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१. पृष्ठभूमी  

नेपाल प्रहरीको प्रमखु दायित्व दशेमा शायति र स-ुव्िवस्था कािम गनुु, अपराध यनितरण र अनसुतधान गनुु, 

सवारी अवागमनको व्िवस्थापन गनुुको साथै मानव अयधकारको संरक्षण गद ै नागररकको यिउधनको सरुक्षा गरी 

िनिामा शायति-सरुक्षाको अनभुुयि यदलाउनु हो । िी कािुहरु व्िवयस्थि रुपमा प्रचयलि ऐन कानुनद्वारा यनयदषु्ट गररए 

अनसुार  सम्पादन गनुका लायग नेपाल प्रहरी संगठनमा यवयभतन यवभाग, यनदशेनालि, महाशाखा, शाखा, उपशाखा 

िथा कािाुलिहरुको व्िवस्था गरी कािु यवभािन गररएको छन ् । क्षेरीि प्रहरी कािाुलि र अञ्चल प्रहरी 

कािालुिको मखु्ि कािु अनगुमन, सपुरीवेक्षण िथा मलु्िाङ्कन गनुु हो भने यिल्ला प्रहरी कािाुलिहरु र सोभतदा 

मयुनका प्रहरी इकाईहरु मखु्िरुपमा कािाुतविन पक्षमा सक ि रहतछन ्। िी कािाुलिहरु आफ्ना कािु प्रक यिका कारण 

सवुसाधारण िनिासंग प्रत्िक्ष सम्पकुमा रहतछन ् । प्रहरी संगठनको प्रभावकाररिा र िनिामा बतने प्रहरी प्रयिको 

अवधारणा यिनै कािाुलिहरुको कािु सम्पादन स्िरमा भर पदछु । िसथु, िी यनकािले गने कािसुम्पादन स्िरीि र 

प्रयिस्पधी होस् भतने उद्दशे्िले िी यनकािहरुबाट वर्भुरीमा सम्पादन भएका कािुहरुको लेखािोखा गरी परुस्क ि गनु 

यव.सं.२०३९ साल दखेी अञ्चल स्िरीि कािुदक्षिा प्रयििोयगिाको सरुुवाि गररएको यथिो । सो कािुदक्षिाको 

मलु्िाङ्कन पयहले सम्बयतधि क्षेरीि मलु्िाङकन सयमयिले र ित्पश्चाि प्रहरी प्रधान कािाुलिबाट खयटने केतरीि 

मलु्िाङकन टोलीले गने गरेको यथिो । सो केतरीि टोलीले गरेको मलु्िाङ्कनको आधारमा प्रथम हुने अञ्चल प्रहरी 

कािालुिका प्रमखुलाई ित्कायलन रािाको ितम यदवसको अवसरमा रािाबाट यकङ््स ब्िाटन प्रदान गने परम्परा 

रहकेोमा पररवयिुि रािनीयिक पररवेशसंगै आयथुक वर् ु२०६६ /२०६७  दयेख िो प्रयििोयगिामा उत्क ष्ट ठहररएको 

क्षेरीि प्रहरी कािाुलिलाई प्रहरी यदवसको अवसरमा सम्माननीि प्रधानमतरीज्िबूाट पयुलस ब्िाटन (Police 

Baton) प्रदान गररने कािुको पनु थालनी गररएको छ  । 

िस प्रकारको कािुसम्पादन मूल्िाङ्कन वायर्कु प्रयििोयगिाले नेपाल प्रहरीद्वारा सम्पादन हुने कािुहरुमा 

एकरुपिा आउनकुा साथै प्रहरी कािाुलिहरु बीच कािुसम्पादनमा स्वस्थ प्रयिस्पधाुको भावना अयभव यि भई प्रहरी 

कमुचारीहरुमा कािुप्रयिको उत्तरदायित्व, यमिव्ियििा र प्रभावकाररिामा व यद्द हुने यवश्वास गररएको छ । िसले  

सम्पणू ुसङ्गठनको कािु सम्पादनको स्िरमा अयभव यि गनेछ । 

अतिरक्षेरीि प्रहरी कािुदक्षिा मलु्िाङकन कािु यनदयेशका,२०६७ अनसुार यवगि वर्हुरुमा भएका 

यनरीक्षणको क्रममा प्राप्त हुन आएका सझुाब िथा यसफाररसहरुलाई समेि सम्वोधन हुने गरी समिानकुुल पररमािुन 

गनु उक्त यनदयेशकामा उल्लेयखि मलु्िाङकनको समि िायलका, क्षेर, प्रदान गररने अङ्क, संरचना, यवयध र सम्पायदि 

कािुको Performance Auditing, ले नेपाल प्रहरीको समग्र कािु सम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पाने गरी 

संशोधन एवम ् पररमायिुि गनु यमयि  २०७२/०३/०४ गिे सयमयि गठन भएअनसुार िस कािु यनदयेशकालाई 

समिसापेक्ष पररमािुन गररएको छ । 

प्रयििोयगिाको क्रममा सहभागी हुने इकाईहरुले प्रहरीले पेशागि रुपमा ध्िान परु् िाउन ुपने र प्रयििोयगिाका 

लायग ििार गनुुपने कुराहरुबारे  िसले मागुयनदशेन (Guide) को रुपमा कािु गनेछ भने अकाुयिर काम कारवाहीमा 

एकरुपिा ल्िाउन सहिोग पु् ने भई प्रहरी सङगठनको उिेश्ि प्रायप्तका लागी उपलब्ध ्ोि र साधनको यनियमि, 

यमिव्ििी, प्रभावकारी एवम ्औयचत्िपणू ुपररचालन गरीएको छ/ छैन ? कमी कमिोरीहरु के-के छन ्? सधुानु ुपन े

कुराहरु के-के छन ् । आदीको एयकन गने र कािुसम्पादन मलु्िाङ्कन गने पररपाटीमा अयधकिम पारदयुशिाको 

अपेक्षा एवम ्यवश्वास गररएको छ  ।  
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२. प्रतियोतििाको नाम  

िस  प्रयििोयगिाको नाम पयुलस ब्िाटन (Police Baton) हुनेछ । 

 

३. प्रतियोतििाको उदे्दश्य  

१. यवद्यमान नीयि र सङ्गठनात्मक संरचनामा दयेखएका कमी कमिोरीहरु यनर्क्िौल गरी सधुारका लायग सझुाव 

प्रदान गनुु । 

२. संगठनको कािुसंम्पादनमा ्ोि र साधनको माग िथा उपिोगमा हुने दरुुपिोग यनितरण गरी प्राप्त ्ोि र 

साधनको व्िवस्थापनमा यमिव्िायििा, उपिोगमा औयचत्ििा र उद्दशे्ि प्रायप्तमा प्रभावकाररिालाई यवचार गरी 

उच्चिम प्रिोग गरेको छ / छैन वस्िपुरक ढङ्गबाट एयकन गनुु । 

३. व्िवस्थापन र यनितरण प्रणालीमा भएका प्रमखु कमी कमिोरी पत्ता लगाई सधुारका क्षेरहरु एयकन गरी सामाति 

एवम ् यवयशष्ट सझुाव सयहि आवश्िक प ष्ठपोर्ण गराउद ैकािु सम्पादनको स्िरमा यनरतिर अयभव यद्द गनु सब ै

यनकािका यिम्मेवार कमुचारीहरुलाई होयसिार एवम ्यववेकपणू ुढङ्गबाट काम गनु उत्पे्रररि िथा सिग गराउन।ु 

४. सावुियनक िवाफदयेहिा र पारदयशुिा अयभव यद्द गरी सङ्गठन प्रयिको िनयवश्वास अयभव यि गराउन प्रहरी 

कािालुिहरुले कुन हदसम्म यनयदषु्ट उपलब्धी हायसल गनु र लयक्षि समहुलाई सेवा परु् िाउन सकेको छ ? 

मलु्िाङकन गनुु । 

५. प्रहरी कािालुिहरुले आफ्नो उद्देश्ि प्रायप्तको लागी ्ोि र साधानमा गरेको खचुको साथुक मुल्ि ( Value for 

Money)  हायसल गनु सके /नसकेको मुल्िाङ्कन गनुु । 

६. अवलोकन गरीएका कािाुलिहरुले गरेको कािु सम्पादनबाट प्राप्त भएको उपलब्धी र प्रभावको िथाथु यचरण 

गनुु । 

७. अयभलेख लगािि अति कािु प्रणालीमा उच्चिम अयभव यि गरी एकरुपिा ल्िाउन ु। 

 

४. प्रतियोतििा सञ्चालन तिति 

क. प्रयििोयगिाको प्रथम चरणमा अञ्चल प्रहरी कािाुलिले आफ्ना मािहिको यनरीक्षण सम्पतन गरी िोयकएको 

समि यभरमा क्षेरीि प्रहरी कािाुलिमा प्रयिवेदन गनेछ । त्िसैगरी क्षेरीि कािुसम्पादन मलु्िाङ्कन सयमयिले 

क्षेर अतिगुि प्रहरी इकाइहरुको कािुसम्पादनको मलु्िाङ्कन गरी ४ (ख) अनसुारका प्रहरी इकाइहरुको 

कािुसम्पादनको मलु्िाङ्कन गराउनका लागी िोयकएको यमयि यभरमा प्रहरी प्रधान कािाुलिमा आफ्नो 

यसफाररस पठाइ सर्क्न ुपनेछ  । 

ख. क्षेरीि मलु्िाङकन सयमयिले कािुसम्पादन मलु्िाङ्कन गरी केतरीि कािु सम्पादन मलु्िाङ्कनका लागी क्षेर 

मािहिका यनम्न बमोयिमका सम्पणू ुइकाईहरु ििारी हालिमा रायख िानकारी गराउने छ । 

 क्षेरीि प्रहरी कािाुलि  

 अञ्चल प्रहरी कािाुलि सबै  
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 क्षेरीि प्रहरी िायलम केतर 

 क्षेरीि सशस्त्र प्रहरी गण  

 क्षेरीि दगंा यनितरण प्रहरी गण  

 क्षेरीि ट्रायफक प्रहरी कािाुलि  

 यिल्ला प्रहरी कािाुलि सबै 

 सशस्त्र प्रहरी गलु्म सबै  

 यिल्ला ट्रायफक प्रहरी कािाुलि सबै  

 यि.प्र.का. मािहि  

 यिल्ला कारागार सबै  

 यव.स.ु गारु् सबै  

 इलाका प्रहरी कािाुलि "क" र "ख" र वर्ा प्रहरी कािाुलि 'क' सबै  

 मदु्दा नचल्ने इ.प्र.का., यस.प्र.चौ., व.प्र.का. र नगर प्रहरी सबै  

 प्रहरी चौकी सबै  

 

ग. केतरीि मलु्िाङ्कन सयमयिले यनम्न अनसुार १/१ प्रहरी इकाईहरुको कािुसम्पादन मलु्िाङ्कन गने छ । केतरीि 

मलु्िाङ्कन सयमयिले  मलु्िाङकन गने कािाुलिहरुको छनोट गदाु सबै क्षेरहरुमा समान प्रक यि िथा हयैसिि 

भएका इकाइहरु बीच प्रयिस्पधाु हुने गरी प्रहरी इकाईहरुको छनोट गरी प्रयििोयगिामा समावेश गनेछ । िसरी 

छनोट गरी सकेपयछ क्षेरीि प्रहरी कािाुलिका प्रमखुसंग आबश्िक समतवि गरर कािुसम्पादन मलु्िाङ्कनमा 

पने इकाइहरु िथा यमयिको िानकारी सम्बयतधि क्षेरीि प्रहरी कािाुलिहरुलाई यलयखि रुपमा गराइने छ । 

केतरीि मलु्िाङ्कन सयमयिले यनम्नानसुारका प्रहरी इकाईहरुको मुल्िाङ्कन गनछे । 

 क्षेरीि प्रहरी कािाुलि  

 अञ्चल प्रहरी कािाुलि –एक  

 क्षेरीि प्रहरी िायलम केतर 

 क्षेरीि सशस्त्र प्रहरी गण  

 क्षेरीि दगंा यनितरण प्रहरी गण  

 क्षेरीि ट्रायफक प्रहरी कािालुि  

 यिल्ला प्रहरी कािाुलि 

क. पहार्ी वा यहमाली –एक  

ख. िराई –एक 
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 अञ्चल प्रहरी सशस्त्र गलु्म –एक 

 यिल्ला ट्रायफक प्रहरी कािाुलि –एक 

 यि.प्र.का. मािहि  

क. इलाका प्रहरी कािुलि "क", वर्ा प्रहरी कािाुलि "क"- एक  

ख. मदु्दा नचल्ने इ.प्र.का.,यस.प्र.चौ., व.प्र.का. र न.प्र.का. –एक 

ग. कारागार सरुक्षा गारु् –एक 

घ. यवमानस्थल सरुक्षा गारु् –एक 

ङ. प्रहरी चौकी- एक 

पनुश्च:- केतरीि कािुसम्पादन मलु्िाङकन सयमयिले छनौट गरी पठाएको क्षेरीि प्रहरी कािाुलि मािहिका ४ (ग) मा 

उल्लेयखि संङख्िा अनसुार िोयकएको कािाुलिहरुका साथै सम्बयतधि क्षेरको िनुसकैु कािाुलिको कािुसम्पादन 

मलु्िाङकन गनु सयकनेछ । 

घ. मायथ उल्लेयखि प्रहरी इकाईहरुको अयतिम कािुसम्पादन मलू्िाङ्कन गनु कािाुलिहरु यनर्क्िौल गरी 

मलू्िाङ्कन गनुका लायग केतरीि मलू्िाङ्कन टोली प्रहरी प्रधान कािाुलिबाट अनकुुल र उयचि  समिमा 

पठाइने छ । 

ङ. केतरीि मलू्िाङ्कन सयमयिले कािुसम्पादन मलू्िाङ्कन सम्पतन गरी समातिि: ४५ यदन यभर आफ्नो प्रयिवेदन 

पेस गरर सर्क्नेछ । सो प्रयिवेदनको आधारमा कािुसम्पादन मलू्िाङ्कनको नयििा प्रहरी प्रधान कािाुलिले 

प्रकायशि गनेछ । 

च. पयुलस ब्िाटनको प्रमखु प्रयििोगीको रुपमा क्षेरीि प्रहरी कािाुलिहरुलाई िोयकएको छ र िो प्रयििोयगिा क्षेरीि 

प्रहरी कािालुिहरु बीच वायर्कुरुपमा सञ्चालन गररनेछ । 

छ. प्रयििोयगिामा सवोक ष्ट ठहररएको क्षेरीि प्रहरी कािाुलिलाई "पयुलस ब्िाटन" प्रदान गररनेछ, साथै उत्क ष्ट 

ठहररएका अति प्रहरी इकाईलाई ईकाइगि रुपमा समेि परुस्कारको व्िवस्था गररनेछ । 

ि. प्रहरी प्रधान कािाुलिबाट खयटई िाने कािुसम्पादन मलू्िाङ्कन टोलील े (पररयशष्ट १ अनुसार) यनधाुररि 

गररएको आचार संयहिा पालना गनेछ । 

झ. कुनै पयन क्षेरीि प्रहरी कािाुलिमा िस मलू्िाङ्कन यनदयेशकामा िोयकएको प्रहरी कािाुलि नभएमा सो 

कािाुलिको  मलू्िाङ्कन हुने छैन । सो भतदा मायथल्लो कािाुलिको कािु सम्पादन मलू्िाङ्कन गदाु नभएको 

कािाुलिको अङ्कलाई घटाई कुल प्राप्ताङ्कको प्रयिशिको आधारमा मलू्िाङ्कन गररनेछ । 

ञ. कुनै ईकाइहरुको प्रशासयनक रेखदखे, यनरीक्षण िथा अनगुमन वापिको अङ्क यदिँदा त्िस ईकाइको प्रत्िक्ष 

मािहिमा रहकेो कुनै ईकाइको आकयस्मक कािु सम्पादन मलू्िाङ्कन गररएको खण्र्मा सो समेिलाई आधार 

मायननेछ । 
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ट. सम्बयतधि कािाुलिको कािु सम्पादन मलू्िाङ्कनका लायग यनधाुररि क्षेर र अङ्क िायलका अनसुार कुनै 

यशर्कुमा नम्वर यदन सयकने आधार नभएमा अति यशर्ुकमा प्राप्त गरेको िम्मा अङ्कको प्रयिशिको यहसावले 

सो यशर्कुको पणूाुङ्कको त्ियि नै िम्मा अङ्कमा िोयर्ने छ । 

रष्टव्ि :- 

  कुल अङ्कलाई ग्रेयर्ङ :- "क", "ख", "ग", "घ" कािम गरी कल अङ्क गणना गररनेछ । 

 

५. कायय सम्पादन मूल्याङ्कन सतमतिको संरचना 

केतरीि िथा क्षेरीि कािु सम्पादन मलू्िाङ्कन सयमयिको गठन दहेाि बमोयिम हुनेछ :- 

 

क. केतरीि कािु सम्पादन मलू्िाङ्कन सयमयि 

१. प्र.अ.म.यन. (प्र.प्र.का. / रा.प्र.प्र.प्र.)     - अध्िक्ष 

२. यस.प्र.अ. (प्र.प्र.का. प्र.म.यन. को सयचवालि)    - सदस्ि 

३. यस.प्र.अ. (प्र.प्र.का. मानव ्ोि यवकास यवभाग)   - सदस्ि 

४. यस.प्र.अ. (प्र.प्र.का. कािु यवभाग)     - सदस्ि 

५. यस.प्र.अ. (प्र.प्र.का. अ.अ. यवभाग)     - सदस्ि 

६. यस.प्र.अ. (प्र.प्र.का. /रा.प्र.प्र.प्र.)     - सदस्ि 

७. यस.प्र.अ. (प्र.प्र.का. प्रशासन यवभाग)     - सदस्ि सयचव 

 

ख. क्षेरीि मलु्िाङ्कन सयमयि 

१. सम्बयतधि क्षेरीि प्रहरी प्रमखु     - अध्िक्ष 

२. सम्बयतधि क्षेरीि सशस्त्र प्रहरी गणका गणपयि    - सदस्ि 

३. सम्बयतधि क्षेरीि प्रहरी कािाुलिका आयथुक प्रशासन प्रमखु   - सदस्ि 

४. सम्बयतधि सवारी शाखा प्रमखु     - सदस्ि 

५. सम्बयतधि क्षेरीि प्रहरी िायलम केतरका समादशेक   - सदस्ि सयचव 

 

६. मुल्याङ्कन तिति 

१. स्थलगि अवलोकन 

२. अयभलेख यनरीक्षण 

३. व्िावहाररक अभ्िास 

४. अनिवाुिाु िथा अनिरयक्रिा 

५. यनयश्चि गररएको Indicator को मापन 
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६. यनधाुररि Standard Operating Procedure (SOP) को Flow Chart अनसुार नभएको यनयश्चि गने । 

७. अनगुमन (Overt/Covert) 

 

७. मुल्याङ्कनको के्षत्र  

मलू्िाङ्कनका क्षेरहरुलाई "क", "ख" र "ग" गरर  दहेाि बमोयिम िीन भागमा यबभािन गररएको छ । "क" 

भागलाई कुल ५० अकं भार प्रदान गररएको छ भने "ख" बगुलाई १२५ अकं प्रदान गररएको छ । िसै गरर Public 

Auditting ( सरोकारवालाको मलू्िांकन) लाई २५ अंक प्रदान गररएको छ । िसरी कुल २०० अकंमा सम्पणु ु

मलू्िाङ्कन कािुलाई समेयटएको छ । 

क. प्रहरी प्रधान कािाुलि, यबभागीि प्रमखुबाट गररने मलू्िांकन :  

 

िसरी गररने मलू्िाङ्कनको अंक भार ५० हुनेछ । 

 

१. शायति सरुक्षा र प्रहरी कािु 

२. अपराध यनितरण िथा अनसुतधान  

३. मानव्ोि यवकास िथा प्रयशक्षण 

४. सामाति िथा आयथुक प्रशासन 

( यबस्ि ि यबवरण अनसुचूी "१" मा उल्लेख गररएको छ ) 

 

ख. केतरीि कािु सम्पादन मलू्िांकन सयमयिबाट गररने मलू्िांकन 

केतरीि मलू्िांकन सयमयिबाट हुने मलू्िांकन स्थलगि िथा बस्िुपरक समेि हुनपुने भएकोले िथोयचि पारदयशुिा र 

यनष्पक्षिाका लायग समेि मलू्िांकनका क्षेरहरुलाई सातदयभुक यबर्िहरुमा पनु यबभािन गररएको छ र यि यबर्िहरुमा 

पयन कुन कािुहरुलाई प्राथयमकिाका साथ मलू्िांकनमा समाबेश गने भयन कािु यनदयेशकामा समेि िि गररएको छ । 

िसरी गररने मलू्िांकनलाई १२५ अकं भार प्रदान गररने छ । 

( यबस्ि ि यबवरण अनसुचूी "२" मा उल्लेख गररएको छ ) 

ग. Public Auditting  (सरोकारवालाहरुको मूल्िाङ्कन):  

 

छनौटमा परेका प्रहरी कािाुलिको Public Auditting केतरीि मलू्िांकन सयमयिबाट नै हुनछे । िसरी गररने 

मलू्िांकनको यबयध िथा िररका सयमयिले अनकुुलिा हरेर आफै यनधाुरण गने छ । िथ्िाङ्क यबशे्लर्ण र 

सरोकारवालासंगको अतिरक िा िथा अतिरसंवादलाई सामातिि मलू्िाङ्कनको आधार बनाईने छ । िसलाई २५ 

अकं भार प्रदान गररने छ । 

( यबस्ि ि यबवरण अनसुचूी "३" मा उल्लेख गररएको छ ) 
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८. कायय प्रकृति अनुसारको अङ्कभार िथा मूल्याङ्कनकिाय 

 

प्रत्िेक क्षेरीि प्रहरी कािाुलि र सो क्षेर अतिरगिका अञं्चल प्रहरी कािाुलि दयेख प्रहरी चौकी स्िर सम्मका प्रहरी 

कािाुलिहरुको मूल्िाङकन कुल १२५ पणूाांङ्कमा गररने छ , िसरी गररने मलू्िांकनमा, प्रत्िेक कािाुलिलाई 

मलु्िाङ्कन गदाु १०० पणुाुङ्कमा मलु्िाङ्कन गरर पनु: दहेाि बमोयिमको अकं भारको प्रयिशिमा पररविुन 

गररनेछ । 

 

क्र.सं. कािाुलि मलू्िाङ्कनकिाु पणूाुङ्क 

१ क्षे.प्र.का. सबै मलू्िाङ्कनकिाु २० 

२ क्षे.स.प्र. गण अध्िक्ष िथा कािु यबभाग प्रयियनयध १० 

३ क्षे.ट्रा.प्र. कािाुलि अध्िक्ष िथा कािु यवभाग प्रयियनधी १० 

४ क्षे.प्र.िा.केतर अध्िक्ष िथा मानव्ोि यवकास यवभाग प्रयियनयध १० 

५ अ.ंप्र.का. सबै मलू्िाङ्कनकिाु १० 

६ अ.ंस.प्र. गलु्म अध्िक्ष िथा कािु यवभाग प्रयियनधी ५ 

७ यि.प्र.का. सबै मलू्िाङ्कनकिाु २० 

८ यबमानस्थल सरुक्षा गारु् अध्िक्ष िथा कािु यवभाग प्रयियनधी ५ 

९ सीमा सरुक्षा गारु् अध्िक्ष िथा कािु यवभाग प्रयियनधी ५ 

१० कारागार सरुक्षा गारु् अध्िक्ष िथा कािु यवभाग प्रयियनधी ५ 

११ यिल्ला ट्रायफक कािाुलि अध्िक्ष िथा कािु यवभाग प्रयियनधी ५ 

१२ ई.प्र.का / व.प्र.का. ( मदु्दा चलाउने) सबै मलू्िाङ्कनकिाु १० 

१३ ई.प्र.का / व.प्र.का. ( मदु्दा नचलाउने) अध्िक्ष िथा कािु यवभाग प्रयियनधी ५ 

१४ प्रहरी चौकी अध्िक्ष िथा कािु यवभाग प्रयियनधी ५ 

 

पनुश्च: कुनै िोयकएको मूल्िाङ्कनकिाुको अनपुयस्थयिमा अध्िक्षवाट सो कामको लायग अति मलू्िाङ्कनकिाुलाई यिम्मेवारी 

िोर्क्न सयकने छ । 
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९. स्िर तनिायरण  

अनसुयूचमा समायवष्ट फारमहरुमा उल्लेयखि यवयवध शीर्ुकहरुमा मलू्िाङ्कन गरर यदएको अङ्कको आधारमा 

यनम्नानसुार स्िर यनधाुरण  गररने छ ।  

प्राप्त अङ्क ग्ररे् स्िर 

८० % वा सोभतदा मायथ  क अत्िति राम्रो 

७० % दयेख ७९.९९ % सम्म ख राम्रो 

५० % दयेख ६९.९९% सम्म ग सामाति 

४० % भतदा िल ४९.९९% सम्म घ  नराम्रो  

 

१०.  उत्प्पे्ररणा व्यिस्था 

क. अतिर क्षेरीि कािुदक्षिा मलु्िाङ्कनमा प्रथम हुने क्षेरीि प्रहरी कािाुलि िथा मािहिका उत्क ष्ट प्रहरी इकाईहरुलाई 

प्रोत्साहन स्वरुप यनम्नानसुार परुस्क ि गररने छ -; 

यस.न.  कािाुलि Police Baton यवभायगि परुस्कार 

१.  क्षे.प्र.का. १ अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदईने 

२.  अ.ंप्र.का.  अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदईने 

३.  क्षे.प्र.िा.के.  अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदईने 

४.  क्षे.स.प्र.गण  अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदईने 

५.  क्षे.द.यन.प्र.गण  अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदईने 

६.  क्षे.ट्रा.प्र.का.  अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदईने 

७.  यि.प्र.का  अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदईने 

८.  अचंल प्रहरी सशस्त्र गलु्म  अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदईने 

९.  ई.प्र.का (क) / व.प्र.का. (क)  अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदईने 

१०.  यि.ट्रा.प्र.का.  अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदइने 

११.  कारागार सरुक्षा गारु्   अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदइने 
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१२.  यवमानस्थल सरुक्षा गारु्   अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदइने 

१३.  मदु्दा नचल्ने ई.प्र.का. /यस.प्र.चौ./ 

व.प्र.का. / न.प्र.का. 

 अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदइने 

१४.  प्रहरी चौकी  अयभलेख ियनने गरी उयचि परुस्कार यदइने 

 

ख. Police Baton प्रदान गररने समिमा प्रथम आउने क्षे.प्र.का. मा कािाुलि प्रमखुका रुपमा िो सकैु कािुरि भएिा 

पयन मलु्िाङ्कनको समिमा कािाुलि प्रमखु रहकेो प्रहरी अयधक िले नै Police Baton ग्रहण गनेछ । 

ग. Police Baton सालबसाली चयलरहने हुदािँ प्रथम हुने क्षे.प्र.का. ले Police Baton एकवर् ुमार राख्न पाउने छ । 

घ. Police Baton पाउने क्षे.प्र.का. प्रमखुले छािािँ यचर केतरीि प्रहरी सङ्ग्रालिमा रायखनेछ । 

पनुश्च :- परुस्कार र प्रोत्साहनका कुराहरु समि समिमा पनुरावलोकन गरी पररविुन गनु सयकने छ । 

११. कारिाही र सजााँय  

क. कािुसम्पादन मलु्िाङ्कनमा पने सम्पणु ुईकाइहरुले तिनुिम ६०% अङ्क प्राप्त गनुु पनेछ । 

ख. केतरीि कािुसम्पादन मलु्िाङ्कन सयमयि र क्षेरीि कािुसम्पादन मलू्िाङ्कन सयमयिबाट मलू्िाङकन हुदािँ कुनै 

प्रहरी इकाईले तिनुस्िरको अङ्क (६०% भतदा कम) प्राप्त गरेमा सो इकाइको कािाुलि प्रमुखलाई सचेि 

गराउनकुा साथै यनिको कािुसम्पादन मलु्िाङकन प्रयिकूल राि समेि लेख्न सयकनेछ । 

 

१२. संशोिन  

िो यनदयेशका बमोयिम प्रहरी इकाईहरुको कािुसम्पादन मलु्िाङ्कन भइसके पश्चाि वा हुन ुभतदा अगार्ी नै िसमा 

उल्लेयखि कुनै यवर्िमा संशोधन वा पररमािुन गनु आवश्िक दयेखएमा प्रहरी प्रधान कािाुलिले औयचत्ििाका 

आधारमा आवश्िक संशोधन वा पररमािुन गनु सर्क्नेछ । 

 

१३. उपसंहार 

२०३९ सालदखेी अतिर अञ्चल प्रहरी कािाुलि र २०६७ साल दखेी अतिर क्षेरीि प्रहरी कािाुलि कािुक्षमिा 

मलु्िाङ्कन प्रयििोयगिा शरुु भएको पाइतछ । यवयभतन काल खण्र्मा मलु्िाङ्कन गने आधारहरु पररमायिुि हुद ै

आएको पयन दयेखतछ । िद्ययप, हालको अवस्थामा पयन िस कािुसम्पादन मलु्िाङकन गने आधारहरुलाई अझ बढी 

िथाथुपरक, सातदयभुक, यवश्वासनीि र पररस्क ि बनाउन ुपने दयेखएको हुदा यवयभतन प्रकरणहरुमा सधुारका उपािहरु 

सझुावको रुपमा प्रस्ििु गररएको छन ् । उपलब्ध साधन र ्ोिको समयुचि पररचालन गरी संगठनको संचालन, 

व्िवस्थापन िथा सेवा प्रवाह गने लगाििका यवर्िहरुमा यमिव्ियििा, कािुदक्षिा  एवम ् प्रभावकारीिाको कमी 

रहकेा क्षेरहरु पयहल्िाउदै सधुारका लागी सझुाव प्रदान गरी सम्पणू ुप्रहरी कमुचारीहरुलाई उत्पे्रररि गद ैकािुसम्पादन 

स्िरमा अयभव यि एवम ् सावुियनक िवाफदयेहिा प्रविुनमा सहिोग परु् िाउन ु िस कािुसम्पादन मलु्िाङ्कन 

प्रयििोयगिाको मलु उद्दशे्ि रहनेछ ।  
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अनुसूची "१" 

प्रहरी प्रिान कायायलय, तिभािीय प्रमुखबाट िररने मूल्यांकन : 

क्र.स.ं तिभाि  तबषय कायय तनदेतशका ( check list) अंक  

१ कािु यवभाग शायति सरुक्षा र प्रहरी 

काि ु

 नीयि यनदशेन कािाुतविनको यस्थिी १५ 

 सझुाव िथा प ष्ठपोर्णमा पिुाुएको िोगदान 

 समग्र शायति सरुक्षा र मानव अयधकारको अबस्था 

 अति क्षेरका लायग अनकुरणीि हुन सर्क्ने असल 

अभ्िासहरु 

 शायति सरुक्षामा क्षेरीि प्रमखुको निे त्वदािी 
भयूमका 

२ अपराध 

अनसुतधान 

यवभाग 

अपराध यनितरण 

िथा अनसुतधान 

 नीयि यनदशेन कािाुतविनको यस्थिी १५ 

 सझुाव िथा प ष्ठपोर्णमा पिुाुएको िोगदान 

 समग्र अनसुतधानमा यनबाुह भएको काननूी पक्षको 

अबस्था 

 अति क्षेरका लायग अनकुरणीि हुन सर्क्ने असल 

अभ्िासहरु 

 अपराध यनितरण र अनसुतधानमा क्षेरीि प्रमखुको 

नेि त्वदािी भयूमका 

३ मानव्ोि 

यवकास 

यवभाग 

मानव्ोि यवकास 

िथा प्रयशक्षण 

 नीयि यनदशेन कािाुतविनको यस्थिी १० 

 सझुाव िथा प ष्ठपोर्णमा पिुाुएको िोगदान 

 मानव्ोिको व्िबस्थापन र पररचालन र त्िसको 
उपादिेिा 

 अति क्षेरका लायग अनकुरणीि हुन सर्क्ने असल 

अभ्िासहरु 

 मानव ्ोि यवकासमा क्षेरीि प्रमखुको निे त्वदािी 
भयूमका 

४ प्रशासन 

यवभाग 
सामाति िथा 

आयथुक प्रशासन 

 नीयि यनदशेन कािाुतविनको यस्थिी १० 

 सझुाव िथा प ष्ठपोर्णमा पिुाुएको िोगदान 

 प्रहरी कमचुारीको मनोवल अयभब यद्दमा भएका 

पहलहरु 

 अति क्षेरका लायग अनकुरणीि हुन सर्क्ने असल 

अभ्िासहरु 

 अति ्ोिहरुबाट साधन्ोि िटुाउन गररएका 

पहल िथा त्िसको औयचत्िपणू ुव्िबस्थापन 
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अनुसूची "२" 

 

प्रहरी ब्याटन (Police Baton) का लाति प्रस्िातिि मूल्याङ्कन फाराम िथा  

कायय तनदेतशका ( Check Lists)  

 

शातति सुरक्षा र प्रहरी काययसाँि सम्बततिि तिषयहरु 

के्ष.प्र.का. को  लािी 

 

अं.प्र.का. लाति 

 

 

तस.नं. 
तिषय 

मूल्याङ्कन कैतफयि 

क ख ग घ 

१ सरुक्षा िोिना ििारी र कािाुतविन      

 

२ सरुक्षा रणनीयि िथा िोयखम यवश् लेर्ण      

३ सरुक्षा समतवि िथा सहिीकरण     

४ आपिकायलन सरुक्षा िोिना      

५ यवयशष्ट व्ियक्त िथा स्थानको सरुक्षा व्िवस्था     

६ यवपद व्िवस्थापन      

७ सीमा सरुक्षा व्िवस्था      

८ सशस्त्र समहु यवरुद्वको कारवाही      

९ सरुक्षा व्िबस्थापनमा प्रयवयधको उपिोग      

१० संचार व्िवस्थापन अनगुमन िथा सपुररवेक्षण     

११ सरुक्षा व्िबस्थापन सम्बयतध अयभलेखीकरण     

१ सरुक्षा िोिना  कािाुतविन     
 

२ सरुक्षा रणनीयि िथा िोयखम यवश् लेर्ण     

३ आपिकायलन सरुक्षा िोिना     

४ यवयशष्ट व्ियक्त िथा स्थानको सरुक्षा व्िवस्थापन     

५ यवपद व्िवस्थापन     

६ सीमा सरुक्षा व्िवस्थापन     

७ सरुक्षा व्िबस्थापन सम्बयतध अयभलेखीकरण     

८ सशस्त्र समहु यवरुिको कारवाही     

९ सरुक्षा कारबाही अनगुमन िथा सहिीकरण     

१० संचार व्िवस्थापन अनगुमन िथा सपुरीवेक्षण     
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के्षत्रीय सशस्त्र प्रहरी िणको लाति 

 

के्षत्रीय दिंा तनयतत्रण प्रहरी िणको लाति 

 

के्षत्रीय ट्रातफक प्रहरी कायायलयको लाति 

 

१. ट्रायफक यनितरण कािुको सरुक्षा िोिना िथा कािाुतविन     

 

२. अति सरोकार यनकािहरुसंगको समतवि िथा सहकािु      

३. दघुटुना तिनुीकरणका प्रिासहरु     

४. ट्रायफक व्िबस्थापनमा प्रयबयधको प्रिोग     

५. कािाुलि अयभलेखीकरण     

 

तजल्ला प्रहरी कायायलयको लाति 

 

१. सरुक्षा िोिना कािाुतविन     

 

२. सरुक्षा रणनीयि िथा िोयखम यवश् लेर्ण     

३. आपिकायलन सरुक्षा िोिना     

४. यवपद ्व्िवस्थापन     

५. यवयशष्ट व्ियक्त िथा स्थानको सरुक्षा     

१ आतिररक सरुक्षा िोिना िथा आपिकायलन सरुक्षा िोिना     

 

२ र्क्वाटरगारु् व्िवस्थापन     

३ सरुक्षा कारबाही पवुू ििारी     

४ यवपद व्िवस्थापन     

५ गस्िीको िोिना     

६ थप मिि िथा सशस्त्र प्रहरीको कावाुही     

७ सरुक्षा व्िबस्थाको अयभलेखीकरण     

१ आतिररक सरुक्षा िोिना िथा आपिकायलन सरुक्षा िोिना     

 

२ र्क्वाटरगारु् व्िवस्थापन     

३ दगंा कारबाही पवुू ििारी     

४ यवपद व्िवस्थापन     

५ गस्िीको िोिना     

६ थप मिि िथा दगंा प्रहरीको कावाुही     

७ सरुक्षा व्िबस्थाको अयभलेखीकरण     
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६. सीमा सरुक्षा व्िवस्था     

७. सशस्त्र समहु यवरुिको कावाुही     

८. सरुक्षा समतवि र सहिीकरण     

९. सरुक्षा व्िबस्था अयभलेखीकरण     

१०. संचार व्िवस्थापन     

 

"क" िियका इलाका प्रहरी कायायलय र िडा प्रहरी कायायलयको लाति 

 

१. सरुक्षा िोिना  कािाुतविन     

 

२. सरुक्षा रणनीयि िथा िोयखम यवश् लेर्ण     

३. आपिकायलन सरुक्षा िोिना     

४. यवपद ्व्िवस्थापन     

५. सरुक्षा समतवि र सहिीकरण     

६. सरुक्षा व्िबस्था अयभलेखीकरण     

७. संचार व्िवस्थापन     

 

अंचल सशस्त्र प्रहरी िुल्मको लाति 

 

१. आतिररक सरुक्षा िोिना िथा आपिकायलन सरुक्षा िोिना     

 

२. र्क्वाटरगारु् व्िवस्थापन     

३. दगंा कारबाही पवुू ििारी     

४. यवपद व्िवस्थापन     

५. गस्िीको िोिना     

६. थप मिि िथा दगंा प्रहरीको कावाुही     

७. सरुक्षा व्िबस्थाको अयभलेखीकरण      

 

तजल्ला ट्रातफक कायायलयको लाति 

 

१. ट्रायफक यनितरण कािुको सरुक्षा िोिना िथा कािाुतविन     

 

२. अति सरोकार यनकािहरुसंगको समतवि िथा सहकािु      

३. दघुटुना तिनुीकरणका प्रिासहरु     

४. ट्रायफक व्िबस्थापनमा प्रयबयधको प्रिोग     

५. कािाुलि अयभलेखीकरण     
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तिमानस्थल सरुक्षा िाडयको लाति 

 

१. यवमानस्थल सरुक्षा िोिना िथा कािाुतविन     

 

२. िार ुमैरी वािाबरण     

३. सरुक्षा चेक िािँच िथा प्रयबयधको प्रिोग     

४. सरोकारवाला यनकािसंगको समतवि      

५. कािाुलि अयभलेयखकरण     

 

कारािार सरुक्षा िाडयको लाति 

 

१. कारागार  सरुक्षा िोिना िथा कािाुतविन     

 

२. सरोकारवालासंगको समतवि िथा सहकािु     

३. थनुवुाहरुको सरुक्षा व्िवस्था थनुवुा भेटघाट व्िवस्थापन     

४. कािाुलि अयभलेखीकरण     

 

मुद्धा नचल्ने ई.प्र.का, तस.प्र.चौ, ि.प्र.का. र न.प्र.का. को लाति 

 

१. सरुक्षा िोिना  कािाुतविन     

 

२. सरुक्षा रणनीयि िथा िोयखम यवश् लेर्ण     

३. आपिकायलन सरुक्षा िोिना     

४. यवपद ्व्िवस्थापन     

५. सरुक्षा समतवि र सहिीकरण     

६. सरुक्षा व्िबस्था अयभलेखीकरण     

७. संचार व्िवस्थापन     

 

प्रहरी चौकीको लाति 

 

१. आपिकायलन सरुक्षा िोिना      

 

२. गस्िी िोिना      

३. स्थानीि सहिोग िथा सहकािु      

४. कािाुलि अयभलेख     
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उपरोक्त तिषयहरुमा देहायका काययहरु मातथ आिाररि रहेर मूल्याङकन िररने छ । 

के्ष.प्र.का. सिं सम्बततिि 

 

क्र.स.ं  तिषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ सरुक्षा िोिना ििारी र 

कािाुतविन  

 

 आतिररक सरुक्षा  

 संचार नेटवकु सयहिको नर्क्सा  

 कािाुलिको नर्क्सा, पोष्ट,टे्रतच,आर.पी.को व्िवस्था  

 खवर संकलन   

 दरुुस्ि अयभलेयखकरण  

२ सरुक्षा रणनीयि िथा िोयखम 

यवश् लेर्ण  

 

 खिरा मलु्िाङ्कन   

 खिरा यवशे्लर्ण  

 िोयखमको मारा/पक्ष  

 सरुक्षा व्िवस्था,भयुमका  

३ सरुक्षा समतवि िथा 

सहिीकरण 

 

 सचूना आदान प्रदान  

 सरुक्षा सम्बतधी यबयभतन बैठक िथा अतिक िा कािुक्रम  

 कािाुतविन, मलू्िाङ्कन, अनगुमन िथा सपुररबेक्षण  

 स्थानीि प्रशासन िथा अति सरोकारवालासंगको सम्बतध र सहकािु  

४ आपिकायलन सरुक्षा िोिना  

  

 श्रोिसाधनको ििारी अवस्था  

 हयििारको ििारी अवस्था  

 अभ्िास   

 ट्िायर्क्टकल ज्ञान,यसप   

५ यवयशष्ट व्ियक्त िथा स्थानको 

सरुक्षा व्िवस्था  

  

 खवर संकलन  

 िोयखम यवशे्लर्ण िोिना र ििारी  

 यनदशेन कािाुतविन ,अनगुमन िथा सपुररवेक्षण  

६ यवपद व्िवस्थापन  

 

 िोयखम यवशे्लर्ण / िोिनाको ििारी  

 समतवि िथा उिार,राहि सामाग्रीको व्िवस्था  

 यनदशेन,यनणिु,कािाुतविन मलु्िाङ्कन  िथा अनगुमन   

७ सीमा सरुक्षा व्िवस्था  

 

 अतिरायष्ट्रि यसमा स्िम्भको फोटो सयहिको अयभलेख  

 यसमा सरुक्षा सम्बयतध भएका छलफलका यनणिु कािाुतविन िथा 
अनगुमन 
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८ सशस्त्र समहु यवरुद्वको कारवाही  

 

 सशस्त्र समहूको अयभलेख   

 सचूना संकलन   

 ्ोि साधनको व्िबस्था, पररचालन  

 िोिना नीयि   

 कािाुतविन अनगुमन र सपुररबेक्षण  

 सशस्त्र समहूको अयभलेख   

९ सरुक्षा व्िबस्थापनमा प्रयवयधको 

उपिोग  

 

 दक्ष िनशयक्त   

 िायलम आिोिना  

 प्रभावकारी प्रिोग  

 अनगुमन िथा सपुररवेक्षण  

१० संचार व्िवस्थापन अनगुमन 

िथा सपुररवेक्षण  

 

 अयभलेख   

 संचार नेटवकु सयहिको नर्क्सा  

 प्रभावकारी प्रिोग  

 अयभलेख   

११ सरुक्षा व्िबस्था सम्बयतध 

अयभलेखीकरण 

 महत्वपणू ुव्ियक्तहरुको अयभलेख  

 संबेदयशल स्थान, महत्वपणू ुप्रयिष्ठानकोअयभलेख र नर्क्सांकन  

 सरुक्षा सम्बतधी घटनाहरुको अयभलेख   

 संकयलि सचूनाको अयभलेख िथा यबशे्लर्ण   

 

अं.प्र. का. सिं सम्बततिि 

 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ सरुक्षा िोिना  कािाुतविन 

 

 कािाुलि पररसरको नर्क्सा  

 संचार नेटवकु सयहिको नर्क्सा  

 पोष्ट,टे्रतच,आर.पी.को व्िवस्था  

 खवर संकलन   

 दरुुस्ि अयभलेयखकरण  

२ सरुक्षा रणनीयि िथा िोयखम 

यवश् लेर्ण 

 

 खिरा मलु्िाङ्कन   

 खिरा यवशे्लर्ण  

 िोयखमको मारा/पक्ष  

 सरुक्षा व्िवस्था,भयुमका  

३ आपिकायलन सरुक्षा िोिना 

 

 श्रोिसाधनको ििारी अवस्था  

 हयििारको ििारी अवस्था  

 अभ्िास   
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 ट्िायर्क्टकल ज्ञान,यसप   

४ यवयशष्ट व्ियक्त िथा स्थानको 

सरुक्षा व्िवस्थापन 

 

 खवर संकलन  

 िोयखम यवशे्लर्ण िोिना र ििारी  

 यनदशेन कािाुतविन ,अनगुमन िथा सपुररवेक्षण  

५ यवपद व्िवस्थापन 

 

 िोयखम यवशे्लर्ण  / िोिनाको ििारी  

 समतवि िथा उिार,राहि सामाग्रीको व्िवस्था  

 यनदशेन,यनणिु,कािाुतविन मलु्िाङ्कन  िथा अनगुमन   

६ सीमा सरुक्षा व्िवस्थापन  

 

 अतिरायष्ट्रि यसमा स्िम्भको फोटो सयहिको अयभलेख  

 यसमा सरुक्षा सम्बयतध भएका छलफलका यनणिु कािाुतविन िथा 
अनगुमन 

 

७ सरुक्षा व्िबस्थापन सम्बयतध 

अयभलेखीकरण 

 सम्पणु ुप्रहरी इकाईको अबस्थीयि सयहिको नर्क्सा िथा अयभलेख  

 महत्वपणु ुप्रयिष्ठान िथा सरकारी कािाुलिको अबस्थीयि सयहिको 

नर्क्सा िथा अयभलेख 

 

 यवयशष्ट व्ियक्तहरुको  अबयस्थयिसयहिको अयभलेख  

 पर्क्की िथा कच्ची सर्क  

 बाढी िथा पयहरो ला्न ेक्षेर   

 अतिर–दशेीि यसमाना  

८ सशस्त्र समहु यवरुिको 

कारवाही 

 

 सशस्त्र समहुको अयभलेख   

 सचूना संकलन  

 श्रोि साधनको व्िवस्था र पररचालन  

 िोिना,नीयि यनदशेन   

 कािाुतविन,अनगुमन र सपुररवेक्षण  

९ सरुक्षा कारबाही अनगुमन िथा 

सहिीकरण 

 

 सचूना आदान प्रदान  

 सरुक्षा सम्बतधी यबयभतन बैठक िथा अतिक िा कािुक्रम  

 कािाुतविन, मलू्िाङ्कन, अनगुमन िथा सपुररबेक्षण  

 स्थानीि प्रशासन िथा अति सरोकारवालासंगको सम्बतध र सहकािु  

१० संचार व्िवस्थापन अनगुमन 

िथा सपुरीवेक्षण 

 अयभलेख  

 संचार नेटवकु सयहिको नर्क्सा  

 प्रभावकारी प्रिोग  
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के्षत्रीय सशस्त्र प्रहरी िणसिं सम्बततिि  

 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ आतिररक िथा  

आपिकायलन सरुक्षा िोिना  

 

 यिम्मेवार इलाकाको नर्क्सा  

 सरुक्षा टे्रतच,आर.पी.को व्िवस्था  

 श्रोि साधनको ििारी अवस्था  

 हािहयििारको ििारी अवस्था  

 अभ्िास  

२ सरुक्षा कारबाही पवुू ििारी 

 

 सम्बयतधि ठािँउको यवस्ि ि िानकारी  

 सचूना संकलन िथा स्थान यबशेर्को नर्क्सा  

 श्रोि साधनको ििारी अवस्था  

 अभ्िास  

३ यवपद व्िवस्थापन 

 

 खवर संकलन  

 आवश्िकिा पयहचान  

 िोिना र ििारी  

 अभ्िास   

 उपलब्धी  

 यर्–यियफङ्ग  

५ गस्िीको िोिना  खवर संकलन, िोिना र ििारी   

 लामो िथा छोटो दरुरको गस्िी   

 िनशयक्त पररचालन  

 उपलब्धी  

 यनरतिरिा  

 यर्–यियफङ्ग  

६ थप मिि िथा सशस्त्र प्रहरीको 

कावाुही 

 

 खवर संकलन  

 िोिना र ििारी   

 अभ्िास   

 िनशयक्त पररचालन  

 उपलब्धी  

 यर्–यियफङ्ग  

७ सरुक्षा व्िबस्थाको 

अयभलेखीकरण 

 सम्पणु ुप्रहरी इकाईको अबस्थीयि सयहिको नर्क्सा िथा अयभलेख  

 महत्वपणु ुप्रयिष्ठान िथा सरकारी कािाुलिको अबस्थीयि 

सयहिको नर्क्सा िथा अयभलेख 

 

 यवयशष्ट व्ियक्तहरुको  अबयस्थयिसयहिको अयभलेख  

 पर्क्की िथा कच्ची सर्क  
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 बाढी िथा पयहरो ला्न ेक्षेर   

 अति संबेदनयशल स्थान, ब्ियक्त िथा सरुक्षा सरोकारका अयभलेख  

 

 

के्षत्रीय दिंा तनयतत्रण िणसिं सम्बततिि 

 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ आतिररक /आपिकायलन 

सरुक्षा िोिना  

 

 यिम्मेवार इलाकाको नर्क्सा  

 सरुक्षा टे्रतच,आर.पी.को व्िवस्था  

 श्रोि साधनको ििारी अवस्था  

 हािहयििारको ििारी अवस्था  

 अभ्िास  

२ दगंा कारबाही पवुू ििारी  सम्बयतधि ठािँउको यवस्ि ि िानकारी  

 श्रोिसाधनको ििारी अवस्था  

 हयििारको ििारी अवस्था  

 अभ्िास   

४ यवपद व्िवस्थापन 

 

 खवर संकलन  

 आवश्िकिा पयहचान  

 िोिना र ििारी  

 अभ्िास   

५ गस्िी िोिना  खबर संकलन, िोिना र ििारी   

 लामो िथा छोटो दरुरको गस्िी   

 िनशयक्त पररचालन  

 उपलब्धी  

 यनरतिरिा  

 यर्–यियफङ्ग  

६ थप मिि िथा दगंा प्रहरीको 

कावाुही 

 

 खवर संकलन  

 िोिना र ििारी   

 अभ्िास   

 िनशयक्त पररचालन  

 उपलब्धी  

 यर्–यियफङ्ग  

७ सरुक्षा व्िबस्थाको 

अयभलेखीकरण  

 सम्पणु ुप्रहरी इकाईको अबस्थीयि सयहिको नर्क्सा िथा अयभलेख  

 महत्वपणु ुप्रयिष्ठान िथा सरकारी कािाुलिको अबस्थीयि सयहिको 

नर्क्सा िथा अयभलेख 

 



20 

 

 यवयशष्ट व्ियक्तहरुको अबयस्थयिसयहिको अयभलेख  

 पर्क्की िथा कच्ची सर्क  

 बाढी िथा पयहरो ला्न ेक्षेर   

 अति संबेदनयशल स्थान, ब्ियक्त िथा सरुक्षा सरोकारका अयभलेख  

 

के्षत्रीय ट्रातफक प्रहरी कायायलयसिं सम्बततिि 

 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ ट्रायफक यनितरण कािुको 

सरुक्षा िोिना िथा कािाुतविन 

 

 

 ट्रायफक यचतहहरुको व्िवस्था  

 सम्बतध र समतविको अवस्था  

 िनचेिनामलुक कािुक्रको ििुुमा र िायलम आिोिना  

 दक्ष िनशयक्त उत्पादन  

 निािँ प्रयवयधको प्रिोग  

 अनगुमन िथा यनरीक्षण  

२ अति सरोकार यनकािहरुसंगको 

समतवि िथा सहकाि ु 

 सर्कसंग सरोकार अति यनकािसंग को समतवि र सहकािु  

 िस्िा सहकािुको कािाुतविन अबस्था  

 सहकािु को यनरतिरिा र अनगुमन  

 उपलब्धीहरु  

३ दघुटुना तिनुीकरणका प्रिासहरु 

 

 िनचेिनामलुक कािुक्रम   

 स्वंिमसेवक पररचालन  

 स्कूल सम्पकु कािुक्रम   

 मादक पदाथु सेवन चेकिािँचको व्िवस्था  

 सांकेयिक वोरु् र यर्भाइर्रको व्िवस्था  

 अति उल्लेख्ि प्रिासहरु  

४ ट्रायफक व्िबस्थापनमा 

प्रयबयधको प्रिोग 

 

 ट्रायफकमा अधयुनक साधनहरु  प्रिोग, (िस्िै CCTV, RADAR 

Gun, लगाििको प्रिोग) 

 

 िस्िा साधनहरुको प्रभावकाररिा  

 सदपुिोग  

 उपलब्धी  

५ कािाुलि अयभलेखीकरण   सर्क र सवारीहरुको अयभलेख  

 सवारी प्रिोग किाुको अयभलेख  

 ट्रायफक कारबाही िथा रािश्व असलुीको अबस्थाको अयभलेख  

 अयभलेखमा प्रयबयधको प्रिोग  
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तजल्ला प्रहरी कायायलयसिं सम्बततिि  

 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ सरुक्षा िोिना कािाुतविन 

 

 सरुक्षा िोिनासयहि कािाुलि पररसरको नर्क्सा  

 संचार नेटवकु सयहिको नर्क्सा  

 पोष्ट,ट्रतच,आर.पी.को व्िवस्था  

 खवर संकलन   

 दरुुस्ि अयभलेयखकरण  

२ सरुक्षा रणनीयि िथा िोयखम 

यवश् लेर्ण 

 

 खिरा मलु्िाङ्कन   

 खिरा यवशे्लर्ण  

 िोयखमको मारा /पक्ष  

 सरुक्षा व्िवस्था र भयुमका  

३ आपिकायलन सरुक्षा िोिना 

 

 खवर संकलन   

 श्रोिसाधनको ििारी अवस्था  

 हयििारको ििारी अवस्था  

 अभ्िास  

 ट्िायर्क्टकल ज्ञान, यसप  

४ यवपद ्व्िवस्थापन 

 

 खवर संकलन   

 िोिना र ििारी  

 अभ्िास  

 िनशयक्त पररचालन   

 उपलब्धी   

 यर्–यियफङ्ग  

५ यवयशष्ट व्ियक्त िथा स्थानको 

सरुक्षा  

 खवर संकलन   

 िोयखम यवशे्लर्ण, िोिना र ििारी  

 यनदशेन,कािाुतविन,अनगुमन िथा सपुररवेक्षण   

६ सीमा सरुक्षा व्िवस्था  

 

 अतिरायष्ट्रि यसमा स्िम्भको फोटो सयहिको अयभलेख  

 यसमा सरुक्षा सम्बतधी भएका छलफलको यनणिु, कािाुतविन िथा 

अनगुमन 

 

७ सशस्त्र समहु यवरुिको कावाुही  

 

 सशस्त्र समहुको गयियवधीको यववरण  

 सचुना संकलन  

 िोिना   

 श्रोि साधनको पररचालन   

 कािाुतविन, मलु्िाङ्कन,   
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८ सरुक्षा समतवि र सहिीकरण   सचूना आदान प्रदान  

 सरुक्षा सम्बतधी यबयभतन बैठक िथा अतिक िा कािुक्रम  

 कािाुतविन, मलू्िाङ्कन, अनगुमन िथा सपुररबेक्षण  

 स्थानीि प्रशासन िथा अति सरोकारवालासंगको सम्बतध र सहकािु  

९ सरुक्षा व्िबस्था 

अयभलेखीकरण  

 

 सम्पणु ुप्रहरी इकाईको अबस्थीयि सयहिको नर्क्सा िथा अयभलेख  

 महत्वपणु ुप्रयिष्ठान िथा सरकारी कािाुलिको अबस्थीयि सयहिको 

नर्क्सा िथा अयभलेख 

 

 यवयशष्ट व्ियक्तहरुको  अबयस्थयिसयहिको अयभलेख  

 पर्क्की िथा कच्ची सर्क  

 अतिर–दशेीि यसमाना  

१० संचार व्िवस्थापन  अयभलेख  

 संचार नेटवकु सयहिको नर्क्सा  

 प्रभावकारी प्रिोग  

 

‘क’ िियका इलाका प्रहरी कायायलय, िडा प्रहरी कायायलयसिं सम्बततिि 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ सरुक्षा िोिना  कािाुतविन 

 

 सरुक्षा िोिनासयहि कािाुलि पररसरको नर्क्सा  

 संचार नेटवकु सयहिको नर्क्सा  

 पोष्ट,ट्रतच,आर.पी.को व्िवस्था  

 खवर संकलन   

 अभ्िास  

२ सरुक्षा रणनीयि िथा िोयखम 

यवश् लेर्ण 

 

 खिरा मलु्िाङ्कन   

 खिरा यवशे्लर्ण  

 िोयखमको मारा /पक्ष  

 सरुक्षा व्िवस्था र भयुमका  

३ आपिकायलन सरुक्षा िोिना   खवर संकलन   

 श्रोिसाधनको ििारी अवस्था  

 हयििारको ििारी अवस्था  

 ट्िायर्क्टकल ज्ञान, यसप   

 अभ्िास  

४ यवपद व्िवस्थापन   खवर संकलन   

 िोिना र ििारी  

 अभ्िास  
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 िनशयक्त पररचालन   

 उपलब्धी   

 यर्–यियफङ्ग  

५ सरुक्षा समतवि र सहकािु 

 

 सचूना आदान प्रदान  

 सरुक्षा सम्बतधी यबयभतन बैठक िथा अतिक िा कािुक्रम  

 कािाुतविन, मलू्िाङ्कन  

 स्थानीि प्रशासन िथा अति सरोकारवालासंगको सम्बतध र सहकािु  

६ सरुक्षा व्िबस्था 

अयभलेखीकरण  

 सम्पणु ुप्रहरी इकाईको अबस्थीयि सयहिको नर्क्सा िथा अयभलेख  

 महत्वपणु ुप्रयिष्ठान िथा सरकारी कािाुलिको अबस्थीयि सयहिको 

नर्क्सा िथा अयभलेख 

 

 यवयशष्ट व्ियक्तहरुको  अबयस्थयिसयहिको अयभलेख  

 पर्क्की िथा कच्ची सर्क  

 अतिर–दशेीि यसमाना  

 अति संबेदनयशल सचूनाहरु  

७ संचार व्िवस्थापन  संचार नेटवुक सयहिको नर्क्सा  

 अयभलेख  

 प्रभावकारी प्रिोग  

 पररचालन  

 

अंचल सशस्त्र प्रहरी िुल्मसिं सम्िततिि  

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ आतिररक िथा आपिकायलन 

सरुक्षा िोिना 

 

 यिम्मेवार इलाकाको नर्क्सा  

 सरुक्षा टे्रतच,आर.पी.को व्िवस्था  

 श्रोि साधनको ििारी अवस्था  

 हािहयििारको ििारी अवस्था  

 अभ्िास  

३ सशस्त्र कारबाही पवुू ििारी 

 

 सम्बयतधि ठािँउको यवस्ि ि िानकारी  

 श्रोिसाधनको ििारी अवस्था  

 हयििारको ििारी अवस्था  

 ट्िायर्क्टकल ज्ञान, यसप  

 अभ्िास  

४ गस्िीको िोिना  

 

 लामो िथा छोटो दरुरको गस्िी  

 आवश्िकत्ता पयहचान  
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 यनरतिरिा  

 उपलब्धी   

 यर्–यियफङ्ग  

५ यवपद व्िवस्थापन 

 

 खवर संकलन  

 िोिना र ििारी   

 अभ्िास   

 िनशयक्त पररचालन  

 उपलब्धी  

 यर्–यियफङ्ग  

६ थप मिि िथा सशस्त्र प्रहरीको 

कावाुही 

 खवर संकलन  

 िोिना र ििारी   

 अभ्िास   

 िनशयक्त पररचालन  

 उपलब्धी  

 यर्–यियफङ्ग  

७ सरुक्षा व्िबस्थाको 

अयभलेखीकरण 

 सम्पणु ुप्रहरी इकाईको अबस्थीयि सयहिको नर्क्सा िथा अयभलेख  

 महत्वपणु ुप्रयिष्ठान िथा सरकारी कािाुलिको अबस्थीयि सयहिको 

नर्क्सा िथा अयभलेख 

 

 यवयशष्ट व्ियक्तहरुको  अबयस्थयिसयहिको अयभलेख  

 पर्क्की िथा कच्ची सर्क  

 बाढी िथा पयहरो ला्न ेक्षेर   

 अति संबेदनयशल स्थान, ब्ियक्त िथा सरुक्षा सरोकारका अयभलेख  

 

तजल्ला ट्रातफक कायायलयसिं सम्बततिि  

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ ट्रायफक यनितरण कािुको 

सरुक्षा िोिना िथा कािाुतविन  

 ट्रायफक यचतहहरुको व्िवस्था  

 सम्बतध र समतविको अवस्था  

 िनचेिनामलुक कािुक्रको ििुुमा र िालीम आिोिना  

 मानव्ोिको बयुिमत्तापणू ुप्रिोग  

 निािँ प्रयवयधको प्रिोग  

२ अति सरोकार यनकािहरुसंगको 

समतवि िथा सहकाि ु 

 सर्कसंग सरोकार अति यनकािसंगको समतवि र सहकाि ु  

 िस्िा सहकािुको कािाुतविनको अबस्था  

 सहकािुको यनरतिरिा र अनगुमन  
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 उपलब्धीहरु  

३ दघुटुना तिनुीकरणका प्रिासहरु  िनचेिनामलुक कािुक्रम   

 स्वंिमसेवक पररचालन  

 स्कूल सम्पकु कािुक्रम   

 मादक पदाथु सेवन चेकिािँचको व्िवस्था  

 सांकेयिक वोरु् र यर्भाइर्रको व्िवस्था  

 अति उल्लेख्ि प्रिासहरु  

४ ट्रायफक व्िबस्थापनमा 

प्रयबयधको प्रिोग  

 ट्रायफकमा अधयुनक साधनहरु  प्रिोग, (िस्िै CCTV, RADAR 

Gun, लगाििको प्रिोग) 

 

 िस्िा साधनहरुको प्रभावकाररिा  

 सदपुिोग  

 उपलब्धी  

५ कािाुलि अयभलेखीकरण  सर्क र सवारीहरुको अयभलेख  

 सवारी प्रिोग किाुको अयभलेख  

 ट्रायफक कारबाही िथा रािश्व असलुीको अबस्थाको अयभलेख  

 अयभलेखमा प्रयबयधको प्रिोग  

 

 

तिमानस्थल सरुक्षा िाडयसिं सम्बततिि 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ यवमानस्थल सरुक्षा िोिना िथा 

कािाुतविन  

 िोयखम यवशे्लर्ण पेररयमटर   

 धावनमाग,ुह्याङगरको सरुक्षा  

 मखु्ि प्रवेश िथा यनकासको चेकिािँच र सरुक्षा व्िवस्था  

 टयमुनल भवन र टावरको सरुक्षा  

 कािाुलि पररसरको नर्क्सा आपिलायकन िोिना  

 अभ्िास  

२ िार ुमैरी बािाबरण 

 

 िारमुरैी प्रहरी व्िबहार   

 िार ुसयुबधाको लायग गररएको व्िबस्था   

 िारकुो गनुासो व्िवस्थापनका प्रिासहरु   

३ सरुक्षा चेक िािँच िथा 

प्रयबयधको प्रिोग 

 सरुक्षा िािँचमा प्रयवयधको प्रभावकारी प्रिोग  

 यवज्ञ मानव्ोिको प्रिोग  

 चेकिािँचमा गयम्भरिा  

 उपलब्धी  

४ सरोकारवाला यनकािसंगको  सरोकारवाला यनकािसंगको समतवि र सम्बतध  
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कारािार सरुक्षािाडयसिं सम्बततिि  

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ कारागार  सरुक्षा िोिना िथा 

कािाुतविन 
 कारागार  Fortification को व्िवस्था   

 आर.पी. को व्िवस्था  

 सरुक्षा पोष्ट र टे्रतचको व्िवस्था  

 प्रकाशको व्िवस्था  

 कम्पाउण्र् वाल र विुाुको व्िवस्था  

 मलुिारमा चेयकङ्गको व्िवस्था  

 यनियमि चेयकङ्गको प्रणली  

 रमन ( Round Patrolling) को व्िवस्था  

 रेकरु् प्रणाली  

 हयििार  भण्र्ार र सरुक्षा   

२ सरोकारवालासंगको समतवि िथा 

सहकाि ु 

 सरोकारवाला यनकािसंगको समतवि र सम्बतध  

 संिकु्तरुपमा यनवाुह हुनपुने िोिनाको कािाुतविन  

 अभ्िास िथा उपलब्धी  

३ थनुवुाहरुको सरुक्षा व्िवस्था थनुवुा 

भेटघाट व्िवस्थापन  

 आगतिुक अयभलेख िथा यवशे्लर्ण   

 भेटघाट समि यनधाुरण   

 भेटघाटको लागी उयचि स्थान यनधाुरण  

 थनुवुा ल्िाउदा लैिादाको सरुक्षा   

 थनुवुा गयियवधीको यनग्रानी र खवर संकलन  

 थनुवुा सम्बतधी अयभलेख  

 मयहला/परुुर्  थनुवुा कोठाको सरुक्षा  

 शौचालि,स्नान ग ह र भातसा कोठा व्िबस्था  

 थनुवुा ल्िाउदा लैिादाको सरुक्षा   

४ कािाुलि अयभलेखीकरण  थनुवुाहरुको यबस्ि ि यबबरण  

 थनुवुा भेटघाटमा आउने व्ियक्तहरुको यववरण  

 आतिररक र््िटीअह्रन खटनको यबबरण  

 अति कािाुलि अयभलेख  

 समतवि   संिकु्तरुपमा यनवाुह हुनपुने िोिनाको कािाुतविन  

 उपलब्धी  

५ कािाुलि अयभलेयखकरण  िार ुिथा उर्ानहरुको हरुको यबबरण  

 आतिररक र््िटुी अह्रन खटनको यबबरण  

 अति कािाुलि अयभलेखहरु  
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मुद्दा नचल्ने इ.प्र.का., तस.प्र.चौ.,ि.प्र.का. र न.प्र.का. सिं सम्बततिि 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ सरुक्षा िोिना  कािाुतविन  

 

 यिम्मेवार इलाकाको नर्क्सा  

 सरुक्षा टे्रतच,आर.पी.को व्िवस्था  

 श्रोि साधनको ििारी अवस्था  

 हािहयििारको ििारी अवस्था  

 अभ्िास  

२ सरुक्षा रणनीयि िथा िोयखम 

यवश् लेर्ण 

 खवर संकलन  

 िोयखम यवशे्लर्ण िोिना र ििारी  

 यनदशेन,कािाुतविन  

३ आपिकायलन सरुक्षा िोिना   साधन श्रोिको ििारी अवस्था  

 हयििारको ििारी अवस्था  

 ट्िायर्क्टकल ज्ञान,सीप  

 अभ्िास,सच,ुअपरेशन  

४ यबपद व्िवस्थापन  खवर संकलन  

 िोिना र ििारी   

 अभ्िास   

 िनशयक्त पररचालन  

 उपलब्धी  

 यर्–यियफङ्ग  

५ सरुक्षा समतवि र सहिीकरण  सचूना आदान प्रदान  

 सरुक्षा सम्बतधी यबयभतन बैठक िथा अतिक िा कािुक्रम  

 कािाुतविन, मलू्िाङ्कन  

 स्थानीि प्रशासन िथा अति सरोकारवालासंगको सम्बतध र सहकाि ु  

६ सरुक्षा व्िबस्था 

अयभलेखीकरण 

 सम्पणु ुप्रहरी इकाईको अबस्थीयि सयहिको नर्क्सा िथा अयभलेख  

 महत्वपणु ुप्रयिष्ठान िथा सरकारी कािाुलिको अबस्थीयि सयहिको 

नर्क्सा िथा अयभलेख 

 

 यवयशष्ट व्ियक्तहरुको  अबयस्थयिसयहिको अयभलेख  

 पर्क्की िथा कच्ची सर्क  

 अतिर–दशेीि यसमाना  

 अति संबेदनयशल सचूनाहरु  

७ संचार व्िवस्थापन  संचार नेटवकु सयहिको नर्क्सा  

 कमुचारी पररचालन  
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प्रहरी चौकीसिं सम्बततिि 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ आपिकालीन सरुक्षा िोिना   खवर संकलन   

 ििारी अवस्था  

 ट्िायर्क्टकल ज्ञान, सीप  

 नाकावतदी, प्रहरी पररचालन   

 अभ्िास, सचु अप्रशेन   

२ गस्िी िोिना   खवर संकलन  

 गस्िी िोिना र कािाुतविन  

 उपलब्धी  

३ स्थानीि सहिोग िथा सहकािु   िनसम्पकु   

 सचुना आदान प्रदान  

 यवयभतन बैठक िथा अतिरक िा कािुक्रममा सहभायगिा  

 सामदुायिक कािुहरु  

 उपलब्धी  

४ कािाुलि अयभलेख  आफ्नो AOR को नर्क्सा / गस्िी रुट  

 महत्वपणू ुप्रयिष्ठान र सरकारी कािाुलिहरुको अयभलेख  

 यवयशष्ट व्ियक्तको यनवास   

 पर्क्की िथा कच्ची सर्क  

 अतिरदशेीि, अतिरक्षेयरि यसमाना  

   अति कािाुलि अयभलेखहरु  

 

अपराि तनयतत्रण र अनुसतिानसंि सम्बततिि तबषयहरु 

 के्ष.प्र.का.का लाति 

 

तस.नं. तबषय मूल्याङ्कन कैतफयि 

क ख ग घ 

१ अपराध यनितरण िोिना र कािाुतविन पक्ष       

२ अपराध यनितरणमा श्रोि साधन व्िवस्थापन, अनगुमन िथा मलु्िांकनको 

प्रभावकारीिा 

     

 प्रभावकारी प्रिोग  

 अयभलेख  
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३ अपराध यनितरणमा  समतवि िथा सहिीकरण      

४ अपराध यनितरणमा रचनात्मक प्रिासहरु िथा प्रयबयधको प्रिोग      

५ अपराध यनितरण अयभलेयखकरण      

६ अपराध अनसुतधान कािु िोिना र कािाुतविनको अवस्था      

७ अपराध अनसुतधानमा समतवि र सहिीकरण       

८ अपराध अनसुतधानमा  सपुररबेक्षण, अनगुमन िथा मलु्िांकन,       

९ अपराध अनसुतधान अयभलेख      

१० अपराध अनसुतधान यनदयेशका िथा यनदशेन कािाुतविनको अवस्था      

 

कायय तनदेतशका  

 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ अपराध यनितरण िोिना र 

कािाुतविन पक्ष 

 CPA, Intelligence, पीयर्ि िथा स्थानीि भरभलाद्मी बयुििीयव र 

स्थलगि अनगुमनबाट प्राप्त सचूनाको प्रिोग 

 

 स्थानीि आवश्िकिाको पयहचान  

 अति सरोकारवाला यनकािहरुसंग कािुिोिना ििारी िथा कािाुतविनमा 

समतविको अवस्था 

 

 मिकुर कािाुलिको कािुिोिना िथा यनदशेन, स्थानीि आवश्िकिा र 

कािु िोिनायबचको िालमेल 

 

 कािु िोिना कािाुतविनको अवस्था र उपलब्धी  

२ अपराध यनितरणमा श्रोि साधन 

व्िवस्थापन, अनगुमन िथा 

मलु्िांकनको प्रभावकारीिा 

 अनगुमनको यनरतिरिा िथा समिसाररणी  

 मािहि कािाुलिलाई यदईएको यनदयेशन िथा त्िसको अनगुमन  

 मािहिको मलू्िाङ्कनमा यनबाुह गररएको यनष्पक्षिा िथा पारदयशिुा  

 मलू्िाङ्कनको प्रभावकाररिा   

 अपराध यनितरणमा श्रोि साधनको प्रिोगको अवस्था िथा प्रभाव  

३ अपराध यनितरणमा  समतवि 

िथा सहिीकरण 

 स्थानीि समदुािसंगको अतिक िा िथा स्थानीि समस्िाको पयहचान  

 स्थानीि समदुािसंगको सहकािु िथा पररणाम  

 सामदुायिक केतरको स्थापना, अनगुमन िथा सशयक्तकरणमा भयुमका  

 मािहिलाई िस यबर्िमा यदइएको यनदशेन िथा पालना यस्थयि  

४ अपराध यनितरणमा रचनात्मक 

प्रिासहरु िथा प्रयबयधको प्रिोग 

 अपराध यनितरणमा प्रारम्भ गररएका रचनात्मक पहल िथा त्िसको 

प्रभावकारीिा र सातदयभुकिा  

 

 मािहि कािाुलिलाई िस्िा रचनात्मक कािुक्रम अबलम्बन गन ुपिुाुएको  
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सहिोगको अबस्था र त्िसको िनस्िरमा परेको प्रभाव 

 अपराध यनितरणमा प्रयबधीको प्रिोग  

५ अपराध यनितरण 

अयभलेयखकरण 

 मािहि कािाुलिहरुलाई अपराध यनितरणका लागी प्रवाह गररएका 

यनदशेनहरु सो को कािाुतविनको प्रगिी प्रयिवेदनको अयभलेख 

 

६ अपराध अनसुतधान कािु 

िोिना र कािाुतविनको 

अवस्था 

 अपराध अनसुतधान प्रभावकारी बनाउने कािु िोिना र कािाुतविनको 

अबस्था 

 

 मािहि कािाुलिलाई िस यबर्िमा पिुाुएको सहिोग िथा त्िसको 
यबद्यमान अबस्था 

 

७ अपराध अनसुतधानमा समतवि 

र सहिीकरण 

 यबज्ञ मानव्ोि उत्पादनमा यनबाुह गरेको भयुमका / अ. अ.  उपसमहुको 

िनशयक्त व्िवस्थापन िथा पररचालनको यस्थयि र मानव्ोि  क्षमिा 

अयभब यि कािुक्रम 

 

 अनसुतधानमा आधयुनक अबधारणा िथा प्रयबधी (यबशेर्ि: सबदु संकलन 

र सरुक्षा, परीक्षण/यबधी यबज्ञान, अनसुतधान प्रयवधी, सचूना प्रयबधी, 

यवज्ञको राि आयद) उपलब्ध िथा प्रिोग गराउन यनभाएको भयूमका  

 

 फौिदारी तिाि प्रणालीका अगंहरु िथा सरोकारवालाहरुसंग प्रभावकारी 

समतवि कािम गराउन यनभाएको भयूमका 

 

 पीयर्िको सरुक्षा िथा पनु:स्थापनाको लायग यनभाएको भयूमका  

 मानव अयधकार संरक्षणको लायग यनभाएको भयूमका  

८ अपराध अनसुतधानमा  

सपुररबेक्षण, अनगुमन िथा 

मलु्िांकन 

 अनसुतधानमा कािाुलि प्रमखुको अग्रसरिा   

 अनसुतधान िथा अयभिोिनको अवस्था  

 घटनास्थल सरुक्षा, सबदु संकलन  सरुक्षा िथा पररक्षण र भौयिक सबदु 
संरक्षण श्र ंखला अवलम्बन, अयभिोिन पक्ष िथा भौयिक प्रमाण र 

बस्िुपरक अनसुतधानको आधारमा मागदाबीको अवस्था 

 

 अपराध अनसुतधानमा आधयुनक वैज्ञायनक प्रयवयध िथा साधनको प्रिोगको 

अवस्था  

 

 २० बरे् र अयसयमि हदम्िाद हुन ेपयेण्र्ङ मदु्दाको अनसुतधान िथा 

फछौटको अवस्था  

 

 साक्षी खचुको प्रिोग िथा साक्षीको संरक्षणको अवस्था  

 पीयर्ि संरक्षणको अवस्था   

 लैंयगक संवेदनयशल प्रहरी अनसुतधानको अवस्था  

 मयहला मयैर िथा बाल मैरी कक्षको व्िवस्था िथा अनसुतधानको अवस्था  

 अ.अ. समहूका प्र.क.को कािु सम्पादन मलु्िांकन (अ.अ. यनदयेशकाको 

मापदण्र् अनसुार भए नभएको) अनगुमन र परुस्कार िथा दण्र्सिािको 

अवस्था 

 

९ आपरायधक अयभलेखहरु   १० नं. र्ािरी पणू ुरुपमा अयभलेख रायखएको प्रयिशि िथा अनगुमनको  
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 अवस्था 

 १२ बदु ेिथा २७ बदु ेिाहरेी  

 अपराध, संल्न अयभिकु्त/अपराधीहरुको फोटो सयहिको यववरण(पक्राउ 

िथा फरार समेि), अदालिको फैसला िथा फैसला कािाुतविनको 

अवस्था, पनु: स्थापनाको अवस्था 

 

 मदु्दाको सफलिाको अबस्था (अदालिको यनणिुको आधारमा)   

 हराएको मायनस िम्मा संख्िा, प्रहरीले खोिी गरी पत्ता लगाएको प्रयिशि, 
अतिले खोिी गरी पत्ता लगाएको प्रयिशि, आफै फकेको प्रयिशि र फेला 

नपरेको प्रयिशि 

 

१० अपराध अनसुतधान यनदयेशका 

िथा यनदशेन कािाुतविनको 

अवस्था 

 अपराध अनसुतधान यनदयेशकाको िानकारीको अबस्था  

 उक्त यनदयेशका िथा अति यनदशेन कािाुतविनको अवस्था  

  

अं.प्र.का.का लाति 

 

तस.नं तबषय मूल्याङ्कन कैतफयि 

क ख ि घ 

१ अपराध यनितरण िोिना र कािाुतविन पक्ष       

२ अपराध यनितरणमा श्रोि साधन व्िवस्थापन, अनगुमन िथा मलु्िांकनको 

प्रभावकारीिा 

     

३ अपराध यनितरणमा  समतवि िथा सहिीकरण      

४ अपराध यनितरणमा रचनात्मक प्रिासहरु िथा प्रयबयधको प्रिोग      

५ अपराध यनितरण अयभलेयखकरण      

६ अपराध अनसुतधान कािु िोिना र कािाुतविनको अवस्था      

७ अपराध अनसुतधानमा समतवि र सहिीकरण       

८ अपराध अनसुतधानमा  सपुररबेक्षण, अनगुमन िथा मलु्िांकन,       

९ आपराध अनसुतधान अयभलेख      

१० अपराध अनसुतधान यनदयेशका िथा यनदशेन कािाुतविनको अवस्था      

 

कायय तनदेतशका  

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ अपराध यनितरण िोिना र कािाुतविन पक्ष  CPA, Intelligence, पीयर्ि िथा स्थानीि 

भरभलाद्मी बयुििीयव र स्थलगि अनगुमनबाट प्राप्त 
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सचूनाको प्रिोग 

 स्थानीि आवश्िकिाको पयहचान  

 अति सरोकारवाला यनकािहरुसंग कािुिोिना ििारी 

िथा कािाुतविनमा समतविको अवस्था 

 

 मिकुर कािाुलिको कािुिोिना िथा यनदशेन, 
स्थानीि आवश्िकिा र कािु िोिनायबचको िालमेल 

 

 कािु िोिना कािाुतविनको अवस्था र उपलब्धी  

२ अपराध यनितरणमा श्रोि साधन व्िवस्थापन, 

अनगुमन िथा मलु्िांकनको प्रभावकारीिा 

 अनगुमनको यनरतिरिा िथा समिसाररणी  

 मािहि कािाुलिलाई यदईएको यनदयेशन िथा त्िसको 
अनगुमन 

 

 मािहिको मलू्िाङ्कनमा यनबाुह गररएको यनष्पक्षिा 
िथा पारदयशिुा 

 

 मलू्िाङ्कनको प्रभावकाररिा  

३ अपराध यनितरणमा  समतवि िथा सहिीकरण  स्थानीि समदुािसंगको अतिक िा िथा स्थानीि 

समस्िाको पयहचान 

 

 स्थानीि समदुािसंगको सहकाि ुिथा पररणाम  

 सामदुायिक केतरको स्थापना, अनगुमन िथा 

सशयक्तकरणमा भयुमका 

 

 मािहिलाई िस यबर्िमा यदइएको यनदशेन िथा 
पालना यस्थयि 

 

४ अपराध यनितरणमा रचनात्मक प्रिासहरु िथा 

प्रयबयधको प्रिोग 

 अपराध यनितरणमा प्रारम्भ गररएका रचनात्मक पहल 

िथा त्िसको प्रभावकारीिा र सातदयभुकिा  

 

 मािहि कािाुलिलाई िस्िा रचनात्मक कािुक्रम 
अबलम्बन गनु पिुाुएको सहिोगको अबस्था र 

त्िसको िनस्िरमा परेको प्रभाव 

 

५ अपराध यनितरण अयभलेयखकरण  मािहि कािाुलिहरुलाई अपराध यनितरणका लागी 

प्रवाह गररएका यनदशेनहरु सो को कािाुतविनको 

प्रगिी प्रयिवेदनको अयभलेख 

 

६ अपराध अनसुतधान कािु िोिना र कािाुतविनको 

अवस्था 

 अपराध अनसुतधान प्रभावकारी बनाउने कािु िोिना र 

कािाुतविनको अबस्था 

 

 मािहि कािाुलिलाई िस यबर्िमा पिुाुएको सहिोग 
िथा त्िसको यबद्यमान अबस्था 

 

७ अपराध अनसुतधानमा समतवि र सहिीकरण  अ अ  उपसमहुको िनशयक्त व्िवस्थापन िथा 

पररचालनको यस्थयि, िनशयक्तको क्षमिा अयभब यि 

कािुक्रम 

 

 अनसुतधानमा आधयुनक अबधारणा िथा प्रयबधी  
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(यबशेर्ि: सबदु संकलन र सरुक्षा, परीक्षण/यबधी 

यबज्ञान, अनसुतधान प्रयवधी, सचूना प्रयबधी, यवज्ञको 

राि आयद) उपलब्ध िथा प्रिोग गराउन यनभाएको 

भयूमका  

 फौिदारी तिाि प्रणालीका अगंहरु िथा 

सरोकारवालाहरुसंग प्रभावकारी समतवि कािम 

गराउन यनभाएको भयूमका 

 

 पीयर्िको सरुक्षा िथा पनु:स्थापनाको लायग यनभाएको 
भयूमका 

 

 मानव अयधकार संरक्षणको लायग यनभाएको भयूमका  

८ अपराध अनसुतधानमा  सपुररबेक्षण, अनगुमन 

िथा मलु्िांकन,  

 अनसुतधानमा कािाुलि प्रमखुको अग्रसरिा   

 अनसुतधान िथा अयभिोिनको अवस्था  

 घटनास्थल सरुक्षा, सबदु संकलन  सरुक्षा िथा पररक्षण 
र भौयिक सबदु संरक्षण श्र ंखला अवलम्बन, 

अयभिोिन पक्ष िथा भौयिक प्रमाण र बस्िपुरक 

अनसुतधानको आधारमा मागदाबीको अवस्था 

 

 अपराध अनसुतधानमा आधयुनक वैज्ञायनक प्रयवयध 

िथा साधनको प्रिोगको अवस्था  

 

 २० बरे् र अयसयमि हदम्िाद हुन ेपयेण्र्ङ मदु्दाको 

अनसुतधान िथा फछौटको अवस्था  

 

 साक्षी खचुको प्रिोग िथा साक्षीको संरक्षणको 
अवस्था 

 

 पीयर्ि संरक्षणको अवस्था   

 लैंयगक संवेदनयशल प्रहरी अनसुतधानको अवस्था  

 मयहला मयैर िथा बाल मैरी कक्षको व्िवस्था िथा 
अनसुतधानको अवस्था 

 

 अ.अ. समहूका प्र.क.को कािु सम्पादन मलु्िांकन 

(अ.अ. यनदयेशकाको मापदण्र् अनसुार भए नभएको) 

अनगुमन र परुस्कार िथा दण्र्सिािको अवस्था 

 

९ आपरायधक अयभलेखहरु:  

 

 १० नं. र्ािरी पणू ुरुपमा अयभलेख रायखएको प्रयिशि 

िथा अनगुमनको अवस्था 

 

 १२ बदु ेिथा २७ बदु ेिाहरेी  

 अपराध, संल्न अयभिकु्त/अपराधीहरुको फोटो 

सयहिको यववरण(पक्राउ िथा फरार समेि), 

अदालिको फैसला िथा फैसला कािाुतविनको 

अवस्था, पनु: स्थापनाको अवस्था 
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 मदु्दाको सफलिाको अबस्था (अदालिको यनणिुको 

आधारमा)  

 

 हराएको मायनस िम्मा संख्िा, प्रहरीले खोिी गरी पत्ता 
लगाएको प्रयिशि, अतिले खोिी गरी पत्ता लगाएको 

प्रयिशि, आफै फकेको प्रयिशि र फेला नपरेको 

प्रयिशि 

 

१० 
अपराधअनसुतधान यनदयेशका िथा यनदशेन 

कािाुतविनको अवस्था 

 अपराध अनसुतधान यनदयेशकाको िानकारीको 

अबस्था 

 

 उक्त यनदयेशका िथा अति यनदशेन कािाुतविनको 

अवस्था 

 

 

 तज.प्र.का.का लाति 

तस.नं तबषय मूल्याङ्कन कैतफयि 

क ख ि घ 

१ अपराध यनितरण िोिना र कािाुतविन पक्ष       

२ अपराध यनितरणमा श्रोि साधन व्िवस्थापन       

३ अपराध यनितरणमा  समतवि िथा सहकािु      

४ अपराध यनितरणमा रचनात्मक प्रिासहरु िथा प्रयबयधको प्रिोग      

५ अपराध यनितरण अयभलेयखकरण      

६ अपराध अनसुतधान िोिना र कािाुतविनको अवस्था      

७ अपराध अनसुतधानमा कािाुलि प्रमखुको अग्रसरिा,       

८ अपराध अनसुतधानमा  समतवि िथा सहकाि ु      

९ अपराध अनसुतधानको अवस्था      

१० अपराध अनसुतधान अयभलेखहरु      

११ CAP, अपराध अनसुतधान यनदयेशकाको कािाुतविनको अवस्था      

 

कायय तनदेतशका  

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ अपराध यनितरण िोिना र कािाुतविन पक्ष  CPA, Intelligence, पीयर्ि िथा स्थानीि 

भरभलाद्मी बयुििीयव र स्थलगि अनगुमनबाट प्राप्त 

सचूनाको प्रिोग 

 

 स्थानीि आवश्िकिाको पयहचान  
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 अति सरोकारवाला यनकािहरुसंग कािुिोिना ििारी 

िथा कािाुतविनमा समतविको अवस्था 

 

 मिकुर कािाुलिको कािुिोिना िथा यनदशेन, स्थानीि 
आवश्िकिा र कािु िोिनायबचको िालमेल 

 

 कािु िोिना कािाुतविनको अवस्था र उपलब्धी  

२ अपराध यनितरणमा श्रोि साधन व्िवस्थापन  उपलब्ध साधन्ोिको औयचत्ििासयहिको उपिोग  

 साधन्ोि िटुाउन स्थानीि स्िरबाट भएका पहलहरु  

 मिकुर कािाुलिहरुबाट प्राप्त यनदशेनको कािाुतविनको 
अबस्था 

 

 अपराध यनितरणका गररएको ्ोि साधनको 

व्िबस्थापन र अपेयक्षि पररणामको यस्थयि 

 

३ अपराध यनितरणमा  समतवि िथा सहकािु  स्थानीि समदुािसंगको अतिक िा िथा स्थानीि 

समस्िाको पयहचान 

 

 स्थानीि समदुािसंगको सहकािु िथा पररणाम  

 सामदुायिक केतरको स्थापना, अनगुमन िथा 

सशयक्तकरणमा भयुमका 

 

 मिकुर कािाुलिबाट िस यबर्िमा यदइएको यनदशेन 
िथा पालना यस्थयि 

 

 अति सरोकारवालासंगको सहकािु िथा अपराध 

यनितरणमा पगुेको सकारात्मक िोगदान 

 

४ अपराध यनितरणमा रचनात्मक प्रिासहरु िथा 

प्रयबयधको प्रिोग 

 अपराध यनितरणमा प्रारम्भ गररएका रचनात्मक पहल 

िथा त्िसको प्रभावकारीिा र सातदयभुकिा  

 

 मािहि कािाुलिलाई िस्िा रचनात्मक कािुक्रम 
अबलम्बन गनु पिुाुएको सहिोगको अबस्था र त्िसको 

िनस्िरमा परेको प्रभाव 

 

 अपराध यनितरणमा आधयुनक प्रयवयधको प्रिोग िथा 

उपलब्धीहरु 

 

५ अपराध यनितरण अयभलेयखकरण  मािहि कािाुलिहरुलाई अपराध यनितरणका लागी 

प्रवाह गररएका यनदशेनहरु सो को कािाुतविनको प्रगिी 

प्रयिवेदनको अयभलेख 

 

६ अपराध अनसुतधान िोिना र कािाुतविनको 

अवस्था 

 अपराध अनसुतधान प्रभावकारी बनाउने कािु िोिना र 

कािाुतविनको अबस्था 

 

 मािहि कािाुलिलाई िस यबर्िमा पिुाुएको सहिोग 
िथा त्िसको यबद्यमान अबस्था 

 

 िस सम्बतधमा भएका Better Practices  

७ अपराध अनसुतधानमा कािाुलि प्रमखुको  अ. अ.  उपसमहुको िनशयक्त व्िवस्थापन िथा  
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अग्रसरिा,  पररचालनको यस्थयि, िनशयक्तको क्षमिा अयभब यि 

कािुक्रम 

 अनसुतधानमा कािाुलि प्रमखुबाट हुने अनगुमन र 

यनदशेनको अबस्था  

 

 अ.अ. समहूका कािुरि प्रहरी कमचुारीको मनोबलको 

यस्थिी र यनिहरुको मलू्िांकनको अबस्था 

 

८ अपराध अनसुतधानमा  समतवि िथा सहकाि ु  फौिदारी तिाि प्रणालीका अगंहरु िथा 

सरोकारवालाहरुसंगको समतवि 

 

 सहकािुमा संचायलि कािुक्रमहरु र उपलब्धी  

९ अपराध अनसुतधानको अवस्था: 

 

 

 अनसुतधानमा आधयुनक अबधारणा िथा प्रयबधी 

(यबशेर्ि: सबदु संकलन र सरुक्षा, परीक्षण/यबधी 

यबज्ञान, अनसुतधान प्रयवधी, सचूना प्रयबधी, यवज्ञको 

राि आयद) को प्रिोग  

 

 पीयर्िको सरुक्षा िथा पनु:स्थापनाको अवस्था  

 मानव अयधकार संरक्षणको लायग यनभाएको भयूमका  

 घटनास्थल सरुक्षा, सबदु संकलन  सरुक्षा िथा पररक्षण 
र भौयिक सबदु संरक्षण श्र ंखला अवलम्बन, अयभिोिन 

पक्ष िथा भौयिक प्रमाण र बस्िपुरक अनसुतधानको 

आधारमा मागदाबीको अवस्था 

 

 अपराध अनसुतधानमा आधयुनक वैज्ञायनक प्रयवयध िथा 

साधनको प्रिोगको अवस्था  

 

 २० बरे् र अयसयमि हदम्िाद हुन ेपयेण्र्ङ मदु्दाको 

अनसुतधान िथा फछौटको अवस्था  

 

 साक्षी खचुको प्रिोग िथा साक्षीको संरक्षणको अवस्था  

 पीयर्ि संरक्षणको अवस्था   

 लैंयगक संवेदनयशल प्रहरी अनसुतधानको अवस्था  

 मयहला मरैी िथा बाल मैरी कक्षको व्िवस्था िथा 
अनसुतधानको अवस्था 

 

 यनरतिर सनुवुाईमा यनभाएको भयूमकाको अवस्था  

 फैसला कािाुतविनमा यनभाएको भयूमकाको अवस्था  

१० आपरायधक अयभलेखहरु:  

 

 १० नं. र्ािरी पणू ुरुपमा अयभलेख रायखएको प्रयिशि 

िथा अनगुमनको अवस्था 

 

 १२ बदु ेिथा २७ बदु ेिाहरेी  

 अपराध, संल्न अयभिकु्त/अपराधीहरुको फोटो 

सयहिको यववरण(पक्राउ िथा फरार समेि), अदालिको 
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फैसला िथा फैसला कािाुतविनको अवस्था, पनु: 

स्थापनाको अवस्था 

 मदु्दाको सफलिाको अबस्था (अदालिको यनणिुको 

आधारमा)  

 

 हराएको मायनस िम्मा संख्िा, प्रहरीले खोिी गरी पत्ता 
लगाएको प्रयिशि, अतिले खोिी गरी पत्ता लगाएको 

प्रयिशि, आफै फकेको प्रयिशि र फेला नपरेको 

प्रयिशि 

 

११ 

CAP, अपराध अनसुतधान यनदयेशका 

कािाुतविनको अवस्था 

 

 अपराध अनसुतधान यनदयेशकाको िानकारीको अबस्था  

 उक्त यनदयेशका िथा अति यनदशेन कािाुतविनको 

अवस्था 

 

 

ई.प्र.का./ि.प्र.का.का लाति 

तस.नं तबषय मूल्याङ्कन कैतफयि 

क ख ि घ 

१ अपराध यनितरण िोिना र कािाुतविन पक्ष       

२ अपराध यनितरणमा श्रोि साधन व्िवस्थापन       

३ अपराध यनितरणमा  समतवि िथा सहकािु      

४ अपराध यनितरणमा रचनात्मक प्रिासहरु िथा प्रयबयधको प्रिोग      

५ अपराध यनितरण अयभलेयखकरण      

६ अपराध अनसुतधान िोिना र कािाुतविनको अवस्था      

७ अपराध अनसुतधानमा कािाुलि प्रमखुको अग्रसरिा,       

८ अपराध अनसुतधानमा  समतवि िथा सहकाि ु      

९ अपराध अनसुतधानको अवस्था      

१० अपराध अनसुतधान अयभलेखहरु      

११ CAP, अपराध अनसुतधान यनदयेशकाको कािाुतविनको अवस्था      

 

कायय तनदेतशका  

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ अपराध यनितरण िोिना र कािाुतविन पक्ष  CPA, Intelligence, पीयर्ि िथा स्थानीि 

भरभलाद्मी बयुििीयव र स्थलगि अनगुमनबाट प्राप्त 

सचूनाको प्रिोग 
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 स्थानीि आवश्िकिाको पयहचान  

 अति सरोकारवाला यनकािहरुसंग कािुिोिना ििारी 

िथा कािाुतविनमा समतविको अवस्था 

 

 मिकुर कािाुलिको कािुिोिना िथा यनदशेन, स्थानीि 
आवश्िकिा र कािु िोिनायबचको िालमेल 

 

 कािु िोिना कािाुतविनको अवस्था र उपलब्धी  

२ अपराध यनितरणमा श्रोि साधन व्िवस्थापन  उपलब्ध साधन्ोिको औयचत्ििासयहिको उपिोग  

 साधन्ोि िटुाउन स्थानीि स्िरबाट भएका पहलहरु  

 मिकुर कािाुलिहरुबाट प्राप्त यनदशेनको कािाुतविनको 
अबस्था 

 

 अपराध यनितरणका गररएको ्ोि साधनको 

व्िबस्थापन र अपेयक्षि पररणामको यस्थयि 

 

३ अपराध यनितरणमा  समतवि िथा सहकािु  स्थानीि समदुािसंगको अतिक िा िथा स्थानीि 

समस्िाको पयहचान 

 

 स्थानीि समदुािसंगको सहकािु िथा पररणाम  

 सामदुायिक केतरको स्थापना, अनगुमन िथा 

सशयक्तकरणमा भयुमका 

 

 मिकुर कािाुलिबाट िस यबर्िमा यदइएको यनदशेन 
िथा पालना यस्थयि 

 

 अति सरोकारवालासंगको सहकािु िथा अपराध 

यनितरणमा पगुेको सकारात्मक िोगदान 

 

४ अपराध यनितरणमा रचनात्मक प्रिासहरु िथा 

प्रयबयधको प्रिोग 

 अपराध यनितरणमा प्रारम्भ गररएका रचनात्मक पहल 

िथा त्िसको प्रभावकारीिा र सातदयभुकिा  

 

 मािहि कािाुलिलाई िस्िा रचनात्मक कािुक्रम 
अबलम्बन गनु पिुाुएको सहिोगको अबस्था र त्िसको 

िनस्िरमा परेको प्रभाव 

 

 अपराध यनितरणमा आधयुनक प्रयवयधको प्रिोग िथा 

उपलब्धीहरु 

 

५ अपराध यनितरण अयभलेयखकरण  अपराध यनितरणका लायग गररएका काम िथा 

उपलब्धीहरुको प्रगिी प्रयिवदेनको अयभलेख 

 

६ अपराध अनसुतधान िोिना र कािाुतविनको 

अवस्था 

 अपराध अनसुतधान प्रभावकारी बनाउने कािु िोिना र 

कािाुतविनको अबस्था 

 

 मािहि कािाुलिलाई िस यबर्िमा पिुाुएको सहिोग 
िथा त्िसको यबद्यमान अबस्था 

 

 िस सम्बतधमा भएका Better Practices  
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७ अपराध अनसुतधानमा कािाुलि प्रमखुको 

अग्रसरिा,  

 अ. अ.  उपसमहुको िनशयक्त व्िवस्थापन िथा 

पररचालनको यस्थयि, िनशयक्तको क्षमिा अयभब यि 

कािुक्रम 

 

 अनसुतधानमा कािाुलि प्रमखुबाट हुने अनगुमन र 

यनदशेनको अबस्था  

 

 अ.अ. समहूका कािुरि प्रहरी कमचुारीको मनोबलको 

यस्थिी र यनिहरुको मलू्िांकनको अबस्था 

 

८ अपराध अनसुतधानमा  समतवि िथा सहकाि ु  फौिदारी तिाि प्रणालीका अगंहरु िथा 

सरोकारवालाहरुसंगको समतवि 

 

 सहकािुमा संचायलि कािुक्रमहरु र उपलब्धी  

 

९ 

 

अपराध अनसुतधानको अवस्था: 

 

 

 अनसुतधानमा आधयुनक अबधारणा िथा प्रयबधी 

(यबशेर्ि: सबदु संकलन र सरुक्षा, परीक्षण/यबधी 

यबज्ञान, अनसुतधान प्रयवधी, सचूना प्रयबधी, यवज्ञको 

राि आयद) को प्रिोग  

 

 

 पीयर्िको सरुक्षा िथा पनु:स्थापनाको अवस्था  

 मानव अयधकार संरक्षणको लायग यनभाएको भयूमका  

 घटनास्थल सरुक्षा, सबदु संकलन  सरुक्षा िथा पररक्षण 
र भौयिक सबदु संरक्षण श्र ंखला अवलम्बन, अयभिोिन 

पक्ष िथा भौयिक प्रमाण र बस्िपुरक अनसुतधानको 

आधारमा मागदाबीको अवस्था 

 

 अपराध अनसुतधानमा आधयुनक वैज्ञायनक प्रयवयध िथा 

साधनको प्रिोगको अवस्था  

 

 २० बरे् र अयसयमि हदम्िाद हुन ेपयेण्र्ङ मदु्दाको 

अनसुतधान िथा फछौटको अवस्था  

 

 साक्षी खचुको प्रिोग िथा साक्षीको संरक्षणको अवस्था  

 पीयर्ि संरक्षणको अवस्था   

 लैंयगक संवेदनयशल प्रहरी अनसुतधानको अवस्था  

 मयहला मरैी िथा बाल मैरी कक्षको व्िवस्था िथा 
अनसुतधानको अवस्था 

 

 यनरतिर सनुवुाईमा यनभाएको भयूमकाको अवस्था  

 फैसला कािाुतविनमा यनभाएको भयूमकाको अवस्था  

१० आपरायधक अयभलेखहरु:  

 

 १० नं. र्ािरी पणू ुरुपमा अयभलेख रायखएको प्रयिशि 

िथा अनगुमनको अवस्था 

 

 १२ बदु ेिथा २७ बदु ेिाहरेी  

 अपराध, संल्न अयभिकु्त/अपराधीहरुको फोटो  
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सयहिको यववरण(पक्राउ िथा फरार समेि), अदालिको 

फैसला िथा फैसला कािाुतविनको अवस्था, पनु: 

स्थापनाको अवस्था 

 मदु्दाको सफलिाको अबस्था (अदालिको यनणिुको 

आधारमा)  

 

 हराएको मायनस िम्मा संख्िा, प्रहरीले खोिी गरी पत्ता 
लगाएको प्रयिशि, अतिले खोिी गरी पत्ता लगाएको 

प्रयिशि, आफै फकेको प्रयिशि र फेला नपरेको 

प्रयिशि 

 

११ 

CAP, अपराध अनसुतधान यनदयेशका 

कािाुतविनको अवस्था 

 

 अपराध अनसुतधान यनदयेशकाको िानकारीको अबस्था  

 उक्त यनदयेशका िथा अति यनदशेन कािाुतविनको 

अवस्था 

 

 

मानिस्रोि व्यिस्थापनसाँि सम्बततिि तिषयहरु( सबै मूल्यांकनमा समाबेस कायायलयहरुका लाति) 

तस.नं. तिषय मूल्याङ्कन कैफीयि 

क ख ग घ 

१ कमुचारी व्िवस्थापन िोिना िथा कािाुतविन     

 

२ कािाुलि िथा कमुचारीको अयभलेख व्िवस्थापन     

३ कािु सम्पादन मलू्िाङ्कन     

४ सरुवा/काि/बढुवा     

५ सचूना प्रवाह     

६ यपरमकाु गनुासो व्िवस्थापन     

 

मानिस्रोि व्यिस्थापन कायय तनदेतशका ( सबै मूल्यांकनमा समाबेस कायायलयहरुका लाति) 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ कमुचारी व्िवस्थापन िोिना 

िथा कािाुतविन  

 कमुचारीको रूि ुहायिर  

 सरूवा अबयध  

 दरबयतद-कािुरि अनपुाि  

 यबदा व्िवस्थापन  

 सिािँि/परुस्कार व्िवस्थापन  

   िायलम प्राप्त सम्बयतधि क्षरेमा कमचुारीको उपिोग  



41 

 

२ कािाुलि िथा कमुचारीको 

अयभलेख व्िवस्थापन 

 कमुचारीको व्ियक्तगि नोकरी यववरण  

 िायलम िथा शैयक्षक िो्ििा  

 कमुचारीको शारररीक / मानयसक अवस्था  

 यबदा सम्बतधी  

 सिािँि/परुस्कार  

 फाईयलङ्ग  

 सालबसाली फािल  

 

३ 

 

कािु सम्पादन मलू्िाङ्कन 

 Less Paper को कािाुतविन/प्रयबयधको प्रिोग  

 प्रत्िेक आ.व.को कासम ु(आवयधक मलू्िाङ्कन) 

फाराम संकलन 

 

 भण्र्ारण  

 

४ 

 

सरूवा/काि/बढुवा 

 

 यविरण (सम्बयतधि कािाुलिमा पठाउने कािु)  

 प्रहरी कमचुारीको सरूवा/काि/बढुवाको अवस्था  

 प्रप्रका र क्षेप्रकाहरूको सरुवा/कािको अनपुाि  

 रवाना कािाुतविन  

 कािुरि िनशयक्त  

 

५ 

 

सचूना प्रवाह 

 कािु दक्षिा फारामको प्रिोग  

 िालुक कािाुलिबाट प्राप्त सचूनाको प्रत्िेक प्रहरी 
कमुचारी सम्म प्रवाहको ब्िवस्था 

 

 सचूना प्रवाहमा प्रयबधीको प्रिोग, 
Internet/Intranet/CUG 

 

 रोलकल/यिफीङ्ग  

 पररपर  

 िाहरेी/प्रयिवेदन  

६ यपरमकाु गनुासो व्िवस्थापन  मनोपरामश ु  

 यिफीङ्ग  

 प्राप्त गनुासाहरू (मौयखक/यलयखि)  

 गनुासो सम्बोधन संितर र पररणाम अवस्था  
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प्रतशक्षणसाँि सम्बततिि तिषयहरु 

 के्ष.प्र.का. को लाति 

तस.नं. तिषय मूल्याङ्कन कैफीयि 

क ख ग घ 

१ प्रयशक्षाथी मनोनिन कािुयबयध     

 

२ िायलम अयभलेख व्िवस्थापन     

३ प्रयशक्षण अनगुमन िथा मलु्िांकन     

४ प्रयशक्षण आवस्िकिाको पयहचान (TNA)     

 

अं.प्र.का.को लाति 

१ प्रयशक्षाथी मनोनिन कािुयबयध     

 

२ िायलम अयभलेख व्िवस्थापन     

३ प्रयशक्षण व्िवस्थापन     

४ प्रयशक्षण आवस्िकिाको पयहचान (TNA)     

 

के्ष.प्र.िा.के.को लाति 

१ वायर्ुक िायलम र्क्िालेण्र्रको कािाुतविन     

 

२ बाह्य प्रयशक्षण     

३ आतिरीक प्रयशक्षण     

४ भौयिक पवूाुधार     

५ प्रयशक्षक उत्प्रेरणा     

६ प्रयशक्षकको व्िवसायिक ज्ञान, सीप, कौशल, अवधारणा प्रब यत्त     

७ प्रयशक्षाथीको यसकाईको स्िर     

८ प्रयशक्षण पवुूको ििारी     

९ पसु्िकालिको व्िबस्थापन     

१० प्रयशक्षण शलैी र मलू्िाङ्कन प्रणाली     
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११ प्रयशक्षाथीको गनुासो व्िवस्थापन     

१२ अयिररक्त यक्रिाकलाप िथा खलेकुद     

१३ प्रयशक्षाथीको स्वास्थ्ि प्रवधुन िथा Counseling को व्िवस्था     

१४ प्रयशक्षण व्िवस्थापन, अनगुमन िथा मलू्िाङ्कन     

 

के्ष.स.प्र. िण िथा के्षत्रीय दङ्िा तनयतत्रण िणको लाति 

१ वायर्ुक िायलम र्क्िालेण्र्रको कािाुतविन     

 

२ बाह्य प्रयशक्षण     

३ आतिरीक प्रयशक्षण     

४ भौयिक पवूाुधार     

५ प्रयशक्षक उत्प्रेरणा     

६ प्रयशक्षकको व्िवसायिक ज्ञान, सीप, कौशल, अवधारणा प्रब यत्त     

७ प्रयशक्षाथीको यसकाईको स्िर     

८ प्रयशक्षण पवुूको ििारी     

९ पसु्िकालिको व्िबस्थापन     

१० प्रयशक्षण शलैी र मलू्िाङ्कन प्रणाली     

११ प्रयशक्षाथीको गनुासो व्िवस्थापन     

१२ अयिररक्त यक्रिाकलाप िथा खलेकुद     

१३ प्रयशक्षाथीको स्वास्थ्ि प्रवधुन िथा Counseling को व्िवस्था     

 

के्ष.ट्रा.प्र.का. को लाति 

१ प्रयशक्षाथी छनौट प्रक िा      

२ िायलम अयभलेख व्िवस्थापन     

 

तजल्ला प्रहरी कायायलयको लाति 

१ प्रयशक्षाथी छनौट प्रक िा     

 

२ िायलम अयभलेख व्िवस्थापन     
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३ प्रयशक्षण आवस्िकिाको पयहचान (TNA)     

४ सेवाकायलन िायलमहरूको संचालन     

५ प्रयशक्षण पवूाुधार िथा सामग्री व्िवस्थापन     

६ िायलम प्राप्त िनशयक्तको सम्बयतधि क्षरेमा उपिोग     

 

अं.स.प्र. िुल्मको लाति 

१ िायलम अयभलेख व्िवस्थापन     

 

२ सेवाकायलन िायलमहरूको संचालन     

३ बाह्य प्रयशक्षण     

४ आतिरीक प्रयशक्षण     

५ भौयिक पवूाुधार     

६ प्रयशक्षण शलैी र मलू्िाङ्कन प्रणाली     

७ प्रयशक्षाथीको गनुासो व्िवस्थापन     

८ पसु्िकालिको व्िबस्थापन     

९ अयिररक्त यक्रिाकलाप िथा खलेकुद     

 

 

प्रतशक्षण कायय तनदेतशका (के्ष.प्र.का.)  

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ प्रयशक्षाथी मनोनिन कािुयबयध  मनोनिन क्राईटेररिाको पररपालना  

 मनोनिनमा पारदशीिा  

 मनोनिन प्राथयमकिा  

 मनोनिन रद्द गन ेयसफाररस  

२ िायलम अयभलेख व्िवस्थापन  मािहि सम्पणु ुकमुचारीको कम््िटुरमा अद्याबयधक िायलम 

अयभलेख 

 

 रयिष्टर/कारु्मा मािहि सम्पणु ुकमचुारीको अद्याबयधक िायलम 

अयभलेख  

 

३ प्रयशक्षण अनगुमन िथा 

मलु्िांकन 

 प्रयशक्षण कािुको यनियमि अनगुमन  

 मलु्िांकन िथा मलु्िांकन यसफारीस कािाुतविन  

 िायलम प्राप्त सम्बयतधि क्षरेमा कमचुारीको उपिोग  
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४ प्रयशक्षण आवस्िकिाको 

पयहचान (TNA) 

 

 िायलम आवस्िकिा पयहचानका आधारमा वायर्ुक िायलम 

र्क्िालेण्र्रमा यसफारीस 

 

 प्रयशक्षण पस्चाि िायलम प्रभाव मलु्िांकन िथा यसफारीस 
कािाुतविन 

 

 

प्रतशक्षण कायय तनदेतशका (अं.प्र.का.)  

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ प्रयशक्षाथी मनोनिन कािुयबयध  मनोनिन क्राईटेररिाको पररपालना  

 मनोनिनमा पारदशीिा िथा प्राथयमकिा  

 मनोनिन रद्द गन ेयसफाररस  

२ िायलम अयभलेख व्िवस्थापन  मािहि सम्पणु ुकमुचारीको कम््िटुरमा अद्याबयधक िायलम 

अयभलेख 

 

 रयिष्टर/कारु्मा मािहि सम्पणु ुकमचुारीको अद्याबयधक िायलम 

अयभलेख  

 

 संचालन गररएका िायलमहरुको यवस्ि ि यववरण र अयभलेख  

३ प्रयशक्षण व्िवस्थापन   सेवाकायलन िायलमहरुको संचालन  

 िायलम संचालन गने ्ोि साधन िथा पवूाुधारको व्िवस्था र 
अवस्था 

 

 दक्ष प्रयशक्षकको व्िवस्थापन  

४ प्रयशक्षण आवस्िकिाको 

पयहचान (TNA) 

 

 मािहिमा आवस्िक िायलमको पयहचान  

  िायलम आवस्िकिा पयहचानका आधारमा वायर्ुक िायलम 

र्क्िालेण्र्रमा यसफारीस िथा कािाुतविन  

 

 प्रयशक्षण पस्चाि िायलम प्रभाव मलु्िांकन िथा यसफारीस 
कािाुतविन 

 

 

प्रतशक्षण कायय तनदेतशका (के्ष.प्र.िा.के.)  

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ वायर्ुक िायलम र्क्िालेण्र्रको 

कािाुतविन 

 वायर्ुक िायलम र्क्िालेण्र्र सारणीको पालना  

 वायर्ुक िायलम र्क्िालेण्र्रको लक्ष्ि प्रायप्त  

२ प्रयशक्षण आवस्िकिाको 

पयहचान (TNA) 

 आवस्िक िायलमको पयहचान  

 िायलम आवस्िकिा पयहचानका आधारमा वायर्ुक िायलम  
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र्क्िालेण्र्रमा यसफारीस िथा कािाुतविन 

 प्रयशक्षण पस्चाि िायलम प्रभाव मलु्िांकन िथा यसफारीस 
कािाुतविन 

 

३ भौयिक पबूाुधार  कािाुलि, आवास, मेस, शौचालि, स्नानघर, र्क्िायतटन, 

मनोरञ्िन कक्ष कक्षाकोठा, पसु्िकालि, पाहुनाघर, कवाि 

मैदान, चािँदमारी स्थल, खलेकुद मदैान आयदको व्िवस्थापनको 

स्िर 

 

 बत्ती, पानी, टेयलफोन, कम््िटूर नेटवकु र अति आवश्िक 

सयुबधाको व्िवस्था र स्िर 

 

 फयनचुरको व्िवस्था र स्िर  

 MI Room को व्िवस्था र त्िसको स्िर  

४ बाह्य प्रयशक्षण 

 

 

 प्रयशक्षण मैदान व्िवस्था  

 प्रयशक्षण इभतेटहरुको यवयवधिा  

 बाधापारहरुको व्िवस्था र स्िर  

 प्रयशक्षण सामग्रीहरुको व्िवस्था, यवकासस्िर िथा सदपुिोग  

 पाठ्िक्रमको पररपालना  

५ आतिरीक प्रयशक्षण 

 

 प्रयशक्षण कक्षको भौयिक अवस्था  

 शैयक्षक सामाग्रीहरुको उपलब्धिा िथा सदपुिोग  

 प्रयशक्षण कक्षको रचनात्मक ले-आउट  

 लैंगीक मैरी प्रयशक्षण कक्ष िथा शौचालिको व्िवस्था  

 उपिकु्त यबयबध प्रयशक्षण यवयधको प्रिोगको स्िर  

 पाठ्िक्रमको पररपालना  

६ प्रयशक्षकको व्िवसायिक ज्ञान, 

सीप, कौशल, अवधारणा 

प्रब यत्त 

 प्रयशक्षणको यबर्िबस्िु सम्बतधी ज्ञान, सीप, प्रव यत्त िथा 
प्रस्िुयिकला 

 

 प्रयशक्षण प्रयिको लगाव र महेनि  

 कमिोर प्रयशक्षाथी पयहचान र सधुार गने क्षमिा  

 प्रयशक्षाथीमा परेको प्रभाव  

 प्रयशक्षकको उत्पे्ररणाको स्िर िथा यनिको नयैिकिा एवम ्
आचरण 

 

७ प्रयशक्षाथीको यसकाईको स्िर  ज्ञान र सीपमा दयेखएको सकारात्मक पररविुन  

 अवधारणा, आचरण िथा प्रब यत्तमा दयेखएको सकारात्मक 

पररविुन 

 

 प्रयशक्षण प्रयिको उत्साह र उत्प्रेरणाको स्िर  
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 प्रयशक्षाथीहरुको यसकाइको स्िरमा समानिा  

 पसु्िकालि प्रिोगको स्िर िथा अध्िापन गन ेवािावरण  

८ प्रयशक्षण पवुूको ििारी  िायलम प्रमखु, िायलम संिोिक िथा प्रयशक्षक समहूको चिन  

 प्रयशक्षाथीको लायग व्िारेक, भातसा, र्क्िायतटन, शौचालि, 
नहुाउन ेस्थान आयदको व्िवस्था 

 

 दयैनक प्रयशक्षण िायलका  

 प्रयशक्षण सामग्रीहरुको व्िबस्था  

९ पसु्िकालिको व्िबस्थापन  पसु्िकालि व्िवस्था, पिाुप्त फयनचुर, अध्िािन वािावरण र 

समि सारणी 

 

 पाठ्िपसु्िक िथा अति पेसागि पसु्िकहरुको उपलब्धिा  

 पसु्िक भण्र्ारण िथा यबिरण र यफिाु गन ेव्िवस्था  

 ई-लयनङ्ुगको व्िवस्था िथा प्रयशक्षाथीको पहुिँच  

१० प्रयशक्षण शलैी र मलू्िाङ्कन 

प्रणाली 

 प्रयशक्षण यबयध र शलैीमा बैज्ञायनकिा  

 व्िावहाररक अभ्िास र स्थलगि अध्ििनको व्िवस्था 

(Attachment)  

 

 यबर्ि यबशेर्ज्ञ (आगतिुक) को ब्िवस्था  

 दयैनक, साप्तायहक, मायसक, रमैायसक र अयतिम पररक्षण िथा 

मलु्िाङ्कनका िररकाका आधारहरु 

 

 परीक्षा प्रश्न परको स्िररििा  

 मलु्िाङ्कन अयभलेख  

 मलु्िाङ्कनमा दयेखएका कयमकमिोरीको सधुार गनु गररएका 
प्रिासहरु 

 

 िायलम प्रयिको प्रोत्साहन  

११ प्रयशक्षाथीको गनुासो 

व्िवस्थापन 

 उिरुी पेयटकाको व्िवस्था  

 उिरुी, प ष्टपोर्ण िथा गनुासोहरुको सनुवुाईको प्रक िा, यनणिु, 
सोको कािाुतविन र उपलब्धीको अयभलेख 

 

१२ अयिररक्त यक्रिाकलाप िथा 

खेलकुद 

 हायिरी िवाफ, अतिरयक्रिा, बादयबवाद, गािन, न त्ि 

प्रयििोयगिा लगािि रचनात्मक यक्रिाकलाप 

 

 फुटवल, भयलवल, एथलेयटर्क्स, टेबलुटेयनस  

 परेर् प्रयििोयगिा  

१३ प्रयशक्षाथीको मेश व्िबस्थापन, 

स्वास्थ्ि प्रवधुन िथा 

Counseling को व्िवस्था 

 ब्ियक्तगि, पेशागि, पाररवारीक, सामायिक, आकाङ्क्षा आदी  

 िनाव व्िवस्थापन िथा मनो-सामायिक परामश ु  
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  राशन िथा मेस व्िबस्थापन र यबदा िथा आउटको यस्थयि  

१४ प्रयशक्षण व्िवस्थापन, अनगुमन 

िथा मलू्िाङ्कन 

 

 संचायलि िायलमहरूको व्िवस्थापन   

 ित्वाबधानमा संचालन हुने िायलमहरूको अनगुमन, मलू्िाङ्कन 

िथा सहयिकरण 

 

 

प्रतशक्षण कायय तनदेतशका (के्ष.स.प्र. िण िथा के्षत्रीय दङ्िा तनयतत्रण िण)  

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ प्रयशक्षाथी छनौट प्रक िा  मनोनिन क्राईटेररिाको पररपालना  

 मनोनिनमा पारदशीिा  

 मनोनिन प्राथयमकिा  

 मनोनिन रद्द गन ेयसफाररस  

२ िायलम अयभलेख व्िवस्थापन  मािहि सम्पणु ुकमुचारीको कम््िटुरमा अद्याबयधक िायलम 

अयभलेख 

 

 रयिष्टर/कारु्मा मािहि सम्पणु ुकमचुारीको अद्याबयधक िायलम 

अयभलेख  

 

 

प्रतशक्षण कायय तनदेतशका (तजल्ला प्रहरी कायायलय) 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ प्रयशक्षाथी छनौट प्रक िा  मनोनिन क्राईटेररिाको पररपालना  

 मनोनिनमा पारदशीिा  

 मनोनिन प्राथयमकिा  

 मनोनिन रद्द गन ेयसफाररस  

२ िायलम अयभलेख व्िवस्थापन  मािहि सम्पणु ुकमुचारीको कम््िटुरमा अद्याबयधक िायलम 

अयभलेख 

 

 रयिष्टर/कारु्मा मािहि सम्पणु ुकमचुारीको अद्याबयधक िायलम 

अयभलेख  

 

३ प्रयशक्षण आवस्िकिाको 

पयहचान (TNA) 

 

 आवस्िक िायलमको पयहचान  

 िायलम आवस्िकिा पयहचानका आधारमा वायर्ुक िायलम 

र्क्िालेण्र्रमा यसफारीस  

 

 प्रयशक्षण पस्चाि िायलम प्रभाव मलु्िांकन िथा यसफारीस 
कािाुतविन 

 



49 

 

४ सेवाकायलन िायलमहरूको 

संचालन 

 

 

 आवस्िकिाका आधारमा सेवाकायलन िायलमहरूको संचालन  

 स्थलगि अध्ििन Attachment मा आउने प्रयशक्षाथीहरूको 

व्िवस्थापन 

 

५ प्रयशक्षण पवूाुधार िथा सामग्री 

व्िवस्थापन 

 सेवाकायलन िायलम संचालनका पवूाुधार  

६ िायलम प्राप्त िनशयक्तको 

सम्बयतधि क्षेरमा उपिोग 

 िायलम प्राप्त िनशयक्तलाई सम्बयतधि क्षरेमा पररचालन  

 

प्रतशक्षण कायय तनदेतशका (अं.स.प्र. िुल्म) 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ िायलम अयभलेख व्िवस्थापन  

 

 कािुरि सम्पणु ुकमचुारीको कम््िटुरमा अद्याबयधक िायलम 

अयभलेख 

 

 रयिष्टर/कारु्मा कािुरि सम्पणु ुकमचुारीको अद्याबयधक िायलम 

अयभलेख  

 

२ सेवाकायलन िायलमहरूको 

संचालन 

 आवश्िकिाका आधारमा सेवाकायलन िायलमहरूको संचालन  

३ बाह्य प्रयशक्षण 

 

 प्रयशक्षण मैदान व्िवस्था  

 प्रयशक्षण इभतेटहरुको यवयवधिा  

 बाधापारहरुको व्िवस्था र स्िर  

 प्रयशक्षण सामग्रीहरुको व्िवस्था, यवकासस्िर िथा सदपुिोग  

४ आतिरीक प्रयशक्षण 

 

 

 प्रयशक्षण कक्षको भौयिक अवस्था  

 शैयक्षक सामाग्रीहरुको उपलब्धिा िथा सदपुिोग  

 प्रयशक्षण कक्षको रचनात्मक ले-आउट  

 लैंगीक मैरी प्रयशक्षण कक्ष िथा शौचालिको व्िवस्था  

 उपिकु्त यबयबध प्रयशक्षण यवयधको प्रिोगको स्िर  

 पाठ्िक्रमको पररपालना  

५ भौयिक पबूाुधार  कािाुलि, आवास, मेस, शौचालि, स्नानघर, र्क्िायतटन, 

मनोरञ्िन कक्ष, कक्षाकोठा, पसु्िकालि, पाहुनाघर, कवाि 

मैदान, चािँदमारी स्थल, खलेकुद मदैान आयदको व्िवस्थापनको 

स्िर 

 

 बत्ती, पानी, टेयलफोन, कम््िटूर नेटवकु र अति आवश्िक 

सयुबधाको व्िवस्था र स्िर 
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 फयनचुरको व्िवस्था र स्िर  

 MI Room को व्िवस्था र त्िसको स्िर  

 कािाुलि, आवास, मेस, शौचालि, स्नानघर, र्क्िायतटन, 

मनोरञ्िन कक्ष, कक्षाकोठा, पसु्िकालि, पाहुनाघर, कवाि 

मैदान, चािँदमारी स्थल, खलेकुद मदैान आयदको व्िवस्थापनको 

स्िर 

 

६ प्रयशक्षण शलैी र मलू्िाङ्कन 

प्रणाली 

 प्रयशक्षण यबयध र शलैीमा बैज्ञायनकिा  

 व्िावहाररक अभ्िास र स्थलगि अध्ििनको व्िवस्था 

(Attachment)  

 

 यबर्ि यबशेर्ज्ञ (आगतिुक) को ब्िवस्था  

 दयैनक, साप्तायहक, मायसक, रमैायसक र अयतिम पररक्षण िथा 

मलु्िाङ्कनका िररकाका आधारहरु 

 

 परीक्षा प्रश्न परको स्िररििा  

 मलु्िाङ्कन अयभलेख  

 मलु्िाङ्कनमा दयेखएका कयमकमिोरीको सधुार गनु गररएका 
प्रिासहरु 

 

 िायलम प्रयिको प्रोत्साहन  

७ प्रयशक्षाथीको गनुासो 

व्िवस्थापन स्िर 

 उिरुी पेयटकाको व्िवस्था  

 उिरुी, प ष्टपोर्ण िथा गनुासोहरुको सनुवुाईको प्रक िा, यनणिु, 
सोको कािाुतविन र उपलब्धीको अयभलेख 

 

८ पसु्िकालिको व्िबस्थापन  पसु्िकालि व्िवस्था, पिाुप्त फयनचुर, अध्िािन वािावरण र 

समि सारणी 

 

 पाठ्िपसु्िक िथा अति पेसागि पसु्िकहरुको उपलब्धिा  

 पसु्िक भण्र्ारण िथा यबिरण र यफिाु गन ेव्िवस्था  

 ई-लयनङ्ुगको व्िवस्था िथा प्रयशक्षाथीको पहुिँच  

९ अयिररक्त यक्रिाकलाप िथा 

खेलकुद 

 हायिरी िवाफ, अतिरयक्रिा, बादयबवाद, गािन, न त्ि 

प्रयििोयगिा लगािि रचनात्मक यक्रिाकलाप 

 

 फुटवल, भयलवल, एथलेयटर्क्स, टेबलुटेयनस  

 परेर् प्रयििोयगिा  
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सामातय िथा आतथयक प्रशासन सम्बतति तबषयहरु (बजेट सम्बततिि तबषयहरु बजेट संचालन िने 

कायायलयका लाति) 

 

तस.नं तबषय मूल्याङ्कन कैतफयि 

क ख ि घ 

१ कमुचारी प्रशासन      

२ सामाति प्रशासन      

३ बिेटको अबस्था      

४ खाद्यातन िथा राशनको अबस्था       

५ यितसी सम्बयतध अवस्था       

६ पूिँयिगि खचुको अबस्था       

७ बेरुिकुो अबस्था       

८ हािहायििारको अबस्था       

९ स्पोटु फण्र् / अति फण्र्       

१० लेखा प्रमखुको कािुसम्पादन िथा आयथुक अनशुासन       

११ सवारी साधन सम्बयतध      

१२ कािाुलि आयथुक यसिुनयशलिा गयियबधी       

 

सामातय िथाआतथयक प्रशासन कायय तनदेतशका ( बजेट सम्बततिि तबषयहरु बजेट संचालन िने 

कायायलयका लाति) 

क्र.सं.  तबषय  कायय तनदेतशका ( Check List) कैतफयि 

१ कमुचारी प्रशासन  आतिररक र््िटी अह्रन खटन िथा त्िसको प्रभावकाररिा  

 Right Person in Right Place नीयिको अबलम्बनको 

यस्थयि 

 

 मयहला प्रहरीको सशयक्तकरणमा भएका प्रिासहरु  

 प्रहरी कमचुारीहरुको Smartness र Appearance   

 प्रहरी कमचुारीको मनोवल अयभब यिमा भएका प्रिासहरु  

२ सामाति प्रशासन  कािाुलिको लेआउट िथा इकाईहरुको सयह Placement   

 कािाुलि प्रिोिनकाका लायग आवश्िक ऐन, यनिम, स्थािी 

आदशे, यनदयेशका, यनरीक्षण पयुस्िका, पररपर लगािि अति 

यलखिहरुको व्िवस्थापन 

 

 कािाुलिको ममिु संभार िथा कािाुलि पररसरको व्िबस्थापन  
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 कािाुलि प्रमखुबाट भएका आदशे र कािाुतविनको अबस्था  

३ बिेटको अबस्था   नीयि यनदशेनको पालना  

 समानपुायिक खच ुप्रक िा  

 यमिव्ियििा पारदयुशुिा   

 सञ्चिकोर्, नागररक लगानी कोर्, कल्िाणकारी रकम समिमा 
पठाए नपठाएको अबस्था 

 

 मायसक िथा बायर्ुक प्रयिबेदन  

४ राशनको अबस्था   स्टोर िथा मेश ब्िबस्थापन  

 दयैनक िथा साप्तायहक खचुको सचूी भए /नभएको   

 यितसी सामानको आम्दानी खच ुिथा मौज्दािको अवस्था  

५ यितसी सम्बतधी अबस्था  ईयनयसिलु सामानको यविरण प्रक िा र प ेबकुको प्रिोग  

 यितसी यनरीक्षण िथा यललाम यवक्री भए/ नभएको  

 यितसी सामानको उयचि प्रिोग भए/नभएको  

 यितसी सामानको प्रिोग  

 यितसी सामान अयभलेखीकरण िथा भण्र्ारण  

६ पूिँिीगि खचुको अबस्था  पूिँिीगि खचुको उपिोयगिा  

 पूिँिीगि सामानको समिमा ममिु संभारको अबस्था  

७ बेरुिकुो अबस्था  बायरु्क बेरुि ुफर्छ्िौट र फछ्र्िौट प्रयिशि  

 बेरुि ुफर्छ्िौट गनुको लायग गररएको प्रिास  

८ हािहयििारको अबस्था  हािहयििार भण्र्ार व्िबस्थापन र सरसफाई  

 हािहयििारको अयभलेख व्िबस्थापन  

९ स्पोटु फण्र् / अति फण्र्  सम्बयतधि शीर्ुकमा खचु भए नभएको  

१० लेखाप्रमखुको कािु सम्पादन 

िथा आयथुक अनशुासन 

 अयधकिम प्रहरी कमुचारीहरुले उपिोग गने गरी खच ुभए 

नभएको 

 

 लेखा परीक्षण भए नभएको  

 खचुको पारदयशिुाको अवस्था  

 बैंकबाट कारोवार भए/नभएको  

 कमुचारीले समिमा िलब भत्ता िथा दयैनक भ्रमण भत्ता पाए 
नपाएको  

 

 रकमातिरणको अबस्था  

११ सवारी साधन सम्बतधी  अयभलेख व्िबस्थापन दरुुस्ि भए/नभएको  
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 प्रचयलि आयथुक ऐन यनिमको पालना गरेको/ नगरेकोर 

पारदयशिुा िथा िवाफदयेहिा भए /नभएको 

 

 समिमा सयभुयसङ िथा ममिु संहार   

 लगबकुको प्रिोग गरे/ नगरेको  

 परुानो सवारी साधनको यललाम प्रक िा गरेको / नगरेको   

 सवारी साधनको उयचि प्रिोग भए / नभएको   

 कमुचारीहरुका लायग गररएका यसिुनयसल कािुहरु  

 प्रहरी कािाुलिका लायग ि्गा िथा भवन यनमाुणमा िटुाईएको 
िनसहभायगिा  

 

१२ कािाुलिको आयथुक 

यसिुनयशलिा गयियबयध  

 आयथुक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन आधयुनक प्रयबयधको 

प्रिोग  

 

 यनियमि उपलब्ध हुने बिेटका अलावा िटुाईएका अति 

आयथुक ्ोिहरुको व्िबस्थापन 

 

 

प्रहरीमा तसजयनतशलिा सम्बतति तबषयहरु ( मूल्याकंन िररने सबै प्रहरी कायायलयहरुका लाति) 

क्र.स.ं तबषय मूल्यांकन कैतफयि 

क ख ग घ 

१ निािँ प्रयवयध िथा आधयुनकरणमा गररएको प्रिास      

२ प्रहरी कािमुा निािँ प्रिोग र त्िसको सातदयभुकिा      

३ अति यनकािसंगको यसिुनयशल सहकािु        

४ प्रहरी संगठन सढु यढकरणमा खोिमलुक कािु      

५ खोि अनसुतधान गररएका क्षरेहरु      

 

प्रहरीमा तसजयनतशलिा कायय तनदेतशका( मूल्याकंन िररने सबै प्रहरी कायायलयहरुका लाति) 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका  ( Check List) कैतफयि 

१ निािँ प्रयवयध िथा 

आधयुनकरणमा गररएको प्रिास 

 लेस पपेर (Less paper) सम्बतधी अबधारणाको कािाुतविन 

पक्ष  

 

 IT को प्रिोग र सो सम्बयतध साधनश्रोिहरु िटुाउन भएको पहल  

 Machine Digitalization को प्रिोग र अध्िावयधक अवस्था  

 अनसुतधानमा आधयुनक प्रयबयधको प्रिोग र प्रयबधी मरैी  

प्रयशक्षण िथा वािाबरण 
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२ प्रहरी कािमुा निािँ प्रिोग र 

त्िसको सातदयभुकिा 

 िनसहभायगिामलूक प्रहरी अबधारणाको कािाुतविनमा भएका 

नयवन पहलहरु 

 

 नागररक मैरी प्रहरी व्िबहार िथा मसु्कान सयहिको प्रहरी सेवा 
प्रदान गन ुगररएका रचनात्मक कािहुरु,  

 

 सेवाग्राहीको प ष्ठपोर्ण प्राप्त गन ुअयख्ििार गररएका निािँ असल 

अभ्िासहरु 

 

 सचेिनासयहिका कािुक्रमहरु    

 निािँ चनुौिीहरु समाधानका लायग गररएका स्थानीि पहलहरु  

३ अति यनकािसंगको यसिुनयशल 

सहकाि ु

 अति यनकािसंगको सहकािुमा यनबाुह गरेको नेि त्वदािी 

भयूमका 

 

 सांगठयनक उद्दशे्िप्रयिमा अति यनकािलाई गररएको बयुिमत्तापणू ु

पररचालन 

 

 अति यनकािसंगको व्िवसायिक सम्बतध कािम राख्न गररएका 

नयवन प्रिासहरु  

 

 यवयवध अयिररक्त यक्रिाकलाप (खेलकुद, लेखन प्रयििोयगिा)  

४ प्रहरी संगठन सढु यढकरणमा 

खोिमलूक काि ु

 प्रहरीको छवी िथा व्िवसायिकिा अयभव यि गनु भएका 

स्थानीि पहलहरु र पररणाम  

 

 स्थानीि पहलमा गररएका खोिमलुक कािुहरु र त्िसको 
प्रभावकारीिाको पयहचान 

 

 प्रहरीको मानव्ोि सशयक्तकरणमा गररएका असल अभ्िासहरु  

५ यबयबध अति यसिुनयशल 

कािुहरु 

 मायथ नसमेयटएको िर प्रभावकारी हुने गरी सम्पादन गररएका 
अति यसिुनयशल कािुहरु िनु अति कािाुलिका लायग समिे 

अनकुरणीि हुन सर्क्छ । 
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अनुसूची "३" 

 

Public Auditting (सरोकारिालाहरुको मूल्याङ्कन): 

 

Public Auditting सम्बतिी तबषयहरु 

 
क्र.स.ं तबषय मूल्यांकन कैतफयि 

क ख ग घ 

१ बायरु्क िथ्िांकहरुको यबशे्लर्ण      

२ प्रहरी प्रभावकाररिा – सरोकारवालाको अबधारणा      

३ सरोकारवालाहरुको गनुासो व्िबस्थापनको अबस्था      

४ सरोकारवालाहरुको कािु प्रगयिमा पहुिँच      

 

Public Auditting कायय तनदेतशका (मूल्याकंन िररने सबै प्रहरी कायायलयहरुका लाति) 

क्र.स.ं  तबषय  कायय तनदेतशका  ( Check List) कैतफयि 

१ बायरु्क िथ्िाङ्कहरुको 

यबशे्लर्ण 

 अपराध अनसुतधानमा सफलिाको यस्थयि   

 स्थानीि सञ्चार माध्िममा प्रहरी गयियबयध प्रशारण  

 सावुियनक सनुवुाईको यनरतिरिाको यस्थयि  

 अति सातदयभुक िथ्िाङ्कहरु ( कािाुलिको सातदयभुकिा हरेर : फरार 

अयभिकु्तको पक्राउ व्िवस्था, सिाि परुा गरर पनु-सामायियककरणमा 

रहकेा व्ियक्तहरू, रे्रामा बस्न ेव्ियक्तहरुको लगि आदी)  

 

२ प्रहरी प्रभावकारीिा – 

सरोकारवालाहरुको 

अबधारणा 

 सेवाग्राहीसंगको अतिरक िावाट प्राप्त धारणा  

 स्थानीि प्रशासन, सम्बयतधि तिाियधबक्ताको कािाुलि िथा  

अदालिबाट प्राप्त हुन ेधारणा ( सातदयभुक भएमा मार) 

 

 स्थानीि सरकारी िथा गहै्र सरकारी कािाुलिहरुको धारणा  

३ सरोकारवालाहरुको 

गनुासो व्िबस्थापनको 

अबस्था 

 गनुासो प्राप्त गन ेमाध्िमहरुको व्िबस्थापन  

 गनुासो संबोधन गने ईकाईहरुको स्थापना र उपलब्धी  

 गनुासो संबोधन िथ्िाङ्क िथा त्िसको समग्र गनुासोसंगको अनपुाि   

 सरोकारवाला यनकािमा हस्िातिरणको यबयध ( Referral Method)  

४ सरोकारवालाहरुको कािु 

प्रगयिमा पहुिँच 

 सम्बयतधि पक्षलाई सम्बयतधि यबर्िमा प्रगयि िानकारी गराउन े
व्िवस्था  

 

 िस सम्बतधमा कुनै संितरको व्िवस्था छ छैन ?  
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पररतशष्ट :१  

अतिरके्षत्रीय काययदक्षिा मूल्याङ्कन सतमतिका लाति तनिायररि आचारसंतहिा 

१. केतरीि कािुसम्पादन मलू्िाङ्कन प्रक िा यनष्पक्ष एवम ्वस्िुगि हुनपुनेछ । 

२. केतरीि कािुसम्पादन मलू्िाङ्कन सयमयिले व्िवसायिक गो्ििा यनवाुह गनुु पनछे । प्रहरी प्रधान कािाुलिले नयििा 

सावुियनक गनुु पवुू कुनैपयन प्रकारको सचूनाको चहुावट क्षम्ि हुन ेछैन  । 

३. केतरीि कािुसम्पादन मलू्िाङ्कन सयमयि यनरीक्षणमा िादा पररवारका सदस्िहरुलाई यलएर िान पाईन ेछैन । साथै सरुक्षा र 

चालकका अलावा अति सहािकहरु समेि लैिान पाईने छैन ्। 

४. केतरीि कािुसम्पादन मलू्िाङ्कन सयमयिले उपलब्ध साधन र ्ोिहरुको प्रिोग उपादिेिालाई ध्िान यदई यमिव्िवी ढङ्गले 

गनुु पनछे । 

५. केतरीि कािुसम्पादन मलू्िाङ्कन अबयध भर कुन ैपयन वहानामा सवु साधारणले प्राप्त गन ेयनियमि प्रहरी सेवा अबरुि गन ु

पाईन ेछैन । 

६. कािु सम्पादन मलू्िाङ्कन हुन ेकािाुलिबाट आवास, भोिन, उपहार, ईतधन आदीको आयिथ्ि प्रदान गररन ेछैन । िसका 

साथै मलू्िाङ्कन सयमयिले त्िस्िो आयिथ्ि कुनै पयन अबस्थामा स्वीकार गन ेछैन । 

७. समिको पालना प्रयि सयमयि सचिे रहने छ । 

८. केतरीि कािुसम्पादन मलू्िाङ्कन सयमयिको व्िवहार मिाुयदि िथा व्िवसायिक हुनपुन ेछ । 

 

 

 

 

 

 


