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म�त�य

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

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

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

संघीय रा�को �पमा �था�पत 

काया�लयको ��त�नधीको �पमा रह� �देश र �था

�पमा काम ग�र साव�ज�नक सेवालाइ� �भावकार� 

गन� काममा िज�ला �शासन काया�लयको मह�वपू

�च�लत काननु, नेपाल सरकारको नी�त

�यव�थापन स�ब�धी काय� गन�, साव�ज�नक शाि�त

श�ु कारवाह� र �या�यक �नण�य गन�

बनाइ� सशुासन कायम गन�, �वकास �नमा�णका काय�मा सहजीक

उपभो�ा �हत संर�ण, म�हला वालवा�लका

द�ड�हनताको अ�त गन� �मखु भ�ूमका िज�ला �शासन काया�लय रहेको छ ।

सशुासन (�यव�थापन र संचालन

ऐन, 2064 तथा �नयमावल�, 2065 

सरोकारवाला �नकायलाइ� जानकार� गराउने �योजनमा आ

काय�ह�को �ववरण समेटेर वा�ष�क ई

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 ।

 अ�तमा: यस वलेु�टन तयार गन� सहयोग गनु� हनेु िज�ला �शास

साथीह�लाइ� ध�यवाद �य� गद�छु 

�म�त:- 04 �ावण, 2078                                                                                                                 

  

 

 

 

म�त�य 

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

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

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 

�ला �शासन काया�लयको मह�वपणू� भ�ूमका रहेको छ । 

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

साव�ज�नक शाि�त, सरु�ा �व��का कसरुह�मा अध��या

र �या�यक �नण�य गन�, साव�ज�नक सेवालाइ� सरल, सहज, पारदिश�ता

�वकास �नमा�णका काय�मा सहजीकरण गन�, �नजी �े�को �वकासमा सहयोगी

म�हला वालवा�लका तथा �ये� नाग�रक र समाजको असहाय वग�को संर�ण गन�

द�ड�हनताको अ�त गन� �मखु भ�ूमका िज�ला �शासन 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 

नकार� गराउने �योजनमा आ.व. 2077/078 को बा�ष�क अव�ध

वा�ष�क ई-वलेु�टन 2077/078 �काशन ग�रएको छ ।

काया�लयसगँ 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� हनुे िज�ला �शासन काया�लय

गद�छु । 

                                                                                                                 
                                                                                                                 

 

�मखु िज�ला अ�धकार�

 

�नद�शनमा रह� िज�लामा शाि�त सरु�ा कायम गन�, �वप� 

�व��का कसरुह�मा अध��या�यक �नकायको �पमा 

पारदिश�ता, जनमखुी, उ�रदायी 

�नजी �े�को �वकासमा सहयोगी, 

समाजको असहाय वग�को संर�ण गन�, 

 तथा सूचनाको हक स�ब�धी 

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

को बा�ष�क अव�धमा स�पा�दत 

�काशन ग�रएको छ । यो बलेु�टन 

काया�लयसँग स�बि�धत काय�को जानकार� चाहानहुनेु महानभुावह�को ला�ग उपयोगी हनेुछ भ�े �व�ास रा�दै 

काया�लयमा काय�रत सबै कम�चार� 

                                                                                                                  
                                                                                                                 

................. 

गौलोचन स�ज ू                                                                                                           

�मखु िज�ला अ�धकार� 
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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 

 
 

                                                       आ.व. ०77/78 को वा�ष�क बलेु�टन 

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�ुवरु 

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) 

�लख ुतामकोशी गाउँपा�लका

 

देिख 86035Ú   

उ�र दोलखा (शैल�ुलेक)  

 चलु�) 

भजेुल, साक�, प�रयार,  

�लख ुतामकोशी गाउँपा�लका 
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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 

                                                       आ.व. ०77/78 को वा�ष�क बलेु�टन 

ि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 

 म�थल� नपा 

) खाडादेवी गापा  

सनुाप�त गापा 

रामेछाप नपा 

दोर�बा गापा 

उमाकु�ड गापा  

उमाकु�ड गापा 

ठेगाना 

उमाकु�ड गापा 

दोर�बा गापा 

खाँडादेवी गापा 

सनुाप�त 

सनुापती 

उमाकु�ड गापा 

उमाकु�ड/गोकुलगंगा 

रामेछाप नपा 

गोकुलगंगा गापा 

गोकुलगंगा गापा 

गोकुलगंगा गापा 

 

खाँडादेवी मि�दर 

थानाप�त महादेव मि�दर 

ताराखसे पोखर� 

ज�ापोखर� 

शैल�ु लेक 
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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 ��याभू�त गन� समेतका 

उ�े�यह� रहेका छन।्  

�थानीय �शासन ऐन, 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 

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

�च�लत कानून, नेपाल सरकारको नी�त, �नद�शन रेखदेखमा 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�, �वप� �यव�थापन स�बि�ध 

काय�, सशुासन कायम गन�,  साव�ज�नक शाि�त �व��का 

कसरुह�मा अध��यायीक �नकायको �पमा श�ु कारवाह� 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 �माणप� जार� गन�, नावलक प�रचय 

प�, 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�ह� 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 ्। 

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

�स.नं. नाम,थर देिख स�म कै. 

१. �ी रामनारायण �संह २०२८ २०२९ चै� 
 

२. �ी स�बरबहादरु �े� २०३० बैशाख २०३१ जेठ 
 

३. �ी गो�व�दलाल �े� २०३१ असार २०३३ असोज 
 

४. �ी मोह�मद एनलुहक २०३३ मं�सर २०३४ फा�गणु 
 

५. �ी रामच�� उपा�याय २०३४ जेठ २०३६ भा� 
 

६. �ी रघनुाथ भ�डार� २०३६ असोज २०३९ असोज 
 

७. �ी कृ�णमरुार� शमा� २०३९ का�त�क २०४० फा�गणु 
 

८. �ी रामच�� उपा�याय २०४१ बैशाक २०४२ फा�गणु 
 

९. �ी माधवबहादरु �व� २०४२ फा�गणु २०४५ बैशाख 
 

१०. �ी ह�रकृ�ण ख�तवडा २०४५ जेठ २०४६ असार का.म ु

११. �ी राम�साद ख�तवडा २०४६ �ावण २०४७-०३-११ 
 

१२. �ी ऋषीराम ला�मछाने २०४७-०३-१२ २०४७-०५-११ 
 

१३. �ी ल�मी�साद भ�राइ २०४७-०६-०४ २०४८-०५-३० 
 

१४. �ी हेमराज सापकोटा २०४८-०८-१५ २०४९-०९-०७ 
 

१५. �ी कृ�णकुमार नेपाल २०४९-०९-२० २०५१-०१-०८ 
 

१६. �ी माधवराज शमा� २०५१-०१-२५ २०५१-११-०१ 
 

१७. �ी गजे��राम भ�राइ २०५१-११-२१ २०५२-०३-०४ 
 

१८. �ी ज�मजय रे�मी २०५२-०३-०९ २०५२-०६-२१ 
 

१९. �ी मोहन�संह ख�ी २०५२-०७-२८ २०५४-०९-१५ 
 

२०. �ी गंगा�साद लइुटेल २०५४-०९-२३ २०५५-०५-०३ 
 

२१. �ी शंकर �. कोइराला २०५५-०५-०७ २०५६-०८-०८ 
 

२२. �ी लोकबहादरु ख�ी २०५६-०९-११ २०५८-०५-०२ 
 

२३. �ी ��लोक�साद �े� २०५८-०५-१० २०५८-११-१५ का.म.ु 

२४. �ी �मे नारायण शमा� २०५८-१२-१६ २०५९-०१-२४ 
 

२५. �ी यादव�साद ढंुगाना २०५९-०१-२६ २०५९-०४-२१ 
 

२६. �ी ��लोक�साद �े� २०५९-०४-०३ २०५९-१२-०९ का.मु.् 

२७. �ी चडुामणी ब�याल २०६०-०१-०७ २०६२-०६-१३ 
 

२८. �ी मोहन�साद वा�ले २०६२-०६-२१ २०६४-०२-२५ 
 

२९. �ी सयु��साद �े� २०६४-०३-०२ २०६५-०७-०५ 
 

३०. �ी कृ�ण �साद पा�डे 2065-07-18 2065/07/22 का.म.ु 

३१. �ी जीते�� ब. भ�डार� २०६५-०७-२४ २०६६-०९-१३ 
 

३२. �ी शंकर अया�ल २०६६-१०-१० २०६७-०९-१३ 
 

३३. �ी बलभ� �गर� २०६७-०९-२० २०६९-०१-२४ 
 

३४. �ी ड�ुलरुाज ब�नेत २०६९-०२-०५ २०६९-११-२० 
 

३५. �ी गोपाल �. पराजलु� २०६९-११-२१ २०७१-०१-२२ 
 

३६. �ी श�भ�ुसाद मरा�सनी २०७१-०२-०४ २०७२-०२-२६ 
 

३७. �ी वासदेुव दाहाल २०७२-०२-३१ २०७२-०६-२६ 
 

३८   �ी शेषनारायण पौडेल २०७२-०६-२८ २०७३-०२-२४ 
 

३९. �ी �काशच�� अ�धकार� २०७३-०२-२१ २०७३-११-१७ . 

४०. �ी सूय� बहादरु ख�ी २०७३-११-१८ २०७४-०५-०९ 
 

४१. �ी �दल�प �.ला�मछाने २०७४-०५-१२ २०७५-०१-२२ 
 

४२. �ी कृ�ण �साद शमा� २०७५-०१-२३ २०७6-०१-०२ 
 

४3. �ी �लला कुमार� के .सी. २०७५-०१-०२ २०७६-१०-२२ 
 

44 �ी ��ा देवी शमा� 2076-10-24 2077-09-06 
 

45. �ी अजु�न कु.शमा� गरुागा� 2077-09-06 2077/11/23 
 

46. �ी गौलोचन सैजू 2077/11/25   
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2.3 कम�चार� दरब�द� 

�.स. पद �ेणी सेवा/समूह सं�या 

१ �.िज.अ. रा.प. �थम �शासन 1 

२ स.�.िज.अ. रा.प. ��तीय �शासन 1 

३ �.अ. रा.प. ततृीय �शासन 2 

4 ना.स.ु रा.प.अनं.�थम �शासन 5 

5 लेखापाल रा.प.अनं.�थम �शासन 1 

6 ख�रदार रा.प.अनं.��तीय �शासन 3 

7 क.अ. रा.प.अनं.�थम नेपाल �व�वध 2 

8 का.स. का.स.पाच� �शासन 6 

9 ह.स.चा. �ेणी �व�हन इि�ज�नय�र� 1 

ज�मा 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4. 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.�.िज.अ., रा.प.ततृीय 

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

�स.नं. पद नाम थर शाखा स�पक�  नं. 

1. �मखु िज�ला अ�धकार�  गौलोचन स�जू - 9854057777 

2. स.�.िज.अ.  गीता ग�ुङ - 9863023001 

3. �शासक�य अ�धकृत  यवुराज गरुागा� - 9841347559 

4. ना.स.ु  रमेशकुमार का�ले नाग�रकता - 

5. ना.स.ु  ल�मण भजेुल �थानीय �शासन 9854040123 

6. ना.स.ु  जीवन �े� म�ुा 9845479311 

7. ना.स.ु  ल�मण तामाङ नाग�रकता 9854040123 

8. लेखापाल  �हमाला ख�ी लेखा 9844044874 

9. क��यटुर अपरेटर  सरोजकुमार �े� �थानीय �शासन 9864018002 

10. क��यटुर अपरेटर  िखलाबहादरु महत �थानीय �शासन 9854040416 

11. दता� अपरेटर  कुमारदास �े� रा.प.प.�व.द. 9854040080 

12. ख�रदार  स�झना भजेुल िज�सी/राहदानी 9844212547 

13. ख�रदार  केशव �नरौला नाग�रकता  

14. ह.स.चा.  शाि�त के.सी. �था.�शासन 9854043777 

15. का.स.  बोधराज आचाय� �था.�शासन 9744000246 

16. का.स.  मोहनबहादरु मगर �था.�शासन 9741084727 

17. का.स.  रामबाब ुख�ी �था.�शासन 9844010182 

18. का.स.  बीरबल परु� �था.�शासन 9844044341 

19. का.स.  राममाया के.सी. �था.�शासन 9844280377 

20. दता� सहयोगी   सर�वती ख�ी �था.�शासन 9844143693 

 
 
 
 

सूचना अ�धकार� 

एवम ् 

गनुासो स�ेु 

अ�धकार�  

गीता ग�ुङ 

स.�.िज.अ. 

स�पक�  नं. 9863023001 
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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� र 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�को 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�फोटक 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� ।  

 थर, ज�म �म�त लगायत साना�तना �टु�ह� 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 

�वतरण गन� ।  

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

गन�/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� । 
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 खोज तथा उ�ार सामा�ी स�हत QRT/IRT को �यव�था   

गन� ।  

3.6 अध��या�यक काय�: 

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

�या�यक काय� गन� ।  

 �वषशे 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 �नमा�ण 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�ब�धी 

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�ब�धी 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, 2076 को अ�धनमा रह� �नमा�ण 

ग�रएको लागूऔषध �नय��ण स�ब�धी िज�ला�तर�य 

काय�योजना, 2077  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 गन�। 

 ि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�षेण 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. 2077 �ावण 01 देिख 2078 असार मसा�तस�म स�पा�दत काय�ह� (आ.व. 077/78 को) 

5.1 बा�ष�क काय��ग�त �ववरण 

�.स. �ववरण प�रणाम 

1. नेपाल� नाग�रकता �माणप� नयाँ  5461 

                 ��त�लपी 2784 

2. नावालक प�रचय प� ५४ 

3. राहदानी �तु �सफा�रस 1509 

     काया�लयबाट �सफा�रस ११९८ 

       �वतरण 1566 

4. �सफा�रस तथा �मािणत  272 

5. अनगुमन  

  बजार अनगुमन पटक 20 

  काया�लय अनगुमन पटक 5 

  �वकास �नमा�णसगँ स�बि�धत योजना/आयोजनाह�    9 

6. सं�था दता� 37 

   सं�था न�वकरण 103 

7. म�ुा दता� (अ.�या.समेत) 75 

  म�ुा फैसला 44 

8. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोगबाट �ा� उजरु� 9 

   अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान आयोग �ा� फछ�ट  6 

9. ठाडो उजर� दता� 105

   ठाडो उजरु� फछ�ट 105 

10. िज�ला सरु�ा स�म�त बैठक 99 

11. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त बैठक 3 

12. काया�लय �मखु/सूचना अ�धकार� बैठक 11 

13. को�भड-19 स�बि�ध बैठक 24 

14. सव�प�ीय बैठक 2 

15. अ�तर िज�ला सम�वय बैठक  6 

     (रामेछाप-ओखलढंुगा-दोलखा-सोलखुु�ब-ुका�)े  

16. �मखु �शासक�य अ�धकृतसँग बैठक 1 

17. �थानीय तहका �मखु/अ�य�ह�सँगको बैठक 1 

18. �व�वध बैठक 21 

19. �वप� पी�डत (मतृक स�हत) राहत   

    �वतरण 26 घर प�रवारलाई  �. 1212000।- 

21. सवार� दघु�टना पी�डतलाई ��तपू�त� �वतरण 40 लाख 

22. राज�व संकलन �. 7827808।- 

23. चालू खच� (��तशतमा) 88.00% 

24. पूजँीगत खच� (��तशतमा) 99.91% 

25. नाग�रकता अनसूुची ��या�नङ 66,500 जना 

 

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�, एक�कृत रणनी�तक 

सरु�ा योजना अ�ाव�धक गर�  अपराधज�य तथा गैरकानूनी 

��याकलापलाई �नय��ण गन�, को�भड-19 महामार�को 

रोकथाम, �नय��ण र �यव�थापन गन�, िज�लाको सम� शाि�त 

सरु�ा तथा अमनचयन एवं सशुासन कायम गन� 89 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�णसँग स�बि�धत सम�याह�को त�काल सम�वय 

गर� स�बोधन गन� ग�रएको । 
 

5.2.3 चाडपव� लि�त सरु�ा योजना 

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

चाडपव�ह�मा हनु स�ने चोर�, डकैती, 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, ग�ती, अ�भमखुीकरण, सूचना �वाह गर� 

�वशेष सरु�ा योजना बनाई काया��वयन गर� िज�लाको शाि�त 

सरु�ा कायम ग�रएको ।  
 

5.2.4 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, 2076 लाई अ�ाव�धक गर� आ.व. 077/078 को 

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

योजना, 2077 �नमा�ण ग�रएको छ । सोह� काय� योजना 

बमोिजम गाँजा अ�दाजी 3745 बोट फडानी ग�रएको र घरेल ु

म�दरा 360 �लटर न� लगायत �व�भ� काय��म स�ालन गर� 

�नय��ण ग�रएको छ ।  
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5.2.5 राजमाग�मा हनुे 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, 2075 अनसुार राजमाग� 

नजो�डएको िज�ला भएताप�न आ.व. 077/078 मा 1 पठक 

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

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

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

काय�योजना, 2077 �नमा�णगर� बाढ�, प�हरो एवं कुनै 

कारणबाट सडक माग� अवरोध/अव�� भएमा सरोकारवालाह� 

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

ग�रएको छ ।  

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

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

सडक अव�� भएमा सरोकारवालाह�सँग सम�वयगर� अव�� 

सडक खलुाउने ग�रएको ।  

 

5.2.6. अ�तर िज�ला सम�वय बैठक 

�समा जो�डएका रामेछाप, दोलखा, सोलखु�ुब,ु 

ओखलढंुगा, �स�धलु� र का�पेला�ोकसँग गर� ज�मा 6 पटक 

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

�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 ।   

 

5.2.7. उजरु� र गनुासो स�बोधन 

�व�भ� 41 वटा ठाडो उजरु� म�ये 41 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 िझकाई 

मेल�मलाप गराउने, फछ�ट गन� लगाउने, ��तपू�त� �तन� लगाउने 

ग�रएको ।  

 

5.2.8 सदाचार प��तको �वकास 

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

काय��मको साव�ज�नक सनुवुाई, ��ाचारका 9 वटा उजरु� 

म�ये 6 वटा फछ�ट ग�रएको र 3 वटा ���यामा रहेका छन ्

। सबै सरकार� काया�लयलाई भए गरेका खच�को साव�ज�नक 

गन� �नद�शन ग�रएको, साव�ज�नक �नकाय/काया�लयमा हनु स�ने 

अ�नय�मत काय�को स�ुम अनगुमन भएको ।  
 

5.2.9 सरु�ा �नकाय तथा मातहतका इकाईह�को 

अनगुमन 

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

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

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

काया�लय 2 पटक, इलाका �हर� काया�लय 5 वटा, 14 वटा 

�.चौ. र 1 वटा अ�थायी पो� सबै अनगुमत तथा �नर��ण गर� 

आव�यक �नद�शन �दईएको छ ।   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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�लामा ि�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 ठाउँ ठाउँमा 

Dust Bin 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��य 

नाग�रक बडाप� समेत रािखएको छ ।  
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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 �दान

ङ) भौ�तक संरचनाको पनु:�नमा�ण र सधुार

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 �नषधे 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 

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, िशतलताको ला�ग प�ा 

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

�व�भ� �क�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 

�दान गन� ग�रएको छ । 

�नमा�ण र सधुार 

:�नमा�ण, गोलघर �नमा�ण 

मम�त स�भारका काय�ह� ग�रएको 

�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 �नषधे 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 

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 

िशतलताको ला�ग प�ा 

ब�ने �थानको �यव�था समेत ग�रएको छ ।   

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

�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 

काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा�ाह� म�ये

गभ�वती र साना ब�चा भएका

भएका �यि�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 

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) बग�चा �नमा�ण तथा ह�रयाल� �ब�न 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ढ) चाज�र �टेशन 

काया�लयमा सेवा �लन आउन े सेवा�ाह�ह�को ला�ग 

काया�लयमा चाज�र ��ेशनको �यव�था ग�रएको

ण) CCTV को �योग 

 

 

 

�व�भ� �क�समका �नवदेन �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� 

काया�लयको कम�चार� माफ� त �न:श�ुक �पमा उपल�ध 

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

 

अपा�मै�ी एवं जे� नाग�रक सेवा �वाह 

काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा�ाह� म�ये जे� नाग�रक, 

गभ�वती र साना ब�चा भएका, एकल म�हला अपा�ता 

लाई सेवा �वाहमा प�हलो �ाथ�मकता �दई 

सेवा �दान ग�रदै आएको छ । 

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 । 

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 । 

बग�चा �नमा�ण तथा ह�रयाल� �ब�न  

काया�लयमा सेवा �लन आउन े सेवा�ाह�ह�को ला�ग 

काया�लयमा चाज�र ��ेशनको �यव�था ग�रएको छ ।  
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6. रा��य प�रचयप�  �थायी  दता� �ववरण 

संकलन शभुार�भ 

रा��य प�रचयप� �वतरण स�ब�धी  काय��व�ध, २०७५ बमोिजम 

यस काया�लयबाट रा��य प�रचयप� �वतरणका ला�ग नेपाल� 

नाग�रकता �ा� �यि�को �ववरण दता� गन� काय� �म�त 

2077/04/01 बाट एक काय��म ग�र रा��य प�रचयप� 

�थायी दता� �ववरण संकलन काय� शभुार�भ ग�रएको छ । 

रा��य प�रचयप� �ववरण दता�को शभुार�भ िज�ला सम�वय 

स�म�तका �मखु �मे बहादरु ख�काको �ववरण दता� ग�र सो 

काय�को शभुार�भ ग�रयो । यस ६ म�हनामा दता� �टेशनबाट       

2408 जनाको �ववरण दता� भइ�सकेको छ ।  

 

नाग�रकह�को सबै खालका वैयि�क तथा जै�वक  �ववरण 

समावेश भएको रा��य प�हचान स�हतको बायोमे��क स�ुवधाय�ु 

बहउुपयोगी �ववरण एक�कृत �पमा �यव�थापन गन� उ�े�य 

अन�ुप रा��य प�रचयप� �वतरणका ला�ग �थायी �ववरण दता� 

�टेशन �थापना ग�र रा��य प�रचयप� �थायी �ववरण दता� 

गराइ� �तन वष� �भ� देशभर रा��य प�रयचप� �वतरण गन� 

ल�य अन�ुप यस िज�लाबाट प�न �ववरण संकलनको काय� 

थालनी ग�रएको छ । 

रा��य प�रचयप� �ववरण दता� संकलन काय� यस काया�लयमा 

नाग�रकता बनाउन आउने र तो�कए बमोिजमका कागज प� 

�लएर आउने अ�य नाग�रकह�को  �ववरण संकलन ग�र रा��य 

प�रचयप� तथा पि�करण �वभागमा पठाइ�ने र �वभागबाट �ा� 

भए प�छ स�बि�धत �यि�लाइ� उपल�ध गराइ�ने छ । हाललाइ� 

यो काय� िज�ला �शासन काया�लय अ�तग�त दता� �ववरण �टेशन 

क�बाट स�ालन ग�रएको छ । प�छ नेपाल सरकारको नी�त 

अन�ुप रामेछाप िज�लाका ८ वटा �थानीय तहमा टो�ल खटाइ� 

�ववरण संकलन ग�र रा��य प�रचयप� �वतरण ग�रनेछ । 

रा��य प�रचयप� �ववरण दता�का ला�ग आव�यक पन� कागजातह�: 

 स�ल नाग�रकता �माणप� 

 स�भव भएस�म बाब/ुआमा/प�त/पि� को नागर�कताको �माणप� 

मा�थका उ�लेख कागजात स�हत �वयम रा��य प�रचयप� दता� �टेशन मा 

उपि�थत भइ� दता� �टेशनमा �ा� फारममा स�पूण� �ववरण स�हत पेश गनु� 

पन�छ। 

 

7. काया�लय �मखुह�को बैठकका �नण�यह� 

(�ावण 05, 2077) 

1. आ.व. 076/77 को �व�नयोिजत बजेट म�ये संघको तफ�  

79.21 %  पूजँीगत तफ�  48.59 %  �देश तफ�  चाल ु

66.70 %  र पूजँीगत तफ�  75.48 %  �ग�त भएको 

समी�ा ग�रयो ।  

2. आ.व. 2077/078 को बजेटको �भावकार� 

काया��वयनका ला�ग समय सीमा स�हतको काय�योजना 

बनाई काया��वयन गन� �यव�था �मलाउने । 

3. वा�ष�क काय��ममा परेका आयोजनाको तयार� चरण पूरा 

गर� काय��म/आयोजनाको वा�ष�क ख�रद योजना, �व�ततृ 

�डजाइन र लागत अनमुान तयार गर� �ावण मसा�त �भ� 

बोलप� आ�ानको तयार� गन� । 

4. आयोजना/काय�लय �मखुले अ�य कम�चार�ह�लाई काय� 

�ववरण, काय�स�पादन सूचकह� तयार गर� आव�यक 

अ�धकार, िज�मेवार�  र उ�रदा�य�व स�हत खटाउने । 

5. नेपाल सरकारबाट जार� हनेु साव�ज�नक खच�मा �मत�य�यता 

कायम गन� स�बि�ध मापद�ड/ �नद�िशका, 2077 बमोिजम 

काय� गन� �यव�था �मलाउने । 

6. सूचनाको हक स�बि�ध ऐन, 2064 बमोिजम ��येक 

काया�लयह�बाट स�पादन भएका काय�ह� स�हतको वा�ष�क 

�ववरण र ��येक 3/3 म�हनामा भएका काय�ह�को 

�ववरण साव�ज�नक गन� �यव�था �मलाउने ।  

7. सबै काया�लयले सूचना अ�धकार� माफ� त स�ब� सूचनाको 

जानकार� िश� �वाहको �यव�था �मलाउने ।  

8. आ�थ�क वष� समा� भएको स�दभ�मा काया�लयह� नै खाल� 

हनेु गर� कम�चार�ह� काज/�वदामा ब�ने प�रपाट�को अ��य 

गर� आव�यकताका आधारमा मा� काज/�वदा �वीकृत 

गन�/गराउने �यव�था �मलाउने । काया�लयमा काम 

नरो�कने �यव�था �मलाउने ।  

9. को�भड-19 स�बि�ध सरु�ाका मापद�ड पूण� �पमा पालना 

गन� गराउने गर� सेवा �वाहको �यव�था �मलाउने ।  

10. काया�लय प�रसर �नय�मत �पमा सरसफाई गन�, �ललाम गनु� 

पन� सामान समयमा नै �ललाम �व�� गन� �यव�था �मलाई 

साव�ज�नक स�प�तको संर�ण गन� ।  

11. घरेल ुतथा साना उ�ोग काया�लयले �शासन तथा �थानीय 

तहसँग सम�वय गर� �नय�मत बजार अनगुमनको �यव�था 

�मलाउने ।  

12. यस बष�को मनसनु स�ु भएकोले बाढ� प�हरो, डवुानका 

कारण हनेु भौ�तक पूवा�धारमा ��तको आंकलन गर� 

�नय��ण तथा रोकथाम गन� �यव�था �मलाउने ।  

13. �व�तु, संचार, खानेपानी लगाएत अ�याव�यक सेवाको 

�नय�मत आपू�त� र मम�त संभारको �यव�था �मलाउने । 
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14. कृ�ष �ान के��ले िज�लाको रासाय�नक मलको माग, 

िज�लालाई �या� हनेु रासाय�नक मलको प�रमाण 

अ�या�वधक गर� मल �वउ �वजनका �नय�मत आपू�त�को 

�यव�था �मलाउने ।  

15. पूवा�धार �नमा�ण आयोजना र काया�लयका बा�हर� िज�लाबाट 

आउने कामदार/कम�चार�लाई िज�ला �शासनको सम�वयमा 

�याई �वारे�टाइनमा राखी त�प� चात काम गन� �यव�था 

�मलाउने । 

16. �वा��य काया�लयले भारत लगाएत ते�ो मलुकुबाट आएका 

नाग�रकह�को त�या� अ�याव�धक गन�, �वारेि�टन र 

आइसोलेसनमा पया�� �वा��यकम� खटाउने, अनगुमन गन� 

र िज�ला �तर�य संकट �यव�थापन के��मा ��तवेदन गन�। 

17. िज�ला अ�पतालले �नय�मत PCR पर��णको �यव�था 

�मलाउने, �देश सरकार तथा िज�ला �तर�य संकट 

�यव�थापन के��को �नण�यानसुार 50 (पचास) बेडको 

Isolation तयार गन� आव�यक �यव�था �मलाउने । 

18. सबै काया�लयले गजु�, कागती लगाएत अ�य �ब�वाह� 

काया�लय प�रसरमा रो�ने �यव�था �मलाउने । 

  

(भा� 16, 2077) 

1. सबै काया�लयह�ले आ�नो काया�लयको चल अचल स�पि� 

अ�ाव�धक गर� सरुि�त रा� े।  

2. काया�लय प�रसर सफा, ह�रयाल�य�ु रा�,े एक कम�चार� 

एक �व�वा रो�ने अ�भयान स�ालन गन� ।  

3. काया�लय प�रसरमा नाग�रक सहायता क�, सफा �पउने 

पानी, हातधनुे �यव�था, अपा�मै�ी शौचालय, म�हलामै�ी 

शौचालयको �यव�थापन गन� ।  

4. को�भड-१९ को सं�मणको जोिखम ब�दै गएको, 

काठमा�डौ उप�यका लगायत �छमेक� िज�लामा समेत 

सं�मण उ�च ग�तमा बढेकोले अ�याव�यक नपर� िज�ला 

बा�हर आवत-जावतमा �नय��ण गन�, मातहतका 

कम�चार�लाई प�न पूण� �पमा �नगरानी गर� सरुि�त रहने 

उपाय अपनाउने ।  

5. हाललाई समदुाय �तरमा गनु�पन� ता�लम, गो�ी, बैठक 

स�ालन नगन�, �वकास आयोजना लगायत बा�ष�क �वकास 

काय��म अन�ुप काया�लयबाटै गन� स�कने काममा� 

मापद�डको पूण� पालना स�ालन गन� �यव�था �मलाउने ।  

6. स�वा/वढुवा भई आउने कम�चार� बाहेक बा�हर� 

िज�लाबाट कम�चार�ह� आवत-जावत नगराउने गराउनै पन� 

भए िज�ला �शासन काया�लको सम�वयमा गन� ।  

7. आयोजनाको पूव� तयार�, ख�रद आयोजना, �व�ततृ �डजाइन, 

लागत अनमुान, बोलप� आ�हानको काय� िश� स�प� गन� 

�यव�था �मलाउने ।  

1. �व�तु, टे�लफोन र इ�टरनेट सेवा अव�� भई राखेको 

पाइएकोले िश� मम�त संभारको �यव�था �मलाई �नय�मत 

सेवा �वाहको �यव�था �मलाउने । 

2. सबै �शासक�य अ�धकृतह�ले को�भड-१९ को रोकथाम 

तथा �नय��णको ला�ग लगाईएको �नषधेा�ा जार� ग�रएको 

सूचनाको पालना भए नभएको पा�लका �तरमा अनगुमन 

गर� सोको �ग�त ��तवेदन पेश गन� ।  

क) को�भड-१९ को रोकथाम तथा �नय��णको ला�ग 

आव�यक �वा��य साम�ी ख�रद गन�, �वारेि�टन र 

आइसोलेसन �नमा�ण गन�, बा�हरबाट आवत-

जावतलाई आव�यक �नगरानी, �नय��ण तथा 

सहजीकरणको �यव�था गन� ।  

ख) वडा �तरस�म जनचेताना स�बि�ध सूचना/जानकार� 

�सारण गन� ।  

ग) शव �यव�थापनको ला�ग आव�यक साधन, उिचत 

�थान प�हचान गर� तयार� अव�थामा रा� े।  

12.  घरेल ु तथा साना उ�ोग �वकास काया�लयबाट �नर�तर 

बजार अनगुमन र खा�ा� आपू�त�को �यव�थाको अनगुमन 

गन�।  

13. िज�ला �वा��य काया�लले �वारेि�टन र आइसोलेसनको 

अनगुमन गन� । जन�वा��य मापद�डको पालना 

गन�/गराउने, को�भड-19 को रोकथाम तथा �नय��ण 

स�बि�ध जनचेतनामूलक स�देश �सारण गन�, जोिखमय�ु 

ब�ती, समदुाय, �यि�को प�र�णको दायरा बढाउने ।  

14. सबै सरकार� काया�लले बा�ष�क �पमा उ�कृ� काय� गन� 1 

जना कम�चार�लाई प�ुकृत गन� ।  

15. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तले बा�ष�क ��तवेदन �देश 

�वप� �यव�थापन स�म�तमा बझुाउने �योजनको ला�ग 

िज�ला ि�थत 8 वटै �थानीय तहह�लाई आ.व. 

076/77 मा �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�तबाट 

भएको काय�ह�को �ववरण माग ग�रएकोमा हालस�म 

म�थल�, रामेछाप (नगरपा�लका), दोर�बा, �लख ुतामाकोशी 

र सनुाप�त (गाउँपा�लका) बाट मा� �ा� भएको हुँदा बाँक� 

पा�लकाह�को �मखु �शासक�य अ�धकृतले त�काल 

पठाउने ।   
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16. यस पूव� भएका �नण�य काया��वयनको समी�ा गर� 

काया��वय नभएका �नण�यह� काया��वय गन� ।  

17. �नजामती सेवा �दवसको अवसरमा सबै काया�लयले आ-

आ�नो काया�लय र प�रसर सरसफाई गन� र सरसफाइको 

�यव�थालाई �नर�तरता �दने । 

  
13, आि�न 2077  

1. �वगतका बैठकह�मा ग�रएका �नण�यह�को स�म�ा 

ग�रयो । सो अनसुार कामकारवाह� नगरेका 

काया�लयह�ले अ�वल�व काय� स�पादन गन� ।  

2. सबै काया�लयले �दान गन� सेवाको नाग�रक वडा प� 

नराखेको भए राखी �यसको 1 ��त 4 �दन �भ� िज�ला 

�शासन काया�लयमा पठाउन े । गनुासो/सझुाव पे�टका 

राखेर �भावकार� गनुासो �यव�थापनको �यव�था 

�मलाउन े।  

3. घर, ज�गा, सवार� साधन लगायतको �ववरण पठाउन 

बाँक� काया�लयह�ले 4 �दन �भ� िज�ला �शासन 

काया�लयमा पठाउन े।  

4. नेपाल टे�लकमको यस िज�ला �भ�को माग अन�ुप 

नेटवक� को �मता �व�तार, ADSL सेवा BTS जडान 

लगायतका मा�यम�ारा मोवाइल, टे�लफोन र 

इ�टरनेटको पहुँच र गणु�तर सधुार गन� �यव�था 

�मलाउन े।  

5. को�भड-19 को सं�मणको जोिखम �यून गन� स�कन े

उपायह��ारा सेवा �वाहको �यव�था �मलाउने, �फ�डमा 

गएर �दन स�कन ेसेवा भए �फ�डमानै सेवा �दन े�यव�था 

�मलाउन े।  

6. आ�ना काय�लयबाट स�पादन ग�रन े काय� �मत�ययी, 

�भावकार�, �नय�मतता, काय�द�तापूण� ढंगबाट स�पादन 

गन�, आ�त�रक �नय��ण �णाल� तयार गर� 

काया��वयनमा जोड �दन े।  

7. संघ, �देश तथा �थानीय तहबाट भएका �वकास  

आयोजना समयमै स�प� नहनु,े स�प� आयोजनाको 

गणु�तर कमजोर हनु,े �नमा�णमा दोहोरो लगानी पन� 

ज�ता कमी कमजोर� तथा गनुासाह�, उजरुह� �ा� हनु 

आएकोले काया�लय �मखु/आयोजना �मखुले उ�लेिखत 

�वषयलाई उ�च �ाथ�मकतामा राखी समयमै ठे�ा 

स�झौता गन�, स�बि�धत �नकायसँग समयमै काय� 

स�पादन गन�, �नय�मत �फ�ड अनगुमन गन�, स�बि�धत 

�नकायसँग सम�वय गर� �भावकार� �पमा काय� 

स�पादन गन� �यव�था �मलाउन े।  

8. �वकास �नमा�णसँग स�बि�धत काया�लयले पूजँीगत खच� 

बढाउन उ�च �ाथ�मकतामा राखेर काय� स�पादन गन�।  

9. आव�यक काम नपर� िज�ला बा�हर आवात जावत 

नगन�, काज तथा �वदा �वीकृत नगराई नजान,े जानै पन� 

भएमा औिच�य प�ु� स�हत िज�ला �शासन काया�लयबाट 

सवार� साधनको अनमु�त �लई जान,े अनमु�त न�लई 

िज�ला बा�हर जान लागेका सवार� साधनलाई �ा�फक 

�हर�/�हर� चेक पो�मा रहेका सरु�ा कम�ले रोक 

लगाउन े। �वमा नग�रएका सवार� साधनलाई स�ालन 

अनमु�त उपल�ध गरान ेछैन ।  

10. काया�लयका कम�चार� सेवा�ाह�को उ�च �नगरानी गर� 

सरुि�त रहन ेउपाय अपनाउन े।    

11. स�पूण� काया�लयह�ले आ�नो Official ID मा 

काया�लयको मा�सक काय� �ग�त र खच�को �ववरण 

साव�ज�नक�करण गन� । 

12. �वा��य सं�थाबाट �दान गन� सेवा, मा�क तथा 

�यानीटाइजरको म�ुय, �योग र गणु�तर स�ब�धमा 

िज�ला �वा��य काया�लयले अनगुमन गन� ।  

13. �वीकृत बजेट खच� गदा� �मत�ययीता, काय�द�ता, 

�भावका�रता र औिच�य कायम गन� आव�यक �यव�था 

�मलाउन े। 

14. सबै काया�लयह�ले जनताले सशुासनको ��य� अनभु�ूत 

गन� स�न ेगर� सेवा �वाहलाई �छटो, छ�रतो, पारदिश�ता 

र सेवा�ाह�मै�ी ढंगले स�ालन गन� । सेवा�ाह�का 

गनुासाह�लाई मह�व �दई उिचत संबोधनको �यव�था 

�मलाउन े । सेवा �वाहमा सूचना ��व�धको �योग 

बढाउन े।  

15. कम�चार�ह�ले अपेि�त आचरण �यवहार �दश�न गर� 

अनकुरणीय बनाउन े। कुनै कम�चार�ले गलत आचरण 

�यवहार �दश�न गर� िज�मेवार�बोध नगरेको पाइएमा 

काया�लय �मखुले �वभागीय कारवाह�को ला�ग ���या 

अगाडी बढाउन े । कामकारवाह�मा पारदिश�ता कायम 

गन�, समय पालना, �नय�मतता ज�ता आधारभतू 

प�ह�को कडाइका साथ काया��वय गन� ।  

16. सूचनाको हक स�बि�ध ऐन, �नयम बमोिजम 3/3 

म�हनामा साव�ज�नक गन� �ववरण सबैले साव�ज�नक गन�।  
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17. िज�ला कारागारमा कैद�/ब�द� �याउँदा पर��ण गराएर 

मा� �याउन,े प�र�णको report नआएस�म छु�ै रा� ने, 

अनाव�यक �पमा बा�हरको भेटघाट ब�द गन� �यव�था 

�मलाउन े।  

18. कुन ै �या�यक �कृया, �रट, म�ुा मा�मला मा �लिखत 

जवाफ स�बि�ध �वषयमा सम�या भएमा सरकार� वक�ल 

काया�लयसँग सम�वय गर� काय� गन� । 
 

 
 

मं�सर 30, 2077 

1. यस पूव� बैठकको �नण�यको समी�ा ग�रयो । सो 

अन�ुप काय� नभएका काया�लयले अ�वल�ब काय� 

स�पादन गन� ।   

2. अ�धकांश काया�लयको �व�ीय भौ�तक �ग�त 

स�तोषजनक नदेिखएकोले काया�लय �मखु/आयोजना 

�मखुले गि�भरतापूव�क �लई पूजँीगत खच� व�ृ� गन� 

आ�सरता �लने । 

3. संघ/�देश र �थानीय तहबाट �नमा�ण हनेु पूवा�धार 

स�बि�ध आयोजनामा दोहोरो लगानी नपन� गर� 

स�बि�धत �नकायसँग सम�वय गर� स�प� 

गन�/गराउने।  

4. सवार� साधनको �वमा गन� बाँक� भए त�ु�त गराउने ।  

5. ब�यौता बे�जू भए फ��ट गन� र बे�जूलाई श�ुयमा 

झान� ।  

6. काया�लय �मखुह�ले कसैको दवाव र �भावमा पर� काय� 

नगन�/नगराउने, काया�लयबाट �दान गन� सेवालाई सरल, 

सहज, �भावकार�, �मत�ययी बनाउँदै उ�च�तरको काय� 

स�पादनमा जोड �दने ।  

7. लामो समय देिख श�ुवात भई समयमा स�पन हनु 

नसकेका ��ण आयोजनाह�को स�ब�धमा आयोजना 

�मखुले �नय�मत अनगुमन गन�, सरोकारवालासँग बैठक 

राखी छलफल गराउने, अटेर� गन�, लापरवाह� गर� 

काय�मा अवरोध �सज�ना गन� उपर �च�लत कानून 

बमोिजम कावा�ह� �कृया अगाडी बढाउने ।  

8. िज�ला �नवा�चन काया�लयको भनव 2074 साल देिख 

�नमा�ण श�ु भएताप�न हाल 25 ��तशत मा� काम 

भएको देिख�छ । 2077 चै�मा स�प� हनेु गर� �याद 

थप गदा� समेत काम सचुा� भएको नपाइएकोले �नमा�ण 

�यवसायी, िज�ला सम�वय स�म�त, िज�ला �शासन 

काया�लय लगायत सरोकारवालासँग त�ु�त बैठक रा�,े 

काया�लय �मखुले पनु: ताकेता गर� �च�लत कानून 

बमोिजम ���या अगाडी बढाउने ।  

9. काया�लयबाट हनेु काय�को जानकार� एवं सूचनाह� 

सरोकारवाला सबैले जानकार� पाउने गर� Website 

काया�लयको Facebook तथा  स�ार मा�यमह� माफ� त 

�चार �सार गराउने । 

10. सरकार�/साव�ज�नक ज�गाको अ�त�मण, सरकार�/ 

सामदुा�यक वनको अ�त�मणका गनुासाह� आएकोले 

काया�लय �मखु/आयोजना �मखु �वयम िज�मेवार भई 

�च�लत कानून �वपर�तका काय�लाई �न��सा�हत गर� 

रोक लगाउने ।  

11. सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, 2064 को दफा 5 को 

उपदफा (3) र (4) तथा सूचनाको हक स�ब�धी 

�नयमावल�, 2065 को �नयम 3 बमोिजम ��येक 

3/3 म�हनामा �वत: �काशन (Pro-Active 

Disclosure) �नय�मत �काशन गन� ।  

12. सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, 2064 को दफा 6 र 

सूचनाको हक स�ब�धी �नयमावल�, 2065 को �नयम 

24 (क) बमोिजम सबै काया�लय, �थानीय तह तथा 

साव�ज�नक �नकायमा सूचना अ�धकार� तोक� नाम, 

स�पक�  नं. र फोटो स�हतको �ववरण �ले�स बोड� 

(Flex Board) बनाई काया�लय प�रसर �भ� उपय�ु 

�थानमा रा� े।  

13. सूचनाको हक स�ब�धी �नयमावल�, 2065 को �नयम 

3 (ख) (4) मा  साव�ज�नक �नकायमा परेको सूचनाको 

माग स�बि�ध �नवेदन र सो उपर सूचना �दएको 

�वषयलाई प�न 3/3 म�हनामा साव�ज�नक गनु� पन� 

�यव�था भए बमोिजम सबै सरकार� काया�लय, �थानीय 

तह तथा साव�ज�नक �नकायह�मा पन� �नवेदन र सो 

बमोिजम सूचना उपल�ध गराइएको वा इ�कार ग�रएको 

�ववरण छु�ाछु�ै अ�भलेख रा� े�यव�था �मलाउने ।  

14. को�भड-19 को सं�मण कायमै रहेकोले �वा��य सरु�ा 

मापद�ड पालना गर� गराई सेवा �वाह, �वकास 

�नमा�णको काय� गन�/गराउने, काया�लयमा कम�चार�लाई 

सं�मण देिखएमा सं��मत �यि�लाई छुटै राखी 

काया�लय ब�द नगर� सेवा �दने �यव�था गन� ।  
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माघ 04, 2077 

1. िज�लामा काय�रत सबै कम�चार�ह�ले अ�नवाय� �पमा 

तो�कएको पोषाक, प�रचय प� स�हत सेवा �दान गन� 

साथै आ-आ�ने काया�लयमा काया�लय �मखुह�ले 

�नगरानी बढाउने ।  

2. काया�लय समय बाहेक सरकार� सवार� साधन �योग गनु� 

परेमा गनु� परेमा साव�ज�नक �वदाको �दन िज�ला �भ� 

साथै अ� समयमा िज�ला बा�हर जान ु परेमा अ�नवाय� 

�पमा काम, उ�े�य र �कन जाने �प� खलुाई िज�ला 

�शासन काया�लयमा पासको ला�ग लेिख पठाउने ।  

3. संय�ु बजार अनगुमन �नद� िशका, 2069 बमोिजम सबै 

�नकायह�बाट बजार अनगुमन गन� साथै सोको सम�वय 

घरेल ुतथा साना उ�ोग काया�लय गन� ।  

फागनु 03, 2077 

1. रा��य �जात�� �दवस, 2077 देहाय बमोिजमको 

काय��मको आयोजना गर� मनाउने ।  

क) िज�ला ि�थत सबै सरकार� काया�लय, साव�ज�नक एवं 

सामदुा�यक संघ सं�था, शैि�क ��त�ान तथा 

�नकायह�मा रा��य झ�डा फहराउने ।  

ख) 2077 फागनु 6, 7 र 8 गते साँझ िज�ला ि�थत 

सबै सरकार� काया�लय, साव�ज�नक एवं सामदुा�यक 

संघ सं�था, शैि�क ��त�ान तथा �नकाय र 

िज�लाबासीह�का घर-घरमा समेत �दपावल� गन� ।  

ग) साव�ज�नक �नकाय र �थलह�को सरसफाई गर� 

स�भा�य �थानह�मा रा��य झ�डा राखी सजावत 

स�हत सौ�दय�करण अ�भव�ृ गन� । 

घ) िज�ला ि�थत सबै �थानीय तहह�ले �व�वध खेलकुद 

��तयो�गता काय��मको आयोजना तथा स�ालन 

गन�।  

ङ) स�ार मा�यमह�बाट रा��य �जात�� �दवससँग 

स�बि�धत स�देशमूलक काय��मह� �काश-�शारण 

गन�। 

 (�ावण 05, 2077) 

काया�लय �मखु र सूचना अ�धकार�को बैठकका �नण�यह� 

1. यस पूव� बैठकको �नण�यको समी�ा ग�रयो । सो 

अन�ुप काय� नभएका काया�लयले अ�वल�ब काय� 

स�पादन गन� ।   

2. काया�लय �मखुह�ले कसैको दवाव र �भावमा पर� 

काय� नगन�/नगराउने, काया�लयबाट �दान गन� सेवालाई 

सरल, सहज, �भावकार�, �मत�ययी बनाउँदै उ�च�तरको 

काय� स�पादनमा जोड �दने ।  

3. लामो समय देिख श�ुवात भई समयमा स�पन हनु 

नसकेका ��ण आयोजनाह�को स�ब�धमा आयोजना 

�मखुले �नय�मत अनगुमन गन�, सरोकारवालासँग बैठक 

राखी छलफल गराउने, अटेर� गन�, लापरवाह� गर� 

काय�मा अवरोध �सज�ना गन� उपर �च�लत कानून 

बमोिजम कावा�ह� �कृया अगाडी बढाउने ।  

4. काया�लयबाट हनेु काय�को जानकार� एवं सूचनाह� 

सरोकारवाला सबैले जानकार� पाउने गर� Website 

काया�लयको Facebook तथा  स�ार मा�यमह� माफ� त 

�चार �सार गराउने । 

5. सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, 2064 को दफा 5 को 

उपदफा (3) र (4) तथा सूचनाको हक स�ब�धी 

�नयमावल�, 2065 को �नयम 3 बमोिजम ��येक 

3/3 म�हनामा �वत: �काशन (Pro-Active 

Disclosure) �नय�मत �काशन गन� । 

 

(मं�सर 22, 2077) 

सूचना अ�धकार�को बैठकका �नण�यह�  

1. िज�लामा हालस�मको साव�ज�नक सूचनाको मागको 

उपल�धता बारे स�म�ा ग�रयो ।  

2. ��येक काया�लयले नाग�रकको सूचनाको हकको स�मान र 

संर�ण गद� सूचनाको वग�करणर अ�ाव�धक गर� समय 

समयमा साव�ज�नक �काशन तथा �सारण गन� गराउने तथा 

सरकार� काम कावा�ह� ख�ुला र पारदश� �पमा गन� 

�यव�था �मलाउने ।  

3. देश संिघयतामा गई सकेको र 3 तहका सरकार ब�न 

सरकार� काया�लयह�को संरचना समेत प�रवत�न भै सकेको 

संिघय, �ादेिशक तथा �थानीय तहका सबै काया�लयह�ले 

आ�नो काया�लयको �व�प, �कृ�त, काम, कत��य, 

अ�धकार, कम�चार�को सं�या र काय��ववरण �दान ग�रने 

सेवा, सेवा �दान गन� शाखा र िज�मेवार पदा�धकार�, सेवा 

�ा� गन� ला�ने द�तरु र अव�ध, गनुासो स�ुे अ�धकार�, 
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सूचना अ�धकार�को नाम र स�पक�  नं. ज�ता �ववरणह� 

समे�टएको नाग�रक वडाप� जार�/अ�ाव�धक गर� पूण� 

काया��वयमा �याउने ।   

4. स�पूण� सूचना अ�धकार�को ला�ग भ�न तो�कएको स�पक�  

न�बरलाई त�काल �योगमा �याउने ।   

(मं�सर 22, 2077) 

1. िज�ला ि�थत हरेका सरकार� काया�लयह�को �नय�मत 

काय� �गती र हालस�मको साव�ज�नक सूचना मागको 

उपल�धता बारे स�म�ा ग�रयो ।  

2. सबै काया�लयह�बाट नाग�रक, प�कार लगायतका 

जनुसकैु �यि�/�नकायह�बाट माग भएको सचुना 

�ववरण माग स�ब�धमा अ�भलेख रा� सचुना 

उपल�धताको रिज�र रा� े साथै नाम, पद, मो. नं. र 

इमेल ठेगाना स�हतको सूचना अ�धकार�को बोड�, �ले�स 

तयार गर� नाग�रकह�ले देिखने  गर� रा� ने �यव�था 

�मलाउने सोको जानकार� िज�ला �शासन काया�लयलाई 

गराउने ।  

3. सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, 2064 को दफा 5 र 

सूचनाको हकस�ब�धी �नयमावल�, 2065 को �नयम 3 

बमोिजम साव�ज�नक �नकायले आ�नो �नकायसँग 

स�बि�धत ��यके 3/3 म�हनामा अ�ाव�धक गर� 

�काशन गनु� पन� �यव�था भए अनसुार उ� काय� �गती 

�ववरण तयार गर� त�काल आ�नो काया�लयको 

वेभसाइटमा साव�ज�नक गर� रा��य सूचना आयोग र 

िज�ला �शासन काया�लयमा पठाउने । 

4. सूचनाको हक स�ब�धी ऐन काया��वयन स�ब�धमा 

िज�ला �शासन काया�लय र िज�ला हलुाक काया�लयले 

अनगुमन सूची तयार गर� साव�ज�नक �नकायको अनगुमन 

गन� ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको 

बैठकका �नण�यह� 

�ावण 13, 2077  

1. को�भड-19 रोकथाम तथा �नय��ण स�बि�ध भएका काय� 

तथा �वप� उ�ार तथा ��तकाय� स�ब�धी भएका काय� हाल 

स�म 892 जनाको RDT प�र�ण, 530 जनाको PCR 

पर��ण ग�रएको, 25 जनाको को�भड-19 सं�मण प�ु� 

भएकोमा 23 जनाको Negative ��तवेदन आएको, हाल 2 

जना आइसोलेसनमा हरेक, 478 जना �वारे�टनमा 

रािखएकोमा 369 �फता� भई हाल 87 जना �वारेि�टनमा 

रहेका छन ्। हाल 509 वटा �वारेि�टन वेड र 89 वटा 

आइसोलेसन वेड रहेका छन ्। नेपाल� नाग�रकलाई �वदेश 

आउन सहजीकरण गन� स�बि�ध आदेश, 2077 जार� भए 

प�छ भारत बाहेक 11 वटा मलुकुबाट 97 जना यस 

िज�लामा �याइएको  समी�ा ग�रयो ।  

2. को�भड-19 को जोिखमलाई �यूनीकरण गन� जन�वा��य 

सरु�ाको मापद�ड पूण� �पमा पालना गर� साव�ज�नक सेवा, 

�वकास �नमा�ण र �यापार �यवसाय स�ालन गन� ।  

3. को�भड-19 को सं�मणको जोिखम कायम भएकोले सबै 

पा�लका, �नजी �े�, �वा��य सं�था, राजनै�तक दल, गैसस 

महासंघ, नेपाल रेड�स सोसाइट�, प�कार महासंघ, सरु�ा 

�नकाय लगायत सबै सेवा �दायकले अ�नवाय� मा�क 

लगाउने, एक अका� �बच �नि�त दूर� कायम गन� र साबनु 

वा �यानीटाइजरले अ�नवाय� हात धनेु �यव�थाको ला�ग 

�चार �सार गन� अनरुोध गन� ।  

  

4. �वगत केह� �दन देिख भएको वषा�, ��त र स�भा�वत 

जोिखमको बारेमा जानकार� भयो, बाढ�, प�हरो, डुवान 

स�भा�वत जोिखमबाट सरुि�त तथा सतक� ता अपनाउन सबै 

तहबाट सूचना जार� गन� । 

5. मौसम पूवा�नमुान �वभाग�ारा जार� ग�रएको सूचना बमोिजम 

बाढ�, प�हरो, डवुानबाट सरुि�त रहन िज�ला �वप� 
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�यव�थापन स�म�त, �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�तसँग 

सम�वय गर� िज�ला ि�थत प�कार महासंघ�ारा �थानीय 

एफ.एम. रे�डयोमा सूचनाह� �चार �सार गन� अनरुोध गन�  

6. पूव� सचेतना उ�ार काय� एवं नाग�रकलाइ� सरुि�त �थानमा 

�थाना�तरण गन� िज�ला ि�थत सरु�ा �नकायह� तयार� 

अव�थामा रहन अनरुोध गन� । 

7. �वप�ज�य घटनाबाट हनेु ��तलाइ� �यू�नकरण गद� 

�वपदज�य घटनामा पूव� तयार�, उ�ार एवं राहत र 

पनुला�भ काय�को ला�ग �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त, 

सरु�ा �नकाय, �वषयगत काया�लयह�, राजनै�तक दलह�, 

नेपाल रेड�स सोसाइट�, �नजी �े�, नाग�रक समाज, गैर 

सरकार� संघ सं�था, स�ार मा�यमह�ले आ-आ�नो 

�े�बाट ��यिशल भई काय� गन� ।  

8. खोज उ�ार तथा राहत सामा�ी िज�ला तथा �थानीय 

तहमा आव�यकता अनसुार भ�डारणको �यव�था गन� । 

9. �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, 2077 मा �ा�  

सझुावह� समावेश गर� पा�रत गन� । 

10. आ.व. 076/77 मा िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको 

खातामा रहेको आ�दानी �.23,79,609।- (तेइस लाख 

उनानअ्सी हजार छ सय नौ मा�) र खच� �. 

16,85,910।- (�ोह लाख पचासी हजार नौ सय दश 

मा�) तथा बाँक� खातामा �. 6,93,699।- (छ लाख 

��न�बे हजार छ सय उन�सय मा�) जानकार� एवं 

अनमुोदन ग�रयो ।  

11. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तबाट सबै पा�लकाह�मा 

तप�सल बमोिजमका राहत सामा�ीह� �व�भ� �म�तमा 

�वतरण ग�रएको जानकार� गराइयो । 

12. जोिखममा रहेका व�तीको प�हचान गर� �य�ता व�तीको 

संर�ण तथा व�ती �थाना�तरण लगायतको काय� गन� 

आव�यक बजेट �ोत साधनको �यव�था स�हतको ��ताव 

�थानीय तहले तयार गर� िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

माफ� त �देश सरकार तथा संघीय सरकारमा पठाउने ।  

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

बसोबास गन� नाग�रकलाई खाल� भवन, �थान प�हचान गर� 

सरुि�त �थानमा बसोबास गन� �यव�था िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�तको सहयोगमा सबै �थानीय तहले 

�मलाउने ।  

14. �थानीय तहको �वप� �यव�थापन स�म�तलाई सकृय बनाई 

सूचना, सतक� ता तथा त�काल उ�ार र पनु��थापना गन� ।  

15. सबै पा�लकामा रहेका हे�भ इि�वपमे�ट, गल, बे�चा, 

सावेल, �ाथ�मक �वा��य उपकरण तयार� अव�थामा 

रा�।े  

16. �वप� बाट भएको धनजनको ��तको �ववरण �थानीय �वप� 

�यव�थापन स�म�तले तयार गर� िज�ला �वप� �यव�थापन 

स�म�तलाइ� िश� उपल�ध गराउने । 

17. िज�लाकै दगु�म पा�लकामा रहेको उमाकु�ड 

गाउँपा�लकाको उपय�ु �थानमा स�बि�धत पा�लकाले 

हे�ल�याट �नमा�ण गन� । उ� काय�को ला�ग �थान छनौट 

तथा �ा�व�धक स�लाहको ला�ग �ी नयाँ गोरख गणलाई 

अनरुोध गन� ।  

18. �वप� पी�डत उ�ार र राहत स�बि�ध (सातौ संशोधन) 

मापद�ड 2077 को 3 (च) बमोिजम मनसनुको अव�धमा 

बाढ�, प�हरो, डवुान तथा कटान लगायतका कारण पूण� 

�पमा घर ��त भई घरवार �व�हन भएकाह�का ला�ग 

2072 सालको भकु�प पी�डतलाई �दान ग�रए बराबरको 

सहायता सोह� �व�ध र ���याबाट उपल�ध गराउन अथ� 

म��ालयबाट आव�यक बजेट माग गर� शहर� �वकास 

म��ालयले आवास �नमा�ण काय� गन� �यव�था �मलाउने 

�यव�था अनसुार सो काय� शहर� �वकास तथा भवन �नमा�ण 

काया�लयले गन� । मापद�डको 3 (ज) बमोिजम �वप� 

पी�डतह�लाई ��त भएको घर पनु: �नमा�णका ला�ग 

�च�लत कानून बमोिजम िज�ला ि�थत वन काया�लय 

माफ� त सह�ुलयत दरमा काठ उपल�ध गराउने ।  

19. राहत �बतरण गदा� तथा पी�डतलाइ� उ�ार गर� अ�थायी 

आ�य �थलमा रा�दा संकटास� अव�थामा रहेका स�ुकेर�, 

गभ�वती म�हला, वालवा�लका, जे� नाग�रक, �वरामी तथा 

अपा�ता भएका �यि�ह�को आव�यकतालाई �वशेष �यान 

�दई �ाथ�मकताका आधारमा �यव�था गन� ।  

20. �व�ालय जाने उमेर समूहका बालबा�लकाको पा�प�ुतक 

�ब�ालय पोषाक लगायत शैि�क सामा�ी �वप�को 

कारणले न� भइ� त�काल �यव�था गनु� पन� भएमा 

सामािजक संघ सं�था तथा गैरसरकार� संघ सं�था र 

स�बि�धत �वषयगत �नकायको सम�वयमा �थानीय तह 

माफ� त उपल�ध गराउने । 
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21. �वप�को �कृ�त अन�ुप पी�डतह�को खोज तथा उ�ार गन� 

काय�को ला�ग �यूनतम २५ जनाको जनशि� प�रचालन 

गन� गर� �यव�था �मलाउने ।  

22. खा�ा�, इ�धन लगायत अ�याव�यक ब�तकुो �नय�मत 

आपू�त�को �यव�था तथा उिचत मा�ामा खा�ा� 

भ�डारणको �यव�था िज�ला ि�थत उ�ोग बािण�य संघले 

�मलाउने ।  

23. भौ�तक पूवा�धार �नमाण� गदा� भवनसं�हताको पूण� �पमा 

पालना गन�/गराउने �यव�था स�बि�धत �नकायले �मलाउने  

24. ते�ो मलुकुबाट आएका नाग�रकलाई काठमा�डौको 

होि�ड� से�टरबाट रामेछापस�म �याउनको ला�ग 2077 

भा� 03 गते देिख नेपाल रेड�स सोसाइट� रामेछापको 

सम�वयमा सबै पा�लकाले �यव�था गन� ।   

25. को�भड-19 को रोकथाम तथा �नय��ण तथा �वप� 

�यव�थापनमा सहयोग गनु� हनेु स�पूण� िज�लाबासी 

महानभुावह�मा ध�यवाद �ापन गन� �नण�य ग�रयो ।   

 

पौष 27, 2077  

1. आ.व. 077/078 को �ावण देिख हालस�म यस 

िज�लामा भएका बाढ�, प�हरो, आगलागी लगायतका 

�वप�का घटना सो स�ब�धमा स�बि�धत �नकायह�बाट 

भएका �यास, राहत र उ�ारको �यव�थापन लगायतका 

�वषयमा पनुरावलोकन तथा स�म�ा ग�रयो ।  

2. िज�लामा हनेु �वप�का घटनाह�मा त�काल र �यवि�थत 

�पमा ��तकाय�, राहत तथा उ�ारका काय�लाई �भावकार� 

�पमा स�ालन गन� सबै �थानीय तहह�ले �थानीय �वप� 

�यव�थापन स�म�त र वडा �तर�य �वप� �यव�थापन 

स�म�तमा समेत Quick Response Team 

(QRT)/Immediate Response Team (IRT)  गठन गर� 

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तलाई जानकार� गराउने ।    

3. यस आ.व.मा �वप� पी�डत भएका देहायका प�रवारह�लाई 

राहत �व�प हालस�म �वतरण ग�रएको रकम �. 

5,84,000।- (पाँच लाख चौरासी हजार मा�) 

अनमुोदन गन� । 

4. जाडोको समयमा िज�लाका �हमाल� �े�ह�मा �हमपात 

हनु स�ने र सो कारणबाट मूलत: �वप� प�रवारह�लाई 

धेरै सम�या हनेु हुँदा स�बि�धत �थानीय तहले �हमपात 

हनु स�ने �य�ता �थान र �वप� प�रवार प�हचान गर� 

राहतको ला�ग तयार रहने साथै संभव भएस�म �हमपात 

स�ब�धी पूव� सूचना �ा� गर� �वाह गन� र सतक�  रहन 

समेत जनसमदुायलाई जानकार� गराउने ।  

5. "बह�ुकोपीय �वप� मा भकू�पीय सरु�ा, साझा सहकाय�मा 

जनधनको र�ा "  भ�े नाराका साथ �म�त 2077 माघ 2 

गतेका �दन 23 औ ंभकु�प सरु�ा �दवस, 2077 िज�ला 

�तरमा �मखु िज�ला अ�धकार�को अ�य�ता तथा 

नगरपा�लका एवं गाउँपा�लकाह�मा �मखु/अ�य�को 

अ�य�तामा कृ�तम अ�यास स�हत �व�भ� सचेतनामूलक 

काय��म स�ालन गर� मनाउने ।  

6. रा��य योग �दवस, 2077 (माघ 1 गते) "गर� योग 

डटेर, को�भड जा�छ हटेर" भ�े नाराका साथ िज�ला 

ि�थत ��यािशल राजनी�तक दलका �मखुह�, िज�ला 

ि�थत सबै काया�लयका काया�लय �मखुह� सद�य र 

िज�ला आयवु�द �वा��य काया�लयका काया�लय �मखु 

सद�य-सिचव रहने गर� योग �दवस मनाउन िज�ला 

�तर�य स�म�त गठन गन�। 

7. रा��य योग �दवस 2077 को अवसरमा स�ालन भएको 

एक ह�ाको योग �िश�ण काय��म सोह� �दन �वहान 

7:00 बजे िज�ला आयवु�द काया�लयको योग हलमा 

अ�तर��य गर� समापन गन� साथै सोह� अवसरमा सबै 

�थानीय तहले �व�वध काय��म स�ालन गर� भ�य �पमा 

मनाउने ।   

8. मनसनुको समयमा हनेु �वप� लगायत अ�य �वप� पी�डत 

र आकि�मक �पमा दघु�टनाबाट हनेु घाइते, अ�य �वरामी 

तथा स�ुकेर�को उ�ार गन� �योजनका ला�ग "एक वाड� 

एक हेल� �याड" �नमा�णको अ�भयानलाई सबै �थानीय 

तहह�ले काया��वयनमा �याउने ।  

9. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त अ�तग�त रहेको 

सामानह� �वतरण गन�को ला�ग सहायक �मखु िज�ला 

अ�धकार�को संयोजक�वमा देहायको स�म�त गठन गन� र 

सो स�म�तले जनसं�या र भौगो�लक अव�थाको आधारमा 

सबै �थानीय तहह�लाई �वतरण गन� र 30 ��तशत 

सामा�ीह� स�म�त अ�तग�त रा� े।  

- स.�.िज.अ. संयोजक 

- सरु�ा �नकायका �मखुह� सद�य 

- नेपाल रेड�स सोसाइट�का सभाप�त  सद�य 

- िज�ला सम�वय अ�धकार�  सद�य-सिचव 



 

18                                                        आ.व. ०77/78 को वा�ष�क बलेु�टन 

 

10. यस आ.व.को मनसनुबाट भएका �वप�का घटनामा 

पी�डतह�को खोज, उ�ार तथा राहत काय�मा सहयोग गन� 

िज�ला सम�वय स�म�त, रामेछाप सबै �थानीय तहह�, 

स�पणु� राजनी�तक दलह�, सरकार� �नकायह�, नेपाल 

रेड�स सोसाइट�, नेपाल प�कार महासंघ, उ�ोग बािण�य 

संघ, अ�य सरोकारवाला गै� सरकार� संघ/सं�थाह�, 

नाग�रक समाज, लगायत सव�साधारण सबैलाई ध�यवाद 

�दने साथै �नर�तर सहयोगको अपे�ा समेत गद�छ� ।  

 

चै� 29, 2077 

1. हालस�म यस िज�लामा भएका बाढ�, प�हरो, आगलागी 

लगायतका �वप�का घटना सो स�ब�धमा स�बि�धत 

�नकायह�बाट भएका �यास, राहत र उ�ारको �यव�थापन 

लगायतका �वषयमा पनुरावलोकन तथा स�म�ा ग�रयो ।  

2. �वप�ज�य घटनाबाट हनेु ��तलाइ� �यू�नकरण गद� 

�वपदज�य घटनामा पूव� तयार�, उ�ार एवं राहत र 

पनुला�भ काय�को ला�ग �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त, 

सरु�ा �नकाय, �वषयगत काया�लयह�, राजनै�तक दलह�, 

नेपाल रेड�स सोसाइट�, �नजी �े�, नाग�रक समाज, गैर 

सरकार� संघ सं�था, स�ार मा�यमह�ले आ-आ�नो 

�े�बाट ��यिशल भई काय� गन� ।  

3. को�भड-19 को सं�मणको जोिखम कायमै भएकोले सबै 

पा�लका, �नजी �े�, �वा��य सं�था, राजनै�तक दल, 

गैसस महासंघ, नेपाल रेड�स सोसाइट�, प�कार महासंघ, 

सरु�ा �नकाय, शैि�क सं�था, बैक तथा �व�तय सं�था, 

होटल तथा �यवसायीक �े� लगायत सबै सेवा �दायकले 

अ�नवाय� मा�क लगाउने, एक अका� �बच �नि�त दूर� 

कायम गन� र साबनुपानी वा �यानीटाइजरले हात धनेु 

�यव�थाको अ�नवाय� काया��वयनको ला�ग अनरुोध गन� । 

4. िज�लामा ब�ढरहेका आगलागी ज�य घटनाह�को 

�यू�नकरणका ला�ग �ड�भजन बन काया�लयले स�बि�धत 

बन उपभो�ा स�म�तह�लाई प�रचालन गर� बन डढेलो 

स�ब�धी सचेतना अ�भव�ृ� तथा डढेलो �नय��णको 

�यव�था �मलाउने । 

5. �वप� पी�डत उ�ार र राहत स�ब�धी (सात� संशोधन) 

मापद�ड, 2077 को दफा 1 (ख) बमोिजम �वप�को 

�कृ�त प�हचान गर� सो बाट पी�डतह�को खोज तथा 

उ�ार गन� काय�को ला�ग देहाय अनसुारको 25 जना रहने 

गर� एक स�म�त बनाउने ।  

क) स.�.िज.अ./ �.अ. 1 जना  

क) न.पा./गा.पा.बाट 2/2 जना गर� ज�मा 16 जना 

(�वप� स�बि�ध ता�लम �ा� �यि�) 

ख) सरु�ा �नकाय (सबैबाट 1/1 जना)  4 जना 

ग) नेपाल रेड�स सोसाईट�, रामेछाप शाखा 1 जना 

घ) उ�ोग बािण�य संघ 1 जना  

ङ) प�कार महासंघ  1 जना  

च) गैर सरकार� सं�था महासंघ 1 जना  

�थानीय तहका ��येक वडा �तरमा वडा अ�य�को 

अ�य�तामा सोह� बमोिजम स�म�त गठन गन� ।  

6. मनसनु ज�य �वप� (बाढ� प�हरो) �भा�वत �नजी आवास 

पनु�नमा�ण तथा पनु�थापनाका ला�ग सबै �थानीय तहह�ले 

त�याङक् संकलनका ला�ग सव��क खटाइ ̏मनसनुज�य 

�वप� �भा�वत �नजी आवास पनु�नमा�ण तथा पनु�थापना 

अनदुान काय��व�ध, 2077˝ को अनसुिुच-1 बमोिजमको 

�ववरण संकलन स�हत �थानीय �वप� �यव�थापन 

स�म�तबाट �सफा�रस गर� िज�ला �वप� �यव�थापन 

स�म�तमा पठाउने �यव�था गन� । 

11. गहृ म��ालयको च.नं. 2753 �म�त 2077/11/13 

को प� बमोिजम यस काया�लयबाट सबै नगरपा�लका र 

गाउँपा�लकालाई �ववरण उपल�ध गराई�दन च.न. 3335 

बमोिजम अनरुोध भएका �ववरणह� अ�तग�त सबै �थानीय 

तहह�ले आ�नो �े� �भ�का जोिखम ब�ती, जोिखम 

�थान, खलुा �े�, आ�य �थल, मान�वय सहायता �थल, 

भ�डारण गहृ, चाल ु अव�थामा रहेका दमकल तथा 

ए�बलेु�सको �ववरण, उ�ारकम�ह�को �ववरण, �थानीय 

चनुौतीह�, जोिखम �यू�नकरणका ला�ग सझुाव र �थानीय 

तहको �वप� जोिखम �यू�नकरण स�ब�धी �ाथ�मकता 

लगायतका �वषयह� उ�लेख गर� िज�ला �शासन 

काया�लय, रामेछापलाई �ववरण उपल�ध गराउने । 

 

�ावण 30, 2078  

1. िज�लामा आ.व. 077/78 मा भएका �वप� ज�य घटना, 

घटनाको �कृ�त, राहत र उ�ारको अव�था तथा �वप� 

�यव�थापनमा सरोकारवालाको भ�ूमका लगायतका 

स�ब�धमा स�म�ा ग�रयो ।  
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2. आ.व. 077/78 मा �वप� का कारणले म�ृय ुभएका 4 

जना नाग�रकलाई �दएको रकम �. 7,00,000।- र 

भौ�तक ��त भएको हकमा 27 घर प�रवारलाई �दइएको 

रकम �.5,12,000।- गर� ज�मा �.12,12,000।- 

(बा� लाख बा� हजार मा�) अनमुोदन ग�रयो ।  

3. गहृ म��ालय �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन 

�ा�धकरणको च.नं. 833 �म�त 2078/03/15 को 

प�बाट लेिख आएको तथा सो बमोिजम िज�ला �शासन 

काया�लयबाट समेत सबै पा�लकाह�मा अनरुोध गर� 

पठाइए बमोिजम �यव�थापनको ला�ग आव�यक पन� 

�यूनतम सामा�ीको सबै पा�लकाह�ले �यव�थापन गन� 

अनरुोध गन� । ।  

4. आ.व. 077/78 को �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� 

योजनालाई समसाम�यक �वषयब�त ुस�हत अ�ाव�धक गर� 

तयार पा�रएको �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना, 

2078 संशोधन स�हत अनमुोदन गर� काया��वयमा लैजाने 

�नण�य ग�रयो।  

5. आ.व.077/78 को मनसनु �वप� ��तकाय� योजनालाई 

अ�याव�धक गर� तयार पा�रएको मनसनु �वप� जोिखम 

�यूनीकरण तथा ��तकाय� योजना, 2078 अनमुोदन गर� 

काया��वयमा लैजाने �नण�य ग�रयो ।  

6. �वप� ज�य घटनाको �व�लेषण गन�, पूव� सावधानी 

अपनाउने, राहत, उ�ार स�ब�धी आव�यक सूचना 

�यव�थापन गन� सम�वय गन� साथै को�भड-19लगायत 

सं�ामक रोग तथा �यव�थापन समेतमा �तु ��तकाय� गन� 

सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� �ी गीता ग�ुङको 

संयोजक�वमा िज�ला सम�वय स�म�तका ��त�न�ध, 

न.पा./गा.पा.का ��त�न�ध, िज�ला �हर� काया�लयका 

��त�न�ध, प�कार महासंघका ��त�न�ध, नेपाल रेड�स 

सोसाइट�का ��त�न�ध स�हतको �वप� �यव�थापन सम�वय 

टोल� गठन गन� �नण�य ग�रयो ।   

7. यस वष� गत वष�को तलुनामा पानी वढ� पन� �व�ह�को 

पूवा�नमुान अनसुार यस वष�को मनसनु अव�ध मूलत साउन 

र भा� म�हनामा हनु स�ने मनसनु �वप�लाई म�यनजर 

गद� �वा��य, खानेपानी, �व�तु, स�ार स�ब�धी �वषयगत 

काया�लयह� रेड�स तथा खा�ा� आपू�त� स�ब�धमा 

रामेछाप उ�ोग बािण�य सघं र सम� जोिखम �यूनीकरण 

र �वप� �यव�थापन स�ब�धमा �थानीय तहह�ले �वप� 

स�ब�धमा सतक� ता अपनाउँदै आव�यक पूव�तयार� गन� 

�नण�य ग�रयो ।  

8. �वप� �यव�थापन तथा उ�ार काय�लाई थप �भावकार� 

त�ुयाउन हालस�म प�न हे�ल �याड �नमा�ण हनु नसकेका 

पा�लकाह�ले आ-आ�नो �े� अ�तरगत उपय�ु 

�थानह�मा हे�ल �याड �नमा�ण गन� अनरुोध गन�।  

9. मौसम पूवा�नमुान �वभाग�ारा जार� ग�रएको सूचना 

बमोिजम बाढ�, प�हरो, डवुानबाट सरुि�त रहन िज�ला 

�वप� �यव�थापन स�म�त, �थानीय �वप� �यव�थापन 

स�म�तसँग सम�वय गर� िज�ला ि�थत प�कार 

महासंघ�ारा �थानीय स�ार मा�यमह�बाट सूचनाह� 

�चार �सार गन� अनरुोध गन� । 

10. पूव� सचेतना उ�ार काय� एवं नाग�रकलाइ� सरुि�त �थानमा 

�थाना�तरण गन� िज�ला ि�थत सरु�ा �नकायह� तयार� 

अव�थामा रहन अनरुोध गन� । 

11. �वप�ज�य घटनाबाट हनेु ��तलाइ� �यू�नकरण गद� 

�वपदज�य घटनामा पूव� तयार�, उ�ार एवं राहत र 

पनुला�भ काय�को ला�ग �थानीय �वप� �यव�थापन स�म�त, 

सरु�ा �नकाय, �वषयगत काया�लयह�, राजनै�तक दलह�, 

नेपाल रेड�स सोसाइट�, �नजी �े�, नाग�रक समाज, गैर 

सरकार� संघ सं�था, स�ार मा�यमह�ले आ-आ�नो 

�े�बाट ��यािशल भई काय� गन� अनरुोध गन� ।   

12. खोज उ�ार तथा राहत सामा�ी िज�ला तथा �थानीय 

तहमा आव�यकता अनसुार भ�डारणको अव�थाको 

जानकार� �दई �यव�थापन गन� अनरुोध गन� ।  

13. जोिखममा रहेका व�तीको प�हचान गर� �य�ता व�तीको 

संर�ण तथा व�ती �थाना�तरण लगायतको काय� गन� 

आव�यक बजेट �ोत साधनको �यव�था स�हतको ��ताव 

�थानीय तहले तयार गर� िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त 

माफ� त �देश सरकार तथा संघीय सरकारमा पठाउने ।  
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14. बाढ�, प�हरो, डुवान ज�ता उ�च जोिखममा रहेका �थानमा 

बसोबास गन� नाग�रकलाई खाल� भवन

सरुि�त �थानमा बसोबास गन� �यव�था िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�तको सहयोगमा सबै �थानीय तहले 

�मलाउने ।  

15. �थानीय तहको �वप� �यव�थापन स�म�तलाई

सूचना, सतक� ता तथा त�काल उ�ार र पनु�थापना गन� । 

16. �वपदबाट भएको धनजनको ��तको 

�यव�थापन स�म�तले तयार गर� िज�ला

स�म�तलाइ� िश� उपल�ध गराउने ।

17. �वप�को �कृ�त अन�ुप पी�डतह�को

काय�को ला�ग �यूनतम २५ जनाको

गन� गर� �यव�था �मलाउन अनरुोध गन�

18. खा�ा�, इ�धन लगायत अ�याव�यक

आपू�त�को �यव�था तथा उिचत मा�ामा खा�ा� 

भ�डारणको �यव�था उ�ोग बािण�य संघले 

सोको जानकार� स�बि�धत �नकायमा उपल�ध गराउन 

अनरुोध गन� ।   

19. िज�ला �शासन काया�लयको �व�भ� �म�तको प�ानसुार 

जल�ोत तथा �संचाई �ड�भजन काया�लयबाट �वत�रत 

284 थान तारजाल� अनमुोदन गन� । 

20. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त अ�तग�त िज�ला सम�वय 

स�म�तमा रहेका �योगमा आउन नस�ने 

��पाल र 90 थान �स�पी� �याग म�थल� नगरपा�लकाको 

�ोत तथा साधन �योग गर� उिचत �थानमा न� ग

21. �म�त 2077 पौष 27 गते िज�ला �वप� �यव�थापन 

स�म�तको �नण�यानसुार सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�को 

संयोजक�वमा ग�ठत उप-स�म�तको �नण�य बमोिजम िज�ला 

ि�थत 8 वटै �थानीय तहलाई �वतरण ग�रएको राहत 

सामा�ीह� अनमुोदन गन� ।  
 

9.  ज�गा �ववाद स�बि�ध छलफल बैठक

1. धोवी-ढाँडे-�स�रसे सडक आयोजनाको धोवी बजार देिख 

ढाँडे स�मका �व�भ� Chainage ह�मा

�ा� गरेको �नमा�ण �यवसायी �ी रामेछाप

भएको ठे�ा स�झौता बमोिजम �टु� स�याउने समयाव�ध 

बाँक�  नै रहेको हुँदा सा�वकको B.O.Q.

                                                       आ.व. ०77/78 को वा�ष�क बलेु�टन 

डुवान ज�ता उ�च जोिखममा रहेका �थानमा 

खाल� भवन, �थान प�हचान गर� 

सरुि�त �थानमा बसोबास गन� �यव�था िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�तको सहयोगमा सबै �थानीय तहले 

स�म�तलाई सकृय बनाई 

सतक� ता तथा त�काल उ�ार र पनु�थापना गन� ।  

��तको �ववरण �थानीय �वप� 

िज�ला �वप� �यव�थापन 

उपल�ध गराउने । 

पी�डतह�को खोज तथा उ�ार गन� 

जनाको जनशि� प�रचालन 

अनरुोध गन� ।  

अ�याव�यक ब�तकुो �नय�मत 

आपू�त�को �यव�था तथा उिचत मा�ामा खा�ा� 

भ�डारणको �यव�था उ�ोग बािण�य संघले �यव�था गर� 

सोको जानकार� स�बि�धत �नकायमा उपल�ध गराउन 

िज�ला �शासन काया�लयको �व�भ� �म�तको प�ानसुार 

ई �ड�भजन काया�लयबाट �वत�रत 

थान तारजाल� अनमुोदन गन� ।  

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त अ�तग�त िज�ला सम�वय 

स�म�तमा रहेका �योगमा आउन नस�ने 1478 थान  

थान �स�पी� �याग म�थल� नगरपा�लकाको 

�ोत तथा साधन �योग गर� उिचत �थानमा न� गन� ।   

गते िज�ला �वप� �यव�थापन 

स�म�तको �नण�यानसुार सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�को 

स�म�तको �नण�य बमोिजम िज�ला 

वटै �थानीय तहलाई �वतरण ग�रएको राहत 

ज�गा �ववाद स�बि�ध छलफल बैठक 

�स�रसे सडक आयोजनाको धोवी बजार देिख 

ह�मा उ� सडकको ठे�ा 

रामेछाप गो�डन जे.भी.सँग 

भएको ठे�ा स�झौता बमोिजम �टु� स�याउने समयाव�ध 

B.O.Q. �भ�का काय�मा 

स�झौता बमोिजम त�काल मम�तको काय� गन� �नमा�ण 

�यवसायीलाई DLPIU/GMAIL

2. उ�लेिखत सडक ख�डको �टोन सो�ल�सँग स�बि�धत सबै 

कामको मम�त काय� �लखु

आयोजनाह� र �लख ु तामाकोशी गाउँपा�लकाले ��पि�य 

�पमा छुटै करार स�झौता गर� स�प� गर� �नवा�ध �पमा 

सवार� साधन आवागमनको स�ुनि�तता गन�

3. सम� अनगुमन, सम�वय एवं �यव�थापनको काय� �लख ु

तामाकोशी गाउँपा�लकाले गन� ।

4. �लख ु तामाकोशी गाउँपा�लका �भ�का �देश सरकारको 

बजेटबाट स�ा�लत सडक आयोजनाह� यथाशी� स�प� 

गन�/गराउन �देश पूवा�धार काया�लयलाई �नद�शन �दने ।

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

स�झौता बमोिजम त�काल मम�तको काय� गन� �नमा�ण 

DLPIU/GMAIL माफ� त �नद�शन �दने ।  

उ�लेिखत सडक ख�डको �टोन सो�ल�सँग स�बि�धत सबै 

कामको मम�त काय� �लख-ु3 र �लख-ु4 जल�व�तु 

आयोजनाह� र �लख ु तामाकोशी गाउँपा�लकाले ��पि�य 

�पमा छुटै करार स�झौता गर� स�प� गर� �नवा�ध �पमा 

सवार� साधन आवागमनको स�ुनि�तता गन�/गराउने ।  

सम�वय एवं �यव�थापनको काय� �लख ु

तामाकोशी गाउँपा�लकाले गन� । 

�लख ु तामाकोशी गाउँपा�लका �भ�का �देश सरकारको 

बजेटबाट स�ा�लत सडक आयोजनाह� यथाशी� स�प� 

गराउन �देश पूवा�धार काया�लयलाई �नद�शन �दने । 
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10. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त�ारा आयोिजत 

सरु�ा �नकायह�को संय�ु उ�ार अ�यास काय��म

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

अ�तरा���य �वप� जोिखम �यूनीकरण �दवस

आयोिजत सरु�ा �नकायह�ले संय�ु �यासमा अ�यास काय��म�ारा सडक सवार� दु

गन� त�रका स�बि�ध नमनुा ��ततु ग�रएको �थयो । यसर� सवा�र दघु�टना साथै �वप�का

ला�ग �नकायगत भ�ुमका, पवु� तयार�

 

                                                       आ.व. ०77/78 को वा�ष�क बलेु�टन 

�यव�थापन स�म�त�ारा आयोिजत 

सरु�ा �नकायह�को संय�ु उ�ार अ�यास काय��म  

जोिखम �यूनीकरण �दवस,2077 को अवसरमा िज�ला सरु�ा स�म�त

आयोिजत सरु�ा �नकायह�ले संय�ु �यासमा अ�यास काय��म�ारा सडक सवार� दु

��ततु ग�रएको �थयो । यसर� सवा�र दघु�टना साथै �वप�का

पवु� तयार� िश� उ�ार गन� �वषयलाइ�  नमनुा माफ� त ��ततु ग�रएको �थयो।

 

को अवसरमा िज�ला सरु�ा स�म�त, रामेछाप�ारा 

आयोिजत सरु�ा �नकायह�ले संय�ु �यासमा अ�यास काय��म�ारा सडक सवार� दघु�टना भएको बेला उ�ार 

��ततु ग�रएको �थयो । यसर� सवा�र दघु�टना साथै �वप�का समयमा उ�ारका 

माफ� त ��ततु ग�रएको �थयो। 
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12. काया�लय सरसफाई 

रा��य सरसफाइ� अ�भयान �नय�मत संचालन गन� �ाय��म 

अन�ुप काया�लय समय प�ात काया�लयका स�पूण� 

सि�म�लत काया�लय प�रसर सरसफाइ� ग�रएको छ । साथै 

काया�लय प�रसरमा गमला रािख फूलका

लगायतका �व�वाह� रो�ने काय� गर� काया�लयलाइ� �व�छ

सफा र हराभरा बनाउने काय�लाइ� अिघ सा�रएको छ । यो 

काय� आगामी �दनह�मा प�न �नर�तर च�लरहने

िज�लावासी �नकाय उ�ोगी �यवसायी, संघसं�था तथा काया�लय 

�मखुह�लाइ� �नय�मत �पमा काया�लय प�रसर तथा काय��थल 

सरसफाइ� गन� अनरुोध ग�रएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

13. इलाका �शासन काया�लय 

यस काया�लय अ�तग�त रहेको इलाका �शासन 

ला�चाने, �ी�त केह� समय देिख ब�द अव�थामा रहेकोमा पनु

�म�त 2077/06/27 गते देिख सेवा सचुा� ग�रएको छ । 

सचुा� लगतै आि�न मसा�त स�मा ज�मा 

नाग�रकता �वतरण ग�रएको छ । साथै उमाकु�ड गाउँपा�लका 

वडा नं. 3,4 र 5 का पदा�धकार�ह�सँग संय�ु 

�यि�गत घटना दता�को अनपुात बढाउने

�हंसा, द�ुय�वहार �यूनीकरण स�ब�धमा जनचेतना मूलक 

काय��म भएको । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       आ.व. ०77/78 को वा�ष�क बलेु�टन 

त संचालन गन� �ाय��म 

समय प�ात काया�लयका स�पूण� कम�चार�ह� 

सि�म�लत काया�लय प�रसर सरसफाइ� ग�रएको छ । साथै 

काया�लय प�रसरमा गमला रािख फूलका, गजु� र कागती 

लगायतका �व�वाह� रो�ने काय� गर� काया�लयलाइ� �व�छ, 

सफा र हराभरा बनाउने काय�लाइ� अिघ सा�रएको छ । यो 

काय� आगामी �दनह�मा प�न �नर�तर च�लरहने छ । सवै 

संघसं�था तथा काया�लय 

�मखुह�लाइ� �नय�मत �पमा काया�लय प�रसर तथा काय��थल 

इलाका �शासन काया�लय पनु: सेवा सचुा�  

यस काया�लय अ�तग�त रहेको इलाका �शासन काया�लय, 

�ी�त केह� समय देिख ब�द अव�थामा रहेकोमा पनु: 

गते देिख सेवा सचुा� ग�रएको छ । 

सचुा� लगतै आि�न मसा�त स�मा ज�मा 259 वटा 

नाग�रकता �वतरण ग�रएको छ । साथै उमाकु�ड गाउँपा�लका 

का पदा�धकार�ह�सँग संय�ु बैठक बसी 

�यि�गत घटना दता�को अनपुात बढाउने, सामािजक कुर��त, 

द�ुय�वहार �यूनीकरण स�ब�धमा जनचेतना मूलक 

14. बजार अनगुमन 

�व��यापी �पमा फै�लएको को�भड 

उ�ोग, वािण�य तथा आपू�त� �े�ले 

मापद�ड पालना भए/नभएको �वषयमा लगायत मू�यव�ृ�

कालोबजार� �नय��ण तथा उपभो�ा �वा��यमा ��तकुल असर 

पान� व�तहु�को �ब�� �वतरणमा �नय��ण गन� तथा अनगुमन 

गन� िज�ला �शासन काया�लय

तथा साना उ�ोग काया�लय, 

�हत संर�ण लगायत �वषयगत काया�लयह�को ��त�न�ध 

स�हतको टोल�ले संय�ु �पमा �म�त 

गते म�थल� नगरपा�लका वडा नं

खा�/�कराना, तरकार�, फलफुल

पसलह�को अनगुमन ग�रएको

�याद ग�ुकेा फलफुल तथा खा� साम�ीह� जफत ग�रएको 

�थयो । हाडवयर पसलबाट �याद नाघेका इनामेल

लगायतका सामा�ीह� जफत ग�रएको �थयो । 

�ममा अन�मका �टोस�, म�थल�ले �याद नाघेको

तथा लेबल नखलेुको �व�भ� खा�ा� �ब�� ग�ररहेको 

पाइ�एकोले उ� �टोस�लाइ� �

हजार �पैयाँ) र गणेश टायर से�टर

टोल�लाइ� ख�रद तथा �ब�� �बल �बजक माग गरेको बखत 

उपल�ध नगराएकोले उ� टायर से�टरलाइ� �

(अ�रेपी दश हजार �पैयाँ

�यवसायीह�लाइ� आव�यक �नद�शन �दएको �थयो
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. कालो बजार तथा नाफाखोर� अ�तग�त 

म�ुा दायर  

कृषक जागरण कृषी सहकार� सं�था �ल

रासाय�नक मल �ब�� �वतरण स�ब�धमा यस काया�लयमा 

गनुासो आइ� त�काल यस काया�लयको नेत�ृवमा अनगुमन हुँ

उ� �ब�� के��बाट सहकार�का �यव�थापक पदम बहादरु 

लामालाई कालो बजार तथा नाफाखोर� अ�तग�त म�ा दता� गर� 

कावा�ह� ग�रएको छ ।  

 

बजार अनगुमन 

�व��यापी �पमा फै�लएको को�भड १९ महामार�को समयमा 

वािण�य तथा आपू�त� �े�ले अपनाउन ु पन� सरु�ा 

नभएको �वषयमा लगायत मू�यव�ृ�, 

कालोबजार� �नय��ण तथा उपभो�ा �वा��यमा ��तकुल असर 

पान� व�तहु�को �ब�� �वतरणमा �नय��ण गन� तथा अनगुमन 

गन� िज�ला �शासन काया�लय, रामेछापको नेत�ृव एवं घरेल ु

, िज�ला �हर� काया�लय, उपभो�ा 

संर�ण लगायत �वषयगत काया�लयह�को ��त�न�ध 

स�हतको टोल�ले संय�ु �पमा �म�त २०७७/0५/०2 र 03 

गते म�थल� नगरपा�लका वडा नं. 1 ि�थत म�थल� बजारका 

फलफुल, हाड�वेयर तथा टायर 

अनगुमन ग�रएको �थयो । उ�लेिखत पसलह�बाट 

�याद ग�ुकेा फलफुल तथा खा� साम�ीह� जफत ग�रएको 

�थयो । हाडवयर पसलबाट �याद नाघेका इनामेल, पे�ट 

लगायतका सामा�ीह� जफत ग�रएको �थयो । अनगुमनका 

म�थल�ले �याद नाघेको/सडेगलेको 

को �व�भ� खा�ा� �ब�� ग�ररहेको 

लाइ� �.२०,०००।– (अ�रेपी बीस 

गणेश टायर से�टर, म�थल�ले अनगुमन 

टोल�लाइ� ख�रद तथा �ब�� �बल �बजक माग गरेको बखत 

उपल�ध नगराएकोले उ� टायर से�टरलाइ� �.10,000।-

र �पैयाँ) ज�रवाना गर� अ�य 

�यवसायीह�लाइ� आव�यक �नद�शन �दएको �थयो । 

लो बजार तथा नाफाखोर� अ�तग�त 

कृषक जागरण कृषी सहकार� सं�था �ल. को के��बाट 

रासाय�नक मल �ब�� �वतरण स�ब�धमा यस काया�लयमा 

यस काया�लयको नेत�ृवमा अनगुमन हुदँा 

उ� �ब�� के��बाट सहकार�का �यव�थापक पदम बहादरु 

लाई कालो बजार तथा नाफाखोर� अ�तग�त म�ा दता� गर� 
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15. कारागार काया�लयको अनगुमन

 

 

 

 

 

 

 
 

�मखु िज�ला अ�धकार�बाट रामेछाप िज�लामा रहेको

कारगार काया�लयको �म�त 2077

2077/09/11 गते अनगुमन ग�र उ� काया�लयको 

जनशि�को अव�था, भौ�तक अव�था, को�भड

�भावको अव�था, को�भड-19 को सं�मणबाट ब�ने

कैद� ब�द�को िजवन�तर, कैद� ब�द�ह�को गनुासो र 

सम�याह� बझुी स�पूण� सम�या समाधानको ला�ग �नद�शन भइ� 

��तवेदन गहृ म�ालय र कारागार �वभागमा पठाइएको
 

 16. सश� �हर� बल नेपाल आि�त 

ग�ुमको अनगुमन 
 

 

 

 

 

 

 

�मखु िज�ला अ�धकार�बाट सश� �हर� बल 

अनगुमन भएको छ । गृह म��ालयबाट �ा� प�ानसुार

रामेछाप �वमान�थल �व�तार आयोजना अन�ुप सश� �हर� 

बलको �या�प �थाना�तरण गनु� पन� स�ब�धमा हाललाइ� 

�वमान�थालको दि�ण तफ�  खाल� �थानमा �यव�थापन गन� 

नाग�रक उ� डयान काया�लय, रामेछापसँग छलफल गर� सोह� 

अन�ुप नाग�रक उ� डयान �ा�धकरणसँग राय

भएको छ ।  
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कारागार काया�लयको अनगुमन 

�मखु िज�ला अ�धकार�बाट रामेछाप िज�लामा रहेको एक मा� 

2077/05/21 र 

गते अनगुमन ग�र उ� काया�लयको 

को�भड-19 ले पारेको 

को सं�मणबाट ब�ने उपाय, 

कैद� ब�द�ह�को गनुासो र 

ण� सम�या समाधानको ला�ग �नद�शन भइ� 

म�ालय र कारागार �वभागमा पठाइएको । 

सश� �हर� बल नेपाल आि�त 

मखु िज�ला अ�धकार�बाट सश� �हर� बल नेपालको 

अनगुमन भएको छ । गहृ म��ालयबाट �ा� प�ानसुार 

रामेछाप �वमान�थल �व�तार आयोजना अन�ुप सश� �हर� 

बलको �या�प �थाना�तरण गनु� पन� स�ब�धमा हाललाइ� 

�वमान�थालको दि�ण तफ�  खाल� �थानमा �यव�थापन गन� 

रामेछापसँग छलफल गर� सोह� 

डयान �ा�धकरणसँग राय मा�ने काय� 

17. फूलासी �हर� चौक�को अनगुमन

�मखु िज�ला अ�धकार�बाट रामेछाप िज�ला म�थल� 

नगरपा�लकावडा नं. 14 

चौक�को �म�त 2077/05

बमोिजमको �नद�शन र सझुाव �दएको छ । 

 हाल चौक� समदुाय निजक रहेकोले काम गन� 

क�ठनाई भएकोमा चौक� निजकै रहेको का�ल 

देवी उ.मा.�व. 

भएकोले वडामा छलफल गर� सोह� �व�ालयको 

�ाङगणमा अ�थायी �पमा रा� न

काया�लयलाई �नद�शन �दइएको ।

 �थायी �पमा चौक� बनाउन

देिखएकाले नगरपा�लका

ज�गा खोजी गन� िज�ला �हर� काया�लयलाई 

�नद�शन भएको ।

हाल 10 जनाको दरब�द� रहेको चौक�मा 

भएकोमा को�भड-19 को रोकथाम र �नय��णमा �थानीय 

तहसँग सम�वय गर� �भावकार� �पमा प�रचा�लत हनु 

�नद�शन भएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

को�भड-19 बाट सरुि�त रह� 

अ�याव�यक काम नपर� बा�हर �ह� 

साव�ज�नक र काय��थलमा जादँा �नि�त दूर� 

कायम गर�

साबनुपानी वा �या�नटाइजरले हात धनु ेगर�

मा�कको अ�नवाय� �योग गर� । 

 

फूलासी �हर� चौक�को अनगुमन 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�मखु िज�ला अ�धकार�बाट रामेछाप िज�ला म�थल� 

14 अ�तग�त रहेको फुलासी �हर� 

05/22 गते अनगुमन ग�र देहाय 

बमोिजमको �नद�शन र सझुाव �दएको छ ।  

समदुाय निजक रहेकोले काम गन� 

क�ठनाई भएकोमा चौक� निजकै रहेको का�ल 

. को नया ँ भवन बनरे खाल� 

भएकोले वडामा छलफल गर� सोह� �व�ालयको 

�ाङगणमा अ�थायी �पमा रा� न िज�ला �हर� 

काया�लयलाई �नद�शन �दइएको । 

�थायी �पमा चौक� बनाउन, आव�यक 

नगरपा�लका/वडा सँग सम�वय गर� 

ज�गा खोजी गन� िज�ला �हर� काया�लयलाई 

�नद�शन भएको । 

जनाको दरब�द� रहेको चौक�मा 5 जना काय�रत 

को रोकथाम र �नय��णमा �थानीय 

तहसँग सम�वय गर� �भावकार� �पमा प�रचा�लत हनु 

बाट सरुि�त रह�  

अ�याव�यक काम नपर� बा�हर �ह� डलु नगर�, 

साव�ज�नक र काय��थलमा जादँा �नि�त दूर� 

कायम गर�, 

साबनुपानी वा �या�नटाइजरले हात धनु ेगर�,  

मा�कको अ�नवाय� �योग गर� ।  
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18. �व�भ� योजना/आयोजनाह�को 

अनगुमन 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उमाकु�ड गाउँपा�लकामा काय��म

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उमाकु�ड, ���तमा रहेको �वारेि�टन

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�लख-ु2, पावर हाउस
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आयोजनाह�को  

उमाकु�ड गाउँपा�लकामा काय��म 

���तमा रहेको �वारेि�टन 

पावर हाउस 

इलाका �शासन काया�लय

�लख-ुए � 

रामेछाप िज�लाको दगु�म ठाउँमा अवि�थत उमाकु�ड 

गाउँपा�लकामा �मखु िज�ला अ�धकार�को नेत�ृवमा 

राजनी�तक दल तथा प�कारह� स�हतकाका टो�लह�ले 

2077/05/27, 28 र 29 

टो�लले पा�लकाको �व�भ� �थानमा भएको आइसोलेसन तथा 

�वारे�टाइ�नको अनगुमन ग�रएको छ । टो�लले पा�लकामा 

�वा��यका मापद�ड, को�भड

अ�य�, पा�लकाका कम�चार�

सँग अ�त��या ग�रएको �थयो । उ� पा�लकामा रहेका �लखु

ए, �लख-ु1 र �लख-ु2 

आयोजनाह�मा कामदारको अव�था

भए नभएको र आयोजनाका कामदा

आइ�सोलेसन तथा �वारे�टाइ�नको �न�र�

सरु�ाका मापद�ड पालना गन�

आएका �ववादको �थानीय तहसँग सम�वय गर� समाधान गन� 

�नद�शन भएको छ । 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इलाका �शासन काया�लय, ला�चाने 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ए � याम साइट 

 

रामेछाप िज�लाको दगु�म ठाउँमा अवि�थत उमाकु�ड 

गाउँपा�लकामा �मखु िज�ला अ�धकार�को नेत�ृवमा DCCMC,  

राजनी�तक दल तथा प�कारह� स�हतकाका टो�लह�ले �म�त 

29 गते अनगुमन ग�रएको छ उ� 

टो�लले पा�लकाको �व�भ� �थानमा भएको आइसोलेसन तथा 

इ�नको अनगुमन ग�रएको छ । टो�लले पा�लकामा 

को�भड-19 सँग स�बि�धत �वषयमा वडा 

पा�लकाका कम�चार�, �वा��यकम� तथा �थानीय बासी 

सँग अ�त��या ग�रएको �थयो । उ� पा�लकामा रहेका �लख-ु

2 आयोजनाको अनगुमन गर� 

नाह�मा कामदारको अव�था, �वा��य मापद�ड पालना 

भए नभएको र आयोजनाका कामदारको ला�ग बनाइ�एको 

तथा �वारे�टाइ�नको �न�र�ण गर�, �वा��य 

�ड पालना गन�/गराउन आयोजना संचालनमा 

आएका �ववादको �थानीय तहसँग सम�वय गर� समाधान गन� 
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सडक  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�स�खा-गोलगनपानी कालो प�े सडक अनगुमन  
 

�स�खा-गोगनपानी सडकको कालोप�े भएको अ�धकांश भागको 

ते�ो प� (�वत��) �ा�व�धक टोल� खटाई अ�ययन गराई 

स�य त�य प�ा लगाउन र कमजोर� देिखए िज�मेवार �यि� 

तथा �नकायलाई �नयमानसुार कारवाह� गर� गणु�तर�य काय� 

गराउन पहल गर� जनगनुासो �यव�थापनमा सहयोग गन� 

स�बि�धत �नकायमा अनरुोध गर� पठाईएको छ ।  

अनगुमन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
प�ुपलाल (म�यपहाडी) राजमागग� सडक अनगुमन  

 

रामेछाप ख�डमा पन� प�ुपलाल (म�यपहाडी) राजमागग� सडक 

स�ब�धमा जनगनुासो प�ात �.िज.अ. स�हत िज�ला सरु�ा 

स�म�तका पदा�धकार�ले अनगुमन �नर��ण गर� �थानीय 

�यि�ह�सँग ब�ुदा देिखएका सम�याह� अ�वल�ब समाधान 

गन� र समयमा नै सडक �नमा�ण काय� स�प� गन� स�बि�धत 

�नकायमा अनरुोध गर� पठाईएको छ ।  
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19. बजेट तथा खच�  

�स.नं. �ववरण बजेट/आ�दानी खच� बाकँ� 

1 �व�नयोजन 
   

  
ब.उ.िश.नं.                   

चाल ु
 17945007.00 15842991.40 2102015.60 

  
ब.उ.िश.नं.                  

पूजँीगत 
 2100000.00 2098189.00 1811.00 

  ज�मा  20045007  17941180.6  2103827.60 

2 खच� बजेट       

  
ब.उ.िश.नं.                  

 सि�त �वदा 
      

  
ब.उ.िश.नं.                 

  औष�ध उपचार 
      

3 ख-६ �व�वध       

  गत आ.व.अ.�या.  33121220.50     

  यस आ.व.को आ�दानी   20577739.17     

  ज�मा  53698959.67  25485891.18  28213068.49 

  खच�        

  दै�वक �कोप राहत  3279609.60  1392000.00 1887609.60  

  पररा� म��ालय ��तपू�त�  15068247.70  14932337.30 135910.40 

  �व�भ� मआु�जा  26553503.52  8877562.88 17675940.64 

        
 

4 धरौट�       

  अत वष�को अ.�या.  2133198.53     

  हालस�मको आ�दानी  1357580.00     

  ज�मा       

  �फता�   6397.00    

  सदर �याहा     

  ज�मा    6397.00   

5 राज�       

  14251 क�पनी रिज�ेशन द�तरु  292800.00     

  14257 हातह�तयार इजाजत द�तरु  4275.00     

  

14451 सरकार� स�प�तको वहालबाट 

�ा� आय       

  

14212 सरकार� स�प�त �ब��बाट 

�ा�ा रकम       

  14224 पर��ा द�तरु  18600.00     

  14226 आयात �नया�त द�तरु       

  14227 राहदानी द�तरु  6518500.00     

  14249  अ�य द�तरु  2700.00     

  

14311 �या�यक द�ड ज�रवाना र 

जफत  990933.00     

  15111  बे�ज ुदािखला        

  ज�मा       

6 बे�ज ु       

  कुल बे�ज ु       
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20. को�भड-19 को �यव�थापन 
 

स�लाकार समूह 

 ��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 

 

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 

�ी गौलोचन स�जू �.िज.अ. 9854057777 

�ी  िज.स.अ. 9854040107 

�ी गीता सनुवुार स.�.िज.अ. 9863023001 

�ी �व�ण�ुसाद सापकोटा �मखु सेनानी 9851136780 

�ी नवराज ढंुगाना �.ना.उ. 9854055555 

�ी केशवराज �याकुरेल �.ना.उ. 9841423466 

�ी �धरज बा�नयाँ �.अ.अ. 9841908096 

डा. �नते�� कण� �न.मे.स.ु 9854023114 

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

 

 

िज�ला �तर�य �नद�शक स�म�त गठन 

�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 

�न.मे.स.ु, िज�ला अ�पताल सद�य 

काया�लय �मखु, �वा��य काया�लय सद�य 

 

�थानीय तहह�को �मखु/अ�य�ह�को नामावल� 

एवं स�पक�  न�बरह� 

नपा/गापा पद नाम थर स�पक�  नं. 

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

रामेछाप न.पा. �मखु 
�ी नरबहादरु थापा 

मगर 
९८५१११३८०२ 

उमाकु�ड गा.पा. अ�य� �ी शेर ब. सनुवुार ९८४३०८१८५१ 

खाँडादेवी  गा.पा अ�य� �ी �ेम ब. तामाङ ९८५४०४०१६८ 

गोकुलगंगा  

गा.पा. 
अ�य� �ी ख�क सनुवुार ९८५११७१३२५ 

�लखतुामाकोशी  

गा.पा. 
अ�य� �ी गो�ब�द ब.  ख�का ९८५१०९७७३९ 

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

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

 

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 

िज�ला अ�पताल डा. �नते�� कण� 9854023114 

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

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 

 

िज�ला�तर�य Rapid Response Team (RRT) 

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

डा. �ी जीवन चौधर�, ि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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21. को�भड-19 को सं�मण रोकथाम �नय��णका ला�ग 

बनाइएका संय�� तथा अनगुमन टोल� गठन:              

21.1 �व�भ� न 13 वटा स�म�त र संय��ह� 

 स�लाहकार समूह (संघीय, �देश सांसदह� 

सि�म�लत) 

 िज�ला सम�वय �मखुको अ�य�तामा िज�ला 

�तर�य �नद�शक स�म�त ।  

 �.िज.अ. को अ�य�तामा िज�ला संकट 

�यव�थापन के�� । 

 िज�ला सरु�ा स�म�त । 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त । 

 पा�लका �तर�य संकट �यव�थापन के�� र वडा 

अ�य�को संयोजक�वमा को�भड-19 रोकथाम 

तथा �यव�थापन स�म�त ।  

 पा�लका तथा वडा�तर�य �वप� �यव�थापन 

स�म�त । 

 औष�ध उपकरण तथा �वा��य साम�ी लगायत 

आव�यक व�त ुवा सेवाको आपू�त�को अव�था र 

अनगुमनका ला�ग ग�ठत स�म�त 

 िज�ला �वा��य काया�लयको �मखुको 

संयोजक�वमा िज�ला�तर�य Patient Receiving 

Team (PRT) । 

 सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�को संयोजक�वमा 

िज�ला �तर�य अनगुमन स�म�त । 

 �शासक�य अ�धकृत-उपभो�ा गनुासो स�ुे संय��  

 िज�ला एवं �थानीय तहह�मा �वा��य 

संयोजकह� तो�कएको । 

 स�बि�धत �नकायह�का �रपो�ट�ङ, सम�वय 

आ�दको ला�ग काया�लयमा छु�ाछुटै टोल� गठन। 

 

21.2 अनगुमन र �न�र�ण: 

 �.िज.अ.को नेत�ृवमा िज�ला संकट �यव�थापन 

के��का पदा�धकार�ह� स�हतको टोल�बाट 

िज�लाका 3 वटा �थानमा रहेका 60 वटा 

�वारे�टाइन वेड र 11 वटा �थलमा रहेका 

168 आइसोलेसन वेडह�को अनगुमन । 

 �.िज.अ.बाट बजार �े�मा �वा��य सरु�ाका 

मापद�ड पालना भए/नभएको र संचालन भएका 

हे�पडे�सह�को  अनगुमन ।  

 को�भड-19 को सं�मणका समयमा �व�भ� न 

�वकास आयोजना, सडक �नमा�ण,  हाइ�ोपावर 

लगायतका आयोजना तथा योजनाह�को काय� 

संचालन स�ब�धमा अनगुमन ग�रएको । 

 कारागार �नर��ण-3 पटक 

 पा�लका तथा वडा�तरमा �नय�मत अनगुमन 

भएको । 

 

21.3. अनगुमन र �न�र�णका �ममा कारवाह�: 

 मा�क नलगाउने 73 जनाबाट 11,800/- 

(एघार हजार आठ सय मा�) ज�रवाना अशलु 

ग�रएको । 

 �नषधेा�ाको पालना नगर� �यवसाय स�ालन गन� 

2 जना �यवसायीह�लाई  ˝को�भड-19 संकट 

�यव�थापन अ�यादेश, 2078˝  अनसुार �. 

23,200।- (तेइस हजार दईु सय मा�) 

ज�रवाना अशलु� ग�रएको । 

 िज�ला �वेश नाकाह�मा चेकजाँचमा कडाई गर� 

सवार� चालकलाई सचेत गराउने, �वना अनमु�त 

स�ा�लत सवार� साधनह�लाई हो�ड पठाउने 

ग�रएको।  

21.4. काय� �ग�त:  

 �मखु िज�ला अ�धकार� तथा सरु�ा �नकायको 

ट�मबाट मापद�ड नपगुेका �वारेि�टन र 

आइसोलेसन से�टरह�मा मापद�ड पूरा गन� 

�नद�शन �दइएकोमा मापद�ड अन�ुप संचालन हनु 

सहयोग पगेुको ।  

 अ�नवाय� मा�क लगाउने अ�भयान र कारबाह� 

गरेप�ात मा�क लगाउने �व�ृतमा व�ृ� भएको ।  

 �वकास आयोजनाह� �वना अवरोध संचालन 

भएका तथा आयोजनामा काय�रत ��मकको 

�यव�थापन भएको ।  

 �देश तथा �थानीय तहको सम�वयमा �वारेि�टन, 

आइसोलेसन �नमा�ण तथा �यव�थापन भएको । 

  �वा��य तथा सरु�ाका मापद�ड पालना गन� 

�वृ�तमा व�ृ� भएको । 

 

21.5. पर��ण:  
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आइसोलेसन रहेको �थान, वडे सं�या   

�स.न. �थानीय तह अ�पताल 
�वारे�टाइन 

वेड सं�या

1. िज�ला अ�पताल  

2. �ाथा�मक �वा��य के�� 

3 म�थल�  नगरपा�लका 

4. रामेछाप नगरपा�लका 

5. उमाकु�ड गाउँपा�लका 

6. खाँडादेवी गाउँपा�लका 

7. गोकुलगंगा गाउँपा�लका 

8. दोर�बा गाउँपा�लका 

9. �लख ु तामाकोशी गा.पा. 

10. सनुापती गाउँपा�लका 

ज�मा 

 

21.6. �योग �यव�थापन:  

 पा�लका �भ� �थापना गर� संचालनमा रहेका 

�वारे�टाइन र आइसोलेसन से�टरह�को 

बाट अनगुमन गर� मापद�ड अन�ुप संचालन गन� 

�नद�शन �दइएको र आव�यक सरु�ा �ब�ध 

�मलाइएको । 

 को�भड-19 बाट सं��मत भएका �यि�ह� र 

सं��मतको स�पक� मा रहेका �यि�ह�लाई

स�बि�धत पा�लका तथा िज�ला अ�पतालमा 

�थापना ग�रएको आइसोलेसन र �वारे�टाइनह�को 

�योग भइ रहेको । 

 िज�लामा उपल�ध िच�क�सक

�वा��य इकाइह�लाई आइसोलेसन र 

�वारेि�टनह�मा रहेका सं��मतह�को �नय�मत 

�नगरानी गन� �यव�था �मलाई

 आइसोलेसन से�टरह�मा आव�यक �वा��य 

सामा�ीको �यव�थापन र तयार�का ला�ग 

स�बि�धत �नकायह�मा आव�यक सम�वय 

ग�रएको ।  

 िज�ला ि�थ�त �व�भ� उ�ोग तथा कलकारखानामा 

रहेका अि�सजन �स�ल�डर संकलन 

गन� गर�) गर� �वा��य सं�थालाई �दईएको । 

 अि�सजनका खाल� �स�ल�डरह� अि�सजन �ला�ट 

भएको िज�लासँग सम�वय गर� भन� लगाई समयमा 

नै स�बि�धत �वा��य  सं�थामा पठाईएको
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वेड सं�या    

�वारे�टाइन 

वेड सं�या 

आइसोलेसन 

वेड सं�या 

0 30 

0 18 

3 33 

30 10 

 20 

 5 

 15 

 25 

 7 

27 5 

60 168 

पा�लका �भ� �थापना गर� संचालनमा रहेका 

�वारे�टाइन र आइसोलेसन से�टरह�को DCCMC 

बाट अनगुमन गर� मापद�ड अन�ुप संचालन गन� 

�नद�शन �दइएको र आव�यक सरु�ा �ब�ध 

बाट सं��मत भएका �यि�ह� र 

सं��मतको स�पक� मा रहेका �यि�ह�लाई रा� 

स�बि�धत पा�लका तथा िज�ला अ�पतालमा 

�थापना ग�रएको आइसोलेसन र �वारे�टाइनह�को 

िज�लामा उपल�ध िच�क�सक, �वा��य सं�था र 

�वा��य इकाइह�लाई आइसोलेसन र 

�वारेि�टनह�मा रहेका सं��मतह�को �नय�मत 

�नगरानी गन� �यव�था �मलाईएको ।  

आइसोलेसन से�टरह�मा आव�यक �वा��य 

सामा�ीको �यव�थापन र तयार�का ला�ग 

स�बि�धत �नकायह�मा आव�यक सम�वय 

िज�ला ि�थ�त �व�भ� उ�ोग तथा कलकारखानामा 

रहेका अि�सजन �स�ल�डर संकलन (प�छ �फता� 

गर� �वा��य सं�थालाई �दईएको ।  

अि�सजनका खाल� �स�ल�डरह� अि�सजन �ला�ट 

भएको िज�लासँग सम�वय गर� भन� लगाई समयमा 

नै स�बि�धत �वा��य  सं�थामा पठाईएको । 

 

22. अ�य जर�वाना/

1. �नषेधा�ाको उ�लघन गर� तराईका िज�लाबाट अनमु�त 

�वना यस िज�लमा यू�रया मल �याई �व�� �वतरण काय� 

गन� खोजेको अव�थामा फेला पार� उ� काय� गन�लाई 

सं�मण रोग ऐन, 2020 

ज�रवाना गर� 17 बोरा मल समेत जफत 

2. तपाइ�को 'मा�क' खै ? 

�ह�ने र अटेर� गन�ह� उपर 

ज�रवाना ग�रएको छ, मा�क नलगाई �ह�नेह�लाई सचेत 

गराई छा�डएको । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/कावा�ह�ह� 

�नषधेा�ाको उ�लघन गर� तराईका िज�लाबाट अनमु�त 

�वना यस िज�लमा यू�रया मल �याई �व�� �वतरण काय� 

गन� खोजेको अव�थामा फेला पार� उ� काय� गन�लाई 

2020 बमोिजम �.600।- (छ सय) 

बोरा मल समेत जफत  ग�रएको।  

? अ�भयान  प�ात मा�क नलागाइ� 

�ह�ने र अटेर� गन�ह� उपर 494 जनालाइ� �.49,400 

मा�क नलगाई �ह�नेह�लाई सचेत 
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तपाइ�को 'मा�क' खै ? अ�भयान श�ु 

�व�मा महामार�को �पमा फै�लरहेको को�भड-19 को 

जोिखम �यू�नकरण गन� तथा जनचेतनामूलक स�देश 

फैलाउनका ला�ग यस काया�लय र िज�ला �हर� काया�लय 

रामेछापको संय�ु आयोजनामा तपाइ�को मा�क खै? 

अ�भयान श�ु गर�एको छ । उ� अ�भयान नारा 

"को�भड-19 को सं�मणबाट आफू प�न बच�, अ�लाइ� 

प�न बचाऔ" भ�े रहेको छ । यो अ�भयान �म�त 

2077/04/14 गते िज�ला सदरमकुाम म�थल�मा र 

�म�त 2077/04/27 गते रामेछाप बजारमा � या�ल 

स�हत मा�क �वतरण ग�रएको छ ।अ�भयानको �दन 

म�थल� बजारमा मा�क �वना �हडडलु गन� 

नाग�रकह�लाइ� 2200 वटा र रामेछाप बजारमा 700 

वटा गर� ज�मा 2900 वटा मा�क �वतरण ग�र 

�यसप�छ �वयमले �कनेर लगाउने पन�, नलगाउनेलाइ� 

ज�रवाना का�टने जानगार� गराइएको र को�भड-19 बाट 

ब�नका ला�ग अ�नवाय� मा�क लगाइ� �ह�न अनरुोध 

ग�रएको छ ।  
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�मखु िज�ला अ�धकार� �ी अजु�न कुमार शमा��यूको �वागत गद� 

काया�लय प�रवार 

�यायीन स�म�तका संयोजक एवं उप�मखु/उपा�य�ह�सँग बैठक �मखु �शासक�य अ�धकृतह�सगँको बैठक 

�मखु िज�ला अ�धकार� �ी गौलोचन�यूको �वागत गद� काया�लय 

प�रवार 

�मखु िज�ला अ�धकार� �ी ��ादेवी शमा��यूको �वदाई प�ातको  

काया�लय प�रवार 

�मखु िज�ला अ�धकार� �ी गौलोचन�यू�ारा �नषधेा�ाको अनगुमन  
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नेपाल सरकार 

गहृ म��ालय 

िज�ला �शासन काया�लय, रामेछाप 

                       फोन नं. 048-540333, 540133, 540370, �या�स नं. 048-540501, 540088 

          Email: daoramechhap@gmail.com, Web: daoramechhap.moha.gov.np टोल�� नं. 16604554888 

�मखु िज�ला अ�धकार� �ी गौलोचन�यूबाट  

मा�क �वतरण  

�मखु िज�ला अ�धकार� �ी गौलोचन�यूबाट  

हे�थ डे�सको अनगुमन तथा �नर��ण  

 

सामािजक दूर� कायम गर�, 

कोरोनाबाट सरुि�त रह� 

खा�ब�त,ु तरकार� आद� ख�रद तथा �ब��मा संल�न हुँदा �नि�त दूर� कायम 

राखी �यवहार गन�हनु सबैमा हा�द�क अनरुोध छ। 
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