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१. कायावलयको प्रकृनत र स्वरुप 

 

 पररचय 

घिल्लािा शाघति, सरुक्षा र सवु्यवस्था िायि गरी िििािो िीउ, िि र स्वितरिािो संरक्षण गिुु घिल्ला प्रशासि 

िायाुलयिो िखु्य िायु हो । स्थािीय प्रशासि ऐि २०२८ ले घिल्लािो शाघति र व्यवस्थालाई प्रभाविारी रुपिा 

संचालि गिु  िथा घिल्लािो सािातय प्रशासि संचालि गिु प्रत्येि घिल्लािा एउटा घिल्ला प्रशासि िायाुलय 

रहिे साथै घिल्ला प्रशासि िायाुलयिो प्रिखु प्रशासिीय अघििारीिो रुपिा प्रिखु घिल्ला अघििारी रहि े 

व्यवस्था गरेिो छ ।  घिल्लािा शाघति, सरुक्षा र सवु्यवस्था िायि गिे,िागररििा िथा राहदािी घविरण गिे, 

स्थािीय प्रशासि सम्बघति िायु गिे, घवपद ् व्यवस्थापि गिे, सशुासि िायि गिे, साविुाघिि शाघति घवरुद्विा 

िसरुहरुिा अिुतयाघयि घििायिो रुपिा सरुु िावाुही र तयाघयि घिणयु गिे साथै घविासात्िि िायुहरुिा सितवय 

एवं सहिीिरण गिे घिल्ला प्रशासि िायाुलय रौिहटिा िखु्य िखु्य िायुहरु हुि । 

 

क. निल्ला प्रशासन कायावलय, रौतहटबाट प्रवाह गररने सेवा/कायवहरु : 

 शानन्त सुरक्षा तथा सुव्यवस्था सम्बनन्ध कायव: 

- शाघति सरुक्षा िायि गिे, 

- सािाघिि अपराि तयघूििरणिा लाघग सिदुायस्िरसम्ि सचेिीिरण गिे , 

- सरुक्षा घििायहरुिो पररचालि गिे, 

- शाघति सरुक्षा िायि गिु स्थािीय िह, िागररि सिाि िथा सरोिारवालाहरुसंग सहिायु गिे, 

 स्थानीय प्रशासन सम्वन्धी कायव : 

- संि संस्था दिाु, िघविरण, घविाि संशोिि, शाखा खोल्िे अििुघि िथा घियिि  गिे, 

- हािहघियार इिािि, िािसारी, िघविरण र स्वाघित्व हस्िातिरण  गिे, 

- घवष्फोटि पदाथु प्रयोगिो इिािि, िघविरण िथा घियिि गिे 

- साविुाघिि सम्पघििो अघभलेख संरक्षण िथा व्यवस्थापि गिे 

- घसिा िथा घसिा स्िम्भ घिररक्षण गिे र प्रघिवदेि पठाउिे 

- िाि, थर वा उिरे आघद प्रिाघणि गिे 

- िावालििो उिरे प्रिाघणि  गिे/िावालि पररचयपर प्रदाि गिे 

- दघलि, आघदवासी, िििाघि घसफाररस/प्रिाघणि गि े

- परपघरिा दिाु गिे, 

- छापाखािा दिाु गि,े 

- भारिीय िथा घिघटस लाहुरेहरुिो रहलपहल रिि िथा पेतसि िागि घसफाररस 

- पाररवाररि घववरण प्रिाघणि गिे, 

 राहदानी सम्वन्धी कायव: 

- राहदािी फाराि संिलि गिे, 

 सल्लाहकार                                            सम्पादक समूह                              कम््युटर  

 बासदुवे घिघिरे                          प्र.अ. घिरण घिघि घिवारी                            ि.अ. घविय िुिार िघल्लि 

प्रिखु घिल्ला अघििारी                                  प्र.अ. शघश िोहि दास 

      प्र.अ. शघश िोहि दास 

                िा.स.ु राि िरेश साह  

                                            

                      

             

 



- दु्रि सेवा अघभलेख प्रिाघणि गि,े 

- राहदािी घविरण गि,े 

- MRP िो घववरण संशोिि गि ुघसफाररश गिे 

 नागररकता सम्वन्धी कायव: 

- वशंििो आिारिा िागररििािो प्रिाण पर घविरण गिे, 

- ववैाघहि अगंीिृि िागररििािो प्रिाण पर घविरण गिे, 

- िागररििािो प्रिाण परिो प्रघिघलघप घविरण गिे, 

- िाघत्वि फरि िपिे गरी थर, िथा िति घिघि संशोिि गिे र SLC/SEE िो शघैक्षि योग्यिा 

र िा.प्र. प्रिाणपरिा उिरे फरि भएिा िा.प्र.प.िो आिारिा शघैक्षि योग्यिा प्रिाणपर 

संशोिि गिु घिणयु पचाु खडा गरी घसफाररश गिे । 

 अधव न्यानयक कायव: 

- साविुाघिि शाघति घवरुद्विा िसरुहरुिो सरुु िावाुही िथा तयाघयि घिणयु गिे । 

- घवशेष ऐििा िदु्वा हिेे अघििारीिो रुपिा प्रिखु घिल्ला अघििारी िोघिएिा िसरुहरुिा 

सरुु िावाुही िथा तयाघयि घिणयु गिे िथा अिसुतिाि अघििृि िोनिे  

 विार अनुगमन/उपभोक्ता नहत सम्बनन्ध कायव: 

- दघैिि उपभोग्य वस्ि ुिथा सेवािो सहि आपघूिु,पहुुँच िथा गणुस्िर सघुिघिि गिुिा लाघग 

बिार अिगुिि िथा घियिि गिे । 

- उपभोक्ता घहि संरक्षणिा लाघग सचेिीिरण गिे । 

 नवपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी कायव: 

- घिल्ला घवपद व्यवस्थापि सघिघििो वठैि सञ्चालि िथा व्यवस्थापि गि,े 

- घवपद ्िोघखि तयघूििरण िथा  व्यवस्थापििा लाघग घवपद ्पवूिुयारी िथा प्रघििायु योििा 

ििुिुा िथा िायाुतवयि गिे/ गराउिे, 

- ििसिु आपििालीि िायुयोििा ििुिुा िथा िायाुतवयि गिे/ गराउिे, 

- घवपद ् क्षिी घववरण संिलि िथा घवपद ् पीघडिहरुलाई राहि घविरण गि े र पिुस्थाुपिा 

सम्बतिी िायु गिे । 

 अनततयार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्वन्धी कायव : 

- अघियघिििा र भ्रष्टाचारिा घवषयिा परेिा उिरुीहरुिो छािघवि/घवस्ििृ अिसुतिाि िथा 

िावाुही सम्वतिी िायु गिु लेघख आए बिोघिि छािवीि गरी प्रघिवदेि पठाउिे र िारवाही 

गिु लेघख आएिा िारवाही गिे । 

 

  नवनवध कायव: 

- िमु्िी सेवा िथा सावघुििि सुिवुाइ ुगिे, 



- घछििेी घिल्लासंग सितवय गिु अतिर घिल्ला सितवय बैठि गरी सितवय गिे, 

- घिल्ला दररेट सघिघििो बैठि राखी दररेट घििाुरण गिे,  

- िाहरेी दरखास्ि प्रहरीले दिाु िगरेिोिा सोिो िाहरेी घलिे,  

- ढुंगा, घगट्टी र बालवुािो िथाभावी उत्खति भए/िभएिो अिुगिि गिे, 

- साविुघिि िथा गठु्ठी िग्गािो चलअचल सम्पिी संरक्षण गिे, 

- SEE िथा अतय पररक्षािो संचालि र अिगुिि सम्बतिी िायु गिे, 

- घविास आयोििाहरु िायाुतवयििा सितवय गिे, 

- स्थािीय िहसंग सितवय गिे, 

- िग्गा अघिग्रहण सम्बतिी िायु गिे, 

- सरिारी घििायबाट  हुिे साविुाघिि सेवा प्रवाहिो अिगुिि गिे, 

- िुिै िायाुलयिो स्पष्ट घिम्िवेारीिा िपरेिो अतय िायु सििे गिे, 

ि. शािा 

घिल्ला प्रशासि िायाुलयबाट िायुघववरण अिसुारिा िायुहरु सम्पादि  गिुिा लाघग यस िायाुलयिा 

घिम्िािसुारिा शाखाहरुिो व्यवस्था गररएिो छ । 

           १. स्थािीय प्रशासि शाखा  

२. िदु्वा िथा शाघति सरुक्षा शाखा 

३. िागररििा िथा प्रघिघलपी शाखा 

४. राहदािी शाखा  

५. घितसी शाखा  

६. दिाु शाखा 

७. लेखा शाखा 

३.  कमवचारी दरवन्दी  : दरवन्दी - ३३ िना (कायवरत २४ िना) 

ि.स.ं पद दरवन्दी सतंया पदपुनतव कैनफयत 

१ प्रिखु घिल्ला अघििारी १ १  

२ सहायि प्रिखु घिल्ला अघििारी १  ररक्त 

३ प्रशासिीय अघििृि ३ ३  

३ िायव सवु्वा १० १ ९ ररक्त रहिेो १ 

िाििा 

४ लेखापाल १ १  

५ िम््यटुर अपरेटर ३ ३ िरारिा  

६ खररदार ५ ५  

७ हलिुा सवारी चालि २ २ िरारिा 

८ िायाुलय सहयोगी ७ ७  ४ वटा िरारिा 

िम्िा ३३ २३  

 



४. कायावलयबाट प्रदान गररने सेवा, सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अवनध 

सि. 
नं. 

िेवा िुववधाको वववरण आवश्यक पन ेकागजात र प्रमाणहरु लाग्ने िमय लाग्ने शुल्क जजम्मेवार 
कममचारी, शाखा र 
इकाई 

गुनािो 
िुन्ने 
अधधकारी 

१ नागररकता   
१.१ वंशजको नाताले नेपाली 

नागररकताको प्रमाण–

पत्र      

 अनुिूची १ फारममा स्थानीय तहको सिफाररि  । 
 बावु वा आमाको ना.प्र.प., िो नभए दाज,ु भाई वा वंशज खुल्न ेनजजकको नातेदारको 

ना.प्र.प. प्रततसलवप, िो पतन नभए वंशज खुल्न ेअन्य प्रमाण र िनाखत । 
 ततन पुस्ता सभत्रको नातेदारको नागररकताको प्रमाणपत्र पशे गरेको अवस्थामा उक्त 

नातेदारिँगको नाता खुल्न ेनाता प्रमाणणत–पत्र । 
 प्रमाण पेश गनम निक्नेहरुका लाधग वंशजको नाताले ना.प्र.प.सलन ुपदाम नागररकता 

प्रमाणपत्र वववरण कायमववधध, २०६३ को अनुिुधच ३ वमोजजमको ढाचँामा िजमसमन 
स्थलमै गररएको िनाखत । 

 वववाहहत महहलाको हकमा पततको ना.प्र.प., माइतीतफम को वशंज खुल्ने ना.प्र.प., 
वववाह दताम प्रमाण पत्र र िनाखत । 

 जन्मसमतत खुल्ने प्रमाण, शैक्षिक प्रमाण पत्र वा जन्मदतामको प्रमाण–पत्र । 
 बिाइिराई गरी आउनेहरुको हकमा उपरोक्त प्रमाणहरुका अततररक्त बिाइिराई 

प्र.प., जग्गाधनी दताम प्र.प. लगायतका कागजातहरु । 
 दवुै कान देणखने अटो िाईजको फोटो –२ प्रतत । 

प्रमाण पुगेको 
खण्डमा िोही हदन 

रु. १०।– को हटकट िम्बजन्धत फाँटको 
ना.ि.ु 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

१.२ वैवाहहक अंगीकृत 
नागररकता 

 अनुिूची ७ फारममा स्थानीय तहको सिफाररि । 
 पततको ना.प्र.प. र वववाह दताम प्र.प. प्रततसलवप । 
 ववदेशी नागररकता पररत्याग गनम कारवाही चलाएको प्रमाण । 
 पततको िनाखत, पतत नभए नजजकका नातेदारको िनाखत । 
 दवुै कान देणखने अटो िाईजको फोटो –२ प्रतत । 

प्रमाण पुगेको 
खण्डमा िोही हदन 

रु. १०।– को हटकट िम्बजन्धत फाँटको 
ना.ि.ु 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

१.३ कममचारी पररवारको नाताले 
ना.प्र. सलदंा 

 जजल्लामा कायमरत नेपाल िरकारको स्थायी कममचारी, िरकारी, िंस्थान वा 
िामुदातयक ववद्यालयमा कायमरत स्थायी कममचारी तथा सशिक भएको प्रमाण । 

 र तोककएको प्रमाणणत अनिुूची फारम–२ । 
 िम्बजन्धत कायामलयको सिफाररि पत्र । 
 दवुै कान देणखने अटो िाईजको फोटो –४ प्रतत । 
 वपता, आमा वा पततको ना.प्र. िहहत िनाखत । 

िोही हदन रु. १०।– को हटकट िम्बजन्धत फाँटको 
ना.ि.ु 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

१.४ नेपाली नागररकताको  तोककएको ढाँचामा तनवेदन । िोही हदन रु. १३।– को हटकट िम्बजन्धत फाँटको प्र.जज.अ. वा 



प्रततसलवप  ना.प्र.प. नम्बर वा जारी समतत खलेुको प्रमाण । 
 अन्य जजल्लाबाट ना.प्र.प. सलएकाको हकमा ती जजल्लाबाट असभलेख प्राप्त भएपति 

मात्र हदईनेि । 
 दवुै कान देणखने अटो िाईजको फोटो –२ प्रतत । 

ना.ि.ु ि.प्र.जज.अ. 

२ राहदानी  
२.१ 

  

िम्बजन्धत जजल्लाबाट 
नागररकता सलई िोही 
जजल्लामा स्थायी ठेगाना 
भएकाहरुको हकमा 

क) द्रतु िेवा सिफाररिको लाधग 

 ५ प्रतत एमआरपी िाईजको फोटो र ३ प्रतत फारम । 
 १ प्रतत नागररकता प्र.प.को प्रततसलवप । 

िोही हदन   िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

ख) िामान्य सिफाररिको लाधग 

 ६ प्रतत एमआरपी िाईजको फोटो र २ प्रतत फारम । 
 २ प्रतत नागररकता प्र.प.को प्रततसलपी । 

४५ हदन रु. ५,०००।– िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

ग) नावलकको हकमा  
 नाबालक पररचय पत्रको २ प्रतत प्रततसलवप । 
 अन्य प्रकिया ि.िं. २.१ को क र ख अनुिार । 

िोही 
हदन               

रु. ५,०००।– िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

२.२ राहदानी हराई अकाम 
बनाउनु परेमा 

 अन्य प्रकिया ि.िं. २.१ अनुिार । 
  

४५ हदन               रु.१०,०००।– िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

२.३ राहदानी सभजकेो, केरमेट वा 
च्याततएको 

 अन्य प्रकिया ि.िं. २.१ अनुिार । 
 च्याततएको, केरमेट भएको वा सभजेको िक्कल ैराहदानी । 
 च्याततएको, केरमेट वा सभजकेो कारण खुलेको तनवेदन । 

४५ हदन रु.१०,०००।– िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

२.४ विाईिराईको हकमा  बिाईिराईको प्रमाण र स्थायी विोवाि खुल्न ेजग्गाधनी घरवािको प्रमाण ।       प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

२.५ कममचारी पररवारको हकमा कममचारी वा कममचारी पररवारको हकमा कायामलयको सिफाररि िमेत ।       प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

२.६ वववाह भै आएको महहलाको 
हकमा 

 वववाह भै आएको महहलाको हकमा वववाह दताम प्रमाण र पततको नागररकता ।       प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

३ नावालक पररचयपत्र  तनवेदन । 
 स्थानीय तहको सिफाररि । 
 बावु र आमाको ना.प्र.प. नक्कल र नाता प्रमाणणत । 
 जन्मदताम प्र.प. नक्कल । 
 एि.एल.िी. वा किा १० मा उजत्तणम भएमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र नक्कल  

 फोटो ३ प्रतत । 

िोही हदन  रु.१०।– को हटकट िम्बजन्धत फाँटको 
ना.ि.ु 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 



४ िंस्था दताम िम्बन्धी  ४ प्रतत ववधान । (िाधारण िभाले अनुमोदन गरेको ।) 
 तोककएको ढाँचामा तनवेदन । 
 िंस्था दताम गन ेिम्बन्धमा भेलाबाट भएको तनणमयको प्रततसलवप । 
 स्थानीय तहको सिफाररि । 
 तदथम िसमततमा रहेका पदाधधकारीहरुको ना.प्र.प. नक्कल र प्रहरी प्रततवेदन । 

िोही हदन रु.१,०००।– िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

५ िंस्था नववकरण  तनवेदन । 
 आन्तररक राजश्व कायामलयबाट कर जक्लयरेन्ि पत्र । 
 लेखापरीिकको अडडटमि अनुमती पत्रको प्रततसलवप । 
 स्थानीय तहको सिफाररि । 
 लेखापरीिण र वावषमक प्रगतत प्रततवेदन । 
 िसमततका पदाधधकारीहरुको बैठकको तनणमय । 
 िक्कल प्रमाण पत्र । 
 तोककएको िमयमा नववकरण नगरेमा थप जररवाना लाग्नेि । 

िोही हदन रु.५००।– िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

६ सिफाररि 

६.१ नाता प्रमाणणत  तनवेदन । 
 िम्बजन्धत व्यजक्तको नागररकताको प्रततसलपी िहहत गा.वव.ि.बाट सिफाररि । 
 स्थानीय तहको नाता प्रमाणपत्रको नक्कल प्रतत । 
 िम्बजन्धत व्यजक्तको हालिालै णखचेको फोटो । 

िोही हदन रु १०।– को हटकट िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

६.२    अन्य सिफाररि  तनवेदन । 
 सिफाररि माग गरेको व्यहोरा बमाजजमको स्थानीय तहको सिफाररि । 
 आवश्यकतानिुार िजमसमन मुचुल्का । 
 र िम्बजन्धत व्यजक्तको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततसलपी । 

िोही हदन रु १०।– को हटकट िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

७ राहत ववतरण  तनवेदन । 
 स्थानीय तहको सिफाररि । 
 िजमसमन मुचुल्का । 
 प्रहरी प्रततवेदन । 
 िम्बजन्धत व्यजक्तको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततसलपी । 

िोही हदन रु १०।– को हटकट िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

८ िापाखाना दताम िम्बजन्ध  घरेलु कायामलयमा दताम भएको प्रमाणपत्रको नक्कल िहहत तनवेदन । 
 िापाखाना िञ्चालन गनम लाग्ने पुँजी (वैँक मौज्जाद वा धधतो प्रमाणणत कागजात)  

 िापाखाना राख्न ेस्थानीय तहको वा चारककल्ला प्रमाणणत िहहतको सिफाररि । 
 तनवेदकको नागररकताको नक्कल प्रतत । 

िोही हदन रु १०००।– िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 



९ हातहततयार 

९.१ हातहततयार खररद इजाजत   तोककएको ढाँचामा रु. १० को हटकट टाँिी तनवेदन । 
 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततसलपी । 
 अन्य बुझ्न ेकाम कायामलयले गनिे । 

प्रकृया पुगेको  
हदन वा िोही हदन 

 िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

९.२ हातहततयार इजाजत पत्र 
नववकरण 

 िक्कल इजाजत पत्र िंलग्न गरी रु. १० को हटकट टाँिी तनवेदन । 
 नवीकरण दस्तुर बुझाएको तनस्िा । 

िोही हदन  िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ. 

९.३ नामिारी (हातहततयार) मतृकको नामवाट नामसारी गननपुर्ाु 
 िरोकारवालाको मतृकिंग नाता खुलेको प्रमाण । 
 मतृ्यदुताम प्रमाणपत्रको प्रततसलपी 
 हातहततयारको िक्कल इजाजत पत्र । 
 आफ्नो नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रततसलपी । 
 स्थानीय तहको सिफाररि 

 अन्य आवश्यक व्यहोरा कायामलय बझु्ने ि । 
 मतृ्य ु भएको ६ महहना सभत्र तनवेदन र असंशयार एक जना भन्दा बढी भए हक हदएको 

मंजरुनामा । 

प्रकृया पगेुपति 
िोही हदन 

रु १०।– को हटकट िम्बजन्धत 
फाँटवाला ना.िु. 

प्र.जज.अ. वा 
ि.प्र.जज.अ 

हातहततयार नामसारी गननपुर्ा ु
 तोककएको ढाँचामा तनवेदन 

 दवु ैपिको आ-आफ्नो ना.प्र.को प्रततसलपी 
 हातहततयारको िक्कल इजाजत पत्र तथा प्रततसलपी 

 
 
" 

 
 
" 

 
 
" 

 
 
" 

 

कायावलयबाट हुने सेवा प्रवाहको आधार र प्रनतवद्धता 

 

 िायाुलयबाट सेवा प्रवाह गदाु प्रचघलि िाििू, िेपाल सरिारिो घिणयु, पररपर सििेलाइ ुपूण ुअिसुरण गररिेछ । 

 सेवा प्रवाह िागररििो हिघहििा पणू ुिेघतद्रिृि (People Centered) रहििुो अघिररक्त पणू ुपारदशी ढंगबाट हुिेछ । 

 ििचुारीबाट सेवाग्राही प्रघि िम्र व्यवहारिो प्रदशिु एवि ्सेवाग्राही िििाबाट ििचुारी प्रघि सद्भाव र घवश्वास प्राप्त हुिेछ भतिे अपेक्षा िायाुलयले गरेिो छ । 

 सशुासििो अघभवघृि, ििसहभाघगिा, सियिो पालिा, घिम्िवेारीपििो बोि, भ्रष्टाचार घियतरण, सेवा प्रवाहिा प्रिखुआिार हुिेछि ्।



५. सेवा प्रदान गने शािा र निम्मेवार कमवचारीहरु 

नस.नं. शािा कमवचारीको नाम पद कैनफयत 

१ प्रशासि  राििरेश साह िायब सबु्बा  

  घविय िुिार िघल्लि ि.अ.  

  हरेतद्र िुिार घसंह िा.स.  

२ लेखा संिय िुिार झा लेखापाल  

  राि सागर िेशरी िा.स.  

३ िदु्दा उिेश प्रसाद खररदार  

  बब्ल ुिुिार साह िा.स.  

४ िागररििा ियाुँ शम्भ ुप्रसाद यादव िायब सबु्बा  

  लभ िुिार झा ि.अ.  

  सघिर घसलवाल खररदार  

  हरर चौिरी िा.स.  

५ िागररििा प्रघिघलपी  सघवतुद्र साह ि.अ.  

  ििदुवे साह खररदार  

  सत्येतद्र िुिार दास खररदार  

६ राहदािी अघिल िुिार िण्डल खररदार  

  इतद्र िगं राइ ु िा.स.  

७ दिाु चलािी िागतेद्र झा िा.स.  

 

७. ननणवय गने प्रनिया र अनधकारी 

    प्रिखु घिल्ला अघििारी श्री बासदुवे घिघिरे 

 

८. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी 

    प्रिखु घिल्ला अघििारी श्री बासदुवे घिघिरे  

 

९.  सम्पादन गरेको कामको नववरण 

आ.व. २०७६/०७७ सम्मको प्रगनत नववरण 

ि.स.ं सम्पादन गरेको काम २०७७ असाढ 

मसान्तसम्म िम्मा 

कैनफयत 

१ िागररििा 

घविरण  

बंशि ८१६५  

ववैाघहि अघंगिृि ७०९  

२ िागररििािो प्रघिघलघप घविरण ५०२०  

४ राहदािी घसफाररस ४२४८  

५ राहदािी घविरण २८९२  

६ गिुासो वा ठाडो उिरुी ७९४  

७ िाि,थर उिरे आघद प्रिाघणि ७३६  

८ िावालििो पररचयपर घविरण २८  



ि.स.ं सम्पादन गरेको काम २०७७ असाढ 

मसान्तसम्म िम्मा 

कैनफयत 

९ पाररवाररि पेतसि, शपथ पर र रहलपहल सम्वतिी 

घसफाररस 

१  

१० संस्था दिा ु ५०  

११ संस्था िघविरण ३८३  

१२ संस्थािो घविाि संशोिि -  

१३ दघलि,आघदवासी/िििािी  लगायि घवघवि 

घसफाररस 

२३७६  

१४ परपघरिा दिाु ६  

१५ हािहघियार िािसारी १४  

१६ हािहघियार घिल्ला घभरिो िघविरण १२४  

१७ हािहघियार िेपाल भररिो िघविरण -  

१८ घवष्फोटि पदाथु इिाििपर -  

१९ घवष्फोटि पदाथु इिाििपर िघविरण -  

२० साविुघिि अपराि, अभद्र व्यवहार िथा साविुाघिि 

शाघति घवरुद्विा िसरु सम्वतिी िदु्दा दिाु 

२२६ ियाुँ दिाु, १३२ 

सरी आएिो 

 

२१ साविुघिि अपराि, अभद्र व्यवहार िथा साविुाघिि 

शाघति घवरुद्विा िसरु सम्वतिी िदु्दा फछौट 

११५  

२२ एिीिृि िघुम्ि सेवा घशघवर  -  

२३ बिार अिगुिि -  

२४ घवपद ्राहि घविरण ७१००००  

२५ बैठक संचालन 

घिल्ला सरुक्षा सघिघि ११६  

िायाुलय प्रिखु ८  

सचूिा अघििारी २  

घवपद ्व्यवस्थापि सघिघि १२  

अतय बैठि सििे १६  

२६ रािश्व संकलन (आ.व. ०७६/०७७) 

राहदािी २२९८२५००।००  

संिसंस्था दिा/ुिघविरण ४३१७००।००  

तयाघयि दस्िरु -  

हािहघियार दिाु/िघविरण १७६७००।००  

प्रशासघिि दण्ड, िररवािा र िफि ६३२४८३।००  

पररक्षा शलु्ि २६१००।००  



ि.स.ं सम्पादन गरेको काम २०७७ असाढ 

मसान्तसम्म िम्मा 

कैनफयत 

बेरुि ु ३८२०६८६।०६  

२७ कायावलयको िचव नववरण (आ.व. ०७६/०७७) 

पिूीगि िफु ५०००००।००  

चाल ुिफु १५५८६२७९।५७  

 

अन्य महत्वपूणव कायवहरु 

शानन्त सुरक्षा र अमनचयन 

 घिल्लािा शाघति सरुक्षािो घवश्वसिीय र भरपदो सरुक्षा ब्यवस्था घिलाइ ुिागररििो शाघति सरुक्षा र 

अििचयििो ब्यवस्था घिलाइएिो । 

 घिल्लािो Crime Map  सघहििो एिीिृि रणिीघिि सरुक्षा योििा अध्यावघिि गररएिो । 

 घिल्ला सरुक्षा सघिघििो बैठिलाइ ुगघिशील, िघििािखुी र प्रभाविारी बिाइएिो । 

 राििागलुाइ ुघिवाुि रुपिा संचालि हुिे व्यवस्था घिलाइएिो । अवरोि भएिो खण्डिा ित्िाल सचुारु 

गररएिो । 

 प्रहरी ििचुारीले आफिो ििुव्य पालिा गदाु िाििू बिोघिि िायु गरे िगरेिो सम्बतििा अिगुिि गररएिो । 

 गणु्डागदी, संगघठि अपराि, िबरिस्िी असलुी लगायििा अपरािलाई घियतरण गररएिो । 

 

सेवा प्रवाह 

 बंशििो आिारिा ियाुँ िागररििा ८१६५, बैवाघहि अघंगिृि िागररििा ७०९ र प्रघिघलपी िागररििा 

५०२० वटा घविरण गररएिो । 

 ४२४८ वठा सािारण र १०३७ वटा दु्रि घसफाररस गरी राहदािी घवभागिा पठाइएङ्िो । 

 संस्था दिाु ५० िथा संस्था िघविरण ३८३ वटा गररएिो  

 २८ वटा िाबालि पररचयपर िारी गररएिो । 

 घिल्ला प्रशासि िायाुलयिा सिुवुाइ ुहुिे िदु्दाहरुिा िदु्दािो प्रिृघि हरेी घिरतिर सिुवुाइिुो व्यवस्था गरी घछटो 

छररिो ढंगले फैसला गिे व्यवस्था घिलाइएिो । 

 िायाुलय पररसरघभर रहिेो सुरघक्षि वदैघेशि रोिगार परािश ुिेतद्रबाट २९२४ ििालाइ ुबैदघेशि रोिगार 

सम्बतिी परािश ुप्रदाि गररएिो । 

 िायाुलयिो िाि िारवाहीलाइ ुपारदशी बिाउि िायाुलयिो फेसबिु, वबेसाइट, इिले िस्िा घबद्यघुिय 

िाध्यिहरुलाइ ुघियघिि अद्यावघिि गरी िायाुलयिा गघिघविीहरु प्रवाह गिे गररएिो ।  

 िायाुलयिा सेवा घलि आउिे सेवाग्राहीहरुलाइ ुलघक्षि गरी यस िायाुलयसंग सम्बघतिि घवघवि िाििारी र 

सचूिाहरुिा साथै इतटरिेट िाफुि उपलब्ि अिय िाििारीिलूि घवषयवस्िहुरुिा सहि पहुुँच होस ्भतिे 

उद्दशे्यिासाथ िायाुलय पररसरिा Free wifi िो ब्यवस्था घिलाइएिोिा सोलाइ ुघिरतिरिा घददैं अझ 

प्रभाविारी गररएिो । 

 सरिारी सेवा प्रदायििो सेवा प्रवाहिो अिगुिि िथा िलू्यांिििा सम्बतििा सिय सियिा िायाुलयहरुिो 

अिगुिि गररएिो । 



कायावलय व्यवस्थापन 

 घियघिि स्टाफ बैठि र गिुासोिो सािघूहि सिािाि गररएिो । 

 िायाुलयिो अघभलेख व्यवस्थापिलाइ ुप्रभाविारी िुल्याइएिो । 

 सेवाग्राहीहरु घवशेष गरी अपाङ्गिा भएिा, िषे्ठ िागररि िथा अशक्त िघहलाहरुिा लाघग सेवा घलंदासम्ि बस्िे 

व्यवस्थािो घवशेष प्रबति गररएिो । 

 िायाुलय पररसरिा सेवाग्राहीहरुिा लाघग स्वच्छ र सफा खािेपािीिो व्यवस्था घिलाइएिो । 

 

भौनतक पूवावधार ननमावण 

 २०७१ साल दघेख िै िालपोि िायाुलय िथा िापी िायाुलयिो भवििा सेवा प्रवाह गद ैआएिोिा २०७७ 

बैशाख ३ गिेदघेख िायाुलयिो आफ्िो भविबाट सेवा प्रवाह गररद ैआएिो । 

 िायाुलयिा आउिे सेवाग्राहीहरुिा लाघग स्वच्छ र सफा िघहला परुुष अलग-अलग िथा अपाङ्गिरैी 

शौचालयिो व्यवस्था घिलाइएिो । 

 घिल्लािा हुिे घवघभति घविास घििाुणिा िायुहरुिा सितवय िथा सहिीिरण गररएिो । 

 

सडक व्यवस्थापन 

 राििाग ु(सडि) िा हुिे अवरोि हटाउि गिुुपिे सरुक्षा िारवाहीिो लाघग सघिघििो बैठि सिय सियिा 

संचालि गररएिो । 

 िहतेद्र राििाग ुिथा घबरेतद्र राििाग ुघिररक्षण गररएिो । 

 सडििा हुिे अवरोि हटाउिे सम्बतििा सम्बघतिि घििायहरुसंग आवश्यि सितवय गरी ित्िाल अवरोि 

हटाइएिो । 

 

अवैध मनदरा ननयन्रण अनभयान 

 अविै िघदरा उत्पादि िथा घबक्री घविरणलाइ ुपणूरुुपिा घियतरण गिुसरोिारवाला घििायहरुिो संलग्ििािा 

प्रभाविारी अिगुिि गररएिो र अविै िघदरा उत्पादि िथा घवक्री घविरणिा संलग्िलाइ ुिाििूबिोघिि 

िारवाहीिो दायरािा ल्याइएिो । 

 

नवपद् व्यवस्थापन 

 घिल्ला घवपद ्व्यवस्थापि सघिघि (DDMC) िो बैठि सिय सियिा संचालि गररएिो । 

 घिल्ला घवपद ्पवूिुयारी िथा प्रघििायु योििा २०७७, पररिाघििु िायाुतवयििा ल्याइएिो । 

 घवपद ्भएिो सियिा उिार र राहि ित्िाल उपलब्ि गराइएिो । िायाुलयवाट ७१००००।- आघथुि राहि 

उपलब्ि गराइएिो । 

 घिल्ला घवपद ्व्यवस्थापि सघिघििो संयोिि र व्यवस्थापििा घिल्ला घस्थि िािवीय क्षेरिा घक्रयाशील 

सरिारी अनटोबरिा घदि IDDR, 2019 ििाइएिो । 

 

सूचनाको हक 

 प्रत्येि िागररिलाइ ुआफ्िो वा साविुघिि सरोिारिो िुिै पघि घवषयिो सचूिा िाग्िे र पाउिे हिलाइ ु

सघुिघिि गररएिो । 



 सचूिािो हि प्रविुि गिु सबै िायाुलयहरुिा सचूिा अघििारी िोनिे व्यवस्था घिलाइएिो । 

 राघष्िय सचूिा आयोगबाट अघििार प्रत्यायोिि भए अिसुार सचूिा स्व: प्रिाशि गिे र िाग गदाु उपलब्ि 

गराउिे सम्बतिी आदशे घिल्लास्िर सबै िायाुलयहरुिा िारी गररएिो र सो बिोघिि भए िभएिो िलू्याङ्िि 

गिु अिगुिि गिे व्यवस्था घिलाइएिो । 

 िालुयबाट भए गरेिा गघिघवघिहरु घियघििरुपिा िायाुलयिो वबेसाइटु िथा फेसबिु पेि िाफुि सावुिघिि 

गररएिो । 

 िायाुलयिो सबै गघिघवघि सिटेेर वाघषिु बलेुघटि प्रिाशि गररएिो । 

 

अन्य 

 घििाििी सेवा घदवस, २०७६ भव्यिािासाथ ििाइएिो ।  

 

 

१०. कायावलय प्रमुि र सूचना अनधकारीको नाम/पद 

१. िायाुलय प्रिखु - प्रिखु घिल्ला अघििारी श्री बासदुवे घिघिरे 

२. सचूिा अघििारी - प्रशासिीय अघििृि श्री शघश िोहि दास  

 

११. ऐन, ननयम, नवननमय वा ननदेनशकाको सूची (मुतय-मुतय) 

 िेपालिो संघविाि 

 स्थािीय प्रशासि ऐि, २०२८ 

 िेपाल िागररििा ऐि, २०६३ 

 िेपाल िागररििा घियिावली, २०६३ 

 िागररििा प्रिाणपर घविरण िायुघवघि घिदघेशिा, २०६३ 

 संस्था दिाु ऐि, २०३४ 

 िेही साविुघिि (अपराि र सिाय) ऐि, २०२७ 

 िालोबिार िथा िेही अतय सािाघिि अपराि िथा सिाय ऐि,  २०३२ 

 छापाखािा र प्रिाशि सम्बतिी ऐि, २०४८ 

 छापाखािा र प्रिाशि सम्बतिी घियिावली, २०४९ 

 राहदािी ऐि, २०२४ 

 राहदािी घिदघेशिा, २०६७ 

 राहदािी घिदघेशिा (पघहलो संशोिि), २०७१ 

 राहदािी घियिावली (िेस्रो संशोिि), २०७२ 

 सशुासि (व्यवस्थापि िथा सञ्चालि) ऐि, २०६४ िथा घियिावली, २०६५ 

 घवष्फोटि पदाथु ऐि, २०१८ 

 लाग ूऔषि (घियतरण) ऐि, २०३३ 

 घवपद ्िोघखि तयिूीिरण िथा व्यवस्थापि घियिावली, २०६७  



१२. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अध्यावनधक नववरण 

बिेट 

रकम नं. 

बिेट नशषवक अनन्तम बिेट यस मनहना 

सम्मको िचव 

बााँकी कैनफयत 

२११११ पारिश्रमिक किमचािी 10721000.00 7312438.57 3408561.43  
२११२१ पोशाक 250000.00 250000.00 0.00  
२११३२ िहंगी भत्ता 354000.00 348000.00 6000.00  
२११३४ किमचािीको बैठक भत्ता 25000.00 25000.00 0.00  
२११३९ अन्य भत्ता 60000.00 60000.00 0.00  
२१२१३ योगदानिा आधारित बीिा  कोष 

खचम 
125000.00 64400.00 60600.00  

२२१११ पानी तथा मबजलुी 306000.00 306000.00 0.00  
२२११२ संचाि िहसलु 251000.00 251000.00 0.00  
२२२१२ इन्धन (कायामलय प्रयोजन) 626000.00 626000.00 0.00  
२२२१३ सवािी साधन ििमत खचम 612000.00 612000.00 0.00  
२२२१४ मबिा तथा नववकिण खचम 155000.00 55000.00 100000.00  
२२२२१ िेशशनिी तथा औजाि ििमत 

सम्भाि तथा संचालन खचम  
120000.00 119681.00 319.00  

२२२३१ मनमिमत सावमजमनक सम्पमतको 
ििमत सम्भाि खचम 

140000.00 139984.00 16.00  

२२३११ िसलन्द तथा कायामलय सािाग्री 808000.00 807976.00 24.00  
२२४१९ अन्य सेवा शलु्क 2671000.00 2671000.00 0.00  
२२५११ किमचािी तामलि खचम 60000.00 60000.00 0.00  
२२५२९ ववववध कायमक्रि खचम 258000.00 258000.00 0.00  
२२६११ अनगुिन, िूल्यांकन खचम 675000.00 675000.00 0.00  
२२६१२ भ्रिण खचम 210000.00 210000.00 0.00  
२२७११ ववववध खचम 320000.00 320000.00 0.00  
२७१११ सािाशजक सिुक्षा 254000.00 198800.00 55200.00  
२७२१२ उद्दाि, िाहत तथा पनुर्सथामपना खचम  84000.00 84000.00 0.00  
२८१४२ घिभाडा 132000.00 132000.00 0.00  
 

 

१३. तोनकए बमोनिमका अन्य नववरण 

िभएिो  

१४. अनिल्लो आनथवक वषवमा कुनै कायविम वा आयोिना संचालन गरेको भए सो को नववरण 

 िभएिो 

१५. कायावलयको वेभसार्व  

घिल्ला प्रशसाि िायाुलय रौिहटिो वभेसाइटु - 

daorautahat.moha.gov.np 

 



१६. प्राप्त गरेको बैदेनशक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्रानवनधक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी नववरण 

      नभएको 

 

१७. संचालन गरेको कायविम र सोको प्रगनत प्रनतवेदन 

       घियघिि सेवा प्रवाह वाहिे अतय िायुक्रि िभएिो । 

 

१८. सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना नदर्एको नवषय । 

       स्वि: प्रिाशि 

१९. सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को नववरण । 

      आ-आफ्िो िायाुलयवाट प्रिाशि हुिे वाघषिु िथा अिुवाघषिु घववरण िाफुि सचूिा प्रिाशि गिे गररएिो ।



 


