
 

  

 

 

 

 

 

  नेपाल सरकार 
गहृ मन्त्रालय 

 

जिल्ला प्रशासन कायाालय  

नेपालगंि, बााँके । 
(सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्त्धी 

ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावािाननक गररएको) 
 

 

 

 

 

 

(२०७७ कानताक १ देखि पौष मसान्त्त सम्म ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वत:प्रकाशन 

(Proactive Disclosure) 



 

  

 

 

ववषय सूची 
 

सस.नं. शीषाक पेि 
नं. 

1. बााँके जिल्लाको संक्षिप्त पररचय           1 

2. जिल्ला प्रशासन कायाालय, बााँकेको स्वरुप र प्रकृनत                        २ 

3. जिल्ला प्रशासन कायाालय, बााँकेको काम, कताव्य र अधधकार ३ 

4. जिल्ला प्रशासन कायाालय, बााँकेको सागंठननक संरचना ५ 

५. जिल्ला प्रशासन कायाालय, बााँकेको स्वीकृत दरवन्त्दी र शािागत वववरण ६ 

६. जिल्ला प्रशासन कायाालय, बााँकेमा रहेका शािा र जिम्मेवार अधधकारी       ७ 

७. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र अवधध ८ 

8. ननणाय गने प्रक्रिया र अधधकारी १० 

9. ननणाय उपर उिुरी सुन्त्ने अधधकारी १० 

10. सम्पादन गरेको मुख्य कामको वववरण   ११ 

1१. जिल्ला प्रशासन कायाालयसंग सम्वजन्त्धत ऐन, ननयम, ववननयम, वा ननदेसशकाहरु, 
कानुनहरु 

१५ 

12. आम्दानी, िचा तथा आधथाक कारोवार सम्बन्त्धी अद्यावधधक वववरण १५ 

13. अन्त्य वववरण १६ 

 



 

  

 

1 

 

१. ब ाँके जिल्ल को सजंिप्त परिचय 

 साववक मध्यपजचचमाञ्चल ववकास िेर अन्त्तरग्त भेरी अंचलका पााँच जिल्लाहरु मध्यको बााँके जिल्ला एक हो । 
यस जिल्लाको उत्तरमा सुिेत, पूूवामा दाङ ,पजचचममा बर्दाया र दक्षिणमा भारत, उत्तर प्रदेशको बहराईच र श्राबस्ती  
जिल्ला पदाछन ् । नाँया संघूीय संरचना अनुसार बााँके जिल्ला लुजम्बनी प्रदेश अन्त्तरगत रहेको छ । साथै  यस 
जिल्लामा १ वटा उप-महानगरपासलका, १ वटा नगरपालजूका र ६ वटा गाउ ाूँपासलका रहेका छन ्। यस जिल्लाको कुल 
िेरफल २३३७ वगा क्रक.सम.छ भने जिल्लाको कुल िनसंख्या ४,९१,३१३ (२०६८ सालको िनगणना अनुसार) रहेको छ । 
िसमा पुरुषको संख्या २,४४,२५५ र मर्हलाको संख्या २,४७,०५८ रहेको छ । यस जिल्लाको िनघनत्व २१० िना प्रनतबगा 
क्रक.सम.रहेको छ । यस जिल्लाका राप्ती,डुडुवा र िेठी मुख्य नदीनालाहरु हुन ्। ववशेष गरी राप्ती नदीले क्रकनारामा पने 
दवुै तफा को अधधकााँश गा ाूँउ तथा िेती योग्य भ-ूभागलाई वषाायाममा डुवान तथा कटान गरी ठुलो िेनत पुर् याउने गदाछ 
। यस जिल्लामा ८६ क्रक.मी. पुवापजचचम रािमागा,४५ क्रक.मी. रत्न रािमागा र नेपालगंि–गुलरीया ३६ क्रक.मी. गरी िम्मा 
१६७ क्रक.मी रािमागा पदाछ । यस जिल्ला सभर कालोपरे सडक १६७ क्रक.मी, ग्रावेल ११० क्रक.मी. र कच्ची १८७ क्रक.मी. 
पदाछ । ग्रावेल रोडमा राप्ती तफा  िाने बाटो, वेतहनी तफा  िाने बाटो र र्हरसमननया िाने बाटो पदाछन । यस जिल्लामा 
ववसभन्त्न िातिाती तथा धमाावलम्वीहरुको बसोबास रहेको छ । 

 िातीय आधारमा यस जिल्लामा सबैभन्त्दा बढी थारु, मुसलमान, यादव र कुसमा रहेका छन ्। हाल ववववध कारणहरुले 
गदाा बसाई सराईमा व्यापकता आई साबबकको मध्यपजचचम िेरका पहाडी जिल्लाहरुबाट आएका समश्रीत िानतहरुको 
बाहुल्यता हुन थालेको छ । नेपालगंि बिारमा भने बढी मारामा मुजचलम समुदायहरुको बसोबास रहेको छ भने शैक्षिक 
स्तरको मुल्याङ्कन गदाा ग्रामीण िेरमा शैक्षिक स्तर न्त्युन रहेको पाईन्त्छ । यस जिल्लाका मुख्य धासमाक स्थलहरु 
बागेचवरी मजन्त्दर, भुवरभवानन मजन्त्दर, कम्मरसा बाबा मजन्त्दर रहेका छन ्। यस जिल्ला सभरको धासमाक जस्थतजू समधश्रत 
देखिन्त्छ । जिल्लाको कुल िनसंख्या मध्ये र्हन्त्द ु (७९%), ईस्लाम (१६%), बौद्ध (०.४%), क्रिजचचयन (०.१%) र अन्त्य 
रहेका छन।् 

बांके जिल्लाको नक्सा: 
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• प्रतितिति सभा तिर्ााचि क्षेत्र    -३ 

• प्रदशे सभा तिर्ााचि क्षेत्र    -६ 

• उपमहािगरपातिका    -१ 

• िगरपातिका    -१ 

• गाउँपातिका    -६ 

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

• मिदािा संख्या     -२,५३,६२३ जिा 

• घरिरुी संख्या     -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 शाजन्त्त सुरिा र सुव्यवस्था कायम गरी िनताको िीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरिण 
गनुा जिल्ला प्रशासन कायाालयको मुख्य काया हो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले जिल्लाको शाजन्त्त 
र व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गना तथा जिल्लाको सामान्त्य प्रशासन संचालन गना प्रत्येक 
जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कायाालय रहने साथै जिल्ला प्रशासन कायाालयको प्रमुि प्रशासकीय 
अधधकारीको रुपमा प्रमुि जिल्ला अधधकारी रहने  व्यवस्था गरेको छ । जिल्लामा ववकास ननमााण 
कायाहरुको लाधग उपयुक्त वातावरण ननमााण गना समन्त्वय र सहिीकरण, ववपद् व्यवस्थापन, 
अत्यावचयक वस्तु तथा सेवाको आपूनत ा व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको अनुगमन, प्रचसलत काननूमा 
तोक्रकएका ववषयहरुमा अधान्त्यानयक ननकायको रुपमा रही न्त्याय ननरुपण, आधथाक अननयसमतता एवं 
भ्रष्टाचार ननयन्त्रण िस्ता कायाहरु सम्पादन गरी जिल्लामा सुशासनको प्रत्याभूनतका लाधग जिल्ला 
प्रशासन कायाालयको महत्वपूणा भूसमका रहेको हुन्त्छ।  

जिल्ला प्रशासन कायाालय, बााँकेबाट यस जिल्लामा शाजन्त्त सुरिा/आपराधधक गनतववधध 
ननयन्त्रण, ववपद् व्यवस्थापन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, ववकासात्मक गनतववधधहरुमा समन्त्वय तथा 
सुशासन लगायतका  ववषयमा काया गने गरी वावषाक कायायोिना २०७७ तयार गरी सेवा प्रवाहलाई 
व्यावसानयक तथा िनमैरीरुपमा प्रवाह गररदै आएको छ ।  
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३. जिल्ल  प्रश सन क य ालयको क म, किाव्य ि अजिक ि : 

- जिल्लामा शाजन्त्त  सुरिा र सुव्यवस्था कायम राखे्न सम्बन्त्धी काया , 
- स्थानीय प्रशासन सञ्चालन  सम्बन्त्धी काया, 
- नेपाली नागररकता प्रमाणपर / नाबालक पररचयपर ववतरण सम्बन्त्धी काया, 
-  राहदानी सम्बन्त्धी सेवा प्रदान सम्बन्त्धी काया, 
- आर्दबासी िनिाती,  दसलत, अपांगताको ससफाररस सम्बन्त्धी काया,  
- हातहनतयार ईिाित तथा नवीकरण सम्बन्त्धी काया, 
- संस्था दताा तथा नवीकरण सम्बन्त्धी काया, 
- ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी काया , 

- अजख्तयार दरुुपयोग अनुसन्त्धान सम्बन्त्धी काया, 
- सुशासन / सावािाननक सेवा प्रवाह सम्बन्त्धी काया , 

- सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्त्धी कानूनको कायाान्त्वयन सम्बन्त्धी काया, 
- लागू औषध ननयन्त्रण तथा अवैध घरेलु मर्दरा ननयन्त्रण सम्बन्त्धी काया, 
- सरकारी कायाालयहरुको अनुगमन तथा ननरीिण सम्बन्त्धी काया, 
- बाल कल्याण तथा बाल अधधकार सम्बन्त्धी काया, 
- भ्रष्टाचार ननयन्त्रण सम्बन्त्धी काया, 
- ववस्फोटक पदाथा ससफाररस र ननयमन सम्बन्त्धी काया, 
- ववदेशी नागररकको जिल्लामा उपजस्थनत र गनतववधधको ननयमन सम्बन्त्धी काया, 
- कल्याण धन र बेवाररसी धनको व्यवस्थापन सम्बन्त्धी काया, 
- धचठ्ठा, िुवा आर्दको ननयन्त्रण  सम्बन्त्धी काया, 
- सावािननक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदाथा, सावािननक 

अपराध आर्दको ननयन्त्रण सम्बन्त्धी काया, 
- जिल्ला स्तरमा सावािननक उत्सव  सञ्चालन सम्बन्त्धी काया, 
- मुआब्िा ननधाारण तथा ववतरण  सम्बन्त्धी काया, 
- पुरस्कार तथा सिाय सम्बन्त्धी कारवाही र ससफाररस सम्बन्त्धी काया, 
- जिल्ला सभर रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेिदेि, सम्भार तथा ममात 

सम्बन्त्धी काया, 
- जिल्ला जस्थत कारागारको अनुगमन, ननयमन र ननयन्त्रण सम्बन्त्धी काया, 
- स्थानीय तहसंगको समन्त्वयमा जिल्ला सभर बिार अनुगमन, ननयमन तथा ननयन्त्रण, 

अत्यावचयक वस्तु तथा सेवाको आपूनत ा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी काया, 
- द्वन्त्द्व प्रभाववतको पर्हचान तथा राहत ववतरण सम्बन्त्धी काया, 
- जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग सम्बन्त्धी काया, 
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- राजष्िय अनुसन्त्धानसाँगको समन्त्वय तथा सूचना सङ्कलन र ववचलेषण सम्बन्त्धी काया, 
- ववकास ननमााण कायामा सहयोग तथा समन्त्वय  सम्बन्त्धी काया, 
- कानून बमोजिम तोक्रकए अनुसार ववसभन्त्न मुद्दाको सुरु कारवाही र क्रकनारा गने 

सम्बन्त्धी काया,। 

- र्हसं्रक िन्त्तु माने सम्बन्त्धी काया,  

- सरकारी वा सावािननक िग्गामा घर बनाएमा रोक्का गने र भत्काउने सम्बन्त्धी काया,  

- ननवााचन सम्बन्त्धी गहृ मन्त्रालय र ननवााचन आयोगको आदेश ननदेशन कायाान्त्वयन 
सम्बन्त्धी काया, 

- नेपाल सरकार र गहृ मन्त्रालयबाट ननदेसशत अन्त्य कायाहरु । 
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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 िथा 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. श्रेणीविहीन-१ 

 

 

मुद्िा िथा हािहतियार शाखा 
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. श्रेणीविहीन-१ 

 

नाधिरकिा प्रतिललवप 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. श्रेणीविहीन-१ 

 

तनिी सहयाक, ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा शे्रणीविहीन-२ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 
 

 

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

 

 

राहिानी, िीन्सी िथा ििाि चलानी 
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. श्रेणीविहीन-१ 

 

 

 

 

 िुनासो सुनुिाई िथा अलिलेख 
व्यिस्थापन शाखा 
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. श्रेणीविहीन-१ 

 

  नाधिरकिा 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. श्रेणीविहीन-१ 
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५. जिल्ला प्रशासन कायािलय, बााँकेको स्िीकृि िरबन्िी वििरण  िथा   
शाखािि कायिवििरण : 

सस.नं. पद 

दरबन्त्दी 
संख्या 

पदपुनत ा कैक्रफयत 

१ प्रमुि जिल्ला अधधकारी १ १  

२ सहायक प्रमुि जिल्ला अधधकारी २ २  

३ प्रशासकीय अधधकृत ४ ४  

४ नायव सुब्बा 12 8  

५ लेिापाल १ १  

६ कम्प्युटर अपरेटर ३ 3 करारमा पदपुनता 

७ िररदार 6 6  

८ हलुका सवारी चालक 3 3 करारमा पदपुनता 

९ कायाालय सहयोगी 8 8 करारमा पदपुनता 

िम्मा 40 3६ थप ३ िना कािमा 

रहेका 
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६. जिल्ला प्रशासन कायािलय, बााँकेमा रहेका शाखा र जिम्मेिार अधिकारी 
  

सस.नं. पद कमाचारीको नाम, थर सम्पका  न.ं कायारत फााँट कोठा न.ं 

1 प्र.जि.अ. राम  बहादरु कुरुम्वाङ्ग 9858027777  २०३ 

2 स.प्र.जि.अ हरर प्याकुरेल 9858020188  २०५ 

3 स.प्र.जि.अ. दीघाराि उपाध्याय 9858070188  २०१ 

4 प्र.अ. िगेन्त्र बहादरु मल्ल  9844878633 नागररकता प्रनतसलवप ११० 

5 प्र.अ. हररचचन्त्र शमाा 9848171899 कमाचारी प्रशासन/स्थानीय प्रशासन ३०३ 

6 प्र.अ. दल बहादरु बस्नेत  9860301475 नयााँ नागररकता 101 

७ प्र.अ. राम कुमार सोनकर 9848022332 स्थानीय प्रशासन/राहदानी/मुद्दा १०१ 

८ लेिापाल ववचव प्रकाश ढकाल 9848026101 आधथाक प्रशासन 30४ 

९ ना.सु. टेक बहादरु भण्डारी 9844855668 मुद्दा १०९ 

१० ना.सु. वेदेचवर गौतम 9858031510 राहदानी  106 

11 ना.सु. कमल प्रसाद उपाध्याय 9848221875 कमाचारी प्रशासन २०४ 

12 ना.सु. अमतृ बहादरु बुढा 9848080131 नयााँ नागररकता १०६ 

13 ना.सु. माधव ससहं 9858035755 नागररकता प्रनतसलपी १०५ 

14 ना.सु. महेचवर पौडेल 9848053485 ठाडो उिरुी १०९ 

15 ना.सु. िेमा देवी कडेल 9848101556 नागररकता प्रनतसलवप 106 

16 ना.स. धगता कुमारी चौधरी 9864782456 स्थानीय प्रशासन  204 

17 क.अ. नतली कुमारी िड्का 9868637453 नागररकता प्रनतसलपी १०६ 

18 क.अ. बबन्त्द ुबस्नेत  9869545972 नागररकता  १०३ 

19 क.अ. ररतु लािे नकमी 9844890744 कमाचारी प्रशासन २०४ 

20 क.अ. सौरभ के.सी. 9840809156 राजष्टय पररचय पर वववरण संकलन  

21 क.अ. सुननल राना मगर 9858075438 राजष्टय पररचय पर वववरण संकलन  

22 िररदार सशव कुमार गुरुङ्ग 9848019665 जिन्त्सी  

23 िररदार नहकुल वली 9848069478 स्थानीय प्रशासन  204 

24 िररदार देवकी आचाया  9844852750 ठाडो उिरुी १०९ 

25 िररदार रािेन्त्र कुमार शाही 9858083334 प्र.जि.अ. सधचवालय २०३ 

26 िररदार पुष्पराि थारु 9849131644 नागररकता १०८ 

27 िररदार िीत वहादरु सुनार 9848112233 राहदानी १०३ 

28 िररदार तुलसीराम चपाई  9858035345 दताा/चलानी १०४ 
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29 िररदार  धन बहादरु थापा  9844836410 नयााँ नागररकता 108 

30 स.क.अ. हररशरण लासमछाने  9848021210 मुद्दा १०९ 

31 स.क.अ. तेि बहादरु िेरी 9868007503 राहदानी १०३ 

32 ह.स.चा. रािेश नकमी 9864816130   

33 ह.स.चा. गणेश धगरी 9848031297   

34 ह.स.चा दान बहादरु काकी 9848399889   

35 का.स. सशवराम शमाा  9848223305 प्र.जि.अ. सधचवालय  २०३ 

36 का.स. चि बहादरु काकी 9840726799 राजष्टय पररचय पर वववरण संकलन   

37 का.स. इमामुल हक िााँ 9848030457 नागररकता १०६ 

38 का.स. सभमा शमाा  9868289860 लेिा  ३०३ 

39 का.स. पुनम पुन 9868036931 मुद्दा १०९ 

40 का.स. राम क्रकशुन धोवी 9864950030 कमाचारी प्रशासन २०४ 

41 का.स. राधेचयाम कोरी 9816565072 माली  

42 का.स. पुष्पा थापा 9848017537 नागररकता १०8 

43 का.स. थानेचवर शमाा  9848263149 नागररकता १०8 
 

 

 

 

७. सेिा प्राप्ि िनि लाग्ने िस्िुर र अिधि : 
सस.नं. प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्तुर रु लाग्ने अवधध कैक्रफयत 

१ वंशिको आधारमा नेपाली 
नागररकताको प्रमाण पर ववतरण 

रु. १०।- को र्टकट प्रक्रिया पुगेकै र्दन 
 

२ नागररकताको प्रनतसलवप ववतरण रु. १३।- को र्टकट प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

३ वैवार्हक अंधगकृत नागररकताको 
प्रमाण पर ववतरण 

रु. १०।- को र्टकट प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

४ राहदानी फाराम संकलन २,५००।- नावालक  

(५ वषा) 
५,०००।- साधारण   

१०,०००।- रतु 

प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

५ रतु सेवा असभलेि प्रमाखणत – प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

६ राहदानी ववतरण – तुरुन्त्त  
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सस.नं. प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्तुर रु लाग्ने अवधध कैक्रफयत 

७ गुनासो वा ठाडो उिुरी १०।-को र्टकट  यथाशीघ्र  

८ नाम,थर उमेर आर्द प्रमाखणत १०।-को र्टकट  प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

९ नावालकको उमेर प्रमाखणत १०।-  को र्टकट  प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

१० पाररवाररक पेन्त्सन, शपथ पर र 
रहलपहल सम्बन्त्धी ससफाररस 

१०।-  को र्टकट  प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

११ संस्था दताा १,०००।- प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

१२ संस्था नवीकरण ५००।-   प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

१३ संस्थाको ववधान संशोधन १०।- को र्टकट  प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

१४ जिल्लामा संस्थाको शािा िोल्ने 
स्वीकृनत 

१०।- को र्टकट  प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

१५ दसलत, आर्दवासी/िनिाती ससफाररस १०।- को र्टकट प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

१६ परपबरका दताा दैननक १,०००।- 
साप्तार्हक ५००।-
पाक्षिक ३००।-  

माससक २००।-  

प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

१७ छापािाना दताा १,०००।- प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

१८ हातहनतयार नामसारी १,०००।- प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

१९ हा.ह. जिल्ला सभरको नवीकरण १५०।- प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

२० हा.ह. नेपाल भररको नवीकरण ३००।- प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

२१ नाम,थर िन्त्म समनत संशोधन १०।- को र्टकट प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

२२ नाता प्रमाखणत १०।- को र्टकट प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

२३ सावािननक अपराध सम्बन्त्धी मुद्दा  कानून वमोजिम  

२४ अजख्तयार दरुुपयोग सम्बन्त्धी मुद्दा १०।- को र्टकट यथासशघ्र  

२५ अन्त्य मुद्दा १०।- को र्टकट  यथासशघ्र  

२७ ववष्फोटक पदाथा ईज्िात–पर - यथासशघ्र  

२८ ववष्फोटक पदाथा ईज्िात–पर 
नववकरण 

रु. ५०।- प्रक्रिया पुगेकै र्दन  

साथै अन्त्य शुल्क/दस्तुर नागररक बडापरमा उल्लेि भए बमोजिम हुने ।  
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८. तनणिय िने प्रक्रिया र अधिकारी : 
 

क) ननणाय गने प्रक्रिया : सरकारी ननणाय प्रक्रिया सरलीकरण ननदेसशका, २०६५ एवं सूचनाको हक   
सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ लगायत प्रचसलत कानून बमोजिम । 

ि) ननणाय गने अधधकारी : 
• प्रमुि जिल्ला अधधकारी । 

• सहायक प्रमुि जिल्ला अधधकारी: प्रमुि जिल्ला अधधकारीवाट अधधकार प्रत्यायोिन 
भए बमोजिम   

 

९. तनणिय उपर उिुरी सुन्ने अधिकारी : प्रमुि जिल्ला अधधकारी । 

 

ग. सूचना अधधकारी र प्रमुिको नाम र पद : 
कायाालय प्रमुि : 

नाम : राम बहादरु कुरुम्बङ्ग 
पद :  प्रमुि जिल्ला अधधकारी 
सम्पका  न.  : ९८५802७७७७ 

घ. सूचना अधधकारी :  

नाम :  दीघाराि उपाध्याय 

पद :  सहायक प्रमुि जिल्ला अधधकारी 
सम्पका  न  :  ९८58070188 

इमेल  :  deergha.upadhyay@nepal.gov.np 
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१०.  सम्प दन गिेको मुख्य मुख्य क मको जिििण : (२०७७ काति िक १ िेखख प ाष मसान्ि सम्म ) 

१०.१ सेवाप्रवाह सम्बन्त्धी वववरण 

सस.नं. सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण कैक्रफयत 

1 वंशिको आधारमा नागररकता ववतरण 2577  

2 वैवार्हक अंगीकृत नागररकता ववतरण 287  

3 अंगीकृत नागररकता ववतरण 0  

4 नागररकताको प्रनतसलवप ववतरण 1564  

5 राहदानी ससफाररस 793  

6 रतु राहदानी ससफाररस 150  

7 गुनासो तथा ठाडो उिुरी  339  
8 नाम, थर, उमेर आर्द प्रमाखणत 112  

9 नाबालक पररचयपर ववतरण 9  

10 संस्था दताा 22  

11 संस्था नवीकरण 109  

12 परपबरका दताा 3  

13 हातहनतयार नामसारी  9  

14 हातहनतयार नववकरण 100  

15 दसलत, आर्दवासी/िनिाती तथा अन्त्य ससफाररस/ 
प्रमाखणत 

358  

16 अभर व्यवहार सम्बन्त्धी मुद्दा दताा  56 
 

17 अभर व्यवहार सम्बन्त्धी मुद्दा फछौट 71  

18 बिार अनुगमन 44  

19 जिल्ला सुरिा ससमनतको बैठक 7  

20 जिल्ला कोसभड-19 संकट व्यवस्थापनको बैठक 7  

21 सवा पक्षिय बैठक -  

22 सूचना अधधकारीहरुको बैठक  1  

23 कायाालय प्रमुि बैठक -  

24 सीमा सुरिा बैठक  0  

25 जिल्ला ववपद् व्यवस्थापन ससमनतको बैठक 1  
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सस.नं. सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण कैक्रफयत 

26 PCR परीिण 27,320  

२७ राजष्िय पररचयपरको लाधग फारम संकसलत 
वववरण  

२१३७  

 

 

१०.२ शाजन्त्त सुरिा तथा अपराध ननयन्त्रण सम्बन्त्धी कायाहरु 

 

क.  Crime mapping सर्हतको एक्रककृत रणनीनतक सुरिा योिना २०७७ तिुामा तथा 
कायाान्त्वयन; 

ववगत ३ आधथाक वषामा यस जिल्लामा घटेका सवै अपराधहरुको Nature, Trend र Frequency 

का आधारमा ववचलेषण गरी  अपराधको सघनता पर्हचान गररएको छ । सोही अनुसार सब ै
सुरिा ननकायहरुको समन्त्वय र सहकायामा  एक्रककृत सुरिा रणनीनत अवलम्वन गरी 
समग्र शाजन्त्त सुरिा र अपराध ननयन्त्रणका कायाहरु सञ्चालन गने गरी उक्त योिना 
तिुामा गररएको र प्रभावकारी रुपमा कायाान्त्वय गररदै आएको छ । 

ि.  जिल्ला सुरिा ससमनतको बैठक सञ्चालन 

यस अवधधमा ७ पटक जिल्ला सुरिा ससमनतको बठैक बसी शाजन्त्त सुरिा र अपराध 
ननयन्त्रणका ववववध ववषयहरुमा छलफल गरी ननणाय भएअनुसार कायाान्त्वयन हुदै आएको छ 
। 

ग.  सूचना ववचलेषण ईकाई गठन तथा पररचालन 

सहायक प्रमुि जिल्ला अधधकारी दीघाराि उपाध्यायको संयोिकत्वमा सबै सुरिा 
ननकायका अधधकृत कमाचारीहरु सदस्य रहने गरी सूचना ववचलेषण ईकाई गठन भई 
सूचना संकलन, ववचलेषणको काया भैहरहेको छ । सोही अनुसार ववसभन्त्न सुरिा कावााहीहरु 
समेत सञ्चालन भैरहेको छ । 

 घ.  अन्त्तर जिल्ला सुरिा समन्त्वय बैठक सञ्चालन 
बर्दाया जिल्लासाँग यस कायाालयबाट सम्पार्दत कोरोना उपचार र व्यवस्थापन लगायतका 
ववषयहरुसाँग सम्बजन्त्धत असल अभ्यासहरु तथा भोधगएका  साझा समस्याहरुका बारेमा 
छलफल गरी आपसी समन्त्वय र समझदारीमा साझा समस्या तथा चुनौनतहरु समाधान 
गने गरी समझदारी गररएको छ । 

१०.३ ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायाहरु 

क. ववपद् पूवातयारी तथा प्रनतकाया योिना २०७७ तिुामा, प्रकाशन तथा कायाान्त्वयन 
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ववगत ३ वषा देखि घटेका ववपद घटनाहरुको ववचलेषण गरी ववपद िोखिमको वास्तववक 
अवस्था पर्हचान गररएको छ । िस अनुसार पूवातयारी प्रनतकाया तथा तत्कासलन पुनलााभ 
सम्मका कायाहरु सम्पादन गने गरी जिल्ला ववपद् व्यवस्थापन ससमनतको ननणायअनुसार यस 
योिना तिुामा तथा प्रकाशन गरी यसै अनुसार समग्र ववपद् व्यवस्थापन काया भैहरको छ 
।।(ववस्तृत योिना www.daobanke.moha.gov.np मा हेना र डाउनलोड गना सक्रकनेछ ।) 

 

ि.  बाढी पर्हरो उद्दार नमुना अभ्यास ( राप्ती नदीमा) सम्पन्त्न । 

 

ग.  जिल्ला ववपद् व्यवस्थापन ससमनतको बैठक सञ्चालन 

ववपद् व्यवस्थापन, राहत ववतरण लगायतका ववषयहरुमा छलफल गरी ननणाय गना यस 
अवधधमा १ पटक जिल्ला ववपद व्यवस्थापन ससमनतको बैठक सञ्चालन भएको छ । त्यस्तै 
गरी COVID-19 को संिमण रोकथाम ननयन्त्रण र उपचार व्यवस्थापन गना यस अवधधमा 7 
पटक DCCMC बैठक सञ्चालन गररएको छ । 

 

१०.4   सुशासन सम्बन्त्धी कायाहरु 

क. जिल्ला प्रशासन वावषाक कायायोिना २०७७ 

गहृ सधचव र प्रमुि जिल्ला अधधकारी बीच भएको कायासम्पादन सम्झौता अनुसार सम्पादन 
गनुापने तथा जिल्लागत वस्तुजस्थनत समेतका आधारमा सम्पादन गनुापने ववषयहरु समावेश 
गरी जिल्ला प्रशासन वावषाक कायायोिना तिुामा गरी समग्र क्रियाकलापहरु यसै कायायोिना 
अनुसार आवद्व गररएको छ । 

 

Mobile Charging Station:  सेवाग्राहीहरुको प्रयोगको लाधग नेपाल टेसलकम साँगको 
समन्त्वयमा  १ थान Mobile Charging Station  व्यवस्था गररएको छ । आगामी र्दनमा 
सेवाग्राहीको उच्च चाप भएका कायाालयमा समेत यस प्रकारको सुववधा उपलब्ध गराउन नेपाल 
टेसलकम साँग अनुरोध गररएको छ । 

 

डडजिटल सावािननक सेवा वडापरको व्यवस्था : कायाालयबाट प्रदान गररने सेवा, लाग्ने दस्तुर, 
सम्बजन्त्धत फााँट तथा कोठा नम्बर, जिम्मेवार कमाचारी, गुनासो सुन्त्ने अधधकार लगायतको 
िानकारी सर्हतको डडजिटल सावािननक सेवा वडापरको व्यवस्था गररएको छ । 

  

नागररक सहायता किको व्यवस्था : कायालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई कायाालयबाट प्रदान 
गररने सेवा, लाग्ने दस्तुर, सम्बजन्त्धत फााँट र कोठा नम्बर, जिम्मेवार कमाचारी आर्दको 

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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िानकारी प्रदान गने, अशक्त अपाङ्गहरुलाई सेवा प्रवाहमा सहयोग गने तथा सेवाग्राहीका 
तफा बाट स्वयम ् ननवेदन लेखिर्दने व्यवस्था सर्हतको नागररक सहायता किको व्यवस्था 
गररएको ।  

 

 गुनासो पेर्टकाको व्यवस्था : कायालयको सेवा प्रवाहको सम्बन्त्धमा गुनासो गने ननकाय वा 
पदाधधकारी समि सोझै गुनासो गना नसक्ने वा नचाहनेहरुका लाधग गुनासो पेर्टकाको 
व्यवस्था गरी गुनासो सुनुवाई र व्यवस्थापनको प्रबन्त्ध समलाईएको ।  

 

ि. प्र.जि.अ. र स.प्र.जि.अ. तथा प्र.अ.हरुसंग कायासम्पादन सम्झौता तथा कायावववरण 

जिल्ला प्रशासन सुधार कायायोिना लगायत कायाालयबाट िारी गररएका सबै योिना तथा 
कायाजिम्मेवारी अनुसार सम्पादन गनुापने कायाहरु व्यावसानयक, गुणस्तरीय रुपमा सम्पादन 
गनाका लाधग प्रजिअ र सप्रजिअ तथा प्र.अ.हरु संग कायासम्पादन सम्झौता गररएको छ ।  

 

 

ग. अपाङ्गमैरी कायाालय संरचना : कायाालयको मुख्य प्रशासननक भवनको भुईतलालाई 
अपाङ्गमैरी हुने गरी बनाइएको र काया सञ्चालन समेत सोही अनुसार हुने गरी व्यवस्था 
गररएको छ । 

 

  १०.5 उपभोक्ता र्हत संरिण सम्बन्त्धी कायाहरु 

क. बिार अनुगमन तथा सुरपरीवेिण 

बिारको अनुगमन तथा COVID-19 को सन्त्दभामा िनस्वास््य मापदण्ड पालना सम्बन्त्धमा  
44 पटक नेपालगञ्ि तथा कोहलपुर बिार िेरको अनुगमन गररएको छ ।स्थानीय तह,  
ववषयगत कायाालयहरु सर्हतको अनुगमन टोली माफा त ननयसमत रुपमा बिार अनुगमन 
भइरहको । 

 

 

  १०.6 सूचनाको हक कायाान्त्वयन सम्बन्त्धी कायाहरु 

क. सूचना अधधकारीको लाधग छुट्टै मोवाईल नम्बर 

सूचना अधधकारीहरुसंग आम नागररकहरुको सहि पहुाँच स्थावपत गने तथा कायाालयको 
संस्थागत स्मरण कायम गने गराउने उद्देचयले सबै सरकारी कायाालयहरुका सूचना 
अधधकारीहरुको लाधग छुट्टै मोबाईल नम्बर उपलब्ध गराउन ननदेशन गररएको छ । 

ि. Proactive Disclosure प्रकाशन 
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सबै सरकारी ननकायहरबाट ननयसमत रुपमा Proactive Disclosure गने गरी अनुरोध ननदेशन 
गररएको छ ।  

ग. ननयमानुसार सूचना उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई अनुरोध 

स्थानीय तहहरुबाट माग भए अनुसारको सूचना प्राप्त नभएको भनन गुनासो पना आएकोले 
सबै स्थानीय तहलाई सूचनाको हक सम्वजन्त्ध ऐन अनुसार सूचना र्दन सक्रकने सूचनाहरु 
तत्काल उपलब्ध गराउन सलखित अनुरोध गररएको छ । 

घ. कायाालयको वेभ साईट तथा फेसवुक ननयसमत अद्यावधधक 

कायाालयका समग्र गनतववधध तथा दस्तावेिहरु तत्कालै कायाालयको वेभ साईट तथा 
फेसवुकमा रािी ननयसमत अद्यावधधक गने गररएको छ । माधथ उल्लेि भएअनुसारका सब ै
दस्तावेिहरु यस कायाालयको वेभ साईटमा उपलव्ध छ । 

 

       १०.7 अन्त्य  

क) कायाालय पररसरमा सेवाग्राही प्रनतिा/ववश्राम कि ननमााण तथा कायाालय पररसर 
सौन्त्दयाकरण 

सेवाग्राहीलाई सेवा सलन आउाँदा प्रनतिा गना वातानुकुलीत सेवाग्राही प्रनतिालयको ननमााण 
यस तीन मर्हनाको अवधधमा गररएको छ । साथै कायाालयको कम्पाउण्डमा गाडेन ब्लक 
बबछ्याई कम्पाउण्डमा बबसभन्त्न फूलहरु तथा पानी पोिरी सर्हतको आकषाक बगैचा ननमााण 
समेत गररएको छ । 

ि) आइसोलेसन अस्पतालको ननमााण र संचालन 

यस कायाालको नेततृ्व र समन्त्वयमा २५० बेड िमताको आइसोलेसन अस्पतालको ननमााण 
गरर संचालनमा ल्याइएको । 

ग)  पाक्रका ङ स्थल ननमााण  

यस पररसर सभर ३ वटा व्यवजस्थत पाक्रका ङ स्थलहरु ननमााण गररएको । 

घ) कायाालय पररसरमा रहेको पोिरीको सरसफाई तथा सौन्त्दयीकरण  

ङ) वैदेसशक रोिगार परामशा केन्त्रको स्थापना र संचालन  

 
 

११. सम्िजधिि ऐन, जनयम, जिजनयम ि  जनदेजशक हरु : यस कायाालयको वेवसाइट 

www.daobanke.moha.gov.np मा हेना सक्रकने छ । 

 

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

क. आम्दानीको वववरण 

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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सस.नं. आम्दानीको स्रोत (रािचव) रकम कैक्रफयत 

१ सरकारी सम्पवत्तको वहालबाट प्राप्त आय   

२ परीिा शूल्क   

३ राहदानी शुल्क 39,82,500।-  

४ कम्पनन रजिष्िेशन शुल्क 2,50,501।-  

५ हात हनतयार  ईिाितपर नववकरण 42,650।-  

६ प्रशासननक दण्ड िररवाना र िफत (न्त्यानयक 
दस्तुर) 

18,100।-  

िम्मा 42,93,751।-  

 

ि. धरौटीको वववरण 

सस.नं. सशषाक रकम कैक्रफयत 

१ सावािननक अपराध (िम्मा) 47,05,357  

२ सावािननक अपराध (क्रफताा) 207274  

िम्मा   

ग. िचाको वववरण 

सस.नं. सशषाक रकम कैक्रफयत 

१ 

चालु िचा (३१४९२०११३) 63,17,876।61 
 

राजष्िय पररचय पर (३१४०१०११३) 4,08,000।-  

२ पूिीगत िचा (३१४९20114) 8,97,799  

३ 
कायासञ्चालन कोष (ववववध) संघ 35,96,210।-  
कायासञ्चालन कोष (ववववध) प्रदेश/स्थानीय 
तह 

3,18,04,120।-  

िम्मा 4,30,24,005।-  

 

 

 

१३. अधय जिििण : 

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

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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१४.२  सूचना अधधकारीहरुको वववरण : यस जिल्लाका सवै सरकारी तथा सावािननक ननकायका  
सूचना अधधकारीहरुको सम्पका  वववरण जिल्ला प्रशासन कायाालयको Website मा 
राखिएको छ ।  

 ववस्ततृ वववरण https://daobanke.moha.gov.np मा हेना तथा डाउनलोड गना सक्रकनेछ । 

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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    नेपाल सरकार 
 गहृ मन्त्रालय 

 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, बााँके । 
 

फोन नं: +977-081-520188 (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 

 

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

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

        Twitter : https://twitter.com/daobanke 

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

