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      ममम ः- २०७६।०३।३० 

प्रमखु मिल्ला अमिकारीको कलमबाट 

  
नेपालको संमविान, २०७२ ले ७ प्रदशे, ७७ मिल्ला र ७५३ वटा स्थानीय 

 हको व्यवस्था गरी नेपाललाई संघात्मक राष्ट्रका रुपमा मान्य ा मदएको छ । 

संमविानले संघ, प्रदशे र स्थानीय  हमबच सहकारर ा, सहअमस् त्व र 

समन्वयको मसद्धान् को आिारमा मवकास र सममृद्धको मदशामा अगाडी 

बढ्नपुददछ मान्य ा राखेको छ । यसै सम्बन्िमा प्रदशे र स्थानीय  हमबचमा 

समन्वयको मिम्मेवारी समह  मिल्लामा शामन्  सवु्यवस्था कायम गने, सावदिमनक सेवा प्रवाहलाई 

सहि ा, स्वच्छ ा, पारदमशद ा, िनमखुी, नागररक मैत्री, गणुस् रीय ा र सशुासनयकु्त बनाउने, मवपद ्

िोमखम न्यनूीकरण प्रम कायद  था पनुदलाभका कायदलाई प्रभावकारी बनाउने, मवकास मनमादणमा 

गणुस् रीय ा र आमथदक अनशुासन कायम गने, समन्वयात्मक  था सहिक ादको भमूमका प्रभावकारी 

बनाउने, मनिी क्षेत्रको मवकासमा सहयोगी भमूमका मनवादह गरी बिारलाई अनशुामस  बनाई उपभोक्तामह  

संरक्षण गने, समािका असहाय, िेष्ठ नागररक, बालबामलका एवं पछामड परेका समदुायको मह  संरक्षण 

गनद  था समािमा अपराि मनयन्त्रण गरी दण्डमहन ाको अन्त्य गने िस् ा नागररकसँग प्रत्यक्ष सरोकार 

राख्ने मवषयको मिम्मेवारी बहन गने मिल्ला प्रशासन कायादलय स्थानीय स् रमा नेपाल सरकारको 

प्रम मनमि मनकायको रुपमा स्थामप  भएको छ । यसै सन्दभदमा मिल्ला प्रशासन कायादलयबाट आ.व. 

२०७५।०७६ मा गररएका महत्वपणूद कायदहरु प्रमखु मिल्ला अमिकारीबाट मनवादह गररएको भमूमकाबाट 

नागररकलाई िानकारी गराउने उद्देश्यले यो वामषदक बलेमटन, २०७६ प्रकाशन गररएको छ । सेवा प्रवाह 

सदुृढ बनाउने क्रममा SMS सेवा, मसमसमटभी, मडमिटल नागररक बडापत्र, मोवाईल एप्स, टोल मि फोन 

नंबर, स्वच्छ वा ावरणको लामग बगैचँा मनमादण, मनःशलु्क मनवेदन, प्रम क्षालय, स् नपान कक्ष, स्वच्छ 



 
 

मपउने पानी, wifi free zone को व्यवस्थाका साथै िेष्ठ नागररक एवं फरक क्षम ा भएका सेवाग्राहीलाई 

पमहलो प्राथममक ामा राखी सेवा प्रदान गद ैआएको छ । 

मिल्ला प्रशासन कायादलयका कस् ा उद्देश्यहरु छन ् ?  ी प्राप्त गनद गररएको प्रयास एवं सूचनाको हक 

सम्बन्िी ऐन  था मनयमले प्रत्याभमू  गरेका नागररकको सचूना माग्ने र पाउने हकको सम्मान गनद समे  

यस वामषदक बलेुमटनले सहयोग परु् याउने छ ।  यसबाट कायद मिम्मेवारी र कायदक्रमको पारदमशद ा हुने र 

कायद सञ्चालनमा मनष्ट्पक्ष ा र  टस्थ ा कायम गनद मद्द  पगु्ने छ भन्ने मवश्वास मलएको छु ।   

कायादलयको कायद सम्पादनमा सघाउ परु् याउन ुहुने सहायक प्रमखु मिल्ला अमिकारीवय य लगाय  सम्पणूद 

कमदचारीहरुलाई हामददक िन्यवाद ज्ञापन गददछु । 

 

 

 

 मरुारी वस् ी 

 प्रमखु मिल्ला अमिकारी 

ममम ः २०७६ आषाढ ३१ ग े  
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१.  पषृ्ठभमूम : 

नेपालको संमविान २०७२ ले नेपालमा संघ, प्रदशे र स्थानीय  ह गरी  ीन  हको संमघय राज्य 

रहने व्यवस्था गरेको छ । संघमा संमघय सरकार, प्रदशेमा प्रदेश सरकार र स्थानीय  हमा स्थानीय 

सरकार रहने व्यवस्था छ । संमघय सरकारको मा ह मा रहने गरी प्रत्येक मिल्लामा शामन्  

सवु्यवस्था एवं अमनचयन कायम गरी मिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गनदको लामग 

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा व्यवस्था भए अनरुुप प्रत्येक मिल्लामा मिल्ला प्रशासन 

कायादलयको स्थापना गररएको  छ । नेपाल सरकारले सो कायादलयको प्रमखु प्रशासकीय 

अमिकारीको रुपमा काम गने गरी एक िना प्रमखु मिल्ला अमिकारीको मनयकु्त गरी पदस्थापन 

गरेको हुन्छ । प्रमखु मिल्ला अमिकारीले गहृ मन्त्रालयको रेखदखेमा रही नेपाल सरकारको 

प्रम मनमिको रुपमा मिल्लामा काम गददछ । साथै प्रदशे सरकार आन् ररक माममला  था कानून 

मन्त्रालय सँग समन्वय र सहयोगमा कायद सम्पादन गददछ ।   

मिल्लामा शामन्  सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी िन ाको िीउ, िन र स्व न्त्र ाको संरक्षण गनुद 

मिल्ला प्रशासन कायादलयको मखु्य कायद हो । यस कायादलयले मिल्ला मभत्रको सेवा प्रवाहलाई 

प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गनदका साथै मिल्लामा रहकेा कायादलय  था संघ 

संस्थाहरुबाट सम्पामद   काम कारवाहीको रेखदखे, मनयन्त्रण र अनगुमन गने िस् ा कायदहरु 

समे  गददछ ।  

यसै पषृ्ठभमूममा मिल्ला प्रशासन कायादलय, पाँचथरले मिल्लामा शामन्  सवु्यवस्था कायम गरी 

सवदसािारण िन ाको िीउिन र स्व न्त्र ाको संरक्षण गनद  था सामामिक, आमथदक क्षेत्रमा 

न्यायपणूद समािको मनमादण गनद प्रशासमनक एवं अिदन्यामयक मनणदय माफद   महत्वपणूद भमूमका 

मनवादह गरी रहकेोछ ।  

 

२.   मिल्लाको संमक्षप्त  पररचयः  

पाँचथर मिल्ला प्रदशे नंम्बर १ मा रहकेो १४ वटा मिल्लाहरु मध्ये एउटा पवुी पहाडी मिल्ला   

हो । यस मिल्लाको सीमाना पवूदमा भार को मसमक्कम र दामिदमलङ्ग, पमिममा  ेहृथमु र 

िनकुटा, उत्तरमा  ाप्लेिङ्ुग,दमक्षणमा ईलाम र मोरङ्ग मिल्ला पददछन् । पाँचथर मिल्लाको 

कूल क्षेत्रफल १२४१ बगद मक.मम.  छ । ढंुगा, राटोमाटो र बलौटे माटोबाट मनममद  पहाडहरु ०० 

दखेी ६५० सम्म मभरालो छन । भौगोमलक मवमवि ाले गदाद यहाँको िल वायमुा मनकै मभन्न ा 

पाईन्छ । गषृ्ट्म ऋ मुा अमिकांस भ–ुभागमा रमाईलो मौसम हुन्छ भने महउँदमा मनकै मचसो हुन्छ । 

समनु्री स हबाट ६०९ ममटर दखेी ३६५० ममटर सम्म उचाईमा अवमस्थ  यो मिल्ला २६.५०० 

दखेी २७.२८० उत्तरी अक्षांश सम्म र ८०.२०
० दखेी ८३.३०० पवूी देशान् र सम्म फैलीएको छ । 

राज्य पनु:संरचना अनसुार यस मिल्लामा ८ स्थानीय  ह मनमाणद गररए अनुसार १ नगरपामलका र 

७ गाँउपामलका रहकेा छन ्।  
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नक्सामा पाँचथर मिल्लाः  

 
 

मिल्लाको मसमाना 

पवूद:- भार को मसमक्कम र दािेमलङ 

पमिम:- िनकुटा र  ेह्रथमु मिल्ला 

उत्तर:-  ाप्लेिङ्ुग मिल्ला 

दमक्षण:-इलाम र मोरङ्ग मिल्ला 

क्षेत्रफल १२४१ वगद मकलोममटर(१,२५,२८९ हके्टर) 

उचाई ६०९ मी. दमेख ३६७५ ममटर 

िनसंख्या १९१८१७ परुुष:९०१८६,ममहला: १०१६३१ 

कूल म दा ा १२५२१९ परुुषः ६४७९०, ममहलाः ६०४२९ 

रािनैम क मवभािन १ नगरपामलका, ७ गाउँपामलका र ६० वडा 

प्रम मनमिसभा मनवादचन  क्षेत्र १ 

प्रदशेसभा सदस्य मनवादचन क्षेत्र २ 

मिल्लाको सदरमकुाम मफमदम 

िनिा ी प्रमखु िनिा ी मलम्ब ुराई 

रािमागद मेची रािमागद ९६ र मध्यपहाडी रािमागद १०९ मक.मी. 

भार सँग िोमडएको लम्बाई ४४.३८ मक.मी. 
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३.  संगठनात्मक दरवन्दी एव ंसंरचना : 

३.१.  मिल्ला प्रशासन कायादलयको दरबन्दीः 

मस.नं. पदको नाम श्रणेी/ ह सेवा/समहू पद संख्या 

1=  प्र.मि.अ. रा.प.मवय  ीय 

नेपाल प्रशासन/सामान्य 

प्रशासन 

१ 

2=  स.प्र.मि.अ. रा.प.   ृीय २ 

3=  नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम ५ 

4=  लेखापाल रा.प.अनं.प्रथम नेपाल प्रशासन/लेखा १ 

5=  कम्प्यटुर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम नेपाल मवमवि १ 

6=  खररदार रा.प.अनं.मवय  ीय 
नेपाल प्रशासन/सामान्य 

प्रशासन 
५ 

7=  हलुका सवारी चालक 
श्रेणी मवमहन 

 १ 

8=  कायादलय सहयोगी  ७ 

िम्मा २३ 

 

३.२.  मिल्ला प्रशासन कायादलयको संरचनाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रमखु मिल्ला अमिकारी 

स्थानीय प्रशासन 

 था शामन्  

सरुक्षा शाखा 

ना सु १ 

खररदार १ 

का.स १ 

गनुासो सनुवुाई 

 था अमभलखे 

व्यवस्थापन शाखा  

ना.सु. १ 

खररदार १ 

का.स. १ 

अथीक प्रशासन   

शाखा 

लेखापाल १          

का.स. १ 

नागररक ा  था 

प्रम मलपी शाखा                           

ना सु १                     

खररदार १                     

क अ १  

का.स.१ 

 

राहदानी  था 

मिन्सी द ाद 

शाखा            

ना सु १           

खररदार १       

का.स. १ 

 

 

 s=c= –

! 

मदु्बा  था 

हा हम यार 

शाखा 

ना सु १ 

का.स. १ 

 

 

सहायक प्रमखु मिल्ला 

अमिकारी 

xfosk|d'vlhNnf

clwsf/L 

सहायक प्रमखु मिल्ला 

अमिकारी 
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३.३. इलाका प्रशासन कायादलय, रमवको दरवन्दी: 

मस.नं. पदको नाम श्रणेी/ ह सेवा/समहू पद संख्या 

1=  शाखा अमिकृ  रा.प.   ृीय नेपाल प्रशासन/सामान्य 

प्रशासन 

१ 

2=  नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम २ 

3=  सह-लेखापाल रा.प.अनं. मवय  ीय नेपाल प्रशासन/लेखा १ 

4=  कायादलय सहयोगी श्रेणी मवमहन  २ 

िम्मा ६ 

 

३.४. इलाका प्रशासन कायादलय, रमवको संरचनाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.५. सीमा प्रशासन कायादलय, च्याङथापकुो दरबन्दी: 

मस.नं. पदको नाम श्रणेी/ ह सेवा/समहू पद संख्या 

1=  शाखा अमिकृ  रा.प.   ृीय 
नेपाल प्रशासन/सामान्य 

प्रशासन 

१ 

2=  नायब सबु्बा रा.प.अनं.प्रथम १ 

3=  खररदार रा.प.अनं.मवय  ीय १ 

4=  सह-लेखापाल रा.प.अनं. मवय  ीय नेपाल प्रशासन/लेखा १ 

5=  स.क.अ रा.प.अनं. मवय  ीय मवमवि १ 

6=  कायादलय सहयोगी श्रेणी मवमहन  २ 

िम्मा ७ 

शाखा अमिकृ  

रा.प.  ृीय 

नागररक ा  था 

प्रम मलपी  शाखा 

ना स ु१ 

का.स. १ 

आमथदक प्रशासन 

शाखा 

सह लेखापाल १ 

राहदानी  था मिन्सी 

द ाद शाखा             

ना स ु१ 

का.स. १ 
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३.६. सीमा प्रशासन कायादलय, च्याङथापकुो संरचनाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४. मिल्ला सरुक्षा सममम  पाँचथरको पदामिकारीः 

 

 

मस.न.ं नामथर पद कायादलय  

१ श्री मरुारी वस् ी अध्यक्ष मिल्ला प्रशासन कायदलय 

२ श्री हरर बहादरु मवश्वकमाद 

सदस्य 

भरैवी दल गण 

३ श्री नरेन्र कँुवर मिल्ला प्रहरी कायादलय 

४ श्री सन् ोष बहादरु मसंह 
सश  प्रहरी वल नेपाल नं. २ गलु्म ह.ेक्वा 

महममशखर 

५ श्री महराबाब ुभ राई रामष्ट्रय अनसुन्िान मिल्ला कायादलय 

६ श्री मदनानाथ लम्साल 
सदस्य 

समचव 
मिल्ला प्रशासन कायादलय 

गनुासो सनुवुाई  था 

अमभलेख व्यवस्थापन 

शाखा  

खररदार १ 

 

शाखा अमिकृ  

रा.प.  ृीय 

राहदानी नागररक ा  था 

प्रम मलपी  शाखा 

ना स ु१ 

स.क.अ. १ 

का.स. १ 

आमथदक प्रशासन शाखा 

सह लेखापाल १ 

का.स. १ 



6      जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पााँचथरको वार्षाक बुलेटिन-२०७६ 

 

५.  मिल्ला प्रशासन पाँचथरको उद्दशे्यः 

 मिल्लामा शामन् –सवु्यवस्था कायम गरी िन ाको िीउ, िन र स्व न्त्र ाको संरक्षण 

गने, 

 सावदिमनक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गने, 

 मवकास मनमादणका कायदलाई स्थानीय समदुायको आवश्यक ा अनुरुप सञ्चालन हुने 

वा ावरणको मनमादण गने, 

 मवपद ्िोमखम न्यनूीकरण गने,  

 गैर सरकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन र अनुगमन गने, 

 समािको असहाय एवं उत्पीडनमा परेका वगदको संरक्षण गने, 

 सच्चा कानूनके कायादनव्यन गने, 

 मानव अमिकारको संरक्षण गने, 

 लाग ूऔषि एवं ममदरा मनयन्त्रण गने, 

 बिारमा सहि आपमू द एवं उमच  मलु्यमा गणुस् रीय वस् कुो उपलब्ि ाको समुनमि ा 

गने, 

 सावदिमनक सम्पमत्तको रेखदखे, ममद  सम्भार र संरक्षण गने गराउने, 

 रामष्ट्रय पररचयपत्रसम्बन्िी मववरण संकलन र मव रणमा सहयोग समन्वय र सहकायद 

गने, 

 न्यायीक मनणदयमा काननू र कायदमवमि पालना एवं प्रभावकारी कायादन्वयन गरी स्वच्छ 

सनुवुाइको माध्यमबाट दण्डमहन ाको अन्त्य गने । 

 

६.  मिल्ला प्रशासन कायादलय पाँचथरल ेगन ेमखु्य कायदहरुः  

६.१.  शामन्  सरुक्षाको व्यवस्थापनः 

 मिल्लामा शामन्  सरुक्षा, सवु्यवस्था  था सशुासन कायम गने, 

 मिल्ला प्रहरी कायादलय र मा ह  ईकाईहरुको मनरीक्षण अनगुमन गने, 

 गैर काननूी आपरामिक  था अवामञ्छ  गम मविी मनयन्त्रण गने,  

 सबै सरुक्षा मनकाय बीच प्रभावकारी समन्वय गने,  

 समािमा अशामन् , मवमभन्न मकमसमका महसंा  था अपराि, सो को प्रभाव  था 

न्यनूीकरण सम्बन्िी मवषयमा सचे नामलुक कायदक्रम सञ्चालन गने । 

 केन्रीय सरुक्षा नीम को प्रभावकारी कायादन्वयन गने,  

 प्रादमेशक सरुक्षा नीम को सवन्वयात्मक कायादन्वयन गने,  

 स्थानीय  हसँग समन्वय गरी मिल्ला सरुक्षा योिना  िुदमा गने,  

 दण्डमहन ाको अन्त्य गने,  
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 सावदिमनक या ाया मा अवरोि हुन नमदने,  

 कारागार सरुक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने,  

 सचूना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने,  

 काननूको दृढ ापवूदक कायादन्वयन गने ।  

६.२.  नागररक ा  था राहदानी सम्बन्िी कायदः 

 वंशि  था वैवामहक अंगीकृ  नागररक ा प्रदान गने । 

 नागररक ाको प्रमाणपत्रको प्रम मलपी प्रदान गने । 

 नागररक ासम्बन्िी अमभलेख प्रमामण   था मसफाररस गने । 

 नाबाल पररचयपत्र प्रदान गने । 

 राहदानी फारम संकलन  था राहदानी मव रण गने । 

 रु  सेवा माफद   राहदानीको लामग राहदामन मवभागमा मसफाररस गने । 

६.३.  स्थानीय प्रशासन सम्बन्िी कायदः 

 संघ/संस्था द ाद नवीकरण, मविान संशोिन र शाखा खोल्ने स्वीकृम   था मनयमन 

सम्बन्िी कायद । 

 ना ा प्रमामण  गने । 

 पाररवाररक पेन्सन एवं रहलपहल सम्बन्िी मसफाररस गने । 

 पाररवाररक मववरण प्रमामण  गने । 

 हा हम यार ईिाि , नामसारी, नवीकरण र स्वाममत्व हस् ान् रण गने । 

 मवष्ट्फोटक पदाथद सम्बन्िी कायद गनद । 

 दमल , आमदवासी, िनिा ी सम्बन्िमा मसफाररस  था प्रमामण  गने । 

 पत्रपमत्रका  था छापाखाना द ाद गने । 

 नामथर, उमेर आमद प्रमामण  गने । 

 िग्गा प्रामप्त  था मआुब्िा सम्बन्िी कायद गने । 

६.४.  न्याय मनरुपण/न्यामयक कायद : 

 प्रचमल  कानूनबमोमिम अिदन्यायीक मनकायको रुपमा न्यायीक कायद गने । 

 काननूले  ोकेको सीमामभत्र मदु्दाको कारबाही  था फैसला गने,  

 असहाय एवं गररबहरुलाई मनःशलु्क काननूी सहाय ाको व्यवस्थापन गने/ गराउने,  

 अमख् यार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगबाट प्रत्यायोमि  अमिकार एवं मनदशेन अनुरुप 

भ्रष्टाचार मनयन्त्रण सम्बन्िमा आवश्यक कायद गने । 

 ठाडो उिरुी  था गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्िी कायद गने । 
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६.५.  मवपद ्व्यवस्थापनः 

 मवपद ् व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसँग सम्बमन्ि  दहेायका कायदयोिना मनमादण गरी 

सचे नामलुक कायदक्रम समह  कायादन्वयन गने गररएको : 

 मवपद ्पवूद  यारी  था प्रम कायद योिना, २०७५ 

 मनसनु मवपद ्िोमखम न्यनूीकरण कायदयोिना, २०७५ 

 आगलागी िोमखम न्यनूीकरण कायदयोिना, २०७५ 

 स्थानीय  हमा मवपद ्व्यवस्थापन सममम को गठन । 

 ममम  २०७६।०३।०६ ग े मिल्ला मवपद ् व्यवस्थापन सममम को आयोिनामा 

सरोकारवाला पक्षहरुको समक्रय सहभामग ामा संयकु्त रुपमा मवपद ्(पमहरो) उद्दार, राह  

मव रण सम्बन्िी १ मदने अभ्यास कायदक्रम सम्पन्न । 

 ममम  २०७६।०३।१० ग े याङवरक गाउँपामलका वडा नं. २ को मवमभन्न स्थानहरुमा 

गएको पमहरो पीमड लाई  त्काल खाद्य/गैरखाद्य सामाग्री राह  मव रण  था पीमड  प्रम  

पररवार रु. १००००। दश हिार प्रदान । 

 मौसम सम्बन्िी िानकारी कायादलयको मोवाइल एप एवं वेभसाईटमाफद   सूचना प्रदान । 

 मवपद ्पवूद  यारी  था प्रम कायद योिना  िुदमा एवं पररमािदन गने,   

 मवपद ्िोमखम न्यनूीकरण र पूवद सचूना प्रणालीको मवकास गने, 

 िोमखममा रहकेा बस् ीको स्थानान् रण गने/गराउने,  

 मवपद ्िोमखम न्यनूीकरण प्रम कायद  था पनुदलाभ कायदलाई प्रभावकारी बनाउने, 

 खोि उद्दार र राह को लामग स्वंय सेवक समहू गठन गने, 

 मिल्लामा मवपद ् व्यवस्थापनमा मिम्मेवार मनकायहरुको बीचमा प्रभावकारी समन्वय 

संयन्त्र स्थामप  गने एवं भमूमका स्पष्ट गने,  

 समदुायमा आिारर  मवपद ्िोमखम न्यनूीकरण कायदक्रम सञ्चालन गने/ गराउन,े  

 मवपद ्व्यवस्थापन सम्बन्िमा नेपाल सकार  था प्रदेश सरकारको मनणदय एवं मनदेशन र 

मिल्ला मवपद ्व्यवस्थापन सममम को मनणदय बमोमिम आवश्यक कायद गने । 

६.६. लाग ुऔषि  था ममदरा मनयन्त्रणः 

 लाग ूऔषि अपराि मनषेि र ममदरा मनयन्त्रण मिल्ला स् रीय कायदयोिना, २०७५ 

  “समदृ्ध राष्ट्र मनमादणका लामग लाग ूऔषि रमह  स्वस््य िीवन” भन्ने नाराका साथ 

लाग ूऔषि दरुुपयोग  था ओसारपसार मवरुद्धको अन् रामष्ट्रय मदवश २६ िनु २०१९ 

सप्ताहाव्यापी रुपमा मवमभन्न कायदक्रम गरी सम्पन्न गररएको । 

 अवैि रुपमा सञ्चामल  ममदरा मनषेि गने, 

 लाग ूऔषि मवक्री मव रण, ओसार पसार र दरुुपयोग मनयन्त्रण गने, 

 नागररक समािसँग सचे नामलुक सहकायद बढाउने, 
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 लाग ू पदाथदको दषु्ट्पररणाम सम्बमन्ि िनचे ना अमभवमृद्ध गने, स्थामनय  ह र संचार 

माध्यम सँगको साझेदारीमा सचे नामूलक अमभयान संचालन गने, 

 सरुक्षा मनकायबाट मनयमन चसु्  दरुुस्  बनाउने, 

 सचे ना समूह, िनचे ना समहू एवं सामामिक संघ संस्थासँग समन्वय गरी मवमभन्न 

कायदक्रमहरु गने, 

 गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सामामिक मवकासका क्षेत्रमा मक्रयामशल हुन उत्पे्ररर  गने, 

 लाग ूऔषिको स्रो  पमहचान  था नष्ट गनद । 

६.७ कारागार प्रशासन : 

 कारागारको मनरीक्षण सपुररवेक्षण गने, 

 सरुक्षा व्यवस्था मिब ु बनाउने 

 अपांग-असहायमैत्री एवं बालमैत्री भवनको व्यवस्था गने, 

 बन्दीहरुको क्षम ा मवकास  था सीप अमभवमृद्ध कायदमा समन्वय र सहयोग गने, 

 सामामिक सद्भाव, सहयोगी र सकारात्मक भावना मवकास गनद सघाउ पगु्ने कायदक्रम 

सञ्चालन गने, 

 मवमभन्न मसपमलुक  ामलम सञ्चालन गरी मिमवकोपािदन गनद सक्षम ा प्रदान गने । 

६.८ सीमा प्रशासन : 

 अन् ररामष्ट्रय सीमा स् म्भ हरेचाह, अनगुमन र सम्भार सम्बन्िी कायद गने, 

 सीमा सरुक्षा सँग सम्बमन्ि  कायादलयहरुलाई कृयामशल बनाउने, 

 सीमामस्थ  नागररकसँगको सहकायद बढाउने, 

 सीमासँग िोमडएका स्थानीय  हहरुसँग समन्यात्मक रुपमा सीमा मनगरानी बढाउने, 

 अवैि चोरी मनकासी पैठारी मनयन्त्रण गने, 

 मवदशेी नागररक उपर रेखदखे, मनयन्त्रण र सहयोग गने । 

६.९ अन्य कायदहरु : 

 िेष्ठ नागररक, ममहला, बालबामलका, आमदवासी, िनिाम , दमल  र फरक क्षम ा 

भएका व्यमक्तहरुको मह  संरक्षणमा कमटबद्ध रहने, 

 गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सामामिक मवकासका क्षेत्रमा मक्रयामशल हुन उत्पे्ररर  गने । 

 िेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, ममहला, वालवामलका र ग्रामीण एवं दगुदम क्षेत्रका  था 

सामामिक सरुक्षा प्रदान गनुदपने सेवाग्राहीलाई प्राथममक ा मदने,  

 मवद्य ुीय नागररक वडापत्रको प्रभावकारी कायादन्वय गने, 

 सचूनाको हक सम्बन्िी काननूको प्रभावकारी कायादन्वयन गने,  

 सावदिमनक सनुुवाई एवं एकीकृ  घमु् ी मशमवर सञ्चालन गने ।  
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 उद्योग बामणज्य संघ, उपभोक्ता मञ्च लगाय  अन्य मनिी क्षेत्रसँग समन्वय, सहयोग र 

सहकायद गने । 

 कालोबिारी, नाफाखोरी र मसमण्डकेट िस् ा कायदलाई मनयन्त्रण गने, स्वच्छ र 

प्रम स्पिादत्मक बिारको मवकास गने । 

 नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालय वं आन् ररक माममला  था कानून मन्त्रालय लगाय  

सम्बमन्ि  केन्रीय मनकायबाट हुने मनणदय एवं मनदेशन बमोमिमका कायदहरु गने । 
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७.  मिल्ला प्रशासन कायादलयबाट आ.व. २०७५।०७६ (२०७५ श्रावण १ दमेख 

२०७६ आषाढ मसान्  सम्मको) सम्पादन गरेको कामको शाखाग  प्रगम  

मववरणः  

 

क) स्थानीय प्रशासन  था शामन्  सरुक्षा शाखाः-  

क्र.स. कायदको मववरण श्रावणदमेख आषाढ मसान् सम्मको 

1=  संस्था द ाद ४३ 

2=  नाबालक पररचयपत्र १७ 

3=  ठाडो उिरुी ४० 

4=  संस्था नमवकरण १३५ 

5=  पत्रपमत्रका द ाद ६ 

6=  छापाखाना द ाद - 

7=  मवमवि मसफाररस ४५ 

8=  हा हम यार नवीकरण २० 

9=  िनिा ी /दमल  प्रमामण  २३५ 

10=  भ.ूप.ू सैनीक पेन्सन मसफाररस १५१ 

 

 
ख) राहदानी  था मिन्सी द ाद शाखाः-  

क्र.स कायदको मववरण श्रावणदमेख आषाढ मसान्  सम्मको 

1=  सािारण मसफाररस 

ममहला- ११४० 

परुुष-२२२९ 

िम्मा-३३६९ 

2=  रु  मसफाररस 

ममहला-५११ 

परुुष-९१५ 

िम्मा-१४२९ 

3=  हराएको मवमग्रएको २७५ 

4=  राहदानी दस् रु १,९५,९५,०००।- 
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ग) नागररक ा  था प्रम मलपी शाखाः-  

क्र.स कायदको मववरण 
श्रावण दमेख आषाढ 

मसान्  सम्मको 

1=  वंशिको आिारमा नयाँ नागररक ा मव रण 

ममहला-१९१४ 

परुुष-१८५४ 

िम्मा- ३७६८ 

2=  बैवामहक अंमगकृ  नागररक ा मव रण १५ 

3=  घमुम् मशमवरबाट मव रण भएको संख्या 

ममहला- ३७० 

परुुष-३१३ 

िम्मा-६८३ 

4=  प्रम मलपी नागररक ा मव रण 

ममहला-१०४४ 

परुुष-१३४९ 

िम्मा- २३९३ 

5=  
इलाका प्रशासन कायादलय रवीबाट मव रर  

नेपाली नागररक ाको मव रण 

ममहला-४९९ 

परुुष-४५७ 

िम्मा-९५६ 

6=  
इलाका प्रशासन कायादलय रवीबाट मव रर  

प्रम मलपी नेपाली नागररक ाको मव रण 

ममहला-१७५ 

परुुष-२६९ 

िम्मा-४४४ 

7=  

सीमा प्रशासन कायादलय च्याङथापूबाट 

मव रर  नेपाली नागररक ाको मव रण 

(ममम  २०७६।०२।१६ बाट कायद आरम्भ) 

ममहला-२३ 

परुुष-१४ 

िम्मा-३७ 
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घ) मदु्दा  था हा हम यार शाखाः-  

मस.न. मववरण 

के.सा.अ. अभर व्यवहार, 

बािा अवरोि, 

सावदिमनक उपराई, 

सावदिमनक स्थलमा यौन 

मक्रया 

हा हम यार 

खरखिना 

घाउँ खचद 

 था 

क्षम पमू द 

िम्मा 

१ यस वषद द ाद भएका ५८ ० १ ५९ 

२ ग  वषदको वाँकी १४४ २ ३ १४९ 

३ यस वषदको फछदयौट ९६ १ ४ १०१ 

४ फछदयौट हुन वाँकी १०६ १ ० १०७ 

 

ङ) आमथदक प्रशासन शाखाः- 
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स्थानीय प्रशासन  था शामन्  सरुक्षा शाखा/राहदानी  था मिन्सी शाखा/मदु्दा  था 

हा हम यार शाखाः- (रािश्व) 

क्र.स कायदको मववरण 
(आ.व.२०७५/०७६ आषाढ 

मसान् सम्मको) 
कैमफय  

1=  संस्था द ाद/संस्था नवीकरण २०९७००।००  

2=  हा हम यार (नवीकरण/नामसारी) ५७०००।००  

3=  राहदानी दस् रु १९६२८७८५।००  

4=  प्रशासमनक दण्ड िररवाना, िफ  ५७५९१८।००  

5=  आकामस्मक लाभकर ४३६३।००  

िम्मा २०४७५७६६।००  
 

िरौटी मववरण 

क्र.स मववरण रकम 

१ ग  वषदको अल्या रु. २७४३८३१।०६ 

२ चालु वषद िम्मा भएको  रु. ४२६४३७।०० 

३ िम्मा रु. ३१७०२६८।०६ 

४ सदर स्याहा रु. ३९०६५०।०० 

५ मफ ाद रु. १९९३१२।०० 

६ बाँकी िम्मा रु. २५८०३०६।०६ 
 

(मवपद ्व्यवस्थापन)  २०७५ श्रावणदमेख २०७६ आषाढमसान् सम्मको प्रगम  

क्र.स घटनाको मववरण 
प्रभामव  पररवार 

संख्या 

म ृकको 

संख्या 

मव रर  राह  

रकम 
कैमफय  

1=  बाढी पमहरो १७९ - ३६४०००।००  

2=  आगलागी २३९ १ ४४९०००।००  

3=  हावाहुरी १२ - ५०००।००  

4=  चट्याङ  २ २०००००।००  

5=  अन्य - - - - 

िम्मा ४३० ३ १०१८०००।००  

 

वय न्द पीमड लाई राह ः रु. ५५१८००।००  

 राह  प्राप्त गनेको संख्या:- ६ िना 

 मवस्थामप लाई राह  रकमः  - 
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च) आपरामिक गम मवमिको मवग  ३ वषदको  लुनात्मक  ामलका 

 

मदु्दा मशषदक 
मत्र-बमषदय मदु्धाको 

मशषदकग  मववरण 

आ.व. ०७३।०७४ आ.व. ०७४।०७५ आ.व. ०७५।०७६ 

द ाद फचौट बाकी द ाद फयौट बाकी द ाद फचौट बाकी 

ज्यान 

सम्बन्िी 

क दव्य ज्यान १२ ११ १ ५ ५ ० ६ ४ २ 

ज्यान माने उिोग ४ ४ ० ६ ६ ० ४ ४ ० 

भमव व्य ज्यान ३३ ३३ १ २६ २६ ५ ३२ २३ ९ 

फुटकर ज्यान ३ ३ ० १० १० २ १९ १४ ५ 

कुटमपट गभदप न ० ० ० २ २ ० ० ० ० 

ज्यान सम्बन्िी             ४ ४ ० 

गौवि २ २ ० २ २ ० ० ० ० 

आत्महत्या 
मबष खाएर ५ ५ ० ११ ११ १ ३ ३ ० 

झमुण्डएर ४४ ४३ १ ३६ ३५ ६ ४१ २२ १९ 

सामामिक 

 था आमथदक 

अपराि 

चोरी १० १० ० ६ ६ ० ६ ६ ० 

ठगी १ १ ० ३ ३ ० २ २ ० 

िवुा १ १ ० १ १ ० ० ० ० 

लाग ुऔषि १ १ ० १ १ ० २ २ ० 

सा.मह . नैम क. 

मबरुद्ध यौन मक्रया 
० ० ० ० ० ० ४ ४ ० 

अभर व्यवहार ० ० ० ० ० ० ३७ ३६ १ 

बािा मबरोि ० ० ० ० ० ० ९ ९ ० 

के.सा.अ. ६० ६० ० १२१ १२१ ० ८ ८ ० 

सरकारीछाप मक े ० ० ० ० ० ० १ १ ० 

राहदानी मक े             १ १  ० 

नागररक ा मक े             १ १ ०  

ममहला  था 

बालबामलका 

सम्बन्िी 

मानव वेचमबखन १ १ ० ० ० ० १ ० १ 

वहुमववाह ७ ७ ० ८ ८ ० ९ ९ ० 

बाल मबबाह ० ० ० ० ० ० २ २ ० 

िवरिस् ी करणी ११ ११ ० १९ १९ ० १८ १७ १ 
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मदु्दा मशषदक 
मत्र-बमषदय मदु्धाको 

मशषदकग  मववरण 

आ.व. ०७३।०७४ आ.व. ०७४।०७५ आ.व. ०७५।०७६ 

द ाद फचौट बाकी द ाद फयौट बाकी द ाद फचौट बाकी 

ि.ि.क. उिोग ५ ५ ० ३ ३ ० ११ ११ ० 

बालयौन दरुाचार २ २ ० ३ ३ ० २ २ ० 

बोक्सीको आरोप ० ० ० १ १ ० ० ० ०  

ि.क, मा.वे.मव. ० ० ० ० ० ० १ १ ० 

मानव अपहरण 

शरीरवन्िक िक       
१ १ ० 

सवारी 

दघुदटना 

सवारी ज्यान ५ ५ ० ९ ९ ० १० १० ० 

सवारी भ. . १ १ ० ३ ३ १ २ १ १ 

मवमवि 

सवरी/कुटमपट 

अंगभंग 
० ० ० ० ० ० १ १  ० 

आगो लगाएको १ १ ० २ २ ० २ २ ० 

अप्राकृम क मैथनु ३ ३ ० ० ० ०       

हा.ह. खरखिना १ १ ० १ १ ० २ २ ० 

मबष्ट्फोटक पदाथद ० ० ० २ २ ०       

िम्मा २१३ २११ २ २८१ २८० १ २४२ २०३ ३९ 

 

 

छ) बिार अनगुमन  था मनयन्त्रण सम्बन्िी कायदः- 

क्र.स कायदको मववरण 
संख्या (आ.व.२०७५/०७६ 

आषाढ मसान् सम्मको) 
कैमफय  

1=  अनगुमन गररएको पटक ६ पटक  

2=  अनगुमन गररएका पसलको संख्या १८१ वटा  

3=  अनगुमन सममम को वैठक संख्या ६ पटक  

4=  अनगुमन गररएका स्थान/बिार क्षेत्र यासोक, रमव, मफमदम, थपूद  

5=  उपभोक्ता मह  कायदक्रम २ पटक  
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ि) मवमभन्न वैठकहरु:- 

क्र.स  मववरण 
संख्या (आ.व.२०७५/०७६ 

असार मसान् सम्मको) 
कैमफय  

1=  कायादलय प्रमखुको वैठक संख्या १३ पटक  

2=  सचूना अमिकारीको वैठक ७ पटक  

3=  िग्गा प्रामप्त सम्बन्िी वैठक २ पटक  

4=  घरभाडा सममम को वैठक ८ पटक  

5=  हाइड्रो कम्पनी सम्बन्िी वैठक ६ पटक  

6=  दररेट मनिादरण सममम को  वैठक ३ पटक  

7=  मवपद व्यवस्थापन सममम को वैठक ५ पटक  

8=  मआुब्िा मनिादरण सममम  वैठक ६ पटक  
 

झ) रामष्ट्रय पररचयपत्रको संकलन  था मव रण:- 

क्र.स  मववरण 
संख्या (आ.व.२०७५/०७६ 

आषाढ मसान् सम्मको) 
कैमफय  

1=  मववरण संकलन (द ाद) ८६००२  

2=  प्राप्त काडद ८३१०२  

3=  काडद मव रण ५७७९३  

4=  मव रण गनद बाँकी काडद २५३०९  
 

ञ) परुाना नागररक ाहरुको डाटा इन्री सम्पन्नः- 
 

कायादलय 

हस् मलमख  नागररक ा मव रण 

भएको संख्या (कायादलय स्थापना 

दमेख CIMS लाग ूहुनभन्दा 

अगाडी सम्मको ) 

२०७४ आषाढ 

मसान् सम्म इन्री 

भएको सख्या 

परुानो 

नागररक ाको 

डाटा इन्री 

भएको संख्या 

परुानो नागररक ा 

डाटा इन्री गनद 

बाँकी संख्या 

मिल्ला 

प्रशासन  

कायादलय 

पाँचथर 

३९२३८३ १२७७१ २१०८ 

परुानो नागररक ा 

प्रमवष्टी गने कायद 

सम्पन्न भई  

सकेको । 

 

 



18      जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पााँचथरको वार्षाक बुलेटिन-२०७६ 

 

८. मिल्ला प्रशासन कयादलयबाट सशुासन र सवेाप्रवाहमा थप प्रभावकारी ाका लामग 

गररएका प्रयासहरु : 

१. िेष्ठ नागररक, असहाय  था फरक क्षम ा भएका सेवाग्राहीलाई पमहलो प्राथाममक ामा राखी सेवा 

प्रवाह गने  गररएको, 

२. कायादलयमा सेवाग्राहीको लामग नागररक सहाय ा कक्ष स्थापनागरी कायादलयसँग सम्बमन्ि  मनवेदन 

मन:शलु्क उपलब्ि गराउने एवं प्राथममक उपचारको समे  व्यवस्था गररएको,  

३. कायादलय पररसरमा सेवाग्राही प्रम क्षालय समह को बगैचा मनमादण गररएको, 

४. मडमिटल नागररक बडापत्रको संचालनमा, 

५. सशुासन र सरुक्षाका लामग CCTV Camera संचालनमा, 

६. E-Attendance  संचालन, 

७. मोवाईल एप्स DAO Panchthar सञ्चालनमा,  

८. सेवाग्राहीका मनममत्त स्वच्छ मपउनेपानीको व्यवस्था,  

९. स् नपान कक्ष स्थापाना, 

१०. मिल्ला प्रशासन कायादलयले Facebook, Twitter, Viber र E-mail Account  बनाई 

सञ्चालनमा ल्याएको, 

११. कायादलयको website, DAAS मनयमम  रुपमा अद्यावमिक गरी मामसक प्रग ी मववरण, मवपद ्

व्यवस्थापन, कायादलय प्रमखु र सचूना अमिकारीको वैठकबाट भएका मनणदयहरु राख्ने गररएको, 

१२. सचूनाको हक सम्बन्िी कानूनमा व्यवस्था भए बमोमिम कायादलयसँग सम्बमन्ि  मववरण तै्रमामसक 

रुपमा सावदिमनक गने गररएको, 

१३. सचूना काननूको मुख्य मुख्य अंश कायादलयको अग्रभागमा फ्लेक्स वोडद रामखएको, 

१४. नागररक/सेवाग्राहीहरुको सरल र सहि  ररकाले सेवा प्राप्त गने अमिकारलाई स्थामप  गने उद्देश्यले 

मिल्ला प्रशासन कायादलयको अनुरोि टाँस गररएको, 

१५. वैदमेशक रोिगारीमा िाने सेवाग्राहीका सचूनामलुक िानकारी मदने गररएको, 

१६.  यार भई आएको राहदानीको S.M.S. बाट सेवाग्राहीलाई िानकारी मदने गररएको, 

१७. SMS र E-mail System वय ारा पत्राचार गने गररएको,  

१८.  नागरीक ा अमभलेख व्यवस्थापन कक्ष मनमादण गररएको । 

१९. दमैनक प्रम वेदन प्रणाली DRS मनरन् र प्रयोग गररएको । 

२०. टोल मि नम्वरको व्यवस्था ।  

२१. परुाना नागररक ाहरुको डाटा इन्री कायद सम्पन्न गररएको । 

२२. नागररक ा/राहदानीमा टोकन प्रणाली लाग ूगररएको । 

२३. सेवा ग्राहीबाट प्राप्त गनुासाहरुको  त्कालै सम्बोिन गररएको । 

२४. हालसम्म ६५ थान अवैद्य हा हम यारको संकलन गररएको । 

२५. मिल्ला प्रशासन कायादलय पाँचथरको संमक्षप्त परीचय २०७५ सचूनामलुक सामग्री प्रकाशन गररएको । 

२६. मिल्लाको १ वषदको मववरणसमह  वामषदक वलेुमटन २०७६ प्रकाशन गररएको । 
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९. आ.व.२०७५।०७६ मा मिल्ला प्रशासन कायादलयबाट सम्पामद  मक्रयाकलापहरु 

९.१. एकीकृ  घमु् ी सेवा मशमवरः 

मिल्ला प्रशासन कायादलयको आयोिना र सम्बमन्ि  स्थायीय  हकको सहयोग र समन्वयमा  

िन ालाई घर दलैोमा पगुी सेवा परु् याउने उद्देश्यले सदरमकुामबाट दगुदम स्थानहरुमा नागररक ा 

घमु् ी मशमवर सञ्चालन गरी मनम्नानसुार नागररक ाहरु मव रण गररएको ।  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

मस.नं. 
नागररक ा घमु् ी मशमवर सञ्चालन भएको 

स्थान 

मव रण भएको 

नागरर ाहरु 
कै. 

१ 
याङवरक गा.पा. वडा नं. १ र २ को लामग सीमा 

प्रशासन कायादलय, च्याङथाप ू 

     ममहलाः- १३० 

     परुुषः-     ११६ 

     िम्माः-   २४६  

 

२ याङवरक गा.पा. वडा नं. ३ ओयाम, वडा कायादलय 

     ममहलाः- ६३ 

     परुुषः-     ५६ 

    िम्माः-  ११९  

 

३ 
याङवरक गा.पा. वडा नं. ४ र ५ को लामग मेमदबङु 

उ.मा.मव. थपूद र वडा नं. ६ मस्थ  परेवा डाँडा 

     ममहलाः- ९७ 

     परुुषः-     ८४ 

     िम्माः-   १८१  

 

४ फालेलुङ गा.पा. वडा नं. ३ मछेबुङ मा.मव. मा 

     ममहलाः- ८० 

     परुुषः-     ५७ 

     िम्माः-   १३७  

 

कूल िम्मा 

    ममहलाः-  ३७० 

     परुुषः-     ३१३ 

     िम्माः-    ६८३ 
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९.२. अन् र मिल्ला समन्वय सममम को बठैकः 

मछमेकी मिल्ला  ाप्लेिङुको मिल्ला सरुक्षा सममम सँग ममम  २०७५।१२।०८ ग े र ममम  

२०७६।०२।२९ ग े मछमेकी मिल्ला  ेह्रथमुको मिल्ला सुरक्षा सममम सँग संयकु्त बैठक बसी 

शामन्  सरुक्षा, अपराि मनयन्त्रण, मवपद ् व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह लगाय का मवषयमा आपसी 

सहयोग  था समन्वय अमभबमृद्ध गने मवषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ । 
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९.३. मवपद ्व्यवस्थापनः 

मिल्लामा मवपदक्ो िोखीम न्यनूीकरण गनद  था मवपद ् खोि उद्दार र राह लाई प्रभावकारी 

बनाउन यस आ.व.मा ३ पटक मिल्ला मवपद ् व्यवस्थापन सममम को बैठक बसेको । ममम  

२०७६।०३।१० ग े याङवरक गाउँपामलका वडा नं. २ को मवमभन्न स्थानहरुमा गएको पमहरो 

पीमड लाई  त्काल खाद्य/गैरखाद्य राह  सामाग्री मव रण  था पीमड  प्रम  पररवार रु. १००००। 

दश हिार प्रदान गररएको । 
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९.४ सरुक्षा मनकाय  था मा ह  ईकाईहरुको अनगुमन  था मनरीक्षणः 

मिल्लामा शामन्  सरुक्षा, सवु्यवस्था कायम गने, अपराि मनयन्त्रण गने मवपद ् व्यवस्थापन 

लगाय का कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन मिल्ला प्रहरी कायादलय र मा ह का ईलाका प्रहरी 

कायादलय/प्रहरी चौकीहरुको मनयमम   था आकमस्मक अनगुमन  था मनरीक्षण गरी आवश्यक 

मनदशेन मदने कायद गररएको । 
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९.५. सीमा अनगुमन  था मनरीक्षणः 

सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा मनकायहरुको उपमस्थम , BOP स्थापना गनद सीमा स् म्भहरुको मनरीक्षण, 

ममद  सम्भार, पनु:मनमादण र नयाँ मनमादण गनद, अवैि चोरी पैठारी मनयन्त्रण गनद  था भार का 

समकक्षीहरुसंग सम्पकद  स्थापना र समन्वय गनद ममम  २०७५।१२।०२ ग े नेपाल भार  सीमा क्षेत्र 

मचयाभञ्ज्याङमा मनरीक्षण  था छलफल कायदक्रम गररएको । 
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९.६. लाग ूऔषि  था ममदरा मनयन्त्रणः 

लाग ूऔषि  था ममदरा प्रयोगलाई पणूद रुपमा मनरुत्सामह  गरी समािलाई स्वच्छ, स्वस््य, 

नैम कवान बनाउने अमभयानको रुपमा लाग ू औषि मवरुद्ध सचे ना अमभयान सञ्चालन  

गररएको । “समदृ्ध राष्ट्र मनमादणका लामग लाग ूऔषि रमह  स्वस््य िीवन” भन्ने नाराका साथ 

लाग ू औषि दरुुपयोग  था ओसारपसार मवरुद्धको अन् रामष्ट्रय मदवश २६ िुन २०१९ 

सप्ताहाव्यापी रुपमा मवमभन्न कायदक्रम गरी सम्पन्न गररएको । 
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९.७. रामष्ट्रय पररचय-पत्र मववरण संकलन एवं पररचय पत्र मव रणमा सहयोगः 

रामष्ट्रय पररचय पत्र मववरण संकलन एवं पररचय पत्र मव रणको लामग यस मिल्लालाई पाइलट 

प्रोिेक्टको रुपमा मडल्ड कायादलय स्थापना गरी कायद सञ्चालन भएको उक्त कायदको लामग 

सम्बमन्ि  स्थानीय  ह एवं सरुक्षा मनकायसँग मिल्ला प्रशासन कायादलयले समन्वयात्म रुपमा 

भमूमका मनवादह गरेको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९.८. कायादलय पररसरमा बगैंचा मनमादणः 

कायादलय पररसरमा मनयमम  सरसफाई  था बगैंचा मनमादण गरी कायादलय हा ालाई हररयाली 

बनाउने एवं फलफुल रोपणलाई अमभयानको रुपमा सञ्चालन गररएको । 
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९.९. मवद्य ुीय नागररक वडापत्रः 

कायादलयमा िन ाले सशुासनको प्रत्यक्ष अनभु ू गनद सक्ने गरी सेवा प्रवाहलाई अझबढी सहि, सरल, 

मछटोछरर ो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन, कायदसम्पादन गदाद प्रमक्रयाग  उल्झनमा नअल्झी सेवाग्राहीलाई 

सहिीकरण गनद, सेवाप्रवाहमा सचूना प्रमवमिको प्रयोगलाई बढाउने ह ेुले ममम  २०७५ साल मंमसर ३ 

ग े गहृ समचव श्रीमान ् पे्रमकुमार राईज्यलेू मिल्ला प्रशासन कायादलय, पाँचथरमा मडमिटल 

(DIGITAL)  नागररक वडापत्रको सञ्चालन शभुारम्भ गनुद भएको ।  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

९.१०. नागररक सहाय ा कक्ष Help Desk स्थापनाः 

नागररक सहाय ा कक्ष Help Desk स्थापना गरी िेष्ठ नागररक, फरक क्षम ा भएका 

सेवाग्राहीलाई पमहलो प्राथममक ामा राखी सेवा प्रवाह गन े र कायादलयमा सेवा मलन 

आउने सेवाग्राहीहरुको समुविाको लामग मनःशलु्क मनवेदन कायादलयबाटै उपलब्ि 

गराउने व्यवस्था गररएको । 



27      जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् पााँचथरको वार्षाक बुलेटिन-२०७६ 

 

९.११. मवपद ्अभ्यास कायदक्रमः 

ममम  २०७६।०३।०६ ग े मिल्ला मवपद ् व्यवस्थापन सममम को आयोिनामा सरोकारवाला 

पक्षहरुको समक्रय सहभामग ामा संयुक्त रुपमा मवपद ् (पमहरो) उद्दार, राह  मव रण सम्बन्िी १ 

मदने अभ्यास कायदक्रम सम्पन्न गररयो । 
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९.१२. कारागार सिुारमा सहयोग  था समन्वयः 

कारागार कालादय पाँचथरको सिुारका लामग मिल्ला प्रशासन कायादलयले मवमभन्न कायदक्रमहरु 

सञ्चालन गरेको छ । उक्त कारागारको मनयमम  मनरीक्षण अनगुमन गरी समग्र सिुारको लामग 

आवश्यक राय सझुाव मदईद ै आएको छ । कारागारका कैदीवन्दीहरुलाई मनःशलु्क स्वास््य 

मशमवर  था लाग ूऔषि मवरुद्धको सेच नामलूका कायदक्रम सञ्चालन गररएको । 
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१०. मिल्ला प्रशासन कायादलयमा पशे गररन ेमवमभन्न मनवेदनको नमनूा/ढाँचाः 
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