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सूचनाको हक सम्वधिी ऐन, 2064 को दफा ५(3) अनसुािको प्रयोिनको लानग न्िल्ला प्रशासन कायावलय 
खोटाङसग ँसम्वन्धित आ.व. 207७/07८ को द्विनतय तै्रमानसक प्रगनत ववविण 

 

१. न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटङको परिचय 

न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ वमोन्िम न्िल्लामा नागरिकको 
िीउ िनको शान्धत सिुक्षा ि न्िल्लान्स्थत अधय कायावलयहरुसँग समधवय गिी सावविननक सेवा 
प्रवाह ि ववकास ननमावणको कायवलाई सहि बनाइ ववकास तथा सशुासन कायम गिेको छ ।  

२. 2. न्िल्ला प्रशासन कायावलयको काम, कतवव्य ि अनिकाि 
कायावलयले नेपाल सिकाि कायवववभािन ननयमावली, २०७४ व्यवस्था गिेको गहृ मधत्रालयको 
अनिकाि क्षेत्रनभत्र िहेि काम, कतवव्य ि अनिकाि देहायवमोन्िम िहेको छ ।  

 संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहहरुबीच समधवय ि सिुक्षा प्रबधि,  

 अपिाि िोकथाम तथा ननयधत्रण,  

 दैननक रुपमा ननयमानसुाि नागरिकता तथा िाहदानी ववतिण,  

 हातहनतयाि तथा खिखिाना,  

 सावविननक सम्पनतको संिक्षण,  

 िवुािधय वियाकलापको ननयधत्रण,  

 लागूऔषि ननयधत्रण,  

 ववपद् व्यवस्थापन,  

 सीमा सिुक्षा,  

 अत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवाको आपूनतव तथा बिाि अनगुमन,  

 सिकािी सवािी सािनको समनु्चत प्रयोगको व्यवस्था नमलाउने ि  

 अधय आकन्स्मक सम्पूणव कायवहरु सम्पादन गदै आएको छ ।  

 

३. 2. ननकायमा िहन ेकमवचािी संख्या ि कायव ववविण 

 

2.1 न्िल्ला प्रशासन कायावलयको स्वीकृत दिवधदी तेिीि 

ि.सं. पद शे्रणी/तह सेवा समहु दिवधदी संख्या कै 

१ प्र.न्ि.अ. िा.प. प्रथम प्रशासन सा. प्रशासन १   

२ स.प्र.न्ि.अ. िा.प. द्वितीय प्रशासन सा. प्रशासन १   

३ प्रशासकीय अनिकृत िा.प. तनृतय प्रशासन सा. प्रशासन २   

४ ना.स.ु िा.प. अनं.प्रथम प्रशासन सा. प्रशासन ५   

५ लेखापाल िा.प. अनं.प्रथम प्रशासन लेखा १   

६ क.अ. िा.प. अनं.प्रथम ववववि - २   
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ि.सं. पद शे्रणी/तह सेवा समहु दिवधदी संख्या कै 

७ खरिदाि िा.प. अनं.द्वितीय प्रशासन सा. प्रशासन ३   

८ ह.स.चा. शे्रणी वववहन - - १   

९ का.स. शे्रणी वववहन - - ७   

िम्मा 23  

 

2.2. न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङमा कायवित कमवचािीहरुको ववविण 

ि.सं. पद नाम थि शे्रणी/तह समूह फाटँ कै 

१ 
प्र.न्ि.अ. नमत्रलाल शमाव िा.प.द्वदनतय प्रशासन का.प्र.   

२ 
स.प्र.न्ि.अ. ववकल शे्रष्ठ िा.प.तनृतय  प्रशासन स.प्र.न्ि.अ.  

३ 
ना.स.ु नलला बहादिु वव.क. िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन मदु्दा   

४ 
ना.स.ु सोम प्रसाद आचायव िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन नागरिकता   

५ 
ना.स.ु नसतािाम आचायव िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन नागरिकता   

६ क.अ. फननधर िाई िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन िा.प.प.  िाविय परिचय पत्र व्यवस्थापन तफव  

७ 
सह-लेखापाल गणेश बहादिु खड्का िा.प.अनं.द्वितीय लेखा लेखा   

८ 
खरिदाि समुन बास्तोला िा.प.अनं.द्वितीय प्रशासन मदु्दा   

९ 
खरिदाि गोववधद बस्नेत िा.प.अनं.द्वितीय प्रशासन िाहदानी   

१० 
खरिदाि ओसन वाव ुसवेुदी िा.प.अनं.द्वितीय प्रशासन प्रशासन   

११ 
ह.स.चा. केदाि बहादिु शे्रष्ठ शे्रणी वववहन प्रशासन का.प्र.   

१२ 
का.स. कृष्ण बहादिु भिेुल शे्रणी वववहन प्रशासन िाहदानी   

१३ 
का.स. लक्ष्मी प्रसाद आचायव शे्रणी वववहन प्रशासन नागरिकता   

१४ 
का.स. लोक प्रसाद आचायव शे्रणी वववहन प्रशासन प्रशासन   

१५ 
का.स. नतथाव देवी आचायव शे्रणी वववहन प्रशासन का.प्र.   

१६ 
का.स. केशव कट्वाल शे्रणी वववहन प्रशासन प्रशासन   

१७ 
का.स. कोवपलमन्ण आचायव शे्रणी वववहन प्रशासन का.प्र.ननवास   
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3. न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङबाट प्रदान गरिन ेसेवाको ववविण 

ि.स. काम लाग्न े सिकािी  दस्तिु सम्वन्धित  फाटँ 
गनुासो सनु्न े
अनिकािी 

1 न्िल्लामा शान्धत सिुक्षा ननशलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 
2 ववकास ननमावणको कायवमा समधवय तथा 

सहन्िकिण 
ननशलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

3 लागू औषि ननयधत्रण ननशलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

4 अवैि हनतयाि ओसािपोसाि ननयधत्रण ननशलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

5 सीमा क्षेत्रमा हनुे अपिानिक गनतववनि 
ननयधत्रण 

ननशलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

6 सिुक्षा ननकायहरुको परिचालन तथा 
व्यवस्थापन 

ननशलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

7 अधय अपिानिक वियाकलापहरुको 
ननयधत्रण 

ननशलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

8 अधय सिकािी तथा गैि सिकािी 
ननकायहरुको समधवय 

ननशलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

9 संघीय, प्रदेश ि स्थानीय तहहरुवीच 
समधवय तथा सहकायव 

ननशलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

10 अनगुमन तथा ननिीक्षण ननशलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

11 वंशिको आिािमा नागरिकता पमाण–पत्र 

िािी गने  

रु.१० को वटकट नागरिकता फाँट प्र.न्ि.अ. 

12  वैवावहक अंनगकृत  रु.१० को वटकट नागरिकता फाँट प्र.न्ि.अ. 

13 ववदेशी बाब ु ि नेपाली आमाबाट िन्धमने 
सधतानले पाउने अंनगकृत नागरिकताको 
प्रमाण पत्र  

रु.१० को वटकट नागरिकता फाँट प्र.न्ि.अ. 

14 अंनगकृत बाबकुा सधतानले पाउन े अंनगकृत 

नागरिकताको प्रमाण पत्र  

रु.१० को वटकट नागरिकता फाँट प्र.न्ि.अ. 

15 कमवचािी  परिवािको  आिािमा  रु.१० को वटकट नागरिकता फाँट प्र.न्ि.अ. 

16 अंनगकृत नसफारिस मात्र रु.१० को वटकट नागरिकता फाँट प्र.न्ि.अ. 

17 नेपाली  नागरिकताको प्रमाण  पत्र  प्रनतनलपी रु.१३ को वटकट नागरिकता फाँट प्र.न्ि.अ. 

18 िाहदानी  नसफारिस सामाधय रु.५००० देखी 
१५००० सम्म 

िाहदानी फाँट प्र.न्ि.अ. 

19 िाहदानी  ववतिण नन:शलु्क िाहदानी फाँट प्र.न्ि.अ. 
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ि.स. काम लाग्न े सिकािी  दस्तिु सम्वन्धित  फाटँ 
गनुासो सनु्न े
अनिकािी 

20 पिाउ पूिी, अनसुधिानको लानग म्याद थप, 
अनभयोग दताव, वयान, थनुछेक, सान्क्ष 

वकपत्र, फैसला, फैसला कायावधवयन 

लगाएतका कामहरु  

कानून वमोन्िम हनुे मदु्धा प्र.न्ि.अ. 

21 दताव रु.१०००।– प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

22 नववकिण आन्िन मसाधत नभत्र आएमा 
रु.५००।– सो भधदा पनछ 

आएमा ननयमानसुाि थप 

शलु्क  

प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

23 िनगनुासो  एवम ् न्शकायतहरु रु.१० को वटकट प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

24 नाता  प्रमान्णत  गने रु.१० को वटकट प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

25 वेलायती / भाितीय पेधसनिहरुको  
नागरिकता तथा नसफारिस 

रु.१०को वटकट प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

26 चारिनत्रक प्रनतवेदन सम्वन्धि  रु.१०को वटकट प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

27 नाम थि वतन फिक पिेको नसफारिस  रु.१०को वटकट प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

28 आद्वदवासी/िनिाती,दनलत,मिेशी प्रमान्णत  रु.१०को वटकट प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

29 नावानलग  परिचय  पत्र  सम्वन्धि रु.१०को वटकट प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

30 ववष्फोटक पदाथव तथा िसायन प्रयोग 

सम्वन्धि नयाँ नसफारिस  

रु.१०को वटकट प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

31 िमवपतु्र  िमवपतु्री  सम्वन्धि रु.१०को वटकट प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

32 नामसािी  तथा  नयाँ  खरिद  नसफारिस प्रत्येक वषवको आनथवक ऐन 

अनसुाि 

प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

33 नववकिण प्रत्येक वषवको आनथवक ऐन 

अनसुाि 

प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 

34 ववपद् व्यवस्थापन (सचेतना/ पूववतयािी/ 
प्रनतकायव/ उद्दाि/ िाहत /पनुस्थावपना) 

नन:शलु्क प्रशासन फाँट प्र.न्ि.अ. 
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4. आ.व. 207७/07८ को द्विनतय तै्रमानसक अवनिमा प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य 
कायवहरुको ववविण 

ि. .सं. कामहरु कानतवक मंसीि पौष िम्मा 
१ पेधसन नसफारिस 8 8 9 25 

२ हातहनतयाि नामसािी 0 0 0 0 

३ नावानलग परिचय पत्र 0 8 5 13 

४ हातहनतयाि नववकिण 0 0 0 0 

५ आद्वदवासी िनिाती व्यहोिा प्रमान्णत 26 126 31 183 

६ दनलत िनिाती व्यहोिा प्रमान्णत 8 43 7 58 

७ सवािी सािन अनमुती (पास) 10 14 20 44 

८ कायावलय प्रमखु वैठक 0 1 2 3 

९ द्वदवस/उत्सव/समािोह 0 0 0 0 

१० मानसक प्रनतवेदन 1 1 1 3 

 

5. शान्धत सिुक्षा व्यवस्थापन  

न्िल्ला प्रशासन कायावलय, खोटाङले न्िल्लाको शान्धत सिुक्षा व्यवस्थापन ि न्िल्ला भ्रमणमा आउन ु
हनुे उच्च पदस्थ पदानिकािीको आगमन अनसुाि न्िल्ला सिुक्षा सनमनतको ननयनमत तथा आकन्स्मक 
बैठक िान्खएको छ । न्िल्लाको शान्धत सिुक्षालाई प्रभावकािी, वविसनीय ि व्यवन्स्थत बनाउने 
उदे्दश्यले अधति न्िल्ला सिुक्षा सनमनतको समधवयात्मक बैठक यस द्विनतय तै्रमानसक अवनिमा खोटाङ 
ि सोलखुमु्व ु बीच वस्यो । न्िल्ला सिुक्षा सनमनतको ननयनमत तथा आकन्स्मक बैठकले गिेका 
ननणवयहरुलाई तत्काल कायावधवयन गने गरिएको तथा मधत्रालयबाट बेलाबेला शान्धत सिुक्षा कायम गने 
सधदभवमा भएका परिपत्र, ननदेशनहरुलाई समेत तदारुकताका साथ कायावधवयन गने गरिएकाले न्िल्लाको 
समग्र शान्धत सिुक्षाको अवस्था सामाधय िहेको अवस्था छ ।  

आ.व. 207७/07८ को द्विनतय तै्रमानसक अवनिमा न्िल्ला सिुक्षा सनमनतको बैठक 9 पटक 
बसी न्िल्लाको शान्धत सिुक्षा कायम गने सधदभवमा ववनभन्न ननणवय गरिएको ि सबै सिुक्षा ननकायहरुको 
समधवय एवम ्सहकायवमा न्िल्ला सिुक्षा योिना बनाई कायावधवयन गरियो।  
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6. नागरिकता ववतिण 

आ.व. 207७/07८ को यस द्विनतय तै्रमानसक अवविमा यस कायावलयले 2478 िनालाई नागरिकता 
ववतिण गिेको छ । नागरिकतालाई नागरिकको िािनैनतक अनिकािसँग िोडेि हेने गरिधछ । यसैका 
आिािमा नागरिकले िाज्यबाट प्रदान गरिने ववनभन्न सेवा सवुविा ि अवसि समेत प्राप्त गदवछन ्। तसथव 
नागरिकताको अनभलेख बनाउने उदे्दश्यले न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङले नागरिकता प्राप्त गदाव 
नागरिकले पेश गिेको अनसूुची फािामहरुलाई व्यवन्स्थत ि सिुन्क्षत िाख्न ेगहृकायव शरुु गिेको छ ।  

वव.स. 2062 असाि 5 गते न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङमा आगिनी भइ सम्पूणव अनभलेख नष्ट 
भएकोले नागरिकताहरु हिाएमा, झतु्रो भएमा, सम्बन्धित व्यन्क्तले ननवेदनका साथ पेश गिेका आवश्यक 
कागिातहरुको आिािमा कायावलयले मागवमोन्िम ि अनभलेख भएकाहरुको हकमा अनभलेख वमोन्िम 
नागरिकताको प्रनतनलवप ववतिण गरिएको छ ।  

6.1 न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङबाट आ.व.207७/07८ को यस द्विनतय तै्रमानसक अवनिमा 
ववतिण भएका नागरिकता 

(क) न्िल्ला प्रशासन कायावलयबाट िािी भएका नागरिकताको ववविण 

ववतिण गने 
कायावलय 

नया ँनागरिकता प्रनतनलवप नागिीकता वैवावहक 
अंनगकृत 

िम्मा 
 
 
 

कै 
मवहला परुूष िम्मा मवहला परुुष िम्मा 

कानतवक 52 49 101 9 13 22 0 123  

मंसीि 428 627 1055 83 120 203 0 1258  

पौष 430 475 905 114 78 192 0 1097  

िम्मा 910 1151 2061 206 211 417 0 2478  
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(ख) इलाका प्रशासन कायावलय खोटाङ बिाि बाट िािी भएका नागरिकताको ववविण 

ववतिण गने 
कायावलय 

नया ँनागरिकता प्रनतनलवप नागिीकता वैवावहक 
अंनगकृत 

िम्मा 
 
 
 

कै 
मवहला परुूष िम्मा मवहला परुुष िम्मा 

कानतवक 110 174 284 19 31 50 0 334  

मंसीि 136 191 327 20 35 55 0 382  

पौष 128 126 254 21 31 52 0 306  

िम्मा 374 491 865 60 97 157 0 1022  

 

(ग) इलाका प्रशासन कायावलय , ऐसेलखुकव  खोटाङ बाट िािी भएका नागरिकताको ववविण 

ववतिण गने 
कायावलय 

नया ँनागरिकता प्रनतनलवप नागिीकता वैवावहक 
अंनगकृत 

िम्मा 
 
 
 

कै 
मवहला परुूष िम्मा मवहला परुुष िम्मा 

कानतवक 2 0 2 0 0 0 0 4  

मंसीि 31 38 69 7 2 9 0 78  

पौष 38 33 71 2 12 14 0 85  

िम्मा 71 71 142 9 14 0 0 167  

 

7. िाहदानी ववतिण 

िाहदानी बनाउनका लानग प्राप्त ननवेदनहरु न्िल्ला प्रशासन कायावलयले आफ्नो कायावलयमा िम्मा गिेि 
िाहदानी ववभागमा पठाउने गिेको छ । यसिी िम्मा गरिएका िाहदानीहरु मवहनामा २ पटक पठाउन े
गरिएको छ । िाहदानी तयाि भएि आएपनछ SMS माफव त सम्वन्धित खबि गने प्रणाली ववकास गिी 
ववतिणको कायवलाई सहि वनाइएको छ । ववतिण गरिएको िाहदानीहरुको ववद्यनुतय अनभलेख 
कायावलयले िाख्न ेगिेको छ ।  
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आ.व 207७/07८ को द्विनतय तै्रमानसक अवनिमा न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङबाट िाहदानी 
ववतिणको ववविण  

मवहना कायावलयबाट ववतरित िाहदानी संख्या रतू नसफारिस संख्या कैवफयत 

मवहला परुुष कुल िम्मा मवहला परुुष कुल िम्मा 
कानतवक 3 9 12 6 12 18  

मंसीि 23 37 60 58 159 217  

पौष 32 59 91 76 139 215  

िम्मा  58 105 163 140 310 450  

 

8. मदु्दा फैसला तथा गनुासो व्यवस्थापन 

न्िल्ला प्रशासन कायावलयलाई अिवधयावयक ननकायको रुपमा ववनभन्न ऐन, कानूनमा आवद्ध िही कायव 
गनव नेपाल सिकािले न्िम्मेवािी द्वदएको छ । तोवकएको कानून ि िािपत्रमा प्रकान्शत सूचना समेतलाई 
आिाि मानी यस कायावलयले न्िल्लामा घटेका हातहनतयाि, अखाद्य वस्तहुरु, कालो बिािी, सवािी 
दघुवटना, िवुा, केही सावविननक अपिाि, सावविननक स्थलमा अभर व्यवहाि, सावविननक शान्धत ववरुद्धको 
कसूि, सावविननक नैनतकता ववरुद्धको कसूि िस्ता फौिदािी अपिाि सम्वधिी मदु्दा दताव ि सोको 
फछयौट सम्वधिी कायव गरिएको छ । यसको अलावा शान्धत सिुक्षा सम्वधिी गनुासा तथा उििुीहरुको 
समेत समयमा नै सनुवुाई गिी ननकासा द्वदने काम गिेको छ । आ.व 207७/07८ को द्विनतय 
तै्रमानसक अवनिमा यस कायावलयमा दताव हनु आएका ि फछयौट भएका मदु्दाहरुको ववविण ननम्नानसुाि 
िहेको छ । 

क) फैसला तथा गनुासो सम्बधिी ववविण  

qm=;+= d'4f lzif{s cNof 
goFf 

btf{ 
km};nf jfFls s}lkmot 

१ xftxltof/ v/vhgf       

२ sfnf]ahf/L  २  १ १  

३ ;fj{hlgs :yndf ceb| Jojxf/  ३७ १० १९ २८  

४ h'jftf; tyf ;6\6f jflh १ २ २ १  
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qm=;+= d'4f lzif{s cNof 
goFf 

btf{ 
km};nf jfFls s}lkmot 

५ सार्वजनिक उपद्रयाांइ २ १ १ १  

६ 3/kfn'jf tyf ;fd'bflos kz'nfO{ lgb{oL lgd{tfk"j{s 

df/]sf]  

१   १  

७ जम्ााः ४३ १३ २३ ३३  

 
ख) आ.व 207७/07८ को द्विनतय तै्रमानसक अवनिमा ठाडो उििुी, गनुासो तथा सवािी क्षनतपनुतव 

सम्बन्धि ववविण 

ि.सं. न्शषवक दताव संख्या कायावधवयन संख्या कैवफयत 
१ ठाडो उििुी २२ २२  
२ सवािी दघुवटना क्षनतपनुतव  ३ ३  
 

9. ववपद् व्यवस्थापन 

प्राकृनतक ववपन्िको वहसावले खोटाङ न्िल्ला िोन्खमयकु्त न्िल्लामा पदवछ । यस न्िल्लामा देन्खन े
प्रमखु प्रकोपिधय समस्याहरु बाढी, पवहिो, आगोलागी, चट्याङ, हिुीवतास आद्वद िहेका छन ् । 
न्िल्लामा हनु सक्ने ववपदबाट हनुे क्षनतलाई धयूननकिण गनव तथा आगामी द्वदनमा आउन सक्ने ववपद्को 
सामना गनव यस न्िल्लामा न्िल्ला ववपद् व्यवस्थापन सनमनत िहेको छ । सनमनतबाट न्िल्ला स्तिीय 
ववपद् प्रनतकायव योिना तयाि गिी कायावधवयनमा ल्याइएको छ । ववपद्कायवमा संलग्न सिकािी तथा 
गैिसिकािी ननकायहरुको सम्पकव  नम्वि ि ववपद् ननयधत्रणका सामाग्रीहरुको ववविण िान्खएको छ । 
स्थानीय तहहरुसँग समेत ववपद् व्यवस्थापनका गनतववनिहरुलाई सहकायवको रुपमा अगानड बढाउन 
स्थानीय तहका प्रमखु तथा प्रमखु प्रशासकीय अनिकृत समेतको सहभानगतामा ववपद् व्यवस्थापन 
सनमनतको बैठक आवश्यकता अनसुाि बस्ने गिेको छ । स्थानीय तहमा ववपद् व्यवस्थापनका लानग 
आवश्यक कोष खडा गनव तथा ववपद्को िोन्खम धयूननकिण ि क्षमता अनभबवृद्ध समेतका कायविम गनव 
उक्त सनमनतले नसफारिस गिेको छ ।  
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10. न्िधसी सामग्री नललाम तथा व्यवस्थापन 

यस कायावलयको न्िधसी वकतावमा आम्दानी बानिएका न्िधसी सामान उपयोगहीन तथा औन्चत्य तथा 
न्िधसी ननिीक्षण प्रनतवेदनको आिािमा आनथवक कायवववनि ऐन, 2055 को दफा 28 ि आनथवक 
कायवववनि ननयमावली, 2064 को बमोन्िम न्िधसी ननिीक्षण सनमनतको नमनत २०७७।०४।२० को 
प्रनतवेदनमा नललामी गनुवपने भनी तोवकएका न्िधसी सामग्री रु. ४०¸०००।- िािि आम्दानी बांिी 
नमनत २०७७।०५।२६ मा नललाम वविी गरिएको नथयो। यस अवनिमा कुनै थप नललामी भएको 
छैन । 

11. प्रशासननक गनतववनि 

न्िल्लामा समग्र शान्धत सिुक्षा लगायत ववन्शष्ट व्यन्क्तहरुको आवागमनमा सिुक्षा व्यवस्थापन सम्वधिी 
पत्राचाि, सिकािी सवािी सािनहरुको सञ्चालन अनमुनत, पेधसनिहरुको पारिवारिक ववविण, व्यहोिा 
प्रमान्णत, नावालक परिचयपत्र, पत्रपनत्रका दताव, सावविननक खरिद कायव, हातहनतयाि नामसािी तथा 
नववकिण, न्िल्लान्स्थत सिकािी कायावलयहरुको अनगुमन तथा ननिीक्षण, मानसक रुपमा कायावलय 
प्रमखुहरुको बैठक लगायत कायावलयको आधतरिक प्रशासन सञ्चालन सम्वधिी कायव प्रशासन शाखाबाट 
सम्पादन गिेको छ ।  

12. लागूऔषि ननयधत्रण 

न्िल्लामा लागूऔषि ननयधत्रण गिी नागरिकलाई कुलतबाट बचाइ असल नागरिक बनाउन ु न्िल्ला 
प्रशासन कायावलयको एक प्रमखु दावयत्व हो ।सामदुावयक प्रहिी कायविम माफव त लागूऔषि ननयधत्रणका 
गनतववनिलाई तल्लो तहसम्म चेतनामूलक तविले पयुावउन ुिनपथ प्रहिीलाई आवश्यक सहयोग पयुावएको 
छ ।  

13. बिाि अनगुमन 

न्िल्लामा िहेको मखु्य मखु्य बिािहरु न्िल्ला प्रशासन कायावलय, स्थानीय तह, घिेल ुतथा साना उद्योग 
ववकास कायावलय, किदाता सेवा कायावलय आद्वदको सहकायव तथा समधवयमा संयकु्त बिाि अनगुमन 
मानसक रुपमा गने गिेको छ । अनगुमनको िममा भेवटएको म्याद नाघेको वस्तहुरुलाई नष्ट गने, 
अखाद्य वस्त ुि िङ प्रयोग गिी खाद्य वस्त ुवववि ववतिण नगनव ननदेशन द्वदन,े आ-आफ्न व्यवसायीक 
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फमवहरु दताव गिी सञ्चालन गनव, म्याद सवकएको अवस्थामा नववकिण गिेि ि प्रचनलत काननुको पालना 
गिेि मातै्र व्यवसाय सञ्चालन गनव/गिाउन सझुाव द्वदइएको छ । 

 

14. समधवय तथा सहकायव  

कायावलयले यस न्िल्लामा शान्धत सिुक्षा व्यवस्थापन गनुवको साथसाथै ववकास ननमावण तथा अधय 
आवश्यक कायवहरुमा ववनभन्न संघीय कायावलय, प्रादेन्शक कायावलय, स्थानीय ननकाय, संस्थानहरु, सिुक्षा 
ननकायहरु, सञ्चािकमी, िािनीनतक दल, नागरिक, ववुद्धन्िवी लगायत सम्पूणव सिकािी तथा गैिसिकािी 
संघ संस्थाहिसँग समधवय तथा सहकायव गिेको छ । 

 

15. अनगुमन तथा ननिीक्षण 

न्िल्ला प्रशासन कायावलयले न्िल्ला न्स्थत कायावलयहरुले आ-आफ्नो कायावनिकाि नभत्र िहेि न्िल्लामा 
सशुासन कायम गने उदे्दश्यले काम गिेका छन ्वा छैनन ्भनेि अनगुमन गरिएको नथयो । िसमा 
दैननक कायव सञ्चालनको अवस्था, समयको पालना, नागरिक वडापत्रको प्रयोग, स्पष्ट नक्साङ्कन सवहतको 
कोठा नं., मातहतको कमवचािीलाई अनिकाि प्रत्यायोिन, डे्रस कोडको पालना, वेवसाइड, गनुासो पेवटका 
तथा गनुासो सनेु्न अनिकािी, सूचना पाटीको प्रयोग, खानेपानी तथा सिसफाइको अवस्था, सहायता कक्षा 
व्यवस्थापन, मातहातक कायावलय वा सेवा केधरहरुको ननिीक्षण तथा अनगुमन, योिना सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन, आनथवक अनशुासन कायम, शान्धत सिुक्षा व्यवस्थापन, अपिाि ननयधत्रण, सिृनन्शल 
कायवहरु लगायत िहेको छन ्।  
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16. िािस्व संकलन 

यस कायावलयले शान्धत सिुक्षा कायम गनव तथा काननुी शासनको प्रत्याभनूत द्वदन दताव भएका मदु्दा 
मानमलाहरुको नछटो छरितो रुपमा सनुवुाइ तथा फैसला गिेको छ । मदु्दा मानमला फैसला गने िममा 
नलइने ििौटी तथा िरिवानाका साथै िाहदानी ववतिण, पत्रपनत्रका दताव, संघसंस्था दताव, नववकिण ि 
हातहनतयाि दताव ि नववकिण तथा नामसािीबाट आ.व. 207७/07८ को द्विनतय तै्रमानसक अवनिमा 
संकनलत िािि ववविण ननम्नानसुाि िहेको छ ।  

संकेत नं ववविण िािि िकम कैवफयत 

१४२१२ सिकािी सम्पिीको वविीबाट प्राप्त िकम 40000.00   

१४२२७ िाहदानी शलु्क 1612500.00   

१४२२९ अधय प्रशासननक सेवा शलु्क 1000.00   

१४२५१ कम्पनी िन्िषे्टशन दस्तिु 58625.00   

14257 हातहनतयािको इिाितपत्र दस्तिु 2400.00  

१४३१२ प्रशासननक दण्ड िरिवाना ि िफत 58399.00   

  िम्मा 1772924.00   

 

धरौटी 
1=cfDbfgL   

1=01 ut cf=j= ;Ddsf] lhDd]bf/L 4492536.22 
o; अर्धिसम्df hDdf ePsf] w/f}^L 760085.00 

hDdf 5252621.22 

2= vr{  

o; cf=j=df ;b/:ofxf ePsf] w/f}^L 50099.00 

o; cf=j=df lkmtf{ ePsf] w/f}^L 654018.00 

hDdf 704117.00 

w/f}l^ afsL  4548504.22 

 

 

17. आ.व. 207७/07८ को द्विनतय तै्रमानसक अवविमा कायावलयबाट भएको आम्दानी खचवको ववविण 
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ि.स. ववविण नबननयोन्ित िकम रु कैवफयत 

1 चाल ुखचव 14303000.00  

2 पुनँ्िगत खचव 700000.00  

  िम्मा 15003000  

खचव संकेत नं. खचव न्शषवक 
िम्मा ववननयोन्ित 

बिेट रु. कैवफयत 

21111 पारिश्रनमक कमावचिी 7364000.00  

21121 पोशाक 150000.00  

21131 स्थानीय भिा  508000.00  

21132 महंगी भिा 360000.00  

21134 कमवचिी वैठक भिा 85000.00  

21139 अधय भिा 30000.00  

22212 योगदानमा आिारित ननवनृ्िभिण कोष   

21213 योग्दानमा आिारित ववमा कोष 72000.00  

22111 पानी तथा वविलुी 216000.00  

22112 संचाि महसलु 168000.00  

22212 इधिन (कायावलय प्रयोिन) 446000.00  

22213 सवािी सािन ममवत खचव 275000.00  

22214 ववमा तथा नववकिण खचव 30000.00  

22221 

मेन्शनिी तथा औिाि ममवत सम्भाि तथा 
सञ्चालन खचव 120000.00  

22231 नननमवत सावविननक सम्पनतको ममवत सम्भाि 150000.00  

22311 मसलधद तथा कायावलय सामाग्री 600000.00  

22315 पनत्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन 100000.00  

22419 अधय सेवा शलु्क 2269000.00  

22511 कायविम खचव 1500000.00  

22529 ववववि कायविम खचव 183000.00  
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22611 अनगुमन,मलु्यांकन खचव 492000.00  

22612 भ्रमण खचव  250000.00  

22711 ववववि खचव  250000.00  

27111 सामान्िक सिुक्षा 20000.00  

 

खचव संकेत नं. खचव न्शषवक 

िम्मा  

ववननयोन्ित 
बिेट कैवफयत 

31122 मेन्शनिी औिाि 300000.00  

31123 फननवचि तथा वफक्चि 300000.00  

31171 पूनँ्िगत सिुाि खचव सावविननक ननमावण 100000.00  
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18. कािागाि व्यवस्थापन 

प्रमखु न्िल्ला अनिकािीको प्रत्यक्ष िेखदेख ि ननगिानीमा िहने कािागाि कायावलय द्वदके्तलमा िहेको कैदी बधदीहरु ि 
थनुवुाको ववविण ननम्नानसुाि िहेको छ ।  

18.1 आ.व. २०७७/०७८ को यस दोश्रो चौमानसक (अववि २०७७ कानतवदेन्ख पौषसम्म) मा कायम वधदी संख्या 
नस.
नं. 

ववविण कैद्वद थनुवुा कुल िम्मा कैवफयत 

परुुष मवहला िम्मा परुुष मवहला िम्मा आन्श्रत 
ना.  

१ कतवव्य ज्यान 38 3 41 7 1 8 49 1 

२ िवििस्ती किणी 30 - 30 6 - 6 36  

3 हाडनातामा ि.ि.क. 10 - 10 1 - 1 11  

4 हाडनातामा ि.ि.क. ज्या.मा.उ. 1 - 1 - - - 1  

5 क. ज्यान ि.ि.क. चोिी 1 - 1 - - - 1  

6 खनु डाँका 1 - 1 - - - 1  

7 डाँका 1 - 1 - - - 1  

8 नकविनी चोिी 2 - 2 - - - 2  

9 सवािी अंगभंग - - - 1 - 1 1  

10 िाज्य ववरुद्ब अपिाि(हा.ह.ख.ख.) - - - 1 - 1 1  

11 चोिी - - - 2 - 2 2  

12 लागू औषि 5 - 5    5  

13 ि.ि.क. उद्योग 6 - 6 1 - 1 7  

14 ज्यान माने उद्योग 6 - 6 2 - 2 8  

15 नकविनी चोिी अपहिण तथा शरिि 
बधिक 

- - - 1 - 1 1  

16 बह ुवववाह - - - 1 - 1 1  

13 सवािी ज्यान 2 - 2 1 - 1 3  

17 हातहनतयाि ि ज्यान सम्बधिी कसिु - - - 1 - 1 1  

18 अपहिण गिी शरिि बधिक नलई 
ि.क. 

1 - 1 - - - 1  

19 हातहनतयाि खिखिना ि ि.क. 1 - 1 - - - 1  

20 नागरिकता वकते 1 - 1 - - - 1  

21 सावविननक स्थलमा अभर व्यवहाि 
गिेको 

- - - - - -   

22 लाग ुऔषि ि चोिी 1 - 1 - - - 1  

23 लाग ुऔषि ि ि.क. 1 - 1 - - - 1  

24 क.ज्यान ि डाँका - - - 1 - 1 1  
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नस.
नं. 

ववविण कैद्वद थनुवुा कुल िम्मा कैवफयत 

परुुष मवहला िम्मा परुुष मवहला िम्मा आन्श्रत 
ना.  

25 मानव वेचनबखन तथा ओसाि पसाि 2 - 2 - - - 2  

26 कल वाइपास - - - - - -   

27 अपिानिक उपरव (आगो लगाएको) 1 - 1 1 - 1 2  

25 ठगी वकते 1 - 1 - - 1 1  

िम्मा 112 3 115 27 1 28 143  

 

18.2 आ.व. २०७७/०७८ को यस अववि (अववि २०७७ कानतवदेन्ख पौषसम्म) मा छुटेको वधदी संख्या 

नस.नं. ववविण कैद्वद थनुवुा कुल 
िम्मा 

कैवफयत 
परुुष मवहला िम्मा परुुष मवहला िम्मा 

१ कतवव्य ज्यान 2 - 2 1 - 1 3 २ िना कैदी स्थानाधतिण 
गरिएको 

२ ि.ि.क. 1 - 1 1 - 1 2  

3 हाडनातामा ि.क. उद्योग - - - - - -   

4 ि.क. ि चोिी - - - - - -   

5 चोिी - - - - - -   

६  खनु डाँका 2 - 2 - - - 2  

7 नकविनी चोिी - - - - - -   

8 लागू औषि 1 - 1 - - - 1  

9 ि.ि.क. उद्योग 1 - 1 1 - 1 2  

10 ज्यान माने उद्योग 1 - 1 3 - 3 4 ननि कैदी स्थानाधतिण 
गदाव बाटैमा मतृ्य ु

भएको 
11 सवािी ज्यान 2 - 2 1 - 1 3  

12 अपहिण गिी शरिि बधिक - - - - - -   

13 हातहनतयाि खिखिना - - - - - -   

१४ नागरिकता वकते - - - - - -   

15 हाडनातामा ि.क. - -  1 - 1 1  

१6 सावविननक स्थलमा अभर 
व्यवहाि गिेको 

- - - 2 - 2 2  

17 ठगी - - - - 1 1 1  

18 गयल सम्बधिी कसिु - - - - - -   

१9 बह ुवववाह - - - - - -   

20 िवििस्ती चधदा उठाउने कायव - - - - - -   
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21 कुटवपट अंग भंग - - - - - -   

22 वालवववाह बहवुववाह ि ि.क. - - - - - -   

२3 कल वाइपास - - - - - -   

२4 अपिानिक उपरव (आगो 
लगाएको) 

- - - - - -   

२5 ठगी वकते - - - - - -   

िम्मााः- 10 - 10 10 1 10 21  

 

19. कोनभड-19 िोकथाम तथा ननयधत्रण सम्वधिी कायवाः 

ववि महामािीको रुपमा फैनलइिहेको कोनभड-१९ को संिमण हालका द्वदनहरुमा नेपालमा दैननक 
बढ्दो छ । यस िोगको संिमणबाट खोटाङ न्िल्लालाई मकु्त गिाउनको लागी ववनभन्न सिुक्षा उपायहरु 
अवलम्बन गरिंदै आइएको छ ।  

कोनभड-19 को िोकथाम तथा ननयधत्रण गनव न्िल्ला समधवय सनमनतको प्रमखुको संयोिकत्वमा सबै 
पानलका प्रमखु, प्रमखु न्िल्ला अनिकािी लगायत सिुक्षा ननकाय, िािनीनतक दलहरु, ववनभन्न सिकािी 
तथा गैि सिकािी ननकायहरु सदस्य िहने गिी कोनभड-19 िोकथाम तथा ननयधत्रण न्िल्ला समधवय 
सनमनत गठन गरिएको छ । त्यसै गिी प्रमखु न्िल्ला अनिकािीको संयोिकत्वमा न्िल्ला कोनभड संकट 
व्यवस्थापन केधर ि कमाण्ड पोष्ट समेत गठन गरिएको अवस्था छ ।  

न्िल्ला सिुक्षा सनमनत तथा उक्तवमोन्िमको सनमनतहरुको ववनभन्न समयको ननणवयबाट यस न्िल्लामा 
देहायको कायवहरु भएको अवस्था छ ।  

ि.स. ववविण संख्या कैवफयत 
१ कोनभड-19 िोकथाम तथा ननयधत्रण न्िल्ला समधवय 

सनमनत बैठक संख्या 
1  

2 न्िल्ला कोनभड संकट व्यवस्थापन केधर बैठक 1  

3 कमाण्ड पोष्ट बैठक 0  

4 हेल्थ डेस्क स्थापना संख्या   

5 सामाधय स्वास््य पिीक्षण संख्या   

6 िनचेतनामूलक कायविम सञ्चालन ननयनमत  

7 क्वािेन्धटन स्थापना (स्थान) 0  

8 क्वािेन्धटन वेड संख्या 0  
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9 आइसोलेशन वेड संख्या 16 न्िल्ला अस्पताल ि द्वदके्तल 
क्याम्पस 

10 कोनभड फे्रण्ली एम्वलेुधस तयािी 5  

11 स्वास््य सामग्री संकलन  ववनभन्न ननकाय तथा 
व्यन्क्तहरुबाट 

12 ननयनमत क्वािेन्धटनको अनगुमन तथा ननिीक्षण ननयनमत आवश्यकता अनसुाि 

13 पानलकाहरुसग ँसमधवय तथा सहकायव ननयनमत  

14 वधदावधदीलाई कायावधवय पूणव  

15 सवािी सािन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ननयनमत  

१६ PCR पिीक्षणको लानग स्वाव संकलन 2292  

१७ PCR पिीक्षण 2292  

१८ PCR पोन्िवटभलाई उपचािको व्यवस्था 0  

१९ PCR पोन्िवटभको संख्या 70  
२० PCR पोन्िवटभ भई ननको भएको 70  
२१ PCR पोन्िवटभ भई उपचािथव 0  
२२ होन्ल्डङ सेधटि स्थापना 1  
२३ अधय कायवहरु   

 

20. कायावलय प्रमखु तथा सूचना अनिकािीको ववविण 

ि.स. नाम, थि पद सम्पकव  नं. 
1 श्री नमत्रलाल शमाव प्रमखु न्िल्ला अनिकािी 9852807777 

2 श्री ववकल शे्रष्ठ सूचना अनिकािी 9852849966 

 

िधयवाद ! 


