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िमित : २०७९।०४।३१ गते 
बागमती �देश �हरीको वािष�क काय�योजना साव�जिनकरण काय��म स�प�न 

 

चाल ु आिथ�क वष� २०७९।०८० मा बागमती �दशे �हरीको िज$मेवारी %े&मा स$पादन ग*रने काय�ह,लाई 

�भावकारी बनाई यस �दशेको सम/ शाि0त सरु%ा, अपराध रोकथाम तथा अनसु0धान लगायत �हरीको 

दािय4व िनवा�हलाई 5यव6थीत र प*रणाममखुी बनाउन तयार ग*रएको बागमती �दशे �हरी काया�लय हटे<डाको 

“बािष�क काय�योजना २०७९” साव�जिनक ग*रएको छ । बागमती �दशे �हरी काया�लय हटेौडँामा आज 

आयोिजत एक काय�Cमका बीच बागमती �दशे �हरी �मखु �हरी नायव महािनरी%क िकरण बDाचाय�ले उE 

काय�योजना साव�जिनक गनु�भएको हो । आिथ�क वष� २०७९।८० मा बागमती �दशे �हरी काया�लय हटेौडँाले 

िबिभ0न १२ वटा �ाथिमकताका %े&/लGयह, िनधा�रण गरी १०० वटा िCयाकलाप/सचूकमा रही काय� संचालन 

गनJ बािष�क काय�योजना २०७९ मा उKलेख ग*रएको छ ।  

काय�योजना साव�जिनक काय�Cममा म0तLय LयE गदM �दशे �हरी �मखु �हरी नायव महािनरी%क िकरण 

बDाचाय�ले नविनिम�त काय�योजनाको �मखु लGय भनेको िबगतमा काय� स$पादनको Cममा दखेीएका 

किमकमजोरीह,लाई सधुार गदM �दशे �हरीको भिुमका र िज$मेवारीलाई जवाफदहेी, पारदशO र 5यवसाियक 

बनाउनकुा साथै सेवा �वाहलाई �णालीबQ एवं िनदJिशत तवरले संचालन गरी आRनो िज$मेवारी %े&लाई शा0त 

र सरु%ीत बनाउने रहकेो बताउनभुयो । काय�योजना संगठन संचालनको मे,दTड भएको बताउँद ै �दशे �हरी 

�मखु बDाचाय�ले आम नाग*रकले िवUास र भरोसा गन� योVय �हरी िनमा�णमा काय�योजनाले मह4वपणू� भिूमका 

िनवा�ह गनJ बताउनभुयो ।  

नेपाल �हरी संगठनको लGय �ाWी सामूिहक काय� (Team Work) बाट मा& स$भव हbने बताउँद ैबDाचाय�ले 

संवेदनिशल भई तोिकएको िज$मेवारी परुा गन� �हरी कम�चारीह,लाई िनदJशन िदनभुयो । स$पणू� �हरी 

कम�चारीह,ले काय�योजना अcययन गरी मािसक, &ैमािसक र अध� वािष�क ,पमा चेक िलd बनाई काय� गनु�पनJ 

उहाँको भनाई रहकेो छ ।  

काय�योजनाको उefेयमािथ �काश पादM �दशे �हरी �बEा �हरी व*रg उपरी%क िदपक रेVमीले पिहचान 

ग*रएका �ाथिमकताका %े&हh र 4यसले तोकेका गितिबिधहh तोिकएकै समयमा स$प0न गनु�पनJ बताउनभुयो ।  

यस आिथ�क वष�मा बागमती �दशे �हरी काया�लयले िनधा�रण गरेका �ाथिमकताह,मा शाि0त सरु%ाको 

�भावकारी 5यव6थापन, अपराध अनसु0धान तथा िनय0&ण, iािफक 5यव6थापन एवं दघु�टना 0यिूनकरण, 

मानवkोत एवम ्�शासिनक 5यव6थापन, भौितक पवूा�धार र अ0य mोत साधन 5यव6थापन, आिथ�क अनशुासन 



र पाद�िश�ता, नाग*रक केि0nत �हरी सेवा �वाहमा सoुढीकरण मानव अिधकार संर%ण र स$बध�न, िवपद ्

5यव6थापन र �ितकाय�, आ0त*रक सपु*रवे%ण तथा गनुासो 5यव6थापन, कम�चारी उ4�ेरणा तथा कKयाणकारी 

काय�Cम संचालन र िविभ0न निवनतम/रचना4मक काय�Cमको संचालन रहकेा छन ्।  

यीनै �ाथिमकतामा आधा*रत रहरे बागमती �दशे �हरी काया�लय हटेौडँाले िबिभ0न १ सय वटा िCयाकलाप 

संचालन गनJछ । जसमा िडिजटल चेकपोई0ट िनमा�ण, िसिसिटिभ जडान, हातहितयार वरामद तथा पCाउ, घरेल ु

मिदरा नd, संघीय िनवा�चन िवशेष सरु%ा लगायतका िCयाकलापह, संचालन ग*रनेछ । यसैगरी दघु�टना 

0यिुनकरणका तथा सवारी 5यव6थापनका लािग लािग *रqेस से0टर िनमा�ण, सवारी साधनमा लेिखएको लेख 

रचना मेटाउने र तोिकएको %े&मा मा& सवारी पािक� ङ गनJ Lयव6था िमलाउने रहकेो छ । 

सामदुाय �हरी साझेदारी काय�Cम अ0तग�त  समदुाय �हरी साझेदारी सिमित पनुग�ठन गनJ, सचेतना काय�Cम, 

नाग*रक सनुवुाई, Police teacher, िवzाथOसंग �हरी, 5यवि6थत नाग*रक सहायता क%, िविभ0न 5यिEसंग 

छलफल र अ0तकृया, मानव अिधकार स$ब0धी �िश%ण काय� लगायतका गितिविध संचालन ग*रने 

काय�योजनामा उKलेख ग*रएको छ ।  

 

                                                                           �वEा/सचुना अिधकारी 
         िदपक रेVमी 
 (�हरी ब*रg उपरी%क) 
   (९८५५०९०२४०) 

     बागमती �देश �हरी काया�लय हटे<डा, मकवानपरु 
 

 

 

  


