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१. कायावलयको प्रकृनत र स्वरुप 

 

पररचय 

जिल्लाको शाजन्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम वव.सं. 
२०२८ सालमा जिल्ला प्रशासन कायावलयको स्थापना भएको हो । नपेाललाई १४ अञ्चल ७५ 
जिल्लामा ववभािन भए अनरुुप प्रत्येक जिल्लामा एक प्रशासकीय अनधकारीको रुपमा प्रमखु जिल्ला 
अनधकारीको व्यवस्था भएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रारम्भ भएपनि प्र.जि.अ. को काम 
कतवव्य र अनधकार काननुी रुपमा व्यवजस्थत गररएको ि । 

 

जिल्लामा शाजन्त सरुक्षा कायम गरी िनताको जिउ धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गनुव स्थानीय 
प्रशासनको मखु्य उदे्दश्य हो । जिल्ला प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई िनतामा सरुक्षाको अनभुनूत 
ददलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सशुासन कायम गनव मातहतका कारागार कायावलय, 

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राविय अनसुन्धान ववभाग र जिल्ला जस्थत ववनभन्न 
कायावलयहरु वियाशील रहेका िन ्। 

 

दृविकोण 

नेपालको संववधान तथा प्रचनलत काननुद्वारा प्रत्याभतू नागररक स्वतन्त्रता, ववनधको शासन, मानव 
अनधकारको प्रत्याभनूत गराउने लगायत लोकताजन्त्रक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गने गरी शाजन्त 
सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गनव जिल्ला प्रशासन कायावलयको स्थापना भएको हो । 

 

लक्ष्य 

जिल्लामा शाजन्त सवु्यवस्था कायम गरी सशुासन कायम गनुव यस कायावलयको लक्ष्य रहेको ि । 

 

उद्दशे्य 

जिल्लामा शाजन्त सवु्यवस्था कायम गरी िनताको िीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गनुव यस 
कायावलयको मूलभतू उदे्दश्य हो । 

 

२. कायावलयको काम, कतवव्य र अनधकार 

 

 आन्तररक सरुक्षासम्बन्धी नीनत, योिना तथा स्थानीय स्तरमा कायविमको कायावन्वयन; 

 जिल्लामा शाजन्त सरुक्षा कायम राख्न;े 

 हातहनतयार र खरखिानाको इिाित सम्बन्धी नसफाररस र ननयन्त्रण; 

 ववस्फोटक पदाथव नसफाररस र ननयमन; 

 ववदेशी नागररकको जिल्लामा उपजस्थनत र गनतववनधको ननयमण; 

 सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कायावन्वयन; 

 गैरसरकारी संघ संस्था दताव, नवीकरण र ननयमन; 
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 स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन; 

 नागररकता ववतरण; 

 बाल कल्याण तथा बाल अनधकारको संरक्षण; 

 भ्रिाचार ननयन्त्रण; 

 कायावलय ननरीक्षण तथा अनगुमन; 

 कल्याण धन र बेवाररसी धनको व्यवस्थापन; 

 जचठ्ठा, िवुा आददको ननयन्त्रण; 

 सावविननक स्थानमा अवाञ्िनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदाथव, सावविननक अपराध 
आददको ननयन्त्रण; 

 ववपद् व्यवस्थापन; 

 जिल्ला स्तरमा सावविननक उत्सव; 

 मआुब्िा ननधावरण तथा ववतरण; 

 परुस्कार तथा सिाय सम्बन्धी कारवाही र नसफाररस; 

 जिल्ला नभत्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पजिको रेखदेख, सम्भार तथा ममवत गने 

गराउने; 
 राहदानी ववतरण; 

 लागू औषध ननयन्त्रण र प्रशासन; 

 जिल्ला जस्थत कारागारको व्यवस्थापन; 

 जिल्ला नभत्र बिार अनगुमन, ननयमन तथा ननयन्त्रण; 

 द्वन्द्व प्रभाववतको पवहचान तथा राहत ववतरण; 

 नाता प्रमाजणत; 

 ननवावचन सम्बन्धी गहृ मन्त्रालय र ननवावचन आयोगको आदेश ननदेशन कायावन्वयन; 

 जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग; 

 राविय अनसुन्धानसाँगको समन्वय, सूचना सङ्कलन र ववश्लषेण; 

 जिल्लामा सञ्चानलत ववकास ननमावण कायवमा समन्वय र सहिीकरण । 

 
३. कमवचारी वववरण 

 स्वीकृत कमवचारी दरबन्दी संख्या  ३३ िना 
 स्थायी कमवचारी दरबन्दी संख्या   २८ िना 
 करार सेवा कमवचारी    ५ िना 
 िम्मा कमवचारी संख्या    ३३ िना 
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४. कायावलयबाट प्रदान गररन ेसेवा, सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनध 

सि.नं. 
िेवा िुववधाको 

वववरण 
आवश्यक पने कागजात/प्रमाणहरु 

िेवा प्राप्त गनन लाग्न े जजम्मेवार 

कमनचारी, 
शाखा/इकाई 

गुनािो िुन्ने 
अधधकारी िमय शुल्क 

१ नागररकता 
१.१ बंशजको नाताले 

नेपाली नागररकताको 
प्रमाण-पत्र 

• अनुसूची १ फारममा स्थानीय तहको ससफाररश 

• बाबुको ना.प्र.प., सो नभए आमा, दाजु वा बशंज खुल्न े

नजजकको नातेदारको ना.प्र.प. फोटोकपी । सो पनन नभए 

बंशज खुल्ने अन्य प्रमाण र सनाखत । 
• वववाहहत महहलाको हकमा पनतको ना.प्र.प., माइतीतफफ को 
बंशज खुल्ने ना.प्र.प., वववाह दताफ प्रमाण पत्र र सनाखत 

• जन्म समनत खुल्न ेप्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा 
जन्म दताफको प्रमाण पत्र । 

• बसाईसराई गरी आउनेहरुको हकमा बसाईसराई प्रमाण पत्र र 
जग्गाधनी दताफ प्रमाण पत्र । 
• फोटो २ प्रनत (प्रष्ट दबु ैकान देखखएको ननधार नढाकेको) 

प्रमाण पुगेको 
खण्डमा सोही 
हदन 

रु. १०।- को 
टीकट 

सम्बजन्धत 
फााँटको 
फााँट प्रमखु 

प्र.जज.अ./ 
स.प्र.जज.अ. 

१.२ बैबाहहक अंधगकृत 

नागररकता 
• अनुसूची ३ फारममा स्थानीय तहको ससफाररश 

• पनतको ना.प्र.प. र वववाह दताफ प्रमाण पत्र 

• ववदेशी नागररकता पररत्याग गनफ कारवाही चलाएको प्रमाण 

• पनतको सनाखत, पनत नभए नजजकका नातेदारसाँग नाता 
प्रमाखणत र सनाखत 

• फोटो ३ प्रनत 

ननवेदन दताफ 
गरेको 
भोसलपल्ट 

" " " " " " 

१.३ कमनचारी पररवारको 
नाताले ना.प्र.प. 
सलिँदा 
(िरकारी, िंस्थान, र 

िामुदाययक 
ववद्यालय) 

• कमफचारी भएको प्रमाण 

• स्थानीय तहको ससफाररश सहहतको अनुसूची फारम 

• सम्बजन्धत कायाफलयको ससफाररश पत्र 

• फोटो २ प्रनत 

• वपता वा पनतको ना.प्र.प. सहहत सनाखत 

सोही हदन 

" " " " " " 
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१.४ नेपाली नागररकताको 
प्रयतसलवप 

• तोककएको ढााँचामा स्थानीय तहको ससफाररश 

• ना.प्र.प. नम्बर वा जारी समनत खुलेको प्रमाण 

• बसाई सरी आएको भए सोको प्रमाण 

• अन्य जजल्लाबाट ना.प्र.प. सलएकाको हकमा सोको असभलेख 

" " 

रु. १३।- को 
टीकट 

" " " " 

२ राहदानी 
२.१ कायानलयबाट सलनेको 

हकमा 
• वववरण भरेको आवेदन फारम 

• ना.प्र.प. को फोटोकपी र फोटो ४ प्रनत 

• नावालकको हकमा नावालक पररचय पत्र सक्कल र सोको 
२ प्रनत फोटोकपी समते 

• राहदानी हराएकाको हकमा सो को व्यहोरा खुल्ने ननवेदन 

• राहदानी च्यानतएको, केरमेट भएको वा सभजकेाको हकमा 
सक्कलै राहदानी र कारण खुलेको ननवेदन 

प्रमाण पेश 
गरेको 
४० हदन भन्दा 
बढी 
(राहदानी प्राप्त 

भएपनि मात्र) 

रु. ५,०००।- 
(१० वर्फ भन्दा 
कम उमेरको 
नाबालकको 
हकमा 
रु.२,५००/-, 
राहदानी 
हराएको,  
च्यानतएको, 
केरमेट भएको, 
वा सभजेकाको 
हकमा  
रु. १०,०००।-) 

" " " " 

२.२ राहदानी ववभागबाट 

द्रतु िेवा सलनेको 
हकमा 

• फोटो टााँस सहहत २ प्रनत आवेदन फारम 

• २ प्रनत ना.प्र.प. को िायााँप्रनत 

(राहदानी हराएको, च्यानतएको, केरमटे भएको वा सभजेकाको हकमा  
लागू हुने िैन । द्रतु सेवाको लागग केन्द्रीय राहदानी ववभागमा 
ननवेदक स्वयं जान ुपने ि ।) 

सोही हदन   
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३ नावालक पररचय पत्र • ननवेदन 

• स्थानीय तहको फोटो प्रमाखणत सहहत ससफाररश 

• वपता/आमाको ना.प्र.प. 
• नाता प्रमाखणत 

• जन्मदताफ प्रमाण पत्र (ववदेशमा जन्म भएको भए सोको 
सक्कलै प्रमाण) 
• एस.्एल.्सी. वा किा १० उजत्तणफ भएकोमा शैक्षिक 

योग्यताको प्रमाण पत्र 

• फोटो ३ प्रनत 

" " 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

४ नाता प्रमाणणत • ननवेदन 

• स्थानीय तहबाट भएको नाता प्रमाखणत सहहतको 
ससफाररश 

• नाता खुल्ने ना.प्र.प. 
• फोटो ३ प्रनत 

" " " " " " " " 

५ शैक्षिक योग्यताको 
प्रमाणपत्रमा नाम, 

थर,  

उमेर आहद िच्याउन 

• ननवेदन 

• शैक्षिक संस्था/स्थानीय तहको फोटो प्रमाखणत सहहतको 
ससफाररश 

• एस.्एल.्सी. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र र 

ना.प्र.प. 
• शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पाएको समनतले ६ महहना 
सभत्रै ननवेदन हदनुपने 
• फोटो २ प्रनत 

" " " " " " " " 

६ िंस्था दतान िम्बन्धी • ३ प्रनत ववधान (शुद्धसाँग टाइप भएको हुनुपने) 
• तोककएको ढााँचामा ननवेदन 

• संस्था दताफ गने सम्बन्धमा भेलाबाट भएको ननणफय 

• स्थानीय तहको ससफाररश 

• तदथफ ससमनतका पदागधकारीहरुको ना.प्र.प. प्रनतसलवप र १/१ 

प्रनत फोटो सहहतको व्यजक्तगत वववरण 

• प्रहरी प्रनतवेदन 

" " 

रु. १,०००।- 

" " " " 
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७ िंस्था नवीकरण • ननवेदन 

• कर जक्लयरेन्स पत्र 

• लेखापरीिकको प्र.प. सक्कल 

• जज.स.स. को ससफाररश 

• लेखा परीिण र वावर्फक प्रगनत प्रनतवेदन 

• पदागधकारीहरुको फोटो सहहतको व्यजक्तगत वववरण 

• संस्था दताफ सक्कल प्रमाण पत्र 

प्रकिया पूरा 
भएपनि 

ननयमावलीमा 
तोककए 
बमोजजम 

" " " " 

८ पत्रपत्रत्रका दतान 
िम्बन्धी 

• तोककएको ढााँचामा ननवेदन र ४ प्रनत फोटो 
• प्रकाशक कुन ैसंस्था भए सो सम्बन्धी सम्पूणफ प्रमाण,  

ननणफय फोटोकपीहरु र संचालकहरुको ना.प्र.प. को फोटोकपी 
• सम्पादकको ना.प्र.प. को फोटोकपी 
• सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको (एस.्एल.्सी. देखख 
स्नाताकसम्मको) माकफ सीट, चाररत्रत्रक प्र.प. र प्रोसभज्नल 

सहटफकफकेटका फोटोकपीहरु वा एस.्एल.्सी. उजत्तणफ गरी 
पत्रकारीतामा १० वर्फ कायफ गरेको, सूचना ववभागको प्रमाण पत्र 

समेतका प्रमाणपत्रको फोटोकपीहरु 

• सम्पादकलाई प्रकाशकले ननयुक्त गरेको कागज तथा पत्रत्रकामा 
सम्पादक रही काम गने बारेको सम्पादकको  
मञ्जुरीनामा कागज 

• स्वीकृत िापाखानाबाट पत्रत्रका िाप्न हदएको ससफाररश 

•िापाखानाबाट जजल्ला प्रशासन कायाफलयबाट हदएको स्वीकृनत 

• िापाखानाले कर नतरेको प्रमाखणत 

• प्रहरी प्रनतवेदन 

प्रमाण पुगेपिी 
सोही हदन 

दैननक पत्रत्रका 
रु. १,०००।-, 
अधफसाप्ताहहक 

पत्रत्रका रु. 
७००।-, 
साप्ताहहक 
पत्रत्रका 
रु. ५००।-, 
पाक्षिक 

पत्रत्रका रु. 
३००।- 
तथा माससक 
र 

अन्य पत्रत्रका 
रु. २००।- 

" " " " 
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९ छापाखाना िचंालन 

िम्बन्धी 
• िापाखाना दताफ प्रमाण 

• ननवेदन, संस्था भए संस्था सम्बन्धी प्रमाण, ननणफय र 

संचालकको ना.प्र.प. प्रनतसलवप 

• कर सम्बन्धी प्रमाण 

• िापाखाना संचालन गने घर जग्गाको प्रमाण, अन्य 

व्यजक्तको घर भएमा मञ्जुरीनामा 
•िापाखाना उपकरणहरु खररद गरेको वा नामसारो भई 

आएमा सो समेतको सम्पूणफ प्रमाणहरु 

• ५ प्रनत फोटोहरु 

प्रमाण पुगेको 
भोसलपल्ट 

रु. १,०००।- 

" " " " 

१० एउटै भएको व्यजतत 

प्रमाणणत 

• ननवेदन पत्र र ना.प्र.प. 
• वववरण फरक पनफ गएको प्रमाण कागज 

• स्थानीय तहको ससफाररश (फोटो टााँस गरेको) 
• फोटो २ प्रनत 

सोही हदन रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

११ पाररवाररक पेन्शन 

केश प्रमाणणत 

• ननवेदन 

• पेन्शनर र पत्नीबीच नाता प्रमाखणत 

• पाररवाररक वववरण सहहत फोटो प्रमाखणत गररएको स्थानीय 
तहको ससफाररश पत्र 

• जो जसको पाररवाररक वववरण प्रमाखणत गनुफपने हो सबकैो 
ना.प्र.प. फोटोकपी 
• पनत मतृ्यु भैसकेकोमा मतृ्यु दताफ प्रमाण पत्र 

• पेन्शन पट्टा, डडस्चाजफ सहटफकफकेट, अन्य प्रमाण 

• सपथ पत्र तथा फोटो २/२ प्रनत 

" " 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

१२ रहल पहल पाउन े

सिफाररश 

• ननवेदन 

• शेर्पनि पाउन ेहकदार भएको प्रमाखणत कागजात सहहतको 
स्थानीय तहको ससफाररश 

• धेरै जना हकदार भई सब ैउपजस्थत हुन नसकेकोमा 
मञ्जुरीनामा 
• मतृक/पेन्शनर र ननवेदकबीच नाता प्रमाखणत 

• मतृ्यु दताफ प्रमाण पत्रको फोटोकपी 

" " रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 
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• ननवेदकको ना.प्र.प. को फोटोकपी र पेन्शन पट्टाको फोटोकपी 

१३ हातहयतयार इजाजत • ना.प्र. फोटोकपी र ननवेदन 

• स्थानीय तहको ससफाररस 

• प्रहरी प्रनतवेदन 

• गचककत्सकबाट ननरोगगताको प्रमाण पत्र 

प्रमाण पुगेको 
भोसलपल्ट 

ननयमावलीमा 
व्यवस्था भए 

अनुसार 
" " " " 

१३.१ हातहयतयार नामिारी • ननवेदन, ना.प्र.प. फोटोकपी, इजाजत पत्र र दईुबीचको कागजात, 

प्रहरी प्रनतवेदन 

प्रमाण पुगेको 
भोसलपल्ट 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

१३.२ हातहयतयार नवीकरण • सम्बजन्धत व्यजक्त, ननवेदन र सक्कल इजाजत पत्र ननवेदन परेकै 
हदन 

ननयमावलीमा 
व्यवस्था भए 

अनुसार 

" " " " 

१४ शाजन्त िुरिाको 
यनवेदन 

• व्यहोरा खुलेको ननवेदन, पररचय खुल्ने प्रमाण सोही हदन बाट 

प्रकृया आरम्भ 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

१६ जनिरोकारका 
गुनािो 
वा ठाडो उजुरी 

• व्यहोरा खुलेको ननवेदन, पररचय खुल्ने प्रमाण सोही हदन 

" " " " " " 

१५ भ्रष्टाचार, अजततयार 

दरुुपयोग िम्बन्धी 
यनवेदन 

• व्यहोरा खुलेको ननवेदन, पररचय खुल्ने प्रमाण 

" " " " " " " " 

१६ ववपद् िम्बन्धी 
राहतको लाधग 
यनवेदन 

• ननवेदन 

• स्थानीय तहको ससफाररश 

• प्रहरी प्रनतवेदन 

• नागररकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी 

" " " " 

लेखापाल 

" " 
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कायावलयबाट हनु ेसेवा प्रवाहको आधार र प्रनतवद्धता 
 कायावलयबाट सेवा प्रवाह गदाव प्रचनलत काननु, नेपाल सरकारको ननणवय, पररपत्र समेतलाई पूणव अनसुरण गररनेि । 

 सेवा प्रवाह नागररकको हकवहतमा पूणव केजन्रकृत (People Centered) रहनकुो अनतररक्त पूणव पारदशी ढंगबाट हनुेि । 

 कमवचारीबाट सेवाग्राही प्रनत नम्र व्यवहारको प्रदशवन एवम ्सेवाग्राही िनताबाट कमवचारी प्रनत सद्भाव र ववश्वास प्राप्त हनुेि भने्न अपेक्षा 
कायावलयले गरेको ि । 

 सशुासनको अनभववृद्ध, िनसहभानगता, समयको पालना, जिम्मेवारीपनको बोध, भ्रिाचार ननयन्त्रण, सेवा प्रवाहका प्रमखु आधार हनुेिन ्। 
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५. सेवा प्रदान गने फााँट र जिम्मेवार कमवचारीहरु 

नस.नं. फााँट कमवचारीको नाम पद कैवफयत 

१. प्रशासन सहदेव आचायव नायब सबु्बा  

मदनकुमार शे्रष्ठ नायब सबु्बा  

ददलबहादरु भण्डारी कायावलय सहयोगी  

िोनकुला लामा कायावलय सहयोगी  

२. लेखा सषु्मा के.सी. (लानमिान)े लेखापाल  

अिुवनबहादरु थापा मगर कायावलय सहयोगी  

३. मदु्दा रामचन्र सापकोटा नायब सबु्बा  

वटंकु शे्रष्ठ नायब सबु्बा  

संनगता अनधकारी सहायक कम््यटुर अपरेटर  

४. नागररकता नयााँ अजश्वन कुमार अयावल नायब सबु्बा  

राममान शे्रष्ठ नायब सबु्बा  

अजन्िता थापा मगर कम््यूटर अपरेटर  

मनुा बतौला खररदार  

बालकृष्ण जघनमरे कायावलय सहयोगी  

५. नागररकता प्रनतनलवप मञ्जु शमाव वाग्ले नायब सबु्बा  

माहाकाली चौलागाई कम््यटुर अपरेटर  

सनबना शाही खड्गी सहायक कम््यटुर अपरेटर  

६. राहदानी उद्धब प्रसाद दाहाल नायब सबु्बा  

ववनोद अयावल नायब सबु्बा  

उनमवला कुमारी पौडेल खररदार  

७. दताव/चलानी, संघ 
संस्था/पत्र पनत्रका 
दताव 

रववन्र कुमार शे्रष्ठ नायब सबु्बा  

सरेुश कुमार वाईवा खररदार  

अचवना नथङ कायावलय सहयोगी  

८. सूचना प्रववनध अनमतकुमार कणव कम््यटुर अपरेटर  

 

६. ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने अनधकारी 
 प्रमखु जिल्ला अनधकारी श्री ददपकराि नेपाल 

७. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 
 प्रमखु जिल्ला अनधकारी श्री ददपकराि नेपाल 
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८. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

२०७७ बशैाखदेणख अिार महहनािम्मको प्रगयत वववरण 
 

क्र.िं. वववरण इकाई पररमाण कैफफयत 

१ नागररकता ववतरण (नयााँ) वटा ३०७  

(पुरुर्- १५८, महहला- १४९) 

 

२ नागररकता प्रनतसलवप वटा २७३ (पुरुर्-१८२, महहला- ९१)  

३ परुानो नागररकता कम्प्यटूर प्रववष्टी वटा १४२३   

४ राहदानी ससफाररस वटा १४८  

क) साधारण ससफाररस वटा १४८  

ख) द्रतु सेवा ससफाररस वटा -  

५ अन्य ववसभन्न ससफाररसहरु वटा ७  

६ मुद्दा दताफ वटा १९  

७ मुद्दा फैसला वटा ९५  

८ ववसभन्न उजरुी दताफ र कारवाही वटा ७  

९ नाबालक पररचय पत्र ववतरण वटा १६  

१० पत्रपत्रत्रका दताफ वटा -  

११ कायाफलय अनगुमन वटा - जजल्लाजस्थत ववसभन्न सरकारी 
कायाफलयहरु । 

१२ बजार अनगुमन पटक ७ ववसभन्न खाद्यान्न पसल, 
होटल, रेष्टुरेन्ट, ककराना 
पसल, और्धी पसल आहद । 

१३ संघ/संस्था दताफ वटा २  

१४ संघ/संस्था नववकरण वटा १३  

१५ कायाफलयबाट प्रवाह गरेको सूचना वटा १४ स्वत: प्रकाशन 
१६ िनतपनूत फ, राहत तथा प्रोत्साहन ववतरण 

वदेैसशक रोजगारी िनतपनूत फ जना १ रु.२,२३,८०४।३१ 
ववपद् राहत  जना ७९ रु.९,२५,०००/- 
सवारी दघूफटनाबाट पीडडतलाई िनतपनूत फ जना १ रु.४,५०,०००/- 
द्वन्द्व पीडडतलाई हदएको राहत रकम जना -  
मुआब्जा ववतरण  (२२० के.भी प्रशारण 
लाईन) 

जना -  

मुआब्जा ववतरण  (४०० के.भी प्रशारण 
लाईन) 

जना -  

१८ राजस्व संकलन रकम रु.७,२९,७७१/-  

१९ बजेट खचफ रकम चालु: रु.५९,४७,७८३।२० 
पुाँजीगत: रु.१,०८,७५,१६२/- 
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अन्य महत्वपूणव कायवहरु 

शाजन्त सरुक्षा र अमनचयन 

 जिल्लामा शाजन्त सरुक्षा ववश्वसनीय र भरपदो तलु्याई नागररकको शाजन्त सरुक्षा र अमनचयनको व्यवस्था 
पूणवरुपमा नमलाइएको । 

 गणु्डागदी, संगदित अपराध, िबरिस्ती असलुी लगायतका अपराधलाई ननयन्त्रण गररएको । 

सेवा प्रवाह 

 बंशिको आधारमा नयााँ नागररकता 307 (परुुष : 158, मवहला: 149) र वप्रनतनलवप नागररकता २७३ (परुुष 

: १८२, मवहला: ९१) वटा ववतरण गररएको । 

 राहदानीको लानग १४८ वटा फारम (साधारण) नसफाररस गरी राहदानी ववभागमा पिाइएको । 

 संस्था दताव २ तथा संस्था नवीकरण ७९ वटा गररएको । 

 16 वटा नालबालक पररचयपत्र िारी गररएको । 

 19 वटा मदु्दा दताव भएको । 95 वटा मदु्दा फर्छ्यौट गररएको । 
कायावलय व्यवस्थापन 

 कायावलयको अनभलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तलु्याइएको । 

 जिन्सी ननरीक्षणबाट नललाम हनुे िहयावईएका खचव नहनुे सामानहरू नललाम वविी गररएको । 

भौतीक पूवावधार ननमावण 

 कायावलयको नयााँ भवन ननमावण कायवलाई ननरन्तरता ददइएको । 

 जिल्लामा हनुे ववनभन्न ववकास ननमावणका कायवहरुमा समन्वय तथा सहिीकरण गररएको । 

बिार अनगुमन 

 ववनभन्न नमनतमा ७ पटक ववनभन्न खाद्यान्न पसल, होटल, रेिुरेन्ट, वकराना पसल, औषधी पसल आदद अनगुमन 
गररएको । 

 जिल्लामा सञ्चानलत औषधी पसल, ल्याब, पोनलजललननक र ननिी अस्पतालहरुको ननयनमत अनगुमन गररएको । 

ववपद् व्यवस्थापन 

 जिल्ला ववपद् व्यवस्थापन सनमनत (DDMC) को बैिक २ पटक, जिल्ला कोनभड-19 संकट व्यवस्थापन केन्र 

(DCCMC) को बैिक 1४ पटक र जिल्ला कमाण्ड पोिको बैिक 27 पटक सञ्चालन गररएको । 

 कोनभड-19 रोकथाम, ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरू गररएको ।  
 जिल्ला कोनभड-19 संकट व्यवस्थापन केन्र (DCCMC) द्वारा कोनभड-१९ रोकथाम, ननयन्त्रण तथा 

व्यवस्थापनका सन्दभवमा जिल्लानभत्र भएका गनतववनधहरू समेटेर ई-बलेुवटन प्रकाजशत गररएको । 

 जिल्ला ववपद् पूववतयारी तथा प्रनतकायव योिना, २०७६ (पररमाजिवत तथा अध्यावनधक) कायावन्वयन गररएको । 

 मनसनु िोजखम न्यूनीकरण कायवयोिना, २०७७ तयार गरी कायावन्वयनमा ल्याइएको । 

 सबै स्थानीय तह समेवटने गरी उपलब्ध Equipment सवहतको QRT/IRT को पररचालन गररएको । 

 ववपद् भएको समयमा उद्धार र राहत तत्काल उपलब्ध गराइएको । ७९ िनालाई रु.९,२५,०००/- राहत 
रकम उपलब्ध गराईएको ।  

सूचनाको हक 

 प्रत्येक नागररकलाई आफ्नो वा सावविननक सरोकारको कुनै पनन ववषयको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई 
सनुनजित गररएको । 
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 कायावलयबाट भए गरेका गनतववनधहरु ननयनमतरुपमा कायावलयको वेबसाईट तथा फेसबकु पेि माफव त सावविननक 
गररएको । 

 सूचनाको हक कायावन्वयन सम्बन्धमा जिल्लाजस्थत सरकारी कायावलय तथा सावविननक संस्थानका सूचना 
अनधकारीहरूसाँग १ ददने कायवशाला गोष्ठी सम्पन्न गररएको । 

९. कायावलय प्रमखु र सूचना अनधकारीको नाम/पद 

 १. कायावलय प्रमखु - प्रमखु जिल्ला अनधकारी श्री ददपकराि नेपाल 

 २. सूचना अनधकारी - प्रशासकीय अनधकृत श्री देबचन्र गतौला  
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१०. ऐन, ननयम, ववननमय वा ननदेजशकाको सूची (मखु्य-मखु्य) 

 नेपालको संववधान 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

 नेपाल नागररकता ननयमावली, २०६३ 

 नागररकता प्रमाणपत्र ववतरण कायवववनध ननदेजशका, २०६३ 

 संस्था दताव ऐन, २०३४ 

 केही सावविननक (अपराध र सिाय) ऐन, २०२७ 

 कालोबिार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सिाय ऐन, २०३२ 

 िापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ 

 िापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ननयमावली, २०४९ 

 राहदानी ऐन, २०२४ 

 राहदानी ननदेजशका, २०६७ 

 राहदानी ननदेजशका (पवहलो संशोधन), २०७१ 

 राहदानी ननयमावली (तेस्रो संशोधन), २०७२ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ तथा ननयमावली, २०६५ 

 ववष्फोटक पदाथव ऐन, २०१८ 

 लागू औषध (ननयन्त्रण) ऐन, २०३३ 

 ववपद् िोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ननयमावली, २०६७ 
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११. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण 

बिेट रकम 
नं. 

बिेट जशषवक अजन्तम बिेट 

बैशाख-असार 
मवहना सम्मको 

खचव 
बााँकी कै. 

21111 पाररश्रनमक कमवचारी 13387770।98 3266901।20 10120869।78  

21121 पोशाक 300000/- 0।00 300000/-  

21132 महंगी भिा 720000/- 162000/- 558000/-  

21139 अन्य भिा 60000/- 55000/- 5000/-  

21213 योगदानमा आधाररत बीमा खचव 144000/- 32400/- 111600/-  

22111 पानी तथा वविलुी 304000/- 105900/- 198100/-  

22112 सञ्चार महशलु 246000/- 87115/- 158885/-  

22212 इन्धन कायावलय प्रयोिन 660000/- 141008/- 518992/-  

22213 सवारी साधन ममवत खचव 600000/- 441026/- 158974/-  

22214 बीमा 55000/- 30156/- 24844/-  

22221 मेजशनरी ममवत 120000/- 20326/- 99674/-  

22231 सावविननक सम्पनत ममवत 135000/- 2818/- 132182/-  

22311 मसलन्द तथा कायावलय सामाग्री 790000/- 220975/- 569025/-  

22419 अन्य सेवा शलु्क 1711000/- 406282/- 1304718/-  

22511 कमवचारी तानलम खचव 55000/- 0।00 55000/-  

22529 ववववध कायविम खचव 776000/- 275694/- 500306/-  

22611 अ.म.ुख. 650000/- 136770/- 513230/-  

22612 भ्रमण खचव 210000/- 186000/- 24000/-  

22711 ववववध 310000/- 612/- 309388/-  

27111 सामाजिक सरुक्षा 774000/- 334800/- 439200/-  

27212 उद्धार, राहत तथा पनुस्थावपना खचव 84000/- 42000/- 42000/-  

28142 घर भाडा 58000/- 0।00 58000/-  

िम्मा 22149770।98 5947783।20 16201987।78  

 

१२. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 

 - नभएको 

१३. सावविननक ननकायको वेबसाइट 

 जिल्ला प्रशासन कायावलयको वेबसाईट daomakawanpur.moha.gov.np रहेको ि । 

१४. वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं सम्झौता सम्बन्धी वववरण 

 - नभएको । 
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१५. सावविननक ननकायले सञ्चालन गरेको कायविम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन 

- यस कायावलयको भवन ननमावण कायव सञ्चालन भइरहेको र अन्य ननकायको ववशेष गरी 
सडक लगायत संघीय कायावलयहरुको प्रगनत राम्रो रहेको । 

१६. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली 

 - सूचनाको वगीकरण गरी िानकारी ददन यस कायावलयमा वववरण ददन ननदेशन ददइएको । 

१७. सावविननक ननकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको 

 - ननवेदन नपरेको 

१८. सावविननक ननकायमा सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनु ेभए सो को वववरण 

- आ-आफ्नो कायावलयबाट प्रकाशन हनुे वावषवक तथा अधववावषवक वववरण माफव त सूचना 
प्रकाशन गने गरेको । 
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