
�मैा�सक 	ग�त ववरण (२०७५ मं�सर, पुष र माघ) 

 
 

१.  िज�ला 	शासन काया�लय �कुम पि�चमको �व�प र 	कृ�त  
 

• �व.सं. २०१८ मा नेपाललाई १४ अ&चल ७५ िज�लामा �वभाजन ग+रएको -थयो । सो �वभाजन प�चात 

�थानीय 	शासनलाई  �वके123त 	शासनीक 4यव�था एव शाि1त सुर5ा र अमनचयन कायम गन�को 

ला-ग �थानीय 	शासन ऐन, २०२८ लाग ू ग+रयो । सो ऐन बमोिजम िज�लाको सामा1य 	शासन 

स&चालन गन� 	9येक िज�लामा िज�ला 	शासन काय�लय रहने 4यव�था भए अनुसार �कुम िज�ला 

	शासन काया�लय रहेको हो । 
• �व.सं. २०७४ मा �कुम िज�लालाई २ िज�लामा �वभाजन गरेप�छ �कुम पि�चम र �कुम पवू� गर3 दईू 

भागमा यो िज�ला �वभाजन भयो । हाल कणा�ल3 	देश अ1तरगत पन> यस �कुम पि�चम िज�ला 

�वगतमा एउटै िज�लाको �पमा रहदा यसको सरदमुकाम हालको �कुम पूव� िज�लाको �कुमकोटमा 

रहेको -थयो । 
• �व.सं. २०२९ सालमा उCत सदरमुकाम हालको �कुम पि�चममा पन> मुDसकोटमा �थाना1तरण भएको 

-थयो । हाल दईु िज�ला भएप�छको �कुम पि�चमको सदरमकुाम प�न मुDसकोट नै रहेको छ । 
• हाल नेपालले संघा9मक शासन 4यव�था अपनाएप�छ मुलुक संघीय संरचना अनुसार संघ, 	देश र 

�थानीय तह गर3 ३ तहको सरकार रहने संवैधानीक 4यव�था भएको छ । यस 4यव�थाबमोिजम 

िज�ला 	शासन काया�लय नेपाल सरकारको 	�त�न-धको �पमा संघ मातहत रहको छ । 

२. िज�ला 	शासन काया�लयको काम कत�Hय र अ-धकार 

• िज�ला 	शासन काया�लय नेपाल सरकारको 	�त�न-धको �पमा िज�लामा काम गन> । 
• शाि1त सुर5ा अमनचयन कायम गर3 जनताको जीउधनको सुर5ा गन> । 
• अध� 1यायीक �नकायको �पमा काय� गन> ।  
• अिIतयार द�ूपयोग अनुस1धान आयोगले 	9यायोजन गरेको अ-धकार 	योग गर3 अिIतयार द�ूपयोग 

तथा अनुस1धान सKब1धी काय� गन> । 
• िज�लामा हुने �वकास �नमा�णको काय�मा सहिजकरण गन>। 
• समय समयमा आइपन> �वपद तथा 	कोपका घटनाह� हुन नMदने �वपद आएको अव�थामा उNार र 

राहत �वतरण गन> र �पOडतलाई पुनQथापनाको 	ब1ध Dमलाउन पहल गन> । 
• अदालत तथा नेपाल3 सेनावाहेक िज�लाका अ1य काया�लयह�वीच सम1वय रेखदेख गन> । 
• हाल 	देश सरकार र �थानीय सरकार प�न रहेको अव�थामा ती सरकार र �तनीह�का मातहतका 

काया�लयह�वीच सम1वय तथा सहिजकरण गन> । 
• नाग+रकता, राहदानी, नाबालक प+रचय पS �वतरण �वDभ1न Dसफा+रश गन> । 
• हातह�तयार खरखजना सKब1धी इजाजत पS Mदने न�वकरण नामसार3 गन> । 
• छापाखाना पSपUSका दता� न�वकरण गन> । 



• सघ सं�था दता� संशेधन न�वकण गन> । 
• िज�लाि�थत कारागारको रेखदेख �नय1Sण गन> । 
• िज�लाि�थत काया�लयह�को �नर35ण गन> । 
• िज�ला 	हर3 काया�लय र 	हर3 चौकWको �नर35ण गन> । 
• लाग ूऔषध �नय1Sण सKब1धी काय� गन> । 

• जZगाको मुअHजा �वतरण सKब1धी काय� गन> । 
• N1दबाट �पOडतलाइ राहत �वतरण र Dसफा+रश सKब1धी काय� गन> । 
• �नवा�चन सKब1धी काय� गन> । 
• नेपाल सरकार गहृ म1Sालयको �नद>शन एव 	देश सरकारसंग सम1वय गर3 �वDभ1न काय� गन> । 
• �व�वध 

३ िज�ला 	शासन काया�लय �कुम पि�चमको �वीकृत दरब1द3 �ववरण र काय��ववरण 

[.सं. पद दरब1द3 �ववरण पदपू�त� कै\फयत 
१ 	मुख िज�ला अ-धकार3 १ १  

२ सहायक 	मुख िज�ला अ-धकार3 १ १  
३ नायब सुHबा ४ ७ ३ जना फािजल समेत 
४ लेखापाल १ १  

५ कK]युटर अपरेटर २ १ र39त १ 
६ खर3दार ४ ४  
७ सवार3 चालक  १ १  
८ काया�लय सहायक ६ ६  

जKमा २० २२  
 

४ िज�ला 	शासन काया�लय �कुम पि�चमबाट 	दान ग+रने सेवाह� 

४.१ नाग+रकता सKब1धी सेवाह� 

• बशजको आधारमा नागरकता जार3 गन> । 
• बैवाMहक अगंीकृत नागर3कता जार3 गन> । 
• नाग+रकताको 	�तDल�प जार3 गन> ।  
• सानो�तनो Sटृ3 भएमा नाग+रकता स_चाउने । 

४.२ 	शासन सKब1धी सेवाह� 

• पSपUSका तथा छापाखाना दता� गन> । 
• �वDभ1न 	कारका Dसफा+रश तथा 	मा`णत गन> । 



• नाबाDलक प+रचय पS �वतरण गन> । 
• भारतीय र �वMटस पे1सनर सKब1धी काय� गन> । 
• जनजा�त दDलत �पछOडएको 5ेSको मधेशी Dसफा+रश 	मा`णत गन> । 
• नाम थर ज1म Dम�त फरक परेको 	मा`णत गन> । 
• �वDभ1न जाSा भेला खेलकुद मह9सवको आMदको सुर5ा Hयव�था Dमलाउने । 
• शाि1त सुर5ा र ठाडो उजरु3 सKब1धी काय� गन> । 

४.३ राहदानी (MRP) सKब1धी सेवाह� 

• राहदानी फारमह� संकलन गन> र राहदानी �वभाग पठाउने Hयव�था Dमलाउने । 
• राहदानी �वभागबाट तयार भई आएका राहदानी संकलन गर3 �वतरण गन> । 
• राहदानी सKब1धी अ1य काय� गन> ।  

४.४ सं�था दता� तथा न�वकरण सKब1धी सेवाह� 

• सं�थाको दता� गन> । 
• सं�था न�वकरण गन> । 
• सं�थाको �वधान संशधेन गन> ।  
• सं�थाको शाखा काया�लय खो�ने सKब1धी काय� गन> । 

४.५ मुbा सKब1धी काय�ह� 

• मुbा दता� वयान Kयाद जार3 सKब1धी काय� गन> । 
• ता+रख तोCने 	माण मुकरर गन> । 
• पेशी तोCने फैशला गन> । 
• दcड जर3वाना गन> �वगो भराउने धरौट3 \फता� गन> । 
• सवार3 दघु�टनाका �पOडत तथा घाईतलेाई 5�तप�ूत� उपचार र राहतको पहल गन> । 

४.६ िज�ला आपतकाल3न स&चालन के1d (DEOC) 

• यस िज�ला 	शासन काया�लय �कुम पि�चमको भवन �नमा�णाधीन अव�थामा रहेकोले हाल िज�ला 

सम1वय सDम�तको भवनमा रह3 काय� गदe आएकोले �थानको अभावको कारण DEOC लाई 	भावकार3 

�पमा स&चालन गन� नस\कएको र सश�S 	हर3को जवान सMहतको यस काया�लयको कम�चार3 उ9त 

के1d मा खटाइएको । �वपd सKब1धी सामाfी सश�S 	हर3 र नेपाल 	हर3मा ह�ता1तरण ग+रएको ।  
• नयाँ भवन �नमा�ण सKप1न भएप�चात DEOC लाई 	भावकार3 �पमा स&चालनमा �याइने । 

४.७ हातह�तयार तथा खरखजना सKब1धी सेवाह� 

• हातह�तयारको ईजाजत न�वकरण नामसार3 हक ह�ता1तरण गन> । 
• हातह�तयार तथा खरखजना सKब1धी 	�तDल�प Mदने । 



 ४.८ बजार अनुगमन सKब1धी काय�ह� 

• �थानीय तहह� र कोले�नकासंग समेत सम1वय गर3 �वDभ1न 5ेSको अनुगमन गन> । 
• संयु9त बजार अनुगमन गन> 	ब1ध Dमलाउने । 
• राजमाग�का होटल तथा राजमाग�मा हुने अवरोध �नय1Sण गन� िज�ला अनुगमन सDम�त र �वDभ1न 

ईकाई�तर3य अनुगमन टेल3 गठन गर3 अनुगमन गन> । 

४.९ अिIतयार द�ुपयोग अनसु1धान सKब1धी काय�ह� 

• अिIतयार द�ुपयोग तथा अनुस1धान आयोगबाट 	9यायोिजत अ-धकार अनुसार अिIतयार सKब1धी 

काय� गन> । 
• अिIतयार द�ुपयोग सKब1धी उजरु3 र �नवेदनको छानवीन गन> । 
• अिIतयार सKब1धी आयोगले Mदएका �नद>शन अनुसारका काय� । 

४.१० �वपd सKब1धी काय� तथा सेवाह� 

• िज�लाको �वपd Hयव�थापन सKब1धी पूव�तयार3 तथा 	�तकाय� योजना तयार गर3 पा+रत गर3 

काया�1वनमा �याउने । 
• �वपdको समयमा आव�यक पन> खुला 5ेSको पMहचान गन> । 
• �वपd सKब1धी सामागीको लगत तयार गर3 राIने । 
• �वपdको समयमा उNार गन> राहत �वतरण उपचार पुन�था�पना लगायतको 	ब1ध Dमलाउन नेत9ृवदायी 

भूDमका खे�ने । 
• �वपdबाट भएको 5�तको �ववरण संकलन गन> । 
• समय समयमा िज�ला �वपd Hयव�थापन सDम�तको बैठकको आयोजना गन> । 
• �थानीय तहह� �वपdको 5ेSमा काम गन> सरकार3 तथा गैरसरकार3 संघ स�थासंग सम1वय गर3 काय� 

गन> । 
• �वपd सKब1धी अ1य काय� गन> । 

४.११ सहायता क5  

• बNृ बNृा अपाhग तथा असायह�को सहायताका ला-ग सहायता क5को Hयव�था । 

४.१२ सूचना अ-धकार3 गनुासो सु1ने अ-धकार3को Hयव�था  

४.१३ web site  को Hयव�था 

• िज�ला 	शासन काया�लयको आiनै ववेसाइट www.rukumwest.moha.gov.np  को Hयव�था । 
• यस िज�ला 	शासन काया�लयबाट 	वाह हुने सेवा तथा िज�ला 	शासनसंग सKबि1धत �वDभ1न 

�वषयको जानकार3को face book twitter  बाट प�न उपलHध गराइएको ।  



• तयार भै आएका राहदानीको जानकार3 �वधुतीय माjयमबाट Mदने Hयव�था । 
 

५ िज�ला 	शासन काया�लयमा रहेका शाखा र िजKमेवार अ-धकार3 

 

�स न ं शाखा िज मेवार 

अ#धकार%को नाम थर 
पद स पक)  न ं

१ सूचना अ-धकार3 गुनासो सु1न ेअ-धकार3 शरे वहादरु पनु सहायक 	िजअ  ९८४१६४५१५८ 
२ 	शासन  खkक बहादरु खkका नायब सुHबा ९८४७८५२२६६ 
३ राहदानी गौमाता पुन नायब सुHबा ९८४४९३५८७० 
४ मुbा बल बहादरु केसी नायब सुHबा ९८४७८५२२८९ 
५ संघ सं�था वीर वहादरु केसी नायब सुHबा ९८४४९२३२६० 
६ नयाँ नाग+रकता जीतवीर �वlट नायब सुHबा ९७४८५०२३६२ 
७ नाग+रकता 	�तDल�प तुलवीर केसी नायब सुHबा ९८४४९१७४३६ 
८ आ-थ�क 	शासन एCक वहादरु केसी लेखापाल ९८४३२४५७७१ 

९ कK]युटर जयराम केसी कK]युटर अपरेटर ९८४७९५६०९६ 

८ आपतकाDलन स&चालन के1d देब बहादरु वल3 खर3दार ९८४७९३६११६ 
९ दता�  भीम खkका वल3 खर3दार ९८४७९३९२६५ 
 

६ सेवा 	ा]त गन� लाZने द�तुर 

 

�स न ं सेवा ला1ने द2तरु समयावधी कै5फयत 
१ बशजको आधारमा नेपाल3 नाग+रकता  � १० को Mटकट 	कृया पगेुकै Mदन  
२ नाग+रकताको 	�तDल�प � १५ को Mटकट 	कृया पगेुकै Mदन  
३ बैवाMहक अ-ंगकृत नाग+रकता � १० को Mटकट 	कृया पगेुकै Mदन  
४  

राहदानी फारम संकलन 

नावलक � २५०० 	कृया पगेुकै Mदन  
साधरण � ५००० 	कृया पगेुकै Mदन  
हराएके � १०००० 	कृया पगेुकै Mदन  

५ राहदानी �वतरण �नशु�क तु�1त  
६ dतसेवा अDभलेख 	मा`णकरण �नशु�क तु�1त  
७ गनुासो वा ठाड ेउजुर3 � १० यथाशीघ ्  
८ नाम थर उमेर 	मा`णत सKब1धी � १० 	कृया पगेुकै Mदन  
९ नाबालक प+रचय पS  � १० 	कृया पगेुकै Mदन  
१० पार3वा+रक पे1सन रहलपल सKब1धी Dसफा+रश � १० 	कृया पगेुकै Mदन  
११ सं�था दता� � १००० 	कृया पगेुकै Mदन  



 

१२ 

सं�था न�वकरण � ५०० असोज मसा1त 	कृया पगेुकै Mदन  
� १००० चैS मसा1त 	कृया पगेुकै Mदन  
� १५०० असारमसा1त 	कृया पगेुकै Mदन  

१५ सं�थाको �वधान संशधेन � १० 	कृया पगेुकै Mदन  
१६ िज�लामा सं�थाको शाखा खो�ने अनुम�त � १० 	कृया पगेुकै Mदन  
१७ द�तल जनजा�त �पछOडएको 5ेSको Dसफा+रश � १० 	कृया पगेुकै Mदन  
 

१८ 

 

पS पUSका दता� 

� २०० माDसक 	कृया पगेुकै Mदन  
� ३०० पाn5क 	कृया पगेुकै Mदन  
� ५०० सा]ताMहक 	कृया पगेुकै Mदन  
� १००० दै�नक 	कृया पगेुकै Mदन  

१९ छापाखाना दता� � १००० 	कृया पगेुकै Mदन  
२० हातह�तयार नामसार3 � १००० 	कृया पगेुकै Mदन  
२१ हातह�तयार न�वकरण यस िज�लाभर � १५० 	कृया पगेुकै Mदन  
२२ हातह�तयार न�वकरण नेपाल भर3को � ३०० 	कृया पगेुकै Mदन  
२३ नाम थर ज1म Dम�त संशधेन � १० 	कृया पगेुकै Mदन  
२४ 5�तपू�त� तथा राहत �वतरण �नशु�क 	कृया पगेुकै Mदन  
२५ अपराध तथा अ1य �वषयका उजरु3 वा मुbा  �नशु�क यथाशीघ ्  
 

७ �नण�य गन> 	कृया र अ-धकार3 

७.१ �नण�य गन> 	कृया  
• 	चDलत ऐन काननु �नयमावल3 �नद>शीका �नद>शन तथा सरकार3 �नण�य 	कृया सरल3करण सKब1धी 

�नद>शीका २०६५ बमोिजम ।  
७.२ �नण�य गन> अ-धकार3 
• 	मुख िज�ला अ-धकार3 
• 	मुख िज�ला अ-धकार3ले 	9यायोजन गरेको अ-धकार अनुसार सहायक 	मुख िज�ला अ-धकार3 । 

 

८  �नण�य उपर उजुर3 सु1ने अ-धकार3 

• 	चDलत कानुनबमोिजम र 	मुख िज�ला अ-धकार3 

 

 

 



 

९ सKपादन गरेको कामको �ववरण 

[[  
Dस न ं सKपादन गरेको काम प+रमाण कै\फयत 
१ नयाँ नाग+रकता �वतरण बंशज २४६५  

बैवाMहक अगंीकृत -  
२ 	�तDल�प नाग+रकता �वतरण ६०८  
३ राहदानीको ला-ग Dसफा+रश गरेको ८९७  
४ राहदानी �वतरण गरेको ९५  
५ नाबालक प+रचय पS �वतरण २५  
६ नाम थर उमेर 	मा`णत गरेको २९  
७ पे1सन सKब1धी Dसफा+रश 	मा`णत गरेको ३  
८ दDलत आMदवासी जनजा�त मधेशी Dसफा+रश गरेको ५८  
९ ठाडो उजरु3 तथा �नवेदन दता� गरेको १३  
१० सं�था दता� गरेको ५  
११ सं�था न�वकरण गरेको १५  
१२ सं�थाको �वधान संशोधन गरेको -  
१३ पS पUSका दता� गरेको -  
१४ छापाखाना दता� गरेको -  
१५ हातह�तयार खरखजना िज�लाभरको न�वकरण गरेको -  
१६ हातह�तयार खरखजना नेपालभरको न�वकरण गरेको -  
१७ हातह�तयार नामसार3 गरेको -  
१८ मुbा दता� गरेको १७  
१९ एकWकृत घुKतीDश�वर  ३  
२० बजार अनुगमन ४  

१० काया�लय 	मुख र सूचना अ-धकार3को नाम र पद 

 

�स न ं नाम थर पद स पक)  न ं

१ pी शKभ ु	साद रेZमी काया�लय 	मुख ९८५७८३७७७७ 
२ pी शरे बहादरु पनु सूचना तथा गनुासो सु1ने अ-धकार3 ९८४१६४५१५८ 

११ ऐन �नयम र �नद>शीकाको सूची 



 www.rukumwest.moha.gov.np   हेन� सCनुहुनेछ । 

१२ आKदानी खच� तथा आ-थ�क कारोवार सKब1धी  
�स न ं ववरण रकम 7  कै5फयत 
१ आKदानी राज�व धरौट3 ६५७५३९  
२ खच�  १७१००० �वपd र N1द �पOडतलाई  
३ बे�जु …..  
४ बे�जु फछqट .......  
५ धरौट3 \फता� १५५०००  

१३ िज�ला 	शासन काया�लय �कुम पि�चमको वेवसाइट 

 www.rukumwest.moha.gov.np  www.facebook.com/dao.rukumwest.7 

   www.twitter.com/daorukum 

१४ यस िज�लाका माननीयह�को नाम थर तथा सKपक�  नंKबरह� 
 �स न ं नाम थर पद �नकाय स पक)  न ं

१ pी जनाद�न शमा� 	भाकर मा सांसद 	�त�न-ध सभा ९८५११००४४३ 

२ pी ठगे1d पुर3 मा सांसद रािlटय सभा ९८४४९१७४८९ 

३ pी �वमला केसी म1Sी भूDम Hयव�था कृ�ष तथा सहकार3 ९८५८०७८२२२ 

४ pी गोपाल शमा� मा सांसद कणा�ल3 	देश सभा ९८५७०६०५३९ 

५ pी देवी वल3 मा सांसद कणा�ल3 	देश सभा  

६ pी रातो कामी मा सांसद कणा�ल3 	देश सभा ९८५७८२४२७९ 

१५ यस िज�लाि�थत �थानीय तह तथा सKपक�  नKबर 
र�्स न ं 2थानीय तह 	मुख वा अ;य<को 	मुख 	शासक=य अ#धकृत 

नाम थर सKपक�  नाम थर सKपक�  

१ मुDसकेट नगरपाDलका pी देवीलाल गौतम ९८५७८२१५०६ pी माधव 	 शमा� ९८५७८६६२२२ 

२ चौरजहार3 नगरपाDलका pी �वशाल शमा� ९८५८०४४०८२ pी तारक केसी ९८५७८२६१११ 

३ आठ�वसकोट नगरपाDलका pी गोरख ब केसी ९७४८६२६२०९ pी राम ब केसी ९७४८५८३१३८ 

४ USवेणी गाउँपाDलका pी झCकु 	 ९७४८११०५९८ pी तजे 	 पौडले ९८०९७६२०३८ 

५ सानोभेर3 गाउँपाDलका pी नर बहादरु पुन  pी कुमार3 म�ल ९८५७८२४२५३ 

६ बा\फकोट गाउँपाDलका pी धम� वहादरु केसी ९८२९५२४६९० pी महेश गु�ङ ९८२२४८९९२८ 

 



१६ �वDभ1न सरकार3 तथा गैरसरकार3 संघ स�थाका 	मुख तथा सKपक�  नKबरह� 

 

[.स. काया�लयको नाम काया�लय 	मुखको 

नामथर 

पद काया�लयको फोन/iयाCस 

नं. 

काया�लय 

	मुखको 

मोवाइल नं. 

१ �कुम िज�ला अदालत  आ9मदेव जोसी िज.1यायधीश ०८८५३०१०६/०८८५३०१९५   

२ िज�ला 	शासन काया�लय शKभु	साद रेZमी 	.िज.अ. ०८८५३००४०/०८८५३००९० ९८५७८३७७७७ 

३ िज�ला सम1वय 

सDम�तको काया�लय 

माधव 	शाद शमा� िज.स.अ. ०८८५३०३०१/०८८५३०२१३ ९८५७८६६२२२ 

४ नरDस ंदल गण Mदनेश गौतम 	मुख सेनानी ०८८५३०२०५ ९८५७८२४४७७ 

५ िज�ला 	हर3 काया�लय सुDमत खkका 	.ना.उ. ०८८५३०१८७ ९८५७८३५५५५ 

६ सश�S 	हर3 वल नं. ४७ 

ग�ुम  

पूण�बहादरु कवर स.	.ना.उ.   ९८४०२३८१९० 

७ िज�ला �वा�uय काया�लय डा.शुDसल पोखरेल िज.�वा.	. ०८८५३०११५ ९८५७०६३९६९ 

८ खानेपानी तथा सरसफाइ� 

OडDभजन काया�लय 

जगरनाथ दास Oड.	. ०८८५३००९६/०८८५३०३४८ ९८५११०१७२४ 

९ कृ�ष vान के12 अमरराज शमा� ब.बा.�व.अ. ०८८५३००१९ ९८४५०८५८५५ 

१० भेटनर3 अ�पताल तथा 

पशु �वv के12 

सुDशल के.सी. ब.प.�व.अ. ०८८५३००१० ९८४५०७२१९२ 

११ जल उ9प1न तथा Dसचाइ 

स.Oड.का. 

मनोद 	साद पटेल Oड.	. ०८८५३०११६ ९८४१५०५०९१ 

१२ fाDमन सडक स&जाल 

आयोजना 

म�नष अया�ल Oड.इ�.   ९८५७८५१२०० 

१३ Dश5ा �वकास तथा 

सम1वय इकाइ 

लालबहादरु घतw इ.	मुख ०८८५३०१०१ ९८४९२३३०४९ 

१४ Oडभजन वन काया�लय मुकु1द 	साद 

अ-धकार3 

Oड.ब.अ. ०८८५३०३४९ ९८५७८२४३०० 

१५ िज�ला सरकार3 वकWल 

काया�लय 

Uबनोद पौडले �न.िज.1याया

-धवCता 

०८८५३०१६३ ९८४१५५१०२४ 



१६ समसDशतोlण तरकार3 

वीउ उ9पादन के12 

र�व12नाथ चौव े ब.बा.�व.अ. ०८८६८०१५० ९८५७८२४२७२ 

१७ रािlxय अनुस1धान 

िज�ला काया�लय 

भगे12बहादरु च1द 	.अ.अ. ०८८५३०१८९ ९८५७८२४२८९ 

१८ कारागार काया�लय लोकबहादरु घतw �न.जेलर ०८८५३०३४४ ९८५७८७२७७७ 

१९ िज�ला आयुव>द �वा�थय 

के12 चौरजहार3 

डा.अजु�न उपाjयाय आ.-च. ०८८४०१०९३   

२० िज�ला हुलाक काया�लय 	ेमबहादरु रावल �न.हु.अ. ०८८५३०१२३ ९७४८५११४४७ 

२१ तuयाhक काया�लय मेघराज पौडले �न.त.अ. ०८८५३०२३८ ९८४९२१००६१ 

२२ िज�ला �नवा�चन काया�लय मोहनलाल के.सी. �न.िज.�न.अ. ०८८५३०१५७ ९८४७८५२२८७ 

२३ मालपोत काया�लय मोहन 	काश -गर3 मा.पो.अ. ०८८५३०१४९ ९८४४८६९१०४ 

२४ नापी काया�लय -चS बहादरु के.सी. ना.अ. ०८८५३००७७ ९८४१६१०००२ 

२५ कोष तथा लेखा �नय1Sण 

काया�लय 

इ�वर3 	साद ढकाल कोष �नय1Sक ०८८५३००७५ ९८५१०१२२६६ 

२६ OडDभजन सडक काया�लय 

चौरजहार3 

g/]z g/]z g/]z g/]z e6e6e6e6\\ \\6666    Oड.	. ०८८४०१०८१/ 

०८८४०१०८० 

९८५११९९५४५ 

२७ चौरजहार3 नयाँ शहर 

�वकास आयोजना 

र1जन कुमार दास इ�.   ९८५१२२०५५५ 

२८ घरेलु तथा साना उdयोग 

�वकास सDम�त शाखा 

काया�लय 

�लबहादरु आले उdयोग 

अ-धकृत 

०८८५३००१२ ९८४१७१७८६७ 

२९ मुDसकोट न.पा. माधव 	शाद शमा� 	.	.अ-धकृत ०८८५३०२६१ ९८५११९३२०५ 

३० चौरजहार3 न.पा. ताराबहादरु कवर 	.	.अ-धकृत   ९८४७८४३४६९ 

३१ आठ�वसकोट न.पा. रामबहादरु के.सी. �न.	.	.अ-धकृ

त 

  ९८४९२८१०९७ 

३२ बाँ\फकोट गा.पा. महेश गु�ङ 	.	.अ-धकृत   ९८२२४८९९२८ 



३३ सानीभेर3 गा.पा. कुमार3 +रमा म�ल 

च1द 

	.	.अ-धकृत   ९८६११६९८४२ 

३४ Sीवेणी गा.पा. तेजकुमार ओल3 	.	.अ-धकृत   ९८०९७६२०३८ 

३५ नेपाल बकै DलDमटेड शDसराम के.सी. शा.	ब1धक ०८८५३०३५० ९८६६८५३९९९ 

३६ नेपाल �वdयुत 	ा-धकरण Mदवाकर ]याकुरेल काया�लय 

	मुख 

  ९८५११३२६५८ 

३७ कृ�ष �वकास वैक चुण�बहादरु पुन शा.	ब1धक ०८८५३००९७   

३८ नेपाल खाdय सं�थान 

शाखा काया�लय 

छSपाल चौधर3 शाखा.	मखु     

३९ नाग+रक उडkयन 

	ा-धकरण  

Mदपक के.सी.   ०८८५३०३५६ ९८४७८५२५६० 

४० नेपाल टेDलकम  कृlण	साद शमा� शा.	मुख 088530111 ९८५७८२११६६ 

 
 


