
 

  

ADMINISTRATION BULLETIN 2076

वष� 1                      2076 �ावण देिख पषु मसा�त स�म                        अंक 1  

 

िज�ला �शासन काया�लयको भ�ूमका 

िज�लामा शाि�त स�ुयव�था र सरु�ा कायम गर� जनताको िजउ धनको 

संर�ण गनु� िज�ला �शासन काया�लयको �मखु उ�े�य रहेको छ । यसका साथै नेपाल 

सरकारको संघीय काया�लयको ��त�न�धको �पमा रह� साव�ज�नक सेवा �वाहलाई

�भावकार� बनाई सशुासनको ��याभ�ूत गन� समेतका उ�े�यह� रहेका छन।् �थानीय 

�शासन ऐन, २०२८ बमोिजम िज�लाको शाि�त स�ुयव�थालाई �भावकार� �पमा 

स�ालन गन� तथा िज�ला �शासन काया�लयको �मखुको �पमा �मखु िज�ला अ�धकार� 

रहने �यव�था छ । िज�लामा शाि�त सरु�ा र स�ुयव�था कायम गन�, �थानीय �शासन 

स�ब�धी काय� गन�, �वप� �यव�थापन गन�, सशुासन कायम गन�,  साव�ज�नक शाि�त 

�व��का कसरुह�मा अध��यायीक �नकायको �पमा श�ु कावा�ह� र �यायीक �नण�य गन� 

साथै �वकासा�मक काय�ह�मा सम�वय सहजीकरण गन� काय�ह� रहेका छन ्। 

िज�ला �शासन काया�लय रामेछापका �मखु काय�ह�: 

क) शाि�त सरु�ा तथा स�ुयव�था स�बि�ध काय�: 

 शाि�त सरु�ा कायम गन� ।  

 सरु�ा �नकायह�को प�रचालन गन� ।  

 िज�ला �भ� हनु स�ने अपराध रोकथाम तथा �नय��ण गन� तथा सामािजक अपराध 

�यूनीकरणका ला�ग समदुाय�तरस�म सचेतीकरण गन� ।  

 शाि�त सरु�ा कायम गन� �थानीय तह, नाग�रक समाज तथा सरोकारवालाह�सँग 

सहकाय� गन� ।  

 िज�ला �भ� रहेका �विश� �यि�, मह�वपूण� �थल, भवन, संरचनाह� सरु�ा �ब�ध 

�मलाउने। 

ख) �थानीय �शासन स�ब�धी काय�: 

 संघ सं�था दता�, नवीकरण, �वधान संशोधन, शाखा खो�ने अनमु�त �दने तथा �नयमन 

गन� ।  

 हातह�तयार इजाजत, नामसार�, नवीकरण र �वा�म�व ह�ता�तरण गन� । 

 �व�फोटन पदाथ� �योगको इजाजत, नवीकरण र �वा�म�व ह�ता�तरण गन� । 

 साव�ज�नक स�पि�को अ�भलेख संर�ण तथा �यव�थापन गन� । 

िज�लाको प�रचय 

 �देश   : बागमती  िज�ला     : रामेछाप 

 ��त�न�ध सभा सद�य : 1  �देश सभा सद�य : 2 

 नगरपा�लका : 2   गाउँपा�लका     : 6  

 �े�फल : 1546 वग� �क.�म. 

 सबै भ�दा अ�लो �थान : न�ुबरु चलु� 6958 �मटर 

 सबै भ�दा होचो �थान : �लख ुर सनुकोशीको संगम �थान  

 : कोलो�जोरघाट 379 �मटर 

�समाना:  सडक स�ाल 

पूव� ओखलढंुगा िज�ला - �लख ुखोला   कूल सडकको ल�बाई{  

पि�म का� ेिज�ला - चौर�खोला    ११७८.८ �क.�म. 

उ�र दोलखा िज�ला - शैल�ुलेक पानीढोलो   कूल कालोप�े 78 �क.�म. 

दि�ण �स�धुल� िज�ला - सनुकोशी नद�   �ा�मण सडकह� ५१ वटा  

उ�र पूव� सोलखुु�ब ु - �लख ुखोला 

जनसं�या (2068 को जनगणना अनसुार) 

�थानीय 

तह/ 

�ल� 

म�थल� 

नपा 

रामेछाप 

नपा 

उमाकु�ड 

गापा 

खाँडादेवी 

गापा 

गोकुलगं

गा गापा 

दोर�बा 

गापा 

�लख ु

तामाकोशी 

गापा 

सनुाप�त 

गापा 
ज�मा 

म�हला 24666 15733 9358 13999 10774 12436 12494 9780 109240 

प�ुष 20750 12879 8243 11762 9284 10302 10615 8348 92183 

ज�मा 45416 28612 17601 25761 20058 22738 23109 18128 201423 

जातजाती                                    �ोत: त�या� काया�लय, �स�धलु� 

तामाङ, �े�ी, बाहनु, नवेार, शेपा�, सनुवुार, माझी, पहर�, भजेुल, साक�, प�रयार, �व�कमा�, 

मगर, ग�ु�, राई, कसाई, हायू, थामी आ�द ।  

धा�म�क �थलह�:- खाँडादेवी, भ�ेृ�र, थानापती महादेव, नव�दे�र महादेव (��वणेी) सत�ल�े�र 

महादेव, केवले�र महादेव, शैल�ुे�र महादेव, ग�ेु�र भगवती आ�द। 

नद�ह�:- सनुकोशी, तामाकोशी, �लख ु 

पय�टक�य �थल:- से�द�डाँडा, शैल�ु (दोर�बा गा.पा.) खाँडादेवी मि�दर, सनुापतीडाँडा, अ�ले�र� 

(खाँडादेवी गापा) कालाडाँडा, ताम,े माला�गर�, चचुरेु िशवालय, पाँचपोखर�, ज�ापोखर�, ठोसेको 

फलामखानी (गोकुलगंगा गापा) आ�द । 

 



 

  

िज�ला �शासन काया�लय रामेछापबाट अध�बा�ष�क �पमा �कािशत                                                                                                         �शासन बलेु�टन 2076 

सेवा �वाह र सशुासन कायम गन� ग�रएका काय�ह�: 

 सेवा �वाहमा �भावकार� र नाग�रकमै�ी बनाउन �ती�ालय, ��य��य नाग�रक बडाप�, 

�भतेलेखन नाग�रक बडाप�, नाग�रक सहायता क�, �तनपान क�, सेवा क�ह�को 

जानकार� स�हतको न�सा, नमूना फारम तथा �नवेदनह� आ�द ज�ता नाग�रकतमै�ी सेवा 

�वाहका Tools ह�को �योग ग�रएको।   

 तट�थ, �न�प� र सेवा �वाहको ला�ग सबै काया�लयमा नाग�रकको गनुासो स�ु े�यव�था 

ग�रएको। 

 ��येक म�हना काया�लय �मखुह� र सूचना अ�धकार�ह�को बैठक राखी सेवा �वाहमा 

पारदिश�ता र नाग�रक मै�ी बनाई सूचनाह� साव�ज�नक गन�, मागेको सूचना समयमा 

उपल�ध गराउन छलफल गर� �नद�शन �दइएको ।  

 सबै काया�लय (संघ, �देश र �थानीय तह) ह� र सरोकारवालाह�सँग साव�ज�नक सनुवुाई 

एवं आगामी आ.व.मा �वकास �नमा�ण लगायतका काय��मह�मा दोहोरोपना छलफल 

गराईएको । 

 �वकास �नमा�णका काय�मा आएका गनुासाह�लाई �देश सरकार, �थानीय तह लगायत 

सरोकारवाला �नकायसँग सम�वय गर� समाधान गन� ग�रएको । 

 सबै काया�लयका सूचना अ�धकार�ह�लाई एकै �म सं�याको �समकाड� उपल�ध गराई 

�योगमा �याईएको।  

 जनभावना अन�ुप सेवा �दान गन� ग�रएको । 

 स�पूण� गैरकाननुी ग�त�व�धह� �नय��ण तथा कानून वमोिजम कावा�ह�  ग�रएको । 

 �वप� पूव�तयार� तथा ��तकाय� योजना 207५ लाई समयानकूुल प�रमाज�न गर� 

काया��वयन ग�रएको ।  

 DDMC को संयोजक�वमा नयाँ गोरख गणको नते�ृवमा 2076-06-30 गत े हवाई 

दघु�टना स�ब�धी स�देशमूलक �यवहा�रक अ�यास ग�रएको । 

 �नय�मत �पमा िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक बसी आव�यक पूव�तयार�लाई 

�वशेष जोड �दईएको ।  

 वषा�को समयमा आव�यक पन� �ोत साधन,  औजारह�को िज�लामा रहेको मौ�दात 

एक�न, गनु�का साथै नपगु �ोतसाधनको �यव�था �मलाउन आव�यक कदम चा�लएको । 

 रातको समयमा समेत उ�ार काय�लाई �यवि�थत गन� रामेछाप न.पा. ि�थत नयाँ गोरख 

गणमा नाइट �भजन हे�ल�याड �नमा�ण ग�रएको । 

  DEOC लाई स��य बनाईएको । 

  िज�ला �वपद �यव�थापन स�म�त माफ� त ६४ वटा वडाह�मा एकै �मको �समकाड�को 

�यव�था गर� काया��वयनमा �याई सूचनाह� आदान �दान ग�रएको ।  

 सरोकारवाला, सरु�ा �नकाय तथा अ�य सं�थाह�सँग समेत सम�वय गर� आपतका�लन 

उ�ारको �यव�थापन ग�रएको ।  

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तबाट 4 जना मतृकका घरमै राहत रकम �वतरण 

ग�रएको, �वप� पी�डत 81 घर प�रवारलाई �. 10 लाख नगद राहत रकम उपल�ध 

गराईएको (मतृक 4 जना समेत) साथै उ� पी�डत प�रवारह�लाई ��पाल, क�बल 

लगायतका राहत सामा�ीह� समेत �वतरण ग�रएको ।   

 साव�ज�नक सवार� साधनको सडकको दरु�लाई आधार मानी भाडादर कायम ग�रएको। 

 64 वटा वडाह� म�ये 40 वटामा वडा �तर�य र 8 वटा �थानीय तहह� म�ये ५ वटा

�थानीय तहमा �थानीयसँग छलफल अ�तर��या गर� शाि�त सरु�ा, अपराध �नय��ण, 

स�बि�धत वडाका गैर सरकार� �नकायह�बाट �वाह हनु ेसेवा र िज�ला �शासन काया�लय 

लगायत िज�ला ि�थत संघ र �देश तहका काया�लयह�बाट �वाह हनेु सेवा, �वकास 

�नमा�ण, �वप� �यव�थापन, सामािजक कु�रती/कु�था, बाल�ववाह, वह�ुववाह, योजना तजु�मा 

छनौट, काया��वय �वषयमा सरोकारवालाह�सँग छलफल गर� राय �लन े तथा 

नाग�रकताका सम�याह� छलफलमा उठेका Critical �वषयह� लगायत �वकास �नमा�णसँग 

स�बि�धत सम�याह�को त�काल सम�वय गर� स�बोधन गन� ग�रएको । 

 ��ाचार स�बि�ध 30 वटा उजरु� म�ये 17 वटा फ��ट ग�रएको 13 वटा ���यामा 

रहेको ।  

 �व�भ� �क�समका 137 वटा ठाडो उजरु� उपर कावा�ह� गर� फ��ट ग�रएको । 

 सबै काया�लय (संघ �देश र �थानीय तह) ह� र सरोकारवालाह�सँग 3 पटक 

साव�ज�नक सनुवुाई गर� आगामी आ.व.मा �वकास �नमा�ण लगायतका काय��मह�मा 

दोहोरोपना हटाउन सझुाव �दईएको ।  

 काया�लयको ववे साइडमा दै�नक सेवा �वाह स�बि�ध �ववरण Update ग�रएको 

 सूचना �वाहमा पारदिश�ता मम� अनसुार �देश र संघ अ�तग�तका काया�लयह�को 1 

पटक र तीन वटै तह अ�तग�तका काया�लयह�सँग 3 पटक साव�ज�नक सनुवुाई 

ग�रएको ।  

 �वकास �नमा�ण लगायत अ�य आयोजनाह�को �थलगत अनगुमन स�प� गर� 

आव�यकता अनसुार �नद�शन �दईएको ।  

 दै�नक ��तवेदन �णाल� (DRS) स�ालमा �याई �ववरण ��व� गन� काय� दै�नक �पमा भई 

रहेको।  

आ.व. ०७६/७७ �ावण देिख पौष मसा�तस�म काया�लयबाट �दान ग�रएका सेवाह�: 
 

�.स. �ववरण प�रणाम 

 1. नेपाल� नाग�रकता �माणप� नया ँ 2709 

                        ��त�लपी  1816 

                        बैवा�हक अं�गकृत  1 

 2. नावालक प�रचय प� 60 

 3. राहदानी �तु �सफा�रस 1651 

         काया�लयबाट �सफा�रस 1338 

         �वतरण 1339 

 4. �सफा�रस तथा �मािणत (दवु ैनाम थर एकै भएको,  

  जनजा�त, द�लत, पा�रवा�रक पे�सन �सफा�रस आ�द) 393 

 5. अनगुमन 

  बजार अनगुमन  9 

  काया�लय अनगुमन 2 

  �वकास �नमा�णसँग स�बि�धत योजना/अयोजनाह� 17 

 ६.  सं�था दता�  19 

  सं�था न�वकरण 69 

 7. म�ुा दता� (अ.�या. समेत) 38 

  म�ुा फैसला 8 

 8. ठाडो उजरु� दता� 137 

  ठाडो उजर� फ��ट 137 

 9.  िज�ला सरु�ा स�म�त बैठक 15 

 10.  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त बैठक 2 

 11. अ�य �व�वध बठैक 17 

 12. �वप� पी�डत राहत �वतरण (मतृक 4 जना समेत) 10 लाख 

13.  ��� पी�डत राहत �वतरण 3,83,400।-

 14.  सवार� दघु�टना पी�डतलाइ ��तपू�त� �वतरण 10 जनालाई 50 लाख 

 15.  राज�व संकलन 71,06,250।-

 16. अ�तर िज�ला सम�वय बैठक (रामेछाप- ओखलढंुगा-दोलखा) ३ 

 नाम, थर वा उमेर आ�द �मािणत गन� (�यि� �मािणत)।  

 पा�रवा�रक �ववरण/पा�रवा�रक पे�सन स�ब�धी �सफा�रस/�मािणत गन� ।  

 आ�दवासी/जनजा�त, द�लत, लोपो�मखु जा�त �सफा�रस गन� ।  

 छापाखाना तथा प�प��का दता� गन� ।  

ग) राहदानी स�ब�धी काय�: 

 राहदानी फाराम संकलन गन�/�सफा�रस गन� ।  

  �तु सेवा अ�भलेख �मािणत गन� ।  

 राहदानी �वतरण गन� ।  

घ) नाग�रकता स�ब�धी काय�: 

 बंशजको आधारमा नाग�रकता �माणप� �वतरण गन� ।  

 बैवा�हक अं�गकृत नाग�रकताको �माणप� �वतरण गन� ।  

 नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी �वतरण गन� ।  

 नाम, थर, ज�म �म�त संशोधन गन� ।  

ङ) अध��या�यक काय�: 

 साव�ज�नक शाि�त �व��को कसरुह�को स�ु कारवाह� तथा �या�यक �नण�य गन� ।  

 �वशेष ऐनमा म�ुा हेन� अ�धकार�को �पमा �मखु िज�ला अ�धकार� तो�कएका 

कसरुह�मा स�ु कारवाह� तथा �या�यक �नण�य गन� ।  

च) �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय�: 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक स�ालन तथा �यव�थापन गन� ।  

 �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापनका ला�ग �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� 

योजना तयार गर� काया��वयन गन�/गराउने ।  

 �वप�को ��त �ववरण संकलन तथा �वप� पी�डतह�लाई ��तपू�त� एवं राहत �वतरण 

गन� ।  

छ) बजार अनगुमन तथा उपभो�ा�हत स�बि�ध काय� : 

 दै�नक उपभो�य ब�त ु तथा सेवाको सहज आपू��त�, पहुँच तथा गणु�तर स�ुनि�त 

गन�का ला�ग बजार अनगुमन तथा �नयमन गन� ।  

 उपभो�ा�हत संर�णको ला�ग सचेतीकरण गन� ।  



 

  

िज�ला �शासन काया�लय रामेछापबाट अध�बा�ष�क �पमा �कािशत                                                                                                             �शासन बलेु�टन 2076 

 �देश र संघका काया�लयह�को 1 पटक र तीन वटै तह अ�तग�तका काया�लयह�सँग 

3 पटक साव�ज�नक सनुवुाई ग�रएको ।  

 �वकास �नमा�ण लगायत अ�य आयोजनाह�को �थलगत अनगुमन स�प� गर� 

आव�यकता अनसुार �नद�शन �दईएको ।  

 दै�नक ��तवेदन �णाल� (DRS) स�ालमा �याई �ववरण ��व� गन� काय� दै�नक �पमा 

भई रहेको।  

 अ�धकृत �तरको कम�चार�सँग करार स�झौता गर� काय� �ववरण तो�कएको ।  

 िज�ला �तरमा हातह�तयार तथा खरखजना �योग �नयमन र �नय��ण गन� �वशेष 

काय�दल गठन गर� काय� िज�वेवार� तो�कएको ।  

 रा��य �ाथ�मकताको आयोजना (जल�व�तु) ह�को अनगुमन ग�रएको ।  

 िज�ला �हर� काया�लयको 3 पटक �नर��ण, 5 वटा इलाका �हर� काया�लय सबै 

�नर��ण ग�रएको, 18 वटा �.चौ. म�य े15 वटा र 2 वटा अ�थायी पो� म�य े1 

वटा �नर��ण काय� स�प� भ ैसकेको ।  

 नद�ज�य पदाथ� उ�खनन स�ब�धी परेका उजरु�ह�को अनगुमन ग�रएको।  

 िज�लाका म�ुय बजार �े�मा सवार� गती �स�मतका बोड�ह� तथा �ा�फक �हर�ह� 

खटाई सडक दघु�टना �य�ुनकरण गन� बेलाबेलामा चालक र सहचालक तथा 

या�ीह�लाई सचेतनामूलक काय��म स�ालन ग�रएको।  

 राजमाग� सडकमा हनु ेअवरोध हटाउनको ला�ग नपेाल �हर�को QRT र सश� �हर� 

बल नपेालको IRT खटाउन ेग�रएको। साथै सडक अव�� भएमा सरोकारवालाह�सँग 

सम�वय गर� अव�� सडक खलुाउन ेग�रएको ।  

 काया�लयको अ�भलेख �यव�थापन ग�रएको।  

 नाग�रकता इ��� र ��यान। 

 नाग�रकको गनुासो स�ुन �छटो छ�रतो, कम समयमा सेवा �वाह ग�रएको ।  

 सेवा�ाह�सँग ग�रन े �यवहार, कम�चार�को आचर, अनशुासन, काया�लयमा �नय�मतता 

ज�ता �वषयलाई �ाथ�मकताका साथ काया��वय ग�रएको ।  

 मौिखक �पमा आएका गनुासोलाई काय��थल अनगुमन, छलफलको आधारमा फ��ट 

ग�रएको।  

 �लिखत�पमा आएका गनुासोलाई �थानीय तह, �देश सरकारको सम�वयमा समाधान 

तथा कानूनी ���या प�ु याई फ��ट ग�रएको ।  

 भौ�तक पूवा�धार र �वकास �नमा�णसँग आएका उजरु� तथा गनुासोको स�बि�धत 

काया�लय �मखुसँग छलफल, �फ�ड �मण गर� स�बोधन गर� पूजँीगत खच� बढाउन 

पहल भएको ।  

 स�बि�धत पा�लका र वडाह�सँग अनरुोध गर� सबै कागजात प�ु याएर मा� �सफा�रस 

गन� अनरुोध ग�रएको ।  

 सेवा �वाहको सूचना सबै पा�लका, वडाह�मा प�ु याउन ेतयार� भै रहेको ।  

 साथै �थानीय स�ारकम�ह�लाई काया�लयसँग स�बि�धत सूचनाह� मोवाइल SMS 

माफ� त त�ु�त सूचना �वाह गन� ग�रएको ।  

 काया�लय �मखु र �मखु �नकायह�माSMS को मा�यमबाट सूचना �वाह भएको ।  

 संघ सं�थाले गरेको आ�थ�क कारोबार तथा योजना तथा काय��मको साव�ज�नक सनुवुाई गरेको 

 िज�लाको 91 वटा मा�य�मक �व�ालय म�ये 47 वटा �व�ालयमा समदुायमा �हर� 

साझेदार� काय��म स�ालन ग�रएको 

 सबै काया�लयका सूचना अ�धकार�ह�लाई एकै �म सं�याको �समकाड� उपल�ध गराई 

�योगमा �याईएको । 

�थानीय तहका �मखु/उप �मखु तथा अ�य�/उपा�या�ह�को नामावल� र स�पक�  न�बरह� 

नपा/गापा पद नाम थर स�पक�  नं. 

म�थल� 

नगरपा�लका  

�मखु �ी रमेश कुमार ब�नते  ९८५१०४८४५८ 

उप�मखु �ी माँया काक�  ९८५४०४०७३१ 

रामेछाप 

नगरपा�लका  

�मखु �ी नर बहादरु थापा मगर  ९८५१११३८०२ 

उप�मखु �ी �सज�ना ख�का  ९८४४१४८०३७ 

उमाकु�ड 

गाउँपा�लका  

अ�य� �ी शेर ब. सनुवुार  ९८४३०८१८५१, 9854043238 

उपा�य� �ी उ�म�ला काक� ब�नते ९७४१३६३६६३ 

खाँडादेबी 

गाउँपा�लका  

अ�य� �ी �ेम ब. तामाङ  ९८५४०४०१६८ 

उपा�य� �ी मखमल� �े� ९८४९९४३७९६ 

गोकुलगंगा  

गाउँपा�लका  

अ�य� �ी ख�क सनुवुार  ९८५११७१३२५ 

उपा�य� �ी रा�धका �े� नेवार ९७४४०३९०५७ 

दोर�बा  

गाउँपा�लका  

अ�य� �ी कमान �संह तामाङ  ९८५४०४३९६९ 

उपा�य� �ी कृशला िघ�सङ  ९८४१९७०११२ 

�लखतुामाकोशी  

गाउँपा�लका  

अ�य� �ी गो�ब�द बहादरु ख�का  ९८५१०९७७३९, ९८४३५६६६६६ 

उपा�य� �ी �दपिशखा �यौपाने दाहाल  ९७५४२०३१०६, ९८५४०४००१९ 

सनुाप�त  

गाउँपा�लका  

अ�य� �ी धावा लामा  ९८५४०४००४० 

उपा�य� �ी �गता �ब� चौलागाई ९८४९३४६८६३ 

 

िज�ला ि�थत काया�लय �मखुह�को �ववण 

काया�लयको नाम काया�लय �मखु काया�लयको न�बर मोवाइल नं. 

रामेछाप िज�ला अदालत �ी �वीकृ�त पराजलु�   

िज�ला �शासन काया�लय �ी �ललाकुमार� के.सी. 048-540133 9854057777 

सरकार� वक�ल काया�लय �ी कृ�ण �. बराल 048-540034 9854040434 

नयाँ गोरख गण �ी गणेश�संह भ�डार� 048-400010 9852833944 

िज�ला �हर� काया�लय �ी बस�त पाठक 048-540199 9854055555 

सश� �हर� बल नेपाल �ी रमेशकुमार थापा 048-540478 9841423466 

रा��य अनसु�धान िज�ला 

काया�लय  

�ी सबुास काक� 048-540078 9841908096 

कोष तथा लेखा �नय��क 

काया�लय 

�ी उमाका�त अया�ल 048-540115 9854043888 

संघीय खानपेानी तथा ढल 

�यव�थापन आयोजना 

�ी जगनाथ पवु�  9852674462 

िज�ला �नवा�चन काया�लय  048-540146 9854040146 

मालपोत काया�लय �ी रघनुाथ फुलयाल 048-540073 9854043073 

नापी काया�लय �ी समुन�व�म प�थ 048-540074 9854040443 

िश�ा �वकास तथा सम�वय 

इकाइ 

�ी भरत कु. भ�राई 048-540134 9844441544 

िज�ला हलुाक काया�लय �ी म� ुशमा� सवुेद� 048-540035 9841920005 

सघन शहर� तथा भवन 

�नमा�ण आयोजना 

�ी अमरबहादरु थापा 048-540512 9841241291 

�धानम��ी कृ�ष आध�ुनक�करण 

प�रयोजना काया��वयन इकाई  

�ी होमनाथ ल�साल 048-540562 9841349590 

िज�ला आयोजना काया��वयन 

इकाई (भवन) 

�ी �भाकरलाल कण� 048-540138 9854041543 

िज�ला आयोजना काया��वयन 

इकाई (िश�ा) 

�ी �नम�ल िघ�मरे 048-540549 9851151855 

िज�ला आयोजना काया��वयन 

इकाई (अ.�य. तथा �था.प.ु) 

�ी �वरबहादरु रावल 048-540552 9851201088 

कारागार काया�लय �ी मातकृा �. दाहाल 048-400039 9854071777 

इलाका �शासन काया�लय    

�देश सरकार अ�तरगतका काया�लयह� 

कृ�ष �ान के�� �ी �दनेश आचा�य 048-540063 9841694442 

�वा��य काया�लय �ी �व�ा खनाल 048-4000072 9854044355 

पूवा�धान �वकास काया�लय �ी सोमराज �त�म�सेना 048-540491 9854040375 

�ड�भजन वन काया�लय �ी पदमराज नपेाल 048-400068 9854040068 

जल�ोत तथा �संचाई �ड�भजन 

काया�लय 

�ी �रसव खनाल 048-540118 9854043160 

खानेपानी तथा सरसफाई 

�ड�भजन नं. 4 

�ी स�तोषकुमार �े� 048-540110 9854040253 

िज�ला आयूव�द �वा��य के�� �ी �दपक काक� 048-540143  

घरेल ुतथा साना उ�ोग 

�वकास स�म�त 

�ी मेघनाथ गौतम 048-540036 9849566943 

�थानीय तह र अ�तग�तका काया�लयह� 

िज�ला सम�वय स�म�त �ी राजे��कुमार के.सी.  9854040107 

म�थल� नगरपा�लका �ी हेम�त कु. बढुाथोक�  9854048111 

रामेछाप नगरपा�लका �ी �दपे�� पौडेल  9854049111 

उमाकु�ड गाउँपा�लका �ी इ�र� �. सवुेद�  9854043240 

खाँडादेवी गाउँपा�लका �ी महा�साद दंगाल  9854043740 

गोकुलगंगा गाउँपा�लका �ी षडकुमार पोखरेल  9854043640 

दोर�बा गाउँपा�लका �ी �दपे�� रे�मी  9854066600 

�लख ुतामाकोशी गापा �ी देविजत �. ठाकुर  9851008926 

सनुाप�त गाउँपा�लका �ी स�ुनल �नरौला  9854043840 

नपेाल सरकार अ�तग�तका अध� सरकार� �नकायह� 

�व�तु ��धकरण �ी �वनोद अ�धकार� 048-540051 9841582022 

नेपाल टेल�कम �ी �व�ण ुब. भ�डार� 048-540005 9851113266 

नाग�रक उ�यान ��धकरण �ी अ�मत कु. चौरा�सया 048-540087 9845667125 

रा��य बािण�य ब�क  048-540055 9854040056 

कृ�ष �वकास ब�क �ी तेजबहादरु काक� 048-540030 9844036610 

हवाइ इ�धन �र�फ�ल� �टेशन �ी बीर�वज तामाङ 048-540448 9849416516 

�वा��य बीमा बोड� �ी य�राज ढंुगेल 048-540027 9854043708 

खेलकुद �वकास स�म�त �ी केशव�साद कटेल 048540027 9742611927 



 

िज�ला ि�थत काया�लयको सूचना अ�धकार�ह�  

काया�लयको नाम स�पक�  नं.  काया�लयको नाम स�पक�  नं.  काया�लयको नाम स�पक�  नं. 

रामेछाप अदालत 9863023223  रामेछाप नगरपा�लका 9863023015  कारागार काया�लय 9863023030 

िज�ला �शासन काया�लय 9863023001  उमाकु�ड गाउँपा�लका 9863023016  घरेल ुतथा साना उ�ोग काया�लय 9863023031 

िज�ला सम�वय स�म�त 9863023002  खाँडादेवी गाउँपा�लका 9863023017  नेपाल �व�तु �ा�धकरण 9863023032 

न�दाब�स गण 9863023003  गोकुलगंगा गाउँपा�लका 9863023018  नेपाल टे�लकम 9863023033 

सश� �हर� बल नेपाल 9863023004  दोर�बा गाउँपा�लका 9863023019  नाग�रक उ�यान काया�लय 9863023034 

िज�ला �हर� काया�लय 9863023005  �लख ुतामाकोशी गाउँपा�लका 9863023020  रा��य बािण�य ब�क 9863023035 

कोष तथा लेखा �नय��क 

काया�लय 
9863023006 

 

सनुाप�त पाउँपा�लका 9863023021 
 
कृ�ष �वकास ब�क 9863023036 

िज�ला सरकार� वक�ल काया�लय 9863023007  िज�ला आयवु�द �वा��य के�� 9863023022  हवाई इ�धन �र�फ�ल� �टेशन 9863023037 

कृ�ष �ान के�� 9863023008 

 रा��य अनसु�धान िज�ला 

काया�लय 
9863023023 

 
संिघय खानपेानी तथा ढल �यव�थापन आयोजना 9863023038 

�वा��य काया�लय 9863023009  िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाई 9863023024  सडक �ड�भजन काया�लय खकु�ट 9863023039 

खानेपानी तथा स.�ड.काया�लय 9863023010 
 
मालपोत काया�लय 9863023025 

 िज�ला आयोजना काया��वयन इकाई 

(अनदुान �यव�थापन तथा �थानीय पूवा�धार) 
9863023040 

�थानीय पूवा�धार �वकास काया�लय 9863023011  िज�ला हलुाका काया�लय 9863023026  िज�ला आयोजना काया��वयन इकाई (िश�ा) 9863023041 

�ड�भजन वन काया�लय 9863023012  िज�ला �नवा�चन काया�लय 9863023027  सघन शहर� तथा भवन �नमा�ण आयोजना  9863023042 

जल�ोत तथा �संचाई �ड.काया�लय 9863023013  नापी काया�लय 9863023028  �धानम��ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजना 

काया��वयन इकाई  
 

म�थल� नगरपा�लका 9863023014  इलाका �शासन काया�ल ला�चान े 9863023029  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नेपाल सरकार 

गहृ म��ालय 

िज�ला �शासन काया�लय, रामेछाप 
फोन नं. 048-540333, 540133, 540370, �या�स नं. 048-540501, 540088 

Email: daoramechhap@gmail.com, Web:  daoramechhap.moha.gov.np 

िज�ला �शासन काया�लय रामेछापबाट अध�बा�ष�क �पमा �कािशत                                                                                                             �शासन बलेु�टन 2076 

�वमान�थलमा हनु स�ने �वप�को नमनुा अ�यास  �नजाम�त सेवा �दवस-2076 

�वप� बाट म�ृय भएका प�रवारलाई घरमै पगुी राहत �वतरण गद� या�ा सहजी�करणको ला�ग साव�ज�नक सवार� साधनह�को अनगुमन 


