी कार्ािलर्हरूको तनर्तमत अनगुमन तथा तनरीक्षण, अवरूद्ध रार्िर् 
राजमागि/सडक तत्काल सिुारू गने लगार्तका सूिकहरूले समग्रमा चजल्लाको शाचन्त्त सरुक्षा 
व्र्वस्थापनमा प्रभाकारी भतूमका खेलेको देचखन्त्छ।चजल्लाबाट CPAS मा प्राप्त भएका उल्लेचखत र्वषर्का 
प्रततवेदनहरूले समेत सो को परु्ष्ट गछि।त्र्सैगरी सशुासन र सेवा प्रवाह खण्डमा उल्लेचखत सबै 
सूिकहरूले प्र.चज.अ.लाई चजल्लाको समग्र सशुासन र प्रभाकारी सेवा प्रवाहका लातग सिंिै जागरूक 
बनाइ राख्न ेदेचखन्त्छ।सरकारी वा साविजतनक जग्गाको अततिमण सम्बन्त्िी चजल्लागत लगत तर्ारी, 
सरकारी वा साविजतनक जग्गामा भएको अततिमण सम्बन्त्िी उजरुी एविं गनुासो र्र्छ्यौट, मन्त्रालर् 
मातहतका चजल्लाचस्थत सबै सरकारी कार्ािलर्को भौततक स्रोत सािनहरूको प्रोर्ाइल तर्ारी, 
हस्तान्त्तरण पर (Handover Note) लगार्त सूिकहरूमा CPAS मार्ि त प्राप्त चजल्लाहरूको प्रततवेदनले 
महत्वपूणि सरकारी दस्ताबेजहरू प्राप्त भएको छ । त्र्सै गरी लाग ुऔषि तनर्न्त्रण चशषिकका सूिकको 
कार्ािन्त्वर्नले र्वुा पसु्तामा रै्लदै गएको लाग ु औषिको कुलतलाई रोक्न तथा सो मार्ि त हनु े
अपरािलाई तनर्न्त्रण गनि सहर्ोग पगेुको देचखन्त्छ ।र्वपद जोचखम न्त्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन 
चशषिकका सूिकले प्र.चज.अ.लाई र्वपद व्र्वस्थापनमा सिै जागरूक अवस्थामा राखेको देचखन्त्छ।जनु 
कुरा कोतभड-१९ तनर्न्त्रणको सन्त्दभिमा चजल्ला प्रशासनले खेलेको भतूमकाबाट समेत पचुस्ट भएकै 
छ।चजल्लाहरूले पठाएको प्रततवेदनमा समेत सो तबषर् उल्लेख भएको छ।मआुब्जा र्वतरण तथा र्वकास 
तनमािणमा समन्त्वर् चशषिकमा रहेका सूिकहरूको कार्ािन्त्वर्नले प्र.चज.अ.लाई तबकास व्र्वस्थापकको 
भतूमकामा समेत उभ्र्ाएको छ भने लेखा परीक्षण भएको कुल अङ्कमा बेरूजूको अवस्था शनु्त्र् हनुे, 
बक्र्ौता बेरूजू र्र्छ्यौट, कसूरजन्त्र् सम्पचत्त व्र्वस्थापन, चजन्त्सी तनरीक्षण, सवारी सािनको वीमा 
लगार्तका आतथिक प्रशासनका सूिकहरूको कार्ािन्त्वर्नले चजल्लाको समग्र आतथिक अनशुासन कार्म 
गनि महत्वपूणि र्ोगदान ददने देचखन्त्छ।आगामी ददनमा सम्झौतालाई तनरन्त्तरता ददई र्सको तनर्तमत अनगुमन 

तथा मूल्र्ाङ्कन लाई वैज्ञातनक तथा अझ प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालर्वाट थप सकृर्ताको खाँिो देचखन्त्छ। 

 



 

13 
 

पररच्छेद-िार 

4  प्र.चज.अ.सँग गररएको कार्िसम्पादन सम्झौता कार्ािन्त्वर्नको र्वश्लषेण गदाि देचखएका प्रमखु 
सवालहरू/सझुावहरू- 

4.1  प्रमखु चजल्ला अतिकारीको कार्ि चजम्मेवारी  

नेततृ्वदार्ी भतूमका र कार्ि चजम्मेवारीको र्हसाबले चजल्लामा प्रमखु चजल्ला अतिकारी केन्त्रीर् सरकारको 
प्रमखु प्रतततनति हो।र्ो भतूमका र चजम्मेवारीले  तनकार्गत समन्त्वर्, काम प्रततको शीघ्रता र र्वषर्को 
सिंवेदनशीलताको र्वश्लषेण गने गणुहरूको माग गदिछ।शाचन्त्त सरुक्षा अमनिर्न कार्म गने सन्त्दभिमा 
चजल्लामा प्र.चज.अ.को भतूमका  अर्हले सम्म तनर्विकल्प रूपमा देचखएको छ। र्ो र्थाथि हो । पिास वषि भन्त्दा 
लामो आर् ु भएको सिंस्थाको प्रमखुको रूपमा प्रमखु चजल्ला अतिकारीलाई समाजले चिन्त्दै आएको 
छ।राजनीततक, सामाचजक तथा प्रशासतनक वतृमा र्सले एउटा छुटै पर्हिान बनाएको छ।र्ो 
साख(Reputation) र पर्हिान(Recognition) कार्म राख्न  तनर्तमत कार्िका अततररक्त तसजिनात्मक 
कार्ि र जनमखुी सेवा प्रवाह सर्हतका थप उत्तरदार्र्त्व तनवािह गने गरी प्रमखु चजल्ला अतिकारीलाई 

िनाखो र सर्िर् बनाउन ु जरूरी देचखन्त्छ।र्सका लातग कार्िसम्पादन सम्झौताको र्वगतमा अभ्र्ास गरी 
आएको प्रणालीमा केही सिुारको खाँिो देचखएको छ।जसमा प्रमखु चजल्ला अतिकारीहरूलाई काननु 

बमोचजमको चजम्मेवारी तनवािह गदाि कार्िबोझ थप गने भन्त्दा उसलाई उत्प्ररेणा ददने र्हसाबले कार्िसम्पादन 

सम्झौता गनि आवश्र्क देचखन्त्छ।कततपर् र्िर्ाकलापहरू प्रमखु चजल्ला अतिकारीका लातग काननुले 
तोर्कददएको प्रमखु चजम्मेवारी भएकाले त्र्स्ता सूिक राखी रहन ुजरूरी देचखदैन।अततसर्िर् (proactive) 
बनाउन े नाउमा अनावश्र्क कार्िबोझ थर्पददिंदा प्रमखु चजल्ला अतिकारीले आफ् नो मूल कार्िबाट 
र्वषर्ान्त्तर हनुे सम्भावना रहन्त्छ।जसले चजल्लाको समग्र शाचन्त्त सरुक्षा व्र्वस्थापन न ैप्रभार्वत पानि 
सक्छ।अत: कार्ि सम्पादनका सूिकहरूलाई समर्ानकूुल पररमाजिन गरी प्र.चज.अ.लाई मूल कार्िमा 
केचन्त्रत हनुे गरी कार्ि चजम्मेवारी तोर्कन ुजरूरी देचखन्त्छ ।  

4.2  CPAS प्रणालीको र्वकल्प  

मूल्र्ाङ्कन तनरन्त्तर र तत्काल गनुिपने र्वषर् हो । कार्िसम्पादन सम्झौताको मखु्र् उदे्दश्र् पतन चजम्मेवार 

पदातिकारीलाई आफ्नो कार्िसम्पादनमा तनरन्त्तर र्िर्ाशील गराइ राख् न ुपतन हो । जसका लातग प्राप्त 

प्रततवेदन र दस्तावेजहरूको भौततक रूपमा अध्र्र्न तथा पररक्षण गने कार्ि झन्त्झर्टलो र खचििलो भएको 
कारणले  गत आ.ब.बाट  हालको  मूल्र्ाङ्कन प्रणाली (CPAS)  सञ्चालन मा ल्र्ाइएको देचखन्त्छ । 
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स्विातलत मूल्र्ाङ्कन प्रणालीको रूपमा रहे पतन गगुल तसटमा आिाररत भएकाले सरुक्षा र ददगोपनाका 
र्हसावले तबकल्प सोच्न ु पने देचखन्त्छ।चजल्लाबाट हनु ेकार्िको प्रततवेदनलाई मन्त्रालर्ले आफ्न ै
एकीकृत सफ्टवेर्र प्रणाली तबकास गरी हाल सञ्चालन मा रहेको र्स (CPAS) प्रततवेदन प्रणालीलाई 
प्रततस्थापन गनि भर्वष्र्मा सफ्टवेर्र प्रणालीमा जानकुो तबकल्प देचखदैन । 

4.3  तत्काल सिुार र पषृ्ठपोषण ददने पद्धततको र्वकास 

गत आ.व.को अििवार्षिक मूल्र्ाङ्कनको नततजालाई र्वश्लषेण गरी मन्त्रालर्बाट सकारात्मक तथा सिुारात्मक 

पषृ्ठपोषण ददन े पररपाटीको थालनी भएको देचखन्त्छ।गत आ.ब.को अििवार्षिक मूल्र्ाङ्कनको नततजाले 
तनराशाजनक कार्ि सम्पादनको तचस्बर देखाए पतन र्ोजना अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखाको चजल्ला 
प्रशासन कार्ािलर्हरूसँगको तनरन्त्तरको सम्पकि  र समन्त्वर्को कारण बाँकी अवतिमा चजल्ला प्रशासन 
कार्ािलर्हरूबाट उल्लेखनीर् कार्ि सम्पादन सिुार भएको वार्षिक मूल्र्ाङ्कनमा देचखएको छ। 
मन्त्रालर्सँगको तनरन्त्तरको सम्पकि  ,समन्त्वर् र पषृ्ठपोषणले प्रमखु चजल्ला अतिकारीहरूलाई थप उत्प्ररेणा 
ददएको पाइएको छ।जसले समग्रमा मलुकुको शाचन्त्त सरुक्षा व्र्वस्थापनमा सहर्ोग पगेुको देचखन्त्छ भने 
चजल्लामा काम गदाि देचखएका समस्र्ा र िनुौतीहरूलाई केन्त्रबाट समेत सम्बोिन हुँदा प्र.चज.अ.हरूलाई 
सहज कार्ि वातावरणमा कार्ि सम्पादन गनि सहर्ोग पगेुको देचखएको छ ।आगामी ददनमा मन्त्रालर्ले र्स्ता 
र्कतसमका पषृ्ठपोषण ददन ेकार्िलाई तनरन्त्तरता ददन ुजरूरी देचखन्त्छ।र्सका साथै र्वद्यमान जनशचक्त, श्रोत 

सािनको व्र्वस्था, चजल्लामा उत्पन्न हनु ेआकचस्मक तथा र्वशेष पररचस्थतत तथा सरूवा प्रणालीबाट र्वद्यमान 

कार्िसम्पादन सम्झौता कार्ािन्त्वर्न स्तरमा प्रततकूल प्रभाव पनि नजान ेवातावरणको तनमािण गनि समेत जरूरी 
छ। 

4.4  चजल्लाको वगीकरण गरी सम्झौता गनुिपने- 

हाल अभ्र्ासमा रहेको  कार्िसम्पादन सम्झौताले सबै चजल्लाहरूको वस्तचुस्थतत, समस्र्ा, जर्टलता र िनुौतीहरू 

समान स्तरमा रहेको पररकल्पना गरेको छ।जसले कार्िसम्पादन सम्झौता कार्ािन्त्वर्नमा समस्र्ा तथा 
मूल्र्ाङ्कन लाइ प्रभार्वत गरेको देचखन्त्छ।उदाहरणका लातग- सबै चजल्लामा लाग ुनहनु ेबुदँाहरू (कारागार, 
पनुस्थािपना केन्त्र, रार्िर् प्राथतमकता प्राप्त आर्ोजना, अन्त्तरार्िर् तसमाना आदद) सम्बन्त्िमा स्थानीर् 
पररवेश अनसुारका महत्वपूणि र्वषर्वस्त ुसमावेश गरी कार्ि सम्पादन सम्झौता गनि उपर्कु्त हनु ेदेचखन्त्छ 
र गत आ.ब.को कार्ि सम्पादन सम्झौता रहेको र्हमाली/पहाडी/तराइ चजल्लाहरूको ३ स्तरमा 
वगीकरणले चजल्लाहरूको र्थाथि वस्तचुस्थततको र्रकपनाको मूल्र्ाङ्कन गनि िकेुको देचखन्त्छ।जनसिंख्र्ा, 
भौगोतलक क्षेर, तबकासको स्तर, साक्षरता जस्ता सिुकाङ्कलाई बेवास्ता गरी र्हमाल, पहाड र तराईमा 
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चजल्लाको वगीकरण गदाि एउटै बगिमा समेत स्थानीर् आवश्र्कता ,िनुौती र समस्र्ाहरू उल्लेख्र् 
रूपमा र्रक परेको देचखिंदा माथी उल्लेचखत आिारमा चजल्लाहरूलाई क,ख र ग वगिमा र्वभाजन गनुि 
उपर्कु्त देचखन्त्छ ।  

4.5  सम्झौतामा छुटेका महत्वपणुि र्िर्ाकलापहरू- 

तनजामती सेवा ऐन, २०४९, तनजामती सेवा तनर्मावली, २०५०, सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, 

२०६४ र गहृ प्रशासन सिुार कार्िर्ोजना, २०७4 बमोचजम साविजतनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी तथा 
गणुस्तरीर् बनाउन साविजतनक तनकार्का पदातिकारीसँग कार्िसम्पादन सम्झौता गनि सक् न ेप्राविानको शरुूवात 

एविं वषेनी तनरन्त्तरता हनु ुआरैँ्मा ठुलो उपलब्िी हो । सिुार तनरन्त्तर हनुपुदिछ ।जसलाई गहृ प्रशासन सिुार 

कार्िर्ोजना, २०७८ ले पतन समेटेको छ । गहृ मन्त्रालर् र मातहतका सँगठनहरूमा सिुार ल्र्ाउन 

कार्िसम्पादन सम्झौताको भतूमकालाई थप सदुृढ बनाउँदैं  लैजान ुपदिछ । र्सका लातग हाल अभ्र्ास गरी आएको 
ढाँिामा कततपर् छुटाउनै नहनुे र्वषर्हरू समेट्न ुपने देचखएको छ ।पूणि रूपले स्विातलत भतनए पतन CPAS 
प्रणालीका पतन तसमाहरू छन।सबै सूिकहरू प्रततवेदन गररए जस्तो बस्तगुत रूपले स्वत: अङ्क प्रदान 
गररने खाले हुँदैनन।्चजल्लामा आइपने समस्र्ाको आकचस्मक व्र्वस्थापन,काब ु बार्हरको पररचस्थमा 
सहजीकरण, िैर्िता र शाचन्त्त व्र्वस्थापन जस्ता तबषर्मा वस्तपुरक ढिंगबाट व्र्चक्तको जािंिपरक र 
मूल्र्ाङ्कन गनि सर्कदैन।र्स्तोमा पररचस्थततजन्त्र् अवस्थाको र्थाथि मूल्र्ाङ्कन गरी व्र्चक्तको तबषर्गत 
क्षमता र कौशलताको आिारमा अङ्क प्रदान गनुि पने हनु्त्छ।अत: कार्ि सम्पादन सम्झौतालाई बस्तगुतका 
अततररक्त आकचस्मक व्र्वस्थापन जस्ता सन्त्दभिमा तबषर्गत आिारमा समेत मूल्र्ाङ्कन गरी श्रीमान ्
सचिवज्रू्बाट समेत (५देचख-१०) अङ्क प्रदान गररने प्राविान राचखन ुउपर्कु्त हनुे देचखन्त्छ। 
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पररच्छेद-पाँि 

5 सझुाव तथा तनश्कषि 

गहृ सचिव र ७७ चजल्लाका प्रमखु चजल्ला अतिकारीहरूबीि आगामी आ.व.मा हनु ेकार्िसम्पादन सम्झौतालाई 

थप प्रभावकारी रूपमा कार्ािन्त्वर्न गनि देहार् बमोचजम गनि उपर्कु्त हनु ेदेचखन्त्छ । 

❖ कार्िसम्पादन सम्झौताका बारेमा सरोकारवाला सबैमा साझा बझुाई (Common Understanding) बनाउन 

जरूरी छ । र्सका लातग मन्त्रालर्को र्ोजना अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखालाई उत्तरदार्ी बनाउन पने, 

स्रोतसािन सम्पन्न बनाउन ुपने । 

❖ सरूवा भएर जाँदा कार्िसम्पादन सम्झौता भएका कार्िहरूको प्रगतत अवस्थासर्हत सकेसम्म पूविवती 
(Predecessor) प्रमखु चजल्ला अतिकारीले उत्तरातिकारी (Successor) प्रमखु चजल्ला अतिकारीलाई  सार 

बैठक (Briefing) गरी भौततक उपचस्थततमा कार्िसम्पादन सम्झौता हस्तान्त्तरण गने पद्धततको थालनी गरी 
तनरन्त्तरता ददने । सो कार्ि भए नभएको र्वषर्मा मन्त्रालर्को र्ोजना शाखाबाट कडाईका साथ अनगुमन 

गरी उक्त पदातिकारीलाइ चजम्मेवार/उत्तरदार्ी बनाउन,े 

❖ कार्िसम्पादन सम्झौताको वार्षिक मूल्र्ाङ्कन मन्त्रालर्को र्ोजना शाखाले हरेक वषिको श्रावण १५ गते तभर 

सम्पन्न गने। तनरन्त्तर मूल्र्ाङ्कन पद्धततलाई जोड ददन े। मूल्र्ाङ्कन प्रणालीमा प्रमखु चजल्ला अतिकारीहरूलाई 

सम्भव भए सम्म भौततक उपचस्थतत र नभए Virtual माध्र्मवाट पषृ्ठपोषण सर्हत सिुारका लातग चजम्मेवार 

बनाउने,     

❖ कार्िसम्पादन सम्झौता प्रमखु चजल्ला अतिकारीसँग भएतापतन र्सको सर्लता तथा सिंस्थागत रूपमा र्वकास 

गनिको लातग सबै कमििारीसमेत र्स र्वषर्मा जानकार तथा र्सको बारेमा सिेत हनु ुआवश्र्क देचखन ेहुँदा 
सो कार्िका लातग प्रमखु चजल्ला अतिकारीलाई थप चजम्मेवार बनाउन,े 

❖ कार्िसम्पादनस्तर सिुार गनिका लातग आफ्न ैपहलमा केही गनि खोज्न ेप्रमखु चजल्ला अतिकारीहरूलाई 

स्रोतको उपलब्िता र माग हेरी आवश्र्क सहर्ोग गनि मन्त्रालर्ले पहल गने,  

❖ कार्िसम्पादन सम्झौताको वार्षिक मूल्र्ाङ्कनबाट प्राप्त नततजालाई वार्षिक कार्िसम्पादन मूल्र्ाङ् कन तथा 
वचृत्त र्वकाससँग आवद्ध गरी र्सको उपादेर्तालाइ दबैु पक्षले गम्भीरताका साथ तलन ेअवस्थाको तसजिना गने 
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। गहृ मन्त्रालर्ले आर्ोजना गने र्वभषूण सशुोभन समारोहमा उत्कृष्ट ५ चजल्लाका प्रमखु चजल्ला 
अतिकारीहरूलाई र्वभषुणद्धारा सशुोभन गने पद्धततको शरुूवात गने, 

❖ चजल्लाहरूमा देचखएका असल अभ्र्ासहरूलाई अन्त्र् चजल्लामा कार्ािन्त्वर्न गनिको लातग प्रोत्सार्हत गनुिपने,  

❖ मन्त्रालर्का तबतभन्न महाशाखा र शाखाहरूबाट भएका अनगुमन प्रततवेदनलाई र्ोजना, अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कन शाखामा एकीकृत रूपमा अतभलेख राख्न ेप्रबन्त्ि गने, 

❖ कार्िसम्पादन सम्झौताको अििवार्षिक मूल्र्ाङ् कनलाई तनरन्त्तरता ददई रैमातसक रूपमा मूल्र्ाङ् कन 
गने गरी पररपाटी बसाउने र  वार्षिक मूल्र्ाङ् कनको नततजालाई चजल्लाको समग्र कार्िसम्पादन सिुार 

तथा आगामी ददनमा अझ प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालर्बाट हनु ेप्रदेशस्तरीर् समीक्षा गोष्ठीमा र्स र्वषर्लाइ 

समेत गहन रूपमा छलर्ल गनुिपने , 

❖ गगुल तसटमा आिाररत CPAS प्रणालीलाई सफ्टवेर्र प्रणालीले प्रततस्थापन गनुि पने |  
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अनसुिुी -१ 

कायय सम्पादि सचूक-नहमाल  अङ्क भार 

शानन्त्त सरुक्षा र अपराि नियन्त्रण 38 

१.१ क नजल्लाको Crime Map सनहतको एकीकृत रणिीनतक सुरक्षा योजिा अद्यावनिक 3 

१.१ ख एकीकृत रणिीनतक सुरक्षा योजिाको क्षेरगत कायययोजिा तयारी 2 

१.२ क नजल्ला सुरक्षा सनमनतको बैिक सञ्चालि 3 

१.२ ख अनत नवनशष्ट तर्ा नवनशष्ट व्वनिको नजल्ला भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्र्ापि 2 

१.३ सुरक्षा निकायहरूको निरीक्षण 4 

१.४ कारागार निरीक्षण र प्रनतवेदि 1 

१.५ बालगहृ निरीक्षण र प्रनतवेदि 1 

१.६ अवैि हातहनतयार नियन्त्रण सम्बन्त्िी प्रनतवेदि 1 

१.७ क DRS प्रनतवेदि 5 

१.७ ख मनहला बालबानलकानबरूद्ध हुिे अपराि नियन्त्रण सम्बन्त्िी वस्तुनस्र्नत प्रनतवेदि 3 

१.७ ग अपराि न्त्यूिीकरण सम्बन्त्िी सचेतिामलूक काययक्रम सञ्चालि 1 

१.७ घ समाजमा नवद्यमाि कूरीनत, कुसंस्कार नवरूद्ध सरकार- सहकारी साझेदारीमा काययक्रम सञ्चालि 2 

१.८ क अन्त्तरायनरिय सीमा स्तम्भ सम्बन्त्िी पार्श्यनचर तयारी 3 

१.८ ख अन्त्तरायनरिय सीमा क्षेरको नियनमत अिुगमि, समकक्षीसँग बैिक र समन्त्वय 2 

१.८ ग अन्त्तर नजल्ला समन्त्वय बैिक 2 

१.९ अवरूद्ध रानरिय राजमागय/सडक तत्काल सुचारू गिे 3 

सुशासि र सेवा प्रवाह 30 

२.१ क वानषयक कायययोजिा तजूयमा र कायायन्त्वयि 1 

२.१ ख अनिकृत कमयचारीहरूसँग काययसम्पादि सम्झौता, मलू्याङ्कि र प्रनतवेदि 1 

२.१ ग कमयचारीहरूलाई न्त्यानयक कायय सम्बन्त्िी अनभमखुीकरण 1 

२.२ रानरिय पररचय पर सम्बन्त्िी कायय 1 

२.३ मन्त्रालयबाट जारी गररएका निदेशि/पररपर/SMS को नशघ्र कायायन्त्वयि 1 
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२.४ द्वन्त्द्वपीनडतको नववरण अद्यावनिक तर्ा भत्ता नवतरण 1 

२.५ क दताय भएका मदु्दाहरूको फर्छ्यौट 1 

२.५ ख अनघल्लो आ.व.बाट नजम्मेवारी सरेका मदु्दाको फर्छ्यौट 1 

२.५ ग कमयचारी बैिक सञ्चालि 1 

२.६ िागररकता सम्बन्त्िी उजुरी फर्छ्यौट 1 

२.७ िाडो उजुरी, CIAA, NVC र MoHA बाट प्राप्त उजुरी फर्छ्यौट 1 

२.८ क नजल्ला अिुगमि तर्ा मलू्याङ्कि सनमनतको बैिक सञ्चालि 1 

२.८ ख सुशासि ऐिको दफा (१३) र नियमावलीको नियम (६) को कायायन्त्वयि 1 

२.८ ग नजल्ला नस्र्त सरकारी कायायलयहरूको निरीक्षण 1 

२.९ िागररक सहायता कक्ष सञ्चालि 1 

२.१० क वानषयक प्रनतवेदि, DPRP तर्ा e-Bulletin लगायतका सूचिामूलक नववरण वेबसाइटमा प्रकाशि 1 

२.१० ख Proactive Disclosure प्रकाशि 1 

२.१० ग सूचिा अनिकारीसँग बैिक सञ्चालि 1 

२.११ कायायलय सौन्त्दययता (Office Beautification) 1 

२.१२ प्रमखु नजल्ला अनिकारीको पहलमा भएको िवप्रवतायत्मक कायय 1 

२.१३ क बजार अिुगमि 1 

२.१३ ख उपभोिा नहत नवपरीतका काययहरू सम्बन्त्िी उजुरी एवं गुिासो फर्छ्यौट 1 

२.१४ क संस्र्ाहरूको प्रोफाइल तयारी 1 

२.१४ ख उजुरी परेका संघ वा संस्र्ाको निरीक्षण र कारबाही 1 

२.१४ ग संस्र्ाको एकीकरण र खारेजी 1 

२.१५ क सरकारी वा सावयजनिक जग्गाको अनतक्रमण सम्बन्त्िी नजल्लागत लगत तयारी 1 

२.१५ ख सरकारी वा सावयजनिक जग्गामा भएको अनतक्रमण सम्बन्त्िी उजुरी एवं गुिासो फर्छ्यौट 1 

२.१५ ग मन्त्रालय मातहतका नजल्लानस्र्त सबै सरकारी कायायलयको भौनतक स्रोत साििहरूको प्रोफाइल तयारी 1 

२.१६ राजिीनतक दलसँग समन्त्वय बैिक सञ्चालि 1 

२.१७ हस्तान्त्तरण पर (Handover Note) 1 

लागु औषि नियन्त्रण 4 

३.१ क लागु औषि नियन्त्रण कायययोजिा बमोनजम नजल्लास्तरीय कायययोजिा कायायन्त्वयि 2 

३.१ ख नजल्ला अिुगमि तर्ा समन्त्वय सनमनतको बैिक सञ्चालि र पुि:स्र्ापिा केन्त्रको अिुगमि 1 

३.१ ग लागु औषि नवरूद्ध एकनदवसीय सचेतिा काययक्रम सञ्चालि 1 

नवपद ्जोनखम न्त्यिुीकरण तर्ा व्यवस्र्ापि 11 
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४.१ DDMC को बैिक सञ्चालि 1 

४.२ DPRP अद्यावनिक 1 

४.३ मिसुि आपत् कालीि कायययोजिा अद्यावनिक गरी कायायन्त्वयि 1 

४.४ DEOC Strengthening वा स्र्ापिा 1 

४.५ उपलब्ि उपकरण सनहतको QRT/IRT पररचालि योजिा तयारी 1 

४.६ स्र्ािीय नवपद ्व्यवस्र्ापि सनमनतसँग समन्त्वय गरी प्रनतवेदि तयारी 1 

४.७ नवपदक्ो समयमा उद्वार, राहत, सहजीकरण लगायतका नक्रयाकलापको व्यवहाररक अभ्यास 1 

४.८ नवपद ्भएको समयमा उद्वार र राहत तत्काल उपलब्ि गराउिे 1 

४.९ DIMS को नियनमत प्रयोग 1 

४.१० NEOC मातहत रहकेो COVID-19 Reporting System को नियनमत प्रयोग 1 

४.११ कोनभड-१९ संकट व्यवस्र्ापि अध्यादेश, २०७८ को कायायन्त्वयि 1 

मुआब्जा नवतरण तर्ा नवकास निमायणमा समन्त्वय 7 

५.१ जग्गा प्रानप्त र मआुब्जा नबतरण सम्बन्त्िी कायय तर्ा प्रनतवेदि 5 

५.२ नजल्ला दररेट सनमनतको बैिक सञ्चालि 1 

५.३ आयोजिाको शानन्त्त सुरक्षा व्यवस्र्ापि 1 

आनर्यक प्रशासि 10 

६.१ लेखा परीक्षण भएको कुल अङ्कमा बेरूजूको अवस्र्ा शनु्त्य हुिे 2 

६.२ बक्यौता बेरूजू फर्छ्यौट 1 

६.३ कसूरजन्त्य सम्पनत्त व्यवस्र्ापि 5 

६.४ नजन्त्सी निरीक्षण 1 

६.५ सवारी साििको वीमा 1 

कुल  100 
 

अनसूुिी-२  

  

 कायय सम्पादि सचूक-पहाड  अङ्क भार 

शानन्त्त सरुक्षा र अपराि नियन्त्रण 35 
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१.१ क नजल्लाको Crime Map सनहतको एकीकृत रणिीनतक सुरक्षा योजिा अद्यावनिक 3 

१.१ ख एकीकृत रणिीनतक सुरक्षा योजिाको क्षेरगत कायययोजिा तयारी 2 

१.२ क नजल्ला सुरक्षा सनमनतको बैिक सञ्चालि 3 

१.२ ख अनत नवनशष्ट तर्ा नवनशष्ट व्वनिको नजल्ला भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्र्ापि 2 

१.३ सुरक्षा निकायहरूको निरीक्षण 4 

१.४ कारागार निरीक्षण र प्रनतवेदि 1 

१.५ बालगहृ निरीक्षण र प्रनतवेदि 1 

१.६ अवैि हातहनतयार नियन्त्रण सम्बन्त्िी प्रनतवेदि 1 

१.७ क DRS प्रनतवेदि 5 

१.७ ख मनहला बालबानलकानबरूद्ध हुिे अपराि नियन्त्रण सम्बन्त्िी वस्तुनस्र्नत प्रनतवेदि 3 

१.७ ग अपराि न्त्यूिीकरण सम्बन्त्िी सचेतिामलूक काययक्रम सञ्चालि 1 

१.७ घ समाजमा नवद्यमाि कूरीनत, कुसंस्कार नवरूद्ध सरकार- सहकारी साझेदारीमा काययक्रम सञ्चालि 2 

१.८ क राजमागय ... काययनवनि, २०७५ को बुँदा िं.७ बमोनजम सनमनतको बैिक सञ्चालि 3 

१.८ ख राजमागय ... काययनवनि, २०७५ को अिुसूची १ बमोनजमको सामग्री सनहत रोष्टर निमायण तर्ा कायययोजिा तजुयमा 2 

१.९ अन्त्तर नजल्ला समन्त्वय बैिक सञ्चालि 2 
सुशासि र सेवा प्रवाह 31 

२.१ क वानषयक कायययोजिा तजूयमा र कायायन्त्वयि 1 

२.१ ख अनिकृत कमयचारीहरूसँग काययसम्पादि सम्झौता, मलू्याङ्कि र प्रनतवेदि 1 

२.१ ग कमयचारीहरूलाई न्त्यानयक कायय सम्बन्त्िी अनभमखुीकरण 1 

२.२ रानरिय पररचय पर सम्बन्त्िी कायय 1 

२.३ मन्त्रालयबाट जारी गररएका निदेशि/पररपर/SMS को नशघ्र कायायन्त्वयि 1 

२.४ द्वन्त्द्वपीनडतको नववरण अद्यावनिक तर्ा भत्ता नवतरण 1 

२.५ क दताय भएका मदु्दाहरूको फर्छ्यौट 1 

२.५ ख अनघल्लो आ.व.बाट नजम्मेवारी सरेका मदु्दाको फर्छ्यौट 1 

२.५ ग कमयचारी बैिक सञ्चालि 1 

२.६ क िागररकता सम्बन्त्िी उजुरी फर्छ्यौट 1 

२.६ ख CIMS को रुटी सच्याउिे 1 

२.७ िाडो उजुरी, CIAA, NVC र MoHA बाट प्राप्त उजुरी फर्छ्यौट 1 

२.८ क नजल्ला अिुगमि तर्ा मलू्याङ्कि सनमनतको बैिक सञ्चालि 1 

२.८ ख सुशासि ऐिको दफा (१३) र नियमावलीको नियम (६) को कायायन्त्वयि 1 
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२.८ ग नजल्ला नस्र्त सरकारी कायायलयहरूको निरीक्षण 1 

२.९ िागररक सहायता कक्ष सञ्चालि 1 

२.१० क वानषयक प्रनतवेदि, DPRP तर्ा e-Bulletin लगायतका सूचिामूलक नववरण वेबसाइटमा प्रकाशि 1 

२.१० ख Proactive Disclosure प्रकाशि 1 

२.१० ग सूचिा अनिकारीसँग बैिक सञ्चालि 1 

२.११ कायायलय सौन्त्दययता (Office Beautification) 1 

२.१२ प्रमखु नजल्ला अनिकारीको पहलमा भएको िवप्रवतायत्मक कायय 1 

२.१३ क बजार अिुगमि 1 

२.१३ ख उपभोिा नहत नवपरीतका काययहरू सम्बन्त्िी उजुरी एवं गुिासो फर्छ्यौट 1 

२.१४ क संस्र्ाहरूको प्रोफाइल तयारी 1 

२.१४ ख उजुरी परेका संघ वा संस्र्ाको निरीक्षण र कारबाही 1 

२.१४ ग संस्र्ाको एकीकरण र खारेजी 1 

२.१५ क सरकारी वा सावयजनिक जग्गाको अनतक्रमण सम्बन्त्िी नजल्लागत लगत तयारी 1 

२.१५ ख सरकारी वा सावयजनिक जग्गामा भएको अनतक्रमण सम्बन्त्िी उजुरी एवं गुिासो फर्छ्यौट 1 

२.१५ ग मन्त्रालय मातहतका नजल्लानस्र्त सबै सरकारी कायायलयको भौनतक स्रोत साििहरूको प्रोफाइल तयारी 1 

२.१६ राजिीनतक दलसँग समन्त्वय बैिक सञ्चालि 1 

२.१७ हस्तान्त्तरण पर (Handover Note) 1 
लागु औषि नियन्त्रण 4 

३.१ क लागु औषि नियन्त्रण कायययोजिा बमोनजम नजल्लास्तरीय कायययोजिा कायायन्त्वयि 2 

३.१ ख नजल्ला अिुगमि तर्ा समन्त्वय सनमनतको बैिक सञ्चालि र पुि:स्र्ापिा केन्त्रको अिुगमि 1 

३.१ ग गाँजा अनफम लगायतका लागु पदार्यजन्त्य खेती िष्ट गराउिे 1 
नवपद ्जोनखम न्त्यिुीकरण तर्ा व्यवस्र्ापि 13 

४.१ DDMC को बैिक सञ्चालि 1 

४.२ DPRP अद्यावनिक 1 

४.३ मिसुि आपत् कालीि कायययोजिा अद्यावनिक गरी कायायन्त्वयि 1 

४.४ DEOC Strengthening वा स्र्ापिा 1 

४.५ उपलब्ि उपकरण सनहतको QRT/IRT पररचालि योजिा तयारी 1 

४.६ स्र्ािीय नवपद ्व्यवस्र्ापि सनमनतसँग समन्त्वय गरी प्रनतवेदि तयारी 1 

४.७ नवपदक्ो समयमा उद्वार, राहत, सहजीकरण लगायतका नक्रयाकलापको व्यवहाररक अभ्यास 1 

४.८ नवपद ्भएको समयमा उद्वार र राहत तत्काल उपलब्ि गराउिे 1 
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४.९ DIMS को नियनमत प्रयोग 1 

४.१० NEOC मातहत रहकेो COVID-19 Reporting System को नियनमत प्रयोग 2 

४.११ कोनभड-१९ संकट व्यवस्र्ापि अध्यादेश, २०७८ को कायायन्त्वयि 2 
मुआब्जा नवतरण तर्ा नवकास निमायणमा समन्त्वय 7 

५.१ जग्गा प्रानप्त र मआुब्जा नबतरण सम्बन्त्िी कायय तर्ा प्रनतवेदि 5 

५.२ नजल्ला दररेट सनमनतको बैिक सञ्चालि 1 

५.३ आयोजिाको शानन्त्त सुरक्षा व्यवस्र्ापि 1 
आनर्यक प्रशासि 10 

६.१ लेखा परीक्षण भएको कुल अङ्कमा बेरूजूको अवस्र्ा शनु्त्य हुिे 2 

६.२ बक्यौता बेरूजू फर्छ्यौट 1 

६.३ कसूरजन्त्य सम्पनत्त व्यवस्र्ापि 5 

६.४ नजन्त्सी निरीक्षण 1 

६.५ सवारी साििको वीमा 1 
कुल 100 

 

अनसूुिी- ३  

कायय सम्पादि सूचक- तराई  अङ्क भार 

शानन्त्त सुरक्षा र अपराि नियन्त्रण   38 

१.१ क नजल्लाको Crime Map सनहतको एकीकृत रणिीनतक सुरक्षा योजिा अद्यावनिक    3 
१.१ ख एकीकृत रणिीनतक सुरक्षा योजिाको क्षेरगत कायययोजिा तयारी    2 

१.२ क नजल्ला सुरक्षा सनमनतको बैिक सञ्चालि    3 
१.२ ख अनत नवनशष्ट तर्ा नवनशष्ट व्वनिको नजल्ला भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्र्ापि 2 

१.३ सुरक्षा निकायहरूको निरीक्षण 4 

१.४ कारागार निरीक्षण र प्रनतवेदि 1 

१.५ बालगहृ निरीक्षण र प्रनतवेदि 1 

१.६ अवैि हातहनतयार नियन्त्रण सम्बन्त्िी प्रनतवेदि 1 

१.७ क DRS प्रनतवेदि 5 
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१.७ ख मनहला बालबानलकानबरूद्ध हुिे अपराि नियन्त्रण सम्बन्त्िी वस्तुनस्र्नत प्रनतवेदि 3 

१.७ ग अपराि न्त्यूिीकरण सम्बन्त्िी सचेतिामलूक काययक्रम सञ्चालि 1 

१.७ घ समाजमा नवद्यमाि कूरीनत, कुसंस्कार नवरूद्ध सरकार- सहकारी साझेदारीमा काययक्रम सञ्चालि 2 

१.८ क अन्त्तरायनरिय सीमा स्तम्भ सम्बन्त्िी पार्श्यनचर तयारी 3 

१.८ ख अन्त्तरायनरिय सीमा क्षेरको नियनमत अिुगमि, समकक्षीसँग बैिक र समन्त्वय 2 

१.८ ग अन्त्तर नजल्ला समन्त्वय बैिक 2 

१.९ अवरूद्ध रानरिय राजमागय/सडक तत्काल सुचारू गिे 3 
सुशासि र सेवा प्रवाह 30 

२.१ क वानषयक कायययोजिा तजूयमा र कायायन्त्वयि 1 

२.१ ख अनिकृत कमयचारीहरूसँग काययसम्पादि सम्झौता, मलू्याङ्कि र प्रनतवेदि 1 

२.१ ग कमयचारीहरूलाई न्त्यानयक कायय सम्बन्त्िी अनभमखुीकरण 1 

२.२ रानरिय पररचय पर सम्बन्त्िी कायय 1 

२.३ मन्त्रालयबाट जारी गररएका निदेशि/पररपर/SMS को नशघ्र कायायन्त्वयि 1 

२.४ द्वन्त्द्वपीनडतको नववरण अद्यावनिक तर्ा भत्ता नवतरण 1 

२.५ क दताय भएका मदु्दाहरूको फर्छ्यौट 1 

२.५ ख अनघल्लो आ.व.बाट नजम्मेवारी सरेका मदु्दाको फर्छ्यौट 1 

२.५ ग कमयचारी बैिक सञ्चालि 1 

२.६ िागररकता सम्बन्त्िी उजुरी फर्छ्यौट 1 

२.७ िाडो उजुरी, CIAA, NVC र MoHA बाट प्राप्त उजुरी फर्छ्यौट 1 

२.८ क नजल्ला अिुगमि तर्ा मलू्याङ्कि सनमनतको बैिक सञ्चालि 1 

२.८ ख सुशासि ऐिको दफा (१३) र नियमावलीको नियम (६) को कायायन्त्वयि 1 

२.८ ग नजल्ला नस्र्त सरकारी कायायलयहरूको निरीक्षण 1 

२.९ िागररक सहायता कक्ष सञ्चालि 1 

२.१० क वानषयक प्रनतवेदि, DPRP तर्ा e-Bulletin लगायतका सूचिामूलक नववरण वेबसाइटमा प्रकाशि 1 

२.१० ख Proactive Disclosure प्रकाशि 1 

२.१० ग सूचिा अनिकारीसँग बैिक सञ्चालि 1 

२.११ कायायलय सौन्त्दययता (Office Beautification) 1 

२.१२ प्रमखु नजल्ला अनिकारीको पहलमा भएको िवप्रवतायत्मक कायय 1 

२.१३ क बजार अिुगमि 1 

२.१३ ख उपभोिा नहत नवपरीतका काययहरू सम्बन्त्िी उजुरी एवं गुिासो फर्छ्यौट 1 
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२.१४ क संस्र्ाहरूको प्रोफाइल तयारी 1 

२.१४ ख उजुरी परेका संघ वा संस्र्ाको निरीक्षण र कारबाही 1 

२.१४ ग संस्र्ाको एकीकरण र खारेजी 1 

२.१५ क सरकारी वा सावयजनिक जग्गाको अनतक्रमण सम्बन्त्िी नजल्लागत लगत तयारी 1 

२.१५ ख सरकारी वा सावयजनिक जग्गामा भएको अनतक्रमण सम्बन्त्िी उजुरी एवं गुिासो फर्छ्यौट 1 

२.१५ ग मन्त्रालय मातहतका नजल्लानस्र्त सबै सरकारी कायायलयको भौनतक स्रोत साििहरूको प्रोफाइल तयारी 1 

२.१६ राजिीनतक दलसँग समन्त्वय बैिक सञ्चालि 1 

२.१७ हस्तान्त्तरण पर (Handover Note) 1 
लागु औषि नियन्त्रण    4 

३.१ क लागु औषि नियन्त्रण कायययोजिा बमोनजम नजल्लास्तरीय कायययोजिा कायायन्त्वयि 2 

३.१ ख नजल्ला अिुगमि तर्ा समन्त्वय सनमनतको बैिक सञ्चालि र पुि:स्र्ापिा केन्त्रको अिुगमि 1 

३.१ ग लागु औषि नवरूद्ध एकनदवसीय सचेतिा काययक्रम सञ्चालि 1 
नवपद ्जोनखम न्त्युिीकरण तर्ा व्यवस्र्ापि   11 
४.१ DDMC को बैिक सञ्चालि 1 

४.२ DPRP अद्यावनिक    1 
४.३ मिसुि आपत् कालीि कायययोजिा अद्यावनिक गरी कायायन्त्वयि    1 
४.४ DEOC Strengthening वा स्र्ापिा    1 
४.५ उपलब्ि उपकरण सनहतको QRT/IRT पररचालि योजिा तयारी    1 
४.६ स्र्ािीय नवपद ्व्यवस्र्ापि सनमनतसँग समन्त्वय गरी प्रनतवेदि तयारी    1 
४.७ नवपदक्ो समयमा उद्वार, राहत, सहजीकरण लगायतका नक्रयाकलापको व्यवहाररक अभ्यास    1 
४.८ नवपद ्भएको समयमा उद्वार र राहत तत्काल उपलब्ि गराउिे    1 
४.९ DIMS को नियनमत प्रयोग    1 
४.१० NEOC मातहत रहकेो COVID-19 Reporting System को नियनमत प्रयोग    1 
४.११ कोनभड-१९ संकट व्यवस्र्ापि अध्यादेश, २०७८ को कायायन्त्वयि    1 
मआुब्जा नवतरण तर्ा नवकास निमायणमा समन्त्वय    7 

५.१ जग्गा प्रानप्त र मआुब्जा नबतरण सम्बन्त्िी कायय तर्ा प्रनतवेदि    5 

५.२ नजल्ला दररेट सनमनतको बैिक सञ्चालि    1 
५.३ आयोजिाको शानन्त्त सुरक्षा व्यवस्र्ापि    1 
आनर्यक प्रशासि   10 

६.१ लेखा परीक्षण भएको कुल अङ्कमा बेरूजूको अवस्र्ा शनु्त्य हुिे    2 
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६.२ बक्यौता बेरूजू फर्छ्यौट    1 
६.३ कसूरजन्त्य सम्पनत्त व्यवस्र्ापि    5 

६.४ नजन्त्सी निरीक्षण    1 
६.५ सवारी साििको वीमा   1 
कुल   100 
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अनसुिुी- 4 

चजल्लाहरूको वरीर्तािम  
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अनसूुिी-5  

सबै चजल्लाहरूको कार्ि सम्पादन प्राप्ताङ्क चशट 
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