
 
 

 

 
 

 

नेऩार सयकाय 
गहृ भन्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामाारम 
गलु्भी 

सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन,2064 को दपा 5 य सूचनाको हकसम्फन्त्धी ननमभावरी, 
2065 को ननमभ 3 फभोजजभ सावाजननक गरयएको वववयण 

 

तेस्रो रैभानसक प्रगनत वववयण 
 (2077 कानताक-ऩौष) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकाशक 
नेऩार सयकाय  

गहृ भन्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामाारम, गलु्भी 



 
 

स्वत: प्रकाशन (Proactive Disclosure) भा सॊरग्न 

ऩदानधकायीहरु 

 सल्राहकाय 

 

  

 

रुद्रादेवी शभाा 
प्रभखु जजल्रा अनधकायी 

 

सम्ऩादन भण्डर  

 

 

 
 

नायामण प्रसाद बण्डायी 
 सहामक जजल्रा प्रभखु अनधकायी 

 

 

 
        उद्धव ऩन्त्थी    

         प्रशासकीम अनधकृत      

  

 
 

 

कभरा ऩन्त्थी                  कृष्ण ऩन्त्थी 
       खरयदाय                                  कम््मूटय अऩयेटय 



 
 

 

ववषम सूची 
१. ऩषृ्ठबनूभ .............................................................................................................................................. 1 

१.१. जजल्राको ऩरयचम ............................................................................................................................. 1 

१.२. जजल्राको वस्तजुस्थनत ....................................................................................................................... 2 

२. जजल्रा  प्रशासन  गलु्भीको  दूयदृवि,  ऩरयरक्ष्म,  उद्देश्म  एवॊ यणनीनत.................................................... 2 

२.१. दूयदृवि ............................................................................................................................................... 2 

२.२. ऩरयरक्ष्म ............................................................................................................................................ 2 

२.३. उद्देश्म ................................................................................................................................................ 3 

२.४. यणनीनत .............................................................................................................................................. 3 

३. कामाक्रभ तजुाभा य कामाान्त्वमन .......................................................................................................... 3 

३.१. शाजन्त्त सयुऺाको व्मवस्थाऩन........................................................................................................... 3 

३.२.  न्त्माम ननरुऩण/ न्त्मावमक कामा ..................................................................................................... 3 

३.३. सावाजननक सेवाको ववतयण ............................................................................................................. 4 

३.४.  ववऩद् जोजखभ व्मवस्थाऩन ............................................................................................................... 4 

३.५.  द्रन्त्द व्मव्थाऩन ................................................................................................................................. 5 

३.६. ननजी ऺेरको ववकासभा टेवा .......................................................................................................... 5 

३.७. ववकास ननभााण सभन्त्वम य सहमोग................................................................................................ 5 

३.८. फजाय व्मवस्थाऩन ............................................................................................................................ 6 

३.९. साभाजजक सेवा ................................................................................................................................. 6 

४. कामाारमको सॊस्थागत आधायबतू भूल्म-भान्त्मता ..................................................................................... 6 

५. कामाशैरी ...................................................................................................................................... 6 

६. सॊगठनात्भक सॊयचना एवॊ दयवन्त्दी ...................................................................................................... 7 

६.१.  जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीको दयफन्त्दी ................................................................................ 7 

७. उऩसॊहाय ....................................................................................................................................... 7 

८. जजल्रा प्रशासन कामाारम, गलु्भीको नागरयक वडाऩर ............................................................................. 9 

९. जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट प्रदान गरयने सेवाको वववयण .................................................................... 17 

१०. सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी, सम्फजन्त्धत शाखा प्रभखु ....................... 19 

११. सेवा प्रदान गना राग्ने दस्तयु य अवनध .............................................................................................. 20 

११. ननवेदन ,उजयुी उऩय ननणाम गने प्रकृमा य अनधकायी ................................................................ 21 

१२. ननणाम उऩय गनुासो सनु्ने अनधकायी ................................................................................................... 22 

१३. सम्ऩादन गयेका काभको वववयण (2077 भाघ 01 देजख चैर भसान्त्तसम्भ) ........................................... 22 

१४. अन्त्म कामाहरु ........................................................................................................................................ 23 

१५. सम्ऩाददत भूख्म भूख्म गनतववनध/कामाहरु ............................................................................................ 24 

१५.१ जजल्रा जस्थत कामाारम तथा कामाारम प्रभखुहरुको सम्ऩका  नॊ. सवहतको नाभावरी वववयण .. 29 

१५.२ हार सम्भका प्रभखु जजल्रा अनधकायीहरुको वववयण .................................................................... 30 



 
 

१५.३ गलु्भी जजल्राका नगय प्रभखु/उऩप्रभखु य गा.ऩा. अध्मऺ/उऩाध्मऺहरुको नाभावरी य सम्ऩका  
नम्फयहरु ........................................................................................................................................ 32 

१६. जजल्राजस्थत सयकायी कामाारमका सूचना अनधकायीको वववयण ............................................................... 33 

१७. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाहरुको सूची ....................................................................................... 34 

१8. सावाजननक ननकामको वेवसाइट ....................................................................................................... 35 

19. प्राद्ऱ वैदेजशक सहामता,ऋण, अनदुान एवभ ्सम्झौता सम्वन्त्धी वववयण...................................................... 35 

२0. कामाारमको वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी .............................................................. 35 

२1. कामाारमभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्त्धी ननवेदन ................................................................................. 35 

२2. जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट बएका प्रकाशनहरु ................................................................................ 35 

 



1 

 

जजल्रा प्रशासन कामाारम 

गलु्भी 

सूचनाको हक सम्वन्त्धी ऐन,2064 को दपा 5 (3)/ननमभावरी, 2065 को ननमभ 3 फभोजजभ 

प्रकाजशत वववयण 

१. ऩषृ्ठबनूभ 
जजल्राभा शाजन्त्त सवु्मवस्था एवॊ अभनचमन कामभ गयी जजल्राको प्रशासन सञ्चारन गनाको रानग स्थानीम प्रशासन 
ऐन, २०२८ भा व्मवस्था  बए अनरुुऩ प्रत्मेक जजल्राभा जजल्रा प्रशासन कामाारमको स्थाऩना गरयएको छ  । 
नेऩार सयकाय गहृ भन्त्रारमरे  सो कामाारमको प्रभखु प्रशासकीम अनधकायीको रुऩभा काभ गने गयी एक जना 
प्रभखु जजल्रा अनधकायीको ननमकु्त गयी ऩदस्थाऩन गने गदाछ । प्रभखु जजल्रा अनधकायीरे प्रचनरत कानून, नेऩार 
सयकायको नीनत ,  ननदेशन तथा गहृ भन्त्रारमको येखदेखभा यही नेऩार सयकायको प्रनतनीनधको रुऩभा जजल्राभा 
काभ गदाछ ।  

गलु्भी जजल्राभा २ वटा नगयऩानरका य १० गाउॉऩानरका गयी १२ वटा स्थानीम तहहरु यहेका छन ्बने मस 
अन्त्तगात ९३ वटा वडा कामाारमहरु यहेका छन ्। नेऩार सयकाय¸ गहृ भन्त्रारम अन्त्तगात यहेको मस कामाारमरे 
भरुत: जजल्राभा शाजन्त्त सयुऺा , सवु्मवस्था¸ नागरयकता य याहदानी ववतयण , ववऩद् व्मवस्थाऩन रगामत जजल्राका 
ववनबन्न कामाारमहरुफीच सॊस्थागत सभन्त्वम गदै ¸ ववकास ननभााणको अनगुभन य सावाजननक अऩयाध सम्फन्त्धी 
भदु्धाहरु कायवाही य वकनाया रगाउने सभेतका कामा  गदै आइयहेको छ । मस जजल्राका करयफ ३ राख 
जनताभा नेऩार सयकायको प्रनतनननधको रुऩभा यही सावाजननक सेवा ववतयण (Public Service Delivery) राई 
प्रबावकायी वनाई सशुासनको प्रत्माबनूतगने सभेतका कामाहरु गदाछ । 

१.१. जजल्राको ऩरयचम 

रजुम्फनी प्रदेशका १२ जजल्राभध्मेको गलु्भी जजल्रा सो प्रदेशको उत्तयी नसभानाभा अवजस्थत यहेको छ । सॊस्कृत 
बाषाभा सैननक वा ऩल्टन बएको ठाउॉराई गलु्भ बननने य साभरयक भहत्व फोकेको हारको गलु्भी ऺेरभा ऩनन 
नरच्छववकार य भध्मकारभा सैननक छाउनी यहने बएकोरे मसराई गलु्भी बनी नाभकयण गरयएको हो बने्न बनाइ 
यहेको छ । नरच्छवीकारभा मो ठाउॉ , गढी गलु्भ गण्डकी नदीको छेउको छाउनी बननन्त््मो । महाॉ गलु्भी 
चायऩारा बने्न ठाउॉ ऩनन छ । जसराई गलु्भीकोट ऩनन बननन्त््मो । मसैका आधायभा मस जजल्राको नाभ गलु्भी 
यहेको हो बने्न बनाइ ऩनन ऩाइन्त्छ ।  

जजल्राको जनसॊख्मा २०६८ सारको याविम जनगणनाअनसुाय २ ,८०,१६० (ऩयु mष १ ,२०,९९५ य भवहरा 
१,५९,१६५) यहेको छ । जसअनसुाय ४३.१८ प्रनतशत ऩयु mष तथा ५६.८२ प्रनतशत भवहरा यहेका छन ्। 
महाॉका प्रभखु जातीहरुभा ब्राह्मण, ऺेरी, भगय, नेवाय आदद ऩदाछन ्। वमनीहरुरे भख्म बाषाको रुऩभा नेऩारी बाषा 
फोल्दछन ्बने केही जानतहरुरे आफ्नो भातबृाषा ऩनन फोल्ने गयेको ऩाइन्त्छ । महाॉका भाननसहरु भूख्मत् 
खेतीऩाती, नोकयी, व्माऩाय तथा वैदेजशक योजगायभा सॊरग्न बएको ऩाइन्त्छ । जजल्राको जातीम तथा 
जनसङ्खख्मासम्फन्त्धी वववयण ननम्नअनसुाय यहेको छ (जनगणना २०६८ अनसुाय प्रनतशतभा) । 

कुर जनसॊख्मा -  २,८०,१६० (ऩरुुष १,२०,९९५ भवहरा १,५९,१६५)  

जनसॊख्मा वृवद्धदय  - ०.५७ प्रनतशत   ववदेशभा फस्ने  - ५८,५६१ 
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घयधयुी सॊख्मा  -  ६४,८२१   अऩाङ्गता  - ७,६७१ 

जनघनत्व प्रनत वगा वक.नभ -  २४४ 

जातजाती  
ब्राह्मण - ७९,८४६(२८.५)   ऺेरी - ६४,७१७(२३.१)  भगय - ५५,७५२(१९.९) 
काभी - २६,६१५(९.५)  साकी - ९, ५२५ (३.४)  दभाई - ८,९६५ (३.२) 
कुभार - ७,००४ (२.५)  नेवाय - ५,०४३ (१.८)   सन्त्मासी - ४,४८३ (१.६) 
ठकुयी  - ३,३६२ (१.२)  अन्त्म - १४,८४८ (५.३) 
 

१.२. जजल्राको वस्तजुस्थनत 

  क्र. सॊ. वववयण ऩरयचमात्भक वववयण 

१ अवजस्थनत २७’५५० उत्तयदेजख २८’२७० उत्तयसम्भ 
८३’१०० ऩूवादेजख ८३’३५० ऩूवासम्भ 

२ सीभाना ऩूवाभा स्माङ्खजा य ऩवात , ऩजिभभा ्मूठान , उत्तयभा फाग्रङु य 
दजऺणभा ऩाल्ऩा तथा अघााखाॉची 

३ उचाइ सभदु्री सतहदेजख ४६५ भीटयदेजख २६९० भीटयको उचाइसम्भको 
ब–ूबाग 

४ ऺेरपर ११४९ वगा वक. नभ. 
५ बौगोनरक ववबाजन तथा 

हावाऩानी 
क) उष्ण भनसनु जरवाम ु – १५२५ वपटदेजख ३००० वपट 

सम्भको उचाइ बएको ऺेरभा मस वकनसभको हावाऩानी 
ऩाईन्त्छ । मस वकनसभको हावाऩानी हनुे ऺेरभा गभॉभा 
अत्मनधक गभॉ (३५ नडग्री सेल्सीमस) हनु्त्छ । 

ख)  अधोष्ण भौसभी जरवाम ु – ३००० वपटदेजख ७००० 
वपटसम्भको उचाइ बएको ऺेरभा मस वकनसभको हावाऩानी 
ऩाइन्त्छ । मस ऺेरभा जाडो माभभा जाडो हनुे य गभॉ माभभा 
गभॉ हनुे हुॉदा अत्मनधक जाडो वा गभॉ बने हुॉदैैैन । 

ग)  शीतोष्ण भौसभी जरवाम ु – ७००० वपटबन्त्दा भानथका अग्रा 
ऩहाडहरुभा मस वकनसभको हावाऩानी ऩाइन्त्छ । मस ऺेरभा 
वहउॉदभा वहउॉसभेत ऩने हुॉदा अत्मनधक जचसो हनु्त्छ । 

 
 
 

२. जजल्रा  प्रशासन  गलु्भीको  दूयदृवि,  ऩरयरक्ष्म,  उदे्दश्म  एवॊ यणनीनत  
  देहाम फभोजजभ यहेका छन ्। 

२ .१.  दूयदृवि 

 शाजन्त्त सयुऺाको प्रबावकारयता, सशुासन य सभदृ्ध फनाउने । 

२ .२.  ऩरयरक्ष्म 

 जजल्राभा जनभैरी प्रशासन स्थाऩना गयी सशुासनको प्रत्माबनूत ददने । 
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२ .३.  उद्देश्म 

 जजल्राभा शाजन्त्त–सवु्मवस्था कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्वतन्त्रताको सॊयऺण गने, 

 सावाजननक सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाई सशुासन कामभ गने, 

 ववकास  ननभााणका  कामाराई  स्थानीम  सभदुामको  आवश्मकता  अनरुुऩ  सञ्चारन हनुे वातावयणको 
ननभााण गने,  

 ववऩद् जोजखभ न्त्मूनीकयण गने,  

 गैय सयकायी ऺेरको व्मवस्थाऩन य अनगुभन गने, 

 सभाजको असाहम एवॊ उजत्ऩडनभा ऩयेका वगाको सॊयऺण गने, 

 भानव अनधकायको सॊयऺण गने, 

 फजायभा सहज आऩूनता एवॊ उजचत भूल्मभा गणुस्तयीम वस्तकुो उऩरब्धताको सनुनजिता गने, 

 सावाजननक सम्ऩजत्तको येखदेख, भभात सम्बाय य सॊयऺण गने गयाउन,े 
 न्त्मामीक ननणामभा कानून य कामाववनध ऩारना एवॊ प्रबावकायी कामाान्त्वमन गयी स्वच्छ सनुवुाइाको 

भाध्मभफाट दण्डवहनताको अन्त्त्म गने । 

२ .४.  यणनीनत 

 व्मवहायभा जशिता य नम्रता-कानून कामाान्त्वमनभा दृढता । 

 सेवा प्रवाहभा सदाचाय नागरयक भैरी व्मवहाय । 

 

३. कामाक्रभ तजुाभा य कामाान्त्वमन 
नेऩारको याविम सयुऺा नीनत, आन्त्तरयक सयुऺा नीनत,सावाजननक सेवाराइा प्रबावकायी फनाउने नीनत एवॊ 
यणनीनत य गहृ भन्त्रारमरे अफरम्वन गयेका उद्देश्म एवॊ ती उद्देश्महरु अन्त्तगातका यणनीनतक रक्ष्मका 
अधीनभा यही वावषाक कामाक्रभ तजुाभा गयी कामाान्त्वमन गदै रनगने छ । साथै हार मस कामाारमका 
कामाहरु, तीनका उद्देश्म य कामाान्त्वमन यणनीनत देहाम फभोजजभ यहने छन ्।  

३ .१.  शाजन्त्त सयुऺाको व्मवस्थाऩन 

उद्देश्म् सयुऺाको प्रत्माबनूत ददने 
कामाान्त्वमन यणनीनत 
 केन्त्द्रीम सयुऺा नीनतको प्रबावकायी कामाान्त्वमन गने ।  
 जजल्रा सयुऺा मोजना तजुाभा गने ।   

 अऩयाध ननमन्त्रणराई प्रबावकायी फनाउने ।   

 दण्डवहनताको अन्त्त्म गने ।  

 सावाजननक मातामातभा अवयोध हनु नददने । 

 सूचना व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउने । 

 सफै सयुऺा ननकाम फीच प्रबावकायी सभन्त्वम गने । 

 कानूनको दृढताऩूवाक कामाान्त्वमन गने । 

३ .२.   न्त्माम ननरुऩण/ न्त्मावमक कामा 
उद्देश्म् न्त्मामभा जशघ्रता, स्वच्छता य ननष्ऩऺता 
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कामाान्त्वमन यणनीनत  ्

 इजरासको व्मवस्थाऩन, 

 स्वच्छ सनुवुाईको व्मवस्थाऩन,  

 कानून य कामाववनधको ऩूणाऩारना, 
 न्त्मामीक भनको प्रमोग, 

 असाह्य  एवॊ  गरयफहरुराई  नन्शलु्क  कानूनी  सहामताको  व्मवस्थाऩन गने/गयाउन,े  

 भदु्दाको पैसरा सभम नबरै गने,  

 न्त्मामीक,  अधान्त्मावमक  ननकामफाट  बएका  पैसराको  कामाान्त्वमनभा  प्राथनभकता ददने । 

३.३. सावाजननक सेवाको ववतयण 

उद्देश्म् सेवाग्राहीको सन्त्तिुी 
कामाान्त्वमन यणनीनत  
 सम्फद्ध ऩऺसॉग छरपर य सॊवाद गने,  

 सयर कामाववनध तजुाभा गने, 

 ननयन्त्तय अनगुभन गने, 

 गनुासो सनुवुाईराई प्रबावकायी फनाउन,े 

 ववद्यतुीम नागरयक वडाऩरको व्मवस्था गने, 

 सेवा प्रवाहभा सूचना प्रववनधको प्रमोग फढाउन,े 

 सूचनाको हक सम्फन्त्धी कानूनको प्रबावकायी कामाान्त्वमन गने,   

 जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्ग, भवहरा, वारवानरका य ग्राभीण एवॊ दगुाभ ऺेरका सेवाग्राहीराई प्राथनभकता ददन,े  

 सावाजननक सनुवुाई एवॊ एकीकृत घमु्ती जशववय सञ्चारन गने । 

३.४.  ववऩद् जोजखभ व्मवस्थाऩन 

उद्देश्म् ववऩद् जोजखभभकु्त जजल्रा फनाउने 

कामाान्त्वमन यणनीनत 
 ववऩद् ऩूवा तमायी तथा प्रनतकामा मोजना तजुाभा एवॊ ऩरयभाजान गने ।    
 ववऩद् जोजखभ न्त्मूनीकयण य ऩूवा सूचना प्रणारीको ववकास गने ।  

 जोजखभभा यहेका फस्तीको स्थानान्त्तयण गने/गयाउने ।   

 ववऩद्  जोजखभ  न्त्मूनीकयण  प्रनतकामा  तथा  ऩनुाराब  कामाराई  प्रबावकायी  फनाउने ।   
 दीगो य वातावयण भैरी ववकास आमोजनाभा जोड ददन,े 

 याहत दमा होईन अनधकाय हो बने्न भान्त्मता स्थावऩत गने ।  

 जजल्राभा ववऩद् व्मवस्थाऩनभा जजम्भेवाय ननकामहरुको फीचभा प्रबावकायी सभन्त्वम सॊमन्त्र स्थावऩत 
गने एवॊ बनूभका स्ऩि ऩाने।   

 खोज उद्दाय य याहतको रानग स्वॊम सेवक सभूह गठन गने ।  
 सभदुामभा  आधारयत  ववऩद्  जोजखभ  न्त्मूनीकयण  कामाक्रभ  सञ्चारन  गने/गयाउने ।   

 ववद्यारम सयुऺा कामाक्रभ सञ्चारन गने/गयाउने । 
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३.५.  द्रन्त्द व्मव्थाऩन 

उद्देश्म् शाजन्त्त य सद्भावको ऩनुास्थाऩन गने 
कामाान्त्वमन यणनीनत   

 आऩसी सद्भाव अनबवृवद्ध गने, 

 द्रन्त्द ऩीनडतको ऩवहचान गने, 

 दण्डवहनताको अन्त्त्म गने,  

 ऩयाभशा सेवा प्रदान गने, 

 ऩनुाननभााण कामा अनबमानको रुऩभा रैजान,े 

 याहत प्रानद्ऱको सनुनजितता प्रदान गने । 

३ .६.  ननजी ऺेरको ववकासभा टेवा 
उद्देश्म् ननजी ऺेरभैरी वातावायण ननभााण गने । 
कामाान्त्वमन यणनीनत 
 स्थानीम उत्ऩादनराई प्रवद्धन गने, 

 साना एवॊ भझौरा उद्योगको स्थाऩना गना प्रोत्साहन गने,  

 आम–आजानको कामाक्रभ ग्राभीणस्तय सम्भ ऩमुााउन सहमोग गने, 

 स्वयोजगाय नसजानाभा प्राथनभकता ददन,े  

 उजाा ववकासराई टेवा ऩमुााउन,े  

 ननजी ऺेरको अनबफवृद्धभा उऩमकु्त वातावयणको नसजाना गने, 

 कृवषराई आधनुनकीकयण एवॊ व्मवसामीकयण गना प्रोत्साहन गने,  

 उद्योग वाजणज्म सॊघसॉग प्रबावकायी सभन्त्वम, सहमोग य सहकामा गने ।  

३.७. ववकास ननभााण सभन्त्वम य सहमोग 

उद्देश्म् ददगो, गणुस्तयीम य आनथाक अनशुासन कामभ गयाउने, 

कामाान्त्वमन यणनीनत  
 प्राववनधक य वातवयणीम दृविकोणरे उऩमकु्त ववकास आमोजना सॊचारन गना प्ररेयत गने, 

 ऩमााद्ऱ साधन स्रोतको व्मवस्था गना रगाउन,े 

 ऩायदजशाता य आनथाक अनशुासनभा जोड ददन,े 

 स्वचानरत अनगुभन प्रणारीको ववकास गने,   

 ननतजाभूरक अनगुभन प्रणारीभा जोड ददन,े  

 जग्गा अनधग्रहण य भआुब्जा ववतयण कामाराई प्रबावकायी फनाउन,े 

 स्थानीम आवश्मकताको आधायभा मोजना छनौट गना प्ररेयत गने, 

 जनसहबानगताभा अनबवृवद्ध गने, 

 सयुऺाको प्रत्माबनूत गने । 
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३ .८.  फजाय व्मवस्थाऩन 

उद्देश्म् खाद्य एवॊ गैय खाद्य साभग्रीको उऩरब्धताको सनुनजितता गने । 
कामाान्त्वमन यणनीनत्  
 सयर ऩहुॉच स्थावऩत गना सऩुथ भूल्मभा मातामात  सेवाराई  ननमनभत,  सयुजऺत,  व्मवजस्थत,  बयऩदो  

य  भमााददत  फनाउन,े 

 ऩमााद्ऱ खाद्य साभग्री, गैयखाद्य, इन्त्धन बण्डायणको व्मवस्था नभराउन प्ररेयत गने,  

 भूल्मसूची अननवामा याख्न रगाउन,े 

 अनगुभन ननयीऺण ननयन्त्तय य प्रबावकायी फनाउन,े 

 उऩबोक्ता वहत सॊयऺणभा उच्च प्राथनभकता ददन,े 

 कारोफजायी, नापाखोयी य नसजण्डकेट जस्ता कामाराई ननमन्त्रण गने, स्वच्छ य प्रनतस्ऩधाात्भक फजायको 
ववकास गने, 

 सॊमकु्त फजाय अनगुभन ननदेजशकाको कामान्त्वमनराई थऩ प्रबावकायी फनाउने ।   
 उद्योग फाजणज्म सॊघ, उऩबोक्ता भञ्च रगामत अन्त्म ननजी ऺेरसॉग सभन्त्वम, सहमोग य सहकामा गने । 

३ .९.  साभाजजक सेवा 
उद्देश्म् याज्म प्रनतको जनववश्वासभा अनबववृद्ध गने 
कामाान्त्वमन यणनीनत्  
 साभाजजक सॊवादभा जोड ददई नागरयकसॉगको सहकामा फढाउन,े 

 साभाजजक कामाभा प्रत्मऺ सॊरग्न हनु,े 

 ऩेशागत एवॊ साभाजजक सॊस्थासॉग सभन्त्वम गने, 

 जेष्ठ नागरयक, भवहरा, फारफानरका, आददवासी/जनजानत, दनरत य पयक ऺभता बएका व्मजक्तहरुको 
वहत सॊयऺणभा कवटफद्ध यहन,े 

 गैय  सयकायी  सॊस्थाहरुराई  साभाजजक  ववकासका  ऺेरभा  वक्रमाजशर  हनु  उत्प्ररेयत गने, 

४. कामाारमको सॊस्थागत आधायबतू भूल्म-भान्त्मता 
 भसु्कान सवहतको सेवा, 
 नछटो य प्रबावकायी नागरयक भैरी सेवा प्रवाह, 

 सेवा प्रवाहभा तटस्थता, ननष्ऩऺता य ऩायदजशाता, 
 ऩेशागत नैनतकता, 
 ववनधको शासन भानव अनधकायको यऺा, 
 सेवाग्राहीको सभस्मा प्रनत सॊवेदनशीर, 

 सावाजननक खचाभा नभतव्मवमता, ऩायदजशाता य आनथाक अनशुासन । 

५. कामाशैरी 
 जनगनुासो य सूचना व्मवस्थाऩन प्रबावकारयता  

 नछटो छरयतो, 
 सहबानगताभूरक 
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 सभावेशी 
 ननतजा केजन्त्द्रत 

 ऩद्धनत य प्रववनध केजन्त्द्रत 

 ननष्ऩऺ, तटस्थ, प्रनतफद्ध य ऩरयणाभभखुी 
 

६. सॊगठनात्भक सॊयचना एवॊ दयवन्त्दी 
६ .१.   जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीको दयफन्त्दी 
नस.नॊ दजाा   शे्रणी  सॊख्मा  ऩनुता रयक्त  कामा वववयण  
१ प्रभखु जजल्रा 

अनधकायी  

या.ऩ.प्रथभ  १ १ - जजल्राभा नेऩार सयकायको 
प्रनतनननधको रुऩभा यही जजल्राभा 
शाजन्त्त सवु्मवस्था¸ सशुासन य 
सयुऺा व्मवस्था नभराउने । 

२ सहामक प्रभखु 
जजल्रा अनधकायी  

या.ऩ.वद्धतीम  १ 1 - प्रत्मामोजजत अनधकाय फभोजजभ 
कामा गने ।  

३ प्रशासकीम 
अनधकृत  

या.ऩ. ततृीम २ 1 - प्रत्मामोजजत अनधकाय फभोजजभ 
कामा गने ।  

४ नामव सबु्फा  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ ७ 4  
स्थामी 
१ 

अस्थामी 

2 पाॉट प्रभखु बई सम्फजन्त्धत 
पाॉटरे गने तोवकएका कामा 
सम्ऩादन गने 

५ रेखाऩार  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ - 1 ननमभानसुाय रेखा सम्फन्त्धी शे्रस्ता 
याख्ने̧ रेखाऩयीऺण गयाउने । 

६ कम््मटुय अऩयेटय  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ 2 - सूचना प्रववनध तथा कम््मटुय 
सम्फन्त्धी कामा गने । 

७ खरयदाय  या.ऩ.अनॊ.वद्धतीम ४ 3 1 सम्फजन्त्धत पाॉट प्रभखकुो 
भातहतभा यही तोवकएको कामा 
गने । 

८ ह.स.चा. शे्रणी वववहन  २ २ 
कयायभा 

- सवायी साधन चराउने  य 
आवश्मकतानसुाय कामाारमको 
अन्त्म काभकाज गने । 

९ कामाारम सहमोगी  शे्रणी वववहन  ७ ३ स्थामी 
1अस्थामी 
3 कयाय 

 सयसपाई जचठ्ठी ऩर रगामतका 
कामा गने । 

 जम्भा  २७ २4 3  
 

 

७. उऩसॊहाय 
जजल्राभा शाजन्त्त सयुऺाराई चसु्त दरुुस्त फनाउन ,  सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन , ववकास ननभााण,  

ऩनुननभााणभा सहजीकयण य सभन्त्वम गना तथा साभाजजक –आनथाक ऺेरराई टेवा ऩमुााउन सशुासनको 
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प्रत्माबनूत  ददन जजल्रा प्रशासन कामाारम  गलु्भी प्रनतफद्ध छ  । अरु कुनै ननकामराई नतोवकएका बैऩयी 
आउने काभहरुको सभेत जजम्भेवायी फहन गयी आभ नागरयकहरुराई याज्मको उऩजस्थनतको अनबुनूत गयाउन 
मस कामाारम वक्रमाजशर यहेको  छ । आगाभी ददनभा जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीरे आफ्नो कामा 
सम्ऩादनभा थऩ ऩायदजशाता कामभ गदै सूचना प्रववनध (ICT) को उच्चतभ प्रमोग भापा त नागरयक भैरी 
प्रशासनको प्रत्माबनूत गने तपा  अग्रसय हदैु कानून कामाान्त्वमनभा दृढता ऩूवाक रानग आफ्नो ववश्वसनीमता य 
जवापदेहीताभा  अनबवृवद्ध गयी जजल्राभा शाजन्त्त सयुऺाराई बयऩदो य ववश्वासनीम फनाउन , सेवा प्रवाहराई 
सहज, सयर, जनभखुी, ऩायदशॉ य सशुासनमकु्त फनाउन,  शीघ्र य ननष्ऩऺ न्त्माम प्रदान गना,  ववकास ननभााण एवॊ 
ऩनुननाभााणका कामाभा सहजीकयण  य सभ न्त्वम गना तथा नागरयकका  गनुासा एवॊ ऩीय भकााहरुको शीघ्र 
सनुवुाई गयी सभाधान गने रगामतका याज्मको बनूभका प्रबावकायी य जनभैरी फनाउन प्रनतफद्ध यहने छ । 
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८. जजल्रा प्रशासन कामाारम, गलु्भीको नागरयक वडाऩर 
कामाारमफाट प्रदान गरयने सेवा 

 मस कामाारमफाट प्रदान गरयन सेवाहरु कामाारमको नागरयक वडा ऩरभा उल्रेख बए फभोजजभ यहेका छन ्।  

 

नागरयक वडाऩर -Citizen Charter_ 

क्र.स.ं सेवा सुववधाहरुको 

वववरण 

अवश्यक पने कागजातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने शुल्क वजम्मेवार 

कममचारी/शाखा 

गुनासो 

सुन्ने 

ऄवधकारी 

कैफियत 

 
कोठा 
नं. 

१. शावतत सुरक्षा सम्बतधी   

१. वनवेदन वा 

जानकारी 

शावतत सुरक्षा सम्बतधी वनवेदन वा जानकारी तुरुतत वनवेदन भए 

रु १०।– को 

टिकि 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ. ऄदालतको 

कायमक्षेत्र वा 

ऄतय ऄवधकार 

क्षेत्रको 

वनवेदन वा 

जानकारीका 

सम्बतधमा तत् 

तत् वनकायमै 

जानुपने । 

 १६ 

२. नागटरकता सम्बतधी   

२. वंशज नेपाली 

नागटरकता 

१. ऄनुसूची १ को िाराममा नगरपावलका (न.पा.) वा गाईँपावलका 

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

२. बाबुको नागटरकता प्रमाणपत्र (ना.प्र.) र वववावहत मवहला भए 

पवतको ना.प्र.को प्रवतवलवप । सो नभए दाजु वा वंशज खुल्ने नवजकको 

नातेदारको प्रवतवलवप । 

३. वपता वा पवतको ना.प्र.बाि वभड्ने व्यविबाि सनाखत, सो नभए 

दाजु वा भाइ वा नवजकको ऄवभभावकको सनाखत । 

४. ईि प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने प्रमाणहरु । 

५. एस.एल.सी. वा एसआआ ईत्तीणम गरेको भए चाटरवत्रक प्रमाणपत्र र 

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

६. िोिो २ प्रवत (कममचारी पटरवार भए ३ प्रवत) 

 

बसाइ सराइ गरी अईनेको हकमा देहायको थप प्रमाणः- 

१. स्थानीय पविकावधकारीको कायामलयबाि जारी भएको 

प्रमाण 

पुगेमा ईसै 

फदन 

रु १०।– को 

टिकि 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.    ३ 
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बसाइसराइको प्रमाणपत्र । 

२. जग्गाधनी प्रमाणपुजाम । 

३. नक्शा पास प्रमाणपत्र 

४. पानी, वबजुली, िेवलिोन महशुल काडम जस्ता प्रमाण 

२.१ वैवावहक ऄंगीकृत 

नागटरकता 

(मवहलाका लावग) 

१. ऄनुसूची ७ को िाराममा न.पा. वा गाईपावलकाको सम्बवतधत 

वडाको वसिाटरस । 

२. पवतको ना.प्र.को प्रवतवलवप । 

३. वववाह दताम प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप । 

४. ववदेशी नागटरकता पटरत्याग गनम कारवाही चलाएको प्रमाण । 

५. पवतको सनाखत, पवत नभएमा नवजकको नातेदारको सनाखत र 

वनजको नागटरकताको प्रमाणपत्र । 

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

प्रमाण 

पुगेकोमा 

ईसै फदन 

रु १०।– को 

टिकि 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.    ३ 

२.२ कममचारी पटरवारका 

लावग 

१. ऄनुसूची १ (वंशज) ऄथवा ऄनुसूची ७ (वैवावहक ऄंगीकृत) 

प्रमावणत वसिाटरस िाराम । 

२. वजल्लामा कायमरत नेपाल सरकारको स्थायी कममचारी, सरकारी 

संस्थान, ववश्वववद्यालय वा सामुदावयक ववद्यालयमा कायमरत स्थायी 

कममचारी तथा वशक्षक भएको प्रमाण । 

३. सम्बवतधत कायामलयबाि वसिाटरस गरेको पत्र । 

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

५. वपता/पवत, बाबु/अमाको ना.प्र.सवहत सनाखत । 

प्रमाण 

पुगेकोमा 

ईसै फदन 

रु १० को 

टिकि 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.    ३ 

२.३ वंशज, वैवावहक 

ऄंगीकृत, ऄंगीकृत 

तथा जतमका 

अधारमा नेपाली 

नागटरकताको 

प्रवतवलपी 

१. ढाँचा ऄनुसारको ऄनुसूची िाराम प्रमावणत गरी गा पा/न.पा.बाि 

वसिाटरस भएको । 

२. सक्कल वा झुत्रो नागटरकता वा ना.प्र.प.नम्बर वा जारी वमवत 

खुलेको प्रमाण । 

३. बसाइसराइ गरी अएका ऄतय वजल्लाहरुबाि ना.प्र.प. वलएका 

व्यविको हकमा बसाइ  सराइ प्रमाण पत्र , जग्गाधनी पूजाम र घर 

वनमामण गने स्वीकृवत पत्र । 

४. नागटरकता प्रमाणपत्र जारी गने कायामलयबाि ऄवभलेख 

कायामलयको तिम बाि वझकाआनेछ । 

प्रमाण 

पुगेकोमा 

ईसै फदन 

रु २०।– को 

टिकि 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.    ३ 

२.४ नाम, थर, ईमेर 

िरक परेको वववरण 

सम्बतधी 

१. वनवेदन 

२. नागटरकता प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रवतवलवप 

३. नेपालबाि एस.एल.सी. वा सो सरहको ईमेर खुलेको प्रमाणपत्र 

४. शैवक्षक संस्थाको वसिाटरश पत्र 

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

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

टिकि 

  

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु.  

प्र.वज.ऄ.  ३ 
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६. राविय परीक्षा बोडममा व्यहोरा सच्याईन वसिाटरस गनुमपदाम  

एसआआ ईत्तीणम गरेको ६ मवहना वभत्र अवेदन फदआसकेको हुनुपनेछ । 

३. नाबावलग पटरचयपत्र   

३ नाबालक पटरचय 

पत्र तथा प्रवतवलवप 

सम्बतधी 

१. तोफकएको ढाँचा बमोवजमको वनवेदन िाराम र वसिाटरस 

२. बाबु र अमाको सक्कलै नागटरकता तथा प्रवतवलवप 

३. बाबु र अमाको वववाह दताम प्रमाण 

४. बाबु र अमासंगको नाता प्रमाण 

५. बच्चाको जतम दतामको सक्कल र प्रवतवलवप 

६. बसाआ सराआ अईनेको हकमा बसाआ सराआको प्रमाण र स्थायी 

बसोवासको प्रमाण 

७. कममचारी पटरवारको हकमा कायामलयको वसिाटरस 

८. बच्चाको ३ प्रवत पासपोिम साआजको िोिो 

९. नाबावलक पटरचय पत्र हराइ वा झुत्रो भइ प्रवतवलवप वलनुपने 

भएमा वसिाटरस सवहतको वनवेदन तथा सक्कलै झुत्रो तथा व्यहोरा 

खुल्ने प्रमाण पेश गनुमपनेछ । 

  
 

सबै प्रमाण 

पुगेमा 

दरखास्त 

फदएकै फदन 

- रु १०।– 

को टिकि 

- 

प्रवतवलवपका 

लावग रु २० 

को टिकि 

दस्तुर 

लागे्नछ । 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

. 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.   

४. प्रमावणत सम्बतधी  ५ 

४.१ अफदवासी,जनजावत,  

दवलत र ऄतय 

प्रमावणत वसिाटरस 

सम्बतधी 

१. वनवेदन 

२. न.पा/गा.पा.को वसिाटरस  

३. नागटरकताको प्रवतवलवप 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु.१०। को 

टिकि 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु.  

प्र.वज.ऄ.   

४.२ कुनै व्यहोरा 

प्रमावणत सम्बतधी 

१. व्यहोरा खुलेको वनवेदन 

२. गा.पा./न.पा. को वसिाटरसपत्र 

३. नागटरकताको प्रवतवलवप 

४. ऄतय प्रमाण 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

टिकि 

  

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु.  

प्र.वज.ऄ.   

४.३ पेतसन सम्बतधी 

प्रमावणत / 

वसिाटरस 

१. व्यहोरा खुलेको वनवेदन 

२. गा.पा./न.पा. को वसिाटरसपत्र 

३. पेतसनरसँगको नाता प्रमावणत 

४. अवश्यकतानुसार पाटरवाटरक वववरण 

५. नागटरकताको प्रवतवलवप 

६. पेतसन सम्बतधी कागजातका प्रवतवलवप 

७. ऄतय प्रमाण 

प्रकृया 

पुगेपछी 

रु १०।– को 

टिकि 

 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु.  

प्र.वज.ऄ.  

५. राहदानी सम्बतधीः-  ५ 

५ राहदानी १. राहदानी अवेदन िाराम २ प्रवत भरी िोिो समेत िाँसी स्वयम् 

अवेदकले सही गरी वनम्न प्रमाणसाथ पेश गनुमपनेः- 

राहदानी 

ववभागबाि 

- सामातय 

प्रफक्रयाको 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

प्र.वज.ऄ. ऄतयत्र वजल्लाबाि बसाइ 

सरी अएको भए 
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क. ना.प्र.को सक्कल र प्रवतवलवप १ प्रवत । 

ख. ४ प्रवत पासपोिम साआजको िोिो । 

ग.  केरमेि भएको वा म्याद सफकएको भए त्यस्तो सक्कलै राहदानी 

। 

घ. बसाआ सरी अएकाको हकमा बसाइ सराइको प्रमाण र स्थायी 

बसोवास खुल्ने जग्गाधनी/घरबासको प्रमाण 

ङ. वववाह भै अएको मवहलाको हकमा वववाह दताम प्रमाण र 

पवतको नागटरकता । 

च. कममचारी वा कममचारी पटरवारको हकमा कायामलयको 

वसिाटरस समेत । 

प्राप्त 

हुनासाथ 

लावग रु 

५०००।– 

  

- द्रतु 

राहदानीको 

लावग 

राहदानी 

ववभागमा नै 

रु 

१००००।– 

१२०००।-  

वा १५०००। 
राजश्व 

बुझाईनु 

पनेछ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

नागटरकताको ऄवभलेख 

बुझेर मात्र राहदानीका 

लावग वसिाटरस गटरनेछ 

५.१ नाबावलग 

पटरचयपत्रको 

अधारमा राहदानी 

१. राहदानी अवेदन िाराम ३ प्रवत भरी िोिो समेत िाँसी वनम्न 

प्रमाणहरु साथ पेश गनुमपनेछः- 

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

३. बाबु वा अमाको ना.प्र.प. को प्रवतवलवप । 

४. बाबु वा अमाको वववाह दतामको प्रवतवलवप । 

५. नाबावलकको हकमा ऄवभभावकसँगको नाता प्रमावणत  । 

६. प्रवत पासपोिम साआजको िोिो । 

७. बसाआ सरी अएकाको हकमा बसाइ सराइको प्रमाण र स्थायी 

बसोवास खुल्ने जग्गाधनी/घरबासको प्रमाण 

राहदानी 

ववभागबाि 

प्राप्त 

हुनासाथ 

- १० वषम 

मूनीको 

लावग रु. 

२५०० र 

सोभतदा 

मावथ रु. 

५०००।- 

  

- द्रतु 

राहदानीको 

लावग 

राहदानी 

ववभागमा नै 

तोफकएको 

राजश्व 

बुझाईनु 

पनेछ 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ. हराएको केरमेि भएको 

हकमा यस कायामलयबाि 

 राहदानी बनाईँदा रु 

१००००।- र राहदानी 

ववभागबाि बनाईँदा रु 

१५०००।- राजश्व बुझाईनु 

पनेछ । 

५.२ राहदानीमा संशोधन 

गनुमपने ऄवस्था 

जतम वमवत, नाम, थर, ठेगाना, पेशा अफद जुन ववषयमा संशोधन 

गनुमपने हो सो को प्रमाणको प्रवतवलवप, सक्कल राहदानी, र सो को 

प्रवतवलवप पेश गरी स्वयमल ेयो बारेमा संशोधन गरी पाईँ भनी 

वनवेदन फदने । 

सोही फदन 

राहदानी 

ववभागमा 

वसिाटरस 

गटरने 

वनयमानुसार प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु. 

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

६ धममपुत्र/धममपुत्री 

प्रदान गनम वसिाटरश 

गने 

१. टरतपूवमकको वनवेदन 

२. धममपुत्र/धममपुत्री ग्रहण गनम चाहने दम्पतीमध्ये कुनै एक स्वास््य 

तथा शारीटरक कारणले सततान   ईत्पादन गनम ऄसक्षम छ भनी 

सम्बवतधत मुलुकको स्वीकृत वचफकत्सकले प्रमावणत गटरफदएको पत्र । 

३. ऄतय स्वास््य सम्बतधी वववरण 

४. वववाह दताम प्रमाणपत्र 

५. पाटरवाटरक वववरण 

६. चाटरवत्रक वववरण 

७. अर्थथक वस्थवतको वववरण 

८. ववदेशीको हकमा राहादानी र भीसाको प्रवतवलवप 

९. सम्बवतधत मुलुक वा सो मुलुको दतुावासबाि नेपाली बालबावलका 

धममपुत्र/पुत्री ग्रहण गनम सहमवत फदएको पत्र 

१०. ऄवववावहत , सम्बतध ववच्छेद गरेको , तयावयक पृथकीकरण 

गरेको, ववधुर वा ववधवाको हकमा त्यस्तो भएको अवधकाटरक   

प्रमाणपत्र 

११. बेवाटरसे बालबावलकाको हकमा मातयताप्राप्त बालगृहको 

वसिाटरस तथा प्रहरी प्रवतवेदन 

१२. बालबावलका धममपुत्र/धममपुत्री फदनको लावग अवश्यक हुने 

मापदण्ड बमोवजमको ऄतय योग्यता पुगेको हुनुपने 

  

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

टिकि 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.   

७. हातहवतयार आजाजत सम्बतधी   

७ हातहवतयार 

आजाजत 

१. वनवेदन 

२. नागटरकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रवतवलवप 

३. गा.वव.स./न.पा.को वसिाटरस 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

टिकि तथा 

हातहवतयार 

खरखजाना 

वनयमावली 

बमोवजम 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ. नयाँ हातहवतयार वलन वा 

नामसारी गनम वजल्ला 

सुरक्षा सवमवतको वनणमय 

अवश्यक हुनेछ । 

७.१ हातहवतयार 

नामसारी सम्बतधी 

१. वनवेदन, ना.प्र.प.को नक्कल तथा आजाजतपत्र र दइुपक्ष बीचको 

कागज 

२. हकदार भएमा नाता खुल्ने प्रमाण 

३. नामसारी हुने व्यविको शारीटरक तथा मानवसक स्वस्थता 

सम्बतधी पत्र  

४. स्थानीय प्रहरीबाि बुझेको चालचलन प्रवतवेदन 

" " प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ. 

७.२ हातहवतयार 

नवीकरण सम्बतधी 

१. सम्बतधी व्यविको वनवेदन र सक्कल आजाजत पत्र " " प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

प्र.वज.ऄ. 
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ना.सु. 

७.३ हातहवतयार 

आजाजत प्रवतवलवप 

सम्बतधी 

१. वनवेदन 

२. ना.प्र.प.को नक्कल र झुत्रो वा आजाजत नम्बर खुल्ने प्रमाण 

" " प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ. 

७.४ ववष्िोिक पदाथम १. तोफकएको ढाँचामा वनवेदन 

२. संस्था/प्रवतष्ठानको अवधकाटरकता 

३. ऄतय ववषय वनयमावली बमोवजम 

  

" " प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.   

८. संस्था, पत्रपवत्रका तथा छापाखाना सम्बतधी   

८ संस्था दताम सम्बतधी १. टरतपूवमकको वनवेन 

२. तदथम सवमवतको भेलाको वनणमय 

३. ववधानको ४ प्रवत र सो मा तदथम सवमवतको पदावधकारीहरुको 

दस्तखत (ववधानको नमूना डाईनलोडमा हनेुमहोस) 

४. तदथम सवमवतका पदावधकारीहरुको नेपाली नागटरकताको 

प्रमाणपत्र र व्यविगत वववरण 

६. सम्बवतधत पावलकाको वसिाटरसपत्र 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०००।- प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.   

८.१ संस्था नवीकरण १. टरतपूवमकको वनवेदन 

२. कायमसवमवतको वनणमयको प्रवतवलवप 

३. लेखापरीक्षणको प्रवतवेदन 

४. लेखापरीक्षकको ऄवडिसम आजाजत पत्र 

५. वार्थषक प्रगवत वववरण 

६. कायमक्षेत्र सँग सम्बवतधत पावलकाको वसिाटरस पत्र 

७. संस्था दताम प्रमाणपत्रको सक्कल 

८. करचुिा प्रमाणपत्र 

८. नवीकरण गनुम ऄवघ भएको साधारण सभाको वनणमयको प्रवतवलवप 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

वनयमानुसार प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ  

 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.   

८.२ संस्थाको ववधान 

संशोधन 

१. टरतपूवमकको वनवेन 

२. तोफकएको िाराममा साववकमा भएको स्वीकृत ववधानमा थपघि 

गनुमपने कारण समेत खुलाइ साधारणसभाको कवम्तमा दइुवतहाइ 

वहुमतको वनणमयको प्रवतवलवप 

३. तीन महले - संशोधन हुने ववधानको दइु प्रवत (साववकमा भएको 

व्यवस्था, हाल संशोधन गनम लावगएको व्यवस्था र संशोधन गनुमपने 

कारण) 

४. स्वीकृत सक्कल ववधान र प्रमाणपत्र तथा सो को प्रवतवलवप 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

नलागे्न प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.   

८.३ संस्था दताम प्रमाण 

पत्र तथा स्वीकृत 

ववधानको प्रवतवलवप 

१. टरतपूवमकको वनवेन 

२. कायमसवमवतको वनणमयको प्रवतवलवप 

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

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

वनवेदन 

टिकि र 

प्र.ऄ./स. 

प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

प्र.वज.ऄ.   
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सम्बतधी प्रत्येक 

पानाको रु 

१०।– का 

दरको टिकि 

ना.सु. 

८.४ वजल्लामा संस्थाको 

शाखा खोल्ने 

सम्बतधी 

१. मूल कायमसवमवतको वसिाटरस तथा वजल्ला शाखाको वनवेदन 

२. संस्थाको कायम सवमवतको वनणमय 

३. प्रमाणपत्र तथा ववधानको प्रवतवलवप 

४. वजल्ला शाखाका पदावधकारीहरुको नागटरकता तथा व्यविगत 

वववरण 

५. कायामलय रहने पावलकाको वसिाटरस 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

रु १०।– को 

टिकि 

प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.   

८.५ पत्रपवत्रका दताम 

सम्बतधी 

१. प्रकाशक/सम्पादकको वनवेदन र पवत्रकाको फकवसम/साआज 

खुलाआएको वववरण 

२. प्रकाशक तथा सम्पादकको ४ प्रवत िोिो र नागटरकताको 

प्रवतवलवप 

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

ववधान, प्रमाणपत्र नवीकरण भएको प्रमाण , कर वतरेको प्रमाण , 

ऄवडि टरपोिम, संचालकहरुको बैठकको वनणमय समेतका कागजातहरुको 

प्रवतवलवप 

४. सम्पादक हुन चावहने योग्यता (स्नातक ईत्तीणम/एस.एल.सी. ईत्तीणम 

गरी १० वषम पत्रकाटरतामा संलग्न रहकेो प्रमाण) 

५. मुद्रकको वसिाटरस र प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप तथा मुद्रकले कर 

वतरेको प्रमाणपत्र 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

वनयमानुसार प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ. यसमा सूचना ववभागबाि 

"नाम" को सम्बतधमा 

स्वीकृती वलएर कायमसम्पन्न 

हुनेछ 

८.६ छापाखाना संचालन 

सम्बतधी  आजाजत 

१. वनवेदन 

२. छापाखाना दताम भएको वनकायको प्रमाणपत्र र प्रवतवलवप 

३. कुनै संस्था वा संचालकहरु रहकेो भए संस्था वा संचालकहरुको 

वनणमयको प्रवतवलवप र स्वीकृत ववधान तथा ऄतय प्रमाणको प्रवतवलवप 

तथा संस्था वा कम्पनीको भए छाप तथा संस्थाका लावग अवधकाटरक 

व्यविको वववरण तथा िोिो, व्यविको भए िोिो ५ प्रवत 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

वनयमानुसार प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.   

९. ववपद ्व्यवस्थापन र  राहत सम्बतधी   

९ राहतको लावग  १.  सम्बवतधत व्यविको वनवदेन 

२. न.पा./गा.पा. को वसिाटरस 

३. प्रहरी प्रवतवेदन 

४. नागटरकताको प्रवतवलवप 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

निशुल्क प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.   

१०. राविय पटरचय पत्र   

९ राविय पटरचय पत्र 

वववरण दताम 

१. तोफकएको ढाँचाको वनवेदन 

२. सक्कल नेपाली नागटरकताको प्रमाणपत्र  ३. बाबु/अमाको 

नागटरकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप ईपलबध भएसम्म 

प्रफक्रया 

पुगेपवछ 

निशुल्क प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

प्र.वज.ऄ.   
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४. नागटरकताको प्रमाण पत्रमा जतमवमवत नखुलेको हकम सो खुल्ने 

प्रमाण वा गा.पा./न.पा. को वसिाटरस 

५. वववावहत मवहलाको हकमा सक्कल वववाह दताम प्रमाण पत्र ( 

नागटरकतामा पवतको नाम ईल्लेख नभएमा)  

६. बसाईं-सराआ गरेकाहरुको हकमा सक्कल बसाइसाआ प्रमाणपत्र  

ना.सु. 

१० राविय पटरचय पत्र 

ववतरण 

१. वववरण दताम गदाम ईपलबध गराएको Enrollment Receipt  

२. सम्बतधीत व्यवि स्वयं ईपवस्थत भइ ववद्युवतय औंठाछाप फदनुपने ।   

ववभागबाि 

काडम प्राप्त 

भए पछी 

वनशुल्क प्र.ऄ. 

/स.प्र.वज.ऄ 

शाखा हनेे 

ना.सु. 

प्र.वज.ऄ.  
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९. जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट प्रदान गरयने सेवाको वववयण  
क) स्थानीम प्रशासन तथा शाजन्त्त सयुऺा सम्वन्त्धी सेवा : 

 नाभथय वा उभेय आदद प्रभाजणत । 

 नावारकको उभेय प्रभाजणत । 

 ऩारयवारयक ऩेन्त्सन ऩर तथा यहरऩहर सम्फन्त्धी काभ 

 दनरत, आददवासी, जनजानत प्रभाजणत   

 ऩरऩनरका दताा । 

 छाऩाखाना दताा । 

 ऩारयवारयक वववयण प्रभाजणत । 

 नाता प्रभाजणत । 

 ववववध कामा । 

ख) याहदानी सम्वन्त्धी सेवा: 
 याहदानी पायाभ सॊकरन । 

 याहदानी द्रतु सेवा अनबरेख प्रभाजणत । 

 याहदानी ववतयण । 

 MRP को वववयण सॊशोधन । 

ग) नागरयकता सम्वन्त्धी सेवा: 
 वॊशजको आधायभा नागरयकताको प्रभाणऩर ववतयण । 

 वैवावहक अॊगीकृत नागरयकताको प्रभाणऩर ववतयण । 

 नागरयकताको प्रभाण ऩरको प्रनतनरवऩ ववतयण । 

 थय, जन्त्भनभनत सॊशोधन । 

घ) भदु्दा तथा ठाडो उजयुी सम्वन्त्धी सेवा: 
 गनुासो वा ठाडो उजयुी । 

ङ) हातहनतमाय इजाजत तथा नवीकयण सम्वन्त्धी सेवा: 
 हातहनतमाय इजाजत, नाभसायी, नववकयण य स्वानभत्व हस्तान्त्तयण । 

च) सॊस्था दताा तथा नवीकयण सम्वन्त्धी सेवा : 
 सॊस्था दताा । 

 सॊस्था नवीकयण । 

 सॊस्थाको ववधान सॊशोधन । 

 जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनत । 

छ) आऩूनता व्मवस्था अनगुभन सम्वन्त्धी सेवा: 
 सहज आऩूनता व्मवस्थाऩन सनुनजित गनाका रानग वजाय अनगुभन तथा ननमभन । 

ज) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वन्त्धी सेवा: 
 जजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन सनभनतको वैठक व्मवस्थाऩन । 

 ववऩद् सम्वन्त्धी कामामोजना ननभााण । 

 ववऩद् न्त्मूनीकयणका रानग तमायी । 
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 ववऩद् बएको ऺनत वववयण सॊकरन । 

 ववऩद् ऩीनडत बएकाहरुराई ऺनतऩूनता एवॊ याहत ववतयण तथा ऩनुस्थाऩना । 

झ)  अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्त्धान सम्वन्त्धी सेवा: 
 अजख्तमाय दरुुऩमोग सम्वन्त्धी उजयुी एवॊ ननवेदनहरु उऩय छाननफन। 

ञ)  सशुासन/ सावाजाननक सेवा प्रवाह सम्फजन्त्ध सेवाहरु 
 सहामता क  ऺ  सञ्चारन 

 कामाारमफाट प्रवाह हनुे ववनबन्न सेवाहरुको प्रवक्रमाका वायेभा सेवाग्राहीहरुराइ  
 सहमोग गने साथै ननवेदन, पायभहरुसभेत Help Desk फाटै रेख्न/ेबने व्मवस्था नभराइएको   

              छ ।  

 सेवाग्राहीहरुका रानग ननशलु्क इन्त्टयनेट  सेवा य  शुद्ध खानेऩानीको सवुवधा 
सेवाग्राही भैरी कामाारम वातावयण ननभााणका रानग कामाारम ऩरयसय नबर Free Wifi, शदु्ध खानेऩानी  

(तातो, जचसो)  को व्मवस्था नभराइएको छ  । आभ नागरयकराई सूचनाको ऩहुॉच ऩमुााउनको रानग 
ननशलु्क इन्त्टयनेट सेवारे सहज तलु्माएको छ। सेवाग्राहीहरुरे सेवा प्रानद्ऱको क्रभभा गनुाऩने प्रनतऺाको 
सभम व्मवस्थाऩनका रानग उक्त सेवाहरु प्रमोग गने गयेका छन ्। 

 सेवाग्राहीहरुका रानग ननशलु्क ईभेर य टेनरपोन सेवा 
कामाारमभा सेवा नरन आउने सेवाग्राहीको आवश्मक कागजात भगाउन तथा ऩठाउन कामाारमभै 
ननशलु्क ईभेर य टेनरपोन सेवा उऩरब्ध गयाईएको छ ।  

 रैवङ्गक भैरी शौचारम व्मवस्थाऩन 
कामाारमभा ऩरुुष तथा भवहरा सेवाग्राहीहरुको रानग छुट्टा छुटै्ट सपा तथा ऩमााद्ऱ ऩानीको सवुवधा 
सवहतको शौचारमको व्मवस्था गरयएको छ ।  

 कामाारमका गनतववनधहरु Website/Facebook page भापा त ननमनभत रुऩभा अद्यावनधक 

कामाारमका सम्ऩूणा गनतववनध ,  प्रगती वववयण ¸ सूचना, जानकायीहरुराइ कामाारमको Web 

site/Facebook page भापा त ननमनभत रुऩभा अद्यावनधक  गयी सावाजाननक गने गरयएको छ । 
जसफाट सेवाग्राहीहरुको सचुनाको हक कामाान्त्वमनभा सनुनजित बएको छ । 

 कामाारमको भानसक प्रगनत Web Site भापा त सावाजाननक 

कामाारमरे भानसक रुऩभा सम्ऩादन गयेका कामाहरुको सॊख्मात्भक वववयण कामाारमको Web site भापा त 
सावाजाननक गने गरयएको छ । जसफाट कामाारमको कामासम्ऩादन अवस्थाका फायेभा सयोकायवाराहरु 
राइ जानकायी हनुेछ । 

 ववद्यतुीम (ई) हाजजयी सञ्चारन 

जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीभा कामायत सफै कभाचायीहरुको ई – हाजजयीराई अननवामा गरयएको छ 
। ई-हाजजयी भापा त कभाचायीहरुको सभम ऩारनाको ननमभन गने गरयएको छ ।     
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 वजाय अनगुभन 

स्थानीम तहको सभन्त्वमभा फजाय अनगुभन कामाराई ननयन्त्तयता ददईएको छ ।   

 सशुासन मकु्त सेवाभैरी कामाारम फनाउने कामामोजना तमाय गरयएको जसअन्त््गत : 

 सेवाग्राहीको प्रवेशद्धायभा सहामता कऺको स्थाऩना 
 कभाचायीको स्ऩि कामा जजम्भेवायी य ननमनभत अनगुभनको व्मवस्था 
 कामाारमको अनबरेख प्रणारीराई कम््मटुयकृत 

 प्रववनधभैरी सेवाप्रवाह 

 नडजीटर नागरयक वडाऩर सभेतको व्मवस्था  

 सेवाग्राहीको प्रमोजनाथा छुटै्ट टेनरपोन राईन य फ्माक्सको व्मवस्था 
 सेवाग्राहीको ववश्राभ कऺको व्मवस्था 
 सेवाग्राहीरे फावहयी जजल्राफाट जटुाउनऩुने अन्त्म प्रभाण कागजातहरु कामाारमकै तपा फाट जझकाइने 

व्मवस्था 
 पोटो, याहदानी पायाभ , पोटोकऩी जस्ता कामाभा सेवाग्राही ठनगने अवस्थाको अन्त्त्म गयी सहज 

भूल्मभा सेवा नरने व्मवस्था 
 कामाारमभा ववचौनरमाको प्रवेशराई ननषधे  

 बिाचायभा शून्त्म सहनजशरताको नीनत कामाान्त्वम गरयएको  

 सेवा प्रबावकायीताको रानग स्थानीम तहसॉग सभन्त्वम 

 सेवाग्राहीको प्रकृती अनसुाय सेवा प्रवाहको व्मवस्था 
 वववाद, द्रन्त्द य गनुासोराई तत्कार सम्फोधन गने व्मवस्था 
 अऩयाध जन्त्म गनतववनधराई कडा ननगयानी 
 ननमनभत फजाय अनगुभन 

 याविम स्तयका गौयवका आमोजना तथा जजल्रास्तयका कामाक्रभहरुको कामाान्त्वमनभा ननमनभत 
अनगुभन, सहजजकयण य ननदेशन  

१०. सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी, सम्फजन्त्धत शाखा प्रभखु 
नस.नॊ शाखाको नाभ  ऩद जजम्भेवाय ऩदानधकायी  सम्ऩका  नॊ. कामा वववयण  

१ स्थानीम 
प्रशासन/ 
शाजन्त्त सयुऺा 

प्र.जज.अ. श्री रुद्रादेवी शभाा 9857017777 जजल्राको सभग्र साभान्त्म 
प्रशासन सॊचारन¸ कभाचायी 
प्रशासन सम्फन्त्धी आन्त्तरयक  
व्मवस्थाऩन¸ ववऩद् 
व्मवस्थाऩन य शाजन्त्त सयुऺा 
सम्फन्त्धी सम्ऩूणा कामा   

स.प्र.जज.अ. श्री नायामण प्रसाद शभाा 9857079011 
प्र.अ. श्री उद्धव ऩन्त्थी  9857067242 
क.अ. श्री कृष्ण ऩन्त्थी 

श्री कभरा ऩन्त्थी   
9847106668 

9849028541 
२ भदु्दा तथा हात 

हनतमाय 
प्र.जज.अ. श्री रुद्रादेवी शभाा 9857017777 भदु्दा दताा भदु्दा व्मवस्थाऩन 

ठाडो उजयुी तथा गनुासो 
उऩय कायवाही य नसपारयस  

प्र.अ. श्री उद्धव ऩन्त्थी  9857067242 
नामव सबु्फा श्री नेर प्रसाद ऩन्त्थी 9847184140 

का.स. श्री ऩनु्त्म प्रसाद ऩन्त्थी 9847071298 

३. नागरयकता 
शाखा  

स.प्र.जज.अ. श्री नायामण प्रसाद बण्डायी 9857079011 वॊशज¸जन्त्भको आधायभा 
नागरयकता प्रदान गने प्र.अ. श्री उद्धव ऩन्त्थी 9857067244 
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नस.नॊ शाखाको नाभ  ऩद जजम्भेवाय ऩदानधकायी  सम्ऩका  नॊ. कामा वववयण  

श्री बेषयाज ऩन्त्थ 9857074777 अॊगीकृत नागरयकताका 
हकभा प्रकृमा ऩयुा गयी ऩेश 
गने । नाफारक ऩरयचम 
ऩर जायी गने साथै 
ननमभानसुाय प्रनतनरवऩ जायी 
गने 

नामव सबु्फा श्री भेघप्रसाद ऩोख्ररे 9847167564 
क.अ श्री प्रकाश ऩन्त्थी  9857064699 
खरयदाय 

खरयदाय 

खरयदाय 

श्री नडर फहादयु थाऩा 
श्री सजन्त्दऩ ऩरयमाय 

श्री ढारेन्त्द्र ऩनु 

9857064635 

9860612202 

  
५ याहदानी  प्र.अ. श्री उद्धव ऩन्त्थी  985706724२ याहदानी पायाभ सॊकरन¸ 

तमायी याहदानी ववतयण ¸  ना.स.ु श्री मभकरा ऩाण्डे 9847071266 
६. जजन्त्सी शाखा ना.स.ु श्री नेरप्रसाद ऩन्त्थी 9847184140 जजन्त्सी व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धी 

कामा गने 

७. आनथाक 
प्रशासन शाखा 

रेखाऩार श्री भनोज बण्डायी  9841047097 याजश्व य आनथाक कायोवाय 
सम्फन्त्धी कामा  

८. दताा/चरानी खरयदाय श्री चेतनायामण 
खनार(काज) 

9847105149 जचठी ऩर दताा तथा चरानी 
सम्फन्त्धी कामा 

९. सहामता कऺ का.स. श्री तलु्से जोगी  9847106611 सेवाग्राहीको रानग ननवेदन 
बने/बयाउने य काभभा 
सहजीकयण गने 

 

 

११. सेवा प्रदान गना राग्ने दस्तयु य अवनध  
 नस .नॊ.  प्रदान गरयने सेवा राग्ने दस्तयु रु राग्ने अवनध कैवपमत 

१ वॊशजको आधायभा नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाण ऩर ववतयण 

रु १०।- को हरुाक वटकट प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन 
 

२ नागरयकताको प्रनतनरवऩ ववतयण रु 20।– को हरुाक 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

३ वैवावहक अॊनगकृत नागरयकताको प्रभाण 
ऩर ववतयण 

रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

४ याहदानी पायाभ सॊकरन नावारक (10 वषा) रु 
२,५००।– 

साधायण  रु ५,०००/- 

दोब्फय रु १०,०००/- 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

५ द्रतु सेवा अनबरेख प्रभाजणत – प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

६ याहदानी ववतयण – तरुुन्त्त  

७ गनुासो वा ठाडो उजयुी रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

 मथाशीघ्र  

८ नाभ, थय उभेय आदद प्रभाजणत रु १०।– को हरुाक प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  
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 नस .नॊ.  प्रदान गरयने सेवा राग्ने दस्तयु रु राग्ने अवनध कैवपमत 

वटकट 

९ नावारकको उभेय प्रभाजणत रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१० ऩारयवारयक ऩेन्त्सन, शऩथ ऩर य  
यहरऩहर सम्वन्त्धी नसपारयस 

रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

११ सॊस्था दताा रु १¸०००।- प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१२ सॊस्था नवीकयण रु ५००।- प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१३ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१४ जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृनत रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१५ दनरत  ,आददवासी/जनजाती नसपारयस  रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१६ ऩरऩनरका दताा दैननक १,०००।- 

साद्ऱावहक ५००।- 

ऩाजऺक ३००।-  

भानसक २००।-  

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१७ छाऩाखाना दताा रु १,०००।- प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१८ हातहनतमाय नाभसायी रु १,०००।- प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

१९ हातहनतमाय नवीकयण रु १,०००।- प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

२० नाभ,थय जन्त्भ नभनत सॊशोधन रु 2०।– को हरुाक 
वटकट 

प्रवक्रमा ऩगेुकै ददन  

२१ ऺनतऩूनता एवॊ याहत ववतयण - प्रवक्रमा ऩमुााएय  

२२ अबद्र व्मवहाय सम्वन्त्धी भदु्दा रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

कानून वभोजजभ  

२३ अजख्तमाय दरुुऩमोग सम्वन्त्धी भदु्दा रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

मथाशीघ्र  

२४ अन्त्म भदु्दा रु १०।– को हरुाक 
वटकट 

मथाजशघ्र  

११. ननवेदन  ,उजयुी उऩय ननणाम गने प्रकृमा य अनधकायी  
ननवेदन, उजयुी उऩय ननणाम गने प्रकृमा य अनधकायी 
 शाजन्त्त सयुऺासॉग सम्फजन्त्धत उजयुी बए कामाारम ऩरयसयभा प्राद्ऱ गना सवकने य आफ्नो नागरयकताको प्रनतनरवऩ 

सवहत  प्रभखु जजल्रा अनधकायी (कोठा नॊ. 16) सभऺ ऩेश गने ।  
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१२. ननणाम उऩय गनुासो सनेु्न अनधकायी 
 अन्त्म कभाचायीको हकभा स.प्र.जज.अ. य स.प्र.जज.अ.को हकभा प्र.जज.अ. । 

 

१३. सम्ऩादन गयेका काभको वववयण (2077 भाघ 01 देजख चैर भसान्त्तसम्भ) 
  

नस .नॊ  सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कै. 

१ नागरयकता ववतयण  7768  

२ नागरयकताको प्रनतनरवऩ ववतयण 4343  

३. याविम ऩरयचम ऩर वववयण दताा 125834  

४ नाफारक ऩरयचम ऩर  203  

५ याहदानी नसपारयस  

साभान्त्म 

द्रतुसेवा 

 
2894 

717 

 

६ याहदानी ववतयण 2311  

७ गनुासो वा ठाडो उजयुी 70  

८ नाभ,थय उभेय आदद प्रभाजणत 516  

९ नाता प्रभाजणत (स्थानीम प्रशासन ऐन २०२८ को दपा ९(८) 
फभोजजभ  

-  

१० ऩारयवारयक ऩेन्त्सन, शऩथ ऩर य यहरऩहर सम्वन्त्धी नसपारयस 603  

११ सॊस्था दताा 42  

१२ सॊस्था नवीकयण 136  

१३ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन १  

१४ दनरत प्रभाजणत  372  

१५ जनजाती प्रभाजणत 556  

१६ ऩरऩनरका दताा -  

१७ हातहनतमाय नाभसायी -  

१८ हातहनतमाय नववकयण 15  

१९ ववष्पोटक ऩदाथा इजाजतऩर -  

२० ववष्पोटक ऩदाथा इजाजतऩर नववकयण -  

२१ अबद्र व्मवहाय सम्वन्त्धी भदु्दा दताा 24  

२2 अबद्र व्मवहाय सम्फन्त्धी भदु्दा पछ्यौट 19  
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नस .नॊ  सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कै. 

२३ एकीकृत घजुम्त जशववय आमोजना -  

२४ वजाय अनगुभन 3 ऩटक  

२५ याहत ववतयण 

सॊख्मा 
याहत यकभ 

तायजारी  

 

143 ऩरयवायराई रु 
1215000/- 

 

२६ सहामता कऺफाट सेवा नरने सॊख्मा 5334  

२७ साभाजजक सॊजार अध्मावनधक ऩटक 373  

28 कामाारमको वेवसाईट अध्मावनधक ऩटक 266  

29 कामाारमफाट याजश्व सॊकरन 1,53,11,350/-  

१४. अन्त्म कामाहरु 

 याविम ऩरयचम ऩरको वववयण दताा गने कामा 2076 असाय 03 देजख शरुुवात बई २०७७ पागनु ०५ गते सम्ऩन्न 
बएको ।  

 कामासम्ऩादन सम्झौता, वावषाक ववकास कामाक्रभ तथा फजेट, भन्त्रारमको ननतीगत ननदेशन य जजल्राको आन्त्तरयक 
अवस्था सभेतका आधायभा जजल्रा प्रशासन कामाारम सञ्चारन वावषाक कामामोजना तजुाभा गरयएको।  

 जजल्राजस्थत कामाारम प्रभखुरे सशुासन ऐनको दपा (१३) य सशुासन ननमभावरीको ननमभ (6) फभोजजभ कामा 
गये/नगयेको सम्फन्त्धभा अनगुभन गने गरयएको । 

 सेवाग्राहीहरुको रानग सहामता कऺको स्थाऩना गरयएको ।  

 प्र.जज.अ.फाट दैननक सेवा प्रवाहको अनगुभन गयी गनुासो नआउने व्मवस्था गरयएको । 

 जजल्राजस्थत कामाारम प्रभखु तथा स्थानीम तहका प्रशासकीम अनधकृतहरुसॉग ननमभीत फैठक, छरपर गयी कामाभा 
नभतव्ममीता ऩायदजशाता य प्रबावकारयता प्रवद्धान गने कामा बएको ।  

 नागरयक वडाऩर य सफै कभाचायीको जजम्भेवायी अनरुुऩको वोडा स्थाऩना । 

 Digital नागरयक वडाऩर  

 सेवाग्राहीको रानग टेनरनबजनको व्मवस्था 
 Free-WiFi को व्मवस्था 
 कामाारमको वेवसाइट अध्मावनधक, सेवा प्रवाहभा इभेर, पेसफकु, एस.एभ.एस.को प्रमोग गरयएको ।  

 सहामक प्रभखु जजल्रा अनधकायीराई सचुना अनधकायी य प्रशासकीम अनधकृतराई गनुासो सनु्ने अनधकायी तोवकएको ।  

 स्तनऩान कऺ, भवहरा, ऩरुुष य अऩाङ्गको रानग छुटाछ्टै शौचारम 

 गबावती भवहरा, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्ग य असक्तराइा प्राथनभकताभा याखेय सेवा प्रवाह  

 शदु्ध खानेऩानीको व्मवस्था 
 सेवाग्राहीराइा सहजरुऩभा फस्ने गोर घयको व्मवस्था गरयएको।  

 धमु्रऩान ननषनेधत ऺेर घोषणा 
 कामाारमभा ववचौनरमाराइा प्रवेश ननषधे गरयएको।  

 कोनबड-19 को दैवकक प्रसे ववऻद्ऱी जायी गरयएको।  

 कभाचायीको भानसक रुऩभा फैठक याखी गनुासो व्मवस्थाऩन। 
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 ववऩद् ऩूवा तमायी तथा प्रनतकामा मोजना, 2077 प्रकाशन  

 भनसनु प्रनतकामा मोजना, 2077 प्रकाशन 

 कोनबड – 19 प्रनतकामा मोजना, 2077 प्रकाशन 

१५. सम्ऩाददत भूख्म भूख्म गनतववनध/कामाहरु 
नभनत २०७७।10।07 गते 
 जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतका अध्मऺ प्रभखु जजल्रा अनधकायीको अध्मऺताभा फैठक फसी ववऩद् सम्फन्त्धभा मस 

अघी बएका ननणामहरुको सनभऺा, ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा खचा बएको यकभ अनभुोदन, भददया ननमन्त्रण तथा 
व्मवस्थाऩन सम्फन्त्धभा कामाववनध तजुाभा सनभनत गठन रगामतका ननणामहरु गरयमो ।  

नभनत २०७७।10।0८ गते  
 याविम भवहरा आमोगको आमोजनाभा सफै ऩानरकाका उऩप्रभखु, प्रहयी प्रभखु, सयकायी ववकर, नागरयक सभाज, 

गैयसयकायी सॊघ सॊस्था रगामतको उऩजस्थनतभा भवहरा वहॊसा न्त्मूनीकयण, न्त्मावमक सनभनतको बनूभका ववषमभा छरपर, 
अन्त्तयवक्रमा कामाक्रभ गरयमो ।  

नभनत २०७७।10।10 गते  
 मस कामाारमको आमोजनाभा येसङु्गा तऩोबनूभभा भाननीम ऩययाि भन्त्री प्रददऩ कुभाय 

ऻवारीफाट वृऺायोऩण कामाक्रभ सम्ऩन्न बमो ।  

 भाननीम ऩययाि भन्त्रीज्मूको प्रभखु आनत्मताभा याविम ऩरयचमऩर ववतयण कामाको 
शबुायम्ब जजल्रा प्रशासन कामाारमभा आमोजजत कामाक्रभफाट शरुु बमो ।  

नभनत २०७७।10।11 गते  
 चन्त्द्रकोट गाउॉऩानरकाभा १५ शैमाको गाउॉऩानरका स्तयीम अस्ऩतारको भा. ऩययाि भन्त्री प्रददऩ कुभाय ऻवारीफाट 

जशरान्त्मास बमो । उक्त कामाक्रभभा गाउॉऩानरकाका अध्मऺ, प्रभखु जजल्रा अनधकायी, सयुऺा ननकामका प्रभखुहरु य 
स्थानीम याजनीनतक दरका प्रभखु तथा प्रनतनननध रगामतको उऩजस्थनत यहेको ।  

 प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री रुद्रा शभााफाट चन्त्द्रकोट गाउॉऩानरकाको भजवुा फजायभा अवजस्थत नाऩी कामाारम य 
भारऩोत कामाारमको अनगुभन ननयीऺण गयी आवश्मक ननदेशन ददने काभ बमो ।  

नभनत 2077/10/15 गते  

 देजख कोनबड- 19 ववरुद्ध प्राथनभकताको आधायभा खोऩ रगाउने कामाको 
सरुुवात बमो ।  

नभनत २०७७।10।२४ गते  

 सत्मवती गाउॉऩानरका वडा नॊ. ३ ठूरोरमु्ऩेकभा २०७५ सारभा गएको 
ऩवहयोफाट ऩूणा ववस्थावऩत ऩरयवायको रानग ननभााण बइयहेका स्थामी आवासको 
अनगुभन/ननयीऺण बमो ।  

 सत्मवती गाउॉऩानरकाजस्थत याभभजन्त्दय तायकेश्वय ऩयभानन्त्द  वृद्धाश्रभका 50 जना जेष्ठ नागरयकराई कोनबड – 19 
ववरुद्धको खोऩ रगाउने काभ सम्ऩन्न बमो ।  

 कोनबड – 19 को खोऩ अनबमान ननवााध रुऩभा सॊचारन बएको । नभनत २०७७।१०।२४ सम्भ जजल्राको जम्भा 
रक्ष्म 1881 भध्मे 1745 (93%) कोनबड ववरुद्धको खोऩ रगाउने कामा सम्ऩन्न बमो । 

नभनत २०७७।10।२5 गते  

 प्रदेशसबा ननवााचन ऺेर नॊ. 2 का भाननीम प्रदेशसबा सदस्म खडग के.सी.को अध्मऺताभा जनता आवास कामाक्रभ 
अन्त्तगात रजुम्फनी प्रदेश सहयी ववकास तथा बवन ननभााण कामाारम ऩाल्ऩाफाट जनता आवास कामाक्रभ भापा त हनु े
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आवास ननभााण गने प्रमोजनको रानग येसङु्गा नगयऩानरका अन्त्तगात ५ वटा , भनुसकोट नगयऩानरका अन्त्तगात ८ वटा य 
इस्भा गाउॉऩानरका अन्त्तगात ७ वटा गयी 20 वटा आवास ननभााण गना राबग्राही छनौट गरयमो ।  

 भदाने गाउॉऩानरकाको प्रशासकीम बवन ननभााण य येसङु्गा नगयऩानरकाको वडा नॊ. 6 वडा कामाारम बवन ननभााण 
प्रमोजनका रानग नन:शलु्क जग्गा यजजिेशन गना भारऩोत कामाारम तभघास गलु्भीराई नसपारयस गरयमो ।  

 
नभनत २०७७।1१।12 गते  
 प्रभखु जजल्रा अनधकायीको अध्मऺताभा शहयी ववकास तथा बवन नडनबजन कामाारम ऩाल्ऩारे मस जजल्राका रुरुऺेर, 

सत्मवती य चन्त्द्रकोट गाउॉऩानरकाहरुभा जनता आवास कामाक्रभ अन्त्तगात 20 वटा घय फनाउन राबग्राही छनौट 
गरयएको ।  

नभनत २०७७।1१।17 गते  
 गलु्भी प्रदेशसबा ननवााचन ऺेर २ ख को प्रदेशसबा ननवााचन ऺेर जनता आवास सभन्त्वम सनभनतका सॊमोजक भाननीम 

श्री ददनेश ऩन्त्थीको सॊमोजकत्वभा फैठक फसी भदाने, भानरका य धकुोट गाउॉऩानरकाका २१ जना राबग्राहीहरु छनौट 
गरयएको ।  

 जजल्राजस्थत ववनबन्न ५ वटा सयकायी कामाारम (नेऩार ववद्यतु प्रानधकयण, गलु्भी ववतयण केन्त्द्र, नाऩी कामाारम, भारऩोत 
कामाारम, खानेऩानी तथा सयसपाई नडनबजन कामाारम, गलु्भी आमवेुद स्वास््म केन्त्द्र) हरुको अनगुभन तथा ननयीऺण 
गयी सधुायका रानग आवश्मक ननदेशन ददइएको। 

 जजल्रा अदारत, जजल्रा सयकायी ववकर कामाारम, जजल्रा प्रशासन कामाारम य जजल्रा प्रहयी कामाारमफीच अनबमोजन 
नीनत सम्फन्त्धभा अन्त्तयवक्रमा सम्ऩन्न बएको ।   

नभनत २०७७।1१।18 गते  
 जजल्राजस्थत ववनबन्न ५ वटा सयकायी कामाारम (कृवष ऻान केन्त्द्र, प्रधानभन्त्री कृवष आधनुनवककयण ऩरयमोजना, 

ऩरयमोजना कामाान्त्वमन इकाइ, नडनबजन वन कामाारम, कायागाय कामाारम य घयेर ुतथा साना उद्योग कामाारम गलु्भी) 
हरुको अनगुभन तथा ननयीऺण गयी सधुायका रानग आवश्मक ननदेशन ददइएको। 

नभनत २०७७।1१।20 गते  
 उऩबोक्ता वहत प्रफद्धान गना, उऩबोक्ता वहत ववऩयीतका कामाहरुराई ननमन्त्रण तथा ननमभन गना सहामक प्रभखु जजल्रा 

अनधकायीको सॊमोजकत्वभा उद्योग वाजणज्म सॊघ, चेम्फय अप कभसा, होटर व्मवसामी सॊघ, नागरयक सभाज, इन्त्सेक 
रगामत सदस्म यहेको उऩबोक्ता वहत सॊयऺण सॊमन्त्र गठन गरयएको ।  

नभनत २०७७।1१।21 गते  
 जजल्रा खोऩ सभन्त्वम सनभनतको फैठक फसी दोस्रो प्राथनभकताभा खोऩको उऩरब्धता (११९५ बामर) को आधायभा 

65 वषाबन्त्दा भानथका जेष्ठ नागरयकहरुराई नभनत 2077/11/23 देजख ऩवहरो चयण 8 वटा ऩानरका य दोस्रो 
चयणभा 4 वटा ऩानरकाभा खोऩ रगाउने ननणाम गरयमो । 

नभनत २०७७।1१।25 गते  
 जजल्राका ग्राभीण स्तयहरुफाट सेवाग्राहीहरु आउॉदा स्थानीम तहरे गने 

नागरयकता रगामतका नसपारयसहरुभा कुनै सभस्मा नऩयोस य सहज 
रुऩभा सेवा प्रवााह गना सवकमोस बने्न  उदे्यश्म का साथ  प्रभखु जजल्रा 
अनधकायी श्री रुद्रा शभााज्मूको अध्मऺता तथा कानरगण्डकी गाउॉऩानरका 
प्रभखु श्री वेद फहादयु थाऩाको प्रभखु आनतत््मता , स्थानीम जनप्रनतनननध, 

याजनीनतक दरका प्रनतनननध , सयुऺा ननकाम , ऩरकाय रगामतको 
उऩजस्थनतभा इस्भा गाउॉऩानरकाभा नागरयकता , अऩयाध न्त्मूननकयण , 
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व्मजक्तगत घटना दताा , साभाजजक सयुऺा बत्ता ववतयण , ववऩद् व्मवस्थाऩन, ववकास ननभााणका कामाभा सभन्त्वम रगामतका 
ववषमभा अन्त्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ सम्ऩन्न बमो । 

 

नभनत २०७७।1२।03 गते  
 जजल्रा जनगणना सभन्त्वम सनभनतका अध्मऺ प्रभखु जजल्रा अनधकायीको अध्मऺताभा सनभनतको फैठक फसी जजल्रा 

जनगणना कामाारम स्थाऩना य आवश्मक अन्त्म ननणामहरु गरयमो ।  

 जजल्रा सभन्त्वम प्रभखुको अध्मऺता य प्रभखु जजल्रा अनधकायीको उऩजस्थनतभा बनूभ सम्फन्त्धी सभस्मा सभाधान आमोग 
जजल्रा सनभनतको फैठक फसी बनूभवहन सकुुम्फासी य अव्मवजस्थत फसोफासीहरुको रगत चैर भसान्त्तसम्भ सॊकरन गने 
ननणाम गरयमो ।  

२०७७।12।१० गते  

 ददन प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री रुद्रा शभााज्मूको अध्मऺता 
तथा इस्भा गाउॉऩानरका प्रभखु श्री रक्ष्भण वविज्मूको प्रभख 
आनतत््मता तथा स्थानीम जनप्रनतनननध , याजनीनतक दरका 
प्रनतनननध, सयुऺा ननकाम , ऩरकाय रगामतको उऩजस्थनतभा 
इस्भा गाउॉऩानरकाभा नागरयकता , अऩयाध न्त्मूननकयण , 

व्मजक्तगत घटना दताा, साभाजजक सयुऺा बत्ता ववतयण , ववऩद् 
व्मवस्थाऩन, ववकास ननभााणका कामाभा सभन्त्वम रगामतका ववषमभा अन्त्तयवक्रमा तथा छरपर कामाक्रभ सम्ऩन्न बमो। 

नभनत २०७७।१२।११ गते  

 कारीगण्डकी गाउॉऩानरका वडा नॊ २ अवेनी 
बमकोटभा अचानक बएको आगरागीफाट ऩूणा 
रूऩभा ऺनत बएका  २ ऩरयवायका १३ जनाराई 
तत्कार याहात उऩरब्ध गयाउन जजल्रा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन कोषफाट नगद यकभ , गलु्भी उद्योग 
वाजणज्म सॊघ य न.ेये.सो. पोजक्सङ  उऩशाखाफाट 
खाद्यान्न, जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट रत्ताकऩडा 
रगामत याहत साभग्री प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री 
रुद्रादेवी शभााको नेततृ्वभा सयुऺा ननकाका प्रभखु , 

स्थानीम जनप्रनतनननध , ऩरकाय, स्थानीम व्मजक्तहरु 
रगामतको सहबानगताभा घटनास्थरको अवरोकन 
गयी ऩीनडत ऩरयवायराई तत्कार याहत ववतयण 
गरयमो। 

नभनत २०७७।1२।1२ गते  

 स्वास््म तथा जनसॊख्मा भन्त्रारमफाट जायी ववऻद्ऱी भापा त स्वास््म सचेतना अऩनाउन अनयुोध गरयसकेको सन्त्दबाभा 
कोनबड -19 सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्द्र गलु्भीका सॊमोजक प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री रुद्रादेवी शभााज्मूको 
अध्मऺताभा फैठक फसी कोनबड -१९ को सॊक्रभण फढ्न नददन आवश्मक ननणाम गयी सूचना जायी गरयमो ।  

 प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री रुद्रादेवी शभााज्मूको अध्मऺताभा " जजल्रा रोकतन्त्रका मोद्धा अनबरेखीकयण सनभनत" 
को फैठक फसी आवश्मक ननणाम गरयमो । 
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 कोनबड-19 को जोजखभ कभ गना स्वास््म सयुऺाका भाऩदण्डराई कडाई गयी जनचेतनाको रानग सन्त्देशभूरक 
सूचनाहरुको व्माऩक रुऩभा प्रचाय-प्रसाय तथा भाइवकङ्ग गरयएको ।  

 कोनबड-19 को योकथाभ तथा ननमन्त्रणको रानग होटर तथा व्मवसामहरु यानत ८.०० फजे ऩनछ ऩूणा रुऩभा फन्त्द 
गयाइएको ।  

२०७७ सार चैत १९ गते  

 जजल्रा जनगणना सभन्त्वम सनभनतका अध्मऺ प्रभखु जजल्रा अनधकायीको अध्मऺताभा सयोकायवाराहरुको 
उऩजस्थनतभा याविम जनगणना 2078 को सचेतना गोष्ठी सम्ऩन्न गरयमो । जस अन्त्तगात जजल्राभा १२ वटै 
स्थाननम तहराई सभेट्ने गरय ५ वटा जनगणना कामाारम स्थाऩना बएको छ । जसअन्त्तगात धकुोट , भदान,े 

भानरका गाउॉऩानरकाराई सहज हनुे गरय ऩकुोटदह त्मस्तै इस्भा य भनुसकोट नगयऩानरकाको रानग वाभीटक्साय , 

गलु्भीदयफाय गाउॉऩानरका य येसङु्गा नगयऩानरकाको रानग तम्घास, छरकोट गाउॉऩानरका  य रुरुऺेर गाउॉऩानरकाको 
रानग फरेटक्साय बने चन्त्द्रकोट , सत्मवती य कानरगण्डकी गाउॉऩानरकाको रानग खैयेनीभा कामाारम यहने बएका 
छन ्। 

नभनत २०७७।1२।20  गते  
 प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री रुद्रादेवी शभााको अध्मऺताभा फढुवा सनभनतको फैठक फसी आवश्मक ननणाम गरयमो ।  

 प्रभखु जजल्रा अनधकायी अध्मऺताभा डडेरो ननमन्त्रण सम्फन्त्धभा सयोकायवारासॉग फैठक फसी आवश्मक ननणाम 
गरयमो ।   

 अवैध सम्फन्त्धफाट गबा यही फच्चा जजन्त्भएको येसङु्गा न.ऩा. वडा नॊ. 8 फस्ने आशा भगयको फच्चाराई एस.ओ.एस. 
फारग्राभ रुऩन्त्देहीभा नसपारयस गरयएको ।  

नभनत २०७७।1२।23  गते  
 नभनत २०७७ चैर २० गतेका ददन आगरागी फाट ज्मान गभुाएकी धकुोट 

गाउॉऩनरका ७ , वाग्रा ननवासी शॊकय फहादयु ऩरयमाय य फसन्त्ती ऩरयमायकी ९ 
फवषामा छोयी सॊगीता ऩरयमायको ऩरयवायरा ई स्थरगत रुऩभा गई  जजल्रा नफऩद 
व्मवस्थाऩन कोषफाट तत्कार याहत जजल्रा नफऩद व्मवस्थाऩन सनभनतका 
अध्मऺ एवभ ्प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री रुद्रादेवी शभाारे प्रदान गनुाबमो ।  

नभनत: २०७७/१२/२८ गते 
 जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीको आमोजना य भानरका गाउॉऩानरकको सहमोगभा प्रभखु जजल्रा अनधकायीको अध्मऺता 

तथा भानरका गा.ऩा. का अध्मऺ/उऩाध्मऺ, सहामक प्रभखु जजल्रा अनधकायी, सयुऺा ननकामका प्रभखुहरु, कामाऩानरका 
सदस्म, वडा सजचव , गाउॉकामाऩानरकाका कामाारमका कभाचायीहरु , वडा कामाारमका कभाचायी , याजनननतक दरका 
प्रनतनननध, ऩरकाय रगामतको उऩजस्थनतभा "नागरयकता अऩयाध न्त्मूनीकयण ब्मजक्तगत घटनादताा साभाजजक सयुऺा बत्ता 
नफतयण रगामतका ववषमभा अन्त्तयवक्रमा" कामाक्रभ सम्ऩन्न बएको साथै भानरकाजस्थत प्रहयी चौकी अखाावाङको ननयीऺण 
सभेत बएको छ । 

नभनत २०७७।1२।29  गते  
 गलु्भीदयफाय गाउॉऩानरकाभा 15 शैय्माको अस्ऩतार ननभााणको रानग जग्गा प्रानद्ऱ सम्फन्त्धभा प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री 

रुद्रादेवी शभााको अध्मऺताभा भआुब्जा ननधाायण सनभनतको फैठक फसी आवश्मक ननणाम गरयमो ।  
 जजल्राका ववनबन्न स्थानहरुभा फढ्दो रुऩभा देजखएको आगरागी ननमन्त्रण गने सम्फन्त्धभा सम्फद्ध सयोकायवाराहरुसॉग  

फैठक फसी आवश्मक ननणामहरु गरयमो ।   
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नभनत २०७७।1२।3१  गते  
 प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री रुद्रादेवी शभााफाट फागरङु फनुतावाङ- ऩौददअभयाई-तभघास-सजन्त्धखाक-गोरुनसॊहे १३२ के.बी. 

ववद्यतु प्रशायण राईनको अनगुभन ननयीऺण बमो । 

 प्रभखु जजल्रा अनधकायीफाट भनुसकोट नगयऩानरकाजस्थत प्रहयी चौकी वाभीको अनगुभन ननयीऺण बमो ।   
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२८ नाऩी कामाारम गलु्भी श्री चनु्नप्रसाद ऻवारी ५२०१९३ ९८५७०६४२९३ 

२९ गलु्भी आमुावेददक स्वा. के.  श्री अचाना शकु्रा ५२००५० 9847471571 

३० कपी अनसुन्त्धान कामाक्रभ श्री कृष्णफहादयु थाऩा  ९८५७०६४१९१ 
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नस.नॊ. कामाारमको नाभ कामाारम प्रभखुको नाभ, थय कामाारमको पोन नॊ भोफाइर नॊ 
३१ घयेर ुतथा साना उद्योग वव. का.  श्री रक्ष्भण जघनभये ५२०११२ ९८५७०६४५८५ 

३२ कृवष ववकास फैड्ढ ओभ टण्डन ५२०१६६ ९८५७०६१५६० 

३३ याविम फाजणज्म फैड्ढ गणुानीनध बसुार ५२००५५ ९८५७०६१५६० 

३४ नेऩार ववद्यतु प्रा. गलु्भी वव. के.  श्री इश्वय कु शे्रष्ठ ५२०७५१ ९८५७०२६२७५ 

३५ नेऩार टेनरकभ शाखा कामाारम 
गलु्भी 

श्री रुक्भागत साऩकोटा ५२०१०१ ९८५७०२८५०१ 

३६ जजल्रा ट्रावपक कामाारम  श्री कृष्ण प्रसाद आचामा ५२०२९३ 9857038222 

३७ येसङु्गा नगयऩानरका श्री बजक्तयाभ भयानसनी ५२०१५० ९८५७०७३१११ 

३८ भनुसकोट नगयऩानरका श्री जखभरार बसुार  ९८५७०८३७८९ 

३९ इस्भा गाउॉऩानरका श्री ववष्ण ुफहादयु घतॉ  9857064444 

४० कानरगण्डकी गाउॉऩानरका श्री फाफयुाभ ऩल्री  ९८५७०६७९२५ 

४१ गलु्भी दयवाय गाउॉऩानरका श्री रक्ष्भण ऩाण्डे  ९८५७०६७९१२ 

४२ सत्मवती गाउॉऩानरका श्री झववश्वय येग्भी  ९८५७०६७९०३ 

४३ चन्त्द्रकोट गाउॉऩानरका श्री अनन्त्त भयानसनी   ९८५७०६७९२० 

४४ रुरुऺेर गाउॉऩानरका श्री चेतनाथ नगयी  ९८५७०६७९१६ 

४५ छरकोट गाउॉऩानरका श्री  दाभोदय बण्डायी  ९८५७०६७९०८ 

४६ धकुााट गाउॉऩानरका श्री काजशयाभ ऩन्त्थी  ९८५७०६७९१७ 

४७ भदाने गाउॉऩानरका श्री रुद्र फहादयु ऩछाई  ९८५७०४९०४९ 

४८ भानरका गाउॉऩानरका श्री ददऩक बण्डायी  ९८५७०६७९०६ 

४९ भारऩोत कामाारम भजवुा श्री नडल्रीयाज ऻवारी  ९८४७०१९७९८ 

५० नाऩी कामाारम भजवुा गलु्भी श्री ददनेश फखञु्च े  ९८४१५१४०९६ 

५१ बेटेरयमन अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा 
ववऻ केन्त्द्र ऩाल्ऩा सम्ऩका  केन्त्द्र, 

गलु्भी  

श्री हरयनायामणप्रसाद थारु  

 

९८६७१४९१५२ 

५२ कयदाता सेवा कामाारम श्री  टॊक प्रसाद बसुार  ९८५७०७८३७५ 

 

१५.२ हार सम्भका प्रभखु जजल्रा अनधकायीहरुको वववयण 

नस.नॊ. नाभ देजख सम्भ 

१ श्री रुऩ फहादयु स्वाय 2027  सार २०२८।३।२ 

२ श्री याभजी प्रसाद गदु्ऱा २०२८।३।२७ २०२९।६।३० 

३ श्री चक्रफन्त्ध ुअमाार २०२९।७।७ २०३३।७।३ 

४ श्री दाभोदय येग्भी २०३३।७।१९ २०३६।६।३१ 

५ श्री रोकेन्त्द्रयाज शभाा २०३६।७।३० २०३७।३।६ 
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नस.नॊ. नाभ देजख सम्भ 

६ श्री याभचन्त्द्र उऩाध्माम २०३७।८।२९ २०३९।६।२४ 

७ श्री फरयाभ काऩय २०३९।७।१९ २०४०।११।३ 

८ श्री फदद्रनाथ शभाा २०४०।१२।५ २०४२।११।१० 

९ श्री केशवयाज ऩौडेर २०४२।१२।३ २०४६।३।६ 

१० श्री याभकृष्ण ऩन्त्त २०४६।३।२५ २०४६।१२।२२ 

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

१२ श्री ववजमयाज बट्टयाई २०४७।५।२१ २०४८।७।२५ 

१३ श्री ऩद्मयाज येग्भी २०४८।८।९ २०४९।९।३ 

१४ श्री कभर प्रसाद रारकणा २०४९।९।२७ २०४९।१२।२४ 

१५ श्री फद्री फहादयु काकी २०५०।३।२७ २०५२।६।१२ 

१६ श्री गॊगा फहादयु के.सी. २०५२।६।२२ २०५३।१२।२४ 

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

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

१९ श्री प्रभेनायामण शभाा २०५५।४।६ २०५६।८।२२ 

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

२१ श्री गीता प्रसाद खनार २०५८।४।१८ २०५८।९।२९ 

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

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

२४ श्री शॊकय अमाार २०६३।३।२५ २०६४।२।२३ 

२५ श्री अब्दरु कराभ खाॉ २०६४।३।१० २०६५।६।२५ 

२६ श्री टेकवीय जॊग यामभाझी २०६५।७।१८ २०६६।३।१९ 

२७ श्री ऩयशयुाभ अमाार २०६६।४।२३ २०६८।३।१० 

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

२९ श्री कभरयाज ढकार २०७०।३।२१ २०७१।८।१० 

३० श्री चन्त्द्र प्रसाद गैये २०७१।८।११ २०७२।७।९ 

३१ श्री प्रदीऩयाज कणेर २०७२।७।१० २०७३।३।१७ 

३२ श्री उदम फहादयु याना भगय २०७३।३।२० २०७३।८।१ 

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

३४ श्री गोऩारप्रसाद अमाार २०७४।०६।१२ २०७५।०१।१९ 

३५ श्री कोशरयाज शभाा २०७५।०१।२० २०७५।०३।१४ 

३६ श्री मदनुाथ ऩौडेर २०७५।०३।१८ 2076।07।08 

३७ श्री कोशहरय ननयौरा 2076।07।15 2076।11।12 

३८ श्री बयत कुभाय शभाा 2076।12।05 2077।09।07 

३९ श्री रुद्रादेवी शभाा 2077।09।08 हारसम्भ 
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१५.३ गलु्भी जजल्राका नगय प्रभखु/उऩप्रभखु य गा.ऩा. अध्मऺ/उऩाध्मऺहरुको नाभावरी य सम्ऩका  
नम्फयहरु 

क्र. सॊ स्थानीम तहको नाभ प्रभखु/उप्रभखु, अध्मऺ/उऩाध्मऺको वववयण भोफाइर नॊ 
१ येसङु्गा नगयऩानरका प्रभखु  श्री नडल्रीयाज बसुार ९८५७०२५०१५ 

उऩ प्रभखु श्री सीता बण्डायी ९८६७१५०३०२ 

२ भनुसकोट नगयऩानरका प्रभखु  श्री सोभनाथ साऩकोटा ९८५७०६४५०० 

उऩ प्रभखु श्री कभरा शभाा ९८५७०६७५२१ 

३ 

 

कारीगण्डकी गाउॉऩानरका 
 

अध्मऺ श्री फेद थाऩा भगय ९८५७०६१७०१ 

उऩाध्मऺ श्री ताया थाऩा ९८२४४६८९१९ 

४ 

 

सत्मवती गाउॉऩानरका 
 

अध्मऺ श्री ऩारयश्वय ढकार ९८५७०६४००९ 

उऩाध्मऺ श्री सवुणा शाही शेयचन ९८४७२६७६३० 

५ 

 

चन्त्द्रकोट गाउॉऩानरका अध्मऺ श्री द्रोणा खरी ९८५७०६१७५१ 

उऩाध्मऺ श्री यानधका अमाार ९८९००२०३२८ 

६ 

 
रुरुऺेर गाउॉऩानरका 

अध्मऺ श्री नीरकण्ठ गौतभ ९८५७०६४९०४ 

उऩाध्मऺ श्री रक्ष्भीदेवी ऩन्त्थ ९७४७०१११९७ 

७ 

 
छरकोट गाउॉऩानरका 

अध्मऺ श्री भधकृुष्ण ऩन्त्थ ९८५७०२७९९५ 

उऩाध्मऺ श्री नभादा बण्डायी ९८६७४३२६०३ 

८ 

 
गलु्भीदयफाय गाउॉऩानरका 

अध्मऺ श्री अशोक कुभाय थाऩा ९८४१८२००५८ 

उऩाध्मऺ श्री नभना बण्डायी ९८४७०३८५५० 

९ 

 
इस्भा गाउॉऩानरका 

अध्मऺ श्री रक्ष्भणफहादयु ववि ९८५७०६७६५० 

उऩाध्मऺ श्री ववभरा खरी ९८५७०६७४९५ 

१० 

 
भानरका गाउॉऩानरका 

अध्मऺ श्री रयतफहादयु थाऩा ९८५७०३३४५१ 

उऩाध्ऺ श्री देवा रयजार ९८६७२३८४९८ 

११ 

 
धकुोट गाउॉऩानरका 

अध्मऺ श्री बऩुार ऩोख्ररे ९८५७०६७४४० 

उऩाध्मऺ श्री जशवफहादयु के.सी. ९८४१३७२७६५ 

१२ 
भदाने गाउॉऩानरका 

अध्मऺ श्री दानफहादयु के.सी. ९८५७०२७९२५ 

उऩाध्मऺ श्री सरयता खड्का ९८४३६३९७१८ 
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१६. जजल्राजस्थत सयकायी कामाारमका सूचना अनधकायीको वववयण 
नस. 
नॊ. 

कामाारमको नाभ सचुना  अनधकायीको 
नाभ 

सॊऩका  नॊ. इभेर 

१ गलु्भी जजल्रा अदारत नबभ प्रसाद बसुार 9847026934 info.dcgulmi@dcourt.gov.np 

२ जजल्रा प्रशासन कामाारम  उद्धव ऩन्त्थी ९८५७०६७२४२ daogulmi2046@gmail.com 

३ जजल्रा प्रहयी कामाारम  ऩरुुषोत्तभ प्रसाद ऩाण्डे ९८५७०६७१२९ dpogulmi@gmail.com 

४ जजल्रा सभन्त्वम सनभनत कामाारम मोगयाज अमाार  ९८४१४०१९८९ gulmiddc@gmail.com 

५ कोष तथा रेखा ननमन्त्रक कामाारम खगशे्वय जघनभये ९८५७०६७९५८ dtco.gulmi@fcgo.gov.np 

६ सॊग्राभ शादुार गलु्भ  प्रकाश कुभाय नगयी  079520700 coy-birbhadra@nepalarmy.mil.np 

७ सशस्त्र प्रहयी फर  ,गलु्भ  कभरेशकुभाय भहतो  ९८६३४६७७३० apfgulmi.coy@gmail.com 
८ जशऺा ववकास तथा सभन्त्वम इकाई  अभय के. सी. ९८५७०८२९१४ deogulmi@gmail.com 

९ कृवष ऻान केन्त्द्र  मवुयाज ढकार 9847421903 akcgulmi2075@gmail.com 

१० गलु्भी अस्ऩतार तम्घास  डा. ववबव फस्मार  ९८४२९३०५३१ dhgulmi2030@gmail.com 

११ स्वास््म कामाारम  ऩशऩुनत आचामा ९८५७०६७७९० dphogulmi@gmail.com 

१२ नडनबजन वन कामाारम  सनरना के .सी.   079520179 dfogulmi@gmail.com 

१३ सडक ऩवुााधाय ववकास कामाारम  सागय भयानसनी ९८५७०७७२४३ ridogulmi@gmail.com 

१४ जजल्रा सयकायी ववकर कामाारम  सधुा मोगी  ९८४३०९०९४५ daogulmi@yahoo.com 

१५ खानेऩानी तथा सयसपाइ नड. कामाारम  प्रकाश न्त्मौऩान े ९८४१७७१०५२ wss.gulmi@gmail.com 

१६ भदन बण्डायी याजभागा मोजना कामाारम याभकृण्ण रयभार ९८५११५३५४६ tspgulmi@gmail.com 

१७ जरस्रोत तथा नसॉचाइ वव. नड. का. सवुोध गयुागाॉइ ९८५२०६६०७७ irrigation.gulmi@gmail.com 

१८ कवप ववकास केन्त्द्र कृष्ण प्रसाद ऻवारी  ९८४१७७२५२३ coffeegulmi@gmail.com 

१९ भारऩोत कामाारम तभघास  नगरयप्रसाद श्रीस ९८५७०७६२११ malpotkaryalayagulmi@gmail.com 

२० जजल्रा हरुाक कामाारम  अजजता बण्डायी ९८६७१९५४७० dpostgulmi@gmail.com 

२१ जजल्रा ननवााचन कामाारम  श्माभरार ऩाण्डे ९८४७१८४८४९ ec.deo.gulmi@gmail.com 

२२ प्रधानभन्त्री कृवष आ. ऩ. का. इकाई  सभुन खनार ९८५७०६७७६९ pmamp.piu.gulmi@gmail.com 

२३ जजल्रा आमोजना का  .इ .  (जशऺा) गलु्भी  रक्ष्भण याउत ९८५७०७३६०८ gulmidlpiuedu@gmail.com 

२४ या .ऩ ु.नन.जजल्रा आमोजना का .इ . गलु्भी याभप्रसाद ऩन्त्थी ९८५७०६१९४६ surya.9848029187@gmail.com 

२५ कायागाय कामाारम  येश्भीयाज ऩन्त्थी 9841856760 gulmikaragar12@gmail.com 

२६ नाऩी कामाारम तभघास , केशवयाज अमाार 9847027333 napi.gulmi123@gmail.com 

२७ गलु्भी आमवेुध स्वास््म केन्त्द्र गणेशप्रसाद साऩकोटा 9857031456 gulmiayurveda123@gmail.com 

२८ कवप अनसुन्त्धान कामाक्रभ शॊशेय फस्नेत ९८५७०७१२६२ crp.gulmi@gmail.com 

२९ घयेर ुतथा साना उ. वव. कामाारम  यववरार के .सी.  9868621580 csidbgulmi@gmail.com 

३० कृवष ववकास फैंक  ववयेन्त्द्रकुभाय शे्रष्ठ ९८५७०६७१०२ tamghas.branch@adbl.gov.np 

३१ याविम फाजणज्म फैक  ववजम कभााचामा 9846047675 gulmi@rbd.com.np 

३२ नेऩार ववद्यतु प्रा. गलु्भी वव. के. यववन्त्द्र फढुा 9844767371 gulmi@nea.org.np 

३३ नेऩार टेनरकभ शाखा कामाारम  शॊकयप्रसाद सवेुदी ९८५७०६०५९५ ppsgulmi@ntc.net.np 

३४ जजल्रा ट्रावपक कामाारम  जगन्नाथ ऩाण्डे ९८५७०६७११९ dtpogulmi@nepalpolice.gov.np 

३५ येसङु्गा नगयऩानरका  शॊकयप्रसाद गौतभ  ९८५७०६१७४४ resungamungulmi@gmail.com 

३६ भनुसकोट नगयऩानरका प्रकाश जघनभये ९८४९६३७१७९ musikotmp.gulmi@gmail.com 

३७ इस्भा गाउॉऩानरका  फाफरुार थाऩा 9857072109 ismaruralmun@gmail.com 

३८ कानरगण्डकी गाउॉऩानरका ओभ फहादयु थाऩा  ९८४९९३२०१५ gulmikaligandaki@gamil.com 

३९ गलु्भीदयवाय गाउॉऩानरका सयेुश खनार ९८५७०७४४०० ito.gulmidarbarruralmun@gmail.com 

४० सत्मवती गाउॉऩानरका नेरप्रसाद ऩाण्डे  ९८५६०५०६२४ satyawatigaunpalika@gmail.com 

४१ चन्त्द्रकोट गाउॉऩानरका जशवप्रसाद ऻवारी ९८५७०६०९६३ chandrakotrmun@gmail.com 

mailto:daogulmi2046@gmail.com
mailto:dpogulmi@gmail.com
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४२ रुरुऺेर गाउॉऩानरका इश्वयी न्त्मौऩान े ९८५७०८८३३३ ruralruru@gmail.com 

४३ छरकोट गाउॉऩानरका बषुण बसुार 9849122642 chhatrakot90@gmail.com 

४४ धकुोट गाउॉऩानरका नगरययाज अमाार ९८४७३०५४५१ dhurkotmun@gmail.com 

४५ भदाने गाउॉऩानरका ऋवषयाभ ऩोख्ररे ९८५७०६७५०९ gaupalikamadane@gmail.com 

४६ भानरका गाउॉऩानरका जगत ऩौडेर ९८६०४३३२०३ malikagaupalika@gmail.com 

४७ भारऩोत कामाारम भजवुा याजेश कु.सेन ओरी 9861062408 malpotmajuwagulmi@gmail.com 

४८ नाऩी कामाारम भजवुा  ववजम शे्रष्ठ ९८४७२१९९०५ sarveofficemajuwagulmi@gmail.com 

४९ बेटेरयमन अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ 
केन्त्द्र ऩाल्ऩा सम्ऩका  केन्त्द्र गलु्भी 

नडल्रीयाज भयानसनी ९८४७०५७५९८ vethosgulmi@gmail.com 

५० कयदाता सेवा कामाारम सरयता अमाार 9847102534 tso_tamghas@ird.gov.np 

१७. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाहरुको सूची 
 नेऩारको सॊववधान 
 स्थानीम प्रशासन ऐन, 2028 
 नागरयकता ऐन,2063 य ननमभावरी, 2063 
 हातहनतमाय तथा खयखजाना ऐन, 2019 तथा ननमभावरी, 2028  
 भरुकुी पौजदायी कामाववनध सॊवहता ऐन, 2074, ननमभावरी, 2074 
 पौजदायी कसयु (सजाम ननधाायण तथा कामाान्त्वम) ऐन, 2074 
 सूचनाको हक सम्फजन्त्ध ऐन, 2064, ननमभावरी, 2065 
 भ्रिाचाय ननमन्त्रण ऐन, 2059 
 याहदानी ऐन, 2024, ननमभावरी, 2063 
 उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन, 2054 
 ववऩद् जोजखभ न्त्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, 2074 
 याविम ऩरयमच ऩर तथा ऩजञ्जकयण ऐन, 2076 
 कारो फजाय तथा केही अन्त्म सभाजजक अऩयाध तथा सजाम ऐन, 2032 
 रागू औषध ननमन्त्रण ऐन, 2033 
 जग्गा प्रानद्ऱ ऐन, 2034, ननमभावरी 2034 
 सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, 2064, ननमभावरी, 2065 
 ववऩद् जोजखभ व्मवस्थाऩन याविम यणनीनत, 2066 
 गहृ प्रशासन सधुाय कामामोजना, 2074 
 नागरयकता प्रभाण ऩर ववतयण कामाववनध ननदेजशका, 2068 
 प्रकोऩ ऩीनडत उद्धाय य याहत सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 2064 
 गहृ भन्त्रारम य अन्त्तगातका काभाचायीको आचायसॊवहता, 2069 
 यासामननक ऩदाथाको आमात, ओसाय ऩसाय,सञ्चम, प्रमोग सम्फन्त्धी इजाजत प्रदान गने कामाववनध,2073 
 याजभागा (सडक) भा हनुे अवयोध हटाउने सयुऺा कायवाहीको कामाववनध,2075 
 भानवयवहत हवाइा उऩकयण (Remotely Piloted Aircraft (RPA) Popularly Known as 'DRONE') उडान सम्फन्त्धी कामाववनध, 2075 
 CCTV जडान तथा सञ्चारन सम्फन्त्धी कामाववनध,2072 (नभनत 2075/10/24 को सॊशोधन सवहत) 
 ववस्पोटक ऩदाथा आमात, ओसाय ऩसाय, सञ्चम, प्रमोग सम्फन्त्धी इजाजत प्रदान गने कामाववनध, 
 जजल्रा प्रशासन कामाारम एवॊ प्रभखु जजल्रा अनधकायी सॊमोजक/सदस्म यहने प्रचनरत कानूनहरु 
 ववऩद् ऩूवा तमायी तथा प्रनतकामा मोजना, 2077  

 भनसनु प्रनतकामा मोजना, 2077  

 



35 

 

१8. सावाजननक ननकामको वेवसाइट 
 जजल्रा प्रशासन कामाारम, गलु्भी वेवसाइट http://daogulmi.moha.gov.np/यहेको छ । 

19. प्राद्ऱ वैदेजशक सहामता,ऋण, अनदुान एवभ ्सम्झौता सम्वन्त्धी वववयण  
 छैन ।   

२0. कामाारमको वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी 
 भदु्दासॉग तथा अनसुन्त्धानको क्रभभा यहेका वववयणहरु सयोकायवारा व्मजक्तराइा भार उऩरब्ध गयाउन सवकने छ । 
साथै अदारत वा भानथल्रो ननकामको आदेश बएभा फाहेक नागरयकता य सॊस्थासॉग सम्फन्त्धी वववयण सम्फजन्त्धत 
व्मजक्त य सॊस्थाराइा फाहेक उऩरब्ध गयाइाने छैन ।  

२1. कामाारमभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्त्धी ननवेदन  
 भाग सम्फन्त्धी ननवेदन प्राद्ऱ नबएको 

२2. जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट बएका प्रकाशनहरु  
 प्रस्ततु वववयण जजल्रा प्रशासन कामाारम, गलु्भीको वेवसाइट http://daogulmi.moha.gov.np भा हेना सवकने छ ।  
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नेऩार सयकाय 
गहृ भन्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामाारम 
गलु्भी 

पोन नॊ. 079-520133,  Mobile No. 9857017777 (C.D.O.) 

-079-520833, Mobile No. 9857079011  (A.C.D.O.),  
 फ्माक्स नॊ.  079-520242 , टोर-फ्री नॊ. 1618079520833 

इाभेर: daogulmi2046@gmail.com, वेफसाइट :http://daogulmi.moha.gov.np 

पेशफकु ऩेज- facebook.com/DAOGULMI/ 
 


