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१. पररचर्  

लजुम्बनी प्रदेशमा रहेका १२ जिल्ला मध्रे् पाल्पा जिल्ला एक पहाडी जिल्ला हो। र्स जिल्लाको 
सदरमकुाम तानसेनमा पदधछ भन ेर्सको के्षरफल १३७३ वगध र्क.मी  रहेको छ। 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 ्।र्सै प्रारजम्भक 
र्ववरण अनसुार स्थानीर् तहको िनसंख्र्ा पनन उल्लेख गररएको छ । 

दईु विा संघीर् ननवाधचन के्षर र ४ विा प्रादेजशक ननवाधचन के्षर रही स्थानीर् तहको पनुः संरचना 
पश् चात १० विा स्थानीर् तहमा र्वभािन गररएको पाल्पा जिल्लामा २ नगरपानलका र ८ गाउाँपानलका 
रहेका छन ्भन ेिसमा िम्मा ८१ विा वडाहरू रहेका छन ।  

२. दृर्िकोण  

जिल्लामा  शाजन्त्त सरुक्षा र सशुासन कार्म गने । 
३. लक्ष्र्  

नेपालको संर्वर्ान तथा काननुद्वारा प्रत्र्ाभतू नागररक स्वतन्त्रता, र्वनर्को शासन, मानव अनर्कार लगार्त 
लोकताजन्त्रक मूल्र् र मान्त्र्तालाई सम्मान गरदै् शाजन्त्त सरुक्षा र सशुासन कार्म गने रहेको छ । 

िनताको माग र आर्ारभतू आवश्र्कता अनरुुप स्थानीर् प्रशासनलाई सञ्चालन गरी जिल्लामा भरपदो 
शाजन्त्त-सरुक्षा कार्म गनुध र्स कार्ाधलर्को लक्ष्र् रहेको छ ।  

 

४. उद्दशे्र्  

जिल्लामा शाजन्त्त-सरुक्षा कार्म गरी िनताको जिउ, र्न र स्वतन्त्रताको संरक्षण गने र सावधिननक सेवा 
र्वतरणलार्ध प्रभावकारी बनार्ध सशुासनको प्रत्र्ाभनूत गराउने र्स कार्ाधलर्को मूलभतू उद्देश्र्हरु रहेका 
छन।्  

५. स्थानीर् तहहरुको नामावली 

१. तानसेन नगरपानलका 

पाल्पा जिल्लाको सदरमकुाममा तानसेन नगरपानलका रहेको छ। िसको िनसंख्र्ा ५१,४७० 
र क्षेरफल १०९.८ वगधर्कलोनमिर रहेको छ ।र्स नगरपानलकालाई १४ वडामा र्वभािन 
गररएको छ । 
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२. रामपरु नगरपानलका 

पाल्पा जिल्लामा अवजस्थत र्स नगरपानलकाको क्षेरफल १२३.३४ वगधर्कलोनमिर रहेको छ । 
कूल िनसंख्र्ा ३९,१९० रहेको छ । र्ो नगरपानलकामा १० विा वडा रहेका छन ्। 

     ३. रैनादेवी छहरा गाउाँपानलका  

पाल्पा जिल्लामा अवजस्थत र्स गाउाँपानलकको कूल िनसंख्र्ा २३,१२४ रहेको छ । र्स 
गाउाँपानलकाको के्षरफल १७५.८८ वगधर्कलोनमिर रहेको छ । र्ो गाउाँपानलकामा ८ विा 
वडा रहेका छन ्। 

     ४. ररब्दीकोि गाउाँपानलका  

पाल्पा जिल्लामा अवजस्थत र्स गाउाँपानलकको कूल िनसंख्र्ा १५,६३६ रहेको छ । ररब्दीकोि 
गाउाँपानलकाको के्षरफल १२४.५५ वगधर्कलोनमिर रहेको छ । र्ो गाउाँपानलकामा ८ विा 
वडा रहेका छन ्। 

५. नतनाउ गाउाँपानलका  

पाल्पा जिल्लामा अवजस्थत र्स गाउाँपानलकाको कूल िनसंख्र्ा १८,२९१ रहेको छ ।र्स 
गाउाँपानलकाको के्षरफल २०२ वगधर्कलोनमिर रहेको छ । र्ो गाउाँपानलकामा ६ विा वडा 
रहेका छन ्। 

६. ननस्दी गाउाँपानलका  

पाल्पा जिल्लामा अवजस्थत र्स गाउाँपानलकाको कुल िनसंख्र्ा १७,६२९ रहेको छ । ननस्दी 
गाउाँपानलका १९४.५ वगधर्कलोनमिर के्षरफलमा फैनलएको छ । र्ो गाउाँपानलकामा ७ विा 
वडा रहेका छन ्। 

७. पूवधखोला गाउाँपानलका  

पाल्पा जिल्लामा अवजस्थत र्स गाउाँपानलकको कूल िनसंख्र्ा १६,१४५ रहेको छ । पूवधखोला 
गाउाँपानलकाको के्षरफल १३८.०५ वगधर्कलोनमिर रहेको छ । र्ो गाउाँपानलकामा ६ विा 
वडा रहेका छन ्। 
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८. बगनासकाली गाउाँपानलका  

पाल्पा जिल्लामा अवजस्थत र्स गाउाँपानलकाको कुल िनसंख्र्ा १६,९३४ रहेको छ । 
बगनासकाली गाउाँपानलकाको के्षरफल ८४.१७ वगधर्कलोनमिर रहेको छ । र्ो गाउाँपानलकामा 
९ विा वडा रहेका छन ्। 

९. माथागढी गाउाँपानलका  

पाल्पा जिल्लामा अवजस्थत र्स गाउाँपानलकको कूल िनसंख्र्ा २४,०२४ रहेको छ । माथागढी 
गाउाँपानलकाको के्षरफल २१५.५९ वगधर्कलोनमिर रहेको छ । र्ो गाउाँपानलकामा ८ विा 
वडा रहेका छन ्। 

१०. रम्भा गाउाँपानलका  

पाल्पा जिल्लामा अवजस्थत र्स गाउाँपानलकको कूल िनसंख्र्ा १७,०७७ रहेको छ । रम्भा 
गाउाँपानलकाको के्षरफल ९४.१२ वगधर्कलोनमिर रहेको छ । र्ो गाउाँपानलकामा ५ विा वडा 
रहेका छन ्। 

स्थानीर् तहको क्षरेफल र िनसंख्र्ा र्ववरण तानलका 

नस.नं. स्थानीर् तह 
क्षरेफल  

(वगध र्कलोनमिर) िनसंख्र्ा केन्त्र 

१ तानसेन नगरपानलका १०९.८ ५१४७० तानसेन 

२ रामपरु नगरपानलका १२३.३४ ३९१९० रामपरु 

३ रैनादेवी छहरा गाउाँपानलका १७५.८८ २३१२४ छहरा 
४ ररब्दीकोि गाउाँपानलका १२४.५५ १५६३६ खस्र्ौली 
५ नतनाउ गाउाँपानलका २०२ १८२९१ दोभान 

६ ननस्दी गाउाँपानलका १९४.५ १७२२९ नमत्र्ाल 

७ पूवधखोला गाउाँपानलका १३८.५ १६१४५ ररङ्गनेरह 

८ बगनासकाली गाउाँपानलका ८४.१७ १६९३४ जचतुधङर्ारा 
९ माथागढी गाउाँपानलका २१५.५९ २४०२४ झडेवा 
१० रम्भा गाउाँपानलका ९४.१२ १७०७७ र्पपलडााँडा 
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६. जिल्ला प्रशासन कार्ाधलर्को काम, कतधव्र् र अनर्कार  (स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८) 
 जिल्लामा शाजन्त्त, सरुक्षा र सवु्र्वस्था कार्म राख्न े। 

 जिल्लामा संचानलत र्वकासको कार्धहरुमा सहर्ोग र समन्त्वर् गने । 

 जिल्ला नभर रहेका नेपाल सरकारको सम्पजतिको रेखदेख, सम्भार तथा ममधत गने गराउने। 

 नेपाल सरकारले ददएका आदेश वा ननदेशन अनसुारका काम कारवाही गने । 

 
 

७.१ जिल्ला प्रशासन कार्ाधलर् पाल्पाको संगठनात्मक संरचना 

 

  



 

 
 

अर्धवार्षधक बलेुर्िन ०७८/०७९ जिल्ला प्रशासन कार्ाधलर्, पाल्पा 

5 

 

अर्धवार्षधक बलेुर्िन ०७८/७९
   

७.२ कमधचारी दरबन्त्दी र्ववरण   

 
नस.नं. पद दरबन्त्दी 

संख्र्ा 
पदपूनतध कैर्फर्त 

१ प्रमखु जिल्ला अनर्कारी १ १  

२ सहार्क प्रमखु जिल्ला अनर्कारी १ १  

३ प्रशासकीर् अनर्कृत २ २  

४ नार्ब सबु्बा ७ ६ १ लोक सेवा आर्ोगमा माग गरेको 
५ लेखापाल १ १  

६ कम््रू्िर अपरेिर २ ० २ लोक सेवा आर्ोगमा माग गरेको 
१ करारमा कार्धरत 

७ खररदार ४ ४  

८ हलकुा सवारी चालक २ २  

९ कार्ाधलर् सहर्ोगी ७ ६ १ िना ररि 

१० र्ववरण दताध अपरेिर/दताध सहर्ोगी  - - रार्िर् पररचर्पर तथा पजन्त्िकरण र्वभाग  

र ननवाधचन आर्ोग अन्त्तगधत -४ 

 िम्मा २७ २३  
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प्रमखु जिल्ला अनर्कारी 

िगन्नाथ पन्त्त 

      
 

                     सहार्क प्रमखु जिल्ला अनर्कारी 
                                    शशीर्र जघनमरे 

    
 
 

               र्ज्ञश्वर पन्त्थी                 रमा शे्रष्ठ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रशासकीर् अनर्कृत प्रशासकीर् अनर्कृत 
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क्र.सं. कोठा नं. पद नामथर शाखा सम्पकध  नं. 

1 1 
प्र.जि.अ. िगन्नाथ पन्त्त 

  9857057777 

2 4 
स.प्र.जि.अ. शशीर्र जघनमरे 

  9857060333 

3 11 
प्रशासकीर् अनर्कृत र्ज्ञश्वर पन्त्थी 

  9857061756 

4 16 
प्रशासकीर् अनर्कृत रमा शे्रष्ठ 

  9857065590 

5 9 
लेखापाल मन बहादरु थापा लेखा शाखा 9847177501 

६ १३ ना.स.ु मनोि आचार्ध 

नागररकता शाखा 

९८४७०६८२०६ 

७ १३ खररदार र्ववस आचार्ध ९८46948486 

८  खररदार ओम प्रकाश न्त्र्ौपाने ९८४०५२८७४३ 

९  खररदार वासदेुव पन्त्थी ९८६२९१२३६५ 

१० 
10 

ना.स.ु हरर प्रसाद पन्त्थी 

प्रशासन शाखा 
9847044954 

1१ क.अ. करार र्ोगमागा गाहा 
9847100849 

1२ 13 
ना.स.ु र्जन्त्दरा शे्रष्ठ काकी राहदानी शाखा 9847103371 

1४ 
6 

ना.स.ु कृणप्रसाद भट्टराई 

मदु्दा शाखा 
98५११९८३१३ 

1५ खररदार नललामणी नेपाल 
9847467240 

1६ 7 
ना.स.ु िेक बहादरु घती अनभलेख शाखा 9867190779 

१७ 
15 

दताध अपरेिर र्वण ुकुमारी नबि 

रार्िर् पररचर्पर 

9867786687 

१८ दताध अपरेिर मर् ुपाण्डे ९८६६२६७६७९ 

१९  
दताध अपरेिर कोर्पला लम्साल मतदाता पररचर्पर ९८६७३२८३५२ 

२० 10 
ह.स.चा कृण बहादरु राना प्रशासन शाखा 9844789999 
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2१ ह.स.चा सरेुश खाती 
9860781150 

2२ का.स. ददना देवी नकमी 
9844720537 

२३ का.स. नेर बहादरु खाती 
9847067635 

२४ का.स. अमर बहादरु बोहरा 
9867206490 

2५ का.स. एक बहादरु गाहा 
9847222891 

 
 

८. जिल्ला प्रशासन कार्ाधलर्को भवन र सवारी सार्नको र्ववरण  

िग्गाको र्ववरण 

क्र.सं. ठेगाना / स्थानीर् तह र्कतिा नं. क्षरेफल कैर्फर्त 
१ तानसेन नगरपानलका ४ २०३ ५-९-१-१ दवैु र्कतिा २०३ र ७६४ को िग्गामा कार्ाधलर् 

भवन, आवास गरी ४ विा भवन रहेको । २ तानसेन नगरपानलका ४ ७६४ ०-१५-१-१ 

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

 

सवारी सार्नको र्ववरण 

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

२ िािा सफारी बा २ झ २१५० १ 

३ नडस्कभर मोिरसाईकल ल ु१ ब १२२३ १ 

४ र्माहा मोिरसाईकल ल ु१ ब ४६४ १ 

 
 

९. जिल्ला प्रशासन कार्ाधलर्, पाल्पाबाि प्रदान गररन ेसेवाः-  

 

 शाजन्त्त सरुक्षा सम्बन्त्र्ी 
o जिल्लामा शाजन्त्त-सरुक्षा कार्म राख् ने । 

o शाजन्त्त-सरुक्षा सम्बन्त्र्ी ननवेदन, ठाडो उिरुी र गनुासो व्र्वस्थापन । 

 सेवा प्रवाह सम्बन्त्र्ी 
o नागररकता र्वतरण 

 वंशिको आर्ारमा नागररकता 
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 अंनगकृत नागररकता 
o राहदानी नसफाररश तथा र्वतरण। 

o नाबालक पररचर्पर। 

o िनिानत/दनलत प्रमाजणत। 

o सार्वकमा िारी भएका नाता प्रमाजणत प्रमाणपरको प्रनतनलर्प। 

o हातहनतर्ार र खरखिानाको र्िाित, नर्वकरण र ननर्न्त्रण। 

o संस्था दताध, संस्था नर्वकरण, र्वर्ान संशोर्न, पनरका दताध, छापाखाना दताध र संचालन 
स्वीकृनत। 

 अनगुमन सम्बन्त्र्ी 
o बिार अनगुमन (स्थानीर् तहको समन्त्वर्मा) । 

o जिल्ला जस्थत कार्ाधलर्हरुको समन्त्वर् र अनगुमन । 

o र्वकास ननमाधण कार्धमा सहर्ोग, समन्त्वर् र सहजिकरण। 

 र्वपद व्र्वस्थापन सम्बन्त्र्ी 
o जिल्ला र्वपद् सम्बन्त्र्ी कार्धर्ोिना ननमाधण । 

o मनसनु पवुध आपत्कालीन कार्धर्ोिना । 

o र्वपद् न्त्रू्नीकरणका लानग तर्ारी । 

o र्वपद प्रनतकार्ध पूवध र्ोिना, खोिी, उद्दार, सहर्ोग, क्षनतपूनतध । 

 द्वन्त्द्व र्पनडतहरुलार्ध राहत र्वतरण। 

 मदु्दा तथा ठाडो उिरुी सम्बन्त्र्ी । 

o सावधिननक मदु्दा। 

o गनुासो वा ठाडो उिरुी। 

 हातहनतर्ार र्िाित तथा नवीकरण सम्बन्त्र्ी 
o हातहनतर्ार नामसरी, नवीकरण र स्वानमत्व हस्तान्त्तरण। 

 संस्था दताध तथा नवीकरण सम्बन्त्र्ी सेवा 
o संस्था दताध / नर्वकरण। 

o संस्थाको र्वर्ान संशोर्न। 

o जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनत। 

 रार्िर् पररचर् पर सम्बन्त्र्ी सेवा 
o नागररकता प्रमाण पर नलएका व्र्जिहरुको वैर्जिक तथा िैर्वक र्ववरण संकलन गने।  

o नेपाली नानगरकहरुको वैर्जिक र िैर्वक र्ववरणहरुको केजन्त्रकृत रुपमा भण्डारण गने। 

o मतदाता नामावली संकलन गने । 
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१०. सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार अनर्कारीः -  

नस.नं. शाखा जिम्मेवार अनर्कारी 
१ नागररकता तथा प्रनतनलपी शाखा र्ज्ञश् वर पन्त्थी, प्रशासकीर् अनर्कृत 

२ मदु्दा तथा हातहनतर्ार शाखा  रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीर् अनर्कृत 

३ राहदानी तथा जिन्त्सी दताध शाखा रमा शे्रष्ठ, प्रशासकीर् अनर्कृत 

४ अनभलेख व्र्वस्थापन शाखा र्ज्ञश्वर पन्त्थी, प्रशासकीर् अनर्कृत 
५ आनथधक प्रशासन शाखा मन बहादरु थापा, लेखापाल 
६ रार्िर् पररचर्पर र्वण ुकुमारी खरी, दताध कम््रू्िर अपरेिर 

 

1१. कार्ाधलर् प्रमखु र सूचना अनर्कारी :- 
(क) कार्ाधलर् प्रमखुः-  

नाम : िगन्नाथ पन्त्त 
पद : प्रमखु जिल्ला अनर्कारी  

(ख) सूचना अनर्कारीः-  

नाम : शशीर्र जघनमरे 
पद : सहार्क प्रमखु जिल्ला अनर्कारी  

 

१२. सम्पादन गरेको कामको र्ववरणः- २०७८ श्रावण देजख २०७८ पौष मसान्त्तसम्म 

 अर्धवार्षधक प्रगनत 

 
अनथधक बषध २०७८/०७९  को अर्धबार्षधक प्रगनत 

क. प्रशासन शाखा  

क्र.सं. कार्धको र्ववरण संख्र्ा 
१ नाबानलक पररचर् पर ७२ 

२ व्र्जि प्रमाजणत लगार्त पेन्त्सन नसफाररस १३९६ 

३ रार्िर् पररचर्पर र्ववरण संकलन ३३६३४ 
४ फोिो सर्हतको मतदाता नामावली संकलन ३०२४ 
ख.  नागररकता शाखा  

क्र.सं.   कार्धको र्ववरण  संख्र्ा 
१ बंशिको आर्ारमा नर्ााँ नागररकता र्वतरण ६२३१ 

२ प्रनतनलर्प नागररकता र्वतरण १६७३ 

३ वैवार्हक अंनगकृत नागररकता र्वतरण २ 
ग. राहदानी शाखा  

क्र.सं.  कार्धको र्ववरण  
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१  सार्ारण नसफाररस २२१३ 

२ रतु नसफाररस ४६२ 

३.  राहदानी र्वतरण २२५२ 

घ . लेखा (रािश्व तफध )  

क्र.सं.  कार्धको र्ववरण रकम रु. 
१. संस्था दताध / नर्वकरण ७९,४००/- 

२ हातहनतर्ार (नर्वकरण र नामसारी) ३९,६२५/- 

३. राहदानी दस्तरु १,१५,७५,०००/- 

४ अन्त्र् प्रशासननक ५३३०/- 

५. प्रशासननक दण्ड िररवाना र िफत ६३,१००/- 

६  न्त्र्ार्र्क दण्ड िररवाना र िफत – 

७ बेरुि ुअसलुी ० 

 िम्मा ११७६२४५५/- 
ङ . र्वपद् व्र्वस्थापन तफध   

क्र.सं.  कार्धको र्ववरण  

१. दैर्व प्रकोपसम्बन्त्र्ी राहत(आगिनी, चट्याङ, बषाध) १२,३३,०००/- 

२. द्धन्त्द र्पनडत – 

च  कार्ाधलर् तफध   

क्र.सं.  कार्धको र्ववरण रमक रु.  

१. पूजिगत तफध  कूल खचध ७५,०००/- 

२. चाल ुतफध  कुल खचध ७४,२१,०००/- 

 िम्मा ७४,९६,००० /- 

छ.मदु्धा शाखा 
क्र.सं.  कार्धको र्ववरण संख्र्ा 
१. हातहनतर्ार नर्वकरण १३ 

२. संस्था दताध  ८ 

३. संस्था नर्वकरण ७२ 

४. मदु्धा दताध ११ 

५. मदु्धा फैसला १९ 

ि. खाद्य तथा गणुस्तर सम्बन्त्र्ी अनूगमन तथा ननर्मन 

क्र.सं.  कार्धको र्ववरण संख्र्ा 
१.  खाद्य नमूना संकलन ४३ 

२.  खाद्य सम्बन्त्र्ी मदु्धा दार्र ० 

झ. बिार अनगुमन तथा ननर्न्त्रण सम्बन्त्र्ी कार्ध 
क्र.सं.  कार्धको र्ववरण संख्र्ा 
१. संर्िु बिार अनगुमन १० 

ञ .कार्ाधलर् अनगुमन 
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क्र.सं.  कार्धको र्ववरण संख्र्ा 
१.  कार्ाधलर् अनगुमन १० 

ि. महत्वपूणध बैठकहरु 
क्र.सं.  कार्धको र्ववरण संख्र्ा 
१ कार्ाधलर् प्रमखु बैठक ६ 
२ कार्ाधलर् कमधचारी बैठक ६ 
३ िग्गा नसफाररस सनमनतको बैठक ९ 
४ मआुब्िा ननर्ाधरण सनमनतको बैठक २ 
५ रािमागध सरुक्षा सनमनतको बैठक १ 
६ सशुासन व्र्वस्थापन सम्बन्त्र्ी बैठक १ 
७ परकार तथा रािनैनतक दलसंग भेिघाि २ 
८ र्ातार्ात व्र्वस्थापन सनमनतको बैठक १ 
९ एम्बलेुन्त्स व्र्वस्थापन सनमनतको बैठक १ 
१० स्थानीर् तहका प्रमखुहरुसंग समन्त्वर् बैठक १ 
११ सूचना अनर्कारीहरुसंगको बैठक १ 
१२ मखु्र्मन्त्री र कार्ाधलर् प्रमखुको अन्त्तरर्क्रर्ा १ 
ठ र्वपद प्रकोप सम्बन्त्र्ी  
१ र्वपद प्रकोप र्पनडत पररवार संख्र्ा ९ 
२ र्वपद प्रकोप र्पनडतलाई राहत रकम रु २३३०००/- 
३ र्वपद प्रकोपवाि मतृ्र् ुपसु सम्म ४ 
४ र्वपद प्रकोपवाि मतृकलाई राहत रकम रु ८०००००।- 
ड  र्कररर्ा खचध  
१ सवारी दघुधिनाबाि मतृ्र् ुभएका पररवारलाई ददलार्एको र्कररर्ा 

खचध रकम 
पररवार संख्र्ा -१० 

रु ५,००,०००।- 
२ सवारी दघुधिनाबाि मतृ्र् ु भएका पररवारलाई ददलार्एको बीमा 

रकम 
३६,२५,०००। 

ढ कोनभड -१९ सम्बन्त्र्ी – पौष मर्हनाको मसान्त्त सम्म  
 सर्क्रर् केस 88 

 मतृ्र् ु 257 
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१३. र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्त्र्ी 
 

१३.१. र्वपद व्र्वस्थापन सनमनतको बैठक र ननणधर् 

     आ.व. २०७८/७९ मा बसेको प्रमखु जिल्ला अनर्कारीको अध्र्क्षतामा २ पिक (२०७८/७/२३ गते र 
२०७८/०९/६) बसेको र्वपद् व्र्वस्थापन सनमनतको बैठकबाि भएका महत्वपूणध ननणधर्हरु :  

निर्णयहरु – 

१. सडक पूर्वाधवर वर्कवस कवर्वालर् पवल्पवको च.नं. ३१८ मिति २०७८।९।२ को पत्रर्वट उल्लेख भई आएको बिषर्िव 
छलफल भर्ो । र्स जिल्लविव प्रवकृतिक वर्पद्र्वट क्षिी भएकव सडक िध्र् िपमसल ििोजििकव सडकहरुलवई 
पूर्वाधवर वर्कवस िन्त्त्रवलर् लुजबिनी प्रदेशिव ििेट सिवर्ेश गरी कवर्वान्त्र्र्न  गरर ददनकव लवगग मसफवररस 
पठवउने तनर्ार् गररर्ो । 

क. डुमे्र खोलव िक्स कल्भटा ििाि 

ख. हवर्थोक –छहरव –तिनगगरे सडक  

ग. िवनसेन –रवनीिहल सडक (चनेेि ० + ०००–६ + ०००) 

घ. िवाँहू –ओिभञ्ज्र्वङ्ग–ककटेनी सडक 

ङ. केलवदी –पन्त्रे्थ–सहलकोट–झ्र्वलिवस–िवरन सडक (सहलकोट खण्ड) 

च. आर्ाभञ्ज्र्वङ्ग –रविपुर सडक (हुमिन –रविपुर) खण्ड 

उपरोक्ि अनुसवर छनौट भएकव सडकहरुकव लवगग प्रवप्ि हुने ििेट र सडकको चनेेिर्वइि ििािको कवि आर्श्र्क 
स्र्थवनिव गने र कवििव दोहोरोपन हुन नददनको लवगग संतघर् सडक डडमभिन कवर्वालर् र सडक पूर्वाधवर वर्कवस 
कवर्वालर्ले सिन्त्र्र् गने ।  

३.  कोमभड –१९ संक्रिर्को कवरर् २०७८।५।९ गि ेसबि ितृ्रु् भएकव पवल्पव जिल्लव ठेगवनव भएकव व्र्जक्िहरु िध्रे् 
PCR वर्गधर्वट परीक्षर् गदवा संक्रिर् पुष्टी भएकव ६३ िनव ििृकको रवहि रकि प्रति व्र्जक्ि एक लवखकव दरले 
तनकवसव आई, ५७ िनव ििृकको रवहि रकि वर्िरर् भई सकेको र हवलसबि नविनविेसी मभडवन भएको अमभलेख 
अनुसवर Antigen Test र्वट सकं्रिर् पुष्टी भएकव ८१ िनव र PCR वर्गधर्वट परीक्षर् हंुदव संक्रिर् पुष्टी भएकव १३७ 
िनव ििृक गरी र्थप २१८ िनवको रवहि रकि उपलब्ध गरवई ददन सबिजन्त्धि तनकवर्िव मसफवररस गरी पठवउने तनर्ार् 
गररर्ो ।  
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४. र्विवर्वि व्र्र्स्र्थव सेर्व कवर्वालर् पवल्पवको भर्न िर्थव ट्रवर्ल सेन्त्टर र पवकका ङ तनिवार्कव लवगग िवनसेन नगरपवमलकव 
र्डव नं. ७ चुच्चरे्वरी क्षेत्रिव पने ककत्तव नं. ७८ को १७–११–०–१ रोपनी िग्गव मसफवररस गदवा जिल्लव वर्पद् व्र्र्स्र्थवपनकव 
लवगग िवधव नपने तनर्ार् गररर्ो । 

५= गहृ िन्त्त्रवलर् वर्पद् अध्र्र्न, िोखखि न्त्रू्तनकरर् िर्थव पूनलवाभ शवखवको च.नं. १६३ मिति २०७८।८।६ को पत्रवनुसवर  
िेिौसिी िषवािकव कवरर् धवनिवलीिव भएको क्षिीको रवहि उपलब्ध गरवउने सबिन्त्धिव छलफल हंुदव कृवष ज्ञवन केन्त्र 
पवल्पव िवफा ि िर्वर भई आएको िपमसल ििोजििको रवहि तनधवारर् गरी सबिजन्त्धि तनकवर्िव मसफवररस गरी पठवउने 
तनर्ार् गररर्ो । 
 

िौसिी िषवािकव कवरर् धवनिवलीिव भएको क्षति वर्र्रर् 

क्र 
स 

स्र्थवतनर् िहको नवि 
ककसवन 
सख्र्व 

धवन िवली 
लगवइएको 

क्षेत्रफल (कठ्ठव 

िषवािकव कवरर् 
क्षति भएको 

क्षेत्रफल (कठ्ठव) 
जिल्लवको औषि 

उत्पवदन 

प्रति क्र् 
धवनको 
िूल्र् क्षति रकि कैकफर्ि 

१ िगनवसकवली गव.पव. ४९ ५१३.८ ४८४.५ १.४ २३०४.० ६११४०८.७   

२ िवर्थवगढी गवउाँ पवमलकव १२४ १८४१.३ ८३०.३ १.४ २३०४.० ५२४४५९.२   

३ पूर्ाखोलव गवउाँ पवमलकव २३३ २४७९.८ १७६६.७ १.४ २३०४.० १९३४४८२.३   

४ रविपुर नगरपवमलकव १६ १२६ ३९.० १.४ २३०४.० १६८१३   

५ रैनवदेर्ी छहरव गव.पव. १९४ २१६५ १७६२.५ १.४ २३०४.० २०६९९७५   

६ रबभव गवउाँ पवमलकव ४६ २३६ १७०.९ १.४ २३०४.० २५८१५८  

७ ररब्दीकोट गवउाँ पवमलकव ६८ ५८४ २७१.५ १.४ २३०४.० २२६२६१   

८ तनस्दी गवउाँ पवमलकव ८७ १०५९.० ५२८.८ १.४ २३०४.० ४९१६७३.०   

९ िवनसेन नगरपवमलकव ४३ २८० २७९.८ १.४ २३०४.० ४१६७३३   

१० तिनवउ गवउाँ पवमलकव ३९७ ४०८७ ३५४५.३ १.४ २३०४.० ४५८९९४९   

  िबिव १२५७     १११३९९१२.८   

    अक्षेरुपी रु एक करोड एघार लाख उन्त्चालीस हिार नौ सर् बाह्र रुर्पर्ा पैसा असी मार । 

१३.२ पाल्पा जिल्लामा जिपद ्व्यिस्थापनका लाजि जिपद ्सम्पकक  व्यजि र सम्पकक  नम्बर 

क. स्थानीय प्रशासन अन्तिकत 

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

१ जिल्ला प्रशासन कायाकलय 
सहायक प्रमुख जिल्ला 

अजिकारी 
शशीिर जिजमरे 

०७५-५२१८९० 

९८५७०६०३३३ 

२ िोरखदल िण सह सेनानी जिकास थापा ९८४१६९४४३७ 

३ जिल्ला प्रहरी कायाकलय प्रहरी जनररक्षक लक्ष्मण पचभैया ९८५७०९१०३६ 

४ सशस्त्र प्रहरी बल सशस्त्र प्रहरी जनररक्षक जहरा बोहरा ९८५१२६००६० 
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ख. स्थानीय तह अन्तिकत 

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

१ तानसेन निरपाजलका कायकक्रम अजिकृत जिष्णु प्रसाद पौडेल ९८५७०६२५६२ 

२ रामपुर निरपाजलका योिना अजिकृत कजपल बहादरु खाड ९८५७०६२०९६ 

३ पूिकखोला िाउँपाजलका स्िास््य शाखा प्रमुख मोहन ढकाल ९८५७०६८७८३ 

४ जनस्दी िाउँपाजलका प्रमुख प्रशासकीय अजिकृत रािु नेपाल ९८४१३४८६१० 

५ रम्भा िाउँपाजलका अजिकृत भक्त्तु िंि राना ९८४७३८३९२४ 

६ माथािढी िाउँपाजलका प्रमुख प्रशासकीय अजिकृत ददनेश ज्ञिाली ९८५७०६८५६८ 

७ जतनाउ िाउँपाजलका स्िास््य संयोिक कृष्ण काकी ९८४७२४३०८२ 

८ ररब्दीकोट िाउँपाजलका अजिकृत रुकलाल भट्टराइ ९८५७०६२६४३ 

९ रैनादिेी छहरा िाउँपाजलका ना.सु. राम प्रसाद पाण्डे ९८४७०६०८१९ 

१० बिनासकाली िाउँपाजलका प्रमुख प्रशासकीय अजिकृत जिष्णु बहादरु िर्तक ९८५७०६८८६८ 

 

 

ि. जिषयित कायाकलयहरु अन्तिकत 

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

१ सडक कायाकलय ईजन्िजनयर रजि शाह ९८६०६२१७६५ 

२ जसचाइ कायाकलय ईजन्िजनयर उमेश महतो ९८४४०४६५२९ 

३ भू तथा िलािार कायाकलय ईजन्िजनयर राकेश बहादरु कुिर ९८५७०८११२९ 

४ 
प्रिानमन्री कृजष आिुजनकीकरण 

पररयेिना 
प्रमुख ददपक भट्टराइ ९८५७०६८१८१ 

५ कृषी ज्ञान केन्र प्रमुख कामना अजिकारी ९८५७०६५२९४ 

 

ि. अन्य  

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

१ रेडक्रस सोसाईटी, पाल्पा िररष्ठ कायककारी अजिकृत बाबुराम काकी ९८५७०६२७९७ 

 

१३.३. जिल्ला/स्थानीर् तहका प्रमखु र्वपद घिनाहरु 

र्स जिल्लामा मखु्र्त र्वपद्का घिनाहरु देहार् अनसुार रहेको पाईन्त्छ । 

(क) आगलागी  र्स जिल्लामा शहर बिारमा केजन्त्रत घना बस्ती घरहरु पक्की रहेतापनन गाउंमा रहेका प्रार्ः 
घरहरु िीनको छानो भएको कच्चीघर, कुनै स्थानमा खर वा फुसको छानो हनु,ु आदी कारणले खास गरी चैर 
बैशाखमा नछि फुि रुपमा आगलागीका घिनाहरु हनु ेगदधछन । नबशेष गरर गमीको समर्मा बन डडेलो मखु्र् 
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चनुौतीको रुपमा रहेको छ । साथै बढी घनाबस्तीहरु भएको क्षेरमा आगलागी भएमा छोिो समर्मा रे्रै घरहरुमा 
क्षती परु् र्ाउन सनेने देजखन्त्छ ।  

(ख) बाढी पर्हरो बषाधतको समर्मा अनतबजृ िका कारण नदी नालाहरुमा सानबक भन्त्दा बढी मारामा पानी परर 
बहाव नतब्र रुपमा आउनाले बाढी पर्हरो आउने र नबशेष गरी उतिरी क्षेरमा नभरालो िग्गामा भकु्षर् भई पर्हरो िाने 
गरेको छ । नबशेष गरी नसद्धाथध रािमागधमा पने नसद्धबाबा आसपास ईलाकामा बषाधर्ामको समर्मा पर्हरो गई र्ातार्ात 
अवरुद्ध भई आवागमनमा समेत असर पारेको देजखन्त्छ । र्स्तै दजक्षण पूवधमा माडी फांि नजिकमा रहेको नसस्ने खोला 
र र्ोवाडी खोलामा अर्वरल बषाधको कारणबाि आउने बाढीले गदाध माडी फांि र्कनारमा भएको बस्ती बढी प्रभार्वत 
भएको देजखएको छ । 

(ग) भकूम्प  नेपालमा भकूम्पीर् दृर्िकोणले सर्क्रर् दरार चरेु पहाडको अग्रभागमा रहेको मेन फ्रन्त्िल थ्रि पूवध-
पजिम ददशामा फैनलएको छ । अत: प्रदेश ५ को क्षेरहरुमा र्हमालर्न थ्रिमा संजचत शजिको प्रवाह भई र्वनासकारी 
भकूम्प िान े प्रवल संभावना रहेको तथ्र्ाङ्क भकूम्पर्वदहरुले अघी सारेका छन ्। त्र्सरी नै भकूम्पीर् प्रकोपको 
ननेशाको आर्ारमा पनन र्स क्षेरमा भर्वर्मा िान सनेने भकूम्पबाि उत्पन्न हनुे प्रवेग उच्च रहेको छ ।  

(घ) महामारी   रे्रै ब्र्जिहरुलाई एकै समर् एकै र्कनसमका रोग लागेमा हनुे महामारी अन्त्तगधत झाडापखला, हैिा, 
रुघा र ननमोननर्ा, िन्त्डीस िस्ता रोगहरु खास गरी बषाधर्ाममा फोहर खानेपानी र िनचेतना कनमको कारणले हनुे 
गरेको देजखन्त्छ । २०६६ साल पनछको तथ्र्ाङ्क हेदाध र्स जिल्लामा झाडापखालबाि त्र्नत रे्रै महामारी भएको 
पाईदैन। र्वश्वव्र्ापी कोनभड-१९ महामारीले र्स जिल्ला पनन संक्रनमत रह्यो र रहेको छ । 

(ङ) आंनर्बेरी फाल्गणुदेखी बैशाखको समर्मा आंनर्बेरी चली र्निनको क्षती हनुे गरेको  पाईन्त्छ । 

(च) चट्याङ्ग  नेपालमा र्वशेषगरी चरेु तथा महाभारत क्षेरमा चट्याङ्गका घिनहरु बढी हनुे गरेको पाईन्त्छ । तराई 
र पहाडलाई छुट्याउने चरेु क्षेरको नजिकमा पने पाल्पा जिल्ला चट्याङ्गको पनन उच्च िोजखममा रहेको जिल्लामा 
पदधछ । बषाधर्ामको समर्मा चट्याङ्गबाि पनन र्निनको क्षती भईरहेको र हनुे गरेको   पाईन्त्छ । 

(छ) अन्त्र् बतधमान अबस्थामा िलबार् ुपररवतधनको कारण नबनभन्न समस्र्ाहरु उत्पन्न हनुे अबस्थाहरु आएका छन 
। िंगलको नबनास तथा लामो खडेरीका कारण पानीका महुान सनुेने र खानेपानीको अभाव हनु ेसमस्र्ा बढ्दै गईरहेको 
छ । र्सका साथै आन्त्तररक द्वन्त्द्व, सांप्रदार्ीक दंगा, वातावरणीर् प्रदषुण हनुाले नबनभन्न र्कनसमका घिना तथा 
रोगहरुबाि माननसहरु र्पनडत भई असरको सामना गरी राख्न ुपरेको छ । अव्र्वजस्थत सडक संिाल ट्रार्फक सचेतनाको 
कमी तथा र्तार्ात सेवामा सेजन्त्डकेि प्रणालीले गदाध हालका ददनहरुमा सवारी दघुधिना बढी हनुे गरेको पाईएको छ  
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१३.४. जिल्ला तथा स्थानीर् तहहरुबाि र्वपद् सम्बन्त्र्ी भए गरेका कार्धहरु 

क. र्वपद प्रनतकार्ध र्ोिना ननमाधण गरर कार्ाधन्त्वर्न गररएको, तत्काल खोि, उद्दार र राहत प्रदान गनध QRT/IRT 
गठन गरर कार्ाधन्त्वर्न गररएको। 

ख.  सतह भन्त्दा बढी पानी भएमा स्थानीर् नागररकहरुलाई िानकारी ददनको लानग सार्रन िडान गररएको । 

ग.  सचेतना अपनाउन मार्र्कङ र स्थानीर् सञ्चार माध्र्मबाि सूचना सम्प्रषेण । 

घ.  सामदुार्र्क प्रहरीबाि र्वद्यालर्मा र्वपदबाि िोनगनका लानग िानकारी प्रदान । 

ङ.  र्वपद् प्रनतकार्ध र क्षमता अनभवरृ्द्धका लानग स्थानीर् तहमा तानलम सञ्चालन । 

 

१३.५. र्वपद व्र्वस्थापनमा देजखएका समस्र्ाहरु 

क.  र्वपद् िोजखम न्त्रू्नीकरण र र्वकास ननमाधण कार्धबीच आवश्र्क तालमेलको कमी हनु ु। 

ख.  कमिोर भ-ूबनोि , नभरालो र उच्च पहाड रहन ु। 

ग.  प्राकृनतक स्रोतहरुको अव्र्वजस्थत तथा अत्र्ानर्क दोहन हनु ु। 

घ.  िोजखमर्िु र न्त्र्नुतम मापदण्ड नपगुेका ग्रानमण सडक ननमाधण हनु ु। 

ङ.  भःुउपर्ोग र्ोिना , भवन संर्हता ननमाधण र कार्ाधन्त्वर्न नहनु ु। 

च. एर्ककृत सूचना प्रणलीको अभाव हनु ु। 

छ.  संकिको आंकलन र पूवधमूल्र्ाङ्कन नहनु ु। 

ि. अव्र्वजस्थत रुपमा सहरीकरण र्वस्तार हनु ु। 

झ. आपतकालीन अवस्थाका लानग दक्ष र र्थेस्ि मानव सा्रेत, उपकरण, बन्त्दोबस्ती र राहत सामाग्रीको कनम । 

ञ. अन्त्तरननकार् संघ प्रदेश र स्थानीर् तहबजच ठाडो (Vertical) र तेसो (Horizontal) रुपमा प्रभावकारी समन्त्वर्को 
कमी । 

 

१४. जिल्लामा कोनभड-१९ को रोकथाम ननर्न्त्रण र व्र्वस्थापनको लानग २०७८ श्रावण देजख २०७८ पौष 
मसान्त्तसम्म संचालन गररएको बैठक तथा ननणधर्हरु  

नस.नं. महत्वपूणध ननणधर् CCMC बैठक नमनत 

१ १.सावधिननक सवारी संचालनको हकमा िनस्वास्थ्र्का मापदण्डको पूणध 
पालना गरी लामो तथा छोिो दरुीका सवारी सार्न सन्त्चालन गनध अनमुनत 
ददर्एको ।  

२. होिेल रेिुरेन्त्ि जचर्ा तथा खािा पसलहरु र्वहान ७ बिेवाि वेलकुा ८ 
बिे सम्म मार संचालन गनध अनमुनत ददर्एको । 

 

२०७८/४/१० 

२ १. अत्र्ावश्र्क दैननक उपभोगका खाद्य सामाग्री र्वर्क्र गने पसल ग्र्ास, 
पेट्रोनलर्म पदाथध तथा ननमाधण सामाग्री लगार्तका अन्त्र् सबै पसलहरु र्वहान 
७ बिेवाि वेलकुा ५ बिे सम्म मार संचालन गनध अनमुनत ददर्एको । 

२०७८/४/२१ 
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३ तेस्रो भेर्न्त्िको संक्रमण रोकथाम र ननर्न्त्रणका लानग अपनाउन ु पने 
उपार्हरु सर्हतको कार्ध र्ोिना तर्ार गरी १० ददन नभर पेश गनध 
स.प्र.जि.अ.को संर्ोिकत्वमा एक कार्धदल बनार्एको । 

२०७८/४/३२ 

४ भगवती िारा हररतानलका नति लगार्तका मेला पवध र िाराहरुमा नभडभाड 
नगने । 

२०७८/५/११ 

५ नेपाल सरकारले िारी गरेको स्मािध लकडाउनको प्रावर्ान बमोजिम 
सम्बजन्त्र्त स्थाननर् तहले कोनभड-१९ को संक्रमण िोजखमको अवस्थाको 
मूल्र्ाङकन गरी र्वद्याथीहरुको भौनतक उपस्थनतमा शैजक्षक संस्थाहरु 
संचालन गने नगने सम्बन्त्र्मा ननणधर् गनध सनेने । 

२. पाल्पा जिल्लामा संचानलत एम्बलेुन्त्सहरुमा १० के.जि.को कजम्तमा १/१ 
विा अजनेसिन नसनलन्त्डर नेपाल रेडक्रस सोसार्िी पाल्पा शाखाले उपलब्र् 
गराउने । 

२०७८/५/२३ 

६ कोनभड-१९ को नर्ााँ भेररर्र्न्त्ि ओनमक्रोन नेपालमा समेत देखा परेको तथा 
स्वास्थ्र् तथा िनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले तेस्रो लहर आउन सनेने भएकोले 
सतधकता तथा पूवध तर्ारी गनध सचेत गराएको सन्त्दभधमा  स्वास्थ्र् सरुक्षाका 
मापदण्डहरु पालना गनध तथा अत्र्ावश्र्क काम नपरी नभडभाड हनुे स्थानमा 
निान सबै जिल्लाबानसहरुमा अनरुोर् गररएको । 

२०७८/९/२१ 

७ १.कोनभड -१९ को नर्ााँ भेररर्र्न्त्ि सर्हत संक्रमण बढ्न नददन र्स बषधको 
माघे संक्राजन्त्त मेला, रािननतीक प्रशासननक तथा सााँस्कृनतक. कार्धक्रम 
िारा, महोत्सव, बार्षधक उत्सव, भेला, िलुसु तथा र्ाधनल िस्ता नभडभाड 
िन्त्र् गनतर्वनर् नगने नगराउने । 

२. अनत आवश्र्क भई बैठक कार्धक्रम गनुध परेमा २५ िना भन्त्दा बढी 
संख्र्ामा नहनुे गरी स्वास्थ्र् सरुक्षाका मापदण्ड पालना हनुे गरी गनध सर्कन े 

३. नमनत २०७८/१०/७ देजख लागू हनुे गरी कार्ाधलर्, होिेल, नसनेमा 
हल पाकध  िस्ता सावधिननक स्थानहरुमा कोनभड -१९ र्वरुद्धको खोपकाडध 
–मोबार्लमा जखचेको फोिो भए पनन हनु_े हेरेर मार प्रवेश गनध ददने । 

४. कोनभड -१९ को संक्रमणको सम्भार्वत तेस्रो लहरको सामना गनध पर्हले 
संचालनमा आएका नेवारेन्त्िार्न/आर्सोलेसन केन्त्रलाई सबै स्थाननर् तहले 
तर्ारी अवस्थामा राख्न े। 

२०७८/९/२८ 
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कोनभड सम्बन्त्र्ी तथ्र्ाङ्कीर् र्ववरण (२०७८/०९/३० सम्म) 

 

नस.नं. र्ववरण संख्र्ा 

१ नेवारेजन्त्िन बेड संख्र्ा  ० 

२ नेवारेजन्त्िनमा बसेका व्र्जि संख्र्ा  ० 

३ आर्सोलेसन बेड संख्र्ा  210 

४ िम्मा संक्रनमत संख्र्ा (Total Positive Case) १०७६३ 

५ ननको भएको संख्र्ा  १०४६२ 

६ मतृ्र् ुभएको संख्र्ा  २५७ 

अन्त्र् 

 जिल्लाका स्थानीर् तह संग समन्त्वर् गरर कोनभड महामारी ननर्न्त्रणका लानग स्वास्थ्र्, सरुक्षाका 
मापदण्ड कार्ाधन्त्वर्न गने ब्र्बस्था नमलार्एको । 

 जिल्ला प्रशासन कार्ाधलर्को वेबसार्ि तथा फेसबकु पेि माफध त आम जिल्ला बासीलाई सतकध ता 
अपनाउन, स्वास्थ्र् सरुक्षाका मापदण्ड पालना गनध ससुजुचत गररएको । Covid 19 New Variant 
समेतबाि बच्न आवश्र्क सतकध ता अपनाउन जिल्लाका स्थानीर् तह संग समन्त्वर् गररएको । 

 

१५. अत्र्ावश्र्क वस्तकुो आपूनतध र बिार अनगुमन 

- बिारमा कृनतम अभाव, िम्माखोरी, कालो बिारी हनु गनध नददन र दैननक उपभोग्र् वस्त ुतथा औषनर् 
समेतको आपूनतध, र्वतरण कार्धको आपूनतध व्र्वस्थापन सनमनतद्वारा अनगुमन गने र आपूनतधको व्र्वस्था सहि 
गने कार्ध भईरहेको । 

- र्स अर्धबार्षधक अबनर्मा १० पिक संर्िु बिार अनगुमन भएको। 

 

 अन्त्र् 

 पररबनतधत सन्त्दभधमा जिल्लामा आबश्र्क सरुक्षा सतकध ता अपनाई शाजन्त्त सरुक्षाको भरपदो ब्र्बस्था 
नमलार्एको। 

 जिल्ला जस्थत सरकारी कार्ाधलर्हरुमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन कार्ाधलर्हरुको १० पिक 
आकजस्मक अनगुमन गरर समर्पालन तथा अनशुासन कार्म गने व्र्वस्था नमलार्एको।  

 सेवाग्राहीहरुको पषृ्ठपोषण लाई सम्बोर्न गरर कार्ाधलर् पररसरमा मोबार्ल चािध गने व्र्वस्था गररएको।  
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१६. पाल्पा जिल्लामा रहेका सरकारी कार्ाधलर्को सम्पकध  र्ववरण 

SN कार्ाधलर्को नाम मोबार्ल नम्बर िेनलफोन नम्बर 

1 जिल्ला प्रशासन कार्ाधलर् पाल्पा ९८५७०५७७७७ ५२०१२४ 

2 जिल्ला समन्त्वर् सनमनतको कार्ाधलर् ९८५७०४३२२२ 520424 

3 पाल्पा जिल्ला अदालत 9857072110 520110 

4 गोरखदल गण, नागपोखरी ब्र्ारेक ९८५७०९५५५५ 520546 

5 जिल्ला सरकारी वर्कल कार्ाधलर् 9857068158 075-520158/-520161 

6 जिल्ला प्रहरी कार्ाधलर् 9857095555 520536, 520199 

7 सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गलु्म ९८५४०३०५७५ 75521174 

8 रार्िर् अनसुन्त्र्ान जिल्ला कार्ाधलर् ९८५७०६५०५९ 520059 

9 कोष तथा लेखा ननर्न्त् रण कार्ाधलर् ९८५७०६५२०३ 520003 

10 जशक्षा र्वकास तथा समन्त्वर् र्कार् ९८५७०६५९८० 520119 

11 सहरी र्वकास तथा भवन कार्ाधलर्, पाल्पा ९८५५०२६७९८ 075-520152 

12 खानेपानी तथा सरसफार्ध नडनभिन कार्ाधलर्  75520007 

13 सडक नडनभिन कार्ाधलर् ९८५७०६५९२१ 75520921 

14 कृर्ष ज्ञान केन्त्र ९८५७०६५२९४ 520294 

15 भेिेररनरी अस्पताल तथा पश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्र ९८५७०६०८३६ 75520145 

16 जिल्ला स्वास्थ्र् कार्ाधलर् ९८४७०३२७७५ 521739 

17 नडनभिन वन कार्ाधलर् ९८५७०६२२७२ 520002 

18 भ ूतथा िलार्ार व्र्वस्थापन कार्ाधलर् ९८५७०६२८६४ 520139 

19 िलस्रोत तथा नसंचार्ध र्वकास नडनभिन ९८५७०६०३९० 520081 

20 कारागार कार्ाधलर् ९८५७०७३७७७ 520153 

21 मालपोत कार्ाधलर्, रामपरु  075-400427 

22 घरेल ुतथा साना उद्योग कार्ाधलर् ९८५७०६०४३२ 520232 

23 तानसेन नगरपानलका कार्ाधलर् ९८५७०७४१११ 520109 

24 सनु्त्तलािात फलफूल र्वकास केन्त्र ९८४३२१७६४४ 520147 

25 जिल्ला हलुाक कार्ाधलर् ९८५७०७५१४६ 75520146 

26 शाखा तथ्र्ांक कार्ाधलर् ९८५७०७८५१२ 75520512 

27 जिल्ला ननवाधचन कार्ाधलर् ९८४६१२२६८२ 075-520935 

28 शैजक्षक तानलम केन्त्र ९८४७०२९८८३ 520301 

29 प्रर्ानमजन्त्र कृर्ष आर्नुनक पररर्ोिना ९८५७०६८१८१ 75521180 

30 पाल्पा आर्वेुद स्वास्थ्र् केन्त्र ९८५७०२०८२३ 75520823 

31 करदाता सेवा कार्ाधलर् 9857074117 520117 
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32 नापी कार्ाधलर् ९८५७०६८३०८ 075-520008 

33 कानलगण्डकी कोररडोर सडक र्ोिना 9857065552 75521552 

34 रामपरु नगरपानलकाको कार्ाधलर्  5400145 

35 र्वशेष नापी कार्ाधलर् ९८५७०६५००८ 75520197 

36 नेपाल र्वद्यतु प्रानर्करण 9857075511 520511 

37 कृर्ष सामाग्री कम्पनी नलनमिेड ९८४७१०५८८१ 520138 

38 र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ाधलर् ९८६७२४१८९० 520499 

39 पूल र्ोिना पजिम सेनेिर के्षर नं. ४ ९८५७०४७०५५ 75521299 

40 सामाजिक स्वास्थ्र् नबमा र्वकास सनमनत  521196 

41 नेपाद िेनलकम दूरसंचार कार्ाधलर् ९८५१००४८४४ 75520101 

42 नेपाल बैँक नलनमिेड 9857060266 522654, 520130 

43 रार्िर् वाजणज्र् बैँक 9857060994 520134 

44 कृर्ष र्वकास बैँक  522550, 520142 

4५ खाद्य प्रर्वनर् तथा गणु ननर्न्त्रण नडनभिन कार्ाधलर् ९८५७०२१४९५ 075-521495 

4६ मालपोत कार्ाधलर्, पाल्पा ९८५७०६५१०६ 75520106 

४७ सामाजिक र्वकास नडनभिन कार्ाधलर् ९८५७०७७६२०  

४८ सडक पूवाधर्ार र्वकास कार्ाधलर् पाल्पा ९८५७०६०९३७ 0 

४९ पाल्पा दरबार संग्रहालर् ९८५७०२२१३२  
 

 

 स्थानीर् तहका प्रमखु प्रशासकीर् अनर्कृतहरुको सम्पकध  नं.  

१ तानसेन नगरपानलका ९८५७०७४१११  

२ रामपरु नगरपानलका ९८५७०७५१११  

३ ररब्दीकोि गाउाँपानलका 9857075307  

४ रैनादेवी छहरा गाउाँपानलका ९८५७०७२०२५  

५ रम्भा गाउाँपानलका 9857068770  

६ माथागढी गाउाँपानलका 9857068568  

७ पूवधखोला गाउाँपानलका 9857068575  

८ ननस्दी गाउाँपानलका 9857079210  

९ नतनाउ गाउाँपानलका 9857011098  

१० बगनासकाली गाउाँपानलका 9857068868  
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१७. जिल्ला प्रशासन कायाकलयमा पेश िररन ेजनिदेनको नमनूा/ढाचँा  

 

१७.१ माईनतको नामथर वतन कार्म गरी संशोनर्त प्रनतनलर्प माग ननवेदन 
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१७.२ नागररकता प्रमाणपरको अनभलेखका लानग ददन ेननवेदन ढााँचा 
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१७.३ District Verification Sample 
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१७.४ राहदानी उपलब्र् / रतु नसफाररसको लानग ननवेदनको ढााँचा 
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१८. तस्बीर 
 
 

 
 

 

कोनभड - १९ संक्रमण 
रोकथाम र न्त्रू्ननकरणको 
लानग सेवाग्राही कार्ाधलर् 
प्रवेश गरेपनछ साबनु 
पानीले हात र्नु ेव्र्वस्था 
। 
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कार्ाधलर् प्रवेशद्वारको छेउमा कोठा नं. सर्हतको शाखाहरुको सूची 

  

सेिाग्राहीहरुको लागि Free Wi-Fi सहहतको प्रनतक्षालय 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाधलर्को 
र्िलास 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाधलर्को 

बैठक/सभा हल 
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नागररक सहार्ता कक्षमा सेवाग्राहीले सेवा नलदै । 

 
मोबार्ल चािध गने स्थान । 
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सेवाग्राहीहरुले प्रनतक्षालर्मा पालो पजखधदै । 
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