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१. बाँके िज�लाको सिं�� प�रचय 

 सा�वक म�यपि�मा�ल �वकास �े� अ�तग�त भेर� अंचलका पाँच िज�लाह� म�यको बाँके िज�ला एक हो । यस 

िज�लाको उ�रमा सखु�त, पूव�मा दाङ ,पि�ममा ब�द�या र दि�णमा भारत, उ�र �देशको बहराईच र �ाब�ती  िज�ला 

पद�छन ्। नयँा संघीय संरचना अनसुार बाँके िज�ला लिु�बनी �देश अ�तरगत रहेको छ । साथै  यस िज�लामा १ वटा 

उप-महानगरपा�लका, १ वटा नगरपा�लका र ६ वटा गाउँपा�लका रहेका छन ्। यस िज�लाको कुल �े�फल २३३७ वग� 

�क.�म.छ भने िज�लाको कुल जनसं�या ४,९१,३१३ (२०६८ सालको जनगणना अनसुार) रहेको छ । जसमा प�ुषको 

सं�या २,४४,२५५ र म�हलाको सं�या २,४७,०५८ रहेको छ । यस िज�लाको जनघन�व २१० जना ��तबग� 

�क.�म.रहेको छ । यस िज�लाका रा�ी,डडुवुा र जेठ� म�ुय नद�नालाह� हनु ्। �वशेष गर� रा�ी नद�ले �कनारामा पन� 

दवैु तफ� को अ�धकाँश गाँउ तथा खेती यो�य भ-ूभागलाई वषा�याममा डवुान तथा कटान गर� ठुलो �े�त प�ु याउने गद�छ । 

यस िज�लामा ८६ �क.मी. पवु�पि�म राजमाग�,४५ �क.मी. र� राजमाग� र नेपालगंज–गलुर�या ३६ �क.मी. गर� ज�मा 

१६७ �क.मी राजमाग� पद�छ । यस िज�ला �भ� कालोप�े सडक १६७ �क.मी, �ावेल ११० �क.मी. र क�ची १८७ 

�क.मी. पद�छ । �ावेल रोडमा रा�ी तफ�  जाने बाटो, वेतहनी तफ�  जाने बाटो र �हर�म�नया जाने बाटो पद�छन । यस 

िज�लामा �व�भ� जातजाती तथा धमा�वल�वीह�को बसोबास रहेको छ । 

 जातीय आधारमा यस िज�लामा सबैभ�दा बढ� था�, मसुलमान, यादव र कु�म� रहेका छन ्। हाल �व�वध कारणह�ले 

गदा� बसाई सराईमा �यापकता आई सा�बकको म�यपि�म �े�का पहाडी िज�लाह�बाट आएका �म�ीत जा�तह�को 

बाह�ुयता हनु थालेको छ । नेपालगंज बजारमा भने बढ� मा�ामा मिु�म समदुायह�को बसोबास रहेको छ भने शैि�क 

�तरको म�ुया�न गदा� �ामीण �े�मा शैि�क �तर �यनु रहेको पाई�छ । यस िज�लाका म�ुय धा�म�क �थलह� बागे�र� 

मि�दर, भवुरभवा�न मि�दर, क�मरसा बाबा मि�दर रहेका छन ्। यस िज�ला �भ�को धा�म�क ि�थ�त �मि�त देिख�छ । 

िज�लाको कुल जनसं�या म�ये �ह�द ु(७९%), ई�लाम (१६%), बौ� (०.४%), ��ि�यन (०.१%) र अ�य रहेका छन।् 

बांके िज�लाको न�सा: 

 
 

             

             

             

             

             

             

             

             

    

राजनैितक/�शासिनक िवभाजन 
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• �ितिनिध सभा िनवा�चन �े�    -३ 

• �दशे सभा िनवा�चन �े�    -६ 

• उपमहानगरपािलका    -१ 

• नगरपािलका    -१ 

• गाउँपािलका    -६ 

• जनस�ंया      -४,९१,३१३ (२०६८ सालको राि��य जनगणना अनसुार) 

• मतदाता स�ंया     -२,५३,६२३ जना 

• घरधरुी स�ंया     -९४७७३ 

• जनघन�व     -२१० �ित बग� िक.मी. 

• सा�रता     -५७.८०% (प.ु ६६.६/म.४९.२०) 
 

 

२. िज�ला �शासन काया�लयको �व�प र �कृित : 
 

िज�लामा शाि�त सरु�ा र स�ुयव�था कायम गर� जनताको जीउ, धन र �वत��ताको संर�ण गनु� 

िज�ला �शासन काया�लयको म�ुय काय� हो । �थानीय �शासन ऐन २०२८ ले िज�लाको शाि�त र 

�यव�थालाई �भावकार� �पमा संचालन गन� तथा िज�लाको सामा�य �शासन संचालन गन� ��येक 

िज�लामा एउटा िज�ला �शासन काया�लय रहने साथै िज�ला �शासन काया�लयको �मखु �शासक�य 

अ�धकार�को �पमा �मखु िज�ला अ�धकार� रहने  �यव�था गरेको छ । िज�लामा �वकास �नमा�ण 

काय�ह�को ला�ग उपय�ु वातावरण �नमा�ण गन� सम�वय र सहजीकरण, �वप� �यव�थापन, अ�याव�यक 

व�त ुतथा सेवाको आपू�त� �यव�थापन, सेवा �वाहको अनगुमन, �च�लत कानूनमा तो�कएका �वषयह�मा 

अध��या�यक �नकायको �पमा रह� �याय �न�पण, आ�थ�क अ�नय�मतता एवं ��ाचार �नय��ण ज�ता 

काय�ह� स�पादन गर� िज�लामा सशुासनको ��याभ�ूतका ला�ग िज�ला �शासन काया�लयको मह�वपूण� 

भ�ूमका रहेको ह�ुछ।  

िज�ला �शासन काया�लय, बाँकेबाट यस िज�लामा शाि�त सरु�ा/आपरा�धक ग�त�व�ध �नय��ण, 

�वप� �यव�थापन, �भावकार� सेवा �वाह, �वकासा�मक ग�त�व�धह�मा सम�वय तथा सशुासन लगायतका  

�वषयमा काय� गन� गर� वा�ष�क काय�योजना २०७९ तयार गर� सेवा �वाहलाई �यावसा�यक तथा 

जनमै�ी�पमा �वाह ग�रदै आएको छ ।  
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३. िज�ला �शासन काया�लयको काम, कत��य र अिधकार : 

- िज�लामा शाि�त  सरु�ा र स�ुयव�था कायम रा� ेस�ब�धी काय� , 

- �थानीय �शासन स�ालन  स�ब�धी काय�, 

- नेपाल� नाग�रकता �माणप� / नाबालक प�रचयप� �वतरण स�ब�धी काय�, 

-  राहदानी स�ब�धी सेवा �दान स�ब�धी काय�, 

- आ�दबासी जनजाती,  द�लत, अपांगताको �सफा�रस स�ब�धी काय�,  

- हातह�तयार ईजाजत तथा नवीकरण स�ब�धी काय�, 

- सं�था दता� तथा नवीकरण स�ब�धी काय�, 

- �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय� , 

- अि�तयार द�ुपयोग अनसु�धान स�ब�धी काय�, 

- सशुासन / साव�जा�नक सेवा �वाह स�ब�धी काय� , 

- सवार� साधन स�ालन स�ब�धी कानूनको काया��वयन स�ब�धी काय�, 

- लागू औषध �नय��ण तथा अवैध घरेल ुम�दरा �नय��ण स�ब�धी काय�, 

- सरकार� काया�लयह�को अनगुमन तथा �नर��ण स�ब�धी काय�, 

- बाल क�याण तथा बाल अ�धकार स�ब�धी काय�, 

- ��ाचार �नय��ण स�ब�धी काय�, 

- �व�फोटक पदाथ� �सफा�रस र �नयमन स�ब�धी काय�, 

- �वदेशी नाग�रकको िज�लामा उपि�थ�त र ग�त�व�धको �नयमन स�ब�धी काय�, 

- क�याण धन र बेवा�रसी धनको �यव�थापन स�ब�धी काय�, 

- िच�ा, जवुा आ�दको �नय��ण  स�ब�धी काय�, 

- साव�ज�नक �थानमा अवा�छनीय �यवहारको रोकथाम, मादक पदाथ�, साव�ज�नक अपराध आ�दको �नय��ण स�ब�धी 

काय�, 

- िज�ला �तरमा साव�ज�नक उ�सव  स�ालन स�ब�धी काय�, 

- मआु�जा �नधा�रण तथा �वतरण  स�ब�धी काय�, 

- परु�कार तथा सजाय स�ब�धी कारवाह� र �सफा�रस स�ब�धी काय�, 

- िज�ला �भ� रहेको नेपाल सरकारको सबै स�प�ीको रेखदेख, स�भार तथा मम�त स�ब�धी काय�, 

- िज�ला ि�थत कारागारको अनगुमन, �नयमन र �नय��ण स�ब�धी काय�, 

- �थानीय तहसंगको सम�वयमा िज�ला �भ� बजार अनगुमन, �नयमन तथा �नय��ण, अ�याव�यक व�त ुतथा सेवाको 

आपू�त� �यव�थापन स�ब�धी काय�, 

- ��� �भा�वतको प�हचान तथा राहत �वतरण स�ब�धी काय�, 

- िज�ला �तरमा नेपाल �हर� र सश� �हर�को प�रचालन र �योग स�ब�धी काय�, 

- रा��य अनसु�धानसँगको सम�वय तथा सूचना स�लन र �व�षेण स�ब�धी काय�, 

- �वकास �नमा�ण काय�मा सहयोग तथा सम�वय  स�ब�धी काय�, 

- कानून बमोिजम तो�कए अनसुार �व�भ� म�ुाको स�ु कारवाह� र �कनारा गन� स�ब�धी काय�,। 

- �हं�क ज�त ुमान� स�ब�धी काय�,  

- सरकार� वा साव�ज�नक ज�गामा घर बनाएमा रो�ा गन� र भ�काउने स�ब�धी काय�,  

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

- नेपाल सरकार र गहृ म��ालयबाट �नद� िशत अ�य काय�ह� । 
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४. िज�ला �शासन काया�लय, बाँकेको सांगठिनक सरंचना : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�मुख �ज�ला अिधकार� 

रा.प. �थम( �./सा.�.)-१ 
 

सहायक �मुख �ज�ला अिधकार� 

रा.प. �दितय ( �./सा.�.)-१ 

सहायक �मुख �ज�ला अिधकार� 

रा.प. �दितय ( �./सा.�.)-१ 

�शासक�य अिधकृत रा.प.त.ृ( �./सा.�.)-१ �शासक�य अिधकृत रा.प.त.ृ( �./सा.�.)-१ 

 

�शासक�य अिधकृत रा.प.त.ृ( �./सा.�.)-१ 

 

�शासक�य अिधकृत रा.प.त.ृ( �./सा.�.)-१ 

 

�थानीय �शासन तथा शा.स.ु शाखा 
ना.स.ु रा.प.अन.ं�. ( �./सा.�.)-२ 
ख�रदार रा.प.अन.ं�द.( �./सा.�.)-१ 

ह.स.चा �णेी�वह�न-१ 

का.स. �ेणी�वह�न-१ 

 

मु�ा तथा हातहितयार शाखा 
ना.स.ु रा.प.अन.ं�. ( �./सा.�.)-२ 
ख�रदार रा.प.अन.ं�द.( �./सा.�.)-१ 

का.स. �ेणी�वह�न-१ 

 

नािगरकता �ितिल�प शाखा  

ना.स.ु रा.प.अन.ं�.( �./सा.�.)-१ 

क.अ. रा.प.अन.ं�. ( �व�वध)-१ 

ख�रदार रा.प.अन.ं�द.( �./सा.�.)-१ 

का.स. �ेणी�वह�न-१ 

 

िनजी सहयाक, ना.सु. रा.प.अन.ं�. ( �./सा.�.)-१ 

ह.स.चा �णेी�वह�न-२ 

का.स. �णेी�वह�न-१ 

 

 आिथ�क �शासन शाखा 

लेखापाल रा.प.अन.ं�.( �./लेखा)-

१  

का.स. �ेणी�वह�न-१ 

राहदानी, जी�सी तथा दता� चलानी 

शाखा 

ना.स.ु रा.प.अन.ं�. ( �./सा.�.)-२ 

क.अ. रा.प.अन.ं�. ( �व�वध)-१ 

ख�रदार रा.प.अन.ं�द.( �./सा.�.)-

१ 

का.स. �ेणी�वह�न-१ 

 गुनासो सुनुवाई तथा अिभलेख 

�यव�थापन शाखा 

ना.स.ु रा.प.अन.ं�. ( �./सा.�.)-२ 

ख�रदार रा.प.अन.ं�द.( �./सा.�.)-

१ 

का.स. �ेणी�वह�न-१ 

 

  नािगरकता शाखा 
ना.स.ु रा.प.अन.ं�. ( �./सा.�.)-२ 
क.अ. रा.प.अन.ं�. ( �व�वध)-१ 

ख�रदार रा.प.अन.ं�द.( �./सा.�.)-१ 

का.स. �ेणी�वह�न-१ 
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५. �ज�ला �शासन काया�लय, बाँकेको �वीकृत दरब�द� �ववरण तथा शाखागत काय��ववरण : 

�स.नं. पद 
�वीकृत 

दरब�द� सं�या 

�थायी 

पदप�ुत� 
कै�फयत 

१ �मखु िज�ला अ�धकार� १ १  

२ सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� २ ३ १ फािजल 

३ �शासक�य अ�धकृत ४ ३ १ �र� 

४ नायव स�ुबा 1२ 9 ३ लोकसेवा माग 

५ लेखापाल १ १  

६ क��यटुर अपरेटर ३ २ (१ करारमा पदप�ुत�)  

७ ख�रदार 6 ६  

८ हलकुा सवार� चालक 3 १ (२ करारमा पदप�ुत�)  

९ काया�लय सहयोगी 8 २ (६ करारमा पदप�ुत�) 

ज�मा 40 २८  
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६. �ज�ला �शासन काया�लय, बाँकेमा रहेका शाखा र �ज�मेवार अिधकार� 

  

�स.नं. पद कम�चार�को नाम, थर स�पक�  नं. काय�रत फाटँ कोठा नं. 

1 �.िज.अ. सूय� बहादरु ख�ी 9858027777  २०३ 

२ स.�.िज.अ. ह�र �याकुरेल 9858020027  301 

३ स.�.िज.अ. टोपे�� बहादरु के.सी. 9858070188  २०५ 

४ स.�.िज.अ. ह�र �साद शमा� 9858020188  201 

५ �.अ. द�राज हमाल 9857010598 कम�चार� �शासन/�थानीय �शासन 204 

६ �.अ. ह�र��� शमा� 9848171899 राहदानी/रा��य प�रचयप� 301 

७ �.अ. ख�क बहादरु उपा�याय 9858081504 नयाँ नाग�रकता १०1 

8 लेखापाल �व� �काश ढकाल 9848026101 आ�थ�क �शासन 30३ 

९ ना.स.ु नारायण �साद शमा� 9842670336 म�ुा १०९ 

१० ना.स.ु �गता चौधर� 9822498830 ��त�लपी 106 

1१ ना.स.ु देबक� आचाया� 9848080131 नयाँ नाग�रकता १०८ 

1२ ना.स.ु माधव �संह 9858035755 नयाँ नाग�रकता १०8 

1३ ना.स.ु वेदे�र गौतम 9858031510 कम�चार� �शासन/�थानीय �शासन 204 

1४ ना.स.ु महे�र पौडेल 9848053485 ठाडो उजरु� 109 

1५ ना.स.ु स�डल महरा 9857886699 राहदानी 103 

1६ ना.स ु लोकराज भ�डार� 9844170707 नयाँ नाग�रकता १०1 

1७ ना.स ु �ब�ी ग�ुा 986642996 कम�चार� �शासन/�थानीय �शासन 204 

1८ क.अ. ह�रशरण ला�मछान े 9848021210 आइ.ट� (म�ुा) 109 

१९ क.अ. �व�म कुमार सनुार 9868249258 कम�चार� �शासन/�थानीय �शासन 204 

20 क.अ. �रत ुलाखे नकम� 9844890744 नयाँ नाग�रकता 108 

21 ख�रदार िशव कुमार ग�ु� 9858031007 नयाँ नाग�रकता १०8 

22 ख�रदार तलुसीराम चपाई 9858035345 �.िज.अ. सिचवालय/िज�सी २०३ 

23 ख�रदार प�ुपराज था� 9849131644 राहदानी 103 

24 ख�रदार नहकुल वल� 9848069478 कम�चार� �शासन/�थानीय �शासन 204 

25 ख�रदार सा�लक राम देवकोटा 9847802125 ��त�लपी 106 

26 ख�रदार धन बहादरु थापा 9844836430 नयाँ नाग�रकता १०८ 

27 स.क.अ. तेज बहादरु �े�ी 9868007503 ��त�लपी १०6 

28 स.क.अ. जमनुा भ�डार� 9869545777 नयाँ नाग�रकता 108 
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29 ह.स.चा. राजेश नकम� 9864816130   

30 ह.स.चा. गणेश �गर� 9848031297   

31 ह.स.चा दान बहादरु काक� 9848399889   

32 का.स. िशवराम शमा�  9848223305 �.िज.अ. सिचवालय  २०३ 

33 का.स. इमामलु हक खाँ 9848030457 नाग�रकता ��त�लपी १०६ 

34 का.स. �भमा शमा�  9868289860 लेखा  ३०३ 

35 का.स. पनुम पनु 9868036931 म�ुा १०९ 

३६ का.स. राम �कशनु धोवी 9864950030 कम�चार� �शासन २०४ 

३७ का.स. राधे�याम कोर� 9816565072 माल�  

38 का.स. प�ुपा थापा 9848017537 नयाँ नाग�रकता १०8 

39 क.अ. नरु� खा ँ 9816588559 रा��य प�रचय प� �ववरण संकलन  

40 क.अ. स�ुनल राना मगर 9858075438 रा��य प�रचय प� �ववरण संकलन  

41 का.स. च� बहादरु काक� 9840726799 रा��य प�रचय प� �ववरण संकलन   

42 का.स. �नराजन शमा� 9849809668 रा��य प�रचय प� �ववरण संकलन   

43 सहजकता� प�ा थापा �े�ी 9868924795 नाग�रक सहायता क�  

 

 
 

 

७. सेवा �ा� गन� ला�ने द�तुर र अविध : 

�स.नं. �दान ग�रने सेवा ला�ने द�तरु � ला�न ेअव�ध कै�फयत 

१ वंशजको आधारमा नेपाल� 

नाग�रकताको �माण प� �वतरण 

�. १०।- को �टकट ���या पगेुकै �दन  

२ नाग�रकताको ��त�ल�प �वतरण �. १३।- को �टकट ���या पगेुकै �दन  

३ वैवा�हक अं�गकृत नाग�रकताको �माण 

प� �वतरण 

�. १०।- को �टकट ���या पगेुकै �दन  

४ राहदानी फाराम संकलन २,५००।- नावालक  

(५ वष�) 

५,०००।- साधारण   

१०,०००।- �तु 

���या पगेुकै �दन  

५ �तु सेवा अ�भलेख �मािणत – ���या पगेुकै �दन  

६ राहदानी �वतरण – त�ु�त  
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�स.नं. �दान ग�रने सेवा ला�ने द�तरु � ला�न ेअव�ध कै�फयत 

७ गनुासो वा ठाडो उजरु� १०।-को �टकट  यथाशी�  

८ नाम,थर उमेर आ�द �मािणत १०।-को �टकट  ���या पगेुकै �दन  

९ नावालकको उमेर �मािणत १०।-  को �टकट  ���या पगेुकै �दन  

१० पा�रवा�रक पे�सन, शपथ प� र 

रहलपहल स�ब�धी �सफा�रस 

१०।-  को �टकट  ���या पगेुकै �दन  

११ सं�था दता� १,०००।- ���या पगेुकै �दन  

१२ सं�था नवीकरण ५००।-   ���या पगेुकै �दन  

१३ सं�थाको �वधान संशोधन १०।- को �टकट  ���या पगेुकै �दन  

१४ िज�लामा सं�थाको शाखा खो�ने 

�वीकृ�त 

१०।- को �टकट  ���या पगेुकै �दन  

१५ द�लत, आ�दवासी/जनजाती �सफा�रस १०।- को �टकट ���या पगेुकै �दन  

१६ प�प��का दता� दै�नक १,०००।- 

सा�ा�हक ५००।-

पाि�क ३००।-  

मा�सक २००।-  

���या पगेुकै �दन  

१७ छापाखाना दता� १,०००।- ���या पगेुकै �दन  

१८ हातह�तयार नामसार� १,०००।- ���या पगेुकै �दन  

१९ हा.ह. िज�ला �भ�को नवीकरण १५0०।- ���या पगेुकै �दन  

२० हा.ह. नेपाल भ�रको नवीकरण 

(हा.ह.को �क�सम अनसुार) 

- ���या पगेुकै �दन  

२१ नाम,थर ज�म �म�त संशोधन १०।- को �टकट ���या पगेुकै �दन  

२२ जा�तय �मािणत १०।- को �टकट ���या पगेुकै �दन  

२३ साव�ज�नक अपराध स�ब�धी म�ुा  कानून वमोिजम  

२४ अि�तयार द�ुपयोग स�ब�धी म�ुा १०।- को �टकट यथािश�  

२५ अ�य म�ुा १०।- को �टकट  यथािश�  

२६ �व�फोटक पदाथ� ई�जात–प� - यथािश�  

२७ �व�फोटक पदाथ� ई�जात–प� 

न�वकरण 

�. ५०।- ���या पगेुकै �दन  

साथै अ�य श�ुक/द�तरु नाग�रक बडाप�मा उ�लेख भए बमोिजम हनेु ।  
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८. िनण�य गन� ���या र अिधकार� : 

 

क) �नण�य गन� ���या : सरकार� �नण�य ���या सरल�करण �नद�िशका, २०६५ एवं सूचनाको हक   

स�ब�धी ऐन, २०६४ लगायत �च�लत कानून बमोिजम । 

ख) �नण�य गन� अ�धकार� : 

 �मखु िज�ला अ�धकार� । 

 सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�: �मखु िज�ला अ�धकार�वाट अ�धकार ��यायोजन भए 

बमोिजम   

 

९. िनण�य उपर उजुर� सु�ने अिधकार� : �मखु िज�ला अ�धकार� । 

 

ग. सूचना अ�धकार� र �मखुको नाम र पद : 

काया�लय �मखु : 

नाम :  सूय� बहादरु ख�ी 

पद :  �मखु िज�ला अ�धकार� 

स�पक�  न.  : ९८५802७७७७ 

घ. सूचना अ�धकार� :  

नाम :  हर� �साद शमा� 

पद :  सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� 

स�पक�  न  :  ९८580७0188 

इमेल  :  
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१०.  स�पादन गरेको मु�य मु�य कामको िववरण : (२०७९ काित�क १ दे�ख पौष मसा�त स�म) 

१०.१ सेवा�वाह स�ब�धी �ववरण 

�स.नं. स�पादन गरेको काम कामको प�रमाण कै�फयत 

1 वंशजको आधारमा नाग�रकता �वतरण 2070  

2 वैवा�हक अंगीकृत नाग�रकता �वतरण 199  

3 अंगीकृत नाग�रकता �वतरण 4  

4 नाग�रकताको ��त�ल�प �वतरण 4166  

5 राहदानी �सफा�रस     2849  

6 �तु राहदानी �सफा�रस 68  

7 गनुासो तथा ठाडो उजरु� दता� 88  

8 गनुासो तथा ठाडो उजरु� फछ�ट 42  

9 नाम, थर, उमेर आ�द �मािणत 144  

10 नाबालक प�रचयप� �वतरण 33  

11 सं�था दता� 15  

12 सं�था नवीकरण 114  

13 प�प��का दता� 1  

14 हातह�तयार नामसार�  1  

15 हातह�तयार न�वकरण 4  

16 द�लत, आ�दवासी/जनजाती तथा अ�य �सफा�रस/ �मािणत 371  

17 अभ� �यवहार स�ब�धी म�ुा दता�  61  

18 अभ� �यवहार स�ब�धी म�ुा फछ�ट 30  

19 बजार अनगुमन 45  

20 िज�ला सरु�ा स�म�तको बैठक 10  

21 िज�ला को�भड-19 संकट �यव�थापनको बैठक -  

22 सव� पि�य बैठक 2  

23 सूचना अ�धकार�ह�को बैठक  2  

24 काया�लय �मखु बैठक 3  

25 सीमा सरु�ा बैठक  -  

26 धा�म�क स�भाव बैठक 5  
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१०.२ शाि�त सरु�ा तथा अपराध �नय��ण स�ब�धी काय�ह� 
 

क.  Crime mapping स�हतको ए�ककृत रणनी�तक सरु�ा योजना २०७९ तजु�मा तथा काया��वयन; 

�वगत ४ आ�थ�क वष�मा यस िज�लामा घटेका सवै अपराधह�को Nature, Trend र Frequency का 

आधारमा �व�षेण गर�  अपराधको सघनता प�हचान ग�रएको छ । सोह� अनसुार सबै सरु�ा 

�नकायह�को सम�वय र सहकाय�मा  ए�ककृत सरु�ा रणनी�त अवल�वन गर� सम� शाि�त 

सरु�ा र अपराध �नय��णका काय�ह� स�ालन गन� गर� उ� योजना तजु�मा ग�रएको र 

�भावकार� �पमा काया��वय ग�रदै आएको छ । 

ख.  िज�ला सरु�ा स�म�तको बैठक स�ालन 

यस अव�धमा ७ पटक िज�ला सरु�ा स�म�तको बैठक बसी शाि�त सरु�ा र अपराध 

�नय��णका �व�वध �वषयह�मा छलफल गर� �नण�य भएअनसुार काया��वयन हदैु आएको छ । 

ग.  सूचना �व�षेण ईकाई गठन तथा प�रचालन 

सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� द�घ�राज उपा�यायको संयोजक�वमा सबै सरु�ा �नकायका 

अ�धकृत कम�चार�ह� सद�य रहने गर� सूचना �व�षेण ईकाई गठन भई सूचना संकलन, 

�व�षेणको काय� भैहरहेको छ । सोह� अनसुार �व�भ� सरु�ा कावा�ह�ह� समेत स�ालन 

भैरहेको छ । 

१०.३ �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय�ह� 

क.  �वप� पवू�तयार� तथा ��तकाय� योजना २०७८ तजु�मा, �काशन तथा काया��वयन 

�वगत ४ वष� देिख घटेका �वपद घटनाह�को �व�षेण गर� �वपद जोिखमको वा�त�वक अव�था 

प�हचान ग�रएको छ । जस अनसुार पूव�तयार� ��तकाय� तथा त�का�लन पनुला�भ स�मका 

काय�ह� स�पादन गन� गर� िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको �नण�यअनसुार यस योजना तजु�मा 

तथा �काशन गर� यसै अनसुार सम� �वप� �यव�थापन काय� भैहरको छ ।।(�व�ततृ योजना 

www.daobanke.moha.gov.np मा हेन� र डाउनलोड गन� स�कनेछ ।) 

 

ख.  िज�ला �वप� �यव�थापन स�म�तको बैठक स�ालन 

�वप� �यव�थापन, राहत �वतरण लगायतका �वषयह�मा छलफल गर� �नण�य गन� यस अव�धमा 

2 पटक िज�ला �वपद �यव�थापन स�म�तको बैठक स�ालन भएको छ ।  
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१०.4   सशुासन स�ब�धी काय�ह� 

क. िज�ला �शासन वा�ष�क काय�योजना २०७९ 

गहृ सिचव र �मखु िज�ला अ�धकार� बीच भएको काय�स�पादन स�झौता अनसुार स�पादन 

गनु�पन� तथा िज�लागत व�तिु�थ�त समेतका आधारमा स�पादन गनु�पन� �वषयह� समावेश गर� 

िज�ला �शासन वा�ष�क काय�योजना तजु�मा गर� सम� ��याकलापह� यसै काय�योजना अनसुार 

आव� ग�रएको छ । 

 

Mobile Charging Station:  सेवा�ाह�ह�को �योगको ला�ग नेपाल टे�लकम सँगको सम�वयमा  

१ थान Mobile Charging Station  �यव�था ग�रएको छ । आगामी �दनमा सेवा�ाह�को उ�च 

चाप भएका काया�लयमा समेत यस �कारको स�ुवधा उपल�ध गराउन नेपाल टे�लकम सँग 

अनरुोध ग�रएको छ । 

 

�डिजटल साव�ज�नक सेवा वडाप�को �यव�था : काया�लयबाट �दान ग�रने सेवा, ला�ने द�तरु, 

स�बि�धत फाँट तथा कोठा न�बर, िज�मेवार कम�चार�, गनुासो स�ुे अ�धकार लगायतको 

जानकार� स�हतको �डिजटल साव�ज�नक सेवा वडाप�को �यव�था ग�रएको छ । 

  

नाग�रक सहायता क�को �यव�था : काय�लयमा आउने सेवा�ाह�ह�लाई काया�लयबाट �दान 

ग�रने सेवा, ला�न ेद�तरु, स�बि�धत फाँट र कोठा न�बर, िज�मेवार कम�चार� आ�दको जानकार� 

�दान गन�, अश� अपा�ह�लाई सेवा �वाहमा सहयोग गन� तथा सेवा�ाह�का तफ� बाट �वयम ्

�नवेदन लेिख�दने �यव�था स�हतको नाग�रक सहायता क�को �यव�था ग�रएको ।  

 

 गनुासो प�ेटकाको �यव�था : काय�लयको सेवा �वाहको स�ब�धमा गनुासो गन� �नकाय वा 

पदा�धकार� सम� सोझै गनुासो गन� नस�ने वा नचाहनेह�का ला�ग गनुासो पे�टकाको �यव�था 

गर� गनुासो सनुवुाई र �यव�थापनको �ब�ध �मलाईएको ।  

 

ख. �.िज.अ. र स.�.िज.अ. तथा �.अ.ह�संग काय�स�पादन स�झौता तथा काय� �ववरण 

िज�ला �शासन सधुार काय�योजना लगायत काया�लयबाट जार� ग�रएका सबै योजना तथा 

काय�िज�मेवार� अनसुार स�पादन गनु�पन� काय�ह� �यावसा�यक, गणु�तर�य �पमा स�पादन गन�का 

ला�ग �िजअ र स�िजअ तथा �.अ.ह� संग काय�स�पादन स�झौता ग�रएको छ ।  
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ग. अपा�मै�ी काया�लय संरचना : काया�लयको  म�ुय �शास�नक भवनको भईुतलालाई अपा�मै�ी हनेु 

गर� बनाइएको र काय� स�ालन समेत सोह� अनसुार हनेु गर� �यव�था ग�रएको छ । 

घ.  

 

  १०.5 उपभो�ा �हत संर�ण स�ब�धी काय�ह� 

क. बजार अनगुमन तथा सरुपर�वे�ण 

बजारको अनगुमनको स�दभ�मा जन�वा��य मापद�ड पालना स�ब�धमा  2१ पटक िज�लामा 

बजार �े�को अनगुमन ग�रएको छ ।�थानीय तह, �वषयगत काया�लयह� स�हतको अनगुमन 

टोल� माफ� त �नय�मत �पमा बजार अनगुमन भइरहको । 

ख. �व�भ� �म�तमा गैर कानूनी �पमा �यापार संचालन गरेका �यवसायीह�लाई �. ८०,000।- 

नगद ज�रवाना ग�रएको तथा � ५५६०।- बराबरको मालव�त ुन� ग�रएको । 

 

  १०.6 सूचनाको हक काया��वयन स�ब�धी काय�ह� 

क. सूचना अ�धकार�को ला�ग छु�ै मोवाईल न�बर 

सूचना अ�धकार�ह�संग आम नाग�रकह�को सहज पहुँच �था�पत गन� तथा काया�लयको सं�थागत 

�मरण कायम गन� गराउने उ�े�यले सबै सरकार� काया�लयह�का सूचना अ�धकार�ह�को ला�ग 

छु�ै मोबाईल न�बर उपल�ध गराउन �नद�शन ग�रएको छ । 

ख. Proactive Disclosure �काशन 

सबै सरकार� �नकायहरबाट �नय�मत �पमा Proactive Disclosure गन� गर� अनरुोध �नद�शन 

ग�रएको छ ।  

ग. �नयमानसुार सूचना उपल�ध गराउन �थानीय तहलाई अनरुोध 

�थानीय तहह�बाट माग भए अनसुारको सूचना �ा� नभएको भ�न गनुासो पन� आएकोले सबै 

�थानीय तहलाई सूचनाको हक स�वि�ध ऐन अनसुार सूचना �दन स�कने सूचनाह� त�काल 

उपल�ध गराउन �लिखत अनरुोध ग�रएको छ । 

घ. काया�लयको वेभ साईट तथा फेसवकु �नय�मत अ�ाव�धक 

काया�लयका सम� ग�त�व�ध तथा द�तावेजह� त�कालै काया�लयको वेभ साईट तथा फेसवकुमा 

राखी �नय�मत अ�ाव�धक गन� ग�रएको छ । मा�थ उ�लेख भएअनसुारका सबै द�तावेजह� यस 

काया�लयको वेभ साईटमा उपल�ध छ । 
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  १०.7 अ�य  

क) काया�लय प�रसरमा सेवा�ाह� ��त�ा/�व�ाम क� �नमा�ण तथा काया�लय प�रसर सौ�दय�करण 

सेवा�ाह�लाई सेवा �लन आउँदा ��त�ा गन� वातानकुुल�त सेवा�ाह� ��त�ालयको �नमा�ण यस 

तीन म�हनाको अव�धमा ग�रएको छ । साथै काया�लयको क�पाउ�डमा गाड�न �लक �ब�ाई 

क�पाउ�डमा �ब�भ� फूलह� तथा पानी पोखर� स�हतको आकष�क बगैचा �नमा�ण समेत 

ग�रएको छ । 

ख) पा�क� ङ �थल �नमा�ण  

यस प�रसर �भ� ३ वटा �यवि�थत पा�क� ङ �थलह� �नमा�ण ग�रएको । 

ग) काया�लय प�रसरमा रहेको पोखर�को सरसफाई तथा सौ�दय�करण  

घ) वैदेिशक रोजगार परामश� के��को �थापना र संचालन  

 
 

११. स�वि�धत ऐन, िनयम, िविनयम वा िनद�िशकाह� : यस काया�लयको वेवसाइट 

www.daobanke.moha.gov.np मा हेन� स�कने छ । 

 

१२. आ�दानी, खच� तथा आिथ�क कारोवार स�ब�धी अ�ाविधक िववरण 
क. आ�दानीको �ववरण 

�स.नं. आ�दानीको �ोत  (राज�) रकम कै�फयत 

१ पर��ा शू�क -  

२ राहदानी श�ुक 30ऽ94500।-  

३ क�प�न रिज�ेशन श�ुक (सं�था दता� तथा न�वकरण) 397300।-  

४ हात ह�तयार ईजाजतप� न�वकरण 865000।-  

५ �या�यक द�तरु 15000।-  

६ अ�य �शास�नक सेवा श�ुक 26000।-  

7 �शास�नक द�ड/ज�रवाना/जफत 275000।-  

ज�मा 32835700.-  
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ख. धरौट�को �ववरण 

�स.नं. िशष�क 
रकम (२०७९ का�त�क देिख 

पौष मसा�त स�म) 
कै�फयत 

१ साव�ज�नक अपराध (ज�मा) 24323158/04  

२ साव�ज�नक अपराध (�फता�) 195000/-  

सदर �याहा 43000/-  

 

 

ग. खच�को �ववरण 

�स.नं. िशष�क रकम कै�फयत 

१ 

चाल ुखच� (३१४९२०११३) 1,67,92509/77 दो�ो �ैमा�सक 

रा��य प�रचय प� (३१४०१०११३) 1353429/- दो�ो �ैमा�सक 

२ पूजीगत खच� (३१४९20114) 6299562/- दो�ो �ैमा�सक 

३ 

काय�स�ालन कोष (�व�वध) संघ 49163418/- धान बाल� राहत 

समेतको खच� 

काय�स�ालन कोष (�व�वध) �देश/�थानीय तह 800000/- को�बड राहत 

रकम भ�ुानी 

ज�मा 74408919/02  

 

१३. अ�य िववरण : 

 १४.१ वेभ साईट को �ववरण : www.daobanke.moha.gov.np 

 

१४.२  सूचना अ�धकार�ह�को �ववरण : यस िज�लाका सवै सरकार� तथा साव�ज�नक �नकायका  

सूचना अ�धकार�ह�को स�पक�  �ववरण िज�ला �शासन काया�लयको Website मा 

रािखएको छ ।  

 �व�ततृ �ववरण https://daobanke.moha.gov.np मा हेन� तथा डाउनलोड गन� स�कनेछ । 

  



 

  

 

 

िज�ला �शासन 
 

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

(A.C.D.O. Mobile No. +977

                     

       वेबसाइट

                 Facebook : 

        Twitter : 

 

    

 

 

 

    नपेाल सरकार 

 गृह म��ालय 

िज�ला �शासन काया�लय, बाकेँ ।
188 (C.D.O.),  (C.D.O. Mobile No. +977-9858027777 ),

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

�या�स नं. : +977-081-520676 

 

इमेल : cdonpj@gmail.com  

                     : daobanke@moha.gov.np 

 

वेबसाइट :   http://daobanke.moha.gov.np/ 

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

Twitter : https://twitter.com/daobanke 
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बाकेँ । 
9858027777 ), 

9858070188) 

https://www.facebook.com/daobanke 


