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बाग-एक 
प्रायजम्बक 

1.1 र्वषम प्रवेश 
भरुकुभा शाजन्त्त सयुऺा, सवु्मवस्था,अभनचमन य जस्थयता कामभ गनुय गहृ प्रशासनको भूरबतू कामय हो। 

शाजन्त्त सयुऺा कामभ गनुयको अरावा अऩयाध अनसुन्त्धान, रागू औषध तनषधे तथा भददया तनमन्त्रण, 

रैर्िक र्हॊसा न्त्मूनीकयण, र्वऩद् व्मवस्थाऩन, सशुासनको प्रत्माबतूत, भानव अतधकायको सॊयऺण रगामत 

कानूनको प्रबावकायी कामायन्त्वमन गयी कानूनी याज्मको फहार गनुय ऩतन जजल्रा प्रशासनको कामयऺ ेर 

तबर ऩदयछ। नेऩार सयकायको कामय र्वबाजन तनमभावरी अनसुाय अन्त्म कुनै ऩतन तनकामराई 

नतोर्कएको कामयको जजम्भेवायी ऩतन मस कामायरम अन्त्तगयत नै ऩदयछ। नेऩार सयकायको प्रतततनतधको 

रुऩभा सभेत प्रभखु जजल्रा अतधकायीरे वहन गनुय ऩने सफै जजम्भेवायीहरु ऩूया गयी सयकायको नागरयक 

प्रततको दार्मत्व सभेत तनवायह गनुय ऩदयछ। देशको सावयजतनक सेवाराई सऺभ, सदुृढ, सेवाभूरक य 

उत्तयदामी फनाउदै ऩायदजशयताको भाध्मभफाट गहृ भन्त्रारमको कामयसम्ऩादनभा सॊरग्न यहने प्रभखु 

जजल्रा अतधकायीसॉग कामयसम्ऩादन सम्झौता गयी वस्तऩुयक रुऩभा भूल्माॊकन गनयको रातग तनजाभती 

सेवा ऐन, २०४९ को दपा १५.२ य तनजाभती सेवा तनमभावरी, २०५० को तनमभ ३४ को (ख) 

त्मस्तै गहृ प्रशासन सधुाय कामय मोजना, २०७४ को फुॉदा नॊ.२६ भा र्वबातगम प्रभखु य कामायरम 

प्रभखुसॉग कामयसम्ऩादन सम्झौता गनय कामयर्ववयण य सूचकहरु तमाय गयी कामयसम्ऩादन सम्झौता गयाई 

काभभा खटाउने व्मवस्था फभोजजभ गहृ भन्त्रारमका श्रीभान ्सजचव य जजल्रा प्रशासन कामायरम, 

दैरेखका प्रभखु जजल्रा अतधकायीफीच २०७8   श्रावणभा बएको कामयसम्ऩादन सम्झौताको शतयहरु 

अन्त्तगयत फुॉदा नॊ. 3 भा उल्रेख बएको व्मवस्था फभोजजभ मस जजल्रा प्रशासन कामायरम, दैरेखफाट 

आ.व. 2078/079 को ऩसु भसान्त्तसम्भभा  सम्ऩाददत र्िमाकराऩहरुको   अधयवार्षयक प्रगतत प्रततवेदन 

तमाय गरयएको छ। 
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1.2 कामयसम्ऩादन सम्झौताभा उल्रेजखत भखु्म ऺेरका र्वषमहरु 
तस.नॊ. भखु्मर्वषम ऺेर बाय 

1 शाजन्त्तसयुऺा य अऩयाध तनमन्त्रण 35 

2 सशुासन य सेवा प्रवाह 30 

3 रागू औषध तनमन्त्रण 4 

4 र्वऩद् जोजखभ न्त्मूतनकयण य व्मवस्थाऩन 13 

5 भआुब्जा र्वतयण तथा सेवा प्रवाहभा सभन्त्वम 7 

6 आतथयक प्रशासन 10 

 जम्भा 99 

 

1.3 प्रततवेदनको उदे्दश्म 
श्रीभान ्गहृ सजचवज्मू य प्रभखु जजल्रा अतधकायी वीच बएको कामयसम्ऩादन सम्झौता फभोजजभ मस 
जजल्रा प्रशासन कामायरम, दैरेखफाट आ.व. 2078/079 को 2078  श्रावण १ देजख 2078 ऩसु 
भसान्त्तसम्भ सम्ऩाददत बएका कामयहरुको प्रततवेदन गने यहेको छ। 
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बाग-दईु 
प्रगतत प्रततवेदन 

2.1 सम्ऩाददत कामयहरुको प्रगतत प्रततवेदन 
ि.सॊ. सम्ऩाददत कामयहरु 
१. शाजन्त्त सयुऺा य अऩयाध तनमन्त्रण 

1.1 एकीकृत यणनीततक सयुऺा मोजना कामायन्त्वमन ऩषु्याई 
 जजल्राको Crime Map सर्हतको एकीकृत यणनीततक सयुऺा मोजना तमाय 

गयी कामायन्त्वमन बएको। 
-तभतत 2078/4/26 को जजल्रा सयुऺा सतभततको 
फैठकफाट दोश्रो अद्यावतधक मोजना स्वीकृत गयी 
कामायरमको च.नॊ. 196, तभतत 2078/4/27 
गतेको ऩरफाट तहाॉ भन्त्रारमभा ऩठाएको।  

 एकीकृत यणनीततक सयुऺा मोजनाको ऺेरगत कामयमोजना तमाय गयी 
कामायन्त्वमन बएको। 

-एकीकृत यणनीततक सयुऺा मोजनाको ऩषृ्ठ 29-32 
सम्भ ऺेरगत य तनकामगत कामयमोजना तोकी सोही 
फभोजजभ कामय बएको।। 
-तभतत 2078/6/15 गतेको जजल्रा सयुऺा 
सतभततको फैठकफाट चाडऩवय रजऺत सयुऺा मोजना 
स्वीकृत गयी प्रबावकायी कामायन्त्वमन गरयएको।  

1.2 जजल्रा सयुऺा सतभततको ऩरयचारन  
  जजल्राको सयुऺा अवस्था/चनुौतत , अऩयाध तनमन्त्रण यणनीतत , र्वऩद् 

व्मवस्थाऩन, रागू औषध तनमन्त्रण , भददया व्मवस्थाऩन तथा अन्त्म 
सभसाभर्मक र्वषमहरुभा केजन्त्ित बइ जजल्रा सयुऺा सतभततको 2078 
श्रावणभा-2, बािभा-2 य असोजभा-2, काततयकभा-2, भॊतसयभा-3, ऩौषभा-
2 वटा वैठक वसी तनणयमहरु नततजाभखुी य प्रबावकायी रुऩभा कामायन्त्वमन 
गरयएको। 

-श्रावणभा 8 य 26 गते 
-बािभा 1 य 20 गते 
-असोजभा 15 य 31 गते 
-काततयकभा 15 य 25 गते 
-भॊतसयभा 1, 24 य 29 गते 
-ऩौषभा 7 य 27 गते फतसएको 
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 प्रत्मेक वैठकभा अजघल्रो वैठकको तनणयम कामायन्त्वमनको प्रगतत र्वश्लषेण 
गरयएको। अजघल्रो वैठकभा बएका तनणयमहरु ऩूणय रुऩभा कामायन्त्वमन 
बएको। 

 य सोको तनणयम तत्कार 
mohacontrolroom@gov.np र DRS भापय त 
ऩठाइएको। 
 

1.3  कायागाय तनयीऺण य प्रततवेदन - वार्षयक कामयमोजना फभोजजभ मस आव.को 
चैतभा गनेगयी रक्ष्म याजखएको (वार्षयक 1 
ऩटक गनुयऩने) 

1.4  जजल्रा प्रहयी कामायरम, सशस्त्र प्रहयी फर, इराका प्रहयी कामायरम य 
प्रहयी चौकीहरूको तनयीऺण 

- तनयीऺण गने कामय तनमतभत बैयहेको, 
प्रततवेदन एकभषु्ट रूऩभा वार्षयक प्रगतत 
प्रततवेदनसाथ सॊरग्न याखी ऩठाइने।  

1.5  फार गहृ तनयीऺण - मस जजल्राभा कुनैऩतन फाहगहृ हरू 
नबएको।  

  अवैध हातहततमाय तनमन्त्रण सम्फन्त्धी फैठक - वार्षयक कामयमोजना फभोजजभ मस आव.को 
चैर भर्हनाभा फैठक गरयने।  

1.7 अऩयाध तनमन्त्रण 
क.  DRS प्रततवेदन - दैतनक रूऩभा प्रततवेदन गरयएको।  
ख.  भर्हरा फारफातरका र्वरुद्ध हनुे अऩयाध तनमन्त्रण सम्फन्त्धी वस्तजुस्थतत 

प्रततवेदन 

- वार्षयक कामयमोजना फभोजजभ मस आव.को 
पागनु भर्हनाभा फैठक गरयने। 

  Crime Mapping का आधायभा अऩयाध तनमन्त्रण सम्फन्त्धी वस्तजुस्थतत 
देजखने गयी 2078/9/23 गते भर्हरा र्हॊसा, रागू  औषध य अऩयाध 
तनमन्त्रण सम्फन्त्धी सचेताभूरक कामयिभ सॊचारन 

- अतबभखुीकयण प्रततवेदन भन्त्रारमफाट 
रयऩोर्टयङ गनय तमाय गरयएको Google Form 

भा अऩरोड गरयएको। 
  सभाजभा र्वद्यभान कुयीतत कुसॊस्काय र्वरुद्ध सयकाय सहकायी साझेदायीभा 

कामयिभ सॊचारन गने।  

- वार्षयक कामयमोजना फभोजजभ चारू आव.को 
वैशाख भर्हनाभा सॊचारन गरयने (वार्षयक 1 

mailto:mohacontrolroom@gov.np
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ऩटक गनुयऩने) 
1.8. तनवायध रुऩभा याजभागय  तथा सडक मातामात सञ्चा रन  

 याजभागय (सडक) भा हनुे अवयोध हटाउन गनुयऩने सयुऺा कायवाहीको 
कामयर्वतध, २०७५ को फुॉदा नॊ ७ फभोजजभ सतभततको फैठ क 
2078/5/4 गते सम्ऩन्न बएको।फाॉकी फैठकहरू वार्षयक कामयमोजना 
फभोजजभ मस आव.को भाघ य जेठ भर्हनाभा गने रक्ष्म यहेको।  

- फैठकका तनणयमहरु  DRS प्रणारीफाट  गहृ 
भन्त्रारमभा ऩठाइएको। 

 याजभागय (सडक) भा हनुे अवयोध हटाउन गनुयऩने सयुऺा कायवाहीको 
कामयर्वतध, २०७५ को अनसूुची १ फभोजजभको साभग्री सर्हत सभूह/योष्टय  
तनभायण तथा सभूह ऩरयचारन कामयमोजना तजुयभा गयी सोही फभोजजभ 
कामायन्त्वमन गरयएको। 

- कामायरमको च.नॊ. 196, तभतत 
2078/4/27 गतेको ऩरफाट तहाॉ 
भन्त्रारमभा ऩठाएको। 

 र्िमाकराऩ ( 1.8) वभोजजभको टोरीराई याजभागयको अवयोध हटाउन 
ऩरयचारन गयी याजभागय तथा अन्त्म भागय अवयोध बए रगतै्त सचुारु 
गरयएको। 

 

 कणायरी याजभागयभा इराका प्रहयी कामायरम, 
याकभ, प्रहयी चौकी तल्रो डुिेश्वय य प्रहयी 
चौकी ऩारताडारे हेने 

 भध्मऩहाडी रोकभागयभा प्रहयी चौकी वेस्ताडा, 
रोहोये, ठाटीकाॉध, इराका प्रहयी कामायरम, 
दलु्र ुय जजल्रा प्रहयी कामायरम, दैरेखरे हेने 

 सखेुत-दैरेख सडक खण्डभा प्रहयी चौकी 
यानीभत्ता, भातथल्रो डुिेश्वय, चपु्रा य जजल्रा 
प्रहयी कामायरम, दैरेखरे हेने 

 तनमतभत रुऩभा याजभागय सॊचारन बएको 
 कणायरी याजभागयको दैरेख अन्त्तगयत तत्रो 

डुिेश्वय, ऩाल्ताडा य याकभभा सडक तडतबजन 
सखेुतफाट तीन वटा स्काबेटय तमायी अवस्थाभा 
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याख्न ेरगाई अवयोध सडक तत्कार सचुारु 
गरयएको। 

1.9  जजल्रा सीभा जोतडने जजल्राहरूसॉग अन्त्तय जजल्रा सभन्त्वम फैठक सॊचारन - मस कामायरमको आमोजनाभा तभतत 
2078/9/30 गते सखेुत, जाजयकोट, 
कातरकोट य अछाभ जजल्राका प्र.जज.अ. य 
सयुऺा तनकामका प्रभहुरूको उऩजस्थततभा 
Virtual भाध्मभफाट फैठक बएको।  

- फैठकका तनणयमहरू सोही ददन DRS भापय त 
ऩठाइएको।  

2. सशुासन य सेवा प्रवाह 
2.1 प्रबावकायी सावयजतनक सेवा प्रवाह य सशुासन  
क.  कामयसम्ऩादन सम्झौता, फार्षयक र्वकास कामयिभ तथा वजेट, भन्त्रारमको 

नीततगत तनदेशन य जजल्राको आन्त्तरयक अवस्था सभेतका आधायभा जजल्रा 
प्रशासन कामायरम, दैरेखको वार्षयक कामयमोजना, (2078/079) तजुयभा 
गरयएको य वार्षयक कामयमोजना फभोजजभ नै र्िमाकराऩहरु कामायन्त्वमन 
बएको। 

- फार्षयक कामयमोजना, (2078/079) तमाय 
गयी च.नॊ. 196 तभतत 2078/4/27 को 
तहाॉ भन्त्रारम ऩठाइएको। य मस कामायरम, 
दैरेखको Website 
www.daodailekh.moha.gov.np तबर 
डाउनरोडभा Upload गयी याजखएको। 

ख.  प्रभखु जजल्रा अतधकायी य सहामक प्रभखु जजल्रा अतधकायीवीच तभतत 
2078/4/15 गते कामयसम्ऩादन सम्झौता सम्ऩन्न बएको। य उक्त 
सम्झौता फभोजजभका र्िमाकराऩको कामायन्त्वमन बैइयहेको। 

 

- च.नॊ. 284 तभतत 2078/5/1 गतेको 
ऩरफाट गहृ भन्त्रारमको नीतत, मोजना, 
अनगुभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखाभा 
जानकायी ऩठाइएको। 

ग.  मस कामायरमका कभयचायीहरूराई न्त्मार्मक कामयसम्ऩादन सम्फन्त्धी 
अतबभखुीकयण गरयएको।  

- अतबभखुीकयण प्रततवेदन भन्त्रारमफाट 
रयऩोर्टयङ गनय तमाय गरयएको Google Form 



7 

 

भा अऩरोड गरयएको।  
2.2 यार्ष्डम ऩरयचमऩर तथा ऩञ्जीकयण व्मवस्थाऩन 
क. यार्ष्डम ऩरयचमऩर (NID) सम्फन्त्धी कामय 2077 श्रावण भर्हनादेखी हारसम्भ तनयन्त्तय रुऩभा 

बैयहेको।मस आ.व.को श्रावण 1 देखी ऩसु 
भसान्त्तसम्भ 3907 जना नागरयकहरूको र्ववयण 
दताय कामय गरयएको।  

2.3 तनदेशन/ऩरयऩर कामायन्त्वमन 
क. भन्त्रारमफाट र्वतबन्न सभमभा जायी गरयएका तनदेशन/ऩरयऩर/ SMS हरूको जशघ्र 

कामायन्त्वमन गरयएको।  
मस कामायरमफाट र्वतबन्न तभततभा बएका ऩराचाय, 
फोधाथय ऩराचाय, तनणयम ऩजुस्तका, प्रततवेदनहरू 
भन्त्रारमभा तोर्कएको सभमावतध तबरै ऩठाइएको।  

2.4. द्वन्त्द्वऩीतडत याहत व्मवस्थाऩन 
क. द्वन्त्द्वऩीडीतहरूको वगीकृत प्रोपाइर (भतृक, घाइते, फेऩत्ता, र्वस्थार्ऩत, सम्ऩजत्त 

ऺतत रगामत) नाभनाभेसी सभेत तमाय गरयएको।  

 

द्वन्त्द्वको िभभा घाइते बएका जजल्राजस्थत नागरयकहरूराई जीवन तनवायह बत्ता 
उऩरब्ध गयाइएको।  

- प्रोपाइर भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय 
गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको। 

- मस आव.को ऩषु भसान्त्त सम्भ जीवन तनवायह 
बत्ता फाऩत रू. 8,52,200/- यकभ 
र्वतयण बएको।  

2.5 भदु्दा तथा गनुासो व्मवस्थाऩन  
क. मस आव. भा दताय बएका भदु्दाहरू 15 वटा भध्मे 7 वटा पर्छ्यौट गरयएको - प्रततवेदन भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय 

गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको।फाॉकी भदु्दाहरूको अॊग ऩमुायउने 
कामय बएको, आव.को असाय भसान्त्तसम्भ 
धेयैजसो भदु्दाहरू पर्छ्यौट गरयने।  
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ख. अजघल्रो आव.फाट जजम्भेवायी सयेका 56 भदु्दाहरू भध्मे 9 वटा भदु्दाहरू पर्छ्यौट 
गरयएको 

- प्रततवेदन भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय 
गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको। फाॉकी भदु्दाहरूको अॊग ऩमुायउने 
कामय बएको, आव.को असाय भसान्त्तसम्भ 
धेयैजसो भदु्दाहरू पर्छ्यौट गरयने। 

ग. कभयचायीहरूको फैठक प्रत्मेक भर्हनाको ऩर्हरो शिुफाय तनमतभत रूऩभा सॊचारन 
बएको।  

-फैठकका तनणयमहरू DRS  भापय त सोही 
ददन ऩठाइएको।  

2.6 नागरयकता 
क. नागरयकता सम्फन्त्धी CCRS भा प्राप्त 124 वटा उजयुीहरूभध्मे 118 वटा 

उजयुीहरू (95.16%) पर्छ्यौट गरयएको  
- प्रगतत र्ववयण अनसूुचीभा उल्रेख छ।  

ख. CMIS को रटुी तनमतभत रूऩभा सच्माईएको - CMIS भा मस आव.को साउन 1 देखी ऩसु 
भसान्त्त सम्भ 202 वटा रटुी सच्माईएको 
(CMIS को ऩनुायो नागरयकता भहरको डाटा 
प्रर्वष्टी तभततफाट सचय गयेय हेनय सर्कने) 

ग. कामायरमभा प्राप्त 105 उजयुीहरू (ठाडो उजयुीहरू य अजख्तमाय दरुूऩमोग 
अनसुन्त्धान आमोग भापय त ) भध्मे 86 वटा उजयुीहरू पर्छ्यौट गरयएको : पर्छ्यौट 
प्रततशत 81.9 % 

- प्रततवेदन भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय 
गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको। 

2.8 सयकायी सेवा प्रवाहको अनगुभन तथा भूल्माॊकन 
क. मस आवभा. जजल्रा अनगुभन भूल्माकॊ न सतभततको ऩर्हरो फैठक 2078/8/7 

गते सॊचारन गरयएको 
- फैठकको तनणयम DRS  भापय त ऩठाइएको, 

फाॉकी 2 वटा फैठकहरू वार्षयक कामयमोजना 
फभोजजभ मस आव.को भाघ भर्हना य असाय 
भर्हनाभा गने रक्ष्म यहेको (वार्षयक 3 वटा 
गनुयऩने बएकोरे) 
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ख.  -  
ग. तभतत 2078/8/24 य तभतत 2078/9/20 गते जजल्राजस्थत अतधकाॊश 

सयकायी कामायरमहरूको तनयीऺण गयी कभयचायीको तनमतभतता, सेवा प्रवाह, 
सूचनाको हक कामायन्त्वमन, ऩोशाक रगामत र्वषमहरूभा अनगुभन गयी आवश्मक 
तनदेशन ददइएको।  

- प्रततवेदन भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय 
गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको। 

ग. शायीरयक रुऩरे अशक्त, पयक ऺभता बएका, ज्मेष्ठ नागरयक, गबयवती भर्हरा 
रगामतका सेवाग्राहीहरूराई र्वशेष प्राथतभकता ददई नागरयक सहामता कऺ भापय त 
कामायरमफाट तनमतभत रूऩभा सेवा सहजीकयण गरयएको 

- पोटो अनसूुचीभा सॊरग्न छ।  

2.10 सूचनाको हक कामायन्त्वमन 
क. वार्षयक, अधयवार्षयक प्रततवेदनहरू, आवतधक ई-फरेुर्टनहरू, कामायरमफाट प्रकाजशत 

सूचनाहरू रगामतका र्ववयणहरू कामायरमको वेबसाइट daodailekh.moha.gov.np 

भा तनमतभत रुऩभा अद्यावतधक गरयएको 

- अद्यावतधक वेबसाइट  (पोटो अनसूुचीभा 
सॊरग्न छ) 

ख. सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन य तनमभावरी फभोजजभ स्वत : प्रकाशन गनुयऩने सूचना 
(Proactive Disclosure) को ऩर्हरो य दोश्रो रैभातसक र्ववयण प्रकाशन गरयएको 

- मस कामायरमको च.नॊ. 1327, तभतत 
2078/7/7 य च.न.् 2522, तभतत 
2078/10/05 गतेको ऩरफाट यार्ष्डम 
सूचना आमोग य भन्त्रारमभा जानकायी 
गयाइएको।  

ग. जजल्राजस्थत सयकायी कामायरमका सूचना अतधकायीहरूसॉग फैठक तभतत 
2078/7/29 य तभतत 2078/9/30 गते सॊचारन गरयएको।  

- फैठकका तनणयमहरू DRS भापय त 
ऩठाइएको।  

2.11 कामायरमको सौन्त्दमयता अतबवरृ्द्धका रातग कामायरम ऩरयसयभा सगुजन्त्धत पूरहरू 
रगाइएको, कामायरम तबर जजल्रासॉग सम्फजन्त्धत ऐततहातसक भहत्वका तस्वीयहरू 
टाॉस गरयएको।  

- तस्वीयहरू प्रततवेदनको अनसूुचीभा सॊरग्न 
छन।्  

2.12 प्रभखु जजल्रा अतधकायीको ऩहरभा बएका Innovative  कामयहरू - तस्वीयहरू अनसूुचीभा सॊरग्न छन।्  
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1. कोतबड र्वरुद्धको खोऩ प्राप्त नगयेका सेवाग्राहीहरूराई कामायरमभा नै खोऩ 
रगाउने व्मवस्था तभराइएको, 

2. नायामण नगयऩातरका वडा नॊ. 6 दैरेखजस्थत काडाॉचौयभा मस कामायरमको 
स्वातभत्वभा यहेको सयकायी जग्गाराई घेयफाय गयी सॊयऺण गरयएको, 

3. कामायरमभा धेयै व्मजक्तहरू अट्ने फैठक कऺ नबएको सन्त्दबयभा बवन 
सहयी र्वकास तथा बवन तनभायण र्वबागसॉग सभन्त्वम गयी ठूरो फैठक हक 
तनभायण गरयएको।  

4. स्वास््म सेवा कामायरमभा जजल्राफासीका रातग नेऩारगॊजजस्थत र्वशेषऻ 
जचर्कत्सकफाट सेवा प्रवाह हनुे व्मवस्था तभराइएको।  

- फैठको तनणयम DRS भापय त ऩठाइएको य 
भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय गरयएको 
Google Form भा अऩरोड गरयएको। 

2.13 उऩबोक्ता र्हत सॊयऺण 
क. फजाय अनगुभन कामयराई  चारू आव.भा तनमतभत गरयएको।  - प्रततवेदनहरु भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय 

तमाय गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको। 

ख.  मस कामायरमभा उऩबोक्ता हीत र्वऩयीतका कामयहरू सम्फन्त्धी कुनैऩतन उजयुी मस 
आव.को हारसम्भ नऩयेको।  

-  

2.14 सॊघसॊस्थाहरूको सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन 
क. सॊस्था दताय ऐन फभोजजभ दताय बएका य सॊचारनभा यहेका सॊस्थाहरूको वगीकृत 

प्रोपाइर तमाय गरयएको।  
- प्रोपाइर भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय 

गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको। 

 
ख. मस आव.को ऩसु भसान्त्तसम्भ मस कामायरमभा सॊस्थाहरूको सॊचारन य 

व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा कुनै उजयुी प्राप्त नबएको।  
-  

ग. सॊस्थाको एकीकयण य खायेजीको सन्त्दबयभा मस कामायरमभा चारू आव.को ऩसु -  
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भसान्त्तसम्भ कुनै आवेदन नऩयेको।  
2.15 सावयजतनक सम्ऩजत्तको सॊयऺण 

क. सयकायी तथा सावयजतनक जग्गा अततिभण तनमन्त्रण सम्फन्त्धी कामय तनमतभत 
रूऩभा बैयहेको।  

- जजल्रागत रगत तमाय गयी चारू आव.को 
असाय भसान्त्त ऩश्चात वार्षयक प्रततवेदन साथ 
उल्रेख गयी ऩठाइने।  

ख. चारू आव.को हारसम्भ सयकायी वा सावयजतनक जग्गाभा बएको अततिभण 
सम्फन्त्धभा मस कामायरमभा कुनै उजयुी नऩयेको।  

-  

ग. गहृ भन्त्रारम भातहतका जजल्राजस्थत सफै सयकायी कामायरमहरूको बौततक स्रोत 
साधन (जग्गा, बवन, सवायी साधन रगामत)हरूको प्रोपाइर तमाय गयी याजखएको 

- प्रोपाइर भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय 
गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको। 

 
2.16 याजनीततक दरसॉग सभन्त्वम फैठक - वार्षयक कामयमोजना फभोजजभ मस आतथयक 

वषयको पागनु भर्हनाभा गने कामयतातरका 
यहेको।  

2.17 हस्तान्त्तयण ऩर  - मस अवतधभा फहार प्रभखु जजल्रा 
अतधकायीको अन्त्मर सरुवा नबएको।  

3. रागू औषध तनमन्त्रण 
क. रागू औषध तनमन्त्रण कामयमोजना तजुयभा गयी सोको तनयन्त्तय कामायन्त्वमन 

गरयएको।  
- कामयमोजना मस कामायरमको च.नॊ. 196, 

तभतत 2078/4/27 गतेको ऩरभापय त 
भन्त्रारमभा ऩठाइएको।  

- चारू आव.को ऩसु भसान्त्तसम्भ रागू औषध 
फेचतफखन य ओसायऩसायभा सॊरग्न 2 जना 
व्मजक्तहरूराई भदु्दा दताय गयी कायवाहीको 
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चयणभा यहेको।  
ख. मस जजल्राभा कुनैऩतन रागूऔषध सम्फन्त्धी ऩनुस्थायऩना केन्त्िहरू सॊचारनभा 

नयहेको।  
-  

ग. गाॉजा अर्पभ रगामतका रागूऩदाथयजन्त्म खेतीहरू तनयन्त्तय नष्ट गरयएको - पोटो अनसूुचीभा सॊरग्न छ।  
4. र्वऩद् जोजखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 

4.1 जजल्रा र्वऩद् व्मवस्थाऩन सतभतत (DDMC) को फैठक तभतत 2078/6/15, 
तभतत 2078/7/30 गते य तभतत 2078/9/29 गते सॊचारन गयीएको 

- फैठकका तनणयमहरू DRS भापय त 
ऩठाइएको।  

4.2 र्वऩद् जोजखभ नकसाॊकन सर्हत जजल्रा र्वऩद् ऩूवयतमायी तथा प्रततकामय मोजना 
(DDRP) अद्यावतधक गरयएको 

- DDRP भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय 
गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको। 

4.3 भनसनु आऩतकातरन कामयमोजना अद्यावतधक य कामायन्त्वमन - भनसनु शरुू हनुबुन्त्दा 1 भर्हना अगाडी 
तजुयभा गयी कामायन्त्वमन गरयने।  

4.4 DEOC को  तनमतभत Strengthning कामय बैयहेको (HF. Set,  कम््मूटय, 24 सै 
घण्टा ऩावय ब्माकऩ, टेतरपोन, इभेर/इन्त्टयनेट य पतनयतसङ व्मवस्थाऩन गरयएको) 

- तस्वीय अनसूुचीभा उल्रेख छ।  

4.5 सफै स्थानीम तह सभेर्टने गयी उऩरब्ध Equipment सर्हतको QRT/IRT को 
ऩरयचारन मोजना तजुयभा गयी कामायन्त्वमन बैयहेको।  

- कामयमोजना मस कामायरमको च.नॊ. 196, 
तभतत 2078/4/27 गतेको ऩरफाट 
भन्त्रारमभा ऩठाइएको य भन्त्रारमफाट 
रयऩोर्टयङ गनय तमाय गरयएको Google Form 

भा अऩरोड गरयएको। 
4.6 र्वऩद् जोजखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, 2074 को दपा 45 अनसुा 

स्थानीम र्वऩद् व्मवस्थाऩन सतभततसॉग सभन्त्वम गयी प्रततवेदन तमाय गयी प्रदेश 
र्वऩद् व्मवस्थाऩन सतभतत य भन्त्रारमभा ऩठाउने।  

- वार्षयक प्रततवेदन ऩठाउन ुऩने बएकोरे चारू 
आवको असाय भसान्त्तऩश्चात वार्षयक प्रगतत 
प्रततवेदन साथ ऩठाइने।  

4.7 बकूम्ऩ सयुऺा ददवसको अवसयभा स्थानीम टुॉडीखेरभा "घुॉडा टेकी गडुुल्की ओत - तस्वीय अनसूुचीभा सॊरग्न छ।  
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रातग सभात" य प्राथतभक उऩचाय र्वतधको प्रदशयन गरयएको।  

4.8 जजल्राभा प्राकृततक प्रकोऩफाट ऩीतडत (भतृकका ऩरयवाय-1 य घयभा ऺतत ऩगेुका 
127 जना ) ऩरयवायराई याहत उऩरब्ध गयाइएको 

- चारू आव.को ऩसु भसान्त्तसम्भ 
12,10,000/- यकभ र्वतयण गरयएको।  

4.9 र्वऩद् सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी (DIMS) को तनमतभत प्रमोग - सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारीको तनमतभत प्रमोग 
बैयहेको।  

4.10 NEOC भातहत यहेको Covid-19 Reporting System को तनमतभत प्रमोग - Reporting System को तनमतभत प्रमोग गने 
कामय बैयहेको।  

4.11 कोतबड-19 सॊकट व्मवस्थाऩन अध्मादेश 2078 को कामायन्त्वमन - कोतबड-19 सॊिभणको योकथाभ, तनदान, 
उऩचाय य तनमन्त्रणका रातग आवश्मक 
प्रततकामय गनय जजल्रा कोतबड-19 सॊकट 
व्मवस्थाऩन केन्त्ि (DCMC) को फैठक चारू 
आव.को श्रावण देखी ऩसु भसान्त्त सम्भ 12 
ऩटक फतसएको (फैठकका तनणयमहरू DRS 

भापय त ऩठाइएको) 
- सॊिभण तनमन्त्रणका रातग मस 

कामायरमफाट तभतत 2078/5/20 य तभतत 
2078/9/27 गते तनषतेधत आदेश जायी 
गयी ऩूणय रूऩभा कामायन्त्वमन गयाइएको।  

- DCMC को फैठकफाट सावयजतनक मातामात, 
सावयजतनक सेवा प्रवाह रगामतभा खोऩ काडय 
अतनवामय गरयएको य तनमतभत सोको अनगुभन 
गने व्मवस्था तभराइएको।  

5. भआुब्जा र्वतयण तथा र्वकास तनभायणभा सभन्त्वम 
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5.1 जग्गा प्रातप्त य भआुब्जा र्वतयण सम्फन्त्धी कामयहरू 

 तभतत 2078/5/1 भा नौभरेु गाऩा. दैरेखको रातग जग्गाको भआुब्जा 
तनधाययण सम्फन्त्धी फैठक, 

 तभतत 2078/6/4 गते कृर्ष र्वकास कामायरम दैरेखको फेस्तडा सेवा 
केन्त्िका रातग तनशलु्क जग्गा प्रातप्तको फैठक, 

 तभतत 2078/6/5 य 10 गते कृर्ष र्वकास कामायरमका रातग 
आवश्मक जग्गा खरयदसम्फन्त्धी भआुब्जा तनधाययण सतभततको फैठक,  

 तभतत 2078/7/14 य 8/8 गते आमूवेद स्वास््म केन्त्ि दैरेखका 
रातग जग्गा बोगातधकाय प्रातप्तसम्फन्त्धी फैठक।  

- फैठकका तनणयमहरू DRS भापय त 
ऩठाइएको। 

5.2  जजल्रा दययेट सतभततको फैठक - चारू आव.को असाय भसान्त्ततबर गरयने।  
6. आतथयक प्रशासन 

6.1  रेखाऩयीऺण बएको कूर अॊकभा फेरुजूको अवस्था शून्त्म  फनाउने प्रमास 
बएको। 

 

6.2  गत आव.सम्भको 1107000/- फेरुजु पर्छ्यौट बएको। पस्मौट 
प्रततशत १००% 

 

- भहारेखाऩयीऺकको कामायरमफाट तभतत 
2073/3/5, 2073/10/27, 
2076/9/27 य 2077/3/5 भा 
सॊऩयीऺण बई वेरुज ुसतप्रततशत पस्मौट 
बएको। 

6.3  जजन्त्सी तनयीऺण प्रततवेदन बएको 
 

-  प्रततवेदन भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय 
गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको। 

 
6.4  कामायरमका सफै सवायी साधनको तफभा बैसकेको - कागजात भन्त्रारमफाट रयऩोर्टयङ गनय तमाय 
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गरयएको Google Form भा अऩरोड 
गरयएको। 



16 

 

बाग-तीन 
तनष्कषय 

3.1 तनष्कषय 
जजल्राको शाजन्त्त सयुऺा, सवु्मवस्था,अभनचमन य जस्थयता कामभ गनुयको साथै अऩयाध अनसुन्त्धान, 
रागू औषध तनषधे तथा भददया तनमन्त्रण, रैर्िक र्हॊसा न्त्मूनीकयण, र्वऩद् व्मवस्थाऩन, सशुासनको 
प्रत्माबतूत, भानव अतधकायको सॊयऺण रगामत कानूनको प्रबावकायी कामायन्त्वमन गयी कानूनी याज्मको 
कामभ गनयभा कामयसम्ऩादन सम्झौतारे प्रभखु जजल्रा अतधकायी साथै सभग्र जजल्रा प्रशासन 
कामायरमराई थऩ जजम्भेवायी वनाएको छ।मसरे जजल्राको सावयजतनक सेवाराई सऺभ, सदुृढ, 
सेवाभूरक य उत्तयदामी फनाउदै ऩायदजशयताराई थऩ भजफदु फनाउन सहमोग गयेको छ। 



i  
 

अनुसूचीहरु 

 
 
 
 
 
 
 

 

जजल्रा प्रशासन कामायरमको वेबसाइट तनमतभत अद्यावतधक गरयएको।  



i i  
 

 
 
 
 
 

गाॉजा पडानी गरयदै 



i i i  
 

  

कामायरम ऩरयसय तनमतभत सयसपाई गयी पूर य र्वरूवाहरूरे सजाईएको 



i v 
 

कामायरम हातातबर याजखएका जजल्राका ऐततहातसक य ऩयुाताजत्वक सम्ऩदाहरूको 
तस्वीय 



v 
 

  

भानजचर 

प्रततऺारम 

सहामता क  ऺ

स्तनऩान क  ऺ



vi  
 

 

 

जजल्रा प्रशासन कामायरम, दैरेखफाट आ.व 077/78 भा गरयएका ऩूॉजीगत सधुायसम्फन्त्धी कामयहरू  



vi i  
 

  

दैरख जजल्रा नायामण नगयऩातरका वडा नॊ. 6, काॉडाचौयजस्थत मस जजल्रा प्रशासन कामायरम, दैरेखको 
स्वातभत्वभा यहेको सयकायी जग्गा घेयवाय गयी सॊयऺण गरयएको। 



vi i i  
 

 

बकूम्ऩ सयुऺा ददवस, 2078 को अवसयभा स्थानीम टुॉडीखेरभा प्राथतभक उऩचाय र्वतधको प्रदशयन य घुॉडा 
टेकी गडुुल्की  ओत रातग सभात अभ्मास कामयिभ 



i x 
 

 

 

  

कोतबड-19 र्वरुद्धको खोऩ नरगाएका सेवाग्राहीहरूराई कामायरमभा नै खोऩ केन्त्ि स्थाऩना गयी खोऩ 
रगाइएको।  



x 
 

 

DEOC दैरेखभा आवश्मक HF Set, कम्मूटय, र्प्रन्त्टय, इन्त्टयनेट, ऩावय ब्माकऩ रगामतका उऩकयणहरू 
व्मवस्थाऩन गयी Strengthening गने कामय बएको।  


