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    प्रमुख जिल्ला अजिकारीको भनाई 
 
जिल्लाको  समग्र शाजति सरुक्षा एव ंसवु्यवस्था कायम 

गर्नका लाजग जिल्ला जस्थि सरुक्षा जर्कायहरु, स्थार्ीय 

िहहरु, सरकारी िथा गैरसरकारी कायानलयहरु, 
रािर्ैजिक दलहरु एव ंर्ागररक समाि लगायि जवजितर् 

सरोकारवाला जर्कायहरुको संयोिर् गर्न संघीय 

सरकारको जिल्ला जस्थि आजिकारीक प्रजिजर्जिको 

रुपमा स्थाजपि संस्था/कायानलय जिल्ला प्रशासर् 

कायानलय हो । यस कायानलयले दजैर्क रुपमा र्ागररकिा 

, राहदार्ी , जवपद ्व्यवस्थापर्, सावनिजर्क शाजति जवरुद्धको कसरुको जर्यतरण, उपिोक्ता जहि संरक्षण लगायि जवशषे 

ऐर्ले प्रत्यायोिर् गरे अर्सुारका अिनतयाजयक कायनको शरुु कारवाही र जकर्ाराका साथै जवकास जर्मानणका कायनहरुमा 

समतवय र सहिीकरण आजद कायन गर्े गदनछ ।  
         गोरखा जिल्ला दशेकै चौथो ठुलो जिल्ला िथा िौगोजलक रुपमा पहाड िथा जहमालसम्म फैजलएको जिल्ला हो 
। यस जिल्लाको उत्तरी क्षेर जचर्को स्वशासीि क्षेर जिव्विसँग सीमा िोजडएको छ । िसको कारण यस जिल्लाको 

सीमाको सरुक्षा िथा सीमा के्षरमा हुर्े अतिरानजरिय आपरजिक गजिजवजिको जर्यतरण र जर्गरार्ी राख्र् ुमलु कायन हो । 

यसको साथै जिल्लामा सुशासर् कायम गर्े र जवकास जर्मानणका कायनमा  आवश्यक समतवय र सहिीकरण गर्े कायन 

पजर् जिल्ला प्रशासर् कायानलयको महत्वपणुन कायनको रुपमा रहकेो छ । 
 यसै सतदिनमा जिल्ला प्रशासर् कायानलयले सेवाग्राहीका अजिकिम जहिको लाजग सञ्चालर् गरेका कायनहरुको 

िार्कारी सम्बजतिि पक्षलाई उपलब्ि गराउँदा िथा सरोकारवाला सबैको सचुर्ा पाउर्े  संविैाजर्क हकको प्रत्यािजुिको 

लाजग वाजषनक बलेुजिर् प्रकाजशि गररएको छ । सचुर्ा र्ै शजक्त हो ितर्े मातयिालाई आत्मसाि् गद ैबलेुजिर्को माध्यमबाि 

हाम्रो गजिजवजिलाई िर्िा समक्ष पयुानउर्े कायनमा सहायिा जमल्र्ेछ ितर्े  आशा समेि जलईएको छ ।  

 यस कायनलयबाि सम्पादर् हदै ँआएका दजैर्क जियाकलाप लगायि अतय जसिनर्शील कायनहरुका सम्बतिमा 

सरोकारवालाहरुलाई ससुजूचि गराउर्े र पषृ्ठपोषण समिे जलर्े मखु्य  उदशे्यसजहि यस  आ.व. २०७६/७७ को 

कायनसम्पादर् अवस्था उल्लख गरी  वाजषनक  वलेुजिर्  प्रकाशर् गरीएको छ ।  सेवाग्राहीहरु एव ंअतय सरोकारवाला 

व्यजक्त िथा जर्कायबाि प्राप्त सझुाव र सल्लाहका आिारमा बलेुजिर् प्रकाशर् गररर्े िएकोले आवश्यक पषृ्ठ पोषणको 

लाजग समिे सम्बद्ध पक्षहरुमा सादर अर्रुोि गदनछु । 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखा 
प्रकाजशत वाजषाक वुलेजिन 
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१. जिल्लाको पररचर् 

    १.१  जिल्लाको एजतहाजसक पृष्ठभूजम: 

 
                        र्ेपाल राज्यको एकीकरणको शरुुवाि गोरखा जिल्लाबाि िएको पाइतछ ।  ित्कालीर् अवस्थामा 

जलगजलग ितर्े ठाँउमा  घले थरका मगरहरुले राज्य गदनथे । त्यहाँ प्रत्येक बषन जवियादशमीका जदर् दौडमा प्रथम हुर्ेलाई 

रािा बर्ाउर्े प्रचलर् जथयो । त्यस दौड प्रजियोजगिामा िाग जलई दौडमा प्रथम िई ित्काजलर् लमिुङ राज्यका 

अजिराज्यकुमार  द्रव्य शाह जलगजलगकोिमा रािा बर्ेका जथए । द्रव्य शाह जलगजलगकोिको रािा िएपजछ िरुुतिै गोरखा 

आिमण गरी १५ जदर्सम्म यदु्ध िएकोमा गोरखा जविय हुर् सकेर् । द्रव्य शाह जर्कै महत्वाकांक्षी िएकाले प्रथम 

पराियले उर्लाई खासै असर पारेको जथएर् । िाजगरथ पति, गणेश पाण्डे, सवशे्वर खर्ाल, गगंाराम रार्ा, गिार्र् 

िट्टराई, केशव बोहोरा, मरुली खवासहरुले उर्को उत्साहलाई बिाईरहकेा जथए । द्रव्य शाहका सैजर्कहरु थापा, िसुाल, 

मास्के, रार्ाहरु समिेले गोरखाका रािाको दरबारलाई घरेी आिमण गरे । द्रव्य शाहको हजियारबाि खड्का रािाले 

वीरगजि प्राप्त गरे । यस प्रकार जव.स. १६१६ िाद्र २५ मा द्रव्य शाह गोरखाको रािा िए । 

द्रव्य शाहले पजछ गोरखा राज्यमा उर्का वशंिहरु परुतदर शाह, छर शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृरण शाह, रुद्र शाह, 
पथृ्वीपजि शाह र र्रिपूाल शाहले राज्य गरेको पाईतछ । रािा र्रिपूाल शाह र रार्ी कौशल्याविीको ज्येष्ठ सपुरुको 

रुपमा जव.स. १७७९ पौष २७ गिे पथृ्वीर्ारायण शाहको ितम ियो । यी राज्यहरुबीच एक आपसमा शरुिाको व्यवहार, 

मत्स्य तयायको अवस्था जथयो । अकोजिर िारिमा जिजिस साम्राज्य फैजलईसकेकोले उसको जिर्ीहरुको आँखा र्ेपालमा 

परेको जथयो । जव.स. १७९९ मा २० बषनको कजललो उमरेमा रािा िएका पथृ्वीर्ारायण शाहले   िुजिएर रहकेा स–सार्ा 

राज्यहरुलाई एकीकरण गरी जवशाल र्ेपाल राज्यमा गाभ्र्े अठोि जलए । िद्नरुुप जव.स. १८०१ मा र्वुाकोि, १८१९ मा 

मकवार्परु, १८२२ मा जकजिनपरु, १८२५ मा काजतिपरु, लजलिपरु, १८२६ मा िक्तपरु जविय गरी गोरखा राज्यबाि 

जवशाल र्ेपाल राज्यको एकीकरण गरे र दशेको राििार्ी पजर् काठमाण्डौं बर्ाए । यसपजछ उर्का वशंि खासगरी 

प्रिापजसंह शाह, बहादरु शाह, राितेद्रलक्ष्मी, एव ंित्कालीर् िारद्धाि काल ुपाण्डे, वशंीिर पाण्डे, िीमसेर् थापा, 
अमरजसंह थापालगायिका जवरंगर्ाले एकीकरण जवस्िार गरी र्ेपाल राज्यलाई विनमार् स्वरुपमा ल्याईपयुानए । यसरी 

विनमार् र्ेपाल राज्यको जर्मानण गोरखा राज्यबाि िएको इजिहासमा वजणनि छ । 
गौरवमय इजिहास बोकेको गोरखा जिल्लाको र्ाम गोरखावासीहरुका आराध्य दवेिा योगी गोरखर्ाथको र्ामबाि रहर् 

गएको मातयिा छ । साथै गाईको रक्षा (गो रक्षा) गररर्े ठाँउ िएकोले सोही आिारमा पजर् यो ठाउँको र्ाम गोरखा रहकेो 

माजर्तछ । र्ेपाली िाषामा घाँसको यो फाँिलाई खकन  माजर्र्े गरेकोमा खकन  शब्द जवकृि िएर गखन, गखान हुदंाहुदं ैगोरखा 

िएको ितर्े िर्ाई पजर् रहकेो छ ।  यो जिल्ला अतिगनि घाँसका ठूला फाँि/खकन हरु छर् ्। जलच्छवीकालमा पजर् गोरखा 
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बारेमा चचान गररएको छ । ियदवे जद्धजियको जशलालेखमा वणनर् िए अर्सुार त्यस समयमा गोरखालाई केतद्रबाि र् ै

शासर् गररतथ्यो ।  

 

१.२.भौगोजलक जथिती  

 क्षेरफल : ३६१० वगन जकलोजमिर 

 अक्षांश :२७० १५‘ दजेख २८०४५‘ उत्तरसम्म 

 दशेातिर:८४०२७‘ दजेख ८४०५८‘ पवुनसम्म 

 उचाई: समदु्र सिहदजेख २२८ जमिर (७४८ जफि) दजेख ८१६३ जमिर (२६७८१ जफि ) 

१.३.जसमाना 

 जिल्ला सदरमकुाम :गोरखा र्गरपाजलका स्थीि गोरखा बिार 

 पवुन :िाजदङ जिल्ला, जिव्वि 

 पजिम: मर्ाङ, लमिङु िथा िर्ह  ँजिल्ला  

 उत्तर: जचर् (जिव्वि) 

 दजक्षण: जचिवर्, िर्हु ँिथा िाजदङ जिल्ला  

१.४.रािनैजतक जवभािन 

 जर्बानचर् क्षेर : संघीय जर्वानचर् के्षर – २ िथा प्रदशे जर्वानचर् क्षेर – ४ 

  िम्मा स्थार्ीय िह संख्या ११ : र्गरपाजलका –२ (गोरखा र पालङुिार) 

 गाउँपाजलका – ९ ( शजहद लखर्, जसरार्चोक, गण्डकी, बारपाक सजुलकोि, जिमसेर्थापा, अजिरकोि, 

आरुघाि, िाचे िथा चमुर्िुी )  

 

१.४.१.थिानीर् तहहरुको जववरण  

जस.रं्. गाउँपाजलका/ 
र्गरपाजलकाको र्ाम 

वडा 

संख्या 

समाजहि िएका साजवक 

गा.जव.स./र्.पा. 

केतद्र 

   १.     आरुघाि गाउँपाजलका १० मातव,ु थमुी, आरुआवानङ, आरुपोखरी 

र आरुचर्ौिे 

साजवक आरुचर्ौिे गाजवस  
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२. अजिरकोि गाउँपाजलका ५ घ्याच्चोक, खररबोि, हसंपरु, जसम्िङु 
र मचु्चोक  

साजवक हसंपरु गाजवसको 

कायानलय 

३. जिमसेर्थापा 

गाउँपाजलका 

८ मसेल, बगवुा, अश्राङ, बोलानङ, िावा 
र िातद्राङ 

साजवक मसेल गाजवसको 

घ्याम्पेसाल 

४. चमुर्िुी गाउँपाजलका ७ छेकम्पार, चमु्चेि, जसजदनवास, जवही, 

प्रोक, ल्हो र सामागाउँ 

साजवक जसजदनवास 

गाजवसको कायानलय 

५. िाचे  गाउँपाजलका ७ केरौंिा, काशीगाउँ, उजहया, लापु, 
गमु्दा र लाप्राक  

साजवक गमु्दा गाजवसको 

माछाखोला  

६. गण्डकी गाउँपाजलका ८ िाङ्जलचोक, िजुम्लचोक, फुिले, 

दबुनङ, घ्याल्चोक र मकैजसङ 

साजवक िजुम्लचोक 

गाजवसको कायानलय 

७. गोरखा र्गरपाजलका १४ गोरखा र्गरपाजलका, दउेराली र िाप्ले  साजवक गोरखा 

र्गरपाजलका कायानलय  
८. पालङुिार र्गरपाजलका १० पालङुिार र्.पा., जमरकोि, िवुाकोि र 

खोप्लाङ  

साजवक पालङुिार 

र्गरपाजलकाको कायानलय  

९. शजहद लखर् 

गाउँपाजलका 

९ बिाङ, मर्कामर्ा, िाक्लुङ, घरैुङ, 
बुंकोि र र्ाम्िङु 

साजवक घरैुङ गाजवसको 

कायानलय 

१०. जसरार्चोक 

गाउँपाजलका 

८ हमी, छोप्राक, केराबारी, थालािङु, 

गांख,ु श्रीर्ाथकोि र िौवारी  

साजवक छोप्राक गाजवस 

११. बारपाक सजुलकोि 

गाउँपाजलका 

८ सौरपार्ी, स्वाँरा, िाकुकोि, 

िामालाबोि, पाँचखवुादउेराली, 
बारपाक र पतदु्रङ 

साजवक िाकुकोि गाजवस 

अतिगनि 

 

 

१.५.मुख्र् िाती 

ि.सं. मखु्य िािी िम्मा परुुष मजहला कैजफयि 
 १ गरुुङ ५३३४२ २३६०८ २९७५४  
२ िाह्मण पहाडी  ४१२२९ १८३५९ २२८७०  
३ क्षेरी  ३१४७९ १३९१९ १७५६०  
४ मगर ३१३९० १३८७९ १७५११  
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१.६.िनसंख्र्ा (२०६८ सालको राजरिर् िनगणना अनुसार)  

 कुल पररवार संख्या - ६६५०६     

 कुल िर्संख्या -२७१०६१ 

 मजहलाको संख्या- १५००२० 

 परुुषको संख्या -१२१०४१ 

 िर्घर्त्व -७५.०८ प्रजि वगन जकलोजमिर 

 औषि पररवार संख्या- ४.०८ 

 लैंजगक अर्पुाि - ८०.७  

१.७.मुख्र् जहमाल, िाजमाक तिा पर्ािकीर् थिलहरु, नजिनालाहरु 

 मर्ास्ल ुजहमाल ८१६३ जमिर, गणशे जहमाल ७४०६ जमिर, जश्रङ्गी जहमाल ७१८७ जमिर, यार्डोल िञ्ज्याङ 

५९२६ जमिर, ग्याला िञ्ज्याङ ५३७५ जमिर, गोरखकाली मजतदर, पजिमकाली मजतदर, मर्कामर्ा मजतदर, 

अकला मजतदर, बकेश्वरी मजतदर, जसिा गफुा, लखर् गफुा, जलगजलगकोि, बारपाक, चमुभ्याली, लाकेपास 

जलगजलगकोि, पालङुिार, मर्ास्ल ुसंरक्षण के्षर, मस्र्याङदी र्दी, दरौदी र्दी, बिुीगण्डकी र्दी, कल्छुमर् 

िाल, कालािाल, र्ारदकुण्ड, दिुपोखरी, जवजितर् गमु्बा, गफुाहरु आजद । 

१.८  ऐजतहाजसक व्र्जित्वहरु: 

 पथृ्वीर्ारायण शाह,  

 रामशाह, 

  प्रथम शजहद लखर् थापा,  

 प्रथम प्रिार्मतरी जिमसेर् थापा  
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२.जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाको मुख्र् कार्ाहरु  

 यस कायानलयको प्रमखु कायन जिल्लामा शाजति सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गरी िर्िाको िीउ िर् र 

स्वितरिाको संरक्षण गर्ुन रहकेो छ । जिल्लामा शाजति सरुक्षा कायम गराउर्े र जिल्लाको प्रशासर् सञ्चालर् साथ ै

जिल्लाका अतय कायानलय िथा स्थार्ीय िहहरुसँग जर्रतिर सम्पकन मा रही आवश्यक सहकाररिा, सहअजस्ित्व िथा 

समतवयको जसद्धातिको आिारमा सावनिजर्क सेवा प्रवाह िथा जवकास जर्मानण कायनको प्रिावकारीिा र गणुस्िररयिा 

बजृद्ध गर्ुन र्ै यस कायानलयको प्रमखु ध्येय रहर्े छ । साथै जिल्ला प्रशासर् कायानलय गोरखाका प्रमखु कायनहरु िपजशल 

बमोजिम रहकेा छर् ्। 

क. शाजन्द्त सुरक्षा सम्बन्द्िी कार्ा 

 जिल्लामा शाजति सरुक्षा सवु्यवस्था कायम गर्े  गराउर्े । 

 शाजति सरुक्षा कायमका लाजग सरुक्षा जर्कायहरुको पररचालर् गर्े । 

 जवजितर् आपराजिक समहु र गजिजवजिहरु उपर जर्गरार्ी राखी यस्िा जियाकलापहरु हुर् र्जदर्े । 

 जवजितर् जवपद,् दघुनिर्ा, अपरािबाि हुर्े क्षिीलाई तयरू्ीकरण गर्न सबै सरुक्षा जर्कायहरुको समतवयात्मक 

पररचालर् गर्े गराउर्े । 

 लजक्षि समदुायमा जवजितर् जकजसमका िर्चेिर्ा र अपराि तयरू्ीकरणका जवषयमा सचेिर्ामलुक कायनिम 

सञ्चालर् गर्े । 

 जिल्लामा शाजति सरुक्षा कायम गर्न स्थार्ीय िह, र्ागररक समाि र सरोकालवालाहरुसग ँसहकायन एव ंसमतवय 
गर् े। 

ख. थिानीर् प्रशासन सम्बन्द्िी कार्ा 

 हािहजियार इिािि, र्ामसारी, र्जवकरण र हस्िातिरण सम्बतिी कायन गर्े । 

 जवरफोिक पदाथन प्रयोगको इिािि, र्जवकरण िथा जर्यमर् गर्े । 

 सावनिजर्क सम्पजत्तको अजिलेख, संरक्षण िथा व्यवस्थापर् गर्े । 

 र्ामथर, उमरे आजद लगायिका जववरण फरक परेमा व्यहोरा एजकर् गरी  प्रमाजणि गर्े । 

 र्ावालक पररचयपर िारी गर्े । 

 पाररवारीक पेतसर्, शपथपर र रहलपहल सम्बतिी जवजितर् जसफाररश गर्े । 

 दजलि, आजदवासी िर्िािी आजद जसफाररस प्रमाजणि गर्े । 

 पाररवाररक जववरण िथा र्ािा प्रमाजणि गर्े । 

 संघ संस्था दिान, र्वीकरण, जविार् संशोिर्, शाखा खोल्र्े अर्मुजि िथा जर्यमर् गर्े । 
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 परपजरका िथा छापाखार्ा दिान  आजद । 

 िग्गा अजिग्रहण र मआुब्िा जर्िानरण सम्बतिी कायन गर्े । 

ग. नागररकता र राहिानी सम्बन्द्िी कार्ा 

 बंशि, बैबाजहक अजंगकृि र्ागररकिा िारी गर्े । 

 र्ागररकिाको प्रमाणपरको प्रजिजलपी िारी गर्े । 

 राहदार्ी फारम संकलर्, राहदार्ी जविरण, दु्रि राहदार्ी जसफाररस गर्े । 

घ. अिान्द्र्ाजर्क कार्ा 

 सावनिजर्क शाजति जवरुद्धको कसरुको शरु कारवाही र जकर्ारा गर्े  

 जवशेष ऐर्हरुबाि प्र.जि.अ.लाई प्रत्यायोजिि अजिकार बमजिमका मदु्धाहरुको कारवाही र जकर्ारा गर्े  

 अजख्ियार दरुुपयोग अर्ुसतिार्, हलेो सरकार, हलेो मखु्यमतरी आजदबाि प्राप्त ठाडो उिरुी िथा गरु्ासाहरु 

उपर आवश्यकिा अर्ुसार छार्जवर् गरी कारवाहीको लाजग सम्बजतिि जर्कायमा पठाउर्े । 

 जिल्ला जस्थि कायानलयहरुमा सशुासर् कायम गराउर् जर्यजमि सम्पकन  र समतवय गर्े गराउर्े । 

ङ. बिार अनुगमन र उपभोिा जहत सम्बन्द्िी कार्ा  

 दजैर्क उपिोग्य वस्ि ुिथा सेवाको सहि आपजुिन, पहुचँ िथा गणुस्िर सजुर्जिि गर्नका लाजग बिार अर्गुमर् 

िथा जर्यमर् गर्े । 

 उपिोक्ता जहि संरक्षाणको लाजग कायन गर्े । 

 

च. जवपि व्र्वथिापन सम्बन्द्िी कार्ा  

 जिल्ला जवपद व्यवस्थापर् सजमजिको बैठक सञ्चालर् िथा व्यवस्थापर् गर्े । 

 जवपद िोजखम तयजूर्करण ् िथा व्यवस्थापर्का लाजग जवपद पवूनियारी िथा प्रजिकायन योिर्ा ििुनमा िथा 

कायानतवयर् गर्े गराउर्े । 

 मर्सरु् आपिकाजलर् कायनयोिर्ा ििुनमा िथा कायानतवयर् गर्े, गराउर्े, जवपदबाि िएको क्षिीको जववरण 

संकलर् िथा जवपद पीजडिहरुलाई राहि जविरण गर्े । 

छ. राजरिर् पररचर्पत्र सम्बन्द्िी कार्ा 

 कायानलयमा जवजितर् कामको लाजग आउर्े सेवाग्राहीहरुलाई राजरिय पररचयपरको महत्वको बारेमा 

िार्कारी गराउर्े । 
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 राजरिय पररचयपर िारी गर्नको लाजग जववरण संकलर्, दिान र व्यवस्थापर् गर्े । 

 राजरिय पररचयपरको जविरण गर्े ।  

ि. जवजवि कार्ा  

 हलेो सरकार, जर्यमर्कारी जर्काय िथा अतय जवजितर् व्यजक्तहरुबाि प्राप्त हुर्े उिरुी िथा गरु्ासाहरु उपर सरुु 

छार्जवर् गरी आवश्यक कारवाही गर्े । 

 जवकास जियाकलापहरु सहि रुपमा सञ्चालर् गर्न सबै सरोकारवाला जर्कायहरुसँग समतवय र सहिीकरण 

गर्े । 

 जवजितर् सेवा प्रवाह, प्राकृजिक स्रोिको सदपुयोग िथा अतय जवषयमा जवजितर् जिल्लाजस्थि कायानलयहरु र 

स्थार्ीय िहहरुसँग समतवय गर्े । 

 जिल्लाजस्थि जर्काय िथा अजिकारीहरुबाि प्रवाह िरैहकेो सेवा प्रवाहको जर्यमर् र अुर्गमर् गर्े । 

 र्ेपाल सरकार, गहृ मतरालय, प्रदशे सरकार िथा अतय जर्कायबाि माग हुर्े जववरण पठाउर्े आजद । 

 अतय कुर्ै सरकारी कायानलयलाई प्रष्ट र्िोजकएका िपैरी आउर्े कायनहरु गर्े । 

३.जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखा अन्द्तगात सेवा प्रवाहका लाजग रहेका जवजभन्द्न फााँि तिा कोठाहरुको 

जववरण 

 कोठा नं. १०१      राहािानी फााँि+ िताा चलानी फााँि 

 कोठा नं. १०२        नर्ााँ नागररकता फााँि+प्रजतजलजप फााँि 

 कोठा नं. १०३        राजरिर् पररचर्पत्र फााँि 

 कोठा नं. १०४      राजरिर् बाजणज्र् बैंकको एक्सिेन्द्सन काउण्िर 

 कोठा नं. १०५      थिानीर् प्रशासन फााँि 

 कोठा नं. २०२      मुद्धा फााँि 

 कोठा नं. २०५       सहार्क प्रमुख जिल्ला अजिकारी कक्ष 

 कोठा नं. ३०१       प्रमुख जिल्ला अजिकारी कक्ष 

 कोठा नं. ३०४        प्र.जि.अ. जनिी सजचवालर् कक्ष 

 कोठा नं. ३०७     लेखा  
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४. सम्पािन गरेको कामको जववरण 

 

जिल्ला प्रशासर् कायानलय, गोरखाले जर्यजमि रुपमा संचालर् गर्े सेवा प्रवाहका जियाकलापहरुका अजिररक्त 

सेवा प्रवाह एव ंजवकास व्यवस्थापर्मा सकरात्मक योगदार् पयुानउर्े िंगले जवजवि गजिजवजिहरुको सरुुवािको र्ेितृ्व 

समिे गरेको छ । राज्य प्रणालीका जवजितर् अवयवहरुको परु्संरचर्ाको प्रजियामा रहकेो यस महत्वपणून घडीमा 

रािर्ीजिक पररविनर्लाई संस्थागि गर्न िथा िर्अपेक्षा अर्रुुप आफ्र्ा जियाकलापहरुलाई जछिो, छररिो एव ंगणुस्िरीय 

िलु्याई िमूण्डलीकृि जवश्वमा र्ेपालको सावनिजर्क प्रशासर्लाई प्रजिस्पिी िलु्याउर् हाम्रा सोच, व्यवहार एव ं

कायनशलैीमा समेि सोही मिुाजवकको पररविनर्को आवश्यकिा रहतछ । यस अथनमा जिल्ला प्रशासर् कायानलय, गोरखाले 

त्यस प्रकारका र्वीर्िा एव ं जसिनर्ात्मकिाको प्रवद्धनर्का जर्जमत्त केजह महत्वपणून कामको सरुुवाि समिे गरेको छ । 

कायानलयद्धारा प्रजिवदेर् अवजिमा संचाजलि जर्यजमि जियाकलापहरुका प्रजिजर्जिमलूक सचूकहरु जर्म्र्ार्सुारका 

रहकेा छर् :- 

क्र.स.ं सम्पािन गरेको काम कामको पररमाण कैजफर्त 

प्रशासन शाखा (२०७६साउन िेखी  २०७७ असार मसान्द्त सम्मको जववरण) 

१ र्ावालक पररचय पर २५४  

२ कुर्ै व्यहोरा प्रमाजणि २००  

३ हािहजियार इिािि   १  

४ हािहजियार र्ामसारी १  

५ हािहजियार र्जवकरण ३१  

६ सीमा पास उपलब्ि गराउर्े २  

७ सीमा पास र्वीकरण ०  

८ जवरफोिक पदाथन अर्मुजि ३  

९ जवरफोिक पदाथन अर्मुजि र्जवकरण २  

नागररकता शाखा(२०७६साउन िेखी  २०७७ असार मसान्द्त सम्मको जववरण) 

१ वंशिको र्ािाले 

र्ागररकिा िारी 

जिल्ला प्रशासर् कायानलयबाि ५३४३  

घमु्िी सेवाबाि ०  

२ ितमको आिारमा र्ागररकिा प्राप्त गरेका व्यजक्तका 

सतिार्लाइन जविररि वंशिको र्ागररकिा िारी 

०  

३ बैबाजहक अगंीकृि र्ागररकिा िारी १  
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४ र्ागररकिा प्रजिजलपी िारी ४९४९  

राहिानी शाखा(२०७६साउन िेखी  २०७७ असार मसान्द्त सम्मको जववरण) 

१ राहदार्ी जविरण (जि.प्रशा.का.बाि) ३९५८  

२ दु्रि राहदार्ी जविरणका लाजग राहदार्ी जविागमा जसफाररस ३३०४  

मुद्दा शाखा(२०७६साउन िेखी  २०७७ असार मसान्द्त सम्मको जववरण) 

१ मदु्दा दिान ७०  

२ मदु्दाको अजतिम जकर्ारा ४१  

३ संस्था दिान ५५  

४ संस्था र्जवकरण २३२  

५ संस्थाको जविार् संशोिर् ७  

अन्द्र् कार्ाहरु(२०७६साउन िेखी  २०७७ असार मसान्द्त सम्मको जववरण) 

१ गरु्ासो वा शाजति सरुक्षा सम्बतिी उिरुी  ६८  

२ कायानलय छड्के ६  

३ विार अर्गुमर् ४  

४ िर्िाजि/दजलि/मजुस्लम लगायिका जवजवि व्यहोरा प्रमाजणि ३०१  

प्रशासन शाखाबाि सम्पाजित कार्ाहरुको जवथतृत जववरण: 

आ.व. ०७६।७७ मा प्रशासन शाखाबाि सम्पािन भएका जक्रर्ाकलापहरुको संजक्षप्त जववरण 

क्र.स.ं जियाकलापहरु श्रावण िाद्र  असोि काजिनक  मंजसर पसु माघ फाल्गणु चैर  बैशाख िेठ असार  िम्मा 

१ आजदवासी 

िर्िािी, दजलि 

प्रमाजणि 

५१ ३८ ३२ ३७ ३३ ३१ ३० २२ १४ ० ० १३ ३०१ 

२ अतय प्रमाजणि ३० २७ २८ २३ २२ २८ १५ १५ ५ ० ० ७ २०० 

३ हािहजियार 

र्जवकरण 

१७ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १४ ३१ 

४ हािहजियार 

र्ामसारी 

            १           १ 

५ जवरफोिक 

पदाथनको 

अर्मुिी 

  १   १       १         ३ 
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६ र्ावालक 

पररचय पर 

६९ ३१ ३४ ३६ ३० १३ २१ १४ १ ० ० १५ २६४ 

७ कायानलय 

प्रमखुको बैठक 

१ १ १ १ १ १ १ १ १ ० ० १ १० 

८ सचूर्ा 

अजिकारीको 

बैठक 

१ १                     २ 

९ माजसक प्रजिवदेर् १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १२ 

१० सचूर्ाको 

हकसम्बतिी 

रैमाजसक 

प्रजिवेदर् 

१     १     १           ३ 

११ कारागार 

अर्गुमर् 

१       १     १       १ ४ 

१२ सरुक्षा जर्कायको 

अर्गुमर् 

१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १२ 

१३ सरकारी 

कायानलयको 

अर्गुमर् 

१ १   १ १     १       १ ६ 

१४ सरुक्षा सजमजिको 

बैठक 

९ २ ५ ३ ५ ३ ५ ४ ६ ३ ५ ५ ५५ 

१५ जवपद ्

व्यवस्थापर् 

सजमजिको बैठक 

१   १   १     १       १ ५ 

१६ सडक अवरोि 

हिाउर् ेसम्बतिी 

बैठक 

      १                 १ 

१७ अतिर जिल्ला 

समतवय बैठक 

१       १ १   १         ४ 

१८ कमनचारी बैठक १ १ १ १ १ १ १ १ १ ० ० १ १० 

१९ जिल्ला अर्गुमर् 

सजमजिको बैठक 

      १       १         २ 

२० अवैि 

हािहजियार 

जर्यतरण 

    १       १           २ 
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सम्बतिी जिल्ला 

स्िरीय बैठक 

२१ जिल्ला स्िरीय 

कमाण्ड पोष्ट 

                ३       ३ 

२३ जिल्ला सरुक्षा 

सजमजि, कमाण्ड 

पोष्ट र CCMC-

OPS को संयकु्त 

बैठक 

                ४ ७ ४ ५ २० 

२४ सवनपक्षीय 

समतवय बैठक 

                  २ २ ० ४ 

  स्थार्ीय िहका 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अजिकृि संगको 

समतवय बैठक 

    १       १           २ 

२५ स्थार्ीय 

िहसंगको 

समतवय बैठक 

  १         १           २ 

२६ परकारसंघको 

समतवय बैठक 

        १   १           २ 

२७ मार्र्ीय 

ज्यहूरुसंगको 

समतवय बैठक 

    १                   १ 

२८ जवजवि बठैक २ ६ १ २ २ ० ४ २ ० ० ० ० १९ 

 

नागररकता शाखाबाि नागररकता जवतरणको जवथतृत जववरण: 

२०७६/७७ सालको नागररकता जवतरणको जववरण 

क्र.सं. मजहर्ा वशंि अजंगकृि प्रजिजलजप कुल िम्मा 

मजहला परुुष िम्मा मजहला परुुष िम्मा मजहला परुुष िम्मा 

१ साउर् ३८३ ३३८ ७२१ ० ० ० ३४५ ३२१ ६६६ १३८७ 

२ िाद्र ३३७ ३३५ ६७२ ० ० ० ३१८ ३५० ६६८ १३४० 
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३ असोि २५९ २५१ ५१० ० ० ० २५१ २३५ ४८६ ९९६ 

४ काजिनक ४८१ ५०१ ९८२ ० ० ० ३७८ ४०८ ७८६ १७६८ 

५ मजसंर ३२५ २७१ ५९६ ० ० ० ३०३ २६५ ५६८ ११६४ 

६ पसु २८२ २२३ ५०५ ० ० ० २०१ २१३ ४१४ ९१९ 

७ माघ ३३२ ३३४ ६६६ ० ० ० ३०९ ३२१ ६३० १२९६ 

८ फाल्गणू २४७ २२३ ४७० १ ० १ २५३ २२७ ४८० ९५१ 

९ चैर ९६ ८४ १८० ० ० ० ९० ८१ १७१ ३५१ 

१० बैशाख ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

११ िषे्ठ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

१२ असार २३ १८ ४१ ० ० ० ४९ ४१ ९० १३१ 

िम्मा २७६५ २५७८ ५३४३ १ ० १ २४९७ २४६२ ४९५९ १०३०३ 

            

राहिानी शाखाबाि सम्पाजित कार्ाको जववरण: 

क्र.सं. मजहना सािारण राहिानी तफा  राहिानी 

रुत  

िम्मा कैजफर्त 

नर्ााँ हराएको िम्मा 

१ साउन ४५० ३० ४८० २५१ ७३१  

२ भार  ३०३ ६३ ३६६ २९० ६५६  

३ असोि १०१९ १६ १०३५ ३६० १३९५  

४ काजताक ३५६ ६५ ४२१ ५४७ ९६८  

५ मजसंर ३५४ ८१ ४३५ २५८ ६९३  

६ पुस ४०६ ७४ ४८० १९१ ६७१  

७ माघ १६७ ३६ २०३ ११२६ १३२९  

८ फाल्गुण ४०५ ३३ ४३८ २२९ ६६७  

९ चैत्र  ६१ १२ ७३ २३ ९६  

१० बैशाख ० ० ० ० ०  
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११ िेष्ठ ० ० ० ० ०  

१२ असार २३ ४ २७  ५६  

िम्मा  ३५४४ ४१४ ३९५८ ३३०४ ७७६२  

 

रािथव संकलन र िरौिीको जववरण 

ि.सं. शीषनक रकम कैजफयि 

१ व्र्वसार्ले भुिानी गने ६५००  

२ एिेन्द्सी रजिरिेशन िथतुर २५००  

३ हातहजतर्ार इिाितपत्र िथतुर ९६००  

४ परीक्षा शुल्क ९२००  

५ राहिानी शुल्क २०६४२१००  

६ अन्द्र् प्रशासजनक सेवा शुल्क ४२५२००  

७ न्द्र्ाजर्क िण्ड,िररवाना र िफत १८८००  

८ प्रशासजनक िण्ड, िररवाना र िफत ५०००  

९ हातहजतर्ारको इिाित पत्र िथतुर ५५४०७०  

१० िरौिी सिरथर्ाहा १६३८७१५  

११ बेरुिु ४४०६०५०  

िम्मा  २७७१२३३५  

 

आ.व. २०७६।७७ को िरौिी जववरण 

ि.सं. शीषनक रकम कैजफयि 

१ अजघल्लो वषाको अ.ल्र्ा ७५६५९४६।६३  
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२ र्स वषा प्राप्त िरौिी १७२००११।५०  

३ िरौिी जफताा १२००२७२  

४ िरौिी सिर थर्ाहा १६८४७१५  

५ बांकी िरौिी ६४००९७१।१३  

 

आ.व. ०७६।७७ को चालुखचा तफा को खचाको फााँिबारी: 

क्र.सं. ब.उ.जश. नं. जवजनर्ोजित 

रकम 

खचा भएको 

रकम 

खचा 

प्रजतशत 

बांकी रकम कैजफर्त 

१ ३१४९२०११३ १६१४३००० १४२२९०६७ ८८।१४ १९१३९३३  

२ ३१४०१०११३ ५७८००० ७१२०० १२।०० ५०६८००  

       

पुिीगत खचातफा  

क्र.सं. ब.उ.जश. नं. जवजनर्ोजित 

रकम 

खचा भएको 

रकम 

खचा 

प्रजतशत 

बांकी रकम कैजफर्त 

१ ३१४९२०११४ १५८५००० ६०००६४ ३७।८५ ९८४९३६  

२ ३१४०१०११४ ३६२००० ३६२००० १०० ००  

       

 

आ.व. २०७६।७७ मा बेरुिुको फर्छ्र्ौि सम्बन्द्िमा  

क्र.सं बेरुिुको जकजसम फर्छ्र्ौि  बांकी  कैजफर्त 

जनर्जमत गने असुल 

गने 

पेश्की 

बांकी 

िम्मा 
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१ ३८९२१०६ ० ० ३८९२१०६ २५७२१०६ ३२००००  

 

 आ.व. ०७६।७७ मा मुद्धा शाखाको मुद्धा िताा सम्बन्द्िी जववरण 

क्र.सं. मजहना मुद्धा िम्मा 

केही 

सावािजनक 

अपराि र 

संिार् 

सावािजनक जहत 

थवाथ्र्, सुरक्षा, सुजविा 

र नैजतकता जवरुद्धको 

कसुर 

सावािजनक 

शाजन्द्त जवरुद्धको 

कसुर 

िुवा कालोबिार तिा अन्द्र् 

सामाजिक अपराि 

१ साउन ० ३ ७ ० ० १० 

२ भार ० ४ ७ १ ० ११ 

३ असोि  १ ६ १ ० ८ 

४ काजताक ० २ १ ० ० ३ 

५ मंजसर ० ३ ३ १ ० ७ 

६ पुष  ० २ ३ ० ० ५ 

७ माघ ० २ ६ ० ० ८ 

८ फाल्गुण ० ० ४ ० ० ४ 

९ चैत्र ० ४ ३ ० ० ७ 

१० बैशाख ० १ १ ० ० २ 

११ िेष्ठ ० १ २ ० १ ४ 

१२ असार ० १ ० ० ० १ 

िम्मा ७० 

  

आ.व. ०७६।७७ मा नर्ााँ सथंिा िताा सम्बन्द्िी जववरण: 

क्र.सं. मजहना संथिा िताा सखं्र्ा संथिा नजवकरण 
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१ साउन १० ३२ 

२ भार ७ ३० 

३ असोि ६ २५ 

४ काजताक ६ २८ 

५ मंजसर ५ ३४ 

६ पुष  ९ २४ 

७ माघ २ ३१ 

८ फाल्गुण २ १८ 

९ चैत्र ७ ५ 

१० बैशाख ० ० 

११ िेष्ठ ० ० 

१२ असार १ ५ 

िम्मा    

 

माजथ उल्लेजखि कायानलयद्वारा सम्पाजदि जर्यजमि कायनिमहूकको अजिररक्त कायानलयद्वारा सम्पाजदि केजह 

प्रजिजर्जिमलूक कायनहूक जर्म्र्ार्सुारका रहकेा छर्:- 

४.१ जिल्लामा सजक्रर् गैरसरकारी संघसथिासंग छलफल कार्ाक्रम सम्पन्द्न: 

जिल्लामा सकृय िथा कृयाजशल गरैसरकारी संस्थासंग जमजि २०७६।०५।१० गिे श्रीमार् ् प्रमखु जिल्ला 

अजिकारी दवेतेद्र लाजमछार्े ज्यकूो अध्यक्षिामा जिल्ला प्रशासर् कायानलयको सिाहलमा छलफल कायनिम सम्पतर् 

ियो ।  सो कायनिममा जिल्ला जस्थि राजरिय िथा अतिराजरिय  गरैसरकारी  संस्थाद्धारा आ- आफ्र्ो  संस्थाद्धारा  

संचाजलि कायनिमको  बारेमा प्रस्िजुिकरण गररएको जथयो ।साथै  जवकास जर्मानण संग सम्बजतिि कायनिम संचालर् गर्े  

जिल्ला जस्थि  सरकारी कायानलय िथा स्थार्ीय िहहरुको समिे उक्त कायनिममा उल्लेजखय सहिाजगिा रहकेो जथयो ।  
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४.२ जमठाई पसल अनुगमन सम्पन्द्न : 

       जमजि २०७६।०४।१४ गिे जिल्ला प्रशासर् कायानलयको र्ेितृ्वमा उपिोक्ता जहि संरक्षण  मञ्च, गोरखा  उद्योग  

वाजणज्य संघ, चेम्वसन अफ कमशन, जिल्ला प्रहरी कायानलयको सहिाजगिामा गोरखा र्गरपाजलका वडा र्ं. ०६ वसपाकन  

र्जिक रहकेो गपु्ता जमष्ठातर्  िण्डारमा अर्गुमर् गररएको जथयो । सामाजिक सञ्िालका साथै  िर्गरु्ासो बिेपजछ 

गररएको अर्गुमर्का िममा उक्त िण्डारणका केही जमठाई  गणुस्िर  पररक्षणको  लाजग खाद्य  प्रजवजि  िथा गणुस्िर 

जर्यतरण  जडजििर्  कायानलय, दमौली िर्ह मँा पठाइएकोमा िहाँ कायानलयबाि प्राप्त प्रजिवदेर् अर्सुार उक्त जमठाइमा 

अखाद्य बस्ि ुर्िजेिएको िार्कारी प्राप्त िएको जथयो। 

४.३ जिल्लामा राजरिर् पररचर्पत्र व्र्वथिापन सम्बन्द्िी अन्द्तजक्रा र्ा तिा अजभमुजखकरण कार्ाक्रम सम्पन्द्न: 

       राजरिय पररचय पर  िथा पजञ्िकरण  जविागको  आयोिर्ा िथा जिल्ला प्रशासर् कायानलय गोरखाको  समतवयमा 

गोरखा जिल्लामा राजरिय पररचयपर व्यवस्थापर् सम्बतिी  अतिजिन या  िथा अजिमजुखकरण कायनिम २०७६ साल 

श्रावण ३१ गिे शिुवारको जदर् सम्पतर् ियो ।  गोरखा जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेतेद्र लाजमछार्े ज्यकूो  

अध्यक्षिा  िथा गण्डकी प्रदशे िजुम व्यवस्था, कृजष िथा सहकारी  मतरी मार्र्ीय लेख बहादरु थापा मगरको  प्रमखु 

आजिथ्यिामा सम्पतर् कायनिममा  जविागका सचूर्ा प्रजवजि शाखाका जर्दशेक सिुाष िकालले पररचयपरको बारेमा  

िार्कारीको साथै  सहिागीहरुको  जिज्ञासाको िवाफ  जदर्िुएको जथयो । उक्त कायनिममा प्रमखु अजिजथ मार्जर्य मतरी 

थापामगर ज्यलेू राजरिय पररचयपर  कायानतवयर्मा  आएपजछ समािमा हुर्े अपराजिक गजिजवजिमा कजम आउर्े जवश्वास  

व्यक्त गर्ुनिएको जथयो ।  कायनिममा सहिागीले पररचयपरका जवषयमा रहकेा जिज्ञासाहरु राख्र्कुो साथै कायनिममा 

अध्यक्ष िथा श्रीमार् ्प्रमखु जिल्ला अजिकारी  देवतेद्र लाजमछार्ेले हाल  जिल्लामा राजरिय पररचयपर सम्बजति  एक 

इकाइ रहिेापजर् सम्बजतिि स्थार्ीय िहसगकँो समतवयमा प्रजवजिको अवस्था हरेेर जिल्लाका स्थार्ीय िहबाि समिे  

सेवा जदर्ेगरी कायन गररर्े बिाउर् ु िएको जथयो ।  कायनिममा स्थार्ीय मार्र्ीय सांसदज्यहूरु, जिल्ला समतवय सजमजिका 

उपप्रमखु, जिल्ला जस्थि राजरिय रािर्ैजिक दलका प्रमखु िथा प्रजिजर्जि, स्थार्ीय िर्प्रजिजर्जि, कायानलय प्रमखु, 

परकार, र्ागररक समाि, गरैसरकारी महासंघ, रेडिस, परकार महासंघ, उद्योग बाजणज्य संघ, चेम्वर अफ कमसन 

आजदकाप्रमखु िथा प्रजिजर्जिहरुको सहिाजगिा रहकेो जथयो ।  

४.४ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा  राजरिर् वाजणज्र् बैंकको एक्सिेन्द्सन काउन्द्िर संचालनमा: 

              यजह जमजि २०७६।०५।०८ गिे आइिबारको जदर् दजेख जिल्ला प्रशासर् कायानलय गोरखामा राजरिय वाजणज्य 

बैंक गोरखा शाखाको एक्सिेतसर् काउतिर सञ्चालर्मा आएको छ । प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेतेद्र लाजमछार्े ज्यलेू 

online िौचर िरर एक्सिेतसर् काउतिरको सरूुवाि  गर्ुनिएको जथयो । उक्त काउण्िरबाि जिल्ला प्रशासर् कायानलय 

िथा अतय आसपासका मालपोि , र्ापी , जवद्यिु आजद कायानलयमा सेवाग्राहीले बझुाउर् ुपर्े रािश्व बझुाउर् सजकर्े छ 

। यस काउण्िर संचालर् संग ैसेवाग्राही िथा कायानलयहरुलाई सेवा जलर्  थप सहि  िथा जछिो छररिो  हुर् ेजवश्वास 

जलइएको छ । उक्त काउण्िर  जिल्ला प्रशासर् कायानलय गोरखाको  प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेतेद्र लाजमछार्े ज्यकुो 

जबशषे अर्रुोि र पहलमा सञ्चालर् गररएको हो ।  
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४.५ एक कमाचारी एक फलफुल बोि कार्ाक्रम अन्द्तरगत फलफुल वृक्षारोपण कार्ाक्रम सम्पन्द्न: 

       २०७६ असोि ५ गिे जवहार्  प्रमखु जिल्ला अजिकारी  जर्वासमा कागजिको  जवरुवा  रोपण गररएको छ ।  एक 

कमनचारी एक फलफुल बोि  कायनिम अतिगनि  फलफुलको  बकृ्षारोपण  कायनिमको सरुुवाि  प्रमखु जिल्ला अजिकारी  

दवेतेद्र लाजमछार्े  ज्यदू्धारा  कागजिको जवरुवारोजप गररएको जथयो । उक्त कायनिममा १५ कागजिको जवरुवा रोजपएको 

जथयो ।  

४.६ ईलाका प्रहरी कार्ाालर्,घ्र्ाल्चोकको प्र.जि.अ. सजहतको िोलीद्धारा थिलगत जनररक्षण सम्पन्द्न: 

       गोरखा जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्रीमार् ् दवेतेद्र लाजमछार्े ज्य ू सजहिको िोलीद्धारा जमजि 

२०७६।०५।१९ गिे जिल्ला जस्थि इलाका  प्रहरी कायानलय, घ्याल्चोकको स्थलगि जर्ररक्षण सम्पतर् िएको छ । उक्त 

स्थलगि जर्ररक्षणको अवसरमा श्रीमार् ्प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेतेद्र लाजमछार्े ज्यबूाि जिल्लाको शाजति सरुक्षालाई 

थप चसु्ि दरुुस्ि र प्रिावकारी बर्ाउर्को लाजग जर्देशर् समिे जदर्िुएको जथयो ।   

४.७ गण्डकी प्रिेश सभा  प्रिेश माजमला सजमजतको  छलफल तिा अन्द्तजका र्ा कार्ाक्रम सम्पन्द्न: 

     गण्डकी प्रदशे माजमला सजमजिको आयोिर्ा िथा जिल्ला प्रशासर् कायानलय,गोरखाको  समतवयमा छलफल िथा 

अतिजकन या कायनिम जमजि २०७६।०५।२९ गिे सम्पतर् ियो । उक्त कायनिमको अध्यक्षिा  प्रदशे माजमला सजमजिको 

सिापजि मार्र्ीय कृरण थापाद्धारा गररएको जथयो । कायनिममा सजमजि सदस्य  मार्र्ीय  कृरण बहादरु थापा िथा मि ु

माया अजिकारी गरुुङको  समेि सहिाजगिा  रहकेो जथयो ।  सजमजिका सदस्य मार्र्ीय मर् कुमारी  गरुुङले  संचालर् 

गर्ुन  िएको कायनिममा गोरखा जिल्लाका समतवय प्रमखु  अशोक कुमार गरुुङ, उपप्रमखु िार्कुा अजिकारी, गोरखा 

र्गरपाजलकाको र्गर उपप्रमखु जवर्ा कुमारी श्रेष्ठ, प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेतेद्र लाजमछार्े, प्रहरी उपररक्षक ओम 

प्रसाद  अजिकारी, कारागार  प्रमुख जवरण ु थापा,परकार महासंघ गोरखाका  सजचव र्रहरी सापकोिा  लगायिको 

सहिाजगिा रहकेो जथयो । कायनिम  अजघ सजमजिद्धारा कारागार कायानलय गोरखाको जर्ररक्षण समिे िएको जथयो ।  

४.८ जिल्ला जवपि् व्र्वथिापन सजमजत, गोरखाको आर्ोिनामा सप्ताह व्र्ापी कार्ाक्रम सम्पन्द्न: 

          IDDR day Oct 13 सप्ताह व्यापी कायनिम गरी मर्ाइएको छ । सप्ताह व्यापी कायनिम अतिगनि जवजितर् 

िर्चेिर्ामलूक कायनिम,सचेिर्ामलूक यानली िथा अजिमजुखकरण कायनिमहरु संचालर् गररएको जथयो ।सप्ताह व्यापी 

कायनिम अतिगनि जमजि २०७६।०६।३० गिे  जिल्ला समतवय सजमजिको सिाहलमा अजिमजुखकरण कायनिम सम्पतर् 

िएको जथयो । सो कायनिमको अध्यक्षिा जि.जव. व्य.स. का अध्यक्ष एव ं प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री दवेतेद्र लाजमछार्े 

ज्यलेू गर्ुन िएको जथयो । उक्त अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल र्ं. २९  गलु्मद्धारा  जवपद िोजखम  तयजूर्करण  िथा व्यवस्थापर् 

सम्बजति  सचेिर्ामलूक प्रस्िजुि प्रस्ििु गररएको जथयो । उक्त कायनिम केयर र्ेपाल गोरखाका प्रमखु मािव  िकालद्धारा 

संचालर्, जिल्ला आयोिर्ा कायानतवयर् इकाई, (अर्दुार् व्यवस्थापर् िथा स्थार्ीय पवूानिार) प्रमखु  रामशरण  

आचायनद्धारा  स्वागि मतिव्य राजखएको कायनिममा परकार महासंघ गोरखाका अध्यक्ष जकशोरिंग थापा, िाच े

गाउँपाजलकाको उपाध्याक्ष फुलमाया गरुुङ,प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेतेद्र लाजमछार्े लगायिले  आफ्र्ो िर्ाई राख्र्ु 

िएको जथयो ।  
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४.९ सावािजनक, सरकारी र गुठी िग्गा संरक्षण सम्बन्द्िी जिल्ला थतरीर् अन्द्तरजक्रर्ा कार्ाक्रम सम्पन्द्न: 

सरकारी, साबनिजर्क र गठुी िग्गा संरक्षण िाचबझु आयोग २०७६, जसहदरबार काठमाडौको आयोिर्ा िथा जिल्ला 

प्राशासर् कायानलय गोरखाको समतवयमा जिल्ला समतवय हलमा आयोजिि सरकारी, साबनिजर्क र गठुी िग्गा सरंक्षण 

सम्बतिी जिल्लास्िररय अतिरकृया कायनिम पौष २५ गिे जिल्ला समतवय हलमा सम्पतर् ियो । कायनिममा जिल्लाको 

समतवय प्रमखु, स्थाजर्य िहको प्रमखु उपप्रमखु, सरुक्षा जर्याय प्रमखु, कायानलय प्रमखु, बार एसोजसएसर्, र्ागररक 

समाि, परकार लगाएिको सहिाजगिा रहकेो जथयो । 

४.१० भरिचार जनर्न्द्त्रण: हाम्रो साझा िाजर्त्व जवषर्क गोष्ठी सम्पन्द्न: 

जमजि २०७६/०७/२९ गिे जिल्लामा  भ्रष्टचार जर्यतरण : हाम्रो साझा दाजयत्व जबषयक गोजष्ठ सम्पतर् िएको छ । रारिीय 

सिकन िा केतद्रको आयोिर्ा िथा जिल्ला प्रशासर् कायानलय गोरखाको सह आयोिर्ामा सम्पतर् कायनिम मा जिल्लाका 

स्थाजर्य िहका प्रमखु उपप्रमखु, कायानलय प्रमखु, परकार, गरैसरकारी सस्थाका प्रमखु/ प्रजिजर्जि, र्ागररक समाि, 

गोरखा उद्योग बाजणज्य संघ/ गोरखा चेम्बर अफ कमशन का प्रजिजर्जि लगाएिको सहिाजगिा रहकेो जथयो । प्र जि अ श्री 

दवेतेद्र लाजमछार्े ज्यकुो अध्यक्षिा िथा समतवय प्रमखु अशोक कुमार गरुुङज्यकुो प्रमखु आजिथ्यिामा सम्पतर् 

कायनिममा राजरिय सिकन िा केतद्रको सजचब डा. ररजसराम शमान लगायिको सहिाजगिा रहकेो जथयो । 

४.११ संघीर् तिा प्रिेश सरकारमा प्रजतजनजित्व गने माननीर् ज्रू्हरुसंग छलफल कार्ाक्रम सम्पन्द्न: 

काजिनक १८ गिे जिल्ला प्रशासर् कायानलयको सिाहलमा जिल्लाबाि सङ्जघय सम्सदमा प्रजिजर्जित्व गर्ुन हुर्े मार्जर्य 

ज्य ु िथा कायानलय प्रमखुहरुसग परु्जर्नमानण िथा पबुानिार जबकास जबषयक छलफल कायनिम सम्पतर् ियो । पबुन 

प्रिार्मतरी एवम प्रजिजर्जिसिा सदस्य मार्जर्य डा बाबरुाम िट्टराइ, रारिीय सिा सदस्य एवम जबपजक्षदलको र्ेिा 

मार्जर्य सरेुतद्र पाण्डे, प्रजिजर्जिसिा सदस्य मार्जर्य चडुामजण खड्का लगायिँसग िएको छलफल कायनिम मा 

गण्डकी प्रदशेसिा सदस्य मार्जर्य हररशरण आचायन, समतवय सजमजि प्रमखु अशोक कुमार गरुुङ लगायिको 

सहिाजगिा रहकेो जथयो । 

४.१२ बुजिगण्डकी िलजवदु्यत आर्ोिनाको डुवानमा पने आरुघाि र आखेत बिार के्षत्रको मूल्र् जनिाारण: 

प्रमखु जिल्ला अजिकारीको संयोिकत्वमा रहकेो मआुब्िा जर्िानरण सजमजिले  गोरखा जिल्ला जस्थि बजुिगण्डकी 

िलजवद्यिु आयोिर्ाको डुवार् के्षरमा पर्े आरुघाि र आखिे बिार के्षरमा पर्े िग्गाहरुको  मआुब्िा जमजि 

२०७६।०८।१६ गिे बसेको बैठकबाि मआुब्िा जर्िानरण गरेको छ । लामो समयदजेख मआुब्िा जर्िानरण हुर् र्सकेको 

सो के्षरहरुको मआुब्िा जर्िानरण संग ैआयोिर्ाले गजि जलर्े अपेक्षा रहकेो छ ।  
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४.१३ मजहला, शाजन्द्त र सुरक्षासंग सम्बन्द्िीत रहेर राजरिर् कार्ार्ोिना तिुामा सम्बन्द्िी छलफल तिा 

परामशा कार्ाक्रम सम्पन्द्न : 

गहृ मतरालयको आयोिर्ा िथा जिल्ला प्रशासर् कायानलय गोरखाको समतवयमा मजहला, शाजति र सरुक्षासंग सम्बतिी 

संयकु्त रारिसंघ, सरुक्षा पररषदक्ो प्रस्िाव र्.ं १३२५,१८२० र अतय परूक प्रस्िावहरुको  कायानतवयर् गर्न दोश्रो  चरणको 

राजरिय कायनयोिर्ा ििुनमा सम्बतिी छलफल िथा परामशन कायनिम, २०७६ प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्रीमार् ्दवेतेद्र 

लाजमछार्े ज्यकूो  अध्यक्षिा िथा समतवय प्रमखु श्री अशोक कुमार गरुुङ ज्यकूो प्रमखु आजिथ्यिामा जमजि 

२०७६।८।१६ गिे सम्पतर् ियो ।  

४.१४ आरुघाि जथित सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा वेसको अनुगमन तिा जनररक्षण सम्पन्द्न: 

          जिल्ला सरुक्षा सजमजिका प्रमखु एव ं प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री दवेतेद्र लाजमछार्े ज्यकूो र्ेितृ्वमा सशस्त्र प्रहरी 

बल र्ेपाल र्.ं २९ ह.े क्वा गलु्म गोरखाको  प्रमखु श्री गणुराि तयौपार् ेसजहिको िोलीद्धारा  जमजि २०७६।१०।०१  गिे 

सशस्त्र प्रहरीको आरुघाि सरुक्षा बेसको अर्गुमर् िथा जर्ररक्षण सम्पतर् गर्ुनिएको जथयो  । उक्त अर्गुमर्को िममा िहाँ 

खजिएका सरुक्षाकमीहरुलाई उच्च मर्ोवलका साथ शाजति सरुक्षा कायम गर्न सदवै ित्पर रहर् प्रमखु जिल्ला अजिकारीले 

जर्दशेर् जदर्िुएको जथयो ।  

 ४.१५  २२ औ भुकम्प सुरक्षा जिवसको अवसरमा  प्रभातफेरी तिा अन्द्तकृा र्ा कार्ाक्रम सम्पन्द्न : 

         २२औ िकुम्प सरुक्षा जदवसको  अवसर पारी  िकुम्प सरुक्षा जदवस मलू समारोह सजमजि आयोिर्ा िथा  २२  

औ िकुम्प सरुक्षा जदवस मलू समारोह सजमजिका अध्यक्ष एव ं प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री दवेतेद्र लाजमछार्ेको 

अध्यक्षिामा प्रिािफेरी िथा अतिरकृया कायनिम सम्पतर् ियो । उक्त कायनिममा जिल्ला समतवय सजमजिको प्रमखु 

स्थार्ीय िहका प्रमखु/ उपप्रमखु, िर्प्रजिजर्जि, कायानलय प्रमखु/ कमनचारी, सरुक्षा जर्कायका प्रमखु िथा िवार्, परकार 

महासघ ंगोरखाका प्रमखु िथा परकार, गरैसरकारी महासंघ गोरखाका प्रमखु िथा अतय गैरसरकारी संस्था प्रजिजर्जि 

लगायिको सहिागीिा रहकेो जथयो । सो कायनिममा जिल्ला आयोिर्ा कायानतवयर् इकाई  िवर्को प्रमखु सजुर्िा 

श्रेष्ठले २०७२ सालको िकुम्पपजछ गोरखा जिल्लामा िएको परु्जर्मानणको कामहरुबारे िार्कारी गराउर्िुएको जथयो । 

व्यजक्तगि आवास परु्जर्मानणमा ८० प्रजिशिितदा बजि काम सजकएको बिाउदै ँउहाँले अतय संरचर्ा जर्मानणको काम 

पजर् िमािम िइरहकेो  बिाउर्िुयो । यस्िै सशस्त्र प्रहरी जर्ररक्षकक िीवर्लाल बिुाले िकुम्पबाि सरुजक्षि रहर्े 

िररकाबारे िार्कारी गराउर् ु िएको जथयो िर्े डाक्िर कृरणचतद्र दवेकोिाले िकुम्पपजछ गोरखाका जवजितर् ठाउँ  

पजहरोको िोजखममा रहकेो ितद ैत्यसबाि सरुजक्षि रहर्े िररकाबारे कायनपर प्रस्ििु गर्ुनिएको जथयो ।   

४.१६ जिल्ला प्र.शा.का.गोरखाको राजरिर् वाजणज्र् बैंकको एक्सिेन्द्सन काउन्द्िर उद्घािन सम्पन्द्न:  

जमजि २०७६।१०।१० गिे जवहार् राजरिय वाजणज्य बैंक जलजमिेडको ५५ औ बाजषनकोत्सवको अवसरमा जिल्ला प्रशासर् 

कायानलय गोरखाको कायानलयजिर संचाजलि राजरिय वाजणज्य बैंक गोरखा शाखाको एक्सिेतसर् काउण्िर िथा  जिल्ला 

प्रहरी कायानलय गोरखाको पररसर जिर रहकेो ए. जि. एम. काउण्िरको  एक उद्धघािर् समारोहको जवच  प्रमखु जिल्ला 

अजिकारी श्री दवेतेद्र लाजमछार्े ज्यबूाि उ्ािर् सम्पतर् िएको छ । उक्त कायनिमको अध्यक्षिा राजरिय वाजणज्य बैंक 
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गोरखा शाखाका प्रवतिक श्री कजपल काकीले गर्ुनिएको जथयो िर्े प्रमखु अजिजथको आजिथ्यिा प्रमखु जिल्ला 

अजिकारी दवेतेद्र लाजमछार्ेले गर्ुनिएको जथयो । उक्त कायनिममा प्रमखु जिल्ला अजिकारीले आफ्र्ो िर्ाई राख्र्े िममा  

राजरिय वाजणज्य बैंकको समग्र दशेको जबत्तीय  िथा बैंजकङ के्षरमा महत्वपूणन  योगदार् रहकेो र जिल्ला प्रशासर् 

कायानलयमा एक्िेतसर् काउण्िर संचालर् हुदाँ सेवाग्राहीलाई रािस्व िम्मा गर्नको लाजग जर्कै सहििा जमलेको समेि 

बिाउर्ुिएको जथयो ।  

४.१७ जवपि् व्र्वथिापन सजमजतको बैठक सम्पन्द्न: 

 जवपद ् व्यवस्थापर् सजमजिको अध्यक्ष एव ं प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री सरेुतद्र पौडेलको अध्यक्षिामा जमजि 

२०७६।११।२७ गिे जिल्ला जवपद ् व्यवस्थापर् सजमजिको बैठक सम्पतर् िएको छ । जवश्वव्यापी कोरोर्ा िाइरसको 

संिमण बजिरहकेो सतदिनमा कोरोर्ा िाइरस रोकथाम, जर्यतरण िथा व्यवस्थापर्मा साझा िारणा बर्ाएर अगाडी बि्र्े 

उदे्धश्यका साथ उक्त बैठक आयोिर्ा गररएको जथयो । उक्त बैठकमा जिल्ला समतवय सजमजिका प्रमखु, स्थार्ीय िहका 

प्रमखु एव ंउपप्रमखु,सरुक्षा जर्कायका प्रमखुहरु, कायानलय प्रमखु, रेडिस सोसाइिीको प्रमखु एव ंप्रजिजर्जि लगायिको 

उपजस्थजि रहकेो जथयो ।  कोरोर्ा िाइरस िोजखम तयजूर्करण िथा जर्यतरण गर्न जवजितर् सचेिर्ामलूक कायनिम सम्पतर् 

गर्,े अस्पिालमा EMT गठर् गर्े, आइशोलेशर् वाडन, क्वारेतिाइर् जर्मानण लगायि जवषयमा महत्वपूणन जर्णनय गरी उक्त 

बैठक सम्पतर् िएको जथयो ।  

४.१८ कोरोना भाइरस रोकिामको लाजग सवापजक्षर् समन्द्वर् बैठक सम्पन्द्न : 

           जमजि २०७७।०१।१४ गिे आइिबारको जदर् जिल्लामा कोरोर्ा िाइरस कोजिड- १९ रोकथाम, जर्यतरण र 

व्यवस्थापर्को लाजग जिल्लामा जियाजशल रािर्ीजिक दल, स्थार्ीय िहका प्रमखु लगायि सरोकारवालाहरुको 

उपजस्थजिमा सवनपजक्षय समतवय बैठक सम्पतर् िएको छ । उक्त बैठकको अध्यक्षिा श्रीमार् ्प्रमखु जिल्ला अजिकारी 

सरेुतद्र पौडेलले गर्ुनिएको जथयो ।  उक्त बैठकबाि VTM  िथा RDT TEST KITS को आपजूिनको लाजग प्रदशे सरकार 

िथा सघीय सरकारमा अर्रुोि गर्े, तयरू् आय िएका व्यजक्तहरुको पजहचार् गरी  राहि जविरण गर्े, कृजष जवउजविर्को 

सहि आपजूिनको व्यस्थापर् गर्े, जवकास जर्मानणका कायनहरु संचालर् गर्े िस्िा जवजवि जवषयमा महत्वपणून जर्णनयहरु 

िएको जथयो ।  

४.१९  कोरोना भाइरस रोकिाम, जनर्न्द्त्रण तिा व्र्वथिापनको लाजग सवापजक्षर् समन्द्वर् वैठक तिा 

CCMC -0ps को संरु्ि बैठक सम्पन्द्न: 

   जमजि २०७७।०२।०८ गिे जवजहवारकव जदर् जिल्लामा कोरोर्ा िाइरस कोजिड-१९ रोकथाम, जर्यतरण र 

व्यवस्थापर्को लाजग स्थार्ीय िहका प्रमखु, रािर्ीजिक दलका प्रजिजर्जि लगायिको उपजस्थजिमा सवनपजक्षय समतवय 

बैठक िथा CCMC-OPS को संयकु्त बैठक सम्पतर् िएको छ । उक्त बैठकले जिल्लाका प्रमखु पाँच र्ाकाहरुमा रहकेो 

Mass Quarantine लाई थप व्यवजस्थि बर्ाउर्े, सवारी पास व्यवस्थापर्लाई थप प्रिावकारी बर्ाउर्े,मर्कामर्ा 

स्कुलमा जर्जमनि क्वारेतिाइर् लगायिको व्यवस्थापर्को लाजग र्ेपाली सेर्ा खिाउर्े, िर्क जशक्षा सामग्री केतद्र जलजमिेड 
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र पाठ्यिम जवकास केतद्रबाि अर्मुजि पसु्िक पसललाई पुस्िक िुवार्ी गर्न सवारी पास िारी गर्े िस्िा महत्वपूणन 

जर्णनयहरु गरेको जथयो ।  

४.२०  कोरोना भाइरस रोकिाम, जनर्न्द्त्रण तिा व्र्वथिापनको लाजग CCMC-OPS सजहतको सवापजक्षर् 

समन्द्वर् बैठक सम्पन्द्न: 

  जमजि २०७७।०२।२६ गिे जिल्लामा कोरोर्ा िाइरस संिजमिको संख्या जदर् प्रजिजदर् बि्द ैगइरहकेो सतदिनमा कोरोर्ा 

िाइरसको रोकथाम, जर्यतरण िथा व्यवस्थापर्को लाजग श्रीमार् ्प्रमखु जिल्ला अजिकारीको अध्यक्षिामा , स्थार्ीय 

िहका प्रमखुहरु िथा रािर्ीजिक दलका प्रजिजर्जिहरु लगायिको उपजस्थजिमा CCMC-OPS सजहिको सवनपजक्षय 

समतवय बैठक सम्पतर् िएको छ । उक्त बैठकबाि पजछल्लो समयमा जिल्लामा कोरोर्ा िाइरसको जवरामी बिेको 

सतदिनलाई मध्येर्िर गद ै जिल्ला सदरमकुाममा १०० बेड क्षमिाको क्वारेतिाइर् सजहिको आइशोलेशर् जर्मानण गर्े, 

जिल्लाका अतय चार स्थार्ीय िहमा १० बेड क्षमिाको आइशोलेसर् जर्मानण गर्े,  क्वारेतिाइर् सजहिको आइशोलेसर् 

व्यवस्थार् िथा कोष संचालर्को लाजग जिल्ला समतवय सजमजिको प्रमखुको संयोिकत्वमा क्वारेतिाइर् सजहिको 

आइशोलेशर् िथा कोष संचालर् व्यवस्थापर् सजमजिको गठर् गर्े, प्रत्येक गाउँपाजलकाले ५ लाखको दरले कोषमा 

रकम उपलब्ि गराउर्े, उक्त कोषको संचालर् कोष िथा लेखा जर्यतरक कायानलयले िोकेको लेखाको कमनचारी र उक्त 

सजमजिको सदस्य सजचवको संयकु्त दस्िखिबाि खािा संचालर् गर्े । PCR पररक्षणको दरलाई जिििा जदर्  VTM 

लगायिको सामग्रीको सहि उपलब्ििाको लाजग र्ेपाल सरकार  िथा प्रदशे सरकारलाई अर्रुोि गर्े िस्िा महत्वपणून 

जर्णनयहरु िएको जथयो ।  

४.२१  जि. प्रशा.का. गोरखामा राजरिर् पररचर्पत्र कार्ाक्रम संचालनको लाजग थिार्ी थिेशन थिापना: 

 र्ेपाल सरकार मजतरपररषद ्२०७५।११।०३ गिेको जर्णनयार्ुसार राजरिय पररचयपर कायनिम  सव ै जिल्लामा जवस्िार 

गर्न स्वीकृजि प्राप्त िए बमोजिम यस जिल्लामा जमजि २०७७।०३।२९ गिे  जिल्ला प्रशासर् कायानलयको िवर् जिर  

केजतद्रय राजरिय पररचय पर व्यवस्थापर् सचूर्ा प्रणालीसंग र्ेिवकन  स्थापर्ाको लाजग स्थायी स्िेशसर् स्थापर्ा कायन 

सम्पतर् िएको छ । स्थापर्ासंगै गोरखा जिल्लाबाि राजरिय पररचयपर िारी गर्नको लाजग जववरण  जलर्े कायन सरुु िएको 

छ ।  

४.२२  कोरोना भाइरस रोकिाम जनर्न्द्त्रण तिा व्र्वथिापनको लाजग भए गरेका कार्ाहरु: 

कोरोना भाइरस कोजभड-१९ रोकिाम, जनर्न्द्त्रण तिा व्र्वथिापनको लाजग जिल्लामा गजठत 

संरचना( कमाण्ड पोष्ट, CCMC-OPS, क्वारेन्द्िाइन सजहतको आइशोलेशन तिा कोष व्र्वथिापन 

सजमजत) बाि भएका प्रमुख काम कारवाहीको जववरण । 

 जमजि २०७६।११।२२ गिे जिल्ला प्रशासर् कायानलयबाि कोजिड- १९ सम्बजतिि िर्चेिर्ामलूक सचूर्ा 

प्रकाशर् माफन ि सव ैपक्षहरुलाई ससूजुचि गराइएको ।  
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 जमजि २०७६।११।२९ गिे जिल्ला जवपद ् व्यवस्थापर् सजमजिको बैठक आयोिर्ा गरी कोरार्ा िाइरसको 

िोजखम तयरू्ीकरणको लाजग साझा िारण बर्ाई अगाजड बि्र्े जर्णनय गररएको ।  

 जिल्लामा मर्कामर्ा मजतदर, काजलका मजतदरमा हुर्सक्र्े जिडिाड रोक्र् दजैर्क हुर्े जर्त्य पिुा बाहके सम्पणून 

पिुाहरु बतद गररएको ।  

 स्वास्थ्य कायानलयको आयोिर्ामा बहुजर्काय महामारी रोकथाम समतवय बैठक माफन ि सरोकारवाला िथा 

स्थार्ीय िहका स्वास्थ्य संयोिकहरुलाई COVID-19 सम्बतिी अजिमखूीकरण गररएको ।  

 जिल्लाको उत्तरी के्षरमा रहकेो जसमा र्ाकाहरु फाल्गणूको अजतिम सािा दजेख र्ै बतद गररएको ।   

  Covid-19 को रोकथाम, जर्यतरण िथा सिगिा अपर्ाउर् जिल्लाजस्थि सव ै सरकारी िथा गरैसरकारी 

जर्कायहरुको संलग्र्िामा सचेिर्ामलूक िथा संदेशमलूक कायनिम संचालर् िईरहकेो । 

 स्थार्ीय िहहरुमा कायनरि स्वास्थ्य कमनचारीहरुलाई कोरोर्ा िाइरस सम्बतिी अजिमजुखकरण कायनिम 

संचालर् गररएको ।  

 स्थार्ीय िहका प्रमखु लगायि रािर्ीजिक दलको प्रमखु एव ंप्रजिजर्जिको उपजस्थजिमा ४ विा रािजर्जिक 

दलसजहि सवनपजक्षय समतवय बैठक, ४ विा स्थार्ीय प्रमखुहरु सजहिको समतवय बैठक सम्पतर्, आपजूिन 

व्यवस्थापर् बैठक, रासयर्ीक मल व्यवस्थापर्-२   स्थार्ीय िह, स्वास्थ्य कायानलय, अस्पिाल लगायि 

सरोकारवाला सवसंैग जर्रतिर समतवय िथा सहकायन गररएको  । 

 िारि लगायि देशका अतय जिल्लाबाि जिल्ला प्रवेश गर्े र्ागररकहरुलाई जिल्ला प्रवेश गर्े र्ाकामा र्ै 

होजल्डङ क्वारेतिाइर् जर्मानण गरी क्वारेतिाइर्मा राख्र्े व्यवस्था जमलाइएको । सो सरुक्षा लगायि अतय 

व्यवस्थापर्को लाजग सरुक्षा कमी पररचालर् गररएको ।  

 कोरोना संक्रजमत जवरामीको उपचारको लाजग संघीर् सरकार, प्रिेश सरकार र थिानीर् सरकारको 

लागत सहभाजगतामा  गोरखा सिरमुकाममा ७४ बेड क्षमताको क्वारेन्द्िाइन सजहतको आइशोलेशन 

जनमााण गररएको । सो आइशोलेशन व्र्वथिापन लगार्तका कार्ा गनाको लाजग जिल्ला समन्द्वर् 

सजमजतको प्रमुखको अध्र्क्षतामा आइशोलेशन तिा कोष व्र्वथिापन सजमजत गठन गरी कार्ा 

भइरहेको ।  

 स्थार्ीय िहहरुमा कोरोर्ा िाइरसको संिमण रोकथामका लाजग दजैर्क िए गरेका गजिजवजिहरुको एजककृि 

जववरण ियारको लाजग प्रत्येक स्थार्ीय िहमा Focal Person व्यवस्था गर्न लगाई सचूर्ा आदार्प्रदार् गर्े 

गररएको ।  

 र्ेपाल सरकारबाि जमजि २०७६।१२।११ गिेदजेख घोजषि लकडाउर्को कडाईका साथ कायानतवयर् गररएको ।  
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 बिारमा खाद्यतर् लगायि स्वास्थ्य सामग्रीको कालोबिारी िथा कृजरम अिाव हुर् र्जदर् स्थार्ीय िहसंगको 

समतवयमा बिार अर्गुमर् िईरहकेो । साथै प्रदशे मजतरपररषद्दारा गजठि आपजूिन सजमजिको बैठकको 

जर्दशेर्अर्सुार कायन िईरहकेो ।  

 जिल्लाजिर प्रवशे गर्े र्ाकाहरुमा  स्थार्ीय िहहरुसंगको समतवयमा Health Desk  स्थापर्ा गरी प्रवशे गर्े 

व्यजक्तहरुको  Thermal Gun माफन ि ज्वरो चेकिाचँ गर्े गररएको । गोरखा प्रवशे गर्े मखु्य र्ाका मझवुा 

दउेरालीमा सेर्ाको स्वास्थ्य िोजलसजहिको हले्थ डेक्स राजखएको 

 गोरखा क्याम्पसमा जर्मानण गररएको  क्वारेतिाइर् सजहिको आइशोलेशर् व्यवस्थापर्को लाजग प्रत्येक 

पाजलकाबाि रु. ५०००००।०० उपलब्ि गराउर्े गरी कोष स्थापर्ा गररएको । सो कोषको  खचन लेखर् कोष 

िथा लेखा जर्यतरक कायानलय गोरखाबाि िोजकएको लेखाको कमनचारी र जिल्ला प्रशासर् कायानलयका 

सहायक प्रमखु जिल्ला अजिकारीको संयकु्त दस्िखिबाि संचालर् गर्े व्यवस्था जमलाइएको ।   

 गोरखा अस्पिालमा संिाजवि कोरोर्ा संिजमि जवरामीको उपचारको लाजग आवश्यकिार्ुसार पररचालर् गर्े 

गरी (Emergency Medical Team) गठर् गरर कायन िईरहकेो । अस्पिालको Fever Clinic मा ज्वरो 

दजेखएर आएका र्ागररकहरुको PCR पररक्षण गररर्े गररएको । सव ैसरुक्षा जर्कायमा QRT को व्यवस्था 

गररएको ।  

 संकजलि स्वाव पररक्षणको लाजग ल्यावसम्म पयुानउर् जिल्ला जस्थि सरकारी कायानलयहरुसंगको समतवयमा 

सोजह जदर् ल्यावसम्म पयुानउर्े व्यवस्था जमलाइएको र संकास्पद जवरामीलाई उपचारको लाजग हजस्पिलसम्म 

जलएर आउर् २४ सै घण्िा सजुविासम्पतर् एम्वलेुतसको व्यवस्था गररएको ।२ विा सरकारी गाडी ि-ै परी आउर्े 

प्रयोिर्को लाजग सरुक्षा जर्कायमा 24 से घण्िा Stand by राजखएको ।  

 जिल्ला जिर जर्मानण िएका सम्पणून आइशोलेशर् िथा क्वारेतिाइर् स्थलहरुको जर्रतिर अर्गुमर् गर्े गररएको 

र व्यवस्थापर्मा केही कमिोरीहरु िजेिएमा सिुारको लाजग सुझाव िथा पषृ्ठपोषण जदर्े गररएको । 

 जिमसेर्थापा गाउँपाजलकामा समदुायस्िरमा दजेखएको कोरोर्ा रोकथामको लाजग बन्द्िाबन्द्िीलाई व्र्वजथित 

गने सम्बन्द्िी सुरक्षा मापिण्ड,२०७७  बमोजिम  चारजकल्ला िोकी कोरोर्ा संिजमि के्षर जसल्ड गरी संिामक 

क्षेर( Containment Zone) घोषणा गरी उक्त के्षरमा  कति्याक्ि िेजसङलाई प्राथजमकिा जदई संिाजवि 

व्यजक्तहरुको समयमा र्ै स्वाव संकलर् गरी  कोरोर्ा परीक्षण सम्पतर् गररएको । हाल उक्त के्षरमा कोरोर्ा 

संिजमि केश र्रहकेो । 

 जिल्लामा हालसम्म १०१ िर्ा कोरोर्ा िाइरस कोजिड -१९ को जवरामी िजेिएकोमा  उपचार पिाि जर्को िई 

आइशोलेशर्बाि ८५ िर्ा जफिान िईसकेका  र हाल १५ िर्ा कोरोर्ा संिजमिको उपचार कायन  िइरहकेो ।  

 कोरोर्ा िाइरसको उच्च िोजखम तयजूर्करणको लाजग जसजमि श्रोि सािर्को बाबिदु स्थार्ीय िह, प्रदशे 

सरकार र संघीय सरकारसंग प्रिावकारी समतवय गरी कायन िइरहकेो ।   
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 गोरखा जिल्लामा कोरोर्ा रोकथाम, जर्यतरण िथा व्यवस्थापर्को लाजग आजथनक वषन ०७६।७७ जिर बसेका 

बैठककोहरुको जवस्ििृ जववरण  

ि.सं. बैठकको र्ाम बैठक जमजि मखू्य जर्णनयहरु 

१ जिल्ला स्िरीय कमाण्ड पोष्ट २०७६।१२।१४ अत्यावश्यक सामग्री गण्डकी प्रदशे समक्ष माग गरर 

पठाउर् े

२ जिल्ला स्िरीय कमाण्ड पोष्ट २०७६।१२।१५ जवदशेबाि फजकन एका र्ागररकको जववरण संकलर् 

गरी Self Quarantine मा राख्र्े व्यवस्था 

जमलाउर्े 

३ जिल्ला स्िरीय कमाण्ड पोष्ट २०७६।१२।१६ .अजघल्ला बैठकबाि िएका जर्णनयहरुको 

कायानतवयर्को सजमक्षा 

४ जिल्ला सरुक्षा सजमजिको बैठक २०७७।१२।१७ गहृ मतरालयबाि प्राप्त जर्दनशर्को कायानतवयर् 

५ जिल्ला सरुक्षा सजमजिको बैठक/ 

कमाण्ड पोष्ट 

२०७७।१२।२१ जिल्ला स्िरीय Crisis Management Center 

गठर् 

Patient Receiving Team  गठर् 

६ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।१२।२३ गहृ मतरालयबाि प्राप्त जर्दशेर्को कायानतवयर् 

७ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।१२।२६  २ विा कोरोर्ा मरैी एम्बलेुतस ियारी हालिमा 

राख्र्े 

स्वाव पररक्षणको लाजग VTM माग गरी पठाउर्े 

८ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।१२।३० क्वारेतिाइर्मा रहकेा व्यजक्तहरुको  Rapid 

diagnostic Test गर्े  

९ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०१।०३ Rapid Diagnostic Test को दायरा बिाउर्े । 

अत्यावश्यक सवारी सािर् बाहके अतय सवारी 

सािर्लाई बेलकुा ६ बिदेजेख जवहार् ६ बिसेम्म 

जिल्ला प्रवेशमा पणून रुपमा रोक लगाउर्े ।  

१० जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०१।०९ गण्डकी प्रदशे आतिररक माजमला िथा कार्रू् 

मतरालयबाि प्राप्त जर्दशेर्हरु कायानतवयर् गर्े ।  
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११ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०१।२३ बालवाजलकालाई लकडाउर्कै जवच दादरुा 

जवरुद्धको खोप र जििाजमर् ए क्याप्सलु खवुाउर्े 

व्यवस्था जमलाउर्े । 

१२ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०१।२४ स्थार्ीय िहहरुलाई र्ागररकस्िरमा प्रिावकारी 

जर्गरार्ी समहू गठर् गरी पररचालर् गर्न अर्रुोि 

गर्े । 

१३ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०१।२६ संिमक रोग ऐर्, २०२० बमोजिम िारी 

लकडाउर्लाई कडाइको साथ पालर्ा गर्े ।  

जवकास जर्मानणको कायनमा सहजिकरण गर्े ।  

१४ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०१।३० गहृ मतरालयको जर्दशेर् कायानतवयर् गर्े ।  

१५ जिल्ला सरुक्षा सजमजि २०७७।०१।३१ जिल्ला प्रवेश गर्े मखु्य र्ाकामा कडाइ गर्े । 

१६ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०२।११ गोरखकाली िायर उद्योगलाई होजल्डङ सेतिरको 

रुपमा प्रयोग गर्े । 

१७ जिल्ला सरुक्षा सजमजि २०७७।०२।१५ कोजिड-१९ को जवश्वव्यापी संिमणको कारणबाि 

उत्पतर्  असहि  पररजस्थजिमा स्वदेश आउर्ैपर्े 

अवस्थामा रहकेा र्ेपाली र्ागररकहरुलाई स्वदेश 

आउर् सहजिकरण गर्े सम्बतिी  आदशे, २०७७ 

कायानतवयर् गर्े । 

१८ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०२।२० जवत्तीय संस्थाहरु हप्ताको दईु जदर् खोल्र् जदर्े  

र्ेपाली र्ागररकहरुलाई स्वदेश आउर् सहजिकरण 

गर्े सम्बतिी कायनयोिर्ा- २०७७ कायानतवयर् 

गर्े।  

१९ जिल्ला सरुक्षा सजमजि,  २०७७।०२।२२ क्वारेतिाइर् संग सम्बजतिि जवषषयमाको लाजग 

Focal Person िोक्र्े  

२० जिल्ला सरुक्षा सजमजि २०७७।०२।२७ गहृ बाि प्राप्त जर्दशेर् कायानतवयर् 

२१ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०२।२७ गोरखा क्याम्पसमा १०० बेड क्षमिाको 

क्वारेतिाइर् बर्ाउर्े  
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२२ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०२।२९ कोजिड-१९ संकि व्यवस्थापर् केतद्रबाि प्राप्त 

सामग्रीहरु वाडफाड गर्े ।  

२३ जिल्ला सरुक्षा सजमजि २०७७।०२।३० गहृ बाि प्राप्त जर्दशेर् कायानतवयर् 

२४ जिल्ला सरुक्षा सजमजि २०७७।०३।०२ गहृ बाि प्राप्त जर्दशेर् कायानतवयर्  

२५ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०३।०२ आइशोलेशर् जर्मानण कायनलाई जिििा जदर् 

व्यवस्थापर् सजमजिलाई अर्रुोि गर्े । 

२६ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०२।३२ कृजष ितय सामग्रीको िुवार्ी व्यवस्थापर् 

२७ जिल्ला सरुक्षा सजमजि,  २०७७।०२।३२ गहृको जर्दशेर् कायानतवयर् 

२८ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०३।०४ आइशोलेशर् केतद्र गोरखा क्याम्पसमा गोरखा 

अस्पिालको जचजकत्सकको र्ेितृ्वमा स्वास्थ्य 

कमनचारी खिाउर्े । 

२९ जिल्ला सरुक्षा सजमजि २०७७।०३।०७ गहृको जर्दशेर् कायानतवयर् 

३० जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।३।१२ जिमसेर् थापा गाउँपाजलका जस्थि वडा र्ै. ५, ६ र 

८ जसल्ड गर्े । 

३१ जिल्ला सरुक्षा सजमजि २०७७।०३।११ जसल्ड िएका क्षेरमा सो को कायानतवयर्लाई 

प्रिावकारी बर्ाउर्े 

३२ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०३।१४ Containment Zone घोषणा 

३३ जिल्ला सरुक्षा सजमजि २०७७।०३।१२ गहृ मतरालयको जर्दशेर् कायानतवयर् 

३४ जिल्ला सरुक्षा सजमजि २०७७।०३।२१ गहृ मतरालयको जर्दशेर् कायानतवयर् 

३५ जिल्ला सरुक्षा सजमजि २०७७।० गहृ मतरालयको जर्दशेर् कायानतवयर् 

३६ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०१।१८ गहृ मतरालयको जर्दशेर् कायानतवयर् 

३७ जिल्ला सरुक्षा सजमजि, कमाण्ड पोष्ट र 

CCMC-ops संयकु्त बैठक 

२०७७।०२।०५ VTM, PPE को माग गर्े ।  

३८ रािर्ीजिक दलसंगको समतवय बैठक २०७७।०१।०५ गोरखा प्रवशे गर्े गाडीको disinfection गर् े



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखा 
प्रकाजशत वाजषाक वुलेजिन 

 

28 

 

कृषकलाई जवउजविर् उपलब्ििाको 

सहजिकरणको लाजग कृजष मतरालयमा लेजख 

पठाउर्े । 

३९ सवनपजक्षय समतवय बैठक २०७७।०१।१४ तयरु् आए िएका व्यजक्तहरुलाई राहि जविरणको 

लाजग स्थार्ीय िहलाई अर्रुोि गर्े ।  

जवकास जर्मानणको कायन अगाडी बिाउर्े । 

४० सवनपजक्षय समतवय वठैक २०७७।०१।३१ इ- पास खारेि गर्े ,जदघन रोगीहरुलाई औषजि 

जविरणमा सहजिकरणको लाजग स्थार्ीय िहलाई 

अर्रुोि गर्े।  

४१ सवनपजक्षय समतवय बैठक २०७७।०२।०८ जिल्ला प्रवशे गर्े र्ाकामा र्ै ठुला क्षमिाको 

क्वारेतिाइर् जर्मानण गर्े । 

४२ सवनपजक्षय समतवय बैठक २०७७।०२।२६ १०० बेड क्षमिाको जिल्ला सदरमकुाममा 

क्वारेतिाइर् सजहिको आइशोलेशर् जर्मानण गर्े ।  

  

उत्तम अभ्र्ास 

 कोरोर्ा संिजमि जवरामीको उपचारको लाजग संघीय सरकार, प्रदशे सरकार र स्थार्ीय सरकारको लागि 

सहिाजगिामा  गोरखा सदरमकुाममा ७४ बेड क्षमिाको क्वारेतिाइर् सजहिको आइशोलेशर् जर्मानण गररएको । 

सो आइशोलेशर् व्यवस्थापर् लगायिका कायन गर्नको लाजग जिल्ला समतवय सजमजिको प्रमखुको अध्यक्षिामा 

आइशोलेशर् िथा कोष व्यवस्थापर् सजमजि गठर् गरी कायन िइरहकेो ।  

 कोरोना भाइरसको जवथतृत जववरण: 
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५.जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाबाि सुशासन : सावािजनक सेवा प्रवाहका जवषर्मा भएका मुख्र् 

मुख्र् प्रर्ासहरु  

 नागररक सहार्ता कक्षको व्र्वथिा 

यस कायानलयबाि सेवा जलर् प्रवशे गर्ुनहुर्े सेवाग्राहीहरुलाई आवश्यक सरसल्लाह िथा सहायिा प्रदार् गर्न 

र्ागररक सहायिा कक्षको व्यवस्था गररएको छ ।  

 नागररक वडापत्र( Citizen Chartered)को व्र्वथिा 

सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा सहििा होस ् ितर्े हिेुले परम्परागि र्ागररक वडापरका साथै उक्त र्ागररक 

वडापरलाई पररमाजिनि स्वरुपमा जवद्यजुिय र्ागररक वडापर समिे कायानतवयर्मा ल्याईएको छ ।  

 कार्ाालर्जभत्र थतनपान कक्षाको व्र्वथिा 

कायानलयमा सेवा जलर् आउर्हुुर्े मजहला सेवाग्राहीहरुलाई मध्यर्िर गद ै सजुविासम्पतर् स्िर्पार् कक्षा 

संचालर् गररएको छ । स्िर्पार् गराउर् आमाहरुलाई सजिलो होस ्ितर्े उदे्धश्यका साथ स्िर्पार् कक्षको 

व्यवस्था गररएको छ ।  

 प्रजतक्षालर् र खानेपानीको व्र्वथिा 

यस कायानलयबाि सेवा जलर् आउर्हुुर्े सेवाग्रहीहरुको लाजग िईुिला िथा प्र.जि.अ. कक्ष अगाजड आराम गहृ 

िथा प्रजिक्षालयको व्यवस्था गररएको छ । 

 अपाङ्गमैत्री भवन र लैङ्जगकमैत्री शौचालर्को व्र्वथिा 

२०७२ सालको गोरखा िकुम्प पजछ जर्मानण गररएको र्याँ िवर्को िईु िला पणुनरुपमा अपाङ्गमैरी बर्ाईएको 

िथा प्रत्येक िलामा लैङ्जगकमरैी शौचालय जर्माणन गररएको छ । 

 CCTV Camera िडान तिा िेजलफोन नेिवजका ङ 

सेवा प्रवाहलाई सहििा प्रदार् गर्न िथा कायानलयमा हुर्े अमयानजदि िथा अवाजञ्छि गजिजवजिहरुको जर्यतरण 

गरी सेवा प्रवाहलाई सहििा प्रदार् गर्नको लाजग कायानलयका सेवाग्राहीको बिी जिड हुर्े फाँि िथा कायानलय 

पररसर वररपरर १४ विा CCTV Camera िडार् गररएको छ । साथै कायानलयका कमनचारी िथा 
फाँिहरुबीच सहि रुपमा सहकायन र समतवय िई सेवा प्रवाह जछिो छररिो होस ्ितर्े हिेलेु प्रत्येक फािमा 

िेजलफोर् र्ेिवजकन ङ समिे गररएको छ । 
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 जवदु्यतीर् हाजिरीको व्र्वथिा 

कायानलयमा कमनचारीहरुको उपजस्थजि िथा कायन जिम्मवेारीलाई जर्यजमि िथा व्यवजस्थि गर्नको लाजग 

कायानलय जवद्यिुीय हाजिरीको व्यवस्था गररएको छ ।  

 

 सेवा प्रवाहमा जवदु्यतीर् माध्र्म तिा सूचना प्रजवजिको प्रर्ोग 

कायानलयको सेवालाई चसु्ि, दरुस्ि, जछिो, छररिो िथा गणुस्िररय वर्ाउर्े उदे्धश्यले कायानलयका हरेक काम 

कारवाहीलाई जवद्यिुीय माध्यम िथा सचुर्ा प्रजवजिहरुको प्रयोग गरी सम्पादर् गर्े गररएको छ । साथै 

कायानलयको हरेक कामकारवाहीहरुको िार्कारी समिे जवद्यिुीय माध्यम माफन ि जवजितर् सफ्िवयरहरुको प्रयोग 

गरी माजथल्लो जर्कायहरुलाई गराउर्े गररएको छ । 

 जनर्जमत विार अनुगमन सहर्ोगात्मक भुजमका 

विारलाई सवु्यवजस्थि, गणुस्िररय वर्ाउर्को लाजग जिल्ला जिरका  मखु्य मखु्य विारहरुमा जर्यजमि रुपमा 
सम्बजतिि  जर्कायसंग समतवय गरी बिार  अर्गुमर् जर्ररक्षण गर्े गररएको छ ।  

 सावािजनक सुनुवाई सञ्चालन 

िौगोजलक रुपमा जवषम रहकेा यस जिल्लाका दरु दरािका र्ागररकहरु िथा जितर् क्षमिा िएका र्ागररकहरुलाई 

यस कायानलयसगै ँअतय कायानलयहरुवाि समिे प्रदार् गररर्े सेवालाई र्ागररकको घर दलैोमा र्ै सेवा प्रवाह गर् े

उदे्धश्य साथै कायानलयका हरेक जियाकलापहरु सरोकारवाला र्ागररकहरु समक्ष िार्कारी गराउर्े र र्ागररकका 

समस्याहरु बजुझ सेवालाई थप प्रिाककारी िथा गणुस्िररय बर्ाउर् सावनिजर्क सरु्वुाई कायनिम संचालर् 

गररएको छ ।  

 जवपि व्र्वथिापन सम्बन्द्िी प्रर्ास तिा कार्ाहरु 

जिल्लामा हुर्े जवजितर् जकजसमका जवपदहरुको तयरु्ीकरण िथा जर्यतरण, जवपदको क्षिी िथा प्रिावको 

तयरु्ीकारण िथा राहि, उद्धार, व्यवस्थापर् सम्बतिी कायनलाई थप चसु्ि, दरुुस्ि, िथा प्रिावकारी बर्ाउर् 

जवजितर् जियाकलापहरु सञ्चालर् (िस्िैैः जवपद व्यवस्थापर्का लाजग जवपद ्प्रजिकायन योिर्ा ििुनमा, बैठक 

िथा सचेिर्ामलुक कायनिम सञ्चालर्, सचुर्ा सम्प्रेषण, िर्शजक्त पररचालर्, सम्बजतिि जर्कायहरुसँग 

आवश्यक समतवय िथा सहकायन आजद) गर्े गररएको छ । 

 अिान्द्र्ाजर्क कार्ाको लाजग सुनुवाई गने इिलासको व्र्वथिा 

तयाय प्रजियालाई थप सहि, प्रिावकारी िथा जर्रपक्ष र गणुस्िररय वर्ाउर् अिनतयायीक कायनको लाजग छुटै्ट 

ईिलासको व्यवस्था गररएको छ ।  

 कार्ाालर्का हरेक जक्रर्ाकलापहरु समर्मानै प्रकाशन प्रशारण 
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यस कायानलयबाि हुर्े हरेक जियाकलाप िथा सेवा प्रवाह सम्बतिी जववरण कार्रू्को अजिर्मा रहरे समयमा 

र्ै       जवजितर् जवद्यिुीय माध्यमहरु िस्िै : ववेसाईि, फेसबुक, ि्वीिर आजद माफन ि सावनिजर्क गर्े गररएको 

छ । 

 जवजभन्द्न जिवस तिा समारोहहरु 

राजरिय रुपमा मर्ाईर्े जवजितर् जदवस िथा समारोहहरु िस्िै : गणितर जदवस, संजविार् जदवस, लोकितर 

जदवस, जर्िामिी सेवा जदवश, मजहला जहसंा जवरुद्धको सप्ताहव्यापी कायनिम, वािावरण जदवस  िकुम्प सरुक्षा 

जदवस, योग जदवस आजद जवजितर् सरोकारवाला जर्काय िथा स्थार्ीय संघसंगठर् साथै स्थार्ीयहरुको समतवय, 
सहकायन िथा सहिाजगिामा सम्पतर् गर्े गररएको छ । 

 प्रहरी र प्रशासनबीचको समन्द्वर् र सहकार्ा 

आवश्यकिा हरेी जिल्ला जस्थि जिल्ला प्रहरी कायानलय िथा अतय सरुक्षा जर्कायहरुसँग समतवय िथा सहकायन 

गरी जिल्लाको शाजति सरुक्षाको अवस्था चसु्ि दरुुस्ि राख्र्े, जवजितर् आपराजिक जियाकलापहरु जर्यतरण 

गर्,े र्ागररकको जिउ िर्को सरुक्षा, रािमागन सचुारु, राहि िथा उद्धार सम्बतिी कायनहरु आजद गर्े गररएको 

छ । 

 जवजभन्द्न िनचेतनामुलक कार्ाक्रम सञ्चालन 

सावनिजर्क सरु्वुाई, घमु्िी सेवा, बिार अर्गुमर्, कायनलय िथा कायानलयका जवजितर् जवद्यिुीय माध्यमहरु 

माफन ि जवजितर् सचेिर्ामलुका कायनिम सञ्चालर् िथा सचुर्ाहरुको प्रचार प्रसार गर्े गररएको छ । िस्िै, 

शाजति िगं र्गर्े, लाग ूऔषिको प्रयोगबाि िािै रहर्े, मापसे िथा लापसेको प्रयोग गरर सवारी सािर्हरु 

र्चलाउर्े, कायानलयबाि प्रदार् गररर्े सेवा प्रवाहका जवषय िथा प्रजियाहरु आजद । 

 एकद्धार प्रणालीबाि सेवा सञ्चालन 

सेवाग्राहीहरुलाई सेवा जलदाँ सहिहोस ्ितर्े हिेेले २०७६ साल दजेख कायानलयका दजैर्क प्रकृजिका कायन िथा 

सेवाहरु एकद्धार प्रणालीबाि प्रदार् गर्न थाजलएको छ । 

 िोकन प्रणालीको व्र्वथिा 

सेवा प्रवाहलाई जववाद रजहि िथा first come first service ितर्े जसद्धातिको आिारमा बदृ्ध, 

गिनविी, अशक्त, मजहला िथा बालकाजलका बाहकेका सेवाग्राहीलाई िोकर् प्रणाली माफन ि ्सेवा प्रदार् गर्े 

गररएको छ । िर बदृ्ध, गिनविी, मजहला िथा बालकाजलका, अशक्तहरुलाई जवशेष प्राथजमकिाका साथ सेवा 

प्रदार् गर्े गररएको छ । 

 नागररक तिा सेवाग्राही पृष्ठपोषण,  गुनासो सुनुवाइ तिा सुझाव पेजिकाको व्र्वथिा 
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जवजितर् प्रकृिीका सेवा जलर् यस कायानलयका आउर्े सेवाग्राहीबाि दजैर्क रुपमा सेवा प्रवाह, कायानलयको 

लेआउि, कमनचारीको व्यवहार, कायानलय पररसर आजदको जवषयका पषृ्ठपोषण जलर्े गररएको, सेवाग्राहीबाि 
आउर्े जवजितर् जर्बेदर् िथा उिरुीको सम्बजतिि जर्काय िथा पक्षसँय समतवय िथा सहकायन गरी समािार् गर्े 

गररएको साथै गोप्य रुपमा गरु्ासो िथा उिरुी राख्र्को लाजग कायानलयमा सझुाव पेजिकाको व्यवस्था गरी 

साप्ताजहक रुपममा सामजुहक रुपमा सझुाव पेिीका खोली सो सम्बतिी गरु्ासो िथा उिरुीको सरु्वुाई न गर्े गररएको 

छ । 

 जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् तिा इलाका प्रहरी कार्ाालर्हरुको जनर्जमत अनुगमन तिा जनररक्षण 

जिल्लामा रहकेा प्रहरी कायानलय िथा ईलाका प्रहरी कायानलयहरुको सेवा प्रवाह िथा िौजिक संरचर्ा साथ ै

अतय बस्ि ुजस्थिीको जवषयमा जर्यजमि रुपमा जर्ररक्षण िथा अर्गुमग गर्े गररएको छ । 

 राजरिर् गौरवका आर्ोिनाहरु सजहत जवजभन्द्न जवकास जनमााण सम्बन्द्िी कार्ाको जनर्जमत अनुगमन 

र जनररक्षण  

जिल्ला जिर सञ्चालर्मा रहकेो राजरिय गौरवका आयोिर्ाहरु (मध्यपहाडी लोक मागन, बिुीगण्डकी 

िलजवद्यिु आयोिर्ा), जवजितर् जवकास योिर्ाहरु िस्िैैः सडक, पलु, िवर् आजदको जर्यजमि िथा 

आकजस्मक रुपमा अर्गुमर् िथा जर्ररक्षण गर्े गररएको छ । 

 कार्ाालर्जभत्र हुलाक काउन्द्िर सञ्चालन 
यजह जमजि २०७६/०३/२३ गिेबाि कायानलयको सेवालाई थप प्रिाबकारी बर्ाउर् हुलाक कायानलयकै कमनचारी 

रहर्े गरी जिल्ला प्रशासर् कायानलयको िबर्मा जिकि काउतिर सतचालर् गररएको छ । यस कायनबाि 

आसपासका जबजितर् सरकारी कायानलयहरु मालपोि, र्ापी, जिल्ला प्रहरी कायानलय, जिल्ला समतवय, 

अदालि, राजरिय परु्जर्नमानण कायानलय, सरकारी वजकल, जबद्यिु कायानलय आजदमा सेवा जलर् आउर्े सेवाग्राही 

लािाजतबि हुर्े र सेवाग्राहीले िोजकएको मलु्य ितदा बजि मलु्य जिरी ठजगर् ुपर्े अबस्थाबाि छूिकारा पाउर्े 

छर् ्।  

 कार्ाालर्जभत्र राजरिर् वाजणज्र् बैंकको एक्सिेन्द्सन काउण्िर संचालन 

जिल्ला प्रशासर् कायानलयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रिावकारी, जछिो छररिो र िर्मरैी बर्ाउर् प्रमखु जिल्ला 

अजिकारी ज्यकूो सजियिामा जिल्ला प्रशासर् कायानलयको कोठा र्.ं १०४ बाि राजरिय बाजणज्य बैंक गोरखा 

शाखाको एक्सिेतसर् काउण्िर संचालर् गररएको छ । िसबाि रािस्व िम्मा गर्नको लाजग सेवाग्राही, यस 
कायानलय आसपासका कायानलयहरुमा आउर्े सेवाग्राहीहरुलाई सहििा जमलेको छ ।  

 जनर्जमत रुपमा कार्ाालर्को पररसर सरसफाई 

कायानलयमा कायनरि कमनचारीहरुको संजियिामा कायानलयको वािावरण स्वच्छ सफा र सेवाग्राही मरैी 

बर्ाउर्लाई जर्यजमि रुपमा कायानलय पररसर सरसफाई गर्े गररएको छ ।  
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 सेवाग्राहीको सहिताको लाजग जनवेिनका िााँचाको व्र्वथिा: 

कायानलयमा सेवा जलर् आउर्े सेवाग्राहीहरुको सहििाको लाजग जवजितर् प्रकारका जर्वदेर्को िाँचा ियार गरी 

उपलब्ि गराउर्े व्यवस्था जमलाइएको छ । िस्िै  र्ावालक पररचयपर, संस्थादिान/  र्जवकरण,राहदादर्ी 

दु्रि,िर्िािी/ दजलि जसफाररस,व्यहोरा प्रमाजणि र र्ाम थर/ ितमजमजि प्रमाजणि आजद । 

 अन्द्र् कार्ा तिा व्र्वथिाहरु 

१. कायानलयमा जवचौजलया प्रवेश पणुन रुपमा जर्षिे गररएको छ । 

२. हुर्े काम ितर्ै पदरै्, र्हुर्े काम  हुदै ँहुदैरँ् ितर्े र्ारा कायानतवयर्मा ल्याईएको छ । 

६.जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा हालसम्म कार्ारत प्रमुख जिल्ला अजिकारीको जववरण 

qm=

;+= 

gfdy/ b]lv xfn;Dd s}lkmot 

! >L lji0f' k|tfk zfx @)@& @)@*  

@ >L sfzL gfy zdf{ vgfn @)@( @)@(  

# >L /fdfgGb| ld> @)@( @)@(  

$ >L /fdrGb| zdf{ kf}8]n @)#) @)#!  

% >L ab|Lgfy zdf{ kf}8]n @)#! @)#!  

^ >L dfwj k|;fb sfˆn] @)#! @)##  

& >L pQd nfn >]i7 @)## @)#^.)&.)!  

* >L cf]h /fh]Gb| k'?if 9sfn @)#^.)&.!^ @)#(.)&.)#  

( >L bof/fd v/]n @)#(.)&.)$ @)$$.!!.)*  

!) >L rGb| k|sfz pkfWofo @)$!.!@.)! @)$@.!!.!@  

!! >L lzj k|;fb zdf{ nfld5fg] @)$@.!!.!# @)$%.)!.@)  

!@ >L /fd]Zj/ zfx @)$%.)!.@$ @)$&.)!.)#  

!# >L dfg k|;fb k|wfg @)$&.)!.)( @)$&.)%.)!  

!$ >L O{Zj/ gf/fo0f kf08] @)$&.)%.!& @)$*.)&.!%  

!% >L e/t dl0f l/;fn @)$*.)*.)! @)$(.)(.!#  

!^ >L lrlgof gf/fo0f >]i7 @)$(.)(.@) @)%!.)!.!#  

!& >L afa'/fd ;fksf]6f @)%!.)!.!% @)%@.)&.@^  

!* >L sfzL gfy zdf{ @)%@.)&.@( @)%#.!@.#!  

!( >L ef]nf k|;fb lzjfsf]6L @)%$.)!.)! @)%$.)(.!!  

@) >L x]d/fh ;fksf]6f @)%$.)(.!# @)%$.!@.!@  

@! >L b'uf{ k|;fb e08f/L @)%$.!@.!@ @)%%.)^.@)  

@@ >L a'l4 ;fu/ lqkf7L @)%%.)^.@! @)%^.)*.!)  

@# >L dfwj k|;fb /]UdL @)%^.)*.@@ @)%&.)#.!!  

@$ >L cfTdf/fd kf08] @)%&.)$.@$ @)%&.!!.!)  

@% >L sfzLgfy d/fl;gL @)%&.!!.@% @)%*.!@.)!  

@^ >L ef]nf k|;fb lzjfsf]6L @)%*.!@.!@ @)%(.)!.#!  

@& >L dfwj k|;fb cf]emf @)%(.)@.)! @)^@.)!.#!  

@* >L tf/fgfy uf}td @)^@.)@.)! @)^#.)@.)@  

@( >L s}nfzgfy v/]n @)^#.)@.@$ @)^$.)#.@@  

#) >L hLjg k|;fb cf]nL @)^$.)#.@@ @)^^.)^.)!  

#! >L sdnd0fL sfˆn] @)^^.)^.)$ @)^&.!).!*  

#@ >L df]xg k|;fb sfˆn] @)^&.!).!( @)^*.)^.)%  

## >L sdn k|;fb e§/fO{ @)^*.)^.)^ @)^(.)(.!*  
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#$ >L s[i0f axfb'/ sfsL{ @)^(.)(.@# @)&!.)!.@^  

#% >L sdn /fh 9sfn @)^(.!!.)* @)&).)!.@@  

#^ >L a]b k|;fb v/]n @)&!.)!.@( @)&!.)*.)&  

#& >L p4j k|;fb ltdN;]gf @)&!.)*.)* @)&@.!).)%  

#* >L anb]j uf}td @)&@.!).)^ @)&@.!!.@^  

#( >L gf/fo0f k|;fb e§ @)&@.!!.@& @)&#.)*.)@  
$

) 

>L lht]Gb| a:g]t @)&#.)(.)& @)&%.)!.!(  

$! >L gf/fo0f k|;fb e§/fO{ @)&%.)!.@) @)&%.)*.!*  
$@ >L uh]Gb| axfb'/ >]i7 @)&%.)*.@* @)&^.)@.@^  
$# >L b]j]Gb| nfld5fg] @)&^.)@.@& २०७६।०२।२१  
४४ श्री सरेुतद्र पौडेल २०७६।१०।२३ हालसम्म  

७.जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखामा रहेका कमाचारी संख्र्ा र कार्ा जिम्मेवारी 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखामा कार्ारत कमाचारीहरुको जववरण 

क्र.स.ं कमाचारीको नाम िर पि फोन नम्बर कार्ारत फााँि  कोठा नं. 

कै
जफ

र्
त

 

१ श्री सरेुन्द्र पौडेल प्रमुख जिल्ला अजिकारी ९८५६०५७७७७   कोठा नं.३०१   

२ श्री िेवी पाण्डे (खत्री) स.प्र.जि.अ. ९८५६०५७७७८   कोठा नं.२०१   

३ श्री गणेश प्रसाि भट्टराई प्रशासकीर् अजिकृत ९८५६०७०१४२ नागररकता फााँि कोठा नं.१०२   

४ श्री हका  बहािुर रोका प्रशासकीर् अजिकृत ९८५६०५७७८० प्रशासन फााँि कोठा नं. १०५   

५ श्री जिपक जसग्िेल नार्वसबु्बा ९८६६००२७७९ प्रजतजलजप फााँि कोठा नं.१०२   

६ श्री तुलसीराम  खनाल लेखापाल ९८५१०६८०५६ लेखाफााँि कोठा नं.३०७   

७ श्री सिृना शे्रष्ठ नार्वसबु्बा ९८४६७५४४६२ राहिानी फााँि कोठा नं. १०२   

८ श्री लक्ष्मण पगेनी कम््र्ुिर अपरेिर ९८४००१०८०४ कम््र्ुिर फााँि कोठा नं.१०२   

९ श्री लक्ष्मी पन्द्त कम््र्ुिर अपरेिर ९८४६०७५२४७ रा. प. शाखा कोठा नं. १०३   

१० सजुिप जवश्वकमाा कम््र्ुिर अपरेिर ९८४४५५४००२ प्रशासन फााँि कोठा नं. १०५   

११ श्री जनमाल राना खररिार ९८४६०८२५१३ नागररकता फााँि कोठा नं. १०२   

१२ श्री रुम बहािुर खड्का खररिार ९८५१२२९५१७ नागररकता फााँि कोठा नं. १०२   

१३ श्री रुद्ध प्रसाि जतजमजल्सना खररिार ९८४७६४५१२२ मुद्धा फााँि कोठा नं. २०२   

१४ श्री फत्त बहािुर राना मगर का.स. पाचौ ाँ  ९८४६०८९२६१ राहिानी फााँि कोठा नं. १०१   

१५ श्री रािु मगर हलुका सवारी चालक ९८४६२४५८११       
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१६ श्री इन्द्र बहािुर खत्री हलुका सवारी चालक ९८१६१९१२९८ प्रशासन फााँि कोठा नं. १०५   

१७ श्री रािु खनाल कार्ाालर् सहर्ोगी ९८४६०९८४५५ प्रजतजलजप फााँि कोठा नं. १०२   

१८ श्री सरुि बथनेत कार्ाालर् सहर्ोगी ९८४६२५३८१८       

१९ श्री जवनोि राना मगर कार्ाालर् सहर्ोगी ९८४६७२६२९० 

थवकीर् 

सजचवालर् कोठा नं. ३०१   

२० श्री पावाती बााँजनर्ा कार्ाालर् सहर्ोगी ९८४६७४७६६७ प्रशासन फााँि     

DEOC मा कार्ारत कमाचारीहरु 

क्र.स.ं कमाचारीको नाम िर पि फोन नम्बर 

कार्ारत 

फााँि  कोठा नं. 

कै
जफ

र्
त

 

१ मोहन भण्डारी प्रहरी हल्िार ९८४८०७१५०९ DEOC कोठा नं. २०४   

२ रािु िापा स.प्र. स.ह. ९८४३४३६९२४ DEOC कोठा नं. २०४   

३ पिम अर्ााल स. प्र.स.ह. ९८४९६१२५८७ DEOC कोठा नं. २०४   

 

 

 

 
 ८.  जिल्लामा रहेका संघीर् कार्ाालर् प्रमुख तिा सूचना अजिकारीको नाम र सम्पका  नम्बर  
 

क्र.सं.  कार्ाालर्को नाम ििाा 

कार्ााल 

प्रमुखको नाम 

कार्ाालर् 

नम्बर मोवाइल नम्बर 

कार्ाालर्

को इमेल 

ठेगाना 

१ गोरखा जिल्ला अिालत जि.न्द्र्ा. 

श्री रमेशकान्द्त 

अजिकारी ४२०१९५   

info.dcgor
kha@supr
emecourt.
gov.np 

२ 

जिल्ला प्रशासन 

कार्ाालर् प्र.जि.अ. सुरेन्द्र पौडेल ४२०१३३ ९८५६०५७७७७ 

postoffice
gorkha@g
mail.com 

३ जिल्ला प्रशासन  स.प्र.जि.अ िेवी पाण्डे खत्री ४२०१३३ ९८५६०५७७७८ 
  

४ रणजसंह िल गण प्र.से. उज्वल के.सी. ४११२०० ९८४१३१७०४९ 

dpogorkh
a@gmail.

mailto:info.dcgorkha@supremecourt.gov.np
mailto:info.dcgorkha@supremecourt.gov.np
mailto:info.dcgorkha@supremecourt.gov.np
mailto:info.dcgorkha@supremecourt.gov.np
mailto:postofficegorkha@gmail.com
mailto:postofficegorkha@gmail.com
mailto:postofficegorkha@gmail.com
mailto:dpogorkha@gmail.com
mailto:dpogorkha@gmail.com
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५ जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् प्र.उ. 

सुरेन्द्र बहािुर 

गुरुङ 

४२०२३७, 

४२०१९९ ९८५६०५५५५५ 

com    
gorkhasan
char45@g
mail.com 

६ 

राजरिर् अनुसन्द्िान 

जिल्ला कार्ाालर् उप. अ.अ. प्पु शमाा पौडेल   

९८५६०४०६७४, 

९८५१२३२२९९ 

nidgorkh
a@gmail
.com 

७ जिल्ला समन्द्वर् सजमजत जि.स.अ. नेत्र जवलास पन्द्त 

४२०२३८, 

४२०३७८ ९८४६०५६४०० 

info@ddc
gorkha.go
v.np 

८ 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं 

२९ हे. क्वा गुल्म  स.प्र.ना. उ गुणराि न्द्र्ौपाने ४२१३६६ ९८५१२७२२३३ 

apfgorkha
.coy@gm
ail.com 

९ 

कोष तिा लेखा जनर्न्द्त्रक 

कार्ाालर् प्र.को.जन. नारार्णित्त शमाा ४२०१४० ९८५६०४०५९८ 

koshgork
ha@gmail
.com 

१० 

जशक्षा जवकास तिा 

समन्द्वर् इकाई,  जि.जश.अ. खेमराि पौडेल ४२०५५५ ९८५६०४०१५५ 

deogorkh
a@gmail.
com 

११ 

जिल्ला सरकारी वजकल 

कार्ाालर् जि.न्द्र्ा िमाराि पौडेल ४२०१३८ ९८४६०४०१५७   

१२ 

श्री जिल्ला आर्ोिना 

कार्ाान्द्वर्न इकाई( 

अनुिान व्र्वथिापन तिा 

थिानीर् पूवाािार) प्र.जि.ई 

रामश्ररण 

आचार्ा ४२००२९ ९८५६०४२६३७ 

dtogorkha
@gmail.c
om  

१३ 

जिल्ला जनवााचन 

कार्ाालर् जन.अ. 

िेक बहािुर 

कोइराला ४२०७९६   

ec.deo36
@gmail.c
om  

१४ मालपोत कार्ाालर् मा.पो.अ. 

िेवेन्द्र बहािुर 

िापा ४२०२०१ ९८५६०४३४४४ 

gorkhama
lpot@gm
ail.com 

१५ जिल्ला हुलाक कार्ाालर् .हु. अ. गुरुित्त पौडेल ४२०११२ ९८५६०७०११२ 

postoffice
gorkha@g
mail.com 

१६ 

गोरखा िरवार हेरचाह 

अड्डा का.प्र. 

हररप्रसाि 

भुसाल ४२०१८८ ९८४३३८५७४५   

१७ गोरखा संग्रहालर् का.प्र. 

नवराि 

अजिकारी ४२०१४५ ९८४१५९७९६० 
karusmi@
gmail.com 

१८ त्र्ाङक कार्ाालर् त. अ. 

िीवनाि 

आचार्ा ४२०१५८ ९८५६०७०१९८   

mailto:dpogorkha@gmail.com
mailto:dpogorkha@gmail.com
mailto:dpogorkha@gmail.com
mailto:dpogorkha@gmail.com
mailto:nidgorkha@gmail.com
mailto:nidgorkha@gmail.com
mailto:nidgorkha@gmail.com
mailto:info@ddcgorkha.gov.np
mailto:info@ddcgorkha.gov.np
mailto:info@ddcgorkha.gov.np
mailto:apfgorkha.coy@gmail.com
mailto:apfgorkha.coy@gmail.com
mailto:apfgorkha.coy@gmail.com
mailto:koshgorkha@gmail.com
mailto:koshgorkha@gmail.com
mailto:koshgorkha@gmail.com
mailto:deogorkha@gmail.com
mailto:deogorkha@gmail.com
mailto:deogorkha@gmail.com
mailto:dtogorkha@gmail.com
mailto:dtogorkha@gmail.com
mailto:dtogorkha@gmail.com
mailto:ec.deo36@gmail.com
mailto:ec.deo36@gmail.com
mailto:ec.deo36@gmail.com
mailto:gorkhamalpot@gmail.com
mailto:gorkhamalpot@gmail.com
mailto:gorkhamalpot@gmail.com
mailto:postofficegorkha@gmail.com
mailto:postofficegorkha@gmail.com
mailto:postofficegorkha@gmail.com
mailto:karusmi@gmail.com
mailto:karusmi@gmail.com
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१९ नेपाल िेजलकम का.प्र. चन्द्र बहािुर शे्रष्ठ 

420333, 

४२०२२२ ९८५६०२७७०० 

www.ntc.net.n

p, 

chandra.shres

tha@ntc.net.n

p 

२० 

कारागार कार्ाालर्, 

गोरखा िेलर 

श्री रजवलाल 

सुवेिी ४२०१९७ ९८५६०४३४८८ 

dopmgork
ha@gmail
.com 

२१ 

११ जकलो छेपेिार 

भालुथवारा बारपाक 

सडक र्ोिना प्रमुख  

श्री सौरभ 

ब्रिाचार्ा ४२१०४१ ९८५६०४३४८८ 

sadak_11
kcbbrp@y
ahoo.com  

२२ नापी कार्ाालर् का.प्र. श्री अमृत पाण्डे ४२०१९१ ९८५६०७०१९१ 

tripathiro
shan@gm
ail.com 

२३ 

खाद्य व्र्वथिा तिा 

व्र्ापार कम्पनी जलजमिेड 

शाखा कार्ाालर्, गोरखा  शा.प्र. श्री नजवन बथनेत ४२०१०१ ९८४८२५१४५६ 

nfcgorkha
@gmail.c
om 

२४ नेपाल जवदु्यत प्राजिकरण का.प्र. 

श्री मािव 

न्द्र्ौपाने ४२०१७७ ९८५६०४३१७७ 

neagorkh
a@gmial.
com 

२५ 

ने.जव.प्रा.आरुघाि जवतरण 

केन्द्र का.प्र. जनरि पौडेल   ९८५११९१९२६ 

arughatdc
@gmail.c
om 

२६ 

इलाका प्रशासन 

कार्ाालर् जसजिावास शा. अ. 

जशव प्रसाि 

गौतम   ९७५१०६२५५५   

२७ 

जिल्ला आर्ोिना 

कार्ाान्द्वर्न इकाई(जशक्षा) इ.प्र. 

जवरणु प्रसाि 

जमश्र ४२०३६४ ९८५६०१०९१५   

२८ 

(PMAMP) सुन्द्तला िात 

िोन कार्ाान्द्वर्न 

इकाई,गोरखा व.कृ. अ. अिर् अजिकारी   ९८५६०१०९१० 

adhikari.a
jaya@gm
ail.com 

२९ 

जिल्ला आर्ोिना 

कार्ाान्द्वर्न इकाई भवन इ.प्र. सुजनता शे्रष्ठ   ९८५६०७०२२१ 

mouddlpi
ugorkha@
gmail.com 

३० 

पालुङिार कुण्डुिार 

जसंचाई आर्ोिना आ.प्र. जिनेश पौडेल   ९८५६०७१८८९ 

r9851033
276@gma
il.com 

३१ 

पुरपलाल( मध्र्पहाडी) 

रािमागा र्ोिना 

कार्ाालर्,  

आर्ोिना 

प्रमुख 

रमेश कुमार 

जिजष्ट   ९८५१०३३२७६   

mailto:dopmgorkha@gmail.com
mailto:dopmgorkha@gmail.com
mailto:dopmgorkha@gmail.com
mailto:sadak_11kcbbrp@yahoo.com
mailto:sadak_11kcbbrp@yahoo.com
mailto:sadak_11kcbbrp@yahoo.com
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३२ 

नेपाली सेना बेजिघाि  

आरुघाि लाकेभन्द्ज्र्ाङ 

सडक जनमााण कार्ािल प्रा. सेनानी 

जनशान्द्त कुमार 

पजण्डत कै्षत्री   ९७४१४६४२३०   

३३ 

खाद्य प्रजवजि तिा गुण 

जनर्न्द्त्रण जडजभिन 

कार्ाालर्, िमौली तनहुाँ । खा.अ.अ. जशविी वराल 

०६५-

५६०९७५ ९८५६०६१५८१   

३४ 

श्री बुजिगण्डकी 

िलजवदु्यत आर्ोिना 

वातावरण,मुआब्िा 

जवतरण, पूनवाास तिा 

पुनथिाापना इकाई, 

गण्डकी गाउाँपाजलका -८ 

गोरखा  आ.प्र. कृरण काकी   ९८५१२१२७१४ 

krishnaka
rki089@g
mail.com 

३५ रु्वा थवरोिगार कोष स.स. धु्रव पौडेल   ९८५६०४०८०३   

३६ 

जिल्ला िाजफक प्रहरी 

कार्ाालर्, गोरखा प्र. ना.नी 

जमत्रलाल 

िकाल   ९८५६०९०२६६  १०३ 

३७ 

खाद्य तिा  पोषण सुरक्षा  

सुिार आर्ोिना क्लथिर 

इकाइ गोरखा ब .  कृ. अ. िुगाा पजण्डत   ९८५६०७०७४५ 

sansep.go
rkha@gm
ail.com 

३८ लाके भन्द्सार िगत प्रमुख 

मिुसुिन 

पोखरेल   ९८४७६५४८७०   

३९ 

राजरिर् बाजणज्र् बैंक 

गोरखा प्रवन्द्िक कजपल काकी ४२०१५५ ९८५६०४०३१० 

gorkha@r
bb.com.n
p 

४० कृजष जवकास बैंक प्रवन्द्िक श्री मोहन िापा ४२०१६६ ९८५१०९३८३२ 

mca.liaiso
noffice@g
mial.com 

४१ 

मनासलु संरक्षण के्षत्र 

कार्ाालर् स. के्ष. अ. जवश्व बाब ुशे्रष्ठ ४२०,२८४ ९८६०८३०७६६   

४२ 

िाजिङ आरुघाि गोरखा 

सडक र्ोिना आ.प्र. नजवन मान शे्रष्ठ   ९८४१७३२०४२   

mailto:gorkha@rbb.com.np
mailto:gorkha@rbb.com.np
mailto:gorkha@rbb.com.np
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४३ 

करदािा सेवा कायानलय 

गोरखा का.प्र. रमशे खड्का   ९८४३०८३८७९   

       

 

जिल्ला रहेका प्रिेश कार्ाालर्हरु तिा कार्ाालर् प्रमुखको नाम िर र सम्पका  नम्बर 

क्र.सं. 

कार्ाालर्को 

नाम ििाा 

कार्ाालर् 

प्रमुखको 

नाम 

कार्ाालर् 

नम्बर 

मोबाइल 

नम्बर कार्ाालर् इमेल ठेगाना 

१ 

जिल्ला 

थवाथ्र् 

कार्ाालर् 

व.ि. 

थवा.प्र 

श्री जवद्या 

तामाङ ४२०११९ ९८५६०४०११९ hogorkha@gmail.com  

२ 

गोरखा 

जिल्ला 

अथपताल जन.मे.सु. 

श्री नजवन 

िापा ४२०२०८ ९८५६०१०९१८ docgorkhahospital@gmail.com 

३ 

कृजष ज्ञान 

केन्द्र गोरखा का.प्र. 

श्री मजनता 

िापा ४२०११३ ९८५६०३०६४९ gorkhadado@gmail.com  

४ 

भेिनेरी 

अथपताल 

तिा पशु सेवा 

जवज्ञ केन्द्र के. प्र. 

श्री इन्द्र 

बहािुर भट्ट 

४१११६३, 

४११२५१ ९८५६०४०२९१ disogorkha@gmail.com  

५ 

िल स्रोत 

तिा जसंचाई 

जवकास 

जडजभिन 

कार्ाालर् जड.प्र. 

श्री रमेश 

राि शमाा ४२०१७५ ९८५६०७०१७५ likthapaa2020@yahoo.com  

६ 

जडजभिन वन 

कार्ाालर्, 

गोरखा 

जड.व. 

अ. 

श्री  

तोर्ानाि 

पौडेल ४२०१३६ ९८५६०४०१३६ gordfo@dfo.gov.np 

७ 

खानेपानी 

तिा 

सरसफाई 

जडजभिन 

कार्ाालर् जड. ई 

श्री तुलसी 

बथनेत ४२०६८५ ९८५६०७०१०९ wssgorkha@gmail.com  

mailto:hogorkha@gmail.com
mailto:docgorkhahospital@gmail.com
mailto:gorkhadado@gmail.com
mailto:disogorkha@gmail.com
mailto:likthapaa2020@yahoo.com
mailto:gordfo@dfo.gov.np
mailto:wssgorkha@gmail.com
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८ 

शहरी जवकास 

तिा भवन 

कार्ाालर् जड.प्र. 

श्री गुरुित्त 

अजिकारी ४२१४०१ ९८५६०१०२२१ dudbcgorkha@gmial.com  

९ 

घरेलु तिा सा 

. उ. का. 

गोरखा उ. अ. 

श्री जिनेश 

पौडेल ४२०१९३ ९८५६०४११९३ gorkhagharelu@gmail.com  

              

 

  

 

जिल्ला रहेका थिानीर् तह तिा प्रमुख प्रशासकीर् अजिकृतको नाम िर र सम्पका  नम्बर 

क्र.सं. थिानीर् तहको नाम ििाा 

कार्ाालर् प्रमुखको 

नाम 

कार्ाालर् 

नम्बर मोवाइल नम्बर 

१ गोरखा नगरपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. 

श्री राम कृरण 

अर्ााल ४२०४३१ ९८५६०१८१११ 

२ पालुङिार नगरपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. श्री तेिराि शमाा ४००००२ ९८५६०६११११ 

३ िाचे गाउाँपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. श्री जवश्वजविर् शमाा   ९८४९२७९९८१ 

४ चुमनुब्री गाउाँपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. श्री जभमसेन शे्रष्ठ   ९८४१७३०४८० 

५ अजिरकोि गाउाँपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. श्री लोकेन्द्र ज्ञवाली   ९८५६०१००५५ 

६ 

बारपाक सुजलकोि 

गाउाँपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. श्री गौतम भण्डारी   ९८५६०१००६० 

७ गण्डकी गाउाँपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. श्री पुरण गुरुङ   ९८५६०४०९७६ 

८ शजहिलखन गाउाँपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. 

श्री जिवन बहािुर 

आले मगर   ९८५६०१०५३३ 

९ जसरानचोक गाउाँपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. श्री भेषराि कुवर   ९८५६०१००५० 

mailto:dudbcgorkha@gmial.com
mailto:gorkhagharelu@gmail.com
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१० आरुघाि गाउाँपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. श्री एकिेव खनाल   ९८५६०१००४४ 

११ जभमसेनिापा गाउाँपाजलका 

प्र. प्र. 

अ. श्री कृरण िापा   ९८५६०१००४५ 

 

९. जिल्ला प्रशासर् कायानलयसंग सम्बजतिि प्रजिजर्जि फोिोहरु:  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

गण्डकी प्रिेश सरकार भोजतक तिा र्ोिना मन्द्त्री माननीर् 

रामश्ररण बथनेत ज्रू्बाि अथपताल गोरखा र थवाथ्र् 

कार्ाालर्लाई सामग्री हथतान्द्तरण 

जिल्ला सुरक्षा सजमजतद्धारा गोरखा नगरपाजलकाले गोरखा 

प्रवेश गने प्रमुख नाका मझुवा िेउरालीमा राखेको Health 

Desk को अनुगमन 

जवजभन्द्न के्षत्रबाि सामग्री हथतान्द्तरण 

संघीय िथा प्रदशे सरकारमा प्रजिजर्जित्व गर्े मार्र्ीय ज्यहूरुसंग छलफल कायनिम सम्पतर् 
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संकास्पद जवरामीको स्वास्थ्यकमीबाि स्वाव संकलर् गरे् कायन हुदै 

प्रमखु जिल्ला अजिकारीबाि जवजितर् स्थार्को क्वारेतिाइर् अर्गुमर् हुदै ँ।  
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जिल्ला सुरक्षा सजमजतबाि जिल्लामा जनजमात जवजभन्द्न थिानका क्वारेन्द्िाइनहरुको अनुगमन  
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प्रकाशक 

रे्पाल सरकार 

गहृ मतरालय 

जिल्ला प्रशासर् कायानलय 

गोरखा 
जमजि: २०७७।०४।०७ गिे 
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