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 जिल्लामा शान्ति सुरक्षा अमन चयनको वािावरण कायम गने, ववकास 
वनमााणमा सरोकारवाला सवैसंग समतवय गन,े आवश्यक पर्ाा सहयोग र सहिीकरण 
गरी जिल्लाको समग्र ववकासमा महत्वपूणा योगर्ान पुरयाउन स्थावपि जिल्ला 
प्रशासन कायाालय आि पवन जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय वनकाय र संघीय 
सरकारको आधिकाररक प्रविवनधि संस्थाको रुपमा रवह आएको छ । जिल्लाको समग्र 
शान्ति सुरक्षा, अपराि वनयतरणका लावग सुरक्षा वनकायको पररचालन, नागररकिा, 
राहर्ानी वविरण, ववपर् व्यवस्थापन, वस्िु िथा सेवाको सहि  र सुलभ आपूर्ििका 
माध्यमबाट उपभोक्ताको वहि संरक्षण गने, ववभभतन ऐन वनयमव्र्ारा िोवकएका कसूरहरुमा शुरु कारवाही र 
वकनारा गरी अिा तयावयक वनकायको भूधमकाका साथै सावािवनक सेवा प्रवाह गने वनकायहरुको काम 
कारवाहीको अनुगमन गरी सेवाको प्रभावकाररिा वृध्ध्र्का लावग समतवय/सहयोग र सहिीकरण गरी सुशासन 
कायम गने, संघ, प्ररे्श र स्थानीय िहसंग समतवय गरी जिल्लाको समृध्र्ीका लावग महत्वपूणा भूधमका यस 
कायाालयले वनवााह गर्आ आएको छ । यसै सतर्भामा जिल्ला प्रशासन कायाालयले वर्ा भररमा सम्पार्न गरेका काम 
कारवाहीको वारेमा प्रशासन वुलेटटनको वार्र्िक अंक मार्ा ि सवा सािारणलाई िानकारी गराउन पाउर्ा खुशी 
लागेको छ । 
  कायाालयले सम्पार्न गरेका कायाहरुको सम्वतिमा समय समयमा कायाालयको वेभसाईट िथा रे्सवुक 
पेि मार्ा ि सावािवनक गने गररएकोमा पवहलो पटक यस वुलेटटन मार्ा ि प्रकाशशि वववरणबाट  सम्वन्तिि 
सवैलाई लाभ पुग्ने ववश्वास गररएको छ । अगामी टर्नमा पवन वनरतिर कायाालयका िर्ा बाट सम्पाटर्ि कृयाकलाप 
िथा असल अभ्यासका सम्वतिमा वुलेटटन प्रकाशन गर्आ िाने कुरा िानकारी गराउन चहातछु । िसथा आर्रणीय 
सेवाग्राही महानुभावहरु,अतय सरोकारवाला वनकाय िथा व्यशक्तहरुबाट रचनात्मक सल्लाह र सुझाव प्राप्ि 
भएमा िर्नुरुप अगामी टर्नमा प्रकाशनलाई अझ पररष्कृि गर्आ लवगने ववश्वास टर्लाउरै् यस वुलेटटनको ियारी 
कायामा संलग्न सवै कमाचारी धमरहरुलाई ितयवार् टर्न चहातछु । 
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 जिल्ला प्रशासन कायाालय र्ाचुालाद्वारा आम सेवाग्राही िथा समग्र र्ाचुाला जिल्लाको वहि वृध्ध्र्का लावग 
गरेका प्रयासहरुको संगालोको रुपमा पवहलो पटक प्रशासन वुलेटटन नामक वार्र्िक अंक प्रकाशनमा ल्याइएको 
छ । प्रस्िुि वुलेटटनमा कायाालयको पररचय, काम, किाव्य र अधिकार, सम्पाटर्ि कृयाकलापको िथयांकीय 
झलक,िनिाको घररै्लो मै पुयााइएको सेवा, ववपर् व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, अपराि तयूवनकरण एवं 
वनयतरणका लावग गररएका िनचेिनामूलक कायाक्रम, जिल्लाको समृध्ध्र्मा टेवा पुरयाउने उल्लेख्य कायाहरु  
लगायिको वववरण समेटटएको छ । साथै जिल्ला भभर संचाशलि महत्वपूणा आयोिनाहरु, कायाालय एवं स्थानीय 
िहको सम्पका  नं. सवहिको वववरण उल्लेख गररएको छ । सवै प्रकारका सूचनाहरु समेट्र्ा वुलेटटनको आकार 
वढ्न िान ेहुर्ा महत्वपूणा िानकारी मार समेट्ने प्रयास गररएको छ । यस वुलेटटनमा रहेका वववरणहरु सेवाग्राही 
लगायि सम्वध्र् सवैका लावग उपयोगी  शसध्र् हुने ववश्वास गररएको छ । कायाालयको यो पवहलो प्रयास भएको 
हुर्ा समेट्नै पने खालका कविपय वववरणहरु अवश्य पवन छुटेका होलान । यहांहरुबाट अगामी टर्नमा प्राप्ि हुने 
रचनात्मक सल्लाह, सुझावबाट अझ पररष्कृि रुपमा सूचनाहरु पस्स्करै् िाने वाचा गर्ाछौ । 

 वुलेटटन प्रकाशनको क्रममा महत्वपूणा मागार्शान गनुा हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री शंकर बहादुर 
ववष्टज्यू प्रवि हार्र्िक आभार प्रकट गर्ाछौ । कायाालय समय बाहेकको समयमा पवन वनरतिर खटटइ सम्पाटर्ि 
कृयाकलापलाई पुस्िकाकारको रुपमा ल्याउन कृयाशील सवै कमाचारी धमरहरुलाई र ववशेर् गरी वुलेटटनको ले-
आउट, धििाइन र कम्प्यूटर सेटटङ्गको कायामा खटटने क.अ.श्री मोहन र्त्त भटृ र क.अ. श्री सुरेश ओखेिालाई 
ितयवार् टर्न चहातछौ । वुलेटटनमा समावेश महत्वपूणा सूचना एवं सतरे्श उपलव्ि गराइ सहयोग गनुा हुने जिल्ला 
स्स्थि सावािवनक वनकायहरु र छपाइ कायामा सहयोग पुरयाउने भावना अर्सेट वप्रजतटङ्ग प्रेसलाई समेि ितयवार् व्यक्त  
गर्ाछौ । 
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भौगोललक /िनसांस्ख्यक बववरण  
 के्षरर्ल :  २३२२ वगा वक.मी.  
 िनसंख्या :  १,३३,२७४ िना 

पुरुर्:          ६३,६०५ िना 
मवहला:          ६९,६६९ िना 

 बार्र्िक िनसंख्या वृजिर्र: ०.९०५ प्रविशि 

सामाजिक अवस्थाः 
 साक्षरिा र्र :    ९५.५ प्रविशि  
 पुरुर् साक्षरिा र्र :  ९४.६ प्रविशि 
 मवहला साक्षरिा र्र : ९६.४ प्रविशि 
 २३ औं साक्षार जिल्ला घोवर्ि । 
 खानेपानीमा पहुंच भएको िन संख्या : ८३ प्रविशि  
 ववद्युि लाभान्तवि घरपररवार: ४० प्रविशि, सौया उिाा सोलार ३३.५५ प्रविशि  

िार्मिक/सांस्कृबतक अवस्था  
 सािौ िामको रुपमा पररधचि माशलकािुान मजतर्र, लटटनाथ मजतर्र मामाा, दुगााभवानी (घोल्िर), हुनैनाथ, ियपुर, 

बतिोली, समैिी     
 कैलाश मानसरोवर मागा । 
 मुख्य पवा- गोकुले शशवरारी मेला, गौरा पवा, ववसु िारा,  दुहुुँ िगेनी िारा । 
 के्षरी,ब्राह्मण समुर्ाय र संस्कृिी िथा आटर्वासी/ िनिािी शौका समुर्ाय र संस्कृवि । 

आर्थिक गबतबवधि  
 राविय गरीबीको रखेामुवन रहेको िनसंख्या : ५३ प्रविशि 
 प्रविव्यशक्त आय :अमेररकी िलर ६२७ 
 मानव ववकास सूचकाङ्क: ०.५०२ 
 १२% मार कृवर् योग्य िधमन । 
 उच्च वहमाली भेगमा याचाागमु्बा लगायि ििीबुटी र पशुपालन प्रमुख आय आिानको माध्यम । 

रािबनबतक अवस्था   
 प्रविवनधिसभा सर्स्य एक वनवााचन के्षर । 
 प्ररे्शसभा सर्स्य दुई वनवााचन के्षर । 
 नौ वटा स्थानीय िह । (७ गाउुँपाशलका, २ न.पा. ) 
 जिल्ला भररमा वक्रयाशशल प्रमुख रािनीविक र्लः– नेपाल कम्युवनष्ट पाटी (ने.क.पा.), नेपाली काुँग्रेस, रा.प्र.पा., 

वववेकशील साुँझा पाटी, राविय िनमोचाा । 
 

१. दार्चाला जिल्लाको संक्षि्त पररर्य 
 



 भौबतक पूवाािारको अवस्थाः 

 कालोपरे सिक : ७२ वकलोधमटर (गोकुलेश्वर-खलङ्गा सिक खण्ि मार ) 
 गोकुले रे्ध्ख बलाुँच सम्म । 
 कच्ची सिक : र्ाचुाला-तििकर, खलगंा-र्ल्लेख-गोकुले, बलाुँच-लटटनाथ-परीबगर,  र्तु्त-िोलिीवव-लाली । 
 गोकुले ववमानस्थल:- हाल बतर् । 
 ववद्युिको १५ वक.धम. नयाुँ प्रशारण लाईन संचालन । 
 राविय प्रसारणबाट ११ के.भी. प्रशारण लाईनमा बलाुँच रे्ध्ख थाली गाि सम्म ३४ वक.धम. ववद्युि प्रशारण लाईन वनमााण 

। 

हाल संर्ालनमा रहेका ठचला बवकास आयोिनाहरु  
 २०६७ साल रे्ध्ख शुरु भएको ३० मेगावाटको चमेशलया हाइड्रो पावर पररयोिनाको काम सम्पतन भएको ।  
 ८.५ मे.वा. क्षमिाको िलववद्यिु आयोिना संचालनमा रहेको । 
 ८ मे.वा. क्षमिाको माशथल्लो नौगाि िलववद्युि आयोिना संचालनको क्रममा रहेको ।  
 १० मे.वा. क्षमिाको मकरीगाि िलववद्युि आयोिना वनमााणािीन अवस्थामा रहेको । 
 ८० मे.वा. क्षमिाको माशथल्लो चमेशलया िलववद्युि आयोिना DPR ियारीको क्रममा रहेको । 
 २०७० साल रे्ध्ख शुरु भएको ५.१६ वक.धम. लम्बाई भएको महाकाली नर्ी वनयतरण पररयोिनाको अधिकाुँश काम 

सम्पतन ।  
 २०६७ साल रे्ध्ख शुरु भएको १३४ वक.धम. लम्बाइ भएको र्ाचुाला–विङ्कर सिक आयोिनाको ४५ वक.धम. ट्रयाक 

खोल्ने काया सम्पतन। 

संर्ार- 
 पर पवरका:- ३ (कालापानी पोष्ट साप्िावहक, र्ाचुाला सतरे्श रै्वनक र मानसरोवर रै्वनक) 
 एर्.एम.स्टेशन: ६  

 नयाुँ नेपाल एर्.एम. १०४.५ MHz,  
 माशलकािुान एर्.एम. १०६.७ MHz 
 कालापानी एर्.एम. १०२.२ MHz 
 सारथी एर्.एम. ९०.७ MHz 
 रेधियो सारथी एर्.एम. ९२.२ MHz 
 र्ाचुाला एर्.एम. ९० MHz 

 जिल्लाको शसिोला, के्षवि र घाुँजिर के्षर बाहेक सबै विर मोवाइल टेशलर्ोन सेवा िथा एर्.एम. रेधियोको पहुंच रहेको । 
 

श्रोि :- सम्बन्तिि कायाालय र िथयांक कायाालय, र्ाचुाला 
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जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी िनिाको िीउ िनको संरक्षण गनाका साथै नेपाल सरकारको 

प्रविवनधिको रुपमा रही सावािवनक सेवा वविरण (Public Service Delivery) लाई प्रभावकारी वनाई आम 
नागररकमा सुशासनको प्रत्याभूवि टर्लाउने समेि उध्रे्श्यका साथ जिल्ला प्रशासन कायाालयहरुको स्थापना भएको हो 
। ित्काशलन अवस्थामा स्थानीय प्रशासनलाई ववकेजतिि शासन व्यवस्था अनुरुप संचालन गना िथा शान्ति र व्यवस्था 
कायम राख्ने काया प्रभावकारी रुपमा संचालन गना प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कायाालय रहने व्यवस्था गर े
अनुसार र्ाचुाला जिल्लामा समेि २०२८ सालमा जिल्ला प्रशासन कायाालयको स्थापना भएको हो । खास गरी यस 
कायाालयले नेपाल सरकार काया ववभािन वनयमावली २०७४ ले वनर्र्िष्ट गरेका गृह प्रशासनका सम्पूणा अधिकार क्षेर 
भभर रही संघ, प्ररे्श र स्थानीय िहहरु वीच समतवय, जिल्लाको समग्र सुरक्षा प्रवति, अपरािको रोकथाम वनयतरण, 
भ्रष्टाचार वनयतरण, सावािवनक सम्पशत्तको संरक्षण, लागू और्ि वनयतरण, सीमा सुरक्षा, विार अनुगमन, अत्यावश्यक 
वस्िु िथा सेवाको आपूर्िि, ववष्र्ोटक पर्ाथाको वनयतरण िथा वनयमन, संघ संस्था पर पवरका, अप्रवासन, ववपर् 
व्यवस्थापन, जिल्ला भभर संचाशलि आयोिनाहरुको रेखरे्ख, समतवय र सहिीकरण, रै्वनक रुपमा नागररकिा िथा 
राहर्ानी ववरिरण लगायिका महत्वपूणा काया सम्पार्न गर्आ आएको छ । 

 
 
 

ि.स. पद नाम थर अवधि 
अवधि सम्म 

१ प्र.जि.अ. श्री कामेश्वर प्रसार् ससिह २०२८।१। २०२९।३। 
२ का.मु.प्र.जि.अ. श्री लोक बहादुर  शाक्य २०२९।४।६ २०२९।१२। 
३ का.मु.प्र.जि.अ. श्री गिेति बहादुर मूल २०३०।१। २०३२।६। 
४ प्र.जि.अ. श्री बृि नारायण श्रेष्ठ २०३२।७। २०३३।२। 
५ प्र.जि.अ. श्री टर्व्यराम भण्िारी २०३३।२। २०३६।८। 
६ प्र.जि.अ. िा. श्री द्वाररका नाथ ढंुगेल २०३६।९। २०३८।१०। 

२. जिल्ला प्रशासन कायाालय, दार्चालाको संक्षि्त पररर्य 
 

२.१ २०२८ साल देखख हालसम्म कायारत प्रमचख जिल्ला अधिकारीहरुको बववरण  
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७ प्र.जि.अ. श्री योग बहादुर काकी २०३९।३। २०४५।७। 
८ प्र.जि.अ. श्री धिल्ली राि िोशी २०४५।८। २०४७।४। 
९ प्र.जि.अ. श्री आनतर्राि पोखरेल २०४७।५। २०४८।७। 
१० प्र.जि.अ. िा. श्री रे्वी प्रसार् ओझा २०४८।८। २०४९।७। 
११ प्र.जि.अ. श्री हररहर शमाा २०४९।९। २०५०।१२। 
१२ प्र.जि.अ. श्री वप.धि. सुभार् २०५१।१। २०५१।११। 
१३ प्र.जि.अ. श्री टर्पक कुमार िोशी २०५१।११। २०५२।१२। 
१४ प्र.जि.अ. श्री मोहन प्रसार् आचाया २०५३।४।१३ २०५३।१२।३० 
१५ प्र.जि.अ. श्री राम  प्रसार् शमाा २०५४।१।१ २०५४।१०।१४ 
१६ प्र.जि.अ. श्री मोहन प्रसार् आचाया २०५४।१०।१५ २०५६।८।१८ 
१७ प्र.जि.अ. श्री वेर् प्रकाश लेखक २०५६।८।१९ २०५८।९।२६ 
१८ प्र.जि.अ. श्री दुगाा प्रसार् पोखरेल २०५८।१०।१५ २०५८।१२।११ 
१९ का.मु.प्र.जि.अ. श्री भवनाथ भट्टराई २०५८।१२।१२ २०५९।६।१८ 
२० प्र.जि.अ. श्री केशव प्रसार् पुिाशैनी २०५९।६।१९ २०६१।५।५ 
२१ प्र.जि.अ. श्री लोकराि रेग्मी २०६१।५।२६ २०६३।२।२३ 
२२ प्र.जि.अ. श्री यज्ञराि बोहरा २०६३।३।२६ २०६५।१२।२३ 
२३ प्र.जि.अ. श्री खम्व राि थानी २०६५।१२।२० २०६६।८।१६ 
२४ प्र.जि.अ. श्री कुशुमाकर ढकाल २०६६।८।१७ २०६६।११।२१ 
२५ प्र.जि.अ. श्री कृष्णश्याम बुढाथोकी २०६६।१२।९ २०६८।३।१९ 
२६ प्र.जि.अ. श्री ज्ञान प्रसार् ढकाल २०६८।३।१३ २०६८।१०।१५ 
२७ प्र.जि.अ. श्री कृष्णश्याम बुढाथोकी २०६८।१०।२५ २०६९।२।६ 
२८ प्र.जि.अ. श्री धचरतिीवी अधिकारी २०६९।२।७ २०७०।३।२१ 
२९ प्र.जि.अ. श्री कृष्ण बहादुर कटवाल २०७०।३।२१ २०७१।९।२६ 
३० प्र.जि.अ. श्री प्रेम शसह कुुँ वर २०७१।२।१ २०७२।११।३० 
३१ प्र.जि.अ. श्री मोहनराि िोशी २०७२।१२।१ २०७३।१०।१२ 
३२ प्र .जि.अ. श्री वासुप्रसार् कोइराला २०७३।१०।१३ २०७४।०४।३१ 
३३ प्र .जि.अ. श्री िनार्ान गौिम २०७४।०४।३२ २०७५।०१।२० 
३४ प्र .जि.अ. श्री खुमकाति आचाया २०७५।०१।२१ २०७५।११।१२ 
३५ प्र .जि.अ. श्री शंकर बहादुर वबष् ट २०७५।११।१३  

 
 

 
 
 
 
 
लस.नं. पद दरवन्त्दी संख्या पदपचर्ति कैबफयत 

१ प्रमुख जिल्ला अधिकारी १ १  
२ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी १ १  
३ नायव सुब्बा ४ ० ४ ररक्त 
४ लेखापाल १ ० १ ररक्त 
५ कम्प्युटर अपरेटर २ २  
६ खररर्ार ४ २ २ ररक्त  
७ हलुका सवारी चालक १ १  
८ कायाालय सहयोगी ६ ६  

िम्मा २० १३  

 

२.१.१ जिल्ला प्रशासन कायाालयको स्वीकृत संगठन संरर्ना र दरवन्त्दी बववरण 
 

कमार्ारी दरबन्त्दी - २० (कायारत १३ िना) 
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शंकर बहादुर बबष् ि िेक ससिह कचुँ वर पदम राि भट्ट सचरेश ओखेडा 
प्रमचख जिल्ला अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नायब सुब्बा कम्प्युटर अपरेटर 

रा.प. बद्वतीय रा.प.िृिीय रा.प.अनं.प्रथम 
(सीमा प्रशासन कायाालय) 

रा.प.अनं.प्रथम 

 
 
 

 
 
 
 

मोहन दत्त भट्ट सागर दत्त िोशी राम राि पन्त्त महेश प्रसाद भट्ट 
कम््यचिर अपरेिर खररर्ार खररर्ार ह.स.चा 
रा.प.अनं.प्रथम रा.प.अनं.वद्विीय रा.प.अनं.वद्विीय श्रेणी वववहन 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

सिान ओखेडा 
का.स. 

श्रेणीबवबहन 
 

उमेश प्रसाद अवस्थी नन्त्दा देवी भट्ट रधमता ठेकरे पदम ससिह बडाल 
का.स. का.स. का.स. का.स. 

श्रेणीबवबहन श्रेणीवववहन श्रेणीवववहन श्रेणीवववहन 

२.१.२ जिल्ला प्रशासन कायाालय, दार्चालामा हाल कायारत कमार्ारीहरुको फोिो सबहतको बववरण- 
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१.शान्न्त्त सचरिा तथा अमन र्यन 

 शान्ति सुव्यवस्थाको माध्यमबाट नागररकको िीउ िनको सुरक्षा गने । 
 अपराि हुन नटर्न एवं अपराि तयूवनकरणका लावग समुर्ायस्िरसम्मै सचेविकरणका कायाक्रम संचालन गने । 
 आम नागररकलाई मुलुकको संवविान िथा कानून बमोजिम प्राप्ि हक अधिकारको वनवााि प्रयोगको वािावरण 

वनाउने । 
 शान्ति सुरक्षाको कायामा सुरक्षा वनकायहरुको पररचालन गने । 
 सामाजिक ववकृवि ववसंगविको अतत्यका लावग सरोकारवालाहरुसंग हािेमालो गरी सभ्य,सर्ाचारी र सुरभक्षि 

समािको वनमााणका लावग आवश्यक सवै उपाय अवलम्वन गने । 
 समािमा शान्ति सुरक्षा कायम गना जिल्ला स्स्थि सवै स्थानीय िह,नागररक समाि लगायि सवै 

सरोकारवालाहरुसंग सहकाया/समतवय गने । 
 
२.स्थानीय प्रशासन सम्वन्त्िी 

 कायाालयको रै्वनक प्रशासन संचालन गने । 
 संघ संस्था र्िाा/नवीकरण, शाखा खोल्ने अनुमवि प्रर्ान,हािहवियार नववकरण,नामसारी,स्वाधमत्व हस्िातिरण। 
 वहुयारा अनुमवि पर िारी, िाक्लाकोट प्रवेश अनुमवि पर िारी । 
 ववष्र्ोटक पर्ाथा प्रयोग सम्वतिी इिािि पर िारी । 
 ववभभतन व्यहोरा शशर्ाररस/प्रमाभणि गने 
 सावािवनक सम्पशत्तको अभभलेख,संरक्षण एवं व्यवस्थापन गने । 
 वनिी सुरक्षा कम्पनीहरुको संचालन अनुमविका लावग शशर्ाररस गने । 
 ड्रोन उिान अनुमवि प्रर्ान गने, शस.शस-टट.भी. क्यामेराको अनुगमन गने । 

 
३.अिा न्त्याधयक काया 

 सावािवनक शान्ति ववरुध्र्को कसुरमा शुरु कारवाही िथा वनणाय गने । 
 ववशेर् ऐनव्र्ारा िोवकएका मुध्र्ाको शुरु कारवाही र वकनारा गने । 
 ठािो उिुरी उपर कारवाही गने। 

 
४.नागररकता सम्वन्त्िी 

 वंशि/वैवावहक अंवगकृि नागररकिा प्रर्ान गने 
 नागररकिाको प्रविशलवप िारी गने 
 नावालक पररचय पर िारी गने 
 घररै्लोमा नै सेवा प्रर्ान गना एवककृि घुन्म्ि शशवीर संचालन गने । 
 नागररकिा सम्वतिी अभभलेख Degitise गने । 

 
५. राहदानी सम्वन्त्िी 

 राहर्ानी सम्वतिी र्ाराम संकलन गरी वववरण रुिु गने,केतिमा पठाउने । 
 ििु सेवाका लावग शशर्ाररस गरी पठाउने। 
 संकलन केतिमा प्राप्ि राहर्ानी वुझी वविरण गने । 
 राहर्ानीमा कुनै शंसोिन गनुा परेमा ित्सम्वतिी काया गने। 

२.२ जिल्ला प्रशासन कायाालय, दार्चालाको काया जिम्मेवारी 
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६.बवपद व्यवस्थापन सम्वन्त्िी 

 ववपर् िोध्खम तयुवनकरणका लावग आवश्यक पूवा ियारी िथा प्रविकाया सम्वतिी काया गने । 
 जिल्ला ववपर् व्यवस्थापन सधमविको वैठकबाट भएका  वनणाय िर्ारुखिाका साथ कायाातवयन गने । 
 प्रकोप प्रभावविहरुलाई राहि वविरण गने । 
 जिल्ला आपिकालीन काया संचालन केतिको संचालन िथा व्यवस्थापन गने । 
 ववपर् व्यवस्थापन सम्वतिी जिल्ला स्िरीय काया योिना वनमााण गरी कायाातवयन गने गराउने । 
 ववपर् व्यवस्थापन सम्वतिमा संघ,प्ररे्श र स्थानीय ववपर् व्यस्थापन सधमविसंग समतवय गने । स्वीकृि 

नीवि,योिना िथा कायाक्रम कायाातवयनमा सहयोग पुयााउने । 
 
७.विार अनचगमन तथा उपभोक्ता बहत संरिण सम्वन्त्िी 

 संयुक्त िथा एकल विार अनुगमन गने । 
 वस्िु िथा सेवाको सहि आपूर्िि,गुणस्िर सम्वन्ति अनुगमन िथा वनयमन गने । 
 उपभोक्ता सचेिना कायाक्रम संचालन गने । 
 उपभोक्ता वहि ववरुध्र् काम कारवाही गने उपर कारवावहका लावग शशर्ाररस गने । 

 
८.भ्रष्टार्ार बनयन्त्रण,अनचगमन तथा बनयमन सम्वन्त्िी 

 अस्ख्ियार दुरुपयोग अनुसतिान आयोगव्र्ारा प्रत्यायोजिि अधिकार बमोजिम भ्रष्टाचारितय कसूरमा अनुसतिान 
गरी कावाहीका लावग लेध्ख पठाउने । 

 सावािवनक सेवा प्रर्ायक वनकायहरुको वनरीक्षण अनुगमन गरी सुशासन प्रविानमा टेवा पुयााउने । 
 मानवअधिकारको संरक्षण गने । 
 जिल्लामा संचाशलि ववकास आयोिनाहरुको अनुगमन गने । 
 लागू और्ि,मटर्रा वनयतरण िथा वनयमन गने । 

 
९. समन्त्वय, सहिीकरण तथा सहयोग सम्वन्त्िी 

 प्ररे्श सरकार िथा स्थानीय िहहरुसंग समतवय गरी सुशासन प्रविान गने । 
 स्थानीय िहव्र्ारा गररने पुवाािार वनमााण लगायिका कायामा सहिीकरण गने । 
 जिल्ला स्स्थि संघ,प्ररे्श र स्थानीय सरकार मािहिका कायाालयहरुको काया सम्पार्नमा समतवय र सहयोग गने। 
 अतय सवै सरेकारवालाहरुसंग समतवय गरी कायासम्पार्नमा सहििा ल्याउने । 

 
१०. बवबवि काया  

 द्वति वपधििलाई राहि,क्षविपूर्िि र माशसक भत्ता उपलव्ि गराउने । 
 नेपाल सरकारको वनणायानुसार सावािवनक वनकायका लावग िग्गा प्राप्िी िथा मुआव्िा वनिाारण र वविरण गने। 
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुने ववववि सधमविहरुलाई कृयाशील िुल्याई आवश्यक काम कारवाही गने । 
 अतय वनकायहरुलाई निोवकएको काया सम्पार्न गने । 

 
 
 
 
 कायाालयको काम, किाव्य र अधिकार अतिरगि रही रै्वनक प्रशासवनक कायाका साथै जिल्लामा समग्र शान्ति 
सुव्यवस्था र सुशासन कायम गने सम्वतिमा ववववि काया सम्पार्न गररएको छ । िुन वनम्नानुसार छन- 
 

२.३ जिल्ला प्रशासन कायाालयद्वारा सम्पाटदत बियाकलापहरु 
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ि.सं. कामको बववरण संख्या िम्मा कैबफयत 

पुरुर् मवहला 
  १ नागररकिा वविरण वंशि २११५ १७८५ ३९००  

 वैवावहक अंवगकृि  १८ १८  
२ प्रविशलवप नागररकिा वविरण   १६६३  
३ नावालक पररचय पर िारी २५ १८ ४३  
४ राहर्ानी वविरण २४७ २४ २७१  
 केतिमा शसर्ाररस ८२६ ७३ ८९९  
५ हािहवियार नववकरण   ११७  
६ हाहवियार नामसारी   ६  
७ अटर्वासी, िनिािी, र्शलि प्रमाभणि   १२५  
 नाम थर प्रमाभणि   १३८  
 ितमधमवि प्रमाभणि   २२  
८ व्यहोरा प्रमाभणि   ५८  
९ वहुयारा पररचय पर िारी ५७० १२५ ६९५  
१० िाक्लाकोट प्रवेश अनुमवि पर िारी १२० १३ १३३  

 िाक्लाकोट प्रवेश अनुमवि पर नववकरण ८४ ९३ १७७  
११ पर पवरका र्िाा   ५  

 संघ संस्था र्िाा   १५  
 संघ संस्था नववकरण   ४७  

१२ सवारी पास िारी   १६०  
१३ कायाालय प्रमुखहरुको वैठक   १४  
१४ ववववि वैठक   २२  
१५ माशसक प्रविवेर्न   १२  
१६ टर्वस, समारोह   १०  
१७ सूचना अधिकारीहरुको वैठक   १२  
१८ घुन्म्ि सेवा शशवीर संचालन   ४  
१९ मचद्दा सम्बन्त्िी बववरण     

 गि आ.व.बाट जिम्मेवारी सरर आएका मुद्दा   ६  
 मुद्दा र्िाा   १६  
 मुद्दा र्र्छ्यौट   १०  
 मुद्दा र्र्छ्यौट बाुँकी   १२  

२० कारवाहीका लागी अतय वनकायमा पठाईएको वनवेर्न/ठािो उिुरी   ९६  
२१ बिार अनुगमन   १०  
२२ सीमा समतवय बैठक    ६  
२३ बवपद प्रभाबवतलाई राहत बवतरण     

 सम्पशत्त क्षवि भएका पररवारलाई   २६ रु.१,९३,५००। 
 मृिकका आभश्रि पररवारलाई नगर् राहि वविरण कायाालयका 

िर्ा बाट रु.१ लाखका र्रले र सु.प. प्ररे्श सरकारका िर्ा बाट रु १.५ 
लाखका र्रले 

  २ रु.५,००,०००। 

२४ द्वन्त्ध प्रभाबवत     
 द्वतिमा परर मृत्यु भएका मृिकका आभश्रि पररवारलाई राहि वविरण   १ रु. १,५०,०००।- 
 द्वतिमा परर ५१ प्रविशि बढी अंग भंग भएका व्यशक्तलाई राहि 

वविरण 
  १ रु. ७४,४००।- 

 

२.३.१ प्रशासबनक कायाहरु 
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जिल्लावासीहरुको िीउ िनको सुरक्षा, ववकास आयोिनाहरु िथा 
महत्वपूणा प्रविष्ठानहरुको सुरक्षा, नागररकहरुलाई संवविान िथा अतय 
प्रचशलि कानून वमोजिम प्राप्ि हक अधिकारको वनवााि उपभोग गने 
वािावरणको श्रृिना, ववभभतन िघतय प्रकृविका अपराि िथा घरेलु  तहिसा, 
मवहला तहिसा, िािीय ववभेर्, लागू और्ि िथा अवैि मटर्रा लगायिका 
सामाजिक ववकृवि र ववसंगवि वनयतरण िथा तयूवनकरणलाई पवहलो 
प्राथधमकिामा राखी कायाालयले काया सम्पार्न गरी आएको छ ।  
जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई ववश्वसनीय र सुदृढ िुल्याई 
प्रभावकारी नवििा हाशसल गना जिल्ला सुरक्षा शसधमविबाट एवककृि  
रणनीविक सुरक्षा योिना वनमााण गरी कायाातवयनमा रहेको छ । साथै लागू 
और्ि वनयतरण काया योिना २०७५ वनमााण गरी कायाातवयनमा रहेको छ। 
जिल्ला भभरका महत्वपूणा रािमागाहरुमा सिक दुघाटना तयूवनकरण िथा  
रािमागामा हुने अवरोि हटाउन रािमागा सुरक्षा मापर्ण्ि २०७५ को 
कायाातवयन गना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोिकत्वमा जिल्ला स्स्थि 
सवै सुरक्षा वनकायहरु,स्थानीय िह िथा अतय सरोकारवाला सस्म्मशलि 
जिल्ला समतवय सधमवि गठन गररनुका साथै अवरोि हटाउन आवश्यक पने 
उपकरणहरुको रोष्टर ियार गना सम्वतिीि सरोकारवाला वनकायहरुलाई 
जिम्मेवारी टर्इएको छ।  
प्रहरी-समुर्ाय साझेर्ारी कायाक्रम मार्ा ि सिक दुघाटना तयूवनकरणका 
लावग सवारी चालकहरुको स्वास्थय िांच लगायि सचेिना अभभवृध्ध्र्, 
असल सवारी चालक सम्मान, िुम्रपान िथा मद्यपान वनयतरण सम्बतिी 
अभभमुध्खकरण, लागू और्ि दुव्यासन ववरुध्र् ववद्यालयका वविाथीहरुलाई अभभमुध्खकरण, छाउपिी, घरेलु तहिसा, 
मवहला तहिसा, मानव वेचववखनका ववरुध्र् िनचेिना कायाक्रम संचालन गररएको छ। यस अवधिमा महाकाली न.पा.विा 
नं ३ काटैमा िघतय हत्या, नौगाि गा.पा.विा नं.४ शसजप्ट स्स्थि गणेश ववनायक मा.वव.को कम्पाउण्िमा रहेको 
शौचालयको सेफ्टी ट्ांकीको छि भाशसर्ा चार िना वालवाशलकाले ज्यान गुमाउनु पयो । त्यस्िै माशलकािुान र 
रािाकाठा सिक दुघाटनामा १३ िनाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको दु:खर् घटनाले शान्ति सुरक्षामा चुनौिी थपे पवन 
यस प्रकारका घटनाबाट पाठ शसक्रै् सुरक्षा स्स्थवि मिवुर् िलु्याउने िर्ा  स्थानीय प्रशासन हरर्म प्रयासरि छ । 
वर्ा भररमा घटेका आत्म हत्याका घटना र अतय सामाजिक अपरािका घटनाहरुबाट भावव टर्नमा अपराि तयूवनकरणका 
लावग सवै स्थानीय िह र अतय सरोकारवालाहरुसंग हािेमालो गर्आ अपरािमुक्त समाि वनमााण अभभयानमा एकिावध्र् 
भएर लाग्नु आवश्यक छ । 

  

२.३.२ शान्न्त्त सचरिा व्यवस्था 
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 यस जिल्लासंग सीमा िोधिएका वझाङ्ग, वैििी र ििेल्िरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र सुरक्षा 
वनकायका प्रमुखहरु सस्म्मशलि अतिर जिल्ला समतवय वैठक वैििी जिल्लाको पाटनमा धमवि २०७६/०२/११ का टर्न 
सम्पतन भयो । एक अकाा जिल्लामा उत्पतन हुने समस्याबाट सुरक्षा चुनौिी वढ्न सक्ने संभावनालाई मध्य निर गरी 
जिल्लाको सीमा क्षेरमा उच्च सुरक्षा वनगरानीका साथै सिक मागामा हुने कुनै पवन अवरोिबाट अत्यावश्यकीय वस्िु िथा 
सेवाको अपूर्िि एवं अवागमनमा वािा उत्पतन हुन नटर्न सवै जिल्लाको समतवयमा स्स्थवि सहि वनाइ राख्न समय 
समयमा छलर्ल, सरसल्लाह गने 
उध्रे्श्यले उक्त वैठकको आयोिना 
गररएको शथयो । चारै जिल्लाका प्रमुख 
जिल्ला अधिकारीहरु र सवै सुरक्षा 
वनकायका प्रमुखहरु गरी कररव २५ 
िनाको उपस्स्थवि रहेको उक्त वैठकमा 
जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाका साथै 
अपराि वनयतरण, रोकथाम, सूचना अर्ान 
प्रर्ान, समतवय र सहकाया गने ववर्यमा 
व्यापक छलर्ल भइ सहधमि समेि 
गररएको शथयो ।  
 
 
 

 
 
यस जिल्लाको उत्तर िर्ा   चीनको विव्विसंग कररव १५ वक.मी. र भारि िर्ा  कररव १९८ वक.मी. सीमा िोधिएको छ 
।  सीमा िोधिएका धमर रािका सम्वन्तिि जिल्लाका समकक्षीहरुसंग लागू और्ि, मानव वेचववखन, रािश्व छली िथा 
िस्करी, वनितय पर्ाथा िथा अखेटोपहार लागयिका सीमा ितय अपरािको रोकथाम, सहि अवागमन,सीमा नाकामा 
हुने गररने दुव्यावहार रोकथाम, अपराधिक कृयाकलापको सम्वतिमा सूचना  आर्ान प्रर्ान, सीमा क्षेरका वाशसतर्ाहरु 
वीच सौहार्ापूणा सम्वति लगायिका ववर्यमा आपसी समतवय कायम गरी असल धछमेकीपनको वािावरण वनाई राख्न 
समय समयमा समतवयात्मक वैठक हुने गरेको छ । Public Security Bereau of Ali, Tibet, China को 

वनमतरणा एवं आयोिनामा विव्विको 
िाक्लाकोटमा धमवि  २०७५/०५/०९  र १० 
मा सीमा समतवय वैठक  सम्पतन भएको  र 
उक्त वैठकमा र्ाचुाला जिल्लाका िर्ा बाट 
प्रहरी नाउव उपरीक्षक नवराि 
अधिकारी,सशस्र प्रहरी नायव उपरीक्षक 
भीमबहादुर चतर्,सहायक प्रमुख जिल्ला 
अधिकारी शशवराि िोशी र सीमा प्रहरी 
चौकी तििकरका प्रहरी नायव वनरीक्षक 
िनबहादुर कठायिको सहभावगिा रहेको 
शथयो । वैठकमा खास गरी सीमा अपराि 

२.३.३ अन्त्तर जिल्ला समन्त्वय वैठक 

२.३.४ सीमा सचरिा व्यवस्थापन 
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वनयतरणमा पारस्पाररक सूचना  आर्ान 
प्रर्ान िथा सहकाया, सीमा  पास 
व्यवस्थापन, कैलास मानसरोवर िीथा 
यारीको सुवविा, समतवय वैठकलाई 
वनरतिरिा टर्ने लगायिका ववर्यमा  
छलर्ल भएको शथयो । त्यस्िै भारिको 
वपथौरागढ जिल्लामा धमवि २०७५/१२/१७ 
मा  नेपाल-भारि सीमा समतवय सधमविको 
वैठक सम्पतन भएको शथयो । सीमा 
िोधिएका जिल्लाका समकक्षीहरु वीच हुने 
वनयधमि समतवय वैठक अतिरगि सम्पतन 
उक्त वैठकमा र्ाचुाला जिल्लाका िर्ा बाट 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर बहादुर 

ववष्ट,प्रहरी नायव उपरीक्षक र्ीपेति शाही,सशस्र प्रहरी नायव उपरीक्षक भभम बहादुर चतर्, प्रमुख अनुसतिान अधिकृि 
वहरण्य बहादुर कंुवर, महाकाली नर्ी वनयतरण आयोिना प्रमुख धमर वराल, प्रमुख संरक्षण अधिकृि वकशोर कुमार 
मेहिा, धिभभिनल वन अधिकृि हरर प्रसार् पाण्िे र छोटी भतसार  कायाालय र्ाचुालाका प्रमुख नरससिह विालको 
सहभावगिा रहेको शथयो । सीमाितय अपराि वनयतरण, सचूना अर्ान प्रर्ान, सीमामा सहि आवागमन, सीमा क्षेरमा 
संयुक्त सुरक्षा गस्िी गने लगायिका ववर्यमा छलर्ल भइ समकक्षीहरु वीच वनयधमि सम्पका  र समतवय स्थावपि गरी  
लागू और्िको वेचववखन, ओसारपोसार, सेवन, मानव वेचववखन, रािश्व छली िथा िस्करी लगायि अतय अपराधिक 
कृयाकलापको वनयतरण, सीमा क्षेरमा कुनै पवन वनमााण काया गर्ाा आपसी समतवय गने, महाकाली नर्ी माशथ वनर्मिि 
झोलुङ्गे पुल संचालनमा ल्याउने, खोविला पवहरो समय मै व्यवस्थापन गने, भारिमा हुन गइरहेको लोक सभा सामातय 
वनवााचन २०१९ लाई शान्तिपूणा रुपमा सम्पतन गना ववभतन नाकाहरुमा रहेका पुल िथा आवििावि िोवकएको 
अवधिसम्म वतर् गने लगायिका ववर्यमा सहमवि भएको शथयो । ित्पश्चाि पवन ववभभतन धमविमा  सुरक्षा वनकायका 
समकक्षीहरु वीच समतवय वैठक सम्पतन भएको शथयो । जिल्ला स्स्थि सवै सुरक्षा वनकायका प्रमुखहरुव्र्ारा 
२०७६/०२/१७ का टर्न वररे्शीय नाका छाङ्गरु क्षेरको वनररक्षण गररएको शथयो । उक्त क्षेर हुरै् तििकर िाने सिकको 
अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्थानीयहरुको वसाइ व्यवस्थापन, अवपनाम्पा संरक्षण क्षेरको वगविववधि लगायिको 
अवलोकन गररएको शथयो ।  
 

 
   
िनिालाई घर रै्लो मै सेवा प्रर्ान गने उध्रे्श्यका साथ  नौगाि गाउं पाशलकाको केति  होपरीमा, धमवि  २०७५/१२/२३ 
रे्ध्ख ऐ.२६ सम्म, ममाा गाउं पाशलकाको केति 
लटटनाथमा धमवि २०७६/०१/१६ रे्ध्ख ऐ.१८ सम्म, 
अवप वहमाल गाउं पाशलकाको केति खण्िेश्वरीमा 
धमवि २०७६/०१/२८ रे्ध्ख ऐ.३० सम्म व्यास गाउं 
पाशलकाको केति सुनसेरामा  सावािवनक सुनुवाई 
सवहिको एवककृि घुन्म्ि सेवा शशवीर संचालन गरी 
नावगरकहरुलाई सेवा प्रर्ान गररएको शथयो ।  यस 
कायाालयको आयोिना र सम्वतिीि स्थानीय 
िहहरुको समतवयमा सचंाशलि उक्त सव ै

२.३.५ घचन्म्त सेवा माफा त नागररकता बवतरण तथा अन्त्य सेवा 
प्रदान- 
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शशवीरहरुमा  वंशिको अिारमा नागररकिा वविरण, र्ोटो सवहिको मिर्ािा नामावली र्िाा, स्वास्थय सेवा,कृवर् िथा 
पशु स्वास्थय सवेा,  अपाङ्गिा पररचय पर वविरण, वतय ितिुबाट भएको क्षविका सम्वतिमा राहि वविरण, याशाा 
संकलन प्रवेश अनुमवि पर वविरण लगायिका सेवाहरु प्रर्ान गररएका शथए । सवै सेवाहरु सम्वन्तिि वनकायका िर्ा बाट 
र स्वास्थय सेवा का हकमा नौगाि गाउ पाशलकामा  सशस्र प्रहरी वल नेपाल, अवप वहमाल गाउं पाशलकामा सारथी 
अस्पिाल प्रा.शल. िनगढी र व्यास गाउ पाशलकामा नेपाली सेनाव्र्ारा  सेवा प्रर्ान गररएको शथयो । घनु्म्ि सेवा संचालनका 
लावग सर्रमुकाम भतर्ा टाढाका ववकट गाउं पाशलकाहरु छनौट गररएका शथए ।  सेवा शलन सर्रमुकाम िाउनु पर्ाा समय 
र पैसा खचा हुनेमा घर रै्लोमा नै सेवा पाउर्ा  अत्यति सहि भएको सवासािारणले महशूर् गरेको पाइयो । उल्लेध्खि 
शशवीरहरु मार्ा ि प्रर्ान गररएको सेवाको वववरण वनम्नानुसार रहेको छ । 
 
 
 
 

क्र.स. सेवाको नाम सेवा प्राप् ि गनकेो सखं्या सेवा प्रर्ायक वनकाय कैवर्यि 
मबहला पचरुर् िम्मा 

१ नागररकिा १३३ ६२ १९५ जिल्ला प्रशासन कायाालय  
२ र्ोटो सवहिको मिर्ािा 

नामावली र्िाा 
१४१ ७४ २१५ जिल्ला वनवााचन कायाालय  

३ स्वास्थय सेवा   ४०८ र्ाचुाला जिल्ला अस्पिाल  
४ घरेलु िथा लघु उद्योग र्िाा - - २४ घरेलु िथा साना उ.वव.सधमवि  

 
 
 
 
 

क्र.स. सेवाको नाम सेवा प्राप् ि गनेको संख्या सेवा प्रर्ायक वनकाय कैवर्यि 
मबहला पचरुर् िम्मा 

१ नागररकिा १९९ २३१ ४३० जिल्ला प्रशासन कायाालय  
 
 
 
 
 
 
 
 

२ र्ोटो सवहिको मिर्ािा 
नामावली र्िाा 

२०६ २४७ ४५३ जिल्ला वनवााचन कायाालय 

३ स्वास्थय सेवा २६७ १७५ ४४२ र्ाचुाला जिल्ला अस्पिाल 
४ कृवर् सेवा - - ३७४ कृवर् ज्ञान केति, स्याउ िोन 
५ पशु स्वास्थय - १९५३  पशु सेवा ववज्ञ केति 
६ घरेलु िथा लघु उद्योग र्िाा - २४  घरेलु िथा साना 

उ.वव.सधमवि 

७ वतय ितिुबाट क्षविको राहि 
वविरण 

- ९  अवप नाम्पा संरक्षण क्षेर 
कायाालय 

रु. २,५०,०००।- 

८ वतय ितिुबाट वाली नाली 
क्षवि राहि वविरण 

- ११  अवप नाम्पा संरक्षण 
व्यवस्थापन पररगाउुँ 

रु. १६,५००।- 

 
 मवहला तहिसा, घरेलु तहिसा लगायिका सम्बतिमा िनचेिनामूलक कायाक्रम- जिल्ला प्रहरी कायाालय 
 समुर्ाय प्रहरी साझेर्ारी अतिगाि ववववि कायाक्रम- जिल्ला प्रहरी कायाालय 
 शशववरको प्रारम्भमा प्र.जि.अ. श्री शंकर बहादुर वबष् ट, सुरक्षा वनकायका प्रमुखहरु अतय कायाालयका 

प्रमुखहरुसमेिको उपस्स्थवि रहेको शथयो भने अतय टर्न स.प्र.जि.अ. श्री टेक ससिह कुुँ वरले नेिृत्व गनुा भएको 
शथयो।  

नौगाड गाउपंाललका 

मामाा गाउपंाललका लटिनाथ 
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क्र.सं. सेवाको वकशसम सेवा प्राप् ि 
गनेको संख्या 

िम्मा सेवा टर्ने वनकाय  

मबहला पचरुर् 
१ वंशिको आिारमा नागररकिा  

प्रविशलवप नागररकिा 
११४ 
६८ 

११३ 
४३ 

२२७ 
१११ 

 
जिल्ला प्रशासन कायाालय 

 

२ स्वास्थय सेवा ४४६ ११२ ५५८ सारथी अस्पिाल, प्रा.शल. 
स्वास्थय चौकी, खण्िेश्वरी 

३ आयुवेटर्क सेवा २६५ १६१ ४२६ जिल्ला आयुवेटर्क और्िालय 
४ कृवर् सेवा (िरकारी वीउ 

वविन वविरण) 
१०० ३२० ४२० कृवर् शाखा 

 
५ पशु स्वास्थय सेवा - - २८६ भेटनरी अस्पिाल िथा पशु सेवा 

ववज्ञ केति 
६ र्ोटो सवहिको मिर्ािा 

नामावली र्िाा 
१०९ ११३ २२२ जिल्ला वनवााचन कायाालय 

७ याशाा गमु्बा संकलन प्रवेश 
अनुमवि पर 

३ ३ ६ अवप नाम्पा संरक्षण के्षर 
कायाालय 

 
 
 
 
 

८ घरेलु िथा लघु उद्यम सेवा     
उद्योग र्िाा   ४३  
वाभणज्य र्मा र्िाा   ९  
वाभणज्य र्मा नववकरण   ८  
कारोबार थप   १  
प्रविशलवप   १  
पूुँिी वृजि   १  
कूल रािश्व असूली १,१६,७००।  
सावािवनक सुनुवाई कायाक्रम 
उपस्स्थि संख्या 

अनुमावनि ४/५ सय कायाक्रमको संचालन परकार 
नरेति काकीले गनुा भएको । 

 
 
 
 
 

क्र. 
स. 

सेवाको वकशसम सेवा प्राप्ि गनेको संख्या सेवा प्रर्ायक वनकाय कैवर्यि 
मबहला पचरुर् िम्मा 

१ वंशिको अिारमा नयां नागररकिा वविरण ७९ ५४ १३३ जि.प्रशासन कायाालय स.प्र.जि.अ.को 
नेिृत्वमा टोली खटट 
गएको 

२ प्रविशलवप नागररकिा ९ १२ २१ 

3 र्ोटो सवहिको मिर्ािा नामावली र्िाा ७६ ६६ १४२ जि.वनवााचन कायाालय र्ाचुाला जिल्ला 
अस्पिालको टोलीले 
चमा रोग सम्वतिी छुटै 
सेवा प्रर्ान गरेको 

4 स्वास्थय सेवा २२४ १९६ ४२० श्री नेपाली सेना, दुगाा र्ल 
गलु्म, र्ाचुाला वालवाशलका ७४ 

िम्मा ४९४ 

5 कृवर् सेवा (िरकारी वीउ वविन वविरण)  ३३२ कृवर् शाखा,व्यांस  
६ पशु स्वास्थय सेवा  १६६ पशु सेवा शाखा,व्यांस  
7 अपांगिा पररचय पर वविरण नयां १० मवहला िथा वालवाशलका 

शाखा, व्यांस 
 

  पुरानो ६   
धमबत 2076.01.29 का टदन नेपाली सेना दुगाा दल गचल्मको धर्बकत्सक िोलीव्दारा व्यास गा.पा. वडा नं. ४ स्स्थत सम्पाल मा.बव.मा 
अदययनरत छार छाराहरुको स्वास्थय र्ेकिांर् का साथै स्वास्थ्य सम्वन्त्िी परामशा प्रदान गररएको । 

अबपबहमाल गाउपंाललका खण्डेश्वरी 

व्याुँस गाउुँपाललका, सचन्त्सेरा 
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 यस वर्ा जिल्लाबाटै २७२ राहर्ानी वविरण गररएक छ भने ८८३ वटा केतिमा शशर्ाररस गररएको छ । 
राहर्ानी शलन आउने सेवा ग्राहीहरुले र्रखास्ि पेश गरे पछी छानवीन गरी प्रत्येक मवहना १५/१५ टर्नमा  
िनगढी संकलन केतिमा पुर्याईन ेर ियार भइ आएका राहर्ानी संकलन गरी जिल्लाबाटै वविरण गने गररएको  
छ । यो वर्ा कूल २४ िना मवहलालाइ र २४८ िना पुरुर्लाई राहर्ानी वविरण गररएको छ । 
 

 

 
 

र्ाचुाला जिल्ला भौगोशलक रुपमा ववकट 
भएका कारण वर्ेनी ववपर्का घटनाहरुबाट 
प्रभाववि हुने गरेको छ । ववपर्को ववगिको 
इविहासलाई समेि मध्यनिर गरी भववष्यमा 
आइ पने ववपर्को सामना गना र ववपर् भइ 
हालेमा ित्काल खोि िथा उध्र्ारका लावग पूवा 
ियारी स्वरुप समय समयमा जिल्ला ववपर् 
व्वस्थापन शसधमिको वैठक वसी अवश्यक 
वनणाय िथा रणनीवि अवलम्वन गने गररएको छ 

। ववपर् व्यवस्थापनको शसलशसलामा 
ववपर् पूवा ियारी िथा प्रविकाया 
योिनालाई अद्यावधिक गररएको छ । 
साथै यस पूवा वनर्मिि मनसून पूवा ियारी 
िथा प्रविकाया योिनालाई समेि 
अद्यावधिक गररएको छ । जिल्लाका सवै 
स्थानीय िहहरुले समेि ववपर् 
व्यवस्थापनका लावग अवश्यक वनरे्शशका, 
सधमविको गठन र स्थानीय ववपर् कोर्को 
व्यवस्था समेि गरेका छन ।  जिल्ला 
सर्रमुकाममा रहेको  अपिकालीन काया 

२.३.७ बवपद व्यवस्थापन 

२.३.६ राहदानी बवतरण 
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संचालन केति (DEOC)  मा २४सै घण्टा नेपाल प्रहरी र सशस्र प्रहरी वलको  संचार प्राववधिक िनशशक्त कायारि रही 
जिल्लामा भएका ववपर्का घटनाको अभभलेध्खकरण, सूचना सम्प्रेर्ण, खोि उध्र्ार सामाग्रीको अभभलेध्खकरण 
लगायिका काया गरर आएको छ । जिल्लामा नेपाली सेना र सशस्र प्रहरीवलसंग िाशलम प्राप्ि र्क्ष िनशशक्त  ियारी 
अवस्थामा रहने, सुरक्षा वनकाय,नेपाल रेिक्रस र  ववपर्को क्षेरमा काम गने अतय गैर सरकारी संस्थाहरुसंग समेि खोि 
उध्र्ार िथा राहि सामाग्रीको भण्िारणको व्यवस्था धमलाइएको छ ।  
नेपाल रेिक्रस सोसाईटी र्ाचुाला जिल्लाको 
पहलमा प्राप्ि हुन आएका कम्बल, सुविसािी र 
जिन कपिा यस जिल्लाको धचसोबाट बढी 
प्रभाववि हुने अवपवहमाल र व्याुँस गाउपाशलकाका 
७५ वर्ा नाघेका वृि, अपाङ्ग, असहाय, असक्त 
३२५ व्यशक्तहरुलाई प्रवि व्यशक्त १/१ थानको र्रले 
३२५ थान कम्बल, २६० थान सािी, पुरुर्हरुलाई 
५/५ धम.का र्रले िम्मा ९७५ धम. जिन कपिा 
(अवपवहमाल गाउुँपाशलका- ७५ िना:-३० मवहला, 
४५ पुरुर् र व्याुँस गाउुँपाशलका- २५० िना:- १०० 
मवहला, १५० पुरुर्) वविरण भएको ।  
प्रकोपबाट ज्यान गुमाउनु पुगेका नौगाि 
गाउुँपाशलका ४ का रघुववर ससिह िामी र शैल्यशशखर न.पा. विा नं. २ का प्रिापवि ओिका आभश्रि पररवारलाई जिल्ला 
ववपर् ्व्यवस्थापन सधमविका िर्ा बाट १/१ लाख र सुदूरपभश्चम प्ररे्श सरकारका िर्ा बाट १.५ लाखका र्रले राहि 
उपलब्ि गराईएको छ।  साथै ववभभतन घटनामा परर घर िथा व्यवसाय क्षवि भएका २५ पररवारलाई १,८९,५००।– नगर् 
राहि समेि वविरण गररएको छ।  
 
 
 
 
 जिल्लामा संचाशलि पवहलो प्राथधमकिा प्राप्ि आयोिनाहरुको समय मै गुणस्िरीय ढंगले काया सम्पतन गरी 
त्यसको लाभ आम नागररकहरुले उपभोग गना पाउने वािावरणको श्रृिनाका लावग समय समयमा अनुगमन गरी 

सम्वतिीि पक्षलाई आवश्यक वनरे्शन 
टर्इएको छ । सवै स्थानीय िहहरुका 
अध्यक्ष/प्रमुखहरु िथा प्रमुख प्रशासकीय 
अधिकृिहरुसंग समतवय वैठक गरी ववकास 
वनमााणको क्रममा रे्खा परेका समस्या 
समािान गने र भौविक पूवाािार वनमााणसंग 
सम्वन्तिि योिना संचालन पूवा िोवकएका 
सवै मापर्ण्ि पुरा गरेर मार वनमााण काया 
अगाधि वढाउने कुरामा सहमवि गररएको छ 
। ववकासलाई ववपर्संग मूल प्रवाहीकरण 
गने,समािमा भएका ववकृवि ववसंगवि 

ववरुध्र् अभभयान नै संचालन गरी सभ्य र सर्ाचारी एवं अपरािमुक्त समाि वनमााणमा सम्वध्र् सवै पक्षले हािेमालो गरी 
अगािी वढ्ने सतर्भामा पटक पटक छलर्ल समेि भई कायाातवयन समेि भइ रहेको छ । ववकास वनमााणका क्रममा 
किैबाट कुनै पवन वहानामा अवरोि हुन नटर्ने िर्ा  भरपर्ो सुरक्षा प्रवति धमलाइएको छ । जिल्ला भभरका मूख्य मखू्य 

२.३.८ समन्त्वय र सहिीकरण 
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रणनीविक सिक, महाकाली नर्ी वनयतरणको काया धछटो सम्पतन गना स्थानीय स्िरमा काममा प्रभावकाररिा िथा सघं 
सरकारसंग आवश्यक समतवय गररएको छ । झोलुङ्गे पुल मार्ा ि िुइन ववस्थापन गने नेपाल सरकारको नीवि अनुरुप 
लाली स्स्थि महाकाली नर्ीमा वनर्मिि झोलुङ्गे पलु यथाशशघ्र संचालनमा ल्याउन भारिीय प्रशासनसंग आवश्यक 

समतवय गररएको छ । अगामी वर्ा 
विूगाउं,सुनसेरा, माल र वांकुमा थप चारवटा 
झोलुङ्गे पुल वनमााणको प्रकृया अगािी 
वढेको छ । यसबाट टू्व िथा िुइन मार्ा ि 
िोध्खमपूणा यारा गरी वर्ेनी हुने मानवीय 
क्षविबाट मुशक्त पाइने छ ।  साथै भारिको 
िारचुला स्स्थि छारछुम र नेपाल िर्ा  िाप 
अशसकािा िोि्ने महाकाली नटर्मा दुई 
लेनको पक्की मोटरेवल पुल वनमााणका लावग 
नेपाल सरकारका िर्ा बाट सहमवि प्रर्ान भइ 
भारि सरकारका िरर्ा बाट माटो परीक्षणको 
काया समेि सम्पतन भई वनमााण काया अगािी 

वढ्ने चरणमा रहेको छ । नेपाल सरकार र प्ररे्श सरकार वीच समतवय र सम्पका  गने सम्वतिी मागार्शान २०७६ बमोजिम 
आवश्यक ववर्यहरुमा प्ररे्श सरकारसंग समतवय गने गररएको छ । र्ाचुाला जिल्लाको वालशशखरमा रहेको नेपाल 
टेशलकमको मूख्य टावरमा ववदु्यि ििान नभइ सोलारको भरमा संचालन हुर्ा समय समयमा संचार अवरुध्र् हुने 
समस्याको अतत्य भएको छ । साथै चमेशलया िलववदु्यिबाट उत्पाटर्ि ववदु्यि हाललाई ११ के.भी.प्रशारण लाइनमा 
ििान गरी भारिबाट अयाविि ववदु्यि वापि माशसक लाखौं रुपैया खर्चिनु पने बाध्यिा हटेको छ । सर्रमुकाम नजिकै 
वनमााणाधिन ववदु्यि पावर सव स्टेशनको संचालन संगै जिल्ला भरी ववदु्यि सेवा प्रशारण भइ ववदु्यिका लागी धछमेकी 
मुलुकसंग भर पनुा पने वाध्यिाको अतत्य हुनेछ।  जिल्लाका ववभभतन स्थानहरुमा भइ रहेका संचारका टावरहरुको ममाि 
र थप नयां टावरहरुको वनमााण कायाबाट जिल्ला भरी संचार सेवा उपलव्ि हुन सकेको छ ।  अवप वहमाल गाउं पाशलका 
वाहेक सवै स्थानीय िहहरु सिक संिालबाट िोधिई सकेका छन । यसबाट आम जिल्लावासीहरुले आफ्नो उत्पार्न 
विारसम्म पुयााउन सक्ने र अतय कुरामा पवन रै्वनकी सहि भएको छ । 
 

 

 
 कायाालयको नयाुँ प्रशासकीय भवन, प्र.जि.अ. वनवास र सुरक्षा गािा भवन वनमााण काया अगािी बढाईएको छ 
। कुल रु. ६,७४,५९,२१०।३९ (मु.अ. 
कर र कतटेतिेतसी बाहेक) मा वनमााण 
सम्पतन हुने उक्त भवनहरुको वनमााण 
कायाका लावग वकरािेश्वर/िागृिी 
िे.भी. संग सम्झौिा भई 
२०७८।०५।१९ भभर वनमााण काया 
सम्पतन हुने लक्ष्य राध्खएको छ ।  
जिल्ला भभर संचाशलि ववभभतन ववकास 
वनमााण आयोिनासंग सम्बन्तिि 
सरकारी वनकाय, वनमााण व्यवसायी 
समेि संग पटक पटक छलर्ल गरर 

२.३.९ बवबवि काया  
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कामको गुणस्िरीयिा र समयमै सम्पतन गने िर्ा  आवश्यक वनरे्शन टर्ईएको छ । कारागारका कैर्ी वतर्ीहरुको 
सुवविाको लावग टेशलभभिनको व्यवस्था गररनुका साथै सुरक्षा संवेर्नशीलिालाई मध्यनिर गरी शस.शस.टट.भी. ििान 
गररएको छ । नेपाल सरकार द्वारा वनिामिी कमाचारीहरुका लावग  जिल्ला को सर्रमुकाममा वनर्मिि आवासीय भवन 
हरुको रेखरे्ख िथा संचालनको जिम्मा संघीय माधमला िथा सामातय प्रशासन मतरालयद्वारा जिल्ला प्रशासन 
कायाालयलाई टर्ईएकोमा उक्त भवनहरुको संचालन र व्यवस्थापनका लावग एउटा छुटै्ट कायाववधि वनमााण गरर स्वीकृविको 
लावग उक्त मतरालयमा पेश गररएको छ । आ.व. २०७६/०७७ का लावग जिल्ला र्ररेट वनिाारण िथा रजििेन पाररि गर्ाा 
थैली अंक कायम गने प्रयोिनका लावग जिल्ला भभरका िग्गाको तयुनिम मूल्याुँकनको काया समयमै सम्पतन गररएको 
छ । जिल्ला भभर रहेका मूक्त हशलयाहरुको पुस्थाापनाको काम सम्पतन गररएको छ ।  
 
 
 
 
बार्र्िक बिेि बनकासा खर्ा प्रगबत कैबफयत 

पुुँिीगि खचा िर्ा  

१,५०,३९,०००।- १,४०,१२,५०६।- १,४०,१२,५०६।- ९३.१७%  

सािारण खचा िर्ा  

१,३९,८३,५९८।- १,००,२५,५३६।५० १,००,२५,५३६।५० ७१.६९%  

रािश्व आम्र्ानी 

वववरण रकम कैवर्यि 

कम्पनी रजििेशन र्स्िुर ७०,२५०।-  

हािहवियार इिािि पर नवीकरण ६०,२५०।-  

सरकारी सम्पशत्तको वबक्रीबाट प्राप्ि  १,११,०००।-  

राहर्ानी शुल्क  १३,५५,६००।-  

अतय प्रशासवनक सेवा शुल्क  १,००,०००।-   

तयावयक र्ण्ि िररवाना र िर्ि  ७,६२५।-   

प्रशासवनक र्ण्ि िररवाना  ४६,४००।-   

बेरुिु र्ाध्खला  १२,८२१।-   

िम्मा  १७,६३,९४६।-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२.३.१० आर्थिक कारोबारको बववरणः 
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३.१ सेवाग्राहीहरुको लाबग धडजििल नागररक वडा परको सचबविा (Digital Charter 
System) - 

 जिल्ला प्रशासन कायाालय र्ाचुालाव्र्ारा 
धिजिटल नागररक विा पर,  कायाालयको सूचना, 
कायाालयको कमाचारी वववरण लगायि यस जिल्लाको 
िार्मिक, पयाटकीय क्षेरहरु, सामाजिक अपराि 
सम्बतिी िनचेिनामुलक श्रव्य दृष्य सामाग्रीहरु 
DIGITAL CHARTER SYSTEM द्वारा प्रशारण 
गरररै् आएको छ ।  

 

 

३.२ बवपदक्ो समय SMS Alert System (MOHA System) सञ्र्ालन - 
  
 गृह मतरालयले उपलब्ि गराएको SMS system बाट ववपर् ्सम्बतिी घटना, िल िथा मौसम 
ववज्ञान ववभागको मौसम िथा वर्ाा बुलेटटन सम्बतिी िानकारी जिल्ला ववपर् ्व्यवस्थापन सधमविका 
पर्ाधिकारीहरु, जिल्ला स्स्थि स्थानीय िहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विा अध्यक्षहरु, 
सरकारी कायाालयका प्रमुखहरु, जिल्ला स्स्थि गैर सरकारी वनकायहरु िथा परकार सवहि अतय 
सम्बन्तिि सरोकारवाला सबै व्यशक्तहरुलाई एकैपटक िानकारी गराइरै् आएको छ ।     

 
३.३ सेवाग्राहीहरुको लाबग Free wifi को सचबविा - 
 

सेवाग्राही मैरी कायाालय वािावरण वनमााणका लावग कायाालय 
पररसर भभर Free Wifi िथा शुद्व खानेपानीको व्यवस्था 
धमलाइएको छ । सेवाग्राहीहरुले सेवा प्रान्प्िको क्रममा गनुापने 
प्रविक्षाको समय व्यवस्थापनका लावग उक्त सेवाहरु प्रयोग गने 
गरेका छन् । 

३. जिल्ला प्रशासन कायाालयबाि सचशासन/प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्त्िमा 
गररएका मचख्य मचख्य प्रयासहरु   
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३.४ कायाालयको गबतबवधिहरु कायाालयको Website, Twitter, Facebook माफा त 

सम्प्रेर्ण गने गररएको । 

कायाालयको सूचना, समाचार, माशसक, अिावार्र्िक र 
वार्र्िक प्रगवि वववरण, वार्र्िक प्रकाशन, कायायोिना, 
िानकारीहरु कायाालयको वेबसाईट 
www.daodarchula.moha.gov.np, 
Facebook page: daodarchula, Twitter: 
@daodarchula, सूचना Moha Sms system 
मार्ा ि वनयधमि रुपमा अद्यावधिक गरर सावािवनक गने 
गररएको छ । जिल्ला स्स्थि स्थानीय िहको वेबसाईट 
समेि कायाालयको वेबसाईटमा शलङ्क गरर राध्खएको 
साथै नागररक विा पर समेि कायाालयको वेवसाईटमा 
राध्खएको छ । 

 
 

३.५ CCTV Camera 
 

 
अपराि वनयतरण र शान्ति सुरक्षा कायम गना ववदु्यिीय उपकरणको प्रभावकाररिा बढाउने, CCTV/Camera को 

प्रयोगलाई प्रोत्साहन र व्यवस्स्थि गने उदे्दश्यका साथै कायाालयको सुरक्षा प्रयोिनाथा  कायाालयमा 6 Tera Byte क्षमिा 
सवहिको ८ वटा Camera ििान गरर सञ्चालनमा रहेको छ । सव ैर्ांटहरुमा भएका काम कारवाही र कायाालयमा 



25 
 

आगमन/वनगामन लगायि अतय गविववधिको Monitoring प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कायाकक्षबाट गररने व्यवस्था 
धमलाइएको छ । जिल्ला स्स्थि अतय सरकारी वनकाय,व्यापाररक प्रविष्ठान,जिल्लाको प्रवेश नाकामा समेि 
CCTV/Camera ििानमा प्रोत्साहन गरी त्यसको अभभलेख राख्ने र अनुगमन गने गररएको छ ।  

 

३.६ सहायता कि (Help Desk) सञ्र्ालन -  
 

सेवा प्रवाहको ववर्यमा सेवाग्राहीहरुलाई सहयोग गना 
सहयोग कक्ष (Help Desk) को व्यवस्था गररएको । 
नागररक विा पर पढ्न निातने र सेवा शलन पवहलो पटक 
कायाालयमा आउने सेवाग्राहीका लावग सहायिा कक्षको 
माध्यमबाट सेवा शलन सहि भएको पाइएको छ ।  

 
 

३.७ सबै कायाालयहरुमा सचर्ना अधिकारी तथा गचनासो सचन्त्ने अधिकारीको व्यवस्था 
गररएको - 

 

सुशासन (व्यवस्थापन िथा संचालन) ऐन २०६४ र वनयमावली 
२०६५ बमोजिम सावािवनक वनकायबाट सम्पाटर्ि कृयाकलापका 
सम्वतिमा सरोकारवालाहरुलाई सहि ढंगले सूचना उपलव्ि 
गराउन र सेवाका सम्वतिमा कुनै उिुरी वा गुनासा भए ित्सम्वतिमा 
सम्वोिन गना सवै सरकारी वनकायहरुमा सूचना अधिकारी र गुनासो 
सुतने अधिकारी िोकी सवा सािारणले िानकारी पाउने गरी र्ोटो र 
सम्पका  नं. सवहिको वववरण कायाालयमा टांस्न वनरे्शन टर्इए 
बमोजिम सवै कायाालयहरुले उक्त व्यवस्था गरेका छन । 
 
 

३.८ बविचबतय हाजिरी (E-attendance) सञ्र्ालन - 
 

यस कायाालयमा कायारि कमाचारीहरुको उपस्स्थविलाई वनयधमि एवं 
वनयमन  गना ववद्युिीय हाजिरी प्रणाली (E-Attendance Device) 
सेट धमवि २०७३।०३।२७ रे्ध्ख ििान गरी वनयधमि रुपमा ववद्युिीय 
हाजिरी प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको  छ । यसबाट कमाचारीको 
समयपालनामा प्रभावकाररिा ल्याएको छ । 

 
 
 
 
कायाालयले वनयधमि काम कारवाहीका अविररक्त  "राविय एकिा र िन सेवाका लावग गृह प्रशासन : ववकास र 
समृध्ध्र्का लावग शान्ति,सुरक्षा र सुशासन" भतने मूल मतरलाई आत्मसाि गरी  गृह प्रशासन सुिार काया योिना २०७४ 
बमोजिम ववभभतन रचनात्मक कायाहरु गरर आएको छ । िुन वनम्नानुसार छन- 

 

४. जिल्ला प्रशासन कायाालयबाि भएका श्रृिनशील कायाहरुः 
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 कायाालयमा धिजिटल वोिा राखी सेवाग्राहीहरुलाई सेवा वार ेिानकारी पाउन सहि िुल्याइएको छ ।  
 ई हाजिरीको व्यवस्था गरी कमाचारीको कायाालय समय पालनामा वनयधमििा गररएको छ । 
 गृह मतरालय र अतिरगि कायारि कमाचारीहरुको सर्ाचार संवहिा २०७५ को पूणा पररपालना गर्आ सेवा प्रवाहको 

व्यवस्था धमलाइएको । 
 प्रत्येक मवहनाको ४ गिे सचुना अधिकारीहरुको वनयधमि वैठक राखी आम नागररकको सूचनाको हक 

कायाातवयनका सम्वतिमा रे्ध्खएका समस्या समािन र सूचना शलने टर्ने प्रकृयाको सरलीकरण लगायिका 
ववर्यमा छलर्ल हुने र प्रत्यके ३/३ मवहनामा सूचना अधिकारीहरु र संचारकर्मिहरु वीच अतिरवक्रया संचालन 
गने गररएको । 

 कायाालयको वेभ साइट र रे्स वुक पेि मार्ा ि महत्वपूणा िानकारी सूचनाहरु सम्प्रेर्ण गने गररएको । 
 गुनासो सुतने अधिकारी, सूचना अधिकारी,उिुरी पेटटकाको व्यवस्था गरी प्राप्ि गुनासाहरुको ित्काल सम्वोिन 

गने व्यवस्था धमलाइएको । 
 कायाालयमा शस.शस.क्यामेरा ििान गरर कायाालय पररसर र प्रत्येक र्ांटको गविववधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको 

काया कक्षबाट वनगरानी गने व्यवस्था धमलाइएको । 
 कायाालयमा रै्वनक वविररि नागररकिाकव अभभलेख उही टर्न कम्प्युटरीकृि गने गररएको । 
 पुराना नागररकिाका अभभलेख वाइस्ण्िङ्ग गरी सुरभक्षि एवं व्यवस्स्थि िुल्याइएको । 
 शान्ति सुरक्षा कायम गने िथा अपराि तयूवनकरण सम्वन्ति जिल्ला स्िरीय काया योिनाहरु वनमााण गरी 

कायाातवयन गररएको । 
 संघीय धममला िथा समातय प्रशासन मतरालयबाट वनिामवि कमाचारी अवास गृहहरुको रेखरे्ख र संचालनको 

जिम्मा यस कायाालयलाई टर्इएकोमा  उक्त गृहहरु  संचालन िथा व्यवस्थापनका लावग छुटै कायाववधि वनमााण 
गरी स्वीकृविका लावग  संघीय माधमला िथा समातय प्रशासन मतरालयमा पेश गररएको । 

 

 

 

क्र.सं. आयोिनाको नाम वववरण प्रगवि आयोिना प्रमुखको नाम 
१ महाकाली नर्ी वनयतरण आयोिना ५.१६ वक.धम. लम्बाई ४.४९ वक.धम. वनमााण सम्पतन धमर बराल 
२ र्ाचुाला तििकर सिक योिना १३४ वक.धम. लम्बाई ४५ वक.धम. ट्रयाक खोशलएको अच्युि ववलाश पति 
३ प्रिानमतरी कृवर् आिुवनकीकरण 

पररयोिना 
ओखर िथा स्याउ 
िोन वनिाारण 

कलमी: १४,२०० र गाला र रु्िी 
िािको ७०० ववरुवा रोपण 

ववष्णु प्रसार् ओझा 

 

ि स बवद्यचत आयोिनाको नाम    िमता आयोिनाको 
हालको अवस्था 

आयोिना 
रहेको 
स्थान 

आयोिना 
प्रमचखको नाम 

कैबफयत 

१ चमेशलया िलववद्युि आयोिना ३० मे.वा. संचालनमा रहेको शैल्यशशखर 
न.पा.१ 

अिय र्ाहाल  

२ नौगाि िलववद्युि आयोिना ८.५० मे.वा. संचालनमा रहेको शैल्यशशखर 
न.पा.५ 

संिीव तयौपाने अवप हाड्रो 
पावर कम्पनी 
शल.व्र्ारा 
संचाशलि 

३ नौगाि िलववद्युि आयोिना ८ मे.वा. संचालनको क्रममा 
रहेको 

नौगाि 
गा.पा.६ 

" 

४ माशथल्लो चमेशलया ि.वव.आ. ४० मे.वा. DPR ियारीको 
क्रममा 

अवप/मामाा 
गा.पा. 

" 

५ मकरी गाि िलववद्युि 
आयोिना 

१० मे.वा. वनमााणािीन अवप गा.पा.   

५. जिल्ला क्षभर संर्ाललत महत्वपूणा आयोिनाहरु 
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 जिल्लाको सर्रमुकाम क्षेरमा महाकाली नर्ी वकनार Rcc Retaining Wall/Grabvity Wall सवहिको 
४४९५ धम.पक्की िटवति वनमााणबाट महाकाली नटर्मा वर्ेनी आउने वाढीबाट सुरभक्षि िुल्याइएको । 

 व्रह्मरे्व रे्ध्ख लालीसम्म महाकाली नर्ी वकनारमा कररव ८९०० धम. ग्याववन टो वाल र स्पर स्टि सवहिको िटवतिन 
गररएको । 

 यस जिल्लाको रणनीविक महत्वको र्ाचुाला-तििकर सिक योिना अतिरगि यस वर्ा २३ वक.मी. नयां ट्रयाक 
खोशलएको छ भने ३७.५ वक.मी. सिक चौिा गररएको छ । भौविक प्रगवि िर्ा  लक्ष्य भतर्ा वढी भएको छ भने 
ववत्तीय प्रगवि शिप्रविशि भएको पाइएको छ । 

 घरेलु िथा साना उद्योग ववकास सधमविव्र्ारा आ.व.०७५/०७६ मा ववभभतन सीपमूलक िाशलम कायाक्रम मार्ा ि  
५३९ िना मवहला र ८५ िना पुरुर् गरी िम्मा ६२४ िनालाई प्रशशभक्षि गरी स्वरोिगारउतमुख िुल्याइएको छ । 
िाशलम प्राप्ि िनशशक्त मध्ये अधिकांशले स्वरोिगार व्यवसाय अपनाए गररवी वनवारणमा टेवा पुग्ने ववश्वास 
गररएको छ । 

 अवपनाम्पा संरक्षण क्षेर कायाालयबाट महत्वपूणा िधिवुटीको भण्िारको रुपमा  रहेको यस जिल्लामा यस वर्ा 
पवहलो पटक याशाागुम्वा संकलनका लावग वहमाल विर िाने संकलकहरुका लावग दुघाटना वीमा गररएको शथयो । 
साथै पवहलो पटक नाउरको गणना समेि सम्पतन भएको छ । गणनाबाट ६८६ वटा नाउर भएको पाइएको छ । 
वतय ितिुबाट क्षवि वापि रु.९,३८,०००।- क्षविपूर्िि उपलव्ि गराइएको छ भने वर्ाातिसम्म रु.१,३७,३५,७७७।- 
रािश्व संकलन गररएको छ । 

 यस वर्ा शसप्टी, ऐरीधछना, कैनोिा र पस्िी, लटटनाथ, झुस्कुकाटै र िापमा नयां Supporting Tower को 
वनमााणका साथै िाप, आगर, काटै, कुचाकोट, खार, रावनशशखर, ररठाचौपािा, लटटनाथमा BTS थप गररएको छ 
।  हाल यस जिल्लाको अवप वहमाल गा.पा.को शसिोला, क्षशत्त, घाजिर क्षेर वाहेक सवै विर संचारको Coverage 
रहेको छ । 

 जिल्ला भभर सम्पतन नर्ी वनयतरण िथा िटवति वनमााण, लघु िल ववदु्यि आयोिना,मझौला ससिचाइ आयोिना, 
नयां प्रववधिमा आिाररि ससिचाई आयोिना समेिबाट झण्िै ३६६१ घरिुरीका १६४७६ व्यशक्त लाभान्तवि भएका 
छन । प्राप्ि ससिचाइ सुवविाबाट खाद्यातन उत्पार्नमा वृध्ध्र् भइ खाद्य परवनभारिा घटरै् िाने ववश्वास गररएको छ । 

 जिल्ला कै महत्वपूणा लाइर्लाइनको रुपमा रहेको गोकुले-र्ाचुाला सिक खण्िमा रहेका काकिा,िाप,वकमििी 
लगायिको क्षेरमा रहेका पुलहरुको वनमााणकाया सम्पतन भएको छ । मनसूनको समयमा खोलामा आउने वाटढबाट 
सिक अवरुध्र् हुने समस्याको समािान भएको छ । 

 यस वर्ा जिल्लाका ववभभतन स्थानमा स्थानीय िहहरु, सरकारी वनकायहरुव्र्ारा ८८८६ ववभभतन िािका 
र्लरू्लका र अतय ववरुवा रोपी "एक नेपाली एक फलफूलको बवरुवा" िथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृि 
“नेपाल स्वच्छ वातावरण महा अक्षभयान २०७५” अतिरगिको हररयाली प्रविान कायाक्रममा टेवा पुगेको छ । 

 प्रिानमतरी कृवर् आिुवनवककरण पररयोिना अतिरगि जिल्लालाई स्याउ र ओखर िोनको रुपमा वनिाारण गरर 
व्याुँस, दुहुुँ, अवपवहमाल, मामाा र नौगाि गा.पा. क्षेरमा कमली स्याउको ववरुवा १४,२०० र गाला र रु्िी िािको 
हाईवब्रि स्याउको ववरुवा ७०० रोवपएको छ । उक्त ववरुवाबाट उत्पार्न हुने स्याउले र्ाचुालामा छुटै्ट पवहचान 
बनाउनुका साथै सम्बन्तिि कृर्कहरु आर्थिक रुपमा सबल हुने र र्लरू्लमा जिल्ला आत्मवनभार हुने रे्ध्खएको 
छ ।  

६. जिल्लाका केही प्रगबतसूर्क तथ्यहरुः 
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 जिल्ला भभरका सवै स्थानीय िहहरुमा रहेका १९१ ववद्यालयमा संचाशलि टर्वा खािा कायाक्रमबाट १३५६६ 
वालवाशलका लाभान्तवि भएका छन ।  टर्वा खािाको माध्यमबाट वालवाशलकाहरुको पोर्णमा सुिार हुनुका साथै 
ववद्यालय भनाा र्रमा समेि िुलनात्मक रुपमा वृध्ध्र् भएको पाइएको छ । 

 जिल्लामा रहेका दुईवटा अस्पिालहरु र स्थानीय िहहरुमा रहेका स्वास्थय चौकीहरुबाट सेवा प्रर्ान गरररै् आएकोमा 
थप ९ वटा स्थानमा प्रसुवि केतिको वनमााण र ८ वटा सामुर्ावयक िथा शहरी स्वास्थय इकाइ थप गरी स्वास्थय 
सेवामा पहुंच वृध्ध्र् भएको छ । साथै स्वास्थय कायाालयबाट ववभभतन दुगाम स्थानमा ववशेर् गरी मवहला लभक्षि गरर 
संचाशलि स्वास्थय शशववरबाट ३५८२ िना र जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट संचाशलि घुन्म्ि शशववरहरुमा प्रर्ान 
गररएको ववशेर्ज्ञ सवहिको स्वास्थय सेवाबाट १९०२ िनाले लाभ प्राप्ि गरेका छन । 

 

 

 जिल्ला स्स्थत स्थानीय तहहरुको बववरण 

 र्ाचुाला जिल्ला भौगोशलक रुपमा वहमाली र ववकट भए पवन अनेक संभावना वोकेको जिल्ला हो । अमूल्य 
ििीवुटटको भण्िार, िलश्रोि, खानी, िार्मिक िथा पयाा पयाटनको प्रचुर संभावना,व्यापाररक लाभ लगायिका अथाह 
संभावना वोकेको यस जिल्लाको समृध्ध्र्का लावग खास गरी वनम्न कुराहरुमा ध्यान टर्न आवश्यक रे्ध्खतछ । 
 
 कंचनपुरको व्रह्मरे्व रे्ध्ख र्ाचुालाको तििकर नाकासम्म वनमााणािीन महाकाली कररिोरको काया धछटो सम्पतन गरी 

चीनको िाक्लाकोटसंग सहि व्यापारको ढोका खोल्न सके जिल्लाको समृध्ध्र्मा महत्वपूणा योगर्ान पुयााउन 
सवकतछ । 

 र्ाचुाला-तििकर सिक मागा व्यापाररक उध्येश्यले मार होइन पववर िार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर िाने सवै भतर्ा 
छोटो र सहि हुने हुर्ा कैलाश मानसरोवर मागाको रुपमा ववकास गना सवकतछ ।  

 प्रस्िाववि नेपाल-भारि िोि्ने मोटरेवल पुल समयमा वनमााण सम्पतन भएमा दुइ रे्श वीचको व्यापारमा वढोत्तरी 
भइ जिल्लाको उत्पार्नले धछमेकी मुलुकको विारसम्म प्रवशे पाउन सहि हुतछ । 

 अवप र नाम्पा वहमाल वेस क्याम्पसम्म पर् यारा मागाको वनमााण गना सके पयाटन प्रविानमा टेवा पुगी आर्थिक 
समृध्ध्र् हाशसल गना सवकतछ । 

 गोकुलेश्वर स्स्थि ववमानस्थललाई संचालनमा ल्याउन सके पयाटक भभत्र्याउन सहि हुने कुरामा दुई मि छैन ।  
 मुलुक कै साि िाम मध्येको एउटा िाम माशलकािुान,सुमाासरोवर,अतय प्रशसध्र् मजतर्रहरु,िार्मिक 

गुर्ाहरु,प्राकृविक िाल िलैयाहरु र ऐविहाशसक गढी िथा भग्नाववशेर्हरुको संरक्षण सम्विान गरी प्रचार प्रसारमा 
ल्याउन सके िार्मिक पयाटनलाई समेि वढावा टर्न सवकतछ । त्यस्िै अवप नाम्पा संरक्षण क्षेर भभरका संरभक्षि वतय 
ितिु,प्राकृविक रुपमा मनोरम स्थलहरुको सहि अवलोकनबाट पयाटकहरुलाई अकर्र्िि गना सवकतछ । 

 याशाागुम्वा लगायि महत्वपूणा ििीवुटीको व्यवस्थापन गरी जिल्ला मै िधिवुटी प्रशोिन केति स्थापना गना सके 
अमूल्य सम्पर्ाको र्ोहन रोवकइ यसबाट जिल्ला वासी िथा समग्रमा राज्यले नै र्ाइर्ा शलन सक्छ । 

 जिल्लामा उत्पार्न हुने कोर्ो,र्ापर,िौ िस्िा िैववक खाद्यातन  वालीको उत्पार्न वृध्ध्र् गरी वनयाािबाट आर्थिक 
वनयााि गरी अर्थिक लाभ शलन सवकतछ । 

 िलश्रोिमा जिल्ला अग्र स्थानमा रहेकोले ववदु्यि उत्पार्नमा लगानी भभत्र्याइ सुदूर पभश्चम प्ररे्श मार होइन समग्र 
राि कै अथाितरमा ठुलो योगर्ान पुयााउन सवकतछ । 

७. जिल्लाको समृखददका लाबग गररनच पने कायाहरु 
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 जिल्लाको उत्तरी क्षेरमा वाह्र ै मवहना सुरक्षा उपस्स्थवि र धछमेकी मुलुकसंगको सवै प्रवेश नाकामा भतसारको 
उपस्स्थवि गराउन सके उल्लेख्य मारामा रािश्व संकलन भइ अथाितर सुदृढ िुल्याउन मद्यि पुग्छ । 

 जिल्लाका ववभभतन स्थानमा रहेका खरी,शससा िथा र्लाम खानीको उत्खनन/प्रविानबाट रोिगारी श्रिाना गना 
सवकतछ । 
 

िसथा उपरोक्तानुसारका अविररक्त कृवर् उत्पार्न र उत्पार्कत्वमा वृजि, रोिगारी अवसरहरुको सृिना गना संघ, प्ररे्श 
र स्थानीय सरकारका िर्ा बाट आवश्यक नीवि योिना र कायाक्रम ििुामा गरी कायाातवयनमा िर्ारुखिा ल्याउन िरुरी 
छ ।  

 

 

 

 

लस.नं. गाउुँपाललकाको नाम िेरफल (वर्ा बक.धम.) िनसंख्या वडा संख्या केन्त्र 
१ महाकाली नगरपाशलका १३५.११ २१२३१ ९ खलंगा 
२ शैल्यशशखर नगरपाशलका ११७.८१ २२०६० ९ गोकुलेश्वर 
३ लेकम गाउुँपाशलका ८३.९८ १४८३८ ६ रािामाटा 
४ माशलकािुान गाउुँपाशलका १००.८२ १५५८१ ८ शंकरपुर, पस्िी 
५ मामाा गाउुँपाशलका २०८.०६ १४९५६ ६ लटटनाथ 
६ अवपवहमाल गाउुँपाशलका ६१३.९५ ६७७९ ६ खण्िेश्वरी 
७ नौगाि गाउुँपाशलका १८०.२७ १५८७४ ६ होपरीगाि 
८ व्याुँस गाउुँपाशलका ८३९.२६ १०३४७ ६ सुतसेरा 
९ दुहुुँ गाउुँपाशलका ६५३५ १०८१८ ५ वहवकला 

८. जिल्ला स्स्थत स्थानीय तहहरुको बववरणः 
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१ माननीय जिल्ला तयायािीश र्ाचुाला जिल्ला अर्ालि वगरी राि गौिम ०९३४२०१४० ९८६४६४७०६४ 
२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कायाालय शंकर बहादुर वबष्ट ०९३४२०१३३ ९८५८७२७७७७ 

३ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कायाालय टेक ससिह कुुँ वर ०९३४२०२१४ ९८४८८७६२७६ 
४ आयोिना प्रमुख सु.ई महाकाली नर्ी वनयतरण आयोिना धमर बराल ०९३४२०३६० ९८५८७५७०७५ 
५ प्र.सेनानी दुगाार्ल गलु्म खलंगा व्यारेक गणेश रावल ०९३४२०१५१ ९८५७६५००१८ 
६ प्रहरी नायब उपरीक्षक जिल्ला प्रहरी कायाालय टर्पेति शाही ०९३४२०२५० ९८५८७२५५५५ 
७ स.प्र.ना.उ. स.प्र.बल शसमा सुरक्षा गलु्म भीम बहादुर चतर् ०९३४२०१०० ९८५१२७२२७६ 
८ प्रमुख अनुसतिान अधिकृि राविय अनुसतिान जिल्ला कायाालय वहरण्य बहादुर कुुँ वर ०९३४२०११७ ९८५८७८३०५६ 

९. स्थानीय तहका अदयि/प्रमचख, उपादयि/उप प्रमचख तथा प्रमचख प्रशासकीय अधिकृतको नामावली 

१०. जिल्ला स्स्थत बवक्षभन्त्न सरकारी कायाालयहरुको बववरण   
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९ जिल्ला समतवय  अधिकारी जिल्ला समतवय सधमविको कायाालय कमल बहादुर थापा ०९३४१००४४ ९८५८७२०१११ 

१० जिल्ला शशक्षा इकाई प्रमुख जिल्ला शशक्षा समतवय इकाई ियराि पति ०९३४२०१३५ ९८५८७७५०६१ 
११ आयोिना वनरे्शक चमेशलया िलववदु्यि आयोिना अिय कुमार र्ाहाल  ९८५११७८२३२ 

१२ धिभभिन  वन अधिकृि धिभभिन वन कायाालय प्रेम शंकर चौिरी ०९३४२०१४५ ९८५८७५५१४५ 

१३ मेधिकल सुपररतटेतिेतट (वन.) जिल्ला स्वास्थय कायाालय र्ाचुाला गिेति दुवाल ०९३४२०१८८  
१४ आयोिना प्रमुख धि.ई बैििी र्ाचुाला सिक आयोिना शंकर खनाल ०९३४२०२६१ ९८५१२४८४२६ 
१५ आयोिना प्रमुख धि.ई र्ाचुाला तििकर सिक आयोिना अच्युि ववलार् पति ०९३४२०११९ ९७५९५०१८८७ 

१६ कायाालय प्रमुख स्याउ िोन र्ाचुाला ववष्णु प्रसार् ओझा ४२०१४१ ९८५८७७५०५१ 
१७ ईकाइ प्रमुख भेटनरी अस्पिाल िथा पशु सेवा केति गमुानी पति ०९३४२०१०४ ९८४८९७१८८५ 
१८ प्रमुख संरक्षण अधिकृि अवप नाम्पा संरक्षण के्षर कायाालय वकशोर मेहिा ४२०४९७ ९७५९५०३५४५ 

१९ प्रमुख जिल्ला इस्तिवनयर वन. जिल्ला प्राववधिक कायाालय अम्बा र्त्त िोशी ४२०१११ ९७४९५१५४०९ 

२० स. जिल्ला तयायधिवक्ता जिल्ला सरकारी ववकल कायाालय िारा िामी ४२०१३१ ९८६८७३७१७३ 

२१ कोर् वनयतरक कोर् िथा लेखा वनयतरक लोकमणी शमाा ४२०१७७ ९८५८७५७३७७ 
२२ मालपोि अधिकृि का.मु. मालपोि कायाालय लक्ष्मी राि वबष्ट ४२०१०३ ९७५९७८४५०४ 

२३ िथयांक अधिकृि शाखा िथयांक कायाालय र्ाचुाला पर्म राि पाण्िे ४२०१३६ ९८४८७६४४०६ 
२४ शाखा अधिकृि सीमा प्रशासन कायाालय र्ाचुाला  ४२०११८  

२५ कायाालय प्रमुख (इस्तिवनयर) शसचाई ववकास धिभभिन कायाालय कुमार बहादुर खिका ४२०२२७ ९८५८७५१८७६ 

२६ ईकाइ प्रमुख खानेपानी िथा सरसर्ाई धिभभिन नं. 
१ बैििी, वर्ल्ि कायाालय र्ाचुाला 

संिय कोइराला ४२०१५०  

२७ कायाालय प्रमुख ईस्तिवनयर र्ाचुाला ववदु्यि वविरण केति र्याराम शाह ०९३४२००५३ ९८५८७८८५५५ 

२८ वन. हुलाक अधिकृि जिल्ला हुलाक कायाालय भोि राि भटट् ४२०१२०  
३० स्वास्थय केति प्रमुख प्राथधमक स्वास्थय केति गोकुलेश्वर िा.रोशन भगि चौरशसया ४०००८८ ९८४९१५६७३७ 

३१ नापी अधिकृि नापी कायाालय टर्पेति ससिह कु‘वर ४२०२१२ ९८४९५१७०३३ 
३३ प्रमुख प्रशासवकय अधिकृि महाकाली नगरपाशलका कायाालय कमल बहादुर थापा ४२०१३७ ९८५८७२०१११ 

३४ प्रमुख प्रशासवकय अधिकृि शैल्य शशखर नगरपाशलका कायाालय सुरेति ववष्ट ४०००८६ ९८४८८५७३३१ 

३५ स्वास्थय केति प्रमुख जिल्ला आयुवेर् स्वास्थय केति र्ाचुाला लोकेति प्रसार् िोशी ४१००५९ ९८५८७५५५५९ 

३६ पशु धचवकत्सक पशु क्वारेतटाईन कायाालय हररश्चति अवस्थी ४२०२०६ ९७४९५०४६११ 
३७ वररष्ठ उद्योग अधिकृि घरेलु िथा साना उद्योग ववकास सधमवि पर्म बहादुर ठकुराठी ४२०१२१ ९८४१७२४१८३ 
३८ कायाालय प्रमुख कारागार कायाालय मान बहादुर खिायि ४२०१५८ ९८५८७७०७७७ 
३९ कायाालय प्रमुख (इस्तिवनयर) र्ाचुाला ववदु्यि वविरण केति र्याराम शाह ४२००५३ ९८५८७८८५५५ 

४० प्रवतिक राविय बाभणज्य बैंक वकसन राम लोहार ४२०१५५  
४१ प्रवतिक कृवर् ववकास बैंक उपशाखा सरोि महिान ४२०१६६ ९८४८४९७६८४ 
४२ प्रवतिक सु.प. ग्रामीण ववकास बैंक परमानतर् खिायि ४२०२६४ ९८४७०४३६४० 
४३ इकाई प्रमुख पौवष्टक आहार पररयोिना  ४२०२८६  

४४ प्रमुख प्रशासवकय अधिकृि अवप वहमाल गा.पा., खण्िेश्वरी िय ससिह िामी  ९७४९५०२६४४ 

४५ प्रमुख प्रशासवकय अधिकृि मामाा गा.पा. लटटनाथ िारा नाथ पनेरु  ९८४८५२१८९६ 
४६ प्रमुख प्रशासवकय अधिकृि नौगाढ गा.पा., िुशलगढा मोहन शसह िामी  ९८४८९७३७७७ 

४७ प्रमुख प्रशासवकय अधिकृि लेकम गा.पा., खरकिा िमाराि उपाध्याय  ९८४८७८१०८४ 
४८ प्रमुख प्रशासवकय अधिकृि माशलकािुान गा.पा., शंकरपुर िय ससिह िामी   
४९ वन.प्रमुख प्रशासवकय अधिकृि दुहु गा.पा., वहवकला शशव राि भटट्  ९८४४८७०९६० 
५० वन.प्रमुख प्रशासवकय अधिकृि ब्याुँस गा.पा., सुतसेरा राम र्त्त िोशी  ९८५१०३१६२७ 

५१ कायाालय प्रमुख नेपाल टेलीकम कृष्ण बहादुर गरुुङ ४२०१०८ ९८५८४२२२४६ 
५२ कायाालय प्रमुख छोटी भतसार कायाालय, र्ाचुाला नर ससिह बिाल ४२०१३० ९८४८७४९६२३ 
५३ कायाालय सधचव जिल्ला खेलकुर् ववकास सधमवि, 

र्ाचुाला 
श्याम राि अवस्थी ४२०२७९ ९८४८७२७७३२ 
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नागररक बडापर  

१. नागररकता सम्बन्त्िी 
लस.नं सेवा सचबविाहरुको 

बववरण 
सेवा प्रदान 
गने स्थान 

आवश्यक पने कागिपरहरु/प्रमाणहरु सेवा प्रा्त गदाा लाग्ने 
  

जिम्मेवार 
कमार्ारी 
शाखा 

गचनासो सचन्त्ने 
अधिकारी शचल्क समय 

१.१ बंशिको 
आिारमा नेपाली 

नागररकता  

नागररकिा 
र्ाुँट 

क)   बनवेदक यसै जिल्लाको भए (बववाबहत मबहला वाहेक) 
१. सम्बन्तिि स्थानीय िहबाट र्ोटो प्रमाभणि सवहिको अनुसूची-१ र्ारामको वनवेर्न 
२. र्ोटो दुई प्रवि (अनुसूची-१ र्ाराममा टाुँस भए अनुसार) 
३. बाबु/आमाको ना.प्र.प. (मृत्यु भएको भए मृत्य ुर्िाा प्रमाणपर, आफ्नो वंशि िर्ा को िीन 

पुस्िा भभरको नािेर्ारसुँगको नािा खुल्ने नािा प्रमाण पर र नागररकिा) 
४. ितमर्िाा प्रमाण-पर/ नाबालक पररचय पर (शैभक्षक योग्यिाको प्रमाण पर हुनेका हकमा सो 

समेि)  
५. ठेगाना पररविानको हकमा बसाइसराइ प्रमाण पर  
६. वुवा, आमा सो नभए र्ाि ुवा भाई वा विन पुस्िा भभरको नजिकको अभभभावकको सनाखि  
७. उक्त प्रमाण परहरु पेश हुन नसकेमा वंशि खुल्ने अतय प्रमाणहरु । 
ख)   बववाबहत मबहला 
१. सम्बन्तिि स्थानीय िहबाट र्ोटो प्रमाभणि सवहिको अनुसूची-१ र्ारामको वनवेर्न 
२. र्ोटो दुई प्रवि (अनुसूची-१ र्ाराममा टाुँस भए अनुसार) 
३. बाबु/आमाको ना.प्र.प. (मृत्यु भएको भए मृत्य ुर्िाा प्रमाणपर, आफ्नो वंशि िर्ा को िीन 

पुस्िा भभरको नािेर्ारसुँगको नािा खुल्ने नािा प्रमाण पर र नागररकिा) 
४. ितमर्िाा प्रमाण-पर/ नाबालक पररचय पर (शैभक्षक योग्यिाको प्रमाण पर हुनेका हकमा सो 

समेि)  
५. वववाह र्िाा प्रमाण-पर 
६. पवि/ससुराको नागररकिाको प्रमाण पर 
७. पवि/सासु/ससुरा/िेठािु/रे्वर मध्ये कसैको सनाखि 
८. उक्त प्रमाण परहरु पेश हुन नसकेमा वंशि खुल्ने अतय प्रमाणहरु । 
ग)   अन्त्य जिल्लाबाि बसाई सराई गरर आउनेको हकमा - 
१. सम्बन्तिि स्थानीय िहबाट र्ोटो प्रमाभणि सवहिको अनुसूची-१ र्ारामको वनवेर्न 
२. र्ोटो दुई प्रवि (अनुसूची-१ र्ाराममा टाुँस भए अनुसार) 
३. बाबु/आमाको ना.प्र.प. (मृत्यु भएको भए मृत्य ुर्िाा प्रमाणपर, आफ्नो वंशि िर्ा को िीन 

पुस्िा भभरको नािेर्ारसुँगको नािा खुल्ने नािा प्रमाण पर र नागररकिा) 

रु.१० को हुलाक 
टटकट 

 सोही टर्न शाखा हेने 
ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.  
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४. ितमर्िाा प्रमाण-पर/ नाबालक पररचय पर (शैभक्षक योग्यिाको प्रमाण पर हुनेका हकमा सो 
समेि)  

५. ठेगाना पररविानको हकमा बसाइसराइ प्रमाण पर, िग्गा िनी प्रमाण पुिाा,घरको नक्सा पास 
प्रमाण पर, बसाई सरेर आउनेहरुको लावग बसाई सरी आएको जिल्लाबाट बाबु आमा वा 
सनाखि गने व्यशक्तको नागररकिाको अभभलेख माग गरर सो भभिेको अभभलेख प्राप्ि हुनु 
पनेछ 

६. वावु/आमा सो नभए र्ािु वा भाई वा विन पुस्िा भभरको नजिकको अभभभावकको सनाखि  
७. िग्गािनी लालपूिाा, पानी, वविुली, टेशलर्ोन महसुल कािा िस्िा घर बासको प्रमाण 

१.२ कमार्ारी 
पररवारको नाताले  

नागररकिा 
र्ाुँट 

१. कमाचारी वहाल रहेको कायाालयको शसर्ाररश 
२. अनुसूची १- वंशि र अनुसूची ७- वैवावहक अंगीकृिको शसर्ाररस र्ाराम कायारि कायाालय 

रहेको स्थानीय िहबाट र्ोटो प्रमाभणि सवहिको र्ारामको वनवेर्न 
३. र्ोटो दुई प्रवि (अनुसूची-१ र्ाराममा टाुँस भए अनुसार) 
४. बाबु/आमाको ना.प्र.प.  
५. अटो साइिको र्ोटो ४ प्रवि (वंशि), ५ प्रवि (वैवावहक अंगीकृिका लागी) 
६. ितमधमवि खुल्ने ितमर्िाा प्रमाण पर वा नाबालक पररचय पर । (शैभक्षक प्रमाण पर हुनेले 

सो समेि) 
७. वववावहि मवहला भए वववाह र्िाा प्रमाण पर र पविको नागररकिाको प्रमाण पर । 
८. अतयरबाट नागररकिा नशलएको प्रमाण 

रु.१० को हुलाक 
टटकट 

प्रमाण 
पुगेकोमा उसै 

टर्न 

 सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   

१.३ बैवाबहक 
अङ्बगकृत 
नागररकता 

(मबहलाका लाबग) 

नागररकिा 
र्ाुँट 

१. सम्बन्तिि स्थानीय िहबाट शसर्ाररस भएको अनुसूची र्ाराम नं. ७ 
२.  पविको नागररकिा प्रमाण परको प्रविशलवप । 
३. वववाहर्िाा  प्रमाण परको प्रविशलवप । 
४. ववरे्शी नागररकिा प्रमाणपर त्यागेको वा त्याग गना कारवाहीको चलाएको वनश्सा । 
५. पविको सनाखि, पवि नभएमा पविको नािा भभिने नजिकको नािेर्ारको सनाखि । 
६. र्ोटो २ प्रवि (कमाचारी पररवार भए ४ प्रवि) 
७. भभसा लाग्ने रे्शको मवहला भए मातय अवधिको भभसा । 

रु.१० को हुलाक 
टटकट 

सोही टर्न सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   

१.४ वंशि, वैवाबहक 
अङ्बगकृत तथा 

िन्त्मलसध नेपाली 
नागररकताको 

प्रबतललबप 

नागररकिा 
र्ाुँट 

१. ना.प्र.प.नं. एवं िारी धमवि खुलेको ररि पूवाकको वनवेर्न । 
२. ना.प्र.प.को सक्कल/छाुँयाप्रवि 
३. बसाई सराई गरर आएका अतय जिल्लाहरुबाट ना.प्र. शलएका व्यशक्तको हकमा बसाई सराई 

प्रमाण पर, िग्गािनी पूिाा र घर वनमााण गने स्वीकृवि पर समेि पेश गनुा पनेछ ।  
४. नागररकिा प्रमाण पर िारी गने जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट अभभलेख प्राप्ि भएपधछ 

मार नागररकिा प्रमाणपरको प्रविशलवप टर्इनेछ ।  
५. र्ोटो २ प्रवि (कमाचारी पररवार भए ४ प्रवि) 

रु.१३ को हुलाक 
टटकट 

प्रमाण 
पुगेकोमा उसै 

टर्न 

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   
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१.५ अङ्गीकृत नेपाली 
नागररकताको 
प्रमाण परको 

प्रबतललबप 

नागररकिा 
र्ाुँट 

१. ना.प्र.प.नं. एवं िारी धमवि खुलेको ररि पूवाकको वनवेर्न । 
२. ना.प्र.नं.पर नम्बर र िारी धमवि खुलेको प्रमाण । (वनवेर्कको) 
३. वनवेर्न पेश हुन आएपधछ जिल्लामा अभभलेख नभएकाहरुको हकमा सम्बन्तिि व्यशक्तको 

अङ्गीकृि नेपाली नागररकिाको प्रमाणपरको अभभलेख पठाई टर्न गृह मतरालयमा र 
सम्बन्तिि व्यशक्त एवकन गना स्थलगि सिाधमन गरी पठाउन जिल्ला प्रहरी कायाालयमा लेखी 
पठाउने । 

रु.१० को हुलाक 
टटकट 

प्रमाण पुगेकै 
टर्न  

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   
  

१.६ नागररकतामा 
पबतको नाम 
समावेश गदाा 

नागररकिा 
र्ाुँट 

१. िोवकएको ढाुँचाको स्थानीय िहबाट प्रविशलवप वनवेर्न र्ाराम 
२. सक्कल नेपाली नागररकिा प्रमाण पर 
३. पविको ना.प्र.प. प्रविशलवप 
४. वववाह र्िाा प्रमाण पर 
५. पविको सनाखि, पवि नभए एकाघरका नािेर्ारको सनाखि 

रु.१३ को हुलाक 
टटकट 

प्रमाण 
पुगेकोमा उसै 

टर्न 

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.    

२.  नाबालक पररर्य पर सम्बन्त्िी । 
२.१ नाबालक पररर्य 

पर तथा प्रबतललबप 
नागररकिा 

र्ाुँट 
वचवा र आमाको नागररकताको प्रमाणपरमा उल्लेखखत स्थायी ठेगाना दार्चाला जिल्ला भएको 
हकमा बनम्न प्रमाण/कागिहरु पेश गनचा पनेछ । 
१. सम्बन्तिि स्थानीय िहबाट र्ोटो प्रमाभणि सवहिको शसर्ाररश । 
२. िोवकएको ढाुँचा अनुसारको ररचपूवाकको वनवेर्न 
३. नाबालकको ितमर्िाा प्रमाण पर । 
४. वुवा, आमाको नागररकिाको प्रमाण पर । 
५. बच्चाको शैभक्षक योग्यिाको प्रमाणपर भए सो समेि । 
६. बच्चाको ३ प्रवि पासपोटा साइिको र्ोटो । 
७. ववरे्शमा ितम भएको भए सो मुलुकबाट िारी भएको ितम प्रमाण पर  
८. कमाचारी पररवार वा बसाई सराई गरर आएको हकमा नागररकिाको लावग िोवकएका 

आवश्यक कागिािहरु । 
९. नावालक पररचय-पर िारी गने जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट अभभलेख प्राप्ि भएपधछ मार 

नावालक पररचयपरको प्रविशलवप टर्इनेछ । 
१०. र्रखास्ि टर्न आउुँर्ा पेश गरेको सम्पूणा कागिािहरुको सक्कल प्रवि शलई आउनु पनेछ । 

रु १०।- को 
टीकट र 
प्रविशलवपको 
हकमा प्रविपाना 
रु. ३।- को टीकट 

सबै प्रमाण 
पुगेमा 

र्रखास्ि 
टर्एकै टर्न  

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   
  

३.  हातहबतयार सम्बन्त्िी 
३.१ हातहबतयार 

ईिाित सम्बन्त्िी 

 
१. नागररकिा प्रमाण परको प्रविशलवप सवहिको वनवेर्न । 
२. वनवेर्कको वनरोवगिा प्रमाण पर । 
३. प्रहरी प्रविवेर्न । 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट र 
वनयमावली मा 
िोवकए बमोजिम 

आवश्यक 
प्रमाण संकलन 

भएको 
भोशलपल्ट 

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   
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३.२ हातहबतयार 
नामसारी सम्बन्त्िी 

 
१. नागररकिा प्रमाण परको प्रविशलवप सवहिको वनवेर्न । 
२. ईिाििपर  
३. दुई पक्ष बीचको नामसारी सम्बतिी कागिाि । 
४. नामसारी गरर शलने व्यशक्तको वनरोवगिा सम्बतिी पर र प्रहरी प्रविवेर्न । 
५. मरुवा सरुवाको हकमा ईिािि-परवालासुँगको नािाप्रमाभणि, अंशसयार भए स्थानीय िहको 

रहोवरमा गरीएको सवै अंशसयारको मञ्िुरीनामा समेि 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट र 
वनयमावली मा 
िोवकए बमोजिम 
अनुसारको शुल्क 

आवश्यक 
िांचबुझ 
सकेको 

भोशलपल्ट  

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   

३.३ हातहबतयार 
नबवकरण 
सम्बन्त्िी 

 
१. वनिााररि ढाुँचाको वनवेर्न । 
२. सक्कल ईिािि पर 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट र 
वनयमावली 
बमोजिमको 
शुल्क 
 

वनवेर्न परेको 
टर्न 

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   

३.४ हातहबतयार 
ईिाित प्रबतललबप 

सम्बन्त्िी 

 
१. सम्वन्तिि स्थानीय िहको र्ोटो प्रमाभणि सवहिको शसर्ाररश 
२. ना.प्र. प्रमाण परको नक्कल र ईिािि नम्बर सवहिको वनवेर्न 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट 

आवश्यक 
िांचबुझ 
सकेको 
भोशलपल्ट 

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   
४ संघसंस्था, परपबरका तथा छापाखाना सम्बन्त्िी 

४.१ संघ संस्था दताा  संघ संस्था 
र्ाुँट 

१. ररि पूवाक वनवेर्न 
२. सम्बन्तिि स्थानीय िहको शसर्ाररस पर  
३. आमभेला वैठकको वनणाय  
४. संस्थाको उदे्दश्यको सम्बतिमा आवश्यकिा अनुसार के्षरीय प्रशासन कायाालय मार्ा ि 

सम्बन्तिि वनकायको प्रविवक्रया 
५. ४ प्रवि वविान  
६. प्रबति सधमविको वनणाय र पर्ाधिकारीहरुको नेपाली नागरवकिाको प्रमाण परको प्रविशलवप  
७. उपरोक्त कागिाि पेश भएपधछ प्रहरी प्रविवेर्नको लावग बुजझनेछ  

  
रु १०।- को 
हुलाक टटकट 
र्िाा शुल्क 
रु.१०००। 

  
  
  
  

  
  
 

  
आवश्यक 
िांचबुझ 
सकेको 

भोशलपल्ट 

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   
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४.२ संस्था नबवकरण संघ संस्था 
र्ाुँट 

१. िोवकएको वनवेर्न र्ाराम 
२. कायासधमविको वनणायको प्रविशलवप  
३. लेखा परीक्षण प्रविवेर्न 
४. वार्र्िक प्रगवि वववरण 
५. लेखा परीक्षकको ईिािि पर, नववकरण पर समेि 
६. कर चुक्ता प्रमाणपरको प्रविशलवप 
७. कायाक्षेर संग सम्बन्तिि जिल्लाको स्थानीय िहको शसर्ाररस पर 
८. संस्था र्िाा प्रमाण पर 
९. संस्थाले वैरे्शशक सहयोग प्राप्ि गरर कायाक्रम संचालन गरेको भए समाि कल्याण 

पररर्र्बाट कायाक्रम स्वीकृि गरेको पर वा नवीकरणको लावग शसर्ाररस पर  
१०. बालगृह संचालन गरेका संघसंस्थाको हकमा जिल्ला बालकल्याण सधमविको शसर्ाररस पर 

  
 रु १०।- को 
हुलाक टटकट  

रु ५००।- 
 

 प्रकृया पुरा 
भएमा सोही 

टर्न 
  
 

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   

४.३ संस्थाको बविान 
संशोिन 

संघ संस्था 
र्ाुँट 

१. िोवकएको र्ाराममा साववकमा भएको न्स्वकृवि वविानमा थपघट गनुापने कारण खुलाई 
सािारणसभाको वनणायको प्रविशलवप 

२. स्वीकृि सक्कल वविान 
३. िीन महले संशोधिि वविानको २ प्रवि प्रविशलवप 

 

 
 प्रकृया पुरा 
भएमा सोही 

टर्न 
  
 

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   
४.४ संस्था दताा प्रमाण 

पर तथा स्वीकृत 
बविानको 

प्रबतललबप सम्बन्त्िी 

संघ संस्था 
र्ाुँट 

१. ररि पूवाक वनवेर्न 
२. काया सधमविको वनणायको प्रविशलवप 
३. संस्था र्िाा प्रमाण पर 
४. आवश्यकिा अनुसार प्रहरी प्रविवेर्न बुझन शसकनेछ  

रु १०।- को 
हुलाक टटकट 

प्रविपाना रु ३ को 
हुलाक टटकट 

सोवह टर्न सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   
४.५ जिल्लामा 

संस्थाको शाखा 
खोल्ने सम्बन्त्िी 

संघ संस्था 
र्ाुँट 

१. ररि पूवाक वनवेर्न 
२. संस्थाको कायासधमविको वनणाय 
३. वविानको प्रविशलवप र र्िाा प्रमाणपरको प्रविशलवप 
४. स्थानीय िहको शसर्ाररस पर  
५. शाखा खोल्ने सम्बन्तिि पर्ाधिकारीहरुको ना.प्र.प. प्रविशलवप 
६. कर चुक्ता प्रमाण पर  
७. स्थायी लेखा. नं. को छायाुँप्रवि,  
८. समाि कल्याण पररर्र् आवििा प्र.प.,  
९. आवश्यकिा अनुसार प्रहरी प्रविवेर्न बुझ्ने । 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट 

प्रविपाना रु ३ को 
हुलाक टटकट 

सोवह टर्न सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   

४.६ परपबरका दताा 
सम्बन्त्िी 

संघ संस्था 
र्ाुँट 

१. ररि पूवाक वनवेर्न 
२. प्रकाशकको ४ प्रवि र्ोटो र नागररकिा प्रविशलवप 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट 

प्रकृया 
पुगेपछी िुरुति 

सहायक 
प्र.जि.अ. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   
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३. प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप, प्रबतिपर वा संस्थाको स्वीकृि वविान, प्रमाणपर 
नववकरण भएको प्रमाण, कर चुक्ताको प्रमाण, अधिट ररपोटा, संचालकहरुको वैठकको वनणाय 
समेिका कागिािको प्रविशलवपहरु 

४. संचालकहरु सबैको नागररकिाको प्रमाणपरको प्रविशलवपहरु 
५. सम्पार्कको नागररकिाको प्रमाणपरको प्रविशलवप 
६. सम्पार्कको शैभक्षक योग्यिाको (एस.एल.सी. रे्ध्ख स्नािक िह सम्मको) माका शसट, चाररवरक 

प्रमाण पर र प्रोभभिनल सर्टिवर्केटका प्रविशलवप वा एस.एल.सी. उविणा गरर परकाररिामा 
१० वर्ा काया गरेको सूचना ववभागको प्रमाण परको समेिका प्रमाणहरुको प्रविशलवप  

७. सम्पार्कलाई प्रकाशकले वनयुशक्त गरेको कागि िथा पवरकामा सम्पार्क रही काम गने 
बारेको सम्पार्कको मतिुरीनामाको कागि 

८. स्वीकृि छापाखानाबाट पवरका छाप्न मतिुरी टर्एको शसर्ाररस  
९. छापाखाना र्िाा भएको प्रमाण परको प्रविशलवप 
१०. छापाखाना संचालनका लावग जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट स्वीकृि टर्एको प्रमाणपरको 

प्रविशलवप 
११. छापाखानाको कर चुक्ता प्रमाणपरको प्रविशलवप 

रै्वनक पवरका रु 
१०००।- 

अिासाप्िावहक रु. 
७००।- 

साप्िावहक रु. 
५००।- पाभक्षक 

रु. ३००।- 
माशसक र अतय 

शाखा हेने  
ना.सु. 

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   

४.७ छापाखाना 
संर्ालन सम्बन्त्िी 

संघ संस्था 
र्ाुँट 

१. ररि पूवाक वनवेर्न 
२. छापाखाना र्िाा भएको वनकायको प्रमाणपरको प्रविशलवप 
३. कुनै संस्था वा संचालकहरु रहेको भए संस्था वा संचालकहरुको वनणायको प्रविशलवप र 

स्वीकृि वविान िथा अतय र्ोटोकपी िथा संस्था वा कम्पनीको भए छाप, व्यशक्तको भए 
५/५ प्रवि र्ोटो  

४. मूल्य अभभवृजि कर वा आयकर सम्बतिी प्रमाणपर र नववकरण भै रहेको उद्योग र्िाा 
प्रमाणपरको प्रविशलवप 

५. छापाखाना संचालन गने स्थानको घर िग्गाको प्रमाणको प्रविशलवप घर िग्गा अतय 
व्यशक्तको भए वनिको मतिुरीनामाको कागि छापाखाना रहने स्थानको नक्सा  

६. छापाखानाका उपकरणहरु खररर् गरेको वा नामसारी भै आएको भए सो समेिको प्रमाणको 
प्रविशलवप 

७. संचालकहरुको चालचलन गविववधि सम्बतिी प्रहरी प्रविवेर्न 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट 
रु १०००।- 

प्रकृया पुरा 
भएपधछ सोवह 

टर्न 

सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   

५ शान्न्त्त सचरिा उिचरी सम्बन्त्िी 
५.१ शान्न्त्त सचरिा को 

बनवेदन सम्बन्त्िी 
स्थानीय 

प्रशासन र्ाुँट 
१. सम्बन्तिि वनवेर्कको ना. प्रमाणपर वा वनिको पवहचान टर्ने कागिाि संलग्न गरर 

मनाशसब व्यहोरा खुलेको वनवेर्न । 
रु १०।- को 

हुलाक टटकट 
सोवह टर्न सहायक 

प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को हकमा   
प्र.जि.अ. र अतय 

कमाचारीको हकमा 
स.प्र.जि.अ.   



38 
 

५.२ गचनासो सम्बन्त्िी स्थानीय 
प्रशासन र्ाुँट 

१. सम्बन्तिि वनवेर्कको ना. प्रमाणपर वा वनिको पवहचान टर्ने कागिाि संलग्न गरर 
मनाशसब व्यहोरा खुलेको वनवेर्न । 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट 

शीघ्र " " 

६ अबनयधमतता वा भ्रष्टार्ार उिचरी सम्बन्त्िी 
६.१ अबनयधमतता वा 

भ्रष्टार्ार उिचरी 
सम्बन्त्िी 

स्थानीय 
प्रशासन र्ाुँट 

१. सम्बन्तिि वनवेर्कले आफ्नो पवहचान खुल्ने कागिाि समेि संलग्न गरर कुन वनकाय वा 
संस्थामा, कसले के-कस्िा अवनयधमििा वा भ्रष्टाचार सम्बतिी काया गरेको भतने व्यहोरा 
खुलेको वनवेर्न  

२. अवनयधमििा वा भ्रष्टाचार गरेको आिार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बतिी कागिाि 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट 

शीघ्र " " 

७ राहदानी (MRP) सम्बन्त्िी  
७.१ सािारण 

(Normal) 
राहदानी 

राहर्ानी 
र्ाुँट 

बनवेदक ना.प्र.प. जिल्ला प्रशासन कायाालय दार्चालाबाि िारी भएको हकमा 
१. रीिपूवाक भररएको र्रखास्ि र्ाराम २ प्रवि 
२. नेपाली नागररकिाको प्रमाणपरको सक्कल प्रवि र सोको २ प्रवि प्रविशलवप (ना.प्र. 

शाखाबाट ना.प्र. प्रमाणपर भभिेको हुनु पनेछ) 
३. हालसालै ध्खचेको वनिााररि ढाुँचाको र्ोटो ५ प्रवि 
४. राहर्ानी र्स्िूर रु. ५०००।- विरेको रशसर् 
५. नाबालकको हकमा जिल्ला प्रशासन कायाालय र्ाचुालाबाट िारी गररएको नाबालक पररचय 

पर र वनिको बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक िनाको नागररकिा प्रमाणपर र सोको प्रविशलवप 
। संरक्षक वनयुक्त भएकोमा संरक्षक भएको व्यहोरा खुल्ने शलध्खिको सक्कल प्रवि र 
संरक्षकको नागररकिाको प्रमाणपर िथा त्यसको प्रविशलवप 

६. पवहले राहर्ानी शलएको भए सोको सक्कल प्रवि र प्रविशलवप 
अन्त्यर जिल्लाबाि बसाई सराई गरर आउनेको हकमा मालथ उल्लेखखत कागिातहरु बाहेक 
बनम्न कागिातहरु पेश गनचापनेछ । 
१. स्थानीय पस्ञ्िकाधिकारीको कायाालयबाट िारी भएको बसाई सराईको प्रमाणपर । 
२. िग्गािनी प्रमाण पूिाा । 
३. घरको नक्सा पास प्रमाणपर । 
४. बसाई सरेर आउनेहरुको लावग बसाई सरी आएको जिल्लाबाट नागररकिाको अभभलेख 

बुजझनेछ  
अन्त्यर जिल्लाबाि नागररकता ललई दार्चाला जिल्लामा बववाह गरर आउनेको हकमा  
१. वववाह र्िाा प्रमाणपर 
२. पविको ना.प्र. परको प्रविशलवप 
३. सम्बन्तिि जिल्लाबाट नागररकिाको अभभलेख बुजझनेछ । 
दार्चाला जिल्ला स्स्थत सरकारी बनकायमा कायारत कमार्ारी र कमार्ारी पररवारको हकमा 
१. सम्बन्तिि वनकायको शसर्ाररस पर 

रु ५०००।- वनवेर्न पेश 
गरेको ४२ टर्न 

पछी 

" " 
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२. सम्बन्तिि जिल्लाबाट नागररकिाको अभभलेख बुजझनेछ । 
७.२ रतु सेवाको 

राहदानी 
लसफाररस 

राहर्ानी 
र्ाुँट 

१. ररिपूवाक र्रखास्ि र्ाराम 
२. माशथ र्र्ा ९.१ मा उल्लेध्खि रािश्व विरेको रशसर् बाहेक सबै कागिािहरु 

राहार्ानी 
ववभागबाट 

िोवकए अनुसार 

सोवह टर्न सहायक 
प्र.जि.अ. 
शाखा हेने  

ना.सु. 

स.प्र.जि.अ. को 
हकमा   

प्र.जि.अ. र अतय 
कमाचारीको हकमा 

स.प्र.जि.अ.   

७.३ हराएको राहदानी 
पचन प्रा्ती 
सम्बन्त्िी 

राहर्ानी 
र्ाुँट 

१. ररिपूवाक र्रखास्ि र्ाराम 
२. साववकको राहर्ानीको प्रविशलवप 
३. नागररकिा प्र.प. 

रु १००००।- सोवह टर्न "   "   

८ 
 

नागररकता 
प्रमाण-परमा 
नाम, थर, उमेर 

फरक परेकोमा सो 
सच्याउने सम्बन्त्िी 

नागररकिा 
र्ाुँट 

क. नाम थर सम्बन्त्िी 
१. वनवेर्न र नागररकिा प्रमाणपर 
२. एल.एल.सी वा सो सरहको उमेर खुलेको प्रमाण पर 
३. जिल्ला शशक्षा कायाालय िथा सम्बन्तिि शैभक्षक संस्थाको शसर्ाररस पर 
४. सम्बन्तिि गा.पा./न.पा.को शसर्ाररस पर 
५. (प्रमाणपर शलएको ५ मवहनाभभर वनवेर्न टर्इसक्नु पनेछ) 

रु १० को हुलाक 
टटकट 

सोवह टर्न " 
  

" 
  

ख. उमेर सम्बन्त्िी  
१. वनवेर्न र नागररकिा प्रमाणपरको प्रविशलवप 
२. एल.एल.सी वा सो सरहको उमेर खुलेको प्रमाण पर 
३. सम्बन्तिि गा.पा./न.पा.को शसर्ाररस पर 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट 

र्रखास्ि 
टर्एको टर्न 

"   "   

९ व्यहोरा प्रमाक्षणत / 
रु्टकर प्रमाभणि 

स्थानीय 
प्रशासन र्ाुँट 

१. प्रमाभणि गने ववर्यको मनाशसब व्यहोरा खुलेको वनवेर्न 
२. स्थानीय िहको शसर्ाररस िथा प्रहरी सिाधमन मुचुल्का 
३. माग भएको व्यहोरा प्रमाभणि गनुापने ववर्य हेरी आवश्यक रे्ध्खएमा थप कागिाि पेश 

गनुापनेछ । 

रु १०।- को 
हुलाक टटकट 

आवश्यक 
बुझने बाहेक 
सोही टर्न 

"   "   

१० बहुयारा अनुमिी 
पर 

स्थानीय 
प्रशासन र्ाुँट 

१. िोवकएको ढाुँचाको अनुसूची र्ारममा जि.स.स.को र्ोटो प्रमाभणि सवहिको शसर्ाररस  
२. सम्बन्तिि व्यशक्तको ना.प्र.प.को छायाुँप्रवि  

रु १०।- को हुलाक 
टटकट 

सोवह टर्न  प्र.जि.अ./ 
स.प्र.जि.अ. 

११ नेपाल धचन 
(विव्वि) प्रवेश 
अनुमवि पर र 

नववकरण 

स्थानीय 
प्रशासन र्ाुँट 

१. िोवकएको ढाुँचाको वनवेर्न,  
२. सम्बन्तिि स्थानीय िहको र्ोटो प्रमाभणि सवहि शसर्ाररस,  
३. यस जिल्लाबाट िारर भएको नेपाली नागररकिा प्रमाण पर 
४. अतय जिल्लाबाट वसाई सराई आएको भए दुव ैस्थानीय िहकोकक वसाइसराई प्रमाण पर,  
५. जिल्लामा कायारि कमाचारी भए सम्बन्तिि कायाालयको शसर्ाररस  

वनबेर्नमा रु.१० 
को हुलाक टटकट 

सोवह टर्न   प्र.जि.अ./ 
स.प्र.जि.अ. 

  

१२ दुघाटना क्षविपूर्िि मुिा र्ाुँट १. िाहेरी र्रखास्ि 
२. घटना स्थल िाुँच मुचुल्का/प्रहरी प्रविवेर्न 

वनबेर्नमा रु.१० 
को हुलाक टटकट 

    
  

प्र.जि.अ./ 
स.प्र.जि.अ. 
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३. घाईिे/मृिक वाहेक  क्षविपूर्िि शलने व्यक्ती अतय भए नािा प्रमाभणि  
४. क्षविपूर्िि शलनेको नागररकिा प्र.प. 
५. मृत्यू भएको भए मृत्युर्िाा प्रमाण पर 
६. घाईिे/मृिकको नागररकिा प्र.प. 

सम्बन्तिि 
पक्षलाइ वक्रया 
खचा ित्कालै टर्न 
लगाउने 

र्ाुँटवाला  

१३ आटर्वासी/ 
िनिावि/ मिेशी 
/र्शलि प्रमाभणि 

स्थानीय 
प्रशासन र्ाुँट 

१. वनबेर्न 
२. सम्बन्तिि स्थानीय िहको शसर्ारीस 
३. ना.प्र.प. 
४. सम्वन्तिि कुनै संस्था भए सो को शसर्ाररश 

वनबेर्नमा रु.१० 
को हुलाक टटकट 

  
िुरुतिै 

  
र्ाुँटवाला 

प्र.जि.अ./ 
स. प्र.जि.अ. 

१४ ववपर् ्बाट भएको 
क्षविको राहि 

सम्बतिी 

रै्वव प्रकोप 
र्ाुँट 

१. वनबेर्न र स्थानीय िहको शसर्ारीस 
२. प्रहरी सिाधमन मुचुल्का 
३. नागररकिा प्रमाण पर । 
४. घटनाको ३० टर्न भभर वनवेर्न टर्नुपने ।  
५. आवश्यक रे्ध्खएमा थप कागिाि समेि 

वनबेर्नमा रु.१० 
को हुलाक टटकट 

  
िुरुतिै 

र्ाुँटवाला ना.सु. प्र.जि.अ./ 
स. प्र.जि.अ. 

१५ नामथर,ितमधमवि, 
नािा प्रमाभणि र 

शसर्ाररस 

स्थानीय 
प्रशासन र्ाुँट 

१. वनबेर्न 
२. शसर्ारीस 
३. नागररकिा प्रमाण पर 
४. नामथर, ितमधमवि र्रक परेको ववर्य पुष्टी गना आवश्यक कागिािहरु 

रु.१० को हुलाक 
टटकट 

  
सोही टर्न 

र्ाुँटवाला ना.सु. प्र.जि.अ./ 
स. प्र.जि.अ. 

१६ मुिा सम्बतिी मुिा र्ाुँट १. उिुरी वनबेर्न सवहि पेश हुनुपन े
२. नागररकिा र पवहचान खुल्ने प्रमाण 
३. अतय मुिाको हकमा कानुनको ररि पुयााइ । 

 रु.१० को हुलाक 
टटकट 

मुद्दाको अंग 
पुगेपधछ 

शा.अ. प्र.जि.अ./ 
स. प्र.जि.अ. 

  
१७  शरणाथी अनुमवि 

पर नववकरण र 
प्रविशलवप 

स्थानीय 
प्रशासन र्ाुँट 

१. शरणाथीहरुका सम्बतिमा बनेको वनरे्शशकामा उल्लेख भए बमोजिमका कागि प्रमाणहरु  प्रकृया पुरा 
भएपधछ सोवह 
टर्न 

र्ाुँटवाला ना.सु. प्र.जि.अ./ 
स. प्र.जि.अ. 

१८ ववस्र्ोटक पर्ार्ा 
प्रयोग ईिािि 

स्थानीय 
प्रशासन र्ाुँट 

१. िोवकएको ढाुँचाको वनवेर्न (अनुसूची र्ाराम) 
२. नागररकिा प्रमाण परको छाुँयाप्रवि 
३. कुनै कायाालय/कम्पनीको शसर्ाररस भए सो समेि 
४. कायाानुभवको प्रमाण 

वनवेर्नमा रु १० र 
इिाििमा रु १० 
टटकट र 
वनयमावली मा 
िोवकए बमोजिम 
अनुसारको शुल्क 

वनवेर्कका 
सम्बतिमा प्रहरी 
चालचलन र 
प्रयोग सम्बतिी 
वववरण पेश 
भएपछी 

र्ाुँटवाला ना.सु. प्र.जि.अ./ 
स. प्र.जि.अ. 
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 सावािवनक स्थल, नर्ी एवं खोला नालाहरुलाई स्वच्छ एवं सर्ा सुग्घर राखौं । 

 सिक अवरोि हुने गरर वनमााण सामाग्री नराखौं । 

 आफ्ना चौपाया छािा नछािौं, दुघाटना तयूवनकरणमा सहकाया गरौं । 

 ितम र्िाा, वववाह र्िाा, मृत्यु र्िाा, सम्बति ववच्छेर् एवं बसाई सराई िस्िा व्यशक्तगि घटना समयमै र्िाा 

गरौं । 

 िोवकएका कर शुल्कहरु समयमै बुझाई ववकास वनमााणमा सहयोग गरौं । 

 रुख रोपौं वािावरण संरक्षण गरौं, हररयाली बढाऔं, स्वच्छ वािावरण बनाऔं । 

 प्लावष्टकका झोलाको प्रयोगलाई वनरुत्सावहि गरौं । 

 खुल्ला स्थानमा टर्शवपसाब नगरौं, सभ्य नागररकको पररचय टर्औं । 

 सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्ि गने लाभग्राहीहरुले समयमै बैंकमा खािा खोलौं । प्रत्येक वर्ाको साउन 

मवहनामा आ-आफ्नो विा कायाालयमा गई सुवविाका सम्बतिमा बुझौं र ढुक्क बनौं । 

 र्ोहोर अव्यवस्स्थि रुपमा नर्ालौं । महामारी रै्शलनबाट िोगाऔं । 

 सावािवनक िग्गा िथा सिक धमची भौविक संरचना वनमााण सामग्री नराखौं । 

 पाशलका भभरका पुरािान्त्वक, ऐविहाशसक एवं सास्कृविक महत्वका सम्पर्ा संरक्षणमा सहयोग गरौं । 

 आफ्नो गाुँउ टोललाई वनयधमि रुपमा सर्ा गने गरौं । 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

दुहुँ गाउुँपाललकाको गाउुँपाललकावासीहरुमा हार्दिक अनचरोि ! 
 

दुहुँ गाउुँपाललका 

गाउुँ काया पाललकाको कायाालय 
बहबकला, दार्चाला । 

 

दुहुँ गाउुँपाललका 

गाउुँ काया पाललकाको कायाालय 
बहबकला, दार्चाला । 
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 गाउुँपाशलकामा र्िाा नभएको व्यापार व्यवसाय, उद्योग िथा र्माहरु िुरति र्िाा गरौं । 
 सिक अवरोि हुने गरर वनमााण सामाग्री नराखौं । 
 िोवकएका कर शुल्कहरु समयमै बुझाई ववकास वनमााणमा सहयोग गरौं । 
 ितम र्िाा, वववाह र्िाा, मृत्यु र्िाा, सम्बति ववच्छेर् एवं बसाई सराई िस्िा व्यशक्तगि घटना समयमै र्िाा 

गरौं । 
 खाली िग्गामा रुख रोपौं, वािावरण संरक्षण गरौं, हररयाली बढाऔं, स्वच्छ वािावरण बनाऔं । 
 छोराछोरीलाई ववद्यालय पठाऔं । 
 मनसूनको समयमा सिका िा अपनाऔं । 
 सावािवनक स्थलमा सूिीितय पर्ाथाको सेवन नगरौं । 
 खुल्ला स्थानमा टर्शवपसाब नगरौं, सभ्य नागररकको पररचय टर्औं । 
 प्लावष्टकका झोलाको प्रयोगलाई वनरुत्सावहि गरौं । 
 सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्ि गने लाभग्राहीहरुले नजिकको बैंकमा खािा खोलौं । प्रत्येक वर्ाको साउन 

मवहनामा आ-आफ्नो विा कायाालयमा गई आरु्ले पाउने सुवविाका सम्बतिमा बुझौं र ढुक्क बनौं । 
 र्ोहोर अव्यवस्स्थि रुपमा नर्ालौं । र्ोहोर िथाभावी सिक, नाली, कुला, खोलानाला, चौर किैपवन 

र्ाल्ने व्यशक्तलाई कानून बमोजिम कारवाही हुने कानूनी प्राविान रहेको व्यहोरा समेि िानकारी गराउुँर्छौं 
।  

 सावािवनक िग्गा िथा सिक धमची भौविक संरचना वनमााण सामग्री नराखौं । 
 पाशलका भभरका पुरािान्त्वक, ऐविहाशसक एवं सास्कृविक महत्वका सम्पर्ा संरक्षणमा सहयोग गरौं । 
 आफ्नो गाउुँ टोललाई वनयधमि रुपमा सर्ा गने गरौं । 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

मामाा गाउुँपाललकाको गाुँउपाललकावासीहरुमा हार्दिक अनचरोि 
 

मामाा गाउुँपाललका 

गाउुँ काया पाललकाको कायाालय 
लटिनाथ, दार्चाला । 

 

मामाा गाउुँपाललका 

गाउुँ काया पाललकाको कायाालय 
लटिनाथ, दार्चाला । 
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 तोबकएका कर शचल्कहरु समयमै बचझाई बवकास बनमााणमा सहयोग गरौं । 
 िन्त्म दताा, बववाह दताा, मृत्यच दताा, सम्बन्त्ि बवच्छेद एवं बसाई सराई िस्ता व्यलक्तगत घिना 

समयमै दताा गरौं । 
 गाउुँपाललकामा दताा नभएको व्यापार व्यवसाय, उद्योग तथा फमाहरु तचरन्त्त दताा गरौं । 
 सडक अवरोि हने गरर बनमााण सामाग्री नराखौं । 
 खाली िग्गामा रुख रोपौं, वातावरण संरिण गरौं, हररयाली बढाऔं, स्वच्छ वातावरण बनाऔं । 
 छोराछोरीलाई बवद्यालय पठाऔं । 
 मनसूनको समयमा सतका ता अपनाऔं । 
 सावािबनक स्थलमा सूतीिन्त्य पदाथाको सेवन नगरौं । 
 खचल्ला स्थानमा टदशबपसाब नगरौं, सभ्य नागररकको पररर्य टदऔं । 
 ्लाबष्टकका झोलाको प्रयोगलाई बनरुत्साबहत गरौं । 
 सामाजिक सचरिा भत्ता प्रा्त गने लाभग्राहीहरुले आफ्नो नाम भत्ता पाउने ललष्टमा छ/छैन, 

प्रत्येक वर्ाको साउन मबहनामा आ-आफ्नो वडा कायाालयमा गई बचझौं र ढचक्क बनौं । 
 फोहोर अव्यवस्स्थत रुपमा नफालौं । फोहोर िथाभावी सडक, नाली, कच ला, खोलानाला, र्ौर 

कतैपबन फाल्ने व्यलक्तलाई कानून बमोजिम कारवाही हने कानूनी प्राविान रहेको व्यहोरा समेत 
िानकारी गराउुँदछौं ।  

 सावािबनक िग्गा तथा सडक धमर्ी भौबतक संरर्ना बनमााण सामग्री नराखौं । 
 पाललका क्षभरका पचराताखत्वक, ऐबतहालसक एवं सास्कृबतक महत्वका सम्पदा संरिणमा सहयोग 

गरौं । 
 आफ्नो गाउुँिोललाई बनयधमत रुपमा सफा गने गरौं । 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

नौगाड गाउुँपाललकाको गाुँउपाललकावासीहरुमा हार्दिक अनचरोि 
 

नौगाड गाउुँपाललका 

गाउुँ काया पाललकाको कायाालय 
होपररगाड, दार्चाला । 

 

नौगाड गाउुँपाललका 

गाउुँ काया पाललकाको कायाालय 
होपररगाड, दार्चाला । 
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 िोवकएका कर शुल्कहरु समयमै बुझाई ववकास वनमााणमा सहयोग गरौं । 
 र्ोहोर अव्यवस्स्थि रुपमा नर्ालौं । र्ोहोर िथाभावी सिक, नाली, कुला, खोलानाला, चौर किैपवन 

र्ाल्ने व्यशक्तलाई कानून बमोजिम कारवाही हुने कानूनी प्राविान रहेको व्यहोरा समेि िानकारी गराउुँर्छौं 
।  

 गाउुँपाशलकामा र्िाा नभएको व्यापार व्यवसाय, उद्योग िथा र्माहरु िुरति र्िाा गरौं । 
 सिक अवरोि हुने गरर वनमााण सामाग्री नराखौं । 
 पाशलका भभरका पुरािान्त्वक, ऐविहाशसक एवं सास्कृविक महत्वका सम्पर्ा संरक्षणमा सहयोग गरौं । 
 ितम र्िाा, वववाह र्िाा, मृत्यु र्िाा, सम्बति ववच्छेर् एवं बसाई सराई िस्िा व्यशक्तगि घटना समयमै र्िाा 

गरौं । 
 प्लावष्टकका झोलाको प्रयोगलाई वनरुत्सावहि गरौं । 
 खाली िग्गामा रुख रोपौं, वािावरण संरक्षण गरौं, हररयाली बढाऔं, स्वच्छ वािावरण बनाऔं । 
 छोराछोरीलाई ववद्यालय पठाऔं । 
 सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्ि गने लाभग्राहीहरुले आफ्नो नाम भत्ता पाउने शलष्टमा छ/छैन, प्रत्येक 

वर्ाको साउन मवहनामा आ-आफ्नो विा कायाालयमा गई बुझौं र ढुक्क बनौं । 
 मनसूनको समयमा सिका िा अपनाऔं । 
 सावािवनक स्थलमा सूिीितय पर्ाथाको सेवन नगरौं । 
 खुल्ला स्थानमा टर्शवपसाब नगरौं, सभ्य नागररकको पररचय टर्औं । 
 सावािवनक िग्गा िथा सिक धमची भौविक संरचना वनमााण सामग्री नराखौं । 
 आफ्नो गाउुँटोललाई वनयधमि रुपमा सर्ा गने गरौं । 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

माललकािचान गाउुँपाललकाको गाउुँपाललकावासीहरुमा हार्दिक अनचरोि ! 
 

माललकािचान गाउुँपाललका 

गाउुँ काया पाललकाको कायाालय 
शंकरपचर, दार्चाला । 

 

माललकािचान गाउुँपाललका 

गाउुँ काया पाललकाको कायाालय 
शंकरपचर, दार्चाला । 
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 ितम र्िाा, वववाह र्िाा, मृत्यु र्िाा, सम्बति ववच्छेर् एवं बसाई सराई िस्िा व्यशक्तगि घटना समयमै र्िाा गरौं । 
 सावािवनक स्थल, नर्ी एवं खोला नालाहरुलाई र्ोहोर ढल ववसिान स्थलको रुपमा प्रयोग नगरौं । 
 घरको नक्सा पास गरेर मार घर वनमााण गरौं, भवन संवहिाको पालना गरौं । 
 सिक अवरोि हुने गरर वनमााण सामाग्री नराखौं । 
 आफ्ना चौपाया छािा नछािौं, दुघाटना तयूवनकरणमा सहकाया गरौं । 
 नगरपाशलकामा िोवकएका कर शुल्कहरु समयमै बुझाई ववकास वनमााणमा सवक्रय सहभागी बनौं । 
 रुख रोपौं वािावरण संरक्षण गरौं, हररयाली बढाऔं, स्वच्छ वािावरण बनाऔं । 
 खुल्ला स्थानमा टर्शवपसाब नगरौं, सभ्य नागररकको पररचय टर्औं । 
 प्लावष्टकका झोलाको प्रयोगलाई वनरुत्सावहि गरौं । 
 सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्ि गने लाभग्राहीहरुले आफ्नो नाम भत्ता पाउने शलष्टमा छ/छैन, प्रत्येक वर्ाको साउन 

मवहनामा आ-आफ्नो विा कायाालयमा गई बुझौं र ढुक्क बनौं । 
 र्ोहोर अव्यवस्स्थि रुपमा खाली िग्गा, सावािवनक स्थल, सिक नर्ी नहरका छेउमा र्ाल्र्ा नगर नै दुगान्तिि हुने 

भएकोले यसरी अव्यवस्स्थि रुपमा र्ोहोर र्ाल्ने काया ित्काल बतर् गरर र्ोहोर उत्पार्न िहमै स्थानीय टोल 
समुर्ाय िहमै व्यवस्स्थि गना, र्ोहोर संकलन गने सवारी सािन (टेक्टर, टटप्पर आटर्) मा राध्ख पठाई नगर सर्ा 
राख् ने अभभयानमा सहयोग गरौं । 

 र्ोहोर सकेसम्म कम उत्पार्न गना र िैववक अिैववक उत्पाटर्ि र्ोहोरलाई वगीकरण गरर घरमै कम्पोष्ट मल 
बनाउने िथा र्ोहोरलाई श्रोिको रुपमा व्यवस्थापन गना प्राथधमकिा टर्औं । र्ोहोर व्यवस्थापनको लावग 
िोवकएको शुल्क समयमा नै विरी सभ्य नागररकको पररचय टर्औं ।  

 र्ोहोर िथाभावी सिक, नाली, कुला, खोलानाला, चौर किैपवन र्ाल्ने व्यशक्तलाई, र्ोहोर व्यवस्थापनमा अवरोि 
गनेलाई कानून बमोजिम िररवाना िथा कैर् सिाय हुने कानूनी प्राविान रहेको व्यहोरा समेि िानकारी गराउुँर्छौं 
।  

 सवारी सािन िथाभावी रुपमा पार्किङ्ग नगरौं । 
 लोकमागा िथा सहायक मागाहरु धमची सिकमा भौविक संरचना वनमााण सामग्री नराखौं । 
 आफ्नो टोललाई हप्िाको एक टर्न वनयधमि रुपमा सर्ा गने गरौं । 
 
 

 

 

 

 

  

महाकाली नगरपाललकाको नगरवासीहरुमा हार्दिक अनचरोि ! 
 

महाकाली नगरपाललका 

नगर काया पाललकाको कायाालय 
खलंगा, दार्चाला । 

 

महाकाली नगरपाललका 

नगर काया पाललकाको कायाालय 
खलंगा, दार्चाला । 
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देशको सातौँ धाम श्री शलै्य शशखर माशिकार्जनु मन्दिर दार्जिुा 
 

अपी हिमाि (उ. ७१३२ मम.) 


