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1. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पाको कार्ा र प्रकृतििः- 

जिल्लामा शाजन्त्ि र सवु्र्वस्था कार्म गरी िनिाको िीु िनको सरुिा गनुा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को मखु्र् कार्ा 
हो ।नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर् मािहिमा रहने गरी प्रत्रे्क जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्थापना 
गररएको छ ।मलुि:स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ ले र्स कार्ाालर्को काम किाव्र् र अतिकारको व्र्वस्था गरेको 
छ ।जिल्लामा शाजन्त्ि, सरुिा र सवु्र्वस्था कार्म गने, नागररकिा प्रमाण सम्बन्त्िी सेवा प्रदान गने, स्थानीर् प्रशासन 
सम्बन्त्िी कार्ा गने, र्वपद् व्र्वस्थापन गने, सावाितनक शाजन्त्ि र्वरुद्धका कसरु, ुपभोिा र्हि लगार्ि प्रचतलि 
काननुले प्रत्र्ार्ोिन गरे अनसुारका अिान्त्र्ार्र्क कार्ाको शरुु कारवाही र तनणार् गने साथै र्वकास तनमााणका 
कार्ाहरुमा समन्त्वर्, सहिीकरण गनुा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पाका मखु्र्-मखु्र् कार्ाहरु हनु।् 

तबििुीर् राहदानी सम्वन्त्िी सेवा, रार्िर् पररचर्पर र फोिो सर्हिको मिदािा नामावली सम्वन्त्िी ईकाईको सञ्चालन 
गरी सेवा प्रदान गने, तबतभन्न प्रकारका तसफाररस िथा प्रमाजणि गने कार्ा, सशुासन प्रवाद्धन गना पहेरीदारी गनेर्स 
कार्ाालर्बाि सम्पाददि सम्पूणा कार्ाहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुलाई सूसजुचि गराई प्राप्त पषृ्ठपोषणका आिारमा 
तनरन्त्िर सिुार गरी प्रभावकारी बनाुने ुदे्धश्र् रहेको छ। 

   दृर्िकोण 

नेपालको संर्विान िथा काननुद्वारा प्रत्र्ाभिू नागररक स्विन्त्रिा, र्वतिको शासन, मानव अतिकार लगार्ि 
लोकिाजन्त्रक मूल्र् र मान्त्र्िालाई सम्मान गने दृर्िकोण रहेको छ । 

लक्ष्र् 

नेपालको संर्विान िथा काननुद्वारा प्रत्र्ाभिू नागररक स्विन्त्रिा, र्वतिको शासन, मानव अतिकार लगार्ि 
लोकिाजन्त्रक मूल्र् र मान्त्र्िालाई सम्मान गरदै् शाजन्त्ि सरुिा र सशुासन कार्म गने रहेको छ 
।िनिाको माग र आिारभिू आवश्र्किा अनरुुप स्थानीर् प्रशासनलाई सञ्चालन गरी जिल्लामा भरपदो 
शाजन्त्ि-सरुिा कार्मगरी सशुासनको प्रत्र्ाभतूि ददने र्स कार्ाालर्को लक्ष्र् रहेको छ  

 

ुद्दशे्र् 

जिल्लामा शाजन्त्ि-सरुिा कार्म गरी िनिाको जिु, िन र स्विन्त्रिाको संरिण गरन्,े सावाितनक सेवा 
र्विरणलाइा प्रभावकारी बनाइा सशुासनको प्रत्र्ाभतूि गराुने र्स कार्ाालर्को मूलभिू ुदे्दश्र्हरु रहेका 
छन।् 
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२.१ पाल्पाको जिल्लाको नक्सा 
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२.२ जिल्लाको संजिप्त जचनारी:- 

लजुम्बनी प्रदेशमा रहेका १२ जिल्ला मध्रे् पाल्पा जिल्ला एक ऐतिहातसक महत्व बोकेको  पहािी जिल्ला 
हो। र्स जिल्लाको सीमाना पूवामा िनहुं र नवलपरासी पूवा, पजिममा अघााखांची र गलु्मी, ुत्तरमास्र्ाङ्गिा, 
दजिणमा रुपन्त्देही र नवलपरासी पजिम जिल्लाहरु पदाछन । र्वश्व मानजचरमा र्ो जिल्ला २७ तिग्री ४० 
तमनेि ुत्तरदेजख २७ तिग्री ५७ तमनेि ुत्तरी अिांश र ८३ तिग्री १४ तमनेि पूवादेखी ८४ तिग्री ०२ 
तमनेि पूवी देशान्त्िरबीच फैतलएको छ । र्स जिल्लाको िेरफल १३७३ वगा र्क.मी. रहेको छ । र्ो 
जिल्ला समनु्त्री सिहबाि कररव २०० तम. देजख २००० तम. ुचाई सम्म फैतलएको छ । ुष्ण िलवार् ु
देजख समजशिोष्ण हावापानी पाईने र्स भतूममा प्राकृतिक वनस्पिी एवं िैर्वक र्वर्वििा पाईन्त्छ । र्स 
जिल्लाको सरदर औषि िापक्रम २३ तिग्री सेजल्सर्स भएपतन गमीर्ाममा ३५ तिग्री सेजल्सर्स भन्त्दा बढी 
र िािोर्ाममा ३.७ तिग्री भन्त्दा कम हुंदैन । सेनबशी र मगरााँिी पषृ्ठभमूी बोकेको पाल्पा जिल्लालाई 
इतिहास, कला, जशिा, संस्कृति, रहनसहन र सभ्र्िाको िनी मातनन्त्छ । कालीगण्िकी मखु्र् नदी हो 
िसले लजुम्वनी र गण्िकी प्रदेशको तसमा नदीको काम गरेको छ । सत्र्विी िाल, सीिा कुण्ि र 
प्रभासिाल र्स जिल्लाका मखु्र् िाल िथा कुण्िहरु हनु ्। रामपरु, मािी, अगाली, कचल, दपूाक िस्िा 
फााँि र कालीगण्िकी िि र्हााँको कृर्ष ुत्पादनको र्हसावले मखु्र् अन्न भण्िार हनु ् । पाल्पा दरवार 
संग्राहलर्, भैरवस्थान, अमर नारार्ण स्थान, हृषीकेश मजन्त्दर, रम्भादेवी, भगविी स्थान, अगाली दरवार, 
रानीघाि जस्थि रानीमहल, गोखङु्गा, ररम्घालेक, ररव्दीकोि, हात्तीलेक, बल्ढेङ्गगढी िस्िा ऐतिहातसक, िातमाक 
र पर्ािकीर् स्थलको छुटै्ट महत्व रहेको छ । 

दईु विा संघीर् तनवााचन िेर र ४ विा प्रादेजशक तनवााचन िेर रही स्थानीर् िहको पनुिः संरचना पश् चाि 
१० विास्थानीर् िहमा र्वभािन गररएको पाल्पा जिल्लामा २ नगरपातलका र ८ गा ाुँपातलका रहेका छन ्
। िसमा िम्मा ८१ विा विाहरू रहेका छन । िानसेन नगरपातलका र्स जिल्लाको सदरमकुाम हो। 
प्राकृतिक सनु्त्दरिाको दृर्िले असाध्रै् सनु्त्दर र्स जिल्लाको सदरमकुाम िानसेनलाई नेपालको दाजिातलि. 
पतन भने्न गररन्त्छ । िसले गदाा र्ो िेर पर्ािकीर् गन्त्िव्र्को रुपमा पतन अगािी बढ्दै छ । र्सै 
शहरको मकुुिको रुपमा रहेको श्रीनगरिााँिा र्हांको आकषाण िथा गहना हो । श्रीनगरिााँिा प्राकृतिक 
छिाले भररपूणा छ । िहााँबाि िौलातगरी, माछापचु्छ्रे, अन्नपूणा िस्िा र्हमशंृ्रखलाहरुको दृश्र्ावलोकन गना 
सर्कन्त्छ । पाल्पा जिल्ला हािले बनुेको ढाका िोपी र ढाकाको कपिा (िसलाई पाल्पाली ढाका पतन 
भतनन्त्छ) र करुवाको लातग प्रख्र्ाि छ ।सबै भन्त्दा बर्ढ ५२.३०%) मगर िातिले बसोबास गने र्स 
जिल्लाका अतिकांश मातनस कृर्ष पेशामा संलग्न रहेका छन ्भने बैदेजशक रोिगारको लातग तछमेकी राि 
भारि िथा खािी रािमा गएका मातनसहरुको संख्र्ा पतन ुल्लेख्र् रहेको पाईन्त्छ । र्स जिल्लालाई 
शैजिक िेरको रुपमा पतन एक महत्वपूणा स्थानको रुपमा तलईने गररन्त्छ ।सदरमकुाम आसपासमा 
अवजस्थि मेतिकल कलेि िथा नतसाङ्ग कलेिहरुले गदाा देशका र्वतभन्न स्थानहरुबाि र्हां अध्र्र्नको लातग 
र्वद्याथीहरु आुने गरेकोले पजिम पहािमा र्ो जिल्ला शैजिक केन्त्रको रुपमा पतन र्वकतसि हुंदै गईरहेको 

 



 

4 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पा          वार्षाक बलेुर्िन 2०७9 

 

 

 

 छ । र्स जिल्लामा बिुवल स्र्ाङ्गिा हुंदै पोखरा िाने तसद्धाथा रािमागा र िानसेन हुंदै गलु्मी िाने दईु 
मखु्र् रािमागाहरु रहेका छन ्। रार्िर् िनगणना २०७८ को प्रारजम्भक र्ववरण अनसुार पाल्पा जिल्लाको 
कूल िनसंख्र्ा २,४२,४२३ रहेको छ, िसमध्रे् परुुष १,११,९४०/४६.१८%)र मर्हला 
१,३०,४८३/५३.८२%) रहेका छन ्। 

भौगोलिक अवस्था 

क) अक्षांस: २७०. ४० मिनटेदखेी २७०. ५७ मिनटे उत्तरी अक्षांश 

ख) दशेषन्तर: ८३०. १४ मिनटेदखेी ८४०. २ मिनटे परू्वी दशेषन्तर 

ग) सीिषनष: परू्वव- तनह ां र नर्वपरषसी  

 पमिि - अर्षवखषांची र गलु्िी  

 उत्तर-स्र्ाङ्गिा 

 दमक्णिष - रुपन्दहेी र नर्वलपरषसी  

र्) क्ेत्रफल: १३७३ र्वगव मक.िी. 

         भगविी मजन्त्दर 

 भैरब मलदिर       लिशाि भगवती 

 

 

 

हृषीकेश मलदिर       पाल्पा िरवार सगं्रािय 

 

पाल्पा जिल्लाका िातमाक िथा 
पर्ािकीर् स्थलहरु 
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ताि पोखरा       रानीमहल   

      

ुत्तर बार्हतन कातलगण्िकी नदी     ररतमघा पर्ािकीर् िरे 

 

रम्भादेवी मजन्त्दर      सदरमकुाम िानसेन 
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२.३. स्थानीर् िहहरुको र्ववरण 

 

qm=

;+= 

 

नगरपातलका÷ 

गा ाुँपातलका 

प्रमखु/ुपप्रमखु 

अध्र्ि/ुपाध्र्ि
को नाम 

 

gfdy/ 

 

;Dks{ g+= केन्त्र 

 

विा 
संख्र्ा 

१ िानसेन 

नगरपातलका 

प्रमखु सन्त्िोष लाल शे्रष्ठ ९८५७०६०३५३ 

िानसेन 

 

१४ 
ुप-प्रमखु प्रतििा तसंिाली ९८४७१०२८४९ 

२ रामपरु 

नगरपातलका 

प्रमखु रमण बहादरु थापा ९८५१०३३९२१ 

रामपरु 

१० 

ुप-प्रमखु बाल कुमारी थापा ९८४७१८०५८८ 

३ तनस्दी 

गा ाुँपातलका 

अध्र्ि मिु बहादरु सारु ९८५७०४८०१२ 

तमत्र्ाल 

८ 

ुपाध्र्ि तिरन कुमारी शे्रष्ठ ९८४०१९३५०४ 

४ पूवाखोला 

गा ाुँपातलका 

अध्र्ि ननु बहादरु थापा ९८५७०६५५४४ 

ररङ्नेरह 

८ 

ुपाध्र्ि भातगरथी शमाा भट्टराई ९८५७०६९०४५ 

५ रम्भा 

गा ाुँपातलका 

अध्र्ि र्वष्ण ुप्रसाद भण्िारी ९८४७२२५७७९ 

खोकखोला 
६ 

ुपाध्र्ि रािा कुमारी शे्रष्ठ ९८४७४९७०४३ 

६ माथागढी 

गा ाुँपातलका 

अध्र्ि र्म बहादरु जचदी ९८५७०६०२३१ 

तमत्र्ाल 

७ 

ुपाध्र्ि र्वष्ण ुमार्ा लङुचे ९८६७०४०१६४ 

७ तिना ाुँ 

गा ाुँपातलका 

अध्र्ि प्रमे शे्रष्ठ ९८५७०६०६५८ 

दोभान 

६ 

ुपाध्र्ि लाल बहादरु थापा ९८४७१५१०२५ 

८ बगनासकाली 

गा ाुँपातलका 

अध्र्ि सरस्विी दलाामी जचदी ९८४७०४२२६६ 

जचिुाङिारा 
९ 

ुपाध्र्ि हरर पाडक ९८५७०६८४७७ 

९ ररब्दीकोि 

गा ाुँपातलका 

अध्र्ि नारार्ण बहादरु काकी ९८५७०६०३८३ 

खस्र्ौली 
८ 

ुपाध्र्ि कान्त्िा अतिकारी ९८५७०६२३५८ 

१० रैनादेवी छहरा 

गा ाुँपातलका 

अध्र्ि रुक्माङ्गि भट्टराई ९८४९०७७०२९ 

छहरा 
५ 

ुपाध्र्ि र्वुराि थापा ९८५७०६२०६३ 
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३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को काम, किाव्र् र अतिकार 

 

 जिल्लामा शाजन्त्ि, सरुिा र सवु्र्वस्था कार्म राख्न े। 

 जिल्लामा संचातलि र्वकासको कार्ाहरुमा सहर्ोग र समन्त्वर् गने 

 जिल्लातभर नेपाल सरकार, जिल्ला समन्त्वर् सतमति, नगरपातलका र गा ाुँपातलकाले संचालन गरेका 
र्वकास कार्ाहरुमा सहर्ोग परु्ााुने। 

 जिल्ला तभर रहेका नेपाल सरकारको सम्पजत्तहरूको रेखदेख, सम्भार िथा ममाि गने गराुने। 

 नेपाली नागररकिा प्रमाणपर िारी गने । 

 तबद्यिुीर्राहदानी सम्बन्त्िी कार्ा गने । 

 हािहतिर्ारको इिािि प्रदान िथा नर्वकरण गने । 

 संस्था दिाा िथा नर्वकरण गने । 

 जिल्लामा आइपने र्वपद्हरुको व्र्वस्थापन गने । 

 जिल्लामा बस्िहुरुको आपूिीलाई व्र्वजस्थि गने । 

 जिल्लाजस्थि सावाितनक तनकार्हरुको कार्ा सम्पादनमा समन्त्वर् गने । 

 नावालक पररचर् पर 

 प्रचतलि कानून, नीति, तनदेशन बमोजिम नेपाल सरकारको प्रतितनतिको रुपमा कार्ा गने । 

 सस्था दिाा ऐन, २०३४ बमोजिम संस्था दिाा िथा नर्वकरण गने 

 स्थानीर् प्रशासन ऐन र अन्त्र् प्रचतलि कानून बमोजिम प्रमखु जिल्ला अतिकारीको िेरातिकार 
तभर पने मदु्दा मातमलाको कारवाही र र्कनारा गने । 

 प्रचतलि काननु र नपेाल सरकारको तनदेशन बमोजिम अन्त्र् कार्ाहरु गने । 

 

४.जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पाबाि प्रदान गररन ेसेवाको र्ववरणहरु :-  

४.१ शाजन्त्ि सरुिा सम्बन्त्िीकार्ा: 
 जिल्लामा शाजन्त्ि-सरुिा कार्म राख् ने । 

 सामाजिक अपराि न्त्रू्तनकरणका लातग समदुार् स्िरमा सचेिीकरण गने । 

 सरुिा तनकार्हरुको पररचाल गने । 

 शाजन्त्ि-सरुिा सम्बन्त्िी तनवेदन, डािो ुिरुी र गनुासो व्र्वस्थापन । 

 शाजन्त्ि सरुिा कार्म गना स्थानीर् िह, नागररक समाि िथा सरोकारवालाहरुसाँग सहकार्ा गने । 

४.२ स्थानीर् प्रशासन सम्बन्त्िी कार्ा: 
 नागररकिा र्विरण 

 वंशिको आिारमा नागररकिा 
 अंतगकृि नागररकिा 
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 राहदानी तसफाररश िथा र्विरण। 

 नाबालक पररचर्पर। 

 िनिािी/दतलि प्रमाजणि। 

 सार्वकमा िारी भएका नािा प्रमाजणि प्रमाणपरको प्रतितलर्प। 

 हािहतिर्ार र खरखिानाको इिािि, नर्वकरण र तनर्न्त्रण। 

 संस्था दिाा, संस्था नर्वकरण, र्विान संशोिन, पतरका दिाा, छापाखाना दिाा र संचालन स्वीकृति। 

४.३ अनगुमन सम्बन्त्िीकार्ा: 
 बिार अनगुमन -स्थानीर् िहको समन्त्वर्मा) 
 जिल्ला जस्थि कार्ाालर्हरुको समन्त्वर् र अनगुमन 

 र्वकास तनमााण कार्ामा सहर्ोग, समन्त्वर् र सहजिकरण। 

४.४र्वपद व्र्वस्थापन सम्बन्त्िीकार्ा: 
 जिल्ला र्वपद् सम्बन्त्िी कार्ार्ोिना तनमााण 

 मनसनुपूवा आपिकालीन कार्ार्ोिना 
 र्वपद् न्त्रू्नीकरणका लातग िर्ारी 
 र्वपद प्रतिकार्ा पूवार्ोिना, खोिी, ुद्दार, सहर्ोग, ितिपूतिा 
४.५ द्वन्त्द्व र्पतििहरुलाइा राहि र्विरण। 

४.६ मदु्दा िथा डािो ुिरुी सम्बन्त्िी  

 सावाितनक मदु्दा। 

 गनुासो वा डािो ुिरुी। 

४.७ हािहतिर्ार इिािि िथा नर्वकरण सम्बन्त्िी 
 हािहतिर्ार नामसारी, नवीकरण र स्वातमत्व हस्िान्त्िरण। 

४.८ संस्था दिाा िथा नर्वकरण सम्बन्त्िी सेवा 
संस्था दिाा/नर्वकरण। 

 संस्थाको र्विान संशोिन। 

 जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृति। 

४.९ रार्िर् पररचर् पर सम्बन्त्िी सेवा 
 नागररकिा प्रमाण पर तलएका व्र्जिहरुको वैर्जिक िथा िैर्वक र्ववरण संकलन गने।  

 नेपाली नागररकहरुको वैर्जिक र िैर्वक र्ववरणहरुको केजन्त्रकृि रुपमा भण्िारण गने। 

४.१० र्वर्वि कार्ा 
 गनुासो सनुवुाई गने । 

 र्वकास आर्ोिनाहरुको कार्ाान्त्वर्नमा समन्त्वर् गने । 

 स्थानीर् िहहरुसाँग समन्त्वर् गने । 

 सरकारी तनकार्बाि हनुे सावाितनक सेवा प्रवाहको अनगुमन गने । 
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 नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर्, लजुम्बनी प्रदेश सरकार, संवैिातनक तनर्ामक तनकार्हरु लगार्ि अन्त्र् 
िालकु तनकार्बाि प्राप्त तनदेशन अनसुार कार्ा गने िथा प्रतिवेदन गने । 

 

५.सेवा प्रदान गना लाग्न ेदस्िरु र अवतििः-  

l;+=g+= ;]jfsf] lsl;d b:t'/ ;do 

! gful/stf k|df0fkq-    

 s_ j+zhsf] cfwf/df ?= !) sf] x'nfs l6s6 k|s[of k'u]sf] lbg 

 
v_ gful/stf k|df0fkq glnb} ljjfx 

ePsL g]kfnL dlxnfsf] xsdf 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 u_ a;fO{ ;/fO{sf ]xsdf ?= !) sf] x'nfs l6s6 
k|s[of k'u]sf] lbg 

 3_ a}jflxs clËs[t gful/stfsf] xsdf ?= !) sf] x'nfs l6s6 
k|s[of k'u]sf] lbg 

 ª_ gful/stf k|ltlnlk 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

@ s_ gftf k|dfl0ft 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 v_ gfafns kl/rokq 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 u_ gfd y/ k|dfl0ft 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 
3_ kfl/jfl/s ljj/0f k|dfl0ft 

 

?= !) sf] x'nfs l6s6 
k|s[of k'u]sf] lbg 

 
ª_ cGo ljj/0f k|dfl0ft 

 

?= !) sf] x'nfs l6s6 
k|s[of k'u]sf] lbg 

 r_ hghftL k|dfl0ft 
?= !) sf] x'nfs l6s6 

k|s[of k'u]sf] lbg 

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

k|s[of k'u]sf] lbg 

 v_ ;+:yfbtf{ ?=!,))) .– 
k|x/L k|ltj]bg /;DalGwt 

lgsfoaf6 hjfkm k|fKt ePsf] lbg 

 

 u_  ;+:yfg ljs/0f ? %)).– k|s[of k'u]sf] lbg 

 

 

 

3_ klqsfbtf{ 

?=!,))) .–, &%).–, 

%)).–, #)).– / @)).– 

qmdzM b}lgs, cw{ 

;fKtflxs, ;fKtflxs, 

kflIfs / dfl;s / cGo 
k|s[of k'u]sf] lbg 
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 ª_ 5fkfvfgf btf{ ?=!,))) .– k|s[of k'u]sf] lbg 

 r_ xftxltof/ Ohfht tf]lsP adf]lhd . k|s[of k'u]sf] lbg 

 
5_ xftxltof/ gjLs/0f 

 
tf]lsP adf]lhd . k|s[of k'u]sf] lbg 

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

gfdy/ / pd]/ ;+zf]wg 
?= !) sf] x'nfs l6s6 k|s[of k'u]sf] lbg 

$= 
ljB'tLo /fxbfgL 

s_ s]Gb|af6 lngsf ]nflu 
?= !@,))) .— k|s[of k'u]sf] lbg 

 v_ lau|L RofltO{ sfdgnfUg] ePsf] jf 

x/fPsf] 
?=!),))) .— 

k|s[of k'u]sf] lbg 

 
u_ o;} sfof{noaf6 lng] jf Dofb gf3]sf] 

/fxbfgL 
?=%,))) .— k|s[of k'u]sf] lbg 

% b}jLk|sf]k /fxt ?= !) sf] x'nfs l6s6 k|s[of k'u]sf] lbg 
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      ६. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पाल्पाको संगडनात्मक संरचना एवं दरबन्त्दी 

नपेाल सरकार 
गहृ मन्त्रालर् 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पाल्पा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

    
  

 

प्रमखु जिल्ला अतिकारी 
रा. प. प्रथम, प्रशासन-1 

तनिी सहार्क /रा. प. अन. प्र. प्र.सा.प्र) ना.स.ु1 
ह.स.चा. शे्रणी र्वर्हन-1,-1,का.स. शे्रणी र्वर्हन-1 

सहार्क प्रमखु जिल्ला अतिकारी रा.प. 
दद्विीर्, प्र.सा.प्र.-1 

प्रशासकीर् अतिकृि /रा.प.ििृीर्), प्र. 
सा.प्र.-1 

प्रशासकीर् अतिकृि /रा.प.ििृीर्), प्र. 
सा. प्र.-1 

स्थानीर् प्रशासन िथा 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 

 

नागररकिा िथा प्रतितलर्प 
शाखा 

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

 
 

 

आतथाक प्रशासन 
शाखा 

ले.पा.प्र. लेखा,रा.प.अनं.प्र-
1 

का.स. शे्रणी र्वहीन-1 

 
 

 

राहदानी िथा जिन्त्सी 
दिाा शाखा 

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

 
 

 

 

गनुासो सनुवुाइ िथा 
अतभलेख व्र्वस्थापन 

शाखा 
ना.स.ु, प्र., सा.प्र., 

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

 

 
 

 

मदु्दा िथा हािहतिर्ार 
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 कार्ाालर्, पाल्पाको स्वीकृि कमाचारी दरबन्त्दी र कार्ा र्ववरण:- 
 

तस.नं. 
 

पद शे्रणी संख्र्ा पूतिा ररि कार्ा तबवरण कैर्फर्ि 

१ प्रमखु जिल्ला 
अतिकारी 

रा.प. प्रथम १ १ - जिल्लामा शाजन्त्ि सवु्र्वस्था, सशुासन 
र सरुिा व्र्वस्था तमलाुने । 

 

२ सहार्क प्रमखु 
जिल्ला अतिकारी 

रा.प.र्द्धिीर् १ १ - प्रमखु जिल्ला अतिकारीबाि 
प्रत्र्ार्ोजिि अतिकार बमोजिमका 
कार्ाहरु गने। 

 

 

३ प्रशासकीर् 
अतिकृि 

रा.प.ितृिर् २ २ - प्रमखु जिल्ला अतिकारीबाि 
प्रत्र्ार्ोजिि अतिकार बमोजिमका 
कार्ाहरु गने। 

 

 

४ नार्ब सबु्बा रा.प.अनं 
प्रथम 

७ ५ २ फााँि प्रमखु भई सम्वजन्त्िि फााँिले 
गने िोर्कएका कार्ाहरु सम्पादन 
गने। 

 

५ लेखापाल रा.प.अनं 
प्रथम 

१ १ - आतथाक ऐन िथा तनर्मावली 
बमोजिम लेखा सम्बजन्त्ि कार्ा गने 
। 

 

६ कम््रू्िर अपरेिर रा.प.अनं. 
प्रथम 

२ १  १ 
करार 

सूचना प्रर्वति िथा कम््र्िुर 
सम्बजन्त्ि कार्ा गने । 

 

७ खररदार रा.प.अनं.र्द्ध
िीर् 

४ - ४ सम्वजन्त्िि फााँि प्रमखुको मािहिमा 
रही िोर्कएको कार्ा सम्पादन गने। 

 

८ हलकुा सवारी 
चालक 

शे्रणी र्वर्हन २ २ - सवारी सािन चलाुन े र 
आवश्र्किा अनसुार कार्ाालर्को 
अन्त्र् कामकाि गने। 

 

९ कार्ाालर् सहर्ोगी शे्रणी र्वर्हन ७ ६ १ कार्ाालर्को सरसफाइ लगार्ि 
आवश्र्किा अनसुार कार्ाालर्को 
अन्त्र् कामकाि गने। 

 

 िम्मा स्थार्ी कमाचारी संख्र्ा २७ १९ ९ 
  

१०  रार्िर् पररचर् पर 

र्ववरण दिाा अपरेिर 
२ १ १ नेपाली नागररकहरुको रार्िर् पररचर् 

पर दिाा प्रर्वि गने 

 

११ रार्िर् पररचर् पर 

दिाा सहर्र्ोगी 
१ ० ० नेपाली नागररकहरुको रार्िर् पररचर् 

पर दिाा प्रर्वि गना सहर्ोग गने 
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७.सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार अतिकारीिः- 
 

तस.नं. शाखा जिम्मेवार अतिकारी गनुासो सनु्न ेअतिकारी 
१ नागररकिा िथा प्रतितलपी शाखा र्ज्ञश्वर पन्त्थी, प्रशासकीर् अतिकृि 

-९८५७०६१७५६) 

 
 
 
 
 

सहार्क प्रमखु जिल्ला अतिकारी  

भजि सरा राना 
९८५७०६०३३३ 

२ मदु्दा,संघ संस्था िथा हािहतिर्ार 
शाखा  

रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीर् अतिकृि 

-९८५७०६५५९०) 

३ राहदानी िथा जिन्त्सी दिाा शाखा रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीर् अतिकृि 

४ अतभलेख व्र्वस्थापन शाखा र्ज्ञश्वर पन्त्थी, प्रशासकीर् अतिकृि 
५ आतथाक प्रशासन शाखा मन बहादरु थापा, लेखापाल 

-९८५७०७७५०१) 
६ रार्िर् पररचर्पर मि ुपाण्िे र्ववरण दिाा अपरेिर 

-९८६६२६७६७९) 
 

 

७.१जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा कार्ारि कमाचारीको नामपद र सम्पका  नम्वर 

 
क्र.सं. पद नामथर सम्पका  नं. 

1 
प्रमखु जिल्ला अतिकारी िगन्नाथ पन्त्ि 

9857057777 

2 
सहार्क प्रमखु जिल्ला अतिकारी भजि सरा राना 

9857060333 

3 
प्रशासकीर् अतिकृि र्ज्ञश्वर पन्त्थी 

9857061756 

4 
प्रशासकीर् अतिकृि रमा शे्रष्ठ 

9857065590 

5 
लेखापाल मन बहादरु थापा 

9847177501 

६ नार्ब सबु्बा मनोि आचार्ा ९८४७०६८२०६ 

७ नार्ब सबु्बा हरर प्रसाद पन्त्थी 
9847044954 

८ नार्ब सबु्बा िेक बहादरु घिी 
9867190779 
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९ नार्ब सबु्बा इजन्त्दरा शे्रष्ठ काकी 

9847103371 

१० कम््र्िुर अपरेिर राि कुमार कापि ९८६४०३७२३९ 

११ कम््र्िुर अपरेिर -करार_ र्ोगमागा गाहा 
9847100849 

१२ कम््र्िुर अपरेिर -करार_ कोर्पला लम्साल ९८६७३२८३५२ 

१३ दिाा अपरेिर -करार_ मि ुपाण्िे ९८६६२६७६७९ 

१४ दिाा अपरेिर -करार_ अमिृा पोख्रले ९८६७७८८४०६ 

१५ हलकुा सवारी चालक -करार_ कृष्ण बहादरु राना 
9844789999 

१६ हलकुा सवारी चालक -करार_ सरेुश खािी 
9860781150 

१७ कार्ाालर् सहर्ोगी -करार_ नेर बहादरु खािी 
9847067635 

१८ कार्ाालर् सहर्ोगी -करार_ अमर बहादरु बोहरा 
9867206490 

१९ कार्ाालर् सहर्ोगी -करार_ एक बहादरु गाहा 
9847222891 

२० कार्ाालर् सहर्ोगी -करार_ ददना देवी नकमी 
9844720537 

२१ दिाा सहर्ोगी -करार_ अतनिा थापा ९८२७५०५३४८ 
 

८. सेवा प्रदान गने कार्ाकिहरु 

कोडा नं. कार्ाकि र्ववरण  कैर्फर्ि 

१ प्रमखु जिल्ला अतिकारीको कार्ाकि दोस्रो िला 
२ इिलास कि दोस्रो िला 
३ सभाहल दोस्रो िला 
४ सहार्क प्रमखु जिल्ला अतिकारीको कार्ाकि पर्हलो िला 
५ हािहतिर्ार, मदु्दा िथा संघसंस्था शाखा पर्हलो िला 
६ आपिकातलन कार्ा सन्त्चालन केन्त्र पर्हलो िला 
७ अतभलेख शाखा पर्हलो िला 
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 ८ जिन्त्सी शाखा पर्हलो िला 
९ आतथाक प्रशासन शाखा पर्हलो िला 
१० प्रशासन शाखा भईू िला 
११ प्रशासकीर् अतिकृिको कार्ाकि भईू िला 
१२ सूचना प्रर्वति शाखा भईू िला 
१३ नागररकिा शाखा भईू िला 
१४ राहदानी शाखा भईू िला 
१५ रार्िर् पररचर्पर दिाा  भईू िला 
१६ प्रशासकीर् अतिकृिको कार्ाकि भईू िला 

 

९. कार्ाालर् प्रमखु र सूचना अतिकारी :- 
क) कार्ाालर् प्रमखुिः-  

नाम :िगन्नाथ पन्त्ि 
पद : प्रमखु जिल्ला अतिकारी  

ख) सूचना अतिकारीिः-  

नाम : भजि सरा राना 
पद : सहार्क प्रमखु जिल्ला अतिकारी  
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 १०. सम्पादन गरेको कामको बार्षाक र्ववरणिः-  

१०.१. वार्षाक प्रगिी र्ववरण 

सेवा, कार्ाको र्ववरणहरु  

क्र.सं. क. कागिाि तसफाररस िथा प्रमाजणि संख्र्ा/रकम 

१ नाबातलक पररचर् पर १४० 
२ व्र्जि प्रमाजणि लगार्ि पेन्त्सन तसफाररस २२८६ 
३ रार्िर् पररचर्पर र्ववरण संकलन ४२२९६ 
४ फोिो सर्हिको मिदािा नामावली संकलन ५०२८ 
ख. नागररकिा सम्बन्त्िी  

१ बंशिको आिारमा नर्ााँ नागररकिा र्विरण 12149 

२ प्रतितलर्प नागररकिा र्विरण 3796 

३ वैवार्हक अंतगकृि नागररकिा र्विरण ६ 
ग.राहदानी सम्बन्त्िी  

१  एम.आर.र्प. पासपोिा सािारण तसफाररस 2213 

२ एम.आर.र्प. पासपोिा रिु तसफाररस 462 

३. र्वद्यतुिर् राहदानी दिाा 2579 
५. र्वद्यतुिर् राहदानी तसफाररस 807 
६. एमआरपी राहदानी र  र्वद्यतुिर् राहदानी र्विरण ४४३१ 
घ . लेखा -रािश्व िफा )  

१. संस्था दिाा /नर्वकरण 1,68,3००/- 

२ हािहतिर्ार /नर्वकरण र नामसारी 1,12,625/- 
३. राहदानी दस्िरु 2,62,53,०००/- 
४ अन्त्र् प्रशासतनक 10,630/- 
५. प्रशासतनक दण्ि िररवाना र िफि २,29,2००/- 

६  न्त्र्ार्र्क दण्ि िररवाना र िफि – 

७ बेरुि ुअसलुी ० 

 िम्मा २६,७७,३७५५/- 
ङ . र्वपद् व्र्वस्थापन -संघ) िफा   

१. र्वपद् प्रकोप सम्बन्त्िी र्पतिि -आगिनी, चट्याङ, बषाा) मिृक संख्र्ा ११ 

२. र्वपद् र्पतिि -मिृक) लाई राहि र्विरण रकम  २३,००,०००/- 
३. र्वपद प्रकोप र्पतिि पररवार संख्र्ा ४१ 
४. र्वपद प्रकोप र्पतििलाई राहि रकम रु ३०००००/- 
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 ५. र्वपद् र्पतििलाई राहि र्विरण रकम प्रदेश सरकारवाि प्राप्त -४९ िना_ २२,६५,०००/-   

६. कोतभिबाि मतृ्र् ुभएका व्र्जिको पररवारलाई राहिरकम र्विरण २८,००,०००/- 
७. बेमौसमी िानबाली िति भएको पररवार संख्र्ा ८८३ 
८. बेमौसमी िानबाली ितिपूतिा राहि र्विरण रकम ३३,९४,०००/- 
च.  कार्ाक्रम िफा   

१. पूाँजिगि िफा  कूल खचा ६,८६,०००/- 

२. चाल ुिफा  कूल खचा १,७०,१४,०००/- 

 िम्मा १,७७,००,०००/- 

छ. हािहतिर्ार, संस्था दिाा , नर्वकरण र मदु्दा सम्बन्त्िी 
१. हािहतिर्ार नर्वकरण 3२ 

२. संस्था दिाा  15 

३. संस्था नर्वकरण 125 

४. गि आ.ब.का अ.ल्र्ा. मदु्दा १८ 

५. मदु्दा दिाा 20 

६. मदु्दा फैसला 30 

७. तबस्फोिक पदाथा इिािि नर्वकरण १२ 
ि. खाद्य िथा गणुस्िर सम्बन्त्िी अनूगमन िथा तनर्मन 

१.  खाद्य नमूना संकलन १६० 

२.  खाद्य सम्बन्त्िी मदु्धा दार्र-खाि प्रर्वति िथा गणु तनर्न्त्रण कार्ाालर्वाि) २ 

झ. बिार अनगुमन िथा तनर्न्त्रण सम्बन्त्िी कार्ा 
१. संर्िु बिार अनगुमन १६ पिक 
ञ .कार्ाालर् अनगुमन 

१.  कार्ाालर् अनगुमन २३ पिक 

ि. महत्वपूणा बैडकहरु 
क्र.सं.  कार्ाको र्ववरण संख्र्ा 
१ सरुिा सतमतिको बैडक ३१ 
२ अन्त्िर जिल्ला सरुिा सतमतिको बैडक ३ 
३ र्वपद् व्र्वस्थापन सतमतिको बैडक ४ 
४ DCMC बैडक ७ 
५ कार्ाालर् प्रमखु बैडक १२ 
६ कार्ाालर् कमाचारी बैडक १२ 
७ िग्गा तसफाररस सतमतिको बैडक १५  
८ मआुब्िा तनिाारण सतमतिको बैडक ८ 
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 ९ रािमागा सरुिा सतमतिको बैडक २ 
१० सशुासन व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी बैडक १ 
११ परकार िथा रािनैतिक दलसंग बैडक २ 
१२ र्ािार्ाि व्र्वस्थापन सतमतिको बैडक १ 
१३ एम्बलेुन्त्स व्र्वस्थापन सतमतिको बैडक २ 
१४ स्थानीर् िहका प्रमखुहरुसंग समन्त्वर् बैडक २ 
१५ सूचना अतिकारीहरुसंगको बैडक ३ 
१६ मखु्र्मन्त्री र कार्ाालर् प्रमखुको अन्त्िरर्क्रर्ा १ 
१७. जिल्ला अनगुमन िथा मलु्र्ााँकन सतमतिको बैडक २ 
१८. लागूऔषि तनषेि व्र्वस्थापन सम्बजन्त्ि जिल्ला अनगुमन िथा समन्त्वर् 

सतमतिको बैडक 
१ 

ड. सवारी दघुािना र र्कररर्ा खचा  

१ सवारी दघुािना संख्र्ा ५१ 

२ घाइिे -गजम्भर -५८, समान्त्र् -३२_ ९० 

३ मतृ्र् ुसंख्र्ा २५ 

४ सवारी दघुािनाबाि मतृ्र् ु भएका पररवारलाई ददलाइएको र्कररर्ा खचा 
रकम 

पररवार संख्र्ा -३१ 

रु १५,५०,०००।- 

५ सवारी दघुािनाबाि मतृ्र् ुभएका पररवारलाई ददलाईएको बीमा रकम ८४,२५,०००। 
ि कोतभि -१९ सम्बन्त्िी  -र्स आ.ब.को_ िम्मा 
१. 

पर्हलो िोि लजिि िनसंख्र्ाको आिारमा प्रतिशि १९०६४६ -

१००=७५Ü_ 

२. दोस्रो िोि लजिि िनसंख्र्ाको आिारमा प्रतिशि १६७१६२-९४=७५Ü_ 

३. बसु्िर िोि लजिि िनसंख्र्ाको आिारमा प्रतिशि ८४५४१-६५=१८Ü_ 

४. संक्रतमि संख्र्ा ४५९३ 
५. मतृ्र् ुसंख्र्ा ९१ िना 
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 १०.२ र्स आ.ब.मा दिाा भएका संघ संस्थाहरुको र्ववरण  

क्र.सं दिाा नं 

 

दिाा   तमति 
संस्थाको नाम डेगाना 

१ १९२ 
२०७८-०५-०९ 

श्रीनवदगुाा भवानी मजन्त्दर संरिण सतमति रम्भा १ पाल्पा 

२ १९३ 
२०७८-०६-१० 

श्री अकलाकातलका दगुाा मजन्त्दर संरिण सतमति रामपरु ६ पाल्पा 

३ १९४ 
२०७८-०६-१४ 

श्रीअर्ााल कुल ुत्थान समाि रामपरु ८ पाल्पा 

४ १९५ 
२०७८-०७-०८ 

श्रीदगुाा भगविी मजन्त्दर संरिण सतमति तिनाु ४ पाल्पा 

५ १९६ 
२०७८-०७-१० 

कोसेलीिारादी आमा समूह माथागढी ३ पाल्पा 

६ १९७ 
२०७८-०७-१६ 

नमस्िेलाम्िाङ्ग र्वुा समाि रामपरु ३ पाल्पा 

७ १९८ 
२०७८-०९-१२ 

कोि िााँिानवदगुाा मजन्त्दर पर्ािन र्वकास सतमति रामपरु ९ पाल्पा 

८ १९९ 
२०७८-०९-२१ 

शहीद सूर्ाप्रसाद जघतमरे स्मतृि प्रतिस्थान नेपाल रामपरु ५ पाल्पा 

९ २०० 

२०७८-१२-२० 

श्रीछा्पोखरा जशवालर् मजन्त्दर व्र्वस्थापन सतमति 

रैनादेवी छहरा ३ 

पाल्पा 

१० २०१ 
२०७९-०२-०९ 

ॐ ब्रहमसत्र् तबन्त्द ु माथागढी १ पाल्पा 

११ २०२ 
२०७९-०२-१० 

श्रीकातलका मजन्त्दर व्र्वस्थापन सतमति रम्भा ३ पाल्पा 

१२ २०३ 
२०७९-०२-१६ 

श्री सप्तरङ्गीसमाि पररचालन केन्त्र तनस्दी ७ पाल्पा 

१३ २०४ 
२०७९-०२-१९ 

श्री  जशवशजि दगुाा मजन्त्दर व्र्वस्थापन सतमति रामपरु ५ पाल्पा 

१४ २०५ 
२०७९-०३-०६ 

श्री  कातलका मजन्त्दर व्र्वस्थापन सतमति िानसेन १० पाल्पा 

१५ २०६ 
२०७९-०३-१६ 

श्री  कुण्िली देवी मजन्त्दर व्र्वस्थापन सतमति िानसेन १० पाल्पा 
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 ११. र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्िी कार्ाको र्ववरण  

११.१. र्वपद व्र्वस्थापन सतमतिको बैडक र तनणार्हरु 

आ.व. २०७८/७९ मा बसेको प्रमखु जिल्ला अतिकारीको अध्र्ििामा बसेको र्वपद् व्र्वस्थापन 
सतमतिको४चार विा बैडकबाि भएका महत्वपूणा तनणार्हरु :  

१. बैडककोतमति २०७८/९/६ गिे 
 गहृ मन्त्रालर् र्वपद् अध्र्र्न, िोजखम न्त्रू्तनकरण िथा पूनलााभ शाखाको च.नं. १६३ तमति २०७८।८।६ 
को परानसुार बेमौसमी बषाािका कारण िानबालीमा भएको ििीको राहि ुपलब्ि गराुने सम्बन्त्िमा 
छलफल हुंदा कृर्ष ज्ञान केन्त्र पाल्पा माफा ि िर्ार भई आएको िपतसल बमोजिमको राहि तनिाारण गरी 
सम्बजन्त्िि तनकार्मा तसफाररस गरी पडाुने । 

बेमौसमीबषाािका कारण िानबालीमा भएको िति र्ववरण 

क्र. 
स. 

स्थातनर् िहको नाम 
र्कसान 
सख्र्ा 

िानबाली 
लगाइएको 
िेरफल 
-कठ्ठा 

बषाािकाकारण 
िति भएको 
िेरफल  

-कठ्ठा) 
जिल्लाकोऔषि 
ुत्पादन 

प्रतिक्रू्. 
िानको 
मूल्र् िति रकम कैर्फर्ि 

१ बगनासकाली गा.पा. ४९ ५१३.८ ४८४.५ १.४ २३०४.० ६११४०८.७   

२ माथागढी  गा ाुँपातलका १२४ १८४१.३ ८३०.३ १.४ २३०४.० ५२४४५९.२   

३ पूवाखोला  गा ाुँपातलका २३३ २४७९.८ १७६६.७ १.४ २३०४.० १९३४४८२.३   

४ रामपरु नगरपातलका १६ १२६ ३९.० १.४ २३०४.० १६८१३   

५ रैनादेवी  छहरा गा.पा. १९४ २१६५ १७६२.५ १.४ २३०४.० २०६९९७५   

६ रम्भा  गा ाुँपातलका ४६ २३६ १७०.९ १.४ २३०४.० २५८१५८ 

 

७ 

ररब्दीकोि 

गा ाुँपातलका ६८ ५८४ २७१.५ १.४ २३०४.० २२६२६१   

८ तनस्दी  गा ाुँपातलका ८७ १०५९.० ५२८.८ १.४ २३०४.० ४९१६७३.०   

९ िानसेन  नगरपातलका ४३ २८० २७९.८ १.४ २३०४.० ४१६७३३   

१० तिनाु  गा ाुँपातलका ३९७ ४०८७ ३५४५.३ १.४ २३०४.० ४५८९९४९   

  िम्मा १२५७ 

    

१११३९९१२.८   

अिेरुपी रु एक करोि एघार लाख ुन्त्चालीस हिार नौ सर् बाह्र रुर्पर्ा पैसा असी मार । 

 सिक पूवाािार र्वकास कार्ाालर् पाल्पाको च.नं. ३१८ तमति २०७८।९।२ को परवाि ुल्लेख भई 
आएको तबषर्मा छलफल भर्ो । र्स जिल्लामा प्राकृतिक र्वपद् वाि ििी भएका सिक मध्र् िपतसल 
बमोजिमका सिकहरुलाई पूवाािार र्वकास मन्त्रालर् लजुम्बनी प्रदेशमा बिेि समावेश गरी कार्ाान्त्वर्न 
गरर ददनकालातग तसफाररस पडाुने । 
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क. िुम्रखेोला बक्स कल्भिा ममाि 

ख. हाथोक–छहरा–तिनतगरे सिक 

ग. िानसेन–रानीमहल सिक/चेनेि०+०००–६+०००) 

घ. िााँहू–ओमभञ्ज्र्ाङ्ग–र्किेनी सिक 

ङ. केलादी–पन्त्थे–सहलकोि–झ्र्ालबास–मारन सिक/सहलकोि खण्ि) 

च. आर्ाभञ्ज्र्ाङ्ग–रामपरु सिक/हतुमन–रामपरु) खण्ि 

 र्ािार्ाि व्र्वस्था सेवा कार्ाालर् पाल्पाको भवन िथा ट्रार्ल सेन्त्िर र पार्का ङ तनमााणका लातग िानसेन 
नगरपातलका विा नं. ७ चचु्छ्चेवारी िेरमा पने र्क.नं. ७८ को१७–११–०–१ रोपनी िग्गा तसफाररस 
गदाा जिल्ला र्वपद् व्र्वस्थापनका लातग बािा नपने । 

 

२. बैडककोतमति २०७८/९/६ गिे 

 माथागढी गा ाुँपातलका विा नं. २ खहरे खोला जस्थि बिबारीको र्क.नं. २३८ र २३९ को 
िेरफल क्रमश ७७६-२-३ र ३०- ४-२-० गरी कुल िेरलफल १०७-११-०-३ िग्गामा ओिोतगक 
ग्राम तनमााणका लातग तसफाररस भएकोमा त्र्सको संगै सावाितनक वगैचा िेर सावाितनक चुर सर्हिको 
र्थेष्ठ खाली िग्गा रहेको र प्रस्िार्वि िग्गा सार्वकमा खोलाले वगर बनाएको नदी ुकासको िग्गा 
भएकाले ुि स्थानमा ओिोतगक ग्राम बनाुदा र्वपदिन्त्र् घिनाको समर्मा ुद्धार िथा राहिका लातग 
खाली िग्गाको अभाव नहनुे तनणार् गररर्ो । 

 माथागढी गा ाुँपातलका विा नं. 2 खहरे खोला जस्थि बिबारीको र्क. नं. 238 र 239 को 
िेरफल क्रमशिः 77-6-2-3 र 30-4-2-0 गरी कुल िेरफल 107-11-0-3 िग्गामा औद्योतगक 
ग्राम तनमााणका लातग तसफाररस भएकोमा त्र्सको संगै सावाितनक वगैचा िेर, सावाितनक चुर सर्हिको 
र्थेि खाली िग्गा रहेको र प्रस्िार्वि िग्गा सार्वकमा खोलाले वगर वनाएको नदद ुकासको िग्गा 
भएकाले ुि स्थानमा औद्योतगक ग्राम र्वपदिन्त्र् घिनाको समर्मा ुद्धार िथा राहिका खाली िग्गाको 
अभाव नहनुे । 

 सखु्खा मौसममा घर/गोड िथा वन िंगलमा आगोलागीिन्त्र् र्वपद्का घट्नाहरु र्वगि वषाहरुमा 
अतिक घिेकालाई दृर्िगि गरी र्स बषा र्स्िा र्वपदका घिनाहरु हनु नददनका लातग बस्िी स्िरसम्म 
सचेिना मूलक सूचना/कार्ाक्रम गने िथा र्वपद्का घिनाहरुबाि हनु सक्ने िनिनको ििी हनुबाि 
िोगाुने ुपार्हरु स्थानीर् िहबाि जिल्ला तबपद् सतमतिको समन्त्वर्मा रही प्रभावकारी रुपमा गने । 

 चैि देजख आषाढ सम्मका गमी र सखु्खा मौसममा र्स जिल्लाका र्वतभन्न स्थानका िंगलहरुमा 
आगोलागीिन्त्र् र्वपद् का घट्नाहरु हनुे गरेको र र्स वषा पतन िा. न. पा. विा नं. 5 को वनदेवी 
सल्लाघारी िेरमा पिक-पिक आगोलागी भई सरुिाकमी सर्हिको िोलीवाि आगो तनभाुने कार्ा भएको 
छ।मानवीर् लापरवाहीिन्त्र् र्क्रर्ाकलापले आगलागीका घट्ना हनुे गरेका र अग्नी तनर्न्त्रण गना प्रर्ाप्त 
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 ुपकरण, बारुणर्न्त्र र पानी भने स्थानको अभावका कारण कदडनाई हनुे गरेको छ।सबै रािनीतिक 
दलहरुले आ-आफ्नो संर्न्त्र माफा ि आगोगाली िढेलो र्वरुद्धको िनचेिना िगाुने कार्ा अन्त्र् अतभर्ानको 
साथमा अतभन्न अङ्गको रुपमा समावेश गना अनरुोि िथा प्रतिवद्धिा गररर्ो।तितभिन वन कार्ाालर् पाल्पाले 
प्रस्ििु गरेको कार्ार्ोिना अनसुार जिल्ला जस्थि सरुिा तनकार्, सवै स्थानीर् िहहरु, सम्वद्ध सामदुार्ीक 
वन ुपभोिा समूह संग तितभिन वन कार्ाालर्ले गने समन्त्वर्को भतूमका अनसुार िाक्सफोसा वनाई वन 
िढेलो तनर्न्त्रणको कार्ालाई प्रभावकारी वनाुने । 

३. बैडक तमति २०७९।२।१० 

 तिना ाुँ गा ाुँपातलकाको िरे बहने तिना ाुँ नददमा माछा माने, पौिीखेल्ने क्रममा पिक पिक दघुािना 
भई मान्त्छेहरुको मतृ्र् ुभएको घिनालाई दृर्िगि गरी त्र्स्िा िोजखम स्थानमा स्थानीर् प्रहरी कार्ाालर्को 
आवश्र्क सहर्ोग तलई माछा माना र पौिी खेल्न तनषिे तिना ाुँ गा ाुँपातलकालाई रार्/सझुाव पडाुने । 

 बषाार्ाम सरुु भए संगै रािमागा, र्फिर सिक िथा अन्त्र् तभरी सिकहरुमा सखु्खा र र्हले पर्हरो 
झरी र्ािार्ाि सेवा अवरुद्ध हनुे सक्ने भएकोले तितभिन सिक कार्ाालर्, कातलगण्िकी कोररिोर सिक 
र्ोिना कार्ाालर्, सिक पूवाािार कार्ाालर्हरुले आ-आफ्नो कार्ािेरका सिकहरुमा र्ािार्ाि सेवा 
र्थाजशघ्र सचुारु गने गरी पूवा िर्ारी र आवश्र्क प्रवन्त्ि तमलाुने तनणार् गररर्ो।स्थानीर् िहलाई आ-
आफ्नो िेरका स्थानीर् सिकहरु अवरुद्ध भएमा अर्वलम्व पर्हरो सफा गरी र्ािार्ाि सेवा सचुारु गना र 
बषााका कारण सवारी सािन चलाुन िोजखमर्िु सिकहरु भएमा िोजखम नहट्दा सम्म स्थानीर् 
सिकहरुमा सवारी चलाुन रोक लगाुन ुपर्िु हनुे भतन सवै स्थानीर् िहहरुमा रार्/सझुाव पडाुने। 

१२. पाल्पा जिल्लामा कोतभि-१९ को रोकथाम तनर्न्त्रण र व्र्वस्थापनको लातग २०७८/७९ मा संचालन  

गररएको बैडकको महत्वपूणा तनणार्हरु 

तस.नं. महत्वपूणा तनणार् DCMC बैडक तमति 

१ १.सावाितनक सवारी संचालनको हकमा िनस्वास््र्का मापदण्िको पूणा पालना 
गरी लामो िथा छोिो दरुीका सवारी सािन सन्त्चालन गना अनमुति ददइएको । 

२. होिेल रेिुरेन्त्ि जचर्ा िथा खािा पसलहरु र्वहान ७ बिेवाि वेलकुा ८ बिे 
सम्म मार संचालन गना अनमुति ददइएको । 

 

२०७८/४/१० 

२ १.अत्र्ावश्र्क दैतनक ुपभोगका खाद्य सामाग्री र्वर्क्र गने पसल ग्र्ास, 
पेट्रोतलर्म पदाथा िथा तनमााण सामाग्री लगार्िका अन्त्र् सबै पसलहरु र्वहान ७ 
बिेवाि वेलकुा ५ बिे सम्म मार संचालन गना अनमुति ददइएको । 

२०७८/४/२१ 

३ िेस्रो भेर्न्त्िको संक्रमण रोकथाम र तनर्न्त्रणका लातग अपनाुन ु पने ुपार्हरु 
सर्हिको कार्ा र्ोिना िर्ार गरी १० ददन तभर पेश गना स.प्र.जि.अ.को 
संर्ोिकत्वमा एक कार्ादल बनाइएको । 

२०७८/४/३२ 

४ भगविी िारा हररिातलका तिि लगार्िका मेला पवा र िाराहरुमा तभिभाि २०७८/५/११ 
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 नगने । 

५ १.नेपाल सरकारले िारी गरेको स्मािा लकिाुनको प्राविान बमोजिम सम्बजन्त्िि 
स्थातनर् िहले कोतभि-१९ को संक्रमण िोजखमको अवस्थाको मूल्र्ाङकन गरी 
र्वद्याथीहरुको भौतिक ुपस्थतिमा शैजिक संस्थाहरु संचालन गने नगने सम्बन्त्िमा 
तनणार् गना सक्ने । 

२. पाल्पा जिल्लामा संचातलि एम्बलेुन्त्सहरुमा १० के.जि.को कजम्िमा १/१ विा 
अजक्सिन तसतलन्त्िर नेपाल रेिक्रस सोसाइिी पाल्पा शाखाले ुपलब्ि गराुने । 

२०७८/५/२३ 

६ कोतभि-१९ को नर्ााँ भेररर्र्न्त्ि ओतमक्रोन नेपालमा समेि देखा परेको िथा 
स्वास््र् िथा िनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले िेस्रो लहर आुन सक्ने भएकोले सिाकिा 
िथा पूवा िर्ारी गना सचेि गराएको सन्त्दभामा  स्वास््र् सरुिाका मापदण्िहरु 
पालना गना िथा अत्र्ावश्र्क काम नपरी तभिभाि हनुे स्थानमा निान सबै 
जिल्लाबातसहरुमा अनरुोि गने । 

२०७८/९/२१ 

७ १.कोतभि -१९ को नर्ााँ भेररर्र्न्त्ि सर्हि संक्रमण बढ्न नददन र्स बषाको माघे 
संक्राजन्त्ि मेला, राितनिीक प्रशासतनक िथा सााँस्कृतिक. कार्ाक्रम िारा, महोत्सव, 
बार्षाक ुत्सव, भेला, िलुसु िथा र्ाातल िस्िा तभिभाि िन्त्र् गतिर्वति नगने 
नगराुने । 

२. अति आवश्र्क भई बैडक कार्ाक्रम गनुा परेमा २५ िना भन्त्दा बढी संख्र्ामा 
नहनुे गरी स्वास््र् सरुिाका मापदण्ि पालना हनुे गरी गना सर्कने  

३. तमति २०७८/१०/७ देजख लागू हनुे गरी कार्ाालर्, होिेल, तसनेमाहल पाका  
िस्िा सावाितनक स्थानहरुमा कोतभि -१९ र्वरुद्धको खोपकािा -मोबाइलमा 
जखचेको फोिो भए पतन हनु_े हेरेर मार प्रवेश गना ददने । 

४. कोतभि -१९ को संक्रमणको सम्भार्वि िेस्रो लहरको सामना गना पर्हले 
संचालनमा आएका क्वारेन्त्िाइन/आइसोलेसन केन्त्रलाई सबै स्थातनर् िहले िर्ारी 
अवस्थामा राख्न े। 

५. कोतभि -१९ को संक्रमणको सम्भार्वि िेस्रो लहरको सामना गना पूवा िर्ारी 
गरी सबै स्वास््र् संस्थाहरु सरकारी तनजि िथा सामदुार्र्क अस्पिाल िथा 
मेतिकल कलेिहरु िर्ारी अवस्थामा रहने । 

२०७८/९/२८ 
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१३.पाल्पा जिल्लामा जिपद ्व्यिस्थापनका लाजि जिपद ्सम्पकक  व्यजि र सम्पकक  नम्बर 

 १३.१स्थानीर् प्रशासन अन्त्िगाि   
तस.न. कार्ाालर् / पातलका / संस्था पद र्वपद् Focal Person सम्पका  नम्वर 

१ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् 
सहार्क प्रमखु 
जिल्ला अतिकारी 

भजि सरा राना ९८५७०६०३३३ 

२ दद फेमस मर्हन्त्रा दल गण क्र्ा्िेन रािाराम बातनर्ााँ ९८४११५६०३८ 

३ जिल्लाप्रहरीकार्ाालर् प्रहरीतनररिक तबरेन्त्र थापा ९८५७०६८६९० 

४ सशस्त्र प्रहरी बल स.प्र.तन. सवाजिि थापा ९८६७११२६५५ 

५ रार्िर् अनसुन्त्िान जिल्ला कार्ाालर् अ.स.अ. सदुदप रेग्मी ९८५७०६५१५९ 
१३.२ स्थानीर्िह अन्त्िगाि 

तस.न. 
कार्ाालर् / पातलका / 

संस्था 
पद र्वपद् Focal Person सम्पका  नम्वर 

१ िानसेन नगरपातलका कार्ाक्रम अतिकृि र्वष्ण ुप्रसाद पौिेल ९८५७०६२५६२ 

२ रामपरु नगरपातलका ईजन्त्ितनर्र  कृष्ण बहादरु थापा ९८६७३७५३७५ 
३ पूवाखोला गा ाुँपातलका अतिकृि र्वनोद नेपाल ९८५७०६५३७९ 
४ तनस्दी गा ाुँपातलका सहार्क पााँचौं अिुान खनाल ९८५७०७९२१२ 
५ रम्भा गा ाुँपातलका तस.अतिकृि छैडौ जशव अर्ााल 9857068770 

६ माथागढी गा ाुँपातलका प्रमखु प्रशासर्कर् अतिकृि ददनेश ज्ञवाली ९८५७०६८५६८ 
७ तिनाु गा ाुँपातलका सहार्क पााँचौं जशव आरेर् ९८५७०६२५१४ 
८ ररब्दीकोि गा ाुँपातलका अतिकृि रुकलाल भट्टराई    ९८५७०६२६४३ 

९ रैनादेवी छहरा गा ाुँपातलका िनस्वास््र् तनरीिक िीवन राना ९८५७०६०६९० 
१० बगनासकाली गा ाुँपातलका सहार्क पााँचौं कृष्ण बहादरु थापा ९८६७५४४००८ 

१३.३र्वषर्गि कार्ाालर्हरु अन्त्िगाि 

तस.न. कार्ाालर् / पातलका / संस्था पद र्वपद् Focal Person सम्पका  नम्वर 

१ सिक कार्ाालर् ईजन्त्ितनर्र रतब शाह ९८६७१८६१९४ 

२ तसचाइ कार्ाालर् ईजन्त्ितनर्र ुमेशमहिो ९८५७०६०३९० 

३ भ ूिथा िलािार कार्ाालर् ईजन्त्ितनर्र राकेश बहादरु कुवर ९८५७०८११३९ 

४ प्रिानमन्त्री कृर्षआितुनकीकरण प्रमखु ददपक भट्टराई ९८५७०६८१८१ 
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 पररर्ोिना 
५ कृर्ष ज्ञान केन्त्र प्रमखु कामना अतिकारी ९८५७०६५२९४ 

६ 

 तितभिन वन कार्ाालर्  तितभिनल वन 
अतिकृि ददपक ज्ञवाली ९८५७०२३३७७ 

७ जशिा र्वकास िथा समन्त्वर् 
इकाई इकाई प्रमखु महेन्त्र सवेुदी ९८५७०६५९८० 

 

१३.४ अन्त्र्  

जस.न. कार्ाकलर् / पाजलका / ससं्था पद जिपद ्Focal Person सम्पकक  नम्िर 

१ रेिक्रस सोसाईिी, पाल्पा 
वररष्ठ कार्ाकारी 

अतिकृि 
बाबरुाम काकी ९८५७०६२७९७ 

 

१३.५ र्वपद व्र्वस्थापनमा देजखएका समस्र्ाहरु 

क. र्वपद् िोजखम न्त्रू्नीकरण र र्वकास तनमााण कार्ाबीच आवश्र्क िालमेलको कमी हनु ु। 

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

ग. प्राकृतिक स्रोिहरु-चनुढंुगा खानी_ को अव्र्वजस्थि िथा अत्र्ातिक दोहन हनु ु। 

घ. िोजखमर्िु र न्त्रू्निम मापदण्ि नपगेुका ग्रातमण सिक तनमााण हनु ु। 

ङ. भ-ूुपर्ोग र्ोिना, भवन संर्हिा प्रभावकारी नहनु ु। 

च. एकीकृि सूचना प्रणालीको न्त्रू्निा । 

छ. संकि आंकलनको पूवामूल्र्ाङ्कन वास्िर्वक हनु नसक्न ु। 

ि. अव्र्वजस्थि रुपमा सहरीकरण हनु।ु 

झ. आपिकालीन अवस्थाका लातग दि र र्थेस्ि िनशजि,श्रोि, ुपकरण,बन्त्दोबस्िी र राहि सामाग्रीको 
 कतम । 

ञ. अन्त्िरतनकार् संघ, प्रदेश र स्थानीर् िहबजच डािो -Vertical) र िेसो-Horizontal) रुपमा प्रभावकारी 
समन्त्वर्को कमी । 
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 १३.६ जिल्ला/स्थानीर् िहका प्रमखु र्वपद घिनाहरु 

र्स जिल्लामा मखु्र्ि र्वपद्का घिनाहरु देहार् अनसुार रहेको पाईन्त्छ । 
(क)आगलागीM-र्स जिल्लामा शहर बिारमा केजन्त्रि घना बस्िी घरहरु पक्की रहेिापतन गाुंमा रहेका 
प्रार्िः घरहरु िीनको छानो भएको कच्छ्चीघर, कुनै स्थानमा खर वा फुसको छानो हनु,ु आदी कारणले 
खास गरी चैर बैशाखमा तछि फुि रुपमा आगलागीका घिनाहरु हनुे गदाछन । र्स बाहेक हरेक बषा 
िनिनको ििी हनु ुर जिवन अस्िब्र्स्ि हनुकुो साथै कर्हलेकाही मानर्वर् ििी पतन हनुे गरेको अबस्था 
छ ।तबशेष गरर गमीको समर्मा बन ििेलो मखु्र् चनुौिीको रुपमा रहेको छ ।साथै बढी घनाबस्िीहरु 
भएको िेरमा आगलागी भएमा छोिो समर्मा िेरै घरहरुमा ििी परु् र्ाुन सक्ने देजखन्त्छ ।  
(ख) बाढी पर्हरोM-बषाािको समर्मा अतिबजृष् िका कारण नदी नालाहरुमा बढी मारामा पानीको बहाव 
तिब्र रुपमा आुनाले बाढी पर्हरो आुने र तबशेष गरी तभरालो िग्गामा भिूर् भई पर्हरो िाने गरेको 
छ । बाढी पर्हरोबाि समर् समर्मा नगरपातलकाको केही स्थान र गा ाुँपातलकाको तबतभन्त् न स्थानहरु 
प्रभार्वि हनु ेगरेका छन ्। तबशेष गरी तसद्धाथा रािमागामा पने तसद्धबाबा आसपास ईलाकामा बषाार्ामको 
समर्मा पर्हरो गई र्ािार्ाि अवरुद्ध भई आवागमनमा समेि असर पारेको देजखन्त्छ । र्स्िै दजिण 
पूवामा मािी फांि नजिकमा रहेको तसस्ने खोला र िोवािी खोलामा अर्वरल बषााको कारणबाि आुने 
बाढीले गदाा मािी फांि र्कनारमा भएको बस्िी बढी प्रभार्वि भएको देजखएको छ । 

(ग) भकूम्पM-नेपालमा भकूम्पीर् दृर्िकोणले सर्क्रर् दरार चरेु पहािको अग्रभागमा रहेको मेन फ्रन्त्िल थ्रि 
पूवा-पजिम ददशामा फैतलएको छ । अि: प्रदेश ५ को िेरहरुमा र्हमालर्न थ्रिमा संजचि शजिको 
प्रवाह भई र्वनासकारी भकूम्प िाने प्रवल संभावना रहेको ि्र्ाङ्क भकूम्पर्वदहरुले अघी सारेका छन ्। 
त्र्सरी नै भकूम्पीर् प्रकोपको नक्शाको आिारमा पतन र्स िेरमा भर्वष्र्मा िान सक्ने भकूम्पबाि 
ुत्पन्न हनुे प्रवेग ुच्छ्च रहेको छ । २०७२ बैशाख १२ को भकूम्पमा भएको ििीको आिारमा र्ो 
जिल्ला कम प्रभातबि जिल्लामा परेिापतन भौगोतलक बनाविको कारणले भगूोलर्वदको अनसुार पाल्पा 
जिल्ला पतन भकूम्पको ुच्छ्च िोजखमको जिल्लाको रुपमा पदाछ । 

(घ)महामारीM-र्हमातलर् िरेमा िीब्र रुपमा िलवार् ुपररविान, सरसफाईको कमी िथा आवश्र्क स्वास््र् 
सेवाको कमीले गदाा नेपालका िनसमदुार् र्वशेषि: र्वकि ग्रतमण भेगका बातसन्त्दा बषेनी महामारीको 
चपेिामा पने गदाछन ् । िेरै ब्र्जिहरुलाई एकै समर् एकै र्कतसमका रोग लागेमा हनुे महामारी 
अन्त्िगाि झािापखला, हैिा, रुघा र तनमोतनर्ा, िन्त्िीस िस्िा रोगहरु खास गरी बषाार्ाममा फोहर 
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 खानेपानी र िनचेिना कतमको कारणले हनुे गरेको देजखन्त्छ । २०६६ साल पतछको ि्र्ाङ्क हेदाा र्स 
जिल्लामा झािापखालबाि त्र्ति िेरै महामारी भएको पाईदैन ।  

(ङ)  हावाहरुी/विासM- फाल्गणुदेखी बैशाखको समर्मा हावाहरुी, विास चली िनिनको ििी हनुे गरेको 
पाईन्त्छ । 

(च) चट्याङ्गM- नेपालमा गएको केही दशकदेजख चट्याङ्गका घिनाहरु अत्र्ातिक रुपमा बढ्न थालेका 
छन ्। नेपालमा र्वशेषगरी चरेु िथा महाभारि िेरमा चट्याङ्गका घिनहरु बढी हनुे गरेको पाईन्त्छ । 
िराई र पहािलाई छुट्याुने चरेु िेरको नजिकमा पने पाल्पा जिल्ला चट्याङ्गको पतन ुच्छ्च िोजखममा 
रहेको जिल्लामा पदाछ । बषाार्ामको समर्मा चट्याङ्गबाि पतन िनिनको ििी भईरहेको र हनुे गरेको 
पाईन्त्छ । 

(छ) सवारी दघुािना M - नेपालमा सवारी दघुािनाका घिनाहरू अत्र्ातिक रूपमा बढ्न थालेका छन ्। 
र्स जिल्लामा बषेनी सबै भन्त्दा बढी सिक दघुािनाबाि िनिनको ििी भईरहेको छ र हनुे गदाछ ।र्स 
जिल्लालाई सिक र्ािार्ािको दृर्िकोणले सगुम जिल्लाको रुपमा तलन सर्कन्त्छ । र्हांका २ विा 
नगरपातलका िथा ८ विा गाुं पातलकालाई पक् की एवं कच्छ्ची सिकले िोनुनकुा साथै र्स जिल्लामा 
गोरेिो बािोहरु पतन प्रशस्ि मारामा रहेका छन ्।िथापी र्स बषामार र्स जिल्लामा सवारी दघुािनाको 
संख्र्ा ५१ विा रहेका छन ्। िसमा ९० िना घाइिे -गजम्भर - ५८, सामान्त्र् -३२_ भएका तथए भन े
मतृ्र् ुहनुेको संख्र्ा २५ रहेको तथर्ो । 

(ि) कोतभि M -  र्वश्वभर कोतभि १९ को महामारी फैतलए संगैं नेपाल पतन र्सबाि अछुिो रहन सकेन 
।कोतभिको पर्हलो, दोश्रो र िेश्रो लहरले नेपालका थपु्रै मातनसको ज्र्ान िानकुा साथै र्सले मातनसको 
आतथाक अवस्थालाई समेि ििार बनाएको छ ।पाल्पा जिल्लामा पतन थपु्रै मातनसहरु कोतभिबाि 
संक्रतमि हनुकुो साथै मतृ्र् ु समेि भएको तथर्ो । र्स जिल्लामा र्स बषा मारै कोतभिबाि संक्रतमि 
हनुेको संख्र्ा ४५९३ िना रहेका छन ्। िसमध्रे् र्स आ.ब.मा ९१ िनाको मतृ्र् ुभएको तथर्ो । 
र्स जिल्लामा खोप लगाएको मातनसको संख्र्ा पर्हलो िोि १,९०,६४६ -१००=७५Ü_, दोश्रो िोि 
१,६७,१६२ -९४=७५Ü_ र िेश्रो िोि लगाुनेको संख्र्ा ८४,५४१ -६५=१८Ü_ रहेको छ । 
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  (झ) अन्त्र्M- बिामान अबस्थामा िलबार् ुपररविानको कारण तबतभन्न समस्र्ाहरु ुत्पन्न हनुे अबस्थाहरु 
आएका छन । िंगलको तबनास िथा लामो खिेरीका कारण पानीका महुान सकु्ने र खानेपानीको अभाव 
हनुे समस्र्ा बढ्दै गईरहेको छ ।  

१३.७ जिल्ला िथा स्थानीर् िहहरुबाि र्वपद् सम्बन्त्िी भए गरेका अन्त्र् ुल्लेख्र् कार्ाहरु 

 र्वपद् व्र्वस्थापन िथा प्रतिकार्ा र्ोिना िर्ारी 
 मनसनु पूवा िर्ारी र प्रतिकार्ार्ोिना िर्ारी 
 र्वपद व्र्वस्थापनको लातग स्थानीर् िह, सरोकारवाला, गैर सरकारी तनकार्हरु संग सहकार्ा र 

समन्त्वर् 

 सरुिा तनकार्बाि आगलागी बाढी पर्हरोबाि गररने ुद्धारको नमनुा अभ्र्ास  

 सिह भन्त्दा बढी पानी भएमा स्थानीर् नागररकहरुलाई िानकारी ददनको लातग साइरन ििान 

 सचेिना अपनाुन माईर्कङ र स्थानीर् सञ्चार माध्र्मबाि सूचना सम्प्रषेण 

 सामदुार्र्क प्रहरीबाि र्वद्यालर्मा र्वपदबाि िोतगनका लातग िानकारी प्रदान  

 र्वपद् प्रतिकार्ा र िमिा अतभवरृ्द्धका लातग स्थानीर् िहमा िातलम सञ्चालन  

 र्वपद् प्रभार्विहरुलाई नेपाल सरकार िथा प्रदेश सरकारबाि प्राप्त राहि र्विरण 

 

१४. कोतभि-१९ रोकथाम, तनर्न्त्रण िथा ुपचार सम्बन्त्िी 
 जिल्लामा कोतभि-१९ र्वरुद्धको खोप अतभर्ान संचालन भइरहेको । 

 सावाितनक सेवाहरु संचालन गदाा िोर्कएको सामाजिक दरुी र स्वास््र् सरुिा सम्बन्त्िी मापदण्हरु सेवा 
प्रवाह गने तनकार्हरु िथा सम्पूणा नागररकहरुले अतनवार्ा पालना गनुा पने । 

 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् र सरुिा तनकार्को िफा बाि तनर्तमि रुपमा अनगुमन भएको ।  

 पाल्पा अस्पिालमा अजक्सिन ्लान्त्ि स्थापना र कार्ाान्त्वर्न । 

 PCR िााँच गने सेन्त्िरको स्थापना । 

 तनिी मेतिकल कलेिमा समेि Isolation वेिहरुको स्थापना । 

 स्थानीर् िहहरुमा Quarantine केन्त्र स्थापना र सन्त्चालन । 

 समर्-समर्मा अतभर्ानको रुपमा PCR र Antigenपररिण । 

 संक्रमणको संख्र्ा र िोजखम अनसुार स्वास््र् सिका िा अपनाुन र्वतभन्न व्र्वस्था र सूचना िानकारी 
सम्प्रषेण गरी िनचेिना मूलक कार्ा सन्त्चालन । 

 स्थानीर् रुपमा मनाईने िारा, हररिातलका तिि लगार्िका मेला, पवा र िाराहरुमा तभिभाि नगने । 
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 पाल्पा जिल्लाबाि सन्त्चातलि एम्बलेुन्त्सहरुमा १० के.िी.को कजम्िमा १/१ विा अजक्सिन तसतलन्त्िर 

नेपाल रेिक्रस सोसाइिी शाखाले ुपलब्ि गराुने तनणार् भएको । 

 DCCMC बैडक बसी ुल्लेजखि कार्ाहरुको कार्ाान्त्वर्नमा सहर्ोग गरीएको । 

 

१५. अत्र्ावश्र्क वस्िकुो आपूतिा र बिार अनगुमन 

 बिारमा कृतरम अभाव, िम्माखोरी, कालो बिारी हनु, गना नददन र दैतनक ुपभोग्र् वस्ि ुिथा औषति 
समेिको आपूतिा, र्विरण कार्ाको अनगुमन गरर आपूतिाको व्र्वस्था सहि गने कार्ा भईरहेको । 

 ुपभोग्र् बस्िकुा पसल,होिल िथा रेिुरेण्िको अनगुमन गरर तबक्रीको लातग राजखएका, म्र्ाद नाघेका 
बस्ि ुर गणुस्िरहीन खाद्य पदाथा िफि गरर नि गररएको । 

 र्स आतथाक बषामा१६ पिक संर्िु बिार अनगुमन भएको। 

अन्त्र् 

 पररबतिाि सन्त्दभामा जिल्लामा आबश्र्क सरुिा सिका िा अपनाई शाजन्त्ि सरुिाको भरपदो ब्र्बस्था 
तमलाइएको। 

 जिल्ला जस्थि सरकारी कार्ाालर्हरुमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाुन कार्ाालर्हरुको २३ पिक 
आकजस्मक अनगुमन गरर समर्पालन िथा अनशुासन कार्म गने व्र्वस्था तमलाइएको। 

 

१६.हालसम्मका प्रमखु जिल्ला अतिकारीहरुको र्ववरण 
 

क्र.स. नामथर 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 भट्टराई २०३५ २०३७ 

६ गिेन्त्र बहादर मलु २०३७ २०३८ 

७ बाबरुाम पौिेल २०३८ २०४० 

८ शरद कुमार भट्टराई २०४० २०४५ 

९ स्थानेश्वर शमाा २०४५ २०४५ 
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 १० राम प्रसाद अरुण २०४५ २०४६ 

११ बलराम कापर २०४६ २०४७ 

१२ र्वष्णरुाि कुसमु २०४७ २०४७ 

१३ नवीन कुमार जघतमरे २०४७ २०४८ 

१४ िीथा प्रसाद ज्ञवाली २०४८ २०५० 

१५ लतलि बहादरु थापा २०५० २०५१ 

१६ भवुनेश्वर िोशी २०५१ २०५२ 

१७ भरिमजण ररसाल २०५२ २०५२ 

१८ र्वनोद शमाा २०५२ २०५३ 

१९ वामन प्रसाद न्त्र्ौपाने २०५३ २०५४ 

२० मािव प्रसाद ओझा २०५४ २०५६ 

२१ िनादान नेपाल २०५६ २०५८ 

२२ भानभुि पोखरेल २०५८ २०६० 

२३ श्रीवत्स आचार्ा -का.म)ु २०६० २०६० 

२४ एकमजण नेपाल २०६० २०६२ 

२५ लक्ष्मण कुमार थापा २०६२ २०६२।१०।१८ 

२६ बालकृष्ण पन्त्थी २०६२।११।२४ २०६४।०२।२३ 

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

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

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

३० हररप्रसाद 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 लातमछाने २०७२।०३।०२ २०७२।११।२३ 

३४ बाबरुाम गौिम-रा.प.प्रथम) २०७२।११।२३ २०७४।०६।१९ 

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

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

३७ वीरेन्त्र कुमार र्ादव-रा.प.प्रथम) २०७६।०१।१२ २०७६।०५।११ 
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 ३८ ुमेश कुमार ढकाल २०७६।०५।१२ २०७६।१०।१४ 

३९ र्ादव सवेुदी-रा.प.प्रथम) २०७६।१०।२६ २०७७।०२।२० 

४० रमेश न्त्र्ौपाने-रा.प.प्रथम) २०७७।०२।२२ २०७७।११।१७ 

४१ र्ोगेन्त्र प्रसाद पाण्िे-रा.प.प्रथम) २०७७।११।२३ २०७८।६।३१ 
४२ िगन्नाथ पन्त्ि-रा.प.प्रथम) २०७८।०७।१ हालसम्म 

 

१७. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को भवन र सवारी सािनको र्ववरण  

१७.१ िग्गाको र्ववरण 

क्र.सं. डेगाना / स्थानीर् िह र्कत्ता 
नं. 

िरेफल कैर्फर्ि 

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

२ िानसेन नगरपातलका ४ ७६४ ०-१५-१-१ 

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

 

१७.२ सवारी सािनको र्ववरण 

क्र.सं. सवारी सािनको नाम सवारी नं. संख्र्ा 
१ बोलेरो जिप बा २ झ ६१ १ 

२ िािा सफारी बा २ झ २१५० १ 

३ तिस्कभर मोिरसाईकल ल ु१ ब १२२३ १ 

४ र्ामाहा मोिरसाईकल ल ु१ ब ४६४ १ 

 

१८. पाल्पा जिल्लामा रहेका संघीर् र प्रदेश सरकार अन्त्िरगिका सरकारी कार्ाालर्को सम्पका  र्ववरण 

लस.िं. कायााियको िाम 
सम्पका  िं. 

(+०७५) 
प्रमुखको िाम प्रमुखको सम्पका िं. 

१ मिल्लष प्रशषसन कषर्षवलर् पषल्पष ५२०१२४ प्रिखु मिल्लष अमिकषरी िगन्नषथ पन्त ९८५७०५७७७७ 

२ मिल्लष सिन्र्वर् समिमतको कषर्षवलर् ५२०४२४ मि.स.अ.िनषदवन अमिकषरी ९८५७०४३२२२ 
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३ पषल्पष मिल्लष अदषलत ५२०११० िष.न्र्ष.खड्क बहषदरु के.सी. ९८५७०७२११० 

४ मिल्लष सरकषरी र्वमकल कषर्षवलर् ५२०१५८ रमर्वन्र्ौपषन े ९८५७०६८१५८ 

५ मद फेिस िमहन्रदल गण ५२०५४६ रिेश खडकष ९८५१२०४३३६ 

६ मिल्लष प्रहरी कषर्षवलर् ५२०५३६ प्र.उ. िनकबहषदरु शषही ९८५७०९५५५५ 

७ रषमरिर् अनसुन्िषन मिल्लष कषर्षवलर् ५२००५९ उ.अ.मन.गोपषल पन्थी ९८५७०६५०५९ 

८ सशस्त्र प्रहरी बल नपेषल गलु्ि ५२११७४ स.प्र.नष.उ.अरुण कुिषर मसह ९८५१२७२२३४ 

९ ईलषकष प्रशषसन कषर्षवलर् रषिपरु पषल्पष ४००४७५ शष.अ.भगर्वषन भक्त अर्षवल ९८६७०६५४७६ 

१० कोष तथष लेखष मनर्न् त्रण कषर्षवलर् ५२०००३ शमशन्रखषती ९८५७०६५२०३ 

११ मशक्ष मर्वकषस तथष सिन्र्वर् इकषइ ५२०११९ िहने्रसरेु्वदी ९८५७०६५९८० 

१२ सहरी मर्वकषस तथष भर्वन कषर्षवलर् ५२०१५२ ई. हररभक्त श्रेष्ठ ९८५७०६५१५२ 

१३ खषनपेषनी तथष सरसफषइव मडमभिन कषर्षवलर् ५२०००७ मड.ई. अनोिउपषध्र्षर् ९८५७०२११४६ 

१४ सडक मडमभिन कषर्षवलर् ५२०९२१ मड.ई.रषिेश्वर लम्सषल ९८५७०६५९२१ 

१५ पषल्पष अस्पतषल तषनसेन ५२०१५४ डष .रमन्ितष कुिषरी िहतो ९८५७०७७१५४ 

१६ रषिपरु अस्पतषल रषिपरु ४००१५४ िे.अ. मर्विर्पररर्षर ९८५७०६८१५४ 

१७ मिल्लष स्र्वषस््र् कषर्षवलर् ५२१७३९ डष.रषिेन्र कुिषर मगरी ९८५७०८०७३९ 

१८ कृमष ज्ञषन केन्र ५२०२९४ र्व.कृ.मब.अ.कषिनष अमिकषरी ९८५७०६५२९४ 

१९ भेटेररनरी अस्पतषल तथष पश ुसेर्वष मर्वज्ञ केन्र ५२०१४५ भे.डष.चन्र बहषदरु रषनष ९८५७०६०८३६ 

 
मडमभिन र्वन कषर्षवलर् तषनसेन ५२०००२ मड.ब.अ.मदपक ज्ञर्वषली ९८५७०२३३७७ 

२० रषिपरु सर्व-मडमभिन र्वन कषर्षवलर् रषिपरु    स.र्व.अ.सिुररषि भण्डषरी ९८५११६३५२० 

२१ भ ूतथष िलषिषर व्र्र्वस्थषपन कषर्षवलर् ५२०१३९ मशर्वरषिअमिकषरी ९८५८०२५७२५ 

२२ िलस्रोत तथष मसांचषइव मर्वकषस मडमभिन ५२००८१ मड.ई. टांकबहषददरु के.सी. ९८५७०३२०९० 

२३ प्रिषनिन्त्री कृमष आिमुनक पररर्ोिनष ५२११८० ब.कृ.प्र.अ.मदपक भट्टरषई ९८५७०६८१८१ 

२४ नेपषल टेमलकि दरूसांचषर कषर्षवलर् ५२०१०१ ब.ई.ढषकषरषि पौड्र्षल ९८५१००४८४४ 

२५ सषिषमिक मबकषस मडमभिन कषर्षवलर् ५२११९६ मड.प्र.हरर लषल अर्षवल ९८५७०७७६२० 

२६ पषल्पष आर्रेु्वद स्र्वषस््र् केन्र ५२०८२३ आ.मच. डष.िीर्वन बस्र्षल ९८५७०७७८२३ 

२७ कषरषगषर कषर्षवलर् ५२०१५३ ठषकुरप्रसषद अर्षवल ९८५७०७३७७७ 

२८ िषलपोत कषर्षवलर् पषल्पष ५४०४२७ दगुषवप्रसषद खनषल ९८५६०५०८०५ 

२९ िषलपोत कषर्षवलर् रषिपरु ४००४२७ ह ि बहषदरुथषपष िगर ९८५७०६५१६७ 

३० र्रेलु तथष सषनष उद्योग कषर्षवलर् ५२०२३२ उ.अ.दरे्वीरषि भण्डषरी ९८५७०६०४३२ 

३१ सनु्तलषिषत फलफूल मर्वकषस केन्र ५२०१४७ ब.बष.अ.बसन्त कुिषर श्रेष्ठ ९८५७०७७१४७ 

३२ मिल्लष ह लषक कषर्षवलर् ५२०१४६ ह .अ.िर्मदप पन्थी ९८५७०७५१४६ 

३३ त्र्षांक कषर्षवलर्, पषल्पष ५२०५१२   ९८५७०७८५१२ 
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३४ कषमलगण्डकी कोररडोर सडक र्ोिनष   कल्पनषअमिकषरी ९८५११८८७७९ 

३५ मिल्लष मनर्वषवचन कषर्षवलर् ५२०९३५ मनर्वषवचन अ.रुकिषङ्गत अर्षवल ९८५७०६८९३५ 

३६ शैमक्क तषमलि केन्र ५२०३०१ ई.प्र.गोपषल प्रसषद बस्र्षल ९८४७०२९६३३ 

३७ करदषतष सेर्वष कषर्षवलर् ५२०११७ गीतषपषण्डे ९८५७०७४११७ 

३८ नषपी कषर्षवलर् तषनसेन ५२०००८ नष.अ.अिुवन पौडेल ९८५७०६८३०८ 

३९ नषपी कषर्षवलर् रषिपरु ४००४३४ अमिकृतससु्िष गौति ९८५७०६८३४३ 

४० मर्वशेष नषपी कषर्षवलर् ५२०१९७ न.अ. ररगेशिहिवन ९८५७०६५००८ 

४१ सडक परू्वषविषर कषर्षवलर्   अरुणगपु्तष ९८५७०६०४९१ 

४२ नेपषल मर्वद्यतु प्रषमिकरण ५२०५११ ब.ई. मर्वरे्वकअमिकषरी ९८५७०७५५११ 

४३ कृमष सषिषग्री कम्पनी मलमिटेड ५२०१३८ शष.अ. सिुनपन्थी ९८४७१०५८८१ 

४४ र्षतषर्षत व्र्र्वस्थष कषर्षवलर् ५२०४९९   ९८४७२०२४६९ 

४५ 
खषद्य प्रमर्वमि तथष गणु मनर्न्त्रण मडमभिन 

कषर्षवलर् ५२१४९५ कष.प्र.नरेशश्रेष्ठ ९८५७०२१४९५ 

४६ पषल्पष दरर्वषर सांग्रहषलर्  ५२२१३२ चन्र प्रकषश र्वली ९८५७०२२१३२ 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पाल्पाको नागररक बिापर 
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 १९. िस्बीरहरु 

 

 
 
 
 

     
 

गभावति िथा नव-
आमाको लातग आराम 
िथा जशश ुस्िनपान 

कि 

कोतभि-१९ संक्रमण 
रोकथाम र न्त्रू्तनकरणको 
लातग सेवाग्रही कार्ाालर् 
प्रवेश गरेपतछ साबनु पानीले 
हाि िनु ेव्र्वस्था । 
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स्थानीर् िह तनवााचनको सन्त्दभामा रािनीतिक दल/मखु्र्/अतिकृि /परकारहरु सर्हिको 
अन्त्िरर्क्रर्ा कार्ाक्रमको िस्वीरहरु 
 
 



 

37 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पा          वार्षाक बलेुर्िन 2०७9 

 

 

 

 
स्थानीर् िह तनवााचनको सन्त्दभामा रािनीतिक दल/मखु्र्/अतिकृि /परकारहरु सर्हिको 
अन्त्िरर्क्रर्ा कार्ाक्रमको िस्वीरहरु 
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कार्ाालर् प्रमखुको बैडक 
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अन्त्िर जिल्ला सरुिा समन्त्वर् बैडक 

 
 
 



 

40 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पा          वार्षाक बलेुर्िन 2०७9 

 

  

 

लाग ुऔषि िथा ओसार पसार र्वरुद्ध अन्त्िरार्िर् ददवस 

 

 

लैर्ङ्गक र्हंसा िथा लाग ुऔषि तनर्न्त्रण सम्बजन्त्ि अन्त्िरर्क्रर्ा कार्ाक्रम 
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र्वपद् घिना सम्बजन्त्ि कृतरम अभ्र्ास 
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नागररक सहार्िा कि 
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कार्ाालर्मा सेवा तलन आएका सेवाग्रहीहरु
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नागररकिा शाखा 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पाल्पाको राहदानी शाखा 
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सूचना प्रर्वति शाखा 

 
स्थानीर् प्रशासन शाखा 

 



 

47 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, पाल्पा          वार्षाक बलेुर्िन 2०७9 

 

  

 
रार्िर् पररचर्पर र्ववरण दिाा  

 

 
मिदािा नामावली संकलन 
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जिल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्को 
प्रवेशद्वारमा 
कार्ाालर्को 

सूचना 
अतिकारीको 
र्ववरण 
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प्रमखु जिल्ला अतिकारी 
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सहार्क प्रमखु जिल्ला अतिकारी 
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 लेखा शाखा
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को 
इिलास 

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

Email : daopalpa@gmail.com 

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

Facebook Id : मिल्लषप्रशषसनकषर्षवलर्, पषल्पष 

Contact Number: 075-520125 / 520124 


