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१.योल्ऩा जजल्राको सॊजऺप्त ऩरयचम  

बफ.सॊ.२०१८ सार ऩरू्ा 
योल्ऩा नाभको जजल्रा 
अजततत्र्भा थथएन । 
तत्कारीन याजा भहेन्त्रफाि 
ऩञ्चामती शासन 
व्मर्तथाको वर्जायोऩण 
सॊगसॊग ै जजल्राहरुको 
सॊयचना वर्बाजन य 
सभामोजन गने क्रभभा 
प्मठूान य सल्मान जजल्रा 
अन्त्तगात यहेका केही ब–ू

बागराई मभराएय एउिा छझ ट्िै जजल्रा घोषणा गने कामा बमो । त्मसऩछछ कोिभौरा गा.वर्.स.को योल्ऩा 
बन्त्ने ठाउॉ  (उक्त गा.वर्.स.२०३२ सार छतय सल्मान जजल्राभा मभरान गयीएको) को नाभफाि योल्ऩा 
जजल्रा बन्त्ने नाभ यहन गई जजल्रा सदयभझकाभ मरर्ाङभा तथावऩत बमो । 

मसयी योल्ऩा जजल्रा छझ ट्िैरुऩभा तथाऩना बएताऩछन केही र्षासम्भ सम्ऩणूा सयकायी काभकाज 
प्मठूान जजल्राफािै हझने गदाथ्मो । योल्ऩा जजल्राभा ५४ र्िा गा.वर्.स.(तत्कामरन गाउॉ  ऩञ्चामत) यहदै 
आएकोभा ऩझन् बौगोमरक सॊयचना गने क्रभभा २०३२/०३३ सारछतय योल्ऩा जजल्रा अन्त्तगातका 
ढाकाडाभ,  दभाचौय, कारागाउॉ ,  थायभाये,  कोिभौरा रगामतका गा.वर्.स.हरु सल्मान जजल्राभा य योल्ऩा 
जजल्राको खाया रगामतका गा.वर्.स.हरुराई रुकझ भ जजल्राभा मभरान गएयएको थथमो बने प्मठूान 
जजल्रा अन्त्तयगत यहेका भसीना,  जौमरऩोखयी,  घोडागाउॉ ,  खझॊग्री तथा सल्मान जजल्राका दझबफडाॉडा, 
 सखी,  झेनाभ,  नझर्ागाउॉ ,  जझॉगाय,  गयैीगाउॉ ,  फझढागाउॉ , डझब्रीङ गा.वर्.स.हरु योल्ऩा जजल्राभा मभरान 
गयेऩछछ योल्ऩा जजल्राभा ५१ र्िा गा.वर्.स.कामभ हझन गएको हो । 
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 प्रदेश नॊ .     : ५  

 टवकास ऺेत्र      : भध्मऩजिभाञ्चर टवकास ऺते्र  

 अञ्चर                  : याप्ती  
 जजल्रा                  : योल्ऩा  
 ऺेत्रपर                    :  १८९३ वगा टक .भी.   

 सभरु सतहफाि उचाई     : ७०१ देजख ३६३९ धभिय सम्भ  

 सफबन्द्दा उचाईभा यहेको ऺेत्र    : जरजरा, ३६३९ धभिय  

 सफबन्द्दा होचो ऺेत्र     : खुॊग्री ७०१ धभिय  

 देशान्द्तय                : ८३.१०धि. – ८३.९०धि. ऩूवॉ देशान्द्तयसम्भ  

 आऺाॊश                : २८ .८  धि.–२८.३८ धि. उत्तयी अऺाॊस सम्भ  

 ताऩक्रभ                : ३. ६धि.–३१.२धि. सेजल्समस  

 हावाऩानी     : उष्ण, सभशीतोष्ण, शीतोष्ण  

२०६८ को जनगणना अनसुाय कुर जनसॊख्मा   : २,२४,५०६ 

 ऩरुुष         : १,०३,१०० (४५.९२ प्रधतशत) 

 भटहरा           :१,२१,४०६ (५४.०८ प्रधतशत) 

 

सीभाना  : 
 ऩूवाभा       : ्मठुान य फाग्रङु  

 ऩजिभभा                 : सल्मान  

 उत्तयभा      : ऩवुॉ य ऩजिभ रुकुभ  

 दजऺणभा      : दाङ  

शैजऺक जथथधत  : 
 योल्ऩाको औषत ्साऺयता    : ९७.२४%  

 ऩरुुष      : ९८.४८%  

 भटहरा      : ९६ %  

 स्रोत केन्द्र     : १६  

 धनयीऺण ऺेत्र      : ४  

 क्माम्ऩस     : २  

 भा .टव.       : ५९  

 आ .टव .      : ८६  

 प्रा .टव.       : २८०  

 प्राटवधधक टवद्यारम                   : ३ 

 साभदुाटमक अध्ममन केन्द्र    : ४५ 

 वारटवकाश केन्द्र          :३५२ 

 



 

6 

 
                                       प्रशासन फझरेटिन-२०७७  

                                                प्रशासन फझरेटिन-२०७७ 

 

 

 

 

प्रभखु याजभागा तथा सहामक याजभागाहरु  : 
 प्रभखु याजभागा बारफुाङ -धरफाङ  : १०७ टक .धभ .  

 सहामक याजभागा घोयाही -थफाङ    : १३९ टक .धभ.   

 सहामक याजभागा सरुीचौय रुकुभ -भधुसकोि   : ७० टक .धभ.धनभााणाध ज न  

 सहामक याजभागा धरफाङ -दायवोि   : २४ टक .धभ   

 कुर ऩक्की सिक     : ३८ टक .धभ.   

 कुर कच्ची सिक     : ७१ .५ टक. धभ.  
 कुर ग्राबेर सिक     : ९१ टक .धभ .  

 

फस तथा ट्याक्सी सॊचारन गरयएका सिकहरु: 
 धरफाङ    -  काठभाण्िौ   - ४८० टक.धभ   

 धरवाङ  - घोयाही   - १५३ टक.धभ.    

 धरवाङ  - बारवुाङ   - १०६ टक.धभ. 
 शटहदभागा - घोयाही   - 93 टक.धभ. 
 धरवाङ  - घतॉगाउॉ   - २६ टक.धभ. 
 होरेयी  - शऩुाार   - 19 टक.धभ. 
 घोिागाउॉ - टकधभचौय  - ९ टक.धभ. 
 धरवाङ  - सधुरचौय   - २९ टक.धभ. 
 धत्रवेणी  - जगुाय   - १८ टक.धभ. 
 भाधिचौय  - रा्चनु   - १६ टक.धभ.  

 गजरु  - धभजझङ   - १० टक.धभ. 
 धभजझङ  - रुईधनवाङ  - २० टक.धभ. 
 ऩोवाङ  - पुधरवन   - ९ टक.धभ. 
 रुईधनवाङ - जेरवाङ   - २२ टक.धभ. 
 रुईधनवाङ - विाचौय  टकराचौय - ५.४ टक.धभ. 
 रुईधनवाङ - आधरवाङ  - ९ टक.धभ. 
 झ्माभ  -  सखु्खाओिाय  - 12 टक.धभ. 
 जगुाय  - धतरा   - १२ टक.धभ. 
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प्रभखु फजायहरु्  

 धरफाङ    

 सरुीचौय    

 होरेयी  
 धतरा    

 घतॉगाउॉ    

 सखु्खा ओिाय जजनावाङ  

 दहफन    

 नेऩाा फजाय जगुाय   

 ऩोफाङ  

 दईुखोरी  

 सातदोफािो  

 थवाङ 

योल्ऩा जजल्राभा प्रवेश गने भखु्म नाकाहरु ) :मातामातको सटुवधा बएको (  

 ्मठुानसॊग धसभाना जोधिएको सधुनर थभधृत गाउॉऩाधरकाको भािीखोरा ऩरु खङु्ग्ग्री । 

 दाङसॊग धसभाना जोिीएको रुन्द्िीगढी गाउऩाधरकाको दटुविािा होरेयी फजाय । 

 सल्मान कऩयुकोिसॊग जोिीएको धत्रवेणी गाउऩाधरका धनगारऩानी फजाय  । 

 रुकुभसॊग जोधिएको थवाङ गाउऩाधरकाको चैवाङ  ,कुयेरी ,चैते रेख ,याङ्कोि ,िोलके य धभरुर ।  

 फाग्रङुसॊग जोधिएको )ढोयऩािन जशकाय आयऺ ऺते्र (  

 

नदी/नारा :  
 भािी नदी य रुॊग्री नदी,  
 धत्रवेणी खोरा  

 

तार/तरैमा  
 टववाङ दह     –  सनुछहयी गा .ऩा .गाभ  

 जाॉगा दह      – योल्ऩा न .ऩा कोिगाउॉ   

 ऩारयफाङ दह     –  भािी गा .ऩा .घतॉगाउॉ  

 

बौगोधरक ऺते्र: 
 भध्म ऩहािी   - ६७२६७ हेक्िय  

 उच्च ऩहािी  - २६८३० हेक्िय  

सञ्चायको भाध्मभ: 
 जजल्रा हरुाक   - १ 

 ईराका हरुाक  - ९ 
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 अधतरयक्त हरुाक  - ४१ 

 दयुसञ्चाय  - नेऩार िेधरकभ कामाारम ) NCELL ,CDMA) द्वाया ऩयैु गाउॉऩाधरकाभा सम्ऩका भा हनुे 
  

ऩत्रऩधत्रकाहरु: 
 योल्ऩा सभाचाय साप्ताटहक  

 जनआकाॊऺा साप्ताटहक  

 सनथिाय साप्ताटहक  

 जनुकीयी साप्ताटहक  

 होरेयी साप्ताटहक 

एप .एभ.येधिमो      

 येधिमो योल्ऩा  

 येधिमो जरजरा  

 येधिमो भारश्री 
 येधिमो सनुछहयी 
 येधिमो ऩल्रवी 
 येधिमो भािी आवाज 

 येधिमो होरेयी 
 

गैय सयकायी सॊथथाहरु :  - ३३६ विा 
 

  



 

9 

 
                                       प्रशासन फझरेटिन-२०७७  

                                                प्रशासन फझरेटिन-२०७७ 

२. जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩाको सॊजऺप्त ऩरयचम्  

 

 नेऩारको सॊटवधान, 
२०१९ फभोजजभ नेऩार 
अधधयाज्मराई १४ अञ्चर 
७५ जजल्रा य ५ टवकास 
ऺेत्रभा टवबाजन गरयमो । 
थथानीम प्रशासन टवकेन्द्रीत 
प्रशासन व्मवथथा अनरुुऩ 
सॊचारन गना तथा शाजन्द्त 
सयुऺा व्मवथथाऩनराई 
प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन 
गना थथानीम प्रशासन  ऐन, 
२०२८ जायी गयी रागू गरयमो । उक्त ऐनको दपा ५ रे जजल्राको साभान्द्म प्रशासन सॊचारन गना 
प्रत्मेक जजल्राभा एउिा जजल्रा प्रशासन कामाारम यहने व्मवथथा फभोजजभ मस जजल्रा प्रशासन 
कामाारम, योल्ऩको थथाऩना बएको हो । हार मस जजल्रा प्रशासन कामाारमको कामाारम योल्ऩा 
नगयऩाधरका -४, धरफाङभा यहेको छ । 

 

 जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩारे नेऩार सयकाय कामाटवबाजन धनमभावरी, २०७४ रे धनर्दाष्ट 
गयेको गहृ प्रशासनको अधधकाय ऺेत्रधबत्र यहेय काभ गदै आएको छ । जसभा सॊघ, प्रदेश य थथानीम 
तह वीच सभन्द्वम य सयुऺा प्रवन्द्ध, अऩयाध योकथाभ तथा धनमन्द्त्रण, दैधनक रुऩभा धनमभानसुाय 
नागरयकता तथा याहदानी टवतयण, हातहधतमाय तथा खयखजाना, सावाजधनक सम्ऩधतको सॊयऺण, 
जवुाजन्द्म टक्रमाकराऩको धनमन्द्त्रण, रागू औषध धनमन्द्त्रण, टवऩद् व्मवथथाऩन, अत्मावश्मक वथत ुतथा 
सेवाको आऩूधता तथा फजाय अनगुभन, सयकायी साधनको सभजुचत प्रमोगको व्मवथथा धभराउने, सॊघ 
सॊथथा दताा तथा नवीकयण, टवधबन्न व्महोयाको प्रभाजणत रगामतका कामाहरु सम्ऩादन गदै आएको  
छ । गहृ प्रशासन अन्द्तगात श्रीभान सजचव ज्मू य प्रभखु जजल्रा अधधकायी वीच हनेु कामा सम्ऩादन 
सम्झौतारे जजल्रा शाजन्द्त सयुऺा, अभनचमन तथा सेवा प्रवाहराई व्मवजथथत गना थऩ उजाा र्दएको  
छ । 
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३. जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩाको सॊगठन सॊयचना्- 
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४. जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩाको थवीकृत दयवन्द्दी तेरयज्- 
 

धस.नॊ. ऩद शे्रणी/तह सेवा सभूह थवीकृत 
दयवन्द्दी 

ऩद ऩूधता रयक्त 

थथामी काज कयाय जम्भा 
१ प्र.जज.अ. या.ऩ.प्र. नेऩार 

प्रशासन 

साभान्द्म 
प्रशासन 

१     १ 

२ स.प्र.जज.अ. या.ऩ.र्ि. नेऩार 
प्रशासन 

साभान्द्म 
प्रशासन 

१      

३ प्रशासकीम 
अधधकृत 

या.ऩ.त.ृ नेऩार 
प्रशासन 

साभान्द्म 
प्रशासन 

२ २     

४ ना.स.ु या.ऩ.अनॊ 
प्रथभ 

नेऩार 
प्रशासन 

साभान्द्म 
प्रशासन 

५     ५ 

५ रेखाऩार या.ऩ.अनॊ 
प्रथभ 

नेऩार 
प्रशासन 

रेखा १ १     

६ कम््मिुय 
अऩयेिय 

या.ऩ.अनॊ 
प्रथभ 

नेऩार 
टवटवध 

 २ २     

७ खरयदाय या.ऩ.अनॊ 
टितीम 

नेऩार 
प्रशासन 

साभान्द्म 
प्रशासन 

५ १    ४ 

८ हरकुा 
सवायी 
चारक 

शे्रणी 
टवटहन 

इजन्द्जधनमरयङ भे./ज.भे. १ १     

९ कामाारम 
सहमोगी 

शे्रणी 
टवटहन 

नेऩार 
प्रशासन 

साभान्द्म 
प्रशासन 

७   ७   

 
 

५. जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩाभा कामायत कभाचायीहरुको टववयण्- 
 

धस.नॊ. कभाचायीको नाभ थय ऩद शे्रणी/तह कैटपमत 

१ नयेन्द्र कुभाय याना प्रभखु जजल्रा अधधकायी या.ऩ.टितीम  

२ याभ फहादयु के.सी. सहामक जजल्रा प्रभखु अधधकायी या.ऩ.ततृीम  

३ नवयाज शभाा दोयङ्गा सहामक जजल्रा प्रभखु अधधकायी या.ऩ.ततृीम  

४  नामव सवु्वा या.ऩ.अनॊ. प्रथभ  

५ वसन्द्त याज न्द्मौऩान े रेखाऩार या.ऩ.अनॊ. प्रथभ  

६  नन्द्दरार कवय कम््मिुय अऩयेिय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ  
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७ हका याज घतॉभगय कम््मिुय अऩयेिय या.ऩ.अनॊ. प्रथभ  

८ रोकेन्द्र भल्र खरयदाय या.ऩ.अनॊ. टितीम  

९ कृष्ण प्रसाद खनार हरकुा सवायी चारक शे्रणी टवटहन  

१० झग फहादयु पेवारी कामाारम सहमोगी शे्रणी टवटहन  

११ धनशा पेवारी  दताा अऩयेिय, कयाय (याटष्डम ऩ.ऩ. तथा 
ऩञ्जीकयण शाखा) 

  

१२ कृष्ण फहादयु थाऩा का.स.(कयाय)   

१३ सञ्जु घतॉभगय का.स. (कयाय)   

१४ धसता सेन का.स. (कयाय)   

१५ आजशष आचामा का.स. (कयाय)   

 

६. आ.व. २०७६/०७७ भा जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩाको कामासम्ऩादन अवथथा् 
६.१ प्रशासधनक गधतटवधध 

 जजल्रा प्रशासन कामाारमको भखु्म कामा जजल्राको सभग्र शाजन्द्त सयुऺाराई भजफदु फनाउन ुहो । 
धफशेषत सो कामा जजल्रा प्रशासनको प्रशासन (थथानीम प्रशासन शाखा) भापा त व्मवथथाऩन गरयन्द्छ । मस 
जजल्रा प्रशासन कामाारमको थथानीम प्रशासन शाखाफाि धफजशष्ट व्मजक्तहरुको आवागभनभा सयुऺा 
व्मवथथाको राधग ऩत्राचाय गने एवॊ सभन्द्वम गने, ऩेन्द्सनको ऩारयवारयक टववयणको व्महोया, धसपारयस, 
आर्दवासी जनजाधत य दधरत जाधत प्रभाजणत गने, नाफाधरक ऩरयचमऩत्र प्रदान गने, ऩत्रऩधत्रका दताा, सॊघ 
सॊथथा दताा एवॊ नवीकयण, सयकायी सम्ऩधतको सॊयऺण, सयकायी सवायी साधनको अनभुधत (ऩास), 
हातहधतमाय नाभसायी तथा नवीकयण, जजल्रा जथथत सयकायी कामाारमको अनगुभन, फजाय अनगुभन, 
सयकायी कामाारमका कामाारम प्रभखुको फैठक साथै कामाारमको अन्द्तरयक प्रशासन सॊचारन रगामतका 
कामा सम्ऩादन गदै आएको छ । ऩधछल्रो सभमभा २०७६ चैत्र ऩिात टवश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा 
पैधरएको कोयोना बाइयस (कोधबि-१९) को सॊक्रभण पैधरएको कायण उक्त योगको योकथाभ, धनमन्द्त्रण 
य धनभूारभा टक्रमाशीर बमो । गत आ.व. २०७६।७७ भा जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩाको थथानीम 
प्रशासन शाखाफाि सम्ऩादन बएका टक्रमाकराऩहरुको टववयण मस प्रकाय यहेको छ । 

 

आ.व.२०७६।०७७ भा प्रशासन शाखाफाि सम्ऩादन बएका टक्रमाकराऩहरुको सॊजऺप्त टववयण् 
 
क्र.सॊ. सम्ऩादन गयेको काभ एकाई ऩरयभाण कै. 

१ नागरयकता फॊशज जजल्रा प्रशासन कामाारम जना ३३८३  
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टवतयण ईराका प्रशासन कामाारम जना १२५२  
जन्द्भको आधाय जना १८  

वैवाटहक अॊगीकृत जना २९  

२ नाधगयकताको प्रधतधरटऩ टवतयण जना १५४६  

३ याहदानी 
धसपारयस 

रतु सेवा जना १६९०  

साधायण सेवा जना ६२८  

४ याहदानी टवतयण जना ५२८  

५ गनुासो वा ठािो उजयुी विा ६  

६ आवश्मक कामााथा ऩठाईएका सक्करै धनवेदन विा ७  

७ नाभ थय उभेय आर्द प्रभाजणत जना ४९१  

८ नाफारक ऩरयचम ऩत्र जना १२  

९ ऩारयवारयक ऩेन्द्सन शऩथ ऩत्र य यहरऩहर सम्फन्द्धी 
धसपारयस 

जना ४०  

१० सॊथथा दताा विा ९  

११ सॊथथा नटवकयण विा ५२  

१२ सॊथथाको टवधान सॊशोधन विा ०  

१३ ऩत्रऩधत्रका दताा विा ०  

१४ हातहधतमाय नाभसायी विा ०  

१५ हातहधतमाय नटवकयण विा १८  

१६ टवष्पोिक ऩदाथा इजाजतऩत्र विा ०  

१७ टवष्पोिक ऩदाथा इजाजतऩत्र नटवकयण विा ०  

१८ सावाजधनक अऩयाध य सावाजधनक शाजन्द्त टवरुिको 
कसयु सम्फन्द्धी भदु्दा दताा 

विा ३३  

१९ सावाजधनक अऩयाध य सावाजधनक शाजन्द्त टवरुिको 
कसयु सम्फन्द्धी भदु्दा पछौि 

विा १७  

हातहधतमाय खयखजना भदु्दा दताा विा २  
हातहधतमाय खयखजना भदु्दा दताा  भदु्दा पछौि विा २  

सवायी ज्मान ऺधतऩूधता भदु्दा विा ०  
२० एकीकृत घजुम्त सेवा जशटवय विा ०  

२१ फजाय अनगुभन विा १  

२२ टवऩद् याहत टवतयण जम्भा यकभ ४७७००  
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६.२ जजल्राको शाजन्द्त सयुऺा्- 
 जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩारे जजल्राको सभग्र शाजन्द्त सयुऺाको व्मवथथाऩन गयी जजल्राको 
शाजन्द्त सयुऺा व्मवथथाऩनराई भजवदु फनाई याख्न धनमधभत रुऩभा जजल्रा सयुऺा सधभधतको फैठक फथदै 
आएको छ । जजल्रा सयुऺा सधभधतको फैठकभा सॊवेदनशीर ठाउॉको ऩटहचान गयी सयुऺा सतका ता 
फढाउने, सॊमकु्त RLP िोरी खिाउने, जजल्राभा आउने धफजशष्ट व्मजक्तहरुको आवागभनको सहजताको 
राधग टवशेष सयुऺा व्मवथथा धभराउने, जरुसु, फन्द्द, हितारको सभमभा धफशेष सयुऺा सतका ता अऩनाइ 
जजल्राका सयुऺा धनकामहरुसॉगको सभन्द्वमभा शाजन्द्त सयुऺा व्मवथथा गने, गहृ भन्द्त्रारमफाि प्राप्त ऩत्र, 
ऩरयऩत्र, धनदेशन फभोजजभ आकजथभक जजल्रा सधभधतको फैठक फसी धनणाम गयी त्मसको कामाान्द्वमन 
मथाशीघ्र गदै आएको छ । आ.व.२०७६।०७७ भा जजल्रा सयुऺा सधभधतको फैठक ४० विा फधसएको 
छ ।  

 

२३ थवाथ्म सटुवधा सटहतको सावाजधनक सेवा टवतयण विा ०  

२४ फैठक सञ्चारन    

 जजल्रा सयुऺा सधभधत विा ४०  

 कामाारम प्रभखु विा १५  

 सूचना अधधकायी विा ६  

 थथानीम तहका प्रभखु, प्रभखु प्रशासकीम 
अधधकृतसॊगको सभन्द्वम फैठक 

विा १  

 जजल्रा टवऩद् व्मवथथाऩन सधभधत विा १८  
 सवादरीम फैठक विा ७  
 ट्राटपक व्मवथथाऩन व्मवसामी सभेतको  विा १  

२५ सवायी ऩास    
 अन्द्तरयक  ४६३  
 फाह्य  ६७६  

 
२६ 

याजश्व सॊकरन    

 याहदानी - ३२,८०,०००  

 सॊघ/सॊथथा दताा/नटवकयण - ८७,८००  

 न्द्माटमक दण्ि जरयवाना - ६१,०२५  

 धयौिी - १९,४६,७८०।१८  

२७ कामाारमको खचा टववयण    

 ऩूॉजीगत तपा  - १७,४५,३२६  

 चार ुतपा  - १६,९,४०,६५३।२०  



 

15 

 
                                       प्रशासन फझरेटिन-२०७७  

                                                प्रशासन फझरेटिन-२०७७ 

६.३ नागरयकता टवतयण्- 
 नागरयकता जजल्रा प्रशासन कामाारमफाि टवतयण गरयने एउिा याटष्डम ऩटहचान ऩत्र हो । हार 
नेऩारभा नागरयकता ऐन, २०६३, नागरयकता धनमभावरी, २०६३ तथा नागरयकता सम्फन्द्धी धनदेजशका, 
गहृ भन्द्त्रारमफाि बएका ऩरयऩत्र एवॊ धनदेशन फभोजजभ नागरयकता जायी गरयएको छ ।मस जजल्रा प्रशासन 
कामाारम, योल्ऩाफाि आ.व. २०७६।०७७ भा फॊशजको आधायभा ३३८३ विा नागरयकता, ईराका 
प्रशासन कामाारम, घधतागाउॉ, योल्ऩाफाि १२५२ विा नागरयकता, जन्द्भको आधायभा १८ जना, फैवाटहक 
अॊगीकृतको आधायभा २९ विा, नागरयकताको प्रधतधरटऩ १५४६ जनाराई टवतयण गरयमो । हार सम्भ 
जायी गरयएका नागरयकताको अधबरेखराई CIMS  प्रणारीभा आवि गरयएको छ । 
 

६.४ याहदानी टवतयण् 
 जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩारे साधायण याहदानीको राधग सेवाग्राहीहरुरे ऩेश गयेको याहदानी 
पायाभ सॊकरन गयी १५/१५ र्दनभा जजल्रा प्रशासन कामाारम, दाङभा ऩमुााउने य त्महाॉफाि मस 
कामाारमसॉग सम्फन्द्धीत याहदानी प्राप्त गयी टवतयण गने गरयएको छ ।रतु याहदानीको राधग धसपारयस 
गरयॊ दै आएको छ । आ.फ.२०७६।०७७ भा साधायण तपा  ६२८ याहदानी टवतयण गरयएको छ बन ेरतु 
तपा  १६९० विा याहदानीको राधग धसपारयस गरय ऩठाइएको छ ।  

 

६.५ राग ुऔषध दवु्मासनी धनमन्द्त्रण् 
 नेऩारी सभाजभा ऩधन राग ुऔषध दवु्मासनी धनमन्द्त्रण कामा चनुौधतऩूणा फन्द्दै गएको छ । धफशेषत 
उजाावान शजक्तको रुऩभा यहेका मवुाहरु राग ुऔषधको दवु्मासनीभा ऩयेको त्माङ्करे फताउॉछ । तसथा 
योल्ऩा जजल्राभा जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩारे जजल्रा प्रहयी कामाारम, योल्ऩा, याटष्डम अनसुन्द्धान 
जजल्रा कामाारम, योल्ऩा य अन्द्म धनकामहरुको सभन्द्वमभा राग ुऔषधको उत्ऩादन, टवतयण, सेवन एवॊ 
ओसायऩसाय कामाराइ धनमन्द्त्रण गना टवधबन्न कामाक्रभ सॊचारन गयेको छ ।  

 

६.६ भदु्दा पैसरा तथा गनुासो व्मवथथाऩन् 
 जजल्रा प्रशासन कामाारम अधान्द्माटमक धनकाम हो । मसरे प्रचधरत ऐन, धनमभ य नेऩार 
सयकायफाि सभम-सभमभा याजऩत्रभा सचुना प्रकाजशत गयी तोटकर्दएका भदु्दाभाधभराहरुको सनुवुाई गयी 
धनक्मौर गने गदाछ । जसभा सवायी ऺधतऩूधता, जवुा, सावाजधनक शाजन्द्त टवरुिको कसयु, सावाजधनक 
नैधतकता टवरुिको कसयु, अखाद्य वथत ुउत्ऩादन य धफटक्र टवतयण कामा जथता पौजदायी अऩयाध सम्फन्द्धी 
भदु्दा दताा य सोको पर्छ्यौि सम्फन्द्धी कामा ऩदाछन ्। मसका अधतरयक्त शाजन्द्त सयुऺा सम्फन्द्धी गनुासा 
तथा उजयुी दताा गयी सभमभै सनुवुाई गयी धनकासा र्दने काभ गयेको छ । आ.व.२०७६।०७७ भा दताा 
तथा पर्छ्यौि बएका भदु्दाको टवथततृ टववयण धनम्नानसुाय छन ्। 
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क्र.सॊ. टववयण सॊख्मा 
१ सरयआएको रगत (अ.ल्मा) 24 

 
 
 

२ 

 
 
 

नमाॉ दताा 

अबर व्मवहाय ४  
 
 

११ 

सवायी ऺधतऩूधता ० 

सॊक्राभक योग ० 

जवुा ० 

सावाजधनक शाजन्द्त टवरुिको कसयु ७ 

जम्भा ११ 

३ जम्भा रगत  35 

४ पैसरा बएको भदु्दा 19 

५ पैसराको प्रधतशत 54.2‰ 

६ फाॉकी 16 

७ ठािो उजयुी 7 

८ टक्रमाखचा ऺधतऩूधता र्दराई बयाएको सॊख्मा 11 

९ जग्गा सम्फन्द्धी धनवेदन भोरऩोत ऩठाइएको सॊख्मा 4 

 
  
 

६.७ सॊघ सॊथथा दताा, नवीकयण तथा धनमभन् 
 साभाजजक, धाधभाक, साटहजत्मक, साॊथकृधतक, वैऻाधनक, शैजऺक, फौटिक, सैिाजन्द्तक, शायीरयक, 
आधथाक, व्मावसाटमक तथा ऩयोऩकायी  कामाहरुको टवकास एवॊ टवथताय गने उदे्दश्म याजख जजल्राभा कामा 
गना सॊथथा दताा ऐन, २०३४ अनसुाय जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩाभा दताा तथा नटवकयण गरयएको  
छ ।  

आ.व. २०७६।०७७ भा मस कामाारमभा दताा बएका सॊघ-सॊथथाहरु् 
क्र.सॊ. सॊघ-सॊथथाको नाभ दताा धभधत दताा नॊ. ठेगाना कैटपमत 

१ इन्द्िय थऩोिा मवुा क्रव २०७६।०४।२८ ३३५ सधुनरथभधृत गा.ऩा.२, योल्ऩा  

२ मिु ऩमािन केन्द्र, िाॉिागाउॉ २०७६।०५।३१ ३३६ ऩरयवतान गा.ऩा.-२, याङ्ग्सी, योल्ऩा  

३ नेऩार सनुचाॉदी व्मवसामी सॊघ २०७६।०८।०३ ३३७ सधुनरथभधृत गा.ऩा.-४, योल्ऩा  

४ दधरत जनअधधकाय भञ्च २०७६।०९।२८ ३३८ योल्ऩा न.ऩा.-४, योल्ऩा  

५ मनुाइिेि धभजझङ मवुा क्रव २०७६।०९।२८ ३३९ सधुनरथभधृत गा.ऩा.- ३, योल्ऩा  

६ बधूभथारा सॊयऺण सधभधत २०७६।१०।१६ ३४० सनुछहयी गा.ऩा.-५, योल्ऩा  

७ टवहानी जागयण मवुा क्रव  २०७६।११।०४ ३४१ रुन्द्िीगढी गा.ऩा.-६, योल्ऩा  

८ ऩमािन प्रफधान तथा गेभी 
होभथिे 

२०७६।१२।१० ३४२ सनुछहयी गा.ऩा.-७, जेरवाङ, 
योल्ऩा 

 

९ प्रगधतजशर मवुा क्रव २०७७।०३।२४ ३४३ सधुनरथभधृत गा.ऩा.-३, खाया,  
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योल्ऩा 
 
  

आ.व. २०७६/०७७ सम्भ योल्ऩा जजल्राभा नवीकयण बएका सॊघ सॊथथाहरु् 
 

क्र.सॊ. सॊघ-सॊथथाको नाभ नटवकयण धभधत कैटपमत 

१ जेष्ठ नागरयक जजल्रा सॊघ २०७६।०४।२९  

२ जरजरा ऩीऩ भटहरा पाउण्िेशन २०७६।०५।११  

३ चतबु ुाज मवुा कुरव, खुॊग्री-२, योल्ऩा २०७६।०५।१९  

४ दशनाभी सभाज सेवा, खुॊग्री-२, योल्ऩा २०७६।०५।१९  

५ सजृनशीर नवमवुा प्रधतबा क्रव, जजनावाङ-८, योल्ऩा २०७६।०५।३०  

६ भानव अधधकाय सचेतन केन्द्र, योल्ऩा न.ऩा.-४, योल्ऩा  २०७६।०६।१०  

७ ऻानोदम रङु्ग्ग्री एकता मवुा क्रव, सनछुहयी-७, योल्ऩा २०७६।०६।१५  

८ धसिऩजेु ऩयोऩकायी सभाज सेवा, भािी-३, योल्ऩा २०७६।०६।१५  

९ टवकास सयोकाय सभाज, योल्ऩा न ऩा ४, योल्ऩा २०७६।०६।२८  

१० साभदुाटमक टवकास सॊथथा, धरवाङ, योल्ऩा २०७६।०६।२८  

११ थिाय मवुा क्रव, सनुछहयी -७, योल्ऩा २०७६।०६।२९  

१२ धसजानशीर मवुा क्रव, सधुनरथभधृत-२, योल्ऩा २०७६।०६।२९  

१३ रोऩोन्द्भखु साॊथकृधतक सॊयऺण प्रधतष्ठान, इरयवाङ-४, योल्ऩा २०७६।०६३०  

१४ जरजरा साझा ऩथुतकारम, योल्ऩा न ऩा-४, योल्ऩा २०७६।०६।३०  

१५ भटहरा तथा वारवाधरका सेवा केन्द्र, धरवाङ-६, योल्ऩा २०७६।०६।३०  

१६ इन्द्र थभधृत मवुा क्रव, योल्ऩा न ऩा-९, योल्ऩा २०७६।०६।३०  

१७ ओजथवी सटवता इन्द्द ुक्रव, घतॉगाउॉ-योल्ऩा २०७६।०६।३०  

१८ जनज्मोधत मवुा क्रव, योल्ऩा न ऩा-९, धवाङ, योल्ऩा २०७६।०७।०४  

१९ गजर थभधृत मवुा क्रव, भाधि-५, बावङ योल्ऩा २०७६।०७।२१  

२० ग्राभीण सभाज चेतना सभाज, योल्ऩा न ऩा -२, योल्ऩा २०७६।०७।२२  

२१ नव आदशा मवुा क्रव, जैभाकसरा – ५, योल्ऩा २०७६।०७।२७  

२२ योल्ऩा ्रस, योल्ऩा न ऩा – ४, योल्ऩा २०७६।०७।२८  

२३ जन एकता मवुा क्रव, सनुछहयी गा ऩा -६, योल्ऩा २०७६।०७।२८  

२४ होतेर व्मवसामी सॊघ, योल्ऩा न ऩा ४, योल्ऩा २०७६।०७।२९  

२५ धत्रऩयेुश्वयी देटव भजन्द्दय व्मवथथाऩन सॊथथा, खुॊग्री योल्ऩा २०७६।०८।०५  

२६ जशव ऩाञ्चामन भजन्द्दय सॊयऺण सॊथथा, खुॊग्री २ योल्ऩा २०७६।०८।०५  

२७ नागदेव जशरा भजन्द्दय सॊयऺण तथा सम्वधान सॊथथा दटुिङ-४, 
योल्ऩा 

२०७६।०८।१२  

२८ जशव भजन्द्दय एवभ ्देवारम, गैयीगाउॉ-४, योल्ऩा २०७६।०८।१७  

२९ दधरत भटहरा सचेतन केन्द्र, ड्वाक नेऩार, योल्ऩा न ऩा ४ 
योल्ऩा 

२०७६।०८।१७  
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३० धयभऩानी जनचेतना मवुा क्रव, थवाङ १ योल्ऩा २०७६।०८।२५  

३१ नागयीक सभाज योल्ऩा, योल्ऩा न ऩा -४, योल्ऩा २०९६।०९।१०  

३२ योल्ऩा उद्योग वाजणज्म सॊघ, योल्ऩा न ऩा -४, योल्ऩा २०७६।०९।११  

३३ सेतो गयुाॉस फार टवकास सॊथथा, योल्ऩा न ऩा -२, योल्ऩा २०७६।०९।१७  

३४ राॉरीगयुाॉस मवुा क्रव, ऩरयवतान -३, योल्ऩा २०७६।०९।२७  

३५ जनसेवा केन्द्र नेऩार, योल्ऩा न ऩा योल्ऩा २०७६।०९।२९  

३६ भाण्िवी फहउुद्देश्मीम सभाज टवकास केन्द्र,  २०७६।१०।१५  

३७ सन थिाय मवुा क्रव, योल्ऩा न ऩा ४ योल्ऩा २०७६।१०।२८  

३८ आचामा सभाज योल्ऩा,  २०७६।१०।२९  

३९ जेरवाङ सेवा सभाज, नेऩार, सनुछहयी गा ऩा ७ योल्ऩा २०७६।११।०१  

४० गोसाङ मवुा क्रव, थवाङ गा ऩा ३ योल्ऩा २०७६।११।०१  

४१ देवीथथान मवुा क्रव, धभजझङ ५ योल्ऩा २०७६।११।०४  

४२ धभधिमा ्वाइन्द्ि, धरवाङ ६ योल्ऩा २०७६।११।०५  

४३ सभदुामको राधग चेतनाको ऩहुॉच २०७६।११।०७  

४४ हाजाङ मवुा क्रव, रुॊग्री गा ऩा ७ योल्ऩा २०७६।११।११  

४५ टहभजशखय जन जागयण मवुा क्रव, याॉक ८ योल्ऩा २०७६।११।१३  

४६ सभाज रुऩान्द्तयण मवुा क्रव, सवुणाावती २ योल्ऩा २०७६।११।२९  

४७ सजुथभता थभधृत मवुा क्रव, सधुनर थभधृत २ योल्ऩा २०७६।१२।०५  

४८ जशतर छहायी मवुा क्रव, गोगनऩानी योल्ऩा २०७७।०३।०२  

४९ फ्मचुय मवुा क्रव, सधुनर थभधृत २ योल्ऩा २०७७।०३।११  

५० योल्ऩारी सेवा सभाज, योल्ऩा न ऩा ४ योल्ऩा २०७७।०३।१६  

५१ जनसेवा गणताजन्द्त्रक मवुा क्रव, फिाचौय योल्ऩा २०७७।०३।१८  

५२ जनटप्रम सभाज सेवी सॊथथा, याॉक ९ योल्ऩा २०७७।०३।२४  

 

३.८ टवऩद् व्मवथथाऩन् 
 

जजल्राभा आईऩना सक्न े टवऩद्जन्द्म घिना न्द्मूनीकयण गना तथा धसजजात टवऩदफाि जनधनको सयुऺा गना 
जजल्राको “टवऩद् ऩूवा तमायी तथा प्रधतकामा मोजना, २०७७” य “भनसनु ऩवुातमायी तथा प्रधतकामा मोजना, २०७७” 
तमाय गयी कामाान्द्वमनभा ल्माईएको छ । जजल्रा टवऩद् व्मवथथाऩन सधभधत वताभान कोधबि-१९ को सॊक्रभण तथा 
जोजखभ न्द्मूनीकयण य मसफाि सॊक्रधभत नागरयकको सयुऺाका राधग टक्रमाशीर यहेको छ । टवऩद् प्रबाटवतराई 
उद्दाय कामाको राधग केही खरुा ऺेत्रहरु क्वायेन्द्िाईनको रुऩभा प्रमोग गरयएकोरे वषाातको सभमभा टवऩद् 
प्रबाटवतराई याख्न प्रमोग हनु ेसयुजऺत थथरको ऩटहचान गनुा ऩने देजखन्द्छ । टवऩद् प्रबाटवतराई याख्न प्रमोग गरयने 
सयुजऺत थथरहरुभा कोधबि-१९ को सॊक्रभण सन्द्दबाभा थवाथ्म सयुऺा भाऩदण्ि रागू गयी सॊबाटवत टवऩद्को 
घिनाहरुफाि हनु सक्ने घाईतेहरुको उऩचाय गनाको राधग अथऩतारहरु ऩटहचान गयी तमायी अवथथाभा याख्न,े औषधी 
तथा थवाथ्मकभॉहरुको व्मवथथाऩन रगामत उद्दाय कामाभा खटिन ुऩने सयुऺाकभॉहरुरे प्रमोग गने थवाथ्म सयुऺा 
साभग्री तथा अन्द्म प्रोिोकरको ऩारना गने कामाहरु थऩ चनुौधतको रुऩभा देजखएका छन ्।  
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टमनै कुयाहरुराई भनन गयी खतया तथा सॊकि, टवऩद् सम्फन्द्धी कामा गने जजल्रा जथथत सयकायी तथा 
गैयसयकायी सॊघसॊथथाहरुको ऺभता य सहबाधगता सधुनजित गदै जजल्रादेजख थथानीम तहसम्भ उद्दाय कामाराई फधरमो 
य प्रबावकायी फनाउने टवऩद् व्मवथथाऩनको प्रभखु रक्ष्म हो । 

 

चार ुआ.व. ०७६/०७७ भा योल्ऩा जजल्राभा धफऩदफाि बएको ऺधतको टववयण:  

 

६.९ िन्द्ि याहत व्मवथथाऩन् 
 योल्ऩा जजल्रा सफै बन्द्दा फटढ िन्द्िफाि प्रबाटवत बएको जजल्राहरु भध्मे एक हो ।मस जजल्राभा 
१०१६ जना टवथथाटऩतराई याहत, ६३ जना अऩाङ्गता बएकाराई जीवन धनवााह बत्ता रु. 
५३५६८००।०० टवतयण गरयएको छ बने २३ जना िुहयुा फारवाधरकाराई रु. १,३८,०००।०० 
याहत टवतयण गरयएको छ ।  

 

६.१० जजन्द्सी साभाग्री धरराभ तथा व्मवथथाऩन्- 

 मस कामाारमभा जजन्द्सी साभग्रीको अधबरेख भ.रे.ऩ. पायाभ फभोजजभ व्मवजथथत तरयकारे याख्न े
गरयएको छ । आधथाक वषाभा एक ऩिक जजन्द्सी धनयीऺण गने, त्मसको अधबरेख याख्न,े खरयद ईकाइ गठन 
गयी धफधनमोजजत फजेिफाि नमाॉ पधनाचय, भेजशनयी, थिेशनयी रगामतका साभाग्री खरयद गने य धनमभानसुाय 
अधबरेख याख्न ेकामा धनमधभत गरयएको छ । 

 

  

धस.

नॊ 
धफफयण 

 

कुर ऺधत यकभ 

 

घय 

सॊख्मा   

 

गोठ 

सॊख्मा  

 

टवद्यारम 

 

अन्द्म 
ऺेधत  

 

         
भानधफम ऺती 

    चौऩामा 
ऺती 

कै
.  

 भतृ्म ु

सॊख्मा 
घाईते 

सॊख्मा 
भतृ्म ु

सॊख्मा 
घाईते    

१ आगरागी  १,३९,७९,४४०।- २६ - - - ० २ १८ १२ - 

२ फाढी, 
ऩटहयो/ऩाधन 
फषाा 

७८,१४,८००।- 

 

 

 

१६ ४ - ४ ८ २ ३९ ० - 

३ चट्याङ्ग ५,७७,७५०।- १ - - - ३ २ ८ - - 

४ हावा, हयुी 
फतास 

५८,५१,०००।- ११ २ २ १ - - - - - 
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६.११ /fxt ljt/)f 

lhNnfdf /x]sf ul/a tyf ljkGg ju{sf JolQmx?nfO{ /fxt pknAw u/fpg ;Dk")f{ :yfनीम 
;/sf/n] कामाटवधध फनाई रजऺत वगा, ऺेत्र सभदुाम भात्र राबाजन्द्वत हनुे गयी आवश्मक गहृकामा गरययहेका छन ्.  

६.१२ ahf/ cg"udg 

ns *fpgsf] ;dodf df}sf %f]kL cglws[t ?kdf sfnf] ahf/ u/L d"No a[l$ ug]{ 

k;nx?nfO{ s*f sf/jfxL ug]{ lg)f{o lhNnf k|zf;g sfof{non] lnPsf] छ . u"gf;f] tyf ph"/ k/]sf 
k;nx?df cg"udg ug]{ sfo{ hf/L g} /x]sf] / o; lhNnfdf cg"udg ubf{ vfBfGg tyf cTofjZos 

:jf:Yo ;fdfu|Lx? kof{Kt dfqfdf /x]sf %न ्.  

६.१३ सवायी ऩासको व्मवथथाऩन् 

 नेऩार सयकायरे कोधबि-१९ को सॊक्रभण तथा जोजखभ धनमन्द्त्रण कामाका राधग २०७६ चैत ११ गतेदेजख 
रकिाउन गयेऩिात मसको व्मवथथाऩन गना प्रत्मेक जजल्रा प्रशासनराई जजम्भेवायी तोकेको धथमो । नेऩार सयकाय 
प्रधानभन्द्त्री तथा भजन्द्त्रऩरयषद्को कामाारम, CCMC तथा गहृ भन्द्त्रारमफाि प्राप्त आदेश, धनदेशन तथा ऩरयऩत्र 
फभोजजभ जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩारे सवायी ऩासको व्मवथथाऩन तथा सहजीकयण गदै आईयहेको छ । 
योल्ऩा जजल्राभा उऩचाय हनु नसटक अथऩतारफाि रयपय गरयएका धसटकथत टवयाभी, भतृ्मू सम्फन्द्धी काजटकरयमा गने 
क्वायेन्द्िाईन य आईसोरेशन केन्द्र व्मवथथाऩन सम्फन्द्धी कामाको राधग सवायी ऩास जायी गदाा प्रभखु प्राथधभकता 
र्दईएको छ। अन्द्म अत्मावश्मक कामाको राधग अन्द्तय जजल्रा तथा काठभाण्िौ उऩत्मका प्रफेश को राधग सम्फजन्द्धत 
थथानीम तहको सहभधत य गन्द्तव्म जजल्रा प्रशासन कामाारमको अनभुधत धरएय भात्र ऩास जायी गने गरयएको छ। 
त्मसै गयी खाद्मान्न अबाव हनु नर्दन रगामत अधत आवश्मक टवकास धनभााणको काभभा सहजीकयण गरयएको छ । 
बायत रगामत तेस्रो भरुकुफाि जजल्रा धबधत्रन े नागरयकहरुको उिायको राधग आवश्मकतानसुाय सभन्द्वम तथा 
सहजीकयण गरयएको छ । 

 

६.१४ याजश्व सॊकरन य धयौिीको टववयण्- 
 जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩारे आ.व. २०७६।०७७ भा याहदानी टवतयणफाि शलु्क रु. 
३२,८०,०००।००, सॊघ सॊथथा दताा तथा नटवकयणफाि रु. ८७,८००।००, न्द्माटमक दण्ि जरयवानाफाि रु. 
६१,०२५।०० याजश्व सॊकरन गरयएको छ । त्मसै गयी धयौिी वाऩत रु. १९,४६,७८०।१८ सॊकर गरयएको 
छ ।  
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आ.व. २०७६।०७७ को धयौिीको टववयण् 
क्र.सॊ. शीषाक यकभ 
१ जम्भा प्राप्त धयौिी १९४६७८०।१८ 
२ धयौिी टपताा ० 
३ सदय थमाहा ० 
४ फाॉकी धयौिी १९४६७८०।१८ 

 

आ.व. २०७६।०७७ को खचाको पाॉिवायी् 
चार ुतपा ् 
क्र.सॊ. फ.उ.शी.नॊ. टवधनमोजजत यकभ खचा बएको यकभ खचा प्रधतशत फाॉकी यकभ 
१ ३१४९२०११३ २०१८६०००।- १६९४०६५३।२० ८३.९२ ३२४५३४६.८० 

जम्भा २०१८६०००।- १६९४०६५३।२० ८३.९२ ३२४५३४६.८० 
 

ऩुॉजीगत तपा ् 
क्र.सॊ. फ.उ.शी.नॊ. टवधनमोजजत यकभ खचा बएको यकभ खचा प्रधतशत फाॉकी यकभ 
१ ३१४९२०११४ २२०३०००।- १७४५३२६।- 85.97 284674 

जम्भा २२०३०००।- १७४५३२६।- 85.97 284674 
 

कामासॊचारन कोष तपा ् 
क्र.सॊ. अ.ल्मा. मस वषाको 

आम्दानी 
जम्भा खचा बएको 

यकभ 
खचा प्रधतशत फाॉकी यकभ 

१ ७८२३२३।- ८००००००।- ८७८२३२३।- २८७२४९०।-  ५९०९८३३।- 
 

आ.व. २०७६।०७७ भा वेरुजकुो पर्छ्यौत टववयण् 
क्र.सॊ. फेरुजकुो टकधसभ पर्छ्यौत गना फाॉकी 

नमधभत गने असरु गने ऩेश्की फाॉकी जम्भा पर्छ्यौत फाॉकी 
१ ४१७११।७४   ४१७११।७४ 0 ४१७११।७४ 
 

६.१५ कायागाय व्मवथथाऩन् 
 कायागाय कामाारम, योल्ऩाको व्मवथथाऩन प्रभखु जजल्रा अधधकायीको प्रत्मऺ येखदेख एवॊ धनदेशनभा 
हुॉदै आएको छ । मस कायागायको ऺभता ऩरुुष ३५ जना, भटहरा १५ जना गयी जम्भा ५० जनाको छ 
। हार कायागायभा कैदी ५० जना य थनुवुा २४ जना गयी जम्भा ७४ जना यहेका छन ्। कायागायको 
सयुऺा तथा व्मवथथाऩन जेरय, नेऩार प्रहयी, नऩेारी सेना य प्रभखु जजल्रा अधधकायीको प्रत्मऺ धनदेशनभा 
धभराइएको छ । कायागाय योल्ऩाको बवन य ड्यूिीऩोष्ट ऩूयानो बएकारे कैदी येखदेख तथा व्मवथथाऩनभा 
कर्ठनाइ बईयहेको छ । 
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कायागाय कामाारम, योल्ऩाभा यहेका कैदी तथा थनुवुाको टववयण्  

क्र.सॊ. भदु्दाको टकधसभ थनुवुा कैदी जम्भा 
१ कताव्म ज्मान  २१ २१ 

२ राग ुऔषध  १ १ 

३ िाॉकाचोयी १  १ 

४ ज्मान सम्फन्द्धी कसयु ६ ५ ११ 

५ जवयजथती कयणी ९ १७ २६ 

६ चोयी २  २ 

७ ज्मान भाने उद्योग १  १ 

८ हातहधतमाय खयखजाना १  १ 

९ सॊगर्ठत अऩयाध २  २ 

१० राग ुऔषध  १ १ 

११ अऩहयण तथा शयीय वन्द्धक  २ २ 

१२ भानव वेचटवखन तथा 
ओसायऩसाय 

 २ २ 

१३ सवायी ज्मान  १ १ 

१४ टवष्पोिक ऩदाथा १  १ 

१५ सावाजधनक थवाथ्म सयुऺा य 
नैधतकता टवरुिको कसयु 

१  १ 

 जम्भा  २४ ५० ७४ 
 
 

६.१६ सभन्द्वम तथा सहकामा्  
 

7. जजल्रा प्रशासान कामाारम, योल्ऩाफाि गत आ.व.२०७६।०७७ भा बएका सजृनात्भक टक्रमाकराऩहरु् 
७.१ सम्ऩार्दत टक्रमाकराऩहरु् 
 सयकायी कामाारमको भखु्म उदे्दश्म बनकेो जनताराई सेवा प्रदान गने हो । तसथा जजल्रा प्रशासन 
कामाारम, योल्ऩारे आ.व. २०७६।०७७ भा सेवाग्राहीहरुको सटुवधाराई भध्मनजय गयी सम्ऩादन गरयएका 
सजृनशीर टक्रमाकराऩहरुराई मस प्रकाय प्रथततु गरयएको छ । 

 सेवाग्राहीहरुराई वथनको राधग प्रधतऺारमको थथाऩना गयी सॊचारनभा ल्माइएको । 

 सेवाग्राही सन्द्तषु्टी सवेऺण गरयएको । 
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 कोयोना बाइयस (कोधबि-१९) फाि फच्न, योकथाभ तथा धनमन्द्त्रणका राधग जजल्रा थतयीम 
आइसोरेशन केन्द्र थथाऩना गरय सॊचारनभा ल्माईएको । 

 सेवाग्राहीहरुराई कामाारमको सेवा प्रवाहभा सहमोग गना नागरयक सहामता कऺ सॊचारन 
गरयएको । 

 फच्चाराई थतनऩान गयाउन थतनऩान कऺको सॊचारन गरयएको । 

 नागरयक विाऩत्र देजखनेगयी याजखएको । 

 अऩाङ्गभैत्री शौचारमको व्मवथथा गरयएको । 

 सेवाग्राहीहरुको भनोयञ्जनको राधग कामाारम बवनभा िेधरधबजनको व्मवथथा गरयएको ।  

 कामाारको वेब साइिभा कामाारमफाि सम्ऩादन गरयएका टक्रमाकराऩहरु सावाजधनकयण 
गरयएको । 

 सूचना अधधकायी तथा गनुासो सनेु्न अधधकायीको व्मवथथा गरयएको । 

 टवधबन्न सेवाको राधग धनवेदन ढाॉचाहरु धन्शलु्क उऩरब्ध गयाइएको ।  

 

७.२ अनगुभन धनयीऺण् 
 जजल्रा धबत्रका सयकायी कामाारमहरुफाि बएको सेवा प्रवाह, सम्ऩधतको सॊयऺण एवॊ कामाारम 
व्वथथाऩनका सम्फन्द्धभा सभम सभमभा अनगुभन धनयीऺण गयी आवश्मक धनदेशन र्दने गरयएको छ । सो 
क्रभभा कभाचायी धनमधभत हाजजयी बएका छन/्छैनन,् तोटकएको ऩोशाक रगाएका छन/्छैनन,् सेवा 
प्रवाहको अवथथा कथतो छ, कामाारमको व्मवथथाऩन कथतो छ, कामाारमको सम्ऩधतको सॊयऺण तथा 
सदऩुमोग कसयी बएको छ रगामतका टवषमहरुभा अनगुभन गने गरयएको छ ।  

 

८. कोधबि-१९ धनमन्द्त्रण सम्फन्द्धी गधतटवधध तथा सॊमन्द्त्रहरु् 
 

८.१ कोधबि-१९ फाि फच्न, धनमन्द्त्रण तथा धनभुारका राधग बएका भखु्म कामाहरु् 
 

१. कोधबि-१९ को सॊक्रभण टवश्वव्माऩी रुऩभा पैधरॊदै बएको सन्द्दबाभा योल्ऩा जजल्राभा ऩधन र्दन प्रधतर्दन 
सॊक्रभणको सॊख्मा फढ्दै गईयहेको अवथथा छ । कोयोना बाईयस धनमन्द्त्रणका राधग जजल्रा कोधबि सॊकि 
व्मवथथाऩन केन्द्ररे रकिाउनको अवधधभा गयेका कृमाकराऩहरुराई सावाजधनक गने उद्देश्मरे कोयोना 
सम्फन्द्धी फरेुटिन दोस्रो ऩिक प्रकाशन गरयएको छ ।  

 

२. धछभेकी जजल्रा तथा काठभाण्िौ उऩत्मकाको ईिाबट्टा रगामत अन्द्म ऺते्रभा काभ गने काभदायहरु दशौं 
हजायको सॊख्माभा योल्ऩा जजल्राभा धबधत्रॊदा सभेत कोयोना बाईयसको खासै जोजखभ देजखएको धथएन तय 
बायत रगामत तेस्रो भरुकुफाि योल्ऩा जजल्राभा धबधत्रएका नागरयकहरुभा कोयोना सॊक्रभण देजखएकोरे थऩ 
चनुौधत फढेको छ । 
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३. कोयोना सॊक्रभणको जोजखभ योकथाभ तथा धनमन्द्त्रणको राधग प्रभखु जजल्रा अधधकायीको अध्मऺताभा गठन 
बएको DCCMC रे भाधथल्रो धनकामफाि प्राप्त नीधत तथा धनदेशनहरुराई अऺयश् ऩारना गदै योकथाभका 
उऩामहरु अफरम्वन गदै आईयहेको छ । जथतै रकिाउनको अवधधभा तोटकएका भाऩदण्िहरु 
कामाान्द्वमनका राधग जनचेतनाका कामाक्रभहरु सॊचारन, प्रचाय प्रसायका कामाक्रभहरु, क्वायेनट्िन तथा 
आईसोरेशन केन्द्रको व्मवथथाऩन सम्फन्द्धी कामाहरु, सवायी साधन व्मवथथाऩनको राधग सवायी ऩासको 
व्मवथथा, अत्मावश्मक थवाथ्म साभाग्रीहरुको व्मवथथाऩन तथा अन्द्म सहजीकयणका कामाहरु सॊचारन 
गरयएको छ । योल्ऩा जजल्राको धरवाङ जथथत जरजरा क्माभऩ्सभा 67 फेिको जजल्रा थतयीम आईसोरेशन 
केन्द्र थथाऩना गयी हार सॊचारनभा छ । 

4. lhNnf sf]le* - १९ ;+s^ Joj:yfkg s]Gb|n] Ps cfk;df ;dGjofTds tyf k|efjsf/L (+uaf^ 

sfo{x? ;+rfng u/L gf]j]n sf]/f]gf efO{/; -sf]le* 19_ nfO{ z'Go kfg]{ nIo lnO{Psf] % । 
 

5. सॊक्राभण ऐन, २०२० को दपा २ फभोजजभ नेऩार सयकायरे रकिाउन गयेऩिात मसको प्रबावकायी 
कामाान्द्वमन तथा कोधबि-१९ सॊक्रभणको योकथाभ तथा धनमन्द्त्रणको राधग गहृ भन्द्त्रारम, प्रदेश सयकाय 
(प्रदेश नॊ ५), जजल्रा कोधबि सॊकि व्मवथथाऩन केन्द्र, सफै थथानीम तहहरु, याजनैधतक दर, 
जनप्रधतधनधधहरु, सयुऺाकभॉ, याष्डसेवक, थवाथ्मकभॉ, सॊचायकभॉ, व्मवसामीहरु रगामत सम्ऩूणा 
योल्ऩावासीहरुभा हार्दाक आबाय प्रकि गदाछौं । 

 

क. lhNnf ;+s^ Joj:yfkg s]Gb| -DCCMC) 

 

l;=g+ gfdy/ kb sfo{fno 

1 k|=lh=c= >L g/]Gb| s"df/ /fgf  ;+of]hs lhNnf k|zf;g sfof{no 

2 k|d"v ;]gfgL >L ;"lw/ s]=;L= ;b:o >L v*\ubn u)f 

3 k|=gf=p=>L lrq axfb"/ u"?ª ;b:o lhNnf k|x/L sfof{no 

4 ;.k|=gf=p= >L s)f{ axfb"/ a"(fdu/ ;b:o ;z:q k|x/L u"Nd 

5 k|=c=c= >L nId)f rf}w/L ;b:o 
/fli «̂o cg";Gwfg lhNnf 

sfof{no¬ 

6 k|d"v *f= >L wgdfof #tL{ ;b:o /f]Nkf c:ktfn, /f]Nkf 

7 ;xfos k|d"v lhNnf clwsf/L ;b:o lhNnf k|zf;g sfof{no 

8 थथानीम तहका प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतx? ;b:o १० विै थथानीम तहहरु 
9 k|d"v >L clgn s]=;L= ;b:o-;lrj :jf:Yo sfof{no, /f]Nkf 
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ख. Rapid Response Team -RRT_ 

 

l;=g+ gfdy/ kb sfo{fno 

1 ;=k|=lh=c=  ;+of]hs  lhNnf k|zf;g sfof{no 

2 clws[t ;lxt g]kfnL ;]gf ;b:o >L v*\ubn u)f 

3 clws[t ;lxt g]kfn k|x/L ;b:o lhNnf k|x/L sfof{no 

4 h"lgo/ clws[t ;lxt ;z:q k|x/L an ;b:o ;z:q k|x/L u"Nd  

5 lhNnf hg:jf:Yo k|ltgLlw ;b:o :jf:Yo sfof{no, /f]Nkf 

 

ग. Patient Response Team -PRT_ 

 

l;=g+ gfdy/ kb sfo{fno 

1 ;=k|=lh=c=  ;+of]hs lhNnf k|zf;g sfof{no 

2 lhNnf hg:jf:Yo k|ltgLlw ;b:o :jf:Yo sfof{no, /f]Nkf 

3 clws[t ;lxt g]kfnL ;]gf    
-d]l*sn ^f]nL_ 

;b:o >L v*\ubn u)f 

4 h"lgo/ clws[t ;lxt g]kfn k|x/L ;b:o lhNnf k|x/L sfof{no 

5 h"lgo/ clws[t ;lxt ;z:q k|x/L 

an 
;b:o ;z:q k|x/L u"Nd 

 

 

घ. o; lhNnfdf sf]le*-19 sf z+sf:kb ladf/Lx? klxrfg ug{ / sf]le*-19 sf] eo sd ug{ ;a} :yfgLo 

txx?df hDdf 21 :yfgx?df x]Nk *]:s :yfkgf ul/Psf] .   
 
 
 

 

८.२ जजल्रा थतयीम आईसोरेसन सॊचारक सधभधतको फनावि् 
१. प्रभखु, जजल्रा सभन्द्वम सधभधत,  योल्ऩा    – सॊमोजक 

२. प्रभखु, योल्ऩा नगयऩाधरका, योल्ऩा      -  सदथम 

३. प्रभखु जजल्रा अधधकायी, जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩा -  सदथम 

४. अध्मऺ, योल्ऩा अथऩत्तार टवकास सधभधत , योल्ऩा  -  सदथम 

५. प्रभखु ,योल्ऩा अथऩत्तार येउघा, योल्ऩा    -  सदथम 

६. जजल्रा सभन्द्वम अधधकायी जज.स.स.को कामाारम, योल्ऩा  -  सदथम-सजचव 
 

13= klxnf] r/)Fdf lhNnf :tl/o Isolation df vl^g" ePsf :jf:YosdL{, ;xof]uL tyf 

;"/IffsdL{sf] ljj/)f  

-s_  :jf:YosdL{ 
1= *F= clgn s]=;L= 

कोधबि -१९ उऩचाय तथा योकथाभभा खटिएका थवाथ्मकभॉहरु  
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2= t]haxfb'/ s]=;L= 

3= s[i)f *f+uL 

4= ltns"df/L #tL{ 

5= lrqaxfb"/ s]=;L. 

6= k|]/)ff l;+x 

7= dlgif #tL{ 

 

-v_  ;"/IffsdL{ 
1= x" hut lj=s=  

2= cd= /fh]Gb| af]xf]/f 

3= Ko"& lbks /fgf 

4= Ko"& ljlkg e§ 

5= l;= lbg]zdfg >]i& 

6= l;= lht]Gb| >]i& 

7= l;= ;"blk vqL 

8= l;= xf]d axfb"/ du/ 

9= l;= s[i)f s]=;L= 

10=l;= e"k]Gb| jnL 

11 l;= *an l;+x wfdL 

 

14= bf]>f] r/)Fdf lhNnf :tl/o Isolation df v§Lg" ePsf :jf:YosdL{ tyf ;xof]uL  

-s_  :jf:YosdL{ 
1= *F= ;kgf s)f{ 

2= df]xg l;+ yfkf 

3= ;"hftf k"g 

4= kjg jnL 

5= xs{ #tL{ 

6= dlgif #tL{ 
 

  



 

27 

 
                                       प्रशासन फझरेटिन-२०७७  

                                                प्रशासन फझरेटिन-२०७७ 

९. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, ल्ल्काक् नागकलक ापाकरः 
 

क्र.सॊ. 
सेर्ा 

सझवर्धाको 
प्रकाय 

सेर्ाग्राही र्गा छनकाम य व्मजक्तरे ऩझर् माउनझ ऩने प्रकृमा तथा 
प्रभाण 

शझल्क / 
दततझय 

राग्ने 
सभम 

जजम्भेर्ाय र्ा 
सॊरग्न 

ऩदाथधकायी/कभा
चायी र्ा 

उऩशाखा/इकाई 

कैफपमत 

१ नागएयकता 
प्रभाण ऩर 
जायी गन े

(क) र्ॊशज 

  
  

- फसाई सयाई 
बई आउनेको 
राथग थऩ 
प्रभाण 

 - वर्र्ाटहत 
भटहराको 
राथग थऩ 
प्रभाण 

 र्डाध्मऺफाि मसपाएयस गएयएको पोिो सटहतको अनझसचूी 
पायाभ, 

 अतथामी छनतसा बए सो सभेत ऩशे गन,े 

 फाफझ र्ा आभा र्ा दाई-बाई र्ा काका र्ा जेठाफझफाको 
ना.प्र.ऩर र्ा मतत ैर्ॊशज देखखने अन्त्म कागजात, नाता 
प्रभाखणत, 

 अिो साईजको पोिो २ प्रछत, 

 शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको पोिोकवऩ, जन्त्भदतााको 
प्रभाणऩर, 

 फाफझ/आभा/दाजझ/काका/जेठाफझफा/ऩछत/ससझया/सासझ/हजझयफझफा/ र्ा 
एकाघयका व्मजक्त/छतन ऩझतता मबरको व्मजक्त सनाखतको 
राथग उऩजतथत हझनझऩने ।  

 अन्त्म जजल्राफाि फसाई सयी आएकाहरुको हकभा फसाई 
सयाई प्रभाणऩर तथा जग्गाधनी प्रभाण ऩझजााको पोिोकवऩ, 

 आर्श्मकता अनझसाय सम्फजन्त्धत जजल्रा फझझकेो प्रभाण  

 वर्र्ाह दताा प्रभाण ऩर/ऩछतको ना.प्र.ऩ.को पोिोकवऩ, 

 एकाघयको ऩछत/सझसया/सासझ/देफय/जठेाजझको ना.प्र.ऩ. याखख 
सनाखत गनझा ऩन,े 

 अन्त्म जजल्राफाि वर्र्ाह बै आएकाको हकभा भाइती 
जजल्रा सभते फझझ्नझऩने य भाइती तपा  आभा/फझफा/दाजू/बाई 
कसैको ना.प्र.ऩ. ऩशे गनझा ऩन,े 

(िोरी अमबरेखभा दताा बएको हकभा अमबरेख य अन्त्म 
सॊरग्न कागजातभा साभान्त्म कझ याहरु पयक ऩयेभा 
एफकनको राथग थऩ प्रभाण फझझ्न सफकने ।) 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ
. 

 नागएयकता 
पाॉि 

वर्देशी 
नागएयक/सॉ
ग वर्र्ाह 
बई 
भाइतीतपा
फाि र्ॊजश 
ना.प्र.प्राप् त 
गयेको 
भटहराफाि 
जजन्त्भएको 
सन्त्तानहरु
को हकभा 
अॊथगकृत 
प्रफक्रमा 
अफरम्फन 
गनझाऩने । 

  (ख) कभाचायी 
ऩएयर्ायको 
नातारे ना.प्र. 
जायी गन े

 कामाारम यहेको र्डाको मसपाएयस गयाई अनझसूची १ पायाभ 
२ प्रछत, 

 फाफझ र्ा आभाको नागएयकता प्रभाणऩर य सनाखत, 

 कभाचायी फहार यहेको कामाारको कामाारम प्रभझखफाि 
मसपाएयस, 

 शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाण य जन्त्भदतााको प्रभाणऩर, 

 वर्र्ाटहत भटहराको हकभा ऩछतको ना.प्र. य वर्र्ाह दताा 
प्रभाणऩर य सनाखत/भाईती तपा को ना.प्र.ऩ. । 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ
. 

 नागएयकता 
पाॉि 

  

  (ग) र्ैर्ाटहक 
अॊगीकृत 

 गा.ऩा./न.ऩा. रे गएय टदएको अनझसूची ७ पायाभको 
मसपाएयस य वर्र्ाह दताा, 

 ऩछतको ना.प्र.ऩ. य सनाखत, 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 

 स.प्र.जज.अ
. 

 नागएयकता 
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 वर्देशी भझरझकको नागएयकता त्माग्न सम्फजन्त्धत 
अथधकायीराई रेखखएको दयखाततको छामाप्रछत य उक्त 
दयखातत यजजष् िय गयी ऩठाएको हझराकको प्रभाण/यमसद, 

 प्रहयी सजामभन, 

 अिो साईजको पोिो २ प्रछत, 

 र्ैर्ाटहक अॊगीकृत प्राप् त गना अगार्ै ऩछतको भतृ्मझ बई 
सकेको अर्तथाभा ऩछतको भतृ्मझ दताा प्रभाणऩर, ऩछतसॉग 
नाता खझल्न े३ ऩझतता मबरको व्मजक्तको नागएयकताको 
प्रछतमरवऩ य सनाखत । 

सोही 
टदन 

पाॉि 

२ नागएयकता 
प्रछतमरवऩ 

(क) ना.प्र.ऩ. 
हयाई, 

च्माछतई, झझरो 
बई ना.प्र.ऩ. 
मरन ऩयेभा 

 ना.प्र.ऩ. को छामाॉप्रछत, 

 च्माछतएको र्ा झझरो बएको ना.प्र.ऩ., 
 प्रछतमरवऩ अनझसूची पायाभ गा.ऩा. र्ा न.ऩा. फाि पोिो 

प्रभाखणत सटहतको अनझसूची पायाभ । 

रु. १३ को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ
. 

 नागएयकता 
प्रछतमरवऩ 
पाॉि 

  

  (ख) अन्त्म 
जजल्राफाि 
फसाई सयी 
आएका 
हकभा 

 सक्करै ना.प्र.ऩ., 
 फसाई सयाईको प्रभाणऩर 

 सावर्क जजल्राफाि ना.प्र.ऩ.को अमबरेख, 

 जग्गाधनी प्रभाणऩझजाा, 
 गा.ऩा. र्ा न.ऩा. फाि पोिो प्रभाखणत सटहतको ना.प्र.ऩ. 

को प्रछतमरवऩ अनझसूची पायाभ । 

रु. १३ को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ
. 

 नागएयकता 
प्रछतमरवऩ 
पाॉि 

  

  (ग) अन्त्म 
जजल्राफाि 
वर्र्ाह बई 
आएका 
भटहराहरुको 
हकभा 

 सावर्क जजल्राको सक्करै ना.प्र.ऩ., 
 सावर्क जजल्राफाि ना.प्र.ऩ. को अमबरेख, 

 वर्र्ाह दताा, 
 गा.ऩा./न.ऩा. को मसपाएयस, 

 ऩछतको ना.प्र.ऩ., 
 एकाघयका सनाखत गने ऩछत/ससझया/सासझ/देर्य/जेठाजझ, 
 गा.ऩा. र्ा न.ऩा. फाि पोिो प्रभाखणत सटहतको ना.प्र.ऩ. 

को प्रछतमरवऩ अनझसूची पायाभ । 

रु. १३ को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ
. 

 नागएयकता 
प्रछतमरवऩ 
पाॉि 

  

  (घ) सम्फन्त्ध 
वर्च्छेद बई 
ना.प्र.ऩ.को 
मरनझऩने 
बएभा 

 सक्करै ना.प्र.ऩ., 
 सम्फन्त्ध वर्च्छेद दतााको प्रभाणऩर/अदारतको पैसराको 

नक्कर, 

 भाइती तपा फाि सनाखत गने फझफा/आभा/दाजझ/बाई, 

 गा.ऩा. र्ा न.ऩा. फाि पोिो प्रभाखणत सटहतको ना.प्र.ऩ. 
को प्रछतमरवऩ अनझसूची य मसपाएयस ऩर, 

 अन्त्म जजल्राफाि ना.प्र.ऩ. मरएको हकभा सावर्क 
जजल्राफाि ना.प्र.ऩ.को अमबरेख सॊरग्न हझनझ ऩने । 

रु. १३ को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ
. 

 नागएयकता 
प्रछतमरवऩ 
पाॉि 

  

३ नाफारक 
ऩएयचम ऩर 

 अमबबार्कफाि छनर्ेदन य सनाखत, 

 नाफारक फच्चाको फाफझआभाको ना.प्र.ऩ. प्रछतमरऩी, 
 फाफझ आभा फाहेक अन्त्म अमबबार्करे ऩेश गयेको खण्डभा 

छनजको ना.प्र.ऩ.को प्रछतमरवऩ/पोिो ३ प्रछत, 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 

 स.प्र.जज.अ
. 

 प्रशासन 
पाॉि 
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 जन्त्भदताा प्रभाणऩर 

 नाता प्रभाखणत/गा.ऩा./न.ऩा. को मसपाएयस । 
टदन 

४ याहदानी 
वर्तयण 

(क) 
एभ.आय.वऩ. 
याहदानी 

 एभ आय वऩ साईजको पोिो िाॉसीएको छनटदाष् ि पायाभ २ 
प्रछत बयी सम्फजन्त्धत व्मजक्तरे ऩशे गन,े 

 सक्कर ना  .प्र.ऩ. य सो को पोिोकवऩ । 

५,०००।    स.प्र.जज.अ
. 

 याहदानी 
पाॉि 

  

  (ख) अन्त्म 
जजल्राफाि 
फसाई सयी 
आउनेहरुको 
राथग 
एभ.आय.वऩ. 

 भाथथ (क) भा उल्रेखखत कागजातको साथ ैफसाई सयाई 
प्रभाण ऩर य मस जजल्राको जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाा, 

 ना.प्र.ऩ. जायी बएको जजल्राफाि ना.प्र.ऩ. मबडान ब ैऩटहरे 
याहदानी मरए नमरएको एफकन बएको ऩर, 

 फसाई सयाईको प्रभाणऩर । 

५,०००।    स.प्र.जज.अ
. 

 याहदानी 
पाॉि 

  

  (ग) रझत 
सेर्ाको एभ. 
आय. वऩ. 
राथग 
मसपाएयस 

 एभ आय वऩ साईजको पोिो िाॉसीएको छनटदाष् ि अनझसचूी 
पायाभ ३ प्रछत बयी सम्फजन्त्धत व्मजक्तरे ऩेश गन,े 

 सक्कर ना  .प्र.ऩ. य सो को पोिोकवऩ, 

 फेजजल्राको बए ४(ख) फभोजजभको कागज । 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ
. 

 याहदानी 
पाॉि 

  

  (घ) नाफारक 
राई 
एभ.आय.वऩ. 
याहदानी 

 भाथथ ४ (क) भा उल्रेखखत कागजातको साथै, 
 नाफारक ऩएयचमऩर । 

५,०००।    स.प्र.जज.अ
. 

 याहदानी 
पाॉि 

  

  (ङ) ऩटहरे 
मरएको 
याहदानीको 
म्माद हझ ॉदै 
अको 
एभ.आय.वऩ. 
मरन ऩयेभा 

(अ) भाथथ ४ (क) भा उल्रेखखत कागजातको साथै, 
 ऩटहरे मरएको याहदानी । 
(आ) भाथथ ४ (क) भा उल्रेखखत कागजातको साथै, 
 बफगे्रको, च्माछतएको र्ा काभै नराग्ने सक्कर ैयाहदानी । 

५,०००। 
  
  

१०,०००। 

   स.प्र.जज.अ
. 

 याहदानी 
पाॉि 

  

५ व्मजक्त 
प्रभाखणत 

 सम्फजन्त्धत व्मजक्तको छनर्ेदन/नागएयकता य उऩजतथछत, 

 वर्र्यण पयक ऩयेका कागजातहरु, 

 अमबबार्कको फकिानी सनाखत, 

 सम्फजन्त्धत गा.ऩा./नऩा को मसपाएयस ।  

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ
. 

 प्रशासन 
पाॉि 

  

६ (क) सॊतथा 
दताा 

 तोफकएको ढाॉचाभा प्रततावर्त वर्धान ३ प्रछत य छनर्ेदन, 

 छनमभ ३ सॉग सम्फन्त्धीत अनझसझची-१ फभोजजभको छनर्ेदन  

 कम्तीभा ९ जना ऩदाथधकायी/साऺी य छनजहरुको ना.प्र.ऩ., 
 गै.स.स. भहासॊघ/गा.ऩा./न.ऩा.को मसपाएयस 

 ऩदाथधकायीहरुको चारचरन सम्फन्त्धी प्रहयी प्रछतर्ेदन, 

 आर्श्मकता अनझसाय फझझ्नझऩने कझ या बए फझखझने, 
 सॊतथा दताा ऐन २०३४ को अनझकझ र बएको हझनझ ऩन,े 

 उद्देश्म सॊक्षऺप् त य प्रष् ि हझनझ ऩन,े   

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ
. 

 प्रशासन 
पाॉि 
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 साधायण सबा / तदथा समभछतको छनणाम । 
  (ख) स तथा 

नवर्कयण 

 तोफकएको छनर्ेदन पायाभ/कामासमभछतको छनणाम, 

(आम व्मम सार्ाजछनक सभेत) 
 रेखा ऩयीऺणको प्रछतर्ेदन,र्ावषाक प्रगछत वर्र्यण,र्ावषाक 

कामामोजना, 
 PAN दताा प्रभाण ऩर, 

 सॊतथा दताा प्रभाणऩर, 

 रेखा ऩयीऺकको अडडिसा ईजाजत ऩर य कय चझक्ता प्रभाण 
ऩर, 

 कामा ऺेरसॉग सम्फजन्त्धत तथानीम तहको मसपाएयस ऩर, 

 आन्त्तएयक याजतर् कामाारको मसपाएयस, 

 फारफामरकासॉग सम्फजन्त्धत बए भटहरा वर्कास 
कामाारमको मसपाएयस । 

रु. १० को 
टिकि 

रु. ५०० य 
(तोफकएको 
सभमभा 
नवर्कयण 
नबएको 
अर्तथाभा 
थऩ 
जएयर्ाना 
सभेत राग्ने 
छ) 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ. 
 प्रशासन पाॉि 

  

  (ग) सॊतथाको 
वर्धान 
सॊशोधन 

 वर्धान सॊशोधन गनझा ऩन ेकायण खझराई साधायण सबाको 
२ छतहाई फहझभतफाि ऩाएयत छनणामको प्रछतमरऩी, 

 तर्ीकृत सक्कर वर्धान, 

 तीन भहरे सॊशोथधत वर्धानको ३ प्रछत प्रभाखणत प्रछत । 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ. 
 प्रशासन पाॉि 

  

  (घ) सॊतथाको 
जजल्राभा 
शाखा खोल्न 

 सॊतथा दताा प्रभाण ऩर य तर्ीकृत वर्धानको सक्कर, 

 कामा समभछतको छनणाम, 

 जज.वर्.स. को तर्ीकृत ऩर, 

 शाखा वर्तताय गना सफकने बनी वर्धानभा व्मर्तथा बएको 
। 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ. 
 प्रशासन पाॉि 

  

  (ङ) 
वर्धानको 
प्रछतमरवऩ 
तथा सॊतथा 
दताा प्रभाण 
ऩरको 
प्रछतमरऩी 

 एयत ऩझर्ाकको छनर्ेदन, 

 कामा समभछतको छनणामको प्रछतमरवऩ, 

 सॊतथा दताा प्रभाणऩर, 

 सॊतथा दताा नवर्कयण बएको प्रभाण ऩर । 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ. 
 प्रशासन पाॉि 

  

७ छाऩाखाना 
दताा 

 छाऩाखाना दताा बएको छनकामको प्रभाणऩरको प्रछतमरवऩ, 

 कझ नै सॊतथा र्ा स ॊचारकहरु यहेको बए सॊतथा र्ा 
सचारकहरुको छनणामको प्रछतमरवऩ, तर्ीकृत वर्धान तथा 
अन्त्म प्रभाणको पोिोकवऩ तथा सॊतथा र्ा कम्ऩनीको बए 
छाऩ, व्मजक्तको बए पोिो ५/५ प्रछत, 

 PAN भूल्म अमबर्दृ्थध कय र्ा आमकय सम्फन्त्धी 
प्रभाणऩर य नवर्कयण बैयहेको प्रभाणको प्रछतमरवऩ, 

 छाऩाखाना सॊचारन गनेको नागएयकताको प्रछतमरऩी, 
 छाऩाखाना सॊचारन गने तथानको घय जग्गाको प्रभाणको 

प्रछतमरवऩ, घय जग्गा अन्त्म व्मजक्तको बए छनजको भन्त्जझयी 
नाभाको कागज, 

 छाऩाखाना यहन ेतथानको रोकेसन नक्सा, 

रु. १० को 
टिकि 

रु. १,०००। 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ. 
 प्रशासन पाॉि 
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 छाऩाखानाका उऩकयणहरु खयीद गयेको र्ा नाभसायी ब ै
आएको बए सो सभेतको प्रभाणको प्रछतमरऩ, 

 आमात गयेको बए बन्त्साय भहसूर छतयेको प्रभाण य 
इजाजत ऩरको प्रछतमरवऩ । 

 ऩर-ऩबरका 
दताा 

 प्रकाशकको ४ प्रछत पोिो य नागएयकताको प्रछतमरवऩ, 

 प्रकाशक सॊतथा बए सॊतथाको छाऩ, प्रफन्त्धऩर र्ा सॊतथाको 
तर्ीकृत वर्धान, प्रभाणऩर नवर्कयण बएको प्रभाण, कय 
छतयेको प्रभाण, अडडि एयऩोिा, सॊचारकहरुको फैठकको 
छनणाम सभेतका कागजातको प्रछतमरवऩहरु, 

 सॊचारकहरु सफैको ना.प्र.ऩ.को प्रछतमरऩी, 
 सम्ऩादकको शैक्षऺक मोग्मताको (एस.एर.मस. देखख 

तनातक तहसम्भको) भाका मसि, चाएयबरक प्रभाणऩर य 
प्रोमबजनर सटिाफपकेिका प्रछतमरऩीहरु र्ा एस.एर.मस. 
उत्तीणा गयी ऩरकाएयताभा १० र्षा कामा गयेको सचूना 
वर्बागको प्रभाणऩर सभेतका प्रभाणहरुको प्रछतमरवऩ, 

 सम्ऩादकराई प्रकाशकरे छनमझजक्त गयेको कागज तथा 
ऩबरकाभा सम्ऩादक यही काभ गन ेफायेको सम्ऩादकको 
भन्त्जझयी नाभाको कागज, 

 तर्ीकृत छाऩाखानाफाि ऩबरका छाप् न भन्त्जझयी टदएको 
मसपाएयस, 

 छाऩाखाना दताा बएको प्रभाणऩरको प्रछतमरवऩ, 

 छाऩाखानाको प्रफन्त्धऩरको प्रछतमरवऩ, 

 छाऩाखानारे कय छतयेको प्रभाणको प्रछतमरवऩ । 

दैछनक 
सभाचाय 
ऩरको राथग 
रु. १००। 
अधा 
साप् ताटहक 
रु. ७००। 
साप् ताटहक 
रु. ५००। 
ऩाक्षऺक रु. 
३०० य 
अन्त्म 
ऩरऩबरका 
रु. २०० 

  

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ. 
 प्रशासन पाॉि 

  

९ दैर्ी प्रकोऩ 
याहत 

 छनर्ेदन य नागएयकता प्रभाणऩर, 

 ऺछतको भूल्माङ्कन खझल्ने प्रहयी प्रछतर्ेदन, भझचझल्का, पोिो 
 गा.ऩा./न.ऩा. को मसपाएयस, 

 घिना घिेको ३० टदन मबरको छनर्ेदन । 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ. 
 रेखा शाखा 

छनधााएय
त 
भाऩदण्ड 
फभोजज
भ याहत 
प्रदान 
गएयने 

१० नाभ, जात, 

उभेय 
सच्माउन 
मसपाएयस 
गएयने छनणाम 
ऩचाा 

 जायी बएको ६ भटहना ननाघेको शैक्षऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩर, 

 नागएयकता प्रभाणऩर, 

 सम्फजन्त्धत गा.ऩा. र्ा न.ऩा. को मसपाएयस/ कामाारमको 
मसपाएयस, 

 सच्माउन ऩने व्महोया खझरेको छनर्देन य कागजात, 

 जन्त्भदतााको प्रभाणऩर । 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ. 
 प्रशासन पाॉि 

  

११ ऩाएयर्ाएयक 
वर्र्यण तथा 
शऩथ ऩर 
प्रभाखणत 

 शऩथ ऩर फभोजजभको वर्र्यण खझरेको गा.ऩा./न.ऩा.को 
मसपाएयस, 

 भतकृ ऩेन्त्सनयको ऩट्िा य ना.प्र.ऩ.को प्रछतमरवऩ, 

 नाता प्रभाखणत प्रभाणऩरको प्रछतमरवऩ, 

 नाभ जात पयक बएभा व्मजक्त प्रभाखणत ऩरको प्रछतमरवऩ 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ. 
 प्रशासन पाॉि 
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य दझई जना, साक्षऺहरुको ऩेन्त्सन ऩट्िा य ना.प्र.ऩ.को 
पोिोकवऩ सटहत व्मजक्त तर्मॊको उऩजतथछत, 

 सजामभन भझचझल्का, 
 ऩेश गएयएका छाॉमाप्रछतका सक्कर कागजातहरु । 

१३ भझद्दा  वर्मबन्त्न ऐनद्धाया प्रदत्त अथधकाय अन्त्तगातका भझद्दाहरु 
भझद्दा दामय गने प्रकृमा अन्त्तगात दामय गनझा ऩन,े 

 भझद्दाको पैसरा गन ेअॊग ऩझगेऩछछ पैसरा गएयने । 

  प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 भझद्दा पाॉि   

१४ ठाडो उजझयी/ 
शाजन्त्त 
सझयऺाको 
राथग 
छनर्ेदन 

 कायण खझल्ने गयी मथेष् ि कागजात सटहत छनर्ेदन टदनझ 
ऩने, 

 कायण खोरी जजउ ज्मानको सझयऺाका राथग वऩडडतरे 
छनर्ेदन टदनझ ऩने । 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 भझद्दा पाॉि   

१५ द्वन्द्द्वटऩिीत
को राधग 
याहतको 
धसपारयस गने 

 सम्फजन्त्धत गा.ऩा./न.ऩा. फाि मसपाएयस, 

 सम्फजन्त्धत व्मजक्तको नाफारक ऩएयचम ऩर/ना.प्र.ऩ., 
 नाता प्रभाखणत कागजात, 

 तथानीम शाजन्त्त समभछतफाि मसपाएयस बई आउनझ ऩन,े 

 द्धन्त्दको प्रकाय अनझसायको प्रभाण हझनझऩने जततै 
अॊगबॊग/घाइतेको राथग सयकायी अतऩतारभा तत्कामरन 
सभमभा उऩचाय गयेको प्रेतक्रीऩसन, 

 टहयासत/अऩहयणभा ऩयेको बए प्रहयी कामाारम र्ा 
कायागायको ऩर । 

रु. १० को 
टिकि 

प्रकृमा 
ऩझया 
बएऩछछ 
सोही 
टदन 

 स.प्र.जज.अ. 
 प्रशासन पाॉि 

  

१६ सूचना 
अथधकायी 
गझनासो 

 याभ फहादझय के.सी.    स.प्र.जज.अ.  

१७ उजझयी सन्त्न े
ऩदाथधकायी 

 प्र.जज.अ.    प्र.जज.अ.  
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ढाॉचा “क” 
नेऩार सयकाय 

गहृ भन्द्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩा 
योल्ऩा जजल्राभा सॊचाधरत याटष्डम प्राथधभकता प्राप्त आमोजनाको धनयीऺण तथा अनगुभन पायाभ 

 

कामाारको नाभ् -........................................................................................................ धभधत्....................... 
ठेगाना्..................................................................................................................................................... 
क्र.
सॊ. 

 

सूचकहरु 
कामाान्द्वमन जथथधत 

उत्तभ 

(४) 
भध्मभ 

(३) 
साभान्द्म 

(२) 
कम्जोय 

(१) 
कामाान्द्वमन नबएको 

(०) 
१ दैधनक कामा सॊचारनको अवथथा      

२ सभमको ऩारना      

३ नागरयक विाऩत्रको प्रमोग      

४ थऩष्ट नक्साॊकन सटहतको कोठा नॊ.      

५ भातहतका कभााचायीराई अधधकाय प्रत्मामोजन      

६ ऩोसाक कोिको ऩारना      

७ Website य मसको अद्यावधधक      

८ गनुासो ऩेटिको तथा गनुासो सनु्ने अधधकायी      

९ सूचना अधधकायीको व्मवथथा      

१० सहामता कऺको व्मवथथा      

११ तै्रभाधसक तथा वाटषाक प्रधतवेदनको अवथथा      

१२ सूचना ऩािीको प्रमोग      

१३  कामाारम सयसपाई तथा शौचारम य टऩउने 
ऩानीको अवथथा 

     

१४  भातहत कामाारम वा सेवा केन्द्रहरुको धनयीऺण 
तथा अनगुभन 

     

१५ भातहतका आमोजनाहरुको कामाान्द्वमन अवथथा      

 

धनयीऺण गने कामाारम प्रभखुको      धनयीऺण गरयएको कामाारको प्रभखुको 
नाभ थय्         नाभ थय् 
ऩद्          ऩद् 
दथतखत्         दथतखत् 
धभधत्         धभधत् 
 

सशुासन (सॊचारन तथा व्मवथथाऩन) ऐन,२०६४ को दपा १३ एवभ ्धनमभावरीको धनमभ ६ य याटष्डम अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन र्दगदशान, २०७५ फभोजजभ जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩारे जजल्राभा सॊचाधरत याटष्डम प्राथधभकता प्राप्त 
आमोजनाहरुको धनयीऺण तथा अनगुभन गना तमाय गरयएको पायाभ । 
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ढाॉचा “ख” 
नेऩार सयकाय 

गहृ भन्द्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩा 
योल्ऩा जजल्राभा सॊचाधरत याटष्डम प्राथधभकता प्राप्त आमोजनाको धनयीऺण तथा अनगुभन पायाभ 

 

कामाारको नाभ् -........................................................................................................ धभधत्....................... 
ठेगाना्..................................................................................................................................................... 
क्र.
सॊ. 

 

सूचकहरु 
कामाान्द्वमन जथथधत 

उत्तभ 

(४) 
भध्मभ 

(३) 
साभान्द्म 

(२) 
कम्जोय 

(१) 
कामाान्द्वमन नबएको 

(०) 
१ दैधनक कामा सॊचारनको अवथथा      

२ आमोजनाको गत आ.व.को प्रगधत      

३ चार ुआ.व.को वाटषाक कामाक्रभ      

४ चार ुआ.व.को अजख्तमायी य सोको कामाान्द्वमन      

५ भातहतका कभाचायीराई अधधकाय प्रत्मामोजन      

६ भआुव्जा टवतयण गनुाऩने बए सोको प्रगधत जथथधत      

७ ठेक्का ऩट्टाको सॊझौता       

८ सॊझौता अनसुाय कामा अगाधि फढे नफढेको      

९ ठेक्का अनसुाय कामा अगाधि फढे नवढेको      

१० टवधनमोजजत यकभको खचा जथथधत      

११ खचा यकभको सोधबनााको भाग      

१२ आमोजनारे राबग्राहीसॉग गयेको सहकामा जथथधत      

१३ काभ बैसकेको यकभ बकु्तानी      

१४  कामाान्द्वमनभा आइऩयेका सभथमाहरुको सभाधानका 
राधग गयेका ऩहरहरु 

     

१५ तै्रभाधसक तथा वाटषाक प्रधतवेदनको अवथथा      

 

धनयीऺण गने कामाारम प्रभखुको      धनयीऺण गरयएको कामाारको प्रभखुको 
नाभ थय्         नाभ थय् 
ऩद्          ऩद् 
दथतखत्         दथतखत् 
धभधत्         धभधत् 
 

सशुासन (सॊचारन तथा व्मवथथाऩन) ऐन,२०६४ को दपा १३ एवभ ्धनमभावरीको धनमभ ६ य याटष्डम अनगुभन तथा 
भूल्माॊकन र्दगदशान, २०७५ फभोजजभ जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩारे जजल्राभा सॊचाधरत याटष्डम प्राथधभकता प्राप्त 
आमोजनाहरुको धनयीऺण तथा अनगुभन गना तमाय गरयएको पायाभ । 
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ढाॉचा “ग” 
नेऩार सयकाय 

गहृ भन्द्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩा 
जजल्रा प्रहयी कामाारम, योल्ऩा य भातहतका धनकामहरुको धनयीऺण य अनगुभन भूल्माॊकन पायाभ 

 

कामाारको नाभ् ........................................................................................................ धभधत् ....................... 
ठेगाना्..................................................................................................................................................... 
 

क्र.
सॊ. 

 

सूचकहरु 
कामाान्द्वमन जथथधत 

उत्तभ 

(४) 
भध्मभ 

(३) 
साभान्द्म 

(२) 
कम्जोय 

(१) 
कामाान्द्वमन नबएको 

(०) 
१ शाजन्द्त सयुऺा व्मवथथाऩन      

२ वाटषाक कामाक्रभ कामाान्द्वमन      

३ अऩयाध धनमन्द्त्रण तथा सभन्द्वम      

४ भातहतका कभाचायीहरुराई अधधकाय प्रत्मामोजन      

५ आचाय सॊटहताको ऩारना      

६ भदु्दाहरुको अनसुन्द्धान तथा अधबमोजन      

७ वेब साइि य मसको अध्मावधधक      

८ कभाचायी सम्फजन्द्ध गनुासोको सनुवुाई तथा उजयुीको 
कावााही 

     

९ सूचना सम्प्रषेण तथा व्मवथथाऩन      

१० सहामता कऺको व्मवथथा      

११ सेवाग्राहीसॉगको सम्फन्द्ध      

१२ सजृनशीर कामा      

१३ अन्द्तयसयुऺा धनकाम सम्फन्द्ध      

१४  भातहत कामाारम/चौकीहरुको धनयीऺण तथा 
अनगुभण 

     

१५ तै्रभाधसक तथा वाटषाक प्रधतवेदनको अवथथा      

 

धनयीऺण गने कामाारम प्रभखुको      धनयीऺण गरयएको कामाारको प्रभखुको 
नाभ थय्         नाभ थय् 
ऩद्          ऩद् 
दथतखत्         दथतखत् 
धभधत्         धभधत् 
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सशुासन (सॊचारन तथा व्मवथथाऩन) ऐन,२०६४ को दपा १३ एवॊ धनमभावरीको धनमभ ६ य याटष्डम अनगुभन तथा भूल्माॊकन 
र्दग्दशान, २०७५ फभोजजभ जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩारे जजल्राभा सॊचाधरत याटष्डम प्राथधभकता प्राप्त आमोजनाहरुको 
धनयीऺण तथा अनगुभन गना तमाय गरयएको पायाभ । 

नेऩार सयकाय 

गहृ भन्द्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩा 
धनवेदनका ढाॉचाहरु 

सेवाग्राहीहरुको सटुवधाराई ध्मानभा याखी टवधबन्न काभका राधग कामाारमभा ऩेश गनुाऩने धनवेदनहरुको ढाॉचा छऩाई 
गयी हेल्ऩिेथक भापा त आ.व. ०७७।०७८ भा ऩधन धन्शलु्क टवतयण गने व्मवथथा धभराइएको छ । धनवेदन 
ढाॉचाहरुभा सेवाग्राहीहरु थवमॊरे टववयण उल्रेख गयी धनवेदन ऩेश गना सक्नछेन ्। धनवेदनका ढाॉचाहरु धनम्नानसुाय 
उल्रेख गरयएको छ ।  

 
 
 

धभधत्................... 
 

श्रीभान ्प्रभखु जजल्रा अधधकायी ज्मू, 
जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩा । 

 
 
 

    टवषम् दधरत/जनजाधत प्रभाजणत गयी ऩाऊॉ  । 

 

भहोदम, 
 भ धनवेदक योल्ऩा जजल्रा साटवक  ................................................. न.ऩा./गा.ऩा विा नॊ. ............ 
हार ............................................. नगयऩाधरका/गाउॉऩाधरका विा नॊ. .................. भा थथामी वसोवास 
बएको  श्री ......................................................... को छोया/छोयी/श्रीभती हुॉ । भ दधरत/जनजाती 
अन्द्तगात ........................................... सभदुामको बएको हुॉदा  ........................................... 
न.ऩा./गा.ऩा. को धसपारयस, नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरटऩ सभेत सॊरग्न याखी रु.१०/- को टिकि िाॉसी 
प्रभाजणत गयी ऩाउन मो धनवेदन ऩेश गयेको छु ।  

 
 
 

धनवेदक 

नाभ् 
ठेगाना् 
दथतखत् 
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धभधत्................... 
 

श्रीभान ्प्रभखु जजल्रा अधधकायी ज्मू, 
जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩा । 

 
 

 टवषम् नाभ, थय/जन्द्भ धभधत प्रभाजणत गयी ऩाऊॉ  । 

 

भहोदम, 
 भेयो फाफ/ुआभा/ऩधत/ऩत्नी ......................................................... को 
......................................... प्रभाण ऩत्र य  ....................................... भा धनम्न टववयण पयक ऩयेता 
ऩधन उक्त दईु नाभथय/ जन्द्भ धभधत बएको व्मजक्त एउिै बएकोरे प्रभाजणत गयाई ऩाउॉ बनी रु.१०/- को टिकि 
िाॉसी मो धनवेदन ऩेश गयेको/गयेकी छु । 

 
 

क. .................................................................................................प्रभाण ऩत्रभा बएको् 
१. नाभ थय/जन्द्भ धभधत् 
२. फाफकुो नाभ थय् 
३. आभाको नाभ थय् 
४. ऩधत/ऩत्नीको नाभथय् 
 

ख. ...................................................................................................प्रभाण ऩत्रभा बएको् 
१. नाभ थय/जन्द्भ धभधत् 
२. फाफकुो नाभ थय् 
३. आभाको नाभ थय् 
४. ऩधत/ऩत्नीको नाभथय् 
 
 
 
 
 

धनवेदक 

नाभ् 
ठेगाना् 
दथतखत् 
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धभधत्................... 
 

श्रीभान ्प्रभखु जजल्रा अधधकायी ज्मू, 
जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩा । 

 
 

 टवषम् सॊथथा/हातहधतमाय नवीकयण सम्फन्द्धभा । 

 

भहोदम, 
 प्रथततु टवषमभा जजल्रा प्रशासन कामाारम, ............ भा दताा नॊ. .............. भा दताा बएको 
............................................. सॊथथा/हातहधतमायको नवीकयणका राधग  रु.१०/- को टिकि िाॉसी मो 
धनवेदन ऩेश गयेको/गयेकी छु । 

 
 

सॊरग्न कागजातहरु् 
१. 
२. 
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
८. 
९. 
 
 
 
 

    धनवेदक 

नाभ् 
ठेगाना् 
दथतखत् 
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धभधत्................... 

 

श्रीभान ्प्रभखु जजल्रा अधधकायी ज्मू, 
जजल्रा प्रशासन कामाारम,  

योल्ऩा । 

 
 

  टवषम् नाफाधरग ऩरयचम ऩत्र ऩाउॉ । 

 

भहोदम, 
 प्रथततु टवषमभा भेयो ................................................. को नाफाधरग ऩरयचम ऩत्र आवश्मक बएकोरे 
नाफाधरग ऩरयचम ऩत्र ऩाउनको राधग  रु.१०/- को टिकि िाॉसी मो धनवेदन ऩेश गयेको/गयेकी छु । 

 
 

नाभ्- 

जन्द्भ धभधत्- 

धरङ्ग्- 

जन्द्भ थथान्- 

थथामी ठेगाना्- 

 
 
 
 

   धनवेदक 

नाभ् 
ठेगाना् 
दथतखत् 
धभधत् 
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धभधत्................... 
श्रीभान ्प्रभखु जजल्रा अधधकायी ज्मू, 
जजल्रा प्रशासन कामाारम,  

योल्ऩा । 

टवषम् सॊथथा दताा गयी ऩाउॉ । 

भहोदम, 
 हाभीरे ......................................................................... सम्वन्द्धी सॊथथा खोल्न चाहेकोरे सॊथथा दताा ऐन २०३४ 
फभोजजभ सॊथथा दताा गनाको राधग देहामको टववयण य कागजात सॊरग्न गयी धनवेदन गयेको छौ । 

टववयण्- 
१. सॊथथाको नाभ्- 

२. सॊथथाको उद्देश्म्- 

क. 
ख. 
ग. 
घ. 
ङ. 

३. प्रवन्द्ध सधभधतको सदथमहरुको नाभावरी्- 
क्र. 
सॊ. 

 नाभ थय उभेय फाफ/ुऩधतको 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

ना.प्र.नॊ. साटवक ठेगाना हारको थथानीम 
तह अनसुायको 
ठेगाना 

के कुन 
प्रमोजनको 
राधग 

कैटपमत 

थथामी अथथामी 

१           

२           

३           

४           

५           

६           

७           

८           

९           

१०           

११           

४. आधथाक श्रोत्- 

५. कामाारम यहन ेठेगाना्- 

६. सॊरग्न कागजातहरु 

 क. प्रायजम्बक सधभधतको फैठकको धनणामको प्रधतधरऩी । 

 ख. प्रथताटवत टवधान ३ प्रधत । 

 ग. कामा सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको व्मजक्तगत टववयण य नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरऩी । 

 घ. जजल्रा सभन्द्वम सधभधत/न.ऩा./गा.ऩा. य गै.स.स.फाि सॊथथा दताा धसपारयस । 

 

             
           .............................. 
                 अध्मऺ 
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धभधत्................... 
 

श्रीभान ्प्रभखु जजल्रा अधधकायी ज्मू, 
जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩा । 

 
 

  टवषम् भआुब्जा ऩाउॉ । 

 

भहोदम, 
 ......................................................................................... प्रमोजनको राधग जग्गा प्राधप्त गना 
धभधत .................... गते ....................... भा सूचना प्रकाजशत बएनसुाय भेयो नाभभा यहेको धनम्न टववयणको 
जग्गा वाऩतको भआुब्जा यकभ उऩरब्ध गयाइर्दन ुहनु आवश्मक कागजात सॊरग्न याखी धनवेदन ऩेश गदाछु। 

 

१. जग्गा धनीको नाभ थय्- 

२. जग्गा यहेको ठेगाना्- 

३. जग्गाको टक.नॊ.- 

४. जग्गाको ऺेत्रपर्- 

५. अधधग्रहण हनुे ऺेत्रपर्- 

६. जग्गाको टकधसभ्- 

७. ऩाउने यकभ्- 

८. फैक खाता नॊ.- 

९. सम्ऩकका  न.- 

 

सॊरग्न कागजातहरु् 
१. नागरयकता प्रभाणऩत्रको पोिोकऩी 
२. सक्कर जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाा य सो को पोिोकऩी 
३. आ.व..............को धतयो धतयेको यधसद य सो को पोिोकऩी 

 
 
 

    धनवेदक 

दथतखत् 
नाभ थय् 
फाफ/ुऩधतको नाभ थय् 
फाजे/ससयुाको नाभ थय् 
ठेगाना् 
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 धभधत्................... 
श्रीभान ्प्रभखु जजल्रा अधधकायी ज्मू, 
जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩा । 

  टवषम् ड्रोन उिान अनभुधत ऩाउॉ । 

 

 भानव यटहत हवाई उऩकयण (Remotely Piloted Aircraft (RPA)/Drone उिान कामाटवधध, २०७५ को अधधनभा 
यही देहामको टववयण सटहत तोटकएको शताहरुको ऩारना हनु े गयी उिान अनभुधत प्रदान गरयर्दन ु हनु अनयुोध 
गदाछु। 

१. उिान अनभुधत नॊ.- 

२. भानव यटहत हवाई उऩकयण दताा नॊ.(Unique Identification Number):- 

३. RPA/Drone धनीको टववयण्- 

नाभ  

ठेगाना  

सम्ऩका  नॊ.  

इभेर  

४. ड्रोन उिानकतााको टववयण्- 

नाभ  

ठेगाना  

सम्ऩका  नॊ.  

इभेर  

५. ड्रोनको टववयण्- 

Model No.  

Category  

Maximum Takeoff  

Type of Aircraft  

उिानको अधधकतभ उचाई  

तौर  

६. RPA/Drone उिान गरयने ऺेत्र/इराका्- 

क्र.सॊ. जजल्रा थथाधनम तह विा नॊ. टवथततृ चाय टकल्रा 
१     

२     

 
 

    धनवेदक 

नाभ थय् 
दथतखत् 
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lhNnf l:yt ;/sf/L sfof{nosf k|d'vx?sf] df]afO{n g+=, O{dn 7]ufgf / km];a's k]hsf] 7]ufgf 

l;=

g+= 

sfof{nosf] gfd sfof{no 

k|d'vsf] gfd 

y/ 

kb sfof{no k|d'vsf] 

df]afOn g+= 

;'rgf clwsf/Lsf] 

df]jfOn g+= 

sfof{nosf] O{d]n 7]ufgf km];a's 7]ufgf 

! lhNnf k|zf;g 

sfo{no, /f]Nkf  

g/]Gb| s'df/ /fgf  k|=lh=c= 9857827777 9857877001 rolpadao@gmail.com www.facebook.com/jill

aprasasankaryalayarol

pa 

@ /f]Nkf lhNnf 

cbfnt /f]Nkf  

k|]d v8\sf ;|]:t]bf/ 9840095061 9857877002 info@supremecourt.

gov.np 

admin.dcrolpa@supr

emecourt.gov.np 

 

# v8\ubn u0f g]kfnL 

;]gf /f]Nkf  

;'lw/ s]=;L= k|=;]= 9863028926 9857877003 bn-

khadgadal@nepalar

my.mil.np 

 

$ lhNnf k|x/L 

sfof{no /f]Nkf  

lrqaxfb'/ u'?ª k|=gf=p= 9857825555 9857877004 rolpa@nepalpolice.g

ov.np 

 

% /fli6«o cg';Gwfg 

lhNnf sfof{no 

/f]Nkf  

nId0f rf}w/L k|=c=c= 9857844270 9857877006 rolpanid020@gmail.c

om 

 

^ ;z:q k|x/L an 

g]kfn u'Nd x]=Sjf= 

/f]Nkf  

Xf]dgfy e6\6/fO{ ;=k|=gf=

p= 

9852028135 9857877005 apfgulmahqrolpa@g

mail.com 

 

& lhNnf ;dGjo 

;ldltsf] sfof{no 

/f]Nkf 

6+s/fh uf}td ;=c= 9857855222 9857877007 rolpadcc@gmail.com  

* sf]if tyf n]vf 

lgoGqs sfof{no 

/f]Nkf  

dft[sf e§/fO{  k|=sf]=lg= 9857826296 9857877008 rolpa.dtco@fcgo.gov.

np 

 

( zlxbdfu{ ;8s 

of]hgf, /f]Nkf  

lji0f'afa' kf08] sf=k|= 9851073864 9857877021 shahidmarga.roadpro

ject@gmail.com 

www.facebook.com/sh

ahidmargaroladproject 

!) l8lehg jg 

sfof{no /f]Nkf  

blwnfn s+8]n l8=k|= 9857824112 9857877018 dforolpa12@gmail.co

m 

 

!! hn;|f]t tyf 

l;+rfO{ l8lehg 

sfof{no /f]Nkf 

k'?iff]Qd pkfWoo l8=k|= 9840022433 9857877020 widd.rolpa@gmail.co

m 

 

!@ vfg]kfgL tyf 

;/;kmfO{ l8lehg 

sfof{no lkmN8 

cljb x';]g l8=k|= 9857833652 9857877019 dwssdorolpa@gmail.

com 

 

!# u|fld0f ;8s ;+hfn 

;'wf/ cfof]hgf 

df]xbQ e§ l8=O{= 9857826200 9857877022 rcippiurolpa@gmail.c

om 

www.facebook.com/rci

p.rolpa.7 
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/f]Nkf  

!$   k|wfgdGqL s[lif 

cfw'lglss/0f kl/of]hgf,  

/f]Nkf . 

OGb| axfb'/ jnL sf=k|= 9851184537 9857877023 pmamp.piu.rolpa@g

mail.com 

www.facebook.com/m

akaizone rolpa 

!% e]6g/L c:ktfn 

tyf kz' ;]jf lj1 

s]Gb| /f]Nkf  

;'bfd e6\6  sf=k|= 9866917774 9857877026 vethosrolpa@gmail.c

om 

 

!^ s[lif 1fg s]Gb| 

/f]Nkf  

g/]z lwtfn  sf=k|= 9847831397 9857877011 akcrolpa@gmail.com  

!& lhNnf ;/sf/L 

jlsn sfof{no 

/f]Nkf  

नभुयाज खनार sf=k|= 9851194450 9857877017 dgao.rolpa@ag.gov.n

p 

www.facebook.com/jill

asarkariokilkaryalayaro

lpa 

!* lhNnf lgjf{rg 

sfof{no /f]Nkf  

ls/0f hf]zL sf=k|= 9841614939 9857877013 deorolpa1@gmail.co

m 

 

!( lzIff ljsf; tyf 

;dGjo OsfO{ /f]Nkf  

b'uf{axfb'/ v8\sf O=k|= 9857824132 9857877025 deorolpa@gmail.com www.facebook.com/ed

u.rolpa.5 

@) lhNnf x'nfs 

sfof{no /f]Nkf  

;flaqL kf}8]n sf=k|= 9841423418 9857877012 dporolpaa@gmail.co

m 

 

@! dfnkf]t sfof{no 

/f]Nkf .  

cd//fh clwsf/L  sf=k|= 9857824178 9857877014 rolpamalpot@gmail.c

om 

 

@@ gfkL sfof{no /f]Nkf  k'/0f rf}w/L sf=k|= 9841028274 9857877029 sorlibang@gmail.co

m 

 

@# sf/fuf/ sfof{no 

/f]Nkf  

sdnf l3ld/]  sf=k|= 9840017831 9857877030 karagarrolpa@gmail.

com 

 

@$ lhNnf 6«flkms k|x/L 

sfof{no /f]Nkf . 

cDd/ yfkf-

k|=gf=lg=_ 

k|=gf=lg= 9857091999    

@% /f]Nkf c:ktfn 

/]p3f 

8f= wgdfof 

3tL{du/ 

sf=k|= 9849402519 9857877016 dhrolpa@gmail.com  

@^ :jf:Yo sfof{no 

/f]Nkf  

8f=clgn s]=;L= sf=k|= 9851178685 9857877015 rolpadho@gmail.com www.facebook.com/ro

lpadho 

@& lhNnf cfo'j]{b 

:jf:Yo s]Gb| /f]Nkf   

8f=cfnf]s kf08] sf=k|= 9857824725 9857877027 rolpaayurveda@gmai

l.com 

 

@* 3/]n' tyf ;fgf 

pBf]u ljsf; 

;ldlt /f]Nkf  

ltns/fd jnL  sf=k|= 9857822790 9857877028 gharelurolpa@gmail.

com 

www.facebook.com/gh

arelurolpa 

@( ;3g ;x/L tyf 

e=lg= cf= lkmN8 

sfof{no /f]Nkf  

 sf=k|= 9857831811    
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#) ;8s k"jf{wf/ 

ljsf; sfof{no 

gljg >]i7 sf=k|= 9857066712 9857877024 idorolpa@gmail.com  

#! cfzf cfof]hgf 

/f]Nkf 

/fdafns ofbj sf=k|= 9857824551 9857877036 ashadpcurolpa@gma

il.com 

 

#@ df8L n'+u|L sf]l/8f]/ 

l;+rfO{ cfof]hgf 

e/tk|;fb 

;fKfsf]6f 

sf=k|= 9857826290  madilungriip@gmail.

com 

 

lhNnf l:yt ;+:yfgsf sfof{no, sfof{no k|d'vx?sf] df]afO{n g+=, O{d]n 7]ufgf / km];a's k]h 

! g]kfn laB't 

k|flws/0f, /f]Nkf 

Zofd s'df/ zdf{ sf=k|= 9841140428 9857877033 nea.rolpa@yahoo.

com 

 

@ g]kfn 6]lnsd, 

/f]Nkf 

sdn k|;fb s]=;L= sf=k|= 9857833444 9857877035 ntcrolpa77035@g

mail.com 

 

# vfB Joj:yf tyf 

Jofkf/ sDkgL 

lnld6]8 

s[i0f k|;fb 

u'/fufO{ 

sf=k|= 9841727692 9857877034 nfcrolpa@gmail.co

m 

www.facebook.com/kh

adyashsthanrolpa 

$ ;fN6 6«]l8ª 

skf]{/]zg ln, /f]Nkf 

a;Gt yfkf  9847952716  stcrolpa@gmail.co

m 

 

:yfgLo txsf k|d'vx?sf] df]afO{n g+=, O{d]n 7]ufgf / km];a's k]h 

! /f]Nkf gu/kflnsf, 

/f]Nkf 

df]xg kf}8]n k|=k|=c 9857827111 9857877009 rolpanagarpalika@g

mail.com 

www.facebook.com

/helorolpanagarpali

karolpa 

@ n'ª\u|L ufpFkflnsf, 

/f]Nkf 

/laGb| k|;fb rf}w/L k|=c=  9857877039 lungrimun@gmail.co

m 

Info@lungrimun.gov.

np 

www.facebook.com

/lungrimun 

# yjfª ufpFkflnsf, 

/f]Nkf 

/]jt axfb'/ 

a'9fyf]sL 

k|=c= 9806249176 9857877041 thabangrm58@gmail

.com 

www.facebook.com

/thabangruralmunici

pal 

$ lqj]0fL ufpFkflnsf, 

/f]Nkf 

lgdaxfb'/ s]=;L= k|=c= 9857824601 9857877037 trmrolpa@gmail.com 

info@trivenimunrolp

a.gov.np 

www.facebook.com

/trivenimunrolpa 

% u+ufb]jf 

ufpFkflnsf, /f]Nkf 

lg=sf=k|=;xb]j 

ofbj 

lg=k|=

c= 

9845570400 9857877042 gangadevmun@gmai

l.com 

gangadevmun.govn.n

p 

ito.sukidahamun@g

mail.com 

www.facebook.com

/gangadevganupalik

a 
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^ kl/jt{g 

ufpFkflnsf, /f]Nkf 

gGb/fd kl/of/ k|=c= 9863410582 9857877043 paribartanrmun@gm

ail.com 

www.facebook.com

/paribartanrm 

& ;'lgn :d[tL 

ufpFkflnsf, /f]Nkf 

s]zj kfw]{ k|=c= 9851163532 9857877038 ssrminfo@gmail.com  

* df8L ufpFkflnsf, 

/f]Nkf 

;ljg rf}w/L k|=c= 9857824601 9857877044 madi.rumn73@gmail

.com 

 

( ;'g5x/L 

ufpFkflnsf, /f]Nkf 

jL/ axfb'/ k'g k|=c= 9758503653 9857877040 sunchhaharimun@g

mail.com 

 

!) ?G6Lu9L 

ufpFkflnsf, /f]Nkf 

lr/~hLlj lhPd k|=c= 9849628947 9857877045 rrmrolpa@gmail.com  

lhNnf l:yt a}+s tyf k|d'vx?sf] df]afO{n g+=, O{d]n 7]ufgf / km];a's k]h 

! g]kfn a}s ln=, 

/f]Nkf 

s'z clwsf/L k|= 9857824076 9857877032 nblrolpa@nepalbank.

com.np 

 

@ s[lif ljsf; a}s, 

/f]Nkf 

Zofd cfrfo{ k|= 9817139219 9857877031 rolpa.branch@adbl.g

ov.np 
 

# Unf]an cfOdO a}s, 

/f]Nkf 

k|ljg cfrfo{ k|= 9841505010  pravin.acharya@gibl.

com.np 
 

$ Pg cfO{ ;L Pl;of 

a}s, /f]Nkf 

zf]g' s];L k|= 9847850399  sony.kc@nicasiabank

.com 
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जजल्रा प्रशासन कामाारम, योल्ऩाभा बएका कामाक्रभको केही झरकहरु्- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           प्रभखु जजल्रा अधधकायी श्री रक्ष्भण ढकारको धफदाई  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              सशस्त्र प्रहयी फर नऩेार, गलु्भ हे. क्वा., योल्ऩाका धि.एस.टऩ. श्री  कणा फहादयु फढुाभगयको टवदाई   
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धत्रवेणी गाउॉऩाधरकाको फभ टवथपोि घिना छानटवन िोरी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश नॊ. ५ का आन्द्तरयक भाधभरा तथा काननु भन्द्त्री भाननीम श्री कुर प्रसाद के.सी. ज्म ुसधुनरथभधृत-४, योल्ऩा जथथत धछने 
भोियेवर ऩरु धसरान्द्मास कामाक्रभ 
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                                                प्रशासन फझरेटिन-२०७७ 

 
 

प्रदेश नॊ.५ का आन्द्तरयक भाधभरा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जजल्रा कोधबि सॊकि व्मवथथाऩन केन्द्रको फैठक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कभाचायी धभरन केन्द्र, योल्ऩाद्वाया प्रभखु जजल्रा अधधकायी श्री नयेन्द्र कुभाय याना ज्मूको थवागत कामाक्रभ 
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                                                प्रशासन फझरेटिन-२०७७ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कामाारम प्रभखुहरुसॉगको फैठक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जजल्रा कोधबि सॊकि व्मवथथाऩन केन्द्रको फैठक 
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भाननीम सबाऩधत जमऩयुी घतॉ ज्मूफाि जजल्रा थवा्म कामाारम योल्ऩाराई थवाथ्म साभाग्री हथतान्द्तयण कामााक्रभ  

 

जजल्रा जथथत कोधबि-१९ का सॊक्रधभतहरुको उऩचायाथा थथाऩना गरयएको आईसोरेशन केन्द्र 
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भाननीम उजाा तथा जरस्रोत भन्द्त्री वषाभान ऩनु ज्मूफाि DCCMC राई प्राप्त थवाथ्म साभग्री हथतान्द्तयण कामाक्रभ 

 

योल्ऩा न .ऩा.रे फजाय ऺेत्रभा कोधबि-१९ योकथाभ तथा धनमन्द्त्रणका राधग टकिनाशक औषधी छटका दै 
। 
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कोधबि-१९ योकथाभ तथा धनमन्द्त्रणको सन्द्दबाभा DCCMC को फैठक फथदै । 

 

कोधबि-१९ फाि सॊक्रधभत टवयाभीहरुको उऩचायाथा खटिएका थवाथथमकभॉहरु । 
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 g]kfn ;/sf/ 

u[x dGqfno 

lhNnf k|zf;g sfof{no 
 

;+s^ Joj:yfkg ;ldlt -DCCMC_ 

/f]Nkf lhNnf, lnjfé 

 

 

kmf]g gDa/-M086440110 

k\mofS; gDa/-M086440133 

O{d]n-M rolpadao@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


