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नेऩार सयकाय 
गहृ भन्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामाारम̧  गलु्भी  
भाससक प्रगसत विियण 

 

                                                                            २०७९ जेठ भवहना 
भाससक रुऩभा सम्ऩन्न बएका भखु्म भखु्म काभको विियण –  

शाजन्त्त सयुऺा , नागरयकता, सिाऩऺीम फैठक , फजाय सनयीऺण , सशुासन, अनगुभन सनयीऺण तथा अन्त्म सनमसभत  सेिाप्रिाह 
सम्फन्त्धीका कामा । 

१. सम्ऩाददत भूख्म कामाहरुको विियण 

सस.नॊ सम्ऩाददत प्रभखु कामाहरु 
मो भवहनाको 
उऩरजधध 

चार ुआ.ि.को मो 
भवहना सम्भको 

उऩरधधी 
कैवपमत 

१. नागरयकता विियण    

क. िशॊज ९६१ १२१०५  
ख. िैिावहक अॊसगकृत २ २१  
ग. अॊसगकृत  - -  
घ. प्रसतसरवऩ नागरयकता वितयण ५७१ ५६९१  
ङ.नागरयकता ऩरयत्माग - -  
च.नागरयकता यद्द - -  

 छ. नािारक ऩरयचमऩर ७० ४१४  
२. याविम ऩरयचम ऩर    
 क. विियण दताा १८८४ १४०२६  

ख. ऩरयचम ऩर वितयण १२ ६२  
३ याहदानी (ससपारयस  य वितयण)  

   

क. साभान्त्म ससपारयस सॊख्मा  ११४२ ५८२४  
ख. द्रतू सेिा ससपारयस सॊख्मा - -  

      जम्भा ससपारयस सॊख्मा :  ११२४ ६८६१  
       जम्भा याहदानी वितयण सॊख्मा : ७३१ ७०८८  

४. विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी     

क) याहत प्राप्त गने सॊख्मा  ८ २५००००  
ख) आसथाक सहामता यकभ १०९ ३१५०००।-  
ग) भतृक ऺसतऩूसता यकभ    २,००,०००।- १८,००,०००।- 

 

 
५ भदु्धा सम्फन्त्धी विियण    

क) अबद्र व्मिहाय दताा - ९  
 पछ्मोट - ८  
ख) बिाचाय जन्त्म  - -  
ग) ऺसतऩतुॉ सिायी ज्मान - ३  
घ)सािाजसनक उऩद्रमाई - ३  

पोन न.ं ०७९-५२०१३३ प्र.जि.अ.  
पोन न.ं  ०७९-५२०२४२/५२०८३३  
फ्माक्स नं.०७९-५२०२८४/५२०२४२  

daogulmi2046@gmail.com 
daogulmi.moha.gov.np 
www.facebook.com/daogulmi 
 noticeboard 1618079520833 
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सस.नॊ सम्ऩाददत प्रभखु कामाहरु 
मो भवहनाको 
उऩरजधध 

चार ुआ.ि.को मो 
भवहना सम्भको 

उऩरधधी 
कैवपमत 

ङ) जिुा भदु्दा - १  
च) भादक ऩदाथा सेिन ५ १७  
छ) अन्त्म २ ६३  
पछ्मोट २ ६३  

 जम्भा भदु्धा दताा सॊख्मा : ७ ९६  
जम्भा पछ्मोट सॊख्मा : ७ ९५  

६ दसरत प्रभाजणत ३४ ५३४  
७ जनजाती प्रभाजणत ३७ ८६९  
८ खस आमा - १०  
८ ऩेन्त्सन सम्फन्त्धी कागजात प्रभाजणत १०९ १७१  
९ अन्त्म प्रभाजणत  ३० ८९३  
१० ऩरऩसरका दताा - -  
११ सॊघ सॊस्था दताा - २७  
१२ सॊघ सॊस्था नविकयण ३ ११३  
१३ हातहसतमाय नविकयण - ७  
१४ हातहसतमाय नाभसायी - -  
१५ सहामता कऺफाट सेिा सरने सॊख्मा ३०५ ४४४७  
१६ साभाजजक सॊजार अध्मािसधक ऩटक २८ ४२१  
१७ कामाारमको िेिसाईट अध्मािसधक ऩटक २५ ३०७ 

 

१८ असबरेख प्रभाजणत २५५ ३५६४  
१९ CCTV जडान सम्फन्त्धी - -  
२० ड्रोन उडान अनभुसत ददएको - १  

२. भखु्म विमाकराऩहरुको विियण 

ि.सॊ. भखु्म विमाकराऩ मो भवहनाको मो आ.ि.को हार 
सम्भ  

कैवपमत  

१.  

 

द्वन्त्द्व प्रबावितका रासग याहत वितयण   
(क) याहत प्राप्त गने सॊख्मा  

   

(ख) वितरयत याहत यकभ  
   

२.  

 

राग ुऔषध सम्फन्त्धी कायिाही   
(क) ऩिाउ ऩयेका व्मजिहरु  

   

(ख) ऩिाउ ऩयेको राग ुऔषध ऩरयभाण  
   

(ग) भदु्दा चराइएको सॊख्मा  
   

३.  
  
(क) आऩयासधक घटना  २७ २०४  

(ख) असबमिु ऩिाउ  १५ ८९ 
 

(ग) भदु्दा चराइएको  ९६ ९६ 
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ि.सॊ. भखु्म विमाकराऩ मो भवहनाको मो आ.ि.को हार 
सम्भ  

कैवपमत  

(ङ) हत्माका घटना  ३ ३ 
 

(च) हातहसतमाय खयखजाना जपत  - - 
 

(छ) विजशष्ट व्मजिको भ्रभण  - - 
 

(ज) ट्रावपक सनमभ उल्रघॊन गने उऩय 
कायिाही  

६०० जनाफाट 
याजश्व रु  

४,६६,५००।- 

८५०० जनाफाट रु 
३१,८३,००० ।  

 

5. कामाारम अनगुभन (कामाारम सॊख्मा) - ३१  
6.  

 

फजाय सनमभन  
   

(क) अनगुभन  - ६ ऩटक   

(ख) कायिाही  - - 
 

7.  तस्कयी सनमन्त्रण  
(क) ऩरयचासरत गस्ती  

   

(ख) ऩिाउ ऩयेको साभान  
   

8 घमु्ती सेिा सञ्चारन 
   

9.  

 

गनुासो य पछ्यौट     
क) कामाारमभा सनिेदन भापा त     

ख) हेल्रो सयकाय भापा त    

ग) साभाजजक सन्त्जार भापा त    

जम्भा    

10. प्र.जज.अ.को ऩहरभा सभाधान बएका वििादहरु  २ ७२ 
 

11. फैठक  
क) सिाऩजऺम (विऩद्) १ ७ 

 

ख) कामाारम प्रभखु १ ९ 
 

ग) शाजन्त्त सयुऺा २ ३९ 
 

घ) (DCMC) - ९ 
 

ङ) स्टाप १ ९ 
 

च) अन्त्म ३ ४२ 
 

 जम्भा ८ ११५  

३. कैदी फन्त्दी सम्फन्त्धी विियण  ्

ि.स. सफफयण ऩरुुष भवहरा 
हारको 
आश्रीत 
सॊख्मा 

जम्भा कैवपमत 

१ अजघल्रो भवहनाको सॊख्मा ६२ ८ - ७०  

२ मस भवहनाभा थवऩएको सङ्खख्मा ६ - - ६  

३ मस भवहनाभा छुटेको सॊख्मा ६ - - ६  

४ मस भवहनाभा सरुिा बएको सॊख्मा - - - -  

५ मस भवहनाभा कामभ यहेको फन्त्दी सॊख्मा ६२ ८ - ७०  

४. जजल्राभा घटेका भखु्म घटनाहरुको विियण् 
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ि.सॊ घटनाको विियण मो भवहनाको मो आ.फ.को हारसम्भ 

१.  अऩहयण  १ १५ 

२.  जियजस्ती कयणी - - 

३.  गणु्डागदॊ सनमन्त्रण  - - 

४.  हात हसतमाय खयखजना  - - 

५. विष्पोटक ऩदाथा - - 

६.  चेसरफेटी िेचविखन  - - 

७.  अिैध भददया उत्ऩादन य सफवि - - 

८.  जिुा, तास सम्फन्त्धी - - 

९. सडक दघुाटना सॊख्मा ३ १५ 
१०.  रटुऩाट सनमन्त्रण  - - 

५. जजल्राभा घटेका घटनाहरुफाट बएको भानिीम ऺतीको विियण् 
सस.नॊ. घटना विियण मो भवहनाभा  मो आ.ि.भा हार सम्भ  कैवपमत  

१ सडक दघुाटना ३ १५  

२ बवितव्म ज्मान ११ ५२  
३ झजुण्डइ आत्भहत्मा ४ ५९  

४ विष सेिन १ ८ 
 

५ कताव्म ज्मान  - ३ 
 

६ सबयफाट रडेको  - - 
 

७ हाभपारी आत्भहत्मा 
- 

- 

 

 जम्भा १९ १३७  

६. मस कामाारमको याजश्व सम्फन्त्धी विियण ्

 

 

 

विियण मो भवहनाको याजश्व यकभ मो आ.ि.भा हारसम्भको कैवपमत  

याहदानी िाऩत   ५६,६५,०००।- २,९८,५५,०००।-  

सॊघ सॊस्था दताा िाऩत  - -  

सॊघ सॊस्था नविकयण ६,७५०।- १४९०५०  

हातहसतमाय  नविकयण ४०००।- ११,७५०।  

प्रशासनीक दण्ड जरयिाना    १२,०००।-  

न्त्मावमक दण्ड जरयिाना  - -  

अन्त्म जरयिाना  - -  

सयकायी सम्ऩसतको सफविफाट - -  

ऩरऩसरका दताा - -  

धयौटी यकभ     

जम्भा ५६,७५,७५०।- ३,००,२७,८००।-  
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७.१ याजसनसतक गसतविधी 
(क) प्रभखु याजनैसतक दरका गसतविधी्  स्थानीम तह सनिााचन २०७९ शाजन्त्तऩणुा िाताियणभा सम्ऩन्न 

बएको  । 

(ख) जातीम ऺेरीम तथा धासभाक गसतविधी्   जजल्राभा विमाशीर विसबन्न जातीम ऺेरीम त था धासभाक 

सॊगठनफाट फन्त्द हड्तार रगामतका कुनैऩसन कामा नबएको¸ साम्प्रदावमक सद् बाि कामभ यहेको । 

(ग)  याजनीसतक असतिाद तथा विखण्डनकायी गसतविधी्   नबएको । 

(घ)  विसबन्न बागभा विमाशीर सशस्त्र सभूहहरुको गसतविधी्   मस वकससभका गसतविसध य सोको प्रबाि 

नऩाईएको  ।  

७.२ विऩद व्मिस्थाऩन -  

   (क) भौसभ तथा फाढीको ऩूिाानभुान अनसुाय सिैभा सताकता यहन सूचना, सम्ऩका , सभन्त्िम बएको ।  

   (ख) विऩद् व्मिस्थाऩनको रासग DEOC राई सदुृढीकयण गयी आिश्मक साभग्री तथा जनशजिराई 

तमायी अिस्थाभा याजखएको । 

   ग) तम्घासको चिददिौयभा बएको विऩद् सम्फन्धी कृत्रिभ घटना अभ्मास (Simulation) तथा भनसुन 

तथा प्रततकामय अभ्मासका झरकहरु । 
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९.३ कोसबड -19 

 जेठ भवहनाको गलु्भी जजल्राभा नमाॉ बेरयमन्त्ट सवहतको कोसबड-१९ को जस्थसत तऩजशर फभोजजभ यहेको  

 

     

अऩाङ्गगता बएका व्मजिराइ घयभै गएय नागरयकता वितयण गरयएको । 

 

० 
१००० 
२००० 
३००० 
४००० 
५००० 
६००० 
७००० 
८००० 
९००० 

कुर संक्रमभत तनको हुने भतृ्मु 

Series 1

Column1

Column2



8 

 

 

 

8.५. सशुासन सम्फन्त्धी बएका अन्त्म ससजानात्भक काभहरु् 

१) मस कामाारमफाट प्रदान गरयने  याहदानी सम्फन्त्धी सेिाभा सेिाग्राहीरे बनुाऩने वप्र - इनयोरभेन्त्ट पायाभ 
कामाारमफाटै सन्शलु्क रुऩभा बरयददने व्मिस्था गरयएको  । 

२) कामाारम ऩरयसयसबर सयसपाईभा विशेष ध्मान ददइएको,कामाारम ऩरयसयभा िृऺायोऩण गयीएको । 

३)  कामाारमको सेिा प्रिाह सम्फन्त्धी विियण भरुद्धायभै याजखएको । 

४) सडजजटर िडाऩर य सन्शलु्क िाईपाईको व्मिस्था । 

५) सफै सयकायी कामाारमभा सूचना असधकायी तोवकएको य सचुना असधकायीहरुको फैठक फस्ने गयेको । 

६) जजल्रा जस्थत सयकायी कामाारमका सूचना असधकायीको सम्ऩका  नॊ. य कामाारमको नाभ सािाजसनक गरयएको 

७) कामाारमभा कोठा नॊ. सवहतको कामाविियण ढाॉचा सािाजसनक गरयएको  । 

८) कामाारमभा सेिा सरन आउने सेिाग्राहीराइ सेिाग्राही सन्त्तषु्टी पायाभ बने व्मिस्थाको शरुुिात गरयएको । 

९) कोसबड-१०को नमाॉ बेरयमन्त्ट  सवहतको सॊिभण य नागरयकहरुको आधायबतु स्िास््म सेिा प्रासप्त को 

व्मिस्थाराई भध्मनजय गदै जजल्रा प्रशासन कामाारम ऩरयसयभा स्िास््म सहामता कऺको व्मिस्था गरयएको छ 

 

 

 

 

 तमाय गने                              ऩेश गने  प्रभाजणत गने 

 कभरा ऩन्त्थी        हरय प्रसाद गैये   ऩणु्मवििभ ऩौडेर 

  खरयदाय                     सहामक प्रभखु जजल्रा असधकायी                                   प्रभखु जजल्रा असधकायी 
 


