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बार्षिक बलुरेिन
प्रमुख जिल्ला अधिकलारीको कलमबलाट

आर्षिक ब््ष २०७६।०७७को

सवंत २०७७ साल श्ावण १३ गते मंगलवार

नपेाल सरकार
गहृ मन्तालय 

जिल्ला प्रशलासन कलार्यालर्, जसन्धुली

आर्षिक ब््ष २०७६।७७ को उपलब्धी 
सेवाग्ाहीमैत्ी कारायालर, सुशासन रुक्त सेवा प्रवाह
कार्यालर् परिसिमा बैंक काउन्टि स्ापना

जिल्ला प्रशलासन कलार्यलर जसन्धुलीमला सेवला जलन 
आउने सेवलाग्लाहीहरुललाई रलाहलादलानीलगलारत अन्य रलािस्व 
बधुझलाउन सजिलो होस र अन्यत्र कलारयालरहरुललाईसमेत 
रलािश्व िम्ला गन्य सहितलाकला ललागग जिल्ला प्रशलासन 
कलारयालरको भवनमै रलाष्ट्रिर बलाणिज्य बैंकको एक्सटेन्सन 
कलाउन्टर स्लापनला गररएको छ ।

जिल्ला प्रशलासन कलारयालर भभत्र मममत २०७६ चैत्र 
५ गतेबलाट रलाष्ट्रिर बलाणिज्य बैंङकको कलाउन्टर  स्लापनला 
भएको छ । रस कलाउन्टरले सबै सरकलारी कलारयालरकला 
ललागग रलािश्व संकलन तथला सीममतरुपमला चेक सटहीसमेत 

गनने गरेको छ । रसबलाट जिल्ला प्रशलासन कलारयालरमला सेवला 
जलन आउने सेवलाग्लाहीहरुले रलाहदलानीको शधुल्क बधुझलाउन, 
संघसंस्लाको दतया र नमवकरि शधुल्क, मधुद्लाको धरौटी 
दण्ड तथला िरीवलानलाहरु बधुझलाउन सहि भएको छ । रसकला 
सलाथै जसन्धुली जिल्ला अदलालतलगलारत सदरमधुकलामको 
मलाभथल्ो भलागमला रहेकला सरकलारी कलारयालरमला सेवला जलन 
आउने सेवलाग्लाहीकला ललागग रस कलाउन्टरको सन्लालनले  
सहितला ल्लाएको छ । 

कार्यालर् परिसिबाटै हुलाक टटकट सेवा
जिल्ला प्रशलासन कलारयालर भभत्रबलाटै हधुललाक 

ष्टकट मवक्री सेवला सधुरुवलात गररएको छ । जिल्ला हधुललाक 
कलारयालर, जसन्धुलीसँगको समन्वरमला कलारयालरमला 
नलागररकतला तथला अन्य प्ररोिनकला मनवेदनहरुकला ललागग 
आवश्यक हधुललाक ष्टकट मवक्री सधुरु गररएको छ । 

स्तनपान कक्ष ि बालबाललका खेलने ठाँउ
सेवाग्ाही महहलाहरुको सहजताका लागि 

कार्यालर्मा छुट्टै स्तनपान कक्ष व्यवस्थित िरिएको छ 
। साथटै बालबाललकाका ललई आएका सेवाग्ाहीलाई 
आफना बालबाललकाका लागि केही समर् खेलन ि 
बस्नका लागि उपर्ु्क्त हुने ििी बालबाललका कक्षसमेत 
व्यवस्थित िरिएको छ । कार्यालर् परिसिलाई 
हरिर्ालीर्ुक्त बनाई सेवाग्ाहीका लागि पपउने पानी ि 
आिाम िनने मेचलिार्त व्यवस्थित िरिएको छ ।

टिलिटल नागरिक बिापत्र सुरुवात
लजल्ा प्रशासन कार्यालर्ले प्रवाह िनने सेवा, 

सोको प्रकृर्ा ि आवश्यक कािजात आहि बािेमा 
सेवाग्ाहीलाई सहज ढंिबाट सूचना तथा जानकािी 
उपलब्ध ििाउन कार्यालर्मा पिलजटल नािरिक बिापत्र 
िाखखएको छ । आफूले ललनुपनने सेवाको बािेमा आफटै ले 
छनौट ििी सो को पवस्तृत ववविण हेन्न सपकने ििी 
बिापत्र सुरुवात िरिएको छ । 

सूचना संप्ेषण ि बुलेटटन
कोरोनला भलाइरसको प्रकोपको अवस्लामला िलारी 

लकडलाउनको अवभधमला िनसलाधलारिको सूचनला तथला 
िलानकलारीकला ललागग ३ पटक कोभभड मवशेष बधुलेष्टन 
प्रकलाशन गररएको र मबषर अनधुसलार बधुलेष्टनको मनरन्तरतला 
भईरहेको छ । रसकला सलाथै महत्वपूि्य तथला उपरधुक्त 
अवसरमला मवज्ञप्ति, सूचनला, प्रेस नोट प्रकलाशन गरी 
िनसलाधलारिललाई िलानकलारी गरलाउने गररएको छ । 

आ.ब. 
२०७६।७७

नागरिकता जािी 

५६४४
िाहदानी जािी

४४१५
मदु्ा दतता/फैसला 

६८/७०
बजटे खर्च

७६.२%
बरेुज ुफर्छ ्चर्यौट

८४.८१%

सरोकलारवलालला मनकलार तथला 

जिल्लावलासीको िलानकलारीकला ललागग मवगत आभथ्यक 

बष्यभरमला सम्लादन गरेकला कलामहरुललाई समलावेश 

गरी बलाष्ष्यक बधुलेष्टन प्रकलाशन गररएको छ । 

रसबलाट  सधुशलासन तथला पलारदजश्यतला प्रबरद्यत हधुने 

मवश्वलास जलएको छधु  । 

नेपलाल सरकलारको जिल्लास्स्त प्रमतमनभध 

कलारयालरको रुपमला जिल्ला प्रशलासन कलारयालरले 

जिल्लाको शलान्न्त सधुरक्ला तथला नलागररकललाई 

सेवला प्रवलाहमला सहितलाको प्रत्लाभूमत रदने प्रमधुख 

जिम्ेवलारी पूरला गददै आएको छ । मवतेको आभथ्यक 

बष्यमला सधुशलासन तथला सेवला प्रवलाहकला ललागग जिल्ला 

प्रशलासन कलारयालर ष्क्रलाजशल रहेको र आगलामी 

रदनमलासमेत मनरन्तर ललागग रहने प्रमतबद्धतलासमेत 

िलाहेर गद्यछधु  । 

संकटसँग िधुध्न गृह मन्तलालरबलाट समरमै 

प्रलाति हधुने मनदनेशन तथला कलामहरुमला प्रलाति स्पट् 

मलाग्यमनदनेशनले गदया नै कलार्यसम्लादन सरल बनेको 

छ । हलामीले सम्लादन गरेकला कलाममला तीनै तहकला 

सरकलार, जिल्लाकला मलाननीरज्यूहरुलगलारत 

िनप्रमतमनभधज्यूहरु, सधुरक्ला मनकलार, अन्य 

सरकलारी-सलाव्यिमनक कलारयालरहरु, संचलारकममी, 

बधुणद्धजिवी, उद्ोगी व्यवसलारी, नलागररक समलाि र 

समस्त जिल्लावलासीको मनरन्तर सहरोग र समथ्यन 

प्रलाति भईरहेको छ । मवशेषगरी कोरोनला संकटको 

अवभधमला रहाँहरुले पधुर ्रलाउनधुभएको सहरोगकला 

ललागग मवशेष आभलार व्यक्त गद्यछधु  र आगलामी 

रदनमलासमेत पूव्यवत सहरोग एवं समन्वर मनरन्तर 

प्रलाति हधुने मवश्वलास जलएको छधु  ।  

जिल्लाको समग् शलान्न्त सधुरक्ला सलामलान्य 

बनलाई रलाख्न तथला रलाम्ो कलामको ललागग आवश्यक 

सबै सहरोग गनने र कलानून मवपररतकला ष्क्रलाकललाप 

मनरुत्लारहत गनने प्रमतबद्धतला फेरी पमन दोहोरयाउन 

चलाहन्धु  । 

कलारयालरको कलाममला मनरन्तर ललागग 

रहनधुहधुने कम्यचलारीहरु तथला बलाष्ष्यक बधुलेष्टन 

तरलारीमला अहोरलात्र मेहनत गनधु्यहधुने कम्यचलारीहरुको 

कलामको सहयाहनला गददै धन्यवलाद व्यक्त गद्यछधु  । 
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जसन्धुली जिल्ला नेपलालको बलागमती प्रदेशमला 

रहेको भभत्री मधेसमला पनने जिल्ला हो। प्रलाकृमतक सम्दला 

तथला धलामम्यक स्लहरु र संसृ्मतले जसन्धुली सम्न्न छ । 

रलािधलानी कलाठमलाडौंदेखख करीब १४० ष्क.मी. टलाढला रहेको 

जसन्धुलीको सदरमधुकलाम जसन्धुलीमलाढी हो।

नामाकिण 
नेपलालको एष्ककरि भन्ला पूव्य जसन्धुली जिल्ला 

मकवलानी रलाज्यमला पद्यथ्ो । मकवलानी शलासक रलाघव नरेन्द्र 

सेन मव.सं. १५३० मला रलािला भथए । गरनले आफूललाई जसन्धुल 

उपनलामले  पररचचत गरलाएकला भथए पचछ गरनैको नलामबलाट 

रस ठाँउको नलाम जसन्धुली रहन गएको भन्ने भनलाइ रहेको 

छ ।  

 भौगोललक अवस्स्तत तथा िलवार्ु
नेपलालको वलागमती  प्रदेशमला अवस्स्त जसन्धुली 

जिल्ला भभत्री मधेशको जिल्ला हो । रसको भूभलाग चधुरे 

पव्यतमलालला देखख महलाभलारत भन्ला उत्तरतफ्य  सम् फैजलएको 

छ ।   भूगोल अनधुसलार रो जिल्ला मवश्व मलानचचत्रमला २६ ष्डग्ी 

५५”  देखख २७ ष्डग्ी २२” उत्तरी अक्षांस र ८५ ष्डग्ी १५” 

देखख ८६ ष्डग्ी २५” पूवमी देशलान्तरमला अवस्स्त छ ।  रसको 

पूव्यतफ्य  उदरपधुर र जसरलाहला, पजचिमतफ्य  रौतहट, मकवलानपधुर 

र कलाभ्ेपललान्ोक, उत्तरतफ्य  रलामेछलाप, ओखलढधु ंगला 

दजक्ितफ्य  धनधुषला, महोत्तरी र सलयाही जिल्ला रहेको छ । 

रस जिल्लाको उत्तरी भलागमला सधुनकोशी नदी, मध्यभलागमला 

मररनखोलला र दजक्िपूव्यमला कमलला नदी पद्यछ ।  दजक्िमला 

चधुरे क्ेत्रले तरलाईकला जिल्लाहरुसँग जसमलानला छधु ट्लाएको 

छ। 

जसन्धुलीको  न्यूनतम उचलाइ १६६ ममटरदेखख 

२७९७ ममटरसम् अभधकतम उचलाइ रहेको छ । जिल्लाको 

लम्लाई १०६ ष्क.मी. र चौडलाइ २३.३ ष्क.मी.मला फैजलएको र 

क्ेत्रफल  २४९१ वग्य ष्क.मम. रहेको छ । 

जिल्लामला मवषम (उष्ण, उपोष्ण र समशीतोष्ण) 

हलावलापलानी पलाइने हधु ँदला वनस्पमत र िीविन्तधु पमन मवमवधतला 

नै पलाइन्न् । औषत बषयात १४२० मममम (सबैभन्ला उच्च 

३५४४ मममम) मलापन गररएको छ भने जिल्लाको तलापक्म 

५.३ सेप्न्टग्ेट देखख २८.३ सेप्न्टग्ेटसम् पलाइएको छ । 

रस जिल्लाको कूल क्ेत्रफलको कररव ६४.८ 

प्रमतशत भू-भलाग वनिंगलले ओगटेको छ । िधुनलार र 

सधुन्तललामला प्रजसद्धी प्रलाति रस जिल्लाको मनरयातिन्य 

उत्लादनहरुमला अमम्सो, अदधुवला, बेसलार, भधुइकँटहर, 

िडीबधुटीहरु र अममलोिलातकला मबभभन्न फलफूलहरु रहेकला 

छन् । कमलला नदी क्ेत्र, तीनपलाटन क्ेत्र र मररि खोलला क्ेत्र 

धलान तथला मकै बलालीकला ललागग उत्तम रहेको छ 

गढतीि क्षेत्र

महलाभलारत श्रङ्खललाभन्ला उत्तरमतर अवस्स्त 

रहेको तथला सधुनकोशी नदीको ष्कनलारला क्ेत्रललाई गढतीर क्ेत्र 

भमनन् । सधुनकोशी गलाउँपलाजलकला, गोलन्ोर गलाउँपलाजलकला 

र ष्फक्कल गलाउँपलाजलकलाकला धेरै भूभलाग रस क्ेत्रमला पद्यछ 

। रस क्ेत्रमला तधुलनलात्मक रुपमला सधुख्ला तथला भभरलालो 

िममन रहेको छ । तर नदी ष्कनलारलाकला िमीन भूउपरोगको 

रहसलावले रो उविनी क्ेत्र पमन हो । रस क्ेत्रबलाट मध्यपहलाडी 

लोकमलाग्य सञ्लाजलत भएसँगै सेवला तथला सधुमवधलाको पहधु ँच 

सिन्लुधी सिल्ाको िामान्य िानकारी

प्रदेश वागमती  प्रदेश

भूगोल भभत्ी मधेश

फैलावट चुरे देखि महाभारत भन्ा उत्तर

अकाांस २६ भिग्ी ५५”  देखि २७ भिग्ी २२” 

देशान्तर ८५ भिग्ी १५” देखि ८६ भिग्ी २५” 

उचाइ १६६ भमटर देखि २७९७ भमटरसम्म

लम्ाई १०६ भि.मी. 

चौिाइ २३.३ भि.मी. 

केत्फल  २४९१ वग्ग भि.भम. रहेिो छ । 

भसमाना
उदयपुर, भसराहा, रौतहट, मिवानपुर, 
िाभे्पलान्ोि, रामेछाप, ओिलढुांगा, 
धनुषा, महोत्तरी, सला्गही 

प्रमुि नदीहरु सुनिोशी, मररनिोला, िमला, चदाह

हावापानी भवषम (उष्ण, उपोष्ण र समशीतोष्ण)

औषत बषा्ग १४२० भमभम (उच्च ३५४४ भमभम) 

तापक्रम ५.३  देखि २८.३ सेखटिगे्ट

वनजांगल िूल केत्फलिो ६४.८ प्रभतशत 

प्रभसद्ी जुनार र सुन्तला

भनया्गतजन्य 
उत्ादन

अभरिसो, अदुवा, बेसार, भुइँिटहर, 
जिीबुटीहरु र अभमलोजातिा  
फलफूल

केत्हरु गढतीर, मररण,िमलािोज, तीनपाटन 

धाभम्गि 
पय्गटिीय 
स्थलहरु

भसनु्लीगढी, हररहरपुरगढी, 
भद्रिाली, िमलामाई, माईस्थान, 
िाभलिामाई, भशद्घवावा, पांचिन्या 
पोिरी, लांगुरेश्वरमधुगांगा,सव्गभशद्घेश्वर 
महादेव गुफा,  िुशेश्वर महादेव 

जनसांख्ा २,९६,१९२

मभहला १,५६,०६९

पुरुष १,४०,१२३ 

घरधुरी ५७५८१ 

जनघनत्व ११९ प्रभत वग्ग भि.भम.

जातजाती ७४ 

भनवा्गचन केत् सांघीय २ प्रादेभशि ४

पाभलिा नगरपभलिा २ गाउँपाभलिा ७

सिन्लुधी िंसषिप्त

सिन्धुलीको प्रसिद्ध कमलामाई मसनदिर

सिन्धुली सिललाको नकिा
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पधुगेको छ । 

मरिण क्षेत्र

महलाभलारत श्रृँखललाभन्ला दजक्ि तथला जसन्धुली 

सदरमधुकलामभन्ला पजचिम मररि खोललाको आसपलासमला 

रहेको घ्लाङलेक गलाउँपलाजलकला, कमललामलाई नगरपलाजलकला 

वडला नं १ र २ कला केही भूभलाग, मररि गलाउँपलाजलकला तथला 

हररहरपधुरगढी गलाउँपलाजलकला रस क्ेत्र अन्तग्यत पद्यछ। 

मररि खोललाको उद्गमस्ल घ्लाङलेक गलाउँपलाजलकला वडला 

नं. २ देखख हररहरपधुरगढी गलाउँपलाजलकला बडला नं. ९ सम्कला 

क्ेत्र मररि खोललावलाट प्रभलामवत क्ेत्र हधुन्  । ठूलला–ठूलला 

फाँटहरुबलाट रहेको रस क्ेत्रहधु ँदै हेटौंडला धरलान िोडने मदन 

भण्डलारी रलािमलाग्य रहेको छ । 

कमलाखोि क्षेत्र

कमलला नदी आसपलासकला वस्तीहरुललाई 

कमललाखोि क्ेत्र भमनन् । रस क्ेत्र अन्तग्यत दधुधौली 

नगरपलाजलकला र कमललामलाई नगरपलाजलकलाकलाको वडला नं. ९, 

१०, १३ र १४ कला बस्तीहरु पद्यछन । 

तीनपाटन क्षेत्र

जसन्ली सदरमधुकलाम भन्ला पूव्यतफ्य  रहेको 

तीनपलाटन गलाउँपलाजलकलाको सम्ूि्य क्ेत्र तीनपलाटन क्ेत्रकला 

नलामले पररचचत छ । चदलाहला खोलला र रसकला सहलारक 

खोललाहरुको आसपलासकला क्ेत्रहरु मतनपलाटन क्ेत्रकला 

नलाममला पररचचत छ । 
लसन्ुली लिल्ाका प्मुख धातममिक तथा पर्मिटकीर् 
स्लहरु
जसन्धुलीगढी   हररहरपधुरगढी

भद्रकलाली मप्न्र कमललामलाई मप्न्र  

कलाजलकलामलाई मप्न्र जशद्धबलाबला मप्न्र

पंचकन्यला पोखरी   कधु शेश्वर महलादेव 

लंगधुरेश्वर मधधुगंगला, बलाबलाधलाम

सव्यजशदे्धश्वर महलादेव गधुफला

िातिातत, भेषभुषा ि िहनसहनः
२०६८ सलालको िनगिन अनधुसलार 

रस जिल्लाको कधु ल िनसंख्ला २,९६,१९२ 

लसन्ुली लिल्ामा िहेका स्ानीर् तहहरु
स्लानीर तह केन्द्र

कमललामलाई नगरपलाजलकला जसन्धुलीमलाढी

दधौली नगरपलाजलकला दधुधौली

तीनपलाटन गलाउँपलाजलकला ललाम्न्टलार

गोलन्ोर गाँउपलाजलकला ग्लाल्लार

सधुनकोशी गाँउपलाजलकला रलामटलार

ष्फक्कल गाँउपलाजलकला खलाङसलाङ

ध्यलाङ्लेक गाँउपलाजलकला हलारधुटलार

मररि गाँउपलाजलकला कष्पललाकोट

हररहरपधुरगढी गाँउपलाजलकला झनझने

रहेको छ । । िसमला मरहललाहरु १,५६,०६९ र पधुरुषहरु 

१,४०,१२३ को संख्ला छ । रस जिल्लामला ५७५८१ 

घरधधुररहरु रहेकला छन्। रस जिल्लाको िनघनत्व सरदर 

११९ प्रमत वग्य ष्क.मम. छ । रस जिल्लामला तलामलाङ्ग िलामतको 

वलाहधुल्तला रहेको छ । हलारधु र थलामी िस्तला लोपोन्धुख 

अल्पसंख्क िलामतहरु पमन रस जिल्लामला बसोबलास गददै 

आइरहेकला छन् । रस जिल्लाको कमलला र मररनखोललाकला 

छेउछलाउकला भलागमला आरदवलासी रलाई, दनधुवलार र मलाझीकला 

व्यलापक बस्तीहरु छन् भने डाँडीगधुरलासे गला.मव.स. को गधुराँसे 

डलाडलामला नेपलालकै दधुल्यभ िलाती हलारधुहरु बस्दछन् । 

रस जिल्लामला ७४ प्रकलारकला िलात िलामतहरु 

बसोबलास गद्यछन् । िलातीर मवमवधतलाको स्वरुप भलाषला र 

धम्यमला पमन मवमवधतला पलाईन् । धम्यमला रहन्धु धम्य मलान्नेहरु 

७५% बौद् धम्य मलान्नेहरु २३% र अन्य धम्य मलान्नेहरु २% 

रस जिल्लामला छन् ।

तलामलाङ बलाहधुल्तला रहको पहलाडी जिल्ला भएकोले 

रहाँको रहनसहनमला प्रशस्त मलात्रलामला तलामलाङहरुको प्रभलाव 

परेको पलाइन् । प्रलारः बस्तीहरु एकै स्लानमला झधुरुप्प परेर 

रहेको देखखन् । अभधकषांश घरहरु ढधु ङ्गला मलाटो र कलाठबलाट 

मनमम्यत तथला कलाट र खर, 'टलारल प्ररोग गरी छलानला 

छलाइएको अवस्लामला पलाइन्न्  । भूकम् पचिलात मनमयाि 

भएकला धरहरु भने जसमेने्टड तथला िस्तलाले छलाएको भेष्टन् 

। भेषभधुषलामला रहाँकला मलामनसहरु कममि, पलाइन्ट, सधुरुवलाल 

टोपी, फरररला, पटधुकला, चोलो आरद लगलाउँदछन्  ।

िािनैततक/प्शासतनक तवभािन
जसन्धुली जिल्लामला प्रशलासमनक आधलारमला २ 

वटला संघीर संसदीर मनवयाचन क्ेत्र रहेको छ भने ४ वटला 

प्रलादेजशक मनवयाचन क्ेत्र रहेको छ । रस जिल्लामला २ वटला 

नगरपजलकला र ७ वटला गलाउँपलाजलकलाहरु  रहेकला छन् । 

पूवयाधाि सुतवधा
प्रमधुख भौमतक सधुमवधलाहरुमला जिल्लामला मबष्प 

रलािमलाग्यको अभधकाँश क्ेत्र पद्यछ । रसै गरी मध्यपहलाडी 

लोकमलाग्य र मदन भण्डलारी लोकमलाग्य समेत पद्यछ । रसकला 

अमतररक्त मबभभन्न मौसमी सडकहरु, जिल्ला अस्पतलाल, 

कलेि सधुमवधला, बिलार केन्द्रहरु पमन जिल्लाको सलामलाजिक 

आभथ्यक मवकलासमला रोगदलान पधुरयाउने भौमतक पक्हरु हधुन् ।

सिसि रािमार्गको सििलभन्ज्ाङ क्षेत्र

सिन्धुली रढी क्षेत्र

सिन्धुलीको प्रख्ात िधुनतला िातको फलफूलः िधुनार
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कार्यालर्को स्वरुप ि प्कृतत 

लजल्ा प्रशासन कार्यालर् लजल्ास्तिमा िहेको 

संघीर् सिकािको प्रवतवनधि कार्यालर् हो । लजल्ामा 

शान्ति, सुिक्षा ि सुव्यवथिा कार्म ििी जनताको 

जीउ, िन ि स्वतन्त्रताको संिक्षण िनु्न लजल्ा प्रशासन 

कार्यालर्को मुख्य कार््न हो।

र्सका साथटै लजल्ामा नेपाल सिकािको 

प्रवतवनधिको रुपमा िही साव्नजवनक सेवा ववतिणलाई 

प्रभावकािी बनाई सुशासनको प्रत्ाभूवत िननेसमेतका 

उदे्श्यहरु िहेका छन् ।

लजल्ामा ववकास वनमयाण कार््नहरुको लागि 

उपर्ुक्त वाताविण वनमयाण िन्न समन्वर् ि सहजीकिण, 

ववपि ्व्यवथिापन, आपूवत्न व्यवथिापन, सेवा प्रवाहको 

अनुिमन, प्रचललत कानूनमा तोपकएका ववषर्हरुमा 

न्ार् वनरुपण, आधथ्नक अवनर्वमतता एवं भ्रष्ाचाि 

वनर्न्त्रण जस्ता कार््नहरु सम्ािन ििी लजल्ामा 

सुशासनको प्रत्ाभूवतका लागि लजल्ा प्रशासन 

कार्यालर्को महत्वपूण्न भूवमका िहेको हुन्छ।

थिानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ ले लजल्ाको 

सामान् प्रशासन सञ्ालन िन्नको लागि प्रत्ेक 

लजल्ामा एउटा लजल्ा प्रशासन कार्यालर् िहनेछ । 

नेपाल सिकािले सो कार्यालर्को प्रमुख प्रशासकीर् 

अधिकािीको रूपमा कामसमेत िनने ििी प्रत्ेक 

लजल्ामा एकजना प्रमुख लजल्ा अधिकािीको 

वनर्ुगक्त िननेछ । प्रमुख लजल्ा अधिकािीले प्रचललत 

कानून, नेपाल सिकािको नीवत, वनिनेशन िेखिेखमा 

िही नेपाल सिकािको प्रवतवनधिको रूपमा काम िननेछ 

भन्े व्यवथिा ििेको छ । 

प्रचललत कानून अनुसाि जनताको िुनासो सुने् 

ि समािान िनने, चोिी, ठिी वनर्न्त्रण िनने, साव्नजवनक 

अपिाि वनर्न्त्रण िनने कार््न र्स कार्यालर्ले िि्नछ । 

र्सका साथटै िटैवी प्रकोप व्यवथिापन, कालोबजािी 

वनर्न्त्रण तथा आवश्यक कानूनी कािवाही िनने कार््न 

र्स कार्यालर्ले िि्नछ । 

र्सका साथटै नािरिकता प्रमाणपत्र जािी 

िनने, नाबालक परिचर्पत्र, िाहिानी ववतिण जस्ता 

नािरिकका आिािभूत अधिकािहरु अतिि्नतका सेवा 

प्रवाह लजल्ा प्रशासन कार्यालर्ले िि्नछ । िललत, 

जनजावत, मुस्लिम, खसआर््न प्रमाणणत, संथिा ितया, 

नववकिण आहि कार््नहरुसमेत र्सटै कार्यालर्को 

कार््नक्षेत्र अतिि्नत पि्नछन् । 

जिल्ला प्रशलासन कलारलाया्र, जसन ध्ु्ी

िामान्य िानकारी

कार्यालर्को काम, कतमिव्य ि अधधकाि

थिानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ लिार्तका अन् 

ऐन कानूनहरुले तोके बमोलजम लजल्ा प्रशासन 

कार्यालर्ले सम्ािन िनने मुख्य–मुख्य कार््नहरु िेहार् 

बमोलजम िहेका छन्:

• शान्ति सुिक्षा सम्बन्ी कार््न ।

• लजल्ा स्थित कार्यालर्हरुको समन्वर् एवं 

अनुिमन ।

• नेपाली नािरिकताको प्रमाण पत्र जािी िनने सम्बन्ी 

कार््न तथा प्रवतललपी नािरिकता प्रमाणपत्र जािी िनने 

कार््न।

• िाहिानी लसफारिश तथा ववतिण ।

• साववकमा भएका वववाह ितया प्रमाणपत्रको 

प्रवतललपप।

• नाबालक परिचर्पत्र जािी िनने तथा प्रवतललपप हिने 

कार््न ।

• सावबकमा जािी भएका नाता प्रमाणणत प्रमाणपत्रको 

प्रवतललपप ।

• हातहवतर्ाि ईजाजत, नवीकिण, हातहवतर्ाि 

ईजाजत प्रवतललपप ।

• संथिा, पत्रपपत्रका तथा छापाखाना सम्बन्ी: संथिा 

ितया ि प्रमाण पत्र, संथिा नववकिण, संथिाको वविान 

संशोिन, लजल्ामा संथिाको शाखा खोलने स्वीकृवत, 

पत्रपपत्रका ितया, छापाखाना संचालन स्वीकृवत ।

• कुनटै व्यगक्तले शान्ति सुिक्षा माि ििेमा  ववशे्षण ििी 

सुिक्षा प्रिान िनने ।

• नाम, थि, उमेि फिक पिेको लसफारिस ।

• कुनटै व्यहोिा प्रमाणणत िनने ।

• बजाि अनुिमन सम्बन्ी कार््न ।

• तोपकएका न्ागर्क कार््न ।

• अन् वनकार्लाई नतोपकएका कार््नहरु ।

कममिचािी दिवन्ी

लस.नं. पि श्णेी सवेा/समहू स्वीकृत ििवन्ी पिपतूती रिक्त

१ प्रमखु लजल्ा अधिकािी िा.प.प्रथम प्रशासन/सा.प्र. १ १

२ सहार्क प्रमखु लजल्ा अधिकािी िा.प.हविवतर् प्रशासन/सा.प्र. १ १

३ प्रशासकीर् अधिकृत िा.प.ततृीर् प्रशासन/सा.प्र. २ २

४ नार्व सबु्ा िा.प.अन ंप्रथम प्रशासन/सा.प्र. ७ ५ २

५ लखेापाल िा.प.अन ंप्रथम प्रशासन/लखेा १ १

६ कम्प्टूि अपिेटि िा.प.अन ंप्रथम ववववि २ २ (१ काजमा)

७ खरििाि िा.प.अन ंहविवतर् प्रशासन/सा.प्र. ४ ४

८ हलकुा सवािी चालक श्णेी ववहीन प्रशासन/सा.प्र. २ २

९ कार्यालर् सहर्ोिी श्णेी ववहीन प्रशासन/सा.प्र. ७ ७

जम्ा २७ २५ २
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ससन पद नामथर शाखा सम्पक्क  नम्वर

१ प्रमखु सिल्ा अधिकारी योगने्द्र प्रसाद पाण्े 9854067777

२ स.प्रमखु सिल्ा अधिकारी ऋद्धि प्रकाश ससटौला 9841373377

३ प्रशासकीय अधिकृत उपने्द्र न्ौपाने नागररकता/स्ानीय प्रशासन 9854040256

४ प्रशासकीय अधिकृत धिम बहादरु बस्ते नागररकता/स्ा.प्रशासन/राहदानी  9851106473

५ नायव सबु्ा गोववन्द प्रसाद कोइराला मदु्ा तथा हातहवतयार शाखा 9854041991

६ नायव सबु्ा नहकुल ढकाल स्ानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा 9844043866

७ नायव सबु्ा लोकेन्द्र प्रसाद िण्ारी नागररकता शाखा 98418678617

८ लखेापाल शम् ुबहादरु श्षे्ठ आधथथिक प्रशासन शाखा 9854042280

९ कम्प्यूटर अपरेटर रववन्द्र गौतम नागररकता शाखा/सचुना प्रववधि ९८४०१७७३२७

१० कम्प्यूटर अपरेटर झमक बहादरु रेग्ी सयूचना प्रववधि/स्ानीय प्रशासन 9845255438

११ खररदार प्रददप कुमार काफ्े नागररकता शाखा 9819985133

१२ खररदार अम्म्वरा काफ्े राहदानी शाखा 9844251504

१३ खररदार गहेेन्द्र आचाय्क मदु्ा तथा हातहवतयार शाखा 9845233943

१४ खररदार राििाई थापामगर स्ानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा 9854043226

१५ हलकुा सवारी चालक कर्क बहादरु देवकोटा प्र.सि.अ. सवारी 9841476080

१६ ह.स.चा. (करार) राम कुमार थापा सहायक प्र.सि.अ. सवारी 9804828237

१७ सवेा करार (का.स) ववक्रम थापा प्र.सि.अ. सचचवालय  9844226724

१८ सवेा करार(का.स) प्रकाश कुमार राई नागररकता शाखा 9865119650

१९ सवेा करार (काि) वविय लामा नागररकता शाखा 9844076018

२० सवेा करार (काि) िावना काककी राहदानी शाखा 9860883548

२१ काययालय सहयोगी होमनाथ घिवमरे नागररकता प्रवतसलपप शाखा 9844253644

२२ काययालय सहयोगी प्रकाश नपेाली स्ानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा 9844092184

२३ काययालय सहयोगी साम्ब प्रसाद देवकोटा नागररकता शाखा 9807818435

२४ सवेा करार(का.स) पाव्कती काककी प्र.सि.अ. सचचवालय 9844227203

कार्यरत कर्यचारीहरु 

जिल्ला प्रशलासन कलार्यालर्, जसन्धुलीको स्ीकृत संगठन संरचनला कलार्यालर्मला रलािपत्रांककत 
प्रथम श्रेणीको प्रमधुख जिल्ला अधिकलारीको नरेतृत्वमला रला.प. द्विततर् श्रेणीको स.प्र.जि.अ. -१, रला.प. 
तृतीर् श्रेणीकला प्रशलासकीर् अधिकृत २ लगलार्त तिधिन्न सरेवला, समूह र श्रेणीकला गरी कधु ल २७ िनला 
कम्मचलारीहरुको दरवन्ी रहरेको छ ।  

कलार्यालर्मला कलार््मसम्लादनकला ललागग ६ वटला शलाखलाहरु रहरेकला छन् । र्ी शलाखलाहरु स्लानीर् प्रशलासन 
तथला शलान्ति सधुरक्ला शलाखला, नलागररकतला तथला प्रततजलकप शलाखला, आधथ्मक प्रशलासन शलाखला, मधुद्ला तथला 
हलातहततर्लार शलाखला, रलाहदलानी तथला जिन्ी दतया शलाखला, गधुनलासो सधुनधुवलाई तथला अधिलरेख व्यवस्लापन 
शलाखला हधुन् । 

प्र.जज.अ. र्ोगेन्द्र प्रसाद पाणे्

स. प्र.जज.अ. ऋद्धि प्रकाश जसटौला

प्र.अ. उपेन्द्र न्ौपाने प्र.अ. भिमबहादिु बस्ेत

नार्व सुब्ा/लेखापाल/कम्प्यूटि अपिेटि

खरिदाि

ह.स.रा./कार्तालर् सहर्ोगी

प्रशासकीर् अभिकृत उपेन्द्र न्ौपाने
सम्पक्च  नम्वि 9854040256

इमले: cdosindhuli@gmail.com

सूचना अधिकारी



6जिल्ला प्रशलासन कलारलायालर जसन्धुली आर्थिक बरथि २०७६।७७ को बाररथिक बलुरेिन

संगठन संरचना तथा 
शाखागत कार्यवििरण

स्ानीर् प्शासन तथा शान्ति सुिक्षा 
शाखाबाट सम्ादन हुने कार्मिहरु 
१.  नेपलाली नलागररककला १६ वष्य उमेर नपधुगेकला 

सन्तलानललाई नलावलालक पररचर पत्र तरलारी, 

व्यवस्लापन र मवतरि गनने ।

२.   कम्यचलारीहरुको अभभलेख व्यवस्लापन तथला 

अद्लावभधक गनने ।

३.  कम्यचलारीहरुको कलार्यसम्लादन 

मूल्षांकनसम्न्ी कलार्यको व्यवस्लापन गनने ।

४.   प्रचजलत कलानूनबमोजिम दधुबै नलाम,थर भएको 

व्यगक्त एकै व्यगक्त भएको व्यहोरला प्रमलाणित 

गनने ।

५. कम्यचलारीहरुको मनरधुगक्त, पदस्लापन तथला 

जसफलाररशसम्न्ी कलार्यको व्यवस्लापन गनने ।

६.   प्रष्क्रला पूरला भई आएकला मनवेदनउपर प्रचजलत 

कलानूनबमोजिम जसफलाररश गनने ।

७. दजलत, िनिलामत तथला मधेशी प्रमलाणितकला ललागग 

सम्न्न्त मनकलारबलाट जसफलाररश भई आएमला 

सो को प्रमलाणित गनने ।

८. शलान्न्त सधुरक्लासम्न्ी मवषरहरुमला आवश्यक 

कलारवलाहीकला ललागग सम्न्न्त मनकलारमला 

पत्रलाचलार गनने।

९.  सधुरक्ला मनकलार, अदलालत, संवैधलामनक 

मनकलारहरु बलाहेक सबै सरकलारी तथला अध्य– 

सरकलारी कलारयालरहरुको मनरीक्ि, अनधुगमन, र 

मनरमनसम्न्ी कलार्य गनने ।

१०. संस्ला दतया ऐन, २०३४बमोजिम रीत पधुगेकला 

मनवेदनउपर प्रलारम्भिक कलारवलाही गरी संस्ला दतया, 

नमवकरि, मवधलान प्रमलाणितसम्न्ी कलार्य गनने ।

११.  बिलार अनधुगमन, आपधुमत्य व्यवस्ला र अत्लावश्यक सेवला 

सञ्लालन सम्न्मला आवश्यक सहरोग गनने 

१२. संस्ला दतया ऐन, २०३४बमोजिम दतया भएकला संघ 

संस्लाहरुको अनधुगमन गनने ।

१३.  मवपद ्व्यवस्लापनसम्न्ी कलार्य गनने ।

१४.  कलारयालरकला अन्य भैपरी आउने कलार्यहरु गनने गरलाउने।

१५  कम्यचलारी प्रशलासनसँग सम्न्न्त अन्य मवमवध 

कलार्यहरु गनने ।

नागरिकता तथा प्ततललटप शाखाबाट सम्ादन 
हुने कार्मिहरु
१.  नेपलाली नलागररककला १६ वष्य उमेर पूरला भएकला 

सन्तलानललाई प्रचजलत कलानून मनदनेजशकलाबमोजिम 

नेपलाली नलागररकतलाको प्रमलािपत्रकला ललागग प्रमलाि 

हेरी सनलाखत गरलाई नेपलाली नलागररकतलाको प्रमलािपत्र 

तरलारी, व्यवस्लापन र मवतरि गनने ।

२.  वैवलारहक अंगीकृत नेपलाली नलागररकतलाको प्रमलािपत्रकला 

ललागग प्रचजलत कलानून र गृह मन्तलालरबलाट िलारी 

मनदनेजशकलाबमोजिम मनि्यरलाथ्य पेश गनने र मनि्यरपचिलात 

वैवलारहक अंगीकृत नेपलाली नलागररकतलाको प्रमलािपत्र 

तरलारी, व्यवस्लापन र मवतरि गनने ।

३.  नेपलाली नलागररकतलाको प्रमलािपत्रमला थर पररवत्यन, 

पमतको नलाम,थर पररवत्यन र संशोधन गन्य  प्रचजलत 

कलानून र गृह मन्तलालरबलाट िलारी मनदनेजशकलाबमोजिम 

मनि्यरकला ललागग पेश गनने र मनि्यरपचिलात नेपलाली 

नलागररकतला प्रमलािपत्र तरलारी, व्यवस्लापन र मवतरि 

गनने ।

४.  रस जिल्लाबलाट नलागररकतला िलारी भएको व्यगक्तले 

सम्न्न्त वडला अक्ष्यक्को जसफलाररशसरहत 

नेपलाली नलागररकतलाको प्रमतजलष्पकला ललागग मनवेदन 

रदएमला प्रचजलत कलानून र गृह मन्तलालरबलाट िलारी 

मनदनेजशकलाबमोजिम नलागररकतलाको प्रमतजलष्प तरलारी, 

व्यवस्लापन र  मवतरि गनने ।

५.  तलालधुक मनकलार वला अन्य मनकलार÷कलारयालरबलाट 

नलागररकतलासम्न्ी मवषरमला सोधनी भएकोमला सो को 

िवलाफ पठलाउने ।

६.  नलागररकतलासम्न्ी अभभलेख खोिेकला बखत 

उपलब्ध हधुने गरी व्यवस्स्त रुपमला रलाख्ने ।

७.  रस जिल्लाबलाट िलारी भएकला नेपलाली नलागररकतला 

प्रमलािपत्रको सम्न्मला अन्यत्रबलाट अभभलेख मलाग 

भई आएमला सो अभभलेख उपलब्ध गरलाउने र अन्य 

जिल्लाबलाट नेपलाली नलागररकतलाको प्रमलािपत्र िलारी भई 

रस जिल्लामला बसलाईं सरी आएको नेपलाली नलागररकले 

सम्न्न्त वडला अक्ष्यक्को जसफलाररशसरहत नेपलाली 

नलागररकतला प्रमतजलष्पकला ललागग मनवेदन रदएमला 

प्रचजलत कलानूनबमोजिम सम्न्न्त जिल्लाबलाट 

अभभलेख मलाग गनने ।

८.  नलागररकतलासम्न्ी अभभलेख व्यवस्लापन, प्रमवट्ी 

तथला अद्लावभधक गनने ।

९. नलागररकतलासँग सम्न्न्त अन्य मवमवध कलार्यहरु गनने।

मुद्ा तथा हातहततर्ाि शाखाबाट सम्ादन हुने 
कार्मिहरु
१.  प्रचजलत कलानूनबमोजिम दलारर हधुन आएकला मधुद्लाहरुमला 

प्रमतवलादीललाई बरलान गरलाई कलानूनबमोजिम पधुप्यक्कला 

ललागग पेश गनने । 

२.  मधुद्लाको ममजसल तथला तत्म्न्ी अभभलेख व्यवस्स्त 

र सधुरजक्त तवरले रलाख्ने ।

३. पधुनरलावेदन भएकला मधुद्लाको सम्न्मला सम्न्न्त 

अदलालतबलाट ममजसल, तलारदलातीलगलारतकला अन्य 

कधु नै कलागिलातहरु मलाग भई आएमला सो मववरि तथला  

कलागिलात  तरलार गरी पठलाउने ।

४.  रस कलारयालरबलाट भए–गरेकला फैसललाको नक्कलप्रमत 

जिल्ला सरकलारी वष्कल कलारयालरमला पठलाउने ।

५.  मधुद्लाकला प्रमतवलादीललाई प्रचजलत कलानून र 

जिल्ला प्रशलासन कलार्यालर्, जसन्धुलीको स्ीकृत सँगठन संरचनला कलार्यालर्मला रलािपत्रांककत 

प्रथम श्रेणीको प्रमधुख जिल्ला अधिकलारीको नरेतृत्वमला तिधिन्न सरेवला, समूह र श्रेणीकला गरी कधु ल २७ िनला 

कम्मचलारीहरुको दरवन्ी रहरेको छ ।  कलार्यालर्मला कलार््मसम्लादनकला ललागग ६ वटला शलाखलाहरु रहरेकला 

छन् । र्ी शलाखलाहरु स्लानीर् प्रशलासन तथला शलान्ति सधुरक्ला शलाखला, नलागररकतला तथला प्रततजलकप शलाखला, 

आधथ्मक प्रशलासन शलाखला, मधुद्ला तथला हलातहततर्लार शलाखला, रलाहदलानी तथला जिन्ी दतया शलाखला, गधुनलासो 

सधुनधुवलाई तथला अधिलरेख व्यवस्लापन शलाखला हधुन् । 
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आदेशबमोजिम तलारेख रदने । 

६.  मधुद्लामला भएमला फैसलला तथला आदेशबमोजिम 

कलारयान्वरन गन्य आवश्यक कलार्य गनने ।

७.  प्रचजलत कलानूनबमोजिम हलातहमतरलार इिलाित पत्र 

नमवकरिसम्न्ी कलार्य गनने ।

८.  इिलाित प्रलाति हलातहमतरलारको अभभलेख व्यवस्स्त, 

अद्लावभधक र सधुरजक्त रलाख्ने ।

९.  व्यगक्त वला संस्लाले हलातहमतरलार रलाख्ने प्ररोिनकला ललागग 

सम्न्न्त मनकलारको जसफलाररश पत्र र आवश्यक 

कलागिलात संलग्न रलाखी रस कलारयालरमला मनवेदन पेश 

गरेमला सधुरक्ला संवेदनशीलतला, औचचत्तला र कलागिी 

प्रमलािललाई आधलार मलानी  प्रचजलत कलानूनबमोजिम 

जिल्ला सधुरक्ला समममतको मनि्यरसरहत सम्न्न्त 

मनकलारमला जसफलाररश पठलाउने  ।

१०.  तलालधुक मनकलार वला सम्न्न्त मनकलारबलाट 

हलातहमतरलारसम्न्ी मववरि मलाग भई आएमला सो 

मववरि उपलब्ध गरलाउने ।

११.  प्रचजलत कलानूनबमोजिम हलातहमतरलारको अभभलेख 

हेरी लगत कट्ला गनने ।

१२.  मधुद्लासँग सम्न्न्त अन्य मवमवध कलार्यहरु गनने ।

िाहदानी तथा लिन्ी दतया शाखाबाट सम्ादन 
हुने कार्मिहरु
१.  रलाहदलानी ऐन, मनरम र नीमत मनदनेशनबमोजिम 

सलाधलारि रलाहदलानी जसफलाररश तथला मवतरि र द्रधुत सेवला 

जसफलाररशसम्न्ी कलार्य गनने ।

२. रलाहदलानीकला ललागग  नलागररकतलाको आवश्यक 

अभभलेखहरु मलाग गनने र पठलाउने ।

३.  रलाहदलानी छपलाई गन्य रलाहदलानी मवभलागमला लैिलाने तथला 

छपलाई भएकला रलाहदलानीहरु सधुरजक्तसलाथ ल्लाउने 

कलार्यमला सहरोग गनने र मवतरि गनने ।

४. रलाहदलानी र रलाहदलानीसँग सम्न्न्त मवषरहरुमला 

सेवलाग्लाहीललाई  परलामश्य रदने ।

५.  कलारयालरको जिन्सी सलामलानको व्यवस्लापन, भण्डलारि 

र संरक्ि गनने ।

६.  कलारयालरबलाट खररद भएकला र अन्यत्रबलाट हस्तलान्तरि 

भई आएकला जिन्सी सलामलानहरुको प्रचजलत 

कलानूनबमोजिम दलाखखलला गरी जिन्सी ष्कतलाबमला 

आम्लानी बाँध्ने ।

७.  बेकम्ला भएकला र मम्यत हधुन नसक्े खलालकला खच्य 

भएर निलाने  जिन्सी सलामलानहरुललाई कलानूनबमोजिम 

जलललाम मवष्क्को प्रष्क्रला अगघ बढलाउने ।

८. रलाहदलानी तथला जिन्सीसँग सम्न्न्त अन्य मवमवध 

कलार्यहरु गनने ।

गुनासो सुनुवाई तथा अधभलेख व्यवस्ापन 
शाखाबाट सम्ादन हुने कार्मिहरु
 १.  कलारयालरमला आएकला सेवलाग्लाहीको गधुनलासो सधुनधुवलाइ 

गनने ।

२.  गधुनलासोको अभभलेख व्यवस्लापन गनने ।

३.  कलारयालरको गधुनलासो व्यवस्लापनकला ललागग हेल्प 

डसे्मलाफ्य त  परलामश्य रदने ।

४.  कलारयालरको सूचनला अभधकलारी र लैंगगक सम्क्य  

व्यगक्तमलाफ्य त गधुनलासो सम्ोधन गनने व्यवस्ला 

ममललाउने।

आधथमिक प्शासन शाखाबाट सम्ादन हुने 
कार्मिहरु
१.  रलािस्व, मवमनरोिन, धरौटीको आम्लानी, खच्यको 

श्रेस्तला रलाख्ने र सो को खच्यको फाँटबलारी सम्न्न्त 

मनकलारमला पठलाउने ।

२. कलारयालरकला तलव, भत्तलालगलारतकला आभथ्यक 

दलागरत्वहरु भधुक्तलानी रदने ।

३.  कलारयालरको  लेखलापरीक्ि गरलाउने ।

३.  लेखला परीक्िबलाट औलं्लाइएकला बेरुिधु रकम 

असधुलउपर गरी बेरुिधु रकम फर्छ्यौट गनने– गरलाउने 

र बेरुिधु फर्छ्यौटको ललागग सम्न्न्त मनकलार वला 

कम्यचलारीले प्रमलाि पेश गरेमला सम्रीक्ि गरलाउने ।

४.  तलवी प्रमतवेदन, बिेट जसट र वलाष्ष्यक आभथ्यक 

मववरि तरलार पलानने ।

५.  भधुक्तलानी आदेश तरलार पलारी सम्न्न्त मनकलारमला पेश 

गनने ।

६.  द्वन्पीष्डत, बलाढीपीष्डत, आगललागीपीष्डत र वैदेजशक 

रोिगलारमला मधुत्धु हधुने व्यगक्तको कलानूनी हकदलारललाई 

मनरमलानधुसलार रलाहत तथला क्मतपूतमी उपलब्ध गरलाउने ।

७. मवपद्लाट घटेकला घटनलाहरुमला प्रचजलत कलानून र 

मनदनेजशकलाबमोजिम रलाहत तथला क्मतपधुमत्य मवतरिकला 

ललागग पेश गनने ।

७.  आभथ्यक प्रशलासनसँग सम्न्न्त अन्य मवमवध कलार्यहरु 

गनने ।

जिल्ला प्रशलासन कलार्यालर्को भौतिक सम्पतिको वििरण

लजल्ा प्रशासन कार्यालर्, लसन्ुली हाल आफनटै 

नववनवम्नत भवनमा संचालनमा िहेको छ । कमलामाई 

नपा विा नं ६ मा िहेको कार्यालर् परिसिमा कार्यालर् 

भवन ि सुिक्षाकमतीका लागि कच्ी भवन िहेको छ । 

त्सटैििी विा नं ६ मा नटै प्रलजअ आवासमा आफनटै 

जग्ामा भवन िहेको छ ।  

प्रमुख लजल्ा अधिकािीले प्रर्ोि िनु्नभएको 

सवािी सािन टाटा सफािी लजप थान १ चालु हालतमा 

िहेको छ भने मम्नत िनु्नपनने अवथिामा २ थान महहन्दा 

लजप िहेका छन् । कार्यालर्को प्रर्ोजनका लागि बाइक 

थान १ चालु िहेको छ ।   

घि जग्ाको ववविण
गला.मव.स./ न.पला.: जसदे्धश्वर,   नक्सला जसट: ६छ

लस.नं. पकत्ा नं. क्षेत्रफल भौवतक संिचनाको ववविण

१ 158 0-18-18-2
लजल्ा कार्यालर् ि तत्ाललन लजल्ा पन्ार्त सचचवालर्को संर्ुक्त 
नाममा िहेको पकत्ामा पक्ी प्रशासकीर् भवन-१ ि सुिक्षा िाि्न बस्ने कच्ी 
घि-1

२ 153 0-16-19-1 लजल्ा कार्यालर् कम्ाउण्ड

३ 154 3-18-0-1 सििमुकाम प्रशासकीर् भवन एरिर्ामा खाली िहेको जवमन 

४ 231 0-6-13-0 प्रमुख लजल्ा अधिकािी वनवास भवन-1, सुिक्षा िाि्न वनवास-1 ि अन् साना 
घि-१

५ 466 0-7-12-0 प्र.लज.अ. वनवास थिल

६ 232 0-3-14-0 कम्नचािी वनवास थिान, पक्ी भवन-१, कच्ी-१ ि  टहिा-१, भवन वनमयाण 
थिल 

७ 165 0-7-13-2 लजल्ा कार्यालर्को कानलो

सवािी सािनको ववविण 
लस.नं. सवािी सािनको प्रकाि/ पकलसम सवािी सािनको ब्ाण्ड/कम्नी/ िेश सवािी नम्बि मोिेलको नाम वनमयाण बष्न अवथिा

१ टाटा सफािी/ लजप टाटा / भाित बा २ झ २१४४ टाटा सफािी LX 2016 चालु

२ महहन्दा लजप महहन्दा / भाित बा १ झ 7826 2007 मम्नत िनु्न पनने

३ बोलेिो लजप महहन्दा / भाित बा 1 झ 7652 2007 मम्नत िनु्न पनने

4 पिस्ोभि बाइक बजाज / भाित ज १ ब ४१५ १२५ लस लस 2013 चालु
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यस बर्ष प्रजिअबाट ६८ मुद्ामा फैसला, ७० मुद्ा दर्ता

बारर्षक दायरीमा ९७% रकनारा, कुल मुद्ामा ४१% फर्छ्यौट
रस बष्यमला ७० वटला मबभभन्न मधुद्लाहरु दतया हधुन आएको भथरो भने कधु ल ६८ वटला मधु्द्लाको ष्कनलारला भएको छ । 

मवगत बष्यको बाँकरी ९७ मधु्द्ला अ.ल्ला. भई रस बष्यमला सरेको भथरो । रस बष्य फैसलला हधुन बाँकरी मधुद्ला संख्ला ९९ रहेको 

छ । रसरी हेदया कधु ल दलाररीमला ४१ प्रमतशत मधुद्ला ष्कनलारला भएको छ भने रसै बष्यको दलाररी र फैसललामला हेदया ९७ प्रमतशत 

फर्छ्यौट भएको छ । 

जिल्ा प्रशासन कार्यालर्, जसन्धुलीमा दार्र मधुद्ा र फैसलाको संख्ा

क्.स. मधुद्ला जशष्यक अगघल्ो बष्यको 
बाँकरी

आ.ब. ०७६/७७ मला 
थप भएकला

आ.ब. ०७६/७७ मला 
फैशलला भएकला फैसलला बाँकरी

१. केही सलाव्यिमनक अपरलाध ३७ - ३७ -
२. अभद्र व्यवहलार ३३ ६२ १७ ७८
३. बलाधला मबरोध १२ - १ ११
४. सवलारी दधुघ्यटनला १३ ४ ९ ८
५. न्यधुन गधुिस्तरको सलामलान मवक्री मवतरि ३ - ३ -
६. संक्लामकरोगसम्न्ी आदेशको उल्ंघन - १ १ -
९. कलालो बिलार - १ - १
१०. दधुष्षत खलाद् पदलाथ्य मवक्री मवतरि - १ - १
११. िम्ला ९७ ७० ६८  ९९

आ.ब. २०७६।०७७ मा िम्ादित कार्षहरुको पररमाणात्मक प्रगतत तििरण

दर्ता, नविकरण र जसफाररश 
आभथ्यक बष्य २०६७।७७ मला  शलाखलाको 

कलार्यमववरिमला परेकला सबै कलामहरु गररएको छ । रस 

अवभधमला कलारयालर स्लानलान्तरि भई आफनै नव मनमम्यत 

भवनमला सरेको हधु ँदला सो कलार्यको व्यवस्लापन गररएको 

छ । कोरोनला भलाइरस महलामलारीको समरमला कलारयालरमला 

कम्यचलारीहरुललाई स्वलास्थ्य सधुरक्लाकला सलाथ उपस्स्त 

गरलाउने तथला सेवला प्रवलाह व्यवस्लापनकला सलाथै जसफ्ट 

व्यवस्लापन र सवलारी पलास व्यवस्लापनलगलारतकला 

कलामहरु गररएको छ । 

आ.व. २०७६/०७७ मा सम्ाददत कामको संख्ा
जसन कार््यको वववरण संख्ा

१ संस्ला दतया ९

२ संस्ला नमवकरि १०२

३ नलावलालक पररचर पत्र ५९

४ ठलाडो उिधुरी तथला गधुनलासो २२

५ पत्रपष्त्रकला दतया २

६ छलापलाखलानला दतया -

७ मवमवध जसफलाररस १०२

८ हलातहमतरलार दतया -

९ हलातहमतरलार नमवकरि १०

१० हलातहमतरलार नलामसलारी -

११ भू.पधु. सैमनक पेन्सन (जसफलाररस) २०

१२ िनिलामत/दजलत प्रमलाणित जसफलाररस ६५२

यस बर्ष राहदानी बनाउनेको संख्ा 
४४१५ 

आभथ्यक बष्य २०७६।७७ मला रस कलारयालरबलाट 

सलाधलारि रलाहदलानीको ललागग २११२ वटला फलारम संकलन 

गरर सलाधलारि रलाहदलानी बनलाउनकला ललागग रलाहदलानी मवभलाग 

पठलाइएको छ । रसै बष्य द्रधुत रलाहदलानीकला ललागग २३०३ वटला 

जसफलाररश पठलाइएको छ । रस कलारयालरमला तरलार भई 

आएको र मवतरि हधुन बाँकरी रलाहदलानीको संख्ला १४३९ 

रहेको छ । लकडलाउनको अवभधमला रलाहदलानी सेवला बन् 

रहेको र हलाल कलारयालर खधुलेपछी भने क्मशः सलामलान्य 

बनै् गैरहेको छ ।  

आ.व. २०७६/०७७ मा िारी राहदानी

जसन कार््यको वववरण संख्ा

१ सलाधलारि रलाहदलानी जसफलाररस २११२

२ द्रधुत जसफलाररस २३०३

३ रलाहदलानी मवतरि २१९२

४ मवतरि हधुन बाँकरी रलाहदलानी १४३९

नयाँ नागररकर्ामा ५६४४ थप, २९६३ नागररकर्ा प्रवर्जलरप िारी
रस बष्य नलागररकतला तथला प्रमतजलष्प शलाखलाबलाट प्रवलाह हधुने सेवला कोरोनला भलाइरस महलामलारीको कलारि ३ मरहनला हधुन 

सकेन । रस बलाहेक अवभधमला मनरन्तर रुपमला सेवला प्रवलाह भईरहेको छ । आवश्यक कलागिपत्र जलई आएकला नलागररकललाई 

रथलाशक्य चछटो सेवला प्रवलाह गन्यकला ललागग सोही अनधुसलार लेआउट व्यवस्लापन गन्य थलाजलएको छ । 

आ.व. २०७६/०७७ मा िारी नागररकताको वववरण

जसन कार््यको वववरण मदहला पधुरुष िम्ा
१ कमललामलाई नगरपलाजलकला ६३५ ५८७ १२२२

२ दधुधौली नगरपलाजलकला ७११ ६३८ १३४९

३ तीनपलाटन गाँउपलाजलकला ३५५ ३८२ ७३७

४ गोलन्लार गाँउपलाजलकला १९४ २११ ४०५

५ घ्लाङलेख गाँउपलाजलकला १२७ १३६ २६३

६ ष्फक्कल गाँउपलाजलकला १३८ १६६ ३०४

७ मररि गाँउपलाजलकला २३५ २७३ ५०८

८ हररहरपधुरगढी गाँउपलाजलकला १८६ २२९ ४१५

९ सधुनकोशी गाँउपलाजलकला २२१ २१८ ४३९

कम्यचलारी पररवलार १ १ २

िम्ला २८०३ २८४१ ५६४४

आ.व. २०७६/०७७ मा िारी नागररकता प्रवतजलपप संख्ा

जसन कार््यको वववरण संख्ा

१ प्रमतजलपी नलागररकतला िलारी संख्ला २९२६

रारट्रि य पररचयपत्रका लागग वििरण संकलन सुरु

यस बर्ष ८१ िनाको वििरण संकजलर्

नेपलाली नलागररककला िैमवक परहचलान सरहतको मववरि समलावेश गरी रलाष्ट्रिर पररचरपत्रको ललागग मववरि 

संकलनको कलार्य जसन्धुली जिल्लामलासमेत सधुरुवलात भएको छ । असलार १७ गतेबलाट जिल्ला प्रशलासन कलारयालरमला 

रहेको दतया से्शनमलाफ्य त नलागररकले स्वंरम उपस्स्त भई फोटो खखचलाउने र मववरि रदने गन्य सष्कने भएको छ । 

नराँ नलागररकतला बनलाउन आउने व्यगक्तललाई रलाष्ट्रिर पररचरपत्र बनलाउन अमनवलार्य गररएको छ । भने इच्धु क अन्य 

नलागररकलेसमेत सक्कल नलागररकतलाकला सलाथ  मववरि रदन सष्कने छ । 



9जिल्ला प्रशलासन कलारलायालर जसन्धुली आर्थिक बरथि २०७६।७७ को बाररथिक बलुरेिन

नेपाल सरकार 
गृह मालय 

शासन काय�लयह

�जा शासन काय�लय, �स�ुली
काय�लय कोड नं.: ३१४९२२५०१

खचको फाटवार

२०७६/७७ साल आषाढ म�हना

म. ले. प. फारम नं: २१०

बजेट उपशीषक नं:  ३१४९२०११४ 
बजेट उपशीषकको नाम: �जा शासन काय�लयह

आ�थक बष : २०७६/७७

खच/�वीय सत
नं

खच/�वीय सतको नाम अ��म बजेट
आषाढ म�हना सको

�नकासा
गत म�हना सको

खच
आषाढ म�हनाको

खच
आषाढ म�हना सको

खच
पे

पे बाहेक खच
रकम

ब�क बजेट

३१११२
गैर आवा�सय भवन �नम�ण/
ख�रद

३,०००,०००.००       ३,०००,०००.००

३११२२ मे�शनर तथा औजार २००,०००.०० १९४,४२०.००   १९४,४२०.००     ५,५८०.००

३११२३ फ�नचर तथा िफस ३००,०००.०० २८१,५१८.००   २८१,५१८.००     १८,४८२.००

कुल जा ३,५००,०००.०० ४७५,९३८.००   ४७५,९३८.००     ३,०२४,०६२.००

अ��म बजेटको तुलना ( %�तशतमा )              

___________________

तयार गनको दखतः

नामः

दज�ः

�म�तः

___________________

मा�णत गनको दखतः

नामः

दज�ः

�म�तः

नेपाल सरकार 
गृह मालय 

�शासन काय�लयह

�ज�ा �शासन काय�लय, �स�ुली
काय�लय कोड नं.: ३१४९२२५०१

खचको फाटवार

२०७६/७७ साल आषाढ म�हना

म. ले. प. फारम नं: २१०

बजेट उपशीषक नं:  ३१४९२०११३ 
बजेट उपशीषकको नाम: �ज�ा �शासन काय�लयह

आ�थक बष : २०७६/७७

खच/�वीय
सत नं

खच/�वीय सतको नाम अ��म बजेट
आषाढ म�हना स�को

�नकासा
गत म�हना स�को

खच
आषाढ म�हनाको

खच
आषाढ म�हना स�को

खच
पे

पे बाहेक खच
रकम

ब�क बजेट

२११११ पा�र�मक कमचार ९,६३८,०००.०० ८,७९९,७२८.१०   ६७७,९४१.१० ८,७९९,७२८.१०     ८३८,२७१.९०

२११२१ पोशाक २००,०००.०० २००,०००.००   २००,०००.००     ०.००

२११३२ महंगी भा ४८०,०००.०० ४६१,०६६.००   ३८,०००.०० ४६१,०६६.००     १८,९३४.००

२११३९ अ भा ६०,०००.०० ६०,०००.००   ४१,०००.०० ६०,०००.००     ०.००

२१२१३ योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच ९६,०००.०० ८२,४००.००   ६,८००.०० ८२,४००.००     १३,६००.००

२२१११ पानी तथा �बजुली ३४८,०००.०० ३४८,०००.००   १५६,५०२.०० ३४८,०००.००     ०.००

२२११२ संचार महसुल २१२,०००.०० १४१,६३६.५०   ६४,३५७.०० १४१,६३६.५०     ७०,३६३.५०

२२२१२ ��न (काय�लय �योजन) ५४०,०००.०० ५३०,८७६.००   १६२,२९९.०० ५३०,८७६.००     ९,१२४.००

२२२१३ सवार साधन ममत खच ३२५,०००.०० ३२५,०००.००   ६८,०३४.०० ३२५,०००.००     ०.००

२२२१४ �बमा तथा नवीकरण खच २००,०००.०० १६८,३८९.००   १२८,०६०.०० १६८,३८९.००     ३१,६११.००

२२२३१
�न�मत सावज�नक स��को ममत
स�ार खच

१५०,०००.०० १४१,४९०.००   १४१,४९०.००     ८,५१०.००

२२३११ मसल� तथा काय�लय सामा�ी ७३०,०००.०० ७३०,०००.००   २७८,८६६.०० ७३०,०००.००     ०.००

२२४१९ अ सेवा शु १,९४१,०००.०० १,७५९,०१८.८८   १५९,३८८.८८ १,७५९,०१८.८८     १८१,९८१.१२

२२५११ कमचार ता�लम खच ८०,०००.०० ८०,०००.००   ८०,०००.००     ०.००

२२५२९ �व�वध काय�म खच ६५९,०००.०० २९७,२४५.००   २९७,२४५.००     ३६१,७५५.००

२२६११ अनुगमन, म���कन खच ४६०,०००.०० ३७८,५००.००   ५३,५००.०० ३७८,५००.००     ८१,५००.००

२२६१२ �मण खच १५०,०००.०० १५०,०००.००   १०४,९५०.०० १५०,०००.००     ०.००

२२७११ �व�वध खच २५५,०००.०० २५५,०००.००   ३१,३४५.०० २५५,०००.००     ०.००

२७१११ सामा�जक सुरा ९१३,०००.०० ८१८,४००.००   ६१३,८००.०० ८१८,४००.००     ९४,६००.००

२८१४२ घर भाडा ०.००       ०.००

कुल ज�ा १७,४३७,०००.०० १५,७२६,७४९.४८   २,५८४,८४२.९८ १५,७२६,७४९.४८     १,७१०,२५०.५२

अ��म बजेटको तुलना ( %��तशतमा )              

___________________

तयार गनको दखतः

नामः

दज�ः

�म�तः

___________________

�मा�णत गनको दखतः

नामः

दज�ः

�म�तः

नेपाल सरकार 
गृह मालय 

शासन काय�लयह

�जा शासन काय�लय, �स�ुली
काय�लय कोड नं.: ३१४९२२५०१

खच�को फाटवार

२०७६/७७ साल आषाढ म�हना

म. ले. प. फारम नं: २१०

बजेट उपशीष�क नं:  ३१४०१०११३ 
बजेट उपशीष�कको नाम: राि� य प�रचयप तथा प�ीकरण �वभाग

आ�थ�क बष� : २०७६/७७

खच�/�वीय
सत नं

खच�/�वीय सतको नाम अ��म बजेट
आषाढ म�हना स�को

�नकासा
गत म�हना स�को

खच�
आषाढ म�हनाको

खच�
आषाढ म�हना स�को

खच�
पे

पे बाहेक खच�
रकम

ब�क बजेट

२११३४ कम�चारको बैठक भा २०,०००.०० २०,०००.००   २०,०००.०० २०,०००.००     ०.००

२११३९ अ भा २१५,०००.०० ४५,८००.००   ४५,८००.०० ४५,८००.००     १६९,२००.००

२२२२१
मे�शनर तथा औजार मम�त स�ार तथा
स�ालन खच�

५,०००.००       ५,०००.००

२२३११ मसल� तथा काय�लय सामाी १८,०००.०० १८,०००.००   १८,०००.०० १८,०००.००     ०.००

२२४१३ करार सेवा शु ३२०,०००.०० ३१,८००.००   ३१,८००.०० ३१,८००.००     २८८,२००.००

कुल ज�ा ५७८,०००.०० ११५,६००.००   ११५,६००.०० ११५,६००.००     ४६२,४००.००

अ��म बजेटको तुलना ( %�तशतमा )              

___________________

तयार गनको दखतः

नामः

दज�ः

�म�तः

___________________

मा�णत गनको दखतः

नामः

दज�ः

�म�तः

नेपाल सरकार 
गृह मालय 

शासन काय�लयह

�जा शासन काय�लय, �स�ुली
काय�लय कोड नं.: ३१४९२२५०१

खच�को फाटवार

२०७६/७७ साल आषाढ म�हना

म. ले. प. फारम नं: २१०

बजेट उपशीष�क नं:  ३१४०१०११४ 
बजेट उपशीष�कको नाम: राि� य प�रचयप तथा पीकरण �वभाग

आ�थ�क बष� : २०७६/७७

खच�/�वीय सत
नं

खच�/�वीय सतको नाम अ��म बजेट
आषाढ म�हना सको

�नकासा
गत म�हना सको

खच�
आषाढ म�हनाको

खच�
आषाढ म�हना सको

खच�
पे

पे बाहेक खच�
रकम

ब�क बजेट

३१११३
�न�म�त भवनको संरचनाक सुधार
खच�

७६,०००.०० ६३,४०९.००   २५,०००.०० ६३,४०९.००     १२,५९१.००

३११२२ मे�शनर तथा औजार १५०,०००.०० १५०,०००.००   १५०,०००.०० १५०,०००.००     ०.००

३११२३ फ�न�चर तथा िफस� १३६,०००.०० १३५,३११.००   १३५,३११.०० १३५,३११.००     ६८९.००

कुल जा ३६२,०००.०० ३४८,७२०.००   ३१०,३११.०० ३४८,७२०.००     १३,२८०.००

अ��म बजेटको तुलना ( %�तशतमा )              

___________________

तयार गनको दखतः

नामः

दज�ः

�म�तः

___________________

मा�णत गनको दखतः

नामः

दज�ः

�म�तः

कुल आ�ानी :  ११,३९२,१६०.००

सो म,े बक भौचरबाट :  ७९५,६६०.००

नगद संकलन :  १०,५९६,५००.००

लेखा मुख

नगद संकलन म,

- बक दा�खला गरेको रकम : १०,५९६,५००.००

-नगद मौात :  ०.००

कायालय मुख

अनुसूची ४१

म.ले.प.फा. नं. 

नेपाल सरकार
गृह मालय

शासन कायालयह�
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बिेट र खर्च
आधथ्मक िर्म २०७६।७७ 

मला कधु ल तितनर्ोजित ििरेट रु 
२,१८,७७,००० रहरेको धथर्ो । 
िसमध्रे रु १,६६,६७,००७।४८ 
खच्म िएको छ । कधु ल रकम 
मध्रे ७६.२ प्रततशत ििरेट खच्म 
िएको छ ।

जिल्ला प्रशलासनको 
तनर्तमत ििरेट रु 
२,०९,३७,००० मध्रे 
१,६२,०२,६८७.४८ खच्म िएको 
छ िनरे रलाकट्रिर् पररचर्पत् तर्म  
तवतनर्ोजित रु ९,४०,००० मध्रे 
४,६४,३२० खच्म िएको छ।

जिल्ला प्रशलासन 
कलार्यालर्को तनर्तमत ििरेट 
अतिग्मत तितनर्ोजित रकमको 
७७.४ प्रततशत खच्म िएको छ 
। र्स मध्रे चलालधु खच्मको प्रगतत 
९०.२ प्रततशत र पधुँिीगत खच्म 
तर्म को प्रगतत १३.६ रहरेको छ ।

र्सै िर्मिलाट संचलालनमला 
आएको रलाकट्रिर् पररचर्पत् 
तर्म को चलालधु खच्ममला २० 
प्रततशत र पूँिीगत खच्म तर्म मला 
९६.४ प्रततशत रहरेको छ । 

त्यसैगरी िरेरुिधु रर्छ्यौट 
तर्म  र्स कलार्यालर्को कधु ल 
िरेरुिधु १०,६१,१६५ रहरेकोमला 
चलालधु िर्ममला ९,००,००० रकम 
रर्छ्यौट गरी ८४.८१ प्रततशत 
िरेरुिधु रर्छ्यौट िएको छ । 

खर्चको फाटवारी

जिल्ा प्रशासन कार्यालर्, जसन्धुली कार्यालर् कोड नं.: ३१४९२२५०१  २०७६/७७ साल आषाढ महिना  आर थ्िक बष्च : २०७६/७७

पूँिीगत खचमि

िाटट्रि र् परिचर्पत्र कार्मिक्रम तरमि  पूँिीगत ि चाल खचमिको राँटवािी

िािश्व आम्ानी
धिौटी

बेरुिु
कुल बरेुि ु- १०,६१,१६५
र्स बषमि रर्छ्यौट- ९००,०००
रर्छ्यौट प्ततशत - ८४.८१%

जशष्यक बिेट खच्य प्रगमत प्रमतशत

जिल्ला प्रशलासन कलारयालर

चलालधु १७,४३७,०००.०० १५,७२६,७४९.४८ 90.2%
पधुजिगत ३,५००,०००.०० ४७५,९३८.०० 13.6%
िम्ला २०,९३७,०००.०० १६,२०२,६८७.४८ 77.4%

रलाष्ट्रिर पररचरपत्र

चलालधु ५७८,०००.०० ११५,६००.०० 20.0%
पधुजिगत ३६२,०००.०० ३४८,७२०.०० 96.3%
िम्ला ९४०,०००.०० ४६४,३२०.०० 49.4%

 कधु ल िम्ला २१,८७७,०००.०० १६,६६७,००७.४८ 76.2%

जिल्ला प्रशलासन कलार्यालर्, जसन्धुली
आर थ्िक बर्ष २०७६।७७ को बिटे र खर्ष त्ला प्रगततको एकककृत तििरण 



10जिल्ला प्रशलासन कलारलायालर जसन्धुली आर्थिक बरथि २०७६।७७ को बाररथिक बलुरेिन

सि्चदलीर् सब्चपक्ीर् बैठक, छलफल र समन्वर्

सबमिदलीर् सबमिपक्षीर् बैठक
आभथ्यक बष्य २०७६।७७ भरमला ७ पटक 

सव्यदलीर सव्यपजक्र बैठकहरु आरोिनला गररएकला छन् ।  

महत्वपूि्य मवषरकला सन्भ्यमला औपचलाररकरुपमला नै बैठक 

गरी सो को मनि्यर कलारयान्वरन गनने अभ्लास गररएको छ । 

मवशेषतः कोरोनला संकटको सलामनला गनने क्ममला 

जिल्लामला ष्क्रलाजशल रलािनीमतकदल, बधुणद्धजिवी, 

संचलारकममी तथला नलागररक समलािसँग सव्यदलीर सव्यपजक्र 

बैठकहरु आरोिनला भएकला छन् । कोरोनला संकटको 

समरमला नेपलाल सरकलारले िलारी गरेको आदेश कलारयान्वर 

गन्य जिल्लामला मनषेधलाज्ञला रहेको अवस्लामला िनिीवनललाई 

सहि र  व्यवस्स्त गददै खलाद्लान्न तथला अत्लावश्यक सेवलाको 

संचलालन गनने सम्न्मला सब्यदलीर सव्यपजक्र बैठकको 

मनि्यरलानधुसलार नै कलार्यहरु गररएको छ । जिल्लामला पसल 

व्यवसलार खोलने समर मनधयारि, खलाद्लान्न तरकलारीहरुको 

ढधुवलानी व्यवस्लापन िस्तला मवषरमला सव्यदलीर सब्यपक्ीर 

बैठकले नै मनि्यर गरेको छ । 

त्सै गरी जसन्धुली उद्ोग बलाणिज्य स ंघ सँग 

बैठक बसी जिल्लाकला मनिी क्ेत्रकला कलारयालर एवं पसल 

व्यवसलारहरुमला स्वलास्थ्य सधुरक्ला मलापदण्ड पलालनला गनने 

गरलाउनेसमेत मनि्यर गररएको छ ।

कार्यालर् प्मुखहरुहरुको बैठक
जिल्लास्स्त सरकलारी कलारयालरहरुकला समस्ला 

समलाधलान गददै रलाम्ला अभ्लासहरुको अन्यत्रसमेत अनधुसरि 

गन्यकला ललागग प्रत्ेक मरहनलाको ५ गते जिल्ला प्रशलासन 

कलारयालरमला कलारयालर प्रमधुखहरुको बैठक आरोिनला गनने 

गररएको छ । 

सरकलारकला महत्वपूि्य मनि्यरहरुको 

कलारयान्वरनमला एकरुपतला कलारम गन्य तथला अन्तरकलारयालर 

समन्वर आवश्यक पनने प्रकृमतकला कलामहरुमला 

सरोकलारवलालला कलारयालरहरु एकै फोरममला छलफल गरी 

मनि्यरमला पधुग्न कलारयालर प्रमधुखहरुको बैठक महत्वपूि्य 

रहँदै आएको छ । कोरोनला संकटको कलारि लकडलाउनको 

अवभधमला कलारयालर प्रमधुखहरुसँग मवद्धुमतर मलाध्यमबलाट 

सम्क्य  स्लाष्पत गररएको भथरो भने सलामलान्य अवस्लामला 

प्रत्क् बैठक गनने गररएको छ । 

सि्षदलीय सि्षपजषिय बठैकका प्रमखु वनण्षयहरु
वमवत २०७६।८।८ मा बसेको सब्यदलीर् सब्यपक्ीर् बैठक
• ट्रक,सट्रिर िचंालन रनने हाल का्म भएको अिरानह ९.००ििषे दिषेसि सिहान ५.०० ििषे िममको िम् सिमा कासत्गक १६रतषे दिषेसि 

फालरधुण १५ िमम अिरानह ६.०० ििषे दिषेसि सिहान ७.०० ििषे िमम,फालरधुण १६ रतषे दिषेसि कासत्गक १५ रतषे िमम िषेलधुका ७.००ििषे 
दिषेसि सिहान ६.०० ििषे िममका लासर िम् सिमा िररमाि्गन रन्गका लासर भौसतक ििूा््ग ार तथा ्ाता्ात व्िसथा मनत्राल् लाई 
सिफाररि रनने ।

• िाि्गिसनक,िरकारी एिं िन क्षेत्रको िगराहरुको न्ाँ असतक्रमणलाई िधुण्ग रुिलषे सन्नत्रण रनने । िर्षौं दिषेिी िाि्गिसनक, एिं िरकारी 
िगरा भोर चलन रदिदै आएका ब्सतिहरुको लरत िकंलन रन्ग नररिासलका, राउिासलका र सिसभिन िन का ््गल्हरु लाई अनधुरो् 
रनने ।

• मदिन भणिारी रािमार्गको िसचिसम िणि अनतररत कमलामाई  एिं मररण राउिासलकाको सिमाितती क्षेत्रमा िनने अठधुिा भननषे सथानमा 
ििकको Alignment िमिसन् सििादि भएको हुदँिा उति सििादि िमा्ान रन्ग ििक प्रभासित िासिनदिा,सथासन् िनप्रसतसनस् एिं भद्र 
भलासयि िरं छलफल ररी सििादि िमा्ान रन्ग सथासन् प्रशािन िमषेतको िलंगनतामा िमिसन्त आ्ोिनालषे िहल रनने । छलफलिाट 
िमा्ान नसनससकएमा आ्ोिनाको DPR एिं प्रासिस्क दृष्ीलषे उि्धुति सथान भएर नै ििक सनमा्गण का ््ग असि िढाउनषे ।

• मदिन भणिारी रािमार्गको िसचिमी िणि अनतर्गत सिन्धुली सिललाको िदिरमधुकाम ससथत ्धुराििार हुदि ैििक िानषे ररी र ससिकृत 
भएकोमा लाभ लारत एिं िामासिक िक्को िमषेत सिश्ख्षेर्ण ररी उि्धुति सिकलि िो्जन ििक आ्ोिना एिं ििक सिभारलाई 
अनधुरो् रनने ।

• कमलामाई २ िसनषे हररकधु मार कासक्ग को सनिषेदिन िमिन्मा ििंोस्त भधुसम िध्ु ार ऐनमा भएको व्िसथा अनधुिार छलफल हुदिा ििंोस्त 
ऐनमा भएको व्िसथा अनधुिार नै हुनषे ।

वमवत २०७७।१।२ मा बसेको सब्यदलीर् सब्यपक्ीर् बैठक
• कोरोना भाइरि िकं्रमण रोकथाम र सन्नत्रणका लासर हालिमम भएका प्र्ािहरुको िमीक्ा रदिदै हाल िमम भएका ििू्ग त्ारीको 

िमिन्मा छलफल ररर्ो । 
• हाल तराईका सिललाहरुिाट लरा्त अन् सिललािाट ्ि सिललाको प्र्ोिनको लासर भईरहषेको फलफूल, माछामािधु, अणिा, 

कधु िधुरा ढधुिानी मासथ िात सदिनका लासर प्रसतिन् लराउनषे िाथै ् ि सिललाको लासर हाललाई आिश््क िायिन् िमषेत ि्ा्गप्त मात्रामा 
रहषेको हुदँिा िायिानन ढधुिानीमा िात सदिनको लासर प्रसतिन् लरााउनषे । 

• सिलला सभत्र िचंासलत दिू् , फलफूल, तरकारी तथा िायि िामग्ीहरुका ििल हरषेक सदिन सिहान ६ः०० ििषे दिषेसि ९ः०० ििषे िमम 
एकिटक मात्र िोलन सदिनषे  ।

• कोरोना रोकथाम र सन्नत्रणका लासर रािनीसतक दिलहरुलषे आफना का ््गकता्ग र भातिृरंठनका का ््गकता्गहरुलाई आफनो क्षेत्रमा 
मासनिहहरु भषेला हुन नसदिन, मनोरनिन लरा्तका सक्र्ाकलािहरुमा िहभारी हुन नसदिन र आफू िसन असत आिश््क निरी िरिासहर 
नसनसककी िारी लकिाउनको आदिषेशको िणू्ग का्ा्गनि्नमा िह्ोर रन्ग सनदिनेशन सदिनषे ।

वमवत २०७७।१।९ मा बसेको सब्यदलीर् सब्यपक्ीर् बैठक
• समसत २०७७/१/२ रतषे ििषेको िैठकिाट भएका सनण््ग को का्ा्गनि्न िमिन्मा िमीक्ा ररर्ो। 
• हाल तराईका सिललाहरुिाटलरा्त अन् सिललािाट ्ि सिललाको प्र्ोिनको लासर भईरहषेको फलफूल, माछामािधु, अणिा, 

कधु िधुराको ढधुिानीमा ् ि असि समसत २०७७/१/३ रतषे रासत १२:०० ििषे दिषेसि ऐ. ९ रतषे रासत १२:०० ििषे िमम लराइएको प्रसतिन्लाई 
समसत २०७७/१/९ रतषे रासत १२:०० ििषे िाट २०७७/१/१५ रतषे रासत १२:०० ििषे िममका लासर का्म रनने ।

• ्ि असि सिलला सभत्र िायिन् ढधुिानीमा लराएको प्रसतिन् हाललाई िधुलला रनने । 
• सिलला सभत्र िचंासलत दिू् , फलफूल, तरकारी तथा िायि िामग्ीहरुका ििल हरषेक सदिन सिहान ६:०० ििषे दिषेसि ११:०० ििषे िमम 

एकिटक मात्र िोलन सदिनषे  ।
• रहृ मनत्राल्को समसत २०७७।१।७ को ित्रमाफ्ग त अनधुरो् भए अनधुिार  िामासिक िदिभािमा प्रसतकधु ल अिर िनने ररी सिसभनन िञचार 

माध्म तथा िामासिक िञिालमाफ्ग त प्रिाह हुनषे रलत िचूना सन्नत्रण तथा िामासिक िदिभाि र ्ासम्गक िसहषणधुतामा आचँ आउन 
नसदिनषे तथा प्रभािकारी िधुरक्ा व्िसथा समलाउनषे ।

• रहृ मनत्राल्को ित्रानधुिार सिललाका ििक िाटो, थधुनछषेक तथा अिरो् भएको भए असिलमि िाटो िधुलाउनषे व्िसथा ररी 
आिारमन िचूारु रनने ।

संघीर् सरकारको जिल्ास्तरको महत्वपूण्य कार्यालर् 
भएको तथा प्रचजलत कानूनले जिल्ास्थित सरकारी 
कार्यालर्हरुको समन्वर् वनददेशन वनर्न्त्रण गन्य प्रमधुख जिल्ा 
अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेकोसमेत हधुँदा जिल्ाका सबै 
बस्तधुस्थिवत र समस्ाहरुको बारेमा जिल्ा प्रशासन कार्यालर् 
िानकार रहँदै आएको छ ।  र्ी अवथिाको समािान एवं रणनीवत 
तर्ारीका लागग र्स आधथ्यक बष्यमा सरोकारवालासँग वबधभन्न 
बैठक छलफल र समन्वर्हरु भएका छन् । 



11जिल्ला प्रशलासन कलारलायालर जसन्धुली आर्थिक बरथि २०७६।७७ को बाररथिक बलुरेिन

विपद ्व्यिस्लापन

बाढी तथा पहहिोबाट उच्च सतमिकता 

जल तथा मौसम ववज्ान ववभािबाट प्रकालशत मौसम बुलेपटन तथा पूवयानुमान 

अनुसाि बाढी पहहिोबाट सतक्न ता अपनाउन आवश्यक तर्ािी िनने, परिचालन ि 

समन्वर् िरिएको छ । 

सलहको संभातवत प्कोप पूवमितर्ािी

लसन्ुली लजल्ामा पवन फाट्फुट् रुपमा सलह िेखखएको धथर्ो । सलह 

पकिाको वथानबाट हुन सक्े सम्ाववत कृपष वाली जोखखमलाई वनर्न्त्रणका 

लागि लजल्ा प्रशासन कार्यालर्ले थिानीर् तहहरुसँिको समन्वर्मा प्रते्क 

हिन सूचना संकलन तथा अवथिाको ववश्ेषण िनने ििेको छ । लजल्ा धभत्र 

थिानीर् तहका कृपष प्राववधिक तथा पकसानहरुसँि सम्ािमाफ्न त ववविण 

संकलन तथा जोखखम मूल्याँकन भईिहेको छ ।  हालसम् उले्ख्य मात्रामा 

सलहको प्रवेश भएको पाइएको छटैन ि र्सले पूर्याएको क्षवतसमेत उले्ख्य 

िेखखएको छटैन् ।

लिल्ा आपतकाललन कार्मि संचालन केन्द्रको गतततवधध
लजल्ाभिमा सबटै पकलसमका ववपिस्म्बन्ी तथ्ाङ्क एवम् सूचनाको 

संकलन तथा ववश्ेषण िनने ि समन्वर् ििदै सम्बन्न्त वनकार्लाई उक्त सूचना 

उपलब्ध ििाउने कार््न लजल्ा आपतकाललन कार््न संचालन केन्दले ििदै आएको 

छ । ववपि ्प्रवतकार््नमा संलग्न वनकार्हरुबीचको समन्वर्लाई अधभवृणधि िन्न 

र्सले महत्वपूण्न भूवमका वनवयाह ििेको छ । 

लजल्ा प्रशासन कार्यालर्मा िहेको कार््न संचालन केन्द चौववसटै घण्ा 

खुला िहेको छ ।

चधुरेक्ेत्रका खहरेखोलाहरुले वषदेनी िनिनको क्वत पधुर् र्ाउँदै आएको 
छ । कमला नदीबाट हधुँदै बषयातको र्ाममा क्वत हधुँदै आएको छ । र्स 
क्ेत्रमा वाढी पूव्य सूचना प्रणालीको थिापना र मदन भण्ारी माग्य अन्तग्यत 
कमला नदीमा पक्की पधुल वनमयाण भएसँगै केही सहिता भने भएको छ । 
तीनपाटन क्ेत्रको चदाहा र र्सका सहार्क खोलाहरुमा आउने बाढीले 
हरेक बष्य िनिनको क्वत पधुग्े गरेको छ ।  सेती पैरोलगार्त पैरौलेसमेत 
सम्ाववत ववपद ्वनम्त्ाउन सक्े नै देखखन्छ । र्सका साथै सडक दधुघ्यटना 
संवेदनजशलताको दहसाबले वबपी रािमाग्य तथा मध्यपहाडी लोकमाग्य 
उच्च रहेको छ ।

क्र.सं. कलार््मको तववरण आ.व. २०७६/०७७ को संख्ला 

१ सवािी िघु्नटना घाईते ७१
२ सवािी िघु्नटना मृत्ु ३४
३ आत्महत्ा ८१
४ बन्कु प्राहािबाट मृत्ु १
५ हात हवतर्ाि सहहत पक्ाउ ३
६ हात हवतर्ाि बिामत ३
७ आिोलागि संख्या ११
८ आिोलािीबाट घाईते १
९ आिोलागिबाट चौपार् मृत्ु १
१० आंलशक घि क्षवत ३
११ पूण्न घि क्षवत १५
१२ बाढी तथा िुवव विाइबाट मृत्ु ७
१३ िुवव बिाई बेपत्ा
१४ हावा हुिीबाट घि आंलशक क्षवत ८३
१५ हावा हुिीबाट घि पूण्न घि क्षवत १
१६ हावा हुिीबाट आंलशक िोठ क्षवत २३
१७ चट्ाङबाट मृत्ु २
१८ चट्ाङबाट घाईते ५
१९ चट्ाङबाट चौपार् मृत्ु ५
२० जनावि आक्मणबाट मृत्ु १
२१ जनावि आक्मणबाट घाइते ४

वमवत २०७७।१।१५ मा बसेको सब्यदलीर् सब्यपक्ीर् बैठक
• समसत २०७७/१/९ रतषेको िि्गदिली् िि्गिक्ी् िैठकिाट भएका सनण््ग को का्ा्गनि्न िमिन्मा 

िमीक्ा ररर्ो। 
• हाल तराईका सिललाहरुिाटलरा्त अन् सिललािाट ् ि सिललाको प्र्ोिनको लासर भईरहषेको 

फलफूल, माछामािधु, अणिा र कधु िधुराको ढधुिानीमा ् ि असि समसत २०७७/१/९ रतषे रासत १२:०० 
ििषे दिषेसि ऐ. १५ रतषे रासत १२:०० ििषे िमम लराइएको प्रसतिन्लाई समसत २०७७/१/१५ रतषे 
रासत १२:०० ििषे िाट २०७७/१/२५ रतषे रासत १२:०० ििषे िममका लासर सनरनतरता सदिनषे ।

• सिलला सभत्र िचंासलत दिू् , फलफूल, तरकारी तथा िायि िामग्ीहरुका ििल हरषेक सदिन सिहान 
६:०० ििषे दिषेसि ११:०० ििषे िमम एकिटक मात्र िोलन सदिनषे  ।

वमवत २०७७।१।२६ मा बसेको सब्यदलीर् सब्यपक्ीर् बैठक
• समसत २०७७/१/२ रतषेको िि्गदिसल् िैठकिाट तराईलरा्तका अन् सिललािाट ् ि सिललाको 

उिभोरको लासर ढधुिानी रन्ग प्रसतिन् लराइएका िसतधुहरु मध ष्े सिउँदिो माछा, अणिा र कधु िधुराको 
चललाको ढधुिानीलाई समसत २०७७/१/१६ रतषे िकंट व्िसथािन कषे नद्रको सनण््ग ानधुिार फधु कधु िा 
भएको हुदँिा उति सनण््ग लाई अनधुमोदिन रनने । 

• नषेिाल िरकार मसनत्रिररर्दिको समसत २०७७/१/२४ को सनण््ग  का्ा्गनि्नको लासर रहृ 
मनत्राल्को समसत २०७७/१/२५ को ित्रानधुिार प्राप्त ित्रको सनण््ग  नं. ४िमोसिम सिलला सभत्र 
िचंालन हुनषे महतििणू्ग आ्ोिनाहरुको लासर आिश््क िनने सनमा्गण िामाग्ीहरुको िहिताका 
लासर िमिसन्त सथानी् तहलषे सिफाररि ररषेका सनमा्गण िमाग्ी िपला्ि्गहरुलाई ढधुिानी रन्ग सदिन 
सिलला प्रशािन का्ा्गल्लषे अनधुमती सदिनषे । 

• अत्ािश््क िायिानन, दिध्ु  तथा तरकारीका ििल (व्ििा्) सिसक्र सितरणको िम् प्रत ष्ेक सदिन 
सिहान ७ः०० ििषे दिषेसि १०ः०० ििषे िमम सन्ा्गरण ररर्ो ।

वमवत २०७७।१।३१ मा बसेको सब्यदलीर् सब्यपक्ीर् बैठक
• कोरोना िकं्रमण रोकथाम तथा िोसिम न्नूीकरणको सिर््मा हालिमम भएका प्र्ािहरु िारषेमा 

छलफल ररर्ो ।  
• कोरोना भाइरि िरीक्णका लासर RDT/VTMलरा्तका आिश््क िनने अन् सिास्थ् 

िामाग्ीको अभाि भएकोलषे आिसूत्ग व्िसथािनको लासर िमिसन्त सनका् िरँ िहल रनने । 
• ्ि असि भएका िैठकका सनण््ग हरुलाई थि ििकता सलई िामसिक र भौसतक  दिरूी का्म 

ररी का्ा्गनि्न रनने । सछमषेककी सिललाहरुिाट ्ि सिललामा हुनषे मासनिहरुको आिारमनलाई 
िणू्गरुिमा सनरुतिासहत रनने ।  

• प्रत ष्ेक िासलकाहरुका टोल टोलमा कसमतमा ५ िनाको सि्ंमिषेिक सटम िनाई सथानी् 
तहहरुिाट िटाई कोसभि–१९ को रोकथाम र सन्नत्रण िरँ िमिसन्त सिर््मा िनचषेतना 
िराउनषे प्र्ाि रनने ।

२०७७।२।३० जसन्धुली जिल्ा उद्ोग बाणणज्य संघ समेतको उपस्थिवतमा भएको बैठक
• रहृ मनत्राल्को च.नं. ४१५२ समसत २०७७।२।२९ को ित्रमाफ्ग त प्राप्त कोसभि–१९िमिन्ी 

मसनत्रिररर्दिको समसत २०७७।२।२८ को सनण््ग हरु सिश्व सिास्थ् िरँठनलषे त् ररषेका 
सिास्थ्िमिन्ी मािदिणिहरुको िालना रनने रराउनषे ररी ्ि सिललामा का्ा्गनि्न रनने तथा िो 
सनण््ग िाट िचूारु हुनषे िषेिाहरुको िञचालन रदिा्ग उति िषेिा िञचालन रनने सनका्लषे असनिा ््ग 
रुिमा २ समटरको िामासिक  दिरूी का्म रनने, माकि प्र्ोर रनने, िटक िटक िािधुन िानीलषे हात 
्धुनषे िा स्ानीटाइिरको प्र्ोर रननेलरा्त िनसिास्थ्का मािदिणि र िधुरक्ाका मािदिणि िालना 
रन्ग रराउन उयिोर िासण्ज् ििं, सिन्धुलीलषे आिश््क िह्ोर, का्ा्गनि्न तथा िमनि् रनने

आधथमिक बषमि २०७६।०७७ मा लिल्ामा भएका तवपदक्ा घटना
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विपद ्व्यिस्ापन सवमरर्का प्रमखु वनण्षयहरु

वमवत २०७६।४।१ मा भएको बैठकको वनण्यर्
• समसत २०७६।३।२५ रतषेदिषेसि िरषेको असिरल िर्ा्गको कारण िाढी िसहरोिाट मतृ्धु 

हुनषेहरुको आतमाको सचर शासनतको कामना एिं शोक िनतप्त िररिारिनप्रसत िमिषेदिना र 
िाइतषेको शीघ्र सिास्थ् लाभको कामना रनने । 

• िढी िसहरोिाट भएको क्सतको ्थाथ्ग सििरण िमिद्ध का्ा्गल् रािा र निाहरुलषे िंकलन रनने ।
• ततकाल राहतको लासर ५००० थान तार िाली उिलब् रराउन कषे सनद्र् सििदि ्व्िसथािन 

िसमसत माफ्ग त अनधुरो् रनने ।
• सिसथासित िर िररिारको ्थाथ्गिरक लरत नषेिाल प्रहरी र रषेिक्रिलषे सथानी् रा िा र न 

िा हरुिँर िमनि् ररी ्थाशीघ्र िंकलन रनने
• हराइरहषेको व्सतिहरुको िोितलािलाई नषेिाल प्रहरी र िशस्त्र प्रहरीलषे तीब्रता सदिनषे ।
• मतृ्धुहुनषेका हकदिारलाई सिीकृत मािदिणि अनधुिार राहत उिलब् रराउनषे ।
• रािमार्गहरुमा रहषेको अिरो् ततकाल हटाउन तत ्तत ्आ्ोिनाहरुलाई सनदिनेशन सदिनषे ।
• अिरुद्ध सियिधुत िषेिा िधुचारु रन्ग सियिधुत प्रास्करणलाई सनदिनेशन सदिनषे ।
• िोि उद्ार र राहतमा िंलगन ििैलाई हासदि्गक ्न्िादि सदिनषे । 

वमवत २०७६।१२।११ मा भएको बैठकको वनण्यर्
• िारी सनर्ष्े ाज्ा आदिषेशको प्रभािकारी का्ा्गनि्न रन्ग ििैलषे िह्ोर रनने ।
• कोरोना न्नूीकरण तथा रोकथामको लासर सथानी् तह रैरिरकारी िंििंसथा लरा्त ििै 

सनका्िाट व्ािक रुिमा िनचषेतना र प्रचार प्रिार रनने ।
• ततकाल किारषेनटाइनमा राखनधुिनने व्सतिका लासर भ ू तथा िला्ार व्िसथािन शािा 

का्ा्गल्मा ३९ िषेिको किारषेनटाइनसथल सनमा्गण ररी िंचालन रनने ।
• कोसभि १९ सन्नत्रण िासहर रइ ्षेरै िंख्ामा किारषेनटाइनमा राखनधुिनने भएमा भरिती 

िोसि्गङ सकधु लमा १५०,सिद्धसथली िोसि्गङ सकधु लमा १५० िनता िोसि्गङ सकधु लमा १०० 
सिन्धुली टषेसकनकल कलषेिमा १०० िासनट््ाँककी मा सि मा २०० िनालाइ राखन िकनषे 
क्मताको किारषेनटाइनका रुिमा प्र्ोर रन्ग िकनषे ।

• ििै सथानी् तहलाई हाललाई कसमतमा ३०० िना व्सति राखन िकनषे किारषेनटाइनसथलको 
क्षेत्र िसहचान सनमा्गण र व्िसथािन रनने ।

• कोरोना सन्नत्रणका लासर आिश््क श्ोत िा्नको व्िसथािनका लासर आसथ्गक 
िह्ोरका लासर असिल रनने र प्राप्त हुनषे िह्ोरलाई सिलला दिसैिक प्रकोि सििदि 
व्िसथािन कोर्मा राखनषे ।

वमवत २०७६।१२।२८ मा भएको बैठकको वनण्यर्
• कोसभि १९ िक्रमण रोकथाम तथा सन्नत्रणका लासर सििदि व्िसथािन िसमसत तथा 

सथानी् तहिाट हालिमम भएका का ््गहरुको िमीक्ा ररर्ो । 
• प्र्ानमनत्री तथा मसनत्रिररर्दिको का्ा्गल्को ित्राननधुिार कोसभि १९ िक्रमणको 

रोकथाम, सन्नत्रण र तथा उिचार लरा्तका का ््ग रन्ग एक शिति र प्रभािकारी िं्नत्रका 
रुिमा Crisis Management Center सथािना रनने सनण््ग  अनधुिार ििै सथानी् तहमा 
िासलकासतरी् िंरचना सनमाण्ग ररी का्ा्गदिषेश अनधुिार का ््गिमिादिन रनने ।

• रहृ मनत्राल्को समती २०७६।१२।१६ को सनण््ग ानधुिार कधु नै सनका्, िँि/िंसथा  व्सतिलषे 
िहा्ता सदिन चाहषेमा िमिसन्त सथानी् तहमा िमिक्ग  राखनधुिनने । तोकषे को मािदिणि 
अनधुिारका िह्ोर िामाग्ीहरु भएमा मात्र सथानी् तहलषे सिीकार ररी ििासतरी् िसमसत 
माफ्ग त राहत सितरणमा एकरुिता का्म रनने ।

• प्रत ष्ेक सथानी् तहका लासर आिश््क अत्ािश््क िायििदिाथ्गहरुको मौ्जदिातको 
सििरण सलई त्सता िायि िदिाथ्गको अभाि हुन नसदिन िमिसन्त सथानी् तहिाट सिशषेर् 
िहल रनने ।

वमवत २०७७।२।२३ मा भएको बैठकको वनण्यर्
• कोसभि–१९ को िंक्रमण रोकथाम तथा सन्नत्रणका लासर हालिमम भएका का ््गहरुको 

िमीक्ा ररर्ो 
• “सििदि ििू्ग त्ारी तथा प्रसतका््ग ्ोिना, २०७७” लाई सिीकृत ररी का्ा्गनि्न रनने र 

्ि ्ोिनाको प्रकाशन रन्ग नषेिाल रषेिक्रि िोिाइटी सिन्धुलीलाई सिममा सदिनषे । 
• सिलला सभत्र हुन िकनषे िमभासित सििदि ्िाढी, िसहरो, आरालारी, हुरी िताि, चट््ाङ्र, 

भधुकमि िसता सिर््मा  िोि उद्धार राहत तथा िधुनस्थािना लासर ििै िधुरक्ा सनका्, 
सथानी् तह, िरकारी तथा रैर िरकारी सनका्हरु ततकाल िररचालन हुनषे ररी त्ारी 
अिसथामा रहनषे । 

• सििदि ्ििू्ग त्ारी तथा प्रसतका ््ग ् ोिना, २०७७ मा तोसकएिमोसिम ििै िधुरक्ा सनका्हरु, 
सथानी् तह, िरकारी तथा रैर िरकारी सनका्हरुलषे सििदिक्ो िम्मा िोि, उद्धार र 
राहतका लासर आिश््क िनने उिकरण, िायि तथा रैरिायि िामाग्ीहरुको ्थोसचत 

िनदिोिसत समलाउनषे । 
• सििदिक्ो ििू्ग त्ारी िँर िमिसन्त सिर््मा िचषेतनामलूक का ््गक्रमहरु सथानी् 

िंचारमाध्म, िामधुदिास्क रषेसि्ो, एफ.एम., ित्रिसत्रका आसदििाट प्रकाशन/प्रिारण रनने । 
• सथानी् सििदि ्व्िसथािन ्ोिना तिधु्गमा रनने, िोको लासर आिश््क ििषेट सिसन्ोिन 

रनने िाथै ििासतरमा सििदि ्ििू्गत्ारी तथा प्रसतका््ग िसमसत रठन रनने ।
• सििदिक्ो िम्मा ततकाल िररचासलत हुन िकनषे ररी िनषेिा–सिन्धुली–िसदि्गिाि ििक 

आ्ोिना, मध्िहािी लोकमार्ग आ्ोिना, मदिनभणिारी लोकमार्ग आ्ोिना र 
कमलामाई नररिासलकाको िोिर, सक्ाभषेटरलाई सट््ाणििाई अिसथामा राखनषे । ििै 
सथानी् तहलषे एमिधुलषेनि र दिमकल िसता िा्नहरुलाई मम्गत रनधु्गिनने भए मम्गत ररी त्ारी 
अिसथामा राखनषे। 

• सिन्धुली असिताल, नषेिाल रषेिक्रि िोिाइटी सिन्धुली सिलला शािा र सनिी क्षेत्रिाट 
िंचासलतिमषेत ििै एमिधुलषेनिहरु िधुनिधुकै िित प्र्ोर रन्ग िसकनषे ररी चालधु अिसथामा 
राखन सनदिनेशन सदिनषे ।  

• सिन्धुली असिताल, सिास्थ् का्ा्गल् र सथानी्तहहरुलषे असत आिश््क और््ीहरु 
त्ारी अिसथामा राखनषे ।

• सिलला सभत्र आिश््क िनने िायि तथा रैर िायि िामग्ीको अभाि हुन नसदिन सिन्धुली 
उयिोर िासण्ज् िंिका तफ्ग िाट सिशषेर् िहल रनने । 

• िञचार, सियिधुत, िानषेिानी िसता अत्ािश््क िषेिा ततकाल िधुचारु राखनको लासर 
िमिसन्त सनका्लाई त्ारी अिसथामा रहन सनदिनेशन सदिनषे । 

• सिलला आितकासलन का ््ग िंचालन कषे नद्रलाई ििलीकरण रन्ग सथानी्तह र रैरिरकारी 
िंसथालाई अनधुरो् रनने । 

• िोसिमका सथानहरुमा िंरचनाहरु सनमा्गण मम्गत िमभार नभएमा िन्नको क्सत हुनषे 
िमभािनालाई मध्निर ररी िल उतिनन प्रकोि व्िसथािनको आितकासलन का ््गको 
का ््गसिस्, २०७३ अनधुिार तधुरुनत का ््ग शधुरु ररी िर्ा्गको िासढ अरािी नै का ््ग िमिनन 
रन्ग सनदिनेशन सदिनषे 

• सिि्ि नषेिाल, सिन्धुलीलाई सििदििमिन्ी िरर्ोिना िञचालन रन्ग अनधुमती सदिनषे ।
• िागमती प्रदिषेश, आनतररक मासमला तथा काननू मनत्राल्कोिाट कोसभि–१९ को रोकथाम 

र सन्नत्रणका लासर प्राप्त रकम रु ५,००,०००/– मध ष्ेिाट िररदि रररिकषे को सिास्थ् 
िामग्ीको िच्ग िमथ्गन रनने र िाँककी रकम कोसभि–१९ को रोकथामका लासर आिश््क 
सिास्थ् उिकरणहरु िररदि रनने । 

• रहृ मनत्राल्िाट िोि तथा उद्धार िामग्ी िररदि रन्ग प्राप्त रु २ लाि  िाट ्ि सिललामा 
सििदि ्प्रकोि प्रसतका््गको लासर आिश््क िनने िोि तथा उद्धार िामग्ीहरु िररदि रनने । 

• २०७६ श्ािण १ रतषे दिषेसि २०७७।२।२३ रतषे िमम सििदिमा िरर मतृ्धु हुनषे ९ िनालाई 
िनही रु १ लािका दिरलषे िममा रु. ९ लाि र सििदिमा िरी िणू्ग रुिलषे क्सत भएका 
िरिररिार िंख्ा १४ लाई सदिइएको राहत रकम िममा रु ९८,५००/– ररी कधु ल िममा 
९,९८,५००/– भएको िच्ग अनधुमोदिन रनने ।

• कोसभि–१९ को िंक्रमण रोकथाम र सन्नत्रणका लासर सिललासतरमा एउटा कोर् 
िंचालन रनने, सिलला िमनि् िसमसतमा छधु टै् कोसभि–१९ िँर िमिसन्त िाता िोलनषे 
। सिलला ससथत ििै िासलकाहरु िरकारी तथा रैरिरकारी सनका्हरुिाट सिषेचछालषे रकम 
िममा रनने । 

• सिन्धुली िमाि दिसक्ण कोरर्ामा रहषेको ्धुिाहरु िाट आसथ्गक िंकलन ररी प्राप्त भएको 
१०० (एक ि्) थान Infrared Forhead Thermometer सितरण रनने सथानी्तह, 
िधुरक्ा सनका् र िंसथाहरुलाई सितरण रनने ।

वमवत २०७७।३।२६ मा भएको बैठकको वनण्यर्

• सिललामा हुनिकनषे िंभासित क्सत न्नूीकरणका लासर िरोकारिाला िमिसन्त ििै 
सनका्हरु चनािो हुनधुिनने र िमनि्ातमक रुिमा का ््ग रन्ग सिलला सििदि ् व्िसथािन 
िसमसतिाट हालै त्ार भई लारधु भएको सििदि ्ििू्गत्ारी तथा प्रसतका््ग ्ोिना, २०७७ 
िमोसिम ििै सनका्हरु िमभासित सििदिक्ो अिसथामा िोि, उद्धार र राहतका लासर 
ततकाल िररचासलत हुन िकनषे ररी त्ारी अिसथामा रहनषे  । िंभासित िोसिम्धुति 
सथानमा रहषेका िसतीहरुमा िमिसन्त सथानी् तहिँरको िमनि्मा उचच शतक्ग ता 
अिनाउनषे, िनचषेतना िराउनषे, भारी िर्ा्ग भएको िित िधुरसक्त सथानमा िसन अनधुरो् 
रनने ्ि िमिन्मा आिश््क ितक्ग ताका लासर चषेतनामलूक िामाग्ी प्रिारणका लासर 
सथानी् िंचार माध्ामहरुलाई अनधुरो् रनने । 

• सििदिक्ो रुिमा िोि उद्धार र राहतका लासर आ–आफनो सनका्िाट भएको त्ारी, 
मौ्जदिातमा रहषेका उद्धार तथा राहत िामाग्ीहरुको िाथै सििदिका िषेला आ–आफनो 
सनका्िाट िषेलन िसकनषे भसूमकाका िारषेमा िमषेत छलफल ररर्ो । 



13जिल्ला प्रशलासन कलारलायालर जसन्धुली आर्थिक बरथि २०७६।७७ को बाररथिक बलुरेिन

बिलार अनुगमन

खाद्ान्न पसल अनुगमन
लकडलाउनको अवभधमला सीममत समरमला 

मलात्र  खधुलेकला बिलारमला मूल् बृणद्ध भएको भन्ने गधुनलासो 

सम्ोधनकला ललागग २०७७ िेठ मरहनलाकला मबभभन्न मममतमला  

बिलार अनधुगमन गररएको छ । 

जिल्ला सदरमधुकलामकला ढधु ङ्ग्ेबलास, रलातमलाटला 

क्ेत्रकला सलाथै कमललामलाइ–९ भीमलान बिलारमला खलाद्लान्न स्ोर 

अनधुगमन गरी म्लाद नलाघेकला र खलान अरोग्य बस्तधुललाई 

बरलामद गरर नट् गररएको छ । अनधुगमनमला मूल्वृणद्ध 

भएको नपलाईएको तर म्लाद गधुजरिएकला खलाद्लान्न मबक्री 

भईरहेको पलाइएको छ ।अनधुगमनमला जिल्ला प्रशलासन 

कलारयालरकला सलाथै खलाद् प्रमवभध तथला गधुि मनरन्ति 

कलारयालर, घरेलधु उद्ोग मवकलास कलारयालर, जिल्ला 

प्रहरी कलारयालर र स्लानीर िनप्रमतमनभधहरुकोसमेत 

सहभलागगतला रहने गरेको छ ।

र्ातार्ात भािा अनुगमन
मबष्प रलािमलाग्यमला चलने भलाडलाकला सवलारी 

सलाधनहरुले तोष्कएको दररेट भन्ला बढी भलाडला जलएको 

भन्ने गधुनलासो बढेपछी सो सम्न्मला सवलारी सलाधनहरुको 

चेकिाँच गरी रलात्रधुहरु सँगसमेत सोधपधुछ गररएको छ । 

जिल्ला प्रशलासन कलारयालर, जसन्धुलीले टरि लाष्फक 

प्रहरीको सहरोगमला रलातलारलातकला सलाधनमला अनधुगमन 

गरेको हो । 

 कमललामलाई ६ जशवनगर चोकमला सवलारी 

सलाधनमला चेकिाँच गरर तोष्कएभन्ला बढी भलाडला मतरेकला 

व्यगक्तहरुको भलाडला ष्फतया गरलाईएको र बढी भलाडला जलएकला 

५ वटला सवलारी सलाधनललाई कलारवलाहीकला ललागग रलातलारलात 

व्यवस्ला मवभलागमला पठलाइएको छ । 

धेरै सवलारी सलाधनले ष्टकट रदने गरेको नपलाइएको 

र एकै ठलाउँ िलाने रलात्रधुहरुसँगसमेत फरक फरक भलाडला 

जलएकोसमेत भेष्टएको छ । 

मल गोदाम अनुमगन गिी लसल
ष्कसलानले मल नपलाएको र मल बढी मधुल्मला 

मवक्री गरेको गधुनलासोकला आधलारमला जसन्धुलीको िर 

भगवलानी कृष्ष सहकलारी संस्लाको रलासलारमनक मलको 

गोदलाममला मनररक्ि गररएको छ । 

रस क्ममला गोदलाम जशल गररएको र मल 

ल्लाएर आएकला ३ वटला सवलारी सलाधनको मलसमेत िफत 

गररएको छ । 

जिल्ा धभत्र खाद् पदाथ्य, औषिी, 

दधुि, पानी िस्ता अत्ावश्यक बस्तधुहरुको 

वनर्वमत आपूवत्य सधुवनजचिता गन्य बिारमा 

स्वच्छ प्रवतस्पिया प्रबि्यन गददै उपभोक्ा 

दहत संरक्ण गन्य बिार अनधुमगन गनदे 

गररएको छ । र्स आधथ्यक बष्यमा सवारी 

सािनको भाडा, तरकारी तथा खाद्ान्न, 

वनमयाण सामग्ी, मलबीउको अनधुगमन 

गररएको छ । 

उपभोग्य बस्तधु तथा आवश्यक 

सेवाहरुको गधुणस्तर, उपभोग्यता आदद 

वबषर्मा आवश्यकता अनधुसार बिार 

अनधुमगन गनदे गररएको छ ।

सहकलारीमलाफ्य त रलामेछलाप पठलाउन थलाजलएको 

५५ बोरला मल बरलामद गररएको छ । भने गोदलाममला रहेको 

एसएसपी ११९ बोरला, एल्धुधुमनरम सले्टोटेम ४० बोरला, 

जिकं ४ बोरला, पोटलास ५ बोरला, ष्डएपी ५ बोरला, मलाइक्ो 

स्रि ीको १०० एमएलको ८० ष्पस, कप गोल्ड १०० एमएल 

एकसर ष्पस, मलाइक्ो केल्स १०० एमएलको १५० ष्पस, 

मलाइक्ो केल्स २५० एमएलको २ कलाटधु ्यन लगलाएतकला 

सलामग्ी सरहत गोदलाम जसल गररएको छ । 

गोदलाम जसल गरर संचलालनललाई रु १ ललाख ७० 

हिलार धरौटी जलई छलाष्डएको र मनि उपर कलाललाबिलारी 

अन्तग्यत मधुद्ला चललाइएको छ । 

तनमयाण सामग्ीको अनुगमन
मममत २०७७ िेठ ३० गते जिल्ला प्रशलासन 

कलारयालर , घरेलधु तथला सलानला उद्ोग कलारयालर, जिल्ला 

प्रहरी कलारयालरबलाट रलातमलाटला र ढधु ंग्ेबलास क्ेत्रमला रहेकला 

हलाड्यवेरर पसलहरुमला मनमयाि सलामग्ीहरुको  अनधुगमन 

सम्न्न गरररो । बिलार अनधुगमन अभधकृत तथला सहलारक 

प्रमधुख जिल्ला अभधकलारी ऋणद्ध प्रकलाश जसटौललाको 

नेतृत्वमला खष्टएको टोलीले मनमयाि सलामग्ीको गधुिस्तर र 

उपलब्धतलाकला बलारेमला अनधुगमन गरेको हो । 
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लिल्ा प्शासन कार्यालर् आफनै नवतनतममित 
भवनमा 

आभथ्यक बष्य २०६७।७७ मला नै जिल्ला प्रशलासन 

कलारयालर कमललामलाई नगरपलाजलकला वडला नं ६ स्स्त 

आफनै नवमनमम्यत भवनमला सरेको छ । नव मनमम्यत भवनमला 

कलार्यकक्, कलाउन्टर, सभलाहललगलारत स्लहरुको 

फमन्यजसङ तथला डकेोरेशन गररएको छ । 

गाँउपाललकामा प्शासनको अतिकृमि र्ा
नािरिकता तथा अन् लशफारिशका लागि 

आवश्यक पनने कािजात एवं प्रकृर्ाहरुको बािेमा 
जानकािी एवं छलफल िनने उदे्श्यले लजल्ा प्रशासन 
कार्यालर्ले समन्वर्ात्मक अतिकृ्न र्ा कार््नक्म सम्न् 
ििेको छ । 

पफक्ल ि हरिहिपुििढी ियाँउपाललकामा प्रमुख 
लजल्ा अधिकािी जनाि्नन िौतमको उपस्थिवतमा 
नािरिककता शाखाको टोलीबाट कार््नक्म संचालन 
िरिएको धथर्ो । कार््नक्ममा थिानीर् तहबाट 

नािरिकता लशफारिश ििया िेखा पिेका समस्ा 
तथा चुनौतीका बािेमा छलफल िरि कानूनी तथा 
कार््नववधिित प्रकृर्ाका बािेमा सहभािी जनप्रवतवनधि 

तथा कम्नचािीलाई जानकािी ििाइएको धथर्ो ।  

कार्यालर् परिसि सिसराई
कलारयालरको सरसफलाई प्रमत कलार्यरत सबै 

कम्यचलारीललाई स्वंरम नै िलागरुक वनलाउनकला ललागग प्रमधुख 

जिल्ला अभधकलारीलगलारत सबै कम्यचलारीद्वलारला समर 

समरमला कलारयालर पररसर सरसफलाई कलार्यक्म गनने 

गररएको छ । रस आभथ्यक बष्यमलासमेत रस्तला कलार्यक्महरु 

गररएकला छन् । 

प्रमधुख जिल्ला अभधकलारीको अग्सरतला, संरोिन 

तथला मनदनेशनमला मबभभन्न रदवस तथला अन्य अवसर एवं 

आवश्यकतला अनधुसलार सरसफलाई गनने गररएको छ ।

कलारयालर पररसरमला रत्रतत्र फलाजलएकला 

फोहरिन्य पदलाथ्यहरुको संकलन र व्यवस्लान गनधु्यकला 

सलाथै अनलावश्यक झलारपलातहरु हटलाउने र फल एवं 

बृक्हरुको संरक्ि सम्द्ध्यन गननेलगलारतकला कलामहरु गरी 

पररसर सरफलाई गनने गररएको छ ।

कार्यालर् परिसि ि कोठाहरु सरा सुग्घि 
िाखखने

कलारयालर पररसरललाई हरररलालीरधुक्त र सफला 

रलाखखरलाख्न मबभभन्न प्ररलासहरु गनने गररएको छ । कलारयालर 

पररसरमला कम्यचलारीहरुले मरहनलामला १ पटक मनरममत 

रुपमला सरसफलाई गनने गररएको छ । कलारयालरमला परयाति 

संख्लामला फोहरदलानीहरु रलाखखएको छ । शौचलालरमला 

मनरममत र परयाति पलानी व्यवस्ला ग ररएको छ ।  

नागरिकता तथा िाहदानीको अधभलेख सुिक्षा  
नलागररकतलाको महत्वपूि्य अभभलेखको सधुरक्लाकला 

ललागग नलागररकतलाकला सबै अभभलेखहरु कम्प्ूटर इप्न्टरि  

भएकला छन् । रसबलाट नलागररकतलाकला मववरि कम्प्ूटरमला 

नै रहने हधु ँदला प्रमतजलष्प जलन सहि हधुनधुकला 

सलाथै अभभलेख सधुरक्लामला महत्वपूि्य कलाम 

भएको छ । रसकला सलाथै कम्यचलारी र 

सेवलाग्लाहीवीच  दरूी कलारम रलाखी सहि 

सेवला प्रवलाहकला ललागग नलागररकतला र 

रलाहदलानी शलाखलामला उपरधुक्त र छररतो हधुने 

गरी ढोकलामला कलाउन्टर रेजलङ बनलाइएको 

छ ।

सरुवा भई िाने कममिचािीको तवदाइ

लजल्ा प्रशासन कार््नलर् लसन्ुलीबाट अन्त्र 

सरुवा हुनुभएका वा सेवा वनवृत् हुनुभएका सहकमती 

कम्नचािीहरुलाई वविाई (फेिी भेटौला) कार््नक्म 

िरिएको छ । कार्यालर्मा िहँिा बस्ा ििेका कामहरुको 

समीक्षा ििदै वहयाँहरुको आिामी हिनमा पवन कार््नकाल 

सफ़लताको कामनाका साथ औपचािीक/अनौपचािीक 

कार््नक्म ििी वविाइ िरिएको छ । ववित आधथ्नक बष्नमाा 

लजल्ा प्रशासन कार्यालर्बाट ११ जना कम्नचािीको 

िमाना भएको छ ।

आधथमिक बषमि २०७६।७७ मा र्स कार्यालर्बाट 
िमाना हुनुभएका कममिचािीहरु

सरुवा भई जाने कम्नचािी िमाना वमवत

प्र.लज.अ. श्ी जनाि्नन िौतम २०७६ चटैत्र ५

स.प्र.लज.अ. श्ी ववजर्ा कुमािी प्रसाई २०७७ बटैशाख १९

प्र.अ. श्ी हुतिाज वनिौला २०७६ श्ावण २९

ना.सु. श्ी इश्वि कुमाि आचार््न २०७६ पौष १८

ना.सु. श्ी मनु पोखिेल २०७६ असाि २१

टा.ना.सु. श्ी सुव्नण ववक्म िेवकोटा २०७६ भाद्र २५ 

क.अ. श्ी अस्मिता लुङे्ली २०७६ असोज १०

खरििाि श्ी रुपेश ज्वाली २०७६ श्ावण २

खरििाि श्ी तुल्सििाम चपाई २०७६ श्ावण २

स.क.अ. श्ी मनोज कुमाि लसहं २०७६ भाद्र २०

का.स. श्ी पूण्न बहाििु थापा मिि २०७६ मंलसि ३० 
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जिल्लाको शलान्ति सुरक्लाको अिस्ला सलामलान्य

लजल्ाको समग् शान्ति सुिक्षा ि व्यवथिाका लागि 

प्रमुख लजल्ा अधिकािीको अध्यक्षतामा लजल्ास्थित 

नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रहिीबल नेपाल, 

िापष्रि र् अनुसन्ान लजल्ा कार्यालर्का प्रमुख तथा 

सहार्क प्रलजअ िहने ििी लजल्ा सुिक्षा सवमवत 

िहने कानूनी व्यवथिा िहेको छ । र्सटै अनुसाि 

लसन्ुली लजल्ामा सुिक्षा सवमवतलेे लजल्ाको समग् 

शान्ति सुिक्षालिार्तका ववषर्मा वनर्वमत रुपमा 

समीक्षा ििदै आवश्यक वनण्नर्हरु िरििँटै आएको छ 

। र्ी वनण्नर्हरुलाई सबटै सुिक्षा वनकार् तथा अन् 

सिोकािवाला वनकार्हरुले समन्वर्ात्मक ढंिबाट 

कार्यान्वनर् िरििँटै आएको छ ।

कोिोना श्ृलजत ववश्वव्यापी महामािीको कािणले 

लसन्ुली लजल्ामासमेत प्रभाव पिेको छ । आपिाधिक 

स्लास्थ्य सरेिनला िगलाउँद ैप्रशलासन कलार्यालर्

सि्चसलािलारणललाई मलास्क वििरण गददै सम्लाइर्ो, अटरे गनने उपरकला कलारिलाही गररने

कोिोना भाइिसको संक्मण झनटै बढीिहेको 

सन्भ्नमा बजाि क्षेत्रमा मावनसको धभिभाि िेखखएको 

ि र्स क्ममा मावनसहरुले स्वास्थ्य सुिक्षाको न्ूनतम 

मापिण्ड समेत पालना निनने िेखखएको हँुिा र्स प्रबृधत्मा 

कमी ल्ाउन किाइ िन्न थाललएको छ । र्स सँिटै 

श्ावण ९ िते लसन्ुलीको वजाि क्षेत्रमा प्रमुख लजल्ा 

अधिकािी, लजल्ा प्रहिी प्रमुख लिार्तबाट सचेतना 

तथा सम्झाइ बुझाइ ििदै मास् ववतिण िरिएको छ । 

बजािमा हहि्ंने अधिकांश मावनसहरु मास् 

नलिाई हहिेको िेखखएकोले मास् लिाउन सम्झाइएको 

ि मास् नहुनेलाई मास् ववतिण िरिएको छ । र्स 

क्ममा ४०० थान सलज्नकल मास् उपलब्ध ििाइएको 

हो । 

कोिोना संक्मण फटै लन नहिन सबटैलाई मास् 

लिाउन ि ििूी कार्म ििदै कुिाकानी ि हहििुल िन्न 

आग्ह िरिएको छ । एकपटकका लागि सम्झाएि 

छापिएको भएतापवन फेिी अटेि िननेलाई संक्ामक 

िोि वनर्न्त्रण ऐन २०२० बमोलजम कािवाही िरिने 

सूचना िरिएको धथर्ो । श्ावण १० िते बाट िरिएको 

र्स्तो कािवाहीमा हालसम् १४६ जनालाई जिीवाना 

ििी कािवाही िरिएको छ । जिीवाना वापत रु ९१५० 

संकलन भएको छ । जिीवानावाट मात्र अटेि ििे 

वनर्न्त्रणमा ललई कािवाही िरिने ििी सम्झाइएको छ । 

आिामी हिनमा सोही अनुसाि वनर्न्त्रणमा ललइने ि मुद्ा 

समेत  ितया िन्न सपकने िरि सवटैमा जानकािी ििाइएको 

छ । 

समूह तथा व्यगक्तहरु कानूनी िार्िामा ल्ाउने काम 

भईिहेको छ । र्स बाहेक लजल्ाको समग् शान्ति सुिक्षा 

सामान् नटै िहेको छ । 

आधथ्नक बष्न २०६७।७७ मा भिमा २९ पटक 

लजल्ा सुिक्षा सवमवतको बटैठक भएको छ । र्ी बटैठकले 

लजल्ाको शान्ति सुिक्षालिार्तका ववषर्मा वनण्नर् भई 

सो को कार्यान्वर्न ििेको छ ।

प्रहरीलाई घसु ददन खोजे् चालकलाई मुद्ा

लकिाउनको अवधिमा भािा ललई र्ात्रु बोके्, 

सम्झाइ बुझाइ ििया उल्टै प्रहिी कम्नचािीलाई घुस हिन 

खोज्े २ जना चालकलाई वनर्न्त्रणमा ललई संक्ामक 

िोि वनर्न्त्रण ऐन २०२० बमोलजम मुद्ा चलाईएको छ 

। धभमान चेकपोष्मा चेपकङको क्ममा ववना सवािी पास 

अनुमवत तोपकएको भन्ा बढी र्ात्रु िाखेि हहिँेका सवािी 

सािनलाई सम्झाइ बुझाइ ििया प्रहिी कम्नचािीलाई घुस 

हिन खोजे् चालकहरुलाई वनर्न्त्रणमा ललइएको धथर्ो 

। हाल लजल्ा प्रशासन कार्यालर्, लसन्ुलीमा मुद्ा ितया 

भई कािवाही चललिहेको छ । 

लकिाउनको अवधधमा पसल चलाउनेलाई मुद्ा 
चलाई रैसला भर्ो

लकिाउनको समर्मा अत्ावश्यक वस्तु तथा 

सामानको मात्र पसल खोलने ि सो को लागि समर् समेत 

वनियािण ििी आिेश जारि िरिएकोमा सो आिेशको 

पालन निनने  िईु जना व्यापािीलाई मुद्ा िार्ि ििी 

फटै सला िरिएको छ । 

संक्मणको जोखखम िहेको अवथिामा सामालजक 

ििूी समेत पालना नििी स्वास्थ्य सतक्न ता नअपनाई 

पसल व्यवसार् खोलेको कसुिमा वनर्न्त्रणमा ललइएको 

धथर्ो । वनजहरुलाई मुद्ा िार्ि िरिएकोमा संक्ामक 

िोि वनर्न्त्रण ऐन २०२० बमोलजम जनही १०० जिीवाना 

ििी छापिएको छ । 
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ववश्वव्ापी महामारीको रुपमा फैजलएको कोरोना भाइरसको रोकथाम, न्ूनीकरणका 
लागग नेपाल सरकारको वनण्यर्ानधुसार सबै जिल्ाहरुमा जिल्ास्तरीर् कोधभड 
१९ संकट व्वथिापन केन्द्र DCCMC गठन भएको धथर्ो । र्सै क्रममा जसन्धुली 
जिल्ामासमेत प्रमधुख जिल्ा अधिकारीको अध्यक्तामा तथा जिल्ास्थित सधुरक्ा 
र स्वास्थ्यलगार्त वनकार्हरुका प्रमधुखहरु सम्म्जलत जसन्धुली जिल्ास्तरीर् 
कोधभड १९ संकट व्वथिापन केन्द्र गठन भएको धथर्ो । DCCMC ले कोधभड १९ 
को रोकथाम, वनर्न्त्रण र उपचारमा सहर्ोग, समन्वर्, सहिीकरण र अनधुगमन गनदे 
काम गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त कार्यादेशबमोजिम कोधभड १९ रोकथाम र 
न्ूनीकरणका सन्दभ्यमा र्सै केन्द्रमाफ्य त वबधभन्न गवतववधिहरु सम्न्न भएका छन् । 

कोतभड १९ संकट व्यिस्लापन

सवािी िाँच चेकपोट् संचालन

लसन्ुली लजल्ाको प्रवेश ववन् ुवव.पप. िाजमाि्नको 

चुिे क्षेत्र ि प्रथिान ववन् ु नेपालथोकमा चेकजयाँचको 

व्यवथिा वमलाउने वनण्नर् भई कार्यान्वर्न िरिएको छ ।

लिल्ामा अिटकएका मिदिुलाई घि टरतया

लकिाउनको समर्मा लजल्ामा िहेका वबधभन् 

उद्ोि तथा आर्ोजनाहरुमा काम िनने मजििुहरुलाई 

आफनो घिसम् पठाइएको छ ।  वबधभन् क्षेत्रमा काम 

िनने करिव २५०० जना मजििुलाई आ–आफनो घिमा 

पठाई उधिाि िरिएको छ।  

िािमागमिमा अलपत्र व्यक्तिलाई उद्ाि

 लकिाउनको समर्मा वव.पप. िाजमाि्नमा पटैिल 

हहिेि आएका करिव १८००० जना श्वमक ि अन् 

व्यगक्तहरुलाई लजल्ाका माननीर्जू्, जनप्रवतवनिी, 

सुिक्षा वनकार्, र्ातार्ात व्यवसार्ी अन् संघसंथिा सँि 

समन्वर् ििी खाद्ान् पानीको व्यवथिा ििी लजल्ाको 

सीमाना सम् पुि् र्ाई उधिाि िरिएको धथर्ो ।

िाहत तवतिणमा समन्वर्

िटैवनक िुजािा ििी खाने मजििु तथा वबपन् 

परिवािका लागि थिानीर् तहहरुले ववतिण ििेको 

िाहत व्यवथिापनमा DC-

CMC ले सपक्र्तापूव्नक 

समन्वर् ििेको छ । 

लकिाउनको अवधिमा  

लसन्ुलीमा तेधत्सहजाि 

घििुिीलाई िाहत ववतिण 

िरिएको छ । कोिोना 

भाइिसको महामािीका 

कािण िटैवनक िुजािा 

मममत २०७७ असार ३१ गतेसमम मसन ध्ुली मिललाको कोमिड-१९ को परीक्षण मववरण

सथानी् तह

हाल किारषेसनटनमा 
रहषेका

हालिमम 
किारषेसनटनिाट 

सफता्ग

आइिोलषेिनमा 
रहषेका

हालिमम 
आइिोलषेिनिाट 

सफता्ग

हालिमम RDT 
िरीक्ण िखं्ा

हालिमम PCR 
िरीक्ण िखं्ा

कमलामाई न.िा. 45 209 0 0 572 413

दिध्ु ौली न.िा. 62 178 0 0 159 238

तीनिाटन रा.िा. 4 7 0 0 67 86

रोषेलनिोर रा.िा. 1 9 0 0 69 26

घ्ाङलषेि रा.िा. 0 1 0 0 14 6

सफककल रा.िा. 6 3 0 0 29 5

मररण रा.िा. 10 86 0 0 120 38

हररहरिधुररढी रा.िा. 3 18 0 0 108 21

िधुनकोशी रा.िा. 3 21 0 0 61 36

सिन्धुली असिताल 0 0 4 23 0 0

िममाः 134 532 4 23 1199 869

िन्न समस्ा पिेका िरिव वबपन् तथा िटैवनक ज्ालािािी 

मजििुहरुलाई िाहत ववतिण िरिएको हो । वबधभन् 

थिानीर् तहहरुमाफ्न त िाहत ववतिण भएको छ ।

प्ाप्त स्वास्थ्य सामग्ी हस्तातििण

वबधभन् सहर्ोिी संथिाहरुबाट कोधभि-१९ 

प्रवतिोि एवं उपचािका लागि अत्ावश्यक स्वास्थ्य 

सामग्ी लजल्ा प्रशासन कार्यालर्मा प्राप्त भएको छ 

। प्राप्त भएका सामग्ीहरुमा पपपपइ सेट ३०, थम्नल िन 

२०, लिार्त मास्, पन्ा िहेका छन् । र्ी सामग्ीहरु 

लसन्ुली लजल्ाका अस्पताल, थिानीर् वनकार् तथा 

सुिक्षा वनकार्हरुलाई उपलब्ध ििाइएको छ ।

िनस्वास्थ्य ि सुिक्षा मापदण्ड पालना अनुगमन

कोिोना संक्मणको जोखखममा सतक्न ता अपनाउन  

सबटैमा वबधभन् सूचना तथा जानकािीहरु जािी िनने काम 

भएको छ ।

भाितलिार्त तेस्ो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश 

ििी लसन्ुली लजल्ा ठेिाना भएका व्यगक्तहरुलाई 

लजल्ाका वबधभन् कबािेन्टिनमा िाखख तोपकएको अवधि 

पूिा भएपछी घि पठाउने िरिएको छ । २०७७ असाि 

मसातिसम्मा भाितलिार्त तेस्ो मुलुकबाट ७३५ जना 

लसन्ुली प्रवेश ििेका छन् । जसमध्ये २०७ जना २०७६ 

सालमा ि बयाँकी २०७७ सालमा प्रवेश ििेको संख्या 

हो । होस्डिङ सेटििबाट तथा नेपाल-भाितका वबधभन् 

नाकाबाट आएका व्यगक्तहरुलाई र्सिी कबािेन्टिनमा 

िाख्े िरिएको हो ।

सवािी पास अनुमती िािी तथा अनुगमन

लकिाउनको अवधिमा अत्ावश्यक काम परि 

हहिँनु पनने अवथिाका लागि सवािी पास जािी िरिएको 

। वबधभन् समर्मा मन्त्रालर्बाट प्राप्त वनिनेशन अनुसाि 

प्रमुख लजल्ा अधिकािी तथा लजल्ा सुिक्षा सवमवतका 

पिाधिकािी एवं DCCMC को वनण्नर्ानुसाि पास जािी 

िरिएको छ । पास नललइ सवािी चलाउने एवं प्रर्ोजन 

ववना सवािी चलाउनेको अनुिमन ििी कािवाहीसमेत 

िरिएको छ ।

स्वास्थ्य पूवयाधाि तर्ािी 

लजल्ा धभत्र िहेका सिकािी, सामुिागर्क ि वनजी 

सबटै एम्बुलेन्सहरुको लित तर्ाि ििी तर्ाि िाखखएको । 

अस्पतालहरुमा मापिण्डअनुसािको आइसोलेसन कक्ष 

तर्ाि िरिएको । Patient Receiving Team िठन 

ििी वविामीहरुलाई अस्पताल लटैजाने प्रबन् िरिउको । 

सूचना प्काशन ि प्शािण  

वनितिि रुपमा कोधभि १९सम्बन्ी सचेतना तथा 

जानकािीमूलक सूचनाहरु सामुिार्ीक िेपिर्ोहरुवाट  

सबटै थिानीर् तहमा प्रचाि प्रसािको व्यवथिा िरिएको ।

कबािेन्टाइन एवं आइसोलेशन तर्ािी ि अनुगमन

लजल्ामा ३३ वटा आइसोलेन बेि ि ४५५ वटा 

कबािेन्टिन बेि तर्ाि िहेका छन् । 
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जिल्ास्तरीय कोभिड १९ सकंट व्यिस्ापन केन्द्रका प्रमखु वनण्षयहरु

मिमि िखु्य मिर्ण्यहरु
२०७६।१२।२३ • गहृ िन्त्राल्यबराट प्राप्त पत्रािसुरार मिललरासिरिरा Crisis Management Center गठि गिने ।

• Crisis Management Center को करा्यरा्णदशे बरारिेरा सदस्यहरुलराई िरािकरारी गरराइ्यो ।
• प्राप्त करा्यरा्णदशे बिोमिि सिन््व्यरातिक र प्भरा्वकरारी ढंगबराट कराि गिने ।
• परामलकरासिरी्य सरंचिरा मििरा्णर गि्ण स्ैव स्रािी्य िहहरुलराई पररपत् गिने ।
• सहरा्यक प्मिअको स्ंयोिकत्विरा Patient Receiving Team गठि गिने ।

२०७७।१।९ • स्रािी्य सिरिरा औषधी उपकरर ि्रा स्वरास्थ्य सरािग्ीलगरा्यि आ्वश्यक बसि ु ्वरा से्वराको 
आपूमि्णको व्य्वस्रापि, सहिीकरर ि्रा  अिगुिि गिने । 

• सहरा्यक प्िखु मिललरा अमधकरारीको स्ंयोिकत्विरा गमठि Patient Receiving Team िरा 
ििस्वरास्थ्य अमधकृि ि्रा सशस्त्र प्हरी ्वल ि्रा मिललरा प्हरी करा्यरा्णल्य्वराट प्मिमिधी ्प गिने ।

• कोरोिरा िैत्ी एमबलेुन्स ्यस अमि पराचँ ्वटरा भएकोिरा ्प ३ ्वटरा गरी िमिरा ८ ्वटरालराई आकमसिक 
प््योगको लरामग सटट्यराण्डबराइ रराखिे । 

• ्ेडम्डकेटे्ड स्व ्वराहिलराई सटट्यराण्डबराइ रराखिे ।
२०७७।१।१६ • मसन्धलुी मिललरालराई कोरोिरा भराइरसको उचच िोमखिबराट रोक्राि ि्रा मि्यन्त्रकरा लरामग 

हराल िरराईकरा मिललराहरु ि्रा अन््य मिललराहरुबराट ्यस मिललराको प््योििको लरामग फलफूल, 
िराछरािरास,ु अण्डरा र कुखरुरा (चललरा सिेि) को ढु्वरािीिरा लगराएको प्मि्वबन्धहरुिध्ेय आगरािी 
स्व्णपक्ी्य स्व्णदमल्य बैठकबराट सि ््णि अििुोदि हुिे गरी आि मिमि २०७७/१/१६ गिे दमेख 
हराललराई मिउदँो िराछरा, अण्डरा, र कुखरुराको चललराको ढु्वरािीलराई फुकु्वरा गिने । 

• मसन्धलुी मिललरा प््ेवश गिने अमि आ्वश्यक खराद्यन्ि ि्रा प्करर (१) िरा उललेमखि बसि ुढु्वरािी गिने 
स्वरारी सराधिहरुलराई उद्योग बरामरज्य सिं, मसन्धलुीले Sanitize गिने व्य्वस्रा मिलराउिे । 

• पसलहरुिरा खराद्य पदरा ््ण खरीद गि्ण आ्वि िरा्वि गिने ग्राहकहरुलराई सरुमक्ि दरुी करा्यि गिने 
व्य्वस्रा गि्ण उद्योग बरामरज्य सिं, मसन्धलुीले पहल गिने । 

• खराद्य सरािराग्ी झरािने, म्वमरिम्विरर गिने व्यमतिहरुले सिेि िराकस, पञिरा, sanitizer को प््योग गिने 
व्य्वस्रा उद्योग बरामरज्य सिं, मसन्धलुीले गिने ।  

२०७७।२।१५ • मिललरािरा िै मपमसआर टेसटको लरामग आ्वश्यक उपकरर समहिको ल्यराब स्रापिराकरा लरामग 
सरािरामिक म्वकरास िन्त्राल्य, बरागििी प्दशेलराई अिरुोध गिने सरा्ै मिललरा भूसरंक्र भ्विलराई 
कोमभ्ड–१९ प््योगशरालराको रुपिरा परररि गिने ।

• िगरपरामलकराको हकिरा कमिीिरा ५०० बे्ड र गराउपँरामलकराको हकिरा कममििरा २०० बे्डको न््यिूििि 
समु्वधरा समहिको कबरारने्टराइि बे्ड र आइसोलेशि बे्डको हकिरा सदरिकुराििरा न््यिूििि ५० बे्ड 
सखं्यरा ्प गि्ण समबमन्धि सबै परामलकराहरुलराई अिरुोध गिने । 

• कममििरा ५०० ्राि मपमपई सेट, २००० ्राच आरम्डटी  मकट र १००० ्राि मभमटएि उपलबध 
गरराइमदि प्दशे सरकरार, सरािरामिक म्वकरास िन्त्राल्यलराई अिरुोध गिने मिर्ण्य गरर्यो । 

• स्वरा्व पररक्रकरा लरामग हेटौं्डरा ्वरा कराठिरा्डौं लैिराि ुपिने भएकोले ्यसको ढु्वरािीसमबन्धी व्य्वस्रा 
समबमन्धि स्रािी्य िहबराट मिलराउिे मिर्ण्य गरर्यो ।

• सीिरा िराकरािरा आइपगेुकरा मसन्धलुी मिललरा्वरासीहरुलराई बसोबरास रहेको स्रािी्य िहसमि परुट ्यराउि 
्यरािरा्यरािको बन्दोबसि समबमन्धि परामलकराले मिलराउिे सरा्ै म्वश्व स्वरास्थ्य सगँठिको िम्सबिोमिि 
मसधै कबरारने्टराइििरा रराखी उिीहरुको मि्यमिि स्वरास्थ्य चेकिराचँको व्य्वस्रा मिलराउिे ।

२०७७।२।२८ • कोमभ्ड–१९ करा करारर मिललरािरा कुिै व्यमतिको ितृ्य ु भएिरा िेपराली सेिराले िेपराल र्ेडरिस 
सोसराइटी,मसन्धलुी असपिराल र स्वरास्थ्य करा्यरा्णल्यसगँको सिन््व्यिरा श्व व्य्वस्रापि गिने । 

• सरंििरको दर बढटद ै गएको सन्दभ्णिरा ितकराल क.ि.परा. ्व्डरा िं. ६ रराििराढीिरा रहेको एपोलो 
असपिरालिरा रहेको २५ ्वटरा ्ेव्डलराई आइसोलेशि ्ेव्डको रुपिरा ि्यरार गरी प््योग गिने । 

• क.ि.परा. ्व्डरा िं. ९ मभिराििरा रहेको आिराद सिमृि भ्विलराई र ि्यरा ँमििरा्णर भएको ्वि करा्यरा्णल्य, 
सिुकोशी गराउपँरामलकराको प्गिीमशल िरा.म्व., रराििराटरालराई कबरारमेन्टिस्लको रुपिरा प््योग गिने। 

२०७७।३।१७ • सरंििर रोक्रािकरा लरामग सह्योग परुट ्यराउिे सबै रराििीमिक दलहरु, स्रािी्य िह सरुक्रा मिकरा्य, 
सरकरारी ि्रा गैरसरकरारी करा्यरा्णल्य, सञचरारकिमी, सिंससं्रा ि्रा आि ििसिदुरा्य प्मि धन््यबराद 

• सरंिरािक रोग ऐि, २०२० को दफरा २बिोमििको आदशेलराई आगरािी मिमि २०७७/४/६ गिे 
िंगलबरार िध्यररािसमिकरा लरामग ्यस मिललराभर लरागू हुिे गरी मिरन्िरिरा मदिे ।

• कोमभ्ड–१९ सरंििर रोक्राि सञचरालि कोष करा्य्णम्वमध, २०७७लराई स्वीकृि गरी अििुोदिको 
लरामग मिललरा म्वपदट व्य्वस्रापि सिमििरा पेश गिने 

२०७७।३।२३ • से्वराग्राही िमिरा हुिे करा्यरा्णल्यहरु ि्रा अन््य व्यरापराररक स्रािहरुिरा व्यमतिगि सरुक्राकरा िरापदण्डहरु 
परु्णरुपिरा परालिरा गि्ण गरराउि, त्यसिरा मभ्डभरा्ड हुिे ठराउहँरुिरा ििराि र िरािै पर ेअमि्वरा्य्ण रुपिरा 
िरासक ि्रा स्यरामिटराइिरको प््योग गि्ण समपूर्ण मिललराबरासीलराई अिरुोध गिने ।

• सबै सरकरारी ि्रा गैरसरकरारी करा्यरा्णल्य ि्रा सिं ससं्राले िरासक प््योग िगरकेरा से्वराग्राहीलराई 
करा्यरा्णल्य प््ेवश म्वन्दिुरािै अमि्वरा्य्ण रुपिरा रोक लगराई मभत् प््ेवश गि्ण िमदिे ।

• व्यमतिगि सरुक्राकरा िरापदण्ड परालिरा िगरी ्वरा िरासक प््योग िगरी िरबरामहर मिसकिे उपर सरंिरािक 
रोग ऐि,  २०२० बिोमिि क्डराई पू्व्णक सरुक्रा मिकरा्यहरुले करारबराही गिने ।

• स्वरारी परास चेकिराचँको व्य्वस्रालराई क्डराईकरा सरा् करा्यरा्णन््व्यि गिने । 
• किलरािराई ९ बरागिरारराकी ६० ्वमष्ण्यरा िमहलरािरा कोरोिरा भराईरस पोिेमटभ दमेखएको हुदँरा मििको 

िर भएको स्राििरा समपूर्ण बरामसन्दराहरुलराई अन््य स्राििरा रहेकरा सिदुरा्यसगँको समपक्ण िरा आउि 
िमदई कोमभ्ड–१९ को स्वरास्थ्य सरुक्रासमबन्धी िरापदण्ड परालिरा गरराउि सरुक्राकिमी असपिराल र 
स्वरास्थ्य करा्यरा्णल्यले आ्वश्यक पिने सबै उपरा्य अपिराउिे

असपताल/स्ान आइसोलेसन बेड कबारेन्ाइन बेड

सिन्धुली असिताल, 
कमलामाई १४ १४५

दिध्ु ौली न.िा. ३ ११०
तीनिाटन रा.िा. ८ २२
रोलनिोर रा.िा. २ २८
सफककल रा.िा. २ ८
मररण रा.िा. २ ५०
िधुनकोशी रा.िा. २ २५
िममा ३३ ४५५

लजल्ास्तिीर् कोधभि-१९, संकट व्यवथिापन 

केन्दले लजल्ाधभत्र िहेका कबािेटिाइन, आइसोलेशन 

तथा होस्डिङ सेटििहरुमा पर्याप्त मात्रामा 

स्वास्थ्यकमतीहरु कार््नित िहे/निहेको ि “कोिोना 

भाइिससम्बन्ी कबािेटिाइन संचालन तथा व्यवथिापन 

िन्न बनेको मापिण्ड-२०७६” मा उले्ख भएका 

सुवविाहरु उपलब्ध भए नभएको सन्भ्नमा वनर्वमत 

रुपमा थिलित अनुमिन ििी आवश्यक वनिनेशन 

हिएको छ ।

लजल्ाको सुनकोशी,  िोलान्ोि,  तीनपाटन, 

घर्ाङ्लेख, कमलामाइ न पा ि ििुौली न पा, 

हरिहिपुिििी िा.पा. ि मरिण िा. पा.   ि  पफक्ल  

िाउँपाललकामा िहेका कबािेटिाइन तथा आइसोलेसनको 

तर्ािी अवथिाको अनुिमन िरिएको छ ।  

भएको तर्ािी सतिोषजनक पाइएको भएता 

पवन संक्मणको जोखखम बढिटै िएको सन्भ्नमा 

अझ थप तर्ािी ि व्यवथिापन िन्न नििपाललका/

ियाँउपाललकालाई अनुिोि िरिएको छ । 

कोधभि १९ प्ततिोधका लाक्ग उपलब्ध स्वास्थ्य 
सामग्ी

आधथथिक बर्कको अन्त्यमा ससन्ुली सिल्ामा ४८७ 

पपपपइ सेट १५५ थम्कल गन मौज्ात रहेका छन ् । यी 

पयूवयािारहरु कोधिड-१९ को प्रवतरोि तथा उपचारका 

लाघग अत्ावश्यक रहेका छन ्।

न.िा.रा.िा.
सिसिइ 
िषेट

थम्गल 
रन

किारषेसनटन 
िषेि िंख्ा

आइिोलषेिन 
िषेि िंख्ा

कमलामाई नररिासलका 7 25 57 0

दिध्ु ौली नररिासलका 100 28 110 3

तीनिाटन राँउिासलका 4 11 32 8

रोलनिार राँउिासलका 4 9 28 2

घ्ाङलषेि राँउिासलका 51 12 100 0

सफककल राँउिासलका 98 20 8 2

मररण राँउिासलका 55 15 50 2

हररहरिधुररढी राँउिासलका 6 8 20 0

िधुनकोशी राँउिासलका 58 20 30 2

सिन्धुली असिताल 104 7 0 14

िममा 487 155 435 33



18जिल्ला प्रशलासन कलारलायालर जसन्धुली आर्थिक बरथि २०७६।७७ को बाररथिक बलुरेिन

सिल्ास्थित तबरिन्न कारयालरहरुका 
प्रमखुहरुको िम्क्ष  नम्वर

कलारयालरको नलाम पद र नलामथर कलारयालरको फोन मोवलाइल नम्र

न्ार्ीक    

जसन्धुली जिल्ला अदलालत जिल्ला न्यलारलाधीश ष्करिरलाि जशवलाकोटी 521119 9841593535

जिल्ला सरकलारी वकरील कलारयालर जिल्ला न्यलारलाभधवक्तला गोमवन् गौली 520119 9854042119

शान्ति सिुक्षा  

जिल्ला प्रशलासन कलारयालर प्र. जि.अ. रोगेन्द्र प्रसलाद पलाणे्ड 520533  
520256,520610       9854067777

वद्यबहलादधुर गि प्रमधुख सनेलानी मविर थलापला 620089 9851090317

जिल्ला प्रहरी कलारयालर प्रहरी उपरीक्क रन्धु जसगे्ल                                                      520555,5205999854065555

सशस्त्र प्रहरी बल, आचश्रत गधुल् स.प्र.नला.उ. गोष्प कृष्ण भटरलाई 521111 9851258691

रलाष्ट्रिर अनधुसन्लान जिल्ला कलारयालर प्रमधुख अनधुसन्लान अभधकृत हेमन्त चौधरी 520233 9845391666, 
9854041232

जिल्ला टरि लाष्फक प्रहरी कलारयालर, जसन्धुली प्र.नला.मन.  9851284350, 
9854090036

स्ानीर् तह  

जिल्ला समन्वर समममतको कलारयालर जि समन्वर अभधकलारी ष्डक बहलादधुर कलाककी 520149 9854087222

कमललामलाई नगर कलार्यपलाजलकलाको कलारयालर प्र. प्रशलासकरीर अभधकृत पधुरुषोत्तम सधुवदेी 520245, 5202519854050111

दधुधौली नगर कलार्यपलाजलकलाको कलारयालर, प्र. प्रशलासकरीर अभधकृत पदम जस ंमवट् 412045 ९८४०२०००६३

गोलन्ोर गलाउँकलार्यपलाजलकलाको कलारयालर, ल्लाल्लार प्र. प्रशलासकरीर अभधकृत अिधु्यन दजि्य  9854042620

घ्लाङलखे  गलाउँकलार्यपलाजलकलाको कलारयालर,हलारधुटलार प्र. प्रशलासकरीर अभधकृत रलामकधु मलार कलाककी  9854041892

तीनपलाटन  गलाउँकलार्यपलाजलकलाको कलारयालर,ललाम्लानटलार प्र. प्रशलासकरीर अभधकृत मवष्णधु प्रसलाद सधुवदेी  9854042220

ष्फक्कल  गलाउँकलार्यपलाजलकलाको कलारयालर,खलाङसलाङ प्र. प्रशलासकरीर अभधकृत टंकनलाथ गघममरे  9849755700

मररि  गलाउँकलार्यपलाजलकलाको कलारयालर,कष्पललाकोट प्र. प्रशलासकरीर अभधकृत टलाि्यनकधु मलार  जलम्धु  9861965095

सधुनकोशी  गलाउँकलार्यपलाजलकलाको कलारयालर,रलामटलार प्र. प्रशलासकरीर अभधकृत मवकलास सधुन्लास  9851130036

हररहरपधुरगढी  गलाउँकलार्यपलाजलकलाकला कलारयालर,झनझने प्र. प्रशलासकरीर अभधकृत देवने्द्र सलापकोटला  9854042881

कृटष ि पशु    

कृष्ष ज्ञलान केन्द्र प्रमधुख भरत प्रसलाद मवडलारी 520166 9854042266

भेटेररनरी अस्पतलाल तथला पशधु सवेला मवज्ञ केन्द्र कलारयालर प्रमधुख गौरीमलान श्रषे्ठ 520185 9854041785

कन्मलू तरकलारी मवकलास केन्द्र केन्द्र प्रमधुख सिंर भधमलाल 520122 9854041320
प्र.म.कृष्ष आधधुमनष्ककरि परररोिनला िनलार 
सधुपरिोन, जसन्धुली परररोिनला प्रमधुख देवरलाि अभधकलारी ०४७-६९२०२७ 9855082177

तवकास तनमयाण   

पवूयाधलार मवकलास कलारयालर, रलामछेलाप जस.ष्ड.ई. िररलाम श्रषे्ठ  9854040375

िलस्ोत तथला जसचंलाई मवकलास ष्डभभिन ष्डभभिन प्रमधुख घनश्यलाम कलाककी 520105 9854042105
खलानेपलानी तथला स।सफलाई ष्डभभिन कलारयालर, 
रलामेछलाप ष्डभभिन प्र। सन्तोश कधु मलार श्रषे्ठ 048-540110 9849368673, 

9854040253
सगंघर खोपलानी तथला ढल व्यवस्लापन कलारयालर, ष्डभभिन प्र। िगनलालाथ पवूने 048-540285 9852674462

शहरी मवकलास तथला भवन कलारयालर मन.कला.प्र. दधुगयाप्रसलाद गघममरे 523839 9854041606

ष्डभभिन सडक कलारयालर खधुककोट ष्डभभिन प्रमधुख ष्करि कलाककी 691946 9841439968
धरलान–च–गला–क–जस–हटौडला सडक आरोिनला (पवूमी 
खण्ड) गलाइघलाट, उदरपधुर आरोिनला प्रमधुख वले बहलादधुर भधुिले  035-421732, 

035-421732, 9851142074

मदन भण्डलारी रलािमलाग्य आरोिनला कलारयालर, 
मकवलानपधुर, हेटौंडला, आरोिनला प्रमधुख अिधु्यन अरयाल 057-526598, 

057-526598 9851094006

पधुष्पललाल (मध्यपहलाडी) लोकमलाग्य 
आरोिनला,बधुद्वनगर,कलाठमलाण्डौ जशवरलाि अभधकलारी

01-4785670,        
011-490253, 
01-4784830

9841466434

सधुनकोशी मररि डलाइभस्यन बहधुउद्से्श्यर आरोिनला जस.ष्ड.हला.जि. मवश्ववन्धु के.जस.  9845554818
सरू्यमवनलारक–धधुजलखले, धधुजलखले–जसन्धुली–
बरद्यबलास सडक आरोिनला, मीनभवन,कलाठमलाण्डौ । आरोिनला प्र सधुर्य भलाट  01-4481604, 

01-4480516 9851005272

जिल्ला आरोिनला कलारयान्वरन इकलाई (जशक्ला) इकलाइ प्रमधुख जशव कधु मलार सलापकोटला 520640 9851178417
जि.आ.कला.ई.(अनधुदलान व्यवस्लापन तथला स्लानीर 
पवूयाधलार) कला.प्र. सरू्य प्रकलास मबट् 520109 9843208907

रला.पधु.प्रला.जि.आ.कला.इ (भवन) ष्ड. ई सूर्य प्रसलाद मवट्  9854041543

स्वास्थ्य संस्ा  

जसन्धुली अस्पतलाल मे.सधु. डला. लक्ष्मि खड्कला 520132 9854042342

स्वलास्थ्य कलारयालर, जसन्धुली जिल्ला िनस्वलास्थ्य प्रमधुख जितेन्द्र 
कधु मलार सलाह 520145 9868815087

जिल्ला आरधुवनेद स्वलास्थ्य केन्द्र आरधुवनेरदक चचष्कत्क लजलतला पलाणे्ड 520343 9854041943

तवद्तु, टेललरोन, खानपेानी    

नपेलाल मवद्धुत प्रलाभधकरि कला.प्र. मवनोद कधु मलार रलादव 521,105,520,5509854042250
खखम्ी–ढले्कवर २२० के.भभ.प्रशलारिललाईन आरोिनला, 
मन्थली,रलामछेलाप   048-540490  

नपेलाल टेजलकम कलारयालर प्रमधुख उपेन्द्र रलार रलादव 520111, 520222 9854021777

जसदे्धश्वर खलानपेलानी तथला सरसफलाई उपभोक्तला सममती अध्यक् महेन्द्र देव शे्रष्ठ  9844086326

अन् कार्यालर्हरु    

कृष्ष सलामग्ी कम्नी जलममटेड उपशलाखला प्रबन्क पिू्यरलाि कलाककी 520117 9854042074

स्वलास्थ्य मबमला बोड्य, जसन्धुली जिल्ला प्रबन्क रमशे कधु मलार गघममरे  9851224388

सलाव्यिमनक कलारयान्वरन ईकलाई धजलखेल पिू्य बहलादधुर दिमी  9851229326

जिल्ला रधुवला समममतको कलारयालर, कला.प्र. 520479  

सिकािी कार्यालर्हरु  

ष्डभभिन वन कलारयालर, जसन्धुली ष्डभभिनल वन अभधकृत नलारलारि श्रषे्ठ 520135 9854041135 
9851178444

ष्डभभिन वन कलारयालर, मररि ष्डभभिनल वन अभधकृत पधुण्यरलाि बटौलला  9854020190

कोष तथला लेखला मनरन्तक कलारयालर प्रमधुख कोष मनरन्तक जिवन रलाि पधुरी 520266 9854041766

जशक्ला मवकलास तथला समन्वर इकलाइ इकलाइ प्रमधुख नेत्र प्रसलाद गिधुरेल 520175, 5205759854041324

जिल्ला मनवयाचन कलारयालर मन.जि.मनवयाचन अभधकलारी ओम प्रसलाद 
भट्रलाई 520322 9854041841

जिल्ला हधुललाक कलारयालर हधुललाक अभधकृत रलािने्द्र प्रसलाद प्लाकधु रेल 520121 9849100780, 
9854044121

तथ्षांङ्क कलारयालर, जसन्धुली तथ्षांक अभधकृत ष्टकलाप्रसलाद नपेलाल 520128 9852057866

नलापी कलारयालर नलापी अभधकृत सरोि कधु मलार श्रषे्ठ 520139 9854041533

मलालपोत कलारयालर कलारयालर प्रमधुख मनलरलाि पौडेल 520125 9851200899

कलारलागलार कलारयालर मन.िलेर मलाष्त्रकला प्रसलाद पहलाडी 520257 9854072777

घरेलधु तथला सलानला उद्ोग मवकलास समममत प्रमधुख उद्ोग अभधकृत पदम ओझला 520124 9854041124
खलाद् प्रमवभध तथला गधुि मनरन्ति ष्डभभिन कलारयालर, 
जसन्धुली प्रला.स. पेर्म अरयाल  9854043983

बकै तथा तवधतिर् ससं्ा  

रलाष्ट्रिर वलाणिज्य वैंक प्रबन्क खखलरलाि भट्रलाई 520155 9854041155

कृष्ष मवकलास बैंक शलाखला प्रबन्क श्यलामरलाि सधुवदेी 520170 9851033782

प्रभधु बकै प्रबन्क रलाभधकला  श्रषे्ठ  9854042990

ग्ोवल आई.एम.ई बैंक प्रबन्क रमशे सन्ले  9851185385

लक्ऋ ब्क्क्ष्ब ्बकै प्रबन्क प्ररलास थपजलरला  9854047647

मगेला  बैंक प्रबन्क केशव प्रसलाद देवकोटला  9841713598

लक्ष्मी बैक प्रबन्क अमृत जलगल  9818006432

रलाष्ट्रिर सहकलारी बकै प्रबन्क श्रवि कधु . नवेला खड्गी  9851151676

सने्धुरी बकै प्रबन्क नमवन कधु मलार ढकलाल  9851238830

जसभभल बैंक प्रबन्क मनोि शे्रष्ठ  9841799165

लऋऋ बैक प्रबन्क शभिधु खड्कला  9851145928

जसदलाथ्य बकै प्रबन्क अिधु्यन पोख्रल  9802059032

सहरोगी मवकलास बैक प्रबन्क सभिधु कधु मलार झला  9844430881

नपेलाल क्द्क्् बैंक जल. प्रवन्क हरी प्रसलाद भट्रलाई  9841140479

प्रइम कमरजसरल बैंक जल. प्रवन्क नमवन सलापकोटला  9841183141

मधुगक्तनलाथ मवकलास बैंक जल. प्रवन्क सन्तोष तलामलाङ  9854044306

ज्योती मवकलाष बैंक जल. प्रवन्क समवन कधु मलार शे्रष्ठ  9844082279

शलैक्षक ससं्ा  

जसन्धुली सलामधुदलागरक टेक्क्कल इप्न्टच्धुट प्रलाचलार्य अमरदीप देवकोटला   ९८४४०८२५५५

जसन्धुली बहधुमधुखी क्यलाम्स प्र.अ. दधुगया प्रसलाद अभधकलारी  9844042623

कमलला मला.मव. ढधुङग्वेलास प्र.अ. कमलेस चौधरी  9844042602

गौमती मला.मव. प्र.अ. गिेश बहलादधु थलापला  9844251002

िनज्योती मला.मव. फोसटेलार प्र.अ भभम मवक्म थलापला  9844040065

मला.मव. पलानीट्लाङकरी प्र.अ. टोम प्रसलाद कलाफ्े   

facebook/daosindhuli

cdosindhuli@gmail.com 

daosindhuli.moha.gov.np 

047-520610

नपेलाल सरकलार 

गहृ मन्तलालर् 

जिल्ला प्रशलासन कलार्यालर्, जसन्धुली

जिल्ला प्रशलासन कलारलायालर, जसन्धुलीकला ललागि बलार ष्ि क बधुलेरिन संकलन सम्लादन ररिन्द्र िौतम Viber 9840177327

प्रकाशक

र्स बुलेपटनमा प्रर्ोि भएका फोटोहरु सम्बन्न्त व्यगक्तका फेसबुक तथा िुिल सच्नबाट प्राप्त िरिएको हो । 


