
 
 

 

जजल्रा प्रशासन सधुाय कामयमोजना  

२०७८/७९ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जजल्रा प्रशासन कामायरम 

सनुसयी 
  



नेऩार सयकाय 

गहृ भन्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामायरम, सनुसयी 
नेऩार सयकाय (कामय विबाजन) ननमभािरी, २०७४ अनसुाय गहृ भन्त्रारमफाट सम्ऩादन 

गरयने कामयहरु तोवकएका छन ्। मी कामयहरुराई सम्ऩादन गनयका रानग भन्त्रारम, विबाग य 
कामायरमगत सॊयचना ननभायण गरयएको छ । नेऩारबयका ७७ जजल्राभा जजल्रा प्रशासन कामायरम 
यहेका छन ्। जसभध्मे प्रदेश नॊ. १ भा जजल्रा प्रशासन कामायरम, सनुसयी ऩनन एक यहेको छ । 
बायतसॊग ६१.९ वक.नभ. सीभाना जोनडएको मस जजल्रारे अन्त्म जजल्राजस्तै शाजन्त्त, सयुऺा य 
अऩयाध ननमन्त्रणको कामय गदयछ । त्मसैगयी सशुासन कामभ गदै सेिा प्रिाहभा सयरता, सहजता 
प्रदान गयी व्मिहारयक य नीनतगत अनऩुोषणका रानग ऩहर गदयछ । साभाजजक सधुायभा ऩहर 
गदयछ य रुऩान्त्तयणभा काभ गदयछ । विऩद व्मिस्थाऩन, विकास ननभायणभा सभन्त्िम य सहजीकयण 
अनन सदाचाय य आनथयक अनशुासन कामभ गनय ऩनन आफ्नो बनूभका ननिायह गदै आएको छ । 

गहृ प्रशासन सधुाय कामयमोजना, २०७४ य भाननीम भन्त्रीज्मू/श्रीभान ् सजचिज्मूफाट 
ददनबुएको सभसाभवमक ननदेशन तथा सॊयचनागत सधुायका विनबन्न सभमभा बएका नीनतगत सधुाय 
प्रमासका साथै, प्रदेशका आन्त्तरयक भानभरा तथा काननु भन्त्रारमको सभन्त्िम य ननदेशनका 
आधायभा सन्त्चारन गने गयी मस जजल्राको प्रशासन सधुाय कामयमोजना तम गरयएको छ । 
याविम एकता य जनसेिाका रानग गहृ प्रशासन विकास य सभवृिको रानग शाजन्त्त, सयुऺा य 
सशुासनराई भूरआधाय भान्त्दै जजल्रा प्रशासन कामायरम अगानड फढेको छ । मो सधुाय 
कामयमोजना कामायन्त्िमनका रानग सम्ऩकय  सन्त्जार सयकाय य शासनको सन्त्जार (Networking 

governance/ Governance Networking) को अिधायणा भापय त ्अजघ फवढनेछ । 

जजल्रा प्रशासन सधुाय कामयमोजना, २०७८/07९, सनुसयी। 

नस.नॊ. सधुायका ऺेर विमाकराऩहरु जजम्भेिाय 
ननकाम 

सहमोगी ननकाम सभम 
सीभा 

अऩेजऺत उऩरजधध कामायन्त्िमन
का रानग 
अनगुभन 

अ
न्त्म 

क जजल्राभा सयुऺा व्मिस्थाको प्रबािकायीता फढाउन े 
१ शाजन्त्त 

सयुऺाको 
व्मिस्था 

१.१ शाजन्त्त सवु्मिस्था 
कामभ गने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्रा प्रहयी 
कामायरम, सशस्त्र 
प्रहयी फर नॊ. ४ 
गण हे.क्िा. 

ननमनभत नागरयकभा शाजन्त्त 
य सयुऺाप्रनत 
बयोसा बएको हनु े

अऩयाधभा 
ननमन्त्रण 
बएको हनुेछ 
। 

 

१.२ नसभा सयुऺाको 
रानग ननमनभत 
गस्ती ऩेट्रोनरङ 
गरयने 

नेऩारी सेना, 
सशस्त्र प्रहयी 
फर, नेऩार 
नॊ. ४ गण 
हे.क्िा. 

जजल्रा प्रशासन 
कामायरम 

ननमनभत नसभाभा 
अनतिभण बएको 
हनुे छैन 

अनबरेख  

१.३ Crime map 

सवहतको एवककृत 
यणनीनतक सयुऺा 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नेऩारी सेना जजल्रा 
प्रहयी कामायरम, 

सशस्त्र प्रहयी फर 

साउन 
भवहना 
नबर 

अऩयाध ननमन्त्रण 
बएको हनु े 

घटनाको 
अनबरेख 

 



मोजना अद्यािनधक 
गरयने  

नॊ. ४ गण हे.क्िा. 

१.४ एवककृत गणनीनतक 
सयुऺाको ऺेरगत 
कामोजना तमाय 
गयी कामायन्त्िमन 
गने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नेऩारी सेना जजल्रा 
प्रहयी कामायरम, 

सशस्त्र प्रहयी फर 
नॊ. ४ गण हे.क्िा. 

साउन 
भवहना 
नबर 

शाजन्त्त सयुऺा 
फहारी बयऩदो 
बएको हनु े

ऺेरगत 
मोजना 

 

१.५ शान्त्ती सयुऺाको 
फैठकभा स्ऩष्ट 
एजेण्डा याख्न े । 
ऩनछल्रो फैठकको 
ननणयम सनभऺा गने  

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्रा सयुऺा 
सनभनतका सदस्महरु 

ननमनभत सभसानभमक 
विषमभा छरयतो 
सभाधान हनु े

अनबरेख  

१.६ जजल्रा प्रहयी 
कामायरम, इराका 
प्रहयी चौकी य 
प्रहयी चौकीको 
ननयीऺण गने । 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्रा सयुऺा 
सनभनतका सदस्महरु 

आिश्मक्ता 
अनसुाय 

जजल्राको शाजन्त्त 
सयुऺाभा सधुाय 
बएको हनु े 

अनबरेख, 

दस्तािजे 
 

१.७ अन्त्तय जजल्रा 
सभन्त्िम फैठक 
फस्न े

नसभा 
जोनडएका 
जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरमहरु 

नसभा जोनडएका 
जजल्रा प्रशासन 
कामायरमहरु 

कजम्तभा 
िषयको ३ 
ऩटक 

शाजन्त्त सयुऺा य 
विकास ननभायणभा 
सहमोग बएको 
हनुे  

अनबरेख  

१.८ नसभा अऩयाधफाये 
जनचेतनाभूरक 
कामयिभ गरयन े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्रा प्रहयी 
कामायरम, सशस्त्र 
प्रहयी फर नॊ. ४ 
गण हे.क्िा. 

भॊनसय, चैर नसभा अऩयाध 
घटेको हनु े

अनबरेख  

१.9 याजभागय सयुऺाराई 
बयऩदो फनाउने  

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्रा प्रहयी 
कामायरम, सशस्त्र 
प्रहयी फर नॊ. ४ 
गण हे.क्िा. 

बाद्र, ऩौष 
य जेठ 

याजभागय सचुारु 
हनु े

फैठकका 
ननणयमहरु 

 

१.10 याजभागयभा हनु े
अियोध हटाउन 
गयनऩुने सयुऺा 
कायिाहीको 
कामयविनध, २०७५ 
को फुॉदा नॊ. ७ 
फभोजजभ सनभनतको 
फैठक सॊचारन गने  

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नेऩारी सेना जजल्रा 
प्रहयी कामायरम, 

सशस्त्र प्रहयी फर 
नॊ. ४ गण हे.क्िा., 
या.अ.जज.का.,स्थानी
म तह, सडक 
नडनबजन कामायरम, 

ट्रावपक प्रहयी 
कामायरम 

बाद्र, ऩौष 
य जेठ 

याजभागय 
ननिायधरुऩभा 
सॊचारन बएको 
हनु े

  

१.११ अऩयाध ननमन्त्रणका 
विषमभा छरपर 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्रा प्रहयी 
कामायरम, सशस्त्र 
प्रहयी फर नॊ. ४ 
गण हे.क्िा., 
स्थाननम तह, 

नागरयक सभाज 

सफै 
स्थानीम 
तहभा एक 
कामयिभ 

अऩयाध ननमन्त्रण 
गनयका रानग 
सऺभ हनु े

फैठकका 
ननणयमहरु 

 

ख साियजननक प्रशासन सेिा प्रिाहभा सधुाय य सशुासन 
 साियजननक 

प्रशासन 
सेिा 
प्रिाहभा 
सधुाय 

२.१ प्रत्मेक भवहनाको ५ 
गते कामायरम 
प्रभखुहरुको फैठक 
फस्न े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्राजस्थत सफै 
साियजननक सयकायी 
कामायरमहरु 

ननमनभत व्मिहारयक 
सभस्माको 
सभाधान हनुेछ 

कामायरमको 
अनबरेख, 

फैठकको 
ननयणहरु 

 

 २.२ सूचना जजल्रा सफै स्थाननम तह य मस भ्रष्टाचाय घटेको अनबरेख  



अनधकायीराई 
तानरभ ददन े

प्रशासन 
कामायरम 

जजल्राजस्थत सफै 
सयकायी 
कामायरमहरु 

आ.ि.भा 
िषयको 
कजम्तभा 
३ ऩटक 

हनुे य ऩायदजशयता 
फढ्न जान े

 २.३ सफै गा.ऩा. य 
न.ऩा.का 
ऩदानधकायी/कभयचा
यीराई नागरयकता 
तथा अन्त्म 
नसपारयस सम्फन्त्धी 
अनबभजुखकयण 
तानरभ उऩरधध 
गयाउने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

सफै स्थानीमहरु मस 
आ.ि.भा 
िषयको 
कजम्तभा 
३ ऩटक 

नागरयकताको 
गणुस्तयभा फृवि 
बएको हनु े

नागरयकता
को काडय 
विग्रने 
सॊख्माभा 
कभी 
आउनेछ य 
रवुटभा कभी 
आउनेछ 

 

 २.4 एवककृत घमु्ती सेिा 
जशवियको सञ्चारन 
गरयने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्राजस्थत सफै 
सयकायी 
कामायरमहरु, 

जजल्राजस्थत 
याजनीनतक दरहरु, 

नागरयक सभाज य 
ऩरकाय भहासॊघ 

िषयको 
कजम्तभा 
४ ऩटक 

सेिा घय दैरोभा 
ऩगेुको हनुछे 

अनबरेख/नन
णयमहरु 

 

 सशुासन २.५ जजल्रा अनगुभन 
तथा भलु्माॊकन 
सनभनतको फैठक 
सॊचारन य 
कामायरम अनगुभन 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

सनभनतका सदस्महरु िषयको तीन 
ऩटक 

सयकायी 
ननकामहरुफाट हनु े
सेिा प्रिाह 
प्रबािकायी बएको 
हनु े

अनबरेख य 
प्रनतिदेन 

 

  २.5 ठाडो 
उजयुी/अ.द.ुअ.आ.,
या.स.के.,गहृ 
भन्त्रारमफाट प्राप्त 
उजयुीको प्रायजम्बक 
छानविन तोवकएको 
सभमनबर सम्ऩन्न 
गरयने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

दयफन्त्दी 
फभोजजभका 
कभयचायीहरु, 

सम्फजन्त्धत कामायरम 
ननकामहरु 

ननमनभत कानूनरे तोकेको 
अिनधनबर 
कामायरमभा दताय 
बएको भदु्दाहरुको 
पैसरा बएको 
हनुेछ 

कामायरमको 
अनबरेख 

 

  2.6 नागरयक सभाज, 

उद्योग िाजणज्म 
सॊघ, ऩरकाय 
भहासॊघसॉग सहकामय 
गरयने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नागरयक सभाज, 

उद्योग िाजणज्म 
सॊघ, ऩरकाय 
भहासॊघ  

आिश्मक
क्ता 
अनसुाय 

उत्तयदामी प्रशासन 
बएको हनु े

कामयिभको 
अनबरेख/नन
णयमहरु 

 

 मातामात 
सेिा 
व्मिस्थाऩन 

2.7 याजभागयभा 
मातामातको ननिायध 
सञ्चारन गने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नेऩार प्रहयी, 
ट्रावपक प्रहयी, 
मातामात व्मिसामी 
य सनभनतहरु 

ननमनभत मारहुरुको 
आिगभनभा 
सहजीकयण हनु े

प्रनतिदेन  

 कायागाय 
व्मिस्थाऩन 

२.8 अनगुभन गरयन े जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

कायागाय कामायरम कजम्तभा 
छ 
भवहनाको 
एकऩटक 

कैदी य फन्त्दीको 
सभस्माको 
ऩवहचान हनु े

प्रनतिदेन  

  २.9 कैदी फन्त्दीको रानग 
स्िीकामय 
भनोयन्त्जनका 
साधनहरु उऩरधध 
हनु ऩहर गने, मोग 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

कायागाय कामायरम आिश्मक्ता 
अनसुाय 

कैदी य फन्त्दीको 
आचयणभा सधुाय 
हनुेछ, कैदी फन्त्दी 
घट्नेछन ्

अनबरेख, 
प्रनतिदेन 

 



ददिस भनाउन े
 भानि 

फेचविखन, 

रैंनगक 
वहॊसा 
रगामतका 
अऩयाध 
ननमन्त्रण 

2.10 भानि फचेविखन, 

रैंनगक वहॊसाभा 
सॊरग्न व्मजक्तराई 
ननमन्त्रणभा नरई 
कानूनी कायिाही 
गने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नेऩार प्रहयी, जजल्रा 
सयकायी िवकरको 
कामायरम 

ननमनभत अऩयानधक 
व्मजक्तहरु 
ननरुत्सावहत 
हनुेछन ्

अनबरेखभा 
अऩयाध 
घटेको 
हनुेछ 

 

 छुिाछुत य 
जातीम 
विबेदको 
न्त्मनुीकयण 

2.11 छुिाछुत य जातीम 
विबेदको अन्त्त्म 
सम्फन्त्धी कामोजना 
फभोजजभ काभ गने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नेऩार प्रहयी, दनरत 
तथा भानिानधकाय 
कभयचायी, नागरयक 
सभाज, जजल्रा 
सयकायी िवकरको 
कामायरम 

चौभानसक 
सनभऺा हनु े

दनरतप्रनतको 
सम्भानबाि फढेको 
हनुेछ 

घटना 
दतायको 
सॊख्माभा 
कभी बएको 
हनुेछ 

 

 केही 
साियजननक 
अऩयाधका 
भदु्दाको 
पैसरा 

2.12 कभसेकभ ६ 
भवहना अजघका 
भदु्दाको वकनाया 
रगाइनछे 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नेऩार प्रहयी, 
सयकायी िवकरको 
कामायरम 

अधयिावषयक 
सनभऺा हनु े

अऩयाधीरे सजाम 
ऩाएको हनुछे 

भदु्दाको 
सॊख्माभा 
कभी हनुछे 

 

 तथमाॊक 2.13 बौनतक स्रोत 
साधनको प्रोपाइर 
फनाउन े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 
स्टोय/जजन्त्सी 
शाखा 

गहृ भन्त्रारम 
अन्त्तगयतका 
ननमकाहरु 

ननमभत सयकायी 
सम्ऩजत्तको सॊयऺण 
बएको हनुछे 

अनबरेख  

ग सूचना प्रविनधभा आधारयत जजल्रा प्रशासन 
 सूचना ३.१ हेरो सनुसयीको 

ऩोटयर सञ्चारनभा 
यहने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

 कामायरम
को भानसक 
फैठकभा 
छरपर 
गरयने 

अनऩुोषण नरइन े अनबरेखभा 
यहने 

 

 प्रविनध 3.2 प्रनतिदेन प्रणारी 
प्रविनधभा आधारयत 
हनुे 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

 भानसक 
फैठकभा 
छरपर 
गरयने 

अनऩुोषण नरइन े अनबरेखभा 
यहने, 
प्रनतिदेन 

 

 प्रकाशन 3.3 ई-फरेुवटन, 

कामायरमको ििे 
ऩेज, विऩद 
व्मिस्थाऩन मोजना 
रगामत 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

 ननयन्त्तय, 

अधयिावषयक 
य फावषयक 

अनऩुोषण नरइन े अनबरेखभा 
यहेन 

 

  3.4 सूचना अनधकायीको 
विियण अद्यािनधक 
गने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्रा हरुाक 
कामायरम 

३ 
भवहनाभा 
एक ऩटक 

अनऩुोषण नरइन े अनबरेखभा 
यहेन 

 

घ जनशजक्त व्मिस्थाऩन 
 तानरभ ४.१ नागरयकता सम्फन्त्धी 

तानरभ 
जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

स्थानीम तहहरु चैभानसक 
गरयने 

अनऩुोषण नरइन े अनबरेखभा 
यहेन 

 

 कामय 
जजम्भेिायी
भा 
ऩरयितयन 

४.२ शाखा ऩरयितयन जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

 ६ 
भवहनाभा 

अनऩुोषण नरइन े अनबरेखभा 
यहेन 

 

  ४.३ गनुासो व्मिस्थाऩन जजल्रा  प्रत्मेक गनुासो सनुिुाई कभयचायीको  



सवहतको Staff 

Meeting 

प्रशासन 
कामायरम 

नभहना हनु े भनोिर 
उच्च बएको 
हनु े

ङ प्रबािकायी विऩद जोजखभ न्त्मूननकयण तथा ऺभता अनबफवृि 
  ५.१ पुड फैंकको 

स्थाऩना गरयने  
जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

उद्योग िाजणज्म 
सॊघ/ ऩानरकाहरु 

फैशाख 
भवहनानबर 

विऩदभा 
ऩयेकाहरुको रानग 
३ ददन े खाद्यान्न 
उऩरधध हनु े

अनबरेख 
सवहत 
फेफऩेजभा 
यहने 

 

  ५.२ जजल्रा विऩद 
ऩूियतमायी तथा 
प्रनतकामय मोजना 
२०७५ को 
अद्यािनधक गरयन े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

उद्योग िाजणज्म 
सॊघ, येडिभ 
सोसाइटी, नेऩार 
ऩरकाय भहासॊघ, 
स्थानीम तहहरु, 

जजल्रा िन 
कामायरम, गै.स.स. 

जेठ 
भवहनानबर 
अद्यािनधक 
गरयनेछ 

विऩद सम्फन्त्धभा 
एकीकृत प्रमास 
हनु े

ििे ऩेज  

  ५.३ विऩद सम्फजन्त्ध 
नसभरेुसन गने 

जजल्रा 
येडिस 
सोसाइटी 

जजल्रा प्रशासन 
कामायरम, जजल्रा 
प्रहयी कामायरम, 

सशस्त्र प्रहयी फर,, 

अन्त्म गैयसयकायी 
सॊस्थाहरु 

पागनु 
भसान्त्तनबर 

विऩद सम्फन्त्धभा 
तमायी हनु े

ननणयमको 
अनबरेख 

 

  ५.4 भनसनु 
आऩतकानरन 
कामयमोजना ननभायण 
गरयने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्रा विऩद 
व्मिस्थाऩन 
सनभनतका सफै 
सदस्महरु 

जेठ नबर कामय मोजना 
तमाय बएको हनु े

िबे ऩेज  

च अनशुासन य सदाचारयता प्रिियन 
 नागरयक 

सभाजसॉग 
सहकामय 
गरयन े

६.१ सचुनाको हक 
प्रचारनभा ल्माउन े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नेऩार ऩरकाय 
भहासॊघ, नागरयक 
सभाज, सफै 
कामायरमका सूचना 
अनधकायीहरु 

ननमनभत कामायरमको 
फायेभा ननमनभत 
जानकायी हनु े

सभम 
सभमभा 
प्रकाशन 
गरयने 
कामायरमको 
िबेऩेज 

 

  ६.२ भ्रष्टाचाय वियोधी 
होनडयङ फोडयको 
ननभायण 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नागरयक सभाज कजम्तभा 
दईु िटा 

सदाचारयता प्रिियन 
बएको हनु े

बौनतक 
साभग्रीको 
उऩजस्थनत 

 

  ६.३ साियजननक 
सनुिुाईभा 
सहबानगता गरयन े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नागरयक सभाज, 

नेऩार ऩरकाय 
भहासॊघ, ननिायचन 
प्रनतनननध, साियजननक 
कामायरम 

असाय 
भसान्त्त 
नबर 

जिापदेवहताभा 
फृवि 

अनबरेख  

  ६.४ राग ु औषध 
ननमन्त्रण मोजना 
फनाउन े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

नागरयक सभाज 
जजल्रा प्रहयी 
कामायरम, न.ऩा. य 
गा.ऩा.हरु गैय 
सयकायी सॊस्थाहरु 

असोजनबर राग ु ऩदाथय 
सेिनभा कभी 
आएको हनु े

कामायरमको 
ििेऩेज य 
प्रहयी 
कामायरमको 
अनबरेख 

 

  ६.५ फेरुज ु पछौट गयी 
फेरुज ुशनु्त्म फनाउन े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम, 
रेखा शाखा 

 ननयन्त्तय फेरुज ु अन्त्त्म 
बएको हनुछे 

अनबरेख्, 

प्रनतिदेन 
 

छ विविध 
  ७.१ िनजन्त्म ऩैदािाय य जजल्रा िन जजल्रा प्रशासन आिश्मक िनजन्त्म ऩैदािाय िन  



फन्त्मजन्त्तकुो 
ओसायप्रसायभा 
ननमन्त्रण गरयन े

नडनबजन 
कामायरम 

कामायरम, नेऩार 
प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी 
नॊ. ४ गण 

ता अनसुाय य िन्त्मजन्त्तकुो 
ओसायप्रसायभा 
ननमन्त्रण बएको 
हनु े

कामायरमको 
अनबरेख 

  ७.२ सडकभा ननभायण 
साभग्री याख्न नददन े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्रा प्रहयी 
कामायरम 

ननमनभत ऩैदरमारी य गाडी 
आितजाितका 
रानग सहज हनु े

ऩटके 
अनबरेख 

 

  ७.३ फजाय अनगुभन 
क्रष्टयभा गरयने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

खाद्य प्रविनध तथा 
गणु ननमन्त्रण 
कामायरम, स्थानीम 
तह, नेऩार प्रहयी, 
ऩरकाय भहासॊघ, 

नागरयक सभाज 

प्रत्मेक २ 
भवहनाभा 

फजाय अनगुभन 
कामयमोजना ननभायण 
गयी कामायन्त्िमन 
बएको हनु े
काराफजायी य 
भहॊगी ननमन्त्रण 
बई फस्तकुो सहज 
उऩरधधता हनु े

कामायरमको 
अनबरेख 

 

  ७.४ सॊघ सॊस्थाको 
िगॉकयण गरयन े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

 ननयन्त्तय सफै सॊसथाहरुको 
िनगयकृत विियण 
सवहतको प्रोपाइर 
तमाय बएको हनु े

प्रोपाइर 
अनबरेख 

 

  ७.५ गै.स.स.को 
अनगुभन 

जजल्रा 
सभन्त्िम 
सनभनत 

जजल्रा प्रशासन 
कामायरम य ऩरकाय 
भहासॊघ 

भाघ/पागु
न 

ऩायदजशयता फढ्न े कामायरमको 
अनबरेख 

 

  ७.६ विकासका 
विमाकराऩभा 
सभन्त्िम 
सहजीकयण 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

ननभायण व्मिसामी 
सॊघ, जजल्रा 
सभन्त्िम सनभनत, 

सम्फजन्त्धत 
ऩूिायधायसॉग 
सम्फजन्त्धत 
कामायरमहरु 

ननमनभत ठेकेदायरे 
सभमको ऩारना 
गनेछन 

कामायरम 
प्रभखुको 
फैठक 

 

  ७.७ द्वन्त्द्व व्मिस्थाऩनसॉग 
सम्फजन्त्धत कामयराई 
द्रतु सेिा प्रदान 
गरयने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

 आिश्मक
तानसुाय 

विियण 
अद्यािनधक गयी 
याहत तोवकएको 
सभमभा नै वितयण 
बएको हनुछे  

अनबरेख  

  ७.८ जजन्त्सी ननयीऺण 
तथा नरराभ 
व्मिस्थाऩन गरयन े

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 
स्टोय 

 श्रािण 
भवहना 
नबर/फैशा
ख भवहना 
नबर 

जजन्त्सी ननयीऺण 
बई असोज 
भवहनानबर नरराभ 
व्मिसथाऩन 
बइसकेको हनु े

अनबरेख  

  ७.९ अऩयाध ननमन्त्रणभा 
सभदुाम प्रहयीसॉग 
सहकामय गरयने 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

जजल्रा प्रहयी 
कामायरम, स्थानीम 
तह 

 अऩयाध 
ननमन्त्रणभा 
साभदुदमक 
प्रहयीको बनूभकाभा 
फृवि बएको हनु े

अनबरेख  

  ७.९ अन्त्म कामायरमको 
गनुासो व्मिस्थाऩन 

जजल्रा 
प्रशासन 
कामायरम 

सम्फजन्त्धत ननकाम ननयन्त्तय गनुासो प्राप्त 
बएको ऩन्त्र 
ददननबर 

अनबरेख/ 
भौजखक 
सझुाि ददन 
सवकन े

 

            
  



उऩयोक्त कामयमोजनाभा उल्रेजखत जजम्भेिाय ननकाम य सहमोगी ननकामका फीच सॊविधानरे 
ऩरयकल्ऩना गयेिभोजजभ सहमोगात्भक य सभन्त्िमात्भक सम्फन्त्ध हनु ुजरुयी छ । प्रदेश नॊ. १ 
को आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्रारम य सनुसयी जजल्राका १२ िटा स्थानीम तहहरुको 
िभश् ननदेशन य सभन्त्िमको अऩेऺा गरयएको छ । एक्रै कही ॊ ऩनुगदैन बने्न भान्त्मताका 
आधायभा साियजननक, अधयसयकायी, गैयसयकायी ननकामका फीच अन्त्तयसम्फन्त्ध स्थावऩत हनु सकेभा 
य प्राप्त ऻान, सीऩको प्रमोग हनु सकेभा उल्रेजखत कामयमोजना ऩयुा गनय सवकन्त्छ । तय कोनबड-
१९ को सॊिभण बन ेसफैका रानग चनुौतीऩणुय यही आएको छ । मसभा सफैको प्रनतििता जरुयी 
छ । धन्त्मिाद । 

 

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

उभेश कुभाय ढकार 

प्रभखु जजल्रा अनधकायी 


