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 नेऩार सयकाय 
गहृ भन्त्रारम 

जिल्रा प्रशासन कामाारम̧ गलु्भी  
वार्षाक प्रगतत र्ववयण 

 

                                                                             
आ.व. २०७६/०७७ को वार्षाक रुऩभा सम्ऩन्न बएका भखु्म भखु्म काभको र्ववयण –  
शाजन्त्त सयुऺा , नागरयकता, याहदानी तसपारयश एवॊ र्वतयण , याहत र्वतयण , सवाऩऺीम फैठक , फिाय तनयीऺण , सशुासन, 

अनगुभन तनयीऺण तथा अन्त्म तनमतभत कामा । 

१. सम्ऩाददत भूख्म कामाहरुको र्ववयण 
 

तस.नॊ सम्ऩाददत प्रभखु कामाहरु 
गत आ.व. 

२०७ ५।०७६ 
को उऩरजधध 

चार ुआ.व. 
२०७६।०७७को 

उऩरधधी 
कैर्पमत 

१. नागरयकता र्ववयण    
क. वशॊि १११२२ ५५३३  
ख. वैवार्हक अॊतगकृत १५ ४  
ग. अॊतगकृत  - -  

२ यार्िम ऩरयचम ऩर    
 क) र्ववयण दताा  ४२२९  

ख) ऩरयचम ऩर र्वतयण  -  
२. नाफारक ऩरयचम ऩर र्वतयण ५९९ ३२४  
३. प्रतततरर्ऩ नागरयकता र्वतयण ४०९१ २८१६  
४. नागरयकता ऩरयत्माग ३ २  
५. नागरयकता यद्द - १  
६= याहदानी (र्वतयण य तसपारयश)     

क. साभान्त्म तसपारयस सॊख्मा  ५०१७ ३२४६  

ख. द्रतूसेवा तसपारयस सॊख्मा १७६७ १०८८  

ग. याहदानी नाफारक तसपारयस सॊख्मा १४४   

      िम्भा तसपारयस सॊख्मा :  ६९२८ ४३१४  

घ. िम्भा याहदानी र्वतयण सॊख्मा : ५००५ ३११६  

7. प्रकोऩ व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी     

(क) दैर्वप्रकोऩ र्ऩतडत उद्धाय याहत      

    प्राप्त गने सॊख्मा    
६१ ३२ 

 

(ख) र्ऩतडतराई आतथाक सहामता यकभ ४२७५००।- १९३०००।-  

ग) भतृक ऺततऩूतता यकभ     ५०००००।- १५०००००।-  

8. भदु्दा दताा सम्फजन्त्ध 

क) अबद्र व्मवहाय  ४७ ३६  

 पछ्र्मोट ३७ २६  

फोन नं. ०७९-५२०१३३ प्र.जि.अ.  
फोन नं.  ०७९-५२०२४२/५२०८३३  
फ्याक्स नं.०७९-५२०२८४/५२०२४२  
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तस.नॊ सम्ऩाददत प्रभखु कामाहरु 
गत आ.व. 

२०७ ५।०७६ 
को उऩरजधध 

चार ुआ.व. 
२०७६।०७७को 

उऩरधधी 
कैर्पमत 

ख) बिाचाय िन्त्म (अ.द.ुअ.आ) फाट 
िाॉचफझु को रागी ऩठाइएको  । 

४ १ 
 

 पछ्र्मोट 
४ 

प्रततवेदन तमाय गयी 
ऩठाइएको । 

 

ग) अन्त्म ५५ ८४  

 पछ्र्मोट ५५ ८४  

9. दतरत/िनिाती प्रभाजणत ६६२ ५९३  

10 ऩेन्त्सन सम्फन्त्धी कागिात प्रभाजणत ८१६ ६९२  

१२ अन्त्म प्रभाजणत  ४०२ २४१  

१३ सॊघ सॊस्था दताा ४६ ७  

१४ सॊघ सॊस्था नर्वकयण १५६ ११४  

१५ हातहततमाय नर्वकयण ६१ ५२  

१६ सहामता कऺफाट सेवा तरने सॊख्मा ७३५९ ३९४२  

१७ साभाजिक सॊिार अध्मावतधक ऩटक १३७ २५१  

१८ कामाारमको वेवसाईट अध्मावतधक ऩटक ४३ ६८  

19 CC TV /CAMERA  िडान अनभुतत ददइएको  २५   

२० अतबरेख प्रभाजणत १९०४ १४१७  

२१ ड्रोन उडान अनभुतत ददएको १ १  

२२ कामाारम अनगुभन/तनयीऺण (ऩटक) २ १  

२. भखु्म र्िमाकराऩहरु 

ि.सॊ. भखु्म र्िमाकराऩ गत आ.व. 
२०७५।०७६ 
को उऩरजधध 

चार ुआ.व. 
२०७६।०७७को 

उऩरधधी 

कैर्पमत  

१.  शाजन्त्त सयुऺा  
(क) आऩयातधक घटना  १३३ १६१  

(ख) अतबमकु्त ऩिाउ  ७० १०८  

(ग) भदु्दा चराइएको  ७४ ११५  

(घ) र्वजशष्ट व्मजक्तको भ्रभण  ४३ २२  

२.  

 

सडक दघुाटना  
(क) सॊख्मा : १९ 28  

(ख) भतृ्म ुसॊख्मा : २० 15  

(ग) घाइते सॊख्मा : २२ 45  

३.  

 

फिाय तनमभन   
(क) अनगुभन  २६२ 14  

(ख) कायवाही  ६४ -  

४ घमु्ती सेवा सञ्चारन 
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ि.सॊ. भखु्म र्िमाकराऩ गत आ.व. 
२०७५।०७६ 
को उऩरजधध 

चार ुआ.व. 
२०७६।०७७को 

उऩरधधी 

कैर्पमत  

 क घमु्ती सेवा ६ -  

५.  

 

गनुासो य पछ्यौट   
क) कामाारमभा तनवेदन भापा त  ४९ २५  

ख) हेल्रो सयकाय भापा त १२ -  

ग) साभाजिक सन्त्िार भापा त ४५ ५  

 िम्भा १०६ ३०  

६. प्र.जि.अ.को ऩहरभा सभाधान बएका र्ववादहरु १३५ ११५  

७. फैठक  
क) सवाऩजऺम १५ १९  

ख) कामाारम प्रभखु १५ १०  

ग) शाजन्त्त सयुऺा २८ ३९  

घ) कोयोना सङ्कट धमवस्थाऩन केन्त्द्र - २९  

ङ) अन्त्म ९ -  

 िम्भा ६७ ९७  

 

३. जिल्राभा घटेका भखु्म घटनाहरुको र्ववयण् 

ि.सॊ घटनाको र्ववयण गत आ.व. 
०७५।०७६ 

चार ुआ.व. 
२०७६।०७७ 

कैर्पमत 

१.  भददया सेवन गयी सवायी 
चराउने उऩय कायवाही 

६३८८ िनाफाट 
रु 

३९,४२,०००।- 

४९८० िनाफाट 
रु 

२६,४१,५००।-  

जिल्रा ट्रार्पक 
कामाारम गलु्भी   

२.  मार ुवाहक फसको सीट य 
ऺभता बन्त्दा फढी मार ुयाखी 
सञ्चारन गने उऩय कायवाही  

३. ट्रार्पक तनमभ उल्रघॊन गने 
उऩय कायवाही  

४.  रटुऩाट तनमन्त्रण  - - - 

५. अन्त्म– का तधम ज्मान  

 

- - - 

४. भानवीम ऺेतत 

 

 

१ 

 

 

र्ववयण 

गत आ.व. 
०७५।०७६ 

चार ुआ.व. 
२०७६।०७७ 

कैर्पमत  

क. सडक दघुाटनाफाट भतृ्म ु १९ १५  

ख. बर्वतव्म ज्मान्  ३४ ५१  
ग. झजुडडइ आत्भहत्मा् ४० ७०  

घ. पुटकय ज्मान् १२ २४  
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ङ. र्वष सेवन्  ३ ९  

च. कताव्म ज्मान्  ३ १२  

ि. र्वऩद्बा ट भतृ्मु ५ २७  
झ. हाभपारी आत्भहत्मा १ १  

 िम्भा ११७ १४०  

५. मस कामाारमको यािश्व सम्फन्त्धी र्ववयण ्

 

 ६. र्वऩद व्मवस्थाऩन्आगरागी भनसनु ऩवुा तमायी य र्वऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी याहत तथा उद्धाय साभाग्री खरयद गयी 
मस कामाारमको DEOC भा बडडायण गरयएको । 

(क)  र्वऩद व्मवस्थाऩन तमायी्  आगरातग भनसनु ऩवुा तमायी य र्वऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी याहत तथा  

उद्धाय साभाग्री खरयद गयी मस कामाारमको DEOC भा बडडायण गरयएको । 

(ख) मस जिल्राका जिल्रा प्रशासन कामाारम ¸ जिल्ऱा प्रशासन कायााऱय ¸वीरभद्र िंग गुल्म ¸र शसस्त्र प्रहरी 
बऱ गुल्ममा समेत गरी जिल्ऱाका र्वतबन्न ६ स्थानहरुभा EARLY WARNING SYSTEM िडान गयी 
फाढी ऩर्हयो रगाएतका र्वऩदभा प्रमोग हनुे गयी व्मवस्था गरयएको । 

(ग) गलु्भी जिल्राभा ऩतन कृर्ष फारीभा सरह र्कयाको प्रकोऩ देजखएको ।भदाने गाउॉऩातरकाको १ ,२,३,४,५ 
भातरका गाउॉऩातरकाको ६ ,७,८ भतुसकोट नगयऩातरकाको वडा नॊ.१ भा सरह  र्कयारे भकैफारी भा ऺती 
गयेको। 

र्वश्वव्माऩी रुऩभा भहाभायी पैतरएको कोतबड-१९ अन्त्तगात मस गलु्भी जिल्राको र्ववयण २०७७ असाय 
भसान्त्तसम्भको : 

स्वाव ऩोिेर्टब नेगेर्टब आइसोरेसनभा तनको बएको नततिा आउन 

र्ववयण गत आ.व. ०७५।०७६ चार ुआ.व. २०७६।०७७ कैर्पमत  

याहदानी वाऩत   २,५७,५७,५००।- १,६४,४५,०००।-  

सॊघ सॊस्था दताा वाऩत  ४६,०००।- ७,०००।-  

सॊघ सॊस्था नर्वकयण ३,७६,४५०।- १,२५,१००।-  

हातहततमाय  नर्वकयण १,०६,५००।- ७७,२५०।-  

प्रशासनीक दडड िरयवाना   ७८,०३८ ४४,१४५।-  

न्त्मार्मक दडड िरयवाना  ४,४५५।- -  

अन्त्म िरयवाना  - -  

सयकायी सम्ऩततको तफर्िफाट ११,००६।- -  

ऩरयऺा शलु्क ८००।- ४,८००।-  

िम्भा २,६२,८१,३१० १,६७,०३,७९५।-  
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सॊकरन नततिा नततिा यहेको सैंख्मा सॊख्मा फाॉकी 
१९३२ ३४४ १३७४ ११ ३३७ २१४ 
आतथाक वषा २०७६/७७ भा बएको र्वऩद सम्फन्त्धी र्ववयण  

सि.न सिपदको सकसिम घटना 

िखं्या 

मानसिय क्षसत भौसतक क्षसत प्रभासित 

पररिार िखं्या 

खसेतयोग्य जसमन 

कटान (हके्टरमा) 

पश ुचौपाया 

क्षसत 

क्षसतको अन्दाजी 

मलु्य मतृ्यु घाईते िपेता पूणण आसशकं 

१ आगालागी २५ ४ ४ ० १० १५ २५ ० ३७ ३१४०००० 

२ चट्टयाङ ७ ० १० ० ० ४ ७ ० ११ ६५२००० 

३ हािाहुरी ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० 

५ िाढी/ 

पसहरो/असिरल िर्ाण 

१८२ २३ १३ १ ९३ १७९ २०४ ३३८२ 

 ( रोपनी) 

१६३ २३०००००० 

६ डुिान ० ० ० ० ० ० ० ० ०  

जम्मा २१४ २७ २७ १ १०३ १९८ २२६ ३३८२  

( रोपनी) 

२११ २६७९२०००  

 

                                

 


