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िज�लामा शाि�त सरु�ा कायम गर� जनताको िजउ

िज�ला �शासन काया�लयको �मखु उदे�य रहेको छ । नेपालको सं�वधानले 

�देश, ७७ िज�ला र ७५३ वटा �थानीय तहको �यव�था स�हतको नेपाल 

संघीय रा�को �पमा �था�पत भएको छ ।नेपाल सरकारको संघीय काया�लयको 

��त�नधीको �पमा रह� �देश र �थानीय तह �बच सम�वया�मक �पमा काम 

ग�र साव�ज�नक सेवालाइ� �भावकार� 

िज�ला �शासन काया�लयको मह�वपणु� भ�ूमका रहेको छ ।

नेपाल सरकारको नी�त, �नद�शनमा रह� िज�लामा शाि�त सरु�ा कायम गन�

गन�, साव�ज�नक शाि�त �व��का कसरुह�मा अध��या�यक �नकायको �पमा श�ु कावा�ह� र �या�यक �नण�य 

गन�, साव�ज�नक सेवालाइ� सरल, सहज

�नमा�णका काय�मा सहजीकरण गन�

वालवा�लका तथा �ये� नाग�रक र

भ�ूमकामा िज�ला �शासन काया�लय रहेको छ ।

सशुासन (�यव�थापन र संचालन

ऐन, 2064 तथा �नयमावल�, 2065 

सरोकारवाला �नकायलाइ� जानकार� गराउने �योजनमा आ

समेटेर वा�ष�क ई-वलेु�टन 2076

चाहानहुनेु महानभुावह�को ला�ग उपयोगी हनेुछ । भ�े �व�ास रा�दै यस �काशनको अ�ययन गर� 

मह�वपूण� सझुावको अपे�ा ग�रएको छ ।

 अ�तमा: यस वलेु�टन तयार गन� सहयोग गनु� हनुे िज�ला �शासनमा काय�रत साथीह�लाइ� ध�यवाद 

�य� गन� चाह�छु । 

  

 

 

म�त�य 

 

िज�लामा शाि�त सरु�ा कायम गर� जनताको िजउ धनको संर�ण गनु� 

िज�ला �शासन काया�लयको �मखु उदे�य रहेको छ । नेपालको सं�वधानले ७ 

वटा �थानीय तहको �यव�था स�हतको नेपाल 

भएको छ ।नेपाल सरकारको संघीय काया�लयको 

��त�नधीको �पमा रह� �देश र �थानीय तह �बच सम�वया�मक �पमा काम 

ग�र साव�ज�नक सेवालाइ� �भावकार� त�ुयाई सशुासनको ��याभ�ूत गन� काममा 

िज�ला �शासन काया�लयको मह�वपणु� भ�ूमका रहेको छ । �च�लत काननु, 

�नद�शनमा रह� िज�लामा शाि�त सरु�ा कायम गन�, �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय� 

साव�ज�नक शाि�त �व��का कसरुह�मा अध��या�यक �नकायको �पमा श�ु कावा�ह� र �या�यक �नण�य 

सहज, पारदिश�ता, जनमखुी, उ�रदायी बनाइ� सशुासन कायम गन�

�नमा�णका काय�मा सहजीकरण गन�, �नजी �े�को �वकासमा सहयोगी, उपभो�ा �हत संर�ण

तथा �ये� नाग�रक र समाजको असहाय वग�को संर�ण गन�, द�ड�हनताको अ�त गन� �मखु 

काया�लय रहेको छ । 

�यव�थापन र संचालन) ऐन, 2064, �नयमावल�, 2065 

2065 को �यव�थालाइ� स�मान गद� यस काया�लयबाट स�पा�दत काय�को 

सरोकारवाला �नकायलाइ� जानकार� गराउने �योजनमा आ.व. 2076/77 मा स�पा�द

2076/077 �काशन ग�रएको छ । काया�लयसँग स�बि�धत काय�को जानकार� 

चाहानहुनेु महानभुावह�को ला�ग उपयोगी हनेुछ । भ�े �व�ास रा�दै यस �काशनको अ�ययन गर� 

मह�वपूण� सझुावको अपे�ा ग�रएको छ । 

यस वलेु�टन तयार गन� सहयोग गनु� हनेु िज�ला �शासनमा काय�रत साथीह�लाइ� ध�यवाद 
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धनको संर�ण गनु� 

७ 

वटा �थानीय तहको �यव�था स�हतको नेपाल 

भएको छ ।नेपाल सरकारको संघीय काया�लयको 

��त�नधीको �पमा रह� �देश र �थानीय तह �बच सम�वया�मक �पमा काम 

सशुासनको ��याभ�ूत गन� काममा 

, 

�वप� �यव�थापन स�ब�धी काय� 

साव�ज�नक शाि�त �व��का कसरुह�मा अध��या�यक �नकायको �पमा श�ु कावा�ह� र �या�यक �नण�य 

उ�रदायी बनाइ� सशुासन कायम गन�, �वकास 

उपभो�ा �हत संर�ण, म�हला 

द�ड�हनताको अ�त गन� �मखु 

 तथा सूचनाको हक स�ब�धी 

को �यव�थालाइ� स�मान गद� यस काया�लयबाट स�पा�दत काय�को 

मा स�पा�दत काय�ह�को �ववरण 

�काशन ग�रएको छ । काया�लयसँग स�बि�धत काय�को जानकार� 

चाहानहुनेु महानभुावह�को ला�ग उपयोगी हनेुछ । भ�े �व�ास रा�दै यस �काशनको अ�ययन गर� 

यस वलेु�टन तयार गन� सहयोग गनु� हनेु िज�ला �शासनमा काय�रत साथीह�लाइ� ध�यवाद 
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1. रामेछाप िज�लाको संि�� प�रचय

1.1. न�सा रामेछाप िज�ला 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         1.2 त�या�मा रामछेाप 

�देश   : बागमती

�े�फल : 1546 

अ�ांश/देशा�तर : अ�ांश 

�समाना : पूव�मा ओखलढंुगा 

    दि�ण �स�धलु� 

सम�ु सतहदेिख उचाई : 379 

सदरमकुाम : म�थल� 

�नवा�चन �े� सं�या : ��त�न�ध सभा 

म�ुय जातजा�त : तामाङ

   �व�कमा�

कुल जनसं�या : 201423 

 
 

 

रामेछाप िज�लाको संि�� प�रचय 

 

 

बागमती 

1546 वग� �क.�म. 

अ�ांश 27028Ú देिख 27050Ú  देशा�तर 85050Ú देिख 

पूव�मा ओखलढंुगा (�लख ुखोला),पि�म का� े(चौर�खोला), उ�र दोलखा 

दि�ण �स�धलु� (सनुकोशी नद�) र उ�र पूव� सोलखु�ुब ु

379 �मटर (कोलो�जोरघाट) देिख 6958 �मटर (न�ु� चलु�

म�थल�  

��त�न�ध सभा 1 (एक) र �देश सभा 2 (दईु) 

तामाङ, �े�ी, बाहनु, नेवार, शेपा�, सनुवुार, माझी, पहर�, भजुेल

�व�कमा�, मगर, ग�ु�, राई, कसाई, हायू, थामी आ�द । 

201423 (म�हला 109240 र प�ुष 92183) 

  

 

देिख 86035Ú   

उ�र दोलखा (शैल�ुलेक)  

न�ु� चलु�) 

भजेुल, साक�, प�रयार,  
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1.3 िज�ला ि�थत �थानीय तहको �ववरण

�.स. �थानीय तहको नाम

1. म�थल� नगरपा�लका 

2. रामेछाप नगरपा�लका 

3. उमाकु�ड गाउँपा�लका 

4. खाँडादेवी गाउँपा�लका 

5. गोकुलगंगा गाउँपा�लका 

6. �लख ुतामाकोशी गाउँपा�लका

7. दोर�बा गाउँपा�लका 

8. सनुाप�त गाउँपा�लका 

1.4 �मखु धा�म�क तथा पय�टक�य �थलह�

�.स. �ववरण 

धा�म�क �थलह� 

1. खाँडादेवी मि�दर 

2. भ�ेृ�र 

3. थानाप�त महादेव मि�दर 

4. नव�दे�र महादेव (��वेणी)

5. सत�ल�े�� महादेव 

6. केवले�र महादेव 

7. शैल�ुे�र महादेव  

8. ग�ेु�र भगवती 

9. उमा�तथ� भगवती 
 

पय�टक�य �थलह� 

�.स. �ववरण 

1. से�द�� 

2. शैल�ु 

3. खाडादेवी मि�दर 

4. सनुाप�त डाँडा 

5. अ�ले�र� 

6. कालाडाँडा 

7. तामे 

8. माला�गर� 

9. िशवालय चचुरेु 

10. पाँचपोखर�, ज�ापोखर� 

11. ठोसे फलामखानी 

 

िज�ला ि�थत �थानीय तहको �ववरण 

�थानीय तहको नाम के�� 

म�थल� 

रामेछाप 

�ी�त, �यादल ु

माकादमु 

 र�नाल ु

�लख ुतामाकोशी गाउँपा�लका धोवी 

टोकरपरु 

साद�डाँडा 

�मखु धा�म�क तथा पय�टक�य �थलह� 

ठेगाना 

खाँडादेवी गापा 

�लख ुतामकोशी गापा-4 

 म�थल� नपा-9 

) खाडादेवी गापा -4 

सनुाप�त गापा-1 

रामेछाप नपा-8 

दोर�बा गापा-4 

उमाक�ड गापा-7  

उमाक�ड गाप-1 ग�ुदेल 

ठेगाना 

उमाकु�ड गापा 

दोर�बा गापा 

खाँडादेवी गापा 

सनुाप�त 

सनुापती 

उमाकु�ड गापा-6 

उमाकु�ड/गोकुलगंगा 

रामेछाप नपा-8 

गोकुगंगा गापा-1 

गोकुगंगा गापा-1 

गोकुलगंगा गापा-2 

  

 

खाँडादेवी मि�दर 

थानाप�त महादेव मि�दर 

ताराखसे पोखर� 

ज�ापोखर� 

शैल�ु लेक 



 

3  

2. िज�ला �शासन काया�लयको संि�� प�रचय

2.1 प�ृभ�ूम 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िज�लामा शाि�त स�ुयव�था र सरु�ा कायम गर� 

जनताको िजउ धनको संर�ण गनु� िज�ला �शासन 

काया�लयको �मखु उ�े�य रहेको छ । यसका साथै नेपाल 

सरकारको संघीय काया�लयको ��त�न�धको �पमा रह� 

साव�ज�नक सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाई सशुासनको 

��याभ�ूत गन� समेतका उ�े�यह� रहेका छन।् 

�थानीय �शासन ऐन, २०२८ 

शाि�त स�ुयव�थालाई �भावकार� �पमा स�ालन गन� तथा 

िज�ला �शासन काया�लयको �मखुको �पमा �मखु िज�ला 

अ�धकार� रहने �यव�था छ । �मखु िज�ला अ�धकार�ले 

�च�लत कानून, नेपाल सरकारको नी�त

रह� नेपाल सरकारको ��त�न�धको �पमा काम गन� छ भ�े 

�यव�था गरेको छ ।  

िज�लामा शाि�त सरु�ा र स�ुयव�था कायम गन�

�थानीय �शासन स�ब�धी काय� गन�

स�बि�ध काय�, सशुासन कायम गन�,  

�व��का कसरुह�मा अध��यायीक �नकायको �पमा श�ु 

कावा�ह� र �यायीक �नण�य गन�, कालोबजार� �नय��ण गन�

साथै �वकासा�मक काय�ह�मा सम�वय सहजीकरण गन� 

काय�ह� रहेका छन ्।  

यसका साथै नाग�रकता �मा

नावलक प�रचय प�, राहदानी �वतरण

�ववरण दता� गन� ज�ता नाग�रकका आधारभतू अ�धकारह� 

अ�तग�तका सेवा �वाह स�बि�ध काय�� गद�छ । �व�भ� 

�क�समका �सफा�रस तथा �मािणत, सं�था दता� तथा न�वकरण 

आ�द काय�ह� यस काया�लयको काय��े� अ�तग�त पद�छन ्। 

 

को संि�� प�रचय 

िज�लामा शाि�त स�ुयव�था र सरु�ा कायम गर� 

जनताको िजउ धनको संर�ण गनु� िज�ला �शासन 

काया�लयको �मखु उ�े�य रहेको छ । यसका साथै नेपाल 

सरकारको संघीय काया�लयको ��त�न�धको �पमा रह� 

साव�ज�नक सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाई सशुासनको 

 समेतका उ�े�यह� रहेका छन।्  

२०२८ बमोिजम िज�लाको 

शाि�त स�ुयव�थालाई �भावकार� �पमा स�ालन गन� तथा 

िज�ला �शासन काया�लयको �मखुको �पमा �मखु िज�ला 

�मखु िज�ला अ�धकार�ले 

नेपाल सरकारको नी�त, �नद�शन रेखदेखमा 

रह� नेपाल सरकारको ��त�न�धको �पमा काम गन� छ भ�े 

िज�लामा शाि�त सरु�ा र स�ुयव�था कायम गन�, 

�थानीय �शासन स�ब�धी काय� गन�, �वप� �यव�थापन 

,  साव�ज�नक शाि�त 

�व��का कसरुह�मा अध��यायीक �नकायको �पमा श�ु 

कालोबजार� �नय��ण गन� 

साथै �वकासा�मक काय�ह�मा सम�वय सहजीकरण गन� 

यसका साथै नाग�रकता �माणप� जार� गन�, 

राहदानी �वतरण, रा��य प�रचय प� 

�ववरण दता� गन� ज�ता नाग�रकका आधारभतू अ�धकारह� 

अ�तग�तका सेवा �वाह स�बि�ध काय�� गद�छ । �व�भ� 

सं�था दता� तथा न�वकरण 

लयको काय��े� अ�तग�त पद�छन ्।  

2.2 हाल स�मका �मखु िज�ला अ�धकार�ह�को �ववरण

�स.नं. नाम,थर 

१. �ी रामनारायण �संह 

२. �ी स�बरबहादरु �े� २०३० 

३. �ी गो�व�दलाल �े� २०३१ 

४. �ी मोह�मद एनलुहक २०३३ 

५. �ी रामच�� उपा�याय २०३४ 

६. �ी रघनुाथ भ�डार� २०३६ 

७. �ी कृ�णमरुार� शमा� २०३९ 

८. �ी रामच�� उपा�याय २०४१ 

९. �ी माधवबहादरु �व� २०४२ 

१०. �ी ह�रकृ�ण ख�तवडा २०४५ 

११. �ी राम�साद ख�तवडा २०४६ 

१२. �ी ऋषीराम ला�मछाने २०४७

१३. �ी ल�मी�साद भ�राइ २०४७

१४. �ी हेमराज सापकोटा २०४८

१५. �ी कृ�णकुमार नेपाल २०४९

१६. �ी माधवराज शमा� २०५१

१७. �ी गजे��राम भ�राइ २०५१

१८. �ी ज�मजय रे�मी २०५२

१९. �ी मोहन�संह ख�ी २०५२

२०. �ी गंगा�साद लइुटेल २०५४

२१. �ी शंकर�साद कोइराला २०५५

२२. �ी लोकबहादरु ख�ी २०५६

२३. �ी ��लोक�साद �े� २०५८

२४. �ी �मे नारायण शमा� २०५८

२५. �ी यादव�साद ढंुगाना २०५९

२६. �ी ��लोक�साद �े� २०५९

२७. �ी चडुामणी ब�याल २०६०

२८. �ी मोहन�साद वा�ले २०६२

२९. �ी सयु��साद �े� २०६४

३०. 
�ी जीते��बहादरु  

भ�डार� 
२०६५

३१. �ी शंकर अया�ल २०६६

३२. �ी बलभ� �गर� २०६७

३३. �ी ड�ुलरुाज ब�नेत २०६९

३४. �ी गोपाल�साद पराजलु� २०६९

३५. �ी श�भ�ुसाद मरा�सनी २०७१

३६. �ी वासदेुव दाहाल २०७२

३७. �ी शेषनारायण पौडेल २०७२

३८   �ी �काशच�� अ�धकार� २०७३

३९. �ी सूय� बहादरु ख�ी २०७३

४०. 
�ी �दल�प�साद 

ला�मछाने 
२०७४

४१. �ी कृ�ण �साद शमा� २०७५

४२. 
�ी �लला कुमार� के .सी. 

पा�डे 
२०७५

४२. �ी ��ा देवी शमा� 2076

 
  

 

स�मका �मखु िज�ला अ�धकार�ह�को �ववरण 

देिख स�म कै�फयत 

२०२८ २०२९ चै� 
 

२०३० बैशाख २०३१ जेठ 
 

२०३१ असार २०३३ असोज 
 

२०३३ मं�सर २०३४ फा�गणु 
 

२०३४ जेठ २०३६ भा� 
 

२०३६ असोज २०३९ असोज 
 

२०३९ का�त�क २०४० फा�गणु 
 

२०४१ बैशाक २०४२ फा�गणु 
 

२०४२ फा�गणु २०४५ बैशाख 
 

२०४५ जेठ २०४६ असार का.म ु

२०४६ �ावण २०४७-०३-११ 
 

२०४७-०३-१२ २०४७-०५-११ 
 

२०४७-०६-०४ २०४८-०५-३० 
 

२०४८-०८-१५ २०४९-०९-०७ 
 

२०४९-०९-२० २०५१-०१-०८ 
 

२०५१-०१-२५ २०५१-११-०१ 
 

२०५१-११-२१ २०५२-०३-०४ 
 

२०५२-०३-०९ २०५२-०६-२१ 
 

२०५२-०७-२८ २०५४-०९-१५ 
 

२०५४-०९-२३ २०५५-०५-०३ 
 

२०५५-०५-०७ २०५६-०८-०८ 
 

२०५६-०९-११ २०५८-०५-०२ 
 

२०५८-०५-१० २०५८-११-१५ का.म.ु 

२०५८-१२-१६ २०५९-०१-२४ 
 

२०५९-०१-२६ २०५९-०४-२१ 
 

२०५९-०४-०३ २०५९-१२-०९ का.म ु.् 

२०६०-०१-०७ २०६२-०६-१३ 
 

२०६२-०६-२१ २०६४-०२-२५ 
 

२०६४-०३-०२ २०६५-०७-०५ 
 

२०६५-०७-२४ २०६६-०९-१३ 
 

२०६६-१०-१० २०६७-०९-१३ 
 

२०६७-०९-२० २०६९-०१-२४ 
 

२०६९-०२-०५ २०६९-११-२० 
 

२०६९-११-२१ २०७१-०१-२२ 
 

२०७१-०२-०४ २०७२-०२-२६ 
 

२०७२-०२-३१ २०७२-०६-२६ 
 

२०७२-०६-२८ २०७३-०२-२४ 
 

२०७३-०२-२१ २०७३-११-१७ . 

२०७३-११-१८ २०७४-०५-०९ 
 

२०७४-०५-१२ २०७५-०१-२२ 
 

२०७५-०१-२३ २०७6-०१-०२ 
 

२०७५-०१-०२ २०७६-१०-२२ 
 

2076-10-24 हाल स�म 
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2.4 हाल काय�रत कम�चार�ह�को �ववरण

�वीकृत संगठन संरचना अनसुार राजप�ां�कत �थम �ेणीको �

�शासक�य अ�धकृत लगायत �व�भ� सेवा
  

�स.नं. पद 

1. �मखु िज�ला अ�धकार�  ��ादेवी शमा�

2. स.�.िज.अ.  राज�ुसाद पौडेल

3. �शासक�य अ�धकृत  भा�कर दाहाल

4. �शासक�य अ�धकृत  राम�साद भ�राई

5. ना.स.ु  रमेशकुमार का�ले

6. ना.स.ु  ल�मण भजेुल

7. ना.स.ु  स�ुवत कुमार सनुवुार

8. ना.स.ु  जीवन �े�

9. लेखापाल  �हमाला ख�ी

10. क��यटुर अपरेटर  सरोजकुमार �े�

11. क��यटुर अपरेटर  िखलाबहादरु महत

12. क��यटुर अपरेटर  कुमारदास �े�

13. ख�रदार  यादव�साद �म�

14. ख�रदार  स�झना भजेुल

15. ह.स.चा.  शाि�त के

16. का.स.  पो�राज आचाय�

17. का.स.  बोधराज आचाय�

18. का.स.  मोहनबहादरु मगर

19. का.स.  रामबाब ुख�ी

20. का.स.  बीरबल परु�

21 का.स.  राममाया के

 

2.3 कम�चार� दरब�द� 

�.स. पद 

१ �मखु िज�ला अ�धकार� रा

२ स.�.िज.अ. रा

३ �शासक�य अ�धकृत रा

4 ना.स.ु रा.प

5 लेखापाल रा.प

6 ख�रदार रा.प

7 क.अ. रा.प

8 का.स. का

9 ह.स.चा. �ेणी �व�हन

ज�मा

 

सूचना अ�धकार�

हाल काय�रत कम�चार�ह�को �ववरण 

�वीकृत संगठन संरचना अनसुार राजप�ां�कत �थम �ेणीको �.िज.अ.को नेत�ृवमा रा.प.��तीय �ेणीको स

�शासक�य अ�धकृत लगायत �व�भ� सेवा, समूह र �ेणीका गर� कुल 22 जना कम�चार� दरब�द� रहेका छन ्।

नाम थर शाखा 

��ादेवी शमा� - 

राज�ुसाद पौडेल - 

भा�कर दाहाल - 

राम�साद भ�राई - 

रमेशकुमार का�ले नाग�रकता 

ल�मण भजेुल �थानीय �शासन 

स�ुवत कुमार सनुवुार नाग�रकता 

जीवन �े� म�ुा 

�हमाला ख�ी लेखा 

सरोजकुमार �े� �थानीय �शासन 

िखलाबहादरु महत �थानीय �शासन 

कुमारदास �े� रा.प.प.�व.द. 

यादव�साद �म� राहदानी 

स�झना भजेुल िज�सी/राहदानी 

शाि�त के.सी. �था.�शासन 

पो�राज आचाय� �था.�शासन 

बोधराज आचाय� �था.�शासन 

मोहनबहादरु मगर �था.�शासन 

रामबाब ुख�ी �था.�शासन 

बीरबल परु� �था.�शासन 

राममाया के.सी. �था.�शासन 

�ेणी सेवा समूह सं�या 

रा.प. �थम �शासन सा.�. 1 

रा.प. ��तीय �शासन सा.�. 1 

रा.प. ततृीय �शासन सा.�. 2 

प.अनं.�थम �शासन सा.�. 5 

प.अनं.�थम �शासन लेखा 1 

प.अनं.��तीय �शासन सा.�. 3 

प.अनं.�थम नेपाल �व�वध �व�वध 2 

का.स.पाच� �शासन सा.�. 6 

�ेणी �व�हन इि�ज�नय�र� �व�वध 1 

ज�मा 22 

  

 

सूचना अ�धकार� 

राज ु�साद पौडेल 

स.�.िज.अ. 

स�पक�  नं. 

9863023001 

��तीय �ेणीको स.�.िज.अ., रा.प.ततृीय 

जना कम�चार� दरब�द� रहेका छन ्। 

स�पक�  नं. 

9854057777 

9863023001 

9841347559 

9841431102 

- 

9854040123 

9845479311 

 

 

9864018002 

9854040416 

9854040080 

9841432304 

9844212547 

9854043777 

9744059696 

9744000246 

9741084727 

9844010182 

9844044341 

9844280377 
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3. िज�ला �शासन काया�लय रामेछापले गन� म�ुय म�ुय काय�ह� 

 

  

3.1 शाि�त सरु�ा तथा स�ुयव�था स�बि�ध काय�: 

 शाि�त सरु�ा कायम गन� ।  

 सरु�ा �नकायह�को प�रचालन गन� ।  

 िज�ला �भ� हनु स�ने अपराध रोकथाम तथा 

�नय��ण गन� तथा सामािजक अपराध �यूनीकरणका 

ला�ग समदुाय�तर स�म सचेतीकरण गन� ।  

 शाि�त सरु�ा कायम गन� �थानीय तह, नाग�रक 

समाज तथा सरोकारवालाह�सँग सहकाय� गन� ।  

 िज�ला �भ� रहेका �विश� �यि�, मह�वपूण� �थल, 

भवन, संरचनाह� सरु�ा �ब�ध �मलाउने। 

3.2 �थानीय �शासन स�ब�धी काय�: 

 कम�चार�ह�को अ�भलेखन �यव�थापन तथा 

अ�ाव�धक गन� ।  

 कम�चार� �शासन स�बि�ध काय�ह� गन� । 

 संघ सं�था दता�, नवीकरण, �वधान संशोधन, शाखा 

खो�ने अनमु�त �दने तथा �नयमन गन� ।  

 हातह�तयार इजाजत, नामसार�, नवीकरण र 

�वा�म�व ह�ता�तरण गन� । 

 �व�फोटन पदाथ� �योगको इजाजत, नवीकरण र 

�वा�म�व ह�ता�तरण गन�। 

 साव�ज�नक स�पि�को अ�भलेख संर�ण तथा 

�यव�थापन गन� । 

 अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट 

��यायोिजत अ�धकार एवं �नद�शन अन�ुप 

��ाचारको उजरु�मा �ारि�भक अनसु�धान गर� पेश 

गन� । 

 ठाडो उजरु� तथा गनुासो �यव�थापन स�बि�ध काय� 

गन� ।   

 नाम, थर वा उमेर आ�द �मािणत गन� । 

 नावालक प�रचय प� �दान गन� ।   

 साव�ज�नक यातायात, सशुासन कायम गन� ।  

 पा�रवा�रक �ववरण/ पा�रवा�रक पे�सन स�ब�धी 

�सफा�रस/�मािणत गन� ।  

 आ�दवासी/जनजा�त, द�लत, लोपो�मखु जा�त �सफा�रस  

गन� ।  

 छापाखाना तथा प�प��का दता� गन� ।  

 काया�लयमा भैपर� आउने काय�ह� गन�/गराउने । 

3.3 नाग�रकता स�ब�धी काय� 

 बंशजको आधारमा नाग�रकता �माणप� �वतरण गन� 

।  

 बैवा�हक अं�गकृत नाग�रकताको �माणप� �वतरण 

गन�।  

 नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी �वतरण गन� ।  

 नाग�रकता स�बि�ध अ�भलेख �मािणत तथा �सफा�रस 

गन� ।  

 नाम, थर, ज�म �म�त संशोधन गन� ।  

3.4 राहदानी स�ब�धी काय�: 

 राहदानी फाराम संकलन गन�/�सफा�रस गन� ।  

  �तु सेवा अ�भलेख �मािणत गन� ।  

 राहदानी �वतरण गन� ।  

3.5 �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय�: 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक स�ालन 

तथा �यव�थापन गन� ।  

 �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापनका ला�ग 

�वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना तयार गर� 

काया��वयन गन�/गराउने  

 िज�लामा �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा ��तकाय� 

स�ब�धमा आव�यक काय� गन�/गराउने ।  

 �वप� �यव�थापनमा �थानीय तह र अ�य सरकार� 

तथा गैरसरकार� �नकायह�सँग आव�यक सहकाय� 

तथा सम�वय गन� ।  

 �वप� पी�डतह�लाई �वीकृत मापद�ड अनसुार राहत 

�ववतरण गन� ।  

 मनसनु पूव�तयार� काय�योजना तयार गन� र काया��वय 

गराउने ।  

 �वप� �यव�थापन स�ब�धमा नेपाल सरकार तथा �देश 

सरकारको �नण�य एवं �नद�शन र िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�तको �नण�य बमोिजम आव�यक काय� 

गन�/गराउने ।  

 सबै �थानीय तहमा रहेको �थानीय �वप�  �यव�थापन 

स�म�तलाई स��य बनाउन सम�वय गन� ।  

 �वप�को ��त �ववरण संकलन तथा �वप� 

पी�डतह�लाई ��तपू�त� एवं राहत �वतरण गन� । 

खोज तथा उ�ार सामा�ी स�हत  को �यव�था   
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3.6 अध��या�यक काय�: 

 �च�लत कानून बमोिजम अध��या�यक �नकायको 

�पमा �या�यक काय� गन� ।  

 �वशेष ऐनमा म�ुा हेन� अ�धकार�को �पमा �मखु 

िज�ला अ�धकार� तो�कएका कसरुह�मा स�ु 

कारवाह� तथा �या�यक �नण�य गन�  

 साव�ज�नक शाि�त �व��को कसरुह�को श�ु 

कारवाह� तथा �या�यक �नण�य गन� ।  

 िज�लाका �वकास स�बि�ध ग�त�व�धह�को 

अवलोकन, �नर��ण, आएका सम�याह�को समाधान 

गन� ।  
 

3.7 बजार अनगुमन तथा उपभो�ा�हत स�बि�ध 

काय� : 

 दै�नक उपभो�य ब�त ु तथा सेवाको सहज आपू��त�, 

पहुँच तथा गणु�तर स�ुनि�त गन�का ला�ग बजार 

अनगुमन तथा �नयमन गन�  

 उपभो�ा�हत संर�णको ला�ग सचेतीकरण गन� । 

उपभो�ा�हत स�ब�धी काय� गन� ।  
 

 

3.8 लागू  औषध �नय��ण स�बि�ध काय� : 

 लागू औषध तथा म�दराको �योगलाई पूण� �पमा 

�न��सा�हत गर� समाजलाई �व�छ, �वा�थ, 

सदाचार�, नै�तकवान बनाउने अ�भयानको �पमा 

लागूऔषध �व�� सचेतना अ�भयान स�ालन गन� ।  

 गहृ म��ालयबाट तयार भएको लागू औषध �नय��ण 

स�ब�धी काय�योजना, 2075 को अ�धनमा रह� 

�नमा�ण ग�रएको लागूऔषध �नय��ण स�ब�धी 

िज�ला�तर�य काय�योजना, 2075  लाई अ�ाव�धक 

गर� काया��वयन गन�।   
 

 

3.9 अ�य काय� 

 संघीय, �ादेिशक र �थानीय सरकार बीच सम�वय  

गन� ।  

 िज�ला दररेट �नधा�रण स�ब�धी काय� गन� ।  

 िज�ला �तर�य काया�लयह�को �नर��ण तथा 

अनगुमन गन�।  

 �वकास �नमा�ण काय�मा सहयोग तथा सहजीकरण 

 िज�ला ि�थत �ादेिशक तथा �थानीय�तरका 

काया�लयह�  

 बीच सहयोग र सम�वय गन� । 

 सूचनाको हक स�ब�धी ऐन काया��वयनमा आव�यक 

सम�वय तथा सहजीकरण गन� ।  

 िज�ला ि�थत सबै सरकार� काया�लयह�मा सशुासन 

कायम गन� तथा सेवा�वाहलाई �भावकार� बनाउने 

स�ब�धमा सहयोग, सम�वय तथा अनगुमन गन� ।  

 नेपाल सरकार गहृ म��ालय, आ�त�रक मा�मला तथा 

कानून म��ालय लगायत स�बि�धत के���य 

�नकायबाट हनेु �नण�य एवं �नद�शन बमोिजम काय� 

गन� ।  

 

4. काम, कत��य र अ�धकार 
 

�थानीय �शास ऐन, 2028 लगायतका अ�य ऐन 

कानूनह�ले तोके बमोिजम िज�ला �शासन काया�लयले 

स�पादन गन� म�ुय-म�ुय काय�ह� देहाय बमोिजम रहेका  

छन:् 

 शाि�त सरु�ा स�ब�धी काय� ।  

 िज�ला ि�थत काया�लयह�को सम�वय एवं अनगुमन ।  

 नेपाल� नाग�रकताको �माण प� तथा ��त�लपी नाग�रकता 

�माणप� जार� गन� काय� ।  

 राहदानी �सफा�रस तथा �वतरण ।  

 सा�वकमा भएका �ववाह दता� �माण प�को ��त�लपी ।  

 नावालक प�रचय प� जार� तथा ��त�लपी �दने काय� ।  

 सा�वकमा भएका नाता �मािणत  �माणप�को ��त�लपी।  

 हातह�तयार इजाजत दता�, न�वकरण एवं ��त�लपी �दने   

काय� ।  

 सं�था, प�प��का तथा छापाखाना स�बि�ध काय� ।  

 शाि�त सरु�ा माग गरेमा �व�ेषण गर� सरु�ा �दान गन� 

काय� ।  

 नाम, थर, उमेर फरक परेमा �सफा�रस गन� काय� । 

 कुनै �यहोरा �मािणत एवं �सफा�रस गन� काय� ।  

 बजार अनगुम गन� काय� ।  

 तो�कएका �या�यक काय� 

 अ�य �नकायबाट तो�कएका काय�ह�  

 कुनै प�न �नकायमा नतो�कएका काय�ह� 
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5. चाल ुआ.व. 077/78 मा स�पा�दत काय�ह�  

   

5.1 आ.व. ०७६/77को बा�ष�क काय��ग�त �ववरण 

�.स. �ववरण प�रणाम

1. नेपाल� नाग�रकता �माणप� नयाँ  4362

  ��त�लपी 2566

  बैवा�हक अं�गकृत 1 

2. नावालक प�रचय प� 480 

3. राहदानी �तु �सफा�रस 4768

        काया�लयबाट �सफा�रस 3456

          �वतरण 2277

4. �सफा�रस तथा �मािणत  655 

5. अनगुमन  

  बजार अनगुमन 9 

  काया�लय अनगुमन 3 

  �वकास �नमा�णसँग स�बि�धत योजना/आयोजनाह� १७ 

6. सं�था दता� 31 

  सं�था न�वकरण 124 

7. म�ुा दता� (अ.�या.समेत) 48 

  म�ुा फैसला 8 

8. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग �ा� उजरु� 13 

   फछ�ट 7 

9. ठाडो उजर� दता� 143 

  ठाडो उजरु� फछ�ट 137 

10. िज�ला सरु�ा स�म�त बैठक 39 

11. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त बैठक 4 

12. काया�लय �मखु बैठक 10 

13. को�भड-19 स�बि�ध बैठक 18 

14. सव�प�ीय बैठक 7 

15. अ�तर िज�ला सम�वय बैठक  

    (रामेछाप-ओखलढंुगा-दोलखा) 3 

16. सबै पा�लकाका �मखु �शासक�य अ�धकृतसँग बैठक 2 

17. �व�वध बैठक 38 

18. �वप� पी�डत राहत �वतरण 

     (मतृक 5 जना स�हत) �. 12,03,000।-

19. ��� पी�डत राहत �वतरण �. 15,08,600।-

20. �वप� पी�डत (मतृक 5 जना समेत) राहत  

    �वतरण 89 घर प�रवारलाई  �. 12,3000।-

21. सवार� दघु�टना पी�डतलाई ��तपू�त� �वतरण 50 लाख

22. राज�व संकलन �. 91,14,500।-

23. चालू खच� (��तशतमा) 95.34

24. पूजँीगत खच� (��तशतमा) 99.96

25. �देशबाट �ा� �वप� खच� (��तशतमा) 77.11%

  

5.2 िज�लामा शाि�त सरु�ा कायम गन� 

ग�रएका काय�ह�  

5.2.1 िज�ला सरु�ा स�म�तको बैठक 

िज�लामा शाि�त सरु�ा कायम गन�, चाडपव� �वशेष 

सरु�ा �यव�था गन�, �थानीय तहको उप�नवा�चनलाई 

सफल बनाउन, अपराधज�य तथा गैरकानूनी 

��याकलापलाई �नय��ण गन�, एक�कृत रणनी�तक सरु�ा 

योजना अ�ाव�धक गन� लगायत को�भड-19 महामार�को 

रोकथाम, �नय��ण र �यव�थापन गन�, नेपाल सरकारबाट 

जार� लकडाउनको आदेशलाई �भावकार� बनाउन, 

िज�लाको सम� शाि�त सरु�ा तथा अमनचयन एवं 

सशुासन कायम गन� 39 पटक िज�ला सरु�ा स�म�तको 

बैठक बसी ग�रएका �नण�यह� पूण��पमा काया��वयन 

ग�रएको छ ।  

5.2.2 �थानीय तहमा अपराध �यूनीकरण 

स�ब�धी सचेतना काय��म 

समाजमा घ�न स�ने �व�भ� अपराधज�य 

��याकपाल एवं लागू औषधको अवैध ओसारपसार, शाि�त 

सरु�ा भंग हनेु �व�भ� �हसा�मक ग�त�व�ध लगायत 

िज�ला ि�थत संघ र �देश तहका काया�लयह�बाट �वाह 

हनेु सेवा, �वकास �नमा�ण, �वप� �यव�थापन, सामािजक 

कुर��त/कु�था, बाल�ववाह, वह�ुववाह, योजना तजु�मा 

छनौट, काया��वय �वषयमा सरोकारवाला िज�लाका 

�थानीय तहमा �थानीयसँग छलफल अ�तर��या ग�रएको 

र छलफलमा उठेका �वषयह�, सझुावह� लगायत �वकास 

�नमा�णसगँ स�बि�धत सम�याह�को त�काल सम�वय गर� 

स�बोधन गन� ग�रएको । 

5.2.3 सीमा ��ेमा हनेु अपराध �नय��णका 

ला�ग अ�तर��या काय��म 

सीमा �े�मा हनु स�ने अपराधज�य ��याकलाप 

�नय��ण गन� रामेछाप-सोलखु�ुब-ओखलढंुगाको सीमा �े� 

अ�तरगत उमाकु�ड गाउँपा�लका वडा नं. 1 ग�ुदेलमा 

तीनै िज�ला सरु�ा �नकाय, सीमा �े�का नाग�रक, 

�थानीय तहका जन��त�न�ध, नाग�रक समाज, स�ारकम� 

स�हतको उपि�थ�तमा वहृत अ�तर��या गर� एक 

िज�लामा अवाि�छत ग�त�व�धमा संल�न �यि� वा समूह 

अक� �े� वा िज�ला जाने स�ने, नद�ज�य र वनज�य 

अपरा�धक ��याकलाप एवं अबैध �व�� �वतरण, ओसार 

पसार साथै गैर काननुी अपरा�धक ��याकलाप �यूनीकरण 

र �न��साहन गन� लगायतका �वषयमा छलफल तथा 

अ�तर��या ग�रयो ।  

 



 

8  

 

  
5.2.4 चाडपव� लि�त सरु� योजना

रामेछाप िज�लामा मनाइने तीज

फागपूुिण�मा ज�ता चाडपव�ह�मा हनु स�ने चोर�

लटुपाट, झै-झगडा, ह�या �हंसा लगायतका अपारा�धक 

ग�त�व�धलाई �नय��ण गन� िज�ला सरु�ा स�म�तबाट चाडपव� 

लि�त �वशेष सरु�ा योजना बनाई �नर�तर चेकजाँच

अ�भमखुीकरण, सूचना �वाह गर� �वशेष सरु�ा योजना बनाई 

काया��वयन गर� िज�लाको शाि�त सरु�ा कायम ग�रएको । 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5 लागू औषध �नय��ण स�ब�धी 

काय�योजना अ�ाव�धक 

लागू औषध तथा म�दराज�य पदाथ� �नय��ण स�ब�धी काय� 

योजना, 2075 लाई अ�ाव�धक गर� लागू आ

076/77 को लागू औषध तथा म�दराज�य पदाथ� �नय��ण 

स�ब�धी काय� योजना, 2076 �नमा�ण ग�रएको छ । सोह� 

काय� योजना बमोिजम कुल 8 रोपनी ज�गाको गाँजा फडानी 

ग�रएको र घरेल ुम�दरा 1285 �लटर न� लगायत �व�भ� 

काय��म स�ालन र �नय��ण ग�रएको छ । 

 

चाडपव� लि�त सरु� योजना 

रामेछाप िज�लामा मनाइने तीज, दशै, �तहार, 

फागपूुिण�मा ज�ता चाडपव�ह�मा हनु स�ने चोर�, डकैती, 

ह�या �हंसा लगायतका अपारा�धक 

ग�त�व�धलाई �नय��ण गन� िज�ला सरु�ा स�म�तबाट चाडपव� 

लि�त �वशेष सरु�ा योजना बनाई �नर�तर चेकजाँच, ग�ती, 

सूचना �वाह गर� �वशेष सरु�ा योजना बनाई 

काया��वयन गर� िज�लाको शाि�त सरु�ा कायम ग�रएको ।  

लागू औषध �नय��ण स�ब�धी 

लागू औषध तथा म�दराज�य पदाथ� �नय��ण स�ब�धी काय� 

लाई अ�ाव�धक गर� लागू आ.व. 

को लागू औषध तथा म�दराज�य पदाथ� �नय��ण 

�नमा�ण ग�रएको छ । सोह� 

रोपनी ज�गाको गाँजा फडानी 

�लटर न� लगायत �व�भ� 

काय��म स�ालन र �नय��ण ग�रएको छ ।  

5.2.6 राजमाग�मा हनु े अवरोध हटाउन े

रो�र/समूह र काय�योजना �नमा�ण

राजमाग� (सडक) मा हनेु अवरोध हटाउन गनु� पन� 

सरु�ा कावा�ह�को काय��व�ध

नजो�डएको िज�ला भएताप�न आ

सम�वय स�म�तको बैठक बसी राजमाग� 

अवरोध हटाउन गनु� पन� सरु�ा कावा�ह�को काय��व�ध

को अनसूुची 1 बमोिजम काय�का ला�ग समूह प

काय�योजना, 2076 �नमा�ण

कारणबाट सडक माग� अवरोध

सँगको सम�वयमा त�काल स�ालनमा �याई  समूह प�रचालन 

ग�रएको छ ।  

सडकमा हनेु अवरोध हटाउनको ला�ग नेपाल �हर�को 

र सश� �हर� बल नेपालको 

सडक अव�� भएमा सरोकारवालाह�सगँ सम�वय

सडक खलुाउने ग�रएको । 

5.2.7 �थानीय तह उप�नवा�चन सरु�ा योजना

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�थानी तह उप�नवा�चन एक�कृत सरु�ा योजना

गर� यस िज�लाको उमाकु�ड गाउँपा�लका वडा नं

�म�त 2076/08/14 गते भएको उप�नवा�चनमा �मखु 

िज�ला अ�धकार� लगायत सरु�ा �नकायका �मखु

सरकार� �नकायह� �बच सम�वय गर� �व�छ

शाि�तपूण� �पमा उप�नवा�चन स�प� ग�रएको । 

 
 

  

 

राजमाग�मा हनुे अवरोध हटाउन े

समूह र काय�योजना �नमा�ण 

मा हनेु अवरोध हटाउन गनु� पन� 

सरु�ा कावा�ह�को काय��व�ध, 2075 अनसुार राजमाग� 

नजो�डएको िज�ला भएताप�न आ.व. 076/77 मा 2 पठक 

सम�वय स�म�तको बैठक बसी राजमाग� (सडक) मा हनेु 

अवरोध हटाउन गनु� पन� सरु�ा कावा�ह�को काय��व�ध, 2075 

बमोिजम काय�का ला�ग समूह प�रचालन 

�नमा�णगर� बाढ�, प�हरो एवं कुनै 

क माग� अवरोध/अव�� भएमा सरोकारवालाह� 

सँगको सम�वयमा त�काल स�ालनमा �याई  समूह प�रचालन 

सडकमा हनेु अवरोध हटाउनको ला�ग नेपाल �हर�को QRT 

र सश� �हर� बल नेपालको IRT खटाउने ग�रएको। साथै 

 भएमा सरोकारवालाह�सगँ सम�वयगर� अव�� 

सडक खलुाउने ग�रएको ।  

 

�थानीय तह उप�नवा�चन सरु�ा योजना 

�थानी तह उप�नवा�चन एक�कृत सरु�ा योजना, 2076 तयार 

गर� यस िज�लाको उमाकु�ड गाउँपा�लका वडा नं. 5 मा 

गते भएको उप�नवा�चनमा �मखु 

िज�ला अ�धकार� लगायत सरु�ा �नकायका �मखु, अ�य 

सरकार� �नकायह� �बच सम�वय गर� �व�छ, मया��दत र 

 �पमा उप�नवा�चन स�प� ग�रएको ।  
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5.2.8 अ�तर िज�ला सम�वय बैठक

�समा जो�डएका 5 वटा िज�लाह� म�ये 

ओखलढंुगासँग 2 पटक, दोलखासँग 2 

का� े र �स�धपुा�चोकसँग 1 पटक गर� ज�मा 

िज�ला सरु�ा स�म�त �बच शाि�त सरु�ा

�वप� �यव�थापन, सेवा�वाह लगायतका �वषयमा आपसी 

सहयोग तथा सम�वय अ�भवृ� गन� अ�तर िज�ला सम�वय 

बैठक स�प� भएको छ ।   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.9 सरु�ा �नकाय तथा मातहतका इकाईह�को

अनगुमन 

िज�ला शाि�त सरु�ा स�ुयव�था काय गन�

गन�, �वप� �यव�थापन लगायतका काय�ह�लाई थप 

�भावकार� बनाउन सश� �हर� काया�लय 

�हर� काया�लय 4 पटक, 5 वटा इलाका �हर� काया�लय

18 वटा �.चौ. र 2 वटा अ�थायी पो� सबै अ

�नर��ण गर� आव�यक �नद�शन �दईएको छ ।  

 

 

5.2.10 सामदुा�यक साझेदार� काय��म

िज�लाको 91 वटा मा�या�मक �व�ालय म�ये 

वटा �व�ालयमा समदुायमा साझेदार� काय��म स�ालन 

ग�रएको । को�भड-19 को रोकथाम

पचा�, प��लेट, सूचना, स�देशह� �चार �सार ग�रएको छ । 

 
 
 
 

 

 

 
 

5.2.11 सदाचार प��तको �वकास

सरकार� �नकाय/संघ सं�थाले गरेका योजना तथा काय��मको 

साव�ज�नक  सनुवुाई, ��ाचारका 

वटा फछ�ट ग�रएको र 6 वटा ���यामा रहेका छन ्। सबै 

सरकार� काया�लयलाई भए गरेका खच�को साव�ज�नक गन� 

�नद�शन ग�रएको, साव�ज�नक �नकाय

अ�नय�मत काय�को स�ुम अनगुमन भएको । 

 

5.2.12 उजरु� र गनुासो स�बोधन

�व�भ� 145 वटा ठाडो उजरु� म�ये 

ग�रएको छ । पन� आएका उजरु� र गनुासो स�ब�धमा 

स�बि�धत �नकायलाई लेिख पठाउने

िझकाई मेल�मलाप गराउने, 

�तन� लगाउने ग�रएको ।  

 

अ�तर िज�ला सम�वय बैठक 

वटा िज�लाह� म�ये 

2 पटक र �स�धलु�-

पटक गर� ज�मा 3 पटक 

िज�ला सरु�ा स�म�त �बच शाि�त सरु�ा, अपराध �नय��ण, 

सेवा�वाह लगायतका �वषयमा आपसी 

� गन� अ�तर िज�ला सम�वय 

सरु�ा �नकाय तथा मातहतका इकाईह�को 

िज�ला शाि�त सरु�ा स�ुयव�था काय गन�, अपराध �नय��ण 

�वप� �यव�थापन लगायतका काय�ह�लाई थप 

�भावकार� बनाउन सश� �हर� काया�लय 2 पटक, िज�ला 

वटा इलाका �हर� काया�लय, 

वटा अ�थायी पो� सबै अनगुमत तथा 

�नर��ण गर� आव�यक �नद�शन �दईएको छ ।   

काया�लय वा साव�ज�नक �थलमा जादँा

दरु� कायम गर�

अ�नवाय� मा�कको �योग गर�

साबनु पानी वा �यानीटाइजरले हात धनेु गर� ।

  

 

सामदुा�यक साझेदार� काय��म 

वटा मा�या�मक �व�ालय म�ये 47 

वटा �व�ालयमा समदुायमा साझेदार� काय��म स�ालन 

को रोकथाम, �नय��णमा �व�भ� 

स�देशह� �चार �सार ग�रएको छ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सदाचार प��तको �वकास 

संघ सं�थाले गरेका योजना तथा काय��मको 

��ाचारका 13 वटा उजरु� म�ये 7 

वटा ���यामा रहेका छन ्। सबै 

सरकार� काया�लयलाई भए गरेका खच�को साव�ज�नक गन� 

साव�ज�नक �नकाय/काया�लयमा हनु स�ने 

अ�नय�मत काय�को स�ुम अनगुमन भएको ।  

उजरु� र गनुासो स�बोधन 

वटा ठाडो उजरु� म�ये 137 वटा फछ�ट 

ग�रएको छ । पन� आएका उजरु� र गनुासो स�ब�धमा 

स�बि�धत �नकायलाई लेिख पठाउने, स�बि�धत �यि�लाई 

, फछ�ट गन� लगाउने, ��तपू�त� 

काया�लय वा साव�ज�नक �थलमा जादँा आपसमा 

दरु� कायम गर�,  

अ�नवाय� मा�कको �योग गर�, समय समयमा 

साबनु पानी वा �यानीटाइजरले हात धनेु गर� ।
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  5.3 सशुासन �बध�नका ला�ग ग�रएका काय�ह�

5.3.1 काया�लयको आ�त�रक �यव�थापन

क) काया�लयको सरसफाई 

िज�ला ि�थत सबै काया�लयह�लाई आ�नो काया�लय 

प�रसर �व�छ र सफा रा� �नद�शन �दएको साथै यस 

काया�लयमा म�हनाको दईु पटक �मखु िज�ला 

अ�धकार�को ��य� अगवुाईमा काया�लयका स�पूण� 

कम�चार� स�हत सरसफाई गन� गरेको । काया�लय 

प�रसरमा फूल तथा �व�वा रो�पएको तथा 

Dust Bin रा� ेरािखएको छ । 

ख) नाग�रक वडाप� 

काया�लयको काम कारवाह� खलुा र पारदश� �पमा गन�

सूचनामा नाग�रकको पहुँच सरल र सहज बनाउन तथा 

सूचनालाई अपांगमै�ी बनाउन सबैले दे� े �क�समले यस 

काया�लयमा �लिखत �पमा �भ�े लेखन गर� नाग�रक 

वडाप� रािखएको छ । साथै सेवा�ाह�को ला�ग ��य�

नाग�रक बडाप� समेत रािखएको छ । 

ग) �तनपान क� 

काया�लयलाई ल��गकमै�ी बनाउन यस काया�लयमा सेवा 

�लन आउने सेवा�ाह� म�हलाको ला�ग आ�नो 

नानीबाबलुाई दधु खवुाउनको ला�ग �तनपान क�को 

�थापना गर� सेवा �ददै आएको छ ।

घ) सामािजक �यायको �यव�था 

�व�भ� �क�समका �हंसामा परेका �यि�ह�लाई सोझै यस 

काया�लयमा आई �.िज.अ./स.�.िज

गनुासाह� रा� पाउने �यव�था ग�रएको छ । सो 

गनुासाह� उपर आव�यक छान�वन 

फ�ौट गर� सामािजक �याय गन� ग�रएको छ ।

ङ) भौ�तक संरचनाको पनु:�नमा�ण र 

काया�लयको भौ�तक संरचनाको पनु

�नमा�ण लगायत रंगरोगन गर� मम�त स�भारका काय�ह� 

ग�रएको छ।  

च) �बचौ�लयाह�लाई काया�लय �वेश �नषेध

�व�भ� �क�समका �बचौ�लया माफ� त सेवा�ाह�ह� मका�मा 

परेको कारण काया�लय प�रसरमा �य�ता �वचौ�लयाह�लाई

�वेश �नषेध गर� सेवा�ाह�ह�लाई आ�नो काम आफै 

गराउन आउन �े�रत गन� गर� Help Desk 

ग�रदै आएको छ ।  

छ) सेवा�ाह�को �यव�था 

काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा�ाह�ह�को स�ुवधाका

ला�ग First Come, First Serve भ�े �स�ा�त अन�ुप सेवा 

�दान ग�रदै आएको छ 

 

सशुासन �बध�नका ला�ग ग�रएका काय�ह� 

काया�लयको आ�त�रक �यव�थापन 

िज�ला ि�थत सबै काया�लयह�लाई आ�नो काया�लय 

�व�छ र सफा रा� �नद�शन �दएको साथै यस 

काया�लयमा म�हनाको दईु पटक �मखु िज�ला 

अ�धकार�को ��य� अगवुाईमा काया�लयका स�पूण� 

कम�चार� स�हत सरसफाई गन� गरेको । काया�लय 

मा फूल तथा �व�वा रो�पएको तथा ठाउँ ठाउँमा 

काया�लयको काम कारवाह� खलुा र पारदश� �पमा गन�, 

सूचनामा नाग�रकको पहुँच सरल र सहज बनाउन तथा 

सूचनालाई अपांगमै�ी बनाउन सबैले दे� े �क�समले यस 

काया�लयमा �लिखत �पमा �भ�े लेखन गर� नाग�रक 

सेवा�ाह�को ला�ग ��य��य 

नाग�रक बडाप� समेत रािखएको छ ।  

काया�लयलाई ल��गकमै�ी बनाउन यस काया�लयमा सेवा 

�लन आउने सेवा�ाह� म�हलाको ला�ग आ�नो 

नानीबाबलुाई दधु खवुाउनको ला�ग �तनपान क�को 

�थापना गर� सेवा �ददै आएको छ । 

�समका �हंसामा परेका �यि�ह�लाई सोझै यस 

.िज.अ. सम� आ�ना 

गनुासाह� रा� पाउने �यव�था ग�रएको छ । सो 

गनुासाह� उपर आव�यक छान�वन प�ात �नयमानसुार 

गर� सामािजक �याय गन� ग�रएको छ । 

�नमा�ण र सधुार 

काया�लयको भौ�तक संरचनाको पनु:�नमा�ण, गोलघर 

मम�त स�भारका काय�ह� 

�बचौ�लयाह�लाई काया�लय �वेश �नषधे 

�व�भ� �क�समका �बचौ�लया माफ� त सेवा�ाह�ह� मका�मा 

परेको कारण काया�लय प�रसरमा �य�ता �वचौ�लयाह�लाई 

�वेश �नषेध गर� सेवा�ाह�ह�लाई आ�नो काम आफै 

Help Desk को �यव�था 

काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा�ाह�ह�को स�ुवधाका 

भ�े �स�ा�त अन�ुप सेवा 

ज) खानेपानी तथा ��त�ालयको �यव�था

काया�लयमा आउने सेवा�ाह�ह�लाई ��त�ालयको 

�यव�थापन गर� श�ु खानेपानीको ला�ग �फ�टर राखी 

खानेपानीको �यव�था ग�रएको

स�हत ब�ने �थानको �यव�था समेत ग�रएको छ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

झ) �व�भ� �क�समका �नवदेन 

�यव�था 

काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा�ाह�ह�को स�ुवधाका 

ला�ग आव�यक पन� �व�भ� �क�समका �नवेदनह� 

काया�लयको कम�चार� माफ� त

गराउने तथा लेखपढ गन�

�यव�था ग�रएको छ । 

ञ) अपा�मै�ी एवं जे� नाग�रक सेवा �वाह

काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा�ाह� म�ये ब�ृ

एकल म�हला अपा�लाई सेवा �वाहमा प�हलो �ाथ�मकता 

�दई सेवा �दान ग�रदै आएको छ ।

ट) शौचालय �यव�थापन 

यस काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा�ाह�को स�ुवधाको 

ला�ग म�हला प�ुष र अपा�का ला�ग छु�ाछु�ै शौचालय 

�नमा�ण गर� सेवा �दान ग�रदै आएको छ ।
 

ठ)  सूचना �वाह 

यस काया�लयबाट भएका काय��म लगायत वा हनेु 

काय��ह�को जानकार� 

Side माफ� त सूचना �वाह गन� ग�रएको छ ।

ड) CCTV को �योग 

 
 

ढ) टोल फ� न�बर र �� 

   १६६०४८५४८८८ 

 
 

ण) बग�चा �नमा�ण तथा ह�रयाल� �ब�न 

 

  

 

��त�ालयको �यव�था 

काया�लयमा आउने सेवा�ाह�ह�लाई ��त�ालयको 

�यव�थापन गर� श�ु खानेपानीको ला�ग �फ�टर राखी 

खानेपानीको �यव�था ग�रएको, िशतलताको ला�ग प�ा 

ब�ने �थानको �यव�था समेत ग�रएको छ ।   

�व�भ� �क�समका �नवेदन �नश�ुक उपल�धताको 

काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा�ाह�ह�को स�ुवधाका 

ला�ग आव�यक पन� �व�भ� �क�समका �नवेदनह� 

माफ� त �नश�ुक �पमा उपल�ध 

गराउने तथा लेखपढ गन� नजा�े ला�ग लेखी �दने समेत 

 

एवं जे� नाग�रक सेवा �वाह 

काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा�ाह� म�ये ब�ृ-ब�ृा 

एकल म�हला अपा�लाई सेवा �वाहमा प�हलो �ाथ�मकता 

�दई सेवा �दान ग�रदै आएको छ । 

 

यस काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा�ाह�को स�ुवधाको 

अपा�का ला�ग छु�ाछु�ै शौचालय 

�नमा�ण गर� सेवा �दान ग�रदै आएको छ । 

यस काया�लयबाट भएका काय��म लगायत वा हनेु 

काय��ह�को जानकार� SMS System, इमेल एवं Web 

माफ� त सूचना �वाह गन� ग�रएको छ । 

टोल फ� न�बर र �� WiFi  को �यव�था 

 

बग�चा �नमा�ण तथा ह�रयाल� �ब�न  



 

11  

  5.3.2 काया�लय �मखुसँग बैठक

िज�ला ि�थत स�पूण� सरकार� काया�लयह�लाई साव�ज�नक 

सेवा �वाह गदा� च�ुत, द�ु�त, िश�, �भावकार�

समय पालना, �नय�मतता, �मत�य�यता, 

पूजँीगत खच� काया��वयनको ग�तलाई �त�ता

अ�भलेख �यव�थापन, सरकार� साधनको द�ुपयोग �नय��ण

सरकार� स�पि�को सरु�ा �ब�ध, काया�लय प�रसर �नय�मत 

सरसफाई लगायतका �वषयमा काया�लय �मखुह�सगँ 

पटक बैठकमा भएका �नण�यह�को पूण� काया��वयन भई 

रहेको ।  

काया�लय �मखुह�को उपि�थ�तमा सबै काया�लय 

र �थानीय तह)ह� र सरोकारवालाह�सँग साव�ज�नक सनुवुाई 

एवं आगामी आ.व.मा �वकास �नमा�ण लगायतका 

काय��मह�मा दोहोपना हनु न�दने साथै �वकास �नमा�णमा 

आएका गनुासाह�लाई स�बि�धत �नकाय र सरोकारवाला 

�बच आव�यक सम�वय गर� समाधान ग�रएको ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3 सूचना अ�धकार�को बैठक

सूचनाको हक स�बि�ध ऐन, 2064, �नयमावल�

सशुासन (�यव�थान र स�ालन) ऐन, 

2065 मा बमोिजम सूचनाको हकको �भावकार� 

काया��वयको मा�यमबाट सशुासन �बध�न गन� िज�ला ि�थत 

सेवा �दाय काया�लयका सूचना अ�धकार� 

अ�धकार�सँग ब�सएको । �नय�मत �पमा काया�लयका 

सूचानाह� �दान गन�, सूचना अ�धकार� तो�ने

वेवसाइटमा अपडेट गन� । सबै काया�लयका सूचना 

अ�धकार�ह�लाई एकै �म सं�याको �समकाड� उपल�ध 

गराई �योगमा �याईएको । 

 

काया�लय �मखुसँग बैठक 

िज�ला ि�थत स�पूण� सरकार� काया�लयह�लाई साव�ज�नक 

�भावकार�, कम�चार�ले 

, अनसुाशनको पालना, 

पूजँीगत खच� काया��वयनको ग�तलाई �त�ता, बे�जू फछ�ट, 

को द�ुपयोग �नय��ण, 

काया�लय प�रसर �नय�मत 

सरसफाई लगायतका �वषयमा काया�लय �मखुह�सँग 9 

पटक बैठकमा भएका �नण�यह�को पूण� काया��वयन भई 

काया�लय �मखुह�को उपि�थ�तमा सबै काया�लय (संघ, �देश 

� र सरोकारवालाह�सँग साव�ज�नक सनुवुाई 

मा �वकास �नमा�ण लगायतका 

काय��मह�मा दोहोपना हनु न�दने साथै �वकास �नमा�णमा 

आएका गनुासाह�लाई स�बि�धत �नकाय र सरोकारवाला 

�बच आव�यक सम�वय गर� समाधान ग�रएको ।   

बैठक 

�नयमावल�, 2065 र 

, 2064, �नयमावल�, 

मा बमोिजम सूचनाको हकको �भावकार� 

काया��वयको मा�यमबाट सशुासन �बध�न गन� िज�ला ि�थत 

सेवा �दाय काया�लयका सूचना अ�धकार� 4 पटक सूचना 

को । �नय�मत �पमा काया�लयका 

सूचना अ�धकार� तो�ने, सूचना पाट� र 

सबै काया�लयका सूचना 

अ�धकार�ह�लाई एकै �म सं�याको �समकाड� उपल�ध 

5.3.4 अनगुमन तथा म�ुया�न स�म�तको बैठक

सशुासन (�यव�थापन तथा स�ालन

दफा 28 मा �न�द�� �ावधान अनसुार िज�ला �भ�का सरकार� 

सेवा �दायक �नयकायह�को कामकारवाह�को अनगुमन तथा 

मू�या�न गर� साव�ज�नक सेवा �वतरण �णाल�लाई बढ� 

�यवि�थत र �भावकार� बनाउन �मखु िज�ला अ�धका

संयोजक�वमा तोक�एको प�दधकार� उपि�थ�तमा �म�त 

2076/05/23 गतेको बैठकबाट

छ । 
    

5.3.5 िज�ला ि�थत सरकार� काया�ह�को छ�के 

अनगुमन 

यस िज�लाका सेवा �दायक सरकार� तथा अ�य 

काया�लयह�को 3 पटक सबै काया�लयमा छ�के �नर��ण 

गर� काया�लयमा अनपुि�थत रहने

नगराउने, तो�कएको पोषाक र प�रचयप� नलगाउने 

कम�चार�लाई �नय�मतता, समयको पालना

प�रचय प� लगाउन, काज�वदा �वीकृत गराएर मा� काया�लय 

छो�न सचेत गराईएकोछ । 
 

5.3.6 �थानीय तहका �मखु एवं �मखु 

�शासक�य अ�धकृतसँग सम�वया�मक बैठक

�थानीय �शासन र �थानीय तहह� �बच एक आपसमा 

सम�वय, सह-अि�त�व, सहकाय�को सहयोगी भई शाि�त 

सरु�ा, �वकास �नमा�ण लगायत सशुासन कायम गन�का ला�ग 

1 पटक बैठक सकेको छ । िज�ला �भ� �वकास �नमा�ण 

लगायत �वकाससँग स�ब�धी का

स�प� गराउने । नाग�रकले सशुासनको ��य� अनभुतू गन� 

स�ने सेवा �वाह उपल�ध गराउने

मह�व �दई उिचत संबोधनको �यव�था लगायतका �वषयमा 

छलफल गर� �नण�य ग�रयो ।    

  

 

अनगुमन तथा म�ुया�न स�म�तको बैठक 

�यव�थापन तथा स�ालन) �नयमावल�, 2065 को 

मा �न�द�� �ावधान अनसुार िज�ला �भ�का सरकार� 

सेवा �दायक �नयकायह�को कामकारवाह�को अनगुमन तथा 

मू�या�न गर� साव�ज�नक सेवा �वतरण �णाल�लाई बढ� 

�यवि�थत र �भावकार� बनाउन �मखु िज�ला अ�धकार�को 

संयोजक�वमा तोक�एको प�दधकार� उपि�थ�तमा �म�त 

बैठकबाट आव�यक �नण�य ग�रएको 

िज�ला ि�थत सरकार� काया�ह�को छ�के 

यस िज�लाका सेवा �दायक सरकार� तथा अ�य 

पटक सबै काया�लयमा छ�के �नर��ण 

काया�लयमा अनपुि�थत रहने, �वदा/काज/�वीकृत 

तो�कएको पोषाक र प�रचयप� नलगाउने 

समयको पालना, अ�नवाय� पोषाक र 

�वदा �वीकृत गराएर मा� काया�लय 

छो�न सचेत गराईएकोछ ।  

�थानीय तहका �मखु एवं �मखु 

�शासक�य अ�धकृतसँग सम�वया�मक बैठक 

�थानीय �शासन र �थानीय तहह� �बच एक आपसमा 

सहकाय�को सहयोगी भई शाि�त 

�वकास �नमा�ण लगायत सशुासन कायम गन�का ला�ग 

पटक बैठक सकेको छ । िज�ला �भ� �वकास �नमा�ण 

लगायत �वकाससँग स�ब�धी काय�ह� �नधा��रत समयमानै 

स�प� गराउने । नाग�रकले सशुासनको ��य� अनभुतू गन� 

स�ने सेवा �वाह उपल�ध गराउने, नाग�रकको गनुासाह�लाई 

मह�व �दई उिचत संबोधनको �यव�था लगायतका �वषयमा 

छलफल गर� �नण�य ग�रयो ।     
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5.3.7 कम�चार�को �नय�मत बैठक

यस काया�लयका कम�चार�ह�को मा�सक �पमा बैठक बसी 

��येक शाखाको काय� �ववरणमा तो�कएका ज�मेवार�ह� 

��ुटर�हत �पमा परुा गन�, सेवा �वाहलाई गनुासो र�हत

द�ु�त, िश�, �भावकार�, समय 

�मत�य�यता, अनसुाशनको पालना, काया�लयको सरसफाई 

लगायतका �वषयह�मा �नण�यगर� पणु� काया��वयनमा �याईएको 

छ।रा�ो काम गन� 3 जनालाई परु�कृत ग�रएको छ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 रा��य प�रचय प� स�बि�ध काय�

नेपाल� नाग�रकका वै�तक तथा जै�वक प�हचान 

�ववरण समावेश गर� रा��य प�रयच प� दता� काय� श�ुवातको 

अि�तम चरणमा पगुी �म�त 2077 

शभुार�भ हनेु छ।  

िज�लावासी सबैमा रा��य प�रचय प� �ववरण दता� गनु� हनु 

िज�ला �शासन काया�लय रामेछाप हा�द�क अ�पल गद�छ ।

 

 

कम�चार�को �नय�मत बैठक 

यस काया�लयका कम�चार�ह�को मा�सक �पमा बैठक बसी 

��येक शाखाको काय� �ववरणमा तो�कएका ज�मेवार�ह� 

सेवा �वाहलाई गनुासो र�हत, च�ुत, 

समय पालना, �नय�मतता, 

काया�लयको सरसफाई 

लगायतका �वषयह�मा �नण�यगर� पणु� काया��वयनमा �याईएको 

जनालाई परु�कृत ग�रएको छ। 

रा��य प�रचय प� स�बि�ध काय� 

नेपाल� नाग�रकका वै�तक तथा जै�वक प�हचान स�हतको 

�ववरण समावेश गर� रा��य प�रयच प� दता� काय� श�ुवातको 

2077 �ावण 01 गतेबाट 

िज�लावासी सबैमा रा��य प�रचय प� �ववरण दता� गनु� हनु 

िज�ला �शासन काया�लय रामेछाप हा�द�क अ�पल गद�छ । 

5.5 भौ�तक �नमा�ण 

5.5.1 ��त�ालय �नमा�ण

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आ.व. 076/77 मा यस काया�लयमा �वीकृत भएको 

पूजँीगत बजेट िशष�कबाट काया�लय प�रसर �भ� सेवा �लन 

आएने सेवा�ाह�लाई सेवा नपाएस�म ब�नको ला�ग काय� 

स�ुवधाय�ु ��त�ालयको �नमा�ण ग�रएको छ । 

 

5.6 अ�य काय�ह� 

 संघ, �देश तथा �थानीय तहसँग सम�वय गर� �वकास 

आयोजना स�ालनमा सहजीकरण ग�रएको । 

 �वकास �नमा�ण लगायत अ�य आयोजनाह�को �थलगत 

अनगुमन स�प� गर� आव�यकता अनसुार �नद�शन 

�दईएको। 

 रा��य �ाथ�मकताको आयोजना

अनगुमन ग�रएको ।  

 भौ�तक पूवा�धार र �वकास �नमा�णसँग आएका उजरु� तथा 

गनुासोको स�बि�धत काया�लय �मखुसँग छलफल

�मण गर� स�बोधन गर� पूजँीगत खच� बढाउन पहल   

भएको ।  

 नद�ज�य पदाथ� उ�खनन स�बि�ध

अनगुमन ग�रएको। 

 आपू�त� स�म�तको बैठक बसी रासाय�नक मल आपू�त� 

�यव�थापनमा सहजीकरण ग�रएको । 

  

 

��त�ालय �नमा�ण 

मा यस काया�लयमा �वीकृत भएको 

पूजँीगत बजेट िशष�कबाट काया�लय प�रसर �भ� सेवा �लन 

आएने सेवा�ाह�लाई सेवा नपाएस�म ब�नको ला�ग काय� 

स�ुवधाय�ु ��त�ालयको �नमा�ण ग�रएको छ ।  

�देश तथा �थानीय तहसँग सम�वय गर� �वकास 

आयोजना स�ालनमा सहजीकरण ग�रएको ।  

�वकास �नमा�ण लगायत अ�य आयोजनाह�को �थलगत 

अनगुमन स�प� गर� आव�यकता अनसुार �नद�शन 

रा��य �ाथ�मकताको आयोजना (जल�व�तु) ह�को 

र र �वकास �नमा�णसँग आएका उजरु� तथा 

गनुासोको स�बि�धत काया�लय �मखुसँग छलफल, �फ�ड 

�मण गर� स�बोधन गर� पूजँीगत खच� बढाउन पहल   

नद�ज�य पदाथ� उ�खनन स�बि�ध परेका उजरु�ह�को 

आपू�त� स�म�तको बैठक बसी रासाय�नक मल आपू�त� 

पनमा सहजीकरण ग�रएको ।  
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6. �वप� �यव�थापन स�बि�ध 

6.1 बाढ� तथा प�हरोबाट उ�च सत�कता 

बाढ� तथा प�हरोबाट उ�च सतक� ता जल तथा मौसम 

�व�ान �वभागबाट �कािशत बलेु�टन तथा पूवा�नमुान अनसुार 

बाढ� तथा प�हरोबाट सतक� ता अपनाउन आव�यक तयार� गन�, 

प�रचालन र सम�वय गर� त�काल �थानीय स�ार मा�यमबाट 

सूचना �वाह गन� ग�रएको छ । सबै �थानीय तहलाई घटना 

घ६ने �वि�कै जानकार� गराउन अनरुोध ग�रएको छ ।  साथै 

िज�ला �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना 2076 लाई 

अ�ाव�धक गन� काय� भई रहेको छ ।  
 

6.2 सलह �कराको संभा�वत �कोप पूव� तयार� 

यस िज�लाको दि�ण तफ�  �स�धलु� िज�लाबाट ठूलो 

झ�ुड उ�र तफ�  गएको र सानो झ�ुड म�थल� नगरपा�लका वडा 

नं. 10 चनखकुा �खह�का बसे ताप�न स�भा�वत कृ�षवाल�लाई 

खासै ��त नगरेको । कृ�ष �ान के�� लागयत �थानीय तहह�सँग सम�वय गर� सूचना संकलन तथा ��तको जोिखम भएमा 

त�काल �नय��ण गन� आव�यक पूव� तयार� अव�थामा सबै �नकायलाई रािखएको छ । िज�लामा सहल �कराको �कोप नभए 

ताप�न िज�लाको अ�धकांस �े�का फौजी �कराले बाल� �े�त प�ु याएको छ । उ� �कराको �नय��ण गन� सबै �थानीय तह 

लगायत सरोकारवाला �नकायह� अ�सर भई �नय��णमा �लने काय� भएको छ । 
  

6.3 मौसम पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, 2077 

    ��येक वष� नेपालमा �भ��ने मनसनुकाकारण हनु स�ने स�भा�वत �कोपका घटनाह�लाई �यूनीकरणगन� आव�यक भएकोछ ।  

मौसमको कारण घ�न स�ने (बढ�, प�हरो, डुवान, च�ा�) स�भा�वत घटनाह�लाई �यूनीकरण गन� र �व��यापी �पमा फै�लएको 

को�भड-19 को महामार�बाट थप �वा��यज�य �वप�का घटनाह� घ�न स�ने र रोकथाम, �नय��ण र �यव�थापनका ला�ग 

मनसनुज�य �कोपले थप चनुौती सजृना गन� भएकोले मनसनु पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, 2077 लाई को�भड-19 मै�ी हनेु 

गर� तयार ग�रएकोछ ।  

6.4. �वप� पी�डत प�रवारलाई राहत �वतरण 
�स.नं. �वप� �ववरण रकम 

1. �वप�का  कारण म�ृय ुभएका 5 जना 500000.0 

2. 
अ�वरल वषा�बाट पी�डत 10 हजार पाउने 48  घर 

प�रवार 
480000.0 

3. 
आगोलागीबाट पी�डत 10 हजार पाउन े10 घर 

प�रवार 
100000.0 

4. 
अ�वरल वषा�बाट पी�डत 7  हजार पाउने 3 घर 

प�रवार 
21000.0 

5. 
अ�वरल वषा�बाट पी�डत 5 हजार पाउने 16 घर 

प�रवार 
80000.0 

6. अ�वरल वषा�बाट पी�डत 3 हजार पाउने 5 घर प�रवार 15000.0 

7. अ�वरल वषा�बाट पी�डत 2 हजार पाउने 1 घर प�रवार 2000.0 

8. च�ा�बाट पी�डत 5 हजार पाउन े1 घर प�रवार 5000.0 

9. को�डभ-19 स�बि�ध सामा�ी ख�रद 385910.0 

ज�मा खच� 1588910.0 

 

6.5 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तबाट भएका म�ुय-म�ुय �नण�यह� 

�म�त 2076/06/06 मा बसेको बैठकको �नण�यह� 

1. गहृ म��ालय NEOC को च.नं. 107 �म�त 

2076/06/06 को प�ानसुार International Day for 

Disaster Reducation (IDDR) यस िज�लामा �वप� जोिखम 

�यूनीकरण स�ब�धी स�पूण� �थानीय तह, सरोकारवाला 

प�सँग �यापक �पमा अ�तर��या काय��म स�ालन 

ग�रयो ।   

2. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त रामेछापबाट आ.व. 

076/77 मा �वप� पी�डत प�रवार एवं मतृक प�रवारका 

आफ�तह�लाई आजका �म�त स�म �. 11,50,000।- 

(एघार लाख पचास हजार) �वतरण ग�रएको यस बैठकबाट 

अनमुोदन गन�। 

3. International Day for Disaster Reducation (IDDR) 

अवसरमा नयाँ गोरख गण रामेछाप �यारेकको नेत�ृवमा 

�वप� �यव�थापन नमनुा �दश�न गन� अनरुोध गन� । साथै 

उ� काय�मा सबैले आव�यक सहयोग गन� �नण�य ग�रयो। 

 

4. सबै �थानीय तह एवं �व�भ� सरकार� तथा गैरसरकार� 

�नकायह�को  बा�ष�क  काय�योजनामा  �वप�  स�बि�ध  

काय��मह� समावेश गर� काया��वयन गद� जाने। 

5. सबै �थानीय तह एवं �व�भ� सरकार� तथा गैरसरकार� 

�नकायह�को बा�ष�क काय�योजनामा �वप� स�बि�ध 

काय��मह� समावेश गर� काया��वयन गद� जाने । 

6. म�थल�-खकु�ट सडक आ.व. 076/77 को वषा�तका 

कारण यातायात स�ालनमा अवरोध भई म�थल� 

नगरपा�लकाको अगवुाईमा �वजयदशमी अगाडी मम�त गदा� 

�. 3,24000।- (तीन लाख चौ�वस हजार) खच� भएको 

हुँदा उ� रकम यस बैठकबाट अनमुोदन गन� ।  

7. �वप� ज�य घटनाको सूचना आदान-�दानको ला�ग सबै 

�थानीय तह तथा वडाह�मा एकै �म सं�याका �समकाड� 

त�पसल अनसुार �यव�थापन गन� �नण�य ग�रयो । साथै 

उ� �समकाड� नेपाल टेल�कम दरुस�रा काया�लय 

रामेछापसँग स�पक�  गर� सचुार गनु� हनु अनरुोध ग�र�छ । 
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�म�त 2076/08/20 मा बसेको बैठकको �नण�यह�

1. गृह म��ालय योजना, अनगुमन तथा म�ुया�न शाखाको 

च.नं. 138 �म�त 2076/08/16

जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन काय�कार� स�म�तको 

बैठकबाट भएको �नण�य बैठकमा ��ततु ग�रयो । सो 

स�ब�धमा यस िज�लाको देहायका पा�लकाह�मा तप�सल 

बमोिजकका घर प�रवारह� �भा�वत हनु स�ने भएको सो 

भेगका नाग�रकह�लाई सजक रहन जानकार�

�नण�य ग�रयो ।  

�थानीय तह वडा नं. �भा�वत हनु स�ने जनसं�या

उमाकु�ड 

गाउँपा�लका 

1 (ग�ुदेल)  

क�रव 

सं�या 

2 (बा�ती)  

3 (कुब)ु  

4 र 5 (�ी�त) 

6 (ग�ेु�र) 

7 (भजुी) 

गोकुलगंगा 

गाउँपा�लका 

1 (चचुरेु) 
क�रव 

सं�या 
2 (ठोसे) 

3 (र�नाल)ु 

दोर�बा 

गाउँपा�लका 

1 (डडवुा) क�रव 

सं�या 5 (गौ�रा) 

2. �हउदको समयमा आगोलागी ज�य घटनाह� घ�न स�ने 

हनुाले ��येक �थानीय तहले क�तीमा 

Fire Extinguisher को �यव�था गन� स�बि�धत 

नगरपा�लका/गाउँपा�लकालाई अनरुोध गन� �नण�य ग�रयो।

3. रामेछाप िज�ला �भ� भएका �था�नय तहह�सँग �वप� 

�यव�थापनसँग स�बि�धत सामा�ीह� के क�त मा�मा 

छन ्तथा वडा �तर�य �वप� �यव�थापनको ला�ग �नण�य 

भएको �सम काड� क-क�ले �योग गरेको छ । नाम 

स�हतको �ववरण 15 �दन �भ� िज�ला �शासन 

काया�लयलाई उपल�ध गराउने �नण�य ग�रयो । 

4. �वप� ज�य घटना, हावा हरु�, आगोलागी

घटनासँग स�बि�धत सचेतना मूलक काय��म तथ 

सूचनाह� �साण गन� �थानीय स�ार मा�यमलाई अनरुोध 

गन� �नण�य ग�रयो ।  

5. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तसँग रहेका राहत 

सामा�ीह�लाई �यवि�थत �थानमा �यव�थापन गन�को 

ला�ग �थान प�हचान गन� तप�सल अनसुारको स�म�त गठन 

गन� �नण�य ग�रयो ।  

1. सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� 

2. िज�ला सम�वय स�म�त        

3. नेपाल रेड�स सोसाईट�       

4. रामेछाप उ�ोग बािण�य संघ   

5. प�कार महासंघ             

 

 

मा बसेको बैठकको �नण�यह� 

अनगुमन तथा म�ुया�न शाखाको 

16को प�ानसुार �वप� 

जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन काय�कार� स�म�तको 

बैठकबाट भएको �नण�य बैठकमा ��ततु ग�रयो । सो 

स�ब�धमा यस िज�लाको देहायका पा�लकाह�मा तप�सल 

बमोिजकका घर प�रवारह� �भा�वत हनु स�ने भएको सो 

भेगका नाग�रकह�लाई सजक रहन जानकार� गराउने 

�भा�वत हनु स�ने जनसं�या 

क�रव 1700 घर प�रवार 

सं�या  

क�रव 600 घर प�रवार 

सं�या  

क�रव 200 घर प�रवार 

सं�या 

�हउदको समयमा आगोलागी ज�य घटनाह� घ�न स�ने 

हनुाले ��येक �थानीय तहले क�तीमा 10/10 वटा 

को �यव�था गन� स�बि�धत 

गाउँपा�लकालाई अनरुोध गन� �नण�य ग�रयो। 

रामेछाप िज�ला �भ� भएका �था�नय तहह�सँग �वप� 

�यव�थापनसँग स�बि�धत सामा�ीह� के क�त मा�मा 

छन ्तथा वडा �तर�य �वप� �यव�थापनको ला�ग �नण�य 

योग गरेको छ । नाम 

�दन �भ� िज�ला �शासन 

काया�लयलाई उपल�ध गराउने �नण�य ग�रयो ।  

आगोलागी, डडेलो ज�ता 

घटनासँग स�बि�धत सचेतना मूलक काय��म तथ 

सूचनाह� �साण गन� �थानीय स�ार मा�यमलाई अनरुोध 

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तसँग रहेका राहत 

सामा�ीह�लाई �यवि�थत �थानमा �यव�थापन गन�को 

ला�ग �थान प�हचान गन� तप�सल अनसुारको स�म�त गठन 

सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� - संयोजक 

        - सद�य 

      - सद�य 

   - सद�य 

             - सद�य 

�म�त 2076/11/28 मा बसेको बैठकको �नण�यह�

1. �थानीय तहमा �वप� �यव�थापन स�म�त गठन भएको तर 

सबै वडामा स�म�त गठन भएको नपाइएको सबै �थानीय 

तहको वडा �तरमा �वप� �यव�थापन स�म�त 

�वप� �यव�थापन कोष �थापना गन� र �वप� स�पक�  

�यि� तोक� सोको जानकार� िज�ला आपतकाल�न काय� 

स�ालन के�� र िज�ला

गराउने । 

2. �थानीय तहह�ले �वप�को समयमा उपयोग गन� आ�य 

�थलह� �नमा�ण गन� वा खाल� भवनह�लाई �वप�को 

समयमा �योग गन� र सबै �कारका खोज उ�ार साम�ी

जनशि� आ�दको च�ुत द�ु�त अव�थामा रा� ने

3. �वप� पूव� तयार�का ला�ग स

राजनी�तक दल, नाग�रक समाज

गैरसरकार� सं�था, प�कार

रेड�स सोसाईट�, सरोकारवाला सबैले आ

तयार�का साथ �वप� �यव�थापन स�म�तको सम�वयमा 

आ-आ�नो भ�ूमका �नभाउने ।

4. कुनै प�न �थानमा �वप�का घटनाह� भ

�ा� हनुा साथ त�काल सरु�ा �नकाय प�रचालन हनेु र 

सरु�ा �नकायले स�भा�वत �वप�को स�ब�धमा पूव� 

चेतावनी �दने तथा जोिखम �यूनीकरणका ला�ग 

समदुायलाई सचेत बनाउने ।

5. गम� मौसम, स�ुखा एवं खडेर�को श�ुवातसँगै आगोलागी

च�ा�, हावाहरु�, आधँी 

�वप�ज�य घटना भई जनधनको ��त हनु स�ने भएकोले 

�य�ता घटनाह�बाट सरुि�त हनु तथा सरुि�त हनेु 

�यव�था �मलाउनका ला�ग स�बि�धत सरोकारवाला 

�नकायह� (�थानीय तह एवं सरकार� तथा गैरसरकार� 

�नकायह�) र नाग�रकह�लाई अनरुोध गन� ।

6. �वप� �यव�थापन, 

लगायतका सूचना �थानीय प�

माफ� त जनचेतनामूलक साम�ी �काशन

 

  

 

  

मा बसेको बैठकको �नण�यह� 

मा �वप� �यव�थापन स�म�त गठन भएको तर 

सबै वडामा स�म�त गठन भएको नपाइएको सबै �थानीय 

तहको वडा �तरमा �वप� �यव�थापन स�म�त गठन गन�। 

कोष �थापना गन� र �वप� स�पक�  

�यि� तोक� सोको जानकार� िज�ला आपतकाल�न काय� 

स�ालन के�� र िज�ला �शासन काया�लयमा उपल�ध 

�थानीय तहह�ले �वप�को समयमा उपयोग गन� आ�य 

�थलह� �नमा�ण गन� वा खाल� भवनह�लाई �वप�को 

समयमा �योग गन� र सबै �कारका खोज उ�ार साम�ी, 

जनशि� आ�दको च�ुत द�ु�त अव�थामा रा� ने। 

पूव� तयार�का ला�ग स�पूण� �थानीय तहह�, 

नाग�रक समाज, सरकार� तथा 

प�कार, �थानीय समदुाय, नेपाल 

सरोकारवाला सबैले आ-आ�नो 

तयार�का साथ �वप� �यव�थापन स�म�तको सम�वयमा 

आ�नो भ�ूमका �नभाउने । 

कुनै प�न �थानमा �वप�का घटनाह� भएको जानकार� 

�ा� हनुा साथ त�काल सरु�ा �नकाय प�रचालन हनेु र 

सरु�ा �नकायले स�भा�वत �वप�को स�ब�धमा पूव� 

चेतावनी �दने तथा जोिखम �यूनीकरणका ला�ग 

समदुायलाई सचेत बनाउने । 

स�ुखा एवं खडेर�को श�ुवातसँगै आगोलागी, 

आधँी तफुान ज�ता स�भा�वत 

�वप�ज�य घटना भई जनधनको ��त हनु स�ने भएकोले 

�य�ता घटनाह�बाट सरुि�त हनु तथा सरुि�त हनेु 

�यव�था �मलाउनका ला�ग स�बि�धत सरोकारवाला 

�थानीय तह एवं सरकार� तथा गैरसरकार� 

र नाग�रकह�लाई अनरुोध गन� । 

, मनसनु पूव�तयार�, आगोलागी 

लगायतका सूचना �थानीय प�/प��का, एफएम रे�डयो 

माफ� त जनचेतनामूलक साम�ी �काशन/�सारण गन� । 

बैठकमा सहभागीह� 
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7. मामा �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�तले आ�थ�क वष�मा 

गरेका कामह�को �ववरण ��तवेदन 

गते �भ� उपल�ध गराउने 

8. �वप� ��तकाय�का ला�ग नेपाल रेड�स सोसाईट�

सम�वयमा र सरु�ा �नकायको सहकाय�मा 

नमूना अ�यास स�ालन गन� । 

9. भौ�तक संरचना �नमा�ण गदा� भवन सं�हता लगायतका 

�वीकृत मापद�ड पालना गन�/गराउने ।

10. उ�च जोिखम भएको �थानमा बसोबास गन� 

नाग�रकह�लाई सरुि�त �थानमा बसोबास गन� वातावरण 

�मलाउन सबै �थानीय तहलाई अनरुोध गन� । 

11. खा�ा� लगायत अ�याव�यक सामा�ीह�लाई �वप� को

अव�थामा �छटो र छ�रतो त�रकाले उपल�ध हनेु गर� 

�यव�था �मलाउन रामेछाप उ�ोग 

�यवसायीह�लाई अनरुोध गन� ।  

12. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तसँग रहेका राहत 

सामा�ीह�लाई �यव�थापन गन� तथा 

गन� तप�सल अनसुारको स�म�त गठन गन� 

सम�ीह� नेपाल रेड�स सोसाईट� म�थल� शाखाको 

िज�मामा रहने ।  

सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�   -

िज�ला सम�वय स�म�त          -

नेपाल रेड�स सोसाईट�         -

रामेछाप उ�ोग बािण�य संघ     - 

प�कार महासंघ               -

नाग�रक समाज                -

13. ज�गा �ा�को ला�ग �थानीय तहले �सफा�रस गदा� 

�वप�को ला�ग छु�ाएर मा� �सफा�रस गन� । 

14. �वा��यज�य महामार�/कोरोना भाइरसको ला�ग त�काल 

Response गन� �वा��य काया�लयले  RRT

15. कोरोना भाइरसको सं�मणबाट सरुि�त रहन 

अ�पतालह�मा आइसोलेसन वाड� गठन गन� । पूव� 

�नण�य अन�ुप �नर�तरता �दने ।  
 

��त�न�ध सभाका मा. सांसद �याम कुमार �े� 

शाि�त �साद पौडेल स�हत िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक 

 
 

�थानीय �वप� �यव�थापन स�म�तले आ�थ�क वष�मा 

गरेका कामह�को �ववरण ��तवेदन 2077 �ावण 15 

नेपाल रेड�स सोसाईट�को 

सम�वयमा र सरु�ा �नकायको सहकाय�मा आपतका�लन 

भौ�तक संरचना �नमा�ण गदा� भवन सं�हता लगायतका 

गराउने । 

उ�च जोिखम भएको �थानमा बसोबास गन� 

नाग�रकह�लाई सरुि�त �थानमा बसोबास गन� वातावरण 

�मलाउन सबै �थानीय तहलाई अनरुोध गन� ।  

� लगायत अ�याव�यक सामा�ीह�लाई �वप� को 

अव�थामा �छटो र छ�रतो त�रकाले उपल�ध हनेु गर� 

 बािण�य सघं माफ� त 

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तसँग रहेका राहत 

तथा Inventory तयार 

तप�सल अनसुारको स�म�त गठन गन� र उ� राहत 

सम�ीह� नेपाल रेड�स सोसाईट� म�थल� शाखाको 

- संयोजक 

- सद�य 

-  सद�य 

 सद�य 

- सद�य 

- सद�य 

ज�गा �ा�को ला�ग �थानीय तहले �सफा�रस गदा� 

�वप�को ला�ग छु�ाएर मा� �सफा�रस गन� ।  

कोरोना भाइरसको ला�ग त�काल 

RRT गठन गन� ।  

कोरोना भाइरसको सं�मणबाट सरुि�त रहन 

वाड� गठन गन� । पूव� 

�म�त 2077/01/17 मा बसेको बैठकको �नण�यह�

1. हाल स�मका को�भड-19

स�बि�ध काय�को स�म�ा 

2. �वप� पूव� तयार�का ला�ग स�पूण� �थानीय तहह� 

राजनै�तक दल, नाग�रक समाज

सरकार� सं�था, प�कार

रेड�स सोसाइट�, सरोकारवाला सबैले आ

तयार�का साथ आ-आ�नो भ�ूमका �नवा�ह गन� । 

3. आगोलागी, हावाहरु�, वाढ� प�हरो लगायत

�थानको प�हचान गर� आव�यक तयार�  गन� । 

4. बाढ�, प�हरो, डुवान ज�ता उ�च जोिखममा रहेका �थानमा 

बसोबास गन� नाग�रकलाई सरुि�त �थानमा बसोबास गन� 

�यव�था सबै �थानीय तहले �मलाउने । 

5. नेपाल सरकार को�भड-19 

2076/12/26 मा भएको �नण�य बमोिजम यस िज�लामा 

हालस�म काया��वयन भै रहेको र आगा

बमोिजम प�रपालना गन�का ला�ग कुनै प�न धा�म�क

सां�कृ�तक, सामािजक पर�परा अनसुार ग�रने काय�ह� 

सामू�हक �पमा नगन�/नगराउने । 

6. ख�ुला �समानाको जनुसकैु नाकाबाट हनु

आवागमनमा �वेश गन�/

लकुाउने काय� ग�रएमा कानून बमोिजम कावा�ह� ग�रने

छ ।   

7. ब�दा ब�द�को बेला स�ालन गन�

सरकारबाट लेिख आएका �ाथ�मकता �ा� आयोजनाह�

�वप�को �यव�थापन, वषा�तको सम

डवुान, प�हरो रो�न बाध बा�ने र 

स�प� गनु� पन� भ�न टे�डर

तोकेका पा�लका र सदरमकुाम

सहम�त �लई स�ालन गन�

बा�हरबाट ��मक न�याउने

�वा��य पर��णको �यव�था �मलाउने

से�नटाइजरको �योग गराउने

गन� न�दने, सामािजक दूर� कायम गर� काय� गराउने

�वा��यका स�पूण� मापद�ड परुा गराई काय�

�मलाउने, सोको अनगुमन �था

8. सबै पा�लकामा रहेका ए�बलेु�सह�लाई तयार� अव�थामा 

रा� ेर िश� प�रचालन गन� । 

9. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तलाई संघीय सरकारबाट 

�ा� �. 2 लाखको सामान ख�रद गन� ।

10. आगलागीको सूचना �याउने नाग�रकलाई सूचना �मािणत 

गर� �ड�भजन वन काया�ल

�यव�थापन स�म�तले परु�कृत गन� ।
सांसद �याम कुमार �े� र �देश सभा मा. सांसद 

शाि�त �साद पौडेल स�हत िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक  

  

 

मा बसेको बैठकको �नण�यह� 

19 को रोकथाम र �नय��ण 

 ग�रयो ।  

�वप� पूव� तयार�का ला�ग स�पूण� �थानीय तहह� 

नाग�रक समाज, सरकार� तथा गैर 

प�कार, �थानीय समदुाय, नेपाल 

सरोकारवाला सबैले आ-आ�नो 

आ�नो भ�ूमका �नवा�ह गन� ।  

वाढ� प�हरो लगायतले �भाव पान� 

�थानको प�हचान गर� आव�यक तयार�  गन� ।  

डुवान ज�ता उ�च जोिखममा रहेका �थानमा 

बसोबास गन� नाग�रकलाई सरुि�त �थानमा बसोबास गन� 

�यव�था सबै �थानीय तहले �मलाउने ।  

19 संकट �यव�थापन के��को �म�त 

मा भएको �नण�य बमोिजम यस िज�लामा 

हालस�म काया��वयन भै रहेको र आगामी �दनमा प�न सोह� 

बमोिजम प�रपालना गन�का ला�ग कुनै प�न धा�म�क

सामािजक पर�परा अनसुार ग�रने काय�ह� 

नगराउने ।  

ख�ुला �समानाको जनुसकैु नाकाबाट हनु स�ने या�हु�को 

/गराउने र �वेश गरेकालाई 

लकुाउने काय� ग�रएमा कानून बमोिजम कावा�ह� ग�रने   

ब�दा ब�द�को बेला स�ालन गन� संघीय सरकार र �देश 

लेिख आएका �ाथ�मकता �ा� आयोजनाह�, 

वषा�तको समयमा आउन स�ने बाढ�, 

प�हरो रो�न बाध बा�ने र वषा�तको समय अगाडी 

टे�डर/स�झौता भएका �थानीय तहले 

सदरमकुाम जो�ने आयोजनाह� 

सहम�त �लई स�ालन गन�, आयोजना स�ालन गदा� 

बा�हरबाट ��मक न�याउने, कामदार/��मकह�को 

�वा��य पर��णको �यव�था �मलाउने, मा�क साबनु पानी, 

से�नटाइजरको �योग गराउने, समदुाय�तरमा आवाज-जावत 

सामािजक दूर� कायम गर� काय� गराउने, 

�वा��यका स�पूण� मापद�ड परुा गराई काय� गन� �यव�था 

अनगुमन �थानीय तह गन� । 

सबै पा�लकामा रहेका ए�बलेु�सह�लाई तयार� अव�थामा 

रा� ेर िश� प�रचालन गन� ।  

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तलाई संघीय सरकारबाट 

लाखको सामान ख�रद गन� । 

आगलागीको सूचना �याउने नाग�रकलाई सूचना �मािणत 

गर� �ड�भजन वन काया�लयको ��तावमा िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�तले परु�कृत गन� । 
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  11. �देश सरकारबाट िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तलाई 

�ा� बजेटबाट COVID-19 स�बि�ध �वा��य समा�ी 

आव�यकता बमोिजम ख�रद गर� �वतरण गन� । 

12. असंग�ठत �े�मा काय�रत र असहाय नाग�रकलाई मा� 

आव�यकता बमोिजम राहत �वतरण गन�

गदा� �नि�त दरु� कायम गर� �वतरणको �यव�था गन� ।

13. देहाय बमोिजमका पा�लकाह�मा रहेका ए�बलेु�सह�लाई 

नेपाल� सेनाको �ा�व�धक सहयोगमा 

खच�मा Covid-19 Friendly Ambulance 

�भ� तयार गर� सोको जानकार� िज�ला �शासन 

काया�लयमा पठाउने ।  

�स.न. ए�बलेु�स नं. 

1 बा 12 च 5555 रामेछाप नगरपा�लका

2. 
बा 2 झ 4462 गेल ु�ाथ�मक �वा��य के��

म�थल� न

3. बा. 2 झ 676 ग�ुसी �वा��य चौक�

4. बा 19 च. 3922 खाँडादेवी गाउँपा�लका 

5. बा. 19 च. 283 चचुरेु �वा��य चौक�

6. ज. 1 झ. 412  ग�ुदेल �वा��य चौक�

7. बा. 2 झ 4015 �लख ुतामाकोसी गाउँपा�लका 

8 बा 2 झ 4275 दोर�बा गाउँपा�लका

14. रामेछाप िज�लालाई कोरोना भाइरसको उ�च जोिखमबाट 

रोकथाम तथा �नय��णका ला�ग तराईका िज�लाह� 

लगायत अ�य िज�लाह�बाट यस िज�लाको �योजनको 

ला�ग आई रहेको ह�रयो तरकार�, 

अ�डा, कुखरुाको ढुवानी �म�त 2077

12:00 बजे देिख 2077/01/25

बजे स�मको ला�ग ��तब�ध लगाउने । 

15. सगुर, �ेसर, �या�सर, मटुुरोग ज�ता �दघ�रोगीह�ले खाँदै 

आएको औषधी सबै पा�लकाह�ले वडातहबाट माग 

संकलन गन�, माग अन�ुप पा�लकाले �याई वडा माफ� त 

�वतरण गन� �यव�था �मलाउने । 

 

सरकारबाट िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तलाई 

स�बि�ध �वा��य समा�ी 

आव�यकता बमोिजम ख�रद गर� �वतरण गन� ।  

काय�रत र असहाय नाग�रकलाई मा� 

आव�यकता बमोिजम राहत �वतरण गन�, राहत �वतरण 

गदा� �नि�त दरु� कायम गर� �वतरणको �यव�था गन� । 

देहाय बमोिजमका पा�लकाह�मा रहेका ए�बलेु�सह�लाई 

  स�बि�धत पा�लकाको 

Ambulance को �पमा 4 �दन 

�भ� तयार गर� सोको जानकार� िज�ला �शासन 

�नकाय 

रामेछाप नगरपा�लका 

गेल ु�ाथ�मक �वा��य के��, गेल,ु 

म�थल� न.पा.  

ग�ुसी �वा��य चौक�, सनुाप�त  

खाँडादेवी गाउँपा�लका  

चचुरेु �वा��य चौक�, गोकुलगंगा  

ग�ुदेल �वा��य चौक�, उमाकु�ड  

�लख ुतामाकोसी गाउँपा�लका  

दोर�बा गाउँपा�लका 

रामेछाप िज�लालाई कोरोना भाइरसको उ�च जोिखमबाट 

रोकथाम तथा �नय��णका ला�ग तराईका िज�लाह� 

लगायत अ�य िज�लाह�बाट यस िज�लाको �योजनको 

, फलफूल, माछामास,ु 

2077/01/18 गते राती 

25 गते राती 12:00 

बजे स�मको ला�ग ��तब�ध लगाउने ।  

मटुुरोग ज�ता �दघ�रोगीह�ले खाँदै 

आएको औषधी सबै पा�लकाह�ले वडातहबाट माग 

माग अन�ुप पा�लकाले �याई वडा माफ� त 

6.6 घरमै पगुी राहत �वतरण
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रामेछाप िज�ला दोर�बा गाउँपा�लका वडा नं

�नवासी फौदबहादरु �े�को �ीमती �सतामाया �े�

च�ा�बाट म�ृय ु भएको �थयो । िज�ला सम�वय 

स�म�तका �मखु �मेबहादरु ख�का र �मखु िज�ला 

अ�धकार� ��ादेवी शमा�ले िज�ला �वप� �यव�थापन 

कोषबाट मतृकका ससरुा वष� 

�े�लाई घरमै गएर राहत सामा�ी र नगद �

�दान गनु� भएको �थयो ।  

 
6.7 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त एवं �थानीय �वप� 

�यव�थापन स�म�तको कोषमा रहेको रकम

�.स. �थानीय तह/स�म�तको नाम

1. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त

(को�भड-19 स�ब�धी �देशबाट 

2. म�थल� नगरपा�लका

3. रामेछाप नगरपा�लका

4. उमाकु�ड गाउँपा�लका

5. खाँडादेवी गाउँपा�लका

6. गोकुलगंगा गाउँपा�लका

7. �लख ुतामाकोशी गाउँपा�लका

8. दोर�बा गाउँपा�लका 

9. सनुाप�त गाउँपा�लका

   

 

घरमै पगुी राहत �वतरण 

रामेछाप िज�ला दोर�बा गाउँपा�लका वडा नं. 1 डडवुा 

�को �ीमती �सतामाया �े�को 

च�ा�बाट म�ृय ु भएको �थयो । िज�ला सम�वय 

स�म�तका �मखु �मेबहादरु ख�का र �मखु िज�ला 

अ�धकार� ��ादेवी शमा�ले िज�ला �वप� �यव�थापन 

कोषबाट मतृकका ससरुा वष� 84 का कुल बहादरु 

�े�लाई घरमै गएर राहत सामा�ी र नगद �. 1 लाख 

 

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त एवं �थानीय �वप� 

�यव�थापन स�म�तको कोषमा रहेको रकम 

स�म�तको नाम रकम 

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

स�ब�धी �देशबाट �ा� समेत) 
7,33,090।- 

म�थल� नगरपा�लका 30,00,000।- 

रामेछाप नगरपा�लका 38,70,952।- 

उमाकु�ड गाउँपा�लका 10,00,000।- 

खाँडादेवी गाउँपा�लका 39,39,000।- 

गोकुलगंगा गाउँपा�लका 32,00,000।- 

�लख ुतामाकोशी गाउँपा�लका 20,00,000।- 

 25,00,000।- 

सनुाप�त गाउँपा�लका 80,45,000।- 

वडा नं. १ डडवुा दोर�बा 
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   6.8 �वप�का घटनाको कृ�तम अ�यास

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको संयोजक�वमा नयाँ गोरख 

गणको नेत�ृवमा 2076-06-30 गते 

1 आकासे ि�थत म�थल� �वमान �थलमा 

स�ब�धी र भकु�प �दवसको अवसरमा 

िज�ला सम�वय स�म�तको �ा�णमा भकु�प स�बि�ध 

स�देशमूलक �यवहा�रक अ�यास ग�रएको

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 हे�ल�याड �नमा�ण 

रातको समयमा समेत उ�ार काय�लाई �यवि�थत गन� रामेछाप 

न.पा. ि�थत नयाँ गोरख गणमा नाइट �भजन 

ग�रएको छ । �वप�को समयमा �योग गन� स�ने त�रकाले 

सबै पा�लकालाई कि�तमा उपय�ु 1 

�नमा�ण गन� अनरुोध ग�रएको छ । 

6.10 हे�लक�टरबाट उ�ार 

िज�ला �भ� �वप�   प�र एवं अ�य कारणबाट घाइते भएका 

देहायका ७ जना �यि�ह�लाई हे�लक�टरबाट 

उ�ार ग�रएको छ ।  

�.स. उ�ार ग�रएको �यि� उ�ार ग�रएको �थान

1. तारा �सलवाल 
�लख-ु1 जल�व�तु 

आयोजना 

2. माया रानी डो�मो दोर�बा गापा

3. 
�भममाया �े�, मो�तलाल 

�े� र भवुन �े� 
उमाकु�ड गापा

4. पूण� बहादरु लामा गोकुलगंगा गापा

5. 
क�याण के.सी. र रमेश 

के.सी. 
सनुाप�त गापा

6. �दपक ख�का गोकुलगंगा गापा

7. सागर काक� रामेछाप नपा

 

 

�वप�का घटनाको कृ�तम अ�यास  

संयोजक�वमा नयाँ गोरख 

 म�थल� नगरपा�लका-

आकासे ि�थत म�थल� �वमान �थलमा हवाई दघु�टना 

र भकु�प �दवसको अवसरमा 2077 माघ 2 गते 

िज�ला सम�वय स�म�तको �ा�णमा भकु�प स�बि�ध 

ग�रएको । 

रातको समयमा समेत उ�ार काय�लाई �यवि�थत गन� रामेछाप 

गणमा नाइट �भजन हे�ल�याड �नमा�ण 

ग�रएको छ । �वप�को समयमा �योग गन� स�ने त�रकाले 

1 �थानमा हे�ल�याड 

प�र एवं अ�य कारणबाट घाइते भएका 

हे�लक�टरबाट काठमाडौ 

उ�ार ग�रएको �थान 
प�ु याएको 

�थान 

जल�व�तु 

काठमा�डौ 

 

दोर�बा गापा-5 

गापा-3 

गोकुलगंगा गापा-3 

सनुाप�त गापा-5 

गोकुलगंगा गापा-5 

रामेछाप नपा-7 
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7. बजेट तथा खच� 

 
आ�थ�क वष� 076/77 को बजेट र खच�को तथा �ग�तको एक�कृत �ववरण 

िशष�क बजेट खच� �ग�त 

��तशतमा 

िज�ला �शासन काया�लय 

चालू 15586000.00 14861091.00 95.34 

प ुजँीगत 1500000.00 1500000.00  

ज�मा 17086000.00 16361091.00 100 

रा��य प�रचय प� 

चालू 578000.00 87561.00 15.14 

प ुजँीगत 362000.00 362000.00 100 

ज�मा 940000.00 449561.00  

कुल ज�मा 18026000.00 168110652  

  
खच�को फाटँवार� 

िज�ला �शासन काया�लय रामेछाप काया�लय कोड नं.  आ.व. 076/77  म�हना आषाढ 
खच�/�व�ीय 

संकेत नं. 
खच�/�व�ीय संकेतको नाम अि�तम बजेट 

आषाढ म�हना 

स�मको �नकाशा 

गत म�हना 

स�मको खच� 

आषाढ म�हनाको 

खच� 

आषाढ म�हना 

स�मको खच� 
पे�क� 

पे�क� बाहेक 

खच� रकम 
बाँक� बजेट 

21111 पा�र��मक कम�चार� 8067000.0 7555513.1 339732.3 7555513.1 511486.9

21121 पोषाक 230000.0 180000.0 -50000.0 180000.0 50000.0

21131 �थानीय भ�ा 177000.0 170678.0 16400.0 170678.0 6322.0

21132 महंगी भ�ा 395000.0 395000.0 42934.0 395000.0 0.0

21134 कम�चार� बठैक भ�ा 25000.0 25000.0 25000.0 0.0

21139 अ�य भ�ा 30000.0 29400.0 15900.0 29400.0 600.0

21213 योगदानमा आधा�रत �वमा कोष 

खच� 
91000.0 68000.0 6000.0 68000.0 23000.0

22111 पानी तथा �वजलु� 326000.0 326000.0 121000.0 326000.0 0.0

22112 स�ार महशलु 193000.0 193000.0 27144.0 193000.0 0.0

22212 इ�धन  462000.0 462000.0 160970.0 462000.0 0.0

22213 सवार� साधन मम�त 355000.0 355000.0 43502.0 355000.0 0.0

22214 �वमा तथा न�वकरण खच� 60000.0 56230.0 56260.0 3740.0

22221 मेशनर� तथा औजार मम�त 

स�भार तथा स�ाल खच� 
90000.0 90000.0 10050.0 90000.0 0.0

22231 �न�म�त साव�ज�नक स�पि�को 

मम�त स�भार खच� 
31000.0 130000.0 35000.0 130000.0 0.0

22311 मसल�द तथा काया�लय समा�ी 664000.0 664000.0 225199.0 664000.0 0.0

22419 अ�य सेवा श�ुक 1544000.0 1540140.0 559380.0 1540140.0 3860.0

22511 कम�चार� ता�लम खच� 30000.0 30000.0 30000.0 0.0

22529 �व�वध काय��म खच� 238000.0 221500.0 183500.0 2215000.0 16500.0

22611 अनगुमन, म�ुया�न खच� 451000.0 451000.0 99700.0 451000.0 0.0

22612 �मण खच� 200000.0 20000.0 3980.0 200000.0 0.0

22711 �व�वध खच� 210000.0 210000.0 6666.0 210000.0 0.0

27111 सामािजक सरु�ा  1498000.0 1413600.0 353400.0 1413600.0 84400.0

28142 घरभाडा 120000.0 95000.0 15000.0 95000.0 25000.0

कुल ज�मा 15586000.0 14361091.1 2215457.3 14861091.1 724908.9

पूजँीगत खच� 

31112 
गैर आवासीय भवन 

�नमा�ण/ख�रद 
500000.0 55500.0 499567.0 433.0

31122 मेशनर� तथा औजार  500000.0 0.0 500000.0 0.0

31123 फ�न�चर तथा �फ�चर 500000.0 0.0 499908.3 91.7

कुल ज�मा 1500000.0 55500.0 1499475.3 524.7

रा��य प�रचय प� काय��म तफ�  पूजँीगत र चालू खच�को फाटँवार� 

21134 कचा�र� बैठक भ�ा 20000.0 20000.0 20000.0 20000.0 0.0

21139 अ�य भ�ा 215000.0 20000.0 20000.0 20000.0 195000.0

22221 
मेशनर� तथा औजार मम�त 

स�भार तथा स�ालन खच� 
5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 0.0

22311 मसल�द तथा काया�लय समा�ी 18000.0 18000.0 18000.0 18000.0 0.0

22413 करार सेवा श�ुक 320000.0 24561.0 24561.0 24561.0 295439.0

पूजँीगत खच� 578000.0 87561.0 87561.0 87561.0 490439.0

31113 
�न�म�त भवनको संरचना�मक 

सधुार खच� 
76000.0 76000.0 76000.0 76000.0 0.0

31122 मेशनर� तथा औजार 150000.0 150000.0 150000.0 150000.0 0.0

31123 फ�न�चर तथा �फ�चर 136000.0 136000.0 136000.0 136000.0 0.0

कुल ज�मा 362000.0 362000.0 362000.0 362000.0 0.0

 

राज�व आ�दानी 

राज�व 

िशष�क 
राज�व िशष�क ज�मा 

11622 हातह�तयार इजाजत 

द�तरु 
7075.0

14212 सरकार� स�पि�को 

�व�बाट �ा� रकम 
0.0

14224 पर��ा द�तरु 11000.0

14227 राहदानी श�ुक 8452500.0

14229 अ�य �शासनीक सेवा 

श�ुक 
0.0

14251 क�पनी रिज�ेशन 

द�तरु (सं�था 

दता�/न�वकरण  

215550.0

14312 �शासनीक द�ड 

ज�रवाना र जफत 
476725.0

15111 बे�जू 0

ज�मा रकम 

धरौट� 

1. आ�दानी 

क) गत आ.व.को धरौट� 

मौ�दात 
2687553.33 

ख) चालू आ.व.मा �ा� 2075263.20 

ज�मा 4762816.53 

2. खच� 

क) चालू आ.व.को धरौट� �फता� 2629618.00

ख) चालू आ.व.मा सदर �याहा 0

ज�मा 2629618.00

3. �े�ता अनसुारको बाकँ� 

क) नगद 0.00

ख) ब�क 2133198.53

 

िज�ला �शासन 

काया�लयको �नय�मत बजेट 

अ�तग�त कुल �व�नयोिजत रकम 

�. 18026000।- म�ये 

90.76 ��तशत खच� भएको 

छ। यस म�ये चालू खच�को 

�ग�त 95.34 ��तशत छ भने 

पूजँीगत खच�को ��तशत 

99.96 ��तशत रहेको छ ।  

यस वष�बाट िज�लामा 

स�ालनमा आएको रा��य 

प�रयच प� चालू खच� तफ�  

15.14 ��तशत खच� भएको छ 

भने पूजँीगत तफ�  100 

�िशतशत नै खच� भएको  छ ।  
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8. बजार अनगुमन 

8.1 उपभो�य ब�तहु�को आपू�त� �यव�थापन तथा 

अनगुमन 

यस िज�लामा नाग�रकह�ले दै�नक उपभोग गन� खा�ा� नून

तेल, िचनी लगायत उपभो�य ब�तहु�को संिच�त �या� रहेको 

छ। �व�� �वतरणलाई �यवि�थत गद� सं�मणम�ु बनाउन र 

अ�याव�यक ब�तकुो अभाव हनु न�दन रामेछाप उ�ोग 

बािण�य संघका पदा�धकार�सँग �नर�तर सम�व

�यव�था �मलाईएको छ । आपू�त� �यव�थाका स�ब�धमा 

सरु�ा �नकाय सि�म�लत टोल�बाट �नर�तर अनगुमन भई 

रहेको छ ।  

आम उपभो�ाको मागलाई स�बोधन गद� उपभो�य ब�तकुो 

सहज �व�� �वतरण गन� �व�भ� समयमा सूचना जार� ग�रएको 

छ । बजार अनगुमनलाई स�ब� प�को संल�नतामा सबै 

�े� समे�टने गर� �व�भ� समूहमा �वभाजन गर� एकै पटक 

बजार अनगुमन ग�रएको छ । अनगुमनका �ममा मापद�ड 

�वप�रत गणु�तरह�न तथा उपभोग गन� अयो�य सामा�ी जफत 

गर� स�बि�धत �यवसायीह�लाई सचेत गराईएको छ । 

पे�ो�लयम पदाथ�को �नय�मत अनगुमन तथा सहज आपू�त�को 

�यव�था �मलाईएको छ । 

महामार�को �पमा फौ�लएको को�भड

लकडाउन गरेको अव�थामा िज�ला �शासन काया�लय 

रामेछापको सम�वयमा िज�ला ि�थत रामेछाप नगरपा�लकाको 

रामेछाप बजार, साँघटुार बजार तथा �लख ु तामाकोशी 

गाउँपा�लकाको धोवी, �स�रसे, ढाँडे र रातामाटा गर� 

खा�ा�, फलफूल, तरकार� लगायतका अ�य अ�याव�यक 

पसलह� अनगुमन ग�रएको छ । अनगुमनको �ममा �याद 

नाघेका खा� ब�तहु�लाई जफत गर� त�काल न� ग�रएको 

छ । �व�भ� होटलह�मा �व�� �वतरणको ला�ग रािखएको 

210 �लटर घरेल ु म�दरा समेत जफत गर� न� ग�रएको 

छ ।  

लकडाउनको अव�धमा खा�ा� लगायतका अ�याव�यक 

ढुवानी �नय�मत �पमा भई रहेको हुँदा अ�याव�यक 

सामा�ीह�को अभाव देखाई मू�यव�ृ� गर� कालोबाजार� गन�

लकुाउने, कृ��म अभाव �सजा�ना गन� र आपू�त�मा अवरोध गन� 

ज�ता अवाि�छत ��याकलापह� नगन� अनगुमन स�म�तले 

�नद�शन �दएको छ ।       

 

 

उपभो�य ब�तहु�को आप�ूत� �यव�थापन तथा 

यस िज�लामा नाग�रकह�ले दै�नक उपभोग गन� खा�ा� नून, 

िचनी लगायत उपभो�य ब�तहु�को संिच�त �या� रहेको 

छ। �व�� �वतरणलाई �यवि�थत गद� सं�मणम�ु बनाउन र 

अ�याव�यक ब�तकुो अभाव हनु न�दन रामेछाप उ�ोग 

बािण�य संघका पदा�धकार�सँग �नर�तर सम�वय गद� आपू�त� 

�यव�था �मलाईएको छ । आपू�त� �यव�थाका स�ब�धमा 

सरु�ा �नकाय सि�म�लत टोल�बाट �नर�तर अनगुमन भई 

आम उपभो�ाको मागलाई स�बोधन गद� उपभो�य ब�तकुो 

सहज �व�� �वतरण गन� �व�भ� समयमा सूचना जार� ग�रएको 

� प�को संल�नतामा सबै 

�े� समे�टने गर� �व�भ� समूहमा �वभाजन गर� एकै पटक 

बजार अनगुमन ग�रएको छ । अनगुमनका �ममा मापद�ड 

�वप�रत गणु�तरह�न तथा उपभोग गन� अयो�य सामा�ी जफत 

गर� स�बि�धत �यवसायीह�लाई सचेत गराईएको छ । 

गमन तथा सहज आपू�त�को 

महामार�को �पमा फौ�लएको को�भड-19 का कारणले 

लकडाउन गरेको अव�थामा िज�ला �शासन काया�लय 

रामेछापको सम�वयमा िज�ला ि�थत रामेछाप नगरपा�लकाको 

साँघटुार बजार तथा �लख ु तामाकोशी 

ढाँडे र रातामाटा गर� 35 वटा 

तरकार� लगायतका अ�य अ�याव�यक 

पसलह� अनगुमन ग�रएको छ । अनगुमनको �ममा �याद 

नाघेका खा� ब�तहु�लाई जफत गर� त�काल न� ग�रएको 

छ । �व�भ� होटलह�मा �व�� �वतरणको ला�ग रािखएको 

फत गर� न� ग�रएको   

लकडाउनको अव�धमा खा�ा� लगायतका अ�याव�यक 

ढुवानी �नय�मत �पमा भई रहेको हुँदा अ�याव�यक 

सामा�ीह�को अभाव देखाई मू�यव�ृ� गर� कालोबाजार� गन�, 

कृ��म अभाव �सजा�ना गन� र आपू�त�मा अवरोध गन� 

याकलापह� नगन� अनगुमन स�म�तले 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 एभरे� गेटवे �मनीमाट� र

�ाि�जट �याफे �सल

बजार अनगुमनको �ममा 

�मनीमाट� र �ेकस� �ाि�जट �याफे

२०३२ अ�तग�त म�ुा चलाएको छ । 

२०३२ अ�तग�त एभरे� गे

हजार �पौया र �ेकस� �ाि�जट �याफे

जर�वाना ग�रएको छ । 

 

 

 

 

 

 

  

 

टवे �मनीमाट� र �ेकस� 

�ाि�जट �याफे �सल 

बजार अनगुमनको �ममा कालोबजार� गन� एभरे� गटवे 

र �ेकस� �ाि�जट �याफे �सल गर�  कालोबजार� ऐन 

म�ुा चलाएको छ । कालोबजार� ऐन 

अ�तग�त एभरे� गेटव े �मनीमाट�लाई एक लाख ५ 

�ेकस� �ाि�जट �याफेलाई  ७५ हजार 

https://i2.wp.com/www.tamakosionline.com/wp-content/uploads/2019/10/mart.jpg?ssl=1
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 8.3 आपू�त� �यव�थापन तथा अनगुमन गनुासो 

सनुवुाई संय�� 

महामार�को �पमा फै�लएको को�डभ

लकडाउन गरेको अव�थामा िज�ला �शासन काया�लयको 

सम�वयमा िज�लाको म�ुय बजार �े�ह�मा खा�ा�

तरकार�, फलफुल लगायतका अ�याव�यक व�त ुतथा सेवाह� 

�व�� �वतरण गन� पसलह�को अनगुमन ग�रएको छ । 

अनगुमनको �ममा �याद नाघेको, कृ��म अभाव �सज�ना 

गरेको ज�ता सम�या नभएको पाईएको छ । �नि�त दूर� 

कामय गर� ख�रद �व��को �यव�था �मलाउन �नद�शन �दएको 

छ ।  

लकडाउनको अव�धमा खा�� लगायतका अ�याव�यक ढुवानी 

�नय�मत �पमा भई रहेको हुँदा अ�याव�यक सामा�ीह�को 

अभाव देखाई मू�यव�ृ� गर� कालोबाजार� गन�

कृ��म अभाव �सजा�ना गन� र आपू�त�मा अवरोध गन� ज�ता 

अवाि�छत ��याकलापह� भए गरेको पाईएमा गनुासो 

सनुवुाईका ला�ग देहाय बमोिजमको संय�� गठन ग�रएकोले 

स�पक�  गनु� हनु अनरुोध छ ।  

         

देहाय 

नाम थर पद काया�लय

�ी राम�साद भ�राई �.अ. 

िज�ला 

�शासन 

काया�लय 

�ी मेघनाथ गौतम का.�. 
घरेल ुतथा 

साना उ�ोग

�ी केशव �. िघ�मरे अ�य� 
उ�ोग 

बािण�य संघ

�ी �दपक काक� सिचव उपभो�ा म�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

आपू�त� �यव�थापन तथा अनगुमन गनुासो 

महामार�को �पमा फै�लएको को�डभ-19 को कारण 

लकडाउन गरेको अव�थामा िज�ला �शासन काया�लयको 

सम�वयमा िज�लाको म�ुय बजार �े�ह�मा खा�ा�, 

फलफुल लगायतका अ�याव�यक व�त ुतथा सेवाह� 

�व�� �वतरण गन� पसलह�को अनगुमन ग�रएको छ । 

कृ��म अभाव �सज�ना 

गरेको ज�ता सम�या नभएको पाईएको छ । �नि�त दूर� 

कामय गर� ख�रद �व��को �यव�था �मलाउन �नद�शन �दएको 

लकडाउनको अव�धमा खा�� लगायतका अ�याव�यक ढुवानी 

�नय�मत �पमा भई रहेको हुँदा अ�याव�यक सामा�ीह�को 

मू�यव�ृ� गर� कालोबाजार� गन�, लकुाउने, 

कृ��म अभाव �सजा�ना गन� र आपू�त�मा अवरोध गन� ज�ता 

अवाि�छत ��याकलापह� भए गरेको पाईएमा गनुासो 

सनुवुाईका ला�ग देहाय बमोिजमको संय�� गठन ग�रएकोले 

या�लय स�पक�  नं. 

सन 

 

9841431102 

घरेल ुतथा 

साना उ�ोग 
9849566943 

बािण�य संघ 
9854040052 

उपभो�ा म� 9844258876 

ल�मी आयल �टोस�

ल�मी आयल �टोस�ले पे�ो�लयम पदाथ� �व�� �वतरण गदा� 

कम गणु�तर तथा �मसावटय�ु पे�ोल �व�� �वतरण गरेको 

भ�े �यापक नाग�रकको गनुासो भएप�छ िज�ला �शासन 

काया�लय रामेछापको अगवुाईमा अनगुमन गर� उ�लेिखत 

पे�ोल प�प िशल ग�रएको   छ । पे�ोलको नमनुा

आपू�त� तथा उपभो�ा �हत संर�ण �वभागमा पर��णको ला�ग 

पठाईएको �थयो।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बािण�य तथा आपू�त� �वभागको कावा�ह� प�ात आयल 

�नगमको ��त�न�ध स�हतको टोल�ले कम गणु�तरको 

पे�ो�लयम पदाथ� न� गर�  �म�त 

ल�मी आयल �टोर �सल खो�ल स�ालनमा �याईएको छ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ल�मी आयल �टोस� 

ल�मी आयल �टोस�ले पे�ो�लयम पदाथ� �व�� �वतरण गदा� 

कम गणु�तर तथा �मसावटय�ु पे�ोल �व�� �वतरण गरेको 

भ�े �यापक नाग�रकको गनुासो भएप�छ िज�ला �शासन 

काया�लय रामेछापको अगवुाईमा अनगुमन गर� उ�लेिखत 

पे�ोल प�प िशल ग�रएको   छ । पे�ोलको नमनुा बािण�य 

आपू�त� तथा उपभो�ा �हत संर�ण �वभागमा पर��णको ला�ग 

बािण�य तथा आपू�त� �वभागको कावा�ह� प�ात आयल 

�नगमको ��त�न�ध स�हतको टोल�ले कम गणु�तरको 

पे�ो�लयम पदाथ� न� गर�  �म�त 2077 आषाढ 18 देिख 

ल�मी आयल �टोर �सल खो�ल स�ालनमा �याईएको छ ।   
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9. िज�लाि�थत काया�लय तथा काया�लय �मखुह�को स�पक�  नं. स�हतको नामावल� �ववरण 

�स. 

नं. 
काया�लयको नाम 

काया�लय �मखु र स�पक�  मोबाईल न�बर सचुना अ�धकार� 

स�पक�  नं. 

काया�लयको स�पक�  

नं. नाम, थर दजा� स�पक�  नं. 

1 रामेछाप िज�ला अदालत �ी �वीकृ�त पराजलु� �यायधीस   048-540077 

2 िज�ला �शासन काया�लय �ी ��ादेवी शमा�  � .िज.अ.  9854057777 9863023001  

3 िज�ला सम�वय स�म�त �ी फ�ड�� दाहाल िज .स.अ.  9854040107 9863023002 048-540114 

4 म�थल� नगरपा�लका �ी �दपक कोइराला � .�.अ.  9854048111 9863023014  

5 रामेछाप नगरपा�लका �ी �दप�े� पौडेल  � .�.अ.  9854049111 9863023015  

6 मालपोत काया�लय �ी �वनोद कुमार पोखरेल �.मा.अ. 9841908096 9863023025 048-540073 

7 िज�ला आयोजना काया��वयन इकाई (�था.प.ू) �ी गणेश अया�ल आयोजना �मखु 9854043491 9863023040 048-540550 

8 िज�ला आयोजना काया��वयन इकाई (भवन) 048-540138 

9 िज�ला सरकार� वक�ल काया�लय �ी कृ�ण �साद बराल िज.�याय�धव�ा 9854040434 - - 

10 नयाँ गोरख गण �ी गणेश �संह भ�डार�  �मखु सेनानी  9851136780 9863023003 048-400010 

11 िज�ला �हर� काया�लय �ी बस�त पाठक � .ना.उ.  9854055555 9863023005 048-540100 

12 सश� �हर� बल नेपाल �ी रमेश कुमार थापा  स .�.ना.उ.  9841423466 9863023004 048-540478 

13 रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय रामेछाप ।  �ी सवुास काक� �.अ..अ 9841908096 9863023023 - 

14 कोष तथा लेखा �नय��क काया�लय �ी उमाका�त आचाय�  �.को.�न. 9854043888 9863023006 048-540115 

15 संघीय खानेपानी तथा ढल �यव�थापन आयोजना �ी जगनाथ पवु�  �ड�भजन �मखु  9852674462 9863023038 - 

16 िज�ला �नवा�चन काया�लय �ी श�भ ुकुमार कटुवाल �नवा�चन अ�धकार� 9854040146 9863023027 048-540146 

17 नापी काया�लय �ी समुन �व�म प�थ नापी अ�धकृत 9854040443 9863023028 048-540074 

18 िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाइ �ी भरत कुमार भ�राई इकाई �मखु 9844441544 9863023024 048-540134 

19 िज�ला हकुाल काया�लय �ी म� ज ुशमा� सवुदे�  हलुाक अ�धकृत  9841920005 9863023026 048-540035 

20 सघन शहर� तथा भवन �नमा�ण आयोजना �ी अमर बहादरु थापा  आयोजना �मखु  9841241291 9863023042 048-540512 

21 �धानम��ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजना  �ी होमनाथ ल�साल  ब .कृ.अ .  9841349590 - - 

22 िज�ला आयोजना काया��वयन इकाई )िश�ा(  �ी �नम�ल िघ�मरे इकाइ �मखु  9851151855 9863023041 048-540549 

23 कारागार काया�लय �ी मातकृा �साद दाहाल जेलर  9854071777 9863023030 048--400039 

24 इलाका �शासन काया�लय काया�लय ला�चने - शाखा अ�धकृत 9854043133 - 044-692145 

25 कृ�ष �ान के�� �ी �दनेश आचाय� ब .कृ.�व.अ.  9841694442 9863023008 048-540063 

26 �वा��य काया�लय �ी �व�ा खनाल  �वा��य �मखु  9854044355 9863023009 048-400072 

27 पूवा�धार �वकास काया�लय �ी सोमराज �तम�सेना  काया�लय �मखु  9854040375 9863023011 048-540491 

28 �ड�भजन वन काया�लय �ी कृ�णराज �यौपाने  �ड .ब.अ.  9854040068 9863023012 048-400068 

29 जल�ोत तथा �संचाई �ड�भजन काया�लय �ी �रसव खनाल  �ड�भजन �मखु  9854043160 9863023013 048-540118 

30 खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन नं.  �ी स�तोष कुमार �े�  �ड .ई.  9854040253 9863023010 048-540110 

31 िज�ला आयूव�द �वा��य के�� �ी  आयवु�द िच�क�सक - 9863023022 048-540143 

32 घरेल ुतथा साना उ�ोग �वकास स�म�त �ी मेघनाथ गौतम ब.उ�ोग अ�धकृत  9849566943 9863023031 048-540036 

33 उमाकु�ड गाउँपा�लका �ी इ�र� �साद सवेुद�  � .�.अ.  9854043240 9863023016 - 

34 खाँडादेवी गाउँपा�लका �ी महा�साद दंगाल � .�.अ.  9854043740 9863023017 - 

35 गोकुलगंगा गाउँपा�लका �ी ओम �साद सवेुद�  � .�.अ.  9854043640 9863023018 - 

36 दोर�बा गाउँपा�लका �ी �दप�े� रे�मी  � .�.अ.  9854066600 9863023019 - 

37 �लख ुतामाकोशी गापा �ी  � .�.अ.  9841614866 9863023020 - 

38 सनुाप�त गाउँपा�लका �ी राममणी का�ले  � .�.अ.  9854043840 9863023021 - 

39 �व�तु ��धकरण �ी �वनोद अ�धकार�  काया�लय �मखु  9841582022 9863023032 048-540051 

40 नेपाल टेल�कम �ी �व�ण ु�साद भ�डार�  काया�लय �मखु 9851113266 9863023033 048-540005 

41 नाग�रक उ�यान ��धकरण �ी अ�मत कुमार चौर�सया काया�लय �मखु  9845667125 9863023034 048-540087 

42 रा��य बािण�य ब�क �ी नानमुाया गदाल स. �ब�धक 9854040056 9863023035 048-540055 

43 कृ�ष �वकास ब�क �ी तेज बहादरु काक�  �ब�धक 9844036610 9863023036 048-540030 

44 हवाइ इ�धन �र�फ�ल� �टेशन �ी राजे�� कुमार मा�के काया�लय �मखु  9841269372 9863023037 048-540448 

45 �वा��य बीमा बोड� �ी य�राज ढु�ले  काया�लय �मखु  9854043708 - 048-540681 

46 खेलकुद �वकास स�म�त �ी केशव कटेल  काया�लय �मखु  9742611927 - 048-540027 
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10. को�भड-19 स�बि�ध 

10.1 को�भड-19 सँग स�बि�ध �व�भ� स�म�तह� 

  

को�भड-19 संकट �यव�थापन के�� (DCCMC) 

रामेछापका पदा�धकार�ह�को नाम तथा स�पक�  न�बर 

नाम, थर पद स�पक�  न�बर 

�ी ��ादेवी शमा� �.िज.अ. 9854057777 

�ी फ�ड�� दाहाल िज.स.अ. 9854040107 

�ी राज ु�साद पौडेल स.�.िज.अ. 9851173426 

�ी गणेश �संह भ�डार� �मखु सेनानी 9851136780 

�ी बस�त पाठक �.ना.उ. 9854055555 

�ी रमेश कुमार थापा �.ना.उ. 9841423466 

�ी सबुास काक� �.अ.अ. 9841908096 

�ी िजते�� कमार कण� �वा��य �मखु 9854045007 

डा. आन�द �साद आचाय� िच�क�सक 9849177057 

स�लाहाकार 

�ी �ेम बहादरु ख�का 
�मखु, 

िज.स.स. 
९८४०००८७३३ 

�ी रमेश कुमार ब�नेत नगर �मखु, 

म�थल� नपा 
९८५१०४८४५८ 

�मखु, िज�ला सम�वय स�म�त संयोजक 

�मखु/अ�य�, नगरपा�लका/गाउँपा�लका सद�य 

�.िज.अ., िज�ला �शासन काया�लय सद�य 

स.�.िज.अ., िज�ला �शासन काया�लय सद�य 

�मखु सेनानी, नयाँ गोरख गण सद�य 

�.ना.उ., िज�ला �हर� काया�लय सद�य 

स.�.ना.उ., स.�.ब. नेपाल सद�य 

�.अ.अ., रा.अ.िज.का. सद�य 

काया�लय �मखु, �वा��य काया�लय सद�य 

डा. आन�द �. आचाय�, िज�ला अ�पताल सद�य 

िज.स.अ., �ी फिण�� दाहाल, िज.स.अ. सद�य सिचव

 

 ��त�न�ध सभा सद�य, माननीय सांसद �यामकुमार �े�  

 �देश सभा सद�य एवं आ�थ�क मामीला तथा योजना 

म��ी, माननीय सांसद कैलाश �साद ढंुगेल 

 �देश सभा सद�य, माननीय सांसद शाि�त �साद पौडेल 

 �देश सभा सद�य, माननीय सांसद �ी �रता माझी 

 
 

 

 

नपा/गापा पद नाम थर स�पक�  नं. 

म�थल� न.पा. �मखु �ी रमेश कुमार ब�नते  ९८५१०४८४५८ 

रामेछाप न.पा. �मखु �ी नरबहादरु थापा मगर  ९८५१११३८०२ 

सनुाप�त  गा.पा. अ�य� �ी धावा लामा  ९८५४०४००४० 

खाँडादेवी 

गा.पा. 

अ�य� 
�ी �मे ब. तामाङ  ९८५४०४०१६८ 

गोकुलगंगा  

गा.पा. 

अ�य� 
�ी ख�क सनुवुार  ९८५११७१३२५ 

�लखतुामाकोशी  

गा.पा. 

अ�य� 
�ी गो�ब�दबहादरु ख�का  ९८५१०९७७३९ 

दोर�बा  गा.पा. अ�य� �ी कमान �संह तामाङ  ९८५४०४३९६९ 

उमाकु�ड 

गा.पा. 

अ�य� 
�ी शेर ब. सनुवुार  ९८४३०८१८५१ 

 

�थानीय तहह�को �मखु/अ�य�ह�को नामावल� एवं 

स�पक�  न�बरह� 

COVID-19 स�ब�धी रोकथाम तथा उपचारको ला�ग 

िज�ला एवं �थानीय तहह�को �वा��य 

संयोजकह�को स�पक�  न�बर 

काया�लय संयोजकको नाम स�पक�  न�बर 

�वा��य काया�लय �ी िजते��कुमार कण� 9854045007 

िज�ला अ�पताल डा. आन�द आचाय� 9849177057 

म�थल� नपा �ी केशव फुयाल 9854040347 

रामेछाप नपा �ी �व�ण ुकाक� 9854043401 

�लख ुतामाकोशी गापा �ी जय�काश राय 9844201062 

सनुाप�त गापा �ी �वल यो�न 9851187083 

उमाकु�ड गापा �ी �दपे�� पैकारा 9854040065 

गोकुलगंगा गापा �ी जागीर राय 9849850315 

दोर�बा गापा �ी कमल भ�राई 9841208173 

खाँडादेवी गापा �ी ओम �काश �े� 9844142075 

 

�वा��य �मखु �ी िजते��कुमार कण�, �वा��य काया�लय - संयोजक 

िच�क�सक डा. आन�द�साद आचाय�, िज�ला अ�पताल - सद�य 

प.हे.न., �ी धन ब�नेत, �वा��य काया�लय         -     सद�य 

खो.अ., �ी रामकृ�ण ब�नते, �वा��य काया�लय     - सद�य 

उपसभाप�त, �ी राम�व�ण ुब�नते, नेपाल रेड�स सोसाइट�- सद�य 

�वा��य संयोजक �ी �व�ण ुबहादरु काक�, रामेछाप नपा - सद�य 

�स.अ.हे.व.अ., �ी �दपे�� नारायण �े�, रामेछाप अ�पताल-  सद�य 

अ.न.�म. �ी ममता थापा, रामेछाप अ�पताल   - सद�य 

�या.टे. �ी राजेश �साद पाल, �वा��य काया�लय -  सद�य-सिचव 
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10.2 को�भड-19 स�बि�ध भएका म�ुय

  

1. �मखु िज�ला अ�धकार�को अ�य�तामा देहाय बमोिजमको 

Deathbody Managemet Team गठन गन� । 

- �.िज.अ., �ी ��ादेवी शमा�,िज�ला �शासन काया�लय

- सबै पा�लका �मखु/अ�य� 

- �मखु सेनानी, �ी गणेश�संह भ�डार�

- �.ना.उ., �ी बस�त पाठक, िज�ला �हर� काया�लय

- स.�.ना.उ., �ी रमेशकुमार थापा, सश� �हर� बल नेपाल

- �.अ.अ., �ी सवुास काक�, रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय

- डा. आन�द �साद आचाय�, िज�ला अ�पताल

- डा. केशव�सं धामी, तामाकोशी अ�पताल

2. �वरामी रा� मो�डफाई ग�रएको �टेचर लगायतका सामानह� 

सबै पा�लका र अ�पतालह�ले तयार� अव�थामा रा� े। 

3. असंग�ठत �े�मा काय�रत ��मक वग� तथा असहायह�लाई 

उपल�ध गराउने राहत स�बि�धत नमनुा मापद�ड

�वीकृत भई स�पूण� पा�लकामा पठाईएकोमा नमनुा 

मापद�डको आधारमा मापद�ड �वीकृत गर� आव�यक 

�यि�ह�लाई मा� राहत �वतरण गन� सबै पा�लकाह�लाई 

अनरुोध गन� ।  

4. गहृ म��ालयको �म�त 2077/01/06

अनरुोध भए बमोिजम सामािजक स� भा

पन� गर� �व�भ� स�ार मा�यम तथा सामािजक संजाल माफ� त 

�वाह हनुे गलत सूचना �नय��ण तथा सामािजक स� भा

धा�म�क स�ह�णतुामा आचँ आउन न�दन �भावकार� सरु�ा

�यव�था �मलाउने ।  

5. गहृ म��ालयको च.नं. 3596 �म�त 

प�ानसुार �व�भ� �थानह�बाट सडक

यसबाट अ�याव�यक सेवा, शाि�त सरु�ासँग स�बि�धत 

सवार� साधन आवतजावतमा समेत ��तकुल असर पन� हुँदा 

यस िज�ला �भ� सडक बाटो थनुछेक

अ�वल�ब बाटो खलुाउने �यव�था गर� आवगमन सूचा� 

गन�।  

6. रामेछाप िज�ला �वेश गन� खा�ा�

सामा�ीह� �लएर आउने सवार� साधनह�लाई 

गन�को ला�ग भैसे�र  चोकमा Post 

ला�ग नेपाल रेड�स सोसाइट�ले Logistic

गन� साथै Sanitization स�बि�ध काय� गन�

म�थल� नगरपा�लका र िज�ला �हर� काया�लयले आव�यक 

सम�वय गन� । 

7.  को�भड-19 को रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग �वा��य 

सामा�ी बागमती �देश सामािजक �वकास म��ालयमा माग 

गर� पठाउने । 

 

स�बि�ध भएका म�ुय-म�ुय �नण�यह� 

�मखु िज�ला अ�धकार�को अ�य�तामा देहाय बमोिजमको 

गठन गन� ।  

िज�ला �शासन काया�लय 

 

�ी गणेश�संह भ�डार�, न�दाव�स गण 

िज�ला �हर� काया�लय 

सश� �हर� बल नेपाल 

रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय 

िज�ला अ�पताल 

तामाकोशी अ�पताल 

�वरामी रा� मो�डफाई ग�रएको �टेचर लगायतका सामानह� 

सबै पा�लका र अ�पतालह�ले तयार� अव�थामा रा� े।  

असंग�ठत �े�मा काय�रत ��मक वग� तथा असहायह�लाई 

उपल�ध गराउने राहत स�बि�धत नमनुा मापद�ड, 2076 

�वीकृत भई स�पूण� पा�लकामा पठाईएकोमा नमनुा 

को आधारमा मापद�ड �वीकृत गर� आव�यक 

राहत �वतरण गन� सबै पा�लकाह�लाई 

2077/01/06 को प�ानसुार 

अनरुोध भए बमोिजम सामािजक स� भावमा ��तकुल असर 

पन� गर� �व�भ� स�ार मा�यम तथा सामािजक संजाल माफ� त 

�वाह हनेु गलत सूचना �नय��ण तथा सामािजक स� भाव र 

धा�म�क स�ह�णतुामा आचँ आउन न�दन �भावकार� सरु�ा 

�म�त 2077/01/08 को 

प�ानसुार �व�भ� �थानह�बाट सडक/बाटो अव�� भएको 

शाि�त सरु�ासँग स�बि�धत 

सवार� साधन आवतजावतमा समेत ��तकुल असर पन� हुँदा 

यस िज�ला �भ� सडक बाटो थनुछेक, अवरोध भएको भए 

अ�वल�ब बाटो खलुाउने �यव�था गर� आवगमन सूचा� 

रामेछाप िज�ला �वेश गन� खा�ा�, तरकार� लगायतका 

सामा�ीह� �लएर आउने सवार� साधनह�लाई Sanitization  

 �थापना गन� । यसको 

Logistic को �यव�थापन 

स�बि�ध काय� गन�, उ� काय�मा 

म�थल� नगरपा�लका र िज�ला �हर� काया�लयले आव�यक 

को रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग �वा��य 

सामा�ी बागमती �देश सामािजक �वकास म��ालयमा माग 

8. िज�ला अ�पताल रामेछापको

�व�तार गन� आव�यक देिखएकोले 

िज�ला अ�पताल रामेछापले आव�यक बजेटको लागत 

अनमुान तयार गर� बागमती �देश सामािजक �वकास 

म��ालयमा लेिख पठाउने।

9. नगरपा�लका र गाउँ पा�लकाका �वारे�टाइन वेड अनगुमन 

गदा� मापद�ड अनकुुल आव�यक सामा�ी रा� आव�यक 

देिखएकोले सबै पा�लकाले सामा�ीह� 

झलु स�हतको खाट, Personal Hygiene Kits, 

फा�ने ड�ट�वन) लगायत ख�रद गर� सामा�ी स�हतको 

�ववरण िज�ला �शासन काया�लयमा पठाउने ।

10. COVID-19 Friendly ए�बलेु�सलाई िज�ला �तर�य संकट 

�यव�थापन के�� मातहत रािखएकोले िज�ला �शासन 

काया�लयको अनमु�त �लएर मा� चलाउने �यव�था गन� 

सबै पा�लकालाई अनरुोध गन� । 

जे�, 2077 मा भएका �नण�यह�

11. प�हलो घेरामा रहेका �वा��यकम�

स�ारकम�, सेवा�ाह�सँग ��ये� स�पक� मा रहेका 

कम�चार�ह�को RDT ��व�धबाट पर��ण गन� ।

12. कोरोना सं��मत �यि� भे�टएको अव�थामा 

सं��मतको बसोबास गरेको �े�मा पूण� �पमा �सल 

गन� ।  

13. िज�ला अ�पताल रामेछापमा

आसोलेसन वेट �व�तार गर� स�ालनमा �याउने । 

14. आयोजनाको काय� स�ालन गदा� ��मकह�लाई 

स�बि�धत आयोजनाले देहाय बमोिजम गनु� पन�छ

- अ�नवाय� �वा��य जाँच गन� �यव�था �मलाउने

- एकै �थानमा आवासको �यव�था गन� । 

- ��मकह�लाई काय� �थलमै खाना

�मलाउने।  

- आवास �थल देिख काय� �थल

सरुि�त आवात जावतको �यव�था गन� । 

  

 

िज�ला अ�पताल रामेछापको Isolation Bed को �मता 

�व�तार गन� आव�यक देिखएकोले Bed �मता �व�तार गन� 

िज�ला अ�पताल रामेछापले आव�यक बजेटको लागत 

बागमती �देश सामािजक �वकास 

म��ालयमा लेिख पठाउने। 

नगरपा�लका र गाउँ पा�लकाका �वारे�टाइन वेड अनगुमन 

गदा� मापद�ड अनकुुल आव�यक सामा�ी रा� आव�यक 

देिखएकोले सबै पा�लकाले सामा�ीह� (ओ�ने, ओ�ाउने, 

Personal Hygiene Kits,  फोहोर 

लगायत ख�रद गर� सामा�ी स�हतको 

 �शासन काया�लयमा पठाउने । 

ए�बलेु�सलाई िज�ला �तर�य संकट 

�यव�थापन के�� मातहत रािखएकोले िज�ला �शासन 

काया�लयको अनमु�त �लएर मा� चलाउने �यव�था गन� 

अनरुोध गन� ।  

मा भएका �नण�यह� 

प�हलो घेरामा रहेका �वा��यकम�, सरु�ाकम�, 

सेवा�ाह�सँग ��ये� स�पक� मा रहेका 

��व�धबाट पर��ण गन� । 

कोरोना सं��मत �यि� भे�टएको अव�थामा 

सं��मतको बसोबास गरेको �े�मा पूण� �पमा �सल 

अ�पताल रामेछापमा 10 वेड �मताको 

आसोलेसन वेट �व�तार गर� स�ालनमा �याउने ।  

आयोजनाको काय� स�ालन गदा� ��मकह�लाई 

स�बि�धत आयोजनाले देहाय बमोिजम गनु� पन�छ: 

अ�नवाय� �वा��य जाँच गन� �यव�था �मलाउने,  

एकै �थानमा आवासको �यव�था गन� ।  

�मकह�लाई काय� �थलमै खाना/खाजाको �यव�था 

आवास �थल देिख काय� �थलस�म ��मकह�लाई 

सरुि�त आवात जावतको �यव�था गन� ।  
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  25. नेपाल �हर� र सश� �हर�को �व�भ� न �थानमा रहेका 

चेक�वाई�टह�लाई �भावकार� �पमा प�रचालन 

गन� ।  

26. अ�याव�यक सेवा संचालन गन� काया�लयह�ले समेत 

�वा��य सरु�ा स�बि�ध उपायह�को अवल�वन गर� 

सामािजक दरु� कायम गद� �यूनतम कम�चार�ह�को 

उपि�थ�तमा काय� संचालन गन� �यव�था �मलाउने ।  

27. िज�ला �शासन काया�लयको जानकार� र सम�वय �वना 

को�भड-19 सं�मण भएका �व�भ� िज�लाबाट यस 

िज�लामा लकेुर आउने र लकुाउने �व�ृतलाई �नषधे 

ग�रएको छ । कसैबाट य�तो काय� भए गरेको पाईएमा 

िज�ला �शासन काया�लय, िज�ला �हर� काया�लय वा 

�वा��य काया�लय र स�बि�धत पा�लकालाई जानकार� 

गराउन ुहनु अनरुोध छ । 

28. सं��मत िज�लाह�बाट यस िज�लामा �वेश गरेका 

�यि�ह�लाई अ�नवाय� �पमा स�बि�धत िज�लाको 

�वारे�टाइनमा रा� े �यव�था गन� सबै पा�लकामा 

अनरुोध गन� । 

29. िज�लामा कुनै SARS-COV-2 सं�मण देिखएमा 

�वा��य काया�लयले Case, investigation and contact 

tracing team लाई �थानीय पा�लका र वडाको 

सहयोगमा गर� �वारे�टाइनमा रा� े।  

30. SARS-COV-2 सं��मतको ��य� स�पक� मा रहेका 

सबैलाई �थानीय �वारे�टाइनमा राखी �वाव संकलन 

गर� RDT/PCR जाँच गन� िज�मेवार� िज�ला अ�पताल 

रामेछापलाई �दने र �ा�व�धक सहयोग �वा��य 

काया�लयले गन� साथै आवतजावत तथा खाने ब�ने 

�यव�था स�बि�धत पा�लकालाई िज�मेवार� �दने ।  

31. स�बि�धत रोजगारदाता, आयोजना, काया�लय, �थानीय 

तह, सेवा �दायक �शासनले सामािजक दूर� कायम 

गन�, अ�नवाय� मा�क �योग गन�, चेकजाँचको �यव�था 

गन�, �य�नटाइजर वा साबनु पानीले हातधनेु �यव�था 

�मलाई सेवा �वाहको �यव�था गन� ।  

32. शव �यव�थापनको ला�ग आव�यक पन� सामानह� 

�थानीय तहले �यव�थापन गर� तयार� अव�थामा रा�।े 

को�भड-19 बाट सं��मत शव �यव�थापनको ला�ग 

पानीको सहतभ�दा 100 �मटर मा�थ पन� गर� रणजोर 

खोलामा �थान तो�ने र शवलाई गाडेर �यव�थापन गन�  

33. भारत लगायत सीमा नाकाह� सं��मत फै�लएको 

िज�लाबाट यस िज�लामा �वेश गन� नाग�रकको ला�ग 

यातायात �यव�थापन र  ��येक पा�लकामा थप 

100/100 वटा �वारेि�टनको वेड �मता �व�तार 

गन� सबै पा�लकामा अनरुोध गन� ।  

15. PCR पर��ण गदा� पोजे�टभ देिखएमा �नजह�सँग स�पक� मा 

आएका �यि�ह�लाई �थानीय तहसँग सम�वय गर� 

�वारेि�टनमा बसाउने �यव�था �वा��य काया�लयले गन� ।  

16. म�थल� �ाथ�मक �वा��य के��को हाता �भ� 16 वटा 

आइसोलेसन वेड �मता �व�तारगन� र सोको ला�ग अनमुा�नत 

आव�यक रकम �. 13 लाख �व�नयोजनका ला�ग बागमती 

�देश, सामािजक �वकास म��ालयलाई अनरुोध गन� । 

17. भारत लगायत को�भड-19 स�बि�ध �व�भ� िज�लाबाट 

सेलेघाट नाकामा आउने �यि�ह�लाई हो�ड गर� स�बि�धत 

पा�लकामा पठाउन सेलेघाटमा होि�ड� �थान �नमा�ण गन� ।  

18. Covid-19 Friendly ए�बलेु�सह�लाई पा�लकाको आइसोलेसन 

र �वारेि�टनमा ब�ने स�पूण� �यि�ह�लाई उपचारमा �योग 

गन�को ला�ग स�बि�धत पा�लकाले �यव�था �मलाउने र 

स�बि�धत पा�लकाका को�डभ-19 मै�ी ए�बलेु�स चालकलाई 

पा�लकाले को�भड-19 स�बि�ध बीमाको �यव�था �मलाउने    

19. �थानीय तह, रामेछाप उ�ोग बािण�य संघ, टोल सधुार 

स�म�त, सामदुा�यक सेवा के��, नेपाल रेड�स सोसाइट��ारा 

सरु�ा �नकायसँगै लकडाउनको पूण� पालना गराउन 

सामािजक दूर� कायम गन� �भावकार� भ�ूमका �नवा�ह गन� र 

टोल सधुार स�म�तलाई प�रचालन गराउन पा�लकाह�लाई 

अनरुोध गन� ।  

20. को�भड-19 को ब�दो सं�मणसँग �त� �पमा पर��ण 

बढाउन आव�यक भएकोले RDT र PCR �कट उपल�ध 

गराउन �देश �तर�य संकट �यव�थापन के��, सामािजक 

�वकास म��ालयमा अनरुोध गन� । 

21. को�भड-19 मा �योग हनेु ए�बलेु�सको �ाईभरह�लाई 

�वा��य काया�लयले त�ु�त ता�लमको �यव�था �मलाउने। 

22. �वदेशबाट िज�ला फक� र आउनेलाई नेपाल सरकारले तोकेको 

Holding Center देिख स�बि�धत �थानीय तहह�स�म �याउन 

आव�यक सवार� साधानह�को �यव�थापन सबै �थानीय 

तहह�ले आपसी सम�वयमा त�काल Dedicated सवार� 

साधनको �यव�थापन गन� ।   

23. ते�ो मलुकुबाट आउने नाग�रकह�को Paying Quarantine 

मा रा�को ला�ग स�भा�वत होटल र ग�े हाउसको सूची र 

सोमा उपल�ध हनु स�ने वेड सं�या र सोको ला�ग ला�ने 

�यूनतम श�ुक समेतको �ववरण तयार गन� सहायक �मखु 

िज�ला अ�धकार�को संयोजक�वमा स�बि�धत �थानीय तह, 

सरु�ा �नकाय, �वा��य काया�लय, नेपाल रेड�स सोसाईट�, 

होटल �यवसायी, उ�ोग बािण�य संघ लगायत सद�य रहने 

गर� स�म�त गठन गन�। 

24. ��येक पा�लकामा रहेका �वारे�टाइनमा Disignated Health 

Personnel खटाउन पा�लकालाई अनरुोध गन� । साथै Health 

Check up र  �वारे�टाइनमा रहेकाह�को �ववरणह� अ�भलेख 

रा� ेकाय� �वा��य काया�लयले �नर�तरता �दने ।  
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  34. �वारे�टाइन/आइसोलेसनमा बसेका 

�यि� भारत लगायत सं��मत िज�लाबाट आएका 

�यि�ह�को PCR जाँच गन�। PCR Neg.

�दन स�म �वारे�टाइनमा ब�ने �यव�था स�बि�ध �थानीय 

तहले �मलाउने।  

35. �वा��य काया�लयले सामदुा�यक

िच�क�सकसँग सम�वय गर� िज�ला �भ� �वारे�टाइन

आइसोलेसनमा रहेका �यि�लाई 

PCR/RDT संकलन/जाँच गन� �यव�था 

36. भारत लगायत ते�ो मलुकुबाट नाग�रक आउने �म 

रहेकोले  िज�लाको ला�ग 10000 

थान VTM उपल�ध गराउन सामािजक

अनरुोध गन�।   

37. को�भड-19 को �व��यापी सं�मणको कारण उ�प� 

असहज प�रि�थ�तमा �वदेश आउनै पन� अव�थामा रहे

नेपाल� नाग�रकह�लाई Paying Quarantine

ला�ग होटल �यवसायी संघ म�थल� रामेछाप�ारा उपल�ध 

दररेट र होटलको सीट सं�या िज�ला �शासन काया�लयको 

वेवसाइट तथा Holding Center मा रा�।े 

38. िज�लामा अवि�थत ब�क तथा �व�ीय सं�थाह�ले के���य 

ब�कको नी�त समेतलाई �यान �दई �नय�मत सेवा �वाहको 

�यव�था �मलाउने।  

39. सबै सेवा �दने �नकाय/�यवसायीह�ले भौ�तक दूर�कायम 

गराई अ�नवाय� �पमा साबनु पानी र �यानीटाइजरको �योग 

गन�/गराउने �यव�था �मलाउने ।

नगर� �भडभाड भएको अव�थामा सरु�ाकम�ह�बाट ब�द 

समेत गराउन स�कने ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आषाढ, 2077 मा भएका �नण�यह� 

40. यस वष�को मनसनु श�ु भएकोले स�बि�धत बाढ�

डवुानबाट हनु स�ने �वप�ज�य घटनाको उ�ार तथा 

पनु�थापनाको ला�ग आव�यक 

उपकरणह� तयार� अव�थामा रा� सबै सरोकारवाला 

�नकायह�लाई अनरुोध गन� । 

41. रामेछाप िज�लामा सबै पा�लकाबाट �व�भ� मलुकुमा गएका 

नाग�रकह� अनमुा�नत 8842 जना रहेको पाइयो। 

 

आइसोलेसनमा बसेका 5/10 �दन भएका 

�यि� भारत लगायत सं��मत िज�लाबाट आएका 

PCR Neg. आए प�न 14 

�दन स�म �वारे�टाइनमा ब�ने �यव�था स�बि�ध �थानीय 

�वा��य काया�लयले सामदुा�यक/नीिज अ�पताल/ 

िच�क�सकसँग सम�वय गर� िज�ला �भ� �वारे�टाइन/ 

आइसोलेसनमा रहेका �यि�लाई Protocol अनसुार  

जाँच गन� �यव�था �मलाउने ।  

भारत लगायत ते�ो मलुकुबाट नाग�रक आउने �म 

10000 थान RDT र 5000 

उपल�ध गराउन सामािजक �वकास म��ालयमा 

को �व��यापी सं�मणको कारण उ�प� 

असहज प�रि�थ�तमा �वदेश आउनै पन� अव�थामा रहेका 

Paying Quarantine मा ब�नको 

ला�ग होटल �यवसायी संघ म�थल� रामेछाप�ारा उपल�ध 

दररेट र होटलको सीट सं�या िज�ला �शासन काया�लयको 

मा रा�।े  

िज�लामा अवि�थत ब�क तथा �व�ीय सं�थाह�ले के���य 

नी�त समेतलाई �यान �दई �नय�मत सेवा �वाहको 

�यवसायीह�ले भौ�तक दूर�कायम 

गराई अ�नवाय� �पमा साबनु पानी र �यानीटाइजरको �योग 

गराउने �यव�था �मलाउने । अ�यथा दूर� कायम 

नगर� �भडभाड भएको अव�थामा सरु�ाकम�ह�बाट ब�द 

यस वष�को मनसनु श�ु भएकोले स�बि�धत बाढ�, प�हरो, 

डवुानबाट हनु स�ने �वप�ज�य घटनाको उ�ार तथा 

पनु�थापनाको ला�ग आव�यक तयार� र �वप�ज�य 

उपकरणह� तयार� अव�थामा रा� सबै सरोकारवाला 

रामेछाप िज�लामा सबै पा�लकाबाट �व�भ� मलुकुमा गएका 

जना रहेको पाइयो।  

42. नेपाल सरकार को�भड

के��, छाउनी काठमा�डौको प

2077/03/01 को प�बाट देहाय बमोिजमका 

�वषयह�मा �नण�य काया��वयनको ल�ग लेिख आएको 

हुँदा तप�सल बमोिजम गन� । 

क) मे�डकल कलेज नभएका अ�य �थानह�मा हाल स�ालन 

भई रहेका �वारेि�टनह� म�ये नेपाल सरकारले तोकेको 

मापद�ड परुा गरेर �वारेि�टन �थलह�लाई आव�यक 

बजेट उपल�ध गराई आइसोलेसन से�टरको �पमा 

�वकास गन� भ�े �नण�य भएको हुँदा आइसोलेसन अपगु 

भई �वारेि�टनलाई 

आव�यक भए DCCMC

गन� ।  

ख) होि�ड� से�टर, �वारेि�टन तथा आइसोलेसन से�टरको 

ला�ग हे�डबास �स�टम

पानीको आपू�त� लगायतका आव�यक �यव�था संिघय 

खानेपानी ढल �यव�थापन आयोजना र खानेपानी

सरसफाई �ड�भजन नं. 

ग) ते�ो मलुकु तथा भारतबाट तो�कएको सीमा नाका भै 

�वेश गन� नेपाल� नाग�रकह�लाई होि�ड� से�टरबाट 

स�बि�धत �वारेि�टनस�मको या�ाको दौरान आव�यक 

पन� एवं होि�ड� से�टर तथा या�ामा ख��ने 

�वा��यकम�, सरु�ाकम� तथा �वयसेवकह�लाई मा�क

�या�नटाइजर लगायतका �वा��य सामा�ीह� स�बि�धत 

होि�ड� से�टरमा �वा

गराउने। 

घ) �थानीय तहको सम�वयमा को�भड

�नय��ण र उपचारका स�दभ�मा �थानीय समािजक संघ 

सं�थाबाट सहयोग �व�

बाहेक मा�क, प�ा, 

सामा�ी �वीकार गर� �थानीय तहह�ले आव�यकता 

अनसुार आ�थ�क अव�था कमजोर भएका �वप� 

नाग�रकह�लाई �वतरण गन� । साथै आव�यकता 

अनसुार �वारेि�टन र आइसोलेसनह�मा समेत �वतरण 

गन� । 

43. िज�लामा रहेका �वारेि�टन र आइसोलेसनमा 

�वा��यकम� पठाई �नय�मत 

�वा��य काया�लयले गन� ।

44. �वारेि�टन तथा आइसोलेसनमा आव�यक सरु�ा 

�यव�था िज�ला �हर� काया�लय �मलाउने ।

45. िज�ला �भ� रहेका �वारेि�टन

होि�ड� से�टरह�को �थलगत अनगुमन स�बि�धत 

�थानीय तह, �वा��य काया�लय

�यव�थापन के��बाट गन� ।

  

 

नेपाल सरकार को�भड-19 संकट �यव�थापन स�ालन 

छाउनी काठमा�डौको प.सं. 76/77-36 �म�त 

को प�बाट देहाय बमोिजमका 

�वषयह�मा �नण�य काया��वयनको ल�ग लेिख आएको 

हुँदा तप�सल बमोिजम गन� ।  

मे�डकल कलेज नभएका अ�य �थानह�मा हाल स�ालन 

भई रहेका �वारेि�टनह� म�ये नेपाल सरकारले तोकेको 

मापद�ड परुा गरेर �वारेि�टन �थलह�लाई आव�यक 

बजेट उपल�ध गराई आइसोलेसन से�टरको �पमा 

�वकास गन� भ�े �नण�य भएको हुँदा आइसोलेसन अपगु 

 नै आसोलेसन बनाउन बजेट 

CMC माफ� त  CCMC सँग माग 

�वारेि�टन तथा आइसोलेसन से�टरको 

ला�ग हे�डबास �स�टम, अ�थायी शौचालय, �पउनयो�य 

पानीको आपू�त� लगायतका आव�यक �यव�था संिघय 

खानेपानी ढल �यव�थापन आयोजना र खानेपानी तथा 

. 4 ले �मलाउने । 

ते�ो मलुकु तथा भारतबाट तो�कएको सीमा नाका भै 

�वेश गन� नेपाल� नाग�रकह�लाई होि�ड� से�टरबाट 

स�बि�धत �वारेि�टनस�मको या�ाको दौरान आव�यक 

पन� एवं होि�ड� से�टर तथा या�ामा ख��ने 

र�ाकम� तथा �वयसेवकह�लाई मा�क, 

�या�नटाइजर लगायतका �वा��य सामा�ीह� स�बि�धत 

होि�ड� से�टरमा �वा��य काया�लयले उपल�ध 

�थानीय तहको सम�वयमा को�भड-19 रोकथाम, 

�नय��ण र उपचारका स�दभ�मा �थानीय समािजक संघ 

सं�थाबाट सहयोग �व�प �ा� हनेु औषधी उपकरण 

, �या�नटाइजर ज�ता �वा��य 

सामा�ी �वीकार गर� �थानीय तहह�ले आव�यकता 

अनसुार आ�थ�क अव�था कमजोर भएका �वप� 

नाग�रकह�लाई �वतरण गन� । साथै आव�यकता 

अनसुार �वारेि�टन र आइसोलेसनह�मा समेत �वतरण 

�लामा रहेका �वारेि�टन र आइसोलेसनमा 

�वा��यकम� पठाई �नय�मत Follw up को �यव�था 

�वा��य काया�लयले गन� । 

�वारेि�टन तथा आइसोलेसनमा आव�यक सरु�ा 

�यव�था िज�ला �हर� काया�लय �मलाउने । 

िज�ला �भ� रहेका �वारेि�टन, आइसोलेसन तथा 

से�टरह�को �थलगत अनगुमन स�बि�धत 

�वा��य काया�लय, िज�ला �तर�य संकट 

�यव�थापन के��बाट गन� । 
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45. को�भड-19 को सं�मणको जोिखमलाई �यूनीकरण गन� 

स�पूण� सरकार�, गैरसरकार� काया�लय

सं�था, उ�ोगी �यवसायीह�ले पूण��पमा �वा��य सरु�ाका 

मापद�डको पालना भए नभएको अनगुमन गर� कडाई 

पूव�क मापद�डको पालना गन�/गराउने तथा अ�नवाय� 

�पमा मा�को �योग गन�/गराउने �यव�था �मलाउने ।

46. सबै �थानीय तह, �वा��य काया�लय

को�भड-19 को उपचार तथा रोकथामको ला�ग 

आषाढ मसा�त स�म �ा� भएको  बजेट  र  खच�को  

�ववरण 2077 �ावण 5 गते �भ� िज�ला �तर�य संकट 

�यव�थापन स�म�त (DCCMC) मा उपल�ध गराउने ।  

47. �देश �तर�य संकट �यव�थापन के��को

2077/03/10 को �नण�यानसुार �देश सरकारबाट 

कि�तमा 10 ��तशत वेड म�हलालाई सरुि�त गन� गर� 

50 वेडको आइसोलेसन वाड� िज�ला अ�पताल �भ� 

�नमा�ण गन�, सोको ला�ग लागत अनमुान पूवा�धार �वकास 

काया�लयले गर� आव�यक बजेट र जनशि� �यव�थाको 

ला�ग बागमती �देश सामािजक �वकास म��ालयमा 

अनरुोध गन� ।   

48. देशभर को�भड-19 को महामार� �वकराल भइरहेको 

अव�था उ� रोगको चेक जाँचो प�न दायरा बढाउन पन� 

अव�था भएको हुँदा िज�लामा कोरोना सं��मत कोह� 

नछुटुन र जथाभावी जाँचलाई प�न रो�न िज�ला भ�रको 

चेक जाँचको सम�वय ग�र एक�पता �याउन डा

आचाय� (िज�ला अ�पताल) लाई  िज�मेवार� तो�कएको 

छ। सोह� अनसुार काम गन�/गराउन स�पूण� �थानीय 

तहह� र स�बि�धत सबैलाई आ�ह गन� ।

49. ते�ो मलुकुबाट आउने नाग�रकलाई काठमा�डौको 

होि�ड� से�टरबाट रामेछापको सेलेघाटको होि�ड�

स�म �याउने �यव�था 1 म�हनाको ला�ग रामेछाप उ�ोग 

बािण�य संघले गन� र �यसको सम�वय िज�ला सम�वय 

स�म�त र नेपाल रेड�स सोसाइट�बाट गन�

स�बि�धत पा�लकासँग सम�वय गर� आव�यक �यव�था 

�मलाउने ।   

 

10.3 िज�ला �वेश नाकामा 

से�टर �थापना
सं��मत िज�ला लगायत भारत एवं अ�य मलुकुबाट 

आउने नाग�रकको ला�ग िज�लाको म�ुय �वेश नाका 

सेलेघाट �हर� चौक� निजकै खाँडादेवी आधारभतू 

�व�ालयमा 60 वेड �मताको 

ग�रएको छ ।भारत तथा ते�ो मलुकुबाट आउने

होि�डङ से�टरमा छु�ा छु�ै कोठामा राखी स�बि�धत 

पा�लकाको �वारेि�टनमा पठाउने �यव�था �मलाईएको छ । 

नेपाल सरकार मि��प�रष�को �म�त 

�नणा�नसुार को�भड-19 

कारणबाट उ�प� असहज प�रि�थ�तमा �वदेश आउनै पन� 

अव�थामा रहेका नेपाल� नाग�रकह�लाई �वदेश आउन 

सहजीकरण गन� स�बि�ध आदेश

नाग�रकलाई �वदेश आउन सहजीकरण गन� स�बि�ध 

काय�योजना, 2077 बमोिजम म�थल� नगरपा�लकाको  

सहयोगमा होि�डङ से�टर तयार ग�रएको हो । 

काठमा�डौको होि�ड� से�टरबाट सेलेघाट 

पा�लका स�म प�ु याउने �यव�था ग�रएको छ । 

 

को सं�मणको जोिखमलाई �यूनीकरण गन� 

गैरसरकार� काया�लय, ब�क, �वि�य 

उ�ोगी �यवसायीह�ले पूण��पमा �वा��य सरु�ाका 

मापद�डको पालना भए नभएको अनगुमन गर� कडाई 

गराउने तथा अ�नवाय� 

गराउने �यव�था �मलाउने । 

��य काया�लय, िज�ला अ�पतालले 

को उपचार तथा रोकथामको ला�ग 2077 

आषाढ मसा�त स�म �ा� भएको  बजेट  र  खच�को  

गते �भ� िज�ला �तर�य संकट 

मा उपल�ध गराउने ।   

�देश �तर�य संकट �यव�थापन के��को �म�त 

को �नण�यानसुार �देश सरकारबाट 

��तशत वेड म�हलालाई सरुि�त गन� गर� 

वेडको आइसोलेसन वाड� िज�ला अ�पताल �भ� 

सोको ला�ग लागत अनमुान पूवा�धार �वकास 

काया�लयले गर� आव�यक बजेट र जनशि� �यव�थाको 

ती �देश सामािजक �वकास म��ालयमा 

को महामार� �वकराल भइरहेको 

अव�था उ� रोगको चेक जाँचो प�न दायरा बढाउन पन� 

अव�था भएको हुँदा िज�लामा कोरोना सं��मत कोह� 

नछुटुन र जथाभावी जाँचलाई प�न रो�न िज�ला भ�रको 

य ग�र एक�पता �याउन डा. आन�द 

लाई  िज�मेवार� तो�कएको 

गराउन स�पूण� �थानीय 

तहह� र स�बि�धत सबैलाई आ�ह गन� । 

ते�ो मलुकुबाट आउने नाग�रकलाई काठमा�डौको 

होि�ड� से�टरबाट रामेछापको सेलेघाटको होि�ड� से�टर 

म�हनाको ला�ग रामेछाप उ�ोग 

बािण�य संघले गन� र �यसको सम�वय िज�ला सम�वय 

स�म�त र नेपाल रेड�स सोसाइट�बाट गन�, त� प�ात 

स�बि�धत पा�लकासँग सम�वय गर� आव�यक �यव�था 

  

 

िज�ला �वेश नाकामा होि�ड� 

से�टर �थापना 
सं��मत िज�ला लगायत भारत एवं अ�य मलुकुबाट �वदेश 

आउने नाग�रकको ला�ग िज�लाको म�ुय �वेश नाका 

सेलेघाट �हर� चौक� निजकै खाँडादेवी आधारभतू 

वेड �मताको Holding Center �नमा�ण 

ग�रएको छ ।भारत तथा ते�ो मलुकुबाट आउनेलाई 

होि�डङ से�टरमा छु�ा छु�ै कोठामा राखी स�बि�धत 

पा�लकाको �वारेि�टनमा पठाउने �यव�था �मलाईएको छ । 

नेपाल सरकार मि��प�रष�को �म�त 2077/02/12 को 

19 को �व��यापी सं�मणको 

कारणबाट उ�प� असहज प�रि�थ�तमा �वदेश आउनै पन� 

मा रहेका नेपाल� नाग�रकह�लाई �वदेश आउन 

सहजीकरण गन� स�बि�ध आदेश, 2077 तथा नेपाल� 

नाग�रकलाई �वदेश आउन सहजीकरण गन� स�बि�ध 

बमोिजम म�थल� नगरपा�लकाको  

सहयोगमा होि�डङ से�टर तयार ग�रएको हो । 

काठमा�डौको होि�ड� से�टरबाट सेलेघाट र स�बि�धत 

उने �यव�था ग�रएको छ ।  
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10.4 को�भड-19 को स�बि�ध �ववरण 

�. 

स. 
�थानीय तह/ अ�पताल 

�वारेि�टन 

वेड सं�या

1 िज�ला अ�पताल रामेछाप 0 

2 तामाकोशी अ�पताल 0 

3 रामेछाप सामदुा�यक अ�पताल 0 

4 म�थल� नगरपा�लका 119

5 रामेछाप नगरपा�लका 100

6 उमाकु�ड गाउँपा�लका 53

7 खाँडादेवी गाउँपा�लका 53

8 गोकुलगंगा गाउँपा�लका 49

9 दोर�बा गाउँपा�लका 16

10 �लख ुतामाकोशी गा.पा. 93

11 सनुापती गाउँपा�लका 26

ज�मा 509

 RDT पर��ण ग�रएको सं�या:-

 �वाव पर��ण Report Negative 

10.5 िज�ला आयवु�द �वा��य के��

िज�ला �भ� हाल स�ालनमा रहेका 

क�मा िज�ला आयवु�द �वा��य के���ारा

�मता बढाउने आयवु�द औषधी �वतरण तथा तनाव �यव�थापनका 

ला�ग योग काय��म स�ालन ग�रएको छ । 

1. रामेछाप िज�ला अ�पतालको आईसोलेसन

 सेवा�ाह� सं�याः २४ (COVID Positive 

 �वत�रत  औषधीः- �यवन�ाश, अ�ग�धा चणू�

आमलक� चणू� 

२. �वारे�टाईन से�टर 

 गौर�शंकर �या�पस तथा वालमि�दर

मा.�व.�त�पङु,कटहरे, झ�े�र मा

 म�थल� मा.�व. म�थल� 

 सेवा�ाह� सं�याः १३४ (सेवा�ाह� 

�वा��यकम�/सरु�ाकम� ६२) 

 �वत�रत  औषधीः- मेगामा�ट, अ�ग�धा चणू�

आमलक� चणू� 

3. कुल ज�मा सेवा�ाह�ः १५८ जना 

दूर� कायम गर� आयूव��दक औषधी

 

को स�बि�ध �ववरण (आषाढ मसा�त स�म) 

�वारेि�टन 

वेड सं�या 

�वारेि�टनमा रहेका 

�यि�को सं�या 
�वारेि�टन 

रहेको सं�या 

�वारेि�टनबाट 

�फता� भएको 

सं�या 

आइसोलेसन 

वेड सं�या
म�हला प�ुष ज�मा 

 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

119 6 100 106 17 89 

100 10 87 97 22 80 

53 9 34 43 0 43 

53 10 59 69 17 52 

49 1 37 38 10 28 

16 1 18 19 4 15 

93 6 67 73 14 59 

26 5 28 33 3 30 

509 48 430 478 87 396 

- 892 जना (म�हला 180 प�ुष 712)           

Report Negative आएको:- 485 जना 

10.6 ए�बलेु�स चालकलाई 

शव �यव�थापनको डेमो �दश�न

को�भड-19 को सं�मणबाट सावधानी अपनाउन ुआजको 

आव�यकता हो । ब�दाब�द�ले गदा� अ�य सवार� साधन 

�ा� मा�ामा च�लरहेको छैन । जनु सकैु �वरामीह� 

ए�बलेु�समा लैजान ु पन� अव�था छ । को�भड

�वरामी प�न देिखन था�ल

�वारेि�टन वा आसोलेसनमा लैजादा ए�बलेु�सको नै �योग 

ग�रएकोछ । PCR 

�वरामीलाई आइसोलेसनमा लैजाँदा ए�बलेु�स चालकमा 

सं�मण नफै�लयोग भनेर िज�ला �शासन काया�लयको 

सम�वय तथा नेपाल� सेना र �वा��यकम�

ए�बलेु�स चालकह�लाई 

स�हतको अ�भमिुखकरण �दइएको छ । �यसै गर� िज�ला 

अ�पताल रामेछाप र नयाँ गोरख गण रामेछापको 

सम�वयमा कोरोना सं��मत �यि�को शव �यव�थापन 

स�बि�ध डेमो �दश�न भएको छ । 

िज�ला आयवु�द �वा��य के��, रामेछापका काय�ह� 

 �वारेि�टन, आइसोलेसन 

िज�ला आयवु�द �वा��य के���ारा रोग ��तरोधा�मक 

�मता बढाउने आयवु�द औषधी �वतरण तथा तनाव �यव�थापनका 

ला�ग योग काय��म स�ालन ग�रएको छ ।  

आईसोलेसन से�टर 

(COVID Positive १७, �वा��यकम� ७) 

अ�ग�धा चणू�, गडुचुी चणू�, 

गौर�शंकर �या�पस तथा वालमि�दर, नबदश�न 

मा.�व. धोव वजार 

सेवा�ाह� ७२, जन��त�न�ध/ 

अ�ग�धा चणू�, गडुचुी चणू�, 

दूर� कायम गर� आयूव��दक औषधी �वतरण गद� 

  

 

  

आइसोलेसन 

वेड सं�या 

Report 
Positive 

आएको 

�नको 

भएका 

�वाव 

संकलन 

सं�या 

18 0  

508 

14 0  

4 0  

18 2 2 

3 0  

0 0  

11 0  

5 11 11 

7 0  

3 10 10 

6 0  

89 23 23 508 

                 �ोत: �वा��य काया�लय

ए�बलेु�स चालकलाई अ�भमिुखकरण र 

शव �यव�थापनको डेमो �दश�न 

को सं�मणबाट सावधानी अपनाउन ुआजको 

ब�दाब�द�ले गदा� अ�य सवार� साधन 

�ा� मा�ामा च�लरहेको छैन । जनु सकैु �वरामीह� 

ए�बलेु�समा लैजान ु पन� अव�था छ । को�भड-19 को 

�वरामी प�न देिखन था�ल सकेको छ । उ� �वरामीलाई 

�वारेि�टन वा आसोलेसनमा लैजादा ए�बलेु�सको नै �योग 

 पर��णमा पोजे�टभ देिखएका 

�वरामीलाई आइसोलेसनमा लैजाँदा ए�बलेु�स चालकमा 

सं�मण नफै�लयोग भनेर िज�ला �शासन काया�लयको 

सम�वय तथा नेपाल� सेना र �वा��यकम�को सहयोगमा 

चालकह�लाई PPE सेट लगाउने तर�का 

स�हतको अ�भमिुखकरण �दइएको छ । �यसै गर� िज�ला 

अ�पताल रामेछाप र नयाँ गोरख गण रामेछापको 

सम�वयमा कोरोना सं��मत �यि�को शव �यव�थापन 

स�बि�ध डेमो �दश�न भएको छ ।  

डेमो �दश�न 
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 10.7 िज�लामा तयार� अव�थामा रहेका ए�बलेु�स �ववरण

�थानीय तह ए�बलेु�स नं. स�पक�  नं

रामेछाप 

नगपा�लका 

बा. २ झ १७५२ 9744016340

बा. ११ च. ९८९९ 9841470719

बा. १९ च. ३९२४ 9861993651

बा. २ झ ४४२२ 9840608258

म�थल� 

नगपा�लका 

बा. १० च. ४४४२ 9854040128

बा. १३ च. ५४८८ 9844242136

�देश-३-०१-०२३ च 

०४०२ 
9860698474

बा. १९ च. ३९१९ 9869417126

बा. २ झ ४४६२ 9861377232

�देश-३-०१-००२ 

झ  ४९४४ 
9841752055

बा. १९ च.३९२३ 9844141629

खाँडादेवी 

गाउँपा�लका 

�देश-३-००२-

५०३८ 
9863526819

गोकुलगंगा 

गाउँपा�लका 

बा १९ च २८३ 9848934550

बा. २ झ १०५७ 9860549427

उमाकु�ड 

गाउँपा�लका 

ज. १ झ. ४१२ 9864334077

ज. १ च. १६६९ 9845166712

ज. १ झ ४१४ 9813862830

बा. १९ च ३९२० 9846771064

�लख ु

तामाकोशी 

गाउँपा�लका 

बा. १० च ४४४४ 9860158309

बा. 2 झ 4016 
9848857794

9843491433

बा. 2 झ 4015 
9860719137

9861186979

 

�नकाय ए�बलेु�स नं. चालकको नाम

िज�ला अ�पताल बा 2 झ 1752 
नर बहादरु 

नेपाल रेड�स 

सोसाईट� 
बा 10 च 4442 ह�र थापा

रामेछाप 

नगरपा�लका 

बा 12 च 5555 
�तथ� बहादरु 

ज 1 च 1051 
कृ�णबहादरु 

�वा��य चौक�, 

सनुाप�त 
बा. 2 झ 676 

च��लाल 

चौलागाई

खाँडादेवी गा.पा. बा 19 च. 3922 कैलाश काक�

 

िज�लामा तयार� अव�थामा रहेका ए�बलेु�स �ववरण 

स�पक�  नं. �नकाय 

9744016340 �ी िज�ला अ�पताल रामेछाप  

9841470719 �ी गोठगाउँ �वा��य चौक� 

9861993651 �ी साँघटुार �वा��य चौक�  

9840608258 �ी रामेछाप नगरपा�लका  

9854040128 �ी रेड�स सोसाइ�ट� म�थल�  

9844242136 �ी तामाकोसी अ�पताल  

9860698474 �ी म�थल� नगरपा�लका  

9869417126 �ी गले ुचनख ुसंचालक स�म�त  

9861377232 �ी गले ु�ाथ�मक �वा��य के�� 

9841752055 फुलासी �वा��य चौक�  

9844141629 
�ी दोर�बा डडवुा फुलासी 

ए�बलेु�स संचालक स�म�त  

9863526819 खाँडादेवी �वकास कोष  

9848934550 चचुरेु �वा��य चौक�  

9860549427 �ी बेताल� �वा��य चौक�  

9864334077 �ी ग�ुदेल �वा�थ चौक�  

9845166712 �ी बा�ती �वा��य चौक�  

9813862830 ���त �वा��य चौक�  

9846771064 
जमनुा तामाङ/ शेर बहादरु 

तामाङ �म�ृत ��त�ान  

9860158309 
जमनुा तामाङ/ शेर बहादरु 

तामाङ �म�ृत ��त�ान  

9848857794 

�ी �लख ुतामाकोसी गाउँपा�लका 
9843491433 

9860719137 

9861186979 

 

COVID

�नकाय 

िज�ला अ�पताल

नेपाल रेड�स 

सोसाईट� 

म�थल�  न.पा

(�ा. �वा��य 

के�� गेलू)

रामेछाप 

नगरपा�लका

रामेछाप 

नगरपा�लका

सनुाप�त गा.पा 

(�वा��य चौक�

खाँडादेवी 

गाउँपा�लका

उमाकु�ड 

गाउँपा�लका 

(ग�ुदेल �वा��य 

चौक�) 

दोर�बा 

गाउँपा�लका

गोकुलगंगा 

गाउँपा�लका 

(र�नाल ु�वा��य 

चौक�) 

�लख ुतामाकोसी 

गाउँपा�लका

  

नया ँगोरख गण रामेछापको �ा�व�धक सहयोगमा तयार ग�रएको 

19 

चालकको नाम स�पक�  न 

नर बहादरु 

तामाङ 
9744016340 

ह�र थापा 9854040128 

�तथ� बहादरु 

�व.क. 
9860441125 

कृ�णबहादरु 

काक� 
9744059794 

च��लाल 

चौलागाई 
9813536977 

कैलाश काक� 9849756749 

  

 

COVID-19 Friendly 

ए�वलेु�स 

ए�बलेु�स नं. चालकको स�पक�  नं. 

िज�ला अ�पताल 
बा 2 झ 

1752 
9744016340 

नेपाल रेड�स 

 

बा 10 च 

4442 
9864007280 

पा. 

�वा��य 

के�� गेलू) 

बा 2 झ 

4462 
9861377232 

रामेछाप 

नगरपा�लका 

बा 12 च 

5555 
9860441125 

रामेछाप 

नगरपा�लका 

ज 1 च 

1051 
9744059794 

.पा 

�वा��य चौक�) 

बा 2 झ 

676 
9813536977 

खाँडादेवी 

गाउँपा�लका 

बा 19 च 

3922 
9849756749 

उमाकु�ड 

गाउँपा�लका 

ग�ुदेल �वा��य 

ज 1 झ 

412 
9864334077 

गाउँपा�लका 

बा 2 झ 

4275 
9849441982 

गोकुलगंगा 

गाउँपा�लका 

र�नाल ु�वा��य 

ज 1 झ 

413 
9863913887 

�लख ुतामाकोसी 

गाउँपा�लका 

बा 2 झ 

4015 
9861186979 

नया ँगोरख गण रामेछापको �ा�व�धक सहयोगमा तयार ग�रएको COVID-

19 Friendly ए�बलेु�स 
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10.8 संघीय मा. �वा��य तथा जनसं�या रा�य 

म��ी�यूबाट अनगुमन तथा �नर��ण
 

�वा��य तथा जनसं�या म��ालयका मा

रावत�यूबाट रामेछाप िज�लामा अनगुमन तथा �नर��ण भएको छ । 

माननीय म��ी�यूले िज�ला �तर�य संकट �यव�थापन के��को 

बैठकलाई स�बोधन गद� को�भड-19 

नेपाल सरकार �वा��य तथा जनसं�या म��ालयले �लएको नी�तको 

बारेमा �� पाद� नेपाल सरकार, �व� �वा��य संगठन

सझुाव अन�ुप आगामी �दनमा थप योजनाका साथ अिघ ब�न �नद�शन 

�दन ु भएको छ । बैठक प�ात रामेछाप िज�ला अ�पतालको 

�नमा�णा�धन भवन, िज�ला अ�पतालको 

नगरपा�लकाको �वारेि�टनको अनगुमन गनु� भएको �थयो ।  

 

  

 

�मखु 

िज�ला 

अ�धकार� 

बाट 

�वारेनटाइ

न �थल 

अनगुमन 

10.9 बथु ह�ता�तरण

नेपाल इि�ज�नयर एसो�सयसन बागमती �देशले िज�ला अ�पताल 

रामेछापलाई �वाव कले�सन बथु उपल�ध 

सरुि�त �पमा �वाव संक�न गन� सहयोग गरेको बथु �मखु 

िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� माफ� त अ�पताल �यव�थापन 

स�म�तका अ�य� रोशन पाि�नलाई ह�ता�तरण ग�रएको छ।

नेपाल इि�ज�नयर एशो�सयसन बागमती �देशले िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�तलाई �वाव संकलन बथु उपल�ध गराएको 

छ। एसो�सयसनले उपल�ध गराएको बथु

के�� म�थल�लाई उपल�ध गराउने गर�

��ादेवी शमा��ारा म�थल� नगरपा�लका �मखु रमेश कुमार 

ब�नेतलाई ह�ता�तरण ग�रएको छ एशो�सयसनको तफ� बाट 

इि�ज�नयर सरोज काक�ले बथु �दान गरेका �थए

कोरोना सं�मण पर��णका ला�ग उपय�ु हनेु �वाव संकलन 

बथुले �वा��यकम�को सरु�ा, 

यवुाह�ले तयार ग�रएका य�ता ��व�धको मह�व उ�लेख�नय 

रहेको छ ।  

�वा��य तथा जनसं�या रा�य 

म��ी�यूबाट अनगुमन तथा �नर��ण 

�वा��य तथा जनसं�या म��ालयका मा. रा�य म��ी �ी नवराज 

रावत�यूबाट रामेछाप िज�लामा अनगुमन तथा �नर��ण भएको छ । 

माननीय म��ी�यूले िज�ला �तर�य संकट �यव�थापन के��को 

19 को रोकथाम तथा �नय��णमा 

��य तथा जनसं�या म��ालयले �लएको नी�तको 

�व� �वा��य संगठन, �व�ले �दएको 

सझुाव अन�ुप आगामी �दनमा थप योजनाका साथ अिघ ब�न �नद�शन 

�दन ु भएको छ । बैठक प�ात रामेछाप िज�ला अ�पतालको 

िज�ला अ�पतालको आइसोलेसन भवन र रामेछाप 

नगरपा�लकाको �वारेि�टनको अनगुमन गनु� भएको �थयो ।   

मा.रा�य म��ी �ी नवराज रावत�यूबाट िज�ला �तर�य संकट 

�यव�थापन के��को बैठकमा सहभागी

  

 

बथु ह�ता�तरण 

नेपाल इि�ज�नयर एसो�सयसन बागमती �देशले िज�ला अ�पताल 

रामेछापलाई �वाव कले�सन बथु उपल�ध गराएको छ । 

सरुि�त �पमा �वाव संक�न गन� सहयोग गरेको बथु �मखु 

िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� माफ� त अ�पताल �यव�थापन 

स�म�तका अ�य� रोशन पाि�नलाई ह�ता�तरण ग�रएको छ। 

नेपाल इि�ज�नयर एशो�सयसन बागमती �देशले िज�ला �वप� 

�वाव संकलन बथु उपल�ध गराएको 

छ। एसो�सयसनले उपल�ध गराएको बथु �ाथ�मक �वा��य 

के�� म�थल�लाई उपल�ध गराउने गर� �मखु िज�ला अ�धकार� 

��ादेवी शमा��ारा म�थल� नगरपा�लका �मखु रमेश कुमार 

ब�नेतलाई ह�ता�तरण ग�रएको छ एशो�सयसनको तफ� बाट 

ज काक�ले बथु �दान गरेका �थए। 

कोरोना सं�मण पर��णका ला�ग उपय�ु हनेु �वाव संकलन 

, धेरै PPE को बचत हनेु, नेपाल� 

यवुाह�ले तयार ग�रएका य�ता ��व�धको मह�व उ�लेख�नय 

िज�ला अ�पताले RDT पर��ण गद� 

रा�य म��ी �ी नवराज रावत�यूबाट िज�ला �तर�य संकट 

�यव�थापन के��को बैठकमा सहभागी 
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�.िज.अ. �ी ��ादेवी शमा� लगायत सरु�ा �नकायका �मखु स�हतको टोल�बाट 

�लखतुामाकोशी गाउँपा�लकामा रहेको �वारेि�टन 

 

11. आयोजना अनगुमन 

ब�दाब�द�को समयमा  ब�द भएका ठूला आयोजना 

नेपाल सरकारले �नि�त मापद�डको आधारमा स�ालन 

गन� �नण�य गरेप�छ स�ालन भएका आयोजनामा तराई 

लगायतका िज�लाबाट �नमा�ण सामा�ीको

कामदारह�को आवत जावतलाई �लएर समदुायमा गनुासा 

देिखए प�छ िज�ला सरु�ा स�म�तका पदा�धकार�बाट 

�लख-3 जल�व�तु आयोजनाको अनगुमन ग�रएको छ । 

आगामी 2078 मं�सरमा स�प� हनेु आयोजनाको 

45/50 ��तशत काय� स�प� भएको देिख�छ । 

आयोजनाका संरचना समदुाय भ�दा टाढा भएकोले 

जोिखम नभएताप�न नेपाल सरकारले तोकेका मापद�ड 

अन�ुप स�ालन गर� �नधा��रत अव�धमा

काय�ह� स�प� गन� �नद�शन ग�रएको छ ।  

काया�लय वा साव�ज�नक �थलमा जादँा

अ�नवाय� मा�कको �योग गर�

 

�ी ��ादेवी शमा� लगायत सरु�ा �नकायका �मखु स�हतको टोल�बाट 

�लखतुामाकोशी गाउँपा�लकामा रहेको �वारेि�टन अनगुमन गद� 

�नमा�िणधन जल�व�तु आयोजना अनगुमन गद� �

 

ब�दाब�द�को समयमा  ब�द भएका ठूला आयोजना 

नेपाल सरकारले �नि�त मापद�डको आधारमा स�ालन 

गन� �नण�य गरेप�छ स�ालन भएका आयोजनामा तराई 

तका िज�लाबाट �नमा�ण सामा�ीको ढुवानी, 

कामदारह�को आवत जावतलाई �लएर समदुायमा गनुासा 

सरु�ा स�म�तका पदा�धकार�बाट 

जल�व�तु आयोजनाको अनगुमन ग�रएको छ । 

मं�सरमा स�प� हनेु आयोजनाको 

��तशत काय� स�प� भएको देिख�छ । 

आयोजनाका संरचना समदुाय भ�दा टाढा भएकोले 

जोिखम नभएताप�न नेपाल सरकारले तोकेका मापद�ड 

गर� �नधा��रत अव�धमा आयोजनाका 

स�प� गन� �नद�शन ग�रएको छ ।   

�व��यापी �पमा  फै�लरहेको को�भड

िज�लामा प�न देखा पन� थालेका छन ् । भारत लगायत 

अ�य मलुकुबाट नाग�रकह� घर फक� ने �म �दनान ु �दन 

बढ� रहेको छ । सं��मत िज�ला तथा

िज�ला �वेश गन� �यि�ह�लाई �वारेि�टनमा रा� े�यव�था 

ग�रएको छ । �लख ु तामाकोशी गाउँपा�लकाका �व�भ� 

वडाह�मा बनेको �वारेि�टन र आइसोलेसन वडाह�को 

DCCMC र मानव अ�धकारकम� तथा स�ारकम�बाट 

�नर��ण ग�रएको  छ । 

�वदेशबाट आउने नाग�रकको अव�था पा�लकाबाट भएका 

ग�त�व�ध �वकास �नमा�णको अव�थाका बारेमा छलफल 

ग�रएको �थयो ।  

�व�भ� वडाह�मा रहेको �वारेि�टनह�लाई �वा��यकम� 

तथा सरु�ाकम�को �नय�मत �नगरानीको �हसाबले पा�लका 

के���त गन� सझुाव �दएको छ । 

 

साव�ज�नक �थलमा जादँा आपसमा दरु� कायम गर�

अ�नवाय� मा�कको �योग गर�, समय समयमा साबनु पानी वा �यानीटाइजरले हात धनेु गर� ।

  

 

�नमा�िणधन जल�व�तु आयोजना अनगुमन गद� �.िज.अ. ��ादेवी शमा� 

�व��यापी �पमा  फै�लरहेको को�भड-19 रोगबाट यस 

िज�लामा प�न देखा पन� थालेका छन ् । भारत लगायत 

अ�य मलुकुबाट नाग�रकह� घर फक� ने �म �दनान ु �दन 

बढ� रहेको छ । सं��मत िज�ला तथा अ�य �थानबाट 

िज�ला �वेश गन� �यि�ह�लाई �वारेि�टनमा रा� े�यव�था 

ग�रएको छ । �लख ु तामाकोशी गाउँपा�लकाका �व�भ� 

वडाह�मा बनेको �वारेि�टन र आइसोलेसन वडाह�को 

र मानव अ�धकारकम� तथा स�ारकम�बाट 

 

कको अव�था पा�लकाबाट भएका 

ग�त�व�ध �वकास �नमा�णको अव�थाका बारेमा छलफल 

�व�भ� वडाह�मा रहेको �वारेि�टनह�लाई �वा��यकम� 

तथा सरु�ाकम�को �नय�मत �नगरानीको �हसाबले पा�लका 

के���त गन� सझुाव �दएको छ ।  

आपसमा दरु� कायम गर�,  

समय समयमा साबनु पानी वा �यानीटाइजरले हात धनेु गर� । 
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�नश�ुक औषधी �वतरण

   उमाकु�ड गाउँपा�लका �भ� रहेका �नय�मत 

गन� �दघ� रोगीह�लाई �नश�ुक औषधी �वतरण ग�रएको छ 

।  लकडाउनको अव�धमा पा�लकाको �वा��य शाखा माफ� त  

�नश�ुक �पमा हाललाई 1 म�हना स�मको ला�ग 

�वतरण ग�रएको र लकडाउनको अव�ध ब�दै गएमा �नर�तर 

औषधी �वतरण ग�रने योजना रहेको छ । प�हलो चरणमा 

गाउँपा�लकाका 7 वटै वडाह�का 300 

औषधी �वतरण ग�र स�कएको र कर�व 

�वरामीह�को लगत संकलन गन� काय� भई सकेको हुँदा उ� 

�वरामीह�लाई प�न त�काल औषधी �वतरण ग�रने काय��म 

रहेको छ । साथै गाउँपा�लका �े� �भ�मा

�वरामीह�लाई प�न गाउँपा�लकाबाट नै मनोसामािजक 

परामश�कता�ह� माफ� त परामश� �दान गन� काय� भई रहेको 

छ।   

�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� एवं सरु�ा �नकायका पदा�धकार�

11.1 िज�ला संकट �यव�थापन के�� 

(DCCMC) का पदा�धकार��ारा अनगुमन

�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा�को संयोजक�वमा 

का पदा�धकार�हर�ारा 2 नगरपा�लका र 

रहेका �वारे�टाइन तथा आइसोलेसन वाड�

। अनगुमनको �ममा पा�लका �मखु

जन��त�न�धह�सँग पा�लकाको शाि�त सरु�ा खा�ा� र राहत 

�वतरणको अव�था �वप� �यव�थापनको तयार� र आयोजनाह�को 

�वषयमा छलफल ग�रएको �थयो । �थानीय �वारे�टाइनमा 

आव�यक सामा�ी स�हत थप मापद�ड अनकुुल बनाउन आव�यक 

देिखएको स�म�त�ारा सझुाईएको �थयो । 

 

12. �थानीय तहबाट थालनी भएका अ�यासह�

 

राहतको स�ा रोजगार�को अवसर

    खाँडादेवी गाउँपा�लकामा रहेका ��मक तथा रोजगार� गमुेका 

नाग�रकह�लाई लि�त गर� पा�लकाले राहतको स�ामा रोजगार� 

�दने उ�े�यका साथ पा�लकाबाट कुल 

�व�नयोजन गर� सबै वडाबाट योजनाह� छनोट गन� लगाई 

योजनाह�का ला�ग बजेट �व�नयोजन

काममा को�भड-19 को कारणबाट रोजगार� गमेुका पा�लका 

�भ�का ��मकह�लाई रोजगार� �दने काय�को थालनी गरेको छ । 

सडक, बाटोघाटो �नमा�ण, खानेपानी मम�त

लगाएतका �वकास �नमा�णका योजनाह�लाई �ाथ�मकता �ददै सो 

�े� अ�तग�तका योजनाह� वडा �तरबाट छनोटका आधा

पा�लकाबाट �वीकृत गर� उ� �े�सँग स�बि�धत योजनाह�को 

�नमा�णका काय� संचालन गदा� �काभेटर लगाएतका कुनै मे�सनर� 

 औजार �योग गन� न�दई पा�लका �भ�का नाग�रकह�लाई 

रोजगार� �दईने �यव�था ग�रएको छ । 

 

�नश�ुक औषधी �वतरण 

�नय�मत  औषधी सेवन 

ह�लाई �नश�ुक औषधी �वतरण ग�रएको छ 

।  लकडाउनको अव�धमा पा�लकाको �वा��य शाखा माफ� त  

म�हना स�मको ला�ग  औष�धह�

�वतरण ग�रएको र लकडाउनको अव�ध ब�दै गएमा �नर�तर 

छ । प�हलो चरणमा 

300 जना �वरामीह�लाई 

औषधी �वतरण ग�र स�कएको र कर�व 250 भ�दा बढ� 

�वरामीह�को लगत संकलन गन� काय� भई सकेको हुँदा उ� 

�वरामीह�लाई प�न त�काल औषधी �वतरण ग�रने काय��म 

रहेको छ । साथै गाउँपा�लका �े� �भ�मा मान�सक 

�वरामीह�लाई प�न गाउँपा�लकाबाट नै मनोसामािजक 

परामश�कता�ह� माफ� त परामश� �दान गन� काय� भई रहेको 

�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� एवं सरु�ा �नकायका पदा�धकार�

स�हतको संय�ु टोल�बाट खाँडादेवी गाउँपा�लकामा �वारे�टाइन

बजार लगायत पा�लकाको व�तिु�थ�तको अनगुमन गद� 

�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� एवं सरु�ा �नकायका पदा�धकार�, �वा��य स�हतको संय�ु टोल�बाट सनुाप�त/गोकुलगंगा गाउँपा�लकामा �वारे�टाइन

बजार लगायत पा�लकाको व�तिु�थ�तको अनगुमन गद�  

िज�ला संकट �यव�थापन के�� 

का पदा�धकार��ारा अनगुमन 

�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा�को संयोजक�वमा (DCCMC)

नगरपा�लका र 6 वटा गाउँपा�लकामा 

का �वारे�टाइन तथा आइसोलेसन वाड�को अनगुमन ग�रएको छ 

पा�लका �मखु/अ�य� स�हतका 

सँग पा�लकाको शाि�त सरु�ा खा�ा� र राहत 

�वतरणको अव�था �वप� �यव�थापनको तयार� र आयोजनाह�को 

�वषयमा छलफल ग�रएको �थयो । �थानीय �वारे�टाइनमा 

आव�यक सामा�ी स�हत थप मापद�ड अनकुुल बनाउन आव�यक 

देिखएको स�म�त�ारा सझुाईएको �थयो ।  

�थानीय तहबाट थालनी भएका अ�यासह� 

  

 

राहतको स�ा रोजगार�को अवसर 

पा�लकामा रहेका ��मक तथा रोजगार� गमेुका 

नाग�रकह�लाई लि�त गर� पा�लकाले राहतको स�ामा रोजगार� 

�दने उ�े�यका साथ पा�लकाबाट कुल 40 लाख बजेट 

�व�नयोजन गर� सबै वडाबाट योजनाह� छनोट गन� लगाई 

बजेट �व�नयोजन गर� सोह� योजनाह�को 

को कारणबाट रोजगार� गमेुका पा�लका 

�भ�का ��मकह�लाई रोजगार� �दने काय�को थालनी गरेको छ । 

खानेपानी मम�त, मि�दर, चौतारा, कृ�ष 

लगाएतका �वकास �नमा�णका योजनाह�लाई �ाथ�मकता �ददै सो 

�े� अ�तग�तका योजनाह� वडा �तरबाट छनोटका आधारमा 

पा�लकाबाट �वीकृत गर� उ� �े�सँग स�बि�धत योजनाह�को 

�नमा�णका काय� संचालन गदा� �काभेटर लगाएतका कुनै मे�सनर� 

औजार �योग गन� न�दई पा�लका �भ�का नाग�रकह�लाई 

रोजगार� �दईने �यव�था ग�रएको छ ।  

�मखु िज�ला अ�धकार� ��ादेवी शमा� एवं सरु�ा �नकायका पदा�धकार�, �वा��य 

स�हतको संय�ु टोल�बाट खाँडादेवी गाउँपा�लकामा �वारे�टाइन, आइसोलेसन, 

बजार लगायत पा�लकाको व�तिु�थ�तको अनगुमन गद�  

 

गोकुलगंगा गाउँपा�लकामा �वारे�टाइन, आइसोलेसन, 
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13. नपेाल रेड�स सोसाइट� रामेछापबाट भएका काय�ह�

  
�व� समदुायमा महामार�को �प �लएको को�भड

नेपालमा प�न पर� रहेको हामी सबैमा अवगत

�कारको महामार�को रोकथामतथा �नय��ण

रामेछाप िज�लामा अ�य िज�लाह�बाट �वेश

मालबाहक लगायत खा�ा� तथा अ�तआव�यक ब�त ु ढुवानी 

गन�का ला�ग �योग हनेु सवार� साधनबाट समेत उ� सं�मण 

फैलन स�ने जोिखमलाई म�यनजर गद� नेपाल रेड�स 

सोसाइट� रामेछाप िज�लाशाखाले उ� सवार� साधनह�को 

�कटाण ुशोधन (vehicles disinfection) गन�का

hypochlorite solution) को �योग गर� जोिखम �नम�ल�करण 

गन� काय� यसै वष�को बैशाख म�हनाबाट श�ु गरेको छ र हाल 

स�म क�रब २८३१ (दइु हजार आठ 

सवार� साधनह� लाभाि�वत भएका छन ् । यसै �ममा 

कोरोना मै�ी ए�बलेु�स सेवा समेत यस शाखाबाट संचा�लत 

भइरहेको छ । 

कोरोना भाइरस �नय��ण तथा रोकथामका

ग�त�व�धह� 

 सरसफाइलाई म�यनजर गद� यस िज�लाका ��येक 

गाँउपा�लका तथा नगरपा�लका, छा�नएका वडा तथा 

�वारेनटाइन र आइसोलेसन क�ह�मा

station ग�त�व�ध स�ालन गरेको छ । 

 Hand washing station ग�त�व�ध अ�तग�त आव�यकतालाई 

म�यनजर गद� १ हजार, ३ सय तथा 

�ा�ी, ६ थान हातधनेु साबनु, पानीखाने जग र सूचना 

मलुक �ले�स �वतरण गरेको छ ।  

 यस िज�लामा स�ालनमा रहेका �वारे�टाइन तथा 

आइसोलेसन क�ह�मा रेड�स रामेछापले 

बाि�टन,  ५३ थान क�बल, २८८ थान साबनु

झलु र १२ थान ��पाल लगायतका सामा�ीह� �वतरण 

गरेको छ । 

 

नपेाल रेड�स सोसाइट� रामेछापबाट भएका काय�ह� 

महामार�को �प �लएको को�भड-19 को �भाव 

अवगत नै छ । य�तो 

�नय��ण गन� उदे�यले यस 

�वेश गन� या� ु वाहक, 

अ�तआव�यक ब�त ु ढुवानी 

�योग हनेु सवार� साधनबाट समेत उ� सं�मण 

फैलन स�ने जोिखमलाई म�यनजर गद� नेपाल रेड�स 

उ� सवार� साधनह�को 

गन�का ला�ग  (Sodium 

को �योग गर� जोिखम �नम�ल�करण 

गन� काय� यसै वष�को बैशाख म�हनाबाट श�ु गरेको छ र हाल 

दइु हजार आठ सय एक�तस) वटा 

भएका छन ् । यसै �ममा 

कोरोना मै�ी ए�बलेु�स सेवा समेत यस शाखाबाट संचा�लत 

कोरोना भाइरस �नय��ण तथा रोकथामका ला�ग गरेका 

सरसफाइलाई म�यनजर गद� यस िज�लाका ��येक 

छा�नएका वडा तथा 

क�ह�मा Hand washing 

ग�त�व�ध स�ालन गरेको छ ।  

ग�त�व�ध अ�तग�त आव�यकतालाई 

सय तथा २ सयका �हलटेक 

पानीखाने जग र सूचना 

 

रहेका �वारे�टाइन तथा 

आइसोलेसन क�ह�मा रेड�स रामेछापले ३८ थान 

थान साबनु, ३२ थान 

यतका सामा�ीह� �वतरण 

 कोरोना भाइरस स�ब�धी सूचना

अ�ययनका ला�ग रेड�स रामेछापले सहायताक�

desk) स�ालन गरेको छ । 

 म�थल� नगरपा�लकाको बजार �े�मा रहेका 

सव�साधरणलाई १ सय पचास थान सिज�कल मा�क �वतरण 

गरेको छ ।  

 को�भड १९ रोग तथा यस म

�हंसा अ��यका ला�ग सूचना तथा सचेतना मलुक स�देशह� 

रे�डयो रेडयो माफ� त �शासरण ग�रएको छ 

 को�भड १९ रोग �यू�नकरणका ला�ग

बनाउन लक डाउनको अव�धमा िज�लाशाखाको सवार� 

�योग ग�र माइ�कङ गरेको छ ।

 म�थल� नगरपा�लकाको केह�

�व�ालयह�मा को�भड १९ 

काय��म स�प� गरेको छ ।

 सेवालाई प�हलो �ाथ�भकतामा रा�दै यस रे

िज�ला शाखाले २ वटा ए�बलेु�सबाट 

आपतका�लन ए�बलेु�स सेवा

 ए�बलेु�स चालकको सरु�ालाई म�यनजर गद� यस शाखाले 

ए�बलेु�स चालकलाई �प�पए सेट �दान गरेको छ ।

 लक डाउनको अव�धमा प�न र� स�ार �वभागमा रगतको 

अभावहनु न�दनका ला�ग इ�छुक र�दानगन� �यि�को 

घरमा नै गएर रगत संकलन गन� काय� ग�ररहेको छ । 

 गत जे� ८ गते खाँडादेवी गाँउपा�लका वडा नं 

न�वन माझीको घरमा �व�तु सट� भइ आगोले पूरै घर

खा�ा� लगायतका सामान जलेर न� भएको बेला नेपाल 

रेड�स सोसाइट� म�थल� शाखाले ��पाल

गैर खा� ब�तहु� उपल�ध गरा

�थयो । 

  

 

कोरोना भाइरस स�ब�धी सूचना, िश�ा तथा स�ार सामा�ी 

अ�ययनका ला�ग रेड�स रामेछापले सहायताक� (Help 

स�ालन गरेको छ ।  

म�थल� नगरपा�लकाको बजार �े�मा रहेका 

पचास थान सिज�कल मा�क �वतरण 

रोग तथा यस महामार�मा हनु स�ने म�हला 

�हंसा अ��यका ला�ग सूचना तथा सचेतना मलुक स�देशह� 

रेडयो माफ� त �शासरण ग�रएको छ । 

�यू�नकरणका ला�ग नाग�रकलाई सचेत 

बनाउन लक डाउनको अव�धमा िज�लाशाखाको सवार� 

�योग ग�र माइ�कङ गरेको छ । 

म�थल� नगरपा�लकाको केह� �नजी तथा सामदुा�यक 

१९ सचेतना तथा अ�भमिुखकरण 

काय��म स�प� गरेको छ । 

सेवालाई प�हलो �ाथ�भकतामा रा�दै यस रेड�स रामेछाप 

वटा ए�बलेु�सबाट २४ सै घ�टा 

आपतका�लन ए�बलेु�स सेवा �दान ग�ररहेको छ । 

ए�बलेु�स चालकको सरु�ालाई म�यनजर गद� यस शाखाले 

ए�बलेु�स चालकलाई �प�पए सेट �दान गरेको छ । 

लक डाउनको अव�धमा प�न र� स�ार �वभागमा रगतको 

हनु न�दनका ला�ग इ�छुक र�दानगन� �यि�को 

घरमा नै गएर रगत संकलन गन� काय� ग�ररहेको छ ।  

गते खाँडादेवी गाँउपा�लका वडा नं ३ ि�थत 

न�वन माझीको घरमा �व�तु सट� भइ आगोले पूरै घर, 

खा�ा� लगायतका सामान जलेर न� भएको बेला नेपाल 

ट� म�थल� शाखाले ��पाल, भाडाँ लगायतका 

र खा� ब�तहु� उपल�ध गराई सहयोग �दान गरेको 
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14. रामेछाप उ�ोग वािण�य संघको ग�त�व�ध

1. िज�लामा अ�याव�यक खा�ा� सामा�ीह� आपू�त� तथा 

ढुवानीको ला�ग िज�ला �शासन काया�लयसँग सम�वय गर� 

िज�ला अभाव हनु न�दने �यव�था �मलाउने काय�मा 

सहयोगीको भू�मका �नवा�ह गरेको छ। 

2. िज�ला �भ�का सबै पा�लकामा रहेको खा�ा� 

सामा�ीह�को �टक रहेको दै�नक उपभो�य ब�तकुो 

संकलन गन� काय� गरेको । 

3. िज�ला �भ��ने म�ुय नाका सेलेघाटमा अपलप� परेका 

पैदलया�ी कर�व 200 जनालाई खाजा पानीको �यव�था 

गरेको ।  

4. �लख-ु1 जल�व�तु आयोजनाका ��मकह� म�थल� बजार 

अलप� परेकाह�लाई बास र खानाको �ब�ध ग

साधन �यव�था गर� आयोजना तफ�  पठाएको ।

5. सरु�ाकम�को सहयोगमा अ�याव�यक व�त ुतथा सेवा �दान 

गन� �यवसायीक �थानह�मा सामािजक दूर� कायम 

गराईएको  ।    

नया ँगोरख गण 

रामेछापख�ारा 

तयार ग�रएको 

इ�ोभाइज फेस 

�स�ड  

 

िण�य संघको ग�त�व�ध 

िज�लामा अ�याव�यक खा�ा� सामा�ीह� आपू�त� तथा 

ढुवानीको ला�ग िज�ला �शासन काया�लयसँग सम�वय गर� 

िज�ला अभाव हनु न�दने �यव�था �मलाउने काय�मा 

सहयोगीको भ�ूमका �नवा�ह गरेको छ।  

िज�ला �भ�का सबै पा�लकामा रहेको खा�ा� 

को दै�नक उपभो�य ब�तकुो 

िज�ला �भ��ने म�ुय नाका सेलेघाटमा अपलप� परेका 

जनालाई खाजा पानीको �यव�था 

जल�व�तु आयोजनाका ��मकह� म�थल� बजार 

अलप� परेकाह�लाई बास र खानाको �ब�ध गर� सवार� 

तफ�  पठाएको । 

सरु�ाकम�को सहयोगमा अ�याव�यक व�त ुतथा सेवा �दान 

गन� �यवसायीक �थानह�मा सामािजक दूर� कायम 

सामािजक दूर�को पालना गराउँदै रामेछाप उ�ोग बािण�य संघका पादाधकार�ह� 

गैर सरकार� महासंघले िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

माफ� त िज�लाका �व�भ� �नकायका अवरो� �फ�डमा ख�टने 

सरु�ाकम�, �ा�फक, �हर�

काया�लय रामेछापमा आउने

�योजनका ला�ग मा�क, से�नटाइजर र सेवा

पर��णगन� �योग हनेु 1 

हे�थ डे�सको �यव�था 

�व�भ� �योजनमा िज�ला �शासन काया�लयमा �वेश गन� 

�यि�ह�लाई �वा��य पर��णको ला�ग हे�थ डे�स �थापना 

ग�रएको छ । म�थल� नगरपा�लकाको सहयोगमा रािखएको 

हे�थ डे�सबाट �वरो चेक

प�छ मा� �शासनमा �वेश गन� पाईने �य

छ । साथै िज�लाको म�ुय बजार �े� म�थल� नपा

भैसे�रमा साव�ज�नक यातायात तथा �नजी सवार� साधनमा 

आउने या�हु�लाई सामािजक दूर� कायम गर� 

Thermal Gun को मा�यमबाट �वा��य पर��ण गर� हे�थ 

डे�समा आव�यक स�लाह

छ। 

  

 

सामािजक दूर�को पालना गराउँदै रामेछाप उ�ोग बािण�य संघका पादाधकार�ह�  

गैर सरकार� महासंघले िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

माफ� त िज�लाका �व�भ� �नकायका अवरो� �फ�डमा ख�टने 

�हर�, थनुवुा कैद�ह�, िज�ला �शासन 

आउने सेवा�ाह�ह�लाई �वतरण गन� 

से�नटाइजर र सेवा�ाह�को �वा��य 

1 थान थम�लगन सहयोग गरेकोछ । 

हे�थ डे�सको �यव�था  

�व�भ� �योजनमा िज�ला �शासन काया�लयमा �वेश गन� 

�यि�ह�लाई �वा��य पर��णको ला�ग हे�थ डे�स �थापना 

ग�रएको छ । म�थल� नगरपा�लकाको सहयोगमा रािखएको 

हे�थ डे�सबाट �वरो चेक, मा�क र �यानीटाइजरको �योग 

प�छ मा� �शासनमा �वेश गन� पाईने �यव�था �मलाईएको  

िज�लाको म�ुय बजार �े� म�थल� नपा-1 को 

भैसे�रमा साव�ज�नक यातायात तथा �नजी सवार� साधनमा 

आउने या�हु�लाई सामािजक दूर� कायम गर� Forehead 

को मा�यमबाट �वा��य पर��ण गर� हे�थ 

डे�समा आव�यक स�लाह/सझुाव �दने �यव�था ग�रएको 
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17. नपेाल� सेना�ारा ग�रएका काय�ह�

हाल �व�भर फै�लरहेको को�भड-१९ को स�दभ�मा नेपाल सरकारको �नण�य 

अनसुार ते�ो मलुकुबाट हवाई माग� हुँदै नपेाल �भ�ने नपेाल�ह�लाई 

काठमा�डौ ि�थत होि�ड� ए�रयाबाट �देश होि�ड� ए�रया र �देश होि�ड�

ए�रयाबाट स�बि�धत िज�ला र पा�लकामा उ�ार ग�र

योजना अनसुार िज�ला ि�थत DCCMC र यस गणको संय�ु

काठमाडौ होि�ड� ए�रयाबाट सेलेघाट होि�ड� 

सहयोगमा भएकोछ ।  

16. सश� �हर� बल नपेाल आि�त ग�ुम 

रामेछाप�ारा लकडाउनमा ग�रएका काय�ह�

 लकडाउनको दौरानमा �यापक मा�ामा म�थल� नगरपा�लका

�वेश गन� म�ुय नाकाह�, �वारेि�टन रहेको �थानह�मा पैदल ग�ती

लगायत मोवाइल ग�ती�ारा सरु�ा �ु�टमा ख�टई चेकजाँच

चेक पो�को �थापना गर� सवार� पासह�को जाचँ एवं सवार� साधनको 

�नय��ण र को�भड-19 स�बि�ध जनचे

गरेकोछ।  

 यस ग�ुम�ारा �था�पत खैरेनीघाट ि�थत अ�थायी चेक �वाइ�ट जहा ँ

�स�धलु� िज�लाबाट रामेछाप िज�लाको सनुाप�त गाउँपा�लका �वेशगन� 

साना तथा ठूला सवार� साधनह� दै�नक �पमा स�यौको सं�यामा 

िज�ला�भ� �भ���छन।् उ� �थानमा सश� �हर� बल नपेालको टोल�

ख�टए प�ात सत��तशत लकडाउनलाई उ�लंघनहनु �दएको छैन । 

 उपरो� �ुट�ह�मा ख�टनकुा साथै सवार� दघु�टना

ब�द ह�ताल, �वरोधका काय��मह� आद�मा समेत �भावकार� ढंगबाट 

ख�टएको छ ।  

 �स�मत �ोत साधन र जनशि�को बावजतु प�न िज�लाका जनुसकैु 

�थानमा सवार� साधन/पैदल गि�त �ारा सम� िज�लाको शाि�त सरु�ा 

कायम गन� अहोरा� ख�टई काय� स�पादन गद� आई रहेको छ । 

िज�ला �शासन काया�लय
फोन नं. 

Email: daoramechhap@gmail.com, Web: daoramechhap.moha.gov.np

15. नपेाल �हर��ारा ��मकह�लाई घर �फता� 

को�भड-19 को महामार�का कारण ब�दाब�द� हुँदा यस िज�ला बाहेक र 

�छमेक� �म� रा� भारतका �व�भ� �वकास �नमा�ण

काय�रत नाग�रक ह�लाई स�बि�धत िज�लासँग सम�वय गर� घर �फता� 

पठाईएकोछ ।  

�ववरण 

�.स. �थायी बसोबास �थान

1. पि�म बंगाल, भारत 

2. �हमा�ल �देश, भारत 

ज�मा 

 

 

नपेाल� सेना�ारा ग�रएका काय�ह� 

स�दभ�मा नपेाल सरकारको �नण�य 

ते�ो मलुकुबाट हवाई माग� हुँदै नेपाल �भ�ने नेपाल�ह�लाई 

ि�थत होि�ड� ए�रयाबाट �देश होि�ड� ए�रया र �देश होि�ड� 

ए�रयाबाट स�बि�धत िज�ला र पा�लकामा उ�ार ग�र �वारे�टाईनमा रा� े

र यस गणको संय�ु �यासमा 

होि�ड� �याउने काय� नेपाल� सेनाको COVID-19 Friendly

सश� �हर� बल नपेाल आि�त ग�ुम 

रामेछाप�ारा लकडाउनमा ग�रएका काय�ह� 

लकडाउनको दौरानमा �यापक मा�ामा म�थल� नगरपा�लका, िज�लामा 

�वारेि�टन रहेको �थानह�मा पैदल ग�ती 

लगायत मोवाइल ग�ती�ारा सरु�ा �ु�टमा ख�टई चेकजाँच, सरु�ा 

चेक पो�को �थापना गर� सवार� पासह�को जाँच एवं सवार� साधनको 

स�बि�ध जनचेतना फैलाउने काय�ह�समेत 

यस ग�ुम�ारा �था�पत खैरेनीघाट ि�थत अ�थायी चेक �वाइ�ट जहा ँ

�स�धलु� िज�लाबाट रामेछाप िज�लाको सनुाप�त गाउँपा�लका �वेशगन� 

साना तथा ठूला सवार� साधनह� दै�नक �पमा स�यौको सं�यामा 

िज�ला�भ� �भ���छन।् उ� �थानमा सश� �हर� बल नेपालको टोल� 

ख�टए प�ात सत��तशत लकडाउनलाई उ�लंघनहनु �दएको छैन ।  

उपरो� �ुट�ह�मा ख�टनकुा साथै सवार� दघु�टना, �वप� मा उ�ार, 

�वरोधका काय��मह� आद�मा समेत �भावकार� ढंगबाट 

�स�मत �ोत साधन र जनशि�को बावजतु प�न िज�लाका जनुसकैु 

पैदल गि�त �ारा सम� िज�लाको शाि�त सरु�ा 

कायम गन� अहोरा� ख�टई काय� स�पादन गद� आई रहेको छ ।  

नपेाल सरकार 

गहृ म��ालय 

िज�ला �शासन काया�लय, रामेछाप
. 048-540333, 540133, 540370, �या�स नं. 048-540501

टोल �� नं. 16604554888 

: daoramechhap@gmail.com, Web: daoramechhap.moha.gov.np

��मकह�लाई घर �फता�  

ब�दाब�द� हुँदा यस िज�ला बाहेक र 

�व�भ� �वकास �नमा�ण, योजना/आयोजनाह�मा 

ह�लाई स�बि�धत िज�लासँग सम�वय गर� घर �फता� 

�थायी बसोबास �थान सं�या 
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��मकलाई घर पठाउँदै �

  

 

Friendly सवार� साधन तयार गद� नेपाल� 

रामेछाप 
540501, 540088  

: daoramechhap@gmail.com, Web: daoramechhap.moha.gov.np  

��मकलाई घर पठाउँदै �.ना.उ. बस�त पाठक 
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