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नेऩार सयकाय 

गहृ भन्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामाारम,ओखरढ ॊगा 
कोभबड-१९ जजल्रा सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्र/जजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट 

 
कोभबड १९ को जजल्रास्तयीम  ऩूवातमायी तथा प्रभतकामा सम्वजन्त्ध गभतववभधहरु 

 

(अद्यावभधक भभभत: २०७७ बार १०)  

 

ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा यहेको कोभबड १९ को सम्बाववत जोजखभ व्मवस्थाऩनका राभग नेऩार 
सयकायरे प्रदेश सयकाय ,स्थानीम सयकाय तथा अन्त्म साझेदाय सॊघसॊस्थाहरुसॊगको सभन्त्वमभा ववभबन्न 
कामाहरु सम्ऩादन गदै आएको छ । कोभबड १९ को सम्बाववत जोजखभ योकथाभ तथा भनमन्त्रणका 
राभग जजल्रास्तयभा जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सभभभत , कोभबड १९ जजल्रा सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्र 
तथा जजल्रा कभाण्ड ऩोष्ट रगामतका सभभभत सॊयचनाहरु विमाजशर यहेका छन ्। 

 

मसै सन्त्दबाभा कोभबड १९ को सम्बाववत जोजखभ व्मवस्थाऩनको राभग ऩूवातमायी , प्रभतकामाका राभग 
ओखरढ ङ्गा जजल्राभा ववभबन्न कामाहरु सम्ऩादन ह दै आएका छन ्। प्रदेश तथा स्थानीम सयकाय तथा 
अन्त्म सयोकायवारा  कामाारम तथा सॊघसॊस्थाहरुसॊगको सभन्त्वमभा जनस्वास््मका भाऩदण्डहरु 
ऩारना गने गयाउने , क्वायेन्त्टाईन , आइसोरेन स्थानहरुको व्मवस्थाऩन गने , होजल्डङ स्थरहरुको 
ऩवहचान तथा व्मवस्थाऩन गने , सीभा नाकाहरुभा स्वास््म ऩयीऺण गने तथा कोभबड १९  ऩयीऺणको 
दामया वढाउदै रैजाने रगामतका कामाहरु बैयहेका छन ्।नेऩार सयकायको भनणाम अन साय २०७७ 
असाय १ गतेदेजख जनस्वास््मका भाऩदण्डहरुको ऩारना गदै सफै सयकायी तथा सावाजाभनक 
भनकामहरुफाट प्रवाह ह ने सेवाहरुराई सूचारु सभेत गरयएको छ ।  

 

कोभबड १९ को सम्बाववत जोजखभ व्मवस्थाऩनका राभग विमाजशर सॊयचनाहरुको उच्च सतका ता 
तथा आभ नागरयकहरुको उच्च सावधानीका कायण अऩेऺाकृत रुऩभा ऩूवातमायी तथा प्रभतकामाका 
कामाहरु सम्ऩादन बईयहेकोरे आगाभी ददनभा सभेत सम्वद्व ऩऺहरुफाट उच्च सावधानी तथा 
सतका ताका राभग अन योध छ । 
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१. कोभबड १९ को प्रभतकामासॊग सम्वजन्त्धत सभभभत सॊयचनाहरु; 
 

क. जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सभभभतका ऩदाभधकायीहरू 
 

ि.सॊ. नाभ ऩद कामाारम सम्ऩका  नॊ. 
१.  श्री कृष्ण ऩौडेर  प्रभ ख जजल्रा अभधकायी जजल्रा प्रशासन कामाारम ९८५२८७७७७७ 
२.  श्री जम फहाद य शे्रष्ठ प्रभ ख जजल्रा सभन्त्वम सभभभत ९८५१०९३७१० 
३.  श्री भोहन क भाय शे्रष्ठ  प्रभ ख भसविचयण नगयऩाभरका ९८४१०७२१०१ 
४.  श्री फेद फहाद य योक्का  अध्मऺ जखजजदेम्वा गाउॉऩाभरका 9851278666 
५.  श्री नवयाज के.सी  अध्मऺ चम्ऩादेवी गाउॉऩाभरका 9851061684 
६.  श्री भनशान्त्त शभाा  अध्मऺ जचसॊख गढी गाउॉऩाभरका 9852840055 
७.  श्री भोभतयाज याई  अध्मऺ भानेबन्त््माङ्ग गाउॉऩाभरका 9852841311 
८.  श्री भजणयाज याई अध्मऺ भोर ङ गाउॉऩाभरका 9841535837 
९.  श्री गोववन्त्द ऩौडेर  अध्मऺ भरख  गाउॉऩाभरका 9860629991 
१०.  श्री रुर प्रसाद अभधकायी  अध्मऺ स नकोशी गाउॉऩाभरका 9753000080 
११.  श्री स भन भतवायी  प्रभ ख  जजल्रा स्वास््म कामाारम ९८५२८४१११६ 
१२.  श्री ववशार भसॊह  प्रभ ख सेनानी  अरयदभन गण ओखरढ गा ९८६३०२८८३४ 
१३.  श्री रुऩेश खड्का  प्रहयी नामव उऩयीऺक  जजल्रा प्रहयी कामाारम ९८५२८७५५५५ 
१४.  श्री रारफहाद य काकी  श.प्रहयी नामव उऩयीऺक शसस्त्र प्रहयी वर, नेऩार ९८५१२५९३६४ 
१५.  श्री सञ्जम शाह प्रभ ख अन सन्त्धान 

अभधकृत 
यावष्डम अन सन्त्धान जजल्रा 
कामाारम 

९८५२८४०११२ 

१६.  श्री ववजम क भाय ठाक य,  प्रभ ख खानेऩानी तथा सयसपाई 
भडभबजन कामाारम 

९८५२८४९२१० 

१७.  श्री प्रददऩ क भाय स न वाय,  सबाऩभत  नेऩारी काङ्ग्रसे ९८५११९७९०० 
१८.  श्री नेर प्रसाद बट्टयाई,  उऩाध्मऺ  नेऩार कम्म भनष्ट ऩाटी ९८४२८५८३०९ 
१९.  श्री स भन याजबण्डयी  सबाऩभत  नेऩार येडिस सोसाइटी ९८६२८१६४४५ 
२०.  भान फहाद य फस्नेत अध्मऺ गैससभहासॊघ ९८६२९५३९४३ 
२१.  श्री जशवप्रसाद ढ ॊगाना  उऩाध्मऺ  नेऩार ऩरकाय भहासॊघ 

जजल्रा शाखा ओखरढ ॊगा 
९८४२९३९८४४ 
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ि.सॊ. नाभ ऩद कामाारम सम्ऩका  नॊ. 
२२.  श्री ऻानेन्त्र क भाय भास्के  अध्मऺ  उद्योग फाजण्म सॊघ  ९८५११७७३९८ 
२३.  श्री त रसी बट्टयाई  स.प्र.जज.अ. जजल्रा प्रशासन कामाारम ९८५११६५९६२ 

    
ख. कोभबड-१९ जजल्रा सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्र (CCMC) का ऩदाभधकायीहरु 

      

ग.  जजल्रा कभाण्ड ऩोष्टका ऩदाभधकायीहरू 
 

ि.सॊ. नाभ,ऩद ऩद कामाारम सम्ऩका  नॊ. 
१.  श्री कृष्ण ऩौडेर प्रभ ख जजल्रा अभधकायी जजल्रा प्रशासन कामाारम ९८५२८७७७७७ 
२.  श्री ववशार भसॊह प्रभ ख सेनानी नेऩारी सेना, अरयदभन गण  ९८६३०२८८३४ 
३.  श्री रुऩेश खड्का प्रहयी नामफ उऩयीऺक जजल्रा प्रहयी कामाारम ९८५२८७५५५५ 
४.  श्री रारफहाद य काकी श. प्रहयी  नामफ उऩयीऺक सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार ९८५१२५९३६४ 
५.  श्री सञ्जम शाह प्रभ ख अन सन्त्धान अभधकृत यावष्डम अन सन्त्धान जजल्रा ९८५२८४०११२ 

ि.सॊ. नाभ,ऩद ऩद कामाारम सम्ऩका  नॊ. 
१.  श्री कृष्ण ऩौडेर प्रभ ख जजल्रा अभधकायी जजल्रा प्रशासन कामाारम ९८५२८७७७७७ 
२.  श्री ववशार भसॊह प्रभ ख सेनानी अरयदभन गण ९८६३०२८८३४ 
३.  श्री रुऩेश खड्का प्रहयी नामफ उऩयीऺाक जजल्रा प्रहयी कामाारम ९८५२८७५५५५ 
४.  श्री रारफहाद य काकी श. प्रहयी  नामफ 

उऩयीऺक 
सशस्त्र प्रहयी फर, नेऩार ९८५१२५९३६४ 

५.  श्री सञ्जम शाह प्रभ ख अन सन्त्धान 
अभधकृत 

यावष्डम अन सन्त्धान जजल्रा 
कामाारम 

९८५२८४०११२ 

६.  श्री याभप्रसाद ऩोखयेर जजल्रा सभन्त्वम अभधकायी जजल्रा सभन्त्वम 
सभभभतको कामाारम   

९७४४०२१७८८ 

७.  श्री स भन भतवायी प्रभ ख जजल्रा स्वास््म 
कामाारम 

९८५२८४१११६ 

८.  डा.सन्त्तोष देव भेभडकर डाइयेक्टय जजल्रा अस्ऩतार   ९८५७६५०८८५ 
९.  श्री त रसी बट्टयाई स.प्र.जज.अ जजल्रा प्रशासन कामाारम ९८५११६५९६२ 
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कामाारम 
६.  श्री याभेश्वय ऩोखयेर प्रभ ख प्रशासकीम अभधकृत भसविचयण नगयऩाभरका ९८५२८२३१११ 
७.  श्री याभप्रसाद ऩोखयेर जजल्रा सभन्त्वम अभधकायी

  
जजल्रा सभन्त्वम सभभभतको 
कामाारम 

९७४४०२१७८८ 

८.  श्री बीभ प्रसाद भभश्र प्रभ ख जशऺा ववकास तथा 
सभन्त्वम ईकाइ   

९८५२०५३१३३ 

९.  श्री च  डाभणी अमाार प्रभ ख कायागाय कामाारम ९८५२८७३७७७ 
१०.  श्री स भन भतवायी प्रभ ख जजल्रा स्वास््म कामाारम ९८५२८४१११६ 
११.   डा.सन्त्तोष देव भेभडकर डाइयेक्टय जजल्रा अस्ऩतार   ९८५७६५०८८५ 
१२.  श्री म 'वयाज आचामा प्रभ ख ओखरढ ङ्गा साभ दावमक 

हजस्ऩटर (भभसन)   
९८५११४२२३१ 

१३.  श्री ऻानेन्त्र भास्के
  

अध्मऺ  उद्योग वाजण्म सॊघ, 

ओखरढ ॉगा 
९८५११७७३९८ 

१४.  श्री स भन याजबण्डायी सबाऩभत,  नेऩार येडिस सोसाइटी 
जजल्रा शाखा  

९८६२८१६४४५ 

१५.  श्री जशवप्रसाद ढ ॉगाना उऩाध्मऺ  नेऩार ऩरकाय भहासॊघ, 

ओखरढ ॊगा 
९८४२९३९८४४ 

१६.  श्री भभनता काकी स.प्र.जज.अ जजल्रा प्रशासन कामाारम ९८४९८७१८१८ 
१७.  श्री त रसी बट्टयाई स.प्र.जज.अ जजल्रा प्रशासन कामाारम ९८५११६५९६२ 
          

२. कोभबड १९ को ऩूवातमायी तथा प्रभतकामाका राभग बएका प्रमासहरु 
क. सचेतना अभबवदृद्व 

कोभबड १९ को  सम्बाववत जोजखभ न्त्मूभनकयण गनाका राभग जनस्वास््म भाऩदण्ड अवरम्वन 
गने तथा वन्त्दावन्त्दीको ऩूणा कामाान्त्वमनका राभग सम्वन्त्धभा सञ्चाय भाध्मभ ,सयोकायवारा 
सॊघसॊस्था तथा स्थानीम तह भापा त  आभ नागरयकहरुराई अऩीर गरयएको छ । 

ख. क्वायेजन्त्टन स्थर व्मवस्थाऩन 
जजल्रा सकॊ ट व्मवस्थाऩन केन्त्र एवभ ्कोभबड जजल्रा कभाण्ड ऩोष्टको भनणामान साय स्थानीम 
तहहरूको सभन्त्वमभा जजल्राका ८ वटै स्थानीम तहभा क्वायेजन्त्टन स्थरहरूको स्थाऩना गयी   
सञ्चारन गरयएको छ ।सञ्चाभरत क्वायेजन्त्टन स्थरहरूको वववयण देहाम अन साय यहेको छ; 
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स्थानीम तह क्वायेन्त्टाइन स्थरको नाभ वेड सॊख्मा 
l;l4r/0f gu/kflnsf >L cf]vn9'Fuf SofDk;  25 

>L ;u/dfyf hgtf dfWolds ljBfno  25 
?Dhf6f/ dfWolds ljBfno ?Dhf6f/ 50 

lvlhb]Daf ufpFkflnsf lvlhb]Daf ufpFkflnsf– ! :jf:Yo rf}sL /ugL 5 
af}4 ;fd'bflos :jf:Yo O{sfO{  3 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– ! lnv' xfO8«f]  6 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– @ r08]Zj/L df=la= 5 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– #, :jf:Yo rf}sL lvlh r08]Zj/L 5 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– $, cfdf ;d"x ejg, lvlhsflt 5 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– %,:jf:Yo rf}sL lvlhkmnf6]  9 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– ^, rDkfb]jL cf=lj= a:g] 5 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– &, :jf:Yo rf}sL /fjfbf]n' 5 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– *, e"l;Ë cf=lj= 5 
lvlhb]Daf ufpFkflnsf– (, hgtf cf=lj= 5 

rDkfb]aL ufpFkflnsf >L lzjb'tL cf=df=lj= sdnrf}/–# 10 
1fgk|sfz dfWolds ljBfno 3f]/fvf]/L ^ 10 
uf]Ndfb]jL cfwf/e"t ljBfno rDkfb]jL @ 3 
j0ff{{b]jL cfwf/e"t ljBfno rDkfb]jL !  1 
rDkfb]jL uf=kf ;fd'bflos ejg  8 
:jf:Yo rf}sL ejg km]lbu'7 8 

lrz+v'u9L ufpFkflnsf ;/:jtL dfWolds ljBfno vflgeGHofË–@ kf]v/]  10 
kfl/hft :d[lt ljBfno h's]kfgL  4 
>L 5fqk|ult dfWolds ljBfno ebf}/]  3 

dfg]e~HoË ufpFkflnsf >L eujtL dfWolds ljBfno –% 11 
>L cfdf ;d"x ejg xs{k'/ 6 
dgsfdgf dfWolds ljBfno jfS;f @  4 
z'e Uofn]S;L O{= af]l8{ª :s'n s]Q's]  10 
sflnsf dfWolds ljBfno dfg]eGHofË—! df]nL  5 
lzjb'tL cf=lj dfg]eGHofË * /f3k'/ 5 
lgs]tg dfWolds ljBfno dfg]eGHofË %  9 
dfxb]j:yfg dfWolds ljBfno dfgeGHofË ^  5 
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स्थानीम तह क्वायेन्त्टाइन स्थरको नाभ वेड सॊख्मा 
df]n'Ë ufpFkflnsf >L zlxb cfbz{ SofDk; /fdk'/–@ 25 

lzjb"tL dfWolds ljBfno k|fKrf (  15 
s'Gtf bz{g cf=lj df]n'ª !  5 
k'/fgf] :jf:Yo rf}sL ejg  4 
j8f g+= @ -lvnfgfy bfxfnsf] 3/_ 4 

lnv' ufpFkflnsf o;d dfWolds ljBfno o;d j8f g+= $ 8 
hglhjg dfWolds ljBfno jfRk' lnv' ( 5 
n]lt df=lj n]tL lnv' ( 5 
nfd|fª cf=lj lnv' ( 5 
l;4dgk'/f cf=lj=o;d $  4 
kf]v/L cf=lj lnv' (  5 

;'gsf]zL ufpFkflnsf ;'gsf]zL dfWolds ljBfno uf}8f ;'gsf]ZfL @ 6 
dfxfª\sfn cfwf/e"t ljBfno !  10 
sflnsf dfWolds ljBfno, l;:g]/L –# 10 
;'gsf]zL ;fd'bflos ejg ;'gsLzL #  10 
yfgL cf=lj=, h]?Ë –$ 10 
rf}tf/f dfWolds ljBfno, 8fF8fvs{ –% 10 
bfdtL dfWolds ljBfno, kf/f –^ 5 
k|a'4 dfWolds ljBfno Rofgfd–& 20 
hut hggL cfwf/e"t=ljBfno, dfg]8fF8f–*  10 
sdns'Ghf jf]l8{ª :s'n s6'~h] –!) 10 
:jf:Yo rf}sL ejg s6'Gh] ( 10 

  

  

?Dhf6f/ c:ktfn 5 
ld;g c:ktfn 15 

  hDdf 486 
 

हार ४८६ ऺभताको क्वायेजन्त्टन सञ्चारनभा यहेताऩभन प्रत्मेक ७ वटा गाउॉऩाभरकारे १०० 
(एकसम) शैमा तथा १ नगयऩाभरकारे २०० शैमाको गयी जम्भा ९०० (नौ सम) शैमाको 
क्वायेजन्त्टनको भनभााण गने गयी ऩूवातमायी गरयएको छ ।  
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ग. Isolation  कऺ व्मवस्थाऩन 
जजल्राभा कोभबड १९को सम्बाववत सॊिभणराई भध्मनजय गयी सॊिभभतको उऩचायका राभग 
जजल्राको ओखरढ ङ्गा साभ दावमक अस्ऩतार (भभशन) य जजल्रा अस्ऩतार रुम्जाटायभा 
िभश: १५ य १५ शैमाको आइसोरेशन वाडाको स्थाऩना गरयएको छ । 

घ. Holding Shelter व्मवस्थाऩन 

बायत तथा अन्त्म भ र कफाट आउने व्मजिहरूराई सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको क्वायेजन्त्टन 
स्थरसम्भ ऩ मााउने प्रमोजनका राभग केही सभम याख्न ेगयी जजल्राको भनम्न स्थानभा  ५० 
ऺभताको होजल्डङ्ग स्थर भनभााण गयी सञ्चारनभा ल्माईएको छ । 

 

 भानेबञ्माङ्ग गाउॉऩाभरकाजस्थत सीभा नाका हका ऩ  यको हका ऩ  य भाध्मभभक 
ववद्यारम टोक्सेर 

३. कोभबड १९ ऩरयऺण  
हारसम्भ ओखरढ ङ्गा जजल्राभा कोभबड १९ सॊिभण बए नबएको सम्फन्त्धभा  देहामअन साय 
PCR तथा RDT  ववभधफाट ऩयीऺण गरयएको छ । 

RT- PCR  :  १०२७ जना (२०७७ बार १० सम्भ) 

RDT   :  ६५० जना (हार RDT ऩयीऺण वन्त्द गरयएको) 
 

४. सॊिभण अवस्था (२०७७ बार १० सम्भ) 

सॊिभभत सॊख्मा : २६ जना (२५ जना ऩ  रुष य १ जना भवहरा) 
सविम सॊिभभत : २ जना (ऩ रुष) 

 

५. कोभबड १९ को प्रभतकामाका राभग प्राप्त बएका य ववतयण गरयएका साभारीहरुको वववयण 
औऩचारयक भाध्मभफाट प्राप्त ह नआएको कोभबड १९ सॊिभण योकथाभ भनमन्त्रण तथा 
उऩचायभा प्रमोग ह ने साभरीहरूको वववयण तरको ताभरका प्रस्त त गरयएको छ ।  
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६. कोभबड- १९ को प्रभतकामाका राभग सयोकायवारा भनकामहरु ववच सभन्त्वमात्भक कामाढाॉचा तमायी तथा 
कामाान्त्वमन 

कोभबड-१९ सॊिभण योकथाभ भनमन्त्रण तथा उऩचायका सम्फन्त्धभा आवश्मक कामा गना तथा 
गयाउन जजल्राजस्थत सम्फजन्त्धत सयकायी भनकामहरू , सफै स्थानीम तहहरू , भनजीऺेर सञ्चायभाध्मभ 
तथा अन्त्म सयोकायवाराहरूको सभन्त्वम तथा सहकामाभा कोभबड -१९ को प्रभतकामाको राभग 
प्रभतकामाको कामाढाॉचा तज ाभा गयी कामाान्त्वमनभा ल्माईएको छ ।   

 

७. क्वायेजन्त्टनभा यहेका व्मजिहरुको राभग भानभसक स्वास््म तथा भनोसाभाजजक ऩयाभशा सञ्चारन 

जजल्राजस्थत जजल्रा स्वास््म कामाारम , अस्ऩतारहरू स्थानीम तहभातहतका स्वास््म सॊस्थाका 
स्वास््मकभॉहरूफाट क्वायेजन्त्टनस्थरहरूभा यहेका तथा यहने व्मजिहरूका राभग  भानभसक स्वास््म 
तथा भनोसाभाजजक ऩयाभशा सेवा उऩरव्ध गयाईएको । 

८. स्वास््म कऺ (Health Desk)स्थाऩना, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
कोभबड -१९ सॊिभण तथा भनमन्त्रणराई भध्मनजय गयी  ओखरढ ङ्गा जजल्रा प्रवेश गने तथा 
ओखरढ ङ्गा जजल्रा बई सोर ख म्फ  जजल्रा प्रवेश गने ओखरढ ङ्गा जजल्राको भनम्नान साय स्थानहरूभा 
स्वास््मकभॉ य स यऺाकभॉसवहतको स्वास््म कऺ स्थाऩना गयी सञ्चारनभा ल्माईएको छ ।ती 
स्थानहरूफाट जजल्रा प्रवेश गने व्मजिहरूको शयीयको ताऩिभ जाॉच गने य जाॉच गदाा शॊका रागेभा 
आयडीटी तथा ऩीसीआय ऩयीऺणकाराभग सम्फजन्त्धत भनकामराई ऩठाउने गरयएको छ । 
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 ओखरढ ङ्गाफाट सोर ख म्फ  जजल्रा प्रवेश गने नाका ओखरढ ङ्गा जजल्राको 
भसविचयण नगयऩाभरकाजस्थत यभाइरो डाॉडा, 

 ओखरढ ङ्गा जजल्राको भसविचयण नगयऩाभरकाजस्थत भभरनचोक, 

 भानेबञ्जमाङ्ग गाउॉऩाभरकाजस्थत हका ऩ  य, 

 चम्ऩादेवी गाउॉऩाभरकाको नवरऩ य, 

 भरख  गाउॉऩाभरकाजस्थत साॉग  टाय । 

९. फन्त्दावन्त्दी (Lock Down)को प्रबावकायी कामाान्त्वमन 
नेऩार सयकायरे जायी गयेको फन्त्दाफन्त्दीको आदेश य फन्त्दाफन्त्दीको अवस्थाभा ऩारना गन ाऩने 
भनमभका फायेभा जजल्राजस्थत सफै सञ्चायभाध्मभफाट प्रचाय प्रसाय गरयएको छ बने भनमभ ऩारनाका 
सम्फन्त्धभा नेऩार प्रहयीफाट भनमभभतरूऩभा अन गभन गरयएको छ । 

१०. स्थानीम तहका ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्ऩका  व्मजिहरूको वववयण 
िसॊ सम्ऩका  व्मजि ऩद स्थानीम तह सम्ऩका  नॊ 

१.  उभेश काकी  भसविचयण ननगयऩाभरका, 
ओखरढ ॊगा 

९८६२८०८२९० 

९७४१०२२१५९ 
२.  नायामण ऩ यी  प्रशासकीम 

अभधकृत 
जखजजदेम्वा गाॉउऩाभरका, 
जखजजपराटे 

९७५१०६८६६६ 

३.  सजञ्जत क भाय वव.क.  चम्ऩादेवी गाॉउऩाभरका, काभरका ९८४०१६२३६७ 

४.  गोववन्त्द खड्का  अभधकृत छैटौं जचशॊख गढी गाॉउऩाभरका, शेनाा ९८४२२६१४२७ 

५.  याभचन्त्र न्त्मौऩाने
  

 भानेबन्त््माङ गाॉउऩाभरका, 
भानेबन्त््माङ 

९८५११३८२१९ 

९८१३८८६४३७ 

६.   भ भनचन्त्र शभाा  भोर ङ गाॉउऩाभरका, प्राप्चा ९८५२८४०५०५ 

७.  ददननाथ चौधयी ज स्व.भन. भरख  गाॉउऩाभरका, मशभ ९८४७४५१६२७ 

८.  जीवन जघभभये प्रशासकीम 
अभधकृत 

स नकोशी गाॉउऩाभरका, भ रखका  ९८४२९३४४३० 
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११. जजल्राभा सञ्चाभरत एम्व रेन्त्सहरुको वववयण; 

भस.नॊ स्थानीम तह एम्फ रेन्त्स नॊ. 
चारकको एम्फ रेन्त्सको धनी 

(भनकाम) नाभ थय पोन नॊ. 

१ भरख  गा.ऩा 
प्रदेश -03-100२ 
झ ५११५ 

सयोज काकी 
98488२005
6 

भरख  गा.ऩा 

२ 

चम्ऩादेवी 
गा.ऩा. 

प्रदेश -02-001 झ 

0720 

शेय फ. 
धभरा 

986364502
5 

चम्ऩादेवी गा.ऩा. 

३ भस.न.ऩा. फ.9 च.5447 पभडन्त्र ग रुङ 

984297160
0 

बायभतम ब.ूऩ . सैभनक सॊघ 

४ भस.न.ऩा. ना.अ.ऩ.था. १४२ दातेम्फा शेऩाा 

984327568
4 

981770549
9 

फणाार  स्वास््म चौकी 

५ 
भानेबञ्ज्माङ 
गा.ऩा. 

स.1 च. 1330 
भफयफर 
ताभाङ 

974304574
8 

जनसेवव फचत तथा ऋण 
सहकायी सॊस्था भर. 

६ 

भानेबञ्ज्माङ 
गा.ऩा. 

स.1 च. 864 ऩृ् वी शे्रष्ठ 

984292464
1 

ऩजलरक फचत तथा ऋण 
सहकायी सॊस्था 

७ 

जखजजदेम्फा 
गा.ऩा. 

फा.1 झ. ५२३ अशोक दजॉ 
986110167
5 

जखजजदेम्फा गा.ऩा. 

८ 

जचशॊख गढी 
गा.ऩा. 

फा.1 च. ९३५ धनवीय शे्रष्ठ 

984437270
8 

स रब फह सेवा प्रा. भर. 
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१२. स्थानीम तहको क्वायेजन्त्टनसम्भ रैजान/ेल्माउने प्रमोजनका राभग सवायी साधनहरुको वववयण 
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१३. स्थानीम तहका ऩदाभधकायीहरुको वववयण  ्

 
 ऩाभरका 

भसविचयण नगयऩाभरका जखजजदेम्फा गा.ऩा. चम्ऩादेवी गा.ऩा जचशॊख गढी गा.ऩा. भानेबञ्ज्माङ गा.ऩा भोर ङ गा.ऩा भरख  गा.ऩा. स नकोशी गा.ऩा. 

प्रभ ख श्री भोहन क भाय शे्रष्ठ श्री फेदफहाद य योका श्री  नवयाज के.सी. 
श्री  भनशन्त्त शभाा 
वास्तोरा 

श्री  भोभतयाज याई श्री  भभनयाज याई श्री  गोववन्त्द ऩौडेर 
श्री  रूर प्रसाद 
अभधकायी 

सम्ऩका  नॊ. 9841072101 9851278666 9851061684 9852840055 9852841311 9841535837 9860629991 9753000080 

                  

उऩप्रभ ख श्री  इच्छा क भायी ग रूङ श्री  श जशरा ताभाङ श्री  भनभारा देवी यैका श्री  श स्भा याई श्री  सववता याई 
श्री  हेभ क भायी 
ताभाङ 

श्री  शान्त्ता ढ ॊगरे 
श्री  द गाा क भायी 
ताभाङ 

सम्ऩका  नॊ. 9842858199 9841550944 9860131878 9818673068 9852841312 9852840503 9861159678 9805968200 

                  

प्र. प्र. अ. श्री  याभेश्वय ऩोखयेर श्री  स वास ऩौडेर श्री  सयोज थाऩा (भन.) 
श्री  ओभ फहाद य 
दजॉ 

श्री  त रसी बट्टयाई 
श्री  सन्त्तोष गौतभ 
(भन.) 

श्री  अबम ग प्ता 
श्री  याभ क भाय  

काकी 

सम्ऩका  नॊ. 9852823111 9863013012 9842933779 9849162772 9852820002 9851220957 9852026908 9753000077 

                  

अभधकृत श्री  नइन्त्रयाज याई श्री  नायामण ऩ यी श्री  सयोज थाऩा श्री  गोववन्त्द खड्का श्री  अभनता भगय श्री  सन्त्तोष गौतभ श्री  ववऩना शे्रष्ठ 
श्री  वववेक क भया 
ताभाङ 

सम्ऩका  नॊ. 9842878333 9852052651 9842933779 9842261427 ९८४०८४४२७६ 9851220957 9849123913 9843363134 
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 ऩाभरका 

भसविचयण नगयऩाभरका जखजजदेम्फा गा.ऩा. चम्ऩादेवी गा.ऩा जचशॊख गढी गा.ऩा. भानेबञ्ज्माङ गा.ऩा भोर ङ गा.ऩा भरख  गा.ऩा. स नकोशी गा.ऩा. 

                  

रेखा अभधकृत श्री  नयेश कटवार श्री  दीऩक जघभभये 
श्री  बोज याज खनार 
(ऩाॉचौ) 

श्री  नवयाज 
फास्तोरा (ऩाॉचौ) 

श्री  बोग फहाद य 
याई 

श्री  प्रवर जघभभये 
श्री  फरयाभ 
प मर (ऩाॉचौ) 

श्री  येश्भा याई 

सम्ऩका  नॊ. 9852841112 9862610835 9842969465 9813305729 9849264840 9842355742 9860791763 9843120631 

                  

स्वा. सॊमोजक श्री  ऩवन राभा श्री  इन्त्र प्र. गौतभ श्री  प्रभे प्र. स वेदी श्री  भथय प्र. बट्टयाई श्री  ववश्वयाज दाहार श्री  फेदहयी दाहार 
श्री ददनानाथ 
चौधयी 

श्री  गोऩार फ. 
काकी 

सम्ऩका  नॊ. 9842841947 9852840593 9849962123 9743001325 9842991360 9852840570 9847451627 9841948172 

                  

IT Officer श्री ऩदभ ऩरयमाय (क.अ.) श्री  ददनेश ह भागाई श्री  ववशार दाहार 
श्री  अजस्भत 
याजबण्डायी 

श्री  याभचनर 
न्त्मौऩान े

श्री  गोऩार नेऩार 
श्री  रोण क भाय 
धभरा 

श्री  वविभ दाहार 

सम्ऩका  नॊ. 9852840711 9849670089 9851002969 9808690765 9851138219 9851117172 9862034642 9843390610 

 

 

 

 

 


