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१. बााँके जिल्लाको संजिप्त परिचर् 

 साविक मध्यपविमाञ्चल विकास के्षत्र अन्तर्गत भेरी अंचलका पााँच विल्लाहरु मध्यको बााँके विल्ला एक हो । यस विल्लाको 

उत्तरमा सुरे्खत, प  ू िवमा दाङ ,पविममा बवदवया र दवक्षणमा भारत, उत्तर प्रदेशको बहराईच र श्राबस्ती  विल्ला पदवछन् । नाँया 

संघूीय संरचना अनुसार बााँके विल्ला लुम्बिनी प्रदेश अन्तरगत रहेको छ । साथै  यस विल्लामा १ िटा उप-महानगरपावलका, १ 

िटा नगरपालवूका र ६ िटा गाउ ाूँ पावलका रहेका छन् । यस विल्लाको कुल के्षत्रफल २३३७ िगव वक.वम.छ भने विल्लाको कुल 

िनसंख्या ४,९१,३१३ (२०६८ सालको िनगणना अनुसार) रहेको छ । िसमा पुरुषको संख्या २,४४,२५५ र मवहलाको संख्या 

२,४७,०५८ रहेको छ । यस विल्लाको िनघनत्व २१० िना प्रवतबगव वक.वम.रहेको छ । यस विल्लाका राप्ती,डुडुिा र िेठी मुख्य 

नदीनालाहरु हुन् । विशेष गरी राप्ती नदीले वकनारामा पने दुिै तफव को अविकााँश गा ाूँ उ तथा रे्खती योग्य भ -भागलाई िषावयाममा 

डुिान तथा कटान गरी ठुलो के्षवत पुर् याउने गदवछ । यस विल्लामा ८६ वक.मी. पुिवपविम रािमागव,४५ वक.मी. रत्न रािमागव र 

नेपालगंि–गुलरीया ३६ वक.मी. गरी िम्मा १६७ वक.मी रािमागव पदवछ । यस विल्ला वभत्र कालोपते्र सडक १६७ वक.मी , ग्रािेल ११० 

वक.मी. र कच्ची १८७ वक.मी. पदवछ । ग्रािेल रोडमा राप्ती तफव  िाने बाटो, िेतहनी तफव  िाने बाटो र वहरवमवनया िाने बाटो पदवछन 

। यस विल्लामा विवभन्न िातिाती तथा िमाविलम्वीहरुको बसोबास रहेको छ । 

 िातीय आिारमा यस विल्लामा सबैभन्दा बढी थारु, मुसलमान, यादि र कुवमव रहेका छन् । हाल विविि कारणहरुले गदाव बसाई 

सराईमा व्यापकता आई सावबकको मध्यपविम के्षत्रका पहाडी विल्लाहरुबाट आएका वमश्रीत िावतहरुको बाहुल्यता हुन थालेको छ 

। नेपालगंि बिारमा भने बढी मात्रामा मुम्बिम समुदायहरुको बसोबास रहेको छ भने शैवक्षक स्तरको मुल्याङ्कन गदाव ग्रामीण 

के्षत्रमा शैवक्षक स्तर नु्यन रहेको पाईन्छ । यस विल्लाका मुख्य िावमवक स्थलहरु बागेश्वरी मम्बन्दर, भुिरभिावन मम्बन्दर, कम्मरसा बाबा 

मम्बन्दर रहेका छन् । यस विल्ला वभत्रको िावमवक म्बस्थतवू वमवश्रत देम्बर्खन्छ । विल्लाको कुल िनसंख्या मधे्य वहन्दु (७९%), ईस्लाम 

(१६%), बौद्ध (०.४%), विवियन (०.१%) र अन्य रहेका छन्। 

बांके विल्लाको नक्सा: 

 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

    

िािनैजतक/प्रशासजनक जवभािन 

• प्रवतवनवि सभा वनिावचन के्षत्र    -३ 
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• प्रदेश सभा वनिावचन के्षत्र    -६ 

• उपमहानगरपावलका    -१ 

• नगरपावलका    -१ 

• गाउाँपावलका    -६ 

• िनसंख्या      -४,९१,३१३ (२०६८ सालको रावरि य िनगणना 

अनुसार) 

• मतदाता संख्या     -२,५३,६२३ िना 

• घरिुरी संख्या     -९४७७३ 

• िनघनत्व     -२१० प्रवत बगव वक.मी. 

• साक्षरता     -५७.८०% (पु. ६६.६/म.४९.२०) 

 

 

२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्वरुप ि प्रकृजत : 
 

विल्लामा शाम्बन्त सुरक्षा र सुव्यिस्था कायम गरी िनताको िीउ, िन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गनुव विल्ला 

प्रशासन कायावलयको मुख्य कायव हो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले विल्लाको शाम्बन्त र व्यिस्थालाई 

प्रभािकारी रुपमा संचालन गनव तथा विल्लाको सामान्य प्रशासन संचालन गनव प्रते्यक विल्लामा एउटा विल्ला 

प्रशासन कायावलय रहने साथै विल्ला प्रशासन कायावलयको प्रमुर्ख प्रशासकीय अविकारीको रुपमा प्रमुर्ख विल्ला 

अविकारी रहने  व्यिस्था गरेको छ । विल्लामा विकास वनमावण कायवहरुको लावग उपयुक्त िातािरण वनमावण 

गनव समन्वय र सहिीकरण, विपद् व्यिस्थापन, अत्यािश्यक िसु्त तथा सेिाको आप वतव व्यिस्थापन, सेिा 

प्रिाहको अनुगमन, प्रचवलत कान नमा तोवकएका विषयहरुमा अिवन्यावयक वनकायको रुपमा रही न्याय वनरुपण, 

आवथवक अवनयवमतता एिं भ्रराचार वनयन्त्रण िस्ता कायवहरु सम्पादन गरी विल्लामा सुशासनको प्रत्याभ वतका 

लावग विल्ला प्रशासन कायावलयको महत्वप णव भ वमका रहेको हुन्छ।  

विल्ला प्रशासन कायावलय, बााँकेबाट यस विल्लामा शाम्बन्त सुरक्षा/आपराविक गवतविवि वनयन्त्रण, विपद् 

व्यिस्थापन, प्रभािकारी सेिा प्रिाह, विकासात्मक गवतविविहरुमा समन्वय तथा सुशासन लगायतका  विषयमा 

कायव गने गरी वाजषाक कार्ार्ोिना २०७७ तर्ाि गरी सेिा प्रिाहलाई व्यािसावयक तथा िनमैत्रीरुपमा प्रिाह 

गररदै आएको छ ।  

 

 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को काम, कताव्य ि अजिकाि : 

- विल्लामा शाम्बन्त  सुरक्षा र सुव्यिस्था कायम राखे्न सिन्धी कायव , 

- स्थानीय प्रशासन सञ्चालन  सिन्धी कायव, 
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- नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र / नाबालक पररचयपत्र वितरण सिन्धी कायव, 

-  राहदानी सिन्धी सेिा प्रदान सिन्धी कायव, 

- आवदबासी िनिाती,  दवलत, अपांगताको वसफाररस सिन्धी कायव,  

- हातहवतयार ईिाित तथा निीकरण सिन्धी कायव, 

- संस्था दताव तथा निीकरण सिन्धी कायव, 

- विपद् व्यिस्थापन सिन्धी कायव , 

- अम्बियार दुरुपयोग अनुसन्धान सिन्धी कायव, 

- सुशासन / सािविावनक सेिा प्रिाह सिन्धी कायव , 

- सिारी सािन सञ्चालन सिन्धी कान नको कायावन्वयन सिन्धी कायव, 

- लाग  औषि वनयन्त्रण तथा अिैि घरेलु मवदरा वनयन्त्रण सिन्धी कायव, 

- सरकारी कायावलयहरुको अनुगमन तथा वनरीक्षण सिन्धी कायव, 

- बाल कल्याण तथा बाल अविकार सिन्धी कायव, 

- भ्रराचार वनयन्त्रण सिन्धी कायव, 

- विस्फोटक पदाथव वसफाररस र वनयमन सिन्धी कायव, 

- विदेशी नागररकको विल्लामा उपम्बस्थवत र गवतविविको वनयमन सिन्धी कायव, 

- कल्याण िन र बेिाररसी िनको व्यिस्थापन सिन्धी कायव, 

- वचठ्ठा, िुिा आवदको वनयन्त्रण  सिन्धी कायव, 

- सािविवनक स्थानमा अिाञ्छनीय व्यिहारको रोकथाम, मादक पदाथव, सािविवनक अपराि 

आवदको वनयन्त्रण सिन्धी कायव, 

- विल्ला स्तरमा सािविवनक उत्सि  सञ्चालन सिन्धी कायव, 

- मुआब्जा वनिावरण तथा वितरण  सिन्धी कायव, 

- पुरस्कार तथा सिाय सिन्धी कारिाही र वसफाररस सिन्धी कायव, 

- विल्ला वभत्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेर्खदेर्ख, सम्भार तथा ममवत सिन्धी 

कायव, 

- विल्ला म्बस्थत कारागारको अनुगमन, वनयमन र वनयन्त्रण सिन्धी कायव, 

- स्थानीय तहसंगको समन्वयमा विल्ला वभत्र बिार अनुगमन, वनयमन तथा वनयन्त्रण, 

अत्यािश्यक िसु्त तथा सेिाको आप वतव व्यिस्थापन सिन्धी कायव, 

- द्वन्द्व प्रभावितको पवहचान तथा राहत वितरण सिन्धी कायव, 

- विल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग सिन्धी कायव, 

- रावरि य अनुसन्धानसाँगको समन्वय तथा स चना सङ्कलन र वििेषण सिन्धी कायव, 

- विकास वनमावण कायवमा सहयोग तथा समन्वय  सिन्धी कायव, 

- कान न बमोविम तोवकए अनुसार विवभन्न मुद्दाको सुरु कारिाही र वकनारा गने सिन्धी कायव,। 

- वहंस्रक िनु्त माने सिन्धी कायव,  

- सरकारी िा सािविवनक िग्गामा घर बनाएमा रोक्का गने र भत्काउने सिन्धी कायव,  

- वनिावचन सिन्धी गृह मन्त्रालय र वनिावचन आयोगको आदेश वनदेशन कायावन्वयन सिन्धी 

कायव, 

- नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयबाट वनदेवशत अन्य कायवहरु । 
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४. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँकेको सांगठजनक संिचना : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमुर्ख विल्ला अविकारी 

रा.प. प्रथम( प्र./सा.प्र.)-१ 
 

 

सहायक प्रमुर्ख विल्ला अविकारी 

रा.प. वदवतय ( प्र./सा.प्र.)-१ 

  

सहायक प्रमुर्ख विल्ला अविकारी 

रा.प. वदवतय ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

प्रशासकीय अविकृत रा.प.तृ.( प्र./सा.प्र.)-१ 

 
प्रशासकीय अविकृत रा.प.तृ.( प्र./सा.प्र.)-१ 

 
प्रशासकीय अविकृत रा.प.तृ.( प्र./सा.प्र.)-१ 

 
प्रशासकीय अविकृत रा.प.तृ.( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

स्थानीर् प्रशासन तथा शा.सु. शाखा 
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
र्खररदार रा.प.अनं.वद.( प्र./सा.प्र.)-१ 

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

 

 

मुद्दा तथा हातहजतर्ाि शाखा 
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
र्खररदार रा.प.अनं.वद.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

नाजगिकता प्रजतजलजप शाखा  

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

क.अ. रा.प.अनं.प्र. ( विविि)-१ 

र्खररदार रा.प.अनं.वद.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

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

ह.स.चा शे्रणीविहीन-२ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

 

 

 आजथाक प्रशासन शाखा 
लेर्खापाल रा.प.अनं.प्र.( प्र./लेर्खा)-१  
का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

 

िाहदानी, िीन्सी तथा दताा चलानी 

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

र्खररदार रा.प.अनं.वद.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

 

 

 

 गुनासो सुनुवाई तथा अजभलेख 

व्यवस्थापन शाखा 
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
र्खररदार रा.प.अनं.वद.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

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

र्खररदार रा.प.अनं.वद.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 
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५. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँकेको स्वीकृत दिबन्दी जवविण  तथा   

शाखागत कार्ाजवविण : 

जस.नं. पद 
दिबन्दी 

संख्या 
पदपुजता कैजफर्त 

१ प्रमुर्ख विल्ला अविकारी १ १  

२ सहायक प्रमुर्ख विल्ला अविकारी २ २  

३ प्रशासकीय अविकृत ४ ३  

४ नायि सुब्बा 12 8  

५ लेर्खापाल १ १  

६ कम्प्युटर अपरेटर ३ 3  

७ र्खररदार 6 6  

८ हलुका सिारी चालक 3 3 करारमा पदपुवतव 

९ कायावलय सहयोगी 8 8 करारमा पदपुवतव 

िम्मा 40 3६ थप ३ िना कािमा रहेका 
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६. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँकेमा िहेका शाखा ि जिमे्मवाि अजिकािी 

  

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

1 प्र.वि.अ. वशिराम गेलाल 9858027777  २०३ 

2 स.प्र.वि.अ शंकर बहादुर वबर 9858020188  २०५ 

3 स.प्र.वि.अ. दीघवराि उपाध्याय 9858070188  २०१ 

४ प्र.अ. हररिन्द्र शमाव 9848171899 कमवचारी प्रशासन/स्थानीय प्रशासन ३०३ 

५ प्र.अ. दल बहादुर बसे्नत  9860301475 नयााँ नागररकता 101 

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

७ लेर्खापाल विश्व प्रकाश ढकाल 9848026101 आवथवक प्रशासन 30४ 

8 ना.सु. टेक बहादुर भण्डारी 9844855668 मुद्दा १०९ 

९ ना.सु. िेदेश्वर गौतम 9858031510 राहदानी  106 

1० ना.सु. कमल प्रसाद उपाध्याय 9848221875 कमवचारी प्रशासन २०४ 

1१ ना.सु. अमृत बहादुर बुढा 9848080131 नयााँ नागररकता १०६ 

1२ ना.सु. मािि वसंह 9858035755 नागररकता प्रवतवलपी १०५ 

1३ ना.सु. महेश्वर पौडेल 9848053485 ठाडो उिुरी १०९ 

1४ ना.सु. रे्खमा देिी कडेल 9848101556 नागररकता प्रवतवलवप 106 

1५ ना.स. वगता कुमारी चौिरी 9864782456 स्थानीय प्रशासन  204 

1६ क.अ. वतली कुमारी र्खड्का 9868637453 नागररकता प्रवतवलपी १०६ 

1७ क.अ. वबन्दु बसे्नत  9869545972 नागररकता  १०३ 

1८ क.अ. ररतु लारे्ख नकमी 9844890744 कमवचारी प्रशासन २०४ 

१९ क.अ. सौरभ के.सी. 9840809156 रावरय पररचय पत्र वििरण संकलन  

2० क.अ. सुवनल राना मगर 9858075438 रावरय पररचय पत्र वििरण संकलन  

2१ र्खररदार वशि कुमार गुरुङ्ग 9848019665 विन्सी  

2२ र्खररदार नहकुल िली 9848069478 स्थानीय प्रशासन  204 

2३ र्खररदार देिकी आचायव  9844852750 ठाडो उिुरी १०९ 

2४ र्खररदार रािेन्द्र कुमार शाही 9858083334 प्र.वि.अ. सवचिालय २०३ 

2५ र्खररदार पुष्पराि थारु 9849131644 नागररकता १०८ 

2६ र्खररदार िीत िहादुर सुनार 9848112233 राहदानी १०३ 

2७ र्खररदार तुलसीराम चपाई  9858035345 दताव/चलानी १०४ 

2८ र्खररदार  िन बहादुर थापा  9844836410 नयााँ नागररकता 108 

29 स.क.अ. हररशरण लावमछाने  9848021210 मुद्दा १०९ 

3० स.क.अ. तेि बहादुर के्षत्री 9868007503 राहदानी १०३ 

3१ ह.स.चा. रािेश नकमी 9864816130   

3२ ह.स.चा. गणेश वगरी 9848031297   

3३ ह.स.चा दान बहादुर काकी 9848399889   

3४ का.स. वशिराम शमाव  9848223305 प्र.वि.अ. सवचिालय  २०३ 

3५ का.स. चि बहादुर काकी 9840726799 रावरय पररचय पत्र वििरण संकलन   
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3६ का.स. इमामुल हक र्खााँ 9848030457 नागररकता १०६ 

3७ का.स. वभमा शमाव  9868289860 लेर्खा  ३०३ 

3८ का.स. पुनम पुन 9868036931 मुद्दा १०९ 

39 का.स. राम वकशुन िोिी 9864950030 कमवचारी प्रशासन २०४ 

40 का.स. रािेश्याम कोरी 9816565072 माली  

4१ का.स. पुष्पा थापा 9848017537 नागररकता १०8 

4२ का.स. थानेश्वर शमाव  9848263149 नागररकता १०8 

 

 

 

 

७. सेवा प्राप्त गना लागे्न दसु्ति ि अवजि : 

जस.नं. प्रदान गरिने सेवा लागे्न दसु्ति रु लागे्न अवजि कैजफर्त 

१ िंशिको आिारमा नेपाली 

नागररकताको प्रमाण पत्र वितरण 

रु. १०।- को वटकट प्रविया पुगेकै वदन  

२ नागररकताको प्रवतवलवप वितरण रु. १३।- को वटकट प्रविया पुगेकै वदन  

३ िैिावहक अंवगकृत नागररकताको प्रमाण 

पत्र वितरण 

रु. १०।- को वटकट प्रविया पुगेकै वदन  

४ राहदानी फाराम संकलन २,५००।- नािालक  

(५ िषव) 

५,०००।- सािारण   

१०,०००।- दु्रत 

प्रविया पुगेकै वदन  

५ दु्रत सेिा अवभलेर्ख प्रमावणत – प्रविया पुगेकै वदन  

६ राहदानी वितरण – तुरुन्त  

७ गुनासो िा ठाडो उिुरी १०।-को वटकट  यथाशीघ्र  

८ नाम,थर उमेर आवद प्रमावणत १०।-को वटकट  प्रविया पुगेकै वदन  

९ नािालकको उमेर प्रमावणत १०।-  को वटकट  प्रविया पुगेकै वदन  

१० पाररिाररक पेन्सन, शपथ पत्र र 

रहलपहल सिन्धी वसफाररस 

१०।-  को वटकट  प्रविया पुगेकै वदन  

११ संस्था दताव १,०००।- प्रविया पुगेकै वदन  

१२ संस्था निीकरण ५००।-   प्रविया पुगेकै वदन  

१३ संस्थाको वििान संशोिन १०।- को वटकट  प्रविया पुगेकै वदन  

१४ विल्लामा संस्थाको शार्खा र्खोल्ने स्वीकृवत १०।- को वटकट  प्रविया पुगेकै वदन  

१५ दवलत, आवदिासी/िनिाती वसफाररस १०।- को वटकट प्रविया पुगेकै वदन  

१६ पत्रपवत्रका दताव दैवनक १,०००।- 

साप्तावहक ५००।-

पावक्षक ३००।-  

मावसक २००।-  

प्रविया पुगेकै वदन  
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जस.नं. प्रदान गरिने सेवा लागे्न दसु्ति रु लागे्न अवजि कैजफर्त 

१७ छापार्खाना दताव १,०००।- प्रविया पुगेकै वदन  

१८ हातहवतयार नामसारी १,०००।- प्रविया पुगेकै वदन  

१९ हा.ह. विल्ला वभत्रको निीकरण १५०।- प्रविया पुगेकै वदन  

२० हा.ह. नेपाल भररको निीकरण ३००।- प्रविया पुगेकै वदन  

२१ नाम,थर िन्म वमवत संशोिन १०।- को वटकट प्रविया पुगेकै वदन  

२२ नाता प्रमावणत १०।- को वटकट प्रविया पुगेकै वदन  

२३ सािविवनक अपराि सिन्धी मुद्दा  कान न िमोविम  

२४ अम्बियार दुरुपयोग सिन्धी मुद्दा १०।- को वटकट यथावशघ्र  

२५ अन्य मुद्दा १०।- को वटकट  यथावशघ्र  

२७ विष्फोटक पदाथव ईज्जात–पत्र - यथावशघ्र  

२८ विष्फोटक पदाथव ईज्जात–पत्र नविकरण रु. ५०।- प्रविया पुगेकै वदन  

साथै अन्य शुल्क/दसु्तर नागररक बडापत्रमा उले्लर्ख भए बमोविम हुने ।  
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८. जनणार् गने प्रजिर्ा ि अजिकािी : 
 

क) जनणार् गने प्रजिर्ा : सरकारी वनणवय प्रविया सरलीकरण वनदेवशका, २०६५ एिं स चनाको हक   

सिन्धी ऐन, २०६४ लगायत प्रचवलत कान न बमोविम । 

ख) जनणार् गने अजिकािी : 

• प्रमुर्ख विल्ला अविकारी । 

• सहायक प्रमुर्ख विल्ला अविकारी: प्रमुर्ख विल्ला अविकारीिाट अविकार प्रत्यायोिन भए 

बमोविम   

 

९. जनणार् उपि उिुिी सुने्न अजिकािी : प्रमुर्ख विल्ला अविकारी । 

 

ग. सूचना अजिकािी ि प्रमुखको नाम ि पद : 

कार्ाालर् प्रमुख : 

नाम : वशिराम गेलाल 

पद :  प्रमुर्ख विल्ला अविकारी 

सम्पकव  न.  : ९८५802७७७७ 

घ. सूचना अजिकािी :  

नाम :  दीघवराि उपाध्याय 

पद :  सहायक प्रमुर्ख विल्ला अविकारी 

सम्पकव  न  :  ९८58070188 

इमेल  :  deergha.upadhyay@nepal.gov.np 
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१०.  सम्पादन गिेको मुख्य मुख्य कामको जवविण : (२०७८ वैशाख १ 

देखख असाि मसान्त सम्म ) 

१०.१ सेवाप्रवाह सम्बन्धी जवविण 

जस.नं

. 

सम्पादन गिेको काम कामको परिमाण कैजफर्त 

1 िंशिको आिारमा नागररकता वितरण ५७६  

2 िैिावहक अंगीकृत नागररकता वितरण ३१  

3 अंगीकृत नागररकता वितरण २  

4 नागररकताको प्रवतवलवप वितरण ५६१  

5 राहदानी वसफाररस ३४२  

6 दु्रत राहदानी वसफाररस ९२  

7 गुनासो तथा ठाडो उिुरी  ७३  

8 नाम, थर, उमेर आवद प्रमावणत ३८  

9 नाबालक पररचयपत्र वितरण ९  

10 संस्था दताव ६  

11 संस्था निीकरण १४  

12 पत्रपवत्रका दताव 0  

13 हातहवतयार नामसारी  ०  

14 हातहवतयार नविकरण ०  

15 दवलत, आवदिासी/िनिाती तथा अन्य वसफाररस/ 

प्रमावणत 

५९  

16 अभद्र व्यिहार सिन्धी मुद्दा दताव  २२०  

17 अभद्र व्यिहार सिन्धी मुद्दा फछौट ५  

18 बिार अनुगमन ८९  

19 विल्ला सुरक्षा सवमवतको बैठक १५  

20 विल्ला कोवभड-19 संकट व्यिस्थापनको बैठक १२  

21 सिव पवक्षय बैठक ५  

22 स चना अविकारीहरुको बैठक  ०  

23 कायावलय प्रमुर्ख बैठक ४  

24 सीमा सुरक्षा बैठक  १  

25 विल्ला विपद् व्यिस्थापन सवमवतको बैठक ३  

 

१०.२ शाखन्त सुििा तथा अपिाि जनर्न्त्रण सम्बन्धी कार्ाहरु 
 

क.  Crime mapping सजहतको एजककृत िणनीजतक सुििा र्ोिना २०७७ तिुामा तथा 

कार्ाान्वर्न; 
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विगत ३ आवथवक िषवमा यस विल्लामा घटेका सिै अपरािहरुको Nature, Trend र Frequency 

का आिारमा वििेषण गरी  अपरािको सघनता पवहचान गररएको छ । सोही अनुसार सबै सुरक्षा 

वनकायहरुको समन्वय र सहकायवमा  एवककृत सुरक्षा रणनीवत अिलम्वन गरी समग्र शाम्बन्त सुरक्षा र 

अपराि वनयन्त्रणका कायवहरु सञ्चालन गने गरी उक्त योिना तिुवमा गररएको र प्रभािकारी रुपमा 

कायावन्वय गररदै आएको छ । 

ख.  जिल्ला सुििा सजमजतको बैठक सञ्चालन 

यस अिविमा १५ पटक विल्ला सुरक्षा सवमवतको बैठक बसी शाम्बन्त सुरक्षा र अपराि वनयन्त्रणका 

विविि विषयहरुमा छलफल गरी वनणवय भएअनुसार कायावन्वयन हुदै आएको छ । 

ग.  सूचना जवशे्लषण ईकाई गठन तथा परिचालन 

सहायक प्रमुर्ख विल्ला अविकारी दीघवराि उपाध्यायको संयोिकत्वमा सबै सुरक्षा वनकायका 

अविकृत कमवचारीहरु सदस्य रहने गरी स चना वििेषण ईकाई गठन भई स चना संकलन, 

वििेषणको कायव भैहरहेको छ । सोही अनुसार विवभन्न सुरक्षा कािावहीहरु समेत सञ्चालन भैरहेको 

छ । 

१०.३ जवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. जवपद् पूवातर्ािी तथा प्रजतकार्ा र्ोिना २०७८ तिुामा, प्रकाशन तथा कार्ाान्वर्न 

विगत ३ िषव देम्बर्ख घटेका विपद घटनाहरुको वििेषण गरी विपद िोम्बर्खमको िास्तविक अिस्था 

पवहचान गररएको छ । िस अनुसार प िवतयारी प्रवतकायव तथा तत्कावलन पुनलावभ सम्मका कायवहरु 

सम्पादन गने गरी विल्ला विपद् व्यिस्थापन सवमवतको वनणवयअनुसार यस योिना तिुवमा तथा प्रकाशन 

गरी यसै अनुसार समग्र विपद् व्यिस्थापन कायव भैहरको छ ।।(विसृ्तत योिना 

www.daobanke.moha.gov.np मा हेनव र डाउनलोड गनव सवकनेछ ।) 

 

ख.  बाढी पजहिो उद्दाि नमुना अभ्यास ( िाप्ती नदीमा) सम्पन्न । 

 

ग.  जिल्ला जवपद् व्यवस्थापन सजमजतको बैठक सञ्चालन 

विपद् व्यिस्थापन, राहत वितरण लगायतका विषयहरुमा छलफल गरी वनणवय गनव यस अिविमा ३ 

पटक विल्ला विपद व्यिस्थापन सवमवतको बैठक सञ्चालन भएको छ । त्यसै्त गरी COVID-19 को 

संिमण रोकथाम वनयन्त्रण र उपचार व्यिस्थापन गनव यस अिविमा १२ पटक DCCMC बैठक 

सञ्चालन गररएको छ । 

 

१०.4   सुशासन सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. जिल्ला प्रशासन वाजषाक कार्ार्ोिना २०७७ 

गृह सवचि र प्रमुर्ख विल्ला अविकारी बीच भएको कायवसम्पादन सम्प्झौता अनुसार सम्पादन गनुवपने 

तथा विल्लागत िसु्तम्बस्थवत समेतका आिारमा सम्पादन गनुवपने विषयहरु समािेश गरी विल्ला प्रशासन 

िावषवक कायवयोिना तिुवमा गरी समग्र वियाकलापहरु यसै कायवयोिना अनुसार आिद्व गररएको छ । 

 

Mobile Charging Station:  सेिाग्राहीहरुको प्रयोगको लावग नेपाल टेवलकम साँगको 

समन्वयमा  १ थान Mobile Charging Station  व्यिस्था गररएको छ । आगामी वदनमा 

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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सेिाग्राहीको उच्च चाप भएका कायावलयमा समेत यस प्रकारको सुवििा उपलब्ध गराउन नेपाल 

टेवलकम साँग अनुरोि गररएको छ । 

 

जिजिटल सावािजनक सेवा विापत्रको व्यवस्था : कायावलयबाट प्रदान गररने सेिा, लागे्न दसु्तर, 

सिम्बन्धत फााँट तथा कोठा निर, विमे्मिार कमवचारी, गुनासो सुने्न अविकार लगायतको िानकारी 

सवहतको वडविटल सािविवनक सेिा िडापत्रको व्यिस्था गररएको छ । 

  

नागरिक सहार्ता किको व्यवस्था : कायवलयमा आउने सेिाग्राहीहरुलाई कायावलयबाट प्रदान गररने 

सेिा, लागे्न दसु्तर, सिम्बन्धत फााँट र कोठा निर, विमे्मिार कमवचारी आवदको िानकारी प्रदान गने, 

अशक्त अपाङ्गहरुलाई सेिा प्रिाहमा सहयोग गने तथा सेिाग्राहीका तफव बाट स्वयम् वनिेदन लेम्बर्खवदने 

व्यिस्था सवहतको नागररक सहायता कक्षको व्यिस्था गररएको ।  

 

 गुनासो पेजटकाको व्यवस्था : कायवलयको सेिा प्रिाहको सिन्धमा गुनासो गने वनकाय िा 

पदाविकारी समक्ष सोझै गुनासो गनव नसके्न िा नचाहनेहरुका लावग गुनासो पेवटकाको व्यिस्था गरी 

गुनासो सुनुिाई र व्यिस्थापनको प्रबन्ध वमलाईएको ।  

 

ख. प्र.जि.अ. ि स.प्र.जि.अ. तथा प्र.अ.हरुसंग कार्ासम्पादन सम्झौता तथा कार्ाजवविण 

विल्ला प्रशासन सुिार कायवयोिना लगायत कायावलयबाट िारी गररएका सबै योिना तथा 

कायवविमे्मिारी अनुसार सम्पादन गनुवपने कायवहरु व्यािसावयक, गुणस्तरीय रुपमा सम्पादन गनवका 

लावग प्रविअ र सप्रविअ तथा प्र.अ.हरु संग कायवसम्पादन सम्प्झौता गररएको छ ।  

 

 

ग. अपाङ्गमैत्री कार्ाालर् संिचना : कायावलयको मुख्य प्रशासवनक भिनको भुईतलालाई अपाङ्गमैत्री हुने 

गरी बनाइएको र कायव सञ्चालन समेत सोही अनुसार हुने गरी व्यिस्था गररएको छ । 

 

  १०.5 उपभोक्ता जहत संििण सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. बिाि अनुगमन तथा सुिपिीवेिण 

बिारको अनुगमन तथा COVID-19 को सन्दभवमा िनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना सिन्धमा  ८९ पटक 

विल्लामा बिार के्षत्रको अनुगमन गररएको छ ।स्थानीय तह,  विषयगत कायावलयहरु सवहतको 

अनुगमन टोली माफव त वनयवमत रुपमा बिार अनुगमन भइरहको । 

 

  १०.6 सूचनाको हक कार्ाान्वर्न सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. सूचना अजिकािीको लाजग छुटै्ट मोवाईल नम्बि 

स चना अविकारीहरुसंग आम नागररकहरुको सहि पहुाँच स्थावपत गने तथा कायावलयको संस्थागत 

स्मरण कायम गने गराउने उदे्दश्यले सबै सरकारी कायावलयहरुका स चना अविकारीहरुको लावग छुटै्ट 

मोबाईल निर उपलब्ध गराउन वनदेशन गररएको छ । 

ख. Proactive Disclosure प्रकाशन 
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सबै सरकारी वनकायहरबाट वनयवमत रुपमा Proactive Disclosure गने गरी अनुरोि 

वनदेशन गररएको छ ।  

ग. जनर्मानुसाि सूचना उपलब्ध गिाउन स्थानीर् तहलाई अनुिोि 

स्थानीय तहहरुबाट माग भए अनुसारको स चना प्राप्त नभएको भवन गुनासो पनव आएकोले सबै स्थानीय 

तहलाई स चनाको हक सम्वम्बन्ध ऐन अनुसार स चना वदन सवकने स चनाहरु तत्काल उपलब्ध गराउन 

वलम्बर्खत अनुरोि गररएको छ । 

घ. कार्ाालर्को वेभ साईट तथा फेसवुक जनर्जमत अद्यावजिक 

कायावलयका समग्र गवतविवि तथा दस्तािेिहरु तत्कालै कायावलयको िेभ साईट तथा फेसिुकमा रार्खी 

वनयवमत अद्यािविक गने गररएको छ । मावथ उले्लर्ख भएअनुसारका सबै दस्तािेिहरु यस 

कायावलयको िेभ साईटमा उपलव्ि छ । 

 

       १०.7 अन्य  

क) कार्ाालर् परिसिमा सेवाग्राही प्रजतिा/जवश्राम कि जनमााण तथा कार्ाालर् परिसि सौन्दर्ाकिण 

सेिाग्राहीलाई सेिा वलन आउाँदा प्रवतक्षा गनव िातानुकुलीत सेिाग्राही प्रवतक्षालयको वनमावण यस तीन 

मवहनाको अिविमा गररएको छ । साथै कायावलयको कम्पाउण्डमा गाडेन ब्लक वबछ्याई 

कम्पाउण्डमा वबवभन्न फ लहरु तथा पानी पोर्खरी सवहतको आकषवक बगैचा वनमावण समेत गररएको छ 

। 

ख) आइसोलेसन अस्पतालको जनमााण ि संचालन 

यस कायावलको नेतृत्व र समन्वयमा ४७० बेड क्षमताको आइसोलेसन अस्पतालको वनमावण गरर 

संचालनमा ल्याइएको । 

ग)  पाजका ङ स्थल जनमााण  

यस पररसर वभत्र ३ िटा व्यिम्बस्थत पावकव ङ स्थलहरु वनमावण गररएको । 

घ) कार्ाालर् परिसिमा िहेको पोखिीको सिसफाई तथा सौन्दर्ीकिण  

ङ) वैदेजशक िोिगाि पिामशा केन्द्रको स्थापना ि संचालन  

 
 

११. सम्वखन्धत ऐन, जनर्म, जवजनर्म वा जनदेजशकाहरु : यस कायावलयको 

िेिसाइट www.daobanke.moha.gov.np मा हेनव सवकने छ । 

 

१२. आम्दानी,खचा तथा आजथाक कािोवाि सम्बन्धी अद्यावजिक 

जवविण 
क. आम्दानीको जवविण 

जस.नं. आम्दानीको स्रोत (िािश्व) िकम कैजफर्त 

१ सरकारी सम्पवत्तको िहालबाट प्राप्त आय   

२ परीक्षा श ल्क १,०००।-  

३ राहदानी शुल्क 18,75,020।-  

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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जस.नं. आम्दानीको स्रोत (िािश्व) िकम कैजफर्त 

४ कम्पवन रविरि ेशन शुल्क (संस्था दताव तथा नविकरण) 34,300।-  

५ हात हवतयार  ईिाितपत्र नविकरण 64,500।-  

६ प्रशासवनक दण्ड िररिाना र िफत (न्यावयक दसु्तर) 1,59,520।-  

िम्मा 21,34,520।-  

 

ख. ििौटीको जवविण 

वस.नं. जशषाक िकम (२०७८ वैशाख देखख 

असाि मसान्त सम्म) 

कैजफर्त 

१ सािविवनक अपराि (िम्मा) 6,28,500।-  

२ सािविवनक अपराि (वफताव) 80,000।-  

सदर स्याहा 5,13,666।-  

ग. खचाको जवविण 

जस.नं. जशषाक िकम कैजफर्त 

१ 
चालु र्खचव (३१४९२०११३) 54,59,303।90  

रावरि य पररचय पत्र (३१४०१०११३) 3,77,716-  

२ प िीगत र्खचव (३१४९20114) 2,08,709।-  

३ 

कायवसञ्चालन कोष (विविि) संघ 10,66,922।-  

कायवसञ्चालन कोष (विविि) प्रदेश/स्थानीय तह 18,56,100।-  

िम्मा 89,68,750.90।-  

 

 

 

१३. अन्य जवविण : 

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

 

१४.२  सूचना अजिकािीहरुको जवविण : यस विल्लाका सिै सरकारी तथा सािविवनक वनकायका  

स चना अविकारीहरुको सम्पकव  वििरण विल्ला प्रशासन कायावलयको Website मा 

राम्बर्खएको छ ।  

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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 विसृ्तत वििरण https://daobanke.moha.gov.np मा हेनव तथा डाउनलोड गनव 

सवकनेछ । 

  

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 

 गृह 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 

 

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

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

        Twitter : https://twitter.com/daobanke 
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mailto:daobhaktapur@gmail.com
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