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बागमती देश हरीको चाडपव लि त िवशेष सुर ा योजना २०७९ लागु  
बागमती दशे हरीको चाडपव (बडा दश,ै शभु िदपावली र छठ) लि त िवशषे सरु ा योजना आज एक काय मका वीच सावजिनक 

ग रएको छ । य  एवं भचअुल मा यमबाट उपि थत मातहत कायालय मखु समेतको उपि थितमा बागमती दशे हरी मखु हरी 

नायव महािनरी क िकरण ब ाचायबाट उ  िवशेष सरु ा योजना सावजिनक ग रएको हो । यस वषको चाडपव शु  भइसकेको अव थामा 

चाडपवको समयमा हने अपराधीक गितिविधह लाई यिुनकरण एवं िनय ण गरी बागमती दशे अ तगतका आम नाग रकले सरुि त 

पमा चाडपव मनाउने बातावरण तयार गन अिभ ायले िवशेष सुर ा योजना तयार गरी आजबाट लाग ुग रएको हो ।  

चाडपव लि त िवशेष सरु ा योजना अनु प बागमती दशे अ तगतका १० वटा िज लाह मा भावकारी सरु ा यव थापनका िनिम  

अ तराि य एव ं दशे वशे गन िसमा नाकामा तािलम ा  हरी कुकुर सिहत िनयिमत तथा सर ाईज चेकजाँचको यव था िमलाउने, 

िनयिमत QRT टोली प रचालन गन, िनयिमत मोवाईल गि त प रचालन गन, िनयिमत िपकेट िडउटीमा थप प रचालन गन, मखु धािमक 

थल, विकङ तथा िवि य सं थामा हरी प रचालन गन, िज ला शासन कायालयसंगको सम वयमा कालो बजारी तथा कृितम अभाव 

िसजना गनलाई िनय ण गन बजार अनगुमनको यव था िमलाउन,े अ य सरु ा िनकाय समतेको सहभागीतामा LRP र SRP प रचालन 

गन, हन गन स ने झैझगडा तथा जवुातास एव ंघरेल ुमिदरा िनय ण गन, लाग ुपदाथ तथा मादक पदाथ सेवन स बि धत चेकजाँचको 

यव था िमलाउने, बसपाकमा मिहला हरी र ािफक हरी सिहतको या  ुसहायता क  थापना गरी २४ औ ंघ टा हरी प रचालन गन,  

सवारी दघुटना यिूनकरणका लािग िनयिमत राजमाग गि त प रचालन गन, सवारी साधनह का गित िनय णका लािग राडरगन सिहतको 

िवशेष ािफक चेिकङ गन, मखु राजमागह मा रा ीकािलन वशे थापना गन, साथै सरु ा योजना अनसुार मातहत कायालयबाट काम 

कारवाही भए नभएको स ब धमा दशे हरी कायालयबाट िनयिमत अनगुमन एव ंसपु रवे णको यव था िमलाउने गरी उ लेिखत सरु ा 

योजनामा समिेटएको छ । चाडपव लि त सुर ा योजना अनु प जनपद, ािफक तथा सादा पोशाकमा समते गरी ज मा ५,३३२ जना हरी 

टोली प रचािलत हनेछन ।  

यसै काय ममा दशे हरी मखु हरी नायव महािनरी क िकरण ब ाचायले िवशषे सुर ा योजनामा उ लेख ग रएका गितिविधह लाई 
भावकारी काया वयन गनुका साथै चाडपवको समयमा हन स ने संभािवत अपराधह को यिुनकरणमा आ-आ नो कायालयल े

तोिकएको सं यामा हरी प रचालनको लािग आव यक िनदशन िदन ुभयो । यस िवशषे सरु ा योजनाले हरी प रचालनमा मागिनदशन 
िदई आम नाग रकले सरुि त तबरल ेचाडपव मनाउने वातावरण िसजना हनेमा िव ास समते य  गनभुयो । यसै अवसरमा दशे हरी 

मखुले संिघय तथा दशे सभा िनवाचन तयारी लगायत सम  हरी कामकारवाही तथा सेवा वाहको बारेमा समते मातहत कायालय 
मखुह लाई आव यक िनदशन िदनुभएको िथयो ।  

यसै काय मको अवसरमा दशे हरी व ा हरी ब र  उपरी क िदपक रे मीले तयार ग रएको चाडपव लि त िवशषे सरु ा योजना 
तथा गत भा  मिहनामा मातहत िज ला हरी कायालयह बाट स पािदत मखु गितिविधह को बारेमा तुलना मक िव ेषण सिहतको 
जानकारी िदनभुएको िथयो । काय ममा य  तथा भचअुल मा यमबाट उपि थत मातहत कायालय मखुह ले भएगरेका गितिविधह  
तथा आगामी योजनाको बारेमा समते तुितकरण गन ुभएको िथयो । 
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