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१. कामावरमको प्रकृनत य स्वरुऩ 
 

ऩरयचम 

जजल्राको िाजन्त सवु्मवस्था य सयुऺा कामभ गने गयी स्थानीम प्रिासन ऐन, २०२८ फभोजजभ वव.सॊ. 
२०२८ सारभा जजल्रा प्रिासन कामावरमको स्थाऩना बएको हो  । नेऩारराई १४ अञ्चर ७५ 
जजल्राभा ववबाजन बए अनरुुऩ प्रत्मेक जजल्राभा एक प्रिासकीम अनधकायीको रुऩभा प्रभिु जजल्रा 
अनधकायीको व्मवस्था बएको हो । स्थानीम प्रिासन ऐन, २०२८ प्रायम्ब बएऩनछ प्र.जज.अ. को काभ 
कतवव्म य अनधकाय काननुी रुऩभा व्मवजस्थत गरयएको छ । 

 

जजल्राभा िाजन्त सयुऺा कामभ गयी जनताको जजउ धन य  स्वतन्त्रताको सॊयऺण गनुव स्थानीम 
प्रिासनको भखु्म उदे्दश्म हो । जजल्रा प्रिासनराई सफर य सऺभ फनाई जनताभा सयुऺाको अनबुनूत 
ददराउन य  सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाइ सिुासन कामभ गनव भातहतका कायागाय  कामावरम, 

नेऩार प्रहयी , सिस्त्र प्रहयी फर नेऩार  य  याविम अनसुन्धान ववबाग य जजल्रा जस्थत ववनबन्न 
कामावरमहरु विमािीर यहेका छन ्। 

 

दृविकोण 

नेऩारको सॊववधान तथा प्रचनरत काननुद्वाया प्रत्माबतू नागरयक स्वतन्त्रता , ववनधको िासन , भानव 
अनधकायको प्रत्माबनूत गयाउने रगामत रोकताजन्त्रक भूल्म य भान्मताराई सम्भान  गने गयी िाजन्त 
सयुऺा य सवु्मवस्था कामभ गनव जजल्रा प्रिासन कामावरमको स्थाऩना बएको हो । 

 

रक्ष्म 

जजल्राभा िाजन्त सवु्मवस्था कामभ गयी सिुासन कामभ गनुव मस कामावरमको रक्ष्म यहेको छ । 

 

उद्देश्म 

जजल्राभा िाजन्त सवु्मवस्था कामभ गयी जनताको जीउ , धन य स्वतन्त्रताको सॊयऺण गनुव मस 
कामावरमको भूरबतू उदे्दश्म हो । 

 

२. कामावरमको काभ, कतवव्म य अनधकाय 
 

 आन्तरयक सयुऺासम्फन्धी नीनत, मोजना तथा स्थानीम स्तयभा कामविभको कामावन्वमन; 

 जजल्राभा िाजन्त सयुऺा कामभ याख्न;े 

 हातहनतमाय य ियिजानाको इजाजत सम्फन्धी नसपारयस य ननमन्त्रण; 

 ववस्पोटक ऩदाथव नसपारयस य ननमभन; 

 ववदेिी नागरयकको जजल्राभा उऩजस्थनत य गनतववनधको ननमभण; 

 सवायी साधन सञ्चारन सम्फन्धी कानूनको कामावन्वमन; 

 गैयसयकायी सॊघ सॊस्था दताव, नवीकयण य ननमभन; 
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 स्थानीम प्रिासनको सञ्चारन; 

 नागरयकता ववतयण; 

 फार कल्माण तथा फार अनधकायको सॊयऺण; 

 भ्रिाचाय ननमन्त्रण; 

 कामावरम ननयीऺण तथा अनगुभन; 

 कल्माण धन य फेवारयसी धनको व्मवस्थाऩन; 

 जचठ्ठा, जवुा आददको ननमन्त्रण; 

 साववजननक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथव, साववजननक अऩयाध 
आददको ननमन्त्रण; 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन; 

 जजल्रा स्तयभा साववजननक उत्सव; 

 भआुब्जा ननधावयण तथा ववतयण; 

 ऩयुस्काय तथा सजाम सम्फन्धी कायवाही य नसपारयस; 

 जजल्रा नबत्र यहेको नेऩार सयकायको सफै सम्ऩजिको येिदेि, सम्बाय तथा भभवत गने 

गयाउने; 
 याहदानी ववतयण; 

 रागू औषध ननमन्त्रण य प्रिासन; 

 जजल्रा जस्थत कायागायको व्मवस्थाऩन; 

 जजल्रा नबत्र फजाय अनगुभन, ननमभन तथा ननमन्त्रण; 

 द्वन्द्व प्रबाववतको ऩवहचान तथा याहत ववतयण; 

 नाता प्रभाजणत; 

 ननवावचन सम्फन्धी गहृ भन्त्रारम य ननवावचन आमोगको आदेि ननदेिन कामावन्वमन; 

 जजल्रा स्तयभा नेऩार प्रहयी य सिस्त्र प्रहयीको ऩरयचारन य प्रमोग; 

 याविम अनसुन्धानसॉगको सभन्वम, सूचना सङ्करन य ववश्लषेण; 

 जजल्राभा सञ्चानरत ववकास ननभावण कामवभा सभन्वम य सहजीकयण । 

 
३. कभवचायी वववयण 

 स्वीकृत कभवचायी दयफन्दी सॊख्मा  ३३ जना  

 स्थामी कभवचायी दयफन्दी सॊख्मा   २८ जना 
 कयाय सेवा कभवचायी    ५ जना 
 जम्भा कभवचायी सॊख्मा    ३३ जना 
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४. कामावरमफाट प्रदान गरयने सेवा, सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तयु य अवनध 

सि.नॊ. 
िेवा िुववधाको 

वववयण 
आवश्मक ऩन ेकागजात/प्रभाणहरु 

िेवा प्राप्त गनन राग्न े जजम्भेवाय 

कभनचायी, 
शाखा/इकाई 

गुनािो िुन्ने 
अधधकायी िभम शुल्क 

१ नागरयकता 
१.१ फॊशजको नातारे 

नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाण-ऩत्र 

• अनुसूची १ पायभभा स्थानीम तहको ससपारयश 

• फाफुको ना.प्र.ऩ., सो नबए आभा, दाजु वा फॊशज खुल्न े

नजजकको नातेदायको ना.प्र.ऩ. पोटोकऩी । सो ऩनन नबए 

फॊशज खुल्ने अन्म प्रभाण य सनाखत । 
• वववाहहत भहहराको हकभा ऩनतको ना.प्र.ऩ., भाइतीतपफ को 
फॊशज खुल्ने ना.प्र.ऩ., वववाह दताफ प्रभाण ऩत्र य सनाखत 

• जन्भ सभनत खुल्ने प्रभाण, शैक्षऺक प्रभाण ऩत्र वा 
जन्भ दताफको प्रभाण ऩत्र । 
• फसाईसयाई गयी आउनेहरुको हकभा फसाईसयाई प्रभाण ऩत्र य 
जग्गाधनी दताफ प्रभाण ऩत्र । 
• पोटो २ प्रनत (प्रष्ट दफुै कान देखखएको ननधाय नढाकेको) 

प्रभाण ऩुगेको 
खण्डभा सोही 
हदन 

रु. १०।- को 
टीकट 

सम्फजन्धत 
पाॉटको 
पाॉट प्रभुख 

प्र.जज.अ./ 
स.प्र.जज.अ. 

१.२ फैफाहहक अॊधगकृत 

नागरयकता 
• अनुसूची ३ पायभभा स्थानीम तहको ससपारयश 

• ऩनतको ना.प्र.ऩ. य वववाह दताफ प्रभाण ऩत्र 

• ववदेशी नागरयकता ऩरयत्माग गनफ कायवाही चराएको प्रभाण 

• ऩनतको सनाखत, ऩनत नबए नजजकका नातेदायसॉग नाता 
प्रभाखणत य सनाखत 

• पोटो ३ प्रनत 

ननवेदन दताफ 
गयेको 
बोसरऩल्ट 

" " " " " " 

१.३ कभनचायी ऩरयवायको 
नातारे ना.प्र.ऩ. 
सरॉदा 
(ियकायी, िॊस्थान, य 

िाभुदायमक 
ववद्मारम) 

• कभफचायी बएको प्रभाण 

• स्थानीम तहको ससपारयश सहहतको अनुसूची पायभ 

• सम्फजन्धत कामाफरमको ससपारयश ऩत्र 

• पोटो २ प्रनत 

• वऩता वा ऩनतको ना.प्र.ऩ. सहहत सनाखत 

सोही हदन " " 

" " " " 
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१.४ नेऩारी नागरयकताको 
प्रयतसरवऩ 

• तोककएको ढाॉचाभा स्थानीम तहको ससपारयश 

• ना.प्र.ऩ. नम्फय वा जायी सभनत खुरेको प्रभाण 

• फसाई सयी आएको बए सोको प्रभाण 

• अन्म जजल्राफाट ना.प्र.ऩ. सरएकाको हकभा सोको असबरेख 

" " 

रु. १३।- को 
टीकट 

" " " " 

२ याहदानी 
२.१ कामानरमफाट सरनेको 

हकभा 
• वववयण बयेको आवेदन पायभ 

• ना.प्र.ऩ. को पोटोकऩी य पोटो ४ प्रनत 

• नावारकको हकभा नावारक ऩरयचम ऩत्र सक्कर य सोको 
२ प्रनत पोटोकऩी सभेत 

• याहदानी हयाएकाको हकभा सो को व्महोया खुल्ने ननवेदन 

• याहदानी च्मानतएको, केयभेट बएको वा सबजेकाको हकभा 
सक्करै याहदानी य कायण खुरेको ननवेदन 

प्रभाण ऩेश 
गयेको 
४० हदन बन्दा 
फढी 
(याहदानी प्राप्त 

बएऩनि भात्र) 

रु. ५,०००।- 
(१० वषफ बन्दा 
कभ उभेयको 
नाफारकको 
हकभा 
रु.२,५००/-, 
याहदानी 
हयाएको,  
च्मानतएको, 
केयभेट बएको, 
वा सबजेकाको 
हकभा  
रु. १०,०००।-) 

" " " " 

२.२ याहदानी ववबागफाट 

द्रतु िेवा सरनेको 
हकभा 

• पोटो टाॉस सहहत २ प्रनत आवेदन पायभ 

• २ प्रनत ना.प्र.ऩ. को िामाॉप्रनत 

(याहदानी हयाएको, च्मानतएको, केयभेट बएको वा सबजेकाको हकभा  
रागू हुने िैन । द्रतु सेवाको रागग केन्द्रीम याहदानी ववबागभा 
ननवेदक स्वमॊ जानु ऩने ि ।) 

सोही हदन   
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३ नावारक ऩरयचम ऩत्र • ननवेदन 

• स्थानीम तहको पोटो प्रभाखणत सहहत ससपारयश 

• वऩता/आभाको ना.प्र.ऩ. 
• नाता प्रभाखणत 

• जन्भदताफ प्रभाण ऩत्र (ववदेशभा जन्भ बएको बए सोको 
सक्करै प्रभाण) 
• एस.्एर.्सी. वा कऺा १० उजत्तणफ बएकोभा शैक्षऺक 

मोग्मताको प्रभाण ऩत्र 

• पोटो ३ प्रनत 

" " 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

४ नाता प्रभाणणत • ननवेदन 

• स्थानीम तहफाट बएको नाता प्रभाखणत सहहतको 
ससपारयश 

• नाता खुल्ने ना.प्र.ऩ. 
• पोटो ३ प्रनत 

" " " " " " " " 

५ शैक्षिक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रभा नाभ, 

थय,  

उभेय आहद िच्माउन 

• ननवेदन 

• शैक्षऺक सॊस्था/स्थानीम तहको पोटो प्रभाखणत सहहतको 
ससपारयश 

• एस.्एर.्सी. वा सो सयहको शैक्षऺक मोग्मता प्रभाण ऩत्र य 
ना.प्र.ऩ. 
• शैक्षऺक मोग्मताको प्रभाण ऩत्र ऩाएको सभनतरे ६ भहहना 
सबत्रै ननवेदन हदनुऩने 
• पोटो २ प्रनत 

" " " " " " " " 

६ िॊस्था दतान िम्फन्धी • ३ प्रनत ववधान (शुद्धसॉग टाइऩ बएको हुनुऩन)े 

• तोककएको ढाॉचाभा ननवेदन 

• सॊस्था दताफ गने सम्फन्धभा बेराफाट बएको ननणफम 

• स्थानीम तहको ससपारयश 

• तदथफ ससभनतका ऩदागधकायीहरुको ना.प्र.ऩ. प्रनतसरवऩ य १/१ 

प्रनत पोटो सहहतको व्मजक्तगत वववयण 

• प्रहयी प्रनतवेदन 

" " 

रु. १,०००।- 

" " " " 
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७ िॊस्था नवीकयण • ननवेदन 

• कय जक्रमयेन्स ऩत्र 

• रेखाऩयीऺकको प्र.ऩ. सक्कर 

• जज.स.स. को ससपारयश 

• रेखा ऩयीऺण य वावषफक प्रगनत प्रनतवेदन 

• ऩदागधकायीहरुको पोटो सहहतको व्मजक्तगत वववयण 

• सॊस्था दताफ सक्कर प्रभाण ऩत्र 

प्रकिमा ऩूया 
बएऩनि 

ननमभावरीभा 
तोककए 
फभोजजभ 

" " " " 

८ ऩत्रऩत्रत्रका दतान 
िम्फन्धी 

• तोककएको ढाॉचाभा ननवेदन य ४ प्रनत पोटो 
• प्रकाशक कुनै सॊस्था बए सो सम्फन्धी सम्ऩूणफ प्रभाण,  

ननणफम पोटोकऩीहरु य सॊचारकहरुको ना.प्र.ऩ. को पोटोकऩी 
• सम्ऩादकको ना.प्र.ऩ. को पोटोकऩी 
• सम्ऩादकको शैक्षऺक मोग्मताको (एस.्एर.्सी. देखख 
स्नाताकसम्भको) भाकफ सीट, चारयत्रत्रक प्र.ऩ. य प्रोसबज्नर 

सहटफकपकेटका पोटोकऩीहरु वा एस.्एर.्सी. उजत्तणफ गयी 
ऩत्रकायीताभा १० वषफ कामफ गयेको, सूचना ववबागको प्रभाण ऩत्र 

सभेतका प्रभाणऩत्रको पोटोकऩीहरु 

• सम्ऩादकराई प्रकाशकरे ननमुक्त गयेको कागज तथा ऩत्रत्रकाभा 
सम्ऩादक यही काभ गने फायेको सम्ऩादकको  
भञ्जुयीनाभा कागज 

• स्वीकृत िाऩाखानाफाट ऩत्रत्रका िाप्न हदएको ससपारयश 

•िाऩाखानाफाट जजल्रा प्रशासन कामाफरमफाट हदएको स्वीकृनत 

• िाऩाखानारे कय नतयेको प्रभाखणत 

• प्रहयी प्रनतवेदन 

प्रभाण ऩुगेऩिी 
सोही हदन 

दैननक ऩत्रत्रका 
रु. १,०००।-, 
अधफसाप्ताहहक 

ऩत्रत्रका रु. 
७००।-, 
साप्ताहहक 
ऩत्रत्रका 
रु. ५००।-, 
ऩाक्षऺक 

ऩत्रत्रका रु. 
३००।- 
तथा भाससक 
य 

अन्म ऩत्रत्रका 
रु. २००।- 

" " " " 
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९ छाऩाखाना िॊचारन 

िम्फन्धी 
• िाऩाखाना दताफ प्रभाण 

• ननवेदन, सॊस्था बए सॊस्था सम्फन्धी प्रभाण, ननणफम य 

सॊचारकको ना.प्र.ऩ. प्रनतसरवऩ 

• कय सम्फन्धी प्रभाण 

• िाऩाखाना सॊचारन गने घय जग्गाको प्रभाण, अन्म 

व्मजक्तको घय बएभा भञ्जुयीनाभा 
•िाऩाखाना उऩकयणहरु खरयद गयेको वा नाभसायो बई 

आएभा सो सभेतको सम्ऩूणफ प्रभाणहरु 

• ५ प्रनत पोटोहरु 

प्रभाण ऩुगेको 
बोसरऩल्ट 

रु. १,०००।- 

" " " " 

१० एउटै बएको व्मजतत 

प्रभाणणत 

• ननवेदन ऩत्र य ना.प्र.ऩ. 
• वववयण पयक ऩनफ गएको प्रभाण कागज 

• स्थानीम तहको ससपारयश (पोटो टाॉस गयेको) 
• पोटो २ प्रनत 

सोही हदन रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

११ ऩारयवारयक ऩेन्शन 

केश प्रभाणणत 

• ननवेदन 

• ऩेन्शनय य ऩत्नीफीच नाता प्रभाखणत 

• ऩारयवारयक वववयण सहहत पोटो प्रभाखणत गरयएको स्थानीम 
तहको ससपारयश ऩत्र 

• जो जसको ऩारयवारयक वववयण प्रभाखणत गनुफऩने हो सफैको 
ना.प्र.ऩ. पोटोकऩी 
• ऩनत भतृ्मु बैसकेकोभा भतृ्मु दताफ प्रभाण ऩत्र 

• ऩेन्शन ऩट्टा, डडस्चाजफ सहटफकपकेट, अन्म प्रभाण 

• सऩथ ऩत्र तथा पोटो २/२ प्रनत 

" " 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

१२ यहर ऩहर ऩाउन े

सिपारयश 

• ननवेदन 

• शेषऩनि ऩाउने हकदाय बएको प्रभाखणत कागजात सहहतको 
स्थानीम तहको ससपारयश 

• धेयै जना हकदाय बई सफै उऩजस्थत हुन नसकेकोभा 
भञ्जुयीनाभा 
• भतृक/ऩेन्शनय य ननवेदकफीच नाता प्रभाखणत 

• भतृ्मु दताफ प्रभाण ऩत्रको पोटोकऩी 

" " 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 
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• ननवेदकको ना.प्र.ऩ. को पोटोकऩी य ऩेन्शन ऩट्टाको पोटोकऩी 

१३ हातहयतमाय इजाजत • ना.प्र. पोटोकऩी य ननवेदन 

• स्थानीम तहको ससपारयस 

• प्रहयी प्रनतवेदन 

• गचककत्सकफाट ननयोगगताको प्रभाण ऩत्र 

प्रभाण ऩुगेको 
बोसरऩल्ट 

ननमभावरीभा 
व्मवस्था बए 

अनुसाय 
" " " " 

१३.१ हातहयतमाय नाभिायी • ननवेदन, ना.प्र.ऩ. पोटोकऩी, इजाजत ऩत्र य दईुफीचको कागजात, 

प्रहयी प्रनतवेदन 

प्रभाण ऩुगेको 
बोसरऩल्ट 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

१३.२ हातहयतमाय नवीकयण • सम्फजन्धत व्मजक्त, ननवेदन य सक्कर इजाजत ऩत्र ननवेदन ऩयेकै 
हदन 

ननमभावरीभा 
व्मवस्था बए 

अनुसाय 

" " " " 

१४ शाजन्त िुयिाको 
यनवेदन 

• व्महोया खुरेको ननवेदन, ऩरयचम खुल्ने प्रभाण सोही हदन फाट 

प्रकृमा आयम्ब 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

१६ जनियोकायका 
गुनािो 
वा ठाडो उजुयी 

• व्महोया खुरेको ननवेदन, ऩरयचम खुल्ने प्रभाण सोही हदन 

" " " " " " 

१५ भ्रष्टाचाय, अजततमाय 

दरुुऩमोग िम्फन्धी 
यनवेदन 

• व्महोया खुरेको ननवेदन, ऩरयचम खुल्ने प्रभाण 

" " " " " " " " 

१६ ववऩद् िम्फन्धी 
याहतको राधग 
यनवेदन 

• ननवेदन 

• स्थानीम तहको ससपारयश 

• प्रहयी प्रनतवेदन 

• नागरयकता प्रभाण ऩत्रको पोटोकऩी 

" " 

" " रेखाऩार 

" " 
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कामावरमफाट हनुे सेवा प्रवाहको आधाय य प्रनतवद्धता 
 कामावरमफाट सेवा प्रवाह गदाव प्रचनरत काननु, नेऩार सयकायको ननणवम, ऩरयऩत्र सभेतराई ऩूणव अनसुयण गरयनेछ । 

 सेवा प्रवाह नागरयकको हकवहतभा ऩूणव केजन्रकृत (People Centered) यहनकुो अनतरयक्त ऩूणव ऩायदिी ढॊगफाट हनुेछ । 

 कभवचायीफाट सेवाग्राही प्रनत नम्र व्मवहायको प्रदिवन एवभ ्सेवाग्राही जनताफाट कभवचायी प्रनत सद्भाव य ववश्वास प्राप्त हनुेछ बने्न अऩेऺा 
कामावरमरे गयेको छ । 

 सिुासनको अनबववृद्ध, जनसहबानगता, सभमको ऩारना, जजम्भेवायीऩनको फोध, भ्रिाचाय ननमन्त्रण, सेवा प्रवाहका प्रभिु आधाय हनुेछन ्। 
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५. सेवा प्रदान गने पाॉट य जजम्भेवाय कभवचायीहरु 

नस.नॊ. पाॉट कभवचायीको नाभ ऩद कैवपमत 

१. प्रिासन सहदेव आचामव नामफ सबु्फा  

भदनकुभाय शे्रष्ठ नामफ सबु्फा  

ददरफहादयु बण्डायी कामावरम सहमोगी  

जोनकुरा राभा कामावरम सहमोगी  

२. रेिा सषु्भा के.सी. 
(रानभछाने) 

रेिाऩार  

अजुवनफहादयु थाऩा भगय कामावरम सहमोगी  

३. भदु्दा याभचन्र साऩकोटा नामफ सबु्फा  

गरयभा नफ.सी. िरयदाय  

सॊनगता अनधकायी सहामक कम््मटुय अऩयेटय  

४. नागरयकता नमाॉ अजश्वन कुभाय अमावर नामफ सबु्फा  

याभभान शे्रष्ठ नामफ सबु्फा  

अजन्जता थाऩा भगय कम््मूटय अऩयेटय  

फारकृष्ण जघनभये कामावरम सहमोगी  

५. नागरयकता प्रनतनरवऩ भञ्जु िभाव वाग्रे नामफ सबु्फा  

वटॊकु शे्रष्ठ नामफ सबु्फा  

भाहाकारी चौरागाई कम््मटुय अऩयेटय  

सनुनता कुभायी ऩडुासैनी िरयदाय  

६. याहदानी उद्धफ प्रसाद दाहार नामफ सबु्फा  

ववनोद अमावर नामफ सबु्फा  

उनभवरा कुभायी ऩौडेर िरयदाय  

७. दताव/चरानी, सॊघ 
सॊस्था/ऩत्र ऩनत्रका 
दताव 

यववन्र कुभाय शे्रष्ठ नामफ सबु्फा  

सयेुि कुभाय वाईवा िरयदाय  

अचवना नथङ कामावरम सहमोगी  

८. सूचना प्रववनध अनभतकुभाय कणव कम््मटुय अऩयेटय  

 

६. ननवेदन, उजयुी उऩय ननणवम गने अनधकायी 
 प्रभिु जजल्रा अनधकायी श्री नायामण प्रसाद बट्ट  

७. ननणवम उऩय उजयुी सनु्ने अनधकायी 
 प्रभिु जजल्रा अनधकायी श्री नायामण प्रसाद बट्ट  
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८. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण 

२०७६ िाउन देणख ऩिु भहहना िम्भको प्रगयत वववयण 
 

क्र.िॊ. वववयण इकाई ऩरयभाण कैफपमत 

१ नागरयकता ववतयण (नमाॉ) वटा ५५८७  

(भहहरा- २८०४, ऩुरुष- २७८२, 
अन्म- १) 

- फैफाहहक अॊगगकृत ७ सभेत 

२ नागरयकता प्रनतसरवऩ वटा ३४०२  

३ ऩयुानो नागरयकता कम्प्मटूय प्रववष्टी वटा २७३७   

४ याहदानी ससपारयस वटा ५३८७  

क) साधायण ससपारयस वटा ३११३  

ख) द्रतु सेवा ससपारयस वटा २२७४  

५ अन्म ववसबन्न ससपारयसहरु वटा ४८७  

६ भुद्दा दताफ वटा १९१  

७ भुद्दा पैसरा वटा १७०  

८ ववसबन्न उजयुी दताफ य कायवाही वटा १०४  

९ नाफारक ऩरयचम ऩत्र ववतयण वटा १२०  

१० ऩत्रऩत्रत्रका दताफ वटा -  

११ कामाफरम अनगुभन वटा १६ जजल्राजस्थत ववसबन्न सयकायी 
कामाफरमहरु । 

१२ फजाय अनगुभन ऩटक १९ ववसबन्न खाद्मान्न ऩसर, 
होटर, येष्टुयेन्ट, ककयाना 
ऩसर, औषधी ऩसर, भािा 
भासु ऩसर। 

१३ सॊघ/सॊस्था दताफ वटा ३२  

१४ सॊघ/सॊस्था नववकयण वटा १९५  

१५ कामाफरमफाट प्रवाह गयेको सूचना वटा १४ स्वत: प्रकाशन 
१६ ऺनतऩनूत फ, याहत तथा प्रोत्साहन ववतयण 

वदेैसशक योजगायी ऺनतऩनूत फ जना ५ रु.४,८०,४०८/- 
ववऩद् याहत  जना ८१ रु.१७,१०,०००/- 
सवायी दघूफटनाफाट ऩीडडतराई ऺनतऩनूत फ जना १८ रु.८३,५०,०००/- 
द्वन्द्व ऩीडडतराई हदएको याहत यकभ जना -  
भुआब्जा ववतयण  (२२० के.बी प्रशायण 
राईन) 

जना -  

भुआब्जा ववतयण  (४०० के.बी प्रशायण 
राईन) 

जना -  

१८ याजस्व सॊकरन यकभ रु.१,८२,३०,८०२/-  

१९ फजेट खचफ यकभ चारु: रु.१,०२,७४,३१०।३८ 
ऩुॉजीगत: रु.१,०१,१७,२१९/- 
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अन्म भहत्वऩूणव कामवहरु  
िाजन्त सयुऺा य अभनचमन 

 जजल्राभा िाजन्त सयुऺाको ववश्वसनीम य बयऩदो सयुऺा व्मवस्था नभराई नागरयकको िाजन्त सयुऺा य 
अभनचमनको व्मवस्था नभराइएको । 

 जजल्राको Crime Map सवहतको एकीकृत यणनीनतक सयुऺा मोजना अध्मावनधक गरयएको । 

 जजल्रा सयुऺा सनभनतको फैठकराई गनतिीर, ननतजाभिुी य प्रबावकायी फनाइएको । 

 याजभागवराई ननवावध रुऩभा सञ्चारन हनुे व्मवस्था नभराइएको । अवयोध बएको िण्डभा तत्कार सचुारू 
गरयएको । 

 प्रहयी कभवचायीरे आफ्नो कतवव्म ऩारना गदाव कानून फभोजजभ कामव गये नगयेको सम्फन्धभा अनगुभन गरयएको 
। 

 गणु्डागदी, सॊगदठत अऩयाध, जफयजस्ती असरुी रगामतका अऩयाधराई ननमन्त्रण गरयएको । 

सेवा प्रवाह 
 फॊिजको आधायभा नमाॉ नागरयकता ५,५८० (ऩरुुष : २७८२, भवहरा: 2797, अन्म: १), वैवावहक अॊनगकृत 

नागरयकता ७ य वप्रनतनरवऩ नागरयकता 3402 वटा ववतयण गरयएको । 

 3113 वटा साधायण य 2274 वटा रतु नसपारयस गयी याहदानी ववबागभा ऩठाइएको । 

 सॊस्था दताव 32 तथा सॊस्था नवीकयण 195 वटा गरयएको । 

 120 वटा नारफारक ऩरयचमऩत्र जायी गरयएको । 

 जजल्रा प्रिासन कामावरमभा सनुवुाई हनुे भदु्दाहरुभा भदु्दाको प्रकृनत हेयी ननयन्तय सनुवुाईको व्मवस्था गयी नछटो 
छरयतो ढॊगरे पैसरा गने व्मवस्था नभराइएको । 191 वटा भदु्दा दताव बएकोभा १७० वटा भदु्दा पर्छ्यौट 
गरयएको । 

 कामावरम ऩरयसयनबत्र यहेको सयुजऺत वैदेजिक योजगाय ऩयाभिव केन्रफाट 5088 (भवहरा: 2439, ऩरुुष: 

2649) जनाराई वैदेजिक योजगाय सम्फन्धी ऩयाभिव प्रदान गरयएको । 

 कामावरम ऩरयसयभा स्थाऩना गरयएको नागरयक सहामता कऺ भापव त प्रबावकायी ढॊगरे सेवा उऩरब्ध गयाइएको 
। 

नागरयक सहामता कऺफाट उऩरब्ध गयाइएको सेवाको वववयण 

ि=सॊ= सेवाको वववयण सॊख्मा 
१. हरुाक वटकट वविी 18600 
२. पोटकऩी 2705 

३. एभ=आय=ऩी= पायभ 1425 

४. येकडव पाइर 1880 

५. क्रीमय ब्माग 140 

६. ननवेदन 115 

७. जनजानत तथा नाफारक प्रभाजणत ननवेदन 110 

८. वववाह दताव पायभ - 
९. नागरयकता कबय २9०० 

१०. थऩ ननवेदन रेख्न सहमोग -गरयफ, असहाम, अऩाङ्गता बएको, बकूम्ऩ प्रबाववत_ ३ 
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 कामावरमको काभ कायवाहीराई ऩायदिी फनाउन कामावरमको पेसफकु , वेफसाइट , इभेर जस्ता ववद्यतुीम 
भाध्मभहरुराई ननमनभत अद्यावनधक गयी कामावरमका गनतववधीहरु प्रवाह गने गरयएको । ववद्यतुीम भाध्मभफाट 
नै गनुासो सनु्ने व्मवस्था नभराइएको । 

 कामावरमभा सेवा नरन आउने सेवाग्राहीहरुराई रजऺत गयी  मस कामावरमसॉग सम्फजन्धत ववववध जानकायी य 
सूचनाहरुकासाथै इन्टयनेट भापव त  उऩरब्ध अन्म जानकायीभूरक ववषमवस्तहुरुभा सहज ऩहुॉच होस ्बन्ने  

उद्देश्मकासाथ नभनत २०७५ जेठ ८ गतेदेजि मस कामावरम ऩरयसयभा Free Wi-Fi को व्मवस्था नभराइएकोभा 
सोराई ननयन्तयता ददॊ दै अझ प्रबावफायी फनाइएको । 

 सयकायी सेवा प्रदामकको सेवा प्रवाहको अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका सम्फन्धभा २०७६ साउन भवहनाभा 
जजल्राजस्थत १६ वटा कामावरमहरुको अनगुभन गरयएको । 

कामावरम व्मवस्थाऩन 
 ननमनभत स्टाप फैठक य गनुासोको साभूवहक सभाधान गरयएको । 

 कामावरमको अनबरेि व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी तलु्माइएको । 

 सेवाग्राहीहरु वविेष गयी अऩाङ्गता बएका, जेष्ठ नागरयक तथा अिक्त भवहराहरुका रानग सेवा नरॊदासम्भ फस्ने 
व्मवस्थाको वविेष प्रफन्ध गरयएको । 

 कामावरम ऩरयसयभा सेवाग्राहीहरुका रानग स्वच्छ य सपा िानेऩानीको व्मवस्था नभराइएको । 

बौतीक ऩूवावधाय ननभावण 
 कामावरमको नमाॉ बवन ननभावण कामवराई ननयन्तयता ददइएको । 

 कामावरमभा आउने सेवाग्राहीहरुका रानग स्वच्छ य सपा भवहरा ऩरुुष अरग-अरग तथा अऩाङ्गभैत्री 
िौचारमको व्मवस्था नभराइएको । 

 कामावरम ऩरयसयनबत्र स्तनऩान कऺ ननभावण गयी सञ्चारनभा ल्माइएकोभा सोराई व्मवजस्थत तलु्माइएको । 

 जजल्राभा हनुे ववनबन्न ववकास ननभावणका कामवहरुभा सभन्वम तथा सहजीकयण गरयएको । 

सडक व्मवस्थाऩन 
 याजभागव (सडक) भा हनुे अवयोध हटाउन गनुवऩने सयुऺा कायफाहीको कामवववनध , २०७५ को फुॉदा नॊ. ७ 

फभोजजभ सनभनतको फैठक नभनत २०७६-०५-२३, २०७६-०६-२४, २०७६-०७-०३ य २०७६-०९-२९ 
गते सञ्चारन गरयएको,  

 भहेन्र याजभागव, काजन्त रोकभागव, भदन बण्डायी याजभागव य नत्रबवुन याजऩथको ननयीऺण गरयएको । 

 सडकभा हनुे अवयोध हटाउने सम्फन्धभा सम्फजन्धत ननकामहरुसॉग आवश्मक सभन्वम गयी तत्कार अवयोध 
हटाइएको । 

 हेटौडा फजाय ऺेत्रभा ट्रावपक व्मवस्थाऩनका सम्फन्धभा नभनत २०७६-०६-१६ गते सम्फजन्धत 
सयोकायवाराहरुसॉग फैठक फसेको । 

अवैध भददया ननमन्त्रण अनबमान 
 अवैध भददया उत्ऩादन तथा वविी ववतयणराई ऩूणवरुऩभा ननमन्त्रण गनव सयोकायवारा ननकामहरुको सॊरग्नताभा 

प्रबावकायी अनगुभन गरयएको य अवैध भददया उत्ऩादन तथा वविी ववतयणभा सॊरग्नराई कानूनफभोजजभ 
कायवाहीको दामयाभा ल्माइएको । 
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फजाय अनगुभन 
 मस आ.व.को असोज भसान्तसम्भ ववनबन्न नभनतभा १9 ऩटक ववनबन्न िाद्यान्न ऩसर, होटर, येिुयेन्ट, वकयाना 

ऩसर, औषधी ऩसर, भाछा भास ुऩसरहरु अनगुभन गरयएको । 

 ननमनभतरुऩभा गरयदै आएको फजाय अनगुभनराई सयोकायवारा ननकामहरुको सहबानगताभा थऩ प्रबावकायी 
फनाउॉदै ननतजाभिुी तलु्माइएको । 

 उऩबोक्ता जागयण/सचेतना कामविभ तथा फजाय अनगुभन सम्फन्धभा सयोकायवारा सफै ऩऺहरुसॉग 
छरपर/अन्तयविमा कामविभ सम्ऩन्न ।  

 फजाय अनगुभनका िभभा व्मवसाम सञ्चारकराई अनगुभन टोरीद्वाया सधुायका ननजम्त ददइएका ननदेिन तथा 
सझुावहरु ऩारना बए/नबएको सम्फन्धभा सभेत अनगुभन गरयएको । 

 जजल्राभा सञ्चानरत औषधी ऩसर, ल्माफ, ऩोनरजक्रननक य ननजी अस्ऩतारहरुको ननमनभत अनगुभन गरयएको । 
औद्योनगक ऺेत्र व्मवस्थाऩन 

 भजदूय सभथवक टे्रड मनुनमनका ऩदानधकायीहरुराई औद्योनगक व्मवस्थाऩन य श्रनभक ऩऺफीच वववाद सभाधानाथव 
साथवक ऩहर गनव य कानून ववऩरयत गने गयाउने श्रनभकहरुराई कानूनको दामयाभा ल्माउन रगाइएको । 

 औद्योनगक वातावयणराई सयुजऺत तलु्माई रगानीराई प्रोत्साहन/नबत्र्माउन हेटौडा औद्योनगक ऺेत्रनबत्र यहेका 
उद्योगहरुको प्रबावकायी सयुऺाको व्मवस्था नभराइएको । 

 मसै अवनधभा गॊगा सोऩ प्रा.नर. य भजदयुफीचको नफगत सात भवहनादेजिको वववाद सभाधान गरयएको । 

ववऩद् व्मवस्थाऩन 
 जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनत (DDMC) को फैठक २०७६-०६-१५ य २०७६-०७-२९ भा सञ्चारन 

गरयएको । 

 जजल्रा ववऩद् ऩूववतमायी तथा प्रनतकामव मोजना, २०७६ (ऩरयभाजजवत तथा अध्मावनधक) कामावन्वमनभा ल्माइएको 
। 

 ववऩद् बएको सभमभा उद्धाय य याहत तत्कार उऩरब्ध गयाइएको । कामावरमफाट ८१ जनाराई 
रु.१७,१०,०००/- आनथवक याहत उऩरब्ध गयाइएको । 

 जजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतको सॊमोजन य व्मवस्थाऩनभा जजल्रा जस्थत भानववम ऺेत्रभा विमािीर सयकायी 
ननकाम, सॊघ सॊस्था य व्मजक्तत्वको सहबानगताभा जजल्रा  तथा स्थानीमस्तयभा ववनबन्न कामविभ गयी १३ 
अक्टोफयका ददन IDDR, २०१९ भनाइएको । 

 ववनबन्न सयोकायवारा ननकामहरूको सभन्वम तथा सहकामवभा बकूम्ऩ सयुऺा ददवस, २०७६ ववववध कामविभ 
आमोजना गयी भनाइएको । 

सूचनाको हक 

 प्रत्मेक नागरयकराई आफ्नो वा साववजननक सयोकायको कुनै ऩनन ववषमको सूचना भाग्ने य ऩाउने हकराई 
सनुनजित गरयएको । 

 सूचनाको हक प्रवद्धवन गनव सफै कामावरमहरुभा सूचना अनधकायी तोक्ने व्मवस्था नभराइएको ।  
 याविम सूचना आमोगफाट अनधकाय प्रत्मामोजन बए अनसुाय सूचना स्व Mप्रकािन गने य भाग गदाव उऩरब्ध 

गयाउने सम्फन्धी आदेि जजल्रास्तय सफै कामावरमहरुभा जायी गरयएको य सो फभोजजभ बए नबएको भूल्माङ्कन 
गनव अनगुभन गने व्मवस्था नभराइएको । 
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 कामावरमफाट बए गयेका गनतववनधहरु ननमनभतरुऩभा कामावरमको वेफसाईट तथा पेसफकु ऩेज भापव त साववजननक 
गरयएको । 

 कामावरमको सफै गनतववनध सभेटेय वावषवक फरेुवटन प्रकािन गरयएको । 

 नभनत २०७६-०५-२६ , २०७६-०६-१४, २०७६-०७-०४ , २०७६-०८-०४ य २०७६-०९-०४  भा 
जजल्राजस्थत सयकायी कामावरम तथा साववजननक सॊस्थानका सूचना अनधकायीहरुसॉग फैठक फसी सूचनाको हकको 
कामावन्वमनको अवस्थाका सम्फन्धभा छरपर गरयएको । 

अन्म 
 आ.व. २०७६/७७ को जजल्रा दययेट सनभनतको फैठक यािी वस्त ुय सेवाको दययेट ननधावयण गरयएको । 

 ननजाभती सेवा ददवस , २०७६ बव्मताकासाथ भनाइएको । ददवसको अवसयभा यक्तदान तथा वृऺ ायोऩण  

कामविभ सञ्चारन गरयएको । 

 ववनबन्न औद्योनगक प्रनतष्ठान, वन ववऻान अध्ममन सॊस्थान तथा अन्म ववनबन्न ननकाम य सॊघसॊस्थाका श्रभ रगामत 
ववनबन्न वववादहरु सयोकायवाराहरुसॉगको सहजीकयण गयी सम्फोधन गरयएको । 
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९. कामावरम प्रभिु य सूचना अनधकायीको नाभ/ऩद 

 १. कामावरम प्रभिु - प्रभिु जजल्रा अनधकायी श्री नायामण प्रसाद बट्ट  

 २. सूचना अनधकायी - प्रिासकीम अनधकृत श्री देफचन्र गतौरा  

१०. ऐन, ननमभ, ववननभम वा ननदेजिकाको सूची (भखु्म-भखु्म) 

 नेऩारको सॊववधान 

 स्थानीम प्रिासन ऐन, २०२८ 

 नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३ 

 नेऩार नागरयकता ननमभावरी, २०६३ 

 नागरयकता प्रभाणऩत्र ववतयण कामवववनध ननदेजिका, २०६३ 

 सॊस्था दताव ऐन, २०३४ 

 केही साववजननक (अऩयाध य सजाम) ऐन, २०२७ 

 कारोफजाय तथा केही अन्म साभाजजक अऩयाध तथा सजाम ऐन, २०३२ 

 छाऩािाना य प्रकािन सम्फन्धी ऐन, २०४८ 

 छाऩािाना य प्रकािन सम्फन्धी ननमभावरी, २०४९ 

 याहदानी ऐन, २०२४ 

 याहदानी ननदेजिका, २०६७ 

 याहदानी ननदेजिका (ऩवहरो सॊिोधन), २०७१ 

 याहदानी ननमभावरी (तेस्रो सॊिोधन), २०७२ 

 सिुासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ तथा ननमभावरी, २०६५ 

 ववष्पोटक ऩदाथव ऐन, २०१८ 

 रागू औषध (ननमन्त्रण) ऐन, २०३३ 

 ववऩद् जोजिभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ननमभावरी, २०६७ 
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११. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावनधक वववयण 

फजेट यकभ 
नॊ. 

फजेट जिषवक अजन्तभ फजेट 
मस भवहना सम्भको 

िचव 
फाॉकी कैवपमत 

21111 ऩारयश्रनभक कभवचायी 13006000/- 7089875।३८ 5916124।62  

21121 ऩोिाक 300000/- 0।00 300000/-  

21132 भहॊगी बिा 720000/- 320000/- 400000/-  

21139 अन्म बिा 60000/- 0।०० 60000/-  

21213 मोगदानभा आधारयत फीभा िचव 144000/- 0।00 144000/-  

22111 ऩानी तथा ववजरुी 304000/- 143150/- 160850/-  

22112 सञ्चाय भहिरु 246000/- 109650/- 136350/-  

22212 इन्धन कामावरम प्रमोजन 660000/- 358056/- 301944/-  

22213 सवायी साधन भभवत िचव 600000/- 126564/- 473466/-  

22214 फीभा 55000/- 15120/- 39880/-  

22221 भेजिनयी भभवत 120000/- 31515/- 88485/-  

22231 साववजननक सम्ऩनत भभवत 135000/- 75941/- 59059/-  

22311 भसरन्द तथा कामावरम साभाग्री 590000/- 322725/- 267275/-  

22419 अन्म सेवा िलु्क 724000/- 637868/- 86132/-  

22511 कभवचायी तानरभ िचव 55000/- 39000/- 16000/-  

22529 ववववध कामविभ िचव 776000/- 0।०० 776000/-  

22611 अ.भ.ुि. 650000/- 355630/- 294370/-  

22612 भ्रभण िचव 210000/- 14000/- 196000/-  

22711 ववववध 310000/- 239816/- 70184/-  

27111 साभाजजक सयुऺा 774000/- 334986/- 439014/-  

27212 उद्धाय, याहत तथा ऩनुस्थावऩना िचव 84000/- 42000/- 42000/-  

28142 घय बाडा 58000/- 0।00 58000/-  

जम्भा 20581000/- 10255896।३८ 10325103।62  

 

१२. तोवकए फभोजजभका अन्म वववयण 

 - नबएको  

१३. साववजननक ननकामको वेफसाइट 

 जजल्रा प्रिासन कामावरमको वेफसाईट daomakawanpur.moha.gov.np यहेको छ । 

१४. वैदेजिक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ सम्झौता सम्फन्धी वववयण 

 - नबएको ।  

१५. साववजननक ननकामरे सञ्चारन गयेको कामविभ य सो को प्रगनत प्रनतवेदन 
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- मस कामावरमको बवन ननभावण कामव सञ्चारन बइयहेको य अन्म ननकामको वविेष गयी 
सडक रगामत सॊघीम कामावरमहरुको प्रगनत याम्रो यहेको । 

१६. साववजननक ननकामरे वगीकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी 

 - सूचनाको वगीकयण गयी जानकायी ददन मस कामावरमभा वववयण ददन ननदेिन ददइएको ।  

१७. साववजननक ननकामभा ऩयेको सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सूचना ददइएको 

 - १४ वटा (स्वत: प्रकािन) 

१८. साववजननक ननकामभा सूचनाहरु अन्मत्र प्रकािन बएका वा हनुे बए सो को वववयण 

- आ-आफ्नो कामावरमफाट प्रकािन हनुे वावषवक तथा अधववावषवक वववयण भापव त सूचना 
प्रकािन गने गयेको । 
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