राष्ट्रिय सतर्कता र्ेन्द्रबाट २०७६ साउन १ गतेदेखि २०७६ असोज मसान्द्तसम्म
सम्पाददत र्ायकहरूः
1.

गत आ.ब. बाट अ.ल्या. भई आएर्ा ४३६ र चालु आ.ब.र्ो असोज मष्ट्रहनासम्ममा दताक
भएर्ा

2.

181 गरी जम्मा ६१७ उजुरी मध्ये 201 वटा उजुरी फर्छ्यौट भएर्ो ।

ससिं हदरवार सभत्रर्ा १५ वटा र ससिं हदरवार बाष्ट्रहरर्ा ३२ वटा गरी जम्मा ४७ वटा र्ायाकलयर्ो
समयपालना, नागररर् बडापत्र, पोषार् र सरसफाइ सम्बन्द्धी अनुगमन गररएर्ो र दे खिएर्ा
त्रुटी सच्याउन ले िी पठाइएर्ो ।

3.

यस र्ेन्द्रमा परे र्ा उजूरीहर मध्ये र्ेन्द्रर्ो सनर्कयवाट २७ वटा उजूरीर्ो छानष्ट्रवन गनक टोली
गठन भएर्ोमा

८ वटा टोलीवाट प्रसतवेदन (१. र्ष्ट्रपलवस्तुर्ो सावकजसनर् जग्गा सम्बन्द्धी

छानष्ट्रवन प्रसतवेदन, २. नेपाल िाद्य सिं स्थानर्ो प्रसतवेदन , ३. फामे सी असधर्ृतहरुर्ो स्तरवृष्ट्रि
सम्बन्द्धी प्रसतवेदन, ४. भृर्ुटीमण्डपमा सिं चासलत सटर तथा स्टलहरु सम्बन्द्धी प्रसतवेदg, 5
शहीद गिं गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग र्ेन्द्रर्ो प्रसतवेदन, 6. पाटन क्याम्पसमा भएर्ा ष्ट्रवसभन
असनयसमता, 7. पखिमाञ्चल क्याम्पसर्ो भवन सनमाकर् सम्बन्द्धी टे ण्डर असनयसमतता भएर्ो,

र

८ . सनयम ष्ट्रवपरीत जेब्रा क्रससङ्गमा गाडी पाष्ट्रर्कङ गरे र्ो र ददउसोर्ो समयमा पसन ष्ट्रिपरहर
चलाएर्ो सम्बन्द्धी प्रसतवेदन ) प्राप्त भएर्ो र अन्द्य छानष्ट्रवनर्ै क्रममा रहे र्ो ।
४.

आ.ब. २०७५/७६ र्ो सम्पखि ष्ट्रववरर् बुझाएर्ो सम्बन्द्धमा सू चना सङ्कलन गने र्ायक
Online Software माफकत् सञ्चालन भइरहे र्ो । हालसम्म सम्पखि ष्ट्रववरर् बुझाए/नबुझाएर्ो
सम्बन्द्धमा अनलाइन सफ्टवेयरमा प्रष्ट्रवष्ठ भएर्ो र रजु गने र्ायक भइरहे र्ो ।

५. गोष्ठी र र्मकचारी/स्थानीय तहर्ा पदासधर्ारीलाई सदाचार खशक्षा र्ायकर्ा लासग खजल्लाहर छनोट
भई र्ायाकन्द्वयन चरर्मा रहे र्ो ।
गोष्ठी एविं ष्ट्रवद्यालय खशक्षा
प्रदे श र्ायकक्रम

सिंचालन

खजल्लाहरु (७ वटा)

हुने

र्मकचारी/स्थानीय तहर्ा पदासधर्ारीलाई सदाचार खशक्षा
र्ायकक्रम सिं चालन हुने खजल्लाहरु (३० वटा)

१

भोजपुर

ु , तेह्रथुम, धनर्ुटा, सुनसरी ।
ताप्ले जङ

२

रौतहट

ससराहा, धनुषा, महोिरी, बारा ।
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३

ससन्द्धुली

रामेछाप, खचतवन, रसुवा, र्ाभ्रेपलान्द्चोर्, मर्वानपुर,
धाददङ, नुवार्ोट ।

४

गोरिा

तनहुिं, लमजुङ, मुस्ताङ, पवकत, नवलपरासी पूव क ।

५

बददकया

गुल्मी, र्ष्ट्रपलबस्तु, रोल्पा, रुपन्द्दे ही ।

६

जाजरर्ोट

सुिेत, र्ासलर्ोट, मुग,ु डोल्पा ।

७

र्न्द्चनपुर

बाजुरा, र्ैलाली ।

६. गत आ.व.मा प्राष्ट्रवसधर् परीक्षर् गररएर्ा १०७ वटा आयोजनार्ो अपररपालना (NCR)
सच्याउन ले िी पठाइएर्ो ।
७. यस र्ेन्द्रर्ो ई-हाखजरी सूचना प्रष्ट्रवसध ष्ट्रवभागर्ो एर्ीर्ृत ई-हाखजरीमा समावेश गरे र्ो र
सनजामती र्मकचारीहरर्ो ई-हाखजरीर्ो अनुगमन गने उद्देश्यलयले यस र्ेन्द्र र उत व ष्ट्रवभागबीच
MoU सम्पन भएर्ो ।

८. यस अवसधमा र्ुनै व्यखत व सनर्ायबाट सूचना माग नभएर्ो
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।

