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कामयको वववयण सॊख्मा कैफपमत 

१ फॊशजको आधायभा नमाॉ नागरयकर्ा ववर्यण 

 (ऩुरुष : २४८७, भहहरा: २३४३) 

जमभााः- ४८३० 
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- 
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कामायरम तपय   
१ ऩूॉजीगर् र्पा  कूर खचा 558022.37   

२ चारु र्पा  कूर खचा 7365602.01   

ङ. भुद्दा शािा 
क्र.सॊ. कामयको वववयण सॊख्मा  कैफपमत 

१ हार्हतर्माय -  

२ अबद्र व्मवहाय/जुवा २८ 
३ कारो फजायी - 
४ सवायी ज्मान ऺतर्ऩूर्ी १ 

मस आ.व. को जम्भा दताय २९ 
गत आ.व. को जजम्भेवायी सयी आएको सॊख्मा १९२ 

मस आ.व. भा पर्छ्मौट बएको सॊख्मा ७ 

पैसरा हुन फाॉकी भुद्दाको सॊख्मा २१४ 

च. िाद्म तथा गुणस्तय सम्फन्धी अनुगभन तथा ननमभन 

क्र.सॊ. कामयको वववयण सॊख्मा  कैफपमत 

१ खाद्म नभूना सॊकरन २ वटा   

२ खाद्म समफन्धी भुद्दा दामय ०   

छ. फजाय अनुगभन तथा ननमन्रण सम्फन्धी कामय 
क्र.सॊ. कामयको वववयण सॊख्मा (आ.व. २०७७/०७७) कैफपमत 

१ खाद्मान्न, होटर य अन्म ववववध १५ ऩटक 

 ववसबन्न होटर, येष्टुयेन्ट, ककयाना 
ऩसर, वीउफीजन र्था ककटनाषक 
औषधी ऩसर, परपूर र्था 
र्यकायी ऩसर, ववसबन्न भेडडकर 
ल्माफहरु, प्माथोरोजीहरु, सभठाई 
ऩसर, दैतनक उऩबोग्म वस्र् ुववक्री 
गने ऩसर, भाछाभासु ऩसर, ऩश ु
फधशारा, हाडावेमय ऩसर, भहदया 
ऩसर, ऩेम ऩदाथा डडरय, ऩानी 
उद्मोग, कोचचङ सेन्टय य ट्मसून 
सेन्टयहरु आहद  । 

ज. कामायरम अनुगभन 

क्र.सॊ. कामयको वववयण सॊख्मा  कैफपमत 

१ हाजजयी यजजष्टय, ऩोशाकको छड्के जाॉच - - 
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ऩूॉजीगत तपा  कूर खचाको र्िियण (२०७७ श्रािण देखी ऩौष भसाततसम्भ) 
 फ.उ.शी. 314920114 जजल्रा प्रशासन कामाारमहरु 

खचा/र्िजिम सॊकेत नॊ. खचा/र्िजिम जशषाक अजततभ फजेट खचा यकभ 

    

31122 भेजशनयी तथा औजाय  ५,00,000/- 337644/- 

31123 पतनाचय तथा र्पक्चसा  3,00,000/- 30510/- 

31159 अतम सािाजतनक तनभााण  2,00,000/- 00 

३११७१ ऩूॉजीगत सधुाय खचा सािाजतनक तनभााण  2,00,000/- 189868.37 

जम्भा 12,00,000/- 558022.37 

 

 

चार ुतपा  कूर खचाको र्िियण (२०७७ श्रािण देखी ऩौष भसाततसम्भ) 
क) फ.उ.शी. 314920133  जजल्रा प्रशासन कामाारमहरु 

खचा/र्िजिम सॊकेत नॊ. खचा/र्िजिम जशषाक अजततभ फजेट खचा यकभ 

21111 ऩारयश्रतभक कभाचायी 8561000/- 4315094.00 

211३२ भहॊगी ४,32,०००।०० 179960.00 

211३9 अतम बिा 50,000/- 15000.00 

21121 ऩोशाक 1,80,000/- 00.00 

21212 मोगदानभा आधारयत 
तनिृततबयण तथा उऩदान कोष 
खचा 

15,000/- 00.00 

२१२१३ मोगदानभा आधारयत फीभा 
कोष खचा 

86,000/- 3200.00 

22111 ऩानी तथा फीजरुी २,10,000/- 276000.00 

22112 सञ्चाय भहशरु 2,70,000/- 12000.00 

२२२१३ सिायी साधन भभात खचा 3,50,०००/- 188373.24 
2221२ इतधन कामाारम प्रमोजन ५,76,000/- 209381.80 

222३१ तनतभात सािाजतनक सम्ऩततको 
भभात सम्बाय 

१,4०,000/- 00.00 

2221४ फीभा तथा नर्िकयण 50,000/- 00.00 

२२२२१ भेजशनयी तथा औजाय भभात 
सॊम्बाय तथा सञ्चारन खचा 

7५,000/- 24001.0० 

22315 ऩरऩतरका छऩाइ सचुना 
प्रकाशन 

100000/- 00.00 
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22311 भसरतद तथा कामाारम 
सम्फतधी खचा 

6,4०,000/- 2,29,341.00 

2241९ अतम सेिा शूल्क 30,42,000/- 1384540.00 

22522 कामाक्रभ खचा 1,50,000/- 51598.00 

225२९ र्िर्िध कामाक्रभ खचा 1,72,000/- 00.00 

22611 अनगुभन भूल्माङ्कन खचा ४,६०,000/- 1,4०,650/- 
22612 भ्रभण खचा १,५0,000/- 62,500/- 
22711 र्िर्िध खचा २,5०,000/- 1,36,698/30 

२७१११ साभाजजक सयुऺा 22,0०0/- 00 

जम्भा १,५9,81,०००/- 73,65,602.01 

 

 

 

 

अतम भहत्िऩूणा कामाहरु 

 

शाजतत सयुऺा य अभनचमन 
 जजल्राभा शाजतत सयुऺाको र्िश्वसनीम य बयऩदो सयुऺा व्मिस्था तभराई नागरयकको शाजतत सयुऺा य अभनचमनको 

व्मिस्था ऩूणारुऩभा तभराइएको । 

 जजल्राको एकीकृत यणनीततक सयुऺा मोजना तमाय गरयएको । 

 जजल्रा सयुऺा सतभततको फैठकराई गततशीर, नततजाभखुी य प्रबािकायी फनाइएको । 

 जजल्रा सयुऺा सतभततको फैठक  २४   ऩटक स्ऩष्ट  एजेतडा सर्हत सञ्चारन गरयएको । 

 याजभागाराई तनिााध रुऩभा सञ्चारन हनुे व्मिस्था तभराइएको । 

 जजल्रा प्रहयी कामाारम य ईराका प्रहयी कामाारमहरुको तनमतभत रुऩभा तनयीऺण गरयएको । 

 प्रहयी कभाचायीरे आफ्नो कताव्म ऩारना गदाा कानून फभोजजभ कामा गये नगयेको सम्फतधभा अनगुभन गरयएको । 

 गणु्डागदी, सॊगदठत अऩयाध, जफयजस्ती असरुी, भर्हरा र्हॊसा रगामतका अऩयाधराई तनमतरण गरयएको । 

 अिैध हातहततमायको प्रमोग तथा  ओसायऩसाय तनमतरण गरयएको । 

 सयुऺासॊग सम्िजतधत र्ितबन्न कामामोजनाहरु तनभााण गरयएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सेिा प्रिाह 

 फॊशजको आधायभा नमाॉ नागरयकता ४,८३० (ऩरुुष : २,४८७, भर्हरा् २,३४३), िैिार्हक अॊतगकृत नागरयकता 0, य 
प्रतततरर्ऩ नागरयकता २,९०५ िटा र्ितयण गरयएको । 
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 ९९५ िटा याहदानी कामाारमफाट तसपारयस बएको,  िटा याहदानी र्ितयण बएको साथै ६४५ िटा याहदानी र्ितयण 
गना िाॉकी यहेको य ७२१ िटा द्रतु तसपारयस गयी याहदानी र्िबागभा ऩठाइएको । 

 सॊस्था दताा ४५ तथा सॊस्था निीकयण ७० िटा गरयएको । 

 ६९ िटा नारफारक ऩरयचमऩर जायी गरयएको । 

 जजल्रा प्रशासन कामाारमभा सनुिुाई हनुे भदु्दाहरुभा भदु्दाको प्रकृतत हेयी तनयततय सनुिुाईको व्मिस्था गयी तछटो छरयतो 
ढॊगरे पैसरा गने व्मिस्था तभराइएको ।गत आ.ि.को पर्छ्यौट हनु फाॉकी 1९२ य चार ु२०७७ सार श्रािण देखी 
ऩौष भसातत सम्भभा दताा बएका २९ िटा भदु्दा गयी २२१ िटा भदु्दा दताा बएकोभा भध्मे ७ िटा  भदु्दा पर्छ्यौट 
गरयएको । भदु्दाको कागजात रेखनभा भूर फाक्मॊशभा सभमानकुुर सधुाय गरयएको । 

 कामाारम ऩरयसयतबर यहेको सयुजऺत िैदेजशक योजगाय ऩयाभशा केतद्रफाट १२३८ (भर्हरा: ४१४, ऩरुुष: ८२४) जनाराई 
िैदेजशक योजगाय सम्फतधी ऩयाभशा प्रदान गरयएको । 

 यार्िम ऩरयचमऩर तथा ऩॊजजकयण र्िबागको सॊमोजनभा यार्िम ऩरयचमऩर र्ितयण सम्िजतध कामा प्रायम्ब बएकोभा २०७७ 
श्रािण देजख ऩौष भसातत सम्भ जम्भा १६३५ िटा र्िियण दताा बएको । 

 कामाारम ऩरयसयभा स्थाऩना गरयएको नागरयक सहामता कऺ भापा त प्रबािकायी ढॊगरे सेिा उऩरब्ध बइयहेको। 

 सेिाग्राहीराई सेिा तरन सजजरो होस ्बन्नका रातग सेिा तरॊदा राग्ने शूल्क, गनुासो सनु्ने तथा सूचना अतधकायी य सेिा 
तरन सम्ऩका  गने कोठा जस्ता जानकायी बएका र्िियणहरु कामाारम ऩरयसयको र्ितबन्न स्थानभा याजखएको । 

 कामाारमको काभ कायिाहीराई ऩायदशी फनाउन कामाारमको पेसफकु, िेफसाइट, इभेर जस्ता र्िद्यतुीम भाध्मभहरुराई 
तनमतभत अद्याितधक गयी कामाारमका गततर्िधीहरु प्रिाह गने गरयएको । 

 सॊिेदनशीरता अनसुाय अरग अरग भाईतमूट खडा गरय तनधाारयत ढाॉचा अनसुाय नै सतभतत तनभााण गयी तनणाम गने 
व्मिस्था गरयएको । 

 व्मजिगत तसपारयसहरुराई काननु सम्भत फनाउन सम्िजतधत िडाका िडा अध्मऺहरुको तसपारयस ऩश्चात भार तसपारयस 
गरय उि कामाको थारनी गरयएको ।  

 फैठक कऺ य इजराशको Setting ऩरयितान गरय फैठक सञ्चारन तथा भदु्दाको सनुिुाईको शैरी सभेत ऩरयितान गरयएको 
। 

 सेिाग्राही सततषु्ट ी सिेऺण पायभ तमाय गयी प्रमोगभा ल्माइएको । 

 

 

 

 

कामाारम व्मिस्थाऩन 
 तनमतभत स्टाप फैठक गयी गनुासोको साभूर्हक सभाधान गरयएको । 

 अजततमायी तथा खचा र्िियण सािाजतनकीकयण गरयएको । 

 टोकन प्रणारी भापा त सेिा प्रिाह गने गरयएको । 

 कामाारमको अतबरेख व्मिस्थाऩनराई प्रबािकायी तलु्माइएको । 

 कामाारमका र्ितबन्न पाॉटभा यहेका ऩयुाना पतनाचयहरु पेयी नमाॉ प्रततस्थाऩन गरयएको । सेिाग्राहीहरु र्िशेष गयी अऩाङ्गता 
बएका, जेष्ठ नागरयक तथा अशि भर्हराहरुका रातग सेिा तरॊदासम्भ फस्ने व्मिस्थाको र्िशेष प्रफतध गरयएको । 

 कामाारम ऩरयसयभा सेिाग्राहीहरुका रातग स्िच्छ य सपा खानऩेानीको व्मिस्था तभराइएको । 

 कामाारमको बईुतरा, Reception, इजराश, फैठक कऺको सयसपाई तथा सचुना िोडा व्मिजस्थत गरयएको । 
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 कामाारम ऩरयसय सयसपाईको कामाराई तनमतभत फनाइएको । 

 

बौततक ऩूिााधाय तनभााण 

 कामाारमभा आउने सेिाग्राहीहरुका रातग स्िच्छ य सपा साथै भर्हरा ऩरुुष अरग-अरग तथा अऩाङ्गभैरी शौचारमको 
व्मिस्था तभराइएको । 

 ग्मायेज, सयुऺा ऩोष्ट  रगामत कामाारम ऩरयसय भभात य यॊगयोगन गरयएको  
 कामाारम ऩरयसयभा यहेको गाडेन राई ग्रास कटय प्रमोग गयी सयसपाई गरयएको । 

 क्माजतटन ऩछातड यहेको अनतु्ऩादक र्कतसभको खातर जग्गाभा खेरकुद स्थर िनाउने गयी व्मिजस्थत गरयएको । 

 कामाारमभा यहेको ऩानी धायाको धाया तथा र्िजरुी फजिको भभात गरयएको । 

 

सडक व्मिस्थाऩन 
 सािाजतनक सडक ऐन, २०३१ को दपा १९ फभोजजभ स्िीकृतत नतरएका सडक छेउ तथा पुटऩाथ याखेका तनभााण 

साभग्री य खदु्रा ऩसर याख्न ेकामा फतद गयाउन रगाइएको, । 

ऩेट्रोतरमभ ऩदाथा  
 जजल्रा जस्थत सफै ऩेट्रोर/तडजेर ऩम्ऩहरुफाट उऩरब्ध ऩरयभाणको ऩेट्रोर/तडजेर र्िक्री र्ितयण गये नगयेको सम्फतधभा 

अनगुभन गरयएको, । 

रागूऔषध तनषधे य व्मिस्थाऩन 
 र्ितबन्न तनकामको सभतिम तथा सहकामाभा स्थानीम तहहरुभा रागूऔषध र्िरुद्धको सचेतना तथा जागयण अतबमान 

सञ्चारन गरयएको । 

 गाॉजा, अर्पभ रगामतका रागू ऩदाथाजतम खेती नष्ट  गरयएको । 

 २०७७ श्रािण भसातत देखी ऩौष भसातत सम्भ ३६८ योऩनी ऺेरपरभा रगाइएको गाॉजा पडानी गरयएको  
 रागूऔषध दरुुऩमोग तथा अिैध ओसायऩसायभा सॊरग्न व्मजिहरुको सयुऺा तनकामहरुको सहमोग य सभतिमभा 

तनमतरणभा तरई काननुी दामयाभा ल्माइएको ।  
अिैध भददया तनमतरण अतबमान 

 अिैध भददया उत्ऩादन तथा र्िक्री र्ितयणराई ऩूणारुऩभा तनमतरण गना सयोकायिारा तनकामहरुको सॊरग्नताभा प्रबािकायी 
अनगुभन गरयएको य अिैध भददया उत्ऩादन तथा र्िक्री र्ितयणभा सॊरग्नराई कानूनफभोजजभ कायिाहीको दामयाभा 
ल्माइएको । 

 ईजाजत ऩर तरई िैध भददया र्िक्री र्ितयण गने ऩसर, तडऩाटाभेतटर स्टोय, होटर, येषु्ट येतटहरुरे कानूनभा तोर्कएको 
ऩरयधीतबर यही र्िक्री र्ितयण गये नगयेको सम्फतधभा जजल्रा प्रशासन कामाारम, धाददङको नेततृ्िभा जजल्रा प्रहयी 
कामाारम, धाददङ, घयेर ुतथा साना उद्योग कामाारम य उऩबोिा र्हत सॊयऺण भञ्चको सहबातगताभा अनगुभन गरयएको य 
कानून र्िऩरयत गयेकाराई तत्कार कायिाहीको दामयाभा ल्माइएको । 

फजाय अनगुभन 
 तनमतभतरुऩभा गरयदै आएको फजाय अनगुभनराई सयोकायिारा तनकामहरुको सहबातगताभा थऩ प्रबािकायी फनाउॉदै 

नततजाभखुी तलु्माइएको । 

 उऩबोिा जागयण/सचेतना कामाक्रभ तथा फजाय अनगुभन सम्फतधभा सयोकायिारा सफै ऩऺहरुसॉग छरपर/अततयर्क्रमा 
कामाक्रभ सम्ऩन्न । 
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 फजाय अनगुभनका क्रभभा व्मिसाम सञ्चारकराई अनगुभन टोरीद्वाया सधुायका तनजम्त ददइएका तनदेशन तथा सझुािहरु 
ऩारना बए/नबएको सम्फतधभा सभेत अनगुभन गरयएको । 

 व्मिसामीहरुरे व्मिसाम सञ्चारनका क्रभभा ऩमुााउनऩुने यीतहरुका साथै कानून र्िऩरयत व्मिसाम सञ्चारन गदाा हनु े
कायिाही सम्फतधी जानकायीका साथै अतम सचेतनाभूरक र्िषमिस्तहुरु स्थानीम सञ्चायभाध्मभ भापा त व्मिसामीभाझ 
सूजचत गरयएको ।  

 नेऩारीहरुको र्ितबन्न चाडऩिाराई रजऺत गयी आभ उऩबोिाराई दैतनक उऩबोग्म िस्त ुसहज य एकै स्थानफाट उऩरब्ध 
गयाउन एकीकृत सऩुथ भूल्म ऩसर सञ्चारनको रातग धाददङ उद्योग िाजणज्म सॊघराई आिश्मक व्मिस्था तभराउन 
रगाइएको । 

 जजल्राभा सञ्चातरत औषधी ऩसर, ल्माफ, ऩोतरजक्रतनक य तनजी अस्ऩतारहरुको तनमतभत अनगुभन गरयएको । 

 फतदाितदीको सभमभा िजाय अनगुभनराई थऩ प्रबािकायी फनाई आभ उऩबोिाराई दैतनक उऩबोग्म िस्त ुसहज रुऩभा 
उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था गरयएको । 

 फजाय अनगुभन य सो सम्ितधभा बएको कायिाही आभरुऩभा देजखने गयी  बएको ।  
मातामात बाडा छुट/सिायी सॊचारन 

 धाददङभा सञ्चातरत सािाजतनक मातामात सेिाभा कानूनरे तोकेको भाऩदण्ड अनसुाय र्िद्याथी/जेष्ठ नागरयक/अऩाङ्गता 
बएका व्मजिहरुराई छुटको व्मिस्था कामाातिमनराई तनयततयता ददइएको । 

 मातामात व्मिसामीद्वाया र्िद्याथीराई उऩरब्ध गयाइने छुटका सम्फतधभा सफै सिायी साधनभा सफैरे देख्न े गयी याख्न 
रगाइएको । 

 भादक ऩदाथा तथा अतम नशार ुऩदाथा सेिन गयी सिायी नचराउने, चारकरे सिायी चराएको सभमभा भोिाइर प्रमोग 
नगने, सिायी चराउदा जिुा अतनिामा रगाउने, सिायी चारकरे भादक ऩदाथा तथा नशार ुऩदाथा सेिन खाए नखाएको 
ऩयीऺण गने, ऩयतभट नर्िकयण य र्िभा बए नबएको ऩयीऺण गने गयी व्मिस्था तभराईएको ।  

जग्गा प्राति 

 आमोजनाहरुको भआुब्जा तथा ऺततऩतुताको कामाराई तनमतभत फनाइएको । 

र्िऩद् व्मिस्थाऩन 
 जजल्रा र्िऩद् व्मिस्थाऩन सतभतत (DDMC) को फैठक ४ ऩटक सञ्चारन गरयएको । 

 DCCMC को फैठक १५ ऩटक सतचारन गरयएको । 

 जजल्रा र्िऩद् ऩूिातमायी तथा प्रततकामा मोजना, २०७७ (ऩरयभाजजात तथा अध्माितधक) तमाय गयी कामाातिमनभा ल्माइएको 
। 

 र्िश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैतरएको कोतबड १९ (कोयोना बाईयस) योकथाभ तथा तनमतरणका रातग जजल्रा र्िऩद् 
व्मिस्थाऩन सतभतत तथा DCCMC को तनमतभत फैठक फतस सॊक्रभण पैरन नददने प्रमास गरयएको ।  

 जजल्राभा यहेका एम्फरेुतसहरुराई कोतबड-१९ योकथाभ य तनमतरणका रागी २४ सै घण्टा सेिा प्रदान गने गरय तमायी 
याख्न ेव्मिस्था तभराइएको। 

 र्िऩद्को सभमभा उद्धाय, याहत, सहजीकयण रगामतका र्क्रमाकराऩको व्मािहारयक अभ्मास जजल्राजस्थत सयुऺा 
तनकामहरुरे र्ितबन्न तभततभा सञ्चारन गयेका । 

 र्िऩद् बएको सभमभा उद्धाय य याहत तत्कार उऩरब्ध गयाइएको ।  
 जजल्राका र्ितबन्न स्थानभ बएको भनसनुजतम र्िऩद्का कायण जोजखभऩणुा ऩीतडतहरुको याहत र्ितयण स्थरगत अनगुभन 

ऩश्चात भार गरयएकारे िढी मथाथाऩयक बएको । 
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कोतबड १९ (कोयोना बाईयस) 
 र्िश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैतरएको कोतबड १९ (कोयोना बाइयस) योकथाभ तथा तनमतरणका रातग नेऩार सयकाय 

फाट र्ितबन्न सभमभा जायी बएको तनणामहरुको कामातिमन बएको । 

 नेऩार सयकाय फाट जायी बएको फतदाफतदीराई जजल्राभा ऩूणा रुऩभा रागू गयाइएको । 

 कोतबड सॊक्रभणफाट भतृ्म ुबएकाहरुको शि व्मिस्थाऩन सभतिमात्भक रुऩभा गरयएको । 

 कोतबड सॊक्रभण तनमतरणका रातग जजल्रा जस्थत सिै स्थातनम तहहरुका क्िायेजतटन तथा आइसोरेसन कऺको तनभााण 
गना रगाई सॊक्रतभत व्मजिहरुफाट योग सभदुामभा पैरन नददइएको । 

 नेऩार सयकाय(भजतरऩरयषद्) को तनणामानसुाय जायी यहेको फतदाफतदी (Lock Down) राई ऩरयभाजान सर्हत कामाातिमनका 
रातग तजुाभा गरयएको "फतदाफतदीराई ब्मफजस्थत गने सयुऺा भाऩदण्ड २०७७" राई कामातिमन गना र्ितबन्न यणनीततहरु 
तमाय गरय कामातिमनभा ल्माइएको । 

 फतदाफतदी (Lock Down) उल्रॊघन गयेभा अत्मािश्मक सेिा ऐन,2014 सॊक्रभक योग ऐन,2020 भरुकुी अऩयाध सॊर्हता 
2074 य स्थानीम प्रशासन ऐन 2028 तथा अतम प्रचतरत कानून फभोजजभ कायिाहीको दामयाभा ल्माइएको । 

सूचनाको हक 

 प्रत्मेक नागरयकराई आफ्नो िा सािाजतनक सयोकायको कुनै ऩतन र्िषमको सूचना भाग्ने य ऩाउने हकराई सतुनजश्चत 
गरयएको । 

 सूचनाको हक प्रिद्धान गना सफै कामाारमहरुभा सूचना अतधकायी तोक्ने व्मिस्था तभराइएको ।  
 यार्िम सूचना आमोगफाट अतधकाय प्रत्मामोजन बए अनसुाय सूचना स्िMप्रकाशन गने य भाग गदाा उऩरब्ध गयाउने 

सम्फतधी आदेश जजल्रास्तय सफै कामाारमहरुभा जायी गरयएको य सो फभोजजभ बए नबएको भूल्माङ्कन गना सतभतत फनाई 
अनगुभन गने व्मिस्था तभराइएको । 

 कामाारमफाट बए गयेका गततर्ितधहरु तनमतभतरुऩभा कामाारमको िेफसाईट तथा पेसफकु ऩेज भापा त सािाजतनक गरयएको 
। 

 

अतम 
 जजल्रा जस्थत कामाारमहरुरे सञ्चारन गने र्िकास आमोजनाहरुको ऩूॉजीगत खचा फढाउन तथा गणुस्तयीमता सतुनजश्चत गना 

तेस्रो ऩऺ (Third party) सर्हत र्िर्िध सयोकायिारा तनकामहरु सजम्भतरत सॊमिु अनगुभन (Joint Monitoring) को 
व्मिस्था तभराइएको । 

 कामाारम प्रभखुहरुको फैठक २ ऩटक सॊचारन बएको, सफै कामाारमहरुरे सशुासन सेिा प्रिाह य र्िकास तनभााणका 
कामाहरुराई प्रबािकायी फनाउने र्िषमभा छरपर बएको । 

 सूचना अतधकायीहरुको फैठक २ ऩटक सॊचारन बएको । 

 तनजाभती सेिा ददिस, २०७७ भनाइएको । ददिसको अिसयभा कामाारम सयसपाई  साथै, ऩर्हरो सेिाग्राहीराई सम्भान 
गरयएको । 

 रैर्ङ्गक र्हॊसा र्िरुद्धको १६ ददने अतबमान जजल्रा तबरका र्ितबन्न सॊघ सॊस्था तथा स्थातनम तहहरुभा र्िर्िध कामाक्रभ 
आमोजना गरय भनाइएको ।  
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