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१

क. जजल्लाको Crime Map िक्रहिको एकीकृि 
िणनीसिक ििुक्षा योजना अद्यावसधक गने ।

िम्झौिा भएको 
१ मक्रहना सभत्र

श्रावण मक्रहना सभत्र 
अद्यावसधक गिी सनिन्िि

जजल्ला ििुक्षा िसमसि िूिक्षा यूसनटहरु
प्र.जज.अ.को सनदेशनमा िदस्य-िजिवले आमन्त्रण 
गने

जजल्लाको ििुक्षा अवस्था प्रभावकािी 
हनुेछ ।

योजनाको अद्यावसधक 
दस्िावेज

ख. एकीकृि िणनीसिक ििुक्षा योजनाको  क्षेत्रगि 
कायययोजना ियाि गने (शाजन्ि ििुक्षा, अपिाध िोकथाम, 
सनयन्त्रण ि अनिुन्धान, लागू औषध सनयन्त्रण, िाडपवय, 
क्रवपद व्यवस्थापन आदद) ।

िम्झौिा भएको 
२ मक्रहना सभत्र

भाद्र मक्रहना सभत्र जजल्ला ििुक्षा िसमसि िूिक्षा यूसनटहरु
प्र.जज.अ.को सनदेशनमा िदस्य-िजिवले आमन्त्रण 
गने

जजल्लाको ििुक्षा अवस्था प्रभावकािी 
हनुेछ ।

क्षेत्रगि कायययोजना 
दस्िावेज

ग. एकीकृि िणनीसिक ििुक्षा योजनाको  क्षेत्रगि 
कायययोजना कायायन्वयन प्रगसि प्रसिवेदन गने ।

िौमासिक ४ मक्रहनामा १ पटक जजल्ला ििुक्षा िसमसि िूिक्षा यूसनटहरु प्र.जज.अ.को सनदेशनमा िदस्य-िजिवले गने
क्षेत्रगि कायययोजनाकायायन्वयन प्रसिवेदन ियाि 
भएको हनुे

क्षेत्रगि कायययोजना 
कायायन्वयन प्रसिवेदन

घ. नेपाली िेना, नेपाल प्रहिी ि िशस्त्र प्रहिी बल 
नेपालको Long Range Patroling गने ।

आवश्यकिा अनिुाि
नेपाली िेना, नेपाल 
प्रहिी ि िशस्त्र प्रहिी 
बल नेपाल

जजल्ला ििुक्षा िसमसिले ििुक्षा िंवेदनजशलिालाई 
मध्यनजि गिी LRP खटाउने ।

ििुक्षा िंवेदनजशलिा ि परिजस्थसिजन्य 
आवश्यकिा अनिुाि ििुक्षा कायम हनुे ।

ङ. िंवेदनजशल ि गोप्य िूिनाहरुको िंकल ि क्रवश्लषेण 
।

सनयसमि
ि.प्र.जज.अ. िंयोजक 
िहेको िूिना िंकलन ि 
क्रवश्लषेण िसमसि

ििुक्षा यूसनटहरु

ि.प्र.जज.अ. िंयोजक िहेको िूिना िंकलन िथा 
क्रवश्लषेण िसमसिको बैठक मक्रहनाको कजम्िमा २ 
पटक बिी जजल्ला ििुक्षा िसमसिमा प्रसिवेदन 
गने ।

ििुक्षा िंयन्त्रलाई आवश्यक पने ििुक्षा 
कािवाही ि िणनीसिलाई आवश्यक पने 
िूिना उपलव्ध हनुे ।

ि. CCTV जडान गने । आवश्यकिा अनिुाि नेपाल प्रहिी
स्थानीय िह, ििकािी, 
बैंक्रकङ्ग, गै.ि.ि. िथा  
ििोकािवाला सनकायहरु

१. पासलकाहरुको प्रमखु बजािहरुमा यि 
आसथयक बषय सभत्र CCTV जडान गरििक्ने । 
२. CCTV जडान गनय प्रदेश ििकाि ि 
पासलकाहरुिंग िहयोग सलने ।

प्रमखु व्यापारिक केन्द्रहरुमा थप ििुक्षा 
कायम गनय िहज हनुे ।

छ. ड्रोनको प्रयोग िम्बन्धी काययक्रवसध कायायन्वयन गने । सनयसमि जजल्ला प्रशािन कायायलय नेपाल प्रहिी
काययक्रवसधको आधािमा स्वीकृसि ददने । अवैध 
िविले ड्रोनको प्रयोग गनेलाई कािवाही गने ।

ड्रोनको प्रयोग िम्बन्धी काययक्रवसध पणुय 
रुपमा कायायन्वयन भएको हनुे ।

वाक्रषयक कायययोजना २०७९/०८०

नेपाल सरकार
गहृ मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कायाालय, बर्दाया

१. एकीकृि िणनीसिक ििुक्षा योजना कायायन्वयन
शाजन्ि ििुक्षा ि अपिाध सनयन्त्रण
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क. जजल्लाको िमग्र ििुक्षा अवस्था ि िनुौिी, एकीकृि 
िणनीसिक ििुक्षा योजना िथा िमिामक्रयक क्रवषयहरुमा 
केजन्द्रि  भइ जजल्ला ििुक्षा िसमसिको वैठक िञ्चालन 
गिी िोही ददन मन्त्रालयमा प्रसिवेदन गने ।

कजम्िमा 
मक्रहनाको  २ 
पटक बैठक 
िञ्चालन

मक्रहनामा २ पटक वा 
आवश्यकिा अनिुाि

जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्ला ििुक्षा िसमसि

(अ) प्र.जज.अ.को सनदेशनमा िदस्य िजिवले 
आमन्त्रण गने ।
(आ) मन्त्रालयबाट क्रवसभन्न िमयमा जािी 
गरिएका सनदेशन/परिपत्रहरुलाई क्षेत्रगि रुपमा 
िंग्रह/वसगयकिण गिी कायययोजना िक्रहि 
कायायन्वयन गने ि प्रसिवेदन गने ।

जजल्लाको ििुक्षा अवस्था प्रभावकािी 
हनुेछ ।

बैठक िंङ्खख्या ि माइनट

ख. जजल्ला ििुक्षा िसमसिका वैठकका सनणययहरु 
नसिजामखुी ि प्रभावकािी रुपमा कायायन्वयन गिी 
प्रसिवेदन ियाि गिी िोही ददन मन्त्रालयमा पठाउने ।

िौमासिक ४ मक्रहनामा १ पटक जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्ला ििुक्षा िसमसि
िसमसिका िदस्य िजिवले बैठकमा भएका 
सनणययहरुको कायायन्वयन भए नभएको िम्बन्धमा 
िम्बद्ध सनकायहरुिंग िमन्वय गिी प्रसिवेदन गने

जजल्ला ििुक्षा िसमसिमा भएका सनणययहरु 
पणुयरुपमा नसिजामजुख ि प्रभावकािी 
रुपमा कायायन्वयन भएका हनुेछन ।

सनणयय कायायन्वयन प्रगसि 
क्रवविण

ग. असि क्रवजशष्ट िथा क्रवजशष्ट व्यजिको जजल्ला भ्रमणको 
ििुक्षा व्यवस्थापन ।

मासिक
मक्रहनाको १ पटक वा 
आवश्यकिा अनिुाि

जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्ला ििुक्षा िसमसि
िसमसिका िदस्य िजिवले आवश्यक कायययोजना 
सनमायण गिी ििुक्षा व्यवस्था समलाउने ।

कायययोजना ियाि भई क्रवजशष्ट 
व्यजिहरुको भिपदो ििुक्षा व्यवस्था हनुे 
ि

कायययोजना सनमायण ि 
भिपदो ििुक्षा व्यवस्था

क. िाजमागय (िडक) मा हनुे अविोध हटाउन गनुयपने 
ििुक्षा कािवाहीको काययक्रवसध, २०७५ को बुुँदा नं ७ 
बमोजजम िसमसिको बैठक िञ्चालन गने ।

िौमासिक ४ मक्रहनामा १ पटक
जजल्ला ििुक्षा िसमसिका 
िदस्यहरु

जजल्ला प्रशािन कायायलयको अगवुाईमा ििुक्षा 
सनकाय (ट्राक्रिक प्रहिी िमेि)का प्रसिसनसधहरु 
िक्रहिको िसमसि गठन गिी सनणययहरु 
कायायन्वयन भए नभएको स्थलगि अनगुमन गिी 
प्रसिवेदन गने

िाजमागय सनवायध रुपमा िंिालन भएको 
हनुेछ ।

वैठक िंख्या, समसि ि 
सनणयय

ख. िाजमागय (िडक) मा हनुे अविोध हटाउन गनुयपने 
ििुक्षा कािवाहीको काययक्रवसध, २०७५ को अनिूुिी १ 
बमोजजमको िामग्री िक्रहि िमूह/िोष्टि  सनमायण िथा 
कायययोजना िजुयमा गने ।

कायययोजना ि 
िोष्टि सनमायण

श्रावण मिान्ििम्म 
कायययोजना बनाई 
लाग ुगने

जजल्ला प्रशािन कायायलय

स्थानीय िह, ििुक्षा 
सनकाय, िडक 
कायायलय, यािायाि 
कायायलय, यािायाि 
व्यविायी प्रा.सल.

िमन्वय िसमसि-िजिवले अनिूुिी-१ बमोजजमको 
िामग्रीको क्रवविण DEOC िंग िमन्वय गिी 
कायययोजना अद्यावसधक गने

अनिूुिी-१ मा िहेका िामग्रीहरुको 
प्रयोग गिी िाजमागयको अविोध ित्काल 
हटाइ जनजजवन िामान्य बनाउन 
टोली/िोष्टि परििासलि हनुे

टोली/िोष्टि िंख्या ि 
टोली परििालन योजना

ग. क्रियाकलाप (ख) वमोजजमको टोलीलाई िाजमागयको 
अविोध हटाउन परििालन गने ।

आवश्यकिानिुाि ित्काल/सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय

स्थानीय िह, ििुक्षा 
सनकाय, िडक 
कायायलय, यािायाि 
कायायलय, यािायाि 
व्यविायी प्रा.सल.

पूवय-पजिम िाजमागय, हलुाकी िाजमागय, नेपालगंज-
गलुरिया िाजमागयमा ििुक्षा िंयन्त्र, नागरिक 
िमाज, स्थानीय िहका जनप्रसिसनसध िजम्मसलि 
टीम बनाई िाजमागय अविोध क्रिलोमा १ घण्टा 
सभत्रमा अविोध हटाउने ।

िाजमागय सनवायध रुपमा िंिालन भएको 
हनुेछ ।

अविोध खलुाउन लागेको 
िमय खलेुको प्रसिवेदन, 
घटना असभलेख पजुस्िका

घ. िवािी दघुयटना न्यूनीकिणका गसिक्रवसध िंिालन गने आवश्यकिानिुाि
मक्रहनाको १ पटक वा 
आवश्यकिा अनिुाि

जजल्ला ट्राक्रिक प्रहिी 
कायायलय

स्थानीय िह, ििुक्षा 
सनकायहरु, नागरिक 
िमाज, गै.ि.ि. एवम ्
िाजनीसिक दल

िवािी िालक िथा िह िालकहरुको स्वास््य 
िेकजाुँि गने ।
िडक दघुयटना न्यूसनकिण िम्बन्धी ििेिना 
मलुक काययिम िंिालन गने ।
ट्राक्रिक सनयमको पालना गनय ि गिाउन लगाउने 
।

िवािी दघुयटनामा न्यूसनकिण आएको हनुे

२. जजल्ला ििुक्षा िसमसिको बैठक

३.सनवायध रुपमा िाजमागय िथा िडक यािायाि िञ्चालन

४. ििुक्षा सनकायहरुको सनिीक्षण
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क. जजल्ला प्रहिी कायायलय ि िशस्त्र प्रहिी वल नेपाल, 
इलाका प्रहिी कायायलय, प्रहिी िौकी, BOP सनिीक्षण

वाक्रषयक कजम्िमा 
१ पटक

सनिीक्षण प्रसिवेदन, ददईएको 
सनदेशन िझुावको प्रसिसलपी

अ. जजल्ला प्रहिी कायायलयको सनिीक्षण अधय वाक्रषयक
प्रत्येक ६ मक्रहनामा १ 
पटक

प्रमखु जजल्ला असधकािी जजल्ला प्रहिी कायायलय

अवैध िोिी सनकािी, पैठािी सनयन्त्रण, अपिाध 
सनयन्त्रण, अवैध हािहसियाि, लाग ुऔषध सनषधे 
िथा सनयन्त्रण, क्रवपद व्यवस्थापन, िशुािन, 
शाजन्ि व्यवस्थापन, िीमा अपिाध, मदु्दा दिाय 
िम्बन्धमा जसुनयि िथा सिसनयि असधकृिहरुलाई 
सनदेशन ।

ििुक्षा कायम गनय थप िहज िथा 
प्रभावकािी हनुे ।

सनिीक्षण प्रसिवेदन (मदु्वा 
दिाय हनुे िबै प्रहिी िौकीको 
िंख्या खलुाउन)े

आ. इलाका प्रहिी कायायलयहरुको सनिीक्षण । अधय वाक्रषयक
प्रत्येक ६ मक्रहनामा २ 
पटक

प्रमखु जजल्ला असधकािी जजल्ला प्रहिी कायायलय

अवैध िोिी सनकािी, पैठािी सनयन्त्रण, अपिाध 
सनयन्त्रण, अवैध हािहसियाि, लाग ुऔषध सनषधे 
िथा सनयन्त्रण, क्रवपद व्यवस्थापन, िशुािन, 
शाजन्ि व्यवस्थापन, िीमा अपिाध, मदु्दा दिाय 
िम्बन्धमा सनदेशन ।

ििुक्षा कायम गनय थप िहज िथा 
प्रभावकािी हनुे ।

सनिीक्षण प्रसिवेदन (मदु्वा 
दिाय हनुे िबै प्रहिी िौकीको 
िंख्या खलुाउन)े

इ. प्रहिी िौकीहरुको सनिीक्षण । बषयमा १ पटक प्रमखु जजल्ला असधकािी जजल्ला प्रहिी कायायलय

अवैध िोिी सनकािी, पैठािी सनयन्त्रण, अपिाध 
सनयन्त्रण, अवैध हािहसियाि, लाग ुऔषध सनषधे 
िथा सनयन्त्रण, क्रवपद व्यवस्थापन, िशुािन, 
शाजन्ि व्यवस्थापन, िीमा अपिाध िम्बन्धमा 
सनदेशन ।

ििुक्षा कायम गनय थप िहज िथा 
प्रभावकािी हनुे ।

सनिीक्षण प्रसिवेदन (मदु्वा 
दिाय हनुे िबै प्रहिी िौकीको 
िंख्या खलुाउन)े

ई. िशस्त्र प्रहिी बल नेपालको सनिीक्षण ।
प्रत्येक ६ मक्रहनामा १ 
पटक

प्रमखु जजल्ला असधकािी
िशस्त्र प्रहिी बल नेपाल 
३१ नं. गण हे.क्वा.

अवैध िोिी सनकािी, पैठािी सनयन्त्रण, लाग ु
औषध सनषधे िथा सनयन्त्रण, क्रवपद व्यवस्थापन, 
िीमा स्िम्भ िथा िीमा ििुक्षा व्यवस्थापन 
िम्बन्धमा जसुनयि िथा सिसनयि असधकृिहरुलाई 
सनदेशन ।

िीमा ििुक्षा कायम गनय थप िहज िथा 
प्रभावकािी हनुे ।

उ. BOP िथा ििुक्षा वेश सनिीक्षण । २ मक्रहनामा १ पटक प्रमखु जजल्ला असधकािी
िशस्त्र प्रहिी बल नेपाल 
३१ नं. गण हे.क्वा.

अवैध िोिी सनकािी, पैठािी सनयन्त्रण, लाग ु
औषध सनषधे िथा सनयन्त्रण, िीमा स्िम्भ िथा 
िीमा ििुक्षा व्यवस्थापन िम्बन्धमा सनदेशन ।

िीमा ििुक्षा कायम गनय थप िहज िथा 
प्रभावकािी हनुे ।

५. कािागािको सनिीक्षण गिी कािागाि प्रशािनलाई 
िवल ि प्रभावकािी बनाउन आवश्यक सििारििहरु 
िक्रहिको प्रसिवेदन गहृ मन्त्रालय ि कािागाि 
व्यवस्थापन क्रवभागमा पठाउने।

मासिक
मक्रहनाको १ पटक वा 
आवश्यकिा अनिुाि

जजल्ला प्रशािन कायायलय  कािागाि कायायलय

कािागाि िधुाि कायययोजना, २०७८ िथा 
अनगुमन िेकसलष्ट अनिुाि कैददबन्दीहरुको 
गनुािो िनेु्न, भौसिक अवस्था सनिीक्षण, कािागाि 
प्रशािनलाई िबल ि प्रभावकािी बनाउन 
आवश्यक सििारिि िाथ गहृ मन्त्रालय ि 
कािागाि व्यवस्थापन क्रवभागमा प्रसिवेदन गने ।

कािागाि प्रशािन िसु्ि दरुुस्ि ि 
प्रभावकािी भई कैदीबन्दीहरुको 
िमस्याहरु िमाधान भएका हनुेछन ।

कािागाि सनिीक्षण प्रसिवेदन
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6. बाल िधुाि गहृ भएका जजल्लाले अनगुमन गिी 
प्रसिवेदन मन्त्रालयमा पेश गने ।

वाक्रषयक रुपमा वषयको १ पटक जजल्ला प्रशािन कायायलय  स्थानीय िह

यि जजल्लामा बाल िधुाि गहृ नभएको । 
लजुम्बनी प्रदेशमा िहेका बालिधुाि गहृहरुको 
िधुािका लासग ििुजुिि भई िधुािका लासग 
पहल गने ।

प्रसिवेदन

7. बाल गहृ सनिीक्षण ि प्रसिवेदन गने अधय वाक्रषयक
६ मक्रहनामा १ पटक 
वा आवश्यकिा अनिुाि

जजल्ला प्रशािन कायायलय स्थानीय िह

जजल्लामा िहेका बालगहृहरुको अनगुमन गिी 
बालबासलकाहरुको स्वास््य, जशक्षा, खानपान, 
बिाई ि भौसिक पूवायधािको अवस्थाका 
िम्बन्धमा मन्त्रालयमा प्रसिवेदन गने ।

जजल्लामा िहेका बाल गहृहरुको क्रवविण 
अद्यावसधक भएको हनुे । 
बालबासलकाहरुको मौसलक हक 
असधकािको िंिक्षण हनुे ।

 िबै बाल गहृको ि्याङ्क 
अद्यावसधक गने ि वाक्रषयक 
रुपमा कम्िीमा ५०% को 
अनगुमन गने

8. अवैध हािहसियािको प्रयोग ओिािपिाि सनयन्त्रण 
िम्बन्धी जजल्लास्ििीय काययदलको वैठक िञ्चालन िथा 
अवैध हािहसियाि सनयन्त्रण गने ।

िौमासिक ४ मक्रहनामा १ पटक
प्रमखु जजल्ला असधकािी, 
िहायक प्रमखु जजल्ला 
असधकािी

जजल्ला ििुक्षा िसमसि

नेपाल प्रहिी, िशस्त्र प्रहिी बल नेपाल ि िाक्रिय 
अनिुन्धान जजल्ला कायायलय बददययाले िूिना 
िंकलन ि आपिी िमन्वय गिी ओिािपिाि हनु 
िक्ने िम्वेदनशील क्षेत्र ि त्यिमा िंलग्न 
व्यजि िथा िमहुको पक्रहिान गने ।

अवैध हािहसियाि ओिािपिािमा 
सनयन्त्रण हनुे ।

वैठक िख्या, समसि ि  
सनणयय

क. प्रहिी प्रमखुबाट जजल्लाको गणु्डागदी, िंगदठि 
अपिाध, जविजस्िी अिलुी, मानव वेिक्रवखन, मानव 
असधकाि हनन, लैक्रङ्गक िथा मक्रहला क्रहंिा लगायिका 
अपिाधहरुको अनिुन्धान िथा सनयन्त्रण िम्बन्धी 
जजल्लागि वस्िजुस्थसिको जानकािी/प्रसिवेदन सलने ।

दैसनक सनिन्िि जजल्ला प्रहिी कायायलय ििुक्षा यूसनटहरु
दैसनक रुपमा जजल्लागि वस्िजुस्थसिको प्रसिवेदन 
गने ।

अपिाधमा न्यूसनकिण हनुे । प्रसिवेदन सलएको िंख्या

ख. जजल्लामा भएका आपिासधक घटनाहरुको क्षेत्रगि 
क्रवविणको DRS (Daily Reporting System) मा 
अद्यावसधक गने ।

दैसनक दैसनक जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्ला प्रहिी कायायलय 
ि िशस्त्र प्रहिी बल 
नेपाल

जजल्ला प्रहिी कायायलय िथा जजल्ला प्रशािन 
कायायलयमा प्राप्त बस्िजुस्थ/िूिना DRS मा 
अद्यावसधक गने ।

DRS  िबै वस्िजुस्थसि प्रक्रवष्ट भएको हनुे 
।

DRS िफ्टवेयि 
अद्यावसधक क्रवविण

ग. जजल्लामा घटेका िबै आपिासधक गसिक्रवसधहरुको 
िमीक्षा, क्रवश् लेषण गिी सनयन्त्रणका लासग अवलम्वन 
गरिएका क्रियाकलापहरु ि भावी काययददशा िक्रहिको 
प्रसिवेदन ।

िौमासिक ४ मक्रहनामा १ पटक जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्ला प्रहिी कायायलय 
ि िशस्त्र प्रहिी बल 
नेपाल

अपिासधक गसिक्रवसधको िसमक्षा िथा क्रवश्लषेण 
गिी भाक्रव काययददशा िक्रहिको प्रसिवेदन जजल्ला 
ििुक्षा िसमसिमा पेश गने ।

अपिासधक गसिक्रवसधहरुको िकु्ष्म क्रवश्लषेण 
िथा सनयन्त्रणका लासग उपयोगी हनुे ।

प्रसिवेदन

घ. Crime Mapping का आधािमा अपिाध न्यूनीकिण 
िथा प्रभावकािी अनिुन्धानको लासग प्रवद्धयनात्मक 
काययहरु िञ्चालन गने ।

िबै स्थानीय 
िहमा कजम्िमा १ 
काययिम िञ्चालन

सनिन्िि जजल्ला प्रहिी कायायलय ििुक्षा यूसनटहरु
जजल्लाका आठै स्थानीय िहमा कजम्िमा १ 
पटक काययिम िंिालन गने ।

प्रभावकािी अनिुन्धानका लासग 
िमदुायको िहयोग प्राप्त भई िमदुाय ि 
प्रहिी बीिको िम्बन्ध प्रगाि हनुे।

काययिम प्रसिवेदन

9. अपिाध सनयन्त्रण
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ङ. शाजन्ि ििुक्षा िथा अपिाध न्यनुीकिणका िम्बन्धमा 
क्रवद्यमान ऐन/काननु/िंक्रहिाहरुको मखु्य मखु्य 
व्यवस्थाहरुको प्रवोधीकिण/ििेिनाका लासग िमदुाय 
प्रहिी िाझेदािी काययिम मािय ि माध्यसमक 
क्रवद्यालयहरुिुँग िहकायय गने ।

िबै माध्यसमक 
क्रवद्यालय

सनिन्िि जजल्ला ििुक्षा िसमसि
स्थानीय िह, गै.ि.ि., 
शैजक्षक िंस्थाहरु ि 
आमिंिाि,

बददयया जजल्लाका ८ वटै स्थानीय िहमा िहेका 
माध्यसमक क्रवद्यालयहरुमा गई क्रवद्यमान 
ऐन/कानून/िंक्रहिाको प्रसबसधकिण, मानव 
वेिक्रवखन िथा ओिािपिाि, िोिी सनकािी 
पैठािी सनयन्त्रण, लाग ुऔषध सनयन्त्रण, घिेल ु
िथा मक्रहला क्रहंिाको अन्त्य, घिेल ुमददिा 
सनयन्त्रणका िम्बन्धमा िहभासगिामा आधारिि 
जनिेिनामलुक कक्षा िथा काययिम िंिालन 
गने ।

िकािात्मक िोिको क्रवकाि हनुे । 
अपिासधक गसिक्रवसधमा बालबासलकाहरुको 
िंलग्निामा न्यूसनकिण हनुे ।  क्रवद्यमान 
ऐन/कानूनी व्यवस्थाको जानकािी प्राप्त 
हनुे ।

काययिम िञ्चालन प्रसिवेदन 
(जजल्लाका कूल 
मा.क्रव.िंख्या ि काययिम 
भएका मा.क्रव.िंख्या)

ि. िमाजमा क्रवद्यमान कुिीसि कुिंस्काि क्रवरुद्ध ििकाि 
िहकािी िाझेदािीमा काययिम िञ्चालन गने ।

बाक्रषयक २ पटक अधय वाक्रषयक जजल्ला प्रशािन कायायलय
स्थानीय िह, गै.ि.ि., 
धासमयक िंघिंस्था ि 
आमिंिाि,

धासमयक गरुु, पिुोक्रहि, वडघि, िंिािकमी, 
िामाजजक अगवुा, िाजनीसिक दलका प्रसिसनसध, 
जशक्षक, आमा िमहु िथा क्रहिकािी िमूहहरुिंग 
अन्ििक्रिया, छलिल, गोष्ठी िथा काययशाला 
िंिालन गने ।

कुिीसि कुिंस्काि न्यूनीकिण हनुे । प्रसिवेदन

छ. मक्रहला बालबासलका सबरुद्ध हनुे अपिाध सनयन्त्रण 
िम्बन्धी वस्िजुस्थसि प्रसिवेदन ।

बषयमा २ पटक अधय वाक्रषयक जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्ला प्रहिी कायायलय 
ि स्थानीय िह

िमदुाय प्रहिी िाझेदािी काययिम मािय ि िबै 
स्थानीय िहमा ििेिनामूलक काययिम  िंिालन 
गने ।

मक्रहला बालबासलका सबरुद्ध हनुे अपिाध 
सनयन्त्रण हनुे ।

प्रसिवेदन

ज. अन्िि जजल्ला अपिाध न्यूनीकिणका लासग जजल्ला 
िीमा क्षेत्रमा िेिनामूलक काययिम िञ्चालन गने ।

वषयमा कजम्िमा २ 
पटक

सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय

जजल्ला प्रहिी कायायलय, 
िशस्त्र प्रहिी बल नेपाल, 
स्थानीय िह ि िहयोगी 
िम्वद्ध िंघिस्थाहरु

बददयया जजल्लाका िीमाविी क्षेत्रहरु बिैयािाल 
गा.पाको जमनुी ि िूटाहा, गलुरिया न.पा.को 
मसुियहा, मधवुन न.पा.को िानोश्री, िाजापिु 
न.पा.को िाजापिुमा जनिेिनामलुक काययिम 
िंिालन गने ।

िीमा क्षेत्रमा हनुे अपिासधक गसिक्रवसधमा 
न्यूसनकिण हनुे ।

काययिम िञ्चालन 
प्रसिवेदन

झ. आत्महत्या न्यूनीकिणका लासग काययिम । ३ पटक िौमासिक
जजल्ला प्रहिी कायायलय 
ि स्वास््य कायायलय

 स्थानीय िह ि 
िहयोगी िम्वद्ध 
िंघिस्थाहरु

नेपाल प्रहिी ि स्थानीय िहको िंयिु िमन्वय 
िथा िाझेदािीमा मानसिक िोग िोकथाम, 
उपिाि िथा आत्महत्या सनयन्त्रणको लासग 
क्रवसभन्न क्रियाकलापहरु िंिालन गने ।
 िकािात्मक िोिको क्रवकािका लासग पिामशय 
िेवा िंिालन गने ।
Mental Health Clinic िंिालन गने ।

आत्महत्या गने व्यजिहरुको िंख्यामा 
न्यूनीकिण हनुे ।

काययिम िञ्चालन 
प्रसिवेदन

१०. अन्ििायक्रिय/िाक्रिय िीमा ििुक्षा
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क.अन्ििायक्रिय िीमानामा पने िीमास्िम्भ िक्रहिको 
पार्श्यजित्र िक्रहि क्रवविण अद्यावसधक गने।

अधयवाक्रषयक रुपमा
प्रत्येक ६ मक्रहनामा १ 
पटक

िशस्त्र प्रहिी बल नेपाल ििुक्षा यूसनटहरु
िशस्त्र प्रहिी बल नं. ३१ गण हे.क्वा बददययाले 
िीमास्िम्भको पार्श्जित्रलाई अिोज, पषु, िैत्र ि 
अिाि मक्रहनामा अद्यावसधक गिी प्रसिवेदन गने ।

िीमास्िम्भको अवस्था अद्यावसधक हनुे । प्रसिवेदन

-
ख. अन्ििायक्रिय िीमानामा पने क्षेत्रको  सनयसमि 
अनगुमन, िमकक्षी िंगको वैठक ि िमन्वय ।

अनगुमन २
*
 ि 

वैठक 1 पटक
सनयसमि जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्ला ििुक्षा िसमसि

अन्ििायक्रिय िीमामा िहेका ििुक्षा यूसनटहरुको 
अनगुमन िथा िमकक्षीिंग सनिन्िि िंवाद िथा 
बैठक  (भौसिक वा वेव) िंिालन गने ।

अन्ििायक्रिय िीमानामा पने क्षेत्रको  
सनयसमि अनगुमन, िमकक्षीिंगको वैठक 
ि िमन्वय भएको हनुे ।

अनगुमन ि वैठक 
िंख्या, िहमसिका वुुँदाहरु

अ. िीमामा पने क्षेत्रको सनयसमि अनगुमन गने । तै्रमासिक
प्रत्येक ३ मक्रहनामा १ 
पटक

जजल्ला ििुक्षा िसमसि ििुक्षा यूसनटहरु
जजल्ला ििुक्षा िसमसि, स्थानीय िह, 
जनप्रसिसनसध, पत्रकािहरु िमेिको िहभासगिामा 
सनयसमि अनगुमन गने ।

िीमा क्षेत्रमा हनुे क्रवक्रवध गनुािोहरु कम 
हनुे ।

अनगुमन ि वैठक 
िंख्या, िहमसिका वुुँदाहरु

आ. नेपाल-भािि जजल्ला िमन्वय िसमसिको 
वािाय/छलिल िथा वैठक ।

बाक्रषयक
बषयमा १ पटक वा 
आवश्यकिा अनिुाि

जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्ला ििुक्षा िसमसि
भाििको बहिाइि जजल्लािंग िीमाना जोसडएका 
नेपाल ििय का जजल्लाहरुिंग िमन्वय गिी 
िंयिु बैठक बस्ने ।

िीमा क्षेत्रमा अपिाध सनयन्त्रण हनुे । 
दवैु क्षेत्रको ििुक्षा असधकािीहरुको 
आपिी िमन्वय बसलयो हनुे ।

अनगुमन ि वैठक 
िंख्या, िहमसिका 
वुुँदाहरु वा उपजस्थसि

ग. जजल्ला िीमा जोसडने जजल्लाहरुिुँग अन्िि जजल्ला 
िमन्वय वैठक गने ।काबू बाक्रहिको परिजस्थसिको 
अवस्थामा Web/Virtual बैठक बस्न िक्रकने ।

अधय वाक्रषयक वषयको 2 पटक प्रमखु जजल्ला असधकािी जजल्ला ििुक्षा िसमसि

िीमा क्षेत्रिंग जोसडएका कैलाली, बाुँके, िखेुि ि 
िल्यानिंग क्रद्धपक्षीय ि िंयिु रुपमा िमन्वय 
वैठक गने । आवश्यकिा अनिुाि 
Web/Virtual बैठक िमेि गने ।

िीमा जोसडएका जजल्लाहरुका ििुक्षा 
िंयन्त्रहरुबीि कायायत्मक िम्बन्ध 
स्थाक्रपि हनुे ।

वैठक िंख्या ि सनणयय

२

क. काययिम्पादन िम्झौिा, वाक्रषयक क्रवकाि काययिम 
िथा वजेट, मन्त्रालयको नीसिगि सनदेशन ि जजल्लाको 
आन्िरिक अवस्था िमेिका आधािमा जजल्ला प्रशािन 
कायायलय िञ्चालनको वाक्रषयक कायययोजना िजुयमा ि 
कायायन्वयन ।

बाक्रषयक श्रावण मिान्ििम्म जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्लाजस्थि िबै कायायलय

कायायलयका असधकृि कमयिािीहरुिंग काययिम्पादन 
िम्झौिा गिी काययिम्पादन मलु्याङ्कन ि िो आधािमा 
दण्ड, पिुस्काि ि कमयिािी प्रशािनिंग िम्बजन्धि अन्य 
कामिंग आवद्ध गिी िेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी 
बनाउने ।

कायययोजना ियाि भई गणुस्ििीय िेवा प्रवाह 
हनुे ।

कायययोजना

ख. काययिम्पादन िम्झौिा, वाक्रषयक क्रवकाि काययिम 
िथा वजेट, मन्त्रालयको नीसिगि सनदेशन ि जजल्लाको 
आन्िरिक अवस्था िमेिका आधािमा जजल्ला प्रशािन 
कायायलय िञ्चालनको वाक्रषयक कायययोजनाको कायायन्वयन 
गने ।

बाक्रषयक श्रावण मिान्ििम्म जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्लाजस्थि िबै कायायलय

कायायलयका असधकृि कमयिािीहरुिंग काययिम्पादन 
िम्झौिा गिी काययिम्पादन मलु्याङ्कन ि िो आधािमा 
दण्ड, पिुस्काि ि कमयिािी प्रशािनिंग िम्बजन्धि अन्य 
कामिंग आवद्ध गिी िेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी 
बनाउने ।

कायययोजना ियाि भई गणुस्ििीय िेवा प्रवाह 
हनुे ।

कायायन्वयन प्रगसि 
प्रसिवेदन

िशुािन ि िेवा प्रवाह
 ११. प्रभावकािी िावयजसनक िेवा प्रवाह ि िशुािन
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ग. काययिम्पादन िम्झौिा, वाक्रषयक क्रवकाि काययिम 
िथा वजेट, जजल्लाको आन्िरिक अवस्था िमेिका 
आधािमा जजल्ला प्रशािन कायायलयको वाक्रषयक 
क्यालेण्डि  ियाि गिी कायायन्वयन गने ।

वाक्रषयक श्रावण मिान्ििम्म जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्लाजस्थि िबै कायायलय

कायायलयका असधकृि कमयिािीहरुिंग काययिम्पादन 
िम्झौिा गिी काययिम्पादन मलु्याङ्कन ि िो आधािमा 
दण्ड, पिुस्काि ि कमयिािी प्रशािनिंग िम्बजन्धि अन्य 
कामिंग आवद्ध गिी िेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी 
बनाउने । कायययोजना िक्रहिको बाक्रषयक क्यालेण्डि 
सनमायण गने

कायययोजना ियाि भई गणुस्ििीय िेवा प्रवाह 
हनुे ।

क्यालेण्डि

घ. आफ्नो कायायलयको असधकृि कमयिािीहरुिुँग 
काययिम्पादन िम्झौिा, मूल्याङ्कन ि प्रसिवेदन गने ।

बाक्रषयक श्रावण मिान्ििम्म प्रमखु जजल्ला असधकािी ि.प्र.जज.अ. ि प्र.अ.

कायायलयका असधकृि कमयिािीहरुिंग काययिम्पादन 
िम्झौिा गिी काययिम्पादन मलु्याङ्कन ि िो आधािमा 
दण्ड, पिुस्काि ि कमयिािी प्रशािनिंग िम्बजन्धि अन्य 
कामिंग आवद्ध गिी िेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी 
बनाउने ।

कायययोजना ियाि भई गणुस्ििीय िेवा प्रवाह 
हनुे ।

काययिम्पादन िम्झौिा 
मूल्याङ्कन प्रसिवेदन

ङ. कायायलय प्रमखुको बैंठक िंिालन गने । मासिक
मक्रहनाको १ पटक वा 
आवश्यकिा अनिुाि

जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्लाजस्थि िबै कायायलय
प्रत्येक मक्रहनाको ५ गिे वैठक िंिालन गने ।  
अजघल्लो वैठकको प्रगसि  क्रवश्लषेण गने ।

सबषयगि कायायलयहरु बीिको प्रभावकािी 
िमन्वय ि िम्बन्धको क्रवकाि हनुे ।

उपजस्थसि ि सनणयय

ि. धासमयक गरुु, पिुोक्रहि, गरुुवा, धामीझािी, वडघि, 
जशक्षक, िंिािकमी, िाजनीसिक दलका प्रसिसनसध ि 
िामाजजक अगवुाहरुिंग अन्ििक्रिया काययिम िंिालन 
गने ।

तै्रमासिक
िबै स्थानीय िहमा 
कजम्िमा १ पटक

जजल्ला प्रशािन कायायलय स्थानीय िह
िबै स्थानीय िहमा वडघिहरुलाई िामाजजक, आसथयक 
क्रवकाि ि शाजन्ि स्थापनामा परििासलि गिान 
अन्ििक्रिया काययिम िंिालन गने

ििकािी िेवाको प्रवाह िम्बन्धमा नागरिक 
ििूुजिि भएको हनुे

प्रसिवेदन

छ. िावयजसनक िेवाको बजािीकिण । तै्रमासिक
िबै स्थानीय िहमा 
कजम्िमा १ पटक

जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्लाजस्थि िबै कायायलय
ििकािी िेवाको िामाजजक वजािीकिण गिी 
िबयिाधािणमा ििकािी िेवाको पहिु बिाउने ।

िावयजसनक िेवा प्रवाह गने कायायलयहरुको 
नागरिक वडापत्रको प्रिािप्रिाि भएको हनुे ।

प्रसिवेदन

ज. कमयिािीलाई न्याक्रयक काययिम्पादन िम्बन्धी 
असभमूखीकिण ।

बाक्रषयक बषयको १ पटक जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि अधयन्याक्रयक 
सनकायहरु

न्याक्रयक काययिम्पादनमा िंलग्न कमयिािीहरुलाई 
िासलम, अनजुशक्षण वा काययशाला गोष्ठी िंिालन गने

न्याक्रयक काययिम्पादनमा िंलग्न कमयिािीहरुको 
िीप ि दक्षिामा वक्रद्धय भएको हनुे ।

असभमखुीकिण प्रसिवेदन

क. िाक्रिय परिियपत्र (NID) िम्बन्धी कायय । सनिन्िि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय आम नागरिक
कायायलयमा िेवा सलन आएका िेवाग्राहीहरुलाई 
िाक्रिय परिियपत्र काययिममा आवद्ध गिाइने ।

िाक्रिय परििय पत्र सबििण काययिम 
प्रभावकािी हनुे ।

क्रवविण दिाय िंख्याको 
प्रसिवेदन

ख. व्यजिगि घटना दिायको अनपुाि बिाउने ि 
अनलाइन घटना दिाय गने काययमा स्थानीय िहिुँग 
िमन्वय ि िहजीकिण गने ।

सनिन्िि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय स्थानीय िह

बददयया जजल्लाका िबै स्थानीय िहहरुमा 
व्यजिगि घटना दिाय िथा पंजजकिण िम्बन्धी 
काययिम िंिालन गने । स्थानीय िहमा 
काययिि MIS अपिेटि ि क्रिल्ड िहायक 
लगायिका जनशजिलाई व्यजिगि घटना 
दिायको अनपुाि बिाउन ि अनलाई घटना दिाय 
गने काययमा िहजजकिण गने ।

व्यजिगि घटना दिायको अनपुाि बिेको 
हनुे । िबै स्थानीय िहहरुको वडाबाट  
अनलाइन घटना दिाय गने व्यवस्था 
भएको हनुे ।

िमन्वय िथा 
िहजीकिण बैठकको 
माइन्यटु

१२ िाक्रिय परिियपत्र िथा पञ्जीकिण व्यवस्थापन
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ग. बैक्रङ्कङ्ग प्रणालीबाट िामाजजक ििुक्षा भत्ता क्रवििण 
गने काययको लासग स्थानीय िह ि बैक एवं क्रवत्तीय 
िंस्थाहरुिुँग िमन्वय िथा िहजीकिण गने ।

सनिन्िि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
स्थानीय िह ि बैंक 
िथा क्रवत्तीय िंस्थाहरु

बददयया जजल्लाका िबै स्थानीय िह ि बैंकहरुिंग 
िमन्वय गिाइ बैक्रङ्कङ प्रणालीबाट मात्र िामाजजक 
ििुक्षा भत्ता क्रवििण गनय िमन्वय िथा 
िहजजकिण गरिने ।

बैक्रङ्कङ्ग प्रणालीबाट िामाजजक ििुक्षा भत्ता 
क्रवििण भएको हनुे ।

िमन्वय िथा 
िहजीकिण बैठकको 
माइन्यटु

मन्त्रालयबाट क्रवसभन्न िमयमा जािी गरिएका 
सनदेशन/परिपत्र/SMSहरुको शीघ्र कायायन्वयन ।

सनिन्िि सनिन्िि प्रमखु जजल्ला असधकािी ििोकािवाला िबै
िंघीय िथा प्रादेजशक मन्त्रालय/कायायलयहरुबाट 
प्राप्त सनदेशन/परिपत्रहरुलाई क्षेत्रगि रुपमा 
िंग्रह/वसगयकिण गिी असभलेजखकिण गने

पिीपत्रहरुको असभलेख व्यवस्थापन हनुे ।
कायायन्वयन प्रगसि 
प्रसिवेदन

क. हालिम्म द्वन्द्व क्रपसडिहरु (मिृक, वेपत्ता, 
घाइिे/अपाङ्ग भएका व्यजि, अपहिण, क्रवस्थाक्रपि, टुहिुा 
बालबासलका िथा िम्पजत्त क्षसि लगायि) को नाम 
नामेिी िक्रहिको क्रवविण अद्यावसधक गने ।द्वन्द्व 
पीसडिहरुले हालिम्म प्राप्त गिेका िाहिको क्रवविण 
अद्यावसधक गने िथा सनजहरुलाई उपलब्ध गिाउन ुपने 
क्रवसभन्न भत्ताहरु िमयमै उपलब्ध गिाउने ।

सनिन्िि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
स्थानीय िह िथा 
िाजनीसिक दल

आसथयक प्रशािन शाखाबाट िाहि क्रवििण भइिकेपछी 
नामावली अद्यावसधक गिी िाख्न ेिथा  गहृ मन्त्रालयमा 
पठाउने ।

द्धन्द पीसडिहरुको नामावली िक्रहिको असभलेख 
दरुुस्ि हनुे ।

नाम नामेसि िक्रहिको 
अद्यावसधक क्रवविण

ख. द्वन्द्व पीसडिहरुको क्रवविण अद्यावसधक गने । सनिन्िि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
स्थानीय िह िथा 
िाजनीसिक दल

िाहि क्रवििण भईिकेपछी हि िाप्त गिेका ि 
नपाएकाहरुको क्रवविण अद्यावसधक गने ।

द्धन्द पीसडिहरुको नामावली िक्रहिको असभलेख 
दरुुस्ि हनुे ।

नाम नामेसि िक्रहिको 
अद्यावसधक क्रवविण

ग. द्वन्द्व पीसडिहरुलाई बझुाउन ुपने आसथयक िहायिा 
िकम िमयमै उपलव्ध गिाउने

सनिन्िि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
स्थानीय िह िथा 
िाजनीसिक दल

गहृ मन्त्रालयबाट िमयमै सनकािा माग गिी प्राप्त 
भएको आसथयक िहायिा िाहि िकम १५ ददन सभत्र 
सनवेदन माग गिी बैंक मािय ि भिुानी गने ।

द्वन्द्व पीसडहरुले िमयमै िाहि प्राप्त गिेको हनुे 
।

नाम नामेसि िक्रहिको 
अद्यावसधक क्रवविण

क. दिाय भएका मदु्दाहरुको िर्छ्यौट । १०० प्रसिशि
कानूनले िोक्रकएको 
अवसध

जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्ला ििकािी वकील 
कायायलय ि जजल्ला 
प्रहिी कायायलय

मदु्दाको िबै अंग पयुायउने ि मदु्दा िर्छ्यौट 
प्रसिवेदन ियाि गने ।

िमयमै न्यायीक सनरुपण भई िक्ने । मदु्दा िर्छ्यौट प्रसिवेदन

ख. अजघल्लो आ.व. िम्मका िबै मदु्दाहरुको िर्छ्यौट 
गने ।

िबै मदु्दाहरु
कानूनले िोक्रकएको 
अवसध

जजल्ला प्रशािन कायायलय
मदु्दाको िबै अंग पयुायउने ि मदु्दा िर्छ्यौट 
प्रसिवेदन ियाि गने ।

िमयमै न्याक्रयक सनरुपण भई िक्ने । मदु्दा िर्छ्यौट प्रसिवेदन

ग. जजल्ला प्रशािन कायायलयको िमग्र काययिञ्चालनमा 
िधुाि ि कमयिािीका गनुािाहरु िम्वोधन गनय सनयसमि 
Staff meeting िञ्चालन गने ।

मासिक
प्रत्येक मक्रहनाको ७ 
गिे

िहायक प्रमखु जजल्ला 
असधकािी

काययिि कमयिािीहरुको काययिम्पादन िम्बन्धमा 
िथा कमयिािीहरुको गनुािो िम्वोधन गने ।

कमयिािीहरुको गनुािोको अन्त्य ि 
आपिी िहिम्बन्धको क्रवकाि हनुे ।

वैठक िंख्या ि  सनणयय

घ. नागरिकिा िम्बन्धी उजिुीको िर्छ्यौट ।
िबै उजिुीहरुको 
िछौट

कानूनले िोक्रकएको 
अवसध

जजल्ला प्रशािन कायायलय
मदु्दाको िबै अंग पयुायउने ि मदु्दा िर्छ्यौट 
प्रसिवेदन ियाि गने ।

िमयमै न्यायीक सनरुपण भई िक्ने ।

उजिुी ि उजिुी 
िर्छ्यौटको स्पष्ट 
िंख्यात्मक क्रवविण 
िक्रहिको प्रसिवेदन

१३. सनदेशन/परिपत्र कायायन्वयन

१4.द्वन्द्व पीसडि िाहि व्यवस्थापन

१5.  मदु्दा िथा गनुािो व्यवस्थापन
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ङ. CIMS को त्रटुी िच्याउने । सनयसमि सनयसमि जजल्ला प्रशािन कायायलय
नागरिक एप्ि िथा कायायलयमा प्राप्त सनवेदन 
उपि ित्काल िवोधन गने ।

नागरिकिामा त्रटुी िजच्िएको हनुे । िच्याइएको िंख्या

ि. कायायलयमा सिधै प्राप्त गनुािोको क्रवविण अद्यावसधक 
गिी िम्बोधन गने िाथै अजख्ियाि दरुुपयोग अनिुन्धान 
आयोग, िाक्रिय ििकय िा केन्द्र लगायिका सनकायहरुबाट 
िोझै िथा गहृ मन्त्रालय मािय ि प्राप्त उजिुीहरुको 
िर्छ्यौटका लासग ददइएको सनदेशन अनिुाि आवश्यक 
छानक्रवन गिी िोको प्रसिवेदन ि आवश्यक कागजाि, 
प्रमाणहरु पठाउने ।

िबै उजिुीहरुको 
िछौटका सनदेशन 
कायायन्वयन

उजिुी प्राप्त भएको १ 
मक्रहना सभत्र

प्रमखु जजल्ला असधकािी िालकु सनकायहरु
उजिुी प्राप्त भएको १ मक्रहना सभत्र िाय िक्रहिको 
प्रसिवेदन ियाि गने । उजिुीको दिाय 
िर्छ्यौटको छुटै्ट असभलेख िाख्न े।

गनुािो िथा उजिुीको िम्वोधन हनुे ।

उजिुी ि उजिुी 
िर्छ्यौटको स्पष्ट 
िंख्यात्मक क्रवविण 
िक्रहिको सनदेशन 
कायायन्वयन प्रसिवेदन

छ. कायायलयमा प्राप्त गनुािो ित्काल िवोधन गने । सनयसमि
गनुािो प्राप्त भएको १५ 
ददन सभत्र

िहायक प्रमखु जजल्ला 
असधकािी

गनुािो दिाय िर्छ्यौट प्रसिवेदन असभलेखको व्यवस्था िबै गनुािोको िम्वोधन हनुे ।

ज. प्रहिी कमयिािी/ििुक्षा सनकायहरु सबरुद्धको गनुािो 
िवोधन गने ।

सनयसमि
१ मक्रहना सभत्र छानक्रवन 
गरि प्रसिवेदन गने

प्रमखु जजल्ला असधकािी
१ मक्रहना सभत्र प्रसिवेदन गिी गहृ मन्त्रालयमा पेश गने 
।

प्रहिी कमयिािीहरुको नैसिक आििणमा िूधाि 
हनुे ।
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परिमाणात्मक लक्ष्य
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क. जजल्ला अनगुमन िथा मूल्याङ्कन िसमसिको वैठक  
िञ्चालन गने ।

तै्रमासिक
प्रत्येक ३ मक्रहनामा १ 
पटक

जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

बददयया जजल्लामा िंिासलि क्रवकाि आयोजना, 
नदीजन्य पदाथय उत्खनन, िंकलन ि 
ओिािपिाििंग िम्बजन्धि गसिक्रवसधहरुको 
िम्बजन्धि सनकायहरुिंग िमन्वयमा अनगुमन 
िथा मलु्याङ्कन गने ।

िशुािन कायम भइ क्रवकाि सनमायणमा 
देजखएका बाधा, अविोध लगायिका 
िमस्याहरु िमाधान हदैु जाने ।

बैठक सनणयय

ख. जजल्लाजस्थि कायायलय प्रमखुले िशुािन ऐनको दिा 
(१३) ि िशुािन सनयमावलीको सनयम (६) बमोजजम 
कायय गिे/नगिेको िम्बन्धमा अनगुमन गने ।

तै्रमासिक
प्रत्येक ३ मक्रहनामा १ 
पटक

जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

जजल्लाजस्थि कायायलयहरुले िशुािन ऐन 
बमोजजम काम गिे नगिेको स्थलगि अनगुमन 
गने ।

कायायलयहरुमा िशुािन कायम भई 
गनुािोमा न्यूनीकिण हनुे ।

अनगुमन पटक

ग. जजल्लाजस्थि कायायलय प्रमखुले िशुािन ऐनको दिा 
(१३) ि िशुािन सनयमावलीको सनयम (६) बमोजजम 
कायय गिे/नगिेको िम्बन्धमा िावयजासनक िेवा प्रवाहको 
जजल्लागि अवस्था  प्रसिवेदन ियाि गने ।

तै्रमासिक
प्रत्येक ३ मक्रहनामा १ 
पटक

जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

जजल्लाजस्थि कायायलयहरुले िशुािन ऐन 
बमोजजम काम गिे नगिेको स्थलगि अनगुमन 
गिी प्रसिवेदन गने ।

कायायलयहरुमा िशुािन कायम भई 
िेवामा प्रभावकारििा आउने । गनुािोमा 
न्यूसनकिण हनुे ।

प्रसिवेदन

घ. जजल्लाजस्थि ििकािी कायायलयको सनिीक्षण । मासिक मासिक जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

जजल्लाजस्थि कायायलयहरुको काययिम्पादन ि 
िेवा प्रवाहमा िहजीकिण गने ।

कायायलय सनिीक्षण भएको हनुे । प्रसिवेदन िंख्या

ङ. शािीरिक रुपले अशि, ििक क्षमिा भएका 
व्यजि, ज्येष्ठ नागरिक, गभयविी मक्रहला लगायिका 
िेवाग्राहीलाई क्रवशेष प्राथसमकिा ददई नागरिक िहायिा 
कक्ष मािय ि िेवा िहजीकिण गने ।

िहायिा कक्ष 
िञ्चालन

सनिन्िि
िहायक प्रमखु जजल्ला 
असधकािी

कायायलय िमय अवसधभि िेवा सनिन्िि जािी 
िहने । शािीरिक रुपले अशि, ििक क्षमिा 
भएका व्यजि, ज्येष्ठ नागरिक, गभयविी मक्रहला 
लगायिका िेवाग्राहीलाई िेवामा प्राथसमकिा ददई 
िोको असभलेख िाख्न ेि िोको प्रसिवेदन गने ।

िेवा प्रवाहमा िमन्याक्रयक व्यवस्था ।
 नागरिक िहायिा 
कक्षको िञ्चालन प्रसिवेदन

क. कायायलयको वेबिाईटलाई वाक्रषयक प्रसिवेदन, DPRP 
िथा ई बलेुटीन लगायिका िूिनामूलक क्रवविण 
वेबिाइटमा प्रकाशन ।

सनिन्िि सनिन्िि
िहायक प्रमखु जजल्ला 
असधकािी

कायायलयको वैविाइट, िेिबकु पेज ि टुइटिमा 
िूिना मलुक कायय क्रवविण दैसनक अद्यावसधक 
गने ।

जजल्ला प्रशािन कायायलयको वेविाइट, 
िेिबकु पेज ि टुइटि अद्यावसधक भई 
प्रक्रवसध मैत्री हनुे ।

वेबिाईट  ि Uploaded  
िूिनाहरु

ख. िूिनाको हक िम्बन्धी ऐन बमोजजम स्वि: 
प्रकाशन गनुयपने िूिना (Proactive Disclosure) 
तै्रमासिक रुपमा प्रकाशन गने।

तै्रमासिक ३ मक्रहनामा १ पटक
िहायक प्रमखु जजल्ला 
असधकािी

जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

कायायलयको तै्रमासिक प्रगसि क्रवविण िक्रहिको 
स्वि प्रकाशन हनुे ।

कायायलयबाट प्रवाह हनुे िेवाको 
िवयिाधािणलाई िहजै िूिना प्राप्त हनुे ।

िूिना

ग. जजल्लाजस्थि िबै कायायलयहरुका िूिना 
असधकािीिुँग बैठक गने ि सनणययहरु कायायन्वयन गने ।

दैमासिक २ मक्रहनामा १ पटक
िहायक प्रमखु जजल्ला 
असधकािी

जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

जजल्लाजस्थि िबै कायायलयका िूिना 
असधकािीहरुको बैठकमा गनुािोहरु िम्वोधन 
गने क्रवसध िथा उपायका िम्बन्धमा छलिल 
िथा सनणयय गिी गनुािोहरुको िम्वोधन गने।

िूिनाको हकको कायायन्वयन हनुे । 
गनुािो िम्वोधन गनय आवश्यक 
िहजजकिण हनुे ।

बैठक िंख्या ि सनणयय 
कायायन्वयन प्रसिवेदन

घ. सडजजटल वडापत्र मािय ि िेवाग्राहीलाई िेवाको 
िूिना ददने ।

सनिन्िि दैसनक सनिन्िि
िहायक प्रमखु जजल्ला 
असधकािी

जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

२४ िै घण्टा सडजजटल िेवा िंिालन गने

१६. ििकािी िेवा प्रदायकको िेवा प्रवाहको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन

1७. िूिनाको हक कायायन्वयन
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ङ. एकीकृि घजुम्ि जशक्रवि िंिालन । आवश्यकिा अनिुाि जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

स्थानीय िहहरुको िमन्वयमा िम्भव भएिम्म 
जजल्ला जस्थि िबै क्रवषयगि कायायलयहरुको 
िहभासगिामा िावयजसनक िनुवुाई िक्रहिको 
एकीकृि घजुम्ि जशक्रवि िंिालन गने ।(कोसभड-
१९ को जोजखम न्यूनीकिण भई अवस्था 
िामान्य भएपछी िंिालन हनुे)

ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक ि ििकािी 
िंयन्त्र बीि िम्बन्ध क्रवस्िाि ।

प्रसिवेदन ि िंख्या

ि. िावयजसनक िनुवुाई काययिम । आवश्यकिा अनिुाि जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

१. एक आसथयक बषयमा प्रत्येक पासलकाहरुमा १ 
पटक जजल्ला जस्थि िबै कायायलय प्रमखुहरुको 
िहभासगिामा िावयजसनक िूनवुाई काययिम 
िंिालन गने ।

िाज्य ि नागरिकहरु बीिको दिुी कम 
हनुे ।

छ कायायलय िथा कायायलय परििि ििा, स्वच्छ ि 
हरियालीयूि िाख्नकुा िाथै एक कमयिािी एक क्रवरुवा 
असभयान कायायन्वयन गने ।

ििा ि 
हरियालीयिु 
कायायलयको वाह्य 
वािाविण

दैसनक जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

कायायलय िहयोगीहरुले आलोपालो क्रवहान ७ 
बजे कायायलयमा आइ ििििाई गने ।

िनु्दि ि आकषयक कायायलय परिििको 
सनमायण।

वाह्रय वािाविण झल्कने 
िस्वीिहरु

ज. कायायलय परिशि िथा िूल बगैिा सनमायण गने । दैसनक जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

मौिम अनिुाि कायायलयमा िहेको िूल 
बगैिालाई िौन्दययकिण गने ।

िनु्दि ि आकषयक कायायलय परिििको 
सनमायण भएको हनुे ।

वाह्रय वािाविण झल्कने 
िस्वीिहरु

झ. जजल्लाको ऐसिहासिक, िास्कृसिक, पययटक्रकय िथा 
भौगोसलक परििय ददने जित्र/नक्िा/िजस्विहरु िाख्न े।

सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

क्रवसभन्न ििोकावाला व्यजि/िंस्थाहरुको िहयोग 
िथा िमन्वयमा जजल्लाको ऐसिहासिक, 
िास्कृसिक, पययटक्रकय िथा भौगोसलक परििय 
ददने जित्र/नक्िा/िजस्विहरु कायायलय परिििमा 
िाख्न े।

जजल्लाको वस्िजुस्थसि िथा परििय प्रदान 
गने ि पययटक्रकय गन्िव्यहरुको प्रिाि 
प्रिािमा िहयोग पगु्ने ।

वाह्रय वािाविण झल्कने 
िस्वीिहरु

ञ. प्रमखु जजल्ला असधकािीको पहलमा भएको 
Innovative कायय ।

अधय वाक्रषयक अधय वाक्रषयक जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

जजल्लाजस्थि िबै कायायलयहरुबाट िावयजसनक 
िेवा प्रवाह िथा िशुािन प्रवद्धयन लगायिका 
क्षेत्रमा नवप्रवद्धयनीय काययहरुको पक्रहिान गिी 
िंकलन गने ।

िकािात्मक िोिको क्रवकाि भई 
नवप्रवद्धयनीय काययहरु गने कायायलयको 
िमहु, कमयिािीलाई थप उत्प्रिेणा शृ्रजना 
हनुे ।

Innovative काययहरु 
िथा कायायन्वयन प्रसिवेदन

क. उपभोिा क्रहि क्रवपरिि भएका गसिक्रवसध सनयन्त्रण ि 
न्यूनीकिणका लासग बजाि अनगुमन ।

तै्रमासिक सनयसमि वा आकजस्मक
िहायक प्रमखु जजल्ला 
असधकािी

ििोकािवाला िबै

स्थानीय िह, उपभोिा क्रहि मञ्च,  िंिािकमी, 
ििोकािवाला िंघिस्था, नागरिक िमाज ि 
िवयिाधािणबाट प्राप्त गनुािोहरुको िम्वोधन, 
उपभोिा क्रहि िंिक्षण िसमसिको वैठकमा पेश 
गिी िवोधन गने ।

गनुािो िनेु्न िंयन्त्रको प्रभावकारििा हनुे 
ि उपभोिा क्रहिको िंिक्षण हनुे ।

गनुािो िम्बन्धी क्रवविण

१८. उपभोिाको क्रहि िंिक्षण
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ख. उपभोिा क्रहि क्रवपरििका काययहरु हनु नददन प्रदेश 
िथा स्थानीय ििकाि, नागरिक िमाज ि िञ्चािजगििुँग 
िमन्वय गने ।

अधय वाक्रषयक रुपमा सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय ििोकािवाला िबै
स्थानीय िह, उपभोिा क्रहि मञ्च,  िंिािकमी, 
ििोकािवाला िंघिस्था, नागरिक िमाजको 
िमन्वयमा बजाि अनगुमन गने ।

आम उपभोिाहरुको हक क्रहि िंिक्षण 
हनुे ।

गनुािो िम्बन्धी क्रवविण, 
िमन्वय बैठक िंख्या

ग. उपभोिा क्रहि क्रवपरििका काययहरु िम्बन्धमा प्राप्त 
उजिुीहरुको िर्छ्यौट गने ।

सनयसमि सनिन्िि प्रमखु जजल्ला असधकािी ििोकािवाला िबै
प्राप्त उजिुीहरुको िम्बन्धमा िमयमै छानक्रवन 
गिी कानूनी दायिामा ल्याई िमयमै उजिुीहरुको 
िर्छ्यौट गने ।

आम उपभोिाहरुको हक क्रहि िंिक्षण 
हनुे ।

िर्छ्यौट प्रसिवेदन

क. िंस्था दिाय ऐन बमोजजम दिाय भएका ि िञ्चालनमा 
िहेका िंस्थाहरुको प्रोिाइल ियाि ।

सनिन्िि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
स्थानीय िह, गै.ि.ि. 
महािंघ

कायायलयमा दिाय हनु आएका अंग पयुायई दिाय 
गने ।

दिाय भएका िंस्थाहरुको प्रोिाइल ियाि 
भएको हनुे ।

प्रोिाइल

ख. उजिुी पिेका िंघ िंस्थाको सनिीक्षण ि कािबाही । सनयसमि
उजिुी पिेको १ 
मक्रहना सभत्र

प्रमखु जजल्ला 
असधकािीले िोकेको 
असधकृि

स्थानीय िह, गै.ि.ि. 
महािंघ

आवश्यकिा अनिुाि छानक्रवन िसमसि गठन गिी 
िाय िक्रहिको प्रसिवेदन सलने ।

आसथयक िदािाि । प्रसिवेदन

ग. िंस्थाको एकीकिण ि खािेजी । सनयसमि

सनयसमि वा 
आवश्यकिा अनिुाि 
वा िालकु सनकायको 
सनदेशानिुाि

प्रमखु जजल्ला असधकािी
स्थानीय िह, गै.ि.ि. 
महािंघ, किदािा िेवा 
कायायलय

आसथयक प्रशािन ि क्रवज्ञ िक्रहिको टोली बनाई 
िाय िक्रहिको प्रसिवेदन सलने ।

गैिििकािी क्षेत्रको कामका पािदजशयिा ि 
जवािदेक्रहिा ।

प्रसिवेदन ि िंख्या

क. ििकािी वा िावयजसनक जग्गा असििमण िम्बन्धी 
जजल्लागि लगि ियािी ।

सनयसमि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
स्थानीय िह, भसूमिधुाि 
िथा मालपोि कायायलय, 
नापी कायायलय

लगि िंकलन गिी िावयजसनक िम्पत्ती िंिक्षण 
िसमसिमा पेश गने ।

ििकािी वा िावयजसनक जग्गा असििमण 
िम्बन्धी जजल्लागि लगि ियाि भएको 
हनुे ।

जजल्लाको असभलेख ि 
प्रसिवेदन

ख.ििकािी वा िावयजसनक जग्गामा भएको असििमण 
िम्बन्धी उजिुी एवम ्गनुािो िर्छ्यौट ।

सनयसमि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
स्थानीय िह, भसूमिधुाि 
िथा मालपोि कायायलय, 
नापी कायायलय

प्राप्त उजिुीहरु छानक्रवनका लासग िावयजसनक 
िम्पत्ती िंिक्षण िसमसिमा पेश गने गिी प्रसिवेदन 
माग गने ।

उजिुी एवम ्गनुािो िर्छ्यौट भएको हनुे 
।

प्रसिवेदन

ग. गहृ मन्त्रालय मािहिका जजल्लाजस्थि िबै ििकािी 
कायायलयको भौसिक स्रोि िाधन (जग्गा, भवन, िवािी 
िाधन लगायि) हरुको प्रोिाइल ियाि गने ।

बाक्रषयक सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय मािहि िबै कायायलयहरु
कायायलयका िल ि अिल िम्पत्तीको अद्यावसधक 
असभलेख ियाि गिी दरुुस्ि िाख्न े।

ििकािी िम्पत्तीको िंिक्षण हनुे । असभलेख ि प्रसिवेदन

घ. िाजनैसिक दलिंग िमन्वय बैठक । अधय वाक्रषयक सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िाजनैसिक 
दल

ििकािी वा िावयजसनक िम्पत्तीको िंिक्षणमा 
िाजनैसिक दलहरुिंग छलिल िथा अन्ििक्रिया 
गिी क्रवविण िंकलन गने ।

िाजनैसिक दलिंग िमन्वय बैठक िम्पन्न 
भएको हनुे ।

सनणयय

१९. िंघिंस्थाको िञ्चालन िथा व्यवस्थापन

२०.िावयजसनक िम्पजत्तको िंिक्षण
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ङ. हस्िान्ििण पत्र (Handover Note) सनयसमि आवश्यकिा अनिुाि जजल्ला प्रशािन कायायलय ििोकािवाला िबै
िसमसिको बैठक बिी िालकु सनकायमा 
सििारिि गने ि सनदेशन बमोजजम कायायन्वयन 
गने ।

क्रवसध ि प्रकृया बमोजजम हस्िान्ििण 
भएको हनुे ।

हस्िान्ििण पत्र

३

क. लागू औषध सनयन्त्रण कायययोजना बमोजजम 
जजल्लास्ििीय कायययोजना कायायन्वयन ।

बाक्रषयक श्रावण मिान्ििम्म जजल्ला प्रशािन कायायलय जजल्ला ििुक्षा िसमसि
दण्डात्मक िेिनामलुक िबै काययिम िंिालन 
गने ।

लाग ुपदाथयको ओिािपिाि दवेुशनमा 
५० प्रसिशि कमी हनुे ।

कायययोजना कायायन्वयन 
प्रसिशि

ख. जजल्ला अनगुमन िथा िमन्वय िसमसिको बैठक 
िञ्चालन ि उपिाि ि पनुयस्थापना केन्द्र भएका जजल्लाले 
िी केन्द्रको अनगुमन गने।

अधय वाक्रषयक बषयको २ पटक जजल्ला प्रशािन कायायलय

स्थानीय िह, जजल्ला 
प्रहिी कायायलय ि 
उपिाि ि पनुस्थायपना 
केन्द्र

अनगुमन गिी गहृ मन्त्रालयमा प्रसिवेदन गने । मापदण्ड बमोजजम िंिालन भएको हनुे ।
वैठक िंख्या, सनणयय / 
अनगुमन प्रसिवेदन

ग. गाुँजा, अक्रिम लगायिका लाग ुपदाथयजन्य खेिी नष्ट 
गिाउने ।

सनयसमि
सनिन्िि/िूिना 
जानकािी पाउना िाथ

ििुक्षा सनकाय
स्थानीय िह, गै.ि.ि., 
नागरिक िमाज, 
आमिंिाि

ित्काल नष्ट गिी प्रमखु जजल्ला असधकािी िमक्ष 
प्रसिवेदन गने ।

खेिी गरिएको क्षेत्र ििप्रसिशि नष्ट हनुे ।
गाुँजा अक्रिम खेिी नष्ट 
भएको   क्षेत्रिल

४

क जजल्ला क्रवपद व्यवस्थापन िसमसि (DDMC) को 
वैठक िञ्चालन गने ।

तै्रमासिक
३ मक्रहनामा १ पटक 
वा आवश्यकिा अनिुाि

DDMC को िदस्य-िजिव DEOC, ििोकािवाला िबै
क्रवपद् व्यवस्थापन िसमसिका िदस्यहरु िथा 
स्थानीय िहका प्रमखु, उपप्रमखु िमेिलाई 
आमन्त्रण गने ।

DPRP बमोजजम भिपदो ियािी । क्रवपद् 
पछी प्रभावकािी उद्धाि, िाहि ि 
पनुःस्थापना हनुे ।

वैठक िंख्या ि सनणयय

ख. क्रवपद् जोजखम नक्िांकन िक्रहि जजल्ला क्रवपद् 
पूवयियािी िथा प्रसिकायय योजना (DPRP) अद्यावसधक 
गने ।

बाक्रषयक बैशाख मक्रहना सभत्र DDMC को िदस्य-िजिव
ऐनले िोकेका िदस्य, 
DEOC िथा 
ििोकािवाला िबै

बािी, मनिून, शीिलहि, हावाहिुी, आगलागी 
जस्िा िबै जोजखमका क्षेत्रलाई िमेटेि DPRP 
सनमायणका लासग जजल्लाको अगवुाई गने िंस्था 
(DLSA) छनोट गिी बनाउने जजम्मेवािी ददने ।

DPRP अद्यावसधक भएको हनुे ।
योजना दस्िावेज ि 
कायायन्वयन प्रगसि 
प्रसिवेदन

ग. अद्यावसधक क्रवपद् पूवयियािी िथा प्रसिकायय 
योजना(DPRP)  कायययोजनाको कायायन्वयन गने ।

सनिन्िि सनिन्िि प्रमखु जजल्ला असधकािी ििोकािवाला िबै
क्रवपद् को अवस्थालाई अध्ययन गिी DPRP 
अनिुाि कायय गने ।

योजना कायायन्वयन भएको हनुे । िान्दसभयक िजस्वि

घ. अद्यावसधक क्रवपद् पूवयियािी िथा प्रसिकायय योजना 
(DPRP)  कायययोजनाको कायायन्वयन प्रगसि प्रसिवेदन 
पठाउने ।

सनिन्िि
आवश्यकिा अनिुाि 
वा सनिन्िि

क्रवपद िोकल पियन ििोकािवाला िबै
क्रवपद्को कुनै पसन घटना घटे लगतै्त गहृ 
मन्त्रालय िथा आन्िरिक मासमला िथा कानून 
मन्त्रालयमा प्रसिवेदन गने ।

क्रवपदको घटनाको सबषयमा िालकु 
सनकायमा िमयमै जानकािी हनुे ।

ङ. मनिनु आपिकालीन कायययोजना अद्यावसधक गिी 
कायायन्वयन गने ।

योजनाको 
अद्यावसधकिा

२०७८ िाल बैशाख 
िम्म

D D M C D E O C

योजना ियाि गिी िबै स्थानीय िह िथा 
िम्बजन्धि सनकायमा कायायन्वयनका लासग 
पठाउने ।

DPRP बमोजजम मनिून कायययोजना 
सनमायण भई कायायन्वयनमा आउने ।

योजना दस्िावेज ि 
िजुयमा समसि

ि. DEOC स्थापना भई िन्िालनमा भएका 
जजल्लाहरुको हकमा Strengthening गने ।

सनयसमि सनयसमि जजल्ला प्रशािन कायायलय िालकु सनकायहरु
गहृ मन्त्रालय, प्रदेश ििकाि, दाि ृिंस्थाहरुबाट 
स्थानीय िहिंग प्रभावकािी िूिना व्यवस्थापन 
गिी िाधनश्रोि माग गने ।

DPRP बमोजजम भिपदो ियािी । क्रवपद् 
पछी प्रभावकािी उद्धाि, िाहि ि 
पनुःस्थापना

DEOC मा िहेका िामग्री 
िथा उपकिण क्रवविण

लागू औषध सनयन्त्रण
२१. लागूऔषध सनषधे ि व्यवस्थापन

क्रवपद् जोजखम न्यूनीकिण िथा व्यवस्थापन
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छ. िवै स्थानीय िह िमेक्रटने गिी उपलब्ध 
Equipment िक्रहिको QRT/IRT को परििालन योजना 
ियाि गने ।

सनिन्िि बैशाख िम्म DDMC
LDMC र DEOC तथा 
सुरक्षा ननकाय

िूिना प्राप्त हनुे क्रवजत्तकै परििालन गनय िक्रकने 
जनशजिको िूिी DEOC ले ियाि पाने ।

DPRP बमोजजम भिपदो ियािी । क्रवपद् 
पछी प्रभावकािी उद्धाि, िाहि ि 
पनुःस्थापना ।

टोली िंख्या ि परििालन 
योजना

ज. QRT/IRT को परििालन योजनाको िञ्चालन, 
कायायन्वयन ि प्रसिवेदन गने ।

सनिन्िि बैशाखिम्म िदस्य िजिव LDMC र DEOC तथा 
सुरक्षा ननकाय

िूिना प्राप्त हनुे क्रवजत्तकै परििालन गनय िक्रकने 
जनशजिको िूिी DEOC ले ियाि पाने ।

DPRP बमोजजम भिपदो ियािी । क्रवपद् 
पछी प्रभावकािी उद्धाि, िाहि ि 
पनुःस्थापना ।

झ. क्रवपद् जोजखम न्यूनीकिण िथा व्यवस्थापन ऐन, 
२०७४ को दिा ४५ अनिुाि स्थानीय क्रवपद् 
व्यवस्थापन िसमसििुँग िमन्वय गिी प्रसिवेदन ियाि 
गिी प्रदेश क्रवपद् व्यवस्थापन िसमसि िथा मन्त्रालयमा 
पठाउने ।

मासिक
प्रत्येक मक्रहनाको ७ 
गिे सभत्र

िदस्य िजिव
LDMC ि DEOC िथा 
ििुक्षा सनकाय

स्थानीय क्रवपद् व्यवस्थापन िसमसििुँग िमन्वय 
गिी  प्रसिवेदन ियाि गिी प्रदेश क्रवपद् 
व्यवस्थापन िसमसि िथा मन्त्रालयमा पठाइने ।

क्रवपद् मा देजखएका खाडलहरु पक्रहिान 
िथा पूवयियािीमा िहजक्रकिण हनुे ।

ञ. क्रवपद्को िमयमा उद्धाि, िाहि, िहजीकिण 
लगायिका क्रियाकलापको व्यवहारिक अभ्याि िञ्चालन 
गने ।

अधय वाक्रषयक बषयमा कजम्िमा २ वटा D DMC

LDMC, DEOC, स्थानीय 
िह, ििुक्षा सनकाय, नेपाल 
िेडिि िोिाइटी ि 
ििोकािवाला िबै

 दाि ृिंस्थाहरुबाट स्थानीय िहबाट आवश्यक 
िहजजकिण ि सबषयगि क्षेत्रहरुको िहभासगिामा 
िथा गहृ मन्त्रालयको िल्लाह/िझुावको 
आधािमा कृिीम घटना अभ्याि गरि मन्त्रालयमा 
प्रसिवेदन गने  ।

क्रवपद् व्यवस्थापनमा पयायप्त ियािीको 
अवस्था ।

प्रसिवेदन

ट. क्रवपद् भएको िमयमा उद्वाि ि िाहि ित्काल 
उपलब्ध गिाउने ।

क्रवपद भएको 
िमयमा िाहि ि 
उद्धाि ित्काल 
पयुायउने ।

क्रवपद् पछी िरुुन्ि जजल्ला प्रशािन कायायलय

स्थानीय िह, ििुक्षा 
सनकाय, सडसभजन वन, 
नेपाल िेडिि िोिाइटी 
िथा गै.ि.ि.

एकद्वाि प्रणाली मािय ि सनजिि मापदण्ड सनधायिण 
गिी घिबस्िी मै नगद/खाद्य/गैिखाद्य िाहि 
उपलव्ध गिाउने ि अन्य िंघिस्था िथा दाि ृ
सनकायलाई िहयोगको लासग अनिुोध गने।

गनुािो शनु्यमा झाने ।
िंख्या ि क्रवििण भएको 
िाहि िथा भिपाई

ठ. क्रवपद् िूिना व्यवस्थापन प्रणाली (DIMS) को 
सनयसमि प्रयोग ।

दैसनक सनयसमि जजल्ला प्रशािन कायायलय
LEOC, DEOC ि ििुक्षा 
सनकाय

क्रवपद्को पूवयियािीको अवस्था, क्रवपद्का घटना, 
खोज िथा उद्धाि, िाहि एवं पूनलायभको क्रवविण 
िाक्रिय आपिकालीन काययिञ्चालन केन्द्रमा 
सलजखि रुपमा गिी उि क्रवविण िथा िि ्
िम्बन्धी अन्य क्रवविणहरु क्रवपद् िूिना 
व्यवस्थापन प्रणाली (DIMS) मा प्रक्रवष्टी गने ।

जजल्लामा हनुे क्रवपद घटनाहरुको 
आकलन गिी कायय योजना बनाउन 
िहज हनुे ।

घटना िम्बन्धी क्रवविण 
िक्रहिको  प्रसिवेदन 
गिेको िमय

ड. NEOC मािह िहेको COVID-19 Reporting System 

को सनयसमि प्रयोग ।
दैसनक सनयसमि जजल्ला प्रशािन कायायलय स्वास््य कायायलय

स्थानीय िह स्वास््य शाखाले सनयसमि/दैसनक 
रुपमा स्वास््य कायायलय बददययामा क्रवविण 
अद्यावसधक गरि पठाउने ि स्वास््य कायायलयले 
जजल्ला प्रशािन कायायलयमा पठाउने ।

दैसनक प्रसिवेदन मािय ि क्रवविण 
अद्यावसधक भएको हनुे ।

दैसनक प्रसिवेदन

ड. कोसभड-१९ िंकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ 
को कायायन्वयन

सनयसमि सनिन्िि D C M C

स्थानीय िह, ििुक्षा 
यूसनट, आमिंिाि, 
गै.ि.ि., नागरिक िमाज 
िथा ििोकािवाला िबै

कोसभड-१९ को जोजखमलाई अध्ययन गिी 
आवश्यक ियािीका िम्बन्धमा प्रसिवेदन गने

कोसभड-१९ को िंिमणको जोजखममा 
कमी आउने ।

प्रसिवेदन
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५

क. जग्गा प्रासप्त ि मआुब्जा सबििण िम्बन्धी कायय िथा 
प्रसिवेदन ।

सनिन्िि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
क्रवकाि काययिम 
िंिालन गने सनकायहरु

प्रिसलि कानून बमोजजम जग्गा प्रासप्त ि मआुब्जा 
सबििणका लासग िालकु सनकायमा सििारिि गने 
ि प्राप्त सनदेशन िथा अजख्ियािी बमोजजम जग्गा 
प्रासप्तका लासग मआुब्जा सबििण गने ।

जग्गा प्रासप्त ि मआुब्जा सबििण भएको 
हनुे ।

 प्रसिवेदन

ख. जजल्ला दििेट िसमसिको बैठक िञ्चालन । बाक्रषयक अिाि मिान्ििम्म जजल्ला प्रशािन कायायलय
जजल्लाजस्थि िबै 
कायायलय

अिाि मक्रहनाको १ गिेबाट ियािी गिी दििेट 
सनधायिण गने ।

िमयमै जजल्ला दििेट ियाि भएको हनुे । दििेट सनधायिण प्रसिवेदन

ग. आयोजनाको शाजन्ि ििुक्षा व्यवस्थापन । सनयसमि सनिन्िि जजल्ला प्रशािन कायायलय
आयोजना िंिालन गने 
सनकाय िथा ििुक्षा 
सनकाय

आयोजना िंिालन गने कायायलय/सनकायले 
शाजन्ि ििुक्षा व्यवस्थापनका लासग जजल्ला ििुक्षा 
िसमसिलाई अनिुोध भई आएको िथा नेपाल 
ििकािको सनदेशन बमोजजम ििुक्षा सनकाय 
खटाउने ।

आयोजनाको शाजन्ि ििुक्षा व्यवस्थापन 
भएको हनुे ।

प्रसिवेदन

६ आसथयक प्रशािन

क. जजल्ला प्रशािन कायायलयको पूुँजीगि जशषयकका 
काययिम िञ्चालन गने ।

सनयसमि सनिन्िि प्रमखु जजल्ला असधकािी
पूजजगि शषयकमा प्राप्त बजेट जशषयक अनिुाि 
िावयजसनक खरिद ऐन, सनयमावली बमोजजम 
कायायन्वयन गने ।

कायायलयको िेवा प्रवाहमा िहजजकिण 
हनुे ।

खिय प्रगसि क्रवविण

ग. जजल्लाका िाक्रिय प्राथसमकिा प्राप्त आयोजनाहरुको 
शाजन्ि ििुक्षा ि क्रवपद्को दृक्रष्टकोणबाट कुनै नकािात्मक 
प्रभाव पने भएमा अवस्था क्रवश्लषेण गिी  गहृ मन्त्रालय 
ि िम्बजन्धि मन्त्रालयमा प्रसिवेदन पेश गने ।

वाक्रषयक रुपमा यथाशीघ्र प्रमखु जजल्ला असधकािी
आयोजना िंिालन गने 
सनकाय िथा ििुक्षा 
सनकाय

िवयपक्षीय बैठक, छलिल अन्ििििकािी 
िमन्वय लगायि िबै उपायको अवलम्वन गने ।

सनमायण व्याविायीको कामका पािदजशयिा 
ि जवािदेक्रहिा असभवदृ्धी ।

अनगुमन, क्रवश्लषेण 
प्रसिवेदन

घ.जजल्ला जस्थि आयोजनाहरुको कायायन्वयनमा देखा 
पने स्थानीय िमस्याहरुको िमाधान गनय आवश्यक 
पहल गने ।

िमन्वयात्मक 
वैठक वषयमा 
कजम्िमा 2 पटक

यथाशीघ्र प्रमखु जजल्ला असधकािी
आयोजना िंिालन गने 
सनकाय िथा ििुक्षा 
सनकाय

िवयपक्षीय बैठक, छलिल अन्ििििकािी 
िमन्वय लगायि िबै उपायको अवलम्वन गने ।

सनमायण व्याविायीको कामका पािदजशयिा 
ि जवािदेक्रहिा असभवदृ्धी ।

बैठकका सनणयय

ङ. जजल्ला सभत्रका िबै स्थानीय िहका प्रमखु ि प्रमखु 
प्रशािकीय असधकृिहरुिुँग िमन्वय बैठक िञ्चालन गने 
।

अधय वाक्रषयक बषयको २ पटक प्रमखु जजल्ला असधकािी स्थानीय िह
क्रवकाि सनमायणमा प्रशािन, ििुक्षा िंयन्त्रले 
गनुयपने िहयोग, अपेक्षा ि िंघ, प्रदेश, स्थानीय 
िह बीि िमन्वयका क्रवषयबस्ि ुमासथ छलिल ।

क्रवकाि सनमायणमा आउने िबै खाले 
िमस्या ि अविोधको िमयमै िमाधान 
हनुे ।

वैठक िंख्या ि सनणयय

६
क. लेखा पिीक्षण भएको कूल अंकमा बेरुजूको अवस्था 
शून्य हनुे ।

सनयसमि सनयसमि जजल्ला प्रशािन कायायलय
कायम िहेको िबै बेरुज ुआ.व.िम्ममा िर्छ्यौट 
गने

आसथयक िदािािको क्रवकाि वेरुज ुिर्छ्यौट क्रवविण

ख. बक्यौिा बेरुज ुिर्छ्यौट गने । सनयसमि सनयसमि जजल्ला प्रशािन कायायलय
कायम िहेको िबै बेरुज ुआ.व.िम्ममा िर्छ्यौट 
गने

आसथयक िदािािको क्रवकाि । वेरुज ुिर्छ्यौट क्रवविण

ग.  जजन्िी सनिीक्षण गने । अधय वाक्रषयक बषयमा २ पटक जजल्ला प्रशािन कायायलय
िसमसि गठन गिी जजन्िी सनिीक्षण गने ि 
प्र.जज.अ. िमक्ष प्रसिवेदन गने ।

ििकािी िम्पत्तीको िंिक्षण । सनिीक्षण प्रसिवेदन

मआुब्जा सबििण िथा क्रवकाि सनमायणमा िमन्वय

िदािाि ि आसथयक अनशुािन
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सि.नं
मखु्य 
नसिजा 
क्षेत्र

काययिम्पादन लक्ष्य, क्रियाकलापहरु
वाक्रषयक 

परिमाणात्मक लक्ष्य
िमय िीमा जजम्मेवाि सनकाय/व्यजि िहयोगी सनकाय कायायन्वयन िरिका उपलब्धी मापन

घ. कििुजन्य िम्पत्ती व्यवस्थापन । अधय वाक्रषयक बषयमा २ पटक जजल्ला प्रशािन कायायलय
न्याक्रयक सनकाय, िथा 
ििोकािवाला िबै

न्याक्रयक सनकायबाट आदेश वा िैिला भई आए 
पिाि आवश्यक सनणयय गने ।

कििुजन्य िम्पत्ती व्यवस्थापन । क्रवविण

ङ. िबै िवािी िाधनहरुको सबमा गिेको हनुपुने 
।जजन्िी सनिीक्षण प्रसिवेदन बमोजजम सललामको काम 
िम्पन्न गने।

प्रथम िौमासिक 
सभतै्र

बषयमा १ पटक वा 
आवश्यकिा अनिुाि

जजल्ला प्रशािन कायायलय
िबै िवािी िाधनहरुको िमयमा नै सबमा गरिने 
ि जजन्िी सनिीक्षण प्रसिवेदन प्राप्त भएपछी स्टोि 
शाखाबाट सललाम प्रकृया िम्पन्न गने

िमयमै िवािी िाधनको सबमा भएको हनुे 
। कायायलयको जजन्िी असभलेख 
अद्यावसधक भई कामकाजमा नआउने 
िामाग्रीको भण्डािणमा िमस्या नहनुे ।

सनिीक्षण प्रसिवेदन ि 
क्रवमा गिेका िवािी 
िाधनको  क्रवविण

अ. िबै िवािी िाधनको सबमा ।
प्रथम िौमासिक 
सभतै्र

सबमा अवसध िक्रकन ु
अगासड

जजल्ला प्रशािन कायायलय
कायय िम्पन्न गिी प्रसिवेदन/ मासिक रुपमा 
मन्त्रालयमा पठाउने ।

दघुयटना पछी हनुिक्ने जोजखमको अन्त्य। सबमालेख ।

आ. जजन्िी सनिीक्षण प्रसिवेदन बमोजजम सललामको काम 
िम्पन्न गने।

प्रथम िौमासिक 
सभतै्र

बषयको २ पटक जजल्ला प्रशािन कायायलय
कायय िम्पन्न गिी प्रसिवेदन/ मासिक रुपमा 
मन्त्रालयमा पठाउने ।

ििकािी िम्पत्तीको िंिक्षण । सललाम प्रसिवेदन ।
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