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१.झापा जिल्लाको संजिप्त परिचर् 

झापा प्रदेश नं. १ मा िहेको अत्र्धिक उविि तथा घनाबस्ती भएको जिल्ला 
हो। र्सको उत्तिी भाग पहाडी पवितमालाले सजिएको छ भन ेअधतरिक्त 
सम्पूर्ि भभूाग तिाईमा पदिछ।समनु्द्री सतहबाि नेपालको सबैभन्द्दा होचो भ-ू

भाग कचनकवल केवल ५८ मी .िहेको छ। झापा जिल्लाका आददवासी 
िाधत िािवंशीहरूको िािवंशी भाषामा झापाको अथि ढकनी वा धबको भने्न 
अथि लाग्न ेि शताब्दीऔदेंजि वन िंगलबाि ढाटकएको वा छोटपएको हुुँदा 
र्स ठाउुँको नाम झापा िहन गएको भने्न भनाइ िटहआएको छ । 

 

भौगोधलक जस्थधत 

 अिांश :- २६.२०" देजि २६.५०" उत्ति 

 देशान्द्ति :- ८७.३९" देजि ८८.१२" पूवि 
 धसमाना :- पूवि पजिम बङ्गाल (भाित), पजिम मोिङ जिल्ला, उत्ति इलाम 

जिल्ला, दजिर् धबहाि, भाित 

 िेत्रफल  :- १,६०६ वगि टक.धम. 

 औषत लम्वाई  :- लगभग ४६ टक.धम. (पूवि पजिम) 

 औषत चौडाई  :- लगभग २९ टक.धम. (उत्ति दजिर्) 

 उचाई :- समरुी सतहदेजि करिब ५८ धमििदेजि ५०० धमििसम्म िहेको 
छ। 

 िलुा धसमाना: १४४.२ टक.धम. 

मखु्र् भाषाहरू 

नेपाली, धलम्बू, िाई, मैधथली, सताि, तािपरुिर्ा, िािवंशी हनु।् प्रमिु िाधतहरू 
बाहनु, िेत्री, धलम्ब,ु िाई, गरुुङ, मगि, तामाङ, कोचे, मेचे, सताि, थारू, तािपरुिर्ा, 
िािवंशी, भिेुल (िवास ) िहेका छन ्

िनसंख्र्ाको टवविर् 

कूल िनसंख्र्ा:   994090  

        परुुष:   477496 

मटहला:  516594 

कुल परिवाि संख्र्ा-  246138 

िनघनत्व-  619 वगि टक.मी. 
परिवािको औषत आकाि- 4.04 

लैटङ्गक अनपुात-  92.43 

वाटषिक िनसंख्र्ा वटृिदि- 1.93 

स्रोतः िनगर्ना २०78 )प्रािजम्भक प्रधतवदेन( 

सम्पादकीय 
 

स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ ले ददएको अधिकाि प्रर्ोग गिी जिल्लामा शाजन्द्तसिुिा, 
अमनचर्न, सशुासन एवम ्सवु्र्वस्था कार्म गनुि जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्को मूख्र् 
ध्रे्र् हो। साथै नागरिकता ऐन, िाहदानी ऐन, संस्था दताि ऐन, िग्गा प्राधप्त ऐन एवम ्
सशुासन )व्र्वस्थापन तथा सञ्चालन( ऐन लगार्त प्रचधलत कानून तथा धनदेशनको 
पालना गदै सिकािका धनकार्बाि प्रदान गरिन े सावििधनक सेवाहरुलाई समेत चसु्त 
दरुुस्त बनाउने प्रर्ास हुुँदै आएको छ।  

आिको सन्द्दभिमा सावििधनक सेवा सिल ि सहिरुपमा प्राप्त गनुिलाइि नागरिक 
अधिकािको रुपमा धलइन्द्छ। सावििधनक सेवा प्रवाह गदाि आमनागरिक सन्द्तषु्ट हनु ु
पदिछ। सेवा प्रवाहलाइि भिपदो, टवश्वाधसलो ि प्रभावकािी बनाउन जिल्ला प्रशासन 
कार्ािलर्, झापाबाि सकािात्मक प्रर्ासहरु गदै आएका छौँ । कार्ािलर्मा टपउन े
पानीको व्र्वस्था, िोकन प्रर्ाली, नागरिकता अधभलेि प्रर्ालीमा सिुाि, 
पसु्तकालर्को स्थापना, िेधलधभिन सटहतको टवश्राम कि स्थापना, WIFI Free Zone 

स्थापना, DAO JHAPA नामक मोवाईल App को प्रर्ोग, सेवाग्रही सन्द्तटुष्ट सवेिर् 
प्रर्ाली िडान, कार्ािलर् सिसफाई, गरु्स्तिीर् सेवा प्रवाहका लाधग २२ बुुँदे कमिचािी 
प्रधतविता, धनर्धमत रुपमा जिल्ला जस्थत कार्ािलर्हरुको धनिीिर् तथा बिाि 
अनगुमन ि कािवाही, हेल्प डेस्कको स्थापना ि प्रर्ोग िस्ता पिहरुमा सकािात्मक 
सिुाि गने परिपािीलाई धनर्धमतता ददईएको छ। कमिचािीहरुको सकािात्मक प्रबृजत्त 
ि प्रटवधिको सजम्मश्रर्ले स-साना ति िचनात्मक कार्िहरु गदै िाने प्रधतविता समेत 
व्र्क्त गदिछौँ। साथै, टवधभन्न टवकास आर्ोिनाहरुको कार्ािन्द्वर्न सहिीकिर् ि 
स्थानीर् तहहरुसुँग समन्द्वर् गिी जिल्लाको टवकासात्मक गधतटवधिलाई धतब्रता ददन 
समेत धनिन्द्ति प्रर्ास िािी छ।  

आ.व. 2077/78 मा र्स जिल्लामा िाटिर् परिचर्पत्र टवविर् दताि अधभर्ानकै 
रुपमा संचालन गिी फोिो जिच्ने कार्ि सबै स्थानीर् तहहरुमा सम्पन्न गरि नर्ाुँ 
नागरिकता धलनेहरुका लाधग तथा टवधभन्न कािर्ले फोिो जिच्न छुि भएका 
नागरिकहरुका लाधग िाटिर् परिचर्पत्र टवविर् दतािको कार्ि र्स कार्ािलर्मा िहेको 
स्थार्ी स्िेशनबाि धनिन्द्ति भईिहेको छ। आधथिक वषि 078/79 मा कार्ािलर्ले 
टवश्वव्र्ापी महामािीको रुपमा िहेको कोधभड-19 संक्रमर्बाि वच्न स्वास््र् सिुिा 
मापदण्ड अप्नाई सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रवाह गिेको ि महामािीलाई िोकथाम ि 
धनर्न्द्त्रर् गनि समर् समर्मा धनषिेाज्ञा समेत िािी गिी झापा जिल्लालाई संक्रमर्बाि 
सिुजित िाख्न सफल भएका छौँ। साथै स्थानीर् तह सदस्र् धनवािचन, 2078 लाई 
शाजन्द्तपूर्ि, मर्ािददत ि भर्िटहत वाताविर्मा सम्पन्न गरिएको। 

र्ो बलेुटिन हाम्रो बाटषिक प्रकाशन हो। र्स बलेुटिनमा हामीले बषि भिी गिेका 
गधतटवधि, टक्रर्ाकलाप ि प्रगधतहरुलाई समेट्ने प्रर्ास गिेका छौँ । प्रकाशनमा 
देजिएका त्रटुि, कमीकमिोिीहरु सच्र्ाउनको धनजम्त िचनात्मक सझुावको अपेिा 
गदै आगामी ददनमा र्स कार्ािलर्बाि प्रदान गरिन ेसेवामा थप सिुिािको प्रधतबिता 
गदिछौँ। 

संििक 

श्री छटवलाल रििाल 
प्रमिु जिल्ला अधिकािी 

 

सम्पादक मण्डल 

सहार्क प्रमिु जिल्ला अधिकािी श्री चोमेन्द्र न्द्र्ौपान े

सहार्क प्रमिु जिल्ला अधिकािी श्री रूरप्रसाद न्द्र्ौपान े

प्रशासकीर् अधिकृत श्री दर्ाकृष्र् ढकाल 

नार्ब सबु्बा श्री पदमलाल ओझा 
क.अ. श्री होमनाथ गौतम 
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िािनैधतक धबभािन 

संसदीर् धनवािचन िेत्र : ५ प्रदेश धनवािचन िेत्र : १० 

 नगिपाधलका : ८ गाुँउपाधलका : ७ 

िम्मा वडा संख्र्ा : १३१ सदिमकुाम : भरपिु 

स्थानीर् तहहरु (१५ विा) 

नगिपाधलका गाुँउपाधलका 

दमक कमल 

जशवसतािी गौिीगन्द्ि 

कनकाई झापा 

मेचीनगि बिुशाजन्द्त 

भरपिु कचनकवल 

टवतािमोड हजल्दवािी 

गौिादह बाह्रदशी 

अिुिनिािा   

प्रमिु नददनालाहरु 

मावा नदी, ितवुा नदी, धबरिङ नदी, मेची नदी, कन्द्काई नदी 

प्रमिु िाधमिक तथा पर्ििकीर् स्थल 

कनकाईिाम, जशवसतािीिाम, िामनुिाडी धसमसाििेत्र, दोमिुा, 
टकच्चकवि, टविािपोिि, चन्द्रगढ, कृष्र्थमु्की 

२. जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्को परिचर् : 

२००७ सालमा प्रिातन्द्त्रको प्रादभुािव पिात ्चसु्त एव टवकेजन्द्रत प्रशासनको 
आवश्र्कता महशसु गिी वडा हाटकमहरुको धनर्जुक्त गिेको पाइन्द्छ। र्सै 

क्रममा गढी, गौडा ि गोश्वािाको रुपमा गहृ प्रशासनको कार्ि संचालन भएको 
धथर्ो। नेपालको संटविान २०१९ अनसुाि नेपाललाई १४ अंचल, ७५ जिल्ला 
ि ५ टवकास िेत्रमा टवभािन गरिर्ो। स्थानीर् प्रशासनलाई टवकेजन्द्रत प्रशासन 

व्र्वस्था अनरुुप संचालन गनि तथा शाजन्द्त ि व्र्वस्थालाई प्रभावकािी रुपमा 
संचालन गनि स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ लागू गरिर्ो । उक्त ऐनको दफा ५ 

ले जिल्लाको सामान्द्र् प्रशासन संचालन गनि प्रत्रे्क जिल्लामा एउिा जिल्ला 
प्रशासन कार्ािलर् िहन ेव्र्वस्था गिे अनसुाि झापा जिल्लामा पधन जिल्ला प्रशासन 

कार्ािलर्को स्थापना भएको हो।र्स कार्ािलर्को ठेगाना झापा जिल्लाको भरपिु 

नगिपाधलका िहेको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्को मखु्र् कार्िहरु : 

क. शाजन्द्त सिुिा सम्वन्द्िी: 

 जिल्लामा शाजन्द्त व्र्वस्था ि सिुिा कार्म िाख्न,े 

 आन्द्तरिक सिुिासम्बन्द्िी नीधत, र्ोिना तथा स्थानीर् स्तिमा 
कार्िक्रमको कार्ािन्द्वर्न, 

 जिल्ला जस्थत कािागािको व्र्वस्थापन, 

 िाटिर् अनसुन्द्िानसुँगको समन्द्वर् सूचना सङ्कलन ि टवश्लषेर्, 

 जिल्ला स्तिमा नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिीको परिचालन ि प्रर्ोग, 

ि. स्थानीर् प्रशासन सम्वन्द्िी: 

 गैिसिकािी संघ, संस्था दताि, नवीकिर् ि धनर्मन, 

 लागू औषि धनर्न्द्त्रर् ि प्रशासन, 

 द्वन्द्द्व प्रभाटवतको पटहचान तथा िाहत टवतिर्, 

 हातहधतर्ाि ि ििििानाको इिाित सम्बन्द्िी धसफारिस ि धनर्न्द्त्रर् 

टवस्फोिक, पदाथि धसफारिस ि धनर्मन,  

 सिकािी वा सावििधनक िग्गामा घि बनाएमा िोक्का गने ि भत्काउने, 

 जिल्ला धभत्रको सावििधनक पािी, पौवा, िािा, कुवा, सत्तल, मजन्द्दि, 

िमिशाला आददको लगत िाख्न े। 

 टवदेशी नागरिकको जिल्लामा उपजस्थधत ि गधतटवधिको धनर्मन, 

 सवािी सािन सञ्चालन सम्बन्द्िी कानूनको कार्ािन्द्वर्न, 

 स्थानीर् प्रशासनको सञ्चालन, 

 बाल कल्र्ार् तथा बाल अधिकािको संििर्, 

 भ्रष्टाचाि धनर्न्द्त्रर्, 

 कार्ािलर् धनिीिर् तथा अनगुमन, 

 कल्र्ार् िन ि बेवारिसे िनको व्र्वस्थापन, 

 जचठ्ठा, िवुा आददको धनर्न्द्त्रर्, 

 सावििधनक स्थानमा अवाञ्छनीर् व्र्वहािको िोकथाम, मादक 

पदाथि, सावििधनक अपिाि आददको धनर्न्द्त्रर्, 

 मआुब्िा धनिाििर् तथा टवतिर्, 

 पिुस्काि तथा सिार् सम्बन्द्िी कािवाही ि धसफारिस, 

 जिल्ला धभत्र िहेको नेपाल सिकािको सबै सम्पत्तीको िेिदेि, सम्भाि 

तथा ममित गने गिाउने, 

 जिल्लाधभत्र नेपाल सिकाि,  नगिपाधलका वा गाउुँपाधलकाले 
सञ्चालन गिेका टवकास कार्िहरूमा सहर्ोग परु्ाउन,े 

 जिल्लामा सञ्चाधलत टवकास धनमािर् कार्िमा सहर्ोग, 

 भाितीर् सेनामा कार्ि गिी धनवतृ भएका व्र्जक्त तथा धतनीहरुको 
परिवािको नाम थि, उमेि फिक पिेको टवषर्मा जशफािीश 
लगार्त अन्द्र् जशफािीश सम्बन्द्िी कार्ि गने । 

 शिर्ाथी सम्बन्द्िी तोटकएको काम गने। 
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ग. नागरिकता ि िाहदानी  सम्वन्द्िी: 

 वंशि, वैवाटहक अंधगकृत नागरिकता प्रदान गने, 

 नागरिकता प्रमार्पत्र प्रधतधलपी िािी गने, 

 E-Passport को अनलाईन फािाम स्वीकृत, बार्ोमेटिक ि फोिो 
जिच्ने एवं फािामको प्रमाजर्किर् सम्बन्द्िी कार्ि गने, 

 रतु सेवाको िाहदानीको लाधग िाहदानी टवभागमा धसफारिस 
गने। 

घ. अििन्द्र्ाटर्क कार्ि सम्वन्द्िी: 

 कानून बमोजिम तोटकए अनसुाि टवधभन्न मदु्दाको सरुु कािवाही ि 

टकनािा गने, 

ङ. टवपद् व्र्वस्थापन सम्वन्द्िी: 

 टवपद िोजिम न्द्रू्नीकिर् तथा व्र्वस्थापन, 

 मनसनु कार्िर्ोिना तिुिमा तथा कार्ािन्द्वर्न गने गिाउन,े 

 टवपद पीधडतहरुलाई िधतपधुति एवम ्िाहत टवतिर्। 

च. बिाि अनगुमन ि उपभोक्ता टहत सम्वन्द्िी: 

 दैधनक उपभोग्र् बस्त ुतथा सेवाको सहि आपधुति, पहुुँच तथा 
गरु्स्ति सधुनजित गनिका लाधग बिाि अनगुमन तथा धनर्मन 
गने। 

छ. टवटवि कार्ि: 

 िनगनुासोका सम्बन्द्िमा छलफल गिाई समस्र्ाको समािान 
िोज्ने। 

 अन्द्र् कुनै मन्द्त्रालर्लाई नतोटकएको नेपाल सिकािको कुनै 
काम। 

 जिल्लाजस्थत कार्ािलर्हरुको बीच समन्द्वर् गने । 

जिल्ला प्रशासन कार्ािलर् अन्द्तगित िहेका शािा/फािहरू 

कम्प्रू्िि   कोठा नं. 101 

दताि चलानी    कोठा नं १०2 

नागरिकता   कोठा नं १०३ ि १०४ 

स्थानीर् प्रशासन   कोठा नं १०५ 

िाहदानी )पासपोिि(   कोठा नं १०७ 

नागरिकता प्रधतधलटप   कोठा नं १०८ ि १०९ 

मदु्दा शािा   कोठा नं ३०१ 

आधथिक प्रशासन   कोठा नं ३०२ 

िाटिर् परिचर्पत्र टवविर् दताि कोठा नं. 14 

प्रभ ुबैंक एक्िेन्द्सन काउन्द्िि कोठा नं. 16 

 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्को दिबन्द्दी संख्र्ा 

धस.नं पद/शे्रर्ी दिबन्द्दी कैटफर्त 

१ प्रमिु जिल्ला अधिकािी १  

२ स.प्रमिु जिल्ला अधिकािी २  

३ प्रशासकीर् अधिकृत ४  

४ नार्व सबु्बा १२  

५ लेिापाल १  

६ िरिदाि ६  

७ कम्प्र्िुि अपिेिि ३  

८ हलकुा सवािी चालक ३  

९ कार्ािलर् सहर्ोगी 8  

 िम्मा 40  
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हाल सम्मका प्रमिु जिल्ला अधिकािीज्रू्हरूको नामावली 

धस.नं. नाम थि अवधि कैटफर्त 

देिी सम्म 

१ श्री श्र्ामकृष्र् शे्रष्ठ      (टवशेष 
अधिकृत( 

२ श्री सत्र्मान शेिचन       

३ श्री श्र्ाममर्ी उपाध्र्ार्       

४ श्री दानबहादिु शाही २०३३ २०३६।०५   

५ श्री टहिण्र्लाल िेग्मी २०३६।०९।०२ २०३७।०७।२६   

६ श्री बाबिुाम पौडेल २०३७।०८।११ २०३९।०३।३०   

७ श्री अधनरुर ठाकुि  २०३९।०४।०१ २०३९।०६।१४ (का.म.ु( 

८ श्री शिदकुमाि भट्टिाई २०३९।०८ २०४०।१०।०६   

९ श्री बाबिुाम पौडेल २०४०।११ २०४१।०९।३०   

१० श्री चक्रवन्द्ि ुअर्ािल २०४१।१०।०१ २०४३।०९।२५   

११ श्री श्रीभगवान धसंह २०४३।१० २०४५।०१   

१२ श्री िाममर्ी मडुभिी २०४५।०१ २०४६।०२   

१३ श्री दामोदि िेग्मी २०४६।०३।०२ २०४७।०१   

१४ श्री श्रीकान्द्त िेग्मी २०४७।०१ २०४८।०६   

१५ श्री कुलचन्द्र शे्रष्ठ २०४८।०८ २०४९।१२   

१६ श्री छवीिाि पन्द्त २०५०।०१ २०५१।११   

१७ श्री टहिामर्ी भण्डािी २०५१।११ २०५२।०३।०४   

१८ श्री पदमिाि िेग्मी २०५२।०३।०७ २०५२।०६।३०   

१९ श्री टविेन्द्रकुमाि धसंह २०५२।०७।०२ २०५३।१०।१२   

२० श्री वी.धड चिौत २०५३।१०।१२ २०५४।०७।३०   

२१ श्री िामप्रसाद िधतवडा २०५४।०८।०१ २०५६।०८।३०   

२२ श्री धडल्लीिाि िोशी २०५६।०९।०७ २०५७।०४।०६   

२३ श्री शजुशल ि.ब.िा. २०५७।०४।०८ २०५८।०४।०८   

२४ श्री श्र्ामप्रसाद मैनाली २०५८।०५।०३ २०५८।०८।२२   

२५ श्री चन्द्रबहादिु काकी २०५८।०८।२९ २०५८।०९।१७   

२६ श्री पशपुधत कमािचार्ि २०५८।०९।१९ २०५९।०९।१७ (का.म.ु( 

२७ श्री टिकािाम अर्ािल २०५९।०५।२६ २०६१।०९।१९   

२८ श्री बसन्द्तिाि भट्टिाई २०६१।०८।२१ २०६२।०१।२७ (का.म.ु( 

२९ श्री कटपलदेव जघधमिे २०६२।०२।०१ २०६२।०८।२७   

३० श्री भोलाप्रसाद  धसवाकोिी २०६२।०९।०१ २०६३।०३।२६   

३१ श्री िर्मकुुन्द्द िनाल २०६३।०४।२८ २०६४।०८।०९   

३२ श्री शंकिप्रसाद कोईिाला २०६४।०८।१६ २०६५।०७।०३   

३३ श्री निेन्द्र दाहाल २०६५।०७।१० २०६६।०९।२०   

३४ श्री कुमाि शे्रष्ठ २०६६।०९।२३ २०६६।१२।१५   

३५ श्री र्ादव कोईिाला २०६६।१२।१६ २०६७।०४।२५   

३६ श्री शटषशेिि शे्रष्ठ २०६७।०५।०२ २०६८।०२।२६   

३७ श्री गेहनाथ भण्डािी २०६८।०२।२६ २०६८।११।०२   

३८ श्री निेन्द्रिाि शमाि २०६८।११।०३ २०७०।०१।१७   

३९ श्री एकमर्ी नेपाल २०७०।०१।२४ २०७१।०८।०१   

४० श्री तेिप्रसाद पौडेल २०७१।०८।१० २०७२।१०।०३   

४१ श्री मदन भिेुल २०७२।१०।०८ २०७३।०८।०८   

४२ श्री उत्तिकुमाि ित्री २०७३।०८।१३ २०७४।०४।०२   

४३ श्री ऋटषिाम धतवािी २०७४।०४।२९ २०७५।०१।१६   

४४ श्री िनकिाि दाहाल २०७५।०१।१७ २०७६।०५।१५   

४५ श्री उदर्बहादिु िानामगि २०७६।०६।०१ 2077।05।16   

46 श्री श्रवर्कुमाि धतधमजल्सना 2077।०५।२१ 2078।09।25  

47 श्री छटवलाल रििाल 2078।09।28 हालसम्म  

जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्मा हाल कार्िित कमिचािीहरुको टवविर् 

सी.नं नाम पद ठेगाना 

१ छटवलाल रििाल प्रमिु जिल्ला अधिकािी काठमाडौँ

२ चोमेन्द्र न्द्र्ौपाने सहार्क प्रमिु जिल्ला 
अधिकािी 

भरपिु

३ रूर प्रसाद न्द्र्ौपाने सहार्क प्रमिु जिल्ला 
अधिकािी 

टवतािमोड

४ सिेुन्द्र भट्टिाई प्रशासकीर् अधिकृत टवतािमोड

५ मोहनलाल पनेरू प्रशासकीर् अधिकृत टवतािमोड

६ दर्ाकृष्र् ढकाल प्रशासकीर् अधिकृत भरपिु

७ धडक प्रसाद दाहाल प्रशासकीर् अधिकृत टवतािमोड

८ टकशोि कुमाि न्द्र्ौपाने लेिापाल बिुशाजन्द्त

9 देवेन्द्र दाहाल नार्ब सबु्बा मेचीनगि

10 गोपाल सवेुदी नार्ब सबु्बा भरपिु

११ लक्ष्मी प्रसाद न्द्र्ौपाने नार्ब सबु्बा भरपिु

१२ गरुू प्रसाद सापकोिा नार्ब सबु्बा बिुशाजन्द्त

१३ पदमलाल ओझा नार्ब सबु्बा अिुिनिािा

१४ भीम बहादिु तामाङ नार्ब सबु्बा मेचीनगि

१५ गरुू प्रसाद भट्टिाई नार्ब सबु्बा कचनकवल

१६ सिृना लईुिेल नार्ब सबु्बा टवतािमोड

१७ र्दनुन्द्दन दाहाल नार्ब सबु्बा भरपिु

१८ तरूर् शाह नार्ब सबु्बा भरपिु

१९ िञ्जु दाहाल नार्ब सबु्बा फुजललङ

20 हरि िधतवडा नार्ब सबु्बा बाह्रदशी

२1 होमनाथ गौतम कम्प्रू्िि अपिेिि गौिादह

२२ ज्ञानमर्ी पोििेल िरिदाि भरपिु

२३ धडल्लीिाम काफ्ले िरिदाि टवतािमोड
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२४ उपेन्द्र दाहाल िरिदाि भरपिु

२५ नािार्र् दाहाल िरिदाि धबतािमोड

2६ टवकाश कुमाि कुण्डु िरिदाि भरपिु

2७ मनमार्ा वन कम्प्र्िुि अपिेिि मेचीनगि

2८ लक्ष्मी मार्ा तामाङ कम्प्र्िुि अपिेिि झापा

2९ धभम बहादिु चेम्िोङ कार्ािलर् सहर्ोगी भरपिु

30 टिकािाम शे्रष्ठ कार्ािलर् सहर्ोगी भरपिु

3१ श्र्ाम प्रसाद दास स. कम्प्रू्िि अपिेिि भरपिु

3२ िन बहादिु थापा मगि कार्ािलर् सहर्ोगी भरपिु

3३ प्रकाश धगिी कार्ािलर् सहर्ोगी भरपिु

3४ कुल बहादिु मगि कार्ािलर् सहर्ोगी िामेछाप

3५ नािार्र् िािवंशी कार्ािलर् सहर्ोगी भरपिु

3६ िेकेन्द्रिाि अधिकािी हलकुा सवािी चालक टवतािमोड

3७ टवष्र्ु ठकुिी हलकुा सवािी चालक भरपिु

3८ िाि ुदाहाल हलकुा सवािी चालक टवतािमोड

3९ बाबिुाम बस्नेत हलकुा सवािी चालक भरपिु

40 दगुाि बहादिु काकी कार्ािलर् सहर्ोगी भरपिु न.पा.

4१ िेहना िातनु शेि कार्ािलर् सहर्ोगी भरपिु न.पा. झापा 

िाटिर् परिचर्पत्र तफि  

4२ शंकि सवेुदी कम्प्रू्िि अपिेिि भरपिु न.पा. झापा 

4३ अन्द्िना पौडेल कम्प्रू्िि अपिेिि अिुिनिािा न.पा. 
झापा 

4४ इन्द्र कुमािी िाई कम्प्रू्िि अपिेिि पाुँचथि 

4८ पिेक सेिवुाल कार्ािलर् सहर्ोगी काधलकोि 

    

३. प्रगधत टवविर् आ. व. २०७8।०७9 
र्स कार्ािलर्ले गिेका मखु्र् कार्िहरुको वाटषिक टवविर् तथा सो सम्बजन्द्ि 
ताधलकाहरुः 

नागरिकता, िाहदानी, नावालक परिचर् पत्र, संस्था दताि तथा नटवकिर् 

)आ.व. २०७८/७९( 
टवविर् परुुष मटहला िम्मा 

नर्ाुँ नागरिकता बंशि  20241 
बैवाटहक अंधगकृत  549 

प्रधतधलपी नागरिकता 10241 
िाहदानी प्रदान 11746 
नावालक परिचर्पत्र प्रदान 368 
संघसंस्था दताि 74 
संघसंस्था नटवकिर् 563 

 

 

 

 

िािश्व सम्बन्द्िी टवविर् २०७8 साउन देिी २०७9 असाि सम्म

धस नं िािश्व शीषिक िकम रु

.  हातहधतर्ािको इिाितपत्र दस्तिु 5,68,900/-

.  िाहदानी िािश्व 8,65,15,500/- 

.  अन्द्र् प्रशासधनक सेवा शलु्क 10,31,900/- 

.  प्रशासधनक दण्ड िरिवाना ि िफत 19,68,310/- 
५. पिीिा शलु्क 3,200/- 
6. सिकािी सम्पजत्तको धबक्रीबाि प्राप्त 

िकम 
20,382/- 

कुलिम्मा िम्मा 9,01,08,192/- 

 

िचि सम्बन्द्िी टवविर् )चाल ुतफि ( 

िचि संकेतको नाम आ.व. 078/79 मा 
टवधनर्ोजित बिेि 

आब  २०78।७9 
असाि सम्म 

पारिश्रधमक 1,63,33,964/- 1,63,33,961/64 

पोशाि 3,00,000/- 3,00,000/- 

महंगी भत्ता 7,20,000/- 6,80,000/-

कमिचािी बैठक भत्ता 1,05,000/- 1,05,000/- 

20790

10241

11746

368 74 563

आ.व. २०७८/७९ को वववरण
नयााँ नागरिकता
प्रततलिपि
िाहदानी
संघसंस्था दताा
संघसंस्था नपिकिण
नाबािक िरिचयित्र

०
१०००००००
२०००००००
३०००००००
४०००००००
५०००००००
६०००००००
७०००००००
८०००००००
९०००००००

१००००००००
िािश्व जशषिक

हातहततयाि नपिकिण तथा इजाजित्र दस्तुि
िाहदानी शुल्क
अन्य प्रशासनीक सेिा शुल्क
प्रशासनीय दण्ड, जरििाना ि जफत
ििीक्षा शुल्क
सिकािी सम्िपिको बबक्रीबाट प्राप्त िकम
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अन्द्र् भत्ता 3,66,000/- 3,49,950/- 

र्ोगदानमा आिारित बीमा 2,16,000/- 1,36,000/- 

पानी धबिलुी 7,18,000/- 7,18,000/-

संचाि महसलु 3,56,000/- 3,12,401/-

इन्द्िन 7,94,000/- 7,94,000/-

सवािी सािन ममित 7,15,000/- 7,14,723/50

बीमा तथा नटवकिर् 2,01,000/- 1,81,540/-

मेधसनिी तथा औिाि ममित 1,80,000/- 1,80,000/-

धनधमित सावििधनक 
सम्पजत्तको ममित सम्भाि 

2,70,000/- 2,69,078/-

मसलन्द्द तथा कार्ािलर् 
सामाग्री 

9,62,000/- 9,60,824/-

अन्द्र् सेवा शलु्क 36,76,000/- 35,45,510/-

कार्िक्रम िचि 4,00,000/- 3,92,878/-

अनगुमन मलु्र्ांकन िचि 6,72,000/- 6,71,900/-

भ्रमर् िचि 2,27,000/- 2,27,000/-

टवटवि िचि 14,88,000/- 14,87,490/-

सामाजिक सिुिा 23,04,000/- 19,98,000/- 

उद्दाि,िाहत तथा पनुथािपना 
िचि 

1,68,000/- 1,62,000/- 

घिभाडा 1,20,000/- 1,00,800/- 

िाटिर् परिचर्पत्र तफि को 
िचि 

18,36,000/- 18,34,408/- 

कुल िम्मा   

िचि सम्बन्द्िी टवविर् )पूुँिीगत तफि ( 

िचि संकेतको नाम आ.व. 078/79 मा 
टवधनर्ोजित बिेि 

आब  २०78।७9 
असाि सम्म 

मेजशनिी तथा औिाि 5,30,000/- 5,30,000/- 

फधनिचि तथा टफक्चसि 3,00,000/- 2,98,989/- 

अन्द्र् सावििधनक धनमािर् 2,00,000/- 1,81,091/-

पूुँिीगत सिुाि िचि 
सावििधनक धनमािर् 

3,00,000/- 2,99,623/- 

प्रदेश तफि  5,00,000/- 4,95,092/- 

सीप टवकास तथा 
िनचेतना ताधलम तथा 
गोष्ठी सम्बन्द्िी िचि 

1,50,000/- 1,50,000/- 

कुल िम्मा 19,80,000 19,54,795/- 
श्रोत जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्  ,झापा लेिा शािा 

आ .व .702 8/79 असाि मसान्द्त सम्मको मिुाको टवविर् 

धस .नं. टवविर् संख्र्ा

. अ .ल्र्ा . मिुा 78 

. र्स आ व मा मिुा दताि संख्र्ा 269 

3. िम्मा मदु्दा संख्र्ा 347 

४. अ.ल्र्ा. मिुा फछौि भएका िम्मा   78 

५. र्स आ.व.मा अंग पगेुका मिुा फछौि संख्र्ा 38 

६. र्स आव मा फछौि भएका िम्मा 116

७. फछौि हनु बाुँकी कुल मिुा संख्र्ा 231 

८. र्स आ व मा भएको िरिवाना 609000/-

9. र्स आ व मा असलु भएको िरिवाना 558000/- 

10. लगत कसी असलु गनुिपने र्स आ वको िरिवाना 51000/-

11. अ .ल्र्ा  लगत कसी असलु गनुिपने ििीवाना 1758000/-

12. अ .ल्र्ा सटहत लगत कसी असलु गनुिपने िरिवाना 1809000/-

१3. ठाडो उििुी दताि संख्र्ा 243 

4. फछौि भएका ठाडो उििुी 243

5. ठाडो उििुी फछौि हनु बाुँकी -
श्रोत : जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्  ,झा पा  मदु्दा शािा 

टवपद् सम्बन्द्िी धमधत 8 साउन देिी २०७9 असाि सम्मको वाटषिक 
टवविर् 

टवपद् सम्बन्द्िी घिना टवविर् 
टवपद घिना संख्र्ा 283 

प्रभाटवत परिवाि संख्र्ा 2032 
टवपद् बाि मतृ्र् ुसंख्र्ा परुुष 45 

मटहला 30
िम्मा 75 

टवपद् बाि घाईते संख्र्ा परुुष 39 
मटहला 18 
िम्मा 57 

टवपद् बाि संिचना िती संख्र्ा अंजशक घि िधत 174 
पूर्ि घि िधत 61 
गोठ िधत 17 

अनमुाधनत आधथिक िधत रु
)बमेौसमी वषािको कािर्ले 
भएको िानबालीको िधतसमेत(

40,50,00,000/- 

श्रोत जिल्ला आपतकाधलन कार्ि सञ्चालन केन्द्र ,झापा।
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४. कार्ािलर्बाि  भईिहेका कार्िहरु 

जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्लाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन तथा कार्ािलर्बाि 
प्रदान गरिने सेवाहरु प्रभावकािी ,चसु्त, दरुुस्त ि  धछिो छरितो बनाउनका 
लाधग प्रमिु जिल्ला अधिकािी श्री छटवलाल रििाल र्स कार्ािलर्मा धमधत 
२०७8 पसु 28 गते बाि पद बहाली भए पिात  टवधभन्न अनकुिर्ीर् 
कार्िहरुको थालनी ि धबगतका िाम्रा कामहरुको धनिन्द्तिता ददने कार्ि भएको 
छ । सो  अनसुाि  र्स वाटषिक अवधिमा कार्ािलर्वाि प्राप्त सेवाको 
प्रटवधिसम्मत मूल्र्ाङ्कन हनुे ब्र्वस्थाका लाधग धडजििल सेवाग्राही सन्द्तटुष्ट 
सवेिर् प्रर्ालीलाई धनिन्द्तिता दददै सेवाको सम्वन्द्िमा सेवाग्रीवाि 
Feedback धलईने तथा Queue Management System िडान गिी 
सेवालाई प्रभावकािी बनाउन ेकार्िलाई धनिन्द्तिता ददइएको छ । कार्ािलर्को 
भौधतक वाताविर् सिुाि गदै लैिाने तफि  तथा सेवा प्रवाहलाई बटढ 
प्रभावकािी बनाउन र्स्ता कार्िहरु ि टवगतका िाम्रा कार्िलाई धनिन्द्तिता 
ददईएको छ । र्स कार्ािलर्बाि गरिएका नर्ाुँ तथा अनकुिर्ीर् कार्िहरु 
धनम्नानसुाि छन ्।

 कार्ािलर्को सौन्द्दर्िता अधभबटृिको लाधग कार्ािलर् परिसिमा   िहेका 
टवधभन्न प्रिाधतका मनमोहक फुलका टवरुवाहरु धनर्धमत गोडमेल तथा 
सिसफाईको व्र्वस्था धमलाईएको । 

 

 र्स कार्ािलर्मा सेवा धलन आउन ेसेवाग्राहीहरुले सेवा अनरुुप पेश गनुि 
पने टवधभन्न प्रकृधतका धनवेदनहरुमा हलुाक टिकि िाुँस गनि सहिताको 
लाधग र्स कार्ािलर्को मूल द्वािको छेउमा स्थापना गरिएको हलुाक 
टिकि टवक्री किमा जिल्ला हलुाक कार्ािलर् झापाले हलुाक टिकि 
ि कमिचािीको व्र्वस्था गरि हलुाक टिकि टवक्री कि सञ्चालनमा 
िहेको। 

 

 िेिै पिुाना तथा कार्ािलर्मा र्त्रतत्र िहेका नागरिकताका 
अधभलेिहरुलाई प्र.जि.अ. ज्रू्को पहलमा एटककृत एवम ्वाईण्डङ्ग गिी 
धसलधसलेवाि धमलाई िोिेको वित तरुुन्द्त भेट्न सटकने अवस्थामा 
िाजिएको । 

 जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्को पान दताि गिी कि धतने प्रर्ालीको सरुुवात 
गरिएकोमा र्स कार्िलाई धनिन्द्तिता ददइएको ।  

 जिल्लाका सवै कमिचािीको तलव बैटकङ प्रर्ालीबाि गने तथा eTDS 

को कार्ि सरुुवात गरिएकोमा र्स कार्िलाई धनिन्द्तिता ददइएको । 

 र्स कार्ािलर्को बेरुिू सनु्द्र् िहेको । 

 

 सेवाग्राहीको अत्र्ाधिक चाप िहेको बेलामा सेवाग्राहीहरु प्रधतिा गिी 
बस्नपुने अवस्थालाई मध्र्निि गिी सेवाग्राही प्रधतिा किमा िेधलधभिन 
िाजिएकोमा त्र्स लाई धनिन्द्तिता ददइएको । 

 

कार्ाालर्मा जडान गररएको टेलललिजन 

 र्स कार्ािलर्मा दताि भएका संघ/सस्थाको कम्प्रू्ििकृत लगत तर्ाि 
गनुिको साथै उक्त संघ/सस्थाहरूको पाश्वजचत्र तर्ाि गिी प्रकाशन 
गरिएको । 

 कार्ािलर्को वाताविर् स्वच्छ िाख्नका लाधग सबै कमिचािीहरु सहभागी 
भई प्रत्रे्क मटहनाको अजन्द्तम शकु्रबाि कार्ािलर् परिसि सिसफाइ गने 
कार्िको सरुुवात गरिएकोमा र्स कार्िलाई धनिन्द्तिता ददइएको  ।  
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 जिन्द्सी धनिीिर् गिी प्राप्त प्रधतवेदनको आिािमा टवगत वषिहरूदेजि 

िहेका पिुाना जिन्द्सी सामानहरूको धललाम धबक्री गरिएको, आवश्र्क 
प्रकृधतका जिन्द्सी सामानको ममित संम्भाि ि संििर् गरिएको । 

 कार्ािलर्को सभाहललाई व्र्वजस्थत बनाई प्रोिेक्िि, साउण्ड धसस्िम 
तथा िोष्टि समेतको िडान गिेको । 

 कार्ािलर्मा सरूवा भई आउने/िाने कमिचािीहरूलाई स्वागत तथा 
धबदाई गने गरिएको। 

 

 कार्ािलर्मा टवदा िेकडि बोडि धनमािर् गिी टवदा बस्ने कमिचािीहरुको 
टवविर् सेवाग्राहीलाई सूजचत गिाउने व्र्वस्थालाई धनिन्द्तिता 
ददइएको।  

 

 सेवाग्राहीलाई कार्ािलर्बाि प्रदान गरिने सेवाको िानकािी तथा सेवा 
धलन सहिीकिर् गनि नागरिक सहार्ता कि, दधलत सहार्ता किबाि 
पिामशि सेवा संचालन गरिएको ।  

 

  जिल्लामा VIP को आगमनको समर्मा सवािी सािनको 
व्र्वस्थापनमा सिै समस्र्ा िहदै आएको सन्द्दभिमा कार्ािलर्मा धभआइटप 
सवािीको लाधग सवािी सािनको व्र्वस्था गिेको । 

 कार्ािलर्लाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन Free WI-FI सेवा सरुुवात 
गरिएकोमा र्स कार्िलाई धनिन्द्तिता ददइएको। 

 कार्ािलर्बाि प्रदान गरिने सेवा तथा कार्ािलर्को गधतटवधिबािे िानकािी 
ददन Mobile App (DAO JHAPA नामक) Google Play Store बाि 
Download गनि सटकन ेव्र्वस्था िहेको। 

 

 जिल्ला प्रशासनबाि नागरिकलाई ददइने सेवालाई प्रभावकािी बनाउन े
उदे्दश्र्ले मेचीनगि नगिपाधलकाको सहर्ोगमा Digital Queue 

Management System लागू गिी सेवा प्रवाह शरुु गिीएकोमा सो 
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कार्िलाई धनिन्द्तिता ददइएको।र्सबाि कार्ािलर्मा आएि अलमलमा 
पने अवस्थाको अन्द्त्र् हनुे ि सिल सहि रुपमा पालैपालो सेवाग्राहीले 
कामको प्रकृधत अनसुािको शािाबाि सेवा धलन सक्न े व्र्वस्था 
गरिएको। 

 
 र्स कार्ािलर्मा सेवा धलन आउन े सेवाग्राही एवम ्आगन्द्तकुहरुलाई 

अध्र्र्न गनिका लाधग कार्ािलर् भवन धभत्र स्थापना गरिएको 
पसु्तकालर्मा समर् समर्मा नर्ाुँ पसु्तक थप गिी िेिदेि गनि 
कार्ािलर् सहर्ोगी ििाई पसु्तकालर् सञ्चालनलाई धनिन्द्तिता 
ददईएको। 

 

 

 कार्ािलर्बाि भए गिेका िचिको सावििधनकीकिर् कार्ािलर्को 
वेभसाईिबाि गने गरिएको। 

 

 नेपाली नागरिकताको प्रमार्पत्र टवतिर् सम्बन्द्िी अधभलेिलाई 
व्र्वजस्थत, वैज्ञाधनक, आिधुनक एवं Paperless बनाउनका लाधग 
नागरिकताको प्रमार्पत्र िािी गदाि प्रमार्को रुपमा पेश गरिने अनसूुची 
लगार्तका प्रमार्िन्द्र् कागिातहरु )Supporting Documents( 
नागरिकताको टवस्ततृ टवविर् िहने नागरिकता सूचना व्र्वस्थापन 
प्रर्ाली )CIMS( मा अपलोड गने व्र्वस्था धमलाइएको ।  

 कार्ािलर् भवन धभत्र शाजन्द्तका प्रतीक गौतम बिुको प्रधतमाको धनर्धमत 
सिसफाई तथा व्र्वस्थापन गिी सौन्द्दर्िता बढाइएको। 

 

 प्रत्रे्क शािामा काम गने काम गने कमिचािीहरुको नाम सेवाग्राहीले 
देख्न े गिी शािाको बाटहिपिी िाुँस गिीएको। िसवाि सम्वन्द्िीत 
शािामा काम गने कमिचािीहरुको टवविर् सहिरुपमा सेवाग्राहीले थाहा 
पाउन सक्न ेव्र्वस्था गरिएको। 

 

 कार्ािलर्मा सशुासन कार्म गनि नगदसनु्द्र् कािोवािको सरुुवात गनि 
कार्ािलर्को सवै आधथिक कािोवाि बैटकङ प्रर्ालीबाि गनि गिाउन 
कार्ािलर् परिषिमा नै प्रभ ुबैकको एक्सिेन्द्सन काउण्िि स्थापना गिी 
बैंक माफि त िािश्व,, अन्द्र् प्रशासधनक शलु्क बझु्न ेकार्ि भईिहेको । 
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 शािा शािाहरु टवचमा आन्द्तरिक Communication लाई सहि ि 
धछिोछरितो बनाई सेवाप्रवाह लाई प्रभावकािी बनाउन िडान गरिएको  
Intercom प्रर्ालीलाई धनिन्द्तिता ददईएको । 

 जिल्लामा कोिोनाको प्रकोपलाई धनर्न्द्त्रर् गनिका लाधग जिल्लास्तरिर् 
कोिोना समन्द्वर्, सहिीकिर् तथा अनगुमनको लाधग सबै 
पाधलकाहरुसुँग समन्द्वर् गरिएको। साथै जिल्ला सिुिा सधमधतका 
पदाधिकािी तथा स्थानीर् संघ सस्था समेतको प्रधतधनधित्व गिाई सधमधत 
गठन गिी स्थानीर् स्रोत सािन परिचालन गिी कार्ि सञ्चालन गिाएको। 

 कार्ािलर्बाि प्रदान हनु ेसेवाको सम्बन्द्िमा सेवाग्राही सन्द्तटुष्ट सवेिर् 
प्रर्ाली िडान गिी सेवा सन्द्तटुष्ट सवेिर् कार्िको थालनी गरिएकोमा 
र्स कार्िलाई धनिन्द्तिता ददइएको। 

 

 आपिाधिक गधतटवधिलाई धनस्तेि पानिका लाधग प्रमार्मा आिारित 
अनसुन्द्िान कार्िलाई प्रभाकािी बनाउनको चन्द्रगढीको सिकािी 
कार्ािलर्हरुको िेत्र तथा अन्द्र् शहिी िेत्रमा समेत धस.धस.टि.भी िडान 
गने कार्ि गरिएको । 

 जिल्लाधभत्र िहेको सिकािी िग्गाहरुको लगत संकलन गने कार्ि सम्पन्न 
गरिएको छ। 

 कार्ािलर्का कमिचािीहरुको कार्िसम्पादन मापन कार्िलाई बैज्ञाधनक 
तथा मापनर्ोग्र् बनाउनको लाधग दैधनक डार्िी तर्ाि गिी दैधनक 
कार्िको प्रमाजर्किर् गिी िाख्न ेप्रर्ालीलाई धनिन्द्तिता ददइएको । 

 कार्ािलर्को सेवा प्रवाह पािदशी, प्रभावकािी, चसु्त दरुुस्त बनाउन बाइस 

बुुँदे प्रधतवद्दता गिी सावििधनक रुपमा प्रकाजशत गरिएकोमा र्स 
कार्िलाई धनिन्द्तिता ददइएको । 

 

 कार्ािलर् नजिक िहेको पोििी विपि हरिर्ाली गाडेन बनाई व्र्वजस्थत 
ि आकषिक तरिकाले पनुः धनमािर् गिी सौन्द्दर्िकिर् गरिएको । 

 टवपद् व्र्वस्थापनको लाधग आन्द्तरिक माधमला तथा काननु 
मन्द्त्रालर्बाि धनमािर् भै हस्तान्द्तिर् भएको टवपद् गोदाम घिमा )भवन( 
तत्काल उिािका लाधग चाटहने उिािका सामाग्रीहरु भण्डािर् गिी 
िाजिएको। 

 

 कार्ािलर् परिसिको िेत्रमा िहेको गोल घिको ममित तथा संभािका 
साथै गाडेनको थप व्र्वस्थापन गिी फलफूलको टवरुवा िोपर् 
गरिएको। 

 कार्ािलर्मा आउने सेवाग्राही तथा कमिचािीलाई मोवाईल फोन चािि 
गनिको लाधग नेपाल िेधलकमको सौिन्द्र्मा Multiple Charging Board  
िाजि मोवाईल फोन चािि गने सटुविा उपलव्ि गिाएको । 
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 कार्ािलर् परिसिमा प्राथधमक उपचािको लाधग आवश्र्क टकिको 
व्र्वस्था गिी सेवाग्राही किमा िाजिएको। 

 DCMC झापाद्विा कोधभड १९ सम्वन्द्िी सम्पूर्ि गधतटवधि समेटिएको 
टवशेष वलेुटिन प्रकाजशत गरिएको । 

 कार्ािलर्बाि प्रदान हनुे सेवाको बािेमा कुन शािाबाि के सेवा प्राप्त 
हनुे, सेवा प्राप्त गनि आवश्र्क कागिात, लागत ि समर् सटहतको शािा 
वाईि नागरिक बडापत्र िाख्न ेकार्ि गरिएको । 

 प्रत्रे्क कार्िकिमा िहेका जिन्द्सी सामानहरुको कार्िकिगत धलष्ट तर्ाि 
गिी Framing गिी जिन्द्सी समानलाई व्र्वजस्थत गरिएको । 

 गोलघिलाई पािीसन तथा ममित गिी धनवािचन आर्ोगले सञ्चालन गने 
फोिो सटहतको मतदाता नामावली संकलन गने कि, स्तनपान कि 
ि स्वास््र् िाुँच कि िहने व्र्वस्था धमलाईएको । 

 

 नागरिकता प्रधतधलटप शािामा सेवाग्रहीहरुलाई सहिता हनुे गिी 
प्रधतिालर् बनाइएको । 

 कार्ािलर्को परिसिमा बािो टहड्ने र्ात्रहुरुको लाधग िानपेानीको 
व्र्वस्था गरिएको । 

 

५. बिाि अनगुमन सम्बन्द्िी भएका कार्िहरु 

उपभोक्ताहरूको टहतलाई संििर् गनि बिाि िेत्रमा हनु ेसक्ने कृधतम अभाव, 
धमसावि, महुँगी, अधनर्धमतता, कालोबिािी िस्ता कार्िलाई धनर्न्द्त्रर् ि 
धनरुत्साटहत गनि र्स वाटषिक अवधिमा सिोकािवाला धनकार्हरुसंग समन्द्वर् 
गिी जिल्ला प्रशासन कार्ािलर् झापाको नेततृ्वमा बिाि अनगुमन गनि िोली 
िटिएको धथर्ो। 

 

झापा जिल्ला जस्थत टवधभन्न मूख्र् तथा अन्द्र् बिाििेत्रहरुमा अनगुमन 
कार्िलाई धतव्रता ददईएको । िसमा टकिाना पसल  ,होिल ,मास ुपसल ,

सनु पसल ,लत्ताकपडा पसल ,पेिोल पम्प लगार्तमा अनगुमन ग िी सो 
क्रमका देजिएका कमी कमिोिीहरुलाई सच्र्ाउन सझुाव ददइ गैि काननुी 
कार्ि गनेलाइि कािवाही समेत सम्वजन्द्ित धनकार्बाि भएको छ । 

 
 

टवशेषत: उपभोक्ताको स्वास््र्संग प्रत्र्ि सिोकाि िाख्न ेिाद्य उद्योगहरुको 
पधन अनगुमन गरिएको। मानव स्वास््र्लाई प्रत्र्ि असि गने स्वास््र् िस्तो 
संवेदनजशल िेत्रमा देजिन े लापिवाहीलाई धनरुत्साटहत गनि सो िते्रसंग 
सम्वजन्द्ित अस्पताल, औषिी पसलमा अनगुमन गरिएको। 

र्स कार्ािलर्को नेततृ्वमा बिाि अनगुमन कार्िलाई धनर्धमत बनाई 
उपभोक्ताको हकटकत तथा अधिकािलाई संििर् ि सवििन गने बािोमा 
लाधग िहने प्रर्ास भइिहेको छ । र्स कार्िमा तत ्िेत्रसुँग सम्बजन्द्ित 
धनकार्हरु, स्थानीर् तहहरु  ,सिोकािवाला तथा आम उपभो क्ताहरुको साथ 
तथा सहर्ोगको अपेिा जिल्ला प्रशासन कार्ािलर् झापाले िािेको छ । 

६. िाटिर् गौिब तथा धबकास आर्ोिनाहरु सम्बन्द्िी भएका कार्िहरु 

 र्स जिल्लामा संचाधलत िाटिर् गौिबका आर्ोिनाहरु ि धबकास 
आर्ोिनाहरुको समर्मा नै सम्पन्न गनिका लाधग आवश्र्क समन्द्वर् ि 
सहजिकिर् गरिएको । आर्ोिनाहरुको स्थलगत अनगुमन गिी 
आवश्र्क धनदेशन ददइएको । 
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 भाितबाि काुँकिधभट्टा हदैु झापाको चािाली सम्म नेपाल तफि  पेिोधलर्म 
पाइपालाइन टवस्तािको लाधग आवश्र्क समन्द्वर् तथा सहजिकिर् 
सम्बजन्द्ि कार्ि गरिएको। सिोकािवालाहरुसुँग २ पिक वैठक समेत 
बसी आवश्र्क सहजिकिर् गरिएको। 

 हलुाकी िािमागि धनमािर्मा देजिएको समस्र्ा सामािान गनि 
सिोकािवालाहरुसुँग समन्द्वर् वैठक िाजि आर्ोिना तोटकएकै समर्मा 
सम्पन्न गने धनदेशन ददइएको। 

 दमक औिोधगक िेत्रको मआुब्िा टवतिर् लगार्तका कार्िहरु 
अजन्द्तमचिर्मा पगुकेो ि ऐल्र्ानी तथा पधति िग्गाको समस्र्ा सामािान 
गनि सधमधत गठन गिी कार्ि भै िहेको। 

 पवुि पजिम टवद्यतुीर् िेलमागि धनमािर्को लाधग मआुब्िा धनिाििर् ि िग्गा 
अधिग्रहर्को कार्ि भै िहेको । 

7. टवपद् व्र्वस्थापन सम्बन्द्िी भएका कार्िहरु 

 र्स जिल्लामा बाढी, नदद किान, डवुान, हावाहिुी, आगलागी, चट्याङ्ग, 
भकूम्प, सडक दघुििना लगार्तका घिनाहरु घट्ने हुुँदा जिल्ला 
आपत्काधलन कार्ि संचालन केन्द्र )DEOC( लाई सदुृजर्किर् गरिएको। 
तत्काल उिािका लाधग आवश्र्क पने सामाग्रीहरु िरिद गरिएको।  

 टवपदबाि हनुसक्न ेसम्भाटवत घिनाहरूको तत्काल उद्दाि ि िाहत गने 
प्रर्ासस्वरूप कृधत्रम घिना अभ्र्ास सम्पन्न गरििएको। 

 

 

 

 

 बाढी पूवि सूचना प्रर्ालीको व्र्वस्था गरिएको । 

 मनसनु पवुितर्ािी तथा प्रधतकार्ि र्ोिना तर्ाि गिी लाग ुगरिएको । 

 टवपद् पवुितर्ािी तथा प्रधतकार्ि र्ोिना प्रकाशन गरि सोही बमोजिम 
कार्िन्द्वर्न गरिएको । 

 जशतलहि आकजस्मक कार्िर्ोिना तर्ाि गिी लाग ुगरिएको । 

८. धनर्धमत बैठक 

 जिल्ला जस्थत कार्ािलर् प्रमिुहरुको वैठक प्रत्रे्क मटहनाको ३ गते 
बसी जिल्लाको समग्र सेवा प्रवाह, टवकास धनमािर्का कार्िहरु लगार्त 
समसामटहक टवषर्हरुमा छलफल गरि समन्द्वर् तथा सहर्ोग गने 
गरिएको। 

 

कार्ाालर् प्रमुखको बैठक 
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 जिल्ला जस्थत कार्ािलर्हरुका सूचना अधिकािीहरुको वैठक प्रत्रे्क 
तीन/तीन मटहनामा बसी सम्बजन्द्ित कार्ािलर्को सूचनाको हक 
अन्द्तिगत भए गिेका टक्रर्ाकलाप सम्बन्द्िी छलफल गरि समन्द्वर् तथा 
सहजिकिर् गने गरिएको ।  

 जिल्ला जस्थत कार्ािलर्हरुका सूचना अधिकािीहरुलाई संचाि िचि वापत 
प्रत्रे्क मटहना रु 500/- )पाुँचसर्( उपलब्ि गिाउन सम्बजन्द्ित 
कार्ािलर्हरुलाई अनिुोि गरिएको । 

 र्स कार्ािलर्मा कार्िित कमिचािीहरुको धनर्धमत बैठक प्रत्रे्क 
मटहनाको पटहलो आइतवाि गने गरिएको । उक्त बैठकमा गत 
मटहनाको कार्ि सधमिा लगार्त सेवा प्रवाहमा हनु ेकदठनाई ि सेवा 
प्रवाहलाई चसु्त दरुुस्त बनाउन चाल्न ुपने कदमको वािेमा कार्िर्ोिना 
बनाई कार्ि गने गरिएको । 

 

९. सीमा स्तम्भहरुको अनगुमन तथा धनिीिर् सम्बन्द्िी कार्िहरु  

झापा जिल्लाको 144 टक.धम. िते्र भाितसुँग धसमाना िोधडएको ि धसमा 
िेत्रमा मूख्र् ि सहार्क गिी 988 विा धसमा स्तम्भहरु िहेको ि समर् 
समर्मा त्र्स िेत्रमा धसमानाको अनगुमन, धनिीिर् ि प्रधतवेदन गने 
गरिएको। 

 
सीमा स्तम्भ धनिीिर् ।

 
धसमा स्तम्भ धनिीिर् ।

 
माननीर् प्रदेश मन्द्त्री ज्रू्, प्र.जि.अ. ज्रू् सटहतको सिुिा धनकार्हरुबाि काुँकिधभट्टा नाका धनिीिर् ।

10. िाटिर् परिचर्पत्र सम्बन्द्िी कार्िहरु  

र्स जिल्लामा िाटिर् परिचर् पत्रको लाधग स्थार्ी स्िेशनबाि नर्ाुँ नागरिकता 
बनाउने ि अधभर्ानमा टवविर् दताि गिाउन छुि भएकाहरुको लाधग र्स धनर्धमत 
रुपमा फोिोसटहत टवविर् दताि गने कार्ि भैिहेको । चाल ुआ.व. 2078/79 
मा र्स जिल्लामा धनम्न अनसुाि टवविर् दताि भएको : 
 

जिल्ला प्रशासन कार्ािलर् झापामा िहेको स्िेशनबाि दताि भएको  
 मटहला 15352 
 परुूष 12562 
 िम्मा 27914 

 

1१. भिुानी शिर्ाथी सम्बन्द्िी कार्िहरु  

 सन ्1992 देजि नेपालको झापा, मोिङका टवधभन्न स्थानमा िहेका 
भिुानी शिर्ाथीहरु 113567 को संख्र्ामा पनुिवािस भैसकेका ि 
मोिङको पथिी शधनििे तथा झापाको बेलडाुँगीमा 6365 को संख्र्ामा 
िहेका भिुानी शिर्ाथीहरुलाई नपेाल सिकाि गहृ मन्द्त्रालर् अन्द्तगित 
NUCRA को प्रत्र्ि धनदेशनमा शिर्ाथीहरुको टवविर् अध्र्ावधिक 
तथा आवश्र्कीर् कार्िहरु शिर्ाथी समन्द्वर् इकाई )RCU( 
चन्द्रगढीबाि भईिहेको ।  
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 जशटविमा िहेका भिुानी शिर्ाथीहरूलाइि परिचर् पत्र नटवकिर् गने 
प्रर्ोिनका लाधग गहृ मन्द्त्रालर्, शिर्ाथी माधमला सम्बन्द्िी िाटिर् 
इकाइि (NUCRA) बाि शिर्ाथी समन्द्वर् इकाइि (RCU) लाइि शिर्ाथी 
परिचर्-पत्र टप्रन्द्ि गने मेजशन हस्तान्द्तिर् भइि शिर्ाथी समन्द्वर् इकाइि 
झापाबाि दवैु जशटविका भिुानी शिर्ाथीहरूको परिचर्पत्र नटवकिर् 
गने प्रर्ोिनका लाधग Census Update  प्रटक्रर्ाको सरुूवात गरिएको। 

 प्रमिु जिल्ला अधिकािी छटवलाल रििाल लगार्त सिुिा धनकार्का 
प्रमिुहरूसमेतको सहभाधगतामा भिुानी शिर्ाथी जशटवि बेलडाुँगी तथा 
शधनििे मोिङको अनगुमन तथा धनिीिर् गरिएको, उक्त धनिीिर्का 
क्रममा जशटविमा िहेका शिर्ाथीहरूको अवस्थाबािे धनिहरूसुँग 
छलफल गरिएको। 

 

 

धनिीिर्का क्रममा धलइिएका तजस्विहरू 

 गहृ मन्द्त्रालर्, शिर्ाथी माधमला सम्बन्द्िी िाटिर् इकाइि (NUCRA) 
बाि सन ्2022 मा भिुानी शिर्ाथी जशटवि पथिी शधनििे, मोिङमा 
धनमािर् गनुिपने प्रशासधनक भवनका लाधग प्राप्त अनदुान बमोजिम उक्त 
भवन धनमािर् कार्िका लाधग सहिी टवकास तथा भवन धडधभिनबाि 
स्िमेि, धडिाइिन गरि धनमािर् प्रटक्रर्ाको सरुूवात गरिएको। 

1२. कोधभड-19 िोकथाम तथा धनर्न्द्त्रर् सम्बन्द्िी कार्िहरु  

 जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्मा कोधभड-१९ को संक्रमर्को पवुि 
तर्ािी/प्रधतकार्ि सम्बन्द्िी सम्परु्ि सूचना संकलन, टवश्लषेर्, सम्प्रषेर् ि 
प्रधतवेदन गनि जिल्ला प्रशासन कार्ािलर् झापा ि चािविै सिुिा धनकार्का 
प्रधतधनिीहरु िहने गरि Joint Emergency Operation Center 

(JEOC) गठन गरि कार्ािदेश बमोजिम कार्ािन्द्वर्न भईिहेकोमा कोधभडको 
संक्रमर् दि कम भएबाि हिाईएको। 

 कोधभड संक्रधमतको उपचाि गनि जिल्ला जस्थत ८ विा अस्पतालमा ४९१ 
विा आईससोलेशन बेड, स्थाधनर् तहमा ३८३ बिा आईससोलेशन बेड 
)अजक्सिन सटहतको( ि २२३ बेडको क्वािेन्द्िाईन बेड तर्ाि गिी 
संचालनमा ल्र्ाईएको धथर्ो। 

 मेचीनगि नगिपाधलकाको वडा नं. 14, दवुागढी हधडर्ा िोला नजिक 
िाधल िधमन मध्रे् दजिर् तफि को 4 टवघा िेत्रफलमा 1000 िमताको 
अिि स्थार्ी प्रकृधतको Holding Center  नेपाली सेनाबाि धतव्रताका साथ 
धनमािर् कार्ि सम्पन्न भईसकेको। 

 
मेचीनगि नगिपाधलका जस्थत दहुागढीमा धनमािर् सम्पन्न भएको होजल्डङ्ग सेन्द्िि।

 

 मेची अञ्चल अस्पतालमा धनमािर् हनु ेभधनएको अजक्सिन प्लान्द्ि अटवलम्ब 
धनमािर् गनि तथा जिल्लाका ठूला धनिी अस्पतालहरुमा समेत उक्त प्लान्द्ि 
िडान गनि अनिुोि गरिएको । 

 स्वास््र् मन्द्त्रालर्बाि प्राप्त बसु्िि डोि ि तोटकएका उमेि समूहका 
बालबाधलकालाई कोधभड िोप लगाउन सहिीकिर् गरिएको। 

 कोधभड-19 को संक्रमर् दि बटढिहेको अवस्थामा थप संक्रमर् फैलन 
नददनका लाधग जिल्लामा धनषेिाज्ञा लागू गिी अत्र्ावश्र्क सेवा ि सवािी 
सािन संचालन बाहेक अन्द्र् सवािी सािन संचालनमा िोक लगाईएकोमा 
संक्रमर् दि घिेसुँगै क्रमशः धनषेिाज्ञाका कार्िक्रम स्थधगत गरिएको। 

 र्स आधथिक वषिमा कोधभड-19 को िोकथाम तथा धनर्न्द्त्रर् सम्बन्द्िी 
कार्ि गने सधमधत DCMC (District Covid Management 

Committee) को 20 पिक वैठक बसी टवधभन्न धनर्िर्हरु गरि 
कार्ािन्द्वर्न गरिएको । 

 क्वािेन्द्िाईन तथा आईशोलेसनहरुको प्र.जि.अ.  ,स .प्र.जि.अ. ि सिुिा 
धनकार्बाि धनर्धमत अनगुमन धनिीिर् गरिएको। 

13. स्थानीर् तह सदस्र् धनवािचन-2079 

 झापा जिल्लाका १५ पाधलका ि 131 वडामा धमधत 2079/01/30 
गते सम्पन्न भएको स्थानीर् तह धनवािचनमा जिल्लाजस्थत िािनीधतक दल, 
सिुिा धनकार्हरू, कमिचािीहरूको समन्द्वर् तथा सहर्ोगमा धनवािचन 
शाजन्द्तपूर्ि एवं भर्िटहत वाताविर्मा सम्पन्न गनि सबै िािनीधतक 
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दलहरूको उच्च समझदािी ि िािनीधतक संस्काि ि समन्द्वर् तथा सबै 
धनकार्, िेत्र तथा आम िनसमदुार्को सहर्ोग ि समझदािीले जिल्लाका 
286 मतदान स्थल ि 755 विै मतदान केन्द्रहरूमा कुनै अटप्रर् घिना 
नघिी शाजन्द्तपूर्ि रूपमा सम्पन्न गरिएको। 

 

12. प्रमिु जिल्ला अधिकािीको आफ्नै पहलमा भएका कार्िहरू 

 कार्ािलर्मा िङ्गिोगन तथा फधनिधसङ्गः 
कार्ािलर्मा लामो समर्देजि िङ्ग िोगन नहदुा प्र.जि.अ. तथा अन्द्र् 
कमिचािीहरुको कोठा फोहोि देजिन े अवस्था धथर्ो। हालका 
प्र.जि.अ.आइसकेपधछ आन्द्तरिक माधमला तथा कानून मन्द्त्रालर् प्रदेश नं. 
१ टविािनगि ि भवन धडधभिन कार्ािलर् इलामसंग समन्द्वर् गिी 
कार्ािलर्का कोठाहरु िंङ्गिोगन गरिएको ।त्र्सै गरि िेवल,कुची, 
सोफा,फेन,धनवासमा डाइधनङ्ग िेवल,पलङ्ग लगार्त कापेिहरु पधन अत्र्न्द्त 
िीर्ि भई प्रर्ोग गनि असटुविा तथा हेदाि पधन कुरुप देजिने अवस्थालाई 
दृटष्टगत गिी जिल्ला प्रशासन कार्ािलर्मा टवधनर्ोजित बिेि प्रदेश 
सिकािसंग समन्द्वर् गिी फधनिधसङ्गको उजचत व्र्वस्थापन गिी कार्ािलर्को 
कार्ि वाताविर्मा सिुाि गनुि का साथै सौन्द्दर्ीकिर् बडाएको। 

 भाितीर् समकिीसंग समन्द्वर् बैठकः  

स्थानीर् तह धनवािचन २०७९ को पूवि सन्द्ध्र्ामा धमधत २०६९/०१/१३ 
गते ि २०६९/०१/११ गते धमत्रिाि भाितको टवहाि िाज्र्को 
टकशनगंि जिल्लाका धडजस्िक मेजिषे्टि(DM) संग जिल्लाका सिुिा 
धनकार्का प्रमिुहरु सटहत बसी भच ुिअल बैठक आर्ोिना गिी 
समसामटर्क धबषर्मा छलफल गिेको ि सीमावती िेत्रमा देजिने समस्र्ा 
समािान गिेको। 

 

 

 कार्ािलर्मा FIRE EXTINGUISHER को व्र्वस्थाः  

कार्ािलर्मा हनु सक्न े आगलागीको घिनालाई र्था समर्मै धनभाउन 
प्रर्ोग गनि आकाजश्मक अजग्न धनर्न्द्त्रर् मेधसन कार्ािलर्को उपर्कु्त 
स्थानमा िडान गनि ि सो को DHSS सिुिा प्रा.धल भितपिु संगको 
समन्द्वर्मा आफै प्रमिु जिल्ला अधिकािीवाि व्र्ावस्थापनमा पहल 
गरिएको धथर्ो । 

 
कार्ाालर् िवन लित्र राखखएका Fire Extinguisher 

 कार्ािलर्को कामको टवषर्मा टवशेष धनदेशनः 
धनर्मानसुाि पेश भएका कागिातहरु ि बडापत्रमा उल्लेजित समर्धभत्र 
अधनवार्ि रुपमा काम सम्पन्न गनि धनदेशन भएको, नभए सोझै सेवाग्रहीवाि 
प्रमिु जिल्ला अधिकािीलाई/उििुी पेटिकामा गनुासो िाख्न े व्र्वस्था 
गरिएको। उििुी पेटिका प्रत्रे्क ददन कार्िलर् समर् सरुु हुुँदा तथा 
कार्ािलर् समर् सटकन े आिा घण्िा अगाधड स्वरं् प्रमिु जिल्ला 
अधिकािीवाि हेने ि केही भएमा सोटह ददन गनुासोको सनुवुाई हनु ेव्र्वस्था 
धमलाएको । 

 कार्ािलर्को आन्द्तरिक सिसफाई तथा परिसि व्र्वस्थापनः 
कार्ािलर्मा िहेका पिुाना काम नलाग्न े फधनिचिहरु, सवािी सािनका 
पाििपिुािहरु, काम नलाग्न े कागिातहरु तथा अन्द्र् सामग्रीहरुको 
धनर्मानसुाि धललाम टवक्री गिी कार्ि सम्पन्न गनि तदारुकताकासाथ 
कामगिेको।सो सामग्रीले ओगिेको स्थानलाई कार्ािलर्को उपर्कु्त 
काममा प्रर्ोग गने गिी व्र्वस्थापन गनुिका साथै कार्ािलर्को िङ्गिोगन 
तथा नर्ाुँ फधनिचिहरुको व्र्वस्थापन गिी गिाई कार्ािलर्को 
सौन्द्दर्ीकिर्मा बढोत्तिी आएको छ।. 
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 इिलास, मिुा तथा सनुवुाईः 
श्रीमान ् प्रमिु जिल्ला अधिकािी छटवलाल रििालज्रू् र्स कार्ािलर्मा 
हाजिि हनु ुभएपधछ मदु्बाहरुको थनुछेक, धनर्िर् तथा फैसला िस्ता कार्िहरु 
धनर्धमत रुपमा ईिलासवािै हनुे गिेको।सवािी दघुििनासुँग  सम्वजन्द्ित 
टक्रर्ािचि,िधतपूधति, औषिीउपचाि िस्ता मदु्बालाई प्राथधमकता ददई प्रकृर्ा 
परु्ािई धनर्िर्ाथि पेश गनि धनदेशन भएको। मदु्बाहरुको प्राथधमकता अनरुुप 
अजघल्लो आ.व.का फछौि हनु वाुँकी मदु्बा तथा दताि भएका पिुाना 
मदु्बाहरुलाई धनर्मानसुाि फर्ौि गरिएको। 

 

प्रमुख जजल्ला अधिकारीको सुनुवाई इजलास कक्षः 

1३. ईलाका प्रशासन कार्ािलर्हरु: 

र्स जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्ािलर् अन्द्तगित २ विा ईलाका प्रशासन 
कार्ािलर्हरु िहेका छन ्। 

 ईलाका प्रशासन कार्ािलर् दमक टव.सं. 2050 सालमा स्थापना भई 
हाल दमक नगिपाधलका वडा नं. ६ मा कार्ािलर् िही कार्ि सञ्चालन भई 
िहेको र्स ईलाका प्रशासन कार्ािलर्ले दमक न.पा., जशवसतािी न.पा. 
तथा कमल गा.पा. लाई कार्ि िेत्र बनाई नागरिकता िािी )वंशि, 
अटङ्गकृत(, नागरिकता प्रधतधलटप िािी, िाहदानी सेवा लगार्त अन्द्र् तोटकए 
अनसुािका कार्ि गरि उक्त िेत्रका सेवाग्राटहहरुलाई सेवा प्रवाह गरि 
िहेको छ । उपसजचव कार्ािलर् प्रमिु िहन ेर्स ईलाका प्रशासनमा २ 
िना प्रशासकीर् अधिकृत लगार्त 13 िना कमिचािीबाि सेवा प्रवाह भई 
िहेको छ । 

 
ईलाका प्रशासन कार्ाालर्, दमक 

 ईलाका प्रशासन कार्ािलर्, गौरिगंि टव.सं. 2072 सालमा स्थापना भई 
हाल गौरिगंि गाउुँपाधलका वडा नं. ३ मा कार्ािलर् िही कार्ि सञ्चालन 
भई िहेको र्स ईलाका प्रशासन कार्ािलर्ले हाल गौिादह न.पा. साटवकका 
५ विा गा.टव.स. हरु ि गौिीगंि गा.पा. साटवकका ४ गा.टव.स.हरु का 
दवैुका िम्मा १५ विा वडाका नपेाली नागरिकहरुलाइि नागरिकता िािी 
)वंशि, अटङ्गकृत(, नागरिकता प्रधतधलटप िािी, िाहदानी सेवा लगार्त अन्द्र् 
तोटकए अनसुािका कार्ि गरि सेवा प्रवाह गरि िहेको छ । प्रशासकीर् 
अधिकृत कार्ािलर् प्रमिु िहन ेर्स ईलाका प्रशासनमा २ िना सबु्बा 
लगार्त ८ िना कमिचािीबाि सेवा प्रवाह भई िहेको छ।
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जिल्ला आपतकाजलन काययसञ्चालन केन्द्र 

(DEOC) झापाको अनुरोध 

 बषाितको समर्मा िेिै पानी पनि सक्ने भएकोले उक्त पानीबाि 
बाढी, पटहिो िानसक्ने संभावना भएकोले  सचेत बनौं, सतकि  िहौं, 
सिुजित होऊ । 

 बाढी, पटहिो, आगलागी, महामािी, िडेिी, चट्याङ िस्ता प्राकृधतक 
प्रकोप तथा भकुम्प िस्ता कािर्ले िनिनको िधत हनु सक्ने 
हुुँदा उक्त प्रकोपबाि सिुजित िहौ । 

 देशै भिी मनसनु सटक्रर् िहेकोले वाढी डवुान ि पटहिोका 
िोजिमर्कु्त स्थानहरुमा साविानी अपनाऔ । 

 उच्च िोजिममा िहेको स्थान तथा बस्तीहरु पटहचान गिी 
सिुजित स्थानमा स्थानान्द्तिर् गिौ । 

 सिोकािवाला धनकार्हरुले अत्र्ावश्र्क सामाग्री, आवश्र्क 
िनशजक्त ि उच्च सतकि ता सटहत तर्ाि भई प्रधतकार्िमा ििुौ। 

 बालबाधलका, मटहला, िेष्ठ नागरिक बिु, अपांगता तथा उच्च 
िोजिममा पिेका व्र्जक्तहरुको सिुिामा प्राथधमकता ददऔ । 

 

 

कोजिड १९ सम्वन्द्धी जिल्ला प्रशासन 
कायायलय झापाको सूचना 

 हाल कोधभड-19 को संक्रमर् दि बटढिहेकोले मास्क लगाएि 
मात्र टहुँड्न, काम नपिी धभडभाडमा निान, संक्रमर्को शंका 
भएमा संक्रमर् पिीिर् गनि साथै बषु्टि डोि लगाउन बाुँकी 
िहेका सबैले नजिकैको स्वास््र् संस्थामा गई बषु्टि डोि 
लगाउन ुहनु अनिुोि छ। 

 कार्ािलर्मा सेवा धलन आउदा वा सावििधनक स्थलमा टहुँडडलु 
गदाि अधनवार्ि मास्कको प्रर्ोग गिौ । 

 सामाजिक दिुी कार्म गिौ, धभडभाडमा निाऔ ि अरुलाई पधन 
निाने सझुाव ददऔ, हात धमलाउनकुो सट्टा नमस्काि गिौ। 

 बेलाबेलामा साबनु -पानीले कजम्तमा २० सेकेन्द्ड धमजचधमजच हात 
िोऔ वा अल्कोहल भएको स्र्ाधनिाइिि प्रर्ोग गिौ। 

 िोक्दा वा हाछु्ुँ गदाि नाक मिु टिस्रू् पेपि वा कुटहनाले छोप्ने 
ि प्रर्ोग गिेको टिस्रू् पेपिलाई धबको भएको फोहि फाल्ने 
भाुँडोमा फाल्ने गिौ । 

 कोिोना भाइिस बािेमा िानकािी तथा पिामशि धलनका लाधग 
स्वास््र् तथा िनसंख्र्ा मन्द्त्रालर्को १११५ 
वा  ११३३ हिलाइन नम्बिमा टवहान ६ बिेदेजि िाधत १० 
बिेसम्म फोन गनि सटकनेछ । 

जिल्ला प्रशासन कायायलय झापाको   
सवेाग्राहीहरुमा अनरुोध 

 कार्ािलर्को वािेमा सूचना आवश्र्क भए सूचना अधिकािीलाई 
प्रत्र्ि भेिेि वा सूचना अधिकािीहरुको मोबाइलमा सम्पकि  गनुि 
हनु अनिुोि छ।  

 जिल्ला जस्थत सिकािी कार्ािलर्बाि प्रवाह भएका सेवाका बािेमा 
कुनै गनुासो भए सम्बजन्द्ित कार्ािलर्को गनुासो सनेु्न अधिकािी तथा 
कार्ािलर् प्रमिु समि िाख्नहुोला । सम्बजन्द्ित कार्ािलर्बाि उजचत 
रूपमा गनुासो सनुवुाइ नभएमा प्रमिु जिल्ला अधिकािीलाई सम्पकि  
गिी िानकािी गिाउन ुहनु अनिुोि छ। 

 र्स कार्ािलर्मा सेवा धलन आउनहुनुे सेवाग्राहीहरुलाई सेवा धलन 
सहिताका लाधग नागरिक सहार्ता कि स्थापना गरि संचालनमा 
ल्र्ाईएको छ । सो किबाि सम्वजन्द्ित कामको लाधग धनवेदन, 
फािामहरू धनःशलु्क रुपमा धलन सटकने ि उक्त सेवाग्राही किबाि 
हलुाक टिकि समेत धलन सटकन ेछ। 

 सेवा धलन आउुँदा कार्ािलर् भवनको मूल प्रवेश द्वािमा िहेको 
Digital Queue Management System बाि आफ्नो कामसुँग 
सम्वजन्द्ित शािाको Token धलई सिल ि सहि रूपमा पालैपालो 
सेवा धलन अनिुोि छ। 

 सेवाग्राहीहरुले कार्ािलर्मा सेवा धलइसकेपधछ सेवाको बािेमा मत 
प्रकि गनि कार्ािलर्को अग्रभागमा िडान गरिएको सेवाग्राही सन्द्तटुष्ट 
सवेिर् प्रर्ाली प्रर्ोग गनिहनु अनिुोि छ। 

 टवपद्, सशुासन, शाजन्द्तसिुिा ि कार्ािलर्हरुको सेवा प्रवाह सम्वजन्द्ि 
गनुासो भएमा कार्ािलर्को फोन नं ०२३४५५१२५ मा सम्पकि  
गनुिहनु अनिुोि छ । 

 जिल्लाधभत्र कुनै प्रकािको अपिाधिक वा कानून टवपरितका कार्ि 
भएको वा हनु लागकेो िानकािी प्राप्त भएमा नजिकको प्रहिी ईकाइ 
वा  प्रमिु जिल्ला अधिकािीलाई सूचना ददन हनु अनिुोि छ । 

 जिल्ला धभत्रका सबै सिकािी/अििसिकािी कार्ािलर्हरूमा िाजिएको 
नागरिक वडापत्रबाि सेवा सम्वन्द्िी िानकािी धलनहनु साथै र्स 
कार्ािलर्बाि प्रकाशन गरिएको सेवाप्रवाह वडापत्र २०७५ सबै 
स्थानीर् तहमा उपलब्ि िहेकोले आवश्र्क कागिात तथा 
प्रकृर्ाको सम्वन्द्िमा िानकाि भई सेवा धलन अनिुोि छ । उक्त 
सेवाप्रवाह वडापत्र २०७५ र्स कार्ािलर्को वेवसाइि 
daojhapa.moha.gov.np पाउन सटकनेछ ।  
अन्द्र् िानकािीको लाधग र्स कार्ािलर्को Website 

www.daojhapa.moha.gov.np ि फेसबकु पिे 

Facebook/daojhapa माफि त धलनहनु अनिुोि छ। 

http://www.daojhapa.moha.gov.np/
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