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जिल्ला प्रशासन कायाालय 

गलु्मी 

सूचनाको हक सम्वन्त्धी ऐन,2064 को दफा 5 (3)/ननयमावली, 2065 को ननयम 3 बमोजिम 

प्रकाजशि वववरण 

१. पषृ्ठभनूम 
जिल्लामा शाजन्त्ि सवु्यवस्था एवं अमनचयन कायम गरी जिल्लाको प्रशासन सञ्चालन गनाको लानग स्थानीय प्रशासन 
ऐन, २०२८ मा व्यवस्था  भए अनरुुप प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कायाालयको स्थापना गररएको छ  । 
नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालयले  सो कायाालयको प्रमखु प्रशासकीय अनधकारीको रुपमा काम गने गरी एक िना 
प्रमखु जिल्ला अनधकारीको ननयकु्त गरी पदस्थापन गने गदाछ । प्रमखु जिल्ला अनधकारीले प्रचनलि कानून, नेपाल 
सरकारको नीनि ,  ननदेशन िथा गहृ मन्त्रालयको रेखदेखमा रही नेपाल सरकारको प्रनिनीनधको रुपमा जिल्लामा 
काम गदाछ ।  

गलु्मी जिल्लामा २ वटा नगरपानलका र १० गाउँपानलका गरी १२ वटा स्थानीय िहहरु रहेका छन ्भने यस 
अन्त्िगाि ९३ वटा वडा कायाालयहरु रहेका छन ्। नेपाल सरकार¸ गहृ मन्त्रालय अन्त्िगाि रहेको यस कायाालयले 
मलुि: जिल्लामा शाजन्त्ि सरुक्षा , सवु्यवस्था¸ नागररकिा र राहदानी वविरण , ववपद् व्यवस्थापन लगायि जिल्लाका 
ववनभन्न कायाालयहरुबीच संस्थागि समन्त्वय गदै ¸ ववकास ननमााणको अनगुमन र सावािननक अपराध सम्बन्त्धी 
मदु्धाहरु कारवाही र वकनारा लगाउने समेिका काया  गदै आइरहेको छ । यस जिल्लाका कररब ३ लाख 
िनिामा नेपाल सरकारको प्रनिनननधको रुपमा रही सावािननक सेवा वविरण (Public Service Delivery) लाई 
प्रभावकारी वनाई सशुासनको प्रत्याभनूिगने समेिका कायाहरु गदाछ । 

१.१. जिल्लाको पररचय 

प्रदेश नं. ५ का १२ जिल्लामध्येको गलु्मी जिल्ला सो प्रदेशको उत्तरी नसमानामा अवजस्थि रहेको छ । संस्कृि 
भाषामा सैननक वा पल्टन भएको ठाउँलाई गलु्म भननने र सामररक महत्व बोकेको हालको गलु्मी के्षरमा पनन 
नलच्छववकाल र मध्यकालमा सैननक छाउनी रहने भएकोले यसलाई गलु्मी भनी नामकरण गररएको हो भने्न भनाइ 
रहेको छ । नलच्छवीकालमा यो ठाउँ , गढी गलु्म गण्डकी नदीको छेउको छाउनी भननन्त््यो । यहाँ गलु्मी 
चारपाला भने्न ठाउँ पनन छ । िसलाई गलु्मीकोट पनन भननन्त््यो । यसैका आधारमा यस जिल्लाको नाम गलु्मी 
रहेको हो भने्न भनाइ पनन पाइन्त्छ ।  

जिल्लाको िनसंख्या २०६८ सालको राविय िनगणनाअनसुार २ ,८०,१६० (परु mष १ ,२०,९९५ र मवहला 
१,५९,१६५) रहेको छ । िसअनसुार ४३.१८ प्रनिशि परु mष िथा ५६.८२ प्रनिशि मवहला रहेका छन ्। 
यहाँका प्रमखु िािीहरुमा ब्राह्मण, क्षेरी, मगर, नेवार आदद पदाछन ्। वयनीहरुले मख्य भाषाको रुपमा नेपाली भाषा 
बोल्दछन ्भने केही िानिहरुले आफ्नो मािभृाषा पनन बोल्ने गरेको पाइन्त्छ । यहाँका माननसहरु मूख्यिः 
खेिीपािी, नोकरी, व्यापार िथा वैदेजशक रोिगारमा संलग्न भएको पाइन्त्छ । जिल्लाको िािीय िथा 
िनसङ्खख्यासम्बन्त्धी वववरण ननम्नअनसुार रहेको छ (िनगणना २०६८ अनसुार प्रनिशिमा) । 
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कुल िनसंख्या -  २,८०,१६० (परुुष १,२०,९९५ मवहला १,५९,१६५)  

िनसंख्या वृवद्धदर  - ०.५७ प्रनिशि   ववदेशमा बस्ने  - ५८,५६१ 

घरधरुी संख्या  -  ६४,८२१   अपाङ्गिा  - ७,६७१ 

िनघनत्व प्रनि वगा वक.नम -  २४४ 

िाििािी  
ब्राह्मण - ७९,८४६(२८.५)   क्षेरी - ६४,७१७(२३.१)  मगर - ५५,७५२(१९.९) 
कामी - २६,६१५(९.५)  साकी - ९, ५२५ (३.४)  दमाई - ८,९६५ (३.२) 
कुमाल - ७,००४ (२.५)  नेवार - ५,०४३ (१.८)   सन्त्यासी - ४,४८३ (१.६) 
ठकुरी  - ३,३६२ (१.२)  अन्त्य - १४,८४८ (५.३) 
 

१.२. जिल्लाको वस्िजुस्थनि 

  क्र. सं. वववरण पररचयात्मक वववरण 

१ अवजस्थनि २७’५५० उत्तरदेजख २८’२७० उत्तरसम्म 
८३’१०० पूवादेजख ८३’३५० पूवासम्म 

२ सीमाना पूवामा स्याङ्खिा र पवाि , पजिममा प्यूठान , उत्तरमा बाग्लङु र 
दजक्षणमा पाल्पा िथा अघााखाँची 

३ उचाइ समदु्री सिहदेजख ४६५ मीटरदेजख २६९० मीटरको उचाइसम्मको 
भ–ूभाग 

४ क्षेरफल ११४९ वगा वक. नम. 
५ भौगोनलक ववभािन िथा 

हावापानी 
क) उष्ण मनसनु िलवाय ु – १५२५ वफटदेजख ३००० वफट 

सम्मको उचाइ भएको क्षेरमा यस वकनसमको हावापानी 
पाईन्त्छ । यस वकनसमको हावापानी हनुे के्षरमा गमीमा 
अत्यनधक गमी (३५ नडग्री सेल्सीयस) हनु्त्छ । 

ख)  अधोष्ण मौसमी िलवाय ु – ३००० वफटदेजख ७००० 
वफटसम्मको उचाइ भएको क्षेरमा यस वकनसमको हावापानी 
पाइन्त्छ । यस के्षरमा िाडो याममा िाडो हनुे र गमी याममा 
गमी हनुे हुँदा अत्यनधक िाडो वा गमी भने हुँदैैैन । 

ग)  शीिोष्ण मौसमी िलवाय ु – ७००० वफटभन्त्दा मानथका अग्ला 
पहाडहरुमा यस वकनसमको हावापानी पाइन्त्छ । यस क्षेरमा 
वहउँदमा वहउँसमेि पने हुँदा अत्यनधक जचसो हनु्त्छ । 

 
 
 

२. जिल्ला  प्रशासन  गलु्मीको  दूरदृवि,  पररलक्ष्य,  उदे्दश्य  एवं रणनीनि  
  देहाय बमोजिम रहेका छन ्। 

२ .१.  दूरदृवि 

 शाजन्त्ि सरुक्षाको प्रभावकाररिा, सशुासन र समदृ्ध बनाउने । 
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२ .२.  पररलक्ष्य 

 जिल्लामा िनमैरी प्रशासन स्थापना गरी सशुासनको प्रत्याभनूि ददने । 

२ .३.  उद्देश्य 

 जिल्लामा शाजन्त्ि–सवु्यवस्था कायम गरी िनिाको िीउ, धन र स्विन्त्रिाको संरक्षण गने, 

 सावािननक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सशुासन कायम गने, 

 ववकास  ननमााणका  कायालाई  स्थानीय  समदुायको  आवश्यकिा  अनरुुप  सञ्चालन हनुे वािावरणको 
ननमााण गने,  

 ववपद् िोजखम न्त्यूनीकरण गने,  

 गैर सरकारी के्षरको व्यवस्थापन र अनगुमन गने, 

 समािको असाहय एवं उजत्पडनमा परेका वगाको संरक्षण गने, 

 मानव अनधकारको संरक्षण गने, 

 बिारमा सहि आपूनिा एवं उजचि मूल्यमा गणुस्िरीय वस्िकुो उपलब्धिाको सनुनजििा गने, 

 सावािननक सम्पजत्तको रेखदेख, ममाि सम्भार र संरक्षण गने गराउन,े 
 न्त्यायीक ननणायमा कानून र कायाववनध पालना एवं प्रभावकारी कायाान्त्वयन गरी स्वच्छ सनुवुाइाको 

माध्यमबाट दण्डवहनिाको अन्त्त्य गने । 

२ .४.  रणनीनि 

 व्यवहारमा जशििा र नम्रिा-कानून कायाान्त्वयनमा दृढिा । 

 सेवा प्रवाहमा सदाचार नागररक मैरी व्यवहार । 

 

३. कायाक्रम ििुामा र कायाान्त्वयन 
नेपालको राविय सरुक्षा नीनि, आन्त्िररक सरुक्षा नीनि,सावािननक सेवालाइा प्रभावकारी बनाउने नीनि एवं 
रणनीनि र गहृ मन्त्रालयले अबलम्वन गरेका उद्देश्य एवं िी उद्देश्यहरु अन्त्िगािका रणनीनिक लक्ष्यका 
अधीनमा रही वावषाक कायाक्रम ििुामा गरी कायाान्त्वयन गदै लनगने छ । साथै हाल यस कायाालयका 
कायाहरु, िीनका उद्देश्य र कायाान्त्वयन रणनीनि देहाय बमोजिम रहने छन ्।  

३ .१.  शाजन्त्ि सरुक्षाको व्यवस्थापन 

उद्देश्यः सरुक्षाको प्रत्याभनूि ददने 
कायाान्त्वयन रणनीनि 
 केन्त्द्रीय सरुक्षा नीनिको प्रभावकारी कायाान्त्वयन गने ।  
 जिल्ला सरुक्षा योिना ििुामा गने ।   

 अपराध ननयन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने ।   

 दण्डवहनिाको अन्त्त्य गने ।  

 सावािननक यािायािमा अवरोध हनु नददने । 

 सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने । 

 सबै सरुक्षा ननकाय बीच प्रभावकारी समन्त्वय गने । 

 कानूनको दृढिापूवाक कायाान्त्वयन गने । 
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३ .२.   न्त्याय ननरुपण/ न्त्यावयक काया 
उद्देश्यः न्त्यायमा जशघ्रिा, स्वच्छिा र ननष्पक्षिा 
कायाान्त्वयन रणनीनिः 
 इिलासको व्यवस्थापन, 

 स्वच्छ सनुवुाईको व्यवस्थापन,  

 कानून र कायाववनधको पूणापालना, 
 न्त्यायीक मनको प्रयोग, 

 असाह्य  एवं  गररबहरुलाई  ननःशलु्क  कानूनी  सहायिाको  व्यवस्थापन गने/गराउन,े  

 मदु्दाको फैसला समय नभरै गने,  

 न्त्यायीक,  अधान्त्यावयक  ननकायबाट  भएका  फैसलाको  कायाान्त्वयनमा  प्राथनमकिा ददने । 

३.३. सावािननक सेवाको वविरण 

उद्देश्यः सेवाग्राहीको सन्त्ििुी 
कायाान्त्वयन रणनीनि  
 सम्बद्ध पक्षसँग छलफल र संवाद गने,  

 सरल कायाववनध ििुामा गने, 

 ननरन्त्िर अनगुमन गने, 

 गनुासो सनुवुाईलाई प्रभावकारी बनाउन,े 

 ववद्यिुीय नागररक वडापरको व्यवस्था गने, 

 सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववनधको प्रयोग बढाउन,े 

 सूचनाको हक सम्बन्त्धी कानूनको प्रभावकारी कायाान्त्वयन गने,   

 िेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, मवहला, वालवानलका र ग्रामीण एवं दगुाम के्षरका सेवाग्राहीलाई प्राथनमकिा ददन,े  

 सावािननक सनुवुाई एवं एकीकृि घमु्िी जशववर सञ्चालन गने । 

३.४.  ववपद् िोजखम व्यवस्थापन 

उद्देश्यः ववपद् िोजखममकु्त जिल्ला बनाउने 

कायाान्त्वयन रणनीनि 
 ववपद् पूवा ियारी िथा प्रनिकाया योिना ििुामा एवं पररमािान गने ।    
 ववपद् िोजखम न्त्यूनीकरण र पूवा सूचना प्रणालीको ववकास गने ।  

 िोजखममा रहेका बस्िीको स्थानान्त्िरण गने/गराउने ।   

 ववपद्  िोजखम  न्त्यूनीकरण  प्रनिकाया  िथा  पनुालाभ  कायालाई  प्रभावकारी  बनाउने ।   
 दीगो र वािावरण मैरी ववकास आयोिनामा िोड ददन,े 

 राहि दया होईन अनधकार हो भने्न मान्त्यिा स्थावपि गने ।  

 जिल्लामा ववपद् व्यवस्थापनमा जिम्मेवार ननकायहरुको बीचमा प्रभावकारी समन्त्वय संयन्त्र स्थावपि 
गने एवं भनूमका स्पि पाने।   
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 खोि उद्दार र राहिको लानग स्वंय सेवक समूह गठन गने ।  
 समदुायमा  आधाररि  ववपद्  िोजखम  न्त्यूनीकरण  कायाक्रम  सञ्चालन  गने/गराउने ।   

 ववद्यालय सरुक्षा कायाक्रम सञ्चालन गने/गराउने । 

३.५.  द्वन्त्द व्यव्थापन 

उद्देश्यः शाजन्त्ि र सद्भावको पनुास्थापन गने 
कायाान्त्वयन रणनीनि   

 आपसी सद्भाव अनभवृवद्ध गने, 

 द्वन्त्द पीनडिको पवहचान गने, 

 दण्डवहनिाको अन्त्त्य गने,  

 परामशा सेवा प्रदान गने, 

 पनुाननमााण काया अनभयानको रुपमा लैिान,े 

 राहि प्रानप्तको सनुनजिििा प्रदान गने । 

३ .६.  ननिी के्षरको ववकासमा टेवा 
उद्देश्यः ननिी क्षेरमैरी वािावारण ननमााण गने । 
कायाान्त्वयन रणनीनि 
 स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्धन गने, 

 साना एवं मझौला उद्योगको स्थापना गना प्रोत्साहन गने,  

 आय–आिानको कायाक्रम ग्रामीणस्िर सम्म पयुााउन सहयोग गने, 

 स्वरोिगार नसिानामा प्राथनमकिा ददन,े  

 उिाा ववकासलाई टेवा पयुााउन,े  

 ननिी के्षरको अनभबवृद्धमा उपयकु्त वािावरणको नसिाना गने, 

 कृवषलाई आधनुनकीकरण एवं व्यवसायीकरण गना प्रोत्साहन गने,  

 उद्योग वाजणज्य संघसँग प्रभावकारी समन्त्वय, सहयोग र सहकाया गने ।  

३.७. ववकास ननमााण समन्त्वय र सहयोग 

उद्देश्यः ददगो, गणुस्िरीय र आनथाक अनशुासन कायम गराउने, 

कायाान्त्वयन रणनीनि  
 प्राववनधक र वािवरणीय दृविकोणले उपयकु्त ववकास आयोिना संचालन गना प्ररेरि गने, 

 पयााप्त साधन स्रोिको व्यवस्था गना लगाउन,े 

 पारदजशािा र आनथाक अनशुासनमा िोड ददन,े 

 स्वचानलि अनगुमन प्रणालीको ववकास गने,   

 ननििामूलक अनगुमन प्रणालीमा िोड ददन,े  

 िग्गा अनधग्रहण र मआुब्िा वविरण कायालाई प्रभावकारी बनाउन,े 

 स्थानीय आवश्यकिाको आधारमा योिना छनौट गना प्ररेरि गने, 
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 िनसहभानगिामा अनभवृवद्ध गने, 

 सरुक्षाको प्रत्याभनूि गने । 

३ .८.  बिार व्यवस्थापन 

उद्देश्यः खाद्य एवं गैर खाद्य सामग्रीको उपलब्धिाको सनुनजिििा गने । 
कायाान्त्वयन रणनीनिः  
 सरल पहुँच स्थावपि गना सपुथ मूल्यमा यािायाि  सेवालाई  ननयनमि,  सरुजक्षि,  व्यवजस्थि,  भरपदो  

र  मयााददि  बनाउन,े 

 पयााप्त खाद्य सामग्री, गैरखाद्य, इन्त्धन भण्डारणको व्यवस्था नमलाउन प्ररेरि गने,  

 मूल्यसूची अननवाया राख्न लगाउन,े 

 अनगुमन ननरीक्षण ननरन्त्िर र प्रभावकारी बनाउन,े 

 उपभोक्ता वहि संरक्षणमा उच्च प्राथनमकिा ददन,े 

 कालोबिारी, नाफाखोरी र नसजण्डकेट िस्िा कायालाई ननयन्त्रण गने, स्वच्छ र प्रनिस्पधाात्मक बिारको 
ववकास गने, 

 संयकु्त बिार अनगुमन ननदेजशकाको कायान्त्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।   
 उद्योग बाजणज्य संघ, उपभोक्ता मञ्च लगायि अन्त्य ननिी के्षरसँग समन्त्वय, सहयोग र सहकाया गने । 

३ .९.  सामाजिक सेवा 
उद्देश्यः राज्य प्रनिको िनववश्वासमा अनभववृद्ध गने 
कायाान्त्वयन रणनीनिः  
 सामाजिक संवादमा िोड ददई नागररकसँगको सहकाया बढाउन,े 

 सामाजिक कायामा प्रत्यक्ष संलग्न हनु,े 

 पेशागि एवं सामाजिक संस्थासँग समन्त्वय गने, 

 िेष्ठ नागररक, मवहला, बालबानलका, आददवासी/िनिानि, दनलि र फरक क्षमिा भएका व्यजक्तहरुको 
वहि संरक्षणमा कवटबद्ध रहन,े 

 गैर  सरकारी  संस्थाहरुलाई  सामाजिक  ववकासका  के्षरमा  वक्रयाजशल  हनु  उत्प्ररेरि गने, 

४. कायाालयको संस्थागि आधारभिू मूल्य-मान्त्यिा 
 मसु्कान सवहिको सेवा, 
 नछटो र प्रभावकारी नागररक मैरी सेवा प्रवाह, 

 सेवा प्रवाहमा िटस्थिा, ननष्पक्षिा र पारदजशािा, 
 पेशागि नैनिकिा, 
 ववनधको शासन मानव अनधकारको रक्षा, 
 सेवाग्राहीको समस्या प्रनि संवेदनशील, 

 सावािननक खचामा नमिव्यवयिा, पारदजशािा र आनथाक अनशुासन । 
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५. कायाशैली 
 िनगनुासो र सूचना व्यवस्थापन प्रभावकाररिा  

 नछटो छररिो, 
 सहभानगिामूलक 

 समावेशी 
 ननििा केजन्त्द्रि 

 पद्धनि र प्रववनध केजन्त्द्रि 

 ननष्पक्ष, िटस्थ, प्रनिबद्ध र पररणाममखुी 
 

६. संगठनात्मक संरचना एवं दरवन्त्दी 
६ .१.   जिल्ला प्रशासन कायाालय गलु्मीको दरबन्त्दी 
नस.नं दिाा   शे्रणी  संख्या  पनुिा ररक्त  काया वववरण  
१ प्रमखु जिल्ला 

अनधकारी  

रा.प.प्रथम  १ १ - जिल्लामा नेपाल सरकारको 
प्रनिनननधको रुपमा रही जिल्लामा 
शाजन्त्ि सवु्यवस्था¸ सशुासन र 
सरुक्षा व्यवस्था नमलाउने । 

२ सहायक प्रमखु 
जिल्ला अनधकारी  

रा.प.वद्धिीय  १ 1 - प्रत्यायोजिि अनधकार बमोजिम 
काया गने ।  

३ प्रशासकीय 
अनधकृि  

रा.प. ििृीय २ 2 - प्रत्यायोजिि अनधकार बमोजिम 
काया गने ।  

४ नायव सबु्बा  रा.प.अनं.प्रथम ७ 4  
स्थायी 
१ 

अस्थायी 

2 फाँट प्रमखु भई सम्बजन्त्धि 
फाँटले गने िोवकएका काया 
सम्पादन गने 

५ लेखापाल  रा.प.अनं.प्रथम १ - 1 ननयमानसुार लेखा सम्बन्त्धी शे्रस्िा 
राख्ने̧ लेखापरीक्षण गराउने । 

६ कम्प्यटुर अपरेटर  रा.प.अनं.प्रथम २ 2 - सूचना प्रववनध िथा कम्प्यटुर 
सम्बन्त्धी काया गने । 

७ खररदार  रा.प.अनं.वद्धिीय ४ 4 - सम्बजन्त्धि फाँट प्रमखकुो 
मािहिमा रही िोवकएको काया 
गने । 

८ ह.स.चा. शे्रणी वववहन  २ २ 
करारमा 

- सवारी साधन चलाउने  र 
आवश्यकिानसुार कायाालयको 
अन्त्य कामकाि गने । 

९ कायाालय सहयोगी  शे्रणी वववहन  ७ ३ स्थायी 
1अस्थायी 
3 करार 

 सरसफाई जचठ्ठी पर लगायिका 
काया गने । 

 िम्मा  २७ २4 3  
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७. उपसंहार 
जिल्लामा शाजन्त्ि सरुक्षालाई चसु्ि दरुुस्ि बनाउन ,  सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन , ववकास ननमााण,  

पनुननमााणमा सहिीकरण र समन्त्वय गना िथा सामाजिक –आनथाक के्षरलाई टेवा पयुााउन सशुासनको 
प्रत्याभनूि  ददन जिल्ला प्रशासन कायाालय  गलु्मी प्रनिबद्ध छ  । अरु कुनै ननकायलाई निोवकएका भैपरी 
आउने कामहरुको समेि जिम्मेवारी बहन गरी आम नागररकहरुलाई राज्यको उपजस्थनिको अनभुनूि गराउन 
यस कायाालय वक्रयाजशल रहेको  छ । आगामी ददनमा जिल्ला प्रशासन कायाालय गलु्मीले आफ्नो काया 
सम्पादनमा थप पारदजशािा कायम गदै सूचना प्रववनध (ICT) को उच्चिम प्रयोग माफा ि नागररक मैरी 
प्रशासनको प्रत्याभनूि गने िफा  अग्रसर हदैु कानून कायाान्त्वयनमा दृढिा पूवाक लानग आफ्नो ववश्वसनीयिा र 
िवाफदेहीिामा  अनभवृवद्ध गरी जिल्लामा शाजन्त्ि सरुक्षालाई भरपदो र ववश्वासनीय बनाउन , सेवा प्रवाहलाई 
सहि, सरल, िनमखुी, पारदशी र सशुासनयकु्त बनाउन,  शीघ्र र ननष्पक्ष न्त्याय प्रदान गना,  ववकास ननमााण एवं 
पनुननामााणका कायामा सहिीकरण  र सम न्त्वय गना िथा नागररकका  गनुासा एवं पीर मकााहरुको शीघ्र 
सनुवुाई गरी समाधान गने लगायिका राज्यको भनूमका प्रभावकारी र िनमैरी बनाउन प्रनिबद्ध रहने छ । 
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८. जिल्ला प्रशासन कायाालय, गलु्मीको नागररक वडापर 
कायाालयबाट प्रदान गररने सेवा 

 यस कायाालयबाट प्रदान गररन सेवाहरु कायाालयको नागररक वडा परमा उल्लेख भए बमोजिम रहेका छन ्।  

 

नागररक वडापर -Citizen Charter_ 

क्र.स.ं सेवा सुववधाहरुको 

वववरण 

आवश्यक पर्ने कागजातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने शुल्क वजम्मेवार 

कममचारी/शाखा 

गुर्नासो 

सुन्ने 

अवधकारी 

कैफियत 

 
कोठा 
नं. 

१. शावतत सुरक्षा सम्बतधी   

१. वर्नवेदर्न वा 

जार्नकारी 

शावतत सुरक्षा सम्बतधी वर्नवेदर्न वा जार्नकारी तुरुतत वर्नवेदर्न भए 

रु १०।– को 

टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ. अदालतको 

कायमक्षेत्र वा 

अतय अवधकार 

क्षेत्रको 

वर्नवेदर्न वा 

जार्नकारीका 

सम्बतधमा तत् 

तत् वर्नकायमै 

जार्नुपर्ने । 

 १६ 

२. र्नागटरकता सम्बतधी   

२. वंशज र्नेपाली 

र्नागटरकता 

१. अर्नुसूची १ को िाराममा र्नगरपावलका (र्न.पा.) वा गाउँपावलका 

(गा.पा.)को वा सम्बवतधत वडाको वसिाटरस । 

२. बाबुको र्नागटरकता प्रमाणपत्र (र्ना.प्र.) र वववावहत मवहला भए 

पवतको र्ना.प्र.को प्रवतवलवप । सो र्नभए दाजु वा वंशज खुल्र्ने र्नवजकको 

र्नातेदारको प्रवतवलवप । 

३. वपता वा पवतको र्ना.प्र.बाि वभड्र्ने व्यविबाि सर्नाखत, सो र्नभए 

दाजु वा भाई वा र्नवजकको अवभभावकको सर्नाखत । 

४. उि प्रमाणहरु पेश हुर्न र्नसकेमा वंशज खुल्र्ने प्रमाणहरु । 

५. एस.एल.सी. वा एसइइ उत्तीणम गरेको भए चाटरवत्रक प्रमाणपत्र र 

लबधांकको प्रवतवलवप/जतमवमवत खुल्र्ने प्रमाण (शैवक्षक/जतम दताम) 

६. िोिो २ प्रवत (कममचारी पटरवार भए ३ प्रवत) 

 

बसाई सराई गरी आउर्नेको हकमा देहायको थप प्रमाणः- 

१. स्थार्नीय पविकावधकारीको कायामलयबाि जारी भएको 

प्रमाण 

पुगेमा उसै 

फदर्न 

रु १०।– को 

टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.    ३ 
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बसाईसराईको प्रमाणपत्र । 

२. जग्गाधर्नी प्रमाणपुजाम । 

३. र्नक्शा पास प्रमाणपत्र 

४. पार्नी, वबजुली, िेवलिोर्न महशुल काडम जस्ता प्रमाण 

२.१ वैवावहक अंगीकृत 

र्नागटरकता 

(मवहलाका लावग) 

१. अर्नुसूची ७ को िाराममा र्न.पा. वा गाउपावलकाको सम्बवतधत 

वडाको वसिाटरस । 

२. पवतको र्ना.प्र.को प्रवतवलवप । 

३. वववाह दताम प्रमाणपत्र र र्नाता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप । 

४. ववदेशी र्नागटरकता पटरत्याग गर्नम कारवाही चलाएको प्रमाण । 

५. पवतको सर्नाखत, पवत र्नभएमा र्नवजकको र्नातेदारको सर्नाखत र 

वर्नजको र्नागटरकताको प्रमाणपत्र । 

६. िोिो २ प्रवत (कममचारी पटरवार भए थप २ प्रवत) 

प्रमाण 

पुगेकोमा 

उसै फदर्न 

रु १०।– को 

टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.    ३ 

२.२ कममचारी पटरवारका 

लावग 

१. अर्नुसूची १ (वंशज) अथवा अर्नुसूची ७ (वैवावहक अंगीकृत) 

प्रमावणत वसिाटरस िाराम । 

२. वजल्लामा कायमरत र्नेपाल सरकारको स्थायी कममचारी, सरकारी 

संस्थार्न, ववश्वववद्यालय वा सामुदावयक ववद्यालयमा कायमरत स्थायी 

कममचारी तथा वशक्षक भएको प्रमाण । 

३. सम्बवतधत कायामलयबाि वसिाटरस गरेको पत्र । 

४. िोिो २ प्रवत (वंशज), ३ प्रवत (वैवावहक अंगीकृतका लावग), 

५. वपता/पवत, बाबु/आमाको र्ना.प्र.सवहत सर्नाखत । 

प्रमाण 

पुगेकोमा 

उसै फदर्न 

रु १० को 

टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.    ३ 

२.३ वंशज, वैवावहक 

अंगीकृत, अंगीकृत 

तथा जतमका 

आधारमा र्नेपाली 

र्नागटरकताको 

प्रवतवलपी 

१. ढाँचा अर्नुसारको अर्नुसूची िाराम प्रमावणत गरी गा पा/र्न.पा.बाि 

वसिाटरस भएको । 

२. सक्कल वा झुत्रो र्नागटरकता वा र्ना.प्र.प.र्नम्बर वा जारी वमवत 

खुलेको प्रमाण । 

३. बसाईसराई गरी आएका अतय वजल्लाहरुबाि र्ना.प्र.प. वलएका 

व्यविको हकमा बसाई  सराई प्रमाण पत्र , जग्गाधर्नी पूजाम र घर 

वर्नमामण गर्ने स्वीकृवत पत्र । 

४. र्नागटरकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कायामलयबाि अवभलेख 

कायामलयको तिम बाि वझकाइर्नेछ । 

प्रमाण 

पुगेकोमा 

उसै फदर्न 

रु २०।– को 

टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.    ३ 

२.४ र्नाम, थर, उमेर 

िरक परेको वववरण 

सम्बतधी 

१. वर्नवेदर्न 

२. र्नागटरकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रवतवलवप 

३. र्नेपालबाि एस.एल.सी. वा सो सरहको उमेर खुलेको प्रमाणपत्र 

४. शैवक्षक संस्थाको वसिाटरश पत्र 

५. सम्बवतधत गा.पा./र्न.पा. को वसिाटरसपत्र 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

टिकि 

  

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु.  

प्र.वज.अ.  ३ 
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६. राविय परीक्षा बोडममा व्यहोरा सच्याउर्न वसिाटरस गर्नुमपदाम  

एसइइ उत्तीणम गरेको ६ मवहर्ना वभत्र आवेदर्न फदइसकेको हुर्नुपर्नेछ । 

३. र्नाबावलग पटरचयपत्र   

३ र्नाबालक पटरचय 

पत्र तथा प्रवतवलवप 

सम्बतधी 

१. तोफकएको ढाँचा बमोवजमको वर्नवेदर्न िाराम र वसिाटरस 

२. बाबु र आमाको सक्कलै र्नागटरकता तथा प्रवतवलवप 

३. बाबु र आमाको वववाह दताम प्रमाण 

४. बाबु र आमासंगको र्नाता प्रमाण 

५. बच्चाको जतम दतामको सक्कल र प्रवतवलवप 

६. बसाइ सराइ आउर्नेको हकमा बसाइ सराइको प्रमाण र स्थायी 

बसोवासको प्रमाण 

७. कममचारी पटरवारको हकमा कायामलयको वसिाटरस 

८. बच्चाको ३ प्रवत पासपोिम साइजको िोिो 

९. र्नाबावलक पटरचय पत्र हराई वा झुत्रो भई प्रवतवलवप वलर्नुपर्ने 

भएमा वसिाटरस सवहतको वर्नवेदर्न तथा सक्कलै झुत्रो तथा व्यहोरा 

खुल्र्ने प्रमाण पेश गर्नुमपर्नेछ । 

  
 

सबै प्रमाण 

पुगेमा 

दरखास्त 

फदएकै फदर्न 

- रु १०।– 

को टिकि 

- 

प्रवतवलवपका 

लावग रु २० 

को टिकि 

दस्तुर 

लागे्नछ । 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

. 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.   

४. प्रमावणत सम्बतधी  ५ 

४.१ आफदवासी,जर्नजावत,  

दवलत र अतय 

प्रमावणत वसिाटरस 

सम्बतधी 

१. वर्नवेदर्न 

२. र्न.पा/गा.पा.को वसिाटरस  

३. र्नागटरकताको प्रवतवलवप 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु.१०। को 

टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु.  

प्र.वज.अ.   

४.२ कुर्नै व्यहोरा 

प्रमावणत सम्बतधी 

१. व्यहोरा खुलेको वर्नवेदर्न 

२. गा.पा./र्न.पा. को वसिाटरसपत्र 

३. र्नागटरकताको प्रवतवलवप 

४. अतय प्रमाण 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

टिकि 

  

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु.  

प्र.वज.अ.   

४.३ पेतसर्न सम्बतधी 

प्रमावणत / 

वसिाटरस 

१. व्यहोरा खुलेको वर्नवेदर्न 

२. गा.पा./र्न.पा. को वसिाटरसपत्र 

३. पेतसर्नरसँगको र्नाता प्रमावणत 

४. आवश्यकतार्नुसार पाटरवाटरक वववरण 

५. र्नागटरकताको प्रवतवलवप 

६. पेतसर्न सम्बतधी कागजातका प्रवतवलवप 

७. अतय प्रमाण 

प्रकृया 

पुगेपछी 

रु १०।– को 

टिकि 

 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु.  

प्र.वज.अ.  

५. राहदार्नी सम्बतधीः-  ५ 

५ राहदार्नी १. राहदार्नी आवेदर्न िाराम २ प्रवत भरी िोिो समेत िाँसी स्वयम् 

आवेदकले सही गरी वर्नम्न प्रमाणसाथ पेश गर्नुमपर्नेः- 

राहदार्नी 

ववभागबाि 

- सामातय 

प्रफक्रयाको 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

प्र.वज.अ. अतयत्र वजल्लाबाि बसाई 

सरी आएको भए 
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क. र्ना.प्र.को सक्कल र प्रवतवलवप १ प्रवत । 

ख. ४ प्रवत पासपोिम साइजको िोिो । 

ग.  केरमेि भएको वा म्याद सफकएको भए त्यस्तो सक्कलै राहदार्नी 

। 

घ. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थायी 

बसोवास खुल्र्ने जग्गाधर्नी/घरबासको प्रमाण 

ङ. वववाह भै आएको मवहलाको हकमा वववाह दताम प्रमाण र 

पवतको र्नागटरकता । 

च. कममचारी वा कममचारी पटरवारको हकमा कायामलयको 

वसिाटरस समेत । 

प्राप्त 

हुर्नासाथ 

लावग रु 

५०००।– 

  

- द्रतु 

राहदार्नीको 

लावग 

राहदार्नी 

ववभागमा र्नै 

रु 

१००००।– 

१२०००।-  

वा १५०००। 
राजश्व 

बुझाउर्नु 

पर्नेछ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

र्नागटरकताको अवभलेख 

बुझेर मात्र राहदार्नीका 

लावग वसिाटरस गटरर्नेछ 

५.१ र्नाबावलग 

पटरचयपत्रको 

आधारमा राहदार्नी 

१. राहदार्नी आवेदर्न िाराम ३ प्रवत भरी िोिो समेत िाँसी वर्नम्न 

प्रमाणहरु साथ पेश गर्नुमपर्नेछः- 

२.. सक्कल र्नाबावलक पटरचयपत्र र सो को २ प्रवत प्रवतवलवप । 

३. बाबु वा आमाको र्ना.प्र.प. को प्रवतवलवप । 

४. बाबु वा आमाको वववाह दतामको प्रवतवलवप । 

५. र्नाबावलकको हकमा अवभभावकसँगको र्नाता प्रमावणत  । 

६. प्रवत पासपोिम साइजको िोिो । 

७. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थायी 

बसोवास खुल्र्ने जग्गाधर्नी/घरबासको प्रमाण 

राहदार्नी 

ववभागबाि 

प्राप्त 

हुर्नासाथ 

- १० वर्म 

मूर्नीको 

लावग रु. 

२५०० र 

सोभतदा 

मावथ रु. 

५०००।- 

  

- द्रतु 

राहदार्नीको 

लावग 

राहदार्नी 

ववभागमा र्नै 

तोफकएको 

राजश्व 

बुझाउर्नु 

पर्नेछ 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ. हराएको केरमेि भएको 

हकमा यस कायामलयबाि 

 राहदार्नी बर्नाउँदा रु 

१००००।- र राहदार्नी 

ववभागबाि बर्नाउँदा रु 

१५०००।- राजश्व बुझाउर्नु 

पर्नेछ । 

५.२ राहदार्नीमा संशोधर्न 

गर्नुमपर्ने अवस्था 

जतम वमवत, र्नाम, थर, ठेगार्ना, पेशा आफद जुर्न ववर्यमा संशोधर्न 

गर्नुमपर्ने हो सो को प्रमाणको प्रवतवलवप, सक्कल राहदार्नी, र सो को 

प्रवतवलवप पेश गरी स्वयमल ेयो बारेमा संशोधर्न गरी पाउँ भर्नी 

वर्नवेदर्न फदर्ने । 

सोही फदर्न 

राहदार्नी 

ववभागमा 

वसिाटरस 

गटरर्ने 

वर्नयमार्नुसार प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ. " 
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६. धममपुत्र/धममपुत्री सम्बतधी   

६ धममपुत्र/धममपुत्री 

प्रदार्न गर्नम वसिाटरश 

गर्ने 

१. टरतपूवमकको वर्नवेदर्न 

२. धममपुत्र/धममपुत्री ग्रहण गर्नम चाहर्ने दम्पतीमध्ये कुर्नै एक स्वास््य 

तथा शारीटरक कारणले सततार्न   उत्पादर्न गर्नम असक्षम छ भर्नी 

सम्बवतधत मुलुकको स्वीकृत वचफकत्सकले प्रमावणत गटरफदएको पत्र । 

३. अतय स्वास््य सम्बतधी वववरण 

४. वववाह दताम प्रमाणपत्र 

५. पाटरवाटरक वववरण 

६. चाटरवत्रक वववरण 

७. आर्थथक वस्थवतको वववरण 

८. ववदेशीको हकमा राहादार्नी र भीसाको प्रवतवलवप 

९. सम्बवतधत मुलुक वा सो मुलुको दतुावासबाि र्नेपाली बालबावलका 

धममपुत्र/पुत्री ग्रहण गर्नम सहमवत फदएको पत्र 

१०. अवववावहत , सम्बतध ववच्छेद गरेको , तयावयक पृथकीकरण 

गरेको, ववधुर वा ववधवाको हकमा त्यस्तो भएको आवधकाटरक   

प्रमाणपत्र 

११. बेवाटरसे बालबावलकाको हकमा मातयताप्राप्त बालगृहको 

वसिाटरस तथा प्रहरी प्रवतवेदर्न 

१२. बालबावलका धममपुत्र/धममपुत्री फदर्नको लावग आवश्यक हुर्ने 

मापदण्ड बमोवजमको अतय योग्यता पुगेको हुर्नुपर्ने 

  

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.   

७. हातहवतयार इजाजत सम्बतधी   

७ हातहवतयार 

इजाजत 

१. वर्नवेदर्न 

२. र्नागटरकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रवतवलवप 

३. गा.वव.स./र्न.पा.को वसिाटरस 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

टिकि तथा 

हातहवतयार 

खरखजार्ना 

वर्नयमावली 

बमोवजम 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ. र्नयाँ हातहवतयार वलर्न वा 

र्नामसारी गर्नम वजल्ला 

सुरक्षा सवमवतको वर्नणमय 

आवश्यक हुर्नेछ । 

७.१ हातहवतयार 

र्नामसारी सम्बतधी 

१. वर्नवेदर्न, र्ना.प्र.प.को र्नक्कल तथा इजाजतपत्र र दईुपक्ष बीचको 

कागज 

२. हकदार भएमा र्नाता खुल्र्ने प्रमाण 

३. र्नामसारी हुर्ने व्यविको शारीटरक तथा मार्नवसक स्वस्थता 

सम्बतधी पत्र  

४. स्थार्नीय प्रहरीबाि बुझेको चालचलर्न प्रवतवेदर्न 

" " प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ. 

७.२ हातहवतयार 

र्नवीकरण सम्बतधी 

१. सम्बतधी व्यविको वर्नवेदर्न र सक्कल इजाजत पत्र " " प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

प्र.वज.अ. 



14 

 

र्ना.सु. 

७.३ हातहवतयार 

इजाजत प्रवतवलवप 

सम्बतधी 

१. वर्नवेदर्न 

२. र्ना.प्र.प.को र्नक्कल र झुत्रो वा इजाजत र्नम्बर खुल्र्ने प्रमाण 

" " प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ. 

७.४ ववष्िोिक पदाथम १. तोफकएको ढाँचामा वर्नवेदर्न 

२. संस्था/प्रवतष्ठार्नको आवधकाटरकता 

३. अतय ववर्य वर्नयमावली बमोवजम 

  

" " प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.   

८. संस्था, पत्रपवत्रका तथा छापाखार्ना सम्बतधी   

८ संस्था दताम सम्बतधी १. टरतपूवमकको वर्नवेर्न 

२. तदथम सवमवतको भेलाको वर्नणमय 

३. ववधार्नको ४ प्रवत र सो मा तदथम सवमवतको पदावधकारीहरुको 

दस्तखत (ववधार्नको र्नमूर्ना डाउर्नलोडमा हरे्नुमहोस) 

४. तदथम सवमवतका पदावधकारीहरुको र्नेपाली र्नागटरकताको 

प्रमाणपत्र र व्यविगत वववरण 

६. सम्बवतधत पावलकाको वसिाटरसपत्र 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०००।- प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.   

८.१ संस्था र्नवीकरण १. टरतपूवमकको वर्नवेदर्न 

२. कायमसवमवतको वर्नणमयको प्रवतवलवप 

३. लेखापरीक्षणको प्रवतवेदर्न 

४. लेखापरीक्षकको अवडिसम इजाजत पत्र 

५. वार्थर्क प्रगवत वववरण 

६. कायमक्षेत्र सँग सम्बवतधत पावलकाको वसिाटरस पत्र 

७. संस्था दताम प्रमाणपत्रको सक्कल 

८. करचुिा प्रमाणपत्र 

८. र्नवीकरण गर्नुम अवघ भएको साधारण सभाको वर्नणमयको प्रवतवलवप 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

वर्नयमार्नुसार प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ  

 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.   

८.२ संस्थाको ववधार्न 

संशोधर्न 

१. टरतपूवमकको वर्नवेर्न 

२. तोफकएको िाराममा साववकमा भएको स्वीकृत ववधार्नमा थपघि 

गर्नुमपर्ने कारण समेत खुलाई साधारणसभाको कवम्तमा दईुवतहाई 

वहुमतको वर्नणमयको प्रवतवलवप 

३. तीर्न महले - संशोधर्न हुर्ने ववधार्नको दईु प्रवत (साववकमा भएको 

व्यवस्था, हाल संशोधर्न गर्नम लावगएको व्यवस्था र संशोधर्न गर्नुमपर्ने 

कारण) 

४. स्वीकृत सक्कल ववधार्न र प्रमाणपत्र तथा सो को प्रवतवलवप 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

र्नलागे्न प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.   

८.३ संस्था दताम प्रमाण 

पत्र तथा स्वीकृत 

ववधार्नको प्रवतवलवप 

१. टरतपूवमकको वर्नवेर्न 

२. कायमसवमवतको वर्नणमयको प्रवतवलवप 

३. संस्था दताम प्रमाणको झुत्रो/सक्कल वा वववरण खुलेको प्रमाण 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

वर्नवेदर्न 

टिकि र 

प्र.अ./स. 

प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

प्र.वज.अ.   
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सम्बतधी प्रत्येक 

पार्नाको रु 

१०।– का 

दरको टिकि 

र्ना.सु. 

८.४ वजल्लामा संस्थाको 

शाखा खोल्र्ने 

सम्बतधी 

१. मूल कायमसवमवतको वसिाटरस तथा वजल्ला शाखाको वर्नवेदर्न 

२. संस्थाको कायम सवमवतको वर्नणमय 

३. प्रमाणपत्र तथा ववधार्नको प्रवतवलवप 

४. वजल्ला शाखाका पदावधकारीहरुको र्नागटरकता तथा व्यविगत 

वववरण 

५. कायामलय रहर्ने पावलकाको वसिाटरस 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.   

८.५ पत्रपवत्रका दताम 

सम्बतधी 

१. प्रकाशक/सम्पादकको वर्नवेदर्न र पवत्रकाको फकवसम/साइज 

खुलाइएको वववरण 

२. प्रकाशक तथा सम्पादकको ४ प्रवत िोिो र र्नागटरकताको 

प्रवतवलवप 

३. प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप , प्रवतधपत्र वा संस्थाको स्वीकृत 

ववधार्न, प्रमाणपत्र र्नवीकरण भएको प्रमाण , कर वतरेको प्रमाण , 

अवडि टरपोिम, संचालकहरुको बैठकको वर्नणमय समेतका कागजातहरुको 

प्रवतवलवप 

४. सम्पादक हुर्न चावहर्ने योग्यता (स्नातक उत्तीणम/एस.एल.सी. उत्तीणम 

गरी १० वर्म पत्रकाटरतामा संलग्न रहकेो प्रमाण) 

५. मुद्रकको वसिाटरस र प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप तथा मुद्रकले कर 

वतरेको प्रमाणपत्र 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

वर्नयमार्नुसार प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ. यसमा सूचर्ना ववभागबाि 

"र्नाम" को सम्बतधमा 

स्वीकृती वलएर कायमसम्पन्न 

हुर्नेछ 

८.६ छापाखार्ना संचालर्न 

सम्बतधी  इजाजत 

१. वर्नवेदर्न 

२. छापाखार्ना दताम भएको वर्नकायको प्रमाणपत्र र प्रवतवलवप 

३. कुर्नै संस्था वा संचालकहरु रहकेो भए संस्था वा संचालकहरुको 

वर्नणमयको प्रवतवलवप र स्वीकृत ववधार्न तथा अतय प्रमाणको प्रवतवलवप 

तथा संस्था वा कम्पर्नीको भए छाप तथा संस्थाका लावग आवधकाटरक 

व्यविको वववरण तथा िोिो, व्यविको भए िोिो ५ प्रवत 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

वर्नयमार्नुसार प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.   

९. ववपद ्व्यवस्थापर्न र  राहत सम्बतधी   

९ राहतको लावग  १.  सम्बवतधत व्यविको वर्नवदेर्न 

२. र्न.पा./गा.पा. को वसिाटरस 

३. प्रहरी प्रवतवेदर्न 

४. र्नागटरकताको प्रवतवलवप 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

निशुल्क प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.   

१०. राविय पटरचय पत्र   

९ राविय पटरचय पत्र 

वववरण दताम 

१. तोफकएको ढाँचाको वर्नवेदर्न 

२. सक्कल र्नेपाली र्नागटरकताको प्रमाणपत्र  ३. बाबु/आमाको 

र्नागटरकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप उपलबध भएसम्म 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

निशुल्क प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

प्र.वज.अ.   



16 

 

४. र्नागटरकताको प्रमाण पत्रमा जतमवमवत र्नखुलेको हकम सो खुल्र्ने 

प्रमाण वा गा.पा./र्न.पा. को वसिाटरस 

५. वववावहत मवहलाको हकमा सक्कल वववाह दताम प्रमाण पत्र ( 

र्नागटरकतामा पवतको र्नाम उल्लेख र्नभएमा)  

६. बसाईं-सराइ गरेकाहरुको हकमा सक्कल बसाईसाइ प्रमाणपत्र  

र्ना.सु. 

१० राविय पटरचय पत्र 

ववतरण 

१. वववरण दताम गदाम उपलबध गराएको Enrollment Receipt  

२. सम्बतधीत व्यवि स्वयं उपवस्थत भई ववद्युवतय औंठाछाप फदर्नुपर्ने ।   

ववभागबाि 

काडम प्राप्त 

भए पछी 

वर्नशुल्क प्र.अ. 

/स.प्र.वज.अ 

शाखा हरे्ने 

र्ना.सु. 

प्र.वज.अ.  
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९. जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट प्रदान गररने सेवाको वववरण  
क) स्थानीय प्रशासन िथा शाजन्त्ि सरुक्षा सम्वन्त्धी सेवा : 

 नामथर वा उमेर आदद प्रमाजणि । 

 नावालकको उमेर प्रमाजणि । 

 पाररवाररक पेन्त्सन पर िथा रहलपहल सम्बन्त्धी काम 

 दनलि, आददवासी, िनिानि प्रमाजणि   

 परपनरका दिाा । 

 छापाखाना दिाा । 

 पाररवाररक वववरण प्रमाजणि । 

 नािा प्रमाजणि । 

 ववववध काया । 

ख) राहदानी सम्वन्त्धी सेवा: 
 राहदानी फाराम संकलन । 

 राहदानी द्रिु सेवा अनभलेख प्रमाजणि । 

 राहदानी वविरण । 

 MRP को वववरण संशोधन । 

ग) नागररकिा सम्वन्त्धी सेवा: 
 वंशिको आधारमा नागररकिाको प्रमाणपर वविरण । 

 वैवावहक अंगीकृि नागररकिाको प्रमाणपर वविरण । 

 नागररकिाको प्रमाण परको प्रनिनलवप वविरण । 

 थर, िन्त्मनमनि संशोधन । 

घ) मदु्दा िथा ठाडो उिरुी सम्वन्त्धी सेवा: 
 गनुासो वा ठाडो उिरुी । 

ङ) हािहनियार इिािि िथा नवीकरण सम्वन्त्धी सेवा: 
 हािहनियार इिािि, नामसारी, नववकरण र स्वानमत्व हस्िान्त्िरण । 

च) संस्था दिाा िथा नवीकरण सम्वन्त्धी सेवा : 
 संस्था दिाा । 

 संस्था नवीकरण । 

 संस्थाको ववधान संशोधन । 

 जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनि । 

छ) आपूनिा व्यवस्था अनगुमन सम्वन्त्धी सेवा: 
 सहि आपूनिा व्यवस्थापन सनुनजिि गनाका लानग विार अनगुमन िथा ननयमन । 

ि) ववपद् व्यवस्थापन सम्वन्त्धी सेवा: 
 जिल्ला ववपद व्यवस्थापन सनमनिको वैठक व्यवस्थापन । 

 ववपद् सम्वन्त्धी कायायोिना ननमााण । 

 ववपद् न्त्यूनीकरणका लानग ियारी । 
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 ववपद् भएको क्षनि वववरण संकलन । 

 ववपद् पीनडि भएकाहरुलाई क्षनिपूनिा एवं राहि वविरण िथा पनुस्थापना । 

झ)  अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्त्धान सम्वन्त्धी सेवा: 
 अजख्ियार दरुुपयोग सम्वन्त्धी उिरुी एवं ननवेदनहरु उपर छाननबन। 

ञ)  सशुासन/ सावािाननक सेवा प्रवाह सम्बजन्त्ध सेवाहरु 
 सहायिा कक्ष   सञ्चालन 

 कायाालयबाट प्रवाह हनुे ववनभन्न सेवाहरुको प्रवक्रयाका वारेमा सेवाग्राहीहरुलाइ  
 सहयोग गने साथै ननवेदन, फारमहरुसमेि Help Desk बाटै लेख्न/ेभने व्यवस्था नमलाइएको   

              छ ।  

 सेवाग्राहीहरुका लानग ननशलु्क इन्त्टरनेट सेवा र  शुद्ध खानेपानीको सवुवधा 
सेवाग्राही मैरी कायाालय वािावरण ननमााणका लानग कायाालय पररसर नभर Free Wifi, शदु्ध खानेपानी  

(िािो, जचसो)  को व्यवस्था नमलाइएको छ  । आम नागररकलाई सूचनाको पहुँच पयुााउनको लानग 
ननशलु्क इन्त्टरनेट सेवाले सहि िलु्याएको छ। सेवाग्राहीहरुले सेवा प्रानप्तको क्रममा गनुापने प्रनिक्षाको 
समय व्यवस्थापनका लानग उक्त सेवाहरु प्रयोग गने गरेका छन ्। 

 सेवाग्राहीहरुका लानग ननशलु्क फ्याक्स र टेनलफोन सेवा 
कायाालयमा सेवा नलन आउने सेवाग्राहीको आवश्यक कागिाि मगाउन िथा पठाउन कायाालयमै 
ननशलु्क फ्याक्स र टेनलफोन सेवा उपलब्ध गराईएको छ ।  

 लैवङ्गक मैरी शौचालय व्यवस्थापन 
कायाालयमा परुुष िथा मवहला सेवाग्राहीहरुको लानग छुट्टा छुटै्ट सफा िथा पयााप्त पानीको सवुवधा 
सवहिको शौचालयको व्यवस्था गररएको छ ।  

 कायाालयका गनिववनधहरु Web site/Facebook page माफा ि ननयनमि रुपमा अद्यावनधक 

कायाालयका सम्पूणा गनिववनध ,  प्रगिी वववरण ¸ सूचना, िानकारीहरुलाइ कायाालयको Web 

site/Facebook page माफा ि ननयनमि रुपमा अद्यावनधक  गरी सावािाननक गने गररएको छ । 
िसबाट सेवाग्राहीहरुको सचुनाको हक कायाान्त्वयनमा सनुनजिि भएको छ । 

 कायाालयको मानसक प्रगनि Web Site माफा ि सावािाननक 

कायाालयले मानसक रुपमा सम्पादन गरेका कायाहरुको संख्यात्मक वववरण कायाालयको Web site माफा ि 
सावािाननक गने गररएको छ । िसबाट कायाालयको कायासम्पादन अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरु 
लाइ िानकारी हनुेछ । 

 ववद्यिुीय (ई) हाजिरी सञ्चालन 

जिल्ला प्रशासन कायाालय गलु्मीमा कायारि सबै कमाचारीहरुको ई – हाजिरीलाई अननवाया गररएको छ 
।ई-हाजिरी माफा ि कमाचारीहरुको समय पालनाको ननयमन गने गररएको छ ।     
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 विार अनगुमन 

स्थानीय िहको समन्त्वयमा बिार अनगुमन कायालाई ननरन्त्िरिा ददईएको छ ।   

 सशुासन यकु्त सेवामैरी कायाालय बनाउने कायायोिना ियार गररएको िसअन्त््गि : 

 सेवाग्राहीको प्रवेशद्धारमा सहायिा कक्षको स्थापना 
 कमाचारीको स्पि काया जिम्मेवारी र ननयनमि अनगुमनको व्यवस्था 
 कायाालयको अनभलेख प्रणालीलाई कम्प्यटुरकृि 

 प्रववनधमैरी सेवाप्रवाह 

 नडिीटल नागररक वडापर समेिको व्यवस्था  

 सेवाग्राहीको प्रयोिनाथा छुटै्ट टेनलफोन लाईन र फ्याक्सको व्यवस्था 
 सेवाग्राहीको ववश्राम कक्षको व्यवस्था 
 सेवाग्राहीले बावहरी जिल्लाबाट िटुाउनपुने अन्त्य प्रमाण कागिािहरु कायाालयकै िफा बाट जझकाइने 

व्यवस्था 
 फोटो, राहदानी फाराम , फोटोकपी िस्िा कायामा सेवाग्राही ठनगने अवस्थाको अन्त्त्य गरी सहि 

मूल्यमा सेवा नलने व्यवस्था 
 कायाालयमा ववचौनलयाको प्रवेशलाई ननषधे  

 भिाचारमा शून्त्य सहनजशलिाको नीनि कायाान्त्वय गररएको  

 सेवा प्रभावकारीिाको लानग स्थानीय िहसँग समन्त्वय 

 सेवाग्राहीको प्रकृिी अनसुार सेवा प्रवाहको व्यवस्था 
 वववाद, द्वन्त्द र गनुासोलाई ित्काल सम्बोधन गने व्यवस्था 
 अपराध िन्त्य गनिववनधलाई कडा ननगरानी 
 ननयनमि बिार अनगुमन 

 राविय स्िरका गौरवका आयोिना िथा जिल्लास्िरका कायाक्रमहरुको कायाान्त्वयनमा ननयनमि 
अनगुमन, सहजिकरण र ननदेशन  

10 .सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी, सम्बजन्त्धि शाखा प्रमखु 
नस.नं शाखाको नाम  पद जिम्मेवार पदानधकारी  सम्पका  नं. काया वववरण  

१ स्थानीय 
प्रशासन/ 
शाजन्त्ि सरुक्षा 

प्र.जि.अ. श्री रुद्रादेवी शमाा 9857017777 जिल्लाको समग्र सामान्त्य 
प्रशासन संचालन¸ कमाचारी 
प्रशासन सम्बन्त्धी आन्त्िररक  
व्यवस्थापन¸ ववपद् 
व्यवस्थापन र शाजन्त्ि सरुक्षा 
सम्बन्त्धी सम्पूणा काया   

स.प्र.जि.अ. श्री नारायण प्रसाद शमाा 9857079011 
प्र.अ. श्री उद्धव पन्त्थी  9857067242 
क.अ. श्री कृष्ण पन्त्थी 

श्री कमला पन्त्थी   
9847106668 

9849028541 
२ मदु्दा िथा हाि 

हनियार 
प्र.जि.अ. श्री रुद्रादेवी शमाा 9857017777 मदु्दा दिाा मदु्दा व्यवस्थापन 

ठाडो उिरुी िथा गनुासो 
उपर कारवाही र नसफाररस  

प्र.अ. श्री उद्धव पन्त्थी  9857067242 
नायव सबु्बा श्री नेर प्रसाद पन्त्थी 9847184140 

नायव सबु्बा श्री इश्वरी भण्डारी 9866390490 

का.स. श्री पनु्त्य प्रसाद पन्त्थी 9847071298 
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नस.नं शाखाको नाम  पद जिम्मेवार पदानधकारी  सम्पका  नं. काया वववरण  

३. नागररकिा 
शाखा  

स.प्र.जि.अ. श्री नारायण प्रसाद भण्डारी 9857079011 वंशि¸िन्त्मको आधारमा 
नागररकिा प्रदान गने 
अंगीकृि नागररकिाका 
हकमा प्रकृया परुा गरी पेश 
गने । नाबालक पररचय 
पर िारी गने साथै 
ननयमानसुार प्रनिनलवप िारी 
गने 

प्र.अ. श्री श्याम न्त्यौपान े 9857067244 
नायव सबु्बा श्री मेघप्रसाद पोख्रले 9847167564 
क.अ श्री सयुा प्रसाद पन्त्थी  9857064699 
खररदार 

खररदार 

खररदार 

श्री नडल बहादरु थापा 
श्री सजन्त्दप पररयार 

श्री यमलाल पन्त्थी 

9857064635 

9860612202 

9857067315 
५ राहदानी  प्र.अ. श्री उद्धव पन्त्थी  985706724२ राहदानी फाराम संकलन¸ 

ियारी राहदानी वविरण ¸  ना.स.ु श्री यमकला पाण्डे 9847071266 
६. जिन्त्सी शाखा ना.स.ु श्री नेरप्रसाद पन्त्थी 9847184140 जिन्त्सी व्यवस्थापन सम्बन्त्धी 

काया गने 

७. आनथाक 
प्रशासन शाखा 

लेखापाल श्री मनोि भण्डारी  9841047097 रािश्व र आनथाक कारोवार 
सम्बन्त्धी काया  

८. दिाा/चलानी खररदार श्री चेिनारायण 
खनाल(काि) 

9847105149 जचठी पर दिाा िथा चलानी 
सम्बन्त्धी काया 

९. सहायिा कक्ष का.स. श्री िलु्से िोगी  9847106611 सेवाग्राहीको लानग ननवेदन 
भने/भराउने र काममा 
सहिीकरण गने 

 

 

११. सेवा प्रदान गना लाग्ने दस्िरु र अवनध  
 नस .नं.  प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्िरु रु लाग्ने अवनध कैवफयि 

१ वंशिको आधारमा नेपाली नागररकिाको 
प्रमाण पर वविरण 

रु १०।- को हलुाक वटकट प्रवक्रया पगेुकै ददन 
 

२ नागररकिाको प्रनिनलवप वविरण रु 20।– को हलुाक 
वटकट 

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

३ वैवावहक अंनगकृि नागररकिाको प्रमाण 
पर वविरण 

रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

४ राहदानी फाराम संकलन नावालक (10 वषा) रु 
२,५००।– 

साधारण  रु ५,०००/- 

दोब्बर रु १०,०००/- 

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

५ द्रिु सेवा अनभलेख प्रमाजणि – प्रवक्रया पगेुकै ददन  

६ राहदानी वविरण – िरुुन्त्ि  

७ गनुासो वा ठाडो उिरुी रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

 यथाशीघ्र  
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 नस .नं.  प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्िरु रु लाग्ने अवनध कैवफयि 

८ नाम, थर उमेर आदद प्रमाजणि रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

९ नावालकको उमेर प्रमाजणि रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

१० पाररवाररक पेन्त्सन, शपथ पर र  
रहलपहल सम्वन्त्धी नसफाररस 

रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

११ संस्था दिाा रु १¸०००।- प्रवक्रया पगेुकै ददन  

१२ संस्था नवीकरण रु ५००।- प्रवक्रया पगेुकै ददन  

१३ संस्थाको ववधान संशोधन रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

१४ जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनि रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

१५ दनलि  ,आददवासी/िनिािी नसफाररस  रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

१६ परपनरका दिाा दैननक १,०००।- 

साप्तावहक ५००।- 

पाजक्षक ३००।-  

मानसक २००।-  

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

१७ छापाखाना दिाा रु १,०००।- प्रवक्रया पगेुकै ददन  

१८ हािहनियार नामसारी रु १,०००।- प्रवक्रया पगेुकै ददन  

१९ हािहनियार नवीकरण रु १,०००।- प्रवक्रया पगेुकै ददन  

२० नाम,थर िन्त्म नमनि संशोधन रु 2०।– को हलुाक 
वटकट 

प्रवक्रया पगेुकै ददन  

२१ क्षनिपूनिा एवं राहि वविरण - प्रवक्रया पयुााएर  

२२ अभद्र व्यवहार सम्वन्त्धी मदु्दा रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

कानून वमोजिम  

२३ अजख्ियार दरुुपयोग सम्वन्त्धी मदु्दा रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

यथाशीघ्र  

२४ अन्त्य मदु्दा रु १०।– को हलुाक 
वटकट 

यथाजशघ्र  

११. ननवेदन  ,उिरुी उपर ननणाय गने प्रकृया र अनधकारी  
ननवेदन, उिरुी उपर ननणाय गने प्रकृया र अनधकारी 
 शाजन्त्ि सरुक्षासँग सम्बजन्त्धि उिरुी भए कायाालय पररसरमा प्राप्त गना सवकने र आफ्नो नागररकिाको प्रनिनलवप 

सवहि  प्रमखु जिल्ला अनधकारी (कोठा नं. 16) समक्ष पेश गने ।  
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१२. ननणाय उपर गनुासो सनेु्न अनधकारी 
 अन्त्य कमाचारीको हकमा स.प्र.जि.अ. र स.प्र.जि.अ.को हकमा प्र.जि.अ. । 

 

१३. सम्पादन गरेका कामको वववरण (2077 श्रावण 01 देजख पौष मसान्त्िसम्म) 
  

नस .नं  सम्पादन गरेको काम 

कानिाक देजख पौष 
सम्म 

श्रावण देजख पौष 
सम्म 

कै
. 

१ नागररकिा वविरण  3557 4616  

२ नागररकिाको प्रनिनलवप वविरण 1619 2195  

३. राविय पररचय पर वववरण दिाा 98308 99,475  

४ नाबालक पररचय पर  88 119  

५ राहदानी नसफाररस  

सामान्त्य 

द्रिुसेवा 

 

1195 

307 

 
1532 

368 

 

६ राहदानी वविरण 710 1110  

७ गनुासो वा ठाडो उिरुी 17 34  

८ नाम,थर उमेर आदद प्रमाजणि 205 311  

९ नािा प्रमाजणि (स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९(८) 
बमोजिम  

 -  

१० पाररवाररक पेन्त्सन, शपथ पर र रहलपहल सम्वन्त्धी नसफाररस 154 236  

११ संस्था दिाा 9 24  

१२ संस्था नवीकरण 45 87  

१३ संस्थाको ववधान संशोधन  १  

१४ दनलि प्रमाजणि  246 294  

१५ िनिािी प्रमाजणि 351 397  

१६ परपनरका दिाा - -  

१७ हािहनियार नामसारी - -  

१८ हािहनियार नववकरण 1 15  

१९ ववष्फोटक पदाथा इिाििपर - -  

२० ववष्फोटक पदाथा इिाििपर नववकरण - -  

२१ अभद्र व्यवहार सम्वन्त्धी मदु्दा दिाा 7 17  

२2 अभद्र व्यवहार सम्बन्त्धी मदु्दा फछ्यौट 5 9  
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नस .नं  सम्पादन गरेको काम 

कानिाक देजख पौष 
सम्म 

श्रावण देजख पौष 
सम्म 

कै
. 

२३ एकीकृि घजुम्ि जशववर आयोिना  -  

२४ विार अनगुमन 3 पटक  3 पटक  

२५ राहि वविरण 

संख्या 
राहि रकम 

िारिाली  

72 पररवारलाइा 
रु124000।- 

 

130 
पररवारलाई रु 

8,54,000।- 

 

२६ सहायिा कक्षबाट सेवा नलने संख्या 1850 3316  

२७ सामाजिक संिाल अध्यावनधक पटक 90 257  

28 कायाालयको वेवसाईट अध्यावनधक पटक 62 199  

29 कायाालयबाट रािश्व संकलन 62,83,300।- 81,67,000।  

 

14. अन्त्य कायाहरु 

 राविय पररचय परको वववरण दिाा गने काया 2076 असार 03 देजख शरुुवाि गररएको ।  

 कायासम्पादन सम्झौिा, वावषाक ववकास कायाक्रम िथा बिेट, मन्त्रालयको ननिीगि ननदेशन र जिल्लाको आन्त्िररक 
अवस्था समेिका आधारमा जिल्ला प्रशासन कायाालय सञ्चालन वावषाक कायायोिना ििुामा गररएको।  

 जिल्लाजस्थि कायाालय प्रमखुले सशुासन ऐनको दफा (१३) र सशुासन ननयमावलीको ननयम (6) बमोजिम काया 
गरे/नगरेको सम्बन्त्धमा अनगुमन गने गररएको । 

 सेवाग्राहीहरुको लानग सहायिा कक्षको स्थापना गररएको ।  

 प्र.जि.अ.बाट दैननक सेवा प्रवाहको अनगुमन गरी गनुासो नआउने व्यवस्था गररएको । 

 जिल्ला जस्थि कायाालय प्रमखु िथा स्थानीय िहका प्रशासकीय अनधकृिहरुसँग ननयमीि बैठक, छलफल गरी कायामा 
नमिव्ययीिा पारदजशािा र प्रभावकाररिा प्रवद्धान गने काया भएको ।  

 नागररक वडापर र सबै कमाचारीको जिम्मेवारी अनरुुपको वोडा स्थापना । 

 Digital नागररक वडापर  

 सेवाग्राहीको लानग टेनलनभिनको व्यवस्था 
 Free-WiFi को व्यवस्था 
 कायाालयको वेवसाइट अध्यावनधक, सेवा प्रवाहमा इमेल, फेसबकु, एस.एम.एस.को प्रयोग गररएको ।  

 सहायक प्रमखु जिल्ला अनधकारीलाई सचुना अनधकारी र प्रशासकीय अनधकृिलाई गनुासो सनु्ने अनधकारी िोवकएको ।  

 स्िनपान कक्ष 

 मवहला, परुुष र अपाङ्गको लानग छुटाछ्टै शौचालय 

 गभाविी मवहला, िेष्ठ नागररक, अपाङ्ग र असक्तलाइा प्राथनमकिामा राखेर सेवा प्रवाह  

 शदु्ध खानेपानीको व्यवस्था 
 सेवाग्राहीलाइा सहिरुपमा बस्ने गोल घरको व्यवस्था गररएको।  

 धमु्रपान ननषनेधि क्षेर घोषणा 
 कायाालयमा ववचौनलयालाइा प्रवेश ननषधे गररएको।  

 कोनभड-19 को दैवकक प्रसे ववज्ञप्ती िारी गररएको।  
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 कमाचारीको मानसक रुपमा बैठक राखी गनुासो व्यवस्थापन। 

 ववपद् पूवा ियारी िथा प्रनिकाया योिना, 2077 प्रकाशन  

 मनसनु प्रनिकाया योिना, 2077 प्रकाशन 

 कोनभड – 19 प्रनिकाया योिना, 2077 प्रकाशन 

 

१5. गलु्मी जिल्लाका प्रमखु साझेदार ननकायहरुको वववरण 
१5.१.  जिल्ला जस्थि कायाालय िथा कायाालय प्रमखुहरुको सम्पका  नं. सवहिको नामावली वववरण  

नस.नं. कायाालयको नाम कायाालय प्रमखुको नाम, थर कायाालयको फोन नं मोबाइल नं 

१ जिल्ला अदालि, गलु्मी श्री राधाकृष्ण उप्रिेी ५२०२०५   

२ जिल्ला प्रशासन कायाालय, गलु्मी श्री रुद्रादेवी शमाा ५२०८३३ ९८५७०१७७७७ 

३ जिल्ला प्रहरी कायाालय गलु्मी श्री प्रववणलाल शे्रष्ठ ५२०२३३ ९८५७०१५५५५ 

४ जिल्ला समन्त्वय सनमनि का.  श्री वविय कुमार काकी ५२०१४४ ९८५७०२८०६८ 

५ को ले नन का गलु्मी श्री ववष्ण ुप्रसाद ज्ञवाली ५२०१४० ९८५७०४८१४० 

६ वीरभद्र िंग गलु्म, गलु्मी श्री भपेुन्त्द्र गरुुङ ५२०७०० ९८५७०६४८६० 

७ सशस्त्र प्रहरी गलु्म, गलु्मी श्री अशोक कुमार लम्साल ९८५११३८८७७ ९८५११३८८७७ 

८ रा. अनसुन्त्धान जिल्ला कायाालय श्री सञ्जय भण्डारी ५२०२४५ ९८५७०६४२५४ 

९ जशक्षा ववकास िथा समन्त्वय इ.  श्री लोकनाथ मरासीनी ५२०११३ ९८५७०६१९१३ 

१० कवष ज्ञान केन्त्द्र गलु्मी नन.प्रमखु श्री सनबहादरु राना 
 
९८५७०६७२२६ 

११ गलु्मी अस्पिाल िम्घास डा. उत्तम पच्या ५२०१८८ ९८५७०६७२२४ 

१२ स्वास््य कायाालय गलु्मी श्री भवानीप्रसाद शमाा ९८५७०६७१०५ ९८४१६३८६०२ 

१३ नडनभिन बन कायाालय गलु्मी श्री प्रभाि सापकोटा ०७९५२०२३३ ९८५७०६४४७९ 

१४ सडक पवुााधार ववकास कायाालय श्री गोवपराि पून मगर ५२०१७९ ९८४१६७६११७ 

१५ जिल्ला सरकारी ववकल कायाालय श्री शाजन्त्ि प्रसाद शमाा ५२०२४३ ९८५७०६७३२६ 

१६ खानेपानी िथा सरसफाइ नड. 
कायाालय 

श्री अनोि उपाध्याय ५२०२२६ ९८५७०६१९२८ 

१७ मदन भण्डारी रािमागा योिना  श्री सनुनि के.सी. ५२०२२८ ९८५१०१५८६६ 

१८ िलस्रोि िथा नसंचाइ वव.नड.का.  श्री याम नारायण शे्रष्ठ ५२००५२ ९८५७०६४५१६ 

१९ कवफ ववकास केन्त्द्र श्री बद्रीप्रसाद पौडेल ५२०२१६ ९७५७००९२९६ 

२० मालपोि कायाालय श्री रामचन्त्द्र गौिम ७९६९११९६ ९८६६८९३३९३ 

२१ जिल्ला हलुाक कायाालय गलु्मी श्री हररप्रसाद गैरे ५२०२११ ९८५७०६७१९५ 

२२ जिल्ला ननवााचन कायाालय श्री   ०७९–५२०१८२ ९८६३३२९१४८ 

२४ प्रधानमन्त्री कृवष आ. पररयोिना प. 
का. इकाइ 

श्री नारायण काफले ५२०३७६ ९८५७०७७५५१ 

२५ रा. पनुःननमााण प्रानधकरण जि. का. 
इ. जशक्षा, गलु्मी 

श्री पीिाम्बर पन्त्थी ५२०८६७ ९८४७१०६०३५ 

२६ रा. पनुः ननमााण प्रानधकरण जि. आ. श्री सूया नारायण झा  ९८५७०७५९१७ 
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नस.नं. कायाालयको नाम कायाालय प्रमखुको नाम, थर कायाालयको फोन नं मोबाइल नं 

का. इ. गलु्मी 
२७ जिल्ला कारागार कायाालय  श्री भेषराि पन्त्थ ५२०२२० ९८५७०७४७७७ 

२८ नापी कायाालय गलु्मी श्री चनु्नप्रसाद ज्ञवाली ५२०१९३ ९८५७०६४२९३ 

२९ गलु्मी आयुावेददक स्वा. के.  श्री नरहरर अयााल ५२००५० ९८५७०३३७९२ 

३० कफी अनसुन्त्धान कायाक्रम श्री कृष्णबहादरु थापा  ९८५७०६४१९१ 

३१ घरेल ुिथा साना उद्योग वव. का.  श्री लक्ष्मण जघनमरे ५२०११२ ९८५७०६४५८५ 

३२ कृवष ववकास बैड्ढ ओम टण्डन ५२०१६६ ९८५७०६१५६० 

३३ राविय बाजणज्य बैड्ढ गणुानीनध भसुाल ५२००५५ ९८५७०६१५६० 

३४ नेपाल ववद्यिु प्रा. गलु्मी वव. के.  श्री इशवर कु शे्रष्ठ ५२०७५१ ९८५७०२६२७५ 

३५ नेपाल टेनलकम शाखा कायाालय 
गलु्मी 

श्री रुक्मागि सापकोटा ५२०१०१ ९८५७०२८५०१ 

३६ जिल्ला ट्रावफक कायाालय  श्री राजिव शे्रष्ठ ५२०२९३ ९८५७०६७११९ 

३७ रेसङु्गा नगरपानलका श्री भजक्तराम मरानसनी ५२०१५० ९८५७०७३१११ 

३८ मनुसकोट नगरपानलका श्री जखमलाल भसुाल  ९८५७०८३७८९ 

३९ इस्मा गाउँपानलका श्री नारायण महि  ९८५७०६४५७८ 

४० कानलगण्डकी गाउँपानलका श्री बाबरुाम पल्ली  ९८५७०६७९२५ 

४१ गलु्मी दरवार गाउँपानलका श्री लक्ष्मण पाण्डे  ९८५७०६७९१२ 

४२ सत्यविी गाउँपानलका श्री झववश्वर रेग्मी  ९८५७०६७९०३ 

४३ चन्त्द्रकोट गाउँपानलका श्री अनन्त्ि मरानसनी   ९८५७०६७९२० 

४४ रmरmक्षेर गाउँपानलका श्री चेिनाथ नगरी  ९८५७०६७९१६ 

४५ छरकोट गाउँपानलका श्री  दामोदर भण्डारी  ९८५७०६७९०८ 

४६ धकुााैेट गाउँपानलका श्री काजशराम पन्त्थी  ९८५७०६७९१७ 

४७ मदाने गाउँपानलका श्री रुद्र बहादरु पछाई  ९८५७०४९०४९ 

४८ मानलका गाउँपानलका श्री ददपक भण्डारी  ९८५७०६७९०६ 

४९ मालपोि कायाालय मिवुा श्री नडल्लीराि ज्ञवाली  ९८४७०१९७९८ 

५० नापी कायाालय मिवुा गलु्मी श्री ददनेश बखञु्च े  ९८४१५१४०९६ 

५१ भेटेररयन अस्पिाल िथा पश ुसेवा 
ववज्ञ केन्त्द्र पाल्पा सम्पका  केन्त्द्र, 

गलु्मी  

श्री हररनारायणप्रसाद थारु  

 

९८६७१४९१५२ 

५२ करदािा सेवा कायाालय श्री  टंक प्रसाद भसुाल  ९८५७०७८३७५ 
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१5 .२.   हाल सम्मका प्रमखु जिल्ला अनधकारीहरुको वववरण 

नस.नं. नाम देजख सम्म 

१ श्री रुप बहादरु स्वार 2027  साल २०२८।३।२ 

२ श्री रामिी प्रसाद गपु्ता २०२८।३।२७ २०२९।६।३० 

३ श्री चक्रबन्त्ध ुअयााल २०२९।७।७ २०३३।७।३ 

४ श्री दामोदर रेग्मी २०३३।७।१९ २०३६।६।३१ 

५ श्री लोकेन्त्द्रराि शमाा २०३६।७।३० २०३७।३।६ 

६ श्री रामचन्त्द्र उपाध्याय २०३७।८।२९ २०३९।६।२४ 

७ श्री बलराम कापर २०३९।७।१९ २०४०।११।३ 

८ श्री बदद्रनाथ शमाा २०४०।१२।५ २०४२।११।१० 

९ श्री केशवराि पौडेल २०४२।१२।३ २०४६।३।६ 

१० श्री रामकृष्ण पन्त्ि २०४६।३।२५ २०४६।१२।२२ 

११ श्री गणेश प्रसाद भट्टराई २०४७।१।२७ २०४७।५।७ 

१२ श्री ववियराि भट्टराई २०४७।५।२१ २०४८।७।२५ 

१३ श्री पद्मराि रेग्मी २०४८।८।९ २०४९।९।३ 

१४ श्री कमल प्रसाद लालकणा २०४९।९।२७ २०४९।१२।२४ 

१५ श्री बद्री बहादरु काकी २०५०।३।२७ २०५२।६।१२ 

१६ श्री गंगा बहादरु के.सी. २०५२।६।२२ २०५३।१२।२४ 

17 श्री ववष्णनुाथ शमाा 2054।01।08 2054।09।14 

१८ श्री मोहननसंह खरी २०५४।९।२४ २०५५।३।३२ 

१९ श्री प्रमेनारायण शमाा २०५५।४।६ २०५६।८।२२ 

२० श्री जशव प्रसाद नेपाल २०५६।९।४ २०५८।३।३१ 

२१ श्री गीिा प्रसाद खनाल २०५८।४।१८ २०५८।९।२९ 

२२ श्री नेर प्रसाद शमाा २०५९।१।२९ २०६२।१।२६ 

२३ श्री दगुाा प्रसाद पोखरेल २०६२।२।३० २०६३।३।१५ 

२४ श्री शंकर अयााल २०६३।३।२५ २०६४।२।२३ 

२५ श्री अब्दलु कलाम खाँ २०६४।३।१० २०६५।६।२५ 

२६ श्री टेकवीर िंग रायमाझी २०६५।७।१८ २०६६।३।१९ 

२७ श्री परशरुाम अयााल २०६६।४।२३ २०६८।३।१० 

२८ श्री कवीन्त्द्र नेपाल २०६८।३।३१ २०७०।३।७ 

२९ श्री कमलराि ढकाल २०७०।३।२१ २०७१।८।१० 

३० श्री चन्त्द्र प्रसाद गैरे २०७१।८।११ २०७२।७।९ 
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नस.नं. नाम देजख सम्म 

३१ श्री प्रदीपराि कणेल २०७२।७।१० २०७३।३।१७ 

३२ श्री उदय बहादरु राना मगर २०७३।३।२० २०७३।८।१ 

३३ श्री कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना २०७३।८।१३ २०७४।०६।११ 

३४ श्री गोपालप्रसाद अयााल २०७४।०६।१२ २०७५।०१।१९ 

३५ श्री कोशलराि शमाा २०७५।०१।२० २०७५।०३।१४ 

३६ श्री यदनुाथ पौडेल २०७५।०३।१८ 2076।07।08 

३७ श्री कोशहरर ननरौला 2076।07।15 2076।11।12 

३८ श्री भरि कुमार शमाा 2076।12।05 2077।09।07 

३९ श्री रुद्रादेवी शमाा 2077।09।08 हालसम्म 

१5 .३.  गलु्मी जिल्लाका नगर प्रमखु/उपप्रमखु र गा.पा.का अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरुको नामावली र सम्पका  नम्बरहरु 
क्र. सं स्थानीय िहको नाम प्रमखु/उप्रमखु, अध्यक्ष/उपाध्यक्षको वववरण मोबाइल नं 

१ रेसङु्गा नगरपानलका प्रमखु  श्री नडल्लीराि भसुाल ९८५७०२५०१५ 

उप प्रमखु श्री सीिा भण्डारी ९८६७१५०३०२ 

२ मनुसकोट नगरपानलका प्रमखु  श्री सोमनाथ सापकोटा ९८५७०६४५०० 

उप प्रमखु श्री कमला शमाा ९८५७०६७५२१ 

३ 

 

कालीगण्डकी गाउँपानलका 
 

अध्यक्ष श्री बेद थापा मगर ९८५७०६१७०१ 

उपाध्यक्ष श्री िारा थापा ९८२४४६८९१९ 

४ 

 

सत्यविी गाउँपानलका 
 

अध्यक्ष श्री पाररश्वर ढकाल ९८५७०६४००९ 

उपाध्यक्ष श्री सवुणा शाही शेरचन ९८४७२६७६३० 

५ 

 

चन्त्द्रकोट गाउँपानलका अध्यक्ष श्री द्रोणा खरी ९८५७०६१७५१ 

उपाध्यक्ष श्री रानधका अयााल ९८९००२०३२८ 

६ 

 
रुरुक्षेर गाउँपानलका 

अध्यक्ष श्री नीलकण्ठ गौिम ९८५७०६४९०४ 

उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मीदेवी पन्त्थ ९७४७०१११९७ 

७ 

 
छरकोट गाउँपानलका 

अध्यक्ष श्री मधकृुष्ण पन्त्थ ९८५७०२७९९५ 

उपाध्यक्ष श्री नमादा भण्डारी ९८६७४३२६०३ 

८ 

 
गलु्मीदरबार गाउँपानलका 

अध्यक्ष श्री अशोक कुमार थापा ९८४१८२००५८ 

उपाध्यक्ष श्री नमना भण्डारी ९८४७०३८५५० 

९ 

 
इस्मा गाउँपानलका 

अध्यक्ष श्री लक्ष्मणबहादरु ववि ९८५७०६७६५० 

उपाध्यक्ष श्री ववमला खरी ९८५७०६७४९५ 

१० 

 
मानलका गाउँपानलका 

अध्यक्ष श्री ररिबहादरु थापा ९८५७०३३४५१ 

उपाध्क्ष श्री देवा ररिाल ९८६७२३८४९८ 

११ 

 
धकुोट गाउँपानलका 

अध्यक्ष श्री भपुाल पोख्रले ९८५७०६७४४० 

उपाध्यक्ष श्री जशवबहादरु के.सी. ९८४१३७२७६५ 
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१२ 
मदाने गाउँपानलका 

अध्यक्ष श्री दानबहादरु के.सी. ९८५७०२७९२५ 

उपाध्यक्ष श्री सररिा खड्का ९८४३६३९७१८ 

 

 

१6. सूचना अनधकारीको नाम र पद 
 सूचना अनधकारी, प्रशासकीय अनधकृि श्री उद्धव पन्त्थी 

१7. जिल्लाजस्थि सरकारी कायाालयका सूचना अनधकारीको वववरण 
नस. 
नं. 

कायाालयको नाम सचुना  अनधकारीको 
नाम 

संपका  नं. इमेल 

१ गलु्मी जिल्ला अदालि अनभनाश उपाध्याय  ९८६९६७४७९२ info.dcgulmi@dcourt.gov.np 

२ जिल्ला प्रशासन कायाालय  उद्धव पन्त्थी ९८५७०६७२४२ daogulmi2046@gmail.com 

३ जिल्ला प्रहरी कायाालय  केदारराि पन्त्थ ९८५७०६७१२९ dpogulmi@gmail.com 

४ जिल्ला समन्त्वय सनमनि कायाालय योगराि अयााल  ९८४१४०१९८९ gulmiddc@gmail.com 

५ कोष िथा लेखा ननयन्त्रक कायाालय खगशे्वर जघनमरे ९८५७०६७९५८ dtco.gulmi@fcgo.gov.np 

६ ववरभद्र िंग गलु्म  राजिव सवेुदी  ९८४९५३५७७५ coy-birbhadra@nepalarmy.mil.np 

७ सशस्त्र प्रहरी बल  ,गलु्म  कमलेशकुमार महिो  ९८६३४६७७३० apfgulmi.coy@gmail.com 
८ जशक्षा ववकास िथा समन्त्वय इकाई  अमर के. सी. ९८५७०८२९१४ deogulmi@gmail.com 

९ कृवष ज्ञान केन्त्द्र  यवुराि ढकाल 9847421903 akcgulmi2075@gmail.com 

१० गलु्मी अस्पिाल िम्घास  डा. ववभव बस्याल  ९८४२९३०५३१ dhgulmi2030@gmail.com 

११ स्वास््य कायाालय  पशपुनि आचाया ९८५७०६७७९० dphogulmi@gmail.com 

१२ नडनभिन वन कायाालय  सयुा प्रसाद मैनाली 9844149149 dfogulmi@gmail.com 

१३ सडक पवुााधार ववकास कायाालय  सागर मरानसनी ९८५७०७७२४३ ridogulmi@gmail.com 

१४ जिल्ला सरकारी ववकल कायाालय  सधुा योगी  ९८४३०९०९४५ daogulmi@yahoo.com 

१५ खानेपानी िथा सरसफाइ नड. कायाालय  प्रकाश न्त्यौपान े ९८४१७७१०५२ wss.gulmi@gmail.com 

१६ मदन भण्डारी रािमागा योिना कायाालय रामकृण्ण ररमाल ९८५११५३५४६ tspgulmi@gmail.com 

१७ िलस्रोि िथा नसँचाइ वव. नड. का. सवुोध गरुागाँइ ९८५२०६६०७७ irrigation.gulmi@gmail.com 

१८ कवफ ववकास केन्त्द्र कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली  ९८४१७७२५२३ coffeegulmi@gmail.com 

१९ मालपोि कायाालय िमघास  नगररप्रसाद श्रीस ९८५७०७६२११ malpotkaryalayagulmi@gmail.com 

२० जिल्ला हलुाक कायाालय  अजििा भण्डारी ९८६७१९५४७० dpostgulmi@gmail.com 

२१ जिल्ला ननवााचन कायाालय  श्यामलाल पाण्डे ९८४७१८४८४९ ec.deo.gulmi@gmail.com 

२२ प्रधानमन्त्री कृवष आ. प. का. इकाई  समुन खनाल ९८५७०६७७६९ pmamp.piu.gulmi@gmail.com 

२३ जिल्ला आयोिना का  .इ . ( जशक्षा )गलु्मी  लक्ष्मण राउि ९८५७०७३६०८ gulmidlpiuedu@gmail.com 

२४ रा .प ु.नन.जिल्ला आयोिना का .इ . गलु्मी रामप्रसाद पन्त्थी ९८५७०६१९४६ surya.9848029187@gmail.com 

२५ कारागार कायाालय  रेश्मीराि पन्त्थी 9841856760 gulmikaragar12@gmail.com 

२६ नापी कायाालय िमघास , केशवराि अयााल 9847027333 napi.gulmi123@gmail.com 

२७ गलु्मी आयवेुध स्वास््य केन्त्द्र गणेशप्रसाद सापकोटा 9857031456 gulmiayurveda123@gmail.com 

२८ कवफ अनसुन्त्धान कायाक्रम शंशेर बस्नेि ९८५७०७१२६२ crp.gulmi@gmail.com 

२९ घरेल ुिथा साना उ. वव. कायाालय  रववलाल के .सी.  9868621580 csidbgulmi@gmail.com 

३० कृवष ववकास बैंक  ववरेन्त्द्रकुमार शे्रष्ठ ९८५७०६७१०२ tamghas.branch@adbl.gov.np 

३१ राविय बाजणज्य बैक  वविय कमााचाया 9846047675 gulmi@rbd.com.np 

३२ नेपाल ववद्यिु प्रा. गलु्मी वव. के. रववन्त्द्र बढुा 9844767371 gulmi@nea.org.np 

३३ नेपाल टेनलकम शाखा कायाालय  शंकरप्रसाद सवेुदी ९८५७०६०५९५ ppsgulmi@ntc.net.np 

३४ जिल्ला ट्रावफक कायाालय  िगन्नाथ पाण्डे ९८५७०६७११९ dtpogulmi@nepalpolice.gov.np 

mailto:daogulmi2046@gmail.com
mailto:dpogulmi@gmail.com


29 

 

३५ रेसङु्गा नगरपानलका  शंकरप्रसाद गौिम  ९८५७०६१७४४ resungamungulmi@gmail.com 

३६ मनुसकोट नगरपानलका प्रकाश जघनमरे ९८४९६३७१७९ musikotmp.gulmi@gmail.com 

३७ इस्मा गाउँपानलका  बाबलुाल थापा 9857072109 ismaruralmun@gmail.com 

३८ कानलगण्डकी गाउँपानलका ओम बहादरु थापा  ९८४९९३२०१५ gulmikaligandaki@gamil.com 

३९ गलु्मीदरवार गाउँपानलका सरेुश खनाल ९८५७०७४४०० ito.gulmidarbarruralmun@gmail.com 

४० सत्यविी गाउँपानलका नेरप्रसाद पाण्डे  ९८५६०५०६२४ satyawatigaunpalika@gmail.com 

४१ चन्त्द्रकोट गाउँपानलका जशवप्रसाद ज्ञवाली ९८५७०६०९६३ chandrakotrmun@gmail.com 

४२ रुरुक्षेर गाउँपानलका इश्वरी न्त्यौपान े ९८५७०८८३३३ ruralruru@gmail.com 

४३ छरकोट गाउँपानलका भषुण भसुाल 9849122642 chhatrakot90@gmail.com 

४४ धकुोट गाउँपानलका नगररराि अयााल ९८४७३०५४५१ dhurkotmun@gmail.com 

४५ मदाने गाउँपानलका ऋवषराम पोख्रले ९८५७०६७५०९ gaupalikamadane@gmail.com 

४६ मानलका गाउँपानलका िगि पौडेल ९८६०४३३२०३ malikagaupalika@gmail.com 

४७ मालपोि कायाालय मिवुा रािेश कु .सेन ओली  9861062408 malpotmajuwagulmi@gmail.com 

४८ नापी कायाालय मिवुा  वविय शे्रष्ठ ९८४७२१९९०५ sarveofficemajuwagulmi@gmail.com 

४९ भेटेररयन अस्पिाल िथा पश ुसेवा ववज्ञ 
केन्त्द्र पाल्पा सम्पका  केन्त्द्र गलु्मी 

नडल्लीराि मरानसनी ९८४७०५७५९८ vethosgulmi@gmail.com 

५० करदािा सेवा कायाालय सररिा अयााल 9847102534 tso_tamghas@ird.gov.np 

 

१८. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाहरुको सूची 
 नेपालको संववधान 
 स्थानीय प्रशासन ऐन, 2028 
 नागररकिा ऐन,2063 र ननयमावली, 2063 
 हािहनियार िथा खरखिाना ऐन, 2019 िथा ननयमावली, 2028  
 मलुकुी फौिदारी कायाववनध संवहिा ऐन, 2074, ननयमावली, 2074 
 फौिदारी कसरु (सिाय ननधाारण िथा कायाान्त्वय) ऐन, 2074 
 सूचनाको हक सम्बजन्त्ध ऐन, 2064, ननयमावली, 2065 
 भ्रिाचार ननयन्त्रण ऐन, 2059 
 राहदानी ऐन, 2024, ननयमावली, 2063 
 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2054 
 ववपद् िोजखम न्त्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, 2074 
 राविय पररयच पर िथा पजञ्जकरण ऐन, 2076 
 कालो बिार िथा केही अन्त्य समाजिक अपराध िथा सिाय ऐन, 2032 
 लागू औषध ननयन्त्रण ऐन, 2033 
 िग्गा प्रानप्त ऐन, 2034, ननयमावली 2034 
 सशुासन (व्यवस्थापन िथा सञ्चालन) ऐन, 2064, ननयमावली, 2065 
 ववपद् िोजखम व्यवस्थापन राविय रणनीनि, 2066 
 गहृ प्रशासन सधुार कायायोिना, 2074 
 नागररकिा प्रमाण पर वविरण कायाववनध ननदेजशका, 2068 
 प्रकोप पीनडि उद्धार र राहि सम्बन्त्धी मापदण्ड, 2064 
 गहृ मन्त्रालय र अन्त्िगािका कामाचारीको आचारसंवहिा, 2069 
 रासायननक पदाथाको आयाि, ओसार पसार,सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्धी इिािि प्रदान गने कायाववनध,2073 
 रािमागा (सडक) मा हनुे अवरोध हटाउने सरुक्षा कारवाहीको कायाववनध,2075 
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 मानवरवहि हवाइा उपकरण (Remotely Piloted Aircraft (RPA) Popularly Known as 'DRONE') उडान सम्बन्त्धी कायाववनध, 2075 
 CCTV िडान िथा सञ्चालन सम्बन्त्धी कायाववनध,2072 (नमनि 2075/10/24 को संशोधन सवहि) 
 ववस्फोटक पदाथा आयाि, ओसार पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्धी इिािि प्रदान गने कायाववनध, 
 जिल्ला प्रशासन कायाालय एवं प्रमखु जिल्ला अनधकारी संयोिक/सदस्य रहने प्रचनलि कानूनहरु 
 ववपद् पूवा ियारी िथा प्रनिकाया योिना, 2077  

 मनसनु प्रनिकाया योिना, 2077  

 

१8. सावािननक ननकायको वेवसाइट 
 जिल्ला प्रशासन कायाालय, गलु्मी वेवसाइट http://daogulmi.moha.gov.np/रहेको छ । 

19. प्राप्त वैदेजशक सहायिा,ऋण, अनदुान एवम ्सम्झौिा सम्वन्त्धी वववरण  
 छैन ।   

२0. कायाालयको वगीकरण िथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली 
 मदु्दासँग िथा अनसुन्त्धानको क्रममा रहेका वववरणहरु सरोकारवाला व्यजक्तलाइा मार उपलब्ध गराउन सवकने छ । 
साथै अदालि वा मानथल्लो ननकायको आदेश भएमा बाहेक नागररकिा र संस्थासँग सम्बन्त्धी वववरण सम्बजन्त्धि 
व्यजक्त र संस्थालाइा बाहेक उपलब्ध गराइाने छैन ।  

२1. कायाालयमा परेका सूचना माग सम्बन्त्धी ननवेदन  
 माग सम्बन्त्धी ननवेदन प्राप्त नभएको 

२2. जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट भएका प्रकाशनहरु  
 प्रस्ििु वववरण जिल्ला प्रशासन कायाालय, गलु्मीको वेवसाइट http://daogulmi.moha.gov.np मा हेना सवकने छ ।  
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नेपाल सरकार 
गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय 
गलु्मी 

फोन नं. 079-520133,  Mobile No. 9857017777 (C.D.O.) 

-079-520833, Mobile No. 9857079011  (A.C.D.O.),  
 फ्याक्स नं.  079-520242 , टोल-फ्री नं. 1618079520833 

इामेल: daogulmi2046@gmail.com, वेबसाइट :http://daogulmi.moha.gov.np 

फेशबकु पेि- facebook.com/DAOGULMI/ 
 


