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प्रमुख जिल्ला अजिकारीको कलमबाट 
 

नेपालको सवंिधान, २०७२ ले ७ प्रदेश, ७७ विल्ला र ७५३ िटा स्थानीय तहको व्यिस्था 

गरी नेपाललाई संघात्मक राष्ट्रका रुपमा मान्यता वदएको छ । सवंिधानले संघ, प्रदशे र 

स्थानीय तहविच सहकाररता, सहअवस्तत्ि र समन्ियको वसद्धान्तको आधारमा विकास र 

समवृद्धको वदशामा अगाडी िढ्नुपददछ मान्यता राखेको छ । यसै सम्िन्धमा प्रदेश र स्थानीय 

तह विचमा समन्ियको विम्मेिारी सवहत विल्लामा शावन्त सुव्यिस्था कायम गने, 

सािदिवनक सिेा प्रिाहलाई सहिता, स्िच्छता, पारदवशदता, िनमुखी, नागररक मतै्री, 

गुणस्तरीयता र सुशासनयुक्त िनाउने, विपद ्िोवखम न्यूनीकरण प्रवतकायद तथा पुनदलाभका 

कायदलाई प्रभािकारी िनाउने, विकास वनमादणमा गुणस्तरीयता र आवथदक अनुशासन कायम गने, समन्ियात्मक तथा 

सहिकतादको भवूमका प्रभािकारी िनाउने, वनिी क्षेत्रको विकासमा सहयोगी भवूमका वनिादह गरी ििारलाई अनुशावसत 

िनाई उपभोक्तावहत संरक्षण गने, समािका असहाय, िषे्ठ नागररक, िालिावलका एि ंपछावड परेका समुदायको वहत संरक्षण 

गनद तथा समािमा अपराध वनयन्त्रण गरी दण्डवहनताको अन्त्य गने िस्ता नागररकसगँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको 

विम्मिेारी िहन गने विल्ला प्रशासन कायादलय स्थानीय स्तरमा नेपाल सरकारको प्रवतवनवध वनकायको रुपमा स्थावपत 

भएको छ । यसै सन्दभदमा विल्ला प्रशासन कायादलयिाट चालु आ.ि. २०७६।०७७ को पवहलो ६ मवहनामा गररएका 

महत्िपूणद कायदहरु नागररकलाई िानकारी गराउने उद्देश्यले यो अधदिावषदक E-िुलेवटन, २०७६ प्रकाशन गररएको छ । 

विल्ला प्रशासन कायादलयलाई तोवकएको कायदहरु गनद गररएको प्रयास एि ं सचूनाको हक सम्िन्धी ऐन तथा वनयमल े

प्रत्याभवूत गरेका नागररकको सूचना माग्ने र पाउने हकको सम्मान गनद समेत यस िुलेवटनले सहयोग पुर् याउने छ ।  यसिाट 

कायद विम्मिेारी र कायदक्रमको पारदवशदता हुने र कायद सञ्चालनिाट सम्पादन हुने कायदमा वनष्ट्पक्षता र तटस्थता कायम गनद 

मद्दत पुग्ने छ भन्ने विश्वास वलएको छु । सम्िवन्धत सरोकारिाला महानुभािहरुिाट यस E िुलेटीनको अध्ययन गरी 

महत्िपूणद सुझाि वदनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सवहत आगामी वदनमा समेत यस कायदले वनरन्तरता प्रदान गने कुरामा प्रवतिद्वता 

िाहरे गददछु । 

अन्त्यमा यो िुलेटीन तयार गने कायदको महत्िपूणद भवूमकाको वनिादह गनुदहुने सहायक प्रमुख विल्ला अवधकारी लगायत यस 

कायदमा वनरन्तर खवटनुहुने कमदचारीहरुलाई धन्यिाद वदन चाहान्छु । 

  

                  मुरारी िस्ती 

                        प्रमुख विल्ला अवधकारी 

वमवतिः २०७६ माघ १ गते  

 

 



 
 

 

जवषय सूची 

क्र.सं. जववरण पेि नं. 

१ पृष्ठभूजम  

२ जिल्लाकोसंजिप्त पररचय  

३ संगठनात्मक दरवन्दीएव ंसंरचना  

 

३.१. जिल्ला प्रशासन कायाालयको दरबन्दी 

३.२. जिल्ला प्रशासन कायाालयको संरचना 
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जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट आ.व. २०७६।०७७ (२०७६ 
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१.  पृष्ठभूजम : 

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा संघ, प्रदशे र स्थानीय तह गरी तीन तहको संवघय राज्य 

रहने व्यिस्था गरेको छ । संघमा संवघय सरकार, प्रदशेमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय 

सरकार रहने व्यिस्था छ । संवघय सरकारको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक विल्लामा शावन्त 

सवु्यिस्था एिं अमनचयन कायम गरी विल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गनदको लावग 

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा व्यिस्था भए अनुरुप प्रत्येक विल्लामा विल्ला प्रशासन 

कायादलयको स्थापना गररएको छ । नेपाल सरकारले सो कायादलयको प्रमखु प्रशासकीय 

अवधकारीको रुपमा काम गने गरी एक िना प्रमखु विल्ला अवधकारीको वनयुक्त गरी पदस्थापन 

गरेको हुन्छ । प्रमखु विल्ला अवधकारीले गहृ मन्त्रालयको रेखदखेमा रही नेपाल सरकारको 

प्रवतवनवधको रुपमा विल्लामा काम गददछ । साथै प्रदशे सरकार आन्तररक मावमला तथा कानून 

मन्त्रालय सँग समन्िय र सहयोगमा कायद सम्पादन गददछ ।  

विल्लामा शावन्त सवु्यिस्था र सरुक्षा कायम गरी िनताको िीउ, धन र स्ितन्त्रताको संरक्षण गनुद 

विल्ला प्रशासन कायादलयको मखु्य कायद हो । यस कायादलयले विल्ला वभत्रको सेिा प्रिाहलाई 

प्रभािकारी िनाई सुशासन कायम गनदका साथै विल्लामा रहकेा कायादलय तथा संघ 

संस्थाहरुिाट सम्पावदत  कामकारिाहीको रेखदखे, वनयन्त्रण र अनुगमन गने िस्ता कायदहरु समेत 

गददछ ।  

यसै पषृ्ठभवूममा विल्ला प्रशासन कायादलय, पाँचथरले विल्लामा शावन्त सवु्यिस्था कायम गरी 

सिदसाधारण िनताको िीउधन र स्ितन्त्रताको संरक्षण गनद तथा सामाविक, आवथदक क्षेत्रमा 

न्यायपणूद समािको वनमादण गनद प्रशासवनक एिं अधदन्यावयक वनणदय मार्द त महत्िपणूद भवूमका 

वनिादह गरी रहेकोछ ।  

 

२.  जिल्लाको संजिप्त  पररचयः 

पाँचथर विल्ला प्रदशे नंम्िर १ मा रहेको १४ िटा विल्लाहरु मध्ये एउटा पुिी पहाडी विल्ला हो 

। यस विल्लाको सीमाना पिूदमा भारतको वसवककम र दाविदवलङ्ग, पविममा तेहृथुम र धनकुटा, 

उत्तरमा ताप्लेिङ्ुग,दवक्षणमा ईलाम र मोरङ्ग विल्ला पददछन् । पाँचथर विल्लाको कूल क्षेत्रर्ल 

१२४१ िगद वक.वम.छ । ढंुगा, राटोमाटो र िलौटे माटोिाट वनवमदत पहाडहरु ०० दखेी ६५० सम्म 

वभरालो छन । भौगोवलक विविधताले गदाद यहाँको िल िायुमा वनकै वभन्नता पाईन्छ । गषृ्ट्म 

ऋतुमा अवधकांस भ–ुभागमा रमाईलो मौसम हुन्छ भने वहउँदमा वनकै वचसो हुन्छ । समनु्री 

सतहिाट ६०९ वमटर दखेी ३६५० वमटर सम्म उचाईमा अिवस्थत यो विल्ला २६.५०० दखेी 

२७.२८० उत्तरी अक्षांश सम्म र ८०.२०० दखेी ८३.३०० पिूी दशेान्तर सम्म रै्लीएको छ । राज्य 

पनु:संरचना अनुसार यस विल्लामा ८ स्थानीय तह वनमाणद गररए अनुसार १ नगरपावलका र ७ 

गाँउपावलका रहकेा छन् ।  
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नक्सामा पााँचथर जिल्लाः  

 
 

विल्लाको वसमाना 

पिूद:- भारतको वसवककम र दािेवलङ 

पविम:- धनकुटा र तेह्रथुम विल्ला 

उत्तर:- ताप्लेिङ्ुग विल्ला 

दवक्षण:-इलाम र मोरङ्ग विल्ला 

क्षेत्रर्ल १२४१ िगद वकलोवमटर(१,२५,२८९ हकेटर) 

उचाई ६०९ मी. दवेख ३६७५ वमटर 

िनसंख्या १९१८१७ परुुष:९०१८६,मवहला: १०१६३१ 

कूल मतदाता १२५२१९ परुुषिः ६४७९०, मवहलािः ६०४२९ 

रािनैवतक विभािन १ नगरपावलका, ७ गाउँपावलकार ६० िडा 

प्रवतवनवधसभा वनिादचन  क्षेत्र १ 

प्रदशेसभा सदस्य वनिादचन क्षेत्र २ 

विल्लाको सदरमकुाम वर्वदम 

िनिाती प्रमखु िनिाती वलम्िु, राई 

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

भारतसँग िोवडएको लम्िाई ४४.३८ वक.मी. 
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३.  संगठनात्मक दरवन्दीएवं संरचना : 

३.१.  जिल्ला प्रशासन कायाालयको दरबन्दीः 

जस.नं. पदको नाम शे्रणी/िह सेवा/समूह 
पद 

संख्या 

1=  प्र.वि.अ. रा.प. प्रथम 

नेपाल प्रशासन/सामान्य 

प्रशासन 

१ 

2=  स.प्र.वि.अ. रा.प. वद्वतीय १ 

3=  प्रशासवकय अवधकृत रा.प. ततृीय २ 

4=  नायि सबु्िा रा.प.अनं.प्रथम ५ 

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

6=  कम्प्युटर अपरेटर रा.प.अनं.प्रथम नेपाल विविध २ 

7=  खररदार रा.प.अनं.वद्वतीय 
नेपाल प्रशासन/सामान्य 

प्रशासन 
३ 

8=  हलुका सिारी चालक 
श्रेणी विवहन 

 १ 

9=  कायादलय सहयोगी  ६ 

िम्मा २२ 

 

३.२.  जिल्ला प्रशासन कायाालयको संरचनाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सहायक प्र.जि.अ. 

स्थानीय 

प्रशासन िथा 

शाजन्ि सुरिा 

शाखा 

ना सु १ 

खररदार १ 

का.स १ 

गुनासो सुनुवाई 

िथा अजभलेख 

व्यवस्थापन 

शाखा 

ना.सु. १ 

खररदार १ 

का.स. १ 

आजथाक 

प्रशासनशाखा 

लेखापाल १          

का.स. १ 

नागररकिा 

िथा प्रजिजलपी 

शाखा                           

ना सु १                     

खररदार १                     

क अ १  

का.स.१ 

 

राहदानी िथा 

जिन्सी दिाा 

शाखा            

ना सु १           

खररदार १       

का.स. १ 

 

 

 s=c= –

मुद्बा िथा 

हािहजियार 

शाखा 

ना सु १ 

का.स. १ 

 

 

प्रशासजकय अजिकृि 

sf/L 

प्रशासजकयअजिकृि 

 

प्रमुख जिल्ला अजिकारी 
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३.३. इलाका प्रशासन कायाालय, रजवको दरवन्दी: 

जस.नं. पदको नाम शे्रणी/िह सेवा/समूह 
पद 

संख्या 

1=  शाखा अवधकृत रा.प. ततृीय नेपाल प्रशासन/सामान्य 

प्रशासन 

१ 

2=  नायि सबु्िा रा.प.अनं.प्रथम २ 

3=  स.क.अ. रा.प.अनं. वद्वतीय नेपाल विविध १ 

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

5=  कायादलय सहयोगी श्रेणी विवहन  २ 

िम्मा ७ 

 

३.४. इलाका प्रशासन कायाालय, रजवको संरचनाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.५. सीमा प्रशासन कायाालय, च्याङथापुको दरबन्दी: 

जस.नं. पदको नाम शे्रणी/िह सेवा/समूह 
पद 

संख्या 

1=  शाखा अवधकृत रा.प. ततृीय 
नेपाल प्रशासन/सामान्य 

प्रशासन 

१ 

2=  नायि सबु्िा रा.प.अनं.प्रथम १ 

3=  सह-लेखापाल रा.प.अनं. वद्वतीय १ 

4=  स.क.अ रा.प.अनं. वद्वतीय विविध १ 

5=  कायादलय सहयोगी श्रेणी विवहन - २ 

शाखा अजिकृि 

रा.प.िृिीय 

नागररकिा िथा 

प्रजिजलपी  शाखा 

ना सु १ 

स.क.अ. १ 

का.स. १ 

आजथाक प्रशासन 

शाखा 

सह लेखापाल १ 

राहदानी िथा जिन्सी 

दिाा शाखा             

ना सु १ 

का.स. १ 
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 िम्मा   ६ 

 

३.६. सीमा प्रशासन कायाालय, च्याङथापुको संरचनाः 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४. जिल्ला सुरिा सजमजि पााँचथरको पदाजिकारीः 

जस.नं. नामथर पद कायाालय 

१ श्री मरुारी िस्ती अध्यक्ष श्री विल्ला प्रशासन कायादलय 

२ श्री हररिहादरु विश्वकमाद 

सदस्य 

भैरिी दल गण 

३ श्री वशद्धराि न्यौपाने विल्ला प्रहरी कायादलय 

४ श्री शलैेश श्रेष्ठ 
सशस्त्र प्र.िल नपेाल ह.ेकिा नं. २ 

गलु्म वहमवशखर 

५ श्री वहरािािु भट्टराई रावष्ट्रय अनुसन्धान विल्ला कायादलय 

६ श्री वनमदल तुम्रोक सदस्य सवचि विल्ला प्रशासन कायादलय 

 

५.  जिल्ला प्रशासन पााँचथरको उदे्दश्यः 

➢ विल्लामा शावन्त–सवु्यिस्था कायम गरी िनताको िीउ, धन र स्ितन्त्रताको संरक्षण 

गन,े 

➢ सािदिवनक सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी िनाई सुशासन कायम गने, 

➢ विकास वनमादणका कायदलाई स्थानीय समदुायको आिश्यकता अनुरुप सञ्चालन हुने 

िातािरणको वनमादण गने, 

➢ विपद ्िोवखम न्यूनीकरण गने,  

➢ गैर सरकारी क्षेत्रको व्यिस्थापन र अनुगमन गने, 

गुनासो सुनुवाई िथा 

अजभलेख व्यवस्थापन 

शाखा 

का.प्र. 

शाखा अजिकृि 

रा.प.िृिीय 

राहदानी नागररकिा 

िथा प्रजिजलपी  शाखा 

ना स ु१ 

स.क.अ. १ 

का.स. १ 

आजथाक प्रशासन 

शाखा 

सह लेखापाल १ 

का.स. १ 
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➢ समािको असहाय एिं उत्पीडनमा परेका िगदको संरक्षण गन,े 

➢ सच्चा कानूनको कायादनव्यन गने, 

➢ मानि अवधकारको संरक्षण गने, 

➢ लागऔूषध एिं मवदरा वनयन्त्रण गने, 

➢ ििारमा सहि आपवूतद एिं उवचत मलु्यमा गणुस्तरीय िस्तुको उपलब्धताको सवुनविता 

गन,े 

➢ सािदिवनक सम्पवत्तको रेखदखे, ममदत सम्भार र संरक्षण गने गराउने, 

➢ रावष्ट्रय पररचयपत्रसम्िन्धी वििरण संकलन र वितरणमा सहयोग समन्िय र सहकायद 

गन,े 

➢ न्यायीक वनणदयमा कानून र कायदविवध पालना एिं प्रभािकारी कायादन्ियन गरी स्िच्छ 

सनुुिाइको माध्यमिाट दण्डवहनताको अन्त्य गने । 

 

६.  जिल्ला प्रशासन कायाालय पााँचथरले गने मुख्य कायाहरुः  

६.१.  शाजन्ि सुरिाको व्यवस्थापनः 

➢ विल्लामा शावन्त सरुक्षा, सवु्यिस्था तथा सशुासन कायम गने, 

➢ विल्ला प्रहरी कायादलय र मातहत ईकाईहरुको वनरीक्षण अनुगमन गने, 

➢ गैर कानूनी आपरावधक तथा अिावञ्छत गवतविधी वनयन्त्रण गने, 

➢ सिै सरुक्षा वनकाय िीच प्रभािकारी समन्िय गने, 

➢ समािमा अशावन्त, विवभन्न वकवसमका वहसंा तथा अपराध, सो को प्रभाि तथा 

न्यूनीकरण सम्िन्धी विषयमा सचेतनामलुक कायदक्रम सञ्चालन गने । 

➢ केन्रीय सरुक्षा नीवतको प्रभािकारी कायादन्ियन गने, 

➢ प्रादवेशक सरुक्षा नीवतको सिन्ियात्मक कायादन्ियन गने, 

➢ स्थानीय तहसँग समन्िय गरी विल्ला सरुक्षा योिना तिुदमा गने, 

➢ दण्डवहनताको अन्त्य गने, 

➢ सािदिवनक यातायातमा अिरोध हुन नवदने, 

➢ कारागार सरुक्षा व्यिस्थालाई प्रभािकारी िनाउने, 

➢ सचूना व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी िनाउने, 

➢ कानूनको दृढतापिूदक कायादन्ियन गने । 

६.२.  नागररकिा िथा राहदानी सम्बन्िी कायाः 

➢ िंशि तथा िैिावहक अंगीकृत नागररकता प्रदान गने । 

➢ नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी प्रदान गने । 

➢ नागररकतासम्िन्धी अवभलेख प्रमावणत तथा वसर्ाररस गने । 
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➢ नािाल पररचयपत्र प्रदान गने । 

➢ राहदानी र्ारम संकलन तथा राहदानी वितरण गने । 

➢ रुत सेिा मार्द त राहदानीको लावग राहदावन विभागमा वसर्ाररस गने । 

 

६.३.  स्थानीय प्रशासन सम्बन्िी कायाः 

➢ संघ/संस्था दताद निीकरण, विधान संशोधन र शाखा खोल्ने स्िीकृवत तथा वनयमन 

सम्िन्धी कायद । 

➢ पाररिाररक पेन्सन एिं रहलपहल सम्िन्धी वसर्ाररस गने । 

➢ पाररिाररक वििरण प्रमावणत गने । 

➢ हातहवतयार ईिाित, नामसारी, निीकरण र स्िावमत्ि हस्तान्तरण गने । 

➢ विष्ट्र्ोटक पदाथद सम्िन्धी कायद गनद । 

➢ दवलत, आवदिासी, िनिाती सम्िन्धमा वसर्ाररस तथा प्रमावणत गने । 

➢ पत्रपवत्रका तथा छापाखाना दताद गने । 

➢ नामथर, उमेर आवद प्रमावणत गने । 

➢ िग्गा प्रावि तथा मआुब्िा सम्िन्धी कायद गने । 

 

६.४.  न्याय जनरुपण/न्याजयक काया: 

➢ प्रचवलत कानूनिमोविम अधदन्यायीक वनकायको रुपमा न्यायीक कायद गने । 

➢ कानूनले तोकेको सीमावभत्र मदु्दाको कारिाही तथा रै्सला गन,े  

➢ असहाय एिं गररिहरुलाई वनिःशलु्क कानूनी सहायताको व्यिस्थापन गने/ गराउन,े  

➢ अवख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगिाट प्रत्यायोवित अवधकार एिं वनदशेन अनुरुप 

भ्रष्टाचार वनयन्त्रण सम्िन्धमा आिश्यक कायद गने । 

➢ ठाडो उिरुी तथा गनुासो व्यिस्थापन सम्िन्धी कायद गने । 

 

६.५.  जवपद् व्यवस्थापनः 

➢ विपद ् व्यिस्थापनर सेिा प्रिाहसँग सम्िवन्धत दहेायका कायदयोिना वनमादण गरी 

सचेतनामलुक कायदक्रम सवहत कायादन्ियन गने गररएको : 

• विपद ्पिूद तयारी तथा प्रवतकायद योिना, २०७६ 

• मनसनु विपद ्िोवखम न्यूनीकरण कायदयोिना, २०७६ 

• आगलागी िोवखम न्यूनीकरण कायदयोिना, २०७६ 

➢ स्थानीय तहमा विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको गठन । 
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➢ मौसम सम्िन्धी िानकारी कायादलयको मोिाइल एप एिं िेभसाईटमार्द त सूचना प्रदान । 

➢ विपद ्पिूद तयारी तथा प्रवतकायद योिना तिुदमा एिं पररमािदन गने, 

➢ विपद ्िोवखम न्यूनीकरण र पूिद सचूना प्रणालीको विकास गने, 

➢ िोवखममा रहकेा िस्तीको स्थानान्तरण गने/गराउने, 

➢ विपद ्िोवखम न्यूनीकरण प्रवतकायद तथा पनुदलाभ कायदलाई प्रभािकारी िनाउने, 

➢ खोि उद्दार र राहतको लावग स्िंय सेिक समहू गठन गने, 

➢ विल्लामा विपद ् व्यिस्थापनमा विम्मेिार वनकायहरुको िीचमा प्रभािकारी समन्िय 

संयन्त्र स्थावपत गने एिं भवूमका स्पष्ट गने, 

➢ समदुायमा आधाररत विपद ्िोवखम न्यूनीकरण कायदक्रम सञ्चालन गने/ गराउने, 

➢ विपद ्व्यिस्थापन सम्िन्धमा नेपाल सकार तथा प्रदेश सरकारको वनणदय एिं वनदेशन र 

विल्ला विपद ्व्यिस्थापन सवमवतको वनणदय िमोविम आिश्यक कायद गने । 

 

६.६. लागु औषि िथा मजदरा जनयन्रणः 

➢ लाग ूऔषध अपराध वनषेध र मवदरा वनयन्त्रण विल्ला स्तरीय कायदयोिना, २०७६ 

➢ अिैध रुपमा सञ्चावलत मवदरा वनषेध गने, 

➢ लाग ूऔषध विक्री वितरण, ओसारपसार र दरुुपयोग वनयन्त्रण गने, 

➢ नागररक समािसँग सचेतनामलुक सहकायद िढाउने, 

➢ लाग ू पदाथदको दषु्ट्पररणाम सम्िवन्ध िनचेतना अवभिवृद्ध गने, स्थावनय तह र संचार 

माध्यमसँगको साझेदारीमासचेतनामलूक अवभयान संचालन गने, 

➢ सरुक्षा वनकायिाट वनयमन चसु्त दरुुस्त िनाउने, 

➢ सचेतना समूह, िनचेतना समहू एिं सामाविक संघ संस्थासँग समन्िय गरी विवभन्न 

कायदक्रमहरु गन,े 

➢ गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सामाविक विकासका क्षेत्रमा वक्रयावशल हुन उत्पे्रररत गने, 

➢ लाग ूऔषधको स्रोत पवहचान तथा नष्ट गनद । 

 

 

६.७ कारागार प्रशासन : 

➢ कारागारको वनरीक्षण सपुररिेक्षण गने, 

➢ सरुक्षा व्यिस्था मििुत िनाउने 

➢ अपांग-असहायमैत्री एिं िालमैत्री भिनको व्यिस्था गने, 

➢ िन्दीहरुको क्षमता विकास तथा सीप अवभिवृद्ध कायदमा समन्िय र सहयोग गने, 
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➢ सामाविक सद्भाि, सहयोगीर सकारात्मक भािना विकास गनद सघाउ पुग्ने कायदक्रम 

सञ्चालन गने, 

➢ विवभन्न वसपमलुक तावलम सञ्चालन गरी विविकोपािदन गनद सक्षमता प्रदान गने। 

६.८ सीमा प्रशासन : 

➢ अन्तररावष्ट्रय सीमा स्तम्भ हरेचाह, अनुगमन र सम्भार सम्िन्धी कायद गने, 

➢ सीमा सरुक्षा सँग सम्िवन्धत कायादलयहरुलाई कृयावशल िनाउने, 

➢ सीमावस्थत नागररकसँगको सहकायद िढाउने, 

➢ सीमासँग िोवडएका स्थानीय तहहरुसँग समन्यात्मक रुपमा सीमा वनगरानी िढाउने, 

➢ अिैध चोरी वनकासी पैठारी वनयन्त्रण गन,े 

➢ विदशेी नागररक उपर रेखदखे, वनयन्त्रण र सहयोग गने । 

६.९ अन्य कायाहरु : 

➢ िेष्ठ नागररक, मवहला, िालिावलका, आवदिासी, िनिावत, दवलत र र्रक क्षमता 

भएका व्यवक्तहरुको वहत संरक्षणमा कवटिद्ध रहने, 

➢ गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सामाविक विकासका क्षेत्रमा वक्रयावशल हुन उत्पे्रररत गने। 

➢ िेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, मवहला, िालिावलका र ग्रामीण एिं दगुदम क्षेत्रका तथा 

सामाविक सरुक्षा प्रदान गनुदपने सेिाग्राहीलाई प्राथवमकता वदने, 

➢ विद्यतुीय नागररक िडापत्रको प्रभािकारी कायादन्िय गने, 

➢ सचूनाको हक सम्िन्धी कानूनको प्रभािकारी कायादन्ियन गने, 

➢ सािदिवनक सनुुिाई एिं एकीकृत घमु्ती वशविर सञ्चालन गने । 

➢ उद्योग िावणज्य संघ, उपभोक्ता मञ्च लगायत अन्य वनिी क्षेत्रसँग समन्िय, सहयोग र 

सहकायद गने । 

➢ कालोििारी, नार्ाखोरी र वसवण्डकेट िस्ता कायदलाई वनयन्त्रण गने, स्िच्छ र 

प्रवतस्पधादत्मक ििारको विकास गने । 

➢ नेपाल सरकार गहृ मन्त्रालय िं आन्तररक मावमला तथा कानून मन्त्रालय लगायत 

सम्िवन्धत केन्रीय वनकायिाट हुने वनणदय एिं वनदेशन िमोविमका कायदहरु गने । 
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७.  जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट आ.व. २०७६।०७७(२०७६ श्रावण १ 

देखी पौष मसान्िसम्म) सम्पादन गरेको कामको शाखागि प्रगजि 

जववरणः 

 

क) स्थानीय प्रशासन िथा शाजन्ि सुरिा शाखाः-  

क्र.स. कायदको वििरण श्रािणदवेख पौष मसान्तसम्मको 

1=  संस्था दताद १७ 

2=  नािालक पररचयपत्र २६ 

3=  ठाडो उिरुी ३४ 

4=  संस्था नविकरण ९७ 

5=  पत्रपवत्रका दताद १ 

6=  छापाखाना दताद १ 

7=  विविध वसर्ाररस ४० 

8=  हातहवतयार निीकरण १९ 

9=  िनिाती /दवलत प्रमावणत ३७० 

10=  भ.ूप.ू सैनीक पेन्सन वसर्ाररस ७५ 

 

 
ख) राहदानी िथा जिन्सी दिाा शाखाः-  

क्र.स कायदको वििरण श्रािणदवेख पौष मसान्त सम्मको 

1=  साधारण वसर्ाररस मवहला- ३२६ 

परुुष- ५५६ 

िम्मा- ८८२ 

2=  रुत वसर्ाररस मवहला-१३७ 

परुुष- १४५ 

िम्मा- २८२ 

3=  हराएको विवग्रएको १५५ 

4=  राहदानी दस्तुर ६१,६३,०००।- 
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ग) नागररकिा िथा प्रजिजलपी शाखाः-  

क्र.स कायदको वििरण श्रािण दवेख पौष 

मसान्त सम्मको 

1=  िंशिको आधारमा नयाँ नागररकता 

वितरण 

मवहला-६५९ 

परुुष-५०७ 

िम्मा- ११६६ 

2=  िैिावहक अंवगकृत नागररकता वितरण २ 

3=  घवुम्तवशविरिाट वितरण भएको संख्या मवहला- ० 

परुुष-० 

िम्मा-० 

4=  प्रवतवलपी नागररकता वितरण मवहला-२३७ 

परुुष-४२३ 

िम्मा- ६६० 

5=  इलाका प्रशासन कायादलय रिीिाट 

वितररत नेपाली नागररकताको वितरण 

मवहला-१६३ 

परुुष- १७८ 

िम्मा- ३४१ 

6=  इलाका प्रशासन कायादलय रिीिाट 

वितररत प्रवतवलपी नेपाली नागररकताको 

वितरण 

मवहला-४८ 

परुुष-४४ 

िम्मा-९२ 

7=  सीमा प्रशासन कायादलय च्याङथापूिाट 

वितररत नेपाली नागररकताको वितरण 

(वमवत २०७६।०२।१६ िाट कायद आरम्भ) 

मवहला-२९ 

परुुष-२८ 

िम्मा-५७ 
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घ) मुद्दा िथा हािहजियार शाखाः- 

वस.न. वििरण के.सा.अ. अभर 

व्यिहार, िाधा अिरोध, 

सािदिवनक उपराई, 

सािदिवनक स्थलमा यौन 

वक्रया 

हातहवतयार 

खरखिना 

घाँउ खचद 

तथा 

क्षवतपवूतद 

िम्मा 

१ यस िषद दताद भएका २८ ० ० ० 

२ गत िषदको िाँकी १०८ ० ० ० 

३ यस िषदको र्छदयौट ४३ ० ० ० 

४ र्छदयौट हुन िाँकी ९३ ० ० ० 
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ङ) आजथाक प्रशासन शाखाः- 

 

               पौष मजहनासम्मको खचाको फााँटवारी 
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स्थानीय प्रशासन िथा शाजन्ि सुरिा शाखा/राहदानी िथा जिन्सी 

शाखा/मुद्दा िथा हािहजियार शाखाः- (रािश्व) 

 

क्र.स कायदको वििरण (आ.ि.२०७६/०७७पौष 

मसान्तसम्मको) 

कैवर्यत 

1=  संस्था दताद/संस्था निीकरण १,१५,८००।००  

2=  हातहवतयार 

(निीकरण/नामसारी) 

२,५००।००  

3=  राहदानी दस्तुर ६१,६३,०००।००  

4=  प्रशासवनक दण्ड िररिाना, 

िर्त 

५,७५,९१८।००  

5=  आकावस्मक लाभकर ४,३६३।००  

िम्मा ६८,६१,५८१।००  
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                               िरौटी जववरण 

 

क्र.स वििरण रकम 

१ गत िषदको अल्या रु. २७४३८३१।०६ 

२ चालु िषद िम्मा भएको  रु. ४२६४३७।०० 

३ िम्मा रु. ३१७०२६८।०६ 

४ सदर स्याहा रु. ३९०६५०।०० 

५ वर्ताद रु. १९९३१२।०० 

६ िाँकी िम्मा रु. २५८०३०६।०६ 
 

 

 

 

 

 

 

(जवपद् व्यवस्थापन) २०७६ श्रावणदेजख २०७६ पौषमसान्िसम्मको प्रगजि 

 

क्र.स घटनाको 

वििरण 

प्रभावित 

पररिार संख्या 

मतृकको 

संख्या 

वितररत राहत 

रकम 

कैवर्यत 

1=  िाढी पवहरो ६ १ ३,५०,०००।००  

2=  आगलागी ५८ - २८८,०००।-  

3=  हािाहुरी - - -  

4=  चट्याङ - - -  

5=  अन्य - - - - 

िम्मा ६४ १ ६,३८,०००।००  

 

 

च) आपराजिक गजिजवजिको जवगि ३ वषाको िुलनात्मक िाजलका 

 

मदु्दा वशषदक वत्र-िवषदय मुद्धाको 

वशषदकगत वििरण 

आ.ि. ०७४।०७५ आ.ि. ०७५।०७६ आ.ि. ०७६।०७७ पौष 

मसान्तसम्म 

दिाा फयौट बाकी दिाा फचौट बाकी दिाा फचौट बाकी 

ज्यान 

सम्बन्िी 

कतदव्य ज्यान ५ ५ ० ६ ४ २ २ २ ० 

ज्यान माने उधोग ६ ६ ० ४ ४ ० ३ ३ ० 

भवितव्य ज्यान २६ २६ ५ ३२ २३ ९ १३ ० १३ 

रु्टकर ज्यान १० १० २ १९ १४ ५ १० ० १० 

कुटवपट गभदपतन २ २ ० ० ० ० ० ० ० 
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ज्यान सम्िन्धी       ४ ४ ० ४ ० ४ 

गौिध २ २ ० ० ० ० १ १ ० 

आत्महत्या विष खाएर ११ ११ १ ३ ३ ० १ ० १ 

झवुण्डएर ३६ ३५ ६ ४१ २२ १९ २३ ० २३ 

सामाजिक 

िथा 

आजथाक 

अपराि 

चोरी ६ ६ ० ६ ६ ० ५ ५ ० 

ठगी ३ ३ ० २ २ ० ३ ३ ० 

िुिा १ १ ० ० ० ० ० ० ० 

लागु औषध १ १ ० २ २ ० ६ ६ ० 

सा.वहत. नैवतक. 

विरुद्ध यौन वक्रया 

० ० ० ४ ४ ० २ २ ० 

अभर व्यिहार ० ० ० ३७ ३६ १ २४ २४ ० 

िाधा विरोध ० ० ० ९ ९ ० ० ० ० 

के.सा.अ. १२१ १२१ ० ८ ८ ० ० ० ० 

सरकारीछाप वकते ० ० ० १ १ ० ० ० ० 

राहदानी वकते       १ १  ० ० ० ० 

नागररकता वकते       १ १ ०  २ १ १ 

मजहला 

िथा 

बालबाजल

का 

सम्बन्िी 

मानि िेचविखन ० ० ० १ ० १ ० ० ० 

िहुवििाह ८ ८ ० ९ ९ ० २ २ ० 

िाल वििाह ० ० ० २ २ ० १ १ ० 

ििरिस्ती करणी १९ १९ ० १८ १७ १ १२ ११ १ 

ि.ि.क. उधोग ३ ३ ० ११ ११ ० २ १ १ 

िालयौन दरुाचार ३ ३ ० २ २ ० ० ० ० 

िोकसीको आरोप १ १ ० ० ० ०  ३ ३ ० 

ि.क, मा.िे.वि. ० ० ० १ १ ० ० ० ० 

मानि अपहरण 

शरीरिन्धक िक 

   
१ १ ० ० ० ० 

सवारी 

दुघाटना 

सिारी ज्यान ९ ९ ० १० १० ० ४ ४ ० 

सिारी भ.त. ३ ३ १ २ १ १ ३ ० ३ 

जवजवि सिरी/कुटवपट 

अंगभंग 

० ० ० १ १  ० ० ० ० 

आगो लगाएको २ २ ० २ २ ० १ १ ० 
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अप्राकृवतक मैथुन ० ० ०       ० ० ० 

हा.ह. खरखिना १ १ ० २ २ ० १ १ ० 

विष्ट्र्ोटक पदाथद २ २ ०       ० ० ० 

िम्मा २८१ २८० १ २४२ २०३ ३९ १२८ ७१ ५७ 

 

 

 
छ) बिार अनुगमन िथा जनयन्रण सम्बन्िी कायाः- 

 

क्र.स कायदको वििरण संख्या 

(आ.ि.२०७६/०७७पौषमसान्तसम्मको) 

कैवर्यत 

1=  अनुगमन गररएको पटक २  

2=  अनुगमन गररएका 

पसलको संख्या 

१९  

3=  अनुगमन सवमवतको 

िैठक संख्या 

२  

4=  अनुगमन गररएका 

स्थान/ििार क्षेत्र 

वर्वदम िसपाकद  क्षेत्र  

5=  उपभोक्ता वहत कायदक्रम १  

 

ि) जवजभन्न वैठकहरु:- 

 

क्र.स  वििरण संख्या 

(आ.ि.२०७६/०७७पौष 

मसान्तसम्मको) 

कैवर्यत 

1=  कायादलय प्रमखुको िैठक संख्या ६ पटक  

2=  सचूना अवधकारीको िैठक २ पटक  

3=  िग्गा प्रावि सम्िन्धी िैठक -  

4=  घरभाडा सवमवतको िैठक २  

5=  हाइड्रो कम्पनी सम्िन्धी िैठक -  

6=  दररेट वनधादरण सवमवतको  िैठक १  

7=  विपद व्यिस्थापन सवमवतको ४ पटक  
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िैठक 

8=  मआुब्िा वनधादरण सवमवत िैठक -  
 

झ) राजरिय पररचयपरको संकलन िथा जविरण:- 

 

क्र.स  वििरण संख्या 

(आ.ि.२०७६/०७७पौषमसान्तसम्मको) 

कैवर्यत 

1=  वििरण संकलन (दताद) ८८१२७  

2=  प्राि काडद ८३१०२  

3=  काडद वितरण ५९२७३  

4=  वितरण गनद िाँकी काडद २३८२९  
 

  

ञ) पुराना नागररकिाहरुको डाटा इन्िी सम्पन्नः- 

 

परुाना नागररकताहरुको डाटा इन्री कुनै पवन िाँकी नरहकेो साथै िाँकी रहकेा परुाना 

नागररकताहरुको डाटा इन्री आ.ि.२०७४।०७५ मा सम्पन्न भईसकेको ।   

 
 

८. जिल्ला प्रशासन कयाालयबाट सुशासन र सेवाप्रवाहमा थप प्रभावकारीिाका 

लाजग गररएका प्रयासहरु : 

१. िेष्ठ नागररक, असहाय तथार्रक क्षमता भएका सेिाग्राहीलाई पवहलो प्राथावमकतामा राखी सेिा 

प्रिाह गने गररएको, 

२. कायादलयमा सेिाग्राहीको लावग नागररक सहायता कक्षस्थापनागरी कायादलयसँग सम्िवन्धत वनिेदन 

वन:शलु्क उपलब्ध गराउने एिं प्राथवमक उपचारको समेत व्यिस्थागररएको, 

३. कायादलय पररसरमा सेिाग्राही प्रवतक्षालय सवहतको िगैचा वनमादण गररएको, 

४. वडविटल नागररक िडापत्रको संचालनमा, 

५. सशुासन र सरुक्षाका लावग CCTV Camera संचालनमा, 

६. E-Attendance  संचालन, 

७. मोिाईल एप्स DAO Panchtharसञ्चालनमा, 

८. सेिाग्राहीका वनवमत्त स्िच्छ वपउनेपानीको व्यिस्था, 

९. स्तनपान कक्ष स्थापाना, 

१०. विल्ला प्रशासन कायादलयले Facebook, Twitter, Viberर E-mailAccount  िनाई 

सञ्चालनमा ल्याएको, 
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११. कायादलयको website, DAAS वनयवमत रुपमा अद्यािवधक गरी मावसक प्रगती वििरण,विपद ्

व्यिस्थापन, कायादलय प्रमखु र सचूना अवधकारीको िैठकिाट भएका वनणदयहरु राख्ने गररएको, 

१२. सचूनाको हक सम्िन्धी कानूनमा व्यिस्था भए िमोविम कायादलयसँग सम्िवन्धत वििरण तै्रमावसक 

रुपमा सािदिवनक गने गररएको, 

१३. सचूना कानूनको मुख्य मुख्य अंश कायादलयको अग्रभागमा फ्लेकस िोडद रावखएको, 

१४. नागररक/सेिाग्राहीहरुको सरल र सहि तररकाले सेिा प्राि गने अवधकारलाई स्थावपत गने उद्देश्यले 

विल्ला प्रशासन कायादलयको अनुरोध टाँस गररएको, 

१५. िैदवेशक रोिगारीमा िाने सेिाग्राहीका लावग िानुपूिद, गएपवछ विवभन्न प्रवकया तथा सम्िवन्धत 

विषयमा राहदानी शाखािाट परामशद साथै सचूनामलुक िानकारी वदने गररएको, 

१६. तयार भई आएको राहदानीको S.M.S. िाट सेिाग्राहीलाई िानकारी वदने गररएको, 

१७. SMS र E-mail System द्वारापत्राचार गने गररएको, 

१८.  नागरीकता अवभलेख व्यिस्थापन कक्ष वनमादण गररएको। 

१९. दवैनक प्रवतिेदन प्रणाली DRS वनरन्तर प्रयोग गररएको । 

२०. टोल वि नम्िरको व्यिस्था ।  

२१. परुाना नागररकताहरुको डाटा इन्री कायद सम्पन्न गररएको । 

२२. नागररकता/राहदानीमा टोकन प्रणाली लाग ूगररएको । 

२३. सेिा ग्राहीिाट प्राि गनुासाहरुको तत्कालै सम्िोधन गररएको । 

२४. विल्ला प्रशासन कायादलय पाँचथरको संवक्षि परीचय २०७५ सचूनामलुक सामग्री प्रकाशन गररएको । 

२५. विल्लाको १ िषदको वििरणसवहत िावषदक िलुेवटन २०७६ प्रकाशन गररएको । 

९. आ.व.२०७६।०७७ मा जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट सम्पाजदि जक्रयाकलापहरु 

९.१.अन्िर जिल्ला समन्वय सजमजिको बैठकः 

वछमेकी विल्ला ईलामको विल्ला सरुक्षा सवमवतसँग वमवत २०७६।०९।२५ गते संयुक्त िैठक 

िसी शावन्त सरुक्षा, अपराध वनयन्त्रण, विपद ् व्यिस्थापन, सेिाप्रिाह लगायतका विषयमा 

आपसी सहयोग तथा समन्िय अवभिृवद्ध गने विषयमा छलर्ल सम्पन्न भएको छ । 
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९.३. जवपद् व्यवस्थापनः 

विल्लामा विपदक्ो िोखीम न्यूनीकरण गनद तथा विपद ् खोि उद्दार र राहतलाई प्रभािकारी 

िनाउन यस आ.ि.२०७६।०७७ पौष मसान्तसम्ममा ४ पटक विल्ला विपद ् व्यिस्थापन 

सवमवतको िैठक िसेको । र्ाल्गुनन्द गाउँपावलका िडा नं. ३ वस्थत पाङग्रे वभर खसे पवछ 

अिरुद्ध सडक एक तर्ी रुपमा खोवलद ै।   
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 जिल्लामा भएका जवजभन्न जवपद्को घटना िथा अनुगमन  
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९.४ सुरिा जनकाय िथा मािहि ईकाईहरुको अनुगमन िथा जनरीिणः 

विल्लामा शावन्त सरुक्षा, सवु्यिस्था कायम गने, अपराध वनयन्त्रण गने विपद ् व्यिस्थापन 

लगायतका कामलाई थप प्रभािकारी िनाउन विल्ला प्रहरी कायादलय र मातहतका ईलाका प्रहरी 

कायादलय/प्रहरी चौकीहरुको वनयवमत तथा आकवस्मक अनुगमन तथा वनरीक्षण गरी आिश्यक 

वनदशेन वदने कायद गररएको । 
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९.५. सीमा अनुगमन िथा जनरीिणः 

सीमा क्षेत्रमा सरुक्षा वनकायहरुको उपवस्थवत, BOP स्थापना गनदसीमा स्तम्भहरुको वनरीक्षण, 

ममदत सम्भार, पनु:वनमादण र नयाँ वनमादण गनद, अिैध चोरी पैठारी वनयन्त्रणगनद तथा भारतका 

समकक्षीहरुसंग सम्पकद  स्थापना र समन्ियगनद नेपाल भारत सीमा क्षेत्र वचयाभञ्ज्याङमा वनरीक्षण 

तथा छलर्ल कायदक्रम गररएको । 
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९.६. लाग ूऔषि िथा मजदरा जनयन्रणः 

लाग ू औषध तथा मवदरा प्रयोगलाई पणूद रुपमा वनरुत्सावहत गरी समािलाई स्िच्छ, स्िस््य, 

नैवतकिान िनाउने अवभयानको रुपमा लाग ू औषध विरुद्ध सचेतना अवभयान विवभन्न 

विद्यालयहरुमा सञ्चालन गरीएको छ  । 
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९.७. राजरिय पररचय-पर जववरण संकलन एव ंपररचय पर जविरणमा सहयोगः 

रावष्ट्रय पररचय पत्र वििरण संकलन एिं पररचय पत्र वितरणको लावग यस विल्लालाई पाइलट 

प्रोिेकटको रुपमा वडल्ड कायादलय स्थापना गरी कायद सञ्चालन भएको उक्त कायदको लावग 

सम्िवन्धत स्थानीय तह एिं सरुक्षा वनकायसँग विल्ला प्रशासन कायादलयले समन्ियात्म रुपमा 

भवूमका वनिादह गरेको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९.८. कायाालय पररसरमा बगैंचा जनमााणः 

कायादलय पररसरमा वनयवमत सरसर्ाई तथा िगैंचा वनमादण गरी कायादलय हातालाई हररयाली 

िनाउने एिं र्लरु्ल रोपणलाई अवभयानको रुपमा सञ्चालन गररएको । 
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९.९. जवदु्यिीय नागररक वडापरः 

कायादलयमा िनताले सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभतू गनद सकने गरी सेिा प्रिाहलाई अझिढी सहि, सरल, 

वछटोछररतो र सेिाग्राहीमैत्री िनाउन, कायदसम्पादन गदाद प्रवक्रयागत उल्झनमा नअल्झी सेिाग्राहीलाई 

सहिीकरण गनद, सेिाप्रिाहमा सूचना प्रविवधको प्रयोगलाई िढाउने हतेुलेवमवत २०७५ साल मंवसर ३ गते 

गहृ सवचि श्रीमान् पे्रमकुमार राईज्यूले विल्ला प्रशासन कायादलय, पाँचथरमा वडविटल (DIGITAL)  

नागररक िडापत्रको सञ्चालन शभुारम्भ गनुद भएको ।  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

९.१०. नागररक सहायिा कि Help Desk स्थापनाः 

नागररक सहायता कक्ष Help Desk स्थापना गरी िेष्ठ नागररक, र्रक क्षमता भएका 

सेिाग्राहीलाई पवहलो प्राथवमकतामा राखी सेिा प्रिाह गन े र कायादलयमा सेिा वलन 

आउने सेिाग्राहीहरुको सवुिधाको लावग वनिःशलु्क वनिेदन कायादलयिाटै उपलब्ध 

गराउने व्यिस्था गररएको । 
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९.११. मनोसामाजिक जवमशा कायाक्रमः 

वर्वदममा सञ्चावलत पाचँ वदन ेमनोसामाविक विमशदसँग सम्िवन्ध प्रवशक्षक प्रवशक्षण तावलम । 

विल्लामा भइरहकेा आपरावधक वक्रयाकलापलाई मध्यनिर गद ै त्यस्ता वक्रयाकलापलाई 

न्यवूनकरण गन ेउद्दशे्यका साथ संचालन गरीएको तावलम । 
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 जिल्लाका जवजभन्न जवकास जनमााण कायाहरुको अनुगमन िथा जनररिण  
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९.१२. कारागार सुिारमा सहयोग िथा समन्वयः 

वमवत २०७६।०६।१९ गते कारागार कायादलय पाँचथरको सधुारका लावग विल्ला प्रशासन 

कायादलयले विवभन्न कायदक्रमहरु सञ्चालन गरेको छ । उक्त कारागारको वनयवमत वनरीक्षण 

अनुगमन गरी समग्र सुधारको लावग आिश्यक राय सझुाि वदईद ैआएको छ ।  
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१०. जिल्ला प्रशासन कायाालयमा पेश गररने जवजभन्न जनवेदनको नमूना/ढााँचाः 
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