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१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्िरुप र प्रकृजि 

मजल्ला प्रशासन कायायलय गहृ िन्त्रालय िािहि रही िोमकएका मक्रयाकलापहरु संचालन गने मजल्ला मथिि 

एक िहत्वपणूय मनकाय हो । यस कायायलय िखु्यिः मजल्ला मथिि सम्पणूय सरुक्षा मनकायहरुको सिन्वयात्िक प्रयास 

एवं पहलिा मजल्लािा शामन्ि, व्यवथिा र अिनचयन कायि राखी जनिाका आिारभिू िौमलक हकहरु मनवायि ढंगले 

उपभोग गनय पाउने वािावरणको मसजयनािा केमन्िि रहन्छ । संवैिामनक एवं काननूी प्राविानहरु ििुामवक नागररकका 

व्यमिगि ििा सािमुहक हक, महि र अमिकारको मनवायि उपभोग गरी राजनैमिक, सािामजक, सांथकृमिक, आमियक 

गमिमवमिहरुिा थविन्त्र ढंगले संलग्न रहन पाउने अवथिाको मसजयनािा केमन्िि रहन ुनै मजल्ला प्रशासन कायायलयको 

िलू कियव्य हो । यसै गरी जनिाका आिारभिु आवश्यकिासँग सम्वमन्िि मवमवि सेवा प्रवाह एवं मजल्लािा 

सञ्चालन हुने मवकास आयोजनाहरुका मनमित्त आवश्यक सहयोग एवं सिन्वयको काययिा सिेि यसको िहत्वपणूय 

भमूिका रहन्छ ।  

२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को काम, किाव्र् र अजिकार 

मवमभन्न काननूी व्यवथिाहरुले मजल्ला प्रशासन कायायलयलाई िखू्य रुपिा सिन्वयकारी मनकायको रुपिा  थिामपि 

गरेको छ । ऐन, मनयि, मनदमेशका, िापदण्ड  एंव काययमवमिहरुले मनमदयष्ट गरेका मजल्ला प्रशासन कायायलयका मनयमिि 

एवं मजल्लाको मवमशष्टिा  अनुरुपका केही मवशेष काि, कियव्य र अमिकारहरु मनम्नानसुार रहकेा छन ्। 

क)  शाजति सुरक्षा सम्बतिी कार्ा 

• मजल्लािा शामन्ि सरुक्षा सवु्यवथिा कायि गने  गराउने । 

• शामन्ि सरुक्षा कायिका लामग सरुक्षा मनकायहरुको पररचालन गने । 

• मवमभन्न आपरामिक सिहु र गमिमवमिहरु उपर मनगरानी राखी त्यथिा मक्रयाकलापहरु हुन नमदने । 

• मवमभन्न मवपद,् दघुयटना, अपरािबाट हुने क्षिीलाई न्यनूीकरण गनय सबै सरुक्षा मनकायहरुको 

सिन्वयात्िक पररचालन गने गराउने । 

• लमक्षि सिदुायिा मवमभन्न मकमसिका जनचेिना र अपराि न्यनूीकरणका मवषयिा सचेिनािलुक 

काययक्रि सञ्चालन गने । 

• मजल्लािा शामन्ि सरुक्षा कायि गनय थिानीय िह, नागररक सिाज र सरोकालवालाहरुसगँ सहकायय एवं 

सिन्वय गने । 

ख)  स्थानीर् प्रशासन सम्बतिी कार्ा 

• हािहमियार इजाजि, नािसारी, नमवकरण र हथिान्िरण सम्बन्िी कायय गने । 

• मवष्फोटक पदािय प्रयोगको इजाजि, नमवकरण ििा मनयिन गने । 

• सावयजमनक सम्पमत्तको अमभलेख, संरक्षण ििा व्यवथिापन गने । 

• नाििर, उिेर आमद लगायिका मववरण फरक परेिा व्यहोरा एमकन गरी  प्रिामणि गने । 

• नावालक पररचयपत्र जारी गने । 
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• पाररवारीक पेन्सन, शपिपत्र र रहलपहल सम्बन्िी मवमभन्न मसफाररस गने । 

• दमलि, आमदवासी जनजािी आमद मसफाररस प्रिामणि गने । 

• पाररवाररक मववरण ििा नािा प्रिामणि गने । 

• संघ संथिा दिाय, नवीकरण, मविान संशोिन, शाखा खोल्ने अनिुमि ििा मनयिन गने । 

• पत्रपमत्रका ििा छापाखाना दिाय  आमद । 

• जग्गा अमिग्रहण र िआुब्जा मनिायरण सम्बन्िी कायय गने । 

ग)  नागररकिा  सम्बतिी कार्ा 

• वंशजको आिारिा नागररकिा प्रिाणपत्र मविरण गने । 

• वैवामहक अंगीकृि नागररकिा प्रिाणपत्र मविरण गने । 

• नागररकिा प्रिाणपत्रको प्रमिमलपी मविरण गने । 

• SLC/SEE को शैमक्षक योग्यिा र नागररकिा प्रिाणपत्रिा उिेर फरक भएिा नागररकिा प्रिाणपत्रको 

आिारिा शैमक्षक योग्यिा प्रिाणपत्र संशोिन गनय मनणयय पचाय खडा गरी मसफाररस गने । 

घ) रािदानी सम्बतिी कार्ा 

• राहदानी फारि संकलन गने । 

• िुि सेवा अमभलेख प्रिामणि गने। 

• राहदानी मविरण गने । 

• MRP को मववरण संशोिन गनय मसफाररस गने । 

ङ)  अिातर्ाजर्क कार्ा 

• सावयजमनक शामन्ि मवरुद्धको कसरुको शरुु कारवाही र मकनारा गने  

• मवशेष ऐनहरुबाट प्र.मज.अ.लाई प्रत्यायोमजि अमिकार बिमजिका िदु्धाहरुको सरुुको कारवाही र 

मकनारा गने  

• मजल्ला मथिि कायायलयहरुिा सशुासन कायि गराउन मनयमिि सम्पकय  र सिन्वय गने गराउने । 

च)  बिार अनुगमन र उपभोक्ता जिि सम्बतिी कार्ा  

• दमैनक उपभोग्य वथि ुििा सेवाको सहज आपमुिय, पहुचँ ििा गणुथिर समुनमिि गनयका लामग बजार 

अनगुिन ििा मनयिन गने । 

• उपभोिा महि संरक्षणको लामग सचेिीकरण कायय गने । 

छ) जिपद व्र्िस्थापन सम्बतिी कार्ा  

• मजल्ला मवपद व्यवथिापन समिमिको बैठक सञ्चालन ििा व्यवथिापन गने । 
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• मवपद जोमखि न्यमूनकरण ्ििा व्यवथिापनका लामग मवपद पवूयियारी ििा प्रमिकायय योजना िजुयिा 

ििा कायायन्वयन गने गराउने । 

• िनसनु आपिकामलन कायययोजना िजुयिा ििा कायायन्वयन गने, गराउन,े  

• मवपदबाट भएको क्षमिको मववरण संकलन ििा मवपद पीमडिहरुलाई राहि मविरण गने र  पूनथिायपना 

सम्बन्िी कायय गने ।    

ि) राजरिर् पररचर्पत्र सम्बतिी कार्ा 

• कायायलयिा मवमभन्न कािको लामग आउने सेवाग्राहीहरुलाई रामष्िय पररचयपत्रको िहत्वको बारेिा 

जानकारी गराउने । 

• रामष्िय पररचयपत्र जारी गनयको लामग मववरण संकलन, दिाय र व्यवथिापन गने । 

• रामष्िय पररचयपत्रको मविरण गने ।  

झ) अजतिर्ार दुरुपर्ोग अनुसतिान सम्बतिी कार्ा 

• अमनयमििा र भ्रष्टाचारका मवषयिा परेका उजरुीहरुको छानमवन/ मवथििृ अनसुन्िान ििा कारवाही 

सम्बन्िी कायय गनय लेमख आए बिोमजि छानमवन गरी प्रमिवेदन पठाउने र कारवाही गनय लेमख आएिा 

कारवाही गने । 

   ि. जिजिि कार्ा  

• हलेो सरकार, मनयिनकारी मनकाय ििा अन्य मवमभन्न व्यमिहरुबाट प्राप्त हुन ेउजरुी ििा गनुासाहरु उपर 

सरुु छानमवन गरी आवश्यक कारवाही गने । 

• मवकास मनिायणका काययहरु सहज रुपिा सञ्चालन गनय सबै सरोकारवाला मनकायहरुसँग सिन्वय र 

सहजीकरण गने । 

• मवमभन्न सेवा प्रवाह, प्राकृमिक स्रोिको सदपुयोग ििा अन्य मवषयिा मवमभन्न मजल्लामथिि कायायलयहरु 

र थिानीय िहहरुसँग सिन्वय गने । 

• मजल्लामथिि मनकाय ििा अमिकारीहरुबाट प्रवाह भैरहकेो सेवा प्रवाहको मनयिन र अुनगिन गने । 

• नेपाल सरकार, गहृ िन्त्रालय, प्रदशे सरकार ििा अन्य मनकायबाट िाग हुने मववरण पठाउने आमद । 

• अन्य कुनै सरकारी कायायलयलाई प्रष्ट निोमकएका भैपरी आउने काययहरु गने । 

• सरकारी मनकायहरुबाट हुने सावयजमनक सेवा प्रवाहको अनगुिन गने । 

• जग्गा अमिग्रहण सम्बन्िी कायय गने । 

• मजल्ला दररेट समिमिको बैठक राखी दररेट मनिायरण गने । 

• मछिेकी मजल्लाहरुसंग सिन्वय गनय अन्िर मजल्ला सिन्वय बैठक गरी सिन्वय गने ।  

• सावयजमनक सम्पिीको संरक्षण गने । 
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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखामा कार्ारि कमाचारीिरुको जििरण 

क्र.सं. कमाचारीको नाम थर पद फोन नम्बर कार्ारि फााँट  कोठा नं. 

कै
जफ

र्
ि

 

१ श्री शंकरहरर आचायय  प्र.मज. अ. ९८५६०५७७७७   कोठा नं.३०१   

२ श्री किल राज भण्डारी स.प्र.मज.अ. ९८५६०५७७७८   कोठा नं.२०१   

३ श्री चडुामनिी मिवारी प्रशासकीय अमिकृि ९८४६३७७०८९ नागररकिा फाँट कोठा नं. १०२   

४ श्री गणेश प्रसाद भट्टराई प्रशासकीय अमिकृि ९८५६०७०१४२ नागररकिा फाँट कोठा नं.१०२   

५ श्री हकय  बहादरु रोका प्रशासकीय अमिकृि ९८५६०५७७८० प्रशासन फाँट कोठानं. १०५   

६ श्री मदपक मसग्दले नायवसबु्बा ९८६६००२७७९ प्रमिमलमप फाँट कोठा नं.१०२   

७ श्री िुलसीराि  खनाल लेखापाल ९८५१०६८०५६ लेखाफाँट कोठा नं.३०७   

८ श्री सयुयनारायण श्रेष्ठ नायवसबु्बा ९८४६२७०४७७ िदु्धा फाँट कोठा नं. २०२   

९ श्री सजृना श्रेष्ठ नायवसबु्बा ९८४६७५४४६२ राहदानी फाँट कोठा नं. १०२   

१० श्री समवि शाक्य कम््यटुर अपरेटर ९८४८२५१३०९ प्रशासन फाँट कोठा नं. १०५   

११ श्री मनियल राना खररदार ९८४६०८२५१३ नागररकिा फाँट कोठा नं. १०२   

१२ श्री रुि बहादरु खड्का खररदार ९८५१२२९५१७ नागररकिा फाँट कोठा नं. १०२   

१३ श्री रुद्ध प्रसाद मिमिमल्सना खररदार ९८४७६४५१२२ िदु्धा फाँट कोठा नं. २०२   

१४ श्री सन्जोग श्रेष्ठ कम््यटुर अपरेटर ९८४६२७०३०६ कम््यटुर फाँट कोठा नं.१०२  

१५ श्री फत्त बहादरु राना िगर का.स. पाचौ ँ ९८४६०८९२६१ राहदानी फाँट कोठा नं. १०१   

१६ श्री राज ुिगर हलकुा सवारी चालक ९८४६२४५८११ प्रशासन फाँट  कोठा नं. १०५   

१७ श्री कृष्ण खनाल हलकुा सवारी चालक ९८४४९०१७३५ च.द.फाँट कोठा  न.ं १०६  

१८ श्री इन्ि बहादरु खत्री हलकुा सवारी चालक ९८५११७०७६६ प्रशासन फाँट कोठा नं. १०५   

१९ श्री राज ुखनाल कायायलय सहयोगी ९८४६०९८४५५ प्रमिमलमप फाँट कोठा नं. १०२   

२० श्री सरुज बथनेि कायायलय सहयोगी ९८४६२५३८१८ प्रशासन फाँट     

२१ श्री मवनोद राना िगर कायायलय सहयोगी ९८४६७२६२९० थवकीय 

समचवालय 

कोठा नं. ३०१   

२२ श्री पावयिी बाँमनया कायायलय सहयोगी ९८४६७४७६६७ प्रशासन फाँट  कोठा नं. १०५   

राजरिर् पररचर्पत्र िफा  

१ श्री लक्ष्िी पन्ि कम््यटुर अपरेटर ९८४६०७५२४७ रा.प.फाँट कोठा नं. १०३   

२ श्री सौरभ ढकाल कम््यटुर अपरेटर ९८४३३४६१७० रा.प. फाँट कोठिा नं. १०३  
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मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखाको प्रिि त्रैिामसक प्रगमि मववरण: २०७८।७९ 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखामा रिेका कमाचारी संतर्ा र कार्ा जिम्मेिारी 

 ३.१ जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्िीकृि दरितदी िेरीि 

क्र.सं. पद शे्रणी/िि सेिा समूि दरितदी संतर्ा कैजफर्ि 

१ प्र.जि.अ. रा.प.प्रथम प्रशासन सा.प्रशासन १  

२ स.प्र.जि.अ. रा.प.प्रथम प्रशासन सा.प्रशासन १  

३ प्र.अ. रा.प.प्रथम प्रशासन सा.प्रशासन २  

४ ना.सु. रा.प. अनं.प्रथम प्रशासन सा.प्रशासन ७  

५ ले.पा. रा.प. अनं.प्रथम प्रशासन लेखा १  

६ क.अ. रा.प. अनं.प्रथम जिजिि - २  

७ खररदार रा.प. 

अनं.जिजिर् 

प्रशासन सा.प्रशासन ४  

८ ि.स.चा शे्रणीजिजिन - - २  

९ का.स. शे्रणीजिजिन - - ७  

िम्मा     २७  

राजरिर् पररचर्पत्र िफा  

१ क.अ. रा.प. अनं.प्रथम जिजिि - २  

३ श्री मखल बहादरु उपरकोटी दिाय सहयोगी ९८०६५१००९३ रा.प.फाँट कोठा नं. १०३  

 

DEOC मा कार्ारि कमाचारीिरु 

क्र.सं. कमाचारीको नाम थर पद फोन नम्बर कार्ारि फााँट  कोठा नं. 

कै
जफ

र्
ि

 

१ लाल बहादरु के.सी प्रहरी हवल्दार ९८६७३२७७४८ DEOC कोठा नं. २०४   

२ दगुाय बहादरु खत्री स.प्र.स.ह ९८६४००६७१९ DEOC कोठा नं. २०४   

३ राज ुिापा स.प्र.ब.ह. ९८६३४३६९२४ DEOC कोठा न.ं २०४ 
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मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखाको प्रिि त्रैिामसक प्रगमि मववरण: २०७८।७९ 

२ द. सिर्ोगी ज्र्ालादारी - - १  

जम्िा     ३  

जिल्ला आपत्काजलन संचालन केतर( DEOC) 

१ ििल्दार रा.प. अनं.प्रथम जिजिि - २  

२ द. सिर्ोगी ज्र्ालादारी - - १  

जम्िा     ३  

४. कार्ाालर्बाट  सम्पादन  गररने  सेिाको  जििरण 

मजल्ला प्रशासन कायायलय, गोरखाले प्रदान गने सेवा एवं सो सम्वन्िी मववरणहरु अनसुचूी १ को नागररक 

वडापत्रिा उल्लेख गरे विोमजि रहकेो छ । 

५.सम्पादन गरेको कामको जििरण 

मजल्ला प्रशासन कायायलय, गोरखाले मनयमिि रुपिा संचालन गने सेवा प्रवाहका मक्रयाकलापहरुका 

अमिररि सेवा प्रवाह एवं मवकास व्यवथिापनिा सकरात्िक योगदान पयुायउने ढंगले मवमवि गमिमवमिहरुको 

सरुुवािको नेितृ्व सिेि गरेको छ । राज्य प्रणालीका मवमभन्न अवयवहरुको पनुसंरचनाको प्रमक्रयािा रहकेो यस 

िहत्वपूणय घडीिा राजनीमिक पररवियनलाई संथिागि गनय ििा जनअपेक्षा अनरुुप आफ्ना मक्रयाकलापहरुलाई मछटो, 

छररिो एवं गणुथिरीय िलु्याई भिूण्डलीकृि मवश्विा नेपालको सावयजमनक प्रशासनलाई प्रमिथपिी िलु्याउन हाम्रा 

सोच, व्यवहार एवं काययशैलीिा सिेि सोही ििुामवकको पररवियनको आवश्यकिा रहन्छ । यस अियिा मजल्ला 

प्रशासन कायायलय, गोरखाले त्यस प्रकारका नवीनिा एवं मसजयनात्िकिाको प्रवद्धयनका मनमित्त केही िहत्वपूणय कािको 

सरुुवाि सिेि गरेको छ । कायायलयद्धारा प्रमिवेदन अवमििा संचामलि मनयमिि मक्रयाकलापहरुका प्रमिमनमििलूक 

सचूीहरु मनम्नानसुारका रहकेा छन । 

र्स कार्ाालर्बाट सम्पाजदि कार्ाको माजसक  प्रगजि जििरण(२०७८ साल असोि मसाति सम्मको  ) 

स्थानीर् प्रशासन शाखा 

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम 

कामको पररमाण 

कैजफर्

ि  आ.ि. ०७६।७७ आ.ि. ०७७।७८ 
असोि 

मजिनाको 

चालु 

आ.ि. 

०७८।७९ 

को 

असोि 

मसाति 

सम्म 

१ नावालक पररचय पत्र २६४ १७० १३ ५३   
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मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखाको प्रिि त्रैिामसक प्रगमि मववरण: २०७८।७९ 

२ पेन्सन सम्बन्िी कागजाि प्रिामणि २०० ९१३ ७४ २२७   

३ 
मजल्ला प्रहरी कायायलयलाई 

पठाइएको पत्र 
    ४३ ८३   

४ अन्य प्रिामणि ििा मसफाररस     २०६ ४१९   

५ हािहमियार इजाजि  ० ० ० ०   

६ हािहमियार नािसारी १ २ ० ०   

७ हािहमियार नमवकरण ३१ ४८ ४ २२   

८ हािहमियार इजाजि खारेज २ ० ० ०   

९ मवष्फोटक पदािय अनिुमि ३ २ ० ३   

१० मवष्फोटक पदािय अनिुमि नमवकरण ० ७ ० ०   

११ जनजामि/दमलि/िमुथलि प्रिामणि ३०१ १२९१ ३२५ ७७६   

१२ ठाडो उजरुी दिाय ६८ ८९ ० १३   

१३ ठाडो उजरुी फर्छ्यौट ५० ८८ ० १३   

१४ कायायलय छड्के ६ ७ ० २   

१५ मजल्ला सरुक्षा समिमिको बैठक ५५ ४१ ३ ९   

१६ Dcmc को बैठक २० ३९ १ ८   

१७  कियचारी बैठक १० १२ १ ४   

१८ कायायलय प्रिखु बैठक १० ११ १ ३   

१९ मवपद ्व्यवथिापन समिमि ५ ५ ० ०   

मुद्दा शाखा 

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम 

कामको पररमाण 

कैजफर्

ि  आ.ि. ०७६।७७ आ.ि. ०७७।७८ 
 असोि 

मजिनाको 

चालु 

आ.ि.

को 

असोि 

मसाति 

सम्म 

१ िदु्दा दिाय ७० ५३ ५ १७   

२ िदु्दाको अमन्िि मकनारा ४१ ५८ ० १५   

३ संथिा दिाय ५५ ३७ १ ३   

४ संथिा नमवकरण २३२ २२५ ४८ ६८   

५ संथिाको मविान संशोिन ७ ५ ० ०   
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मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखाको प्रिि त्रैिामसक प्रगमि मववरण: २०७८।७९ 

नागररकिा िथा प्रजिजलजप शाखा 

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम 

कामको पररमाण 

 आ.ि. ०७६।७७ 
आ.ि. 

०७७।७८ 

चालु आ.ि. 

०७८।७९ को 

असोि 

मजिनाको 

चालु आ.ि. ७८।७९ को 

असोि मसाति सम्म 

मजिला  पुरुष मजिला  पुरुष िम्मा 

१ वंशजको नािाल ेनागररकिा मविरण ५३४३ ७५१२ ५१३ ५१५ ११५४ १३०८ २४६२ 

२ 

जन्िको आिारिा नागररकिा प्राप्त 

गरेका व्यमिका सन्िानलाइय मविररि 

वंशजको नागररकिा मववरण 

० ० ०   ० ० ० 

३ 
बैबामहक अंगीकृि नागररकिा 

मविरण 
१ ८ १   ३ ० ३ 

४ नागररकिा प्रमिमलपी मविरण ४९५९ ३६५५ २४९ २४५ ६०९ ७४९ १३५८ 

रािदानी शाखा 

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम 

कामको पररमाण 

 आ.ि. ०७६।७७ 
आ.ि. 

०७७।७८ 

 चालु आ.ि. 

०७८।७९ को 

असोि 

मजिनाको 

चालु आ.ि. ७८।७९ को 

असोि मसाति सम्म 

मजिला  पुरुष मजिला  पुरुष िम्मा 

१ राहदानी फाराि संकलन ३९५८ ३५९५ २७७ ३८० ६९४ १०६५ १७५९ 

२ राहदानी मविरण (मज.प्रशा.का.बाट)   २७३८ २०५ २१५ ४६६ ७८० १२४६ 

३ 
िुि राहदानी मविरणका लामग 

राहदानी मवभागिा मसफाररस 
३३०४ १५७२ ९९ ११८ २८८ ४८० ७६८ 

लेखाशाखा 

क्र.सं. जििरण 

कामको पररमाण 

कैजफर्

ि 
अजघल्लो आ.ि. 

०७६।७७ 
आ.ि. ०७७।७८ 

 चालु आ.ि. 

०७८।७९ को 

असोि 

मजिनाको  

चालु 

आ.ि.०

७८।७९

को   

असोि  

मसाति 

सम्म 
 



 

 
10 

 

मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखाको प्रिि त्रैिामसक प्रगमि मववरण: २०७८।७९ 

रािस्ि संकलन िफा   

१ हािहमियारको इजाजिपत्र दथिुर ९६०० ३३४०० १०७५० १९५००    

२  अन्य प्रशासमनक सेवा शलु्क ४२५२०० ३८४२३० ७९२०० 
१२०२०

० 
   

३ प्रशासमनक दण्ड जररवाना ५००० ५४७७१६ १८१०५ ५९१०५    

४ न्यामयक दण्ड , जररवाना र जफि १८८०० २३४४२० ० १६३९०    

५ परीक्षा दथिरु ९६०० १२०६० ० ०    

६ िरौटी सदरथयाहा १६३८७१५ ४६४७७०२.१३ ०.०० ०.००    

७ बेरुज ु ४४०६०५० ३६१२७ ० १०००    

८ राहदानी दथिरु 
२०६४२१०० 

१८६०६६०० ३३५०००० 
९१६५०

०० 
   

९ अन्य   ० ० ०    

जम्िा २७१५५०६५ २४५०२२५५.१३ ३४५८०५५.०० 
९३८११

९५.०० 
   

िरौटी िफय   

१ 
िरौटी प्राप्त १७२००११।५० 

१९२३३४१ ० 
१३७००

० 
   

२ िरौटी मफिाय १२००२७२ ७०४००० ० ०    

३ िरौटी सदरथयाहा १६८४७१५ ४६४७७०२.१३ ०.०० ०.००    

४ िरौटी बाकंी ६४००९७१।१३ २९८९६२१.०० ३१०५६२१.०० 
३१०५६

२१.०० 
   

कार्ाालर्को खचा सम्बतिी जििरण  

क्र.सं. बजेट मशषयक 

 आमियक वषय  ०७८।७९    

बजेट 
 भाि िमहनाको 

खचय 
असोज िमहनाको खचय 

असोज 

िमहनासम्िको 

खचय 

     

१ चाल ुखचय 
 

१४२२९०६७ १८०५१३२.०० 
४००३२१९.००      

२ पुँजीगि खचय 
 

३६२००० ०.०० ५०००००.००      

जिपद् प्रभाजििलाई रािि जििरण  

क्र.सं. जििरण 

कामको पररमाण 

कैजफर्

ि 

 

अजघल्लो 

आ.ि. ०७६।७७ 
आ.ि. ०७७।७८ 

 चालु आ.ि. 

०७८।७९ को 

असोि 

मजिनाको 

चालु 

आ.ि. 

०७८।७

९ को 
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असोि 

मसाति 

सम्म 

१ मवपद ्राहि मविरण रु. १०३००० २८८०००० ० ०    

राजरिर् पररचर्पत्र दिाा स्टेशन  

क्र.सं. सम्पादन गरेको काम 

कामको पररमाण  

आ.ि. ०७६।७७ 
आ.ि. 

०७७।७८ 

चालु आ.ि. 

७८।७९ को 

असोि 

मजिनाको 

चालु आ.ि. 

७८।७९ को असोि 

मसाति सम्म 

   

मजिला  पुरुष मजिला  पुरुष िम्मा  

१ 

राजरिर् पररचर्पत्र जििरण 

संकलन ० ६४२१ ३४७ ६१४ १०१० १५७५ २५८५ 
 

 

िामि उल्लेमखि कायायलयद्वारा सम्पामदि मनयमिि काययक्रिहरूको अमिररि यस त्रैिामसक अवमििा कायायलयद्वारा 

सम्पामदि केही प्रमिमनमििलूक काययहरू मनम्नानसुारका रहकेा छन । 

५.१  मिमि २०७८ असोज ५ गिे मजल्ला मथिि राजनीमिक दलका प्रिखु एवं प्रमिमनमिहरुसंग सिन्वय बैठक सम्पन्न 

  मिमि २०७८।०६।०५ गिे प्रिखु मजल्ला अमिकारी श्री शंकरहरर आचाययको अध्यक्षिािा मजल्ला मथिि मक्रयामशल 

राजनीमिक दलको प्रिखु एवं प्रमिमनमिको उपमथिमििा सिन्वय बैठक सम्पन्न भयो  । सो अवसरिा मजल्लाको सिग्र 

शामन्ि सरुक्षाको अवथिा, सेवा प्रवाहको अवथिा लगायिका मवमवि मवषयिा छलफल भएको मियो ।  

५.२ पत्रकार भेटघाट काययक्रि सम्पन्न । 

   मिमि २०७८ साल असोज ६ गिे प्रिखु मजल्ला अमिकारी श्री शंकरहरर आचाययको अध्यक्षिािा मजल्ला मथिि 

मक्रयामशल  पत्रकारहरुसंगसंगको पत्रकार भेटघाट काययक्रि सम्पन्न भयो ।  सो अवसरिा मजल्लाको सिग्र सचूना 

प्रवाहको अवथिा बारेिा छलफल भएको मियो  

५.३  व्यापार व्यवसायी ििा मनिायण व्यवसायीसंगको छलफल सम्पन्न  

मिमि २०७८ साल असोज ६ गिे प्रिखु मजल्ला अमिकारी श्री शंकरहरर आचाययको अध्यक्षिािा उद्योग बामणज्य 

संघ,  च्याम्वर अफ किसय ििा मनिायण व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष एवं प्रमिमनमिहरुको उपमथिमििा  सिन्वय 

ििा छलफल बैठक सम्पन्न भयो ।  सो अवसरिा चाडपवय लमक्षि सपुि िलू्यको पसल संचालन ििा  रुग्ण 

आयोजनाहरु सियिै सम्पन्न गने मवषयिा छलफल भएको मियो ।  

५.४  मजल्ला मथिि यािायाि व्यवसायीहरुसंगको सिन्वय बैठक सम्पन्न: 

मिमि २०७८ असोज १२ गिे मजल्ला मथिि  यािायाि व्यवसायीहरुसंगको सिन्वय बैठक सम्पन्न भयो । उि बैठकको 

अध्यक्षिा प्रिखु मजल्ला अमिकारी श्री शंकरहरर आचाययले गनुयभएको मियो । सो क्रििा  आउदै ँगरेको चाडपवयहरुलाई 
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मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखाको प्रिि त्रैिामसक प्रगमि मववरण: २०७८।७९ 

लमक्षि गरी यािायािको सवारी सािन संचालन गने,नेपाल सरकारले िोकेको भाडादर मटकट काउन्टरिा सवैले दखे्ने 

गरी राख्ने लगायिको मवषयिा मनणयय सिेि भएको मियो ।   

५.५ प्रिुख मजल्ला अमिकारी श्री शामलग्राि शिाय पौडेलबाट इलाका प्रहरी कायायलय, प्रहरी चौकी ििा अथिायी 

प्रहरी चौकी अनगुिन : 

प्रिखु मजल्ला अमिकारी श्री शामलग्राि शिाय पौडेल ज्यकूो नेितृ्व ििा प्रहरी उपरीक्षक श्री शेखर खनाल, समहिको 

टोलीद्धारा मवमभन्न मिमििा दहेाय बिोमजिको इलाका प्रहरी कायायलय, प्रहरी चौकी र अथिायी प्रहरी चौकी भवनको 

अनगुिन ििा मनरीक्षण सम्पन्न भयो । सो अनगुिन ििा मनरीक्षणको क्रििा प्रिुख मजल्ला अमिकारीले उच्च 

िनोबलको साि मनथपक्ष ढंगबाट काि गनय मनदशेन सिेि मदनुभएको मियो । 

क्र.सं. अनुगमन िथा 

जनरीक्षण भएको 

जमजि 

अनुगमन िथा जनरीक्षण 

भएको  सुरक्षा जनकार् 

कैजफर्ि 

१ मिमि २०७८।०४।१० इलाका प्रहरी कायायलय ठाँटीपोखरी प्र.मज.अ. श्री शामलग्राि शिाय पौडेल समहिको टोलीद्धारा 

२ मिमि २०७८।०४।१४ प्रहरी चौकी, कुररनटार प्र.मज.अ. श्री शामलग्राि शिाय पौडेल समहिको टोलीद्धारा 

३ मिमि २०७८।०४।१७ प्रहरी चौकी िाङ्लीचोक प्र.मज.अ. श्री शामलग्राि शिाय पौडेल समहिको टोलीद्धारा 

४ मिमि २०७८।०४।१७  प्रहरी चौकी बंुकोट प्र.मज.अ. श्री शामलग्राि शिाय पौडेल समहिको टोलीद्धारा 

५ मिमि २०७८।०४।३२ अथिायी प्रहरी चौकी , चनौटे प्र.मज.अ. श्री शामलग्राि शिाय पौडेल समहिको टोलीद्धारा 

६ मिमि २०७८।०४।३२ प्रहरी चौकी,  नयाँसाघ ु प्र.मज.अ. श्री शामलग्राि शिाय पौडेल समहिको टोलीद्धारा 

७ मिमि २०७८।०४।३२ प्रहरी चौकी, बालवुा प्र.मज.अ. श्री शामलग्राि शिाय पौडेल समहिको टोलीद्धारा 

८ मिमि २०७८।०५।०२ प्रहरी चौकी िझवुा दउेराली प्र.मज.अ. श्री शामलग्राि शिाय पौडेल समहिको टोलीद्धारा 

९ मिमि २०७८।०५।०२ प्रहरी चौकी १२ मक.लो. प्र.मज.अ. श्री शामलग्राि शिाय पौडेल समहिको टोलीद्धारा 

 

५.६ प्रिखु मजल्ला अमिकारी श्री  शंकरहरर आचाययबाट इलाका प्रहरी कायायलय, प्रहरी चौकी ििा अथिायी प्रहरी 

चौकी अनगुिन : 

प्रिखु मजल्ला अमिकारी श्री शंकरहरर आचायय ज्यबूाट मवमभन्न मिमििा दहेाय बिोमजिको इलाका प्रहरी कायायलय, 

प्रहरी चौकी र अथिायी प्रहरी चौकी भवनको अनगुिन ििा मनरीक्षण सम्पन्न भयो । सो अनगुिन ििा मनरीक्षणको 

क्रििा प्रिखु मजल्ला अमिकारीले उच्च िनोबलको साि मनथपक्ष ढंगबाट काि गनय मनदशेन सिेि मदनभुएको मियो । 
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मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखाको प्रिि त्रैिामसक प्रगमि मववरण: २०७८।७९ 

क्र.सं. अनुगमन िथा 

जनरीक्षण भएको 

जमजि 

अनुगमन िथा जनरीक्षण 

भएको  सुरक्षा जनकार् 

कैजफर्ि 

१ मिमि २०७८।०६।३० इलाका प्रहरी कायायलय िनकािना प्र.मज.अ. श्री शंकरहरर आचायय समहिको टोलीद्धारा 

२ मिमि २०७८।०६।२८  प्रहरी चौकी, बालवुा प्र.मज.अ. श्री शंकरहरर आचायय समहिको टोलीद्धारा 

३ मिमि २०७८।०६।२८  अथिायी प्रहरी चौकी चनौटे प्र.मज.अ. श्री शंकरहरर आचायय समहिको टोलीद्धारा 

४ मिमि २०७८।०६।२८ प्रहरी चौकी बारपाक प्र.मज.अ. श्री शंकरहरर आचायय समहिको टोलीद्धारा 

५ मिमि २०७८।०६।०९ इलाका प्रहरी कायायलय ठाँटीपोखरी प्र.मज.अ. श्री शंकरहरर आचायय समहिको टोलीद्धारा 

६ मिमि २०७८।०६।०९ इलाका प्रहरी कायायलय आरुघाट प्र.मज.अ. श्री शंकरहरर आचायय समहिको टोलीद्धारा 

५.७:प्रिखु मजल्ला अमिकारी मजल्ला प्रहरी कायायलय गोरखाको अनगुिन सम्पन्न : 

मिमि २०७८।०५।११ गिे प्रिुख मजल्ला अमिकारी श्री शामलग्राि शिाय पौडेलबाट मजल्ला प्रहरी कायायलय गोरखाको 

अनगुिन ििा मनरीक्षण कायय सम्पन्न भयो । सो क्रििा प्रिुख मजल्ला अमिकारीले मनिायणमिन  प्रहरी कायायलय 

भवनको सिेि मनरीक्षण गनुयभएको मियो  । सािै प्रिखु मजल्ला अमिकारीले अनगुिन ििा मनररक्षणको क्रििा बन्द ै

गरेको कायायलय भवन सियिै सम्पन्न गनय सम्बमन्िि मनकायहरुसंग सिन्वय गनय , मजल्लाको सिग्र शामन्ि सरुक्षा 

कायि गनय उच्च िनोवलको साि कियव्यमनष्ट भई कुनै पमन प्रलोभनिा नपरी कायय गनय  मनदेशन मदनभुएको मियो ।   

५.८:प्रिखु मजल्ला अमिकारी श्री शामलग्राि शिाय पौडेलबाट कारागार कायायलय अनगुिन सम्पन्न : 

मिमि २०७८।०५।१९ गिे प्रिुख मजल्ला अमिकारी श्री शामलग्राि शिाय पौडेलबाट प्रहरी उपरीक्षक श्री शेखर खनाल, 

जेलर गणेश प्रसाद भट्टराईको उपमथिमििा कारागार कायायलय गोरखािा अनुगिन ििा मनरीक्षण कायय सम्पन्न भयो । 

सो अवसरिा प्रिखु मजल्ला अमिकारीले कारागारको भौमिक पक्ष, िानवीय पक्ष, कैदी वन्दीहरुको मवषयिा जानकारी 

मलई कैदी बन्दी ििा िनुवुा बमन्दहरुसंग परेका सिथया  ििा सिथया सििानका लामग गनुयपने  पहल लगायि मवमवि 

मवषयसंग सम्बमन्िि भई अन्िरमक्रया सिेि गनुय भएको मियो । 

५.९: प्रिखु मजल्ला अमिकारीबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २९ ह.ेक्वा, गलु्िको अनगुिन : 

मिमि २०७८।०५।२६ गिे प्रिुख मजल्ला अमिकारी श्री शामलग्राि शिाय पौडेलबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २९ 

ह.े क्वा, गलु्ि गोरखाको अनुगिन ििा मनरीक्षण कायय सम्पन्न भयो । सो अवसरिा प्रिुख मजल्ला अमिकारीले   उच्च 

िनोवलको साि कियव्यमनष्ट भई मजल्लाको सिग्र  शामन्ि सरुक्षा कायि गनय प्रभावकारी भमुिका मनवायह गनय  मनदशेन 

मदनभुएको मियो ।  सािै व्यारेकको लामग जग्गा खररद गनय, परेका सिथया  ििा सिथया सििानका लामग गनुयपने  

पहल लगायि मवमवि मवषयसंग सम्बमन्िि भई अन्िरमक्रया सिेि गनुय भएको मियो । 
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५.१० सहायक प्रिखु मजल्ला अमिकारीको नेितृ्विा बजार अनगुिन सम्पन्न : 

सहायक प्रिखु मजल्ला अमिकारी श्री किल राज भण्डारी ििा प्रशासकीय अमिकृि श्री गणेश प्रसाद भट्टराईको 

नेितृ्विा सरोकारवाला मनकायसंगको सिन्वयिा मवमभन्न सियिा भएका बजार अनुगिनको मववरण िपमशल 

बिोमजि रहकेो छ ।   

क्र. 
सं. 

अनगुमन 

गरिएको मममि 

अनगुमन 

गरिएको 
पसलको प्रकृमि 

संख्या 
(वटा) 

अनगुमन 

गरिएको 
स्थान 

अनगुमनको क्रममा 
पाइएको 

अनगुमनको क्रममा दिइएको 
मनिेशन 

1 2078/06/20 ववमिन्न प्रकृमिको पसल 
(वकिाना, ििकािी,  

फेन्सी, मसला, मगफ्ट, 
िाडा होटल लगायिका ) 

35 गोिखा 
नगिपामलका 
वडा नं. 6 

• केही वकिाना पसलबाट 

  म्याि सवकएको सामान 

  जफि गरि नष्ट  

  गरिएको । 

• केही पसलहरुमा मलु्य 

सूची निेवटएको 
 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री निाख्न।े 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री नबेच्ने । 

•  सिसफाइमा ध्यान दिन े

•  उपिोक्ताले िेख्न ेगिी मलु्यसूची िथा 
 साइबोडड िाख्न े। 

• मनयमानसुाि सम्वन्न्िि मनकायमा ििाड 
िथा  नववकिण गने। 

2 2078/06/21 ववमिन्न प्रकृमिको पसल 
(वकिाना, ििकािी,  

फेन्सी, मसला, मगफ्ट, 
िाडा होटल लगायिका ) 

106 शवहि लखन 
गाउँपामलका 
वडा नं. 2  

ि 3 

• केही वकिाना पसलबाट 
  म्याि सवकएको सामान 

  जफि गरि नष्ट  

  गरिएको । 

• केही पसलहरुमा मलु्य 

सूची निेवटएको 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री निाख्न।े 
• म्याि गजु्रकेा सामाग्री नबेच्ने । 

•  सिसफाइमा ध्यान दिन े

•  उपिोक्ताले िेख्न ेगिी मलु्यसूची िथा 
 साइबोडड िाख्न े। 

• मनयमानसुाि सम्वन्न्िि मनकायमा ििाड 
िथा नववकिण गने। 

3 2078/06/22 ववमिन्न प्रकृमिको पसल 
(वकिाना, ििकािी,  

फेन्सी, मसला, मगफ्ट, 

िाडा होटल लगायिका ) 

81 आरुघाट 
गाउपाडमलका 
वडा नं. 9 

• केही वकिाना पसलबाट 

  म्याि सवकएको  

  सामान 

  जफि गरि नष्ट  

  गरिएको । 

• केही पसलहरुमा 
 मलु्य 

  सूची निेवटएको 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री निाख्न।े 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री नबेच्ने । 

•  सिसफाइमा ध्यान दिन े

•  उपिोक्ताले िेख्न ेगिी मलु्यसूची िथा 
 साइबोडड िाख्न े। 

• मनयमानसुाि सम्वन्न्िि मनकायमा ििाड 
िथा नववकिण गने। 

 

4 2078/06/24 ववमिन्न प्रकृमिको पसल 
(वकिाना, ििकािी,  

फेन्सी, मसला, मगफ्ट, 

िाडा होटल लगायिका ) 

54 अन्जिकोट 
गाउँपडमलका 
वडा नं. 
3 ि 5 

• केही वकिाना पसलबाट 

  म्याि सवकएको  

  सामान 

  जफि गरि नष्ट 

  गरिएको । 

• केही पसलहरुमा  

मलु्य 

•   सूची निेवटएको 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री निाख्न।े 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री नबेच्ने । 

•  सिसफाइमा ध्यान दिन े

•  उपिोक्ताले िेख्न ेगिी मलु्यसूची िथा 
 साइबोडड िाख्न े। 

• मनयमानसुाि सम्वन्न्िि मनकायमा ििाड 
िथा  नववकिण गने। 
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५.११ कोमभड- १९ रोकिाि , मनयन्त्रण ििा व्यवथिापनको लामग  भएका प्रयासहरु: 

नयाँ भेररयन्ट समहिको कोरोना भाइरस कोमभड- १९ रोकिाि, मनयन्त्रण ििा व्यवथिापनको लामग २०७८।०४।०१ 

दमेख असोज िसान्ि सम्ि भएका प्रिखु काययहरु िपमशल बिोमजि रहकेो । 

जिल्ला कोजभड व्र्िस्थापन सजमजिको बैठकको जििरण: 

५ २०७८।०६।१९ ववमिन्न प्रकृमिको पसल( 
वकिाना, ििकािी, फेन्सी, 
मसला, मगफ्ट, िाडा  

होटल लगायिका) 

१५ गोिखा 
नगिपामलका 
 वडा नं. ६ 

• केही वकिाना पसलबाट 

  म्याि सवकएको सामान 

  जफि गरि नष्ट 

  गरिएको । 

• केही पसलहरुमा मलु्य 

•   सूची निेवटएको 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री निाख्न।े 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री नबेच्ने । 

•  सिसफाइमा ध्यान दिन े

•  उपिोक्ताले िेख्न ेगिी मलु्यसूची िथा 
 साइबोडड िाख्न े। 

• मनयमानसुाि सम्वन्न्िि मनकायमा ििाड 
िथा  नववकिण गने। 

६ २०७८।०५।२० खाद्यान्न वकिाना  

पसलहरु 
१७ गोिखा 

नगिपामलका 
छेपेटाि 

• साइनबोडड िथा  

मूल्यसचुी  निान्खएको, 
सिसफाई निएको  

• म्याि गजु्रकेा सामग्री  निाख्न,  

• सिसफाईमा ध्यान दिन  ि उपिोक्ताले 
िेख्न ेगिी मूल्यसचुी िाख्न िथा  साइनबोडड 
िाख्न मनिेशन दिइएको । 

(  अनगुमनको क्रममा शे्रष्ठ पाउिोटी 
उद्योगलाई रु. ५०००।०० जरिवाना 
गरिएको) 

७ २०७८।०५।२३ खाद्यान्न वकिाना  

पसलहरु 
४७ पालङुटाि  

न. पा.  
• केही वकिाना पसलबाट 

  म्याि सवकएको सामान 

  जफि गरि नष्ट 

  गरिएको । 

• केही पसलहरुमा मलु्य 

•   सूची निेवटएको 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री निाख्न।े 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री नबेच्ने । 

•  सिसफाइमा ध्यान दिन े

•  उपिोक्ताले िेख्न ेगिी मलु्यसूची िथा 
 साइबोडड िाख्न े। 

• मनयमानसुाि सम्वन्न्िि मनकायमा ििाड 
िथा नववकिण गने। 

८ २०७८।०५।२४ खाद्यान्न वकिाना पसल १४ मसिानचोक ३ • साइनबोडड िथा  मलु्यसूची 
निान्खएको, सिसफाई 
निएको 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री निाख्न।े 

• म्याि गजु्रकेा सामाग्री नबेच्ने । 

•  सिसफाइमा ध्यान दिन े

•  उपिोक्ताले िेख्न ेगिी मलु्यसूची िथा 
 साइबोडड िाख्न े। 

• मनयमानसुाि सम्वन्न्िि मनकायमा ििाड 
िथा नववकिण गने। 
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क्र.सं. बैठकको जमजि बैठकको प्रमुख जनणार्  

१ २०७८।०४।०८ • कोरोना भाइरस रोकथाम जनर्तत्रण िथा व्र्िस्थापनको लाजग जमजि 

२०७८।०४।०९ देजख २०७८।०४।२४ गिेसम्म जनषेिाज्ञा िारी 

गररएको । 

२ २०७८।०४।२२ • कोरोना भाइरस कोजभड- १९ रोकथाम, जनर्तत्रण िथा 

व्र्िस्थापनको लाजग जमजि २०७८।०४।२४ गिेदेजख जमजि 

२०७८।०४।३२ गिेसम्म जनषेिाज्ञा िारी 

३ २०७८।०४।३१ • कोरोना भाइरस कोजभड-१९ रोकथाम, जनर्तत्रण िथा 

व्र्िस्थापनको लाजग जमजि २०७८।०५।०१ देजख  २०७८।०५।११ 

गिेसम्म जनषेिाज्ञा िारी 

४ २०७८।०५।१० • कोरोना भाइरस कोजभड-१९ रोकथाम, जनर्तत्रण िथा 

व्र्िस्थापनको लाजग जमजि २०७८।०५।११ देजख  २०७८।०५।१८ 

गिेसम्म जनषेिाज्ञा िारी 

५ २०७८।०५।१७ • कोरोना भाइरस कोजभड-१९ रोकथाम, जनर्तत्रण िथा 

व्र्िस्थापनको लाजग जमजि २०७८।०५।१८ देजख  २०७८।०६।०२ 

गिेसम्म जनषेिाज्ञा िारी 

६ २०७८।०५।२१ •  मनकामना मजतदर लगार्ि जिल्ला जस्थि मजतदरिरुमा पूिा आिा 

संचालन गने जनणार् गररएको । 

७ २०७८।०५।३१ • जमजि २०७८।०६।०२ देजख २०७८।०६।१७ गिेसम्म प्रमुख जिल्ला 

अजिकारीबाट आदेश िारी 

८ २०७८।०६।१४ • स्िास््र् सुरक्षाका मापदण्डिरु प्रभािकारी रुपमा कार्ाातिर्न 

माफा ि दैजनक जक्रर्ाकलापिरु सूचारु रुपमा संचालन गने । 

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट भएका मित्िपूणा कार्ािरु: 

शाजति सुरक्षा: 
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➢ मजल्लाको सिग्र  शामन्ि सरुक्षा व्यवथिालाई गमिमशल, नमिजािखुी र प्रभावकारी बनाइएको । 

➢ एकीकृि रणनीमिक सरुक्षा योजना अद्यावमिक गरी सो को प्रभावकारी कायायन्वयनिा रहेको । 

➢ अपराि जन्य गमिमवमि मनयन्त्रणको  लामग Crime Mapping समहिको कायययोजना बनाई सो को 

कायायन्वयन भइरहकेो ।  

➢ एमककृि रणनीमिक सरुक्षा योजनासंग सम्बमन्िि भई के्षत्रगि कायययोजना बनाई कायायन्वयन भइरहकेो । 

➢ शामन्ि सवु्यवथिा मवश्वसमनय र भरपदो बनाइएको । 

➢ सरूक्षा मनकायहरुबाट  मनयमिि गथिी र चेकजाँच गने कायय भइरहकेो । 

सेिा प्रिाि: 

➢ नागररकिा मविरण, राहदानी फारि संकलन, िुि मसफाररस र राहदानी मविरण, संघ संथिा दिाय लगायिका 

मनयमिि काययहरु भइरहकेो । 

➢ यस कायायलयिा सनुवुाई हुने िद्धाहरुिा िदु्धाको प्रकृमि हरेी मनरन्िर सनुवुाईको व्यवथिा गरी मछटो छररिो 

ढंगले फैसला गने व्यवथिा मिलाइएको । 

➢ सरकारी कायायलयहरुको सेवा प्रवाहलाई चथुि दरुुथि,मवश्वसनीय, मनथपक्ष, भरपदो र प्रभावकारी बनाउन 

मनयमिि अनुगिन ििा मनरीक्षण गने गररएको । 

➢ कायायलयबाट प्रवाह हुने सेवालाई पारदशी बनाउन कायायलयको फेसबकु, वेवसाइट, इिेल जथिा मवद्यमुिय 

िाध्यिहरुलाई मनयमिि अद्यावमिक गरी कायायलयका गमिमवमिहरु प्रवाह गने गररएको । 

➢  सेवाग्राहीले सेवा मलनको लामग  कायायलयिा पेश गनुयपन ेमवमभन्न मनवेदनको ढाँचाहरु ियार गरी उपलब्ि 

गराउने व्यवथिा गररएको ।  

कार्ाालर् व्र्िस्थापन: 

➢ मनयमिि कियचारी बैठक( Staff Meeting) गरी  गनुासो सम्बोिन गने गररएको । 

➢ कायायलयको अमभलेख व्यवथिापन  काययलाई व्यवमथिि र प्रभावकारी बनाइएको । 

➢ कायायलयको वािावरण थवच्छ, सफा र सेवाग्राही िैत्री बनाइएको ।  

जिपद् व्र्िस्थापन: 

➢ मजल्ला मवपद ्पवूयियारी ििा प्रमिकायय योजना, २०७८।७९ पररिाजयन समहि कायायन्वयनिा ल्याइएको । 

➢ मवपदक्ो सियिा ित्काल खोज, उद्धार कायय गने गररएको । 

➢ थिानीय मवपद ्व्यवथिापन समिमिलाई मक्रयामशल  बनाउन आवश्यक सहयोग र सहमजकरण गने गररएको । 

➢ मवपद्बाट प्रभामवि व्यमि पररवारहरुलाई ित्काल राहि उपलब्ि गराउने काययलाई िप प्रभावकारी बनाइएको  

लागू औषि जनर्तत्रण: 
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➢ लाग ूऔषि मनयन्त्रण सम्बन्िी  काययमवमि िजुयिा गरी सोही बिोमजि कायय भइरहकेो । 

➢ लाग ुऔषि मनयन्त्रणको लामग मवमभन्न सेचिनािलूक काययक्रिहरु संचालन गने गररएको । 

➢ अवैि िमदरा उत्पादन ििा मवक्री मविरणलाई पणूयरुपिा मनयन्त्रण गनय सरोकारवाला मनकायसंगको 

सिन्वयिा अनुगिन गने गररएको । 

➢  जंगली रुपिा हुकेका गाँजा फडानीलाई उच्च प्रािमिकिा मदइएको । 

सूचनाको िक: 

➢ सचूनाको हक प्रवद्धयन गनय सवै कायायलयिा सचूना अमिकारी िोक्ने व्यवथिा मिलाइएको । 

➢ कायायलयको सवै गमिमवमि सिेटेर अियवामषयक ििा वामषयक बलेुमटन प्रकाशन  गने गररएको । 

➢ रामष्िय सचूना आयोगबाट अमिकार प्रत्यायोजन भए बिोमजि मनयमिि थवि: प्रकाशन( Pro-Active 

Disclosure) गनय सवै कायायलयहरुलाई मनदशेन भएको र सो बिोमजि भए नभएको अनगुिन गने व्यवथिा 

मिलाइएको ।  

➢ मनयमिि सचूना अमिकारीको बैठक बसी सचूना सम्प्रेषणको मवषयिा छलफल गने गररएको ।   

➢ कायायलयबाट सम्पादन हुने गमिमवमिहरु मनयमिि रुपिा  कायायलयको वेबसाईट ििा फेसबकु पेज िाफय ि 

सावयजमनक गने गररएको । 

 

 

५.७   सािािजनक सरोकारका सम्बतिमा प्रकाजशि सूचनािरु 

          मजल्ला प्रशासन कायायलयद्धारा  सिय सियिा मवमवि सावयजमनक  सरोकारका मवषयहरुिा सचूना प्रकामशि 

गद ै आएको छ । कायायलयद्धारा प्रमिवेदन अवमििा प्रकामशि गरेका केही सचूनाहरु  दहेाय बिोमजि रहकेा छन ्।  
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मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखाको प्रिि त्रैिामसक प्रगमि मववरण: २०७८।७९ 

६.  सूचना अजिकारी र प्रमुखको नाम र पद 

६.१ कार्ाालर् प्रमुखः  

         नािःशंकरहरर आचायय 

          पदः प्रिखु मजल्ला अमिकारी  

६.२ सूचना अजिकारीः 

          नाि: किल राज भण्डारी 

           पद: सहायक प्रिखु मजल्ला अमिकारी 

          सम्पका  नं.: ९८५६०५७७७८ 

७. ऐन, जनर्म, जिजनर्म िा जनदेजशकाको सूची 

मजल्ला प्रशासन कायायलय, गोरखाले आफूलाई िोकेका काि, कियव्य एवं अमिकारहरुको प्रयोगका क्रििा प्रयोग गने 

प्रमिमनमििलूक ऐन, मनयि, मवमनयि वा मनदमेशकाहरुको सचूी मनम्नानसुारका रहकेा छन ।  

➢ थिानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

➢ सावयजमनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

➢ हािहमियार खरखजना ऐन, २०१९ 

➢ हािहमियार खरखजाना मनयिावली, २०२८ 

➢ नेपाल नागररकिा ऐन, २०६३ 

➢ नेपाल नागररकिा मनयिावली, २०६३ 

➢ नागररकिा प्रिाणपत्र मविरण काययमवमि मनदमेशका, २०६३ 

➢ मवपद ्जोमखि न्यनूीकरण ििा व्यवथिापन ऐन, २०७४ 

➢ मवपद ्पीमडि पनुवायस सञ्चालन काययमवमि, २०७१ 

➢ मवपद ्पवूयियारी ििा प्रमिकायय योजना िजुयिा िागयदशयन, २०६७ 

➢ मवपद ्पिािको शव व्यवथिापन सम्वन्िी िागयदशयन, २०६८ 

➢ कालोवजार ििा केही अन्य सािामजक अपराि ििा सजाय ऐन, २०३२ 

➢ खाद्य ऐन, २०२३ 

➢ खाद्य मनयिावली, २०२७ 

➢ उपभोिा संरक्षण ऐन, २०७५ 

➢ वथिकुो प्रत्यक्ष मवक्री (व्यवथिापन ििा मनयिन गने) ऐन, २०७४ 

➢ अचल सम्पमि अमिग्रहण ऐन, २०१३ 

➢ जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ 
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➢ सरकारी जग्गाको भोगामिकार गराउने सम्वन्िी काययनीमि, २०६२ 

➢ अमख्ियार दरुुपयोग अनुसन्िान आयोग ऐन, २०४८ 

➢ अमख्ियार दरुुपयोग अनुसन्िान आयोग मनयिावली, २०५९ 

➢ भ्रष्टाचार मनवारण ऐन, २०५९ 

➢ छापाखाना ििा प्रकाशन ऐन, २०४८ 

➢ छापाखाना र प्रकाशन सम्वन्िी मनयिावली, २०४९ 

➢ राहदानी ऐन, २०२४ 

➢ राहदानी मनयिावली, २०६७ 

➢ संथिा दिाय ऐन, २०३४ 

➢ संथिा दिाय मनयिावली, २०५४ 

➢ सवारी ििा यािायाि व्यवथिा ऐन, २०४९ 

➢ सवारी ििा यािायाि व्यवथिा मनयिावली, २०५४ 

➢ वढुवा समिमिको (कायय व्यवथिापन) काययमवमि, २०७३ 

➢ गहृ िन्त्रालय र अन्िगयि काययरि कियचारीहरुको आचारसंमहिा, २०६९ 

➢ गहृ प्रशासन सिुार कायययोजना, २०७४ 

➢ िलुकुी अपराि (संमहिा) ऐन २०७४ 

➢ िलुकुी दवेानी काययमवमि (संमहिा)ऐन २०७४ 

➢ िलुकुी दवेानी (संमहिा)ऐन २०७४ 

➢ िलुकुी फौजदारी काययमवमि संमहिा २०७४ 

८. कार्ाालर्को िेभसाइट www.daogorkha.moha.gov.np 

९. कार्ाालर्को सूचना प्रकाशन िुने अतर् स्थान 

कायायलयको वेभसाइयट 

फेसवकुः मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखा र फेसबकु पेज- Dao gorkha 

ट्वीटरःDao gorkha 
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१०. अनूसचुी–१ नागररक वडापत्र 
क्र.सं. सेिा सेिा सजुििािरुको 

जििरण 

सेिा प्रदान 

गने स्थान 

कार्ा सम्पादन गना आिश्र्क पने 

कागिाििरु 

लाग्ने शुल्क लाग्ने समर् जिम्मेिार 

व्र्जक्त/ 

शाखा/फााँ

ट 

गुना

सो 

सुतने 

अजि

कारी 

१ नागररकिा 

सम्वन्िी 

क) वंशजको 

नािाले नेपाली 

नागररकिा 

प्रिाणपत्र प्रदान गने 

कायय 

नागररकिा 

शाखा 

१ अनुसचूी १ बिोमजिको मववरण भरी     

सम्बमन्िि गा.पा. वा न.पा. को मसफाररस 

• बाब,ु आिा वा आफ्नो वंशज िफय  िीन पथुिा 

मभत्रका नािेदारको नेपाली ना.प्र.प./ आिाको 

िात्र ना.प्र.प. पेश भएकोिा नेपाली नागररकसंग 

मववाह भएको खलु्ने प्रिाण पेश गनुयपने । 

• बाव ु वा आिाको ितृ्य ु भएकोिा ितृ्यदुिाय 

प्रिाणपत्र । 

• जन्िथिान वा नािा खलु्ने गरी थिानीय िहले 

प्रदान गरेको जन्िदिाय प्रिाणपत्र । 

मनवेदनिा रु १० को मटकट प्रिाण परुा 

भएकै मदन 

कोठा नं .

१०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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२ बाबु, आिा वा आफ्नो वंशजिफय का िीन 

पथुिामभत्रका नािेदारले आफ्नो सक्कल नागररकिा 

पेश गरी सनाखि गनुयपने । 

३ ना.प्र.प. नमलद ैमववाह भएको नेपाली िमहलाको 

हकिा 

• मववाह दिाय प्रिाणपत्र 

• पमिको नागररकिा प्रिाणपत्र 

• बाब,ु आिा, दाज ुवा भाई िध्ये कुनै एकको 

ना.प्र.प. 

• वेमजल्ला िाइि हुने िमहलाको हकिा िाइिी 

मजल्लावाट ना.प्र.प.मलए/नमलएको प्रिाण 

४ जन्िमिमि खलु्ने शैमक्षक प्रिाण पत्र वा  

जन्िदिायको प्रिाण पत्र, २ प्रमि फोटो पेश गनुयपने 

५ बसाई सराई गरी आउनेको हकिा उल्लेमखि 

कागजािको अमिररि दहेाएको कागजाि संलग्न  

गनुयपन े

• बसाईसराईको प्रिाणपत्र 

• जग्गािनी प्रिाणपत्र 

• नागररकिाको अमभलेख मभडेको पत्र 
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  ख) 

कियचारी पररवारको 

नािाले 

ना.प्र.प.मलनुपदाय 

नागररकिा 

शाखा  

१ अनुसमूच १ बिोमजिको ढाचािा मववरण भरी 

कायायलय रहकेो थिानको न.पा./गा.पा. को 

मसफाररस 

• बाब,ु आिाको नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्र 

• काययरि कायायलयको कियचारी पररचयपत्रको 

प्रमिमलपी 

• कियचारी बहाल रहकेो कायायलयको मसफाररस 

• मववामहि िमहलाको हकिा पमिको ना.प्र.प., 

मववाह दिायको प्रिाणपत्र  

मनवेदनिा रु १० को मटकट प्रिाण परुा 

भएकै मदन 

कोठा नं .

१०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

   

ग) मपितृ्व/ 

िाितृ्वको 

ठेगाना 

नभएको 

व्यमिले 

ना.प्र.प. 

मलनुपदाय 

नागररकिा 

शाखा 

१ थिानीय िहबाट मसफाररस भएको अनुसूमच     १ 

बिोमजिको फाराि 

२ नेपाल सरकारबाट थवीकृि प्राप्त बालबामलका 

संरक्षण गने संघ वा अनािालयको संरक्षणिा  

हुकेको भए त्यथिो संथिाको मसफाररस 

३ कुनै व्यमि मवशेषले प्रचमलि कानुन बिोमजि 

संरक्षकत्व प्राप्त गरी पालन पोषण गरेको भए त्यथिो 

व्यमिवाट सवै व्यहोरा खोली सनाखि गनुयपन े

मनवेदनिा रु १० को मटकट

  

प्रिाण परुा 

भएकै मदन 

कोठा नं .

१०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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४ मपितृ्व/ िाितृ्वको बारेिा िप कुरा बुझ्नु पन े

भएिा आवश्यकिा अनुसार थिानीय िहको वा 

प्रहरी प्रमिवेदन मलन समकनेछ ।  

  घ) 

बैबामहक अङ्मगकृि 

नागररकिा प्रिाणपत्र 

मलनु पदाय  

नागररकिा  

शाखा 

• थिानीय िहले मववरण भरी प्रिामणि गरी 

पठाएको अनुसमूच ७ 

• पमिको ना.प्र.प.को प्रमिमलपी 

• मववाह दिाय प्रिाणपत्र 

• सम्वमन्िि दशेको नागररकिा त्याग गनय 

सम्वमन्िि दशेको राजदिुावास र सम्वमन्िि 

ठेगानािा पठाएको मनवेदनको प्रिामणि 

प्रमिमलपी र सक्कल मनवेदन हुलाक दामखला 

गरेको सक्कल रमसद 

• पमिको सनाखि वा पमिको ितृ्य ु भएिा ितृ्य ु

दिाय पेश गने  

• पमि सँग नािा खलु्ने ३ पथुिामभत्रका व्यमिको 

नागररकिा राखी सनाखि गनुयपने  

मनवेदनिा रु १० को मटकट मनवेदन पेश 

भएकै मदन 

प्रमक्रया 

प्रारम्भ गररने 

कोठा नं 

१०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

  ङ) 

अङ्मगकृि नागररकिा 

नागररकिा 

शाखा 

• थिानीय िहको मसफाररस समहि अनुसमूच ७ 

विोमजिको मनवेदन 

• नेपाली वा नेपालिा प्रचमलि अन्य कुनै भाषा 

बोल्न र लेख्न जानेको प्रिाण 

• नेपालिा कुनै व्यवसाय गरी बसेको प्रिाण 

मनवेदनिा रु १० को मटकट गहृ िन्त्रालय 

वाट मनणयय भ ै

प्राप्त भएपमछ 

कोठा नं .

१०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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• अन्य िलुकुको नागररकिा त्यागेको वा त्याग्ने 

घोषणा गरेको प्रिाण 

• कम्िीिा १५ वषयसम्ि नेपालिा बसोबास 

गरेको 

• नेपाली नागररकलाई अङ्मगकृि नागररकिा 

मदने कानुनी व्यवथिा वा प्रचलन भएको 

िलुकुको नागररकिा भएको 

• असल चालचलन भएको 

• िानमसक रुपले थवथि भएको 

  च) 

ना.प्र.प.को प्रमिमलपी 

मदने कायय 

नागररकिा 

प्रमिमलपी 

शाखा 

• अनुसमूच २ फाराििा सबै मबबरण भरी 

सम्वमन्िि थिानीय िहको मसफाररस 

• पमहला पाएको ना.प्र.प.को झुत्रो प्रमि वा 

प्रमिमलमप वा ना.प्र.प.नं. र जारी मिमि 

अमनवायय उल्लेख गनुयपने  

• िेरै परुाना ना.प्र.प.का कायायलय अमभलेख 

नबुमझने भएकोिा वा नभेमटएिा अनुसचूी १ 

बिोमजिको फाराि भरी सम्बमन्िि थिामनय 

िहको मसफाररस समहि मपिा, िािा, दाज,ु 

भाई िध्ये कुनै एकको ना.प्र.प.को प्रमिमलपी र 

ना.प्र.प.को प्रमिमलपी र सनाखि (नयाँ 

ना.प्र.प.मलए सरह) 

मनवेदनिा रु १६ को मटकट 

टाँस गन े

प्रमक्रया परुा 

भएकै मदन 

कोठा नं .

१०१ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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  छ) 

ना.प्र.प.मववरण 

संशोिन 

नागररकिा 

प्रमिमलपी 

शाखा 

• मनिायररि ढाचाको मनवेदनिा मववरण सच्याउन 

पनायको कारण प्रष्ट खलु्ने गरी छुट्टै पत्र सिेि 

राखी सम्वमन्िि न.पा./गा.पा.को मसफाररस 

• एस.एल.सी. पास गरेको शैमक्षक योग्यिाको 

प्र.प.(िाकय मसट सिेि) 

• िर, ठेगाना वा मवचको नाि संशोिन गनुयपन े

भएिा वाव,ु आिा, दाज ुवा भाई िध्ये कुनै एक 

जना कायायलयिा उपमथिि भई सनाखि गनुयपन े

जथिैः वहादरु, प्रसाद, नाि, लाल 

• अन्य आवश्यक कागजाि  

रू १६ को मटकट  कोठा नं .

१०१ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

२ राहदानी 

सम्वन्िी 

क) 

नयाँ राहदानी प्रदान 

राहदानी शाखा

  

• रीिपवूयक भररएको दरखाथि फाराि २ प्रमि 

• नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्रको सक्कल 

प्रमि र सोको १ प्रमि प्रमिमलपी 

• ६ िमहनामभत्र मखचेको ४.५ से.िी× ३.५ 

से.िी. को पषृ्ठभिुी सादा र हलकुा रंग भएको ३ 

प्रमि रंगीन फोटो 

• राहदानी दथिुर मिरेको रमसद 

• नावालकको हकिा नावालक पररचयपत्र र 

मनजको बाबुआिा िध्ये कुनै एक जनाको 

नागररकिाको प्रिाणपत्र र सो को प्रमिमलपी, 

संरक्षक मनयिु भएको हकिा व्यहोरा खलु्न े

• रु ५,०००राजश्व दथिुर 

िर १० वषय िमुनका 

वालवामलकाका हकिा 

रु २,५०० िात्र लाग्नेछ ।  

• पाना च्यामिएको, केरिेट 

भएको वा अन्य कारणले 

राहदानी िा क्षिी 

परुय्ाएको वा हराएको 

राहदानीको हकिा 

दोब्बर दथिुर लाग्नेछ । 

सािारण 

राहदानी 

राहदानी 

मवभागवाट 

प्राप्त भएपमछ 

मविरण हुने, 

िुि सेवाको 

लामग दोब्बर 

दथिुर 

बुझाइएको १ 

हप्तापमछ 

कोठा नं .

१०४ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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मलखिको सक्कल प्रमि र संरक्षकको 

नागररकिाको प्रिाणपत्र ििा त्यसको 

प्रमिमलपी 

• पमहले नै राहदानी मलएको भए सो को सक्कल 

प्रमि 

• राहदानी प्राप्त गनय थवयं व्यमि रकि मिरेको 

भौचर, सक्कल नागररकिा प्रिाण पत्र समहि 

उपमथिि हुनुपन े

• परुानो राहदानी भएिा उि राहदानी आवश्यक 

पनेछ ।  

• मववाह भई आएको िमहलाहरुको हकिा 

पमिको नागररकिाको प्रमिमलपी र मववाह 

दिायको प्रिाणपत्रको प्रमिमलपी  

• कियचारी पररवारको हकिा काययरि 

कायायलयको मसफाररस पत्र 

• च्यामिएको वा मभजेको राहदानीको सम्वन्ििा 

सक्कल राहदानी सिेि पेश गरी कारण 

समहिको मनवेदन पेश गनुय पन े

• बसाई सराई गरी आएको हकिा बसाई 

सराईको प्रिाणपत्रको प्रमिमलपी, जग्गािनी 

पजुायको प्रमिमलपी, न.पा. क्षेत्रिा घर भए नक्सा 

पास (ना.प्र.प.को प्रमिमलपी बनेको 

राहदानी 

मवभाग 

काठिाडौवाट 

मलन समकने
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कायायलयबाट नागररकिाको अमभलेख 

प्रिामणि भै आएपमछ िात्र राहदानी जारी हुने) 

३ नावालक 

पररचयपत्र 

नाबालक प्र.प.पाउने 

कायय (१६ वषय भन्दा 

कि उिेर) 

प्रशासन शाखा • पासपोटय साइजको फोटो  टास गरी थिानीय 

िहको प्रिखुको मसफाररस समहि बाबु, 

आिाले मनवेदन मदनु पन े

• बाब,ु आिाको ना.प्र.प., नािा प्रिामणि र 

नावालकको जन्िदिाय प्रिाणपत्रको प्रमिमलपी 

• शैमक्षक योग्यिाको प्रिाण पत्र भए सो को 

प्रमिमलपी 

• बाब,ु आिा नभएको हकिा ३ पथुिा खलु्न े

प्रिाण समहिको मनवेदन 

• बाबु वा आिा भए बाबु, आिा र नभए ३ पथुिा 

मभत्रको नािा खलु्ने व्यमिले कायायलयिा 

उपमथिि भई सनाखि गनुयपन े

• मव  

 

मनवेदनिा रु १० को मटकट मनवेदन परेकै 

मदन प्रमक्रया 

प्रारम्भ 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

४ नाि, िर, 

उिेर सच्याउने 

ना.प्र.प. र शैमक्षक 

प्र.प.िा नाििर, उिेर 

फरक परेकोिा 

क्षे.मश.मन.िा मसफाररस 

गरी पठाउने कायय 

नागररकिा 

शाखा  

सम्वमन्िि न.पा. वा गा.पा.को मसफाररस समहि 

(फोटो सिेि प्रिामणि गरी) मनम्न कागजाि संलग्न 

रामख मनवेदन मदनुपने (सम्बमन्िि मनवेदक 

कायायलयिा उपमथिि हुनुपने) 

• सक्कलै ना.प्र.प.र सो को प्रमिमलपी 

मनवेदनिा रु १० को मटकट मनवेदन परेकै 

मदन प्रमक्रया 

प्रारम्भ गररने 

कोठा नं .

१०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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• शैमक्षक योग्यिा एस.एल.सी.को िाकय मसट, 

चाररमत्रक प्रिाण पत्र, मवद्यालयको फोटो 

समहिको मसफाररस 

५ कुनै व्यहोरा 

प्रिामणि 

सम्वन्ििा 

प्रिामणि गने कायय प्रशासन शाखा • व्यहोरा खलुेको मनवेदन 

• न.पा./गा.पा.को मसफाररस 

• व्यहोरा पमुष्ट गने प्रिाण कागज  

मनवेदनिा रु १० को मटकट आवश्यक 

जाँँचवझु 

सम्पन्न भएकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

६ संघ संथिा 

सम्वन्िी 

क) 

संघ संथिा दिाय गन े

कायय  

िदु्दा फाँट • िोमकएको ढाँचाको मववरण भरी कम्िीिा ७ 

जना सदथय रहकेो िदिय समिमिका सदथयको 

हथिाक्षर भएको मनवेदन 

• सफासँग A4 साइजको कागजिा एकापरट्ट िात्र 

टाइप गरी कायय समिमि सदथयहरुको प्रत्येक 

पानािा िलिामि हथिाक्षर भएको मविान ४ 

प्रमि 

• समिमिको सबैको ना.प्र.प. प्रमिमलपी र थिानीय 

िह समहिको मसफाररस 

• कुनै िन्त्रालय, मनकायसँग सम्वमन्िि संथिा 

भएिा सो को मसफाररस 

• सदथयहरुको चालचलन वझेुको प्रहरी प्रमिवेदन

  

मनवेदनिा रु १० को मटकट, 

राजथव दथिुर रु १००० 

िात्र 

मनवेदन परेकै 

मदन प्रमक्रया 

प्रारम्भ गररने 

कोठा नं .

२०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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  ख) 

संघ संथिा नमवकरण 

गने कायय 

िदु्दा फाँट • संथिाको आमिकाररक मनवेदन पत्र 

• सक्कल लेखापरीक्षण प्रमिवेदन र 

लेखापरीक्षकको प्रिाण पत्र, सो प्र. प. नवीकरण 

भएको मनथसा,कायय प्रगमि मववरण, हालको 

कायय समिमिको सबै पदामिकारीको नाि, 

मनवायचन भएको मिमि खलुाउने 

• कर चिुा भएको मनथसा र सम्वमन्िि थिानीय 

िहको मसफाररस 

मनवेदनिा रु १० को मटकट, 

रु ५०० दथिुर र म्याद 

नाघेको भए मनयिानुसार 

िप दथिुर 

सम्पणूय 

कागज, 

प्रिाण पगुे 

मनवेदन भएकै 

मदन 

कोठा नं .

२०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

  ग) 

संथिाको मविान 

संशोिन गने कायय 

िदु्दा फाँट • सािारण सभािा कूल सदथय संख्याको दईु 

मिहाई वहुििले मविान संशोिन गनय गरेको 

मनणययको प्रमिमलपी 

• थवीकृि सक्कल मविानको प्रमिमलपी १ प्रमि 

• िीन िहले फारािको ४ प्रमि प्रमिमलपी 

)प्रथिामवि संशोिन(   

मनवेदनिा रु १० को मटकट  मनवेदन भएकै 

मदन 

कोठा नं .

२०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

  घ) 

संथिाको शाखा खाल्ने 

सम्वन्िी कायय 

िदु्दा फाँट • मविानिा शाखा खोल्न सक्ने व्यवथिा 

भएकोिा संथिाको कायय समिमिको मनणयय 

• मविानको प्रमिमलपी 

• सम्वमन्िि थिानीय िहको मसफाररस 

• दिाय प्रिाणपत्रको प्रिामणि प्रमिमलपी 

मनवेदनिा रु १० को मटकट 

मनयिावली अनुसारको िप 

दथिुर 

मनवेदन परेकै 

मदन प्रमक्रया 

प्रारम्भ गररने 

कोठा नं 

२०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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७ पत्रपमत्रका र 

छापाखाना 

क) 

पत्रपमत्रका दिाय गने 

कायय 

िदु्दा फाँट • िोमकएको ढाँचाको मनवेदन 

• सम्पादकको शैमक्षक योग्यिाको प्रिाणपत्र र 

सम्पादक भई काि गने िन्जरुी पत्र 

• प्रकाशक र सम्पादकको नागररकिाको 

प्रमिमलपी  

• प्रकाशक संथिाको छाप, प्रवन्ि पत्र वा 

संथिाको थवीकृिी, मविान नमवकरण भएको 

प्रिाण, कर मिरेको प्रिाण, लेखा परीक्षण 

प्रमिवेदन, संचालकहरुको वैठकको मनणयय 

सिेिका कागजािहरुको प्रमिमलपी 

• छापाखाना दिाय भएको प्र.प.को मलपीप्रमि  

• छापाखानाको प्रवन्ि पत्रको प्रमिमलपी 

• छापाखानालाई मजल्ला प्रशासन कायायलयबाट 

थवीकृि मदएको प्र.प.को प्रमिमलपी 

• छापाखानाले कर मिरेको प्र.प.को  प्रमिमलपी  

  

मनवेदनिा रु १० को मटकट, 

दमैनक पमत्रका रु १०००, 

अियसाप्तामहक रु ७००, 

साप्तामहक रु ५००, पामक्षक 

रु ३००, िामसक र अन्य 

पमत्रकाको लामग रु २०० 

मनवेदन परेकै 

मदन प्रमक्रया 

प्रारम्भ गररने  

कोठा नं .

२०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

८  ख) 

छापाखाना संचालन 

गने कायय  

िदु्दा शाखा • कुनै संथिा संचालक रहकेो भए संथिाको 

संचालकहरुको मनणययको प्रमिमलपी, थवीकृि 

मविानको प्रमिमलपी र व्यमिको भए फोटो ५/५ 

प्रमि 

मनवेदनिा रु १० को मटकट 

र रु १००० दथिुर 

मनवेदन परेकै 

मदन प्रमक्रया 

प्रारम्भ गररने 

कोठा नं 

२०२ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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• िलू्य अमभवमृद्ध कर वा आयकर सम्वन्िी 

प्रिाणपत्र र संथिा नवीकरण गरेको प्रिाणपत्रको 

प्रमिमलपी 

• छापाखाना संचालन गने व्यमिको नागररकिा 

प्रिाण पत्र र घरजग्गाको जग्गािनी पजुायको 

प्रमिमलपी वा करार कागज 

• छापाखानाको उपकरणहरु खररद गरेको वा 

नािसारी भै आएको भए सो को प्रिाण 

• छापाखाना रहने थिानको नक्सा  

९ शरणािी 

पररचय पत्र 

क) 

शरणािी पररचय पत्र 

नवीकरण सम्वन्िी 

कायय 

प्रशासन शाखा • शरणािी पररचय पत्र नवीकरणको लामग 

दरखाथि 

• म्याद नाघी आउनेका लामग भरपदो र िनामसव 

िामफकको कारण समहि सम्वमन्िि क्याम्पको 

मसफाररस 

• एक मजल्लावाट जारी भएको पररचय पत्र अको 

मजल्लािा नमवकरण गनुयपरेिा गहृिन्त्रालयको 

थवीकृिी पत्र 

मनवेदनिा रु १० को मटकट, 

म्याद नाघेको पररचय पत्र 

नमवकरण गनुयपदाय ३ वषय 

सम्िको रु १०० र सो पमछ 

रु ५०० राजथव दथिुर 

मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

  ख) 

शरणािी पररचय पत्र 

हराई सो को प्रमिमलपी 

मलनुपदाय 

प्रशासन शाखा • सम्वमन्िि व्यमिको मनवेदन 

• रामष्िय थिरको पमत्रकािा पररचय पत्र हराएको 

सचूना प्रकामशि प्रिाण 

मनवेदनिा रु १० को मटकट 

र रु १०० को दथिुर 

मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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• हराएको दथिखि परेको क्षेत्रको प्रहरी 

कायायलयको पत्र 

• शरणािी मशमवरवाट फोटो सिेि प्रिामणि 

गरेको पत्र 

• सम्वमन्िि व्यमिको २ प्रमि फोटो 

  ग) 

शरणािीलाई यात्रा 

अनुिमि सम्वमन्ि कायय 

प्रशासन शाखा • सम्वमन्िि व्यमिको मनवेदन 

• भ्रिणिा जाने िलुुकवाट नािेदारले बोलाएको 

आिन्त्रण पत्र 

• आिन्त्रण गने व्यमिको पररचय खलु्ने प्रिाण 

• आिन्त्रण गने व्यमिको आमियक मथिमि खलु्ने 

प्रिाण 

• नावालक वा ३५ वषय उिेर नपगुेको िमहलाको 

हकिा संरक्षकले मदएको िन्जरुीनािा 

• सम्वन्िीि मशमवरको सक्कल मसफाररस पत्र 

• आिन्त्रण गने व्यमि र मनवेदकको सम्वन्ि 

खलु्ने कागजपत्र 

• अध्ययनका लामग मवदशे जानेको हकिा 

सम्वमन्िि शैमक्षक संथिाको थवीकृि पत्र 

संकलन गरी मवषय र अविी खुलेको कागज 

• औषिोपचारको लामग मचमकत्सक वा थवाथ्य 

संथिाको मसफाररस पत्र 

मनवेदनिा रु १० को मटकट मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 



 

 
41 

 

मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखाको प्रिि त्रैिामसक प्रगमि मववरण: २०७८।७९ 

• आिन्त्रणकिायले व्यहोने खचयको मववरण 

• आफ्नो खचयिा जाने भए आफ्नो हमैसयि र 

जानु पने कारण थपष्ट खलुाउने 

• नोटरी पमब्लकवाट प्रिामणि भई आउनुपने वा 

सम्वमन्िि दिुावासले कागजािहरुको 

प्रिामणकिा पमुष्ट गरेको कागजपत्र  

१

० 

हाि हमियार 

सम्वन्िी 

क) 

हािहमियार इजाजि 

सम्वन्िी कायय  

प्रशासन शाखा

  

• सम्वमन्िि व्यमिको मनवेदन 

• ना.प्र.प.को प्रमिमलपी 

• मनरोमगिाको प्रिाण पत्र 

• कायायलयवाट प्रहरी िाफय ि चालचलन 

बुमझएको पत्र 

१) मनवेदनिा रु १० को 

मटकट र एक पेथिोल, 

ररभल्वरवा मिमनयचर 

राइफल समहि अन्य 

राइफल प्रत्येक मजल्ला भर 

रु ५०००, अमिराज्यभरको 

रु ६००० 

२) टोटावाला वा मिमनयचर 

राइफल प्रत्येकको 

मजल्लाभर रु ४००० 

अमिराज्यभर रु ५००० 

३ भरूवा बन्दकुको मजल्ला 

भर रू. ३००० 

अमिराज्यभर रू ३००० 

मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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४ हावादारी बन्दकु 

प्रत्येकको मजल्लाभर रू. 

२००० अमिराज्यभर रू 

२५०० 

 

  ख) 

हािहमियार नािसारी 

सम्वन्िी कायय 

प्रशासन शाखा

  

• सम्वमन्िि मलने मदने व्यमिहरुको मनवेदन 

• ना.प्र.प.को प्रमिमलपी ििा हाि हमियार 

इजाजि पत्र र  मलने मदने व्यमिका 

अन्य कागजाि समहि कायायलयिा उपमथिि 

हुन े

• मलने व्यमिको मनरोमगिाको प्रिाणपत्र, 

कायायलयवाट प्रहरी िाफय ि चालचलन वझेुको 

पत्र 

मनवेदनिा रु १० को मटकट मनवेदन परेकै 

मदन प्रमक्रया 

प्रारम्भ गररने 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

  ग) 

हािहमियार नमवकरण 

सम्वन्िी कायय 

प्रशासन शाखा • सम्वमन्िि व्यमिको मनवेदन 

• इजाजि पत्रको सक्कल र सो को प्रमिमलपी 

• ना.प्र.प.को प्रमिमलपी 

मनवेदनिा रु १० को मटकट 

र एक पेथिोल, ररभल्वर वा 

मिमनयचर राइफल समहि 

अन्य राइफल प्रत्येकको 

मजल्ला भर रु ५०० नेपाल 

भरको रु ७५० 

२ टोटावाला बन्दकु वा 

मिमनयचर राइफल 

मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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प्रत्येकको मजल्लाभर रू. 

२००० नेपाल रू.  ४००० 

३ भरुवा वन्दकुको मजल्ला   

भर रू. १५०० 

अमिराज्यभर रू. २००० 

४ हावादारी वन्दकु 

प्रत्येकको मजल्ला भर रु 

१००० अमिराज्यभर रु 

१५०० 

  घ) 

हािहमियार 

इजाजिको प्रमिमलपी 

सम्वन्िी कायय 

प्रशासन शाखा • सम्वमन्िि व्यमिको नाििा रहकेो 

हािहमियारको इजाजि पत्रको प्रमिमलपी  समहि 

मनवेदन 

• ना.प्र.प.को प्रमिमलपी 

• सम्बमन्िि न.पा./गा.पा.को लेटर्याडिा 

इजाजि पत्र वालाको फोटो टाँसी प्रिामणि भइ 

आएको मसफाररस पत्र 

मनवेदनिा रु १० को मटकट 

र रु ५० राजश्व 

मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

१

१ 

शामन्ि सरुक्षा 

सम्वन्िी 

क) 

शामन्ि सरुक्षाको 

मनवेदन सम्वन्िी कायय 

प्रशासन शाखा • व्यहोरा थपष्ट रुपिा खलुेको मनवेदन र 

मनवेदकको नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्रको 

प्रमिमलपी वा पररचय खलु्ने कागज 

मनवेदनिा रु १० को मटकट  मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 



 

 
44 

 

मजल्ला प्रशासन कायायलय गोरखाको प्रिि त्रैिामसक प्रगमि मववरण: २०७८।७९ 

  ख) 

गनुासो वा ठाडो उजरुी

  

प्रशासन शाखा • व्यहोरा थपष्ट रुपिा खलुेको मनवेदन मनवेदनिा रु १० को मटकट मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

१

२ 

नेपाल मसिा 

क्षेत्रका 

वामसन्दाका 

लामग प्रथिान 

प्रवेश 

अनुिमि पत्र 

मविरण 

सम्वन्िी 

क) 

अनुिमि पत्र मववरण 

प्रशासन शाखा • व्यहोरा थपष्ट रुपिा खलुेको मनवेदन 

• ना.प्र.प.को प्रमिमलपी 

 

मनवेदनिा रु १० को मटकट मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

  ख) 

अनुिमि पत्र नमवकरण 

प्रशासन शाखा • व्यहोरा थपष्ट रुपिा खलुेको िोमकएको ढाँचा 

विोमजिको मनवेदन 

• ना.प्र.प.को प्रमिमलपी 

• अनुिमि पत्रको सक्कल पेश गने (पमछ मफिाय 

हुने) 

मनवेदनिा रु १० को मटकट मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०५ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 

१

३ 

दमलि/ 

जनजािी/ 

सम्बमन्िि जाि वा 

सिदुायको भनी 

प्रिामणि गने कायय 

प्रशासन शाखा • थपष्ट व्यहोरा खलुेको मनवेदन  

• ना.प्र.प.को छायाँकपी  

• सम्बमन्िि वडाको मसफाररस 

मनवेदनिा रू १० को मटकट मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं .

१०३ 

प्र.मज.

अ./स.

प्र.मज.

अ. 
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िमुथलि 

प्रिामणि 

१

४ 

रामष्िय 

पररचयपत्र 

रामष्िय पररचयपत्रको 

लामग मववरण संकलन 

प्रशासन शाखा • नेपाली नागररकिाको प्रिाणपत्रको सक्कल, 

•  बाबु/ आिाको  नागररकिा प्रिाणपत्रको 

प्रमिमलमप । 

• नागररकिा  प्रिाणपत्रिा जन्िमिमि नखलुेको 

हकिा सो  खलु्ने  प्रिाणपत्र वा गाउँपामलका/ 

नगरपामलकाको मसफाररस । 

•  राहदानी  मलएको भए सोको सक्कल वा 

प्रमिमलमप । 

•  बसाई/ सराई  गरेकाको हकिा बसाई सराई 

दिायको  प्रिाणपत्रको सक्कल । 

•  मववामहिको हकिा नागररकिा प्रिाणत्रपको 

पमि/  पत्नीको  नाि उल्लेख नभएिा मववाह 

दिाय  प्रिाणपत्रको सक्कल । 

 मनवेदन परेकै 

मदन 

कोठा नं. 

१०७ 

प्रशास

कीय 

अमिकृ

ि 

 

 


