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१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्िरुप र प्रकृजि 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गहृ मन्त्रालर् मातहत रही तोजकएका जिर्ाकलापहरु संचालन गने जिल्ला जथित 

एक महत्वपरू्ा जनकार् हो । र्स कार्ाालर् मखु्र्तः जिल्ला जथित सम्परू्ा सरुक्षा जनकार्हरुको समन्त्वर्ात्मक प्रर्ास 

एवं पहलमा जिल्लामा शाजन्त्त, व्र्वथिा र अमनचर्न कार्म राखी िनताका आधारभतू मौजलक हकहरु जनवााध 

ढंगले उपभोग गना पाउने वातावरर्को जसिानामा केजन्त्ित रहन्त्छ । संवैधाजनक एवं काननुी प्रावधानहरु मतुाजवक 

नागररकका व्र्जिगत तिा सामजुहक हक, जहत र अजधकारको जनवााध उपभोग गरी रािनैजतक, सामाजिक, 

सांथकृजतक, आजिाक गजतजवजधहरुमा थवतन्त्र ढंगले संलग्न रहन पाउने अवथिाको जसिानामा केजन्त्ित रहन ुनै जिल्ला 

प्रशासन कार्ाालर्को मूल कताव्र् हो । र्सै गरी िनताका आधारभतु आवश्र्कतासँग सम्वजन्त्धत जवजवध सेवा प्रवाह 

एवं जिल्लामा सञ्चालन हुने जवकास आर्ोिनाहरुका जनजमत्त आवश्र्क सहर्ोग एवं समन्त्वर्को कार्ामा समेत 

र्सको महत्वपूर्ा भजूमका रहन्त्छ ।  

२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को काम, किाव्र् र अजिकार 

जिजभतन कानूनी व्र्िस्थाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्लाई मूख्र् रुपमा समतिर्कारी जनकार्को 

रुपमा  स्थाजपि गरेको छ । ऐन, जनर्म, जनदेजशका, मापदण्ड  एिं कार्ाजिजिहरुले जनजदाष्ट गरेका जिल्ला 

प्रशासन कार्ाालर्का जनर्जमि एि ं जिल्लाको जिजशष्टिा  अनुरुपका केही जिशेष काम, किाव्र् र 

अजिकारहरु जनम्नानुसार रहेका छन ्। 

क. शाजति सुरक्षा सम्बतिी कार्ा 

• जिल्लामा शाजन्त्त सरुक्षा सवु्र्वथिा कार्म गने  गराउने । 

• शाजन्त्त सरुक्षा कार्मका लाजग सरुक्षा जनकार्हरुको पररचालन गने । 

• जवजभन्त्न आपराजधक समहु र गजतजवजधहरु उपर जनगरानी राखी र्थता जिर्ाकलापहरु हुन नजिने । 

• जवजभन्त्न जवपि,् िरु्ाटना, अपराधबाट हुने क्षतीलाई न्त्र्नूीकरर् गना सबै सरुक्षा जनकार्हरुको समन्त्वर्ात्मक 

पररचालन गने गराउने । 

• लजक्षत समिुार्मा जवजभन्त्न जकजसमका िनचेतना र अपराध न्त्र्नूीकरर्का जवषर्मा सचेतनामुलक कार्ािम 

सञ्चालन गने । 

• जिल्लामा शाजन्त्त सरुक्षा कार्म गना थिानीर् तह, नागररक समाि र सरोकालवालाहरुसगँ सहकार्ा एवं 

समन्त्वर् गने । 

ख. स्थानीर् प्रशासन सम्बतिी कार्ा 

• हातहजतर्ार इिाित, नामसारी, नजवकरर् र हथतान्त्तरर् सम्बन्त्धी कार्ा गने । 

• जवष्फोटक पिािा प्रर्ोगको इिाित, नजवकरर् तिा जनर्मन गने । 

• सावािजनक सम्पजत्तको अजभलेख, संरक्षर् तिा व्र्वथिापन गने । 

• नामिर, उमेर आजि लगार्तका जववरर् फरक परेमा व्र्होरा एजकन गरी  प्रमाजर्त गने । 
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• नावालक पररचर्पर िारी गने । 

• पाररवारीक पेन्त्सन, शपिपर र रहलपहल सम्बन्त्धी जवजभन्त्न जसफाररस गने । 

• िजलत, आजिवासी िनिाती आजि जसफाररस प्रमाजर्त गने । 

• पाररवाररक जववरर् तिा नाता प्रमाजर्त गने । 

• संर् संथिा िताा, नवीकरर्, जवधान संशोधन, शाखा खोल्ने अनमुजत तिा जनर्मन गने । 

• परपजरका तिा छापाखाना िताा  आजि । 

• िग्गा अजधग्रहर् र मआुब्िा जनधाारर् सम्बन्त्धी कार्ा गने । 

ग. नागररकिा र राहदानी सम्बतिी कार्ा 

• बंशि, बैबाजहक अंजगकृत नागररकता िारी गने । 

• नागररकताको प्रमार्परको प्रजतजलपी िारी गने । 

• राहिानी फारम संकलन, राहिानी जवतरर्, िुत राहिानी जसफाररस गने । 

घ. अिातर्ाजर्क कार्ा 

• सावािजनक शाजन्त्त जवरुद्धको कसरुको शरुु कारवाही र जकनारा गने  

• जवशेष ऐनहरुबाट प्र.जि.अ.लाई प्रत्र्ार्ोजित अजधकार बमजिमका मदु्धाहरुको कारवाही र जकनारा गने  

• अजख्तर्ार िरुुपर्ोग अनसुन्त्धान, हलेो सरकार, हलेो मखु्र्मन्त्री आजिबाट प्राप्त ठाडो उिरुी तिा गनुासाहरु 

उपर आवश्र्कता अनुसार छानजवन गरी कारवाहीको लाजग सम्बजन्त्धत जनकार्मा पठाउने । 

• जिल्ला जथित कार्ाालर्हरुमा सशुासन कार्म गराउन जनर्जमत सम्पका  र समन्त्वर् गने गराउने । 

ङ. बिार अनुगमन र उपभोक्ता जहि सम्बतिी कार्ा  

• िजैनक उपभोग्र् वथत ुतिा सेवाको सहि आपजुता, पहुचँ तिा गरु्थतर सजुनजित गनाका लाजग बिार अनगुमन 

तिा जनर्मन गने । 

• उपभोिा जहत संरक्षर्को लाजग कार्ा गने । 

     च. जिपद व्र्िस्थापन सम्बतिी कार्ा  

• जिल्ला जवपि व्र्वथिापन सजमजतको बैठक सञ्चालन तिा व्र्वथिापन गने । 

• जवपि िोजखम न्त्र्जूनकरर्् तिा व्र्वथिापनका लाजग जवपि पवूातर्ारी तिा प्रजतकार्ा र्ोिना तिुामा तिा 

कार्ाान्त्वर्न गने गराउने । 

• मनसनु आपतकाजलन कार्ार्ोिना तिुामा तिा कार्ाान्त्वर्न गने, गराउन,े जवपिबाट भएको क्षजतको जववरर् 

संकलन तिा जवपि पीजडतहरुलाई राहत जवतरर् गने । 
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छ. राजरिर् पररचर्पत्र सम्बतिी कार्ा 

• कार्ाालर्मा जवजभन्त्न कामको लाजग आउने सेवाग्राहीहरुलाई राजष्िर् पररचर्परको महत्वको बारेमा 

िानकारी गराउने । 

• राजष्िर् पररचर्पर िारी गनाको लाजग जववरर् संकलन, िताा र व्र्वथिापन गने । 

• राजष्िर् पररचर्परको जवतरर् गने ।  

   ि. जिजिि कार्ा  

• हलेो सरकार, जनर्मनकारी जनकार् तिा अन्त्र् जवजभन्त्न व्र्जिहरुबाट प्राप्त हुन ेउिरुी तिा गनुासाहरु उपर 

सरुु छानजवन गरी आवश्र्क कारवाही गने । 

• जवकास जिर्ाकलापहरु सहि रुपमा सञ्चालन गना सबै सरोकारवाला जनकार्हरुसँग समन्त्वर् र सहिीकरर् 

गने । 

• जवजभन्त्न सेवा प्रवाह, प्राकृजतक स्रोतको सिपुर्ोग तिा अन्त्र् जवषर्मा जवजभन्त्न जिल्लाजथित कार्ाालर्हरु र 

थिानीर् तहहरुसँग समन्त्वर् गने । 

• जिल्लाजथित जनकार् तिा अजधकारीहरुबाट प्रवाह भैरहकेो सेवा प्रवाहको जनर्मन र अुनगमन गने । 

• नेपाल सरकार, गहृ मन्त्रालर्, प्रिशे सरकार तिा अन्त्र् जनकार्बाट माग हुने जववरर् पठाउने आजि । 

• अन्त्र् कुनै सरकारी कार्ाालर्लाई प्रष्ट नतोजकएका भैपरी आउने कार्ाहरु गने । 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखामा रहेका कमाचारी संख्र्ा र कार्ा जिम्मेिारी 

 ३.१ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्िीकृि दरितदी िेरीि 

क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेिा समूह दरितदी संख्र्ा कैजफर्ि 

१ प्र.जि.अ. रा.प.प्रिम प्रशासन सा.प्रशासन १  

२ स.प्र.जि.अ. रा.प.प्रिम प्रशासन सा.प्रशासन १  

३ प्र.अ. रा.प.प्रिम प्रशासन सा.प्रशासन २  

४ ना.स.ु रा.प. अनं.प्रिम प्रशासन सा.प्रशासन ७  

५ ल.ेपा. रा.प. अनं.प्रिम प्रशासन लेखा १  

६ क.अ. रा.प. अनं.प्रिम जवजवध - २  

७ खररिार रा.प. अनं.जद्धजतर् प्रशासन सा.प्रशासन ४  

८ ह.स.चा श्रेर्ीजवजहन - - २  

९ का.स. श्रेर्ीजवजहन - - ७  
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िम्मा     २७  

राजरिर् पररचर्पत्र िफा  

१ क.अ. रा.प. अनं.प्रिम जवजवध - १  

२ द. सहर्ोगी ज्र्ालादारी - - १  

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखामा कार्ारि कमाचारीहरुको जििरण 

क्र.सं. कमाचारीको नाम थर पद फोन नम्बर कार्ारि फाँट  कोठा नं. 

कै
जफ

र्
ि

 

१ श्री जतिाराि भट्टराई प्र.जि. अ. ९८५६०५७७७७   कोठा नं.३०१   

२ श्री िवेी पाण्डे (खरी) स.प्र.जि.अ. ९८५६०५७७७८   कोठा नं.२०१   

३ श्री िामोिर शमाा प्रशासकीर् अजधकृत ९८४१३२२६९३ मदु्धा फाँट कोठा नं. २०२   

४ श्री गर्ेश प्रसाि भट्टराई शाखा अजधकृत ९८५६०७०१४२ नागररकता फाटँ कोठा नं.१०२   

५ श्री हका  बहािरु रोका प्रशासकीर् अजधकृत ९८५६०५७७८० प्रशासन फाँट कोठा नं. १०५   

६ श्री जिपक जसग्िले नार्वसबु्बा ९८६६००२७७९ प्रजतजलजप फाँट कोठा नं.१०२   

७ श्री तुलसीराम  खनाल लेखापाल ९८५१०६८०५६ लेखाफाँट कोठा नं.३०७   

८ श्री सरु्ानारार्र् श्रेष्ठ नार्वसबु्बा ९८४६२७०४७७ मदु्धा फाँट कोठा नं. २०२   

९ श्री सिृना श्रेष्ठ नार्वसबु्बा ९८४६७५४४६२ राहिानी फाँट कोठा नं. १०२   

१० श्री लक्ष्मर् पगेनी कम््र्टुर अपरेटर ९८४००१०८०४ कम््र्टुर फाँट कोठा नं.१०२   

११ श्री लक्ष्मी पन्त्त कम््र्टुर अपरेटर ९८४६०७५२४७ प्रशासन फाँट कोठा नं. १०३   

१२ श्री सजुिप जवश्वकमाा कम््र्टुर अपरेटर ९८४४५५४००२ प्रशासन फाँट कोठा नं. १०५   

१३ श्री जनमाल राना खररिार ९८४६०८२५१३ नागररकता फाटँ कोठा नं. १०२   

१४ श्री रुम बहािरु खड्का खररिार ९८५१२२९५१७ नागररकता फाटँ कोठा नं. १०२   

१५ श्री रुद्ध प्रसाि जतजमजल्सना खररिार ९८४७६४५१२२ मदु्धा फाँट कोठा नं. २०२   

१६ श्री रजवलाल सवेुिी खररिार ९८५६०८१४८२ प्रशासन फाँट कोठा नं. १०५   

१७ श्री फत्त बहािरु राना मगर का.स. पाचौ ँ ९८४६०८९२६१ राहिानी फाँट कोठा नं. १०१   

१८ श्री राि ुमगर हलकुा सवारी चालक ९८४६२४५८११ प्रशासन फाँट     

१९ श्री इन्त्ि बहािरु खरी हलकुा सवारी चालक ९८५११७०७६६ प्रशासन फाँट कोठा नं. १०५   
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२० श्री राि ुखनाल कार्ाालर् सहर्ोगी ९८४६०९८४५५ प्रजतजलजप फाँट कोठा नं. १०२   

२१ श्री सरुि बथनेत कार्ाालर् सहर्ोगी ९८४६२५३८१८ प्रशासन फाँट     

२२ श्री जवनोि राना मगर कार्ाालर् सहर्ोगी ९८४६७२६२९० थवकीर् स. कोठा नं. ३०१   

२३ श्री सािन सापकोटा िताा सहर्ोगी ९८६५४७८४६८ 

रा.पररचर्पर 

फाँट कोठा नं. १०३   

२४ श्री पावाती बाँजनर्ा कार्ाालर् सहर्ोगी ९८४६७४७६६७ प्रशासन फाँट     

DEOC मा कार्ारि कमाचारीहरु 

क्र.सं. कमाचारीको नाम थर पद फोन नम्बर कार्ारि फाँट  कोठा नं. 

कै
जफ

र्
ि

 

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

२ राि ुिापा स.प्र.स.ह ९८४३४३६९२४ DEOC कोठा नं. २०५   

        

४. कार्ाालर्बाट  सम्पादन  गररने  सेिाको  जििरण 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाले प्रिान गने सेवा एवं सो सम्वन्त्धी जववरर्हरु अनसुूची १ को नागररक 

वडापरमा उल्लेख गरे वमोजिम रहकेो छ । 

५.सम्पादन गरेको कामको जििरण 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाले जनर्जमत रुपमा संचालन गने सेवा प्रवाहका जिर्ाकलापहरुका 

अजतररि सेवा प्रवाह एवं जवकास व्र्वथिापनमा सकरात्मक र्ोगिान परु्ााउने ढंगले जवजवध गजतजवजधहरुको 

सरुुवातको नेततृ्व समेत गरेको छ । राज्र् प्रर्ालीका जवजभन्त्न अवर्वहरुको पनुसंरचनाको प्रजिर्ामा रहकेो र्स 

महत्वपूर्ा र्डीमा रािनीजतक पररवतानलाई संथिागत गना तिा िनअपेक्षा अनरुुप आफ्ना जिर्ाकलापहरुलाई जछटो, 

छररतो एवं गरु्थतरीर् तलु्र्ाई भमूण्डलीकृत जवश्वमा नेपालको सावािजनक प्रशासनलाई प्रजतथपधी तलु्र्ाउन हाम्रा 

सोच, व्र्वहार एवं कार्ाशैलीमा समेत सोही मुताजवकको पररवतानको आवश्र्कता रहन्त्छ । र्स अिामा जिल्ला 

प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाले त्र्स प्रकारका नवीनता एवं जसिानात्मकताको प्रवद्धानका जनजमत्त केही महत्वपूर्ा 

कामको सरुुवात समेत गरेको छ । कार्ाालर्द्धारा प्रजतवेिन अवजधमा संचाजलत जनर्जमत जिर्ाकलापहरुका 

प्रजतजनजधमलूक सचूीहरु जनम्नानसुारका रहकेा छन । 

र्स कार्ाालर्बाट सम्पाजदि कार्ाको तै्रमाजसक  प्रगजि जििरण 

स्थानीर् प्रशासन शाखा 

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम 
कामको पररमाण 

कैजफर्ि 
अजघल्लो आ.ि.  असोि मसाति सम्मको 

१ नावालक पररचर् पर २६४ ४४   
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२ 
कुन ैव्र्होरा प्रमाजर्त(नाम िर एउटै, पाररवाररक, 

पेन्त्सन जसफाररस ) 
२०० 

१२३ 

  
  

३ हातहजतर्ार इिाित  ० 
२ 

  
  

४ हातहजतर्ार नामसारी १ 
० 

  
  

५ हातहजतर्ार नजवकरर् ३१ 
१५ 

  
  

६ हातहजतर्ार इिाित खारेि २ 
० 

  
  

७ सीमा पास उपलब्ध गराउन े ० 
० 

  
  

८ सीमा पास नवीकरर् ० 
० 

  
  

९ जवष्फोटक पिािा अनमुजत ३ 
१ 

  
  

१० जवष्फोटक पिािा अनमुजत नजवकरर् ० 
२ 

  
  

११ िनिाजत/िजलत/मजुथलम प्रमाजर्त ३०१ 
१७६ 

  
  

१२ ठाडो उिरुी िताा ६८ 
२२ 

  
  

१३ ठाडो उिरुी फर्छ्र्ौट ५० 
१६ 

  
  

१४ सवारी पास िारी ( काठमाडौ ँउपत्र्का मार) ० ० 
 

  

१५ सवारी पास िारी( काठमाडौ ँउपत्र्का बाहके) ० 
० 

  
  

१६ कार्ाालर् अनुगमन तिा छड्के ६ 
५ 

  
  

१७ जिल्ला सरुक्षा सजमजतको बैठक ५५ 
२१ 

  
  

१८ DCCMC-ops बैठक २० 
१९ 

  
  

१९  कमाचारी बैठक १० 
३ 

  
  

२० कार्ाालर् प्रमखु बैठक १० 
४ 

  
  

२१ जवपि ्व्र्वथिापन सजमजत ५ 
१ 
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२२ 
जवजवध बैठक(  मआुब्िा,समन्त्वर् बैठक 

लगार्तका बैठकहरु 
  

१७ 

  
  

२३ 

गहृ मन्त्रालर्, अन्त्र् मन्त्रालर् एवं जवजभन्त्न 

जनकार्मा परचार गररएको पर तिा प्रकाजशत 

सचूना 

  
१४२४ 

  
  

२४ सचूना प्रकाशन ३४ 
१५ 

  
  

मुद्दा शाखा 

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम 
कामको पररमाण 

कैजफर्ि 
अजघल्लो आ.ि.  असोि मसाति सम्मको 

१ मदु्दा िताा ७० ९   

२ मदु्दाको अजन्त्तम जकनारा ४१ ४   

३ संथिा िताा ५५ ९   

४ संथिा नजवकरर् २३२ ३१   

५ संथिाको जवधान संशोधन ७ १   

नागररकिा िथा प्रजिजलजप शाखा 

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम 

कामको पररमाण 

कैजफर्ि 
अजघल्लो आ.ि.  

असोि मसाति सम्मको 

मजहला पुरुष िम्मा 

१ वंशिको नाताल ेनागररकता जवतरर् ५३४३ २५८ ३७० ६२८   

२ 

िन्त्मको आधारमा नागररकता प्राप्त गरेका 

व्र्जिका सन्त्तानलाइा जवतररत वंशिको 

नागररकता जववरर् 

० ० ० ०   

३ बैबाजहक अंगीकृत नागररकता जवतरर् १ १ ० १   

४ नागररकता प्रजतजलपी जवतरर् ४९५९ २४१ २२२ ४६३   

राहदानी शाखा 

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम 

कामको पररमाण 

कैजफर्ि अजघल्लो आ.ि.  असोि मसाति सम्मको 

  मजहला पुरुष िम्मा 

१ राहिानी फाराम संकलन ३९५८ ११८ १५३ २७१   

२ राहिानी जवतरर् (जि.प्रशा.का.बाट)   १४४ २११ ३५५   

३ 
िुत राहिानी जवतरर्का लाजग राहिानी जवभागमा 

जसफाररस 
३३०४ ९५ ७२ १६७   
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लेखाशाखा 

क्र.सं. जििरण 

कामको पररमाण 

  
कैजफर्ि 

अजघल्लो आ.ि. असोि मसाति सम्मको 

 

रािस्ि संकलन िफा   

१ संथिा िताा र नजवकरर् ४२५२०० 0     

२ हातहजतर्ार( नजवकरर् , नामसारी) ९६०० 0     

३  अन्त्र् प्रशासजनक सेवा शलु्क   ५३८३०५    

४ प्रशासजनक िण्ड िररवाना ५००० ६७९२७०    

५ न्त्र्ाजर्क िण्ड , िररवाना र िफत १८८०० २००००    

६ परीक्षा िथतरु ९६०० ९२००    

७ धरौटी सिरथर्ाहा १६३८७१५ १६५८७१५    

८ बेरुि ु ४४०६०५० ४४११६३४    

९ राहिानी िथतरु २०६४२१०० २१९९९१००    

१० अन्त्र्        

िम्मा २७१५५०६५ २९३१६२२४    

धरौटी तफा   

१ धरौटी प्राप्त १७२००११।५०      

२ धरौटी जफताा १२००२७२      

३ धरौटी सिरथर्ाहा १६८४७१५      

४ धरौटी बाकंी ६४००९७१।१३      

कार्ाालर्को खचा सम्बतिी जििरण  

ि.सं. बिेट जशषाक 
अजर्ल्लो आजिाक वषा ०७६।७७ आजिाक वषा ०७७-७८    

बिेट खचा बिेट श्रावर्- असोि खचा    

१ चाल ुखचा १६१४३००० १४२२९०६७ १६०२८०० ३८८६००३    

२ पिुीगत खचा ३६२००० ३६२०००        

३              

जिपद् प्रभाजििलाई राहि जििरण  

क्र.सं. जििरण 

कामको पररमाण 

कैजफर्ि 

 

अजघल्लो आ.ि.  असोि मसाति सम्मको 
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१ जवपि ्राहत जवतरर् रु. १०३००० ८२४०००    

२ राहत जवतरर् गररएको र्रधरुी संख्र्ा १३ ३३    

राजरिर् पररचर्पत्र दिाा स्टेशन  

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम 

कामको पररमाण 

कैजफर्ि 

 

अजघल्लो आ.ि.  
असोि मसाति सम्मको  

मजहला पुरुष िम्मा  

१ राजष्िर् पररचर्पर जववरर् संकलन 0 ३५८ ५५४ ९१२    

 

माजि उल्लेजखत कार्ाालर्द्वारा सम्पाजित जनर्जमत कार्ािमहरूको अजतररि र्स रैमाजसक अवजधमा कार्ाालर्द्वारा 

सम्पाजित केही प्रजतजनजधमलूक कार्ाहरू जनम्नानसुारका रहकेा छन । 

५.१ साउन ४ -५ गिे परेको अजिरल िषााले प्रभाि पारेका के्षत्रको अनुगमन: 

जमजत २०७७-०४-१७ गिे साउन ४, ५ मा परेको अजवरल मनसनु बषााका  कारर्  खारखोला, चजुिखोला, िरौिी 

निी र गडुी खोलामा आएको  बाढीले  पालुङटार  नगरपाजलका  वडा नं. ९ जथित थिानीर्  वाजसन्त्िा खेत तिा 

नहरमा  परु्ााएको क्षजतको जिल्ला जवपि ्व्र्वथिापन सजमजतका अध्र्क्ष  एवं प्रमखु जिल्ला अजधकारी श्री जतिाराि 

भट्टराई,  पालङुटार  नगरपाजलकाले नगरप्रमखु श्री इ. िीपक बाब ुकंडेल, उपप्रमखु  श्री पम्फा बसेल,  स.प्र.जि. अ. 

श्री िवेी खरी पाण्डे सजहतको टोलीबाट थिलगत अनगुमन सम्पन्त्न भर्ो ।  

५.२  दैजनक प्रगजि जििरण प्रकाशन सम्बतिमा 

 सवासाधारर् िनतालाई ससुजूचत गराउने मखू्र् उद्धेश्र्का साि जमजत २०७७।०४। १८ गते िजेख जिल्ला प्रशासन 

कार्ाालर् गोरखाको जवजभन्त्न शाखाबाट सम्पािन हुने कार्ाको जववरर् प्रत्र्ेक जिन सामाजिक संिाल माफा त 

सावािजनक गने व्र्वथिा जमलाइएको छ । र्स कार्ामाफा त जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाले सम्पािन गने  

कार्ाहरुमा  िप पारिाजशता कार्म हुने जवश्वास जलइएको छ ।  

५.३ प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् अनुगमन िथा जनरीक्षण सम्पतन  

जमजत २०७७ साल श्रािण  २५ गिे  प्रमुख जिल्ला अजधकारी जतिाराि भट्टराईबाट जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् 

गोरखाको अनगुमन तिा जनरीक्षर् सम्पन्त्न भर्ो । सो अनगुमनको िममा प्रमुख जिल्ला अजधकारीबाट कार्ाालर्को 

समग्र,भौजतक पक्ष, मानवीर् पक्ष, संचार पक्ष, भौजतक प्राजप्त र प्रवाहको  प्रर्ाली, मुद्धा व्र्वथिापन, गनुासो 

व्र्वथिापन लगार्तका जवषर्वथतहुरुका बारेमा िानकारी  जलई प्रहरी  िनशजिलाई िनताको जिउ धन रक्षाको 

लाजग जनथपक्ष ढंगबाट उच्च मनोवलका साि काम गना  जनिेशन  समेत  जिनभुएको जिर्ो ।  
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५.४  प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट कारागार कार्ाालर् गोरखाको अनुगमन 

जमजत २०७७ साल श्रावर् २८ गते प्रमखु जिल्ला अजधकारी जतिाराि भट्टराईको नेततृ्वमा सहार्क प्रमखु जिल्ला 

अजधकारी, सहार्क प्रमखु जिल्ला अजधकारी श्री िवेी पाण्डे खरी, जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् गोरखाका प्रहरी उपरीक्षक 

सरेुन्त्ि बहािरु गरुुङ, परकार महासंर्, गोरखाका  अध्र्क्ष जकशोरिंग िापा सजहतको टोलीद्धारा कारागार कार्ाालर् 

गोरखाको अनगुमन तिा जनरीक्षर् भर्ो । सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अजधकारीले कारागार कार्ाालर्  गोरखाको  

समग्र,  भौजतक पक्ष, मानवीर् पक्ष,  कैिी बन्त्िी लगार्तका जवषर्वथतहुरुका बारेमा िानकारी जलई कैिी तिा िनुवुा  

बन्त्िीहरुसंग छलफल तिा अन्त्तजिा र्ा गनुा   भएको जिर्ो ।  

५.५  प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट अजिरकोट गाउँपाजलकामा ित्काल राहि जििरण 

 जमजि २०७७।०४।३१  गते प्रमखु जिल्ला अजधकारी जतिाराि भट्टराईको नेततृ्वमा जिल्ला सरुक्षा सजमजतका 

सिथर्हरु सजहतको टोलीले अजिरकोट गाउँपाजलका वडा नं. १ धजन्त्सरा साउनेपानीमा पजहरोको कारर्बाट बगेर बथन 

नहुने भई अन्त्र्र सरेर वजसरहकेा  आशमार्ा गरुुङ, परू्ा बहािरु गरुुङ,  गरे्श गरुुङ,  लक्ष्मर् गरुुङ र हिराम  गरुुङको 

पररवारलाई प्रजि पररिार रु. १५,०००।०० अक्षरुपी प्रन्त्ध हिार का िरले तत्काल राहत थवरुप रकम उपलब्ध 

गराएको छ  । सोही िममा उि टोलीले जिल्लाको पजिमी क्षेरमा अवजथित प्रहरी चौकी भच्चेक,  हमीमा रहकेो 

इलाका प्रहरी कार्ाालर्, जसरान्त्चोकको अथिार्ी प्रहरी चौकी, पालङुटारको  इलाका प्रहरी कार्ाालर्को अनगुमन 

तिा जनरीक्षर् समेत गनुा भएको जिर्ो । र्स िममा कोजभड-१९ को प्रभाव  बढ्ि ैगएको सन्त्िभामा अनगुमन, सोही 

के्षरमा रहकेा  अजिरकोट र जसरानचोक गाउँपाजलका तिा पालङुटार  नगरपाजलकाहरुसंग समन्त्वर्, छलफल  तिा 

संजक्षप्त अन्त्तजका र्ा समेत भएको जिर्ो ।  

५.६ प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट इलाका प्रहरी कार्ाालर्, प्रहरी चौकी, अस्थार्ी प्रहरी चौकीको 

अनुगमन 

जमजि २०७७।०५।६ गिे शजनवारका जिन प्रमखु जिल्ला अजधकारी श्री जतिाराि भट्टराईको नेततृ्वमा जिल्ला सरुक्षा 

सजमजतको सिथर्हरु सजहतको टोलीबाट  गोरखा नगरपाजलका वडा नं. २  मा रहकेो कोखे आहालेको अथिार्ी प्रहरी 

चौकी, जभमसेन िापा गाउँपाजलकाको खान्त्चोकमा रहकेो  अथिार्ी प्रहरी चौकी,  घ्र्ाम्पेसालको प्रहरी चौकी, 

आरुर्ाटमा रहकेो सशस्त्र प्रहरी वलको सरुक्षा बेस, आरुर्ाटमा रहकेो इलाका प्रहरी कार्ाालर्, गण्डकी 

गाउँपाजलकाको घ्र्ाल्चोक प्रहरी चौकी, जसउरेनीटारको अनगुमन तिा जनरीक्षर् सम्पन्त्न भर्ो । सो अवसरमा  प्रमुख 

जिल्ला अजधकारीले कोजभड -१९ रोकिाम, जवद्यतुबाट हुने डुवान के्षरबारे  िानकारी समेत  जलनभुएको जिर्ो ।  

५.७ प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट प्रहरी चौकी  बुंकोटको अनुगमन 

जमजत २०७७।०५।१३ गते शजनवारका जिन गोरखाका प्रमुख जिल्ला अजधकारीको नेततृ्वमा  प्रिम शजहि लखन 

िापाको िन्त्म भजुम एवं सहाित्त प्राप्त थिानमा जनजमात थमारक के्षर, प्रहरी चौकी  बुंकोटको थिलगत अनगुमन तिा 

जनरीक्षर् भर्ो । सो जनरीक्षर्को िममा  शजहिलखन गाउँपाजलकाको वडा नं. ७ र ८ को कार्ाालर् एवं  जनमाार्जधन  

ढुंगाडे  मनकामना सडकको ढुंगाडे- बुंकोट खण्ड अनुगमन समेत भएको जिर्ो । उि अनुगमनको िममा जिल्ला 
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सरुक्षा सजमजतका सिथर्हरुको समेत सहभाजगता रहकेो जिर्ो । सो िममा गाउँपाजलकामा कोजभड-१९ रोकिाम तिा 

जनर्न्त्रर्का प्रर्ास,   जवपिले्  पारेको प्रभाव एवं सेवा प्रवाह सम्बन्त्धमा  छलफल समेत भएको जिर्ो ।  

५.८ जि.प्र.शा.का.,गोरखामा सेिाग्राही  जििरण डेस्क  स्थापना सम्बतिमा  

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाले २०७७।०६।०१ गतेिजेख  सेवाग्राही डेथक थिापना गरी कोजभड-१९ को 

असहि पररवेशमा सेवाग्राहीको पजहचान र सेवाप्रवाहमा  सहि व्र्वथिापनको शरूुवात गरेको छ ।  कार्ाालर्मा 

आउने सवै सेवाग्राहीको  नाम, ठेगाना,  कुन कामको लाजग आएको, जनि सेवाग्राहीको  फोन नम्बर  सजहतको जववरर्  

डेथकमा  रजिष्िर  हुने व्र्वथिा गररएको छ । र्सबाट सेवाग्राही पजहचानमा सहि हुने, कुन सेवा जलन आउने 

सेवाग्राहीको संख्र्ा अजधक रहेछ । त्र्सको नकसांकन  हुने र सोही  आधारमा  िनशजि व्र्वथिापन गना सहि हुनकुा  

सािै कार्ाालर्मा  थवाथ्र् सरुक्षा सतका ता  अवलम्वन गना समेत सहि हुने अपेक्षा  गररएको छ ।   

५.९ ५ औ संजििान जदिसको अिसर पारी सरसफाई कार्ाक्रम सम्पतन 

 पाचौ ँसंजवधान जिवस -२०७७ को अवसर पारी जमजत २०७७।०६।०३ गते  जिल्ला समन्त्वर् सजमजतको प्रमखु श्री 

अशोक कुमार गरुुङ,  प्रमखु जिल्ला अजधकारी श्री जतिाराि भट्टराई, सहार्क प्रमखु जिल्ला अजधकारी श्री  िवेी 

पाण्डे खरी, प्रहरी उपरीक्षक  श्री सरेुन्त्ि बहािरु गरुुङ सजहतको उपजथिजतमा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखा तिा 

जिल्ला समन्त्वर् सजमजतको पररसर सरसफाई कार्ािम  सम्पन्त्न भर्ो । सो अवसरमा कारागार कार्ाालर्मा रहेका 

कैिी बन्त्िीहरुलाई फलफूल जवतरर् समेत गररएको जिर्ो ।  

५.१०  प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट िारपाक सुजलकोट गाउँपाजलकामा  ित्काल राहि रकम जििरण 

जमजत २०७७।०६।१७ गते प्रमखु जिल्ला अजधकारी श्री जतिाराि भट्टराईको नेततृ्वमा सहार्क प्रमखु जिल्ला 

अजधकारी श्री िवेी पाण्डे खरी, प्रहरी उपरीक्षक सरेुन्त्ि बहािरु गरुुङ, सशस्त्र प्रहरी नार्व उपरीक्षक श्री रािेन्त्ि 

अजधकारी सजहतको टोलीबाट मनसनु वषााको कारर् जवथिाजपत तिा र्र परू्ा रुपमा क्षजत भएका वारपाक सजुलकोट 

गाउँपाजलका जथित जवजभन्त्न वडाका १० र्रधरुीलाई तत्काल राहत रकम थवरुप रु. १५०००।००( अक्षरुपी प्रन्त्ध 

हिार मार) राहत जवतरर् कार्ा सम्पन्त्न भएको छ । सो राहत जवतरर्को िममा वारपाक सजुलकोट गाउँपाजलकामा 

गाउँपाजलकाको जवकास जनमाार्, जवपि ्व्र्वथिापन लगार्त सेवा प्रवाहमा सम्बजन्त्धत भई समन्त्वर् तिा अन्त्तरजिर्ा 

कार्ािम समेत सम्पन्त्न भर्ो । सािै प्रमखु जिल्ला अजधकारीबाट सोही जिन  बारपाक सजुलकोट गाउँपाजलका वडा 

न.ं ८ को कार्ाालर्, इलाका प्रहरी कार्ाालर्, ताकुकोटको समेत जनरीक्षर् सम्पन्त्न भएको जिर्ो  ।  

५.११ संघीर् िथा प्रदेश सरकारमा प्रजिजनजित्ि गने माननीर् ज्र्ूहरुसंग छलफल कार्ाक्रम सम्पतन 

 प्रमखु जिल्ला अजधकारी जतिाराि भट्टराईको अध्र्क्षतामा, पूवाप्रधानमन्त्री एवं प्रजतजनजध सभा सिथर् माननीर् डा . 

बाबरुाम भट्टराईको जवशेष उपजथिजतमा जमजत २०७७।०६।२१ गते जिल्लामा संचाजलत  जवजभन्त्न जवकास जनमाार् 

र्ोिनाहरुको  हालसम्मको प्रगजत जववरर्, र्ोिना संचालनको िममा िजेखएका चनुौतीहरु, र्ोिना समर्मा सम्पन्त्न 

गना चाजलनपुने किम, जिल्लाको समग्र शाजन्त्त सरुक्षाको अवथिा लगार्त जवजवध जवषर्मा सम्बजन्त्धत भई 

जिल्लाजथित जिर्ाजशल रािनीजतक िलका प्रमुख एवं प्रजतजनजध, जिल्ला जथित जवकास सम्बद्ध कार्ाालर्का 
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कार्ाालर् प्रमखु, जनमाार् व्र्वसार्ी सजहतको उपजथिजतमा सवापजक्षर् समन्त्वर् बैठक सम्पन्त्न भर्ो । उि बैठकमा 

पवूामाननीर् जहजसला र्ामी, प्रिशे सभा सांसि माननीर् हररशरर् आचार्ा, प्रिशे सभा सांसि माननीर् धनमार्ा लामा 

पोखरेल समेत उपजथिजत रहेको जिर्ो । जिल्लाको समग्र जवकासका लाजग जवकास साझेिार सम्परू्ा पक्षहरुजवच 

जनरन्त्तर समन्त्वर् र सहकार्ामा अगाजड बढ्ने, प्रत्र्ेक ३/३ मजहनामा जिल्लाबाट प्रजतजनजधत्व गनुाहुने सम्परू्ा 

माननीर्हरु सजहतको सवापक्षीर् समन्त्वर् बैठक राख्ने िथता महत्वपूर्ा जनर्ार् भएको जिर्ो । 

५.१२ जनरीक्षण अजिकृि िथा सहार्क प्रमुख जिल्ला अजिकारीको नेिृत्िमा बिार अनुगमन सम्पतन  

       जमजि २०७७।०६।२३ गिे बिार अनुगमन जनरीक्षण अजिकृि एिं सहार्क प्रमुख जिल्ला 

अजिकारीको नेततृ्वमा गोरखा नगरपाजलकाको प्रजतजनजध, र्रेल ुतिा साना उद्योग कार्ाालर्को प्रजतजनजध, जिल्ला 

प्रशासन कार्ाालर्का कमाचारी, उपभोिा हकजहत मञ्चका अध्र्क्ष एवं परकार महासंर् गोरखाका अध्र्क्ष 

जकशोरिंग िापा सजहतको टोलीले गोरखा बिार के्षरमा रहकेा खाद्यान्त्न जडलर तिा ठूला जकराना पसलहरुको 

अनगुमन सम्पन्त्न गरेको छ । सो अनगुमनको िममा  ९ वटा पसललाई रु. ५ हिार िजेख २० हिारका िरले  िम्मा 

रु. १,२५,०००।०० िररवाना  गररएको जिर्ो । सािै म्र्ाि गजुिएका सामग्री िथतै घ्र्,ू जचसो, मसला, डुम्रो िथता 

खाद्य सामग्रीहरु जनर्न्त्रर् जलइएको जिर्ो । उपभोिा हकजहत संरक्षर्को  लाजग बिार अनगुमन/ जनरीक्षर्लाई 

जनरन्त्तरता जिनपुनेमा सरोकारवालाहरुको  िोड रहकेो छ ।  

बिार अनुगमनको क्रममा िफि गररएका सामग्रीहरु: 

आि जमजि २०७७।०६।२३ गिे भएको अनुगमनको क्रममा जनर्तत्रणमा जलइएका सामग्रीहरुको जििरण 

ि.स. फमा/ स्टोसा/सप्लर्ासा/ 

जकराना पसलको नाम 

ठेगाना लेिल नखुलेको, म्र्ाद नभएका, अखाद्य सामग्री 

जनर्तत्रणमा जलइएको जििरण 

कै

जफ

र्ि 
सामग्रीको नाम संख्र्ा  प्रजि एकाई 

पररमाण 

एकाई 

१ श्रेष्ठ जकराना थटोसा गो.न.पा. ८ गोरखा  जचल्ली 

पाउडर 

२७ २०० ग्राम ्र्ाकेट   

पापड ४ २०० ग्राम ्र्ाकेट   

Seven up १० ६०० एम. एल. िान   

थर्ाम( जचनी) २ १०० ग्राम ्र्ाकेट   

राना जकराना थटोसा  गो.न.पा. ६ इगं र्ाङ्ग चाउचाउ ३ ५०० ग्राम ्र्ाकेट   
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२ म्र्ाङ्गो ट्र्ांक १ ५०० ग्राम ्र्ाकेट   

गोरखा  जचल्ली 

पाउडर 

१ ५०० ग्राम ्र्ाकेट   

गोरखा जमकस मसला ८ ५०० ग्राम ्र्ाकेट   

३ खो्लाङ्गी स्लार्सा गो.न.पा. Seven up ४९ ६०० एम. एल. िान   

४ कमला थटोसा गो.न.पा. ६ मजुिनाि घ्र् ू १७ ५०० ग्राम िान   

जमठो थवाि बिाम १   ििान   

जनल कमल वनथपती 

घ्र् ू

१८ ५०० ग्राम िान   

नररवल १ ३० के.िी. बोरा   

खाने डुम्रो १ २० के.िी. बोरा   

५ जवशला न्त्र् ूजकराना थटोसा गो.न.पा. ६ डेरी घ्र् ू ३ ५०० ग्राम िान   

कोसेली तोरीको तेल १ ५०० एम.एल. ्र्ाकेट   

६ जवनोि जकराना पसल गो.न.पा. ६ डुम्रो  १ २० के.िी. बोरा   

७ खथुव ुमसला पसल गो.न.पा. ६ डुम्रो  १ २० के.िी. बोरा   

८ िोस जकराना पसल गो.न.पा. ६ डुम्रो ( जवजभन्त्न 

िरीका) 

१६ कररव १०० के.िी. बोरा   

९ बुद्धम मोवाइल पसल गो.न.पा. ६ जझलागंे  २७   ्र्ाकेट   

१० गपु्ता मसाला एण्ड जकराना पसल गो.न.पा. ६ डुम्रो १ ३ के.िी. ्र्ाकेट   

पाथिा  १ ८ के.िी ्र्ाकेट   

११ जशव ुजकराना पसल गो.न.पा. ६ डुम्रो जनम्की ४ ६० के.िी. बोरा   

१२ िोशी कवाजलटी जकराना पसल गो.न.पा. ६ लेभल नभएको घ्र् ू १५ ५०० ग्राम िान   

लेभल नभएको घ्र् ू २ १ के.िी. िान   

बेसन ६८ २०० ग्राम िान   
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१३ श्रीराम जकराना थटोसा गो.न.पा. ६ कोक १ 1.5 जलटर िान   

घ्र् ू ४ ५०० ग्राम िान   

१४ सजन्त्िप मसला एण्ड जकराना पसल गो.न.पा. ६ डुम्रो १ २० के।िी. बोरा   

१५ जि्सा एण्ड जि्सन थटोसा गो.न.पा. ६ घ्र् ू १८ ५०० ग्राम िान   

च्र्ाम्प ३   िान   

१६ ररिन एण्ड ररवेस जकराना पसल गो.न.पा. ६ डुम्रो १ १८ के.िी. बोरा   

१७ सौगात जकराना थटोसा गो.न.पा. ६ डुम्रो १ २० के.िी. बोरा   

भजिर्ा ५ ५०० ग्राम ्र्ाकेट   

 

५.१३  उपभोक्ताको उिुरीको आिारमा पसल अनुगमन  

 जमजत २०७७।०६। २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को नेततृ्वमा उपभोिा जहत संरक्षर् मञ्च, गोरखा उद्योग 

बाजर्ज्र् संर्, चेम्वर अफ कमसा, जिल्ला प्रहरी कार्ाालर्को सहभाजगतामा गोरखा नगरपाजलका वडा नं. ६ जथित     

मनकामना जमल मेजसनरी  पसलको अनगुमन भएको जिर्ो ।  मनकामना जमल मेजसनरी पसलबाट एक जलटरको 

Transmission Oil खररिको िममा  पानी जमसाएको भजन  गोरखा नगरपाजलका वडा नं. २ जनवासी लेख बहािरु 

बाजनर्ाँले कार्ाालर्मा जिएको  उिरुीको आधारमा  तत्कालै अनमुगन गररएकोमा उि पसलमा  सो Transmission 

Oil    संकाथपि लाजग नमना जलई  एक जलटर Transmission Oil परीक्षर्को लाजग  नेपाल गरु्थतर तिा नापतौल 

जवभाग, बालाि,ु काठमाडौमँा पठाइएको छ  । सो को परीक्षर् ररपोटा प्राप्त भइनसकेको अवथिा छ । 

५.१४ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाको कार्ासञ्चालन जिजि(SOP) जनमााण सम्पतन 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाले पजहलो पटक कार्ासंचालन जवजध( SOP) तर्ार गरेको छ । प्रमखु जिल्ला 

अजधकारी जतिाराि भट्टराईको सजिर्तामा कार्ाालर्ले प्रिान गने सेवा प्रवाहमा असर नपाना र संथिागत थमरर्( 

Institutional Memory) जिगो भई  सेवा प्रवाहमा छररतोपना र एकरुपमा कार्म गरी सेवा प्रवाहलाई पारिशी, 

प्रभावकारी  र पवूाानमुानर्ोग्र् बनाउने मूख्र् उद्धेश्र्साि कार्ासंचालन जवजध( SOP) जनमाार् गररएको हो ।  

५.१५ कोरोना भाइरस रोकथाम जनर्तत्रण िथा व्र्िस्थापनको लाजग भए गरेका कार्ाहरु: 

कोरोना भाइरस कोजभड-१९ रोकथाम, जनर्तत्रण िथा व्र्िस्थापनको लाजग भएका प्रमुख 

कार्ाहरु 
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❖ थिानीर् तहहरुमा कोरोना भाइरसको संिमर् रोकिामका लाजग िजैनक भए गरेका गजतजवजधहरुको एजककृत 

जववरर् तर्ारको लाजग प्रत्र्ेक थिानीर् तहमा Focal Person व्र्वथिा गना लगाई सचूना आिानप्रिान गने 

कार्ा भइरहकेो ।  

❖ जिल्लाजभर प्रवेश गने नाकाहरुमा  थिानीर् तहहरुसंगको समन्त्वर्मा Health Desk  थिापना गरी जिल्ला 

प्रवेश गने व्र्जिहरुको चेकिाँच तिा अजभलेख राख्ने कार्ालाई व्र्वजथित बनाइएको । 

❖ कोरोना संिजमत जवरामीको उपचारको लाजग गोरखा सिरमकुाममा ७६ बेड क्षमताको कवारेन्त्टाइन सजहतको 

आइशोलेशन जनमाार् भई गोरखा अथपतालको व्र्वथिापनमा संचालन भइरहकेो । 

❖ कोजभड-१९  व्र्वथिापनका लाजग भएका कार्ाहरुको अनुगमन गरी पषृ्ठपोषर् उपलब्ध गराउन सहार्क 

प्रमखु जिल्ला अजधकारीको संर्ोिकत्वमा रहकेो संर्िु अनुगमन टोलीलाई जिर्ाजशल बनाइएको । 

❖  कोजभड-१९ लाई मध्र्निर गि ै सावािजनक सेवा जलन आउने सेवाग्राहीहरुको जववरर् संकलन गने 

उद्धेश्र्का साि सेवाग्राही जववरर् डेथक संचालन गररएको ।  

❖ जिल्ला प्रवेश गने व्र्जिहरुलाई प्रवेश गने जवन्त्िमुा नै होजल्डङ सेन्त्टर थिापना गरी सम्बजन्त्धत थिानीर् 

तहलाई जिम्मा लगाउने व्र्वथिा जमलाइएको  ।  

❖ कोजभड-१९ को संिमर् िोजखम न्त्र्जूनकरर्को लाजग  व्र्ापार,व्र्वसार् संचालन गिाा  अपनाउन ु पने 

थवाथ्र् सरुक्षाका मापिण्ड परू्ा पालनाको लाजग  र्ातार्ात व्र्वसार्ी, व्र्ापारी, उद्योगी थवंर्मलाई 

जिम्मेवार बनाइएको । 

❖ नेपाल सरकारले तोकेको बैकजल्पक जवजधमाफा त शैजक्षक गजतजवजध संचालन गना सम्बजन्त्धत थिानीर् 

तहहरुलाई लेजख पठाइएको । 

 

२०७७ असोि मसाति सम्मको कोजभड-१९ अध्र्ािजिक जििरण 

(अद्यािजिक जििरण) 

  जिगि हाल िम्मा 

  कवारेन्त्टाइन थिल संख्र्ा ९२ वटा २७ वटा   

कवारेन्त्टाइन वेड संख्र्ा ११७५ ३९३   

आइशोलेसन थिल संख्र्ा ४ वटा   

आइशोलेसन वेड संख्र्ा १२८   

मास क्िारेतटाइनमा बस्ने व्र्जक्तहरुको जििरण मजहला पूरुष िम्मा 

हालसम्म वथनेको संख्र्ा ३३८ १८७० २२०८ 
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हाल वजसरेहकोको संख्र्ा १६ १२४ १४० 

 हालसम्म जफताा ३२२ १७४६ २०६८ 

होम क्िारेतटाइनमा बस्नेको जििरण मजहला पुरुष िम्मा 

हालसम्म  बथनेको संख्र्ा २११ ५५५ ७६६ 

हाल वजसरेहकोको संख्र्ा ९५ १८५ २८० 

हालसम्म जफताा ११६ ३७० ४८६ 

जिल्ला जभत्र भएको परीक्षणका आिारमा कोरोना सकं्रमण  मजहला पुरुष िम्मा 

हालसम्म  सिमर्को संख्र्ा ७८ २४४ ३२२ 

 जनको भएकाको संख्र्ा ५५ १८२ २३७ 

मतृ्र् ुभएकाको संख्र्ा १ १ २ 

उपचाररत  संिजमत  संख्र्ा २२ ६१ ८३ 

बाजहर जिल्लामा कोरोना संक्रमण देजखई र्स जिल्लामा 

उपचाररि  जिरामीको जििरण मजहला  पुरुष िम्मा 

 हालसम्म उपचार भएकाको संख्र्ा ११ ६ १७ 

हाल उपचाररत संख्र्ा ३ ० ३ 

 जनको भएकाको संख्र्ा ८ ६ १४ 

PCR नमुना संकलन, नमुना परीक्षण मजहला  पुरुष िम्मा 

 नमनुा संकलनको संख्र्ा २०८१ ६१४५ ८२२६ 

 नमनुा संकजलत व्र्जिको संख्र्ा १९६० ५८०५ ७७६५ 

 नजतिा प्राप्त व्र्जिको संख्र्ा १८९८ ५६८४ ७५८२ 

नजतिा आउन बांकी ६२ १२१ १८३ 

 कोरोना संिमर् िजेखएको ७८ २४४ ३२२ 

कोरोना संिमर् निजेखएको १८२० ५४४० ७२६० 

जिदेशबाट आएका जिल्लािासीको जििरण मजहला  पुरुष िम्मा 

भारतबाट १५९ १२६२ १४२१ 

तेश्रो मलुकुबाट ४३ ५५० ५९३ 

िम्मा २०२ १८१२ २०१४ 

जिल्लािासीमा जिल्ला िाजहर  कोरोना संक्रमण मजहला  पुरुष िम्मा 

 कोरोना संिमर् िजेखएको संख्र्ा २२ १८ ४० 

  मतृ्र् ुहुनेको संख्र्ा ३ ३ ६ 

आइशोलेसनसंग सम्बजतिि मजहला  पुरुष िम्मा 

हालसम्म आइशोलेशनमा बथने संख्र्ा ४७ १९४ २४१ 

 हाल बजसरहकेाको संख्र्ा ७ २४ ३१ 
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जडथचािा भएकाको संख्र्ा ४० १७० २१० 

होम आइशोलेसनमा हालसम्म बथनेको संख्र्ा ४२ ५५ ९७ 

हाल वजसरहकेाको संख्र्ा १८ ३७ ५५ 

 जडथचािा भएकाको संख्र्ा २४ १८ ४२ 

जिल्लामा िम्मा उपचाररत  संिजमतको संख्र्ा २५ ६१ ८६ 

 वथन बांकी ० ० ० 

 

५.१५   सािािजनक सरोकारका सम्बतिमा प्रकाजशि सचूनाहरु 

          जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्द्धारा  समर् समर्मा जवजवध सावािजनक  सरोकारका जवषर्हरुमा सचूना प्रकाजशत 

गि ै आएको छ । कार्ाालर्द्धारा प्रजतवेिन अवजधमा प्रकाजशत गरेका केही सचूनाहरु  िहेार् बमोजिम रहकेा छन ्। 

        जमजि: २०७७।०४।२९ 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाको सबै जिल्लाबासीलाई अनुरोि 

गोरखा जिल्ला भौगोजलक जहसावले जवजवधतार्िु रहकेो, निीको तल्लो तटीर् के्षर (२२८ जमटर उचाई 

िजेख मनाथलु जहमाल तफा  ८१६३ जमटर उचाई) सम्म फैजलएको, जवजवध िनिीवन र िनजिजवका रहकेो, ५ वटा ठुला 

निीको निी प्रर्ालीसंग आवद्ध भएको छ । २०७२ सालको भकुम्पको कारर् जचररएका िजमनमा जनरन्त्तरको बषााको 

कारर्ले गिाा अजत धेरै पजहरो िाने, वाढी आउने, डुवान हुने, नजि कटान समेत भई कृजष भुमी तिा बालीको क्षजत 

भइ केही बाजसन्त्िाको िखुि जनधन समेत भएको छ । र्सै गरी ठूलो संख्र्ामा र्रहरु बगेका र पजहरोले परेुको  अवथिा 

छ । 

तसिा वतामानमा परररहकेो जनरन्त्तरको बषाालाई मध्र्निर गि ैआम गोरखाबासी िािुभाइ, जििीबजहनीले 

आफ्नो र्रको अवथिा, नजिकको िजमनको अवथिा, नजि तिा खोलानालाको अवथिा समेत हरेी सरुजक्षत तररकाले 

रहन हाजिाक अनरुोध गररन्त्छ । लगातारको बषाातबाट वाढीले कटान गरी र्रमा बथन खतरा भएमा नजिकको सरुजक्षत 

थिानमा सना, पजहरोले र्र भत्काएमा सरुजक्षत थिानमा बथन ुहुन र परु्ा रुपमा र्र क्षजत भएको र्रपररवारले तत्कालै 

राहतको लाजग नजिकको प्रहरी इकाइ, सम्बजन्त्धत थिानीर् तह (न.पा/गा.पा) को जसफाररसका कागिात सजहत 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा सम्पका  राख्न ुहुन अनरुोध छ ।  

अत: प्राकृजतक जवपिल्ाई परू्ा रुपमा रोकन नसजकएपजन तपाई हाम्रो सचेतताले गिाा भौजतक तिा मानवीर् 

क्षजतलाई न्त्र्जुनकरर् गना भने अवथर् पजन सजकन्त्छ । त्र्सको लाजग सबैको िररलो सहकार्ा, समन्त्वर्, सञ्चार र 

सञ्िालीकरर् हुन िरुरी िजेखएकाले र्सतफा  जिल्लामा जिर्ाजशल राजष्िर् मान्त्र्ता प्राप्त लगाएतका सबै रािनीजतक 

िल तिा सम्बद्ध कार्ाकतााहरु, सामाजिक अजभर्ानका साझेिारहरु, नागररक समािका संर्संथिा एवं आम 

नागररकहरुलाई र्स तफा  लाग्न समेत हाजिाक अनरुोध छ । 
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र्सका सािै र्जह वषाातको समर्मा खोला तिा बगरमा निी िन्त्र् पिािा उठाउने, चोरी जनकासी  गने गरेको 

गनुासो समेत प्राप्त भएको छ । प्रत्र्ेक वषाको असारिजेख भिौ मसान्त्त सम्म बषाातको समर्मा कुनै पजन थिानमा ढुंगा, 

जगट्टी बालवुा उत्खनन  गना तिा गैरकाननुी र्ाटगद्धी गना नपाइने हुिाँ सम्बजन्त्धत थिानीर् तहले थवीकृत गराएको 

गरेको IEE पररजधजभर ठेकका बन्त्िोबथत गरी र्ाटगद्धी गरेको बाहके अन्त्र् थिानबाट नउठाउन ुहुन सजूचत गररएको 

छ । र्जि कोही कसैले त्र्सप्रकार गरेको पाइएमा प्रचजलत कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्र्थतो कार्ामा प्रर्ोग भएका 

मेशीनरी औिार समेत िफत गररने व्र्होरा र्सै सचूना माफा त िानकारी गराइन्त्छ  । 

 

                                                                                                                  जमजि: २०७७।०४।३० 

जवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैजलएको कोरोना भाइरस कोजभड- १९ को संिमर् जिल्लामा बढ्ि ैगइरहकेो सन्त्िभामा 

िनथवाथ्र्मा गजम्भर असर पना सकने अवथिालाई मध्र्ेनिर गरी कोजभड – १९ को संिमर् रोकिाम तिा 

जनर्न्त्रर्को लाजग तत्काल िप सतका ता अपनाई नेपाल सरकारले िारी गरेको थवाथ्र् सरुक्षाको मापिण्डलाई 

कडाईका साि पालना गना जमजत २०७७।०५।०१ गते जवहान ६:००िजेख जमजत २०७७।०५।०७ गतेको राती १२:०० 

बिेसम्म  गोरखा जिल्ला भरी लाग ुहुने गरी जिल्लाथतरीर् कोजभड- १९ संकट व्र्वथिापन केन्त्ि (DCCMC-

OPS), गोरखाको जमजत २०७७।०४।३२ को जनर्ार् समेतको आधारमा थिानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ को िफा ६ 

को उपिफा (३)  र संिामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम जनषेधाज्ञा िारी गररएको  छ । र्ो आिशेको अवज्ञा गरी कार्ा 

गरे गराइएको पाइएमा प्रचजलत काननू बमोजिम कारवाही हुने व्र्होरा समेत िानकारी गराइन्त्छ ।  

जनशेिाज्ञा  अिजिभर गना हुने र नुहने कार्ाहरु: 

चलाउन पाउने सिारी सािन:  

• एम्बलेुन्त्स, शववाहन, खाद्यसामग्री वाहक सवारी साधन, औषधी 

बोकेको सवारी साधन,  कुखरुाको चल्ला, पशपुंक्षीको िाना बोकेको 

सवारी साधन, पानी/िधु/पेिोल ट्र्ांकर, फलफूल तिा तरकारी 

बोकेको सवारी साधन, सरकारी नम्बर ्लेटको ( िईु पांग्रे र चारपांग्रे) 

साधन, झण्डावाहक सवारी साधन, कुटनीजतक जनर्ोगको सवारी 

साधन र जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट अनमुजत प्राप्त सवारी 

साधनहरु 

 चलाउन नपाउने सिारी सािन: 

• सावािजनक र्ातार्ात( िथतै वस, 

ट्र्ाकसी, िीप लगार्त) 

• जनिी सवारी साधन( चारपांग्रे, िईु 

पांग्रे) 

 

खुल्ने सेिा 

• अत्र्ावश्र्क सरकारी सेवा (थवाथ्र्, सरुक्षा, संचार, जवद्यतु, 

खानेपानी आजि) 

नखुल्ने सेिा 

• अत्र्ावश्र्क बाहकेका जनर्जमत 

सेवा  

• बैंक तिा जवजत्तर् संथिाबाट प्रवाह 

हुने बाह्य सेवाहरु  

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाका प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट िारी भएको जनषेिाज्ञा सम्बतिी 

आदेश 
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• सामाजिक संर्सथिाका कार्ाहरु 

खुल्ने व्र्िसार्हरु 

• औषधी तिा औषधीिन्त्र् पसल  

• खाद्यान्त्न सम्बन्त्धी पसल,  फलफूल, तरकारी , िधु /डेरी पसल 

(जवहान ६:००–१०:०० बेलकुी ४:००–७:००  बिेसम्म ) 

• पिोल पम्प, ग्र्ास जडपो  आजि  

नखुल्ने व्र्िसार्हरु 

• होटल तिा रेषू्टरेन्त्ट, व्र्टुी पालार, 

कपडा पसल, शैलनु, जिमखाना, 

हाडावेर्र पसल, सनुचाँिी, 

टेलररङ, फुटपाि पसल  

• उद्योग कलकारखाना 

व्र्जक्तले पालना गनुापने  

• अत्र्ावश्र्क कार्ामा बाहके र्रबाजहर नजनथकने । 

• जनथकनै पिाा अजनवार्ा रुपमा माकस लगाउने , समहूमा नजहड्ने । 

• भौजतक िरुी कार्म गने । 

• मठमजन्त्िर, खेलमैिान, लगार्तका सावािजनक थिलमा िम्मा नहुने, जभडभाड नगने । 

• धाजमाक, साथकृजतक र सामाजिक लगार्तका कार्ाको लाजग भेला नहुने ।  

       जमजि: २०७७।०५।०७ 

जवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैजलएको कोरोना भाइरस कोजभड- १९ को संिमर् जिल्लामा बढ्ि ैगइरहकेो सन्त्िभामा 

िनथवाथ्र्मा गजम्भर असर पना सकने अवथिालाई मध्र्ेनिर गरी कोजभड – १९ को संिमर् रोकिाम तिा 

जनर्न्त्रर्को लाजग तत्काल िप सतका ता अपनाई नेपाल सरकारले िारी गरेको थवाथ्र् सरुक्षाको मापिण्डलाई 

कडाईका साि पालना गना जमजत २०७७।०५।०१ गते जवहान ६:००िजेख जमजत २०७७।०५।०७ गतेको राती १२:०० 

बिेसम्म गोरखा जिल्ला भरी लाग ुहुने गरी िारी गररएको जनषेधाज्ञालाई जमजत २०७७ साल भाि १४ गते राती 

१२:०० बिेसम्म िप गना जिल्लाथतरीर् कोजभड- १९ संकट व्र्वथिापन केन्त्ि (DCCMC-OPS), गोरखाको जमजत 

२०७७।०५।०७ को जनर्ार् तिा वतामान पररजथिजत समेतको आधारमा थिानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ को िफा ६ को 

उपिफा (३)  र संिामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम जमजत २०७७ साल भाि १४ गते राती १२:०० बिेसम्म जनषेधाज्ञा 

िप गरी िारी गररएको  छ । र्ो आिशेको अवज्ञा गरी कोही कसैले कार्ा गरे गराइएको पाइएमा प्रचजलत काननू 

बमोजिम कारवाही हुने व्र्होरा समेत िानकारी गराइन्त्छ ।  

िप भएको जनशेधाज्ञा अवजधभर गना हुने र नहुने कार्ाहरु: 

चलाउन पाउने सिारी सािन:  

• एम्बलेुन्त्स, शववाहन, खाद्यसामग्री वाहक सवारी साधन, औषधी 

बोकेको सवारी साधन,  कुखरुाको चल्ला, पशपुंक्षीको िाना बोकेको 

सवारी साधन, पानी/िधु/पेिोल ट्र्ांकर, फलफूल तिा तरकारी 

बोकेको सवारी साधन, सरकारी नम्बर ्लेटको ( िईु पांग्रे र चारपांग्रे) 

 चलाउन नपाउने सिारी सािन: 

• सावािजनक र्ातार्ात( िथतै वस, 

ट्र्ाकसी, िीप लगार्त) 

• जनिी सवारी साधन( चारपांग्रे, िईु 

पांग्रे) 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाका प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट थप भएको जनषेिाज्ञा सम्बतिी आदेश 

 

(जिथाराि भट्टराई) 

प्रमखु जिल्ला अजधकारी 
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साधन, झण्डावाहक सवारी साधन, कुटनीजतक जनर्ोगको सवारी 

साधन, अनमुजत प्राप्त सवारी साधनहरु, प्रेस पास भएका सन्त्चारकमी 

सवार सवारी साधन, जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले िारी गरेको पास 

प्राप्त सवारी साधनहरु 

 

खुल्ने सेिा 

• अत्र्ावश्र्क सरकारी सेवा (थवाथ्र्, सरुक्षा, संचार, जवद्यतु, 
खानेपानी आजि) 

नखुल्ने सेिा 

• अत्र्ावश्र्क बाहकेका जनर्जमत 
सेवा  

• बैंक तिा जवजत्तर् संथिाबाट प्रवाह 
हुने बाह्य सेवाहरु  

• सामाजिक संर्सथिाका कार्ाहरु 

खुल्ने व्र्िसार्हरु 

• औषधी तिा औषधीिन्त्र् पसल  

• खाद्यान्त्न सम्बन्त्धी पसल,  फलफूल, तरकारी , िधु /डेरी पसल 

(जवहान ६:००–१०:०० बेलकुी ४:००–७:००  बिेसम्म ) 

• पेिोल पम्प, ग्र्ास जडपो  आजि  

नखुल्ने व्र्िसार्हरु 

• होटल तिा रेषू्टरेन्त्ट, व्र्टुी पालार, 

कपडा पसल, शैलनु, जिमखाना, 

हाडावेर्र पसल, सनुचाँिी, टेलररङ, 

फुटपाि पसल, कभडा हल 

• उद्योग कलकारखाना 

व्र्जक्तले पालना गनुापने  

• अत्र्ावश्र्क कार्ामा बाहके र्रबाजहर नजनथकने । 

• जनथकनै पिाा अजनवार्ा रुपमा माकस लगाउने , समहूमा नजहड्ने । 

• भौजतक िरुी कार्म गने । 

• मठमजन्त्िर, खेलमैिान, लगार्तका सावािजनक थिलमा िम्मा नहुने, जभडभाड नगने । 

• धाजमाक, साथकृजतक र सामाजिक लगार्तका कार्ाको लाजग भेला नहुने ।  

 जमजि: २०७७।०५।१९ 

जवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैजलएको कोरोना भाइरस कोजभड- १९ को संिमर्  गोरखा जिल्लाका जवजभन्त्न 

थिानहरुमा बढ्ि ैगइरहकेो सन्त्िभामा िनथवाथ्र्मा गजम्भर असर पना सकने अवथिालाई मध्र्ेनिर गरी कोजभड – 

१९ को संिमर् रोकिाम तिा जनर्न्त्रर्को लाजग तत्काल िप सतका ता अपनाई नेपाल सरकारले िारी गरेको थवाथ्र् 

सरुक्षाको मापिण्डलाई कडाईका साि पालना गना जमजत २०७७।०५।२० गते जिउँसो १२:०० बिे िजेख जमजत 

२०७७।०५।२६ गतेको राती १२:०० बिेसम्म  गोरखा नगरपाजलका के्षत्रमा लागु हुने गरी जिल्लास्िरीर् 

कोजभड- १९ संकट व्र्िस्थापन केतर (DCCMC-OPS), गोरखाको जमजि २०७७।०५।१९ को जसफाररस 

समेतको आधारमा थिानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ को िफा ६ को उपिफा (३)  र संिामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम 

र्ो जनषेधाज्ञा िारी गररएको  छ । र्ो आिशेको अवज्ञा गरी कार्ा गरे गराइएको पाइएमा सरुक्षाकमीले जनर्न्त्रर्मा जलई 

प्रचजलत काननू बमोजिम कारवाही हुने व्र्होरा समेत िानकारी गराइन्त्छ ।  

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाका प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट िारी भएको जनषेिाज्ञा सम्बतिी आदेश 

 

(जिथाराि भट्टराई) 

प्रमखु जिल्ला अजधकारी 
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जनषेिाज्ञा  अिजिभर गना हुने र नुहने कार्ाहरु: 

चलाउन पाउने सिारी सािन:  

• एम्बलेुन्त्स, शववाहन, खाद्यसामग्री वाहक सवारी साधन, औषधी 

बोकेको सवारी साधन,  कुखरुाको चल्ला, पशपुंक्षीको िाना बोकेको 

सवारी साधन, पानी/िधु/पेिोल ट्र्ांकर, फलफूल तिा तरकारी 

बोकेको सवारी साधन, सरकारी नम्बर ्लेटको ( िईु पांग्रे र चारपांग्रे) 

साधन, झण्डावाहक सवारी साधन, कुटनीजतक जनर्ोगको सवारी 

साधन, जनमाार् सामग्री ढुवानीका सवारी साधन, प्रेष पास प्राप्त सवारी 

साधन र जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट अनमुजत प्राप्त सवारी 

साधनहरु 

 चलाउन नपाउने सिारी सािन: 

• सावािजनक र्ातार्ात( िथतै वस, 

ट्र्ाकसी, िीप लगार्त) 

• जनिी सवारी साधन( चारपांग्रे, िईु 

पांग्रे) 

 

खुल्ने सेिा 

• अत्र्ावश्र्क सरकारी सेवा (थवाथ्र्, सरुक्षा, संचार, जवद्यतु, 

खानेपानी आजि) 

नखुल्ने सेिा 

• अत्र्ावश्र्क बाहकेका जनर्जमत 

सेवा  

• बैंक तिा जवजत्तर् संथिाबाट प्रवाह 

हुने बाह्य सेवाहरु  

• सामाजिक संर्सथिाका कार्ाहरु 

खुल्ने व्र्िसार्हरु 

• औषधी तिा औषधीिन्त्र् पसल  

• खाद्यान्त्न सम्बन्त्धी पसल,  फलफूल, तरकारी , िधु /डेरी पसल 

(जवहान ७:००–१०:०० बेलकुी ४:००–६:३०  बिेसम्म ) 

• पिोल पम्प, ग्र्ास जडपो  आजि  

नखुल्ने व्र्िसार्हरु 

• होटल तिा रेषू्टरेन्त्ट, व्र्टुी पालार, 

कपडा पसल, शैलनु, जिमखाना, 

हाडावेर्र पसल, सनुचाँिी, टेलररङ, 

फुटपाि पसल  

• उद्योग कलकारखाना 

व्र्जक्तले पालना गनुापने  

• अत्र्ावश्र्क कार्ामा बाहके र्रबाजहर नजनथकने । 

• जनथकनै पिाा अजनवार्ा रुपमा माकस लगाउने , समहूमा नजहड्ने । 

• भौजतक िरुी कार्म गने । 

• मठमजन्त्िर, खेलमैिान, लगार्तका सावािजनक थिलमा िम्मा नहुने, जभडभाड नगने । 

• धाजमाक, साथकृजतक र सामाजिक लगार्तका कार्ाको लाजग भेला नहुने ।  

      

                                                                                                                    जमजि: २०७७।०६।०१ 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाका प्रमुख जिल्ला अजिकारीबाट िारी सुचना 

 

(जिथाराि भट्टराई) 

प्रमखु जिल्ला अजधकारी 
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कोरोना भाइरस कोजभड-१९ संिमर्को रोकिाम, जनर्न्त्रर्  तिा व्र्वथिापनको लाजग र्स कार्ाालर्बाट हाल सम्म 

िारी गरेको आिशे र लाग ूगरेका व्र्वथिाहरुको पालना गरी साि जिनभुएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्ालर्, गोरखा 

सम्परु्ा जिल्लावासी जििीबजहनी तिा िािभुाइहरुमा हाजिाक धन्त्र्वाि ज्ञापन गिाछ । हालै नेपाल  सरकारले िारी 

गरेको आिशे लगार्तबाट जवजभन्त्न पेशा तिा व्र्वसार् खलु्ला भएतापजन कोजभड-१९ संिमर्को िोजखम 

नहजटसकेको सन्त्िभामा आफ्नो िीवन रक्षाको लाजग र्ारा गिाा तिा पेशा व्र्वसार् संचालन गिाा थवाथ्र् सरुक्षाका 

सबै मापिण्डहरु परु्ा पालना गना /गराउन हाजिाक  अजपल समेत  गिाछ ।  

त्र्सैगरी र्स जिल्लामा कोजभड–१९ को संिमर् बढ्ि ैगईरहकेो सन्त्िभामा िनथवाथ्र्मा गजम्भर असर पना सकने 

अवथिालाई मध्र्निर गरी कोजभड–१९  संिमर्को प्रभावकारी रोकिाम तिा जनर्न्त्रर्का लाजग जमजत 

२०७७/०६/०१ गते िजेख लागू हुने गरी अको आिशे नभए सम्मका लाजग गोरखा जिल्ला भरी लाग ुहुने गरी थिानीर् 

प्रशासन ऐन, २०२८ र संिमर् रोग ऐन, २०२० बमोजिम िहेार् बमोजिमका जिर्ाकलाप गना/गराउन रोक लगाइएको  

व्र्होरा सम्बजन्त्धत सबैको िानकारीको लाजग अनरुोध छ ।  

संचालनमा रोक लगाइएका  गजिजिजिहरु: 

• शैजक्षक संथिाहरु (जवद्यालर्, कलेि ट्र्सून सेन्त्टर, ताजलम केन्त्ि), 

•  शैजक्षक अन्त्र् परीक्षा संचालन, 

• सबै प्रकारका सभा गोष्ठी ताजलम सेजमनार, 

• सबै प्रकारका प्रिशान भेला तिा सम्मेलन, 

• जसनेमा हल पाटी ्र्ालेस लगार्तका मनोरञ्िन थिल, 

• सैलनु ब्र्जुटपालार तिा थपा, 

• थवीजमङपुल जिमखाना लगार्त हले्ि कलब, 

• समहुमा खेजलने खेलकुि र खेल मैिानमा हुने प्रथतजुत, 

• सबै प्रकारका धाजमाक तिा सामाजिक थिल, 

• पथुतकालर् , संग्राहलर् आिी । 

 

❖ र्स आिशेको कार्ाान्त्वर्न प्रभावकारी रुपमा गना, कोजभड-१९ को संिमर्को िोजखमबाट आफु बच्न 

तिा अरुलाई बचाउन िहेार् बमोजिम गने: 

• िजैनक जिर्ाकलाप सञ्चालन गिाा माथकको अजनवार्ा प्रर्ोग गने, जनर्जमत साबनु पानीले 

हात धनुे वा थर्ाजनटाइिरको उजचत प्रर्ोग गने । 
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• नेपाल सरकार, थवाथ्र् तिा िनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले तोकेको थवाथ्र् सम्बन्त्धी मापिण्डहरु 

अजनवार्ा रुपमा पालना गने/गराउने सािै सामाजिक/भौजतक िरूी कार्म राख्ि ै िजैनक 

गजतजवजध सञ्चालन गने । 

• जनर्मक जनकार् तिा सम्परु्ा छाता संर्/संगठनहरुले मातहतका जनकार्/कार्ाालर् वा 

थिानमा थवाथ्र् मापिण्ड पालना भए नभएको जवषर्मा जनर्जमत अनुगमन गने । 

• सािै, 

• उल्लेजखत आिशे जवपररतका गररजवजधहरु गरे/गराएको पाइएमा संिामक रोग ऐन, २०२० 

तिा थिानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम कारबाही हुनेछ ।  

❖ छोटो, मध्र्म र लामो िरुीमा जिल्ला जभर तिा अन्त्तर जिल्लामा संचालन हुने जनिी तिा सावािजनक 

सवारी साधनको संचालन थिजगत गररएकोमा नेपाल सरकारको जनर्ार्ानसुार िहेार्बमोजिम गने 

गराउने गरी जमजत २०७७।०६।०१  िजेख संचालन गने । 

• जसट क्षमताको ५० प्रजतशत मार र्ार ुराख्ने । 

• भैजतक िरुी कार्म हुने गरी एक पंजिको जसटमा १ िना मार  र्ार ु राख्ने । जसटमा बाहेक 

र्ार ुराख्न नपाउने । 

• सबै र्ारलेु माथक अजनवार्ा रुपमा लगाउने । 

• र्ार ुचढ्न ेसमर्मा सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनजभर सेजनटाइिरको व्र्वथिा 

गने । 

• चालक र सहचालकले माथक, भाइिर र पञ्िा लगाउने । 

• सवारी साधनलाई िजैनक रूपमा जनसङ्कजमत गने । 

• र्ो व्र्वथिा लाग ूरहिाँसम्म तोजकएको भाडा िरमा अजधकतम िप ५० प्रजतशतसम्म भाडा 

जलन सकने । 

❖    सावािाजनक र्ातार्ात सञ्चालन तिा र्ार ुव्र्वथिापन र्स िफाबमोजिम भए नभएको र थवाथ्र् तिा 

सरुक्षा मापिण्डको कडाइका साि परु्ा पालना भए नभएको अनगुमन सम्बजन्त्धत कम्पनीहरु/जिल्ला प्रहरी  

र थिानीर् प्रशासन र िाजफक प्रहरीले गने/ गराउने । 

❖ िहेार् बमोजिका सेवा र कार्ाहरु अको सचुनाबाट तोजकएको जमजतिजेख संचालन गने  

•  शैजक्षक संथिाहरु (जवद्यालर्, कलेि ट्र्सून सेन्त्टर, ताजलम केन्त्ि), 

•  शैजक्षक अन्त्र् परीक्षा संचालन, 

• सबै प्रकारका सभा गोष्ठी ताजलम सेजमनार, 

• सबै प्रकारका प्रिशान भेला तिा सम्मेलन, 

• जसनेमा हल पाटी ्र्ालेस लगार्तका मनोरञ्िन थिल, 

• सैलनु ब्र्जुटपालार तिा थपा, 
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• थवीजमङपुल जिमखाना लगार्त हले्ि कलब, 

• समहुमा खेजलने खेलकुि र खेल मैिानमा हुने प्रथतजुत, 

• सबै प्रकारका धाजमाक तिा सामाजिक थिल, 

• पथुतकालर् , संग्राहलर् आिी । 

❖ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाबाट सेिा जलदा अपनाउनु पने प्रकृर्ाहरु  

• सेवा जलन आउन ुअजर् सेवा प्राप्त गनाको लाजग तोजकएको कािगि/प्रमार् सािमा लीई आउनपुने 

छ।कागि/ प्रमार् नपगेुमा सेवा जिन सजकने छैन। आवश्र्क पने कागिातको जववरर् र्स 

कार्ाालर्को वेवसाइट daogorkha.moha.gov.np को नागररक वडापर खण्डमा हनेा सजकने 

छ । 

• कार्ाालर्को प्रवेशद्धारमा रहकेा सरुक्षाकजमालाई सम्पका  गरर सेवाग्राही जववरर् डेथकमा आफ्नो 

जववरर् िताा गराएरमार कार्ाालर्मा प्रवेश गनुा पनेछ । 

• सेवा जलन आउने सेवाग्राहीहरुले अजनवार्ा रूपमा थवाथ्र् सम्बन्त्धी मापिण्ड पालना गनुा पने । 

• रुधा खोकी ज्वारो िथता लक्षर् िजेखएका सेवाग्राहीलाई कार्ाालर्मा प्रवेश जिईने छैन । 

• सेवाग्राहीले सेवा जलन आउँिा माथक अजनवार्ा रुपमा लगाएको हुन ुपनेछ, कार्ाालर् पररसरमा 

रहकेा सेजनटाइिर प्रर्ोग गने वा सावनु पानीले अजनवार्ा रुपमा  हात धोएर मार सेवा जलनको 

लाजग भैजतक िरुी कार्म गि ैआफ्नो पालो पखान ुपने छ । 

• माथक नलगाई कार्ाालर् पररसरमा जभर प्रवेश गरेको पाईएमा सािै नेपाल सरकार थवाथ्र् तिा 

िनसंख्र्ा मन्त्रालर्ले तोकेको थवाथ्र् सम्बन्त्धी मापिण्ड पालना नगरको सङ्कमर् रोग  ऐन, 

2020 बमोजिम कारबाही गररनेछ । 

                                                                                                                जमजत: २०७७।०६।०७ 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाको अत्र्ति िरुरी सचूना । 

             जमजत २०७७।०६।०६ गते िजेख परेको अजवरल वषाात तिा झरीका कारर् जिल्लाका अजधंकाश थिानहरु 

बाढी, पजहरो  तिा डुवानबाट प्रभाजवत हुनसकने संभावना भएकोले र्सबाट हुनसकने संभाजवत िोजखम न्त्र्जूनकरर्को 

लाजग  आफ्नो थिानीर् तह जभर बाढी, पजहरो र डुवानबाट प्रभाजवत हुनसकने र्र  तिा पररवारहरुको पजहचान गरी  

थिानीर् सरुक्षा जनकार् तिा थिानीर् जवपि ् व्र्वथिापन सजमजतलाई सजिर् बनाई तत्काल सरुजक्षत थिानमा 

थिानान्त्तरर्  गने व्र्वथिा  जमलाउनहुुन  सम्परू्ा  थिानीर् तहहरुलाई अनरुोध छ ।  सािै वषाातको कारर् कमिोर 

भ-ु धरातल भएका पहाडी भुभागमा िनुसकैु समर्मा पजहरो िान सकने, नजि, खोलाहरुको आसपास वाढी आउन 

सकने उच्च  संभावना रहकेोले त्र्थता थिानहरुमा बसोबास गने सवासाधारर् सवैलाई उच्च सतका ताको अवथिामा 

रहन, िोजखम आंकलन गरी सुरजक्षत थिानमा सना तिा थिानीर् सरुक्षा जनकार्संग जनरन्त्तर सम्पका मा रहनहुुन समेत 

अनरुोध छ ।   
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                                                                                                                   जमजि: २०७७।०६।२२ 

                                                     जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,गोरखाको अनुरोि  

         जवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैजलएको कोरोना भाइरस कोजभड -१९ बाट संिजमत हुने व्र्जिहरुको संख्र्ा 

नेपालमा जिनानजुिन   बढ्ि ै गइरहकेो सन्त्िभामा गोरखा जिल्लामा पजन कोरोना संिजमतको संख्र्ा बजढरहकेो छ । 

पजछल्लो अद्यावजधक त्र्ांक अनसुार र्स जिल्लामा हालसम्म २८२ िना कोरोना संिजमत भई हाल ५२ िना 

उपचाररत रहकेा छन ।  

            वडा िशै,ँ जिपावली, छठ, नेपाल सम्वत ्लगार्तका चाडपवाहरु आगनमै आइसकेका छन ्। र्ी चाडपवाको 

अवसर पारेर  जवगतका वषाहरुमा झै ँजवजभन्त्न सामाजिक संर् संथिा, थिानीर् र्वुा समहू, खेलकुि कलव, आमा समहू, 

वडा संञ्िालले  जवजभन्त्न ठाउँमा शभुकामना कार्ािम तिा खेलकुि गजतजवजध गरररहेको भन्त्ने िानकारी प्राप्त 

भएकोले जवद्यमान कोरोना भाइरस कोजभड-१९ को असहि पररजथिजतलाई मध्र्ेनिर गि ैचाडपवा लजक्षत  मेला 

कार्ािम गन,े भेला भई शभुकामना आिानप्रिान गने, खेलकुि प्रजतर्ोजगताहरु संचालन गने िथता गजतजवजधहरु नगनुा 

नगराउनहुुन सम्बजन्त्धत सवैमा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् हाजिाक अनरुोध गिाछ । 

          जिल्लामा जिर्ाजशल रािनीजतक िलहरुले आम भेला, कार्ाकताा भेला, पाटी प्रवेशको नाममा धेरै 

िनसमिुार् भेटर्ाट/ जभडभाड हुने कार्ािमहरु नगनुा नगराउनहुुन  अनरुोध छ ।  सवै थिानीर् तह,  उद्योग वाजर्ज्र् 

संर्, चेम्वर अफ कमसा, जवजभन्त्न  व्र्वसाजर्क संर् संथिाहरुले वतामान असहि पररवेशको आंकलन गरी र्थता  

शभुकामना तिा प्रजतर्ोजगताहरु  नगरी/ नगराई सहर्ोग गनुा हुन अनरुोध छ ।  

        वतामान असहि पररजथिजतमा र्ातार्ात व्र्वसार्ी  तिा र्ारलेु थवाथ्र् सरुक्षाका मापिण्ड पालना गनुा गराउनु 

हनु, जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा पेश गरेको कार्ार्ोिना बमोजिमका थवाथ्र्  सतका ता अपनाउन ुहुन पनू: अनरुोध 

छ । त्र्सैगरी गोरखा सिरमकुाम तिा अन्त्र् व्र्ापाररक  केन्त्िहरुमा  आजिाक  गजतजवजध संचाजलत हुिाँ थवाथ्र् 

सरुक्षाका मापिण्ड पालना नभएको,भौजतक िरुी कार्म नभएको, पसल तिा सटरमा भीडभाड हुने गरेको समेत 

पाइएकोले व्र्ापार, व्र्वसार् संचालन गिाा अजनवार्ा रुपमा  गोरखा उद्योग बाजर्ज्र् संर्, गोरखा चेम्वर अफ कमसाले 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा पेश गरेको कार्ार्ोिना बमोजिम गनुा गराउन ुहुन अनरुोध छ । अनगुमनको िममा 

कार्ार्ोिना अनसुार गरे गराएको नपाइएमा काननू बमोजिम कावााही हुने व्र्होरा समेत िानकारी गराइन्त्छ 

          तसिा, आइरहकेो चाडपवा मनाउँिा  सामान्त्र् रुपमा आफ्नै पररवारमा मनाउने, धेरै र्मुजफर र जभडभाड नगने, 

भीड भएको सवारी साधनमा नचढ्ने, आफू र आफ्नो पररवारको थवाथ्र्को ख्र्ाल गने, माथक  तिा पञ्िा लगाउन 

र सरुजक्षत रहन सम्परू्ा जिल्लावासीमा हाजिाक अजपल समेत छ ।  

     ………………… 

        जिथाराि भट्टराई 

  प्रमुख जिल्ला अजिकारी   
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जमजि: २०७७।०६।३० 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाको अत्र्ति िरुरी सचूना 

           मलुकु जवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैजलरहकेो कोजभड-१९ को संिमर्बाट गजुिरहकेो अवथिा सबैमा 

जवजित नै छ । र्स जवषम पररजथिजतमा हाम्रा िजैनक िीवनर्ापन, सेवा प्रवाह, जवकास जनमाार् तिा पेशा व्र्वसार् 

सहि ढंगले सञ्चालन हुन सजकरहकेो छैनन ्। र्सैबीच नेपालीहरुको महान चाड जविर्ा िशमी, शुभ जिपावली, 

नेपाल सम्वत, छठ, ल्होसार लगार्तका पवाहरु हाम्रो संर्ारमा आइसकेका छन ्। र्स प्रजतकूल पररजथिजतमा जवगत 

बषाहरुको सामान्त्र् अवथिामा िथतै चाडपवा मनाउन नसजकने र चाडपवा मनाउँिा कोजभड-१९ को संिमर्बाट 

बच्नपुने भएकोले आवश्र्क सावधानी अपनाउनपुने िजेखएको छ । र्सै गरी चाडपवाका समर्मा हुन सकने लटुपाट, 

चोरी, डकैती, झैझगडा लगार्तका अपराध तिा आगलागी, जवष्फोट िथता र्टनाबाट बच्न समेत उच्च सतका ता र 

सावधानी अपनाउनपुने िजेखएको छ । र्ी सबै अवथिालाई मध्र्निर राखी थिानीर् प्रशासन ऐन २०२८ को िफा ६ 

(३) तिा संिामक रोग ऐन २०२० को िफा २(१) मा उल्लेजखत व्र्वथिाहरु समेतका आधारमा िहेार् बमोजिम 

गनुा/गराउनहुुन र्ो सचूना िारी गररएको छ । र्स सचूनामा उल्लेजखत जवषर्हरुको पालना नगरेको खण्डमा प्रचजलत 

काननू बमोजिम कारवाही हुने व्र्होरा समेत सबैलाई सजूचत गररन्त्छ । 

िहेार्हरु 

१.  जिल्ला जभरका गोरखनाि, काजलका, मनकामना लगार्तका शजिजपठ तिा मजन्त्िरहरुमा जनत्र् पिुा गने वाहके 

सवासाधारर् प्रवेश गने / गराउने, िशान  गने / गराउने कार्ा गना नपाइने ।  

२.  िशैं, जतहार लगार्तका चाडपवा मनाउँिा सकभर िो िहाँ रहेको छ, त्र्ही ँरही अनावश्र्क िमर्ट र र्ारा नगरी 

आफ्नै पररवारका सिथर्हरुबीच मारै मनाउने । 

३. जिल्लाजभर सञ्चालन हुने कुनै प्रकारका मेला, िारा, महोत्सव तिा माजनसहरुको अनावश्र्क भीडभाड र िमर्ट 

हुने खालका कार्ाहरु नगने / नगराउने । 

४.  ईिाित प्राप्त मजिरा तिा मजिरािन्त्र् पिािा बेचजबखन बेलकुी ७:०० बिे पिात नगने / नगराउने । 

५.  पटका, आतसबािी लगार्तका जबष्फोटक पिािाहरूको आर्ात, संचर् र प्रर्ोग नगने / नगराउने । 

६.  जिल्ला जभर िवुा, तास खेल्ने / खेलाउने कार्ा नगने / नगराउने ।  

७.  सवारी साधन प्रर्ोग तिा सञ्चालन गिाा थवाथ्र् सरुक्षाका सम्परु्ा मापिण्ड पालना गने / गराउने, क्षमताभन्त्िा 

बढी र्ार ुनचढ्न े/ नचढाउने, तोजकएको भन्त्िा बढी भाडा नउठाउने / नजतने, मािक पिािा सेवन गरी नचढ्ने / 

नचढाउन,े र्ारहुरुलाई अभि व्र्वहार नगने / नगराउन,े र्ारलुाई तोजकएको गन्त्तव्र्सम्म परु्ााउने । 

८.  व्र्ापार, व्र्वसार्, होटल लगार्त सञ्चालन गिाा भीडभाड नहुने गरी थवाथ्र् सरुक्षाका मापिण्ड प्रर्ोग गरेर 

सञ्चालन गने  

९.  आम िनसमिुार्ले न्त्र्नुतम भौजतक िरुी कार्म गने, सकभर र्र वाजहर नजनथकने, र्र बाजहर जनथकन ुपिाा अजनवार्ा 

रुपमा माथक लगाउने, जनर्जमत रुपमा साबनु पानीले हात धनुे वा थर्ाजनटाइिरको प्रर्ोग समर् समर्मा गने िथता 
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थवाथ्र् सरुक्षाका मापिण्डको पालना गने र कुनै लक्षर् िजेखएमा तत्काल नजिकको थवाथ्र् संथिामा सम्पका  

राख्ने ।  

नोट : र्स अवजधमा कुनै िरु्ाटना, अपराध वा जवपिका र्टना भएमा वा उल्लेजखत सचूनाको उल्लंर्न भएको पाइएमा 

तरुुन्त्त नजिकको प्रहरी इकाई, जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् वा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखामा िानकारी गराउनु 

हुन समेत अनरुोध छ ।                                                                                                                                                                                         

जमजत: २०७७।०७।०२ 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाको अत्र्ति िरुरी सचूना 

 

२०७७ सालको वडा िशै, जिपावली, नेपाल सम्वत, ल्होसार पवाको पावन अवसरमा सम्परू्ा 

जिल्लाबासीहरुमा सखु, शाजन्त्त,  सम्वजृद्धको कामना गि ैमहामारीको रुपमा फैजलरहकेो कोजभड-१९ को संिमर्बाट 

पोिेजटभ केस बढ्ि ैगईरहकेो वतामान अवथिामा उल्लेजखत चाड मनाउँिा आफु र आफ्ना पररवारसँग मार बसेर 

मनाउन ुहोला । जवगतमा िथतो आफन्त्तहरुकोमा िाने, जभडभाड गने, िम्मा हुने, नाँचगाँन गने, होहल्ला गने िथता 

कार्ा नगनुा / नगराउन ुहुन अनरुोध गिाछौं । र्सै गरी जवजभन्त्न धमाावलम्बीहरुले आ-आफ्ना चचा, मजथिि, गमु्बाहरुमा 

भेला िम्मा भइ कार्ािम गने, प्रािाना गने, संगती गने िथता जिर्ाकलापहरु भइरहकेो सचूना प्राप्त भएकोले र्थता 

गजतजवजध नगना / नगराउन समेत सबैमा सजूचत गररन्त्छ । 

र्सका सािै वडािशै तिा जतहारमा हाजलने जवजभन्त्न प्रकारका जपंङको कारर् िमर्ट हुने हुिँा सो को 

माध्र्मबाट कोरोना संिमर् बढ्ने िजेखएकोले जपङहरु नहाजलजिन ुहुन अनरुोध छ । र्सको पररपालना गराई कोरोना 

संिमर् जनर्न्त्रर्, रोकिाम तिा िोजखम न्त्र्नूीकरर्मा सहिीकरर् गररजिन जिल्लामा जिर्ाजशल सबै रािनीजतक 

िल,  सबै थिानीर् तह, सबै सञ्चार माध्र्म, सामाजिक संथिा, र्वुा कलव, आमा समहु, सामिुाजर्क 

सर्संथिाहरुलाई हाजिाकता पवुाक अजपल गररन्त्छ ।  

गोरखामा चल्ने छोटो, मध्र्म, लामो िरुीका सावािजनक सवारी साधनहरु सञ्चालन गिाा थवाथ्र् सरुक्षाका 

मापिण्ड अपनाई जमजत २०७६ चैर ११ गते अगावै कार्म भएका जनर्जमत भाडा िरमार जलई जसट क्षमता अनसुार 

अट्ने र्ार ुराखी आवागमनको व्र्वथिा जमलाउन ुहुन सबै र्ातार्ात व्र्वसार्ी कम्पनीलाई सजुचत गररन्त्छ ।  

उल्लेजखत गजतजवजध भएको पाइएमा नजिकको प्रहरी इकाइ, जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् वा जिल्ला प्रशासन 

कार्ाालर्, गोरखामा खबर गररजिन ुहुन सबैलाई अनरुोध छ ।  कोही कसैले माजि उल्लेजखत कार्ा गरे / गराएमा 

थिानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ तिा संिामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारवाही गररने हुिँा सोही व्र्होरा िानकारी 

गराईन्त्छ । 
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          जवश्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैजलएको कोरोना भाइरस कोजभड-१९ बाट संिजमत हुने जवरामीको संख्र्ा 

जिल्लामा जिन प्रजत जिन बढ्िो िममा रहकेो छ ।  जिल्लामा कार्ारत केही सरुक्षाकमी समेत संिजमत भई आिै मार   

िप ७ िना सवासाधारर् व्र्जिमा कोरोना संिमर्  िजेखएसंगै कोरोना संिजमतको संख्र्ा ३७४ पगुी  हाल १२० 

िना सजिर् संिजमत रहकेा छन ् । र्सै सन्त्िभामा र्स कार्ाालर्मा सेवा जलन आउने सेवाग्राहीको बढ्िो चापको 

कारर्ले संिमर्को िोजखम बढ्ने अवथिालाई मध्र्ेनिर गरी कार्ाालर्बाट प्रवाह हुने अत्र्ावश्र्क सेवा बाहकेका 

जनर्जमत सेवाहरु र्ही जमजत २०७७।०७।०४ िजेख ०७७।०७।०६ गते सम्म बन्त्ि गररएको व्र्होरा सम्बजन्त्धत सवैमा 

िानकारीको लाजग अनरुोध छ । र्सबाट सवासाधारर् िनतामा पना िाने असजुवधा प्रजत जिल्ला प्रशासन 

कार्ाालर्,गोरखा क्षमा प्रािी छ ।                                                            

                                                                                                                    जतिाराि भट्टराई 

                                                                                                              प्रमखु जिल्ला अजधकारी 

६.  सूचना अजिकारी र प्रमुखको नाम र पद 

६.१ कार्ाालर् प्रमुखः  

         नामः जतिाराि भट्टराई 

          पिः प्रमखु जिल्ला अजधकारी  

६.२ सूचना अजिकारीः 

          नाम: िवेी पाण्डे खरी 

           पि: सहार्क प्रमखु जिल्ला अजधकारी 

          सम्पका  नं.: ९८५६०५७७७९ 

७. ऐन, जनर्म, जिजनर्म िा जनदेजशकाको सूची 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाले आफूलाई तोकेका काम, कताव्र् एवं अजधकारहरुको प्रर्ोगका िममा प्रर्ोग 

गने प्रजतजनजधमलूक ऐन, जनर्म, जवजनर्म वा जनिजेशकाहरुको सचूी जनम्नानसुारका रहकेा छन ।  

➢ थिानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ 

➢ सावािजनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

➢ हातहजतर्ार खरखिना ऐन, २०१९ 

➢ हातहजतर्ार खरखिाना जनर्मावली, २०२८ 

➢ नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

➢ नेपाल नागररकता जनर्मावली, २०६३ 

➢ नागररकता प्रमार्पर जवतरर् कार्ाजवजध जनिजेशका, २०६३ 

➢ जवपि ्िोजखम न्त्र्नूीकरर् तिा व्र्वथिापन ऐन, २०७४ 

➢ जवपि ्पीजडत पनुवाास सञ्चालन कार्ाजवजध, २०७१ 
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➢ जवपि ्पवूातर्ारी तिा प्रजतकार्ा र्ोिना तिुामा मागािशान, २०६७ 

➢ जवपि ्पिातको शव व्र्वथिापन सम्वन्त्धी मागािशान, २०६८ 

➢ कालोविार तिा केही अन्त्र् सामाजिक अपराध तिा सिार् ऐन, २०३२ 

➢ खाद्य ऐन, २०२३ 

➢ खाद्य जनर्मावली, २०२७ 

➢ उपभोिा संरक्षर् ऐन, २०७५ 

➢ वथतकुो प्रत्र्क्ष जविी (व्र्वथिापन तिा जनर्मन गने) ऐन, २०७४ 

➢ अचल सम्पजत अजधग्रहर् ऐन, २०१३ 

➢ िग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ 

➢ सरकारी िग्गाको भोगाजधकार गराउने सम्वन्त्धी कार्ानीजत, २०६२ 

➢ अजख्तर्ार िरुुपर्ोग अनुसन्त्धान आर्ोग ऐन, २०४८ 

➢ अजख्तर्ार िरुुपर्ोग अनुसन्त्धान आर्ोग जनर्मावली, २०५९ 

➢ भ्रष्टाचार जनवारर् ऐन, २०५९ 

➢ छापाखाना तिा प्रकाशन ऐन, २०४८ 

➢ छापाखाना र प्रकाशन सम्वन्त्धी जनर्मावली, २०४९ 

➢ राहिानी ऐन, २०२४ 

➢ राहिानी जनर्मावली, २०६७ 

➢ संथिा िताा ऐन, २०३४ 

➢ संथिा िताा जनर्मावली, २०५४ 

➢ सवारी तिा र्ातार्ात व्र्वथिा ऐन, २०४९ 

➢ सवारी तिा र्ातार्ात व्र्वथिा जनर्मावली, २०५४ 

➢ वढुवा सजमजतको (कार्ा व्र्वथिापन) कार्ाजवजध, २०७३ 

➢ गहृ मन्त्रालर् र अन्त्तगात कार्ारत कमाचारीहरुको आचारसंजहता, २०६९ 

➢ गहृ प्रशासन सधुार कार्ार्ोिना, २०७४ 

➢ मलुकुी अपराध (संजहता) ऐन २०७४ 

➢ मलुकुी िवेानी कार्ाजवजध (संजहता)ऐन २०७४ 

➢ मलुकुी िवेानी (संजहता)ऐन २०७४ 

➢ मलुकुी फौििारी कार्ाजवजध संजहता २०७४ 



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,गोरखाको प्रथम तै्रमाजसक प्रगजि जििरण: ०७७-७८ 

 
33 

 

८. कार्ाालर्को िेभसाइट www.daogorkha.moha.gov.np 

९. कार्ाालर्को सूचना प्रकाशन हुने अतर् स्थान 

कार्ाालर्को वेभसाइाट 

फेसवकुः जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखा र फेसबकु पेि- Dao gorkha 

ट्वीटरःDao gorkha 
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१०. अनूसचुी–१ नागररक वडापर 
ि.

सं. 

सेवा सेवा सजुवधाहरुको 

जववरर् 

सेवा प्रिान गन े

थिान 

कार्ा सम्पािन गना आवश्र्क पन ेकागिातहरु लाग्ने शलु्क लाग्ने समर् जिम्मेवार 

व्र्जि/ 

शाखा/फाँ

ट 

गनुासो 

सनु्त्ने 

अजधका

री 

१ नागररकता 

सम्वन्त्धी 

क) वंशि

को नाताल े

नेपाली 

नागररकता 

प्रमार्पर प्रिान 

गने कार्ा 

नागररकता 

शाखा 

१ अनुसजूच १ बमोजिमको जववरर् भरी     सम्बजन्त्धत 

गा.पा. वा न.पा. को जसफाररस 

• बाबु, आमा वा आफ्नो वंशि तफा  तीन पथुता जभरका 

नातिेारको नेपाली ना.प्र.प./ आमाको मार ना.प्र.प. 

पेश भएकोमा नेपाली नागररकसंग जववाह भएको 

खलु्ने प्रमार् पेश गनुापने । 

• बाव ुवा आमाको मतृ्र् ुभएकोमा मतृ्र्िुताा प्रमार्पर 

। 

• िन्त्मथिान वा नाता खलु्न ेगरी थिानीर् तहल ेप्रिान 

गरेको िन्त्मिताा प्रमार्पर । 

२ बाबु, आमा वा आफ्नो वंशितफा का तीन 

पथुताजभरका नातेिारले आफ्नो सककल नागररकता पेश 

गरी सनाखत गनुापन े। 

जनवेिनमा रु १० को जटकट प्रमार् परुा 

भएकै जिन 

कोठा न ं.

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,गोरखाको प्रथम तै्रमाजसक प्रगजि जििरण: ०७७-७८ 

 
35 

 

३ ना.प्र.प. नजलि ै जववाह भएको नेपाली मजहलाको 

हकमा 

• जववाह िताा प्रमार्पर 

• पजतको नागररकता प्रमार्पर 

• बाबु, आमा, िाि ुवा भाई मध्रे् कुन ैएकको ना.प्र.प. 

• वेजिल्ला माइत हुन े मजहलाको हकमा माइती 

जिल्लावाट ना.प्र.प.जलए/नजलएको प्रमार् 

४ िन्त्मजमजत खलु्न े शैजक्षक प्रमार् पर वा िन्त्मितााको  

प्रमार् पर, २ प्रजत फोटो पेश गनुापने 

५ बसाई सराई गरी आउनेको हकमा उल्लेजखत  

कागिातको अजतररि िहेाएको कागिात संलग्न  

गनुापन े

• बसाईसराईको प्रमार्पर 

• िग्गाधनी प्रमार्पर 

• नागररकताको अजभलेख जभडेको पर 

 

  ख) 

कमाचारी 

पररवारको नाताल े

ना.प्र.प.जलनपुिाा 

नागररकता 

शाखा  

१ अनुसजूच १ बमोजिमको ढाचामा जववरर् भरी 

कार्ाालर् रहकेो थिानको न.पा./गा.पा. को जसफाररस 

• बाबु, आमाको नेपाली नागररकताको प्रमार्पर 

जनवेिनमा रु १० को जटकट प्रमार् परुा 

भएकै जिन 

कोठा न ं.

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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• कार्ारत कार्ाालर्को कमाचारी पररचर्परको 

प्रजतजलपी 

• कमाचारी बहाल रहकेो कार्ाालर्को जसफाररस 

• जववाजहत मजहलाको हकमा पजतको ना.प्र.प., जववाह 

ितााको प्रमार्पर  

   

ग) जपततृ्व/ 

माततृ्व

को 

ठेगाना 

नभएको 

व्र्जिल े

ना.प्र.प. 

जलनपुिाा 

नागररकता 

शाखा 

१ थिानीर् तहबाट जसफाररस भएको अनुसजूच     १ 

बमोजिमको फाराम 

२ बालबाजलका संरक्षर्नेपाल सरकारबाट थवीकृत प्राप्त   

गने संर् वा अनािालर्को संरक्षर्मा हुकेको भए  

त्र्थतो संथिाको जसफाररस 

३ कुनै व्र्जि जवशेषले प्रचजलत कानुन बमोजिम 

संरक्षकत्व प्राप्त गरी पालन पोषर् गरेको भए त्र्थतो 

व्र्जिवाट सवै व्र्होरा खोली सनाखत गनुापन े

४ जपततृ्व/ माततृ्वको बारेमा िप कुरा बुझ्न ुपन ेभएमा 

आवश्र्कता अनुसार थिानीर् तहको वा प्रहरी प्रजतवेिन 

जलन सजकनछे ।  

जनवेिनमा रु १० को जटकट  प्रमार् परुा 

भएकै जिन 

कोठा न ं.

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  र्) 

बैबाजहक 

अङ्जगकृत 

नागररकता 

नागररकता  

शाखा 

• थिानीर् तहल े जववरर् भरी प्रमाजर्त गरी पठाएको 

अनुसजूच ७ 

• पजतको ना.प्र.प.को प्रजतजलपी 

• जववाह िताा प्रमार्पर 

जनवेिनमा रु १० को जटकट जनवेिन पशे 

भएकै जिन 

प्रजिर्ा 

प्रारम्भ गररन े

कोठा न ं

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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प्रमार्पर जलनु पिाा

  

• सम्वजन्त्धत िशेको नागररकता त्र्ाग गना सम्वजन्त्धत 

िशेको रािितुावास र सम्वजन्त्धत ठेगानामा पठाएको 

जनवेिनको प्रमाजर्त प्रजतजलपी र सककल जनवेिन 

हुलाक िाजखला गरेको सककल रजसि 

• पजतको सनाखत वा पजतको मतृ्र् ुभएमा मतृ्र् ु िताा 

पेश गने  

• पजत सँग नाता खलु्ने ३ पथुताजभरका व्र्जिको 

नागररकता राखी सनाखत गनुापन े  

  ङ) 

अङ्जगकृत 

नागररकता 

नागररकता 

शाखा 

• थिानीर् तहको जसफाररस सजहत अनुसजूच ७ 

वमोजिमको जनवेिन 

• नेपाली वा नेपालमा प्रचजलत अन्त्र् कुनै भाषा बोल्न 

र लेख्न िानेको प्रमार् 

• नेपालमा कुनै व्र्वसार् गरी बसेको प्रमार् 

• अन्त्र् मलुकुको नागररकता त्र्ागेको वा त्र्ाग्न े

र्ोषर्ा गरेको प्रमार् 

• कम्तीमा १५ वषासम्म नपेालमा बसोबास गरेको 

• नेपाली नागररकलाई अङ्जगकृत नागररकता जिन े

कानुनी व्र्वथिा वा प्रचलन भएको मलुकुको 

नागररकता भएको 

• असल चालचलन भएको 

• मानजसक रुपले थवथि भएको 

जनवेिनमा रु १० को जटकट गहृ मन्त्रालर् 

वाट जनर्ार् भ ै

प्राप्त भएपजछ 

कोठा न ं.

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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  च) 

ना.प्र.प.को 

प्रजतजलपी जिने  

कार्ा 

नागररकता 

प्रजतजलपी शाखा 

• अनुसजूच २ फाराममा सबै जबबरर् भरी सम्वजन्त्धत 

थिानीर् तहको जसफाररस 

• पजहला पाएको ना.प्र.प.को झरुो प्रजत वा प्रजतजलजप 

वा ना.प्र.प.न.ं र िारी जमजत अजनवार्ा उल्लेख 

गनुापने  

• धेरै परुाना ना.प्र.प.का कार्ाालर् अजभलेख 

नबुजझने भएकोमा वा नभजेटएमा अनुसचूी १ 

बमोजिमको फाराम भरी सम्बजन्त्धत थिाजनर् 

तहको जसफाररस सजहत जपता, माता, िाि,ु भाई 

मध्रे् कुनै एकको ना.प्र.प.को प्रजतजलपी र 

ना.प्र.प.को प्रजतजलपी र सनाखत (नर्ा ँ

ना.प्र.प.जलए सरह) 

जनवेिनमा रु १६ को जटकट टाँस 

गन े

प्रजिर्ा परुा 

भएकै जिन 

कोठा न ं.

१०१ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  छ) 

ना.प्र.प.जववरर् 

संशोधन 

नागररकता 

प्रजतजलपी शाखा 

• जनधााररत ढाचाको जनवेिनमा जववरर् सच्र्ाउन 

पनााको कारर् प्रष्ट खलु्ने गरी छुट्ट ैपर समेत राखी 

सम्वजन्त्धत न.पा./गा.पा.को जसफाररस 

• एस.एल.सी. पास गरेको शैजक्षक र्ोग्र्ताको 

प्र.प.(माका जसट समते) 

• िर, ठेगाना वा जवचको नाम संशोधन गनुापन ेभएमा 

वाव,ु आमा, िाि ु वा भाई मध्रे् कुन ै एक िना 

कार्ाालर्मा उपजथित भई सनाखत गनुापने िथतःै  

वहािरु, प्रसाि, नाि, लाल 

• अन्त्र् आवश्र्क कागिात  

रू १६ को जटकट  कोठा न ं.

१०१ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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२ राहिानी सम्वन्त्धी क) 

नर्ाँ राहिानी प्रिान 

राहिानी शाखा

  

• रीतपवूाक भररएको िरखाथत फाराम २ प्रजत 

• नेपाली नागररकताको प्रमार्परको सककल प्रजत र 

सोको १ प्रजत प्रजतजलपी 

• ६ मजहनाजभर जखचेको ४.५ से.मी× ३.५ से.मी. को  

पषृ्ठभमुी सािा र हलकुा  रंग भएको ३ प्रजत रंगीन 

फोटो 

• राहिानी िथतरु जतरेको रजसि 

• नावालकको हकमा नावालक पररचर्पर र जनिको 

बाबुआमा मध्रे् कुन ै एक िनाको नागररकताको 

प्रमार्पर र सो को प्रजतजलपी, संरक्षक जनर्िु 

भएको हकमा व्र्होरा खलु्ने जलखतको सककल 

प्रजत र संरक्षकको नागररकताको प्रमार्पर तिा 

त्र्सको प्रजतजलपी 

• पजहले नै राहिानी जलएको भए सो को सककल प्रजत 

• राहिानी प्राप्त गना थवरं् व्र्जि रकम जतरेको भौचर, 

सककल नागररकता प्रमार् पर सजहत उपजथित 

हुनुपन े

• परुानो राहिानी भएमा उि राहिानी आवश्र्क 

पनेछ ।  

• जववाह भई आएको मजहलाहरुको हकमा पजतको 

नागररकताको प्रजतजलपी र जववाह ितााको 

प्रमार्परको प्रजतजलपी  

• रु ५,०००रािश्व िथतरु तर 

१० वषा मजुनका 

वालवाजलकाका हकमा रु 

२,५०० मार लाग्नेछ ।  

• पाना च्र्ाजतएको, केरमेट 

भएको वा अन्त्र् कारर्ल े

राहिानी मा क्षती परुर््ाएको 

वा हराएको राहिानीको 

हकमा िोब्बर िथतुर लाग्नछे । 

साधारर् 

राहिानी 

राहिानी 

जवभागवाट 

प्राप्त भएपजछ 

जवतरर् हुन,े 

िुत सेवाको 

लाजग िोब्बर 

िथतुर 

बुझाइएको १ 

हप्तापजछ 

राहिानी 

जवभाग 

काठमाडौवा

ट जलन 

सजकने  

कोठा न ं.

१०४ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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• कमाचारी पररवारको हकमा कार्ारत कार्ाालर्को 

जसफाररस पर 

• च्र्ाजतएको वा जभिेको राहिानीको सम्वन्त्धमा 

सककल राहिानी समते पेश गरी कारर् सजहतको 

जनवेिन पेश गनुा पन े

• बसाई सराई गरी आएको हकमा बसाई सराईको 

प्रमार्परको प्रजतजलपी, िग्गाधनी पिुााको 

प्रजतजलपी, न.पा. क्षरेमा र्र भए नकसा पास 

(ना.प्र.प.को प्रजतजलपी बनेको कार्ाालर्बाट 

नागररकताको अजभलेख प्रमाजर्त भै आएपजछ मार 

राहिानी िारी हुने) 

३ नावालक 

पररचर्पर 

नाबालक 

प्र.प.पाउने कार्ा 

(१६ वषा भन्त्िा कम 

उमेर) 

प्रशासन शाखा • पासपोटा साइिको फोटो  टास गरी थिानीर् तहको  

प्रमखुको जसफाररस सजहत बाबु, आमाले जनवेिन 

जिनु पन े

• बाबु, आमाको ना.प्र.प ., नाता प्रमाजर्त र 

नावालकको िन्त्मिताा प्रमार्परको प्रजतजलपी 

• शैजक्षक र्ोग्र्ताको प्रमार् पर भए सो को प्रजतजलपी 

• बाबु, आमा नभएको हकमा ३ पथुता खलु्न ेप्रमार् 

सजहतको जनविेन 

• बाबु वा आमा भए बाबु, आमा र नभए ३ पथुता 

जभरको नाता खलु्न ेव्र्जिल ेकार्ाालर्मा उपजथित 

भई सनाखत गनुापन े 

जनवेिनमा रु १० को जटकट जनवेिन परेकै 

जिन प्रजिर्ा 

प्रारम्भ 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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४ नाम, िर, उमरे 

सच्र्ाउने 

ना.प्र.प. र शैजक्षक 

प्र.प.मा नामिर, 

उमेर फरक 

परेकोमा 

क्षे.जश.जन.मा 

जसफाररस गरी 

पठाउन ेकार्ा 

नागररकता 

शाखा  

सम्वजन्त्धत न.पा. वा गा.पा.को जसफाररस सजहत (फोटो 

समेत प्रमाजर्त गरी) जनम्न कागिात संलग्न राजख 

जनवेिन जिनपुन े (सम्बजन्त्धत जनवेिक कार्ाालर्मा 

उपजथित हनुुपने) 

• सककलै ना.प्र.प.र सो को प्रजतजलपी 

• शैजक्षक र्ोग्र्ता एस.एल.सी.को माका जसट, 

चाररजरक प्रमार् पर, जवद्यालर्को फोटो सजहतको 

जसफाररस 

जनवेिनमा रु १० को जटकट जनवेिन परेकै 

जिन प्रजिर्ा 

प्रारम्भ गररन े

कोठा न ं.

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

५ कुनै व्र्होरा 

प्रमाजर्त 

सम्वन्त्धमा 

प्रमाजर्त गने कार्ा प्रशासन शाखा • व्र्होरा खलुेको जनवेिन 

• न.पा./गा.पा.को जसफाररस 

• व्र्होरा पजुष्ट गन ेप्रमार् कागि  

जनवेिनमा रु १० को जटकट आवश्र्क 

िाँँचवझु 

सम्पन्त्न भएकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

६ संर् संथिा 

सम्वन्त्धी 

क) 

संर् संथिा िताा गन े

कार्ा  

मदु्दा फाटँ • तोजकएको ढाँचाको जववरर् भरी कम्तीमा ७ िना 

सिथर् रहकेो तििा सजमजतका सिथर्को हथताक्षर 

भएको जनवेिन 

• सफासँग A4 साइिको कागिमा एकापरट्ट मार टाइप 

गरी कार्ा सजमजत सिथर्हरुको प्रत्रे्क पानामा 

तलमाजि हथताक्षर भएको जवधान ४ प्रजत 

• सजमजतको सबैको ना.प्र.प. प्रजतजलपी र थिानीर् तह 

सजहतको जसफाररस 

जनवेिनमा रु १० को जटकट, 

रािथव िथतरु रु १००० मार 

जनवेिन परेकै 

जिन प्रजिर्ा 

प्रारम्भ गररन े

कोठा न ं.

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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• कुनै मन्त्रालर्, जनकार्सँग सम्वजन्त्धत संथिा भएमा 

सो को जसफाररस 

• सिथर्हरुको चालचलन वझेुको प्रहरी प्रजतवेिन  

  ख) 

संर् संथिा 

नजवकरर् गन ेकार्ा 

मदु्दा फाटँ • संथिाको आजधकाररक जनवेिन पर 

• सककल लखेापरीक्षर् प्रजतवेिन र लेखापरीक्षकको 

प्रमार् पर, सो प्र. प. नवीकरर् भएको जनथसा,कार्ा 

प्रगजत जववरर्, हालको कार्ा सजमजतको सब ै

पिाजधकारीको नाम, जनवााचन भएको जमजत खलुाउन े

• कर चिुा भएको जनथसा र सम्वजन्त्धत थिानीर् तहको 

जसफाररस 

जनवेिनमा रु १० को जटकट, रु 

५०० िथतुर र म्र्ाि नारे्को भए 

जनर्मानुसार िप िथतरु 

सम्परू्ा 

कागि, 

प्रमार् पगु े

जनवेिन भएकै 

जिन 

कोठा न ं.

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  ग) 

संथिाको जवधान 

संशोधन गने कार्ा 

मदु्दा फाटँ • साधारर् सभामा कूल सिथर् संख्र्ाको िईु जतहाई 

वहुमतले जवधान संशोधन गना गरेको जनर्ार्को 

प्रजतजलपी 

• थवीकृत सककल जवधानको प्रजतजलपी १ प्रजत 

• तीन महले फारामको ४ प्रजत प्रजतजलपी )प्रथताजवत  

संशोधन(   

जनवेिनमा रु १० को जटकट  जनवेिन भएकै 

जिन 

कोठा न ं.

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  र्) 

संथिाको शाखा 

खाल्ने सम्वन्त्धी 

कार्ा 

मदु्दा फाटँ • जवधानमा शाखा खोल्न सकन ेव्र्वथिा भएकोमा 

संथिाको कार्ा सजमजतको जनर्ार् 

• जवधानको प्रजतजलपी 

• सम्वजन्त्धत थिानीर् तहको जसफाररस 

• िताा प्रमार्परको प्रमाजर्त प्रजतजलपी 

जनवेिनमा रु १० को जटकट 

जनर्मावली अनुसारको िप 

िथतुर 

जनवेिन परेकै 

जिन प्रजिर्ा 

प्रारम्भ गररन े

कोठा न ं

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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७ परपजरका र 

छापाखाना 

क) 

परपजरका िताा गन े

कार्ा 

मदु्दा फाटँ • तोजकएको ढाचँाको जनवेिन 

• सम्पािकको शैजक्षक र्ोग्र्ताको प्रमार्पर र 

सम्पािक भई काम गने मन्त्िरुी पर 

• प्रकाशक र सम्पािकको नागररकताको प्रजतजलपी  

• प्रकाशक संथिाको छाप, प्रवन्त्ध पर वा संथिाको 

थवीकृती, जवधान नजवकरर् भएको प्रमार्, कर 

जतरेको प्रमार्, लेखा परीक्षर् प्रजतवेिन, 

संचालकहरुको वैठकको जनर्ार् समेतका 

कागिातहरुको प्रजतजलपी 

• छापाखाना िताा भएको प्र.प.को प्रजतजलपी 

• छापाखानाको प्रवन्त्ध परको प्रजतजलपी 

• छापाखानालाई जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट 

थवीकृत जिएको प्र.प.को प्रजतजलपी 

• छापाखानाले कर जतरेको प्र.प.को  प्रजतजलपी  

  

जनवेिनमा रु १० को जटकट, 

िजैनक पजरका रु १०००, 

अधासाप्ताजहक रु ७००, 

साप्ताजहक रु ५००, पाजक्षक रु 

३००, माजसक र अन्त्र् 

पजरकाको लाजग रु २०० 

जनवेिन परेकै 

जिन प्रजिर्ा 

प्रारम्भ गररन े 

कोठा न ं.

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

८  ख) 

छापाखाना 

संचालन गने कार्ा

  

मदु्दा शाखा • कुनै संथिा संचालक रहकेो भए संथिाको 

संचालकहरुको जनर्ार्को प्रजतजलपी, थवीकृत 

जवधानको प्रजतजलपी र व्र्जिको भए फोटो ५/५ प्रजत 

• मलू्र् अजभवजृद्ध कर वा आर्कर सम्वन्त्धी प्रमार्पर 

र संथिा नवीकरर् गरेको प्रमार्परको प्रजतजलपी 

जनवेिनमा रु १० को जटकट र रु 

१००० िथतुर 

जनवेिन परेकै 

जिन प्रजिर्ा 

प्रारम्भ गररन े

कोठा न ं

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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• छापाखाना संचालन गने व्र्जिको नागररकता प्रमार् 

पर र र्रिग्गाको िग्गाधनी पिुााको प्रजतजलपी वा 

करार कागि 

• छापाखानाको उपकरर्हरु खररि गरेको वा नामसारी 

भै आएको भए सो को प्रमार् 

• छापाखाना रहने थिानको नकसा  

९ शरर्ािी पररचर् 

पर 

क) 

शरर्ािी पररचर् 

पर नवीकरर् 

सम्वन्त्धी कार्ा 

प्रशासन शाखा • शरर्ािी पररचर् पर नवीकरर्को लाजग िरखाथत 

• म्र्ाि नार्ी आउनेका लाजग भरपिो र मनाजसव 

माजफकको कारर् सजहत सम्वजन्त्धत कर्ाम्पको 

जसफाररस 

• एक जिल्लावाट िारी भएको पररचर् पर अको 

जिल्लामा नजवकरर् गनुापरेमा गहृमन्त्रालर्को 

थवीकृती पर 

जनवेिनमा रु १० को जटकट, 

म्र्ाि नार्ेको पररचर् पर 

नजवकरर् गनुापिाा ३ वषा सम्मको 

रु १०० र सो पजछ रु ५०० 

रािथव िथतरु 

जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  ख) 

शरर्ािी पररचर् 

पर हराई सो को 

प्रजतजलपी जलनपुिाा 

प्रशासन शाखा • सम्वजन्त्धत व्र्जिको जनवेिन 

• राजष्िर् थतरको पजरकामा पररचर् पर हराएको 

सचूना प्रकाजशत प्रमार् 

• हराएको िथतखत परेको क्षेरको प्रहरी कार्ाालर्को 

पर 

• शरर्ािी जशजवरवाट फोटो समते प्रमाजर्त गरेको 

पर 

• सम्वजन्त्धत व्र्जिको २ प्रजत फोटो 

जनवेिनमा रु १० को जटकट र रु 

१०० को िथतरु 

जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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  ग) 

शरर्ािीलाई र्ारा 

अनुमजत सम्वजन्त्ध 

कार्ा 

प्रशासन शाखा • सम्वजन्त्धत व्र्जिको जनवेिन 

• भ्रमर्मा िाने मलुकुवाट नातिेारल े बोलाएको 

आमन्त्रर् पर 

• आमन्त्रर् गन ेव्र्जिको पररचर् खलु्ने प्रमार् 

• आमन्त्रर् गने व्र्जिको आजिाक जथिजत खलु्न े

प्रमार् 

• नावालक वा ३५ वषा उमेर नपगुेको मजहलाको 

हकमा संरक्षकल ेजिएको मन्त्िरुीनामा 

• सम्वन्त्धीत जशजवरको सककल जसफाररस पर 

• आमन्त्रर् गन े व्र्जि र जनवेिकको सम्वन्त्ध खलु्न े

कागिपर 

• अध्र्र्नका लाजग जविशे िानेको हकमा सम्वजन्त्धत 

शैजक्षक संथिाको थवीकृत पर संकलन गरी जवषर् र 

अवधी खलुेको कागि 

• औषधोपचारको लाजग जचजकत्सक वा थवाथ्र् 

संथिाको जसफाररस पर 

• आमन्त्रर्कतााले व्र्होने खचाको जववरर् 

• आफ्नो खचामा िाने भए आफ्नो हजैसर्त र िानु पन े

कारर् थपष्ट खलुाउन े

• नोटरी पजब्लकवाट प्रमाजर्त भई आउनपुन े वा 

सम्वजन्त्धत ितुावासले कागिातहरुको प्रमाजर्कता 

पजुष्ट गरेको कागिपर  

जनवेिनमा रु १० को जटकट जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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१

० 

हात हजतर्ार 

सम्वन्त्धी 

क) 

हातहजतर्ार 

इिाित सम्वन्त्धी 

कार्ा  

प्रशासन शाखा

  

• सम्वजन्त्धत व्र्जिको जनवेिन 

• ना.प्र.प.को प्रजतजलपी 

• जनरोजगताको प्रमार् पर 

• कार्ाालर्वाट प्रहरी माफा त चालचलन बुजझएको 

पर 

१) जनवेिनमा रु १० को जटकट र 

एक पेथतोल, ररभल्वरवा 

जमजनर्चर राइफल सजहत अन्त्र् 

राइफल प्रत्रे्क जिल्ला भर रु 

२००, अजधराज्र्भरको रु ३०० 

२) टोटावाला वा जमजनर्चर 

राइफल प्रत्रे्कको जिल्लाभर रु 

२०० अजधराज्र्भर रु ३०० 

३ भरूवा बन्त्िकुको जिल्ला भर 

रू. १०० अजधराज्र्भर रू २०० 

४ हावािारी बन्त्िकु प्रत्रे्कको 

जिल्लाभर रू. २०० 

अजधराज्र्भर रू ३०० 

 

जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  ख) 

हातहजतर्ार 

नामसारी सम्वन्त्धी 

कार्ा 

प्रशासन शाखा

  

• सम्वजन्त्धत जलन ेजिने व्र्जिहरुको जनवेिन 

• ना.प्र.प.को प्रजतजलपी तिा हात हजतर्ार इिाित  

पर र  जलन े जिन े व्र्जिका अन्त्र् कागिात सजहत  

कार्ाालर्मा उपजथित हुन े

• जलने व्र्जिको जनरोजगताको प्रमार्पर, 

कार्ाालर्वाट प्रहरी माफा त चालचलन वझेुको पर 

जनवेिनमा रु १० को जटकट जनवेिन परेकै 

जिन प्रजिर्ा 

प्रारम्भ गररन े

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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  ग) 

हातहजतर्ार 

नजवकरर् सम्वन्त्धी 

कार्ा 

प्रशासन शाखा • सम्वजन्त्धत व्र्जिको जनवेिन 

• इिाित परको सककल र सो को प्रजतजलपी 

• ना.प्र.प.को प्रजतजलपी 

जनवेिनमा रु १० को जटकट र 

एक पेथतोल, ररभल्वर वा 

जमजनर्चर राइफल सजहत अन्त्र् 

राइफल प्रत्रे्कको जिल्ला भर रु 

५०० नेपाल भरको रु ७५० 

२ टोटावाला बन्त्िकु वा 

जमजनर्चर राइफल प्रत्रे्कको 

जिल्लाभर रू. १५० नपेाल रू. 

३००  

३ भरुवा वन्त्िकुको जिल्ला    भर 

रू. १०० अजधराज्र्भर रू. 

२०० 

४हावािारी वन्त्िकु प्रत्रे्कको 

जिल्ला भर रु २०० 

अजधराज्र्भर रु ३०० 

जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  र्) 

हातहजतर्ार 

इिाितको 

प्रजतजलपी सम्वन्त्धी 

कार्ा 

प्रशासन शाखा • सम्वजन्त्धत व्र्जिको नाममा रहकेो हातहजतर्ारको 

इिाित परको प्रजतजलपी  सजहत जनवेिन 

• ना.प्र.प.को प्रजतजलपी 

• सम्बजन्त्धत न.पा./गा.पा.को लेटर्र्ाडमा इिाित पर 

वालाको फोटो टाँसी प्रमाजर्त भइ आएको जसफाररस 

पर 

जनवेिनमा रु १० को जटकट र रु 

५० रािश्व 

जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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१

१ 

शाजन्त्त सरुक्षा 

सम्वन्त्धी 

क) 

शाजन्त्त सरुक्षाको 

जनवेिन सम्वन्त्धी 

कार्ा 

प्रशासन शाखा • व्र्होरा थपष्ट रुपमा खलुेको जनवेिन र जनवेिकको 

नेपाली नागररकताको प्रमार्परको प्रजतजलपी वा 

पररचर् खलु्ने कागि 

जनवेिनमा रु १० को जटकट  जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  ख) 

गनुासो वा ठाडो 

उिरुी  

प्रशासन शाखा • व्र्होरा थपष्ट रुपमा खलुेको जनवेिन जनवेिनमा रु १० को जटकट जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

१

२ 

नेपाल जसमा 

क्षेरका वजसन्त्िका 

लाजग प्रथिान 

प्रवेश अनुमजत 

पर जवतरर् 

सम्वन्त्धी 

क) 

अनुमजत पर 

जववरर् 

प्रशासन शाखा • व्र्होरा थपष्ट रुपमा खलुेको जनवेिन 

• ना.प्र.प.को प्रजतजलपी 

 

जनवेिनमा रु १० को जटकट जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  ख) 

अनुमजत पर 

नजवकरर् 

प्रशासन शाखा • व्र्होरा थपष्ट रुपमा खलुेको तोजकएको ढाचँा 

वमोजिमको जनवेिन 

• ना.प्र.प.को प्रजतजलपी 

• अनुमजत परको सककल पेश गने (पजछ जफताा हुने) 

जनवेिनमा रु १० को जटकट जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

१

३ 

िजलत/ िनिाती/ 

मजुथलम प्रमाजर्त 

सम्बजन्त्धत िात वा 

समिुार्को भनी 

प्रमाजर्त गने कार्ा 

प्रशासन शाखा • थपष्ट व्र्होरा खलुेको जनवेिन  

• ना.प्र.प.को छार्ाँकपी  

• सम्बजन्त्धत वडाको जसफाररस 

जनवेिनमा रू १० को जटकट जनवेिन परेकै 

जिन 

कोठा न ं.

१०३ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

 



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,गोरखाको प्रथम तै्रमाजसक प्रगजि जििरण: ०७७-७८ 
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