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एकििृत यणनीतति सयुऺा मोजना २०७८/०७९ 

 

 नेऩार सयिाय िामा किबाजन तनमभािरी २०७४ फभोजजभ शाजतत सयुऺा फहार गने प्रभखु जजम्भेिाय तनिाम 

गहृ भतरारम हो । मसरे भातहत जजल्रा प्रशासन िामाारम, नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार भापा त मो 

गहन जजम्भेिायी तनिााह गदाछ । मस िहृत य आधायबतू ऩऺभा टेिा ऩमुााउन नेऩारी सेना य याकिम अनसुतधान 

जजल्रा िामाारमहरु ऩतन यहेिा छन ्।  

 तयाईभा अिजथथत मस जजल्रािो जनसॊख्मा ९.३४ यहेिो । बायतसॉग ६१.९ कि.तभ. तसभाना जोतडएिो 

मस जजल्राभा देशिा भखु्म याजभागाहरु यहेिा छन ्। नेऩारिो सफै बतदा ठुरो िोशी नदी य सनुसयी नदी मस 

जजल्रा हुॉदै फहने हनुारे प्रािृतति किऩतिो ऩतन साभना गनुा ऩदाछ । तसभा अऩयाध प्रािृतति श्रोत सम्ऩदािो दोहन 

अिैध चोयी तनिासी ऩैठायी य अिैध हातहततमायिो ओसायऩसाय हनु सक्ने सम्बािना उजििै छ । खरुा तसभानािो 

िायण त्मसैगयी राग ुऔषध िायोिाय ऩतन हनुे गयेिा छन ्। मदािदा धातभाि य जाततम द्वतदहरुिो ऩतन जजल्रारे 

साभना गनुा ऩयेिो छ ।  

 उऩयोक्त िथ्महरुिो साभना (Interface) गना सजजरो किषम हनु सक्दैन । सयुऺािा अॊगहरुिो गततजशर 

सहिामा, चनाखो किश्लषेण ऺभता तथा सभमोजचत चातरएिा ऩाइरारे भार ती चनुौततहरुिो साभना गना सकितछ । 

त्मसैरे शाजतत तथा सयुऺा िामभ गना जजम्भेिायी तोकिएिा अॊगहरुरे तरजखत य प्रततिद्ध मोजना फनाउन आिश्मि 

छ ।  

 आ-आफ्ना तनिामगत जजम्भेिायी फोध गदै सयुऺा ऺेरिा अॊगहरुरे प्रत्मेि िषा सभमोजचत एकििृत सयुऺा 

मोजना फनाउने गदाछन ्। मही किषमराई िहृत छरपर गयी जजल्रा शाजतत सयुऺा सतभतत सनुसयीरे एकििृत 

सयुऺा मोजना फनाइ राग ु गयेिो छ । मोजना िामाातिमनफाट गैययाजनीतति गततकितध तनमतरण गना, कितधिो 

शासन फहारी गना, आतथाि साभाजजि चनुौतीिो साभना गना किऩद् सॊिेदनशीर हनु तथा प्रािृतति श्रोतिो दरुुऩमोग 

योक्न सक्ने किश्वास तरईएिो छ ।   
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सनुसयी जजल्रािो एकििृत यणनीतति सयुऺा मोजना २०७८ 

 

  

न.ं४ गण हे.क्वा. सुनसरी 

बि. ओ.पि.िसन्तिरु 

बि. ओ.पि.कोशीलाही 

बि. ओ.पि.अमडुवा 

न.ं१ िराह िहहनी  
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 जजल्लाको भौगोजलक तथा राजजनजतक पररचय (छोटकरी)- 

नेपालको १ नं. प्रदशे ऄन्तरगत ऄवस्थथत १४ वटा स्जल्लाहरु मध्ये दस्िण पस्िममा पने यस सनुसरी स्जल्लाको बराहा न.पा.को चारकोस ेझास्िबाट ईत्पस्िभएको सनुसरी 

खोलाको नामबाट यस स्जल्लाको नामाकरण भएको हो । यो खोला बराहा, रामधनुी, इनरुवा, हररनगरा ह ुँद ैभारत तर्फ  बगकेो छ । यस स्जल्लाको सदरमकुाम इनरुवा हो । 

स्जल्लाको पवूफमा मोरङ, पस्िममा सप्तरी र ईदयपरु, ईिरमा धनकुटा स्जल्ला र दस्िणमा भारतको स्बहार राज्य पदफछ । सनुसरी स्जल्लाको थप पररचय दहेाय मनोस्जम रहकेो छ । 

भौगोजलक अवस्था -:     

भौगोस्लक तथा राजनीस्तकस्वभाजन 

स्स.नं स्ववरण 

१ अक्ाांश, देशान्तर 
ऄिांश- २६०२३ ईिर दसे्ख २६०५५ ईिरसम्म . 

दशेान्तर- ८७०५ पवूफ दसे्ख ८७०१६ पवूफ सम्म . 

२ जसमाना 
पवूफ- मोरङ स्जल्ला,  पस् चम- सप्तरी, ईदयपरु स्जल्ला, ईिर- धनकुटा स्जल्ला, दस्िण भारतको स्बहार राज्य (सपुोल र 

ऄरररया) . 

 ३ खुल्ला बोडडर ६२ स्क.स्म. 

४ के्त्रफल १२५७ वगफ स्क.मी. । 

५ औसत लम्बाई पवूफमा बढुी खोला देखी पस् चममा कोशी नदी:- ४४ स्क.मी. । 

६ औसत चौडाई ईिरमा भेिेटार दखेी दस्िणमा बढुी खोला:- ४५ स्क.मी. । 

७ भौगोजलक जबभाजन 
महाभारत पवफत श्ृंखला, चारकोस ेजंगल र तराइका भागहरु । 

भौगोस्लक बनावट:- १. ईिरको पहािी प्रदशे २. मध्य भागको भावर प्रदशे ३. दस्िणको समथर भसू्म । 

८ 
प्रमुख नजद, खोला तथा ताल  सप्तकोशी नदी, कोकाहा नदी, सनुसरी खोला, बढुी खोला, सईेती खोला, सदुफ खोला, खतेी खोला, टेंग्रा खोला, 

पटनाली खोला, गिन खोला, बजुफ ताल र ताल तलयैा अदी  । 

९ 

प्रमुख धाजमडक र पयडटकीय स्थलहरु बराह िेत्र, दन्तकाली मस्न्दर, स्पण्िे वर मस्न्दर, बढुा सबु्बा मस्न्दर, स्शवजट्टा मस्न्दर, पाुँचकन्या मस्न् दर, रामधसु्न मस्न्दर, 

स्बष्णपुादकुा मस्न्दर, स्चमस्िदह, भेिेटार, स्िङ् ग ेढुङ्गा, ताल तलयैा, कोशी टप्प ु(मगृ कुञ् ज), एभरेष्ट स्बज्ञान केन्र,बजुफ 

ताल, कोशी व्यारेज अदी । 

१० 
जातजाती िेत्री, व्राम्हण, राइ, स्लम्ब,ु नेवार, यादव, महेता, मसु्थलम, थारु लगायतका स्वस्भन्न जात-जातीहरुको वसोवास रहकेो 

यस स्जल्लामा सवैको अ–अफ्नै जातीय र धास्मफक ररस्तररवाजहरु रहकेो पाआन्छ । 

११ जनसांख्या 

 परुुष:- ४५४०७५  

 मस्हला  ४८०३८६  

कुल जनसखं्या  ९३४३६१     (२०७८ सालको जनगणना ऄनसुार) 

 

१२ मतदाता सांख्या 

परुुष-२७२९२० 

मस्हला-२६७००३ 

तेश्ो स्लंगी-२ 

जम्मा- ५३९९२५  (२०७८ ऄषाढ मसान्त सम्मको) 

 

तापक्रम :-   

ऄस्धक्तम:-   ३८ स्िस्ग्र सलेस्सयस ,न्यनू्तम:-१८ स्िस्ग्र सलेस्सयस  

वास्षफक औषत वषाफ :-  ४०० स्स.स्स. 

िेत्रर्ल -                      १२५७ वगफ स्क.स्म.  

जनसखं्या   ९३४३६१     (२०७८ सालको जनगणना ऄनसुार) 

परुुष:-   ४५४०७५ 

 मस्हला:-                          ४८०३८६  

घरधरुी सखं्या -                १,६२,४०७ (२०७८ सालको जनगणनाऄनसुार 

जनसखं्या वसृ्िदर  १.९४ जना 

प्रहरी जनसखं्याको ऄनपुात -    ५८९.९४ जना  

प्रहरी िेत्रर्लको ऄनपुात -       ३.४६ वगफ स्क.स्म. 

सािरता दर -   ८७ % 

सामाजजक अवस्था  

रा.ज.ग.२०६८ ऄनसुार यस स्जल्लाला स्वस्भन्न धमफ मान्ने जनसखं्या :- 

स्स.नं. धमफ जनसखं्या प्रस्तशत  

१ स्हन्द ु ५५३४५३ ६३.२७%  
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२ बौि ३३७१४ ४.४%  

३ इथलाम ८८०७२ ११.५३%  

४ स्करात ५२५५८ ६.८%  

५ प्रकृस्त १४८०७ १.९%  

६ स्िस्ियन ११३७९ १.५%  

७ बोन ३०   

८ जैन ३८८   

९ बहाइ २५   

१० स्शख २६   

११ ऄन्य ३०३५   

 

यस जजल्लाका मुख्य जातजाजतहरु:- 

थारु"-१२%,मसुलमान:-११.५%,िेत्री ९.४%,पहािी बाह न:-८% राइ:-६.६%, यादव:-४.२%, कुशवाहा:-४%, नेवार:३.८ ५ मसुहर:३.४ %, स्लम्बि्ु:-३.२% । 

भाषा  - नेपाली ५८.३७%, स्कराुँती १६.५२%, स्लम्ब ु११.३०%, तामाङ ४.३४%, मगर ३.६४% 

धाजमडक स्थलहरु :-बराह िेत्र, दन्तकाली मस्न्दर, स्पण्िे वर मस्न्दर, बढुा सबु्बा मस्न्दर, स्शवजट्टा मस्न्दर, पाुँचकन्या मस्न् दर, रामधसु्न मस्न्दर, स्बष्णपुादकुा मस्न्दर, स्चमस्िदह, 

भेिेटार, स्िङ् ग ेढुङ्गा, ताल तलयैा, कोशी टप्प ु(मगृ कुञ् ज), एभरेष्ट स्बज्ञान केन्र,बजुफ ताल, कोशी व्यारेज अदी । 

आजथडक अवस्था :- 

कृषी पेशा -  ७९.३०% 

व्यापार -   ४.९०% 

जागीर -    ४.४३% 

वैदसे्शक रोजगारी -   ४.५२% 

ज्यालादारी -   ५.९८%  

ऄन्य -     ०.८७%  

कृषी योग्य भमुी -   ७१०८५ हके्टर  

 

राजनीजतकजबभाजनः- 

राजनीस्तक स्वभाजन 

स्स.नं स्बवरण 

१ प्रदशे नम्वर  १ 

२ प्रस्तस्नस्ध सभा स्नवाफचनिेत्र सखं्या ४  (चार) 

३ प्रदशे सभा स्नवाफचन िेत्र सखं्या ८  (अि) 

४ थथानीय तह 

ईप-महानगरपास्लका- २ 

नगरपास्लका- ४  

गाईुँपास्लका- ६      

समते गरी जम्मा थथास्नय तह सखं्या- १२ 

 ५ कुल मतदाता सखं्या  ५३९९२५ (२०७८ ऄषाढ मसान्त सम्मको) 

 

 

उदे्दश्य:- 

१. जवजशष्ट उदे्दश्य 

सुनसरी स्जल्लामा शास्न्त सवु्यवथथा र ऄमनचयनको वातावरण स्सजफना गनुफ  । 

२. सामान्य उदे्दश्य 

यस योजनाको सामान्य उदे्दश्यहरु जनम्नानुसार रहेका छन:- 

 सामास्जक ऄपराध/सीमा ऄपराधहरु न्यनूीकरण गनफ सहयोग गनुफसाथ ैऄपराध ह नै नस्दने वातावरण स्सजफना गनुफ । 

 स्समा सरुिा र व्यवथथापन गदै ऄवैध चोरी पैिारी स्नयन्त्रण गनुफ । 

 स्वकास अयोजनाहरुको स्नमाफण कायफ स्नवाफध रुपमा सञ्चालन गनफ सहजीकरण गनुफ। 

 पयफटक तथा पयफटकीय िेत्रहरु सरुस्ित राख्न ु। 

 यात्रवुाहक तथा मालवाहक सवारी साधनहरुलाआ स्नवाफध रुपमा अवागमन ह ने व्यवथथा स्मलाईन ु। 
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 वन्द,हि्ताल,स्वरोध प्रदशफनलाआ व्यवस्थथत वनाईद ैऄत्यावयक सवेा तथा दसै्नक ईपभोग्य वथततुथा सवेाको सहज अपसु्तफ व्यवथथा स्मलाईन ु। 

 सरकारीसम्पस्िर महत्वपणुफ प्रस्तष्ठान (जग्गा,भवन,ईपकरण,सवारीसाधन, टावर, स्वद्यतु सवथटेशनहरु , मि, मस्न्दर, गमु्बा, चचफ जथता धास्मफक थथलहरुको सरुिा गनुफ 

। 

 स्वस्भन्न जाती, िेत्र, स्लङ्ग, धमफमा अवद्व समहुरुबाट ह नसक्ने ससं्वधान स्वरोधी गस्तस्वस्धहरु ह न नस्दन ु। 

 धास्मफक,सामास्जक,साम्प्रदास्यक सद्भावमा खलल पयुाफईन सक्ने गस्तस्वस्धहरु स्नयन्त्रण गनुफ । 

 सभंास्वत स्वपद(भकुम्प,बास्ढ, पस्हरो, खिेरी, अगलागी, सिक दघुफटना, स्हमपात) जोखीम न्यसु्नकरण गनुफ तथा स्वपदक्ो पवूफतयारी,प्रस्तकायफ तथा 

पनुलाफभकासमयमा ह न सक्ने ऄपराधहरु (चोरी तथकरी, िगी, मस्हला स्हसंा,मानव वेचस्वखन तथा ओसारपसार लगायत) न्यनूीकरणका लास्ग सरुिा सस्ियता 

वढाईन ु। 

 स्जल्ला स्थथत सबै सरुिा स्नकायहरुलाआ समन्वयात्मक रुपमा पररचालन गनुफ । 

 

जजल्लामा हुनसक्ने र एवां महशुस गररएकाशाजन्त र सुव्यवस्था सम्बन्धी चुनौजत र खतराहरु 

क. राजनीजतक चुनौजत र खतरा 

 शासकीय थवरुप स्थथरता 

 राजनैस्तक ध्रसु्वकरण 

 गरैसवंैधास्नक गस्तस्वस्ध 

 ऄवास्ञ्छत बाह्य प्रभाव  

ख. कानुन व्यवस्था सम्बद्ध चुनौजत र खतरा 

 सकंीणफ साम्प्रदास्यकता र िेत्रीयता 

 ऄपराधको राजनीस्तकरण र राजनीस्तको ऄपरास्धकरण गने प्रवसृ्ि, 

 काननुको शासन र संथकृस्तको स्वकासमा ऄवरोध, 

 काननु ईल्लघंन गने प्रवसृ्ि र दण्िहीनता, 

 ऄपराधमा अधसु्नक प्रस्वस्धको दरुुपयोग, 

 ऄवैध मस्दरा, सामास्जक स्हसंा र सशस्त्र ऄपराध, 

 सगंस्ित ऄपराधमा वसृ्ि, 

 लागपूदाथफको ऄवैद्य ओसारपसार, 

 हस्तयार र स्वष्र्ोटक पदाथफको ऄवैद्य पैिारी, 

 समदुायमा बढ्दो स्हंसा, 

 लटुपाट, ऄपहरण, सरे्दपोश ऄपराध र साआबर ऄपराध, 

 भ्रष्टाचार 

 मावन बचेस्वखन 

 खलु्ला स्समाना  

 

ग. सामाजजक–आजथडक चुनौजत र खतरा 

 कमजोर ऄथफतन्त्र र परस्नभफरता, 

 ऄस्शिा, बढ्दो बरेोजगारी र गरीबी, 

 अन्तररक ईत्पादनको न्यनूता, 

 अस्थफक ऄसमानता, 

 ऄव्यवस्थथत बसाइ–सराइ 

 स्रोत र साधनको ईपलब्धतान्यनु , बाुँिर्ाुँि तथा ईपयोग, 

 अस्थफक ऄपराध र राजथव चहुावट, 

 स्नमाफण व्यवसायीहरु र कामदारहरु बीचका स्ववाद, 

 लगानीमा प्रस्तकूल प्रभाव पाने ऄसरुस्ित वातावरण, 

 नागररक ऄस्धकारको दरुुपयोग, 
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 स्वस्भन्न वगफ, िेत्र, जास्त र समदुायबीचको द्वन्द्व र सामास्जक सद्भावमा प्रस्तकूल ऄसर पाने स्ियाकलाप 

 सामास्जक र नैस्तक मलू्यप्रस्तको ईदास्सनता, 

 स्वपन्न समदुाय र िेत्रको लास्ग अवयक सहयोग र स्रोतको न्यनूता, 

 महामारी र ऄन्य सिंामक रोगहरु, 

 सामास्जक पछौटेपन र ऄन्धस्वश्वास, 

 धास्मफक ऄस्तवादको प्रभाव । 

 

घ. जवपद् र प्राकृजतक स्रोतको क्जत सम्बद्ध चुनौजत र खतरा- 

 ऄव्यवस्थथत बसोबास, वन स्वनाश, प्रदषूण जथता मानव स्सस्जफत समथयाबाट ईत्पन्न स्वपद,् 

 भकूम्प, भिूय,अगलागी ,ििेलो,बाढी र पस्हरो जथता प्राकृस्तक स्वपद,् 

 प्राकृस्तक स्रोतको ऄव्यवस्थथत र ऄस्नयस्मत दोहन, 

 जलवाय ुर पयाफवरणीय ह्रास,  

 नस्दजन्य प्राकृस्तक स्रोतको ऄस्धक दोहन, 

 रासायस्नक र प्रस्वस्धजन्य स्वपद ्। 

 महामारी स्नयन्त्रण र व्यवथथापन 

 

ङ. अन्य चुनौजत र खतरा 

 कस्िन भभूाग एवं छररएको बथतीहरु 

 ऄराजकता, अतङ्क र ऄन्योलको कारण समाजमा ससृ्जत त्रास, 

 ऄवैद्य हातहस्तयार, स्वष्र्ोटक पदाथफ र लाग ूपदाथफको ओसारपसार 

 पयफटन, ऄलचैी,ऄदवुा,ऄमररसो, स्चया, कस्र् व्यापारमा ऄवास्ञ्छत र गरैकानुनी  स्ियाकलाप, 

 बाह्य घसुपैि 

 ऄन्तरसीमा ऄपराध 

 मरुा ऄपचलन र तथकरीजथता स्ियाकलाप 

 ऄव्यवसास्यक व्यवसायीहरु 

 ऄन्तर स्समा सरुिा 

 आन्धन र ईजाफ सकंट तथा व्यवथथापन । 

 

सुरक्ा जनकाय पररचालन (Depolyment Style):- 

ऄन्तर स्नकाय समन्वय, स्नयन्त्रण र नेततृ्वः- स्जल्ला सरुिा सस्मस्त/ प्रमखु स्जल्ला  ऄस्धकारी 

सचूना सकंलन तथा खतरा स्वशे्लशष:-रास्ष्िय ऄनसुन्धान स्जल्ला कायाफलय/ सचूना स्वशे्लषण एकाइ 

घेरा जनमाडण सुरक्ाः- 

बास्हरी घेरा-नेपाली सनेा 

दोश्ो घेरा(स्बच घेरा)-    सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 

स्भस्त्र घेरा-नेपाल प्रहरी  

ऄस्तस्बस्शष्ट व्यस्क्त सरुिा-    Close Protection Group  

सिक सरुिा गथती-    नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 

खानतलासी, जर्त तथा स्गराफ्तार - नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 

स्हरासत र काननूी कारवाही   -    नेपाल प्रहरी 

स्वपद पीस्ितलाइ ईिार र राहत  -  स्जल्ला स्वपद व्यवथथापन सस्मस्त, सवै सरुिा स्नकाय र सरोकारवाला सघंसंथथाहरु 

सावफजस्नक सवारी व्यवथथापन-   नेपाल प्रहरी )िास्र्क प्रहरी( 

 

रणनीजत 

यस स्जल्लाको भौगोस्लक, सामास्जक,धास्मफकतथा सांथकृस्तक पररवेश ऄनसुार ईल्लेस्खत सरुिा चनुौस्त एवं समथयाहरुको व्यवथथापन गरी शास्न्त सरुिा कायम गनफ 

स्नम्नानसुार रणनीस्तहरु ऄवलम्बन गररनेछ । 
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1. सरुिा सवंेदनशीलता, ऄपराधको प्रवसृ्ि/Crime Map,स्वपद ्जोस्खम तथा भौगोस्लक स्वकटता समेतका अधारमा भौगोस्लक स्वभाजन गररसरुिा सतकफ ता वढाईने । 

2. ईपकरणमा अधाररत सरुिाजाुँच(Use of ICT) कायफ वढाईने । 

3. सावफजस्नक सम्पस्िहरुको ऄस्भलेख ऄद्यावस्धक गरी सरुिा स्नगरानी वढाईने । 

4. सरुिाकमीहरुको लास्ग िमतास्वकास गने । 

5. नागररक र प्रहरी स्वचको सम्वन्ध समुधरु वनाईने । 

6. सीमाजन्य ऄपराध न्यनूीकरणका लास्ग ऄन्तर स्जल्ला समन्वय गने । 

7. स्नयस्मत,अकस्थमक गथती, स्पकेटतथासरुिाजाुँच गने कायफ वढाईने । 

8. सामास्जक ऄपराध न्यनूीकरणका लास्ग समदुाय-प्रहरी साझेदारी ऄन्तगफतस्वस्भन्न सघंसथंथास्वद्यालय/स्शिकहरुएवं समदुायसंग सहकायफ गरी समदुाय सचतेनामलुक 

कायफिम सन्चालन गने । 

9. स्वपद ्प्रस्तकायफ तथा स्वपद ्पिात ह न सक्ने ऄपराधहरुलाइन्यनूीकरण गनफ सरुिा सतकफ ता वढाआने साथ ैसमदुाय सचेतना ऄस्भवसृ्द्व गने । 

10. ऄपराध घट्न सक्ने सम्भावनाका वारेमा पवूफ सचूना प्रास्प्तका लास्ग थथानीय नागररकहरुसगं समते सहकायफ वढाईने । 

11. एस्ककृत सचुना सकंलन सयंन्त्र गिन गरी समयमानै ऄपराधजन्य सचूना तथा सम्भावनाहरु पस्हचान गरर सरुिा सतकफ ता ईच्च वनाआने । 

 

कायडनीजत 

1. सरुिा सवंेदनशीलताकोप्राथस्मकता स्नधाफरण गरीसरुिा सतकफ ता तथा स्नगरानी वढाआनेछ ।  

2. सरुिा चकेजाुँचलाआ प्रस्वस्धमा अधाररत(ICT/Equipment Based) गदै लस्गनेछ ।  यस कायफका लास्ग कोशी राजमागफ र मध्य पहािी लोकमागफ सिक खण्िमा रहकेा 

मखु्य बजार िेत्रहरु  

3. अवयकतानसुार  CCTV Footage नस्जकको प्रहरी चौकीले हनेफ र प्राप्त गनफ सक्ने कायफमा सम्वस्न्ध स्नकायसंग समन्वय गररनेछ । 

4. CCTV Networking,LED TV जिान तथा व्यवथथापन कायफ सम्बस्न्धत पास्लकाहरु तथा ऄन्य स्वकास अयोजनाहरुसगं समन्वय गरी व्यवथथा स्मलाआनेछ । 

5. सावफजास्नकसम्पस्ि(सरकारी भवन, धास्मफक थथल,TelephoneTower,स्वद्यतु सवथटेशन) हरुको ऄस्भलखे ऄद्यावस्धक गररनेछ । ईक्त सम्पस्ि रहेको नस्जकको 

स्जम्मबेार व्यस्क्त तथा स्नकायसंग सम्पकफ  थथास्पत गरी नस्जकको सरुिा स्नकाय ईक्त सम्पस्िहरुको सरुिाका लास्ग सतफकता ऄपनाईने छ । सावफजास्नक सम्पस्िको 

सरंिणमा पास्लकाहरुसंग समेत समन्वय र सहकायफ गररनेछ । 

6. कुनै राजनैस्तक दल स्वशषेबाट गररएको वन्द हि्तालमा  राजमागफ/सवारी साधनको अवागमनलाइ सचूारु गनफ,सरकारी कायाफलयहरुका सवेाहरु सचूारु गनफसाथै दसै्नक 

ईपभोग्य  सामाग्रीहरुको अपसू्तफ  सहज  वनाईन, स्जल्लामा कुनै पस्न स्कस्समका प्राकृस्तक प्रकोप, माहामारी, नाकावन्दी तथा अस्थफक सकंटमास्जल्ला स्थथत सब ैसरुिा 

स्नकायहरुसगं समन्वय गररनेछ । जस ऄनसुार वन्द हि्तालका िममा ह नसक्ने तोिर्ोि तथा ऄवास्न्छत गस्तस्वस्धहरुको पवूाफनमुान गरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल  

नेपाल तैनाथ गररनेछ ।प्रस्तकुल ऄवथथा स्सजफना भएका ऄवथथामा नेपाली सनेाको समते पररचालन गनफ सस्कनेछ । 

7. शास्न्त सरुिा तथा सामास्जक ऄपराध न्यनूीकरणका लास्ग तजुफमा भएका काननुी व्यवथथाहरुको जानकारीका ऄभावमा ऄपराध ह नसक्ने सम्भावनालाइन्यनूीकरण गनफ  

माध्यस्मक स्वद्यालयमा तोस्कएका सामास्जक ऄपराध न्यनूीकरणसम्पकफ  स्शिक (Focal Teacher) हरुलाआ पररचालन गरी समदुाय सचतेना ऄस्भवसृ्द्व कायफिम 

सञ्चालन गररनेछ । यस कायफका लास्ग समदुाय प्रहरी साझेदारी ऄन्तगफत थथानीय तह तथा स्वद्यालयथतरीय सस्मस्तका गस्तस्वस्धहरुलाआ समते प्रभावकारी वनाआनेछ । 

8. स्वपद पवूफ तयारी तथा प्रस्तकायफ योजना २०७५(DPRP)ऄनसुार पस्हचान भएका स्वपद जोस्खमका सम्भास्वत िेत्रहरुमा जानकारी मलुक होस्िफङ वािफ/सचूना पास्टफहरु 

रास्खनेछ।समदुाय-प्रहरी साझेदारी ऄन्तगफत स्वपद जोस्खमको प्रस्तकायफ  तथा पनुलाफभका समयमा ह नसक्ने चोरी, मानव वेचस्वखन र मस्हला स्हसंा लगायतका 

ऄपराधहरुको पस्हचान गरी समदुाय सचतेीकरण गररनेछ । स्वपद भएको थथानमा सरुिा स्नगरानी वढाआनेछ । स्वपद ्प्रस्तकायफको समयमा समते सवंेदशील थथानहरु जथतै 

सीमानाकाहरुमा सरुिाकमीहरुको तैनाथी यथावत रहने व्यवथथा स्मलाआनेछ । 

9. जलस्वद्यतु अयोजनाहरु स्नवाफध रुपमा स्नमाफण तथा सञ्चालन गनफका लास्ग नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरीको सरुिा आकाआको िेत्र स्भत्र पने जलस्वद्यतु अयोजनाको स्ववरण 

ऄद्यावस्धक गरी सरुिा स्नकायबाट  अयोजना थथलहरुमा हप्ताको कस्म्तमा एकस्दन तथा अवयकतानसुार दसै्नक गथती गररनेछ । जलस्वद्यतु अयोजनाका स्जम्मबेार 

पदास्धकारी र थथानीय प्रहरी चौकी स्वच स्नयस्मत सम्पकफ मा रही स्नमाफण थथलमा ऄवरोध गने व्यस्क्तहरुको बारेमा प्रहरील ेस्ववरण ऄद्यावस्धक गरी स्तस्नहरुलाआ सम्झाआ 

वझुाआ गनेछ ।  सम्झाआ वझुाआ गदाफ समते काममा ऄवरोध कायम ैरहमेा स्नयन्त्रणमा स्लआ काननुी कावाफही गनेछ ।स्नमाफण थथलमा स्नयस्मत तथा अयोजनाको ऄनरुोध 

ऄनसुार सरुिा स्नगरानी/गथती गने वातावरण स्सजफना गररनेछ । 

10. ऄपराध घट्न सक्ने सम्भावनाका वारेमा पवूफ सचूना प्रास्प्तका लास्गस्वद्यालयमा रहकेा Focal Teacher,प्रधानाध्यापक,स्वद्याथी,ऄस्भभावक तथा थथानीय नागररकहरुसगं 

सहकायफ वढाआनेछ । रास्ष्िय ऄनसुन्धान स्जल्ला कायाफलयका गाुँईपास्लकाथतरमा खस्टएका कमफचारीहरुलाआ व्यावसास्यक वनाआ स्नयस्मत रुपमा सचूना/जानकारी अदान 

प्रदान गररनेछ । रास्ष्िय ऄनसुन्धान स्जल्ला कायाफलयका कमफचारीहरुलाइ सरुिा सवंेदनशीलता,जाससुी,थथानीय नागररकहरु सगं कायम गनुफपने सम्बन्ध लगायतका 

स्वषयहरुमा िमता स्वकास गररनेछ । 

11. स्वप्लव समहू, नेकपा माओवादीतथा मगंोल नेशनल ऄगफनाआजेशनको स्जल्ला कायफसस्मस्तका पदास्धकारीहरुको स्ववरण ऄद्यावस्धक गरी कायफसस्मस्तका सदथयहरुको 

गस्तस्वस्ध स्नगरानी गररनेछ । ईक्त सगंिनबाट स्वद्यालयथतरमा कुनै पस्न गरैकानुनी भेला ह न नस्दनका लास्ग स्वद्यालय र नस्जकको प्रहरी चौकी स्वच सम्पकफ  कायम गररनेछ 

। 
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12. प्रस्तपि(नेपाली कांग्रेस) लगायतका राजनैस्तक दल तथा भात ृ संगिनहरु बाट समयसमयमा ह ने वन्द,हि्ताल लाइ स्नथतेज गररनेछ । जुलसुलाइ मयाफस्दत वनाईन 

सम्वस्न्धत राजनैस्तक दल तथा भातसृंगिनका प्रमखुलाआ ऄनरुोध गररनेछ । जलुसुका िममा ऄवास्न्छत गस्तस्वस्ध ह ने ऄवथथामा वल प्रयोगको स्सिान्तलाइ ऄपनाइ 

वल प्रयोग गरी स्नयन्त्रणमा स्लआनेछ ।सादा पोसाकका प्रहरी कमफचारी तथा रास्ष्िय ऄनसुन्धान स्जल्ला कायाफलयका कमफचारीहरु खटाआ वन्द हि्ताल तथा नारा जलुसुमा 

ह नसक्ने घसुपैिको पवूफ सचूना सकंलन गरी प्रस्तकायफ गररनेछ ।   

13. स्वरोध प्रदशफनका लास्ग तोस्कएका थथानहरुका वारेमा प्रचार प्रसार गरी ईक्त थथानहरुमा मात्र स्वरोधका कायफिमहरुसञ्चालन ह ने व्यवथथा स्मलाआनेछ । 

14. व्यापाररक प्रयोजनका लास्ग घरेल ुमस्दरा वनाईने थथान तथा व्यस्क्तहरु पस्हचान गरी नष्ट गने र  ईप्रान्त व्यापाररक प्रयोजनका लास्ग ईत्पादन नगनफ सचेत गराआनेछ । यस 
कायफका लास्ग समदुाय सचतेना समते  ऄस्भवसृ्द्व गररनछे । 

15. थथानीयथतरमा रहकेा  सरुिा आकाआहरु (नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी वल र नेपाली सनेा)राष्िय ऄनसुन्धान स्जल्ला कायाफलय स्वच समन्वय ह ने वातावरण स्सजफना गररनेछ ।  

16. स्जल्लास्थथत सरुिा स्नकायका प्रमखुहरु मातहतका सरुिा स्नकाय आन्चाजफहरुसगं स्नयस्मत रुपमा समन्वयमा रहने, प्रस्तवेदन स्लने,सचूना अदान प्रदान गने साथ ैथथलगत 

रुपमा खस्टएका प्रहरी स्नकाय आन्चाजफ/कमफचारीलाइ ईत्प्रेररत गनफका लास्ग मास्सक/ त्रै-मास्सक रुपमा ईत्कृष्ट आन्चाजफ/कमफचारी छनौट गरी सम्मान तथा परुथकृत गररनेछ। 

साथ ैसमय समयमा सरुिा स्नकाय आन्जाजफहरुलाआ समते ऄपराध स्नयन्त्रण,ऄनसुन्धान स्वषयमा िमता स्वकास गररनेछ ।  

17. नेपाल प्रहरीका कमफचारीहरुको ऄभावमा प्रहरी चौकीहरु न्यनू जनशस्क्तका साथ सञ्चालन भइरहकेोल े थवीकृत दरवन्दी ऄनसुारको पदपसू्तफ गनफ सम्वस्न्धत तालकु 

स्नकायलाआ ऄनरुोध गररनेछ । 

18. नेपाल प्रहरीका प्रत्येक चौकीहरुमा कस्म्तमा १/१ वटा कम्प्यटुर  र स्प्रन्टर  साथ ै इन्टरनेट (Wifi)को व्यवथथा गरी प्रहरी चौकीबाट ह ने कामकावाफही तथा प्रस्तवेदन 

कायफलाआ सचूना प्रस्वस्धमा अधाररत वनाआनेछ ।  

19. सरूिा स्नकायहरुस्वच सयंकु्त रुपमा वा छुट्टाछुटै रुपमा स्भि स्नयन्त्रण, ऄसमान्य पररस्थथस्तको स्नयन्त्रण, ऄन्तरसरुिा स्नकाय समन्वय लगायतका स्वषयमा नमनुा ऄभ्यास 

गरीजनुसकैु ऄवथथामा त्रटुीरस्हत सरुिा कावाफहीका  लास्ग तयारी हालतमा रास्खनेछ । 

20. ईपभोक्ता स्हत सरंिणका लास्ग मखु्य वजार िेत्रहरुमा रहकेा पसलतथा होटलहरुको १ मस्हनामा कस्म्तमा २ पटक र अवयकतानसुार ऄनगुमन गररनेछ । 

21. मस्हनाका कस्म्तमा दइु पटक स्जल्ला सरुिा सस्मस्तको वैिक वसी स्जल्लाको शास्न्त सरुिाको ऄवथथा स्वशे्लषण गरी अवयक सरुिा सतफकता ऄपनाआनेछ  । 

22. महामारी स्नयन्त्रण तथा व्यवथथापनका लास्ग अवयकता ऄनसुार बिैक बसी स्नणफय गने कायाफन्वयन गनफ अदशे जारी गने ।  
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छ. कायडयोजना 

सरुिा चनुौस्त रणनीस्त मखु्य स्ियाकलाप स्जम्मबेार स्नकाय सहयोगी स्नकाय ऄनगुमन गने 

स्नकाय 

कायफ 

सम्पादन समय 

कैस्र्यत 

सामास्जक ऄपराध 

न्यनूीकरण गने 

सामास्जक ऄपराध 

न्यनूीकरणका लास्ग सचेतना 

ऄस्भवसृ्द्व गने 

 माध्यस्मक तहका सामास्जक स्वषय स्शिकलाआ सामास्जक 

ऄपराध न्यनूीकरण सम्पकफ  स्शिक (Focal Teacher)तोक्न े। 

 Focal teacher हरुलाआ सावफजास्नक शास्न्त,सामास्जक 

ऄपराधका िेत्र,सम्बस्न्धत काननुी व्यवथथाका वारेमा समदुाय 

सचतेनाका लास्ग School/Student Outreach Program 

मार्फ त समदुाय सचतेनाका लास्ग िमता ऄस्भवसृ्द्व गने । 

 स्नयस्मत रुपमा School/Student Outreach Program 

सञ्चालन गने । 

 Crime Map ऄनसुार ऄपराधको प्रवसृ्ि दर ईच्च रहकेा 

थथानहरु (जथतै अिराइ गाईुँपास्लकाको थोक्लङ्ुग, ह्वाकु, 

खाम्लालङु, इवा र छथर गाईुँपास्लकाको र्क्चामारा, पञ्चकन्या, 

हमरजङ्ुग र ओख्र ेिेत्रमा ह ने ज.ज.क. र ज.ज.क.ई. ह ने गरेको)मा 

सयंकु्त रुपमा सचतेना मलुक कायफिम सचंालन गररने । 

 लङ्ैस्गक स्हसंा स्नयन्त्रण स्जल्ला तथा थथानीय थतरका 

सञ्जालका पदास्धकारीहरुलाआ िमता स्वकास गरी समदुाय 

सचतेनामा केस्न्रत गने । 

 स्वपदक्ो समयमा तथा स्वपद ्  पिातको समयमा ह नसक्ने 

सामास्जक ऄपराधका वारेमा समदुाय सचतेना ऄस्भवसृ्द्व गने । 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरीस्ज

ल्ला प्रहरी 

कायाफलयसनुसरी 

 स्वद्यालयहरु 

 स्शिकका 

पेशागत संगिन 

 नगरपास्लका 

गाुँईपास्लका 

 सब ैप्रहरी चौकीहरु 

 राजनैस्तक दल 

 नागररक समाज 

 सघंसथंथा 

 सञ्चार माध्यम 

 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

स्नरन्तर  

पस्हचान भएका 

ऄपराधीहरुलाआ तरुुन्तै 

स्नयन्त्रणमा स्लआ काननुी 

कावाफही गने 

 १) कुनै थथानमा ऄपराध ह न लागेको वा भैरहकेो जानकारी 

पाएको ५ स्मनेट स्भत्र प्रहरी पररचालन ह ने गरी थथानीय प्रहरी आकाआले 

प्रहरी कमफचारी Stand By रास्ख  पररचालन गने । सिक ससु्वधा 

भएका सब ैप्रहरी आकाआमा कस्म्तमा १ वटा सवारी साधन (गािी वा 

मोटरसाआकल ) व्यवथथा गने । 

 २) ऄपराधको सचूना सकंलनका लास्ग थथानीय नागररकसंग 

समन्वय र सम्वन्ध कायम गने । स्वद्यतुीय माध्यमबाट ऄपराधको 

सचूना प्रास्प्तलाआ जोि स्दने । 

 ऄपराधीलाआ तरुुन्तै स्नयन्त्रणमा स्लने । ऄपरास्ध भाग्नसक्ने 

 स्जल्ला प्रहरी 

कायाफलय सनुसरी र 

मातहत आकाइहर सबै 

 सरुिा स्नकाय सबै 

 

 

 

 

 नागररक समाज 

 सरोकारवाला 

 

 

 

स्जल्ला प्रशासन 

करायफलयसनुस

री 

 

 

 

तरुुन्तै 

स्जल्ला 

सरुिा 

सस्मस्तको 

स्नणफयानसुार 

पररस्थथस्त

को  

स्वशे्लषण  

गरी 

अवयक

तानसुार 
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सरुिा चनुौस्त रणनीस्त मखु्य स्ियाकलाप स्जम्मबेार स्नकाय सहयोगी स्नकाय ऄनगुमन गने 

स्नकाय 

कायफ 

सम्पादन समय 

कैस्र्यत 

दसे्खएमा वा ईपलब्ध प्रहरी जनशस्क्तको कमी ह ने दसे्खएमा 

नस्जकको ऄको सरुिा आकाआको सहायता स्लने ।  

 ३) राष्िसवेक कमफचारी  तथा ईद्योगी/व्यापारीमाथी ह नसक्ने 

दवु्यफहारस्नयन्त्रण गने । 

 ४) स्वपदक्ो समयमा तथा स्वपद पिात ह नसक्ने सामास्जक 

ऄपराधको पवूाफनमुान गरी सरुिा स्नगरानी वढाईने । स्वपद ् भएको 

थथानमा ऄसम्बस्न्धत व्यस्क्तहरुको अवागमन रोक लगाईने । 

नेपाली 

सनेाको 

समते 

पररचालन 

गररनेछ । 

 र्रार ऄस्भयकु्तहरुको खोजी 

गरी स्नयन्त्रणमा स्लने 

 १) स्जल्ला प्रहरी कायाफलयसनुसरील ेप्रहरी चौकीको कायफिेत्र 

स्भत्र  थथायी िेगाना भएका र्रार ऄपराधीहरुको स्ववरण सम्बस्न्धत 

प्रहरी चौकीलाआ ईपलब्ध गराईने ।  

 २) प्रहरी चौकील ेथथानीय नागररकहरुसगंको समन्वयमा 

र्रारीहरुको ऄवथथा पिा लगाआ अफ्नो िेत्र स्भत्र रहकेो वा 

अईनसक्ने सम्भास्वत समयमा पिाई गनफ स्नगरानी वढाईने । 

 स्जल्ला प्रहरी 

कायाफलयसनुसरी 

 रास्ष्िय 

ऄनसुन्धान  

 इलाका प्रहरी 

कायाफलय 

 प्रहरी चौकी 

 स्जल्ला 

ऄदालत,सनुसरी 

 नागररक समाज 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

स्नरन्तर  

लाग ूऔषध तथा घरेल ुमस्दरा 

स्नयन्त्रण गने 

 १) लाग ूऔषध प्रयोग गने व्यस्क्तहरुको पस्हचान गने  र 

औसारपसार ह न सक्ने ऄवथथाको पवूाफनमुान गने । 

 लाग ुऔषधमा र्सकेा यवुायवुतीहरु तथा र्थन सक्ने ईमरे 

समहुका यवुायवुतीहरुलाइ लाग ुऔषध दवु्यफसनी स्नयन्त्रणको लागी 

ऄस्भभावकत्वको भसु्मका स्नवाफह गने । 

 २) व्यापाररक प्रयोजनका लास्ग घरेल ुमस्दरा ईत्पादन गने 

थथान/व्यस्क्तहरुको स्ववरण ऄद्यावस्धक गने  र ईत्पादन तथा स्वस्ि 

स्वतरण नगनफ सचेत गराईने । सचते गराईदा समेत ईक्त कायफ 

नरोस्कएमा त्यथता थथान र व्यस्क्तहरुको स्ववरण स्जल्ला प्रहरी 

कायाफलय तेह्रथमुल ेऄद्यावस्धक गरी अवयक काननुी कावाफही गने 

। 

 ३) मस्दरा सवेन गरी सवारी सञ्चालन गनफ नस्दने । स्नयस्मत तथा 

अकस्थमक रुपमा मा.प.स.े चकेजाुँच गने ।  

 स्जल्ला प्रहरी 

कायाफलयसनुसरी 

 रास्ष्िय 

ऄनसुन्धान स्जल्ला 

कायाफलय 

 इलाका प्रहरी 

कायाफलय 

 प्रहरी चौकी 

 िास्र्क प्रहरी 

 

 नागररक समाज 

 सञ्चार माध्यम 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

स्नरन्तर  

कारागार स्भत्रको वातावरण  १)) कारागारलाइCCTV Coverage मा राख्ने ।  कारागार स्जल्ला प्रहरी स्जल्ला प्रशासन स्नरन्तर  
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सरुिा चनुौस्त रणनीस्त मखु्य स्ियाकलाप स्जम्मबेार स्नकाय सहयोगी स्नकाय ऄनगुमन गने 

स्नकाय 

कायफ 

सम्पादन समय 

कैस्र्यत 

सरुस्ित वनाईने ।  २) कैदीबन्दीहरुको मनोस्वज्ञानमा सधुार, सकारात्मक सोच र 

काननुी ज्ञानको वसृ्िको लागी पथुतकालयको थतर वसृ्ि गने । 

 ३) कैदीवन्दीका गस्तस्वस्धहरुको स्नयस्मत स्नगरानी गने । 

 ४) कैस्दवन्दीहरुबाट ऄवास्न्छत गस्तस्वस्ध दखेा पनफ गएमा 

सम्बस्न्धत कैदीवन्दीलाआ तरुुन्तै थथानान्तरण गने । 

कायाफलय 

 कारागार सरुिा 

गािफसनुसरी 

कायाफलयसनुसरी कायाफलयसनुसरी 

सरुिा स्नकाय तथा रास्ष्िय 

ऄनसुन्धान स्जल्ला 

कायाफलयका कमफचारीहरुलाआ 

व्यावसास्यक वनाईने । 

 १) ऄपराध ऄनसुन्धान,ऄपराधी पस्हचान,जाससुी लगायतका 

िेत्रहरुमा प्रहरी कमफचारीहरुको दिता ऄस्भवसृ्द्वका लास्ग तास्लम 

सञ्चालन गने । 

 २) सब ैथथानीय तहमा कस्म्तमा १/१ जना रास्ष्िय ऄनसुन्धान 

स्वभागका कमफचारी रहने व्यवथथा स्मलाईने । 

 ३) ऄन्तर सरुिा स्नकायहरुस्वच दररलो सञ्चार सम्पकफ  तथा 

सम्वन्ध थथास्पत गने । 

 ४) सब ैसरुिा स्नकायका कमफचारीहरुको सकारात्मक सोचको 

स्वकास गरी मनोवल ईच्च राख्ने । 

 ५) सनुसरी नाकामा सवै सरुिा स्नकायको सलंग्नतामा एस्ककृत 

सचुना सकंलन गनफका लास्ग एस्ककृत सयंन्त्र (Interegrate 

Intelligence Network) गिन तथा पररचालन गरीनेछ  । 

 सब ैसरुिा 

स्नकायहरु 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

स्नरन्तर  

सरकारी कायाफलयहरु 

एवं सावफजास्नक 

सम्पस्तको सरुिा  

सरकारी कायाफलय तथा 

सावफजास्नक सम्पस्त मास्थ 

सरुिा र्ौजको स्नग्रानी बढाईन 

अवयक स्ियाकलाप 

सचंालन ल्याईने 

 १) सरकारी कायाफलय तथा सावफजास्नक सम्पस्तको सरुिाको 

स्नम्ती स्जल्लामा रहकेा सरकारी कायाफलय तथा सावफजास्नक 

सम्पस्तको लगत राख्ने । 

 २) सरकारी रहकेा थथानलाइ मध्यनजर गरी नस्जकको सरुिा 

स्नकायलाइ पररचालन ह ने स्नदशेन स्दने। 

 ३) स्वदाको समयमा सरकारी कायाफलयमा रहकेो पालो\पहरालाइ 

प्रभावकारी रुपमा लाग ुगने\गराईने । 

 ४) सम्पणूफ सरकारी कायाफलयहरुलाइ प्रहरी अवयक र्ोन नम्वर 

ईपलव्ध गराईने । 

 ५) सरुिा र्ौजको पह ुँच कम ह न सक्ने थथानमा सरकारी 

कायाफलय स्नमाफणमा किाइ गनफ अवयक समन्वय गने\गराईने । 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलय तथा सबै 

सरुिा स्नकायहरु 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलय तथा स्जल्ला 

स्थथत सरकारी 

कायाफलयहरु 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलय 
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सरुिा चनुौस्त रणनीस्त मखु्य स्ियाकलाप स्जम्मबेार स्नकाय सहयोगी स्नकाय ऄनगुमन गने 

स्नकाय 

कायफ 

सम्पादन समय 

कैस्र्यत 

स्वपद ्जोस्खम 

न्यसु्नकरण था स्वपद ्

व्यवथथापन 

स्वपद ्जोस्खम न्यसु्नकरण तथा 

स्वपद ्व्यवथथापन सम्बन्धमा 

अवयक स्ियाकलाप 

सचंालन गनफ प्रोत्साहन गने/ 

गराईने 

 १) DEOC लाइ प्रभावकारी बनाइने । 

 २) स्जल्ला स्वपद ्जोस्खम न्यसु्नकरण तथा प्रस्तकायफ योजनाका 

अधारमा अवयक जनशस्क्त तथा ईिार साधन तयारी हालतमा 

राख्ने । 

 ३) थथास्नय तहसुँग अवयक सहकायफ गरी स्वपद ्जोस्खम 

न्यसु्नकरण सम्बन्धी सचेतना कायफिम गने / गराईने । 

 ४) राजमागफ ऄवरुि भएको ऄवथथामा तत्काल सचुारू गनफ 

अवयक सरुिा स्नकायलाइ पररचालन गने । 

 ५) स्वद्यालय थतरमा स्वपद ्सचतेना सम्बन्धी स्ियाकलाप 

सचंालन गने\गराईने । 

 ५) िस्तको मलु्याङ्कन तत्काल गरी अवयक लगत राख्ने । 

 स्जल्ला स्वपद ्

व्यवथथापन 

सस्मस्त\सबै सरुिा 

स्नकायहरु 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलय\नगरपास्लका\

गाईुँपास्लका\विा 

कायाफलय\स्वपद ्ईिार 

सगं सम्बन्धीत 

स्नकायहरु 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलय 

अवयकता 

ऄनसुार 

 

ससं्वधान स्वरोस्ध 

गस्तस्वस्धहरु स्नयन्त्रण 

गने 

 १) स्वप्लव समहूतथा मंगोल नेशनल ऄगफनाआजेशनलगायत िेत्रीय, 

जास्तय, समहूहरुको स्जल्ला कायफसस्मस्तका पदास्धकाररहरुको 

स्ववरण ऄद्यावस्धक गरी पदास्धकारीहरुको गस्तस्वस्ध स्नगरानी गने । 

२) जवजफथती धमफ पररवतफनका गस्तस्वस्धहरु ह न नस्दने ३) 

साम्प्रदास्यक एवम ्जातीय सद्भाव तथा धास्मफक सस्हष्णतुामा खलल 

परु् याईनका लास्ग ह न सक्ने कुप्रथाहरु,भ्रामक प्रचार प्रसार, 

ऄर्वाहहरु प्रस्त सचते रहने तथा कोही कसैल ेत्यथता  गस्तस्वस्धहरु 

गनफ लागकेो वा गरेको जानकारी पाएमा तरुुन्तै स्नयन्त्रणमा स्लआ 

काननुी कायफवाही गने । 

 

 

 

 

सब ैसरुिा 

स्नकायहरु 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

 नागररक समाज 

 सञ्चार माध्यम 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

 

स्नरन्तर स्जल्ला 

सरुिा 

सस्मस्तको 

स्नणफयानसुार 

पररस्थथस्त

को  

स्वशे्लषण  

गरी 

अवयक

तानसुार 

नेपाली 

सनेाको 

समते 

पररचालन 

गररनेछ । 

बन्द हि्ताल 

व्यवथथापन गने 

वन्द, हि्ताल ह न नस्दने १) वन्द हि्ताल ह न नस्दन सवै सरुिा स्नकायले सरुिा सतकफ ता 

वढाईने । 

२) वन्द हि्तालका लास्ग सामसु्हक रुपमा एक थथानबाट ऄको 

 सब ैसरुिा 

स्नकायहरु 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

 

स्नरन्तर  
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सरुिा चनुौस्त रणनीस्त मखु्य स्ियाकलाप स्जम्मबेार स्नकाय सहयोगी स्नकाय ऄनगुमन गने 

स्नकाय 

कायफ 

सम्पादन समय 

कैस्र्यत 

थथानमा िूला सवारी (वस)प्रयोग गरी वन्दकताफहरुको अवतजावत 

ह न रोक लगाईने  

३) स्जल्लाथतरमा वन्द हि्तालको घोषणा भएको जानकारी पाईने 

स्वस्िकै वन्द कताफको नेततृ्वलाआ सम्पकफ  गरी वन्द हि्ताल नगनफ 

नगराईन सचते गराईने ४) स्वरोध प्रदशफन गनुफपने ऄवथथामा शास्न्त 

पवूफक नारा,जलुसुगनफ सझुाव स्दने । 

५) वन्द हि्ताल कताफलाआ तरुुन्तै स्नयन्त्रणमा स्लने । 

  राजनैस्तक दल 

 

 वन्द हि्तालका  समयमा 

दसै्नक ईपभोग्य वथत ुतथा 

सवेा, शसै्िक संथथा, 

यातायात, सरकारी 

कायाफलयको सरुिा तथा 

स्नवाफध रुपमा सञ्चालन 

गराईने । 

 १) वन्द हि्ताल नगने नगराईने सम्बन्धमा सरुिाकमीहरुको 

ऄनरुोध थवीकार नगरी घेराई, तोिर्ोि, मशाल जलुसु, पतु्ला दहन, 

चक्का जाम लगायत ऄवास्न्छत स्ियाकलाप भए गरेमा भीिलाइ 

स्ततरस्वतर गने । लािी,मसाल,पतु्ला वरामद गरी कायफिम सञ्चालन 

ह न नस्दने ।  

 २) एकै थथानमा स्भिभाि जम्मा ह न नस्दने । 

 तथ्यपणूफ सचूना सकंलन गरी प्राप्त सचूना  सब ैसरुिा स्नकायलाइ  

अदान प्रदान गने । 

 ३) पररस्थथस्त प्रस्तकुल भएमा वल प्रयोग ह ने जानकारी गराआ 

वल प्रयोगको स्सिान्त ऄपनाईने र त्यथता स्ियाकलाप गनेलाइ 

स्नयन्त्रणमा स्लने । 

 ४) वल प्रयोगका लास्ग अवयक पने ऄथभावका साधनहरु 

सस्हत सरुिाकमी सतकफ  राख्ने । कमान्िरको अदशेमा मात्र वल 

प्रयोग गनफ सब ैसरुिाकमीहरुलाइ सचेत गराईने । 

 ५) वन्द हि्ताल कताफ तथा सरुिाकमीहरुका गस्तस्वस्ध 

पस्हचानका लास्ग  सरुिाकमीलाइ घटनाथथलको Photo तथा 

Video स्खच्ने स्जम्मेबारी स्दने । 

 ६) ऄवथथाको स्वशे्लषण गरी थप सरुिा र्ौज व्यवथथापनका 

लास्ग सबै सरुिा स्नकाय तथा नस्जकको ऄन्य सरुिा आकाआहरुलाआ 

तैनाथ राख्ने  

 यातायात सवेा सचूारु गनफका लास्ग यातायात व्यावसायी/ 

 सब ैसरुिा 

स्नकायहरु 

 सब ैसावफजास्नक 

स्नकायहरु 

 शसै्िक सथंथा 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

 थथानीय तह 

 यातायात 

व्यावसायी  

 नागररक समाज 

 सञ्चार माध्यम 

 स्जल्ला 

प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

वन्द 

हि्तालको 

जानकारी 

पाईने स्वस्िकै 

स्जल्ला 

सरुिा 

सस्मस्तको 

स्नणफयानसुार 

पररस्थथस्त

को 

स्वशे्लषण 

गरी 

अवयक

तानसुार 

नेपाली 

सनेाको 

समते 

पररचालन 

गररनेछ । 
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सरुिा चनुौस्त रणनीस्त मखु्य स्ियाकलाप स्जम्मबेार स्नकाय सहयोगी स्नकाय ऄनगुमन गने 

स्नकाय 

कायफ 

सम्पादन समय 

कैस्र्यत 

सथंथालाआ ऄनरुोध गने । मखु्य  सिक खण्िमा रहकेा सरुिा 

आकाआहरुबाट स्नयस्मत गथती, पेिोस्लङ गराआ सरुिाको भरपदो 

व्यवथथा स्मलाईने । यातायातको अवागमन ऄवरोध गने लाआ तरुुन्तै  

स्नयन्त्रणमा स्लने ।  

 ७) अवयकतानसुार सवारी साधनलाआ सरुिा स्दआ सञ्चालन 

गराईने । 

 ८) सरकारी कायाफलयमा ह नसक्ने तोिर्ोि, अगजनीलाआ 

पवूाफनमुान गरी सरुिाकमीहरुको ईपस्थथस्त वढाईने । 

 ९) वन्द हि्ताल, नारा जलुसुका समयमा सरकारी सवारी साधन 

प्रयोग नगनफ सब ैसरकारी स्नकायहरुलाआ सचते गराईने । 

 १०) सरकारी कायाफलयहरुमा ह नसक्ने घेराई, तालावन्दी, 

तोिर्ोि सम्वन्धी पवूफ सचूना स्लआ सरुिाकमी तैनाथ गने । 

तालावन्दी गरेमा तरुुन्त खोली सवेा प्रवाह सचूारु गने । स्नयस्मत सवेा 

प्रवाहका लास्ग कायाफलय प्रमखुहरुलाआ स्नदशेन/ऄनरुोध गने ।  

 ११) स्थथती स्नयन्त्रणमा स्लन स्नशधेाज्ञा जारी गनुफपने ऄवथथा 

अए अएमा स्जल्ला सरुिा सस्मस्तबाट स्नणफय गरी स्नषेधाज्ञा जारी 

गने । 

स्वकास 

अयोजनाहरुको सरुिा 

गने 

जलस्वद्यतु अयोजनाहरु 

स्नवाफध रुपमा स्नमाफण तथा 

सञ्चालन गने  

१) स्नमाफण तथा सञ्चालनको िममा रहकेा जलस्वद्यतु 

अयोजनाहरुको ऄवथथा तथा सम्पकफ  व्यस्क्तको स्ववरण ऄद्यावस्धक 

गरी नस्जकको सरुिा स्नकायसगं समन्वय गरी सचूना अदान प्रदान 

गने । 

२) जलस्वद्यतु अयोजनाहरुको सरुिाका लास्ग नस्जकको सरुिा 

स्नकाय हप्तामा कस्म्तमा एक पटक र अवयकतानसुार 

दसै्नक/स्नयस्मत रुपमा सरुिा गथती गने ।  

३) कोही कसलैे स्नमाफण तथा सञ्चालन कायफमा ऄवरोध गनफ धम्की, 

िर, त्रासकोवातावरण स्सजफना गरेमा वा ऄवरोध गरेमा वा गनफ 

लगाएमा त्यथता व्यस्क्तहरुलाआ तरुुन्तै स्नयन्त्रणमा स्लआ काननुी 

कावाफही गने । 

४) जलस्वद्यतु अयोजनाबाट अयोजनाथथलको शास्न्त सरुिाको 

सब ैसरुिा 

स्नकायहरु 

 

 जलस्वद्यतु 

अयोजना 

 नागररक समाज 

 सञ्चार माध्यम 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

स्नरन्तर स्जल्ला 

सरुिा 

सस्मस्तको 

स्नणफयानसुार 

पररस्थथस्त

को  

स्वशे्लषण  

गरी 

अवयक

तानसुार 

नेपाली 

सनेाको 
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सरुिा चनुौस्त रणनीस्त मखु्य स्ियाकलाप स्जम्मबेार स्नकाय सहयोगी स्नकाय ऄनगुमन गने 

स्नकाय 

कायफ 

सम्पादन समय 

कैस्र्यत 

वारेमा स्नयस्मत प्रस्तवेदन स्लने । 

 

समते 

पररचालन 

गररनेछ । 

सिक अयोजनालाआ 

सञ्चालन गने । 

१) मध्य पहािी लोकमागफ सिक अयोजनामा कुनै समथया अएमा 

राजनैस्तक दल, थथानीय जनप्रस्तस्नस्ध एवं सरोकारवाला 

व्यस्क्तहरुस्वच छलर्ल गने । सिक स्नमाफण ऄवरोध,तोिर्ोि 

ह नसक्ने ऄवथथाको पवूाफनमुान गरी सरुिा सतफकता ईच्च वनाईने । 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

 सवै सरुिा 

स्नकायहरु 

 सिक अयोजना 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरीनागरर

क समाज 

 सञ्चार माध्यम 

 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

मअुव्जा 

स्नधाफरण र 

स्वतरणका 

समयमा 

 

स्वस्शष्ट व्यस्क्तहरुको 

सरुिा 

 १) स्जल्लामा रहकेा स्वस्शष्ट व्यस्क्तहरु (सांसद/पवूफ सांसद) हरु सगं 

सम्पकफ  गरी भ्रमण तथा स्नवासको सरुिाका सम्वन्धमा केही 

चनुौस्त/समथया भएमा नस्जकको प्रहरी चौकीबाट अवयक ऄनसुार 

सरुिा ईपलब्ध गराईने ।  

२) स्जल्ला भ्रमणमा अईने स्वस्शष्ट व्यस्क्तहरुको भ्रमण कायफिम 

ऄस्नवायफ रुपमा स्लने र सोही ऄनसुार सरुिा व्यवथथा स्मलाईने । 

हाल प्रदशे सरकारबाट भ्रमणमा अईने मन्त्रीहरुको कस्तपय भ्रमण 

कायफिम प्राप्त नह ने ह नाल े सरुिा व्यवथथा स्मलाईन ऄसहज 

भएकोल े भ्रमण पवूफ नै भ्रमण कायफिम ऄस्नवायफ ईपलब्ध गराईन 

प्रदशे सरकार अन्तररक मास्मला तथा काननु मन्त्रालयलाआ ऄनरुोध 

गने । 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलय सनुसरी 

 स्जल्ला प्रहरी 

कायाफलय 

सनुसरी/प्रहरी चौकी 

 स.प्र.वल नेपाल 

 रास्ष्िय 

ऄनसुन्धान 

 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

 

स्नरन्तर  

शास्न्त सरुिाको 

प्रत्याभसु्तका लास्ग 

सयंन्त्र पररचालन 

स्जल्ला सरुिा सस्मस्तको 

सस्ियता वढाईने । 

१) स्जल्लाको समसामस्यक सरुिा चनुौस्तका वारेमा मस्हनामा 

कस्म्तमा २ पटक तथा अवयकतानुसार स्जल्ला सरुिा सस्मस्तको 

वैिक सञ्चालन गने । 

२) सरुिा चनुौस्तका वारेमा पयाफप्त सचूना सकंलन तथा स्वशे्लषण गने 

। 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

सरुिा स्नकाय    

समदुाय-प्रहरी 

साझेदारी 

  १) स्जल्ला, पास्लका, विा, टोल र स्वद्यालयहरुमा अधारभतु 

सरुिा, प्रहरी र थथानीय तहबाट प्राप्त ह ने सवेा तथा सहयोग, CCTV 

र ऄन्य सरुिा ईपकरणको थथापना र स्वथतार, मस्हला वालवास्लका 

तथा ज्येष्ठ नागररक स्वरुिका ऄपराध र स्हसंा स्नयन्त्रण, मानव 

बचेस्वस्खन स्नयन्त्रण, एस्ककृत घमु्ती स्शस्वर (थवाथथ्य, प्रशासस्नक) 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

 स्जल्ला प्रहरी 

कायाफलयसनुसरी 

 स्वद्यालयहरु 

 थथानीय तह 

 इप्रका तथा प्रहरी 

चौकीहरु 

 राजनैस्तक दल 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

 

स्नरन्तर  
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सरुिा चनुौस्त रणनीस्त मखु्य स्ियाकलाप स्जम्मबेार स्नकाय सहयोगी स्नकाय ऄनगुमन गने 

स्नकाय 

कायफ 

सम्पादन समय 

कैस्र्यत 

सिक सरुिा, लाग ु औषध स्नषेध र मस्दरा स्नयन्त्रण, स्वपद ्

व्यवथथापन, साइवर सरुिा (इन्टरनेट र सामास्जक सञ्जालको 

सरुस्ित प्रयोग) वातावरण सरंिण तथा प्राकृस्तक श्ोतको दोहन 

स्नयन्त्रण सम्वन्धी सचेतनामलुक कायफिम सचंालन गने । 

स्शिकका पेशागत 

सगंिन  

 नागररक समाज 

 सघंसथंथा 

 सञ्चार माध्यम 

लै ुँस्गक स्हसंा सचेतना   १) स्जल्ला, पास्लका, विा र टोलमा मानव बचेस्वखन तथा 

ओसार पसार स्नयन्त्रण, साइवर ऄपराध, छुवाछुत तथा बोक्सी 

अरोप, जबरजथती करणी तथा यौन स्हसंा, लैङ्स्गक स्हंसा, वाल 

स्ववाह, बह  स्ववाह रोक्थाम तथा स्नयन्त्रण, अत्महत्या न्यसु्नकरण 

तथा रोकथाम सम्वन्धी सचेतनामलुक कायफिम सचंालन गने । 

 स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरीस्ज

ल्ला प्रहरी 

कायाफलयसनुसरी 

 स्वद्यालयहरु 

स्शिकका पेशागत 

सगंिन  

 गाुँईपास्लका 

 इप्रका तथा प्रहरी 

चौकीहरु 

 राजनैस्तक दल 

 नागररक समाज 

 सघंसथंथा 

 सञ्चार माध्यम 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

 

स्नरन्तर  

ऄवैध हातहस्तयारको 

प्रयोग एवं 

ओसारपसारमा 

स्नयन्त्रण 

 १) ऄवैध हातहस्तयारको प्रयोग एवं ओसारपसारमा 

स्नयन्त्रणसम्वन्धी सचूना सकंलनका लास्ग थथानीय नागररकसगं 

समन्वय र सम्वन्ध कायम गने ।  

२) ऄवैध हातहस्तयारको प्रयोग एव ं ओसारपसार ह न नस्दन सव ै

सरुिा स्नकायल ेसरुिा सतकफ ता वढाईने । 

३) ऄवैध हातहस्तयारको प्रयोग एवं ओसारपसार ह न सक्ने 

नाकाहरुमा सरुिा स्नगरानी बढाईने । 

 

सब ैसरुिा स्नकाय  नगरपास्लका 

 गाुँईपास्लका 

 सब ैप्रहरी चौकीहरु 

 

स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलय 

सनुसरी 

स्नरन्तर  
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 अनुसुची-१ 

  

जजल्ला सुरक्ा सजमजतका पदाजधकारीहरु 

 

प्रमखु स्जल्ला ऄस्धकारी, आन्रदवे यादव-    ऄध्यि 

 

प्रमखु सनेानी श्ी ऄजुफन दलुाल, श्ी कृष्णदल गण सनुसरी- सदथय 

 

प्रहरी ईपरीिक श्ी सजंय स्सहं थापा स्जल्ला प्रहरी कायाफलय सनुसरी-सदथय 

 

स.प्र.ई.  श्ी स्विम ह मागाइ, स.प्र.बल नेपाल नं. ४ गण ह.ेक्वा. सनुसरी - सदथय 

 

ईप.ऄ.नी. श्ी कुलचन्र नेपाल, श्ीरा.ऄ.स्ज.का.- सदथय  

 

स.प्र.स्ज.ऄ. श्ी मधशे कुमार पोखरेल,स्जल्ला प्रशासन कायाफलय सनुसरी- सदथय सस्चव 
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अनुसुची-२ 

सुरक्ाकमीहरुको तैनाथी 

 

अनुसुची- ३ 

सुरक्ा जनकायको सम्पकड  जववरण:- 

 नेपाली सेना:- 

स्सन कायाफलय कायाफलय प्रमखुको नाम सम्पकफ  नम्वर कायाफलय रहकेो थथान कै. 

१ श्ी कृष्णदल गण, सनुसरी ऄजुफन दलुाल    

 नेपाल प्रहरी:- 

स्स.न. स्जम्मवेार प्रहरी आकाआ थथास्नय तहको स्बबरण हनेुफ पने विाहरु 

१. आ.प्र.का.धरान सनुसरी धरान ईप-महानगरपास्लका धरान ई.म.न.पा.का.१ देखी २० सम्मका सब ैविाहरु 

२ आ.प्र.का.आटहरी/पकली आटहरी ईप-महानगरपास्लका आटरी ई.म.न.पा.का.१५, १६,१७ र १८ विा बाहकेका विाहरु 

३ स्ज.प्र.का.सनुसरी आनरुवा नगरपास्लका आनरुवा न.पा.का १ दखेी १० सम्म र रामधनुी न.पा.को ८ र ९ नं. विाहरु  

४ आ.प्र.का.दहुबी सनुसरी दहुबी नगरपास्लका दहुवी न.पा.का १ दखेी १२ नं. विा, बजुफ गा.पा.का.९ वटा विाहरु र गढी गा.पा.को ९ नं.बाहकेका 

विाहरु  

५ आ.प्र.का.पकली रामधनुी नगरपास्लका रामधनुी न.पा.का १ नं.विा दखेी ७ सम्म र आटहरी ई.म.न.पा.का १५, १६,१७ र १८ विा हरु । 

६ आ.प्र.का.महने्रनगर सनुसरी बराहािेत्र नगरपास्लका बराहिेत्र न.पा.का १ दखेी ९ नं. सम्मका विाहरु सब ै। 

७ आ.प्र.का.दहुबी/स्सतागजं/स्चमिी बजुफ गाउपास्लका बजुफ  गा.पा.का सब ैविाहरु 

८ स्ज.प्र.का.सनुसरी  आ.प्र.का.हररनगरा हररनगरा गाउपास्लका हररनगरा गा.पा.का सब ैविाहरु 

९ स्ज.प्र.का.सनुसरी  प्र.चौ.भोिाहा, नरस्सहं सनुसरी भोिाहा गाउपास्लका भोिाहा गा.पा.का १ नं.विा दखेी ९ सम्म का सब ैविाहरु 

१० स्ज.प्र.का.ससुनरी/आ.प्र.का.लौकही/ 

स्स.प्र.चौ.भण्टावारी  

कोशी गाउपास्लका कोशी गा.पा.का १ नं.विा दखेी ९ सम्म का सबै विाहरु 

११ आ.प्र.का.दहुबी/स्छटाहा र प्र.चौ औरावनी गढी गाउपास्लका गढी गा.पा.को १ नं. विा दखेी ८ सम्म का विाहरु 

१२ इ.प्र.का.हररनगरा /आ.प्र.का.दवेानगजं दवेानगजं गाउपास्लका दवेानगजं गा.पा.का १ नं.विा दखेी ९ सम्म का सब ैविाहरु 
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 सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल :- 

(क )ड्यूटी अह्रन खटनः- 

 

(ख) छठ पवड सुरक्ा 

स्सन स्िईटी थटेशन खटाईने कायाफलय कमाण्िर जनशस्क्त कैस्र्यत 

१.  आनरूवानपा-३ सनुसरी खोला स्जप्रकासनुसरी जपु्रऄ १५  

२.  आनरूवा नपा -८बलाहा नहर स्जप्रका सनुसरी ,, ७  

३.  आनरूवानपा-३ र ४ को स्समा पवूाफ खोला स्जप्रका सनुसरी ,, ७  

४.  आनरूवा नपा-५बलाहा नहर ऄप्र पोष्ट बलाहा ,, ७  

५.  आनरूवा नपा-७गिन खोला स्जप्रका सनुसरी ,, ७  

६.  आनरूवा नपा-९जमवुा नहर स्जप्रका सनुसरी ,, ७  

७.  दवेानगजंगापा-२ मररया खोला आप्रका दवेानगजं ,, ७  

८.  दवेानगजंगापा-२ सामदुास्यक भवन आप्रका दवेानगजं ,, ६  

९.  भो.नं.गापा १ र२ प्रवाभपरु र ढोकको स्समाना नहरमा,सनुसरी 

खोला,स्सचाइ नहर 
प्रचौ भोिाहा 

,, ६  

१०.  भो.नं .गापा-३अफ्नो अफ्नो घर ऄगािी सब ैथथानमा प्रचौ भोिाहा ,, ६  

११.  भो.नं .गापा-४सनुसरी खोला प्रचौ भोिाहा ,, ६  

स्स.न. स्िईटी स्िईटी थटेशन कमान्िर खस्टने जनशस्क्त कैस्र्यत 

१ कायाफलय सरुिा   प्र.ई. ३५  

२ कायाफलय सन्चालन स्जप्रका सनुसरी ,, २०  

३ सदरमकुाम सरुिा – स्नयस्मत स्पकेट वसपाकफ ,सखवुागाछी,वलाहा ,गोलचौक ,पोखरीचौक जपु्रऄ ३३  

४ कमाण्ि पोष्ट स्जप्रका प्र.ई. ७  

५  सरुिा ऄनगुमन स्जल्लाभर प्रनाई ७  

६ मोवायल १ सम्पणूफ छि पजूा लाग्ने थथान जपु्रऄ १५  

८ स्र्ल्ि ऄस्धकृत मोवायल इनरुवा नगरपास्लका िेत्र प्र.स्न. ७  

१० QRT  आनरुवा नगरपास्लका िेत्र प्रह ४  

११ अकस्थमक चके प्वाइन्ट टेम्पो पाकफ  ,इनरुवा जपु्रऄ ६  

१२ सादा पोशाक स्जल्ला परैु जपु्रऄ ७  

१३ ररजभफ–R-1 ईपयकु्त थथानमा वेस ह ने गरी प्र.स्न. १५  

जम्मा खचड  १५६  
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१२.  भो.नं .गापा-६स्सचाइ नहरमा प्रचौ भोिाहा ,, ६  

१३.  हररनगर गापा-३वक्ताहटोल ऄप्र पोष्टगौतमपरु ,, ६  

१४.  हररनगर गापा-३कत्लाइ खोला ऄप्र पोष्टगौतमपरु ,, ५  

१५.  हररनगर गापा-६सनुसरी खोला प्रचौ घथुकीहाट ,, ५  

१६.  हररनगर गापा-६याहवथतेा सवुे क्याम्पवसन्तपरु ,, ४  

१७.  हररनगर गापा-५स्शसवुा जाने वाटो सनुसरी खोला सवुे क्याम्पवसन्तपरु ,, ४  

१८.  हररनगर गापा-४मध्येहषाफही नहर आप्रकाहररनगर ,, ५  

१९.  हररनगर गापा-४भटीमा खोला आप्रकाहररनगर ,, ५  

२०.  हररनगर गापा-४भटीमा खोला पलु आप्रकाहररनगर ,, ४  

२१.  दवेानगजंगापा-५ वढुी खोला स्समा प्रहरीचौकी साहवेगजं ,, ५  

२२.  कोशी गापा ८कोशी व्यारेज प्रचौकोशीब्यारेज ,, ६  

२३.  कोशी गापा ८भाण्टाबारी बजार स्सप्रचौभाण्टाबारी ,, ६  

२४.  कोशी गापा ४कटान घाटमा ऄप्रचौ कोशीकटान ,, ६  

२५.  दवेानगजंगापा-६ बढुी खोला ऄप्र चौकी रासी ,, ५  

२६.  दवेानगजंगापा-७ बढुी खोला ऄप्र चौकी रासी ,, ४  

२७.  दवेानगजंगापा-६ नहर नकुर वेदी ऄप्र चौकी रासी ,, ४  

२८.  कोशी गापा-१सरकारी पोखरी आप्रका लौकही ,, ५  

२९.  कोशी गापा-१मामा होटल ऄगािी खोला आप्रका लौकही ,, ६  

३०.  कोशी गापा-१भन्सार छेईको पोखरी आप्रका लौकही ,, ५  

३१.  कोशी गापा-२सट्ग्राही टोल ऄगािी खोला आप्रका लौकही ,, ५  

३२.  कोशी गापा-३जमवुा टोल पोखरी आप्रका लौकही ,, ४  

३३.  कोशी गापा-३टप्प ुजाने बाटोको खोला आप्रका लौकही ,, ४  

३४.  भो.नं .गापा-३सदानन्द मण्िल घर ऄगािी खोला आप्रका लौकही ,, ४  

३५.  भो.नं .गापा-६पोखरेल कामत ऄगािी खोला आप्रका लौकही ,, ४  

३६.  भो.नं .गापा-६झङुग्राही टोल खोला आप्रका लौकही ,, ४  

३७.  दवेानगजंगापा-३ मररया खोला प्रचौकप्तानगजं ,, ५  

३८.  भो.न .गापा - ७, सनुसरी खोला प्रचौनरस्सहटप्प ु ,, ५  

३९.  इनरुवा नपा-९ यादव टोल,सारदा टोल नहर ,शिुहाट नहर ऄप्रपोष्ट साम्बोला ,, ६  

४०.  हररनगरा गापा-१ राधाकृष्ण मस्न्दर ,सनुसरी खोला प्रचौ रामनगर भटुाहा ,, ६  

जम्मा खचड  २२४  
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२ .इप्रका दुहवीः- 

जस.नां. खजटने कायाडलय स्िईटी थटेशन 
कमाण्डर जनशजि कैजफयत 

१ इप्रका दहुवी  बढुीपलु जपु्रऄ ११  

२ इप्रका दहुबी गािीमोवाइल जपु्रऄ ६  

३ इप्रका स्चमिी बढुीखोला घाट प्रह २  

४ इप्रका स्चमिी ट्याङ्ग्राखोला जपु्रऄ ३  

५ इप्रका स्चमिी जानकीटोल प्रह २  

६ इप्रका स्छटाहा स्बस्वचौक र राम टोल नहर ,, ३  

७ इप्रका स्छटाहा बढुीखोला ,, २  

८ आप्रका स्सतागजं रामगजंवेलगस्छया नहर ,, २  

९ इप्रका स्सतागजं केशस्लयाखोला घाट ,, २  

१० इप्रका स्सतागजं बढुीखोला घाट ,, १  

११  इप्रका स्सतागजं ट्याङ्ग्राखोला घाट ,, २  

१२  प्रचौ औरावनी ट्याङ्ग्राखोला ,, २  

१३  प्रचौ औरावनी नहरचौक ,, २  

१४  प्रचौ औरावनी स्समररयाखोला ,, २  

१५  प्रचौ ऄमिुवा बनौटाघाट ,, २  

१६  प्रचौ ऄमिुवा केसस्लयाघाट ,, ३  

१७  प्रचौ ऄमिुवा दशगजाघाट ,, २  

१८  प्रचौ शिुावारे केशस्लयाखोला ,, २  

१९  प्रचौ शिुवारे रामगजंवेलगस्छया नहर ,, २  

२०  प्रचौ शिुवारे ट्याङ्ग्राखोला ,, २  

२१  ऄप्रचौ चाुँदवेला स्शवचौक ,, २  

२२  ऄप्रचौ चाुँदवेला कमलपोखरी घाट ,, २  



23 
 

 

२३ ऄप्रचौ चाुँदवेला मधलेीघाट ,, २  

२४  ऄप्रचौ तनमनुा ट्याङ्ग्राखोला ,, २  

२५  ऄप्रचौ तनमनुा स्शवमस्न्दर नहर ,, २  

२६  स्सअर सोनापरु कदमगाछीनहर ,, २  

३१ ,, दगुाफमस्न्दरको नहर चौक ,, २  

जम्मा खचड  ६९  

 

३ .ईलाका प्रहरी कायाडलय पकलीः 

 

 

४  .ईलाका प्रहरी कायाडलय ईटहरी- 

(क)छठ पवड सुरक्ा 

स्स.न कायाफलय स्िईटी थटेशन कमाण्िर जम्मा कै 

स्स.न कायाफलय स्िईटी थटेशन कमाण्िर सखं्या कैस्र्यत 

१ 

 

 

 

 

इप्रका पकस्ल 

गास्ि मोबाइल  

जपु्रऄ 

६  

इटहरी -१७ पकली नहर ९  

रामधनुी नपा-२ कालीझोिा  नहर 

२ 

 

प्रचौ स्ससं्गया 

रामधसु्न३ स्सस्गया नहर  

जपु्रऄ 

८  

रमाधनुी -४ लालपरु नहर  

रामधनुी-४ सनुसरीखोला  नहर  

४ 

 

ऄप्रपोष्ट एकम्बा 

इटहरी -१४ ढोका पलु नहर   

जपु्रऄ 

६  

इटहरी १४ लोहनी चौक  

इटहरी  १५ पिररया चोक  

इटहरी १६-ईस्ब्द चोक नहर 

५ 
ऄप्रपोष्ट पंचायन रामधसु्न-६ बक्लौरी जपु्रऄ ६  

 रामधसु्न ६ स्ससवुा 

६ ऄप्रपोष्ट झमु्का रामधसु्न १,५ झमु्का नहर जपु्रऄ ६  

जम्मा खचड  ४१  

 थप माग गररएको जनशस्क्त   १५  
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१ इप्रका इटहरी  बसु्ढखोला मसु्क्तघाट नस्जक जपु्रऄ १०  

२ इप्रका इटहरी  बसु्ढखोला गरैीगाई  १०  

३ प्रचौ बालग्राम बज्राहा ७ लोहनी िुलो नहर   ६  

४ प्रचौ बालग्राम लक्ष्मी चोक सकुुमारी खोला  ४  

५ ऄप्रचौ जनताबथती  सकुुमारी खोला इटहरी ५  ४  

६ ऄप्रचौ जनताबथती  राम जानकी मस्न्दर ऄगािी इटहरी ५   ४  

७ ऄप्रचौ तालतलयैा  बसु्ढखोला सनुौलो बथती  ४  

८ प्रचौ खनार  इटहरी १२ नहर चोक स्सद्दशे्वर मस्न्दर   ८  

९ प्रचौ खनार  इटहरी १३ ढोका पलु छेई  ४  

१० ऄप्रचौ पषु्पलाल चोक खोला टोली इटहरी ८  ४  

११ ऄप्रचौ पषु्पलाल चोक खरैा टोल नहर इटहरी १४  ६  

१२ प्रचौ तरहरा  इटहरी १ कराआवना पोखरी  ६  

१३ प्रचौ तरहरा  तरहरा कृस्षर्ान  ६  

१४ ऄप्रस्बट भवास्नपरु  मौस्लया पछुार पोखरी इटहरी १९  ४  

१५ ऄप्रस्बट भवास्नपरु  सरेाचोक सरेा खोला   ४  

१६ साप्रस्बट शास्न्तझोिा  होराइजन बोस्िङ छेई नहर   ४  

जम्मा खचड  ८८  

 

( ग )सरप्राईज चेजकङः(-राजमागड समेतमा) 

(घ )मोवायल (सवारी) 

स्स.न कायाफलय स्िईटी थटेशन कमाण्िर जम्मा कै 

१ इ.प्र.का .आटहरी आटहरी बजार  स्सप्रऄ ९  

२ स्स.अर.भी .बसपाकफ  बसपाकफ  एररया जपु्रऄ ८  

३ स्स.अर.भी .खनार खनार एररया ,, ८  

४ प्र.चौ .तरहरा तरहरा ,, ८  

 

स्सन. अकस्थमक/सप्राफआज चसे्कङ्ग खटाईने कायाफलय कमाण्िर जम्मा कै 

१ स्मलनचोक,पशपुस्तचोक,पारुहाङचोक,ससं्गतचोक इ.प्र.का .आटहरी जपु्रऄ ५  

२ अइतबारे,पररवार स्नयोजन,काब्यबास्टकामागफ, इ.प्र.का .आटहरी  ५  

३ गोल्िेनचोक,स्बपीचोक ,गसैार ,स्बजुली ऄस्पसमोि इ.प्र.का .आटहरी  ५  

जम्मा खचड  १५  
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(ङ  )मोटरसाईकल गजस्त (QRT) 

स्सन. खटाईने कायाफलय स्िईटी थटेशन कमाण्िर जम्मा कै 

१ इ.प्र.का .आटहरी स्बरेन्र चोक पूबफ ,स्मलनचोक दस्िण िान्सपोट सम्म १ ४  

२ इ.प्र.का .आटहरी पुँचरुखी दखेी हलगढा ह द ैअपगाछी सम्म १ ४  

३ प्र.चौ .तरहरा अुँपगाछी दखेी पानी स्पया सम्म १ ४  

जम्मा खचड  १२  

 

(च )ररजभडः- 

स्सन. खटाईने कायाफलय रहने थथान कमाण्िर जम्मा कै 

१ आ.प्र.का.आटहरी आ.प्र.का.आटहरी प्रनाई ११  

 

(छ )सादापोशाकः 

स्सन. खटाईने कायाफलय स्िईटी थटेशन कमाण्िर जम्मा कै 

१ आ.प्र.का.आटहरी आटहरी बजार तथा असपासका एररया इलाका ३ ३  

 

(ज )कायाडलय सुरक्ाः- 

स्सन. कायाफलय खस्टने  कमाण्िर जम्मा कै 

१ इप्रका इटहरी कायाफलय सरुिा स्सप्रऄ ३७ यस कायाफलय तथा मातहत कायाफलय समतेको सरुिाको स्नस्मि । 

५ .ईलाका प्रहरी कायाडलय ,धरानः 

स्स.न 

स्िईटी थटेशन 

खटाईने कायाफलय कमाण्िर जम्मा  कैस्र्यत 

 १   सरुिा ऄनगुमन कायाफलय सरुिा सम्पणूफ नगर एररया ऄनगुमन समते प्रनाई  ७ 

२ कायाफलय सरुिा इप्रका धरान प्र.स्न  २१ 

२ मोवायल स्भत्री धरान एररया स्सप्रऄ  ८ 

मखु्य बजार एररया ज.ुप्र.ऄ  ७ 

३ QRT मोसा-२वटा सम्पणूफ नगर एररया   ४ 

४  स्पकेट स्िईटी )छि( कािे पलु जपु्रऄ  ६ 

९ अकस्थमक - सयंकु्त चेस्कङ मखु्य दइु ओटा चौकहरूमा  अवकता ऄनसुार जपु्रऄ  ११ 

१० सादा पोशाक सम्पणूफ नगर एररया   २ 

११ ररजभफ  स्सप्रऄ  २० 

जम्मा खचड   ८६ 
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६. ईलाका प्रहरी कायाडलय महेन्रनगर 

 

खजटने कूल जनशजिः- 

 

स्स.न. स्िईटी स्बबरण ियटूी थथानहरु जम्मा कैस्र्यत 

१ कायाफलयसरुिा/कायाफलय सन्चालन  ११३  

२ कमाण्िपोष्ट १ ७  

३ मोबायल ११ ८८  

४ क्य.ुअर.टी.मो.सा ७ २२  

५ स्पकेट ११४ ४८८  

७ अकस्थमक/सप्राफइजचसे्कङ्ग ६ ३२  

८ सादा पोशाक ३ १२  

९ सरुिा ऄनगुमन २ १४  

१० QRT/ररजभफ ३ ४६  

खस्टने कूल जनशस्क्त  ८२२  

 राजरिय अनुसन्धान:- 

स्सन कायाफलय कायाफलय प्रमखुको नाम सम्पकफ  नम्वर कायाफलय रहकेो थथान 

१ रास्ष्िय ऄनसुन्धान कायाफलय सनुसरी 

 

ऄनसुन्धान ऄस्धकृत- ममुान स्सहं काकी 

 

इनरुवा न.पा. ४ 
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अनुसुची:-४ 

नाकाबन्दी सुरक्ा पररचालन:- 

 नेपाल प्रहरी:- 

जस

न 
प्रहरीकायाडलय 

नजजककोप्रहरी इकाई र जतनका दुरी पहुुँच 

समय 
 नाकाबजन्द गने स्थान 

प्रहरीपररचालन गनड सक्ने रुट, 

लाग्ने समय 

Operation 

टोजलको रात्री 

मुकाम गने स्थान 

हेजलकप्टरसुरजक्त 

ल्याण्ड गनड सजकने 

सम्भाजवत स्थान 

१ स्जल्ला प्रहरीकायाफलय सनुसरी इ.प्र.लौकहीबाट ६ स्क.स्म. 

 इनरुवा नगरपास्लका 

विा नं.६ गिनपलु 

 इनरुवा न.पा.विा नं.१० 

मारीया खोलापलु 

 इनरुवा न.पा.विा नं.७ 

चाुँदबलेा 

 इनरुवा न.पा.विा नं. ८ 

िुम्राहा  

 

स्जप्रका सनुसरीबाट १५ स्मनेटबाट 

प्रचौ भटुाहाबाट ५ स्मनट ,प्रचौ 

िुम्राहाबाट ५ स्मनट  

स्जप्रका 

सनुसरी,इनरुवा नपा 

१० को विा 

कायाफलयमा,इनरुवा ७ 

मा सरकारी 

स्बद्यालयमा,प्रचौ 

िुम्राहामा 

इनरुवा 

न.पा.जेलस्र्ल्िमा,मा

ररया खोलाको खलु्ला 

चौरमा ,चादुँबेला र 

िुम्राहाको थकुलमा  

२ 

प्रहरी चौकीभोिाहा, 

नरस्सहं, 

स्सशवुाधरमपरु  

स्जप्रका सनुसरीबाट ६,८,१० स्क.स्म. इलाका 

प्रहरी कायाफलय लौकहीबाट ३,५,८ स्क.स्म. 

 भोिाहा नरसीह 

गा.पा.विा नं.८ ईल्टी 

 भोिाहा नरस्सहं ८ 

स्सशवुाधरमपरु  

 भोिाहा नरस्सहं 

गा.पा.विा नं.२ नहर 

चौक 

स्जप्रका सनुसरीबाट १०/१५ 

स्मनट,इप्रका लौकहीबाट 

५/१०स्मनट,प्रचौ भोिाहाबट ५ 

स्मनट  

प्रचौ नरसींह,प्रचौ 

स्सशवुाधरमपरु र 

भोिाहा नरस्सहं विा 

कायाफलयहरु 

प्रचौ स्सशवुाधरमपरुको 

कायाफलय ऄगािी  

विा कायाफलयहरुको 

खाली जग्गामा  

३ 

स्समा प्रहरी चौकी भाण्टाबारी, 

प्रचौ कोशी ब्यारेज 

प्रचौ हररपरु  

प्र.चौ.कोशीब्यारेजबाट०४ 

स्क.स्म.,प्र.चौ.महमाइ ६ स्क.स्म., सशस्त्र प्रहरी 

वेश क्याम्प २ स्क.स्म. 

कोशी 

ब्यारेजपलुमा,भाण्टाबारीबाट 

भारत स्छने 

बाटोहरुमा,हररपरुबाट भारत 

स्छने नाकाहरुमा  

प्र.चौ.कोशी व्यारेजबाट १ स्क.स्म. 

स्स,प्र.चौ.भाण्टाबारीबाट ३ 

स्क.स्मङ, 

प्र.चौ.हररपरुबाट २/३  स्क.स्म. 

प्रचौकोशी 

व्यारेज,स्सप्रचौ 

भाण्टाबारीर कोशी 

गा.पा.को विा 

कायाफलयहरुमा  

समबस्न्धत विाहरुको 

खले मदैानमा  
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४ 
इप्रका हररनगरा,प्रचौ घसू्थक,प्रचौ 

भटुाहा,प्रचौ गौतमपरु,सवुे बसन्तपरु 

इप्रका हररनगरावाट ६/७ स्क.स्म 

प्रचौ घथुकीबाट २ स्क.स्म. 

प्रचौ भटुाहाबाट ३ स्क.स्म. 

प्रचौ गौतमपरुबाट ५ स्क.स्म. 

माररया खोला 

पलुमा,घथुकीबाट भारत स्छने 

बाटोहरुमा,गौतमपरुबा बजुफ 

गा.पा.स्छने 

बाटोहरुमा,बथनतपरुबाट 

भारत स्छने बाटोहरुमा  

इप्रका हररनगरावाट ६/७ स्क.स्म 

प्रचौ घथुकीबाट २ स्क.स्म. 

प्रचौ भटुाहाबाट ३ स्क.स्म. 

प्रचौ गौतमपरुबाट ५ स्क.स्म. 

इप्रका हररनगरा,प्रचौ 

गौतमपरु,बसन्तपरु,भु

टाहा र विा 

कायाफलयहरुमा 

हररनगरा मा.स्व.को 

खलेमदैानमा,गौतमपरु 

मा.स्व.कोखले मदैानमा 

,बसन्तपरुको विा 

कायाफलयको खाली 

जस्मनमा 

५ 
इप्रका दवेानगजं,प्रचौ कप्तानगजं,प्रचौ 

मोस्तटप्प,ुस्सप्रचौ साहबेगजं,प्रचौ रासी 

स्जप्रका सनुसरीबाट २४ स्क.स्म. र इप्रका 

दवेानगजंबाट ५/७  स्क.स्म.,प्रचौ कप्तानगजंबाट 

१ स्क.स्म.,प्रचौ साहेबगजंबाट १ स्क.स्म. 

कप्तानगजंवाट भारत स्छने 

बाटोमा ,साहबेगजंबाट भारत 

स्छने बाटोमा ,रासीबाट 

बजुफ/गढी गा.पा. स्छने 

बाटोमा,दवेानगजंबाट 

हररनगर गा.पा.स्छने 

नाकाहरुमा  

स्जप्रका सनुसरीबाट २४ स्क.स्म. र 

इप्रका दवेानगजंबाट ५/७  

स्क.स्म.,प्रचौ कप्तानगजंबाट १ 

स्क.स्म.,प्रचौ साहबेगजंबाट १ 

स्क.स्म. 

कृष्ण मा.स्व.मा,प्रचौ 

कप्तानगजंमा,सप्रच े

साहगेजंमा,प्रचौ 

रा.स्स.मा,इप्रका 

दवेानगजंमा  

स्वद्यालयहरुको खरल 

मदैानमा  र विा 

कायाफलयहरुको 

प्राङ्गणमा  

६ इप्रका दहुस्ब, इप्रका दहुस्बबाट १ स्क.स्म.समय ५ स्मनेट 
बढुी खोला पुल,  र्साफइ 

मागफ,मलहट्टी खोला पलु 

इप्रका दहुस्बबाट १ स्क.स्म., 

स्स.अर.स्भ.दहुस्बबाट २ स्क.स्म. 

इप्रका 

दहुस्ब,स्स.अर.स्भ 

दहुबी 

सरथवस्त ईच्च 

मा.स्व.को खेल 

मदैानमा 

७ स्स.अर.भी सोनापरु  
इप्रका दहुस्बबाट ८ स्क.स्म.समय १० स्मनेट 

,स्स.अर.भी.दहुस्बबाट १० स्मटर १ स्मनेट 

दहुस्ब न.पा.८ सोनापरु,(खनार 

तर्फ  जाने हाइवे ) 

इप्रका दहुस्बबाट ८ स्क.स्म. 

,स्स.अर.भी.दहुस्बबाट १० स्मटर   

इप्रका दहुस्ब र 

स्स.अर.स्भ दहुस्ब 

स्स.अर.स्भ.दहुस्बको 

प्राङ्गणमा 

८ इप्रका स्सतागजं 

इप्रका स्सतागजंबाट  १ स्क.स्म.लाग्ने समय २ 

स्मनेट , 

प्रचौ रा.स्स.बाट ५ स्क.स्म.लाग्ने समय ३० 

स्मनेट  

बजुफ गा.पा.२ स्थथत स्भमपरु  
इप्रका स्सतागजंबाट  १ स्क.स्म. 

प्रचौ रा.स्स.बाट ५ स्क.स्म. 

इप्रका स्सतागजं र विा 

कायाफलय 

विा कायाफलयको 

खाली जस्मनमा  

९ प्रचौ औराबस्न 

स्जप्रका सनुसरीबाट १० स्क.स्म.लाग्ने समय 

१५ स्मनेट,प्रचौ औराबस्नबाट १ स्क.स्म. समय 

३ स्मनट,इप्रका दहुस्बबाट ५ स्क.स्म. लाग्ने 

समय १० स्मनेट  

औराबस्न पलु,बिु 

चौक,केशस्लया पलु 

स्जप्रका सनुसरीबाट १० 

स्क.स्म.,प्रचौ औराबस्नबाट १ 

स्क.स्म. ,इप्रका दहुस्बबाट ५ स्क.स्म. 

प्रचौ औराबस्न,इप्रका 

स्छटाहा,ऄप्रपोष्ट 

चाुँदबलेा 

इप्रका स्छटाहा,ऄप्रपोष्ट 

चाुँदबलेासरथवस्त 

मा.स्व..को खेल 

मदैानमा  

१० प्रचौ रामगजं बेलगस्छया  

स्जप्रका सनुसरीबाट ३२ स्क.स्म.लाग्ने समय 

३५ स्मनेट,इप्रका दहुस्बबाट १४ स्क.स्म.प्रचौ 

रामगजं बेलगस्छयाबाट २ स्क.स्म.२ स्मनेट 

कशस्लया पलु,स्सतागजं जाने 

बाटो,पवुफ कुशाहा,बढुी खोला 

पलु  

स्जप्रका सनुसरीबाट ३२ 

स्क.स्म.,इप्रका दहुस्बबाट १४ 

स्क.स्म.प्रचौ रामगजं बेलगस्छयाबाट 

२ स्क.स्म 

प्रचौ रामगजं 

बलेगस्छया र विा 

कायाफलयमा   

प्रचौ रामगजं 

बलेगस्छया,इप्रका 

स्चमिी  
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११ इप्रका इटहरी 

स्जप्रका सनुसरीबाट १९ स्क.स्म.२५ स्मनेट 

,इप्रका इटहरीबाट १ स्क.स्म.लाग्ने समय ५ 

स्मनेट, 

बढुीखोला पुल 
स्जप्रका सनुसरीबाट १९ स्क.स्म. 

,इप्रका इटहरीबाट १ स्क.स्म. 
इप्रका इटहरी  

रगसंालामा र  पवुी 

पतृनामा  

१२ ऄप्रचौ तालतलयैा  

इप्रका इटहरीबाट ५  स्क.स्म.लाग्ने समय १० 

स्मनेट,ऄप्रचौ तालतलयैाबाट १ स्क.स्म.समय 

२ स्मनेट 

खोसाफनेखाप 

ऄप्रचौ तालतलयैा बाट २ स्मनट 

,ऄप्रस्बट शास्न्तबाट ५  स्मनेट  

झोिा,प्रचौ तरहराबाट १० स्मनेट   

ऄप्रचौ तालतलयैा  

रु्टबल ग्राईण्ि र 

सरथवस्त मा.स्व.को 

प्राङ्गणमा 

१३ ऄप्रस्बट भवास्नपरु  
इप्रका दहुस्बबाट ६ स्क.स्म.समय १० स्मनेट, 

प्रचौ परुानो तरहरा ५ स्क.स्म. 
भवास्नपरु सरेा टोलमा 

इप्रका दहुस्बबाट ६ स्क.स्म.समय १० 

स्मनट, 

प्रचौ परुानो तरहरा ५ स्क.स्म. 

ऄप्रस्बट भावनीपरु नागपोखरी ग्राईण्ि 

१४ प्रचौ खनार  प्रचौ खनारबाट २ स्क.स्म.समय १० स्मनेट  
इटहरी विा नं.११ खनार 

छोटीपलुमा  

प्रचौ खनारबाट २ स्क.स्म.समय १० 

स्मनेट 
प्रचौ खनार  

शारदा मा.स्व.को 

ग्राईण्िमा  

१५ प्रहरी चौस्क पानवारी  
प्रहरी चौकी पानवारीबाट पत्राङ्बारी जान ऄं. 

५ स्क.स्म 

सनुसरी धरान ई.म.न.पा.विा 

नं .६ स्थथत पानवारी,चोक्टी र 

याङस्सला मोरङ जाने नाका र     

सस्तससाल े एररया 

पानवारीबाट खरेैनी, राजारानीटार, 

साईने, समुनटार ह द ैपत्राङ्बारी 

चौकी ऄं. समय ७ घण्टा 

प्रहरी चौकी पानवारी  

रायाचौरी,थापाली 

चौरी, असारा सधुार 

केन्र चौरी 

प्र.चौ.पानवारी एररया 

 

१६ 
ऄथथायी प्रहरी पोष्ट पत्राङ्बारी 

 

प्रहरी चौकी पानवारीबाट पत्राङ्बारी जान ऄं. 

५ स्क.स्म.लाग्ने समय २५ स्मनेट  

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट पत्राङ्बारीबाट  स्वजयपरु 

जान ऄं. ७ स्क.स्म समय ३० स्मनेट 

धरान ई.म.न.पा.विा नं .४ 

स्थथत दानावारी र श्ीगाुँई 

एररया 

प्रहरी चौकी पानवारीबाट पत्राङ्बारी 

जान ऄं. ५ स्क.स्म. 

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट पत्राङ्बारीबाट  

स्वजयपरु जान ऄं. ७ स्क.स्म 

ऄथथाइ प्रहरी पोष्ट 

पत्राङबारी  
थकुलको प्राङगणमा  

१७ ऄथथायी प्रहरी पोष्ट स्वष्णपुादकुाबाट 

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट स्वष्णपुादकुाबाट रेल्वे जान 

ऄं. १३ स्क.स्म.४० स्मनेट  

 

धरान ई.म.न.पा.विा नं .२० 

स्थथत 

स्वष्णापदकुा,चादीवजार र 

धरान सदुफखोला जाने नाका 

एररया 

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट 

स्वष्णपुादकुाबाट रेल्वे जान ऄं. १३ 

स्क.स्म. 

 

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट 

स्वष्णपुादकुा 

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट 

रेल्वे 

 

भ.ुप.ूगोखाफ ससै्नक पाकफ  

स्वष्णपुादकुा ऄप्रपो 

स्वष्णपुादकुा एररया 

 

१८ ऄथथायी प्रहरी पोष्ट रेल्वे  

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट रेल्वेबाट स्तनकुने जान ऄं.  

७ स्क.स्म.समय २० मनेट  

 

रेल्वेबाटस्व.पी.कोइराला 

थवा.स्वज्ञान प्रस्तष्ठान घोपा 

धरानको पछािीको तल्लो 

जङ्गल,हररयाली,स्तनकुने,से

ईती खोला ह द ैपानवारी 

चौकी ऄं. ७ घण्टा 

 

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट रेल्वेबाट 

स्तनकुने जान ऄं.  ७ स्क.स्म.समय 

२० स्मनेट 

 

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट 

रेल्वे 

 

ज्वालामसु्ख मा.स्व. 

खले मदैान ऄप्रपो रेल्वे 

एररया 
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१९ ऄथथायी प्रहरी पोष्ट ऄमरहाट  

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट ऄमरहाटबाट ५/७ 

स्क.स्म.समय २५/२५ स्मनेट 

 ऄथथायी प्रहरी पोष्ट स्वजयपरु ४/८ 

स्क.स्म.समय २०/३० स्मनेट  

धरान ई.म.न.पा.विा नं .४ 

स्थथत स्नशाने िािा ,भेिेटार  

जाने नाका एररया 

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट ऄमरहाटबाट 

५/७ स्क.स्म. 

 ऄथथायी प्रहरी पोष्ट स्वजयपरु ४/८ 

स्क.स्म. 

 

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट 

स्वजयपरु 

ऄथथायी प्रहरी पोष्ट 

ऄमरहाट 

 

स्नशाने िािामा 

,भेिेटार 

२० ऄथथायी प्रहरी चौकी स्तनकुने  

इप्रका धरानबाट ५ स्क.स्म.लाग्ने समय १० 

स्मनेट,ऄप्रपोष्ट बरगाछीबाट १ .स्म.२ 

स्मनेट,ऄप्रपोष्ट पत्राङ्बारीबाट ५स्क.स्म.लाग्ने 

समय १० स्मनेट  

धरान ई.म.न.पा.विा नं .८ 

स्थथत स्तनकुने चोक,सईेती 

पलु,हररयाली जाने नाका 

एररया 

इप्रका धरानबाट ५ स्क.स्म.लाग्ने 

,ऄप्रपोष्ट बरगाछीबाट १ 

स्क.स्म.,ऄप्रपोष्ट पत्राङ्बारीबाट 

५स्क.स्म. 

प्रहरी चौकी 

स्तनकुने,ऄप्रपोष्ट 

याम चौक  

प्रचौ स्तनकुने को 

ऄगािीको जग्गामा  

२१ इप्रका चतरा  
इप्रका चतराबाट १२ स्क.स्म.लाग्ने समय ४० 

स्मनेट  

बराह न.पा.१ को कोकाहा 

पलुमा धनकुटा जाने बाटो  

इप्रका चतराबाट १२ स्क.स्म.लाग्ने 

समय लाग्ने समय ४० स्मनेट  
इप्रका चतरा  

कोकाहा पलुको खास्ल 

जग्गामा  

२२ इप्रका चतरा  
इप्रका चतराबाट ३ स्क.स्म.लाग्ने समय १० 

स्मनेट  

बराह न.पा.को सप्तकोशी पलु 

ईदयपरु जाने बाटो  

इप्रका चतराबाट ३ स्क.स्म.लाग्ने 

समय १० स्मनेट 

इप्रका चतरा,ऄप्रपोष्ट 

बराहिेत्र  

कोशी पलुको खास्ल 

जग्गामा  

२३ प्रचौ प्रकाशपरु  
प्रचौ प्रकाशपरुबाट ३ स्क.स्म.लाग्ने समय  १५ 

मनेट  

बराह न.पा.१० भोिाहा 

खसु्नया नहर  

प्रचौ प्रकाशपरुबाट ३ स्क.स्म.लाग्ने 

समय  १५ स्मनेट 

प्रचौ प्रकाशपरु , 

इप्रका लौकही  

प्रचौ प्रकाशपरुको 

मदैानमा  

२४ प्रचौ भरौल  

प्रचौ भरौलबाट ३.५ स्क.स्म.लाग्ने समय १५ 

स्मनेट , 

इप्रका पकलीबाट ८ स्क.स्म. ३० स्मनेट  

बराह न.पा.५ सनुसरी पुल  

प्रचौ भरौलबाट ३.५ स्क.स्म.लाग्ने 

समय १५ स्मनेट , 

इप्रका पकलीबाट ८ स्क.स्म. ३० 

स्मनेट 

प्र चौ भरौल,इप्रका 

पकली  
खास्ल जग्गामा  

२५ इप्रका महने्रनगर  

इप्रका महने्रनगरबाट ९ स्क.स्म.लाग्ने समय ५० 

मनेट ,प्रचौ स्ससं्गयाबाट ५ स्क.स्म.लाग्ने समय 

२० स्मनेट  

बराह २ स्ससौस्नधार  

इप्रका महने्रनगरबाट ९ स्क.स्म.लाग्ने 

समय ५० स्मनेट ,प्रचौ स्ससं्गयाबाट 

५ स्क.स्म.लाग्ने समय २० स्मनेट 

इप्रका महने्रनगर,प्रचौ 

स्ससं्गया  
थकुलमा  

२६ इलाका प्रहरी कायाफलय पकस्ल 

इलाका प्रहरी कायाफलयल पकस्लबाट ९ 

स्क.स्म.समय २० स्मनेट  

ऄप्रपोष्ट पंचायनबाट ४ स्क.स्म.१० स्मनेट 

रामधसु्न न.पा.७ स्थथत  

कुमारखत इलाका 

सामदुास्यक वन तरहरा  जाने 

नाका,सईेस्त खोला तरहरा 

जाने नाका,सनुसरी खोला 

बराह न.पा. जाने नाका  

इलाका प्रहरी कायाफलयल 

पकस्लबाट ९ स्क.स्म.समय २० 

स्मनेट  

ऄप्रपोष्टपंचायनबाट ४ स्क.स्म.१० 

स्मनेट 

इप्रका पकस्ल,ऄप्रपोष्ट 

पंचायन 
खाली जस्मनमा  

२७ प्रहरी चौकी स्ससं्गया  

इलाका प्रहरी कायाफलय पकस्लबाट ४ 

स्क.स्म.समय १० स्मनेट,प्रचौ स्ससं्गया १ 

स्क.स्म.५ स्मनट ,ऄप्रपोष्ट झमु्काबाट ३ स्क.स्म. 

लाग्ने समय १० स्मनेट  

रामधसु्न न.पा.३ स्थथत स्पिारी 

गाई जाने बाटो  

इलाका प्रहरी कायाफलय पकस्लबाट 

४ स्क.स्म.समय १० स्मनेट,प्रचौ 

स्ससं्गया १ स्क.स्म.५ स्मनट ,ऄप्रपोष्ट 

झमु्काबाट ३ स्क.स्म. लाग्ने समय 

ऄप्रपोष्ट झमु्का 
ऄप्रपोष्टको खाली 

जग्गामा  
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सुनसरी जजल्लाको सुरक्ा योजना :- 

१.कमाण्ड पोष्ट 

जस.न. रहेको स्थान कमाण्डर खजटने सांख्या कलसाईन खजटने कायाडलय कै. 

1  स्जप्रकासनुसरी प्र.ई. सजंय स्सहं थापा ७ KF 1 स्जप्रकासनुसरी  

 

२ सम्पूणड सुरक्ा :– 

जस.न. रहेको स्थान कमाण्डर खजटने सांख्या कलसाईन खजटने कायाडलय कै. 

1  आनरुवा दखेी कोशी व्यारेज  सम्म प्र.ना.ई. ७ KF 2 स्ज,प्र.का.सनुसरी  

2  धरान एररया प्रनाई  ७ D 121 इ.प्र.का.धरान  

3  इटहरी एररया प्रनाई  ७ D131 इ.प्र.का.इटहरी  

4  दहुबी एररया प्रस्न  ७ I 121 इ.प्र.का.दहुबी  

5  पकली एररया प्रस्न  ७ I 141 इ.प्र.का.पकली  

6  महने्रनगर एररया प्रस्न  ७ I 131 इ.प्र.का.महने्रनगर  

जम्मा ४२    

 

३.जपकेट 

जस.न. रहने स्थान कमाण्डर खजटने सांख्या कलसाइन खजटने कायाडलय कै. 

१ कोशी व्यारेज ज.ुप्र.ऄ. ५  प्र.चौ. कोशी व्यारेज  

२ भण्टावारी बजार ज.ुप्र.ऄ. ५  स्स.प्र.चौ.भण्टाबारी  

१० मनेट 

२८ ऄपपोष्ट झमु्का  

ऄप्रपोष्ट झमु्काबाट ४ स्क.स्म.लाग्ने समय १५ 

स्मनेट,ऄप्रपोष्ट एकम्बाबाट ३ स्क.स्म.लाग्ने 

समय १३ स्मनेट 

रामधसु्न न.पा.७ 

स्तस्त्रबन,इटहरी १७ बालग्राम 

८ स्क.स्म. लाग्ने समय ५ 

स्मनेट, 

झमु्काबाट  भादगाई टोल,नरभाषा 

टोल,खरैा टोल,ऄ.प्र.पोष्ट एकम्बा 

समय २ घण्टा 

ऄप्रपोष्ट एकम्बा  
स्पप्रहा रु्टबल खले 

मदैान  

२९ ऄप्रपोष्ट एकम्बा  

इप्रका पकस्लबाट ६ स्क.स्म.लाग्ने समय २५ 

स्मनेट, 

ऄप्रपोष्ट झमु्काबाट ५ स्क.स्म.लाग्ने समय २० 

स्मनेट  

इटहरी १४ स्थथत खरैाटोल 

दहुस्ब जाने बाटो  

एकम्बाबाट  मजेर टोल,ईब्दी  

चोक,जब।दी चोक,लस्बपरु चोक 

,इ.प्र.का पकस्लबाट ४ घण्टा  

ऄप्रपोष्ट झमु्का,इप्रका 

पकस्ल 

ऄप्रपोष्ट एकम्बाको 

खास्ल जस्मनमा  
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३ लौकही बजार प्र.ह. ५  इ.प्र.का.लौकही  

४ भोिाहा चौक ज.ुप्र.ऄ. ४  प्र.चौ.भोिाहा  

५ स्जल्ला प्रशाशन कायाफलय गटे प्र.स्न. १०  स्ज.प्र.का.सनुसरी  

६ इनरुवा वस पाकफ  ज.ुप्र.ऄ. ७  स्ज.प्र.का.सनुसरी  

७ ऄथपताल चौक ज.ुप्र.ऄ. ५  स्ज.प्र.का.सनुसरी  

८ शान्ती चौक प्र.ह. ४  स्ज.प्र.का.सनुसरी  

९ सम्वाला चौक प्र.ह. ४  स्ज.प्र.का.सनुसरी  

१० गिनपलु प्र.ह. ५  स्ज.प्र.का.सनुसरी  

११ महने्र चौक प्र.ह. ५  स्ज.प्र.का.सनुसरी  

१२ सखवुागाछी प्र.ह. ५  स्ज.प्र.का.सनुसरी  

१३ घोपाली टोल प्र.ह. ५  स्ज.प्र.का.सनुसरी  

१४ झमु्का बजार ज.ुप्र.ऄ. ७  इ.प्र.का.पकली/मातहत  

१५ पकली चौक ज.ुप्र.ऄ. ३  इ.प्र.का.पकली/मातहत  

१६ लवीपरु ज.ुप्र.ऄ. ४  इ.प्र.का.पकली/मातहत  

१७ लगौना मोि प्र.ह. ३  इ.प्र.का.पकली/मातहत  

१८ स्ततरीवना जपु्रऄ ४  इ.प्र.का.पकली/मातहत  

१९ स्ससं्गया बजार  जपु्रऄ ३  इ.प्र.का.पकली/मातहत  

२० बकलौरी बजार जपु्रऄ  ३  इ.प्र.का.पकली/मातहत  

२१ एकम्बा चौक जपु्रऄ  ४  इ.प्र.का.पकली/मातहत  

१९ सईेस्त खोला  ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

२० पानी टंकी जंगल ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

२१ स्वकमफ मस्न्दर ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

२२ स्तनकुने  ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

२३ बरगाछीचोक ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

२४ भोटेपलु ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

२५ भान ुचोक ज.ुप्र.ऄ. १०  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

२६ छाताचोक ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

२७ लक्ष्मीचोक ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

२८ स्जरो व्वाइन्ट ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

२९ भारस्तय पेन्शन क्याम्प ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

३० इलाका प्रशासन कायाफलय  ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  
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३१ वसृ्टस पेन्शन क्याम्पमा ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

३२ यामचोक ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

३३ पानवारी चोक ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

३४ रेल्वेचोक प्र.ह ५  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

३५ माछाभौिी परुानोबजार प्र.ह ४  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

३६ गणशेमान चौक प्र.ह ४  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

३७ बिु चौक प्र.ह ४  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

३८ सदनरोि प्र.ह ४  इ.प्र.का.धरान/मातहत  

३९ स्मलन चौक ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

४० टेङग्रा पलु ज.ुप्र.ऄ. ३  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

४१ स्वरेन्रचौक प्र.स्न. ५  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

४२ पस्िम टेम्पो थटेन ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

४३ खतेी खोला प्र.ह. ३  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

४४ कंलकी मोि ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

४५ पचरुखी चौक प्र.ह. ३  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

४६ बालग्राम चौक ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

४७ खनार चौक ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

४८ गोल्िेन चौक प्र.ह. ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

४९ भोजपरेु स्वट प्र.ह. ३  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

५० साथी फ्यलु प्र.ह. ३  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

५१ िान्पोरट लाइन ज.ुप्र.ऄ. ३  CRV खनार  

५२ पानी स्पया  जपु्रऄ ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

५३ तरहरा चौक  प्रह ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

५४ होम्स  प्रह ३  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

५५ अपगाछी  जपु्रऄ ४ C 14 इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

५६ हलगिा  प्रह ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

५७ स्बरेन्र चौक जपु्रऄ ५  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

५८ स्मलन चौक जपु्रऄ ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

५९ खसे्तखोला  जपु्रऄ ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

६० बालग्राम  जपु्रऄ ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

६१ भोजपरेु स्बट  प्रह ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  
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६२ साथी फ्याल सने्टर  जपु्रऄ ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

६३ तालतलयेा चौक ज.ुप्र.ऄ. ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

६४ स्समरबना जपु्रऄ ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

६५ खनार चौक जपु्रऄ ४  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

६६ िान्सपोटफ लाइन जपु्रऄ ५  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

६७ जटु स्बकास  प्र.ह. ३  इ.प्र.का.इटहरी/मातहत  

६९ ढकाल चौक  ज.ुप्र.ऄ. ५  स्स.अर.स्भ.दहुबी  

६९ दहुवी स्बच बजार प्र.ह. ५  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

७० बढुीखोला पूल ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

७१ रु्टवल चौक प्र.ह. ५  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

७२ बस पाकफ  प्र.ह. ५  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

७३ शभुरा चौक प्र.ह. ५  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

७४ रु्टानी चौक प्र.ह. ५  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

७५ सोनापरु ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

७६ कदम गाछी चौक प्र.ह ७  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

७७ ढकाल प्र.ह ५  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

७८ स्बच बजार  जपु्रऄ ५  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

७९ िागा चौक जपु्रऄ ६  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

८० औरावनी चौक ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.दहुवी/मातहत  

८१ बाग ेवजार ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.महने्रनगर/मातहत  

८२ मनुाल चौक ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.महने्रनगर/मातहत  

८३ बस पाकफ  महने्रनगर ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.महने्रनगर/मातहत  

८४ नहिा चौक प्र.ह. ४  इ.प्र.का.महने्रनगर/मातहत  

८५ कालाबन्जर ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.महने्रनगर/मातहत  

८६ चतरा एररया सम्पणुफ ज.ुप्र.ऄ. १०  इ.प्र.का.महने्रनगर/मातहत  

८७ प्रकाशपरु बजार ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.महने्रनगर/मातहत  

८८ बराह न.पा.७ सोमबारे ज.ुप्र.ऄ. ५  इ.प्र.का.महने्रनगर/मातहत  

जम्मा ४२९    

४ मोवायल  :– 

जस.न. खजटने स्थान कमाण्डरको नाम सांख्या कलसाईन 
हा.ह. 

कै. 

सानो ठूलो 
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१ इनरुवा नगर एररया प्र.स्न.  ६  १ २  

२ दहुवी नगर एररया प्र.ना.स्न. ७  १ २  

३ पकली नगर एररया प्र.ना.स्न ६  १ २  

४ इटहरी नगर एररया प्र.ना.स्न ६  १ २  

५ धरान नगर एररया प्र.ना.स्न.  ६  १ २  

६ सम्पणूफ धरान एररया प्र.स्न. १०  १ २  

७ महने्रनगर नगर एररया प्र.ना.स्न ५  १ २  

८ लौकही बजार हाइवे प्र.ना.स्न.  ५  १ २  

९ भण्टाबारी बजार एररया प्र.ना.स्न.  ५  १ २  

१० तरहरा बजार एररया प्र.ना.स्न.  ५  १ २  

जम्मा  ६१  १० २०  

५) QRT मो.सा.गजस्त 

जस.न. खजटने स्थान कमाण्डरको नाम सांख्या कलसाईन 
हा.ह. 

कैं  

सानो ठूलो 

१ इनरुवा बजार एररया२ प्र.ह. ४  १   

२ धरान बजार ३ प्र.ह. ६  ३   

३ दहुबी बजार २ प्र.ह. ४  १   

४ इटहरी बजार२ प्र.ह. ४  २   

५ पकली  एररया २ प्र.ह. ४  १   

६ हररपरु हाइव१े प्र.ह. २  १   

जम्मा २४  ९   

६(. शादा पोशाक 

जस.न. खजटने स्थान कमाण्डरको नाम सांख्या कलसाईन 
हा.ह. 

कैं  
सानो ठूलो 

! इनरुवा बजार एररया प्र.स्न. ४     

@ धरान बजार  प्र.ना.स्न ६     

३ इटहरी बजार प्र.ह. ४     

४ दहुबी बजार प्र.ह. २     

५ पकली बजार प्र.ह. ४     
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६ महने्रनगर प्र.ह. २     

जम्मा २२     

 ररजवड 

जस.न. खजटने स्थान कमाण्डरको नाम सांख्या कलसाईन 
हा.ह. 

कै. 

सानो ठूलो 

१ जज.प्र.का.सुनसरी प्र.जन. १०  १ ४ ग्यांस गन  

२ ई.प्र.का.ईटहरी जु.प्र.अ १५  २ ४ ग्यांस गन  

३ ई.प्र.का.धरान जु.प्र.अ १०  १ १ ग्यांस गन  

४ ई.प्र.का.पकली जु.प्र.अ १०  १ २ ग्यांस गन  

५ ई.प्र.का. दुहबी जु.प्र.अ १०  १ २ ग्यांस गन  

६ ई.प्र.का. महेन्रनगर जु.प्र.अ १०  १ २ ग्यांस गन  

जम्मा  ६५  ७ १६  

 सशस्त्र प्रहरी वल 

जनशजि जववरण :-  

जस.नां. युजनटको नाम जडयुटी प्रकार जडयुटी सांख्या जम्मा नफ्री खजटने ठाउुँ/ईलाका जम्मा 

1.       नं. 4 गण मोवाइल गथती 3 स्सफ्ट 21 इनरुवा बजार इलाका 140 

IRT 3 स्सफ्ट 21 हनमुान चोक 

रु्ट पिोल 3 स्सफ्ट 21 बजार इलाका 

स्पकेट 3 स्सफ्ट 18 वस्वयाचोक 

थटेण्िवाइ 1 13 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  46 कायाफलय  

2.      स्वओस्प लाही बोिफर पोष्ट 6 18 र्िपेरु नाका, धिा टोल, भगवती नाका, यादव टोल, तारगछी र कटान 28 

गािी मोवाइल 1 5 हररपरु चोक, काली मस्न्दर इलाका 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  5 कायाफलय  

3.       स्वओस्प कप्तानगजं बोिफर पोष्ट 6 18 पाल टोल,यादब टोल, भन्सार नाका, थान मस्न्दर,पाचौं स्समर र मोस्त टप्प ु 38 
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गािी मोबाइल १ ५ नयाहाट, दवेानगजं बजार, भन्सार गटे इलाका 

थटेनबाइ १ 7 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  8 कायाफलय  

4.      स्वओस्प ऄमिुवा बोिफर पोष्ट 5 15 केसस्लया पलु, र्ारम चोक, बलेाही खोला, हाबोनी र खरर टोल नाका 34 

गािी मोबाइल 1 5 स्भमपरु, र्ारचोक, शिुवार इलाका 

थटेनवाइ 1 5 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  9 कायाफलय  

5.      स्वओस्प बसन्तपरु बोिफर पोष्ट 2 6 स्ससवुा धरमपरु, स्ससवुा धरमपरु ईिर नाका   28 

रु्ट पिोल 1 5 गस्ियाटोल, यादव टोल, बसन्तपरु, स्मयाटोल नाका 

गािी मोबाइल 1 5 सकुसनेा, दगाफ मस्न्दर इलाका 

थटेण्िवाइ 1 5 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  7 कायाफलय   

6.       स्वओस्प साहवेगजं बोिफर पोष्ट 5 15 हवोस्न नाका, साहवेगजं छोटी भन्सार, पालटोल नाका, इटहरी टोल, शाहा टोल 34 

गािी मोबाइल 1 5 दगुाफ मस्न्दर, ऄमास्ह बेलाहा, शिुवारे, स्चम्जी बजार इलाका 

थटेण्िवाइ 1 7 थटेनवाइ  

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  7 कायाफलय  

7.      स्वओस्प श्ीपरु बोिफर पोष्ट 6 18 नुँयाबाटो केराघारी नाका,यादबटोल नाका, २०० नं. स्पल्लर, कुम्याही, कुम्याही ह स्कफ टोल, 

ह स्कफ टोल नाका 

35 

मोवाइल गस्थत १ ५ जमवुा टोल, नहर चोक जिु गजं, कटान इलाका 

थटेण्िवाइ १ 5 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  7 कायाफलय  

8.      स्वओस्प घथुकी बोिफर पोष्ट 2 6 ऄनाफमा, िुमराही 33 

मोवाइल गस्थत 1 7 घथुकी बजार इलाका  
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रु्ट पिोल 1 7 कस्वलासा चोक 

थटेण्िवाइ 1 5 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  8 कायाफलय  

9.      स्वओस्प लौकही बोिफर पोष्ट 6 18 पबुी भन्सारटोल, धारको स्बच बाटो बोिफर इलाका, धारकोबाट बोिफर इलाका, परुीटोल, 

यादवटोल, भोिाहा नरस्सह ंगापा-6 इसरायल कामत 

37 

मोवाइल गस्थत 1 5 स्चरौली चोक, लौकही चोक 

 थटेण्िवाइ 1 5 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  9 कायाफलय  

10.    स्वओस्प हररपरु बोिफर पोष्ट 8 24 स्तनकुने, कोशी व्यारेज, चारकुने, बालवुा, हनमुान मस्न्दर, केरा बगान, पसु्वफ टोला , जंगी स्पल्लर 51 

मोवाइल गस्थत 1 7 भन्टावारी बजार, कोशी व्यारेज 

थटेण्िवाइ 1 9 थटेनवाइ  

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  11 कायाफलय  

11.    स्बओस्प ईल्टी बोिफर पोष्ट 2 6 ईल्टी, सोस्नयाही 33 

मो.सा .गस्थत 2 8 सोस्नयाही, शाहटोल, नरस्सहं, जनताचोक 

पैदल गथती 1 7 बोिफर इलाका 

 थटेण्िवाइ 1 5 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  7   

12.    सरुिा वेश भटुाहा गािी मोबाइल 1 7 भटुाहा बजार, स्जम्मवेारी इलाका 21 

थटेण्िवाइ 1 5 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  9 कायाफलय  

13.     सरुिा वेश धरान स्पकेट 2 6 धरान बसपाकफ , जीरो प्वाइन्ट 32 

रु्ट पिोल 1 7 स्शवधारा, परुानो बजार, मगंलवारे इलाका 
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गािी मोबाइल 1 5 बैंक चोक, घोपा क्याम्प इलाका 

थटेण्िवाइ 1 5 थटेनवाइ  

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  9 कायाफलय  

14.   सरुिा वेश दहुवी  रु्ट पिोल 1 5 दहुवी बजार 19 

थटेण्िवाइ 1 5 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  9 कायाफलय  

15.    सरुिा बशे आटहरी स्पकेट 1 6 राजश्व ढाट   

रु्ट पिोल 1 5 आटहरी बजार इलाका 23 

थटेण्िवाइ 1 6 थटेण्िवाइ   

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  6 कायाफलय    

16.    सरुिा वेश चतरा स्पकेट 2 6 खहरे खोला 20 

मोबाइल गथती 1 5 चतरा बजार, औस्लया मि इलाका 

थटेण्िवाइ 1 5 थटेण्िवाइ 

कायाफलय सरुिा/ररजभफ  4 कायाफलय  

           जम्मा   606 

 

सुनसरी जजल्लाको पररचाजलत जडउटको सांख्यातमक जववरण :-  

 

जस.नां. जडउटीको प्रकार जडउटी सांख्या नफ्री कै. 

1.  
मोबाइल गथती 14 95  

2.  
स्पकेट 4 36  

3.  
पैदल गथती 7 57  

4.  
अइ.अर.टी. 1 21  

5.  
बोिफर पोष्ट स्िईटी 48 144  
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पररचाजलत जडउटी 353  

6.  
थटेण्िवाइ  92  

7.  
कायाफलय सरुिा तथा ररजभफ  161  

जजल्लाको कुल पररचाजलत जडउटी नफ्री 606  

जम्मा नफ्री 717  

1. जबपद् ् यवस्थापन सुरक्ा योजना :-  

 सनुसरी स्जल्लामा रहकेा िुला नदीहरु जथतै सप्तकोशी ,सनुसरी खोला ,बढुीखोला ,सदुफ र सईेती  छेई छाईका बथती तथा भ-ुबनावटका कारणल े परैु सनुसरी स्जल्लानै बाढी ,पस्हरो तथा िुबानका लागी ऄस्तन ै

सबंदेनशील तथा जोस्खमयकु्त स्जल्ला हो ।मनसनुको सरुुवात सुँगै ईिरी भेगका पहािी स्जल्लाहरुमा ह ने ऄस्बरल वषाफ तथा सो का कारण नदीहरुमा बढ्न जाने पानीको बहाबका कारण अईन सक्ने प्राकृस्तक प्रकोपलाइ 

मध्यनजर गरी बाढी/िुबान जथता स्वपदक्ा समयमा गररने ईद्दार तथा सरुिा हाम्रो स्जम्मवेारी स्भत्र रहकेो छ ।  

 

        स्वपदबाट ईत्पन्न ह न सक्ने भौस्तक तथा मानस्वय ितीहरुलाइ न्यसु्नकरण एवम व्यवथथापन गनफ ,र स्वपदको समयमा पने प्रस्तकुल प्रभावको सामना गनफ थथास्नय स्रोत साधनको ऄस्धकतम ईपयोग गद ैस्वस्भन्न 

सरुिा स्नकाय तथा ऄन्य स्जम्मवेार स्नकायहरुसग समन्वय गद ैप्रभास्वत व्यस्क्तहरुलाइ सरुस्ित थथानमा थथानान्तरण गनफ ,अधारभतु अवयकता हरुलाइ समयमा नै प्रभावकारी रुपमा ईपलब्ध गराईन समन्वयत्मक 

भसु्मका स्नवाफह गनफ र मानस्वय सहयोग ईपलब्ध गराईन सरुिात्मक भसु्मका स्नवाफह गने स्जम्मजेवारी पस्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको रहने छ । 

  

जवपद सुरक्ा योजना अन्तगडत जनम्न कायडहरु पदडछन-: 

I. भस्वष्यमा ह न सक्ने स्वपदलाइ ध्यानमा राखी धनजनको िस्त कम गनफ थथास्नय समदुायमा पवुफ तयारी किाहरु सचंालन गने ।  

II. स्वपदमा गरेका व्यस्क्त तथा समदुायहरुलाइ सरुिीत थथानमा थथानान्तरण गनुफका साथ ैअधारभतु अवयकताहरु पसु्तफ गराईन स्जम्मवेार स्नकायहरुसग समन्वयत्मक भस्मका स्नवाफह गने ।  

III. ईपलब्ध साधन स्रोतको ऄस्धकतम ईपयोग गद ैसरोकारवाला स्नकाय तथा थथास्नय सघं सथथाहरुसग समन्वय गरी राहत स्वतरणमा सरुिात्मक भसु्मका स्नवाफह गने      

१.जवपद् जोजखम युि ईलाका  

(क पस्हरोबाट ह न ेजोस्खम थथानहरु 

जस.नां अजत जोजखम स्थान मध्यम जोजखम साधारण जोजखम कै. 

१ - धरान ई.म.न.पा.२६ स्वष्णपुादकुा धरान ई.म.न.पा.११ स्तन कुने र १५ रु्स्र े  स.ुबशे धरान 

२ - कोशी गापाको बराहिेत्र - स.ुबशे चतरा 

 

(ख बाढी तथा कटानबाट जोस्खम ह नेथथानहरु:- 

जस.नां अजत जोजखम स्थान मध्यम जोजखम साधारण जोजखम कै. 

1.  बराह नपा 9 बराहिेत्र नपा १  बराहिेत्र नपा ६, ७ र ८  

2.  हररनगर गापा ६ दवेानगजं गापा ५ र बजुफ गापा १ र २ इनरुवा न.पा.-६   

3.  कोशी गापा ४ हररनगर गापा ५ भोिाहा नरस्सहं गापा ८  
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4.  कोशी गापा ३ दवेानगजं गापा ३ कोशी गापा १  

5.  कोशी गापा ७ र ८ मधवुन २¸४ र ७  हररनगर गापा ७  

6.  - मध्यहसाफही ७ कोशी गापा ६  

7.  - कोशी गापा ६ भोिाहा नरस्सहं गापा ६  

8.  - कोशी गापा २ र ३ -  

(ग अगलागीबाट ह ने जोस्खम थथानहरु:- 

जस.नां अजत जोजखम स्थान मध्यम जोजखम साधारण जोजखम कै 

1.  हररनगर गापा ६ र ७ बजुफ गापा ३ ४ कोशी गापा ३ दवेानगजं गापा ५ कोशी ७ र ८   

2.  कोशी गा पा १¸ भोिाहा गा पा ४ बराहिेत्र न पा ९ र ११ कोशी गापा ३ कोशी गापा २  

3.  कोशी गापा ४, ५ र ६ गिी गापा ५ र ६  दहुवी नपा १० र ११ इनरुवा नपा ७  

4.  हररनगर गापा ३ र ५ दहुवी नपा ४, ५, ६ र ९ गिी गापा २ बराहिेत्र नपा १ ५र ६  

5.  दवेानगजं ४ मसुहरी टोल दवेानगन्ज ३, ४, बजुफ गापा ६   
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जवपद् जोजखम के्त्रको जजल्लागत नक्साङ्कन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

सॊिेत 

नदी /खोरा  

 

सडि  
 

प्रबाकित ऺरे  
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 सरकारी कायाडलय बाहेक जजल्ला जस्थत जवपद्सुँग सरोकार राख्ने अन्य सांस्थागत जनकायहरु 

 NGOs 

 रेििस 

 स्जल्ला समन्वय सस्मस्त 

 थथानीय स्नकायहरु )ई.म.न.पा/.न.पा/.गा.पा.0  

  जवपद् हुन भन्दा पजहला गररने तयारी :-  

 स्बपद जोस्खमपणूफ थथानहरुको पस्हचान एवं Hazard Mapping । 

 स्बस्भन्न स्कस्समका स्बपदह्रु जथतै बाढी¸िुबान¸अगलागी¸ शीतलहर अस्दहरुमा सम्बस्न्धत स्वपदह्रुलाइ मध्य नजर गरी सवफसाधारणहरुमा जनचतेनामलुक किाहरु सचंालन । 

 सशस्त्र प्रहरी बल¸नेपालको तैनास्थलाइ प्रभावकारी बनाईन तास्लम प्राप्त जनशस्क्तहरुबाट ऄन्य स.प्र.क.हरुलाइ ऄनसु्शिण तास्लम ।  

 ईपलब्ध स्रोत साधनहरुको ममफत सम्भार तथा तयारी  । 

 यस गणबाट 35 जना र मातहत बेश/स्वओस्पहरुबाट १ सके्सन टोली अवयक स्वपद ्  ईिारका सामानहरु सस्हत तरुुन्त पररचालन ह न सक्ने गरर तयारी । 

 स्बपद ईिारको ऄवथथामा भए गरेका काम काबाफहीहरुको समयम ैसही सचूना प्रबाहको लागी सम्बस्न्धत स्नकायहरुसंग स्नरन्तर सम्पकफ  । 

 ईिार गनफ ईपयकु्त थथानको छनौट । 

 बषाफतको समयमा नदीहरुमा पानीको बहाव बढ्न गइ बाढी ¸कटान तथा ढुवान ह न सक्ने इलाकाहरुको ऄस्भलखे तयार गरी पवूफ सरुिात्मक ईपायको बारेमा सम्बस्न्धत स्नकायसंग छलर्ल तथा रोकथाम ।  

 बाढी तथा िुवान ह न सक्ने थथानहरुमा बाुँध तथा तटबन्ध स्नमाफणको लागी सम्बस्न्धत थथानीय प्रशासन¸ नगरपास्लका/गाईुँपालीका तथा ऄन्य सरोकारवाला स्नकायहरुलाइ राय सझुाब । 

 सम्पणूफ स्ियाकलापहरुको समन्वयको लागी Focal Person को रुपमा ऄस्धकृत स्नयसु्क्त । 

 मसे्िकल  स्टमको तयारी ।  

 

 स्वपद ्को समयको योजना :-  

 स्वपद ्प्रकोप भए पिात जनमानसमा िर, त्रास एवं भयावहको ऄवथथा अईने ह दा सो को लागी स्जल्ला सरुिा सस्मस्त ¸स्जल्ला अपतकालीन कायफ सचंालन केन्र,  स्जल्ला रेििस कायाफलय¸ऄथपताल, 

नागररक समाज, तथा ऄन्य सरोकारवाला स्नकायहरु सगं समन्वयमा रहने । 

 प्रभास्बत थथानको पस्हचान गने । 

 प्रभास्बत इलाकामा भएको प्रकोप बारे सम्बस्न्धत कायाफलयमा जाहरे गरी तत्काल ैईक्त थथानमा ईिार सामाग्री सस्हत टोली परीचालन गने । 

 प्रभास्बत ह न सक्ने थथानीय बास्सन्दाहरुलाइ धयैफधारण गरी सरुस्ित थथान तोकी थथान्तरणको लागी माइस्कङ गने। 

 स्वपद ् को समयमा प्रभास्वत थथानहरुमा गइ कुन कुन िेत्रमा के कस्त मानीसहरु स्वपद ्मा परेका छन स्तनीहरुलाइ ईक्त थथानबाट Rescue गरी सरुस्ित थथान तर्फ  थथानन्तरण गनफ सहयोग परु् याईने । 

 घाइते स्बरामीहरुलाइ थथानीय थतरमा ईपलब्ध भएका सवारी साधनहरुको प्रयोग गरी नस्जकको ऄथपताल सम्म पिाईने   

 स्वपद ्मा परेका पशचुौपाय तथा भौस्तक सम्पस्िहरुको सरुस्ित साथ ईिार गरी सम्बस्न्धत ब्यस्क्तहरुलाइ जानकारी गराईने  

 हराएका ब्यस्क्तहरुको खोजी कायफ जारी गने । 

 थप मितको लागी मजकुर कायाफलयसुँग अवयक समन्वय गने । 
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 ईद्दारमा खस्टने टोलीमा मसे्िकलको अवयक सामानहरु सस्हत तास्लम प्राप्त स.प्र.क.लाइ खटाईने । 

 ईिारमा खस्टने सम्पणूफ टोलीहरुसुँगको समन्वय Focal Person ऄस्धकृतल ेगने । 

 स्वपद पिातको योजना :-  

 ऄन्य सम्बस्न्धत स्नकायहरुसुँग समन्वय गरी िस्तको स्बवरण सकंलन गरी मजकुर कायाफलयमा जाहरे गने  

 प्रकोपबाट सजृना ह न सक्ने ऄन्य प्रकोपहरुको बारे प्रकोप ग्रथत इलाकाका बास्सन्दाहरुलाइ सचेत गराईने  

 महामारी ह न नस्दन जनचतेना ¸ईपलब्ध जनशस्क्त तथा थवाथथ्य सामाग्रीहरुको सहायताल ेथवाथथ्य स्शस्वर सचंालन गने ।   

 पनुःथथापना तथा पनुःस्नमाफणमा सहयोग परु् याईने । 

 ऄन्य सम्भास्वत थप स्वपद ्रोकथामको लागी तयारी गने । 

   राहत स्बतरण योजना 

 राहत सकंलन तथा स्वतरणमा थथानीय तह ¸रेििस लगायत ऄन्य सरोकारवाला स्नकायहरुसगं समन्वय र सहकायफ गने । 

 सकंस्लत राहत समाग्रीहरु सरुिाथफ पररचास्लत ह ने । 

 प्राप्त राहत सामाग्रीहरुको सरुस्ित साथ भण्िारण गने । 

 राहत सामाग्री स्वतरण गदाफ न्यायोस्चत ढगंबाट स्बतरण गने । 

 राहत सामाग्री थथलको सरुिा गने । 

 यस कायाफलय ऄन्तरगत रहकेा स्वपद ्  ईिारमा प्रयोग ह ने सामाग्रीहरुको स्ववरण :-  

स्स.नं. सामानको स्बवरण अम्दानीमा भएको कै. 

1.  लाइर् ज्याकेट २० २०  

2.  ट्यवु १० १०  

3.  िोरी १ रोल १ रोल  

4.  क्यारास्बना ह क ३ ३  

5.  प्लास्ष्टक हले्मटे ८ ८  

6.  मघेा र्ोन /Maxell Super Battery ५ गोटा/20ब्यािी ५ गोटा/20 ब्यािी  

7.  र्ायर ज्याकेट Fire Jacket 2गोटा 2 गोटा  

8.  रेथक्य ूरोप कटन Rescue Rope Cotton 2 रोल 2 रोल  

9.  स्भनीटेक्स)Vini Tex0माक्स 18 गोटा 18 गोटा  

10.  Multifunction Flash Light  ) टचफ0 ३ गोटा ३ गोटा  

11.  ररभर Crossing Rope)िोरी0 1 गोटा 1 गोटा  

12.  Rubber boat 1 गोटा 1 गोटा  
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13.  Life buoy 1 गोटा 1 गोटा  

14.  Helmet ८ गोटा ८ गोटा  

15.  Rubber Boat Repair Kit 1 गोटा 1 गोटा  

16.  Rubber Boat Air Pump 1 गोटा 1 गोटा  

17.  Paddles ८ गोटा ८ गोटा  

18.  Climbing Rope 1 गोटा 1 गोटा  

19.  Life Jackets ८ गोटा ८ गोटा  

20.  Megaphone 1 गोटा 1 गोटा  

21.  Throw Bag १ गोटा 
१ गोटा  

 स्बपद ब्यवथथापन तास्लम प्राप्त स.प्र.क.स्बवरण :-  

स्स.नं. यसु्नट सखं्या कै. 

1.  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल न १ बराह बास्हनी पकली ३५  

2.  सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल  नं ४ गण ह ेक्वा सनुसरी १५  

 

 स्वपद ्  ईिारको समयमा गररएको यसु्नटगत रुपमा स्जम्मवेारी बािर्ाुँि :-  

सनुसरी स्जल्लालाइ ४ सके्टरमा स्बभाजन गरर स्वपदक्ो समयमा स्नम्नानसुारको तोस्कएको अफ्नो स्जम्मबेारी इलाकामा स्वपद ्को समयमा ऄन्य स्नकायहरुसुँग समन्वय गरी पररचालन ह ने गरी टोली तयारी ऄवथथामा 

रास्खने छ। 

सके्टर नम्बर १ 

ि.स.ं स्वपद ्मा खस्टने यसु्नट पररचालन ह ने सम्भास्वत स्वपद ्  िेत्र कै 

१ स.प्र.बल, नेपाल न ं.4 गण ह.ेक्वा .सनुसरी  स्जल्ला भरी )इनरुवा न.पा .र रामधनुी न.पा .0  

२ स.प्र.बल, नेपाल स.ुपोष्ट धरान धरान ई.म.न.पा.  

३ स.प्र.बल, नेपाल स.ुपोष्ट चतारा बराहिेत्र न.पा.  

 

हसे्लप्यािको थथान  हसे्लप्यािको स्ज.अर . कै. 

बराहािेत्र न.पा .विा नं .2 को अदशफ ई.मा.स्व.को मदैान ,चतरा  N  26
0
48Ú51Æ 

E  87
0
09Ú49Æ 
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सके्टर नम्बर २ 

ि.स.ं स्वपद ्मा खस्टने यसु्नट पररचालन ह ने सम्भास्वत स्वपद ्  िेत्र कै 

१ तत्कास्लन न  12 गलु्म सनुसरी इटहरी ई.म.न.पा.,   

२ सरुिा बशे दहबी दहुवी न.पा .तथा गढी गा.पा.  

३ स.ुबशे भटुाहा हररनगर गा.पा.२ ,३ ,४ इनरुवा न.पा.१०  

4 स्व.ओ.स्प .बसन्तपरु हररनगर गा.पा.२,5 र भोिाहा गा.पा .८   

 

हसे्लप्यािको थथान  हसे्लप्यािको स्ज.अर . कै. 

दहुवी न.पा .विा नं .4 को रंगशाला  N  26
0
48Ú  51 .09Æ 

E  87
0
09Ú49.01Æ 

 

हररनगरा गा.पा .विा नं .2 भटुाहाको खलु्ला चौर N  26
0
31Ú49.16Æ 

E  87
0
06Ú48.16Æ 

 

सके्टर नम्बर ३ 

ि.स.ं स्वपद ्मा खस्टने यसु्नट पररचालन ह ने सम्भास्वत स्वपद ्  िेत्र कै 

१ स.प्र.बल, स्व.ओ.स्प .ऄमिुवा   बजुफ गा.पा .1,2 र 3 नं .विाहरु  

२ स.प्र.बल, स्व.ओ.स्प .साहवेगजं दवेानगजं गा.पा.5 विा र बजुफ 4, 5 र 6 विाहरु  

३ स.प्र.बल, स्व.ओ.स्प.कप्तानगजं दवेानगजं गा.पा .2,3,4,6 र ७ नं .विाहरु  

4 स.प्र.बल, स्व.ओ.स्प .घथुकी दवेानगजं गा.पा .नं .1 विा  हररनगर गा.पा .3,4,6 र 7 नं .विाहरु  

सके्टर नम्बर ४ 

ि.स.ं स्वपद ्मा खस्टने यसु्नट पररचालन ह ने सम्भास्वत स्वपद ्  िेत्र कै 

१ स्ब.ओ.स्प .हररपरु कोशी गा.पा .विा.नं .8  

२ स्ब.ओ.स्प .कोशी लाही कोशी गा.पा .विा न 6 र 7 नं .विाहरु  

३ स्ब.ओ.स्प .श्ीपरु कोशी गा.पा .2,3,4 ,र 5 नं .विाहरु  

4 स्ब.ओ.स्प. लौकही कोशी गा.पा .विा नं .1 र भोिाहा गा.पा.को 1,2,3,4, 5 र 6 नं .बिाहरु   
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स्स.नं. हसे्लप्यािको थथान  हसे्लप्यािको स्ज.अर . कै. 

१.  कोशी गा.पा .विा नं .1 को खलु्ला जस्मन  N  26
0
35Ú  17 .08Æ 

E  87
0
04Ú13.19Æ 

 

२.  कोशी गा.पा .विा नं .6 को खलु्ला जस्मन  N  26
0
59Ú38.17Æ 

 E  87
0
00Ú32.19Æ 

 

३.  कोशी गा.पा .विा नं .8 को खलु्ला जस्मन  N  26
0
31Ú13.41Æ 

 E  86
0
56Ú31.08Æ 

 

 

 

 राजरिय अनुसन्धान:- 

 कमाण्ड पोष्ट )जजल्ला सुनसरीका सुरक्ा प्रमुख( 

स्सन रहने थथान खस्टने जनशस्क्त 

१ 
स्जल्ला प्रशासन 

कायाफलयसनुसरी 

प्रमखु स्जल्ला 

ऄस्धकारी 

राजदल गण नं.१ सनुसरीको 

गणपस्त 

स्जल्ला प्रहरी 

कायाफलय सनुसरी 

प्रमखु (प्रई) 

सशस्त्र प्रहरी वल १ नं. गण 

ह.ेक्वा. सनुसरी प्रमखु (सप्रई) 

रास्ष्िय ऄनसुन्धान कायाफलय प्रमखु 

(ऄनसुन्धान ऄस्धकृत) 

१ १ १ १ १ 
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अनुसुची -५ 

सुनसरी जजल्लाको जनप्रजतजनजधहरुको जववरण 

 

क. माननीय साांसदज्यू 

स्स.न. नामथर स्पता/माताको नाम पस्त पस्त्नको नाम नागरीक्ता न. िेगाना  र्ोटो 

१ सास्वस्त्र जोशी गणशे बहादरु/ पणुफ कुमारी इन्र कुमार श्ेष्ठ १०८१३/४०८ सनुसरी धरान १८ 

 

२ चन्र प्रसाद श्ेष्ठ सयुफ प्रसाद /स्वष्ण ुकुमारी मयैा श्ेष्ठ १६३१/४१६३ सनुसरी धरान २ 

 
३ ज्योती सबु्बा भोजराज/इन्रमाया दल बहादरु सबु्बा १०८८०/४०८/४५६ सनुसरी इनरुवा २ 

 
४ नवोस्दता चौधरी नरेन्र/ सनुैना िा पशपुस्त चौधरी २७९५७/२९९५७ सनुसरी रामधनुी १ 

 
५ सरथवती पोखरेल नारायण प्रसाद/ ओमकला स्शव कुमार िाुँगी १००६६ (प्यिुान) इटहरी ५ 

 

६ ईमीता स्वश्वकमाफ  मान बहादरु /सास्वत्रा प्रताप प्रकाश 

लवुागनु 

०६१०३२/११९२७७ सनुसरी धरान १७ 
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अनुसुची -६ 

 काननुी व्यवथथा 

 नेपालको ससं्वधान  

 रास्ष्िय सरुिा नीस्त २०७३ 

 सरुिा स्नकाय सम्वन्धी काननुहरु 

 थथानीय प्रशासन ऐन २०२८ 

 सशुासन )व्यवथथापन तथा संचालन (ऐन २०६४ 

 स्वपद जोस्खम न्यसु्नकरण तथा व्यवथथापन ऐन २०७५ 

 वन ऐन २०४९ 

 हातहस्तयार तथा खरखजाना ऐन २०१९ 

 ऄत्यावयक सवेा सचंालन ऐन २०१४ 

 ऄत्यावयक वथत ुसरंिण ऐन २०१२ 

 रास्ष्िय स्नकुञ्ज तथा वन्यजन्त ुसरंिण ऐन २०२९ 

 सिक ऐन २०३१ 

 स्वष्र्ोटक पदाथफ ऐन २०१८ 

 कारागार ऐन २०१९ 

 सवारी तथा यातायात व्यवथथा ऐन २०४९ 

 ईपभोक्ता सरंिण ऐन २०७५ 

 सचूनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ 

 ऄध्यागमन ऐन २०४९ 
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