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१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्वरुप र प्रकृजि 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गहृ मन्त्रालर् मािहि रही िोजकएका जिर्ाकलापहरु संचालन गने जिल्ला 

जस्थि एक महत्वपणूा जनकार् हो । र्स कार्ाालर् मखु्र्िः जिल्ला जस्थि सम्पणूा सरुक्षा जनकार्हरुको समन्वर्ात्मक 

प्रर्ास एव ंपहलमा जिल्लामा शाजन्ि, व्र्वस्था र अमनचर्न कार्म राखी िनिाका आिारििू मौजलक हकहरु 

जनवााि िंगले उपिोग गना पाउने वािावरणको जसिानामा केजन्िि रहन्छ । संविैाजनक एव ं काननुी प्राविानहरु 

मिुाजवक नागररकका व्र्जक्तगि िथा सामजुहक हक, जहि र अजिकारको जनवााि उपिोग गरी रािनैजिक, सामाजिक, 

सांस्कृजिक, आजथाक गजिजवजिहरुमा स्विन्त्र िंगले संलग्न रहन पाउने अवस्थाको जसिानामा केजन्िि रहन ुनै जिल्ला 

प्रशासन कार्ाालर्को मलू किाव्र् हो । र्सै गरी िनिाका आिारििु आवश्र्किासगग सम्वजन्िि जवजवि सेवा प्रवाह 

एव ं जिल्लामा सञ्चालन हुने जवकास आर्ोिनाहरुका जनजमत्त आवश्र्क सहर्ोग एव ंसमन्वर्को कार्ामा समिे 

र्सको महत्वपूणा िजूमका रहन्छ ।  

२. जिल्ला  प्रशासन  कार्ाालर् गोरखाको  काम, किाव्र्  र  अजिकार 

 जवजिन्न काननुी व्र्वस्थाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्लाई मखु्र् रुपमा समन्वर्कारी जनकार्को रुपमा 

स्थाजपि गरेको छ । ऐन, जनर्म, जनदजेशका, मापदण्ड एव ंकार्ाजवजिहरुले जनजदाष्ट गरेका जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्का 

जनर्जमि एव ंजिल्लाको जवजशष्टिा अनरुुपका केजह जवशेष काम, किाव्र् र अजिकारहरु जनम्नानसुार रहकेा छन । 

 जिल्लामा शाजन्ि, सरुक्षा र अमनचर्न कार्म राखी िनिाको मर्ााजदि जिवनर्ापन जिउन पाउने 

अजिकारको सजुनजिििा गने 

 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्वाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहलाई चसु्ि, दरुुस्ि एव ं प्रिावकारी िलु्र्ाई 

िनिामा सुशासनको प्रत्र्ािजूि गराउने 

 अन्र् कार्ाालर्वाट प्रदान गररन ेसेवा जविरण प्रजिर्ालाई गजिजशल एव ंप्रिावकारी िलु्र्ाउन आवश्र्क 

समन्वर् एव ंजनदशेन प्रदान गरी िन गनुासो न्र्नूीकरण गने 

 जिल्लाजस्थि कार्ाालर्हरुका जवचमा आवश्र्क समन्वर् कार्म गरी सेवा प्रवाह एव ं जवकास 

व्र्वस्थापनलाई जछटो, छररिो एव ंप्रिावकारी िलु्र्ाउने  

 सावािजनक अपराि एव ंकालोविारी जनर्न्त्रणसगग सम्वजन्िि मदु्दाहरुको शरुु कारवाही र अजन्िम जकनारा 

गरी अिान्र्ाजर्क कार्ाहरु सम्पादन गने  

 संविैाजनक रुपमा प्रत्र्ाििू िनिाका आिारििू मौजलक हक एव ंराज्र्का जनदशेक जसद्धान्िहरुद्धारा 

जनदजेशि नागररकका स्विन्त्रिा, समानिा र न्र्ार्को सम्मान गद ैमानवअजिकारको संरक्षण, सम्वद्धान 

एव ंप्रवद्घानमा आवश्र्क सहिीकरण गने 

 र्ािार्ाि क्षेत्रको समग्र व्र्वस्थापन माफा ि जसजन्डकेट, काटेजलङ िस्िा प्रवजृत्तहरुको न्र्नूीकरण गदै 

सवारी सािनहरुको प्रजिस्पिाात्मक एव ंसहि आवागमनको व्र्वस्था जमलाउने  

 विारको जनर्जमि अनुगमन माफा ि कालोविारी, विार एकाजिकार िस्िा अस्वस्थ प्रवजृत्तहरुलाई 

जनरुत्साजहि गद ैजिल्लामा वस्ि ुिथा सेवाको सहि आपजूिा व्र्वस्था जमलाउने  
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 जिल्लाजित्रका संसदीर्, प्रादजेशक एव ं स्थानीर् िहको जनवााचन व्र्वस्थापनको नेितृ्व गद ै स्विन्त्र, 

जनरपक्ष, िर्रजहि र जवश्वसनीर् जनवााचनका लाजग आवश्र्क सरुक्षा प्रवन्ि गने  

 जवकास आर्ोिनाको रेखदखे, अनगुमन र आवश्र्क समन्वर् माफा ि पवूाजनिााररि पररणाम, गणुस्िर, 

समर् एव ंलागि अनसुारको  आर्ोिनाको उद्दशे्र् प्राजप्तमा आवश्र्क सहर्ोग परु्ााउने 

 जवपदक्ो पवूािर्ारी, खोि, उद्दार, राहि एव ंपनुस्थाापना माफा ि जवपदक्ा िोजखमहरुको न्र्नूीकरण एव ं

व्र्वस्थापन जिर्ाकलापहरुको नेितृ्व प्रदान गने 

 सरकारी कार्ाालर्हरुको जनर्जमि जनरीक्षण माफा ि सरल, सहि  र प्रिावकारी सेवा प्रवाहको सजुनजिििा 

गराउने 

 

 अजख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान आर्ोगवाट प्रत्र्ार्ोजिि अजिकार वमोजिम जिल्लामा िएका वा हुन 

सक्ने अजनर्जमििा एव ं भ्ररिचारिन्र् जिर्ाकलापहरुको रोकथाम, अनसुन्िान र िहजककािका 

जिर्ाकलापमा संलग्न रही सदाचार एव ंसशुासनर्कु्त कार्ासंस्कृजिको जवकास गराउने 

 रािपत्र अनंजकि कमाचारीहरुको विुवा सजमजिको नेितृ्व गद ैविुवा व्र्वस्थापनमा संलग्न रहने 

 जिल्लामा खाद्य असरुक्षाको जस्थजिको जनर्जमि समीक्षा गरी खाद्य सरुक्षाका लाजग आवश्र्क प्रवन्ि 

जमलाउने  

 जिल्ला जित्रका सावािजनक जनकार्मा रहकेा सावािजनक महत्वका सचूनामा आम नागररकको पहुगचलाई 

सरल र सहि वनाउन आवश्र्क समन्वर् गने 

 दगुाम, जपछजडएको एव ंउत्पीजडि र सीमान्िकृि समदुार्को वसोवास रहकेो के्षत्रमा सेवा प्रवाहमा संलग्न 

अन्र् जनकार्हरु समिेको संलग्निामा आवश्र्किा अनसुार एकीकृि घमु्िी सेवा सञ्चालन गने 

 गरैसरकारी संस्थाहरुका गजिजवजिलाई राज्र्का प्राथजमकिा प्राप्त क्षेत्रमा केजन्िि गरी सरकारको घोजषि 

लक्ष्र् एव ंउद्दशे्र्हरुको पररपजूिामा सघाउ परुर््ाउने िंगले आवश्र्क अनगुमन/जनर्मन गने 

 सीमा के्षत्रलाई व्र्वजस्थि गरी उक्त के्षत्रमा हुने अपराजिक एवं अविैाजनक  गजिजवजिहरु जनर्न्त्रण गने 

 सावािजनक सम्पजत्तको सरुक्षा एव ंप्राकृजिक स्रोि सािनको संरक्षण गना आवश्र्क व्र्वस्था गने 

 िकूम्प पिािको पनुस्थाापना एव ं पनुजनामााणसगग सम्वजन्िि जवजवि सरोकारवाला व्र्जक्त एवं 

जनकार्हरुजवचको  आपसी समन्वर् माफा ि पनुजनामााणको गजिजवजिलाई गजि प्रदान गन े

 जवजिन्न जवकास आर्ोिनाहरूका िममा िग्गा प्राजप्त, सरोकारवाला व्र्वस्थापन दजेख 

अनगुमन/मलू्र्ांकन सम्मका सम्पणूा चरणहरुमा आवश्र्क सहर्ोग र समन्वर् गने 

 राजरिर् गौरवको आर्ोिनाको रूपमा रहकेो िलाशर्र्कु्त विुीगण्डकी आर्ोिनाद्वारा प्रिाजवि व्र्जक्त 

िथा जनकार्हरूका लाजग मआुव्िा जनिाारण एव ंजविरण कार्ाको नेितृ्व गने  

 सीमान्िकृि एव ंलोपोन्मखु वगाका समदुार्को लाजग सञ्चाजलि िनिा आवास कार्ािमका लाजग 

लािग्राही पजहचान लगार्िका अन्र् सम्पणूा चरणहरुमा आवश्र्क समन्वर् एव ंसहर्ोग प्रदान गने 
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 सावािजनक जनमााण एव ंजवकास आर्ोिनाहरुको जसलजसलामा िग्गा प्राजप्तका लाजग िग्गाको मआुब्िा 

जनिाारण कार्ाको नेितृ्व गने 

 सरकारले समर् समर्मा कानूनी रुपमा िोके वमोजिमका जिर्ाकलापहरुको आवश्र्क नेितृ्व एव ं

समन्वर् गने 

 राजरिर् पररचर्पत्रको जववरण संकलन िथा जविरण गन े।  
 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखामा रहकेा कमाचारी संख्र्ा र कार्ा जिम्मेवारी 

 

क्र.स.ं कमाचारीको नाम थर पद फोन नम्बर कायारि फााँट  कोठा नं. 

कै
नफ

य
ि

 

१ श्री सरेुन्र पौडेल 

प्रमुख निल्ला 

अनधकारी ९८५६०५७७७७   कोठा नं.३०१   

२ श्री देिी पाण्डे (खत्री) स.प्र.नि.अ. ९८५६०५७७७८   कोठा नं.२०१   

३ 

श्री गणेश प्रसाद 

भट्टराई प्रशासकीय अनधकृि ९८५६०७०१४२ नागररकिा फााँट कोठा नं.१०२   

४ श्री हका  बहादुर रोका प्रशासकीय अनधकृि ९८५६०५७७८० प्रशासन फााँट कोठा नं. १०५   

५ श्री नदपक नसग्देल नायिसबु्बा ९८६६००२७७९ प्रनिनलनप फााँट कोठा नं.१०२   

६ 

श्री िुलसीराम  

खनाल लेखापाल ९८५१०६८०५६ लेखाफााँट कोठा नं.३०७   

७ श्री सिृना शे्रष्ठ नायिसबु्बा ९८४६७५४४६२ राहदानी फााँट कोठा नं. १०२   

८ श्री लक्ष्मण पगेनी कम््युटर अपरेटर ९८४००१०८०४ कम््युटर फााँट कोठा नं.१०२   

९ श्री लक्ष्मी पन्ि कम््युटर अपरेटर ९८४६०७५२४७ रानरिय पररचयपत्र कोठा नं. १०५   

१० सनुदप निश्वकमाा कम््युटर अपरेटर ९८४४५५४००२ प्रशासन फााँट कोठा नं. १०५   

११ श्री ननमाल राना खररदार ९८४६०८२५१३ नागररकिा फााँट कोठा नं. १०२   

१२ श्री रुम बहादुर खड्का खररदार ९८५१२२९५१७ नागररकिा फााँट कोठा नं. १०२   

१३ 

श्री रुद्ध प्रसाद 

निनमनल्सना खररदार ९८४७६४५१२२ मुद्धा फााँट कोठा नं. २०२   

१४ 

श्री फत्त बहादुर राना 

मगर का.स. पाचौ ाँ  ९८४६०८९२६१ राहदानी फााँट कोठा नं. १०१   

१५ श्री रािु मगर हलुका सिारी चालक ९८४६२४५८११       

१६ श्री इन्र बहादुर खत्री हलुका सिारी चालक ९८१६१९१२९८ प्रशासन फााँट कोठा नं. १०५   
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१७ श्री रािु खनाल कायाालय सहयोगी ९८४६०९८४५५ प्रनिनलनप फााँट कोठा नं. १०२   

१८ श्री सरुि बस्नेि कायाालय सहयोगी ९८४६२५३८१८       

१९ श्री निनोद राना मगर कायाालय सहयोगी ९८४६७२६२९० 

स्िकीय 

सनचिालय कोठा नं. ३०१   

२० श्री पािािी बााँननया कायाालय सहयोगी ९८४६७४७६६७ प्रशासन फाटाँ     

DEOC मा कायारि कमाचारीहरु 

क्र.स.ं कमाचारीको नाम थर पद फोन नम्बर कायारि फााँट  कोठा नं. 

कै
नफ

य
ि

 

१ मोहन भण्डारी प्रहरी हल्दार ९८४८०७१५०९ DEOC कोठा नं. २०४   

२ समुन कुमाल स.प्र. ब.ह. ९८०३१९५२३८ DEOC कोठा नं. २०४   

३ पदम अयााल स. ह.  ९८४९६१२५८७ DEOC कोठा नं. २०४   

              

 

४. कार्ाालर्बाट  सम्पादन  गररन े सेवाको  जववरण 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाले प्रदान गने सेवा एव ंसो सम्वन्िी जववरणहरु अनसुूजच १ को नागररक 

वडापत्रमा उल्लेख गरे वमोजिम रहकेो छ । 

५. सम्पादन गरेको कामको जववरण 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाले जनर्जमि रुपमा संचालन गने सेवा प्रवाहका जिर्ाकलापहरुका 

अजिररक्त सेवा प्रवाह एव ं जवकास व्र्वस्थापनमा सकरात्मक र्ोगदान परु्ााउने िंगले जवजवि गजिजवजिहरुको 

सरुुवािको नेितृ्व समिे गरेको छ । राज्र् प्रणालीका जवजिन्न अवर्वहरुको पनुसंरचनाको प्रजिर्ामा रहकेो र्स 

महत्वपूणा घडीमा रािनीजिक पररविानलाई संस्थागि गना िथा िनअपेक्षा अनरुुप आफ्ना जिर्ाकलापहरुलाई जछटो, 

छररिो एव ंगणुस्िरीर् िलु्र्ाई िमूण्डलीकृि जवश्वमा नेपालको सावािजनक प्रशासनलाई प्रजिस्पिी िलु्र्ाउन हाम्रा 

सोच, व्र्वहार एव ंकार्ाशैलीमा समिे सोही मिुाजवकको पररविानको आवश्र्किा रहन्छ । र्स अथामा जिल्ला 

प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाले त्र्स प्रकारका नवीनिा एव ं जसिानात्मकिाको प्रवद्धानका जनजमत्त केजह महत्वपूणा 

कामको सरुुवाि समिे गरेको छ । कार्ाालर्द्धारा प्रजिवदेन अवजिमा संचाजलि जनर्जमि जिर्ाकलापहरुका 

प्रजिजनजिमलूक सजूचहरु जनम्नानसुारका रहकेा छन । 

क्र.स.ं सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण कैनफयि 

प्रशासन शाखा (२०७६ साउन देनख २०७७ असार मसान्ि सम्मको नििरण) 
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१ नावालक पररचर् पत्र २५४  

२ कुनै व्र्होरा प्रमाजणि २००  

३ हािहजिर्ार इिािि                   १  

४ हािहजिर्ार नामसारी १  

५ हािहजिर्ार नजवकरण ३१  

६ हािहजिर्ार इिािि खारेि २  

७ सीमा पास उपलब्ि गराउने ०  

८ सीमा पास नवीकरण ०  

९ जवरफोटक पदाथा अनमुजि ३  

१० जवरफोटक पदाथा अनमुजि नजवकरण २  

नागररकिा शाखा(२०७६ साउन देनख २०७७ असार मसान्ि सम्मको नििरण) 

१ वंशिको नािाले 

नागररकिा जविरण 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट ५३४३  

घमु्िी सेवाबाट ०  

२ िन्मको आिारमा नागररकिा प्राप्त गरेका व्र्जक्तका सन्िानलाइा 

जविररि वंशिको नागररकिा जववरण 

०  

३ बैबाजहक अगंीकृि नागररकिा जविरण १  

४ नागररकिा प्रजिजलपी जविरण ४९५९  

राहदानी शाखा(२०७६ साउन देनख २०७७ असार मसान्ि सम्मको नििरण) 

१ राहदानी जविरण (जि.प्रशा.का.बाट) ३५५४  

२ िुि राहदानी जविरणका लाजग राहदानी जविागमा जसफाररस ४००४  
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मुद्दा शाखा(२०७६ साउन देनख २०७७ असार मसान्ि सम्मको नििरण) 

१ मदु्दा दिाा ७०  

२ मदु्दाको अजन्िम जकनारा ४१  

३ संस्था दिाा ५५  

४ संस्था नजवकरण २३२  

५ संस्थाको जविान संशोिन ७  

अन्य कायाहरु(२०७६ साउन देनख २०७७ असार मसान्ि सम्मको नििरण) 

२ गनुासो वा ठाडो उिरुी  ६८  

३ कार्ाालर् छड्के ६  

४ विार अनगुमन ४  

५ िनिाजि/दजलि/मजुस्लम प्रमाजणि ३०१  

 

माजथ उल्लेजखि कार्ाालर्द्वारा सम्पाजदि जनर्जमि कार्ािमहरूको अजिररक्त र्स त्रैमाजसक अवजिमा कार्ाालर्द्वारा 

सम्पाजदि केजह प्रजिजनजिमलूक कार्ाहरू जनम्नानसुारका रहकेा छन । 

५.१जिल्लामा सजिर् गरैसरकारी संघसस्थासंग छलफल कार्ािम सम्पन्न 

जिल्लामा सकृर् िथा कृर्ाजशल गरैसरकारी संस्थासंग जमजि २०७६।०५।१० गिे श्रीमान ्प्रमखु जिल्ला 

अजिकारी दवेने्ि लाजमछाने ज्र्ूको अध्र्क्षिामा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को सिाहलमा छलफल कार्ािमसम्पन्न 

िर्ो ।  सो कार्ािममा जिल्ला जस्थि राजरिर् िथा अन्िराजरिर्  गरैसरकारी  संस्थाद्धारा आ- आफ्नो  संस्थाद्धारा  

संचाजलि कार्ािमको  बारेमा प्रस्िजुिकरण गररएको जथर्ो ।साथै  जवकास जनमााण संग सम्बजन्िि कार्ािम संचालन 

गने  जिल्ला जस्थि  सरकारी कार्ाालर् िथा स्थानीर् िहहरुको समिे उक्त कार्ािममा उल्लेजखर् सहिाजगिा रहकेो 

जथर्ो ।  

५.२ जमठाई पसल अनगुमन सम्पन्न  

       जमजि २०७६।०४।१४ गिे जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को नेितृ्वमा उपिोक्ता जहि संरक्षण  मञ्च, गोरखा  उद्योग  

वाजणज्र् संघ, चेम्वसा अफ कमशा, जिल्ला प्रहरी कार्ाालर्को सहिाजगिामा गोरखा नगरपाजलका वडा नं. ०६ 
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वसपाका  नजिक रहकेो गपु्ता जमष्ठान्न  िण्डारमा अनगुमन गररएको जथर्ो । सामाजिक सञ्िालका साथै  िनगनुासो 

बिेपजछ गररएको अनगुमनका िममा उक्त िण्डारणका केही जमठाई  गणुस्िर  पररक्षणको  लाजग खाद्य  प्रजवजि  िथा 

गणुस्िर जनर्न्त्रण  जडजििन  कार्ाालर्, दमौली िनह गमा पठाइएकोमा िहाग कार्ाालर्बाट प्राप्त प्रजिवदेन अनसुार उक्त 

जमठाइमा अखाद्य बस्ि ुनिजेटएको िानकारी प्राप्त िएको जथर्ो। 

५.३ जिल्लामा राजरिर् पररचर्पत्र व्र्वस्थापन सम्बन्िी अन्िजिा र्ा िथा अजिमजुखकरण कार्ािम सम्पन्न 

       राजरिर् पररचर् पत्र  िथा पजञ्िकरण  जविागको  आर्ोिना िथा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाको  

समन्वर्मा गोरखा जिल्लामा राजरिर् पररचर्पत्र व्र्वस्थापन सम्बन्िी  अन्िजिा र्ा  िथा अजिमजुखकरण कार्ािम 

२०७६ साल श्रावण ३१ गिे शिुवारको जदन सम्पन्न िर्ो ।  गोरखा जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेने्ि 

लाजमछाने ज्र्कूो  अध्र्क्षिा  िथा गण्डकी प्रदशे िजुम व्र्वस्था, कृजष िथा सहकारी  मन्त्री माननीर् लेख बहादरु 

थापा मगरको  प्रमखु आजिथ्र्िामा सम्पन्न कार्ािममा  जविागका सचूना प्रजवजि शाखाका जनदशेक सुिाष 

िकालले पररचर्पत्रको बारेमा  िानकारीको साथै  सहिागीहरुको  जिज्ञासाको िवाफ  जदनिुएको जथर्ो । उक्त 

कार्ािममा प्रमखु अजिजथ मानजनर् मन्त्री थापामगर ज्र्लेू राजरिर् पररचर्पत्र  कार्ाान्वर्नमा  आएपजछ समािमा 

हुने अपराजिक गजिजवजिमा कजम आउने जवश्वास  व्र्क्त गनुािएको जथर्ो ।  कार्ािममा सहिागीले पररचर्पत्रका 

जवषर्मा रहकेा जिज्ञासाहरु राख्नकुो साथै कार्ािममा अध्र्क्ष िथा श्रीमान ् प्रमखु जिल्ला अजिकारी  दवेने्ि 

लाजमछानेले हाल  जिल्लामा राजरिर् पररचर्पत्र सम्बजन्ि  एक इकाइ रहिेापजन सम्बजन्िि स्थानीर् िहसगगको 

समन्वर्मा प्रजवजिको अवस्था हरेेर जिल्लाका स्थानीर् िहबाट समिे  सेवा जदनेगरी कार्ा गररने बिाउन ु िएको 

जथर्ो ।  कार्ािममा स्थानीर् माननीर् सांसदज्र्हूरु, जिल्ला समन्वर् सजमजिका उपप्रमखु, जिल्ला जस्थि राजरिर् 

रािनैजिक दलका प्रमखु िथा प्रजिजनजि, स्थानीर् िनप्रजिजनजि, कार्ाालर् प्रमखु, पत्रकार, नागररक समाि, 

गरैसरकारी महासंघ, रेडिस, पत्रकार महासंघ, उद्योग बाजणज्र् संघ, चेम्वर अफ कमसा आजदकाप्रमखु िथा 

प्रजिजनजिहरुको सहिाजगिा रहकेो जथर्ो ।  

५.४ जिल्ला प्र.शा.का.गोरखाको राजरिर् वाजणज्र् बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर संचालनमा 

              र्जह जमजि २०७६।०५।०८ गिे आइिबारको जदन दजेख जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखामा राजरिर् 

वाजणज्र् बैंक गोरखा शाखाको एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा आएको छ । प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेने्ि 

लाजमछाने ज्र्दू्धारा online िौचर िरर एक्सटेन्सन काउन्टरको सरूुवाि  गनुािएको जथर्ो । उक्त काउण्टरबाट जिल्ला 

प्रशासन कार्ाालर् िथा अन्र् आसपासका मालपोि , नापी , जवद्यिु आजद कार्ाालर्मा सेवाग्राहीले बझुाउन ुपने 

रािश्व बझुाउन सजकने छ । र्स काउण्टर संचालन संगै सेवाग्राही िथा कार्ाालर्हरुलाई सेवा जलन  थप सहि  िथा 

जछटो छररिो  हुने जवश्वास जलइएको छ । उक्त काउण्टर  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाको  प्रमखु जिल्ला 

अजिकारी दवेने्ि लाजमछाने ज्र्कुो जबशषे अनरुोि र पहलमा सञ्चालन गररएको हो ।  

५.५ एक कमाचारी एक फलफुल कार्ािम अन्िरगि फलफुल वकृ्षारोपण कार्ािम सम्पन्न । 

       २०७६ असोि ५ गिे जवहान  प्रमखु जिल्ला अजिकारी  जनवासमा कागजिको  जवरुवा  रोपण गररएको छ ।  

एक कमाचारी एक फलफुल जवरुवा  कार्ािम अन्िगाि  फलफुलको  बकृ्षारोपण  कार्ािमको सरुुवाि  प्रमखु जिल्ला 
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अजिकारी  दवेने्ि लाजमछाने  ज्र्दू्धारा  कागजिको जवरुवारोजप गररएको जथर्ो । उक्त कार्ािममा १५ कागजिको 

जवरुवा रोजपएको जथर्ो ।  

५.६ ईलाका प्रहरी कार्ाालर्,घ्र्ाल्चोकको प्र.जि.अ. सजहिको टोलीद्धारा स्थलगि जनररक्षण सम्पन्न 

       गोरखा जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्रीमान ् दवेने्ि लाजमछाने ज्र् ू सजहिको टोलीद्धारा जमजि 

२०७६।०५।१९ गिे जिल्ला जस्थि इलाका  प्रहरी कार्ाालर्, घ्र्ाल्चोकको स्थलगि जनररक्षण सम्पन्न िएको छ । 

उक्त स्थलगि जनररक्षणको अवसरमा श्रीमान ्प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेने्ि लाजमछाने ज्र्बूाट जिल्लाको शाजन्ि 

सरुक्षालाई थप चसु्ि दरुुस्ि र प्रिावकारी बनाउनको लाजग जनदशेन समिे जदनुिएको जथर्ो ।   

५.७ गण्डकी प्रदशे माजमला सजमजिको  छलफल िथा अन्िजका र्ा कार्ािम सम्पन्न । 

     गण्डकी प्रदशे माजमला सजमजिको आर्ोिना िथा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,गोरखाको  समन्वर्मा छलफल 

िथा अन्िजका र्ा कार्ािम जमजि २०७६।०५।२९ गिे सम्पन्न िर्ो । उक्त कार्ािमको अध्र्क्षिा  प्रदशे माजमला 

सजमजिको सिापजि माननीर् कृरण थापाद्धारा गररएको जथर्ो । कार्ािममा सजमजि सदस्र्  माननीर्  कृरण बहादरु 

थापा िथा मि ुमार्ा अजिकारी गरुुङको  समेि सहिाजगिा  रहकेो जथर्ो ।  सजमजिका सदस्र् माननीर् मन कुमारी  

गरुुङले  संचालन गनुा  िएको कार्ािममा गोरखा जिल्लाका समन्वर् प्रमखु  अशोक कुमार गरुुङ, उपप्रमखु िानकुा 

अजिकारी, गोरखा नगरपाजलकाको नगर उपप्रमखु जवना कुमारी श्रेष्ठ, प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेने्ि लाजमछाने, 

प्रहरी उपररक्षक ओम प्रसाद  अजिकारी, कारागार  प्रमुख जवरण ुथापा,पत्रकार महासंघ गोरखाका  सजचव नरहरी 

सापकोटा  लगार्िको सहिाजगिा रहकेो जथर्ो । कार्ािम  अजघ सजमजिद्धारा कारागार कार्ाालर् गोरखाको जनररक्षण 

समिे िएको जथर्ो ।  

५.८ जिल्ला जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजि, गोरखाको आर्ोिनामा सप्ताह व्र्ापी कार्ािम सम्पन्न 

          IDDR day Oct 13 सप्ताह व्र्ापी कार्ािम गरी मनाइएको छ । सप्ताह व्र्ापी कार्ािम अन्िगाि जवजिन्न 

िनचेिनामलूक कार्ािम,सचेिनामलूक र्ााली िथा अजिमजुखकरण कार्ािमहरु संचालन गररएको जथर्ो ।सप्ताह 

व्र्ापी कार्ािम अन्िगाि जमजि २०७६।०६।३० गिे  जिल्ला समन्वर् सजमजिको सिाहलमा अजिमजुखकरण 

कार्ािम सम्पन्न िएको जथर्ो । सो कार्ािमको अध्र्क्षिा जि.जव. व्र्.स. का अध्र्क्ष एव ं प्रमखु जिल्ला अजिकारी 

श्री दवेने्ि लाजमछाने ज्र्लेू गनुा िएको जथर्ो । उक्त अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल न.ं २९  गलु्मद्धारा  जवपद िोजखम  

न्र्जूनकरण  िथा व्र्वस्थापन सम्बजन्ि  सचेिनामलूक प्रस्िजुि प्रस्ििु गररएको जथर्ो । उक्त कार्ािम Care Nepal 

Gorkha का प्रमखु मािव  िकालद्धारा संचालन,Gmali  प्रमखु  रामशरण  आचार्ाद्धारा  स्वागि मन्िव्र् राजखएको 

कार्ािममा पत्रकार महासंघ गोरखाका अध्र्क्ष जकशोरिगं थापा, िाचे गाउगपाजलकाको उपाध्र्ाक्ष फुलमार्ा 

गरुुङ,प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेने्ि लाजमछाने लगार्िले  आफ्नो िनाई राख्न ुिएको जथर्ो ।  

 



 

9 
 

५.९ सावािजनक, सरकारी र गठुी िग्गा संरक्षण सम्बन्िी जिल्ला स्िरीर् अन्िरजिर्ा कार्ािम सम्पन्न 

सरकारी, साबािजनक र गठुी िग्गा संरक्षण िाचबझु आर्ोग २०७६, जसहदरबार काठमाडौको आर्ोिना िथा 

जिल्ला प्राशासन कार्ाालर् गोरखाको समन्वर्मा जिल्ला समन्वर् हलमा आर्ोजिि सरकारी, साबािजनक र गठुी 

िग्गा सरंक्षण सम्बन्िी जिल्लास्िररर् अन्िरकृर्ा कार्ािम पौष २५ गिे जिल्ला समन्वर् हलमा सम्पन्न िर्ो । 

कार्ािममा जिल्लाको समन्वर् प्रमखु, स्थाजनर् िहको प्रमखु उपप्रमखु, सरुक्षा जनर्ार् प्रमखु, कार्ाालर् प्रमखु, बार 

एसोजसएसन, नागररक समाि, पत्रकार लगाएिको सहिाजगिा रहकेो जथर्ो । 

५.१० िरिचार जनर्न्त्रण: हाम्रो साझा दाजर्त्व जवषर्क गोष्ठी सम्पन्न 

जमजि २०७६/०७/२९ गिे जिल्लामा  भ्रष्टचार जनर्न्त्रण : हाम्रो साझा दाजर्त्व जबषर्क गोजष्ठ सम्पन्न िएको छ । 

रारिीर् सिका िा केन्िको आर्ोिना िथा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाको सह आर्ोिनामा सम्पन्न कार्ािम 

मा जिल्लाका स्थाजनर् िहका प्रमखु उपप्रमखु, कार्ाालर् प्रमखु, पत्रकार, गरैसरकारी सस्थाका प्रमखु/ प्रजिजनजि, 

नागररक समाि, गोरखा उद्योग बाजणज्र् संघ/ गोरखा चेम्बर अफ कमशा का प्रजिजनजि लगाएिको सहिाजगिा रहकेो 

जथर्ो । प्र जि अ श्री दवेने्ि लाजमछाने ज्र्कुो अध्र्क्षिा िथा समन्वर् प्रमखु अशोक कुमार गरुुङज्र्कुो प्रमखु 

आजिथ्र्िामा सम्पन्न कार्ािममा राजरिर् सिका िा केन्िको सजचब डा. ररजसराम शमाा लगार्िको सहिाजगिा रहकेो 

जथर्ो । 

५.११ संघीर् िथा प्रदशे सरकारमा प्रजिजनजित्व गने माननीर् ज्र्हूरुसंग छलफल कार्ािम सम्पन्न 

काजिाक १८ गिे जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को सिाहलमा जिल्लाबाट सङ्जघर् सम्सदमा प्रजिजनजित्व गनुा हुने 

मानजनर् ज्र् ुिथा कार्ाालर् प्रमखुहरुसग पनुजनामााण िथा पबुाािार जबकास जबषर्क छलफल कार्ािम सम्पन्न िर्ो 

। पबुा प्रिानमन्त्री एवम प्रजिजनजिसिा सदस्र् मानजनर् डा बाबरुाम िट्टराइ, रारिीर् सिा सदस्र् एवम जबपजक्षदलको 

नेिा मानजनर् सरेुन्ि पाण्डे, प्रजिजनजिसिा सदस्र् मानजनर् चुडामजण खड्का लगार्िगसग िएको छलफल कार्ािम 

मा गण्डकी प्रदशेसिा सदस्र् मानजनर् हररशरण आचार्ा, समन्वर् सजमजि प्रमखु अशोक कुमार गरुुङ लगार्िको 

सहिाजगिा रहकेो जथर्ो । 

५.१२ बुजिगण्डकी िलजवद्यिु आर्ोिनाको डुवानमा पने आरुघाट र आखिे बिार के्षत्रको मलू्र् जनिाारण 

प्रमखु जिल्ला अजिकारीको संर्ोिकत्वमा रहकेो मआुब्िा जनिाारण सजमजिले  गोरखा जिल्ला जस्थि बजुिगण्डकी 

िलजवद्यिु आर्ोिनाको डुवान के्षत्रमा पने आरुघाट र आखिे बिार के्षत्रमा पने िग्गाहरुको  मआुब्िा जमजि 

२०७६।०८।१६ गिे बसेको बैठकबाट मआुब्िा जनिाारण गरेको छ । लामो समर्दजेख मआुब्िा जनिाारण हुन 

नसकेको सो के्षत्रहरुको मआुब्िा जनिाारण संग ैआर्ोिनाले गजि जलने अपेक्षा रहकेो छ ।  

५.१३ मजहला, शाजन्ि र सरुक्षासंग सम्बन्िीि रहरे राजरिर् कार्ार्ोिना ििुामा सम्बन्िी छलफल िथा परामशा 

कार्ािम सम्पन्न  

गहृ मन्त्रालर्को आर्ोिना िथा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाको समन्वर्मा मजहला, शाजन्ि र सरुक्षासंग 

सम्बन्िी संर्कु्त रारिसंघ, सरुक्षा पररषदक्ो प्रस्िाव नं. १३२५,१८२० र अन्र् परूक प्रस्िावहरुको  कार्ाान्वर्न गना 

दोश्रो  चरणको राजरिर् कार्ार्ोिना ििुामा सम्बन्िी छलफल िथा परामशा कार्ािम, २०७६ प्रमखु जिल्ला 



 

10 
 

अजिकारी श्रीमान ्दवेने्ि लाजमछाने ज्र्कूो  अध्र्क्षिा िथा समन्वर् प्रमखु श्री अशोक कुमार गरुुङ ज्र्कूो प्रमखु 

आजिथ्र्िामा जमजि २०७६।८।१६ गिे सम्पन्न िर्ो ।  

५.१४ आरुघाट जस्थि सशस्त्र प्रहरी सरुक्षा वसेको अनगुमन िथा जनररक्षण सम्पन्न 

          जिल्ला सरुक्षा सजमजिका प्रमखु एव ं प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री दवेने्ि लाजमछाने ज्र्कूो नेितृ्वमा सशस्त्र 

प्रहरी बल नेपाल न.ं २९ ह.े क्वा गलु्म गोरखाको  प्रमखु श्री गणुराि न्र्ौपाने सजहिको टोलीद्धारा  जमजि 

२०७६।१०।०१  गिे सशस्त्र प्रहरीको आरुघाट सरुक्षा बेसको अनगुमन िथा जनररक्षण सम्पन्न गनुािएको जथर्ो  । 

उक्त अनगुमनको िममा िहाग खजटएका सरुक्षाकमीहरुलाई उच्च मनोवलका साथ शाजन्ि सरुक्षा कार्म गना सदवै 

ित्पर रहन प्रमखु जिल्ला अजिकारीले जनदशेन जदनिुएको जथर्ो ।  

 ५.१५  २२ औ िकुम्प सरुक्षा जदवसको अवसरमा  प्रिािफेरी िथा अन्िकृा र्ा कार्ािम सम्पन्न । 

         २२औ िकुम्प सरुक्षा जदवसको  अवसर पारी  िकुम्प सरुक्षा जदवस मलू समारोह सजमजि आर्ोिना िथा  

२२  औ िुकम्प सुरक्षा दजवस मूल समारोह समजिजका अि्र्क्ष एवं प्रमुख िजल्ला अिजकारी श्री देवेन्द्र 

लाजमछानेको अध्र्क्षिामा प्रिािफेरी िथा अन्िरकृर्ा कार्ािम सम्पन्न िर्ो । उक्त कार्ािममा जिल्ला समन्वर् 

सजमजिको प्रमखु स्थानीर् िहका प्रमखु/ उपप्रमखु, िनप्रजिजनजि, कार्ाालर् प्रमखु/ कमाचारी, सरुक्षा जनकार्का 

प्रमखु िथा िवान, पत्रकार महासघ ंगोरखाका प्रमखु िथा पत्रकार, गरैसरकारी महासंघ गोरखाका प्रमखु िथा अन्र् 

गरैसरकारी संस्था प्रजिजनजि लगार्िको सहिागीिा रहकेो जथर्ो । सो कार्ािममा जिल्ला आर्ोिना कार्ाान्वर्न 

इकाई  िवनको प्रमखु सजुनिा श्रेष्ठले २०७२ सालको िकुम्पपजछ गोरखा जिल्लामा िएको पनुजनमााणको कामहरुबारे 

िानकारी गराउनुिएको जथर्ो । व्र्जक्तगि आवास पनुजनमााणमा ८० प्रजिशििन्दा बजि काम सजकएको बिाउदै ग 

उहागले अन्र् संरचना जनमााणको काम पजन िमािम िइरहकेो  बिाउनिुर्ो । र्स्िै सशस्त्र प्रहरी जनररक्षकक िीवनलाल 

बिुाले िकुम्पबाट सरुजक्षि रहने िररकाबारे िानकारी गराउन ु िएको जथर्ो िने डाक्टर कृरणचन्ि दवेकोटाले 

िकुम्पपजछ गोरखाका जवजिन्न ठाउग  पजहरोको िोजखममा रहकेो िन्द ैत्र्सबाट सरुजक्षि रहने िररकाबारे कार्ापत्र 

प्रस्ििु गनुािएको जथर्ो ।   

५.१६ जिल्ला प्र.शा.का.गोरखाको राजरिर् वाजणज्र् बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर उद्घाटन सम्पन्न  

जमजि २०७६।१०।१० गिे जवहान राजरिर् वाजणज्र् बैंक जलजमटेडको ५५ औ बाजषाकोत्सवको अवसरमा जिल्ला 

प्रशासन कार्ाालर् गोरखाको कार्ाालर्जित्र संचाजलि राजरिर् वाजणज्र् बैंक गोरखा शाखाको एक्सटेन्सन काउण्टर 

िथा  जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् गोरखाको पररसर जित्र रहकेो ए. जट. एम. काउण्टरको  एक उद्धघाटन समारोहको जवच  

प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री दवेने्ि लाजमछाने ज्र्बूाट उद्घाटन सम्पन्न िएको छ । उक्त कार्ािमको अध्र्क्षिा 

राजरिर् वाजणज्र् बैंक गोरखा शाखाका प्रवन्िक श्री कजपल काकीले गनुािएको जथर्ो िने प्रमखु अजिजथको 

आजिथ्र्िा प्रमखु जिल्ला अजिकारी दवेने्ि लाजमछानेले गनुािएको जथर्ो । उक्त कार्ािममा प्रमखु जिल्ला 

अजिकारीले आफ्नो िनाई राख्ने िममा  राजरिर् वाजणज्र् बैंकको समग्र दशेको जबत्तीर्  िथा बैंजकङ क्षेत्रमा 

महत्वपूणा  र्ोगदान रहकेो र जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा एक्टेन्सन काउण्टर संचालन हुदाग सेवाग्राहीलाई रािस्व 

िम्मा गनाको लाजग जनकै सहििा जमलेको समिे बिाउनिुएको जथर्ो ।  
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५.१७ जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजिको बैठक सम्पन्न 

 जवपद ् व्र्वस्थापन सजमजिको अध्र्क्ष एव ं प्रमखु जिल्ला अजिकारी श्री सरेुन्ि पौडेलको अध्र्क्षिामा जमजि 

२०७६।११।२७ गिे जिल्ला जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजिको बैठक सम्पन्न िएको छ । जवश्वव्र्ापी कोरोना िाइरसको 

संिमण बजिरहकेो सन्दिामा कोरोना िाइरस रोकथाम, जनर्न्त्रण िथा व्र्वस्थापनमा साझा िारणा बनाएर अगाडी 

बि्ने उदे्धश्र्का साथ उक्त बैठक आर्ोिना गररएको जथर्ो । उक्त बैठकमा जिल्ला समन्वर् सजमजिका प्रमखु, 

स्थानीर् िहका प्रमखु एव ंउपप्रमखु,सरुक्षा जनकार्का प्रमखुहरु, कार्ाालर् प्रमखु, रेडिस सोसाइटीको प्रमखु एव ं

प्रजिजनजि लगार्िको उपजस्थजि रहकेो जथर्ो ।  कोरोना िाइरस िोजखम न्र्जूनकरण िथा जनर्न्त्रण गना जवजिन्न 

सचेिनामलूक कार्ािम सम्पन्न गने, अस्पिालमा EMT गठन गने, आइशोलेशन वाडा, क्वारेन्टाइन जनमााण लगार्ि 

जवषर्मा महत्वपणूा जनणार् गरी उक्त बैठक सम्पन्न िएको जथर्ो ।  

५.१८ कोरोना िाइरस रोकथामको लाजग सवापजक्षर् समन्वर् बैठक सम्पन्न  

           जमजि २०७७।०१।१४ गिे आइिबारको जदन जिल्लामा कोरोना िाइरस कोजिड- १९ रोकथाम, जनर्न्त्रण र 

व्र्वस्थापनको लाजग जिल्लामा जिर्ाजशल रािनीजिक दल, स्थानीर् िहका प्रमखु लगार्ि सरोकारवालाहरुको 

उपजस्थजिमा सवापजक्षर् समन्वर् बैठक सम्पन्न िएको छ । उक्त बैठकको अध्र्क्षिा श्रीमान ्प्रमखु जिल्ला अजिकारी 

सरेुन्ि पौडेलले गनुािएको जथर्ो ।  उक्त बैठकबाट VTM  िथा RDT TEST KITS को आपजूिाको लाजग प्रदशे 

सरकार िथा सघीर् सरकारमा अनरुोि गने, न्र्नू आर् िएका व्र्जक्तहरुको पजहचान गरी  राहि जविरण गने, कृजष 

जवउजविनको सहि आपजूिाको व्र्स्थापन गने, जवकास जनमााणका कार्ाहरु संचालन गने िस्िा जवजवि जवषर्मा 

महत्वपूणा जनणार्हरु िएको जथर्ो ।  

५.१९  कोरोना िाइरस रोकथाम, जनर्न्त्रण िथा व्र्वस्थापनको लाजग सवापजक्षर् समन्वर् वठैक िथा CCMC -

0ps को संर्कु्त बैठक सम्पन्न: 

   जमजि २०७७।०२।०८ गिे जवजहवारकव जदन जिल्लामा कोरोना िाइरस कोजिड-१९ रोकथाम, जनर्न्त्रण र 

व्र्वस्थापनको लाजग स्थानीर् िहका प्रमखु, रािनीजिक दलका प्रजिजनजि लगार्िको उपजस्थजिमा सवापजक्षर् 

समन्वर् बैठक िथा CCMC-OPS को संर्कु्त बैठक सम्पन्न िएको छ । उक्त बैठकले जिल्लाका प्रमखु पागच 

नाकाहरुमा रहकेो Mass Quarantine लाई थप व्र्वजस्थि बनाउने, सवारी पास व्र्वस्थापनलाई थप प्रिावकारी 

बनाउने,मनकामना स्कुलमा जनजमाि क्वारेन्टाइन लगार्िको व्र्वस्थापनको लाजग नेपाली सेना खटाउने, िनक जशक्षा 

सामग्री केन्ि जलजमटेड र पाठ्र्िम जवकास केन्िबाट अनमुजि पसु्िक पसललाई पसु्िक िुवानी गना सवारी पास िारी 

गने िस्िा महत्वपणूा जनणार्हरु गरेको जथर्ो ।  

५.२०  कोरोना िाइरस रोकथाम, जनर्न्त्रण िथा व्र्वस्थापनको लाजग CCMC-OPS सजहिको सवापजक्षर् 

समन्वर् बैठक सम्पन्न: 

  जमजि २०७७।०२।२६ गिे जिल्लामा कोरोना िाइरस संिजमिको संख्र्ा जदन प्रजिजदन बि्द ैगइरहकेो सन्दिामा 

कोरोना िाइरसको रोकथाम, जनर्न्त्रण िथा व्र्वस्थापनको लाजग श्रीमान ्प्रमखु जिल्ला अजिकारीको अध्र्क्षिामा 

, स्थानीर् िहका प्रमखुहरु िथा रािनीजिक दलका प्रजिजनजिहरु लगार्िको उपजस्थजिमा CCMC-OPS सजहिको 
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सवापजक्षर् समन्वर् बैठक सम्पन्न िएको छ । उक्त बैठकबाट पजछल्लो समर्मा जिल्लामा कोरोना िाइरसको जवरामी 

बिेको सन्दिालाई मध्र्ेनिर गद ै जिल्ला सदरमकुाममा १०० बेड क्षमिाको क्वारेन्टाइन सजहिको आइशोलेशन 

जनमााण गने, जिल्लाका अन्र् चार स्थानीर् िहमा १० बेड क्षमिाको आइशोलेसन जनमााण गने,  क्वारेन्टाइन सजहिको 

आइशोलेसन व्र्वस्थान िथा कोष संचालनको लाजग जिल्ला समन्वर् सजमजिको प्रमखुको संर्ोिकत्वमा 

क्वारेन्टाइन सजहिको आइशोलेशन िथा कोष संचालन व्र्वस्थापन सजमजिको गठन गने, प्रत्र्ेक गाउगपाजलकाले ५ 

लाखको दरले कोषमा रकम उपलब्ि गराउने, उक्त कोषको संचालन कोष िथा लेखा जनर्न्त्रक कार्ाालर्ले िोकेको 

लेखाको कमाचारी र उक्त सजमजिको सदस्र् सजचवको संर्कु्त दस्िखिबाट खािा संचालन गने । PCR पररक्षणको 

दरलाई जिब्रिा जदन  VTM लगार्िको सामग्रीको सहि उपलब्ििाको लाजग नेपाल सरकार  िथा प्रदशे सरकारलाई 

अनरुोि गने िस्िा महत्वपूणा जनणार्हरु िएको जथर्ो ।  

५.२१  जि. प्रशा.का. गोरखामा राजरिर् पररचर्पत्र कार्ािम संचालनको लाजग स्थार्ी स्टेशन स्थापना: 

 नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद ् २०७५।११।०३ गिेको जनणार्ानसुार राजरिर् पररचर्पत्र कार्ािम  सव ै  जिल्लामा 

जवस्िार गना स्वीकृजि प्राप्त िए बमोजिम र्स जिल्लामा जमजि २०७७।०३।२९ गिे  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को 

िवन जित्र  केजन्िर् राजरिर् पररचर् पत्र व्र्वस्थापन सचूना प्रणालीसंग नेटवका  स्थापनाको लाजग स्थार्ी स्टेशसन 

स्थापना कार्ा सम्पन्न िएको छ । स्थापनासंग ैगोरखा जिल्लाबाट राजरिर् पररचर्पत्र िारी गनाको लाजग जववरण  

जलने कार्ा सरुु िएको छ ।  

५.२२  कोरोना िाइरस रोकथाम जनर्न्त्रण िथा व्र्वस्थापनको लाजग िए गरेका कार्ाहरु: 

कोरोना भाइरस कोनभड-१९ रोकथाम, ननयन्त्रण िथा व्यिस्थापनको लानग निल्लामा गनठि 

संरचना( कमाण्ड पोष्ट, CCMC-OPS, क्िारेन्टाइन सनहिको आइशोलेशन िथा कोर् 

व्यिस्थापन सनमनि) बाट भएका प्रमुख काम कारिाहीको नििरण । 

 जमजि २०७६।११।२२ गिे जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट कोजिड- १९ सम्बजन्िि िनचेिनामलूक सचूना 

प्रकाशन माफा ि सव ैपक्षहरुलाई ससूजुचि गराइएको ।  

 जमजि २०७६।११।२९ गिे जिल्ला जवपद ्व्र्वस्थापन सजमजिको बैठक आर्ोिना गरी कोराना िाइरसको 

िोजखम न्र्नूीकरणको लाजग साझा िारण बनाई अगाजड बि्ने जनणार् गररएको ।  

 जिल्लामा मनकामना मजन्दर, काजलका मजन्दरमा हुनसक्ने जिडिाड रोक्न दजैनक हुने जनत्र् पिुा बाहके 

सम्पणूा पिुाहरु बन्द गररएको ।  

 स्वास्थ्र् कार्ाालर्को आर्ोिनामा बहुजनकार् महामारी रोकथाम समन्वर् बैठक माफा ि सरोकारवाला िथा 

स्थानीर् िहका स्वास्थ्र् संर्ोिकहरुलाई COVID-19 सम्बन्िी अजिमखूीकरण गररएको ।  

 जिल्लाको उत्तरी के्षत्रमा रहकेो जसमा नाकाहरु फाल्गणूको अजन्िम सािा दजेख नै बन्द गररएको ।   

  Covid-19 को रोकथाम, जनर्न्त्रण िथा सिगिा अपनाउन जिल्लाजस्थि सव ैसरकारी िथा गरैसरकारी 

जनकार्हरुको संलग्निामा सचेिनामलूक िथा संदेशमलूक कार्ािम संचालन िईरहकेो । 
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 स्थानीर् िहहरुमा कार्ारि स्वास्थ्र् कमाचारीहरुलाई कोरोना िाइरस सम्बन्िी अजिमजुखकरण कार्ािम 

संचालन गररएको ।  

 स्थानीर् िहका प्रमखु लगार्ि रािनीजिक दलको प्रमखु एव ंप्रजिजनजिको उपजस्थजिमा ४ वटा रािजनजिक 

दलसजहि सवापजक्षर् समन्वर् बैठक, ४ वटा स्थानीर् प्रमखुहरु सजहिको समन्वर् बैठक सम्पन्न, आपजूिा 

व्र्वस्थापन बैठक, रासर्नीक मल व्र्वस्थापन-२   स्थानीर् िह, स्वास्थ्र् कार्ाालर्, अस्पिाल लगार्ि 

सरोकारवाला सवसंैग जनरन्िर समन्वर् िथा सहकार्ा गररएको  । 

 िारि लगार्ि दशेका अन्र् जिल्लाबाट जिल्ला प्रवशे गने नागररकहरुलाई जिल्ला प्रवशे गने नाकामा न ै

होजल्डङ क्वारेन्टाइन जनमााण गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्र्वस्था जमलाइएको । सो सरुक्षा लगार्ि अन्र् 

व्र्वस्थापनको लाजग सरुक्षा कमी पररचालन गररएको ।  

 कोरोना संक्रनमि निरामीको उपचारको लानग संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको 

लागि सहभानगिामा  गोरखा सदरमुकाममा ७४ बेड क्षमिाको क्िारेन्टाइन सनहिको 

आइशोलेशन ननमााण गररएको । सो आइशोलेशन व्यिस्थापन लगायिका काया गनाको लानग 

निल्ला समन्िय सनमनिको प्रमुखको अध्यक्षिामा आइशोलेशन िथा कोर् व्यिस्थापन सनमनि 

गठन गरी काया भइरहेको ।  

 स्थानीर् िहहरुमा कोरोना िाइरसको संिमण रोकथामका लाजग दजैनक िए गरेका गजिजवजिहरुको एजककृि 

जववरण िर्ारको लाजग प्रत्र्ेक स्थानीर् िहमा Focal Person व्र्वस्था गना लगाई सचूना आदानप्रदान 

गने गररएको ।  

 नेपाल सरकारबाट जमजि २०७६।१२।११ गिेदजेख घोजषि लकडाउनको कडाईका साथ कार्ाान्वर्न 

गररएको ।  

 बिारमा खाद्यन्न लगार्ि स्वास्थ्र् सामग्रीको कालोबिारी िथा कृजत्रम अिाव हुन नजदन स्थानीर् 

िहसंगको समन्वर्मा बिार अनगुमन िईरहकेो । साथै प्रदशे मजन्त्रपररषद्दारा गजठि आपजूिा सजमजिको 

बैठकको जनदशेनअनसुार कार्ा िईरहकेो ।  

 जिल्लाजित्र प्रवेश गने नाकाहरुमा  स्थानीर् िहहरुसंगको समन्वर्मा Health Desk  स्थापना गरी प्रवशे 

गने व्र्जक्तहरुको  Thermal Gun माफा ि ज्वरो चेकिाचग गने गररएको । गोरखा प्रवशे गने मखु्र् नाका 

मझवुा दउेरालीमा सेनाको स्वास्थ्र् टोजलसजहिको हले्थ डेक्स राजखएको 

 गोरखा क्र्ाम्पसमा जनमााण गररएको  क्वारेन्टाइन सजहिको आइशोलेशन व्र्वस्थापनको लाजग प्रत्र्ेक 

पाजलकाबाट रु. ५०००००।०० उपलब्ि गराउने गरी कोष स्थापना गररएको । सो कोषको  खचा लेखन 

कोष िथा लेखा जनर्न्त्रक कार्ाालर् गोरखाबाट िोजकएको लेखाको कमाचारी र जिल्ला प्रशासन 

कार्ाालर्का सहार्क प्रमखु जिल्ला अजिकारीको संर्कु्त दस्िखिबाट संचालन गने व्र्वस्था जमलाइएको 

।   
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 गोरखा अस्पिालमा संिाजवि कोरोना संिजमि जवरामीको उपचारको लाजग आवश्र्किानुसार पररचालन 

गने गरी (Emergency Medical Team) गठन गरर कार्ा िईरहकेो । अस्पिालको Fever Clinic मा 

ज्वरो दजेखएर आएका नागररकहरुको PCR पररक्षण गररने गररएको । सव ैसरुक्षा जनकार्मा QRT को 

व्र्वस्था गररएको ।  

 संकजलि स्वाव पररक्षणको लाजग ल्र्ावसम्म परु्ााउन जिल्ला जस्थि सरकारी कार्ाालर्हरुसंगको समन्वर्मा 

सोजह जदन ल्र्ावसम्म परु्ााउने व्र्वस्था जमलाइएको र संकास्पद जवरामीलाई उपचारको लाजग हजस्पटलसम्म 

जलएर आउन २४ सै घण्टा सजुविासम्पन्न एम्वलेुन्सको व्र्वस्था गररएको ।२ वटा सरकारी गाडी ि-ै परी 

आउने प्रर्ोिनको लाजग सरुक्षा जनकार्मा 24 से घण्टा Stand by राजखएको ।  

 जिल्ला जित्र जनमााण िएका सम्पणूा आइशोलेशन िथा क्वारेन्टाइन स्थलहरुको जनरन्िर अनगुमन गने 

गररएको र व्र्वस्थापनमा केही कमिोरीहरु िजेटएमा सिुारको लाजग सझुाव िथा पषृ्ठपोषण जदने गररएको । 

 जिमसेनथापा गाउगपाजलकामा समदुार्स्िरमा दजेखएको कोरोना रोकथामको लाजग बन्दाबन्दीलाई 

व्यिनस्थि गने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड,२०७७  बमोजिम  चारजकल्ला िोकी कोरोना संिजमि के्षत्र 

जसल्ड गरी संिामक के्षत्र( Containment Zone) घोषणा गरी उक्त के्षत्रमा  कन्ट्र्ाक्ट िेजसङलाई 

प्राथजमकिा जदई संिाजवि व्र्जक्तहरुको समर्मा नै स्वाव संकलन गरी  कोरोना परीक्षण सम्पन्न गररएको । 

हाल उक्त के्षत्रमा कोरोना संिजमि केश नरहकेो । 

 जिल्लामा हालसम्म १०१ िना कोरोना िाइरस कोजिड -१९ को जवरामी िजेटएकोमा  उपचार पिाि जनको 

िई आइशोलेशनबाट ८५ िना जफिाा िईसकेका  र हाल १५ िना कोरोना संिजमिको उपचार कार्ा  

िइरहकेो ।  

 कोरोना िाइरसको उच्च िोजखम न्र्जूनकरणको लाजग जसजमि श्रोि सािनको बाबिदु स्थानीर् िह, प्रदशे 

सरकार र संघीर् सरकारसंग प्रिावकारी समन्वर् गरी कार्ा िइरहकेो ।   

उत्तम अभ्यास 

 कोरोना संिजमि जवरामीको उपचारको लाजग संघीर् सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीर् सरकारको लागि 

सहिाजगिामा  गोरखा सदरमकुाममा ७४ बेड क्षमिाको क्वारेन्टाइन सजहिको आइशोलेशन जनमााण 

गररएको । सो आइशोलेशन व्र्वस्थापन लगार्िका कार्ा गनाको लाजग जिल्ला समन्वर् सजमजिको 

प्रमखुको अध्र्क्षिामा आइशोलेशन िथा कोष व्र्वस्थापन सजमजि गठन गरी कार्ा िइरहकेो ।  

 कोरोना भाइरसको निस्िृि नििरण: 
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५.२३   सावािजनक सरोकारका सम्बन्िमा प्रकाजशि सचूनाहरु 
          जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्द्धारा  समर् समर्मा जवजवि सावािजनक  सरोकारका जवषर्हरुमा सचूना प्रकाजशि 

गद ै आएको छ । कार्ाालर्द्धारा प्रजिवदेन अवजिमा प्रकाजशि गरेका केही सचूनाहरु  दहेार् बमोजिम रहकेा छन ्। 
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६  सूचना अनधकारी र प्रमुखको नाम र पद 

 

६.१ कार्ाालर् प्रमखुः  

         नामः सरेुन्ि पौडेल 

          पदः प्रमखु जिल्ला अजिकारी , सम्पका  नंम्बर: ९८५६०५७७७७ 

६.२  गुनासो सुन्ने अनधकारी 

नाम: दवेी पाण्डे खत्री 

पद: सहार्क प्रमखु जिल्ला अजिकारी, सम्पका  नंम्बर: ९८५६०५७७७८ 

६.३ सचूना अजिकारीः 

                  नाम: हका  बहादरु रोका 

                 पद: प्रशासकीर् अजिकृि, सम्पका  नम्बर: ९८५६०५७७८० 
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७. ऐन, जनर्म, जवजनर्म वा जनदजेशकाको सजूच 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाले आफूलाई िोकेका काम, किाव्र् एव ंअजिकारहरुको प्रर्ोगका िममा प्रर्ोग 

गने प्रजिजनजिमलूक ऐन, जनर्म, जवजनर्म वा जनदजेशकाहरुको सजूच जनम्नानसुारका रहकेा छन ।  

 स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ 

 सावािजनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

 हािहजिर्ार खरखिना ऐन, २०१९ 

 हािहजिर्ार खरखिाना जनर्मावली, २०२८ 

 नेपाल नागररकिा ऐन, २०६३ 

 नेपाल नागररकिा जनर्मावली, २०६३ 

 नागररकिा प्रमाणपत्र जविरण कार्ाजवजि जनदजेशका, २०६३ 

 जवपद ्िोजखम न्र्नूीकरण िथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

 जवपद ्पीजडि पनुवाास सञ्चालन कार्ाजवजि, २०७१ 

 जवपद ्पवूािर्ारी िथा प्रजिकार्ा र्ोिना ििुामा मागादशान, २०६७ 

 जवपद ्पिािको शव व्र्वस्थापन सम्वन्िी मागादशान, २०६८ 

 कालोविार िथा केही अन्र् सामाजिक अपराि िथा सिार् ऐन, २०३२ 

 खाद्य ऐन, २०२३ 

 खाद्य जनर्मावली, २०२७ 

 उपिोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ 

 वस्िकुो प्रत्र्क्ष जविी (व्र्वस्थापन िथा जनर्मन गने) ऐन, २०७४ 

 अचल सम्पजि अजिग्रहण ऐन, २०१३ 

 िग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ 

 सरकारी िग्गाको िोगाजिकार गराउने सम्वन्िी कार्ानीजि, २०६२ 

 अजख्िर्ार दरुुपर्ोग अनुसन्िान आर्ोग ऐन, २०४८ 

 अजख्िर्ार दरुुपर्ोग अनुसन्िान आर्ोग जनर्मावली, २०५९ 

 भ्रष्टाचार जनवारण ऐन, २०५९ 

 छापाखाना िथा प्रकाशन ऐन, २०४८ 

 छापाखाना र प्रकाशन सम्वन्िी जनर्मावली, २०४९ 
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 राहदानी ऐन, २०२४ 

 राहदानी जनर्मावली, २०६७ 

 संस्था दिाा ऐन, २०३४ 

 संस्था दिाा जनर्मावली, २०५४ 

 सवारी िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था ऐन, २०४९ 

 सवारी िथा र्ािार्ाि व्र्वस्था जनर्मावली, २०५४ 

 विुवा सजमजिको (कार्ा व्र्वस्थापन) कार्ाजवजि, २०७३ 

 गहृ मन्त्रालर् र अन्िगाि कार्ारि कमाचारीहरुको आचारसंजहिा, २०६९ 

 गहृ प्रशासन सिुार कार्ार्ोिना, २०७४ 

 मलुकुी अपराि (संजहिा) ऐन २०७४ 

 मलुकुी दवेानी कार्ाजवजि (संजहिा)ऐन २०७४ 

 मलुकुी दवेानी (संजहिा)ऐन २०७४ 

 मलुकुी फौिदारी कार्ाजवजि संजहिा २०७४ 

८. कार्ाालर्को विेसाइट daogorkha.moha.gov.np 

९. कार्ाालर्को सचूना प्रकाशन हुने अन्र् स्थान 
कार्ाालर्को विेसाइाट 

फेसवकुः जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखा र फेसबकु पेि- Dao gorkha 

ट्वीटरःDao gorkha 
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१०. अनसूचुी–१ नागररक वडापत्र 
क्र.

स.ं 

सेिा सेिा 

सनुिधाहरुको 

नििरण 

सेिा प्रदान गने 

स्थान 

काया सम्पादन गना आिश्यक पने कागिािहरु लाग्ने शुल्क लाग्ने समय निम्मेिा

र व्यनि/ 

शाखा/

फााँट 

गुनासो 

सनु्ने 

अनधक

ाारी 

१ नागररकिा 

सम्वन्िी 

क) वंशिक

ोो नािाले 

नेपाली 

नागररकिा 

प्रमाणपत्र प्रदान 

गने कार्ा 

नागररकिा 

शाखा 

१ अनसुजूच १ बमोजिमको जववरण िरी     सम्बजन्िि गा.पा. वा 

न.पा. को जसफाररस 

 बाब,ु आमा वा आफ्नो वंशि िफा  िीन पसु्िा जित्रका नािेदारको 

नेपाली ना.प्र.प./ आमाको मात्र ना.प्र.प. पेश िएकोमा नेपाली 

नागररकसंग जववाह िएको खलु्न ेप्रमाण पेश गनुापने । 

 बाव ुवा आमाको मतृ्र् ुिएकोमा मतृ्र्दुिाा प्रमाणपत्र । 

 िन्मस्थान वा नािा खलु्न े गरी स्थानीर् िहले प्रदान गरेको 

िन्मदिाा प्रमाणपत्र । 

२ बाब,ु आमा वा आफ्नो वंशििफा का िीन पसु्िाजित्रका नािेदारले 

आफ्नो सक्कल नागररकिा पेश गरी सनाखि गनुापन े। 

३ ना.प्र.प. नजलद ैजववाह िएको नपेाली मजहलाको हकमा 

 जववाह दिाा प्रमाणपत्र 

 पजिको नागररकिा प्रमाणपत्र 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

प्रमाण परुा 

िएकै जदन 

कोठा न ं.

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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 बाब,ु आमा, दाि ुवा िाई मध्रे् कुनै एकको ना.प्र.प. 

 वेजिल्ला माइि हुने मजहलाको हकमा माइिी जिल्लावाट 

ना.प्र.प.जलए/नजलएको प्रमाण 

४ िन्मजमजि खलु्न ेशैजक्षक प्रमाण पत्र वा िन्मदिााको प्रमाण पत्र , २ 

प्रजि फोटो पेश गनुापन े

५बसाई सराई गरी आउनेको हकमा उल्लेजखि कागिािको 

अजिररक्त दहेाएको कागिाि संलग्न गनुापन े

 बसाईसराईको प्रमाणपत्र 

 िग्गािनी प्रमाणपत्र 

 नागररकिाको अजिलेख जिडेको पत्र 

 

  ख) 

कमाचारी 

पररवारको नािाले 

ना.प्र.प.जलनपुदाा 

नागररकिा 

शाखा  

१ अनसुजूच १ बमोजिमको िाचामा जववरण िरी कार्ाालर् रहकेो 

स्थानको न.पा./गा.पा. को जसफाररस 

 बाब,ु आमाको नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र 

 कार्ारि कार्ाालर्को कमाचारी पररचर्पत्रको प्रजिजलपी 

 कमाचारी बहाल रहकेो कार्ाालर्को जसफाररस 

 जववाजहि मजहलाको हकमा पजिको ना.प्र.प., जववाह दिााको 

प्रमाणपत्र  

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

प्रमाण परुा 

िएकै जदन 

कोठा न ं.

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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ग) जपितृ्व/ 

माितृ्व

को 

ठेगाना 

निएको 

व्र्जक्तले 

ना.प्र.प. 

जलनपुदाा 

नागररकिा 

शाखा 

१ स्थानीर् िहबाट जसफाररस िएको अनसुजूच     १ बमोजिमको 

फाराम 

२नेपाल सरकारबाट स्वीकृि प्राप्त बालबाजलका संरक्षण गने संघ वा 

अनाथालर्को संरक्षणमा हुकेको िए त्र्स्िो संस्थाको जसफाररस 

३ कुन ैव्र्जक्त जवशेषले प्रचजलि काननु बमोजिम संरक्षकत्व प्राप्त गरी 

पालन पोषण गरेको िए त्र्स्िो व्र्जक्तवाट सवै व्र्होरा खोली 

सनाखि गनुापन े

४ जपितृ्व/ माितृ्वको बारेमा थप कुरा बझु्न ुपने िएमा आवश्र्किा 

अनसुार स्थानीर् िहको वा प्रहरी प्रजिवेदन जलन सजकनेछ ।  

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट  

प्रमाण परुा 

िएकै जदन 

कोठा न ं.

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  घ) 

बैबाजहक 

अङ्जगकृि 

नागररकिा 

प्रमाणपत्र जलन ुपदाा

  

नागररकिा  

शाखा 

 स्थानीर् िहले जववरण िरी प्रमाजणि गरी पठाएको अनसुजूच ७ 

 पजिको ना.प्र.प.को प्रजिजलपी 

 जववाह दिाा प्रमाणपत्र 

 सम्वजन्िि दशेको नागररकिा त्र्ाग गना सम्वजन्िि दशेको 

रािदिुावास र सम्वजन्िि ठेगानामा पठाएको जनवेदनको प्रमाजणि 

प्रजिजलपी र सक्कल जनवेदन हुलाक दाजखला गरेको सक्कल 

रजसद 

 पजिको सनाखि वा पजिको मतृ्र् ुिएमा मतृ्र् ुदिाा पेश गने  

 पजि सगग नािा खलु्न े३ पसु्िाजित्रका व्र्जक्तको नागररकिा राखी 

सनाखि गनुापन े  

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

जनवेदन पेश 

िएकै जदन 

प्रजिर्ा 

प्रारम्ि गररन े

कोठा 

नंों 

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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  ङ) 

अङ्जगकृि 

नागररकिा 

नागररकिा 

शाखा 

 स्थानीर् िहको जसफाररस सजहि अनसुजूच ७ वमोजिमको 

जनवेदन 

 नेपाली वा नेपालमा प्रचजलि अन्र् कुनै िाषा बोल्न र लेख्न 

िानेको प्रमाण 

 नेपालमा कुनै व्र्वसार् गरी बसेको प्रमाण 

 अन्र् मलुुकको नागररकिा त्र्ागकेो वा त्र्ाग्न े घोषणा गरेको 

प्रमाण 

 कम्िीमा १५ वषासम्म नपेालमा बसोबास गरेको 

 नेपाली नागररकलाई अङ्जगकृि नागररकिा जदने काननुी 

व्र्वस्था वा प्रचलन िएको मलुुकको नागररकिा िएको 

 असल चालचलन िएको 

 मानजसक रुपले स्वस्थ िएको 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

गहृ मन्त्रालर् 

वाट जनणार् ि ै

प्राप्त िएपजछ 

कोठा न ं.

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  च) 

ना.प्र.प.को 

प्रजिजलपी जदन े

कार्ा 

नागररकिा 

प्रजिजलपी शाखा 

 अनसुजूच २ फाराममा सब ै जबबरण िरी सम्वजन्िि स्थानीर् 

िहको जसफाररस 

 पजहला पाएको ना.प्र.प.को झतु्रो प्रजि वा प्रजिजलजप वा 

ना.प्र.प.नं. र िारी जमजि अजनवार्ा उल्लेख गनुापने  

 िेरै परुाना ना.प्र.प.का कार्ाालर् अजिलेख नबजुझने िएकोमा 

वा निेजटएमा अनसुचूी १ बमोजिमको फाराम िरी सम्बजन्िि 

स्थाजनर् िहको जसफाररस सजहि जपिा, मािा, दाि,ु िाई मध्र् े

कुनै एकको ना.प्र.प.को प्रजिजलपी र ना.प्र.प.को प्रजिजलपी र 

सनाखि (नर्ाग ना.प्र.प.जलए सरह) 

जनवेदनमा रु १६ को 

जटकट टागस गन े

प्रजिर्ा परुा 

िएकै जदन 

कोठा न ं.

१०१ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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  छ) 

ना.प्र.प.जववरण 

संशोिन 

नागररकिा 

प्रजिजलपी शाखा 

 जनिााररि िाचाको जनवदेनमा जववरण सच्र्ाउन पनााको कारण 

प्रष्ट खलु्न ेगरी छुटै्ट पत्र समेि राखी सम्वजन्िि न.पा./गा.पा.को 

जसफाररस 

 एस.एल.सी. पास गरेको शैजक्षक र्ोग्र्िाको प्र.प.(माका जसट 

समेि) 

 थर, ठेगाना वा जवचको नाम संशोिन गनुापन ेिएमा वाव,ु आमा, 

दाि ु वा िाई मध्रे् कुन ै एक िना कार्ाालर्मा उपजस्थि िई 

सनाखि गनुापन ेिस्िैः वहादरु, प्रसाद, नाथ, लाल 

 अन्र् आवश्र्क कागिाि  

रू १६ को जटकट  कोठा न ं.

१०१ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

२ राहदानी सम्वन्िी क) 

नर्ाग राहदानी प्रदान 

राहदानी शाखा

  

 रीिपवूाक िररएको दरखास्ि फाराम २ प्रजि 

 नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रजि र सोको १ प्रजि 

प्रजिजलपी 

 ६ मजहनाजित्र जखचकेो ४.५ से.मी× ३.५ से.मी.को पषृ्ठिमुी 

सादा र हलुका रंग िएको ३ प्रजि रंगीन फोटो 

 राहदानी दस्िरु जिरेको रजसद 

 नावालकको हकमा नावालक पररचर्पत्र र जनिको बाबआुमा 

मध्रे् कुनै एक िनाको नागररकिाको प्रमाणपत्र र सो को 

प्रजिजलपी, संरक्षक जनर्कु्त िएको हकमा व्र्होरा खलु्न े

जलखिको सक्कल प्रजि र संरक्षकको नागररकिाको प्रमाणपत्र 

िथा त्र्सको प्रजिजलपी 

 पजहले नै राहदानी जलएको िए सो को सक्कल प्रजि 

 राहदानी प्राप्त गना स्वरं् व्र्जक्त रकम जिरेको िौचर, सक्कल 

नागररकिा प्रमाण पत्र सजहि उपजस्थि हुनपुन े

 रु ५,०००रािश्व 

दस्िुर िर १० वषा 

मजुनका 

वालवाजलकाका 

हकमा रु २,५०० 

मात्र लाग्नेछ ।  

 पाना च्र्ाजिएको, 

केरमेट िएको वा 

अन्र् कारणले 

राहदानी मा क्षिी 

परुर््ाएको वा 

हराएको 

राहदानीको 

हकमा दोब्बर 

दस्िुर लाग्नछे । 

सािारण 

राहदानी 

राहदानी 

जविागवाट 

प्राप्त िएपजछ 

जविरण हुन,े 

िुि सेवाको 

लाजग दोब्बर 

दस्िुर 

बझुाइएको १ 

हप्तापजछ 

राहदानी 

जविाग 

काठमाडौवा

कोठा न ं.

१०४ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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 परुानो राहदानी िएमा उक्त राहदानी आवश्र्क पनेछ ।  

 जववाह िई आएको मजहलाहरुको हकमा पजिको नागररकिाको 

प्रजिजलपी र जववाह दिााको प्रमाणपत्रको प्रजिजलपी  

 कमाचारी पररवारको हकमा कार्ारि कार्ाालर्को जसफाररस पत्र 

 च्र्ाजिएको वा जििेको राहदानीको सम्वन्िमा सक्कल राहदानी 

समेि पेश गरी कारण सजहिको जनवेदन पशे गनुा पन े

 बसाई सराई गरी आएको हकमा बसाई सराईको प्रमाणपत्रको 

प्रजिजलपी, िग्गािनी पिुााको प्रजिजलपी, न.पा. क्षेत्रमा घर िए 

नक्सा पास (ना.प्र.प.को प्रजिजलपी बनेको कार्ाालर्बाट 

नागररकिाको अजिलेख प्रमाजणि िै आएपजछ मात्र राहदानी 

िारी हुने) 

ट जलन सजकने

  

३ नावालक 

पररचर्पत्र 

नाबालक 

प्र.प.पाउने कार्ा 

(१६ वषा िन्दा कम 

उमेर) 

प्रशासन शाखा  पासपोटा साइिको फोटो  टास गरी स्थानीर् िहको प्रमखुको 

जसफाररस सजहि बाब,ु आमाले जनवेदन जदन ुपन े

 बाब,ु आमाको ना.प्र.प., नािा प्रमाजणि र नावालकको िन्मदिाा 

प्रमाणपत्रको प्रजिजलपी 

 शैजक्षक र्ोग्र्िाको प्रमाण पत्र िए सो को प्रजिजलपी 

 बाब,ु आमा निएको हकमा ३ पसु्िा खलु्न े प्रमाण सजहिको 

जनवेदन 

 बाब ुवा आमा िए बाब,ु आमा र निए ३ पसु्िा जित्रको नािा 

खलु्ने व्र्जक्तले कार्ाालर्मा उपजस्थि िई सनाखि गनुापन े 

 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

जनवेदन परेकै 

जदन प्रजिर्ा 

प्रारम्ि 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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४ नाम, थर, उमेर 

सच्र्ाउने 

ना.प्र.प. र शैजक्षक 

प्र.प.मा नामथर, 

उमेर फरक 

परेकोमा 

क्षे.जश.जन.मा 

जसफाररस गरी 

पठाउन ेकार्ा 

नागररकिा 

शाखा  

सम्वजन्िि न.पा. वा गा.पा.को जसफाररस सजहि (फोटो समिे 

प्रमाजणि गरी) जनम्न कागिाि संलग्न राजख जनवेदन जदनपुन े

(सम्बजन्िि जनवेदक कार्ाालर्मा उपजस्थि हुनपुने) 

 सक्कलै ना.प्र.प.र सो को प्रजिजलपी 

 शैजक्षक र्ोग्र्िा एस.एल.सी.को माका जसट, चाररजत्रक प्रमाण 

पत्र, जवद्यालर्को फोटो सजहिको जसफाररस 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

जनवेदन परेकै 

जदन प्रजिर्ा 

प्रारम्ि गररन े

कोठा न ं.

१०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

५ कुनै व्र्होरा 

प्रमाजणि 

सम्वन्िमा 

प्रमाजणि गने कार्ा प्रशासन शाखा  व्र्होरा खलेुको जनवेदन 

 न.पा./गा.पा.को जसफाररस 

 व्र्होरा पजुष्ट गन ेप्रमाण कागि  

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

आवश्र्क 

िागचवझु 

सम्पन्न िएकै 

जदन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

६ संघ संस्था 

सम्वन्िी 

क) 

संघ संस्था दिाा गन े

कार्ा  

मदु्दा फागट  िोजकएको िागचाको जववरण िरी कम्िीमा ७ िना सदस्र् रहकेो 

िदथा सजमजिका सदस्र्को हस्िाक्षर िएको जनवेदन 

 सफासगग A4 साइिको कागिमा एकापरट्ट मात्र टाइप गरी कार्ा 

सजमजि सदस्र्हरुको प्रत्रे्क पानामा िलमाजथ हस्िाक्षर िएको 

जविान ४ प्रजि 

 सजमजिको सबैको ना.प्र.प. प्रजिजलपी र स्थानीर् िह सजहिको 

जसफाररस 

 कुनै मन्त्रालर्, जनकार्सगग सम्वजन्िि संस्था िएमा सो को 

जसफाररस 

 सदस्र्हरुको चालचलन वझेुको प्रहरी प्रजिवेदन  

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट, रािस्व 

दस्िुर रु १००० मात्र 

जनवेदन परेकै 

जदन प्रजिर्ा 

प्रारम्ि गररन े

कोठा न ं.

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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  ख) 

संघ संस्था 

नजवकरण गन ेकार्ा 

मदु्दा फागट  संस्थाको आजिकाररक जनवेदन पत्र 

 सक्कल लेखापरीक्षण प्रजिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रमाण पत्र, 

सो प्र. प. नवीकरण िएको जनस्सा,कार्ा प्रगजि जववरण, हालको 

कार्ा सजमजिको सबै पदाजिकारीको नाम, जनवााचन िएको जमजि 

खलुाउन े

 कर चकु्ता िएको जनस्सा र सम्वजन्िि स्थानीर् िहको जसफाररस 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट, रु ५०० 

दस्िुर र म्र्ाद 

नाघकेो िए 

जनर्मानसुार थप 

दस्िुर 

सम्पणूा 

कागि, 

प्रमाण पगु े

जनवेदन िएकै 

जदन 

कोठा न ं.

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  ग) 

संस्थाको जविान 

संशोिन गने कार्ा 

मदु्दा फागट  सािारण सिामा कूल सदस्र् संख्र्ाको दईु जिहाई वहुमिले 

जविान संशोिन गना गरेको जनणार्को प्रजिजलपी 

 स्वीकृि सक्कल जविानको प्रजिजलपी १ प्रजि 

 िीन महले फारामको ४ प्रजि प्रजिजलपी )प्रस्िाजवि संशोिन(

  

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट  

जनवेदन िएकै 

जदन 

कोठा न ं.

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  घ) 

संस्थाको शाखा 

खाल्ने सम्वन्िी 

कार्ा 

मदु्दा फागट  जविानमा शाखा खोल्न सक्न े व्र्वस्था िएकोमा संस्थाको 

कार्ा सजमजिको जनणार् 

 जविानको प्रजिजलपी 

 सम्वजन्िि स्थानीर् िहको जसफाररस 

 दिाा प्रमाणपत्रको प्रमाजणि प्रजिजलपी 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट जनर्मावली 

अनसुारको थप 

दस्िुर 

जनवेदन परेकै 

जदन प्रजिर्ा 

प्रारम्ि गररन े

कोठा न ं

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

७ पत्रपजत्रका र 

छापाखाना 

क) 

पत्रपजत्रका दिाा गन े

कार्ा 

मदु्दा फागट  िोजकएको िागचाको जनवेदन 

 सम्पादकको शजैक्षक र्ोग्र्िाको प्रमाणपत्र र सम्पादक िई काम 

गने मन्िरुी पत्र 

 प्रकाशक र सम्पादकको नागररकिाको प्रजिजलपी  

 प्रकाशक संस्थाको छाप, प्रवन्ि पत्र वा संस्थाको स्वीकृिी, 

जविान नजवकरण िएको प्रमाण, कर जिरेको प्रमाण, लेखा 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट, दजैनक 

पजत्रका रु १०००, 

अिासाप्ताजहक रु 

७००, साप्ताजहक रु 

५००, पाजक्षक रु 

३००, माजसक र 

जनवेदन परेकै 

जदन प्रजिर्ा 

प्रारम्ि गररन े 

कोठा न ं.

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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परीक्षण प्रजिवेदन, संचालकहरुको वैठकको जनणार् समिेका 

कागिािहरुको प्रजिजलपी 

 छापाखाना दिाा िएको प्र.प.को प्रजिजलपी 

 छापाखानाको प्रवन्ि पत्रको प्रजिजलपी 

 छापाखानालाई जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्बाट स्वीकृि जदएको 

प्र.प.को प्रजिजलपी 

 छापाखानाले कर जिरेको प्र.प.को  प्रजिजलपी  

  

अन्र् पजत्रकाको 

लाजग रु २०० 

८  ख) 

छापाखाना 

संचालन गने कार्ा

  

मदु्दा शाखा  कुनै संस्था संचालक रहकेो िए संस्थाको संचालकहरुको 

जनणार्को प्रजिजलपी, स्वीकृि जविानको प्रजिजलपी र व्र्जक्तको 

िए फोटो ५/५ प्रजि 

 मलू्र् अजिवजृद्ध कर वा आर्कर सम्वन्िी प्रमाणपत्र र संस्था 

नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको प्रजिजलपी 

 छापाखाना संचालन गने व्र्जक्तको नागररकिा प्रमाण पत्र र 

घरिग्गाको िग्गािनी पिुााको प्रजिजलपी वा करार कागि 

 छापाखानाको उपकरणहरु खररद गरेको वा नामसारी िै आएको 

िए सो को प्रमाण 

 छापाखाना रहने स्थानको नक्सा  

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट र रु १००० 

दस्िुर 

जनवेदन परेकै 

जदन प्रजिर्ा 

प्रारम्ि गररन े

कोठा 

नंों .

२०२ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

९ शरणाथी पररचर् 

पत्र 

क) प्रशासन शाखा  शरणाथी पररचर् पत्र नवीकरणको लाजग दरखास्ि 

 म्र्ाद नाघी आउनेका लाजग िरपदो र मनाजसव माजफकको 

कारण सजहि सम्वजन्िि क्र्ाम्पको जसफाररस 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट, म्र्ाद 

नाघकेो पररचर् पत्र 

नजवकरण गनुापदाा ३ 

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा नं . 

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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शरणाथी पररचर् 

पत्र नवीकरण 

सम्वन्िी कार्ा 

 एक जिल्लावाट िारी िएको पररचर् पत्र अको जिल्लामा 

नजवकरण गनुापरेमा गहृमन्त्रालर्को स्वीकृिी पत्र 

वषा सम्मको रु १०० 

र सो पजछ रु ५०० 

रािस्व दस्िरु 

  ख) 

शरणाथी पररचर् 

पत्र हराई सो को 

प्रजिजलपी जलनपुदाा 

प्रशासन शाखा  सम्वजन्िि व्र्जक्तको जनवेदन 

 राजरिर् स्िरको पजत्रकामा पररचर् पत्र हराएको सचूना प्रकाजशि 

प्रमाण 

 हराएको दस्िखि परेको क्षेत्रको प्रहरी कार्ाालर्को पत्र 

 शरणाथी जशजवरवाट फोटो समेि प्रमाजणि गरेको पत्र 

 सम्वजन्िि व्र्जक्तको २ प्रजि फोटो 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट र रु १०० को 

दस्िुर 

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  ग) 

शरणाथीलाई र्ात्रा 

अनमुजि सम्वजन्ि 

कार्ा 

प्रशासन शाखा  सम्वजन्िि व्र्जक्तको जनवेदन 

 भ्रमणमा िाने मलुुकवाट नािेदारले बोलाएको आमन्त्रण पत्र 

 आमन्त्रण गन ेव्र्जक्तको पररचर् खलु्ने प्रमाण 

 आमन्त्रण गन ेव्र्जक्तको आजथाक जस्थजि खलु्न ेप्रमाण 

 नावालक वा ३५ वषा उमेर नपगुेको मजहलाको हकमा संरक्षकले 

जदएको मन्िरुीनामा 

 सम्वन्िीि जशजवरको सक्कल जसफाररस पत्र 

 आमन्त्रण गन ेव्र्जक्त र जनवेदकको सम्वन्ि खलु्ने कागिपत्र 

 अध्र्र्नका लाजग जवदशे िानेको हकमा सम्वजन्िि शैजक्षक 

संस्थाको स्वीकृि पत्र संकलन गरी जवषर् र अविी खलेुको 

कागि 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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 औषिोपचारको लाजग जचजकत्सक वा स्वास्थ्र् संस्थाको 

जसफाररस पत्र 

 आमन्त्रणकिााले व्र्होने खचाको जववरण 

 आफ्नो खचामा िाने िए आफ्नो हजैसर्ि र िान ुपने कारण स्पष्ट 

खलुाउन े

 नोटरी पजब्लकवाट प्रमाजणि िई आउनपुन े वा सम्वजन्िि 

दिुावासले कागिािहरुको प्रमाजणकिा पजुष्ट गरेको कागिपत्र

  

१

० 

हाि हजिर्ार 

सम्वन्िी 

क) 

हािहजिर्ार 

इिािि सम्वन्िी 

कार्ा  

प्रशासन शाखा

  

 सम्वजन्िि व्र्जक्तको जनवेदन 

 ना.प्र.प.को प्रजिजलपी 

 जनरोजगिाको प्रमाण पत्र 

 कार्ाालर्वाट प्रहरी माफा ि चालचलन बजुझएको पत्र 

१) जनवेदनमा रु १० 

को जटकट र एक 

पेस्िोल, ररिल्वरवा 

जमजनर्चर राइफल 

सजहि अन्र् राइफल 

प्रत्रे्क जिल्ला िर रु 

२००, 

अजिराज्र्िरको रु 

३०० 

२) टोटावाला वा 

जमजनर्चर राइफल 

प्रत्रे्कको 

जिल्लािर रु २०० 

अजिराज्र्िर रु 

३०० 

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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३ िरूवा बन्दकुको 

जिल्ला िर रू. 

१०० अजिराज्र्िर 

रू २०० 

४ हावादारी बन्दकु 

प्रत्रे्कको 

जिल्लािर रू. २०० 

अजिराज्र्िर रू 

३०० 

 

  ख) 

हािहजिर्ार 

नामसारी सम्वन्िी 

कार्ा 

प्रशासन शाखा

  

 सम्वजन्िि जलन ेजदने व्र्जक्तहरुको जनवेदन 

 ना.प्र.प.को प्रजिजलपी िथा हाि हजिर्ार इिािि पत्र र  जलन े

जदन ेव्र्जक्तका अन्र् कागिाि सजहि कार्ाालर्मा उपजस्थि हुने  

 जलने व्र्जक्तको जनरोजगिाको प्रमाणपत्र, कार्ाालर्वाट प्रहरी 

माफा ि चालचलन वझेुको पत्र 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

जनवेदन परेकै 

जदन प्रजिर्ा 

प्रारम्ि गररन े

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  ग) 

हािहजिर्ार 

नजवकरण सम्वन्िी 

कार्ा 

प्रशासन शाखा  सम्वजन्िि व्र्जक्तको जनवेदन 

 इिािि पत्रको सक्कल र सो को प्रजिजलपी 

 ना.प्र.प.को प्रजिजलपी 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट र एक 

पेस्िोल, ररिल्वर वा 

जमजनर्चर राइफल 

सजहि अन्र् राइफल 

प्रत्रे्कको जिल्ला 

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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िर रु ५०० नपेाल 

िरको रु ७५० 

२ टोटावाला बन्दकु 

वा जमजनर्चर 

राइफल प्रत्रे्कको 

जिल्लािर रू. १५० 

नेपाल रू. ३००  

३िरुवा वन्दकुको 

जिल्ला   िर रू. 

१०० अजिराज्र्िर 

रू. २०० 

४हावादारी वन्दकु 

प्रत्रे्कको जिल्ला 

िर रु २०० 

अजिराज्र्िर रु 

३०० 

  घ) 

हािहजिर्ार 

इिाििको 

प्रजिजलपी सम्वन्िी 

कार्ा 

प्रशासन शाखा  सम्वजन्िि व्र्जक्तको नाममा रहकेो हािहजिर्ारको इिािि 

पत्रको प्रजिजलपी  सजहि जनवदेन 

 ना.प्र.प.को प्रजिजलपी 

 सम्बजन्िि न.पा./गा.पा.को लेटरप्र्ाडमा इिािि पत्र वालाको 

फोटो टागसी प्रमाजणि िइ आएको जसफाररस पत्र 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट र रु ५० 

रािश्व 

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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१

१ 

शाजन्ि सरुक्षा 

सम्वन्िी 

क) 

शाजन्ि सरुक्षाको 

जनवेदन सम्वन्िी 

कार्ा 

प्रशासन शाखा  व्र्होरा स्पष्ट रुपमा खलेुको जनवेदन र जनवेदकको नेपाली 

नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रजिजलपी वा पररचर् खलु्ने कागि 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट  

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा 

नंों .

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  ख) 

गनुासो वा ठाडो 

उिरुी  

प्रशासन शाखा  व्र्होरा स्पष्ट रुपमा खलेुको जनवेदन जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

१

२ 

नेपाल जसमा 

क्षेत्रका वजसन्दका 

लाजग प्रस्थान 

प्रवेश अनमुजि 

पत्र जविरण 

सम्वन्िी 

क) 

अनमुजि पत्र 

जववरण 

प्रशासन शाखा  व्र्होरा स्पष्ट रुपमा खलेुको जनवेदन 

 ना.प्र.प.को प्रजिजलपी 

 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

  ख) 

अनमुजि पत्र 

नजवकरण 

प्रशासन शाखा  व्र्होरा स्पष्ट रुपमा खलेुको िोजकएको िागचा वमोजिमको 

जनवेदन 

 ना.प्र.प.को प्रजिजलपी 

 अनमुजि पत्रको सक्कल पेश गने (पजछ जफिाा हुने) 

जनवेदनमा रु १० को 

जटकट 

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा न ं.

१०५ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 

१

३ 

दजलि/ िनिािी/ 

मजुस्लम प्रमाजणि 

सम्बजन्िि िाि वा 

समदुार्को िनी 

प्रमाजणि गने कार्ा 

प्रशासन शाखा  स्पष्ट व्र्होरा खलेुको जनवेदन  

 ना.प्र.प.को छार्ागकपी  

 सम्बजन्िि वडाको जसफाररस 

जनवेदनमा रू १० को 

जटकट 

जनवेदन परेकै 

जदन 

कोठा न ं.

१०३ 

प्र.जि.अ

./स.प्र.

जि.अ. 
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