
�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा�को काय�कालमा भएका म�ुय उपल�धीह� 
 

1. शाि�त सुर�ा तथा सु�यव�था एवं अपराध �नय��ण 

 िज�ला सुर�ा स�म�तको 12 पटक बैठक बसी आव�यक �नण�य गर� काया��वयन ग�रएको ।  

 अ�तर िज�ला सम�वय बैठक 4 पटक (रामेछाप+दोलखा, रामेछाप+�स�धुल�+का�ेपला�चोक, रामेछाप+ओखलढंुगा र 

रामेछाप+सोलुखु�बु) बसी अ�तर िज�ला अपरा�धक ग�त�व�ध �नय��ा, सूचना आदान �दान आ�दका �वषयमा भएका 

�नण�यह�को काया��वय ग�रएको ।  

 एक�कृत रणनी�तक सुर�ा योजना, 2077 तजु�मा गर� काया��वयन ग�रएको ।  

 चाडपव� ल��त सुर�ा काय�योजना, 2077 तयार गर� काया��वयन ग�रएको ।  

 Crime Map का आधारमा अपराध हुन स�ने �े�ह�को सु�म �नगरानी, सुर�ाकम� प�रचालन, सामुदा�यक साझेदार� 

काय��म माफ� त अपराध �नय��ण तथा जनचेतना अ�भयान स�चालन ग�रएको ।  

 िज�ला �हर� काया�लय, सश�� �हर� बल नेपाल गु�म म�थल�, 5 वटा इलाका �हर� काया�लय (टोकरपुर, चो�ा�ग, 

धोवीडाँडा, बेथान र �ी�त), 20 वटा �हर� चौक� म�ये 18 वटा �हर� चौक�ह�को �नर��ण गर� शाि�त सुर�ा कायम 

गन� आव�यक �नद�शन �दईएको ।   

 इलाका �हर� काया�लय टोकरपुर र �हर� चौक� दोर�बाको �नमा�ण स�प�न भई काय� सुचा� भएको ।  

 सश�� �हर� बल नेपाल रामेछापको 47 रोपनी ज�गामा �. 1 करोड 82 लाखको लागतमा 5 वटा �स �नमा�ण �नमा�ण 

काय� 2077 मं�सर 22 गत ेदे�ख शु� ग�रएको ।  

 राजमाग� (सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गनु� पन� सुर�ा कावा�ह�को काय��व�ध, 2075 बमोिजम काय�योजना 077/078 

तयार ग�र काया��वयन ग�रएको ।  

 राजमाग� अवरोध हटाउने िज�ला सम�वय स�म�तको बैठक बसी आव�यक �नण�य ग�रएको ।  

 राजमाग� (सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गनु� पन� सुर�ा कावा�ह�को काय��व�ध, 2075 को अनुसूची 1 बमोिजम 

समा�ीह� स�हतको समूह रो�टर �नमा�ण ग�रएको ।  

 सडक दघु�टना जो�खम �नय��णका ला�ग चेक �वाइ�टह�मा �नय�मत सवार� चेकजाँचको �यव�था �मलाईएको ।  

 �ा�फक �च�ह रा�,े खतराका बोड� रा�,े सडक �नय�मत मम�त स�भार गन�, सडकमा व�तुह�लाई छो�न, सडक 

अव��ध हुने गर� समा�ी रा� ेज�ता काय� �नय��ण गन� ग�रएको ।  

 आ.व. 077/078 को 5 म�हनामा 75 वटा मा� मु�दा दता� भएकोले �वगतका वष�ह�मा भ�दा अपराधका घटनाह� 

�यून भएको पाइ�छ ।  

 जबरज�ती करणी, म�हला उपर हुने कुट�पट, बो�सी आरोप, सामािजक �ढ�वाद�, अ�ध�व�वास, कुर��त तथा कु�था, 

ए�सड �हार, लै��गक �हंसा �नय��ण र कावा�ह� स�ब�धमा समुदा�यक �हर� साझेदार� काय��म अ�तगत 8 वटै 

पा�लका 60 �थानमा काय��म स�चालन गर� 1425 जना सहभा�ग गराई सचेतना अ�भयान काय��मह� ग�रएको, 15 

जना ��तवाद� मु�दा पुप��को �न�म� थुनामा रहेको, �वगतको म�हनामा भ�दा हाल उ�ले�खत घटनामा �मश: �यून 

हँुदै गएको ।  

 चाडपव� ल��त गर� िज�लामा 4 �थानमा या�ु सहायता क� �थापना ग�रएको ।  

 

लागू औषध �नय��ण 

 लागू औषध तथा �नय��ण काय��व�ध, 2077 तयार गर� काया��वयन ग�रएको । 

 सादा पोषाकमा �हर� प�रचालन, छ�के चेक जाँच ग�रएको ।  

 हाल स�म िज�लामा म�दरा 590 �लटर र 7490 बोट गाँजा न�ट ग�रएको  

 लागू औषधको ओसार पसार �नय��ण गन� अ�तर िज�ला सम�वय बंडक राखी �नण�य भएको ।  

 

�देश तथा �थानीय तहसँग सम�वय 

 नेपाल सरकार तथा गहृ म��ालयका �नण�य, �नद�शन, प�रप� र �च�लत कानून बमोिजम बागमती �देश सरकार तथा 

यस िज�लाका 8 वटा पा�लकासँग सम�वय गर� को�भड-19 को रोकथाम, उपचार, �वारेि�टन तथा आइसोलेन 

�नमा�ण, स�चालन, �यव�थापन ग�रएको  । 

 �यायीक स�म�त संयोजक तथा सद�यह�, सरकार� वक�ल, �हर� �मुख तथा िज�ला अदाल बीच �यायीक स�म�तलाई 

�भावकार� बनाउन अ�तर��या ग�रएको ।  



 सबै �थानीय तहका �मुख �शासक�य अ�धकृतह�सँग �नय�मत बैठक, छलफल गर� काय�मा �मत�ययीता, पारद�श�ता र 

�भावका�रता �ब��ध गन� काय� भएको ।  

 िज�ला �हर� काया�लय-1, इलाका �हर� काया�लय-1 र �हर� चौक� 3 वटाको भवन �नमा�णा�धन अव�थामा रहेको ।  

 िज�ला �हर� काया�ल-1, इलाका �हर� काया�लय-5, िज�ला �ा�फक काया�लय-1, र �हर� चौक�-11 को ज�गा �ा�त 

भई सकेको छ भने 4 वटा �हर� चौक�को ला�ग उपयु�त �थानमा ज�गा खो�ने काय� भई रहेको ।  

 

2. को�भड-19 सं�मण रोकथाम तथा �नय��ण 

को�भड-19 को सं�मण रोकथाम �नय��णका ला�ग बनाईएका संय�� तथा काम कावा�ह�ह�  

�व�भ�न 14 वटा स�म�त र संय��ह�ल े�व�भ�न समयमा बैठक बसी सम�वया�मक �पमा रोकथाम �नय��ण र 

उपचारको �यव�थापन काय� भएको ।  

अनुगमन तथा �नर��ण 

 �मुख िज�ला अ�धकार�को नेत�ृवमा िज�ला संकट �यव�थापन के��का पदा�धकार�ह� स�हतको टोल�बाट िज�लाका 8 

वटा �थानीय तहमा 43 वटा �वारेि�टन तथा 15 वटा आइसोलेसन �थलमा रहेका 415 �वारेि�टन र तथा 88 वटा 

आइसोलेसनको अनुगमन ग�रएको ।  

 रे�डयो, �ट�भ, प�प��का, Facebook Page र Website माफ� त संचना �वाह ग�रएको ।  

 

को�भड-19 को उपचार �यव�थापन 

 �थानीय तह, िज�ला अ�पताल, �वा��य काया�लयको सहयोगमा िज�लामा 68 वटा �स�ल�डर अि�सजन स�हतको 43 

�थानमा 490 वटा �वारेि�टन वेड, 15 �थानमा 108 वटा आइसोलेन वेड, िज�ला अ�पताल रामेछापमा 16 वटा 

को�भड वेड भएकोमा बागमती �देश सामािजक �वकास म��ालयको आ�थ�क सहयोगमा थप 15 वेड �नमा�ण गन� काय� 

भएको ।  

 हाल िज�लमा ज�मा 2461 �वाव पर��ण ग�रएकोमा 103 जना सं�मण पुि�ट भइएको म�य े197 जना �नको भई 

�फता� भएका र बाँक� 6 जनालाई आइसोलेसनमा राखी उपचार ग�रएको ।  

 �थानीय तहको सहयोगमा 8 वटा पा�लकाका ए�बुले�सलाई COVID-19 Friendly बनाई स�चालन ग�रएको ।  

 ए�बले�स चालकलाई ता�लमको �यव�था ग�रएको ।  

 नेपाल� सेना नया ँगोरख गण�धारा PPE �योग र शव �यव�थापन स�बि�ध डेमो �दश�न ग�रएको ।  

 िज�लाको �मुख नाका सेलेघाटमा 60 वेडको होि�ड�ग से�टरको �यव�था गर� भारत लगायत ते�ो मुलुकबाट आउने 

763 जना मा�नसलाइ राखी स�बि�धत पा�लकाको �वारेि�टनमा पठाउन सहजीकरण ग�रएको ।  

 

कावा�ह�  

 मा�क खै ? अ�भयान स�चालन गर� मा�न नलगाउने 494 जनाबाट 49400/- ज�रवाना असुल ग�रएको ।  

 2077/06/01 दे�ख 2077/09/03 स�म �वा��य सुर�ाका मापद�ड �वप�रत चलाउने 5427 वटा सवार� साधनलाई 

कावा�ह� गर� �. 5463500।- ज�रवाना असुल� ग�रएको ।  

 िज�ला �वेश नाकाह�मा चेकजाँच कडाई गर� सवार� चालकलाई सचेत गराउने, �वना अनुम�तका सवार� साधनलाई हो�ड 

गर� पठाउने ग�रएको ।  
 

सुर�ा �नकायमा को�भड-19 सत�कता 

 नयाँ गोरख गण रामेछाप �यारेकमा 30 वेड �मताको �वारेि�टन �नमा�ण ग�रएको ।  

 िज�ला �हर� काया�लय र सश�� �हर� बल नेपालको हातामा छु�टै टे�ड राखी �वारेि�टन �नमा�ण ग�रएको ।  

 �युट� प�रवत�न भई आउन ेसुर�ाकम�ह�लाई छु�टै रा� े�यव�था ग�रएको ।  
 

कारागार 

 कारागारमा रहेका कैद� ब�द�लाई बा�हरको भेटघाट ब�द ग�रएको ।  

 �व�भ�न िज�लाबाट �थाना�तरण भई आउनेलाई कारागार �भ� बनाईएका छु�टै �वारेि�टनमा राखी 14 �दन प�चात 

अ�यसँग रा� ेग�रएको ।  

 को�भढ-19 पु�ट� भएकालाई रा� कारागार �भ� छु�टै आइसोलेन �नमा�ण ग�रएको ।  

 �नय�मत �नर��ण गर� �वा��य सुर�ाका मापद�ड पालना गराउन �नद�शन ग�रएको ।  



 
 
 

3. सरकार�/साव�ज�नक स�प��को संर�ण, अ�त�मण �नय��ण 

 सरकार�/साव�ज�नक ज�गा स�प��को अ�त�मण हटाउन �वषयगत काया�लय र �थानीय तहसँग सम�वय भएको ।  

 िज�ला भा�रका सरकार�, साव�ज�नक ज�गाह�, सवार� साधनह�को अ�याव�धक �ववरणको अ�भलेख तयार पा�रएको ।  

 नद�ज�य पदाथ� मापद�ड �वप�रत उ�खनन तथा �व�� �वतरण गन� रोक लगाईएको ।  

 

4. सुशासन �ब��वन तथा ��टाचार �नय��ण तथा जनमुखी सेवा �वाह स�ब�धमा  

क)  

 काय� स�पादन स�झौता, बा�ष�क �वकास काय��म तथा बजेट, म��ालयको नी�तगत �नद�शन र िज�लाको आ�त�रक 

�यव�था समेतका आधारमा िज�ला �शासन काया�लय स�चालन बा�ष�क काय�योजना तजु�मा ग�रएको ।  

 िज�ला  ि�थत काया�लयह�को �मुख िज�ला अ�धकार�बाट अनुगमन गर� सुधार गन� �नद�शन �दईएको । 

 �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, अि�तयार दरुपयोग अनुस�धान आयोग, राि��य मानव अ�धकार आयोग, 

अदाल, राि��य सतक� ता के��का �नकायको �नद�शनलाई उ�च �ाथ�मकता �लई काया��वयन ग�रएको ।  

 �.िज.अ.बाट दै�नक सेवा �वाहको अनुगमन गर� गुनासो नआउने �यव�था ग�रएको ।  

 िज�ला ि�थत काया�लय �मुख तथा �थानीय तहका �मुख �शासक�य अ�धकृतह�सँग �नय�मत बैठक, छलफल गर� 

काय�मा �मत�ययीता, पारद�श�ता र �भावका�रता �ब��धन गन� काय� भएको । 

 गभ�वती र सु�केर� म�हलाको �न:शु�क हवाई उ�धारको ला�ग पहल गर� उमाकु�ड गाउँपा�लकालाई छनौट भएको ।   

 

ख) जनमै�ी, जनमुखी काया�लय �थापना   

 सबै कम�चार�को िज�मेवार� र कोठा अनु�पको वोड� �थापना 

 Digital नाग�रक वडा प�, सेवा�ाह�को ला�ग टे�ल�भजनको �यव�था ग�रएको ।  

 �� वाइफाइ/मोवाइल चािज�ङ �टेशनको �यव�था ग�रएको ।  

 काया�लयको वेवसाइट अ�याव�धक, सेवा �वाहमा इमेल, फेसबुक, SMS को �योग ग�रएको । 

 बालवा�लका स�हत सेवा �लन आउने सेवा�ाह�को ला�ग �तनपान क�को �नमा�ण ।  

 दै�नक ��तवेदन �णाल� (DRS) स�चालनमा �याई �ववरण ��व�ट गन� काय� दै�नक �पमा भई रहेको ।  

 म�हला, पु�ष र अपा�गको ला�ग छु�टै शौचालय 

 सहायकता क� स�चालनमा �याई सेवा �वाहमा सहजीकरण ग�रएको ।  

 गभ�वती म�हला, जे�ठ नाग�रक, अपा�ग र अस�तलाई �ाथ�मकतामा राखेर सेवा �वाह ग�रएको ।  

 शु�ध खानेपानीको �यव�था 

 सेवा�ाह�लाई सहज�पमा ब�ने गोलघरको �यव�था ।  

 धु�पान �नषे�धत �े� घोषणा 

 काया�लयमा �बचौ�लयालाई �देश �नषेध ग�रएको ।  

 मा�सक, �ैमा�सक, अध�बा�ष�क र बा�ष�क �ग�त ��तवेदन तयार गर� वेवसाइटमा रा�खएको ।  

 कम�चार�को मा�सक �पमा बैठक राखी गुनासो �यव�थापन, उ�कृ�ट काय� गन� 5 जना कम�चार�ह�लाई पुर�कृत ग�रएको 

।  
 

ग) नाग�रकता 

 यस आ.व. 4043 वटा नाग�रकता इि�� र 46782 जनाको ढ�डा ��यान गर� �यवि�थत ग�रएको ।  

 लामो समय दे�ख ब�द रहेको इलाका �शासन काया�लय ला�चाने �ी�त �म�त 2077/06/27 गत े दे�ख स�चालनमा 

�याई हाल स�म 806 वटा नाग�रकता �वतरण ग�रएको ।  
 

घ) सूचनाको हक काया��वयन 

 3/3 म�हनामा �वत: �काशन गन� ग�रएको ।  

 सबै सरकार� काया�लयह�मा सूचना अ�धकार� तो�कएको  ।  

 सबै सूचना अ�धकार�ह�लाई एउटै �मको छु�टै मोवाइल न�बरको �यव�था ग�रएको ।  



 

ङ) राि��य प�रचय प� �यव�थापन 

 िज�ला �शासन काया�लयमा 2077/04/01 बाट दता� �टेशन �थापना गर� 1689 जनाको �ववरण दता� ग�रएको।  

 

छ) आ�त�रक �यव�थापन  

 अ�धकृत �तरको कम�चार�सँग करार स�झौता गर� काय� �ववरण तोक�एको ।  

 सबै शाखा �मुखह�लाई काय� �ववरण तोक�एको ।   

 म��ालयका सबै शाखाह�को छु�टाछुटै इ�ड�ेस फाईल तयार गर� �ा�त �नद�शन र प�रप�ह�को Classtraing 

गर� काया��वयमा �याईएको  ।  

 ठाडो उजुर� लगायतका �वकास �नमा�णका उजरु�ह�को फरक फरक फाइल तयार गर� छान�वन काय� ग�रएको। 

 काया�लय प�रसर सफा र ह�रया�ल रा�खएको साथै सेवा�ाह�लाई ब�नको ला�ग ��त�ालय �नमा�ण ग�रएको। 

 तोक�एको समयमा िज�सी �नर��ण काय� स�प�न ग�रएको । 

 

च) गुनासो सुनवुाई संय�� 

 सेवा�ाह�को गुनासो सुनुवाईका ला�ग 048-540088 माफ� त 24 सै घ�टा गुनासो सुनुवाईको �यव�था �मलाईएको।  

 

5. �वप� �यव�थापन 

 �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, 2077/078 �नमा�ण गर� काया��वय ग�रएको ।  

 मनसुन पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, 2077 तयार गर� काया��वयन ग�रएको । 

 �वप� �यव�थापन स�बि�ध बा�ष�क ��तवेदन, 2077 तयार गर� �देश �वप� �यव�थापन स�म�तमा पठाईएको ।  

 राजमाग� (सडक) मा हुने अवरोध हटाउन गनु� पन� सुर�ा कावा�ह�को काय��व�ध, 2075 बमोिजम काय�योजना 077/078 

तयार ग�र काया��वयन ग�रएको ।  

 िज�ला आपतका�लन काय� संचालन के�� (DEOC) �भावकार� संचालनको �यव�था �मलाई काया�लय समय अ�घ प�छ 

24 सै घ�टा 048-540088 टे�लफोन लाईनमा गुनासो सु�न स�कने गर� �यव�था �मलाईएको ।  

 �थानीय आपतका�लन (LEOC) �थापना गन� पहल भई रहेको । 

 �वप�  को घटना घटेको 24 घ�टा �भ� शी� उ�दार र 72 घ�टा �भ� राहात �वतरण गन� नी�त अनु�प काय� भइरहेको ।  

 िज�ला �शासन काया�लय र नेपाल रेड�स सोसाइट� रामेछाप शाखाको सम�वयमा िज�ला सम�वय स�म�तको 

काया�लयमा खोज, उ�दार र राहतका सामा�ीह�को उ�चत भ�डारण गर� तयार� हालतमा रा�खएको ।  

 िज�ला अ�पताल, �नजी तथा सामुदा�यक अ�पताल, �थानीय तह तथा संघ सं�थामा भएका 25 वटा ए�बुले�स तथा 

1 वटा शव वहान तयार� अव�थामा राखीएको । 

 नेपाल� सेना, नेपाल �हर� र सश�� �हर� बल नेपालसँग भएका उ�धार सामा�ी स�हत संय�त टोल� प�रचालन गन� 

�यव�था �मलाईएको ।  

 �ाथ�मक उपचारका ला�ग औषधी स�हतको �वा��यकम�को टोल� प�रचालनको �यव�था �मलाईएको ।  

 �थानीय तह नेपाल रेड�स सोसाइट�, उ�योग बा�ण�य संघ लगायतका संघ सं�थाह�लाई राहत सामा�ी स�हत तयार� 

हालतमा रा� अनुरोध ग�रएको ।  

 सबै �थानीय तह समे�टने गर� उपल�ध Equipment स�हतको QRT/IRT को प�रचालन योजना तयार ग�रएको ।  

 अ�तराि��य जो�खम �यूनीकरण �दवस (13 अ�टोर 2020) को स�ताह�यापी काय��म अ�तग�त सुर�ा �नकायको 

संयु�त पहलमा सवार� दघु�टना र उ�दार स�ब�धी संयु�त उ�दारको अ�यास स�चालन ग�रएको ।  

 बागमती �देश आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय माफ� त 50 थान टे�ट र 200 थान ��पाल �याई भ�डारण 

ग�रएको ।  

 

6. सेवा �वाहको अ�भलेख �यव�थापन  

 राि��य प�रचय प�का ला�ग नाग�रकका वैयि�तक एवं जै�वक �ववरण संकलन तथा राि��य प�रचय प� काय��म 

�यव�थापन ग�रएको ।  



 �यि�तगत घटना दता�को अनुपात बढाउने र अनलाइन घटना दता� गन� काय�मा �थानीय तहसँग सम�वय र सहजीकरण 

ग�रएको ।  

 बै��क�ग �णाल�बाट सामािजक सुर�ा भ�ा �वतरण गन� काय�को ला�ग �थानीय तह र ब�क एवं �व�ीय सं�थाह�सँग 2 

पटक अ�तर��या काय��म स�चालन गर� सम�वय तथा सहजीकरण ग�रएको ।  

 दता� भएका संघ सं�थाको अ�भलेख ��यान गन� ला�गएको ।  

 नेपाल सरकारका �नण�य, म��ालयबाट �ा�त �नण�य, प�रप�, �नद�शनको छु�टाछु�टै अ�भलेख रा�खएको ।  

 काननूको ���या पुरा गरेका मु�दाह�को सुनुवाई र फैसला गन� ग�रएको ।  

 

7. �वकास �नमा�णमा सहयोग, सम�वय तथा सहजीकरण 

 िज�ला ि�थत �वकास �नमा�ण काया�लयका �मुखसँग बैठक, छलफल, अनुगमन गर� पँूजीगत खच� बढाउन पहल भएको।  

 िज�लाका राि��य �ाथ�मकता �ा�त आयोजनाह�को शाि�त सुर�ा तथा �वप�को �ि�टकोणबाट कुनै नकारा�मक �भाव 

नपन� गर� सहजीकरण ग�रएको ।  

 िज�ला �भ�को सबै �थानीय तहका �मुख र �मुख �शाक�य अ�धकृतह�सँग सम�वय बैठक स�चालन ग�रएको ।  

 राि��य गौरवको सुनकोशी म�रन �ाइभस�न बहुउ�दे�यीय योजनाको काय� अगाडी बढाउन म�थल� नगरपा�लका र खाँडादेवी 

गाउँपा�लकाको 529 रोपनी ज�गा रो�का रा� े �नण�य भएको मुआ�जाको ला�ग उप स�म�त गठन भएको ।  

 रामेछाप-सोलु बीच पन� �लखु-1, �लखु-2 र �लखु-ए जल�व�युत आयोजनाको लामी समयको �ववादमा सहजीकरण गर� 

हाल हाइ�ोपावर र �थानीय बीच स�झौता भई काय� सूचा� भएको ।  

 �लखु-4 जल�व�युत आयोजनाको फपु�मा टावर �नमा�णमा भएको �ववाद समाधान भई काय� सूचा� भएको ।  

 उप�लो �ख�ती र उपर �ख�ती-2 जल�व�युत आयोजना चुचुरेको �ववाद समाधान भएको ।  

 अव��ध हलेदे-धोवी-ढाँडे-�स�रसे सडक मम�तमा सम�वय स�म�तको बैठकले ��प�ीय साझेदार� गर� मम�त काय� भएको।  

 संघ �देश तथा �थानीय तहबाट बनेका सडकको अनुगमन गर� �ववाद समाधान तथा गुण�तर �ब��धनमा सम�वय, 

सहजीकरण भएको ।  
 

8. अनगुमन तथा मू�या�कन 

  कालोबजार�, कृ�तम अभाव, ज�माखोर�, गुण�तरह�न ब�तु बेच�वखन आ�द �नय��ण गन� संयु�त बजार अनुगमन 

स�म�त प�रचालन ग�र काया��वयन ग�रएको ।  

 बजार अनुगमन स�ब�धी बा�ष�क काय�योजना  तयार गर� काया��वयन ग�रएको ।  

 बजार अनुगमन ग�रएको सं�या                   - 14 पटक  

 अनुगमन टोल�                                - 4 वटा (फरक/फरक �े�गत)  

 मु�दा चलाइएको सं�या                         - 1 वटा (कालोबजार 2 लाख ज�रवाना ग�रएको) 

 कारवाह� ग�रएको पे�ोल                        - 1 वटा (2 लाख ज�रवाना ग�रएको)  

 अनुगमन ग�रएको �यवसाय सं�या                 - 266 वटा  

 �नर��णको �ममा त�काल ज�रवाना ग�रएको सं�या        - 2 वटा  

 दता� नभएका �यवसाय दता� गन�, मू�य सूची रा�,े नवीकरण, ख�रद तथा �व�� �वलको �योग गन� लगायतका 

�नद�शन �दइएको । 

 �याद नाघेका, अवैध रा�खएका लगायतका क�रब 2 लाख 28 हजार भ�दा बढ� मू�यको ब�तुह� जफत गर� न�ट 

ग�रएको ।  

 �नय�मत बा�ष�क काय�योजना अनु�प बजार अनुगमन, �व�यालय अनुगमन, अि�तयारको उजुर� स�ब�धी अनुगमन 

तथा मू�या�कन गर� ��तवेन पेश गन� ग�रएको ।  




