


 


१)  �कुम (पि�म) िज�लाको भौगो�लक न�सा

1.1) िज�ला �भ� रहेका �था�नय तहह�ः

�.स. �था�नय तह 

१. म�ुसकोट नगरपा�लका 

२. आठ�वसकोट नगरपा�लका 

३. चौरजहार� नगरपा�लका 

४. बाँ�फकोट गाउँपा�लका 

५. सानीभेर� गाउँपा�लका 

6. ��वेणी गाउँपा�लका 

ज�मा 

१.२) िज�ला �शासन काया�लय �कुम 

िज�ला �शासन काया�लय �कुम (पि�म

संरचना देहाय वमोिजम रहेको छ । 

�स.नं. पद तह/�ेणी

१ �.िज.अ. रा.प. 



िज�लाको भौगो�लक न�सा 

िज�ला �भ� रहेका �था�नय तहह�ः 

��ेफल व.�क.मी. 

136.06 32939

 560.34 33601

107.38 27438

190.42 18696

133.80 22194

85.49 19404

1213.49 १५4272

िज�ला �शासन काया�लय �कुम (पि�मको) संगठना�मक संरचना । 

पि�म)को हाल कायम रहेको दरवि�द सं�याको संगठना�मक 

संरचना देहाय वमोिजम रहेको छ ।  

�ेणी हाल कायम रहेको 

दरवि�द सं�या 

कै�फयत

. ��तीय १  

 

जनसं�या 

32939 

33601 

27438 

18696 

22194 

19404 

4272 

संगठना�मक संरचना ।  

वि�द सं�याको संगठना�मक 

कै�फयत 

 



 


२ स.�.िज.अ. रा.प. 

३ नायब स�ुबा रा.प.अनं

४ लेखापाल रा.प.अनं

५ क��यूटर अपरेटर रा.प.अनं

६ ख�रदार रा.प.अनं

७ ह.स.चा. �ेणी �व�हन

८ का.स. �ेणी �व�हन
 

 

१.३) िज�ला �शासन काया�लय �कुम 

िज�ला अ�धकार� ह�को नामावल�। 

�स न नाम थर 

१ �ी गोपाल �साद पा�डे 

२ �ी खेममान �संह भ�डार� 

३ �ी नबराज �े� 

४ �ी शिश नारायण दास 

५ �ी य� बहादरु काक� 

६ �ी नरे�� बहादरु रायमाझी 

७ �ी बाले�र �साद �संह 



. ततृीय १  

अनं. �थम ४  

अनं. �थम १  

अनं. �थम २ १ 

अनं. ��तीय ४ १ 

�ेणी �व�हन १  

�ेणी �व�हन ६  

िज�ला �शासन काया�लय �कुम (पि�म)मा हाल स�म सेवा गनु� भएका �मखु 

िज�ला अ�धकार� ह�को नामावल�।  

बहाल� �म�त रमाना �म�त फोटो 

    
 

2024-08-27 2028-01-31 
 

2028-02-01 2032-02-29 
 

2032-03-01 2032-11-02 
 

2032-11-06 2035-04-06 
 

2035-07-03 2037-07-30 
 

2037-08-19 2039-06-22 
 

 

 

 

१ खा�ल 

१ �प.ए. स�हत 

 

 

 

मा हाल स�म सेवा गनु� भएका �मखु 

कै�फयत 

 

का.म.ु 

का.म.ु 

का.म.ु 

 

 

 



 


८ �ी रघबुर मान �े� 

९ �ी मोहन भ�� �े� 

१० �ी सान ुबाब ुख�ी 

११ �ी रामबहादरु ख�का 

१२ �ी रामे�र �साद िघ�मरे 

१३ �ी राम �साद ख�तवडा 

१४ �ी शा�ल�ाम सापकोटा 

१५ �ी माथरु �साद यादव 

१६ �ी ��नाथ ब�याल 

१७ �ी �व�ण�ुसाद अया�ल 

१८ �ी अ�यतु राज �म� 

१९ �ी गणेश बहादरु कँवर 

२० �ी अशोक कुमार झा 

२१ �ी ग�बहादरु एम सी 

२२ �ी शरद च�� पौडेल 

२३ �ी बेणीमाधव �वाल� 

२४ �ी परशरुाम अया�ल 

२५ �ी ने��साद �यौपाने 

२६ �ी परुन �गर� 

२७ �ी श�भ�ुसाद िघ�मरे 

२८ �ी िशव�साद नपेाल 

२९ �ी श�भ�ुसाद िघ�मरे 

३० �ी गोपाल कृ�ण कोईराला 

३१ �ी चेत�साद उ�तेी 

३२ �ी बलबहादरु म�ल 

३३ �ी चेत�साद उ�तेी 

३४ �ी बलबहादरु म�ल 

३५ �ी भरत पौडेल 



2039-07-12 2040-07-24 
 

2040-07-25 2042-11-09 
 

2042-12-01 2045-01-20 
 

2045-02-23 2047-02-15 
 

2047-02-17 2047-05-03 
 

2047-05-27 2048-07-29 
 

2048-08-09 2051-01-08 
 

2051-02-13 2052-03-13 
 

2052-03-16 2052-07-02 
 

2052-07-09 2053-10-20 
 

2053-10-29 2054-01-01 
 

2054-01-07 2054-06-09 
 

2054-06-10 2054-07-22 
 

2054-07-26 2054-10-06 
 

2054-10-06 2055-05-13 
 

2055-05-13 2056-08-10 
 

2056-08-11 2057-04-01 
 

2057-04-08 2058-09-24 
 

2058-09-24 2059-02-06 
 

2059-02-07 2060-01-24 
 

2060-01-25 2060-05-08 
 

2060-05-09 2060-05-22 
 

2060-05-23 2060-12-05 
 

2060-12-06 2061-05-30 
 

2061-05-31 2061-10-01 
 

2061-10-02 2062-04-08 
 

2062-04-09 2063-04-01 
 

2063-03-30 2064-03-10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

का.म.ु 

 

 

 

 

का.म.ु 

 

 

 

का.म.ु 

�न�म� 

 

का.म.ु 

 

 



 


३६ �ी र�वराज का�ले 

३७ �ी देवराज ढकाल 

३८ �ी र�भ�ुसाद मरा�सनी 

३९ �ी वेिणमाधव �वाल� 

४० �ी कृ�ण�साद अ�धकार� 

४१ �ी भ�व�र पा�डे 

४२ �ी ह�र�साद भ�डार� 

४३ �ी अ�तरबहादरु �सलवाल 

४४ �ी व शंीकुमार आचाय� 

४५ �ी श�भ�ुसाद रे�मी 

४६ �ी उपे��राज पौ�ाल 

 



2064-03-20 2065-07-06 
 

2065-07-18 2066-06-01 
 

2066-06-02 2067-09-18 
 

2067-09-22 2068-03-06 
 

2068-03-10 2070-03-23 
 

2070-03-24 2071-01-25 

2071-02-12 2071-12-02 

2071-12-11 2072-12-06 

2072-12-01 2075-02-21 

2075-02-16  207६-०२-२४ 

207६-०२-२७ हाल स�म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


१.३) िज�ला �शासन काया�लय �कुम 

सी.नं नाम पद 

1 उपे�� राज 

पौ�ाल
 

�.िज.अ. 

2 शेरबहादरु पनु 
स.�.िज.अ. 

3 िजत�वर �ब�
 

नायब स�ुबा 

4 तलु�वर के.सी.
 
नायब स�ुबा 

5 लोकबहादरु 

घत� 

नायब स�ुबा 

 यमा के.सी. 

बढुा 

नायब स�ुबा 

6 ए�बहादरु 

के.सी. 

लेखापाल 

7 जयराम के.सी. क��यूटर 

अपरेटर 

8 देवबहादरु वल� ख�रदार 

9 क�पना शाह� ख�रदार 



िज�ला �शासन काया�लय �कुम (पि�म)मा हाल काय�रत कम�चार� �ववरण 

ठेगाना ति�बर 

�या�जा 

म�ुसकोट न.पा. -४ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. -२ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. -६ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. १३ �कुम पि�म  

म�ुसकोट न.पा. - ६ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. -५ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. - ६ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. -३ �कुम पि�म 

बाँ�फकोट गा.पा. ४ �कुम पि�म 

मा हाल काय�रत कम�चार� �ववरण  

स�पक�  

 

9857837777 

 

9841645158 

 

 

9748502362 

 

9844917436 

9847994180 

 

 

 

 

9847956096 

 

9847936113 

 

9844976962 

 



 


सी.नं नाम पद 

 एके��ा घत� ख�रदार 

10 मानबहादरु 

ख�का
 

हलकुा सवार� 

चालक 

11 जस�वर ख�ी
 

काया�लय 

सहयोगी 

12 �बनाराम 

ख�का
 

काया�लय 

सहयोगी 

13 िखमबहादरु 

ख�ी 

काया�लय 

सहयोगी 

14 अ�ु घत� काया�लय 

सहयोगी 

15 �नता �ब .क. काया�लय 

सहयोगी 

16 गो�पलाल शमा� काया�लय 

सहयोगी 

2) िज�ला �शासन काया�लय �कुम 

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

िज�ला �शासन काया�लयको म�ुय काय� हो । नेपालको �च�लत सं�वधान तथा काननु�ारा 

��याभतू लोकताि��क म�ुय र मा�यताको स�मान

�मखु संघीय काया�लय हो । �थानीय �शासन ऐन

शाि�त सरु�ाको अव�थालाई मजवतु र �भावकार� त�ुयाउने काय�को �मखु �शासक�य अ�धकृतको 



ठेगाना ति�बर 

म�ुसकोट न.पा. ५ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. -२ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. -२ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. -२ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. -५ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. -१ �कुम पि�म 

म�ुसकोट न.पा. -१ �कुम पि�म 

खोलागाउँ - ९ �कुम 

शासन काया�लय �कुम (पि�म)बाट स�पादन हनेु �मखु काय�ह�

स�ुयव�था र सरु�ा कायम गर� जनताको िजउ, धन र �वत��ताको संर�ण गनु� 

िज�ला �शासन काया�लयको म�ुय काय� हो । नेपालको �च�लत सं�वधान तथा काननु�ारा 

ि��क म�ुय र मा�यताको स�मान, संर�ण र �व�धन गन� म�ुय दा�य�व भएको  

�मखु संघीय काया�लय हो । �थानीय �शासन ऐन, २०२८ को �ावधान मतुा�वक िज�लाको 

शाि�त सरु�ाको अव�थालाई मजवतु र �भावकार� त�ुयाउने काय�को �मखु �शासक�य अ�धकृतको 

स�पक�  

 

9866931977 

 

9747011164 

 

9847945975 

 

9866923660 

9844914892 

9844917336 

9844983597 

�मखु काय�ह� 

धन र �वत��ताको संर�ण गनु� 

िज�ला �शासन काया�लयको म�ुय काय� हो । नेपालको �च�लत सं�वधान तथा काननु�ारा 

संर�ण र �व�धन गन� म�ुय दा�य�व भएको  

को �ावधान मतुा�वक िज�लाको 

शाि�त सरु�ाको अव�थालाई मजवतु र �भावकार� त�ुयाउने काय�को �मखु �शासक�य अ�धकृतको 



 


�पमा �मखु िज�ला अ�धकार� रहने �यव�था छ । साथै �थानीय �शासन स�व�धी काय�ह�

�वप� �यव�थापन स�व�धी काय�ह�

�णाल�मा सहभागी �व�भ� अंगह�सँगको सम�वय

अध��या�यक काय�ह� तथा काया�लयवाट �वाह ग�रने �व�भ� सेवाह� पद�छन । यसका अलावा 

सेवा�ाह� नाग�रकका इ�छा, चाहना र आव�यकतालाई �च�लत काननु वमोिजम सरल

�भावकार� तवरवाट �यव�थापन गन� गराउने र सम�मा  सशुासन �व�धन गन� समेतका काय�ह� 

गनु�पद�छ । िज�ला �शासन काया�लयवाट �वाह ग�रने म�ुय काय�ह�लाई देहाय वमोिजम ��ततु 

ग�रएको छ ।   

२.१) शाि�त, सरु�ा र स�ुयव�था स�व�धी काय�ह�ः 

 शाि�त, सरु�ा कायम गन� । 

 सरु�ा �नकायह�को �भावकार� सम�वय

 जनताको माग र आधारभतू आव�यकता वमोिजम शाि�त

त�ुयाउने । 

 अपराध रोकथाम र �नय��ण स�व�धी मौजदुा काननुको �भावकार� काया��वयन तथा अपराध 

�यूनीकरणमा सरोकारवालाह�सगँ �भावकार� सम�वय र सहकाय� गन� ।

 िज�ला�भ� रहेका �विश� �यि�

 साव�ज�नक �थलमा अवा�छनीय �यवहारको रोकथाम

�नय��ण । 

 साव�ज�नक च�दा संकलन �नयमन र �नय��ण ।
 

२.२) �थानीय �शासन स�व�धी काय�ह�ः

 संघ–सं�था दता�, नवीकरण, �वधान संशोधन

 स�पि� �ा��, ज�गा �ा��, अ�ध�हण र मआु�जा स�व�धी �व�भ� काय�ह� ।

 साव�ज�नक स�पि�को अ�भलेख संर�ण तथा �यव�थापन स�व�धी काय�ह� ।

 �व�फोटक पदाथ� �योगको इजाजत

 हातह�तयारको नामसार�, नवीकरण

 उमेर, नाम र जात स�याउन,े �सफा�रस तथा �मािणत स�व�धी काननुको काया�

 पा�वा�रक �ववरण र पा�रवा�रक पे�सन �मािणत स�व

 ���पी�डत, आ�दवासी जनजाती

काय�ह�। 

 

2.3) नाग�रकता स�व�धी काय�ह�ः 



�मखु िज�ला अ�धकार� रहने �यव�था छ । साथै �थानीय �शासन स�व�धी काय�ह�

�वप� �यव�थापन स�व�धी काय�ह�, �वकास �नमा�णका काय�ह�को सम�वय र सहजीकरण

�णाल�मा सहभागी �व�भ� अंगह�सँगको सम�वय, सहकाय� र सहजीकरण, सशुासन कायम

�या�यक काय�ह� तथा काया�लयवाट �वाह ग�रने �व�भ� सेवाह� पद�छन । यसका अलावा 

चाहना र आव�यकतालाई �च�लत काननु वमोिजम सरल

�भावकार� तवरवाट �यव�थापन गन� गराउने र सम�मा  सशुासन �व�धन गन� समेतका काय�ह� 

नु�पद�छ । िज�ला �शासन काया�लयवाट �वाह ग�रने म�ुय काय�ह�लाई देहाय वमोिजम ��ततु 

सरु�ा र स�ुयव�था स�व�धी काय�ह�ः  

सरु�ा �नकायह�को �भावकार� सम�वय, प�रचालन र सरु�ा �यव�थापन गन� ।

जनताको माग र आधारभतू आव�यकता वमोिजम शाि�त, सरु�ालाई मजवतु र �भावकार� 

अपराध रोकथाम र �नय��ण स�व�धी मौजदुा काननुको �भावकार� काया��वयन तथा अपराध 

�यूनीकरणमा सरोकारवालाह�सँग �भावकार� सम�वय र सहकाय� गन� । 

का �विश� �यि�, मह�वपणु� �थल, भवन, संरचनाको आव�यक सरु�ा �व�ध गन� 

साव�ज�नक �थलमा अवा�छनीय �यवहारको रोकथाम, मादक पदाथ�, साव�ज�नक अपराधको 

साव�ज�नक च�दा संकलन �नयमन र �नय��ण । 

�थानीय �शासन स�व�धी काय�ह�ः 

�वधान संशोधन, शाखा खो�न �दन ेतथा �नयमन स�व�धी काय�ह�

अ�ध�हण र मआु�जा स�व�धी �व�भ� काय�ह� । 

साव�ज�नक स�पि�को अ�भलेख संर�ण तथा �यव�थापन स�व�धी काय�ह� ।

गको इजाजत, नवीकरण तथा �नयमन स�व�धी काय�ह� ।

नवीकरण, इजाजत र �वा�म�व ह�ता�तरण स�व�धी काय�ह� ।

�सफा�रस तथा �मािणत स�व�धी काननुको काया�

पा�वा�रक �ववरण र पा�रवा�रक पे�सन �मािणत स�व�धी काय�ह� । 

आ�दवासी जनजाती, द�लत लगायतका �व�भ� �सफा�रस र �मािणत स�व�धी 

नाग�रकता स�व�धी काय�ह�ः  

�मखु िज�ला अ�धकार� रहने �यव�था छ । साथै �थानीय �शासन स�व�धी काय�ह�, 

�वकास �नमा�णका काय�ह�को सम�वय र सहजीकरण, शासन 

सशुासन कायम, �व�भ� 

�या�यक काय�ह� तथा काया�लयवाट �वाह ग�रने �व�भ� सेवाह� पद�छन । यसका अलावा 

चाहना र आव�यकतालाई �च�लत काननु वमोिजम सरल, सहज र 

�भावकार� तवरवाट �यव�थापन गन� गराउने र सम�मा  सशुासन �व�धन गन� समेतका काय�ह� 

नु�पद�छ । िज�ला �शासन काया�लयवाट �वाह ग�रने म�ुय काय�ह�लाई देहाय वमोिजम ��ततु 

न� । 

सरु�ालाई मजवतु र �भावकार� 

अपराध रोकथाम र �नय��ण स�व�धी मौजदुा काननुको �भावकार� काया��वयन तथा अपराध 

आव�यक सरु�ा �व�ध गन�  

साव�ज�नक अपराधको 

ने तथा �नयमन स�व�धी काय�ह� । 

साव�ज�नक स�पि�को अ�भलेख संर�ण तथा �यव�थापन स�व�धी काय�ह� । 

नवीकरण तथा �नयमन स�व�धी काय�ह� । 

इजाजत र �वा�म�व ह�ता�तरण स�व�धी काय�ह� । 

�सफा�रस तथा �मािणत स�व�धी काननुको काया��वयन र �नयमन  

द�लत लगायतका �व�भ� �सफा�रस र �मािणत स�व�धी 



 


  वंशजको आधारमा र�तपवु�क नपेाल� नाग�रकताको �माणप�

  काननु वमोिजम अंगीकृत नाग�रकताको �माणप� जार� गन� ।

  �नयमानसुार नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी जार� गन� 

२.४) �वप� �यव�थापन स�व�धी काय�ह�ः

  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको वैठक स�ालन र �यव�थापन गन� ।

  िज�ला �वप� �यव�थापन कोषको स�ालन र �यव�थापन गन� ।

  �वप�को जोिखम �यनुीकरण तथा �यव�थापनका लागी �वप� पवु�तया

(DPRP) तजु�मा तथा काया��वयन गन� गराउने ।

  �वप�को �ती स�व�धी �ववरण संकलन

  �वप�का पी�डतह�लाई ��तपतु� एवं राहत �वतरण गन� स�व�धी काय�ह� ।

२.५) अध��या�यक काय�ह�ः  

  साव�ज�नक शाि�त, सरु�ा र स�ुयव�थामा ��तकुल असर पान� कसरुह�को स�ु कारवाह� तथा 

�या�यक �नण�य स�व�धी काय�ह� ।

  काननु वमोिजम �वशेष म�ुा हेन� अ�ध

कसरुह�मा स�ु कारवाह� तथा �या�यक �नण�य स�व�धी काय�ह� ।

२.६) राहदानी स�व�धी काय�ह�ः 

  राहदानी फारम संकलन गर� राहदानी �वभागमा प ु

�वतरण गन� स�व�धी काय�ह� ।
 

२.७)  उपभो�ा �हत तथा वजार अनगुमन स�व�धी काय�ह�ः 

 अ�याव�यक व�त ुवा सेवाको �नय�मत 

 उपभो�ाको �वा��य, स�ुवधा तथा आ�थ�क �हत कायम रा� उपभो�य व�त ुवा सेवाको 

गणु�तर, प�रमाण र म�ुयमा अ�नय�मतता हनु न�दन वजार अनगुमन तथा �नयमन स�व

काय�ह� । 

 उपभो�ाको �हत संर�णका लागी �व�भ� सचेतनामलुक काय�ह� ।

२.८) �व�वध काय�ह�ः  

  �ीमान गहृ सिचव र �मखु िज�ला अ�धकार� बीच स�प� काय� स�पादन स�झौताका 

प�रसचुकह�को �भावकार� काया��वयन स�व�धी काय�ह� ।

  मानव अ�धकार तथा नाग�रक �वत��ताको संर�ण र �व��न

  आ�थ�क तथा संग�ठत अपराध, अवैधा�नक ��याकलाप एवं अवैध संघसं�थाह�को ग�त�वधी 

�नय��ण । 

  लाग ुऔषधको अवैध ओसार–पसार तथा �योग �नय��ण गन� ।



वंशजको आधारमा र�तपवु�क नेपाल� नाग�रकताको �माणप� जार� गन� । 

काननु वमोिजम अंगीकृत नाग�रकताको �माणप� जार� गन� । 

�नयमानसुार नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी जार� गन� । 

�वप� �यव�थापन स�व�धी काय�ह�ः 

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको वैठक स�ालन र �यव�थापन गन� । 

कोषको स�ालन र �यव�थापन गन� । 

�वप�को जोिखम �यनुीकरण तथा �यव�थापनका लागी �वप� पवु�तयार� तथा ��तकाय� योजना 

तज ु�मा तथा काया��वयन गन� गराउने । 

�वप�को �ती स�व�धी �ववरण संकलन, आदान�दान, �व�षेण, उपयोग र संर�ण गन� ।

पी�डतह�लाई ��तपतु� एवं राहत �वतरण गन� स�व�धी काय�ह� । 

सरु�ा र स�ुयव�थामा ��तकुल असर पान� कसरुह�को स�ु कारवाह� तथा 

�या�यक �नण�य स�व�धी काय�ह� । 

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

कसरुह�मा स�ु कारवाह� तथा �या�यक �नण�य स�व�धी काय�ह� । 

राहदानी स�व�धी काय�ह�ः  

राहदानी फारम संकलन गर� राहदानी �वभागमा पयुा�उने र व�नसकेका राहदानी �ा� गर� 

�वतरण गन� स�व�धी काय�ह� । 

उपभो�ा �हत तथा वजार अनगुमन स�व�धी काय�ह�ः  

�नय�मत आप�ुत� सम�वय गन� । 

स�ुवधा तथा आ�थ�क �हत कायम रा� उपभो�य व�त ुवा सेवाको 

प�रमाण र म�ुयमा अ�नय�मतता हनु न�दन वजार अनगुमन तथा �नयमन स�व

लागी �व�भ� सचेतनामलुक काय�ह� । 

न गहृ सिचव र �मखु िज�ला अ�धकार� बीच स�प� काय� स�पादन स�झौताका 

प�रसचुकह�को �भावकार� काया��वयन स�व�धी काय�ह� । 

क �वत��ताको संर�ण र �व��न। 

अवैधा�नक ��याकलाप एवं अवैध संघसं�थाह�को ग�त�वधी 

पसार तथा �योग �नय��ण गन� । 

र� तथा ��तकाय� योजना 

उपयोग र संर�ण गन� । 

 

सरु�ा र स�ुयव�थामा ��तकुल असर पान� कसरुह�को स�ु कारवाह� तथा 

कार�को �पमा �मखु िज�ला अ�धकार� तो�कएका 

उने र व�नसकेका राहदानी �ा� गर� 

स�ुवधा तथा आ�थ�क �हत कायम रा� उपभो�य व�त ुवा सेवाको 

प�रमाण र म�ुयमा अ�नय�मतता हनु न�दन वजार अनगुमन तथा �नयमन स�व�धी 

न गहृ सिचव र �मखु िज�ला अ�धकार� बीच स�प� काय� स�पादन स�झौताका 

अवैधा�नक ��याकलाप एवं अवैध संघसं�थाह�को ग�त�वधी 



 


  ��� पी�डत तथा �व�था�पत �यि�ह�को राहत तथा पनु��थापना ।

  उपाधी, स�मान तथा �वभषूण र सशुोभन �सफा�रस 

  आ�थ�क सहायता, धा�म�क �वषय, �तथ��थान र �तथ�या�ी

  साव�ज�नक �वषयसँग स�वि�धत �ववाद

  सवार� �नय��ण तथा सरकार� सवार� साधनको �यव�थापन र सम�वय ।

  �व�भ� साव�ज�नक सं�थान, �ा�धकरण

  �वकासा�मक काय�ह�को आव�यक सम�वय र सहजीकरण ।

  �व�भ� साव�ज�नक �नकायवाट हनुे सेवा �वाहको अनगुमन स�व�धी काय�ह� ।

  सूचना अ�धकार�ह�को �नय�मत वैठक माफ� त सूचनाको हकको उपभोग र 

�भावकार�ता अ�भवृ�� गन� �व�भ� काय�ह� ।

 ��ाचार तथा अ�नय�मतताह�को �नय��ण र �नवारण गर� सशुासन �व��न गन�

  अ�य काया�लयको काय��वभाजनमा नपरेका
 

२.९) सेवा�ाह� नाग�रकलाई �वाह ग�रने सेवालाई च�ुत

स�व�धमा भएका अ�य ग�त�वधीह�ः

  काया�लयका �व�भ� कोठाह�वाट �वाह ग�रने सेवाह� उ�लेख गर� सेवा�ाह�को सहजताको 

लागी कोठा न�वर उ�लेख गर� सवैले दे� ेगर� टास

  सेवा�ाह�को आव�यकता अनसुार �योग गन� �म�ने गर� 

  सवै सेवा�ाह�ले दे� स�ने र उपभोग गन� स�ने गर� नाग�रक वडाप� रहेको ।

  सेवा�ाह�को गनुासो स�ु सूचना अ�धकार� तो�कएको तथा  उजरु� पे�टकाको �यव�था ग

  सेवा�वाहका �वषयमा सेवा�ाह�लाई सहयोग गन�का लागी 

  साव�ज�नक सरोकारका स�पूण� �वषयह�मा जनुसकैु वेलामा प�न सहज �पमा उपल�ध हनुे 

�मखु िज�ला अ�धकार�को ��तव�ता र सोह� अनसुारको काया��वयन

२.९) लाग ुऔषध द�ुपयोग तथा ओसार पसार �नय��ण स�व�धी काय��म



��� पी�डत तथा �व�था�पत �यि�ह�को राहत तथा पनु��थापना । 

स�मान तथा �वभषूण र सशुोभन �सफा�रस  

�तथ��थान र �तथ�या�ी, क�याणधन र बेवा�रसे धन ।

साव�ज�नक �वषयसँग स�वि�धत �ववाद, घटनाको जाचवझु र अनसु�धान । 

सवार� �नय��ण तथा सरकार� सवार� साधनको �यव�थापन र सम�वय । 

�ा�धकरण, स�म�त, ��त�ान आ�दको स�ालन र �नयमन ।

आव�यक सम�वय र सहजीकरण । 

�व�भ� साव�ज�नक �नकायवाट हनुे सेवा �वाहको अनगुमन स�व�धी काय�ह� ।

सूचना अ�धकार�ह�को �नय�मत वैठक माफ� त सूचनाको हकको उपभोग र �चलनमा 

�भावकार�ता अ�भवृ�� गन� �व�भ� काय�ह� । 

��ाचार तथा अ�नय�मतताह�को �नय��ण र �नवारण गर� सशुासन �व��न गन�

अ�य काया�लयको काय��वभाजनमा नपरेका �वषयह� ।  

सेवा�ाह� नाग�रकलाई �वाह ग�रने सेवालाई च�ुत, द�ु�त र �भावका

स�व�धमा भएका अ�य ग�त�वधीह�ः 

काया�लयका �व�भ� कोठाह�वाट �वाह ग�रने सेवाह� उ�लेख गर� सेवा�ाह�को सहजताको 

लागी कोठा न�वर उ�लेख गर� सवैले दे� ेगर� टास ग�रएको । 

सेवा�ाह�को आव�यकता अनसुार �योग गन� �म�ने गर� Free Wi-Fi को �यव�था

सवै सेवा�ाह�ले दे� स�ने र उपभोग गन� स�ने गर� नाग�रक वडाप� रहेको ।

सेवा�ाह�को गनुासो स�ु सूचना अ�धकार� तो�कएको तथा  उजरु� पे�टकाको �यव�था ग

सेवा�वाहका �वषयमा सेवा�ाह�लाई सहयोग गन�का लागी Help Desk को �यव�था ग�रएको 

साव�ज�नक सरोकारका स�पूण� �वषयह�मा जनुसकैु वेलामा प�न सहज �पमा उपल�ध हनुे 

�मखु िज�ला अ�धकार�को ��तव�ता र सोह� अनसुारको काया��वयन ।

षध द�ुपयोग तथा ओसार पसार �नय��ण स�व�धी काय��म

   

क�याणधन र बेवा�रसे धन । 

��त�ान आ�दको स�ालन र �नयमन । 

�व�भ� साव�ज�नक �नकायवाट हनुे सेवा �वाहको अनगुमन स�व�धी काय�ह� । 

�चलनमा 

��ाचार तथा अ�नय�मतताह�को �नय��ण र �नवारण गर� सशुासन �व��न गन� 

द�ु�त र �भावकार� वनाउन े

काया�लयका �व�भ� कोठाह�वाट �वाह ग�रने सेवाह� उ�लेख गर� सेवा�ाह�को सहजताको 

को �यव�था ग�रएको । 

सवै सेवा�ाह�ले दे� स�ने र उपभोग गन� स�ने गर� नाग�रक वडाप� रहेको । 

सेवा�ाह�को गनुासो स�ु सूचना अ�धकार� तो�कएको तथा  उजरु� पे�टकाको �यव�था ग�रएको  

को �यव�था ग�रएको । 

साव�ज�नक सरोकारका स�पूण� �वषयह�मा जनुसकैु वेलामा प�न सहज �पमा उपल�ध हनुे 

षध द�ुपयोग तथा ओसार पसार �नय��ण स�व�धी काय��म 

 



 


लाग ुऔषध द�ुपयोग तथा अवैध ओसार पसा

लाई �व�ाथ�, अ�भभावक, जन��त�न�ध

अ�य सरोकारवालह�को स��य सहभागीतामा �म�त 

�भावकार� �पमा मनाईएको �थयो । िज�ला �त�रय मलु

म�ुसकोट नगरपा�लका वडा नं. १ 

केि��त गर� सरोकार वालाह�को स��य सहभा�गतामा मनाइएको �थयो ।
 

२.१०) इलाका �हर� काया�ल र �हर� चौक� �न�र�ण

�कुम (पि�म) िज�लाका �मखु िज�ला अ�धकार� �ी उपे��राज पौ�ाल �ारा 

म�हनाको ३१ गते �कुम (पि�म) िज�लामा रहेका इ�लाका �हर� काया�लय चौरजहार�

खोलागाउँ, नवुाकोट, र झ�ुनेटाको �न�र�ण गर� तहाँ रहेको व�त ुि�थ�तको बारेमा ब�ुनकुो साथै 

शाि�त सरु�ाको अव�थालाइ� थप �भावकार� वनाउन ��यािशलता वढाइ� सम�वया�मक तवरवाट 

अगाडी व�न  आव�यक �नद�शन �दनभुयो । 
 

2)  आ�थ�क वष� ०७५/०७६ �ावणदेिख असारस�म यस काया�लयबाट �दान ग�रएका 

सेवाह�को �ववरण 

�.स. कामको �ववरण

१. नपेाल� नाग�रकता �माणप�

1.1 नाग�रकता �वतरण (वंशज)



अवैध ओसार पसार �व��को अ�तरा��य �दवस जनु 

जन��त�न�ध, िज�ला ि�थत सरकार� र गैर सरकार� काया�लयह� तथा 

अ�य सरोकारवालह�को स��य सहभागीतामा �म�त २०७६ असार ५ गते देिख 

�भावकार� �पमा मनाईएको �थयो । िज�ला �त�रय मलु काय��म �म�त २०७५ 

१ ि�थत ��भवुन जनता मा�या�मक �व�ालयमा �व�ा�थ�ह�लाई 

केि��त गर� सरोकार वालाह�को स��य सहभा�गतामा मनाइएको �थयो ।  

इलाका �हर� काया�ल र �हर� चौक� �न�र�ण 

का �मखु िज�ला अ�धकार� �ी उपे��राज पौ�ाल �ारा 

िज�लामा रहेका इ�लाका �हर� काया�लय चौरजहार�

र झ�ुनेटाको �न�र�ण गर� तहाँ रहेको व�त ुि�थ�तको बारेमा ब�ुनकुो साथै 

सरु�ाको अव�थालाइ� थप �भावकार� वनाउन ��यािशलता वढाइ� सम�वया�मक तवरवाट 

आव�यक �नद�शन �दनभुयो ।  

�ावणदेिख असारस�म यस काया�लयबाट �दान ग�रएका 

कामको �ववरण इकाइ� 

ग�रकता �माणप� 

) जना 5192

��य �दवस जनु २६ २०१९ 

िज�ला ि�थत सरकार� र गैर सरकार� काया�लयह� तथा 

गते देिख ११ गते स�म 

२०७५ असार ११ गते 

ि�थत ��भवुन जनता मा�या�मक �व�ालयमा �व�ा�थ�ह�लाई 

का �मखु िज�ला अ�धकार� �ी उपे��राज पौ�ाल �ारा २०७६ जेठ 

िज�लामा रहेका इ�लाका �हर� काया�लय चौरजहार�, �हर� चौक� 

र झ�ुनेटाको �न�र�ण गर� तहाँ रहेको व�त ुि�थ�तको बारेमा ब�ुनकुो साथै 

सरु�ाको अव�थालाइ� थप �भावकार� वनाउन ��यािशलता वढाइ� सम�वया�मक तवरवाट 

�ावणदेिख असारस�म यस काया�लयबाट �दान ग�रएका 

प�रणाम 

5192 



 


1.२ बैवा�हक अं�गकृत नाग�रकता

1.३ ��त�ल�प नाग�रकता 

1.४ परुानो नाग�रकता क��यटुर ��व�ी

२. राहादानी 

२.१ िज�लाबाट �सफा�रस 

२.२ �तु सेवा �सफा�रस 

३. अ�य �व�भ� �सफा�रस 

४. नावालक प�रचय प� 

५ द�लत, आ�दवासी/जनजा�त �मािणत

6 म�ुा  

6.1 म�ुा दता� 

6.२ म�ुा फैसला 

6.३ ठाडो उजरु� �नवेदन दता� 

6.४ ठाडो उजरु� �नवेदन फछ�यौट

७ अनगुमन 

७.१ काया�लय अनगुमन 

७.२ बजार अनगुमण 

८ संघ-सं�था 

८.१ संघ-सं�था दता� 

८.२ संघ-सं�था न�वकरण 

९ िज�ला सरु�ा स�म�तको बैठक

१० ��तपू�त� तथा राहात �वतरण

10.1 वैदेिशक रोजगार ��तपूत� 

10.2 दै�व �कोप राहत 

10.3 सवार� दघु�टनाबाट �प�डतलाइ� राहत रकम 

(�बमा) 

10.4 टुहरुालाइ� राहत 

10.5 अपा�ताभएका �यि�लाइ� राहत



बैवा�हक अं�गकृत नाग�रकता जना १ 

जना 1962

परुानो नाग�रकता क��यटुर ��व�ी वटा 870

जना ३४२

जना ३,२४७

जना 257

जना 167

जनजा�त �मािणत जना 228

वटा 94

वटा 35

वटा 23

ठाडो उजरु� �नवेदन फछ�यौट वटा 23 

वटा फछ�यौ

पटक ४ 

पटक ९ 

वटा 50

वटा 52

िज�ला सरु�ा स�म�तको बैठक  २ 

म�हना

��तपू�त� तथा राहात �वतरण 

 ६ जना (�.) 1,16

166 जना (�.) 21

सवार� दघु�टनाबाट �प�डतलाइ� राहत रकम ३ जना (�.) 14

१४ जना (�.) 8,40

अपा�ताभएका �यि�लाइ� राहत 28 जना (�.) 24

 

1962 

870 

३४२ 

२४७ 

257 

167 

228 

94 

35 

23 

23 (सो�ह �दन १९ 

वटा फछ�यौट) 

 

 

50 

52 

२ पटक (��त 

म�हना) 

16,98,094।- 

21,36,000।- 

14,00,000।- 

40,000।- 

24,55,200।- 



 


11 राज� संकलन 

12 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक

१३ हातह�तयार न�वकरण 

१४ �व�फोटक पदाथ� �व�फोट गराउन ेस�व�धी 

इजाजत न�वकरण 
 

३)  िज�ला �शासन काया�लय �कुम 

काया��यनका ला�ग भएका म�ुय-
 

3.1) ए�ककृत घिु�त सेवा �स�वर

देहाय वमोिजमका सेवाह� �दान ग�रएको �थयो । उ�लेिखत �थान र �म�तमा स�ा�लत ए�ककृत 

घिु�त सेवा �स�वरवाट भौगो�लक �ि�टकोणले �वकट मा�नयका �थानका अपा�

�पले �वप� �यि�ह�ले �व�भ� सेवाको उपयोग गरेकाले यस काया�लयको संयोजक�वमा 

स�ा�लत ए�ककृत घिु�त सेवा �स�वर �नकै उपयो�ग भएको यस काया�लएको ठ�याइ रहेको छ 

।यसै आ�थ�क वष� देिख घिु�त �सवरमा 



�. 18

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक पटक ८ 

वटा ५ 

�व�फोटक पदाथ� �व�फोट गराउन ेस�व�धी वटा २ 

िज�ला �शासन काया�लय �कुम (पि�म)बाट साव�ज�नक सेवा �वाहलाइ� �भावकार�

-म�ुय �यासह� 

ए�ककृत घिु�त सेवा �स�वर 

आ�थ�क वष� ०७५/

काया�लयको संयोजक�वमा �कुम 

(पि�म) िज�लाका भौगो�लक �वकट 

मा�नन े �े�ह�मा �व�भ� �म�तमा 

चौरजहार� न.पा. वडा नं

चौरजहार� न.पा. 

चौरजहार�, बाँ�फकोट गा

काया�लय कोट, आठ�वसकोट न

नं. ३ खद�, आठ�वसकोट न

नं. ५ को गोतामकोट

न.पा. वडा नं. ११ 

के�� वनाइ� ज�मा 

ए�ककृत घिु�त सेवा �स�वर स�ाल 

ग�रएको र सो �स�वरमा िज�ला ि�थत 

�व�भ� काया�लयले आ-

�दान गरेका र यस काया�लय वाट 

देहाय वमोिजमका सेवाह� �दान ग�रएको �थयो । उ�लेिखत �थान र �म�तमा स�ा�लत ए�ककृत 

�स�वरवाट भौगो�लक �ि�टकोणले �वकट मा�नयका �थानका अपा�, बढुा

ह�ले �व�भ� सेवाको उपयोग गरेकाले यस काया�लयको संयोजक�वमा 

स�ा�लत ए�ककृत घिु�त सेवा �स�वर �नकै उपयो�ग भएको यस काया�लएको ठ�याइ रहेको छ 

।यसै आ�थ�क वष� देिख घिु�त �सवरमा CIMS (Citizenship Information Management System) 

18,17,003।- 

 

 

 

बाट साव�ज�नक सेवा �वाहलाइ� �भावकार� 

/०७६ मा यस 

काया�लयको संयोजक�वमा �कुम 

िज�लाका भौगो�लक �वकट 

मा�नन े �े�ह�मा �व�भ� �म�तमा 

वडा नं. १४ नवुाकोट, 

. को काया�लय 

बाँ�फकोट गा.पा. को 

आठ�वसकोट न.पा. वडा 

आठ�वसकोट न.पा. वडा 

को गोतामकोट र चौरजहार� 

११ को खोलागाउँ 

के�� वनाइ� ज�मा ६ (छ) पटक 

ए�ककृत घिु�त सेवा �स�वर स�ाल 

ग�रएको र सो �स�वरमा िज�ला ि�थत 

-आ�ना सेवा ह� 

�दान गरेका र यस काया�लय वाट 

देहाय वमोिजमका सेवाह� �दान ग�रएको �थयो । उ�लेिखत �थान र �म�तमा स�ा�लत ए�ककृत 

बढुा-व�ुढ, आ�थ�क 

ह�ले �व�भ� सेवाको उपयोग गरेकाले यस काया�लयको संयोजक�वमा 

स�ा�लत ए�ककृत घिु�त सेवा �स�वर �नकै उपयो�ग भएको यस काया�लएको ठ�याइ रहेको छ 

CIMS (Citizenship Information Management System) 



 


�योग ग�र स�वि�धत �था�नय तहह�को सम�वयमा क��यटुर ���टेड नाग�रकता काड� �वतरण 

गन� सफल भएको छ ।  
�स
.नं
. सेवा �थान

१ 

वं
श
ज
क
ो 
न
य
ाँ 

न
ाग
�र
क
त
ा 
ज
ार
� 

नवुाकोट 

२ चौरजहार� न.पा. 

३ बाँ�फकोट गा.पा. 

४ आ.न.पा. ३ ख�द 

५ आ.न.पा. ५ गोतामकोट

६ चौ.न.पा. ११ खोलागाउँ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स�पादक म�डल 

�मखु िज�ला अ�धकार� �ी उपे��राज पौ�ाल

सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� �ी शेरबहादरु पनु

क��यूटर अपरेटर �ी जयराम के.सी

 

िज�ला �शासन काया�लय

 

फोन नं. ०८८५३००४० 

 ०८८५३००९० 

�या�स नं. ०८८५३००९० 

 



तहह�को सम�वयमा क��यटुर ���टेड नाग�रकता काड� �वतरण 

�थान �म�त 

देखी स�म

०७५-८-८ ०७५-८-८

०७५-८-१२ ०७५-८-१

०७५-८-१४ ०७५-८-१४

 २०७६-१-३ २०७६-१

गोतामकोट २०७६-१-६ २०७६-१

खोलागाउँ २०७६-२-४ २०७६-२

�काशक 

�मखु िज�ला अ�धकार� �ी उपे��राज पौ�ाल 

 अ�धकार� �ी शेरबहादरु पनु 

सी. 

नेपाल सरकार 

गहृ म��ालय 

िज�ला �शासन काया�लय
�कुम (पि�म) 

 Website:- https://daorukumwest.moha.gov.np

 E-Mail:- daorukum@gmail.com 

 

तहह�को सम�वयमा क��यटुर ���टेड नाग�रकता काड� �वतरण 

सं�या 

स�म 

८ ९३ 

१३ 440 

१४ १४२ 

१-५ 214 

१-७ 346 

२-४ 267 

ज�मा 1502 

िज�ला �शासन काया�लय 

https://daorukumwest.moha.gov.np    


