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प्रमुख र्िल्ला अर्र्कारी जू्यको मन्तव्य 

 मुलुकमा शान्ति सुरक्षा, स्थीरता र अमन चयन 

कायम गने गृह प्रशासनको मूलभूत जिमे्मवारीलाई केन्द्र 

देन्ति स्थानीय स्तरसम्म वहन गने क्रममा जिल्लामा शान्ति 

सुरक्षा अमन चयनको वातावरण कायम गने, हरेक 

नागररकको मौजलक हकको उपभोगको सहि वातावरण 

शृ्रिना गने, जवकास जनमााणमा सरोकारवाला सवैसंग 

समन्वय, सहयोग र सहिीकरण गरी जिल्लाको समग्र 

जवकासमा महत्वपूणा योगदान पुरयाउन स्थाजपत जिल्ला 

प्रशासन कायाालय आि पजन  जिल्लाको प्रमुि प्रशासकीय 

जनकाय र संघीय सरकारको आजिकाररक प्रजतजनजि 

संस्थाको रुपमा रही आएको छ ।  

जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा, अपराि जनयन्त्रण 

लगायतका कायामा सुरक्षा जनकायको पररचालन, 

नागररकता, राहदानी जवतरण, जवपद  व्यवस्थापन, वसु्त 

तथा  सेवाको सजह र सुलभ आपूजताका माध्यमबाट 

उपभोक्ताको जहत संरक्षण गने, जवजभन्न ऐन जनयमद्वारा 

तोजकएका कसूरहरुमा शुरु कारवाही र जकनारा गरी 

अिान्याजयक जनकायको  भूजमकाको साथै सावािजनक सेवा 

प्रवाह गने जनकायहरुको काम कारवाहीको अनुगमन गरी 

सेवाको प्रभावकाररता वृन्तिका लाजग समन्वय/सहयोग र 

सहजिकरण गरी सुशासन कायम गने, संघ, प्रदेश र 

स्थानीय तहसंग समन्वय गरी जिल्लाको समृन्तिका लाजग 

महत्वपूणा भूजमका यस कायाालयले जनवााह गरी आएको      

छ । यसै सन्दभामा जिल्ला प्रशासन कायाालयले अिा बाजषाक 

अवजिमा सम्पन्न गरेका काम कारवाहीको वारेमा प्रसु्तत  

बुलेजटनको माध्यमबाट सवासािारणलाई िानकारी  

गराउन पाउदा िुशी  लागेको छ ।  

कायाालयले सम्पादन गरेका कायाहरुको 

सम्वन्धमा समय समयमा कायाालयको वेभसाईट तथा फेस 

वुक पेि माफा त सावािजनक गररदै आइएको छ। प्रसु्तत 

प्रकाशनबाट सम्वन्तन्धत सवैलाई लाभ पुगे्न जवश्वास गररएको 

छ । अगामी जदनमा पजन जनरिर कायाालयबाट सम्पाजदत  

कृयाकलाप तथा असल अभ्यासका सम्वन्धमा वाजषाक 

वुलेजटन माफा त थप िानकारी गराउने प्रजतविता व्यक्त 

गना चहान्छु। तसथा आदरणीय सेवाग्राही महानुभावहरु, 

अन्य सरोकारवाला जनकाय तथा जवद्वत व्यन्तक्तत्वहरुबाट 

रचनात्मक सल्लाह र सुझाव प्राप्त भएमा सेवा 

सुदृजिकरणमा मद्दत पुगे्न जवशवास व्यक्त गदै  यस अिा 

बाजषाक बुलेजटनको तयारी कायामा  संलग्न सवै कमाचारी 

जमत्रहरुलाई िन्यवाद जदन चहान्छु । 

 

डोिी र्िल्लाको सामान्य पररचर् 
डोटी जिल्ला नेपालको सुदूरपजिम प्रदेशमा 

रहेको पहाडी जिल्ला हो। प्राकृजतक सम्पदा तथा 

िाजमाक स्थलहरु र संसृ्कजतले डोटी सम्पन्न छ । 

त्यसका साथै यो जिल्ला भौगोजलक, िैजवक, 

सामाजिक, सााँसृ्कजतक जवजितायुक्त छ । 

संर्िप्त ऐर्िहार्सक पृष्ठभूर्म : 

१३औाँ शताव्दी जतर जनरञ्जन मल्लिारा 

स्थाजपत डोटी राज्य नेपालमा गाजभनु पूवासम्म 

शन्तक्तशाली राज्यको रुपमा रहेको देन्तिन्छ । 

१८४६ मा गोिााली फौिसाँगको परािय पिात 

नेपाल राज्यमा गाजभए देन्ति २००७ साल पूवासम्म 

राणाकालीन समयमा पजिम कमान्तिङ 

िनेलिारा प्रशाजसत र २००७ सालपजछ 

मुलुकमा आिररक व्यवस्था सञ्चालनका लाजग 

पजहलो पटक केन्द्रमा गृह मन्त्रालय मातहत 

गौडा/गोश्वारा र मूख्य प्रशासकीय अजिकारीको 

रुपमा बडाहाजकमको व्यवस्था भए बमोजिम 

डोटी गौ ाँडाको रुपमा यस जिल्लाबाट 

कायासम्पादन हाँदै आएको जथयो । 

२०१७ सालको पररवतान र २०१८ सालमा 

मुलुकलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा जवभािन 

गरेपिात् डोटी सेती अञ्चलको छुटै्ट जिल्लाको 

रुपमा रहेको पाइन्छ। ।  

भौगोर्लक अवस्थथर्ि िथा िलवारु् : 

साजवकमा सुदूरपजिमाञ्चल जवकास 

के्षत्र अिरगत पने डोटी जिल्ला हाल सुदूर पजिम 

प्रदेशमा पदाछ । जसलगिीमा जिल्ला सदरमुकाम 

रहेको यस जिल्लाको पूवामा अछाम र सुिेत, 
पजिममा डडेल्िुरा र बैतडी, उत्तरमा बझाङ, 

वािुरा तथा दजक्षणमा कैलाली जिल्लाहरू रहेका 

छन् ।  

डोटी जिल्ला समुद्र सतहदेन्ति ६०० 

जमटर देन्ति ३४३० जमटरको उचाईमा रहेको छ । 

भौगोजलक असमानता र जवविताका कारण 

यहाँको हावापानीमा जवषमता पाईन्छ । यस 

जिल्लाको ६०% भू-भाग समशीतोष्ण, १७% भू-

भाग अिोष्ण र २३% भू-भाग जशत प्रदेमा      

पदाछ । यस जिल्लामा औषत वाजषाक १३४.७ 

जमजलजमटर बषाा हन्छ । 

डोटी जिल्ला २८.५२ उत्तरी अक्षांश 

देन्ति २९.२८ उत्तरी अक्षांशसम्म तथा ८०.३० 

पूवी देशािर देन्ति ८१.१४ पूवी देशािरसम्म 

फैजलएको छ । यस जिल्लामा अजिकतम 

तापक्रम जदपायलमा ४४°C देन्ति नू्यनतम 

तामपक्रम ०.२°C िप्तड के्षत्रमा हने गदाछ । 

यस जिल्लाको िम्मा के्षत्रफल २०२५ वगा 

जक.जम.रहेको छ । यो जिल्लाको अजिकांश भू-

भाग पहाडी के्षत्रमा रहेको छ । यस जिल्लाको 

उत्तरी के्षत्रमा रहेको भु-भाग र चुरे पूवाजतरका 

भू-भाग िंङ्गलले िाकेको छ । अजिकांश भू-

भाग बिी जभरालो िरातल तथा कडा चट्टान र 

वालुवाले बनेकोले छ । साथै यो के्षत्र भौगोजलक 

दृजिकोणबाट पजन अजत संवेदनशील माजनन्छ । 

प्रमुख र्ार्मिक िथा पर्ििकीर् थथलहरु : 

िप्तड के्षत्र : 

यस जिल्लाको प्रमुि िाजमाक तथा 

पयाटकीय स्थलहरुमध्य िप्तड के्षत्र प्रमुि 

स्थल हो । यो के्षत्र सेती अञ्चलका ४ पहाडी 

जिल्लाहरू बझाङ, बािुरा डोटी र अछाम जि

ल्लाको संगम स्थलमा  अवन्तस्थत छ । यो के्षत्र 

नेपालको मात्र नभई संसारकै राम्रो पयाटकीय 

स्थलका रुपमा रहेको छ । यो के्षत्र ५० वषा सम्म 

िप्तड बाबाले तपस्या गरेको पजवत्र ठाउाँ  पजन 

हो । सुदूरपजिमको भूस्वगा भजनने िप्तडको 

जत्रवेणीमा रहेको जत्रवेणी मन्तन्दर र त्यस वरपर 

२२ वटा पाटन रहेका छन् । 

  
   िप्तड के्षत्र 
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शैलेश्वरी के्षत्र : 

डोटी जिल्लाको प्रमुि िाजमाक 

स्थलहरुमध्यको एक शैलेश्वरी के्षत्र जिल्ला 

सदरमुकाम जसलगिीमा अवन्तस्तत छ ।  

प्रते्यक िेठ र काजताक पुजणामाका जदन 

जवशेष मेला लागे्न गछा  । यो मन्तन्दरलाई नेपालको 

सूदूर पजिमका नौ भगवतीहरूका मन्तन्दरहरू 

मध्य एक मन्तन्दर माजनन्छ । शैलेश्वरी मन्तन्दर 

वरपर अन्य जवजभन्न शन्तक्त पीठहरु रहेका छन । 

शैलेश्वरी अवन्तस्थत ठााँउलाई प्राजचन समयमा 

चन्द्रजगरी पवातका नामले जचजनने पौराजणक 

मान्यता छ । 

 
  शैलेश्वरी मन्तन्दर 

बजडकेदार के्षत्र : 

बडीकेदार डोटी जिल्ला बडीकेदार 

गाउाँपाजलका वडा नं ५ मा अवन्तस्थत िाजमाक 

स्थल हो । डोटी वोगटान लानाकेदारेश्वरको उत्तर 

तफा  पने लेकको चुचुरोमा बजडकेदार अवन्तस्थत 

छ ।  यस के्षत्रमा काजताक शुक्लपक्ष जत्रयोदशी 

ठूलो जवशेष मेला लागे्न गदाछ ।  

केदारको िात्रालाई त्यस के्षत्रमा ठूलो 

िाजमाक पवा माने्न गररन्छ । काजताक शुक्लपक्ष 

जत्रयोदशी त्यस के्षत्रमा रात भरी बािागािा सजहत 

पवा मनाउने गररन्छ । 

 
   बजडकेदार िाम 

छहरा झरना : 

डोटी जिल्लाको पयाटकीय स्थलहरु मधे्य अको 

एक प्रमुि स्थल छजतवन ताल हो । िोरायल 

गा.पा. वडा नं. २ मा पने यो झरना आिररक तथा 

बाह्य पयाटकहरुका लाजग प्रमुि गिव्य स्थल   

हो । कररव १०० जमटर उचाई रहेको उक्त झरना 

बुडर बिारबाट ८ जक.मी. सडक दुरीमा पदाछ । 

 

 

 
    छहरा झरना 

बगलेक के्षत्र : 

सुदूरपजिम प्रदेशको प्रमुि 

पयाटकीयस्थल िप्तडको प्रवेशद्वारमा पने 

बगलेक के्षत्र पजन एक प्रमुि प्रयटकीय स्थल हो 

। डोटी जिल्लाको पूवीचौकी गाउाँपाजलका–२ 

न्तस्थत बगलेक िप्तडको प्रवेश द्वारका रुपमा 

जचजनन्छ । जमजन िप्तडको रुपमा जचजनने बगलेक 

के्षत्रमा मनोरम फाटहरु रहेका छन । उक्त 

स्थानबाट जवजभन्न के्षत्रको मनोरम दृष्यहरु 

अवलोकन गना सजकन्छ ।  
 

 
   वगलेक के्षत्र 

भेलछडा झरना : 

सायल गाउाँपाजलका–३ मा अवन्तस्थत 

भेलछडा झरना नेपालकै प्रमुि झरना मध्यकै 

एक प्रमुि झरना हो । यो झरना अजत नै 

मनमोहक र सुन्दर छ ।  झरनामा बाहै्र मजहना 

पाजनको बहाव उच्च रहन्छ ।  

 
  भेलछडा झरना 

 

संर्िप्त डोिी : 

र्िल्ला डोटी 

प्रदेश सुदूरपजिम 

र्नवािचन िेत्र संघीय १, प्रदेश २ 

पार्लका न.पा. २, गा.पा. ७ 

अवस्थथर्ि चुरे पवात भन्दा उत्तर 

उचाई ३३५ देन्ति ३२९५ जम.सम्म 

र्समाना 

पूवामा अछाम र सुिेत, 
पजिममा डडेल्िुरा र बैतडी, 

उत्तरमा बझाङ तथा दजक्षणमा 
कैलाली 

िेत्रफल २,०२५ वगा जक.जम. 

अिांस 
२८.५२ उत्तरी अक्षांश देन्ति 

२९.२८ उत्तरी अक्षांशसम्म 

देशान्तर 
८०.३० पूवी देशािर देन्ति 

८१.१४ पूवी देशािरसम्म 

हावापानी 
जवषम (समजशतोष्ण, अिाउष्ण र 

जशत) 

िापक्रम ३६.८°C देन्ति नू्यनतम ०.२°C 

िनसंख्या २११७४६ 

मर्हला ११४४९४ 

पुरुर् ९७२५२ 

घररु्री  

र्ार्मिक िथा 

पर्ििकीर् 

थथलहरु 

िप्तड के्षत्र, शैलेश्वरी के्षत्र, 

वासुिारा, असुद्वाला गुफा, 

बडीकेदार, भेलछडा झरना, 

छजतवन ताल, बगलेक के्षत्र, 

िोरपानी, छहरा झरना, 

कलरुवा के्षत्र वजडकेदार अजद । 

वनिङ्गल १२८९२०.५० हेक्टर 

  

 

डोिी र्िल्लाको नक्सा 
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क्र.सं. थथानीर् िहको नाम वडा 

संख्या 

केन्द्र िेत्रफल 

(वगि र्क.मी.) 

िनसंख्या 

1.  जदपायल जसलगिी नगरपाजलका ९ जसलगिी 162.62 36,038 

2.  जशिर नगरपाजलका ११ तलकोट 285.39 31,801 
3.  िोरायल गाउाँपाजलका ६ सरस्वती नगर 419.09 21,296 

4.  बजडकेदार गाउाँपाजलका ५ बछेन 332.55 16,731 

5.  बोगटान फुड्जसल गाउाँपाजलका ७ चवराचौतारा 322.00 17,906 

6.  के.आई.जसंह गाउाँपाजलका ७ दुगाामािौ ाँ/वायल 127.01 20,903 

7.  सायल गाउाँपाजलका ६ दुदुलेगडा 122.72 19,575 

8.  आदशा गाउाँपाजलका ७ काजलकास्थान 128.47 24,482 

9.  पूवीचौकी गाउाँपाजलका ७ सानागाउाँ  117.66 22,489 

 

डोिी र्िल्ला अन्तरगिका थथानीर् िहहरु 

 

सदरमुकाम जसलगिी, जपपल्ला, रािपूर, 

जदपायल, बुडर, िोरायल, सािघाट, जव.जप.नगर 

र नारी दाङ्ग, यहााँका प्रमुि बिारहरू हन् । 

 भार्ा र र्मि : 

 िातिाडोटी जिल्लामा िातीय, भाजषक र 

िाजमाक के्षत्रमा जवजविता पाईन्छ । यस 

जिल्लामा अजिकांश जहन्दु िमाावलम्बी भए पजन 

बौि, ईसाई तथा अन्य िमाावलन्तम्वहरु पजन 

बसोवास गदाछन । २०६८ सालको िनगणना 

अनुसार यहााँको िाजमाक संरचना जनम्नानुसारको 

रहेको छ । 

क्र.सं. र्मि प्रर्िशि 

1.  जहन्दु 99.0% 

2.  बौि 0.75% 

3.  इसाई 0.13% 

4.  अन्य (प्रकृजत पूिक, 

जकरााँतसमेत) 
0.12% 

त्यसैगरी मातृ भाषा बोल्नहरुको िनसंख्या हेदाा 

डोट्याली ९०.०६ प्रजतशत, नेपाली ७.४२ 

प्रजतशत, मगर ०.९८ प्रजतशत, िाम ०.४२ 

प्रजतशत, ०.१८ प्रजतशत बैतडेली प्रमुि 

मातृभाषा का रुपमा रहेका छन् र बाकी ०.०४ 

प्रजतशत अन्य मातृभाषा यस जिल्लामा बोजलदै 

आएको छ ।  

 

िाििािी अवथथा : 

राजिि य िनगणना, २०६८ अनुसार यस डोटी 

जिल्लामा ३६ वटा िातिाती र २१ मातृ 

भाजषहरूको बसोबास रहेको छ । यस 

जिल्लाका प्रमुि िातिाजतहरू जनम्नानुसार 

छन्: 

क्र.सं. िाििार्िको नाम प्रर्िशि 

1.  के्षत्री 57.7% 

2.  कामी 12.1% 
3.  ब्राह्मण 8.0% 

4.  दमाई 4.5% 

5.  ठकुरी 3.6% 

6.  मगर 3.4% 
7.  साकी 2.3% 

8.  वादी 1.4% 

9.  लुहार 1.1% 

10.  नेवार 0.5% 

11.  अन्य (गुरुङ, तामाङ 

राई, आजद) 
5.4% 

 

पेशा, रोिगारी िथा उत्पादन : 

यस जिल्लाका माजनसहरु रोिगारीको 

जसलजसलामा जछमेकी मुलुक भारत लगाएत 

मलेजसया, कतार, कोररया लगाएतका जवदेशी 

मुलुकहरुमा िाने गरेको पाइन्छ । स्वदेश जभतै्र 

जवजवन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कायाालयहरु, 

संघ संस्थाहरुमा पजन रोिगारी गने गरेका छन । 

यस जिल्लामा जवजभन्न पेशा अपनाई आत्मजनभार 

हनेहरु छन । यसका सथै यहााँका माजनसहरुले 

पशुपालन गरी जिजवका जनवााह गने काया पजन गने 

गरेका छन । २०६८ को िनगणनाअनुसार यहााँका 

८८.९% पररवारहरु कृजष पेशा गने गरेको पाईन्छ  

। िसमधे्य ९८.८% ले िेतीपाती गदाछन् भने 

१.२% पशुपंक्षी पाल्ने कृषक पररवार छन् । 

मुख्य रुपमा यस जिल्लामा िाध्य वाली अिरगत 

िान, गहाँ, कोदो, िौ, फापर, मकै, बदाम, दलहन 

वाजल अिरगत मास, मसुरो, भटमास, वोडी 

तरकारी वाजल अिरगत आलु, प्याि, मुला, 

गािर, आजद उत्पादनहरू हन्छन । यहााँ उत्पाजदत 

कृजषबाली तथा फलफूलहरू जछमेकी जिल्लाहरू 

डडेल्िुरा, कैलालीसम्म समेत व्यापार हने गरेको 

पाईन्छ । जिल्ला  

 

सािरिादर : 

राजिि य िनगणना २०६८ अनुसार यस डोटी 

जिल्लाका ७ वटा गाउाँपाजलका तथा २ 

नगरपाजलका मधे्य िोरायल गाउाँपाजलकाको 

साक्षरता सबै भन्दा उच्च ७०.१% रहेको छ भने 

सबै भन्दा नु्यन साक्षरता सायल गाउाँपाजलकाको 

४४.१% रहेको छ । यस जिल्लाका गाउाँपाजलका 

र नगरपाजलकाहरुको साक्षरता जववरण यस 

प्रकार रहेको छ । त्यसैगरी जदपायल जसलगिी 

न.पा. ६४.९%, बडीकेदार गा.पा. ६२.८%, 

बोगटान गा.पा. ५५.२%, जशिर न.पा. ५५.१%,  

के.आई.जसं. गा.पा. ५२%, पूवीचौकी गा.पा. 

५१.२%,  आदशा गाउाँपाजलका ४६.८%,  रहेको 

छ ।  
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र्िल्ला प्रशासन कार्ािलर् डोिीको सामान्य िानकारी 

कायाालयको प्रकृजत : 

 जिल्ला प्रशासन कायाालय जिल्ला 

स्तरमा रहेको संघ अिरको मुख्य प्रशासजनक 

जनकाय हो । यस कायाालयले नेपाल सरकारको 

प्रजतजनजि जनकायका रुपमा रजह जिल्लामा 

शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गने, गैर 

कानूनी काया हन नजदई सुशासनको 

प्रत्याभूजतका लाजग काम गने    गछा  ।  

जिल्लामा जवकास लगायत िन 

िीजवकाका सवालमा उपयुक्त वातावरण 

जनमााण गना समन्वय र सहिीकरण, जवपद 

व्यवस्थापन, आपूजता व्यवस्थापन, आजथाक 

अजनयजमतता एवं भ्रिाचार जनयन्त्रण, प्रचजलत 

कानून अनुसार िनताको गुनासो सुने्न र 

समािान गने, चोरी, ठगी जनयन्त्रण गने, 

सावािजनक अपराि जनयन्त्रण गने काया यस 

कायाालयले गदाछ । सेवा प्रवाहको अनुगमन, 

प्रचजलत कानूनमा तोजकएका जवषयहरुमा न्याय 

जनरुपण िस्ता कायाहरु सम्पादन गरी 

जिल्लामा सुशासनको प्रत्याभूजतका लाजग 

महत्वपूणा कायाहरु जिल्ला प्रशासन 

कायाालयले गने गछा  ।  
 

 

 

 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, डोटी 

यस कायाालयले नेपाल सरकार 

कायाजवभािन जनयमावली, २०७४ ले जनजदाि गरेका 

गृह प्रशासनका अजिकार के्षत्र जभत्र रहेर काम गदै 

आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच 

समन्वय र सुरक्षा प्रबन्ध, अपराि रोकथाम तथा 

जनयन्त्रण, दैजनक रुपमा जनयमानुसार नागररकता र 

राहदानी जवतरण, हातहजतयार तथा िरििाना, 

सावािजनक सम्पजत्तको संरक्षण, िुवािन्य 

जक्रयाकलापहरूको जनयन्त्रण, लागू औषि जनयन्त्रण, 

जवपद् व्यवस्थापन, अत्यावश्यक वसु्त तथा सेवाको 

आपूजता तथा बिार अनुगमन, सरकारी सवारी 

सािनको समुजचत प्रयोगको व्यवस्था जमलाउने र 

अन्य आकन्तिक कायाहरू गदै आएको छ । 

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू भै उक्त 

ऐनको दफा (५)ले जिल्लाको सामान्य प्रशासन 

सञ्चालन गना प्रते्यक जिल्लामा एउटा जिल्ला 

प्रशासन कायाालय रहने व्यवस्था र नेपाल सरकारले 

त्यस कायाालयको प्रमुि प्रशासकीय अजिकारीका 

रुपमा प्रमुि जिल्ला अजिकारी जनयुक्त गने ब्यवस्था 

अनुरुप नेपाल सरकारको नीजत, जनदेशन तथा 

रेिदेिमा रजह जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन 

कायम गना समन्वयकारी भूजमका जनवााह गदै जवकास 

तथा सुशासनका लाजग जिमे्मवार प्रशासजनक 

जनकायका रुपमा यस कायाालयले भूजमका जनवााह 

गरर रहेको छ ।  

 

 

जिल्ला प्रशासन कायाालय डोटीको पूवा 

ईजतहास : 

कायाालयको पूवाइजतहास केलाउाँदा 

१३औाँ शताव्दीजतर जनरञ्जन मल्लिारा स्थाजपत 

डोटी राज्य जव.सं. १८४६ मा गोिााली फौिसाँगको 

परािय पिात नेपाल राज्यमा गाजभन पुग्यो । 

केन्द्रबाट प्रशाजसत हाँदा समेत यस के्षत्रको मूख्य 

प्रशासजनक केन्द्रका रुपमा २००७ साल पूवासम्म 

राणाकालीन समयमा पजिम कमान्तिङ 

िनेलिारा प्रशाजसत र २००७ सालपजछ मुलुकमा 

आिररक व्यवस्था सञ्चालनका लाजग पजहलो पटक 

केन्द्रमा गृह मन्त्रालय मातहत गौडंा/गोश्वारा र 

मूख्य प्रशासकीय अजिकारीको रुपमा 

बडाहाजकमको व्यवस्था भए बमोजिम डोटी 

गौ ाँडाको रुपमा पररवजतात भई पररवजतात भूजमका 

अनुरुप कायासम्पादन हाँदै आएको जथयो । 

२०१७ सालको पररवतान र २०१८ सालमा 

मुलुकलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा जवभािन गरे 

पिात डोटी सेती अञ्चलको छुटै्ट जिल्लाको रुपमा 

रहेको र जिल्ला पञ्चायत कायाालयको नामबाट 

सेवा प्रवाह गरेको पाइन्छ । कायाालयको मुख्य 

प्रशासजनक अजिकारीको रुपमा प्रमुि जिल्ला 

अजिकारी रहने व्यवस्था भै हालसम्म कायम छ ।  

२०३७ सालमा जिल्ला कायाालय र २०४८ सालपजछ 

जिल्ला प्रशासन कायाालयको नामबाट जिल्लाको 

सामान्य प्रशासन सञ्चालन गरी आएको छ ।  

स्वतन्त्र डोटी राज्य हाँदाको अवस्था देन्ति 

पजिम कमान्तिङ िनरलको कायाालय/तल्लो 

िोकाको नामले समेत जचजनने गरेको र डोटी गौ ाँडा 

हाँदै हाल जिल्ला प्रशासन कायाालयको रुपमा 

जिल्लाको प्रमुि प्रशासजनक नेतृत्वदायी भूजमकामा 

रहेको यस कायाालयले ऐजतहाजसक महत्व बोकेको 

छ । यस के्षत्रको मूख्य प्रशासजनक भूजमकामा सिैाँ 

आफूलाई अग्रणी साजवत गरेको यस कायाालयले 

ऐजतहाजसक महत्व/गररमा कायम राख्दै आि पजन 

आमिनतालाई चुस्त दुरुस्त िंगले सेवा प्रदान गदै 

आएको छ। 



 
 

  

 

आर्थिक बर्ि २०७८/०७९को 
संवत २०७८ साल माघ १३ गते 

जबजहवार

४ 
 

र्िल्ला प्रशासन कार्ािलर्को काम कििव्य र अर्र्कार  : 

 जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गने। 

 गुनासो वा ठाडो उिुरी सुने्न, आवश्यक कारवाही गने वा सन्बन्तन्धत जनकायमा कारवाहीका 

लाजग जशफाररस गरी पठाउने । 

 जिल्लामा प्रहरी प्रशासनको रेिदेि र जनयन्त्रण गने । 

 अनुजचत नाफािोरी,दैजनक उपभोग्य सामाग्रीको संचय गरी कृजत्रम अभाव सृिना गने 

लगायतका गैर कानूनी काया हन नजदन जनयजमत बिार अनुगमन गने, वसु्त तथा सेवाको 

आपूजता सहि तुल्याउने । 

 जिल्लान्तस्थत कायाालयहरुको समन्वय तथा अनुगमन गने, सावािजनक सेवा प्रवाहलाई 

प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गने । 

 नागररकहरुलाई सरल, सुलभ तथा व्यवन्तस्थत रुपमा नागररकता जवतरण गने, राहदानी 

जसफारीस तथा जवतरण गने। 

 नावालक पररचय पत्र तथा त्यसको प्रजतजलजप िारी गने। 

 साजवकमा िारी भएका नाता प्रमाजणत प्रमाण पत्रको प्रजतजलजप उपलव्ि गराउने, 

नाम,थर,उमेर फरक परेको जसफारीस गने। 

 तोजकए बमोजिम आजदवासी िनिाती, दजलत, िन्द पीजडत आजद प्रमाजणत गने। 

 हातहजतयार, िरििानाको जनयमन तथा जनयन्त्रण, जवस्फोटक पदाथाको जनयन्त्रण गने, हात 

हजतयार नवीकरण तथा इिाित पत्रको प्रजतजलजप उपलव्ि गराउने । 

 संस्था दताा/नवीकरण, संस्थाको जविान संसोिन,जिल्लामा संस्थाको शािा िोल्ने 

स्वीकृती,पत्रपजत्रका दताा,छापािाना सञ्चालन स्वीकृती आजदसम्बन्धी काया गने । 

 अिान्याजयक जनकायको हैजसयतले न्यायसम्पादनको काया गने। जवपद व्यवस्थापन सम्बन्धी 

काया गने। 

 अन्य जनकायलाई नतोजकएका कायाहरु गने । 

 

 

हाल कार्िरि कमिचारी र्ववरण : 
र्स.नं. नामथर दिाि 

१. शंकर बहादुर जवि प्र.जि.अ. 

२.  पुष्कर िड्का  स.प्र.जि.अ. 

३. यादव बहदुर भिारी प्र.अ. 

४.  जतलक नेपाली नायब सुब्बा 

५.  लाल ब. बोगटी  नायव सुब्बा 

६. रािन के.सी.  नायव सुब्बा  

७. प्रयागराि पाध्या लेिापाल 

८. सुरेन्द्र प्रसाद िोशी िररदार 

९. ज्ञानेन्द्र ओझा िररदार 

१०. गौतम बहादुर रोकाया कम्प्पू्यटर अपरेटर 

११. सुवाश पररयार कम्प्पू्यटर अपरेटर 

१२. पूणे दमाई का.स. 

१३. जसताराम राना ह.स.चा. 

१४. कृष्ण साउद का.स. 

१५. रत्ना साउद का.स.  

१६. दीपेन्द्र नगरकोटी का.स. 

१७ िगु िडका का.स. 

रार्रि र् पररचर्पत्र र्ववरण दिाि िफि  

१८ प्रमेश्वरी िोशी जववरण दताा अपरेटर 

१९ माया कुमारी भट्ट िोशी सहयोगी कमाचारी 

 कार्ािलर्बाि प्रदान गररने सेवाहरूः  

 शान्ति सुरक्षा, ठाडो उिुरी तथा गुनासो 

सम्बन्धी, 

 नागररकता तथा राहदानी सम्बन्धी, 

 बिार अनुगमन सम्बन्धी, 

  संघ/संस्था तथा पत्र पजत्रका र छापािाना 

सम्बन्धी, 

 दजलत, आजदवासी/िनिाजत लगायत अन्य 

जसफाररस सम्बन्धी, 

 सावािजनक सेवा प्रवाहमा समन्वय रेिदेि र 

जनयन्त्रण सम्बन्धी, 

 जवपद व्यवस्थापन सम्बन्धी, 

 प्रचजलत नेपाल कानून र नेपालसरकारिारा 

तोजकएका अन्य कायाहरू । 

 

कमिचारी दरवन्दी : 
क्र.सं. पद िह/शे्रणी कार्म 

दरबन्दी 

पद पूर्िि ररक्त करारमा 

पूर्िि 

१. प्रमुि जिल्ला 

अजिकारी 

रा.प.प्रथम १ १ - - 

२. स.प्र.जि.अ. रा.प.जद्वतीय १ १  - 

३. प्रशासकीय अजिकृत रा.प.तृतीय २ ० २ - 

४. नायव सुब्बा रा.प.अनं. प्रथम ७ ३ ४ - 

५. लेिापाल रा.प.अनं. प्रथम १ १ - - 

६. कम्प्पु्यटर अपरेटर रा.प.अनं. प्रथम २ - - २ 

7. िररदार रा.प.अनं. जद्वतीय ४ २ २ - 

८. हलुका सवारी चालक शे्रणी जवजहन २ - १ १ 

९. कायाालय सहयोगी शे्रणी जवजहन ७ १ - ६ 

िम्मा २७ ९ ९ ९ 
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क्र.सं. र्नणिर् गने 

अर्र्कारी 

उिुरी सुने्न 

अर्र्कारी 

कैर्फर्ि 

१. स.प्र.जि.अ. प्र.जि.अ.  

२. प्र.जि.अ. 
सजचव, गृह 

मन्त्रालय 

अिा न्यायीक जनकायको 

हैजसयतले गरेको जनणाय 

उपर जिल्ला अदालतमा 

पुनरावेदन लागे्न । 

 

क्र.सं. र्िमे्मवारी नाम पद सम्पकि  नं. 

१. कायाालय प्रमुि शंकर बहादुर जबि प्र. जि. अ. 9858437777 

२. 
गुनासो सुने्न 

अजिकारी 
पुष्कर िड्का स. प्र. जि. अ. 9858436666 

३. 
सूचना 

अजिकारी 
पुष्कर िड्का स. प्र. जि. अ. 

9864323737 
9858436666 

 

कार्ािलर् प्रमुख र सूचना अर्र्कारीको नाम, पद र सम्पकि  नं. 

 
क) र्बर्नर्ोिन िफि  (श्रावण देस्ख पुस मसान्तसम्मको अध्यवावर्र्क) 

क्र.सं. व.उ.र्स.नं./र्ववरण बिेि रु. र्नकासा रु. खचि रु. बिेि बााँकी रु. 

१. 314920113(चाल)ु 18066000/- 5752962.26/- 5752962.26/- 12313037.74 
२. 314920114(पूजिगत) 1000000/- 39550/- 39550/- 960450/- 
३. 314010113(चाल)ु 855000/- 356120/- 356120/- 498880/- 
िम्मा 19921000/- 6148632.26/- 3245498 13772367.74/- 
 

ख) र्वर्वर् र र्रौिीिफि  (श्रावण देस्ख पुस मसान्तसम्मको अध्यवावर्र्क) 

क्र.स. र्ववरण अ.ल्या प्रास्प्त र्फिाि/खचि बााँकी मौज्दाि 

१. जवजवि क २०6 2772710/- 11000000/- 6815436/- 6957274/- 
२. िरौटी 194659/- 920320/- 33337500/- 777479/- 
 

ग) रािश्व िफि  (श्रावण देस्ख पुस मसान्तसम्मको अध्यवावर्र्क) 

क्र.स. र्ववरण गिबर्िको मौज्दाि रािश्व प्रास्प्त बैङ्क दास्खला नगद मौज्दाि 

१. रािश्व प्रान्तप्त 0.0/- 1963270/- 1963270/- 0.0/- 
 

सांगठर्नक संरचना 

 

प्रमुि जिल्ला अजिकारी

(रा.प.प्रथम)

जनिी सहायक (रा.प.अनं. प्र., 

प्र./सा.प्र.) नासु १

हलुका सवारी चालक (शे्रणी जवजहन)-१सहायक प्रमुि जिल्ला अजिकारी

(रा.प.जद्वतीय)

प्रशासकीय अजिकृत

(रा.प.तृतीय)

थथानीर् प्रशासन िथा

शा.सु.शाखा

ना.सु.,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 

प्र.१

िररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अ

नं. जद्व १

का.स.,शे्रणी जवजहन १

ह.स.चा.,शे्रणी जवजहन १

नागररकिा िथा प्रर्िर्लपी

शाखा

ना.सु.,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 

प्र.२

क.अ.जवजवि,रा.प.अनं. प्र.१

िररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 

जद्व १

का.स.,शे्रणी जवजहन १

आर्थिक

प्रशासन शाखा

ले.पा.प्र.,लेिा,रा.

प.अनं.प्र.१

का.स.,शे्रणीजवजह

न १

प्रशासकीय अजिकृत

(रा.प.तृतीय)

राहदानी िथा र्िन्सी दिाि

शाखा

ना.सु.,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 

प्र.१

क.अ.जवजवि,रा.प.अनं. प्र.१

िररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं

. जद्व १

का.स.,शे्रणी जवजहन १

गुनासो सुनुवाई िथा

अर्भलेख व्यवथथापन शाखा

ना.सु.,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 

प्र.१

का.स.,शे्रणी जवजहन १

मुद्दा िथा हािहर्िर्ार

शाखा

ना.सु.,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 

प्र.१

िररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अ

नं. जद्व १

का.स.,शे्रणी जवजहन १

आम्दानी खचि िथा आर्थिक सम्बन्धी र्ववरणूः  
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चालु अर्थिक बर्िको श्रावण देस्ख पौर्सम्म सम्पार्दि कार्िहरुको पररमाणात्मक प्रगर्ि र्ववरण 
क्र.सं. सम्पादित क्रक्रयाकलापहरु मक्रहनाको नाम िम्मा 

  
श्रावण भाद्र असोि कार्तिक मंर्सर पौष 

 

1 

नागररकता क्रवतरण 

बंशि 843 824 368 131 968 847 3,981 

वैवाक्रहक अंर्गकृत - - 1 - - 1 2 

िन्मका आधारमा र्लएका सन्तानलाई - - - - - - - 

2 नागररकताको प्रर्तर्लक्रप क्रवतरण 341 455 211 194 329 353 1,883 

3 राहिानी र्सफररस तथा 
क्रवतरण 

राहिानी र्सफाररस 78 45 43 62 10 42 280 

राहिानी क्रवतरण 50 47 17 60 52 74 300 

4 गनुासो तथा ठाडो उिरुी 2 6 4 2 2 6 22 

5 नाम थर, उमेर आदि प्रमाजणत 37 97 138 18 87 85 462 

6 नावालक पररचयपत्र 20 23 1 4 2 4 54 

7 पाररवाररक पेन्सन, शपथ पत्र तथा र्सफाररस - - - - - - - 

8 

संस्था िताि सम्बन्धी 

संस्था िताि 3 4 - - - 4 11 

संस्था नवीकरण 3 4 8 2 3 3 23 

संस्थाको क्रवधान संशोधन - 1 - - - - 1 

पत्रपर्त्रका िताि - - - - - - - 

9 

हातहर्तयार सम्बन्धी 

हातहर्तयार ईिाित - - - - - - - 

हातहर्तयार जिल्ला र्भत्रको नक्रवकरण - - - - 2 - 2 

हातहर्तयार नेपाल भररको नक्रवकरण - - - - - - - 

हातहर्तयार नामसारी - 2 - - 2 - 4 

हातहर्तयार खरखिाना िफत - - - - - - - 

10 क्रवष्फोटक पिाथि 
सम्बन्धी 

क्रवष्फोटक पिाथि इिाितपत्र  - - - - - - 

क्रवष्फोटक पिाथि इिाितपत्र नक्रवकरण - - - - - - - 

11 
अभद्र व्यवहार 
सम्बजन्ध मदु्वा 

सावििर्नक अपराध र सावििर्नक शाजन्त 
क्रवरुद्धका कसरु सम्बन्धी मदु्दा िताि 2 6 - 2 2 5 17 

सावििर्नक अपराध र सावििर्नक शाजन्त 
क्रवरुद्धका कसरु सम्बन्धी मदु्दा फर्छौट 

- - - 7 १ २ 10 

12 
एकीकृत घजुम्त सेवा 
जशक्रवर 

नागररकता क्रवतरण 
-  - - - - - 

स्वास््य सेवा प्रिान 
- - - - - - - 

मतिाता पररचय पत्र 
- - - - - - - 

अपाङ्ग पररचयपत्र र्सफाररस 
- - - - - - - 

कृक्रष सम्बन्धी परामशि - - - -  - - 

पश ुसम्बन्धी परामशि - - - - - - - 

13 बिार अनगुमन 
अनगुमन 1 पटक  5 पटक 2 पटक -  8 पटक 
कावािही -  34 

 -  34 
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क्र.सं. सम्पार्दि र्क्रर्ाकलापहरु मर्हनाको नाम िम्मा 
   श्रावण भाद्र असोि कार्तिक मंर्सर पौष 

 

14 
क्रवपद् राहत 
क्रवतरण 

क्रवपिबाट पीर्डत 
राहत क्रवतरण 

  

25 277 125 12 4७७ 

राहत प्रिान 
  113,000 4,851,000 1,204,000 310,000 ७०१९००० 

15 रािश्व संकलन 

राहिानी 41,500 345,000 170,000 650,000 25,000 - 1,231,500 

हातहर्तयार 
- 1,500 - - 2,000 2,000 5,500 

संघ संस्था िताि 
नक्रवकरण 

9,100 5,500 4,500 2,200 1,800 3,400 26,500 

प्रशासर्नक िण्ड 
िररवाना 15,000 8,000 50,000 30,000 - - 103,000 

धरौटी सिरस्याहा 221,670 - - - - - 221,670 

धरौटी प्राप्त 285,000 176,320 - 189,000 - 25,000 675,320 

16 
कायािलयको 
खचि क्रववरण  

पुुँिीगत तफि   - - 
39,550 - - - 39,550 

चाल ुतफि   - 915,882 2,147,366 680,334 1,008,271 1,001,109 5,752,962 

17 

द्वन्ि  

प्रभाक्रवतका 
लार्ग राहत 
क्रवतरण  

राहत प्राप्त गने 
संख्षा  

- - - - 1 6 7 

18 

 

लागू औषध 

सम्बन्धी 
 

क्रवतररत राहत 
रकम  

- - - - 72,000 193,200 265,200 

पक्राउ संख्या  - - - - - 2 2 

        

पक्राउ पररमाण  - - - - - 660र्म.ग्रा. 660र्म.ग्रा. 
मदु्दा चलाईएको 
संख्या  

- - - - - 1 1 

मदु्दा फर्छौट 
संख्या  

- - - - - - - 

19 शाजन्त सरुक्षा  

आपरार्धक 
घट्ना  

17 12 10 8 9 12 68 

अर्भयूक्त पक्राउ  14 21 6 10 7 7 65 

मदु्दा चलाइएको 
संख्या  

17 21 10 8 9 7 72 

अपहरणका 
घट्ना  

- - - - - - - 

हत्याका घट्ना  - - - - 2 
- 2 

 

चालु अर्थिक बर्िको श्रावण देस्ख पौर्सम्म सम्पार्दि कार्िहरुको पररमाणात्मक प्रगर्ि र्ववरण 
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क्र.सं. सम्पार्दि र्क्रर्ाकलापहरु मर्हनाको नाम िम्मा 

20 

तस्करी र्नयन्त्रण 

पररचार्लत गस्ती  370 370 370 370 320 380 2,180 

पक्राउ परेको संख्या  13 - - - - - 13 

पक्राउ परेको सामान  
- - - - - - - 

भएको कारवाही  - - - - - - - 

21 

सडक िघुिटना 
संख्या  - - - 1 1 - 2 

मतृ्यू संख्या  - - - 1 1 - 2 

घाईते संख्या  - - - - - - - 

22 

र्समा व्यवस्थापन 

सीमा अर्तक्रमणका घट्ना  - - - - - - - 

गस्ती पेट्रोर्लङ  
- - - - - - - 

समन्वय बैठक  
- - - - - - - 

23 वेरुि ुसम्परीक्षण रु. अंकमा    - - - - - 

24 गनुासो सनुवुाई 
गनुासो िताि  7 6 - 3 - 6 22 

फर्छौट संख्या  7 6 - 3 - 6 22 

25 
अ.ि.ुअ.आ. सम्बन्धी 
कारवाही 

प्राप्त पत्र संख्या  2 2 - 2 2 2 10 

िवाफ पठाईएको संख्या  - 1 
- - - 4 5 

कायािलयमा प्राप्त उिरुी  - - - - - - - 

गररएको कारवाही        -            -             -             -             -      
               -    

26 जिल्ला जस्थत सरुक्षा सर्मर्तको बैठक - 2 1 4 1 1 9 

27 जिल्ला जस्थत कायािलय प्रमखुको वैठक 1 1 1 1 1 1 6 

28 सचुना माग सम्बजन्ध 
र्नवेिन प्राप्त (सूचना माग) संख्या 1 - - - - - 1 

सूचना दिईएको संख्या 1 - - -  - 1 

28 सचुना माग सम्बजन्ध र्नवेिन प्राप्त(सूचना माग) संख्या 1 - - - - - 1 

सूचना दिईएको संख्या 1 - - -  - 1 

29 

क्वारेन्टाईन 

कोरेन्टाईनमा थप 
       -            -             -             -             -             -    

               -    

कोरेनटाईनबाट रु्छटेका        -            -             -             -             -             -    
               -    

क्वारेन्टाइनमा बाुँकी        -            -             -             -             -             -    
               -    

PCR Report 

 positive 9 16 2 1 - 6 34 

negative 76 87 24 4 3 2 196 

Descharge 12 24 12 1 - - 49 

३० Antigene Report 

Reactive 4 6 2 - - 27 39 

Non-reactive 66 127 44 32 22 210 501 

िम्मा  70 133 47 32 22 237 541 

३१ 
 

Antigent 
positive 4 6 2 - - - 12 

negative 66 127 44 32 22 - 291 

३२ राक्रिय पररचय पत्र िताि 963 1,661 353 444 1,038 735 5,194 

 

चालु अर्थिक बर्िको श्रावण देस्ख पौर्सम्म सम्पार्दि कार्िहरुको पररमाणात्मक प्रगर्ि र्ववरण 



 
 

  

शास्न्त सुरिा र अपरार् र्नर्न्त्रण : 

१. जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई 

मिवुत वनाई राख्न जनमााण गररएको जिल्लाको 

एजककृत रणनीजतक सुरक्षा योिना जिल्ला सुरक्षा 

सजमजतबाट अद्यावजिक गरी कायाान्वयनमा 

ल्याईएको छ । साथै रािमागा (सडक) मा हने 

अवरोि हटाउन गररने सुरक्षा कारवाहीको जिल्ला 

स्तरीय कायायोिना तथा लागू औषि जनयन्त्रण, 

अवैि मजदरा जनयन्त्रण, मेला, िात्रा, पवा सुरक्षा 

योिना लगायतको के्षत्रगत काया योिना जनमााण 

गरी कायाान्वनयनमा ल्याईएको छ । 

२. दशै जतहार लगायत जिल्लाका जवजभन्न 

स्थानहरुमा स्थानीय संसृ्कजत र परम्परा अनुसार 

लागे्न िात्रा, मेला, पवा लगायत मयााजदत िंगले 

सुसम्पन्न गना चाडवाड लजक्षत जवशेष सुरक्षा योिना 

जनमााण गरी लागू गररएको र यस वषा कुनै पजन 

अजप्रय घटना नघटेको । 

 
            शैलेश्वरी िााँत 

३. समय समयमा जिल्ला सुरक्षा सजमजतको वैठक 

वसी सजमजतबाट भए गररएका जनणायहरु 

कायाान्वयनको अवस्थाका साथै जिल्लाको 

समसामजयक सुरक्षा वसु्तन्तस्थजतको जवशे्लषण गरी 

आवश्यक आवश्यक रणनीजत अवलम्वन गने 

गररएको छ । यस अवजिमा जिल्ला सुरक्षा 

सजमजतको  ९ पटक औपचाररक वैठक वसी जवजभन्न 

जनणायहरु भई कायाान्वयन गररएको छ । जिल्ला 

सुरक्षा सजमजतका पदाजिकारीहरु वीच जनरिर 

सम्पका  र समन्वय गरी सूचना आदान प्रदान गने 

गररएबाट सुरक्षा चुनौतीको आंकलन गरी 

आवश्यक जनणाय जलइने गररएको छ । 

६. जछमेकी जिल्लाहरुसंग समन्वय गरी एक 

आपसमा सहयोग आदान प्रदान समेतका लाजग 

जमजत २०७८/०९/२४ मा काजलकोट आछाम र 

डोटी जिल्लाका प्रमुि जिल्ला अजिकारी तथा 

सुरक्षा जनकायका प्रमुिहरु सन्तम्मजलत अिर 

जिल्ला समन्वय वैठक आछाम जिल्लाको 

सांफेवगरमा सम्मपन्न भयो । उक्त वैठकमा िास 

गरी एक अको जिल्लाको लाईफलाईनको रुपमा 

रहेका सडक मागा कुनै पजन वहानामा अवरुि हन 

नजदने, आपुजता व्यवस्थालाई सहि तुल्याउने, 

जवपदको समयमा िोि उिारमा सहयोग 

पुयााउने, अपराजिक कृयाकलाप जनयन्त्रण गना 

सूचना आदान प्रदान लगायतमा सहयोग र 

समन्वय गने जवषयमा सहमजत भएको जथयो । 

त्यसै्त जमजत २०७८/०९/२९ का जदन डडेल्िुरा 

जिल्ला र डोटी जिल्लाका प्रमुि जिल्ला अजिकारी 

तथा सुरक्षा जनकायका वीच अिर जिल्ला समन्वय 

वैठक सम्पन्न भई जवजभन्न जनणाय र समझदारी 

भएको जथयो । 

 
अिर जिल्ला समन्वय वैठकका सहभागीहरु 

७. यस जिल्लामा हालसम्म घटेका अपराजिक 

घनाको तथ्ांक हेदाा अभद्र व्यवहार गना नहने १२ 

वटा, झुन्तिइ आत्महत्या गरेको ११ वटा, करणी 

सम्वन्धी अपराि ९ वटा र जलित सम्वन्धी कसूर 

६ वटा रहेको देन्तिन्छ । अपराजिक घटनाहरुको 

सूचना हने जवजत्तकै आरोजपतलाई जनयन्त्रणमा जलई 

कानूनी दायरामा ल्याईएको छ । यस अवजिमा ६८ 

िना फरार अपरािी पक्राउ परेका छन ।  

८. समािमा जवद्यमान जवकृजत जवसंगजत तथा 

कुररतीहरु नू्यजनकरणका लाजग समुदाय प्रहरी 

साझेदारी अिरगत जवजभन्न ८१ वटा 

िनचेतनामूलक कायाक्रम सम्पन्न भएका छन । 

कजतपय कायाक्रममा स्वयं प्रमुि जिल्ला 

अजिकारी उपन्तस्थत भई स्थानीय वाजसन्दा लगायत 

जविाथीहरुसंग अिरकृया गररएको छ ।  

 

४. यस अवजिमा वािीग्रस्त के्षत्रको अवलोकन 

जनरीक्षणको जसलजसलामा सम्माननीय 

प्रिानमन्त्रीजू्य, माननीय अथा मन्त्रीजू्य,  माननीय  

 
वािीग्रस्त के्षत्रको अवलोकन जनरीक्षणको जसलजसलामा सम्माननीय 

प्रिानमन्त्री शेर बहादुर देउवाजू्य 
 

संसृ्कजत पयाटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रीजू्य र 

पूवा मन्त्रीजू्यहरु तथा सुदूर पजिम प्रदेशका माननीय 

मूख्य मन्त्रीजू्य, माननीय आिररक माजमला तथा 

कानून मन्त्रीजू्य, माननीय भौजतक पूवाािार जवकास 

मन्त्रीजू्य, प्रदेश सभा सदस्यजू्यहरु लगायत जवजशष्ठ 

पदाजिकारीहरुको भ्रमण सम्पन्न भई भ्रमणको 

अवजिमा सुरक्षा योिना बमोजिम नै तु्रटी रजहत 

सुरक्षा व्यवस्था जमलाईएको  

 

५. यस अवजिमा राजिय योिना आयोगका माननीय 

उपाध्यक्ष, राजिि य मजहला आयोगका माननीय 

सदस्यहरु, राजिि य दजलत आयोगका माननीय सदस्य 

लगायतको भ्रमण भई जवजवि जवषयमा अध्ययन 

अवलोकन छलफल र जनदेशन भएकोमा 

सरोकारवाला जनकायहरुलाई कायाान्वयनका लाजग 

पठाईएको । 

 

 



 
 

 

आर्थिक बर्ि २०७८/०७९को 
संवत २०७८ साल माघ 
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शास्न्त सुरिा र अपरार् र्नर्न्त्रण 

१. जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई 

मिवुत वनाई राख्न जनमााण गररएको जिल्लाको 

एजककृत रणनीजतक सुरक्षा योिना जिल्ला सुरक्षा 

सजमजतबाट अद्यावजिक गरी कायाान्वयनमा 

ल्याईएको छ । साथै रािमागा सडकमा हने 

अवरोि हटाउन गररने सुरक्षा कारवाहीको जिल्ला 

स्तरीय कायायोिना तथा लागू औषि जनयन्त्रण 

अवैि मजदरा जनयन्त्रण मेला िात्रा पवा सुरक्षा 

योिना लगायतको के्षत्रगत काया योिना जनमााण 

गरी कायाान्वनयनमा ल्याईएको छ । 

२. दशै जतहार लगायत जिल्लाका जवजभन्न 

स्थानहरुमा स्थानीय संसृ्कजत र परम्परा अनुसार 

लागे्न िात्रा मेला पवा लगायत मयााजदत िंगले 

सुसम्पन्न गना चाडवाड लजक्षत जवशेष सुरक्षा योिना 

जनमााण गरी लागू गररएको र यस वषा कुनै पजन 

अजप्रय घटना नघटेको । 

 
            शैलेश्वरी िााँत 

३. समय समयमा जिल्ला सुरक्षा सजमजतको वैठक 

वसी सजमजतबाट भए गररएका जनणायहरु 

कायाान्वयनको अवस्थाका साथै जिल्लाको 

समसामजयक सुरक्षा वसु्तन्तस्थजतको जवशे्लषण गरी 

आवश्यक आवश्यक रणनीजत अवलम्वन गने 

गररएको छ । यस अवजिमा जिल्ला सुरक्षा 

सजमजतको   ….. पटक औपचाररक वैठक वसी 

जवजभन्न जनणायहरु भई कायाान्वयन गररएको छ । 

जिल्ला सुरक्षा सजमजतका पदाजिकारीहरु वीच 

जनरिर सम्पका  र समन्वय गरी सूचना आदान 

प्रदान गने गररएबाट सुरक्षा चुनौतीको आंकलन 

गरी आवश्यक जनणाय जलइने गररएको छ । 

६. जछमेकी जिल्लाहरुसंग समन्वय गरी एक 

आपसमा सहयोग आदान प्रदान समेतका लाजग 

जमजत २०७८।०९। मा काजलकोट आछाम र डोटी 

जिल्लाका प्रमुि जिल्ला अजिकारी तथा सुरक्षा 

जनकायका प्रमुिहरु सन्तम्मजलत अिर जिल्ला 

समन्वय वैठक आछाम जिल्लाको सांफेवगरमा 

सम्मपन्न भयो । उक्त वैठकमा िास गरी एक 

अको जिल्लाको लाईफलाईनको रुपमा रहेका 

सडक मागा कुनै पजन वहानामा अवरुि हन 

नजदनेऽ आपुजता व्यवस्थालाई सहि तुल्याउने 

जवपदको समयमा िोि उिारमा सहयोग 

पुयााउने  अपराजिक कृयाकलाप जनयन्त्रण गना 

सूचना आदान प्रदान लगायतमा सहयोग र 

समन्वय गने जवषयमा सहमजत भएको जथयो । 

त्यसै्त जमजत २०७८।०९।२९ का जदन डडेल्िुरा 

जिल्ला र डोटी जिल्लाका प्रमुि जिल्ला 

अजिकारी तथा सुरक्षा जनकायका वीच अिर 

जिल्ला समन्वय वैठक सम्पन्न भई जवजभन्न जनणाय 

र समझदारी भएको जथयो । 

 
अिर जिल्ला समन्वय वैठकका सहभागीहरु 

७. यस जिल्लामा हालसम्म घटेका अपराजिक 

घनाको तथ्ांक हेदाा अभद्र व्यवहार गना नहने १२ 

वटा झुन्तिइ आत्महत्या गरेको ११ वटा करणी 

सम्वन्धी अपराि ९ वटा र जलित सम्वन्धी कसूर 

६ वटा रहेको देन्तिन्छ । अपराजिक घटनाहरुको 

सूचना हने जवजत्तकै आरोजपतलाई जनयन्त्रणमा 

जलई कानूनी दायरामा ल्याईएको छ । यस 

अवजिमा ६८ िना फरार अपरािी पक्राउ परेका 

छन ।  

८. समािमा जवद्यमान जवकृजत जवसंगजत तथा 

कुररतीहरु नू्यजनकरणका लाजग समुदाय प्रहरी 

साझेदारी अिरगत जवजभन्न ८१ वटा 

िनचेतनामूलक कायाक्रम सम्पन्न भएका छन । 

कजतपय कायाक्रममा स्वयं प्रमुि जिल्ला 

अजिकारी उपन्तस्थत भई स्थानीय वाजसन्दा 

लगायत जविाथीहरुसंग अिरकृया गररएको छ ।  

 

िस मधे्य लागू औषि सम्वन्धी १२ वटा, घरेलु 

जहंसा सम्वन्धी १६ वटा, साईवर अपराि सम्वन्धी 

२ वटा, कोजभड १९ सम्वन्धी ३० वटा र अन्य 

िनचेतनामूलक कायाक्रमहरु २८ वटा सम्पन्न 

भएका छन । यस प्रकारका कायाक्रमहरुबाट 

िास गरी लागू औषि वाल जववाह नू्यजनकरण 

मजहला जहंसा लैजङ्गक जहंसा छाउपडी िस्ता 

सामाजिक अन्धजवश्वास र कुररजतिन्य अपराि 

नू्यजनकरणमा मद्दत जमलेको देन्तिन्छ । 

 

वालवाजलका र सरोकारवाला जबच अिरजक्रया 

 

    सामुदाजयक प्रहरी िनचेतना कायाक्रम 

सावििर्नक सेवा प्रवाह र सुशासन : 

१. प्रचजलत नेपाल कानून र मन्त्रालयबाट िारी २८ 

वुदे लगायत समय समयमा भएका जनदेशन 

पररपत्रको कायाान्वयन गदै मानवअजिकारको 

संरक्षण तथा सुशासन कायम गने कुरामा िोड 

जदई सावािजनक सेवालाई नजतिामूलक र 

िनमैत्री वनाउने प्रयास गररएको । 

२. गृह प्रशासन सुिार योिना २०७४ ले जनजदाि 

गरेका जिल्ला प्रशासन कायाालयको कायाके्षत्र 

जभत्र पने कायाहरु योिनावि िंगले सम्पन्न   

गरेको । 

३. श्रीमान गृह सजचवजू्य र प्रमुि जिल्ला 

अजिकारी वीच सम्पन्न काया सम्पादन सम्प्झौता 

अनुरुप समयसीमा तोजकए बमोजिम नै 

कायासम्पादन गररएको । 

४. कायाालयमा Help Desk स्थापना गरी 

नागररकता, राहदानी, राजिि य पररचयपत्र र 

मतदाता नामावली दताा िस्ता कायाहरु 

सहििंगले प्रदान गने काया गररएको । सेवा 

प्रवाहको क्रममा िेष्ठ, नागररक, मजहला अशक्त 

सेवाग्राहीलाई प्राथजमकता जदइएको । 

 

५. जनयजमत माजसक रुपमा कायाालय प्रमुिहरुको 

वैठक रािी सावािजनक सेवाको प्रभावकाररता 

अिर जनकाय सहयोग र समन्वय लगायत माजसक 

काया प्रगजतका सम्वन्धमा छलफल गरी उपयुक्त 

जनणाय जलई कायाान्वयन गरे गराएको । 

 
       कायाालय प्रमुिहरुको बैठक 

 ६. जिल्ला न्तस्थत सावािजनक जनकायहरुमा 

कायारत सूचना अजिकारीहरुको वैठक रािी 

स्वतः  प्रकाशन गनुा पने सूचना तथा सरोकारवा- 

लाहरुले माग गरेको जवषयमा सहि िंगले सूचना 

उपलव्ि गराउने जवषयमा जनदेशन जदइएको । 

सूचना प्राप्त गने नागररकको हकको संरक्षणका 

लाजग आवश्यक पहलकदमी जलइएको । 

७. जिल्ला अनुगमन तथा मूल्यांकन सजमजतको 

वैठक रािी सावािजनक सेवाको प्रभावकाररता 

सम्वन्धमा समीक्षा गररएको । सरकारी 

कायाालयहरुको जनररक्षण अनुगमन गरी सुिार गनुा 

पने जवषयमा आवश्यक जनदेशन जदइएको । 

८. यस अवजिमा 8 पटक विार अनुगमन गरी 

आपुजता व्यवस्थालाई सहि तुल्याईएको, कालो 

विारी तथा उपभोग्य सामाग्रीको कृजतम अभाव 

शृ्रिना हन नजदने तफा  जवशेष पहल गररएको । 

अनुगमनको क्रममा कैजफयत देन्तिएका ४२ वटा 
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व्यवसायीहरुलाई सचेत गराईएको र २० वटा 

व्यवसायीहरुलाई रु १ लाि िररवाना गररएको । 

 
डोटी जिल्लाको जपपल्ला विारमा गररएको बिार 

अनुगमन 

९. कारागार कायाालय, वाल सुिारगृह र सुरक्षा 

जनकायहरुको जनररक्षण गरी आवश्यक जनदेशन 

जदइएको । 

 
          शसस्त्र प्रहरी गण ३६ नं. को जनररक्षण 

 १०. कारागारमा रहेका कैदी वन्दीहरुलाई सीप 

जसकाई भजवष्यमा आय आिान उनु्मि हन मित 

पुयााउने उिेश्यले जमजत २०७८ काजताक २५ देन्ति 

३ मजहने आिारभुत कम्प्पु्यटर ताजलम कायाक्रम 

संचालन गररएको । साथै कारागार भवनको जिणा 

छाना ममात गररएको । सुदूर पजिम प्रदेश सरकार 

आिररक माजमला तथा कानून मन्त्रालयको 

आजथाक सहयोग र घरेलु तथा साना उद्योग 

कायाालय डोटीको प्राजवजिक सहयोगमा संचाजलत 

उक्त कायाक्रममा १२ िना सहभागी भई 

लाभान्तन्वत भएका छन ।  

 
कारागारमा रहेका कैदी वन्दीहरुलाई ३ मजहने 

आिारभुत कम्प्पु्यटर ताजलम कायाक्रम झलक 

 



 
 

  

११. जिल्ला प्रशासन कायाालय र जिल्ला प्रहरी 

कायाालयमा कायारत कमाचारीहरुका लाजग 

न्याजयक काया सम्पादन सम्वन्धी एक जदने 

अजभमुन्तिकरण कायाक्रम संचालन गररएको । 

यसबाट कमाचारीहरुको क्षमता अजभवृन्ति 

भई जवजभन्न मुिा माजमला ठाडो उिुरी 

लगायतको व्यवस्थापनमा सहिता आएको ।

 

१२. जमजत २०७८/०८/१७ गतेका जदन 

पूजवाचौकी गा.पा. वडा नं. ५ बसे्न २० वजषाय 

सम्प्झना जव.क. सुते्करी ब्यथा लागी डोटी 

जिल्ला अस्पतालमा ल्याईएकोमा सुते्करी हन 

नसकेपछी रािि पजत मजहला उत्थान कायाक्रम 

अिरगत हेलीकोप्टरद्वारा उद्दार गरी 

नेपालिञ्ज लजगएको ।  

१३. जिल्लाका सवै स्थानीय तहहरुमा 

वायोमेजटि क सजहतको राजिि य पररचय पत्र 

जववरण दताा अजभयानको रुपमा संचालन गरी 

सम्पन्न गरेको र हाल जिल्ला प्रशासनमा 

रहेको दताा से्टशन माफा त दैजनक ४० देन्ति ५० 

िनाले जववरण दताा सेवा जलईरहेको ।  

 
राजिि य पररचयपत्र दताा से्टशन 

र्वपद व्यवथथापन : 

१. डोटी जिल्ला भौगोजलक रुपमा जवकट 

भएको र संभाजवत प्राकृजतक प्रकोपबाट 

िोजगन पुवा तयारी र उजचत व्यवस्थापन 

समेतका लाजग नेपाल रेडक्रस सोसाईटी 

जिल्ला शािा, वर्ल्ा जभिन, जस.जड.एफ. 

लगायतको सहयोगमा जिल्ला पूवा तयारी तथा 

प्रजतकाया योिना अद्यावजिक गरी 

कायाान्वयनमा ल्याईएको  छ ।  
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२. यस बषाको वषाायाममा वषााका कारण िासै क्षजत 

नभए पजन असोि ३१ गते देन्ति काजताक ३ गतेसम्म 

भएको बेमौषमी वषााका कारण जिल्लाको जवजभन्न 

के्षत्रमा व्यापक िनिनको क्षजत भई तत्काल िोि 

तथा उिारको काया गररएको । िोि उिार  

 
      वािी जपजडत अनुगमन 

कायामा िुटेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र 

प्रहरी, रेडक्रस, स्थानीय तहका िनप्रजतजनजिहरु 

रािजनजतक दलका कायाकतााहरु र जवजभन्न संघ 

संस्थाहरुको एजककृत र समन्वयात्मक प्रयास स्वरुप 

स्वरुप न्तस्थजतलाई सहि तुल्याउने काया गररएको । 

३. वािी पजहरोबाट क्षजतग्रस्त सडक संचालन तथा 

जनिी आवास नि भई वसोवासका लाजग समस्यामा 

रहेका पररवारहरुलाई सम्वन्तन्धत स्थानीय तहको 

सहयोगमा ८२८ िनालाई तत्काल सुरजक्षत स्थानमा 

स्थानािरण गरी िाद्य तथा गैर िाद्य सामाग्री 

उपलव्ि गराईएको । 

 
वाढी पिपितहरुको वसाई व्यवस्थािन 

संघीय सरकार र सुदूर पजिम प्रदेश सरकारका 

तफा बाट राहत सामाग्री प्राप्त भई जवतरण गररएको । 

राहत जवतरण कायामा स्वयं प्रदेश सरकारका 

माननीय मूख्य मन्त्री एवं आिररक माजमला तथा 

कानून मन्त्री संलग्न रहनु भएको । प्रदेश सरकारको 

समन्वयमा जवकट वस्तीहरुमा हेजलकोप्टर माफा त 

िाद्य तथा गैर िाद्य सामाग्री पुर् याईएको । 

 
वािी जपजडतहरुलाई िद्य तथा गैरिाद्य रामाग्री जवतरण 

कायाक्रम 

४. प्रकोपबाट घाईते भएका जदपायल जसलगिी 

नगरपाजलका, सायल गाउाँपाजलका र वोगटान 

फुडजसल गाउाँपाजलकाका ६ िनालाई हेजलकोप्टर 

माफा त उिार गरी उपचारका लाजग िनगिी र 

अन्यत्र अस्पतालमा पुर् याईएको । हाल उपचार 

पिात घाईतेहरुले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन । 

 

५. वेमौषमी वषााबाट वािी तथा पजहरोमा परी १६ 

िनाले ज्यान गुमाएका र कररव ४१४ जनिी घर पूणा 

रुपमा नि भएको कैयन घरहरुमा आंजशक क्षजत 

पुगेको व्यवसायमा क्षजत पुगेको ४८३३ पशु पंजक्षको 

मृतु्य भएको  १९ वटा वन्तस्तका ४७४ घर िोन्तिममा 

रही अन्यत्र स्थानािरण गनुा पने अवस्थामा रहेका । 

प्रकोपमा मृतु्य वरण गरेकाहरुको आजश्रत 

पररवारका सदस्यहरुलाई घरदैलो मै गई नेपाल 

सरकारद्वारा स्वीकृत मापदि अनुरुप रु. २७ लाि 

नगद राहत उपलव्ि गराइएको । साथै घर िाद्यान्न 

तथा व्यवसाय क्षजत भएका ४७७ पररवारलाई प्रहरी 

मुचुल्का र सम्वन्तन्धत वडा कायाालयको जशफाररस 

समेतका आिारमा नगद रु ७० लाि १९ हिार 

रकम तत्काल राहत स्वरुप उपलव्ि गराईएको ।
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६. जमजत २०७८/०७/०४ का जदन जवपदग्रस्त के्षत्रको अवलोकनको जसलजसलामा 

सम्माननीय प्रिानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाजु्यको जदपायलमा भ्रमण सम्पन्न 

भई िोि उिार र राहत जवतरण कायामा कुनै कमी हन जनदेशन भए वमोजिम 

संघीय सरकारबाट राहतका लाजग थप रकम जनकासा भए पछी प्रभाजवत व्यन्तक्त 

तथा पररवारलाई समय मै जवतरण गररएको । सुदूर पजिम प्रदेश सरकारका 

तफा बाट टेन्ट लगायत िाद्य सामाग्री प्राप्त भई जवतरण गररएको थयो । स्वयं 

माननीय मूख्यमन्त्री जत्रलोचन भट्ट, माननीय आिररक माजमला तथा कानून 

मन्त्री पूणाा िोशी समेतले पटक पटक जिल्ला भ्रमण गरी प्रकोप व्यवस्थापनमा 

सहयोग तथा हौसला प्रदान गनुा भएको । 

७. जमजत २०७८/०७९ मा जिल्ला जवपद व्यवस्थापन सजमजतको वैठक वसी 

जवजभन्न जनणाय भएको छ । जमजत २०७८/०७/२८ मा वसेको अको वैठकबाट 

डोटी जिल्लालाई जवपद संकटग्रस्त के्षत्र घोषणा गना संघीय सरकारलाई अनुरोि 

गरे बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री पररषदको जमजत २०७८/०८/०२  को 

वैठकबाट डोटी जिल्लाका जदपायल जसलगिी नगरपाजलका, सायल 

गाउाँपाजलका, आदशा गाउाँपाजलका, िोरायल गाउाँपाजलका र के.आई.जसंह 

गाउाँपाजलकालाई जवपद संकटग्रस्त के्षत्र घोषणा गररएको । 

८. मनसुनिन्य जवपद प्रभाजवत जनिी आवास पुनजनामााण तथा पुनस्थाापन 

अनुदान कायाजवजि २०७७ बमोजिम लाभग्राही पजहचान गने कायाका लाजग सवै 

स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गररएको र हाल उक्त काया भइ रहेको । क्षजतग्रस्त 

भौजतक संरचनाहरुको पुनजनामााणको काया सम्वन्तन्धत जवषयगत जनकायहरुबाट 

भइ रहेको छ । 

कोर्भड १९ संकि व्यवथथापन : 

१. कोजभड १९ को तेश्रो लहरबाट डोटी जिल्ला समेत प्रभाजवत भई त्यसको 

रोकथाम जनयन्त्रण र जनदानका लाजग जिल्ला कोजभड व्यवस्थापन सजमजतको 

वैठकबाट जवजभन्न जनणाय गरी कायाान्वयनमा ल्याईएको । कोजभड १९ को पजहलो 

र दोश्रो लहरबाट पाठ जसकै्द आवश्यक पूवा तयारी र व्यवस्थापनको काया 

थालनी गररएको । कोजभड १९ को दोश्रो लहरमा जिल्लामा ११ िनाले ज्यान 

गुमाउनु परे पजन यस पटक त्यस प्रकारको मानवीय क्षजत व्यहोनुा नपरेको  छैन। 

२. जिल्लाका ७४ वटा िोप केन्द्रहरु माफा त कोजभड जवरुिको िोपलाई 

व्यापकता जदइएको । समयम-समयमा जिल्ला कोजभड १९ िोप समन्वय 

सजमजतको वैठक वसी आवश्यक रणजनजत अवलम्वन गररएको । जिल्लका ९ 

वटै स्थानीय तहहरुमा Help Desk स्थापना गरी िोप Antigen परीक्षण तथा 

कोजभड १९ सम्वन्धी परामशा प्रदान गने काया िारी रहेको र यसबाट िोप 

जलनेहरुको संख्या विनुका साथै संक्रमण दरमा क्रमशः  कमी आई रहेको छ । 

 

 

 
         आदशा गा.पा.को मौवा नगरदहमा संचालन गररएको हेल्थ डेस्क 

३. कोजभड १९ जवरुि तपाईको मास्क िोई भने्न लगायत अन्य 

िनचेतनामुलक कायाक्रम १५० वटा सम्पन्न भएका छन भने यस अवजिमा 

३७८४५ गोटा मास्क जवतरण गररएको छ । ४१३ पटक माईजकङ्ग गरर 

सचेतना अजभवृन्ति गररएको छ । 

 

केजभड १९ अनुगमनमा प्रमुि जिल्ला अजिकारी शंकर बहादुर जबि 

४. प्रमुि जिल्ला अजिकारीबाट जमजत २०७८/०९/२८ मा आदेश िारी गरी 

कोजभड १९ रोकथाम जनयन्त्रणका लाजग केही जनजित कायाहरु गना नहने गरी 

जनषेि गररएको छ । उक्त आदेशको सवासािारणबाट पालना भए नभएको 

सम्वन्धमा अनुगमन गररएको छ । तोजकएको स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदि 

पालना नगने  ७५४७ िनालाई सम्प्झाई वुझाई छाजडएको, ५१ िनालाई 

िररवाना गररएको, ४१२ वटा सावािजनक सवारी सािनलाई सम्प्झाई वुझाई 

छाजडएको । 

५. कोजभड १९ तेश्रो लहरका क्रममा जछमेकी मुलुक भारतबाट आउनेहरुको 

अजभलेि सम्वन्तन्धत स्थानीय तहहरुबाट राख्न लगाइएको । संक्रजमतहरुलाई 

होम आइसोलेसनमा वस्न सल्लाह जदइएको र जनिहरु उपर स्थानीय स्वास्थ्य 

चौकी माफा त जनगरानी राख्न लगाइएको । 

६. जिल्ला न्तस्थत सावािजनक सेवा प्रदायक जनकायहरु र होटेल रेष्टुरेण्ट 

लगायतमा सेवा जलन िााँदा कोजभड जवरिको िोप अजनवाया गररएको । 

जिल्ला प्रशासन कायाालयमा सेवाग्राजहको सहिताका लाजग स्वास्थ्य 

कायाालय डोटीको समन्वयमा Health Desk  स्थापना गरी िोप लगाउने 

Antigen Test र कोजभड १९ सम्वन्धी परामशा सेवा उपलव्ि गराईएको । 

 

   स्वास्थ्य कायाालय डोटीको समन्वयमा संचालन गररएको Health Desk 

 



 
 

  

७. हालसम्म १२५८३६ िनाले कोजभड जवरुिको 

पजहलो मात्रा र १०२७०२ िनाले दोश्रो अथाात पूणा 

मात्रा िोप जलएको । यो तथ्ाङ्क हेदाा िोप 

लगाउन योग्य उमेर समूहका कूल िनसंख्याको 

६९ प्रजतशतले पजहलो र ५५ प्रजतशतले दोश्रो 

मात्रा जलएको देन्तिन्छ ।   

८. यु.एम.एन. नेपाल, जनडस नेपाल लगायतका 

संस्थाहरुबाट कोजभड १९ रोकथाम तथा 

जनयन्त्रणका लाजग जिल्ला कोजभड १९ व्यवस्थापन 

सजमजतलाई स्वास्थ्य सामाग्री हस्तािरण 

गररएकोमा आवश्यकतानुसार प्रहरी ईकाईहरु र 

अन्य जनकायमा उपलव्ि गराईएको । 

 
पिल्ला कोपिि १९ व्यवस्थािन सपिपतलाई प्राप्त स्वास््य सािाग्री 

हस्तान्तरण 

र्वर्वर् 

र्िल्ला प्रशासन कार्ािलर् गर्िर्वर्र् 

कार्ािलर्मा रंङ्ग रोगन िथा सरसफाई : 

कायाालय र कायाालय पररसर सफा रान्तिराख्न 

जबजभन्न प्रयासहरु गने गररएको छ । कायाालय 

पररसरमा कमाचारीहरुले जनयजमत सरसफाई गने 

गररएको छ । कायाालयको सुन्दरता कायम राख्न 

भवनमा रंङ्ग रोगन  गने काया सम्पन्न गररएको     

छ । कयाालय पररसरका फोहरदानीहरुको 

ब्यवस्था गररएको छ । शौचालयमा जनयजमत र 

पयााप्त पानी व्यवस्था गररएको छ ।   

 
     पिल्ला प्रशासन कायाालय, िोटी 
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 सूचनाको हकको कार्ािन्वर्न : 

जवजभन्न ब्यन्तक्तले सूचना सम्वन्तन्ध हकको प्रयोग गदै माग गरे अनुसार सूचनाको हक कायाान्वयनका 

सम्वन्धमा जनिहरुलाई सूचना प्रदान गने गरेको छ ।  

क्र.सं. सूचना माग 

गनेको नाम 

सूचना माग 

गनेको ठेगाना 

माग गरेको सूचना उपलब्ध गराईएको सूचना 

१. दुगाा आचाया घाहािेत वडा 

नं.७ िलिला 

गा.पा.पवात 

जिल्लामा सूचनाको 

हक कायान्वयन 

सम्बन्धमा । 

जिल्लामा सूचनाको हक 

कायान्वयन सम्बन्धी भए/ 

गरेका कायाको जववरण 

उपलब्ध गराईएको । 

 
नागररकिाको अर्भलेख सुरिा 

 नागररकताको महत्वपूणा अजभलेिको सुरक्षाका 

लाजग नागररकताका पुराना तथा झुत्रा भएका सबै 

अजभलेिहरु पुन: ब्यवन्तस्थत गररएको छ । 

यसबाट नागररकताका प्रजतजलजप जददा र अजभलेि 

िुलाई अन्य जिल्लामा पठाउदा जववरण एजकनका 

लाजग सहि हनुका साथै अजभलेिको सुरक्षा 

भएको छ ।  

सरुवा भई िाने कमिचारीको र्वदाइ िथा 

आउने कमिचारीलई स्वागि कार्िक्रम 

अन्यत्र जिल्लाबाट जिल्ला प्रशासन कायालय 

डोटीमा आउनु भएका कमाचारीहरुको स्वागत 

तथा अन्यत्र सरुवा भई िानुहने सहकमी 

कमाचारीहरुलाई जवदाई (फेरी भेटौला) कायाक्रम 

गररएको छ । जिल्ला प्रशासन कायालय डोटीमा 

आउनुभएका कमाचारीहरुले नेपाल सरकारले 

तोकेका जनती, जनदेशन अनुरुप सेवा प्रदान गनुाहने 

जवश्वासका साथ स्वागत  र सरुवा भई अन्यत्र 

िानुहने कमाचारीहरु कायाालयमा रहाँदा गरेका 

कामको कदर र आगामी कायाकाल सफ़लताको 

कामनाका साथ जवदाइ गररएको छ ।  

 

 

 

रार्रि र् पररचर् पत्र दिाि  

५,१९४ 

नागररकिा िारी 

३,९८१ 

राहदानी र्विरण  

३०० 

नावार्लक पररचर् पत्र  

५४ 

संथथा दिाि 

११ 
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 र्वपद् राहि र्विरण पररवार संख्या 

४३९  

 कायाालयमा सूचना अजिकरीको व्यवस्था 

गनुाका साथै जिल्लान्तस्थत सवै सावािजनक 

जनकायमा कायारत सूचना अजिकरीहरुको 

जववरण सवैले देखे्नगरी रान्तिएको । सेवामा 

सहि पहचका लाजग नागररक वडापत्रको 

व्यवस्था गररएको । 

 सेवाग्राहीको सहिताका लाजग सुि जपउने 

पानीको व्यवस्था तथा जवश्राम कक्षको व्यवस्था 

गररएको ।   

 कायाालयको वेव पेि/फेसबुक पेि माफा त 

जनयजमत सूचना प्रवाहको व्यवस्था गररएको ।  

नागररकता अपिलेख व्यवस्थािन 



 
 

र्स. 

नं. 
नामथर 

अवर्ी 
फोिो 

देखी सम्म 

३३ श्री 

मनोहर 

प्रसाद 

खनाल 

२०७१/१२/१२ २०७२/०५/२७ 

 

३४ श्री यज्ञराि 

बोहरा  

२०७२/०६/०६ २०७२/११/१० 

 

३५ श्री केशव 

प्रसाद 

आचाया  

२०७२/११/१३ २०७३/०८/१० 

 

३६ श्री गोकणा 

प्रसाद 

शमाा 

२०७३/०८/१३ २०७४/०३/१७ 

 

३७ श्री कुमार 

बहादुर 

िड्का 

  

 

३८ श्री सूया 

बहादुर 

ित्री  

२०७४/०७/२७ २०७५/०१/१९ 

 

३९ श्री जवरेन्द्र 

कुमार 

यादव  

२०७५/०१/२० २०७५/०४/२७ 

 

४० श्री यादव 

सुवेदी  

२०७५/०४/३० २०७६/०२/२२ 

 

४१ श्री 

टेकनारायण 

पौडेल  

२०७६/०२/२२ २०७७/०२/२६ 

 

४२ श्री 

भीमप्रसाद 

भट्टराई  

२०७७/०२/३० २०७७/१२/३० 

 

४३ श्री सुनील 

िनाल 

२०७८/०१/०१ २०७८/५/११ 

 

४४ श्री शंकर 

वहादुर 

जवि 

२०७८/०६/२० हालसम्म 

 

 

 

 

  

हालसम्म कार्िरि प्रमुख र्िल्ला अर्र्कारीहरुको र्ववरण 
र्स. 

नं. 
नामथर 

अवर्ी 
फोिो 

देखी सम्म 

१ श्री बाबुअन ठाकुर  २०२८ २०३०  

२ श्री ियपृथ्वी बहादुर 

चन्द  

२०३१ २०३१  

३ श्री सुजशल काि झा २०३१ २०३१  

४ श्री सुयानाथ सुवेदी २०३२ २०३४/०३/१२  

५ श्री पुरुषोत्तम प्रसाद 

िकाल  

२०३४/०५/०३ २०३५/०४/०२  

६ श्री सुयानाथ सुवेदी  २०३५/०४/१९ २०३६/०६/११  

७ श्री जविय प्रसाद 

रेग्मी 

२०३६/०७/१९ २०३७/०३/०६  

८ श्री जदव्यराम भिारी  २०३७/०८/१२ २०३९/०७/०२  

९ श्री िन बहादुर बसे्नत  २०३९/०७/१५ २०४०/११/१२  

१० श्री कौशल देव िोशी  २०४०/१२/०९ २०४५/०१/१३  

११ श्री तारा प्रसाद जघजमरे  २०४५/०१/१९ २०४६/१२/२८  

१२ श्री कलािर शमाा  २०४७/०३/११ २०४७/०५/०४  

१३ श्री केदारमान अमात्य  २०४७/०५/१४ २०४८/०७/२६  

१४ श्री जकसन जसं थापा  २०४८/०८/२६ २०४९/०८/२५  

१५ श्री न्तस्थरिंग बहादुर 

जसंह  

२०४९/०९/१३ २०५१/११/०४  

१६ श्री रत्नाकािी वज्राचाया २०५१/११/१८ २०५२/११/०४  

१७ श्री लोक बहादुर ित्री  २०५२/१०/१२ २०५४/०१/०२  

१८ श्री रामकृष्ण भुतेल  २०५४/०१/०४ २०५४/०९/१५  

१९ श्री शमु्भ कोइराला  २०५४/०९/२४ २०५६/०८/०७  

२० श्री तारानाथ गौतम  २०५६/०८/२७ २०५९/०९/१२  

२१ श्री वेदप्रकाश लेिक  २०५९/०९/२८ २०६१/०८/१५  

२२ श्री गणेश प्रसाद 

अचाया  

२०६१/०८/१६ २०६२/०२/११  

२३ श्री भोिेन्द्र कुमार 

के्षत्री  

२०६२/०२/११ २०६३/०३/२३  

२४ श्री बलदेब प्रसाद भट्ट  २०६३/०३/२८ २०६३/१२/२८  

२५ श्री िनक राि रेग्मी  २०६४/०१/२५ २०६५/०७/२५  

२६ श्री गोजवन्दमणी भुतेल  २०६५/०७/२६ २०६६/०६/०४  

२७ श्री भवानी प्रसाद 

परािुली   

२०६६/०६/२८ २०६८/०२/३१  

२८ श्री पे्रमबहादुर िापुङ  २०६८/०२/३१ २०६९/०९/१५  

२९ श्री जदलबहादुर जघजमरे  २०६९/०९/१६ २०६९/१२/०१  

३० जदपक काफे्ल  २०७०/०१/१० २०७१/०२/०३ 

 

३१ गोजवन्द बहादुर काकी  २०७१/०२/०४ २०७१/०५/२२ 

 

३२ श्री लोकनाथ पौडेल २०७१/०५/२३ २०७१/१२/०८ 
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१६ 
 

पिल्लापस्थत पिपिन्न कायाालय र कायाालय प्रिखुहरुको सम्िका  नम्वर 
कायाालयको नाम का.प्र.को नाम पद कायाालयको 

टेजलफोन 

मोवायल नं. 

संघ अिरगतका कायाालयहरु: 

जिल्ला अदालत, डोटी जवदुर काफे्ल जि.न्या. ४२०१३० 9841588561 

जिल्ला प्रशासन कायाालय शंकर बहादुर जवि प्र.जि.अ. ४२०१३३ ९८५८४३७७७७ 

रुद्रध्वि गण जनराकार पोिरेल प्र.से ४१११०० ९८58४91133 

9841350503 

जिल्ला प्रहरी कायाालय दान बहादुर मल्ल प्र.उ. ४२००९९ ९८५८४३५५५५ 

शसस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. 

३६ गण हेक्वा. डोटी 

भुपेन्द्र के.सी. गणपती ४१२२५४ 9851272054 

राजिि य अनुसन्धान जिल्ला 

कायाालय 

जडगम्वर जगरी प्र.अ.अ. ४२००१८ 9858484999 

जिल्ला सरकारी वजकल 

कायाालय 

बाबुराम भट्टराई स.जि.न्या. 

जन.का.प्र. 
४२००७० 9858442220 

को.ले.जन.कायाालय जवषु्णदत्त भट्ट प्र.को.जन. ४११०७७ 9858426075 

जनवााचन कायाालय करुणाकर पि का.प्र. 411083 9843756653 
कारागार कायाालय लाल बहादुर वेगटी िेलर ४१११८२, ९८५८४३२७७७ 

हलाक जनदेशनालय, जदपायल जितेन्द्र जव.क. शा.अ. 

जन. जन. 
440149 9848733427 

इलाका हलाक कायाालय  का.प्र. ४२०१०२ ९८४८५४९११९ 

मालपोत कायाालय पे्रम बहादुर माझी मा.अ. ४२०१०१ ९८५८४४०६६६ 

िाद्य प्रजवजि तथा गुण 

जनयन्त्रण जडजभिन कायाालय 

 जन.का.प्र. 420324 9858488465 

नापी कायाालय जहक्मत ब. बोहरा ना.अ. 420294 9848418492 

लोक सेवा आयोग जदपायल 

कायाालय 

कृष्ण प्रसाद लम्साल जनदेशक 440147  

गुणस्तर तथा नापतौल 

कायाालय 

गुरु प्रसाद पोिरेल स.जन. 

जन.का.प्र. 
411186 9851158183 

जशक्षा जवकास तथा समन्वय 

ईकाइ 

जदपक कलैनी जन.का.प्र. ४२०१३५ 9848782473 

जशक्षाको लाजग िाद्य 

पररयोिना ईकाइ 

चेत बहादुर वम ई. प्रमुि ४११२३४ 9848480511 

बाल सुिार गृह सानुमाया जलमु्ब स.म.जब.जन. 

जन.का.प्र. 
420078 9848628541 

सडक जडजभिन कायाालय जदप वराही का.मु.जड.प्र 440232 9858480232 

यान्त्रीक कायाालय सरोि सुवेदी का.प्र.  9810099298 

तथ्ाङ्क कायाालय  जन. त. अ. 440153 9858420151 

शहरी जवकास तथा भवन 

जनमााण जवभाग, सघन शहरी 

तथा भवन जनमााण आयोिना 

सुमन कुमार जमश्र जड. इ. 440118 9858440116 

पवातीय िलािार पररयोिना रामकृष्ण रािथला का.प्र.  9858485561 
के्षत्रीय कृजष अनुसन्धान केन्द्र मथुरा यादव के्ष. जन. 440522 9858440167 
उच्च अदालत जदपायल   440227  
प्रदेश अन्तरगिका कार्ािलर्हरु 

सुदूरपजिम प्रदेश प्रहरी 

कायाालय 

उत्तम सुवेदी प्र.प्र. 412203 9858484444 

सुदूरपजिम प्रदेश प्रहरी 

ताजलम केन्द्र 

प्रजदप कु. शे्रष्ठ व.प्र.उ. 412173 9858475555 

सुदूरपजिम के्षत्रीय प्रहरी 

अस्पताल 

वजवता गिमेर 

अजिकारी 

का.प्र.  9851021707 

सुदूरपजिम सशस्त्र प्रहरी 

गुल्म नं. १ जदपायल 

उमाकाि िोशी का.प्र.  9851281629 

कृजष जवकास जनदेशनालय यज्ञराि िोशी जन.जनदेशक 440010 9841341718 

पशुपंछी तथा मत्स्य जवकास 

जनदेशनालय 

मदन जसंह िामी जनदेशक 440146  

स्वास्थ्य जनदेशनालय डा. गुणराि अवस्थी जन.जनदेशक 440120 9761057173 

जशक्षा जवकास जनदेशनालय दुगाादत्त जवि जन.जनदेशक 440135, 
440309 

9858440135 

9848780६88 

 

कायाालयको नाम का.प्र.को नाम पद कायाालयको 

टेजलफोन  

मोवायल 

पशुपंछी तथा मत्स्य जवकास 

जनदेशनालय 

मदन जसंह िामी जनदेशक 440146  

स्वास्थ्य जनदेशनालय डा. गुणराि 

अवस्थी 

जन.जनदेशक 440120 9761057173 

जशक्षा जवकास जनदेशनालय दुगाादत्त जवि जन.जनदेशक 440135, 
440309 

9858440135 

9848780६88 

घरेलु तथा साना उद्योग 

कायाालय 

जदपेन्द्र शाह जन.का.प्र. 440114 9858440365 

िलश्रोत तथा जसंचाई जवकास 

जडजभिन कायाालय 

अम्मर बहादुर 

पाल 

जड.प्र. 

440168 

9858448585 

जिल्ला अस्पताल डा. ज्योती 

पािे 

जन. मे.सु. 420267 9858440017 

स्वास्थ्य कायाालय रमेश मलासी 

 

का.प्र. 420043, 
420119 

9858491898 

भू-तथा िलािार व्यवस्थापन 

कायाालय 

पुष्पराि िोशी 

 

ब.ि.व्य.अ. 420258 9858440186 

जडजभिन वन कायाालय शमु्भ प्रसाद 

जतवारी 

जड.व.अ. 420162 9858440145 

भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा 

जवज्ञ केन्द्र, 

िडक बहादुर 

शाह 

प्र. 420114 9858491110 

शहरी जवकास तथा भवन 

कायाालय 

िेमराि रेग्मी जस.जड.ई. 440118 9840055612 

यातायात व्यवस्था सेवा 

कायाालय 

पूणा शाहा का.प्र. 440522 9858440106 

जिल्ला आयुवेद स्वास्थ्य केन्द्र जवद्या जघजमरे जन.का.प्र. 412198 9848600178 

िानेपानी तथा सरसफाई 

जडजभिन कायाालय 

गणेश 

उपाध्याय 

जड.प्र. 440119 9858423325 

जशक्षा ताजलम केन्द्र चेतराि पि का.प्र. 412035 9841363769 

पूवाािार जवकास कायाालय, 

डडेलिुरा 

रामचन्द्र ित्री का.प्र. 096-
410061 

9858440194 

कृजष ज्ञान केन्द्र नरेन्द्र पनेरु जन. प्र. 411126 9868462534 

थथानीर् िहका कार्ािलर्हरु: 
जिल्ला समन्वय सजमजतको 

कायाालय 

राम बहादुर 

ऐर 

संयोिक 420२४२, 

420१५६ 

९८४८४१८७४७ 

जदपायल जसलगिी नगरपाजलका, 

नगर कायापाजलकाको कायाालय 

िेम राि 

गुरुङ 

जन.प्र.प्र.अ. ४२०२९७ 9868522176 

जशिर नगरपाजलका, 

नगरकायापाजलकाको कायाालय 

परमानन्द शमाा जन.प्र.प्र.अ.  9848460153 

सायल गाउाँपाजलका, गाउाँ  

कायापाजलकाको कायाालय 

नवराि 

सापकोटा 

 

जन.प्र.प्र.अ.  9858444333 

िोरायल गाउाँपाजलका, गाउाँ  

कायापाजलकाको कायाालय 

नरेन्द्र जसं 

ठकुल्ला 

जन.प्र.प्र.अ.  9749118051 

के.आई.जसंह गाउाँपाजलका, गाउाँ  

कायापाजलकाको कायाालय 

 

िमाराि 

उपाध्याय 

प्र.प्र.अ.  9848781084 

बडीकेदार गाउाँपाजलका, गाउाँ  

कायापाजलकाको कायाालय 

जदपकराि 

िैशी 

जन.प्रमुि 

प्र.अ. 

 9858490688 

9858428002, 

9744082120 
पुवीचौकी गाउाँपाजलका, गाउाँ  

कायापाजलकाको कायाालय 

टेक बहादुर 

िड्का 

 

जन.प्रमुि 

प्र.अ. 

 9858440239 

आदशा गाउाँपाजलका, गाउाँ  

कायापाजलकाको कायाालय 

सुरत पररयार 

 

प्रमुि प्र.अ.  9841027891 

बोगटान फुड्जसल गाउाँपाजलका, 

गाउाँ  कायापाजलकाको कायाालय 

शंकर 

सुजचकार 

जन.प्रमुि 

प्र.अ. 

 9848475592 
9865746187 

 



 
 

 

कायाालयको नाम का.प्र.को नाम पद कायाालयको 

टेजलफोन  

मोवायल 

संस्थानका कायाालयहरु: 
नेपाल टेजलकम, जसलगिी भीम थापा सहायक चैथो 420222 

 

9857021144 

ग्राजमण जवकास प्रजशक्षण केन्द्र जमन बहादुर िडका जन.जन. 411172, 
411223 

9866463273 

9858440025 

नेपाल टेजलकम, जदपायल प्रकाश चौिरी  440198 9858446777 

सेती प्राजवजिक जशक्षालय  जशक्षालय प्र. 412176 9858422546 

नेपाल जवद्युत प्राजिकरण जदपायल जवतरण 

केन्द्र 

कजपल िोशी जव.के.प्रमुि 412222 9858440184 

नेपाल जवद्युत प्राजिकरण जसलगिी सव से्टशन नृप मलासी  411075 9840427952 

कृजष जवकास बैंक िमा जसं ऐरी प्रवन्धक 420041 9848428870 

9851322166 

राजिि य वाजणज्य बैंक पूणा कुवर प्रवन्धक 412249 9858448888 

जसलगिी िानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता 

सजमजत 

रामचन्द्र िामी का.प्र. 420607 9848597309 

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोिगार कोष अमर बहादुर साउद प्रमुि  9848457996 

िप्तड के्षत्र पयाटन जवकास सजमजत हका  बहादुर जसह अध्यक्ष 420104  

डोटी उद्योग वाजणज्य संघ मोहन बहादुर 

कलेल 

प्रमुि 412108 9858440124 

जिल्ला िेलकुद जवकास सजमजत जकरण प्रसाद शे्रष्ठ का.प्र. 420010 9868893464 
नेपाल पररवार जनयोिन शािा कायाालय चेतराि फुलारा व.शा.प्र. 420042  
डोटी चेम्बर अफ कमशा िगेन्द्र बहादुर 

साउद 

अध्यक्ष 412157 9858440161 

नेपाल नेत्र ज्योती संघ गोजवन्दराि िोशी सभापती  9848434888 
नेपाल नागररक उडड्यन कायाालय जवमानस्थल योगेन्द्र प्र. शमाा ई. 412193 9841416522 
होटल व्यवसायी संघ जदपक बहादुर 

िडका 

अध्यक्ष  9858440137 

जनमााण व्यवसायी संघ छत्र बहादुर कठायत अध्यक्ष  9858424061 
जिल्ला यूवा पररषद/सजमजत वम बहादुर वम अध्यक्ष  9848463323 
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी 

जिल्ला डोटी शािा । 

लजछराम कुवर 

देव बोहरा 

अध्यक्ष 

मन्त्री 
४२०२२८ ९८४८४१४०८० 

9848431857 
शैलेश्वरी के्षत्र जवकास सजमजत पे्रम शंकर भट्ट अध्यक्ष  9841273371 
जिल्ला वाल संगठन महेन्द्र शे्रष्ठ अध्यक्ष  9848605100 
नेपाल आयल जनगम जशवराि िनाल   9851043866 
गैर सरकारी संस्था महासंघ रघु कठायत अध्यक्ष  9848431261 
सामुदाजयक जवकास केन्द्र हेमराि िोशी अध्यक्ष 440426, 

४२०३८१ 
9848767391 

समाि सेवा डोटी नजवन शे्रष्ठ अध्यक्ष 420026 9848431687 
सम जवकास केन्द्र अजिराि जव.सी. अध्यक्ष  9848457512 
सगरमाथा स्वास्थ्य प्रजतष्ठान पे्रम शंकर भट्ट अध्यक्ष 420052 9841273371 
कृस्ण प्र. भट्टराड्ढ िृजत प्रजतष्ठान जसि ब. जवि अध्यक्ष  9848939696 
आम सञ्चार नेपाल अरुण वम अध्यक्ष  9848566595 
शैलेश्वरी सामुदाजयक समूह रोशन कठायत अध्यक्ष  9849662777 
सुदूरपजिम सांसृ्कजतक समाि झलक पाली अध्यक्ष  9868534000 
रेजडयो नेपाल सु.प. प्रादेजशक प्रसारण कायाालय बौयलाल चौिरी का.प्र. ४४००१८ 9848431340 
नेपाल पत्रकार महासंघ योगेन्द्र बलायर अध्यक्ष 420148 9849238499 
रेजडयो शैलेश्वरी जशव ओली से्ट.म्या. 420271 9865643355 
रेजडयो जत्रवेणी कणा चन्द से्ट.म्या.  9848473593 
जबम्ब साप्ताजहक रामहरी ओझा सम्पादक  9848600380 
वेस्ट नू्यि साप्ताजहक िगेन्द्र जसंह सम्पादक  9849621573 
जदपायल पोि अरुण बम   9848566592 
नेपाल पथ दैजनक जिरेन्द्र चटौत सम्पादक  9841787726 
पे्रश संगठन कणा चन्द अध्यक्ष  9858466666 
निर साप्ताजहक झलक पाली सम्पादक  9868553400 
नेपाल पे्रश युजनयन प्रकाश बम अध्यक्ष  9848464468 
यातायात व्यवसायी सजमजत 

शैलेश्वरी यातायात व्यवसायी संघ गणेश मलासी अध्यक्ष  9858440319 
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संरक्षक 
श्री शंकर बहादुर जवि 

प्रमुि जिल्ला अजिकारी  

सम्पादक मण्डल 

श्री पुष्कर िड्का (सहायक प्रमुि जिल्ला अजिकारी) 

श्री यादव बहादुर भिारी (प्रशासकीय अजिकृत) 

श्री जतलक नेपाली (नायव सुव्वा) 

श्री गौतम बहादुर रोकाया (कम्प्पू्यटर अपरेटर) 

 

सम्पकि ूः  

नामः   जिल्ला प्रशासन कायाालय, डोटी । 

ठेगानाः  जदपायल जसलगिी न.पा.-६, जसलगिी डोटी । 

फोन नं.: 094-420133 

094-420151 

094-420108 

फ्याक्स नं.: 094-411211 

ई-मेलः  daodoti@moha.gov.np 
वेव पेि: daodoti.moha.gov.np 

  

 

-- सिाप्त -- 

 

र्िल्लास्थथि र्बर्भन्न कार्ािलर् र कार्ािलर् प्रमुखहरुको सम्पकि  नम्वर 

mailto:daodoti@moha.gov.np

