गृह �शासन सुधार मागर्िच� २०७४
“जवाफदे ह� गृह �शासन शािन्त सुरक्षा र सुशासन”
आधारभूत रुपान्तरण
१.नेपालको सं �वधान कायार्न्वयन गनर्का ला�ग गृह �शासनसँग सम्बिन्धत सं घीय �हर� ऐन, सश�
�हर� बल ऐन, नेपाल �वशेष सेवा ऐन, स्थानीय �शासन ऐन, नाग�रकता ऐन, �वपद व्यवस्थापन ऐन,
सामािजक सुधार ऐन, �नवार्चनसं ग सम्बिन्धत ऐन लगायतकाआवश्यक कानूनहरु आगामी ४ म�हना
�भ� तजुम
र् ा गर� पा�रत गराइनेछ ।
२ सं वैधा�नक व्यवस्था बमोिजमको सं घीय सं रचनात्मक स्वरुप �नमार्णका ला�ग सम� गृह �शासनको
पुनस�रचना ग�रनेछ ।आगामी ५ म�हना �भ� गृह मन्�ालय र मातहतका नेपाल �हर�, सश� �हर�
बल नेपाल, रा��य अनुसन्धान �वभाग, िजल्ला �शासन कायार्लयको सं गठनात्मक स्वरुप पुनस�रिचत
हुनेछन् ।
३.गृह मन्�ालय अन्तगर्तका सबै सं गठनहरुलाई आन्त�रक रुपमा सुदृ�ढकरण गनर् र नाग�रक ��तको
जवाफदे �ह सु�नि�त गनर् �त्येक सं गठनको रणनी�तक योजना (Strategic Plan) तयार गर� कायार्न्वयन
गराइनेछ ।
४.स्प� र पारदश� वृ�त �वकास तथा सरुवा �णाल� नभएकाले �हर� कमर्चार� �ब�भ� �भावशाल�
ब्यि� र �नकायको ढोका चाहानर् बाध्य हुनपु न� अवस्थालाई अन्त्य गनर् नेपाल �हर�, सश� �हर� बल
नेपाल र रा��य अनुसन्धान �वभागको ला�ग आवश्यक पन� जनशि�को �नयुि�, बढु वा, क्षमता �बकास
र सरुवाकाला�ग समय ता�लका (Calendar)र �नि�त मापदण्ड तयार गर�अनुमान योग्य �णाल�को
�वकास ग�रनेछ । वढु वामा स्प� नी�त वनाई पद खाल� भएको एक म�हना �भ� वढु वाको ���या
अगाडी वढाउने व्यवस्था �मलाईनेछ । सुरक्षा �नकाय �भ� रहे को सेवा अव�ध �ववादको अन्त ग�रनेछ
। �हर�लाई �छटो, छ�रतो र च ुस्त दुरुस्त रा� शार��रक रुपमा Fitness पक्षलाई ध्यान �दईनेछ र
Fitness लाई समेत वृ�त �वकासको आधारको रुपमा �लईनेछ ।
५.�हर� कमर्चार�ले व्यि�गत रुपमा �ा� गन� ल�ा कपडा लगायतका Initial Issues का सामानको
खपत अव�ध बमोिजम आवश्यक पन� रकम सम्बन्धीत व्यि�को खातामा पठाउने र समान गुणस्तर
को सामान �योग गन� व्यवस्थाका ला�ग अ�धकतम पहल ग�रनेछ। यस्ता पोशाक वा साम�ी उत्पादन
गन� सरकार� उ�ोग स्थापना प�ात सो�ह उ�ोगबाट आपुत� गन� गर� आवश्यक ���या अगाडी वढाईनेछ
।
ु
६.नेपाल सरकारको नी�त बमोिजम शािन्त स्थापनाथर् सं य�
रा� सं घबाट ख�टने �मसनहरुमा नेपाल
�हर� र सश� �हर� बलको कमर्चार�हरुको सहभा�गता बढाउन आवश्यक पहल ग�रनेछ । �मसनमा
पठाउने जनशि� छनौटका ला�ग पारदश� मापदण्ड बनाई कायार्न्वयन ग�रनेछ ।
७.गृह मन्�ालय र अन्तगर्तका सबै सं गठनहरुलाई सुदृढ र सश� (Robust) बनाउनका ला�ग आवश्यक
पन� नयाँ भौ�तक पुवार्धार, ��व�ध, उपकरण र बन्दोबस्तीका साम�ीहरुको व्यवस्था �मलाउन आवश्यक

�ोत उपलव्ध गराइनेछ । साथै सुरक्षा �नकायहरुलाई भीड तथा दं गा �नयन्�णको ला�ग आवश्यक
पन� आधु�नक उपकरणको व्यवस्था ग�रनेछ ।
८. रा��य सुरक्षा नी�तले �नद� िशत गरे वमोिजम आन्त�रक सुरक्षा नी�त तजुम
र् ा गर� लागू ग�रनेछ ।
९.गृह मन्�ालय र अन्तगर्तका सबै सं गठनमा कायर्रत कमर्चार�हरुको कायर्सम्पादनलाई सं गठनको
बृह�र उ�ेश्य अनुरुप �ा� हुन ु पन� न�तजासं ग आव� ग�रनेछ । कायर्सम्पादनको प�रणाम ��त
सम्बिन्धत कमर्चार� जवाफदे ह� हुनपु न� व्यवस्था लागू ग�रनेछ । यसका ला�ग सं गठन �मुख, �वभा�गय

�मुख, महाशाखा �मुख, �मुख िजल्ला अ�धकार�, िजल्ला �हर� �मुख, मातहत ईकाई �मुखहरु सँग समेत
कायर्सम्पादन करार ग�रनेछ । कायर्सम्पादनको प�रणाम र सं गठनको उ�ेश्य �ा��मा गरे को

योगदानलाई सम्बिन्धत कमर्चार�को कायर् सम्पादन मूल्यांकन र वृि� �वकासको आधार बनाइनेछ ।
१०.सुरक्षा �नकायहरुबीचको राशन लगायतका वृि� �वकासका सु�वधाका �ावधानहरुलाई समान
बनाइनेछ ।साथै िजल्लाको भौगो�लक सम� स्तरका तथा िजल्ला �भ�का दुगम
र् क्षे�लाई समेत मध्यनजर
गर� एउटै िजल्लामा प�न आवश्यकता अनुसारको फरक फरक राशन सु�वधा �नधार्रण गन� पर�पाट�
�मलाइनेछ।
११.सुरक्षा सं गठनहरु र सम्ब� �नकायहरुबीच �भावकार� समन्वय र सहकायर्लाई �बक�सत एवं
ु
मजवुत वनाईनेछ । सुरक्षा �नकायहरुलाई सं य�
रुपमा प�रचालन गदार् कमाण्ड, कन्�ोलवारे स्प�
कायर्�व�ध बनाई लागु ग�रनेछ ।
१२. सुरक्षासं गठन बा�हर र �भ�को गुटबन्द�, ल�व� तथा व्यि�गत स्वाथर् केिन्�त ग�त�व�ध पूणरु
र् पमा
�नषेध गर�नेछ ।आन्तर�क रुपमा रहेका गुनासहरू सम्बोधन गनर् चेन अफ कमाण्ड �भ�ै उपयु�
सं यन्� तयार ग�रनेछ।सं चार माध्यम, सामािजक सं जालमा प�दय मयार्दा �वपर�त असम्बिन्धत र �ामक
सूचना सं �ष
े ण गनर् �नषेध ग�रएको छ। उपरो� ग�त�व�धमा सं लग्न उपर कडा कारवाह� ग�रनेछ ।
१३.उच्च पदस्थ साबर्ज�नक पदा�धकार�, राजनी�तज्ञ, अवकाश �ा� पदा�धकार� र सुरक्षा अ�धकार�
लगायतको व्यि�गत सुरक्षामा ख�टने सुरक्षाकम�का सम्बन्धमा मौजुदा नी�तलाई पुनरावलोकन गर�
सावर्ज�नक ग�रनेछ । सुरक्षा �नकायका कमर्चार�हरुलाई सुरक्षा बाहे कका अन्य कायर्मा खटाइने छै न
। रघरे ल ु कामदारको रुपमा दुरुपयोग हुने कायर्को अन्त ग�रनेछ ।
१४.�वशेष योगदान गन� व्यि�हरुलाई राज्यबाट कदर स्वरुप �दान ग�रने �वभूषण, अलं कारको �वतरण
गनर्का ला�ग औिचत्यपु�� हुने गर� बस्तुगत मापदण्ड बनाई लागू ग�रनेछ ।
१५.जु�नयर �हर� अ�धकृत तथा जवानहरुले आफ्नो �परमकार्, गुनासाहरू गृहमन्�ी र �हर�
महा�न�रक्षकहरुसमक्ष �दन सक्ने सं यन्�को �वकास ग�रनेछ।
१६.लामो समय सम्म एउटै दजार्मा र�ह कायर् गदार् �हर� कमर्चार�हरुमा नैराश्यता उत्प� भई कायर्
सं पादनमा असर पुग्ने गरे को दे िखएकाले पदसोपानलाई पुनमूल्र् यांकन गर� समस्याको समाधान गनर् �हर�
जवान र �हर� हवल्दारको �बचमा (सहायक हवल्दार), �हर� नायव �नर�क्षक र �हर� �न�रक्षकको �बचमा
(�हर� ब�र� नायव �नर�क्षक) पद सृजना गन�◌े तफर् कानुनी व्यवस्था ग�रनेछ । साथै एउटै पदमा
लगातार लामो अव�ध सेवा गर� �नवृ� हुने अबधी पुगेका�हर� कमर्चार�हरूलाई एक तह मा�थल्लो

पदमा बढु वा भइ अवकाश �लने कानूनी व्यवस्था ग�रनेछ।घाईते तथा अं गभं ग भएका र मान�सक रुपमा
अस्वस्थ कमर्चार�लाई स्वास्थ्यसेवा र सम्मानजनक अवकाशको व्यवस्था गर�नेछ।
नाग�रकलाई सुरक्षा �त्याभू�त र सुशासन अ�भवृ��
१७.रा� �वखण्डनकार� ग�त�व�ध गन� व्यि� वा समूहलाई पूणर् �नषेध ग�रनेछ । त्यस्ता ग�त�व�धमा
सं लग्न हुनेलाई कानून बमोिजम कारवाह� ग�रनेछ ।सश� ग�त�व�ध सं चालन गर� रा��यता र
ँ पुयार्उने खोज्ने व्यि� वा समूह �वरु� �वशेष अ�भयान सं चालन ग�रनेछ ।
सावर्भौमस�ामा आच

१८.गुण्डागद�, सं ग�ठत अपराध, जबरजस्ती असुल�, चे�लवेट� वेच�वखन, म�हला �हं सा आ�दलाई �नयन्�ण
ग�रनेछ । अवैध व्यापार, कालो वजार� गुण्डागद�, चोर�, �नकासी, पैठार�, तस्कर� जस्ता कृयाकलाप उपर
�नगरानी र�नयन्�ण ग�रनेछ ।�व�भ� वाहानामा कालो वजार� गर� उपभो�ा ठगी गन� उपर कडा
कारवाह� ग�रनेछ । मा�थ उल्लेिखत �व�भ� ��याकलापमा �हर� �शासनको सं रक्षण रहने गरे को भ�े
गुनासाहरुलाई गिम्भरतापूवक
र् �लई त्यस उपर कडा �नगरानी ग�रने छ रयस्ता कायर्मा सं लग्न जो
सुकैलाई कडा कारवाह� ग�रनेछ ।
१९. राजनी�तको अपरा�धकरण र अपराधको राजनी�तकरण गन� �वृ�त, सोच, कायर्शैल� र कायर्
�णाल�लाई अन्त ग�रनेछ ।
२०.सावर्ज�नक यातायात क्षे�मा रहे को एका�धकार (Syndicate) को �नयन्�ण गनर् समन्वयात्मक रुपमा
�वशेष कायर्�म चलाइनेछ ।

ु ाईका लागी गृह
२१. जनतासं ग रहेका गृह �शासन सँग सम्विन्धततथ्यपूणर् गुनासो र उजुर� सुनव
मन्�ालय र �हर�हरुका �धान कायार्लयमा �नःशू ल्क टे �लफोन (Toll Free No) स�हतको �नयन्�ण कक्ष
(Control Room) स्थापना गर� �भाव �भावकार� रुपमा सं चालन गर�नेछ।यसर� �ा� हुने गुनासा र
जानकार�हरूको छान�बन गर� सम्बिन्धत सेवा�ाह�लाई सो को न�तजा जानकार� गराउने �णाल� �वकास
गर�नेछ।
२२.राजमागर्लाई �नवार्ध रुपमा सं चालन गन� व्यवस्था �मलाइनेछ । राजमागर्मा जनसुकै बहानामा हुने
कुनै प�न अवरोधलाई आधा घण्टा �भ� आवश्यकता अनुसारको बल �योग गर� राजमागर् सुचारु ग�रनेछ
।
२३.रे �डयो, �ट.भी. वा टे ल�फोन माफर्त गृहमन्�ी र जनता�वच �सधा सं वाद कायर्�म सं चालन ग�रनेछ
। शािन्त, सुरक्षा कायम गनर् जनताको सूचना, जानकार�, सुझाव, समन्वय र सहकायर्लाई जोड �दईनेछ।
२४.�वरोध �दर्शन कायर्ले आवागमन, शािन्त,सुरक्षा र व्यवसाय स�ालनमा पान� नकारात्मक �भावलाई
न्यू�नकरण गनर् काठमाण्ड� लगायतका ठु ला शहरमा �वरोध �दर्शन स्थल तो�कएको स्थानमा मा� गनर्
पाउने गर� स्थान तो�कनेछ ।
२५. ठमेल, दरवारमागर्, पोखराको लेक साईड जस्ता पयर्टकको आवागमन वढ� हुने क्षे�हरुमा २४
घण्टा बजार खुल्ला रहने गर� आवश्यक सुरक्षाको �वन्ध �मलाइनेछ ।

२६. घटना घट्नुपूव र् समाधान र सहजीकरणको कायर्मा सामुदायको सहयोग र सहभा�गतामा �त्यक्ष
प�रचा�लत हुने गर� सामुदा�यक �हर� सेवालाई �भावकार� रुपमा सचालन गर�नेछ । स�ालन
�नद� िशकालाई समय सापेक्ष प�रमाजर्न ग�र लागु ग�रनेछ ।
आन्त�रक सुरक्षा क्षे� सुधार कायर्�म
नेपाल �हर�
२७.नेपाल �हर�मा �व��व�ालयका उत्कृ� �व�ाथ�हरुलाई आक�षतर् गनर् �व��व�ालयहरुसं ग समन्वय
र सहकायर् ग�रनेछ ।
२८.कुनै प�न �हर� कायार्लयको In-charge हुनको ला�ग सम्बिन्धत कायार्लयको कायर् �कृ�त अनुसारको
िजम्मेवार� र कमाण्ड सम्बन्धी �वशेष ता�लम (Operation & Command Management Training) �लनु
पन� व्यवस्थालाई अ�नवायर् ग�रनेछ ।
२९.�हर� जनशि�को Duty Hour �नि�त ग�रनेछ । Duty Hour भन्दा बढ� समय काममा नलगाउन
आवश्यक अध्ययन गर� �ा� ��तवेदनका आधारमा �नणर्य �लईनेछ ।
३०. �हर�का ला�ग सु�का ला�ग उपयु� आवासको व्यवस्था नभएको, मेसको अवस्था रा�ो नभएको,
�पउने पानी र शौचालयको अवस्थालाई मध्यनजर गद� न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पुरा गनर्
योजनाव� ढं गले �मश छा�ो वाट व्यारे कमा वद�लनेछ ।
३१. �हर�बाट सेवा �लन �दइने �नवेदनको ���यालाई �मश Online बाट समेत �दनस�कने �णाल�को
�बकास ग�रनेछ ।
३२.वैदेिशक रोजगार�मा गएका नेपाल�हरुको सुरक्षा व्यवस्था �मलाउन, उनीहरु मा�थ हुने अनुसन्धानको
समन्वय गनर् र अनाहकमा ठ�गने र वेिचने जस्ता कायर्हरुलाई �नयन्�ण गनर्का ला�ग र उनीहरुका
गुनासोहरुलाई आवश्यक सं वोधन गन� व्यवस्था �मलाउनका ला�ग �वशेष गर� बढ� सं ख्यामा वैदेिशक
रोजगार�मा गएका दे शहरुमा रहे का नेपाल� दुतावासहरुमा �हर� सहचार� (Police Attaché) खटाइनेछ
।साथै अपराध कुनै दे शको �समामा सी�मत नरहने तथ्यलाई हृदयं गम गर� �म�रा�हरूसं ग व्यवसायीक
सम्बन्धलाई थप �बस्तार र �वकास गनुक
र् ा साथै INTERPOL,UNODC लगायतका अन्तरा��य सं स्थाहरू
सं ग सम्बन्ध मजवुत वनाईनेछ।
३३.अपराध अनुसन्धानलाई बैज्ञा�न�ककरण गद� ��व�धमा आधा�रत बनाइनेछ । Cyber World मा हुने
crime लाई �नयन्�णगनर् आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर� जनचेतना अ�भवृ�� माफर्तकायार्न्वयन ग�रनेछ
।
३४.�मुख शहरहरुमा अपराध न्यू�नकरण गनर् �मश �त्येक चोक र सडकहरुलाई CCTV को Network
Coverage �भ� रा�े गर� CCTV Grid तयार ग�रनेछ ।
३५.कुनै घटनाको सूचना �ा� भएप�छ उपलब्ध सवार� साधनबाट लाग्ने न्यूनतम Travel Time बाहे क
१० �मनेट�भ� �हर� घटनास्थलमा पुग्ने गर� तयार� हालतमा रािखनेछ ।

३६.�वपद उ�ारका ला�ग First Responder को रुपमा कायर् गद� आएको नेपाल �हर�लाई आवश्यक
पन� दक्ष जनशि� र आधु�नक उ�ार साम�ीको व्यवस्था गर� �वपद उ�ारको कायर्लाई �भावकार�
बनाइनेछ ।
३७.नेपाल �हर�बाट अवकास �ा� गरे का पूव�
र् हर� कमर्चार�हरु �नजहरुले �ा� गन� पेन्सन लगायतका
सु�वधाहरुसम्बिन्धत िजल्लाको कोष तथा लेखा �नयन्�क कायार्लयबाट उपलब्ध गराउन पहल ग�रनेछ
।
३८. पदपू�तर् सम्वन्धमा �हर� नायव �नर�क्षक पदवाट �हर� �नर�क्षक पदमा वढु वा गदार् ४० ��तशत
र �हर� �न�रक्षक पदमा खुलावाट पदपु�तर् गदार् ६० ��तशत �लं ईदै आएकोमा वढु वालाई थप सहज
हुनेगर� आवश्यक प�रमाजर्न ग�रनेछ ।
३९. �हर� उप�रक्षक भन्दा मा�थ वढु वा हुनका ला�ग �नि�त पाठ्�ममा आधा�रत सुरक्षा कोषर् पास
गनुर् पन� गर� कानुनी व्यवस्था ग�रनेछ ।
४०.जनसं ख्या, भौगो�लक र सामािजक अवस्थाको मूल्यांकन गर� महानगर र उप महानगरहरूमा
महानगर�य �हर�, शहर� क्षे� र �बक�सत नगरपा�लकाहरुमा नगर �हर�, शहर उन्मुख नगरपा�लका र
गाउं पा�लकाहरुमा �ामीण �हर�, दूगम
र् उच्च पहाडी र �हमाल� गाउं पा�लकाहरूमा �हमाल� �हर�मा
बग�करण गर� सो अनुरुपको सं रचना, सं यन्� �नमार्ण कायर्को �ारम्भ ग�रनेछ।
४१.नेपाल �हर�मा हाल �ब�मान रहे को कायर् सम्पादन मुल्या�न प��तलाई समय सापेक्ष बैज्ञा�नक
एवम् व्यवहा�रक समेत हुने गर� प�रमाजर्न ग�रने छ ।
सश� �हर� बल, नेपाल
४२.सश� �हर�बल नेपालको काम, कतर्व्य, िजम्मेवार� र कायर्क्षे�को समयानुकूल प�रभा�षत र थप
स्प�ता ग�रनेछ। साथै सं गठनात्मक पुनसं रचनासमेत ग�रनेछ।
४३. सीमा क्षे�लाई व्यविस्थत बनाउन सीमा क्षे�मा Border Out Post को स्थापना ग�रनेछ ।
४४. चोर� पैठार�, मानव तस्कर� र अन्य �नषे�धत वस्तुहरुको ओसार, पसार �नयन्�णका ला�ग सश�
�हर�को गस्ती प�रचालनलाई थप �भावकार� र उपलिव्धमुलक बनाइनेछ ।
४५.�वपद उ�ारका ला�ग आवश्यक पन� दक्ष जनशि� र आधु�नक उ�ार साम�ीको व्यवस्था गर�
�वपद उ�ारको कायर्लाई �भावकार� बनाइनेछ । �वपदका घटना घटे को जानकार� �ा�प�छ उपलब्ध
सवार� साधनबाट लाग्ने न्यूनतम Travel Time बाहे क ३० �मनेट �भ� उ�ार टोल� घटनास्थलमा पुगी
सक्ने व्यवस्था सु�नि�नत ग�रनेछ ।
४६.लगानीको अनुकुल वातावरण �बकास गनर् सहयोग पुग्ने गर� औ�ो�गक क�रडोर, क्षे� र
��त�ानहरु◌ूको सुरक्षाका ला�ग आवश्यकता अनुसार औ�ो�गक सुरक्षा बलको सेवा उपलब्ध गराइनेछ
। साथै महत्वपूणर् ��त�ान (Vital Installation) र �विश� व्यि�को सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक
कायर्�व�ध तयार गर� थप सुधार ग�रनेछ ।

४७.��तआतं कवाद क्षमता अ�भवृ�� गनर् ता�लम र �ोत साधन स�हतको Counter Terrorism इकाइ
S.T.F. को �बकास ग�रनेछ ।
४८.तराई क्षे�मा रहे का सश� �हर� बलका इकाईहरुबाट सपर्दंश -क्लबपभ दष्तभ) को उपचार
सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था �मलाइनेछ ।
रा��य अनुसन्धान
४९.रा��य अनुसन्धान �वभागलाई स्प� िजम्मेवार� र उदे श्यका साथ दक्ष जनशि� र �ोत , साधन
ु नवसं गठनको रुपमा �वकास गर�नेछ।
स�हतको व्यवसा�यक उजार्य�
५०.घटना घट्नु पूव र् नै सम्भा�वत घटनाहरुको सूचना �ा� गर� सुरक्षा र अन्य सम्ब� �नकायहरुलाई
उपलब्ध गराइ शािन्त सुरक्षा र सुशासन अ�भवृ��मा सहयोग पुयार्उनेगर� कायर्शैल� र आचरणलाई थप
मजवुत वनाईनेछ ।
५१.आवश्यक थप जनशि�, नी�तगत र सं रचनागत व्यवस्था स�हत इन्टे �लजेन्स सेवालाई सबै
आधारभूत कायर्क्षे�मा �वस्तार ग�रनेछ ।
िजल्ला �शासन कायार्लयबाट �वाह हुनस
े ेवामा सुधार
५२.�मुख िजल्ला अ�धकार�ले C.D.O.Training �लनुपन� व्यवस्थालाई समय सापेक्ष र कायर् िजम्मेवार�
मुता�वक वनाईनेछ । C.D.O.Training को नयाँ पा��म तजुम
र् ा ग�र लागु ग�रनेछ ।
५३.सबै िजल्ला �शासन कायार्लयहरुमा Help Desk को स्थापना ग�रनेछ । िजल्ला �शासन
कायार्लयबाट सेवा �लनका ला�ग �दनु पन� �नवेदन फारमहरु Help Desk बाट �नशुल्क रुपमा उपलब्ध
गराइने व्यवस्थालाई थप �भावकार� वनाईनेछ ।
५४.िजल्ला �शासन कायार्लयबाट सेवा �लन �दइने �नवेदनको ���यालाई �मश Online बाट समेत
�दनस�कने �णाल�को �बकास ग�रनेछ ।
५५.अश�, अपांग, जे� नाग�रकलाई सेवा �ा� गन� �ममा सहयोग गनर् कमर्चार� खटाइनेछ । साथै
�त्येक कायार्लयहरुमा ��तक्षालय, अपांगमै�ी सं रचना, खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था �मशः �नमार्ण
गद� ल�गनेछ ।
५६.सावर्ज�नक सम्पि�को सुरक्षा गनर्, �ाकृ�तक �ोतसाधनको सं रक्षण गनर्, �बकास �नमार्णका कायर्हरुमा
समन्वयगनर्, िजल्लास्तरका सरकार� कायार्लयहरुमा समन्वय गनर्, सेवा �वाहमा सुधार ल्याउन र सुशासन
अ�भवृ�� गनर् िजल्ला �शासन कायार्लयको �भावका�रता अ�भवृ�� �वशेष कायर्योजना २ म�हना �भ�
तजुम
र् ा गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ ।
५७.सबै स्थानीय �शासनहरुमा �मशः सेवा�ाह� कायार्लयमा आएप�छ उनीहरुलाई सेवा �ा� गनर्का
ला�ग Queue Machine माफर्त Token �लने �णाल�लाई थप व्यविस्थत गर�नेछ । सेवा �वाहमा
�वचौ�लयाको उपिस्थ�तलाई पूणर् �नषेध ग�रनेछ ।

५८.स्थानीय �शासन �दान ग�रने सेवा तथा उपयोगी जानकार�हरु नाग�रकलाई सहज रुपमा उपलब्ध
गराउन Mobile Application �नमार्ण गर� २ म�हनामा सं चालनमा ल्याईनेछ ।
�वपद व्यवस्थापनमा क्षमता अ�भवृ�� र िश� प�रचालन
५९.�वपद जोिखम न्यू�नकरण रा��य नी�त र रणनी�तक कायर्योजना तजुम
र् ा गर� कायार्न्वयन ग�रनेछ
।
६०.भ ुकम्प, बाढ�, प�हरो, डुवान, आगजनी, डडेलो, उच्च �हमाल� क्षे�मा हुने �हमप�हरो, �हमपात र अन्य
दूघट
र् नाहरुको तत्काल खोजी तथा उ�ार गर� स्थानीय �शासन र सुरक्षा सं गठनहरुको क्षमता �बकास
ग�रनेछ ।
६१.स्थानीय नाग�रकहरुको �वपद व्यवस्थापनको क्षमता �बकास गर� स्वयम सेवकहरु समेतको
सहभा�गता हुने गर� �वपद जनसेवा व्यूरो गठन गर� �वपद व्यवस्थापनलाई �भावकार� बनाइनेछ ।
�वपद जोिखम न्यू�नकरणका ला�ग �वपत पूव र् नै जनचेतना अ�भवृ��को �वशेष कायर्�म सं चालन ग�रनेछ
। �वपद व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान गन� नाग�रक र समूहलाई पुरस्कृत ग�रनेछ ।
६२. ७ वटै �दे शमा २४ सै घण्टा सेवा �दन �दे श स्तर�य �वपद कायर् सं चालन केन्� स्थापना ग�रनेछ
। �वपद व्यवस्थापन कायर्का ला�ग ७ वटै �दे शमा १\१ अत्यावश्यक साम�ी स�हतको भण्डार गृह
(Warehouse) स्थापना ग�रनेछ । साथै �वपदका समयमा आवश्यक पन� साम�ी (खा� र गैरखा�) को
पयार्� भण्डारणको व्यवस्था �मलाइनेछ ।
६३. हलुका र मध्यम तहको खोज तथा उ�ारका ला�ग आवश्यक उपकरण स�हतको तुरुन्तै प�रचालन
हुने �वशेष टोल�को व्यवस्था ग�रनेछ ।
अध्यागमनको आधु�न�ककरण
६४. अन्तरा��य �वमानस्थलको अध्यागमन व्यवस्थालाई अन्तरा��य स्तरको वनाउनुका साथै दक्ष,
सीपयु� र सुरक्षा सं बेदनशीलतामा उपयु� ता�लम �ा� जनशि�लाई प�रचालन गर�नेछ।
६५. अध्यागमनमा या�ुहरुको आगमन र �स्थानको सूचना सुरिक्षत र सहज �ा�ीका ला�ग �नि�त
��ब�धयु� अ�भलेख �णाल�को �वकास ग�रनेछ। आगमन र �स्थानको अ�भलेख तथा �भसा आवेदनमा
आधा�रत �व�मान IMMI Software लाई उपयु� Border Control System �ारा ��तस्थापन ग�रनेछ ।
६६. अध्यागमन �वभागबाट जार� ग�रने �भसालाई e-visa वा Smart Card मा प�रणत गनर् Pilot Project
शुरु ग�रनेछ ।
६७. फरार अपराधी, आतं ककार� तथा अवािन्छत व्यि�को प�हचान तथा आवागमनमा �नयन्�णका
ला�ग नेपाल �हर� तथा अन्य सुरक्षा सं गठनसं ग भएको अ�भलेखसं ग Verification गनर्का ला�ग समन्वय
ग�रनेछ ।

६८.अध्यामगन कायार्लय अन्तरा��य ��भ ुवन �वमानस्थलको सेवा �वाहलाई २४ घण्टा सं चालन गनर्
�व�मान २ �सफ्टको सेवा �वाहलाई ३ �सफ्टमा लै जान सम्विन्धत �नकाय सँग समन्वय गर� कायार्न्वयन
गर�नेछ ।
६९.सबै �कारको �भसा र �े �कङ पर�मट आवेदन �ाभल �हस्��, आगमनरगमनप� अनलाइनबाट नै
भनर् �मल्ने व्यवस्था स�हतको Immigration Mobile App Launch ग�रनेछ । �नषे�धत क्षे�को सन्दभर्मा
आवश्यक पुनरावलोकन ग�रनेछ ।
कारागार सुधार
७०.कारागार �नयमावल� सं शोधन गर� कैद�बन्द�को राशन �सदा, नाबालक �सदा, सुत्केर� खचर्,
दाहसं स्कार खचर् आ�द सु�वधा समयानुकुल बढाइनेछ ।
ु ान अव�ध आ�द हे र� �हर� �शासनकै
७१.अपराधको �कृ�त, कैद� वन्द�को अनुशासन, कैद भ�
�नगरानीमा तो�कएका �वकास �नमार्णका काममा �म गनर् पाउने व्यवस्था ग�रनेछ ।
७२. कैद�बन्द� स्वास्थ्य उपचारका ला�ग ५०० कैद�सम्मका ६३ कारागारलाई उपस्वास्थ्य चौक�
सरह र ५०० भन्दा बढ� क्षमताका ११ कारागारलाई स्वास्थ्य चौक� सरह औषधी स्वास्थ्य
मन्�ालयबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था ग�रनेछ ।
७३.कारागार सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सबै कारागारहरुमा CCTV र २४ घण्टा ब�ीको ला�ग Power
Backup को व्यवस्था �मलाइनेछ ।
सबै नेपाल�लाई रा��य प�रचय प�
७४.रा��य प�रचयप� सबै नाग�रकलाई योजनाब� रुपमा �वतरण गन� व्यवस्था �मलाइनेछ। एक
व्यि� एक प�रचय नम्बर �णाल�मा नाग�रकता, पासपोटर्, सवार� चालक लाइसेन्स आद� ए�ककृत गन�
कायर्को सुरुवात ग�रनेछ।
७५.आगामी ५ वषर् �भ� सम्पूणर् नेपाल� नाग�रकलाई रा��य प�रचयप� �वतरण ग�रसक्ने व्यवस्था
�मलाइनेछ ।
लागू औषध �नयन्�ण
७६.मादक पदाथर् �व�� �वतरण अनुमती �दान गन� सम्विन्धत �नकाय सँग समन्वय गर� मादक पदाथर्
वेच�वखन गन� स्थान, समय, ख�रद कतार्को उमेर आ�द कुराहरुको उपयु� व्यवस्था ग�रनेछ ।
साथै��तबिन्धत तथा िच�कत्सकको ��िस्कप्सनमा मा� �ब�� गनर् पाइने औषधीहरुको दुरुपयोग हुन
न�दन सम्बिन्धत �नकायहरुसं ग समन्वय र सहकायर् ग�रनेछ ।

७७.लागू औषधको �योग घटाउन सचेतना लगायतका �व�भ� कायर्�म स्थानीय तहसम्म सं चालन
ग�रनेछ । लागू औषधको दुव्यर्सनमा परे काहरुको उपचार तथा पुनस्थापनाका ला�ग समुदाय र
गैरसरकार� सं स्थाहरुको साझेदार�मा पुनस्थापना केन्�हरुको स्थापना गर� सं चालनमा ल्याइनेछ ।
७८.सीमा क्षे�मा हुने लागू औषधको अवैध कारोबार र दुव्यर्सनलाई �नयन्�ण गनर् �वशेष कायर्�म
सं चालन ग�रनेछ ।
�ा�फक व्यवस्थापन
७९.तत्काल काठमाण्डौ उपत्यकाको �ा�फक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन आवश्यकता अनुसार चोकमा
�ा�फक ब�ीहरू र �स�स�टभी, जे�ा ��सं ग र पा�कड.आ�दको ला�ग सम्बिन्धत �नकायहरुसं ग समन्वय
र सहकायर् कायर् गनर् काठमाण्ड� महानगरपा�लकाका कायर्कार� अ�धकृतको सं योजकत्वमा कायर्दल
गठन गर� ए�ककृत रुपमा कायार्न्वयन ग�रनेछ । तत्काल राजधानी तथा दे शभर सवार� आवागमनमा
सहजता रसुरक्षाको �त्याभूती गराउन ए�ककृत �ा�फक ब्यवस्थापन योजना (Integrated Traffic
Management Plan) तयार गर� �भावकार�रुपमा कायार्न्वयन गर�नेछ।
८०.�ा�फक �हर�को हाल पाइरहेको ज�रवानाको १५ ��तशत �ोत्साहन भ�ा हटाइनेछ र �ा�फक
�हर� कमर्चार�लाइ दै �नक अ�त�र� भ�ाको व्यवस्था गर�नेछ । �ा�फक �हर�को स्वास्थ्य सम्वन्धमा
आवश्यक व्यवस्था ग�रनेछ ।
८१. सवार� दुघट
र् ना हुन न�दन सम्विन्धत सरोकारवाला समेतको समन्वयमा सवार� साधनको अवस्था,
भार क्षमता, या�ु क्षमता, चालकको अवस्था, सवार� साधनको ग�त, �ा�फक िचन्हको अ�नवायर् पालना
आ�द वारे स्प� �नद� शन स�हत आवश्यक अनुगमनलाई �त�ता �दइनेछ ।
अनुगमनको व्यवस्था
८२.गृह मन्�ालय मातहतका सबै �वभागहरु र कायार्लयहरुको कायर् सम्पादन र न�तजाको व्यविस्थत
अनुगमनका ला�ग Monitoring Framework बनाई कायार्न्वयन ग�रनेछ । सं गठनको उ�ेश्य, कायर्रत
कमर्चार�को िजम्मेवार� र नीजसं ग भएको Performance Contract को आधारमा Performance Audit
ग�रनेछ ।
८३. �वशेष टोल� कायर्स्थलमा नै खटाइ सबै कायार्लयहरुको कायर् दक्षता मूल्या�नग�रनेछ ।
मूल्या�नमा उत्कृ� ठह�रने कायार्लय र कायार्लय �मुखलाई पुरस्कृत ग�रनेछ ।
८४. गृह मन्�ालय मातहतका �नकायहरुबाट �वाह भएको सेवाबाट सेवा�ाह�हरु सन्तु� भए नभएको
(Customer Satisfaction) �व�ेषण गनर्का ला�ग �वज्ञहरुको�वशेष टोल� खटाई अध्ययन गराइनेछ र �ा�
��तवेदनको आधारमा सेवा�ाह�को अ�धकतम सन्तु�ी र नाग�रकमै�ी गृह �शासनका ला�ग थप सुधार
ग�रनेछ ।

