
 
 



 
 



 
 

मुख िज ला अिधकारी यूको कलमबाट  
 

नेपालको संिवधान, २०७२ ले ७ दशे, ७७ िज ला र ७५३ वटा थानीय 

तहको यव था गरी नेपाललाई संघा मक रा का पमा मा यता िदएको छ । 

संिवधानले संघ, दशे र थानीय तहिबच सहका रता, सहअि त व र 

सम वयको िस ा तको आधारमा िवकास र समिृ को िदशामा अगाडी 

बढ्नपुदछ मा यता राखेको छ । यसै स ब धमा दशे र थानीय तहिबचमा 

सम वयको िज मवेारी सिहत िज लामा शाि त सु यव था कायम गन, सावजिनक सवेा वाहलाई 

सहजता, व छता, पारदिशता, जनमखुी, नाग रक मै ी, गणु तरीयता र सशुासनयु  बनाउने, िवपद ्

जोिखम यनूीकरण ितकाय तथा पनुलाभका कायलाई भावकारी बनाउने, िवकास िनमाणमा 

गणु तरीयता र आिथक अनशुासन कायम गन, सम वया मक तथा सहजकताको भिूमका भावकारी 

बनाउने, िनजी े को िवकासमा सहयोगी भिूमका िनवाह गरी बजारलाई अनशुािसत बनाई उपभो ािहत 

संर ण गन, समाजका असहाय, जे  नाग रक, बालबािलका एवं पछािड परेका समदुायको िहत संर ण 

गन तथा समाजमा अपराध िनय ण गरी द डिहनताको अ य गन ज ता नाग रकसँग य  सरोकार 

रf ने िवषयको िज मेवारी बहन गन िज ला शासन कायालय थानीय तरमा नेपाल सरकारको 

ितिनिध िनकायको पमा थािपत भएको छ । यसै स दभमा िज ला शासन कायालय र यसका मखु 

शासक य अिधकारी मखु िज ला अिधकारीको काम कत य र िज मेवारी सबै नाग रकलाई जानकारी 

गराउने उ े यले यो संि  प रचय पिु तका काशन ग रएको छ । सेवा वाह सु ढ बनाउने ममा 

SMS सेवा, िसिसिटभी, िडिजटल नाग रक बडाप , मोवाईल ए स, टोल ि  फोन नंबर, व छ 

वातावरणको लािग बगैचँा िनमाण, िनःशु क िनवेदन, ित ालय, तनपान क , व छ िपउने पानी, 

wifi free zone को यव थाका साथै जे  नाग रक एवं फरक मता भएका सेवा ाहीलाई पिहलो 

ाथिमकतामा राखी सेवा दान गद ैआएको छ । 

िज ला शासन कायालयले के क तो दरू ि  िलएको छ, यसका प रल यह  के के हन ्? यसका क ता 

उ े यह  छन ्? ती ा  गन के क ता रणनीित काय म एवं कायनीित अपनाईएको छ भनी जानकारी 

िदन एवं सचूनाको हक स ब धी ऐन तथा िनयमले याभिूत गरेका नाग रकको सचूना मा ने र पाउने 

हकको स मान गन समेत िज ला शासन कायालय पाँचथरको संि  प रचय पिु तकाले सहयोग 

प¥ुयाउने छ । यसबाट काय िज मेवारी र काय मको पारदिशता हने र काय स चालनमा िन प ता र 

तट थता कायम गन म त पु ने छ भ ने िव ास िलएको छु ।  



 
 

अ यमा यो संि  प रचय पिु तका तयार गन सहयोग गन ुहने स. .िज.अ. य ी िदनानाथ ल साल र 

ी िनमल तु ोक, क यटुर  अपरेटर पदम म डारी र सहायक क यटुर अपरेटर अ ण कुमार ठाकुर 

लगायत स पणू कमचारीह लाई हािदक ध यवाद िदन चाह छु  । 
 
 
 
         
          काशच  अिधकारी 
                   मखु िज ला अिधकारी 
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1     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

१. पृ भूिम : 
नेपालको संिवधान २०७२ ले नेपालमा संघ, दशे र थानीय तह गरी तीन तहको संिघय रा य रहने 
यव था गरेको छ । संघमा संिघय सरकार, दशेमा दशे सरकार र थानीय तहमा थानीय सरकार 

रहने यव था छ । संिघय सरकारको मातहतमा रहने गरी येक िज लामा शाि त सु यव था एवं 
अमनचयन कायम गरी िज लाको सामा य शासन स चालन गनको लािग थानीय शासन ऐन, 
२०२८ मा यव था भए अनु प येक िज लामा िज ला शासन कायालयको थापना ग रएको  
छ । नेपाल सरकारले सो कायालयको मखु शासक य अिधकारीको पमा काम गन गरी एक जना 

मखु िज ला अिधकारीको िनयु  गरी पद थापन गरेको ह छ । मखु िज ला अिधकारीले गहृ 
म ालय एवं े ीय शासकको रेखदखेमा रही नेपाल सरकारको ितिनिधको पमा िज लामा काम 
गदछ । साथै दशे सरकार आ त रक मािमला तथा काननू म ालय सँग सम वय र सहयोगमा काय 
स पादन गदछ ।   
िज लामा शाि त सु यव था र सरु ा कायम गरी जनताको जीउ, धन र वत ताको संर ण गन ु
िज ला शासन कायालयको मु य काय हो । यस कायालयले िज ला िभ को सेवा वाहलाई 

भावकारी बनाई सशुासन कायम गनका साथै िज लामा रहकेा कायालय तथा संघ सं थाह बाट 
स पािदत  काम कारवाहीको रेखदखे, िनय ण र अनगुमन गन ज ता कायह  समेत गदछ ।  
यसै पृ भिूममा िज ला शासन कायालय, पाँचथरले िज लामा शाि त सु यव था कायम गरी 
सवसाधारण जनताको जीउधन र वत ताको संर ण गन तथा सामािजक, आिथक े मा यायपणू 
समाजको िनमाण गन शासिनक एवं अध याियक िनणय माफत मह वपणू भिूमका िनवाह गरी 
रहकेोछ ।  

 
१.१. िज लाको संि   प रचयः  

पाँचथर िज ला दशे नं बर १ मा रहकेो १४ वटा िज लाह  म ये एउटा पवु  पहाडी िज ला हो । 
यस िज लाको सीमाना पवूमा भारतको िसि कम र दािजिलङ्ग, पि ममा ते थमु र धनकुटा, 
उ रमा ता लेजङ्ुग,दि णमा ईलाम र मोरङ्ग िज ला पदछन ्। पाँचथर िज लाको कूल े फल 
१२४१ बग िक.िम.  छ । ढंुगा, राटोमाटो र बलौटे माटोबाट िनिमत पहाडह  ०० दखेी ६५० स म 
िभरालो छन । भौगोिलक िविवधताले गदा यहाँको जल वायमुा िनकै िभ नता पाई छ । गृ म ऋतमुा 
अिधकांस भ–ुभागमा रमाईलो मौसम ह छ भने िहउँदमा िनकै िचसो ह छ । समु ी सतहबाट ६०९ 
िमटर दखेी ३६५० िमटर स म उचाईमा अवि थत यो िज ला २६.५०० दखेी २७.२८० उ री 
अ ांश स म र ८०.२०० दखेी ८३.३०० पवू  दशेा तर स म फैलीएको छ ।   रा य पनु:संरचना 
अनसुार यस िज लामा ८ थानीय तह िनमाण ग रए अनसुार १ नगरपािलका र ७ गाँउपािलका 

रहकेा छन ्।  
 
 
 



2     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

२. िज ला शासन पाँचथरको दूर ि , प रल य, उ े य एवं रणनीित देहाय 
बमोिजम रहेका छन ्

 

२.१.  दूर ि  : 
 सशुासन र समिृ का लािग शाि त सरु ाको भावकारी यव थापन गन । 

 
२.२.  प रल य :  

 िज लामा जनमै ी शासन थापना गरी सशुासनको याभिूत िदने । 
 
२.३.  उ े य : 

 िज लामा शाि त–सु यव था कायम गरी जनताको जीउ, धन र वत ताको संर ण 
गन, 

 सावजिनक सेवा वाहलाई भावकारी बनाई सशुासन कायम गन,  
 िवकास िनमाणका कायलाई थानीय समदुायको आव यकता अनु प स चालन हने 

वातावरणको िनमाण गन, 
 िवपद ्जोिखम यनूीकरण गन,  
 गैर सरकारी े को यव थापन र अनगुमन गन, 
 समाजको असहाय एवं उ पीडनमा परेका वगको संर ण गन, 
 स चा काननूके कायान यन गन, 
 मानव अिधकारको संर ण गन, 
 लाग ूऔषध एवं मिदरा िनय ण गन, 
 बजारमा सहज आपिूत एवं उिचत मु यमा गणु तरीय व तकुो उपल धताको सिुनि ता 

गन, 
 सावजिनक स पि को रेखदखे, ममत स भार र संर ण गन गराउने, 
 राि य प रचयप  स ब धी िववरण संकलन र िवतरणमा सहयोग सम वय र सहकाय 

गन, 
 यायीक िनणयमा काननू र कायिविध पालना एवं भावकारी काया वयन गरी व छ 

सनुवुाइको मा यमबाट द डिहनताको अ य गन । 
 
२.४.  रणनीितः 

 यवहारमा िश ता र न ता-काननू काया वयनमा ढता । 
 सेवा वाहमा सदाचार नाग रक मै ी यवहार  । 

 



3     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

३.  काय म तजुमा र काया वयनः 
नेपालको राि य सरु ा नीित, आ त रक सरु ा नीित, सावजिनक सवेालाई भावकारी 
बनाउने नीित एवं रणनीित र गहृ म ालयले अवल वन गरेका उ े य एवं ती उ े य 
अ तगतका रणनीितक ल य एवं गहृ शासन सधुार काययोजना, २०७४ को अधीनमा रही 
वािषक काय म तजमुा गरी काया वयन गद लिगने छ । साथै हाल यस कायालयका कायह , 
तीनका उ े य र काया वयन रणनीित दहेाय बमोिजम रहने छन ्। 

 
३.१.  शाि त सुर ाको यव थापनः 

उ े यः सरु ाको याभिूत िदने । 
काया वयन रणनीित 
 के ीय सरु ा नीितको भावकारी काया वयन गन,  
 ादिेशक सरु ा नीितको सव वया मक काया वयन गन,  
 थानीय तहसँग सम वय गरी िज ला सरु ा योजना तजमुा गन,  
 अपराध िनय णलाई भावकारी बनाउने,  
 द डिहनताको अ य गन,  
 सावजिनक यातायातमा अवरोध हन निदने,  
 कारागार सरु ा यव थालाई भावकारी बनाउने,  
 सचूना यव थापनलाई भावकारी बनाउने,  
 सबै सरु ा िनकाय बीच भावकारी सम वय गन,  
 काननूको ढतापवूक काया वयन गन ।  

 
३.२.  याय िन पण/ याियक काय : 

उ े यः यायमा सी ता, व छता र िन प ता 
काया वयन रणनीितः  
 इजलासको यव थापन, 
 व छ सनुवुाईको यव थापन,  
 काननू र कायिविधको पणूपालना, 
 यायीक मनको योग, 
 असहाय एवं ग रबह लाई िनःशु क काननूी सहायताको यव थापन गन/ गराउने,  
 काननूले तोकेको सीमािभ  मु ाको फैसला गन,  
 यायीक, अध याियक िनकायबाट भएका फैसलाको काया वयनमा ाथिमकता िदने ।  
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३.३.  सावजिनक सेवाको िवतरणः 
उ े यः सेवा ाहीको स तु ी 
काया वयन रणनीित  
 स ब  प सँग छलफल र संवाद गन,  
 सरल कायिविध तजमुा गन, 
 िनर तर अनगुमन गन, 
 गनुासो सनुवुाईलाई भावकारी बनाउने, 
 िव तुीय नाग रक वडाप को भावकारी काया वय गन, 
 सेवा वाहमा सचूना िविधको योग बढाउने, 
 सचूनाको हक स ब धी काननूको भावकारी काया वयन गन,  
 जे  नाग रक, अपाङ्ग, मिहला, वालवािलका र ामीण एवं दगुम े का तथा 

सामािजक सरु ा दान गनपुन सेवा ाहीलाई ाथिमकता िदने,  
 सावजिनक सनुवुाई एवं एक कृत घु ती िशिवर स चालन गन ।  

 
३.४.  िवपद् जोिखम यव थापनः 

 

उ े यः िवपद ्जोिखममु  िज ला बनाउने 
काया वयन रणनीित 
  िवपद ्पवू तयारी तथा ितकाय योजना तजमुा एवं प रमाजन गन,   
 िवपद ्जोिखम यनूीकरण र पवू सचूना णालीको िवकास गन, 
 जोिखममा रहकेा ब तीको थाना तरण गन/गराउने,  
 िवपद ्जोिखम यनूीकरण ितकाय तथा पनुलाभ कायलाई भावकारी बनाउने, 
 िदगो र वातावरण मै ी िवकास आयोजनामा जोड िदने, 
 राहत दया होईन अिधकार हो भ ने मा यता थािपत गन, 
 िज लामा िवपद ् यव थापनमा िज मेवार िनकायह को बीचमा भावकारी सम वय 

संय  थािपत गन एवं भिूमका प  गन,  
 खोज उ ार र राहतको लािग वंय सवेक समहू गठन गन, 
 समदुायमा आधा रत िवपद ्जोिखम यनूीकरण काय म स चालन गन/ गराउने,  
 सावजिनक सं था सरु ा काय म स चालन गन/गराउने । 
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३.५.  द यव थापनः 
उ े यः शाि त र स ावको पनु थापन गन 
काया वयन रणनीित  
 आपसी स ाव अिभवि  गन, 
 द पीिडतको पिहचान गन, 
 द डिहनताको अ य गन, 
 परामश सेवा दान गन, 
 राहत ाि को सिुनि तता दान गन । 

 
३.६.  िनजी े को िवकासमा टेवाः 

उ े यः िनजी े मै ी वातावारण िनमाण गन । 
काया वयन रणनीित  
 थानीय तहसँगको सम वयमा थानीय उ पादनलाई वधन गन, 
 साना एवं मझौला उ ोगको थापना गन ो साहन गन,  
 आय–आजनको काय म ामीण तर स म पयुाउन सहयोग गन, 
 वरोजगार सजृनामा ाथिमकता िदने,  
 उजा िवकासलाई टेवा पु  याउने,   
 िनजी े को अिभबिृ मा उपयु  वातावरणको िसजना गन, 
 कृिषलाई आधिुनक करण एवं यवसायीकरण गन ो साहन गन,  
 उ ोग वािण य सघंसँग भावकारी सम वय, सहयोग र सहकाय गन ।  

 

३.७.  िवकास िनमाणमा सम वय र सहयोगः 
उ े यःिदगो, गणु तरीय र आिथक अनशुासन कायम गराउने, 
काया वयन रणनीितः 
 ािविधक र वातवरणीय ि कोणले उपयु  िवकास आयोजना संचालन गन  े रत गन, 
 पया  साधन ोतको यव था गन लगाउने, 
 पारदिशता र आिथक अनशुासनमा जोड िदने, 
 वचािलत अनगुमन णालीको िवकास गन, नितजामलूक अनगुमन णालीमा जोड 

िदने, 
 ज गा अिध हण र मआु जा िवतरण कायलाई भावकारी बनाउने, 
 थानीय तहको सम वयमा थानीय आव यकताको आधारमा योजना छनौट गन े रत 

गन, 
 जनसहभािगतामा अिभविृ  गन, 
 सरु ाको याभिूत गन ।  
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३.८.  बजार यव थापनः 
उ े यः खा  एवं गैर खा  साम ीको उपल धताको सिुनि तता गन । 
काया वयन रणनीितः सरल पहचँ र सपुथ मू य 
 यातायात सेवालाई िनयिमत, सरुि त, यवि थत, भरपद  र मयािदत बनाउने, 

 बजार गितिविध लाई िविभ न Cluster मा विगकरण गरी काययोजना काया वयन 
गन  

 पया  भ डारणको यव था िमलाउन े रत गन,  
 थानीय तहको सम वयमा अनगुमन िनरी ण िनर तर र भावकारी बनाउने, 
 उपभो ा िहत संर णमा उ च ाथिमकता िदने, 
 कालोबजारी, नाफाखोरी र िसि डकेट ज ता कायलाई िनय ण गन, व छ र 

ित पधा मक बजारको िवकास गन   
 संयु  बजार अनगुमन िनदिशकाको काय वयनलाई थप भावकारी बनाउने  
 उ ोग बािण य सघं, उपभो ा म च लगायत अ य िनजी े सँग सम वय, सहयोग र 

सहकाय गन । 
 
३.९.  सामािजक सेवाः 

उ े यः रा य ितको जनिव ासमा अिभविृ  गन 
काया वयन रणनीितः  
 सामािजक संवादमा जोड िदने, 
 नाग रकसँगको सहकाय बढाउने, 
 सामािजक कायमा य  संल न हने, 
 पेशागत एवं सामािजक सं थासँग सम वय गन, 
 जे  नाग रक, मिहला, बालबािलका, आिदवासी, जनजाित, दिलत र फरक मता 

भएका यि ह को िहत संर णमा किटब  रहने, 
 गैर सरकारी सं थाह लाई सामािजक िवकासका े मा ि यािशल हन उ े रत गन । 
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३.१०. लागु  औषध तथा मिदरा िनय ण 
उ े यः लाग ु औषध दु यसनीमु  समाज िनमाण गन । 
काया वयन रणनीितः  
 अवैध पमा स चािलत मिदरा िनषेध गन, 
 लाग ूऔषध िव  िवतरण, ओसार पसार र दु पयोग िनय ण गन, 

 नाग रक समाजसँग सचेतनामलुक सहकाय बढाउने, 
 लाग ू पदाथको दु प रणाम स बि ध जनचेतना अिभविृ  गन, थािनय तह र संचार 

मा यम सँगको साझेदारीमा सचेतनामलूक अिभयान सचंालन गन, 
 सरु ा िनकायबाट िनयमन चु त दु त बनाउने, 
 सचेतना समहू, जनचेतना समहू एवं सामािजक संघ सं थासँग सम वय गरी िविभ न 

काय मह  गन, 
 गैर सरकारी सं थाह लाई सामािजक िवकासका े मा ि यािशल हन उ े रत गन, 
 लाग ूऔषधको ोत पिहचान तथा न  गन । 

 
३.११ कारागार शासन : 

उ े यः कारागार शासन मजबदु बनाई मै ीपणु वातावरण िनमाण गन 
काया वयन रणनीितः  
 कारागारको िनरी ण सपु रवे ण गन, 
 सरु ा यव था मजबतु बनाउने 
 अपांग-असहायमै ी एवं बालमै ी भवनको यव था गन, 
 ब दीह को मता िवकास तथा सीप अिभविृ  कायमा सम वय र सहयोग गन, 
 सामािजक स ाव, सहयोगी र सकारा मक भावना िवकास गन सघाउ पु ने काय म 

स चालन गन, 
 िविभ न िसपमलुक तािलम स चालन गरी िजिवकोपाजन गन स मता दान गन । 

 
३.१२ सीमा शासन : 

उ े यः सीमा शासन चु त दु त बनाई अवैध कृयाकलापह लाई िन सािहत गन । 
काया वयन रणनीितः  
 अ तरराि य सीमा त भ हरेचाह, अनगुमन र स भार स ब धी काय गन, 
 सीमा सरु ा सँग स बि धत कायालयह लाई कृयािशल बनाउने, 
 सीमाि थत नाग रकसँगको सहकाय बढाउने, 
 सीमासँग जोिडएका थानीय तहह सगँ सम या मक पमा सीमा िनगरानी बढाउने, 
 अवैध चोरी िनकासी पैठारी िनय ण गन, 
 िवदशेी नाग रक उपर रेखदखे, िनय ण र सहयोग गन । 
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३.१४ अ य िनकायबाट तोिकएका कायह ः 
 
३.१५  कुनै िनकायलाई नतोिकएका कायह ः 
 
४.  कायालयको सं थागत आधारभूत मू य–मा यताः  

 मु कान सिहतको सेवा, 
 िछटो र भावकारी नाग रक मै ी सेवा वाह, 
 सेवा वाहमा तट थता, िन प ता र पारदिशता, 
 पेशागत नैितकता, 
 िविधको शासन, 
 मानव अिधकारको र ा, 
 सेवा ाहीको सम या ित संवेदशील, 
 सावजिनक खचमा िमत यियता, पारदिशता र आिथक अनशुासन । 

 
५.  कायशैलीः 

 जनगनुासो र सचूना यव थापन भावकारीता,  
 िछटो छ रतो, 
 सहभािगतामलूक, 
 समावेशी, 
 नितजा केि त, 
 प ित र िविध केि त, 
 िन प , तट थ, ितब  र प रणमखुी । 
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६.  संगठना मक दरव दी एवं संरचना : 
 
६.१.  िज ला शासन कायालय: 
६.१.१.  दरब दीः 

िस.नं. पदको नाम ेणी/तह सेवा/समूह 
पद 

सं या 

1=  .िज.अ. रा.प.ि तीय 
नेपाल शासन/सामा य 

शासन 

१ 

2=  स. .िज.अ. रा.प. ततृीय २ 

3=  नायब सु बा रा.प.अनं. थम ५ 

4=  लेखापाल रा.प.अनं. थम नेपाल शासन/लेखा १ 

5=  क यटुर अपरेटर रा.प.अनं. थम नेपाल िविवध १ 

6=  ख रदार रा.प.अनं.ि तीय 
नेपाल शासन/सामा य 

शासन 
५ 

7=  हलकुा सवारी चालक 
ेणी िविहन 

 १ 

8=  कायालय सहयोगी  ७ 
ज मा २३ 

 
६.१.२.  संरचनाः 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मुख िज ला 

थानीय शासन 
तथा शाि त 
सरु ा शाखा 

ना स ु१ 

ख रदार १ 

का.स १ 

गनुासो सनुवुाई 
तथा अिभलेख 
यव थापन शाखा 

ना.स.ु १ 
ख रदार १ 
का.स. १ 

अथ क शासन 

शाखा   

लेखापाल १          

का.स. १ 

नाग रकता तथा 

ितिलपी शाखा                           

ना स ु१                     

ख रदार १                     

क अ १  का.स.१ 

 

राहदानी तथा 

िज सी दता 

शाखा            

ना स ु१           

ख रदार १       

का.स. १ 

मु ा तथा 
हातहितयार 

शाखा 
ना स ु१ 
का.स. १ 

सहायक मखु िज ला सहायक मखु िज ला 
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६.२. इलाका शासन कायालय, रिव: 
यस िज लाको दि ण भगेमा रहकेा सािवक साराङडाडा, आ बोटे, रिव, कु बा, िल बा वलने 
मौवा हाङगमु आङना  र दिुद बा गरी ज मा १० वटा गािवस हालका िम लाजङु र तु वेवा 
गाउँपािलकाका नाग रकलाई थानीय शासनबाट उपल ध गराइने नेपाली नाग रकताको 

माणप  लगायतका सेवाह  सरल, सहज, िछटो छ रतो एवं िमत ययी सेवा वाह गन उ े यले 
िमित २०७३।०२।०२ गते दिेख इलाका शासन कायालय स चालनमा आएको छ । 

 
६.२.१. दरब दीः 

िस.नं. पदको नाम ेणी/तह सेवा/समूह 
पद 

सं या 

1=  शाखा अिधकृत रा.प. ततृीय नेपाल शासन/सामा य 
शासन 

१ 

2=  नायब सु बा रा.प.अनं. थम २ 

3=  सह-लेखापाल रा.प.अनं. ि तीय नेपाल शासन/लेखा १ 

4=  कायालय सहयोगी   २ 
ज मा ६ 

 
६.२.२.  संरचनाः 
 
 
 
 
 
 
 
 
६.३. सीमा शासन कायालय, याङथापु: 

यस िज लाको उ री भगेमा रहकेा सािवक गािवसका नाग रकलाई थानीय शासनबाट 
उपल ध गराइने नेपाली नाग रकताको माणप  लगायतका सेवाह  सरल, सहज, िछटो 
छ रतो एवं िमत ययी सेवा वाह गन र िछमेक  रा  भारतसँग िसमाना जोिडएको े मा 
िसमा सरु ालाई चु त दु त रा ने उ े यले िसमा शासन कायालय याङथाप ुस चालनमा 
आएको छ । 

शाखा अिधकृत 

रा.प.ततृीय 

राहदानी नाग रकता तथा 

ितिलपी  शाखा 

ना स ु१ 

का.स. १ 

आथ क शासन शाखा 

सह लेखापाल १ 

का.स. १ 
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६.३.१. दरब दीः 

िस.नं. पदको नाम ेणी/तह सेवा/समूह 
पद 

सं या 

1= शाखा अिधकृत रा.प. ततृीय 
नेपाल शासन/सामा य 

शासन 

१ 

2= नायब सु बा रा.प.अनं. थम १ 

3= ख रदार रा.प.अनं.ि तीय १ 

4= सह-लेखापाल रा.प.अनं. ि तीय नेपाल शासन/लेखा १ 

5= स.क.अ रा.प.अनं. ि तीय िविवध १ 

6= कायालय सहयोगी   २ 
ज मा ७ 

 
६.३.२. संरचना 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

गनुासो तथा द 
यव थापन शाखा  

ख रदार १ 
 

शाखा अिधकृत 
रा.प.ततृीय 

राहदानी नाग रकता तथा 
ितिलपी  शाखा 

ना स ु१ 
स.क.अ. १ 
का.स. १ 

आथ क शासन शाखा 

सह लेखापाल १ 

का.स. १ 
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७. िज ला शासन कयालयबाट सेवा वाहमा थप भावकारीताका लािग ग रएका 
यासह  : 

१. जे  नाग रक, असहाय तथा फरक मता भएका सेवा ाहीलाई पिहलो ाथािमकतामा राखी सेवा 

वाह गन  ग रएको, 

२. कायालयमा सेवा ाहीको लािग नाग रक सहायता क  थापनागरी कायालयसँग स बि धत 

िनवेदन िन:शु क उपल ध गराउने एवं ाथिमक उपचारको समेत यव था ग रएको,  

३. कायालय प रसरमा सेवा ाही ित ालय सिहतको बगैचा िनमाण ग रएको, 

४. िडिजटल नाग रक बडाप को संचालनमा, 

५. सशुासन र सरु ाका लािग CCTV Camera संचालनमा, 

६. E-Attendance  संचालन, 

७. मोवाईल ए स DAO Panchthar स चालनमा,  

८. सेवा ाहीका िनिम  व छ िपउनेपानीको यव था,  

९. तनपान क  थापाना, 

१०. िज ला शासन कायालयले Facebook, Twitter, Viber र E-mail Account  बनाई 

स चालनमा याएको, 

११. कायालयको website, DAAS िनयिमत पमा अ ाविधक गरी मािसक गती िववरण,िवपद ्

यव थापन, कायालय मखु र सचूना अिधकारीको वैठकबाट भएका िनणयह  रा ने ग रएको, 

१२. सचूनाको हक स ब धी काननूमा यव था भए बमोिजम कायालयसँग स बि धत िववरण मैािसक 

पमा सावजिनक गन ग रएको, 

१३. सचूना काननूको मु य मु य अंश कायालयको अ भागमा ले स वोड रािखएको, 

१४. नाग रक/सेवा ाहीह को सरल र सहज त रकाले सेवा ा  गन अिधकारलाई थािपत गन 

उ े यले िज ला   शासन कायालयको अनरुोध टाँस ग रएको, 

१५. वैदिेशक रोजगारीमा जाने सेवा ाहीका सचूनामलुक जानकारी िदने ग रएको, 

१६. तयार भई आएको राहदानीको जानकारी S.M.S. बाट सेवा ाहीलाई िदने ग रएको, 

१७. SMS र E-mail System ारा प ाचार गन ग रएको,  

१८.  नागरीकता अिभलेख यव थापन क  िनमाण ग रएको । 
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१९. िवपद ् यव थापन  र सेवा वाहसगँ स बि धत दहेायका काययोजना िनमाण गरी सचेतनामलुक 

काय म सिहत काया वयन गन ग रएको : 

 िवपद ्पवू तयारी तथा ितकाय योजना, २०७५ 

 मनसनु िवपद ्जोिखम यनूीकरण काययोजना, २०७५ 

 आगलागी जोिखम यनूीकरण काययोजना, २०७५ 

 राजमाग सरु ा िज ला तरीय काययोजना, २०७५ 

 लाग ूऔषध अपराध िनषेध र मिदरा िनय ण िज ला तरीय काययोजना, २०७५ 

 मिहला िहसंा यनूीकरण िज ला तरीय काययोजना, २०७५ 

२०. िज ला शासन कायालय पाँचथरको संि  परीचय २०७५ सचूनामलुक साम ी काशन 

ग रएको । 

८.   उपसंहार 
िज लामा शाि त सरु ालाई चु त दु त बनाउन, सेवा वाहलाई भावकारी बनाउन, िवकास 
िनमाण, पनुिनमाणमा सहजीकरण र सम वय गन तथा सामािजक–आिथक े लाई टेवा पयुाउद ै
सशुासनको याभिूत िदन िज ला शासन कायालय पाँचथर ितब  छ । अ  कुनै िनकायलाई 
नतोिकएका भपैरी आउने कामह को समेत िज मेवारी बहन गरी आम नाग रकह लाई रा यको 
उपि थितको अनभुिूत गराउन यस कायालय ि यिशल रहकेो छ । आगामी िदनमा िज ला शासन 
कायालय पाँचथर आ नो काय स पादनमा थप पारदिशता कायम गद सचूना िविधको योग 
माफत नाग रक मै ी शासनको याभिूत गन तफ अ सर हद ैकाननू काया वयनमा ढता पवूक 
लागी आ नो िव सनीयता र जवाफदहेीतामा अिभविृ  गरी िज लामा शाि त सरु ालाई भरपद  र 
िव ासनीय बनाउन, सेवा वाहलाई सहज, सरल, जनमखुी, पारदश  सचूनामै ी र सशुासनयु  
बनाउन, शी  र िन प  याय दान गन, िवकास िनमाण एवं पनुिनमाणका कायमा सहजीकरण र 
सम वय गन तथा नाग रकका गनुासा एवं पीर मकाह को िश  सनुवुाई गरी समाधान गन 
लगायतका रा यको भिूमका भावकारी र जनमै ी बनाउन ितब  रहने छ । 
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९.   हाल स मका मुख िज ला अिधकारीह को नामावलीः 
सं पद नाम, थर देिख स म 

१ ािमण िवकास अिधकृत  ी कािशनाथ खनाल   
२ िवशषे अिधकृत ी मिु नाथ का ल े   
३ मखु िज ला अिधकारी  ी दामोदर साद उपा याय   
४ मखु िज ला अिधकारी  ी स त बहादरु राई   
५ मखु िज ला अिधकारी  ी पु य साद िनरौला   
६ मखु िज ला अिधकारी  ी महा साद भ डारी   
७ मखु िज ला अिधकारी  ी नारायण साद ओझा   
८ मखु िज ला अिधकारी  ी च  साद पा डे   
९ मखु िज ला अिधकारी  ी िव नाथ उपा याय   

१० मखु िज ला अिधकारी  ी दगुा साद आचाय   
११ मखु िज ला अिधकारी  ी ड म  ब लभ भ राई   
१२ मखु िज ला अिधकारी  ी रामकृ ण भतुल   
१३ मखु िज ला अिधकारी  ी बाले र साद िसंह   
१४ मखु िज ला अिधकारी  ी ठाकुर साद पा डे   
१५ मखु िज ला अिधकारी  ी मे साद ओली   
१६ मखु िज ला अिधकारी  ी भगवािन िसंह २०३८  २०३९ 
१७ मखु िज ला अिधकारी  ी िटकाद  िनरौला २०३९ २०४३/११/१२ 
१८ मखु िज ला अिधकारी  ी मकुु द साद आचाय २०४३/११/१७ २०४४/९/२१ 
१९ मखु िज ला अिधकारी  ी ितथ साद वाली  २०४४/१०/६ २०४६/३/२ 
२० मखु िज ला अिधकारी  ी केशव साद पौडेल २०४६/४/१ २०४७/४/८ 
२१ मखु िज ला अिधकारी  ी मोहन साद ढकाल २०४७/५/१५ २०४७/११/२ 
२२ मखु िज ला अिधकारी  ी वुराज बा ल े २०४७/११/१७ २०४८/८/३ 
२३ मखु िज ला अिधकारी  ी केदार मान अमा य २०४८/८/१७ २०४९/९/७ 
२४ मखु िज ला अिधकारी  ी ानदशन उदास २०४९/९/१५ २०५१/१/११ 
२५ मखु िज ला अिधकारी  ी गजे  राम भ राई २०५१/१/१४ २०५१/११/३ 
२६ मखु िज ला अिधकारी  ी याम सु दर शमा २०५१/११/१४ २०५२/६/२९ 
२७ मखु िज ला अिधकारी  ी गोिव द साद अिधकारी २०५२/७/१९ २०५३/६/१५ 
२८ मखु िज ला अिधकारी  ी मान साद धान २०५३/७/१५ २०५३/१२/२७ 
२९ मखु िज ला अिधकारी  ी राम साद यौपाने २०५४/१/५ २०५४/७/२४ 
३० मखु िज ला अिधकारी  ी िव ण ु साद अयाल २०५४/९/२४ २०५६/८/१२ 
३१ मखु िज ला अिधकारी  ी र नकाजी ब ाचाय २०५६/९/१ २०५८/६/३ 
३२ मखु िज ला अिधकारी  ी जीवन साद ओली २०५८/६/२४ २०६०/१/७ 
३३ मखु िज ला अिधकारी  ी जनादन शमा अिधकारी २०६०/१/११ २०६२/१/२९ 
३४ मखु िज ला अिधकारी  ी गोिव दमिण भतुल २०६२/२/१२ २०६३/२/८ 
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सं पद नाम, थर देिख स म 

३५ मखु िज ला अिधकारी  ी ह रकृ ण उपा याय २०६३/३/२९ २०६४/१०/६ 
३६ मखु िज ला अिधकारी  ी उमेशकुमार िसहं २०६४/१०/२७ २०६५/८/६ 
३७ मखु िज ला अिधकारी  ी डु लरुाज ब नेत २०६५/८/२२ २०६८/३/१५ 
३८ मखु िज ला अिधकारी  ी बाबरुाम खितवडा २०६८/३/१७ २०६८/१०/२१ 
३९ मखु िज ला अिधकारी  ी डु लरुाज ब नेत २०६८/११/९ २०६९/१/२६ 
४० मखु िज ला अिधकारी  ी कोशह र िनरौला २०६९/१/३१ २०७१/१/२३ 
४१ मखु िज ला अिधकारी  ी दीपराज कणले २०७१/२/५ २०७१/२/३१ 
४२ मखु िज ला अिधकारी  ी पु षो म िघिमरे २०७२/२/३२ २०७३/२/२२ 
४३ मखु िज ला अिधकारी  ी िकरण थापा   २०७३/२/२३ २०७३/११/२२ 
४४ मखु िज ला अिधकारी  ी िबनोदकुमार खड्का २०७३/११/२३ २०७४/५/१४ 
४५ मखु िज ला अिधकारी  ी ल मीदवेी होमागाई २०७४/५/१६ २०७४/१०/१६ 
४६ मखु िज ला अिधकारी  ी काशच  अिधकारी २०७४/१०/१८ हालस म 

 
१०.  िज ला शासन कायालयका कमचारीह को नामावली र स पक न बरः 

िस.न. पद नामथर मोवाइल कैिफयत 

१ .िज.अ. ी काशच  अिधकारी ९८५२६२७७७७  
२ स. .िज.अ. ी िदनानाथ ल साल ९८५२६७८४४४  
३ स. .िज.अ. ी िनमल तु ोक ९८४२७४६५५७  
४ नायब सु बा ी िसजना लइुटेल ९८५२६८०४६७  
५ नायब सु बा ी काश अिधकारी ९८५२६८४९२२  
६ नायब सु बा ी गु साद सापकोट ९८४२६९५५५३  
७ नायब सु बा ी ल मी साद बा कोटा ९८४४६७१९७७  
८ नायब सु बा ी कृ ण साद भ राई ९८४४६४४१३७  
९ लेखापाल ी िक ोर यौपाने ९८५२६२८०२१  

१० क यटुर अपरेटर ी पदम भ डारी ९८५२६८४९८७  
११ ख रदार ी िनरोज क ेल ९८५२६७७९८०  
१२ ख रदार ी च साद रजाल ९८४२६२२९०३  
१३ ह.स.च. ी स तोष राई ९८४२७९४२१५  
१४ का.स. ी वेदिनधी खनाल ९८१४०४९१२०  
१५ का.स. ी अणनाथ ढकाल ९८४२७२३१८६  
१६ का.स. ी सिुवता था सहुाङ ९८४४६२००६३  
१८ का.स. ी खमेनाथ लइुटेल ९८४४६५३९६७  
२० का.स. ी मेच  का ले ९८४२१४१७२९  
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ईलाका शासन कायालय, रिव 

१ शाखा अिधकृत ी सरेु बहादरु थापा ९८४१७६२१२३  
२ का.स. ी िनशा राई ९८१६०८९१९५  
३ का.स. ी िन पा थापा ९८१५९६१०४०  

 
सीमा शासन कायालय, याङथापू 

 
१ स.क यटुर अपरेटर ी अ णकुमार ठाकुर ९८६४०३२०८४  
२ का.स. ी ल मी साद खवास ९८६२६५३०६८  
३ का.स. ी ह र िघिमरे ९८४२७७९४०३  

 
 
११.  िज ला स चालनमा रहेका ए बुले स िववरण 

िस.नं सं थाको नाम र ठेगाना स पक नं गाडी नं. क पनी कैिफयत 

१ 
नेपाल रेड स सोसाइटी 
पाचंथर 

०२४- ५२०२७३ मे १ त ३९७ टोयटा िफिदम 

२ िज ला अ पताल पाचंथर ०२४- ५२०१८८ मे १ झ ९२ 
टाटा 
समुो 

िफिदम 

३ फालेलङु जनसवेा पाचंथर ९८४२७४१७९९ मे १ च ९९२ महे ा िफिदम 

४ उप वा य चौक  एकितन ९८१७९९९२८१ मे १ झ ९७ महे ा एकितन 

५ 
इलाका वा य चौक  पचंमी 
गोपटेार 

०२४- ६९०२९८ मे १ झ ८३ महे ा गोपटेार 

६ 
नेपाल रेड स सोसाइटी 
उपशाखा गोपटेार 

९७४२६१७२३८ मे १ च ६२७ महे ा गोपटेार 

७ अइमान िस ंसेवा समाज ९८४२७८६१२६ मे १ च २६०५  िफिदम 

८ जागिृत म च ९८४२७६६२८८ मे १ च २६१८  
कागजात 
नभएको 

९ जनमै ी सेवा समाज ९८४२६८१४६८ को १च ६३१२  िफिदम 
१० हक बहादरु िभममाया ित ान ९८४२७१२६०७ मे १ च २४८०  थप ु
११ राकेँ सहकारी राकेँ ९८४४६५७९०३ मे १ च १६०५  राकेँ 

१२ 
नेपाल रेड स सोसाइटी 
उपशाखा अमरपरु 

९८१७०३२७२७ मे १ च २४८०  अमरपरु 
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१३ रिव ाथािमक वा य के   मे १ झ ५२१  रिव 

१४ भ.ू प ूसैिनक ९८१५०१८१५५ मे १ च ३११६  
कागजात 
नभएको 

१५ 
व. र जनिसं बोहोरा मिृत 
ित ान 

९८५२६८१६५२९ मे १ च ४१९९ महे ा यासोक 

१६ 
लाल बहादरु चे जोङ मिृत 

ित ान 
 मे १ च १७४९  

िचिलङ
िदन 

 

१२.  पाँचथर  िज लाको सचंार मा यमको िववरणः 
 

 स िववरण  काशन कार थान  स पक 

१ मेची पो  दिैनक दिैनक िफिदम लेखनाथ खितवडा 
(िशका ) 

२ सा ािहक पि लक टाय स दिैनक िफिदम गणशे स पाङ 

३ सा ािहक िम लाजङु सा ािहक िफिदम िवपे  गौतम 

४ प कार  िफिदम लवदवे ढुंगाना 

एफ एम रेिडयो टेसन 

१ सु हा लङु सामदुाियक एफ एम १०४.२ मेघाहज िफिदम ४ गडी
  

जंग तामाङ 

२ इगल एफ एम  िफिदम १ 
लखनमाग 

िजते  भ डारी 

३ िसंहिलला िमिडया एफ एम
  

९७.२ मेघाहज िफिदम १ 
ठाडोलाइन 

तलुसी थापा 

४ िमतरेी एफ एम  िफिदम ४ गडी ल मी गौतम 
५ एबीसी एफ एम  िफिदम १  सरोज समेा 

 
१३. िज ला ि थत ितिनिध सभा तथा देश सभा माननीय यूह को फोन न वरह ः 

िस.नं. नामथर मोवाईल न बर कैिफयत 
१ ी बस तकुमार नेवाङ ९८५१०८११६५ ितिनिध सभा सद य 
२ ी अशार न जवेग ु ९८५११९५२९१  

 
दशे सभा सद य 

३ ी गणेशकुमार का बाङ ९८४२७७२२४४ 
४ ी सीता थेबे ९८१४०९८९६६ 
५ ी इ  अङबो (मौसम) ९८५२६८०७०० 
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१४. िज ला सम वय सिमित मुख र उप मुख यूह को नाम र स पक न वरह ः 
िस.नं. नामथर मोवाईल न बर कैिफयत 

१ िव णु साद सापकोटा (िवमल) ९८४२७२३१९२ 
सम वय सिमित 

मुख 

२ िड लीराम दुलाल 
९८६२६०३५६६ 
९८१६९९७७९३ 

उप मुख 

 
१५. न.पा/.गा.पा. मुख/अ य ह को नाम र स पक न वरह ः 
िस.नं. नाम, थर न.पा./गा.पा. स पक न वर 

१ ी ओनाहाङ ने बाङ िफिदम नगरपािलका ९८२४९९०२०४ 

२ ी अमराज माखीम िम लाजङु गाउँपािलका ९८१६९७५७६० 

३ ी अमरकुमार ने बाङ फा गनु द गाउँपािलका ९८६२६५५६८५ 

४ ी होमनाथ थापा तु बेवा गाउँपािलका ९८१४०५९१६० 

५ ी लेखनाथ िघिमरे याङवरक गाउँपािलका ९८४२६६१८२५ 

६ ी भवुानी साद िलङदने िहिलहाङ गाउँपािलका ९८६२६९१७९७ 

७ ी स चकुमार के ङ फालेलङु गाउँपािलका ९८१७९१९२५२ 

८ ी जयबहादरु चे जोङ कु मायक गाउँपािलका ९८५२६८४०२० 
 
१६.  न.पा/.गा.पा. उप मुख/उपा य ह को नाम र स पक न वर 

िस.नं. नाम, थर न.पा./गा.पा. स पक न वर 

१ उिमला धान े  िफिदम नगरपािलका ९८२४९९०२०४ 

२ उिमला राई िम लाजङु गाउँपािलका ९८१६९७५७६० 

३ दिेव ा कुमारी आङदे बे फा गनु द गाउँपािलका ९८६२६५५६८५ 

४ धन साद सावा तु बेवा गाउँपािलका ९८१४०५९१६० 

५ कमल कुमारी योङहाङ याङवरक गाउँपािलका ९८४२६६१८२५ 

६ सिुम ा उ ेती सेढाई िहिलहाङ गाउँपािलका ९८६२६९१७९७ 

७ िहमा अिधकारी फालेलङु गाउँपािलका ९८१७९१९२५२ 

८ सीता आचाय कु मायक गाउँपािलका ९८५२६८४०२० 
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१७. मुख शासिकय अिधकृतह को नाम र स पक न वर  
   

िस.नं. नाम, थर न.पा./गा.पा. स पक न वर 

१ ी घन याम उपा याय िफिदम नगरपािलका ९८५२६२३१११ 

२ ी िवन दाहाल िहिलहाङ गाउँपािलका ९८५२६८४४७७ 

३ ी कमल भ राई कु मायक गाउँपािलका ९८४१४३४०९६ 

४ ी अ ण राई िम लाजङु गाउँपािलका ९८५२६८४८२८ 

५ ी िदपे  दाहाल तु बेवा गाउँपािलका ९८०१४४५९३१ 

६ ी िवनहाङ योङहाङ याङवरक गाउँपािलका ९८४२१६७९६६ 

७ ी अिनल ितख ी फा गनु द गाउँपािलका ९८५२६८४४०० 

८ ी मौसम ढंुगेल फालेलङु गाउँपािलका ९८५२६८४१०४ 
 
१८.  िज ला ि थत थानीय तहह को बडा य ह को नाम र स पक न बर 

िफिदम नगरपािलका 

िस.नं. नाम, थर गा.पा. वडा नं. स पक न वर 

1=  ी हकबहादरु मो ान तामाङ १ नं. वडा कायालय ९८४४६७३२०० 

2=  ी सकुपाल तु बापो २ नं. वडा कायालय ९८५२६८४६६४ 

3=  ी नरे  गु ङ ३ नं. वडा कायालय ९८१६०४७३९३ 

4=  ी काश गु ङ ४ नं. वडा कायालय ९८४४६२०४५६ 

5=  ी िललाराज तु बापो ५ नं. वडा कायालय ९८१५०७८६६६ 

6=  ी जहरमान तु ोक ६ नं. वडा कायालय ९८२४०५३०३३ 

7=  ी गोपाल गु ङ ७ नं. वडा कायालय ९८०६०७८५४० 

8=  ी सेरबहादरु ने बाङ ८ नं. वडा कायालय ९८१५०१०५१२ 

9=  ी बालकृ ण लावती ९ नं. वडा कायालय ९८०७९८८९५५ 

10=  ी िवरहाङमा था सहुाङ १० नं. वडा कायालय ९८१८७६४४५४ 

11=  ी ी र साद िघिमरे ११ नं. वडा कायालय ९८४२६६२८८४ 

12=  ी ेमनारायण आचाय १२ नं. वडा कायालय ९८१७०४८१६१ 
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िफिदम नगरपािलका 

िस.नं. नाम, थर गा.पा. वडा नं. स पक न वर 

13=  ी टीका काश ने बाङ १३ नं. वडा कायालय ९८१७९११८१४ 

14=  ी हमेबहादरु फागो १४ नं. वडा कायालय ९८१५११०१६१ 
 

िम लाजुङ गाउँपािलका 
िस.नं. नाम, थर गा.पा. वडा नं. स पक न वर 

1= ी िव णकुुमार राई १ नं. वडा कायालय ९८४२६९२१८२ 

2= ी स तकुमार शेमा २ नं. वडा कायालय ९७४२६१६७७३ 

3= ी ह तराज िफयाक ३ नं. वडा कायालय ९८१५९८०६७१ 

4= ी रामकुमार राई ४ नं. वडा कायालय ९८४२६४७१५५ 

5= ी अिवसन लावती ५ नं. वडा कायालय ९८१४००९९६५ 

6= ी फिड साद िघिमरे ६ नं. वडा कायालय ९७४९७३५८०९ 

7= ी िमनराज मािखम ७ नं. वडा कायालय ९८०१४५७६८७ 

8= ी रामे र वाजी ८ नं. वडा कायालय ९८५२६८१७६९ 
 

तु वेवा गाउँपािलका 
िस.नं. नाम, थर गा.पा. वडा नं. स पक न वर 

1=  ी मोतीराज तामाङ १ नं. वडा कायालय ९८२४०२०२७४ 

2=  ी पणूकुमार िपठाकोटे २ नं. वडा कायालय ९८१३९५४२८५ 

3=  ी कमल थापा ३ नं. वडा कायालय ९८४२६९४०४० 

4=  ी िडले कुमार शेमा ४ नं. वडा कायालय ९८१४९१५५१८ 

5=  
ी कुलदवे कु बाङ 

सु बा 
५ नं. वडा कायालय 

९८६१६९०४६६ 
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फा गुन द गाउँपािलका 
िस.नं. नाम, थर गा.पा. वडा नं. स पक न वर 

1=  ी होम साद आङदे बे १ नं. वडा कायालय ९८१५९५०७१० 

2=  ी बहादरु िसं ने बाङ २ नं. वडा कायालय ९८०१४०२८३९ 

3=  ी सखुबीर ने बाङ ३ नं. वडा कायालय ९८४४७५५८५२ 

4=  ी मनबहादरु चे जोङ ४ नं. वडा कायालय ९८५२६७१४०९ 

5=  ी अिव साद चे जोङ ५ नं. वडा कायालय ९७४२६१४०९३ 

6=  ी नारायण साद आङदे बे ६ नं. वडा कायालय ९८१४०४८५८९ 

7=  ी िललाब लभ नेपाल ७ नं. वडा कायालय ९८४२७६८३२१ 

िहिलहाङ गाउँपािलका 
िस.नं. नाम, थर गा.पा. वडा नं. स पक न वर 

1= ी गोपीकृ ण भ डारी १ नं. वडा कायालय ९८४२६३४८२१ 

2= ी िभम साद हे या २ नं. वडा कायालय ९८४२७६६२५४ 

3= ी मदन गौतम ३ नं. वडा कायालय ९८५२६७२३९२ 

4= ी ी साद िशग ु ४ नं. वडा कायालय ९८४४६५३५९५ 

5= ी ल मी साद सहुाङ ५ नं. वडा कायालय ९८१८२५३२५२ 

6= ी कृ णबहादरु यवा िल ब ु ६ नं. वडा कायालय ९८४२६१०१३० 

7= ी सनुमान तामाङ ७ नं. वडा कायालय ९८४२७९०९५२ 

कु मायक गाउँपािलका 
िस.नं. नाम, थर गा.पा. वडा नं. स पक न वर 

1= ी दबेे कुमार लावती १ नं. वडा कायालय ९८४४६३६१५१ 

2= ी बालकृ ण शेमा २ नं. वडा कायालय ९८१७९१९६२० 

3= ी राम साद गजरेुल ३ नं. वडा कायालय ९८०३८२६८५० 

4= ी पणूकुमार खड्का ४ नं. वडा कायालय ९८४२७७६५३१ 

5= ी यामबहादरु बोहोरा ५ नं. वडा कायालय ९८४२३१६०७४ 
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याङवरक गाउँपािलका 
िस.नं. नाम, थर गा.पा. वडा नं. स पक न वर 

1=  ी मोहनकुमार ढंुगेल १ नं. वडा कायालय ९८४४६६७४४४ 

2=  ी दउेकुमार योङहाङ २ नं. वडा कायालय ९८४९७०१४८४ 

3=  ी मिव  योङया ३ नं. वडा कायालय ९८१७०१४४५२ 

4=  ी शहरन द योङहाङ ४ नं. वडा कायालय ९८१५९०९३२४ 

5=  ी टेकनाथ नेउपाने ५ नं. वडा कायालय ९७४२६६१७९० 

6=  ी ताराबहादरु यङुगहाङ ६ नं. वडा कायालय ९८१८३०७०१८ 
 
 
 
 

फालेलुङ गाउँपािलका 
िस.नं. नाम, थर गा.पा. वडा नं. स पक न वर 

1=  ी ी साद जबेग ु १ नं. वडा कायालय ९८०७९९३५२० 

2=  ी ितलबहादरु ख ी २ नं. वडा कायालय ९८१५००८८२३ 

3=  ी बीरिव म था सहुाङ ३ नं. वडा कायालय ९८१५०२७४८२ 

4=  ी िवि मान साउदने ४ नं. वडा कायालय ९८१५९५५१५४ 

5=  ी जीवनकुमार राई ५ नं. वडा कायालय ९८१७९३०४८३ 

6=  ी सजुता वा तवा राई ६ नं. वडा कायालय ९८०६०१९७३० 

7=  ी शेरबहादरु के ङ ७ नं. वडा कायालय ९८०६०७८०७९ 

8=  ी पदमबहादरु फागो ८ नं. वडा कायालय ९८०७९१९६१० 
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१९.  िज ला ि थत कायालयह का कायालय मुखह को नाम तथा स पक न बर 

िस.न ं कायालयको नाम 
कायालय मुखको 

नामथर 
पद स पक नं. 

कायालयको 
स पक न.ं 

1=   पाँचथ िज ला अदालत ी मनोज के.सी. िज ला 
यायाधीश 

९८५२६८०१४४ ०२४-५२०२६६ 

2=  िज ला शासन कायालय ी काशच  अिधकारी .िज.अ. ९८५२६२७७७७ ०२४-५२०१३३ 

3=  पाँचथर िज ला अदालत ी राजकुमार िनरौला े तेदार ९८४१३८५४७४  ०२४-५२०२६६ 

4=  िज ला सम वय 
सिमितको कायालय 

ी ेम साद का ले िन.िज.स.अ. ९८५२६८१५६७ ०२४-५२०१४४ 

5=  कोष तथा लेखा िनय क 
कायालय 

ी बासदुवे खनाल .को.िन. ९८५११८२३६३ ०२४-५२०१४० 

6=  भैरवी दल गण ी ह रबहादरु िव कमा गणपती ९८४९३९२६३६ ०२४-५२०२०० 

7=  िज ला हरी कायालय ी नरे  कुवँर .उ. ९८५२६२५५५५ ०२४-५२०२४९ 

8=  सश  हरी बल नेपाल 
ह.े वा. नं. २ गु म 

ी स तोषबहादरु िसंह स. .उ. ९८५१२७२२०२ ०२४-५२०५३६ 

9=  राि य अनसु धान 
िज ला कायालय 

ी पु षो म सं ौला अ.अिधकृत ९८४९४९६६७२ ०२४-५२०१७७ 

10=  िज ला सरकारी वक ल 
कायालय 

ी पारसमणी पो ले िन.िज. या.व ९८४१५५७४२६ ०२४-५२०१७४ 

11=  िश ा िवकास तथा 
सम वय ईकाइ 

ी यगुमिण सवेहाङ ईकाइ मखु ९८५२६८१५७० ०२४-५२०१०५ 

12=  िज ला मालपोत 
कायालय 

ी बाबरुाम पो ले का. .  ९८५२६८४१९६ ०२४-५२०१९६ 

13=  नापी कायालय ी जयराम तामाङ का.  ९८४१००५२३७ ०२४-५२०११९ 

14=  िज ला हलाक कायालय ी दवेी साद अिधकारी का. . ९८५२६८१६०६  ०२४-५२०१०४ 

15=  िज ला िनवाचन 
कायालय 

ी धु  भ डारी  िनवाचन 
अिधकृत 

९८४००९०४७४ ०२४-५२०११४ 

16=  त याङक कायालय ी काश अिधकारी त याङ 
अिधकृत 

९८५२६८१५०१ ०२४-५२०११६ 

17=  करदाता सेवा कायालय ी मान साद िव.क. कर अिधकृत ९८४१८५०८९९ ०२४-५२११३१ 

18=  कारागार कायालय ी सरेु  मिुखया का. . ९८४२६५५७६० ०२४-५२०२७६ 

19=  याि क कायालय ी रामान द चौधरी का. . ९८६५०१३१६० ०२४-५२०४४८ 

20=  नयाँ शहर आयोजना 
कायालय 

ी राम साद सापकोटा इि जिनयर ९८५२६८४६३७ 
 

०२४-५२०६३७ 

21=  पु पलाल म यपहाडी 
राजमाग योजना 

ी अिभमन मु मी िस.िड.ई. ९८५११२७६७१ ०२४-५२०५१४ 

22=  कृिष ान के   ी हसहाङ राई का. . ९८५२६८१४६८ ०२४-५२०१३० 

23=  खानेपानी तथा सरसफाई 
िडिभजन कायालय 

सरुतलाल चौधरी िड. . ९८५२६८१३१० ०२४-५२०११० 

24=  िडिभजन वन कायालय ी मेघनाथ राई िड. . ९८५४०३५६१८ ०२४-५२०११७ 
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25=  जल ोत तथा िसचाई 
िवकास िडिभजन 
कायालय 

ी मनोर नकुमार साह िड. . ९८५२६८१०१४ ०२४-५२०१७५ 

26=  िज ला आयवुिदक 
वा य कायालय 

डा. मरुली साद शाह आयवुद 
िचिक सक 

९८१६०००५६१ ०२४-४११०२६ 

27=  वा य कायालय ी सागर साई का. . ९८४२८४९७४८ ०२४-५२००९० 

28=  िज ला अ पताल डा. बिु बहादरु थापा मे.स.ु ९८५२६८४१८८ ०२४-५२०१८८ 

29=  भेटेरीनरी अ पताल तथा 
पश ुसेवा िव  के  

डा. इ नारायण शाह का. . ९८५२६८४१२७ ०२४-५२०१२७ 

30=  पवूाधार िवकास कायालय ी भरत कुमार यादव इि जिनयर ९८५२६२०१४३ ०२४-५२०१४३ 

31=  घरेल ुतथा साना उ ोग ी इ री साद अिधकारी ब.उ.अिधकृत ९८४२१०९५९८ ०२४-५२०१०६ 

32=  धानम ी कृिष 
आधिुनक करण 
प रयोजना, प रयोजना 
काया वयन इकाई, 
अलैची जोन 

ी काश िव कमा कृिष अिधकृत ९८५२६८४४३२ ०२४-५२१०९८ 

33=  नेपाल टेिलकम ी भीमबहादरु कटुवाल का. . ९८५२०२४७२२ ०२४-५२०४४४ 

34=  नेपाल िव तु ािधकरण सरेुश साद िसह के  मखु ९८५८०५१३६७ ०२४-५२००२३ 

35=  िफिदम 
नगरकायपािलकाको 
कायालय 

 ी घन याम उपा याय . .अिधकृत ९८५२६२३१११ ०२४-५२०१०६ 

36=  िम लाजङु 
गाउँकायपािलकाको 
कायालय 

ी अ ण राई . .अिधकृत ९८५२६८४८२८ ०२४-५२०१०७ 

37=  फा गनु द  
गाउँकायपािलकाको 
कायालय 

ी अिनल ितख ी . .अिधकृत ९८५२६८४४०० ०२४-४१२११३ 
०२४-४१२११५ 

38=  तु वेवा 
गाउँकायपािलकाको 
कायालय 

ी िदपे  दाहाल . .अिधकृत ९८४१६८११८६  

39=  कु मायक 
गाउँकायपािलकाको 
कायालय 

ी कमल भ राई . .अिधकृत ९८५२६८४०२१  

40=  िहिलहाङ 
गाउँकायपािलकाको 
कायालय 

ी िवण दाहाल . .अिधकृत ९८५२६८४४७७ ०२४-४१३०६१ 

41=  याङवरक 
गाउँकायपािलकाको 
कायालय 

ी िवनहाङ योङहाङ . .अिधकृत ९८४२१६७९६६  

42=  फालेलङु 
गाउँकायपािलकाको 
कायालय 

ी मौसम ढंुगेल . .अिधकृत ९८५२६८४१०४ ०२४-४१००४८ 
०२४-४१००४९ 
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२०.  िज ला ि थत कायालयह का सचूना अिधकारीह को नाम तथा स पक न बर 

िस.न ं कायालयको नाम 
सूचना अिधकारीको 

नामथर 
पद स पक नं. 

कायालयको 
स पक न.ं 

1= िज ला शासन 
कायालय 

ी िदनानाथ ल साल स. .िज.अ. 9852676476 ०२४-५२०२५० 

2= पाँचथर िज ला अदालत ी यामबहादरु चौहान ना.स ु 9844671433 ०२४-५२०२६६ 

3= िज ला सम वय 
सिमितको कायालय 

ी दगुा सा  द िति सना ना.स ु 9844647444 ०२४-५२०१४४ 

4= कोष तथा लेखा िनय क 
कायालय 

हार िसंह िल ब ु लेखापाल 9852684910 ०२४-५२०१४० 

5= भैरवी दल गण ी जीवन गु ङ Focal Person 9846536766 ०२४-५२०२०० 
6= िज ला हरी कायालय ी अिनल पौडेल .िन. ९842090250 ०२४-५२०२४९ 
7= सश  हरी बल नेपाल 

ह.े वा. नं. २ गु म 
ी ढल साद का ले स. .िन. 9851258451 ०२४-५२०५३६ 

8= राि य अनसु धान 
िज ला कायालय 

ी िचरि जवी अिधकारी ब.अ.स. ९८४२०४२०६२ ०२४-५२०१७७ 

9= िज ला सरकारी वक ल 
कायालय 

ी रोशन भ राई ना.स.ु 9852680496 ०२४-५२०१७४ 

10= िश ा िवकास तथा 
सम वय ईकाइ 

ी िवमल राई ख रदार 9814947810 ०२४-५२०१०५ 

11= िज ला मालपोत 
कायालय 

ी िभमादवेी सवुेदी ख रदार 9862644555 ०२४-५२०१९६ 

12= नापी कायालय ी लालमान चे जोङ सभ क 9815940191 ०२४-५२०११९ 
13= िज ला हलाक कायालय ी रामकुमार राई ख रदार 9842695047 ०२४-५२०१०४ 
14= िज ला िनवाचन 

कायालय 
ी सरोज भ राई क.अ. 9852681535 ०२४-५२०११४ 

15= त याङक कायालय ी मानबहादरु थापा सपु रवे क 9844686115 ०२४-५२०११६ 
16= करदाता सेवा कायालय अिभिज कुमार िसंह िन. कर अिधकृत 9851196405 ०२४-५२११३१ 

17= कारागार कायालय ी िबमल ढंुगाना ख रदार  9862649894 ०२४-५२०२७६ 
18= याि क कायालय ी कुमार खड्का ना.स.ु 9842628368 ०२४-५२०४४८ 

19= नयाँ शहर आयोजना 
कायालय 

ी राम साद सापकोटा इि जिनयर 9849401064 ०२४-५२०६३७ 

20= पु पलाल म यपहाडी 
राजमाग योजना 

ी िसग ुख ी इि जिनयर ९८६७१८६१९४ ०२४-५२०५१४ 

21= कृिष ान के   ी नरहरी िनरौला ा.स. 9852684954 ०२४-५२०१३० 

22= खानेपानी तथा सरसफाई 
िडिभजन कायालय 

ी सयू अिधकारी खा.पा.स.टे. 9842661413 ०२४-५२०१२७ 
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िस.न ं कायालयको नाम 
सूचना अिधकारीको 

नामथर 
पद स पक नं. 

कायालयको 
स पक न.ं 

23= िडिभजन वन कायालय ी राज कुमार ख ी स.वन.अिधकृत 9842872442 ०२४-५२०११० 

24= जल ोत तथा िसचाई 
िवकास िडिभजन 
कायालय 

ी अिनल मह ो इि जिनयर 9842377488
  

०२४-५२०१७५ 

25= िज ला आयवुिदक 
वा य कायालय 

ी रामच  शाह किवराज 9807682552 ०२४-४११०२६ 

26= वा य कायालय ी तेजबहादरु तु बापो वा य िश ा 
िश क 

9852681355 ०२४-५२००९० 

27= िज ला अ पताल ी नारायण जोशी मे.रे.अ. 9852681012 ०२४-५२०१८८ 

28= भेटेरीनरी अ पताल तथा 
पश ुसेवा िव  के  

ी िनरजकुमार भ राई .से. ा. 9842938002 ०२४-५२०१३० 

29= पवूाधार िवकास 
कायालय 

ी सदुशन अिधकारी ख रदार 9849607391 ०२४-५२०१४३ 

30= घरेल ुतथा साना उ ोग ी िदनेशकुमार यादव लेखापाल 9852060117 ०२४-५२०१०६ 

31= धानम ी कृिष 
आधिुनक करण 
प रयोजना, प रयोजना 
काया वयन इकाई, 
अलैची जोन 

ी काश िव कमा कृिष अिधकृत 9852684432 ०२४-५२१०९८ 

32= नेपाल टेिलकम ी सि जव धान सहायक 9852686868
  

०२४-५२०४४४ 

33= नेपाल िव तु ािधकरण ी सनोज यादव इि जिनयर 9824707271 ०२४-५२००२३ 

34= िफिदम नगर 
कायपािलकाको 
कायालय 

 ी ड बर बहादरु 
आङदे बे 

शाखा अिधकृत 9862623122 ०२४-५२०१०६ 

35= िम लाजङु गाउँ 
कायपािलकाको 
कायालय 

ी कुल साद िनरौला नायब सु बा ९८४२६८४८२९ ०२४-५२०१०७ 

36= फा गनु द  गाउँ 
कायपािलकाको 
कायालय 

ी राजे  भ राई ख रदार ९८५२६८४३८२ ०२४-४१२११३ 
०२४-४१२११५ 

37= तु वेवा गाउँ 
कायपािलकाको 
कायालय 

ी जीवन भ डारी नायब सु बा ९८४२६८२७९१  

38= कु मायक गाउँ 
कायपािलकाको 
कायालय 

ी ितथ पो ले नायब सु बा ९८६२६५५९४७  

39= िहिलहाङ 
गाउँकायपािलकाको 
कायालय 

ी दवेे  कटुवाल ख रदार ९८५२६८४८०५ ०२४-४१३०६१ 



27     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.न ं कायालयको नाम 
सूचना अिधकारीको 

नामथर 
पद स पक नं. 

कायालयको 
स पक न.ं 

40= याङवरक 
गाउँकायपािलकाको 
कायालय 

ी िव मोहन े  नायब सु बा ९८१५९१०९९९  

41= फालेलङु 
गाउँकायपािलकाको 
कायालय 

ी ठाकुर भ डारी नायब सु बा ९८५२६८४१०६ ०२४-४१००४८ 
०२४-४१००४९ 

 
 
 



28     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

नाग रक वडाप  

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

१. नाग रकता स ब धी 

१.१. वंशजको आधारमा 
नेपाली नाग रकता 

क) िनवेदक स बि धत िज लाकै भएको 
हकमाः– 

माणपगुकेोमा 
सोही िदन 

.१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

१. तोिकए बमोिजमको अनसुचूी–१ 
कोफाराममा स बि धत थानीय तह 
(गा.पा./न.पा.) को िसिफा रस । 
२. बाबकुो र आमाको ना. . रिववािहता 
मिहला भए पितको ना. .को ितिलिप । सो 
नभए दाज ुवा वंशज खु ने तीनपु ता 
िभ को नातदेारको ना. .को ितिलिप र 
नाता मािणत माण प  । 
३. गा.पा./न.पा.को िसफा रस प । 

४. िपता, माता वा ना. .बाटिभड्ने 
यि बाट सनाखत, सो नभए दाज ुवा भाई 

वा तीन पु ता िभ को निजकको 
अिभभावकको सनाखत । 
५. उ  माणह  पसे हननसकेमा वंशज 
खु ने अ य माणह  । 



29     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

  

६. फोटो २ ित (कमचारी प रवार भए ४ 
ित) । 

    

 

७. ज म िमित खु न ेशिै क माण प  वा 
ज मदता प  वा नाबालक प रचय प  । 
ख) अ य िज लाबाट बसाई सराई 
गरीआउनेको हकमाः 
१. थानीय पि जकािधकारीको 
कायालयबाट जारी भएको बसाई सराईको 

माणप  । 
२. ज गाधनी माण पजूा । 

३. घरको न सा पास माणप  । 

४. पानी, िवजलुी, टेिलफोन महसलुकाड 
ज ता घर बासको माण 
५. बसाई सरेर आउनेह को लािगबसाइ सरी 
आएको िज लाबाट बाब ुआमा वा 
सनाखत गन यि को नाग रकताको 
अिभलेखमाग गरी सो को िभडेको 
अिभलेख ा  हन ुपनछ । 
 

 



30     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

१.२ बैवािहकअगंीकृत 
नाग रकता 
(मिहलाका लािग) 

१. तोिकए बमोिजमको अनसुचूी ७ को 
फाराममा स बि धत थानीय तह         
(गा.पा./न.पा.) को िसिफा रस । 
२. पितको ना. .को ितिलिप । 
३. गा.पा./न.पा.को िसफा रस प । 
४. िववाह दता माणप को ितिलिप । 
५. िवदशेी नाग रकता प र याग गन 
कारवाही चलाएको माण । 
६. पितको सनाखत, पित नभएमा 
पितकोनाता िभडने निजकको नातदेारको 
सनाखत । 
७. याम ेत फोटो २ ित (कमचारी 
प रवार भए ४ ित) 
८. िभसा ला ने दशेको मिहला भएमा य 
अविधको िभसा । 

माणपगुकेो 
सोही िदन 

. १०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

 

 



31     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

१.३ कमचारी प रवारको 
नाताले ना. . िवतरण 

१. िज लामा कायरत नेपाल सरकारको 
थायी कमचारी, सरकारी सं थान, 

िव िव ालयमा वा सामदुाियक 
िव ालयमा कायरत थायी िश कका 
प रवार भए स बि धत तहको िसफा रस प   

माणपगुकेोमा 
उसै िदन 

.१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

२. अनसुचूी १ – वंशज र अनसुचूी ७ – 
वैवािहक अगंीकृतको थानीय तहबाट 
िसफा रस फाराम । 
३.अटो साइजको फोटो २ ित (वंशज), 
५ ित(वैवािहक अगंीकृतका लािग) 
४. िपता/पित वा निजकको नातदेारको 
ना. . सिहत सनाखत । 
५. ज मिमित खु ने शिै क माण प  वा 
ज मदता प  वा नाबालक 
प रचय प  । 
६. िववािहत मिहला भए िववाहदता 

माणप  र पितको नाग रकताको 
माणप  । 



32     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

१.४ अगंीकृत तथा 
ज मिस  नेपाली 
नाग रकताको 

ितिलिप 

१. रत पवूकको िनवेदन । माणपगुकेोमा 
उसै िदन 

.१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

२. ना. .प  न बर एवं जारीिमित खलुकेो 
माण । 

३. बसाई सराई गरी आएका अ य 
िज लाह बाट ना. . िलएका यि को 
हकमा बसाई सराई माण प , 
ज गाधनीपजूा र घर िनमाण गन वीकृित 
प  समेत पशे गन ुपनछ । 
४. करण ३ बमोिजमका िनवेदक लाई 
नाग रकता माणप  जारी गन िज ला 

शासन कायालयबाट अिभलेख 
ा भएपिछ मा  नाग रकता माणप को 
ितिलिप िदइनेछ । 

 



33     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

 

 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

१.५ अङ्गीकृत नेपाली 
नाग रकता को 

माणप  को 
ितिलिप 

१. रत पवूकको िनवेदन । माणपगुकैे 
िदन 

.१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ.  

२. ना. .न.ं र जारी िमितखलुेको माण । 
३. िनवेदन पसे हन आए पिछ िज लामा 
अिभलेख नभएकाह को हकमा स बि धत 
यि को अङ्गीकृत नेपाली नाग रकताको 
माणप को अिभलेख पठाईिदन गहृ 

म ालयमा र स बि धत यि  एिकन गन 
थलगत सजिमन गरी पठाउन िज ला हरी 

कायालयमा लेखी पठाउने 
४. मािथ दफा ३ बमोिजमको माण ा  
भएपिछ ना. .प. ितिलिप िदइनेछ । 

 



34     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

२. नाबालक प रचयप  स ब धी 

२.१. नाबालक प रचयप  
तथा ितिलिप 

िपता र माताको नाग रकताको माणप मा 
उ लेिखत थायी ठेगाना पाचँथर िज ला 
भएको हकमा िन न माण/कागजह  पसे 
गन ुपनछ 

सबै माण 
पगुमेा 

दरखा त 
िदएकै िदन 

.१०।– को 
िटकट 

ितिलिपको 
हकमा ित 

पाना  ३।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. र 
अ य कमचारीको 
हकमा स. .िज.अ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१. तोिकएको ढाचंा बमोिजमको िनवेदन 
फाराम 
२. नाबालकको ज मदता माणप को 

ितिलिप 
३. िपता, माताको नाग रकताको 

माणप को ितिलिप 
४. ब चाको शिै क यो यताको माणप  
भए सो को ितिलिप 
५. ब चाको ३ ित पासपोट साइजको 
फोटो 
६. िवदशेमा ज म भएको भएस बि धत 
मलुकुबाट जारी भएको ज म दता माणप  



35     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

७. कमचारी प रवार वा बसाई सराईगरी 
आएको हकमा नाग रकताको लािग 
तोिकएका आव यक कागजातह  

 
 

 
 
 
 

८. नाबालक प रचय प को ितिलिपको 
लािग सरोकारवालाले मखु िज ला 
अिधकारी सम  िनधा रत ढाचँाकोिनवेदन  
९. दरखा त िदन आउदा पसे गरेकोस पणू 
कागजातह को स कल ित िलई आउन ु
पनछ 

३ धमपु /धमपु ी स ब धी 
३.१ धमपु /धमपु ी दान 

गन िसफा रश गन 
१. धम पु /पु ी हण गन चाहने द पती 
म ये कुनै एक वा य तथा शारी रक 
कारणले स तान उ पादन गन अस म छ 
भनी स बि धतमलुकुको िचिक सकले 

मािणत ग रिदएको प  

ि यापगुकेो 
७ िदन िभ  

.१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. र 
अ य कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ.. 

 
२. िववाह दता माणप  
३. पा रवा रक िववरण 
४. अ य वा य स ब धीिववरण 
५. चा रि क िववरण 
६. आिथक ि थितको िववरण 



36     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

७. राहदानी र िभसाको ितिलिप 
८. स बि धत मलुकु वा सोमलुकुबाट 
अिधकार ा  अिधकारी वा सं थाबाट 
नेपाली बालबािलका धमपु /पु ी हण गन 
सहमती िदएको प  
९. अिववािहत, स ब ध िव छेदगरेको, 
याियक पथृक करण गरेको िवधरु वा 

िवधवुाको हकमा य तो भएको 
आिधका रक माणप  
१०. नेपाल सरकारले तोिकिदएबमोिजमको 
िनवेदन 

३.२ सािवकमा जारी 
भएका नाता मािणत 

माणप को 
ितिलिप स ब धी 

१. नाता मािणत माणप को न बर र 
िमित खलुाई सरोकारवालालेनाग रकताको 

माणप को ितिलिप सिहत मखु 
िज ला अिधकारीलाई स बोधन 
गरीिनवेदन िदनपुनछ । 

सोही िदन .१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ. को 
हकमा .िज.अ. र 
अ य कमचारीको 
हकमास. .िज.अ.. 

 



37     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय 

शु क/द तु
र 

३.३ 
नाम, थर, उमेर फरक 
परेकोमा सो स याउने 
स ब धी 

क. नामथर स ब धीः 

सबै माण 
पगुमेा 

दरखा त 
िदएकै िदन 

.१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा 

.िज.अ. र 
अ य 
कमचारीको 
हकमा 
स. .िज.अ. 

 

१. नाग रकता माणप को ितिलिप 
२. एस.एल.सी. वा सो सरहको उमरेखलेुको माणप  
३. िज ला िश ा कायालय तथासं बि धत शिै क 
सं थाको िसफा रश प  
४. स बि धतगा.िव.स./नगरपािलकाको िसफा रस प  
 ( माणप  िलएको ६ मिहनािभ  िनवेदनिदइस न ु
पनछ) 
ख. उमरे स ब धीः 
१. नाग रकता माणप को ितिलिप 
२. एस.एल.सी.को वा उमरे खलेुको माणप को 

ितिलिप 
३.स बि धत 
िज.िव.स./नगरपािलकाकोकायालय/गा.िव.स.को 
िसफा रस प  
४. िज ला िश ा कायालय तथासं बि धत शिै क 
सं थाको िसफा रस प  
(उमरे खलेुको माणप  िलएको ६मिहनािभ  िनवेदन 
िदइस न ुपनछ) 

 



38     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

३.४ कुनै यहोरा मािणत 
स दभमा 

१. मनािसव यहोरा खलुेको िनवेदन आव यक 
जाचबझु सकेको 

भोिलप ट 

.१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. र 
अ य कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

२. थानीय तहको िसफा रश तथा हरी 
सजिमन मचुु का/ 
३. माग भएको यहोरा मािणतगनपुन 
िवषय हरेी थप कागज आव यक पन 
स नेछ 

४. हातहितयारस ब धी 
४.१ हातहितयारईजाजत 

स ब धी 
१. नाग रकता माणप को ितिलिप 
सिहतको िनवेदन 

आव यक 
माण संकलन 

भएको 
भोिलप ट 

.१०।– को 
िटकट र 

िनयमावलीमा 
तोिकए 

बमोिजम 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. र 
अ य कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 २. िनवेदकको िनरोिगता स ब धीप  
३. हरी ितवेदन 

४.२ हातहितयारनामसारी 
स ब धी 

१. िनवेदकको ना. .को माणप  तथा 
इजाजतप  र दईु प  बीचकोनामसारी 
स बि ध कागजात 

आव यक 
जाचँबझु 
सकेको 

भोिलप ट 

.१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. र 
अ य कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 
२. नामसारी गरी िलने यि कोिनरोिगता 
स ब धी प  र हरी ितवेदन 

 



39     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

४.३ हातहितयार नवीकरण 
स ब धी 

१. िनधा रत ढाचँाको िनवेदन 
२. स कल इजाजत प  

िनवेदनपरेको 
िदन 

.१०।– को िटकट 
र िनयमावली 

बमोिजमको शु क 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. र 
अ य कमचारीको 
हकमा स. .िज.अ. 

 

४.४ हातहितयारईजाजत 
ितिलिप स ब धी 

१. ना. . माणप को न कल र ईजाजत 
न बर सिहतको िनवदेन 

आव यक 
जाचँबझु 
सकेको 
भोिलप ट 

.१०।– को िटकट सहायक 
.िज.अ./ शाखा 

हने ना.स.ु 

स. .िज.अ. को 
हकमा .िज.अ. र 
अ य कमचारीको 
हकमा स. .िज.अ. 

 



40     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

 

 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी 
कमचारी शाखा 
उपशाख इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

५ संघसं था, प पि का तथा छापाखाना स ब धी 

५.१ सं थादता स ब धी 

१. रत पवूकको िनवेदन आव यक 
जाचबझु 

स प न भएको 
भोिलप ट 

.१०००।– सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

२. ४ ित िवधान 
३. ब ध सिमितको िनणय र 
पदािधकारीह को नपेाली नाग रकताको 

माणप को ितिलिप । 
४. िज ला िवकास समितको िसफा रसप  
५. उपरो  कागजात पसे भएपिछ हरी 

ितवेदनको लािग बिुझनेछ । 
६. सं थाको उ े यकोस ब धमा 
आव यकता अनसुार े ीय शासन 
कायालय माफत स बि धत तहको 

िति या 



41     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी कमचारी 
शाखा उपशाख 

इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

५.२ सं थानवीकरण १. तोिकएको िनवेदन फाराम ि या परुा 
भएमा सोही 

िदन 

.५००।– 
(असोज 

मसा त स म) 

सहायक .िज.अ./शाखा 
हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

२. कायसिमितको िनणयको ितिलिप 
३. लेखा परी णको ितवेदन 
४. वािषक गित िववरण 
५. लेखा परी कको अिडटस ईजाजतप , 
नवीकरण प  समेत 
६. कर ि लयरे स माणप को ितिलिप 
७. काय े सँग स बि धतिज लाको 
िज.िव.स.को िसफा रस प  
८. सं था दता माण प कोन कल 
९. सं थाले वैदिेशक सहयोग ा  गरी 
काय म संचालन गरेको भए समाज 
क याण प रषदबाट काय म 
वीकृतगरेको प  वा नवीकरणको लािग 

िसफा रस प  
१०.बालगहृ संचालन गरेकासंघसं थाको 
हकमा िज ला बालक याण सिमितको 
िसफा रस प  



42     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी कमचारी 
शाखा उपशाख 

इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

५.३ सं थाकोिवधान 
संशोधन 

१. तोिकएको फाराममा सािवकमा भएको 
ि वकृित िवधानमा थपघट गनपुनकारण 
खलुाई साधारणसभाको िनणयको 

ितिलिप 

ि यापरुा 
भएमा सोही 

िदन 

  सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 २. वीकृत स कल िवधान 
३. तीन महले संशोिधत िवधानको २ ित 

ितिलिप 
४. िवधान संशोधन स ब धी 
साधारणसभाको िनणय 

५.४ सं थादता माण प  
तथा वीकृत 

िवधानको ितिलिप 
स ब धी 

१. रत पवूकको िनवेदन सोही िदन येकपानाको 
.३।– का 

दरले िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

२. काय सिमितको िनणयको ितिलिप 
३. सं था दता माणप  
४. आव यकता अनसुार हरी ितवेदन 
बु न सिकने छ 



43     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी कमचारी 
शाखा उपशाख 

इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

५.५ िज लामासं थाको 
शाखा खो ने स ब धी 

१. सं थाको कायसिमितको िनणय सोही िदन िनःशु क सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

२. िवधानको ितिलिप र 
दता माणप को ितिलिप 
३. िज.िव.स.को िसफा रस प  

५.६ प पि कादता 
स ब धी 

१. काशकको ४ ित फोटो र 
नाग रकताको ितिलिप 

ि यापगुपेिछ 
तु त 

दिैनकपि का 
.१०००।– 

अधसा ािहक 
.७००।– 

सा ािहक 
.५००।– 
पाि क 
.३००।– 

मािसक र अ य 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

२. काशक सं था भए सं थाकोछाप, 
ब धप  वा सं थाको वीकृत िवधान, 
माणप  निवकरण भएको माण, 

करितरेको माण, अिडट रपोट, 
स चालकह को बैठकको िनणय 
समेतका कागजातको ितिलिपह  
३.स चालकह  सबैको नाग रकताको 

माणप को ितिलिपह  
४. स पादकको 
नाग रकताको माणप को ितिलिप 
५. स पादकको शिै क यो यताको 



44     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी कमचारी 
शाखा उपशाख 

इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

(एस.एल.सी.दिेख नातक तह स मको) 
माकिसट, चा रि क .प. र 

ोिभजनलसिटिफकेटका ितिलिप वा 
एस.एल.सी. उि तण गरी प का रतामा 
१० वष कायगरेको सचूना िवभागको 

माणप  समेतका माणह को 
ितिलिप 

६. स पादकलाई काशकलेिनयिु  
गरेको कागज तथा पि कामा स पादक 
रही काम गन बारेको 
स पादककोम जरुीनामाको कागज 
७. वीकृत छापाखानाबाट पि का छा न 
म जरुीिदएको िसफा रश 
८.छापाखाना दता भएको माणप को 

ितिलिप 
९. छापाखान संचालनका लािग 
िज ला शासन कायालयबाट वीकृित 
िदएको माणप को ितिलिप 
१०. छापाखानाको कर चु ा माणप को 

ितिलिप 



45     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी कमचारी 
शाखा उपशाख 

इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

५.७ 
  

छापाखाना संचालन 
स ब धी 

  

१. छापाखाना दता भएको तहको 
माणप को ितिलिप 

ि यापरुा 
भएपिछ सोिह 

िदन 

.१०००।– सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

२. कुनै सं था वा स चालकह रहकेो 
भए सं था वा संचालकह को िनणयको 

ितिलिप 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 अिभबिृ  कर वा 
आयकरस ब धी माणप  र निवकरण 
भ ैरहकेो उ ोग दता माणप को 

ितिलिप 
४. छापाखाना स चालन 
गनकोनाग रकताको ितिलिप 
५. छापाखाना स चालन गन थानको 
घर ज गाको माणको ितिलिपघर ज गा 
अ य यि को भए िनजको 
म जरुीनामाको कागज छापाखाना रहने 
थानको लोकेशन न सा 

६. छापाखानाका उपकरणह  



46     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी कमचारी 
शाखा उपशाख 

इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

ख रदगरेको वा नामसारी भ ैआएको भए 
सो समेतको माणको ितिलिप 
७. संचालकह को चालचलन गितिविध 
स ब धी हरी ितवदने 

६ शाि तसुर ा तथा ठाडो उजुरी स ब धी 
६.१ शाि तसरु ाको 

िनवेदन स ब धी 
१. स बि धत िनवेदकको ना. . 

माणप  वा िनजको पिहचान 
िदनेकागजात संल न गरी मनािसव 
यहोरा खलुेको िनवदेन 

सोिह िदन .१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

६.२ गनुासोवा ठाडो उजरुी 
स ब धी 

१. स बि धत िनवेदकको ना. . 
माणप  वा िनजको पिहचान 

िदनेकागजात संल न गरी मनािसव 
यहोरा खलुेको िनवदेन 

शी  .१०।– को 
िटकट 

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ. को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

 

 



47     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी कमचारी 
शाखा उपशाख 

इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

७ अिनयिमततावा ाचार उजुरी स ब धी 
७.१   १. स बि धत िनवेदकले आ नो पिहचान 

खु ने कागजात समते संल न गरीकुन तह 
वा सं थामा, कसल ेके–क तो 
अिनयिमतता वा ाचार स ब धी 
कायगरेको हो खलुकेो िनवेदन । 

िश    सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ.को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीको 

हकमा 
स. .िज.अ. 

 

२. अिनयिमतता वा ाचारगरेको 
आधार वा माणह  भए सो स ब धी 
कागजात 

८ राहदानी MRP स ब धी 
८.१ साधारण 

NORMAL 
राहदानी(कायालयबा

ट जारी हन े

िनवेदकको ना. . िज ला शासन 
कायालय पाचँथरबाट जारी भएकोहकमा 

िनवेदनपशे 
गरेको ४२ 
िदन पिछ 

 ५०००।  सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ. को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीकोहक
मा स. .िज.अ. 

 

१. रीतपवूक भ रएको दरखा तफाराम २ 
ित 

२. नेपाली नाग रकताको माणप को 
स कल ित र सो को २ ित ितिलिप        
(ना. .शाखाबाट ना. . माणप िभडेको 
हन ुपनछ) 
३. हालसाल ैिखचकेो िनधा रतढाचँाको 
फोटो ३ ित 



48     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी कमचारी 
शाखा उपशाख 

इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

४. राहदानी द तरू . ५०००।– ितरेको 
बक भौचर/नगदी रिसद 
५. नाबालकको हकमा िज ला 

शासनकायालय पाँचथरबाट जारी 
ग रएको नाबालक प रचय प  र िनजको 
बाब ुवा आमा म येकुनै एक जनाको 
नाग रकताको माण प  र सो को 

ितिलिप । संर क िनयु भएकोमा 
संर क भएको यहोरा खु ने िलखतको 
स कल ित र संर कको 
नाग रकताको माणप  तथा यसको 

ितिलिप 
६. पिहले राहदानी िलएको भए सो 
कोस कल ित र ितिलिप 
अ य  िज लाबाट बसाई सराई 
ग रआउनेको हकमा मािथ उ लेिखत 
कागजातह  बाहके िन न कागजातह  पशे 
गनपुनछ 
१. थानीय 
पि जकािधकारीकोकायालयबाट जारी 



49     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी कमचारी 
शाखा उपशाख 

इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

भएको बसाई सराईको माणप  । 
२. ज गाधनी माण पजूा । 
३. घरको न सा पास माणप  । 
४.बसाई सरेर आउनहे को लािग 
वसाइसरी आएको िज लाबाट 
नाग रकताको अिभलेख बिुझनेछ । 
अ य  िज लाबाट नाग रकता 
िलईपाचँथर िज लामा िववाह गरी 
आउनेको हकमा 
१. िववाह दता माणप  
२. पितको ना. . माणप को ितिलिप 
३. स बि धत िज लाबाटनाग रकताको 
अिभलेख बिुझने छ 
पाचँथर िज ला ि थत सरकारी 
तहमाकायरत कमचारी र कमचारी 
प रवारको हकमा 
१. स बि धत तहको िसफा रस प  
२. स बि धत िज लाबाटनाग रकताको 
अिभलेख बिुझने छ 
 



50     िज ला शासन कायालय पाचँथरको संि  प रचय 
 

िस.नं. 
सेवा सुिवधाह को 

िववरण 
आव यक पन 

कागजप ह / माणह  

सेवा ा  गन ला ने िज मेवारी कमचारी 
शाखा उपशाख 

इकाई 

गुनासो सु ने 
अिधकारी 

कै. 
समय शु क/द तुर 

८.२ ुतसेवाको राहदानी 
िसफा रस 

१. रतपवूकको िनवदेन    १०। को 
िटकट  

सहायक .िज.अ./ 
शाखा हने ना.स.ु 

स. .िज.अ. को 
हकमा .िज.अ. 

र अ य 
कमचारीकोहक
मा स. .िज.अ.  

२. नेपाली नाग रकताको माणप को 
स कल ित र सो को २ ित ितिलिप 
   (ना. .शाखाबाट ना. . माणप  
िभडेकोहन ुपन छ) 
३. हालसाल ैिखचकेो िनधा रतढाचँाको 
फोटो २ ित 
४. पिहले राहदानी िलएको भए सो 
कोस कल ित र ितिलिप 

८.३ हराएको राहदानी पनु 
ाि  स ब धी 

१. यसका लािग MRP रादानी िवदशेमा 
हराएकाको हकमा ाभल डकुमे टपशे गन ु
पन छ । 

    १०। को 
िटकट र  
१००००। 

    
 

 



 
 



 
 

 


