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सम्पार्कीय 
जिल्ला प्रशासन कायाालय, नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा) ले धनयधमत रुपमा सम्पार्न गरै् आएका 

गधतर्वधिहरु तथा अन्त्य धसिानशील कायाहरुको िानकारीमूलक संग्रहका रुपमा प्रस्ततु पजुस्तका प्रकाशनमा 
ल्याइएको छ । पजुस्तका प्रकाशनका क्रममा कायाालयका महत्वपूणा गधतर्वधिहरु, जिल्लाको सामान्त्य पररचय, 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा)को संजक्षप्त पररचय, कायाालयको स्वीकृत संगठन 
संरचना र र्रवन्त्र्ी र्ववरण एवं कायारत कमाचारीहरुको र्ववरण, प्रशासधनक गधतर्वधिहरु, शाजन्त्त सरुक्षा 
व्यवस्थापन, नागररकता तथा राहर्ानी र्वतरण, रार्िय पररचयपर अधभयान संचालन सम्बन्त्िी काया, सीमा सरुक्षा 
व्यबस्थापन, लाग ुऔषि धनयन्त्रण, मदु्दा फैसला तथा गनुासो व्यबस्थापन, र्वपद् व्यबस्थापन, संघ संस्था सम्बन्त्िी 
र्ववरण, कायाालय अनगुमन लगायतका र्वषयबस्तहुरु सजचर प्रस्ततु गररएको छ । 

पजुस्तकामा रहेका र्ववरणहरु सेवाग्राहीहरु तथा अन्त्य सरोकारवाला धनकाय एवं व्यजिहरुका लाधग 
उपयोगी धसद्ध हनुे र्वश्वास धलइएको छ ।प्रस्ततु सामग्रीहरुका सम्बन्त्िमा सेवाग्राहीहरु तथा अन्त्य सरोकारवाला 
धनकायहरुबाट आवश्यक पषृ्ठपोषण सर्हत उजचत सल्लाह सझुावको समेत अपेक्षा गररएको   छ ।  

पजुस्तका प्रकाशनका लाधग आवश्यक सल्लाह सझुाव सर्हत उत्प्ररेरत गनुाहनुे प्रमिु जिल्ला अधिकारी श्री 
मनमायााँ भट्टराई पंगेनीज्यू प्रधत हार्र्ाक आभार प्रकट गरै् पजुस्तका प्रकाशनको लाधग आवश्यक सम्पणुा 
तथ्याङ्क/र्ववरण संकलन तथा सम्पार्न गनुाहनुे प्रशासकीय अधिकृत श्री आनन्त्र् शमाा भसुाल, ई-बलेुर्टनको 
लाधग आवश्यक तथ्याङ्क संकलन र संश्लषेणमा सहयोग गनुाहनुे कम््यटुर अपरेटर तारा रे्वी अयाालय र 
कायाालय समय वाहेकको समयमा समेत अहोरार िर्टई धनरन्त्तर र्क्रयाशील िररर्ार श्री ईश्वरी प्रसार् िनाल 
लगायत कायाालयमा कायारत सम्पूणा कमाचारीहरुलाई हार्र्ाक िन्त्यवार् व्यि गर्ाछु ।  
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१.जिल्लाको संजक्षप्त पररचय 

नेपालको गण्डकी प्ररे्श अन्त्तगात पने  ११ वटा जिल्ला मध्येको एक जिल्ला नवलपरासी (बर्ाघाट 
ससु्ता पूवा) हो ।नेपालको संर्विान (२०७२) मा सार्वकको नवलपरासी जिल्लालाई नवलपरासी (बर्ाघाट 
ससु्ता पूवा) र नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पजचिमम) नामाकरण भै छुट्टा छुटै्ट जिल्लाको रुपमा अनसूुचीमा 
उल्लेि भए बमोजिम धमधत २०७४।०७।१९ गते रे्जि जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट 
ससु्ता पूवा) को नामबाट कायाालय संचालन भै आएको छ । 

 

१.१ भगूोलः 
 सीमानाःपूवाः जचतवन जिल्ला; पजचिममः नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पजचिमम) जिल्ला; उत्तरः पाल्पा र 

तनहुाँ जिल्ला; र्जक्षणः जचतवन र भारतको र्वहार प्ररे्श 

 क्षेरफलः १,३३१.१६वगा र्क.मी. 
 भारतसंग िोधडएको सीमाको लम्वाईः नारायणी नर्र् कररव ५.५ र्क. धम. (पलु रे्जि सोनाभद्रा 

नर्र्सम्म २.५ र्क. मी.   र पलुरे्जि र्जक्षणपट्टी ३ र्क. मी ) 

 सबै भन्त्र्ा अग्लो भ-ूभागः समनु्त्द्री सतहबाट १९३६ धमटर (रे्वचलुी) 

 कृर्षयोग्य िधमनः ४३८९७ हेक्टर 

 वनिंगलले ढाकेको क्षेरः ५८.४९% 

 मखु्य नर्ी:कालीगण्डकी र नारायणी 
 प्रमिु िोलानाला: झरही िोला, केरुङ्गे िोला, धगरुवारी िोला, र्वनयी िोला, अरुणिोला 
 प्रमिु ताल :  पोिरी ताल र टरुवा ताल  

 मखु्य िाधमाक, पयाटकीय र ऐधतहाधसक स्थलहरुः र्ाउने्न रे्वी मजन्त्र्र, मौलाकालीका मजन्त्र्र, गिेन्त्द्र 
मोक्ष्यिाम, शास्वतिाम, अकलारे्वी मजन्त्र्र, घमुारीघाट, लोसेिारा, महारािाथान, धसख्रौली घाट, 
उन्नधत कल्चरल धभलेि हका परु, िौवार्ी, रे्वचलुी डााँडा, अमलटारी होमस्टे,  र्प्रप्रहर होमस्टे  

 

१.२ िनसंख्याः (२०६८ सालको िनगणना अनसुार) 

 िनसंख्याः ३११६०४ 

 मर्हला : १६८८२५ 

 पूरुष : १४२७७९ 

 शहरी क्षेरको िनसंख्या: ७०.१४% 

 ग्राधमण क्षेरको िनसंख्या: २९.८६% 

 िनघनत्वः २३४.०८ प्रधत वगा र्क.धम. 
 मखु्य िातीहरुः ब्राम्हण, क्षेरी, थारु, गरुुङ ,मगर, कुमाल, र्राइा, मसुलमान, र्धलत, ठकुरी, र्शनामी 

आर्र् । 

 

१.३ अथातन्त्रः 
 मखु्य पेशाः कृर्ष 
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 अन्त्य पेशाः व्यापार, व्यवसाय, वैरे्जशक रोिगारी 
 मखु्य वालीः िान, गहुाँ, मकै, तोरी, मसरुो, उि ुर केरा 
 प्रमिु उद्योगः ६२ 

 घरेल ुतथा साना उद्योग कायाालयमा 2078 असार मसान्त्तसम्म र्ताा भएका  

o साना उद्योग तफा  : 1377  

o वाजणज्य तफा  : 1373 

 औद्योधगक एवं व्यापाररक केन्त्द्रहरुः र्मु्कौली, भेडावारी, सर्ी आर्र्। 

१.४ रािनीधतः  

 स्थानीय तहः ८ वटा (४ नगरपाधलका, ४ गाउाँपाधलका) 

 वडा: ९१ वटा 
 प्रधतधनधि सभा धनवााचन क्षरेः २ 

 प्ररे्श सभा धनवााचन क्षेरः ४ 

 मखु्य रािनीधतक र्लः नपेाली काङग्रसे, नेपाल कम्यधुनष्ट पाटी एमाले, नेपाल कम्यधुनष्ट 
पाटी माओवार्ी केन्त्द्र, िनता समािवार्ी पाटी नेपाल, संघीय समािबार्ी पाटी नेपाल, 
रार्िय प्रिातन्त्र पाटी, रार्िय िनमोचाा 

 प्रधतधनधि सभामा प्रधतधनधित्वः ३  

 नेपाली कांग्रसेः २ (प्रत्यक्ष १,  समानपुाधतक १) 

 नेपाल कम्यधुनष्ट पाटी (नकेपा):१ 

 प्ररे्श सभामा प्रधतधनधित्वः ६ 

 नेपाली कांग्रसेः ३ (प्रत्यक्ष २,  समानपुाधतक १) 

 नेपाल कम्यधुनष्ट पाटी (नकेपा):३ (प्रत्यक्ष २,  समानपुाधतक १) 

 स्थानीय तहको प्रमिु/अध्यक्षमा प्रधतधनधित्वः  

 नेपाली कांग्रसेः ६ 

 नेपाल कम्यधुनष्ट पाटी एमाले २ 

 

१.५ र्वर्विः 
 क्याम्पसः २२ 

 सामरु्ार्यक र्वद्यालयः ३११ 

 संस्थागत र्वद्यालय: ९३ 

 मर्रसा : १ 

 गमु्बा:१ 

 गरुुकुल:३ 

 प्रार्वधिक जशक्षालय:९ 

 र्वशेष कक्षा :७ (ससु्त श्रवण २, दृर्ष्टर्वर्हन १, ससु्त मनजस्थधत १ समेत) 
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िाधमाक मठ मजन्त्र्र  

 मठ मजन्त्र्रः ९३ 

 गमु्बाः २३ 

 मजस्िर्ः ४ 

 चचाः १४ 

नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा) जिल्लाको नक्सा 
  

बौदिकाली गा.पा. 

हुप्सकेोट गा.पा. 

विनयी वििेणी 

गा.पा. 

मध्यविन्ि ुन.पा. 

कािासोती न.पा. 

ििेचलुी न.पा. 

गैडाकोट न.पा. 

बवुलङ्टार  गा.पा. 
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१. जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट-ससु्ता पूवा) संजक्षप्त पररचय  
नेपालको गण्डकी प्ररे्श अन्त्तगात पने ११ वटा जिल्ला मध्येको एक जिल्ला नवलपरासी (बर्ाघाट 
ससु्ता पूवा) हो । नेपालको संर्विान (२०७२) मा सार्वकको नवलपरासी जिल्लालाई नवलपरासी 
(बर्ाघाट ससु्ता पूवा) र नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पजचिमम) नामाकरण भै छुट्टा छुटै्ट जिल्लाको रुपमा 
अनसूुचीमा उल्लेि भए बमोजिम धमधत २०७४।०७।१९ गते रे्जि जिल्ला प्रशासन कायाालय 
नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा) को नामबाट कायाालय संचालन भै आएको छ । मखु्यतया यस 
कायाालयले नपेाल सरकार कायार्वभािन धनयमावली, २०७४ ले धनर्र्ाष्ट गरेका गहृ प्रशासनका सम्पूणा 
अधिकार क्षेर धभर रहेर काम गरै् आएको छ । िसमा संघ, प्ररे्श र स्थानीय तहहरु बीच समन्त्वय 
र सरुक्षा प्रवन्त्ि, अपराि रोकथाम तथा धनयन्त्रण, नागररकता तथा राहर्ानी र्वतरण, रार्िय पररचयपर 
अधभयान संचालन सहजिकरण, हातहधतयार तथा िरििाना, सावािधनक सम्पजत्तको संरक्षण, िवुा िन्त्य 
र्क्रयाकलापको धनयन्त्रण, लागूऔषि धनयन्त्रण, र्वपद् व्यवस्थापन, सीमा सरुक्षा, अत्यावश्यक वस्त ुतथा 
सेवाको आपूधता तथा बिार अनगुमन, सरकारी सवारी सािनको समजुचत प्रयोगको व्यवस्था धमलाउने र 
अन्त्य आकजस्मक सम्पूणा कायाहरु सम्पार्न गरै् आएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी  (बर्ाघाट-ससु्ता पूवा) 



 
 

  

  
क्

र=

; 

 

;]jf 

;]jf 

;'ljwfx?sf] 

ljj/0f 

सेवा 

प्रदान 

गने 

स्थान 

sfo{ ;Dkfbg ug{ cfjZos kg]{ 

sfuhft÷k|df0fx? 

nfUg] z'Ns nfUg] 

;do 

lhDd]jf

/ zfvf 

u'gf;f] 

;'Gg] 

clwsf/L 

! gfulstf 

;DaGwL 

j+zhsf] 

cfwf/df g]kfnL 

gful/stfsf] 

k|df0fkq k|bfg 

ug]{ sfo{. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gful/stf 

zfvf  

!= cg';"rL–! adf]lhdsf] ljj/0f 

e/L ;DalGwt j8fsf j8fWoIfsf] 

l;kmfl/; ;fy b]xfosf k|ltlnlk 

;+nUg u/L lgj]bg lbg'kg]{ . 

-s_ afa' cfdf jf cfˆgf] jf cfˆgf] 

k':tfleqsf gft]bf/sf] g]kfnL 

gful/stfsf] k|df0fkq . cfdfsf] 

dfq k]z ePdf cfdfn] g]kfnL 

gful/s ;Fu ljjfx ePsf] v'Ng] 

k|df0f k]z ug'{kg]{ . 

-v_ afa' jf cfdf sf] d[To' ePsf]df 

d[To' btf{ k|df0f kq . 

-u_ hGd :yfg jf gftf v'Ng] u/L 

:yfgLo txsf] hGd btf{ k|df0f kq 

. 

@= afa' cfdf jf cfˆgf] j+ztkm{sf 

k':tfleqsf gft]bf/n] cfˆgf] ;Ssn 

gful/stf k]z u/L ;gfvt ug'{kg]{ 

. 

#= ljjflxt g]kfnL dlxnfsf] xsdf 

M 

-s_ ljjfx btf{ k|df0f kq 

-v_ kltsf] gful/stfsf] k|df0f kq  

-u_ afa' cfdf bfh' jf efO{sf] 

gful/stf k|df0f kq  

$= hGd ldlt v'Ng]u/L hGd btf{sf] 

k|df0f kq,cflwsfl/s z}lIfs k|df0f 

kq  

%= dfO{tL tkm{af6 gf=k|= lnP 

glnPsf] ;DaGwdf ;DalGwt lhNnf 

a'‰g ;lsg], lgj]bgdf ! k|lt kmf]6f] 

afx]s @ k|lt kmf]6f] k]z ug'{kg]{ . 

^= a;fO{;/fO{ u/L cfpg]sf] xsdf 

pNn]lvt sfuhftsf] cltl/Qm 

b]xfosf] sfuhft ;+nUg  x'g'kg]{ . 

-s_ :yfgLo kl~hsflwsf/Lsf] 

sfof{noaf6 hf/L ePsf] 

a;fO{;/fO{sf] k|df0f kq . 

-v_ hUufwgL k|df0f k'hf{ . 

-u_ gful/stfsf] clen]v Pj+ o; 

cl3 gf=k|= kq, a;fO{ ;/]sf] 

lhNnfaf6 lnP glnPsf] a'‰g 

;lsg]     

?=!).– 

sf] l6s6 

k|df0f 

k'/f ePs} 

lbg 

sf]7f 

g+=^ 

 

 

 

 

 

k|=lh=c=÷

;=k|=lh=c=

÷k|=c 

 

३. नागररक वडापर (CITIZEN CHARTER) 



 
 

  -v_sd{rf/L 

kl/jf/sf] 

gftfn] gf=k|= 

lng'kbf{  

gful/stf 

zfvf  

 -!_cg';'rL ! adf]lhdsf] 9fFrfdf 

ljj/0f el/ lgDg sfuhftsf] 

k|ltlnlk /fvL lgj]bg lbg'kg]{. 

 -s_  afa' jf cfdfsf] g]kfnL 

gul/tfsf] k|df0f kq @÷@ k|lt  

 -v_sd{rf/L axfn /x]sf] 

sfo{nosf] l;kml/;  ;fy 

sd{rf/L kq  

 -u_ hGd btf{sf] k|df0f kq @ k|lt  

 3_z}Ifls k|df0f kq @ k|lt 

 -ª_ljjflxt dlxnfsf] xsdf 

kltsf] gful/stf / ljjfx btf{ 

k|df0f @÷@ k|lt 

 -r_ :yfgLo  j8f sfo{nosf] 

l;kml/;  

 

?=!).– 

sf] l6s6 

k|df0f 

k'/f ePs} 

lbg 

sf]7f g+ 

^ 

k|=lh=c÷;

=k|=lh=c=÷

k|=c= 

  -u_lkt[Tj 

÷dft[Tjsf] 

7]ufgf gePsf] 

JolQmn] gf= k| 

lng'kbf{ 

gful/stf 

zfvf  

  

-!_ :yflgo j8fsf] kqaf6 

l;kmfl/; ePsf] cg';'rL – ! 

kmf/fd el/ k]z ug{'kg]{. 

 -@_ g]kfn ;/sf/af6 :jLs[t 

k|fKt afn dlGb/ jf cgfy 

afnaflnsf ;+/If0f ug]{ ;+3;+:yf 

jf cgfyfnosf] ;+/If0fdf x's]{sf] 

eP To:tf] ;:+yfsf] l;kmfl/; / 

;f] ;:+yfsf] k|d'v af6 ;gfvt  

 -#_s'g} JolQm ljz]ifn] k|rlnt 

sfg'g adf]lhd ;+/IfsTj k|fKt 

u/L kfngkf]if0f u/]sf] eP To:tf] 

JolQmaf6 ;a} Joxf]/f vf]nL 

;gfvt ug'{kg]{ .  

 -$_ lkt[Tj jf dft[Tjsf] af/]df 

yk s'/f a'‰g' kg]{ ePdf 

cfjZostf cg';f/ :yflgo tx 

jf k|x/L k|ltj]bg lng ;lsg]5 

?= !).– 

sf] l6s6 
k|df0f 

k'/f ePs} 

lbg 

sf]7f 

g+=^ 

k|=lh=c÷;

=k|=lh=c=÷

k|=c= 

  -3_j}jflxs 

c+uLs[t gf=k| 

=lng'kbf{  

 

 

 

gful/stf 

zfvf  

 -s_ cg';'lr–& adf]lhdsf] 

ljj/0f e/L ;Dalwt :yfgLo 

txn] u/L lbPsf] l;kmfl/;  

 -v_ kltsf] gful/stf 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

 -u_ ljjfx btf{ k|ltlnlk 

 -3_ ljb]zL gful/stf TofUg 

sf/jfxL rnfPsf] k|ltlnlk / 

To;sf] ;Ssn x'nfs /l;b 

k|df0f 

 -ª_ kltsf] ;gfvt jf kltsf] 

d[To' ePdf d[To' btf{ k]z ul/ 

?=!).– 

sf] l6s6 

k|df0f 

k'/f ePs} 

lbg 

 

 

 

 

sf]7f g 

g+=^ 

 

 

 

 

;=k||=lh=c= 

k|=lh=c= 

k|=c= 



 
 

 

klt;Fu gftf v'Ng] # k':tfleqsf 

JolQmsf] gful/stf /fvL ;gfvt 

ug'{kg]{ . 

  

  c+ª\uLs[t 

gful/stf  
gful/stf 

zfvf  

-s_:yflgo txsf] l;kmfl/; ;lxt 

cg';"rL–& adf]lhdsf] lgj]bg  

-s_ afa' cfdfsf] c+lus[t 

gful/stf 

-v_ g]kfnL jf g]kfnsf k|rlnt 

cGo s'g] efiff af]Ng / n]Vg hfg]sf] 

-Uf_ g]kfndf s'g} Joj;fo u/L 

a;]sf] k|df0f 

-3_ cGo d'n'ssf gful/stf 

Tofu]sf] TofUg] 3f]if0ff u/]sf] k|df0f 

-ª_ sDtLdf kGw| jif{;Dd g]kfndf 

a;f]af; u/]sf] 

-r_ g]kfnL gful/snfO{ c+lus[t 

gful/stf lbg] sfg'gL Joj:yf jf 

k|rng ePsf] d'n'ssf] gful/s 

ePsf] 

-5_ c;n rfnrng ePsf] 

-h_dfgl;s ?kn] :j:y ePsf 

-em_ yk a'‰g k/]df k|x/L ;h{ldg 

a'‰g ;lsg] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?=!).– 

sf] l6s6 
k|df0f 

k'/f ePs} 

lbg  

 

sf]7f 

g+=^ 

 

 

;=k||=lh=c= 

jf  

k|=lh=c= 

sf]7f g++= 

!! 

sf]7f g++= ! 

  -r_ 

gful/stfsf] 

k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk lbg] 

sfo{ a;fO{;/fO{ 

u/L cfPsf] 

xsdf k|ltlnlk 

lbg] ;DaGwdf   

gful/stf 

k|ltlnlk 

zfvf  

  

-s_ lgwf{l/t 9fFrfsf] kmf/d e/L 

;DalGwt :yflgo txsf 

kbflwsf/Lsf] l;kmf/L; ;lxt 

lgj]bg k]z ug'{kg]{ 

-v_ klxnf kfPsf] gful/stf 

k|df0fkqsf] em'qf] k|lt jf k|ltlnlk 

jf gf=k|=g+= / hf/L ldlt clgjfo{ 

pNn]v ug'{kg]{ 

-u_ w]/} k'/fgf gful/stf 

k|df0fkqsf] sfof{no clen]v cflb 

ga'lemg] ePsf]df jf ge]l6Pdf 

cg';"rL–! adf]lhdsf] kmf/d e/L 

:yflgo txsf] l;kmfl/; ;lxt afa,' 

cfdf,bfh'efO{sf] gful/stf 

k|df0fkq k|ltlnlk / ;gfvt -gofF 

gf=k|= lnP ;/x_ sf] k|s[of ;d]t 

k'/f ug'{kg]{  

?=@).– 

sf] l6s6 

k|df0f 

k'/f ePs} 

lbg  

 

 

sf]7f 

g+=^ 

 

 

;=k||=lh=c= 

 

k|=lh=c= 

k|=c= 



 
 

a;fO;/fO Joxf]/f v'n]sf] j8fsf] 

l;kmfl/; ;lxtsf] cg';"rL kmf/d 

;DalGwt lhNnfsf] gf=k|= clen]v   

 

@ /fxfbfgL 

;DaGwdf  

-s_ gofF 

;fwf/0f /fxbfgL 

k|bfg ug{] sfo{  

/fxbfgL 

zfvf  

-s_ tf]lsPsf] 9fFrfsf] ljj/0f e/L 

l/t k'j{s b'O{ k|lt kmf]6f] ;lxtsf] 

lgj]bg  

-v_ gful/stfsf] clen]v ?h' 

u/]sf] gful/stfsf] clen]v 

k|ltlnlk  

-u_ gfafnssf] /fxbfgL lng'kg]{ gfafns 

kl/rokqsf] 5fofskL / l/tk'j{s @ 

k|lt kmf]6f] ;lxtsf] lgj]bg afa' 

cfdf / ;+/Ifssf] gf=k|= k= sf] 

k|ltlnlk   

-3_ ljjfx e} cfPsf] dlxnfsf] xsdf eg] 

kltsf] gful/stfsf] k|ltlnlk 

,ljjfx btf{ k|df0f kq / gful/stf 

cGo lhNnf af6 lnPsf] eP 

;DalGwt lhNnfaf6 clen]v 

le8]sf] kq . 

-ª_ sd{rf/L kl/jf/sf] xsdf dfly 

pNn]lvt ul/P afx]s sfo{/t 

sfof{nosf] kq 

-r_ RofltPsf] ,leh]sf] jf s]/d]6 ePsf] 

/fxbfgLsf] ;DaGwdf ;f] RofltPsf] 

jf leh]sf] ;Ssn /fxbfgL o; cl3 

lnPsf] /fxbfgL x/fPdf jf hfgL 

hfgL s]/d]6 jf RofltPsf]df /fh:j 

bf]Aa/ nfUg]5 . 

-5_ tf]lsPsf] 9fFrfsf] ljj/0f el/ 

l/tk'j{s @ k|lt kmf]6f] ;lxtsf] 

gf=k|=sf] 5fofk|lt 

-h_ Dofb ;lsPsf] jf kfgf el/g uO{ 

leiff nufpg gldNg] /fxbfgLsf] 

xsdf ;Ssn /fxbfgL k]z u/L 

gljs/0f ug{ ;lsg] .  

   

?= %)))÷– 

/fh:j b:t'/ 
/fxbfgL 

ljefu 

af6 

tof/ e} 

cfPkl5 

 

 

 

 

= 

sf]7f g++= 

& 

 

 

 

 

= 

k| =c= 

 

  -v_ a;fO{ ;/fO{ 

u/L 

cfPsf]x?nfO{ 

/fxfbfgL k|bfg 

ug]{ sfo{  

 

 

 

-u_/fxbfgL 

ePsf] ljj/0f 

;+zf]lwg ug]{ 

sfo{  

/fxfbfgL   

zfvf 

 

 

 

 

 

 

 

/fxfbfgL   

zfvf 

 

 

-s_ tf]lsPsf] 9fFrfsf] ljj/0f el/ 

l/tk'j{s @ k|lt kmf]6f] ;lxtsf] 

lgj]bg  

-v_ gful/stfsf] clen]v ?h' 

u/]sf] gful/stfsf] k|ltlnlk 

 

 

-u_ a;fO{;/fO{ k|df0f kqsf] 

k|ltlnlk 

-3_ hUufwgL k|df0f k'hf{sf] 

k|ltlnlk 

-ª_ gful/stf hf/L ePsf] 

lhNnfaf6 gful/stf clen]v 

le8]sf] kqsf] k|ltlnlk 

?= %)))÷– 

/fh:j b:t'/ 

/fxbfgL 

ljefu 

af6 

tof/ e} 

cfPkl5 

 

 

sf]7f g++= 

& 

 

 

 

 

 

sf]7f g++= 

& 

 

 

k|=c= 

 

 

 

 

 

 

k|=c= 

 

 



 
 

 

४.  जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी  (बर्ाघाट-ससु्ता पूवा) को स्वीकृत संगठन 
संरचना र र्रवन्त्र्ी तेररि 

क. संगठन संरचना  

अनुसूची ८.४.१ 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय (क) २ अन्त्तगात पने जिल्लाहरुको संगठन संरचना 
(सप्तरी, धसरहा, सलााही, जचतवन, लधलतपरु, नवलपरासी पूवा, नवलपरासी पजचिमम, कर्पलवस्त,ु र्ाङ, कैलाली, महोत्तरी, रौतहट, 

बारा, कन्त्चनपरु, बर्र्ाया, सिेुत, काभ्र,े मकवानपरु) 
  

    -s_ MRP kf;kf]6{df ljj/0f 

;+zf]wg gx'g] ePsf]n] ;+zf]wg 

ug'{k/] gofF /fxbfgL agfpg] k|s[of 

adf]lhd k'gM lgj]bg k]z ug]{  

%)))÷– 

/fh:j b:t'/ 
/fxbfgL 

ljefu 

af6 

tof/ e} 

cfPkl5 

 

 

 

 

 

 

sf]7f g++= 

& 

 

 

 

k|= c= 

 

 

३ 

   

gfans 

kl/ro kq 

gfans k/lro 

kq agfpg] sfo{  

-!^ aif{ eGbf 

sd pd]/ ePsf 

gfjfns_  

 

 

 

k|zf;g 

zfvf 

-s_ kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f] 6fF; 

ul/ afa' jf cfdf sf] ;xL5fk 

;lxtsf] :yflgo ;DalGwt j8f 

cWoIfsf] l;kmfl/; ;lxt lgj]bg  

-v_ afa' / cfdf sf] gf=k|= k= sf] 

k|ltlnlk ,afa' / cfdfsf] ljjfx 

btf{sf] k|ltlnlk ,aRrfsf] hGd btf{ 

k|df0fkqsf] k|ltlnlk 

-u_ ;gfvt ug{ cfpg] JolQmsf] 

;Ssn gful/stf k|df0fkq 

-3_ gfafnssf] ljb]z hGd ePsf] 

xsdf One way travel 
document cfdf a'afsf] leiff / 

kf;kf]6{sf] skL cfdfsf] cfudg 

k|:yfg b]lvg] kf;kf]6{sf] k|ltlnlk 

ljb]z hGd btf{sf] k|df0f kq  

-ª_ a;fO{ ;/fO{ u/L cfPsf] eP 

a;fO{ ;bf{sf] k|df0fkq / ;DalGwt 

lhNnfaf6 k|dfl0ft clen]v  

lgj]bgdf 

?=!)÷– 

 sf] l6s6 

k|df0f 

k'/f ePs} 

lbg 

 

 

 

 

 

 

k|=c= 

$ gfd,y/ 

;+zf]wg  

gfd,hft, pd]/ 

cflb ;+zf]wg 

ug]{ sfo{  

k|zf;g 

zfvf  

-s_ Joxf]/f v'n]sf] lgj]bg . 

-Vf_ gful/stfsf] k|df0fkqsf] 

k|ltlnlk z}lIfs of]Uotfsf] k|ltlnlk 

ljBfnosf] l;kmfl/;, lzIff ljsf; 

;DfGjo OsfOsf] l;kmfl/;  

-v_ :yflgo / k|x/Lsf] ;h{ldg 

d'r'Nsf,P;=Pn=;L=÷P;=O{=O{= sf] 

l/hN6 cfPsf] ^ dlxgf leq dfq 

;l6{lkms]6df g} ;+zf]wg x'G5 . 

cGoyf b'O j6f cnu cnu JolQm 

geO Pp6} xf] eGg] Joxf]/fsf] 

l;kmfl/; dfq kfOg] .   

lgj]bgdf 

?=!)÷– 

 sf] l6s6 

k|df0f 

k'/f ePs} 

lbg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sf]7f 

g+=# 

 

 

 

 

 

k|=c= 

प्रमुख जिल्ला अजिकारी 
रा.प.प्रथम, प्रशासन-१ 

जनिी सहायक (रा.प.अनं.प्र., प्र.,सा.प्र.) ना.सु.-१ 
ह.स.चा.-१, का.स.-१ 

सहायक प्रमुख जिल्ला अजिकारी  
रा.प. द्धिजिय, प्र.,सा.प्र.-१ 



 
 

% ;+3 ;+yf 

;DalGwt  

-s_ ;+3 ;+:yf 

btf{ ug]{ sfo{  

k|zf;g 

zfvf  

-s_ tf]lsPsf] 9fFrfsf] ljj/0f e/L 

sDtLdf & hgf ;b:o /x]sf] tby{ 

;ldtsf ;b:osf] x:tfIf/ ePsf] 

lgj]bg  

-v_ ;kmf ;Fu A4 ;fOhsf] 

sfuhdf PsfkÝL dfq 6fOk u/L 

tby{ ;ldltsf ;a} ;b:osf] k|To]s 

kfgfdf tndfly x:tfIf/ ePsf] 

ljwfg $ k|lt 

-u_ ;ldltsf ;a}sf] gf=k|= k=sf] 

k|ltlnlk / ;DalGwt :yflgo tx 

g=kf=÷uf=kf jf j8f sfof{nosf] 

l;kmfl/;  

-3_ ;+:yfsf] sfof{no /xg] 3/sf] 

3/wgL ;Fu ul/Psf] s/f/ kq  

-ª_ ;+:yf btf{ ug]{ ;DaGwdf a;]sf 

;+:yfsf tby{ ;ldltsf ;b:ox?sf] 

a}7ssf] dfOGo'6  

-r_ ;+:yf u7gsf] nflu e]nfsf] 

lg0f{o .  

lgj]bgdf 

?=!)÷– 

 sf] l6s6 

/ /fh:j 

?=!))))÷– 

k|df0f 

k'/f ePs} 

lbg 

tby{ 

;ldltsf  

;b:ox?

sf] 

rfnrng 

;DaGwL 

k|x/L 

k|ltj]bg

sf] nflu 

k|x/Ldf 

k7fpg] / 

k|x/L 

k|ltj]bg 

cfPkl5 

;+:yf 

btf{ 

ul/g] . 

 

 

 

 

 

 

sf]7f 

g++=# 

 

 

 

k|= c= 

 

  ;3 ;+:yf 

gljs/0f ug]{ 

sfo{  

k|zf;g 

zfvf  

-s_ ;+:yf gljs/0f ul/ kfFp eGg] 

ljifosf] ;+:yfsf] cwlsf/Ls lgj]bg 

kq  

-v_ ;Ssn n]vf kl/If0f k|ltj]bg 

n]vf kl/If0fsf] Kofgdf btf{ 

-u_ cfGtl/s /fh:j sfof{noaf6 

s/ r'Stf ePsf] k|df0f kq  

-3_ ;DalGwt :yfgLo tx jf j8f 

sfof{nosf] l;kmfl/; kq  

-ª|_ ;+:yfsf] xfnsf] sfo{ ;ldltsf 

;a} kbflwsf/L gfd lgjf{rg ePsf] 

eP ldlt v'nfpg] . 

   

 

lgj]bgdf 

?=!)÷– 

 sf] l6s6 

cf=j=sf] 

cflZjg 

d;fGt ;Dd 

?=%))÷–

,sflQsb]lv 

kf}if d;fGt 

;Dd 

?=^))÷– / 

df3 b]lv 

c;f/ 

d;fGt ;Dd 

?=&%)÷– 

k|df0f 

k'/f ePs} 

lbg  

 

 

 

 

 

 

sf]7f 

g+=# 

k|=c= 

  -u_ ;+:yfsf] 

ljwfg ;+zf]wg 

ug]{ sfo{  

k|zf;g 

sfo{  

-s_ ;+:yfsf] ljwfgdf 

;+zf]lwt u/L kfFp elg l/tk"j{ssf] 

lgj]]bg . 

-v_ ljwfgdf ;+zf]lwt ug{ 

;fwf/0f ;efsf] lg0f{osf] k|ltlnlk  

-u_ :jLs[t ;Ssn ljwfgsf] 

k|ltlnlk ! yfg  
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     ि. र्रवन्त्र्ी तेररि 

धस.नं. पर् शे्रणी र्रवन्त्र्ी संख्या पूती ररि  कैर्फयत 

1 प्रमिु जिल्ला अधिकारी रा.प.प्रथम 1 1 0  
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2 सहायक प्रमिु जिल्ला अधिकारी रा.प. र्द्धधतय 1 1 0 
 

3 प्रशासकीय अधिकृत रा.प. ततृीय 3 2 1 
 

4 नायव सबु्बा रा.प. अनं. प्रथम 10 9 1 
 

5 लेिापाल रा.प. अनं. प्रथम 1 1 0 
 

6 िररर्ार रा.प. अनं. र्द्धधतय 5 ४ १ 
 

7 कम््यटुर अपरेटर रा.प. अनं. प्रथम 3 3 ० करार 2 

8 हलकुा सवारी चालक शे्रणी र्वर्हन 2 2 – करार 2 

9 कायाालय सहयोगी शे्रणी र्वर्हन 7 6 – करार 4 

िम्मा   33 २६ ७ 
 

५. हालसम्मका प्रमिु जिल्ला अधिकारीको र्ववरण  
धस.नं. पर् नामथर रे्िी  सम्म 

१ का.म.ुप्र.जि.अ. श्री शम्भ ुप्रसार् मरासीनी २०७४।०७।१९ २०७५।०१।०३ 

२ प्र.जि.अ. श्री महेश आचाया २०७५।०१।२१ २०७५।०२।१८ 

३ का.म.ुप्र.जि.अ. श्री र्र्पक राि नेपाल २०७५।०३।१७ २०७५।०९।१६ 

४ प्र.जि.अ. श्री र्र्पक राि नेपाल २०७५।०९।१७ २०७६।०२।२६ 

५ प्र.जि.अ. श्री धबष्ण ुकुमार काकी २०७६।२।२७ २०७६।१०।२२ 

६ प्र.जि.अ. श्री र्पताम्बर जघधमरे २०७६।१०।२४ 2077।05।21  
7 प्र.जि.अ. श्री मनमायााँ भट्टराई पंगेनी 2077।05।22  
 

६.  जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी  (बर्ाघाट-ससु्ता पूवा)] मा कायारत 
कमाचारीको र्ववरण 

क्र.सं. नाम थर पर् मोबाइाल नं. कैर्फयत 
१ श्री मनमायााँ भट्टराई पंगेनी प्रमिु जिल्ला अधिकारी 9857087777  
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ePdf ljjfx btf{ k|df0fkq 
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2 श्री मोहन बहार्रु थापा सहायक प्रमिु जिल्ला अधिकारी 9857040267  

3 श्री बोिराि बस्याल प्रशासर्कय अधिकृत 9857040054  

4 श्री आनन्त्र् शमाा भसुाल प्रशासर्कय अधिकृत 9849180058  

5 श्री रािेन्त्द्र प्रसार् रे्वकोटा नायव सवु्वा 9857024335  

6 श्री केर्ारनाथ लाधमछाने नायव सवु्वा 9846120398  

7 श्री धमना सवेुर्ी नायव सवु्वा 9847269676  

8 श्री िमु बहार्रु बस्नेत नायव सवु्वा 9847096593  

9 श्री बाबरुाम भण्डारी नायव सवु्वा 9857042526  

10 श्री धसन्त्ि ुकुमारी शमाा नायव सवु्वा 9८45445360  

11 श्री लाल बहार्रु िरी क्षेरी नायव सबु्बा 9847065655  

12 श्री िन बहार्रु राना नायव सबु्बा 9843896896  

13 श्री िगत बहार्रु चौिरी लेिापाल 9841779606  

14 श्री तारा रे्वी अयााल कम््यटुर अपरेटर 9840196878  

15 श्री र्शरथ सवेुर्ी कम््यटुर अपरेटर 9857041615 करार 
16 श्री धगता भण्डारी सापकोटा कम््यटुर अपरेटर 9804480462 करार 
17 श्री कुष्मािर सापकोटा िररर्ार 9857041663  

18 श्री र्वधनता कुमारी िररर्ार 9865188613  

19 श्री ईश्वरी प्रसार् िनाल िररर्ार 9849005428  

20 श्री िका  बहार्रु सनुार िररर्ार 9847622507  

21 श्री पूणा प्रसार् सापकोटा कायाालय सहयोगी ९८४५३९०८१५  
22 श्री कृष्ण प्रसार् शमाा कायाालय सहयोगी 9847283799  

23 श्री शान्त्ती कंडेल कायाालय सहयोगी 9857041201 करार 

24 श्री सरुि महतो कायाालय सहयोगी 9803387710 करार 

25 श्री र्वष्ण ुनेपाल कायाालय सहयोगी ९८४७३७७३०१ करार 
26 श्री िानकुा लाधमछाने कायाालय सहयोगी 9840489521 करार 
27 श्री रामलाल गरुौं हलकुा सवारी चालक 9851283210 करार 

28 श्री रोर्हणीकान्त्त ररिाल हलकुा सवारी चालक 9847014931 करार 

29 श्री सवुास सापकोटा र्ववरण र्ताा अपरेटर 9845690755 करार 
30 श्री ममता पोख्रले र्ववरण र्ताा अपरेटर 9865241963 करार 

31 श्री कल्पना गैरे 
रार्िय पररचयपर 

फमा भने स्वयंसेवक 
9817573400 करार 

 



 
 

७. जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी  (बर्ाघाट-ससु्ता पूवा)] बाट सम्पार्र्त कायाहरु  

7.१ प्रशासधनक गधतर्वधि   
जिल्लाको समग्र शाजन्त्त सरुक्षा लगायत र्वजशष्ट व्यजिहरुको आवागमनमा सरुक्षा व्यबस्था धमलाउने, 

कोधभड-19 रोकथाम, धनयन्त्रण र उपचार सम्बन्त्िी समन्त्वय, सहिीकरण, सरकारी सवारी सािनहरुको 
सञ्चालन अनमुधत, भ.ूपू.भारधतय सेनाका पेन्त्सनरहरुको पाररवाररक र्ववरण प्रमाजणत, व्यजि प्रमाजणत, नावालक 
पररचयपर, छापािाना÷परपधरका र्ताा, जिल्लाजस्थत सरकारी कायाालयहरुको अनगुमन धनरीक्षण, माधसक 
रुपमा कायाालय प्रमिुहरुको वैठक लगायत कायाालयको आन्त्तररक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्त्िी काया 
सम्पार्न हुाँरै् आएको छ । आ. व. २०७7/78 मा प्रशासन शािाबाट सम्पार्न भएका मखु्य मखु्य 
कायाहरुको तथ्यांक धनम्नानसुार रहेको छ ।  
आ.व. २०७7/78 मा प्रशासन फााँटबाट सम्पार्न भए÷गरेका कामहरुको संजक्षप्त र्ववरण 

क्र.सं
. कामहरु 

श्रावण
 

भर्ौ 

असोि
  

क
ाधताक

  

मंसीर  

पौष
 

माघ
 

फ
ागनु

 

चैर
  

वैशाि
  

िेठ
 

असार 

िम्मा 

१ 

भारधतय सैधनकको नाम, थर, उमेर फरक 
परेको धसफाररस र प्रमाजणत  तथा 
पाररवाररक पेन्त्सन धसफाररस संख्या 

५४ ४ २३ १२ ४८ ५१ ५१ 57 48 23 

क
ा   

क
ोधभड-19 क

ो र्ोस्रो लहर  
      

41 412 

२ 
भारधतय सैधनक बाहेक अन्त्यको र्ववरण 
फरक परेको  व्यहोरा प्रमाजणत 

१९ ४ २४ ६१ ७४ ३३ ३२ 92 55 22 16 432 

३ आर्र्वासी िनिाधत, र्धलत मिेशी प्रमाजणत ६ ८ ७४ २१८ १३९ ७५ ७५ 99 66 29 4  793 

४ चालचलन प्रमाजणत ३३ १ ४   ३ ० ०  5 5  2  0  53 

५ नाबालक पररचय पर ० १४ ५० २१ ३६ ४० ४० 38 26 22 26 313 

६ 
संस्था र्ताा ऐन, २०३४ वमोजिम र्ताा 
भएको संस्थाको संख्या ७ ५ ६ ९ ५ ९ ९  3 16 6  2  77 

७ संस्था नर्वकरण ११ ७ ८८ २१ ३१ १९ १९ 29 18 7  -  13 263 

८ 

अन्त्य जिल्लामा र्ताा भएका संस्थाको शािा 
कायाालय स्थापना गना स्वीकृती र्र्एको 
संख्या 

० ० ० ० ० ० ०  1  0 2   - 0  3 

 9 संस्थाको र्विान संशोिन 1 ० ३ ० 1 २ 3 2   3  1    0 16 

10 सरुक्षा सधमधतको बैठक २ ३ ३ ० ० ४  4  2  3  5 5  6 37 

11 अन्त्तर जिल्ला समन्त्वय बैठक – – 
असोि 
10 – मंधसर 29 – – 

फागनु 
11 

– 
बैशाि 
31  -  -  4 

12 संयिु धसमा समन्त्वय बैठक  – – 
2077/
06/19 – – – – – –  -  - -  1  

13 कायाालय प्रमिुहरुको बैठक   हरेक मर्हनाको ५ गते बस्न ेगरेको  

14 रािश्व चहुावट अनगुमन तथा धनयन्त्रण 
सधमधत 2 पटक 

15 र्वर्वि बैठक ० ७ ३ ३ १ ५  4 4  2  1  -  -  30 

16 र्वपर् व्यवस्थापन सधमधतको वैठक संख्या ० ० १ १ १ १ 1   -  - 1  -   3 9 

17 र्वपर्वाट प्रभार्वत घरको संख्या ० ० ५ ० १  0  0 0 3 2   1  ६ 

18 
र्वपद् प्रभार्वतलाई  र्वतरण गररएको राहत 
रकम 

संघ तफा को राहत िचा रु 975000/- 
प्ररे्श तफा को राहत िचा रु 60,०००/-  

प्ररे्श तफा को राहत िचा ३ लाि  

– 

19 घरभाडा धनिाारण सधमधतको वैठक संख्या १ २ ० ० २ १ 0  0  0   0  0 0  ६ 



 
 

20 
लाग ुऔषि उपचार तथा पनुास्थापना 
केन्त्द्रहरुको बैठक 

– – – – – २ 0   0 0   0 0  0 2 

21 जिल्ला र्ररेट धनिाारण सधमधतको बैठक 2 पटक 

22 बिार अनगुमन 

- लकडाउनको समयमा सवै स्थानीय तहमा रहेका बिारको अनगुमन गररएको । 

- वीउर्विनको सम्बन्त्िमा स्थानीय तहका बिार अनगुमन गररएको । 

- आवश्यकता अनसुार धनयमीत अनगुमन धनयमन र धनरे्शन गने गररएको । 

 

 

7.१.१ नमूना धनवेर्नका ढााँचाहरु :  
 सेवाग्राहीहरुको सरु्विालाई ध्यानमा रािी र्वधभन्न कामका लाधग कायाालयमा पेश गनुापने 
धनवेर्नहरुको ढााँचा छपाई गरी हेल्पडेस्क माफा त र्वतरण गरररै् आएको छ । िसले गर्ाा सेवाग्राहीहरु 
स्वयंले र्ववरण उल्लेि गरी धनवेर्न पेश गना सक्नेछन ्। उल्लेजित धनवेर्नका ढााँचाहरु धनम्नानसुार रहेका 
छन ्।  
र्धलत, िनिाती, मिेसी, चालचलन प्रमाजणत गर्ाा आवश्यक पने धनवेर्नहरु 

क. आर्र्वासी िनिाती        

          धमधत: 
श्री प्रमिु जिल्ला अधिकारीज्यू,  

  जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा)  

 

र्वषय: आर्र्वासी/िनिाती प्रमाजणत सम्बन्त्िमा ।  

महोर्य,  

        प्रस्ततु र्वषयमा ......................... नगरपाधलका/गाउाँपाधलका वडा नं. ..... धनवासी श्री 
.......................................................... को छोरा/छोरी/श्रीमती वषा ................. (िन्त्म धमधत 
............................) को श्री सशु्री/श्रीमती/ ...................................................................... को  
............................. थर आर्र्वासी िनिाती धभर पने भएकोले आर्र्वासी/िनिाती प्रमाजणत गरर पाउाँ भधन  
रु.१० को र्टकट टााँसी यो धनवेर्न पेश गरेको/गरेकी छु ।  

संलग्न कागिातहरु: 
१.  

२.  

३.                                                                                                                              

                              

  

                                                               
धनवेर्क 

नामथर: ......................                                                  
ठेगाना: ...................... 
हस्ताक्षर ...................... 



 
 

     
ि. मिेसी प्रमाजणत                       

             धमधत: 
श्री प्रमिु जिल्ला अधिकारीज्यू,  

  जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा)  

 

र्वषय: मिेशी प्रमाजणत सम्बन्त्िमा ।  

महोर्य,  

        प्रस्ततु र्वषयमा ......................... नगरपाधलका/गाउाँपाधलका वडा नं. ..... धनवासी श्री 
.......................................................... को छोरा/छोरी/श्रीमती वषा ................. को (िन्त्म धमधत 
............................) को श्री सशु्री/श्रीमती/ ...................................................................... को  
............................. थर मिेसी िाती धभर पने भएकोले मिेसी प्रमाजणत गरर पाउाँ भधन  रु.१० को र्टकट 
टााँसी यो धनवेर्न पेश गरेको/गरेकी छु ।  

संलग्न कागिातहरु: 
१. 
२. 
३. 
                                    

 

 

                                                               
धनवेर्क 

नामथर: ......................                                                  
ठेगाना: ...................... 
हस्ताक्षर ...................... 



 
 

ग. र्धलत प्रमाजणत 

 

                                                 धमधत: 
श्री प्रमिु जिल्ला अधिकारीज्यू,  

  जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा)  

 

र्वषय: र्धलत प्रमाजणत सम्बन्त्िमा ।  

महोर्य,  

        प्रस्ततु र्वषयमा ......................... नगरपाधलका/गाउाँपाधलका वडा नं. ..... धनवासी श्री 
.......................................................... को छोरा/छोरी/श्रीमती वषा ................. को (िन्त्म धमधत 
............................) को श्री सशु्री/श्रीमती/ ...................................................................... को  
............................. थर र्धलत िाती धभर पने भएकोले र्धलत प्रमाजणत गरर पाउाँ भधन  रु.१० को र्टकट टााँसी 
यो धनवेर्न पेश गरेको/गरेकी छु ।  

संलग्न कागिातहरु: 
१.  

२.  

३.  

४.  

५.        

  

                                                               
धनवेर्क 

नामथर: ......................                                                  
ठेगाना: ...................... 
हस्ताक्षर ...................... 



 
 

घ. चालचलन प्रमाजणत 

                                          

        धमधत: 
 

श्री प्रमिु जिल्ला अधिकारीज्यू,  

  जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा)  

र्वषय: चालचलन प्रमाजणत सम्बन्त्िमा ।  

महोर्य,  

        प्रस्ततु र्वषयमा ......................... नगरपाधलका/गाउाँपाधलका वडा नं. ..... धनवासी श्री 
.......................................................... को छोरा/छोरी/श्रीमती वषा ................. को 
...................................................................... चालचलन प्रमाजणत आवश्यक परेकोले धनम्न कागिन 
संलग्न रािी रु.१० को र्टकट टााँसी यो धनवेर्न पेश गरेको/गरेकी छु ।  

संलग्न कागिातहरु: 
१. 
२. 
३ 
                                           

  

                                                               
धनवेर्क 

नामथर: ......................                                                  
ठेगाना: ...................... 
हस्ताक्षर ...................... 



 
 

१. पेन्त्सन प्रयोिनका लाधग प्रमाजणत गर्ाा आवश्यक पने धनवेर्नहरु  

क. एउटै व्यजि प्रमाजणत                                                           

धमधत :  

                                                                                             
श्री प्रमिु जिल्ला अधिकारीज्यू,  

  जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा)  

 

र्वषय:................................. प्रमाजणत सम्बन्त्िमा ।  

महोर्य,  

           प्रस्ततु र्वषयमा ............... नगरपाधलका/गाउाँपाधलका वडा नं. ..... धनवासी म/मेरो 
आमा/बवुा/पधत/पत्नी/छोरा/छोरी ....................................... को ..................................... 
प्रमाणपर र .....................…………………… मा धनम्न र्ववरण फरक परेता पधन फरक फरक र्ववरण 
भएको व्यजि एउटै भएको व्यहोरा प्रमाजणत गरर पाउाँ भधन रु.१० को र्टकट टााँसी यो धनवेर्न पेश 
गरेको/गरेकी छु ।  

क .............................................प्रमाणपरमा भएको  

१.  
२.  
३.  

ि .............................................प्रमाणपरमा भएको  

१.  
२.  
३.  

 ४.                                           
 
  

                                                               
धनवेर्क 

नामथर: ......................                                                  
ठेगाना: ...................... 
हस्ताक्षर ...................... 



 
 

ि. पाररवाररक र्ववरण प्रमाजणत                                                           

           धमधत :                                      

 श्री प्रमिु जिल्ला अधिकारीज्यू, 
  जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा)  

 

    र्वषय: पाररवाररक र्ववरण प्रमाजणत सम्बन्त्िमा ।  

महोर्य,  

           प्रस्ततु र्वषयमा .................... नगरपाधलका/गाउाँपाधलका वडा नं. ..... धनवासी भारधतय भ.ुप.ु सैधनक नं. 
..................... का मेरो   पधत .......................................ले भारधतय ........................... मा नोकरी गरी 
अवकास भइा पेन्त्सन िाइापाइा आउन ुभएकोमा धमधत .................... मा मतृ्य ुभएकोले धनिको शेष पधछको पेन्त्सन 
हकर्ार एकमार िेठी/माइाली/कान्त्छी श्रीमती .................................... भएकोले मेरो नाउाँमा पेन्त्सन उपलब्ि 
गराउन तपजशल अनसुारको पाररवाररक र्ववरण प्रमाजणत गररर्र्न ुहनु भधन रु.१० को र्टकट टााँसी यो धनवेर्न पेश 
गरेको/गरेकी छु ।  

पाररवाररक र्ववरण 

क्र.स. नामथर नाता िन्त्म धमधत र्ववाह धमधत  कैर्फयत 
१      
२      
३      
४      

५      

    

    धनवेर्क 

     हस्ताक्षर ...................... 

                                         नामथर: ...................... 

                                                                ठेगाना: ......................   
                             
  



 
 

                                                

ग. रहलपहल पेन्त्सन प्रमाजणत                                                           

 

      धमधत :                                      

 श्रीमान प्रमिु जिल्ला अधिकारीज्यू, 
 जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा)  

 

    र्वषय: रहलपहल पेन्त्सन प्रमाजणत सम्बन्त्िमा ।  

महोर्य,  

           प्रस्ततु र्वषयमा .................... नगरपाधलका/गाउाँपाधलका वडा नं. ..... धनवासी भारधतय ........./भ.ुप.ु 
सैधनक नं. ..................... का मेरो पधत/बवुा/र्ाि/ुछोरा/ .......................................ले भारधतय 
........................... मा नोकरी गरी अवकास भइा पेन्त्सन िाइापाइा आउन ुभएकोमा धमधत .................... मा 
मतृ्य ुभएकोले धनिको शेष पधछको पेन्त्सन हकर्ार म .............................. ....भएकोले रहलपहल पेन्त्सन मेरो 
नाउाँमा उपलब्ि गराउन ेव्यवस्थाको लाधग तपधसल अनसुारको पाररवाररक र्ववरण प्रमाजणत गररर्र्न ुहनु भनी रु.१० 
को र्टकट टााँसी यो धनवेर्न पेश गरेको/गरेकी छु ।  

पाररवाररक र्ववरण 
क्र.स. नामथर नाता िन्त्म धमधत र्ववाह धमधत  कैर्फयत 
१      
२      
३      
४      

५      

६      

७      

    धनवेर्क 

     हस्ताक्षर ...................... 
                                         नामथर: ...................... 
                                         ठेगाना: ...................... 

  



 
 

३.संस्था र्ताा तथा नर्वकरण गर्ाा आवश्यक पने धनवेर्नहरु 

क. संस्था र्ताा  
धमधत: 

श्री प्रमिु जिल्ला अधिकारीज्यू,  

 जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा)  

 

र्वषय: संस्था र्ताा सम्बन्त्िमा ।  

महोर्य,  

   हामीले ............................................... सम्बन्त्िी संस्था िोल्न चाहेकोले संस्था र्ताा ऐन, 2034 
बमोजिम संस्था र्ताा गनाको लधग रे्हायको र्ववरण िोली धनवेर्न गरेका छौं । प्रस्तार्वत संस्थाको र्विानको एकप्रधत 
पधन यसैसाथ संलग्न गररएको छ ।   

संस्थाको नाम:-  

संस्थाको उद्देश्यहरु :-  

क.  
ि.  
ग.  

प्रवन्त्ि सधमधतका सर्स्यहरुको :-                                                       

धस.नं.  नामथर ठेगाना पेशा  कैर्फयत 

१     

२     

३     

४     

५     

4. आधथाक स्रोत:- 
5. कायाालय ठेगाना:-   



 
 

ि. संस्था नर्वकरण 

                                       

               धमधत: 
श्री प्रमिु जिल्ला अधिकारीज्यू,  

  जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा)  

 

र्वषय: संस्था नवीकरण सम्बन्त्िमा ।  

महोर्य,  

        प्रस्ततु र्वषयमा संस्था र्ताा ऐन 2034 बमोजिम र्ताा रहेको ............................................... नामको 
संस्थाको आ.व.............को लाधग नर्वकरण आवश्यक परेकोले धनम्न कागिान संलग्न रािी यो धनवेर्न पेश गरेको 
छु ।  

संलग्न कागिातहरु: 
1. काया सधमधतको धनणाय प्रधतधलपी 

     2. कर चिुा प्रमाणपरको प्रधतधलपी 
     3. ...................न.पा./गा.पा. ...... नं. वडाको धसफाररस 

     4. लेिापरीक्षण प्रधतवेर्न 

     5. बार्षाक प्रगती प्रधतवेर्न 

                                                       

 धनवेर्क                                                                                                                     

हस्ताक्षर  

                                          पर्ाधिकारी नामथर:  

                                          पर्:  

 

  



 
 

7.2. यस कायाालयबाट भएको समन्त्वय, पहल र कायाान्त्वयन: 
7.2.1. कायाान्त्वयन: 
क) गहृ प्रशासन सिुार कायायोिना २०७४ को कायाान्त्वयन : 

 QRT/IRT हरुको व्यवस्था गरी सडक सरु्विा भएको स्थानमा घटना घटेको १० धमनेट धभर र 
अन्त्य स्थानमा यथाशीघ्र QRT/IRT पगु्ने व्यवस्था धमलाइएको। 

 जिल्लाका मखु्यमखु्य बिार क्षेरमा ३३ वटा र र्गुाम वौर्र्काली डेडगााँउमा २ वटा गरी ३५ वटा  
CCTV क्यामराहरुको व्यवस्था गररएको । 

 जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट CIMS Software System बाट नागररकता र्वतरण काया भइरहेको। 

 जिल्ला प्रशासन कायाालयमा र्वद्यतुीय हाजिरी प्रणाली लागू गररएको। 

 जिल्ला प्रशासन कायाालयमा धडजिटल नोर्टस वोडा (नागररक वडापर) संचालनमा ल्याइएको । 

 गहृ मन्त्रालयका धनणाय एवं धनरे्शनहरु समन्त्वयात्मक ढंगले कायाान्त्वयन भइरहेको। 

 प्रमिु जिल्ला अधिकारीबाट प्रचधलत नेपाल कानून प्रर्त्त अधिकार प्रयोग गरी सर्क्रयताका साथ 
कायासम्पार्न भइरहेको। 

 अपराि धनयन्त्रणका लाधग Crime Map सर्हतको एर्ककृत रणनीधतक सरुक्षा योिना,२०७७ र चाडपवा 
लजक्षत सरुक्षा योिना,२०७७ तिुामा गरी सोको कायाान्त्वयन भइरहेको । सो योिना अनरुुप 
िनशजि व्यवस्थापन गरी अपराि अनसुन्त्िान समूह गठन गररएको । बढी अपराि हनुे क्षेरको 
पर्हचान, घेराउ, िानतलासी, आकजस्मक िााँच, समन्त्वयात्मक गस्ती गने गरेको।  

 सूरक्षा धनकायहरुको समन्त्वयात्मक गस्ती र चेकिााँच गने काया भइरहेको। 

 जिल्लामा यातायात क्षेरमा धसजन्त्डकेट प्रणालीलाई तोधडएको। 

 संगर्ठत अपराि, गणु्डागर्ीलाई धनयन्त्रणमा धलइएको। 

 कायासम्पार्न र व्यवहारमा रािनीधतक तटस्थता कायम गररएको। 

 अवाजछछत गधतर्वधि गने िो कोहीलाई धनयन्त्रणमा धलई कारवाही गने गररएको। 

 संघ संस्थाहरुको समय समयमा अनगुमन गरी कायासम्पार्नको धनयधमत प्रगधत धलने काम 
भइरहेको। 

 बिार अनगुमनको काया वार्षाक कायायोिना बनाई समन्त्वयात्मक ढंगले भइरहेको। 

 सशुासनको प्रत्याभधूत गना सूचनाको हक सम्बन्त्िी ऐनको कायाान्त्वयन, नागररक बडापरको व्यवस्था 
र त्यसको कायाान्त्वयन, सूचना अधिकारीको बैठक, अनगुमन धनरीक्षण, हाजिरी छड्के, कायाालय 
प्रमिुको बैठक, स्टाफ बैठक, धसधस क्यामेरा िडान, अन्त्तर्क्रा या छलफल,परकार भेटघाट िस्ता 
कायाहरु भइरहेको । 

 जिल्लाका र्वधभन्न क्षेरको सरुक्षा संवेर्नशीलता हेरी र्वशेष सरुक्षा सतका ता अपनाउने काया 
भइरहेको। 



 
 

 अपराि न्त्यूधनकरण गनाका लाधग बालबाधलका तथा र्कशोर र्कशोरीहरुलाइा लजक्षत गरी 
समूर्ायस्तरमा र्वद्याथीसंग प्रहरी, समूर्ायसंग सरकारी वकील र लैर्ङ्गक र्हंसार्वरुद्धको 
अधभयानमूलक कायाक्रम स्थानीय तहसंगको साझेर्ारीमा सम्पन्न गररएको  । 

 सामाजिक र्वकृधत धनयन्त्रण र मानव अधिकारको संरक्षण/संवद्धानका लाधग सचेतनामूलक र 
प्रवद्धानात्मक कायाहरु गने गराउने काया भइरहेको। समरु्ाय-प्रहरी साझेर्ारी कायाक्रम माफा त 
िनचेतनामूलक कायाक्रमहरु संचालन गरी सामाजिक र्वकृधत र्वसंगधतहरुको न्त्यूनीकरण गररएको 
। 

 कानूनको चेतना र र्हरासतलाइा सिुारकेन्त्द्रको रुपमा र्वकास गना ''र्हरासतमा र्कताब'' अधभयान 
जिल्ला प्रहरी कायाालय र इलाका प्रहरी कायाालयमा शरुुवात गररएको र यसले सकारात्मक प्रभाव 
पारेको । 

 सबै स्थानीय तहका प्रमिु/अध्यक्षहरु बीच धनयधमत रुपमा समन्त्वय र सम्पका  गने काया भइरहेको। 

 सीमा क्षेरकोधनयधमत अनगुमन धनरीक्षण भईरहेको। 

 यस जिल्लाको नेपाल-भारत छुट्याउने सीमा ईलाका ५.५ र्क.धम. रहेको र उि सीमा ईलाका 
नारायणी नर्ीले छुट्याईएको हुाँर्ा सो सीमा ईलाकाधभर कुनै पधन सीमा स्तम्भहरु नरहेको । 

 नेपाल भारत सीमामा आवत िावत गनाको लाधग एक मार सीमा नाका र्वनयी धरवेणी जस्थत 
गण्डक ब्यारेि पलु रहेको र उि नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको २४ सै घण्टा धडयटुी 
रहेको ।   

 सीमा अपराि तथा तस्करी धनयन्त्रणको लाधग भारधतय सरुक्षा धनकायसाँग सचुना आर्ानप्रर्ान गरी 
आवश्यकता अनसुार चेकिांच गनुाकासाथै समन्त्वयात्मक बैठक बस्ने गरेको । 

 र्श गिामा प्रत्येक हप्ताको धबर्हबार भारतीय (SSB) र नेपालको (APF) द्धारा संयिु रुपमा  गस्ती 
पट्रोधलङ्ग गने गररएको । 

 धसमा नाकामा Health Desk स्थापना गरी नाकामा कडाई गररएको । हाल धसमामा आवत िावत 
िलुा भई नसकेको । 

 परुाना नागररकताको अधभलेिहरु कम््यटुरमा प्रर्वष्ट गने काया सम्पन्न भएको। 

 नागररकता अनसूुची बाईजन्त्डङ्ग गरी सरुजक्षत राख्न ेकाया भईरहेको । हालसम्म २५,०० वटा रजिष्टर 
तयार भएको । 

 स्थानीय तहहरु र मालपोत कायाालयलाइा  सावािधनक र सरकारी िग्गाको र्ववरण संकलन गना 
लगाइएको।  

 जिल्लामा घटेका घटनाहरुको िाहेरी यथाशीघ्र गहृ मन्त्रालय र गण्डकी प्ररे्श, आन्त्तररक माधमला 
तथा कानून मन्त्रालय मा पठाउने गररएको। 

 र्वपद् पूवा तयारी तथा प्रधतकाया योिना, २०७७ अद्यावधिक गरी तर्नरुुप काया भइरहेको साथै 
र्वपद् पूवा तयारी तथा प्रधतकाया योिना, २०७८ को मस्यौर्ा तयार गरी कायाान्त्वयन गररएको । 

 सरकारी सवारी सािनको र्रुुपयोगलाई धनरुत्सार्हत गररएको। 



 
 

 िवुा, तास र्वरुद्ध शून्त्य सहनजशलताको नीधत अवलम्बन, नर्ीिन्त्य श्रोत र्ोहन धनयन्त्रणमा धनकायगत 
साझेर्ारी र समन्त्वय गररएको । 

 र्वकास धनमााणका कायामा प्रभावकारीता ल्याउन सरोकारवालाहरु संग समन्त्वय र सहिीकरण एवं 
अनगुमन धनरीक्षण गने काया भइरहेको। 

 संघ, प्ररे्श र स्थानीय सरकारको प्राथधमकता प्राप्त आयोिनाको प्रभावकाररताको लाधग सहकाया र 
समन्त्वय गररएको  

 रार्िय गौरवको आयोिना अन्त्तगात नारायणगढ-बटुवल सडक िण्डको मिर्रु-कम्पनी बीचको 
र्ववार् समािान गरी काया सचुारु गररएको ।  

 संघ प्ररे्श तथा स्थानीय सरकारका र्वकास आयोिनामा आईपरेका अवरोि धनयन्त्रण गरी र्वकास 
आयोिनालाई सचुारु गना धनकायगत समन्त्वय गररएको । 

 बटुवल नारायणगढ लोकमागा 4 लेन धनमााणमा रे्जिएको अवरोि तथा समस्या समािान गरी 
मआुब्िा धनिाारण तथा र्वतरण सम्पन्न भएको । 

 बर्ाघाट-होङ्सी 120 के.धभ. र्वद्यतु प्रशारण लाईन आयोिनाको अवरोि तथा समस्या समािान 
गरी मआुब्िा धनिाारण तथा र्वतरण सम्पन्न  भएको ।  

 भरतपरु-बर्ाघाट 220 के. धभ. र्वद्यतु प्रशारण लाइनको नवलपरासी(ब.स.ुपू.) गैडाकोट र्ाउने्न 
िण्डको अवरोि तथा र्ववार् धनरुपण गरी 193 मध्ये 191 वटा टावर धनमााण भएको । उि 
स्थानका टावर तथा तारमनुी (Right Of Way) का िग्गाहरुको मआुब्िा धनिाारण तथा र्वतरण र्बैु 
सम्पन्न भएको तथा 132 के. धभ. प्रशारण लाईनको लाधग िग्गा अधिग्रहण गरी मआुब्िा धनिाारण 
भइसकेको ।  

ि) गहृ मन्त्रालयबाट समय समयमा गररएका धनरे्शनको कायाान्त्वयन : 
 जिल्लामा शाजन्त्तसरुक्षा, र्वपद् व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह एवं सशुासन अधभवरृ्द्ध, बिार अनगुमन, 

र्वकास धनमााण कायामा सहिीकरण, स्थानीय तहहरुसंग समन्त्वय िस्ता र्वषयहरुमा गहृमन्त्रालय 
बाट समय-समयमा प्राप्त धनरे्शनहरुको कायाान्त्वयन गररएको । 

 

ग) समग्र सेवा प्रवाह र सशुासन कायम गना भएका प्रयासहरुः 
 धडजिटल नागररक बडापरको व्यवस्था र त्यसको कायाान्त्वयन । 

 सूचनाको हक सम्बन्त्िी ऐनको कायाान्त्वयनको लाधग सबै सावािधनक धनकायहरुमा सूचना अधिकारीको 
व्यवस्था, धनिको फोटो सर्हतको र्ववरण कायाालयको प्रवेशद्वारमा राख्न े व्यवस्था, रैमाधसक 
स्व:प्रकाशन गने व्यवस्था गररनकुासाथै कायाालयको वेवसाइट अपडेट गने र संचारकमीहरुसंग 
अन्त्तक्रीया गने कायाहरु भइरहेको। 



 
 

 सेवाप्रर्ायक संघीय सरकार मातहतका धनकायहरुको धनयधमत र आकजस्मक अनगुमन र हाजिरी 
छड्के गने गररएको। त्यस्तै प्ररे्श सरकार मातहतका धनकायहरुमा प्ररे्श सरकारका प्रमिु 
सजचवसाँग समन्त्वय गरी अनगुमन र हाजिरी छड्के गने गररएको। 

 कायाालय प्रमिुहरुको धनयधमत बैठक गरी सेवा प्रवाह र सशुासन कायम गनाका लाधग धनरे्शन 
र्र्ने र सो को कायाान्त्वयन अवस्थाको अनगुमन गने गररएको । 

 कायाालयमा र्वचौधलयाहरुलाई प्रवेश धनषिे गररएको। 

 सेवाप्रवाहलाई सूचना प्रर्वधिमा आिाररत बनाउने काया भइरहेको। CIMS, Website, Facebook Page 

संचालनमा ल्याइएको । 

 स्थानीय तहसंगको समन्त्वयमा धनयधमत तथा आकजस्मक बिार अनगुमन गने गररएको। 

 भ्रष्टाचारप्रधत शून्त्य सहनशीलताको नीधतको अवलम्वन गररएको। 

 कायाालयमा सेवा धलन आउने सेवाग्राहीहरुलाई कायाालयबाट धनशलु्क धनवेर्न उपलब्ि गराउने 
गररएको । 

 रार्िय पररचयपर अधभयानलाइा सफल बनाउन स्थानीयतहहरु संगको सहकायामा सहिरुपमा काया 
सम्पन्न हरैु् गएको । हालसम्म गैडाकोट, रे्वचलुी, कावासोती नगरपाधलका र बौर्ीकाली 
गाउाँपाधलकामा अधभयान सम्पन्न भएको तथा र्वनयी धरवेणीका गाउपाधलकाका केही वडा र मध्यर्वन्त्र् ु
नगरपाधलकाका केही वडामा अधभयान सम्पन्न भएको । यस जिल्ला धभर 2078 साल असार 
मसान्त्त सम्म कायाालयमा रहेको र्ववरण र्ताा स्टेशन तथा अधभयानको रुपमा र्वधभन्न पाधलकामा 
गरी िम्मा १ लाि 57 हिार 423 नागररकको रार्िय पररचयपरको लाधग र्ववरण संकलन गने 
काया सम्पन्न भैसकेको । 

 जिल्ला धभरका पाधलकाहरुबाट रार्िय पररचयपरको लाधग र्ववरण संकलन गने अधभयान 2078 
बैशाि मै सम्पन्न गने लक्ष्य रहेकोमा कोधभड-19 र्ोस्रो लहरको र्वषम पररजस्थधतले गर्ाा िारी 
भएको धनषिेाज्ञाको कारण रोर्कएको अधभयान 2078 श्रावण मसान्त्तसम्म सक्ने गरी पनु: सचुारु 
गने तयारी भएको ।  

 अपाङ्गता भएका व्यजि, ज्येष्ठ नागररकलाइा सेवा प्रवाहमा प्राथधमकता र्र्एको साथै गनुासोको संवोिन 
प्रभावकारी ढंगले हनुे गरेको ।  

घ)जिल्लास्तरीय कोधभड-१९ संकट व्यवस्थापन सधमधतले गरेका कायाहरु :  

- पर्हलो लहरको कोधभड-19 महामारीमा जिल्ला धभरको रिहर जस्थत प्राकृधतक जचर्कत्सालयलाइा 
प्ररे्शकै नमूना आइसोलेसनको रुपमा पररचाधलत गरी कोरोना महामारीका र्वरामीको प्रभावकारी 
सेवा र उपचारपद्धती अपनाइएको । 

- कोधभड-19 को र्ोस्रो लहरले जिल्लालाई आक्रान्त्त पाने आंकलन गरी जिल्ला धभर  
आइसोलेसन ब्यवस्थापन, अजक्सिन ब्यवस्थापन, अत्यावश्यक औषिी ब्यवस्थापन लगायत 



 
 

पूवातयारीमा सवै सरोकारवाला संग सवल समन्त्वय गरी अजक्सिन र बेडको अभावमा जिल्लाका 
कुनैपधन नागररकको मतृ्य ुहनुे अवस्था आउन नर्र्एको । 

- कोधभड-19 र्वरामीलाई अत्यावस्यक रे्जिएको अजक्सिनको सहि आपूधताको लाधग मध्यर्वन्त्र् ु
जिल्ला अस्पतालमा अजक्सिन ्लान्त्ट स्थापना भई सकेको । जिल्ला अस्पतालमा 
बालबाधलकाको लाधग छुट्याइएको 20 प्रधतशत बेड तयारी अवस्थामा रहेको र तेस्रो लहर 
आउने तफा  सचेत रही पूवातयारीको कायाहरु गररएको । 

- नेपाल सरकार मजन्त्रपररषर् तथा गहृ मन्त्रालय, प्ररे्श सरकारबाट कोधभड -19 को संक्रमण 
तथा धनयन्त्रणमा भएका धनणाय तथा धनरे्शनलाई पररपालन गना र स्थानीय तह र 
सरोकारवालाहरुसंग समय समयमा  DCCMC को बैठक माफा त र जिल्ला र्वपर् व्यवस्थापन 
सधमधतको बैठक माफा त समन्त्वय तथा सहजिकरण गररएको । 

- जिल्ला धभर रहेको मठ मजन्त्र्र गमु्बा, मजस्िर्, चचा, लगायतलाई धनत्यपिुा बाहेक अन्त्य 
भििनको लाधग बन्त्र्  गररएको । 

- यस जिल्लामा कारागार नभएको कारण यस सम्बन्त्िी काया सम्बजन्त्ित भएन तथापी यस 
जिल्लामा रहेको प्रहरी र्हरासतमा रहेका व्यजिहरुलाई कोधभड पोिेर्टभ भएको अवस्थामा छुटै 
isolation मा राख्न ेव्यव्स्था गररएको र कारागार पठाउनपुनेको हकमा Pcr Negative भएपधछ 
मार पठाउने गरी व्यवस्थापन गररएको। यस जिल्लाबाट कारागार पठाउन ुपने व्यजिलाई 
जचतवन र नवलपरासी पजचिममको कारागारमा पठाइएको । 

- कोधभड -19 को संक्रणबाट मतृ्य ुभएकोहरु को सव व्यवस्थापनको लाधग आवश्यकतानसुार 
मतृकको आफन्त्त, पररवार, स्थाधनय तहसंग समन्त्वय गरी नेपाली सेनामाफा त सव व्यवस्थापन 
गने कामलाई धनरन्त्तरता र्र्इएको । 

- सबै पाधलकाहरुको समन्त्वय र सहकायामा जिल्ला अस्पताल, पाधलकाजस्थत आिारभतू 
अस्पताल,स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य शािा सबैले समन्त्वयात्मक काया गरेको । 

ङ) प्ररे्श सरकारले र्र्एका धनरे्शन कायाान्त्वयनको अवस्थाः 
 गण्डकीप्ररे्श, आन्त्तररक माधमला तथा कानून मन्त्रालय र अन्त्य मन्त्रालयहरुबाट समय-समयमा 

प्राप्त हनुे धनरे्शनहरुको कायाान्त्वयन भइरहेको। 

 सरकारी धनकायका सवारी सािनहरु र्वर्ाको र्र्न चलाउाँर्ा जिल्ला प्रशासन कायाालयको अनमुधत 
धलएर मार चलाउन ुपने धनरे्शनको कायाान्त्वयन भईरहेको। 

 जिल्लामा र्वपद् व्यवस्थापन गने सम्बन्त्िमा प्ररे्श सरकारबाट प्राप्त धनरे्शनहरुको कायाान्त्वयन 
भइरहेको। 

 जिल्लामा घटेका घटनाहरुको सम्बन्त्िमा आन्त्तररक माधमला तथा कानून मन्त्रालयमा रै्धनक िाहेरी 
पठाउने गररएको। 

  



 
 

च) प्ररे्श सरकार, आन्त्तररक माधमला तथा कानून मन्त्रालय द्वारा घोर्षत एवं लागू कायाक्रमहरुको 
कायाान्त्वयनको अवस्थाः 

 गण्डकी प्ररे्शको आन्त्तररक माधमला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा घोर्षत एवं लागू कायाक्रमहरुको 
कायाान्त्वयन र सो मन्त्रालयबाट प्राप्त धनरे्शनहरु बमोजिम काया भइरहेको। 

 र्वपद् िोजिम न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नीधत तथा रणनीधतक कायायोिना तिुामा सम्बन्त्िी 
कायाक्रम सम्पन्न भएको । 

छ) र्वद्यमान सरुक्षा चनुौती तथा समस्याहरुर भर्वष्यमा आइपना सक्न ेचनुौतीहरुः 
 सडक र्घुाटनाबाट धसजिात तनावको कारण सरुक्षा व्यवस्थापनमा पने नकारात्मक प्रभाव । 

 सामान्त्य र्ववार्हरुलाई रािनीधतकरण गने र रािनीधतक झडपहनुे प्रवजृत्त । 

 संर्विान र कानून र्वपररतका गधतर्वधिहरु (अवैि चन्त्र्ा असलुी, टेधलफोन टावर, सरकारी सावािधनक 
भवन, औद्योधगक प्रधतष्ठान, सरकारी सवारी सािनलाइा लजक्षतगरी हनुसक्ने ध्वंसात्मक कायाहरु) । 

 लागू औषिको कारोवार तथा सेवन, मार्क पर्ाथा सेवन लगायतका कारणबाट हनुे अवाजछछत र 
आपराधिक गधतर्वधिहरु । 

 कधतपय अवस्थामा रािधनधतकर्ल र धतनका भात ृ संगठनहरु वीच हनुे असमझर्ारीबाट धसजिात 
सरुक्षािन्त्य समस्याहरु 

 अधिकांश सरकारी कायालयहरुको आफ्नो कायाालय भवनको अभावमा भाडामा संचालन गनुापरेको 
कारण सेवाग्राहीमैरी स्थायी संरचनाको धनमााण, उपयिु कायाालय र्वन्त्यास (Office  Layout), अपाङ्गमैरी 
भवनिस्ता सरकारी कायाालयमा हनुपुने आिारभतु भौधतक पूवाािार नहरु्ा कायाालय संचालन गना 
असहिता । 

 रार्िय प्राथधमकता प्राप्त आयोिनाहरु समयमै सम्पन्न हनु नसक्र्ा समस्या सिृना हनुे । 

 भारतीय नम्वरका ठूला सवारी सािनहरुले क्षमता भन्त्र्ा बढी भारवहन गने । 

 सरुक्षा धनकायहरुमा र्रबन्त्र्ी अनसुार िनशजि एवं सािन स्रोतहरुको कमी । 

 कृषकहरुले समयमा पयााप्त मल, बीउ र्विन प्राप्त गना नसक्न ु। 

 लाग ु औषिको ओसारपसार तथा सेवन, धसमावारपार गैरकानूनी गधतर्वधिहरु तथा अपराधिक 
र्क्रयाकलापहरु । 

 प्राकृधतक स्रोतको(ढंुगा, धगटी, बालवुा) उपयोग, प्रयोग व्यवस्थापनका कायाहरुमा रहेको अस्वस्थ 
अभ्यास एंव डन प्रवजृत्त, चोरी धनकासी एवं अवैि उत्िनन । 

 िवुातास लगायतका असामाजिक र गैरकानूनी कायाहरु । 

 तराई क्षेरमा भएको अव्यवजस्थत शहरीकरणले बषाातको समयमा पानीको धनकास नहरु्ा डुबानमा 
पने समस्या । 

 पहाडी भेगमा पर्हरोको कारण उत्पन्न हनुे र्वपद् तथा भौधतक पूवाािार हरुमा पगु्ने क्षधत । 

 अझैपधन लरु्कधछपी बालर्ववाह गने/गराउने प्रवजृत्त । 

 संघ, प्ररे्श र स्थानीय तहका र्वकास आयोिनाहरुमा अवरोि गने/गराउने प्रवधृत । 

 लैर्ङ्गक र्हंसा, घरेल ु र्हंसा, बालबाधलका माथी हनुे र्हंसा लगायतका कारण उत्पन्न हनुे समस्या, 
आत्महत्या लगायतका घटनाहरु बढ्न ु। 

 समािमा िाधमाक तथा साम्प्रर्ार्यक सद्भाव िलल पनासक्ने मंगोल नेशनल अगानाईिेसनको स-ुसपु्त 
गधतर्विीहरु । 



 
 

ि)संर्विान र्वरोिी, क्षरेीय, िातीय तथा भधूमगत सशस्त्र समूहको अवस्था, र्विण्डनकारी गधतर्वधि र अन्त्य 
सरुक्षा चनुौतीः 

 संर्विान र्वरोिी समूहको रुपमा यर्ाकर्ा सामान्त्य र्क्रयाकलाप रे्जिने गरेको ।  

 समािमा आतर्ङ्कत तलु्याउने उदे्दश्यले शंकास्पर् वस्त ुरािी िनिीवन आतंर्कत तलु्याउने, र्वधभन्न 
र्कधसमका माग रािी र्वधभन्न समूहले सडक वन्त्र् गराउने काम हनुे गरेको । 

झ) समस्या तथा चनुौधतका लाधग जिल्लाबाट भएका पहलहरुः 
 एकीकृत जिल्ला सरुक्षा तथा चाडपवा लजक्षत सरुक्षा योिनाको प्रभावकारी कायाान्त्वयन र सरुक्षा 

धनकायहरुको समन्त्वयात्मक पररचालनको कारण जिल्लाको शाजन्त्त सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम 
गररएको । 

 जिल्लामा हनुसक्ने अवाजछछत गधतर्वधि तथा अपराििन्त्य र्क्रयाकलापलाइा धनस्तेि गना LRP गस्तीहरु 
प्रभावकारी रुपमा गररएको । 

 शाजन्त्त सरुक्षा, र्वपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेरमा प्ररे्श सरकार र स्थानीय तहसंग 
समन्त्वय/सहकाया । 

 कायाालयमा CCTV  िडान गररएको । र्गुाम क्षेरका पहाडी भेगमा रहेका पाधलकाहरुमा CCTV 

िडान प्रर्क्रया आरम्भ भएको ।  

 रािनीधतक र्ल, धनिी क्षरे र नागररक समािसाँग धनयधमत छलफल, सम्वार् र समन्त्वय । 

 सडक र्घुाटना न्त्यूनीकरण (ट्रार्फक व्यवस्थापन, सचेतनात्मक/प्रवद्धानात्मक, उद्दार, क्षधतपूती, 
कानूनी/प्रशासधनक कारवाही) । 

 क्षेरीय/िातीय संगठन (मंगोल नेशनल अगानाइिेसन, थरुहट-थारुवान रार्िय मोचाा) का 
गधतर्वधिहरु उपर धनगरानी/धनयन्त्रण । 

 एकीकृत सरकारी भवन सर्हतको नमूना सर्रमकुाम धनमााणको प्रर्क्रयाको सरुुवात (184-7-
18.5 धबगाहा िग्गाको व्यवस्था) गरी पूवाािार व्यवस्थापनको काया शरुुवात भएको । 

 सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं.31 गलु्म हे.क्वा नवलपरासी(ब.स.ुपू)को लाधग कावासोती न.पा.-१६ 
जस्थत रहेको अंकुर समरु्ार्यक वनको 5.5 एक्कड िधमन (IEE) गरर िग्गा प्राधप्तको लाधग पहल भई 
रहेको । 

 सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, B.O.P. र्वनयी धरवेणीको लाधग पजचिममाञ्चल धसंचाई कायाालय सेमरीको 
१४  कट्टा २८ िरु िधमन प्राधप्तका लाधग प्रर्कया सरुु भएको । 

ञ) प्रमिु जिल्ला अधिकारीबाट आफ्नो पहलमा गररएका प्रवद्धानात्मक कायाहरु र धतनको सािनस्रोत 
व्यवस्थापन 

 सवारी ट्रायल परीक्षालाइा धनष्पक्ष र धनर्वावार् गराउने र लाइसेन्त्स व्यवस्थापन सशुासन कायम गना 
ट्रायल र्र्र्ा रै्धनक माइन्त्यटु गरी परीक्षास्थलमै हस्ताक्षर गने र system बाट हनुसक्ने गलत प्रवधृत 
धनरुत्सार्हत गना असल अभ्यास शरुु भएको । 

 अपराि न्त्यूधनकरण, बालबाधलका तथा र्कशोरर्कशोरीहरुको सशजिकरण, लैर्ङ्गक समानता लगायत 
कानूनी सचेतना लाधग स्थानीय तहसंगको सहकायामा समरु्ायस्तरमा अधभयानमूलक कायाक्रम 
संञ्चालयन । 



 
 

 लैर्ङ्गक र्हंसाबाट र्पधडत तथा प्रभार्वतहरुको लाधग अल्पकाधलन सेवा केन्त्द्र(सरुजक्षत आवासगहृ) 
स्थापना गराउन पहल तथा सफल भएको । हाल कावासोधत नगरपाधलकाबाट सेवा केन्त्द्र संचालन 
गनेगरी व्यवस्था गररएको ।  

 कायाालय पररसरमा स्तनपान कक्ष स्थापना गरी लैर्ङ्गक उत्तरर्ायी वातावरणको शरुुवात   गररएको 
। 

 छलछाम गरी नागररकता प्रमाणपर धलएका, धलनसक्ने शंकास्पर् तत्वहरुलाई कडा धनगरानी गने 
उदे्दश्यले CITIZENSHIP VIGILENCE(नागररकता धनगरानी अविारणा) कायाक्रम संञ्चालन गरी 
एकिना गैरनेपाली नागररकलाई नागररकता प्रमाणपर बनाउन सहयोग गने नक्कली बाब ुतथा सोमा 
संलग्नलाई कारवाही प्रकृया अजघ बढाई उि गैरनेपालीको नपेाली नागररकता प्रमाणपर बर्र 
गररएको ।  

 नागररक वडापर अद्यावधिक गररएको ।  

 कायाालयको वार्षाक कायायोिना तिुामा गररएको ।  

 स्थानीय तहसाँग शाजन्त्त सरुक्षा एवं सेवा प्रवाह सम्बन्त्िमा अन्त्तर्क्रा या एवं छलफलको शरुुवात 
गररएको । 

 र्वकास आयोिनाको प्रभावकारी कायाान्त्वयनको लाधग नागररक स-ुसजुचत गने र धनगरानी प्रणालीलाई 
प्रभावकारी वनाईएको । 

 कायाालयमा आउने सेवाग्राहीको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाइा प्रभावकारी बनाउन हरेक शािामा 
र्र्नर्र्नै गइा धनररक्षण गने, समस्या बझु्ने र कायाालयलाइा धसकाइा संगठन (Learning Organization) 

को रुपमा र्वकास गररएको ।  

 १३ वषा रे्जि िकधडएर रहेका र्वकास आयोिना (२२० के.भी. र्वद्यतु प्रसारण लाइन) को लाधग 
िग्गा प्राप्ती गना बााँकी भएका कामहरु, मआुव्िा र्र्न बााँकी कामहरुलाइा उच्च प्राथधमकता र्र्इा 
रै्धनक रुपमै समन्त्वय गरी सम्पन्न गररएको ।  

 नागररकता टोलीले र्र्एका नागररकतामा थपु्रै समस्याहरु रहेको रे्जिएको छ, यसको सिुार गरी 
पररचयपर अधभयान समेत सफल पाना प्रधतधलपी प्रर्ान गर्ाा उच्च सतका ताका साथ जिल्ला प्रशासन 
कायाालयबाट र्वगतमा भएको गल्तीलाइा सच्चाइएको ।  

 अधत गररव, र्धलत, मर्हला, िेष्ठ नागररकको तथा अपाङ्गता भएका व्यजिको लाधग सेवाप्रवाहमा 
उच्च प्राथधमकता र्र्ने, गनुासो सनुवुाइामा प्राथधमकता र्र्ने र आवश्यक पर्ाा घरसम्मै पगेुर 
नागररकता प्रर्ान गने काया भएको छ ।  

  



 
 

7.2.2. समन्त्वय र पहल: 
क)स्तनपान कक्ष :  
    यस कायाालयमा 
सेवा धलन आउने जशश ु
सर्हतका सेवाग्राहीहरुले 
स्तनपान गराउन े
प्रयोिनको लाधग प्रमिु 
जिल्ला अधिकारीको 
र्वशेष पहलमा 
कायाालय पररसरमा 
स्तनपान कक्षको 
स्थापना गरीएको छ । 

ि) जिल्ला जस्थत 
सूचना अधिकारीहरुको अन्त्तरर्क्रया: 
धमधत 2078/03/21 गते जिल्ला जस्थत सम्पूणा सरकारी कायाालयहरुका सचुना अधिकारीहरुको 
उपजस्थधतमा "सूचनाको हक सम्बन्त्िी ऐन धनयममा भएका व्यवस्था र नवलपरासी वर्ाघाट ससु्ता पूवा 
जिल्लामा सो को कायाान्त्वयनको अवस्था" र्वषयक अन्त्तर्क्रया कायाक्रम सम्पन्न गरीएको । यस बषामा 
जिल्ला जस्थत सूचना अधिकारीहरुको िम्मा तीन वटा बैठक सम्पन्न गरीएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ग) मध्यर्वन्त्र् ुजिल्ला अस्पतालमा अजक्सिन ्लान्त्टको स्थापना: 

      प्रमिु जिल्ला अधिकारी श्री मनमाया भट्टराईपंगेनीज् यूको र्वशेष पहलमा यस जिल्ला स्थीत मध्यर्वन्त्र् ु
जिल्ला अस्पतामा धमधत 2078/02/05 गते बिुबार अजक्सिन ्लान्त्ट सञ्चालनमा ल्याईएको । संघीय 
सासंर् धतलक महतले स्वीच धथचेर उद्घाटन गनुाभएको अजक्सिन ्लान्त्ट संञ्चालनबाट रै्धनक १७ धसधलन्त्डर 
अजक्सिन उत्पार्न हनुे तथा ्लान्त्टबाट पाईपलाईन माफा त ्२० वटा वेडमा अजक्सिन परु् याईएको । 
अर्हले अस्पतालमा रै्धनक रुपमा करीब ३५ धसधलन्त्डर अजक्सिन िपत हुाँरै् आएको छ । िपत हनुे 
अजक्सिनको पररमाणमा आिा िसो ् लान्त्टबाट नै उत्पार्न हनुे भएपधछ अब अजक्सिनका लाधग िेरै र्ौडिपु 
गना नपने भएको तथा अजक्सिन ्लान्त्ट सञ्चालनमा आएसंगै जिल्ला अस्पतालमा १९ वेडको एचधडय ु( 
धमनी आईधसय ु ) समेत सञ्चालनमा आएको । अर्हले जिल्ला अस्पतालमा ४० वेड कोधभड – १९ 
संक्रसमतको लाधग छुट्याईएको छ । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.3. र्वपद् /कोधभड-19 ब्यवस्थापन पूवातयारी तथा प्रधतकाया: 
क. र्वपद् पूवातयारी तथा प्रधतकाया योिना कायाान्त्वयनको अवस्थाः 
 धनम्न र्वषयहरुमा केजन्त्द्रत रही आ.व. २०७७/७८ को लाधग र्वपद् पूवा तयारी तथा प्रधतकाया 

योिना तयार गरी त्यस अनसुार र्वपद् व्यवस्थापनको काया भइरहेकोः 
 Cluster Concept को अवलम्वन गरी जिम्मेवारी र्कटानी। 

 समन्त्वय संयन्त्रको धनजचिमत व्यवस्था। 

 जिल्लामा हनुे प्रमिु र्वपर्हरुको पर्हचान। 

 र्वपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेना लगायत सरुक्षाकमीहरुबाट Simulation Exercise संचालन भएको 
। नेपाली सेनाबाट डढेलोबाट आउनसक्ने र्वपद्को धसमलेुसन अभ्यास, नेपाल प्रहरीबाट सडक 

 

माननीय संघीय संसि ्वतलक महतज्यूबाट अवससजन प्लान्टको उिघाटन हुि ै



 
 

र्घुाटनाबाट आउन सक्ने र्वपद्को धसमलेुसन अभ्यास र सशस्त्र प्रहरीबाट आगलाधगबाट हनुसक्ने 
र्वपद् तथा नर्र्बाट हनुसक्ने र्वपद्को धसमलेुसन अभ्यास सम्पन्न भएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 जिल्लामा र्वपद्को दृर्ष्टकोणले िोजिमयिु स्थानहरुको पर्हचान गररएको । 

 िोिी तथा उद्धारको लाधग आवश्यक िनशजि तथा सामाग्रीहरु र जिल्लामा धतनको उपलब्िताको 
पर्हचान गररएको   

 र्वपद्ध उद्धारको लाधग सामग्रीहरु िररर् भएको । 

 र्वपद् प्रधतकायाको लाधग कायायोिना तयार भएको । 

 र्वपर्बाट भएको क्षधतको र्ववरण संकलन गने संयन्त्र स्थापना । 

 र्वपर्बाट पीधडतहरुलाई राहत र्वतरण गना एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था। 

 र्वपद् सम्बन्त्िी सूचना प्रवाह गने प्रणाली। 

 स्थानीय तहसाँग समन्त्वय । 

 जशतलहरमा प्रभार्वत हनुसक्ने अधतर्वपन्न समूर्ाय पर्हचान गरी कम्वल डसना न्त्यानोकपडा लगायत 
र्वतरण । 

 गैर-सरकारी क्षेरसंगको समन्त्वय र पररचालन। 

 र्वपद् पूवातयारी तथा प्रधतकायायोिना,२०७८ को मस्यौर्ा तयार भई सरोकारवाला धनकायसंग 
छलफल गरी 2078 साल असार 1 गतेरे्जि कायाान्त्वयन कायाारम्भ भएको । 

 

आगलागी तथा सडक र्घुाटनाबाट आउन सक्ने र्वपद् को धसमलेुसन अभ्यास 



 
 

 र्वपद् मा परेकालाई राहत र्वतरण एकद्धार प्रणालीबाट गने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लाग ु
गररएको ।  

ि) र्वपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुसंगको समन्त्वयमा रे्जिएका समस्याहरुः 
 र्वपद्को समयमा सञ्चारका सािन र्वधग्रने अवस्था, जिम्मेवारीको अस्पष्टता र र्ोहोरोपना(duplication) 

का कारण समस्या आउने गरेको। 

 एकाधतर स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन कोषमा आवश्यक बिेटको व्यवस्था नहुाँर्ा स्रोत सािनको 
समस्या हनुे गरेको भने अकोधतर सवै पाधलकामा स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन कोषको प्रभावकारी 
पररचालन हनु नसकेको । 

 र्वपद् बाट भएको क्षधतको र्ववरण संकलन गने कायामा स्थानीय तहहरुबाट अपेजक्षत सर्क्रयताको 
कमी हनुे गरेको। कधतपय स्थानीय तहहरुमा क्षधतको र्ववरण संकलन गने कायामा पक्षपात गने 
गरेको िन गनुासो आउने गरेको । 

 स्थानीय तहबाट वास्तर्वक क्षधत एर्कन हनु नसकेको । 

 राहत र्वतरण गनाका लाधग जिल्ला तहमा स्थार्पत एकद्वार प्रणालीको कायाान्त्वयन गने कायामा 
स्थानीय तहहरुबाट अपेजक्षत सहयोग प्राप्त नहनुे गरेको। सकेसम्म बढी भन्त्र्ा बढी गैर-सरकारी 
क्षेरको राहत आ-आफ्नो पाधलकामा लैिाने प्रयास हनुे गरेको। स्थानीय तह स्वंयको तफा बाट 
र्वतरण हनुे राहतमा पधन प्रश्न उठ्ने गरेको। 

ग) र्वपद् व्यवस्थापन गने सम्बन्त्िमा प्राप्त धसकाईहरुः 
   आ.व. 2077/078 मा र्वपद्को दृर्ष्टकोणले यस जिल्ला आक्रान्त्त रे्जियो । कोधभड-19 महामारीको 
प्रकोपले जिल्लालाइा Red Zone को अवस्थामा पयुााएको । 2078 िेठ 3, असार 1, असार 6 र असार 
23 गते आएको वषाात ्ले धनजम्तएको बाढी र पर्हरोले जिल्लाको हु् सेकोट र मध्यर्वन्त्र्कुा गरी 31 र 14 
घरपररवार र्वस्थार्पत भएको । यसै गरी  र्वनयी धरवेणीको 150 र्वगाहा िान तथा तरकारी िेधत बगाएको 
। मध्यर्वन्त्र्कुो 80 र्वगाहा िेत बगाएको, कावासोती नगरपाधलका वडा नं. 1,2,3,4,5,10,14 र 15 
मा रहेका िेधतमा िोला पधस ध्वस्त बनाएको । यसैगरी र्कसानहरुको बस्तभुाउ बगाएको, थपु्रै कृषी फमा 
र कृषीयोग्य िधमनमा क्षधत परु् याएको । कावासोती, रे्वचलुी तथा गैडाकोट नगरपाधलकामा बषााको पानीको 
उजचत धनकास नहुाँर्ा वजस्तहरु डुवान भयो । तर्टय क्षेरका वाधसन्त्र्ा तथा वजस्त उच्च िोजिममा परे 
तथापी पूवातयारी र सवल समन्त्वयबाट मानव क्षधत हनु पाएन । र्वगत वषाका अनभुव समेतका आिारमा 
यस जिल्लामा र्वपद् व्यवस्थापनको लाधग रे्हाय अनसुार तयारी गनुा पने रे्जिन्त्छ । 

 र्वपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुलाई बढी जिम्मेवार र सर्क्रय बनाउन ुपने। 

 एकद्वार प्रणालीबाट राहत र्वतरण गररन ुपने ।  

 स्थानीय तहहरुले स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन कोषमा प्राथधमकताका साथ बिेटको व्यवस्था गनुा 
पने। 

 जिल्लास्तरमा र्वपद् व्यवस्थापनको समग्र समन्त्वय गने प्रमिु जिल्ला अधिकारीलाई थप अधिकार 
सम्पन्न बनाउन ुपने 

 प्रत्येक वडामा िलु्ला र सरुजक्षत स्थानको पर्हचान गरी आश्रयहरु (Shelter House) बनाउन ुपने । 



 
 

 कोधभड-१९ कोरोना को पूवातयारी प्रधतकाया योिना अथा पूणारुपमा कायाान्त्वयन गना DCCMC लाइा 
अरु प्रभावकारी गराउन ुपने ।  

 िोिी तथा उद्धार कायाको लाधग आवश्यक िनशजि र स्रोत सािनहरुको पयााप्त व्यवस्था गनुा 
पने। 

 िाद्य तथा गैर-िाद्य सामाग्रीहरुको पयााप्त भण्डारण गने व्यवस्था गनुा पने। 

 र्वपर्बाट भएको क्षधतको र्ववरण संकलन गनाको लाधग धनजचिमत जिम्मेवारी र अधिकार सर्हतको 
संयन्त्र र्कटानी गनुा पने।क्षधत र आवश्यकता आकंलनको लेिािोिाको लाधग ताधलम संचालन गनुा 
पने । 

 राहत र्वतरणमा एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कायाान्त्वयन गना स्थानीय तहहरु र गैर-सरकारी 
संस्थाहरुको सहयोग सधुनजचिमत गनुा पने। 

 पूवा सूचना प्रणालीको र्वकास गने । 

 नारायणी नर्ीको सम्पूणा तटमा तटबन्त्िको काम धछटो सम्पन्न गनुा पने । मोटरबोट तयारी 
अवस्थामा राख्न ुपने । िोजिम, अधत िोजिम र कम िोजिमको अवस्था र्वश्लषेण गरी नारायणी 
नर्ीमा तटवन्त्ि गरीएकोले यस पटक नारायणी नर्र् तटका बाधसन्त्र्ालाई सरुजक्षत राख्न   सर्कएको 
।   

 बाटो छेउछाउमा नाला (Drainage) धनमााण गरी पानी धनकास धनकाल्ने ।  

 सडक धनमााण गर्ाा ठुला िालका कल्भटा बनाउने । साथै भजत्कएका सडकहरु समयमै ममात 
सम्भार गने ।  

 जिल्ला जस्थत गाउंपाधलका र नगरपाधलकाहरुमा कजम्तमा पधन १/१ हेधल्याड र सर्रमकुाममा 
Night Landing क्षमता सर्हतको हेधल्याड धनमााण गना सकेमा र्वपद्को समयमा र्र्न र रातमा पधन 
िोि, उद्धार र राहत काया प्रभावकारी रुपमा गना सर्कने । 

 

7.3.1.कोधभड 19 रोकथाम तथा धनयन्त्रण 

    र्वश्वव्यापी रुपमा फैधलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को धनयन्त्रण तथा रोकथामका सम्बन्त्िमा 
यस जिल्लामा भए गरेका मखु्य मखु्य कायाहरु  

 कोरोना भाइरस (COVID-19) को धनयन्त्रण तथा रोकथामका सम्बन्त्िमा नेपाल सरकार र प्ररे्श 
सरकारबाट र्वधभन्न धमधतमा भएका धनणायहरु र धनरे्शनहरु कायाान्त्वयन भैरहेको । 

 नेपाल सरकार मजन्त्रपररषर् तथा गहृ मन्त्रालय , प्ररे्श सरकारबाट कोधभड -19 को संक्रमण 
तथा धनयन्त्रणमा भएका धनणाय तथा धनरे्शनलाई पररपालन गना र स्थानीय तह र 
सरोकारवालाहरुसगाँ समय समयमा DCCMC को बैठक माफा त तथा जिल्ला र्वपर् व्यवस्थापन 
सधमधत माफा त समन्त्वय तथा सहजिकरण गररएको । 

 जिल्ला सरुक्षा सधमधत, जिल्ला कमाण्ड पोष्ट र जिल्लास्तरीय संकट व्यवस्थापन केन्त्द्र (COVID-19 

Crisis Management Center) को गठन गरी धनयधमत रुपमा बैठक बसी धनणायहरु कायाान्त्वयन 
गरी सधमक्षा गने, आवश्यकता अनसुार रणनीधत धनमााण गरी कायाान्त्वयन गने  गररएको । 

 स्थानीय तहहरु माफा त आ-आफ्नो स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका एम्बलेुन्त्सलाइा पाटेसन गरी 
कोधभड-१९ Friendly बनाइएको ।  



 
 

 नेपाल भारत सीमा नाका धरवेणीबाट यारहुरुको आवागमनलाइा पूणारुपमा रोक लगाइएको । 
यसका लाधग सीमा नाका ५.५ र्क.मी. क्षेरमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तैनाथ गररएको । 

 कोधभड-19 संकटको समयमा जिल्ला धभर रहेको मठ मजन्त्र्र गमु्बा, चचा लगायतलाई धनत्यपिुााँ 
बहेक अन्त्य भििनको लाधग बन्त्र् गररएको । 

 कोधभड -19 को लक्षण रे्जिएका सामान्त्य धबरामीहरुलाई रिहर जस्थत जचर्कत्सालयलाई अस्थायी 
कोरोना अस्पतालको रुपमा र्वकास गरी प्ररे्श सरकार र स्थानीय तहको समन्त्वयमा सञ्चालन 
गररएको । 

 यस जिल्लामा रहेको प्रहरी र्हरासतमा रहेका व्यजिहरुलाई कोधभड पोिेर्टभ भएको अवस्थामा 
छुटै isolation मा राख्न ेव्यव्स्था गररएको र कारागार पठाउनपुनेको हकमा Pcr Negative  भएपधछ 
मार पठाउने गरी व्यवस्थापन गररएको यस जिल्लाबाट कारागार पठाउन ुपने व्यजिलाई जचतवन 
र नवलपरासी पजचिमम को कारागारमा पठाइएको । 

 कोधभड -19 को संक्रणबाट मतृ्य ुभएकोहरु शव व्यवस्थापनको लागी आवश्यकतानसुार मतृकको 
आफन्त्त, पररवार, स्थाधनय तहसंग समन्त्वय गरी नेपाली सेनामाफा त शव व्यवस्थापन गने कामलाई 
धनरन्त्तरता र्र्इएको । 

 यस जिल्लाको एकमार धरवेणी नाका लामो अवधिसम्म वन्त्र् नै रहेको, पर्हले केही समय नेपाल 
सरकार धनणाय गरेपचिमात िलुा गररएको भएता पधन यस नाका हरैु् तेस्रो मलुकुबाट यारहुरु आउन े
नगरेको । भारत बाट नेपाल प्रवेश गने अधिकासं गण्डक नहरको काममा िर्टएका मिर्रु 
रहेका छन ्भने्न नेपालबाट भारत िाने अधिकांस नेपालीहरु उपचार र पेन्त्सन पट्टा धलन िान े
प्रयोिन बाट गएका रे्जिएको तथा आवतिावत ज्यारै् न्त्यून रे्जिएको हरु्ााँ नाम-नामेसी राजि 
न्त्यनुतम आवत-िावत गना र्र्ईएको धथयो। 

  
 कोधभड -19 र्ोस्रो लहर भारतमा रे्जिन थालेको समाचारहरु आएको सन्त्र्भामा धसमा नाकामा थप 

कडाई गरी काम कावााही अजघ बढेको सन्त्र्भामा र्ोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण यस जिल्लामा फैलन 
थालेपछी नाकामा आवतिावत बन्त्र् गररएको।  

 

जिल्लाको कोधभड-१९ धनयन्त्रण सम्बन्त्िी काया प्रगधत अवस्था 
 कोधभड-19 को पर्हलो लहरको समयमा यस जिल्लाको प्राकृधतक जचर्कत्सालयमा ३०० वेड 

क्षमताको आइसोलेसन केन्त्द्र (कोधभड-19 अस्थायी कोरोना र्वशेष अस्पताल) सञ्चालनमा ल्याइा 
कोधभड-19 संक्रधमत धबरामीहरुको व्यवजस्थत रुपमा उपचार गने गररएकोमा हाल जिल्ला धभरका 
र्वधभन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गरी 148 आईसोलेशन वेड उपलब्ि रहेको ।  

 कोधभड -19 र्ोस्रो लहर आउन थालेपधछ जिल्लामा आइसोलेसन व्यवस्थापन, अजक्सिन व्यवस्थापन 
र िनशजि व्यवस्थापन तथा औषिी व्यवस्थापनका लाधग DCCMC को टोलीबाट स्थानीय तहमै 
स्थलगत अवलोकन गरी पूवातयारीको लाधग स्थानीय स्तरमै धनणायहरु गराई मिबतु पूवातयारी 
गररएको । 

 कोधभड-19 को र्ोस्रो लहर सरुु भए पचिमात धमधत2078/01/01 गते पधछ हालसम्म जिल्लामा 
11301 िनाको PCR/Antigen  र्वधिबाट परीक्षण गररएकोमा 5987 िनाको ररपोटा नेगेर्टभ र 
5314 िनाको ररपोटा पोिेर्टभ आएको ।  



 
 

 हालसम्म कोधभड-19 को कारण यस जिल्लामा 129 िनाको मतृ्य ुर 7831 िना संक्रधमत 
भएका ।  

 आपूधता व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नरहेको, रै्धनक उपभोग्य वस्तहुरुको आपूधता सहि रहेको, बिार 
अनगुमन तथा मखु्य िाद्य स्टोर र इन्त्िनको जिल्लाको मौज्र्ात धलने काया भैरहेकोमा हाल  स्टक 
समेत प्राप्त भई सकेको ।   

 जिल्ला जस्थत सबै स्थानीय तह एवं स्वास्थ्य संस्थाहरु बीचको समन्त्वयलाइा प्रभावकारी बनाइा Team 

Work को रुपमा काया भएको ।  
 कोरोना भाइरस (COVID-19)  को रोकथाम र धनयन्त्रणको कायामा जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट 

Proactive भइा समन्त्वय र सहिीकरण लगायतका कायाहरु भैरहेको ।  
 जिल्लास्तरीय CCMC, Command Post का पर्ाधिकारीहरु एकै ठाउाँमा बसी आरे्श, धनरे्शन समन्त्वय 

र सहिीकरण लगायतका काया गने गराउने पररपाटी धमलाइएको । 

 मध्यर्वन्त्र् ुजिल्ला अस्पतालमा अजक्सिन ्लान्त्टको व्यवस्था गना समन्त्वय गरी ्लान्त्ट स्थार्पत भई 
19 वटा HDU, 5 वटा ICU र 2 वटा भेजन्त्टलेटर सञ्चालन गराउन सर्कएको । अस्पतालको 
क्षमता बरृ्द्ध तथा स्तरोन्नतीको लाधग संघ तथा प्ररे्श सरकारबाट सहयोग समेत प्राप्त भएको । 

 कोधभड-19 अनलाईन रै्धनक प्रगधत अपलोड गना फोकल पसान तोकी धनरन्त्तर काया गररएको ।  
7.4. शाजन्त्त सरुक्षा  

जिल्ला प्रशासन कायाालय, नवलपरासी (बर्ाघाट-ससु्ता पूवा) ] ले जिल्लाको शाजन्त्त सरुक्षा व्यवस्थापन 
र जिल्ला भ्रमणमा आउन ु हनुे अधत उच्च पर्स्थ पर्ाधिकारीको आगमनका आिारमा जिल्ला सरुक्षा 
सधमधतको धनयधमत तथा आकजस्मक बैठक राख्रै् आएको छ । जिल्लाको शाजन्त्त सरुक्षालाई भरपर्ो, 
मिबतु र व्यवपजस्थत बनाउने उदे्दश्यले जिल्लाको एर्ककृत रणनीधतक सरुक्षा योिना तयार गररएको छ 
। जिल्लाको एर्ककृत रणनीधतक सरुक्षा कायायोिना, २०७7 को कायाान्त्वयन प्रभावकारी रुपमा गररएको 
।   

जिल्ला प्रशासन कायाालय, नवलपरासी  (बर्ाघाट-ससु्ता पूवा)] ले आफ्नो क्षेरका रािमागामा  हनु 
सक्ने र्घुाटनाको न्त्यधुनकरण गना र सरुजक्षत वातावरण सिृना गना रािमागा सरुक्षा मापर्ण्ड, २०७५ को 
कायाान्त्वयन गना प्रमि जिल्ला अधिकारीको संयोिकत्वमा सरुक्षा धनकाय, स्थानीय तह, धबषयगत कायाालय 
र यातयात व्यवसायी समेत रहेको रािमागा (सडक) अवरोि हटाउन जिल्ला समन्त्वय सधमधत गठन गरेको 
छ । साथै सधमधतले रािमागामा हनु सक्ने अवरोिलाई हटाउने सम्भाव्य उपकरणको रोष्टर समेत तयार 
गने जिम्मेवारी सम्बजन्त्ित सरोकारवाला धनकाय सबैलाई र्र्एको छ । 
7.4.1.शाजन्त्त सरुक्षा तथा सवु्यवस्था : 

 नागररक जिउिनको सरुक्षा गरी अपरािरर्हत वातावरण धसिाना गना mapping सर्हतको 
एर्ककृत रणधनधतक सरुक्षा योिना तिुामा गरी कायायोिना बमोजिम काया भएकोले 2078 
असार मसान्त्त सम्मको अवस्था हेर्ाा जिल्लाको शाजन्त्त सरुक्षामा असर परेको छैन । जिल्लामा 
कुनै नकfरात्मक काया हनु पाएको छैन । छोटो र्रुी तथा लामो र्रुीको गस्ती पररचालन हनु,ु 
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बीचमा समन्त्वय प्रभाकारी हनुलेु crime mape बमोजिमको िोजिम 
माधनएका स्थानहरुमा र्व्लव लगायतका गधतर्वधिहरुको रोकथाम तथा धनयन्त्रण भयो । 



 
 

 प्रमिु जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको समग्र शान्त्ती सरुक्षाको अवस्थाको बारेमा िानकारी 
राख्नपुने र्ार्यत्व भएबाट जिल्लाको शाजन्त्त सवु्यवस्था तथा अमनचयनमा नेततृ्वर्ायी भधूमका 
िेल्न ु पने जिम्मेवारीलाई कायाान्त्वयन गना जिल्ला प्रहरी कायाालय, ईलाका प्रहरी कायाालय 
गैडाकोट, र्जुम्कबास, डेडगााँउ, धरवेणी, लगायतको धनरीक्षण गररएको छ भने सशस्त्र प्रहरी वल 
31 नं. गलु्म, सशस्त्र प्रहरी धसमा धनगरानी पोष्ट(Bop) धरवेणी, प्रहरी चौकी चोरमारा,  लगायतका 
प्रहरी चौकीहरुमा धनरीक्षण गररएको । धनरीक्षणबाट समस्याहरुको पर्हचान गरर समािानको 
लाधग पहल गररएको । यसक्रममा सर्ीमा अस्थायी प्रहरी पोष्ट बनाउनपुने आवश्यकता महससु 
गररएकोमा प्ररे्श सरकारसंग समन्त्वय गरी अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गररएको, रुद्रपरुमा 
िग्गा प्राधप्त गने कुरामा समन्त्वय गररएको र हु् सेकोटमा पधन िग्गा प्राप्तीको लाधग समन्त्वय 
गररएको । प्रहरी चौकीहरु स्तरउन्नधत गनुापने पक्षमा महत्व र्र्इएको । यसैगरी सशस्त्र प्रहरी 
बल 31 नं. गलु्मलाई पूवा पजचिमम रािमागाको वटुवल-नारायणघाट सडक र्वस्तारको कायाले 
प्रभार्वत पारेको सन्त्र्भामा यसलाई कावासोती नगरपाधलका वडा नं.-16 डण्डfमा स्थानान्त्तरण 
गना IEE अध्ययन सम्पन्न भै िग्गा प्राधप्तको लाधग गहृमन्त्रालय माफा त प्रकृया अजघ बढाइएको 
। 

 शाजन्त्त सरुक्षाको जस्थतीलाई मिवतु गराउनको लाधग सरुक्षा सधमधतको बैठक धनयधमत र 
आकजस्मक रुपमा बस्न ेगररएको । असार मसान्त्तसम्म र्वश्लषेण गर्ाा धबकास आयोिनामा 
गररएको अवरोि हटाउन, संर्विान र्वरोिी समहुको अवाजन्त्छत गधतर्विी धनयन्त्रण गना, 
चाडपवामा मंगोल नेशनल अगाानाइिेसन को गधतर्वधि धनगरानी गना, एर्ककृत रणनीधतक सरुक्षा 
योिनाको कायान्त्वयन कायायोिना, चाडपवा लजक्षत सरुक्षा योिनाको कायाान्त्वयन योिना बनाउने 
र्वषयमा केजन्त्द्रत रर्ह सरुक्षा सधमधतको 37 वटा र कोधभड-19 रोकथाम तथा धनयन्त्रण र 
र्वपद् व्यवस्थापनमा धनकायगत समन्त्वय तयारी गना केजन्त्र्त रही जिल्ला कोधभड व्यवस्थापन 
सधमधतको 24 वटा बैठक सम्पन्न भए । बैठकका धनणायलाई गो्य रहने व्यवस्था गरी 
कायाान्त्वयन व्यवस्थापन गररएको छ । 

 शाजन्त्त सरुक्षामा िलल परु् याउन गररने सडक अवरोि िन्त्य गधतर्विी धनयन्त्रण गररएको । 
220 के.धभ. प्रशारण लाइनको धनमााणको क्रममा भएको अवरोि हटाउन तथा होङ्गसी 
धसमेन्त्टलाई गररएको अवरोि अधन अवैि रुपमा ट्याक्टर िोलामा परु् याई लाइसेन्त्स नभएको 
व्यजि ट्याक्टर र्घुाटना परी मतृ्यवुरण र्वषयमा र्वनयी धरवेणी र्जुम्कबासमा भएको सडक 
अवरोि हटाउन मानवअधिकारको धसद्धान्त्तमा रही वल प्रयोग गररएको । यसमा लाठी चािा र 
अश्र ुग्यास प्रहार गरी धभड धनयन्त्रण गरी सम्बजन्त्ित व्यजिलाई काननुी र्ायरामा ल्याइएको । 

 शाजन्त्त सरुक्षामा िलल परु् याउन सक्ने अवाजन्त्छत गधतर्विी हेर्ाा फागनु मसान्त्तसम्म र्व्लप 
समहुको नै रे्जिन्त्छ भने र्व्लव समूह शाजन्त्त प्रकृयामा आएपधछ अन्त्य समूहको गधतर्विी 
सतहमा रे्जिरै्न तथापी सिगता अपनाउने र उच्च धनगरानी चााँही गरीएको छ । चन्त्र्ा आतंक 
गरेको सूचना प्राप्त हनुे, सो अनसुार सकु्ष्म धनगरानी बढाएपधछ कम हनुे र समरु्ायस्तरमा 
सचेतना िगाउने अधभयान चलाय पचिमात 2078 असार सम्म यस्ता गधतर्विी कररव-कररव 
न्त्यधुनकरण नै भएको पाइयो कुनै र्वध्वस हनु पाएन । 

 अनसुन्त्िानको धसलधसलामा र्हरासतमा धलइएका थनुवुाहरुलाई राम्रो व्यवहार गररएको र 
थनुवुाहरुलाई गल्ती सिुार गना प्रोत्साहन गरी ×र्हरासतमा र्कताब" नामक कायाक्रम सञ्चालन 



 
 

गर्ाा यसबाट िेरै व्यजिहरुले कानूनको ज्ञान नभएको कारण अपराि गरेको Realize गरेको 
पाइयो । यसैगरी अपराि अनसुन्त्िानलाई प्रभावकारी वनाउन तथ्य र प्रमाणलाई आिार 
बनाईएको र न्त्यार्यक धसद्धान्त्त तथा न्त्यार्यक मन प्रयोग गरी मदु्धाको फैसला गने गररएको 
तथा असार मसान्त्तसम्म 92 वटा मदु्दा फैसला भएको । मदु्धाको चााँडो फैसला गनाका लाधग 
नवलपरु जिल्ला अर्ालतका मानधनय न्त्यायाधिसको अध्यक्षतामा हनुे जिल्ला न्त्याय व्यवस्थापन 
समन्त्वय सधमधतबाट भएको धनरे्शन समेत लाई आिार मानी जिल्ला न्त्यायधिविा साँग समन्त्वय 
गररएको ।  

 जिल्ला धभरका महत्वपणुा पर्ाधिकारीको सरुक्षा प्रवन्त्ि धमलाइएको, त्यसैगरी VVIP 
व्यवस्थापन गररएको, जिल्ला धभरका सरकारी धनकाय, सावािधनक संस्थान तथा औद्योधगक 
प्रधतष्ठानको सरुक्षा प्रवन्त्ि गररएको । सबै क्षेरको सरुक्षा िोजिम तथा संवेर्नजशलताका आिारमा 
भरपर्ो सरुक्षा प्रवन्त्ि धमलाइएको । 

 कोधभड-19 माहामारीका कारण रोिगारी गमुाएर स्वरे्श फका ने क्रममा गाउाँघर बस्ती मा 
चोरी, घरेल ुर्हंसा लटुपाट, मानव बेचर्विन, तस्करी बढ्न सक्ने सम्भावनालाई दृर्ष्टगत गरी 
सबै स्थानीय तहसाँग धमधल टोल सिुार सधमधतमाफा त स्वरे्श फर्का एका तथा भाडामा बस्नेहरुको 
नाम-नामेसी र्ववरण धलई सोही अनरुुप अपराि रोकथाम तथा धनयन्त्रणका र्क्रयाकलाप गररएको 
। समरु्ाय-प्रहरी साझेर्ारी कायाक्रम, र्वद्याथीसाँग प्रहरी कायाक्रम लगाएतका सचेतना मलुक 
अधभयान चलाएको । चाडपवा लजक्षत सरुक्षा योिना बनाइ िाधमाक सद् भाव कायम राख्न 
सरोकारवालासंग समन्त्वय गररएकोले सबै चाडपवाहरु सौहार्ा रुपमा सम्पन्न  भएको ।  

 शाजन्त्त सरुक्षा सशुासन, र्वकास धनमााण, कोधभड -19 रोकथाम र धनयन्त्रणमा सबै 
सरोकारवालाहरु, क्रमश : स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी धनकाय, रािनीधतक र्ल, 
नागररक समाि, धनिी क्षेर, संचार लगायतसंग समन्त्वय गरी काया गररएकोले हालसम्म 
शाजन्त्तसरुक्षा िलल हनु पाएको छैन । 

 शाजन्त्त सरुक्षा सम्वन्त्िमा केजन्त्द्रय सरुक्षा सधमधतवाट भएको धनणायहरु, र्वधभन्न समयमा 
माननीय मन्त्रीज्य ु तथा श्रीमान सजचवज्यकुो अध्यक्षतामा सम्पन्न वैठकका धनणायहरु, प्ररे्श 
आन्त्तररक तथा कानून मन्त्रालबाट हनुे धनरे्शन तथा पररपरलाई प्राप्त भएकै र्र्न कायाान्त्वयनमा 
लैिाने गरी उच्च प्राथाधमकतामा राजिएको । 

 
 

7.4.2.अपराि धनयन्त्रण : 
 जिल्लाको अपराि नक्शाकंन (Crime Mapping ) तयार आ.व. को शरुुमै भएको सन्त्र्भामा 
सोको आिारमा Crime Control अधभयान चलाइएको, रोडको RSCC अधभयानबाट लाग ुऔषि, 
हातहधतयार तथा अन्त्य तस्करीमा अप्रसेन गना सर्कएको । यसैगरी साइकल गस्ती, 
मोटरसाइकल गस्ती, र्पकेर्टङ्ग, पट्रोधलङ्ग लगायतका काया गरी जिल्लामा शाजन्त्त अमनचयन 
कायम गररएको । 

 Crime Map अनसुार रणनीधतक सरुक्षा योिना बमोजिम पर्हचान भएका अपराि बहलु क्षेरमा 
कडा धनगरानी बढाइएको । फागनु सम्म िरैिसो अवाजन्त्छत गधतर्विी र्व्लव समूह माफा त 
हनुे सूचना आउर्ा सोमा केजन्त्द्रत गरी Crime Prone Area मा पट्रोधलङ्ग, LRP, Joint Patrolling 



 
 

/Cross  Patrolling , चेकिााँच र र्पकोर्टङ्गलाई धतव्र बनाइयो।पहाडी भेक र्वशेषत : हु् सेकोटको 
माधथल्लो भाग, बधुलङटार र वौर्र्कालीमा र्वशेष धनगरानी बढाइएको धथयो भने रोडलाई केजन्त्द्रत 
गरेर िलुा सीमाबाट हनुसक्ने अपराधिक र्क्रयाकलापलाई धनयन्त्रण गना सरुक्षा धनकायबीच 
सघन रुपमा समन्त्वय भएको धथयो भने र्व्लव समूहको प्रधतवन्त्ि फुकुवा भएपचिमात अन्त्य 
अवाजन्त्छत कृयाकलाप प्रधत उच्च धनगरानी भएको धथयो । 

 अवैि हातहधतयारलाई धनयन्त्रण गना गस्ती बढाइएको धथयो भने कानून र्वपररतको काया 
गनेलाई कारवाही चलाइएको धथयो । 

 मानव अधिकारको पूणा सम्मान गरै् धभड धनयन्त्रण भयो । थनुवुाको मानव अधिकारलाई 
महत्व र्र्ई मानवोजचत व्यवहार गररयो । 

 आत्महत्या रोकथाम, वालधबवाह धनयन्त्रण तथा िवरिस्ती करणी िस्ता र्वषयमा सचेतना 
फैलाउन स्थानीय तहसंग समन्त्वय गरी समरु्ाय प्रहरी साझेर्ारी कायाक्रम माफा त िनचेतना 
िागरण अधभयान संचालन भएको । 

लैर्ङ्गक र्हंसा, वलत्कार, बोजक्सको आरोप, एधसड प्रहार लगायतका िघन्त्य अपराि र्वरुद्ध शून्त्य 
सहनजशलताको नीधत अवलम्वन गररएको ।                                                              

7.5. नागररकता र्वतरण  
जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट-ससु्ता पूवा) ] ले आ.ब. २०७7/७8 मा 8756 

िनालाई नागररकता र्वतरण गरेको छ । िसमध्ये मर्हला 4495 र परुुष संख्या 4261 रहेको छ ।   
र्वगतमा र्वतरण गररएका नागररकताहरु हराएमा, झरुो भएमा सम्बजन्त्ित व्यजिले धनवेर्नका साथ 

पेश गरेका आवश्यक कागिातहरुको आिारमा जिल्ला प्रशासन कायालयले नागररकताको प्रधतधलपी र्वतरण 
गरै् आएको छ । आ.ब. २०७7/७8 मा मर्हला 3469 र परुुषको संख्या 3878 गरी िम्मा 7347 
िनालाइा प्रधतधलपी नागररकता र्वतरण भएको छ । 

यस कायाालयको आ.ब. 2077/078 को नागररकताको वार्षाक र्ववरणहरु 

नागररकता प्रमाण पर र्वतरण नागररकता प्रधतधलपी     

धस.नं. मर्हना  मर्हला पूरुष िम्मा मर्हला पूरुष िम्मा   

१ श्रावण  १९० २०० ३९० १२२ १८० ३०२   

२ भर्ौ ४४ ३८ ८२ २९ ६२ ९१   

३ असोि  ३३५ ३८६ ७२१ १७८ २१७ ३९५   

४ काधताक १७२ ३०७ ४७९ १०७ १३३ २४०   

५ मंधसर ४९७ ६१३ १११० २३६ ३०४ ५४०   

६ पसु ६०६ ६०५ १२११ २७० ३८० ६५०   

७ माघ ७३५ ६४९ १३८४ ४७९ ५३२ १०११   

8 फाल्गणु ७१० ६५७ १३६७ ७५७ ७७३ १५३०   

9 चैर  ८३२ ५०१ १३३३ ८६० ८७४ १७३४   

10 बैशाि   262  192  454  323  336  659   



 
 

11 िेष्ठ कोधभड-19 को र्ोस्रो लहरको कारण सेवा अवरुद्ध भएको 

12 आषाढ  112  113  225  108  87  195   

   िम्मा 4495 4261 8756 3469 3878 7347   

7.6. राहर्ानी र्वतरण 
  जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा) को आ.व. २०७7/७8 को राहर्ानी 
र्वतरण सम्बन्त्िी र्ववरण ।   

धस.नं. मर्हना 
 सािारण राहर्ानी धसफाररस 

द्रतुसेवा माफा त 
राहर्ानी 
धसफाररस       

मर्हला पूरुष नाबालक िम्मा मर्हला पूरुष नाबालक िम्मा 

१ श्रावण ७२ ८६ ११ १६९ २ ८ ० १० 

२ भर्ौ ३७ २२ ८ ६७ ० ३ २ ५ 

३ असोि १६४ २०५ २३ ३९२ 33 38 9 ८० 

४ काधताक ८८ १५६ १६ २६० २६ ४० १ ६७ 

५ मंधसर १६८ ४०२ २३ ५९३ ६० ८२ २ १४४ 

६ पसु २०७ ४५६ २५ ६८८ ५० ९६ ३ १४९ 

७ माघ १६५ ४५४ २० ६३९ ५४ ९२ २ १४८ 

८ फाल्गणु १३९ ३६५ १९ ५२३ ५२ ७८ ५ १३५ 

९ चैर १६५ ३८० १७ ५६२ १८१ ४२६ १६ ६२३ 

१० बैशाि 82 194 18 294 13 32 1 46 

११ िेठ कोधभड-19 को र्ोस्रो लहरको कारण सेवा अवरुद्ध भएको 

१२ आषाढ 97 174 13 284 22 47 3 72 

िम्मा 1384 2894 193 4471 493 942 44 1479 

 

७.7. सीमा सरुक्षा व्यवस्थापन  

धमधत २०७७/०६/१९ गते बारा जिल्लामा नेपाल भारत संयिु सीमा बैठक (Nepal-India Joint 

Co-ordination Meeting) सम्पन्न भएको । सीमा क्षेरको धनरन्त्तर अनगुमन गने गररएको .। 

 भारतीय सशस्त्र सीमा बल र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३१ गलु्म बीच समन्त्वयात्मक बैठक 
५ पटक भएको । 

 भारतीय सशस्त्र सीमा बलको  A Coy बाजल्मकी  नगर  र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 
र्व.ओ.र्प.र्वनयी धरवेणी धबच ११ पटक र्श गिा ईलाकामा संयिु गजस्त गररएको   

 प्रत्येक हप्ताको धबर्हबार भारतीय सशस्त्र सीमा बल र सशस्त्र प्रहरी नेपाल बीच र्शगिा 
ईलाकामा संयिु रुपमा गजस्त हनुे गरेको 



 
 

 अक्टोवर ५, २०२० मा नेपाल भारत संयिु धसमा बैठक सम्पन्न भएको र सो बैठकबाट 
धसमावारपार अपराि धनयन्त्रण गरी शाजन्त्त स-ुव्यवस्था कायम गने धनणाय भएको । 

   

  

नेपाल भारत संयिु धसमा बैठक, बारा 



 
 

७.8. अन्त्तरजिल्ला समन्त्वय बैठक 

यस कायाालयको संयोिनमा धमधत २०७७ असोि १० गते नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा), 
नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पजचिमम) र जचतवनका सरुक्षा धनकायका प्रमिुहरु धबच अन्त्तर जिल्ला समन्त्वय 
बैठक सम्पन्न भएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        जचतवन जिल्लाको संयोिनमा धमधत २०७७ मंधसर २९ गते नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा), 
जचतवन र मकवानपरुका सरुक्षा धनकायका प्रमिुहरु बीच अन्त्तर जिल्ला समन्त्वय बैठक सम्पन्न    भएको 
। 

 



 
 

      नवलपरासी(बर्ाघाट ससु्ता पजचिमम) जिल्लाको संयोिनमा धमधत 2077/11/11 गते 
नवलपरासी(बर्ाघाट ससु्ता पूवा) र नवलपरासी(बर्ाघाट ससु्ता पजचिमम)का सरुक्षा धनकायका प्रमिुहरु बीच 
अन्त्तर जिल्ला सम्वय बैठक सम्पन्न भएको । 

 नवलपारासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा) जिल्लाको संयोिनमा धमधत 2078/01/31 गते 
नवलपरासी(बर्ाघाट ससु्ता पजचिमम) का सरुक्षा धनकायमा प्रमिुहरुबीच अन्त्तर जिल्ला समन्त्वय बैठक सम्पन्न 
भएको । कोधभड-19 को र्ोस्रो लहरको प्रभावले र्वैु जिल्लालाई आक्रान्त्त पारेको सन्त्र्भामा अजक्सिनन 
व्यवस्थापन समन्त्िमा एक अको जिल्लालाई सहयोग, सहजिकरण र सूचना आर्ान प्रर्ान गने सम्बन्त्िमा 
र्वशेष लजक्षत गरी छलफल गररएको । 

       यसैगरी धनषिेाज्ञाको समयमा िेतको बाटो लरु्कधछपी नेपाल प्रवेश गने र अवाजन्त्छत तत्वको 
गधतर्विी तथा अपाराधिक र्क्रयाकलाप धनयन्त्रण तथा धनगरानी गने र्वषयमा बैठक केजन्त्द्रत गररएको ।  
धस.नं. बैठक धमधत आयोिक सहभागी जिल्ला कैर्फयत  

१ 
२०७७।६।१० 

जिल्ला प्रशासन कायाालय 
नवलपरासी (ब.स.ुपू.) 

नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा), 
नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पजचिमम) र 
जचतवन  

 

२ 
२०७७।८।२९ जचतवन 

नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा, 
जचतवन र मकवानपरु 

 

3 
2077।11।11 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, 
नवलपरासी(ब.स.ुप.) 

नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा), 
नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पजचिमम) र 
जचतवन 

 

4 
2078/01/31 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, 
नवलपरासी(ब.स.ुपू.) 

नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा), 
नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पजचिमम) 

 

 

7.9. लागऔुषि धनयन्त्रण  
लागऔुषि धनयन्त्रणको कायालाई प्रभावकारी बनाउन र लाग ुऔषि तथा पनुः स्थापना केन्त्द्रको अनगुमन 
कायालाई धनरन्त्तरता र्र्न े हेतलेु धनरन्त्तर रुपमा प्रमिु जिल्ला अधिकारीको संयोिकत्वमा सरुक्षा धनकाय 
तथा सरोकारवाला धनकायहरुको उपजस्थधतमा बैठक बसेको छ । यस जिल्लामा 7 वटा पनुास्थापना केन्त्द्र 
सञ्चालनमा रहेको र समय-समयमा अनगुमन धनरे्शन र धनयमन गने गररएको छ ।  

 यस जिल्लाधभर लागऔुषि धनयन्त्रणका लाधग स्वीकृत लागू औषि धनयन्त्रण सम्बजन्त्ि 
कायायोिना, २०७५ बमोजिम धनकायगत समन्त्वय गरी रोकथाम तथा धनयन्त्रणका कायाक्रमहरु 
संचालन भएको । 

 धसमानाकामा हनु सक्ने लागू औषि ओसारपसारको िोजिमलाई मध्यनिर गरी अन्त्तर 
जिल्ला सरुक्षा समन्त्वय बैठक माफा त सूचना आर्ान प्रर्ान गने र गस्ती र पट्रोल बढाउने 
सम्बन्त्िमा धनणाय भएको । 



 
 

 यस जिल्ला पूवा पजचिमम रािमागासाँग िोधडएको हुाँर्ा RSCC कायाक्रम माफा त रोड सरुक्षामा 
िर्टएको गस्तीबाट लागू औषि ओसारपसार गने धगरोहलाई धनयन्त्रणमा धलई मदु्दा चलाईएको 
। Crime Map बमोजिम लागू औषि िोजिम क्षेरमा र्वशेष धनगरानी बढाइएको ।  

 समूर्ाय प्रहरी साझेर्ारी कायाक्रम माफा त स्थानीय तहसाँग धमधल सचेतना अधभयान सञ्चालन 
गररएको िस्तै: धबद्याथीसाँग प्रहरी कायाक्रम, धबद्यालयमा सचेतना कायाक्रम सञ्चारमाध्यमबाट 
छलफल, बहस र चेतनाका कायाक्रम सञ्चालन गररएको ।  

 लागू औषि रू्व्यासनीहरुलाई राख्न ेसिुार गहृहरुको जिल्ला स्वास्थ्य कायाालय समेतको 
सहभाधगतामा अनगुमन गरी मापर्ण्डको र्वषयमा सझुाव सर्हत धसफाररस गने धनणायहरु भएको 
। स्थानीय तह, सिुार गहृ, जिल्ला स्वास्थ्य कायाालय तथा अन्त्य सरोकारवाला धनकायसाँग 
छलफल तथा िागरण अधभयान धनरन्त्तर सञ्चालन गररएको । 

 यस जिल्लामा गााँिा अर्फमिस्ता लागू औषििन्त्य िेती हालसम्म गरेको पाइएको छैन । 
यो यस जिल्लाको राम्रो पक्ष हो तर पूवा पजचिमम रािमागा यही अव्यवजस्थत हुाँर्ा रािमागाबाट 
लकुीधछपी ल्याउने लागू औषि धनयन्त्रण गनुा रै्धनक चनुौती पधन हो । 

7.10. मदु्दा फैसाला तथा गनुासो व्यवस्थापन  
 जिल्ला प्रशासन कायाालयलाई अिान्त्यार्यक धनकायको रुपमा र्वधभन्न ऐन, कानूनमा व्यवस्था गरी 
काया गना जिम्मेवारी र्र्इएको छ । तोर्कएका कानून र रािपरमा प्रकाजशत सूचना समेतलाई आिारमानी 
यस कायाालयले जिल्लामा घटेका न्त्यून गणुस्तरको िाद्य, कालो बिारी, सवारी र्घुाटना, िवुा, अभद्र व्यवहार, 
सावािधनक शाजन्त्त र्वरुद्धको कसूर, सावािधनक नैधतक र्वरुद्धको कसूर िस्ता  फौिर्ारी अपराि सम्बन्त्िी 
मदु्दा र्ताा तथा सोको फछौट गरै् आएको छ । यसका अलाबा ठाडो उिरुरको रुपमा र्ताा भएका गनुासा 
तथा उिरुीहरुको समेत समयमा नै सनुवुाई गरी धनकास र्र्ने काम गरेको छ । 
7.10.1 आ.व. २०७7/७8 को मदु्दाहरुको र्ववरण  
मदु्दा र्ववरण के.सा.अ. क्षतीपूता

ज  

न्त्यून 
गणुस्तरक
 ो िाद्य 

अभद्र 
व्यवहार 

िवुा 
(तास/कौ
डा) 

कोधभड-19 संकट 
व्यवस्थापन अध्यारे्श 
बमोजिम िारी भएको 
मापर्ण्ड पालन नगरेको 

िम्मा 

अ.ल्या. 10 १5 १ 46 - - 72 

०७7/७8  मा 
र्ताा 

- 1 - 82 55 1 139 

०७7/७8 
मा फैसला 

1 3 1 70 17 - 92 

बााँकी 9 13 0 58 38 1 119 
 

7.10.2 आ.ब. 2077/78 मा मदु्दा फाटबाट गररएका कायाहरु  



 
 

जशषाक र्ववरण 

अल्या 72 

नयााँ र्ताा मदु्दा  139 

फैसला भएका मदु्दा  92 

फैसला हनु वााँकी 119 

ठाडो उिरुी 81 

सवारी क्षतीपूधता भराएको 39 
 

7.11. संघ संस्था र्ताा, नर्वकरण तथा धनयमन 

जिल्ला तथा अन्त्तगातका क्षेरहरुमा कायाक्षेर बनाएर काम गना चाहने सामाजिक तथा गैरनाफामलुक 
संघ संस्थाहरु संस्था र्ताा ऐन, २०३४ अनसुार यस कायाालयमा र्ताा हुाँरै् आएका छन ् । आ.व. 
२०७7/७8 सम्म नवलपरासी (बर्ाघाट ससु्ता पूवा) जिल्लामा र्ताा भएका गैर सरकारी संस्थाहरु 299 
वटा र जिल्ला र्वभािन भइा सार्वक जिल्ला प्रशासन कायाालय नवलपरासीमा र्ताा भइा यस जिल्लामा सक्कल 
फाइल प्राप्त भएका संस्था 28६ गरी िम्मा 585 रहेको रे्जिन्त्छ । िसमध्ये आ.ब. २०७7/७8 मा 
300 वटा संस्थाहरु नर्वकरण भएका छन ्। यस जिल्लामा र्ताा भएका संस्थाहरुको र्ववरण तपजशल 
अनसुार रहेको छ ।  
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u}8fsf]6 g=kf= 

–% 

#* 2075.01.04     pd]z ljZjsdf{ Joj;flos 

39 sfdgf kmfp08];g 

g]kfn 

dWoljGb' g=kf=–

!% 

#( 2075.01.06     lvdfgGb 

b]jsf]6f 

cGo 

40 gjnk'/ a|f]O{n/ s'v'/f 

kfns s[ifs ;+3 

 gjnk/f;L –

a=;'=k'=_ 

$) 2075.01.07     /f]lx0fL vgfn Joj;flos 



 
 

41 >L ;s[o cfdf ;d'x sfjf;f]tL 

g=kf=–% 

$! 2075.01.20     ;/:jtL a:ofn ;fdflhs 

42 gj s[oflzn ;+:yf  sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

$@ 2075.02.02     lbj; ;fksf]6f cGo 

43 >L dft[e'dL o'jf Snj – $# 2075.02.11     – ;fdflhs 

44 :juL{o vu]Zj/ e't]{n 

:d[tL ;dfh 

ljgo lqj]oL 

uf=kf= –% 

$$ 2075.02.14     bfgsfGt e't]{n cGo 

45 gjnk'/ snfsf/ 

d~r, g]kfn 

– $% 2075.02.14     6s axfb'/ cfn] cGo 

46 dfxf/fhf ;r]t cfdf 

;d'x 

sfjf;f]tL 

g=kf=–! 

$^ 2075.02.16     dgdfof u'?Ë  ;fdflhs 

47 j}lbs ;gftg wd{ 

;+/If0f ;dfh 

/Tggu/sf] zfvf 

sfof{no gjnk'/ 

– $& 2075.02.16     6Lsfnfn 

pkfWofo 

wfld{s 

48 >L l;4]Zj/ u0f]z 

dlGb/ 

sfjf;f]tL 

g=kf=–* 

$* 2075.02.21     lji0f' k|;fb 

rfkfufO{ 

wfld{s 

49 e'tk'j{ ;}lgs 

hgsNof0f ;d'x 

b]jr'nL g=kf= –

!^,!& /hx/ 

$( 2075.02.23     – cGo 

50 g]kfn :s'n 6«:6 b]jr'nL g=kf=–

!@ 

%) @)&%÷@÷#!     /d]z /fh 

e08f/L 

z}lIfs 

51 Go" gf/fo0fL o'jf Sna b]jr'nL g=kf=–

!& 

%! @)&%÷#÷!)     s]zj rf}w/L ;fdflhs 

52 b]jr'nL a/r'nL dlGb/ sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

%@ @)&%÷#÷!)     v]d axfb'/ k'g wfld{s 

53 k'g ;dfh gjnk'/ sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

%# @)&%÷#÷!)     /s axfb'/ k'g cGo 

54 b]jr'nL e"tk"j{ ljBfyL{ 

;dfh 

b]jr'nL g=kf=–

!^ 

%$ @)&%÷#÷#!     s[i0f k|;fb 

;fksf]6f 

z}lIfs 

55 Gof}kfg] sNof0f ;dfh 

g]kfn 

u}+8fsf]6 g=kf=–

$ 

%% @)&%÷$÷! 7051 1,000 dw';'wg Gof}kfg] ;fdflhs 

56 >L l;l4ljgfos u0f]z 

k~rfog dlGb/ 

Joj:yfkg 

u}+8fsf]6 g=kf=–

$ 

%^ @)&%÷$÷! 7052 1,000 kfj{tL kf]v]|n wfld{s 

57 /fd hfgsL dlGb/ 

u'Ktf ;]jf ;+:yf 

ljgoL lqj]0fL 

uf=kf=– ^ 

%& @)&%÷$÷& 7053 1,000 lzj k'hg t]nL wfld{s 

58 ;xh x]Ny kmfp08];g 

g]kfn 

u}+8fsf]6 g=kf=–

$ 

%* @)&%÷$÷!! 7056 1,000 s?0ff ;fu/ 

;'j]bL 

;fdflhs 

59 /f]6/L Sna ckm 

gjnk'/ 

sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

%( @)&%÷$÷!* 7059 1,000 b'uf{ l/hfn cGo 

60 ;xf/f g]kfn ;+:yf u}+8fsf]6 g=kf=–

$ 

^) @)&%÷$÷!* 7061 1,000 afns[i0f 

;fksf]6f 

cGo 

61 dWoljGb' pBf]u 

jfl0fHo ;+3 

dWoljGb' g=kf= ^! @)&%÷$÷@@ 7064 1,000 s]bf/ k|;fb 

k/fh'nL 

Joj;flos 

62 >L dgsfdgf cfdf 

;d"x 

b]jr'nL g=kf=–

!! 

^@ @)&%÷$÷#) 7068 1,000 bLkf ;fksf]6f ;fdflhs 

63 >L ;[hglzn zflGt 

afn Sna 

x'K;]sf]6 uf=kf=–

% 

^# @)&%÷$÷#) 7069 1,000 uf}/j em]8L ;fdflhs 

64 ;fl/sf kmfp08];g 

g]kfn 

– ^$ @)&%÷%÷! 7071 1,000 od axfb'/ l;+x cGo 

65 kj{t–u}+8fsf]6 ;Dks{ 

;dfh 

u}+8fsf]6 g=kf=–

$ 

^% @)&%÷%÷* 7074 1,000 k]|d s'df/ zdf{ 

kf}8]n 

cGo 

66 Ho]i7 gful/s lhNnf 

;+3 gjnk'/ 

sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

^^ @)&%÷%÷!# 7077 1,000 808fkfgL 

clwsf/L 

;fdflhs 

67 Pe/]i6 o'jf ;d'x dWoljGb' g=kf=–

^ 

^& @)&%÷%÷@) 7085 1,000 /fd k|;fb 

e§/fO{ 

;fdflhs 

68 blnt pTyfg d~r af}bLsfnL 

uf=kf=–$ 

^* @)&%÷%÷@) 7086 1,000 r]t axfb'/ 

ljZjsdf{ 

;fdflhs 

69 gj hfu/0f blnt 

;dffh ;+:yf 

– ^( @)&%÷%÷@! 7087 1,000 dfg axfb'/ 

sfsL{ 

;fdflhs 



 
 

70 ;Demgf o'jf sna dWoljGb' g=kf=–

!$ 

&) @)&%÷%÷@@ 7090 1,000 b'uf{ axfb'/ 9]uf ;fdflhs 

71 h]lgy o'y Sna u}+8fsf]6 g=kf=–

!$ 

&! @)&%÷%÷@@ 7088 1,000 dlGbk sf]O/fnf ;fdflhs 

72 /f]6/L Sna ckm 

u}+8fsf]6 

u}+8fsf]6 g=kf=–

$ 

&@ @)&%÷%÷@@ 7089 1,000 eLd k|;fb zdf{ cGo 

73 gjnk'/ z}lIfs k/fdz{ 

;+3 

sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

&# @)&%÷%÷@@ 7091 1,000 nf]sgfy l;+v8f z}lIfs 

74 >L hfu[lt o'jf sna dWoljGb' g=kf=–

^ 

&$ @)&%÷^÷)% 7097 1,000 b]jnfn sfkm\n] ;fdflhs 

75 uf];fO{ afaf o'jf ;d"x dWoljGb' g=kf=–

^ 

&% @)&%÷^÷!) 7005 1,000 >L/fd dxtf] ;fdflhs 

76 ci6nIdL cfdf ;d'x x'K;]sf]6 uf=kf=–

# 

&^ @)&%÷^÷!^ 7028 1,000 nIdL sf]O/fnf ;fdflhs 

77 lqe'jg afn 

df=lj=e"tk"j{ ljBfyL{ 

d~r 

sfjf;f]tL 

g=kf=–!& 

&& @)&%÷^÷@@ 7023 1,000 /fdrGb| k'/L z}lIfs 

78 >L dWojlt{ xl/ofnL 

o'jf Sna 

sfjf;f]tL 

g=kf=–!% 

&* @)&%÷^÷@# 7024 1,000 8f;L/fd a;]n ;fdflhs 

79 af}l4s o'jf d~r sfjf;f]tL 

g=kf=–% 

&( @)&%÷^÷@( 7036 1,000 e]if/fh ufx cGo 

80 s'df/jtL{ 6f]l/; 

kmfp08];g 

dWoljGb' g=kf=–

@ 

*) @)&%÷&÷* 7046 1,000 ;Lhg 1jfnL cGo 

81 >L nf]x;]wf/f uf];fO{ 

afaf g]kfn / ef/t 

e"=k'= ;}lgs 

sNof0fsf/L ;+u7g 

dWoljGb' g=kf=–

* 

*! @)&%÷&÷!! 7048 1,000 8f]n k|;fb 

jfUn] 

cGo 

82 gjnk'/ pBf]u ;+3 sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

*@ @)&%÷&÷!@ 9004 1,000 s[i0f k|;fb 

zdf{ 

Joj;flos 

83 o'gfO{6]8 o'y Sna u}+8fsf]6 g=kf=–

!# 

*# @)&%÷&÷!% 9009 1,000 uf]ljGb axfb'/ 

dxtf] 

;fdflhs 

84 s]?Ë o'jf Sna sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

*$ @)&%÷&÷!^ 9013 1,000 ;f]d axfb'/ 

du/ 

;fdflhs 

85 csnfb]jL sflnsf 

dlGb/ ;+/If0f ;ldlt 

dWoljGb' g=kf= 

!@ 

*% @)&%÷&÷@( 9021 1,000 dgf]h laqmd 

clwsf/L 

wfld{s 

86 ;[hgf dlxnf ;d'x sfjf;f]tL g=kf 

%  

*^ @)&%÷*÷)% 9027 1,000 k"0f{ dfof sfg'Ë ;fdflhs 

87 gjnk'/ ljsf; 

k|lti7fg 

sfjf;f]tL 

g=kf=–# 

*& @)&%÷*÷)^ 9028 1,000 ;'/h 3tfd]  cGo 

88 xfd|f] k|of; kmfp08];g b]jr'nL g=kf= 

!! 

** @)&%÷*÷!^ 9032 1,000 gljg u'?Ë cGo 

89 sfjf;f]tL /f]6/L Sna sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

*(  @)&%÷*÷!& 9034 1,000 e/t zdf{ 

kf]v/]n 

cGo 

90 >L zlQm :j?kf b'uf{ 

ejfgL dlGb/ 

Joj:yfkg ;ldlt 

dWoljGb' g=kf= 

–)& 

() @)&%÷*÷@% 9038 1,000 led axfb'/ 

v8\sf 

wfld{s 

91 a/fx dlGb/ tyf 

kf}8]n j+z cg';Gwfg 

k|lti7fg 

sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

(! @)&%÷*÷@^ 9039 1,000 nf]sgfy kf}8]n wfld{s 

92 >L jLhoL o'jf Sna ljgoL lqj]0fL 

uf=kf=–)@ 

(@ @)&%÷*÷@^ 9040 1,000 odfg l;+ 

vGufxf du/ 

;fdflhs 

93 >L clx+;f af}4 

k|lti7fg 

sfjf;f]tL 

g=kf=–@ 

(#  @)&%÷*÷@& 9041 1,000 ldg axfb'/ 

nfdf 

wfld{s 

94 ;'k/ :6f/ o'jf Sna x'K;]sf]6 uf=kf=–

! 

($ @)&%÷(÷)% 9046 1,000 d}t axfb'/ 

tfdfË 

;fdflhs 

95 a'lnª6f/ u}+8fsf]6 

;Dks{ ;dfh 

u}+8fsf]6 g=kf=–

$ 

(% @)&%÷(÷!@ 9052 1,000 v8\u axfb'/ 

s'dfn 

cGo 

96 ;g/fOh o'jf Sna x'K;]sf]6 uf=kf=–

$ 

(^ @)&%÷(÷!( 9062 1,000 clgn 8'd]| ;fdflhs 



 
 

97 >L u0f]z dlGb/ 

;j]{Zj/ lzjfno 

Joj:yfkg ;+:yf 

sfjf;f]tL 

g=kf=–^ 

(& @)&%÷(÷@$ 9065 1,000 plQm k|;fb 

v/fn 

wfld{s 

98 gjnk'/ r]Da/ ckm 

sd{; 

sfjf;f]tL 

g=kf=–* 

(* @)&%÷(÷@$ 9066 1,000 lbks e08f/L Joj;flos 

99 >L dfG8Jo uf]qLo 

e08f/L aGw' ;dfh 

gjnk'/ g]kfn 

b]jr'nL g=kf=–$ (( @)&%÷!)÷!& 9084 1,000 l/l; /fd 

e08f/L 

wfld{s 

100 u'? Kf|;fb uf}td :d[lt 

k|lti7fg 

b]jr'nL g=kf=–! 100  @)&%÷!)÷@) 9090 1,000 s[i0f k|;fb 

zdf{ 

cGo 

101 ;u/dfyf o'jf Sna b]jr'nL g=kf=–^ 101  @)&%÷!)÷@$ 9093 1,000 k'/fg l;+x ;f]d} 

du/ 

;fdflhs 

102 /fwfs[i0f dlGb/ 

;+/If0f ;ldlt 

b]jr'nL g=kf=–& 102  @)&%÷!!÷)% 9098 1,000 6]s/fh e';fn wfld{s 

103 rGb\d'vL o'jf Sna sfjf;f]tL g=kf= 

–!& 

103  @)&%÷!!÷!% 9103 1,000 led axfb'/ 

3tL{ 

;fdflhs 

104 g]kfn blnt pTyfg 

;+:yf 

a'lnª6f/ uf=kf= 

! 

104  @)&%÷!!÷@@ 9104 1,000 afns[i0f 

ljZjsdf{ 

;fdflhs 

105 nfª3fnL cfdf ;d'x b]jr'nL g=kf=–% 105  @)&%÷!!÷@^ 9107 1,000 ldqdfof /fO{ ;fdflhs 

106 a;' ;]jf ;dfh , 

gjnk/f;L 

u}+8fsf]6 g=kf=–

! 

106  @)&%÷!@÷!! 9110 1,000 Clif/fd ;'j]bL cGo 

107 gjnk'/ ljt/s ;+3 sfjf;f]tL 

g=kf=–* 

107  @)&%÷!@÷!@ 9112 1,000 s[i0f k|;fb 

cof{n 

Joj;flos 

108 ls;fg kmfp08];g 

g]kfn 

u}+8fsf]6 g=kf=–

* 

108  @)&%÷!@÷!& 9115 1,000 uf]kfn k|;fb 

uf}td 

cGo 

109 nfld5fg]–cfrfo{ uu{ 

uf]qLo jGw' k|lti7fg  

u}+8fsf]6 g=kf=–

!! 

109  @)&%÷!@÷!& 9116 1,000 od'gfy cfrfo{ wfld{s 

110 dxf/fhf blnt ljsf; 

;+:yf 

sfjf;f]tL g=kf= 

–! 

110  @)&%÷!@÷@$ 9118 1,000 r'8fdl0f ;'gf/ cGo 

111 g]kfn sk8f tyf 

l;nfO{ Joj:ffoL ;+3 

sfjf;f]tL g=kf= 

–@ 

111  @)&%÷!@÷@$ 1919 1,000 /fd axfb'/ 

kl/of/ 

Joj;flos 

112 zflGt lbk o'jf Sna  b]jr'nL g=kf=–

!) 

112  @)&%÷!@÷@$ 9120 1,000 cd/ axfb'/ 

3tL{ du/ 

;fdflhs 

113 >L u+uf dftf dlGb/ 

Joj:Yffkg ;+:yf 

b]jr'nL g=kf=–! 113  @)&%÷!@÷@$ 9121 1,000 rGb| k|;fb 

ltjf/L 

wfld{s 

114 l;=l6=-+r'8f–t'n;L_ 

kmfp08]zg 

u}+8fsf]6 g=kf=–

)% 

114  @)&%÷!@÷@% 9122 1,000 lnnf axfb'/ 

clwsf/L 

cGo 

115 c6n cfdf ;d'x x'K;]sf]6 uf=kf=–

! 

115  @)&%÷!@÷@% 9123 1,000 ;'ldqf s'df/L 

sfg' du/ 

;fdflhs 

116 sf]O/fnf s'n b]jtf 

dlGb/ 

u}+8fsf]6 g=kf=–

!# 

116  @)&%÷!@÷@& 9124 1,000 d'/f/L sf]O/fnf wfld{s 

117 ;x]nL cfdf ;d'x sfjf;f]tL g=kf= 

–$ 

117  @)&%÷!@÷@& 9125 1,000 lx/f s'df/L yf? ;fdflhs 

118 >L ;fu/ ;dfh Sna b]jr'nL g=kf=–& 118  @)&%÷!@÷@( 9129 1,000  /f]zg ;f]tL ;fdflhs 

119 kz'klt dR5]?kf 

;fksf]6f :d[lt ;dfh 

b]jr'nL g=kf=–

!& 

119  @)&^÷)!÷)^ 9130 1,000 odnfn 

;fksf]6f 

;fdflhs 

120 ho g]kfn ;fd'bflos 

ljsf; ;+:yf 

sfjf;f]tL g=kf= 

–!& 

120  @)&^÷)!÷)* 9131 1,000 eujfg u}x|] cGo 

121 gjnk'/ xf]6n 

Joj:ffoL ;+3 

sfjf;f]tL g=kf= 

–# 

121  @)&^÷)!÷!^ 9139 1,000 afns[i0f kf}8]n Joj;flos 

122 df]lgsf >]i7 d]df]l/on 

6«:6–g]kfn 

sfjf;f]tL g=kf= 

–^ 

122  @)&^÷)!÷@) 9141 1,000 ldng >]i7 cGo 

123 zflGt dlxnf ;d"x sfjf;f]tL g=kf= 

–! 

123  @)&^÷)!÷!^ 9142 1,000 sNkgf 7f8f ;fdflhs 

124 >L whxf o'jf Sna dWoljGb' g=kf=–

^ 

124  @)&^÷)!÷#! 9143 1,000 1fg]Gb| nfn 

yg}t 

;fdflhs 

125 >L hg;]jf o'jf Sna sfjf;f]tL g=kf= 

–! 

125  @)&^÷)@÷)@ 9146 1,000 lnnf axfb'/ 

yfkf 

;fdflhs 



 
 

126 cf]d >L gjb'uf{ 

ejfgL cf]df >L 

lzju'? uf]/vgfy 

dlGb/ Joj:Yfkfg 

;+:Yf 

ljgoL lq]j]0fL ^ 126  @)&^÷)@÷!^ 9152 1,000 afnv k|e' -

of]uL >L afnv 

k|e' u'?hL cf]d 

d7flw; k|d'v_ 

wfld{s 

127 dbf/ afa dhf/ 

;+/If0f ;+:yf 

ljgoL lq]j]0fL ^ 127  @)&^÷)@÷@! 9153 1,000 hdfn'bLg 

cG;f/L 

wfld{s 

128 ltjf/L j+z pTyfg 

k|lti7fg 

b]jr'nL g=kf=– 

% 

128  @)&^÷)@÷@# 9154 1,000 s[i0fbQ ltjf/L wfld{s 

129 >L ljho u0fklt 

u0f]z dlGb/ 

Joj:yfkg ;+:yf 

b]jr'nL g=kf=– 

!& 

129  @)&^÷)@÷@# 9156 1,000 k"0f{ eb| s+8]n wfld{s 

130 >L km'naf/L cfdf 

;d'x 

b]jr'nL g=kf=– 

!$ 

130  @)&^÷)@÷@^ 9157 1,000 ;Ltf s'df/L 

e§/fO{ kf08] 

;fdflhs 

131 >L gjnk'/ ljB't 

Joj;foL ;+3 

sfjf;f]tL g=kf= 

–* 

131  @)&^÷)@÷@( 9163 1,000 k'?iff]Qd e';fn Joj;flos 

132 sfg'Ë af}4 u'Daf 

;+/If0f ;+:yf 

dWoljGb' g=kf=–

!! 

132  @)&^÷)#÷)# 9165 1,000 cf]d axfb'/ 

yfkf du/ 

wfld{s 

133 >L a}/f7] eujtL 

dlGb/ Joj:yfkg 

;+:yf  

dWoljGb' g=kf=–

!! 

133  @)&^÷)#÷@@ 9172 1,000 s'd axfb'/ b/} wfld{s 

134 b'lDsaf; ;lqmo o'jf 

;dfh 

ljgoL lq]j]0fL @ 134  @)&^÷)$÷)! 1 1,000 la;fn l;+hfnL ;fdflhs 

135 hgr]tgf ;fdlfhs 

o'jf d~r 

sfjf;f]tL ! 135  @)&^÷)$÷)! 2 1,000 t'n em]8L du/ ;fdflhs 

136 lbk Hof]lt dlxnf 

cfdf ;d'x 

sfjf;f]tL % 136  @)&^÷)$÷)* 6 1,000 ofd s'df/L k'g ;fdflhs 

137 x;f}/f gd'gf dlxnf 

;d'x 

sfjf;f]tL $ 137  @)&^÷)$÷!$ 7 1,000 zld{nf cf]emf ;fdflhs 

138 ;TojtL cfdf ;d'x sfjf;f]tL $ 138  @)&^÷)$÷!^ 8 1,000 lji0f' s'df/L  

kf08]o 

;fdflhs 

139 uf}8]n /]UdL aGw' 

;dfh g]kfn 

u}8fsf]6 139  @)&^÷)$÷!( 9 1,000 a]b k|;fb uf}8]n cGo 

140 lbJo bz{g o'jf Sna b]jr'nL $ 140  @)&^÷)%÷)# 16 1,000 u0f]z u'?ª ;fdflhs 

141 ;lxb /df :d[lt 

k|lti7fg  

sfjf;f]tL * 141  @)&^÷)%÷)# 19 1,000 s[i0f k|;fb 

e't]{n 

cGo 

142 k|;}of o'jf Sna ljgoL lqj]0fL ^ 142  @)&^÷)%÷)* 21 1,000 lht]Gb| yfkf ;fdflhs 

143 df}nfsflnsf k/f]ksf/ 

;+:yf  

u}}8fsf]6 !& 143  @)&^÷)%÷)* 22 1,000 cho s08]n ;fdflhs 

144 c?0fvf]nf o'gfO{6]8 

Sna 

dWoljGb' !) 144  @)&^÷)%÷!! 26 1,000 k|sf; u'?ª cGo 

145 >L lzjfno dlGb/ 

;+/If0f ;+:yf  

sfjf;f]tL ^ 145  @)&^÷)%÷!@ 27 1,000 o'j/fh u}/] wfld{s 

146 bfdf]b/ a:tfsf]6L 

:d[lt k|lti7fg  

a'lnª6f/ uf=kf= 

# 

146  @)&^÷)%÷!* 32 1,000 kb\d /fh lu/L cGo 

147 gjnk'/ 8«fOleª 

Joj;foL ;+3 

sfjf;f]tL # 147  @)&^÷)%÷@$ 37 1,000 kmfg]Zj/ 

;fksf]6f 

Joj;flos 

148 gjnk'/ kmf]6f] u|fkm/ 

;+3 

sfj;f]tL @ 148  @)&^÷)%÷@% 41 1,000 lszf]/ clwsf/L Joj;flos 

149 ldng cfdf ;d'x  sfjf;f]tL % 149  @)&^÷)%÷@% 40 1,000 dfof l;+hfnL ;fdflhs 

150 :jtGq o'gfO{6]8 o'jf 

Sna 

x'K;]sf]6 @ 150  @)&^÷)%÷@& 46 1,000 hut l;+x 

bnf{dL  

;fdflhs 

151 a'lnª enfof6f/ 

ljsf; ;dfh 

a'lnª6f/ uf=kf= 

# 

151  @)&^÷)%÷@( 47 1,000 bfg sfhL 

lj/s§f 

cGo 

152 >L wgGho CifL 

l/hfn s'n dlGb/ 

Joj:yfkg ;+:yf 

u}}8fsf]6 !@ 152  @)&^÷)^÷)@ 51 1,000 u+uf k|;fb 

l/hfn 

wfld{s 

153 a'lnª6f/ dlxnf 

;+hfn 

a'lnª6f/ # 153  @)&^÷)^÷)% 54 1,000 ho nIdL 

a:tfsf]6L 

;fdflhs 

154 >L hgHof]lt o'jf 

Sna 

dWoljGb' !! 154  @)&^÷)^÷)^ 58 1,000 wg axfb'/ ;f]d} ;fdflhs 



 
 

155 >L lxdr'nL ;lqmo 

dlxnf ;d'x 

sfjf;f]lt @ 155  @)&^÷)^÷)^ 60 1,000 nIdL s'df/L 

kf08] 

;fdflhs 

156 y'DsL b]jL ;dfh 

pTyfg s]Gb| 

x'K;]sf]6 @ 156  @)&^÷)^÷)& 61 1,000 xs axfb'/ yfkf cGo 

157 Go" r]tgzLn o"jf 

Sna 

dWoljGb' !% 157  @)&^÷)^÷!& 84 1,000 /f]zg s]=;L  ;fdflhs 

158 s]?Ë] vf]nf ;+/If0f 

;+:yf 

sfjf;f]tL !  158  @)&^÷)^÷@$ 90 1,000 b'uf{ axfb'/ sfg' 

du/ 

cGo 

159 >L ;j]{Zj/ l;jfno 

dlGb/ Joj:yfkg 

;+:yf 

sfjf;f]tL % 159  @)&^÷)^÷@& 91 1,000 u+ufw/ e'iffn  wfld{s 

160 xs{ axfb'/ :d[lt 

k|lti7fg  

u}8fsf]6 $ 160  @)&^÷)^÷@( 4002 1,000 ;'/Gb| axfb'/ 

3tL{ 

cGo 

161 Go" :6f/ o"y Sna dWoljGb' # 161  @)&^÷)&÷)# 4025 1,000 lbg]z k|;fb 

vgfn 

;fdflhs 

162 emf]n]{ du/ ;dfh  sfjf;f]tL # 162 2076/07/14 4033 1,000 b'St axfb'/ 

yfkf >L; 

cGo 

163 u+uf :jf:Yo bk{0f 

kmfp08];g g]kfn 

a'lnË6f/ @ 163 7/14/2076 4034 1,000 ;lGha s'df/ 

>]i7 

cGo 

164 ;+3if{lzn dlxnf ;d"x sfjf;f]tL # 164 7/14/2076 4035 1,000 l6sfdfof 

e08f/L 

;fdflhs 

165 b]jr'nL kj{t ;dfh  b]jr'nL  165 7/15/2076 4036 1,000 rf]s gf/fo0f 

e';fn 

cGo 

166 lzj df=lj= PNd'gfO{ 

P;f]l;o;g 

sfjf;f]tL @ 166 7/26/2076 4047 1,000 lji0f' b]jL kf08] z}lIfs 

167 hnafo' kl/jt{g tyf 

k|b'if0f Go"lgs/0f 

;+:yf 

ljgoL lqj]0fL ! 167 7/26/2076 4048 1,000 O{Gb| axfb'/ 

kf}8]n If]qfL  

cGo 

168 nfnL u'/f; cfdf 

;d"x  

b]jr'nL !& 168 7/26/2076 4049 1,000 dg' dfof lj s ;fdflhs 

169 b]jr'nL v'b|f b'Uw 8]/L 

Joj;foL ;d"x,  

b]jr'nL !# 169 8/5/2076 4068 1,000 6]s/fh zdf{  Joj;flos 

170 Go" lr;fkfgL o"Jf Sna ljgoL lqj]0fL # 170 8/8/2076 4070 1,000 ;Gh' lj=s= ;fdflhs 

171 u}8fsf]6 Jof8ldG6g 

Sna  

u}]8fsf]6 !! 171 8/10/2076 4076 1,000 wgL/fd dxtf] cGo 

172 gjnk'/ c08f 

pTkfbs ;+3  

sfjf;f]tL # 172 8/11/2076 4078 1,000 si0f yfkf Joj;flos 

173 gf/fo0fL uf};]jf cf>o 

wfd  

dWoljGb' ^ 173 8/13/2076 4081 1,000 eLdnfn e§/fO{ wfld{s 

174 >L lxdfnog k|fs[lts 

Pj+ d~h' >L cWoflTs 

pkrf/ s]Gb| 

gjnk/f;L -

jb{3f6 ;':tf 

k'j{_ 

174 8/15/2076 4083 1,000 l5l/ª nfdf cGo 

175 kqsf/ lty{/fh e';fn 

:d[lt 6«i6  

sfjf;f]tL * 175 8/16/2076 4088 1,000 emk]Gb| Zj/ 

e';fn 

cGo 

176 :j= gGb/fd cof{n 

d]df]l/on 6«i6 g]kfn  

sfjf;f]tL !^ 176 8/20/2076 4091 1,000 l8nf/fh cof{n cGo 

177 gjnk'/ kmlg{r/ pBf]u 

tyf kmlg{l;Ë 

Joj;foL ;+3  

sfjf;f]tL @ 177 8/23/2076 4094 1,000 nIdL k|;fb 

e08f/L 

Joj;flos 

178 cfq]o kf}8]n ;]jf 

;dfh g]kfn 

u}8fsf]6 !$ 178 8/30/2076 4096 1,000 d]3gfy kf}8]n wfld{s 

179 >L gj ljxfgL o"Jff 

Sna  

af}lbsfnL % 179 9/7/2076 4506 1,000 t'n axfb'/ 

c:nfdL 

;fdflhs 

180 l;+xgfy Sna sfjf;f]tL !% 180 9/8/2076 4507 1,000 n]v axfb'/ u'/f}+ ;fdflhs 

181 /fsfr'nL o"gfO{6]8 

o'jf Sna  

dWoljGb'''' !$ 181 9/16/2076 4522 1,000 Zofd axfb'/ 

sfg' 

;fdflhs 

182 u+ufwfd ;+/If0f ;+:yf u}8fsf]6 ! 182 9/23/2076 4535 1,000 Psf/Tg zdf{ wfld{s 

183 x]r/ g]kfn sfjf;f]tL * 183 9/23/2073 4536 1,000 /fd /fh kl08t ;fdflhs 



 
 

184 hgldng cfdf ;d"x b]jr'nL !& 184 9/24/2076 4538 1,000 nIdL cf]emf 

ltjf/L  

;fdflhs 

185 dbg dg df]xg o"Jff 

Sna 

sfjf;f]tL # 185 9/24/2076 4539 1,000 t'n axfb'/ k'g ;fdflhs 

186 /fwf s[i0f cfdf ;d"x jf}lbsfnL @ 186 9/25/2076 4541 1,000 hd'gf kf]v|]n ;fdflhs 

187 u}8fsf]6 o'g]:sf] s]Gb|  u}8fsf]6 $ 187 9/27/2076 4546 1,000 ;Gb]z k/fh'nL ;fdflhs 

188 s'df/jtL{ o'jf ;dfh sfjf;f]tL !& 188 9/28/2076 4548 1,000 6s axfb'/ 

lj=s= 

;fdflhs 

189 em/gf dlxnf ;d"x u}}8fsf]6 !% 189 10/2/2076 4558 1,000 b]jsnf zdf{ 

sfkm\n] 

;fdflhs 

190 nfkmf du/ dlxnf 

;d"x 

sfjf;f]tL !# 190 10/5/2076 4560 1,000 s[i0f s'df/L 

du/ 

;fdflhs 

191 hglk|o yf? sNr/ 

g]kfn 

sfjf;f]tL !# 191 10/6/2076 4561 1,000 nf]sdfof dxtf] ;fdflhs 

192 gjb'uf{ ejfgL dlGb/ 

;+/If0f ;+:yf  

sfjf;f]tL @ 192 10/6/2076 4562 1,000 lednfn Gof}kfg] ;fdflhs 

193 gjnk'/ l;d]G6 

;fdfu|L pBf]u 

Jofj;foL ;ldlt 

b]jr'nL !% 193 10/7/2076 4563 1,000 ;'o{ k|;fb 

bjf8L 

;fdflhs 

194 gf/fo0fL lbJo wfd  b]jr'nL ! 194 10/7/2076 4564 1,000 ltn k|;fb 

kf7s 

wfld{s 

195 lzj zlSt o"jf Sna sfjf;f]tL !& 195 10/7/2076 4565 1,000 kf/z dl0f 

dxtf] 

;fdflhs 

196 le;fg gjnk/f;L  b]jr'nL & 196 10/8/2076 4566 1,000 z]/ axfb'/ 

kf}8]n 

;fdflhs 

197 ;xof]uL ;+:yf  sfjf;f]tL !) 197 10/12/2076 4571 1,000 cf]dsf/ l3ld/] ;fdflhs 

198 b'uf{ b]jL z;St cfdf 

;d"x 

sfjf;f]tL @ 198 10/16/2076 4576 1,000 b]jL s'df/L 

Gof}kfg] 

;fdflhs 

199 lxdfn a66f8L cfdf 

;d"x 

b]jr'nL !& 199 10/17/2076 4577 1,000 hozf]ef tfdfª ;fdflhs 

200 dlbgf hfd] dl:hb 

Joj:yfkg ;+:yf  

sfjf;f]tL ! 200 10/23/2076 4580 1,000 dxDdb /Ghfg 

ldof 

wfld{s 

201 rfkfufO{ s'n dlGb/  sfjf;f]tL @ 201 10/23/2076 4582 1,000 /]zd nfn 

rfkfufO{ 

wfld{s 

202 /fO{gf] Sna dWoljFGb' $ 202 10/27/2076 4584 1,000 bf]dg axfb'/ 

e08f/L 

;fdflhs 

203 df]8{g o'y Sna ljgoL lqj]0fL ! 203 10/28/2076 4588 1,000 gD;' ;'gf/L 

du/ 

;fdflhs 

204 cd/ lbk Sna dWoljGb' & 204 10/29/2076 4589 1,000 cld/ dNn ;fdflhs 

205 Uof; ljqm]tf ;+3 

gjnk'/ 

sfjf;f]tL * 205 11/1/2076   1,000 ef]nfgfy 9sfn Joj;flos 

206 l;h{glzn cfdf ;d"x b]]jr'nL !^ 206 11/2/2076 4594 1,000 hd'gf cof{n ;fdflhs 

207 :j a[hnfn u'/f} :d[lt 

k|lti7fg 

sfjf;f]tL !) 207 11/4/2076 4595 1,000 r'/fd0fL dxtf] ;fdflhs 

208 >L k|ult cfdf ;d"x sfjf;f]tL * 208 11/5/2076 4596 1,000 t'n;L Gof}kfg] ;fdflhs 

209 d'St]Zj/ ehg ;d"x sfjf;f]tL !) 209 11/6/2076 4597 1,000 hgs rGb| 

Gof}kfg] 

wfld{s 

210 ;fxf/f ;dfh g]kfn u}8fsf]6 * 210 11/7/2076 4600 1,000 s]zj /fh 

clwsf/L  

;fdflhs 

211 :j= lbn axfb'/ lj= s 

-/fdbfd_ :d[lt 

k|lti7fg 

sfjf;f]tL $ 211 11/18/2076 4607 1,000 xf]d axfb'/ 

ljZjsdf{ 

;fdflhs 

212 b]jr'nL xf]6n 

Joj;foL ;+3 

b]jr'nL !# 212 11/21/2076 4609 1,000 z'/]z kf08] Joj;flos 

213 eujtL Pstf o"jf 

Sna 

sfjf;f]tL & 213 12/6/2076 4617 1,000 bn axfb'/ 

dxtf] 

;fdflhs 



 
 

214 >L cf?Ëvf]nf d7 

dlGb/ ;+/If0f ;ldlt 

dWoljGb'  !) 214 2/19/2077 4619 1,000 xl/ s'df/ >]i7 wfld{s 

215 >L b'uf{ ejfgL dlGb/ 

Joj:yfkg ;ldlt 

b]jr'nL !@ 215 3/4/2077 4620 1,000 afns[i0f e';fn wfld{s 

216 s'df/jtL{ PNd'gfO{ 

P;f]l;P;g 

sfjf;f]tL @ 216 3/28/2077 4634 1,000 ch{'g rfln;] z}lIfs 

217 gjnk'/ k'g{lhjg 

s]Gb|, g]kfn 

b]jr'nL !& 217 4/4/2077 101 1,000 gj/fh rGb 

dNn 

Joj;flos 

218 >L lz4]Zj/ dxfb]j 

dlGb/ Joj:yfkg 

;ldlt 

dWoljGb' !! 218 4/5/2077 102 1,000 sfzL/fd 

e08f/L  

wfld{s 

219 df}nfsflnsf 

ljZjsdf{ u'7L ;dfh 

u}8fsf]6 ! 219 4/9/2077 104 1,000 h; axfb'/ lj 

s 

wfld{s 

220 गगा आश्रम 
काधलगण्डकी 
ज्ञान र्वज्ञान केन्त्द्र 

गैडाकोट 1 220 4/18/2077   1,000 िगराि 
आचाया 

िाधमाक 

221 ियरसाल 

र्र्पज्योती यूवा 
क्लव  

मध्यर्वन्त्र् ु
11 

221 4/21/2077 109 1,000 ओम बहार्रु 
कुमाल 

सामाजिक 

222 ज्येष्ठ नागररक 
नगर संघ, 

नवलपरु गैडाकोट 

गैडाकोट 5 222 4/22/2077 112 1,000 टोलानाथ 
जघधमरे 

सामाजिक 

223 श्री सयुोर्य यवुा 
समाि 

गैडाकोट 16 223 4/27/2077 116 1,000 चेतन ररिाल सामाजिक 

224 श्री जशद्देश्वर 
जशवालय मजन्त्र्र 
व्यवस्थापन संस्था 

कावासोती 
13 

224 5/1/2077 121 1,000 तारानाथ 
लामीछान े

िाधमाक 

225 श्री िड्क मजन्त्र्र 
व्यवस्थापन संस्था 

मध्यर्वन्त्र् ु
10 

225 5/16/2077 122 1,000 रेम बहार्रु 
टण्डन 

िाधमाक 

226 श्री नारी कल्याण 
आमा समूह 

रे्वचलुी 2 226 5/16/2077 123 1,000 ठगी कुमारी 
के.सी. 

सामाजिक 

227 र्धलत मर्हला 
उत्थान केन्त्द्र 

कावासोती 
16 

227 5/23/2077 127 1,000 शधमाला 
र्वश्वकमाा 

सामाजिक 

228 श्री प्रकृधत र 
सस्कृधत संरक्षण 
संस्था 

मध्यर्वन्त्र् ु6 228 5/23/2077 128 1,000 रे्उती 
कुमारी 
महतो 

सामाजिक 

229 िनसेवा आमा 
समूह 

कावासोती 1 229 6/7/2077 142 1,000 बरु्द्दमाया 
थापा मगर 

सामाजिक 

230 नानी र्वव ु
फाउण्डेसन 

गैडाकोट  4 230 6/11/2077 144 1,000 र्र्पेन्त्द्र 
पौडेल 

सार्हजत्यक 

231 श्री र्वन्त्र्ावाधसनी 
िनन्त्िय बजशष्ट 

गैडाकोट 
14 

231 6/15/2077 151 1,000 राम प्रसार् 
ररिाल 

िाधमाक 



 
 

कूल रे्वता 
मजन्त्र्र 

232 िनकल्याण यूवा 
क्लव 

र्वनयी 
धरवेणी 5 

232 6/18/2077 165 1,000 भीम बहार्रु 
सयुावंशी 

सामाजिक 

233 र्ाउन्न ेरे्वी यूवा 
क्लव 

र्वनयी 
धरवेणी 5 

233 6/18/2077 166 1,000 गनु बहार्रु 
ढेगा 

सामाजिक 

234 र्ववेकजशल यूवा 
समाि 

गैडाकोट 1 234 6/20/2077 175 1,000 रोशन 
पररयार  

सामाजिक 

235 सामाजिक 

अधभयान नेपाल 

बधुलङ्टार 5 235 7/5/2077 13389 1,000 पूणा थापा सामाजिक 

236 ईको टुररिम यूथ 
क्लव 

कावासोती 
17 

236 7/5/2077 13390 1,000 बाल कुमारी 
महतो 

सामाजिक 

237 श्री राम मजन्त्र्र 
व्यवस्थापन 
सधमधत 

कावासोती 6 237 7/19/2077 13393 1,000 कृष्णलाल 
िनाल 

िाधमाक 

238 मध्यर्वन्त्र् ुराईस 
धमल सधमधत 

मध्यर्वन्त्र् ु8 238 7/20/2077 13397 1,000 र्वकाराम 
चौिरी 

पेशागत 

239 हाम्रो गैडाकोट 
यूवा क्लव 

गैडाकोट 1 239 7/25/2077 13404 1,000 कमल 
सवेुर्ी 

सामाजिक 

240 सगरमाथा यूवा 
क्लव  

र्वनयी 
धरवेणी 5 

240 7/26/2077 13405 1,000 मेघराि 
भतेुल 

सामाजिक 

241 ताल रे्वी यूवा 
क्लव 

र्वनयी 
धरवेणी 5 

241 7/26/2077 13406 1,000 तारा बहार्रु 
बारघरे 

सामाजिक 

242 िनशजि यूवा 
क्लव  

र्वनयी 
धरवेणी 5 

242 7/26/2077 13407 1,000 समुन ठाडा  सामाजिक 

243 श्री धरपरेुश्वर 
हररहर मजन्त्र्न 

गैडाकोट 17 243 7/28/2077 13409 1,000 लजक्ष्म प्रसार् 
सापकोटा  

िाधमाक 

244 श्री गणेश मजन्त्र्र 
व्यवस्थापन तथा 
िाधमाक सेवा 
सधमधत 

बधुलङ्टार 3 244 8/11/2077 13419 1,000 पर्म राि 
धगरी  

िाधमाक 

245 स्वधगाय आरुष 
रिाली स्मधृत 
प्रधतष्ठान 

हु् सेकोट 3 245 8/18/2077 13430 1,000 यम बहार्रु 
रिाली 

सामाजिक 

246 श्री तीन कन्त्या 
यूवा क्लव  

र्वनयी 
धरवेणी 4 

246 8/28/2077 13444 1,000 धडल बहार्रु 
कुमाल 

सामाजिक 

247 श्री रािा कृष्ण 
मजन्त्र्र गैडाकोट 

गैडाकोट 
14 

247 8/29/2077 13445 1,000 िनपधत 
सापकोटा 

िाधमाक 



 
 

248 श्री अकला रे्वी 
मजन्त्र्र संरक्षण 
संस्था 

कावासोती 5 248 8/30/2077 13447 1,000 र्र्पेन्त्द्र 
धसग्रे्ल 

िाधमाक 

249 सोसल धलडरधसप 
क्लव(एस एल 
धस) 

रे्वचलुी 13 249 9/1/2077 13449 1,000 मधन प्रसार् 
वाग्ले 

सामाजिक 

250 नेपाल सगरमाथा 
र्धलत समाि 

गैडाकोट-12 250 9/5/2077 13455 1,000 धमना 
सर्ाशंकर 

सामाजिक 

251 आर्शा ज्येष्ठ 
नागररक समाि 

मध्यर्वन्त्र् ु8 251 9/6/2077 13457 1,000 हरी प्रसार् 
फाल 

सामाजिक 

252 श्री हे्पी आमा 
समूह 

बौर्ीकाली 
4 

252 9/8/2077 13463 1,000 झमु कुमारी 
धसंिाली 
मगर 

सामाजिक 

253 कृयर्टभ यूवा 
सञ्जाल 

रे्वचलुी 4 253 9/9/2077 13466 1,000 मन बहार्रु 
सनुारी 

सामाजिक 

254 धरवेणी सार्हत्य 
प्रधतष्ठान 

गैडाकोट 5 254 9/10/2077 13487 1,000 प्रा.डा. 
नारायण 
प्रसार् 
िनाल 

सार्हजत्यक 

255 श्री काधलका 
आश्रम जशविाम 
संरक्षण संस्था 

रे्वचलुी 12 255 9/13/2077   1,000 एक नारायण 
न्त्यौपान े

िाधमाक 

256 वयरटााँडी यूवा 
क्लव 

रे्वचलुी 17 256 9/16/2077 13482 1,000 मधन तामाङ सामाजिक 

257 श्री सयुामिुी 
आमा समूह 

कावासोती 5 257 9/17/2077 13483 1,000 चनीसरा 
लङु्घलेी 

समाजिक 

258 श्री नवर्गुाा 
भगवती मजन्त्र्र  

मध्यर्वन्त्र् ु6 258 9/19/2077 13485 1,000 डुल कुमारी 
न्त्यौपान े

िाधमाक 

259 िन्त्मभमुी यूवा 
क्लव 

कावासोती 
10 

259 9/20/2077 13488 1,000 हेम बहार्रु 
मजुिया 

सामाजिक 

260 भान ुयूथ एकेडेमी 
क्लव 

कावासोती 3 260 9/20/2077 13489 1,000 सकु बहार्रु 
गरुुङ 

सामाजिक 

261 स्वधगाय र्ामोर्र 
पर्वरा चापागाई 
स्मधृत संस्था 

कावासोती 6 261 9/21/2077 13493 1,000 ऋर्षराम 
चापागाई  

सामाजिक 

262 िनअधिकार 
असल शासन 
क्लव 

र्वनयी 
धरवेणी 6 

262 9/23/2077 13496 1,000 सयुा बहार्रु 
कुमाल 

सामाजिक 



 
 

263 हरर भवानी 
फाउण्डेशन, 
नेपाल 

गैडाकोट 5 263 9/27/2077 13753 1,000 गोर्पनाथ 
िरेल 

सामाजिक 

264 श्री वडास नेपाल मध्यर्वन्त्र् ु4 264 9/29/2077 13762 1,000 शान्त्ता 
भसुाल 

सामाजिक 

265 श्री राम मजन्त्र्र 
कुमारवधता 
जशवालय आश्रम 

रे्वचलुी 1 265 10/9/2077 13771 1,000 सरस्वती 
न्त्यौपाने 
धसग्रे्ल 

िाधमाक 

266 नवरंङ्गी यूवा 
क्लव 

कावासोती 
11 

266 10/14/2077 13779 1,000 र्पताम्बर 
धतवारर  

सामाजिक 

267 कानङु भेिा 
प्रधतष्ठान 

कावासोती 2 267 10/18/2077 13782 1,000 होम बहार्रु 
सारु 

िाधमाक 

268 नवलपरु मर्र्रा 
तथा प्रोधभिनल 
व्यवसायी संघ 

कावासोती-8 268 10/19/2077 13783 1,000 रेशमलाल 
चापागाई 

सामाजिक 

269 र्वरे्ह फाउण्डेशन  कावासोती-7 269 10/21/2077 13786 1,000 राघव प्रताप 
ठाकुर 

सामाजिक 

270 सिृनजशल यवुा 
क्लव 

र्वनयी 
धरवेणी-5 

270 10/25/2077 13787 1,000 लोक 
बहार्रु 
र्लाामी 

सामाजिक 

271 लालीगरुााँस आमा 
समूह 

र्वनयी 
धरवेणी-5 

271 10/27/2077 13788 1,000 शान्त्ता 
झाफुा लक 

सामाजिक 

272 सयपरी यवुा 
क्लव 

र्वनयी 
धरवेणी-5 

272 10/27/2077 13789 1,000 धमन बहार्रु 
झेडी 

सामाजिक 

273 र्वश्वज्योती यवुा 
क्लव 

बधुलङटार-1 273 10/27/2077 13791 1,000 द्रतु बहार्रु 
धसिाली 

सामाजिक 

274 स्वधगाय नाथरुाम 
थारु स्मतृी 
प्रधतष्ठान 

मध्यर्वन्त्र्-ु4 274 11/13/2077 13907 1,000 रेिा कुमारी 
चौिरी 

सामाजिक 

275 गिेन्त्द्र मोक्ष 
कामिेन ुगौशाला  

र्वनयी 
धरवेणी-6 

275 11/13/2077 13908 1,000 स्वामी कृष्ण 
प्रपन्नाचाया 

िाधमाक 

276 स्वधगाय काधलमाया 
कुमाल स्मतृी 
संस्था 

बधुलङटार-1 276 11/25/2077 13922 1,000 मािव 
कुमाल 

सामाजिक 

277 नवजिवन 
पनुास्थापना केन्त्द्र 

मध्यर्वन्त्र्-ु6 277 12/1/2077 13926 1,000 केशव िरी लागऔुषि 
पनुस्थाापना 



 
 

278 तनहुाँ गैडाकोट 
सम्पका  समाि 

गैडाकोट-1 278 12/4/2077 13920 1,000 िडक 
बहार्रु आले 
मगर 

सामाजिक 

279 नवर्गुाा भवानी 
मजन्त्र्र 
व्यवस्थापन 
सधमधत  

रे्वचलुी-10 279 12/10/2077 13934 1,000 राधिका शे्रष्ठ िाधमाक 

280 स्वधगाय लाल 
बहार्रु शे्रष्ठ 
स्मधृत प्रधतष्ठान 

रे्वचलुी-16 280 12/10/2077 13935 1,000 केश बहार्रु 
शे्रष्ठ 

सामाजिक 

281 र्व. र्प. स्मतृी 
केन्त्द्र 

हु् सेकोट 3 281 12/11/2077 13937 1,000 ओमान धसं 
रिाली 

सामाजिक 

282 उज्वल यवुा 
क्लव 

गैडाकोट-8 282 12/12/2077 13939 1,000 भद्र बहार्रु 
पररयार 

सामाजिक 

283 स्याङ्िा अिुानन 
चौपारी नवलपरु 
समका  समाि 

कावासोती 283 12/13/2077 13940 1,000 आत्माराम 
चापागाई 

सामाजिक 

284 स्व. मन प्रसार् 
सेन्त्चरुी स्मधृत 
प्रधतष्ठान 

रे्वचलुी-9 284 12/18/2077 13941 1,000 सोम बहार्रु 
कामी 

सामाजिक 

285 अठ्ठाईस र्वगाहा 
यवुा क्लव 

कावासोती-3 285 12/19/2077 13942 1,000 महेश 
अधिकारी 

सामाजिक 

286 ्यठुान नवलपरु 
सम्पका  समाि 
र्वकास सधमधत 

कावासोती-
16 

286 12/19/2077 13945 1,000 प्रमे बहार्रु 
बस्नेत 

सामाजिक 

287 होटल होमस्टे 
तथा पयाटन 
व्यवसायी सधमधत  

रे्वचलुी 17 287 12/22/2077 13948 1,000 पलट प्रसार् 
चौिरी 

सामाजिक 

288 बस्ताकोटी वंश 
अनसुन्त्िान तथा 
कुल रे्वता सेवा 
सधमधत  

बधुलङटार-3 288 12/22/2077 13949 1,000 र्र्पक चन्त्द्र 
बस्ताकोटी 

सामाजिक 

289 कानङु मगर 
झरुुम(हाम्रो मगर 
समाि) 

कावासोती-
02 

289 12/25/2077 13953 1,000 बरु्द्द बहार्रु 
सारु मगर 

िाधमाक 

290 लाफा आमा 
समहु 

गैडाकोट-
02 

290 12/27/2077 13954 1,000 िगी सरा 
राई मगर 

सामाजिक 

291 धनकेश बाब ुस्मतृी 
प्रधतष्ठान 

गैडाकोट-01 291 12/29/2077 13955 1,000 चोक्षा रे्वी 
रे्वकोटा 

सामाजिक 



 
 

292 जशवालय मर्हला 
समूह  

र्वनयी 
धरवेणी ४ 

292 १२/३०/२०७७ १३९५८ 1,000 राममाया 
थापा 

सामाजिक 

293 कुमारवती र्धलत 
समाि 

कावासोती-
17 

293 2078।01।09 13961 1,000 धगरीमान 
नेपाली 

सामाजिक 

294 तीन कन्त्या माई 
बह ुिाधमाक 
पयाटकीय 
सााँस्कृधतक 
व्यवस्थापन 
संरक्षण संस्था  

रे्वचलुी-7,8 294 2078।01।16 13967 1,000 बेनी माया 
पलुामी 

िाधमाक 

295 जशवालय मजन्त्र्र 
व्यवस्थापन संस्था 

रे्वचलुी-17 295 2078।01।17 13968 1,000 मन बहार्रु 
धब. क. 

िाधमाक 

296 मनकामना रे्वी 
मजन्त्र्र 

मध्यर्वन्त्र् ु- 
15  

296 2078।01।20 13970 1,000 केशव राि 
आचाया 

िाधमाक 

297 गण्डकी यनुाइटेड 
यवुा क्लव 

रे्वचलुी-10 297 2078।01।20 13969 1,000 उमापधत 
भट्टराई 

सामाजिक 

298 

नेपाल भतूपूवा 
सैधनक 
कल्याणकारी 
संस्था हु् सेकोट 3 298 2078।03।25 13977 1,000 

ओम बहार्रु 
उचै ठकुरी  सामाजिक 

299 

र्वश्वकमाा बाबा 
मजन्त्र्र सधमधत गैडाकोट-9 299 2078।03।27 13980 1,000 

कृष्ण प्रसार् 
ररिाल िाधमाक 

 

7.12. आ.ि. ०७७÷७८  को आम्िानी र खचच सम्बन्धी वििरण  

र्ववरण चाल ुतफा  पूाँिीगत तफा  
आ.व.०७7/७8 को लाधग स्वीकृत बार्षाक र्वधनयोजित विेट 22837700/- 12963500/- 
२०७7 श्रावण १ रे्जि २०७8 अषाढ  मसान्त्तसम्मको   िचा रु. 
                                               िचा % 

1991481417/- 
(87.20) 

2473934/- 
(19.08) 

रार्िय पररचयपर तथा पन्त्िीकरण तफा  र्वधनयोजित विेट 669700/-  

रार्िय पररचयपर तथा पन्त्िीकरण तफा  िचा रु. 
                                               िचा % 

5854698/- 
87.42 

 

अन्त्य   

 

 

 

 

 

7.13. र्वपद् /प्रकोप व्यवस्थापन तथा प्रधतकाया 
    यस जिल्लामा घट्न ेप्रमिु प्रकोपहरुमा रे्शव्यापी कोरोना भाईरसको लहर संगै जशतलहर, बाढी, पर्हरो, 
डुवान, नर्ीकटान, आगलागी आर्र् रहेका छन ्। जिल्लामा हनु सक्ने र्वपर्बाट हनुे क्षधतलाई न्त्यूधनकरण 



 
 

गना तथा आगामी र्र्नमा आउन सक्ने सम्भाव्य र्वपद्को सामाना गना यस जिल्लामा जिल्ला र्वपद् 
व्यवस्थापन सधमधत रहेको छ । सधमधतले जिल्ला स्तरीय र्वपद् पूवातयारी तथा प्रधतकाया योिना तयार गरी 
कायाान्त्वयनमा ल्याइएको छ । र्वपद् व्यवस्थापनमा संलग्न सरकारी तथा गैरसरकारी धनकायहरुको सम्पका  
नम्बर सर्हतको रोष्टर समेत तयार गरेको छ । स्थानीय तहहरुसंग समेत र्वपद् व्यवस्थापनका लाधग 
स्थानीय तहका प्रमिु तथा प्रमिु प्रशासकीय अधिकृत समेतको सहभाधगतामा स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन 
सधमधत रहेको छ । स्थानीय तहमा र्वपद् व्यवस्थापनका लाधग आवश्यक कोष िडा गना तथा र्वपद्को 
िोजिम न्त्यूनीकरण र क्षमता अधभवरृ्द्ध समेतका कायाक्रम गना उि सधमधतले धनरे्शन र्र्एको छ । 
जिल्लामा बाढी, पर्हरो, डुवानिस्ता प्राकृधतक र्वपर्को िोजिम लाई मध्यनिर गरी सबै सरोकारवालाहरु 
संगको समन्त्वय बाट जिल्ला र्वपर् पूवातयारी तथा प्रधतकाया योिना (DDPRP), 2078 तथा मनसनु 
पूवातयारी तथा प्रधतकाया योिना, २०७८ (कोभिड-१९ को सन्दिभमा परिमार्भन सहित) तिुामा गरी कायाान्त्वयन 
गररएको । धनयधमत र आकजस्मक रुपमा जिल्ला र्वपर् व्यवस्थापन सधमधतको बैठक वसी कायाान्त्वयन 
सधमक्षा गने समेत गररएको । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 यस जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रशासन कायाालयको भवन भाडामा रहेको कारण छुटै्ट 
शसस्त्र प्रहरी बल सर्हतको DEOC भवन सञ्चालनमा आउन सकेको छैन तथापी र्वपर् 
व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े सरुक्षा धनकाय keep in touch मा बसी नेपाल 
रेडक्रसको भवनमा वेपर हाउस राजिएको तथा र्वपर्संग सम्वजन्त्ित उद्यार सामाग्री, 
शसस्त्र प्रहरी वल लगायत धतनै वटा सरुक्षा धनकायलाइा हस्तान्त्तरण गररएको । 

 

र्वपद्  व्यवस्थापन तथा प्रधतकाया अनगुमन/धनरे्शन 



 
 

 स्थानीय तहबाट धसफाररस भै परु्ष्ट समेत भएको र्वपर्वाट प्रभार्वतको एर्कन गरी 
स्वीकृत मापर्ण्ड बमोजिम समयमानै राहत उपलब्ि गराई िचाको फााँटवारी समेत 
पठाइसर्कएको । यस जिल्लामा गत वषा आएको बाढी पर्हरो लगायतको र्वपर्ले धनजि 
आवसलाई पनु: धनमााण गनुापने गरी क्षधत नपरु् याएकोले धनिी आवासलाई पनु: धनमााण 
गने कुरा जिल्लासंग सम्वजन्त्ित नभएकोले सोही व्यहोरा प्ररे्श र र्वपर् व्यवस्थापन 
प्रधिकरणमा िानकारी पठाइएको ।  

 गत वषाको र्वपद्ले धनिी आवास क्षधत नगराएपधन यसपटक 2078 असारमा परेको 
अर्वरल वषाातको कारण बाढी तथा पर्हरोको कारण धनिी आवासहरु क्षधत भएका छन 
। वजस्तमा नै पर्हरो िस्र्ा वजस्त उच्च िोजिममा रहेकोले स्थानान्त्तरण गनुापने छ । 
यसैगरी मध्यर्वन्त्र् ु14 वतासाका 14 घरिरुी बार्ढको कारण र्वस्थार्पत भएका छन 
। यसैगरी हु् सेकोट-5 बाघिोरका 18 घरिरुी पर्हरोकाका कारण र्वस्थार्पत भएका 
हनु ्। 

 हु् सेकोट गााँउपाधलका वडा नं. 5 को राम्चे बस्ती र्वपर्को उच्च िोजिममा परेकोले 
उि स्थानका बस्तीहरुलाई  सोही पाधलकाको रुद्रपरु स्थानान्त्तरण गना को लाधग 
गााँउपाधलकाले धनणाय गरेको सचुना प्राप्त भएको । 

 र्वपर् िोजिम न्त्यधुनकरणको लाधग पूवा सचुना प्रणाली िल तथा मौसम र्वभागबाट 
समयमै प्राप्त हनुे र उि सचुनाको तत्काल सञ्चार माध्यमबाट प्रचार - प्रसार गने 
व्यवस्था धमलाइएको र उच्च िोजिममा रहने वस्तीहरुलाई वेलैमा सरुजक्षत स्थानमा 
साने काया स्थानीय तहसंगको समन्त्वयमा र्वपर् उद्धारसग सम्वजन्त्ित सरोकारवालासंग 
सहकाया गरी गररएको । िोजिमको पूवा सचुना अनसुार नै सरुक्षा धनकायलाई High-

Alort मा राख्न ेव्यवस्थाको प्रभावकारी कायाान्त्वयन भएको । 

र्वपद् िोजिम न्त्यूधनकरण, उद्धार र िोिको लाधग नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी 
बलबाट मक धसमलेुसन अभ्यास सम्पन्न भएको छ । नेपाल प्रहरीले सडक र्घुाटना नेपाली सेनाले आगलागी 
उद्धार, सशस्त्र प्रहरी बलले आगलागी तथा डुवानको र्वषयमा मक धसमूलेसन सम्पन्न गरेको  छ । जिल्ला 
र्वपद् व्यवस्थापन कोषबाट र्वधभन्न शीषाकमा आ.ब. २०७7/78 मा भएको िचाको र्ववरण धनम्नानसुार 
रहेको छ ।  
शीषाक र्वपद् प्रभार्वत संख्या राहत र्वतरण कैर्फयत 

संजघय कोषबाट प्ररे्श कोषबाट 
आगलागी ३ 

 45000/-  
बाढी/वषाा/पर्हरो 8  775000/- 15000/-  
हरुी बतास  1 200000/-   मतृ्य ु
िम्मा 12 977500/-   
संघबाट प्राप्त र्वपद् कोषबाट यस जिल्लाको गैडाकोट, रे्वचलुी, कावासोती, मध्यर्वन्त्र्,ु हु् सेकोट र र्वनयी 
धरवेणी गरी 6 वटा पाधलकामा जशतलहर तथा िाडोको प्रकोषबाट प्रभार्वत हरुलाई न्त्यानो फाइवर धसरक 
र्वतरण गरीएको । िम्मा िचा : रु.4,80,000/- 
7.14. अनगुमन धनररक्षण 



 
 

जिल्ला प्रशासन कायाालयले जिल्ला जस्थत कायाालयहरुले आ—आफ्नो कायाधिकार धभर रहेर जिल्लामा 
प्रभावकारी सेवा प्रवाह र सशुासन कायम गने उदे्दश्यले काम गरेका छन ्वा छैनन ्भनेर अनगुमन गरै् 
आएको छ । अनगुमनको कायालाई अगाधड बढाउन सशुासन (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४  
र धनयमावली २०६५ अनसुार अनगुमनका सूचकहरु रहेका अनगुमन फारम ढााँचा अनसुार अनगुमन गने 
गररएको छ । 
  

 

कोजिड -१९ खोप अजियान जकशोरीहरुसंग अन्तरजिया काययिम 

जिल्ला द्धथथि कायायलयहरुको अनुगमन जनरीक्षणको लाजग ियारी गरै्द गर्दाय 



 
 

 
 

  यस जिल्लामा रहेका संघीय कायाालय, प्रारे्जशक कायाालयहरुको धनयधमत अनगुमन,सहयोग 
समन्त्वय गने काया धनरन्त्तर भैरहेको छ । प्रारे्जशक कायाालयहरुको अनगुमनमा प्रमिु 
सजचवज्यूको अनमुधत धलएर काया भएको छ। गण्डकी प्ररे्शका माननीय मूख्यमन्त्रीज्यू साँगको 
अनगुमन पधन प्रमिु सजचवज्यू समेत भै गररएको छ भने प्ररे्शका माननीय भौधतक पूवाािार 
मन्त्रीज्यूसाँगको अनगुमनमा पहाडी इलाका र्वशेषतः हु् सेकोटको रुद्रपरु, बौर्र्कालीको कलभटा 
जशलान्त्यास, नेपाल प्रहरीको िग्गासमेत हेना संयूि सहभाधग भइएको छ। त्यसैगरी डेडगााँउ, 
बधुलङटारमा इलाकाका सडक मागाहरु गण्डकी प्ररे्शका मा. भौधतक पूवािार मन्त्रीज्यू, प्ररे्श 
सभा सर्स्यज्यूहरु समेतको अनगुमन टोलीमा सहभाधगता गररएको छ । 

 यस जिल्लामा मा. मखु्यमन्त्रीको 4 पटक अनगुमन भएकोमा सबैमा सहभाधग भइएको छ 
।यसैगरी मा. भौधतक पूवािार मन्त्रीको अनगुमनमा 2 पटक सहभाधग भइएको छ।यसैगरी मा. 
आन्त्तररक माधमला तथा कानून मन्त्रीज्यूको अनगुमनमा 2 पटक सहभागी भइएको छ। 

 मा. मखु्यमन्त्रीज्यूको अनगुमन धरवेणी नाका, धरवेणी र्जुम्कबास सडकिण्ड ट्रयाकको 
अवस्था, होम्सी धसमेन्त्ट िाने बाटो तथा अन्त्य पूवािारमा, अस्पतालमा PCR LAB  र अन्त्य 
प्रगधतको सन्त्र्भामा केजन्त्द्रत भएको धथयो भन ेअन्त्य र्वकास धनमााणको धछटो छररतो सम्पन्न 
गराउनेतफा  धनरे्शन समेत भएको धथयो । 

 संघीय सरकारमा मा. उद्योगमन्त्रीको अनगुमन होम्सी धसमेन्त्टको अवस्था, सडक, र्वद्यतु 
पूवािारमा केजन्त्द्रत भएकोमा सोमा सहभाधगता भइएको धथयो। 

 यसैगरी मा. स्वास्थ्य तथा िनसंख्या मन्त्रीज्यूको अनगुमन स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवस्था, 
िोप व्यवस्थापन, PCR LAB, अस्पतालको अवस्थामा केजन्त्र्त भएकोमा सोमा सहभाधगता गररएको 
धथयो । 

 यसैगरी संघ तथा प्ररे्शको आयोिनाहरुको अवस्थाको स्थलगत अनगुमन गना र्वधभन्न 
समयमा प्राथाधमकता र्र्इएको धथयो।रार्िय गौरवका पररयोिना, रार्िय प्राथधमकता  प्राप्त 
आयोिना लगायतमा अनगुमन धनयधमत रुपमा गररएको छ। 

 जिल्लाजस्थत सरुक्षा धनकायहरुको अनगुमन गररएको छ। जिल्ला प्रहरी कायाालयहरु, शसस्त्र 
प्रहरी बल नेपाल नं. 31 गलु्म, BOP धरवेणी, नेपाली सेनाको वातावरण तथा पयाावरण गण 
झ्यालटुङ्गडाडा समेत भ्रमण गररएको छ । नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको लाधग 
समेत िग्गा भोगाधिकार र्र्ने धनणाय, िग्गा प्राधप्तको प्रकृयाहरु अगाडी बढाईएको छ ।  

 जिल्लामा कारागार नभएकोले यस जिल्लाका पपुाक्षका लाधग पठाउनेहरुलाई  जचतवन र 
परासीमा पठाउने गररएको छ। जचतवनको कारागार पधन धनररक्षण गररएको छ । यस जिल्लामा 
बाल सिुार गहृ रहेको छैन ।  

 स्थानीय तहसाँग समन्त्वय गरी सम्बजन्त्ित धबषयगत धनकाय संलग्न गरी सबै स्थानीय तहमा 
बिार अनगुमन गररएको । अनगुमनको क्रममा प्राप्त अिाद्य बस्तहुरु नष्ट गररएको । नक्कली 
मह नष्ट गररएको तथा सो कायामा संलग्नलाई काननुी र्ायरामा ल्याईएको ।  



 
 

 सम्बजन्त्ित सरोकारवालासाँग सकारात्मक समन्त्वय भएको हुाँर्ा कुनै पधन अत्यावश्यक बस्त ु
वा सेवाको सहि आपूतीको व्यावस्था गना सर्कएको छ । कृधरम अभाव धसिाना भएको  छैन 
।  

जिल्लाको सरुक्षा जस्थधतलाई प्रभावकारी बनाई िनतामा सरुक्षाको अनभुतु गराउने उदे्दश्यले जिल्ला 
जस्थत सरुक्षा धनकायहरुको अनगुमन तथा धनरीक्षण काया गने गररएको छ । शाजन्त्त सरुक्षा व्यवस्थापन, 

बार्षाक कायाक्रम कायाान्त्वयन, अपराि धनयन्त्रण तथा समन्त्वय, मातहतका कमाचारीलाई अधिकार प्रत्योिन, 

आचारसंर्हताको पालना, मदु्दाहरुको अनसुन्त्िान तथा अधभयोिन, कमाचारी सम्बजन्त्ि गनुासोको सनुवुाई तथा 
उिरुीको कारवाही, सूचना सम्प्रषेण तथा व्यवस्थापन, सहायता कक्षको व्यवस्था, सेवाग्राहीहरु संगको सम्बन्त्ि, 

सिृनजशल काया, अन्त्तर सरुक्षा धनकाय सम्बन्त्ि, मातहत कायाालय तथा चौकीहरुको धनरीक्षण र अनगुमनका 
रैमाधसक तथा बार्षाक प्रधतवेर्नहरु प्रकाशन गने गररएको छ । 

7.14.1. रािश्व चहुावट अनगुमन तथा धनयन्त्रण 

       जिल्लाधभर रािश्व चहुावट धनयन्त्रण गरी आधथाक अनशुासन कायम गने तथा अथातन्त्रमा 
सकारात्मक योगर्ान र्र्ने उदे्दश्य सर्हत आन्त्तररक रािश्व कायाालय समेतको संयोिनमा यस आ. व. मा 
2 पटक रािश्व चहुावट अनगुमन तथा धनयन्त्रण सधमधतको बैठक बसी जिल्लामा रािश्व चहुावट को 
अवस्था, धनयन्त्रणको प्रयासको सधमक्षा गरै् रािश्व चहुावट धनयन्त्रणमा अथापूणा समन्त्वय गररएको । 

7.15. बिार अनगुमन   

       उपभोिाको र्हत गने उदे्दश्यले यस जिल्लामा उत्पार्न भएका वस्त ुतथा सेवा प्रवाह जस्थधत, 
गणुस्तर र लागतहरुको स्थलगत रुपमा धनयमन गने उदे्दश्यले सम्बजन्त्ित र्वषयगत कायाालयहरुसाँगको 
सहकायामा जिल्ला प्रशासन कायाालयले बिार अनगुमनको कायालाई धनरन्त्तरता र्र्रै् आएको छ । बिार 
अनगुमनको कायालाई व्यवजस्थत बनाउन बिार अनगुमन कायायोिना कायान्त्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसै 
गरी जिल्ला बिार अनगुमन सधमधत र स्थानीय बिार अनगुमन सधमधतका संयिु बैठकहरु बसी अनगुमनहरु 
पधन संयिु रुपमा गने गररएको छ । 

 
  

 

मापर्दण्ड जिपरीिका नक्कली बीउजििन िफि गरी नष्ट गरीएको 



 
 

 

7.16. सशुासन प्रवद्धान तथा भ्रष्टाचार धनयन्त्रण 

      जिल्लामा सशुासन कायम गरै् भ्रष्टाचार र्वरुद्ध शनु्त्य सहनजशलताको वातावरण धनमााण गरी सेवा-
प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गहृ सजचव र प्रमिु जिल्ला अधिकारीबीच सम्पन्न कायासम् पार्न सम्झौता 
अनरुुप आन्त्तररक कायायोिना बनाई कायाान्त्वयनमा लधगएको छ । 

 जिल्ला जस्थत सरकारी कायाालयहरुको समेत अधभभावकत्व धलने र्ार्यत्य भएबाट प्र. जि. 
अ. को हैधसयतमा Role Model भई उच्च नैधतकता, सर्ाचाररता, अनशुासन र धनष्ठामा रहने काया 
गरी सवै कायाालयमा श-ुशासन कायम गरी भ्रष्टाचार, र्ढलाससु्ती र अधनयधमतता हनुबाट िोगाउन 
धनगरानी, छड्के, परामशा गररएको छ, साथै प्रत्येक मर्हनाको 5 गते धनयधमत रुपमा कायाालय 
प्रमिुको बैठक बस्ने गररएको छ । 

 सेवाग्राहीमैरी वातावरण धसिाना गना सबै कायाालयमा िवरर्ारी, सहयोग र समन्त्वय गररएको 
छ । 

 यस जिल्ला नयााँ भएको तथा कायाालयहरुको भौधतक पूवाािार धनमााण नभएको कारण जिल्ला 
प्रशासन कायाालय लगायत िेरै कायाालयहरु भाडामा बस्नपुने बाध्यता छ । िसको कारण 
कायाालय को Lay-Out धमलाउन हम्मे हम्मे परेको अवस्थामा सेवाग्राहीको गनुासो सम्बोिन गरै् 
बढी धभडभाड हनुे कायाालयमा Help Desk, प्रधतक्षा कक्ष बनाइएको छ भने सशुासन(ब्यवस्थापन 
तथा संञ्चालन) ऐन 2064 बमोजिम सबै कायाालयमा नागररक बडापर (अधडयो/धभधडयो) 
राजिएको छ । 

 र्वधभन्न Oversight Agency हरुले बेला-बेलामा र्र्एका धनरे्शनहरुलाई उच्च प्राथधमकतामा 
रािी काम कारवाही अजघ बढाइएको छ । 

 रािसेवक कमाचारीलाई जिम्मेवार बनाउन, प्रभाव र प्रलोभन मा नपरी धनष्पक्ष रुपमा सेवा 
प्रवाह गना धनरे्शन प्रर्ान गररएको छ। भने कमाचारीलाई उत्पेररत गरी काममा लगाउन धसकाई 
संगठनको धबकास गर्ाा राम्रो काम गने प्रधतष्पिाा गने वातावरण र्वकास गररएको छ। मयाार्ा र 
आचरण र्वपररतका काया गने कमाचारीलाई सिुार हनु धनरे्शन गररएको छ। 

 धमधडयामा वोल्र्ा आधिकाररक कुरा वोल्ने, सरकारको र्वरुद्ध नवोल्ने, अनावश्यक र्ट्पणी 
नगने, सामाजिक सञ्जालमा संवेर्जशल र्वषयमा र्ट्पणी नगने कुरालाई कडाइको साथ लाग ु
गररएको छ। 

 रै्धनक प्रधतवेर्न प्रणालीलाई धनयधमत रुपमा पठाउने व्यवस्था गररएको ।कोधभड-19 को 
सम्बन्त्िमा भएका र्ववरण पधन रै्धनक प्रधतवेर्नमा पठाउने गररएको । 

7.१7. रािश्व संकलन 

         यस कायाालयले शाजन्त्त सरुक्षा कायम गना तथा कानूनी व्यवस्थाको कायाान्त्वयन एवं न्त्यार्यक 
सम्पार्न गना र्ताा भएका मदु्दा माधललाहरुको सनुवुाई तथा फैसला गरै् आएको छ । यस मदु्दा माधमला 
फैसला गने क्रममा धलइने िरौटी तथा िररवानाका साथै राहर्ानी र्वतरण, संघसंस्था र्ताा तथा नर्वकरणबाट 
चा.ल ुआ.व. २०७7।०७8 मा संकधलत रािश्व र्ववरण धनम्नानसुार रहेको छ । 
  



 
 

   
राजस्ि संकलन   

धस.नं. मर्हना  राहर्ानी  
संस्था 

र्ताा/नर्वकरण 

प्रशासनीक र्ण्ड 
िररवाना िम्मा िरौटी 

१ श्रावण  855000 26000 64100 945100 38000 

२ भर्ौ 362500 12000 27900 402400 22000 

३ असोि  2007500 52500 25000 2085000 375080 

४ काधताक 1377500 0 0 1377500 894275 

५ मंधसर 3097500 96500 50000 3244000 1888448 

६ पसु 3587500 54000 3000 3644500 1013135 

७ माघ 3300000 62350 3000 3365350 376420 

8 फाल्गणु 2450000 36750 5000 2491750 978495 

  चैर  2992500 60250 628116 3680866 1584948 

  बैशाि 1535000 19500 68000 1622500 1773895 

  िेठ - - - - 1643655 

9 आषाढ 1870000 24350 2359340 4253690 376192 

  िम्मा 23435000 444200 3233456 27112656 10964543 

 

रािस्व शीषाक र्ववरण  

14227 राहर्ानीशलु्क   

14251 कम्पनी रजििेशन र्स्तरु  

14312 प्रशासधनक र्ण्ड िररवाना र िफत  

14213 अन्त्य र्वक्रीबाट प्राप्त   

िम्मा  

7.18. सीमा सरुक्षा  

नवलपरासी पूवाको र्वनयी धरवेणी गाउाँपाधलकाको धरवेणी जस्थत सीमा नाका गण्डकी प्ररे्शको 
एक मार सीमा नाका भएकोले यो 5.5 र्क.मी मा नेपाल भारत धसमामा अवजस्थत र गण्डक 
ब्यारेिको पलु र नर्ीसंग नै सीमा छुर्टएकोले केही हर्सम्म सरुजक्षत नाकाको रुपमा धलइन्त्छ। 
एउटै बाटो तथा र्वैु धतर नहर भएकोले उि नाकाबाट अपराधिक कृयाकलाप, भन्त्सार छली, 
अवैि मानव बाटोबाट सीमा प्रवेश िस्ता कृयाकलापहरु कम रे्जिन्त्छ।तथापी र्हन्त्र् ुिमाालबीहरु 
को  धतथास्थल गिेन्त्द्र मोक्ष िाम धरवेणीमा र वाजल्मकी आश्रम जचतवनको माडी क्षेरमा पने 
हुाँर्ा र्शानको लाधग भारतीयहरु गण्डक ब्यारेि को बाटो हरैु् नेपाल प्रवेश गने र नेपालीहरु 
गण्डक ब्यारेि हरैु् भारतको वाजल्मकीनगरको बाटो हरैु् वाजल्मकी आश्रम िाने प्रचलन रहेको 
छ । र्वशेष गरी माघे सक्राजन्त्त र माघे औजशमा त्यस क्षेरमा मेला लाग्ने हरु्ा केही सरुक्षा 



 
 

चनुौती रे्जिने गछा। नेपाल र भारतको धसमावती प्रशासनसंग समन्त्वय गरी शान्त्ती सरुक्षा को 
प्रवन्त्ि गररएको छ । र्वगत बषा रे्जिनै कोरोना महामारीले गर्ाा त्यस क्षेरमा मेला महोत्सव 
वन्त्र् भएको छ र यस बषाको माघे सक्राजन्त्त र माघे औजशमा पधन भििनले सामान्त्य स्नान 
गरी फर्का एकोले कुनै र्घुाटना तथा अपराि िन्त्य काया हनु पाएन । 

 प्रमिु जिल्ला अधिकारी लगायतका सरुक्षा सधमधतका प्रधतधनिीहरु समेतको टोलीबाट सीमा 
नाका अनगुमन 2078 असार मसान्त्त सम्म 5 पटक गरी त्यहााँ भएका, र्वकास धनमााण,(झलङु्ग े
पलु, गण्डकी नर्र्को नेपालसाइडको तटवन्त्ि, त्यहा रहेको नेपाल प्रहरी तथा BOP पोष्ठ 
लगायतमा धनररक्षण/धनरे्शन गररएको ।साथै भारततफा का समकिीसंग भेटिाट तथा बैठक 
गरी सीमामा हनु सक्ने अपराधिक कृयाकलकप धनयन्त्रण गना ऐक्यवद्धता गररएको र सो 
वमोजिम काम भैरहेको । 

 
 
 
  

 

धरवेणी नाका जस्थत सशस्त्र प्रहरी बल BOP अनगुमन 



 
 

 यस जिल्लाको धसमानाका 5.5 र्क.मी. र्रुीमा गण्डकी नर्र्ले नै कायम गरेको सीमा र 
सीमामा ब्यारेि भएकोले यस नाकामा सीमास्तम्भ छैन । 

 सीमावती क्षेरमा हनुसक्ने लागू औषि ओसारपसार, मानव बेचर्विन, संगर्ठत अपराि, 
अवैि रुपमा सामाग्री धनकासी पैठारी, तस्करी लगायतलाई धनयन्त्रण गना धसमामा नेपाल भारत 
धसमाक्षेरका सरुक्षा धनकायका संयन्त्रको (र्वशेषता BOP) संलग्न गररएको। प्रत्येक र्वर्हवार 
संयूि गस्ती गनेगरी व्यवस्थापन गररएको । सरुक्षाका सबै संयन्त्रहरु धरवेणी नाकामा स्थार्पत 
भै काम भैरहेको । यसैगरी नेपाल -भारत समकक्षी (DM/ प्र.जि.अ.) तहको बैठक समेत बारा 
जिल्लामा सम्पन्न भएको साथै धसमासंग सम्वजन्त्ित भएको पजचिमम नवलपरासी, जचतवन र यस 
जिल्लाको अन्त्तरजिल्ला सरुक्षा समन्त्वय बैठक समेत सम्पन्न भएको। 

 सीमावती क्षेरमा घट्न सक्ने सम्भार्वत अपराधिक घटनाहरुको र्वश्लषेण गररएको र घटेका 
घटनाहरुको र्ववरण अध्यावधिक गरी रै्धनक िाहेरीमाफत ्प्रधतवेर्न पठाउने  गररएको । 

8. सरुक्षा तथा सवु्यवस्था : 
धनम्न र्वषयहरुमा केजन्त्द्रत रही एकीकृत रणनीधतक जिल्ला सरुक्षा योिनाको धनमााण गरी तर्नरुुप काया 
संचालन भइरहेकोः 

 जिल्ला जस्थत सरुक्षा धनकायहरुको स्पष्ट काया जिम्मेवारी भधूमका धनिाारण र आपसी समन्त्वय । 

 अवाजछछत गधतर्वधिहरुको बारेमा सकु्ष्म रुपमा धनगरानी, सूचना संकलन, र्वश्लषेण एवं संप्रषेण गरी 
त्यसको आिारमा आवश्यक कारवाही। 

 सरुक्षाको दृर्ष्टकोणले संवेर्नशील स्थानको पर्हचान, वगीकरण तथा तर्नरुुपको सरुक्षा व्यवस्था। 

 अपराि रोकथाम र धनयन्त्रण। 

 यस जिल्लामा रहेका हातहधतयारको लगत धलने काया सम्पन्न भई हातहधतयार लाइसेन्त्स नर्वकरण 
कायाको सरुुवात भएको । 

 अवैि हातहधतयारको धनयन्त्रण। 

 लागू औषि कारोबार, िवुा, तास र मर्र्रा सेवन धनयन्त्रण। 

 जिल्लामा आवागमन गने र्वजशष्ट व्यजिहरुको सरुक्षा। 

 जिल्लाजस्थत महत्वपूणा संरचनाहरुको सरुक्षा। 

 हडताल,  र्वरोि,  सभा, िलुसुमा सरुक्षा व्यवस्था। 

 िवर संकलन र र्वश्लषेणः सूचना संकलन तथा र्वश्लषेण समूहको प्रभावकारी पररचालन। 

 चाडपवा लजक्षत सरुक्षा व्यवस्था। 

 सडक सरुक्षाः बन्त्र्, हडताल, चक्कािाममा सरुक्षा व्यवस्था। 

 आपराधिक पषृ्ठभधूमका व्यजि तथा समूहहरुको गधतर्वधि माधथ सकु्ष्म धनगरानी। 

 सघन र समन्त्वयात्मक गस्ती र आकजस्मक चेकिााँच । 

 जिल्ला प्रशासन कायाालयमा कमाण्ड पोष्ट िडा गरी पररजस्थधतको मूल्यांकन तथा र्वश्लषेण गरी 
सरुक्षाकमीको पररचालन। 



 
 

8.1.जिल्लाजस्थत सरुक्षा धनकायहरुको र्ववरण 

क.  नपेाली सेना तफा  
धस.नं. गण अधिकृत पर्र्क अन्त्य र्िाा 

१ श्री कृष्णर्ल गण "क" गलु्म, झ्यालटुङ्गडाडा १ २ ७७ 

२ श्री नं. २ वन तथा पयाावरण सरुक्षा गण, हाजत्तिोर २० १९ ३७७ 

३ श्री रार्ष्टय सेवा र्ल मध्य ताधलम केन्त्द्र, हाजत्तिोर  ५ १० ८५ 

४ श्री सरुक्षा से.म.ु, धरवेणी  १ १ ४० 

ख. नपेाल प्रहरी तफा   

धस.नं प्रहरी ईकाईको नाम संख्या 
१ जिल्ला प्रहरी कायाालय १ 

२ जिल्ला ट्रार्फक प्रहरी कायाालय  १ 

३ ईलाका प्रहरी कायाालय  ६ 

४ प्रहरी चौकी ५ 

५ अस्थायी प्रहरी चौकी ५ 

६ सा.स.के २ 

७ प्र.जि.अ. सरुक्षा गाडा १ 

८ जि.अ.स.तथा स.ुप्र.ई.गाडा १ 

 िम्मा  २२ 
 

ग. सशस्त्र प्रहरी बल नपेाल तफा  
धस.नं. कायाालयको नाम कायारत नर्ि 

१ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल  नं. ३१ गलु्म हे.क्वा. पूवी नवलपरासी  ९१ 
२ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल  र्व.ओ.र्प. र्वनय धरवेणी ४३ 

३ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल  औ.स.ुबेश र्लर्ले ३२ 

४ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल  स.ुवेश चोरमारा २५ 

५ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल  औ.स.ुवेश सर्ी ३० 

िम्मा २२१ 
घ) रार्िय अनसुन्त्िान जिल्ला कायाालय तफा  

धस.नं. पर् र्रवन्त्र्ी कायारत कैर्फयत 

१ उप अनसुन्त्िान अधिकृत १ १ 
 

२ अनसुन्त्िान अधिकृत १ १ 
 

३ ब.अ.सहायक २ २ 
 

४ अनसुन्त्िान सहायक ४ ३ 
 

५ सूचक ४ ३ 
 

६ सहायक सूचक ७ ४ 
 

 िम्मा १९ १४  

 

९.जिल्लाजस्थत सरकारी कायाालयहरुको र्ववरण (सम्पका  नं. सर्हत) 



 
 

१. संघ अन्त्तगातका कायाालयहरु  

धस.नं. कायाालय प्रमिु कायाालय पर् मोबाइल नं. कायाालय फोन 

१ 
मनमाया भट्टराइा पंगेनी 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, 

नवलपरासी (पूवा) प्र.जि.अ. 
9857087777 078540799 

२ प्रकास मल्ल जिल्ला प्रहरी कायाालय प्र.उ. 9858785555 9857090344 

३ 
रमेश चन्त्द्र यार्व 

रार्िय अनसुन्त्िान जिल्ला 
नवलपरु उप.अ.धन. 

9857087401 078540401 

४ 
शारर्ाभि माटांगलु ु

नं. २ वन तथा पयाावरण 

सरुक्षा गण, हाजत्तिोर प्र.से. 
9863028647 9857087404 

५ र्वर भद्र नाथ स.प्र.बल नं. ३१ गलु्म स.प्र.ना.उ. 9802981100 9862166515 

६  नवलपरु जिल्ला अर्ालत श्रस्तेर्ार 9857041756 078540412 

७ बाबरुाम अधिकारी सरकारी वकील कायाालय जि. न्त्यायधिविा 9857087661 078540661 

८ 
रे्वी प्रसार् आचाया 

जिल्ला समन्त्वय सधमधतको 
कायाालय जि.स.अ. 

9857040435 
078540453 
078540457 

९ रामवहार्रु के.सी. को.ले.धन.का. प्र.को.धन. 
९८४७०३७४७० 

9857041272 
078540727 

1० 
प्रमे बहार्रु र्ौल्याल 

मालपोत कायाालय, 

कावासोती प्रमिु मा. अ. 9857087203 078540203 

1१ भोला प्रसार् कोहार नापी कायाालय, कावासोती धन.प्रमिु ना.अ. 
9857087204 
9841523814 

078540204 

१२ रािकुमार अधिकारी आन्त्तररक रािस्व कायाालय कायाालय प्रमिु 9857088502 
078-540501 
078-540502 

१३ 

र्वष्ण ुप्रसार् शमाा 

प्रिानमन्त्री कृर्ष आिधुनकरण 
पररयोिना (सनु्त्तलािात 
फलफुल िोन) कायाालय प्रमिु 

9857087031 

078-575400 

१४ 
कृ्ण चन्त्द्र पोख्रले 

जशक्षा र्वकास तथा समन्त्वय 
इकाइ, कायाालय प्रमिु 

9855051855 
078-541119 

१५ 

रािेन्त्द्र काकी 

जिल्ला आयोिना कायाान्त्वन 
इकाइ (अनरु्ान 
व्यवस्थापन तथा स्थानीय 
पवुाािार) कायाालय प्रमिु 

9857087637 

78-540309 

१६ रािेश्वर परािरुी 

जिल्ला आयोिना 
कायाान्त्वयन इाकाइा 
९जशक्षा० इकाइा प्रमिु 

9849002050 

 



 
 

१७ र्वकास उपाध्याय 

धरवेणी छोटी भन्त्सार 
कायााल ९महेशपरु भन्त्सार 
कायाालय प्रमिु० कायाालय प्रमिु 

9847295763 

 

१८ 
नारायण थापा 

जि.ट्रार्फक प्र.कायाालय, 

कावासोती प्र.धनरीक्षक 
9857087222 078540030 

१९ सरु्र्प पाण्डे जिल्ला धनवााचन कायाालय धन.जि.धन.अधिकारी 9857087511 078540511 

२० 
र्वष्ण ुप्रसार् पोख्रले 

इलाका हलुाक कायाालय, 

कावासोती कायाालय प्रमिु 
9866620459 

 

२१ 
जितेन्त्द्र रानाभाट 

जिल्ला िनगणना कायाालय, 

नवलपरासी (ब.स.ुपू.) कायाालय प्रमिु 
9860676927 

 
 

२. प्रिशे अन्तगचतका कायाचलयहरु  

धस.नं. कायाालय प्रमिु कायाालय पर् मोबाइल नं. कायाालय फोन 

१ 
केशव प्रसार् 
चापागाइ स्वास्थ्य कायाालय कायाालय प्रमिु 

9857047976 
  

२ रािेन्त्द्र भण्डारी 
िलस्रोत तथा धसचाइा र्वकास 
धडधभिन कायाालय धडधभिन प्रमिु 9857087488   

३ मोहन राि काफ्ले धडर्विन वन कायाालय धडधभिन व. अ. 9857087636 078540135 

४ र्वर बहार्रु थापा  मध्यर्वन्त्र् ुजिल्ला अस्पताल  मे.स.ु 9858424764   

५ रर्वन्त्द्र धतवारी  पवुाािार र्वकास कायाालय कायाालय प्रमिु 9857087573   

६ 
ज्ञान प्रसार् भसुाल 

यातायात व्यवस्था सेवा 
कायाालय कायाालय प्रमिु 

9857087466 
078-40485 

७ 
र्वक्रम सवेुर्ी 

घरेल ुतथा साना उद्योग  

कायाालय कायाालय प्रमिु 
9857088151 

078-418151 

८ 
डा.सिुाता शमाा 

जिल्ला आयवेुर्  
स्वास्थ्य केन्त्द्र, आरुणिोला कायाालय प्रमिु 

9847438234 078555147 

९ 

गोपाल शमाा 
लाधमछाने  

कृषी ज्ञान केन्त्द्र तनह ु
कृषी ज्ञान केन्त्द्र तनह,ु सम्पका  
कायाालय कावासोती कायाालय प्रमिु 

9857088154 

078-541154 

१० महेन्त्द्र राि आचाया 
िानेपानी तथा सरसफाइा 
धडधभिन कायाालय (इकाइा) कायाालय प्रमिु 

9857064206 
078-541190 

११ गायरी राि वाग्ले 

भेटनरी अस्पताल तथा पश ु
सेवा र्वज्ञ केन्त्द्र  कायाालय प्रमिु 

9843066795 
078-541151 

 

३. स्थानीय तह अन्तगचत 



 
 

धस.नं. स्थानीय धनकायको नाम नगर प्रमिुरअध्यक्ष सम्पका  नं। 

१ कावासोती नगरपाधलका श्री चन्त्द्र कुमारी पनु ९८५७०४६२१२ 

२ गैडाकोट नगरपाधलका श्री छर राि पौडेल ९८४५०६४९६४ 

३ रे्वचलुी नगरपाधलका श्री पुाण कुमार शे्रष्ठ ९८४७२७१५३८ 

४ मध्यर्वन्त्र् ुनगरपाधलका श्री चन्त्द्र बहार्रु राना ९८६५३७३७६७ 

५ बौंर्र्काली गाउाँपाधलका श्री र्गुाा ब.राना ९८५७०४१०८२, 
९८५७०४१७७३  

६ बधुलङटार गाउाँपाधलका श्री शजश र्करण वास्ताकोटी ९८५७०६२००५ 

७ हु् सेकोट गाउाँपाधलका श्री लक्ष्मी पाण्डे   ९८५७०८७३०० 

८ र्वनयी धरवेणी गाउाँपाधलका श्री डम्वर जि.सी. ९८४७००६८०२ 

 

धसं नं. स्थानीय तहको नाम पर् कायाालय प्रमिुको नाम कायाालय प्रमिुको 
मो नं.  

कायाालयको फोन नं. 

१ 
यम प्रसार् सवेुर्ी  

गैंडाकोट 

नगरपाधलका प्र.प्र.अ. 
9857639111 078501119 

२ 
नारायण सापकोटा 

मध्यर्वन्त्र् ु
नगरपाधलका प्र.प्र.अ. 9857646111 9845047102 

३ 
गोर्वन्त्र् धसग्रे्ल 

रे्वचलुी 
नगरपाधलका प्र.प्र.अ. 

9857642111 
०७८-५७५३९६ 

४ 
रमेश घती  

कावासोती 
नगरपाधलका प्र.प्र.अ. 

9857641111 078-540170 

५ 
पवन अयााल 

हु् सेकोट 
गाउाँपाधलका प्र.प्र.अ. 

9857087302   

६ 

ज्योती राि अयााल 

र्वनयी 
धरवेणी 
गाउाँपाधलका प्र.प्र.अ. 

9857046300 078416185 

७ 
प्रर्र्प चन्त्द्र सवेुर्ी 

बौंर्ीकाली 
गाउाँपाधलका प्र.प्र.अ. 

9857046264 ९८५७०४६२६४ 

८ 
राम प्रसार् सापकोटा  

बधुलङटार 
गाउाँपाधलका प्र.प्र.अ. 

9857070107 
९८५७०७०१०७ 

४. ससं्थानहरुको वििरण 

धस.नं. कायाालय प्रमिु कायाालय पर् मोबाइल नं. कायाालय फोन 

१ 
चन्त्र्न झा  नेपाल टेधलकम, 

कावासोती 
कायाालय प्रमिु ९८५१०८४५६८ ०७८५४०१६६ 

०७८५४०००० 

२ 
मिसुिुन यार्व नेपाल र्वद्यतु 

प्राधिकरण 
 कायाालय प्रमिु ९८५७६३९१११ 

  

३ 

सगनु धतवारी कृर्ष सामग्री 
संस्थान, कावासोती 

कायाालय प्रमिु ९८६७७१४७२१ 

०७८५४०९२२ 

 



 
 

५. बैंकहरुको वििरण  

धस.नं. 
कायाालय 
प्रमिु 

कायाालय पर् मोबाइल नं. कायाालय फोन 

१ 

भरु्वनेश्वर पाण्डे 

कृर्ष र्वकास 

बैंक, कावासोती 
प्रवन्त्िक 9847562896   

२ सर्वन कुमार 

अधिकारी 
रार्िय वाजणज्य 

बैक, कावासोती 
Joj:yfks 9857030180 

078540003 

 

3 प्रकाश प्रसार् 
सवेुर्ी 

नेपाल बैंक 
धलधमटेड 

शािा प्रमिु 

985708816 

 

078-541196, 
078-541197 

 


