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बाग-एक 
प्रायजम्बक 

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

शाजन्त्त सयुऺा कामभ गनुयको अरावा अऩयाध अनसुन्त्धान, रागू औषध सनषधे तथा भददया सनमन्त्त्रण, 

रैविक वहॊसा न्त्मूनीकयण, ववऩद् व्मवस्थाऩन, सशुासनको प्रत्माबसूत, भानव असधकायको सॊयऺण रगामत 

कानूनको प्रबावकायी कामायन्त्वमन गयी कानूनी याज्मको वहार गनुय ऩसन जजल्रा प्रशासनको कामयऺ ेत्र 

सबत्र ऩदयछ। नेऩार सयकायको कामय ववबाजन सनमभावरी अनसुाय अन्त्म कुनै ऩसन सनकामराई 

नतोवकएको कामयको जजम्भेवायी वऩन मस कामायरम अन्त्तगयत नै ऩदयछ। नेऩार सयकायको प्रसतसनसधको 

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

प्रसतको दावमत्व सनवायह गनुय ऩदयछ। देशको सावयजसनक सेवाराई सऺभ, सदुृढ, सेवाभूरक य उत्तयदामी 

फनाउदै ऩायदजशयताको भाध्मभफाट गहृ भन्त्त्रारमको कामयसम्ऩादनभा सॊरग्न यहने प्रभखु जजल्रा 

असधकायीसॉग कामयसम्ऩादन सम्झौता गयी वस्तऩुयक रुऩभा भूल्माॊकन गनयको रासग सनजाभती सेवा ऐन, 

२०४९ को दपा १५.२ य सनजाभती सेवा सनमभावरी, २०५० को सनमभ ३४ को (ख) त्मस्तै गहृ 

प्रशासन सधुाय कामय मोजना, २०७४ को फुॉदा नॊ.२६ भा ववबासगम प्रभखु य कामायरम प्रभखुसॉग 

कामयसम्ऩादन सम्झौता गनय कामयवववयण य सूचकहरु तमाय गयी कामयसम्ऩादन सम्झौता गयाई काभभा 

खटाउने व्मवस्था फभोजजभ गहृ भन्त्त्रारमका श्रीभान ्सजचव प्रभेकुभाय याई य जजल्रा प्रशासन कामायरम, 

दैरेखका प्रभखु जजल्रा असधकायी श्री मवु याज कटेर फीच २०७६ साउनभा बएको कामयसम्ऩादन 

सम्झौताको शतयहरु अन्त्तगयत फुॉदा नॊ. 3 भा उल्रेख बएको व्मवस्था फभोजजभ मस जजल्रा प्रशासन 

कामायरम, दैरेखफाट आ.व. 2076/077 को दोश्रो तै्रभाससकभा सम्ऩाददत विमाकराऩहरुको प्रगसत 

प्रसतवेदन तमाय गरयएको छ। 
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1.2 कामयसम्ऩादन सम्झौताभा उल्रेजखत भखु्म ऺेत्रका ववषमहरु 
सस.नॊ. भखु्म ववषम ऺेत्र बाय 

1 शाजन्त्त सयुऺा य अऩयाध सनमन्त्त्रण 43 

2 सशुासन य सेवा प्रवाह 30 

3 साभाजजक सधुाय य रुऩान्त्तयण 4 

4 ववऩद् व्मस्थाऩन 15 

5 सभन्त्वम य सहजीकयण 7 

6 सदाचाय य आसथयक अनशुासन 4 

 जम्भा 103 

 

1.3 प्रसतवेदनको उदे्दश्म 
श्रीभान ्गहृ सजचवज्मू य प्रभखु जजल्रा असधकायी वीच बएको कामयसम्ऩादन सम्झौता फभोजजभ मस 
जजल्रा प्रशासन कामायरम, दैरेखफाट आ.व. 2076/077 को 2076 श्रावण १ देजख ऩसु 
भसान्त्तसम्भ सम्ऩाददत बएका कामयहरुको प्रसतवेदन गयी सोही कामयसम्ऩादन सम्झौताको शतयहरु 
अन्त्तगयत फुॉदा नॊ. 3 को कामायन्त्वमन गने यहेको छ। 
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बाग-दईु 
प्रगसत प्रसतवेदन 

2.1 सम्ऩाददत कामयहरुको प्रगसत प्रसतवेदन 
ि.सॊ. सम्ऩाददत कामयहरु 
१. शाजन्त्त सयुऺा य अऩयाध सनमन्त्त्रण 

क. एकीकृत यणनीसतक सयुऺा मोजना कामायन्त्वमन ऩषु्याई 
 जजल्राको Crime Map सवहतको एकीकृत यणनीसतक सयुऺा मोजना तमाय 

गयी कामायन्त्वमन बैयहेको। 
-सभसत 2076/5/17 को जजल्रा सयुऺा 
ससभसतको फैठकफाट स्वीकृत गयी च.न. 677 
सभसत 2076/5/22 को ऩत्रफाट गहृ 
भन्त्त्रारमभा ऩठाइएको। 

 एकीकृत यणनीसतक सयुऺा मोजनाको ऺेत्रगत कामयमोजना तमाय गयी 
कामायन्त्वमन बैयहेको। 

-एकीकृत यणनीसतक सयुऺा मोजनाको ऩषृ्ठ 38-
41 सम्भ सनकामगत कामयमोजना तोकी सोही 
फभोजजभ कामय बैयहेको।। 

ख. जजल्रा सयुऺा ससभसतको ऩरयचारन  
  जजल्राको सयुऺा अवस्था/चनुौसत , अऩयाध सनमन्त्त्रण यणनीसत , ववऩद् 

व्मवस्थाऩन, रागू औषध सनमन्त्त्रण , भददया व्मवस्थाऩन तथा अन्त्म 
सभसाभवमक ववषमहरुभा केजन्त्ित बइ जजल्रा सयुऺा ससभसतको 2076 
श्रावणभा-6, बािभा-4 य असोजभा-2, कासतयकभा-2, भॊससयभा-3, ऩौषभा-
5 गयी जम्भा 22 वटा  वैठक वसी सनणयमहरु नसतजाभखुी य प्रबावकायी 
रुऩभा कामायन्त्वमन गरयएको 

 प्रत्मेक वैठकभा अजघल्रो वैठकको सनणयम कामायन्त्वमनको प्रगसत ववश्लषेण 
गरयएको। अजघल्रो वैठकभा बएका सनणयमहरु ऩूणय रुऩभा कामायन्त्वमन 
बएको। 

-श्रावणभा 5,8,19,21,23 य 29 गते 
-बािभा 12,17,23 य 29 गते 
-असोजभा 8 य 28 गते 
-कासतयकभा 3 य 7 गते 
-भॊससयभा 2,5 य 25 गते 
-ऩौष 6,8,14 य 23 गते फैठक वससएको य 
सोको सनणयम तत्कार mohacontrolroom@gov.np 
भा ऩठाइएको। 

 

mailto:mohacontrolroom@gov.np
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ग. सनवायध रुऩभा याजभागय सञ्चाcरन  
 याजभागय (सडक) भा हनुे अवयोध हटाउन गनुयऩने सयुऺा कायवाहीको 

कामयववसध, २०७५ को फुॉदा नॊ ७ फभोजजभ ससभसतको फैठ क सभसत 
2076/7/25 गते सम्ऩन्न बएको  

-सभसत 2076/7/25 गते वैठक वसी वैठकको 
सनणयम ऩरयऩत्र  तथा DRS प्रणारीफाट गहृ 
भन्त्त्रारमभा ऩठाइएको। 

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

-अनसूुचीभा उल्रेख गरयएको। 

 विमाकराऩ (ख) 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, भासथल्रो डुिेश्वय, चपु्रा य जजल्रा 
प्रहयी कामायरम, दैरेखरे हेने 

 सनमसभत रुऩभा याजभागय सॊचारन बैयहेका 
घ. जजल्रा जस्थत सयुऺा सनकामहरुको सनयीऺण तथा ऩरयचारन  

 जजल्रा प्रहयी कामायरम य सशस्त्र प्रहयी वरको जजल्राजस्थत इकाइयहरुको 
सनयीऺण गयी प्रसतवेदन गरयएको 

-प्रहयी मूसनटहरु नौभूरे, याकभ, यानीभत्ता, दलु्र,ु 
गैडाफाॉज, ठाॉटीकाॉध, ऩाल्ताडा, तल्रो डुिेश्वय, 
भासथल्रो डुिेश्वय, वेसताडा, कुसाऩानीभा सनयीऺण 
गरयएको। 
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 भदु्वा दताय हनुे सफै प्रहयी चौकी य अन्त्म प्रहयी चौकी हरुको  सनयीऺण 
सनमसभत गरयएको 

-मस आ.व. को ऩसु भसान्त्त सम्भभा कतयव्म ज्मान 
भदु्दा-2, झणु्डी भतृ्म-ु12, बववतव्म ज्मान-7, राग ु
औषध-7, चोयी-2, अबि व्मवहाय-14, ठगी-2, 
जवयजस्ती कयणी-10, सवायी ज्मान-4, पुटकय 
ज्मान-4, ज्मान भाने उद्योग-5 भदु्दा दताय बएका। 

ङ. कायागाय सनयीऺण  
 कायागायको सनयीऺण जाॉच गयी कायागाय प्रशासनराई सवर य प्रबावकायी 

फनाउन आवश्मक ससपारयसहरु सवहतको जाॉच प्रसतवेदन  गहृ भन्त्त्रारम य 
कायागाय व्मवस्थाऩन ववबागभा ऩठाइएको 

-कायागायको सनयीऺण कामयसम्ऩादन सम्झौता 
अनसुाय 2076 असोज य चैत्रभा गने गयी तम 
गरयएकोभा 2076 असोजभा गयी च.नॊ. 1047 
सभसत 2076/6/14 को ऩत्रफाट गहृ 
भन्त्त्रारमको नीसत, मोजना, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 
भहाशाखाभा ऩठाइएको। 
- सनमसभत रुऩभा अनगुभन सनयीऺण गयी सौहादयऩूणय 
वातावयणभा कायागाय सॊचारन बैयहेको। 
- 2076 ऩसु भसान्त्तसम्भभा 120 कैदी 27 
जना फन्त्दी यहेका। 

च. अवैध हातहसतमाय  
 अवैध हातहसतमायको प्रमोग ओसायऩसाय सनमन्त्त्रण सम्फजन्त्ध जजल्रास्तयीम 

कामयदरको वैठक कामयसम्ऩादन सम्झौता अनसुाय 2076 कासतयक, पागनु 
य 2077 असायभा तम गरयए अनसुाय सभसत 2076/7/29 गते सम्ऩन्न 

-2076/7/29 गते वैठक वसी ऩरयऩत्र य DRS 
प्रणारी भापय त गहृ भन्त्त्रारमभा सनणयम ऩठाइएको। 

छ. अऩयाध सनमन्त्त्रण  
 प्रहयी प्रभखुफाट जजल्राको गणु्डागदी , सॊगदठत अऩयाध, जवयजस्ती असरुी , 

चेरीवेटी वेचववखन , भानव असधकाय हनन , रैविक तथा भवहरा वहॊसा 
-मस आ.व. को ऩसु भसान्त्त सम्भभा कतयव्म ज्मान 
भदु्दा-2, झणु्डी भतृ्म-ु12, बववतव्म ज्मान-7, राग ु
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रगामतका अऩयाधहरुको अनसुन्त्धान तथा सनमन्त्त्रण सम्वन्त्धी जजल्रागत 
वस्तजुस्थसतको जानकायी/प्रसतवेदन सरई मथाजशघ्र गहृ भन्त्त्रारमको 
mohacontrolroom@gov.np भा ऩठाइ एको। 

औषध-7, चोयी-2, अबि व्मवहाय-14, ठगी-2, 
जवयजस्ती कयणी-10, सवायी ज्मान-4, पुटकय 
ज्मान-4, ज्मान भाने उद्योग-5 भदु्दा दताय बएका। 

 Crime Mapping का आधायभा अऩयाध न्त्मूनीकयण तथा प्रबावकायी 
अनसुन्त्धानको रासग प्रवर्द्यनात्भक कामयहरु सञ्चारन गरयएको 

- अवैध भददया सनमन्त्त्रण य नष्ट करयव 
11500 सरटय 

- जनचेतनाभूरक कामयिभ सॊचारन 
- LRP खटाइएको 
- छाउऩडी प्रथा उन्त्भूरनका रासग 

जनचेतनाभूरक कामयिभ य छाउगोठ 
बत्काउने असबमान सॊचारन गरयएको। 

- ऩसु भसान्त्त सम्भभा 199 छाउगोठ नष्ट 
गरयएको। 

 शाजन्त्त सयुऺा तथा अऩयाध न्त्मनुीकयणका सम्वन्त्धभा ववद्यभान 
ऐन/काननु/सॊवहताहरुको भखु्म भखु्म व्मवस्थाहरुको 
प्रवोसधकयण/सचेतनाका रासग सभदुाम प्रहयी साझेदायी कामयिभ भापय त 
सभसत 2076/5/5/15 भा श्री सत्रबवुन भा.वव., फसन्त्त भा.वव., येडिश 
भा.वव., कासरका भा.वव., जनता भा.वव., सभसत 2076/5/18 भा बैयफ 
भा.वव., सभसत 2076/5/19 भा कासरका भा.वव. गचाय, सभसत 
2076/5/20 भा भहादेव भा.वव., भहेन्त्ि भा.वव. य सभसत 
2076/6/11 भा प्रभदेवी भा.वव. दैरेखभा भानव फेचववखन सफरुर्द् 
कानूनी ऩयाभशय फायेभा प्रजशऺण गरयएको 

 सभसत 2076/6/9 गते जनता भा.वव. दैरेखभा सभदुाम प्रहयी साझेदायी 
कामयिभ भापय त रैंसगक वहॊसा तथा फारफासरका भासथ हनुे मौन दवु्मयफहाय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mohacontrolroom@gov.np
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सम्फन्त्धी अन्त्तविय मा कामयिभ सॊचारन गरयएको 
 2076 कासतयक 20 गते ना.न.ऩा.-1 , नौभरेु-५ , आठववस-८ , बैयवी-6 , 

गयुाॉस-2,  भहाव-ु4 , ठाॉवटकाॉध-1 , डुॊगेश्वय-1 य ५ भा फारवववाह 
न्त्मूनीकयण, फोक्सी आयोऩ य छुवाछुत उन्त्भरुन सम्फन्त्धी सचेतनाभूरक 
कामयिभ सॊचारन ।  

 2076 भॊससय 5 देजख 8 सम्भ ना.न.ऩा.-1 भा फारवववाह न्त्मूनीकयण 
सम्फन्त्धी प्रजशऺण सम्ऩन्न ।  

 2076 ऩौष ४ गते ना.न.ऩा.-7 , ऩौष १० गते चा.वव.न.ऩा.-7 य 
बगवतीभाई-2 भा रागूऔषध दवु्मयसनी सम्फन्त्धी जनचेतनाभूरक कामयिभ 
सम्ऩन्न ।  

 2076 ऩौष ९ गते बैयवी गा.ऩा.-5 भा घयेर ुवहॊसा सनमन्त्त्रण सम्फन्त्धी 
जनचेतनाभूरक कामयिभ सम्ऩन्न ।  

 2076 ऩौष १० गते गयुाॉस-3 , 6 , 7 , ना.न.ऩा-11 , दलु्र-ु12 , 
ठाॉवटकाॉध-6 य बगवतीभाई-2 भा घयेर ुवहॊसा सनमन्त्त्रण , रैविक वहॊसा 
सनमन्त्त्रण य भवहरा वहॊसा सनमन्त्त्रण सम्फन्त्धी जनचेतनाभूरक कामयिभ 
सम्ऩन्न ।  

 2076/9/12 गते आठवीस नगयऩासरका-5, भाराभा, 2076/9/21 
गते ठाॉटीकाॉध गा.ऩा.भा, 2076/9/25 गते बैयवी गा.ऩा. य दलु्र ु
न.ऩा.भा छाउऩडी प्रथा उन्त्भूरन सम्फन्त्धी असबभखुीकयण कामयिभ सॊचारन 
गरयएको। 

 
-उऩजस्थत DRS भापय त गहृ भन्त्त्रारमभा 
ऩठाइएको। 
 

ज. अन्त्तयायवष्डम/यावष्डम सीभा सयुऺा  
 जजल्रा सीभा जोसडने जजल्राहरुसॉग अन्त्तय जजल्रा सभन्त्वम फैठक जजल्रा 

प्रशासन कामायरम, दैरेखको आमोजनाभा जजल्रा प्रशासन कामायरम, 
-सभसत 2076/6/29 गते फैठक वसी सोही ददन 
गहृ भन्त्त्रारमको control@moha.gov.np भा 

mailto:control@moha.gov.np
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दैरेखकै फैठक कऺभा सखेुत, जाजयकोट, अछाभ, कासरकोट य दैरेख 
जजल्राको सयुऺा ससभसतका ऩदासधकायीहरुको उऩजस्थसतभा अन्त्तय जजल्रा 
सयुऺा सभन्त्वम ससभसतको फैठकरे सभसत 2076/6/29 गते गयेका 
सनणयमको कामायन्त्वम बैयहेको। 

सनणयम ऩठाइएको। 
-अन्त्तयजजल्रा सीभा सम्फन्त्धभा सूचना आदानप्रदान 
सनमसभत बैयहेको। 
 

2. सशुासन य सेवा प्रवाह 
क. प्रबावकायी सावयजसनक सेवा प्रवाह भापय त सशुासन कामभ  

  कामयसम्ऩादन सम्झौता, फावषयक ववकास कामयिभ तथा वजेट, भन्त्त्रारमको 
नीसतगत सनदेशन य जजल्राको आन्त्तरयक अवस्था सभेतका आधायभा जजल्रा 
प्रशासन कामायरम, दैरेखको वावषयक कामयमोजना, (2076/077) तजुयभा 
गरयएको य वावषयक कामयमोजना फभोजजभ नै विमाकराऩहरु कामायन्त्वमन 
बैयहेको। 

-फावषयक कामयमोजना, (2076/077) सभसत 
2076/5/15 भा तमाय गयी च.नॊ.1026 सभसत 
2076/6/14 को ऩत्रफाट गहृ भन्त्त्रारमको 
नीसत, मोजना, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखाभा 
ऩठाइएको। य मस कामायरम, दैरेखको Website 
www. daodailekh.moha.gov.np  सबत्र 
डाउनरोडभा Upload गयी याजखएको। 

  प्रभखु जजल्रा असधकायी श्री मवु याज कटेर य सहामक प्रभखु जजल्रा 
असधकायी श्री इन्त्ि फहादयु ऺेत्री वीच सभसत 2076/5/6 गते 
कामयसम्ऩादन सम्झौता सम्ऩन्न बएको। य उक्त सम्झौता फभोजजभका 
विमाकराऩको कामायन्त्वमन बैइयहेको। 

 

-च.नॊ. 553 सभसत 2076/5/12 गतेको 
ऩत्रफाट गहृ भन्त्त्रारमको नीसत, मोजना, अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन भहाशाखाभा ऩठाइएको। 

ख. सनदेशन/ऩरयऩत्र कामायन्त्वमन  
 भन्त्त्रारमफाट ववसबन्न सभमभा प्राप्त बएका सनदेशन/ऩरयऩत्रराई ऺेत्रगत 

रुऩभा वसगयकयण/सॊग्रह गयी कामयमोजना सवहत कामायन्त्वमन गयी सोको 
जानकायी गहृ भन्त्त्रारमको ऩरयऩत्र प्रणारी भापय त ऩठाइएको। 

- भानव वेचववखन ववरुर्द्को ददवस, बाि 20 
गते 

- सनजाभती ददवस, बाि 21,22 य 23 गते 
- फार ददवस, बाि 29 गते 
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- सॊववधान ददवस, असोज 1, 2 य 3 गते  
- अन्त्तयावष्डम ववऩद् न्त्मूसनकयण ददवस असोज 

26 देखी कासतयक 1 गतेसम्भ भनाइएको 
य सोको जानकायी च.नॊ. 1166 सभसत 
2076/7/1 को ऩत्रफाट ऩठाइएको। 

- बकूम्ऩ ददवस 2076/9/25 देखी 
2076/10/2 सम्भ कामयिभ तम गयी 
कामायन्त्वमन बैयहेको। 

- मोग ददवस 2076/9/28 देखी 
2076/10/5 सम्भ कामयिभ तम गयी 
कामायन्त्वमन बैयहेको। 

ग. र्द्न्त्र्द् वऩसडत याहत व्मवस्थाऩन  
 हारसम्भ द्वन्त्द ऩीसडत याहात प्राप्त गनेहरुको वववयण अद्यावसधक गनय  सभसत 

2076/6/26 गतेसम्भ सनवेदन ऩेश गनय सूचना प्रकाशन गरयएको य 
सोको अद्यावसधक वववयण तमाय बएको।  

 द्वन्त्द्व वऩडीतहरुको अऩािता प्रसतशत ऩनुयावरोकन रासग सनणयम गयी च.नॊ. 
1479 सभसत 2076/8/10 ऩत्रफाट गहृ भन्त्त्रारमभा ऩठाइएको। 

- नमाॉ सनवेदन ऩयेको सॊख्मा-68 
-38 जना द्वन्त्द्व वऩसडतको अऩािता प्रसतशत 
ऩनुयावरोकनका रासग गहृ भन्त्त्रारमभा 
ऩठाइएको। 
-40 जनाको नाभ छुट बएका सनवेदन गहृ 
भन्त्त्रारमभा ऩठाइएको 
-168 द्वन्त्द्व ऩीसडत ऩरयवायको वववयण तमाय गयी 
याजखएको। 

घ. भदु्दा तथा गनुासो व्मवस्थाऩन  
 दताय बएका 49 भदु्दा भध्मे 14 वटा पैसरा गरयएको। -फाॉकी भदु्दाको अॊग ऩमुाय उने कामय बैयहेको 
 अजघल्रो आ.व.का भदु्दाहरु 25 यहेकोभा 9 भदु्दाको पैसरा गरयएको -फाॉकी 16 भदु्दाको अॊग ऩमुायनउने कामय बैयहेको 
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 कामायरमभा प्राप्त गनुासोहरुको तत्कार सम्फोधन गरयएको -असोज भसान्त्तसम्भ 22 वटा उजयुी ऩयेकोभा 
सतसनहरुको तत्कार सॊवोधन गरयएको। 

 जजल्रा प्रशासन कामायरमको सभग्र कामयसञ्चारनको प्रबावकायीताका रासग 
कभयचायीका गनुासाहरु सम्वोधन गयी भनोवर उच्च वनाउन Staff meeting  
प्रत्मेक भवहनाको ऩवहरो शिुवाय फसी वैठकको सनणयम गहृ भन्त्त्रारमको 
ऩरयऩत्र प्रणारी भापय त ऩठाइएको। 

- 2076 श्रावणभा 20 गते 
- बािभा 20 गते  
- असोजभा 8 गते  
- कासतयक-1 गते 
- भॊससय-6 गते य 
- ऩषु-4 गते कभयचायीको फैठक वसी सोको 

जानकायी DRS भापय त ऩठाइएको। 
ङ. प्रहयी कभयचायीसम्फन्त्धी उजयुी  

 प्रहयी कभयचायीरे आफ्नो कतयव्म ऩारना गदाय कानून फभोजजभ कामय 
नगयेको आधायभा १ वटा उजयुी प्राप्त बएको। 

-त्मसको अनसुन्त्धान गयी च.नॊ. 670 सभसत 
2076/5/20 को ऩत्रफाट शाजन्त्त सयुऺा तथा 
अऩयाध सनमन्त्त्रण शाखाभा ऩठाइएको। 

च. अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोग, यावष्डम सतकय ता केन्त्िफाट ऩने उजयुी  
 अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान आमोग, यावष्डम सतकय ता केन्त्ि रगामतका 

सनकामहरुफाट सोझै तथा गहृ भन्त्त्रारम भापय त 2 वटा य हेरे सयकाय 
भापय त 1 वटा उजयुी प्राप्त बएको। 

 

-गहृ भन्त्त्रारम भापय त प्राप्त बएको उजयुीको 
छानववन गयी च.नॊ.1453 सभसत 2076/8/8 य 
च.नॊ.1957 सभसत 2076/9/28 को ऩत्रफाट 
प्रसतवेदन ऩठाइएको। 
-हेरो सयकाय भापय त प्राप्त उजयुीको मथाजशघ्र 
कामायन्त्वम गयी जानकायी हेरो सयकायराई 
ददइएको। 

छ. सयकायी सेवा प्रदामकको सेवा प्रवाहको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन  
 जजल्रा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन ससभसतको वैठक  वावषयक कामयमोजनाभा -फैठकको सनणयम ऩरयऩत्र प्रणारी भापय त सोही ददन 
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2076 बाि य पागनुभा वस्ने तम गरयएकोभा  सभसत 2076/5/16 
गते वससएको।  

ऩठाइएको। 

 जजल्राजस्थत कामायरम प्रभखुरे सशुासन ऐनको दपा (१३) य सशुासन 
सनमभावरीको सनमभ (६) फभोजजभ कामय गये/नगयेको सम्फन्त्धभा अनगुभन 
2076 भॊससय य ऩषु भवहनाभा गयी अनगुभनको वोधाथय गहृ भन्त्त्रारम य 
प्रदेश कामायरमको सम्फजन्त्धत प्रदेश भन्त्त्रारमभा ददइएको 

-अनगुभन गयी प्राप्त अवस्थाको आवश्मक सधुायका 
रासग ददइएका सनदेशनको वोधाथय गहृ भन्त्त्रारमभा 
च.नॊ.1737-1742 सभसत 2076/9/9 गतेको 
ऩत्रफाट ऩठाइएको। 
-नददजन्त्म ऩदाथयको उत्खन्नको सभसत 
2076/8/14 य 2076/9/21 गते अनगुभन 
गरयएको। 

ज. अशक्त, अऩाि, जेष्ठ नागरयकभैत्री रगामतको नागरयक सहामता कऺ भापय त 
सेवा सहजीकयण 

 

 अशक्त, अऩाि, जेष्ठ नागरयकभैत्री रगामतको नागरयक सहामता कऺ 
भापय त सेवा सहजीकयण गनय सहामता कऺ सॊचारन गरयएको, 

 सहामता कऺाभा कामायरमफाट सेवा प्रवाह गरयने शाखाहरुको भानजचत्र 
तमाय गयी सवैरे देख्न ेगयी याजखएको, 

 अशक्त  तथा जेष्ठ नागरयकहरुराई सहामता कऺ भापय त सनवेदन रेजखददने 
य सम्फजन्त्धत सेवा प्रदान गनय आवश्मक सहमोग गने गरयएको। 

 

-दैसनक रुऩभा बएको। 
-पोटो अनसूुचीभा उल्रेख गरयएको। 

झ. सूचनाको हक कामायन्त्वमन  
 कामायरमको वेफसाईट रा ई सूचनाभूरक वववयण सवहत दैसनक रुऩभा 

अद्यावसधक गने गरयएको 
पोटो अनसूुचीभा उल्रेख गरयएको। 

 कामायरमको सवै गसतववसध सभेटेय वावषयक फरेुवटन प्रकाशन , 2076 य 
अधयवावषयक प्रशासन फरेुवटन, 2076 प्रकाशन  गरयएको Soft Copy मस 

-च.नॊ. 1446 सभसत 2076/8/6 य च.नॊ. 
1970 सभसत 2076/9/29 को ऩत्रफाट गहृ 
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जजल्रा प्रशासन कामायरम, दैरेखको Website www. 

daodailekh.moha.gov.np भा Upload गरयएको। 

 सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन य सनमभावरी फभोजजभ स्वत् प्रकाशन गनुयऩने 
सूचना प्रकाशन गरयएको।  Soft Copy मस जजल्रा प्रशासन कामायरम, 
दैरेखको Website www. daodailekh.moha.gov.np भा Upload गरयएको। 

भन्त्त्रारमभा फरेुटीन ऩठाइएको। 

 

-स्वत प्रकाशन गरयएको सूचना च.नॊ.1191 सभसत 
2076/7/5 को ऩत्रफाट गहृ भन्त्त्रारम य यावष्डम 
सूचना आमोगभा ऩठाइएको। 

 जजल्राजस्थत सफै कामायरमहरुका सूचना असधकायीसॉग सनमसभत फैठक वसी 
बएका सनणयमहरुको कामायन्त्वमन गरयएको। 

-प्रत्मेक भवहनाको 5 गते सूचना असधकायीहरुसॉग 
फैठक वस्ने गरयएको य सूचना असधकायीहरुको 
अद्यावसधक वववयण सभेत तमाय गरयएको। 

 
ञ. कामायरम तथा कामायरम ऩरयसय सयसपाई  

 कामायरम तथा कामायरम ऩरयसय सयसपाईको रासग कभयचायीराई जजम्भेवायी 
तोकी प्रत्मेक ददन सयसपाई गने गरयएको य प्रत्मेक शिुफाय सम्ऩूणय 
कभयचायीको सहबासगताभा कामायरम ऩरयसय सपाई गने गरयएको 

 कामायरम ऩरयसयभा कागती, आॉऩ, वटभयु रगामतका ववरुवा रगाइ त्मसको 
सभम-सभमभा गोडभेर सभेत गने गरयकएको। 

-पोटो अनसूुचीभा उल्रेख गरयएको। 

ट. शाजन्त्त सयुऺा, सावयजासनक सेवा प्रवाह तथा सशुासन प्रवर्द्यन रगामतका 
नवप्रवतयनीम (Innovative) कामयहरु 

 

 शाजन्त्त सयुऺा, सावयजासनक सेवा प्रवाह तथा सशुासन प्रवदयन रासग 

 - सेवाग्राहीहरुको सहजका रासग ववसबन्न सनवेदनका ढाॉचा ववकास गयी 
सन:शलु्क उऩरब्ध गयाइएको। 

- सेवाग्राही सन्त्तषु्टी पायाभ तमायी गयी सेवाग्राही सन्त्तषु्टी सवेऺण गयी 
2076 ऩषु सम्भको सेवाग्राही सन्त्तषु्टी सवेऺेण अधयवावषयक ससभऺा 
प्रसतवेदन सभेत तमायी गहृ भन्त्त्रारमभा ऩठाइएको। 

-ढाॉचा अनसूुचीभा उल्रेख छ। 
 
 
-प्रसतवेदन च.नॊ. 19258 सभसत 2076/9/29 
को ऩत्रफाट गहृ भन्त्त्रारम, नीसत, मोजना, अनगुभ 
तथा भूल्माङ्कन भहाशाखाभा ऩठाइएको। 
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- सेवा प्रवाहराई सयर य सहज गयाउन कामायरमको सेवा प्रवाह Layout 
ऩरयवयतन गरयएको य सेवा प्रवाह सम्फन्त्धभा शाखाहरुको भानजचत्र तमाय 
गरयएको। 

-ढाॉचा अनसूुचीभा उल्रेख छ। 

ठ. उऩबोक्ता वहत सॊयऺण  
 उऩबोक्ता वहत ववऩरयत बएका गसतववसध सम्फन्त्धी गनुासो सहामक प्रभखु 

जजल्रा असधकायीरे सनेु्न गयी व्मवस्था गरयएको। 
-मस कामायरमको च.नॊ.499 सभसत 2076/5/6 
को ऩत्रफाट सहामक प्रभखु जजल्रा असधकायीराई 
तोवकएको य सोको जानकायी गहृ भन्त्त्रारमभा 
ऩठाइएको। 2076 भसान्त्त सम्भभा 22 वटा 
गनुासोको सनुवुाई बएको। 

 उऩबोक्ता वहत ववऩरयतका कामयहरु हनु नददन प्रदेश तथा स्थानीम 
सयकायसॊग सभन्त्वम गरयएको तथा फजाय अनगुभन सम्फन्त्धी कामयमोजना 
तजुयभा गयी सनमसभत फजाय अनगुभन बैयहेको। 

 फजाय अनगुभन सम्फन्त्धी कामयमोजना गहृ भन्त्त्रारम नीसत, मोजना, अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन भहाशाखाभा ऩरयऩत्र प्रणारी भापय त ऩठाइएको। 

 फजाय अनगुभन सभसत 2076/5/19, 2076/6/2,3,4,6, 2076/7/4 
य 2076/9/26 गते(दैरेख फजाय, डाॉडीभाडी, वेसताडाॉ, डुिेश्वय) 

 नददजन्त्म ऩदाथयको उत्खन्नको अनगुभन सभसत 2076/8/14 य 2076/9/21 
गते (कणायरी नदी, रोहोये खोरा, कोटीरा य ऩादकुा खोरा) 

-च.नॊ.1026 सभसत 2076/6/14 को ऩत्रफाट 
गहृ भन्त्त्रारमको नीसत, मोजना, अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखाभा ऩठाइएको। मस कामायरम, 
दैरेखको Website www. 

daodailekh.moha.gov.np  सबत्र डाउनरोडभा 
Upload गयी याजखएको। 

-फजाय अनगुभनको प्रसतवेदन च.नॊ.1214 सभसत 
2076/7/7 को ऩत्रफाट गहृ भन्त्त्रारमभा 
ऩठाइएको। 

ड. सॊघ सॊस्थाको सॊचारन तथा व्मवस्थाऩन  
 सॊस्था दताय ऐन अनसुाय दताय बएका सफै सॊस्थाहरुको वसगयकृत वववयण 

सवहतको प्रोपाइर तमाय गने कामय सम्ऩन्न बएको। 
-दताय बएका 173 वटा सॊस्थाको वसगयकृत 
प्रोपाइर तमाय गरयएको।  
-प्रोपाइर अनसूुचीभा उल्रेख गरयएको छ। 

 सॊस्थाको आसथयक कायोवायका सम्वन्त्धभा कुनै उजयुी नऩयेको।  
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ढ. सावयजसनक सम्ऩसतको सॊयऺण  
 सयकायी जग्गा वा सावयजसनक जग्गाभा बएको असतिभण सम्फन्त्धी  कुनै  

उजयुी एवभ ्गनुासो नऩयेको। 
 

 गहृ भन्त्त्रारम भातहतका जजल्राजस्थत सफै सयकायी कामायरमको बौसतक 
स्रोत साधन (जग्गा , बवन, सवायी साधन रगामत) हरुको प्रोपाइर तमाय 
गयी गहृ भन्त्त्रारम नीसत, मोजना, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखाभा 
ऩरयऩत्र प्रणारी भापय त ऩठाइएको। अन्त्म सयकायी कामायरमराई तमाय गनय 
रगाइएको। 

-च.नॊ. 1026 सभसत 2076/6/14 को ऩत्रफाट 
गहृ भन्त्त्रारमको नीसत, मोजना, अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखाभा ऩठाइएको।  

3. साभाजजक सधुाय य रुऩान्त्तयण 
क. रागूऔषध सनषेध य व्मवस्थाऩन  

 रागू औषध सनमन्त्त्रण कामयमोजना , (2076/077) तजुयभा गयी  गहृ 
भन्त्त्रारम नीसत, मोजना, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन भहाशाखाभा ऩरयऩत्र 
प्रणारी भापय त ऩठाइएको। कामयमोजनाको कामायन्त्वमन बैयहेको। 

 राग ुऔषध सम्फन्त्धी 7 भदु्दा दताय गरयएको। 10 जना राग ु औषध 
दवु्मयसनीराई सनमन्त्त्रणभा ल्माइएको। 

 राग ु औषध सम्फन्त्धी सचेतनाभूरक कामयिभ सॊचारन बैयहेका। 

- च.नॊ.1026 सभसत 2076/6/14 को ऩत्रफाट 
गहृ भन्त्त्रारमको नीसत, मोजना, अनगुभन तथा 
भूल्माङ्कन भहाशाखाभा ऩठाइएको। मस कामायरम, 
दैरेखको Website www.daodailekh.moha.gov.np  
सबत्र डाउनरोडभा Upload गयी याजखएको। 

-रागू  औषध सनमन्त्त्रण सम्फन्त्धी गरयएका कामयिभ 
तथा सनमन्त्त्रणभा सरई गरयएका कायवाहीको 
जानकायी control@moha.gov.np य 
mohacontrolroom@gov.np 

  मस जजल्राभा ऩनुस्थाऩना केन्त्ि नबएको।  
 जजल्रा प्रशासन कामायरम, दैरेख, जजल्रा प्रहयी कामायरम, दैरेखको सॊमकु्त 

आमोजनाभा अवैध रुऩभा खेती गरयएका गाॉजा रगामतका राग ुऩदाथयजन्त्म 
खेती नष्ट गरयएको। 

-सनमसभत रुऩभा जाहेयी control@moha.gov.np भा 
ऩठाइएको। 

mailto:control@moha.gov.np
mailto:control@moha.gov.np
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4. ववऩद् व्मवस्थाऩन 
क. प्रबावकायी रुऩभा ववऩद् व्मवस्थाऩन  

 जजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन ससभसत ( DDMC) को वैठक सभसत 
2076/6/7 गते य 2076/6/24, 2076/7/1, 2076/8/4 य 
2076/9/17 गते वसी सोको सनणयम DRS भापय त ऩठाइएको। 

-फैठकको सनणयम control@moha.gov.np, 
mohacontrolroom@gov.np य  DRS भापय त 
ऩठाइएको। 

  ववऩद् प्रसतकामय मोजना फभोजजभ कामय गरयएको य गरयएका कामयको जाहेयी 
mohacontrolroom@gov.np भा सनमसभत ऩठाउने गरयएको साथै  2077 
को रासग ववऩद जोजखभ नक्साॊकन सवहत जजल्रा ववऩद ऩूवयतमायी तथा 
प्रसतकामय मोजना(DPRP) अध्मावसधकको सूचना सॊकरन गयी अद्यावसधकको 
प्रविमाभा यहेको। 2077 वैशाखसम्भभा प्रकाशन गरयने। 

 

 भनसनु आऩतकारीन कामयमोजना अद्यावसधक भनसनु शरुु हनु ु२ भवहना 
अगाडी गरयने 

-2076 वैशाख सबत्र तमाय गरयने। 

 ववऩद् का सफै ऺेत्रहरुभा प्रसतकामय गनय सवकने गयी न्त्मूनतभ ववऩद 
व्मवस्थाऩन साभग्री सवहत DEOC सदुृढीकयण गनय ववसबन्न सॊघ सॊस्थाको 
सहमोगभा साभग्रीको व्मवस्था गयी योष्टय वनाइएको। 

-योष्टयको वववयण अनसूुचीभा उल्रेख गरयएको छ। 

 जजल्रा ११ वटै स्थानीम तह सभेवटने गयी उऩरब्ध Equipment सवहतको 
QRT/IRT को टोरी ऩरयचारन गरयएको। 

-ऩरयचारन टोरी अनसूुचीभा उल्रेख गरयएको छ। 

 ववऩद्को सभमभा उर्द्ाय , याहत, सहजीकयण रगामतका विमाकराऩको 
व्मवहारयक अभ्मास सञ्चारन नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी, सशस्त्र प्रहयी फर 
नेऩार तथा अन्त्म गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाको सहबागीताभा गरयएको। 

 

 ववऩद बएको सभमभा उर्द्ाय य याहत तत्कार उऩरब्ध गयाउने  सम्फन्त्धभा 
मस सभम अवसधभा कुनै त्मस्तो ववऩद् नघटेको। 

 IDDR, 2019 ददवस 2076 असोज 26 देखी कासतयक 1 सम्भ 

 
 
-प्रसतवेदन च.नॊ.1166 सभसत 2076/7/1 को 

mailto:control@moha.gov.np
mailto:controlroom@gov.np
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सप्ताव्माऩी कामयिभ गयी भनाइएको। 

 22 औॊ यावष्डम बकूम्ऩ ददवस सयुऺा ददवस 2076/9/25 देखी भाघ 2 
गते सम्भ सप्ताव्माऩी कामयिभ तम गयी कामयिभ बैइयहेका। 

ऩत्र य सनणयम DRS प्रणारी य NEOC ऩठाइएको। 

-सनणयम DRS प्रणारी य NEOC ऩठाइएको। 

 ववऩद्का घटना , खोज तथा उर्द्ाय , याहतको वववयण 
control@moha.gov.np भा तत्कार ऩठाउने गरयएको। 

-घटनाको वववयण सनमसभत रुऩभा जाहेयी 
mohacontrolromm@gov.np भा ऩठाइएको। 

5. सभन्त्वम य सहजीकयण 
क. ववकास सनभायणभा सभन्त्वम य सहजीकयण तथा ववकास सनभायण कामयको  प्रबावकायी 

अनगुभन 
 

 असाय भसान्त्त जजल्रा दययेट ससभसतको फैठक याखी वस्त ुय सेवाको दययेट 
सनधाययण सोको प्रसतवेदन गहृ भन्त्त्रारमभा ऩठाइएको। 

-Soft Copy मस जजल्रा प्रशासन कामायरम, 
दैरेखको Website www.daodailekh.moha.gov.np 

भा Upload गरयएको। 
 मस जजल्राभा सॊचारनभा यहेको भासथल्रो कणायरी जरववद्यतु आमोजनाभा 

सशस्त्र प्रहयी वर नेऩाररे सयुऺा ददइयहेको य अन्त्म  यावष्डम प्राथसभकता 
प्राप्त आमोजनाहरुको शाजन्त्त सयुऺा य ववऩद्को दृवष्टकोणफाट कुनै 
नकायात्भक प्रबाव ऩने नदेजखएको। 

 

  जजल्रा जस्थत आमोजनाहरुको कामायन्त्वमनभा देखा ऩने स्थानीम 
सभस्माहरुको सभाधान गनय आवश्मक सहजीकायण। 

 

 जजल्रा सबत्रका सफै स्थानीम तहका प्रभखु तथा प्रभखु प्रशासकीम 
असधकृतहरुसॊग सभन्त्वम फैठक  सभसत 2076/5/13 भा  सॊचारन 
गरयएको सनणयमको कामायन्त्वमन बैयहेको। 

 ववकास सनभायणका कामयभा शाजन्त्त सयुऺा व्मवस्थाऩन य सहजीकयण 

 स्थानीम तहका जनप्रसतसनसध य प्रभखु प्रशासकीम असधकृतसॊग सभन्त्वम य 
आमोजना व्मवस्थाऩनभा सहजीकयण  

 

mailto:control@moha.gov.np
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 ववऩद्को तत्कार व्मवस्थाऩनका रासग सवै ऩासरकाभा हेसरप्माड सनभायण 
कामय प्रायम्ब (नेऩारी सेनाद्वाया  

 अन्त्तयजजल्रा सीभानासॉग सम्फजन्त्धत सूचना आदान प्रदान  

 सफै ऩासरकाका भहत्वऩूणय स्थानहरुभा CC Camera को व्मवस्था  

 
6. सदाचाय य आसथयक अनशुासन 

 रेखाऩयीऺण बएको कूर अॊकभा फेरुजूको अवस्था शून्त्म  फनाउने प्रमास 
बइयहेको। 

 

 फक्मौता फेरुज ु1116000/- भध्मे 800000/- पर्छ्यौट बएको। -रु.316000/- पर्छ्यौटको रासग च.नॊ. 1876 
सभसत 2076/9/21 को ऩत्रफाट भहारेखा 
ऩयीऺकभा सनवायचन आमोग नेऩारभा च.नॊ. 19६१ 
सभसत 2076/9/29 को ऩत्रफाठ रेखी 
ऩठाइएको। 

 जजन्त्सी सनयीऺण गयी सोको प्रसतवेदन गहृ भन्त्त्रारमको कामायरम 
व्मवस्थाऩन तथा जजन्त्सी शाखाभा ऩठाइएको। 

 जजन्त्सी सरराभ सम्फन्त्धी प्रविमा सम्ऩन्न गयी सभसत 2076/8/22 गते 
सरराभ सम्फन्त्धी सूचना प्रकाशन गरयएको। 

 सरराभ सूचना सम्फन्त्धी कुनै सनवेदन नऩयेको हुॉदा ऩनु : सूचना प्रकाशन 
गने प्रविमाभा। 

-च.नॊ 1144 सभसत 2076/6/30 ऩत्रफाट गहृ 
भन्त्त्रारमको कामायरम व्मवस्थाऩन तथा जजन्त्सी 
शाखाभा ऩठाइएको 
सभसत 2076/8/22 सरराभ सम्फन्त्धी सूचना 
सनकासरएकोभा कसैको ऩसन सनवेदन नऩयेकारे ऩनु: 
सूचना सनकाल्ने िभभा  

 सफै सवायी साधनहरुको वीभा गरयएको य जजन्त्सी सरराभी प्रविमा शरुु 
गरयएको। 

-  
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बाग-तीन 
सनष्कषय  

3.1 सनष्कषय 
जजल्राको शाजन्त्त सयुऺा, सवु्मवस्था, अभनचमन य जस्थयता कामभ गनुयको साथै अऩयाध अनसुन्त्धान, 
रागू औषध सनषधे तथा भददया सनमन्त्त्रण, रैविक वहॊसा न्त्मूनीकयण, ववऩद् व्मवस्थाऩन, सशुासनको 
प्रत्माबसूत, भानव असधकायको सॊयऺण रगामत कानूनको प्रबावकायी कामायन्त्वमन गयी कानूनी याज्मको 
कामभ गनयभा कामयसम्ऩादन सम्झौतारे प्रभखु जजल्रा असधकायी साथै सभग्र जजल्रा प्रशासन 
कामायरमराई थऩ जजम्भेवायी वनाएको छ। मसरे जजल्राको सावयजसनक सेवाराई सऺभ, सदुृढ, 
सेवाभूरक य उत्तयदामी फनाउदै ऩायदजशयताराई थऩ भजफदु फनाउन सहमोग गयेको छ। मस 
आ.व.को ऩवहरो तै्रभाससक दोश्रो तै्रभाससकभा ऩसन दैसनकी कामयसम्ऩादन, आकजस्भक कामयका साथै 
कामयसम्ऩादनभा उल्रेख बएका कामयहरु सभेत सम्ऩन्न गनय सवकएको छ। जजल्रा प्रशासन 
कामायरमको सीसभत श्रोत साधन य जनशजक्तका कायण ऩसन तोवकए फभोजजभको कामय सम्ऩन्न बएका 
हनु। कामयसम्ऩादन सम्झौताफाट कामायरम/प्र.जज.अ.रे गनुयऩने काभको Clear Picture प्राप्त बएको 
छ। मसरे मोजनावर्द् रुऩभा कामयसम्ऩादन गयी नसतजा प्राप्त गनय सजजरो सभेत बएको छ।  प्रभखु 
जजल्रा असधकायी Proactive फन्नै ऩने, कामायरमको कामयराई गसतशीरता प्रदान, प्रसतवेदन य 
असबरेखन कामय प्रणारीको रुऩभा ववकास हदैु कामायरमको सॊस्कृसत फने्न िभभा, सम्ऩूणय 
कभयचायीराई कामय गने भागयदशयन प्रदान गयेको छ। कामयसम्ऩादन सम्झौता अनसुाय सवैखारे 
रयऩोटीिभा केजन्त्ित हुॉदा कसतऩम (ससजयनशीर) कामयहरु छामाॉभा ऩनय सक्ने बएकारे प्रसतवेदनरे रक्ष्म 
प्राप्त गनय के छ ? के छैन ? बने्न तपय  सॊवोधन नगने हुॉदा प्रसतवेदन प्रणारीराई सॊजऺप्त गयी  प्रभखु 
जजल्रा असधकायीको कामय प्रवजृत्त, भानससकता, Orientation य सॊस्काय जस्ता व्मवहायजन्त्म प्रवजृत्तभा 
सधुाय ल्माउने तथा कभयचायीको व्मवहायीक आचायसॊवहताभा सधुायका साथै कामयसम्ऩादनभा आधारयत 
प्रोत्साहनभा सभेत ध्मान ददन ुऩने देजखन्त्छ। 
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कामायरम ऩरयसयभा नेऩारी सेना य सशस्त्र प्रहयी वरद्वाया सयसपाई गरयदै 

कामायरम ऩरयसयभा कभयचायीद्वाया सयसपाई गरयदै गाजा पडानी गरयदै 
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