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 सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, २०६४ र �नयमावल�, २०६५ बमोिजम िज�लाि�थत साव�ज�नक �नकायले 

आ-आ�नो �नकायसँग स�बि�धत स�पूण� ��याकलापह� अ�याव��क गर� साव�ज�नक�करण गनु�पन� कानूनी 

�यव�था रहेको छ । िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुले आ.व. २०७७।०७८ मा स�पादन गरेका म�ुय-

म�ुय काय�ह�लाई अ�याव��क गर� �काशन गनु� �मखु दा�य�व तथा िज�मेवार� समेत हो। 

 

  िज�लाको सम� शाि�त सरु�ा कायम, �वप� �यव�थापन, �यायीक तथा अध�-�यायीक काय�, पारदिश�ता, 

सशुासनको ��याभ�ूत, �वकास �नमा�णमा सम�वय र सहिजकरण, उपभो�ा �हत संर�णज�ता काय�ह� स�पादन 

गनु� िज�ला �शासन काया�लयको �मखु दा�य�व हो । यसका साथै जनताको दै�नक जीवनसँग सरोकार रा� े

जानकार�ह�, िज�लाको व�तिु�थ�त, काय� स�पादनमा दै�नक आव�यक पन� �ववरणह� तथा गत वष�मा स�पादन 

भएका काय�ह�को जानकार�मूलक पिु�तकाबाट आम नाग�रक, सरोकारवाला �यि�ह� र अ�य महानभुावह�मा 

समेत सूचनाको सिजलै पहुँच प�ुन ु पद�छ । यसबाट साव�ज�नक �नकायको काम कारवाह�मा पारदिश�ता, 

जनता��त जवाफदे�हता र काया�लयको काममा अझ बढ� �व�सनीयता ब�न स�छ । 

 

  िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुले स�पादन गरेका र िज�ला �भ�का अ�य ग�त�व�धह� समेतलाई 

एकम�ु समे�ट सूचनाको हकस�ब�धी वा�ष�क �ग�त �ववरण संकलन गर� साव�ज�नक गन� यसको �परेखा 

तयार�मा ख�न ुहनुे सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� �ी गाय�ा अ�धकार� ख�कालाई �वशेष ध�यवाद �दन 

चाह�छु । ��ततु पिु�तकाको �ववरण संकलन तथा �डजायनमा अहोरा� ख�न ु हनुे नायव स�ुबा �ी ह�र 

ख�तवडा, क��यटुरमा टाइप गर� सहयोग पयुा�उन ुहनुे �ी रमला �ल�ब,ु आ�नो शाखागत �ववरणह� उपल�ध 

गराई �काशन गन� आ-आ�नो तफ� बाट सहयोग पयुा�उन ु हनुे िज�ला �शासन काया�लय ता�लेजङुका सवै 

शाखाका कम�चार�ह�मा हा�द�क आभार �कट गद�छु ।��ततु �ग�त �ववरण स�व�धमा सेवा�ाह� सरोकारवाला 

�यि�/�नकायबाट �ा� राय सझुाव, स�लाह र आव�यक प�ृपोषणको ला�ग स�ब� प�ह�मा कृत�ता �य� 

गद� आगामी �दनमा अझ सधुार ग�रने ��तब�ता समेत �य� गद�छु। 

 

उमेश पा�डे 

�मखु िज�ला अ�धकार� 
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�म�त : २०७८।०४।०५ 
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१. ता�लेज�ु िज�लाको संि��  प�रचय  

नेपालको सदुरु पूव� �हमाल� िज�ला ता�लेज�ुको नामाकरण “ता�ले” नाम गरेको भ�ुटया राजाको 

“जो�”(�क�ला) बाट रहन गएको हो भ�े कथन पाई�छ । अक� श�दमा “ता�ले” भनेको घोडा र “ज�ु” भनेको चराउने 

ठाउँ भ�े कथन रहेको पाई�छ । यो िज�ला नेपालको �देश नं. १ अ�तग�त मेची अ�लको उ�रपूव� भागमा अवि�थत 

िज�ला हो, जहा ँ �व�को ते�ो तथा नेपालको दो�ो उ�च �हमाल क�नजंघा, �व�कै सबैभ�दा स�ुदर कह�लएको 

“�स��लला” �हम�ृ�ला रहेको छ । चीनको �वशा�सत �ा�त �त�बतको �हासाबाट सबैभ�दा निजक पन� नेपालको 

िज�ला प�न यह� नै हो । यस िज�लामा ��स� पाथीभरा देवीको मि�दर, क�रव ६०० वष� परुानो �डक� �ो�लङ ग�ुवा 

रहेको पाइ�छ । राणाकालमा समेत �व�भ� अ�ा अदालत रहेको यस िज�लालाई बढुापाकाह� “अ�मनी” नामले समेत 

िच� ेगद�छन ्। 

 

१.१.  िज�लाको सम� अव�था : 

१.१.१  भौगो�लक अवि�थ�त : 

सीमाना :   

पूव� : भारतको �स��म,    पि�म :ते�थमु, संखवुासभा िज�ला 

दि�ण : पाँचथर, ते�थमु,  उ�र : चीनको �त�वत 

िज�लाको कुल �े�फल : ३६४६ वग� �क.�म (नेपालको कुल �े�फलको ३.२७५%) 

उचाई : ७७७ �मटरदेिख ८५८६ �मटरस�म 

 

१.१.२. �मखु पय�टक�य �थलह� : 

क�चनजंघा �हम �ृङखला �संजेमा पोखर�  

पाथीभरा देवी फुङफु�े झरना, सांवा 

भतू पोखर�, पापङु क�नजंघा संर�ण �े� 

�त�बङु पोखर�, काल�खोला �वाङ�वा�े छहरा, �ल�ब�ुदन/मेहेले 

हा�ी ढु�ा, स�ुमिखम घ�ुसा 

�तनजरेु लङुथङु झरना 

�म�के डाँडा जलजले 

 

१.१.३ �मखु नद�, पोखर�  र झरनाह�  

 यस िज�लाका �मखु नद�ह�मा तमोर, कावेल�, इवा, फावा, मेवा, मैवा, �स�ने, हे�लोक, घ�ुसा खोला हनु ्भने 

�हमनद�ह�मा चावकु, याल�ु, �छङला�, �ाटुक, रामदाङ, या�दार� र लावाक हनु । पोखर�ह�मा �सजेमा, इवा, 

न�ुच,ू जलजले, दूध, �त�बकु, माछा र लामपोखर� रहेका छन । झरनाह�मा भने लेवती, फुङफु�,े �वाङ �वा�,े ईवा र 

थ�ुवा रहेका छन ्।  

 

१.१.४ �हमिशखर र भ�याङह� 

 यस िज�लाका भ�या�ह�मा �टपताला, खाङलो, िझसाङ, काङला, चावकु, फ�याके, देउराल�, छन ् भने 

�हमालह�मा क��जङघा, कु�भकण�, जोङसा�, टे�ट�पक, �गमीगोल, �कराँतचलु�, कावतुाल�ु, �परा�मड�पक आ�द 

सातहजार �मटर भ�दा अ�ला �हमालह� हनु ्। 
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१.१.५. हावापानी  

 यो िज�ला �हमाल� िज�ला भएको कारणबाट बषा� याममा बादलले ढाक� रा�,े जाडो समयमा ३२०० �मटर 

भ�दा तलस�म �हउँ पन� र �हउँदमा �हमाल� �े� ख�ुला हनेु भएको हुँदा जाडो हनेु गछ� ।  िज�लामा �यनुतम ताप�म–

०.६ �ड�ी देखी अ�धकतम ्३० �ड�ी सेि�सयसस�म तथा वष� भर�मा औषत १७३९.९९ �म.�ल. स�म पानी परेको 

देिख�छ । सबैभ�दा कम ताप�म हनेु म�हना पौष र ताप�म बढ�  हनेु म�हना �ावण हो ।  

 

१.१.६. राजनी�तक �वभाजन : 

�देश नं. – १      अ�ल – मेची, 

िज�ला – ता�लेज�ु     सदरमकुाम – फुङ�ल� 

��त�न�ध सभा सद�य �नवा�चन �े� –  १  �देश सभा सद�य �नवा�चन ��े – २ 

नगरपा�लका सं�या– १      गाउँपा�लका सं�या – ८ 

१.१.७. जनसं�या र जातजा�तको अव�था (२०६८ को जनगणनाअनसुार) : 

कुल जनसं�या : १,२७,४६१ 

प�ुषको सं�या : ६०,५५२    म�हलाको सं�या : ६६,९०९    

कुल घरधरु� सं�या : २६५०९    ��तघर जनसं�या : ४.९८ जना  

जनघन�व : ३४.५ ��त बग� �क.�म.   ग�रबीको ि�थ�त : ३८५   

सरदर औषत आय ु: ६० बष�  

म�ुय जा�त  (��तशतमा) : �ल�ब ु४१.४१, �ा�हण १६.४०, �े�ी ११.०७, शेपा� ९.११, राई ४.४७, ग�ु� 

४.०६, तामाङ ३.८०, कामी ३.५६, नेवार १.८०, दमाइ १.६०,   

मगर ०.८५, सनुवुार ०.८५ र अ�य २.८७ रहेको 

भाषा  (��तशतमा) : नेपाल� भाषा (५०.०६), �ल�ब ुभाषा (३३.९१), भोटे भाषा (८.९१)  

१.१.८. यातायातको अव�था : 

सडक : िज�लाभर क�रब ४५२ �क.�म. (मेची राजमाग� समेत)  

म�ुय सडक : मेची राजमाग� (२३ �क.�म.) – कावेल�बाट ता�लेज�ु सदरमकुामस�म   

ता�लेज�ु (सदरमकुाम) : सकेुटार  (८ �क.�म. कालोप�े) 

ता�लेज�ु (सदरमकुाम) : दोभान (२५ �क.�म.) क�ची सडक 

ता�लेज�ु (सदरमकुाम) : तापेथोक (४५ �क.�म.) क�ची सडक 

ता�लेज�ु (सदरमकुाम) : खाि�दमे (८० �क.�म.) क�ची सडक 

ता�लेज�ु (सदरमकुाम) : ओलाङच�ुगोला–�टपताला भ�या� माग� (१२० �क.�म. �याक खो�ने काम भईरहेको) 

फुङ�लङ – �संवा बजार     ३२ �क.मी क�ची .   

फुङ�लङ – �त�र� े    ३२ �क.मी क�ची 

फुङ�लङ – का�लेपाट�     २० �क.मी. क�ची 

फुङ�लङ – �थवा बजार    ३० �क.मी. क�ची 

फुङ�लङ – फावाखोला    १६ �क.मी. क�ची 

फुङ�लङ – थेच�ब ु    १८ �क.मी. क�ची 

दोभान बजार हदैु साँघ ु �नमा�णा�धन   ४२ �क.मी. क�ची 

�वमान�थल : सकेुटार �वमान�थल (२३९४ �म.) धावनमाग� कालो प�े  
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१.१.९. भ–ूउपयोग (हे�टरमा) : 

– िज�लाको कुल �े�फल :  ३7,07,७9० (१००%) 

– खेती यो�य ज�मन :  २७५५१ (7.४३%) 

– बनजंगलले ढाकेको :  १,५५,०१९ (४१.८१%) 

– चरण �े�ले ढाकेको :   ३५,३८४ (९.५४%) 

– अ�य ��े :   १,५२,८३६ (४१.२२% बसोबास, नद�नाला, �भरपाखो) 

 

१.२. कृ�ष तथा �यापार : 

१.२.१ कृ�ष उ�पादन तथा खा�ा� आ�म�नभ�रता : 

ता�लेजङु िज�लाको कूल खे�त यो�य ज�मन २७५५१ हे�टर म�ये २१०० हे�टरमा ७४०४५ मे.टन 

उ�पादन हनेु अनमुान ग�रएको छ । उ�पादन उपभोग गनु� भ�दा अगावै चरा, मसुा, �कराह�बाट र अखा� पदाथ� 

(मादक पदाथ�) मा ५५ ��तशत वा ४३६८६.८ मे. टन ��त हनेु अनमुान ग�रएको छ । उ� ��तबाट ब�न आउन े

खान यो�य उ�पादन ३०३५८.६ मे.टन हनु आउँछ । यो खा�ा�ले ता�लेजङु िज�लाका ११९०५३ जनालाइ मा� 

सालभर� खान प�ुने देिख�छ । हाल ता�लेजङु िज�लाको जनसं�या १२७४६१ रहेको छ । ��त�यि� वा�ष�क २५५ 

के. िज. आव�यकतालाई मा�दा िज�लामा २१४३.९ मे. टन खा�ा� अभाब भएको देिख�छ । यो बाहेक िज�लामा 

बा�हरबाट आउने कम�चार� र पाहनुाह�को ला�ग थप खा�ा�को पू�त� खा� सं�थान र �छमेक� िज�लाबाट हनेु गरेको 

छ । 

 

१.२.२. कृ�ष भ�ूमको आकार तथा भ-ू�वा�म�व ि�थ�त  

�स नं. भ–ू�वा�म�व प�रवार ��तसत प�रवार सं�या 

१ १ हे�टर देिख ५ हे�टरस�म २०  

२ ०.५  हे�टर देिख १ हे�टरस�म ६०  

३ ०.२५ हे�टर देिख ०.५ हे�टरस�म १५  

४ ०.२५ हे�टर भ�दा कम ४  

५ भ�ूम �ब�हन १  

 

१.२.३. थोक तथा ख�ुा �यापार 

यो िज�ला �यापा�रक ���कोणले के��को �पमा रहेको िज�लाको �पमा देिखंदैन । िज�लाका केह� 

�यापा�रक के��ह� फुङ�लङ �सवा,ँ दोभान, सकेुटार, हा��ङु, पूण�डाडा थेच�ब,ु डाडागाउँ �सनाम, खाि�द�बे 

आ�बेग�ुदन �मखु हनु।्  

१.३.  िश�ा, संचार र वन  

१.३.१. िश�ाको अव�था : 

– म�हला सा�रता: ६४.१५%  

– प�ुष सा�रता :  ७९.२९% 

– ज�मा सा�रता:  ७१.३०% 
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१.३.२. स�ार अव�था : 

िज�ला हलुाक     १ (एक) 

इलाका हलुाक    १२ (बा�) 

अ�त�र� हलुाक :    ३८ (अठ�तस) , शाखा काउ�टर : १ 

एफ एम रे�डयो सं�या : ३ 

 

१.३.३. वन तथा वातावरणको अव�था : 

� सं वन जंगलको  �कार ��ेफल ��तसत 

१ कोणधार� वन १०९७९ ३.०३ 

२ कडा काठको वन ५९४५८ १६.०४ 

३ �मि�त वन १५३५४ ४.२३ 

४ संरि�त वन १३९३७ ३.८४ 

५ ब�ुान ४००३३ ११.०४ 

 ज�मा  १३९७६१ ३८.५४ 

 

२.  काया�लयको �व�प र �कृ�त 

 िज�लामा शाि�त, सरु�ा र स�ुयब�था कायम गर� जनताको जीउ, धन र �वत��ताको संर�ण 

गनु� िज�ला �शासन काया�लयको म�ुय काय� हो। यस काया�लयका काम, कत��य र अ�धकारह�लाई 

मूलत: �थानीय �शासन ऐन, २०२८ ले �यब�था गरेको छ। िज�लामा �वकास �नमा�ण काय�ह�को 

ला�ग उपय�ु वातावरण �नमा�ण गन� सम�वय र सहजीकरण, �वप� �यव�थापन, आपू�त� �यव�थापन, 

सेवा �वाहको अनगुमन, �च�लत कानूनमा तो�कएका �वषयह�मा �याय �न�पण, आ�थ�क अ�नय�मतता 

एवं ��ाचार �नय��ण ज�ता काय�ह� स�पादन गर� िज�लामा सशुासनको ��याभ�ूतका ला�ग िज�ला 

�शासन काया�लयको मह�वपूण� भ�ूमका रहेको ह�ुछ।  

िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुले यस िज�लालाई शा�त, सरुि�त र सम�ुत बनाउने दरु��� 

(vision) का साथ �व�धको शासन अवल�वन गर� शाि�त सरु�ाको अव�थालाई स�ुढ बनाउँदै �भावकार� 

सेवा �वाहको मा�यम�ारा सशुासनको ��याभ�ूत गन� ल�यह� (goals) �लएर काम ग�ररहेको छ। यी 

ल�यह� �ा��का ला�ग यस काया�लयले सरु�ा �नकायह�को सम�वया�मक प�रचालन�ारा िज�लामा 

शाि�त सरु�ाको ि�थ�तलाई स�ुढ बनाउने, िज�लामा �व�धको शासन स�ुनि�त गन�, �वप�को एक�कृत र 

सम�वया�मक �यव�थापन गन�, आपू�त� �यव�थापनलाई च�ुत बनाउने, सेवा �वाहलाई �भावकार� 

बनाउने, मानव अ�धकारको संर�ण गन� र पारदिश�ता एवं जवाफदे�हता स�ुनि�त गन� उ�े�यह� 

(objectives) लाई आ�मसात गरेको छ। 
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२.१. िज�ला �शासन काया�लयको उ��ेय: 

 िज�लामा शाि�त स�ुयव�था र सरु�ा कायम गर� जनताको िजउ, धनको संर�ण गनु� िज�ला �शासन 

काया�लयको �मखु उ��ेय रह� आएको छ । यसका साथै िज�लामा नेपाल सरकारको ��त�न�धको �पमा रह� 

साव�ज�नक सेवा �वतरण (Public Service Delivery) लाई �भावकार� बनाई नाग�रकलाई सशुासनको 

��याभ�ूत गन� समेतका उ�े�यह� रहेका छन ्। 

 

२.२.  काया�लयको काम, कत��य र अ�धकार 

            िज�लामा नेपाल सरकारको ��त�न�धको �पमा िज�ला �शासन काया�लयमा �मखु िज�ला अ�धकार� 

रहने हदुाँ �थानीय �शासन ऐन, २०२८ लगायतका अ�य ऐन कानूनह�ले तोके बमोिजम िज�ला �शासन 

काया�लय ता�लेजङुले स�पादन गन� म�ुय–म�ुय काय�ह� देहाय बमोिजम रहेका छन:् 

 शाि�त सरु�ा स�ब�धी काय� । 

 िज�ला ि�थत काया�लयह�को सम�वय एवं अनगुमन । 

 नेपाल� नाग�रकताको �माण प� जार� गन� स�ब�धी  काय�  

 ��त�लपी नाग�रकता �माणप� जार� गन� काय� । 

 राहदानी �सफा�रस तथा �वतरण । 

 नाबालक प�रचयप� जार� गन�  तथा ��त�ल�प �दने काय� । 

 आ�दवासी जनजाती, द�लतको �सफा�रस स�ब�धी काय� । 

 शरणाथ� प�रचयप� : �त�बतीयन शरणाथ�ह�को प�रचयप� नवीकरण स�ब�धी, शरणाथ� प�रचयप� 

��त�ल�प स�ब�धी, शरणाथ�ह�लाई या�ा अनमु�त �सफा�रस स�ब�धी । 

 सा�बकमा जार� भएका नाता �मािणत �माणप�को ��त�ल�प । 

 हातह�तयार ईजाजत स�ब�धी । 

 हातह�तयार नवीकरण, हातह�तयार ईजाजत ��त�ल�प । 

 सं�था, प�प��का तथा छापाखाना स�ब�धी: सं�था दता� र �माण प�, सं�था नवीकरण, सं�थाको �वधान 

संशोधन, िज�लामा सं�थाको शाखा खो�ने �वीकृ�त, प�प��का दता�, छापाखाना संचालन �वीकृ�त । 

 नाम, थर, उमेर फरक परेको �सफा�रस । 

 कुनै �कारको �यहोरा �मािणत गन� । 

 बजार अनगुमन स�ब�धी काय� । 

 रा��य प�रचयप�को ला�ग �ववरण दता� 

 ज�गा �ा�� स�ब�धी काय� । 

 तो�कएका अध�  �या�यक काय� । 

 सरकार� काया�लयह�को अनगुमन तथा �नर��ण स�ब�धी काय� । 

 बाल क�याण तथा बाल अ�धकार स�ब�धी काय� । 

 �व�फोटक पदाथ� �सफा�रस र �नयमन स�ब�धी काय� । 

 ��ाचार �नय��ण स�ब�धी काय� । 

 �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय� । 

 ��� �भा�वतको प�हचान तथा राहत �वतरण स�ब�धी काय� । 

 लागू औषध �नय��ण तथा अवैध घरेल ुम�दरा �नय��ण स�ब�धी काय� । 
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 सशुासन/साव�ज�नक सेवा �वाह स�ब�धी काय� । 

 सवार� साधन स�ालन स�ब�धी कानूनको काया��वयन स�ब�धी काय� । 

 अ�य �नकायलाई नतो�कएका काय�ह� । 

 नेपाल सरकार र गहृ म��ालयबाट �नद� िशत अ�य काय�ह� । 

 

2.3. िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुको दरव�द� 

�स.नं पदको नाम �ेणी/तह सेवा/समूह �वीकृत पदसं�या �र� 

१ �.िज.अ. रा.प. ��तीय �शासन/सामा�य �शासन १ - 

२ स.�.िज.अ. रा.प. ततृीय �शासन/सामा�य �शासन १ - 

३ नायब स�ुबा रा.प.अनं. �थम �शासन/सामा�य �शासन ४ 1 

४ लेखापाल रा.प.अनं. �थम लेखा/सामा�य �शासन १ - 

५ क��यटुर अपरेटर रा.प.अनं. �थम �व�वध २ - 

६ ख�रदार रा.प.अनं. ��तीय �शासन/सामा�य �शासन ४ - 

७ हलकुा सवार� चालक �ेणी �व�हन  १ - 

८ काया�लय सहयोगी �ेणी �व�हन  ६ - 

ज�मा २० 1 
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२.४. िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुको संगठना�मक संरचना  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�मखु िज�ला अ�धकार� 

रा.प. ��तीय, �शासन-1 

सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� 

रा.प.ततृीय (�./सा.�.)-1 

नाग�रकता तथा ��त�ल�प शाखा 

ना.स.ु,रा.प.अनं.�. (�/सा.�.)-1 

क.अ., रा.प.अनं.�.(�व�वध)-1 

ख�रदार,रा.प.अनं.��. (�/सा.�.)-1 

का.स.�ेणी �व�हन-1 

�नजी सहायक ख�रदार, रा.प.अनं.��.(�/सा.�.)-1 

ह.स.चा., �ेणी �व�हन-1 

का.स., �ेणी �व�हन-1 

आ�थ�क �शासन शाखा 

ले.पा.रा.प.अनं.�. (�/लेखा)-1 

का.स.�ेणी �व�हन-1 

 

राहदानी तथा िज�सी दता� शाखा 

ना.स.ु,रा.प.अनं.�. (�/सा.�.)-1 

क.अ., रा.प.अनं.�.(�व�वध)-1 

ख�रदार,रा.प.अनं.��. (�/सा.�.)-1 

का.स.�ेणी �व�हन-1 

गनुासो सनुवुाई तथा अ�भलेख 

�यव�थापन शाखा 

ना.स.ु,रा.प.अनं.�. (�/सा.�.)-1 

ख�रदार,रा.प.अनं.��. (�/सा.�.)-1 

का.स.�ेणी �व�हन-1 

�थानीय �शासन, म�ुा तथा सा.स.ु शाखा 

ना.स.ु,रा.प.अनं.�. (�/सा.�.)-1 

का.स.�ेणी �व�हन-1 
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२.5. िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुका हालस�मका  �मखु िज�ला अ�धकार�ह� 

1. शैले�� बहादरु महत- 2024/- 2027/02/01 सहायक अ�ला�धस 

2. �.से. च� बहादरु �व�-�शासक- �.िज.अ. 2028/07/17-2030/02/04 

3. मे.अं. शाखा नं.1 ओलाङचङुगोला, उ�र� �शासन शाखा, लङुथङु  

 

�स.न. �मखु िज�ला अ�धकार�को नाम 
काय�रत अवधी 

देिख स�म 

१ �ी केदारनाथ गंगोल 2025/04/01  

2. �ी ब�ध ुप�त 2026/11/30 2028/03/08 

3. �ी बाबकुाजी ब�ाचाय� 2028/04/26 2029/10/02 

4. �ी च�� बहादरु थापा 2030/02/30 2032/02/08 

5. �ी �हरामान �े� 2032/05/30 2035/01/28 

6. �ी केदारनाथ अमा�य (का.म.ु) 2033/12/19  

7. �ी ब��नाथ शमा� पौडेल 2035/04/20 2036/06/25 

8. �ी �गर�राज गौतम 2036/10/13 2038/05/28 

9 �ी पदम बहादरु थापा 2038/10/06 2039/08/28 

10. �ी कुल च�� �े� 2039/08/28 2040/10/15 

11. �ी कृ�ण च�� कँुवर 2040/11/04 2040/12/ 

12. �ी भोजराज बराल 2041/06/28 2045/01/14 

13. �ी रेवती रमण नेपाल 2045/02/06 2047/05/07 

14. �ी पशपुती कमा�चाय� 2047/06/07 2048/07/25 

15. �ी ऋ�षकेश पौडेल 2048/08/06 2049/01/11 

16. �ी मान �साद �धान 2049/01/25 2050/04/17 

17. �ी दयाराम शमा� 2050/05/03 2051/11/05 

18. �ी माधब �साद रे�मी 2051/11/22 2052/08/16 

19. �ी �ब�णनुाथ शमा� 2052/08/21 2053/12/27 

20. �ी रमेश का�त पौडेल 2054/01/02 2054/10/02 

21. �ी गणेश कुमार कँुवर 2054/10/03 2056/08/12 

22. �ी दगुा� �साद पोखरेल 2056/08/26 2058/02/28 

23. �ी कृ�ण �साद पौडेल 2058/03/13 2059/09/15 

24. �ी ह�रहर दहाल (का.म.ु) 2059/10/02 2060/04/11 

25. �ी मोहन �साद पोखरेल 2060/04/11 2061/05/03 

26. �ी राजकुमार �नरौला 2061/06/01 2063/02/10 

27. �ी �हमनाथ दवाडी 2063/02/12 2063/12/02 

28. �ी फ�ड��मिण पोखरेल 2064/03/28 2065/07/05 

29. �ी मरुार� �साद शमा� 2065/07/02 2065/11/02 

30. �ी रामबहादरु कु��वाङ (का.म.ु) 2065/11/25 2066/05/31 
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31. �ी र�वराज का�ले 2066/06/18 2066/08/15 

32. �ी इ�र राज रे�मी 2066/09/01 2067/07/12 

33. �ी देवराज ढकाल 2067/07/16 2068/12/20 

34. �ी �करण थापा 2069/01/10 2070/06/10 

35. �ी �काश पौडेल 2070/06/14 2071/05/31 

36. �ी नरह�र बराल 2071/06/02 2071/08/03 

37. �ी डम� �साद �नरौला 2071/08/08 2072/06/25 

38. �ी कमल बहादरु थापा 2072/06/28 2072/11/27 

39. �ी च� पाणी पा�डे 2072/11/27 2073/08/27 

40. �ी नरबहादरु ख�का 2073/08/29 2074/04/31 

41. �ी मोहन बहादरु िज.�स. 2074/04/31 2075/04/12 

42. �ी अनजु भ�डार� 2075/04/14 2076/04/18 

43. �ी डोरे�� �नरौला 2076/04/20 2077/05/03 

44. �ी झरे�� �साद चापागाई 2077/05/03 2077/11/17 

45. �ी उमेश पा�डे 2077/11/18 काय�रत 

 

२.६. िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुका हालस�मका सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�ह� 

�स.न. सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�को नाम 
काय�रत अवधी 

देिख स�म 

१. �ी शा�त �साद पौडेल   

2. �ी �दननाथ दाहाल   

3. �ी कोमल �साद का�ले   

4. �ी �डक बहादरु ग�ुङ   

5. �ी कुशे�र झा   

6. �ी कमला का�त ��वेद�   

7. �ी बामदेब शमा� पौडेल   

8. �ी कृ�ण च�� िघ�मरे   

9. �ी लेखनाथ पो�ले    

10. �ी च�� �काश देवकोटा   

11. �ी मोहन �साद वा�ले   

12. �ी �सताराम काक�    

13. �ी �व�नाथ चापागाई   

14. �ी तोयम राय   

15. �ी केदार मणी अया�ल   

16. �ी बासदेुब दाहाल   

17. �ी �बनोद कुमार दाहाल   

18. �ी सयु� �साद भ�राई 2058/02/08 2059/09/05 

19. �ी पव� �साद सापकोटा 2059/09/09 2061/07/24 
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20. �ी बैकु�ठ �साद अ�धकार� 2061/11/20 2063/05/27 

21. �ी भवनाथ भ�राई 2063/09/09 2065/08/18 

22. �ी �वण कुमार पोखरेल 2065/09/24 2066/04/30 

23. �ी �तलोचन �रमाल 2066/05/26 2067/05/04 

24. �ी अमतृ बहादरु राई 2067/05/17 2068/03/31 

25. �ी िचरि�वी सापकोटा 2068/05/01 2068/08/30 

26. �ी लोकमान �े� 2069/08/06 2071/06/07 

27. �ी गंगा �साद �यौपान े 2071/06/05 2071/12/25 

28. �ी सरेु�� भ�राई 2072/02/20 2073/11/21 

29. �ी भगीमान मादेन 2073/07/01 2075/08/04 

30. �ी गीता कुमार� राई 2075/07/16 2076/06/06 

31. �ी केशव ख�तवडा 2076/06/02 2077/05/25 

३२. �ी गाय�ा अ�धकार� ख�का 2077/05/26 काय�रत 

 

2.7. िज�ला �शासन काया�लयमा हाल काय�रत कम�चार�ह�को �ववरण (२०७8 अषाढ मसा�त) 

�स.नं. नामथर पद शाखा स�पक�  

१ �ी उमेश पा�डे �.िज.अ.  ९८५२६३७७७७ 

२ �ी गाय�ा अ�धकार� ख�का स.�.िज.अ.  ९८५२६६०२७० 

३ �ी टंक �साद �सटौला टा.ना.स.ु िज�सी  ९८४२७७७८८५ 

४ �ी रमेश �साद �स�देल ना.स.ु नाग�रकता ९८४२६६०७२५ 

५ �ी ह�र ख�तवडा ना.स.ु �थानीय �शासन  ९८४२२७७६६० 

६ �ी शाि�तराम रे�मी लेखापाल आ�थ�क �शासन ९८६२०३३०१० 

७ �ी कुलमिण दाहाल ना.स.ु म�ुा ९८४२६३०४२५ 

८ �ी सं�गता भ�डार� क.अ.  9862019933 

९ �ी दोभानकुमार स�बाहा�फे ख�रदार नाग�रकता 9842210648 

१० �ी �बशाल का�ले ख�रदार म�ुा 9860450478 

११ �ी �वजय गोठाले गौतम ख�रदार राहदानी  9841776917 

13 �ी बस�त �नरौला �ववरण दता� अपरेटर करार रा��य प�रचय प� ९८४२७५८९४२ 

१२ �ी तारानाथ अ�धकार� क.अ. करार  ९८६६१९४४३९ 

१४ �ी च�बहादरु सनुवुार का.स.  ९८१९०९०७७२ 

१५ �ी कुमार िघ�मरे सवार� चालक करार  ९८४२७४७८५९ 

16 �ी ��वना ईजम पोम ु का.स. करार  ९८४२७४३३२९ 

17 �ी �वशाल �स�देल का.स. करार  ९८४२६६०३७७ 

19 �ी नारायण भ�राई का.स. करार  ९८६२६५९८६२ 

18 �ी अ�नता दाहाल का.स. करार  ९८42720460 
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2.8. सीमा �शासन काया�लय, ओलाङचङुगोला, ता�लेजङुको दरव�द� 

�स.नं पदको नाम �ेणी/तह सेवा/समूह पदसं�या 

१ शा.अ. रा.प.ततृीय �शासन/सामा�य �शासन १ 

२ नायब स�ुबा रा.प.अनं. �थम �शासन/सामा�य �शासन १ 

३ ख�रदार रा.प.अनं. ��तीय �शासन/सामा�य �शासन १ 

४ सह-लेखापाल रा.प.अनं. ��तीय �शासन/लेखा १ 

५ सहायक क��यटुर अपरेटर रा.प.अनं. ��तीय �व�वध १ 

८ काया�लय सहयोगी �ेणी �व�हन  २ 

ज�मा ७ 

 

2.9. सीमा �शासन काया�लय, ओलाङचङुगोला, ता�लेजङुको संरचना 

 

 

   

 

 

 

 

 

2.10. सीमा �शासन काया�लयमा हाल काय�रत कम�चार�ह�को �ववरण 

�स.नं. नामथर पद ठेगाना स�पक�  

१ टंक�साद �सटौला का.म.ुशा.अ. फुङ�लङ न.पा.-३, ता�लेजङु ९८४२७७७८८५ 

२ कमल �साई का.स. �ह�लहाङ गा.पा.- पाँचथर  

३ रमेश िघ�मरे का.स. फुङ�लङ न.पा.-९, ता�लेजङु ९८६०२५३५९७ 

 

2.11. िज�ला सरु�ा स�म�त ता�लेजङुको पदा�धकार� 

�स.नं. नामथर पद काया�लय 

१ उमेश पा�डे अ�य� िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङु 

२ राजन ब�नेत सद�य भीमकाल� ग�ुम, ता�लेजङु 

३ बाल नर�संह राणा सद�य िज�ला �हर� काया�लय, ता�लेजङु 

४ रोशन बढुाथोक� सद�य सश� �हर� बल नेपाल १ नं. ग�ुम हे.�वा. 

क�नज�ा, ता�लेजङु 

५ दगुा��साद चापागाई सद�य रा��य अनसु�धान िज�ला काया�लय, ता�लेजङु 

६ गाय�ा अ�धकार� ख�का सद�य सिचव िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङु 

 

शाखा अ�धकृत 

रा.प. ततृीय 

�थानीय �शासन शाखा 

 ना .सु.  

 सहायक क��यटुर अपरेटर 

 का .स.  

गनुासो सनुवुाई तथा 

अ�भलेख �यव�थापन शाखा 

 ख�रदार 

 का .स.  

आ�थ�क �शासन शाखा 

 सहलेखापाल 
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३. ता�लेजङु िज�लाि�थत �व�भ� पदा�धकार�ह�को स�पक�  नं. (२०७8 अषाढ मसा�त) 

३.१. sfof{no k|d'vx? 
�स.नं. काया�लय �मखुको 

नामथर 

पद काया�लय टे�लफोन नं. मोवाईल नं. कै. 

२ �ी �काश राउत िज�ला �याया�धस ता�लेजङु िज�ला अदालत ४६०११६ ९८५२६६०१९५ 
Official 

३ �ी उमेश पा�डे �मखु िज�ला अ�धकार� िज�ला �शासन काया�लय ४६०२७० ९८५२६३७७७७ 
Official 

४ �ी आ�माराम स��याल िज�ला सम�वय अ�धकार� िज�ला सम�वय स�म�तको काया�लय ४६०१४४ ९८५२६३३२२२  
Official 

५ �ी व�� क्ुमार काक� �मखु �शा. अ�धकृत फुङ�लङ न.पा. ४६०११४ ९८५२६२२१११ 
Official 

६ �ी �वरे�� साह �ड�भजनल वन अ. �ड�भजन वन काया�लय ४६०११७ ९८५२६६०११७ 
Official 

७ �ी ऋ�षभ� कोजू �ड�भजन �मखु जल�ोत तथा �सचाई �वकास �ड�भजन 

काया�लय 

४६१०६१ ९८५२६६००६१ 
Official 

८ �ी अ�म�� ख�का योजना �मखु उ�र दि�ण सडक योजना ४६०५८० ९८४९६३२७०१ 
Official 

९ �ी राजन ब�नेत सेनानी �ी भीमकाल� ग�ुम ४६०२०० ९८४२६६०२०० 
Official 

१० �ी बाल नर�सं राणा �.ना.उ. िज�ला �हर� काया�लय ४६०२४० ९८५२६३५५५५ 
Official 

११ �ी रोशन बढुाथोक� स.�.ना.उ. सश� �हर� बल, नेपाल, १ नं. ग�ुम, 

हे.�वा. क�नजंघा,ता�लेजङु 

४६०५७० ९८५१२७२२०३ 
Official 

१२ �ी दगुा� �साद चापागाई �.अ.अ. रा��य अनसु�धान िज.का. ४६०२०९ ९८५२६६०२०९ 
Official 

१३ �ी श�भ ु�साद देव ब.कृ.अ. �धानम��ी कृ�ष आध�ुनकरण प�रयोजना 

काया��वयन ईकाई,अलैची जोन 

४६०६९९ ९८५२६६०३९९ 
Official 

१४ �ी डा. सोनीङ लामा �न.मे.स.ु िज�ला अ�पताल ता�लेजङु ४६०१८८ ९८५२६६०१८८ 
Official 

१५ �ी मदन कुमार पौडेल कोष �नय��क कोष तथा लेखा �न.काया�लय ४६०१४० ९८५२६६०१७५ 
Official 

१६ �ी प�ुपराज बा�तोला िज�ला �याय�धव�ा िज. सरकार� व�कल काया�लय ४६०११२ ९८४१४८३६१२ 
 

१७ �ी लेखा पने� महत मालपोत अ�धकृत मालपोत काया�लय ४६०१९६ ९८५२६६०१९६ 
Official 

१८ �ी र�ता ख�तवडा हलुाक अ�धकृत िज�ला हलुाक काया�लय ४६०१२३ ९८५२६६०१२२ 
Official 

१९ �ी �व�ान ब�ारा नापी अ�धकृत नापी काया�लय ४६०२१९ ९८५२६६०३२१ 
Official 

२० �ी शकु�तला राई िज�ला �नवा�चन अ�धकार� िज�ला �नवा�चन काया�लय ४६०१०१ ९८५२६६०१०१ 
Official 

२१ �ी स�तोष �े� �मखु �शा. अ�धकृत फ�ाङलङु गाउँपा�लका ०२१६९६४९१ ९८५२६६०४९१ 
Official 

२२ �ी योग�े� राज ग�ुङ �मखु �शा. अ�धकृत �म�वाखोला गाउँपा�लका – ९८४३२७०१२६ 
 

२३ �ी ड�बर बहादरु 

आङदे�बे 

�मखु �शा. अ�धकृत मे�रङदेन गाउँपा�लका – ९८५२६६०८२२ 
 

२४ �ी देवी त�ुबापो �मखु �शा. अ�धकृत मैवाखोला गाउँपा�लका – ९८४०३३२३१५ 
 

२५ �ी �वजय इङनाम �मखु �शा. अ�धकृत आठराई ��वेणी गाउँपा�लका – ९८५२६६०९६० 
Official 

२६ �ी �मोद कुमार चौधर� �मखु �शा. अ�धकृत पाथीभरा याङवरक गाउँपा�लका – ९८५२६६०४६० 
Official 

२७ �ी स�तोष िघ�मरे �मखु �शा. अ�धकृत �स�रजंघा गाउँपा�लका – ९८५२६६०३३२ 
Official 

२८ �ी सुम्न �लङदेन 

�ल�ब ु

�मखु �शा. अ�धकृत �स�दङवा गाउँपा�लका – ९८५२०६०१५३ 
 

२९ �ी टंक�साद �सटौला का.म.ुशाखा अ�धकृत सीमा �शासन काया�लय, ता.  9842777885 
Official 

३० �ी योगे�र भ�राई इकाइ �मखु िश�ा �वकास तथा सम�वय ईकाइ ४६०१०५ ९८५२६८१३६३ 
Official 

३१  �ी नगे�� कण� 

(पाचँथर) 

ईि�ज�नयर  खानेपानी तथा सरसफाई �ड�भजन काया�लय 

�ड�भजन नं. १, �फ�ड य�ुनट ता�लेजङु 

४६०११० ९८४४२७३२७७ 
 

३२ �ी गणेश �साद �तवार� वाड�न क�चनजंघा संर�ण �े� कया�◌ालय ४६००८१ ९८५२६६००८१ 
Official 

३३  �ी देउ �कास तामाङ उ�ोग अ�धकृत घरेल ुतथा साना उ�ोग काया�लय ४६०१०६ ९८५२६६०१०६ 
Official 

३४ �ी शौरभ �े� पश ु�वकास अ�धकृत भेटनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के�� 

स�पक�  काया�लय 

४६०१७६ ९८५२६६०१७६ 
Official 

३५ �ी तलुमाया लोवा काया�लय �मखु  नेपाल खा� सं�थान ४६०११५ ९८५२६६०११५ 
Official 

३६ �ी �वनय मह�जन कृ�ष �सार अ�धकृत कृ�ष �ानके�� स�पक�  के�� ४६०१३० ९८५२६६०१३० 
Official 
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३.२. सूचना अ�धकार�ह� 

  �स.नं काया�लय पद सूचना अ�धकार�को नाम स�पक�  नं. 

१. �ी ता�लेजङु िज�ला अदालत  इजलास अ�धकृत �ी खेमकुमार� ब�नेत  9841986993 

२. �ी िज�ला �शासन काया�लय स.�.िज.अ. �ी गाय�ा अ�धकार� ख�का ९८52६६०२७० 

३. �ी िज�ला �हर� काया�लय �हर� �नर��क �ी कैलाश कुमार अ�धकार� 9851281621 

४. �ी सश� �हर� बल क�नजंगा ग�ुम स.�.ना.�न �ी कुल बहादरु भ�डार� 9811330744 

५. �ी भीमकाल� ग�ुम �या�टेन �ी कौशल काक� 9844269004 

६. �ी कोष तथा लेखा �नय��क काया�लय लेखापाल �ी दगुा��साद थापा 9842742822 

७. �ी िज�ला सरकार� व�कल काया�लय ना.स.ु �ी �मा गोले 9842882340 

८. �ी िज�ला सम�यव स�म�तको काया�लय शाखा अ�धकृत �ी �दपे�� ख�ी 9852671372 

९. �ी िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाई इकाइ �मखु �ी योगे�र भ�राई 9852681363 

१० �ी खानेपानी तथा सरसफाई सव–�ड�भजन इि�ज�नयर �ी राजलाल म�डल 9851260745 

११. �ी िज�ला �नवा�चन काया�लय क.अ. �ी वा�दवराज दलुाल  9844654027 

१२. �ी कारागार काया�लय ता�लेजङु जेलर �ी कुले�� खवास ९८५२६२१७७७ 

१३. �ी िज�ला हलुाक काया�लय ना.स.ु �ी नवराज �गर� ९८४२६६००११ 

१४. �ी फुङ�लङ न.पा.को.काया�लय आ.ले.प.अ. �ी भूपाल कुमार से�दाङ ९८42660994 

१५. �ी आठराई ��वेणी गाउँपा�लका सूचना ��व�ध अ�धकृत �ी �सता लावती 9844670424 

१६. �ी पाथीभरा याङवरक गाउँपा�लका सव ईि�ज�नयर �ी नासाङ तामाङ 9844666433 

१७. �ी �स�रजंघा गाउँपा�लका नायब स�ुवा �ी ब�ु� �साद ख�तवडा 9849633951 

१८. �ी �स�दङवा गाउँपा�लका सव ईि�ज�नयर �ी सेम�त भ�राई 9852660149 

१९. �ी मैवाखोला गाउँपा�लका सूचना ��व�ध अ�धकृत �ी मदन �तवार� 9849991811 

२०. �ी मे�रङदेन गाउँपा�लका सूचना ��व�ध अ�धकृत �ी ल�मी चहुान 9842742403 

२१. �ी �म�वाखोला गाउँपा�लका सूचना ��व�ध अ�धकृत �ी समुन �गर�  9844674602 

२२. �ी फ�ाङलङु गाउपा�लका ख�रदार �ी दया �साद �रजाल 9852660178 

२३. �ी नापी काया�लय सभ��क �ी स�तोषकुमार यादव ९८४२१४४१६५ 

२४. �ी �वा��य काया�लय त�या� अ�धकृत �ी हेमराज कठायत ९८42660002 

२५. �ी �ड�भजन वन काया�लय अ�धकृत आठ� �ी ल�लतकुमार यादव 9858028470 

३७ �ी गि�भर झा  काया�लय �मखु िज�ला आयवु�द �वा��य के�� ४६०५०९ ९८५२६६०५०९ 
Official 

३८ �ी राजकुमार पोखरेल �न. �वा��य �मखु �वा��य काया�लय ता�लेजङु  ४६०१८९ ९८५२६६०१८९ 
Official 

३९ �ी स�ुनल �साद 

रौ�नयार  

�व�धक कृ�ष �वकास व�क �ल. ४६०१६६ ९८४९१६६६४८ 
 

४० �ी �दपक कुमार 

दाहाल  

काया�लय �मखु नेपाल �व�तु �ा�धकरण ४६०१०३ ९८५१३१५३६६ 
 

४१ �ी �वनोद ग�ुङ शाखा अ�धकृत नेपाल व�क �ल. ४६०१५५ ९८५२६७२३२१ 
Official 

४२ �ी �वरे�� चे�जोङ �ाया�लय �मखु दरु संचार का. ४६०४४४ ९८४२६६०६२० 
 

४३ �ी कुले�� खवास  काया�लय �मखु (जेलर) कारागार काया�लय ४६०२८४ ९८५२६८११७७ 
Official 

४४  �ी �हरा �साद भ�राई काया�लय �मखु जल तथा मौसम �व�ान काया�लय धरान, 

ता�लेजङु �फ�ड काया�लय 

४६०५२१ ९८५२६२१७७७ 
 

४५  �ी य��नधी पौडेल  सिचव िज�ला खेलकूद �वकास स�म�त ४६०११८ ९८४११५८७५८ 
 

४६ �ी सयु� वहादरु ख�ी �व�धक ता�लेजङु नाग�रक उड�न काया�लय ४१४०१८ ९८४२६६०७०१ 
Official 

४७ �ी लोके�� �ल�ब ु काया�लय �मखु नेपाल वाय ुसेवा �नगम ४६०१६७ ९८५२६६०५१८  

४८ �ी मनमणी का�ले  पा�थभरा ��े �वकास स�म�त  ९८४४६३३९४४  
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२६. �ी मालपोत काया�लय ना.स.ु �ी �नम�ल शेपा� 9852680878 

२७. �ी उ�र दि�ण सडक योजना इि�ज�नयर �ी  माधव पौडेल 9852026146 

२८. �ी घरेल ुतथा साना उधोग काया�लय सहलेखापाल �ी �नजा� भ�राई 9842653271 

२९ �ी नेपाल खा� सं�थान शाखा �मखु �ी सिुशलकुमार ग�ुा 9844209715 

३०. �ी नेपाल व�क �ल�मटेड सहायक शाखा �. �ी लावत �ल�ब ु 9814933099 

३1. �ी कृ�ष �वकास व�क लेखापाल �ी नारायण गौतम 9842628349 

३2. �ी नेपाल �वधतु �ा�धकरण स.�.अ. �ी देवनाथ म�डल 9840868670 

33 �ी नेपाल टे�लकम टेि�न�सयन �ी स�ुदपकुमार महतो ९८५४०२०११८ 

34 �ी िज�ला आयू�वेद �वा��य के�� �न. का.�. �ी टेकनाथ अया�ल 9842745479 

35 �ी hn;|f]t tyf l;rfO{ ljsf; l8lehg sfof{no, इ�ि�ज�नयर �ी देवे��राज पौडेल 9862654201 

36 �ी कृ�ष �ान के�� पाँचथर स�पक�  के��  �ी स�ुदर ग�ुङ 9842782855 

37 �ी क�जंघा संर�ण �े� काया�लय रे�र �ी धम��� बढुाथापा 9858366175 

38 �ी िज�ला अ�पताल काया�लय अ�पताल न�स�ङ �न�र�क �ी �वजया राई ९८५२०३२३१५ 

39 �धानम��ी कृ�ष आध�ुनक�करण 

काया��वयन इकाइ अल�ची जोन 

�ा.स. �ी ठाकुर भ�डार�                                                     9844621533 

40 नेपाल वाय ुसेवा �नगम काया�लय �मखु �ी लोके�� �ल�ब ु 9844633944 

४१ ता�लेजङु नाग�रक उ�यन काया�लय ब�र� अ�धकृत �ी सजुन �गर� 9849486033 

४२ जल तथा मौसम �व�ान काया�लय धरान, 

ता�लेजङु 

ना.मौ.�व.सा. �ी �हरा �साद भ�राई ९८४२७४७७८७ 

 

३.३. िज.स.स. �मखु र उप-�मखु 

�.स. काया�लय �मखु फोन नं. उप-�मखु फोन नं. 

१ िज�ला सम�वय स�म�त घने�� मादेन 9852681532 देवीमाया नेपाल� 9742659236 

 

३.४. �थानीय तहका �मखु र उप-�मखुह�  

�.स. ना.पा./गा.पा. �मखु फोन नं. उप �मखु फोन नं. 

१ फुङ�लङ न.पा. छ�प�त �याकुरेल ९८५२६६०५८४ बम बहादरु भ�राइ� ९७४२६७७३३१ 

२ आठराइ� ��वेणी �व�नाथ �सटौला ९८४४६३३७६३ म�ज ुपौडेल (भ�राइ�) ९८६२७५७६६९ 

३ मैवाखोला राजन कुमार थ�लङु ८९६३६१९६३९ कौिशला थ�लङु (�ल�ब)ु ९८४३४१४७७४ 

४ �म�रङदेन गणेश बहादरु �ल�ब ु ९७४२६५४२८३ क�पना त�ुबाहा�फे ९७४२६१९५५९ 

५ �म�वाखोला रामकुमार सावंा ९७४२६५४२२१ �� कुमार� सावा �ाङदेन ९७४४०९७१८९ 

६ फ�ाङलङु सरोज �ल�ब ु ९८४२७७५९१८ फुलमाया �ल�ब ु ९८१४०९४१४२ 

७ यङवरक केशर कुमार मे�याङवो ९८४२६६०११९ रनमाया ग�ुङ ९८४२६६००८४ 

८ �स�रज�ा �टकाराम ग�ुङ ९८६२६६०४०४ �ानमाया चौहान ९८१७९४५५५४ 

९ �स�दङवा नर बहादरु कड�रया ९७४२६३८४५४, 

९८०७९२८५५५ 

िजवन कुमार ताि�लङ ९८५२६८११७१, 

९८१५९४१७०७ 
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३.५. �थानीय तहका वडा अ�य�ह�  

३.५.१. फुङ�लङ नगरपा�लका 

वडा नं. अ�य�को नाम फोन नं. 

१ पदम वहादरु सनुवुार ९८४२७४३१२६ 

२ मोहन �यौपाने ९८५२६८१६०९ 

३ यवुराज बराल ९८१६९३०००५  

०२४४६०४१५ 

४ िजतेन �ल�ब ु ९८५२६८१३७३ 

५ �भमादेवी ओझा ९८५२६६०२०८ 

६ बल वहादरु ग�ुङ ९८४२७४७१२९ 

७ राजन कुमार  ग�ुङ ९८५२६६०९०४ 

८ पदम स�ुदर पालुंवा ९८४१४६१८९२ 

९ तारानाथ बराल ९८५२६८१३८४ 

०२४४६०३८४ 

१० गम वहादरु �ल�ब ु ९८१५०९३३६८ 

११ यवुराज भ�राई ९७४२६७७१०५ 

 

३.५.२. �म�वाखोला गाउँपा�लका  

वडा नं. अ�य�को नाम फोन नं. 

१ अमतृ �ल�ब ु 9742647932 

२ सरेुश थापा 9852681521 

३ �दपे�� कुमार �ल�ब ु 9742662872 

४ �भमकुमार �ल�ब ु 9840677765 

५ ड�डु शेपा� 9742691550 

9852660760 

 

३.५.३. �स�दङवा गाउँपा�लका 

वडा नं. अ�य�को नाम फोन नं. 

१ �वजय चापागाई 9742692897 

9815989760 

२ कृ�ण वहादरु पौडेल 9844661837 

३ ह�त वहादरु खनाल 9814054381 

४ न�दलाल गौतम 9742640118 

५ तेजे�� कुमार �ल�ब ु 9814933522 

६ तास��दप �लङदेन 9803585590 

७ पथृी कुमार राई 9824956497 
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३.५.४. पाथीभरा याङवरक गाउँपा�लका  

वडा नं. नाम थर मोबाइल नं. 

१ िजवनराज िखि�दङ ९८६२७७१४२८ 

२ �ान�साद दाहाल ९८०१२२२६४७ 

३ �भमबहादरु ब�नते ९७४२६२७४९७ 

४ च��मान खोयाहाङ ९८१४९३७५०१ 

५ तारामान सा�सोहाङ ९८४९९४७५५२ 

६ दगुा��साद थेवे ९८४०१६४३५६ 

 

३.५.५. आठराई ��वेणी गाउँपा�लका  

वडा नं. अ�य�को नामथर स�पक�  नं. 

१ पणु� �साद �सटौला ९८६५७१३३२७ 

२ सोम �वमल� ९८४४६०८८८१ 

३ देवी �साद खरेल ९८६२६२१०४६ 

४ ड�बर बहादरु �ल�ब ु ९८४२६६३९९१ 

५ स�तोष �ल�ब ु ९८६१०४९०७३ 

 

३.५.६. मैवाखोला गाउँपा�लका 

वडा नं. अ�य�को नामथर स�पक�  नं. 

1 दगुा� �साद तामाङ ९७४२६९२२६१ 

2 सरेु�� �ल�ब ु
९८६२७७९३९१ 

९७४२६९२२६२ 

3 थक�  कुमार चोङवाङ ९७४२६९२२६३ 

4 पणु�हाङ �ल�ब ु ९७४२६९२२६४ 

5 कुल �साद �ल�ब ु ९७४२६९२२६५ 

6 �ब�ण ु�साद नेयोङ 
९८४२७४७८९५ 

९७४२६००००० 

 

३.५.७. फ�ाङलङु गाउँपा�लका  

वडा नं.  अ�य�को नाम फोन नं. 

१ य� �साद �ल�ब ु 9842775431 

२ हक�  �सं पराजलु� 9742607328 

३ आइतराज �ल�ब ु 9742026863 

४ द� वहादरु �ल�ब ु 9742602160 

५ देउमान �ल�ब ु 9842793251 

६ छोवाङ शेपा� 9842660231 

 छेतेन शेपा� भोटे 99424002 
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३.५.८. �स�रजंघा गाउँपा�लका 

वडा नं.  अ�य�को नाम फोन नं. 

१ उ�म�ला थेवे 9851017385 

२ लालकृ�ण चौहान 9824956208 

9862302857 

३ स�तोष चाि�लङ 9842660727 

४ �पदास भ�राई 9869060034 

५ पूण� �संङ �ल�ब ु 9843777124 

6 नयाँनाथ �तवार� 9852672652 

7 सखुराज �ल�ब ु 9861669928 

8 टँसी शेपा� 9844672250 

 

३.५.९. मे�रङदेन गाउँपा�लका 

वडा नं. अ�य�को नाम फोन नं. 

१ ला�पा ते�वा शेपा� 9742666284 

२ केदार जंग �ल�ब ु 9742663102 

३ गणेश �साद भ�डार� 9842742737 

४ टेक वहादरु हा�ाम 9862660627 

५ जय वहादरु ख�का 9741474027 

9844640955 

६ ठाकुर �सं �ल�ब ु 9748643017 

 

3.६. �थानीय तहका �वप� �यव�थापन स�पक�  �यि� (Focal Person) ह� 

�.सं. �थानीय तह स�पक�  �यि� पद स�पक�  नं. 

1 फुङ�लङ नगरपा�लका �मलन �गर� ईि�ज�नयर 9862668298 

2 पाथीभरा याङवरक गा.पा. सवुास पौडेल सब-ईि�ज�नयर 9801222676 

3 �स�रज�ा गा.पा. ब�ु��साद ख�तवडा िश�ा अ�धकृत 9849633951 

4 �स�दङवा गा.पा. रंगलाल पोखरेल ख�रदार 9843640042 

5 आठराई ��वेणी गा.पा. सागर आचाय� सहायक पाच� 9841972246 

6 मैवाखोला गा.पा. आिशष िघ�मरे सब-ईि�ज�नयर 9852681593 

7 मे�रङदेन गा.पा. उदयकुमार यादव एच.ए. 9851191024 

8 �म�वाखोला गा.पा. गजे�� थलङ सब-ईि�ज�नयर 9852642539 

9 फ�ाङलङु गा.पा. दगुा��साद भ�राई ना.प.से.�ा. 9852660886 

 

3.७. �थानीय तहका �वा��य संयोजकह� 

�.सं. �थानीय तह स�पक�  �यि� पद स�पक�  नं. 

1 फुङ�लङ नगरपा�लका म�ु ग�ुङ एच.ए. 9844982229 

2 पाथीभरा याङवरक गा.पा. देवे�� �ल�ब ु  9815035510 

3 �स�रज�ा गा.पा. संिजव �संह एच.ए. 9862006237 
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4 �स�दङवा गा.पा. रामअवतार यादव एच.ए. 9863012386 

5 आठराई ��वेणी गा.पा. स�मर �धान एच.ए. 9862766812 

6 मैवाखोला गा.पा. फुवा� शेपा� अ.हे.व 9860417068 

7 मे�रङदेन गा.पा. डा.ए�लना पौडेल डा. 9862779991 

8 �म�वाखोला गा.पा. ल�लतनारायण यादव �स.अ.हे.व 9865484249 

9 फ�ाङलङु गा.पा. �दनेश भ�राई एच.ए. 9852660310 

 

3.8. ता�लेजङु िज�लाि�थत रहेका दमकलको �ववरणः 

 

�.सं. गा.पा./न.पा. �वा�म�व गाडी न�बर 
ज�मा 

चालकको नाम चालकको न�बर 
वैकि�पक 

स�पक�  न�बर 

१ फुङ�लङ न.पा. फुङ�लङ न.पा. मे १ ज ३३ १ �दपक तामाङ ९८४१४२९८१५ 024460958 
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3.9. िज�लामा संचालनमा रहेका ए�बलेु�सह�को �ववरण 

�स.नं. ए�बलेु�स स�ालक सं�थाको नाम 
स�ालक/अ�य�को 

नामथर 
स�ालकको फोन नं ए�बलेु�स नं. चालकको नामथर  चालकको फोन नं 

१ िज�ला अ�पताल, ता�लेजङु 
 024-460188   

9852660188 

बा २ झ ४००८ �नमा शेपा� 9848273830 

बा १ झ ८३९० मम�त गनु� पन�  

२ �सर�ज�ा गाउँपा�लका  9852660332 मे १ झ 182 �नमा�छ�रङ लामा 9863709764 

३ थपुोको थेबे बंश एकता समाज, �सनाम 
�टकाराम थेबे 

9817012663 मे १ ज २६७२ अि�बका थेबे 
9809397095 

9818047662 

४ �वासी एकता समाज, नाङखो�याङ स�तोष ख�तवडा 9852660132 � १-01-00 च 7456 स�तोष तामाङ 9852660532 

५ शभुलाभ बचत तथा ऋण सहकार� सं�था, फुङ�लङ गणेश �े� 9852681295 मे १ च ३१३९ मेघराज पालङुवा 9852680565 

६ �ड�ल�राम भ�डार� �म�ृत ��त�ान, फुङ�लङ भि� भ�डार� 9842769472 मे १ च 6462 भि� भ�डार� 9842769472 

७ जै बहादरु नगुो �म�ृत ��त�ान, फुङ�लङ �मे �ल�ब ु 9852660065 मे १ च 6463 कमल राजवंशी 9852660748 

८ �पनारायण/भगीरथा �म�ृत ��त�ान, फुङ�लङ खगे�� अ�धकार� 9842660702 मे १ च ४९८६ रवण ढकाल 9852660602 

९ �टकाराम गौतम �म�ृत ��त�ान, फुङ�लङ �वकास गौतम 9852660060 मे १ च 3358 टंक अ�धकर� 9852660160 

१० �टकाराम गौतम �म�ृत ��त�ान, फुङ�लङ �वकास गौतम 9852660060 मे १ च ५४३८ �तथ� भ�राई 9842660160 

११ भ.ूपू.सै�नक संगठन, ता�लेजङु खगे�� �े� 9842660303 मे १ च 1396 रनहाङ �ल�ब ु 9842642390 

१२ नेपाल �ा�मण सेवा म�, फुङ�लङ �दनेश अ�धकार� 9852660402 मे १ च 1926 न�वन सबुेद� 
9852660685     

9810307140 

१३ मेहेरमान काक� �म�ृत ��त�ान, थ�ुबे�दन खेमकुमार के.सी. 9852670898 मे १ च 3747   

१४ �स�दङवा गाउँपा�लका नरबहादरु कड�रया 
९७४२६३८४५४, 

९८०७९२८५५५ 
�-1-01-001 झ 217 सवुास कड�रया 9820704189 

१५ फुङ�लङ नगरपा�लका छ�प�त �याकुरेल ९८५२६६०५८४ �-1-02-001 झ 0744 योगेश भ�राई 9852660803 

१६ आठराई ��वेणी गाउँपा�लका १ नं. वडा पूण��साद �सटौला 9865713327 �-1-01-001 झ २२३ समुन राय 
9746216463 

9816974185 

१७ मैवाखोला गाउँपा�लका देवी�साद चापागाई 9852660937 �-1-01-001 झ २२४ च���वर �ल�ब ु 9840755809 

१८ ता�लेजङु पाथीभरा सेवा समाज गोपाल आचाय� 9852660245 � 1-01-001 च ७७०६ �वरे�� �धताल 9852660275 
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4. िज�ला �शासन काया�लयबाट �दान ग�रने सेवा/काय��ववरण: 

4.1. �थानीय �शासन स�ब�धी सेवा: 

 नामथर वा उमेर आ�द �मािणत  

 नाबालकको उमेर �मािणत 

 पे�सन र रहलपहल स�ब�धी �सफा�रस ।  

 द�लत, आ�दवासी जनजा�त �मािणत 

 प�प��का दता�  

 छापाखाना दता� 

 पा�रवा�रक �ववरण �मािणत 

 नाता �मािणत  

 सहज आपू�त� �यव�थापन स�ुनि�त गन�का ला�ग बजार अनगुमन तथा �नयमन ।  

 सरकार�/साव�ज�नक स�पि� संर�ण । 

4.2. नाग�रकता स�ब�धी सेवा: 

 बंशजको आधारमा नेपाल� नाग�रकताको �माण प� �वतरण ।  

 बैवा�हक अंगीकृत नाग�रकताको �माण प� �वतरण ।  

 नाग�रकताको �माण प�को ��त�ल�प �वतरण ।  

 नाम, थर, ज�म र �म�त संशोधन । 

4.3. राहदानी स�ब�धी सेवा : 

 राहदानी फाराम संकलन ।  

 �तु सेवा अ�भलेख �मािणत ।  

 राहदानी �वतरण ।  

 MRP को �ववरण संशोधन । 

4.4. म�ुा तथा उजरु�/गनुासो सनुवुाई स�ब�धी सेवा: 

 मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ तथा अ�य �वषयगत ऐन अनसुार �ा� अ�धकार बमोिजम म�ुा 

श�ु कावा�ह� र �कनारा गन� ।  

 गनुासो वा ठाडो उजरु� । 

4.5. हातह�तयार इजाजत तथा नवीकरण स�ब�धी सेवा: 

 हातह�तयार इजाजत, नामसार�, नवीकरण र नामसार� ।  

4.6. सं�था दता� तथा नवीकरण स�ब�धी सेवा: 

 सं�था दता� । 

 सं�था नवीकरण ।  

 सं�थाको �वधान संशोधन ।  

 िज�लामा सं�थाको शाखा खो�ने �वीकृ�त ।  

4.7. �वप� �यव�थापन स�ब�धी सेवा: 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक स�ालन तथा �यव�थापन ।  

 �वप� जोिखम �यू�नकरण तथा �यव�थापन स�ब�धी काय�योजना �नमा�ण ।  

 �वप� ��त �ववरण संकलन ।  

 �वप� पी�डत भएकाह�लाई ��तपू�त� एवं राहत �वतरण तथा पनु:�थापना ।  
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4.8. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान स�ब�धी सेवा: 

 अि�तयार द�ुपयोग स�ब�धी उजरु� एवं �नवेदनह� उपर �ारि�भक छान�वन ।  

4.9. नाग�रक वडाप�: 

िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुको नाग�रक बडाप� (Citizen Charter) 

�.स. 

सेवा 

स�ुवधाह�को 

�ववरण 

आव�यक पन� कागजप�ह� / 

�माणह� 
ला�ने समय 

ला�न े

श�ुक 

िज�मेवार 

कम�चार� 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

१ 

 

१.१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१.२ 

 

१.३ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नाग�रकता  

 

वंशवको 

नाग�रकता 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बसाँइ सर� 

आएकाको 

ला�ग 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

१. अनसूुची–१ को फाराममा                        

स�बि�धत गाउँपा�लका/ 

नगरपा�लकाका  �मखु वा उप �मखु 

वा गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले 

तोकेको �यि�को िशफा�रस । 

२. बाब ुवा आमा वा �तन प�ुता 

�भ�का नातेदारको नाग�रकताको 

छायाँ��त । 

३. तीन प�ुता �भ�का नातेदारको 

नाग�रकता पेश गन�को हकमा नाता 

�मािणत । 

 ४.  ज�म दता� �माणप�को  

(शैि�क यो�यताको �माणप� भए 

सोको छाँया��त समेत) छाया�ँ�त । 

६. बाब ुवा आमा वा �तनप�ुता 

भी�का नातेदारको सनाखत । 

७, दइु��त अटो साइजको फोटो । 

 
 

१. मा�थ उ�लेिखत �माणह�को 

अ�त�र� बसाँइ सराइको �माणप� 

र �थाइ बसोबासको �माण ( ज�गा 

ध�न �माण पूजा�) को 

छायाँ��त,फोटु�हतको मतदाता 

नामावल� पानी/�वजलु�को 

�वल/घरको न�शा पासको 

कागजात। 

 
 

१. बंशज नाग�रकताको महलमा 

उ�लेिखत �माणको अ�त�र�  

�बबाह दता� �माणप� र प�तको 

 
 

�माण 

पगुकोमा सो�ह 

�दन र �माण 

नपगेुमा �माण 

पगुको �दन । 

 
 

�. 

१० 

को 

�टकट 

 
 

सहायक 

�.िज.अ.

/शाखा 

हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

 
 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ.। 

स.�.िज.अ. 

को हकमा � 

िज अ 

 
 

पेश भएका 

सबै  

छाँया��तह�

को स�ल 

देखाउनपुन�छ 

। 
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१.४ 

 
 
 

�बवा�हत 

म�हलाको 

ला�ग 

 

कम�चार� 

प�रवारको 

ला�ग 

नाग�रकताको छायाँ��त तथा प�तको 

सनाखत ।  

 
 

१. मा�थ उ�लेिखत �माणह�को 

अ�त�र� अनसूुिच १ एक��त ( थप) 

, स�बि�धत काया�लयको प� र थप 

फोटो एक��त।कम�चार� संकेत नं. 

उ�लेख भएको �माण प�  

२ बैवा�हक 

अंगीकृत 

नाग�रकता 

१. अनसूुची–७ को फारममा 

स�बि�धत गाउँपा�लका / 

नगरपा�लकाका   �मखु वा उप�मखु 

वा गाउँपा�लका/ नगरपा�लकाले 

तोकेको �यि�को िशफा�रस । 

२.  प�तको ना.�.को छायाँ��त । 

३. �बवाह दता� �माणप�को 

छायाँ��त  

४. अ�य देशको नाग�रकता �या�न 

चलाएको कावा�ह�को �न�सा । 

५. ज�म �म�त ख�ुने �माणप�को 

छायाँ��त ।  

६. प�तको सनाखत । 

७. अटोसाइजको फोटो दइु��त । 

८. भारतीयको हकमा रासन 

काड�को फोटोक�प । 

�माण 

पगुेकोमा उसै 

�दन 

�. 

१० 

।- 

को 

�टकट 

सहायक 

�.िज.अ.

/ शाखा 

हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा स � 

िज अ । स.� 

िज अ को 

हकमा � िज 

अ . 

 पेश ग�रएका 

सबै 

छायाँ��तह�

को स�ल 

देखाउनपुन�छ 

। 

३ ��त�ल�प 

नाग�रकता 

१. तो�कएको फाराममा स�बि�धत 

गाउँपा�लका / नगरपा�लकाका  �मखु 

वा उप�मखु वा 

गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले तोकेको 

�यि�को िशफा�रस । 

२. ना�गरकाता न�बर र जार� �म�त 

देिखने परुानो नाग�रकता वा सोको 

छाँया��त ।नभएमा ज�गाध�न 

�माण पजुा�/फोटोस�हतको मतदाता 

नामावल�/वेिज�लाको हकमा 

वसाईसराई रसनाखत गन�को 

नाग�रकता । 

३.  अटोसाइजको फोटो दईु ��त। 

 सो�ह �दन �. 

१३।-

को 

�टकट 

सहायक 

�.िज.अ. 

/शाखा 

हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा स � 

िज अ । स.� 

िज अ को 

हकमा � िज 

अ  

 

४ 

४.१ 

राहदानी   

यस 

 

१. राहदानी �बभागको वेभसाइटमा  

 

१. फाराम 

 

�. 
सहायक 

�.िज.अ. 

अ�यको 

हकमा 

 

पेश भएका 
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काया�लयमा 

आबेदन 

बझुाइ यसै 

काया�लवाट 

राहदानी 

�लनको 

ला�ग 

रािखए अनसुारको फाराममा सबै 

�बबरण भ�रएको  दरखा�त फारम 

दइु��त । 

२. ना�ग�रकता �माणप�को 

छाँया��त। 

३. बसाँइ स�र आएको ला�ग बसाँइ 

सराइको �माणप� र नाग�रकता 

�लएको िज�लाबाट नाग�रकताको 

अ�भलेख �मािणत। 

४.  नावालकको ला�ग नावालक 

प�रचयप�को छायाँ��त । 

५.   एम आर �प साइजको    फोटो 

चार��त।   

६. नावालकको हकमा वाव ु

आमाको ना.�. । 

ब�ुने काम 

सो�ह�दन 

२.  राहदानी 

�बतरण गन� 

काय� राहदानी 

�बभागवाट 

(एस.एम.एस.

बाट सूिचत 

ग�रने) 

राहदानी �ा� 

भएप�छ । 

५००

०।- 

१० 

बष� 

भ�दा 

कम 

उमेर

का 

नाबाल

कको 

हकमा 

� 

२५०

०।- 

/शाखा 

हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

स.�.िज.अ.। 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ.  

सबै 

छायाँ��तह�

को  स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 

४.२ राहदानी 

�बभागबाट 

राहदानी 

�लन 

�सफा�रसको 

ला�ग । 

१.  मा�थ २.१ अनसुारका 

�माणह�। 

सो�ह �दन �नशु

�क 

स.�.िज.

अ./ 

शाखा 

हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा स � 

िज अ । स.� 

िज अ को 

हकमा � िज 

अ  

पेश भएका 

सबै 

छायाँ��तह�

को  स�ल 

देखाउनपुन� 

छ। 

५ नावालक 

प�रचय 

 १. तो�कएको ढाँचा बमोिजमको 

�नवेदन। 

२. बाब ुवा आमाको नाग�रकताको 

छाँया��त तथा सनाखत । 

३. ज�मदता� �माणप�को छायाँ��त  

४. तीन��त पासपोट� साइजको 

फोटो । 

५. बसाइं स�र आएकाको लागी - 

बसाइ सराइको �माणप�, �थायी 

बसोबासको �माण र स�बि�धत 

िज�लाबाट नाग�रकताको अ�भलेख 

�मािणत ।  

सबै �माण 

पगुेमा दखा��त 

�दएकै �दन 

�.१०

।– को 

�टकट 

स.�.िज.

अ./ 

शाखा 

हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा स � 

िज अ । स.� 

िज अ को 

हकमा � िज 

अ  

पेश भएका 

सबै 

छायाँ��तह�

को  स�ल 

देखाउनपुन� छ 

।  

६ 

 
 

६.१ 

शरणाथ� 

प�रचय प� 

 

शरणाथ� 

प�रचयप� 

नवीकरण 

स�ब�धी 

 
 
 
 

१ तो�कएको ढाँचाबमोिजमको 

�नबेदन। 

२. �याद नाघी आउनकेा ला�ग 

भरपद� र मना�सव मा�फकको 

 
 
 
 

�माण पगुेको 

�दन 

 
 
 
 

�नःशु

�क 

 
 
 
 

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

 
 
 
 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

 
 
 
 

पेश भएका 

सबै 

छायाँ��तह�

को  स�ल 
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कारण । 

३. एक िज�लाबाट जार� भएको 

प�रचयप� अक� िज�लामा 

नवीकरण गनु� परेमा गहृ 

म��ालयको �वीकृ�त प� । 

४. �याद नाघेको प�रचयप� 

नवीकरण गनु� पदा� ३ वष�स�मको 

ला�ग ��येक वष�को �. १००।– र 

सो प�छ ��येक वष�को �.५००।– 

का दरले ज�रवाना। 

ख�रदार हकमा 

�.िज.अ.  

देखाउनपुन� छ 

। 

६.२ शरणाथ� 

प�रचयप�

को 

��त�ल�प । 

१. तो�कएको ढाँचाबमोिजमको 

�नवेदन। 

२. परुानो प�रचयम� । प�रचयप� 

हराएकाकोला�ग रा��य �तरको 

दै�नक प��कामा �कािशत सूचनाको 

स�ल ��त र िज�ला �हर� 

काया�लयको ��तवेदन । 

३. शरणाथ� िश�वरबाट फोटो समेत 

�मािणत गरेको प� । 

४. फोटो २ ��त 

सोह� �दन  �नशु

�क 

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

 

६.३ शरणाथ�ह�

लाई या�ा 

अनमु�तप� 

�सफा�रसको 

ला�ग । 

१. तो�कउको ढाचँाबमोिजमको 

�नबेदन।  

२. शरणाथ� प�रचयप�को 

छायाँ��त। 

३. �मणमा जाने मलुकुबाट 

नातेदारले बोलाएको �मािणत 

आम��णप� । 

४. आम��ण गन� �यि�को प�रचय 

ख�ुने �माणप� । 

५. आम��ण गन� �यि�को 

आ�थ�क ि�थ�त ख�ुने �माण । 

६. नावालक वा ३५ वष� उमेर 

नपगेुको म�हलाको हकमा संर�कले 

�दएको म�ुर�नामा । 

७. स�वि�धत शरणाथ� िश�वरको 

�सफा�रशप� । 

८. �नवेदकलाई आम��ण गन� 

�यि�बीच स�ब�ध ख�ुने 

कागजात। 

९. आम��णकता�ले �यहोन� खच�को 

�माण पगुेको 

भो�लप�ट 

नला�न े स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

पेश भएका 

सबै 

छायाँ��तह�

को  स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 
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�ववरण (व�न,े खान,े आउने, जान,े 

औषधी उपचार, लगाउने म�ये सवै  

७. सं�था दता� १. �रतपूव�को �नवेदन । 

२.  तीन��त �वधान । 

३. तदथ� स�म�तका 

पदा�धकार�ह�को नेपाल� 

नाग�रकताको �माण प� । 

४. सं�था दता� गन� स�ब�धमा 

भएको �नण�यको छायँा��त । 

५. स�वि�धत �थानीय तहको 

�सफा�रस प� ।  

६. सरकार� कोषबाट तलब 

खाइरहेका �यि�ह� तदथ� 

स�म�तका सद�य रहेका भए 

�बभा�गय �वीकृती । 

७. काय� स�म�त पदा�धकार�ह�को 

�यि�गत �ववरण 

तदथ� 

स�म�तका 

सद�यह�को 

चालचलन 

तथा 

आचरणको 

बारेमा �हर� 

��तबेदन �ा� 

भएको वा 

�माण पगुेको 

भो�लप�ट 

१,००

०।- 

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

पेश भएका 

सबै 

छायाँ��तह�

को  स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 

७.१. सं�था 

नवीकरण  

१. स�वि�धत सं�थाको प� । 

२. काय� स�म�तको �नण�को 

छाँया��त। 

३. लेखा पर��ण ��तवेदन 

४. लेखा पर��कको लेखाप�र�ण 

ईजाजत प� । 

५.  स�वि�धत �थानीय तहको 

�सफा�रस प� ।  

६. सं�था दता� �माण प�को 

छाँया��त र स�ल । 

७. कर च�ुा �माणप� । 

८. काय�स�म�तका पदा�धकार�ह�को 

नयाँ �नवा�चन भएको भए सोको 

नामावल� । 

९. वा�ष�क साधारण सभाको 

��त�ल�प 

�माण पगुेकै 

�दन । 

असोज 

मसा�त 

स�म 

� 

५००

।- 

।�याद 

नािघ 

आएमा 

�नयमा

नसुार 

ज�रवा

ना ।  

स.�.िज.

अ./ 

शाखा 

हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

पेश भएका 

सबै 

छायाँ��तह�

को  स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 

८. प�प��का 

दता�  

१. �कासकको ४ ��त फोटो र 

नाग�रकताको छायँा��त । 

२. �काशक सं�था भए सं�थाको 

छाप, �ब�धप� वा सं�थाको 

�वीकृत �वधान, �माणप� न�वकरण 

भएको �माण, कर �तरेको �माण, 

अ�डट �रपोट�, संचालकह�को 

�माण पगुेको 

भो�लप�ट 

�नयमा

व�ल 

बमोिज

म  

स.�.िज.

अ./ 

शाखा 

हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ./ 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

 पेश भएका 

सबै 

छायाँ��तह�

को  स�ल 

देखाउनपुन� 

छ। 
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बैठकको �नण�य समेतका 

कागजातको छाँया��त । 

३. संचालकह� सवैको 

नाग�रकताको छायँा��त । 

४. स�पादकको नाग�रकताको 

�माणप�को छाँया��त । 

५. स�पादकको शैि�क यो�यताको 

(एस.एल.सी. देिख �नातक तह 

स�मको) माक� �सट, चा�र��क 

�माणप� र �ो�भजनल 

स�ट��फकेटका ��त�ल�पह� वा 

एस.एल.सी. उतीण� गर� 

प�का�रतामा १० वष� काय� गरेको 

सूचना �वभागको �माणप� समेतका 

�माणप�ह�को छाँया��त । 

६. स�पादकलाई �काशकले 

�नयिु� गरेको कागज तथा 

प��कामा स�पादक र�ह काम गन� 

वारेको स�पादकको म�जरु�नामाको 

कागज . 

७. �वीकृत छापाखानावाट प��का 

छा�न म�ुर� �दएको प� । 

८. छापाखाना दता� भएको 

�माणप�को छाँया��त । 

९. छापाखानाको �ब�धप�को 

छाँया��त । 

१०. छापाखानालाई िज�ला 

�शासन काया�लयवाट �वीकृ�त 

�दएको �माणप�को छायँा��त । 

११. छापाखानाले कर �तरेको 

�माणको छाँया��त । 
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९. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

छापाखाना 

संचालन 

स�व�धी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१. छापाखाना दता� भएको 

�नकायको �माणप�को 

छाँया��त । 

२. कुनै सं�था वा संचालकह� 

रहेको भए  सं�था वा 

संचालकह�को �नण�यको छायँा��त 

र �वीकृत �वधान तथा अ�य 

�माणको फोटोकपी तथा सं�था वा 

क�पनीको भए छाप, �यि�को भए 

फोटो ५।५ ��त । 

३. मू�य अ�भबृ�� कर वा आयकर 

स�व�धी �माणप� र नवीकरण भै 

रहेको �माणको छाँया��त । 

४. छापाखाना संचालन गन�को 

नाग�रकताको छायँा��त । 

५. छापाखाना संचालन गन� 

�थानको घरज�गाको �माणको 

छाँया��त, घर ज�गा अ�य �यि�को 

भए �नजको म�जरु�नामाको कागज, 

छापाखाना रहने �थानको लोकेसन 

न�सा । 

६. छापाखानाका उपकरणह� 

ख�रद गरेको वा नामसार� भै 

आएको भए सो समेतको �माणको 

छाँया��त । 

���या परुा 

भएप�छ सोह� 

�दन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१००

०।- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

पेश भएका 

सबै 

छायाँ��तह�

को  स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१०. नाम, थर, 

उमेर फरक 

परेकोमा सो 

स�याउने 

१. नाग�रकता �माणप�को 

छाया��त । 

२. शैि�क �माणप�को छायाँ��त। 

३. स�बि�धत �था�नय तहको       

�सफा�रस ।  

४.िश�ा �वकास तथा सम�वय 

इकाई वा स�बि�धत शैि�क 

सं�थाको �सफा�रस।  

सो�ह �दन 

 
 
 
 
 

 

� १० 

को 

�टकट 

 
 

 

स.�.िज.

अ./ 

शाखा 

हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार  

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

शैि�क 

�माणप� पेश 

गरेको ६ 

म�हना �भ� 

�नबेदन �दन ु

पन� । 

११ 

 
 
 

 

कुनै �यहोरा 

�मािणत  

 
 

 

१ �यहोरा खलेुको �नबेदन । 

२ �थानीय तहको �सफा�रस । 

३ �हर� ��तबदेन । 

४ माग भएको �यहोरा संग 

स�बि�धत अ�य कागजात । 

५. नाग�रकताको ��त�ल�प । 

आब�यक 

जाँचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट । 

� १० 

को 

�टकट 

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 
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१२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१२.

१ 

 
 

 

हातह�तयार 

इजाजत 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हातह�तयार 

नामसार� 

 
 

 

१ तो�कए बमोिजमको �नबेदन। 

२ नाग�रकताको �माणप�को 

छाँया��त । 

३ �नरो�गताको �माण । 

४ �हर� ��तबेदन । 

 
 
 
 
 
 

१ इजाजत प� र दइु प� �बचको 

नामसार� स�ब�धी �लखत  

२ नाग�रकताको छायाँ��त । 

३ �लने �यि�को �नरो�गता 

�माणप�। 

४ �हर� ��तबेदन । 

आब�यक 

जाँचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट  

 
 
 
 
 
 
 
 

आब�यक 

जाँचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट । 

� १० 

को 

�टकट 

र 

�नयमा

व�लमा 

तो�कए 

बमोिज

म 

 

� १० 

को 

�टकट  

 

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

 
 
 
 
 
 
 

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

 
 
 
 
 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

 

१२.

२ 

हातह�तयार 

नबीकरण 

१ �नधा��रत ढाँचाको �नबेदन । 

२ स�ल इजाजत प� । 

सोह� �दन �नयमा

व�ल 

बमोिज

म 

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

 

१२.

३ 

 

 

ह�तयारको 

इजाजत 

��त�ल�प 

१ तो�कएको ढाँचाको �नबेदन । 

२ ना�गरकताको छायाँ��त । 

 

आब�यक 

जाँचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट 

�नयमा

व�ल 

बमोिज

म 

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

 

१३ 

 
 
 

शाि�त 

सरु�ा तथा 

अ�य 

 �नवेदन  

१. �यहोरा खलेुको �नवेदन सो�ह �दन �. 

१० 

को 

�टकट 

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार  

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ/ 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 

 

१४ 

 

गनुासो वा 

ठाडो उजरु� 

�यहोरा खलेुको �नवेदन शी� � १० 

को 

�टकट  

स.�.िज.

अ./शा

खा हेन� 

ना.स.ु/

ख�रदार 

अ�यको 

हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा 

�.िज.अ. 
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5. िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुको आ�थ�क वष� २०७७÷०७ को वा�ष�क �ग�त �ववरण 

5.1. �शासन शाखा  

�.स. काय�को �ववरण सं�याआ.व. २०७७/७८  अिघ�लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

१ सं�था दता� 14 15 

२ सं�था नवीकरण 82 100 

3 नावालक प�रचयप� 31 23 

4 ठाडो उजरु� 60 28 

5 प�प��का दता�  1 १ 

6 छापाखाना दता� - – 

7 �व�वध �सफा�रस 695 695 

8 �त�बती शरणाथ�को प�रचयप� नवीकरण  20 २० 

9 शरणाथ�को ला�ग या�ा अनमु�त प� �सफा�रस 0 5 

१0 हातह�तयार नवीकरण  41 43 

१1 हातह�तयार नामसार� 2 3 

12 भ.ूपू सै�नक पे�सन �सफा�रस 65 71 

१३ सवार� पास जार� (COVID-19 को �नषधेा�ा अव�धमा) 350 2281 

5.2. नाग�रकता शाखा  

�.स. काय�को �ववरण सं�या आ.व. २०७७/७८  अिघ�लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

१ बंशजको आधारमा नया ँनाग�रकता �ववरण 2823 2068 

२ ��त�ल�प नाग�रकता �वतरण 2108 1373 

३ बैवा�हक अं�गकृत नाग�रकता �वतरण 5 8 

5.3. राहदानी शाखा   

�.स. काय�को �ववरण सं�या आ.व. २०७७/७८  अिघ�लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

१ साधारण �सफा�रस 539 1013 

२ �तु �सफा�रस 437 819 

३ राहदानी �वतरण  497 1097 

४ �वतरण हनु बाँक� राहदानी 413 298 

5.4. म�ुा शाखा 

�.स. काय�को �ववरण सं�या आ.व. २०७७/७८  अिघ�लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

१ हातह�तयार - 2 वटा 

२ अभ� �यवहार  52 20 वटा 

३ कालो बजार� 2 - 

४ खा� - - 

5 के�ह साव�ज�नक अपराध - 7 

६ साव�ज�नक उप�याई गर� अभ� �यवहार गरेको  1 2 

७ साव�ज�नक �थानमा योना� देखाएको - 0 
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 यस आ.व.को ज�मा दता� 35 32 वटा 

 गत आ.व.मा िज�मेवार� सर� आएको सं�या 42 39 वटा 

 यस आ.व.मा �छय�ट भएको सं�या 54 29  

 फैसला हनु बाँक� म�ुाको सं�या 

यस काया�लयमा आ.व. ०७७/७८ को आषाढ 

मसा�तस�म 23 वटा म�ुा बाँक� रहेको 

 0 

5.5. खा� तथा गणु�तर स�ब�धी अनगुमन तथा �नयमन 

�.स. काय�को �ववरण सं�या आ.व. २०७७/७८  अिघ�लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

 खा� नमूना संकलन नभएको  नभएको  

 खा� स�ब�धी म�ुा दायर नभएको  नभएको  

5.6. बजार अनगुमन तथा �नय��ण स�ब�धी काय� 

�.स. काय�को �ववरण सं�या  

आ.व. २०७७/७८  

अिघ�लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

१  7 पटक 7 पटक 

5.7. काया�लय अनगुमन 

�.स. काय�को �ववरण सं�या आ.व. २०७७/७८ अिघ�लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

१  नभएको  ४ पटक  

5.8. �वप� �यव�थापन स�ब�धी 

�.स. काय�को �ववरण सं�या आ.व. २०७७/७८  अिघ�लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

1 �वप�को सं�या संकलन 94 32 

2 �वपदबाट घाइते 1 - 

3 �वपदबाट मतृक 3 1 

4 �वपदबाट �नजी घर �ेती (पूण�) 90 22 

5 �वपदबाट �नजी घर �ती (आिंशक) - 1 

6 सरकार� भवन  - - 

7 साव�ज�नक �व�ालय (आंिशक) - 1 

8 �वप� �प�डतलाई त�काल राहत �ववरण - - 

9 �वप� �प�डतलाई अ�थायी आवासको ला�ग राहत �वतरण-

प�रचयप� �वतरण 

- - 

५.९. रा��य प�रचय प� स�ब�धी  

�.स. काय�को �ववरण सं�या आ.व. २०७७/७८ अिघ�लो आ.व. को 

(२०७६/७७) 

1 दता� इकाईमा भएको दै�नक दता� सं�या 3704 0 

2 अ�भयानमा दता� भएको सं�या 24307 0 

5.10. आ�थ�क �शासन (राज� तफ� ) र खच� �ववरण 

5.9.1.आ�थ�क �शासन (राज� तफ� ) 

�.स. काय�को �ववरण सं�या आ.व.०७७/०७८) गत आ.व.को �ववरण 

१ सं�था दता� (नवीकरण) 97400।- 1,04,650।- 
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२ हातह�तयार (नवीकरण र नामसार�) 42775।- 81,500।- 

३ राहदानी द�तरु 3150000।- 58,07,500।- 

४ अ�य �शास�नक 2700।- 27,800।- 

५ �शास�नक द�ड ज�रवाना र जफत 77025।- 2,48,400।- 

6 स�पतीको �व��   

७ बे�ज ुअसलु� तथा फ��ट असलु�को काम स�कएको 

स�प�र�ण गराउन बाँक� 

56,41,996।- 

8 धरौट� �े�ता अनसुार बाँक� 3617682.76।- 34,34,760.76 

5.9.2. खच� �ववरण (पूजँीगत तफ� ) 

�.सं. खच�को िशष�क सं�या आ.व.०७७/०७८) गत आ.व.को �ववरण 

१ मेिशनर� तथा औजार 388654।- 574061 

२ फ�न�चर तथा �फ�चस� 298177।- 199671 

३ अ�य साव�ज�नक �नमा�ण 18000।- 795970.15 

४ पूजँीगत सधुार खच� साव�ज�नक 199247।- 99511.5 

ज�मा 904078 1669213.65 

5.9.३. खच� �ववरण (चाल ुतफ� ) 

�.सं. खच�को िशष�क सं�या आ.व.०७७/०७८) गत आ.व.को �ववरण 

१ पा�र��मक कम�चार� 5898816।- 4673916.32 

२ पोशाक 110000।- 100000 

३ �थानीय भ�ा 407149।- 361767 

४ महंगी भ�ा 277732।- 247874 

५ अ�य भ�ा 52400।- 24000 

६ योगदानमा आधा�रत बीमा कोष खच�  24800 

७ योगदानमा आधा�रत �नवतृभरण तथा उपदान कोष खच� 182998।-  

८ संचार महसलु 89388।- 160250 

९ इ�धन (काया�लय �योजन) 445696।- 446823.39 

१० सवार� साधन मम�त खच� 298596।- 428573.19 

११ �बमा तथा नवीकरण खच� 30000।-  

१२ �न�म�� साव�ज�नक स�पि�को मम�त संभार खच� 148306।- 145192.6 

१३ मसल�द तथा काया�लय सामा�ी 498739।- 641850.4 

१४ प�प��का, छपाई तथा सूचना �काशन खच� 93612।- 99510 

१५ अ�य सेवा श�ुक 1767250।- 1594089 

१६ काय��म खच� 93300।-  

१७ �व�वध काय��म खच� 0  

१८ अनगुमन, मू�या�न खच� 450905।- 167730 

१९ �मण खच� 125000।- 225850 

२० �व�वध खच� 299875।- 349181 

२१ सामािजक सरु�ा 74400।- 304600 

२२ घर भाडा 80000।- 0 

ज�मा 11426862।- 10201094.9 

5.9.4. खच� �ववरण (कोरोना तफ� ) 



32 
 

23 उ�ार, राहत तथा पनु��थापना खच� (कोरोना सं�मण 

रोकथाम) 

1581085।- 220394.25 

 

6. को�भड-१९ को �नय��ण तथा �यव�थापन स�म�त�ारा ग�रएका म�ुय काय�ह�को �ववरण । 

�व� महामार� �पमा फै�लएको नयाँ भे�र�यट को�भड-19 रोगको संकटबाट यस िज�लालाई सरुि�त रा� े

धेयले �म�त २०७७।0१।१9 गते िज�ला सम�वय स�म�त, ता�लेजङुका �मखुको संयोजक�वमा �मखु 

िज�ला अ�धकार� सद�य सिचव रहन े गर� कोरोना भाइरस �नय��ण, पूव�तयार�, �यव�थापन, अनगुमन 

आ�द काय�का ला�ग देहाय बमोिजको को�भड-१९ �नय��ण तथा �यव�थापन िज�ला स�म�त गठन 

ग�रयो।  

१. िज�ला सम�वय स�म�त �मखु    संयोजक 

२. सबै �थानीय तहका �मखु/अ�य�   सद�य 

३. सरु�ा �नकायका �मखुह�    सद�य 

४. िज�ला सम�वय अ�धकार�    सद�य 

५. िज�लामा ��यािशल राजनी�तक दलका �मखुह�  सद�य 

६. मे.स.ु िज�ला अ�पताल     सद�य 

७. �मखु, िज�ला आयवु�द �वा��य के��   सद�य 

८. �मखु, �वा��य काया�लय    सद�य  

९. काय�कार� �नद�शक पाथीभरा �े� �वकास स�म�त  सद�य 

१० सभाप�त नेपाल रेड�स सोसाइट� िज�ला शाखा  सद�य 

११. अ�य�, उ�ोग वािण�य संघ    सद�य 

१२. अ�य�, गै.स.स. महासंघ    सद�य 

१३. अ�य�, औष�ध �यवसायी संघ, ता�लेजङु  सद�य 

१४. अ�य�, प�कार महासंघ, ता�लेजङु   सद�य 

१५. �मखु, िज�ला अ�धकार�    सद�य-सिचव 

 

6.1. �वारेि�टन �थल �यव�थापन : 

�.सं. �थानीय तहको नाम बेड सं�या 

१ फुङ�लङ नगरपा�लका 25 

2 आठराई ��वेणी गाउँपा�लका 5 

3 मैवाखोला गाउँपा�लका 10 

4 फ�ाङलङु गाउँपा�लका 15 

5 �स�रज�ा गाउँपा�लका 5 

6 पाथीभरा याङवरक गाउँपा�लका 5 

7 मे�रङदेन गाउँपा�लका 5 

ज�मा 70 
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6.2. Isolation क� तथा Antigen र PCR पर��णको �ववरण: 

�.सं. �ग�त �ववरण सं�या 

१ िज�ला अ�पताल, ता�लेजङु 10 बेड 

३ तमोर अ�पताल, ता�लेजङु 5 बेड 

४ Antigen पर��ण 4297 

५ PCR पर��ण 2288 

 

6.३. कोरोना भाइरसको �कोपमा परेका �वप� प�रवारलाई �वत�रत राहत सामा�ीको �ववरण 

 

�.सं. न.पा./गा.पा.को 

नाम 

राहत सामा�ी सहयोग गन� 

�यि�/सं�था 

घर 

धरु� 

सं�या 

�वतरण ग�रएको राहत सामा�ी राहत �वतरण 

ग�रएका 

वडाह� 

चामल ननु तेल सावनु दाल  

१ फुङ�लङ न.पा. वडा सद�य तेजकुमार 

सनुवुार र ि��तज सनुवुार 

351 3510 

के.जी. 

351 

के.जी. 

175.5 

�ल. 

351 

वटा 

 वडा नं. 8 

वडा नं. 7 का जन��त�नधी 

र सोह� वडाका �वदेशमा 

रहेका ५ जना 

�यि�ह�बाट 

68 1700 

के.जी. 

68 

के.जी. 

34 �ल.  136 

के.जी. 

वडा नं. 7 

लेचाल� राई का�छा 

क���सन ता�लेजङु 

208 3120 

के.जी. 

    वडा नं. 9 

ज�मा 627 8330 

के.जी. 

419 

के.जी. 

209.5 

�ल. 

351 

वटा 

136 

के.जी. 

 

२ आठराई ��वेणी 

गा.पा. 

१०४ जना कोरोना भाईरस पोजे�टभ भएकालाई ��त �यि� 5000।- (पाचँ हजार) का दरले नगद 

�वतरण ग�रएको । 

३ मैवाखोला गा.पा. �वतरण नभएको ।  

४ मे�रङदेन गा.पा. �वतरण नभएको । 

५ �म�वाखोला गा.पा. �वतरण नभएको । 

६ फ�ाङलङु गा.पा. �वतरण नभएको । 

7 पाथीभरा याङवरक 

गा.पा. 

�वतरण नभएको । 

8 �स�रज�ा गा.पा. �वतरण नभएको । 

९ �स�दङवा गा.पा. 50 जना कोरोना भाईरस पोजे�टभ भएकालाई ��त �यि� 5000।– (पाँच हजार) का दरले नगद 

�वतरण ग�रएको । 

 

 6.४. को�भड-१९ �नय��ण तथा �यव�थापनका ला�ग भएको खच� �ववरण 

�.सं. खच� गन� �नकाय/काया�लय खच� रकम 

१ को�भड-19 �नय��ण तथा �यव�थापन स�म�त 1581085।- 
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7. िज�ला �शासन काया�लयसँग स�बि�धत ऐन, कानून तथा �मखु िज�ला अ�धकार�को भ�ूमका : 

�.सं. ऐन/�नयमावल� �मखु िज�मवेार� 

१. अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान 

आयोग �नयमावल�, २०५९ 

 अ�धकार ��यायोजन भए अनसुारको अ�धकार काया��वयन गन� ।  

२. अ�यागमन ऐन, २०४९  अ�धकार ��यायोजन भए अनसुारको अ�धकार काया��वयन गन� । 

३. अ�यागमन �नयमावल�, २०५१  अ�धकार ��यायोजन भए अनसुारको अ�धकार काया��वयन गन� । 

४. उमेर, नाम र जात स�याउने 

�नयमह�, २०१७ 

 �िजअले उमेर, नाम र जात स�याउन ेस�ब�धमा फैसला गन� ।  

 नाग�रकता र शैि�क �माणप�मा उमेर, नाम र जात फरक परेमा स�याउन े

फैसला गर� पर��ा �नय��कलाई फैसलाको न�लस�हत पठाउन े।  

 उमेर, नाम र जात फरक परेमा स�याउने स�ब�धमा आव�यक भएमा समन 

जार� गन�, सा�ीह� उपि�थत गराउन े। 

 �लिखतह� पेश गराउन, �माण र सज��मनह� ब�ुन �मखु िज�ला 

अ�धकार�लाई नेपाल कानून बमोिजम िज�ला अदालतलाई भए सरहको 

अ�धकार हनुेछ ।  

५. उपभो�ा संर�ण ऐन, 2075  अ�धकार ��यायोजन भए अनसुारको अ�धकार काया��वयन गन� । 

६. कारागार ऐन, २०१९  िज�लाको कारागारको �शासन एवं सो स�ब�धी अ�य सबै �यव�थाको 

सामा�य रेखदेख गन� कत��य स�बि�धत �मखु िज�ला अ�धकार�को हनु े।  

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले छ म�हनामा एक पटक र आव�यक देखेमा 

ज�हलेसकैु कारागारको �नर��ण गन� गराउन ुपन� । 

 कारागारका कम�चार�ले आ�नो कत��य पालना नगरेमा तीन म�हनास�म कैद 

वा दईुसय �पैयाँस�म ज�रवाना वा दवु ैगन� म�ुा मा�मला हेर� �कनारा गन� 

अ�धकार �िजअमा रहन े।  

7. कारागार �नयमावल�, २०२०  बदमासी गरे बापत गोलघरमा रािखन ेकैद�को जनाउ जेलरले �मखु िज�ला 

अ�धकार�लाई त�ु�तै गराउन े।  

 नेपाल सरकारले सूचना गरेको उ�सवमा थनुवुा वा कैद� छो�न ु परेमा 

कारागार काया�लयले ठेकुवा लगत बमोिजमका थनुवुा वा कैद�को कैद 

भ�ुानी कटाई बाकँ� कैद देखाइएको लगत स�बि�धत �मखु िज�ला 

अ�धकार� सम� पेश गनु� पन� ।  

 छुटकारा पाएका कैद� वा थनुवुाह�म�ये धेरै टाढाको घरस�म प�ुन खच� 

नहनु े �यि�लाई स�बि�धत �मखु िज�ला अ�धकार�बाट �नकासा भए 

बमोिजम आव�यक बाटो खच� �दइनेछ ।  

 कैद�ब�द�ह�लाई �नयमानसुार �दइन े लगुाको �न�म� कपडाको �क�सम र 

नमूना �मखु िज�ला अ�धकार�ले पास ग�र�दए बमोिजम तयार गर� �दइनेछ।  

 कारागार कैद� वा थनुवुालाई आए गएको िच�ीप� जेलरले स�सर गदा� 

देशलाई हा�नकारक ��य� वा अ��य� कुनै �क�समको संकेत िच�ह र 

साव�ज�नक �हत बाहेक कुन ै संगठन गन� �वचार दशा�एको िच�ी प�प��का 

जफत गर� कारवाह�को �न�म� स�बि�धत �मखु िज�ला अ�धकार� सम� 

पेश गनु� पन� । 

 कैद�को सजाय छो�ाउन जेलरले पेश गरेको रायमा�थ �वचार गर� उपय�ु 
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देखेमा �मखु िज�ला अ�धकार�ले आ�नो रायसाथ कारागार �यव�थापन 

�वभागमा पठाउन ुपन� । 

 कारागारमा रहेका कैद� वा थनुवुाह�लाई असल मनोवृि� तफ�  उ�मखु 

गराउन े �क�समको �िश�ण यो�य �यि�ह�बाट गराइनेछ । �िश�कलाई 

पा�र��मकको �पमा एक पटकमा एक सय �पैयासँ�म �दइनेछ । जेलरले 

�िश�ण �दन े �यि� तथा �िश�णको �वषयको बारेमा �मखु िज�ला 

अ�धकार�को �नकासा �लन ुपन� ।  

 कैद� वा थनुवुालाई स�वा गदा� स�बि�धत िज�लाको �मखु िज�ला 

अ�धकार�ह�ले आपसमा परामश� गर� आव�यक �यव�था �मलाउने ।  

8. कालोबजार तथा केह� सामािजक 

अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 

 कालोबजार तथा केह� सामािजक अपराध स�बि�ध मनुा�सव मा�फकको उजूर 

परेमा वा �व�ास पद� सूचना �ा� भएमा वारे�ट जार� गन� ।  

 औष�धमा �मसावट र �मसावट भएको औष�धको �व�� बाहेकका अ�य 

कसरुमा �मखु िज�ला अ�धकार�ले म�ुाको कारवाह� र �कनारा गन� ।  

9. 
काय��थलमा हनु े यौनज�य द�ुयवहार 

(�नवारण) ऐन, २०७१ 

 काय��थलमा हनु े यौनज�य द�ुय�वहार स�बि�धत उजूर�को श�ु कारवाह� र 

�कनारा गन� अ�धकार स�बि�धत िज�लाको �मखु िज�ला अ�धकार�लाई हनुेछ 

। �मखु िज�ला अ�धकार� �व��को उजूर�को कारवाह� र �कनारा गन� 

अ�धकार स�बि�धत �देशको �मखु सिचवलाई हनुेछ ।  

10. खा� ऐन, २०२३  दू�षत खा� पदाथ� वा �यून�तरको खा� पदाथ�को उ�पादन तथा �व�� 

�वतरण गन� र झ�ुयानमा पार� खा� पदाथ� �व�� �वतरण गरेको कसूर 

स�ब�धी म�ुाको श�ु कारवाह� र �कनारा गन� अ�धकार �मखु िज�ला 

अ�धकार�लाई हनुछे । 

11. खा� �नयमावल�, २०२७  उ�पा�दत खा� पदाथ� ऐनको दफा बमोिजम �नधा��रत गणु�तर वा मा�ाको 

नभएमा सो शत� अनसुारको �यव�था र गणु�तरमा सधुार नगरेस�मको ला�ग 

खा� ��व�ध तथा गणु �नय��ण �वभागको �सफा�रसमा स�बि�धत �मखु 

िज�ला अ�धकार�ले �य�तो खा� उ�ोगको उ�पादनमा रोक लगाउन 

स�नेछ।  

 कुन ैखा� पदाथ� द�ुषत वा �यून�तरको हो भ� ेशंका लागमेा �य�तो खा� 

पदाथ� �सलब�द� गर� सो खा� पदाथ�का धनीलाई न ै िज�मा लगाई �यसको 

भपा�ई �लई रो�ा रा� स�ने । 

12. छापाखाना र �काशन ऐन, २०४८  छापाखाना दता� गन� ।  

 प�प��का दता� गन� । 

 �माणप� न�लई छापाखाना संचालन गरेमा, झठुा �ववरण �दएमा, �कताव 

नबझुाएमा, अन�धकृत �पमा �काशन गरेमा, ��तवि�धत �काशन गरेमा, 

�नषे�धत �काशन अनवुाद गरेमा, �वदेशी �काशन पैठार� गरेमा, �शे 

��त�नधीको �माणप� न�लई काम गरेमा ज�रवाना गन� । 

१३. छापाखाना र �काशन स�ब�धी 

�नयमावल�, २०४९ 

१४. जल�ोत ऐन, २०४९  िज�ला जल�ोत स�म�तको अ�य� 

१५. जल�ोत �नयमावल�, २०50 

16. ज�गा �ा�ी ऐन, 2034  मआु�जाको �क�सम र सो �नधा�रण गन� स�म�तको अ�य�को �पमा रहन े।  

 ज�गा �ा�ीको सूचना जार� गन� ।  
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 ज�गालाई क�जामा �लई जनु काया�लय वा सं�थाको �न�म� ज�गा �ा� 

ग�रएको हो सो काया�लय वा सं�थालाई �दन स�नेछ र त�प�ात सो 

ज�गालाई स�बि�धत कामको �न�म� उपयोगमा �याउन स�कनेछ । यसर� 

ज�गा क�जामा �लएप�छ �थानीय अ�धकार�ले सो कुराको सूचना नेपाल 

सरकारलाई �दन ुपन�छ ।  

 मआु�जा पाउनकेो नामावल� �काशन गन� ।  

 नेपाल सरकार वा सं�थाको �वा�म�वमा आएको ज�गा नेपाल सरकारको 

ला�ग �ा� ग�रएकोमा ज�गाको नामसार� र मालपोतको लगत क�ा गन� । 

 �वशेष प�रि�थतमा ज�गा �ा� गन� स�न े�वशेष अ�धकार ।  

 नेपाल सरकारले ज�गा �ा� नगन� �नण�य गन� ।  

 ��तपू�त� वा मआु�जा �लनको ला�ग तो�कएको �याद�भ� सरोकारवाला 

�यि�ले सो रकम �लन नआएमा वा �लन म�जरु नगरेमा �य�तो ��तपू�त� वा 

मआु�जाको रकम ब�ुनको ला�ग तीन म�हनाको अि�तम �याद �दई सूचना 

�कािशत गन� । सो �याद�भ� प�न �लन नआउन े सरोकारवाला �यि�ले 

�य�तो ��तपू�त� वा मआु�जा पाउने छैन र सो ��तपू�त� वा मआु�जाको 

रकम सि�त कोषमा दािखला ग�रनेछ ।  

 ऐन अ�तग�त सजाय हनु े कसूर स�ब�धी म�ुाको श�ु कारवाह� र �कराना 

गन� अ�धकार �मखु िज�ला अ�धकार�लाई हनेुछ ।  

 नो�सानी बापत ��तपू�त� �दइने । 

17. नेपाल नाग�रकता ऐन, २०६३  नेपाल� नाग�रकता जार� गन� अ�धकार�को �पमा काय� गन� । 

18. नेपाल नाग�रकता �नयमावल�, 

२०६३ 

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले आफुलाई �ा� अ�धकारम�ये वंशजको नाताले र 

ज�मको आधारमा नाग�रकता �दान गन� अ�धकार� आ�नो मातहतको 

अ�धकृत कम�चार�लाई ��यायोजन गन� ।  

 कसैले झठुो �ववरण �दई नेपाल� नाग�रकताको �माणप� �लएको �मािणत 

हनु आएमा िज�ला �शासन काया�लय वा अ�य �नकायबाट जार� भएको भए 

स�बि�धत �मखु िज�ला अ�धकार�ले नाग�रकता र� गन� ।  

 नेपाल� नाग�रकता �याग भएमा अ�भलेख �यव�थापन गन� । 

19. पश ु बधशाला र मास ु जाँच ऐन, 

२०५५ 

 यस ऐन अ�तग�तको कसूर स�ब�धी म�ुा �मखु िज�ला अ�धकार�ले हेन�छ ।  

20. पश ु बधशाला र मास ु जाँच 

�नयमावल�, २०५7 

21. पश ु �वा��य तथा पश ु सेवा ऐन, 

२०५५ 

 यस ऐन अ�तग�तका कसूरज�य काय�ह�को म�ुा हेन� अ�धकार स�ब�धी 

�मखु िज�ला अ�धकार�लाई हनेुछ । 

22. पश ु �वा��य तथा पश ु सेवा 

�नयमावल�, २०५6 

23. �ाचीन �मारक संर�ण ऐन, २०१३  �मखु िज�ला अ�धकर�ले आ�नो इलाकामा रहेका परुाताि�वक ब�तहु�को 

�ववरण परुात�व �वभागलाई �दनपुन� । 

 परुात�व �वभागले �दएको आदेश नमानी �नमा�ण, मम�त, थपघट वा पनु�नमा�ण 

गरेको घर वा भवनलाई नगर योजना �वीकृत भएको ठाउँमा नगर�वकास 
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योजना काया��वयन स�म�तले र नगरयोजना �वीकृत नभएको ठाउँमा 

स�बि�धत िज�लाको �मखु िज�ला अ�धकार�ले पैतीस �दनको �याद �दई 

भ�काउन आदेश �दन स�नछे ।  

 कुनै �यि� वा सं�थाले �नयमानसुार �वीकृ�त �लई उ�खनन ्गदा� परुाताि�वक 

मह�वको कुन ै ब�त ु वा �मारक भे�टन आएमा �यसको सूचना अ�चाल�स 

घ�टा�भ� परुात�व �वभाग वा �मखु िज�ला अ�धकार�लाई �दन ु पन�छ र 

�मखु िज�ला अ�धकार�ले त�कालै परुात�व �वभागलाई उ� कुराको 

जानकार� �दन ुपन�छ ।  

 परुात�व �वभागमा �ा� हनु आएको �ाचीन �मारक वा परुाताि�वक ब�त ु

स�बि�धत धनी वा ग�ुठयारह�ले ��त�थापना गन� वा यथा�थानमै रा� �फता� 

पाउँ भनी परेको �नवेदन उपर �फता�का ला�ग बा�त�वकताका आधारमा 

परुात�व �वभाग �सफा�रस गन� ।  

 जनुसकैु अ�ा अदालतले अ�य �च�लत नेपाल कानूनबमोिजम गदा� गराउँदा 

�ाचीन �मारक वा परुाताि�वक ब�तकुो हकमा भन े मालधनी जोसकैु भए 

ताप�न �य�तो ब�त ु नेपाल सरकारको परुात�व �वभाग वा उ� �वभागले 

तो�कएको ठाउँमा पठाउनका ला�ग �मखु िज�ला अ�धकार� कहा ँ पठाउन ु

पछ� र सो ब�त ुमालधनीलाई �दने वा �ललाम ग�रन ेसमेत कुन ैकारवाह� 

गनु� पद�न । यसर� उ�लेख भएको ब�तकुो �वगोको हकमा �मखु िज�ला 

अ�धकार��ारा प�क��त� मोल कायम गर� �लई �च�लत नेपाल कानून 

बमोिजम �दलाउने भराउने गनु� पछ� । 

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले ��येक वष� असार मसा�त�भ� आ�नो िज�ला�भ� 

रहेका परुाताि�वक ब�तहु�को �ववरण �नयमावल�मा तो�कए बमोिजम भर� 

स�भव भएस�म �य�तो ब�तकुो फोटो समेत म�ुय परुात�व अ�धकृतसम� 

पठाउन ुपन�छ । 

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले आ�नो िज�ला�भ� कुनै परुाताि�वक ब�त ु फेला 

परेको जानकार� पाएमा �यसर� जानकार� पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� सो 

ब�तकुो स�पूण� �ववरण �नयमावल�मा तो�कए बमोिजमको फाराममा भर� 

स�भव भएस�म �य�तो ब�तकुो फोटो समेत म�ुय परुात�व अ�धकृतसम� 

पठाउन ुपन�छ । 

24.  �हर� ऐन, २०१२  िज�ला�तर�य �हर� कम�चार�ह� शाि�त सरु�ा र सो स�ब�धी �शासनका 

स�ब�धमा �मखु िज�ला अ�धकार�को �नय��ण र �नद�शनमा रहने छन सो 

स�ब�धमा �मखु िज�ला अ�धकार�ले �दएको आदेश तथा �नद�शनको पालना 

गनु� �हर� कम�चार�ह�को कत��य हनुछे । कानूनबमोिजम �मखु िज�ला 

अ�धकार�ले गनु� पन� अ�य काममा �नजलाई सहयोग गनु� िज�ला �हर� 

कम�चार�ह�को कत��य हनुछे ।  

 वारे�ट इ�या�द जार� गन� �मखु िज�ला अ�धकार�को अ�धकार ।  

 साव�ज�नक बाटो, सडक वा आवतजावत हनु े �थानमा सभा गन� वा जलुसु 

�नका�ने स�ब�धमा जन साधारणलाई अस�ुवधा पन� वा शाि�त भ� हनुेि�थ�त 

उ�प� नहोस ् भ� े उ��ेयले �मखु िज�ला अ�धकार� वा �नजबाट �यस 
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कामका �नि�त अि�तयार पाएका �हर� अ�धकृतले सभा वा जलुसुका �नि�त 

ठाउँ, बाटो र समय तो�न स�नेछ ।  

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले �य�तो स�पि� रो�ा गर� सो रो�ा भएको 

धनमालको फाँटवार� खोल� छ म�हना�भ� आ�नो हक दावीको सबूत समेत 

�लई दावी गन� आउन ुभनी इि�तहार जार� गन� स�नेछ ।  

 बेवा�रसे स�पि�को िज�मा �लन ेर �यसको तायदाती खडा गर� �मखु िज�ला 

अ�धकार� कहाँ पेश गन� ��येक �हर� कम�चार�को कत��य ह�ुछ ।  

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले सो डायर� िझकाई जा�ँन स�नछे ।  

25. �हर� �नयमावल�, २०७१  �हर�को अनशुासन, आ�त�रक �यव�था र अपराध अनसु�धानको कुरामा 

बाहेक िज�लाका स�पूण� �हर� कम�चार�ह� �मखु िज�ला अ�धकार�को 

सामा�य रेखदेख र �नय��णमा रहनेछन ्।  

 िज�ला �हर� काया�लय वा महानगर�य �हर� प�रसरको �मखुले िज�ला 

छो�दा �यसको पूव� सूचना �मखु िज�ला अ�धकार�लाई �दन ुपन�छ ।  

 महानगर�य �हर� प�रसर �मखु र िज�ला �हर� �मखुको कासममुा 

सपुर�वे�कको भ�ूमका �नवा�ह गन� ।  

 आफूसम� पेश भएको काय�स�पादन फाराम मू�या�न गर� �ावण 

मसा�तस�ममा एक ��त म��ालय र एक��त �हर� �धान काया�लयमा 

�सलब�द� गर� पठाई एक ��त आ�न ै काया�लयमा �सलब�द� �पमा रा� ु

पन�छ ।  

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले वष�को क�तीमा एक पटक िज�ला �हर� 

काया�लय, महानगर�य �हर� प�रसर, इलाका �हर� काया�लय, �हर� ब�ृ र 

�हर� �वभागको �नर��ण गनु� पन�छ ।  

 ��येक इलाका �हर� काया�लय, �हर� वृ� र �हर� चौक�मा रहेको डायर� 

तथा �हर� स�ब�धी गो�य ��तवदेन स�हत अ�य अपराध स�ब�धी सारांश 

��तवदेन हेर� आ�नो ��त��या स�हतको सूचना त�ु�त िज�ला �हर� 

काया�लय वा महानगर�य �हर� प�रसरको �मखुलाई �दनपुन�छ । यसर� 

�नर��ण गदा� िज�ला �हर� काया�लय तथा महानगर�य �हर� प�रसरको 

�मखुले आ�नो मातहतका �हर� काया�लयह�को �नर��ण गरे वा नगरेको 

स�ब�धमा समेत �नर��ण गनु� पन�छ । 

 सीमावत�लाई इलाकामा घ�ने अपराध �नय��ण गन� र त�स�ब�धी 

अनसु�धान गन� काममा �थानीय �हर� काया�लयको �मखुले पार�प�रक 

सहयोग प�ु याउने �सल�सलामा �छमेक� �म� रा�का सीमावत� इलामा रहेका 

�हर� काया�लयका समान�तरका �हर� अ�धकृतसँग आव�यकता अनसुार 

छलफल गनु� परेमा वा सोका ला�ग स�बि�धत �म� रा�मा जान ुपरेमा �मखु 

िज�ला अ�धकार�लाई समेत जानकार� गराउन ुपन�छ ।  

 कत��य पालनाको िशल�सलामा ख�टएको वा ख�टन े�ममा बाटोमा आउँदा 

जाँदा वा अ�य काय� गदा� बाटोबाट वा काय��थलबाट अपहरणमा पर� ह�या 

भएको भरपद� सूचना �ा� भएको तर लास फेला पन� नसकेको अव�थामा 

स�बि�धत �मखु िज�ला अ�धकार� र स�बि�धत �हर� काया�लयको �मखुको 
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संय�ु ��तवेदनको आधारमा ह�या ग�रएको �हर� कम�चार�को प�रवारलाई 

�नयम अनसुार बमोिजमको स�ुवधा �दइनछे ।  

 सरु�ा ��तकूल ��याकलाप, खराब च�र� भएका �यि�, श��त �यि� तथा 

ग�त�व�धह�को बारेमा �मखु िज�ला अ�धकार�लाई ��तवेदन गन� ।  

26.  भ�ाचार �नवारण ऐन, 2059  

27. मलुकु� अपराध सं�हता, 2074  

28. मलुकु� फौजदार� काय��व�ध सं�हता, 

2074 

 मलुकु� अपराध सं�हता, २०७४ अनसुार �मखु िज�ला अ�धकार�ले हेन� 

म�ुाको फछ�टको ला�ग मलुकु� फौजदार� काय��व�ध अनसुार काया��वयन गन� 

।  29. मलुकु� फौजदार� काय��व�ध 

�नयमावल�, 2075 

30. यातनास�ब�धी ��तपू�त� ऐन, 2053  पी�डत �यि�लाई ��तपू�त� �दन े स�ब�धमा अि�तम �नण�य भएप�छ �य�तो 

�नण�यको सूचना पाएको �म�तले एक वष��भ� पी�डत �यि� वा �नजको मृ�य ु

भएकोमा �नजको निजकको हकवालाले ��तपू�त�को रकम पाउन पी�डत 

�यि� थनुामा रहेको िज�लाको �मखु िज�ला अ�धकार� सम� ��तपू�त� �दन े

स�ब�धमा िज�ला अदालतबाट भएको �नण�यको ��त�ल�प स�हत �नवेदन �ा� 

भएको �म�तले प�तीस �दन�भ� �मखु िज�ला अ�धकार�ले �नवेदकलाई 

��तपू�त�को रकम �दन ुपन�छ ।  

31. रा�य �व��को अपराध र सजाय ऐन, 

2046 

 अ�धकार ��यायोजन भए अनसुार अ�धकार काया��वयन गन� । 

32. राहदानी ऐन, 2024  अ�धकार ��यायोजन भए अनसुारको अ�धकार काया��वयन गन� । 

33. राहदानी �नयमावल�, 2067 

34. रा��य मानव अ�धकार आयोग ऐन, 

2068 

 अ�धकार ��यायोजन भए अनसुारको अ�धकार काया��वयन गन� । 

35. लागू औषध (�नय��ण) ऐन, 2033  अ�धकार ��यायोजन भए अनसुारको अ�धकार काया��वयन गन� । 

36. �वपद जोिखम �यूनीकरण तथा 

�यव�थापन ऐन, 2074 

 िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको अ�य�को �पमा काय� गन� ।  

 �वप� ��तकाय�का ला�ग �मखु िज�ला अ�धकार�को आदेश बमोिजम कुन ै

प�न �थानमा �वेश गन� तथा उपल�ध जनुसकैु �यि� वा सं�थाको साधन र 

�ोत उपयोग गन� अ�धकार सरु�ा �नकायलाई हनुेछ ।  

 नेपाल सरकार, �ा�धकरण, �देश सरकार, �थानीय तह र �मखु िज�ला 

अ�धकार�को आदेश अनसुार आ�ना भवन लगायत अ�य संरचना 

आप�काल�न �योजनका ला�ग आव�यक परेमा उपल�ध गराउने ।  

 यस ऐन अ�तग�तको कुन ैकसरुज�य काय� गरेमा म�ुाको कारवाह� र �कनारा 

�मखु िज�ला अ�धकार�ले गन�छ ।  

37. �वपद जोिखम �यूनीकरण तथा 

�यव�थापन �नयमावल�, 2076 

38. �वभषूण ऐन, 2064  िज�ला�तरबाट ग�रन े �वभषूण �सफा�रस लगायतका काय�ह� अ�धकार 

��यायोजना भए अनसुारको अ�धकार काया��वयन गन� । 39. �वभषूण �नयमावल�, 2065 

40. �व�फोटक पदाथ� ऐन, 2018  �व�फोटक पदाथ�लाई उ�पादन गन�, रा�,े �योग गन�, �व�� गन�, प�रवहन 

गन� र पठैार� गन� काममा �नय��ण अ�धकार 

 �मखु िज�ला अ�धकार� वा �नजले खटाएको कुन ै राजप�ा��त वा घट�मा 

नायब �नर��क दजा�का �हर� 
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 कम�चार�ले इजाजतप� अ�तग�त कुन ै �व�फोटक पदाथ� उ�पादन गन�, रा�,े 

�योग गन�, �व�� गन�, प�रवहन गन� र पैठार� गन� काम भैरहेको कुन ैठाउँ  

वा बोझ बाहकमा गई �नर��ण र जाँचबझु गन� �यहा ँरहेको कुन ै�व�फोटक 

पदाथ�को नमूना मू�य �तर� �लन स�नेछ ।  

 नेपाल� सेनाको �नय��णमा रहेको कुन ैठाउँ वा बोझ बाहकमा वा �यसको 

आसपासमा दफा ८ मा लेिखए बमोिजमको कुन ैदघु�टना भएमा सरोकारवाला 

नेपाल� सेनाका अ�धकार�ले सो दघु�टनाको कारणको जाँचबझु गनु�पछ� र सो 

बाहेक अ�य� �य�तो कुन ै दघु�टना भएमा �मखु िज�ला अ�धकार�ले सो 

दघु�टनाको जाँचबझु गनु�पछ� । 

41. �व�फोटक पदाथ� �नयम, 2020  �व�फोटक पदाथ�लाई उ�पादन गन�, रा�,े �योग गन�, �व�� गन�, प�रवहन 

गन� र पैठार� गन� काममा �नय��ण �नर��ण गन�, खोजतलासी गन�, क�जा 

गन�, रो�ा गन� र हटाउन ेअ�धकार तथा �गर�तार गन� अ�धकार । 

42. �थानीय �शासन ऐन, 2028  िज�लाको सामा�य �शासन स�ालन गन�को ला�ग ��येक िज�लामा एउटा 

िज�ला �शासन काया�लय रहन े र सो काया�लयको �मखु �शासक�य 

अ�धकार�को �पमा काम समेत गन� गर� ��येक िज�लामा एकजना �मखु 

िज�ला अ�धकर� रहन े।  

 िज�ला सरु�ा स�म�तको अ�य�को भ�ूमका �नवा�ह गन� ।  

 क�यु� लगाउन स�न,े द�ा��त �े� घो�षत गन� स�ने ।  

 िज�ला�तरका काया�लयह� मा�थ रेखदेख, �नय��ण र �नद�शन �दने  

 िज�लामा शाि�त �यव�था र सरु�ा कायम रा�,े �थानीय सरकारले स�ालन 

गरेका �वकास काय�ह�मा सहयोग प�ु याउने, िज�ला�भ� रहेको नेपाल 

सरकारको सबै स�पि�को रेखदेख, स�भार तथा मम�त गन�, गराउन े

दा�य�व। 

 िज�लामा शाि�त सरु�ा कायम गन� कामको ला�ग िज�ला �हर� काया�लयले 

�मखु िज�ला अ�धकार�को ��य�: �नय��ण र �नद�शनमा रह� काम गनु� 

पन�छ ।  

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले िज�ला �हर� काया�लय, इलाका �हर� काया�लय र 

�हर� चौक� समेत ठ�क अव�थामा रहे/नरहेको, �हर� कम�चार� र अ�धकृत 

जवानह�ले कानून बमोिजम काम कारवाह� गरे/नगरेको भ� े कुराको 

आव�यक जाचँबझु गन� ।  

 म�ुा मा�मला र पनुरावेदन स�ब�धी अ�धकार 

 अ�मल खाई साव�ज�नक �थानमा बसेर लापरवाह� साथ बोल� �ह�न े वा 

जथाभावी गन� �यि�लाई �मखु िज�ला अ�धकर�ले प�न लगाई अ�मलले 

नछाडेस�म थ�ु स�नेछ र अ�मलले छाडेप�छ �नजलाई मौिखक न�सहत �दन 

र फे�र प�न सोह� कसूर गरेमा �नजलाई पटकै �प�छे बढ�मा एक हजार 

�पयैाँस�म ज�रवाना गन� स�नेछ ।  

 बेवा�रसे मालसमान फेला परेमा �मखु िज�ला अ�धकार�ले जाँचबझु गदा� 

नेपाल सरकारलाई कुन ै रकम �तनु� पन� ठह�रएको �यि�को मालसमान 

भएमा सो काया�ि�वत गन� चा�हने ज�त मालसमान �व�� गर� सरकार� कोषमा 
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दािखला गनु� पन�छ ।  

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले बाघ, िचतवुा वा अ�य �हं�क जनावरले आ�ना 

िज�ला�भ�का कुन ैठाउँमा द:ुख �दएको कुरा नगरपा�लका वा गाउँपा�लकाले 

��तवदेन गरेमा सो जनावरलाई मान� लगाई छाला एवं शर�रका अ�य भाग 

स�बि�धत वन काया�लयमा बझुाइ�दन वा वन तथा भ-ूसंर�ण म��ालयले 

�नद�शन �दए बमोिजम गनु� पद�छ ।  

 कसैले कुन ै मालसमान �व�� गदा� अनिुचत नाफा खाई नाजायज फाइदा 

उठाएमा �य�तो �व�ेतलाई खर�द �व�� भएको मालसामानको प�रमाण र 

मोलको �वचार गर� �खमु िज�ला अ�धकार�ले एक हजार �पैयाँस�म 

ज�रवाना वा तीन म�हनास�म  कैद गन� वा दबैु सजाय गन� स�न े।  

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले आ�नो िज�ला�भ�को साव�ज�नक धारा, कुवा, 

पोखर�, पधेँरो, पाट�पौवा, स�ल धम�शाला, मि�दर, गफुा, पलु आ�दको लगत 

�लई रा�पुछ� र भ�क� �ब�ी, नो�सान हनु लागमेा �यसको धनी, वा�रस 

नगरपा�लका वा गाउँपा�लका वा गठु� सं�थान�ारा मम�त गन� लगाउन ु

पद�छ।  

 सरकार� ज�गा साव�ज�नक ज�गा वा सामदुा�यक ज�गामा आ�नो हक कायम 

नभए कसैले घर बनाउन ुहुँदैन । कसैले �य�तो ज�गामा घर बनाएमा वा 

बनाउन �य� गरेमा �मखु िज�ला अ�धकार�ले �य�तो �यि�लाई घर 

बनाउन रो�ा गन� आदेश �दन स�नेछ ।  

 मान�सक स�तलुन गमुाएको कुन ै �यि�लाई �नय��ण नगर� �यसै छाडा 

राखेमा कुन ै �यि� वा समाजलाई खतरा ह�ुछ भ� ेलागेमा �मखु िज�ला 

अ�धकार�ले �नजको संर�क वा माथवर भए संर�क वा माथवरलाई िज�मा 

लगाउन ुपन�छ र संर�क वा माथवर नभए �नजलाई निजकको अ�पतालमा 

राखी औष�ध उपचारको �यव�था गनु� पन�छ । 

 कसैलाई कसैसँगको नाताको �माणप� चा�हयो भन े�मखु िज�ला अ�धकार� 

सम� �नवेदन �दन आएमा �मखु िज�ला अ�धकार�ले जाचँी बझुी ठ�क 

ठहरेमा पाँच �पैया ँद�तरु �लई आव�यक �माणप� �दन स�नेछ ।  

 पर�परादेिख च�लआएको धा�म�क पूजा आजा चलाउन ुपन� अव�थामा बाहेक 

ब�ु जय�ती, कृ�ण ज�म�मी, महािशवरा�ी, रामनवमी र एकादशीको पव�को 

�दन वा नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� पशपंु�ी बध 

गन� मनाई गर� तो�कएको धा�म�क �थलमा कसैले पशपु�छ�को वध गरेमा 

�मखु िज�ला अ�धकार�ले �नजलाई पाँचसय �पैयाँस�म ज�रवाना गन� स�नेछ 

र �मखु िज�ला अ�धकर�को �य�तो ज�रवानाको आदेश उपर पनुरावेदन 

ला�न ेछैन ।  

 सडकमा छाडा गाइव�तलुाई स�बि�धत नगरपा�लकाले प�� नथनुकेो 

अव�थामा �मखु िज�ला अ�धकार�ले �य�तो गाई व�तलुाई प�� �ललाम गन�  

 साव�ज�नक स�पि�को अ�भलेख �यवि�थत गन� ।  

43. सश� �हर� ऐन, 2058  म�ुाको सनुवुाइको �ममा कुनै सा�ीबाट केह� ब�ुन ु पन� देखेमा सश� 

�हर� �वशेष अदालतले �य�तो सा�ीलाई समा�हान जार� गर� ब�ुन स�नेछ 44. सश� �हर� �नयमावल�, 2072 



42 
 

। तर ब�ुन ु पन� सा�ीलाई बोलाउँदा अनाव�यक �ढलाई वा खच� हनु े वा 

अस�ुवधा हनेु सश� �हर� �वशेष अदालतलाई लागमेा ब�द सवाल गर� 

सा�ी रहेको वा बसेको िज�लाको �मखु िज�ला अ�धकार�ले सा�ी बझुी 

पठाउन ेगर� सश� �हर� �वशेष अदालतको आदेश गन� स�नेछ ।  

45. साव�ज�नक सरु�ा ऐन, 2046  नेपालको साव�भौमस�ा, भौगो�लक अख�डता वा साव�ज�नक शाि�त र 

�यव�थामा त�काल खलल पन� स�न े कुन ै काम कुरा गन�बाट कुन ै

�यि�लाई रो�न ुपन� उिचत र पया�� आधार भएमा �मखु िज�ला अ�धकर�ले 

�नजलाई कुन ै खास अव�धस�म कुन ै खास ठाउँमा नजरब�द रा� ेआदेश 

जार� गन� स�नेछ ।  

 �थानहदको आदेश जार� गन� । 

46. सं�था दता� ऐन, 2034  सं�था दता�, नवीकरण गन� आदेश �दन े।  

 सं�थाको कुन ै सद�य वा कम�चार� लगायत कुन ै �यि�ले सं�थाको �वधान 

�व�� सं�थाको कुन ैस�पि� द�ुपयोग गरेमा, क�जा गरेमा वा रो�ा राखेमा 

�य�तो स�पि� द�ुपयोग गन�, क�जा वा रो�ा रा�बेाट �लई सं�थालाई 

�फता� बझुाई �दन स�नेछ । 

 सं�थाको उ�े�यह�मा हेरफेर गन� �वीकृ�त �दन े। 

 आव�यक देखेमा सं�थाको �हसाब आफुले �नय�ु गरेको कुन ैअ�धकृत�ारा 

जाँच गराउन स�नछे । �हसाब जाँच गराए वापत �हसाव जाचँबाट देिखन 

आएको सं�थाको मौ�दात रकमको सयकडा तीन ��तशतमा नबढाई आफुले 

�नधा��रत गरेको द�तरु असूल गर� �लन स�नेछ ।  

 दता� नगराई सं�था �थापना गरेमा �य�ता सं�थाका �व�ध स�म�तका 

सद�यह�लाई जनह� दईु हजार �पैयाँस�म ज�रवाना गन� स�नछे ।  

47. सं�था दता� �नयमावल�, 2034 

48. सशुासन (�यव�थापन तथा संचालन) 

ऐन, 2064 

 िज�ला�भ�का सरकार� सेवा �दायक �नकायह�को काम कारवाह�को 

अनगुमन र मू�या�न गर� साव�ज�नक सेवा �वतरण �णाल�लाई बढ� 

�यवि�थत र �भावकार� बनाउन िज�ला अनगुमन तथा मू�या�न स�म�तको 

संयोजकको �पमा काय� गन� ।  

 अदालत र र�ा स�ब�धी �नकाय बाहेक अ�य िज�लाि�थत काया�लय तथा 

�वकास आयोजनाको वष�मा एक पटक स�बि�धत िज�लाको �मखु िज�ला 

अ�धकार�ले �नर��ण गनु� पन�छ । 

49. सशुासन (�यव�थापन तथा संचालन) 

�नयमावल�, 2065 

50. िश�ा ऐन, 2028  िज�ला िश�ा स�म�तको सद�यको भ�ूमका  

 यस ऐन बमोिजम सजाय हनु े कसूर स�ब�धी म�ुामा कारवाह� र �कनारा 

गन�। 

51. िश�ा �नयमावल�, 2059  िज�ला अनौपचा�रक िश�ा स�म�तको सद�य 

 मा�य�मक िश�ा उ�ीण� पर��ा सम�वय स�म�तको अ�य�ता  

 वृि� �सफा�रस स�म�तको अ�य�ता  

 �व�ालयको स�पि� सरु�ा स�म�तको अ�य�ता  

 �माणप� छान�वन स�म�तको अ�य�ता 

52. सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, 2064  Pro Active Disclosure �काशन 

 सूचना अ�धकार�को �यव�था  53. सूचनाको हकस�ब�धी �नयमावल�, 
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206५  सूचना अ�धकार�ह�को �नय�मत बैठक 

54. सवार� तथा यातायात �यव�था ऐन, 

2049 

 कुन ैसवार� दघु�टना भएमा दघु�टना हनु े�बि�कै �य�तो सवार� साधनको धनी 

वा �य�थापकले दघु�टना�थल रहेको िज�लाको �मखु िज�ला अ�धकार� 

सम� बीमाको �माणप� र बीमाले बझुाउन ुपन�छ ।  

 �मखु िज�ला अ�धकार�ले यस प�र�छेद बमोिजमको बीमाको रकम 

दघु�टनाबाट म�ृय ु भएको अव�थामा दघु�टना भएको २१ �दन�भ� मतृकको 

हकवालालाई र अ�य अव�थामा ३ म�हना�भ� स�बि�धत �यि�लाई 

 स�बि�धत सवार� धनी वा �यव�थापकको रोहवरमा �वमकबाट उपल�ध 

गराइ�दन ुपन�छ ।  

55. सवार� तथा यातायात �यव�था 

�नयमावल�, 2054 

56. होटेल �यव�था तथा म�दराको �व�� 

�वतरण (�नय��ण) ऐन, 2023 

 ऐनमा उ�लेिखत �यव�था उ�लंघन गन� होटेल वा पसलको मा�लक वा अ�य 

कुन ै �यि�लाई बढ�मा ३ म�हनास�म कैद वा २५ हजार �पयैाँस�म 

ज�रवाना वा दवुै सजाय गन� स�नेछ । 57. होटेल �यव�था तथा म�दराको �व�� 

�वतरण (�नय��ण) �नयमावल�, 

2024 

58. हातह�तयार खरखजाना ऐन, 2019 ऐनमा उ�लेख भए अन�ुप हातह�तयार खरखजाना दता�, नवीकरण र नामसार�  

59. हातह�तयार खरखजाना �नयमावल�, 

2028 

60. बालबा�लका स�ब�धी ऐन, 2048   

61. बालबा�लका स�ब�धी �नयमावल�, 

2075 

 

62. मानव अ�धकार� ऐन, 2053  

63. ज�म म�ृय ु तथा �यि�गत घटना 

(दता� गन�) ऐन, २०६३ 

यस ऐन अ�तग�त सजाय हनु ेम�ुाको कारबाह� र �कनारा गन� अ�धकार �मखु 

िज�ला अधकार�लाई हनुेछ । 

 


