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सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र ननयमावली, २०६५ को 

ननयम ३ बमोनिम प्रस्तुत गररएको निल्ला प्रशासन कायाालय पााँचथरसाँग सम्बनन्धत 

सावािननक नववरण 

(२०७६ पौस) 

 

नेपालमा सचूनाको हकसम्बन्धी ऐन, वि.स. २०६४ भाद्र ३ गतेदवेि लाग ूभएको १० िर्ष परूा भएको छ । यसै सन्दभषमा 

सचूनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सचूनाको हकसम्बन्धी वनयमािली, २०६५ अनसुार यस कायाषलयबाट प्रदान 

गररएको सेिा प्रिाहमा सिषसाधारण नागररकको सचूनाको हक सवुनवित गनष विल्ला प्रशासन कायाषलय, पााँचथर 

प्रवतबद्धता व्यक्त गदषछ । 

 

१. निल्ला प्रशासन कायाालयको स्वरुप र प्रकृनत:- 

१.१.  ऐनतहानसक पृष्ठभूमीीः- 

नेपालमा २००७ सालको रािनीवतक पररितषन पिात दशेको आन्तररक कायषको व्यिस्थापन हनेे गरी नेपालमा 

२००७ सालमा गहृ मन्रालय स्थापना भयो । वि.स. २०१७ सालको पररितषन पवछ गहृ मन्रालयको नाम 

पररितषन गरी गहृ पञ्चायत मन्रालय बनाइयो । वि.स. २०१८ सालमा नेपाललाई १४ अंचल ७५ विल्लामा 

विभािन गरी अञ्चलावधश र प्रमिु विल्ला अवधकारीको व्यिस्था भयो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

प्रारम्भ भएपवछ अञ्चलावधश र प्रमिु विल्ला अवधकारीको काम कतषव्य र अवधकार काननूी रुपमा व्यिवस्थत 

गररयो । वि.स. २०३७ सालमा गहृ मन्रालयबाट पञ्चायत सम्बन्धी  काम छुट्टयाई सो सम्बन्धी काम हनेे छुट्टै 

स्थानीय विकास मन्रालयको गठन भएपवन गहृ मन्रालयको मखु्य कायषभार शावन्त सवु्यिस्था र स्थानीय 

प्रशासन भयो ।  

मलुकुमा  शावन्त सवु्यिस्था र सरुक्षा कायम गरी िनताको िीउ धन र स्ितन्रताको संरक्षण गनुष गहृ 

प्रशासनको मखु्य कायष हो । गहृ प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई िनतामा सरुक्षाको अनभुतुी वदलाउन र सेिा 

प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाई सशुासन कायम गनष पवहले ७७ िटा विल्ला प्रशासन कायाषलय र ती कायाषलयको 

काम कारिाहीलाई रेिदिे र वनयन्रण गनष १४ िटा अञ्चलावधश कायाषलय रहकेोमा २०४६ सालको 

पररितषनपवछ अञ्चलावधश कायाषलय िारेि भए । अञ्चलावधश कायाषलय िारेिपवछ विल्ला र केन्द्र बीच 

सन्तलुन कायम गनष समन्िय र रेिदिे वनयन्रण गरी शान्ती सरुक्षा लगायत सेिा प्रिाहलाई नविकबाट 

अनगुमन गनष क्षेरीय तहको प्रशासवनक वनकाय आिश्यक ठानी गहृ मन्रालय अन्तगषत ५ िटा क्षेरमा वमवत 

२०५८।०५।०६ दवेि क्षेरीय प्रशासन कायाषलय स्थापना भएकोमा हाल क्षेरीय प्रशासन कायाषलय िारेि 

गररएको छ ।    
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१.२. निल्ला प्रशासन कायाालय पााँचथरको स्वीकृत साांगठननक ढााँचा 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्रालय 

विल्ला प्रशासन कायाषलय पााँचथरको संगठन संरचना 
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२. निल्ला प्रशासन कायाालयको काम कताव्य र अनधकार:- 

विल्ला प्रशासन कायाषलय स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ बमोविम स्थावपत सरकारी कायाषलय  

हो । विल्लाको सामान्य प्रशासन संचालन गनष विल्ला प्रशासन कायाषलयको प्रमिु अवधकारीको रुपमा प्रमिु 

विल्ला अवधकारी रहने व्यिस्था छ । प्रचवलत नेपाल काननू नेपाल सरकारको नीवत तथा वनदशेनको अवधनमा 

रही प्रमिु विल्ला अवधकारीले नेपाल सरकारको प्रवतनीवधको रुपमा काम गने व्यिस्था ऐनमा उल्लेि छ । 

संिैधावनक वनकाय र रक्षासम्बन्धी कायाषलयहरु बाहकेका कायाषलयहरु विल्ला प्रशासन कायाषलयको प्रत्यक्ष 

वनगरानी तथा रेिदिेमा रहने कायाषलयहरु हुन ।  

नेपालको संविधानले वनदवेशत गरे बमोविम राज्य संचालनको मागष वनदशेकको रुपमा रहकेा राज्यका वनदशेक 

वसद्धान्त नीवत तथा दावयत्ि र संविधानका समग्र व्यिस्थाहरुको अवधनमा रही िनताको िीउ धन र व्यवक्तगत 

स्ितन्रता लगायत राज्यले वलएका अन्य आवथषक समाविक उद्दशे्य परूा गनष मलुकुमा शावन्त सरुक्षा कायम गरी 

सिषसाधारण िनताले आफ्नो हक अवधकार वनिाषध उपभोग गनष सक्ने िातािरण तयार गनष सक्न ु यस 

कायाषलयको मखु्य विम्मेिारी हो । यसै सन्दभषमा यस कायाषलयबाट प्रदान गररने काम कतषव्य र अवधकार वनम्न 

बमोविम रहकेा छन ्। 

 

२.१.  उदे्दश्यीः- 

➢ विल्लामा शावन्त सरुक्षा र अमनचयन कायम राख्ने 

➢ सािषिवनक सेिा प्रिाह (Public Service Delivery) लाई प्रभािकारी बनाउने 

➢ विल्लामा सशुासनको प्रत्याभवुत गराउने ।  

➢ विल्लावस्थत कायाषलयहरुबीचको समन्िय स्थापना गने । 

➢ मानि अवधकारको संरक्षण गने । 

➢ उपभोक्ताहकवहतको संरक्षण गने । 

➢ विल्लामा िस्त ुतथा सेिाको आपवूतष व्यिस्था वमलाउने । 

 

२.२. कायाहरुीः- 

२.२.१ सेवाग्राहीसाँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कायाहरु:- 

➢ नागररकता प्रमाण पर वितरण । 

➢ राहदानी वितरण । 

➢ संस्था दताष । 

➢ धमषपरु िा धमषपरुीसम्बन्धी । 

➢ परपवरका दताष । 

➢ उपभोक्तावहत संरक्षण तथा आपवुतष व्यिस्था । 
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➢ शावन्त सरुक्षासाँग सम्बवन्धत उिरुी िा वनिेदन । 

➢ भ्रष्टाचार अवनयवमतता र गनुासाहरु । 

➢ अधषन्यावयक कायषहरु । 

➢ मआुब्िा र क्षवतपवूतष सम्बन्धी । 

➢ हातहवतयार तथा िरििानासम्बन्धी । 

➢ नाबालक पररचय परप्रदान गने। 

➢ विपद व्यिस्थापन । 

➢ विदशेमा काम गने नेपालीहरुको वििरण प्रमावणत गने सम्बन्धी । 

➢ शैवक्षक योग्यता प्रमाणपरमा उमेर नाम िा िात सच्याउने । 

 

२.२.२. प्रमुख निल्ला अनधकारी एवां निल्ला प्रशासन कायाालयसाँग सम्बनन्धत कायाहरु:- 

➢ शावन्त सरुक्षा सम्बन्धी । 

➢ कारागार प्रशासन सम्बन्धी । 

➢ प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी । 

➢ यातायात व्यिस्थापन सम्बन्धी । 

➢ लाग ूऔर्ध वनयन्रण सम्बन्धी । 

➢ विष्फोटक पदाथष सम्बन्धी । 

➢ वचठ्ठा चन्दा ििुा वनयन्रण सम्बन्धी । 

➢ वनिाषचन सम्बन्धी । 

➢ मानि अवधकार संरक्षण सम्बन्धी । 

➢ नाबालक तथा असहाय बालबावलका बदृ्धबदृ्धा तथा अपांगहरुको संरक्षण सम्बन्धी । 

➢ सरकारी कायाषलयहरुको वनरीक्षण । 

➢ विल्ला वस्थत प्रख्यात र कुख्यात व्यवक्तहरुको अवभलेि राख्ने । 

➢ मवदरा वनयन्रण सम्बन्धी काम । 

➢ विकास आयोिनाको रेिदिे समन्िय र सहयोग । 

➢ ज्याला दररेट वनधाषरण । 

➢ रािनैवतका दलहरु सम्बन्धी । 

➢ नेपाल सरकारको प्रवतवनवधत्ि गने । 

➢ District Profile तयार गने । 
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➢ उत्सि मेला तथा िाराहरुको व्यिस्थापन । 

➢ विल्लामा घटेका घटनाहरुको अवभलिे तयार गने । 

➢ अवत विवशष्ट व्यवक्तहरुको सरुक्षा व्यिस्था । 

➢ सािषिवनक सम्पविको संरक्षण तथा ममषत सम्भार । 

➢ कल्याण धन सम्बन्धमा । 

➢ नेपाल सरकारले तोवकवदए बमोविम अन्य कायषहरु । 

३.  निल्ला प्रशासन कायाालय पााँचथरमा रहने कमाचारीको सांख्या र काया नववरण:- 

कूल दरवन्दी सांख्या :- २२ 

(क)  प्रमुख निल्ला अनधकारी   श्री मरुारी िस्ती 

(ख)  सहायक प्रमुख निल्ला अनधकारी  श्री वनमषल तमु्रोक 

(ग)  सहायक प्रमुख निल्ला अनधकारी  श्री विनोद कुमार चौहान 

(घ)  स्थानीय प्रशासन तथा शानन्त सुरक्षा शाखा:- 

 नायि सबु्बा श्री प्रकाश अवधकारी 

 िररदार श्री वबमल राई 

 कायाषलय सहयोगी श्री िेदवनवध िनाल 

 

(ङ)  नागररकता तथा नागररकता प्रनतनलनप शाखा:- 

 नायब सबु्बा श्री लक्ष्मीप्रसाद बााँस्कोटा 

सहायक कम््यटूर अपरेटर श्री तारा ढुाँगाना 

कायाषलय सहयोगी श्री सवुबता थाम्सहुाङ 

 (च)  आनथाक प्रशासन शाखाीः- 

 लेिापाल श्री वकशोरकुमार न्यौपाने 

 (छ)  राहदानी तथा निन्सी दताा शाखा:- 

 िररदार श्री गणेश चापागाई 

कायाषलय सहयोगी श्री वनधीनाथ बााँस्कोटा 

(ि)  गुनासो सुनुवाइ तथा अनभलेख व्यवस्थापन शाखा:- 

 स.प्र.वि.अ. श्री वनमषल तमु्रोक 

 कायाषलय सहयोगी श्री वनधीनाथ बााँस्कोटा 

 (झ)  मुद्धा तथा हातहनतयार शाखा:- 

 नायब सबु्बा श्री सरेुश अवधकारी 

 िररदार श्री चन्द्र प्रसाद ररिाल 

  कायाषलय सहयोगी श्री िेमनाथ लइुटेल 
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४. यस कायाालयबाट प्रदान गररने सेवा, शाखा, लाग्ने दस्तुर, अवनध र निम्मेवार अनधकारी:- 

४.१. सेवा, शाखा, लाग्ने दस्तुर, अवनध र निम्मेवार अनधकारीीः- 
 

क्र. सां प्रदान गररने सेवा शाखा लाग्ने दस्तुर अवनध 
निम्मेवार 

अनधकारी 

१. ➢ संघसंस्था दताष नविकरण गने । 

➢ हातहवतयार िरििाना दताष नविकरण नामसारी गने । 

➢ छापािाना परपवरका दताष गने । 

➢ विवभन्न वकवसमका प्रमावणत गने । 

➢ विविध वसफाररस गने । 

➢ भपु ुसैवनक पेन्सन वसफाररस गने। 

➢ कमषचारीहरुको व्यवक्तगत वििरण अद्यािवधक गरी 

सरुवक्षत राख्ने । 

➢ हाविरीको रेकर्ष अपरे्ट गने । 

➢ कायाषलयको पालो पहरामा आिश्यक व्यिस्था 

वमलाउने। 

➢ कायाषलयको बैठकको प्रबन्ध वमलाउने । 

➢ विवभन्न वकवसमका वचठी पर तयार गने । 

➢ कायाषलय पररसरको सरसफाईको व्यिस्था वमलाउने । 

➢ बिार अनगुमनको व्यिस्था वमलाउने । 

➢ विल्लावस्थत कायाषलयहरुको हाविरी पोशाक 

वनरीक्षणको वनदेशन बमोविम आिश्यक व्यिस्था 

वमलाउने । 

स्थानीय 

प्रशासन 

तथा 

शावन्त 

सरुक्षा 

ऐनमा 

व्यिस्था भए 

अनसुार 

प्रमाण पगेुको 

सोही वदन 

प्र.वि.अ./स.प्र

.वि.अ. र फााँट 

हनेे नायि 

सबु्बा 

२. ➢ नयााँ नागररकता वितरण गने । 

(बंशि र िैिावहक अंवगकृत नागररकता) 

➢ नयााँ लगत कायम गरी नागररकता वितरण गने । 

➢ नािालक पररचय पर वितरण गने । 
नागररकता 

तथा 

प्रवतवलपी  

रु.१० को 

हुलाक वटकट 

प्रमाण पगेुको 

सोही वदन 

प्र.वि.अ./स.प्र

.वि.अ. र फााँट 

हनेे नायि 

सबु्बा 

३. ➢ नागररकताको प्रवतवलपी वितरण गने । 

➢ नाम थर िन्मवमवत संशोधन गने । 

➢ नागररकताको अवभलेि उपलब्ध गराउने । 

रु.१३ को 

हुलाक वटकट 

प्रमाण पगेुको 

सोही वदन 

प्र.वि.अ./स.प्र

.वि.अ. र फााँट 

हनेे नायि 

सबु्बा 

४. ➢ राहदानी फाराम बझु्ने । 

➢ राहदानी वितरण गने । 

➢ दु्रत सेिाको राहदानीको लावग वसफाररस गने । 

राहदानी 

तथा विन्सी 

दताष 

ऐनमा 

व्यिस्था भए 

अनसुार 

प्रमाण पगेुको 

सोही वदन 

प्र.वि.अ./स.प्र

.वि.अ. र फााँट 

हनेे नायि 
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क्र. सां प्रदान गररने सेवा शाखा लाग्ने दस्तुर अवनध 
निम्मेवार 

अनधकारी 

➢ राहदानीमा नागररकता नम्बर िन्मवमवत आवदको 

संशोधनको लावग वसफाररस गने  । 

सबु्बा 

५. ➢ सािषिवनक अपराध मदु्दाको वछनोफानो गने । 

➢ हातहवतयार मदु्दाको वछनोफानो गने । 

➢ भ्रष्टाचार र अन्य अवख्तयारको दरुुपयोग सम्बन्धी 

उिरुी हनेे। 

➢ नागररकता रद्द त्याग मदु्दाको वछनोफानो गने । 

➢ सिारी दघुषटना मदु्दा सम्बन्धी कायष गरी क्षवतपवूतष 

वदलाउने भराउने सम्बन्धी कायष गने । 

➢ ठार्ो उिरुी सम्बन्धी कायष गने । 

➢ कालोबिारी मदु्दा सम्बन्धी कायष गने  

➢ वनम्न गणुस्तरीय िाद्य उत्पादन सम्बन्धी मदु्दा हनेे। 

मदु्दा तथा 

हातहवतयार 

ऐनमा 

व्यिस्था भए 

अनसुार 

छानविन 

कायष परुा 

भएपवछ 

प्र.वि.अ.र 

फााँट हनेे 

नायि सबु्बा 

६. ➢ कायाषलयको लेिा सम्बन्धी सम्पणूष कायष गने । 

➢ विपद व्यिस्थापन, द्वन्द्वपीवर्त, आगलावग सम्बन्धी 

वनिेदन वलने र क्षवतपवुतषको लावग पहल गने । 

➢ रािश्व धरौटी सम्बन्धी कायष गने । 

आवथषक 

प्रशासन 

रु.१० को 

हुलाक वटकट 

प्रमाण पगेुको 

सोही वदन 

प्र.वि.अ./स.प्र

.वि.अ. र फााँट 

हनेे लेिापाल 

 

 

५.  सेवा प्रदान गने शाखा र निम्मेवार अनधकारीीः 

क. स्थानीय प्रशासन तथा शावन्त सरुक्षा शािा :- नायब सबु्बा श्री प्रकाश अवधकारी 

ि. नागररकता तथा नागररकता प्रवतवलवप शािा:- नायब सबु्बा श्री लक्ष्मीप्रसाद बााँस्कोटा 

ग. आवथषक प्रशासन शािााः लेिापाल श्री वकशोरकुमार न्यौपाने 

घ. राहदानी तथा शािााः िररदार श्री गणेश चापागाई 

ङ. गनुासो सनुिुाइ तथा अवभलेि व्यिस्थापन शािााः स.प्र.वि.अ. वनमषल तमु्रोक 

च. मदु्धा तथा हातहवतयार शािा:- िररदार श्री चन्द्रप्रसाद ररिाल 

छ. दताष चलानी शािााः- का.स. िेमनाथ लईुटेल 
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६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर अवधीीः  

क. ठार्ो वनिेदन, अन्य वसफाररसको वनिेदन र नयााँ नागररकतामा रु.१०।-को वटकट 

ि. नागररकता प्रवतवलवपमा रु. १३।-को वटकट 

ग. संस्था दताष शलु्क रु. १०००।-नविकरण रु.५००।- (अशोि मसान्तसम्मको ) 

घ. राहदानी दस्तरु रु . ५०००।– राहदानी हराएको, च्यावतएकोमा रु.१०,०००।- 

ङ. नाबालक राहदानी दस्तरु रु. २५००।- 

च. परपवरका दताष –साप्तावहक ५००।-अन्य २००।- 

छ. हातहवतयार नविकरण विल्ला भर ५००।-नेपाल भर ७५०।- 

 

अवनध:-    

क. नागररकता,नाबालक पररचय–पर पेश भएकै वदन, प्रमाण बझु्न ुपने भए प्रमाण पेश भएकै वदन । 

ि. संस्था दताष – प्रहरी रेकर्ष प्राप्त भएकै वदन । 

ग. राहदानीको दु्रत वसफाररस – पेश भएकै वदन, अन्य राहदानीका हकमा राहदानी फारम वसफाररस पेश 

भएकै वदन र राहदानी वितरण विभागबाट प्राप्त भएको भोवलपल्ट । 

घ. ठार्ो वनिेदन - अन्यर पठाउन ु पने भए सोही वदन । मदु्दा शािाबाट कायाषन्ियन गनुष पने भए 

आिश्यकता अनसुार प्रमाण बझुेपिात। 

 

७.  कायाालयको ननणाय गने प्रनक्रया र अनधकारी:- 

स्थानीय प्रशासन ऐन, (संशोधन सवहत) २०२८ को दफा ११ को उपदफा (४) र अन्य प्रचवलत नेपाल 

काननूबाट प्रमिु विल्ला अवधकारीमा वनवहत अवधकार मध्ये सहायक प्रमिु विल्ला अवधकारीलाई अवधकार 

प्रत्यायोिन गररनकुा साथ ै कायाषलयबाट सम्पादन हुने कामकािउपर आिश्यक छानविन गरी विम्मेिार 

पदावधकारी समक्ष पेश गरी विम्मेिार पदावधकारीको वनदशेन बमोविम कामकाि हुाँद ैआएको छ । 
 

८.  कायाालयको ननणाय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारीीः- 

यस कायाषलयको गनुासो सनु्ने अवधकारी सहायक प्रमिु विल्ला अवधकारी श्री वनमषल तमु्रोकलाई वदएको छ । 

कायाषलयमा पनष आएका गनुासाहरु उपर प्रारवम्भक छानविन गरी प्रमिु विल्ला अवधकारीसमक्ष पेश गरी 

वनदशेनबमोविम कामकाि हुाँद ैआएको छ ।  
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९.  सम्पादन गरेको कामको नववरण 
 

९.१  २०७६ कावतषक १ दवेि २०७६ पौर् मसान्त सम्मको शािागत प्रगवत वििरणाः- 
 

क) स्थानीय प्रशासन तथा शानन्त सुरक्षा शाखाीः-  

क्र.स कायाको नववरण 

श्रावण दनेख 

आनिन 

मसान्तसम्म 

कानताक देनख पौष 

मसान्तसम्म िम्मा 

१ संस्था दताष ८ ९ १७ 

२ नाबालक पररचयपर १० १६ २६ 

३ ठार्ो उिरुी ११ १३ २४ 

४ संस्था नविकरण ६७ ३० ९७ 

५ परपवरका दताष ० १ १ 

६ छापािाना दताष १  १ 

७ विविध वसफाररस २२ १८ ४० 

८ हातहवतयार निीकरण १८ १ १९ 

९ िनिाती /दवलत प्रमावणत ३२१ ४९ ३७० 

१० भ.ूप.ू सैनीक पेन्सन वसफाररस ३५ ४० ७५ 
 

 

 

ख) नागररकता तथा प्रनतनलपी शाखाीः-  

क्र.स कायाको नववरण 

श्रावण दनेख 

आनिन  

मसान्तसम्म 

कानताक देनख पौष 

मसान्तसम्म िम्मा 

1=  

िंशिको आधारमा नयााँ 

नागररकता वितरण 

मवहला- ५०६ 

 परुुर्- ३५७ 

िम्मा- ८६३ 

मवहला- १५३ 

 परुुर्- १५० 

िम्मा- ३०३ 

मवहला- ६५९ 

 परुुर्- ५०७ 

िम्मा- ११६६ 

2=  

बैिावहक अंवगकृत 

नागररकता वितरण 

मवहला- 

 परुुर्- 

िम्मा-  

मवहला- २ 

 परुुर्- ० 

िम्मा-  २ 

मवहला- २ 

 परुुर्- ० 

िम्मा- २ 

3=  

घवुम्तवशविरबाट वितरण 

भएको संख्या 

मवहला-  

परुुर्-  

िम्मा-  

मवहला-  

परुुर्-  

िम्मा-  

मवहला-  

परुुर्-  

िम्मा-  

4=  

प्रवतवलपी नागररकता 

वितरण 

मवहला- १६० 

परुुर्- ३०२ 

िम्मा- ४६२ 

मवहला- ७७ 

परुुर्- १२१ 

िम्मा- १९८ 

मवहला- २३७ 

परुुर्- ४२३ 

िम्मा- ६६० 



 

10 
 

 

क्र.स कायाको नववरण 

श्रावण दनेख 

आनिन  

मसान्तसम्म 

कानताक देनख पौष 

मसान्तसम्म िम्मा 

5=  

इलाका प्रशासन 

कायाषलय रिी र वसमा 

प्रशासन कायाषलय 

च्याङथापबुाट वितरण 

मवहला- ७१  

परुुर्- ९३ 

िम्मा- १६४ 

मवहला- ३६   

परुुर्- २९ 

िम्मा-  ६५ 

मवहला- १०७  

परुुर्- १२२ 

िम्मा- २२९ 

6=  

प्रवतवलपी नागररकता 

वितरण 

मवहला- १४ 

परुुर्- ३० 

िम्मा- ४४ 

मवहला- ४ 

परुुर्- ६ 

िम्मा- १० 

मवहला- १८ 

परुुर्- ३६ 

िम्मा- ५४ 

7=  

बैिावहक अंवगकृत 

नागररकता वितरण 

मवहला-० 

 परुुर्-० 

िम्मा- ० 

मवहला-० 

 परुुर्-० 

िम्मा- ० 

मवहला- ० 

 परुुर्- ० 

िम्मा-० 

8=  

दु्रत राहदानी वसफाररस 
मवहला-१० 

 परुुर्- १५ 

िम्मा- २५ 

मवहला-४ 

 परुुर्-६ 

िम्मा- १० 

 

मवहला- १४ 

 परुुर्- २१ 

िम्मा-३५ 
 

 

ग) राहदानी तथा निन्सी दताा शाखाीः-  

क्र.स कायाको नववरण 
श्रावण देनख आनिन 

मसान्तसम्मको प्रगनत 

कानताक देनख पौष 

मसान्त सम्म 
िम्मा 

1=  

राधदानी वितरण मवहला - १२५ 

परुुर् - ३३२ 

िम्मा- ४५७ 

मवहला - १९७ 

परुुर् - ४०७ 

िम्मा- ६०४ 

मवहला - ३२२ 

परुुर् - ७३९ 

िम्मा- १०६१ 

2=  

साधारण वसफाररस  मवहला- ७९ 

परुुर्- ६८ 

िम्मा- १४७ 

 मवहला- २४७ 

परुुर्- ४८८ 

िम्मा- ७३५ 

 मवहला- ३२६ 

परुुर्- ५५६ 

िम्मा- ८८२ 

3=  

दु्रत वसफाररस मवहला- ४ 

परुुर्- ८ 

िम्मा- १२ 

मवहला- १३३ 

परुुर्- १३७ 

िम्मा- २७० 

मवहला- १३७ 

परुुर्- १४५ 

िम्मा- २८२ 

4=  

हराएको विवग्रएको मवहला- २ 

परुुर्- ७९ 

िम्मा- ८१ 

मवहला- ४ 

परुुर्- ७० 

िम्मा- ७४ 

मवहला- ६ 

परुुर्- १४९ 

िम्मा- १५५ 
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घ) आनथाक प्रशासन शाखा/स्थानीय प्रशासन तथा शा.सु./राहदानी तथा निन्सी दताा शाखा/मुद्दा 

तथा हातहनतयर शाखाीः- (रािि)  

क्र.स कायाको नववरण 

(आ.व.२०७६/०७७ 

श्रावण देनख आनिन 

मसान्तसम्मको) 

(आ.व.२०७६/०७७ 

कानताक देनख पौस 

मसान्तसम्मको) 

कैनफयत 

1=  कम्पनी रविष्रेशन ४०००।- -  

2=  संस्था निीकरण ४४५०० ५४३००  

3=  हातहवतयार (निीकरण/नामसारी) २०००।- ५००  

4=  राहदानी दस्तरु २८९०५००।- ६१,६३,०००  

5=  प्रशासवनक दण्र् िररिाना, िफत ३५८७५।-   

6=  आकवस्मक लाभकर - -  

 िम्मा २९३२३७५।- ६२,१७,८००।-  
 

 

धरौटी नववरण 

 गत िर्षको अल्या  रु. २५८४३५६।०६ 

 चाल ुिर्ष िम्मा भएको   रु. ४८५०० ।- 

 िम्मा    रु. २६३२८५६।०६।- 

 सदर स्याहा   रु. २७१६३९।८१।- 

 वफताष    रु. ११०४२९।- 

 बााँकी िम्मा   रु. २५८४३५६।०६ 

 

(नवपद् व्यवस्थापन) कानताक देनख पौस मसान्तसम्मको प्रगनत 

 

क्र.स घटनाको नववरण 
प्रभानवत पररवार 

सांख्या 

मृतकको 

सांख्या 
नवतररत राहत रकम कैनफयत 

1=  बाढी पवहरो - - -  

2=  आगलागी ५३ - १,९३,०००।-  

3=  हािाहुरी - - -  

4=  चट्याङ - - -  

5=  अन्य (मतृक विपद)् - - -  

6=  िम्मा ५३ - १,९३,००।-  
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ङ) मुद्दा तथा हातहनतयार शाखाीः-  

नस.न. नववरण 

केही सावािननक 

अपराध, वाधा 

मुद्दा, सावािननक 

उपट्राई, अभद्र 

व्यवहार, 

सावािननक 

स्थलमा यौन नक्रय 

हातहनतयार 

खरखिना 
क्षनतपूनता िम्मा 

१ गत मवहनासम्मको अल्या 

सरी आएको 

१०० १ ० १०१ 

२ यस मवहना दताष भएको ४ - - ४ 

३ 
पौस समान्तसम्मको 

िम्मा मदु्दा 

१०४ १ - १०५ 

४ पौर् मवहनामा फछयौट 

भएको  

१३ ० ० १३ 

५ फछौट हुन बााँकी ९१ १ ० ९२ 
 

 

च) बिार अनुगमन तथा ननयन्रण सम्बन्धी कायाीः- 

क्र.स कायाको नववरण 

सांख्या 

(आ.व.२०७६/०७७ 

श्रावण दनेख आनिन 

मसान्तसम्मको) 

सांख्या 

(आ.व.२०७६/०७७ 

कानताक देनख पौस 

मसान्तसम्मको) 

कैनफयत 

1=  अनगुमन गररएको पटक २ -  

2=  
अनगुमन गररएका पसलको 

संख्या 
१९ -  

3=  अनगुमन सवमवतको िैठक संख्या २ -  

4=  
अनगुमन गररएका स्थान/बिार 

क्षेर 
वफवदम बसपाकष  क्षेर -  

5=  उपभोक्ता वहत कायषक्रम १ -  
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छ) नवनभन्न वैठकहरु:- 

क्र.स  नववरण 

सांख्या 

(आ.व.२०७६/०७७ 

श्रावण दनेख आनिन 

मसान्तसम्मको) 

सांख्या 

(आ.व.२०७६/०७७ 

कानताक देनख पौस 

मसान्तसम्मको 

कैनफयत 

1=  
कायाषलय प्रमिुको िैठक 

संख्या 
३ ३  

2=  सचूना अवधकारीको िैठक १ १  

3=  िग्गा प्रावप्त सम्बन्धी िैठक - -  

4=  घरभार्ा सवमवतको िैठक १ १  

5=  
हाइड्रो कम्पनी सम्बन्धी 

िैठक 
- -  

6=  
दररेट वनधाषरण सवमवतको  

िैठक 
१ -  

7=  
विपद व्यिस्थापन 

सवमवतको िैठक 
३ १  

8=                                                                                                                                                                                                      
मआुब्िा वनधाषरण सवमवत 

िैठक 
- -  

9=  द्वन्द वपवर्त सम्बन्धी िैठक - -  
 

 
  

ि) शानन्त सुरक्षा सम्बन्धी 

क्र.स कायाको नववरण 

सांख्या 

(आ.व.२०७६/०७७ 

आनिन मसान्तसम्मको) 

सांख्या 

(आ.व.२०७६/०७७ 

कानताक देनख पौस 

मसान्तसम्मको) 

कैनफयत 

१ अपरावधक घटना ७५ ७२  

२ अवभयकु्त पक्राउ ५४ ४८  

३ मदु्दा चलाइएको संख्या ५४ ६२  

४ हत्याका घटना २ -  

५ 
हातहवतयार िरििना 

िफत 
० -  

६ सर्क दघुषटनाको संख्या १ ६  

७ सर्क दघुषटनाबाट १ मृत्यु ४ मृत्यु  
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क्र.स कायाको नववरण 

सांख्या 

(आ.व.२०७६/०७७ 

आनिन मसान्तसम्मको) 

सांख्या 

(आ.व.२०७६/०७७ 

कानताक देनख पौस 

मसान्तसम्मको) 

कैनफयत 

मतृ्य/ुघाइत े

                   

९.२ यस कायाालयबाट आ.ब. २०७६।०७७ पौष मसान्तसम्म सम्पादन भएका अन्य कायाहरुीः- 

क. कायाालयको सरसफाईीः- 

विल्लावस्थत सबै कायाषलयहरुलाई आफ्नो कायाषलय पररसर स्िच्छ र सफा राख्न वनदशेन 

वदएबमोविम सबै कायाषलयहरु सफा गने गरेको,कायाषलयमा मवहनाको पहोलो शकु्रिार प्रमिु विल्ला 

अवधकारीको प्रत्यक्ष अगिुाईमा कायाषलयका सम्पणूष कमषचारीसवहत सरसफाई गने गरेको । 

ख. नागररक वडापरीः- 

कायाषलयको काम कारिाही िलुा र पारदशी रुपमा गनष, सचूनामा नागररकको पहुाँच सरल र सहि 

बनाउन तथा सेिा प्रिाहलाई सेिाग्राहीमैरी बनाउन सबैले दखे्ने वकवसमले यस कायाषलयमा वलवित 

रुपमा वभिे लिेन र वर्विटल नागररक िर्ापर राविएको , सिै कायाषलयको सचूना अवधकारीको 

वििरण र यस कायाषलयको सचूना अवधकारीको फोटो सवहतको वििरण राविएको छ ।  

ग. स्तनपान कक्षीः- 

कायाषलयलाई लैंवगकमैरी बनाउन यस कायाषलयमा वशशसुवहत सेिा वलन आउने मवहला सेिाग्राहीको 

लावग आफ्नो नानीबाबलुाई दधु ििुाउनको लावग स्तनपान कक्षको स्थापना गरीएको छ । 

घ. सामानिक न्यायको व्यवस्थाीः- 

विवभन्न वकवसमका वहसंामा परेका व्यवक्तहरुलाई सोझै यस कायाषलयमा आई प्र.वि.अ./स.प्र.वि.अ. 

समक्ष आफ्ना गनुासाहरु राख्न पाउने व्यिस्था गररएको छ । सो गनुासाहरु उपर आिश्यक छानविन गरी 

वनयमानसुार फछ् यौट गरी सामाविक न्याय गने गररएको छ ।  

ङ. भौनतक सांरचनाको पुन:ननमााण र सुधारीः- 

कायाषलयको भौवतक संरचनाको पनु:वनमाषण रंगरोगन ममषत सम्भारका कायषहरु गररएको छ ।  

नागररकताको व्यिवस्थत अवभलेि िर्ा गनष अनसुचूीको छुट्टै ब्यावण्र्ङ गनषको साथै अनसुचूी 

भण्र्ारण कक्षको वनमाषण गररएको छ ।   

च. खानेपानी तथा नवश्रामश्थलको व्यवस्थाीः- 

कायाषलयमा आउने सेिाग्राहीहरुलाई प्रवतक्षालयको व्यिस्था गरीएको, शदु्ध िानेपानीको लावग 

वफल्टर रािी िानेपानीको व्यिस्था गररएको, बैदवेशक रोिगारमा िाने सेिाग्राहीको सचूनाको लावग 

सन्दशेमलूक सेिा प्रदान गररद ैआएको छ । 

छ. सेवाग्राही सहायता कक्षको व्यवस्था 

विवभन्न वकवसमका वबचौवलयामाफष त सेिाग्राहीहरु मकाषमा परेको कारण कायाषलय पररसरमा त्यस्ता 

विचौवलयाहरुलाई प्रिेश वनरुत्सावहत गरी सेिाग्राहीहरुलाई सहि रुपमा सेिा प्रिाह गनष सेिाग्राही 



 

15 
 

 

सहायकता कक्ष (Help Desk)को व्यिस्था गनुषको साथै वनशलु्क वनिेदनको व्यिस्था गररएकको छ । 

कायाषलयमा सेिा वलन आउने सेिाग्राहीहरुको सवुिधाका लावग First Come, First Serve भन्न े

वसद्धान्त अनरुुप सेिा प्रदान गररद ैआएको छ । नागररकता र राहदानी शािामा टोकन प्रणाली लाग ु

गररएको । 

 

ि. नवचौलीयाहरुको प्रवेशमा रोक सम्बन्धमाीः- 

कायाषलयको काममा सरोकारिाला बाहके विचौवलयाको प्रिेशमा पणूष वनरे्वधत गररएको  । 

 

झ. नवनभन्न नकनसमका ननवेदन ननशुल्क उपलब्धताको व्यवस्थाीः- 

कायाषलयमा सेिा वलन आउने सेिाग्राहीहरुको सवुिधाका लावग आिश्यक पने तपवसल बमोविमका 

वनिेदनहरु कायाषलयको कमषचारी रािी वनशलु्क रुपमा उपलब्ध गराउने तथा लेिपढ गरन निान्ने 

लावग लेिी वदने समेत व्यिस्था गररएको छ । 

तपनसलीः- 

1= पेन्नसन सम्बन्धी आिश्यक पने वनिेदन । 

2= नागररकता सम्बन्धी (अनसुचूी फाराम बाहके) वनिेदन । 

3= नाबालक पररचय पर सम्बन्धी वनिेदन । 

4= संस्था/हातहवतयार सम्बन्धी वनिेदन । 

5= विवभन्न वकवसमका प्रमावणत/वसफाररस सम्बन्धी वनिेदन । 

6= दिैीप्रकोप सम्बन्धी वनिेदन । आवद 
 

ञ. अपाङ्गमैरी एवां िेष्ठ नागररक सेवा प्रवाहीः- 

कायाषलयमा सेिा वलन आउने सेिाग्राहीमध्ये बदृ्धबदृ्धा/ एकल मवहला/ अपाङ्गलाई सेिा प्रिाहमा 

पवहलो प्राथवमकता वदई सेिामैरी कक्षबाटै सबैसेिा प्रदान गररएको ।  

ट. शौचालय व्यवस्थापनीः- 

यस कायाषलयमा सेिा वलन आउने सेिाग्राहीको सवुिधाको लावग मवहला, परुुर् र अपाङ्गका लावग 

छुट्टाछुट्टै शौचालय वनमाषण गरी सेिा प्रदान गररद ैआएको छ । 

ठ. नवदु्यतीय हानिरी(E-attendance System) सम्बन्धमाीः- 

यस कायाषलयमा विद्यतुीय हाविरीको व्यिस्थाले कमषचारीहरुमा समयपालना, वनयवमतता,व्यिस्थापन 

लगायत सशुासन कायम गने कायषमा सहयोग पगुेको छ ।  

ड. SMS System बाट सूचना प्रवाहीः- 

राहदानी विभागबाट वप्रन्ट भई आएका राहदानी (MRP) हरु तथा वफताष भएका फारामहरुको SMS 

माफष त सेिाग्राहीहरुलाई िानकारी वदईने व्यिस्था गररद ैआएको छ ।  

ढ. नि वाइफाई सेवा र पाका  ननमााणीः 
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कायाषलय पररसरमा वनाःशलु्क िाइफाइको सवुिधा प्रदान गररएको साथै कायाषलय कम्पाउण्र्मा विश्राम 

स्थल सवहतको बगैचा वनमाषण गररएको छ ।   

ण. बिार अनुगमनीः 

सदरमकुाम वफवदम लगायत विल्लाका अन्य प्रमिु बिार क्षेरहरुमा घरेल ु कायाषलयहरुको संयोिन 

तथा यस कायाषलयको समन्ियमा बिार अनगुमन गनुषको साथै उद्योग िावणज्य संघ र वफवदम 

नगरपावलकासाँग समन्िय गरी उपभोक्ता वहत सम्बन्धी सचेतना कायषक्रम सञ्चालन गररएको ।  

 

१०.  कायाालय प्रमुख र सूचना अनधकारी को नाम र पदीः- 

 कायाषलय प्रमिु:- श्री मरुारी िस्ती   प्रमिु विल्ला अवधकारी 

 सचूना अवधकारी:- श्री वनमषल तमु्रोक  सहायक प्रमिु विल्ला अवधकारी 

 

११.  ऐन, ननयम, नवननयम तथा ननदेनशकाको सूचीीः- 

 यस कायाालयमा प्रयोग हुने ऐन,ननयम,नवननयम वा ननदेनशकाको सूची:-  

विल्लामा शावन्त सवु्यिस्था एिं अमनचयन कायम गरी विल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गनषका लावग 

स्थानीय प्रशासन ऐन,२०२८ लगायत दहेायका ऐन, वनयम, वनदवेशकाहरु कायाषन्ियनमा रहकेा छन।्  

➢ मलुकुी अपराध संवहता, २०७४ 

➢ मलुकुी दिेानी संवहता, २०७४ 

➢ मलुकुी दिेानी कायषविवध संवहता, २०७४ 

➢ मलुकुी फौिदारी कायषविवध संवहता, २०७४ 

➢ अवख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन, २०४८ 

➢ अवख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग वनयमािली, २०५९ 

➢ उमेर नाम र िात सच्याउने वनयमहरु, २०१७ 

➢ उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ 

➢ कारागार ऐन, २०१९ 

➢ कालोबिार तथा केही अन्य सामाविक अपराध तथा सिाय ऐन, २०३२ 

➢ केही सािषिवनक (अपराध र सिाय ऐन), २०२७ 

➢ िाद्य ऐन, २०२३ 

➢ िाद्य वनयमािली, २०२७ 

➢ छापािाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ 

➢ छापािाना र प्रकाशन सम्बन्धी वनयमािली, २०४९ 

➢ िलश्रोत ऐन, २०४९ 
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➢ िलश्रोत वनयमािली, २०५० 

➢ िग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ 

➢ िन्म मतृ्य ुतथा अन्य व्यवक्तगत घटना(दताष गने) ऐन, २०३३ 

➢ विपद िोविम न्यनुीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

➢ विपद िोविम न्यनुीकरण तथा व्यिस्थापन वनयमािली, २०७६ 

➢ नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

➢ नागररकता वनयमािली, २०६३ 

➢ नागररकता प्रमाण पर वितरण कायषविवध  वनदवेशका, २०६३ 

➢ प्रहरी ऐन, २०१२ 

➢ प्रहरी वनयमािली, २०७२ 

➢ सशस्त्र प्रहरी बल ऐन, २०५८ 

➢ विष्फोटक पदाथष ऐन, २०१८ 

➢ वििाह दताष ऐन, २०२८ 

➢ वििाहदताष वनयमािली, २०२८ 

➢ बालबावलका सम्बन्धी ऐन, २०७५ 

➢ बालबावलका सम्बन्धी वनयमािली, २०५१ 

➢ भ्रष्टाचार वनिारण ऐन, २०५९ 

➢ मानि अवधकार आयोग ऐन, २०५३ 

➢ यातना सम्बन्धी क्षवतपवुतष ऐन, २०५३ 

➢ राज्य विरुद्धको अपराध र सिाय ऐन, २०४६ 

➢ राहदानी ऐन, २०२४ 

➢ राहदानी वनयमािली, २०६७ 

➢ लाग ुऔर्ध (वनयन्रण) ऐन, २०३३ 

➢ स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

➢ सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०४८ 

➢ सशस्त्र प्रहरी वनयमािली, २०६० 

➢ सािषिवनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

➢ संस्था दताष ऐन, २०३४ 

➢ संस्था दताष वनयमािली, २०३४ 
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➢ सरकारी िग्गाको भोगावधकार गराउने सम्बन्धी कायषनीवत, २०६२ 

➢ सशुासन (व्यिस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ 

➢ सशुासन (व्यिस्थापन तथा संचालन) वनयमािली, २०६५ 

➢ संवक्षप्त कायषविवध ऐन, २०२८ 

➢ सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, २०४९ 

➢ सिारी तथा यातायात व्यिस्था वनयमािली, २०५४ 

➢ हातहवतयार िरििाना ऐन, २०१९ 

➢ हातहवतयार िरििाना वनयमािली, २०२८ 

➢ होटेल व्यिस्था तथा मवदराको विक्री वितरण (वनयन्रण) ऐन, २०२३ 

 

१२. यस कायाालयको आम्दानी, खचा तथा आनथाक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण:- 

आ.व. ०७६।०७७ सालको पौष मसान्त सम्म) 
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१३. अनघल्लो आ.व.का कुनै कायाक्रम वा आयोिना सांचालन गरेको भए सोको नववरण:- 

वनयवमत कायषक्रम मार गरेको कुनै आयोिना नभएको । 

 

१४. सावािननक ननकायले सांचालन गरेको कायाक्रम र प्रगनत प्रनतवेदन 

 छुट्टै कायषक्रम नभएको अन्य प्रगवत बुाँदा नं.९ मा उल्लेि भएको । 

 

१५. सावािननक ननकायका सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को नववरण 

 नभएको । 

 

१६. तोनकए बमोनिम अन्य नववरण  

 नभएको । 

 

१७. सावािननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना नदइएको नववरण 

➢ सचूना माग भएका वनिेदन संख्या-  वनिेदन नपरको 

➢ सचूना उपलब्ध गराइएको संख्या - 

 

१८. सावािननक ननकायको वेभसाईट भए सो को नववरण 

 daopanchthar.moha.gov.np 

 

१९. सावािननक ननकायले वनगाकरण तथा सांरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना सांरक्षण गना 

तोनकएको समायावधी:- 

त्यस्तो सचूना नभएको । 

 

२०. सावािननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेनशक सहायता, ऋण, अनुदान एवां प्रानवनधक सहयोग र 

सम्झौता सम्बन्धी नववरण:- 

त्यस्तो सहायता, ऋण, अनदुान एिं प्राविवधक सहयोग र सम्झौता नभएको । 

 

 


