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िज�ला �शासन काया�लय बैतडीबाट बा�ष�क�पमा �कािशत

�यव�थापन बलेु�टन २०७७

�मखु िज�ला अ�धकार�को भनाई

मोहनराज जोशी

�मखु िज�ला अ�धकार�

िज�लाको सम� शाि�त सरु� ा एवं स�ुयव�था कायम गन�का 

ला�ग िज�ला ि�थत सरु� ा �नकायह� , �थानीय तहह� , सरकार� 

तथा गैरसरकार� काया�लयह� , राजनै�तक दलह�  एवं नाग�रक 

समाज लगायतका �व�भ�  सरोकारवाला �नकायह�को संयोजन 

गन� संघीय सरकारको िज�ला ि�थत ��त�नधीको � पमा �था�पत 

काया�लय िज�ला �शासन काया�लय हो। यस काया�लयले दै�नक 

� पमा नाग�रकता �वतरण, राहदानी �सफा�रस र �वतरण, �वप�

�यव�थापन, सं�था दता�/न�वकरण साव�ज�नक शाि�त �व� � को 

कसरुको �नय�� ण, उपभो� ा �हत संर� ण लगायत �वशेष ऐनले

��यायोजन गरे अनसुार अध��यायीक काय�को श�ु  कारवाह� र 

�कनाराका गन�काय� गन� गद�छ ।

बैतडी िज�ला सदूुरपि� म �देशको धा�म�क तथा सां�कृ�तक मठ-

मि�दरह� ले भ�रएको िज�ला र भौगो�लक � पमा पहाडी िज�लाको 

� पमा रहेको छ । यस िज�लाको पि� म � े�  भारतको 

�पथौरागढ िज�ला संग महाकाल� नद�ले �समाना छु� ाइएको

छ। यस कारण यस िज�लाको सीमा सरु� ा तथा सीमा � े� मा 

हनु स�ने अ�तरा���य अपरा�धक ग�त�व�धह�को �नय�� ण र 

�नगरानी रा� न ु अक� मूल काय� हो । यसको साथै िज�लामा 

सशुासन कायम गन� र �वकास �नमा�णका काय�मा आव�यक 

स�व�य र सहजीकरण गन�काय� प�न िज�ला �शासन काया�लयको

मह�वपणु� काय�को � पमा रहेको छ ।

यसै स�दभ�मा िज�ला �शासन काया�लयले सेवा� ाह�का ला�ग 

स� ालन गरेका काय�ह� को जानकार� स�बि�धत प� लाई 

उपल�ध गराउन र सरोकारवाला सबैको सूचना पाउने 

संवैधा�नक हकको ��याभ�ूतको ला�ग यस िज�ला �शासन 

काया�लयले बा�ष�क तथा अध�बा�ष�क � पमा बलेु�टन �कािशत 

गद� आएको छ ।यसबाट सूचना नै शि�  हो भ� े मा�यतालाई 

आ�मसात गद� बलेु�टनको मा�यमबाट हा� ा ग�त�व�धह�लाई 

जनता सम�  प�ु याउने काय�मा सहायता �म�नेछ भ� े आशा 

समेत �लएको छु।

अ�तमा, यस काया�लयबाट स�पादन हुँदै आएका दै�नक 

�� याकलाप लगायत अ�य �सज�नशील काय�का स�ब�धमा 

सरोकारह�लाई ससूुिचत गराउने र प�ृ पोषण समेत �लने म�ुय 

उ�े�य स�हत यस आ.ब. २०७६/७७को काय�स�पादन 

अव�था उ�लेख गर� बा�ष�क बलेु�टन �काशन ग�रएको छ।

यस बलेु�टन �काशन काय�मा ख�टने स�पादन म�डललाई स-

ध�यवाद �य�  गन� चाह�छु साथै सेवा� ाह� एवं अ�य 

सरोकारवालाह�  एवं �नकायबाट सझुाव, स�लाह एवं 

आव�यक प�ृ पोषणको ला�ग समेत स�बि�धत प� ह� मा सादर 

अनरुोध गद�छु ।
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बैतडी िज�ला नेपालको सदूुरपि� म �देशको नौ वटा िज�ला म�ये एक पहाडी िज�ला हो । �व�भ�  साना ठूला पहाड,

खोच-वेशीह� वाट �न�म�त यो िज�लाको पि� ममा महाकाल� नद�ले भारतसंगको �समाना छु� ाएको छ र सो नद�को 

पा�रप�� भारतको उ� राख�डको �पथौरागढ िज�ला पद�छ । हरेक ठाउं र �थानले के�ह �वशषे �क�समको इ�तहास बोकेको 

ह�ुछ । सो�ह अनसुार यस िज�लाको नाम बैतडी रहनमुा के�ह ऐ�तहा�सक कुराह�  छन । शि� शाल� देवताको छ�छाया 

माझ रहेको बैतडी िज�ला �ह�दहु�को आ�याि�मक तवरले �यादै प�व�  र प�ुयभमूी हो भनेर परुाणह� मा वण�न गरेको 

पाइ�छ । िज�लाको व�रप�रका उ�च पहाडह�मा चारवटा केदार देवताह�को देव�थल छ । ती चारवटा केदार म�ये 

दि� णमा �वा�लेक केदार, पूव�मा रौलाकेदार, उ� रमा देउलेक केदार र पि� ममा �वजकेदार पद�छन ् । यी केदारह�  

आरा�यदेव महादेवका � प हनु भ� े जन� �ुत छ । देव�थलह� मा बैतडी सदरमकुामवाट सहज ढंगले या� ा गन� स�क�छ 

। हाल �वा�लेक केदार भ�नने पव�तलाई प�हले वायो� ड भ�नने रहेछ र �यहां �यादै हावा ला�न ेगद�छ । बढ� हावा

ला�ने भएकोले सं�कृतमा वायो� ड पव�त (वाय ु+ उ� ड = वायो� ड) अथा�त ्वाय ुच�ने ठाउं भ�  ेअथ�मा वायो� डबाट 

अप�शं हदैु वायो� ड र बैतड भई अ�तमा बैतडी भएको हो भ� े भनाई रहेको छ ।(� ोत: िज.स.स.,बैतडी)

नेपालको �शास�नक �वभाजनमा ३५ िज�ला हुँदा यो िज�ला डोट� िज�ला अ�तग�त पद��यो प�छ ७५ िज�ला कायम 

गदा� डोट� िज�लावाट छु� ाएर अलग गर� बैतडी िज�लाको � पमा �था�पत ग�रएको हो । अमर श�हद दशरथ च�दको 

ज�मथलो भएको हनुाले नेपाल� जनमासले यस िज�लाको नाम स�मानपूव�क �लने गद�छन ्।

१- भौगो�लक अवि�थती :

 � े�  : पहाडी

 अ� ांश : २९ �ड� ी १९ �मनेट देिख २९ �ड� ी ४१ �मनेट उ� र� अ� ांश 

 देशा�तर : ८० �ड� ी १५ �मनेट देिख ८० �ड� ी ५४ �मनेट पूव� देशा�तर

 उचाई : सम�ु सतहबाट ३९० �मटर देिख २९५० �मटर

 �समाना :

पवु� – बझा� र डोट� दि� ण – डडे�धरुा

पि� म – महाकाल� नद� (पार� भारतको �पथौरागढ) उ� र – दाच�ुला

 � े� फल :– १५१९ वग� �कलो�मटर

 हावापानी :– समशीतो�ण, शीतो�ण

२- राजनै�तक �बभाजन :

 �देश : सदूुरपि� म

 �नवा�चन � �े : ��त�न�धसभा -१, �देशसभा-२

 �थानीय तह : १०(४ न.पा., ६ गा.पा.)

 सदरमकुाम : गढ�, बैतडी

१- बैतडी िज�लाको प�रचय
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 जनसं�या : २,५०,८९८ जना(प�ु ष १,१७,४०७ म�हला१,३३,४९१)

 वा�ष�क जनसं�या वृ�� दर :१.५८%

 जनघन�व :१६५ जना ��त वग� �कलो�मटर

 घरधरु� सं�या :– ४५,१९१

 औसत प�रवार सं�या :– ५.५ जना

 औसत आय ु:- ६८.८८ बष�

 जा�तय आधारमा जनसं�या : � ा� ण/� � ी  ७८%, जनजा�त२%, द�लत१३%,अ�य ७%

(� ोत: रा��य जनगणना २०६८)

३- सामािजक अव�था :

 सा� रता दर : ६२.९७% (प�ु ष ७९% म�हला ४९%)

 सा� र िज�ला: ४९ औ ं(२०७६ बैशाख ६ गते घोषणा)

 �व� तु लाभाि�वत जनसं�या : १३५१७ � ाहक

४- धा�म�क सा�ंकृ�तक �थानह� :

 गढ� जग� ाथ बाबा, ई� र� गंगाधाम, पाताल भमेु� र गफुा, �सगासधरुा ।

 शि�  �पठह� (�डलाशैनी, �न�लाशैनी, रणशैनी, मेलौल� भगवती, �� परुास�ुदर� भगवती)

 केदारधाम(�वा�लेक, रौला, � ीकेदार, देउलेक)

५- आ�थ�क ग�त�व�ध:(� ोत:District Profile,2074, baitadi)

 रा��य ग�रवीको रेखामनुी रहेको जनसं�या :–३९.५८%

 ��त�यि�  आय :-३५४अ.ड.

 मानव �वकास सूचकांक :–०.४१६%

 कृ�ष यो�य ज�मन :– १२,४४९ हे�टर

 �मखु वजारह� :- गोठलापानी, शाह�लेक, पाटन, खो� पे, मेलौल�, देह�मा�डौ, हाट । 

६- िज�लामा �� याशील �मखु राजनी�तक दलह� :

 नेपाल क�य�ुन� पाट� (ने.क.पा.)

 नेपाल� कां� से

 रा�पा संय�ु (पशपुती शमशरे, �कास लोहनी, लोके�� च�द)

 रा�पा नेपाल(कमल थापा)

 �ववेकशील साझा पाट�

 रा��य जनमोचा�

 समाजवाद� पाट�

७- भौ�तक पूवा�धारको अव�था

 सडक कालोप� े:

 अनारखोल�–गोकुले(महाकाल� राजमाग�) ९९.९७ �क.मी.

 सतबाँज–जलुाघाट(दशरथच�द माग�): ४०.०५ �क.मी.

 खोडपे–�व�थड : २९.६�क.मी.

 पाटन–प� े� र : ३ �क.मी.

 �वमान�थल : १(�नमा�णा�धन)

 स� ार : एफ.एम. रे�डयो – ४, प� प��का – १८

८- शैि� क सं�थाको ि�थ�त:
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 �व� ालय : आधारभतु तह : ४१८ , मा�य�मक तह : १२० र �या�पस : १४

� ोत: िश� ा �वकास तथा सम�वय इकाई, बैतडी

९- �वा��य सं�थाको ि�थ�त:

 �वा��य काया�लय :१ वटा

 िज�ला अ�पताल :१  वटा           

 �ाथ�मक �वा��य के�� : २ वटा

 �वा��य चौक� : ६५ वटा

 ब�थ�� से�टर : ६५ वटा

 सरुि� त �याहार के�� : ६३ वटा

१०- भ–ूउपयोग :

 वन� े� : ५८,५८२ हे�टर(३४ ��तशत)

 चरन : १९,१९९ हे�टर(१२.९ ��तशत)

 कृ�ष :१२,४४९ हे�टर

११- �मखु नद�ह� :

महाकाल�, चौलानी, सनु�या, जमाडी, गमा�, आगर�, सेती, पे�या, �ढकगाड, �यानी गाड, बागा गाड, कोटल� गाड, �नल गाड,

क�सनी गाड, प�मोडी गाड ।

12- �थानीय तहह�को �ववरण :

�स.नं. गा.पा./न.पा.पा�लकाको नाम � �ेफल(वग� �क.�म.) जनसं�या के��

१ दशरथच�द नगरपा�लका १३५.१५ ३४,५७५ गढ�

२ पाटन नगरपा�लका २१९.२६ ३०,४३५ पाटन

३ मेलौल� नगरपा�लका ११९.४३ २२,५४५ काँडा

४ पचु�डी नगरपा�लका १९८.५२ ३९,१७४ हाँट

५ �डलाशैनी गाउँपा�लका १२५.२८ २२,९२४ प�सेरा

६ दोगडाकेदार गाउँपा�लका १२६.३८ २४,६३२ खोचलेक

७ प� े� र गाउँपा�लका १२०.४१ १८,७६६ आमचौरा

८ िशवनाथ गाउँपा�लका ८१.६५ १७,११५ स�ुलेखान

९ �सगास गाउँपा�लका २४५.४४ २१,५१० गज�

१० सनु�या गाउँपा�लका १२४.५२ १८,५४९ रोले� र

�थानीय �शासन, ऐन २०२८ बमोिजम बैतडी िज�लाको शा�ती सरु� ा अमनचयन कायम गन� एवं िज�ला ि�थत 

अ�य काया�लयह� सँग सम�वयकार� भ�ूमका �नवा�ह गद� �वकास तथा सशुासन कायम गन� िज�मेवार�का साथ �व.सं.

२०२८ सालमा �थापना भई �नर�तर � पमा स� ालन हुँदै आएको �नकाय िज�ला �शासन काया�लय, बैतडी हो । यस 

काया�लयले नेपाल सरकार काय��वभाजन �नयमावल� २०७४ ले �न�द�� गरेका गहृ �शासनको अ�धकार � �े  �भ�  रहेर 

काम गद� आएको छ । िज�लामा सरु� ा �ब�ध, अपराध रोकथाम तथा �नय��ण, संघ, �देश र �थानीय तहह�  �बच 

सम�वय, दै�नक � पमा �नयमानसुार नाग�रकता तथा राहदानी �वतरण, हातह�तयार तथा खरखजाना, साव�ज�नक स�प� ीको 

२- िज�ला �शासन काया�लय बैतडीको प�रचय :
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संर� ण, सामािजक �वकृ�त ज�य �� याकलापको �नय�� ण, लाग ु औषध �नय�� ण, �वपद �यव�थापन, सीमा सरु� ा,

अ�याव�यक व�त ुतथा सेवाको आपूत� र बजार अनगुमन, सं�था दता� र अ�य आकि�मक काय�ह�  स�पादन गद� आएको 

छ । िज�लामा शा�ती सरु� ा र अमनचयन कायम गर� जनताको जीउ धनको संर� ण गन�ुका साथै नेपाल सरकारको 

��त�न�धको � पमा साव�ज�नक सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाई सशुासनको ��याभ�ूत �दलाउने अ�भ�ायका साथ िज�ला 

�शासन काया�लय अहोरा�  ला�ग परेको छ। भौगो�लक क�ठनाईका कारण दगु�म � े� का नाग�रकह�लाई शाि�त सरु� ाको 

��याभतुी तथा सव�सलुभ सेवा �वाहका ला�ग २०७३ सालमा पचु�डी न.पा. हाटमा यस काया�लय अ�तरगत रहने ग�र 

इलाका �शासन काया�लय पचु�डीको �थापना ग�र �यस � े� का नाग�रकह�लाई नाग�रकता लगायत अ�य सेवा �वाह 

सचुा� भइरहेको छ ।

२.१- िज�ला �शासन काया�लयको �वीकृत दरब�द� तेर�ज 

� .स. पद � ेणी/तह सेवा समहु दरब�द� कै.

१ �.िज.अ. रा.प. �थम �शासन सा. �शासन १

२ स.�.िज.अ. रा.प.��तीय �शासन सा. �शासन १

३ �शासक�य अ�धकृत रा.प.त�ृतय �शासन सा. �शासन २

४ ना.स.ु रा.प.अनं. �थम �शासन सा. �शासन ५

५ लेखापाल रा.प.अनं. �थम �शासन लेखा १

६ क.अ. रा.प.अनं. �थम �व�वध - २

७ ख�रदार रा.प.अनं. ��तीय �शासन सा. �शासन ३

८ ह.स.चा. � ेणी �व�हन - - १

९ का.स. � ेणी �व�हन - - ६
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२.२- िज�ला �शासन काया�लय बैतडीमा काय�रत कम�चार�ह�को �ववरण :

� .स. पद नाम थर फाटँ काय�क�  फोन

नं./इ�टरकम

१ �.िज.अ. मोहनराज जोशी �.िज.अ. 9858707777

095520133

२ स.�.िज.अ. लोके�� �संह नेगी स.�.िज.अ. 9858782000

095520233(80३)

३ ना.स.ु गजे�� बहादरु च�द �शासन 095520233(80७)

४ ना.स.ु राम द�  जोशी नाग�रकता/राहदानी 095520233(80२)

५ लेखापाल भान देव जोशी लेखा 095520233(805)

६ क.अ. सरेु�� देव भ� क��यटुर (�व�वध) 095520233(80१)

७ क.अ. जग�दश �शाद भ� रा��य प�रचयप� 095520५८३

८ ख�रदार हरे�� �सह बहोरा म�ुा 095520233(80४)

९ ख�रदार ल�मण चौधर� नाग�रकता/राहदानी 095520233(80२)

१० ह.स.चा. �दपक द�  प�त �.िज.अ.
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११ का.स. च�  देब जोशी नाग�रकता/राहदानी 095520233(80२)

१२ का.स. क�ब�� �साद प�त हे�प डे�क 095520233(80६)

१३ का.स. जग�दश �शाद भ� �शासन

१४ का.स. लोक राज प�त �शासन

१५ का.स. परमान�द �सह ऐर �शासन

२.३- इलाका �शासन काया�लय पचु�डीको �वीकृत दरब�द� तेर�ज :

� .स. पद � ेणी/तह सेवा समहु दरब�द� कै.

१ �शासक�य अ�धकृत रा.प.त�ृतय �शासन सा. �शासन १

२ ना.स.ु रा.प.अनं. �थम �शासन सा. �शासन २

३ सह लेखापाल रा.प.अनं. �थम �शासन लेखा १

४ स.क.अ. रा.प.अनं. ��तीय �व�वध - १

५ का.स. � ेणी �व�हन - - १
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२.४- इलाका �शासन काया�लय पचु�डीमा काय�रत कम�चार�ह�को �ववरण :

� .स. पद नाम थर फाटँ स�पक� नं.

१ ना.स.ु गो�ब�द �साद भ� का.�. 9845244695

२ ना.स.ु �ललाकृ�ण चौधर� �शासन 9848424819

३ का.स. �दपा भ�डार� �शासन 9865679174

िज�लामा शाि�त स�ुयव�था र अमन चयन कायम गर� जनताको जीउ, धन र �वत�� ताको संर� ण गन�ु िज�ला 

�शासन काया�लयको म�ुय काय� हो। यस काया�लयका काम, कत��य र अ�धकारह�लाई मूलत: �थानीय �शासन ऐनले 

�यव�था गरेको छ। संघ, �देश र �थानीय तहबाट िज�ला�तरमा हनुे �वकासका काय�मा सम�वय र सहजीकरण गद� 

अ�तर स�ब�धका आधारमा �वप� �यव�थापन, आपू�त� �यव�थापनको काय� सचुा�  ग�रएको छ । व�त ु तथा सेवाको

गणु�तर�यताको स�ुनि� तता �दान गन� र उपभो� ाको �हत संर� णमा सरोकारवाला �नकाय �बच उिचत सम�वय गद� 

अनगुमन गन� तथा सेवा �वाहको काय� �नर�तर भइरहेको छ। �च�लत कानूनमा तो�कएका �वषयह� मा �याय �न� पण गद�

आ�थ�क अ�नय�मतता एवं �� ाचार �नय�� ण ज�ता काय�ह�  स�पादन गन� र िज�लामा सशुासनको ��याभ�ूतका ला�ग यस 

काया�लयको मह�वपूण� भ�ूमका रह� आएको छ।

िज�ला �शासन काया�लय, बैतडीले िज�लालाई शा�त, सरुि� त र सम�ु त बनाउने दरु��� (vision) का साथ �व�धको 

शासन �थापनामा सघाउ प�ु याउनका साथै शाि�त सरु� ाको अव�थालाई स�ुढ बनाउँदै �भावकार� सेवा �वाहको 

मा�यम�ारा सशुासनको ��याभ�ूत गराउने ल�यह�  (goals) �लएर काम ग�ररहेको छ। यी ल�य �ा��का ला�ग नेपालको 

सं�वधान, �थानीय �शासन ऐन, २०२८, नेपाल सरकारको काय� �वभाजन �नयमावल�,२०७४ बमोिजम गहृ म�� ालयले 

िज�ला �शासन काया�लयलाई तो�कएको िज�मेवार� तथा गहृ �शासन संग स�ब�  ऐन, कानून, काय��ब�ध र �नद�िशका 

३- िज�ला �शासन काया�लयको िज�मेवार�, म�ुय काय� तथा �यासह�
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काया��वयन गन� नाग�रक समाज, राजनी�तक दलह�  संग सहकाय� गद� आएको अव�था छ । यसबाट �व�धको शासनमा

सघाउ परु ्याउनकुा साथै मानवअ�धकारको स�मान र पालना गन� स�कएको छ ।

क- शाि�त सरु� ा तथा अमन चयन

 शाि�त स�ुयव�थाको मा�यमबाट नाग�रकको जीउ धनको सरु� ा गन� ।

 अपराध �यूनीकरण एवं  सामािजक �वकृ�त, �वसंग�त, कु�र�त, कुस�कार �नय�तरणका ला�ग समदुाय�तर स�मै 

सचे�तकरणका काय�� म संचालन गन� ।

 शाि�त सरु� ाको काय�मा सरु� ा �नकायह�को प�रचालन गन� ।

 सामािजक �वकृ�त �वसंग�तको अ��यका ला�ग सरोकारवालाह� संग हातेमालो गर� स�य, सदाचार� र सरुि� त 

समाजको �नमा�णका ला�ग आव�यक सबै उपाय अवल�वन गन� ।

 समाजमा शाि�त सरु� ा कायम गन� िज�ला ि�थत सबै �थानीय तह, नाग�रक समाज लगायत सबै 

सरोकारवालाह� संग सम�वय गन� । �वदेशी नाग�रकको िज�लामा उपि�थ�त र ग�त�व�धको �नयमन । 

बालक�याण तथा बाल अ�धकारको संर� ण । िज�ला �तरमा नेपाल �हर� र सश�  �हर�को प�रचालन र 

�योग।

ख- �थानीय �शासन स�ब�धी

 काया�लयको दै�नक �शासन संचालन गन� ।

 संघ सं�था दता�/न�वकरण, शाखा खो�ने अनमु�त �दान, हातह�तयार न�वकरण, नामसार�, �वा�म�व ह�ता�तरण ।

 �व�फोटक पदाथ� �योग स�ब�धी इजाजत प�  जार� ।

 �व�भ�  �यहोरा �सफा�रस/�मािणत गन� ।

 साव�ज�नक स�पि� को अ�भलेख, संर� ण एवं �यव�थापन गन� ।

 �नजी सरु� ा क�पनीह�को संचालन अनमु�तका ला�ग �सफा�रस गन� ।

 � ोन उडान अनमु�त �दान गन�, �स.�स.�ट.भी. �यामेराको �नयमन गन� ।

 िज�ला �भ�को साव�ज�नक पाट�, पौवा, मि�दर, कुवा, स� ल, धम�शाला आ�दको लगत रा�  े।

 सवार� साधन संचालन स�ब�धी कानूनको काया��वयन ।

ग- अध� �या�यक काय�

 साव�ज�नक शाि�त �व� � को कसूरमा स�ु  कारवाह� तथा �नण�य गन� ।

 �वशेष ऐन�ारा तो�कएको म�ुाको स�ु कारवाह� र �कनारा गन�।

 ठाडो उजरु� उपर कारवाह� गन� ।

 परु�कार तथा सजाय स�ब�धी कारवाह� र �सफा�रस ।

घ- नाग�रकता स�ब�धी

 वंशज/वैवा�हक अं�गकृत नाग�रकता �दान गन� ।

 नाग�रकताको ��त�ल�प जार� गन� ।

 नावालक प�रचय–प�  जार� गन� ।

 घरदैलोमा नै सेवा �दान गन� ए�ककृत घिु�त िश�वर संचालन गन�।

 नाग�रकता स�ब�धी अ�भलेख �यव�थापन गन� ।

३.१- िज�ला �शासन काया�लय, बैतडीबाट �वाह ग�रन े
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ङ- राहदानी स�ब�धी

 राहदानी स�ब�धी फाराम संकलन गर� �ववरण � ज ुगन�, के��मा पठाउने ।

 �तु सेवाका ला�ग �सफा�रस गर� पठाउने ।

 संकलन के��मा �ा�  राहदानी बिुझ �वतरण गन� ।

 राहदानीमा कुनै संशोधन गन�ु परेमा त�स�ब�धी काय� गन� ।

च- �वपद �यव�थापन स�ब�धी

 �वपद जोिखम �यू�नकरणका ला�ग आव�यक पूव� तयार� तथा ��तकाय� स�ब�धी काय� गन� ।

 िज�ला �वपद �यव�थापन स�म�तको बैठकबाट भएका �नण�य तदा�कताका साथ काया��वयन गन� ।

 �कोप �भा�वतह�लाई राहत �वतरण गन� ।

 िज�ला आपतकाल�न काय� संचालन के��को संचालन तथा �यव�थापन गन� ।

 �वपद �यव�थापन स�ब�धी िज�ला �तर�य काय� योजना �नमा�ण गर� काया��वयन गन� गराउने ।

 �वपद �यव�थापन स�ब�धमा संघ, �देश र �थानीय �वपद �यव�थापन सम�वय गन� । �वीकृत नी�त, योजना तथा 

काय�� म काया��वयनमा सहयोग प�ु याउने ।

 क�यान धन र बेवा�रसी धनको �यव�थापन ।

छ- बजार अनगुमन तथा उपभो� ा �हत संर� ण स�ब�धी

 संय�ु  तथा एकल बजार अनगुमन गन� ।

 व�त ुतथा सेवाको सहज आपू�त�, गणु�तर स�ब�धी अनगुमन तथा �नयमन गन� ।

 उपभो� ा सचेतना काय�� म संचालन गन� ।

 उपभो� ा �हत �व� �  काम कारवाह� गन� उपर कारवाह�का ला�ग �सफा�रस गन� ।

ज- �� ाचार �नय��ण, अनगुमन तथा �नयमन स�ब�धी

 अि�तयार द�ु पयोग अनसु�धान आयोग�ारा ��यायोिजत अ�धकार बमोिजम �� ाचार ज�य कसूरमा अनसु�धान  ।

 साव�ज�नक सेवा �दायक �नकायह�को �नर�� ण अनगुमन गर� सशुासन �व� �नमा टेवा प�ु याउने ।

 मानवअ�धकारको संर� ण गन� ।

 िज�लामा संचा�लत �वकास आयोजनाह�को अनगुमन गन� ।

 लागू औषध, म�दरा �नय�� ण तथा �नयमन गन� ।

 साव�ज�नक �थानमा अवा�छनीय �यवहारको रोकथाम, मादक पदाथ�, साव�ज�नक अपराध आ�दको �नय�� ण ।

झ- सम�वय, सहजीकरण तथा सहयोग स�ब�धी

 �देश सरकार तथा �थानीय तहह� संग सम�वय गर� सशुासन �व�� न गन� ।

 �थानीय तह�ारा ग�रने पूवा�धार �नमा�ण लगायतका काय�मा सहजीकरण गन� ।

 िज�ला ि�थत संघ, �देश र �थानीय सरकार मातहतका काया�लयह�को काय� स�पादनमा सम�वय र सहयोग गन� ।

 अ�य सवै सरोकारवालाह� संग सम�वय गर� काय� स�पादनमा सहजता �याउने ।

ञ- �व�वध काय�

 ��� �प�डतलाई राहत, � �तपू�त� र मा�सक भ� ा उपल�ध गराउने ।

 नेपाल सरकारको �नण�यानसुार साव�ज�नक �नकायका ला�ग ज�गा �ा� ी तथा मआु�जा �नधा�रण र �वतरण गन� ।
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 �मखु िज�ला अ�धकार� अ�य�  हनुे �व�वध स�म�तह�लाई कृयाशील त�ुयाई आव�यक काम कारवाह� गन� ।

 अ�य �नकायह�लाई नतो�कएको काय� स�पादन गन� ।

 िज�ला ि�थत कारागारको �यव�थापन ।

 �नवा�चन स�ब�धी गहृ म�� ालय र �नवा�चन आयोगको आदेश �नद�शन काया��वयन ।

 रा��य अनसु�धानसंगको सम�वय सचुना संकलन र �व� षेण ।

 सरकार� वा साव�ज�नक ज�गामा घर बनाएमा रो� ा गन� र भ�काउने ।

 िज�ला �भ�  रहेका नेपाल सरकारको सबै स�पि�को रेखदेख, स�भार तथा मम�त गन� गराउने ।

िज�ला �शासन काया�लयबाट काय� �ववरण अनसुारका काय�ह�  स�पादन गन�का ला�ग यस काया�लयमा �न�नानसुारका 

शाखाह�को �यव�था ग�रएको छ।

 �थानीय �शासन तथा शा.स.ुशाखा

 नाग�रकता तथा रा��य प�रचयप�  शाखा

 राहदानी तथा िज�सी दता� शाखा

 आ�थ�क �शासन शाखा

 गनुासो सनुवुाई तथा अ�भलेख �यव�थापन शाखा

 म�ुा तथा हातह�तयार शाखा

िज�लाको सम� शाि�त सरु� ा लगायत �विश� �यि� �वह�को आवागमनमा सरु� ा �यव�था स�ब�धी प� ाचार,

सरकार� सवार� साधनह�को संचालन अनमुती, पे�सनरह�को पा�रवा�रक �बबरण, �यहोरा �मािणत, नाग�रकता, राहदानी, 

नाबालक प�रचय प� , छापाखाना/प� प��का दता�, साव�ज�नक ख�रद काय�, हातह�तयार नामसार�/न�वकरण, िज�ला ि�थत 

सरकार� काया�लयह�को अनगुमन/�न�र� ण, मा�सक � पमा का.�. बैठक, सीमा बैठक लगायत अ�यकाय�ह�  स�पादन 

ग�रएको छ ।

४.१- िज�ला �शासन काया�लय, बैतडीबाट आ.व. २०७६/७७मा स�पादन ग�रएको बा�ष�क �ववरण :

� .सं. काय� �ववरण आ.व. २०७६/७७ कै.

१- �थानीय �शासन तथा शा.स ुशाखा सं�या

सं�था दता� २७

सं�था  न�वकरण 102

नावालक प�रचयप� १३

�ववाह दता� ०

ठाडो उजरु� २१

प� प��का दता� ०

छापाखाना दता� ०

�व�वध �सफा�रस तथा पे�सन �सफा�रस १०७९

हातह�तयार न�वकरण १५

हातह�तयार नामसार� ४

४- िज�ला �शासन काया�लय, बैतडीबाट स�पादन गरेका काय�ह�

३.२- शाखा :
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� .सं. काय� �ववरण आ.व. २०७६/७७ कै.

ए�ककृत घ�ुती �स�वर ०

सवार� पास �यव�थापन 1805

२- नाग�रकता तथा ��त�ल�प शाखा : सं�या

बशजको आधारमा नयाँ नाग�रकता �वतरण २६३९

��त�लपी नाग�रकता �वतरण १३२१

वैवा�हक अं�गकृत नाग�रकता �वतरण ७

परुानो नाग�रकता अ�भलेिखकरण १०१४

नाग�रकता प�र�याग १

नाग�रकता र� ०

नाग�रकता बदर ०

३- राहदानी शाखा सं�या

साधारण �सफा�रस ३४३

�तु �सफा�रस ९१०

राहदानी �वतरण ३३२

�वतरण हनु बाक� राहदानी ५७२

४- लेखा शाखा राज�  तफ� रकम

सं�था दता�/न�वकरण 1,16,850/-

हातह�तयार न�वकरण, नामसार� 6,100/-

राहदानी द�तरु 17,60,000/-

�यायीक द�ड ज�रवाना र जफत 14,000/-

धरौट�(बाँक�) 1873432.42/-

दैवी�कोप(खच�) 1,28,000/-

� ��  �प�डत(मतृक र वेप� ा बाहेक) 6,72,000/-

� �� कालमा म�ृय ुभएका र वेप� ा भएका -

काया�लय तफ�

पूजीगत तफ� कूल खच�% 99.39%

चाल ुतफ� कुल खच�% 71.81%

५- म�ुा शाखा सं�या

हातह�तयार -

साव�ज�नक �थानमा अभ� �यवहार ३०

कालो बजार� -

खा� -

� �तपू�त� -

सं� ामण रोग ऐन �व� �  दता� ६

यस आ.ब.मा ज�मा दता� ४४

यस आ.ब.मा फ� ौट भएको सं�या 1९

फैसला हनु बाँक� म�ुाको सं�या 2५
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� .सं. काय� �ववरण आ.व. २०७६/७७ कै.

गत आ.व.फैसला हनु बाँक� म�ुाको सं�या 0

६- खा�  तथा गणु�तर स�ब�धी अनगुमन तथा �नयमन सं�या

खा�  नमनुा संकलन 75

खा�  स�ब�धी म�ुा दायर -

७- बजार अनगुमन तथा �नय��ण स�ब�धी काय�

बजार अनगुमन 52 पटक

८- काया�लय अनगुमन

काया�लय अनगुमन 33 काया�लय

९- �वप� �यव�थापन स�ब�धी

बाढ� �प�डतको �ववरण संकलन �नर�तर

घाइते -

म�ृयु -

�निज घर � तेी पणु� 21 वटा

�निज घर � तेी आिंशक 4 वटा

सरकार� भवन -

साव�ज�नक �व� ालय -

बाढ� पी�डतलाई त�काल राहत �वतरण 1,28,000/-

बाढ� पी�डतलाई अ�थायी आवासको ला�ग राहत �वतरण -

लकडाउनका बेला नेपाल-भारत सीमानाका उ�ार ग�रएका 3600 जना

१०- बैठक तथा काय�� म स�या

काया�लय �मखुह�को बैठक 10

िज�ला सरु� ा स�म�तको बैठक 40

िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक 7

अ�तर िज�ला सम�वय बैठक 1

सीमा स�ब�धी बैठक 6

�थानीय तहका �मखुह�  संगको सम�वय बैठक 2

सूचना अ�धकार�ह�को बैठक 2

िज�ला �तर�य लाग ुऔषध ओसारपसार तथा द�ु पयोग 

�नय�� ण स�म�तको बैठक

2

�टाफ बैठक 11

�ब�बध बैठक 13

�दवस तथा समारोह २१

�थानीय तहका पदा�धकार� कम�चार�ह�का ला�ग 

नाग�रकता/अ�य �सफा�रस स�ब�धी अ�भमखुीकरण 

काय�� म 

2

सूचनाको हक स�ब�धी अ�भमखुीकरण काय�� म ३

लाग ुऔषध ओसारपसार तथा द�ु पयोग �नय�� ण स�ब�धी 11
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� .सं. काय� �ववरण आ.व. २०७६/७७ कै.

अ�भमखुीकरण काय�� म

काननु बमोिजमको अ�य बैठक २३

को�भड-१९ स�म�धी बैठक 26

१- िज�ला �शासन काय�योजना तज�ुमा तथा काया��वयन

नेपाल सरकार गहृ म�� ालयबाट जार� ग�रएको गहृ �शासन सधुार काय�योजना, २०७५ तथा समय समयमा �ा� 

अ�य �नद�शन, आ�त�रक मा�मला तथा कानून म�� ालयबाट जार� �नद�शनका साथै िज�लाको सम� व�तिु�थ�तका आधारमा 

“िज�ला �शासन सधुार काय�योजना, २०७६ बैतडी” जा�र ग�रएको छ ।

२- शाि�त सरु� ा �यव�थापन :

िज�ला �शासन काया�लय बैतडीले िज�लाको शाि�त सरु� ा �यव�थापन गन� र िज�लामा आउन ु हनुे उ�च पद�त 

पदा�धकार�को आगमन अनसुार िज�ला सरु� ा स�म�तको �नय�मत तथा आकि�मक बैठकको आयोजना गद� आएको छ । 

िज�ला सीमामा हनुस�ने अपरा�धक ग�त�व�तलाई �यू�नकरण तथा �न� �सा�हत गन�, संगठानीक अपराध �नय�� ण गन�,

िज�लाको शाि�त सरु� ालाई �वाहकार�, �व� �नय र �यवि�थत बनाउने उदे�यले बैतडी िज�ला संग अ�तरिज�ला सीमा 

जो�डएका दाच�ुला, डडे�धरुा र बझा� िज�लाह� संग बैतडी िज�लाको पाटनमा �म�त २०७६/०९/२६ गते बैठक बसेको 

छ। यसै गर� अ�तरा���य सीमा जो�डएको भारतको �पथौरागढ िज�ला, दाच�ुला र बैतडी �बच �म�त २०७६/११/२१ गते 

िज�ला �शासन काया�लय बैतडीको आयोजनामा नेपाल-भारत िज�ला �त�रय सीमा सम�वय बैठक बसेको �थयो । जसबाट 

सीमा नाकाह�को अनगुमन तथा �नगरानीबाट सीमा नाका भएर हनु जाने अपरा�धक ग�त�व�धमा �नय�� ण हनुे अ�यास 

रहेको छ । भौगो�लक क�ठनाईका बावजदु शाि�त सरु� ामा देिखने चनुौ�तको सामना गन�, सूचना आदान �दान गर� 

सहयोग गन���तब� ता समेत सहभागी सबै िज�लाका �.िज.अ. �यूह� बाट साथै भार�तय समक� ी DM वाट �य�  ग�रएको 

छ । 

३- सम�वय तथा सहकाय� :

काय�लयले यस िज�लामा शाि�त सरु� ा �यव�थापन गन�ुको साथै �वकास �नमा�ण तथा अ�य आव�यक काय�ह� मा 

संिघय काया�लय, �थानीय तह, सं�थानह� , सरु� ा �नकायह� , स� ारकम�, राजनी�तक दल, नाग�रक समाज, ब�ु� िजवी 

लगायत स�पणु� सरकार� तथा गैरसरकार� संघ सं�थाह�  संग सम�वय तथा सहकाय� गद� आएको छ ।

४- अनगुमन तथा �न�र� ण

िज�ला �शासन काया�लयले िज�ला ि�थत काया�लयले आ�नो काया��धकार �भ�  रहेर िज�लामा सशुासन कायम गन� 

उ�ेशयले काम गरे/नगरेको भनेर अनगुमन तथा �न�र� ण गद� आएको छ।अनगुमनको काय�लाई �वाहकार� काया��वयनका 

ला�ग सशुासन (स� ालन तथा �यव�थापन) ऐन, २०६४ र �नयमावल�, २०६५ अनसुार अनगुमन सूचकह�को �योग गन� 

ग�रएको छ ।

५- िज�ला �शासन काया�लयबाट सशुासन/साव�ज�नक सेवा �वाह स�ब�धमा भएका म�ुय-म�ुय काय� तथा �यासह� :
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अनगुमनको � ममा म�ुयतया काया�लयको दै�नक काय�स� ालनको अव�था, समयको पालना, नाग�रक वडाप�को 

�योग, �प� न�सा�न स�हतको �लोचाड�, मातहका कम�चार�लाई अ�धकार ��यायोजन, �ेस कोडको पालना, वेवसाइट,

गनुासो पे�टका तथा गनुासो स�ु े अ�धकार�, सूचना पाट�को �योग, सूचना अ�धकार�को तो�कएको, खानपेानी तथा 

सरसफाईको अव�था, नाग�रक सहायता क� (Help Desk)को �यव�थापन, योजना स� ालन तथा �यव�थापन, आ�थ�क 

अनशुासन, शाि�त सरु� ा, काया�लय सरु� ा �यव�थापन लगायत सजृनिशल काय�ह� रहेका छन ्।

५- म�ुाको फैसला तथा गनुासो �यव�थापन :

िज�ला �शासन काया�लयलाई अध��या�यक �नकायको � पमा �व�भ�  ऐन, कानूनमा आव�  रह� काय� गन� नेपाल 

सरकारले िज�मेवार�, तो�कएको कानून र राजप� मा �कािशत सूचना समेतलाई आधार मानी यस काया�लयले िज�लामा 

घटेका हातह�तयार, केह� साव�ज�नक �थानमा अभ� �यवहार, खा� , कालो बजार�, सवार� दघु�टना, द�ुषत दाना उ�पादन तथा 

�ब� �, जवुा, साव�ज�नक शा�ती �व� � को कसूर, साव�ज�नक नै�तकता �व� � को कसूर, साव�ज�नक �थलमा � मुपान �नषेध र

फौजदार� अपराध स�ब�धी म�ुा दता� र सोको फछय�ट गद� आएको छ । यसका अलावा ठाडो � पमा दता� भएका गनुासा 

तथा उजरु�ह�को समेत समयमा नै सनुवुाई गर� �नकासा �दने काम गरेको छ ।

गनुासो स�ब�धमा यस काया�लय देखी बाहेक अ�य काया�लय संग स�ब�धीत भई ताहाँ फ� �टका ला�ग पठाउने र 

तालकु �नकायमा पठाउने समेत �यव�था ग�रएको छ । गनुासो फोन/�या�स/�नवेदन /मेल/हेलो सरकार/गनुासो 

पे�टका/ प�  प��का/ �म�डयाबाट समेत �लन स�ने �यव�था �मलाईएको छ ।

६- नाग�रकता �वतरण 

िज�ला �शासन काया�लय, बैतडीले आ.व. ०७६/७७ को अषाढ मसा�त स�म २६४६ जनालाई नाग�रकता �वतरण 

गरेको छ । जसम�ये म�हला ११२७ र प�ु ष सं�या १५१९ रहेको छ ।वैवा�हक अंगीकृत तफ� �वतरण भएका 

नाग�रकताको सं�या ७ रहेको छ ।नाग�रकतालाई राजनै�तक अ�धकारसंग जोडेर हेन� गरेको छ । यसकै आधारमा 

नाग�रकले रा�यबाट �दान ग�रने �व�भ�  सेवा, स�ुवधा र अवसर समेत �ा�  गद�छन ्। यसकारण नाग�रक वैयि� क 

�ववरण नाग�रकताको अ�भलेखलाई च�ुत द�ु �त र �यवि�थत बनाउने उ�े�यले िज�ला �शासन काया�लय, बैतडीले 

नाग�रकता �ा�  गदा� नाग�रकले पेश गरेको अनसूुची फारामलाई ��यान गरेर दै�नक � पमा �व� तुीय अ�भलेख रा� े

गहृकाय�गरेको छ ।

�वगतमा �वतरण ग�रएका नाग�रकताह�  हराएमा, झ�ु ो भएमा, स�बि�धत �यि� ले �नवेदनका साथ पेश गरेका 

आव�यक कागजातह�को आधारमा िज�ला �शासन काया�लयले माग बमोिजम नाग�रकताको ��त�लपी समेत �वतरण गद� 

आएको छ । यस आ.व.मा १०१६ प�ु ष र ३०५ म�हला ग�र ज�मा १३२१ नाग�रकताको ��त�लपी �वतरण ग�रएको 

छ ।

७- राहदानी �बतरण    

काया�लयमा राहदानी बनाउनका ला�ग �ा� �नवेदनह�को िज�ला �शासनले काया�लयमा ज�मा ग�र म�हनाको २ पटक 

िज�ला �शासन काया�लय कैलाल� राहदानी संकलन के��मा पठाउन ेगरेको र राहदानी �व�भगबाट संकलन के��मा �ा� 

राहदानी काया�लयमा �याइ �वतरण गन� गरेको छ ।आ. व. २०७६/०७७ मा ३३२ वटा राहदानी �बतरण ग�रएको छ 

भने १२५३ राहदानी के��मा �सफा�रस ग�रएको छ ।के��बाट �ा�  राहदानीको �ववरण सेवा� ा�हको सहजताका ला�ग 

वेव साइटमा रा�  ेगरेएको छ । 
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८- �वपद �यव�थापन 

�ाकृ�तक �वपि�का �हसाबले बैतडी िज�ला उ�च जोिखमय�ु  िज�लामा पद�छ । यस िज�लामा देिखने �मखु �कोप 

ज�य सम�याह�  बाढ�, प�हरो, च� ाङ, आगलागी, हावाहरु�, अ�वरल वषा� आद� रहेका छन । िज�लामा हनु स�न े�वप� बाट 

हनुे � �तलाई �यू�नकरण गन� तथा आगामी �दनमा आउन स�ने �वप�को सामना गन� यस िज�लामा िज�ला �वप� 

�यव�थापन स�म�त रहेको छ।िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको समय समयमा बैठक बसी �वप�को पूव� तयार�,

��तकाय� तथा पनु��थापना स�ब�धी �ब�भ�  कृयाकलापह�  स�पादन हदैु आएका छन ्। जस म�ये म�ुयकाय�ह�  देहाय 

बमोिजम छन ्।

 िज�ला �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना �नमा�ण : यस बैतडी िज�लाको िज�ला �तर�य �वप� पूव�तयार� तथा 

��तकाय� योजना, २०७७ तज�ुमा भई �म�त २०७७जेठ ३० गतेको िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठकबाट 

अनमुोदन गर� काया��वयनमा �याएको छ। उ�  योजनामा �वप� पूव� तयार�, ��तकाय� र पनु��थापना स�ब�धी 

�बषयगत एंव सरोकारवाला �नकायह�को भ�ुमका तय गर� �व�ततृ योजना, �वप�काय�मा संल�न सरकार� तथा 

गैरसरकार� �नकायह�को स�पक� नं. र �वप� �नय�� णका साम� ीको �ववरण रािखएको छ। 

 िज�ला �तर�य मनसनु आपतकाल�न काय�योजना �नमा�ण : रा��य आपतका�लन काय�योजना, २०७७ संग Compatible

हनुे गर� िज�ला �तर�य मनसनु आपतका�लन काय�योजना, २०७७ िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तबाट �म�त 

२०७७/२/३० अनमुोदन भई काया��वयनमा रहेको छ ।

 FOOD BANK को �थापना: िज�ला �शासन काया�लय र उ� ोग बािण�य संघ बैतडी �बच �म�त २०७६ बैशाख २७ 

गते समझदार� प� मा ह�ता� र भई �वप� प�छको संकट सामना गन� � .१,००,०००/- बराबरको FOODBANK

�थापना ग�रएको छ । जसमा ५० जना भ�दा बढ� �वपदमा परेकाह�का लागी � .२०० ��त �य� ी बराबरको ३ 

�दन प�ुने गर� खा� ा� को �यव�था रहेकोमा आ.व. ०७५/७६का ला�ग प�न सो समझदार�लाई �नर�तरता �दइएको 

छ।

 अ�य �यव�था : िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तले आगामी �दनमा िज�लामा �वप� �यव�थापनका ला�ग िज�ला 

�तर�य आपतका�लन काय�स� ालन के��(DEOC)को �थापना गन� पहल ग�र रहेको छ । �वप� काय�मा संल�न सरकार� 

तथा गैरसरकार� �नकायह�को स�पक� न�बर स�हतको रो� र समेत तयार गरेको छ । �थानीय तहह� संग समेत 

�वप� �यव�थापनका ग�त�वधीह�लाई सहकाय�का � पमा अगाडी बढाउन �थानीय तहका �मखु तथा �मखु �शास�कय 

अ�धकृत समेतको सहभा�गतामा �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक पटक पटक बसी �थानीय तहका �वप�

�यव�थापनका ला�ग आव�यक कोष खडा गन� तथा �वप�को जोिखम �यू�नकरण र � मता अ�भवृ� ी समेतका काय�� म 

गन� उ�  स�म�तले �नद�शन �दएको छ ।

९- को�भड-१९ रोकथाम तथा �नय��ण स�ब�धमा भए/गरेका �यासह� :

�व� �यापी महामार�का � पमा िचनको वहुानबाट फै�लएको Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) को 

सं� मणबाट परैु �व�  जगत आ� ांत रहेको समयमा नेपाल प�न यसबाट अछुतो रहन सकेन । फल�व� प नेपाल 

सरकारले यसको रोकथाम तथा �नय�� णका ला�ग २०७६ चै�  ९ गते मि�� प�रषद �नण�य गर� चै�  ११ देिख २०७७ 

� ावण ७ गते स�म देशैभर लकडाउन गरेको र नेपाल सरकारको सो �नण�यको काया��वयन गन� िज�ला �शासन, बैतडीले 

अ�याव�क सेवा बाहेक अ�य सबै सेवाह�  ब�द गरेको �थयो । यो अव�थामा को�भड-१९ रोकथाम तथा �नय�� ण गन� 

DCCMC र को�भड-१९ कमा�ड पो�को बैठक २३ पटक र िज�ला सरु� ा स�म�तको बैठक ३९ बसेको �थयो । यसका 
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अ�त�र�  �वा��य प�र� ण र सामािजक दरु� कायम गर� झलुाघाँट नाकाबाट ३,६०० जना भ�दा नेपाल� नाग�रकह� को 

उ�ार समेत गरेको �थयो । यस अव�धमा ११,३१० जनालाई �वारे�टाइनमा रािखयो भने ७ वटा म�ुा समेत दता� 

ग�रयो। िज�ला�भ�का �वारे�टाइनको �नय�मत अनगुमन, आ�थ�क � पले �बप�  �यि� ह� लाई मा�क �वतरण, मा�क 

नलगाई �ह�ने ३०३ जनालाई कारवाह� गरेको लगायतका काय�ह�  िज�ला �शासन काया�लय, बैतडीको स�� यता ग�रएका 

छन ्।

१०- संघसं�था दता�, न�वकरण तथा �नयमन

बैतडी िज�ला तथा अ�तग�त � े� ह� मा काय�� े�  बनाएर काम गन� चाहने सामािजक तथा गैरनाफामूलक संघसं�थाह�  

सं�था दता� ऐन, २०३४ अनसुार िज�ला �शासन काया�लय बैतडीमा दता� हदैु आएका छन । चाल ुआ.व. स�म आईप�ुदा 

बैतडी िज�लामा ७५७ गैर सरकार� सं�थाह�  दता� भैसकेको देिख�छ । जसम�ये यस आ.व. मा १०२ वटा सं�थाह�  

न�वकरण भैसकेका छन । सं�थाह�को दता� ��� या तथा अ�भलेखा�नलाई क��यटुराइ�ड ग�रनकुा साथै दता� भएका 

सं�थाह�  म�ये उ�कृ� काय�स�पादन गन� सं�थाह�को सूिच तयार ��� या अगाडी बढाइएको छ ।

११-लागू औषध �नय��ण

लागऔुषध �नय�� णको काय�लाई ग�तिशल बनाउन र लागू औषध तथा पनुः �थापना के��को अनगुमन काय�लाई 

�नर�तरता �दने हेतलेु यस बैतडी िज�लामा िज�ला ि�थत �व�भ�  सरकार� तथा गैरसरकार� सरोकारबाला �नकायह� ले आ–

आ�नो � े� बाट काय�� म गन� गराउने काय�योजना बनाई सोह� अन�ु प �न�न अनसुारको काय�� म स�प�  ग�रएका छन ्।

लागू औषध द�ु पयोग तथा ओसारपसार स�ब�धी उ�लेिखत काय�� मह� ले िज�लाका आम जन समदुायमा सकारा�मक 

सोचको �वकास भएको अपे� ा ग�रएको छ ।

१२-सीमा सरु� ा �यव�थापन

बैतडी िज�लाको लगभग ६१ �क.मी. सीमा भारतीय भ–ूभाग झलुाघाँट सँग मा�  जो�डएको छ । दवैु तफ�को सीमाको 

काम महाकाल� नद�ले गरेको छ । सीमाको �यव�थापन र सरु� ाका ला�ग समय समयमा सीमा अनगुमन, �न�र� ण हनु े

गरेको एवं लाग ुऔषध, मानव बेच�बखन, राज�  छल� तथा त�कर� �नय�� ण, वनज�य पदाथ� तथा ओखेटोपहार लगायतका 

सीमा ज�य अपराध रोकथाम, सहज आवागमन, सीमा नाकामा हनुे ग�रने ��ुयवहार रोकथाम, अपरा�धक �� याकलापको 

स�ब�धमा सूचना अदान �दान, सीमा � े�का बा�स�दाह�  बीच सौहाद�पूण� स�ब�ध लगायतका �वषयमा आपसी सम�वय 

कायम गर� असल �छमेक�पनको वातावरण बनाई रा�  समय समयमा �म�  रा�  भारतका स�बि�धत िज�लाका 

समक� ीसँग सम�वया�मक बैठक हनुे गरेकोमा यस यस आ.व. २०७६/७७ मा पटक २०७६ फागनु २१ गते िज�ला 

�शासन काया�लयको आयोजनामा बैतडी िज�लामा सो बैठक स�प�  ग�रएको छ।

१३-राज�  संकलन :

यस काया�लयले शाि�त सरु� ा कायम गन� तथा काननुी शासनको ��याभ�ूत �दन दता� भएका म�ुा मा�मलाह�को �छटो 

छ�रतो � पमा सनुवुाइ तथा फैसला गद� आएको छ । म�ुा मा�मला फैसला गन� � ममा �लइले घरौट� तथा ज�रवाना साथै 

राहदानी �वतरण, प� प��का दता�, संघसं�था दता�/न�वकरण र हातह�रयार दता�/न�वकरण तथा नामसार� वाट संक�लत 

राज�  रा.बा. बैकमा ज�मा गन� ग�रएको छ ।

१४-बजार अनगुमन 

िज�लामा रहेको म�ुय म�ुय बजारह� िज�ला �शासनकाया�लय, �थानीय तह, घरेलु तथा साना उ� ोग �वकास काया�लय, खा�  

��व�ध तथा गणु�नय�� ण �ड�भजन, करदाता सेवा काया�लय आद�को सहकाय� तथा सम�वयमा संय�ु  बजार अनगुनम 
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मा�सक � पमा गन� ग�रएको छ । अनगुमनको � ममा भे�टएको �याद नागेको व�तहु� लाई न� गन�, अखा�  व�त ुर रंग 

�योग ग�र खा�  व�त ु�ब��  �वतरण नगन� �नद�शन �दने, आ-आ�ना �यवसा�यक फम�ह�  दता� ग�र स� ालन गन�, �याद 

स�कएको अव�थामा न�वकरण गरेर र �च�लत कानूनको पालना गरेर मा� ै �यवसाय सं� ालन गन�/गराउन सझुाव �दइएको 

छ । यस आ.व.मा बजार अनगुमनका � ममा बजार अनगुमन स�म�तलाई सहयोग नगन� र �याद नागेका खा�  साम� ी 

�ब��  �वतरण गन� ४ जना मा�थ कारवाह� ग�रएको छ ।

१५-काया�लयको भौ�तक � ोत साधन :

काया�लयको दैनीक काय� तथा सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाउन भौ�तक साधन � ोतको पणु�ता हनु ुआव�यक ह�ुछ। 

यस काया�लय संग ६ रोपनी ज�गा, सो मा ५ वटा भवनह�  रहेकोमा २ वटा भवन िजण� हालतमा रहेका छन ्।यसै ग�र 

१ गाडी (िजप) र १ मोटर साईकल रहेको छ भने १ गाडी बष� देखी िजण� भइ �ब�केो अव�थामा छ । खानेपानी,

�व� तु, तथा बैक�पीक उजा� �याकअपको �यव�था रहेको छ ।सेवा�लन आउने सेवा�ह�का ला�ग ��त� ालयको �यव�था

ग�रएको छ।

१६- सेवा� ाह�ह�का ला�ग WiFi, Television,प� प��का,श�ु  खानपेानीको �यव�था

सेवा� ाह� मै� ी काया�लय वातावरण �सज�नाका ला�ग काया�लय प�रसर �भ�  WiFi, Television, प� प��का, श�ु  खानेपानी

(तातो-िचसो)को �यव�था �मलाइएको छ । सेवा� ाह�ह�को सेवा �ा��का � ममा गन�ुपन� ��त� ाको समय �यव�थापनका 

ला�ग ग�रएको सो सेवालाई �नर�तरता �दईएको छ ।

१७- लै��क मै� ी शौचालय �यव�थापन

काया�लयमा प�ु ष तथा म�हला सेवा� ाह�ह�को ला�ग छु�ा-छु�ै सफा तथा पया�� पानीको 

स�ुवधा स�हतको (ground floor र Upper floor) दवैु �थानमा �यव�था ग�रएको 

छ।काया�लयको भईुतला आपा� मै� ी समेत रहेको छ।

१८-काया�लयको ग�त�व�धह�  Website, Facebook page, र SMS माफ�त �नय�मत � पमा अ�याव�धक गन� �यव�था :

काया�लयका स�पणु� ग�त�व�धह� , मा�सक �ग�त, सूचना, जानकार�ह� लाई काया�लयको वेवसाइट:

daobaitadi.moha.gov.np, फेसबकु पेज: हेलो बैतडी माफ�त �नय�मत � पमा अ� ाव�धक गर� साव�ज�नक गन� ग�रएको 

जसबाट सेवा� ाह�ह�को सूचनाको हक काया��वयनमा स�ुनि� त भएको छ । SMS Alert system बाट �वप� स�ब�धी 

घटनाको जानकार� यथािश�  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तका पदा�धकार�ह� , िज�ला ि�थत राजनै�नक दलका 

�मखुह� , �थनीय तहका नगर�मखु, अ�य� , वडा अ�य� , सरु� ा �नकायका �मखु, सरकार� काया�लयका �मखु, सूचना 

अ�धकार�, प�कारह�लाई एकै पटक SMS गर� जानकार� गराउने �यव�था �मलाईएको छ ।

१९- Help Desk सहायता क�  स� ालन 

काया�लयबाट �वाह हनुे सेवा �ा��को ��� याका बारेमा सेवा� ाह�लाई सहयोग गन�, �नवेदन, फारामह�  उपल�ध 

गराउने काय� तथा प� ह�को दता� चलानी गन� काय� Help Desk बाट हनुे �यव�था �मलाईएको छ ।साथै िज�ला �भ�  

रहेका स�पणु� साव�ज�नक �नकायका काया�लयह� मा HELP DESK को �यव�थापन गन� र काया��वयनमा �याउन अनरुोध 

ग�रएको छ।

२०-सबै सरकार� काया�लयमा सूचना अ�धकार� तथा गनुासो स�ु  ेअ�धकार�को �यव�था :

िज�ला ि�थत सबै सरकार� काया�लयह� बाट आ-आ�नो काया�लयसंग स�बि�धत सूचना स��षेण गन�का ला�ग 

िज�मेवार कम�चार�लाई सूचना अ�धकार� तो�कएको छ । साथै सबै काया�लयह� ले सबैले दे�  ेगर� फोटो, मोवाईल नं.
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स�हतको Flex Board रा�  र Website मा समेत रा�  लगाईएको छ ।िज�ला �शासन काया�लय बैतडीले सूचना 

अ�धकार�का लागी छु�ै �समकाड� (९८५८७८२०००) र मोवाईल फोनको �यव�था ग�रएको छ ।

२१-सरकार� सवार� साधन स� ालन अनमुती प�  जार� गन� :

िज�लामा रहेका सरकार� सवार� साधनह�को �यवि�थत उपयोग स�ब�धी �नयमन गन�का ला�ग �.िज.अ.को 

अ�य� तामा बैठक बसी सवार� अनमुती प�  जार� गन� �यव�था �मलाईएको छ। जसमा िज�ला छो�न वा साव�ज�नक 

�वदाका �दन काया�लयको काम �वशषेले सवार� साधन सं� ालन गन�ु पदा� िज�ला �शासन काया�लयको अनमुती �लन ुपन� 

ह�ुछ ।काया�लयको कामकाज बाहेक अ�य �योजनमा सरकार� सवार� साधनको �योगमा �नषेध ग�रएको छ ।

२२-�व� �ुतय हािजर� (E-Attendance) सं� ालन :

िज�ला �शासन काया�लयले सबै कम�चार�को ई-हािजर�को �यव�थापन लाई �नर�तरता �दएको छ । नयाँ आउन े

कम�चार�को हािजर भएकै �दन ई-हािजर�मा अपडेट गन� गरेको र काया��वयनमा �याएको छ ।यसै गर� िज�ला ि�थत सबै 

काया�लयह�लाई ई-हािजर�को �यव�था गन� अनरुोध ग�रएको छ ।

२३-अ�भमिुखकरण काय�� म :

यस िज�लामा हनुे �व�भ�  �वप� स�ब�धी घटना �य�ुनकरण, लाग ुऔषध तथा मानव अवैध ओसार पसार �य�ुनकरण 

तथा �न� �सा�हत गन� �व�भ�  समय समयमा अ�तर�� या र अ�भमखुीकरण काय�� म ग�रदै आइरहेको छ । यसै गर� 

काया�लयबाट हनु े सेवा �वाह नाग�रकता एवं अ�य सेवाह�  सहज र �भावकार� बनाउन े हेत ु अन�ु प �मखु िज�ला 

अ�धकार� �यूको अ�य� तामा �म�त २०७६/०४/०८ गते मेलौल� न.पा. र सनु�या गा.पा.का पदा�धकार� तथा 

कम�चार�ह�ला�ग प�रवार�नयोजन काया�लयको सभाहलमा एक-एक �दने अ�तर�� या तथा अ�भमिुखकरण ग�रएको। 

२४- सूचनाको हक स�ब�धी बैठक तथा काय�� म :

सूचनाको हक स�ब�धी कानूनी �यव�थाको �भावकार� �चलन तथा काया��वयन गन� यस िज�ला �शासन काया�लय,

बैतडीको स�� यतामा �मखु िज�ला अ�धकार�को अ�य� ता एवं िज�ला सम�वय �मखुको �मखु आ�त�यमा िज�ला ि�थत 

काया�लय तथा �थानीय तहका “सूचना अ�धकार�ह�को बैठक” बसी काया�लयले स�पादन गरेका �� याकलापह�  सूचना 

माफ�त साव�ज�नक गन� साथै काया�लयले �दएको सूचना �ववरणको अ�भलेख कायम गन� �नण�य ग�रएको । यसका अ�त�र�  

�म�त २०७६/९/११ गते “सूचना अ�धकार�ह�का ला�ग सूचनाको हक स�बनधी कानूनी �यव�थाको �भावकार� 

काया��वयन स�ब�धी एक �दने �व�� ना�मक काय�� म” अ�तग�त सूचनाको हक स�ब�धी कानूनी �यव�था, यसको �भावकार� 

काया��वयन र काया��वयनका ला�ग साव�ज�नक �नकायको भ�ूमका स�ब�धी छलफल तथा अ�त�� या गर� अ�भमखुीकरण 

काय�� म ग�रएको । �म�त २०७७/०१/१८ गते सूचनाको हकमा प�कारह�को भ�ूमका तथा �वाहका�रता स�ब�धी १ 

�दने "Meet The Press" काय�� म स�प�  ग�रएको ।

२५-रा��य गौरवको योजना : 

यस िज�लाको गौरव तथा रा��य मह�वको � पमा हे�रएको प� े� र बहउु��ेयीय जल�व� तु प�रयोजना बैतडी िज�लाको 

प� े� र गा.पा. -१ मा रहेको छ।हाल आयोजनाको ��-�फिज�ब�लट� अ�ययनको काय� अगाडी बढाईएको छ । यो 

प�रयोजनाको स� ालनको सरु� ाका ला�ग सश� �हर� बल नेपाल हे.�वा. नं. ५१ ग�ुम बैतडीबाट सश� �हर� बल 

नायव �न�र� क स.�.�न. च�� �सह महराको कमा�डमा २३ जनाको स.�. ख�टई �थायी � पमा सरु� ा �यव�था 

�मलाईएको छ ।

महाकाल� को�रडोरको काय� �� देव-�टंकर सडकख�ड यस िज�लाको ५ पा�लका हुदैँ अगाडी बढैछ । यो सडकको काय� 

�नमा�णा�धन अव�थामा रहेको छ ।
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२६- िज�ला �शासन काया�लय, बैतडी �ारा ग�रएका सजृनिशल काय�ह� :

 काया�लय समय प� ात प�न सेवा� ाह�को उ�ह �दन काम स�ने ग�रएको ।

 कम�चार�ह�  आलोपालो गरेर मा�  खाजा खाने ग�रएको ।

 सोधपछु (Help Desk) क� को �यव�था ग�रएको ।

 िज�ला Crime Map स�हतको ए�ककृत रणनी�त सरु� ा योजना तयार भएको ।

 �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, २०७७ र मनसनु पूव�तयार� काय�योजना, २०७७ �नमा�ण ग�र 

काया��वयनमा �याईएको ।

 गनुासो स�ु े अ�धकार�(Nodal Officer) र सूचना अ�धकार�को �यव�था ग�रएको ।

 कुनै कम�चार� �वदा बसेको बखतमा समेत सेवा� ाह�को काम नरो�कन े�यव�था �मलाईएको ।

 �.िज.अ.बाट मातहतका अ�धकृतह�लाई अ�धकार ��यायोजन ग�रएको ।

 सबै कम�चार�ह�  सेवामै� ी भई सेवा�वाह भईरहेको ।

 �थानीय तहका पदा�धकार� तथा कम�चार�ह�का ला�ग नाग�रकता तथा अ�य �सफा�रस स�ब�धी अ�भमखुीकरण 

काय�� म स� ालन ग�रएको ।

 सबै कम�चार�ह� ले सामू�हक भावना (Team Spirit) ले ��ेरत भै कामकाज गन� गरेको ।

 काया�लयको ग�त�व�धह�को जानकार� �दान गन� Facabook(हेलो बैतडी) र District Website को �योग ग�रएको।

 �टाफ �म�टङ बसी कम�चार�ह�  बीच काया�लयका सम�या/कमी कमजोर� समाधानको ला�ग अ�तर�� या गन� 

ग�रएको ।

 �बचौल�या/लेखनदासलाई काया�लयमा ब�देज लगाईएको ।

२७- CCTV/Camera जडान :

काया�लयको सरु� ा तथा �नगरानी, कम�चार� तथा सेवा� ा�हका ग�त�व�धह� , सेवा �वाह �वाहका�रताको 

अनगुमन/�न�र� णका ला�ग CCTV/Camera जडान स�बि�ध काय��व�ध, २०७२(संशोधन तथा प�रमाज�न 

२०७५/१०/२४) बमोिजम ८ वटा CCTV/Camera जडान ग�रएको छ । यस काया�लयको मोनोट�रङ �.िज.अ. �यू 

क� बाट हनुे �यव�था �मलाईएको छ ।

२८- काया�लयको वातावरण :

काया�लयमा सेवा �लन आउने सेवा� ाह�, आग�तकुह� मा काया�लयको वातावरणले ��य�  �वाह पन� जा�छ तसथ� 

काया�लयको अ�भाग प� ी Concrete भएकोले सवार� साधन पा�क�� गन� स�कन े�यव�था �मलाइएको छ ।सो अ� भागमा 

वरपर �व�भ�  �स�कमका फुलह�  रो�पएका छन ्भने दइुवटा गोलाकार आकारमा बगैचा र एक WEL-COME लेिखएको 

�त�भ छ । � �ा� ा, ओखर, काग�त, मौसमी, स�ुतला, �न�ब ुलगायतका फलफुलका बोटह� ले काया�लय बातावरण मै� ी  

। खेलकुदका ला�ग एक �याट�म�टन कोट� रहेको छ।

२९-�� ाचार �नवारण/सदाचार ब�ृ�  :

अि�तयार दू� पयोग अनसंुधान आयोग/ रा��य सतक�ता के�� र ठाडो उजरु�ह�  यथािश�  फछ�यौट गन� ग�रएको छ। 

नाग�रक समाज/द�लत अ�धकारकम�संग �मलेर �� ाचार �नवारण स�ब�धी Holding Board �नमा�ण गर� बजार � े� मा 
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रािखएको छ। �नमा�ण काय� संग स�बि�धत उजरु�लाई सामािजक प�र� ण गन� साव�ज�नक सनुवुाई गन� �नद�शन �दईएको 

छ ।   

३०-सम�याह�  :

 शाि�त सरु� ाका ला�ग सरु� ाकम� प�रचालन गन��या� गाडी नभएको ।

 काम�चार�को अभाव, आवासको अस�ुबधा ।

 NTC र NCELL Tower सरु� ाको िज�मेवार� ।

 दगु�म भौगो�लक � �े मा सरु� ा आवागमनमा कमी ।

 बजार अनगुमन तथा �वकास �नमा�णका काय�मा सम�वयको अभाव।

�स. नं. दजा� नाम काय� अवधी

१ का.म.ु�.िज.अ. � ी �व�दे� र �साद �स�हा २०२५-२०२५

२ का.म.ु�.िज.अ. � ी गेहे�� बहादरु ब�नेत २०२६-२०२६

३ �.िज.अ. � ी योगे�� नाथ ओझा २०२७-२०२९

४ का.म.ु�.िज.अ. � ी � प बहादरु �वाँर २०२९-२०३३

५ का.म.ु�.िज.अ. � ी नवराज � े� २०३३-२०३६

६ �.िज.अ. � ी इ�� नारायण लाल कण� २०३६-२०३७

७ �.िज.अ. � ी नवराज � े� २०३७-२०३९

८ �.िज.अ. � ी चडुामिण उपा�यय २०३९-२०४२

९ का.म.ु�.िज.अ. � ी स�ुधर कुमार शाह २०४२-२०४५

१० �.िज.अ. � ी रामे� र देवकोटा २०४५-२०४७

११ का.म.ु�.िज.अ. � ी भवुने� र जोशी २०४७-२०४८

१२ �.िज.अ. � ी राम बहादरु ख�का २०४८-२०४८

१३ �.िज.अ. � ी योग बहादरु काक� २०४८-२०४९

१४ का.म.ु�.िज.अ. � ी योग राज पौडेल २०४९-२०४९

१५ �.िज.अ. � ी माधव राज शमा� २०४९-२०५१

१६ �.िज.अ. � ी �याम स�ुदर शमा� २०५१-२०५१

१७ �.िज.अ. � ी �थाने� र देवकोटा २०५१-२०५४

१८ �.िज.अ. � ी भोला �साद िशवाकोट� २०५४-२०५६

१९ �.िज.अ. � ी राम कृ�ण भतु�ल २०५६-२०५८

२० �.िज.अ. � ी परशु राम अया�ल २०५८-२०६२

२१ �.िज.अ. � ी खग �साद नेपाल २०६२/२/१०-२०६२/६/२४

२२ �.िज.अ. � ी य�  राज कोइराला २०६२-२०६२

२३ का.म.ु�.िज.अ. � ी भानदेव वडू २०६२-२०६३

२४ �.िज.अ. � ी चडुामणी ब�याल २०६३/३/३१-२०६४/३/४

२५ �.िज.अ. � ी ह�रकृ�ण ख�तवडा २०६४/४/२-२०६४/१०/६

हालस�म काय�रत �मखु िज�ला अ�धकार�ह�को �ववरण
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२६ �.िज.अ. � ी िजवछ �म� २०६४/१०/१३-२०६५/४/१७

२७ का.म.ु�.िज.अ. � ी तलुसी राम पौडेल २०६५/४/१९-२०६५/९/१०

२८ �.िज.अ. � ी केशव राज िघ�मरे २०६५/९/११-२०६७/१/१०

२९ �.िज.अ. � ी मरुार� �साद शमा� २०६७/१/१३-२०६८/२/१९

३० �.िज.अ. � ी गो�व�द मिण भतू�ल २०६८/३/१५-२०६९/६/१०

३१ �.िज.अ. � ी जनक राज रे�मी २०६९/७/२-२०७०/२/७

३२ �.िज.अ. � ी लकु बहादरु � े� ी २०७०/३/३०-२०७१/२/२

३३ �.िज.अ. � ी सागरमणी पाठक २०७१/२/६-२०७२/२/३०

३४ �.िज.अ. � ी ल�लाधर अ�धकार� २०७२/२/३२- २०७३/२/२३

३५ �.िज.अ. � ी �कशोर कुमार चौधर� २०७३/२/२४- २०७३/११/१७

३६ �.िज.अ. � ी तलुसी राम पौडेल २०७३/११/२६ -२०७४/५/१२

३७ �.िज.अ. � ी �स�  राज जोशी २०७४।५।१४ - २०७५/४/१४

३८ �.िज.अ. � ी च�� �साद गैरे २०७५/४/१६- २०७५/१२/११

३९ �.िज.अ. � ी आन�द पौडेल २०७५/१२/१३-२०७७/०२/११

४० �.िज.अ. � ी मोहनराज जोशी २०७७/०२/१४- देखी
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� .

स. 
काया�लयको नाम काया�लय � मुख स� क�  नं. सूचना अिधकारीको नाम मोवाइल नं. 

काया�लयको 

फोन नं. 
ई -मेल ठेगाना  

संघ अ� ग�तका काया�लयह�

१ बैतडी िज� ा अदालत मा. � ी ई� री � साद भ� ारी 9846086777 � ी जनक िसह बोहरा(� े � तेदार)

� ी िब� ु राज प�

9868747119

9841799647

95520130 infodcbaitadi@dcourt.Gov.np

२ � ी िज� ा � शासन काया�लय � .िज.अ. � ी मोहनराज जोशी 9858707777 � ी लोके�  िसंह नेगी 9858782000 95520133

95520233

dao.baitadi@gmail.com

daobaitadi@moha.gov.np

३ � ी हनुमान� ज गु�  गढी

� ारेक

सेनानी � ी � िवन थापा 9749563555

9858752772

सह सेनानी � ी बल बहादुर देउवा 9841664389 95520105

95520200

hanumandhojgulma@gmail.com

४ � ी िज� ा � हरी काया�लय � .ना.उ. � ी नारायण � साद

अिधकारी 

9858705555 � .िन. � ी िकसन च� 9868773333 95520101 dpobaitadi@gmail.com

५ � ी सश�  � हरी बल, नेपाल 

नं  .५१गु�  हे. � ा .बैतडी 

स .�.ना.उ. � ी अिमत िसह 9851272052 � ी िबर िसह धामी 9849475842 95520163 apfgulma51baitadi@gmail.com

६ � ी राि� � य अनुस� ान काया�लय � ी िहर�  बहादुर कुवर 9858752105 ब.अ.स. � ी मोहन कुवर 9843912957 95520110

७ � ी िज� ा सम� य सिमितको 

काया�लय

� ी रघुनाथ अव� थी 9858721222 � ी जगिदश � शाद ितवारी 9858440073 95520144 ddcbaitadi@gmail.com

८ � ी कोष तथा लेखा िनय� क 

काया�लय

� ी िस�  राज ओझा 9848725838 � ी जगिद� र कलौनी 9848734483 95520177 ddcobaitadi@yahoo.com

९ � ी िडिभजन सडक काया�लय 

पाटन 

� ी रमेश चौधरी 9858745423 � ी ह� रस � साद जोशी 9843224143 95400012 drobaitadi@gmail.com

१० बृहत जलाधार � � थापन के�  

माहाकाली, पाटन 

� ी राज कुमार गु� ा 9846040979 � ी राम कृ�  राजथला 9858780004
basinoofice.mahakali@gmail.com

११ � ी िज� ा िनवा�चन काया�लय � ी माधव � शाद फुईयाल 9843306688

9858785551

� ी पु� षो� म जोशी 9749501356 95520018 deo.baitadi2061@gmail.com

१२ � ी िज� ा सरकारी वकील 

काया�लय

� ी भानदेव जोशी 9848781480 � ी भुपे�  राज अव� थी 9848734522 95520180 daobaitadi8@gmail.com

१३ � ी महाकाली भ� ार काया�लय 

झुलाघाट

� ी सुबास पौडेल 9858776506 � ी गोिव�  िसह रावल 9868752884
mahakali@customs.gov.np

१४ � ी िश� ा िबकास तथा सम� य 

ईकाई 

� ी नरे�  अव� थी 9848456759 � ी पु� र शमा� 9868774227 95520399 edacu2075@gmail.com

१५ � ी मालपोत काया�लय � ी िदलाराम भ� 9858776846 � ी अिनल च� 9848834808 95520153 baitadi@dolma.gov.np

१६ � ी िज� ा � लाक काया�लय � ी िटका िसंह रावल 9749503037

9848729764

� ी भीम िसंह धामी 9848749675 95520138 baitadipost138@gmail.com

१७ � ी नापी काया�लय � ी कण� बहादुर च� 9858756279 � ी हेम�  िसह काक� 9860694965 95520438 surveyofficebaitadi@gmail.com

१८ � ी खा�  � िविध तथा गुण 

िनय� ण िडिभजन काया�लय

� ी कृ�  द�  लेखक 9868583548 � ी कृ�  द�  लेखक 9868583548 lekhakkrishnadatt@gmail.com

१९ ईलाका � हरी काया�लय, पाटन � ी धन देब साउद 9858751350 स.ई. � ी िबरभ�  खडायत 9848742663 095400010 apopatan66@gmail.com

२० शहरी िवकास तथा भवन 

िनमा�ण िवभाग संिघय 

आयोजना काया�� यन ईकाइ

िफ�  काया�लय, बैतडी 

� ी सुजन रे� ी 986042194 � ी सुजन रे� ी 986042194 95520145 duddcbaitadi24@gmail.com

२१ � ी कारागार काया�लय बैतडी � ी अिनल कुमार ितवारी 9858771777 � ी महे�  � साद भ� 9841081343 95520165 karagarbt@gmail.com

� देश अ� ग�तका काया�लयह�

२२ � ी िडिभजन वन काया�लय � ी केशव पराजुली 9858751152 � ी � ाम सु� र माझी 9842903832 95520152 baidfo@dof.gov.np

२३ � ी पुवा�धार िबकास काया�लय � ी जगत � कास जोशी 9851167376 � ी चुडामणी भ� 9848727553 95520062 Idobtdp7@gmail.com

२४ � ी िसचाई िवकास िडिभजन,

पाटन 

� ी � कास िसह रावल 9858750235 � ी लिलत बहादुर माली 9841852502 95400055
iddbaitadi@gmail.com

२५ � ी खानेपानी तथा सरसफाई 

िडिभजन काया�लय

� ी � काश बहादुर रावल 9858751350 � ी इ. युिजन संतेल 9843588286 95520150 wss.baitadi@gmail.com

२६ शहरी िवकास तथा भवन 

काया�लय

� ी लाल िसह िब� 9848798285 � ी � ेम राज अव� थी 9848730468 95520145 dudbcbaitadi24@gmail.com

२७ िज� ा अ� ताल डा. बस�  राज जोशी 9858775031 डा. देवे�  लेखक 9843839493 95520065 baitadidistricthospital@gmail.co

m

२८ � ा�  काया�लय � ी योगेश � साद भ� 9849083721 � ी भुवन � साद जोशी 9848771596 95520151

95520514

२९ � ी कृिष � ान के� � ी कण� बहादुर च� 9858751154 � ी � काश च�  भ� 9865829026 95520154 dadobaitadi2027@gmail.com

३० � ी भेटे� रनरी अ� ताल तथा 

पशु सेवा िव�  के�  

� ी मोहन देब भ� 9858782525 � ी गुमानी द�  प� 9848971885 95400006 dlsopatan.baitadi@yahoo.com

३१ � ी घरेलु तथा साना उ� ोग 

िवकास सिमित मु .शा.

काया�लय

� ी माया देवी जोशी 9858788898 � ी जय बहादुर बोहरा 9848713153 95520172 csidbtd@gmail.com

३२ � ी सु� ा फलफुल िवकास 

के�  सतबाँझ

� ी ड� र िसह भाट 9848875602 � ी च�  बहादुर ठगु� ा 9868752576 - dfdcbaitadi@gmail.com

३३ � ी िज� ा आयुब�द � ा�  

के� , मेलौली 

� ी रंग बहादुर काक� 9843040949 � ी िह� त ब. च� 9858753775 - dahobaitadi@gmail.com

� थानीय तहह�

३४ दशरथच�  न .पा.काया�लय � ी िब� म बहादुर च� 9858721111 � ी राजे�  िसह थापा 9858752054 95520171 dnpbaitadi@gmail.com

बैतडी िज�लाका साव�ज�नक �नकायका िज�मेवार पदा�धकार�ह�को �ववरण
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३५ पाटन नगरपािलका काया�लय � ी कमल िसह महरा 9858722111 � ी महेश � साद भ� 9849963310 95400057 dms.patanmun@gmail.com

३६ मेलौली नगरपालीका � ी धम�राज � ौपाने 9857620674 � ी काली � शाद भ� 9841115303 96690936 ito.melaulimun@gmail.com

३७ पुच� डी न .पा. पुच� डीहाट � ी ह� र बहादुर च� 9858750279 � ी � िवन धानुक 9869011691 ito.purchaundi@gmail.com

३८ िडलाशैनी गा .पा. � ी पंख बहादुर शाह 9858750342 � ी निवन राना 9858785010 drmbaitadi@gmail.com

३९ दोगडाकेदार गा.पा. खोचलेक � ी रिव�  धामी 9865671159 � ी � याग राज प� 9858751168 dogadakedargaunpalika@gmail.c

om

४० प� े� र  गा.पा. आमचौरा � ी � पेश कुमार शमा� बराल 9858784000 � ी ito.pancheshwormun@gmai.com

४१ िशवनाथ गा.पा. सु� ेखान � ी धुव� दयाल 9858784452 � ी टंक प� 9843634330 ito.shivanathmun@gmail.com

४२ िसगास  गा.पा. गज�  � ी िटका िसह धामी 9868445439 � ी टोके�  � . भ� 9862468349 sigasmun@gmail.com

४३ सुन�या गा .पा. रौले� र � ी धन बहादुर च� 9858780348 � ी सुरे�  धामी 9858422059 surnayagaupalika@gmail.com

सं� थान/सिमितह�

४४ � ी नेपाल िवद्युत � ािधकरण � ी मोहन देव जोशी 9865847244 � ी � �  राज प� 9858750899 95520164

95520115

४५ � ी राि� � य बािण�  ब�क शाखा 

काया�लय बैतडी

� ी पु� षो� म लेखक 9858752097 � ी िदपे�  � . अव� थी 5848494016 95520155 baitadi@rbb.com.np

४६ � ी नेपाल टेिलकम काया�लय � ी सुरे�  बहादुर काक� 9858422221 � ी दीपे�  दनुवार 9858787878 95520107

95520122

ppsbaitadi@ntc.net.np

४७ � ी कृिष िवकास ब�क � ी मोिहत खड्का 9843016486 � ी � काश � शाद जोशी 9848770532 95520166 baitadi.branch@adbl.gov.np

४८ � ी प� रवार िनयोजन संघ,

पाटन 

� ी उ� व देव भ� 9868749573 � ी जानकी भ� राई 9848771177 95400039 fpanbaitadi@fpan.org.np

४९ � ी िज� ा खेलकुद िवकास 

सिमितको काया�लय, बैतडी 

� ी तक�  राज जोशी 9848891533 � ी तक�  राज जोशी 9848891533 95520417 Joshitrakraj33@gmail.com

५० � ा�  िवमा बोड� , बैतडी � ी िब� ु द�  जोशी 9848763547 � ी िब� ु द�  जोशी 9848763547 hibbaitadi2073@gmail.com

५१ िभमद�  पोिलटे� � क 

इ� � ुट, पाटन 

� ी ह� रस िसह थापा 9851070443 - - - btpipatan@gmail.com

५२ मकैजोन प� रयोजना, बैतडी � ी ह� रष � साद पने� 9858786521 � ी नारायण � . जोशी 9858775511 pmamp.piu.baitadi@gmail.com



िज�ला �शासन काया�लय बैतडीबाट बा�ष�क� पमा �कािशत �यव�थापन बलेु�टन 

"स� म �नजामती �शासन: �वकास, सम�ृ�  र सशुासन"

नपेाल सरकार

गहृ म�� ालय

िज�ला �शासन काया�लय,बैतडीको

नाग�रक वडाप�  (Citizen Charter)

� .

सं.
सेवा

सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण

सेवा �दान 

गन� �थान
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजप� ह� ला�ने श�ुक ला�ने समय

िज�मेवार 

�यि�  र 

शाखा/फाँट

गनुासो स�ु ने

अ�धकार� कै
�फ

य
त

१ नाग�रकता 

स�ब�धी

क) वंशजको 

नाताले नेपाल� 

नाग�रकता �माण 

प�  �दान गन� 

काय� ।

नाग�रकता 

फाँट

१. अनसूुची-१ बमोिजमको �ववरण भ�र स�बि�धत 

गा.पा./न.पा.को पदा�धकार�को �सफा�रससाथ देहायका 

��त�ल�प संलगन गर� �नवेदन �दनपुन� ।

क) बाब,ु आमा वा आ�नो वंशजतफ� तीन प�ुता�भ�का

नातेदारको नेपाल� नाग�रकताको �माण प� ।आमाको 

मा�  नाग�रकता पेश भएकोमा आमाले नेपाल� नाग�रक 

संग �ववाह भएको ख�ुने �माण पेश गन�ुपन� ।

ख) बाब ुवा आमाको म�ृय ुभएकोमा म�ृय ुदता� �माण प�

ग) ज�म�थान वा नाता ख�ुने गर� �थानीय �नकायको 

ज�मदता� �माण प�  ।

२. बाब,ुआमा वा आ�नो वंशजतफ�का तीन प�ुता�भ� का 

नातेदारले आ�नो स� ल नाग�रकता पेश गर� सनाखत 

गन�ुपन� ।

३. नाग�रकताको �माण प�  न�लदै �ववाह भएको नेपाल� 

म�हलाको हकमाः-

क) �ववाह दता� �माण प� ,

ख) प�तको नाग�रकताको �माण प� ,

ग) बाब,ुआमा,दाज ुवा भाईको नाग�रकता �माण प�  ।

४. ज�म �म�त ख�ुने शैि� क �माण प�  वा ज�म दता�को 

�माण प�

५. �नवेदनमा १ ��त फोटो बाहेक २ ��त फोटो पेश 

गन�ुपन� ।

६. बसाई सराई गर� आउनेको हकमा उ�लेिखत 

कागजातको अ�त�र�  देहायको कागजात संल�न हनुपुन�ः-

क) �थानीय पि� का�धकार�को काया�लयबाट जार� भएको 

बसाई सराईको �माण प�

ख) ज�गाधनी �माण पूजा� ।

ग) नाग�रकताको अ�भलेख �भडेको प�  ।

घ) �थायी बसोबास (घर �नमा�ण �वीकृ�त,�बजलु�को 

�बल,धारा पानीको �बल )

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�माण परुा 

भएकै �दन

कोठा नं.५ �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ख) कम�चार� 

प�रवारको नाताले 

ना.�.�लनपुदा�

नाग�रकता 

फाँट

१.अनसूुची-१ बमोिजमको �ववरण भ�र साथ �न�न 

कागजातको ��त�ल�प राखी दईु��त �नवेदन �दनपुन� ।

क) बाब ुवा आमाको नेपाल� नाग�रकताको �माण प�

ख) कम�चार� �ववरण ख�ुने ग�र बहाल रहेको काया�लयको 

�सफा�रस

ग) �ववा�हत म�हलाको हकमा प�तको नाग�रकता र �ववाह 

दता� �माण प�  ।

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�माण परुा 

भएकै �दन

कोठा नं.५ �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ग) �पत�ृव/

मात�ृवको ठेगान 

नभएको �यि� ले 

ना.�. �लनपुदा�

नाग�रकता 

फाँट

१. �थानीय �नकायबाट �सफ�रस भएको अनसूुची-१ भ�र 

पेश गन�ुपन�

२. नेपाल सरकारबाट �वीकृत �ा� बाल मि�दर वा 

अनाथ बालबा�लका संर� ण गन� संघसं�था वा 

अनाथालयको संर� णमा हकु�को भए �य�तो सं�थाको 

�सफा�रस र सो सं�थाको �मखुबाट सनाखत

३. कुनै �यि�  �वशेषले �च�लत कानून बमोिजम 

संर� क�व �ा� गर� पालनपोषण गरेको भए �य�तो 

�यि� बाट सबै �यहोरा खोल� सनाखत गन�ुपन�

४. �पत�ृव वा मात�ृवको बारेमा थप कुरा ब�ुन ुपन� भएमा 

आव�यकता अनसुार �थानीय �नकाय वा �हर� ��तवेदन 

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�माण परुा 

भएकै �दन

कोठा नं.५ �.िज.अ./

स.�.िज.अ.
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� .

सं.
सेवा

सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण

सेवा �दान 

गन� �थान
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजप� ह� ला�ने श�ुक ला�ने समय

िज�मेवार 

�यि�  र 

शाखा/फाँट

गनुासो स�ु ने

अ�धकार� कै
�फ

य
त

�लन स�कने छ ।

घ) वैवा�हक 

अंगीकृत 

ना.�.�लनपुदा�

नाग�रकता 

फाँट

क. अनसूुची-७ बमोिजमको �ववरण भर� स�बि�धत 

�थानीय �नकायले गर� �दएको �सफा�रस

ख) प�तको नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प

ग) �ववाह दता� �माण प�

घ) �वदेशी नाग�रकता �या�न कारवाह� चलाएको प� को 

��त�ल�प र �यसको स� ल हलुाक र�सद �माण

ङ) प�तको सनाखत वा प�तको म�ृय ुभएमा म�ृय ुदता� पेश 

गर� प�तसं नाता ख�ुने ३ प�ुता�भ�का �यि� को 

नाग�रकता राखी सनाखत गन�ुपन� ।

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�माण परुा 

भएकै �दन

कोठा नं.५ �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ङ)अं� ीकृत 

नाग�रकता

नाग�रकता 

फाँट

क) �थानीय �नकायको �सफा�रस स�हत अनसूुची-७ 

बमोिजमको �नवेदन

ख) नेपाल� वा नेपालका �च�लत अ�य कुनै भाषा बो�न र 

ले�  जानेको

ग) नेपालमा कुनै �यवसाय गर� बसेको �माण

घ) अ�य मलुकुको नाग�रकता �यागेको वा �या�ने घोषणा 

गरेको �माण

ङ) क�तीमा प�� वष� स�म नेपालमा बसोबास गरेको

च) नेपाल� नाग�रकलाई अ��कृत नाग�रकता �दने कानूनी 

�यव�था वा �चलन भएको मलुकुको नाग�रक भएको

छ) असल चालचलन भएको

ज) मान�सक � पले �व�थ भएको ।

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�माण परुा 

भएकै �दन

कोठा नं.५ �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

च) नाग�रकताको 

�माण प� को 

��त�ल�प �दने काय�

नाग�रकता 

फाँट

क) �नधा��रत ढाँचाको सबै भर� स�बि�धत �थानीय 

�नकायका पदा�धकार�को �सफा�रस गराई �नवेदन पेश 

गन�ुपन�

ख) प�हला पाएको नाग�रकता �माण प�को झ�ु ो ��त वा 

��त�ल�प वा ना.�.न . र जार� �म�त अ�नवाय� उ�लेख 

गन�ुपन�

ग) धेरै परुाना ना�रकता �माण प� को काया�लय अ�भलेख 

आ�द नबिुझने भएकोमा वा नभे�टएमा अनसूुची-१ 

बमोिजमको फाराम भर� �थानीय �नकायको �सफा�रस

स�हत �पता,आमा,दाजभुाईको नाग�रकता �माण प�को 

��त�ल�प र सनाखत (नया ना.�.�लए सरहको �कृया )।

�नवेदनमा 

� .१३/-को 

�टकट

�माण परुा 

भएकै �दन

कोठा नं.5 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

२. राहदानी 

स�ब�धी

क) नयाँ साधारण 

राहदानी �दान गन� 

काय�

राहदानी 

फाँट

क) तो�कएको ढाँचाको �ववरण भ�र �रतपवु�क २ ��त 

फोटो स�हतको �नवेदन

ख) नाग�रकतको ��त�ल�प र नाग�रकताको अ�भलेख � ज ु

गरेको नाग�रकताको ��त�ल�प

ग) नाबालकको राहदानी �लनपुदा� नाबालक प�रचय प�को 

छायाकपी र �रतपवु�क २ ��त फोटो स�हतको �नवेदन

घ) परुानो राहदानी हराएको भए रा��य �तरको दै�नक 

प��कामा �कािशत सूचना र �हर� ��तवेदन

ङ) �ववाह भै आएका म�हलाह� को हकमा भने प�तको 

नाग�रकताको ��त�ल�प, �ववाह दता� �माण प�  र 

नाग�रकता अ�य िज�लाबाट भए स�बि�धत िज�लाबाट 

नाग�रकताको अ�भलेख �भडेको प�  ।

च) कम�चार� प�रवारको हकमा मा�थ उ�लेिख ग�रए 

बाहेक काय�रत काया�लयको �सफा�रस प�

छ) �यातीएको वा �भजे राहदानीको स�ब�धमा सो 

�या�तएको वा �भजेको स� ल राहदानी समेत पेश गर� 

कारण स�हतको �दन�ुदन ुपन� र राज�व प�न डबल ला�नेछ 

।

� .५०००/-

राज�  द�तरु

�माण 

परुाएर 

फाराम 

बझुाएको 

(४०-५०) 

�दन 

स�ममा

कोठा नं.५ �.िज.अ./

स.�.िज.अ.
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� .

सं.
सेवा

सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण

सेवा �दान 

गन� �थान
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजप� ह� ला�ने श�ुक ला�ने समय

िज�मेवार 

�यि�  र 

शाखा/फाँट

गनुासो स�ु ने

अ�धकार� कै
�फ

य
त

ख) बसाई सराई 

गर� आएकाह� लाई 

राहदानी �दान गन� 

काय�

राहदानी 

फाँट

क) तो�कएको ढाँचाको �ववरण भ�र �रतपवु�क २ ��त 

फोटो स�हतको �नवेदन

ख) नाग�रकतको ��त�ल�प र नाग�रकताको अ�भलेख � ज ु

गरेको नाग�रकताको ��त�ल�प

ग) बसाई सराई �माण प�को ��त�ल�प

घ) ज�गाधनी पूजा�को ��त�ल�प

ङ) नगरपा�लका � े� मा घर भए घ�को न�सा पास 

�माणप�को ��त�ल�प

च) घरको �ब� तु वा पानी महसलु बझुाएको र�रदको 

��त�ल�प

छ) नाग�रकता जार� भएको िज�लाबाट नाग�रकता 

अ�भलेख �भडेको प�को ��त�ल�प

� .५०००/-

राज�  द�तरु

�माण 

परुाएर 

फाराम 

बझुाएको 

(४०-५०) 

�दन 

स�ममा

कोठा नं.५ �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ग) राहदानीमा 

भएको �ववरण 

संशोधन गन� काय�

राहदानी 

फाँट

क) MRP मा संशोधन नहनेु भएकोले संशोधन गन�ुपरे नयाँ 

राहदानी बनाउने �कृया बमोिजम फेर� �नवेदन पेश गन� ।

� .५०००/-

राज�  द�तरु

�माण 

परुाएर 

फाराम 

बझुाएको 

(४०-५०) 

�दन 

स�ममा

कोठा नं.५ �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

३ नाबालक 

प�रचय प�

नाबालक प�रचय 

प�  बनाउने काय� 

(१६ वष� भ�दा 

कम)

�शासन 

फाँट

क) पासपोट� साइजको फोटो टाँस गर� बाब ुवा आमाले 

�थानीय �नकायका �मखुको �सफा�रस स�हतको �नवेदन ।

ख) बाब ुर आमाको ना.�.प. को ��त�ल�प,बाब ुर आमाको 

�ववाह दता�को ��त�ल�प, ब�चाको ज�म दता� �माण प� को 

��त�ल�प ।

ग) सनाखत गन� आउने �यि�  स� ल नाग�रकता �माण 

प�  स�हत आउनपुन� ।

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�माण परुा 

भएकै �दन

कोठा नं.३ �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

४. नाम,थर 

संशोधन

नाम,जात, उमेर 

आ�द संशोधन गन� 

काय�

�शासन 

फाँट

क) �यहोरा खुलेको �नवेदन ।

ख) नाग�रकताको �माण प� को ��त�ल�प,शैि� क 

यो�यताको ��त�ल�प,�व� ालयको �सफा�रस, िज�ला िश� ा 

काया�लयको �सफा�रस ।

ग) �थानीय �नकाय र �हर�को �सफा�रस ।

(एस.एल.सी.को �रज�ट आएको ६ म�हना �भ�  मा�  

स�ट��फकेटमा नै संशोधन ह�ुछ अ�यथा दइुटा अलग 

अलग �यि�  नभइ एकै हो भ� ने �यहोराको �सफा�रस 

मा�  पाइने । )

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�माण परुा 

भएकै �दन

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

५. संघ सं�था 

स�ब�धी

क) संघ सं�था दता� 

गन� काय�

�शासन 

फाँट

क)तो�कएको ढाँचाको �ववरण भर� कि�तमा ७ जना 

सद�य रहेको तदथ� स�म�तका सद�यदको ह�ता� र भएको 

�नवेदन ।

ख) सफाँ संग A4 साइजको कागजमा एकाप�ी मा�  

टाइप गर� �ब�ध स�म�तका सबै सद�यको ��येक पानामा 

तलमा�थ ह�ता� र भएको संशो�धत �वधान ४ ��त ।

ग) स�म�तका सबैको ना.�.�.को ��त�लपी र �थानीय 

तहको �सफा�रस ।

घ) सद�यह�को �हर� ��तवेदन ।

ङ) सं�थाको काया�लय रहने घरको धरधनी संग ग�रएको 

करारप�  ।

च) सं�था दता� गन� स�ब�धमा बसेको सं�थाका �ब�ध 

स�म�तका सद�यह�को बैठकको माइ�यूट ।

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट र राज�

� .१०००/-

�माण परुा 

भएकै �दन

सबै 

सद�यह�

को 

सनाखत 

गर� �हर� 

��तवेदनको 

ला�ग 

�हर�मा 

पठाउने र 

�हर� 

�रपोट� 

आएप�छ 

सं�था दता� 

ग�रने । 

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.



िज�ला �शासन काया�लय बैतडीबाट बा�ष�क� पमा �कािशत �यव�थापन बलेु�टन 

"स� म �नजामती �शासन: �वकास, सम�ृ�  र सशुासन"

� .

सं.
सेवा

सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण

सेवा �दान 

गन� �थान
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजप� ह� ला�ने श�ुक ला�ने समय

िज�मेवार 

�यि�  र 

शाखा/फाँट

गनुासो स�ु ने

अ�धकार� कै
�फ

य
त

ख) संघ सं�था 

न�वकरण गन� काय�

�शासन 

फाँट

क) सं�था न�वकरण ग�र पाउँ भ� ने �वषयको सं�थाको 

आ�धका�रक �नवेदन प�  ।

ख) स� ल लेखा प�र� ण ��तवेदन ,लेखा प�र� कको 

�यानमा दता� भएको �माणको �त�लपी र न�वकरण गरेको 

�माण प� को ��त�लपी ।

ग) आ�त�रक राज�व काया�लय,भ� परुबाट कर फ� योट 

भएको �माण प�

घ) िज�ला �वकास स�म�तको काया�लयको �सफा�रस प�  

।

ङ) सं�थाका हालको काय� स�म�तका सबै पदा�धकार�को 

नाम ,�नवा�चन भएको भए �म�त खुलाउने ।

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट र

राज�व आ.व.को 

असोज मसा�त 

स�म � .५००/-

,का�त�क देिख 

पौष स�म 

� .६००/- र 

माघ देिख 

आसाढ स�म 

� .७५०/-

�माण परुा 

भएकै �दन

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ग) सं�थाको �वधान 

संशोधन गन� काय�

�शासन 

फाँट

क) सं�थाको �वधानमा संशोधन ग�र पाउँ भ�न 

�रतपूव�कको �नवेदन ।

ख) �वधानमा संशोधन गन� साधारण सभाको �नण�यको 

��त�ल�प

ग) �वीकृत स� ल �वधानको ��त�ल�प १ थान

घ) तीन महले �वधानको ३ ��त ��त�लपी (संशोधन 

��ता�वतको)

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�माण परुा 

भएकै �दन 

�कृया 

�ार�भ 

ग�रने

कोठा नं.३ �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

घ) सं�थाको शाखा 

खो�ने स�ब�धी 

काय�

�शासन 

फाँट

क) सं�थाको शाखा काया�लय खो�ने �वीकृ�त पाउँ भ�न 

�वषयको �नवेदन ।

ख) सं�थाको काय� स�म�तको �नण�य

ग) �वीकृत �वधानको ��त�ल�प १ थान

घ) िज�ला �वकास स�म�तको �सफा�रस

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�माण परुा 

भएकै �दन 

�कृया 

�ार�भ 

ग�रने

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

६. �ववाह दता� 

स�ब�धी

क) नेपाल� केटा र 

नेपाल� केट�को 

�ववाह स�ब�धी 

काय�

(कोट �या�रज )

�शासन 

फाँट

क) �च�लत कानून अनसुार �ववाह गन� उमेर पगेुका 

बरबधलेु तो�कएको ढाँचामा दरखा�त फाराम पेश गन�ुपन� 

।

ख) अ�ववा�हत �मािणत नेपाल सरकारको राजप� ा�कंत 

अ�धकृतको �सफा�रस वा गा.�व.स./न.पा.को �सफा�रस ।

ग) नाग�रकताको �माण प�को ��त�ल�प ।

घ) अ�य िज�लामा बसोबास गन�को हकमा हाल आवेदन 

पेश गरेको िज�लामा १५ �दन देिख बसोबास गद� आएको 

�माण ।

ङ) वरबधुको ७/७ ��त पासपोट� साइजको फोटो ।

च) आव�यकता अनसुार �हर� ��तवेदन ब�ुन स�कने ।

(यस काया�लयमा वरबध ुआइ स�पूण� आव�यक कागजात 

पेश गर� �नवेदन पेश गरेको �दनले सो�  �दनको �दन 

�माण प�  पाइने । )

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�नवेदन पेश 

भएकै �दन 

�कृया 

�ार�भ 

ग�रने र 

�नवेदन पेश 

भएको 

�म�तले 

सो�  

�दनमा 

�माण प�  

जार� ग�रने

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ख) नेपाल� र 

�वदेशी वा 

�वदेशी/�वदेशी 

�बचको �ववाह 

स�ब�धी काय�

(कोट �या�रज )

�शासन 

फाँट

क) �च�लत काननु अनसुार �ववाह गन� उमेर पगेुका 

बरबधलेु तो�कएको ढाँचामा दरखा�त फाराम पेश गन�पन� 

।

ख) नेपाल�को हकमा अ�ववा�हत �माण प�  र 

नाग�रकताको छायाकपी

ग) �वदेशीको हकमा �याद नस�कएको राहदानी तथा 

नेपाल� �भसाको ��त�ल�प

घ) स�बि�धत राजदूतावास वा देशको No Objection

Letter

ङ) वरबधुको ७/७ ��त पासपोट� साइजको फोटो ।

च) आव�यकता अनसुार �हर� ��तवेदन ब�ुन स�कने ।

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�नवेदन पेश 

भएकै �दन 

�कृया 

�ार�भ 

ग�रने र 

�नवेदन पेश 

भएको 

�म�तले 

सो�  

�दनमा 

�माण प�  

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.



िज�ला �शासन काया�लय बैतडीबाट बा�ष�क� पमा �कािशत �यव�थापन बलेु�टन 

"स� म �नजामती �शासन: �वकास, सम�ृ�  र सशुासन"

� .

सं.
सेवा

सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण

सेवा �दान 

गन� �थान
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजप� ह� ला�ने श�ुक ला�ने समय

िज�मेवार 

�यि�  र 

शाखा/फाँट

गनुासो स�ु ने

अ�धकार� कै
�फ

य
त

जार� ग�रने

ग) अ�य �ववाह 

दता� स�ब�धी काय�

(पो�ट �यार�ज)

�शासन 

फाँट

क) �च�लत कानून अनसुार �ववाह गन� उमेर पगेुका 

बरबधलेु तो�कएको ढाँचामा दरखा�त फाराम पेश गन�ुपन� 

।

ख) नाग�रकताको �माण प�को ��त�ल�प ।

ग) �थानीय पि� का�धकार�को काया�लयमा �ववाह दता� 

गरेको �माण प� को ��त�ल�प

घ) वरबधकुो ८/८ ��त पासपोट� साइजको फोटो

� ) ज�मा �तनजनाको सा� ीको नाग�रकताको ��त�ल�प ।

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�नवेदन 

पेश भएकै 

�दन �कृया 

�ार�भ 

ग�रने र 

�नवेदन पेश 

भएको 

�म�तले 

सो�  

�दनमा 

�माण प�  

जार� ग�रने

कोठा नं.3 �.िज.अ. र 

स.�.िज.अ.

घ) �ववाह दता� 

�माण प� को 

��त�ल�प स�ब�धी 

काय� ।

�शासन 

फाँट

यस काया�लयमा दता� गरेको �ववाह दता� वा अ�य �ववाह 

दता� �माण प� को ��त�लपी माग गदा� प�त वा प� ीले 

ह�ता� र गर� �नवेदन पेश गन�ुपन� ।

�नवेदनमा 

� .१०/-को 

�टकट

�नवेदन पेश 

भएकै �दन 

�कृया 

�ार�भ 

ग�रने

कोठा नं.3 स.�.िज.अ. 

र �.िज.अ.

७. प� प��का र 

छापखाना

क) प� प��का दता� 

गन� काय�

�शासन 

फाँट

क) तो�कएको ढाँचाको �नवेदन,

ख) स�पादकको यो�यताको �माण प�  र काम गन� 

म�जरु� प� ,

ग) �काशक/स�पादकको नाग�रकताको ��त�लपी,

घ) �काशक सं�था भए सं�थाको छाप,�ब�ध प�  वा 

सं�थाको �वीकृत �वधान,�माण प�  न�वकरण भएको 

�माण,कर �तरेको �माण,अ�डट �रप�ट�,संचालकह�को 

बैठकको �नण�य समेतका कागजातह�को ��त�लपीह� ,

ड) छापाखाना दता� भएको �माण प� को ��त�ल�प,

च) छापाखानाको �ब�ध प�को ��त�ल�प,

छ) छापाखानालाई िज�ला �शासन काया�लयबाट ि�वकृ�त 

�दएको �माण प� को ��त�ल�प र

ज) छापाखानाले कर �तरेको �माण प� को ��त�ल�प

�नवेदनमा 

� .१०/- को 

�टकट ,दै�नक 

प��का 

� .१०००/-

,अध�सा� ा�हक 

� .७००/-

,सा�ता�हक 

� .५००/-

,पाि� क 

� .३००/-

मा�सक र अ�य 

प� प��काको 

ला�ग � .२००/-

�नवेदन पेश 

भएकै �दन 

�कृया 

�ार�भ 

ग�रने

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ख) छापाखाना 

संचालन गन� काय�

�शासन 

फाँट

क) छापाखाना दता� �माण प�को ��त�ल�प

ख) कुनै सं�था संचालक रहेको भए सं�थाको 

संचालकह�को �नण�यको ��त�ल�प,�वीकृत �वधानको 

��त�ल�प र �यि� को भए फोटो ५/५ ��त,

ग) मू�य अ�भव�ृ�  कर वा आयकर स�ब�धी �माण प�  र 

सं�था न�वकरण गरेको �माणको ��त�ल�प,

घ) छापाखाना संचालन गन�को नाग�रकता र घर ज�गाको 

�त�ल�प,घर ज�गा अ�य �यि� को भए �नजको 

म�जरु�नामाको कागज,

ड) छापखानाका उपकरण ख�रद गरेको वा नामसार� भै 

आएको भए सो �माणको ��त�ल�प,

च) छापाखाना रहने �थानको न�सा ।

�नवेदनमा 

� .१०/- को 

�टकट र 

�नयमावल� 

अनसुारको द�तरु

�नवेदन पेश 

भएकै �दन 

�कृया 

�ार�भ 

ग�रने

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

८ शरणाथ� 

प�रचय प�

क) शरणाथ� 

प�रचय प�  

न�वकरण स�ब�धी 

काय�

�शासन 

फाँट

क) शरणाथ� प�रचय प�  न�वकरणको ला�ग दरखा�त

ख) �याद नाघी आउनेका ला�ग भरपद� र मना�सब 

मा�फकको कारण स�हत स�बि�धत �या�पसको �सफा�रस 

।

ग) एक िज�लाबाट जार� भएको प�रचय प�  अक�

िज�लामा न�वकरण गन�ु परेमा गहृ म�� ालयको �वीकृ�त 

प�  ।

�नवेदनमा 

� .१०/- को 

�टकट र �याद 

नाघेको प�रचय 

प�  न�वकरण 

गन�ुपदा� ३ 

वष�स�मको 

�नवेदन पेश 

गरेकै �दन

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.



िज�ला �शासन काया�लय बैतडीबाट बा�ष�क� पमा �कािशत �यव�थापन बलेु�टन 

"स� म �नजामती �शासन: �वकास, सम�ृ�  र सशुासन"

� .

सं.
सेवा

सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण

सेवा �दान 

गन� �थान
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजप� ह� ला�ने श�ुक ला�ने समय

िज�मेवार 

�यि�  र 

शाखा/फाँट

गनुासो स�ु ने

अ�धकार� कै
�फ

य
त

� .१००/- र सो 

प�छ � .५००/- 

का दरले राज�  

द�तरु

ख) शरणाथ� 

प�रचय प�  हराई 

सो को ��त�ल�प 

�लनपुदा�

�शासन 

फाँट

क) स�बि�धत �यि� को �नवेदन

ख) रा��य �तरको प��कामा हराएको सूचना �कािशत 

गर� सो को स� ल �माण

ग) हराएको दरखा�त परेको ए�रयाको �हर� काया�लयको 

प�

घ) शरणाथ� िश�वरबाट फोटो समेत �मािणत गरेको प�

ङ) स�बि�धत �यि� को २ ��त फोटो ।

�नवेदनमा 

� .१०/- को 

�टकट र 

� .१००/-

राज�  द�तरु

�नवेदन पेश 

गरेकै �दन 

ने

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ग) शरणाथ�लाई 

या� ा अनमु�त 

स�ब�धी काय�

�शासन 

फाँट

क) स�बि�धत �यि� को �नवेदन

ख) शरणाथ� प�रचय प� को ��त�ल�प

ग) �मणमा जाने मलुकुबाट नातेदारले बोलाएको 

आम�� ण प�

घ) आम��ण गन� �यि� को प�रचय ख�ुने �माण प�

ङ) आम��ण गन� �यि� को आ�थ�क ि�थ�त ख�ुने �माण

च) नाबालक वा ३५ वष� उमेर नपगेुको म�हलाको हकमा 

संर� णले �दएको म�जरु�नामा

छ) स�बि�धत िश�वरको �सफा�रस प�  स� लै

ज) आम��ण गन� �यि�  र �नवेदकको स�ब�ध ख�ुने 

कागज प�

झ) अ�ययनाथ� �वदेश जान स�बि�धत शैि� क सं�थाको 

�वीकृ�त प�  संल�न गर� �वषय र अव�ध खुलेको कागज

ञ) औष�धउपचारको ला�ग िच�क�सक वा �वा��य 

सं�थाको �सफा�रस प�

ट) आम��णकता�ले �यहोन� खच�को �ववरण 

(ब�ने,खाने,आउने ,जाने ,औष�धउपचार,लगाउने म�ये सबै 

वा केह� )

ठ) आ�नै खच�मा जाने भए आ�नो है�सयत र जानपुन� 

कारण �प� खलुाउने

ड) Notaray Public बाट �मािणत भै आउन ुपन� वा 

स�बि�धत दूतावासले कागजातह� को �मािणकता प�ु� 

गरेको कागज प�  ।

�नवेदनमा 

� .१०/- को 

�टकट

�नवेदन पेश 

गरेकै �दन 

ने

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

९ हातह�तयार 

स�ब�धी

क) हातह�तयार 

इजाजत स�ब�धी 

काय�

�शासन 

फाँट

क) स�बि�धत �यि� को �नवेदन

ख) नागर�कता �माण प�को ��त�ल�प

ग) �नरो�गताको �माण प�

घ) काया�लयबाट चालचलन ब�ुनपुन�

�नवेदनमा 

� .१०/- को 

�टकट र 

�नयमावल�मा 

तो�कए बमोिजम 

राज�

�नवेदन 

परेकै �दन 

।

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ख) हातह�तयार 

नामसार� स�ब�धी 

काय�

�शासन 

फाँट

क) स�बि�धत �यि� को �नवेदन

ख) नाग�रकता �माण प�को न� ल तथा इजाजत प�  र 

दइप�  बीचको कागजात र बे�ने �यि�  काया�लयमा 

उपि�थत भै सनाखत गन�ुपन�

ग) �लने �यि� को �नरो�गताको �माण प�

घ) काया�लयबाट चालचलन ब�ुनपुन� ।

�नवेदनमा 

� .१०/- को 

�टकट

�नवेदन 

परेकै �दन 

�कृया 

�ार�भ 

ग�रने

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ग) हातह�तयार 

न�वकरण स�ब�धी 

काय�

�शासन 

फाँट

क) स�बि�धत �यि� को �नवेदन

ख) इजाजत प� को स� ल र ��त�ल�प

ग) नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प

�नवेदनमा 

� .१०/- को 

�टकट

�नवेदन 

परेकै �दन

कोठा नं.3 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

घ) हातह�तयार �शासन क) स�बि�धत �यि� को इजाजत न�बर स�हतको �नवेदन �नवेदनमा �नवेदन कोठा नं.3 �.िज.अ./



िज�ला �शासन काया�लय बैतडीबाट बा�ष�क� पमा �कािशत �यव�थापन बलेु�टन 

"स� म �नजामती �शासन: �वकास, सम�ृ�  र सशुासन"

� .

सं.
सेवा

सेवा स�ुवधाह�को 

�ववरण

सेवा �दान 

गन� �थान
काय� स�पादन गन� आव�यक पन� कागजप� ह� ला�ने श�ुक ला�ने समय

िज�मेवार 

�यि�  र 

शाखा/फाँट

गनुासो स�ु ने

अ�धकार� कै
�फ

य
त

इजाजतको ��त�ल�प 

स�ब�धी काय�

फाँट ख) नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प

ग) फोटो �मािणत स�हत न.पा./गा�वसको �सफा�रस

� .१०/- को 

�टकट र �  

.५०/- राज�व

परेकै �दन स.�.िज.अ.

१० शाि�त सरु� ा 

स�ब�धी

क) शाि�त 

सरु� ाको �नवेदन 

स�ब�धी काय�

म�ुा फाँट स�बि�धत �यि� ले �प� �यहोरा खलेुको �नवेदन �नवेदनमा 

� .१०/- को 

�टकट

�नवेदन 

परेकै �दन

कोठा नं.4 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

ख) गनुासो वा 

ठाँडो उजरु�

म�ुा फाँट स�बि�धत �यि� ले �प� �यहोरा खलेुको �नवेदन �नवेदनमा 

� .१०/- को 

�टकट

�नवेदन 

परेकै �दन

कोठा नं.4 �.िज.अ./

स.�.िज.अ.

 सबै सरकार�/अध�सरकार� काया�लयह� ले सबै सेवा� ाह�ले सिजलै दे�  स�कन े गर� नाग�रक बडाप�को �यव�था ग�रएको छ ।िज�ला 

सदरमकुामवाट सेवा �लन ुपन� अव�थामा सेवा �ा��का ला�ग आव�यक कागजात तथा मापद�डका बारेमा स�ुनि� त भएर मा�  सेवा �लन 

आउन हनु ।

 सेवा� ाह�को सहजताका लागी सबै सरकार� काया�लयह�मा नाग�रक सहायता क�  (HEPL DESK) �थापना ग�रएको छ । Help Desk

बाट सेवा �ा��का ला�ग पेश गन�ु पन� �नवेदन, फारामह�  �न:श�ुक � पमा ले�  ेर भन� �यव�था भएकोले केह� �नवेदन तथा फाराम भन�ु पन� 

भए स�बि�धत काया�लयको Help Desk मा स�पक� गन�हनु ।

 यस काया�लयका बारेमा केह� सूचना आव�यक भए सूचना अ�धकार�लाई ��य� भेटेर वा सूचना अ�धकार�को मोबाईल 

9858782000मा स�पक� गन�हनु । बैतडी िज�लामा रहेका सबै सरकार� काया�लयका �मखु/सचुना अ�धकार�को �ववरण िज�ला 

�शासन काया�लय बैतडीको वेभसाइट daobaitadi.moha.gov.np मा राखीएको छ ।

 यस िज�ला ि�थत सबै साव�ज�नक �नकायह�को ग�त�व�ध थाहा पाउन स�बि�धत काया�लयको वेभसाइट तथा फेसबकु पेजमा हेन� हनु ।

 सरकार� काया�लयबाट �वाह हनु ेसेवाका बारेमा कुनै गनुासो भए स�बि�धत काया�लयको गनुासो स�ु े अ�धकार� तथा काया�लय �मखु सम�  

रा�  ु होला । स�बि�धत काया�लयबाट उिचत � पमा गनुासोको सनुवुाई नभएमा �मखु िज�ला अ�धकार�को स�पक� मोबाईन नं.

९८५८७०७७७७ मा स�पक� गर� जानकार� गराउन ुहोला ।

 िज�लामा शाि�त सरु� ा कायम गन� काय�मा आव�यक सहयोग ग�र�दन हनु । कुनै �थानमा अपरा�धक काय� हनु लागकेो वा भएको 

जानकार� भएमा त�ु �त निजकको �हर� चौक� वा िज�ला �हर� �मखुको नं. 9858705555 वा िज�ला �हर� काया�लयको क�� ोल नं.

१००, ०९५५०१०१ वा �मखु िज�ला अ�धकार�को स�पक� नं. 9858707777 मा स�पक� गर� जानकार� गराई सचेत नाग�रकको 

भ�ूमका �नवा�ह ग�र�दनहनु ।

 साव�ज�नक �नकायबाट हनुे सेवा �वाहलाई �व�छ, स� म, �न�प� , पारदश� तथा जवाफदेह� पूव�क संचालन गन�का ला�ग �व�भ�  �यासह�  

हदैु आएको छ । साव�ज�नक �नकायबाट �वाह हनु े सेवाको समयानसुार थप गणु�तरका स�ब�धमा �नगरानी बढाई सधुारका ला�ग यस 

काया�लयलाई आव�यक सझुाव �दनहनु समेत अनरुोध छ ।

िज�ला �शासन काया�लय बतैडीको सेवा� ाह�ह�लाई अनरुोध


