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सुचनाको हकसम्बन्त्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र (४) र जनयमावली २०६५ को जनयम 

३ बमोजजम प्रकाशन गररएको जबवरण 

आ.व.२०७७/०७८ (२०७७ साल साउन देजख असोज मसान्त्त सम्मको ) 

१. जजल्ला प्रशासन कायाालयको स्वरूप र प्रकृजत  

भरुकुको दैर्नक प्रशासन रगामत कानूनी याज्मको अवधायणाराई कामािधवमनभा ल्माई शाजधत- सयुऺा¸ 
अभनचमन य सशुासन कामभ गने सधदबिभा गहृ प्रशासनको भहत्वऩूणि बरू्भका यहधछ । वव.सॊ. २०२८ 
सारभा जायी बएको स्थानीम प्रशासन ऐन २०२८ फभोजजभ जजल्राको गहृ प्रशासन सॊचारन गनि प्रत्मेक 
जजल्राभा एउटा जजल्रा प्रशासन कामािरम यहने व्मवस्था गये अनसुाय जजल्रा प्रशासन कामािरम 
नवुाकोटको स्थाऩना बएको हो ।  

मस जजल्राभा २ वटा नगयऩार्रका य १० गाउॉऩार्रका गयी १२ वटा स्थानीम तहहरू  छन ्बने मस 
अधतगित ८८ वटा वडा कामािरमहरु यहेका छन ्। नेऩार सयकाय¸ गहृ भधरारम अध तगित यहेको मस 
कामािरमरे भूरत: जजल्राभा सवु्मवस्था¸ शाजधत सयुऺा ववऩद् व्मवस्थाऩन¸ नागरयकता/याहदानी ववतयण 
रगामत जजल्राका ववर्बन्न कामािरमहरुफीच सॊस्थागत सभधवम गदै¸ ववकास र्नभािणको अनगुभन य 
साविजर्नक अऩयाध सम्फधधी भदु्दाहरु कायवाही य वकनाया रगाउने सभेतका कामि गदै नेऩार सयकायको 
प्रर्तर्नर्धको रुऩभा यही साविजर्नक सेवा ववतयण (Public Service Delivery) राई प्रबावकायी वनाई 
सशुासनको प्रत्माबरू्त गने सभेतका कामिहरू गदिछ । 

२. जजल्ला प्रशासन कायाालयको काम कताव्य र अजधकार  

 जजल्राको शाजधत सयुऺा सम्वधधी कामिहरू गने  

 स्थानीम प्रशासन सञ्चारन गने 

 नागरयकता सम्वधधी सेवा प्रदान गने 

 याहदानी सम्वधधी सेवा प्रदान गने 

 भदु्दा तथा ठाडो उजयुी सनुवुाई गने 

 हातहर्तमाय इजाजत तथा नवीकयण सम्वधधी सेवा प्रदान गने 

 सॊस्था दताि तथा नवीकयण सम्वधधी सेवा प्रदान गने 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वधधी कामि गने 

 अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुधधान सम्वधधी कामि गने 
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 सशुासन/ साविजर्नक सेवा प्रवाह सम्फधधी कामि गने 

 सवायी साधन सॊचारन सम्फधधी कानूनको कामािधवमन गने 

 गैयसयकायी सॊघ सॊस्था दताि य नवीकयण गने  

 सयकायी वा साविजर्नक जग्गाभा सॊयऺण गने ।  

 रागू औषध र्नमधरण गने 

 कामािरम र्नयीऺण तथा अनगुभन गने।  

 फार कल्माण तथा फार अर्धकाय सॊयऺण गने ।  

 भ्रष्टचाय र्नमधरण गने। 

 कल्माण धन य फेवारयसी धनको व्मवस्थाऩन गने।  

 जचठ्ठा जवुा आददको र्नमधरण गने।  

 साविजर्नक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथि सेवन   साविजर्नक 
अऩयाध आददको र्नमधरण गने।  

 भआुब्जा  र्नधाियण  तथा ववतयण गने।  

 ऩयुस्काय तथा सजाम सम्फधधी कायवाही य र्सपारयस गने  

 जजल्रा र्बर यहेको नेऩार सयकायको सफै सम्ऩर्तको येखदेख, सम्बाय य भभित गने    

          गयाउने ।  

 जजल्रा जस्थत कायागायको अनगुभन र्̧नमभन य र्नमधरण । 

 द्वधद प्रबाववतको ऩवहचान तथा याहत ववतयण ।  

 नाता प्रभाजणत ।  

 र्नवािचन सम्फधधी गहृ भधरारम य र्नवािचन आमोगको आदेश र्नदेशन कामािधवमन  

 जजल्रा स्तयभा नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीको ऩरयचारन य प्रमोग ।  

 यावष्डम अनसुधधानसॉगको सभधवम सूचना सङ्करन य ववश्लषेण । 

 जजल्राभा सॊचार्रत  ववकास र्नभािण कामिभा सहमोग ।  

 कानून फभोजजभ तोवकए अनसुाय ववर्बन्न भदु्दाको सरुु कायवाही य वकनाया गने 

 जजल्रा र्बरको साविजर्नक ऩाटॊ,ऩौवा,धाया,कुवा,सत्तर,भजधदय य धभिशारा आददको रगत   

याख्न े।  

 नेऩार सयकाय य गहृ भधरारमफाट र्नदेजशत कामिहरु 
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३. जजल्ला प्रशासन कायाालयमा रहने कमाचारी संख्या र काया जववरण  

र्स.नॊ दजाि   शे्रणी  सॊख्मा  ऩूर्ति रयक्त  कामि वववयण  

१ प्रभखु जजल्रा 
अर्धकायी  

या.ऩ.प्रथभ  १ १ - जजल्राभा नेऩार सयकायको 
प्रर्तर्नर्धको रुऩभा यही जजल्राभा 
शाजधत सवु्मवस्था, सशुासन य 
सयुऺा व्मवस्था र्भराउन े। 

२ सहामक प्रभखु 
जजल्रा अर्धकायी  

या.ऩ.दद्वतीम  1 0 1 प्रत्मामोजजत अर्धकाय फभोजजभ 
कामि गने ।  

३ प्रशासकीम 
अर्धकृत  

या.ऩ. ततृीम २ २ - प्रत्मामोजजत अर्धकाय फभोजजभ 
कामि गने ।  

४ नामव सबु्फा  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ ७ 4 3 पाॉट प्रभखु बई सम्फजधधत पाॉटरे 
गने तोवकएका कामि सम्ऩादन गने 

५ रेखाऩार  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ १ - र्नमभानसुाय रेखा सम्फधधी शे्रस्ता 
याख्न ेरेखाऩयीऺण गयाउने । 

६ कम््मटुय अऩयेटय  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ २ - सूचना प्रववर्ध तथा कम््मटुय 
सम्फधधी कामि गने । 

७ खरयदाय  या.ऩ.अनॊ.दद्वतीम ४ 3 1 सम्फजधधत पाॉट प्रभखुको भातहतभा 
यही तोवकएको कामि गने । 

८ ह.स.चा. शे्रणी वववहन  २ 2 - सवायी साधन चराउने  य 
आवश्मकतानसुाय कामािरमको अधम 
काभकाज गने । 

९ कामािरम सहमोगी  शे्रणी वववहन  ७ 7 - सयसपाई जचठ्ठी ऩर रगामतका 
कामि गने । 

४. जजल्ला प्रशासन कायाालयबाट प्रदान गररने सेवा  

क) स्थानीम प्रशासन तथा शाजधत सयुऺा सम्वधधी सेवा : 
 नाभ,थय वा उभेय आदद प्रभाजणत । 

 नावारकको उभेय प्रभाजणत । 

 ऩेधसन तथा यहरऩहर र्सपारयस । 

 दर्रत  ,आददवासी जनजार्त प्रभाजणत  । 

 ऩरऩर्रका दताि । 

 छाऩाखाना दताि । 

 ऩारयवारयक वववयण प्रभाजणत । 

 नाता प्रभाजणत । 

 ववववध कामि । 
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ख) याहदानी सम्वधधी सेवा: 
 याहदानी पायाभ सॊकरन । 

 द्रतु सेवा (अर्बरेख प्रभाजणत )। 

 याहदानी ववतयण । 

 MRP को वववयण सॊशोधन । 

ग) नागरयकता सम्वधधी सेवा: 
 वॊशजको आधायभा नागरयकताको प्रभाण ऩर ववतयण । 

 वैवावहक अॊगीकृत नागरयकताको प्रभाण ऩर ववतयण । 

 नागरयकताको प्रभाण ऩरको प्रर्तर्रवऩ ववतयण । 

 थय जधभ र्भर्त सॊशोधन । 

घ) भदु्दा तथा ठाडो उजयुी सम्वधधी सेवा: 
 गनुासो वा ठाडो उजयुी । 

ङ) हातहर्तमाय इजाजत तथा नवीकयण सम्वधधी सेवा: 
 हातहर्तमाय इजाजत  ,नाभसायी ,नवीकयण य स्वार्भत्व हस्ताधतयण  । 

च) सॊस्था दताि तथा नवीकयण सम्वधधी सेवा : 
 सॊस्था दताि । 

 सॊस्था नवीकयण । 

 सॊस्थाको ववधान सॊशोधन । 

 जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृर्त । 

छ) ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्वधधी सेवा: 
 जजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन सर्भर्तको वैठक व्मवस्थाऩन । 

 ववऩद् सम्वधधी कामिमोजना र्नभािण । 

 ववऩद् जोजखभ धमूनीकयणका रार्ग तमायी । 

 ववऩद् बएको ऺर्त वववयण सॊकरन । 

 ववऩद् ऩीर्डत बएकाहरुराई ऺर्तऩूर्ति एवॊ याहत ववतयण तथा ऩनु :स्थाऩना  । 

ज)  अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुधधान सम्वधधी सेवा: 
 अजख्तमाय दरुुऩमोग सम्वधधी उजयुी एवॊ र्नवेदनहरु उऩय छानर्फन। 

झ) सशुासन/ साविजर्नक सेवा प्रवाह सम्फधधी सेवाहरू 

 

 

 

 

 



 

 

जवापदेही गहृ प्रशासन  :शाजधत सयुऺा य सशुासन  

 जजल्रा प्रशासन 
कामािरमफाट बएको केही 

नवीन कामिहरू
१. जजल्रा ववऩद ऩूवितमायी तथा प्रर्तकामि मोजना अद्यावर्धक 

गयी स्वीकृती य कामािधवमन 

२. ऩावय व्माकअऩको व्मवस्था य सॊचाय सेट भभित सॊबाय गयी 

जजल्रा आऩतकारीन कामिसॊचारन केधद्रको आऩतकारीन 

सॊचाय एक वषि ऩर्छ ऩनु  :सचुारु,  

३. ववऩद ऩीर्डत ऩरयवायहरूका रार्ग याहत साभग्रीको रुऩभा र्रऩार य टेधटको व्मवस्था, 

४. जजल्रा आऩतकारीन कामिसॊचारन केधद्रभा अस्थामी आऩतकारीन गोदाभ घय सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन, 

५. ववऩद ऩश्चातको तत्कार खोज तथा उद्दाय कामि सम्ऩन्न 

६. ववऩद प्रबाववत ऩरयवायराई वपल्डभै ऩगुी याहत साभग्री य यकभ प्रदान  

७. जजल्राका ववऩदको वढी जोजखभभा यहेका स्थानहरूभा तत्कार याहत साभग्री ऩरु् माउन सवकने गयी याहत साभग्रीको 

Pre-Positioning गरयएको, 

८. भ्रष्डचाय ववरुद्ध शूधम सहनशीरता य कामािरमभा ववचौर्रमाको प्रवेश र्नषेध, 

९. खरुा सयकायको अवधायणा अनरुुऩ सयकायी कामािरमका वैठक र्नणिमहरू अग्रविमाशीर रुऩभा प्रकाशन, 

१०. नेऩार सयकायद्वाया जायी गयीएको स्वास््म य ववशेष सयुऺा भाऩदण्ड ऩूणि ऩारना गयी कामािरम सॊचारन, 

११. कामािरम बवनको यॊगयोगन, 

१२. कामािरम हाता र्बर कभिचायीहरूकै सहबार्गताभा र्नमर्भत सयसपाई, 

१३. कामािरमराई दैर्नक Disinfection गनि उऩकयणको व्मवस्था गयी Disinfection गयेयभार सेवा सॊचारन गने व्मवस्था, 

१४. कामािरम प्रवेश गनुि अजघ सयुजऺत तवयरे ज्वयो ना्न ेव्मवस्था, 

१५. कामािरम प्रवेश गने व्मजक्तहरूको रार्ग ्माडर टच हात धनुे व्मवस्था, 

१६. कामािरमभा र्डजजटर य वप्रधटेड वडाऩरको व्मवस्था 

१७. कामािरमको कुन कोठाभा के काभ हनु ेहो बनी हयेक कोठाहरूभा सेवाग्राहीरे स्ऩष्ट देख्न ेगयी शाखाको नाभ टाॉस 

गयेको , 

१८. सेवाग्राही जनसभदुामको रार्ग FREE WIFI  को व्मवस्था, 
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१९. सेवाग्राही जनसभदुामको रार्ग तातो य जचसो ऩानीको 

व्मवस्था, 

२०. नागरयक सहामता कऺको व्मवस्था, 

२१. स्तनऩान कऺ र्नभािण, 

२२. स्थानीम तहफाट र्सपारयस बई आएको ववषमभा 

कामािरमभा ऩेश गदाि थऩ र्नवेदन रेजखयहन ु ऩने 

व्मवस्थाको अधत, 

२३. द्रतू याहदानी र्सपारयसको पायभ कामािरमफाट बने 

व्मवस्था, 

२४. सेवाग्राहीको गनुासो सनु्न २४ सै घण्टा सॊचारन हनुे गयी हटराइनको व्मवस्था, 

२५. असक्त य अऩाॊगता बएका नागरयकहरूका रार्ग घयभै नागरयकता, 

२६. सेवा प्रवाहको प्रबावकायीताको रार्ग कामािरमभा भार्सक य आवश्मकतानसुाय स्टाप र्भवटङ्ग सॊचारन, 

२७. कभिचायीहरूका रार्ग धमूनतभ सॊख्माभा भास्क स्मार्नटाइजय रगामतका साभाग्रीको व्मवस्था, 

२८. जजल्राजस्थत सयकायी तथा साविजर्नक र्नकामका सूचना अर्धकायीहरूको वववयण अध्मावर्धक य प्रकाशन, 

२९. कोर्बड -१९ को सभमभा अत्मावश ््मक सेवा सूचारु गनि प्रकृमा सभम य भाऩदण्ड र्नधाियण गयी सेवा प्रवाह, 

३०. कोर्बड -१९ को सभमभा जजल्राजस्थत कामािरम हरू प्रदान गने सेवा य प्रकृमाको जानकायी ददन सम्ऩकि  व्मजक्तहरूको 

सम्ऩकि  नम्फय प्रकाशन, 

३१. कोर्बड १९ को सॊिभण योकथाभ य र्नमधरणको रार्ग जजल्राको वास्तववक अवस्था ववश्लषेण, 

३२. सभदुामस्तयभा कोयोना सॊिभण हनु नददन सफै स्थानीम तहको वडास्तयभा सम्फजधधत वडाका वडाध्मऺको 

सॊमोजकत्वभा सम्फद्ध र्नकामका प्रर्तर्नर्ध यहेको कोयोना योकथाभ सभूह (Corona Prevention Group-CPG) गठन य 

ऩरयचारन गरयएको, 

३३. जजल्रा सॊकट व्मवस्थाऩन केधद्रफाट मस जजल्राको र्रशूरी अस्ऩतारभा PCR ऩयीऺण ल्मावको स्थाऩना गने र्नणिम, 

३४. जजल्राको कोयोना सॊिभणको उच्च जोजखभ बएको स्थानहरूभा कोर्बड १९ PCR ऩयीऺणको 

३५. कोर्बड १९ सॊिभण योकथाभ र्नमधरणको रार्ग जायी बएको र्नषेधाऻाको आदेशको अवर्धभा सभेत मस जजल्राका 

सम्ऩूणि कामािरमका कभिचायीहरूराई राभो सभम देजख थाती यहेका काभहरू सम्ऩादन गनि  ,र्डजाइन रगत ईजस्टभेट ,

खरयद मोजना ,जजधसी साभाग्री र्रराभ तथा र्भधहा ,अर्बरेख व्मवस्थाऩन जस्ता काभभा रगाइएको ,  
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३६. जजल्रा सॊकट व्मवस्थाऩन केधद्रको अग्रकृमाशीरता, 

३७. जनसभूदामको आवागभन सहज फनाउन अछहये गजेुटोखा अधतयगतको छहये  गजेु सडक ऩनु सॊचारन, 

३८. भखु्म आऩूर्ति भागि य राइपराइनको अवयोध तत्कार हटाउने व्मवस्था, 

३९. नदीजधम ऩदाथिको अवैध उत्खनन्  ,प्र शोधन य वववि ववतयणभा र्नमधरण। 

४०.   सेवाग्राहीहरुको रार्ग भोवाई charging स्टेशनको स्थाऩना 

 

 

 सेवाग्राहीभैरी कामािरम व्मवस्थाऩन 

क)  कामािरमहरूभा सेवाग्राहीहरूराई सेवा प्रवाहभा सहजीकयणका नागरयक सहामता कऺ (Help Desk) स्थाऩना तथा 
सञ्चारन गरयएको । 

ख)  कामािरमहरूभा सेवाग्राहीहरूको रार्ग Free WiFi, Television, First Aid Kit, शदु्ध खानऩेानी (तातो/जचसो) व्मवस्था 
गरयएको। 

ग)  जजल्रा प्रशासन  कामािरमभा नागरयक वडाऩर याजखएको य ववद्यतुीम नागरयक फडाऩर (Digital Citizen Charter) 
ऩनु्सञ् चारनभा ल्माइएको । 

घ)  जजल्रा प्रशासन कामािरमको हातार्बर कामािरमका कभिचायीहरूको सहबार्गताभा र्नमर्भत सयसपाई गयी 
कामािरमको सभग्र आकषिण अर्बवृवद्ध गरयएको । 

ङ)  कोर्बड-१९ सॊिभणको जोजखभ धमूर्नकयण गनि नेऩार सयकायरे जायी गयेको स्वास््म य सयुऺा भाऩदण्ड अनरुुऩ 
कामािरमको प्रवेशद्धायभा ज्वयो ना्ने कभिचायी सयुजऺत यहॉदै ज्वयो ना्ने सॊयचना र्नभािण गयी सञ्चारन गरयएको, 
र्डसइधपेक्सन भेजशन व्मवस्था गयी कामािरम सञ्चारन हनु ुअजघ सफै कामिकऺ य ऩरयसयभा र्डसइ्धपेक्सन गने 
व्मवस्था र्भराइएको। कभिचायीहरूका रार्ग भास्क सेर्नटाइजय रगामतका साभग्री व्मवस्था गयी सयुजऺत तवयरे 
सेवा प्रवाह गने व्मवस्था र्भराइएको । 

 

 सशुासन तथा सेवा प्रवाहको प्रबावकारयता 
क)  सेवाग्राही जनसभदुामका रार्ग सयर य सहज सेवा प्रवाहका रार्ग स्थानीम तहफाट र्सपारयस बै आएको ववषमभा 

कामािरमभा थऩ र्नवेदन ददइयहन ुनऩने व्मवस्था गरयएको । 

ख)  कामािरमका काभकायवाहीहरूराई मोजना अनरुुऩ सञ्चारन गनि जजल्रा प्रशासन सधुाय वावषिक कामिमोजना २०७७ 
तजुिभा गयी कामािधवमन बैयहेको । 

ग)  सूचनाको हकसम्वधधी ऐनको व्मवस्थाअनसुाय कामािरमका गर्तववर्धहरूराई र्नमर्भत य आवर्धक रुऩभा 
स्वत:प्रकाशन (Proactive Disclosure) भापि त अर्नवामि साविजर्नक गने व्मवस्था कामािधवमन गरयएको । 

 ववऩद व्मवस्थाऩन 
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क) ववऩद ऩूवितमायी तथा प्रर्तकामि मोजना (Disaster Preparedness and Response Plan-DPRP), ऩरयभाजिन गयी जजल्रा 
ववऩद व्मवस्थाऩन सर्भर्तफाट स्वीकृत गयाई कामािधवमनभा रर्गएको । 

ख) जजल्रा प्रशासन कामािरम, जजल्रा आऩतकार्रन कामिसञ् चारन केधद्र नवुाकोटभा अस्थामी आऩतकार्रन गोदाभघय 
स्थाऩना गयी टेण्ट ४० थान य ५०० र्रऩार व्मवस्था 
गरयएको 

ग) ववऩदफाट प्रबाववत जनसभदुामहरूराई मथासॊबव तत्कार 
वपल्डभै ऩगुी याहत साभग्री ऩरु् माउने प्रमासको थारनी गरयएको 
। 

घ) आऩतकार्रन प्रर्तकामिका रार्ग ऩूवितमायीका जजल्राभा स्थावऩत 
जजल्रा आऩतकारीन कामिसञ्चारन केधद्र (District Emergency 

Operation Center- DEOC) भा यहेको सञ्चाय सेट भभितसॊबाय य 
नमाॉ ऩावय व्माकअऩ व्मवस्था गयी आऩतकारीन सञ्चायसम्ऩकि  
साधनराई १ वषिऩर्छ ऩनु्सचुारु गरयएको 

ङ) वषाितको सभमभा फाढी ऩवहयोफाट हनुसक्ने सॊबाववत ववऩदको 
अवस्थाभा ववऩदफाट प्रबाववत ऩरयवायहरूराई तत्कार उऩरब्ध 
गयाउन जोजखभको अवस्था अनरुुऩस्थानीम वडा 
कामािरमसॊगको सभधवमभा प्रहयी कामािरमहरूफाट प्रबाववत सभदुामहरूराई उऩरब्ध गयाउन सभधुद्रटाय, खयानीटाय 
य जशवऩयुी गाउॉऩार्रकाभा धमूनतभ सॊख्माभा र्रऩार वप्रऩोजजसर्नङ गरयएको। 

 

 

 धमावमक कामिसम्ऩादन 

प्रचर्रत कानूनभा व्मवस्था बए फभोजजभ अद्धिधमावमक र्नकामको रुऩभा जजल्रा प्रशासन कामािरमरे सम्ऩादन गनुि 
ऩने कामिहरू धमामका भाधम र्सद्धाधत य कानूनको र्नजश्चत प्रविमा अनरुुऩ सम्ऩादन गनि जजल्रा प्रशासन कामािरमभा 
इजरास स्थाऩना गरयएको । 

 सूचनाको हक 

जनसशजक्तकयण भापि त ् रोकतधरराई सदुृढ य सशुासन अर्बवृवद्ध गने शजक्तशारी औजाय नेऩारको सॊववधानको 
भौर्रक हकको धाया २७ भा प्रत्मेक नागरयकराई आफ्नो वा साविजर्नक सयोकायको कुनै ऩर्न ववषमको सूचना भाग्ने य 
ऩाउने हक हनुेछ बने्न व्मवस्था गरयएको छ ।मसै गयी याज्मका काभ कायफाही रोकताजधरक ऩद्धर्त अनरुुऩ खरुा य 
ऩायदशॉ फनाई नागरयकप्रर्त जवापदेही य जजम्भेवाय फनाउन, साविजर्नक र्नकामभा यहेको साविजर्नक भहत्वको सूचनाभा 
आभ नागरयकको ऩहुॉचराई सयर य सहज फनाउन, याज्म य नागरयकको वहतभा प्रर्तकूर असय ऩाने सम्वेदनशीर सूचनाको 
सॊयऺण गनि य नागरयकको ससूुजचत हनुे हकराई सॊयऺण य प्रचरन गयाउन सूचनाको हक सम्फधधी ऐन २०६४ जायी गरय 
कामािधवमनभा ल्माइएको छ। 
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सूचनाको हक सम्फधधी ऐन य र्नमभावरीरे साविजर्नक र्नकामरे आफ्नो कामािरमभा यहेको सूचना प्रवाह गने प्रमोजनको 
रार्ग सूचना अर्धकायीको व्मवस्था गने बने्न व्मवस्था यहेको छ ।उक्त कानूनी व्मवस्था कामािधवमन गयी सेवाग्राही 
जनताको सशजक्तकयणको रार्ग साविजर्नक र्नकामभा यहेका सूचनाहरू सहज य सहज रुऩभा उऩरब्ध गयाउने कामिभा 
भद्धत ऩगुोस ् बने्न उदेश्मरे जजल्रा प्रशासन कामािरम नवुाकोटफाट जजल्राभा यहेका साविजर्नक र्नकामका सूचना 
अर्धकायीहरूको नाभावरी य सम्ऩकि  नम्फय अद्यावर्धक गरयएको छ । 

 

कोर्बड-१९ सॊिभण योकथाभ तथा र्नमधरण 

नेऩारको सॊववधानरे नागरयकको जीउ, धन य स्वतधरताको 
सॊयऺण गने प्रभखु उद्दशे्म र्रएको छ।मस कामिका रार्ग 
नेऩार सयकाय कामि ववबाजन र्नमभावरीरे गहृ 

भधरारमराई जनताको जीउधनको सयुऺा, ववर्धको शासनको 
ऩारना, भानव अर्धकायको सॊयऺण य ववऩदफाट हनु सक्ने 
जनधनको ऺर्त धमूर्नकयण गदै साभाजजक स्थावमत्व कामभ 

गने जजम्भेवायी सजुम्ऩएको छ। खासगयी भधरारमफाट तमाय 
गरयएको आधतरयक सयुऺा तथा शाजधत सवु्मवस्था सम्फधधी 
नीर्त, कानून, भाऩदण्ड,मोजना, कामािधवमन य र्नमभन गयी 
जजल्राभा शाजधत सवु्मवस्था कामभ गने, जनताराई 
नागरयकता याहदानी रगामतका सेवा प्रदान गने, 

अत्मावश्मक वस्त ु वा सेवाको आऩूर्ति सभधवम, सवायी 
र्नमधरण तथा सयकायी सवायी साधनको व्मवस्थाऩन य 
सभधवम, साविजर्नक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको 
योकथाभ, भानव अर्धकाय य नागरयक स्वतधरताको सॊयऺण 
तथा प्रवद्धिन,ववऩद व्मवस्थाऩन सम्फधधी यावष्डम नीर्त, 

कानून, भाऩदण्ड, कामािधवमन, जजल्रा ववऩद कोष ऩरयचारन 
सहमोग य सभधवम सभेत भहत्वऩूणि जजम्भेवायी जजल्रा 
प्रशासन कामािरमहरूराई सजुम्ऩएको छ । 

 जजल्राभा प्रभखु जजल्रा अर्धकायीको अध्मऺताभा 
जजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन सर्भर्त, गाउॉ कामिऩार्रकाको 
अध्मऺ वा नगय कामिऩार्रकाको भेमयको अध्मऺताभा 
प्रत्मेक गाउॉऩार्रका तथा नगयऩार्रकाभा स्थानीम 
ववऩद व्मवस्थाऩन सर्भर्त, वडा वा सभदुामस्तयभा 
ऩर्न सर्भर्त ऩरयचारन गरयएको छ। 

 कोर्बड-१९ को जोजखभ योकथाभ तथा र्नमधरण य 
मसफाट जनजीवनभा ऩने प्रबाव धमूर्नकयण गयी 
साभाजजक स्थावमत्व कामभ गनि ववऩद जोजखभ 
धमूर्नकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐनका अर्तरयक्त 
सॊिाभक योग  ऐन, २०२०, आवश्मक सेवा सञ्चारन 
ऐन, २०१४,स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८, ववऩद 
जोजखभ धमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 
र्नमभावरी,२०७५,  कोर्बड -१९ सम्फजधध 
क्वायेधटाइन सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनि फनेको 
भाऩदण्ड, २०७६ यावष्डम आऩतकार्रन कामिसञ्चारन 
केधद्र कामिसञ्चारन ववर्ध,२०७१ सभेतका कानून 
नीर्त य र्नदेजशकाहरूभा ववर्बन्न व्मवस्थाहरू छन ्। 

 कोर्बड १९ सॊिभण योकथाभ तथा र्नमधरणको 
सधदबिभा प्रभखु जजल्रा अर्धकायीको नेततृ्वभा जजल्रा 
स्तयीम सॊकट व्मवस्थाऩन केधद्र, कभाण्ड ऩोष्ट, 

अत्मावश्मक वस्त ु सहज आऩूर्ति अनगुभन सर्भर्त य 
सहामक प्रभखु जजल्रा अर्धकायीको नेततृ्वभा 
क्वायेधटाइन व्मवस्थाऩन सर्भर्त गठन गयी ऩरयचारन 
गरयएको छ । 

जजल्रा सॊकट व्मवस्थाऩन केधद्रफाट जजल्राभा कोर्बड-१९ 
सॊिभणको सभग्र अवस्था ववश्लषेण गयी जजल्रार्बर 
सॊिभण योकथाभ, र्नमधरण य उऩचाय सेवा प्रबावकायी 
फनाउने सम्फधधभा ववर्बन्न र्नणिमहरू र्रई कामािधवमनभा 
रर्गएको छ ।मस अधतगित जजल्रा प्रवेश गने सीभा 
नाकाभा अत्मावश्मक य अनभुर्त प्राप्त सवायी साधनफाहेक 
अधम सवायी साधनहरूको प्रवेश र्नमधरण, नवुाकोट जजल्रा 
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र्बर चल्ने मारवुाहक सवायी साधन सञ्चारनभा योक, 
सेवाग्राही जनसभदुामका रार्ग तत्कार नबई नहनुे सेवा  
र्नजश्चत प्रविमा य भाऩदण्ड प्रविमा र्नजश् चत गयी सयकायी 
र्नजी य गैय सयकायी र्नकामफाट प्रदान गरयने अर्त 
आवश्मक सेवा सञ् चारन गने य सभदुामस्तयभा कोयोना 

सॊिभण हनु नददन सफै स्थानीम तहको वडास्तयभा 
सम्फजधधत वडाका वडाध्मऺको सॊमोजकत्वभा सम्फद्ध 
र्नकामका प्रर्तर्नर्ध यहेको कोयोना योकथाभ सभूह 
(Corona Prevention Group-CPG) गठन गयी ऩरयचारन 
गरयएको छ।
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५. सेवा प्रदान गने जनकायको शाखा र जजम्मेवार अजधकारी, सम्बजन्त्धत शाखा प्रमुख 

र्स.नॊ शाखाको नाभ  ऩद जजम्भेवाय ऩदार्धकायी  कामि वववयण  

1 प्रभखु जजल्रा 
अर्धकायी ज्मूको 
कामिकऺ 

प्रभखु जजल्रा 
अर्धकायी 

झॊकनाथ ढकार प्रभखु जजल्रा अर्धकायीको 
रूऩभा जजल्राको सयुऺा 
व्मवस्थाऩन य अधम 
प्रशासर्नक नेततृ्व गने 

2 

 
सहामक प्रभखु 
जजल्रा अर्धकायी 
ज्मूको कामिकऺ 

सहामक प्रभखु 
जजल्रा अर्धकायी 

 सूचना अर्धकायी तथा 
सहामक प्रभखु जजल्रा 
अर्धकायीको रूऩभा कामि गने 

3 स्थानीम प्रशासन 
/ शाजधत सयुऺा 

प्रशासकीम 
अर्धकृत 

धभियाज बट्ट जजल्राको सभग्र साभाधम 
प्रशासन सॊचारन¸ कभिचायी 
प्रशासन सम्फधधी आधतरयक 
व्मवस्थाऩन¸ ववऩद् 
व्मवस्थाऩन य शाजधत सयुऺा 
सम्फधधी सम्ऩूणि कामि   

कम््मटुय 
अऩयेटय 

यभेश जङ ऩाण्डे 

 
ना.सू. मादव के.सी 

4 भदु्दा शाखा नामव सबु्फा र्नरभ कुभाय बसुार भदु्दा दताि , भदु्दा व्मवस्थाऩन 
ठाडो उजयुी तथा गनुासो 
उऩय कायवाही य र्सपारयस 
।  

खरयदाय याज ुशे्रष्ठ 

३. नागरयकता 
शाखा  

प्र.अर्धकृत सयेुश शे्रष्ठ वॊशज¸जधभको आधायभा 
नागरयकता प्रदान गने 
अॊगीकृत नागरयकताका हकभा 
प्रकृमा ऩयुा गयी ऩेश गने । 
नाफारक ऩरयचम ऩर जायी 
गने । 

ना.स.ु जगन्नाथ पमार 
ना.स.ु धनफहादयु शाही 
टा.नामव सबु्फा ऋषशे्वय धमौऩाने 
कम््मटुय अऩयेटय सयस्वती थाऩा 
का.स. गोऩार शे्रष्ठ 
का.स. कार ुराभा 

५ याहदानी शाखा प्र.अर्धकृत धभियाज बट्ट याहदानी पायाभ सॊकरन¸ 
तमायी याहदानी ववतयण का.स. येशभ रार्भछाने 

६ आर्थिक प्रशासन 
शाखा 

रेखाऩार उज्वर दनवुाय याजश्व य आर्थिक कायोवाय 
सम्फधधी कामि  

7 नागरयक सहामता 
कऺ/ दताि 
/चरार्न 

खरयदाय उभेश शभाि सेवा प्रवाह सम्फजधध जानकायी 
गयाउने / पायभहरु बने/ 
र्नवेदन ददने/ दताि चरार्न 
गने 

खरयदाय सववता दाहार 

८ प्र.जज.अ. 
सजचवारम 

का.स. याभचधद्र ऩजण्डत सेवाग्राहीको रार्ग र्नवेदन 
बने/बयाउने य काभभा 
सहजीकयण गने 

का.स. सभुन ऩजण्डत 
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६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र अवजध  

     (नागरयक वडाऩरानसुाय) 

र्स .नॊ.  प्रदान गरयन ेसेवा राग्न ेदस्तयु रु राग्न ेअवर्ध कैवपमत 

१ वॊशजको आधायभा नमाॉ नेऩारी 
नागरयकताको प्रभाण ऩर ववतयण 

रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगेुकै ददन  

२ नागरयकताको प्रर्तर्रवऩ ववतयण रु १३।- को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै ददन  

३ वैवावहक अॊगीकृत नागरयकताको प्रभाण 
ऩर ववतयण 

रु १०।- को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै ददन  

४ याहदानी पायाभ सॊकरन नावारक रु २५००।- 

साधायण  रु ५००० 

(ऩून: फनाउॉदा दोब्फय) 

प्रविमा ऩगेुकै ददन  

५ द्रतु सेवा अर्बरेख प्रभाजणत – प्रविमा ऩगेुकै ददन  

६ याहदानी ववतयण – तरुुधत  

७ गनुासो वा ठाडो उजयुी रु १०।- को हरुाक 
वटकट 

 मथाशीघ्र  

८ नाभ,थय उभेय आदद प्रभाजणत रु १०।- को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगुेकै ददन  

९ नावारकको उभेय प्रभाजणत रु १०।- को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै ददन  

१० ऩेधसन तथा यहरऩहर सम्फधधी 
र्सपायीस 

रु १०।- को हरुाक 
वटकट 

प्रविमा ऩगेुकै ददन  

११ सॊस्था दताि रु १¸०००।- प्रविमा ऩगेुकै ददन  

१२ सॊस्था नवीकयण रु ५००।- प्रविमा ऩगेुकै ददन  

१३ सॊस्थाको ववधान सॊशोधन रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगेुकै ददन  

१४ जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने 
स्वीकृर्त 

रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगेुकै ददन  

१५ दर्रत  ,आददवासी/जनजाती र्सपारयस  रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगेुकै ददन  

१६ ऩरऩर्रका दताि दैर्नक १,०००।- 

साप्तावहक ५००।- 

ऩाजऺक ३००।-  

भार्सक २००।-  

प्रविमा ऩगेुकै ददन  
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र्स .नॊ.  प्रदान गरयन ेसेवा राग्न ेदस्तयु रु राग्न ेअवर्ध कैवपमत 

१७ छाऩाखाना दताि रु १,०००।- प्रविमा ऩगेुकै ददन  

१८ हातहर्तमाय नाभसायी रु १,०००।- प्रविमा ऩगेुकै ददन  

१९ हातहर्तमाय नवीकयण रु 300।- प्रविमा ऩगेुकै ददन  

२० थय जधभ र्भर्त सॊशोधन रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगेुकै ददन  

२१ नाता प्रभाजणत रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩगेुकै ददन  

२२ ऺर्तऩूर्ति एवॊ याहत ववतयण रु १०।- को हरुाक वटकट प्रविमा ऩमुािएय  

२३ साविजर्नक अऩयाध सम्वधधी भदु्दा रु १०।- को हरुाक वटकट कानून वभोजजभ  

२४ अजख्तमाय दरुुऩमोग सम्वधधी भदु्दा रु १०।- को हरुाक वटकट मथाशीघ्र  

२५ अधम भदु्दा रु १०।- को हरुाक वटकट मथाशीघ्र  

२६ ववष्पोटक ऩदाथि ईज्जात –ऩर  रु १०।-को हरुाक वटकट मथाशीघ्र  

२७ ववष्पोटक ऩदाथि ईजाजतऩर 
नवीकयण 

रु.३०।- प्रविमा ऩगेुकै ददन  

 ७.जनणाय गने प्रजिया र अजधकारी : 

क) र्नणिम गने प्रकृमा : सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन 2064 य र्नमभावरी 2065, सयकायी 
र्नणिम प्रविमा सयरीकयण र्नदेजशका, २०६५ एवॊ सूचनाको हक सम्वधधी ऐन, २०६४ रगामत 
प्रचर्रत कानूनफभोजजभ । 

ख) र्नणिम गने अर्धकायी : 
 प्रभखु जजल्रा अर्धकायी । 

 सहामक प्रभखु जजल्रा अर्धकायी: प्रभखु जजल्रा अर्धकायीवाट अर्धकाय प्रत्मामोजन बए 
फभोजजभ   

 प्रशासकीम अर्धकृत  : प्रभखु जजल्रा अर्धकायीवाट अर्धकाय प्रत्मामोजन बए फभोजजभ   

८ .जनणाय उपर उजुरी सुन्त्ने अजधकारी : प्रचर्रत कानून फभोजजभ । 

 

 

९ .सम्पादन गरेको कामको जववरण :  (२०७७ साउन देजख असोज भसाधत सम्भको) 

र्स .नॊ  सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कै. 

१ नमाॉ नागरयकता ववतयण  916  

२ नागरयकताको प्रर्तर्रवऩ ववतयण 820  
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र्स .नॊ  सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कै. 

३ ऩयुानो नागरयकता अर्बरेजखकयण 393  

४ नाफारक ऩरयचम ऩर  24  

५ याहदानी द्रतु र्सपारयस 145  

६ साधायण याहदानी पायभ सॊकरन 316  

७ याहदानी ववतयण 442  

८ गनुासो वा ठाडो उजयुी 23  

९ नाभ,थय उभेय आदद प्रभाजणत 9  

१० र्सर्स क्याभेयाज जडान जानकायी 1  

११  ऩेधसन य यहऩरह र्सपारयस 4  

१२ सॊस्था दताि 13  

१३ सॊस्था नवीकयण 44  

१४ ववववध र्सपारयस 41  

१५ दर्रत आददवासी जनजाती प्रभाजणत  93  

१६ ऩरऩर्रका दताि -  

१७ हातहर्तमाय नाभसायी -  

१८ हातहर्तमाय नवीकयण 2  

१९ ववष्पोटक ऩदाथि इजाजतऩर जायी -  

२० ववष्पोटक ऩदाथि इजाजतऩर नवीकयण 4  

२१  भदु्दा दामय 8  

२२ भदु्दा पछ्मौट 1  

२३ याहत ववतयण -  

24  सहामता कऺफाट सेवा र्रने सॊख्मा 323  

२५ कामािरम अनगुभन -  

26. यावष्डम ऩरयचम ऩरको व्मजक्तगत वववयण सॊकरन 339  

27. खाद्य नभनुा सॊकरन 2  

28 . फजाय अनगुभन 6  

29 ववऩद याहत ववतयण 1087000।-  

30 याहत ववतयण गरयएको ऩरयवाय  सॊख्मा 72  



 

 

जवापदेही गहृ प्रशासन  :शाजधत सयुऺा य सशुासन  

 

१०. कायाालय प्रमुख र सूचना अजधकारीको जववरण  :  

क) कामािरम प्रभखु : 
 नाभ : झॊकनाथ ढकार 

 ऩद  : प्रभखु जजल्रा अर्धकायी 
 सम्ऩकि  नॊ. : 9८५११४७७७७ 

ख) सूचना अर्धकायी  : 
 नाभ :  

 ऩद : सहामक प्रभखु जजल्रा अर्धकायी 
 सम्ऩकि  नॊ. : 98५१२४८७७७ 

११. आम्दानी  ,खचा तथा आजथाक कारोवारसम्वन्त्धी अिावजधक जववरण :  

क. कामािरमको याजश्व सम्फधधी वववयण्२०७७ फैशाख देजख असाय भसाधत सम्भको 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ख.कामािरमको खचि सम्फधधी वववयण्२०७७ फैशाख देजख असाय भसाधत सम्भको 
 

र्स.नॊ. जशषिक फजेट-आम्दानी_ २०७७ साउन देजख असोज भसाधत 
खचि 

कैवपमत 

१. चार ु 3751270।-  

२. ऩुॊजीगत 
  

 

वववयण यकभ कैवपमत  

याहदानी वाऩत  22842500।-  

सॊघ सॊस्था दताि /नवीकयण  
वाऩत  

303010।-  

ऩयीऺा शलु्क 9200।-  

प्रशासर्नक दण्ड जरयवाना   1107330।-  

हर्तमाय नवीकयण 5645।-  
जम्भा 24288826।-  



 

 

जवापदेही गहृ प्रशासन  :शाजधत सयुऺा य सशुासन  

 

१२. सूचनाको हक अन्त्तगात सचूनाको हक माग्ने र पाउनेको जववरण  : 
 स्थानीम सञ्चाय भाध्मभ/ऩरकायहरुसॊग र्नमर्भत बेटघाट, अधतविि मा हनु ेगयेको तथा सूचना भागको 
रार्ग कुनै र्नवेदन नऩयेको । 

१३. कायाालयको वेबसाईट¸ सामाजजक सञ्जाल र सम्पका  जववरण 
कामािरमको वेब साईट : daonuwakot.moha.gov.np 

कामािरमको साभाजजक सॊजार : www.facebook.com/daonuwakot0 

कामािरमको सम्ऩकि  नॊ. : 010-560033 
      010-560266 

कामािरमको फ्याक्स नॊ. : 010-560333 

कामािरमको इभेर ठेगाना : nuwakotcdo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

सूचना अर्धकायी  

नाभ थय :   

ऩद : सहामक प्रभखु जजल्रा अर्धकायी 

कामािरम प्रभखु 

नाभ थय : झॊकनाथ ढकार 

ऩद : प्रभखु जजल्रा अर्धकायी 

http://www.facebook.com/daogulmi
mailto:daogulmi2046@gmail.com


 

  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवुाकोट 

फोटो ग्यालेरी 

 

कायाालय पररसरमा दैजनक रुपमा Disinfection गररिँदै 

 

कायाालय प्रवेश गने गेटमा स्वास््य परीक्षण कक्ष र हातले नछोई धारा खोल्न जमल्ने सावुन पानीले हातधुने स्थान 



 

  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवुाकोट 

 

पजहरो जपजितलाई तत्काल राहत स्वरुप टेण्ट ,जरपाल र नगद गनुाह िँदै प्र.जज.अ .श्री झंकनाथ ढकाल

 

असक्त र असहाय सेवाग्राहीलाई घरैमा गएर सेवा जदइिँदै 



 

  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवुाकोट 

 

जजल्ला प्रशासन कायाालय ,नुवाकोटको कायाालय भवन 

 

स.प्र.जज.अ श्री बद्रीनाथ गैहे्रसगं काया सम्पादन सम्झौता गनुाह िँदै प्र.जज.अ .श्री झंकनाथ ढकाल 



 

  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवुाकोट 

 

प्र.अ. श्री धमाराज भट्टसगं काया सम्पादन सम्झौता गनुाह िँदै प्र.जज.अ .श्री झंकनाथ ढकाल 

 

प्र.अ .श्री सरेुश शे्रष्ठसगं काया सम्पादन सम्झौता गनुाह िँदै प्र.जज.अ .श्री झंकनाथ ढकाल 



 

  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवुाकोट 

 इलाका प्रशासन कायाालय सातजवसे कायाालय प्रमुख  श्री दयाराम पौिेलसगं काया सम्पादन सम्झौता गनुाह िँदै प्र.जज.अ .श्री झंकनाथ ढकाल 

 

जजल्ला आपतकाजलन काया सचंालन केन्त्द्रको सचंार सेट पावर व्याकअप सजहतको ममात गररएपजछ पुन :सचंालन गदै 

 



 

  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवुाकोट 

 

जजल्ला आपतकालीन काया सचंालन केन्त्द्रमा जवपद राहत उद्दारका लाजग तयारी अवस्थामा राजखएका सामाग्रीहरू 

 

जजल्ला आपतकालीन काया सचंालन केन्त्द्रमा जवपदपश्चातको खोज तथा उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा  



 

  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नवुाकोट 

 

जजल्ला आपतकालीन काया सचंालन केन्त्द्रमा जवपद् राहत उद्दारका लाजग तयारी अवस्थामा राजखएका सामाग्रीहरू 

 

कायाालयमा सेवा जलन आउने आमा र बच्चाको लाजग स्तनपान कक्ष 
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