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िमित : २०७९।०५।०५ गते 
बािषक कायस�पादन स�झौतामा ह�ता�र काय�म स�प�न  

 

बागमती �दशे �हरी �मखु �हरी नायव महािनरी�क िकरण ब�ाचाय बाट बागमती �दशे अ#तग तका �हरी 

�मखुह$सगं �'य� एवं भचु अल मा+यमबाट आिथ क वष  २०७९।०८० को वािष क काय स1पादन स1झौतामा 

ह5ता�र काय 6म स1प#न ग7रएको छ । बागमती �दशे �हरी काया लय हटे9डामा आज आयोिजत एक काय 6मका 

वीच उ= काय 6म स1प#न भएको हो । 

काय 6ममा �दशे �हरी �व=ा �हरी ब7र> उपरी�क िदपक रे?मीले गत आिथ क वष को काय स1पादन स1झौता 

म@ुयाङकनको बारेमा तथा चाल ुआ.व. २०७९।०८० को स1झौताको बारेमा �काश पानु  भएको िथयो । काय 6ममा 

गत आव.को काय स1पादन स1झौताको �भावकारी काया #वयनमा �थम हCन ेकाया लयह$लाई �शसंापEFारा स1मान 

समते ग7रएको िथयो । जस अ#तग त िज@ला �हरी काया लय तफ  िज@ला �हरी काया लय िचतवन सवHकृ> भएको 

िथयो, िज@ला बाहके अ#य काया लय तफ  बागमती �दशे �हरी तािलम के#K दधुौलीलाई स1मान ग7रएको िथयो भन े

स1झौताको काया #वयनमा सि6यता दखेाउन े िज@ला �हरी काया लय रामछेाप समतेलाई �दशे �हरी �मखुMयबूाट 

�शसंापEFारा स1मान ग7रएको िथयो ।  

चाल ुआ.व. को लािग बागमती �दशे अ#तग तका िज@ला �हरी काया लय १०, बागमती �दशे �हरी तािलम के#K, 

नपेाल �हरी राजमाग  सरु�ा तथा Pािफक Qयव5थापन काया लय, नपेाल �हरी िवशषे सरु�ा गण, बागमती �दशे �हरी 

गण गरी १४ वटा काया लयका �मखुह$सगं �दशे �हरी �मखुMयलूे काय स1पादन स1झौता गनु  भएको हो । जस 

अ#तग त िज@ला �हरी काया लयको लािग ३४ वटा, Pािफकको लािग २२ र अ#य काया लयको लािग १३ वटा वािष क 

काय स1पादन ि6याकलापह$ �दान ग7रएको छ ।  

काय 6ममा मातहत �हरी �मखुह$ले Tावण मिहनाको तलुना'मक समU काय स1पादनको बारेमा �5तिुत गनु भएको 

िथयो भन ेसोही अवसरमा �दशे �हरी �मखु िकरण ब�ाचाय Mयलूे आज ग7रएको वािष क काय स1पादन स1झौताको 

�भावकारी काया #वयन गनV, आस#न सघंीय एवं �दशे सभा िनवा चन सरु�ा योजना सिहत तयारीका काय ह$ गनV र 

चाडपव  लि�त सरु�ा योजना बनाई �हरी प7रचालन गनV लगायतको आवXयक िनदVशन िदनभुएको हो । 

 

                                                                           �व=ा/सचुना अिधकारी 
         िदपक रे?मी 
 (�हरी ब7र> उपरी�क) 
   (९८५५०९०२४०) 

                              बागमती �दशे �हरी काया लय हटे9डा, मकवानपरु 


