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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, मकवानपरुबाट आ.व. २०७६/७७ मा सम्पादन भएका कार्ाहरु 

 

क. प्रशासन शाखा 

क्र.सं. कार्यको वििरण संख्र्ा (आ.ि. २०७६/०७७) 
 

आ.ि. २०७५/०७६ कैफिर्त 
१ संस्था दर्ाा ५१ ७५   

२ संस्था नवीकरण २३३ ३१९ 
 ३ नावालक पररचयपत्र १६७ २३५   

४ वववाह दर्ाा - ३   

५ उजुरी र्था गुनासो १४१ ३६८   

६ पत्रपत्रत्रका दर्ाा १ -   

७ छापाखाना दर्ाा - -   

८ ववववध ससफाररस ५०० १२०५   

९ तर्व्वर्ी शरणाथीको पररचयपत्र नववकरण - -   

१० शरणाथीको लागग यात्रा अनुमर्ी पत्र ससफाररस - -   

११ हार्हतर्यार दर्ाा - - 
 १२ हार्हतर्यार नववकरण २७ ३१   

१३ हार्हतर्यार नामसारी - -   

१४ भू.पु. सैतनक पेन्सन (ससफाररस) १३ २६   

ख. नागररकता शाखा 

क्र.सं. कार्यको वििरण संख्र्ा (आ.ि. २०७६/०७७) 
 

आ.ि. २०७५/०७६ कैफिर्त 

१ बंशजको आधारमा नयााँ नागररकर्ा ववर्रण 

७,९१८ 
(पुरुष : ३७९९, महहला: ४११८, 

अन्य: १) 

१६,५८१ 

(पुरुष : ६९९९, 
महहला: ९५८२) 

 

२ प्रतर्सलवप नागररकर्ा ववर्रण 

५,१४९ 
(पुरुष : ३४४७, महहला: १७०२) ७,६८६ 

 ३ बैवाहहक अंगगकृर् नागररकर्ा ववर्रण ९ १६ 

 ४ प्र.जज.अ.ले हदने अंगगकृर् नागररकर्ा ववर्रण - - 
 

५ 

जन्मको आधारमा नेपाली नागररकर्ा प्राप्र् 
गरेका नागररकका सन्र्ानलाई प्रदान गररएको 
बंशजको नागररकर्ा 

- 
३२ 

(पुरुष : २०, 
महहला: १२) 

 ६ पुरानो नागररकर्ा असभलेखखकरण ४,५१६ ३,५८१ 

 ग. राहदानी शाखा 

क्र.सं. कार्यको वििरण संख्र्ा (आ.ि. २०७६/०७७) 
 

आ.ि. २०७५/०७६ कैफिर्त 

१ साधारण ससफाररस ४३७४ ५९७२   

२ द्ररु् ससफाररस २९५१ ५०९८   

३ राहदानी ववर्रण ३५२४ ५००५   
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४ ववर्रण हुन बााँकी राहदानी ८५० ९६७ 
  
 

घ. लेखा शाखा (राजश्ि तिय ) 

क्र.सं. कार्यको वििरण संख्र्ा/रकम (आ.ि. २०७६/०७७) 
 

आ.ि. २०७५/०७६ कैफिर्त 

१ संस्था दर्ाा (नवीकरण सहहर्) ३,४२,५७५/- ८,४८,४२७/-   

२ हार्हतर्यार (नववकरण, नामसारी) २२,५२१/- ३०,१६७।५०   

३ राहदानी दस्रु्र २,२५,१०,०००/- २,९६,४५,०००/-   

४ अन्य प्रशासतनक दस्रु्र - -   

५ प्रशासतनक दण्ड जररवाना १७,२६,७७७/- ११,७२,६९७/-   

६ न्यातयक दण्ड, जररवाना र जफल - -   

७ परीक्षा दस्रु्र ३,२००/- -   

८ बेरुजु असुली - -   

९ सरकारी सम्पजतर् ववक्री ४४,५००/- -   

१० धरौटी १,२०,०७,३७८।०७ १,०६,६५,४८०।०७  

११ दैवी प्रकोप (आगजनी, चट्याङ, वषाा) २६,०५,०००/- २३,७९,१६२/-   

      १२ दैवी प्रकोप (भूकप्प पीडडर्) (न्यानो कपडा) - - 

 

१३ 

द्वन्द्व पीडडर् (अपाङ्गर्ा भएकालाई जीवन 
तनवााह भतर्ा) ७,५३,७८६/- ८,२८,०००/- 

  

१४ द्वन्द्वकालमा मतृयु भएका र बेपतर्ा भएका - -   

१५ सडक दरु्ाटनाको क्षतर्पूर्ी ववर्रण १,०७,००,०००/- १,२४,५०,०००/-   

१६ वैदेसशक रोजगारीमा मरृ्क क्षतर्पूर्ी ववर्रण ९,५७,२५६।८२ १,१३,३९,८७९।२३   

कार्ायलर् तिय   
१ पूाँजीगर् र्फा  कूल खचा ३,३०,०७,८२३/- १,९२,६८,७८०/-   

२ चालु र्फा  कूल खचा २,१८,३०,९००।९८ १,८८,८१,१२२।४०   

ङ. मुद्दा शाखा 
क्र.सं. कार्यको वििरण संख्र्ा (आ.ि. २०७६/०७७) आ.ि. २०७५/०७६ कैफिर्त 

१ हार्हतर्यार - २  

२ 

केही सावाजतनक अपराध (अभद्र व्यवहार 
गरेको) २९२ ३३९ 

३ कालो बजारी १ - 
४ खाद्य ८ ४ 

५ क्षतर्पूर्ी ५ २ 

६ जुवा ५ - 
र्स आ.ि. को जम्मा दताय ३११ ३४७ 
गत आ.ि. को जजम्मेिारी सरी आएको संख्र्ा ७७ ५५ 

र्स आ.ि. मा िर्छ्र्ौट भएको संख्र्ा ३३७ ३२५ 

िैसला हुन बााँकी मुद्दाको संख्र्ा ५१ ७७ 

च. खाद्र् तथा गुणस्तर सम्बन्धी अनुगमन तथा ननर्मन 
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क्र.सं. कार्यको वििरण संख्र्ा (आ.ि. २०७६/०७७) आ.ि. २०७५/०७६ कैफिर्त 

१ खाद्य नमूना संकलन २९ २४   

२ खाद्य सम्बन्धी मुद्दा दायर ८ ४   

छ. बजार अनुगमन तथा ननर्न्रण सम्बन्धी कार्य 
क्र.सं. कार्यको वििरण संख्र्ा (आ.ि. २०७६/०७७) आ.ि. २०७५/०७६ कैफिर्त 

१ खाद्यान्न, होटल र अन्य ववववध १० पटक २९ पटक 

 ववसभन्न 
होटल, 
रेष्टुरेन्ट, 
ककराना 
पसल, 
वीउबीजन 
र्था 
ककटनाषक 
औषधी 
पसल, 
फलफूल र्था 
र्रकारी 
पसल, 
ववसभन्न 
मेडडकल 
ल्याबहरु, 
प्याथोलोजीह
रु, समठाई 
पसल, दैतनक 
उपभोग्य 
वस्र्ु ववक्री 
गने पसल, 
माछामासु 
पसल, पश ु
बधशाला, 
हाडावेयर 
पसल, महदरा 
पसल, पेय 
पदाथा डडलर, 
पानी उद्योग 
आहद  । 

ज. कार्ायलर् अनुगमन 

क्र.सं. कार्यको वििरण संख्र्ा (आ.ि. २०७६/०७७) आ.ि. २०७५/०७६ कैफिर्त 

१ हाजजरी रजजष्टर, पोशाकको छड्के जााँच ४ (चार) पटक -   
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प ूँिीगत तर्ा  क ल खर्ाको वववरण 

खर्ा/ववजिर् संकेत नं. खर्ा/ववजिर् जशषाक अजततम बिेट खर्ा रकम 

31112 भवन तनमााण 47200000।00 30279426।00 

31122 मेजशनरी तथा औिार 1465000।00 1464999।00 

31123 र्तनार्र 1000000।00 985063।00 

31171 प ूँिीगत सधुार खर्ा सावाितनक तनमााण 300000।00 278335।00 

िम्मा 49965000।00 33007823।00 
 

र्ाल ुतर्ा  क ल खर्ाको वववरण 

खर्ा/ववजिर् संकेत नं. खर्ा/ववजिर् जशषाक अजततम बिेट खर्ा रकम 

21111 पाररश्रतमक कमार्ारी 13387770।98 13387770।98 

21121 पोशाक 300000।00 270000।00 

21132 महंगी भिा 720000।0 642000।00 

21139 अतर् भिा 60000।00 60000।00 

21213 र्ोगदानमा आधाररत तबमा खर्ा 144000।00 128400।00 

22111 पानी तथा तबिलुी 304000।00 304000।00 

22112 सञ्चार महशलु 246000।00 239336।00 

22212 इतधन कार्ाालर् प्रर्ोिन 660000।00 660000।00 

22213 सवारी साधन ममात खर्ा 600000।00 600000।00 

22214 बीमा 55000।00 45276।00 

22221 मेजशनरी ममात 120000।00 120000।00 

22231 सावाितनक सम्पजि ममात 135000।00 134654।00 

22311 मसलतद तथा कार्ालर् सामाग्री 790000।00 790000।00 

22419 अतर् सेवा श ल्क 1711000।00 1711000।00 

22511 कमार्ारी र्ातलम खर्ा 55000।00 39000।00 

22529 ववववध कार्ाक्रम खर्ा 776000।00 775678।00 

22611 अ.म.ुख. 650000।00 650000।00 

22612 भ्रमण खर्ा 210000।00 210000।00 

22711 ववववध 310000।00 310000।00 

27111 सामाजिक सरुक्षा 774000।00 669786।00 

27212 उद्धार, राहत तथा पनुस्थाापना खर्ा 84000।00 84000।00 

28142 घर भाडा 58000।00 0।00 

िम्मा 22149770।98 21830900।98 
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शाजतत सरुक्षा एवं अतर् महत्वप णा कार्ाहरु 

 

शाजतत सरुक्षा र अमनर्र्न 

 जिल्लामा शाजतत सरुक्षा ववश्वसनीर् र भरपदो तलु्र्ाई नागररकको शाजतत सरुक्षा र अमनर्र्नको व्र्वस्था 
प णारुपमा तमलाइएको । 

 जिल्लाको Crime Map सवहतको एकीकृत रणनीततक सरुक्षा र्ोिना तर्ार गररएको । 

 जिल्ला सरुक्षा सतमततको बैठकलाई गततशील, नतीिामखुी र प्रभावकारी बनाइएको । 

 जिल्ला सरुक्षा सतमततको बैठक ३५ पटक स्पष्ट एिेतडा सवहत सञ्चालन गररएको । 

 रािमागालाई तनवााध रुपमा सञ्चालन हनुे व्र्वस्था तमलाइएको । 

 जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् र ईलाका प्रहरी कार्ाालर्हरुको तनर्तमत रुपमा तनरीक्षण गररएको । 

 प्रहरी कमार्ारीले आफ्नो कताव्र् पालना गदाा कान न बमोजिम कार्ा गरे नगरेको सम्बतधमा अनगुमन गररएको 
। 

 गणु्डागदी, संगदठत अपराध, िबरिस्ती असलुी, मवहला वहंसा लगार्तका अपराधलाई तनर्तरण गररएको । 

 सरकारी िग्गा वा सावाितनक सम्पजिको संरक्षण हेत ु जिल्लातभर रहेका सावाितनक िग्गाहरुको स्थानीर् 
तहसूँग समतवर् गरी वववरण संकलन र अध्र्ावतधक गने कार्ा प्रारम्भ गररएको । 

 अवैध हातहततर्ारको प्रर्ोग तथा ओसारपसार तनर्तरण गररएको । 

सेवा प्रवाह 
 बंशिको आधारमा नर्ाूँ नागररकता ७,९१८ (परुुष : ३७९९, मवहला: ४११८, अतर्: १), वैवावहक अंतगकृत 

नागररकता ९ र वप्रतततलवप नागररकता ५,१४९ (परुुष : ३४४७, मवहला: १७०२) वटा ववतरण गररएको । 

 ३५२४ वटा राहदानी कार्ाालर्बाट ववतरण गररएको र २९५१ वटा द्रतु तसर्ाररस गरी राहदानी ववभागमा 
पठाइएको । 

 संस्था दताा ५१ तथा संस्था नवीकरण २३३ वटा गररएको । 

 १६७ वटा नालबालक पररर्र्पर िारी गररएको । 

 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा सनुवुाइ हनु े मदु्दाहरुमा मदु्दाको प्रकृतत हेरी तनरततर सनुवुाईको व्र्वस्था गरी 
तिटो िररतो ढंगले रै्सला गने व्र्वस्था तमलाइएको । गत आ.व.को र्र्छ्यौट हनु बाूँकी ७७ र र्ाल ु
आ.व. मा दताा भएका ३११ वटा मदु्दा मध्रे् ३३७ वटा (८६=८६ प्रततशत) मदु्दा र्र्छ्यौट गररएको । 

 सेवाग्राहीलाई सेवा तलन सजिलो होस ्भन्नका लातग सेवा तलंदा लाग्ने श ल्क, गनुासो सनेु्न तथा स र्ना अतधकारी 
र सेवा तलन सम्पका  गने कोठा िस्ता िानकारी भएका वववरणहरु कार्ाालर् पररसरको ववतभन्न स्थानमा 
राजखएको । 

 कार्ाालर्को काम कारवाहीलाई पारदशी बनाउन कार्ाालर्को रे्सबकु, वेबसाइट, इमेल िस्ता ववद्यतुीर् 
माध्र्महरुलाई तनर्तमत अद्यावतधक गरी कार्ाालर्का गततववतधहरु प्रवाह गने गररएको । ववद्यतुीर् माध्र्मबाट 
नै गनुासो सनेु्न व्र्वस्था तमलाइएको । 
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 कार्ाालर्मा सेवा तलन आउने सेवाग्राहीहरुलाई लजक्षत गरी र्स कार्ाालर्सूँग सम्बजतधत ववववध िानकारी र 
स र्नाहरुकासाथै इतटरनेट मार्ा त उपलब्ध अतर् िानकारीम लक ववषर्वस्तहुरुमा सहि पहुूँर् होस ् भने्न 

उद्देश्र्कासाथ तमतत २०७५ िेठ ८ गतेदेजख र्स कार्ाालर् पररसरमा Free Wi-Fi को व्र्वस्था तमलाइएकोमा 
सोलाई तनरततरता ददंदै अझ प्रभावबारी बनाइएको । 

 संघ संस्था दताा गरी मठ मजतदर, सामदुावर्क भवन खेल मैदान िस्ता कार्ाको नामबाट िग्गा अततक्रमण गरी 
अनतधकृतरुपमा संरर्नाहरु बनाउने प्रवृजि देजखएकोले िग्गा आवश्र्क पने वक्रर्ाकलाप सञ्चालन गना दताा 
हनुे संघ संस्था दताा गदाा िग्गाको भोगातधकार र्वकन गरेर मारै संस्था दताा गने व्र्वस्था तमलाइएको ।  

 कार्ाालर्बाट दताा हनुे सबै संघ संस्थामा "वन तथा सावाितनक िग्गा अनतधकृत प्रर्ोग नगने गरी" भने्न शता 
प्रमाणपर मै उल्लेख गने गररएको । 

कार्ाालर् व्र्वस्थापन 

 तनर्तमत स्टार् बैठक र गनुासोको साम वहक समाधान गररएको । 

 अजततर्ारी सावाितनकीकरण गररएको । 

 कार्ाालर्को अतभलेख व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी तलु्र्ाइएको । 

 जितसी तनरीक्षणबाट तललाम हनुे ठहर्ााईएका खर्ा नहनुे सामानहरू तललाम ववक्री गररएको । सेवाग्राहीहरु 
ववशेष गरी अपाङ्गता भएका, िेष्ठ नागररक तथा अशक्त मवहलाहरुका लातग प्राथतमकतामा राखी सेवा प्रवाह 
गररएको तथा सेवा तलंदासम्म बस्ने व्र्वस्थाको ववशषे प्रबतध गररएको । 

 कार्ाालर् पररसरमा सेवाग्राहीहरुका लातग स्वच्ि र सर्ा खानेपानीको व्र्वस्था तमलाइएको । 

भौतीक प वााधार तनमााण 

 कार्ाालर्को नर्ाूँ भवन तनमााण कार्ालाई तनरततरता ददईएको । 

 कार्ाालर्मा आउन ेसेवाग्राहीहरुका लातग स्वच्ि र सर्ा खानेपानीको प्रबतध, मवहला परुुष अलग-अलग तथा 
अपाङ्गमैरी शौर्ालर्को व्र्वस्था गनुाका साथै तनर्तमत सरसर्ाईको पतन व्र्वस्था गररएको । 

 कार्ाालर् पररसरतभर तनणामा गररएको स्तनपान कक्षलाई थप व्र्वजस्थत बनाईएको । 

 जिल्लामा हनुे ववतभन्न ववकास तनमााणका कार्ाहरुमा अनगुमन, समतवर् तथा सहिीकरण गररएको । 

सडक व्र्वस्थापन 

 मालपोत कार्ाालर्, मकवानपरु र अड्डामागा सडकको सवारी पावका ङ व्र्वजस्थत गना कार्ाालर् समर्मा तनिी 
सवारी साधनहरु प्रवेशमा रोक लगाईएकोमा सोलाई तनरततरता ददईएको, 

 सावाितनक सडक ऐन, २०३१ को दर्ा १९ बमोजिम स्वीकृतत नतलएका सडक िेउ तथा रु्टपाथ राखेका 
तनमााण सामग्री र खदु्रा पसल तत्काल बतद गराइएको, 

पेट्रोतलर्म पदाथा ढुवानी 
 मकवानपरु जिल्लामा पेट्रोतलर्म पदाथाको ववक्री ववतरणलाई सहि तलु्र्ाईएको । साथै, बतद हड्तालको 

समर्मा पेट्रोतलर्म पदाथाको ढुवानी कार्ामा प्रर्ोग हनुे ट्याङ्करहरुको भरपदो सरुक्षा व्र्वस्था तमलाउन नेपाल 
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संर्कु्त टोलीले स्कवटङ गने व्र्वस्था तमलाइएको, 
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 पेट्रोतलर्म पदाथाको ववक्री ववतरण गने कार्ामा संलग्न रहेका हेटौडाजस्थत सबै पेट्रोल/तडिेल पम्पहरुलाई 
अतनवार्ारुपमा पम्पहरु खलुा राख्न ेव्र्वस्था तमलाइएको, 

 हेटौडाजस्थत सबै पेट्रोल/तडिेल पम्पहरुबाट उपलब्ध पररमाणको पेट्रोल/तडिेल ववक्री ववतरण गरे नगरेको 
सम्बतधमा अनगुमन गररएको, 

लाग औषध तनषधे र व्र्वस्थापन 

 लाग औषध तनर्तरण कार्ार्ोिना, २०७६ बमोजिम जिल्लास्तरीर् कार्ार्ोिना तर्ार गरी कार्ाातवर्नमा 
ल्र्ाइएको । 

 ववतभन्न तनकार्को समतवर् तथा सहकार्ामा स्थानीर् तहहरुमा लाग औषध ववरुद्धको सरे्तना तथा िागरण 
अतभर्ान सञ्चालन गररएको । 

 ववतभन्न सरोकारवाला तनकार्हरुको समतवर्मा जिल्लाको माध्र्तमक ववद्यालर्का (१-१२ कक्षाका) 
ववद्याथीहरुलाई लाग  औषध ववरुद्धमा सरे्तना अतभवृवद्ध गराइएको । 

 गाूँिा, अवर्म लगार्तका लाग  पदाथाितर् खेती नष्ट गररएको ।(५६३ ववगाहा १९ कठ्ठा क्षेरर्लको गाूँिा 
तथा ८९ ववगाहा ११ कठ्ठा र ब्र्ाड ११ ववगाहा १२ कठ्ठा ८ धरु के्षरर्लको अवर्म खेती नष्ट गररएको) 

 लाग  औषध प्रर्ोगकतााहरुका लातग सञ्चालनमा रहेका उपर्ार तथा पनुस्थाापना केतद्रबाट उपलब्ध हनु े
सेवालाई प्रभावकारी बनाइएको । 

अवैध मददरा तनर्तरण अतभर्ान 

 अवैध मददरा उत्पादन तथा ववक्री ववतरणलाई प णारुपमा तनर्तरण गना सरोकारवाला तनकार्हरुको संलग्नतामा 
प्रभावकारी अनगुमन गररएको र अवैध मददरा उत्पादन तथा ववक्री ववतरणमा संलग्नलाई कान नबमोजिम 
कारवाहीको दार्रामा ल्र्ाइएको । 

 ईिाित पर तलई वैध मददरा ववक्री ववतरण गने पसल, तडपाटामेतटल स्टोर, होटल, रेषु्टरेतटहरुले कान नमा 
तोवकएको पररधीतभर रही ववक्री ववतरण गरे नगरेको सम्बतधमा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, मकवानपरुको 
नेततृ्वमा जिल्ला प्रहरी कार्ाालर्, मकवानपरु, आततररक रािश्वक कार्ाालर्, मकवानपरु र उपभोक्ता वहत 
संरक्षण मञ्चको सहभातगतामा अनगुमन गररएको र कान न ववपररत गरेकालाई तत्काल कारवाहीको दार्रामा 
ल्र्ाइएको । 

बिार अनगुमन 

 तनर्तमतरुपमा गररदै आएको बिार अनगुमनलाई सरोकारवाला तनकार्हरुको सहभातगतामा थप प्रभावकारी 
बनाउूँदै नततिामखुी तलु्र्ाइएको । 

 उपभोक्ता िागरण/सरे्तना कार्ाक्रम तथा बिार अनगुमन सम्बतधमा सरोकारवाला सबै पक्षहरुसूँग 
िलर्ल/अततरवक्रर्ा कार्ाक्रम सम्पन्न । बैठकमा बिार अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउन "संर्कु्त बिार 
अनगुमन कार्ार्ोिना" समेत तर्ार गररएको । 

 बिार अनगुमनका क्रममा व्र्वसार् सञ्चालकलाई अनगुमन टोलीद्वारा सधुारका तनजम्त ददइएका तनदेशन तथा 
सझुावहरु पालना भए/नभएको सम्बतधमा समेत अनगुमन गररएको । 
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 व्र्वसावर्हरुले व्र्वसार् सञ्चालनका क्रममा परु्ााउनपुने रीतहरुका साथै कान न ववपररत व्र्वसार् सञ्चालन 
गदाा हनुे कारवाही सम्बतधी िानकारीका साथै अतर् सरे्तनाम लक ववषर्वस्तहुरु स्थानीर् सञ्चारमाध्र्म मार्ा त 
व्र्वसार्ीमाझ स जर्त गराउन हेटौडा उपमहानगरपातलका, नगर कार्ापातलकाको कार्ाालर्, हेटौडालाई अनरुोध 
गररएको । 

 नेपालीहरुको ववतभन्न र्ाडपवालाई लजक्षत गरी आम उपभोक्तालाई दैतनक उपभोग्र् वस्त ु सहि र एकै 
स्थानबाट उपलब्ध गराउन एकीकृत सपुथ म ल्र् पसल सञ्चालनको लातग मकवानपरु उद्योग वाजणज्र् संघलाई 
आवश्र्क व्र्वस्था तमलाउन लगाइएको । 

 जिल्लामा सञ्चातलत औषधी पसल, ल्र्ाब, पोतलजललतनक र तनिी अस्पतालहरुको तनर्तमत अनगुमन गररएको । 

औद्योतगक क्षरे व्र्वस्थापन 

 मिद र समथाक टे्रड र्तुनर्नका पदातधकारीहरुलाई औद्योतगक व्र्वस्थापन र श्रतमक पक्षबीर् वववाद 
समाधानाथा साथाक पहल गना र कान न ववपररत गने गराउने श्रतमकहरुलाई कान नको दार्रामा ल्र्ाउन 
लगाइएको । 

 सौहादा औद्योतगक वातावरण कार्म गने सतदभामा र्तुनर्नका पदातधकारीहरुलाई साम वहक प्रततबद्धता व्र्क्त 
गना लगाइएको । 

 औद्योतगक के्षर व्र्वस्थापन र सडक खण्डको केतद्र ववतद ु तनजित गना जिल्ला नापी कार्ाालर्बाट पनु: 
नापिाूँर्को व्र्वस्था तमलाइएको । 

 हेटौडा औद्योतगक के्षरतभर रहेका उद्योगहरुलाई थप व्र्वजस्थत गदै नर्ाूँ उद्योगहरुको स्थापनाका लातग 
अनकु ल वातावरण तसिाना गररएको र कृवषितर् उद्योगहरुलाई प्राथतमकता ददई स्थापनाका लातग प्रोत्साहन 
गने व्र्वस्था गररएको । 

 औद्योतगक वातावरणलाई सरुजक्षत तलु्र्ाई लगानीलाई प्रोत्साहन/तभत्र्र्ाउन हेटौडा औद्योतगक के्षरतभर रहेका 
उद्योगहरुको प्रभावकारी सरुक्षाको व्र्वस्था तमलाइएको । 

ववपद् व्र्वस्थापन 

 जिल्ला ववपद् व्र्वस्थापन सतमतत (DDMC) को बैठक ६ पटक, जिल्ला कोतभड-19 संकट व्र्वस्थापन केतद्र 

(DCCMC) को बैठक 1९ पटक र जिल्ला कमाण्ड पोष्टको बैठक ४१ पटक सञ्चालन गररएको । 

 कोतभड-19 रोकथाम, तनर्तरण तथा व्र्वस्थापन सम्बतधी कार्ाहरू गररएको । 

 जिल्ला ववपद् प वातर्ारी तथा प्रततकार्ा र्ोिना, २०७६ (पररमाजिात तथा अध्र्ावतधक) कार्ाातवर्न गररएको । 

 मनसनु िोजखम तर् नीकरण कार्ार्ोिना, २०७७ तर्ार गरी कार्ाातवर्नमा ल्र्ाइएको । 

 सबै स्थानीर् तह समेवटने गरी उपलब्ध Equipment सवहतको QRT/IRT को पररर्ालन गररएको । 

 ववपद्को समर्मा उद्धार, राहत, सहिीकरण लगार्तका वक्रर्ाकलापको व्र्ावहाररक अभ्र्ास जिल्लाजस्थत 
सरुक्षा तनकार्हरुले ववतभन्न तमततमा सञ्चालन गरेका । 

 ववपद् भएको समर्मा उद्धार र राहत तत्काल उपलब्ध गराइएको ।  
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स र्नाको हक 

 प्रत्रे्क नागररकलाई आफ्नो वा सावाितनक सरोकारको कुनै पतन ववषर्को स र्ना माग्ने र पाउने हकलाई 
सतुनजित गररएको । 

 स र्नाको हक प्रवद्धान गना सबै कार्ाालर्हरुमा स र्ना अतधकारी तोलने व्र्वस्था तमलाइएको ।  
 राविर् स र्ना आर्ोगबाट अतधकार प्रत्र्ार्ोिन भए अनसुार स र्ना स्वMप्रकाशन गने र माग गदाा उपलब्ध 

गराउने सम्बतधी आदेश जिल्लास्तर सबै कार्ाालर्हरुमा िारी गररएको र सो बमोजिम भए नभएको म ल्र्ाङ्कन 
गना सतमतत बनाई अनगुमन गने व्र्वस्था तमलाइएको । 

 कार्ाालर्बाट भए गरेका गततववतधहरु तनर्तमतरुपमा कार्ाालर्को वेबसाईट तथा रे्सबकु पेि मार्ा त 
सावाितनक गररएको । 

 स र्नाको हक कार्ाातवर्न सम्बतधमा जिल्लाजस्थत सरकारी कार्ाालर् तथा सावाितनक संस्थानका स र्ना 
अतधकारीहरूसूँग ७ (सात) पटक बैठक बसेको । 

अतर् 
 जिल्ला जस्थत कार्ाालर्हरुले सञ्चालन गने ववकास आर्ोिनाहरुको प ूँिीगत खर्ा बढाउन तथा गणुस्तरीर्ता 

सतुनजित गना तेस्रो पक्ष (Third party) सवहत ववववध सरोकारवाला तनकार्हरु सजम्मतलत संर्कु्त अनगुमन 
(Joint Monitoring) को व्र्वस्था तमलाइएको । 

 तनिामती सेवा ददवस, २०७६ भव्र्ताकासाथ मनाइएको । ददवसको अवसरमा रक्तदान तथा वृक्षारोपण 

कार्ाक्रम सञ्चालन गररएको । साथै, पवहलो सेवाग्राहीलाई सम्मान गररएको । 

 ववतभन्न औद्योतगक प्रततष्ठान, वन ववज्ञान अध्र्र्न संस्थान तथा अतर् ववतभन्न तनकार् र संघसंस्थाका श्रम 
लगार्त ववतभन्न वववादहरु सरोकारवालाहरुसूँगको सहिीकरण गरी सम्बोधन गररएको । 
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