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१. पषृ्ठभुमी 
 जिल्लाको शाजन्त्ि सुव्यवस्था, अमनचैन, अपराध ननयन्त्रण, ववपद व्यवस्थापन, सावविाननक 

सेवा प्रवाह, सुशासन लगायि जिल्ला प्रशासन कायावलयको कायवक्षरे भिर पने कायवहरुलाई 
िनमैरी िथा व्यावसानयक वनाउनु िरुरी छ । यसै सन्त्दिवमा उक्ि क्रियाकलापहरुलाई 
चालु आ.व. २०७७/७८ मा योिनावद्व िथा व्यावसायीक रुपमा सम्पादन गने गराउने 
कायवका लागग श्रीमान ्गहृ सगचव र प्रमुख जिल्ला अगधकारी ववच कायवसम्पादन सम्झौिा 
िएको छ । उक्ि सम्झौिाको सुशासन र सेवा प्रवाह मुख्य ननििा क्षेर अन्त्िगविको दफा 
१(क),(ख)र(ग) बमोजिम  यो कायवयोिना ििुवमा गररएको छ । यस कायवयोिना श्रीमान ्
सगचवज्यू समक्ष गररएको कायवसम्पादन सम्झौिामा उल्लेखखि क्रियाकलापहरुका अनिररक्ि 
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, सुशासन ऐन २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) 
ननयमावली २०६५ िथा ववभिन्त्न ववषयगि ऐन कानुन अनुसार जिल्ला प्रशासन कायावलयले 
सम्पादन गनुवपने कायवहरु, नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार आन्त्िररक माभमला 
िथा कानुन मन्त्रालय लगायि िालुक ननकायहरुबाट समय समयमा प्राप्ि ननदेशन, वावषवक 
ववकास कायविम िथा विेट, जिल्लागि वस्िुस्थीनि समेिका आधारमा िनमैरी कायावलय 
व्यवस्थापन,सावविाननक सेवा प्रवाह एवम ् कायावलयको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका शाजन्त्ि 
सुरक्षा,ववपद व्यवस्थापन लगायिका शीषवकमा सुधार गने गरी क्रियाकलापहरु ििुवमा 
गररएको छ। जिल्लाको समग्र सुशासन कायम गने गराउने दानयत्व जिल्ला प्रशासन 
कायावलयको िएको सन्त्दिवमा यस जिल्लामा सञ्चाभलि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार 
मािहिका कायावलयहरुको  कायवजिम्मेवारी अनुसार गनुवपने सुधारका कायवहरु समेि गने 
गरी केही क्रियाकलापहरु समावेश गररएको छन ् । िसथव यस कायवयोिनाका आधारमा 
अन्त्य सरकारी कायावलयहरुले समेि आ-आफ्नो सुधार कायवयोिना ििुवमा िथा कायावन्त्वयन 
गनेछन ्। 

२. उद्वेश्र् 

यस कायवयोिनाको मुख्य उद्वेश्य जिल्ला प्रशासन कायावलयका  मुख्य मखु्य कायवजिम्मेवारी 
िथा अन्त्य सरकारी कायावलयहरुको सावविाननक सेवा िनमैरी िथा व्यावसायीक रुपमा सम्पादन 
गनुव रहेको छ। 

३. मुख्र् मुख्र् क्रिर्ाकलापहरु 



 

क. सबै सरकारी कायावलयको िौनिक व्यवस्थापनलाई िनमैरी (free Wifi, शुद्व खानेपानी, 
Television,पुस्िकालय, लैङ्गगकमैरी शौचालय, स्िनपान कक्ष, नागररक सहायिा कक्ष 

,कमवचारी उपजस्थनि वोर्व व्यवस्था,प्राथभमक उपचार व्यवस्था,Mobile Charging Station, 

Digital Citizen Charter लगायि) िथा कोभिर् १९ को सम्िाववि िोखखम न्त्यूनीकरणका 
दृजटटले सुरक्षक्षि (सावुन पानीले हाि धुने व्यवस्था,मास्क सेननटाईिर व्यवस्थापन) 

वनाउने । 
ख. सबै सरकारी कायावलयबाट प्रवाह हुने सावविाननक सेवालाई िनअपेक्षक्षि वनाउने ।यस 

कायवका लागग िनिाको अपेक्षा संकलन गनव सेवाग्राही सन्त्िुजटट सवेक्षण गने । 
ग. सबै सरकारी कायावलयहरुबाट िनिाको सुचनाको हक कायावन्त्वयनको लागग माभसक 

प्रगनि वववरण सावविाननक गने, ननयभमि रुपमा Proactive Disclosure गने साथै सबै 
सुचना अगधकारीहरुको लागग छंुट्टै मोवाईन नम्वर व्यवस्थापन गने । 

घ. शाजन्त्ि सुरक्षा, ववपद, सेवा प्रवाह, सुशासनसम्वन्त्धी उिुरी िथा गुनासो सम्वोधन गनव 
जिल्ला प्रशासन कायावलयमा Hotline माफव ि २४ स ैघण्टा उिुरी, गुनासो सुनुवाई हुने 
संयन्त्र ववकास गने  । 

ङ. जिल्लामा शाजन्त्ि सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गने । यस कायवका लागग िनिाको सुरक्षा 
अनुिूनि सवेक्षण गरी शाजन्त्ि सुरक्षाको वास्िववक अवस्था पहहचान गरी सुधारका 
कायवहरु सञ्चालन गने । 

च. सामाजिक अपराध न्त्यूनीकरणका लागग स्थानीय िहको समन्त्वयमा ववद्यालय माफव ि 
School Outreach कायविम सञ्चालन गने  । 

छ. आत्महत्याका घटनाहरु वषेनी वढ्दै गएको सन्त्दिवमा यस प्रकृनिका घटनाहरुको नमुना 
छनौटका आधारमा कारण पहहचान गने र न्त्यूनीकरणका लागग आवश्यक कायविम 
सञ्चालन गनव स्थानीय िहहरुसंग समन्त्वय गने । 

ि. ववपद व्यवस्थापनलाई प्रिावकारी वनाउन उगचि रुपमा पूववियारी, प्रनिकायव िथा 
ित्कालीन पूनवलािका क्रियाकलापहरु समन्त्वयात्मक रुपमा सम्पादन गने । ववपद् 
व्यवस्थापनमा समन्त्वयका लागग जिल्ला आपिकीन कायवसञ्चालन केन्त्र(DEOC) स्थापना 
िथा सञ्चालन गने । 

झ. कोभिर् १९ को सम्िाववि संिमण व्यवस्थापन गनव सिवकिा िथा सावधानी र 
परीक्षणको दायरा वढाउदै लैिाने गरी सम्वद्व पक्षहरुसंग समन्त्वय र सहकायव गने । 



 

ञ. लागू औषध ननयन्त्रण िथा अवैध घरेलु महदराको उत्पादन िथा ववक्रि वविरण रोक 
लगाउने। 

ट. रुग्ण ववकास आयोिनाहरुको वववरण अद्यावगधक गरी ित्काल कायव सूचारु गने 
वािावरण भसिवना गने । 

ठ. अधवन्त्यानयक ननकायमा कायवरि कमवचारीहरुलाई कानुन िथा न्त्यायसम्वन्त्धी िाभलम प्रदान 
गने। 
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ससन क्रिर्ाकलाप जिम्मेवार 
ननकार् 

सहर्ोगी ननकार् समर्सीमा अपेक्षित उपलब्धी कार्यन्वर्न सूचक 

क. िनमैत्री कार्ायलर् व्र्वस्थापन  

१ सेवाग्राहीहरूलाई सेवा प्रवाहमा सहिीकरणका लागग 
ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै सरकारी कायावलयहरूमा 
नागररक सहार्ता कि (Help Desk) स्थापना िथा 
प्रिावकारी  सञ्चालन   गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
ननकायहरु  

२०७७ श्रावण 
पहहलो हप्िाबाट 
शुरु गरी 
ननरन्त्िर 

सेवा प्राजप्िमा 
सेवाग्राहीहरुलाई सहि 
िएको हुने । 

सहायिा कक्ष  

स्थापना िथा सेवा 
सञ्चालन अवस्था 

२ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै सरकारी कायावलयहरूमा 
सेवाग्राहीहरूको लागग Free Wi Fi, Television, 

First Aid Kit, शुद्ध िानेपानी (तातो/चचसो), Mobile 

Charging Station व्यवस्था गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
ननकायहरु  

२०७७ श्रावण 
मसान्त्िबाट शरुु 
गरी ननरन्त्िर 

सेवाग्राहीमैरी  कायावलय 
व्यवस्थापन िएको हुने । 

उल्लेखखि सुववधा 
उपलब्धिा िथा 
उपयोग अवस्था 

३ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै सरकारी कायावलयहरूमा 
अपाुंगमैत्री कार्ायलर् व्र्वस्थापन (पररसर, र र्ाम्प),  

स्तनपान कि, लैङ्चगकमैत्री शौचालर्को व्यवस्थापन 
गने। 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
ननकायहरु  

२०७७ श्रावण 
मसान्त्िबाट शरुु 
गरी ननरन्त्िर 

लैङ्गगक संवेदनशील 

कायावलयको रुपमा ववकास  
िएको हुने । 

स्िनपान कक्ष िथा 
शौचालयको व्यवस्था 
िथा प्रयोग 

४ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै सरकारी कायावलयहरूमा 
सेवाग्राहीमैत्री प्रनतिालर् किको व्यवस्थापन गने  

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
ननकायहरु  

२०७७ पहहलो 
चौमाभसक  

सेवा प्रवाह र प्राजप्िमा 
सेवाप्रदायक र 
सेवाग्राहीलाई सहि हुने । 

प्रनिक्षालय कक्ष 

५ जिल्ला प्रशासन कायावलयमा सेवाग्राही लक्षक्षि 
पसु्तकालर् ननमावण गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
ननकायहरु 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्ि 

सेवा प्रवाह र प्राजप्िमा 
सेवाप्रदायक र 
सेवाग्राहीलाई सहि हुने । 

पसु्िकालय ननमावण 
िथा प्रयोग 

६ जिल्ला प्रशासन कायावलयमा ववद्यिुीय नागररक 
बडापत्र (Digital Citizen Charter) व्यवस्था गने 
। 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
ननकायहरु 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्ि 

कायावलयबाट प्रवाह हुने 
सेवा िथा प्रक्रियाको 
िानकारी िई सेवा प्रवाह 

ववद्यिुीय नागररक 
बर्ापर 



 

ससन क्रिर्ाकलाप जिम्मेवार 
ननकार् 

सहर्ोगी ननकार् समर्सीमा अपेक्षित उपलब्धी कार्यन्वर्न सूचक 

नछटो छररिो हुने  

७ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै सरकारी, बकै िथा ववविय 
संस्थाहरूमा आगलागगको सम्िाववि िोखखम 
न्त्यनूीकरण गनवका लागग उच्च क्षमिाको कम्िीमा 
१/१ वटा Fire extinguisher  िर्ान गने  िथा सो 
सञ्चालनका लागग अभिमुखखकरण गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सम्बद्ध 
ननकायहरू 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्ि 

आकजस्मक रूपमा हुन 
सक्ने आगलागीको 
िोखखम न्त्यनूनकरण हुने । 

Fire estinguisher  

िर्ान िथा 
अभिमुखीकरण 

८ जिल्ला प्रशासन कायावलयमा कायवरि कमवचारीको 
उपजस्थनिका वारेमा सेवाग्राहीहरूलाई िानकारी गराउने 
उद्देश्यले सब ै सेवाग्राहीले देख्ने गरी कमयचारी 
उपजस्थनत वोडय व्यवस्था गने  । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
ननकायहरु 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्ि 

सेवा प्राप्ि गनव सम्पकव  
गनुवपने कमवचारीको 
पहहचान िई सेवा प्राप्ि 
गनव सहि िएको हुने । 

कमवचारी उपजस्थनि 
वोर्व व्यवस्था 

९ जिल्ला प्रशासन कायावलय पररसरमा सब ै स्थानीय 
िहको पहहचान झल्कने गरी स्तम्भ ननमायण गने  

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

स्थानीय िह २०७७ दोस्रो 
चौमाभसक 

सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्ि 
गनव आउँदा अपनत्वको 
िावना िएको हुने । 

ननभमवि स्िम्ि 

१० कायावलय पररसरलाई स्वच्छ र हरीयाली वनाउने साथ ै
एक कमयचारी एक फलफुलको र्वरुवा रोपण तथा 
सुंरिण अभियान सञ्चालन गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलयहरु 

२०७७ िार 
मसान्त्ि 

कायावलय पररसर स्वच्छ 
र हररयाली हुने । 

कायावलय पररसर 

११ जिल्ला प्रशासन कायावलयको कम्पाउण्र् (कम्पाउण्ड 
वाल, विृारोपण लगार्त) व्यवस्थापन गने ।  

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

डर्भििन वन 
कायावलय, ि ूसरंक्षण 
कायावलय 

२०७७ पहहलो 
चौमाभसक 

कायावलय िथा पररसर 
सुरक्षक्षि हुने । 

सुरक्षक्षि कायावलय 
पररसर 
 

 ि.  सशुासन  तथा  प्रभावकारी सेवा प्रवाह व्र्वस्थापन 
१२ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ैसरकारी कायावलयहरूमा सूचना 

अगधकारीको व्यवस्था  गरी सूचना अचधकारीहरूको 
लाचग छुट्टै मोवाईल नम्वरको व्यवस्था गने 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलयहरू 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्ि 

सेवाग्राहीलाई सचूना िथा 
िानकारी प्राप्ि गनव 
सहि िएको हुने । 

सूचना अगधकारी र 
मोबाइल नम्वर 



 

ससन क्रिर्ाकलाप जिम्मेवार 
ननकार् 

सहर्ोगी ननकार् समर्सीमा अपेक्षित उपलब्धी कार्यन्वर्न सूचक 

१३ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ैसरकारी कायावलयले सचूनाको 
हक सम्वन्त्धी ऐनको व्यवस्थाअनसुार कायावलयका ३/३  
गनिववगधहरूलाई स्वत:प्रकाशन (Pro active 

Disclosure) माफव ि अननवायव सावविननक गने र 
वावषवक प्रगनि अवस्था समेि सावविननक गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ैसरकारी कायावलय ननरन्त्िर सरकारी कायावलयबाट 
सम्पाहदि कायवहरूको 
बारेमा सेवाग्राही ससूुगचि 
िएको हुने  

स्वि: प्रकाशन िथा 
वावषवक प्रनिवेदन 

१४ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै सरकारी कायावलयबाट आफ्नो 
बावषवक ववकास कायविमहरू आम नागररकहरूलाई 
िानकारी गराउन सम्वद्व पक्षहरूको उपजस्थनिमा 
सावयिननकीकरण कायविम सञ्चालन गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलय,स्थानीय 
िह, रािननैिक दल, 

सञ्चार माध्यम 

२०७७ िार  ववकास कायविमहरूका 
बारेमा आम 
नागररकहरूलाई िानकारी 
प्राप्ि हुने साथै ३ वटै 
सरकारववच समन्त्वय हुने 
िथा दोहोरोपना 
न्त्यनूीकरण िएको हुने । 

कायविम सञ्चालन 
प्रनिवेदन 

१५ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै ववकास आयोिना सञ्चालन 
गने सरकारी कायावलयबाट िोक्रकएको समयमान ै
ववकास आयोिना सम्पन्त्न गनवका लागग समयमान ै
िररद/टेण्डर प्रक्रिर्ा सुरु गने, गणुस्तर कार्म गने 

कायवमा आवश्यक समन्त्वय, अनगुमन िथा 
सुपरीवेक्षण गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

रािननैिक दल, 

स्थानीय िह, ववकास 
आयोिना सम्पादन 
गने कायावलय, 

सञ्चार माध्यम, 

ननमावण व्यावसायी, 
आम नागररक 

२०७७ श्रावण 
महहनावाट 
ननरन्त्िर 

समयमान ै ववकास 
आयोिना सम्पन्त्न हुने । 

आयोिना सुरु र 
सम्पन्त्न अवस्था 
प्रनिवेदन 

१६ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै सरकारी,  कायावलयहरूले 
आफ्नो सेवा प्रवाहका सम्वन्त्धमा िनिाको पटृठपोषण 
प्राप्ि गनव सेवाग्राही सन्तुजष्ट सवेिण गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलयहरू 

 २०७७ मंसीर 
मसान्त्िसम्म 

सावविाननक सेवा प्रवाह 
सम्वन्त्धमा सेवाग्राहीको 
पटृठपोषण प्राप्ि हुने । 

सेवाग्राही सन्त्िुजटट 
सवेक्षण प्रनिवेदन 



 

ससन क्रिर्ाकलाप जिम्मेवार 
ननकार् 

सहर्ोगी ननकार् समर्सीमा अपेक्षित उपलब्धी कार्यन्वर्न सूचक 

१७ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै सरकारी कायावलयका 
गनिववगधहरूको ननयभमि िथा आकजस्मक अनगुमन 
तथा सुपरीवेिण पने   

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलयहरू 

ननरन्त्िर सब ै सरकारी कायावलयका 
सेवाहरु िनमरैी िएको 
हुने  

अनगुमन िथा 
सुपरीवेक्षण योिना 
िथा प्रनिवेदन 

१८ जिल्ला प्रशासन कायावलयका महत्वपणूव दस्िाविेहरूको  
Digitization गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलयहरू 

ननरन्त्िर अभिलेखहरू सुरक्षक्षि िथा 
संरक्षक्षि िई ववद्यिुीय 
शासनमा टेवा पगु्ने । 

डर्जिटाइि गररएको 
दस्िावेि 

१९ शाजन्त्ि सुरक्षा, ववपद, सेवा प्रवाह, सुशासनसम्वन्त्धी 
उिुरी िथा गनुासो सम्वोधन गनव जिल्ला प्रशासन 
कायावलयमा Hotline माफव ि २४ सै घण्टा उिरुी, 
गनुासो सुनवुाई हुने संयन्त्र ववकास गने   

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलय, स्थानीय 
िह, रािननैिक दल, 

सञ्चार माध्यम 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्िबाट 
ननरन्त्िर 

सुशासन प्रवद्वधन गनव 
सहयोग पगेुको हुने । 

Hot Line Number 

िथा गनुासो सुनवुाई 
सम्वन्त्धी अधववावषवक 
िथा वावषवक 
प्रनिवेदन 

२० ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै सरकारी कायावलयहरूले 
कायावलयबाट सम्पादन गररएका गनिववगधहरूलाई 
माससकरूपमा वेभसाईट/सूचनापाटी माफव ि सावविाननक 
गने  

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलयहरू 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्ि, ननरन्त्िर 

कायवसम्पादनमा 
िवाफदेहीिा िथा 
पारदभशविा कायम िएको 
हुने । 

माभसक प्रगनि 
प्रनिवेदन 

२१ ओखलढुङ्गाजस्थि सब ै सरकारी कायावलयले आफ्नो 
स्वाभमत्वमा रहेका चल अचल सम्पर्ि (िग्गा, िवन, 

सवारी साधन) को अभिलेख सुरक्षक्षि राख्ने ।साथ ै
जिल्ला जस्थि सब ै सरकारी तथा सावयिाननक 
िग्गाहरुको अभिलेख ियार गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलयहरू 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्ि, ननरन्त्िर 

सरकारी सम्पविको 
उपयोग िथा सरंक्षण 
िएको हुने । 

चल अचल सम्पवि 
अभिलेख 

सरकारी िथा 
सावविाननक 
िग्गाहरुको अभिलेख 

२२ जिल्ला प्रशासन कायावलयका समग्र गनिववगधहरू 
समावेश गरी अधयवार्षयक र वार्षयक वलेुटीन प्रकाशन 
गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलयहरू 

२०७७/७८ को 
माघ पहहलो 
हप्िा, श्रावण 
पहहलो हप्िा 

कायावलयका गनिववगधहरु 
पारदशी हुने । 

वलेुटीन 



 

ससन क्रिर्ाकलाप जिम्मेवार 
ननकार् 

सहर्ोगी ननकार् समर्सीमा अपेक्षित उपलब्धी कार्यन्वर्न सूचक 

२३ सावविननक सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गनव  सब ै
सरकारी कायावलयका सेवाहरू र सो प्राजप्िको 
प्रक्रियासहहि एकीकृत नागररक वडापत्र  प्रकाशन गने 
िथा स्थानीय िह स्िर सम्म प्रवोगधकरण गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलयहरू, 

स्थानीय िह, सञ्चार 
माध्यम 

२०७७ साल िार 
मसान्त्ि 

सावविननक सेवा िथा 
प्राजप्िको प्रक्रियाका वारेमा  
सेवाग्राहीलाई िानकारी 
प्राप्ि िई सेवा प्रवाह र 
प्राजप्िमा सहि िएको 
हुने  

एकीकृि नागररक 
वर्ापरको प्रकाशन 
िथा प्रवोगधकरण 

२४ सब ै सरकारी कायावलयहरूमा उत्कृटट कायवसम्पादन 
गने कम्िीमा १/१ िना कमवचारीलाई परुस्कृत गनेका  
साथै सेवा ननविृ िई यस जिल्लामा रहने 
कमवचारीलाई सम्मान गने  । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ैसरकारी कायावलय २०७७ िार २२ उत्कृटट कायवसम्पादन गने 
कमवचारीको मनोबल उच्च 
हुनकुा साथ ै सेवा 
ननविृहरूले सम्माननि 
िएको अनिुूनि गरेको 
हुने। 

परुस्कृि िथा 
सम्माननि कमवचारी 
वववरण 

२५ उच्च कायववोझमा कायव गने कायावलयका 
कमवचारीहरूलाई तनाव व्र्वस्थापन, मनोसामाजिक 
परामशय सम्वन्धी तासलम लगायि सञ्चालन गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

ववभिन्त्न संघससं्थाहरु २०७७ मंसीर 
मसान्त्ि 

कमवचारीबाट सेवाग्राहीमैरी 
व्यवहार प्रदभशवि िएको 
हुने । 
 

िाभलम सञ्चालन 
प्रनिवेदन 

26 सरकारी सवारी साधनको सदपुर्ोगका लागग कायवववगध 
ििुवमा गरी कायावन्त्वयन गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

सब ै सरकारी 
कायावलयहरू, जिल्ला 
प्रहरी कायावलय 

२०७७ िार 
मसान्त्ि 

सरकारी सवारी साधन हरु 
भमिव्ययी रुपमा उपयोग 
िएको हुने । 

 

कायवववगध र 
कायावन्त्वयन अवस्था 
प्रनिवेदन 

२7 मुआव्िा वविरण सम्वन्त्धी ववस्ििृ अभिलेख ियार 
गरी अधववावषवक/वावषवक रुपमा सावविाननक गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

मालपोि कायावलय, 

स्थानीय िह, ववकास 
आयोिनाहरु 

श्रावण मसान्त्ि, 

ननरन्त्िर 
मुआव्िाको वववरण 
व्यवजस्थि हुने । 

 

 

मुआव्िा अभिलेख 

२8 उपिोक्िा हहि प्रवदवन हुनेगरी स्थानीय िहसंगको 
समन्त्वयमा विार अनगुमन योिनाका आधारमा 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

स्थानीय िह, घरेल ु
िथा साना उद्योग 

ननरन्त्िर उपिोक्िा हहि प्रवदवन 
िएको हुने 

विार अनगुमन 
योिना िथा 



 

ससन क्रिर्ाकलाप जिम्मेवार 
ननकार् 

सहर्ोगी ननकार् समर्सीमा अपेक्षित उपलब्धी कार्यन्वर्न सूचक 

ननयभमि िथा आकजस्मक रुपमा विार अनगुमन 
गने । 

कायावलय, उद्योगी 
व्यावसायी, सञ्चार 
माध्यम, उपिोक्िा 
 

 

 

 

अनगुमन प्रनिवेदन 

ग. शाजन्त सुरिा र अपराध ननर्न्त्रण 

२9 Security Profile/Crime Mapping सहहिको सुरिा 
रणनीनतक र्ोिना अद्यावगधक गरी  प्रिावकारी 
कायावन्त्वयन गने । 

जिल्ला सुरक्षा 
सभमनि 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय, सब ैसुरक्षा 
ननकाय, स्थानीय 
िह, रािननैिक दल, 

सब ै सरकारी 
कायावलय, सञ्चार 
माध्यम, आम 
नागररक 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्िसम्म 
अद्यावगधक िथा 
ननरन्त्िर 
कायावन्त्वयन 

शाजन्त्ि सरुक्षा िथा 
अमनचैन कायम िई 
शाजन्त्ि सरुक्षा प्रनि 
िनववश्वास अभिवदृ्वव 
हुने  

रणनीनिक सुरक्षा 
योिना िथा 
कायावन्त्वयन प्रगनि 
अवस्था 

30 जिल्लामा घटेका  आपराचधक गनतर्वचधहरुको 
आवचधक समीिा, र्वश्लेषण गरी ननयन्त्रणका लागग 
रािननैिक दल, स्थानीय िह, सरोकारवाला  
पक्षहरुसंग समन्त्वय िथा सहकायव गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

जिल्ला सरुक्षा 
सभमनि, स्थानीय 
िह, सञ्चार माध्यम, 

आम नागररक 

ननरन्त्िर आपरागधक अवस्थाको 
पहहचान िई समयम ै
ननराकरणमा सहयोग 
िएको हुने । 

जस्थनि प्रनिवेदन 

31 शाजन्त्ि सुरिाको अनभुुती अवस्था पहहचानका लागग 
सवेक्षण गने । 

जिल्ला सुरक्षा 
सभमनि 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय, सव ैसुरक्षा 
ननकाय, स्थानीय िह, 

सञ्चार माध्यम, 

आम नागररक 

२०७७ पौष 
मसान्त्िसम्म 

आम नागररकले अनिुुि 
गरेको शाजन्त्ि सरुक्षाको 
जस्थनि पहहचान िई थप 
सुधार गनव मद्दि पगु्ने 
। 

सवेक्षण प्रनिवेदन 

32 सामाजिक अपराध न्त्यनूीकरणका लागग स्थानीय िहको जिल्ला प्रशासन स्थानीय िह , २०७७ मसंीरबाट समािमा अपराधका कायविम सञ्चालन 



 

ससन क्रिर्ाकलाप जिम्मेवार 
ननकार् 

सहर्ोगी ननकार् समर्सीमा अपेक्षित उपलब्धी कार्यन्वर्न सूचक 

समन्त्वयमा ववद्यालय माफव ि School Outreach 

कायविम सञ्चालन गने  । 
कायावलय जिल्ला प्रहरी 

कायावलय, भशक्षा 
ववकास िथा समन्त्वय 
ईकाई, ववद्यालय 

सुरु गरी 
ननरन्त्िर 
कायावन्त्वयन 

घटनाहरु न्त्यनूीकरण िई 
समािमा हदगो शाजन्त्ि 
िथा स्थीरिा कायम गनव 
मद्वि पगु्ने ।  

प्रनिवेदन 

33 आत्महत्र्ाका घटनाहरुको नमुना छनौटका आधारमा 
कारण पहहचान िथा न्त्यनूीकरणका लागग आवश्यक 
कायविम सञ्चालन गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

स्थानीय िह, जिल्ला 
प्रहरी कायावलय, 

स्वास््य  कायावलय, 

अस्पिाल, आयवेुद 
अस्पिाल, CMC/ 

OCMC  

२०७७ श्रावण 
मसान्त्ि भिर 
सुरु गरी 
ननरन्त्िर 
कायावन्त्वयन 

आत्महत्याका घटनाहरुमा 
कमी आउने । 

आत्महत्याका कारण  
िथा ननराकरण 
सम्वन्त्धी कायविम 
सञ्चालन प्रनिवेदन 

34 कारागारका कैदीवन्त्दीहरुबाट िएको अपराधको कारण 
पहहचानका लागग सवेक्षण गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

कारागार कायावलय, 

स्थानीय िह, सञ्चार 
माध्यम 

२०७७ िार 
मसान्त्ि 

अपराधका कारण पहहचान 
िई न्त्यनूीकरण गनव 
सहि हुने । 

सवेक्षण प्रनिवेदन 

35 रािमागवमा हुने िुनसुकै अवरोधलाई ित्काल हटाई 
ननवायध रुपमा र्ातार्ात सचूारु गनव कायवयोिना 
ििुवमा गरी कायवन्त्वयन गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय, 

जिल्लाजस्थि 
सब ै सुरक्षा 
ननकायहरू 

स्थानीय िह, 

यािायाि व्यवसायी, 
ननिीके्षर,  

ननरन्त्िर रािमागव अवरोधको घटना 
न्त्यनूीकरण िई 
ननवावधरुपमा यािायाि 
सञ्चालन हुने । 

कायवयोिना िथा 
प्रनिकायव प्रनिवेदन 

36 सर्क, विार के्षरमा रहेका CCTV हरु माफव ि 
गनिववगधहरूको जिल्ला प्रहरी कायावलय िथा जिल्ला 
आपिकालीन कायवसञ्चालन केन्त्रबाट ननयभमि 
ववश्लेषण गने व्यवस्था भमलाउने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

जिल्ला प्रहरी 
कायावलय, स्थानीय 
िह, जिल्ला 
आपिकालीन 
सञ्चालन केन्त्र 

ननरन्त्िर सुरक्षा सिवकिा उच्च 
िएको हुने । 

सीसीटीिी ववश्लेषण 

37 अन्तर जिल्ला सरुक्षा समन्त्वय बठैकमाफव ि जिल्लाका 
गनिववगधहरूको आदानप्रदान गने । 

जिल्ला सुरक्षा 
सभमनि 

नछमेकी जिल्लाका 
जिल्ला सुरक्षा 

ननरन्त्निर शाजन्त्ि सरुक्षा िथा 
अपराध न्त्यनूीकरणमा 

समन्त्वय बठैक 
संख्या िथा 
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ननकार् 
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सभमनि, जिल्ला 
प्रशासन कायावलय 

अनिुव आदानप्रदान िई 
शाजन्त्ि सरुक्षा कायम गनव 
सहयोग पगेुको हुने  

प्रनिवेदन 

38 रुग्ण र्वकास आर्ोिनाहरुको वववरण अद्यावगधक 
गरी ित्काल कायव सचूारु गने वािावरण भसिवना गने 
। 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

स्थानीय िह, 

सम्बजन्त्धि कायावलय 
र आयोिना, सुरक्षा 
ननकाय 

२०७७ श्रावण 
महहनाबाट 
ननरन्त्िर 

रुग्ण ववकास 
आयोिनाहरूको पहहचान 
िई समयमान ै सम्पन्त्न 
गने वािावरण ियार 
िएको हुने  

रुग्ण आयोिनाहरूको 
वववरण िथा 
ननमावण अवस्था 
प्रनिवेदन 

३9 कारागारको भौनतक व्र्वस्थापनलाई मानवोगचि 
वनाउन आवश्यक िग्गा प्राजप्ि, िवन, व्यारेक 
ननमावणका लागग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारसंग 
समन्त्वय गने। 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

कारागार कायावलय ननरन्त्िर िीणव कारागार पवूावधारको 
ननमावण िथा सधुार 
िएको हुने । 

पवूावधार ननमावण 
अवस्था 

40 गरैसरकारी संस्थाहरूको ववस्ििृ प्रोफाईल ियार गने । जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

गरैसरकारी संस्था 
महासंघ 

२०७७ असोि 
मसान्त्ि 

गरैसरकारी संस्थाहरूको 
वववरण एकीकृि िई िी 
संस्थाहरूबाट सञ्चाभलि 
क्रियाकलापहरू अनगुमन 
गने कायव प्रिावकारी हुने  

प्रोफाइल  

41 अधवन्त्यानयक ननकायमा कायवरि कमवचारीहरुलाई काननु 
तथा न्र्ार्सम्वन्धी तासलम प्रदान गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

उच्च/जिल्ला अदालि, 

उच्च/ जिल्ला सरकारी 
वकील कायावलय िथा 
अधवन्त्यानयक 
ननकायहरु 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्ि 

अधवन्त्यानयक ननकायबाट 
सम्पादन हुने काननु िथा 
न्त्याय सम्वजन्त्ध सेवा 
गणुस्िरीय हुने । 

िाभलम सञ्चालन 
प्रनिवेदन 

42 लाग ु औषध ननर्न्त्रण सम्वन्त्धी जिल्ला स्िरीय 
योिना अद्यावगधक िथा प्रिावकारी कायावन्त्वयन गने 
। 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

स्थानीय िह, सुरक्षा 
ननकाय 

२०७७ श्रावण 
मसान्त्ि 

लाग ु औषधिन्त्य अवधै 
गनिववगधहरु न्त्यनूीकरण 
िएको हुने । 

योिना िथा 
कायावन्त्वयन 
प्रनिवेदन 



 

ससन क्रिर्ाकलाप जिम्मेवार 
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घ. र्वपद् व्र्वस्थापन 

43 ववपद् पवूवियारी िथा प्रनिकायव योिना(Disaster 

Preparedness and Response Plan-DPRP), 

कोभिर् १९ पवूवियारी िथा प्रनिकायव योिना ििुवमा ( 

COVID Response Plan) ििुवमा, पररमािवन िथा 
कायावन्त्वयन गने . 

जिल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन 
सभमनि, जिल्ला 
संकट 
व्यवस्थापन 
केन्त्र, जिल्ला 
कमाण्र् पोटट 

स्थानीय िहस्िरीय 
ववपद् व्यवस्थापन 
सभमनि, सुरक्षा 
ननकायहरू, ववपद् 
व्यवस्थापन क्लटटर, 
सरकारी िथा 
गरैसरकारी 
सरोकारवाला 
ननकायहरू 

२०७७ >fj0f 

मसान्त्ि 

ववपद् व्यवस्थापन िथा 
कोभिर्-१९ को संिमण 
व्यवस्थापन प्रिावकारी 
िएको हुने । 

योिना दस्िाविे 
िथा कायावन्त्वयन 
प्रनिवेदन 

44 जिल्ला आपिकालीन कायवसञ्चालन केन्त्र (District 

Emergency Operation Center- DEOC) स्थापना 
िथा सञ्चालन गने । 

जिल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन 
सभमनि, जिल्ला 
प्रशासन 
कायावलय 

जिल्ला जस्थि सरुक्षा 
ननकायहरू, स्थानीय 
िह,  

२०७७ श्रावण 
दोस्रो हप्िा  

ववपद्िन्त्य घटनाहरूको 
सूचना सकंलन िई ववपद् 
व्यवस्थापनमा सहयोग 
पगेुको हुने । 

DEOC स्थापना 
िथा सञ्चालन 

४5 िारिलगायि िसे्रो मुलकुबाट आउने व्यजक्िहरूको 
लागग कोभिर् सिंमण अवगधिर मानेिञ्ज्याङ 

गाउँपाभलकाअन्त्िगवि हकव परुमा Holding Center 

स्थापना िथा सञ्चालन गने । 

जिल्ला संकट 
व्यवस्थापन 
केन्त्र, जिल्ला 
कमाण्र् पोटट 

स्थानीय िह, सुरक्षा 
ननकायहरू, स्वास््य 
कायावलय 

२०७७ श्रावण 
दोस्रो हप्िा 

कोभिर् १९ को सम्िाववि 
संिमण व्यवस्थापन 
िएको हुने । 

Holding Shelter 

स्थापना िथा 
सञ्चालन 

४6 ववपद् िोखखमको पवूावनमुानका आधारमा खोि िथा 
उद्वारका लागग आवश्यक सामाग्रीसहहिको Ware 

House स्थापना गने  

जिल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन 
सभमनि 

स्थानीय िह, सुरक्षा 
ननकायहरू 

२०७७ पौष 
मसान्त्ि 

खोि िथा उद्वार कायव 
प्रिावकारी िएको हुने । 

Ware House को 
स्थापना र 
सामाग्रीको वववरण 

४7 SMS माफव ि ववपद् घटनाहरूको वारेमा सम्वद्व जिल्ला ववपद् जिल्ला प्रशासन ननरन्त्िर ववपद्िन्त्य घटनाहरूको िानकारी प्राप्ि गने 



 

ससन क्रिर्ाकलाप जिम्मेवार 
ननकार् 
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व्यजक्ि, ननकायहरूलाई िानकारी गराउने । व्यवस्थापन 
सभमनि 

कायावलय, स्थानीय 
िह, ववपद् 
व्यवस्थापन क्लटटर 

बारेमा यथाशीघ्र िानकारी 
प्राप्ि िई समयम ै
व्यवस्थापनमा गनव 
सहयोग पगेुको हुने । 

व्यजक्ि िथा संस्था 

४8 ववपद्को प्रकृनि अनसुार  QRT गठन गने िथा 
पररचालनका लागग क्षमिा ववकास गने  

जिल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन 
सभमनि 

स्थानीय िह सरुक्षा 
ननकायहरू  

२०७७ पौष 
मसान्त्ि 

ववपद्िन्त्य घटनाको 
ित्काल खोि िथा 
उद्वार कायव िई 
नागररकले सरुक्षा महससु 
गरेको हुने  

QRT वववरण र 
क्षमिा ववकास 
कायविम सञ्चालन 
प्रनिवेदन 

४9 सब ै स्थानीय िहमा स्थानीय आपिकालीन कायव 
सञ्चालन केन्त्र (LEOC) स्थापनाका लागग समन्त्वय 
र सहकायव गने । 

जिल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन 
सभमनि 

स्थानीय िह २०७७ श्रावण 
मसान्त्िवाट 
ननरन्त्िर 

स्थानीयस्िरमा ववपद् 
व्यवस्थापनका कायवमा 
प्रिावकारीिा कायम हुने 
। 

LEOC स्थापनाका 
लागग समन्त्वय र 
सहकायव प्रनिवेदन 

50 सव ै सरकारी कायावलयमा सेवाग्राहीले हातधुने 
व्र्वस्था, सेननटाईिर उपलब्ध हुने व्यवस्था भमलाउने 
। 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

स्थानीय िह, सरकारी 
कायावलयहरू, सञ्चार  
माध्यम, आम 
नागररकहरु 

२०७७ श्रावण १ 
गिे वाट 
ननरन्त्िर 

कायवस्थलमा संिमणिन्त्य 
रोग फैभलनबाट रोक्ने 
उपाय प्रिावकारी िएको 
हुने । 

िनस्वास््य 
सुरक्षाका सामाग्री 
िथा उपयोग 
अवस्था 

51 COVID-19 को सम्िाववि संिमण ननयन्त्रण गनवका 
लागग स्वास््र् परीिणको दायरा वढाउदै लिैाने । 

जिल्ला संकट 
व्यवस्थापन 
केन्त्र जिल्ला 
कमाण्र् पोटट 

स्वास््य कायावलय, 

स्थानीय िह, सुरक्षा 
ननकायहरू, िथा 
प्रयोगशालाहरू 

ननरन्त्िर संिमणको जस्थनि 
पहहचान िई संिमण 
व्यवस्थापनमा मद्दि 
पगेुको हुने । 

स्वास््य परीक्षण 
संख्या िथा 
प्रनिवेदन 

ड. र्वर्वध 



 

ससन क्रिर्ाकलाप जिम्मेवार 
ननकार् 

सहर्ोगी ननकार् समर्सीमा अपेक्षित उपलब्धी कार्यन्वर्न सूचक 

52 गहृ सगचव र प्रमुख जिल्ला अगधकारी ववच िएको 
कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा उल्लेख िए 
अनसुारका क्रियाकलापहरुको पणूव कायावन्त्वयन    गने 
।  

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

गहृ मन्त्रालय, 

जिल्लाजस्थि सरुक्षा 
ननकायहरू 

ननरन्त्िर जिल्लाको शाजन्त्ि सुरक्षा, 
सुशासन, ववपद 
व्यवस्थापन, ववकास 
आयोिनामा समन्त्वय 

लगायि सावविननक सेवा 
प्रवाह िनअपेक्षक्षि हुने  

कायवसम्पादन 
सम्झौिा 
कायावन्त्वयन  
प्रनिवेदन 

५३ जिल्लामा दिाव स्टेशन स्थापना गरी राजष्िर् 
पररचर्पत्रका लागग वववरण सकंलन र पररचयपर 
वविरण कायविम सञ्चालन गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

स्थानीय िह २०७७ श्रावण 
पहहलो हप्िावाट 
ननरन्त्िर 

यस जिल्लामा राजटिय 
पररचयपर प्रणाली 
कायावन्त्वयन हुने । 

राजटिय पररचय पर 
वववरण संकलन 
िथा पररचय पर 
संख्या 

5४ सामाजिक सुरक्षा ििालाई वङै्क्रकङ प्रणालीबाट 
भुक्तानीको लागग स्थानीय िह एवम ् वकै िथा 
वविीय संस्थाहरुसंग समन्त्वय गने । 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय 

स्थानीय िह, बकै 
िथा ववविय 
संस्था,सञ्चार 
माध्यम, आम 
नागररक 

२०७७ असोि 
मसान्त्ि 

सामाजिक सुरक्षा ििा 
वविरण पारदशी हुने । 

वङै्क्रकङ प्रणालीमा 
आवद्व 
लािग्राहीहरुको 
वववरण 

 



 

४. ननष्कषय 
नेपाल सरकार गहृ सगचव र प्रमुख जिल्ला अगधकारी ववच सम्पन्त्न कायवसम्पादन सम्झौिा 
अनुसार जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट सम्पादन हुने सबै सेवाहरुलाई िनमैरी िथा 
व्यावसायीक वनाउने उद्वेश्यले ििुवमा गररएको यस कायवयोिनाको सफल कायावन्त्वयन हुन 
आवश्यक छ । यस कायवयोिनाले अन्त्य सरकारी ननकायहरुको सुधार कायवयोिना ििुवमाको 
लागग समेि आधार ियार गरेको छ । यसैका आधारमा सबै सरकारी कायावलयहरुबाट सुधार 
कायवयोिना ििुवमा हुनेछन । जिल्ला प्रशासन कायावलय िथा अन्त्य सरकारी कायावलयबाट 
ििुवमा िएका कायवयोिना अनुसारका क्रियाकलापहरु कायावन्त्वयनमा सबै सरकारी 
ननकायहरुववच समन्त्वय र सहकायव हुनु िरुरी िएकोले यस ववषयलाई प्रत्येक महहना वस्ने 
कायावलय प्रमखु बैठकको प्रमुख एिेण्र्ा वनाई प्रगनि अवस्थाको सभमक्षा गररनेछ ।साथै यस 
कायवयोिना  अनुसार गररनेक सुधारका कायव िथा  सम्पाहदि कायवको ननयभमि रुपमा 
प्रगनि अवस्था समेि आम नागररकहरुलाई सावविाननक गरी नागररकहरुवाट प्राप्ि पटृठपोषण 
अनुसारनै सावविाननक सेवा प्रवाह गररनेछ । यसबाट सेवाग्राही ननयजन्त्रि सावविाननक सेवा 
प्रवाहको अवस्था समेि भसिवना हुनेछ । 

 

 

---- oo---- 


