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1. जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाको काया र प्रकृध िः- 

जिल्लामा शाजन्त्  र सवु्यवस्थ पा कायम गरी िन ाको िीु र्नको सरुिा गनुा जिल्ला प्रशासन कायाालयको मखु्य काया 
हो ।नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालय मा ह मा रहने गरी प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कायाालयको स्थ पापना 
गररएको छ ।मलु :स्थ पानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले यस कायाालयको काम क ाव्य र अधर्कारको व्यवस्थ पा गरेको 
छ ।जिल्लामा शाजन्त् , सरुिा र सवु्यवस्थ पा कायम गने, नागररक ा प्रमाण सम्बन्त्र्ी सेवा प्रदान गने, स्थ पानीय प्रशासन 
सम्बन्त्र्ी काया गने, र्वपद् व्यवस्थ पापन गने, सावािधनक शाजन्त्  र्वरुद्धका कसरु, ुपभोिा र्ह  लगाय  प्रचधल  
काननुले प्रत्यायोिन गरे अनसुारका अर्ान्त्यार्यक कायाको शरुु कारवाही र धनणाय गने साथै प र्वकास धनमााणका 
कायाहरुमा समन्त्वय, सहिीकरण गनुा जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाका मखु्य-मखु्य कायाहरु हनु।् 

धबर् ुीय राहदानी सम्वन्त्र्ी सेवा, रार्िय पररचयपर र फोिो सर्ह को म दा ा नामावली सम्वन्त्र्ी ईकाईको सञ्चालन 
गरी सेवा प्रदान गने, धबधभन्न प्रकारका धसफाररस  थ पा प्रमाजण  गने काया, सशुासन प्रवाद्धन गना पहेरीदारी गनेयस 
कायाालयबाि सम्पादद  सम्पूणा कायाहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई सूसजुच  गराई प्राप्त पषृ्ठपोषणका आर्ारमा 
धनरन्त् र सरु्ार गरी प्रभावकारी बनाुने ुदे्धश्य रहेको छ। 

दृर्िकोण 

नेपालको संर्वर्ान  थ पा काननुद्वारा प्रत्याभ ू नागररक स्व न्त्र ा, र्वधर्को शासन, मानव अधर्कार लगाय  
लोक ाजन्त्रक मूल्य र मान्त्य ालाई सम्मान गने दृर्िकोण रहेको छ । 

लक्ष्य 

नेपालको संर्वर्ान  थ पा काननुद्वारा प्रत्याभ ू नागररक स्व न्त्र ा, र्वधर्को शासन, मानव अधर्कार लगाय  
लोक ाजन्त्रक मूल्य र मान्त्य ालाई सम्मान गरदै् शाजन्त्  सरुिा र सशुासन कायम गने रहेको छ 
।िन ाको माग र आर्ारभ ू आवश्यक ा अनरुुप स्थ पानीय प्रशासनलाई सञ्चालन गरी जिल्लामा भरपदो 
शाजन्त् -सरुिा कायमगरी सशुासनको प्रत्याभधू  ददने यस कायाालयको लक्ष्य रहेको छ  

 

ुद्दशे्य 

जिल्लामा शाजन्त् -सरुिा कायम गरी िन ाको जिु, र्न र स्व न्त्र ाको संरिण गरन्,े सावािधनक सेवा 
र्व रणलाइा प्रभावकारी बनाइा सशुासनको प्रत्याभधू  गराुने यस कायाालयको मूलभ ू ुदे्दश्यहरु रहेका 
छन।् 
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२ पाल्पा जिल्लाको संजिप्त जचनारी :- 

२.१ पाल्पाको जिल्लाको नक्सा 
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२.२ जिल्लाको संजिप्त पररचय:- 

     लजुम्बनी प्रदेशमा रहेका १२ जिल्ला मध्ये पाल्पा जिल्ला एक ऐध हाधसक महत्व बोकेको  पहािी 
जिल्ला हो। यस जिल्लाको सीमाना पूवामा  नहुं र नवलपरासी पूवा, पजिममा अघााखांची र गलु्मी, 
ुत्तरमास्याङ्गिा, दजिणमा रुपन्त्देही र नवलपरासी पजिम जिल्लाहरु पदाछन । र्वश्व मानजचरमा यो जिल्ला 
२७ धिग्री ४० धमनेि ुत्तरदेजख २७ धिग्री ५७ धमनेि ुत्तरी अिांश र ८३ धिग्री १४ धमनेि पूवादेखी 
८४ धिग्री ०२ धमनेि पूवी देशान्त् रबीच फैधलएको छ । यस जिल्लाको िेरफल १३७३ वगा र्क.मी. 
रहेको छ । यो जिल्ला समनु्त्द्री स हबाि कररव २०० धम. देजख २००० धम. ुचाई सम्म फैधलएको छ 
। ुष्ण िलवाय ु देजख समजश ोष्ण हावापानी पाईन ेयस भधूममा प्राकृध क वनस्प ी एवं िैर्वक र्वर्वर् ा 
पाईन्त्छ । यस जिल्लाको सरदर औष   ापक्रम २३ धिग्री सेजल्सयस भएपधन गमीयाममा ३५ धिग्री 
सेजल्सयस भन्त्दा बढी र िािोयाममा ३.७ धिग्री भन्त्दा कम हुंदैन । सेनबशी र मगरााँ ी पषृ्ठभमूी बोकेको 
पाल्पा जिल्लालाई इध हास, कला, जशिा, संस्कृध , रहनसहन र सभ्य ाको र्नी माधनन्त्छ । कालीगण्िकी 
मखु्य नदी हो िसले लजुम्वनी र गण्िकी प्रदेशको धसमा नदीको काम गरेको छ । सेनवंशी र मगरााँ ी 
पषृ्ठभधूम वोकेको पाल्पा जिल्लालाई इध हास, कला, जशिा, संस्कृध , रहनसहन र सभ्य ाको र्नी माधनन्त्छ । 
राणाकालीन चार कमाण्िरहरु मध्ये एक रहने  त्काधलन समयको लजुम्वनी अंचल भन्त्दा डूलो प्रशासनीक 
इकाईको रुपमा रहेको र सदुरु पजिमका िन ाले समे  गल् ी गरेमा पाल्पा चलान भने्न गरेवाि यो पजिम 
नेपालकै रािर्ानीको रुपमा रहेको परु्ि हनु्त्छ । सत्यव ी  ाल, सी ा कुण्ि र प्रभास ाल यस जिल्लाका 
मखु्य  ाल  थ पा कुण्िहरु हनु ्। रामपरु, मािी, अगाली, कचल, दपूाक िस् ा फााँि र कालीगण्िकी  ि 
यहााँको कृर्ष ुत्पादनको र्हसावले मखु्य अन्न भण्िार हनु ्। हृषीकेश मजन्त्दर, रम्भादेवी, अगाली दरवार, 
रानीघाि जस्थ प  रानीमहल, गोखङु्गा, ररम्घालेक, ररव्दीकोि, हात्तीलेक, बल्ढेङ्गगढी र कोलिांिाको सत्यव ी 
 ाल िस् ा ऐध हाधसक, र्ाधमाक र पयािकीय स्थ पलको छुटै्ट महत्व रहेको छ ।दईु विा संघीय धनवााचन 
िेर र ४ विा प्रादेजशक धनवााचन िेर रही स्थ पानीय  हको पनुिः संरचना पश् चा  १० विा स्थ पानीय  हमा 
र्वभािन गररएको पाल्पा जिल्लामा २ नगरपाधलका र ८ गा ाुँपाधलका रहेका छन ्। िसमा िम्मा ८१ 
विा विाहरू रहेका छन । 

     ानसेन यस जिल्लाको सदरमकुाम हो । प्राकृध क सनु्त्दर ाको दृर्िले असाध्यै सनु्त्दर यस  ानसेनलाई 
नेपालको दाजिाधलङ्ग पधन भन्ने गररन्त्छ । यसै शहरको मकुुिको रुपमा रहेको श्रीनगरिााँिा यहांको आकषाण 
 थ पा गहना हो ।श्रीनगरिााँिा प्राकृध क छिाले भररपूणा छ । िहााँबाि र्ौलाधगरी, माछापचु्छ्रे, अन्नपूणा 
िस् ा र्हमशंृ्रखलाहरुको दृश्यावलोकन गना सर्कन्त्छ ।  ानसेनको ऐध हाधसक पषृ्ठभमूी अत्यन्त्  रोचक छ 
। मसुलमानहरुले भार मा आक्रमण गदाा रे्रै राज्यका र्हन्त्द ुवंशहरु ुत्तरी िेर फा   भागेर आए । पन्त्रौ 
श ाब्दीमा ध नीहरु र्हमाली प्रदेश फा   प्रवेश गरे र ध नीहरुले आफनै छुटै्ट राज्य स्थ पापना गरे । त्यस 
समयमा रुद्र सेनले पाल्पामा सेन वंशीय राज्य र्वस् ार गरे । िसको रािर्ानी  ानसेन बन्न पगु्यो ।  
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पौराजणक र्कम्बदन्त् ी अनसुार  ानसेन भने्न शब्द सेन वंशका रािाको नामबाि  ाम्रसेनको रुपमा रहेको 
धथ पयो । अको मान्त्य ा अनसुार मगर शब्द   ाजन्त्सङबाि  ानसेन बन्न गयो भने्न पधन रहेको छ। िसको 
अथ पा ुत्तरी बस् ी भने्न बझुा ाुँछ । पाल्पा दरवार संग्राहलय (िसलाई खिग शमशेरद्वारा  धनमााण र प्र ाप 
शमशेरद्वारा  पनुधनमााण गररएको पाल्पा दरवार), अमरधसंह थ पापाले धनमााण गरेको अमरनारायणको कलात्मक 
मजन्त्दर र अमरनारायण पौवा (अमरगञ्ज), कणेल ुजिरधसंह थ पापाले धनमााण गरेको रणुजिरेश्वरी भगव ी 
मजन्त्दर, , बग्गी ढोका, मूलढोका, र्विय स् म्भ, धस लपािी, पजिमी शैलीमा धनमााण भएको धरभवुन बहमुखुी 
क्याम्पस, धनशान भगव ी मजन्त्दर, ढंुगा छार्पएका सिक र गल्ली, गफुाचौर , माण्िव्य  पोभमुी , पारीलेक 
वन, काली गण्िकी नदीको र्कनारमा खिग शमशेरद्वारा  आफ्नो र्प्रय रानी  ेिकुमारी देवीको सम्झनामा 
धनमााण गररएको रानीमहल दरवार (यसलाई नपेालको  ािमहल पधन भधनन्त्छ), कालभैरव मजन्त्दर र ुि 
मजन्त्दरमा रहेको एजशयाकै सबै भन्त्दा डूलो र्पत्तलको धरशलु, प्रभास  ालआदद यहााँका दशानीय स्थ पल एवं 
महत्वपूणा संरचनाहरु हनु । हा ले बनुकेो ढाका िोपी र ढाकाको कपिा (िसलाई पाल्पाली ढाका पधन 
भधनन्त्छ) र करुवाको लाधग यो डा ाुँ प्रख्या  छ । यो िेर पयािकीय गन्त् व्यको रुपमा पधन अगािी बढ्दै 
छ ।सदरमकुाम आसपासमा अवजस्थ प  मेधिकल कलेि  थ पा नधसाङ्ग कलेिहरुले गदाा देशका र्वधभन्न 
स्थ पानहरुबाि यहां अध्ययनको लाधग र्वद्याथ पीहरु आुने गरेकोले पजिम पहािमा यो जिल्ला शैजिक 
केन्त्द्रको रुपमा पधन र्वकधस  हुंदै गईरहेको छ । 

     सबै भन्त्दा बर्ढ ५२.३०%) मगर िाध ले बसोबास गने यस जिल्लाका अधर्कांश माधनस कृर्ष 
पेशामा संलग्न रहेका छन ्भने बैदेजशक रोिगारको लाधग धछमेकी राि भार   थ पा खािी रािमा गएका 
माधनसहरुको संख्या पधन ुल्लेख्य रहेको पाईन्त्छ। यस जिल्लामा बिुवल स्याङ्गिा हुंदै पोखरा िाने धसद्धाथ पा 
रािमागा र  ानसेन हुंदै गलु्मी िाने दईु मखु्य रािमागाहरु रहेका छन ्। रार्िय िनगणना २०७८ को 
प्रारजम्भक र्ववरण अनसुार पाल्पा जिल्लाको कूल िनसंख्या २,४२,४२३ रहेको छ, िसमध्ये परुुष 
१,११,९४०/४६.१८%) र मर्हला १,३०,४८३/५३.८२%) रहेका छन ्। 

भौगोधलक अवस्थ पा 

क) अिांस: २७०. ४० धमनिेदेखी २७०. ५७ धमनेि ुत्तरी अिांश 

ख) देशान्त् र: ८३०. १४ धमनेिदेखी ८४०. २ धमनेि पूवी देशान्त् र 

ग) सीमाना: पूवा-  नहुं र नवपरासी  

 पजिम - अघााखांची र गलु्मी  

 ुत्तर-स्याङ्गिा 
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 दजिणमा - रुपन्त्देही र नवलपरासी  

घ) िेरफल: १३७३ वगा र्क.मी. 

         

  

 

 

 

 

              

 

 

 

 

  

 

       

 

  

      

   

 

पाल्पा जिल्लाका र्ाधमाक 
 थ पा पयािकीय स्थ पलहरु 

  

  

  

भैरब मजन्त्दर भगव ी मजन्त्दर 

धनशान भगव ी हृषीकेश मजन्त्दर 

पाल्पा दरवार संग्रालय  ाल पोखरा 
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ुत्तर बार्हधन काधलगण्िकी नदी रानीमहल 

  

रम्भादेवी मजन्त्दर ररधमघा पयािकीय िरे 

 

सदरमकुाम  ानसेन 

 

धसद्धबाबा मजन्त्दर 
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२.३. प्रध धनधर् सभा सदस्य, रार्िय सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य  थ पा प्रदेश सभा समानपुाध क 

सदस्यहरुको र्ववरण 
    प्रध धनधर् सभा सदस्य:  प्रत्यि  फा  

धस.नं. दल धनवााचन िेर नं. नाम, थ पर सम्पका  नम्वर 
१ ने.क.पा.एमाले १ माननीय नारायण प्रसाद आचाया 9857060584 

२ ने.क.पा.एमाले 

 

२ माननीय डाकुर प्रसाद गैरे 9857060988 

 
रार्िय सभा सदस्य  
धस.नं. दल नाम, थ पर सम्पका  नम्वर 
१ ने.क.पा.समािवादी माननीय रािेन्त्द्रलक्ष्मी गैरे 9857065255 

 प्रदेश सभा सदस्य :  प्रत्यि  फा   
धस.नं. दल धनवााचन िेर नं. नाम, थ पर सम्पका  नम्वर 
१ ने.क.पा.एमाले १ क माननीय राि ुप्रसाद शे्रष्ठ 9857060511 

 

२ 
ने.क.पा.एमाले १ ख माननीय खेम बहादरु सारु 9857060444 

३ नेपाली कााँग्रसे २ क माननीय धबर बहादरु राना 9857060775 

२ ने.s.kf dfcf]jfbL २ ख माननीय  लुाराम घध ा मगर 9857085498 

 

प्रदेश सभा सदस्य :  समानपुाध क  फा  

धस.नं. दल नाम, थ पर सम्पका  नम्वर 
१ ने.क.पा.एमाले माननीय ईन्त्द्रा गह राि (*%&)*%$(* 
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२.४. पाधलका प्रमखु /ुप प्रमखुहरु  थ पा स्थ पानीय  हहरुको र्ववरण  

 

धस .नं.  स्थ पानीय  ह 

प्रमखु/ुपप्रमखु 

अध्यि/ुपाध्यिको नाम 
;Dks{ g+= िरेफल 

/ वगा 
र्कलोधमिर 

िनसंख्या केन्त्द्र 

 

विा 
संख्या 

१  ानसेन नगरपाधलका 

नगरप्रमखु सन्त् ोषलाल 
शे्रष्ठ 

९८५७०६०३५३ 

१०९.८ ५१४७० तानसने 

१४ 

ुपप्रमखु प्रध िा धसंिाली ९८४७१०२८४९ 

२ रामपरु नगरपाधलका 

नगरप्रमखु रमण बहादरु 
थ पापा 

९८५१०३३९२१ 

१२३.३४ ३९१९० रामपरु 

१० 

ुपप्रमखु बाल कुमारी 
थ पापा 

९८४७१८०५८८ 

३ 
रैनादेवी छहरा 
गा ाुँपाधलका 

अध्यि रुकमांग  भट्टराई ९८४९०७७०२९ 

१७५.८८ २३१२४ छहरा 

८ 

ुपाध्यि यवुराि थ पापा ९८५७०६२०६३ 

४ 
ररब्दीकोि 
गा ाुँपाधलका 

अध्यि नारायण बहादरु 
काकी 

९८५७०६०३८३ 

१२४.५५ १५६३६ खस्यौली 

८ 

ुपाध्यि कान्त् ा 
अधर्कारी 

९८५७०६२३५८ 

५ ध ना ाुँ गा ाुँपाधलका 

अध्यि प्रमे शे्रष्ठ ९८५७०६०६५८ 

२०२ १८२९१ दोभान 

६ 

ुपाध्यि लाल बहादरु 
थ पापा 

९८४७१५१०२५ 

६ धनस्दी गा ाुँपाधलका 

अध्यि मिु बहादरु 
सारु 

९८५७०४८०१२ 

१९४.५ १७६२९ ममत्याल 

७ 

ुपाध्यि ध रन कुमारी 
शे्रष्ठ 

९८४०१९३५०४ 

७ 
पूवाखोला 
गा ाुँपाधलका 

अध्यि ननु बहादरु थ पापा ९८५७०६५५४४ 

१३८.५ १६१४५ ररङ्गनरेह 

६ 

ुपाध्यि भाधगरथ पी शमाा 
भट्टराई 

९८५७०६९०४५ 
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८ 
बगनासकाली 
गा ाुँपाधलका 

अध्यि सरस्व ी जचदी ९८४७०४२२६६ 

८४.१७ १६९३४ मितुुङधारा 

९ 

ुपाध्यि हरर पाडक ९८५७०६८४७७ 

९ 
माथ पागढी 
गा ाुँपाधलका 

अध्यि यम बहादरु जचदी ९८५७०६०२३१ 

२१५.५९ २४०२४ झडेवा 

८ 

ुपाध्यि धबष्णमुायााँ 
लईुचे 

९८६७०४०१६४ 

१० रम्भा गा ाुँपाधलका 

अध्यि धबष्ण ुभण्िारी ९८४७२२५७७९ 

९४.१२ १७०७७ मपपलडााँडा 

५ 

ुपाध्यि रार्ा कुमारी 
शे्रष्ठ 

९८४७४९७०४३ 

 

३.जिल्ला प्रशासन कायाालयको काम, क ाव्य र अधर्कार 

 

 जिल्लामा शाजन्त् ,सरुिा र सवु्यवस्थ पा कायम राख्न े। 

 जिल्लामा संचाधल  र्वकासको कायाहरुमा सहयोग र समन्त्वय गने 

 जिल्लाधभर नेपाल सरकार, जिल्ला समन्त्वय सधमध ,नगरपाधलका र गा ाुँपाधलकाले संचालन गरेका 
र्वकास कायाहरुमा सहयोग पयुााुने। 

 जिल्ला धभर रहेका नेपाल सरकारको सम्पजत्तहरूको रेखदेख, सम्भार  थ पा ममा  गने गराुने। 

 नेपाली नागररक ा प्रमाणपर िारी गने । 

 धबद्य ुीयराहदानी सम्बन्त्र्ी काया गने । 

 हा हध यारको इिाि  प्रदान  थ पा नर्वकरण गने । 

 संस्थ पा द ाा  थ पा नर्वकरण गने । 

 जिल्लामा आइपने र्वपद्हरुको व्यवस्थ पापन गने । 

 जिल्लामा बस् हुरुको आपू ीलाई व्यवजस्थ प  गने । 

 जिल्लाजस्थ प  सावािधनक धनकायहरुको काया सम्पादनमा समन्त्वय गने । 

 नावालक पररचय पर 

 प्रचधल  कानून, नीध , धनदेशन बमोजिम नेपाल सरकारको प्रध धनधर्को रुपमा काया गने । 

 सस्थ पा द ाा ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थ पा द ाा  थ पा नर्वकरण गने 

 स्थ पानीय प्रशासन ऐन र अन्त्य प्रचधल  कानून बमोजिम प्रमखु जिल्ला अधर्कारीको िेराधर्कार 
धभर पने मदु्दा माधमलाको कारवाही र र्कनारा गने । 

 प्रचधल  काननु र नपेाल सरकारको धनदेशन बमोजिम अन्त्य कायाहरु गने । 
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४.जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाबाि प्रदान गररन ेसेवाको र्ववरणहरु :-  

४.१ शाजन्त्  सरुिा सम्बन्त्र्ीकाया: 
 जिल्लामा शाजन्त् -सरुिा कायम राख् ने । 

 सामाजिक अपरार् न्त्यूधनकरणका लाधग समदुाय स् रमा सचे ीकरण गने । 

 सरुिा धनकायहरुको पररचाल गने । 

 शाजन्त् -सरुिा सम्बन्त्र्ी धनवेदन, डािो ुिरुी र गनुासो व्यवस्थ पापन । 

 शाजन्त्  सरुिा कायम गना स्थ पानीय  ह, नागररक समाि  थ पा सरोकारवालाहरुसाँग सहकाया गने । 

४.२ स्थ पानीय प्रशासन सम्बन्त्र्ी काया: 
 नागररक ा र्व रण 

 वंशिको आर्ारमा नागररक ा 
 अंधगकृ  नागररक ा 
 राहदानी धसफाररश  थ पा र्व रण। 

 नाबालक पररचयपर। 

 िनिा ी/दधल  प्रमाजण । 

 सार्वकमा िारी भएका ना ा प्रमाजण  प्रमाणपरको प्रध धलर्प। 

 हा हध यार र खरखिानाको इिाि , नर्वकरण र धनयन्त्रण। 

 संस्थ पा द ाा, संस्थ पा नर्वकरण, र्वर्ान संशोर्न, पधरका द ाा, छापाखाना द ाा र संचालन स्वीकृध । 

४.३ अनगुमन सम्बन्त्र्ी काया: 
 बिार अनगुमन -स्थ पानीय  हको समन्त्वयमा) 
 जिल्ला जस्थ प  कायाालयहरुको समन्त्वय र अनगुमन 

 र्वकास धनमााण कायामा सहयोग, समन्त्वय र सहजिकरण। 

४.४र्वपद व्यवस्थ पापन सम्बन्त्र्ीकाया: 
 जिल्ला र्वपद् सम्बन्त्र्ी कायायोिना धनमााण 

 मनसनुपूवा आप कालीन कायायोिना 
 र्वपद् न्त्यूनीकरणका लाधग  यारी 
 र्वपद प्रध काया पूवायोिना, खोिी, ुद्दार, सहयोग, िध पूध ा 
४.५ द्वन्त्द्व र्पधि हरुलाइा राह  र्व रण। 

४.६ मदु्दा  थ पा डािो ुिरुी सम्बन्त्र्ी  

 सावािधनक मदु्दा। 

 गनुासो वा डािो ुिरुी। 

४.७ हा हध यार इिाि   थ पा नर्वकरण सम्बन्त्र्ी 
 हा हध यार नामसारी, नवीकरण र स्वाधमत्व हस् ान्त् रण। 
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४.८ संस्थ पा द ाा  थ पा नर्वकरण सम्बन्त्र्ी सेवा 
संस्थ पा द ाा/नर्वकरण। 

 संस्थ पाको र्वर्ान संशोर्न। 

 जिल्लामा संस्थ पाको शाखा खोल्ने स्वीकृध । 

४.९ रार्िय पररचय पर सम्बन्त्र्ी सेवा 
 नागररक ा प्रमाण पर धलएका व्यजिहरुको वैयजिक  थ पा िैर्वक र्ववरण संकलन गने।  

 नेपाली नागररकहरुको वैयजिक र िैर्वक र्ववरणहरुको केजन्त्द्रकृ  रुपमा भण्िारण गने। 

४.१० र्वर्वर् काया 
 गनुासो सनुवुाई गने । 

 र्वकास आयोिनाहरुको कायाान्त्वयनमा समन्त्वय गने । 

 स्थ पानीय  हहरुसाँग समन्त्वय गने । 

 सरकारी धनकायबाि हनुे सावािधनक सेवा प्रवाहको अनगुमन गने । 

 

 नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालय,लजुम्बनी प्रदेश सरकार, संवैर्ाधनक धनयामकधनकायहरु लगाय  अन्त्य 
 ालकु धनकायबाि प्राप्त धनदेशन अनसुार काया गने  थ पा प्रध वेदन गने । 

 

५.सेवा प्रदान गना लाग्न ेदस् रु र अवधर्िः-  

धस.नं. सेवाको र्कधसम दस् रु सेवाको समय लागत 

१ gful/stf k|df0fkq-  ?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पगुी पेश भएको १ घण्िाधभर 

 s_ j+zhsf] cfwf/df ?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पगुी पेश भएको १ घण्िाधभर 

 v_ gful/stf k|df0fkq glnb} ljjfx 
ePsL g]kfnL dlxnfsf] xsdf 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पगुी पेश भएको १ घण्िाधभर 

 u_ a;fO{ ;/fO{sf] xsdf ?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पगुी पेश भएको १ घण्िाधभर 

 3_ a}jflxs clËs[t gful/stfsf] xsdf ?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पगुी पेश भएको १ घण्िाधभर 

 ª_ gful/stf प्रतिलिपि ?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पगुी पेश भएको १ घण्िाधभर 
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@ s_ gftf k|dfl0ft ?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

 v_ gfafns kl/rokq ?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

 u_ gfd y/ k|dfl0ft ?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

 3_ k]G;g ;DalGw sfuhft 

l;kmfl/; 

?= !) sf] x'nfs l6s6 आवश्यक कागिा  सर्ह  धनवेदन पेश भएको  
१ घण्िाधभर 

 ª_ cGo ljj/0f k|dfl0ft 

 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

 
r_ hghftL/blnt 
k|dfl0ft 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

 

 

 

# 

 

 

 

 

s_ 7f8f] ph'/L ?= !) sf] x'nfs l6s6 १५ धमनेि धभरै 

v_ ;+:yf btf{ ?=!,))) .– अंग पयुााई पेश भएकोमा सोही ददन (k|x/L 
k|ltj]bg / ;DalGwt lgsfoaf6 hjfkm k|fKt 
ePsf] lbg) 

u_  ;+:yf gljs/0f ? %)).– अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

3_ klqsf btf{ ?=!,))) .–, &%).–, %)).–, #)).– / 

@)).– qmdzM b}lgs, cw{ ;fKtflxs, 

;fKtflxs, kfIfLs / dfl;s / cGo 
अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

ª_ 5fkfvfgf btf{ ?=!,))) .– अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

r_ xftxltof/ Ohfht tf]lsP adf]lhd . अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

5_ xftxltof/ gjLs/0f 

 

tf]lsP adf]lhd . अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

h_ z}lIfs of]Uotfsf] 
k|df0fkqsf] cfwf/df gfd, 

y/ / pd]/ ;+zf]wg 

?= !) sf] x'nfs l6s6 अंग पयुााई पेश भएको ३० धमनेि धभर 

$= ljB'tLo /fxbfgL 
s_ s]Gb|af6 lngsf] nflu 

?= !@,))) .— पालो आुना साथ प (सवार चलेको अवस्थ पामा १० 
धमनेि) 

v_ lau|L RofltO{ sfd 
gnfUg] ePsf] jf x/fPsf] 

?=!),))) .— पालो आुना साथ प (सवार चलेको अवस्थ पामा १० 
धमनेि) 

           ?=%,))) .— पालो आुना साथ प (सवार चलेको अवस्थ पामा १० 
धमनेि) 

% b}jL k|sf]k /fxt ?= !) sf] x'nfs l6s6 आवश्यक कागिा  सर्ह  धनवेदन पेश भएको  
१ घण्िाधभर  
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६.जिल्ला प्रशासन कायाालय पाल्पाको संगडनात्मक संरचना एवं दरबन्त्दी 
नपेाल सरकार 
गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय पाल्पा 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

    
  

 

प्रमखु जिल्ला अधर्कारी 
रा. प. प्रथ पम, प्रशासन-1 धनिी सहायक /रा. प. अन. प्र. प्र.सा.प्र) ना.स.ु1 

ह.स.चा. शे्रणी र्वर्हन-1,-1,का.स. शे्रणी र्वर्हन-1 

सहायक प्रमखु जिल्ला अधर्कारी रा.प. 
दद्व ीय, प्र.सा.प्र.-1 

प्रशासकीय अधर्कृ  /रा.प.  ृीय), प्र. 
सा.प्र.-1 

प्रशासकीय अधर्कृ  /रा.प.  ृीय), प्र. 
सा. प्र.-1 

स्थ पानीय प्रशासन  थ पा शा.स.ु 
शाखा 

ना.स.ु, प्र., सा.प्र., रा.प.अनं.प्र.-
1 खररदार, प्र., सा.प्र., 
रा.प.अनं.दद्व1, का,स,शे्रणी 
र्वहीन-1, ह.स.चा. शे्रणी 
र्वहीन-1 

 

नागररक ा  थ पा प्रध धलर्प 
शाखा 

ना.स.ु, प्र., सा.प्र., 
रा.प.अनं.प्र.-2 क.अ. 
र्वर्वर्, रा.प.अनं.प्र.1, 
खररदार, प्र., सा.प्र., 
रा.प.अनं.दद्व.1 का,स,शे्रणी 
र्वहीन-1 

 
 

 

आधथ पाक प्रशासन 
शाखा 

ले.पा.प्र. लेखा,रा.प.अनं.प्र-
1 

का.स. शे्रणी र्वहीन-1 

 
 

 

राहदानी  थ पा जिन्त्सी 
द ाा शाखा 

ना.स.ु, प्र., सा.प्र., 
रा.प.अनं.प्र.-1 क.अ. 
र्वर्वर्, रा.प.अनं.प्र.1, 
खररदार, प्र., सा.प्र., 
रा.प.अनं.दद्व.1 
का,स,शे्रणी र्वहीन-1 

 
 

 

 

गनुासो सनुवुाइ  थ पा 
अधभलेख व्यवस्थ पापन 

शाखा 
ना.स.ु, प्र., सा.प्र., 

रा.प.अनं.प्र.-2 का.स. 
शे्रणी र्वहीन-1 

 

 
 

 

मदु्दा  थ पा हा हध यार 
शाखा 

 

ना.स.ु, प्र., सा.प्र., 
रा.प.अनं.प्र.-1 

खररदार, प्र., सा.प्र., 
रा.प.अनं.दद्व1 का.स. 

शे्रणी र्वहीन-1 
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६.१जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाको स्वीकृ  कमाचारी दरबन्त्दी र काया र्ववरण:- 
 
धस.नं. 

 
पद शे्रणी संख्या पूध ा काया धबवरण कैर्फय  

१ प्रमखु जिल्ला 
अधर्कारी 

रा.प. प्रथ पम १ १ जिल्लामा शाजन्त्  सवु्यवस्थ पा, सशुासन 
र सरुिा व्यवस्थ पा धमलाुने । 

 

२ सहायक प्रमखु 
जिल्ला अधर्कारी 

रा.प.र्द्ध ीय १ १ प्रमखु जिल्ला अधर्कारीबाि 
प्रत्यायोजि  अधर्कार बमोजिमका 
कायाहरु गने। 

 

३ प्रशासकीय 
अधर्कृ  

रा.प. धृ य २ २ प्रमखु जिल्ला अधर्कारीबाि 
प्रत्यायोजि  अधर्कार बमोजिमका 
कायाहरु गने। 

 

४ नायब सबु्बा रा.प.अनं प्रथ पम ७ 6 फााँि प्रमखु भई सम्वजन्त्र्  फााँिले 
गने  ोर्कएका कायाहरु सम्पादन 
गने। 

 

५ लेखापाल रा.प.अनं प्रथ पम १ १ आधथ पाक ऐन  थ पा धनयमावली बमोजिम 
लेखा सम्बजन्त्र् काया गने । 

 

६ कम््यूिर 
अपरेिर 

रा.प.अनं. प्रथ पम २ 2  सूचना प्रर्वधर्  थ पा कम््यिुर सम्बजन्त्र् 
काया गने । 

1 करार सेवामा 

७ खररदार रा.प.अनं.र्द्ध ीय ४ 1 सम्वजन्त्र्  फााँि प्रमखुको मा ह मा 
रही  ोर्कएको काया सम्पादन गने। 

 

८ हलकुा सवारी 
चालक 

शे्रणी र्वर्हन २ 2 सवारी सार्न चलाुन ेर आवश्यक ा 
अनसुार कायाालयको अन्त्य कामकाि 
गने। 

2 करार सेवामा 

९ कायाालय 
सहयोगी 

शे्रणी र्वर्हन ७ 7 कायाालयको सरसफाइ लगाय  
आवश्यक ा अनसुार कायाालयको 
अन्त्य कामकाि गने। 

 

 िम्मा स्थ पायी दरबन्त्दी संख्या २७ 23   

१०  रार्ियपररचय पर 

र्ववरण द ाा अपरेिर 
२ 2 नेपाली नागररकहरुको रार्िय पररचय 

पर द ाा प्रर्वि गने 

 

११ रार्ियपररचय पर 

द ाा सहययोगी 
१ 1 नेपाली नागररकहरुको रार्िय पररचय 

पर द ाा प्रर्वि गना सहयोग गने 

 

12 कम््यूिर अपरेिर 1 1 नेपाली नागररकहरुको र्वद्य ुीय 
राहदानी प्रर्वि गने। 
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७.सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार अधर्कारीिः- 
 

धस.नं. शाखा जिम्मेवार अधर्कारी गनुासो सनु्न ेअधर्कारी 
१ नागररक ा  थ पा प्रध धलपी शाखा यज्ञश्वर पन्त्थ पी, प्रशासकीय अधर्कृ  

-९८५७०६१७५६) 

 
 
 
 
 

सहायक प्रमखु जिल्ला अधर्कारी  

भजि सरा राना 
९८५७०६०३३३ 

२ मदु्दा,संघ संस्थ पा  थ पा हा हध यार 
शाखा  

रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीय अधर्कृ  

-९८५७०६५५९०) 

३ राहदानी  थ पा जिन्त्सी द ाा शाखा रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीय अधर्कृ  

४ अधभलेख व्यवस्थ पापन शाखा यज्ञश्वर पन्त्थ पी, प्रशासकीय अधर्कृ  
५ आधथ पाक प्रशासन शाखा मन बहादरु थ पापा, लेखापाल 

-९८५७०७७५०१) 
६ रार्िय पररचयपर मर् ुपाण्िे र्ववरण द ाा अपरेिर 

-९८६६२६७६७९) 
 

 

७.१ जिल्ला प्रशासन कायाालयमा कायार  कमाचारीको नामपद र सम्पका  नम्वर 

 
क्र.सं. पद नामथ पर सम्पका  नं. 

1 
प्रमखु जिल्ला अधर्कारी िगन्नाथ प पन्त्  

9857057777 

2 
सहायक प्रमखु जिल्ला अधर्कारी भजि सरा राना 

9857060333 

3 
प्रशासकीय अधर्कृ  यज्ञश्वर पन्त्थ पी 

9857061756 

4 
प्रशासकीय अधर्कृ  रमा शे्रष्ठ 

9857065590 

5 
लेखापाल मन बहादरु थ पापा 

9847177501 

६ नायब सबु्बा िेक बहादरु घ ी 
9867190779 

७ नायब सबु्बा मनोि आचाया ९८४७०६८२०६ 
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 ८ नायब सबु्बा दोमराि अयााल 9867190779 

९ नायब सबु्बा इजन्त्दरा शे्रष्ठ काकी 
9847103371 

१0 नायब सबु्बा र्न बहादरु राना ९८४३८९६८९६ 

१1 कम््यिुर अपरेिर राि कुमार कापि ९८६४०३७२३९ 

१2 खररदार िंक नाथ प जघधमरे 9847101950 

१3 कम््यिुर अपरेिर -करार_ योगमागा गाहा 
9847100849 

१4 कम््यिुर अपरेिर -करार_ कोर्पला लम्साल ९८६७३२८३५२ 

१5 द ाा अपरेिर -करार_ मर् ुपाण्िे ९८६६२६७६७९ 

१6 कम््यूिर अपरेिर -करार_ अम ृा पोख्रले ९८६७७८८४०६ 

१7 द ाा सहयोगी -करार_ अधन ा थ पापा ९८२७५०५३४८ 

१8 हलकुा सवारी चालक -करार_ कृष्ण बहादरु राना 
9844789999 

19 हलकुा सवारी चालक -करार_ सरेुश खा ी 
9860781150 

२0 कायाालय सहयोगी देवकी शे्रष्ठ कमााचाया ९८४७८३८६३५ 

21 
कायाालय सहयोगी -करार_ नेर बहादरु खा ी 

9847067635 

22 
कायाालय सहयोगी -करार_ अमर बहादरु बोहरा 

9867206490 

 23 
कायाालय सहयोगी -करार_ एक बहादरु गाहा 

9847222891 

24 कायाालय सहयोगी -करार_ ददना देवी नकमी 
9844720537 
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 ८. सेवा प्रदान गने कायाकिहरु 

कोडा नं. कायाकि र्ववरण  कैर्फय  

१ प्रमखु जिल्ला अधर्कारीको कायाकि दोस्रो  ला 
२ इिलास कि दोस्रो  ला 
३ सभाहल दोस्रो  ला 
४ सहायक प्रमखु जिल्ला अधर्कारीको कायाकि पर्हलो  ला 
५ हा हध यार, मदु्दा  थ पा संघसंस्थ पा शाखा पर्हलो  ला 
६ आप काधलन काया सन्त्चालन केन्त्द्र पर्हलो  ला 
७ अधभलेख शाखा पर्हलो  ला 
८ जिन्त्सी शाखा पर्हलो  ला 
९ आधथ पाक प्रशासन शाखा पर्हलो  ला 
१० प्रशासन शाखा भईू ला 
११ प्रशासकीय अधर्कृ को कायाकि भईू ला 
१२ सूचना प्रर्वधर् शाखा भईू ला 
१३ नागररक ा शाखा भईू ला 
१४ राहदानी शाखा भईू  ला 
१५ रार्िय पररचयपर द ाा  भईू ला 
१६ प्रशासकीय अधर्कृ को कायाकि भईू ला 

 

९. कायाालय प्रमखु र सूचना अधर्कारी :- 
क) कायाालय प्रमखुिः-  

नाम :िगन्त् नाथ प पन्त्  
पद : प्रमखु जिल्ला अधर्कारी  

ख) सूचना अधर्कारीिः-  

नाम :भजि सरा राना 
पद : सहायक प्रमखु जिल्ला अधर्कारी  
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 १०. सम्पादन गरेको कामको अर्ाबार्षाक र्ववरणिः-  

१०.१. अर्ाबार्षाक प्रग ी र्ववरण 

आधथ पाक बषा २०७९/०८०  को अर्ाबार्षाक प्रगध  

क्र.सं. 

प्रशासन शाखा 

कायाको र्ववरण संख्या 
१ नाबाधलक पररचय पर 103 
२ व्यजि प्रमाजण  लगाय  पेन्त्सन धसफाररस 1297 

३ रार्िय पररचयपर र्ववरण संकलन ९१०० 
४ फोिो सर्ह को म दा ा नामावली संकलन 1161 

१ 

नागररक ा शाखा 

बंशिको आर्ारमा नयााँ नागररक ा र्व रण 5084 

२ प्रध धलर्प नागररक ा र्व रण 2275 

३ वैवार्हक अंधगकृ  नागररक ा र्व रण 0 
४ अनसूुजच अनसुार CIMS संशोर्न ११ 
१ 

राहदानी शाखा 
र्वद्यधु य राहदानी द ाा 5564 

२ र्वद्यधु य राहदानी द्र ु धसफाररस 352 

३ एम.आर.र्प./ र्वद्य ुीय राहदानी र्व रण 5586 

१ 

लेखा (रािश्व  फा ) 

संस्थ पा द ाा / नर्वकरण रु. १,७२,०००/- 
२ हा हध यार (नर्वकरण र नामसारी) रु. 98,500/- 

३ राहदानी दस् रु रु. 3,05,45,200/- 

४ अन्त्य प्रशासधनक रु. 1,500/- 
५ प्रशासधनक दण्ि िररवाना र िफ  रु. २५,६००/- 
६ न्त्यार्यक दण्ि िररवाना र िफ  – 

७ बेरुि ुअसलुी (बेरुि ुनभएको) 0 

 िम्मा रु. 3,08,४२,८००/- 
१ 

र्वपद् व्यवस्थ पापन 
 फा  

र्वपद् सम्बन्त्र्ी राह  र्व रण (आगिनी, चट्याङ, 

बषाा) 
1,६९,९२,500/- 

२ द्धन्त्द र्पधि  – 

१ 
चाल/ुपूाँिीग  खचा 

र्ववरण 

पूाँजिग   फा  कूल खचा 1,32,065/- 

२ 
चाल ु फा  कुल खचा 97,56,582/- 
िम्मा 98,88,647/- 

१ 
मदु्धा शाखा 

हा हध यार नर्वकरण 16 

२ हा  हध यार लग कट्टा 1 
३ संस्थ पा द ाा  १२ 
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 ४ संस्थ पा नर्वकरण 9१ 

५ मदु्धा द ाा 9 

६ मदु्धा फैसला 12 

७ डािो ुिरुी परेको संख्या 24 
८ डािो ुिरुी फछ्यौि संख्या 22 

९ र्वस्फोिक पदाथ पा फोरम्यान (नाइके)इिाि  पर 4 
१० र्वस्फोिक पदाथ पा इिाि  पर फोरम्यान (नाइके) 

नर्वकरण 
4 

११ संस्थ पाको र्वर्ान संशोर्न १ 
१२ अन्त्य जिल्लामा द ाा भई यस जिल्लामा शाखा 

र्वस् ारको लाधग जस्वकृ ी ददएको संस्थ पाको संख्या 
१ 

१ खाद्य  थ पा गणुस् र 
सम्बन्त्र्ी अनूगमन 
 थ पा धनयमन 

खाद्य नमूना संकलन ३४ 

२ सर्वालेन्त्स सधभास संकलन २५ 

३ खाद्य सम्बन्त्र्ी मदु्धा दायर ० 

१ 

कायाालय अनगुमन र 
बिार अनगुमन  थ पा 
धनयन्त्रण सम्बन्त्र्ी 

काया 

संयिु बिार अनगुमन 9 

२ कायाालय अनगुमन १६ 
३ सरुिा धनकायको अनगुमन / र्व.ओ.र्प. धनरीिण 12 
४ बिार अनगुमन 9 
५ कारागारको धनरीिण १ 
६ संघ/संस्थ पाको अनगुमन 12 

१ 

महत्वपूणा बैडकहरु 

कायाालय प्रमखु बैडक 6 
२ कायाालय कमाचारी बैडक 6 
३ जिल्ला सरुिा सधमध को बैडक 15 
४ अन्त् र जिल्ला सरुिा बैडक 2 
५ जिल्ला र्वपद् व्यवस्थ पापन सधम को बैडक 3 
६ जिल्ला कोधभि व्यवस्थ पापन सधमध  (DCCMC)  बैडक 1 
७ सूचना अधर्कारीहरुसंगको बैडक 2 
८ संघीय माननीय,प्रदेश माननीय,जिल्ला समन्त्वय प्रमखु, 

स्थ पानीय  हका प्रमखु, रािनीध क दलका प्रमखुहरु 
 थ पा परकारसंग अन्त् रर्क्रयात्मक समन्त्वय बैडक 

1 

९ जिल्ला अनगुमन  थ पा मूल्याङकन सधमध को बैडक ३ 
१० सरकारी  थ पा गैर सरकारी धनकायसंग समन्त्वयात्मक 1 
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 वैडक 
११ पूणा समय व्यवसाय संचालन सम्वन्त्र्ी अनगुमन 

सधमध को बैडक 
1 

१२ िग्गा धसफाररस सधमध को बैडक 0 
१३ मआुब्िा  थ पा िध पूध ा धनर्ाारण सधमध को बैडक 4 
१४ रािमागामा (सिक) हनुे अवरोर् हिाुन जिल्ला 

स् रीय समन्त्वय सधमध को बैडक 
2 

१५ कसरुिन्त्य सम्पजत्तको जिल्ला स् रीय अनगुमन  थ पा 
मूल्याङकन सधमध को बैडक 

३ 

१६ सशुासन व्यवस्थ पापन सम्बन्त्र्ी बैडक 2 
१७ एम्बलेुन्त्स व्यवस्थ पापन सधमध को बैडक २ 
१८ स्थ पानीय  हका प्रमखुहरुसंग समन्त्वय बैडक १ 
१ 

र्कररया खचा 

सवारी दघुािनाबाि मतृ्य ु भएका पररवारलाई 
ददलाइएको र्कररया खचा रकम  18,50,000/- 

२ सवारी दघुािनाबाि मतृ्य ु भएका पररवारलाई 
ददलाइएको बीमा रकम 32,76,000/- 

१ कोधभि -१९ 
सम्बन्त्र्ी श्रावण 
मर्हना देजख पौष 
मसान्त् सम्म 

संक्रधम   ५२६ 

२ सर्क्रय केस ० 

मतृ्य ु
 

१ 
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१०.२ यस आ.ब.को अर्ावार्षाक अवर्ीमा द ाा भएका संस्थ पाहरुको र्ववरण   

धस.नं. द ाा नं. द ाा धमध  संस्थ पाको नाम डेगाना 
१ 207 2079/04/18 श्री अन्नपूणेश्वर महादेव मजन्त्दर व्यवस्थ पापन सधमध  वगनासकाली-7 
२ 208 2079/04/23 प्रिा न्त्र सेनानी अध्ययन प्रध ष्ठान धनस्दी-7 

३ 209 2079/04/23 मजस्िद व्यवस्थ पापन सधमध   ानसेन-5 

४ 210 2079/05/23 काधलका मजन्त्दर व्यवस्थ पापन सधमध  रैनादेवीछहरा-5 

५ 211 2079/06/04 र्वश्वम्भर महादेव मजन्त्दर संरिण सधमध   ानसेन-8 

६ 212 2079/06/31 सारथ पी नेपाल  ानसेन 6 

७ 213 2079/07/15 अिभिुा बद्रीनारायण र्ाम,पाल्पा रनवुा  ानसेन 14 

८ 214 2079/07/21 नेवा:गडुी  ानसेन  ानसेन 6 

९ 215 2079/08/19 बसन्त् परु मजन्त्दर व्यवस्थ पापन सधमध  ध नाु 3 

१० 216 2079/09/05 नमादेश्वर महादेव मजन्त्दर संरिण सधमध  रामपरु 10 

११ 217 2079/09/19 रार्ा मार्व सधमध   ानसेन 2 

१२ 218 2079/09/28 रानीवास देर्वस्थ पान आमा समूह रामपरु 8 

 
 

11. सम्पादन गरेको कामको अर्ाबार्षाक र्ववरणिः- 
 पाल्पा जिल्लाको र्वपद् पूवा यारी  थ पा प्रध काया योिना, २०७९  यार गरी कायाान्त्वयन भएको । 

 Crime Map सर्ह  पाल्पा जिल्लाको एर्ककृ  रणनीध क सरुिा योिना (िेरग  कायायोिना), २०७९ 
स्वीकृ  भई कायाान्त्वयन भएको । 

 चािपवा लजि  र्वशेष सरुिा योिना, २०७९  यार गरी कायाान्त्वयन भएको । 

 QRT/ IRT पररचालन जिल्ला स् रीय योिना,  २०७९ स्वीकृ  गरी कायाान्त्वयन भएको । 

 पाल्पा जिल्लाको रािमागा सरुिा कायायोिना, २०७९ र रोिर  यार गरर  कायाान्त्वयन भएको । 

 पाल्पा जिल्लाको प्रध धनधर् सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य धनवााचन, २०७९ र्वशेष सरुिा योिना 
 यार गरी कायाान्त्वयन भएको । 

 रािनैध क दल  थ पा परकार संग समन्त्वय बैडक  थ पा कायाालयको बार्षाक सधमिा गररएको । 
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 प्रध धनधर् सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य धनवााचन, २०७९ को लाधग जिल्ला कमाण्ि पोि  थ पा 
धनवााचन सेल गडन गरी कायाान्त्वयन गरेको । 

 प्रमखु जिल्ला अधर्कारीबाि ईलाका प्रहरी र प्रहरी चौकीको धनरीिण गरी चािपवा लजि  जिल्ला 
सरुिा योिना कायाान्त्वयन गना, क ाव्यपालन गना, सम्भार्व  र्वपद्का घिना प्रध  सचे  रहन, र्वपद् 
घिना व्ययवस्थ पान र समन्त्वय गना, प्रध धनधर्  थ पा प्रदेश सभाको धनवााचनलाई मनन गरी सरुिाका 
पिमा ध्यान ददन धनदेशन ददईएको । 

धस नं धनरीिण गररएको इलाका प्रहरी / प्रहरी चौकी धमध  

१ प्रहरी चौकी बल्ढेङ्गगढी, रैनादेबी गा ाुँपाधलका २०७९/६/१४ 
२ ईलाका प्रहरी कायाालय मझुङु्ग, रैनादेबी गा ाुँपाधलका २०७९/६/१४ 
३ प्रहरी चौकी दोभान, ध ना ाुँ गा ाुँपाधलका २०७९/६/१६ 
४ प्रहरी चौकी प्रभास,   ानसेन नगरपाधलका २०७९/६/१६ 

५ ईलाका प्रहरी कायाालय, रामपरु नगरपाधलका २०७९/६/२१ 

६ प्रहरी चौकी केलादी, रामपरु नगरपाधलका २०७९/६/२१ 

7 इलाका प्रहरी कायाालय ररङ्गनेरह, पूवाखोला  2079/7/13 
8 प्रहरी चौकी, माथ पागढी 2079/7/13 
9 इलाका प्रहरी कायाालय, रामपरु 2079/7/27 

 

 र्वपद्को घिना सम्बन्त्र्ी कृधरम अभ्यास संचालन गररएको । 

 आबश्यक सरुिा स का  ा अपनाई जिल्लामा शाजन्त्  सरुिाको भरपदो ब्यबस्थ पा धमलाईएको। 

 से्िेम्वर २८ का ददन सूचनामा सवाव्यापी पहुाँच सम्वन्त्र्ी अन्त् रार्िय ददवस  मनाईएको  
 पाल्पा जिल्लाका र्वधभन्न यवुा क्लवहरु, धबद्याथ पीहरुको लाधग लागू औषर् धनयन्त्रण सम्वन्त्र्ी यवुा लजि  

सचे ना कायाक्रम संचालन गररएको । 

 सावािधनक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहि  थ पा चसु्  राख्न सहायक प्रमखु जिल्ला अधर्कारी भजि सरा 
रानाको ने तृ्वमा प्रशासर्कय अधर्कृ  यज्ञश्वर पन्त्थ पी समे को िोधलले धमध  २०७९/०६/२६ ग े र्वहान 
१० बिे जिल्ला जस्थ प  १३ विा कायाालयहरुको छ्ड्के धनरीिण  थ पा धमध  २०७९/०९/२५  ग े 
सहायक प्रमखु जिल्ला अधर्कारी भजि सरा रानाको ने तृ्वमा जिल्ला जस्थ प  ३ विा कायाालयहरुको 
धनरीिण र कायाालयबाि सम्पादन भए गरेका कायाहरुको सम्वन्त्र्मा र्वधभन्न १८ विा सूचकहरुमा 
अनगुमन गरी सरकारी सेवा  सरु्वर्ालाई प्रभावकारी बनाई सावािधनक सेवा प्रवाहलाई सहि र सरल  थ पा 
चसु्  राख्न सझुाव ददईएको ।आकजस्मक रुपमा गररएको धनरीिणमा कमाचारीहरुलाई धनयधम  पोशाक 
लगाुन, समय पालना गना  थ पा अनशुासन कायम गना धनदेशन ददईएको । 
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 जिल्लाका स्थ पानीय  हसंग समन्त्वय गरर कोधभि महामारी र िेंगी रोग धनयन्त्रणका लाधग स्वास््य, 
सरुिाका मापदण्ि कायाान्त्वयन गने ब्यबस्थ पा धमलाइएको । 

 पाल्पा जिल्लाको र्वपद् पूवा यारी  थ पा प्रध काया योिना, २०७९ बमोजिम कायाान्त्वयन भएको । 

 पाल्पा जिल्लाको मनसनु पूवा यारी  थ पा प्रध काया योिना, २०७९ बमोजिम कायाान्त्वयन भएको । 

 धमध  २०७९/७/१ ग े धनस्दी गा ाुँपाधलका विा नं. ३ जस्थ प  क्यामरुङ्ग बस् ीमा पर्हरोको कारणले 
िध  पगेुका पररवारलाई प्रमखु जिल्ला अधर्कारीवाि राह  र्व रण गररएको । 

 पाल्पा जिल्लाको प्रध धनधर् सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य धनवााचन, २०७९ शाजन्त् पूणा रुपमा सम्पन्न 
गरेको ।  

 लैंर्ङ्गक र्हंसा र्वरुद्ध १६ ददने अधभयानको अवसरमा २०७९ साल मंधसर २३ ग ेका ददन अपरार् 
न्त्यधुनकरण  थ पा लैंर्ङ्गक र्हंसा सम्वन्त्र्ी सचे ना कायाक्रम संचालन गररएको । 

 धमध  2079/09/07 ग े कारागार कायाालय, पाल्पाको धनरिण गरी कारागारको सरु्ार  थ पा सरुिा 
मिबदु गना धनदेशन ददएको। 

 धमध  २०७९/०९/२१ ग े पाल्पा जिल्लाको संघीय व्यवस्थ पार्पकाका माननीयज्यूहरु र प्रदेश सभाका 
माननीयज्यूहरु, जिल्ला समन्त्वय सधमध का प्रमखुज्यू, स्थ पानीय  हका प्रमखुज्यूहरु, जिल्ला जस्थ प  रािनैध क 
दलका प्रमखुहरु, सरुिा धनकायका प्रमखुहरु, कायाालय प्रमखुहरु  थ पा परकारहरुसंग सावािधनक सेवाका 
प्रभावकारी ाको अधभबरृ्द्ध, जिल्ला र्वपद् व्यवस्थ पापन, पूवाार्ार र्वकास धनमााण, योिना  थ पा 
कायाक्रमहरुको कायाान्त्वयनका र्वषयहरुमा समन्त्वयात्मक बैडक बसी महत्वपूणा धनणायहरु गरेको । 

 कायाालयबाि प्रवाह गररने सेवालाई धछिो, सरल र प्रभावकारी बनाुन Time Card (समय लाग ) लागू 
गररएको ।  

 जिल्लाका स्थ पानीय  ह र अन्त्य सरोकार पिसंग समन्त्वय गरर कोधभि १९ को संक्रमणको नयााँ 
भेररयण्िको (िोजखम) धनयन्त्रणका लाधग स्वास््य, सरुिाका मापदण्ि कायाान्त्वयन गने ब्यबस्थ पा 
धमलाइएको । 

 जिल्लामा संचाधल  र्वकास धनमााणसंग सम्बजन्त्र्  आयोिनाहरुमा आइपरेका समस्या समार्ानका लाधग 
समन्त्वय  थ पा सहिीकरण गररएको । 

 यस अर्ाबार्षाक अवधर्मा ९१०० िना नागररकहरुको रार्िय पररचयपरको लाधग र्ववरण संकलन 
गररएको। 
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 १2. र्वपद् व्यवस्थ पापन सम्बन्त्र्ी कायाको र्ववरण  

१2.१. र्वपद व्यवस्थ पापन सधमध को बैडक र धनणायहरु 

आ.व. २०७९/८० मा बसेको प्रमखु जिल्ला अधर्कारीको अध्यि ामा बसेको र्वपद् व्यवस्थ पापन 
सधमध को ३  ीन विा बैडकबाि भएका महत्वपूणा धनणायहरु :  

१. बैडकको धमध  २०७९/०४/१५ ग े 
 पाल्पा जिल्लाको र्वपद् पवुा  यारी  थ पा प्रध काया योिना २०७९ अध्यावधर्क गरी पारर  

गररयो । यसै योिना म ुार्वक सबै रािनीध क दल, स्थ पानीय  ह, संघ र प्रदेश अन्त् गा का 
कायाालय, धनिी िेर, संघ संस्थ पा सबैले समन्त्वय गरी आ-आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा 
कायाान्त्वयन गने । 

 ग  आ.व. २०७८/७९ मा जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाबाि र्व रण गररएको र्वपद् 
घिनामा परर मतृ्य ु भएका ११ िनाका आफन्त् लाई प्रदान गररएको राह  रु. 
२३,००,०००/-, र्वधभन्न र्वपद् घिनामा परेका पररवार संख्या ९० लाई राह  प्रदान भएको 
रु.२५,६५,०००/-, कोधभि -१९ संक्रमणबाि मतृ्य भएका २८ िना व्यजिको पररवारलाई 
प्रदान गररएको राह  रु. २८,००,०००/- र बेमौसमी बषाा का कारण र्ानबाली नोक्सान 
भएका ८८३ िना कृषकलाई प्रदान गररएको िध पूध ा रु. ३३,९४,०००/- गरी िम्मा रु. 
१,१०,५९,०००/- (एक करोि दश लाख ुनान्त्साडी हिार) अनमुोदन गररयो । 

 रार्िय र्वपद् िोजखम न्त्यूधनकरण  थ पा व्यवस्थ पापन प्राधर्करण, कायाकारी सधमध द्धारा धमध  
२०७७।९।२६ मा स्वीकृ  "मनसनुिन्त्य र्वपद् प्रभार्व  धनिी आवास पनुस्थ पाापना अनदुान 
कायार्वधर्, २०७७" र धमध  २०७८।३।२ मा स्वीकृ  "आगलागीिन्त्य र्वपद् प्रभार्व  धनिी 
आवास पनुधनमााण  थ पा पनुस्थ पाापना अनदुान र्व रण कायार्वधर्, २०७८" को धबषयमा आिको 
बैडकमा छलफल गररयो । कायार्वधर्मा भएको प्रावर्ान बमोजिम अवस्थ पाका घिना भए सबै 
स्थ पानीय  हहरुले र्ववरण संकलन गरी प्रकृया अगािी बढाुने धनणाय गररयो । साथै प अनदुान 
रकमले मार आवास पनुधनमााण गना नपगु्ने हुाँदा घर/आवास र्नीले रकम थ पप लगानी गरी 
धनमााण गदाा र्वपद् प्रध रोधर् (भकूम्प प्रध रोधर् समे ) बनाई, भवन संर्ह ा पालना गरी, नक्सा 
पास गरी, गराई धनमााण गदाा अनदुानकै कारण मार आवश्यक ानसुारको घर धनमााणमा बार्ा 
नपने गरी कायाान्त्वयन गने, गराुने धनणाय गररयो। 

2. बैडकको धमध  २०७९/०9/20 ग े 
 र्वपद्का घिनालाई न्त्यूधनकरण गना पूवा  यारीका कायामा सरकारी  थ पा गैर सरकारी धनकायले 

आ-आफ्नो िेरबाि गनुापने समन्त्वय र सहिीकरणलाई आगामी ददनमा थ पप प्रभावकारी बनाुने 
धनणाय गररयो। 
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  र्वपद्का समयमा  त्काल राह   थ पा ुद्धारका समयमा न्त्यून म आर्ारभ ू सेवा अन्त् गा  
प्रिनन स्वास््य सेवाको प्राथ पधमक ा सम्बन्त्र्मा छलफल भयो।न्त्यनू म आर्ारभ ू प्रिनन 
स्वास््य सेवा (Minimum initial service package) अन्त् गा  बढी िोजखम समूह (मर्हला, 
यवुा, गभाव ी, सतु्केरी एवं बालबाधलका) लाई प्राथ पधमक ामा राजख स्वास््य कायाालय र नेपाल 
पररवार धनयोिन संघ, पाल्पाले आवश्यक समन्त्वय गरी  यारी अवस्थ पामा रहने धनणाय गरीयो। 

 कोधभि-19 को नयााँ स्वरुप (भेररयन्त्ि) को िोजखमबाि स ाक रहन आ-आफ्नो धनकायमा सेवा 
धलन आुने सेवाग्राहीहरुलाई मास्क प्रयोग गना र अधभवादनको लाधग हा  नधमलाई नमस्कार 
गने संस्कारलाई अधभवरृ्द्ध गने, गराुने धनणाय गरीयो। 

3. बैडकको धमध  २०७९/०9/21 ग े 
 जिल्ला र्वपद् व्यवस्थ पापन सधमध को धमध  2079/04/15 को बैडकको धनणायमा मनसनुिन्त्य 

र्वपद् प्रभार्व  धनिी आवास पनुाधनवाान  थ पा पनुस्थ पाापना अनदुान कायार्वधर् 2077 र 
आगलागीिन्त्य र्वपद् प्रभार्व  धनिी आवास पनुाधनमााण  थ पा पनुस्थ पाापना अनदुान र्व रण 
कायार्वधर्, 2078 बमोजिम स्थ पानीय  हले प्रारजम्भक काया गरी प्रकृया परुा गरर धसफाररस गने 
भधनएकोमा सो अनसुार हालसम्म भएको नपाइएकोले यी धनदेजशका बमोजिम गना पने काया भए 
यथ पाजशघ्र अगािी बढाुने प्रध बद्ध ा स्थ पानीय  हका प्रमखुहरुबाि गररयो। 

 धनस्दी गा ाुँपाधलका विा नं. 3 क्यामरुङ् को बस् ीमा धमध  2079।06।21 मा पर्हरोको 
कारण बस् ी पनुाधनमााण गनुा पने देजखएको र स्थ पानान्त् रण गना आवश्यक छ छैन अध्ययन गराई 
धनस्दी गा ाुँपाधलका डोस योिना  िुामा गरी धसफाररस पडाुने साथै प जिल्ला प्रशासन 
कायाालयको पर संख्या 2079/80, च.नं. 1116, धमध  2079।07।03 को परबाि 
गहृ मन्त्रालयमा प्रध वेदन गररएको हुाँदा केन्त्द्रमा पहल गरी भौगधभाक र्वज्ञबाि अध्ययनको 
व्यवस्थ पा संघीय व्यवस्थ पार्पका यस जिल्लाका माननीयहरुले पहल गने। 

 पाल्पा जिल्लाका वनिंगलमा आगलागीका घट्नाहरु र्वग मा अत्याधर्क हनुे गरेकोमा ग  वषा 
रे्रै न्त्यधुनकरण गना सर्कएकोलाई दृिान्त् मा धलई धिधभिन वन कायाालयले समन्त्वय गरी अर्हले 
देजख नै पूवा यारी र सिग ा अपनाुने। यो पौष, माघको िािो यामको जचसोलाई र्वचार गरी 
र्वपन्त् न वगाको लाधग दाुराको व्यवस्थ पा धिधभिन वन कायाालयले सामदुार्यक वनहरुसाँग 
समन्त्वय गरी झािी  थ पा कमसल मूल्यका बोिका दाुरा लजि  वगा/समदुायलाई ुपलब्र् 
गराुने।न्त्यानो लत्ता कपिाको अभावमा जचसोमा कठ्याङ् रीन नपरोस भन्नका लाधग सरोकारवाला 
साँग समन्त्वय गरी अध  र्वपन्त् नलाई न्त्यानो कपिाको व्यवस्थ पा गना स्थ पानीय  हले गने। 

 चाल ु आ.ब. 2079/80 को श्रावण 1 ग े देजख हालसम्म जिल्ला प्रशासन कायाालय, 
पाल्पाबाि र्व रण गररएको र्वपद् घट्नामा परी मतृ्य ु भएका 2 िनाका आफन्त् लाई प्रदान 
गररएको राह  रु 4,00,000।-, र्वधभन्त् न र्वपद् घिनामा परेका पररवार संख्या 46 पररवार 
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 (धनस्दी 3 क्यामरुङ् का 38 समे ) लाई राह  प्रदान भएको रु 5,92,500।-, कोधभि-19 
संक्रमणबाि मतृ्य ु भएका 160 िना व्यजिको पररवारलाई प्रदान गररएको राह  रु 
1,60,00,000।- गरी िम्मा रकम रु 1,69,92,500।- (एक करोि ुनान्त्सत्तरी लाख 
बयानब्बे हिार पााँच सय) अनमुोदन गने धनणाय गररयो। 

 
१3. कोधभि-१९ को रोकथ पाम धनयन्त्रण र व्यवस्थ पापनको लाधग २०७9/80 मा संचालन गररएको 

बैडकको महत्वपूणा धनणायहरु 
धस.नं. महत्वपूणा धनणाय DCMC बैडक धमध  

१ १. यस पाल्पा जिल्लाले अन्त् रार्िय सीमाना नछुने, आव  िाव  गने र्वदेशी नाका 
नभएकाले अर्हलेनै कोधभि-19 को संक्रमणको नयााँ लहरको प्रथ पम िोजखम 
नहनुे भए ा पधन सीमाना िोिीएका धछमेकी  जिल्ला रुपन्त्देही, नवलपरासी 
(पूवा/पजश् चम) मा संक्रमण भएको अवस्थ पामा यस जिल्लामा पधन फैधलन े
भएकाले या ाया का सार्नबाि यारा गने यारहुरुलाई, या ाया  संचालकहरु, 
कायाालयमा आुने सेवाग्राही र रे्रै माधनस िम्मा भै गररने कायाक्रममा 
अधनवााय रुपमा मास्क लगाुने, स्वास््य सरुिाको स ाक ा अपनाुन आग्रह 
गने र सचे नाका काया गना धनणाय गररयो। 

२. यस जिल्लामा पर्हलो, दोस्रो मारा खोप लगायकाहरुलाई अध ररि पर्हलो 
मारा 39% लाई लगाुन बााँकी रहेको र अध ररि दोस्रो मारा समे का 
लाधग स्वास््य कायाालय, पाल्पाले सम्बजन्त्र्  धनकाय साँग समन्त्वय गरी 
अध ररि खोप लगाुने प्रवन्त्र्को पहल गने धनणाय गररयो। 

२०७9/9/१9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१4.  विपद ्व्यिस्थापनका लावि सम्पकक  व्यवि र सम्पकक  नम्बर 
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  १4.१ स्थ पानीय प्रशासन अन्त् गा    
धस.न. कायाालय / पाधलका / संस्थ पा पद र्वपद् Focal 

Person 
सम्पका  नम्वर 

१ जिल्ला प्रशासन कायाालय सहायक प्रमखु जिल्ला अधर्कारी भजि सरा राना ९८५७०६०३३३ 

२ दद फेमस मर्हन्त्द्र दल गण सेनानी ददपेन्त्द्र अधर्कारी ९८५११६३१२२ 

३ जिल्ला प्रहरी कायाालय प्रहरी नायब ुपररिक धबरेन्त्द्र थ पापा ९८५७०६८६९० 

४ सशस्त्र प्रहरी बल प्रहरी धनररिक बसन्त्  जि.सी. ९८५६०६५७४० 

५ रार्िय अनसुन्त्र्ान जिल्ला 
कायाालय अनसुन्त्र्ान अधर्कृ  र्िकाराम पाण्िे ९८४३५२२३७६ 

१4.२ स्थ पानीय  ह अन्त् गा  

धस.न. 
कायाालय / पाधलका / 

संस्थ पा 
पद र्वपद् Focal Person सम्पका  नम्वर 

१  ानसेन नगरपाधलका कायाक्रम अधर्कृ  र्वष्ण ुप्रसाद पौिेल ९८५७०६२५६२ 

२ रामपरु नगरपाधलका ईजन्त्िधनयर  कृष्ण बहादरु थ पापा ९८६७३७५३७५ 
३ पूवाखोला गा ाुँपाधलका अधर्कृ  र्वनोद नेपाल ९८५७०६५३७९ 
४ धनस्दी गा ाुँपाधलका सहायक पााँचौं नारायण ध धमजल्सना ९८५७०७९२१२ 
५ रम्भा गा ाुँपाधलका धस.अधर्कृ  छैडौ जशव अयााल 9857068770 

६ माथ पागढी गा ाुँपाधलका प्रमखु प्रशासर्कय अधर्कृ  ददनेश ज्ञवाली                                                                                                                                                                                                           ९८५७०६८५६८ 
७ ध नाु गा ाुँपाधलका सहायक पााँचौं जशव आरेय ९८५७०६२५१४ 
८ ररब्दीकोि गा ाुँपाधलका अधर्कृ  रुकलाल भट्टराई    ९८५७०६२६४३ 

९ रैनादेवी छहरा गा ाुँपाधलका िनस्वास््य धनरीिक िीवन राना ९८५७०६०६९० 
१० बगनासकाली गा ाुँपाधलका सहायक पााँचौं कृष्ण बहादरु थ पापा ९८६७५४४००८ 

१4.३ र्वषयग  कायाालयहरु अन्त् गा  

धस.न. कायाालय / पाधलका / संस्थ पा पद र्वपद् Focal Person सम्पका  नम्वर 

१ सिक कायाालय ईजन्त्िधनयर धनशा बेलबासे ९८५७०७७९२१ 

२ धसचाइ कायाालय ईजन्त्िधनयर चन्त्द्र राना ९८४१८१५८११ 

३ भ ू थ पा िलार्ार कायाालय ईजन्त्िधनयर राकेश बहादरु कुवर ९८५७०८११३९ 

४ 
प्रर्ानमन्त्री कृर्ष आर्धुनकीकरण 
पररयोिना 

प्रमखु ददपक भट्टराई ९८५७०६८१८१ 
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 ५ कृर्ष ज्ञान केन्त्द्र प्रमखु कामना अधर्कारी ९८५७०६५२९४ 

६ 

 
धिधभिन वन कायाालय  धिधभिनल वन अधर्कृ  संयोग बस्ने  ९८५७०६२२७२ 

७ जशिा र्वकास  थ पा समन्त्वय इकाई इकाई प्रमखु महेन्त्द्र सवेुदी ९८५७०६५९८० 

 

१4.४ अन्त्य  

वस.न. कार्ाकलर् / पावलका / ससं्था पद विपद ्Focal Person सम्पकक  नम्िर 

१ रेिक्रस सोसाईिी, पाल्पा 
वररष्ठ कायाकारी 

अधर्कृ  
बाबरुाम काकी ९८५७०६२७९७ 

 

१4.५ र्वपद व्यवस्थ पापनमा देजखएका समस्याहरु 

क. र्वपद् िोजखम न्त्यूनीकरण र र्वकास धनमााण कायाबीच आवश्यक  ालमेलको कमी हनु ु। 

ख. कमिोर भ-ूबनोि, धभरालो र ुच्छ्च पहाि रहन ु। 

ग. प्राकृध क स्रो हरु-चनुढंुगा खानी_ को अव्यवजस्थ प   थ पा अत्याधर्क दोहन हनु ु। 

घ. िोजखमयिु र न्त्यून म मापदण्ि नपगेुका ग्राधमण सिक धनमााण हनु ु। 

ङ. भ-ूुपयोग योिना, भवन संर्ह ा प्रभावकारी नहनु ु। 

च. एकीकृ  सूचना प्रणालीको न्त्यून ा । 

छ. संकि आंकलनको पूवामूल्याङ्कन वास् र्वक हनु नसक्न ु। 

ि. अव्यवजस्थ प  रुपमा सहरीकरण हनु।ु 

झ. आप कालीन अवस्थ पाका लाधग दि र यथे पस्ि िनशजि,श्रो , ुपकरण,बन्त्दोबस् ी र राह  सामाग्रीको 
 कधम । 

ञ. अन्त् रधनकाय संघ, प्रदेश र स्थ पानीय  ह धबच डािो -Vertical) र  ेसो -Horizontal) रुपमा प्रभावकारी 
समन्त्वयको कमी । 

 

 
 
 

१4.६ जिल्ला/स्थ पानीय  हका प्रमखु र्वपद घिनाहरु 

यस जिल्लामा मखु्य  र्वपद्का घिनाहरु देहाय अनसुार रहेको पाईन्त्छ । 



 

 

 

{ 29} 
 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पा       अर्ावार्षाक बलेुर्िन 2०७9/८० 

 

 (क)आगलागीM-यस जिल्लामा शहर बिारमा केजन्त्द्र  घना बस् ी घरहरु पक्की रहे ापधन गाुंमा रहेका 
प्रायिः घरहरु िीनको छानो भएको कच्छ्ची घर, कुनै स्थ पानमा खर वा फुसको छानो हनु,ु आदी कारणले 
खास गरी चैर बैशाखमा धछि फुि रुपमा आगलागीका घिनाहरु हनुे गदाछन । यस बाहेक हरेक 
बषा र्निनको ि ी हनु ुर जिवन अस् ब्यस्  हनुकुो साथै प कर्हले कााँही मानर्वय ि ी पधन हनुे गरेको 
अबस्थ पा छ ।धबशेष गरर गमीको समयमा बन ििेलो मखु्य चनुौ ीको रुपमा रहेको छ ।साथै प बढी 
घनाबस् ीहरु भएको िेरमा आगलागी भएमा छोिो समयमा रे्रै घरहरुमा ि ी परु् याुन सक्न े
देजखन्त्छ ।  
(ख)बाढी पर्हरोM- बषाा को समयमा अध बजृष् िका कारण नदी नालाहरुमा बढी मारामा पानीको बहाव ध ब्र 
रुपमा आुनाले बाढी पर्हरो आुने र धबशेष गरी धभरालो िग्गामा भिूय भई पर्हरो िाने गरेको 
छ।बाढी पर्हरोबाि समय समयमा नगरपाधलकाको केही स्थ पान र गा ाुँपाधलकाको धबधभन्त् न स्थ पानहरु 
प्रभार्व  हनुे गरेका छन ्। धबशेष गरी धसद्धाथ पा रािमागामा पने धसद्धबाबा आसपास ईलाकामा बषाायामको 
समयमा पर्हरो गई या ाया  अवरुद्ध भई आवागमनमा समे  असर पारेको देजखन्त्छ । यस् ै दजिण 
पूवामा मािी फांि नजिकमा रहेको धसस्ने खोला र र्ोवािी खोलामा अर्वरल बषााको कारणबाि आुने 
बाढीले गदाा मािी फांि र्कनारमा भएको बस् ी बढी प्रभार्व  भएको देजखएको छ । 

(ग) भकूम्पM-नेपालमा भकूम्पीय दृर्िकोणले सर्क्रय दरार चरेु पहािको अग्रभागमा रहेको मेन फ्रन्त्िल थ्रि 
पूवा-पजिम ददशामा फैधलएको छ । अ : प्रदेश ५ को िेरहरुमा र्हमालयन थ्रिमा संजच  शजिको प्रवाह 
भई र्वनासकारी भकूम्प िाने प्रवल संभावना रहेको  ्याङ्क भकूम्पर्वदहरुले अघी सारेका छन ्। त्यसरी 
नै भकूम्पीय प्रकोपको नक्शाको आर्ारमा पधन यस िेरमा भर्वष्यमा िान सक्ने भकूम्पबाि ुत्पन्न हनुे 
प्रवेग ुच्छ्च रहेको छ । २०७२ बैशाख १२ को भकूम्पमा भएको ि ीको आर्ारमा यो जिल्ला कम 
प्रभाधब  जिल्लामा परे ापधन भौगोधलक बनाविको कारणले भगूोलर्वदको अनसुार पाल्पा जिल्ला पधन 
भकूम्पको ुच्छ्च िोजखमको जिल्लाको रुपमा पदाछ । 

(घ)महामारीM- र्हमाधलय िेरमा  ीब्र रुपमा िलवाय ुपररव ान, सरसफाईको कमी  थ पा आवश्यक स्वास््य 
सेवाको कमीले गदाा नेपालका िनसमदुाय र्वशेष : र्वकि ग्रधमण भेगका बाधसन्त्दा बषेनी महामारीको 
चपेिामा पने गदाछन ्। रे्रै ब्यजिहरुलाई एकै समय एकै र्कधसमका रोग लागेमा हनुे महामारी अन्त् गा  
झािापखला, हैिा, रुघा र धनमोधनया, िन्त्िीस िस् ा रोगहरु खास गरी बषाायाममा फोहर खानेपानी र 
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 िनचे ना कधमको कारणले हनुे गरेको देजखन्त्छ । २०६६ साल पधछको  ्याङ्क हेदाा यस जिल्लामा 
झािापखालबाि त्यध  रे्रै महामारी भएको पाईदैन ।  

(ङ) हावाहरुी/व ासM-फाल्गणुदेखी बैशाखको समयमा हावाहरुी, व ास चली र्निनको ि ी हनुे गरेको 
पाईन्त्छ । 

(च) चट्याङ्गM- नेपालमा गएको केही दशकदेजख चट्याङ्गका घिनाहरु अत्याधर्क रुपमा बढ्न थ पालेका छन ्
।नेपालमा र्वशेषगरी चरेु  थ पा महाभार  िेरमा चट्याङ्गका घिनहरु बढी हनुे गरेको पाईन्त्छ। राई र 
पहािलाई छुट्याुने चरेुिेरको नजिकमा पने पाल्पा जिल्ला चट्याङ्गको पधन ुच्छ्च िोजखममा रहेको 
जिल्लामा पदाछ।बषाायामको समयमा चट्याङ्गबाि पधन र्निनको ि ी भईरहेको र हनुे गरेको पाईन्त्छ। 

(छ) सवारी दघुािना M- नेपालमा सवारी दघुािनाका घिनाहरू अत्याधर्क रूपमा बढ्न थ पालेका छन ्। यस 
जिल्लामा बषेनी सबै भन्त्दा बढी सिक दघुािनाबाि िनर्नको ि ी भईरहेको छ र हनुे गदाछ ।यस 
जिल्लालाई सिक या ाया को दृर्िकोणले सगुम जिल्लाको रुपमा धलन सर्कन्त्छ।यहांका २ विा 
नगरपाधलका  थ पा ८ विा गाुं पाधलकालाई पक् की एवं कच्छ्ची सिकले िो्नकुा साथै प यस जिल्लामा 
गोरेिो बािोहरु पधन प्रशस्  मारामा रहेकाछन।् थ पापी यस आधथ पाक बषाको ६ मर्हनामा यस जिल्लामा 
सवारी दघुािनाको संख्या २६ विा रहेका छन ्। िसमा ६५ िना घाइ े -गजम्भर - २३, सामान्त्य -४२_ 
भएका धथ पए भने मतृ्य ुहनुकेो संख्या २३ रहेको धथ पयो । 

(ि) कोधभि M- र्वश्वभर कोधभि १९ को महामारी फैधलए संगैं नेपाल पधन यसबाि अछु ो रहन 
सकेन।कोधभिको पर्हलो, दोश्रो र  ेश्रो लहरले नेपालका थ पपु्रै माधनसको ज्यान िानकुा साथै प यसले 
माधनसको आधथ पाक अवस्थ पालाई समे  ििार बनाएको छ ।कोधभिको महामारीको दईु बषामा पाल्पा 
जिल्लामा पधन थ पपु्रै माधनसहरु कोधभिबाि संक्रधम  हनुकुो साथै प मतृ्य ु समे  भएको धथ पयो । व ामान 
समयमा यसको अवस्थ पामा रे्रै सरु्ार भएको देजखन्त्छ ।  थ पापी यस जिल्लामा हालसम्मको रेकिा अनसुार 
कोधभिबाि संक्रधम  हनुकेो संख्या १२८७६(र्प.धस.आर./एजन्त्ििेन) िना रहेका छन ् भने मतृ्य ु हनुेको 
संख्या २६९ रहेको धथ पयो। यस जिल्लामा हालसम्म खोप लगाएको माधनसको संख्या पर्हलो िोि 
१,९०,८४४ -९९=९४Ü_, दोश्रो िोि १,८०,९२२-९९=७४Ü_ र  ेश्रो िोि लगाुनेको संख्या 
९५,७०३ रहेका छन ् । िसमध्ये यस आ.ब.को ६ मर्हनासम्ममा खोपको पर्हलो िोि लगाुनेको 
संख्या ३२,०७०(८६.६Ü), दोश्रो िोि ३१,३६९-८७=१Ü_ र  ेश्रो िोि लगाुनेको संख्या 
१६,५०१(४८.०Ü) रहेका छन ्। 
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 (झ)अन्त्यM- ब ामान अबस्थ पामा िलबाय ु पररव ानको कारण धबधभन्न समस्याहरु ुत्पन्न हनु े अबस्थ पाहरु 
आएका छन। िंगलको धबनास  थ पा लामो खिेरीका कारण पानीका महुान सकु्ने र खानेपानीको अभाव 
हनुे समस्या बढ्दै गईरहेको छ ।  
१4.७ जिल्ला  थ पा स्थ पानीय  हहरुबाि र्वपद् सम्बन्त्र्ी भए गरेका अन्त्य ुल्लेख्य कायाहरु 
 र्वपद् व्यवस्थ पापन  थ पा प्रध काया योिना  यारी र कायाान्त्वयन । 

 मनसनु पूवा  यारी र प्रध कायायोिना  यारी र कायाान्त्वयन । 

 र्वपद व्यवस्थ पापनको लाधग स्थ पानीय  ह, सरोकारवाला, गैर सरकारी धनकायहरु संग सहकाया र 
समन्त्वय भएको । 

 सरुिा धनकायबाि ुच्छ्च पहािी  थ पा पहािी ईलाकाका खोंच र अफ्ठ्यारो स्थ पानहरु लगाय  पर्हरोमा 
परेका/खसेका/फसेका व्यजि  थ पा घाई ेहरुलाई कसरी ुद्धार गना सर्कन्त्छ भन्त् ने र्वषयमा 
माुन्त्िेनेररङ्ग ईक्यपुमेण्िको प्रयोग गरर धबधभन्न 6  ररकाबाि नमनुा अभ्यास गररएको धथ पयो। 

 स ह भन्त्दा बढी पानी भएमा स्थ पानीय नागररकहरुलाई िानकारी ददनको लाधग साइरन ििान 

 सचे ना अपनाुन माईर्कङ र स्थ पानीय सञ्चार माध्यमबाि सूचना सम्प्रषेण 

 सामदुार्यक प्रहरीबाि र्वद्यालयमा र्वपदबाि िोधगनका लाधग िानकारी प्रदान  

 र्वपद् प्रध काया र िम ा अधभवरृ्द्धका लाधग स्थ पानीय  हमा  ाधलम सञ्चालन  

 र्वपद् प्रभार्व हरुलाई नेपाल सरकार  थ पा प्रदेश सरकारबाि प्राप्त राह  र्व रण 

 सामदुार्यक प्रहरीबाि र्वद्यालयमा र्वपदबाि िोधगनका लाधग िानकारी प्रदान  

 र्वपद् प्रध काया र िम ा अधभवरृ्द्धका लाधग स्थ पानीय  हमा  ाधलम सञ्चालन  

 र्वपद् प्रभार्व हरुलाई नेपाल सरकार  थ पा प्रदेश सरकारबाि प्राप्त राह  र्व रण 

१5. कोधभि-१९ रोकथ पाम, धनयन्त्रण  थ पा ुपचार सम्बन्त्र्ी 
 जिल्लामा कोधभि-१९ र्वरुद्धको खोप अधभयान संचालन भइरहेको । 

 सावािधनक सेवाहरु संचालन गदाा  ोर्कएको सामाजिक दरुी र स्वास््य सरुिा सम्बन्त्र्ी मापदण्हरु 
सेवा प्रवाह गने धनकायहरु  थ पा सम्पूणा नागररकहरुले अधनवाया पालना गनुा पने । 

 जिल्ला प्रशासन कायाालय र सरुिा धनकायको  फा बाि धनयधम  रुपमा अनगुमन भएको ।  

 पाल्पा अस्प ालमा अजक्सिन ्लान्त्ि स्थ पापना र कायाान्त्वयन । 

 PCR िााँच गने सेन्त्िरको संचालन भईरहेको । 

 संक्रमणको संख्या र िोजखम अनसुार स्वास््य स का  ा अपनाुन र्वधभन्न व्यवस्थ पा र सूचना िानकारी 
सम्प्रषेण गरी िनचे ना मूलक काया सन्त्चालन । 

 स्थ पानीय रुपमा मनाईने िारा, हरर ाधलका ध ि लगाय का मेला, पवा र िाराहरुमा धभिभाि नगने । 

 पाल्पा जिल्लाबाि सन्त्चाधल  एम्बलेुन्त्सहरुमा १० के.िी.को कजम् मा १/१ विा अजक्सिन धसधलन्त्िर 
नेपाल रेिक्रस सोसाइिी शाखाले ुपलब्र् गराुने धनणाय भएको । 
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  DCCMC बैडक बसी ुल्लेजख  कायाहरुको कायाान्त्वयनमा समन्त्वय, सहिीकरण र सहयोग गररएको । 

१6. अत्यावश्यक वस् कुो आपूध ा र बिार अनगुमन 

 बिारमा कृधरम अभाव, िम्माखोरी, कालो बिारी हनु, गना नददन र दैधनक ुपभोग्य वस् कुो आपूध ा, 
र्व रण कायाको अनगुमन गरर आपूध ाको व्यवस्थ पा सहि गने काया भईरहेको । 

 ुपभोग्य बस् कुा पसल, होिल  थ पा रेिुरेण्िको अनगुमन गरर धबक्रीको लाधग राजखएका, म्याद 
नाघेका बस्  ुर गणुस् रहीन खाद्य पदाथ पा िफ  गरर नि गररएको । 

 यस अर्ाबार्षाक अवधर्मा यस कायाालयको समन्त्वयमा  ानसेन नगपाधलका लगाय  अन्त्य 
पाधलकाहरुमा व्यापार व्यवसायलाई मयाादद  र ुपभोिाहरुलाई गणुस् रीय बस्  ु थ पा सेवा ुपलब्र् 
गराुने ुदे्दश्यले ९ पिक संयिु बिार अनगुमन भएको धथ पयो । साथै प  ानसेन बिार िेरधभर 
रहेका र्वधभन्न स्थ पानहरुमा रहेका एल.र्प.ग्यास र्वके्र ा/व्यवसायीहरुको कायालाई व्यवजस्थ प  र सरुजि  
बनाुने ुदे्दश्यले अनगुमन गररएको धथ पयो । 

17. यस कायाालयले संचालन गरेको कायाक्रमहरु:- 
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18. नवप्रवर्ानात्मक कायाहरु 

 पाल्पा अस्प ालको व्यवस्थ पापनलाई प्रभावकारी बनाुन प्रमखु जिल्ला अधर्कारीबाि अस्प ालको धनरीिण 
गरी सझुाव ददईएको । 

 राहदानीको लाधग प्रत्यि अनलाईन द ााको लाधग बार्हरवाि Pre-enrollment को झन्त्झर्िलो 
प्रकृया हिाई कायाालयवाि Direct Live enrollment गररंदै आईरहेको । 

 जिल्ला जस्थ प  कायाालयलाई वषा ुत्कृि कायाालय/बषा ुत्कृि कायाालय प्रमखुलाई प्रसंशा पर सर्ह  
सम्मान गररएको।प्रत्येक मर्हनामा मर्हना ुत्कृि कायाालय/मर्हना ुत्कृि कायाालय प्रमखुलाई प्रसंशा 
पर सर्ह  सम्मान गररंदै आएको । 

 यस कायाालयको कमाचारीलाई बषा ुत्कृि कमाचारी प्रसंशा पर सर्ह  सम्मान गररएको । 

 कायाालय सौन्त्दयाकरणको लाधग प्रर्ानमन्त्री कृर्षा आर्धुनकीकरण पररयोिनामा प्रयोगात्मक 
जशिाका लाधग आुने र्वद्याथ पीहरुबाि फूलका र्वरुवाहरु लगाई कायाालय पररसरलाई सनु्त्दर 
बनाईएको । 

 

 

 

4.
. 
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१9. हालसम्मका प्रमखु जिल्ला अधर्कारीहरुको र्ववरण 
 

क्र.स. नामथ पर देजख सम्म 

१ लभ र्वक्रम शाह २०२९ २०३१ 

२ राम कुमार शे्रष्ठ २०३१ २०३२ 

३ पदम राि सवेुदी २०३२ २०३२ 

४ हरर प्रसाद शमाा २०३३ २०३५ 

५ िेकनाथ प भट्टराई २०३५ २०३७ 

६ गिेन्त्द्र बहादर मलु २०३७ २०३८ 

७ बाबरुाम पौिेल २०३८ २०४० 

८ शरद कुमार भट्टराई २०४० २०४५ 

९ स्थ पानेश्वर शमाा २०४५ २०४५ 

१० राम प्रसाद अरुण २०४५ २०४६ 

११ बलराम कापर २०४६ २०४७ 

१२ र्वष्णरुाि कुसमु २०४७ २०४७ 

१३ नवीन कुमार जघधमरे २०४७ २०४८ 

१४  ीथ पा प्रसाद ज्ञवाली २०४८ २०५० 

१५ लधल  बहादरु थ पापा २०५० २०५१ 

१६ भवुनेश्वर िोशी २०५१ २०५२ 

१७ भर मजण ररसाल २०५२ २०५२ 

१८ र्वनोद शमाा २०५२ २०५३ 

१९ वामन प्रसाद न्त्यौपाने २०५३ २०५४ 

२० मार्व प्रसाद ओझा २०५४ २०५६ 

२१ िनादान नेपाल २०५६ २०५८ 

२२ भानभुि पोखरेल २०५८ २०६० 

२३ श्रीवत्स आचाया -का.म)ु २०६० २०६० 

२४ एकमजण नेपाल २०६० २०६२ 
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 २५ लक्ष्मण कुमार थ पापा २०६२ २०६२।१०।१८ 

२६ बालकृष्ण पन्त्थ पी २०६२।११।२४ २०६४।०२।२३ 

२७ शम्भ ुप्रसाद जघधमरे २०६२।०२।२७ २०६६।०४।३० 

२८ िनकराि रेग्मी २०६६।०५।०३ २०६८।०३।०७ 

२९ िीकाराम शमाा जघधमरे २०६८।०३।१३ २०६९।०३।३१ 

३० हरर प्रसाद मैनाली २०६९।०४।१५ २०६९।११।२४ 

३१ जशवराि िोशी २०६९।१२।१२ २०७१।०१।२५ 

३२ र्वष्ण ुकुमार काकी २०७१।०२।०१ २०७२।०२।३२ 

३३ प्रमेलाल लाधमछाने २०७२।०३।०२ २०७२।११।२३ 

३४ बाबरुाम गौ म -रा.प.प्रथ पम) २०७२।११।२३ २०७४।०६।१९ 

३५ र्वष्ण ुप्रसाद ढकाल -रा.प.प्रथ पम) २०७४।०६।२० २०७५।०४।११ 

३६ मनोहर प्रसाद खनाल -रा.प.प्रथ पम) २०७५।०४।३१ २०७६।०१।११ 

३७ वीरेन्त्द्र कुमार यादव -रा.प.प्रथ पम) २०७६।०१।१२ २०७६।०५।११ 

३८ ुमेश कुमार ढकाल २०७६।०५।१२ २०७६।१०।१४ 

३९ यादव सवेुदी -रा.प.प्रथ पम) २०७६।१०।२६ २०७७।०२।२० 

४० रमेश न्त्यौपाने -रा.प.प्रथ पम) २०७७।०२।२२ २०७७।११।१७ 

४१ योगेन्त्द्र प्रसाद पाण्िे -रा.प.प्रथ पम) २०७७।११।२३ २०७८।६।३१ 
४२ िगन्नाथ प पन्त्  -रा.प.प्रथ पम) २०७८।०७।१ हालसम्म 
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 20. जिल्ला प्रशासन कायाालयको भवन र सवारी सार्नको र्ववरण  

21.१ िग्गाको र्ववरण 

क्र.सं. डेगाना / स्थ पानीय  ह र्कत्ता 
नं. 

िरेफल कैर्फय  

१  ानसेन नगरपाधलका ४ २०३ ५-९-१-१ दवैु र्कत्ता २०३ र ७६४ को िग्गामा 
कायाालय भवन, आवास गरी ४ विा भवन 
रहेको । 

२  ानसेन नगरपाधलका ४ ७६४ ०-१५-१-१ 

३  ानसेन नगरपाधलका ४ २३४७ ७-१०-०-१ पाल्पा दरबार रहेको र सो मा हाल पाल्पा 
दरबार संग्राहलय संचालन भएको 

 

20.२ सवारी सार्नको र्ववरण 

क्र.सं. सवारी सार्नको नाम सवारी नं. संख्या 
१ बोलेरो जिप बा २ झ ६१ १ 

२ िािा सफारी बा २ झ २१५० १ 

३ धिस्कभर मोिरसाईकल ल ु१ ब १२२३ १ 

४ यामाहा मोिरसाईकल ल ु१ ब ४६४ १ 

 

21. पाल्पा जिल्लामा रहेका संघीय र प्रदेश सरकार अन्त् रग का सरकारी कायाालयको सम्पका  
र्ववरण 

धस.नं. कायाालयको नाम 
सम्पका  नं. 
(+०७५) 

प्रमखुको नाम प्रमखुको सम्पका  नं. 

१ जिल्ला प्रशासन कायाालय पाल्पा ५२०१२४ प्र.जि.अ. िगन्नाथ प पन्त्  ९८५७०५७७७७ 

2 पाल्पा जिल्ला अदाल  ५२०११० मा.न्त्या. कमल राि र्वि 9841475039 

3 जिल्ला समन्त्वय सधमध को कायाालय ५२०४२४ जि.स.अ. िनादान अधर्कारी ९८५७०४३२२२ 

4 दद फेमस मर्हन्त्द्रदल गण ५२०५४६ बाल मकुुन्त्द धबि ९८५१०९२३१४ 

5 जिल्ला प्रहरी कायाालय ५२०५३६ प्र.ु. िनक बहादरु शाही ९८५७०९५५५५ 

6 रार्िय अनसुन्त्र्ान जिल्ला कायाालय ५२००५९ ु.अ.धन. गोपाल पन्त्थ पी ९८५७०६५०५९ 
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 7 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गलु्म ५२११७४ स.प्र.ना.ु. ुद्धव वन ९८५१२७२२३४ 

8 कोष  थ पा लेखा धनयन्त् रण कायाालय ५२०००३ शजशन्त्द्र  खा ी  ९८५७०६५२०३ 

9 जिल्ला सरकारी वर्कल कायाालय ५२०१५८ रर्व  न्त्यौपान े ९८५७०६८१५८ 

10 पाल्पा जिल्ला अदाल   520110 शे्रस् ेदार दगुाा प्रसाद बस्याल 9857072110 
११ जशिा र्वकास  थ पा समन्त्वय इकाइ ५२०११९ महेन्त्द्र  सवेुदी ९८५७०६५९८० 

१२ शहरी  र्वकास  थ पा भवन कायाालय ५२०१५२ धि.ई.गोर्वन्त्द  प्रसाद गौ म ९८५७०६५१५२ 

१३ खानेपानी  थ पा सरसफाइा धिधभिन कायाालय ५२०००७ धि.ई. अनोि  ुपाध्याय ९८५७०२११४६ 

१४ सिक  धिधभिन  कायाालय ५२०९२१ धि.ई. प्रददपमजण धनरौला ९८५११६२७३२ 

१५ पाल्पा अस्प ाल  ानसेन ५२०१५४ िा . धबष्ण ुगौ म 9857077154, 

९८६३९३०१०८ 

१६ जिल्ला  स्वास््य कायाालय ५२१७३९ िा. रािेन्त्द्र कुमार धगरी ९८५७०८०७३९ 

१७ कृर्ष ज्ञान केन्त्द्र ५२०२९४ व.कृ.धब.अ. कामना 
अधर्कारी ९८५७०६५२९४ 

१८ भेिेररनरी  अस्प ाल  थ पा पश ुसेवा र्वज्ञ 
केन्त्द्र 

५२०१४५ िा.दगुाा  प्रसाद खनाल ९८५७०६०८३६ 

१९ धिधभिन वन कायाालय ५२०००२ धि.ब.अ. ददपक ज्ञवाली ९८५७०२३३७७ 

२० भ ू  थ पा िलार्ार व्यवस्थ पापन कायाालय ५२०१३९ जशवराम अधर्कारी ९८५८०२५७२५ 

२१ िलस्रो   थ पा धसंचाइा र्वकास धिधभिन ५२००८१ कुशल गौ म ९८५७०६१४३० 

२२ प्रर्ानमन्त्री  कृर्ष आर्धुनक पररयोिना ५२११८० ब.कृ.प्र.अ. ददपक भट्टराई ९८५७०६८१८१ 

२३ नेपाल िेधलकम दूरसंचार कायाालय ५२०१०१ ब.ई. ढाकाराम पौड्याल ९८५१००४८४४ 

२४ सामाजिक  धबकास धिधभिन कायाालय ५२११९६ धि.प्र. हरर लाल अयााल ९८५७०७७६२० 

२५ पाल्पा आयवेुद स्वास््य केन्त्द्र ५२०८२३ िा. रमेश  कुमार के.सी. ९८५७०७७८२३ 

२६ कारागार  कायाालय ५२०१५३ डाकुर  प्रसाद अयााल ९८५७०७३७७७ 

२७ मालपो  कायाालय पाल्पा ५४०४२७ दगुाा  प्रसाद खनाल ९८५६०५०८०५ 

२८ घरेल ु  थ पा साना ुद्योग कायाालय ५२०२३२ ु.अ. देवीराम भण्िारी ९८५७०६०४३२ 

२९ सनु्त् लािा  फलफूल र्वकास केन्त्द्र ५२०१४७ ब.बा.अ. बसन्त्  कुमार शे्रष्ठ ९८५७०७७१४७ 

३० जिल्ला  हलुाक कायाालय ५२०१४६ ह.ुअ. ियददप पन्त्थ पी ९८५७०७५१४६ 

३१  ्यांक कायाालय, पाल्पा ५२०५१२ धन.प्र. लेखनाथ प  पाण्िेय ९८५७०७८५१२ 

३२ काधलगण्िकी  कोररिोर सिक योिना   धि.ई.शंकर पौिेल ९८५६०३०७४२ 

३३ जिल्ला धनवााचन कायाालय ५२०९३५ रुकमाङ्ग  अयााल ९८५७०६८९३५ 

३४ शैजिक   ाधलम केन्त्द्र ५२०३०१ गोपाल प्रसाद बस्याल ९८४७०२९६३३ 

३५ करदा ा सेवा कायाालय ५२०११७ गी ा  पाण्िे ९८५७०७४११७ 
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 ३६ नापी  कायाालय ५२०००८ ना.अ. ई. अिुान पौिेल ९८५७०६८३०८ 

३७ सिक पूवाार्ार र्वकास कायाालय    ई. अरुण  गपु्ता  ९८५७०६०४९१ 

३८ र्वशेष  नापी कायाालय ५२०१९७ श्रीर्र ढुङ्गना ९८५७०६५००८ 

३९ नेपाल र्वद्य ु प्राधर्करण ५२०५११ ब.ई. र्ववेक  अधर्कारी ९८५७०७५५११ 

४० कृर्ष  सामाग्री कम्पनी धलधमिेि ५२०१३८ खेमराि भसुाल 9846094636 

४१ या ाया  व्यवस्थ पा सेवा कायाालय ५२०४९९ केशव सनुार ९८५७०९१०३९ 

४२ 
खाद्य  प्रर्वधर्  थ पा गणु धनयन्त्रण धिधभिन 
कायाालय 

५२१४९५ नरेश  शे्रष्ठ ९८५७०२१४९५ 

43 ईलाका प्रशासन कायाालय रामपरु पाल्पा ४००४७५ शा.अ. भगवान भि अयााल ९८६७०६५४७६ 

४4 रामपरु अस्प ाल रामपरु ४००१५४ िा. र्विय पररयार ९८५७०६८१५४ 

४5 रामपरु  सव-धिधभिन वन कायाालय रामपरु 
पाल्पा 

  स.व.अ. सिुरराि भण्िारी ९८५११६३५२० 

४6 मालपो  कायाालय रामपरु ४००४२७ हमु  बहादरु थ पापा मगर ९८५७०६५१६७ 

४7 नापी  कायाालय रामपरु ४००४३४  ससु्मा गौ म ९८५७०६८३४३ 

४8 धबद्य ु रामपरु ४०१०७७ धभम बहादरु सोमै ९८५७०२९०५६ 

49 खेलकुद र्वकास सधमध  पाल्पा    ारा  बहादरु थ पापा ९८४७०६९४६९ 

५0 मदनपोखरा  बहपु्रार्वधर्क जशिालय ४१२१२७ गोर्वन्त्द  शमाा ९८५७०७१२१८ 

51 पाल्पा दरवार संग्रहालय  ५२२१३२ चन्त्द्र प्रकाश वली ९८५७०२२१३२ 

22. स्थ पानीय  हका प्रमखु प्रशासकीय अधर्कृ हरुको सम्पका  नं. 

धस.न. स्थ पानीय  ह प्रमखु प्रशासकीय अधर्कृ  सम्पका  नं. कैर्फय  
१  ानसेन नगरपाधलका िीवन ज्ञवाली ९८५७०७४१११  

२ रामपरु नगरपाधलका लेखनाथ प न्त्यौपान े ९८५७०७५१११  

३ ररब्दीकोि गा ाुँपाधलका पवन आयााल 9857075307  

४ रैनादेवी छहरा गा ाुँपाधलका ददनेश सारु ९८५७०७२०२५  

५ रम्भा गा ाुँपाधलका भिुिंग राना 9857068770  

६ माथ पागढी गा ाुँपाधलका ददनेश ज्ञवाली 9857068568  

७ पूवाखोला गा ाुँपाधलका मान बहादरु सारु 9857068575  

८ धनस्दी गा ाुँपाधलका रवु दयाल 9857079210  

९ ध नाु गा ाुँपाधलका सनु्त्दर प्रसाद शे्रष्ठ 9857011098  

१० बगनासकाली गा ाुँपाधलका र्वष्ण ुबहादरु घ ी 9857068868  
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23. जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाबाि िारी गररएको सेवाको लाग  समय(Time Card) 
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 24. विल्ला प्रशासन कार्ाकलर्मा पशे िररन ेवनिदेनको नमनूा/ढााँचा 

24.१ माईध को नामथ पर व न कायम गरी संशोधर्  प्रध धलर्प माग धनवेदन 
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 24.२ नागररक ा प्रमाणपरको अधभलेखका लाधग ददन ेधनवेदन ढााँचा 
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24.३ District Verification Sample 
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24.४ राहदानी ुपलब्र् / द्र ु धसफाररसको लाधग धनवेदनको ढााँचा 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

{ 46} 
 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पा       अर्ावार्षाक बलेुर्िन 2०७9/८० 

 

 25. जिल्ला प्रशासन कायाालय पाल्पाको नागररक बिापर 
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 26.  जस्वरहरु  

 धमध  २०७९/०९/२१ ग े पाल्पा जिल्लाको संघीय व्यवस्थ पार्पकका माननीयज्यूहरु र प्रदेश सभाका माननीयज्यूहरु, 
जिल्ला समन्त्वय सधमध का प्रमखुज्यू, स्थ पानीय  हका प्रमखुज्यूहरु, जिल्ला जस्थ प  रािनैध क दलका प्रमखुहरु, सरुिा 
धनकायका प्रमखुहरु, कायाालय प्रमखुहरु  थ पा परकार महासंघका अध्यिसंग समन्त्वयात्मक बैडक । 
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 प्रध धनधर् सभा सदस्य/प्रदेश सभा सदस्य धनवााचनको सन्त्दभामा रािनीध क दल/मखु्य धनवााचन अधर्कृ  /परकारहरु 
सर्ह को अन्त् रर्क्रया बैडक 
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 धमध  २०७९/७/१ ग े धनस्दी गा ाुँ पाधलका विा नं. ३ जस्थ प  क्यामरुङ्ग बस् ीमा पर्हरोको कारणले िध  पगेुका 
पररवारलाई प्रमखु जिल्ला अधर्कारीवाि राह  र्व रण गररएको  जस्वर। 
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संयिु बिार अनगुमन र िफ  गररएका खाद्य सामाग्रीहरु नि गररएको  जस्वरहरु 

धमध  2079/04/25 ग े सहायक प्रमखु जिल्ला अधर्कारीको न ेतृ्वमा भएको संयिु बिार अनगुमन 
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 धमध  2079/05/30 ग े प्रशासकीय अधर्कृ को न ेतृ्वमा भएको िेरी ुद्योग  थ पा धमडाइ पसलहरुको संयिु 
अनगुमन 
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धमध  2079/08/29 र 2079/09/01 ग े एल. र्प. ग्यााँस र्वके्र ा/व्यवसायीहरुको संयिु अनगुमन 
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र्वपद् सम्बन्त्र्ी घिनामा ुद्धार गररएको केही  जस्वरहरु 

 ानसेन न.पा. ०६ भोिेचौपारी बस्न ेस्थ पानीयको घरमा आगोलागी हुाँदा धनभा ाुँदै  

   

  

 

 

धसद्धाथ पा रािमागा सिक खण्िको दोभानमा  धमध  २०७९।०९।१२ ग े सखु्खा पर्हरोले अवरोर् भएको सिक 
खलुाुदै 
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कोधभि-१९ संक्रमण 
रोकथ पाम र 
न्त्यूधनकरणको लाधग 
सेवाग्राही कायाालय 
प्रवेश गरेपधछ साबनु 
पानीले हा  र्नु े
व्यवस्थ पा । 

गभावध   थ पा नव-
आमाको लाधग आराम 
 थ पा जशश ुस् नपान 

कि 
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मोबाइल चािा गने 
स्थ पान 



 

 

 

{ 56} 
 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पा       अर्ावार्षाक बलेुर्िन 2०७9/८० 

 

 
 

नागररक सहाय ा कि 
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कायाालयमा सेवा धलन आएका सेवाग्राहीहरु 
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 जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पाको सेवाग्राहीहरुलाई अनरुोर् 
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जिल्ला प्रशासन कायाालयको 
इिलास 

जिल्ला प्रशासन कायाालयको 
बैडक/सभा हल 
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जिल्ला प्रशासन कायाालय, पाल्पा 
Website: http://daopalpa.moha.gov.np 

Email : daopalpa@gmail.com 

Facebook page: https://www.facebook.com/dao.palpa.148 

Facebook Id : मिल्लाप्रशासनकायाुलय, पाल्पा 

Contact Number: 075-520125 / 520124 


