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१. पृ भमुी 
 िज लाको शाि त सु यव था, अमनचैन, अपराध नय ण, वपद यव थापन, सावजा नक सेवा 

वाह, सशुासन लगायत िज ला शासन कायालयको काय े  भ  पन कायह लाई जनमै ी 
तथा यावसा यक वनाउन ु ज र  छ । यसै स दभमा उ  याकलापह लाई आ.व. 
२०७७/७८ मा योजनाव  तथा यावसायीक पमा स पादन गन गराउने कायका ला ग ीमान ्
गहृ सिचव र मखु िज ला अ धकार  वच कायस पादन स झौता भए अनसुार िज ला शासन 
सधुार काययोजना, २०७७ तयार ग रएकोमा सो को प रमाजन गर  िज ला शासन सधुार 
काययोजना, २०७८ तयार ग रएको छ। उ  स झौताको सशुासन र सेवा वाह मु य न तजा 
े  अ तगतको दफा १(क), (ख) र (ग) बमोिजम  यो काययोजना तजमुा ग रएको छ । यस 

काययोजना ीमान ् सिचव यू सम  ग रएको कायस पादन स झौतामा उ लेिखत 
याकलापह का अ त र  थानीय शासन ऐन २०२८, सशुासन ऐन २०६४, सशुासन 

( यव थापन तथा स ालन) नयमावल  २०६५ तथा व भ  वषयगत ऐन काननु अनसुार िज ला 
शासन कायालयले स पादन गनपुन कायह , नेपाल सरकार गहृ म ालय, देश सरकार 

आ त रक मा मला तथा काननु म ालय लगायत तालकु नकायह बाट समय समयमा ा  
नदशन, वा षक वकास काय म तथा वजेट, िज लागत व तु थी त समेतका आधारमा जनमै ी 
कायालय यव थापन, सावजा नक सेवा वाह एवम ् कायालयको मु य िज मेवार मा रहेका 
शाि त सरु ा, वपद यव थापन लगायतका शीषकमा सधुार गन गर  याकलापह  तजमुा 
ग रएको छ। िज लाको सम  सशुासन कायम गन गराउने दा य व िज ला शासन कायालयको 
भएको स दभमा यस िज लामा स ा लत नेपाल सरकार र देश सरकार मातहतका 
कायालयह को कायिज मेवार  अनसुार गनपुन सधुारका कायह  समेत गन गर  केह  

याकलापह  समावेश ग रएको छन ् । तसथ यस काययोजनाका आधारमा अ य सरकार  
कायालयह ले समेत आ-आ नो सधुार काययोजना तजमुा तथा काया वयन गनछन ्। 

२. उ े य 

यस काययोजनाको मु य उ े य िज ला शासन कायालयका मु य मु य कायिज मेवार  तथा 
अ य सरकार  कायालयह को सावजा नक सेवालाई जनमै ी तथा यावसायीक पमा स पादन 
गन ुरहेको छ। 

३. मु य मु य याकलापह  

क. सबै सरकार  कायालयको भौ तक यव थापनलाई जनमै ी (free Wifi, शु  खानेपानी, 
Television,पु तकालय, लै कमै ी शौचालय, तनपान क , नाग रक सहायता क , 
कमचार  उपि थ त वोड यव था, ाथ मक उपचार यव था, Mobile Charging Station, 

Digital Citizen Charter लगायत) तथा को भड १९ को स भा वत जोिखम यूनीकरणका 
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ले सरुि त (सावनु पानीले हात धनुे यव था,मा क से नटाईजर यव थापन) 
वनाउने। 

ख. सबै सरकार  कायालयबाट वाह हनुे सावजा नक सेवालाई जनअपेि त वनाउने ।यस 
कायका ला ग जनताको अपे ा संकलन गन सेवा ाह  स तु  सव ण गन । 

ग. सबै सरकार  कायालयह बाट जनताको सचुनाको हक काया वयनको ला ग मा सक 
ग त ववरण सावजा नक गन, नय मत पमा Proactive Disclosure गन साथै सबै 

सचुना अ धकार ह को ला ग छंु ै मोवाईन न वर यव थापन गन । 

घ. शाि त सरु ा, वपद, सेवा वाह, सशुासनस व धी उजरु  तथा गनुासो स वोधन गन 
िज ला शासन कायालयमा Hotline माफत २४ सै घ टा उजरु , गनुासो सनुवुाई हनुे 
संय  वकास गन  । 

ङ. सामािजक अपराध यूनीकरणका ला ग थानीय तहको सम वयमा व ालय माफत 
School Outreach काय म स ालन गन  । 

च. आ मह याका घटनाह  वषनी व दै गएको स दभमा यस कृ तका घटनाह को नमनुा 
छनौटका आधारमा कारण प हचान गन र यूनीकरणका ला ग आव यक काय म 
स ालन गन थानीय तहह संग सम वय गन । 

छ. वपद यव थापनलाई भावकार  वनाउन उिचत पमा पूवतयार , तकाय तथा 
त काल न पूनलाभका याकलापह  सम वया मक पमा स पादन गन । वप  
यव थापनमा सम वयका ला ग िज ला आपतक न कायस ालन के (DEOC) थापना 
तथा स ालन गन । 

ज. को भड १९ को स भा वत सं मण यव थापन गन सतकता तथा सावधानी र 
पर णको दायरा वढाउदै लैजाने गर  स व  प ह संग सम वय र सहकाय गन । 

झ. लागू औषध नय ण तथा अवैध घरेल ु म दराको उ पादन तथा व  वतरण रोक 
लगाउने। 

ञ. ण वकास आयोजनाह को ववरण अ ाव धक गर  त काल काय सूचा  गन 
वातावरण सजना गन । 

ट. अध या यक नकायमा कायरत कमचार ह लाई काननु तथा यायस व धी ता लम दान 
गन। 
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िज ला शासन सधुार वा षक काययोजना, ओखलढंुगा २०७८ 
(२०७८  ावण  १  देिख  २०७९  असार  मसा त  स म) 

सन याकलाप िज मेवार नकाय सहयोगी नकाय समयसीमा अपेि त उपल धी काय वयन सूचक 

क. जनमै ी कायालय यव थापन  

1.  सेवा ाह ह लाई सेवा वाहमा सहजीकरणका ला ग 
ओखलढु ाि थत सबै सरकार  कायालयह मा नाग रक 
सहायता क  (Help Desk) थापना तथा भावकार   
स ालन   गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
नकायह   

नर तर सेवा ा मा 
सेवा ाह ह लाई सहज 
भएको हनुे । 

सहायता क   
थापना तथा सेवा 
स ालन अव था 

2.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार  कायालयह मा 
सेवा ाह ह को ला ग Free Wi Fi, Television, First 

Aid Kit, शु  खानपेानी (तातो/िचसो), Mobile 

Charging Station यव थालाई अझ सवल बनाई 
नर तरता दने । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
नकायह   

नर तर सेवा ाह मै ी  कायालय 
यव थापन भएको हनुे । 

उ लेिखत सु वधा 
उपल धता तथा 
उपयोग अव था 

3.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार  कायालयह मा अपागंमै ी 
कायालय यव थापन (प रसर,  या प),  तनपान क , 

लै कमै ी शौचालयको यव थापन गन। 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
नकायह   

नर तर लै क संवेदनशील 

कायालयको पमा वकास  
भएको हनुे । 

तनपान क  तथा 
शौचालयको यव था 
तथा योग 

4.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार  कायालयह मा 
सेवा ाह मै ी त ालय क को यव थापन गन  

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
नकायह   

2078 प हलो 
चौमा सक  

सेवा वाह र ा मा 
सेवा दायक र 
सेवा ाह लाई सहज हनुे । 

त ालय क  

5.  िज ला शासन कायालयमा थापना भएको सेवा ाह  
लि त पु तकालय लाई थप यवि थत गद स ालन गन 
। 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
नकायह  

नर तर सेवा वाह र ा मा 
सेवा दायक र 
सेवा ाह लाई सहज हनुे । 

पु तकालय नमाण 
तथा योग 

6.  िज ला शासन कायालयमा व तुीय नाग रक बडाप  
(Digital Citizen Charter) लाई थप यवि थत 
बनाउने । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
नकायह  

नर तर कायालयबाट वाह हनुे 
सेवा तथा याको 
जानकार  भई सेवा वाह 
छटो छ रतो हनुे  

व तुीय नाग रक 
बडाप  
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सन याकलाप िज मेवार नकाय सहयोगी नकाय समयसीमा अपेि त उपल धी काय वयन सूचक 

7.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार , बैक तथा वि य 
सं थाह मा आगला गको स भा वत जोिखम यूनीकरण 
गनका ला ग उ च मताको क तीमा १/१ वटा Fire 

extinguisher  जडान गन  तथा सो स ालनका ला ग 
अ भमिुखकरण गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै स ब  नकायह  नर तर आकि मक पमा हनु 
स ने आगलागीको जोिखम 
यू नकरण हनुे । 

Fire extinguisher  
जडान तथा 
अ भमखुीकरण 

8.  िज ला शासन कायालयमा कायरत कमचार को 
उपि थ तका वारेमा सेवा ाह ह लाई जानकार  गराउने 
उ े यले सबै सेवा ाह ले दे  े गर  कमचार  उपि थ त 
वोड रहने यव थालाई नर तरता दन े । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
नकायह  

नर तर सेवा ा  गन स पक 
गनपुन कमचार को प हचान 
भई सेवा ा  गन सहज 
भएको हनुे । 

कमचार  उपि थ त 
वोड यव था 

9.  िज ला शासन कायालय प रसरमा सबै थानीय तहको 
प हचान झ कने गर  त भ नमाण गन  

िज ला शासन 
कायालय 

थानीय तह २०७8 दो ो 
चौमा सक 

सेवा ाह लाई सेवा ा  गन 
आउँदा अपन वको भावना 
भएको हनुे । 

न मत त भ 

10.  कायालय प रसरलाई व छ र हर याल  वनाउने साथै 
एक कमचार  एक फलफुलको व वा रोपण तथा संर ण 
अ भयान स ालन गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
कायालयह  

2078 भा  22  कायालय प रसर व छ र 
ह रयाल  हनुे । 

कायालय प रसर 

11.  िज ला शासन कायालयको क पाउ ड (क पाउ ड 
वाल, वृ ारोपण लगायत) यव थापन गन ।  

िज ला शासन 
कायालय 

ड भजन वन कायालय, 
भ ूसंर ण कायालय 

२०७८ प हलो 
चौमा सक 

कायालय तथा प रसर 
सरुि त हनुे । 

सरुि त कायालय 
प रसर 

 

 ख.  सशुासन  तथा  भावकार  सेवा वाह यव थापन 
12.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार  कायालयह मा सूचना 

अ धकार को यव था  गर  सूचना अ धकार ह को ला ग 
छु ै मोवाईल न वरको यव था गर  सूचना 
अ धकार ह को ववरण अ याव धक गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
कायालयह  

2077 ावण 
मसा त, नर तर 

सेवा ाह लाई सूचना तथा 
जानकार  ा  गन सहज 
भएको हनुे । 

सूचना अ धकार  र 
मोबाइल न वर 
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सन याकलाप िज मेवार नकाय सहयोगी नकाय समयसीमा अपेि त उपल धी काय वयन सूचक 

13.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार  कायालयले सूचनाको हक 

स व धी ऐनको यव थाअनसुार कायालयका ३/३  
ग त व धह लाई वत: काशन (Pro active 

Disclosure) माफत अ नवाय सावज नक गन र वा षक 
ग त अव था समेत सावज नक गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  कायालय नर तर सरकार  कायालयबाट 
स पा दत कायह को 
बारेमा सेवा ाह  सूसिुचत 
भएको हनुे  

वत: काशन तथा 
वा षक तवेदन 

14.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार  कायालयबाट आ नो 
बा षक वकास काय मह  आम नाग रकह लाई 
जानकार  गराउन स व  प ह को उपि थ तमा 
सावज नककरण काय म स ालन गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
कायालय, थानीय तह, 
राजनै तक दल, स ार 
मा यम 

२०७8 भा   वकास काय मह का 
बारेमा आम 
नाग रकह लाई जानकार  
ा  हनुे साथै ३ वटै 

सरकार वच सम वय हनुे 
तथा दोहोरोपना यूनीकरण 
भएको हनुे । 

काय म स ालन 
तवेदन 

15.  ओखलढु ाि थत सबै वकास आयोजना स ालन गन 
सरकार  कायालयबाट तो कएको समयमानै वकास 
आयोजना स प  गनका ला ग समयमानै ख रद/टे डर 

या सु  गन, गणु तर कायम गन कायमा आव यक 
सम वय, अनगुमन तथा सपुर वे ण गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

राजनै तक दल, 

थानीय तह, वकास 
आयोजना स पादन गन 
कायालय, स ार 
मा यम, नमाण 
यावसायी, आम 
नाग रक 

२०७८ ावण 
म हनावाट 
नर तर 

समयमानै वकास आयोजना 
स प  हनुे । 

आयोजना सु  र 
स प  अव था 
तवेदन 

16.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार ,  कायालयह ले आ नो 
सेवा वाहका स व धमा सेवा ाह को पृ पोषण ा  गन 
सेवा ाह  स तु  सव ण गन ।, अिघ लो आ.व.मा 
ग रएको सेवा ाह  स तु ी सव णले सधुारका ला ग 
औ याएका सझुावह  काया वयन गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
कायालयह  

 २०७८ मंसीर 
मसा तस म, 

नर तर 

सावजा नक सेवा वाह 
स व धमा सेवा ाह को 
पृ पोषण ा  हनुे । साथै 
सेवा वाहमा गणु त रयता 
कायम हनुे।  

सेवा ाह  स तु  
सव ण तवेदन। 
सव ण तवेदन 
काया वयन । 
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17.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार  कायालयका 
ग त व धह को नय मत तथा आकि मक अनगुमन तथा 
सपुर वे ण पन   

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
कायालयह  

नर तर सबै सरकार  कायालयका 
सेवाह  जनमै ी भएको 
हनुे  

अनगुमन तथा 
सपुर वे ण योजना 
तथा तवेदन 

18.  िज ला शासन कायालयका मह वपूण द तावजेह को  
Digitization गन कायलाई नर तरता दन।े 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
कायालयह  

नर तर अ भलेखह  सरुि त तथा 
संरि त भई व तुीय 
शासनमा टेवा पु ने । 

डिजटाइज ग रएको 
द तावेज 

19.  शाि त सरु ा, वपद, सेवा वाह, सशुासनस व धी उजरु  
तथा गनुासो स वोधन गन िज ला शासन कायालयमा 
Hotline माफत २४ सै घ टा उजरु , गनुासो सनुवुाई 
हनुे संय  लाई सु ढ करण गन ।   

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  कायालय, 
थानीय तह, 
राजनै तक दल, स ार 
मा यम 

नर तर सशुासन व न गन 
सहयोग पगुेको हनुे । 

Hot Line Number 
तथा गनुासो सनुवुाई 
स व धी अधवा षक 
तथा वा षक तवेदन 

20.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार  कायालयह ले 
कायालयबाट स पादन ग रएका ग त व धह लाई 
मा सक पमा वेभसाईट/सूचनापाट  माफत सावजा नक गन  

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
कायालयह  

नर तर  कायस पादनमा 
जवाफदेह ता तथा 
पारदिशता कायम भएको 
हनुे । 

मा सक ग त 
तवेदन 

21.  ओखलढु ाि थत सबै सरकार  कायालयले आ नो 
वा म वमा रहेका चल अचल स पि  (ज गा, भवन, 
सवार  साधन) को अ भलेख सरुि त रा  े।साथै िज ला 
ि थत सबै सरकार  तथा सावजा नक ज गाह को 
अ भलेख तयार  तथा अ ाव धक गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
कायालयह  

२०७8 भा  
मसा त, नर तर 

सरकार  स पि को उपयोग 
तथा संर ण भएको हनुे । 

चल अचल स पि  
अ भलेख 

सरकार  तथा 
सावजा नक 
ज गाह को अ भलेख 

22.  िज ला शासन कायालयका सम  ग त व धह  समावेश 
गर  अधवा षक र वा षक वलेुट न काशन गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
कायालयह  

२०७8/७9 को 
माघ प हलो ह ा, 
ावण प हलो 

ह ा 

कायालयका ग त व धह  
पारदश  हनुे । 

वलेुट न 

23.  सावज नक सेवा वाहमा सरल करण गन  सबै सरकार  िज ला शासन सबै सरकार  २०७8 साल सावज नक सेवा तथा एक कृत नाग रक 
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कायालयका सेवाह  र सो ा को यास हत 
एक कृत नाग रक वडाप   काशन गन तथा थानीय 
तह तर स म वो धकरण गन । 

कायालय कायालयह , 

थानीय तह, स ार 
मा यम 

आि न मसा त ा को याका वारेमा  
सेवा ाह लाई जानकार  
ा  भई सेवा वाह र 
ा मा सहज भएको हनुे  

वडाप को काशन 
तथा वो धकरण 

24. सबै सरकार  कायालयह मा उ कृ  कायस पादन गन 
क तीमा १/१ जना कमचार लाई परु कृत गनका  साथै 
सेवा नवृ  भई यस िज लामा रहने कमचार लाई स मान 
गन  । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  कायालय २०७8 भा  २२ उ कृ  कायस पादन गन 
कमचार को मनोबल उ च 
हनुकुा साथै सेवा 
नवृ ह ले स मा नत 
भएको अनभुू त गरेको 
हनुे। 

परु कृत तथा 
स मा नत कमचार  
ववरण 

25.  उ च कायवोझमा काय गन कायालयका कमचार ह लाई 
तनाव यव थापन, मनोसामािजक परामश स व धी ता लम 
लगायत स ालन गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

व भ  संघसं थाह  २०७8 मंसीर 
मसा त 

कमचार बाट सेवा ाह मै ी 
यवहार दिशत भएको 
हनुे । 

 

ता लम स ालन 
तवेदन 

26.  सरकार  सवार  साधनको सदपुयोगका ला ग काय व ध 
अ ाव धक गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

सबै सरकार  
कायालयह , िज ला 
हर  कायालय 

२०७8 भा  
मसा त 

सरकार  सवार  साधन ह  
मत ययी पमा उपयोग 
भएको हनुे । 
 

काय व ध र 
काया वयन अव था 
तवेदन 

27.  मआु जा वतरण स व धी व ततृ अ भलेख तयार गर  
अधवा षक/वा षक पमा सावजा नक गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

मालपोत कायालय, 

थानीय तह, वकास 
आयोजनाह  

ावण मसा त, 
नर तर 

मआु जाको ववरण 
यवि थत हनुे । 

 

 

मआु जा अ भलेख 
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28. उपभो ा हत वदन हनुेगर  थानीय तहसंगको 
सम वयमा वजार अनगुमन योजनाका आधारमा नय मत 
तथा आकि मक पमा वजार अनगुमन गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

थानीय तह, घरेल ु
तथा साना उ ोग 
कायालय, उ ोगी 
यावसायी, स ार 
मा यम, उपभो ा 

नर तर उपभो ा हत वदन 
भएको हनुे 

वजार अनगुमन 
योजना तथा अनगुमन 
तवेदन 

ग. शाि त सरु ा र अपराध नय ण 

29.  Security Profile/Crime Mapping स हतको सरु ा 
रणनी तक योजना अ ाव धक गर   भावकार  
काया वयन गन । 

िज ला सरु ा 
स म त 

िज ला शासन 
कायालय, सबै सरु ा 
नकाय, थानीय तह, 
राजनै तक दल, सबै 
सरकार  कायालय, 
स ार मा यम, आम 
नाग रक 

२०७8 ावण 
मसा तस म 
अ ाव धक तथा 
नर तर 
काया वयन 

शाि त सरु ा तथा 
अमनचैन कायम भई शाि त 
सरु ा त जन व ास 
अ भवृ  हनुे  

रणनी तक सरु ा 
योजना तथा 
काया वयन ग त 
अव था 

30.  िज लामा घटेका  आपरा धक ग त व धह को आव धक 
समी ा, व षेण गर  नय णका ला ग राजनै तक दल, 
थानीय तह, सरोकारवाला  प ह संग सम वय तथा 
सहकाय गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

िज ला सरु ा स म त, 
थानीय तह, स ार 
मा यम, आम नाग रक 

नर तर आपरा धक अव थाको 
प हचान भई समयमै 
नराकरणमा सहयोग भएको 
हनुे । 

ि थ त तवेदन 

31.  सामािजक अपराध यूनीकरणका ला ग थानीय तहको 
सम वयमा व ालय माफत School Outreach 

काय म स ालन गन  । 

िज ला शासन 
कायालय 

थानीय तह , िज ला 
हर  कायालय, िश ा 
वकास तथा सम वय 
ईकाई, व ालय 

२०७8 मंसीरबाट 
सु  गर  नर तर 
काया वयन 

समाजमा अपराधका 
घटनाह  यूनीकरण भई 
समाजमा दगो शाि त तथा 
थीरता कायम गन म त 
पु ने ।  

काय म स ालन 
तवेदन 

32.  आ मह याका घटनाह को यूनीकरणका ला ग 
मनोपरामश सेवा लगायत आव यक काय म स ालन 
गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

थानीय तह, िज ला 
हर  कायालय, 
वा य  कायालय, 

२०७8 ावण 
मसा त भ  सु  
गर  नर तर 

आ मह याका घटनाह मा 
कमी आउने । 

आ मह याका कारण  
तथा नराकरण 
स व धी काय म 
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अ पताल, आयवुद 
अ पताल, CMC/ 
OCMC  

काया वयन स ालन तवेदन 

33.  राजमागमा हनुे जनुसकैु अवरोधलाई त काल हटाई 
नवाध पमा यातायात सूचा  गन काययोजना तजमुा 
तथा अअ ाव धक गर  काय वयन गन । 

िज ला शासन 
कायालय, 
िज लाि थत सबै 
सरु ा 
नकायह  

थानीय तह, यातायात 
यवसायी, नजी े ,  

नर तर राजमाग अवरोधको घटना 
यूनीकरण भई 
नवाध पमा यातायात 
स ालन हनुे । 

काययोजना तथा 
तकाय तवेदन 

34.  सडक, वजार े मा रहेका CCTV ह  माफत 
ग त व धह को िज ला हर  कायालय तथा िज ला 
आपतकाल न कायस ालन के बाट नय मत व षेण 
गन यव था मलाउने । 

िज ला शासन 
कायालय 

िज ला हर  कायालय, 
थानीय तह, िज ला 
आपतकाल न स ालन 
के  

नर तर सरु ा सतकता उ च 
भएको हनुे । 

सीसीट भी व षेण 

35.  अ तर िज ला सरु ा सम वय बैठकमाफत िज लाका 
ग त व धह को आदान दान गन । 

िज ला सरु ा 
स म त 

छमेक  िज लाका 
िज ला सरु ा स म त, 
िज ला शासन 
कायालय 

2078 ावण 
म हनाबाट 
नर तर 

शाि त सरु ा तथा अपराध 
यूनीकरणमा अनभुव 
आदान दान भई शाि त 
सरु ा कायम गन सहयोग 
पगुेको हनुे  

सम वय बैठक सं या 
तथा तवेदन 

36.  ण वकास आयोजनाह को ववरण अ ाव धक गर  
त काल काय सूचा  गन वातावरण सजना गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

थानीय तह, स बि धत 
कायालय र आयोजना, 
सरु ा नकाय 

२०७8 ावण 
म हनाबाट 
नर तर 

ण वकास 
आयोजनाह को प हचान 
भई समयमानै स प  गन 
वातावरण तयार भएको हनुे  

ण आयोजनाह को 
ववरण तथा नमाण 
अव था तवेदन 

37.  कारागारको भौ तक यव थापनलाई मानवोिचत वनाउन 
आव यक ज गा ा , भवन, यारेक नमाणका ला ग 
नेपाल सरकार, देश सरकारसंग सम वय गन। 

िज ला शासन 
कायालय 

कारागार कायालय नर तर जीण कारागार पूवाधारको 
नमाण तथा सधुार भएको 
हनुे । 

पूवाधार नमाण 
अव था 

38.  गैरसरकार  सं थाह को व ततृ ोफाईल तयार गन । िज ला शासन 
कायालय 

गैरसरकार  सं था 
महासंघ 

२०७8 का तक 
मसा त 

गैरसरकार  सं थाह को 
ववरण एक कृत भई ती 

ोफाइल  
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सं थाह बाट स ा लत 
याकलापह  अनगुमन 

गन काय भावकार  हनुे  
39.  अध या यक नकायमा कायरत कमचार ह लाई काननु 

तथा यायस व धी ता लम दान गन  कायलाई 
नर तरता दन।े 

िज ला शासन 
कायालय 

उ च/िज ला अदालत, 

उ च/ िज ला सरकार  
वक ल कायालय तथा 
अध या यक नकायह  

२०७8 असोज 
मसा त भ  

अध या यक नकायबाट 
स पादन हनुे काननु तथा 
याय स वि ध सेवा 
गणु तर य हनुे । 

ता लम स ालन 
तवेदन 

40. लाग ु औषध नय ण स व धी िज ला तर य योजना 
अ ाव धक तथा भावकार  काया वयन गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

थानीय तह, सरु ा 
नकाय 

२०७८ भा   
मसा त 

लाग ु औषधज य अवैध 
ग त व धह  यूनीकरण 
भएको हनुे । 

योजना तथा 
काया वयन तवेदन 

घ. वप  यव थापन 

41.  वप  पूवतयार  तथा तकाय योजना(Disaster 
Preparedness and Response Plan-DPRP), 
को भड १९ पूवतयार  तथा तकाय योजना तजमुा ( 

COVID Response Plan) तजमुा, प रमाजन, 
अ ाव धक तथा काया वयन गन . 

िज ला वप  
यव थापन 
स म त, िज ला 
संकट 
यव थापन 
के , िज ला 
कमा ड पो  

थानीय तह तर य 
वप  यव थापन 
स म त, सरु ा 
नकायह , वप  
यव थापन ल र, 
सरकार  तथा 
गैरसरकार  
सरोकारवाला 
नकायह  

२०७८ भा  
मसा त 

वप  यव थापन तथा 
को भड-१९ को सं मण 
यव थापन भावकार  
भएको हनुे । 

योजना द तावजे तथा 
काया वयन तवेदन 

42. िज ला आपतकाल न कायस ालन के  (District 

Emergency Operation Center- DEOC) लाई 
सवल बनाउने । 

िज ला वप  
यव थापन 
स म त, िज ला 
शासन 

कायालय 

िज ला ि थत सरु ा 
नकायह , थानीय 
तह,  

२०७8 
ावणबाट 

नर तर  

वप ज य घटनाह को 
सूचना संकलन भई वप  
यव थापनमा सहयोग 
पगुेको हनुे । 

DEOC थापना तथा 
स ालन 
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43.  भारतलगायत ते ो मलुकुबाट आउने यि ह को ला ग 
को भड सं मण अव धभर मानेभ याङ 

गाउँपा लकाअ तगत हकपरुमा था पत Holding 

Center को यव थापन भावकार  बनाउन सम वय 
गन। 

िज ला संकट 
यव थापन 
के , िज ला 
कमा ड पो  

थानीय तह, सरु ा 
नकायह , वा य 
कायालय 

२०७8 
ावणबाट 

नर तर 

को भड १९ को स भा वत 
सं मण यव थापन भएको 
हनुे । 

Holding Center 
थापना तथा 
भावकार  पमा 

स ालन भएको हनुे। 

44. वप  जोिखमको पूवानमुानका आधारमा खोज तथा 
उ ारका ला ग आव यक सामा ीस हतको Ware 

House थापना र स ालन ।  

िज ला वप  
यव थापन 
स म त 

थानीय तह, सरु ा 
नकायह  

नर तर खोज तथा उ ार काय 
भावकार  भएको हनुे । 

Ware House को 
थापना र सामा ीको 
ववरण 

45. SMS माफत वप  घटनाह को वारेमा स व  यि , 
नकायह लाई जानकार  गराउने । 

िज ला वप  
यव थापन 
स म त 

िज ला शासन 
कायालय, थानीय तह, 
वप  यव थापन 
ल र 

नर तर वप ज य घटनाह को 
बारेमा यथाशी  जानकार  
ा  भई समयमै 
यव थापनमा गन सहयोग 
पगुेको हनुे । 

जानकार  ा  गन 
यि  तथा सं था 

46.  वप को कृ त अनसुार  QRT गठन तथा अ ाव धक 
गन तथा प रचालनका ला ग मता वकास गन  

िज ला वप  
यव थापन 
स म त 

थानीय तह सरु ा 
नकायह   

२०७8 असोज 
मसा तस म 

वप ज य घटनाको 
त काल खोज तथा उ ार 
काय भई नाग रकले सरु ा 
महससु गरेको हनुे  

QRT ववरण र 
मता वकास 

काय म स ालन 
तवेदन 

47. सबै थानीय तहमा थानीय आपतकाल न काय स ालन 
के  (LEOC) थापनाका ला ग सम वय र सहकाय 
गन । 

िज ला वप  
यव थापन 
स म त 

थानीय तह नर तर थानीय तरमा वप  
यव थापनका कायमा 
भावकार ता कायम हनुे । 

LEOC थापनाका 
ला ग सम वय र 
सहकाय तवेदन 

48. सवै सरकार  कायालयमा सेवा ाह ले हातधनु े यव था, 
से नटाईजर उपल ध हनुे यव थालाई नर तरता दने ।  

िज ला शासन 
कायालय 

थानीय तह, सरकार  
कायालयह , स ार  
मा यम, आम 
नाग रकह  

२०७७ ावण १ 
गते वाट नर तर 

काय थलमा सं मणज य 
रोग फै लनबाट रो ने 
उपाय भावकार  भएको 
हनुे । 

जन वा य सरु ाका 
सामा ी तथा उपयोग 
अव था 
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49. COVID-19 को स भा वत सं मण नय ण गनका 
ला ग वा य पर णको दायरा वढाउदै लैजाने । 

िज ला संकट 
यव थापन 
के  िज ला 
कमा ड पो  

वा य कायालय, 
थानीय तह, सरु ा 
नकायह , तथा 
योगशालाह  

नर तर सं मणको ि थ त प हचान 
भई सं मण यव थापनमा 
म त पगुेको हनुे । 

वा य पर ण 
सं या तथा तवेदन 

ड. व वध 

50. गहृ सिचव र मखु िज ला अ धकार  वच भएको 
कायस पादन करार स झौतामा उ लेख भए अनसुारका 

याकलापह को पूण काया वयन गन ।  

िज ला शासन 
कायालय 

गहृ म ालय, 

िज लाि थत सरु ा 
नकायह  

नर तर िज लाको शाि त सरु ा, 
सशुासन, वपद यव थापन, 
वकास आयोजनामा 
सम वय लगायत सावज नक 
सेवा वाह जनअपेि त हनुे  

कायस पादन स झौता 
काया वयन  
तवेदन 

51.  िज लामा रहेको दता टेशन माफत रा य प रचयप का 
ववरण संकलन र प रचयप  वतरण काय म स ालन 
गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

थानीय तह नर तर यस िज लामा रा य 
प रचयप  णाल  
काया वयन हनुे । 

रा य प रचय प  
ववरण संकलन तथा 
प रचय प  सं या 

52.  सामािजक सरु ा भ ालाई वै ङ णाल बाट भ ु ानीको 
ला ग थानीय तह एवम ्वैक तथा व ीय सं थाह संग 
सम वय गन । 

िज ला शासन 
कायालय 

थानीय तह, बैक तथा 
वि य सं था,स ार 
मा यम, आम नाग रक 

नर तर सामािजक सरु ा भ ा 
वतरण पारदश  हनुे । 

वै ङ णाल मा 
आव  
लाभ ाह ह को 
ववरण 
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४. न कष 

नेपाल सरकार गहृ सिचव र मखु िज ला अ धकार  वच स प  कायस पादन स झौता अनसुार 

िज ला शासन कायालयबाट स पादन हनुे सबै सेवाह लाई जनमै ी तथा यावसायीक वनाउने 

उ े यले तजमुा ग रएको यस काययोजनाको सफल काया वयन हनु आव यक छ । यस 

काययोजनाले अ य सरकार  नकायह को सधुार काययोजना तजमुाको ला ग समेत आधार तयार 

गरेको छ । यसैका आधारमा सबै सरकार  कायालयह बाट सधुार काययोजना तजमुा हनुेछन । 

िज ला शासन कायालय तथा अ य सरकार  कायालयबाट तजमुा भएका काययोजना अनसुारका 

याकलापह  काया वयनमा सबै सरकार  नकायह वच सम वय र सहकाय हनु ु ज र  

भएकोले यस वषयलाई येक म हना व ने कायालय मखु बैठकको मखु एजे डा वनाई ग त 

अव थाको स म ा ग रनेछ । साथै यस काययोजना अनसुार ग रने सधुारका काय तथा  

स पा दत कायको नय मत पमा ग त अव था समेत आम नाग रकह लाई सावजा नक गर  

नाग रकह वाट ा  पृ पोषण अनसुारनै सावजा नक सेवा वाह ग रनेछ । यसबाट सेवा ाह  

नयि त सावजा नक सेवा वाहको अव था समेत सजना हनुेछ । 

 
 

---- oo---- 


