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१. ब ाँके जिल्ल को सजंिप्त परिचय 

 साववक मध्र्पजिमाञ्चल ववकास िेत्र अन्तिग्त भेिी अंचलका पााँच जिल्लाहरु मध्र्को बााँके जिल्ला एक हो । र्स 
जिल्लाको उत्तिमा सिेुत, पूवामा दाङ ,पजिममा बर्दार्ा ि दजिणमा भाित, उत्ति प्रदेशको बहिाईच ि श्राबस्ती  जिल्ला 
पदाछन ्। नाँर्ा संघीर् संिचना अनसुाि बााँके जिल्ला लजुम्बनी प्रदेश अन्तिगत िहेको छ । साथै  र्स जिल्लामा १ वटा 
उप-महानगिपानलका, १ वटा नगिपानलका ि ६ वटा गाउाँपानलका िहेका छन ्। र्स जिल्लाको कुल िेत्रफल २३३७ वगा 
वक.नम.छ भने जिल्लाको कुल िनसंख्र्ा ४,९१,३१३ (२०६८ सालको िनगणना अनसुाि) िहेको छ । िसमा परुुषको 
संख्र्ा २,४४,२५५ ि मवहलाको संख्र्ा २,४७,०५८ िहेको छ । र्स जिल्लाको िनघनत्व २१० िना प्रनतबगा 
वक.नम.िहेको छ । र्स जिल्लाका िाप्ती,डडुवुा ि िेठी मखु्र् नदीनालाहरु हनु ्। ववशेष गिी िाप्ती नदीले वकनािामा पने 
दवैु तफा को अनधकााँश गााँउ तथा िेती र्ोग्र् भ-ूभागलाई वषाार्ाममा डवुान तथा कटान गिी ठुलो िेनत परु् र्ाउने गदाछ । 
र्स जिल्लामा ८६ वक.मी. पवुापजिम िािमागा,४५ वक.मी. ित्न िािमागा ि नेपालगंि–गलुिीर्ा ३६ वक.मी. गिी िम्मा 
१६७ वक.मी िािमागा पदाछ । र्स जिल्ला नभत्र कालोपते्र सडक १६७ वक.मी, ग्रावेल ११० वक.मी. ि कच्ची १८७ 
वक.मी. पदाछ । ग्रावेल िोडमा िाप्ती तफा  िाने बाटो, वेतहनी तफा  िाने बाटो ि वहिनमननर्ा िाने बाटो पदाछन । र्स 
जिल्लामा ववनभन्न िातिाती तथा धमाावलम्वीहरुको बसोबास िहेको छ । 

 िातीर् आधािमा र्स जिल्लामा सबैभन्दा बढी थारु, मसुलमान, र्ादव ि कुनमा िहेका छन ्। हाल ववववध कािणहरुले 
गदाा बसाई सिाईमा व्र्ापकता आई सानबकको मध्र्पजिम िेत्रका पहाडी जिल्लाहरुबाट आएका नमश्रीत िानतहरुको 
बाहलु्र्ता हनु थालेको छ । नेपालगंि बिािमा भने बढी मात्रामा मजुिम समदुार्हरुको बसोबास िहेको छ भन ेशैजिक 
स्तिको मलु्र्ाङ्कन गदाा ग्रामीण िेत्रमा शैजिक स्ति न्र्नु िहेको पाईन्छ । र्स जिल्लाका मखु्र् धानमाक स्थलहरु बागेश्विी 
मजन्दि, भवुिभवानन मजन्दि, कम्मिसा बाबा मजन्दि िहेका छन ्। र्स जिल्ला नभत्रको धानमाक जस्थनत नमजश्रत देजिन्छ । 
जिल्लाको कुल िनसंख्र्ा मध्रे् वहन्द ु(७९%), ईस्लाम (१६%), बौद्ध (०.४%), विजिर्न (०.१%) ि अन्र् िहेका छन।् 

बांके जिल्लाको नक्सा: 
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• प्रतितिति सभा तिर्ााचि क्षेत्र    -३ 

• प्रदशे सभा तिर्ााचि क्षेत्र    -६ 

• उपमहािगरपातिका    -१ 

• िगरपातिका    -१ 

• गाउँपातिका    -६ 

• जिसखं्या      -४,९१,३१३ (२०६८ सािको रातरिय जिगणिा अिसुार) 

• मिदािा सखं्या     -२,५३,६२३ जिा 

• घरिरुी सखं्या     -९४७७३ 

• जिघित्र्     -२१० प्रति बगा तक.मी. 

• साक्षरिा     -५७.८०% (प.ु ६६.६/म.४९.२०) 

 

 

२. जिल्ल  प्रश सन क य ालयको स्िरुप ि प्रकृजि : 

 

जिल्लामा शाजन्त सिुिा ि सवु्र्वस्था कार्म गिी िनताको िीउ, धन ि स्वतन्त्रताको संििण गनुा 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को मखु्र् कार्ा हो । स्थानीर् प्रशासन ऐन २०२८ ले जिल्लाको शाजन्त ि 
व्र्वस्थालाई प्रभावकािी रुपमा संचालन गना तथा जिल्लाको सामान्र् प्रशासन संचालन गना प्रत्रे्क 
जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् िहने साथै जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को प्रमिु प्रशासकीर् 
अनधकािीको रुपमा प्रमिु जिल्ला अनधकािी िहने  व्र्वस्था गिेको छ । जिल्लामा ववकास ननमााण 
कार्ाहरुको लानग उपर्कु्त वाताविण ननमााण गना समन्वर् ि सहिीकिण, ववपद् व्र्वस्थापन, अत्र्ावश्र्क 
वस्त ुतथा सेवाको आपूनता व्र्वस्थापन, सेवा प्रवाहको अनगुमन, प्रचनलत कानूनमा तोवकएका ववषर्हरुमा 
अधान्र्ावर्क ननकार्को रुपमा िही न्र्ार् ननरुपण, आनथाक अननर्नमतता एवं भ्रष्टाचाि ननर्न्त्रण िस्ता 
कार्ाहरु सम्पादन गिी जिल्लामा सशुासनको प्रत्र्ाभनूतका लानग जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को महत्वपूणा 
भनूमका िहेको हनु्छ।  

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँकेबाट र्स जिल्लामा शाजन्त सिुिा/आपिानधक गनतववनध ननर्न्त्रण, 
ववपद् व्र्वस्थापन, प्रभावकािी सेवा प्रवाह, ववकासात्मक गनतववनधहरुमा समन्वर् तथा सशुासन लगार्तका  
ववषर्मा कार्ा गने गिी वावषाक कार्ार्ोिना २०७८ तर्ाि गिी सेवा प्रवाहलाई व्र्ावसावर्क तथा 
िनमैत्रीरुपमा प्रवाह गरिदै आएको छ ।  
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३. जिल्ल  प्रश सन क य ालयको क म, किाव्य ि अजिक ि : 

- जिल्लामा शाजन्त  सिुिा ि सवु्र्वस्था कार्म िाख्न ेसम्बन्धी कार्ा , 
- स्थानीर् प्रशासन सञ्चालन  सम्बन्धी कार्ा, 
- नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र / नाबालक परिचर्पत्र ववतिण सम्बन्धी कार्ा, 
-  िाहदानी सम्बन्धी सेवा प्रदान सम्बन्धी कार्ा, 
- आर्दबासी िनिाती,  दनलत, अपांगताको नसफारिस सम्बन्धी कार्ा,  
- हातहनतर्ाि ईिाित तथा नवीकिण सम्बन्धी कार्ा, 
- संस्था दताा तथा नवीकिण सम्बन्धी कार्ा, 
- ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा , 

- अजख्तर्ाि दरुुपर्ोग अनसुन्धान सम्बन्धी कार्ा, 
- सशुासन / सावािाननक सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्ा , 

- सवािी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कार्ाान्वर्न सम्बन्धी कार्ा, 
- लागू औषध ननर्न्त्रण तथा अवैध घिेल ुमर्दिा ननर्न्त्रण सम्बन्धी कार्ा, 
- सिकािी कार्ाालर्हरुको अनगुमन तथा ननिीिण सम्बन्धी कार्ा, 
- बाल कल्र्ाण तथा बाल अनधकाि सम्बन्धी कार्ा, 
- भ्रष्टाचाि ननर्न्त्रण सम्बन्धी कार्ा, 
- ववस्फोटक पदाथा नसफारिस ि ननर्मन सम्बन्धी कार्ा, 
- ववदेशी नागरिकको जिल्लामा उपजस्थनत ि गनतववनधको ननर्मन सम्बन्धी कार्ा, 
- कल्र्ाण धन ि बेवारिसी धनको व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा, 
- जचठ्ठा, िवुा आर्दको ननर्न्त्रण  सम्बन्धी कार्ा, 
- सावािननक स्थानमा अवाञ्छनीर् व्र्वहािको िोकथाम, मादक पदाथा, सावािननक अपिाध आर्दको ननर्न्त्रण सम्बन्धी 

कार्ा, 
- जिल्ला स्तिमा सावािननक उत्सव  सञ्चालन सम्बन्धी कार्ा, 
- मआुब्िा ननधाािण तथा ववतिण  सम्बन्धी कार्ा, 
- पिुस्काि तथा सिार् सम्बन्धी कािवाही ि नसफारिस सम्बन्धी कार्ा, 
- जिल्ला नभत्र िहेको नेपाल सिकािको सबै सम्पत्तीको िेिदेि, सम्भाि तथा ममात सम्बन्धी कार्ा, 
- जिल्ला जस्थत कािागािको अनगुमन, ननर्मन ि ननर्न्त्रण सम्बन्धी कार्ा, 
- स्थानीर् तहसंगको समन्वर्मा जिल्ला नभत्र बिाि अनगुमन, ननर्मन तथा ननर्न्त्रण, अत्र्ावश्र्क वस्त ुतथा सेवाको 

आपूनता व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा, 
- द्वन्द्व प्रभाववतको पवहचान तथा िाहत ववतिण सम्बन्धी कार्ा, 
- जिल्ला स्तिमा नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिीको परिचालन ि प्रर्ोग सम्बन्धी कार्ा, 
- िाविर् अनसुन्धानसाँगको समन्वर् तथा सूचना सङ्कलन ि वविषेण सम्बन्धी कार्ा, 
- ववकास ननमााण कार्ामा सहर्ोग तथा समन्वर्  सम्बन्धी कार्ा, 
- कानून बमोजिम तोवकए अनसुाि ववनभन्न मदु्दाको सरुु कािवाही ि वकनािा गने सम्बन्धी कार्ा,। 

- वहंस्रक िन्त ुमाने सम्बन्धी कार्ा,  

- सिकािी वा सावािननक िग्गामा घि बनाएमा िोक्का गने ि भत्काउने सम्बन्धी कार्ा,  

- ननवााचन सम्बन्धी गहृ मन्त्रालर् ि ननवााचन आर्ोगको आदेश ननदेशन कार्ाान्वर्न सम्बन्धी कार्ा, 
- नेपाल सिकाि ि गहृ मन्त्रालर्बाट ननदेजशत अन्र् कार्ाहरु । 
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४. जिल्ल  प्रश सन क य ालय, ब ाँकेको स ंगठजनक सिंचन  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी 
रा.प. प्रथम( प्र./सा.प्र.)-१ 

 
 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 
रा.प. दितिय ( प्र./सा.प्र.)-१ 

  

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 
रा.प. दितिय ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

प्रशासकीय अधिकृि रा.प.ि.ृ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 
प्रशासकीय अधिकृि रा.प.ि.ृ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

प्रशासकीय अधिकृि रा.प.ि.ृ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

प्रशासकीय अधिकृि रा.प.ि.ृ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु. शाखा 
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा शे्रणीविहीन-१ 
का.स. शे्रणीविहीन-१ 
 

 

मुद्दा तथा हातहततयार शाखा 
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

नागिरकता प्रततलिपि शाखा  
ना.सु. रा.प.अनं.प्र.( प्र./सा.प्र.)-१ 

क.अ. रा.प.अनं.प्र. ( विविि)-१ 

खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

तनिी सहयाक, ना.सु. रा.प.अन.ंप्र. ( प्र./सा.प्र.)-१ 
ह.स.चा शे्रणीविहीन-२ 
का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

 
 

 आगथिक प्रशासन शाखा 
लेखापाल रा.प.अनं.प्र.( प्र./लेखा)-१  
का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

 

राहदानी, जीन्सी तथा दताि चिानी 
शाखा 
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
क.अ. रा.प.अनं.प्र. ( विविि)-१ 

खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 
 
 
 

 

 िुनासो सुनुवाई तथा अलििेख 
व्यवस्थािन शाखा 
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

  नागिरकता शाखा 
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
क.अ. रा.प.अनं.प्र. ( विविि)-१ 

खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 
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५. जजल्िा प्रशासन कायाििय, बााँकेको स्वीकृत दरबन्दी पववरण तथा शाखाित कायिपववरण : 

नस.नं. पद 
स्वीकृत 

दिबन्दी संख्र्ा 
स्थार्ी 
पदपनुता 

कैवफर्त 

१ प्रमिु जिल्ला अनधकािी १ १  

२ सहार्क प्रमिु जिल्ला अनधकािी २ १  

३ प्रशासकीर् अनधकृत ४ ४  

४ नार्व सबु्बा 1२ ७  

५ लेिापाल १ १  

६ कम््र्टुि अपिेटि ३ २ (१ किािमा पदपनुता)  

७ िरिदाि 6 6  

८ हलकुा सवािी चालक 3 १ (२ किािमा पदपनुता)  

९ कार्ाालर् सहर्ोगी 8 ६ (६ किािमा पदपनुता) 

िम्मा 40 २९ ९ िना किािमा 
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६. जजल्िा प्रशासन कायाििय, बााँकेमा रहेका शाखा र जजम्मेवार अगिकारी 
  

नस.नं. पद कमाचािीको नाम, थि सम्पका  नं. कार्ाित फााँट कोठा नं. 

1 प्र.जि.अ. सूर्ा बहादिु ित्री 9858027777  २०३ 

२ स.प्र.जि.अ. दीघािाि उपाध्र्ार् 9858070188  २०५ 

3 प्र.अ. हरििन्र शमाा 9848171899 कमाचािी प्रशासन/स्थानीर् प्रशासन ३०३ 

४ प्र.अ. अमििाि सेिवुाल 9851167535 नर्ााँ नागरिकता 101 

५ प्र.अ. िाम कुमाि सोनकि 9848022332 स्थानीर् प्रशासन/िाहदानी/मदु्दा १०१ 

६ प्र.अ. कासी प्रसाद पंगेनी 9858040771 नागरिकता प्रनतनलपी १०७ 

७ लेिापाल ववश्व प्रकाश ढकाल 9848026101 आनथाक प्रशासन 30४ 

8 ना.स.ु टेक बहादिु भण्डािी 9844855668 मदु्दा १०९ 

९ ना.स.ु वेदेश्वि गौतम 9858031510 स्था.प्र./स्टोि 106 

1० ना.स.ु कमल प्रसाद उपाध्र्ार् 9848221875 कमाचािी प्रशासन २०४ 

1१ ना.स.ु अमतृ बहादिु बढुा 9848080131 नर्ााँ नागरिकता १०६ 

1२ ना.स.ु माधव नसंह 9858035755 नागरिकता प्रनतनलपी १०५ 

1३ ना.स.ु महेश्वि पौडेल 9848053485 ठाडो उििुी १०९ 

1४ ना.स.ु िेमा देवी कडेल 9848101556  106 

1५ ना.स.ु नगता कुमािी चौधिी 9864782456 स्थानीर् प्रशासन  204 

1६ क.अ. हरिशिण लानमछान े 9848021210 स्टोि/आइ.टी  १०६ 

1७ क.अ. जिवा िोका मगि 9866979722 िाहदानी १०३ 

1८ क.अ. रित ुलािे नकमी 9844890744 कमाचािी प्रशासन/स्थानीर् प्रशासन २०४ 

१९ क.अ. सौिभ के.सी. 9840809156 िावष्टर् परिचर् पत्र ववविण संकलन  

2० क.अ. सनुनल िाना मगि 9858075438 िावष्टर् परिचर् पत्र ववविण संकलन  

2१ िरिदाि जशव कुमाि गरुुङ्ग 9848019665 मदु्दा १०९ 

2२ िरिदाि नहकुल वली 9848069478 नर्ााँ नागरिकता 204 

2३ िरिदाि देवकी आचार्ा  9844852750 ठाडो उििुी १०९ 

2४ िरिदाि तलुसीिाम चपाई 9858035345 प्र.जि.अ. सजचवालर् २०३ 

2५ िरिदाि पषु्पिाि थारु 9849131644 नागरिकता प्रनतनलपी १०८ 

2६ िरिदाि िीत वहादिु सनुाि 9848112233 नागरिकता  १०३ 

2७ िरिदाि धन बहादिु थापा 9844836410 दताा/चलानी १०४ 

२८ स.क.अ. तेि बहादिु िेत्री 9868007503 नागरिकता  १०३ 



 

  

 

7 

 

२९ ह.स.चा. िािेश नकमी 9864816130   

3० ह.स.चा. गणेश नगिी 9848031297   

3१ ह.स.चा दान बहादिु काकी 9848399889   

3२ का.स. जशविाम शमाा  9848223305 प्र.जि.अ. सजचवालर्  २०३ 

3३ का.स. चि बहादिु काकी 9840726799 िावष्टर् परिचर् पत्र ववविण संकलन   

3४ का.स. इमामलु हक िााँ 9848030457 नागरिकता प्रनतनलपी १०६ 

3५ का.स. नभमा शमाा  9868289860 लेिा  ३०३ 

3६ का.स. पनुम पनु 9868036931 मदु्दा १०९ 

3७ का.स. िाम वकशनु धोवी 9864950030 कमाचािी प्रशासन २०४ 

3८ का.स. िाधेश्र्ाम कोिी 9816565072 माली  

39 का.स. पषु्पा थापा 9848017537 नर्ााँ नागरिकता १०8 

40 का.स. थानेश्वि शमाा  9848263149 नर्ााँ नागरिकता १०8 
 

 

 

 

७. सेवा प्राप्त िनि िाग्ने दस्तुर र अवगि : 
नस.नं. प्रदान गरिन ेसेवा लाग्न ेदस्तिु रु लाग्न ेअवनध कैवफर्त 

१ वंशिको आधािमा नेपाली 
नागरिकताको प्रमाण पत्र ववतिण 

रु. १०।- को वटकट प्रविर्ा पगेुकै र्दन 
 

२ नागरिकताको प्रनतनलवप ववतिण रु. १३।- को वटकट प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

३ वैवावहक अंनगकृत नागरिकताको प्रमाण 
पत्र ववतिण 

रु. १०।- को वटकट प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

४ िाहदानी फािाम संकलन २,५००।- नावालक  

(५ वषा) 
५,०००।- साधािण   

१०,०००।- रतु 

प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

५ रतु सेवा अनभलेि प्रमाजणत – प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

६ िाहदानी ववतिण – तरुुन्त  

७ गनुासो वा ठाडो उििुी १०।-को वटकट  र्थाशीघ्र  

८ नाम,थि उमेि आर्द प्रमाजणत १०।-को वटकट  प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

९ नावालकको उमेि प्रमाजणत १०।-  को वटकट  प्रविर्ा पगेुकै र्दन  
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नस.नं. प्रदान गरिन ेसेवा लाग्न ेदस्तिु रु लाग्न ेअवनध कैवफर्त 

१० पारिवारिक पेन्सन, शपथ पत्र ि 
िहलपहल सम्बन्धी नसफारिस 

१०।-  को वटकट  प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

११ संस्था दताा १,०००।- प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

१२ संस्था नवीकिण ५००।-   प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

१३ संस्थाको ववधान संशोधन १०।- को वटकट  प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

१४ जिल्लामा संस्थाको शािा िोल्ने 
स्वीकृनत 

१०।- को वटकट  प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

१५ दनलत, आर्दवासी/िनिाती नसफारिस १०।- को वटकट प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

१६ पत्रपनत्रका दताा दैननक १,०००।- 

साप्तावहक ५००।-
पाजिक ३००।-  

मानसक २००।-  

प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

१७ छापािाना दताा १,०००।- प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

१८ हातहनतर्ाि नामसािी १,०००।- प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

१९ हा.ह. जिल्ला नभत्रको नवीकिण १५०।- प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

२० हा.ह. नेपाल भरिको नवीकिण ३००।- प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

२१ नाम,थि िन्म नमनत संशोधन १०।- को वटकट प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

२२ नाता प्रमाजणत १०।- को वटकट प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

२३ सावािननक अपिाध सम्बन्धी मदु्दा  कानून वमोजिम  

२४ अजख्तर्ाि दरुुपर्ोग सम्बन्धी मदु्दा १०।- को वटकट र्थाजशघ्र  

२५ अन्र् मदु्दा १०।- को वटकट  र्थाजशघ्र  

२७ ववष्फोटक पदाथा ईज्िात–पत्र - र्थाजशघ्र  

२८ ववष्फोटक पदाथा ईज्िात–पत्र 
नववकिण 

रु. ५०।- प्रविर्ा पगेुकै र्दन  

साथै अन्र् शलु्क/दस्तिु नागरिक बडापत्रमा उल्लेि भए बमोजिम हनुे ।  
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८. तनणिय िने प्रक्रिया र अगिकारी : 
 

क) ननणार् गने प्रविर्ा : सिकािी ननणार् प्रविर्ा सिलीकिण ननदेजशका, २०६५ एवं सूचनाको हक   
सम्बन्धी ऐन, २०६४ लगार्त प्रचनलत कानून बमोजिम । 

ि) ननणार् गने अनधकािी : 
 प्रमिु जिल्ला अनधकािी । 

 सहार्क प्रमिु जिल्ला अनधकािी: प्रमिु जिल्ला अनधकािीवाट अनधकाि प्रत्र्ार्ोिन भए 
बमोजिम   

 

९. तनणिय उिर उजुरी सुन्ने अगिकारी : प्रमिु जिल्ला अनधकािी । 

 

ग. सूचना अनधकािी ि प्रमिुको नाम ि पद : 
कार्ाालर् प्रमिु : 

नाम :  सूर्ा बहादिु ित्री 
पद :  प्रमिु जिल्ला अनधकािी 
सम्पका  न.  : ९८५802७७७७ 

घ. सूचना अनधकािी :  

नाम :  दीघािाि उपाध्र्ार् 

पद :  सहार्क प्रमिु जिल्ला अनधकािी 
सम्पका  न  :  ९८58070188 

इमेल  :  deergha.upadhyay@nepal.gov.np 
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१०.  सम्प दन गिेको मुख्य मुख्य क मको जिििण : (२०७८ साउन १ देखख असोज मसान्त सम्म) 

१०.१ सेवाप्रवाह सम्बन्धी ववविण 

नस.नं. सम्पादन गिेको काम कामको परिमाण कैवफर्त 

1 वंशिको आधािमा नागरिकता ववतिण 3310  

2 वैवावहक अंगीकृत नागरिकता ववतिण 335  

3 अंगीकृत नागरिकता ववतिण 5  

4 नागरिकताको प्रनतनलवप ववतिण 20६१  

5 िाहदानी नसफारिस 1153  

6 रतु िाहदानी नसफारिस 318  

7 गनुासो तथा ठाडो उििुी  194  
8 नाम, थि, उमेि आर्द प्रमाजणत 106  

9 नाबालक परिचर्पत्र ववतिण 22  

10 संस्था दताा 19  

11 संस्था नवीकिण 81  

12 पत्रपनत्रका दताा 1  

13 हातहनतर्ाि नामसािी  4  

14 हातहनतर्ाि नववकिण 113  

15 दनलत, आर्दवासी/िनिाती तथा अन्र् नसफारिस/ प्रमाजणत 454  

16 अभर व्र्वहाि सम्बन्धी मदु्दा दताा  138 
 

17 अभर व्र्वहाि सम्बन्धी मदु्दा फछौट 94  

18 बिाि अनगुमन 63  

19 जिल्ला सिुिा सनमनतको बैठक १0  

20 जिल्ला कोनभड-19 संकट व्र्वस्थापनको बैठक 4  

21 सवा पजिर् बैठक 4  

22 सूचना अनधकािीहरुको बैठक  1  

23 कार्ाालर् प्रमिु बैठक 3  

24 सीमा सिुिा बैठक  -  

25 जिल्ला ववपद् व्र्वस्थापन सनमनतको बैठक १  
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१०.२ शाजन्त सिुिा तथा अपिाध ननर्न्त्रण सम्बन्धी कार्ाहरु 

 

क.  Crime mapping सवहतको एवककृत िणनीनतक सिुिा र्ोिना २०७८ तिुामा तथा कार्ाान्वर्न; 

ववगत ३ आनथाक वषामा र्स जिल्लामा घटेका सवै अपिाधहरुको Nature, Trend ि Frequency का 
आधािमा वविषेण गिी  अपिाधको सघनता पवहचान गरिएको छ । सोही अनसुाि सबै सिुिा 
ननकार्हरुको समन्वर् ि सहकार्ामा  एवककृत सिुिा िणनीनत अवलम्वन गिी समग्र शाजन्त 
सिुिा ि अपिाध ननर्न्त्रणका कार्ाहरु सञ्चालन गने गिी उक्त र्ोिना तिुामा गरिएको ि 
प्रभावकािी रुपमा कार्ाान्वर् गरिदै आएको छ । 

ि.  जिल्ला सिुिा सनमनतको बैठक सञ्चालन 

र्स अवनधमा १0 पटक जिल्ला सिुिा सनमनतको बैठक बसी शाजन्त सिुिा ि अपिाध 
ननर्न्त्रणका ववववध ववषर्हरुमा छलफल गिी ननणार् भएअनसुाि कार्ाान्वर्न हदैु आएको छ । 

ग.  सूचना वविषेण ईकाई गठन तथा परिचालन 

सहार्क प्रमिु जिल्ला अनधकािी दीघािाि उपाध्र्ार्को संर्ोिकत्वमा सबै सिुिा ननकार्का 
अनधकृत कमाचािीहरु सदस्र् िहने गिी सूचना वविषेण ईकाई गठन भई सूचना संकलन, 
वविषेणको कार्ा भैहिहेको छ । सोही अनसुाि ववनभन्न सिुिा कावााहीहरु समेत सञ्चालन 
भैिहेको छ । 

१०.३ ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ाहरु 

क.  ववपद् पूवातर्ािी तथा प्रनतकार्ा र्ोिना २०७८ तिुामा, प्रकाशन तथा कार्ाान्वर्न 

ववगत ३ वषा देजि घटेका ववपद घटनाहरुको वविषेण गिी ववपद िोजिमको वास्तववक अवस्था 
पवहचान गरिएको छ । िस अनसुाि पूवातर्ािी प्रनतकार्ा तथा तत्कानलन पनुलााभ सम्मका 
कार्ाहरु सम्पादन गने गिी जिल्ला ववपद् व्र्वस्थापन सनमनतको ननणार्अनसुाि र्स र्ोिना तिुामा 
तथा प्रकाशन गिी र्सै अनसुाि समग्र ववपद् व्र्वस्थापन कार्ा भैहिको छ ।।(ववस्ततृ र्ोिना 
www.daobanke.moha.gov.np मा हेना ि डाउनलोड गना सवकनेछ ।) 

 

ि.  जिल्ला ववपद् व्र्वस्थापन सनमनतको बैठक सञ्चालन 

ववपद् व्र्वस्थापन, िाहत ववतिण लगार्तका ववषर्हरुमा छलफल गिी ननणार् गना र्स अवनधमा 
१ पटक जिल्ला ववपद व्र्वस्थापन सनमनतको बैठक सञ्चालन भएको छ । त्र्स्तै गिी COVID-19 

को संिमण िोकथाम ननर्न्त्रण ि उपचाि व्र्वस्थापन गना र्स अवनधमा ४ पटक DCCMC 
बैठक सञ्चालन गरिएको छ । 

 

 

 

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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१०.4   सशुासन सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. जिल्ला प्रशासन वावषाक कार्ार्ोिना २०७८ 

गहृ सजचव ि प्रमिु जिल्ला अनधकािी बीच भएको कार्ासम्पादन सम्झौता अनसुाि सम्पादन 
गनुापने तथा जिल्लागत वस्तजुस्थनत समेतका आधािमा सम्पादन गनुापने ववषर्हरु समावेश गिी 
जिल्ला प्रशासन वावषाक कार्ार्ोिना तिुामा गिी समग्र विर्ाकलापहरु र्सै कार्ार्ोिना अनसुाि 
आवद्व गरिएको छ । 

 

Mobile Charging Station:  सेवाग्राहीहरुको प्रर्ोगको लानग नपेाल टेनलकम साँगको समन्वर्मा  

१ थान Mobile Charging Station  व्र्वस्था गरिएको छ । आगामी र्दनमा सेवाग्राहीको उच्च 
चाप भएका कार्ाालर्मा समेत र्स प्रकािको सवुवधा उपलब्ध गिाउन नेपाल टेनलकम साँग 
अनिुोध गरिएको छ । 

 

नडजिटल सावािननक सेवा वडापत्रको व्र्वस्था : कार्ाालर्बाट प्रदान गरिने सेवा, लाग्ने दस्तिु, 
सम्बजन्धत फााँट तथा कोठा नम्बि, जिम्मेवाि कमाचािी, गनुासो सनेु्न अनधकाि लगार्तको 
िानकािी सवहतको नडजिटल सावािननक सेवा वडापत्रको व्र्वस्था गरिएको छ । 

  

नागरिक सहार्ता किको व्र्वस्था : कार्ालर्मा आउने सेवाग्राहीहरुलाई कार्ाालर्बाट प्रदान 
गरिने सेवा, लाग्न ेदस्तिु, सम्बजन्धत फााँट ि कोठा नम्बि, जिम्मेवाि कमाचािी आर्दको िानकािी 
प्रदान गने, अशक्त अपाङ्गहरुलाई सेवा प्रवाहमा सहर्ोग गने तथा सेवाग्राहीका तफा बाट स्वर्म ्
ननवेदन लेजिर्दने व्र्वस्था सवहतको नागरिक सहार्ता किको व्र्वस्था गरिएको ।  

 

 गनुासो पेवटकाको व्र्वस्था : कार्ालर्को सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा गनुासो गने ननकार् वा 
पदानधकािी समि सोझै गनुासो गना नसक्ने वा नचाहनेहरुका लानग गनुासो पेवटकाको व्र्वस्था 
गिी गनुासो सनुवुाई ि व्र्वस्थापनको प्रबन्ध नमलाईएको ।  

 

ि. प्र.जि.अ. ि स.प्र.जि.अ. तथा प्र.अ.हरुसंग कार्ासम्पादन सम्झौता तथा कार्ा ववविण 

जिल्ला प्रशासन सधुाि कार्ार्ोिना लगार्त कार्ाालर्बाट िािी गरिएका सबै र्ोिना तथा 
कार्ाजिम्मेवािी अनसुाि सम्पादन गनुापने कार्ाहरु व्र्ावसावर्क, गणुस्तिीर् रुपमा सम्पादन गनाका 
लानग प्रजिअ ि सप्रजिअ तथा प्र.अ.हरु संग कार्ासम्पादन सम्झौता गरिएको छ ।  
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ग. अपाङ्गमैत्री कार्ाालर् संिचना : कार्ाालर्को मखु्र् प्रशासननक भवनको भईुतलालाई अपाङ्गमैत्री हनु े
गिी बनाइएको ि कार्ा सञ्चालन समेत सोही अनसुाि हनुे गिी व्र्वस्था गरिएको छ । 

 

  १०.5 उपभोक्ता वहत संििण सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. बिाि अनगुमन तथा सिुपिीवेिण 

बिािको अनगुमन तथा COVID-19 को सन्दभामा िनस्वास््र् मापदण्ड पालना सम्बन्धमा ८९ 
पटक जिल्लामा बिाि िेत्रको अनगुमन गरिएको छ ।स्थानीर् तह, ववषर्गत कार्ाालर्हरु 
सवहतको अनगुमन टोली माफा त ननर्नमत रुपमा बिाि अनगुमन भइिहको । 

ि. ववनभन्न नमनतमा गैि कानूनी रुपमा व्र्ापाि संचालन गिेका व्र्वसार्ीहरुलाई रु. ३,६९,०००।- 
नगद िरिवाना गरिएको । 

 

  १०.6 सूचनाको हक कार्ाान्वर्न सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. सूचना अनधकािीको लानग छुटै्ट मोवाईल नम्बि 

सूचना अनधकािीहरुसंग आम नागरिकहरुको सहि पहुाँच स्थावपत गने तथा कार्ाालर्को संस्थागत 
स्मिण कार्म गने गिाउने उदे्दश्र्ले सबै सिकािी कार्ाालर्हरुका सूचना अनधकािीहरुको लानग 
छुटै्ट मोबाईल नम्बि उपलब्ध गिाउन ननदेशन गरिएको छ । 

ि. Proactive Disclosure प्रकाशन 

सबै सिकािी ननकार्हिबाट ननर्नमत रुपमा Proactive Disclosure गने गिी अनिुोध ननदेशन 
गरिएको छ ।  

ग. ननर्मानसुाि सूचना उपलब्ध गिाउन स्थानीर् तहलाई अनिुोध 

स्थानीर् तहहरुबाट माग भए अनसुािको सूचना प्राप्त नभएको भनन गनुासो पना आएकोले सबै 
स्थानीर् तहलाई सूचनाको हक सम्वजन्ध ऐन अनसुाि सूचना र्दन सवकन े सूचनाहरु तत्काल 
उपलब्ध गिाउन नलजित अनिुोध गरिएको छ । 

घ. कार्ाालर्को वेभ साईट तथा फेसवकु ननर्नमत अद्यावनधक 

कार्ाालर्का समग्र गनतववनध तथा दस्तावेिहरु तत्कालै कार्ाालर्को वेभ साईट तथा फेसवकुमा 
िािी ननर्नमत अद्यावनधक गने गरिएको छ । मानथ उल्लेि भएअनसुािका सबै दस्तावेिहरु र्स 
कार्ाालर्को वेभ साईटमा उपलव्ध छ । 

 

       १०.7 अन्र्  

क) कार्ाालर् परिसिमा सेवाग्राही प्रनतिा/ववश्राम कि ननमााण तथा कार्ाालर् परिसि सौन्दर्ाकिण 
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सेवाग्राहीलाई सेवा नलन आउाँदा प्रनतिा गना वातानकुुलीत सेवाग्राही प्रनतिालर्को ननमााण र्स 
तीन मवहनाको अवनधमा गरिएको छ । साथै कार्ाालर्को कम्पाउण्डमा गाडेन ब्लक नबछ्याई 
कम्पाउण्डमा नबनभन्न फूलहरु तथा पानी पोििी सवहतको आकषाक बगैचा ननमााण समेत 
गरिएको छ । 

ि) आइसोलेसन अस्पतालको ननमााण ि संचालन 

र्स कार्ाालको नेततृ्व ि समन्वर्मा ४७० बेड िमताको आइसोलेसन अस्पतालको ननमााण गरि 
संचालनमा ल्र्ाइएको । 

ग)  पावका ङ स्थल ननमााण  

र्स परिसि नभत्र ३ वटा व्र्वजस्थत पावका ङ स्थलहरु ननमााण गरिएको । 

घ) कार्ाालर् परिसिमा िहेको पोििीको सिसफाई तथा सौन्दर्ीकिण  

ङ) वैदेजशक िोिगाि पिामशा केन्रको स्थापना ि संचालन  

 
 

११. सम्िजधिि ऐन, जनयम, जिजनयम ि  जनदेजशक हरु : र्स कार्ाालर्को वेवसाइट 
www.daobanke.moha.gov.np मा हेना सवकने छ । 

 

१२. आम्द नी, खचा िथ  आजथाक क िोि ि सम्बधिी अद्य िजिक जिििण 

क. आम्दानीको ववविण 

नस.नं. आम्दानीको स्रोत  (िािश्व) िकम कैवफर्त 

१ सिकािी सम्पजत्तको वहालबाट प्राप्त आर् -  

२ पिीिा शूल्क -  

३ िाहदानी शलु्क 76,83,100।-  

४ कम्पनन िजििेशन शलु्क (संस्था दताा तथा नववकिण) 2,00,350।-  

५ हात हनतर्ाि  ईिाितपत्र नववकिण 1,81,825।-  

६ प्रशासननक दण्ड िरिवाना ि िफत (न्र्ावर्क दस्तिु) 1,25,000।- 
 

िम्मा 81,90,275।-  

 

ि. धिौटीको ववविण 

नस.नं. जशषाक 

िकम (२०७८ श्रावण देजि 
असोि मसान्त सम्म) 

कैवफर्त 

१ सावािननक अपिाध (िम्मा) 1762300।-  

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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२ सावािननक अपिाध (वफताा) -  

सदि स्र्ाहा -  

ग. िचाको ववविण 

नस.नं. जशषाक िकम कैवफर्त 

१ 

चाल ुिचा (३१४९२०११३) 64,13,333।-  

िाविर् परिचर् पत्र (३१४०१०११३) 2,25,600।-  

२ पूिीगत िचा (३१४९20114) िचा नभएको  

३ 
कार्ासञ्चालन कोष (ववववध) संघ 10,00,000।-  
कार्ासञ्चालन कोष (ववववध) प्रदेश/स्थानीर् तह िचा नभएको  

िम्मा 76,38,933।- 
 

 

१३. अधय जिििण : 

 १४.१ वेभ साईट को ववविण : www.daobanke.moha.gov.np 

 

१४.२  सूचना अनधकािीहरुको ववविण : र्स जिल्लाका सवै सिकािी तथा सावािननक ननकार्का  
सूचना अनधकािीहरुको सम्पका  ववविण जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को Website मा 
िाजिएको छ ।  

 ववस्ततृ ववविण https://daobanke.moha.gov.np मा हेना तथा डाउनलोड गना सवकनेछ । 

  

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
https://daookhaldhunga.moha.gov.np/page/ja-l-l-sa-tha-ta-va-bha-na-na-saraka-ra-ka-ra-ya-lyahara-ma-ka-ra-yarata-sa-cana
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    नपेाल सरकार 

 गहृ मन्त्रालय 
 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँके । 
 

फोन नं: +977-081-530188 (C.D.O.),  (C.D.O. Mobile No. +977-9858027777 ), 

(A.C.D.O. Mobile No. +977-9858020188  &  +977-9858070188) 

फ्याक्स नं. : +977-081-520676 

 

इमेल : cdonpj@gmail.com  

                     : daobanke@moha.gov.np 

 

       िेबस इट :   http://daobanke.moha.gov.np/ 

                 Facebook : https://www.facebook.com/daobanke 

        Twitter : https://twitter.com/daobanke 

 

mailto:daobhaktapur@gmail.com
http://daobhaktapur.moha.gov.np/
https://twitter.com/daobhaktapur

