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प्रमुख जिल्ला अजिकारीको कलमबाट 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथरबाट प्रदान गररद ैआएका सेवाहरु आउने 

जदनमा थप प्रभावकारी र गणुस्तररर् बनाउद ैकार्ाालर्ले गरररहकेा काममा साथै अब 

गनुापने सधुार र्ोिनाको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुलाई िानकारी जदने उदे्दश्र् राखी 

र्स वर्ा पजन वाजर्ाक बुलेजटन, २०७७ प्रकाशन गना पाउाँदा अजत खशुी भएको छु ।  

र्स कार्ाालर्ले वतामान संजवधानले पररकल्पना गरेनुसार प्रदेश र स्थानीर् 

तह जवचमा नेपाल सरकारको प्रजतजनजध जनकार्को रुपमा समन्वर्को जिम्मेवारी 

सजहत जिल्लामा शाजन्त सवु्र्वस्था कार्म गने, सावािजनक सेवा प्रवाहलाई सहिता, स्वच्छता, पारदजशात, 

िनमखुी, नागररक मैत्री, गणुस्तरीर्ता र सशुासनर्ुक्त बनाउने, जवपद ्िोजखम न्र्ूजनकरण प्रजतकार्ा तथा पनुलााभ 

क्षेत्रलाई प्रभावकारी तुल्र्ाउने, जवकास जनमााणमा गणुस्तरीर्ता र आजथाक अनुशासन कार्म गने िस्ता 

समन्वर्ात्मक, सहिकताा, उत्प्रेरक, संरक्षक, जनर्न्त्रक, जनर्ामकको भजूमका जनवााह गरी नागररकसाँग प्रत्र्क्ष 

सरोकार राख्ने जवर्र्को जिम्मेवारी बहन गद ैआएको छ । र्सरी आफ्नो भजूमका जनवााह गने क्रममा सेवा प्रवाह 

सदुृढ बनाउन SMS सेवा, जसजसजटभी, जिजिटल नागररक विापत्र, जिजिटल हाजिरी, मोबाईल एप्स, टोल फ्री 

टेलीफोन नम्बर, सचूना अजधकारी, गनुासो व्र्वस्थापन, इिलासमा सनुुवाई, सेवा प्रवाहका लाजग जनशलु्क 

जनवेदन, प्रजतक्षालर्, स्तनपान कक्ष, सफा जपउने पानीको व्र्वस्था, Free WiFiZone को व्र्वस्था, िेष्ठ 

नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्जक्त सतु्केरी तथा गभावती मजहला सेवाग्राहीलाई पजहलो प्राथजमकता, हाल 

महामारीको रुपमा फैजलएको COVID – 19 लाई मध्र्निर राखी कार्ाालर् प्रवेश गने मलुद्वार नजिक ज्वरो 

परीक्षण गराई साबुन पानी, स्र्ानीटाईिरको व्र्वस्था जमलाउनुका साथै मास्क अजनवार्ा गरी जवहान ८:०० 

बिेदजेख बेलुका ६: ०० बिे सम्म दईू जसफ्टमा सेवा प्रवाह गररद ै आउनुका साथै जवपद ् िोजखमका सचूना 

संकलन गरी समर्मा नै सम्बजन्धत जनकार्मा सम्प्रेर्ण गना २४ घण्टा ि्र्ुटी रहने गरी जिल्ला आपतकाजलन कार्ा 

सञ्चालन केन्र (DEOC) को स्थापना गरी कार्ा थालनी भइसकेको छ । सरोकारवालाहरुले बुलेजटन प्रकाशन 

भए पश्चात अध्र्र्न गरी महत्वपणूा सुझावहरु जदनु हुने छ भन्ने अपेक्षाका साथ आउदा जदनहरुमा समेत र्स 

कार्ाले जनरन्तरता पाउने कुरामा बचनवद्धता प्रकट गना चाहन्छु ।  

अन्त्र्मा र्ो बुलेजटन तर्ार गने क्रममा आफ्नो महत्वपणूा भजूमका जनवााह गनुा हुने सहार्क प्रमखु जिल्ला 

अजधकारी द्वर् लगार्त कार्ाालर्का सम्पणूा कमाचारीहरुलाई हाजदाक धन्र्वाद ज्ञापन गदाछु ।  
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१. पृष्ठभूजम : 

२०७२ सालमा िारी भएको नेपालको संजवधानले नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरी तीन तहको 

संजघर् राज्र् रहने व्र्वस्था गरेको छ । संघमा संजघर् सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहमा 

स्थानीर् सरकार रहने व्र्वस्था छ । संजघर् सरकारको मातहतमा रहने गरी प्रत्रे्क जिल्लामा शाजन्त 

सुव्र्वस्था एवं अमनचर्न कार्म गरी जिल्लाको सामान्र् प्रशासन सञ्चालन गनाको लाजग स्थानीर् 

प्रशासन ऐन, २०२८ मा व्र्वस्था भए अनुरुप प्रत्रे्क जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्थापना 

गररएको छ । नेपाल सरकारले सो कार्ाालर्को प्रमखु प्रशासकीर् अजधकारीको रुपमा काम गने गरी एक 

िना प्रमखु जिल्ला अजधकारीको जनरु्क्त गरी पदस्थापन गरेको हुन्छ । प्रमखु जिल्ला अजधकारीले गहृ 

मन्त्रालर्को रेखदेखमा रही नेपाल सरकारको प्रजतजनजधको रुपमा जिल्लामा काम गदाछ । साथै प्रदेश सरकार 

आन्तररक माजमला तथा कानून मन्त्रालर्साँग समन्वर् र सहर्ोगमा कार्ा सम्पादन गदाछ ।  

जिल्लामा शाजन्त सुव्र्वस्था र सुरक्षा कार्म गरी िनताको िीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गनुा जिल्ला 

प्रशासन कार्ाालर्को मखु्र् कार्ा हो । र्स कार्ाालर्ले जिल्ला जभत्रको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई 

सुशासन कार्म गनाका साथै जिल्लामा रहकेा कार्ाालर् तथा संघ संस्थाहरुबाट सम्पाजदत  कामकारवाहीको 

रेखदेख, जनर्न्त्रण र अनुगमन गने िस्ता कार्ाहरु समेत गदाछ ।  

र्सै पषृ्ठभजूममा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथरले जिल्लामा शाजन्त सुव्र्वस्था कार्म गरी सवासाधारण 

िनताको िीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गना तथा सामाजिक, आजथाक क्षेत्रमा न्र्ार्पूणा समािको जनमााण 

गना प्रशासजनक एवं अधान्र्ाजर्क जनणार् माफा त महत्वपूणा भजूमका जनवााह गरी रहेकोछ ।  

 

२. जिल्लाको संजिप्त  पररचयः 

पााँचथर जिल्ला प्रदेश नंम्बर १ मा रहेको १४ वटा जिल्लाहरु मध्रे् एउटा पुवी पहािी जिल्ला हो । र्स 

जिल्लाको सीमाना पूवामा भारतको जसजककम र दाजिाजलङ्ग, पजश्चममा तेहृथुम र धनकुटा, उत्तरमा 

ताप्लेिुङ्ग,दजक्षणमा ईलाम र मोरङ्ग जिल्ला पदाछन् । पााँचथर जिल्लाको कूल क्षेत्रफल १२४१ बगा 

जक.जम.छ । ढुंगा, राटोमाटो र बलौटे माटोबाट जनजमात पहािहरु ०० देखी ६५० सम्म जभरालो छन । भौगोजलक 

जवजवधताले गदाा र्हााँको िल वारु्मा जनकै जभन्नता पाईन्छ । गषृ्म ऋतुमा अजधकांस भ–ुभागमा रमाईलो 

मौसम हुन्छ भने जहउाँदमा जनकै जचसो हुन्छ । समनु्री सतहबाट ६०९ जमटर देखी ३६५० जमटर सम्म उचाईमा 

अवजस्थत र्ो जिल्ला २६.५०० देखी २७.२८० उत्तरी अक्षांश सम्म र ८०.२०० देखी ८३.३०० पूवी देशान्तर 

सम्म फैलीएको छ । राज्र् पुन:संरचना अनुसार र्स जिल्लामा ८ स्थानीर् तह जनमाणा गररए अनुसार १ 

नगरपाजलका र ७ गााँउपाजलका रहकेा छन् ।  
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प्रजिजनजिसभा जनवााचन  िेत्र १ 

प्रदेशसभा सदस्य जनवााचन िेत्र २ 

जिल्लाको सदरमुकाम जफजदम 

िनिािी प्रमखु िनिाती जलम्बु, राई 

रािमागा मेची रािमागा ९६ र मध्र्पहािी रािमागा १०९ जक.मी. 

भारिसाँग िोजडएको लम्बाई ४४.३८ जक.मी. 
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३.  संगठनात्मक दरवन्दी एवं संरचना : 

३.१.  जिल्ला प्रशासन कायाालयको दरबन्दीः 

जस.नं. पदको नाम श्रेणी/तह सेवा/समहू पद संख्र्ा 

१ प्र.जि.अ. रा.प. प्रथम 

नेपाल प्रशासन/सामान्र् 

प्रशासन 

१ 

२ स.प्र.जि.अ. रा.प. जद्वतीर् १ 

३ प्रशासजकर् अजधकृत रा.प. ततृीर् २ 

४ नार्ब सुब्बा रा.प.अनं.प्रथम ५ 

५ लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम नेपाल प्रशासन/लेखा १ 

६ कम्प्रु्टर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम नेपाल जवजवध २ 

७ खररदार 
रा.प.अनं.जद्वतीर् 

नेपाल प्रशासन/सामान्र् 

प्रशासन 

३ 

८ हलुका सवारी चालक 
श्रेणी जवजहन 

 १ 

९ कार्ाालर् सहर्ोगी  ६ 

िम्मा २२ 

 

३.२. जिल्ला प्रशासन कायाालयको संरचनाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सहायक प्र.जि.अ. 

स्थानीय 

प्रशासन िथा 

शाजन्ि सुरिा 

शाखा 

ना सु १ 

क.अ. १ 

का.स १ 

गुनासो सुनुवाई 

िथा अजभलेख 

व्यवस्थापन 

शाखा 

ना.सु. १ 

का.स. १ 

 

आजथाक 

प्रशासन 

शाखा 

लेखापाल १          

का.स. १ 

नागररकिा 

िथा प्रजिजलपी 

शाखा                           

ना सु १  

 क.अ. १              

खररदार १             

का.स.२ 

 

राहदानी िथा 

जिन्सी दिाा 

शाखा            

ना सु १           

खररदार १       

का.स. १ 

 

 

 s=c= –

! 

मुद्बा िथा 

हािहजियार 

शाखा 

ना सु १ 

खररदार १ 

का.स. १ 

 

 

प्रशासजकय अजिकृि 

xfosk|d'vlhNnf

clwsf/L 

प्रशासजकयअजिकृि 

 

प्रमुख जिल्ला अजिकारी 
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३.३. इलाका प्रशासन कायाालय, रजवको दरवन्दी: 

जस.नं. पदको नाम श्रेणी/तह सेवा/समहू पद संख्र्ा 

१ शाखा अजधकृत रा.प. ततृीर् नेपाल प्रशासन/सामान्र् 

प्रशासन 

१ 

२ नार्ब सुब्बा रा.प.अनं.प्रथम २ 

३ स.क.अ. रा.प.अनं. जद्वतीर् नेपाल जवजवध १ 

४ सह-लेखापाल रा.प.अनं. जद्वतीर् नेपाल प्रशासन/लेखा १ 

५ कार्ाालर् सहर्ोगी श्रेणी जवजहन  २ 

िम्मा ७ 

 

३.४. इलाका प्रशासन कायाालय, रजवको संरचनाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.५. सीमा प्रशासन कायाालय, च्याङथापुको दरबन्दी: 

जस.नं. पदको नाम शे्रणी/िह सेवा/समूह पद संख्या 

१ शाखा अजधकृत रा.प. ततृीर् 

नेपाल प्रशासन/लेखा 

१ 

२ नार्ब सुब्बा रा.प.अनं.प्रथम १ 

३ सह-लेखापाल रा.प.अनं. जद्वतीर् १ 

४ स.क.अ रा.प.अनं. जद्वतीर् जवजवध १ 

५ कार्ाालर् सहर्ोगी श्रेणी जवजहन  २ 

िम्मा ६ 

 

शाखा अजिकृि 

रा.प.िृिीय 

नागररकिा िथा 

प्रजिजलपी  शाखा 

ना सु १ 

स.क.अ. १ 

का.स. १ 

आजथाक प्रशासन 

शाखा 

सह लेखापाल १ 

राहदानी िथा जिन्सी 

दिाा शाखा             

ना सु १ 

का.स. १ 



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथरको वार्षाक बुलेटिन 
   Srawan 

07, 2077 
 

 5 

 

३.६. सीमा प्रशासन कायाालय, च्याङथापुको संरचनाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४. जिल्ला सुरिा सजमजि पााँचथरको पदाजिकारीः 

जस.नं. नामथर पद कायाालय 

१ श्री अिुान कुमार शमाा अध्र्क्ष श्री जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथर 

२ श्री सरोि राना 

सदस्र् 

भैरवी दल गण 

३ श्री जशद्धराि न्र्ौपाने जिल्ला प्रहरी कार्ाालर्, पााँचथर 

४ श्री शैलेश श्रेष्ठ 
सशस्त्र प्र.बल नेपाल ह.ेकवा नं. २ गुल्म 

जहमजशखर 

५ श्री रमेश अजधकारी राजष्िर् अनुसन्धान जिल्ला कार्ाालर् 

६ श्री नारार्ण न्र्ौपाने सदस्र् सजचव श्री जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथर 

 

५.  जिल्ला प्रशासन कायाालय, पााँचथरको उदे्दश्यः 

➢ जिल्लामा शाजन्त–सुव्र्वस्था कार्म गरी िनताको िीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गने, 

➢ सावािजनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कार्म गने, 

➢ जवकास जनमााणका कार्ालाई स्थानीर् समदुार्को आवश्र्कता अनुरुप सञ्चालन हुने वातावरणको 

जनमााण गन,े 

➢ जवपद ्िोजखम न्रू्नीकरण गने,  

➢ गैर सरकारी क्षेत्रको व्र्वस्थापन र अनुगमन गने, 

➢ समािको असहार् एवं उत्पीिनमा परेका वगाको संरक्षण गने, 

➢ कानूनको कार्ाान्वर्न गने, 

➢ मानव अजधकारको संरक्षण गने, 

गुनासो सुनुवाई िथा 

अजभलेख व्यवस्थापन 

शाखा 

का.प्र. 

शाखा अजिकृि 

रा.प.िृिीय 

राहदानी नागररकिा िथा 

प्रजिजलपी  शाखा 

ना सु १ 

स.क.अ. १ 

का.स. १ 

आजथाक प्रशासन शाखा 

सह लेखापाल १ 

का.स. १ 
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➢ लागूऔर्ध एवं मजदरा जनर्न्त्रण गने, 

➢ बिारमा सहि आपूजता एवं उजचत मलु्र्मा गुणस्तरीर् वस्तुको उपलब्धताको सुजनजश्चता गने, 

➢ सावािजनक सम्पजत्तको रेखदेख, ममात सम्भार र संरक्षण गने गराउने, 

➢ राजष्िर् पररचर् पत्र सम्बन्धी जववरण संकलन र जवतरणमा सहर्ोग समन्वर् र सहकार्ा गने, 

➢ न्र्ार्ीक जनणार्मा कानून र कार्ाजवजध पालना एवं प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गरी स्वच्छ सुनुवाइको 

माध्र्मबाट दण्िजहनताको अन्त्र् गने । 

६.  जिल्ला प्रशासन कायाालय, पााँचथरले गने मुख्य कायाहरुः 

६.१. शाजन्ि सुरिाको व्यवस्थापनः 

➢ जिल्लामा शाजन्त सुरक्षा, सुव्र्वस्था तथा सुशासन कार्म गने, 

➢ जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् र मातहत ईकाईहरुको जनरीक्षण तथा अनुगमन गने, 

➢ गैर कानूनी आपराजधक तथा अवाजञ्छत गजतजवधी जनर्न्त्रण गने, 

➢ सबै सुरक्षा जनकार् बीच प्रभावकारी समन्वर् गने, 

➢ समािमा अशाजन्त, जवजभन्न जकजसमका जहसंा तथा अपराध, सो को प्रभाव तथा न्रू्नीकरण सम्बन्धी 

जवर्र्मा सचेतनामलुक कार्ाक्रम सञ्चालन गने । 

➢ केन्रीर् सुरक्षा नीजतको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गने, 

➢ प्रादेजशक सुरक्षा नीजतको सवन्वर्ात्मक कार्ाान्वर्न गने, 

➢ स्थानीर् तहसाँग समन्वर् गरी जिल्ला सुरक्षा र्ोिना तिुामा गने, 

➢ दण्िहीनताको अन्त्र् गने, 

➢ सावािजनक र्ातार्ातमा अवरोध हुन नजदने, 

➢ कारागार सुरक्षा व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, 

➢ सूचना व्र्वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, 

➢ कानूनको दृढतापूवाक कार्ाान्वर्न गने । 

 

६.२. नागररकिा िथा राहदानी सम्बन्िी कायाः 

➢ वंशि तथा वैवाजहक अंगीकृत नागररकता प्रदान गने । 

➢ नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रजतजलपी प्रदान गने । 

➢ नागररकतासम्बन्धी अजभलेख प्रमाजणत तथा जसफाररस गने । 

➢ नाबाल पररचर्पत्र प्रदान गने । 

➢ राहदानी फारम संकलन तथा राहदानी जवतरण गने । 

➢ रुत सेवा माफा त राहदानीको लाजग राहदानी जवभागमा जसफाररस गने । 

६.३. स्थानीय प्रशासन सम्बन्िी कायाः 

➢ संघ/संस्था दताा नवीकरण, जवधान संशोधन र शाखा खोल्ने स्वीकृजत तथा जनर्मन सम्बन्धी कार्ा । 

➢ पाररवाररक पेन्सन एवं रहलपहल सम्बन्धी जसफाररस गने । 



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथरको वार्षाक बुलेटिन 
   Srawan 

07, 2077 
 

 7 

 

➢ पाररवाररक जववरण प्रमाजणत गने । 

➢ हातहजतर्ार ईिाित, नामसारी, नवीकरण र स्वाजमत्व हस्तान्तरण गने । 

➢ जवष्फोटक पदाथा सम्बन्धी कार्ा गने । 

➢ दजलत, आजदवासी, िनिाती सम्बन्धमा जसफाररस तथा प्रमाजणत गने । 

➢ पत्रपजत्रका तथा छापाखाना दताा गने । 

➢ नामथर, उमेर आजद प्रमाजणत गने । 

➢ िग्गा प्राजि तथा मुआब्िा सम्बन्धी कार्ा गने । 

 

६.४. न्याय जनरुपण/न्याजयक काया: 

➢ प्रचजलत कानूनबमोजिम अधान्र्ार्ीक जनकार्को रुपमा न्र्ार्ीक कार्ा गने । 

➢ कानूनले तोकेको सीमाजभत्र मदु्दाको कारबाही तथा फैसला गने,  

➢ असहार् एवं गररबहरुलाई जनःशलु्क कानूनी सहार्ताको व्र्वस्थापन गने/ गराउन,े  

➢ अजख्तर्ार दरुुपर्ोग अनुसन्धान आर्ोगबाट प्रत्र्ार्ोजित अजधकार एवं जनदेशन अनुरुप भ्रष्टाचार 

जनर्न्त्रण सम्बन्धमा आवश्र्क कार्ा गने । 

➢ ठािो उिुरी तथा गुनासो व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा गने । 

 

६.५. जवपद् व्यवस्थापनः 

➢ जवपद ् व्र्वस्थापनर सेवा प्रवाहसाँग सम्बजन्धत देहार्का कार्ार्ोिना जनमााण गरी सचेतनामुलक 

कार्ाक्रम सजहत कार्ाान्वर्न गने गररएको : 

• जवपद ्पूवा तर्ारी तथा प्रजतकार्ा र्ोिना, जनमााण तथा पररमािान 

• मनसुन जवपद ्िोजखम न्रू्नीकरण कार्ार्ोिना, जनमााण तथा पररमािान गने 

• आगलागी िोजखम न्रू्नीकरण कार्ार्ोिना, जनमााण तथा पररमािान गने 

➢ स्थानीर् तहमा जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजतको गठन, 

➢ जमजत २०७६।१०।०२ गते जिल्ला जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजत तथा जिल्ला रेिक्रस सोसाईटी जिल्ला 

शाखा पााँचथरको आर्ोिनामा सरोकारवाला पक्षहरुको सजक्रर् सहभाजगतामा संरु्क्त रुपमा जवपद ्

(भकूम्प) उद्दार, राहत जवतरण सम्बन्धी १ जदने अभ्र्ास कार्ाक्रम सम्पन्न, 

➢ जवजभन्न स्थानहरुमा गएको पजहरो तथा आगलागी पीजितलाई तत्काल खाद्य/गैरखाद्य सामाग्री राहत 

जवतरण सम्बन्धी कार्ा गररएको, 

➢ मौसम सम्बन्धी िानकारी कार्ाालर्को मोवाइल एप एवं वेभसाईटमाफा त सूचना प्रदान, 

➢ जवपद ्पूवा तर्ारी तथा प्रजतकार्ा र्ोिना तिुामा एवं पररमािान गने, 

➢ जवपद ्िोजखम न्रू्नीकरण र पूवा सूचना प्रणालीको जवकास गने, 

➢ िोजखममा रहकेा बस्तीको स्थानान्तरण गने/गराउन,े 

➢ जवपद ्िोजखम न्रू्नीकरण प्रजतकार्ा तथा पुनालाभ कार्ालाई प्रभावकारी बनाउने, 
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➢ खोि उद्दार र राहतको लाजग स्वंर् सेवक समहू गठन गने, 

➢ जिल्लामा जवपद ्व्र्वस्थापनमा जिम्मेवार जनकार्हरुको बीचमा प्रभावकारी समन्वर् संर्न्त्र स्थाजपत 

गने एवं भजूमका स्पष्ट गने, 

➢ समदुार्मा आधाररत जवपद ्िोजखम न्रू्नीकरण कार्ाक्रम सञ्चालन गने/ गराउन,े 

➢ जवपद ् व्र्वस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सकार तथा प्रदेश सरकारको जनणार् एवं जनदेशन र जिल्ला 

जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजतको जनणार् बमोजिम आवश्र्क कार्ा गने । 

 

६.६. लाग ुऔषि िथा मजदरा जनयन्त्रणः 

➢ लागू और्ध अपराध जनरे्ध र मजदरा जनर्न्त्रण जिल्ला स्तरीर् कार्ार्ोिना, जनमााण तथा पररमािान 

गने, 

➢ अवैध रुपमा सञ्चाजलत मजदरा जनरे्ध गने, 

➢ लागू और्ध जवक्री जवतरण, ओसारपसार र दरुुपर्ोग जनर्न्त्रण गने, 

➢ नागररक समािसाँग सचेतनामलुक सहकार्ा बढाउने, 

➢ लागू पदाथाको दषु्पररणाम सम्बजन्ध िनचेतना अजभवजृद्ध गने, स्थाजनर् तह र संचार माध्र्मसाँगको 

साझेदारीमा सचेतनामूलक अजभर्ान संचालन गने, 

➢ सुरक्षा जनकार्बाट जनर्मन चसु्त दरुुस्त बनाउने, 

➢ सचेतना समहू, िनचेतना समहू एवं सामाजिक संघ संस्थासाँग समन्वर् गरी जवजभन्न कार्ाक्रमहरु गने, 

➢ गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सामाजिक जवकासका क्षेत्रमा जक्रर्ाजशल हुन उत्पे्रररत गने, 

➢ लागू और्धको स्रोत पजहचान तथा नष्ट गने । 

 

६.७ कारागार प्रशासन : 

➢ कारागारको जनरीक्षण सुपररवेक्षण गने, 

➢ सुरक्षा व्र्वस्था मिबुत बनाउने, 

➢ अपांग-असहार्मैत्री एवं बालमैत्री भवनको व्र्वस्था गने, 

➢ बन्दीहरुको क्षमता जवकास तथा सीप अजभवजृद्ध कार्ामा समन्वर् र सहर्ोग गने, 

➢ सामाजिक सद्भाव, सहर्ोगी र सकारात्मक भावना जवकास गना सघाउ पुग्ने कार्ाक्रम सञ्चालन गने, 

➢ जवजभन्न जसपमलुक ताजलम सञ्चालन गरी जिजवकोपािान गना सक्षमता प्रदान गने। 

 

६.८  सीमा प्रशासन : 

➢ अन्तरराजष्िर् सीमा स्तम्भ हरेचाह, अनुगमन र सम्भार सम्बन्धी कार्ा गने, 

➢ सीमा सुरक्षा साँग सम्बजन्धत कार्ाालर्हरुलाई कृर्ाजशल बनाउने, 

➢ सीमाजस्थत नागररकसाँगको सहकार्ा बढाउने, 

➢ सीमासाँग िोजिएका स्थानीर् तहहरुसाँग समन्र्ात्मक रुपमा सीमा जनगरानी बढाउने, 
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➢ अवैध चोरी जनकासी पैठारी जनर्न्त्रण गने, 

➢ जवदेशी नागररक उपर रेखदेख, जनर्न्त्रण र सहर्ोग गने । 

 

६.९  अन्य कायाहरु : 

➢ िेष्ठ नागररक, मजहला, बालबाजलका, आजदवासी, िनिाजत, दजलत र अपांग भएका व्र्जक्तहरुको 

जहत संरक्षणमा कजटबद्ध रहने, 

➢ गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सामाजिक जवकासका क्षेत्रमा जक्रर्ाजशल हुन उत्पे्रररत गने, 

➢ िेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्र्जक्त, मजहला, वालवाजलका र ग्रामीण एवं दगुाम क्षेत्रका तथा 

सामाजिक सुरक्षा प्रदान गनुापने सेवाग्राहीलाई प्राथजमकता जदने, 

➢ जवद्युतीर् नागररक विापत्रको प्रभावकारी कार्ाान्वर् गने, 

➢ सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्ाान्वर्न गने, 

➢ सावािजनक सुनुवाई एवं एकीकृत घमु्ती जशजवर सञ्चालन गने, 

➢ उद्योग बाजणज्र् संघ, उपभोक्ता मञ्च लगार्त अन्र् जनिी क्षेत्रसाँग समन्वर्, सहर्ोग र सहकार्ा गने, 

➢ कालोबिारी, नाफाखोरी र जसजण्िकेट िस्ता कार्ालाई जनर्न्त्रण गने, स्वच्छ र प्रजतस्पधाात्मक 

बिारको जवकास गने, 

➢ नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालर् वं आन्तररक माजमला तथा कानून मन्त्रालर् लगार्त सम्बजन्धत केन्रीर् 

जनकार्बाट हुने जनणार् एवं जनदेशन बमोजिमका कार्ाहरु गने । 

 

७. जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट आ.व. २०७६।०७७(२०७६ श्रावण १ देजख 

२०७७असार मसान्िसम्मको) सम्पादन गरेको कामको शाखागि प्रगजि जववरणः 

क) स्थानीय प्रशासन िथा शाजन्ि सुरिा शाखाः-  

क्र.स. कायाको जववरण आ.व. २०७६/०७७ को 

१ संस्था दताा ४९ 

२ नाबालक पररचर्पत्र ५२ 

३ ठािो उिुरी ३८ 

४ संस्था नजवकरण ११६ 

५ पत्रपजत्रका दताा १ 

६ छापाखाना दताा - 
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७ जवजवध जसफाररस ५१ 

८ हातहजतर्ार नवीकरण १५ 

९ िनिाती /दजलत प्रमाजणत ३३३ 

१० भ.ूपू. सैनीक पेन्सन जसफाररस ८१ 

 

ख) राहदानी शाखाः-  

क्र.स कायाको जववरण आ.व. २०७६/०७७ को 

१ राहदानी जवतरण 
मजहला – ४९६ पुरुर् – ११३४ 

िम्मा - १६३० 

२ साधारण जसफाररस 
मजहला- ४६७ पुरुर्- ८८८ 

िम्मा - १३५५ 

३ रुत जसफाररस 
मजहला-१९६ पुरुर्- २३८ 

िम्मा - ४३४ 

४ हराएको जवजग्रएको २१७ 

५ राहदानी दस्तुर १०१८८८००।०० 

 

ग) नागररकिा िथा प्रजिजलपी शाखाः-  

क्र.स कायाको जववरण आ.व. २०७६/०७७ को 

१ वंशिको आधारमा नर्ााँ नागररकता जवतरण 
मजहला-९७० पुरुर्-९३० 

िम्मा- १९०० 

२ बैवाजहक अंजगकृत नागररकता जवतरण मजहला-६ 

३ घजुम्त जशजवरबाट जवतरण भएको संख्र्ा 
मजहला- ० पुरुर्-० 

िम्मा-० 

४ प्रजतजलपी नागररकता जवतरण 
मजहला-४७० पुरुर्-९४९ 

िम्मा- १४१९ 

५ 
इलाका प्रशासन कार्ाालर् रवीबाट जवतररत 

नेपाली नागररकताको जवतरण 

मजहला-२२३ 

पुरुर्- २२५ 

िम्मा-४४८ 
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क्र.स कायाको जववरण आ.व. २०७६/०७७ को 

६ 
इलाका प्रशासन कार्ाालर् रवीबाट जवतररत 

प्रजतजलपी नेपाली नागररकताको जवतरण 

मजहला-७७  पुरुर्-८४ 

िम्मा-१६१ 

७ 

सीमा प्रशासन कार्ाालर् च्र्ाङथापूबाट 

जवतररत नेपाली नागररकताको जवतरण 

 

मजहला-५० पुरुर्-४३ 

िम्मा-९३ 

 

 

 

घ) मुद्दा िथा हािहजियार शाखाः-  

जस.न. जववरण 

के.सा.अ. अभर 

व्यवहार, बािा अवरोि, 

सावािजनक उपराई, 

सावािजनक स्थलमा यौन 

जक्रया 

हािहजियार 

खरखिना 

कालो 

बिारी 
िम्मा 

१ र्स वर्ा दताा भएका ४३ ० १ ४४ 

२ गत वर्ाको वााँकी १०७ १ ० १०८ 

३ र्स वर्ाको फछार्ौट ८० १ ० ८१ 

४ फछार्ौट हुन वााँकी ७० ० १ ७१ 
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ङ) आजथाक प्रशासन शाखाः- 

 

आ.व. २०७६/०७७ को पुाँिीगििफा  वाजषाक आजथाक जववरण 

 

 

आ.व. २०७६/०७७ को चालुिफा  वाजषाक आजथाक जववरण 

 

 

 

 

जस नं शीषाक रमक रु कैजफयि 

१ िम्मा जवजनर्ोिीत बिेट २०,५०,०००  

२ िम्मा खचा ११८१४३।६७  

३ िम्मा जनकासा ११८१४३३।६७  

४ बााँकी बिेट ८,६८,५६६।३३  

जस नं शीषाक रमक रु कैजफयि 

१ िम्मा जवजनर्ोिीत बिेट १,४५,७१,०००।००  

२ िम्मा खचा १,२२,३४,००५।७७  

३ िम्मा जनकासा १,२२,३४,००५।७७  

४ बााँकी बिेट २३,३६,९९४।२३  
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च) स्थानीय प्रशासन िथा शाजन्ि सुरिा शाखा/राहदानी िथा जिन्सी शाखा/मुद्दा 

िथा हािहजियार शाखाः- (रािश्व) 

 

क. रािस्व 

क्र.स कायाको जववरण आ.व.२०७६/०७७ को कैजफयि 

१ संस्था दताा/संस्था नवीकरण २०,८५,१५।००  

२ हातहजतर्ार (नवीकरण/नामसारी) २,१५,००।००  

३ राहदानी दस्तुर १,०१,८८,८००।००  

४ प्रशासजनक दण्ि िररवाना, िफत ५०,७५०।००  

५ धरौटी सदर स्र्ाहा ३,१५,०५०।००  

६ बेरुिु २८३१८९।८१  

िम्मा ११०७९२०४।८१  
 

 

 

ख. िरौटी जववरण 

क्र.स जववरण आ.व. २०७६/०७७ को िरौटी रकम 

१ गत वर्ाको अल्र्ा रु. २५८४३५६।०६ 

२ चालु वर्ा िम्मा भएको रु. ३७२५००।०० 

३ िम्मा रु. २९५६८५६।०६ 

४ सदर स्र्ाहा रु. २६८५५०।०० 

५ जफताा रु. ३४३९५१।८१ 

६ बााँकी िम्मा रु. २३४४३५४।२५ 
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छ) जवपद् व्यवस्थापन आ.व. २०७६/०७७ (२०७६ श्रावण १ देजख २०७७ असार 

मसान्िसम्म) को राहि जविरण 

 

क्र.स घटनाको जववरण 
प्रभाजवत पररवार 

संख्र्ा 

मतृकको 

संख्र्ा 
जवतररत राहत रकम कैजफर्त 

१ बाढी पजहरो १ पररवार १ ३,०००,००।००  

२ आगलागी ११ पररवार - २,११,०००।००  

३ हावाहुरी - - ०  

४ चट्र्ाङ - - ०  

५ अन्र् - - - - 

िम्मा १२ पररवार १ ५,११,०००।००  

 

द्वन्द पीजितलाई समाजिक सुरक्षाः  रु. ५२०८००।००  

प्राि गनेको संख्र्ा:- ५ िना 

   

ि) आपराजिक गजिजवजिको जवगि ३ वषाको िलुनात्मक िाजलका 

मुद्दा जशर्ाक 
जत्र-बजर्ार् मुद्धाको जशर्ाकगत 

जववरण 

आ.व. ०७४।०७५ आ.व. ०७५।०७६ आ.व. ०७६।०७७ 

दिाा फछयौट बाकी दिाा फछयौट बाकी दिाा फछयौट बाकी 

ज्यान 

सम्बन्िी 

कताव्र् ज्र्ान ५ ५ ० ६ ४ २ ४ ४ ० 

ज्र्ान माने उधोग ६ ६ ० ४ ४ ० ५ ५ ० 

भजवतव्र् ज्र्ान २६ २६ ० ३२ २९ ३ ३१ २ २९ 

फुटकर ज्र्ान १० १० ० १९ १८ १ १७ ० १७ 

गभापतन २ २ ० ० ० ० १ १ ० 

आत्महत्र्ा र दरुुत्साहन ० ० ० १ १ ० १ १ ० 

ज्र्ान सम्बन्धी  ० ० ० ३ २ १ ४ ० ४ 

गौवध २ २ ० ० ० ० १ १ ० 

आत्महत्या 
जबर् खाएर ११ ११ ० ३ ३ ० १ ० १ 

झुजण्िएर ३६ ३६ ० ४१ ३६ ५ ५३ २ ५१ 

सामाजिक िथा 

आजथाक 

अपराि 

चोरी ६ ६ ० ६ ६ ० ८ ८ ० 

िााँका ० ० ० ० ० ० १ १ ० 

ठगी ३ ३ ० २ २ ० ४ ३ १ 
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मुद्दा जशर्ाक 
जत्र-बजर्ार् मुद्धाको जशर्ाकगत 

जववरण 

आ.व. ०७४।०७५ आ.व. ०७५।०७६ आ.व. ०७६।०७७ 

दिाा फछयौट बाकी दिाा फछयौट बाकी दिाा फछयौट बाकी 

िुवा १ १ ० ० ० ० ० ० ० 

कालो बिारी ० ० ० ० ० ० १ १ ० 

लागु और्ध १ १ ० २ २ ० ७ ७ ० 

सावािजनक स्थानमा र्ौनाङ 

देखाउन नहुन े

० ० ० ० ० ० २ २ ० 

सा.जहत. नैजतक. जबरुद्ध र्ौन 

जक्रर्ा 

० ० ० ४ ४ ० २ २ ० 

अभर व्र्वहार ० ० ० ३७ ३७ ० ३८ ३८ ० 

बाधा जबरोध ० ० ० ९ ९ ० ० ० ० 

के.सा.अ. १२१ १२१ ० ८ ८ ० ० ० ० 

सरकारीछाप जकते ० ० ० १ १ ० ० ० ० 

राहदानी जकते  ० ०० ० १ १  ० ० ० ० 

नागररकता जकते  ० ० ० १ १ ०  २ १ १ 

मजहला िथा 

बालबाजलका 

सम्बन्िी 

मानव वेचजबखन ० ० ० १ ० १ ० ० ० 

वहुजववाह ८ ८ ० ९ ९ ० २ २ ० 

बाल जबबाह ० ० ० २ २ ० १ १ ० 

िवरिस्ती करणी १९ १९ ० १८ १८ ० १९ १९ ० 

ि.ि.क. उधोग ३ ३ ० ११ ११ ० ५ ४ १ 

बालर्ौन दरुाचार ० ० ० ० ० ० ८ ७ १ 

बालर्ौन दरुाचार ३ ३ ० २ २ ० ० ० ० 

बोकसीको आरोप १ १ ० ० ० ०  ३ ३ ० 

ि.क, मा.वे.जव. ० ० ० १ १ ० ० ० ० 

अपहरण शरीर वन्धक ० ० ० ० ० ० १ १ ० 

अपहरण शरीरवन्धक बनाई 

िक 

० ० ० १ १ ० २ २ ० 

सवारी 

दुघाटना 

सवारी ज्र्ान ९ ९ ० १० १० ० ९ ९ ० 

सवारी भ.त. ३ ३ ० २ १ १ ५ ० ५ 

 

 

 

 

िबरिस्ती करणी िााँका ० ० ० ० ० ० १ १ ० 

सवरी/कुटजपट अंगभंग ० ० ० १ १  ० ० ० ० 

आगो लगाएको २ २ ० २ २ ० १ १ ० 
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मुद्दा जशर्ाक 
जत्र-बजर्ार् मुद्धाको जशर्ाकगत 

जववरण 

आ.व. ०७४।०७५ आ.व. ०७५।०७६ आ.व. ०७६।०७७ 

दिाा फछयौट बाकी दिाा फछयौट बाकी दिाा फछयौट बाकी 

 

जवजवि 

अप्राकृजतक मैथुन ० ० ०  ० ० ० ० ० ० 

हा.ह. खरखिना १ १ ० २ २ ० २ २ ० 

जबष्फोटक पदाथा २ २ ० ०  ० ० ० ० ० 

आपराजधक उपर गना नहुने ० ० ० ० ० ० १ १ ० 

सहकारी संस्थाको सम्पती वा 

रकम जहनाजमना गरेको 

० ० ० ० ० ० १ १ ० 

िम्मा २८१ २८१ ० २४२ २२८ १४ २४४ १३३ १११- 

 

झ) बिार अनुगमन िथा जनयन्त्रण सम्बन्िी कायाः- 

क्र.स कार्ाको जववरण संख्र्ा आ.व.२०७६/०७७ कैजफर्त 

१ अनुगमन गररएको पटक ११ 
 

२ अनुगमन गररएका पसलको संख्र्ा १३ 
 

३ अनुगमन सजमजतको वैठक संख्र्ा ५  

४ अनुगमन गररएका स्थान/बिार क्षेत्र 
जफजदम, र्ाङवरक, जहजलहाङ, 

कुम्मार्क 

 

५ उपभोक्ता जहत कार्ाक्रम १ 
 

 

ञ) जवजभन्न वैठकहरु:- 

क्र.स जववरण 
आ.व.२०७६/०७७ को िम्मा 

बैठक संख्र्ा 
कैजफर्त 

१ कार्ाालर् प्रमखुको वैठक संख्र्ा ९  

२ सूचना अजधकारीको वैठक १०  

३ 
लागुऔर्ध जनर्न्त्रण अनुगमन 

सजमजत 
२  

४ घरभािा सजमजतको वैठक ५  
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क्र.स जववरण 
आ.व.२०७६/०७७ को िम्मा 

बैठक संख्र्ा 
कैजफर्त 

५ 
रािश्व चहुावट जनर्न्त्रण सजमजत 

बैठक 
३  

६ दररेट जनधाारण सजमजतको  वैठक २  

७ जवपद व्र्वस्थापन सजमजतको वैठक ९  

८ मआुब्िा जनधाारण सजमजत वैठक ४  

९ कार्ाालर् स्टाफ बैठक १०  

१० अन्तरजिल्ला समन्वर् बैठक २  

११ 
अवैध हातहजतर्ार ओसारपसार 

जनर्न्त्रण कार्ादल 
२  

१२ 
जिल्ला स्तररर् अनुगमन तथा 

मलु्र्ाङकन सजमजत 
२  

१३ अपांग प्रजतशत जनधाारण सजमजत २  

१४ जवजवध बैठक ५  

 

ट) राजरिय पररचयपत्रको संकलन िथा जविरण:- 

क्र.स जववरण संख्र्ा हाल सम्मको कैजफर्त 

१ जववरण संकलन (दताा) ८८८२३  

२ प्राि कािा ८३१०२  

३ कािा जवतरण ५९६४८  

४ जवतरण गना बााँकी कािा २३४५४  

 

 

८. जिल्ला प्रशासन कयाालयबाट सुशासन र सेवाप्रवाहमा थप प्रभावकारीिाका 

लाजग गररएका प्रयासहरु : 

१. िेष्ठ नागररक, असहार् तथा अपांगता भएका सेवाग्राहीलाई पजहलो प्राथाजमकतामा राखी सेवा प्रवाह गने 

गररएको, 

२. कार्ाालर्मा सेवाग्राहीको लाजग नागररक सहार्ता कक्ष स्थापनागरी कार्ाालर्साँग सम्बजन्धत जनवेदन 

जन:शलु्क उपलब्ध गराउने एवं प्राथजमक उपचारको समेत व्र्वस्थागररएको, 
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३. कार्ाालर् पररसरमा सेवाग्राही प्रजतक्षालर् सजहतको बगैचा जनमााण गररएको, 

४. जिजिटल नागररक बिापत्रको संचालन, 

५. सुशासन र सुरक्षाका लाजग CCTV Camera संचालनमा, 

६. E-Attendance  संचालन, 

७. मोवाईल एप्स DAO Panchtharसञ्चालनमा, 

८. सेवाग्राहीका जनजमत्त स्वच्छ जपउनेपानीको व्र्वस्था, 

९. स्तनपान कक्ष स्थापना, 

१०. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले Facebook, Twitter, Viberर E-mailAccount  बनाई सञ्चालनमा 

ल्र्ाएको, Free WiFi Zone को व्र्वस्था, 

११. कार्ाालर्को website, DAAS जनर्जमत रुपमा अद्यावजधक गरी माजसक प्रगती जववरण, जवपद् 

व्र्वस्थापन, कार्ाालर् प्रमखु, सूचना अजधकारी र Covid - 19 वैठकबाट भएका जनणार्हरु राख्ने 

गररएको, 

१२. सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनमा व्र्वस्था भए बमोजिम कार्ाालर्साँग सम्बजन्धत जववरण तै्रमाजसक 

रुपमा सावािजनक गने गररएको, 

१३. सूचना कानूनको मखु्र् मखु्र् अंश कार्ाालर्को अग्रभागमा फ्लेकस वोिा राजखएको, 

१४. नागररक/सेवाग्राहीहरुको सरल र सहि तररकाले सेवा प्राि गने अजधकारलाई स्थाजपत गने उद्देश्र्ले 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को अनुरोध टााँस गररएको, 

१५. वैदेजशक रोिगारीमा िाने सेवाग्राहीका लाजग िानुपूवा, गएपजछ जवजभन्न प्रजकर्ा तथा सम्बजन्धत जवर्र्मा 

राहदानी शाखाबाट परामशा साथै सूचनामुलक िानकारी जदने गररएको, 

१६. तर्ार भई आएको राहदानीको S.M.S. बाट सेवाग्राहीलाई िानकारी जदने गररएको, 

१७. SMS र E-mail System द्वारापत्राचार गने गररएको, 

१८.  नागरीकता अजभलेख व्र्वस्थापन कक्ष जनमााण गररएको। 

१९. दैजनक प्रजतवेदन प्रणाली DRS जनरन्तर प्रर्ोग गररएको । 

२०. टोल जफ्र नम्वरको व्र्वस्था ।  

२१. पुराना नागररकताहरुको िाटा इन्िी कार्ा सम्पन्न गररएको । 

२२. नागररकता/राहदानीमा टोकन प्रणाली लागू गररएको । 

२३. सेवा ग्राहीबाट प्राि गुनासाहरुको तत्कालै सम्बोधन गररएको । 

२४. हालसम्म ६५ थान अवैद्य हातहजतर्ारको संकलन गररएको । 

२५. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पााँचथरको संजक्षि परीचर् २०७५ सूचनामलुक सामग्री प्रकाशन गररएको । 

२६. जिल्लाको १ वर्ाको जववरण सजहत वाजर्ाक बुलेजटन २०७६ प्रकाशन गररएको 
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९. कोरोना भाईरस सम्बन्िमाः  

९.१. कोरोना भाईरस जनयन्त्रणका लाजग जिल्ला COVID – 19 Crises management 

Center  (DCCMC) पदाजिकाररहरुको जववरण 

जस.नं

. 
नामथर पद कायाालय 

१ जवष्नु प्रसाद सापकोटा सल्लाहकार  प्रमखु, जिल्ला समन्वर् सजमजत, पााँचथर 

२ ओनाहाङ नेम्बाङ सल्लाहकार मेर्र, जफजदम न.पा. पााँचथर 

३ श्री अिुान कुमार शमाा अध्र्क्ष प्र.जि.अ., जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथर 

४ श्री अजम्बका प्रसाद अजधकारर 

सदस्र् 

प्र.प्र.अ., जफजदम न.पा. पााँचथर 

५ श्री केशव प्रसाद अर्ााल जन.जि.स.अ., जिल्ला समन्वर् सजमजत, पााँचथर 

६ श्री सरोि राना प्रमखु सेनानी, भैरवी दल गण 

७ श्री जशद्धराि न्र्ौपाने प्र.ना.उ., जिल्ला प्रहरी कार्ाालर्, पााँचथर 

८ श्री शैलेश श्रेष्ठ 
स.प्र.ना.उ,.सशस्त्र प्र.बल नेपाल हे.कवा नं. २ 

गुल्म जहमजशखर 

९ श्री रमेश अजधकारी प्र.अ.अ.,राजष्िर् अनुसन्धान जिल्ला कार्ाालर् 

सुशासनका लाजग जिल्लाजस्थि कायाालय प्रमुखहरुको जनयजमि बैठक  
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जस.नं

. 
नामथर पद कायाालय 

१० िा. बुजद्ध बहादरु थापा प्रमुख, जिल्ला अस्पताल, पााँचथर 

११ श्री नारार्ण न्र्ौपाने स.प्र.जि.अ.,जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथर 

१२ श्री जनमाल तुम्रोक 
स.प्र.जि.अ.,जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, 

पााँचथर 

१३ श्री नारद सुवेदी प्रमखु, स्वास््र् कार्ाालर्, पााँचथर 

 

९.२. कोरोना भाईरस जनयन्त्रणका लाजग जिल्ला सुरिा सजमि, जिल्ला COVID – 19 Crises 

Management Center (DCCMC) र  जिल्ला कमाण्ड पोष्टको हालसम्म भएका बैठक  

जस नं बैठक जववरण बैठक संख्र्ा कैजफर्त 

१ कोरोना भाईरस सम्बन्धी 

जिल्ला सुरक्षा सजमजतको 

बैठक 

 

२६ 

र्स आ.व. २०७६/०७७ मा 

२ DCCMC ३० वटा र्स आ.व. २०७६/०७७ मा 

३ कमाण्ि पोष्ट ९ वटा DCCMC गठन पजछ कमाण्ि 

पोष्ट र DCCMC एकै पटक 

बैठक बस्ने गरेको 

 

९.३.  जिल्लामा रहेको आईसोलेसन िथा क्वारेजन्टन जववरणः-  

आईसोलेसन जववरण 

जस नं आईसोलेसनको जववरण क्षमता (वेि संख्र्ा) कैजफर्त 

१ जिल्ला अस्पताल, पााँचथर ६  

२ समजपात अस्पताल २०  

३ पाजथभरा हले्थ केर्र १०  

 िम्मा ३६  

 

 

 



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथरको वार्षाक बुलेटिन 
   Srawan 

07, 2077 
 

 21 

 

क्वारेजन्टन जववरण 

जस नं स्थानीर् तहगत कवारेजन्टनको 

जववरण 

क्षमता (वेि संख्र्ा) कैजफर्त 

१ जफजदम नगरपाजलकाम १२१  

२ जमकलािुङ गाउाँपाजलका ५०  

३ तुम्बेवा गाउाँपाजलका ५१  

४ कुम्मार्क गाउाँपाजलका ६३  

५ फाल्गुनन्द गाउाँपाजलका १६०  

६ जहजलहाङ गाउाँपाजलका १२०  

७ फालेलुङ गाउाँपाजलका ७९  

८ र्ाङवरक गाउाँपाजलका ७८  

 िम्मा ७२२  

 

९.४. कोरोना जवपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना र राहि जविरण 

 

 

स्थानीय िह 

 

 

पररवार संख्या 

जविररि राहिको प्रकार र पररमाण 

चामल केिी दाल 

केिी 

तेल जलटर नुन 

केिी 

सावनु 

जपस 

अन्र् 

जफजदम १२७४ १०६२५ ४२५ ४२५ ४२५ १३० 
 

िुम्वेवा ६०१ १५०२५ ७०० ६०१ ७०० ६००० 
 

कुम्मायक ४५३ ११३२५ ९०६ ४५३ ४५३ १८१२ 
 

याङवरक ३३१ ७५२५ ६०२ ३०१ ३०१ ६०२ 
 

फालेलुङ १४३६ २७६४० २०१४ ९५५ १९०९ - 
 

फाल्गुनन्द ५२४ १२०२१ ५५१ ३४६ ५५१ ७२८ 
 

जहजलहाङ १००५ २०४२० २०१० १००५ १००५ - 
 

जमक्लािुङ - - - - - - 
 

९.५. जिल्लामा कोरोना भाईरसको अवस्थाः- 

जस नं जववरण संख्र्ा अवस्था कैजफयि 

१ 

जिल्ला जभत्र कोरोना 

पोिेजटभ देजखएको 

संख्र्ा 

४ सबै जनको भएर  घर फजका एको 
सबै तेस्रो मुलुकबाट 

नेपाल फजका एका व्र्जक्त 

२ कवारेजन्टनमा बसेको २१२९ RDT र PCR परीक्षण पजछ र्स आ.व. 
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जस नं जववरण संख्र्ा अवस्था कैजफयि 

संख्र्ा ररपोटा नेगेजटभ आई घर 

फजका एको 

२०७६/०७७ मा 

३ PCR Test ७७९ - र्स आ.व. २०७६/०७७ मा 

४ RDT Test २२०३ - 
र्स आ.व. 

२०७६/०७७ मा 

५ 

कवारेजन्टनमा बसी 

होम कवारेन्टनमा बस्ने 

गरी गएको संख्र्ा 

 

२१२९ 
- 

 

र्स आ.व. 

२०७६/०७७ मा 

६ 

सीमा नाका खुलाई 

भारतबाट जिल्ला 

प्रवेश गरेको संख्र्ा 

 

२१९ 

RDT र PCR परीक्षण पजछ 

ररपोटा नेगेजटभ आई घर 

फजका एको 

 

र्स आ.व. 

२०७६/०७७ मा 

७ 

हवाई उद्वार गरी तेस्रो 

मलुुकबाट नेपाल 

आई र्स जिल्ला 

आएको संख्र्ा 

 

२२५ 
- 

 

र्स आ.व. 

२०७६/०७७ मा 

 

९.६  कोरोना भाईरसको संक्रमण जनयन्त्रणका लाजग भएको मुख्य प्रयासहरुः- 

क. गहृ मन्त्रालर्, कोजभि – १९ संकट व्र्वस्थापन सत्र्चालन केन्र काठमाण्िौं र प्रदेश नं १ बाट जवजभन्न 

जमजत तथा जवर्र्मा भएको जनणार् तथा प्राि पत्रानुसार जिल्ला COVID – 19 Crises 

management Center तथा जिल्ला कमाण्ि पोष्टले हिामा २ जदन अजनवार्ा र अरु आवश्र्कता 

अनुसार बैठक बसी सबै सुरक्षा जनकार्, स्थानीर् तहको CCMC साँग समन्वर् गरर जनणार् कार्ाान्वर्न 

गररएको, 

ख. पूवासतका ताका लाजग जनरन्तर सन्देश प्रवाह गरेको, 

ग. जिल्लामा हले्थ िेकसको स्थापना गरी सञ्चालनमा रहकेो, 

घ. हरेक स्थानीर् तहमा कजम्तमा एउटा एम्बुलेन्स स्टान्िबाई राजखएको, 

ङ. जिल्ला बाजहरबाट जिल्ला जभजत्रनेलाई अजनवार्ा कवारेजन्टनमा बस्नु पने र RDT Test पजछ मात्र 

Home कवारेजन्टनमा बस्ने गरी पठाइएको, 

च. भारत र तेस्रो मलुूकबाट जिल्ला जभत्र आउनेलाई कवारेजन्टनमा राखी सबैको PCR Test गरे पजछ 

नेगेजटभ भए मात्र Home कवारेजन्टनमा बस्ने गरी पठाउने गरेको ।  

छ. हरेक जदनको कोजभि – १९ सम्बजन्ध गजतजवजध प्रेस नोट माफा त साविाजनक गने गररएको, 
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ि. चेक List तर्ार गरी कवारेजन्टनका अनुगमन गने गररएको र मापदण्ि पुरा नभए सुधार गना DCCMC 

ले जनदेशन जदने गरको, 

झ. जिल्ला समन्वर् सजमजत, सबै स्थानीर् तहहरु, जिल्लास्थीत सबै रािनैजतक दल, नागररक समाि, 

पत्रकार, उद्योग वाजणज्र् संघ, नेपाल रेिक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखा, सुरक्षा जनकार्, अन्र् सरकारी 

तथा गैह्र सरकारी कार्ाालर्, संघ संस्थाहरु तथा आम जिल्लाबासीको लक िाउनमा समन्वर् र 

सहर्ोग रहकेो, 

ञ. लक िाउनको अवजधमा खाद्यान्न लगार्त अत्र्ावश्र्क वस्तु तथा सेवाको आपूजता सहि बनाउन 

पटक पटक बिार अनुगमन गररएको, 

ट. जिल्ला प्रवेश गने सीमा नाकामा Health Desk स्थापना गरी ज्वरो परीक्षणको व्र्वस्था गरी राती 

९.०० बिे पश्चात सवारी आवतिावत बन्द गररएको, 

ठ. भारतसाँग सीमा िोजिएका क्षेत्रमा जवजभन्न ३ स्थानमा सशस्त्र प्रहरीको अस्थार्ी Post स्थापना तथा 

स्थानीर् तहका स्वर्म सेवक पररचालन गरी जनगरानी बढाइएको, 

ि. RDT Positive आएका व्र्जक्तको PCR Test  गने गरेको साथै PCR Positive आएकालाई 

COVID – 19 अस्पतालमा पठाउने गररएको, 

ढ. सबै स्थानीर् तहहरुले कवारेजन्टनको व्र्वस्थापन गने गरेको ।  

 

 

 

 

 

 

फाल्गुनन्द गाउाँपाजलका अन्िगाि रााँकेको हेल्थ डेक्स 
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RDT पररिण गने क्रममा 

जिल्ला सुरिा सजमजि पााँचथरबाट क्वारेजन्टनहरुको अनुगमन 
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जिल्लाका जवजभन्न स्थानमा कोजभड-१९ आशंकामा RDT पररिण गररदै 

 

 

 

 

 

 

 

     RDT पररक्षण गदै 

ियारी अवस्थामा राखीएको एम्बुलेन्स 

जिल्ला सुरिा सजमजि पााँचथरबाट क्वारेजन्टनहरुको अनुगमन 
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१०. आ.व.२०७६।०७७ मा जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट सम्पाजदि जक्रयाकलापहरु 

१०.१. अन्िर जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठकः 

जछमेकी जिल्ला ईलामको जिल्ला सुरक्षा सजमजतसाँग जमजत २०७६।०९।२५ गत ेर ताप्लेिुङ जिल्लासाँग 

जमजत २०७६।११।११ गतेसंरु्क्त बैठक बसी शाजन्त सुरक्षा, अपराध जनर्न्त्रण, जवपद ् व्र्वस्थापन, 

सेवाप्रवाह लगार्तका जवर्र्मा आपसी सहर्ोग तथा समन्वर् अजभबजृद्ध गने जवर्र्मा छलफल सम्पन्न 

भएको छ । 

ईलाम जिल्लासाँग अन्िर जिल्ला समन्वय बैठक  

िाप्लेिुङ जिल्लासाँग अन्िर जिल्ला समन्वय बैठक  
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१०.२. जवपद् व्यवस्थापनः 

जिल्लामा जवपदक्ो िोखीम न्रू्नीकरण गना तथा जवपद ्खोि उद्दार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन र्स 

आ.व.२०७६।०७७ मा ९ पटक जिल्ला जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजतको बैठक बसेको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजिको बैठक  

जवपद्को समयमा राहाि जविरण कायाक्रम  
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फाल्गुनन्द गाउाँपाजलका वडा नं - ३ जस्थि पाङ्रे जभरको पजहरो 

जिल्लामा भएका जवपद्का केजह घटना 

 

जफजदम ४ साबराङजस्थि पजहरोबाट भएको िजिको अनुगमन गदै प्रजिअ 
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१०.३ सुरिा जनकाय िथा मािहि ईकाईहरुको अनुगमन िथा जनरीिणः 

जिल्लामा शाजन्त सुरक्षा, सुव्र्वस्था कार्म गने, अपराध जनर्न्त्रण गने जवपद ् व्र्वस्थापन लगार्तका 

कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् र मातहतका ईलाका प्रहरी कार्ाालर्/प्रहरी 

चौकीहरुको जनर्जमत तथा आकजस्मक अनुगमन तथा जनरीक्षण गरी आवश्र्क जनदेशन जदने कार्ा 

गररएको । 

 इलाका प्रहरी कायाालय रजवको अनुगमन 

इलाका प्रहरी कायाालय मेमेङको अनुगमन 
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१०.४. सीमा अनुगमन िथा जनरीिणः 

सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जनकार्हरुको उपजस्थजत, BOP स्थापना गना सीमा स्तम्भहरुको जनरीक्षण, ममात 

सम्भार, पुन:जनमााण र नर्ााँ जनमााण गना, अवैध चोरी पैठारी जनर्न्त्रणगना तथा भारतका समकक्षीहरुसंग 

सम्पका  स्थापना र समन्वर् गना नेपाल भारत सीमा क्षेत्र जचर्ाभञ्ज्र्ाङ तथा फालोटमा जनरीक्षण तथा 

छलफल कार्ाक्रम गररएको । 

भारिसाँग सीमा िोजडएको िेत्रको अनुगमन 
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१०.५. लाग ूऔषि िथा मजदरा जनयन्त्रणः 

लागू और्ध तथा मजदरा प्रर्ोगलाई पूणा रुपमा जनरुत्साजहत गरी समािलाई स्वच्छ, स्वस््र्, नैजतकवान 

बनाउने अजभर्ानको रुपमा लागू और्ध जवरुद्ध सचेतना अजभर्ान सञ्चालन  गररएको छ । िसका केजह 

झलकहरुः- 

 

 

 

भारिसाँग सीमा िोजडएको िेत्रको अनुगमनका क्रममा 

लागु औषि िथा मजदरा दुव्यासनी जवरुद्ध जवद्यालयमा सचेिना किा संचालन 
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१०.६. राजरिय पररचय-पत्र जववरण संकलन एव ंपररचय पत्र जविरणमा सहयोगः 

राजष्िर् पररचर् पत्र जववरण संकलन एवं पररचर् पत्र जवतरणको लाजग र्स जिल्लालाई पाइलट 

प्रोिेकटको रुपमा जफल्ि कार्ाालर् स्थापना गरी कार्ा सञ्चालन भएको उक्त कार्ाको लाजग सम्बजन्धत 

स्थानीर् तह एवं सुरक्षा जनकार्साँग जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले समन्वर्ात्मक रुपमा भजूमका जनवााह 

गरेको । 
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१०.७. कायाालय पररसरमा बगैंचा जनमााणः 

कार्ाालर् पररसरमा जनर्जमत सरसफाई तथा बगैंचा जनमााण गरी कार्ाालर् हातालाई हररर्ाली बनाउने एवं 

फलफुल रोपणलाई अजभर्ानको रुपमा सञ्चालन गररएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्ला प्रशासन कायाालय पररसर 



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथरको वार्षाक बुलेटिन 
   Srawan 

07, 2077 
 

 34 

 

१०.८.जवदु्यिीय नागररक वडापत्रः 

कार्ाालर्मा िनताले सुशासनको प्रत्र्क्ष अनुभतू गना सकने गरी सेवा प्रवाहलाई अझबढी सहि, सरल, 

जछटोछररतो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन, कार्ासम्पादन गदाा प्रजक्रर्ागत उल्झनमा नअल्झी सेवाग्राहीलाई 

सहिीकरण गना, सेवाप्रवाहमा सूचना प्रजवजधको प्रर्ोगलाई बढाउने हतेुलेजमजत २०७५ साल मंजसर ३ गते 

गहृ सजचव श्रीमान् पे्रमकुमार राईज्रू्ले जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पााँचथरमा जिजिटल (DIGITAL)  

नागररक विापत्रको सञ्चालन शभुारम्भ गनुा भएको ।  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

१०.९. नागररक सहायिा कि Help Desk स्थापनाः 

नागररक सहार्ता कक्ष Help Desk स्थापना गरी िेष्ठ नागररक, अपांगता सेवाग्राहीलाई पजहलो 

प्राथजमकतामा राखी सेवा प्रवाह गने र कार्ाालर्मा सेवा जलन आउने सेवाग्राहीहरुको सुजवधाको लाजग 

जनःशलु्क जनवेदन कार्ाालर्बाटै उपलब्ध गराउने व्र्वस्था गररएको । 
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१०.१०. जवपद् अभ्यास कायाक्रमः 

जमजत २०७६।१०।०२ गते भकूम्प सुरक्षा जदवसको अवसरमा जिल्ला जवपद ् व्र्वस्थापन सजमजत तथा 

नेपाल रेिकरस सोसाईटी जिल्ला शाखा पााँचथको आर्ोिनामा सरोकारवाला पक्षहरुको सजक्रर् 

सहभाजगतामा संरु्क्त रुपमा जवपद ्(भकूम्प) बाट िोजगने सम्बन्धी अभ्र्ास कार्ाक्रम सम्पन्न गररर्ो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भूकम्प सुरिा जदवस २०७६ को र् याली 

भूकम्प सुरिा जदवसको कायाक्रममा सहभाजग हुदै क्रमश दायााँबाट प्र.जि.अ., जफजदम 

न.पा. का मेयर, समन्वय प्रमुख िथा उपप्रमुख 
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भूकम्पबाट घाईिे भएका व्यजिहरुको उद्वार अभ्यास कायाक्रम (डेमो) 

भूकम्प सुरिा जदवस २०७६ को अवसरमा रिदान कायाक्रम  
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१०.११. कारागार सुिारमा सहयोग िथा समन्वयः 

कारागार कालाार् पााँचथरको सुधारका लाजग जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले जवजभन्न कार्ाक्रमहरु 

सञ्चालन गरेको छ । उक्त कारागारको जनर्जमत जनरीक्षण अनुगमन गरी समग्र सुधारको लाजग 

आवश्र्क रार् सुझाव जदईदै आएको छ । कारागारका कैदीवन्दीहरुलाई जनःशलु्क स्वास््र् जशजवर 

तथा लागू और्ध जवरुद्धको सचेतना मूलका कार्ाक्रम सञ्चालन गररएको । 

जिल्ला कारागार पााँचथरको जनररिण  
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१०.१२ जिल्ला आपिकाजलन काया सञ्चालन केन्र  

जमजत २०७७।०३।३० गते जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाचथरमा जिल्ला आपतकाजलन कार्ा सञ्चालन 

केन्रको औपचाररक उद ्घाटन भएको छ । उद ्घाटन कार्ाक्रममा जिल्ला समन्वर् सजमजतको प्रमखु, 

सुरक्षा जनकार्का प्रमखुहरु, पत्रकार तथा र्स कार्ाालर्का कमाचारीहरुको उपजस्थजत रहकेो जथर्ो । 

र्सबाट जिल्लामा हुने जवपदक्ा घटनाहरुको  तत्काल सूचना संकलन गरी राजष्िर् आपतकाजलन कार्ा 

सञ्चालन केन्रमा पठाउनुका साथै जवपदक्ा घटनाहरुसाँग िुध्न ठूलो सहर्ोग जमल्नेछ ।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्ला आपिकाजलन काया सञ्चालन केन्र, पााँचथर 

जिल्ला आपिकाजलन काया सञ्चालन केन्र, पााँचथरको उद् घाटन पजछ छलफल 
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१०.१३  बैदेजशक रोिगारीमा िाने व्यजिहरुलाई सूचना िथा परामशाः 

र्स कार्ाालर्बाट राहदानी बनाई बैदेजशक रोिगारीमा िान लागेका नागररकहरुलाई बैदेजशक रोिगारीमा 

िानु अजघ, गएपजछ र फजका  आए पश्चात गनुापने न्रू्नतम कार्ा र जवदेशको पररवेश तथा अन्र् आवश्र्क 

जवर्र्वस्तुको सम्बन्धमा जफजदम न.पा., फालेलुङ गा.पा., फाल्गुनन्द गा.पा., जमकलािुङ गा.पा, नेपाल 

िनउद्वार संघ पााँचथरसाँगको समन्वर्मा जमजत २०७६ माघ १० गतेदेजख र्स कार्ाालर्मा बैदेजशक 

रोिगारीमा िाने व्र्जक्तहरुलाई सूचना तथा परामशा केन्र स्थापना गरी सम्बजन्धत जवर्र्मा िानकारी 

प्रदान गना सुरुवात गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वैदेजशक परामशाका लाजग खजटएका कमाचारीहरु 
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११. जिल्ला प्रशासन कायाालयमा पेश गररने जवजभन्न जनवेदनको नमूना/ढााँचाः 
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