
 
 

 

जिल्ला प्रशासन सुधार 
कार्यर्ोिना  

२०७७/७८ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर् 

सनुसरी 
  



नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालर् 

जिल्ला प्रशासन कार्ायलर्, सुनसरी 
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) ननर्मािली, २०७४ अनुसार गहृ मन्त्रालर्बाट 

सम्पादन गररने कार्यहरु तोककएका छन ्। र्ी कार्यहरुलाई सम्पादन गनयका लागग मन्त्रालर्, 

विभाग र कार्ायलर्गत संरचना ननमायण गररएको छ । नेपालभरका ७७ जजल्लामा जजल्ला 
प्रशासन कार्ायलर् रहेका छन ् । जसमध्रे् प्रदेश नं. १ मा जजल्ला प्रशासन कार्ायलर्, 

सुनसरी पनन एक रहेको छ । भारतसंग ६१.९ कक.मम. सीमाना जोडिएको र्स जजल्लाले 
अन्त्र् जजल्लाजस्तै शाजन्त्त, सुरक्षा र अपराध ननर्न्त्रणको कार्य गदयछ । त्र्सैगरी सुशासन 
कार्म गदै सेिा प्रिाहमा सरलता, सहजता प्रदान गरी व्र्िहाररक र नीनतगत अनुपोषणका 
लागग पहल गदयछ । सामाजजक सुधारमा पहल गदयछ र रुपान्त्तरणमा काम गदयछ । विपद 
व्र्िस्थापन, विकास ननमायणमा समन्त्िर् र सहजीकरण अनन सदाचार र आगथयक अनुशासन 
कार्म गनय पनन आफ्नो भूममका ननिायह गदै आएको छ । 

गहृ प्रशासन सुधार कार्यर्ोजना, २०७४ र माननीर् मन्त्रीज्र्ू/श्रीमान ् सगचिज्र्ूबाट 
ददनुभएको समसामनर्क ननदेशन तथा संरचनागत सुधारका विमभन्त्न समर्मा भएका 
नीनतगत सुधार प्रर्ासका साथै, प्रदेशका आन्त्तररक माममला तथा कानुन मन्त्रालर्को 
समन्त्िर् र ननदेशनका आधारमा सन्त्चालन गने गरी र्स जजल्लाको प्रशासन सुधार 
कार्यर्ोजना तर् गररएको छ । राजरिर् एकता र जनसेिाका लागग गहृ प्रशासन विकास र 
समदृ्गधको लागग शाजन्त्त, सुरक्षा र सुशासनलाई मूलआधार मान्त्दै जजल्ला प्रशासन कार्ायलर् 
अगाडि बढेको छ । र्ो सुधार कार्यर्ोजना कार्ायन्त्िर्नका लागग सम्पकय  सन्त्जाल सरकार र 
शासनको सन्त्जाल (Networking governance/ Governance Networking) को अिधारणा 
मार्य त ्अनि बदढनेछ । 

जिल्ला प्रशासन सुधार कार्यर्ोिना, २०७7/078, सनुसरी। 
मस.
नं. 

सुधारका क्षेर किर्ाकलापहरु जजम्मेिार 
ननकार् 

सहर्ोगी ननकार् समर् 
सीमा 

अपेक्षक्षत 
उपलजधध 

कार्ायन्त्िर्न
का लागग 
अनुगमन 

अ
न्त्र् 

क जिल्लामा सुरक्षा व्र्वस्थाको प्रभावकारीता बढाउने  
१ शाजन्त्त 

सुरक्षाको 
व्र्िस्था 

१.१ शाजन्त्त सुव्र्िस्था 
कार्म गने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, सशस्र 
प्रहरी बल नं. ४ 
गण हे.क्िा. 

ननर्ममत नागररकमा 
शाजन्त्त र 
सुरक्षाप्रनत भरोसा 
भएको हुने 

अपराधमा 
ननर्न्त्रण 
भएको 
हुनेछ । 

 

१.२ मसमा सुरक्षाको 
लागग ननर्ममत 
गस्ती पेिोमलङ 
गररने 

नेपाली 
सेना, 
सशस्र 
प्रहरी बल, 

नेपाल नं. 

जजल्ला प्रशासन 
कार्ायलर् 

ननर्ममत मसमामा 
अनतिमण भएको 
हुने छैन 

अमभलेख  



४ गण 
हे.क्िा. 

१.३ Crime map 

सदहतको एकककृत 
रणनीनतक सुरक्षा 
र्ोजना 
अद्र्ािगधक गररने  

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नेपाली सेना 
जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, सशस्र 
प्रहरी बल नं. ४ 
गण हे.क्िा. 

साउन 
मदहना 
मभर 

अपराध ननर्न्त्रण 
भएको हुने  

िटनाको 
अमभलेख 

 

१.४ एकककृत 
गणनीनतक 
सुरक्षाको क्षेरगत 
कार्ोजना तर्ार 
गरी कार्ायन्त्िर्न 
गने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नेपाली सेना 
जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, सशस्र 
प्रहरी बल नं. ४ 
गण हे.क्िा. 

साउन 
मदहना 
मभर 

शाजन्त्त सुरक्षा 
बहाली भरपदो 
भएको हुने 

क्षेरगत 
र्ोजना 

 

१.५ शान्त्ती सुरक्षाको 
बैठकमा स्परट 
एजेण्िा राखे्न । 
पनछल्लो बैठकको 
ननणयर् सममक्षा 
गने  

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्ला सुरक्षा 
सममनतका 
सदस्र्हरु 

ननर्ममत समसाममर्क 
विषर्मा छररतो 
समाधान हुने 

अमभलेख  

१.६ जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, इलाका 
प्रहरी चौकी र 
प्रहरी चौकीको 
ननरीक्षण गने । 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्ला सुरक्षा 
सममनतका 
सदस्र्हरु 

आिश्र्
क्ता 
अनुसार 

जजल्लाको शाजन्त्त 
सुरक्षामा सुधार 
भएको हुने  

अमभलेख, 

दस्तािेज 
 

१.७ अन्त्तर जजल्ला 
समन्त्िर् बैठक 
बस्ने 

मसमा 
जोडिएका 
जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर्हरु 

मसमा जोडिएका 
जजल्ला प्रशासन 
कार्ायलर्हरु 

कजम्तमा 
िषयको ३ 
पटक 

शाजन्त्त सुरक्षा र 
विकास ननमायणमा 
सहर्ोग भएको 
हुने  

अमभलेख  

१.८ मसमा अपराधबारे 
जनचेतनामूलक 
कार्यिम गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, सशस्र 
प्रहरी बल नं. ४ 
गण हे.क्िा. 

मंमसर, चैर मसमा अपराध 
िटेको हुने 

अमभलेख  

१.9 राजमागय सुरक्षालाई 
भरपदो बनाउने  

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, सशस्र 
प्रहरी बल नं. ४ 
गण हे.क्िा. 

भाद्र, पौष 
र जेठ 

राजमागय सुचारु 
हुने 

बैठकका 
ननणयर्हरु 

 

१.10 राजमागयमा हुने 
अिरोध हटाउन 
गरनुपने सुरक्षा 
कारिाहीको 
कार्यविगध, २०७५ 
को बुुँदा नं. ७ 
बमोजजम 
सममनतको बैठक 
संचालन गने  

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नेपाली सेना 
जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, सशस्र 
प्रहरी बल नं. ४ 
गण हे.क्िा., 

रा.अ.जज.का.,

स्थानीर् तह, सिक 
डिमभजन कार्ायलर्, 

िाकर्क प्रहरी 
कार्ायलर् 

भाद्र, पौष 
र जेठ 

राजमागय 
ननिायधरुपमा 
संचालन भएको 
हुने 

  

१.११ अपराध 
ननर्न्त्रणका 
विषर्मा छलर्ल 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, सशस्र 
प्रहरी बल नं. ४ 
गण हे.क्िा., 

सबै 
स्थानीर् 
तहमा एक 
कार्यिम 

अपराध ननर्न्त्रण 
गनयका लागग 
सक्षम हुने 

बैठकका 
ननणयर्हरु 

 



स्थाननर् तह, 

नागररक समाज 
ख सावयिननक प्रशासन सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन 
 साियजननक 

प्रशासन 
सेिा 
प्रिाहमा 
सुधार 

२.१ प्रत्रे्क मदहनाको 
५ गते कार्ायलर् 
प्रमुखहरुको बैठक 
बस्ने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्लाजस्थत सबै 
साियजननक 
सरकारी 
कार्ायलर्हरु 

ननर्ममत व्र्िहाररक 
समस्र्ाको 
समाधान हुनेछ 

कार्ायलर्को 
अमभलेख, 

बैठकको 
ननरणहरु 

 

 २.२ सूचना 
अगधकारीलाई 
तामलम ददने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

सबै स्थाननर् तह 
र जजल्लाजस्थत 
सबै सरकारी 
कार्ायलर्हरु 

र्स 
आ.ि.मा 
िषयको 
कजम्तमा 
३ पटक 

भ्ररटाचार िटेको 
हुने र पारदमशयता 
बढ्न जाने 

अमभलेख  

 २.३ सबै गा.पा. र 
न.पा.का 
पदागधकारी/कमयचा
रीलाई नागररकता 
तथा अन्त्र् 
मसर्ाररस सम्बन्त्धी 
अमभमुखखकरण 
तामलम उपलधध 
गराउने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

सबै स्थानीर्हरु र्स 
आ.ि.मा 
िषयको 
कजम्तमा 
३ पटक 

नागररकताको 
गुणस्तरमा बदृ्गध 
भएको हुने 

नागररकता
को कािय 
विग्रने 
संख्र्ामा 
कमी 
आउनेछ र 
रुदटमा कमी 
आउनेछ 

 

 २.4 एकककृत िुम्ती 
सेिा मशविरको 
सञ्चालन गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्लाजस्थत सबै 
सरकारी 
कार्ायलर्हरु, 

जजल्लाजस्थत 
राजनीनतक दलहरु, 

नागररक समाज र 
परकार महासंि 

िषयको 
कजम्तमा 
४ पटक 

सेिा िर दैलोमा 
पुगेको हुनेछ 

अमभलेख/
ननणयर्हरु 

 

 सुशासन २.५ जजल्ला अनुगमन 
तथा मुल्र्ांकन 
सममनतको बैठक 
संचालन र 
कार्ायलर् अनुगमन 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

सममनतका 
सदस्र्हरु 

िषयको 
तीन पटक 

सरकारी 
ननकार्हरुबाट 
हुने सेिा प्रिाह 
प्रभािकारी भएको 
हुने 

अमभलेख र 
प्रनतिेदन 

 

  २.5 ठािो 
उजुरी/अ.द.ुअ.
आ.,रा.स.के.,गहृ 
मन्त्रालर्बाट प्राप्त 
उजुरीको प्रारजम्भक 
छानविन तोककएको 
समर्मभर सम्पन्त्न 
गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

दरबन्त्दी 
बमोजजमका 
कमयचारीहरु, 

सम्बजन्त्धत 
कार्ायलर् 
ननकार्हरु 

ननर्ममत कानूनले तोकेको 
अिगधमभर 
कार्ायलर्मा दताय 
भएको 
मुद्दाहरुको 
रै्सला भएको 
हुनेछ 

कार्ायलर्को 
अमभलेख 

 

  2.6 नागररक समाज, 

उद्र्ोग िाखणज्र् 
संि, परकार 
महासंिसुँग 
सहकार्य गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नागररक समाज, 

उद्र्ोग िाखणज्र् 
संि, परकार 
महासंि  

आिश्र्क
क्ता 
अनुसार 

उत्तरदार्ी प्रशासन 
भएको हुने 

कार्यिमको 
अमभलेख/
ननणयर्हरु 

 

 र्ातार्ात 
सेिा 
व्र्िस्थाप
न 

2.7 राजमागयमा 
र्ातार्ातको 
ननिायध सञ्चालन 
गने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नेपाल प्रहरी, 
िाकर्क प्रहरी, 
र्ातार्ात 
व्र्िसार्ी र 
सममनतहरु 

ननर्ममत र्ारुहरुको 
आिगमनमा 
सहजीकरण हुने 

प्रनतिेदन  



 कारागार 
व्र्िस्थाप
न 

२.8 अनुगमन गररने जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

कारागार कार्ायलर् कजम्तमा 
छ 
मदहनाको 
एकपटक 

कैदी र बन्त्दीको 
समस्र्ाको 
पदहचान हुने 

प्रनतिेदन  

  २.9 कैदी बन्त्दीको 
लागग स्िीकार्य 
मनोरन्त्जनका 
साधनहरु उपलधध 
हुन पहल गने, 

र्ोग ददिस 
मनाउने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

कारागार कार्ायलर् आिश्र्
क्ता 
अनुसार 

कैदी र बन्त्दीको 
आचरणमा सुधार 
हुनेछ, कैदी बन्त्दी 
िट्नेछन ्

अमभलेख, 

प्रनतिेदन 
 

 मानि 
बेचविखन, 

लैंगगक 
दहसंा 
लगार्तका 
अपराध 
ननर्न्त्रण 

2.10 मानि बेचविखन, 

लैंगगक दहसंामा 
संलग्न व्र्जक्तलाई 
ननर्न्त्रणमा मलई 
कानूनी कारिाही 
गने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नेपाल प्रहरी, 
जजल्ला सरकारी 
िककलको कार्ायलर् 

ननर्ममत अपरागधक 
व्र्जक्तहरु 
ननरुत्सादहत 
हुनेछन ्

अमभलेखमा 
अपराध 
िटेको 
हुनेछ 

 

 छुिाछुत र 
जातीर् 
विभेदको 
न्त्रु्नीकरण 

2.11 छुिाछुत र जातीर् 
विभेदको अन्त्त्र् 
सम्बन्त्धी 
कार्ोजना 
बमोजजम काम 
गने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नेपाल प्रहरी, दमलत 
तथा मानिागधकार 
कमयचारी, नागररक 
समाज, जजल्ला 
सरकारी िककलको 
कार्ायलर् 

चौमामसक 
सममक्षा 
हुने 

दमलतप्रनतको 
सम्मानभाि 
बढेको हुनेछ 

िटना 
दतायको 
संख्र्ामा 
कमी भएको 
हुनेछ 

 

 केही 
साियजननक 
अपराधका 
मुद्दाको 
रै्सला 

2.12 कमसेकम ६ 
मदहना अनिका 
मुद्दाको ककनारा 
लगाइनेछ 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नेपाल प्रहरी, 
सरकारी िककलको 
कार्ायलर् 

अधयिावषयक 
सममक्षा 
हुने 

अपराधीले सजार् 
पाएको हुनेछ 

मुद्दाको 
संख्र्ामा 
कमी हुनेछ 

 

 तथर्ांक 2.13 भौनतक स्रोत 
साधनको प्रोर्ाइल 
बनाउने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 
स्टोर/जज
न्त्सी शाखा 

गहृ मन्त्रालर् 
अन्त्तगयतका 
ननर्काहरु 

ननर्मत सरकारी 
सम्पवत्तको 
संरक्षण भएको 
हुनेछ 

अमभलेख  

ग सूचना प्रववधधमा आधाररत जिल्ला प्रशासन 
 सूचना ३.१ हेलो सुनसरीको 

पोटयल सञ्चालनमा 
रहने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

 कार्ायलर्
को 
मामसक 
बैठकमा 
छलर्ल 
गररने 

अनुपोषण मलइने अमभलेखमा 
रहने 

 

 प्रविगध 3.2 प्रनतिेदन प्रणाली 
प्रविगधमा आधाररत 
हुने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

 मामसक 
बैठकमा 
छलर्ल 
गररने 

अनुपोषण मलइने अमभलेखमा 
रहने, 

प्रनतिेदन 

 

 प्रकाशन 3.3 ई-बुलेदटन, 

कार्ायलर्को िेि 
पेज, विपद 
व्र्िस्थापन 
र्ोजना लगार्त 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

 ननरन्त्तर, 

अधयिावषयक 
र बावषयक 

अनुपोषण मलइने अमभलेखमा 
रहेन 

 

  3.4 सूचना अगधकारीको जजल्ला जजल्ला हुलाक ३ अनुपोषण मलइने अमभलेखमा  



वििरण 
अद्र्ािगधक गने 

प्रशासन 
कार्ायलर् 

कार्ायलर् मदहनामा 
एक पटक 

रहेन 

घ िनशजतत व्र्वस्थापन 
 तामलम ४.१ नागररकता 

सम्बन्त्धी तामलम 
जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

स्थानीर् तहहरु चैमामसक 
गररने 

अनुपोषण मलइने अमभलेखमा 
रहेन 

 

 कार्य 
जजम्मेिारी
मा 
पररितयन 

४.२ शाखा पररितयन जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

 ६ 
मदहनामा 

अनुपोषण मलइने अमभलेखमा 
रहेन 

 

  ४.३ गुनासो 
व्र्िस्थापन 
सदहतको Staff 

Meeting 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

 प्रत्रे्क 
ममहना 

गुनासो सुनुिाई 
हुने 

कमयचारीको 
मनोिल 
उच्च भएको 
हुने 

 

ङ प्रभावकारी ववपद िोखखम न्त्रू्ननकरण तथा क्षमता अभभबदृ्धध 
  ५.१ रु्ि बैंकको 

स्थापना गररने  
जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

उद्र्ोग िाखणज्र् 
संि/ पामलकाहरु 

बैशाख 
मदहनामभर 

विपदमा 
परेकाहरुको लागग 
३ ददने 
खाद्र्ान्त्न 
उपलधध हुने 

अमभलेख 
सदहत 
बेबपेजमा 
रहने 

 

  ५.२ जजल्ला विपद 
पूियतर्ारी तथा 
प्रनतकार्य र्ोजना 
२०७५ को 
अद्र्ािगधक गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

उद्र्ोग िाखणज्र् 
संि, रेििम 
सोसाइटी, नेपाल 
परकार महासंि, 

स्थानीर् तहहरु, 

जजल्ला िन 
कार्ायलर्, 

गै.स.स. 

जेठ 
मदहनामभर 
अद्र्ािगध
क 
गररनेछ 

विपद सम्बन्त्धमा 
एकीकृत प्रर्ास 
हुने 

िेि पेज  

  ५.३ विपद सम्बजन्त्ध 
मसमुलेसन गने 

जजल्ला 
रेििस 
सोसाइटी 

जजल्ला प्रशासन 
कार्ायलर्, जजल्ला 
प्रहरी कार्ायलर्, 

सशस्र प्रहरी बल,, 

अन्त्र् गैरसरकारी 
संस्थाहरु 

र्ागुन 
मसान्त्तमभ
र 

विपद सम्बन्त्धमा 
तर्ारी हुने 

ननणयर्को 
अमभलेख 

 

  ५.4 मनसुन 
आपतकामलन 
कार्यर्ोजना 
ननमायण गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्ला विपद 
व्र्िस्थापन 
सममनतका सबै 
सदस्र्हरु 

जेठ मभर कार्य र्ोजना 
तर्ार भएको हुने 

िेभ पेज  

च अनुशासन र सदाचाररता प्रवद्यधन 
 नागररक 

समाजसुँग 
सहकार्य 
गररने 

६.१ सुचनाको हक 
प्रचालनमा ल्र्ाउने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नेपाल परकार 
महासंि, नागररक 
समाज, सबै 
कार्ायलर्का सूचना 
अगधकारीहरु 

ननर्ममत कार्ायलर्को 
बारेमा ननर्ममत 
जानकारी हुने 

समर् 
समर्मा 
प्रकाशन 
गररने 
कार्ायलर्को 
िेभपेज 

 

  ६.२ भ्ररटाचार विरोधी 
होडि यङ बोियको 
ननमायण 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नागररक समाज कजम्तमा 
दईु िटा 

सदाचाररता 
प्रिद्यधन भएको 
हुने 

भौनतक 
सामग्रीको 
उपजस्थनत 

 

  ६.३ साियजननक 
सुनुिाईमा 
सहभागगता गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नागररक समाज, 

नेपाल परकार 
महासंि, ननिायचन 

असार 
मसान्त्त 
मभर 

जिार्देदहतामा 
बदृ्गध 

अमभलेख  



प्रनतननगध, 

साियजननक 
कार्ायलर् 

  ६.४ लागु औषध 
ननर्न्त्रण र्ोजना 
बनाउने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

नागररक समाज 
जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, न.पा. 
र गा.पा.हरु गैर 
सरकारी संस्थाहरु 

असोजमभर लागु पदाथय 
सेिनमा कमी 
आएको हुने 

कार्ायलर्को 
िेिपेज र 
प्रहरी 
कार्ायलर्को 
अमभलेख 

 

  ६.५ बेरुजु र्छौट गरी 
बेरुजु शुन्त्र् 
बनाउने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर्, 

लेखा शाखा 

 ननरन्त्तर बेरुजु अन्त्त्र् 
भएको हुनेछ 

अमभलेख ,् 

प्रनतिेदन 
 

छ ववववध 
  ७.१ िनजन्त्र् पैदािार 

र बन्त्र्जन्त्तुको 
ओसारप्रसारमा 
ननर्न्त्रण गररने 

जजल्ला िन 
डिमभजन 
कार्ायलर् 

जजल्ला प्रशासन 
कार्ायलर्, नेपाल 
प्रहरी, सशस्र प्रहरी 
नं. ४ गण 

आिश्र्क
ता 
अनुसार 

िनजन्त्र् पैदािार 
र िन्त्र्जन्त्तुको 
ओसारप्रसारमा 
ननर्न्त्रण भएको 
हुने 

िन 
कार्ायलर्को 
अमभलेख 

 

  ७.२ सिकमा ननमायण 
सामग्री राख्न 
नददने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर् 

ननर्ममत पैदलर्ारी र 
गािी 
आितजाितका 
लागग सहज हुने 

पटके 
अमभलेख 

 

  ७.३ बजार अनुगमन 
क्लरटरमा गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

खाद्र् प्रविगध 
तथा गुण 
ननर्न्त्रण 
कार्ायलर्, स्थानीर् 
तह, नेपाल प्रहरी, 
परकार महासंि, 

नागररक समाज 

प्रत्रे्क २ 
मदहनामा 

बजार अनुगमन 
कार्यर्ोजना 
ननमायण गरी 
कार्ायन्त्िर्न 
भएको हुने 
कालाबजारी र 
महंगी ननर्न्त्रण 
भई बस्तुको 
सहज उपलधधता 
हुने 

कार्ायलर्को 
अमभलेख 

 

  ७.४ संि संस्थाको 
िगीकरण गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

 ननरन्त्तर सबै संसथाहरुको 
िगगयकृत वििरण 
सदहतको प्रोर्ाइल 
तर्ार भएको हुने 

प्रोर्ाइल 
अमभलेख 

 

  ७.५ गै.स.स.को 
अनुगमन 

जजल्ला 
समन्त्िर् 
सममनत 

जजल्ला प्रशासन 
कार्ायलर् र 
परकार महासंि 

माि/र्ागु
न 

पारदमशयता बढ्ने कार्ायलर्को 
अमभलेख 

 

  ७.६ विकासका 
किर्ाकलापमा 
समन्त्िर् 
सहजीकरण 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

ननमायण व्र्िसार्ी 
संि, जजल्ला 
समन्त्िर् सममनत, 

सम्बजन्त्धत 
पूिायधारसुँग 
सम्बजन्त्धत 
कार्ायलर्हरु 

ननर्ममत ठेकेदारले 
समर्को पालना 
गनेछन 

कार्ायलर् 
प्रमुखको 
बैठक 

 

  ७.७ द्िन्त्द्ि 
व्र्िस्थापनसुँग 
सम्बजन्त्धत 
कार्यलाई द्रतु सेिा 
प्रदान गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

 आिश्र्क
तानुसार 

वििरण 
अद्र्ािगधक गरी 
राहत तोककएको 
समर्मा नै 
वितरण भएको 

अमभलेख  



हुनेछ  
  ७.८ जजन्त्सी ननरीक्षण 

तथा मललाम 
व्र्िस्थापन गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 
स्टोर 

 श्रािण 
मदहना 
मभर/बैशा
ख मदहना 
मभर 

जजन्त्सी ननरीक्षण 
भई असोज 
मदहनामभर 
मललाम 
व्र्िसथापन 
भइसकेको हुने 

अमभलेख  

  ७.९ अपराध 
ननर्न्त्रणमा 
समुदार् प्रहरीसुँग 
सहकार्य गररने 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

जजल्ला प्रहरी 
कार्ायलर्, स्थानीर् 
तह 

 अपराध 
ननर्न्त्रणमा 
सामुददर्क 
प्रहरीको 
भूममकामा बदृ्गध 
भएको हुने 

अमभलेख  

  ७.९ अन्त्र् कार्ायलर्को 
गुनासो 
व्र्िस्थापन 

जजल्ला 
प्रशासन 
कार्ायलर् 

सम्बजन्त्धत ननकार् ननरन्त्तर गुनासो प्राप्त 
भएको पन्त्र 
ददनमभर 

अमभलेख/ 
मौखखक 
सुझाि ददन 
सककने 

 

            

  

उपरोक्त कार्यर्ोजनामा उल्लेखखत जजम्मेिार ननकार् र सहर्ोगी ननकार्का बीच 
संविधानले पररकल्पना गरेिमोजजम सहर्ोगात्मक र समन्त्िर्ात्मक सम्बन्त्ध हुनु जरुरी छ । 
प्रदेश नं. १ को आन्त्तररक माममला तथा कानून मन्त्रालर् र सनुसरी जजल्लाका १२ िटा 
स्थानीर् तहहरुको िमशः ननदेशन र समन्त्िर्को अपेक्षा गररएको छ । एक्लै कही ंपुगगदैन 
भन्त्ने मान्त्र्ताका आधारमा साियजननक, अधयसरकारी, गैरसरकारी ननकार्का बीच 
अन्त्तरसम्बन्त्ध स्थावपत हुन सकेमा र प्राप्त ज्ञान, सीपको प्रर्ोग हुन सकेमा उल्लेखखत 
कार्यर्ोजना पुरा गनय सककन्त्छ । तर कोमभि-१९ को संिमण भने सबैका लागग चुनौतीपुणय 
रही आएको छ । र्समा सबैको प्रनतिद्धता जरुरी छ । धन्त्र्िाद । 

 

.................

....... 

उमेश कुमार ढकाल 

प्रमुख जजल्ला अगधकारी 


