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िज�ला �शासन काया�लय 

रामेछाप 

सूचनाको हक स�व�धी ऐन, 2064 को दफा 5 (3)/�नयमावल�, 2065 को �नयम 3 बमोिजम 

�कािशत �ववरण 

१. प�ृभ�ूम 

 िज�लामा शाि�त स�ुयव�था एवं अमनचयन कायम गर� िज�लाको �शासन स�ालन गन�को ला�ग  

�थानीय �शासन ऐन, २०२८ मा �यव�था भए अन�ुप ��येक िज�लामा िज�ला �शासन काया�लयको �थापना 

ग�रएको छ । नेपाल सरकार गहृ म��ालयले सो काया�लयको �मखु �शासक�य अ�धकार�को �पमा काम गन� 

गर� एक जना �मखु िज�ला अ�धकार�को �नय�ु गर� पद�थापन गन� गद�छ । �मखु िज�ला अ�धकार�ले �च�लत 

कानून, नेपाल सरकारको नी�त,  �नद�शन तथा गहृ म��ालयको रेखदेखमा रह� नेपाल सरकारको ��तनी�धको �पमा 

िज�लामा काम गद�छ ।  

 

 िज�लामा शाि�त स�ुयव�था कायम गर� जनताको जीउ,  धन र �वत��ताको संर�ण गनु� िज�ला  

�शासन काया�लयको म�ुय काय� हो । नेपालको सं�वधानले संघीय लोकताि��क गणत��मा �पा�तरण गर� 

रा�यको मूल संरचना संघ, �देश र �थानीय तह ग�र तीन तहमा �वभाजन गरेको छ । िज�ला �शासन काया�लय 

नेपालको सं�वधानको अनसूुची-5 मा रहेको संघको अ�धकार सूचीमा रहेका �वषयमा सेवा �वाह गन� संघीय 

सरकरको मह�वपूण� ��त�न�ध सं�था हो । �देश र �थानीय तहले पूण� �पमा आ�नो अ�धकार �योग गन� अव�था 

नपगु�ुजेल िज�लाका सबै काया�लयह� बीच आव�यक सम�वय गराउन े नेत�ृवदायी �नकायको �पमा िज�ला 

�शासन काया�लय ��याशील हुँदै आएको छ । यस काया�लयले िज�ला �भ�को सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाई 

सशुासन कायम गन�का साथै िज�लामा रहेका काया�लय तथा संघ सं�थाह�बाट स�पा�दत  काम-कारवाह�को 

रेखदेख, �नय��ण र अनगुमन गन� ज�ता काय�ह� समेत गद�छ ।तो�कएको िज�मेवार� बाहेक अ�य �े�मा 

नसमे�टएको सबै �े�ह� समेतमा यसको भ�ूमका रहने हुँदा बहआुया�मक काय� गन� �नकायको �पमा िज�ला 

�शासन काया�लय पद�छ ।  

१.१. िज�लाको प�रचय 

 रामेछाप िज�ला नपेालको  पूव�  भेगमा अवि�थत  म�य पहाडी िज�ला हो । पूव�मा ओखलढु�ा र 

सोलखु�ुब,ु पि�ममा का�पेला�ोक र �स�धपुा�चोक, उ�रमा दोलखा र दि�णमा �स�धलु� िज�लाको �वचमा 

अवि�थत रहेको यो िज�ला नेपालको सं�वधान अनसुार बागमती �देशमा रहेको छ । यस िज�लाको कुल 

�े�फल १५46.32 वग� �कलो�मटर रहेको छ।�व�मान िच�मा यस िज�लाको अवि�थ�त २७0२८’ उ�र� 

अ�ांशदेिख २७0५०' उ�र� अ�ांश र ८५0५०’ पूव� देशा�तरदेिख ८६0३५' पूव� देशा�तर स�म फै�लएको 

छ।(सा�वक ५५ गा�वस) हाल 64 वडा, २  नगरपा�लका, 6 गाउँपाल�का, 2 �देश �नवा�चन �े� र 1 संघीय 

�नवा�चन �े�मा  �वभािजत यो िज�ला  भौगो�लक �व�वधताय�ु छ । 
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१.२. िज�लाको व�तिु�थ�त 

 �े�फल   :- 1546.32 वग� �क.�म. 

जनसं�या  :- 201423 (2068 को जनगणना अनसुार) 

म�हला   :- 109240 

प�ुष   :- 92183 

�देश    :- बागमती 

��त�न�ध सभा सद�य :- 1 

�देश सभा सद�य :- 2 

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

सबै भ�दा होचो �थान :- �लख ुर सनुकोशीको संगम �थल कोलो�जोरघाट 379 �मटर 

नगरपा�लका सं�या :- 2  

गाउँपा�लका सं�या :- 6 

सडक स�ाल  :- कुल सडकको ल�बाइ� 1178.8 �क.�म. 

कूल कालोप�े   :- 85.7 �क.�म. 

��मण सडकह�  :- 51 वटा  

�मखु जातीह�  :- तामाङ,नेवार,�े�ी,मगर, �ा�हण , सनुवुार आ�द ।  

सीमाना :- पूव�मा ओखलढु�ा र सोलखु�ुब,ु पि�ममा का�पेला�ोक र 

�स�धपुा�चोक,  उ�रमा दोलखा  र दि�णमा �स�धलु� । 

धा�म�क �थालह�:- खाँडादेवी, भ�ृे�र महादेव, थानापती महादेव, नव�दे�र महादेव(��वेणी)    

 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, शैलङु (दोर�बा गा.पा.) खाँडादेवी मि�दर, सनुापतीडाँडा, 

अ�ले�र� (खाँडादेवी गा.पा.)कालाडाँडा, तामे, माला�गर�,चचुरेु िशवालय, 

पाँचपोखर�, ज�ापोखर�, ठोसेको फलामखानी (गोकुलगंगा गा.पा.) 

आ�द।  

 

 

 

 

 

 

 

https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%99_%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0_%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BF
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%97%E0%A4%B0
https://ne.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%A3
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२.िज�ला  �शासन काया�लय  रामेछापको  दूर���,  प�रल�य,  उ��ेय  एवं रणनी�त  

  देहाय बमोिजम रहेका छन ्। 

२ .१.  दूर��� 

 शाि�त सरु�ाको �भावका�रता, सशुासन र सम�ृ बनाउने । 

२ .२.  प�रल�य 

 िज�लामा जनमै�ी �शासन �थापना गर� सशुासनको ��याभ�ूत �दने । 

२ .३.  उ�े�य 

 िज�लामा शाि�त–स�ुयव�था कायम गर� जनताको जीउ, धन र �वत��ताको संर�ण गन�, 

 साव�ज�नक सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाई सशुासन कायम गन�, 

 �वकास  �नमा�णका  काय�लाई  �थानीय  समदुायको  आव�यकता  अन�ुप  स�ालन हनु ेवातावरणको 

�नमा�ण गन� । 

 �वप� जोिखम �यूनीकरण गन�,  

 गैर सरकार� �े�को �यव�थापन र अनगुमन गन�, 

 समाजको असाहय एवं उ�पीडनमा परेका वग�को संर�ण गन�, 

 मानव अ�धकारको संर�ण गन�, 

 बजारमा सहज आपू�त� एवं उिचत मू�यमा गणु�तर�य व�तकुो उपल�धताको स�ुनि�ता गन�, 

 साव�ज�नक स�पि�को रेखदेख, मम�त स�भार र संर�ण गन� गराउने । 

 �या�यक �नण�यमा कानून र काय��व�ध पालना एवं �भावकार� काया��वयन गर� �व�छ सनुवुाइ�को 

मा�यमबाट द�ड�हनताको अ��य गन� । 

२ .४.  रणनी�त 

 �यवहारमा िश�ता र न�ता-कानून काया��वयनमा �ढता । 

 सेवा �वहमा सदाचार नाग�रक मै�ी �यवहार । 

 

३. काय��म तजु�मा र काया��वयन 

  नेपालको रा��य सरु�ा नी�त, आ�त�रक सरु�ा नी�त,साव�ज�नक सेवालाइ� �भावकार� बनाउने 

नी�त एवं रणनी�त र गहृ म��ालयले अबल�वन गरेका उ�े�य एवं ती उ�े�यह� अ�तग�तका रणनी�तक 

ल�यका अधीनमा रह� वा�ष�क काय��म तजु�मा गर� काया��वयन गद� ल�गने छ । साथै हाल यस 

काया�लयका काय�ह�, तीनका उ�े�य र काया��वयन रणनी�त देहाय बमोिजम रहने छन ्।  
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३ .१.  शाि�त सरु�ाको �यव�थापन 

उ��ेयः सरु�ाको ��याभ�ूत �दन े

काया��वयन रणनी�त 

 के���य सरु�ा नी�तको �भावकार� काया��वयन गन� ।  

 िज�ला सरु�ा योजना तजु�मा गन� ।   

 अपराध �नय��णलाई �भावकार� बनाउने ।   

 द�ड�हनताको अ��य गन� ।  

 साव�ज�नक यातायातमा अवरोध हनु न�दने । 

 सूचना �यव�थापनलाई �भावकार� बनाउने । 

 सबै सरु�ा �नकाय बीच �भावकार� सम�वय गन� । 

 कानूनको �ढतापूव�क काया��वयन गन� । 

३ .२.   �याय �न�पण/ �या�यक काय� 

उ��ेयः �यायमा शी�ता, �व�छता र �न�प�ता 

काया��वयन रणनी�तः 

 इजलासको �यव�थापन, 

 �व�छ सनुवुाईको �यव�थापन,  

 कानून र काय��व�धको पूण�पालना, 

 �यायीक मनको �योग, 

 असहाय  एवं  ग�रबह�लाई  �नःशू�क  कानूनी  सहायताको  �यव�थापन गन�/गराउन,े  

 म�ुाको फैसला समय �भ�ै गन�,  

 �या�यक,  अध��या�यक  �नकायबाट  भएका  फैसलाको  काया��वयनमा  �ाथ�मकता �दने । 

३.३. साव�ज�नक सेवाको �वतरण 

उ��ेयः सेवा�ाह�को स�त�ुी 

काया��वयन रणनी�त  

 स�ब� प�सँग छलफल र संवाद गन�,  

 सरल काय��व�ध तजु�मा गन�, 

 �नर�तर अनगुमन गन�, 

 गनुासो सनुवुाईलाई �भावकार� बनाउने, 

 �व�तुीय नाग�रक वडाप�को �यव�था गन�, 

 सेवा �वाहमा सूचना ��व�धको �योग बढाउने, 

 सूचनाको हक स�ब�धी कानूनको �भावकार� काया��वयन गन� ।  

 जे� नाग�रक, अपा�, म�हला, वालवा�लका र �ामीण एवं दगु�म �े�का सेवा�ाह�लाई �ाथ�मकता 

�दन।े  

 साव�ज�नक सनुवुाई एवं एक�कृत घ�ुती िश�वर स�ालन गन� । 



5 

 

३.४.  �वप� जोिखम �यव�थापन 

उ��ेयः �वप� जोिखमम�ु िज�ला बनाउने 

काया��वयन रणनी�त 

 �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना तजु�मा एवं प�रमाज�न गन� ।    

 �वप� जोिखम �यूनीकरण र पूव� सूचना �णाल�को �वकास गन� ।  

 जोिखममा रहेका ब�तीको �थाना�तरण गन�/गराउने ।   

 �वप�  जोिखम  �यूनीकरण  ��तकाय�  तथा  पनु�लाभ  काय�लाई  �भावकार�  बनाउने ।   

 द�गो र वातावरण मै�ी �वकास आयोजनामा जोड �दने, 

 िज�लामा �वप� �यव�थापनमा िज�मेवार �नकायह�को बीचमा �भावकार� सम�वय संय�� �था�पत 

गन� एवं भ�ूमका �प� पान�।   

 खोज उ�ार र राहतको ला�ग �वंय सेवक समूह गठन गन� ।  

 समदुायमा  आधा�रत  �वप�  जोिखम  �यूनीकरण  काय��म  स�ालन  गन�/गराउन े।   

 �व�ालय सरु�ा काय��म स�ालन गन�/गराउन े। 

३.५.  ��द �य�थापन 

उ��ेयः शाि�त र स�ावको पनु��थापन गन� 

काया��वयन रणनी�त   

 आपसी स�ाव अ�भव�ृ� गन�, 

 ��द पी�डतको प�हचान गन�, 

 द�ड�हनताको अ��य गन�,  

 परामश� सेवा �दान गन�, 

 पनु��नमा�ण काय� अ�भयानको �पमा लैजाने, 

 राहत �ा��को स�ुनि�तता �दान गन� । 

३ .६.  �नजी �े�को �वकासमा टेवा 

उ��ेयः �नजी ��ेमै�ी वातावारण �नमा�ण गन� । 

काया��वयन रणनी�त 

 �थानीय उ�पादनलाई �व�न गन�, 

 साना एवं मझौला उ�ोगको �थापना गन� �ो�साहन गन�,  

 आय–आज�नको काय��म �ामीण�तर स�म प¥ुयाउन सहयोग गन�, 

 �वरोजगार �सज�नामा �ाथ�मकता �दने,  

 उजा� �वकासलाई टेवा प¥ुयाउने,  

 �नजी �े�को अ�भब�ृ�मा उपय�ु वातावरणको �सज�ना गन�, 

 कृ�षलाई आध�ुनक�करण एवं �यवसायीकरण गन� �ो�साहन गन�,  

 उ�ोग वािण�य संघसँग �भावकार� सम�वय, सहयोग र सहकाय� गन�  
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३.७. �वकास �नमा�ण सम�वय र सहयोग 

उ��ेयः �दगो, गणु�तर�य र आ�थ�क अनशुासन कायम गराउने, 

काया��वयन रणनी�त  

 �ा�व�धक र वातवरणीय ���कोणले उपय�ु �वकास आयोजना संचालन गन� ��ेरत गन�, 

 पया�� साधन �ोतको �यव�था गन� लगाउने, 

 पारदिश�ता र आ�थ�क अनशुासनमा जोड �दने, 

 �वचा�लत अनगुमन �णाल�को �वकास गन�,   

 न�तजामूलक अनगुमन �णाल�मा जोड �दने । 

 ज�गा अ�ध�हण र मआु�जा �वतरण काय�लाई �भावकार� बनाउने । 

 �थानीय आव�यकताको आधारमा योजना छनौट गन� ��ेरत गन�, 

 जनसहभा�गतामा अ�भव�ृ� गन�, 

 सरु�ाको ��याभ�ूत गन� । 

३ .८.  बजार �यव�थापन 

उ��ेयः खा� एवं गैर खा� साम�ीको उपल�धताको स�ुनि�तता गन� । 

काया��वयन रणनी�तः  

 सरल पहुँच : सपुथ मू�यमा यातायात  सेवालाई  �नय�मत,  सरुि�त,  �यवि�थत,  भरपद�  र  मया��दत  

बनाउने, 

 पया�� भ�डारणको �यव�था �मलाउन ��ेरत गन�,  

 मू�यसूिच अ�नवाय� रा� लगाउने, 

 अनगुमन �नर��णलाई �नर�तर र �भावकार� बनाउने, 

 उपभो�ा �हत संर�णमा उ�च �ाथ�मकता �दने, 

 कालोबजार�, नाफाखोर� र �सि�डकेट ज�ता काय�लाई �नय��ण गन�, �व�छ र ��त�पधा��मक बजारको 

�वकास गन� । 

 संय�ु बजार अनगुमन �नद�िशकाको काय��वयनलाई थप �भावकार� बनाउन े।   

 उ�ोग बािण�य संघ, उपभो�ा म� लगायत अ�य �नजी �े�सँग सम�वय, सहयोग र सहकाय� गन� । 

३ .९.  सामािजक सेवा 

उ��ेयः रा�य ��तको जन�व�ासमा अ�भव�ृ� गन� 

काया��वयन रणनी�तः  

 सामािजक संवादमा जोड �दई नाग�रकसँगको सहकाय� बढाउने, 

 सामािजक काय�मा ��य� संल�न हनेु, 

 पेशागत एवं सामािजक सं�थासँग सम�वय गन�, 

 जे� नाग�रक, म�हला, बालबा�लका, आ�दवासी/जनजा�त, द�लत र फरक �मता भएका �यि�ह�को 

�हत संर�णमा क�टब� रहने, 

 गैर  सरकार�  सं�थाह�लाई  सामािजक  �वकासका  �े�मा  ��यािशल  हनु  उ���ेरत गन�, 
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४. काया�लयको सं�थागत आधारभतू मू�य-मा�यता 

 म�ुकान स�हतको सेवा, 

 �छटो र �भावकार� नाग�रक मै�ी सेवा �वाह, 

 सेवा�वाहमा तट�थता, �न�प�ता र पारदिश�ता, 

 पेशागत नै�तकता, 

 �व�धको शासन मानव अ�धकारको र�ा 

 सेवा�ाह�को सम�या ��त संवदेनशील 

 साव�ज�नक खच�मा �मत�य�यता, पारदिश�ता र आ�थ�क अनशुासन 

५. काय�शैल� 

 जनगनुासो र सूचना �यव�थापन �भावकार�ता  

 �छटो छ�रतो, 

 सहभा�गतामूलक 

 समावेशी 

 न�तजा केि��त 

 प��त र ��व�ध केि��त 

 �न�प�, तट�थ, ��तब� र प�रणाममखुी 

 

६. संगठना�मक संरचना एवं दरव�द� 

६ .१.   िज�ला �शासन काया�लय रामेछापको दरब�द� 

� .सं.  पद �ेणी 
 

सेवा 
समूह सं�या 

१ �.िज.अ. रा.प. �थम �शासन सा.�. 1 

२ स.�.िज.अ. रा.प. ��तीय �शासन सा.�. 1 

३ �शासक�य अ. रा.प. ततृीय �शासन सा.�. 2 

4 ना.स.ु रा.प.अनं.�थम �शासन सा.�. 5 

5 लेखापाल रा.प.अनं.�थम �शासन लेखा 1 

6 ख�रदार रा.प.अनं.��तीय �शासन सा.�. 3 

7 क.अ. रा.प.अनं.�थम नेपाल �व�वध �व�वध 2 

8 का.स. का.स.पाच� �शासन सा.�. 6 

9 ह.स.चा. �ेणी �व�हन इि�ज�नय�र� �व�वध 1 

ज�मा 22 
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६ .२.  इ�लाका �शासन काया�लय, �ी�त, ला�चान े

 यस िज�लाको उ�र� भेगमा रहेका सा�वक गा�वस ग�ुदेल,  चचुरेु,  बा�तीभ�डार,  ठोसे,  �ी�त,  भजुी,  

ग�ेु�र र कुबकुा�थल� गर� ज�मा ८ गा�वस र हाल उमाकु�ड गाउँपा�लका, गोकुलगंगा गाउँपा�लकाका 

नाग�रकलाई सरल, सहज, �छटो छ�रतो एवं �मत�ययी सेवा �वाह गन� उ�े�यले �म�त २०७३/०४/२७गते 

देिख इ�लाका �शासन काया�लय ला�चाने �ी�त स�ालनमा आएको छ । 

दरवि�द �ववरण 

� .सं.  पद �ेणी 
 

सेवा 
समूह सं�या 

१ शाखा अ�धकृत रा.प. ततृीय �शासन सा.�. 1 

2 ना.स.ु रा.प.अनं. �थम �शासन सा.� 2 

3 सह-लेखापाल रा.प.अनं. ��तीय �शासन सा.�. 1 

4 स.क.अ. रा.प.अनं. ��तीय �व�वध  1 

5 का.स. �ेणी �व�हन �शासन  2 

ज�मा 7 

 

७. उपसंहार 

 िज�लामा शाि�त सरु�ालाई च�ुत द�ु�त बनाउन,  सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाउन, �वकास 

�नमा�ण,  पनु�नमा�णमा सहजीकरण र सम�वय गन� तथा सामािजक–आ�थ�क �े�लाई टेवा पयुा�उन सशुासनको 

��याभ�ूत  �दन  िज�ला �शासन काया�लय रामेछाप ��तब� छ । अ� कुनै �नकायलाई नतो�कएका भैपर� 

आउने कामह�को समेत िज�मेवार� बहन गर� आम नाग�रकह�लाई रा�यको उपि�थ�तको अनभु�ूत गराउन 

यस काया�लय ��यािशल रहेको  छ । आगामी �दनमा िज�ला �शासन काया�लय रामेछापले आ�नो काय� 

स�पादनमा थप पारदिश�ता कायम गद� सूचना ��व�ध (ICT) को उ�चतम �योग माफ� त नाग�रक मै�ी 

�शासनको ��याभ�ूत गन� तफ�  अ�सर हुँदै कानून काया��वयनमा �ढतापूव�क ला�ग आ�नो �व�स�नयता र 

जवाफदेह�तामा  अ�भव�ृ� गर� िज�लामा शाि�त सरु�ालाई भरपद� र �व�ासनीय बनाउन, सेवा �वाहलाई 

सहज, सरल, जनमखुी, पारदश� र सशुासनय�ु बनाउन,  शी� र �न�प� �याय �दान गन�,  �वकास �नमा�ण एवं 

पून�नमा�णका काय�मा सहजीकरण र सम�वय गन� तथा नाग�रकका गनुासा एवं पीर मका�ह�को शी� 

सनुवुाई गर� समाधान गन� लगायतका रा�यको भ�ूमका �भावकार� र जनमै�ी बनाउन ��तब� रहने छ । 
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८. िज�ला �शासन काया�लय, रामेछापको नाग�रक वडा प� 

काया�लयबाट �दान ग�रने सेवा 

 यस काया�लयबाट �दान ग�रन सेवाह� काया�लयको नाग�रक वडा प�मा उ�लेख भए बमोिजम रहेका छन ्।  

 

नाग�रक वडाप� -Citizen Charter_ 

l;=g+= 
सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�ने िज�मेवार कम�भार�/ 

शाखा/उपशाखा/ इकाइ 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

समय श�ुक/ द�तरु 

१. नाग�रकता स�व�धी  

१.१ वंशजको आधारमा 

नपेाल� नाग�रकता 

 

 

क) �नवेदक स�बि�धत िज�लाकै भएको हकमा : 

१. तो�कए बमोिजमको अनसूुची–१ को फाराममा स�बि�धत �थानीय तह वडाको �सफा�रस ।  

२. बाबकुो र आमाको ना.�. र �ववा�हता म�हला भए प�तको ना.�.को ��त�लपी । सो नभए 

दाज ु वा वंशज ख�ुने तीन प�ुता �भ�को नातेदारको ना.�.को ��त�लपी र नाता �मािणत 

�माण प� । 

३. स�बि�धत वडाको �सफा�रस प� ।   

४. �पता,माता वा ना.�.बाट �भ�ने �यि�बाट सनाखत, सो नभए दाज ु वा भाइ वा तीनप�ुता 

�भ�को निजकको अ�भभावकको सनाखत । 

५. उ� �माणह� पेश हनु नसकेमा वंशज ख�ुने अ�य �माणह� । 

६. फोटो २ ��त (कम�चार� प�रवार भए ४ ��त) । 

७. ज�म�म�त ख�ुने शैि�क �माण प� वा ज�मदता� प� वा नाबालक प�रचय प� । 

ख) अ�य िज�लाबाट बसाई सराई गर� आउनकेो हकमा : 

१. �थानीय पि�का�धकार�को काया�लयबाट जार� भएको बसाई सराईको �माणप� । 

२. ज�गाधनी �माण पूजा� । 

३. घरको न�सा पास �माणप� । 

४. पानी, �वजलु�, टे�लफोन महसलु काड� ज�ता घर बासको �माण 

५. बसाई सरेर आउनेह�को ला�ग बसाइ सर� आएको िज�लाबाट बाब ुआमा वा सनाखत गन� 

�यि�को नाग�रकताको अ�भलेख माग गर� सो को �भडेको अ�भलेख �ा� हनु ुपन�छ । 

�माण 

पगेुकोमा 

सोह� �दन 

�. १०।–  

को �टकट 

स.�.िज.अ.÷ �शासक�य 

अ�धकृत÷ 

शाखा हेन� ना.स.ु 

 

कोठा नं. 4 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

क
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ल
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स
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�
य
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न
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प
न
�छ

 

१.२ बैवा�हक अंगीकृत 

नाग�रकता  

(म�हलाका ला�ग) 

१. तो�कए बमोिजमको अनसूुची ७ को फाराममा स�बि�धत �थानीय तह वडाको �सफा�रस ।  

२. प�तको ना.�.को ��त�लपी । 

३. स�बि�धत वडाको �सफा�रस प� ।  

४. �ववाह दता� �माणप�को ��त�लपी । 

�माण 

पगेुकोमा 

सोह� �दन 

�. १०।–  

को �टकट 

स.�.िज.अ.÷ �शासक�य 

अ�धकृत÷ 

शाखा हेन� ना.स.ु 

 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 
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सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�ने िज�मेवार कम�भार�/ 

शाखा/उपशाखा/ इकाइ 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

समय श�ुक/ द�तरु 

५. �वदेशी नाग�रकता प�र�याग गन� कारवाह� चलाएको �माण । 

६. प�तको सनाखत, प�त नभएमा प�तको नाता �भडने निजकको    

   नातेदारको सनाखत । 

७. फोटो २ ��त (कम�चार� प�रवार भए ४ ��त) 

८. �भसा ला�न ेदेशको म�हला भए मा�य अव�धको �भसा । 

कोठा नं. 4 

१.३ कम�चार� 

प�रवारको नाताले 

ना � �वतरण 

१. िज�लामा काय�रत नेपाल सरकारको �थायी कम�चार�, सरकार� सं�थान, �व��व�ालयमा वा 

सामदुा�यक �व�ालयमा काय�रत �थायी िश�कका प�रवार भए स�बि�धत �नकायको �सफा�रस 

प� । 

२. अनसूुची १ वंशज र अनसूुची ७ – वैवा�हक अंगीकृतको �थानीय तहबाट �सफा�रस फाराम । 

३.  अटो साइजको फोटो २ ��त (वंशज), ५ ��त(वैवा�हक अंगीकृतका ला�ग)  

४. �पता÷प�त वा निजकको नातेदारको ना.�. स�हत सनाखत । 

५. ज�म�म�त ख�ुने शैि�क �माण प� वा ज�मदता� प� वा नाबालक   

   प�रचय प� । 

६. �ववा�हत म�हला भए �ववाहदता� �माणप� र प�तको नाग�रकताको   

   �माणप� । 

 

�माण 

पगेुकोमा 

सोह� �दन 

�. १३।–  

को �टकट 

स.�.िज.अ.÷ �शासक�य 

अ�धकृत÷ 

शाखा हेन� ना.स.ु 

 

कोठा नं. 4 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

१.४ बंशज, बैवा�हक 

अंगीकृत तथा 

ज�म�स� नपेाल� 

नाग�रकताको 

��त�लपी 

१. �रत पूव�कको �नवदेन । 

२. ना.�.प� न�बर एवं जार� �म�त खलेुको �माण । 

३.बसाई सराई गर� आएका अ�य िज�लाह�बाट ना.�. �लएका �यि�को हकमा बसाई सराई 

�माण प�, ज�गाधनी पूजा� र घर �नमा�ण गन� �वीकृ�त प� समेत पेश गनु� पन�छ ।  

४. मा�थ ब�ुा नं. ३ बमोिजमका �नवदेकलाई नाग�रकता �माणप� जार� गन� िज�ला �शासन 

काया�लयबाट अ�भलेख �ा� भएप�छ मा� नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी �दइनेछ । 

�माण 

पगेुकोमा 

सोह� �दन 

�. १३।–  

को �टकट 

स.�.िज.अ.÷ �शासक�य 

अ�धकृत÷ 

शाखा हेन� ना.स.ु 

 

कोठा नं. 4 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

१.५ अ�ीकृत नपेाल� 

नाग�रकताको 

�माणप� को 

��त�लपी 

१. �रत पूव�कको �नवदेन । 

२. ना.�.नं. र जार� �म�त खलेुको �माण । 

३. �नवदेन पेश हनु आएप�छ िज�लामा अ�भलेख नभएकाह�को हकमा स�बि�धत �यि�को 

अ�ीकृत नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को अ�भलेख पठाई�दन गहृ म��ालयमा र स�बि�धत 

�यि� ए�कन गन� �थलगत सज��मन गर� पठाउन िज�ला �हर� काया�लयमा लेखी पठाउने  

४. मा�थ ३ बमोिजमको �माण �ा� भएप�छ ना.�.प. ��त�लपी �दइनछे । 

�माण 

पगेुकोमा 

सोह� �दन 

�. १३।–  

को �टकट 

स.�.िज.अ.÷ �शासक�य 

अ�धकृत÷ 

शाखा हेन� ना.स.ु 

कोठा नं. 4 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 
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सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�ने िज�मेवार कम�भार�/ 

शाखा/उपशाखा/ इकाइ 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

समय श�ुक/ द�तरु 

2. नावलाक प�रचयप� स�ब�धी 

2.1 नावालक 

प�रचयप� तथा 

��त�लपी 

�पता र माताको नाग�रकताको �माणप�मा उ�लेिखत �थायी ठेगाना रामेछाप िज�ला 

भएको हकमा �न�न �माण÷कागजह� पेश गनु� पन�छ 

१. तो�कएको ढाँचामा बमोिजमको �नवेदन फाराम तो�कएको ढाँचामा फोटो टाँस गर�  

वडा �सफा�रस 

२. नाबालकको ज�मदता� �माण प�को ��त�लपी 

३. �पता, माताको नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी 

४. ब�चाको शैि�क यो�यताको �माणप� भए सो को ��त�लपी 

५. ब�चाको ३ ��त पासपोट� साइजको फोटो 

६. �वदेशमा ज�म भएको भए स�बि�धत मलुकुबाट जार� भएको Birth 

Certificate 

७. कम�चार� प�रवार वा बसाई सराई गर� आएको हकमा नाग�रकताको ला�ग 

तो�कएका आव�यक कागजातह� 

८. नाबालक प�रचय प�को ��त�लपीको ला�ग सरोकारवालाले �मखु िज�ला अ�धकार� 

सम� �नधा��रत ढाँचाको �नवेदन । 

९. दरखा�त �दन आउदा पेश गरेको स�पूण� कागजातह�को स�ल ��त �लई आउन ु

पन�छ 

१०. बाब ुआमासँग स�बि�धत �यि�को फोटो टाँस गर� नाता �मािणत । 

सबै �माण 

पगेुमा 

दरखा�त 

�दएकै �दन 

�. १०।–  

को �टकट 

��त�लपीको 

हकमा ��त 

पाना � ३।–  

को �टकट 

स.�.िज.अ. ÷ 

�शासक�य अ�धकृत÷ 

ना.स.ु 

 

कोठा नं. 4 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 
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3. �सफा�रस तथा �मािणत स�ब�धी 

३.१ सा�वकमा जार� 

भएका नाता 

�मािणत 

�माणप�को 

��त�लपी स�ब�धी 

१. नाता �मािणत �माणप�को न�बर र �म�त खलुाई सरोकारवालाले नाग�रकताको 

�माणप�को ��त�लपी स�हत �मखु िज�ला अ�धकार�लाई संबोधन गर� �नवेदन 

�दनपुन�छ । 

सोह� �दन �. १०।–  

को �टकट 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

 

कोठा नं. ५ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

�
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ड
ाउ
ने
 
�
य
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न
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प
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� 
छ
 
।

 

३.२ नाम, थर, उमेर 

फरक परेकोमा सो 

क) नाम, थर स�ब�धी   

१. नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी 

२. एस.एल.सी. वा सो सरहको उमेर खलेुको �माणप� 

सोह� �दन �. १०।–  

को �टकट 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 
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सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�ने िज�मेवार कम�भार�/ 

शाखा/उपशाखा/ इकाइ 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

समय श�ुक/ द�तरु 

स�याउन ेस�ब�धी ३. िज�ला िश�ा काया�लय तथा सं�बि�धत शैि�क सं�थाको �सफा�रश प�, ज�म दता� �माण प� 

४. स�बि�धत �थानीय तह वडाको �सफा�रशप� 

कोठा नं. 5 हकमा स.�.िज.अ. 

३.३ नाग�रकता र 

शैि�क 

�माणप�मा उमेर 

फरक भएमा 

ख) उमेर स�ब�धी  

१. नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी 

२. एस.एल.सी.को वा उमेर खलेुको �माणप�को ��त�लपी 

३. स�बि�धत �थानीय तहको �सफा�रस प�  

४. िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाई तथा स�बि�धत शैि�क सं�थाको �सफा�रश प� 

(उमेर खलेुको �माणप� �लएको ६ म�हना�भ� �नवदेन �दइस�न ुपन�छ) 

दरखा�त 

�दएको �दन 

�. १०।- को 

�टकट 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं.5 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

 कुनै �यहोरा 

�मािणत स�दभ�मा 

१. मना�सव �यहोरा खलेुको �नवेदन 

२. �थानीय तहको �सफा�रश तथा �हर� सज��मन मचु�ुका 

३. माग भएको �यहोरा �मािणत गनु�पन� �वषय हेर� थप कागज आव�यक पन� स�नेछ 

 

आव�यक 

जाचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट 

�. १०।- को 

�टकट 

स.�.िज.अ./ 

�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं.5 

 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

४. हातह�तयार स�ब�धी 

४.१ हातह�तयार 

ईजाजत स�ब�धी 

१. नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी स�हतको �नवदेन 

२. �नवदेकको �नरो�गता स�ब�धी प� 

३. �हर� ��तवदेन 

आव�यक 

�माण 

संकलन 

भएको 

भो�लप�ट 

�. १०।- को 

�टकट र 

�नयमावल�मा 

तो�कए 

बमोिजम 

 

स.�.िज.अ./ 

�.अ./शाखा हेन� ना.स.ु 

कोठा नं.7 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 
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।

 ४.२ हातह�तयार 

नामसार� स�ब�धी 

१. �नवदेकको ना.�.को �माणप� तथा इजाजतप� र दईु प� बीचको नामसार� स�बि�ध 

कागजात 

२. नामसार� गर� �लने �यि�को �नरो�गता स�ब�धी प� र �हर� ��तवदेन 

आव�यक 

जाचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट 

�. १०।- को 

�टकट 

स.�.िज.अ./ 

�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं.7 

 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

४.३ हातह�तयार 

नवीकरण स�ब�धी 

१. �नधा��रत ढाँचाको �नवदेन  

२. स�ल इजाजत प� 

 

�नवदेन 

परेको �दन 

�. १०।- को 

�टकट र 

�नयमावल� 

बमोिजमको 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं.७ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 
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सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�ने िज�मेवार कम�भार�/ 

शाखा/उपशाखा/ इकाइ 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

समय श�ुक/ द�तरु 

श�ुक 

 

 

४.4 हातह�तयार 

ईजाजत ��त�लपी 

स�ब�धी 

१. ना.�. �माणप�को न�ल र ईजाजत न�बर स�हतको �नवदेन आव�यक 

जाचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट 

�. १०।- को 

�टकट 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं. ७  
 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

५. संघसं�था, प�प��का तथा छापाखाना स�ब�धी 

५.१ सं�था दता� 

स�ब�धी 

१.�रत पूव�कको �नवदेन 

२. �वधान ३ ��त 

३. �ब�ध स�म�तको �नण�य र पदा�धकार�ह�को नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को �मािणत 

��त�लपी । 

४. �थानीय तहको वडाको �सफा�रश प� 

५. उपरो� कागजात पेश भएप�छ �हर� ��तवदेनको ला�ग बिुझनेछ । 

६. सं�थाको उ�े�यको स�ब�धमा आव�यकता अनसुार मा�थ�लो �नकायको ��त��या  

 
 

आव�यक 

जाचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट 

�. १०००।- स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं.५ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 
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5.2 सं�था नवीकरण १. तो�कएको �नवदेन फाराम 

२. काय�स�म�तको �नण�यको ��त�लपी 

३. लेखा पर��णको ��तवदेन 

४. वा�ष�क �ग�त �ववरण 

५. लेखा पर��कको अ�डटस� ईजाजत प�, नवीकरण प� समेत 

६. कर ि�लयरे�स �माणप�को ��त�लपी 

७. काय� �े�संग स�बि�धत िज�लाको �थानीय तह वडा (गापा÷नपा) को �सफा�रस प� 

८. सं�था दता� �माण प�को न�ल 

९. सं�थाले वैदेिशक सहयोग �ा� ग�र काय��म संचालन गरेको भए समाज क�याण प�रषदबाट 

काय��म �वीकृत गरेको प� वा नवीकरणको ला�ग �सफा�रस प� 

१०.बालगहृ संचालन गरेका संघसं�थाको हकमा िज�ला बालक�याण स�म�तको �सफा�रस प� 

 
 
 
 

���या परुा 

भएमा सोह� 

�दन 

�. ५००।-

(असोज मसा�त 

स�म) 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स ु

कोठा नं. 5 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 
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सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�ने िज�मेवार कम�भार�/ 

शाखा/उपशाखा/ इकाइ 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

समय श�ुक/ द�तरु 

 
 

5.3 

 

सं�थाको �वधान 

संशोधन 

१. तो�कएको फाराममा सा�वकमा भएको ि�वकृ�त �वधानमा थपघट गनु�पन� कारण खलुाई 

साधारणसभाको �नण�यको ��त�लपी 

२. �वीकृत स�ल �वधान 

३. तीन महले संशो�धत �वधानको २ ��त ��त�लपी 

४. �वधान संशोधन स�ब�धी साधारण सभाको �नण�य 

���या परुा 

भएमा सोह� 

�दन 

 स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं.५ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

5.4 सं�था दता� �माण 

प� तथा �वीकृत 

�वधानको ��त�लपी 

स�ब�धी 

१. �रत पूव�कको �नवदेन 

२. काय� स�म�तको �नण�यको ��त�लपी 

३. सं�था दता� �माणप� 

४. आव�यकता अनसुार �हर� ��तवदेन ब�ुन स�कनेछ  

सोह� �दन  ��येक पानाको 

�. ३।- का 

दरले �टकट 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं. ५ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 
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५.५ िज�लामा सं�थाको 

शाखा खो�न े

स�ब�धी 

१. सं�थाको काय�स�म�तको �नण�य 

२. �वधानको ��त�लपी र दता� �माणप�को ��त�लपी 

सोह� �दन �नःश�ुक स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं.५ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

५.६ प�प��का दता� 

स�ब�धी 

१. �काशकको ४ ��त फोटो र नाग�रकताको ��त�लपी 

२. �काशक सं�था भए सं�थाको छाप, �ब�धप� वा सं�थाको �वीकृत �वधान, �माणप� 

न�वकरण भएको �माण, कर �तरेको �माण, अ�डट �रपोट�, संचालकह�को बैठकको �नण�य 

समेतका कागजातको ��त�लपीह� 

३. संचालकह� सबैको नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपीह� 

४. स�पादकको नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी 

५. स�पादकको शैि�क यो�यताको (एस.एल.सी.देिख �नातक तह स�मको) माक� �सट, चा�र��क 

�.प. र �ो�भजनल स�ट��फकेटका ��त�लपी वा एस.एल.सी. उि�तण गर� प�का�रतामा १० 

वष� काय� गरेको सूचना �वभागको �माणप� समेतका �माणह�को ��त�लपी 

६. स�पादकलाई �काशकले �नयिु� गरेको कागज तथा प��कामा स�पादक रह� काम गन� 

���या 

पगेुप�छ 

त�ु�त 

दै�नक प��का 

�.१०००।- 

अध� सा�ा�हक 

�.७००।- 

सा�ा�हक 

�.५००।- 

पाि�क 

�.३००।- 

मा�सक र अ�य 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं.५ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 
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सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�ने िज�मेवार कम�भार�/ 

शाखा/उपशाखा/ इकाइ 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

समय श�ुक/ द�तरु 

बारेको स�पादकको म�जरु�नामाको कागज  

७. �वीकृत छापाखानाबाट प��का छा�न म�जरु� �दएको �सफा�रश 

८. छापाखाना दता� भएको �माणप�को ��त�लपी 

९. छापाखाना संचालनका ला�ग िज�ला �शासन काया�लयबाट �वीकृ�त �दएको �माणप�को 

��त�लपी 

१०. छापाखानाको कर च�ुा �माणप�को ��त�लपी 

 

५.७ छापाखाना संचालन 

स�ब�धी 

१. छापाखाना दता� भएको �नकायको �माणप�को ��त�लपी 

२. कुनै सं�था वा संचालकह� रहेको भए सं�था वा संचालकह�को �नण�यको ��त�लपी र �वीकृत 

�वधान तथा अ�य �माणको फोटोकपी तथा सं�था वा क�पनीको भए छाप, �यि�को भए 

५÷५ ��त फोटो 

३. मू�य अ�भबृ�� कर वा आयकर स�ब�धी �माणप� र न�वकरण भै रहेको उ�ोग दता� 

�माणप�को ��त�लपी 

४. छापाखाना संचालन गन�को नाग�रकताको ��त�लपी 

५. छापाखाना संचालन गन� �थानको घर ज�गाको �माणको ��त�लपी घर ज�गा अ�य �यि�को 

भए �नजको म�जरु�नामाको कागज छापाखाना रहने �थानको लोकेशन न�सा 

६. छापाखानाका उपकरणह� ख�रद गरेको वा नामसार� भै आएको भए सो समेतको �माणको 

��त�लपी 

७. संचालकह�को चालचलन ग�त�व�ध स�ब�धी �हर� ��तवदेन 

���या परुा 

भएप�छ 

सो�ह �दन 

�.१०००।- स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं. ५ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

६. शाि�त सरु�ा तथा ठाडो उजरु� स�ब�धी 

६=१ शाि�त सरु�ाको 

�नवेदन स�ब�धी 

१. स�बि�धत �नवदेकको ना.�. �माणप� वा �नजको प�हचान �दने कागजात संल�न गर� 

मना�सव �यहोरा खलेुको �नवदेन 

सो�ह �दन �= १०।- को 

�टकट 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं. ५ 
 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 
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६=२ गनुासो वा ठाडो 

उजरु� स�ब�धी 

१. स�बि�धत �नवदेकको ना.�. �माणप� वा �नजको प�हचान �दने कागजात संल�न गर� 

मना�सव �यहोरा खलेुको �नवदेन 

 
 
 
 

िश� �= १०।- को 

�टकट 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं. 5 
 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 



16 

 

l;=g+= 
सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�ने िज�मेवार कम�भार�/ 

शाखा/उपशाखा/ इकाइ 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

समय श�ुक/ द�तरु 

7. अ�नय�मतता वा ��ाचार उजरु� स�ब�धी 

7.1  १. स�बि�धत �नवदेकले आ�नो प�हचानखलुाई वा गो�य राखी कुनै प�न �नकाय वा सं�थमा, 

कसले के–क�तो अ�नय�मतता वा ��ाचार स�ब�धी काय� गरेको हो खलेुको �नवदेन । 

२. अ�नय�मतता वा ��ाचार गरेको आधार वा �माणह� भए सो स�बि�ध कागजात 

 
 
 
 
 

िश� �= १०।- को 

�टकट 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं. 5 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

 

8. राहदानी (MRP) स�ब�धी 

8.1 साधाण (Normal) 

राहदानी 

(काया�लयबाट जार� 

हनु)े (MRP) 

�नवदेकको ना.�. िज�ला �शासन काया�लय रामेछापबाट जार� भएको हकमा 

१. र�तपूव�क भ�रएको दरखा�त फाराम २ ��त 

२. नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को स�ल��त र सो को १ ��त ��त�लपी 

(ना.�.शाखाबाटना.�.�माणप� �भडेको हनु ुपन�छ) 

३. हालसालै िखचेको �नधा��रत ढाँचाको फोटो २ ��त 

४. �नयमानसुार ला�ने राहदानी द�तूर �तरेको ब�क भौचर 

५. नाबालकको हकमा िज�ला �शासन काया�लय रामेछापबाट जार� ग�रएको नाबालक 

प�रचयप� र �नजको बाब ुवा आमा म�ये कुनै एक जनाको नाग�रकताको �माण प� र सो 

को ��त�लपी । संर�क �नय�ु भएकोमा संर�क भएको �यहोरा ख�ुने �लखतको 

स�ल��त र संर�कको नाग�रकताको �माणप� तथा�यसको ��त�लपी 

६. प�हले राहदानी �लएको भए सो को स�ल��त र ��त�लपी 
अ�य� िज�लाबाट बसाई सराई ग�र आउनेको हकमा मा�थ उ�लेिखत कागजातह� बाहेक �न�न 

कागजातह� पेश गनु�पन�छ 

१. �थानीय पि�का�धकार�को काया�लयबाट जार� भएको बसाई सराईको �माणप� । 

२. ज�गाधनी �माण पूजा� । 

३. घरको न�सापास �माणप� । 

४. बसाई सरेर आउनेह�को ला�ग वसाइ सर� आएको िज�लाबाट नाग�रकताको अ�भलेख 

बिुझनेछ । 

अ�य� िज�लाबाट नाग�रकता �लई रामेछाप िज�लामा �ववाह गर� आउनेको हकमा 

१. �ववाह दता� �माणप�  

२. प�तको ना.�. �माणप�को ��त�लपी 

३. स�बि�धत िज�लाबाट नाग�रकताको अ�भलेख बिुझनेछ 

�नवदेन पेश 

गरेको ४२ 

�दन प�छ 

�.५०००।– स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं. ४ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

�
�त
�ल
प
ीस
ँ ग
 
�भ
ड
ाउ
ने
 
�
य
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न
क
ो 
ल
ा�ग
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�
लै
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प
न
� 
छ
 
।
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l;=g+= 
सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�ने िज�मेवार कम�भार�/ 

शाखा/उपशाखा/ इकाइ 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

समय श�ुक/ द�तरु 

रामेछाप िज�ला ि�थत सरकार� �नकायमा काय�रत कम�चार� र कम�चार� प�रवारको हकमा 

१. स�बि�धत �नकायको �सफा�रस प� 

२. स�बि�धत िज�लाबाट नाग�रकताको अ�भलेख बिुझनेछ 

8.2 �तु सेवाको 

राहदानी �सफा�रस 

१. �रतपूव�कको �नवदेन 

२. नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को स�ल��त र सो को २ ��त��त�लपी 

   (ना.�.शाखाबाट ना.�.�माणप� �भडेको हनु ुपन�छ)  

३. हालसालै िखचेको �नधा��रत ढाँचाको फोटो २ ��त 

४. प�हले राहदानी �लएको भए सो को स�ल��त र ��त�लपी 

 �= १०।- को 

�टकट 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं.४ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

८=३ हराएको राहदानी 

पनु �ा�� स�ब�धी 

१. �रतपूव�क �नवदेन 

२. सा�बकको राहदानीको ��त�लपी वा MRP न�बर र जार� �म�त 

 �= १०।- को 

�टकटर�= 

१०००।- 

स.�.िज.अ./�शासक�य 

अ�धकृत/शाखा हेन� 

ना.स.ु 

कोठा नं.४ 

स.�.िज.अ. को 

हकमा �.िज.अ. र 

अ�य कम�चार�को 

हकमा स.�.िज.अ. 

9.आ�थ�क �शासन शाखा 

9.1 ��तपू�त� रकम 

�वतरण 

( पररा� म��ालय माफ� त �वदेशवाट �ा� हनु ेरकम मतृकका हकदारलाइ�) 

1. हकदारको �नवदेन साथै मतृक र हकदारको नाग�रकताको �माणप�को छांया��त र नाता 

�मािणतको कागज 

2. मतृकको राहदानीको छांया��त र म�ृय ुदता� �माण प�को छांया��त 

3. स�व�धीत गा.पा./न.पा.को �सफा�रश 

 

�नयमानसुार �नवदेनमा 

�.10।- को 

�टकट 

�शासन फाटँ ... नं. 

/लेखा फाँट  

ना.स.ु/लेखापाल 

कोठा नं.1 

�.िज.अ.  

9.2 �वप� �कोप 

�यव�थापन �वपद 

�भा�वतलाइ� राहत 

1. �ववरण खलेुको स�वि�धत �पडीत �यि�को �नवदेन 

2. सं�व�धीत गा.पा./ न.पा. को �सफा�रस 

3. �हर� काया�लयबाट भएको स�ल मचु�ुका प� 

4. प�हचान ख�ुने �माण ��को छाँया��त 

5. मतृकको हकमा म�ृय दता� �माणप�, निजकको हकदारसंगको नाता �मािणत। 

�नयमानसुार �नवदेनमा 

�.10।- को 

�टकट 

�शासन फाटँ ... नं. 

/लेखा फाँट  

ना.स.ु/लेखापाल 

कोठा नं.1 

�.िज.अ.  

9.3 राज�व �लन े (हात ह�तयार न�वकरण,नामसार�,सं�था दता�, न�वकारण, लाइसे�स,ज�रवाना,पर��ा,द�ड सजाय 

आद�) 

1. राज�व ए�कन गन� �माण प�, लाइसे�स, फाराम, कर च�ुा गरेको �माण प�रचयप� पेश 

गनु�पन� ।  

 

�नयमानसुार �नवदेनमा 

�.10।- को 

�टकट 

�शासन फाटँ ... नं. 

/लेखा फाँट  

ना.स.ु/लेखापाल 

कोठा नं.6 

 

�.िज.अ.  

9.4 ते�ो प� �वमा 1. हकदारको �नवदेन, मतृक एवं हकदारको नाग�रकताको �माणप�को छांया��त �नयमानसुार �नवदेनमा �शासन फाटँ ... नं. �.िज.अ.  
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l;=g+= 
सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण 
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�ने िज�मेवार कम�भार�/ 

शाखा/उपशाखा/ इकाइ 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

समय श�ुक/ द�तरु 

2. हकदार र मतृकको म�ृय ुसंगको नाता �मािणतको कागज 

3. स�ब�धीत गा.पा./न.पा.को �सफा�रश 

�.10।- को 

�टकट 

/लेखा फाँट  

ना.स.ु/लेखापाल 

कोठा नं.7 

 

9.5 ज�गा अ�ध�हणमा 

परेकोमा �दइन े

मआु�जा 

1. �नवदेन, नाग�रकता र ज�गाधनी �माणप�को छाया�ती 

2. मआु�जा �दने भ�न गरेको �नण�य 

�नयमानसुार �नवदेनमा 

�.10।- को 

�टकट 

�शासन फाटँ ... नं. 

/लेखा फाँट  

ना.स.ु/लेखापाल 

कोठा नं.7 

 

�.िज.अ.  

9.6 धरौट� �फता� 

स�ब�धी 

1. �नवदेन र नाग�रकताको छाया��त 

2. धरौट� ज�मा गदा�को स�ल नगद� र�सद 

3.काया�लयको म�ुा शाखाले गरेको �सफा�रस 

�नयमानसुार �नवदेनमा 

�.10।- को 

�टकट 

�शासन फाटँ ... नं. 

/लेखा फाँट  

ना.स.ु/लेखापाल 

कोठा नं.6 

 

�.िज.अ.  

9.7 �प�डत 

राहतकोषबाट 

भ�ुानी 

1. अदालतको आदेश 

2. �प�डत/संर�कको �नवदेन र नाग�रकताको ��त�ल�प 

3. आव�यकता अनसुार थप ब�ुन स�कने । 

�नयमानसुार �नवदेनमा 

�.10।- को 

�टकट 

�शासन फाटँ ... नं. 

/लेखा फाँट  

ना.स.ु/लेखापाल 

कोठा नं.7 

 

�.िज.अ.  
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९. सेवा �दान गन� शाखा र िज�मेवार अ�धकार� 

� .सं.  पद कम�चार�को नाम थर मोबाइ�ल नं. काय�रत फाटँ कोठा नं. 

१ �.िज.अ. �ी द�पककुमार पहाडी 9854057777  1 

२ स.�.िज.अ. �ी गीता ग�ुङ 9863023001  2 

३ �शासक�य अ�धकृत �ी �ललाधर अव�थी 9841586417 �शासन/नाग�रकता 3 

४ �शासक�य अ�धकृत �ी स�ुनता थापा 9852000004 �शासन/म�ुा/राहदानी  

५ ना.स.ु रमेश कुमार का�ले 048-540370 नाग�रकता 4 

६ ना.स.ु ल�मण भजेुल 9854040123 �शासन/संघ सं�था 5 

७ लेखापाल माधवमणी पौडेल  लेखा 6 

८ ना.स.ु जीवन �े� 9844138230 म�ुा 7 

९ ना.स.ु ल�मण तामाङ 9844284536 नाग�रकता 4 

१0 क.अ. सरोज कुमार �े� 9864018002 �शासन 1 

१1 क.अ. िखला बहादरु महत 9854040416 सचुना ��व�ध 2 

12 ख�रदार स�झना भजेुल 9844212547 राहदानी/िज�सी 8 

१3 ख�रदार �ी केशव�साद �नरौला 9846561674 राहदानी 4 

१4 का.स. बोधराज आचाय� 9744000246 आव�यकता अनसुार सबै 

फाँटमा 

 

१5 का.स. मोहन बहादरु मगर 9741084727  

१6 का.स. रामबाब ुख�ी 9844010182  

17 का.स. �ी स�म�ा शमा� 9864334141  

18 ह.स.चा. शा�ती के.�स. 9854043777 �.िज.अ.  

19 का.स. �वरवल परु� 9844044341 �.िज.अ.को सिचवालय  

20 का.स. राममाया भ�डार� के.�स. 9844285777 दता� चलानी तथा सोधप�ुछ 

शाखा 

 

इ�लाका �शासन काया�लय, �ी�त, ला�चान े

1. शाखा अ�धकृत �ी उदयराज गौतम - -  

2. ना.स.ु �वशाल �वठाकोटे 9854041292 �शासन/नाग�रकता 

3. स.क.अ. स�वन काक� 9860623007 सचुना ��व�ध 

4. का.स. गणेश बहादरु �े� 9844142807 अनसुार सबै फाँटमा 

5. का.स. क�वता काक�  

�ववरण दता� �टेशन 

1. �ववरण दता� अपरेटर कुमार दास �े� 9854040080   

2. दता� सहायक सर�वती ख�ी 9844143693   

िज�ला आपतकाल�न काय�स�ालन के�� 

1. स.�.स.ह �ी वीर बहादरु तामाङ 9861593719   

2. �.ह. �ी सोनी तामाङ 9844200904   

3. स.�.ज. �ी राम कुमार �े� 9844394957   

 

 

 

 



20 

 

 

 

  

१०. सेवा �दान गदा� ला�ने द�तरु र अव�ध  

 नाग�रक वडाप�मा उ�लेख भए बमोिजम हनेु । 

११. �नवेदन, उजरु� उपर �नण�य गन� �कृया र अ�धकार�  

�नवेदन, उजरु� उपर �नण�य गन� �कृया र अ�धकार� 

 शाि�त सरु�ासँग स�बि�धत उजरु� भए काया�लय प�रसरमा �ा� गन� स�कने र आ�नो नाग�रकताको ��त�ल�प 

स�हत  �मखु िज�ला अ�धकार� (कोठा नं. 1) सम� पेश गन� ।  

१२. �नण�य उपर गनुासो स�ेु अ�धकार� 

 अ�य कम�चार�को हकमा स.�.िज.अ. र स.�.िज.अ.को हकमा �.िज.अ. । 
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१३. स�ादन गरेका कामको िववरण (2078 �ावण 01 दे�ख चै� मसा�स�) 

िज�ला �शासन काया�लय 

13.1. नया ँनाग�रकता  

म�हना/�क�सम �ावण भा� असोज का�त�क मं�सर पौष माघ फागनु चै� ज�मा 

बंशज 527 713 591 1414 1057 1102 851 779 743 7777 
 

13.2. ��त�लपी नाग�रकता  

म�हना/�क�सम �ावण भा� असोज का�त�क मं�सर पौष माघ फागनु चै� ज�मा 

बंशज 321 313 277 523 472 571 398 534 529 3938 

13.3. राहदानी  

�स.नं. कामको �ववरण �ावण भा� असोज का�त�क मं�सर पौष माघ फागनु चै� ज�मा 

1 राहदानी (MRP) �वतरण 144 235 230 342 316 429 103 67 44 1910 

2. 
अनलाइ� फारम �वीकृत(इ-

पासपोट�) 
- - - 

- - - 197 425 307 
929 

3. राहदानी (इ-पासप�ट) �वतरण - - - - - - 169 359 54 582 

4. 
काया�लयबाट राहदानी 

�सफा�रस 
163 223 260 - - - 

- - - 
646 

5 �तू �सफार�स 225 89 146 - - - - - - 460 

कूल  ज�मा 532 547 636 342 316 429 469 851 405 4527 

13.4. काया�लयबाट भए गरेका काय� �ववरण 

�.स. �ववरण सं�या 

1. �सफा�रस तथा �मािणत 976 

2. नावलक प�रचय प� 57 

3. सं�था दता�  45 

4. सं�था न�वकरण 107 

5. ठाडो उजर� दता� 88 

6. ठाडो उजरु� फछ�ट 75 

7. िज�ला सरु�ा स�म�त बैठक 44 

8. िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�त बैठक 3 

9. को�भड-19 स�ब�धी बैठक 10 

10. काया�लय �मखु बैठक 9 

11. सव�दल�य बैठक 1 

12. सूचना अ�धकार� बैठक 3 

13. अ�तर िज�ला सम�वय बैठक (रामेछाप-दोलखा, रामेछाप-�स�धलु�) 3 

14. �व�वध बैठक 32 

15. �वप� पी�डत राहत �वतरण (234  घर प�रवार र मतृक 3 जना समेत)  29,28,000।- 

16. ��� पी�डत राहत �वतरण (16 जना) 1001560।- 

17. सवार� दघु�टना पी�डतलाई ��तपू�त� �वतरण 20,00,000।- 

18. राज�व संकलन 70,21,685।- 
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13.5. बजार अनगुमन  

 कालो बजार�, कृ�तम अभाव, ज�माखोर�, गणु�तरह�न ब�त ुबेच�वखन आ�द �नय��ण गन� संय�ु बजार अनगुमन स�म�त 

प�रचालन गर� काया��वयन ग�रएको 

 बजार अनगुमन स�ब�धी बा�ष�क काय�योजना  तयार गर� काया��वयन ग�रएको ।  

 बजार अनगुमन ग�रएको सं�या     - 13 पटक  

 अनगुमन टोल�          - 13 वटा (फरक/फरक �े�गत)  

 अनगुमन ग�रएको �यवसाय सं�या   - 345 वटा  

 दता� नभएका �यवसाय दता� गन�, मू�य सूची रा�,े न�वकरण, ख�रद तथा �व�� �वलको �योग गन� लगायतका �नद�शन 

�दइएको । 

 �याद नाघेका ब�तहु� जफत गर� न� ग�रएको   

 पटक/पटक बजार अनगुमन ग�र दै�नक उपभो�य ब�तकुो मौ�दात �ववरणको आकँलन ग�रएको ।  

 सरोकारवाला �नकाय र प�सँग सहज आपू�त�का ला�ग छलफल ग�रएको ।  

 खा�� न 3 म�हनालाई र पे�ो�लयम पदाथ� 1 म�हनालाई प�ुने मौ�दात रहेको, �नय�मत आपू�त� भएको । 

 �नय�मत वा�ष�क काय�योजना अन�ुप बजार अनगुमन, �व�ालय अनगुमन, अि�तयारको उजरु� स�ब�धी अनगुमन तथा 

मू�या�न  गर� ��तवेदन पेश गन� ग�रएको । 

 

13.6. म�ुा  

�स.नं. म�ुाका �कार 
आ.ब.078/79 

बाट अ.�या. 

आ.ब. 

078/79 दता� 
ज�मा 

फैसला 

(�ावण-चै�) 

फैसला हनु 

बाकँ�  

1. साव�ज�नक �थलमा अभ� �यवहार 25 20 45 43 2 

2. जवुा स�ब�धी कसरु 1 1 2 2 0 

3. 
सवार� दघु�टना ��तपू�त� तथा 

उपचार खच� 
5 1 6 5 1 

4. साव�ज�नक �थानमा यौन ��या 0 1 1 1 0 

ज�मा 31 23 54 51 3 

 

13.7. रा��य प�रचय प� दता� �ववरण  

�क�सम 
�ावण भा� असोज का�त�क मं�सर पौष माघ फागनु चै� कुल 

ज�मा म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष म�हला प�ुष 

बंशज 183 300 218 355 178 1301 301 178 377 170 256 561 286 537 332 729 330 809 
6100 

ज�मा 483 573 479 479 547 817 823 1061 1139 
 

इलाका �शासन काया�लय ला�चाने �ी�त 

 नया ँनाग�रकता  

म�हना/�क�सम �ावण भा� असोज का�त�क मं�सर पौष माघ फागनु चै� ज�मा 

बंशज 30 59 44 96 563 104 47 61 26 1030 
 

��त�लपी नाग�रकता  

म�हना/�क�सम �ावण भा� असोज का�त�क मं�सर पौष माघ फागनु चै� ज�मा 
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बंशज 5 2 1 3 6 7 5 6 2 37 

 
 
 
 

13.8. अ�य काय�ह� 

 काय�स�पादन स�झौता, वा�ष�क �वकास काय��म तथा बजेट, म��ालयको नी�तगत �नद�शन र िज�लाको आ�त�रक 

अव�था समेतका आधारमा िज�ला �शासन काया�लय स�ालन वा�ष�क काय�योजना तजु�मा ग�रएको।  

 िज�लाि�थत काया�लय �मखुले सशुासन ऐनको दफा (१३) र सशुासन �नयमावल�को �नयम (6) बमोिजम काय� 

गरे/नगरेको स�ब�धमा मा�सक 2 पटक अनगुमन  ग�रएको । 

 �.िज.अ.बाट दै�नक सेवा �वाहको अनगुमन गर� गनुासो नआउने �यव�था ग�रएको । 

 िज�ला ि�थत काया�लय �मखु, सूचना अ�धकार� लगायतका बैठक, छलफल गर� काय�मा �मत�ययीता पारदिश�ता र 

�भावका�रता �व��न गन� काय� भएको ।  

 नाग�रक वडाप� र सबै कम�चार�को िज�मेवार� अन�ुपको वोड� �थापना । 

 Digital नाग�रक वडाप�  

 मोवाइल चािज�ङ Station को �यव�था 

 काया�लयको वेवसाइट अ�याव�धक, सेवा �वाहमा इमेल, फेसबकु, एस.एम.एस.को �योग ग�रएको ।  

 सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�लाई सचुना अ�धकार� र �शासक�य अ�धकृतलाई गनुासो स�ुे अ�धकार� तो�कएको ।  

 �तनपान क� 

 म�हला, प�ुष र अपा�को ला�ग छुटा�टै शौचालय 

 गभ�वती म�हला, जे� नाग�रक, अपा� र अस�लाइ� �ाथ�मकतामा राखेर सेवा �वाहको �यव�था �मलाईएको ।  

 श�ु खानेपानीको �यव�था ।  

 सेवा�ाह�लाइ� सहज�पमा ब�ने स�ुवधा स�हतको गोल घरको �यव�था ग�रएको ।  

 ध�ुपान �नष�ेधत �े� घोषणा । 

 काया�लयमा �वचौ�लयालाइ� �वेश �नषधे ग�रएको ।  

 को�भड-19 को काय� ग�रएको । 

 कम�चार�को मा�सक �पमा बैठक राखी गनुासो �यव�थापन । 

 �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, 2078 �काशन  

 मनसनु ��तकाय� योजना, 2078 �काशन 

 चाडपव� लि�त काय�योजना, 2078 अि�न 

 एक�कृत सरु�ा रणनी�तक काय� योजना, 2078 �ावण 
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१४. रामेछाप िज�लाका �मखु साझेदार �नकायह�को �ववरण 

१४.१.  िज�ला ि�थत काया�लय तथा काया�लय �मखुह�को स�पक�  नं. स�हतको नामावल� �ववरण  

�स. 

नं. 
काया�लयको नाम 

काया�लय �मखु नाम र स�पक�   
काया�लयको स�पक�  नं. 

नाम थर दजा� स�पक�  नं. 

1 रामेछाप िज�ला अदालत  �ी व���साद ओल� �यायधीस  048-540077/37 

2 िज�ला �शासन काया�लय �ी द�पककुमार पहाडी  � .िज.अ.  9854057777 048-540133/370 

3 िज�ला सम�वय स�म�त �ी झनक कुमार ख�ी िज .स.अ.  9854040107 048-540114 

4 कोष तथा लेखा �नय��क काया�लय �ी लोकनाथ सवेुद� �.को.�न. 9854043888 048-540115 

5 म�थल� नगरपा�लका �ी �लला राज पौडेल �.�.अ. 9854048111 048-540112 

6 रामेछाप नगरपा�लका �ी रामच�� लामगादे � .�.अ.  9854049111 048-400012 

7 मालपोत काया�लय �ी �ललानाथ दाहाल �.मा.अ. 9854043073 048-540073 

8 िज�ला सरकार� वक�ल काया�लय �ी यदनुाथ शमा� िज.�याय�धव�ा 9854040434 048-540034 

9 नयाँ गोरख गण �ी �व�ण�ुसाद सापकोटा  �मखु सेनानी 9841263029 048-400010/09 

10 िज�ला �हर� काया�लय �ी नवराज ढंुगाना � .ना.उ.  9854055555 048-540100/099 

11 सश� �हर� बल नेपाल �ी केशवराज �याकुरेल  स .�.ना.उ.  9851207907 048-540478 

12 रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय रामेछाप  �ी �टकाराम घले �.अ.अ. 9854055556 048-540078 

13 सघन शहर� तथा भवन �नमा�ण आयोजना �ी नारायण�साद भ�डार� आयोजना �मखु 9854040518 048-540512 

14 कृ�ष �ान के�� �ी �नम�ला ग�ु� ब.कृ.�व.अ. 9846620583 048-540063 

15 पूवा�धार �वकास काया�लय �ी सोमराज �तम�सेना  काया�लय �मखु 9854040375 048-540491 

16 जल�ोत तथा �संचाई �ड�भजन काया�लय �ी �रसव खनाल  �ड�भजन �मखु 9854043160 048-540118 

17 खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन नं. 4 �ी हपेु��राज जोशी �ड .ई.  9854040253 048-540110 

18 संघीय खानेपानी तथा ढल �यव�थापन आयोजना �ी राजे�� सापकोटा �ड�भजन �मखु 9854040285 048-540285 

19 �धानम��ी कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजना  �ी �थरलाल गै�े �न.ब.कृ.अ. 9845620702 048-540562 

20 िज�ला आयोजना काया��वयन इकाई (िश�ा) �ी �नम�ल िघ�मरे इकाइ �मखु 9851151855 048-540549 

21 �ड�भजन वन काया�लय �ी नारायण �े� �ड .ब.अ.  9854040068 048-400068 

22 �वा��य काया�लय �ी शाि�तराम ख�तवडा �वा��य �मखु 9854044355 048-400072 

23 िज�ला अ�पताल �ी डा. पवन सा�य �न.मे.स.ु 9854023114 048-400114 

24 िज�ला �नवा�चन काया�लय �ी मधकुर कुमार शाह �नवा�चन अ�धकार� 9854040146 048-540146 

25 नापी काया�लय �ी डा. ��दप सापकोटा नापी अ�धकृत 9854040443 048-540074 

26 िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाइ  �ी भरत कुमार भ�राई इकाई �मखु 9844441544 048-540134 

27 िज�ला हलुाक काया�लय �ी साननानी अ�धकार� हलुाक अ�धकृत 9854022027 048-540035 

28 कारागार काया�लय �ी रामकृ�ण िघ�मरे जेलर 9854071777 048-400039 

29 इलाका �शासन काया�लय काया�लय ला�चने �ी लेखनाथ ख�तवडा शाखा अ�धकृत 9854043133  

30 करदाता सेवा काया�लय �ी �वनोद �साद आचाय� काया�लय �मखु 9851158311 048-540095 

31 िज�ला आयूव�द �वा��य के�� �ी डा. नरे�� �साद �गर� आयवु�द िच�क�सक 9854021369 048-540143 

32 घरेल ुतथा साना उ�ोग काया�लय �ी सबुोध कुमार शाह उ.अ. 9854055455 048-540036 

33 उमाकु�ड गाउँपा�लका �ी �दपे�� पैकारा �.�.अ. 9854043240  

34 खाँडादेवी गाउँपा�लका �ी �वकास स�ुदास �.�.अ. 9854043740  

35 गोकुलगंगा गाउँपा�लका �ी इ�र� �साद सवेुद�  �.�.अ. 9854043640  

36 दोर�बा गाउँपा�लका �ी �धराज मरा�सनी �.�.अ. 9854066600  

37 �लख ुतामाकोशी गापा �ी जय �काश राय  �न.�.�.अ. 9841614899  

38 सनुाप�त गाउँपा�लका �ी कमलराज �े� �.�.अ. 9854043840  

39 नेपाल �व�तु ��धकरण  �ी कृ�णहर� दाहाल काया�लय �मखु 9851273719 048-540051 

40 नेपाल टेल�कम �ी �व�ण ु�साद भ�डार�  काया�लय �मखु 9851113266 048-5400005/02 

41 नाग�रक उ�यान ��धकरण �ी केदार स�याल काया�लय �मखु 9854043187 048-540087 

42 रा��य बािण�य ब�क �ी मकेुश दाहाल �ब�धक 9854040056 048-540055 

43 कृ�ष �वकास ब�क �ी मध ुसवेुद� �ब�धक 9854043300 048-540030/487 

44 खेलकुद �वकास स�म�त �ी केशव कटेल  काया�लय �मखु 9849992156 048-540027 

45 खा� ��व�ध तथा गणु �नय��ण �ड�भजन �स�धलु� �ी �मोदच�� पौडेल काया�लय �मखु 9854043983 047-521413 

46 भ ूतथा जलधार �यव�थापन काया�लय �ी सरेुश दाहाल काया�लय �मखु 9851147676  

47      
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१४ .२.   हाल स�मका �मखु िज�ला अ�धकार�ह�को �ववरण 

�स.नं. नाम,थर देिख स�म कै�फयत 

१. �ी रामनारायण �संह २०२८ २०२९ चै�   

२. �ी स�बरबहादरु �े� २०३० बैशाख २०३१ जेठ   

३. �ी गो�व�दलाल �े� २०३१ असार २०३३ असोज   

४. �ी मोह�मद एनलुहक २०३३ मं�सर २०३४ फा�गणु   

५. �ी रामच�� उपा�याय २०३४ जेठ २०३६ भा�   

६. �ी रघनुाथ भ�डार� २०३६ असोज २०३९ असोज   

७. �ी कृ�णमरुार� शमा� २०३९ का�त�क २०४० फा�गणु   

८. �ी रामच�� उपा�याय २०४१ बैशाक २०४२ फा�गणु   

९. �ी माधवबहादरु �व� २०४२ फा�गणु २०४५ बैशाक   

१०. �ी ह�रकृ�ण ख�तवडा २०४५ जेठ २०४६ असार का.म ु

११. �ी राम�साद ख�तवडा २०४६ �ावण २०४७-०३-११   

१२. �ी ऋषीराम ला�मछाने २०४७-०३-१२ २०४७-०५-११   

१३. �ी ल�मी�साद भ�राइ २०४७-०६-०४ २०४८-०५-३०   

१४. �ी हेमराज सापकोटा २०४८-०८-१५ २०४९-०९-०७   

१५. �ी कृ�णकुमार नेपाल २०४९-०९-२० २०५१-०१-०८   

१६. �ी माधवराज शमा� २०५१-०१-२५ २०५१-११-०१   

१७. �ी गजे��राम भ�राइ २०५१-११-२१ २०५२-०३-०४   

१८. �ी ज�मजय रे�मी २०५२-०३-०९ २०५२-०६-२१   

१९. �ी मोहन�संह ख�ी २०५२-०७-२८ २०५४-०९-१५   

२०. �ी गंगा�साद लइुटेल २०५४-०९-२३ २०५५-०५-०३   

२१. �ी शंकर�साद कोइराला २०५५-०५-०७ २०५६-०८-०८   

२२. �ी लोकबहादरु ख�ी २०५६-०९-११ २०५८-०५-०२   

२३. �ी ��लोक�साद �े� २०५८-०५-१० २०५८-११-१५ का.म.ु 

२४. �ी �मे नारायण शमा� २०५८-१२-१६ २०५९-०१-२४   

२५. �ी यादव�साद ढंुगाना २०५९-०१-२६ २०५९-०४-२१   

२६. �ी ��लोक�साद �े� २०५९-०४-०३ २०५९-१२-०९ का.मु.् 

२७. �ी चडुामणी ब�याल २०६०-०१-०७ २०६२-०६-१३   

२८. �ी मोहन�साद वा�ले २०६२-०६-२१ २०६४-०२-२५   

२९. �ी सयु��साद �े� २०६४-०३-०२ २०६५-०७-०५   

३०. �ी कृ�ण �साद पा�डे 2065-07-18 2065-07-22 
 

३१. �ी जीते��बहादरु भ�डार� २०६५-०७-२४ २०६६-०९-१३   

३२. �ी शंकर अया�ल २०६६-१०-१० २०६७-०९-१३   

३३. �ी बलभ� �गर� २०६७-०९-२० २०६९-०१-२४   

३४. �ी ड�ुलरुाज ब�नेत २०६९-०२-०५ २०६९-११-२०   

३५. �ी गोपाल�साद पराजलु� २०६९-११-२१ २०७१-०१-२२   

३६. �ी श�भ�ुसाद मरा�सनी २०७१-०२-०४ २०७२-०२-२६   
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३७. �ी वासदेुव दाहाल २०७२-०२-३१ २०७२-०६-२६   

३८   �ी शेषनारायण पौडेल २०७२-०६-२८ २०७३-०२-२४   

३९. �ी �काशच�� अ�धकार� २०७३-०२-२१  २०७३-११-१७ . 

४०. �ी सूय� बहादरु ख�ी २०७३-११-१८ २०७४-०५-०९   

४१. �ी �दल�प �साद ला�मछाने २०७४-०५-१२ २०७५-०१-२२   

४२. �ी कृ�ण �साद शमा� २०७५-०१-२३ २०७५-०१-०२   

43. �ी �लला कुमार� के .सी.पा�डे २०७५-०१-०२ २०७६-१०-२२   

44. �ी ��ादेवी शमा�  2076-10-24  2077-04-06   

45. �ी अजु�न कुमार शमा� गरुागा� 2077-09-06 2077-11-23  

16. �ी गौलोचन स�जू 2077-11-25 2078/06/01  

47. �ी द�पककुमार पहाडी 2078-06-04 हालस�म  

 

१४ .३.  रामेछाप िज�लाका नगर �मखु/उप�मखु र गा.पा.का अ�य�/उपा�य�ह�को नामावल� र स�पक�  न�बरह� 

� .स.  न.पा./गा.पा. पद नाम थर स�पक�  नं. 

१ म�थल� नगरपा�लका 
�मखु �ी रमेश कुमार ब�नेत ९८५१०४८४५८ 

उप�मखु �ी माँया काक� ९८५४०४०७३१ 

2 रामेछाप नगरपा�लका 
�मखु �ी नर बहादरु थापामगर ९८५१११३८०२ 

उप�मखु �ी �सज�ना ख�का ९८४४१४८०३७ 

3 उमाकु�ड गाउँपा�लका 
अ�य� �ी शेर ब.सनुवुार ९८४३०८१८५१ 

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

4 गोकुलगंगा गाउँपा�लका 
अ�य� �ी ख�क सनुवुार ९८५११७१३२५ 

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

5 �लखतुामाकोशी गाउँपा�लका 
अ�य� �ी गो�ब�द बहादरु ख�का ९८५१०९७७३९ 

उपा�य� �ी �दपिशखा �यौपाने दाहाल ९७५४२०३१०६ 

6 दोर�बा गाउँपा�लका 
अ�य� �ी कमान �संह तामाङ ९८५४०४३९६९ 

उपा�य� �ी कृशला िघ�सङ ९८४१९७०११२ 

7 सनुाप�त गाउँपा�लका 
अ�य� �ी धावा लामा ९८५४०४००४० 

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

8 खाडँादेबी गाउँपा�लका 
अ�य� �ी �मे बहादरु तामाङ ९८५४०४०१६८ 

उपा�य� �ी मखमल� �े� ९८४९९४३७९६ 
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१५.  सरु�ा �नकायह�को �ववरण 

�स.नं काया�लयको नाम 
य�ुनट  ई�चाज�को नाम स�पक�  नं. 

दजा� नाम,थर �यि�गत काया�लय CUG 

१ िज.�.का.रामेछाप �.ना.उ नवराज ढंुगाना ९८५११३८९५० ९८५४०५५५५५ 

२ ई.�.का. टोकरपरु रामेछाप �.�न. सरेुश ख�ी  ९८४१४०००६७ ९८४१३३६१५० 

३ ई.�.का. धोवीडाँडा रामेछाप �.�न. सोन ुकुमार साह ९८५१२९४९३६ ९८५४०२२०९० 

४ ई.�.का. खाँडादेवी रामेछाप �.�न. तेज �साद कंडेल ९८५७०६२८५१ ९८५४०९००९४ 

५ ई.�.का. उमाकु�ड रामेछाप �.ना.�न.  तेजलाल यादव  ९८४५२६२१७० ९८६३३३२०१५ 

६ का.स.ुगाड� रामेछाप �.ना.�न. अजु�न ख�का ९८४८१६९९५४ ९८५४०२२०८४ 

७ िज.�ा.�.का. रामेछाप  �.स.�न.  �दपक  �. चौलागाई   ९८५४०२२२५६ 

८ ई.�.का. बेथान रामेछाप �.स.�न. राजेश कुमार �म� ९८४३८२५९३५ ९८५४००२२९४ 

९ �पकेट �डयटु� साद�डाँडा �.स.�न. जगत बहादरु तामाङ ९८४२५०८५०० ९८५४०२२०९३ 

१० �.चौ. लवुघुाट रामेछाप �.स.�न. तेज �साद अ�धकार�  ९८४९०५२२९६ ९८५४०२२०९५ 

११ �.चौ. िख�ती रामेछाप �.स.�न. रामकृ�ण �े�  ९८४४१७४०४५ ९८५४०४३१६४ 

१२ �.चौ. बा�ती रामेछाप �.स.�न. भवुन �े� ९८४९७६२६३० ९८६३३३२००९ 

१३ �.चौ. ठोसे रामेछाप �.स.�न. मरुार� ढंुगाना  ९८४९१६९९६२ ९८६३३३२०१० 

१४ �.चौ. साँघटुार रामेछाप �.स.�न. ने� �साद िघ�मरे ९८४९४८१०९७ ९८४६१३०६९६ 

१५ �.चौ. फुलासी रामेछाप �.स.�न. भरत ठाकुर ९८५४०९०००३ ९८६३३३२०१८ 

१६ �.चौ. दोर�बा रामेछाप �.स.�न. रेशम बहादरु नेपाल�  ९८४०२६२८३५ ९८५४०४३०४७ 

१७ �.चौ. गौ�ारा रामेछाप �.स.�न. अ�नल नयाज ु ९८६०६८८५३२ ९८५४०४३०४८ 

१८ �.चौ. गोकुलगंगा रामेछाप �.स.�न. शंकर कुमार राई  ९८४५७१५०४३ ९८४६१३०५८९ 

१९ �.चौ. रामेछापडाँडा रामेछाप �.स.�न. �दनेश �. चौलागाई  ९८६५२६२८४८ ९८५४०४३४१७ 

२० �.चौ. सेलेघाट रामेछाप �.स.�न. नवराज काक�  ९८४१०२०७२७ ९८५४०२२०८३ 

२१ �.चौ. बेथान �स�खा रामेछाप �.स.�न. �दपे�� ढकाल ९८५१२४५१४७ ९८५४०४३०४७ 

२२ अ.�.पो� वेताल� रामेछाप �.ह.  �बजय कुमार �संह  ९८६२२२८०७० ९८४६१३०५८७ 

२३ �.चौ. साल ुरामेछाप �.ह. �ान बहादरु चौधर�  ९८६६६००४०१ ९८५४०२२०८६ 

२४ �.चौ. भिुज रामेछाप �.ह.  म�नष कुमरा �संह  ९८४०३२४७९० ९८६३३३२०१६ 

२५ �व.स.ुगाड� म�थल� रामेछाप �.ह. शंकर काक�  ९८४०९४७५१५ ९८५४०२२०८५ 

२६ �.चौ. िशवालय रामेछाप �.ह. धन बहादरु बराल ९८४५८२१३३३ ९८६३३३२०१७ 

२७ �.चौ. ग�ुसी रामेछाप �.ह. समुन �साद कुम�  ९८६९६७८७३१ ९८५४०४३०४९ 

२८ �.िज.अ.�न.गाड� रामेछाप �.ह. गो�व�द ख�ी  ९८४४४२७४८४   

२९ �.चौ. िश�रषढेाडे रामेछाप �.ह.  िजवन बहादरु महत ९८६०९४५४८२ ९८४५१५८१७४ 

३० अ.�.चौक� ग�ुदेल रामेछाप  �.ह.  न�बन ब�नेत  ९८६४००१७९९   

३१ �पकेट  �डउट� गा�पा रामेछाप �.ह. मगृे�� यादव  ९८४५२६२७२४ ९८५४०२२०९७ 

३२ िज.अ.स.तथा  स.ु�.ई.रामेछाप �.ह. नरेश कुमाल ९८४८९३४१९३   
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१६. 2078 �ावण 01 देिख पौष मस�तस�म आ�दानी,खच� तथा आ�थ�क कारोबार स�ब�धी �ववरण  

�स .नं. �ववरण बजेट /आ�दानी खच � बाँक�

1 �व�नयोजन

ब.उ.िश.नं. 314920113 

               चाल ु
17824000 7768600 10055400

ब.उ.िश.नं.314920114  

               पँजीगत
1000000 300000 700000

ज�मा 18824000 8068600 10755400

2 खच� बजेट

ब.उ.िश.नं.  60100133
557109 557109 0

ब.उ.िश.नं. 601000163
758873 758873 0

3 ख-६ �व�वध

गत आ.व.अ.�या . 28213068.49

यस आ.व.को आ�दानी 6081702.00

ज�मा 34294770.49

खच� 

दै�वक �कोप राहत 2807000

पररा� म��ालय ��तपू�त � 0 3581702

�व�भ� मआु�जा 0

6388702

4 धरौट�

अत वष�को अ.�या . 34843881.53

हालस�मको आ�दानी 149720.00 2000000 32993601.53

ज�मा 34993601.53

�फता� 0

सदर �याहा 0

ज�मा 0

5 राज�

14251 क�पनी रिज�ेशन 

द�तरु 157900

14257 हातह�तयार 

इजाजत द�तरु 25525

14451 सरकार� स�प�तको 

वहालबाट �ा� आय
0

14212 सरकार� स�प�त 

�ब��बाट �ा�ा रकम 0

14224 पर��ा द�तरु 0

14226 आयात �नया�त 

द�तरु 0

14227 राहदानी द�तरु 6347500

14249  अ�य द�तरु 510

14312 �शासनीक द�ड 

ज�रवाना र जफत 490250

15111  बे�ज ुदािखला 0

ज�मा 7021685

6 बे�जु

कुल बे�जु

27906068.49

0 0
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१7. सूचना अ�धकार�को नाम र पद 

 सूचना अ�धकार�, सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� �ी गीता ग�ुङ 

१8. ऐन, �नयम, �व�नयम वा �नद� िशकाह�को सूची 

 नेपालको सं�वधान 

 �थानीय �शासन ऐन, 2028 

 नाग�रकता ऐन,2063 र �नयमावल�, 2063 

 हातह�तयार तथा खरखजाना ऐन, 2019 तथा �नयमावल�, 2028  

 मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता ऐन, 2074, �नयमावल�, 2074 

 फौजदार� कसरु (सजाय �नधा�रण तथा काया��वय) ऐन, 2074 

 सूचनाको हक स�बि�ध ऐन, 2064, �नयमावल�, 2065 

 ��ाचार �नय��ण ऐन, 2059 

 राहदानी ऐन, 2024, �नयमावल�, 2063 

 उपभो�ा संर�ण ऐन, 2054 

 �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, 2074 

 रा��य प�रयच प� तथा पि�करण ऐन, 2076 

 कालो बजार तथा केह� अ�य समािजक अपराध तथा सजाय ऐन, 2032 

 लागू औषध �नय��ण ऐन, 2033, लागू औषध �नद� िशका, 2075, लागू औषध काय� �व�ध-2077 

 ज�गा �ा�� ऐन, 2034, �नयमावल� 2034 

 सशुासन (�यव�थापन तथा स�ालन) ऐन, 2064, �नयमावल�, 2065 

 �वप� जोिखम �यव�थापन रा��य रणनी�त, 2066 

 गहृ �शासन सधुार काय�योजना, 2074 

 नाग�रकता �माण प� �वतरण काय��व�ध �नद� िशका, 2068 

 �कोप पी�डत उ�ार र राहत स�ब�धी मापद�ड, 2064 

 गहृ म��ालय र अ�तग�तका काम�चार�को आचारसं�हता, 2069 

 रासाय�नक पदाथ�को आयात, ओसार पसार,स�य, �योग स�ब�धी इजाजत �दान गन� काय��व�ध,2073 

 राजमाग� (सडक) मा हनुे अवरोध हटाउने सरु�ा कारवाह�को काय��व�ध,2075 

 रा��य ए�बलेु�स �नद� िशका, 2078 

 प�हचान नभएका तथा बेवा�रसे शव �यव�थाप �नद� िशका,२०७८ 

 उपचार, खच�, राहत तथा आ�थ�क सहायता स�ब�धी मापद�ड,२०७७ 

 मानवर�हत हवाइ� उपकरण (Remotely Piloted Aircraft (RPA) Popularly Known as 'DRONE') उडान स�ब�धी काय��व�ध, 2075 

 CCTV जडान तथा स�ालन स�ब�धी काय��व�ध,2072 (�म�त 2075/10/24 को संशोधन स�हत) 

 �व�फोटक पदाथ� आयात, ओसार पसार, स�य, �योग स�ब�धी इजाजत �दान गन� काय��व�ध, 

 िज�ला �शासन काया�लय एवं �मखु िज�ला अ�धकार� संयोजक/सद�य रहने �च�लत कानूनह� 

 �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, 2078  

 मनसनु ��तकाय� योजना, 2078 

 चाडपव� लि�त काय�योजना, 2078 

 एक�कृत सरु�ा रणनी�तक काय� योजना, 2078 
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२०. तो�कए बमोिजमका अ�य �ववरण 

 छैन 

२1. साव�ज�नक �नकायको वेवसाइट 

 िज�ला �शासन काया�लय, रामेछापको वेवसाइट http://daoramechhap.moha.gov.np/रहेको छ । 

२2. �ा� वैदेिशक सहायता,ऋण, अनदुान एवम ्स�झौता स�व�धी �ववरण  

 छैन ।   

२3. काया�लयको वग�करण तथा संर�ण गरेको सूचनाको नामावल� 

 म�ुासँग तथा अनसु�धानको �ममा रहेका �ववरणह� सरोकारवाला �यि�लाइ� मा� उपल�ध गराउन स�कने छ । 

साथै अदालत वा मा�थ�लो �नकायको आदेश भएमा बाहेक नाग�रकता र सं�थासँग स�ब�धी �ववरण स�बि�धत 

�यि� र सं�थालाइ� बाहेक उपल�ध गराइ�ने छैन ।  

२4. काया�लयमा परेका सूचना माग स�ब�धी �नवेदन  

 माग स�ब�धी �नवेदन �ा� नभएको 

२5. िज�ला �शासन काया�लयबाट भएका �काशनह�  

 ��ततु �ववरण िज�ला �शासन काया�लय, रामेछापको वेवसाइट http://daoramechhap.moha.gov.np मा हेन� स�कने 

छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िज�ला �शासन काया�लय

फोन नं. 048-5403

-048-540501

काया�लय फोन नं

�या�स नं.  048

इ�मेल: daoramechhap@gmail.com, 
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नेपाल सरकार 

गहृ म��ालय 

िज�ला �शासन काया�लय

रामेछाप 
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