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१. जिल्लाको सामान्य परिचयः 
नेपालको प्रदेश नम्वि १ को पहाडी जिल्लाहरु मध्येको एउटा जिल्ला खोटाङ्ग हो । माझ ककिााँतको 
रुपमा परिजचत खोटाङ्ग  पूवााधाि कवकासको दृष्टीले भखाि वामे सना थालेको जिल्ला हो । खोटे िािाद्वािा 
शाससत यस क्षेत्रलाई खोटाङ्गकोट भसनन््यो । कालान्तिमा खोटाङ्गकोट शब्दको कोट शब्दाांश लोप 
भई खोटाङ्ग मात्र बााँकी िहन गई त्यस शब्दबाट जिल्लाको नाम िहेको छ । पूवामा ट्याम्के, मैयूङ, 

मेरुङ्गडााँडा, पजिममा पहाडी ढालहरु हदैु सनुकोशी नदी िस्ता प्राकृसतक तथा ऐसतहाससक ससमानाले 
घेिेको खोटाङ्ग जिल्लाको सदिमकुाम ददके्तल बिािमा िहेको छ । 

लासलगिुााँश, जचमल, ि कवसभन्न िातका लेकाली धपुी सल्लाले उत्तिी क्षेत्रलाई सोभायमान बनाएको यस 
जिल्लाको दजक्षणी क्षेत्रतर्ा  खयि, साल तथा अन्य मूल्यवान वन सम्पदाले भिीपूणा िहेको खोटाङ्ग 
वास्तवमै प्राकृसतक श्रोत, साधन ि सौन्दयाले ससुजजित िहेको छ । यसत मात्र होईन समनु्र सतहबाट 
किीव १५२ समटि देजख ३६२० समटिसम्मको उचाईमा िहेका प्राकृसतक पवातमाला ट्याम्के, मैयूङ, 

मेरुङडााँडा, साल्पा, पते्र िस्ता अग्ला होचा पहाडी डााँडाहरु िहेको यस जिल्लाको सनुकोशी, सावा खोला 
ि िावाले बनाएका बेंसीहरु झनै मूल्यवान छन ् । 

हालको सांघीय सांिचना अनसुाि यस जिल्लामा २ नगिपासलका ि ८ गााँउपासलका िहेका छन ्।  

नगिपासलकाहरः 
१. ददके्तल रपाकोट मझवुागढी नगिपासलका 
२. हलेसी तवुाचङु नगिपासलका 
 गाउाँपासलकाहरः 
१. ऐ ांसेलखुका  गाउाँपासलका 
२. केकपलासगढी  गाउाँपासलका 
३. िावावेशी गाउाँपासलका  

४. साकेला गाउाँपासलका 
५. ददप्रङुचइुचमु्मा गाउाँपासलका 
६. खोटेहाङ गाउाँपासलका 
७. िन्तेढुङ्गा गाउाँपासलका 
८. बिाहपोखिी गाउाँपासलका 
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२. जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटङको परिचयः 
जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ वमोजिम जिल्लामा नागरिकको िीउ 
धनको शाजन्त सिुक्षा ि जिल्लाजस्थत अन्य कायाालयहरुसाँग समन्वय गिी सावािसनक सेवा प्रवाह ि 
कवकास सनमााणको कायालाई सहि बनाइ कवकास तथा सशुासन कायम गरििहेको छ । कायाालयले 
नेपाल सिकाि कायाकवभािन सनयमावली, २०७४ ले व्यवस्था गिेको गहृ मन्त्रालयको असधकाि क्षेत्रसभत्र 
िहेि काम गरििहेको छ । िसमा सांघ, प्रदेश ि स्थानीय तहहरुबीच समन्वय ि सिुक्षा प्रबन्ध, अपिाध 
िोकथाम तथा सनयन्त्रण, दैसनक रुपमा सनयमानसुाि नागरिकता तथा िाहदानी कवतिण, हातहसतयाि तथा 
खिखिाना, सावािसनक सम्पसतको सांिक्षण, िवुािन्य कियापलापको सनयन्त्रण, लागूऔषध सनयन्त्रण, 
कवपद् व्यवस्थापन, सीमा सिुक्षा, अत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवाको आपूसता तथा बिाि अनगुमन, सिकािी 
सवािी साधनको समजुचत प्रयोगको व्यवस्था समलाउने ि अन्य आकजस्मक सम्पूणा कायाहरु सम्पादन 
गदै आएको छ ।  

 

2.1 जिल्ला प्रशासन कायाालयको स्वीकृत दिवन्दी तेिीि 

 

ि.सां. पद शे्रणी/तह सेवा समहु दिवन्दी सांख्या कै 

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

२ स.प्र.जि.अ. िा.प. दद्वतीय प्रशासन सा. प्रशासन १   

३ प्रशासकीय असधकृत िा.प. तसृतय प्रशासन सा. प्रशासन २   

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

५ लेखापाल िा.प. अनां.प्रथम प्रशासन लेखा १   

६ क.अ. िा.प. अनां.प्रथम कवकवध - २   

७ खरिदाि िा.प. अनां.दद्वतीय प्रशासन सा. प्रशासन ३   

८ ह.स.चा. शे्रणी कवकहन - - १   

९ का.स. शे्रणी कवकहन - - ७   

िम्मा 23  

 
  



4 
 

2.2. जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङमा कायाित कमाचािीहरुको कवविणः 

ि.सां. पद नाम थि शे्रणी/तह समहु र्ााँट कै 

१ प्र.जि.अ. शासलग्राम शमाा पौडेल िा.प.प्रथम प्रशासन का.प्र.   

२ स.प्र.जि.अ. श्याम कुमाि िाई िा.प.तसृतय  प्रशासन स.प्र.जि.अ.   

३ 
ना.स.ु सलला बहादिु कव.क. िा.प.अनां.प्रथम प्रशासन मदु्दा 

ई.प्र.का. ऐसेलखुका मा 
का.म.ु 

४ ना.स.ु सोम प्रसाद आचाया िा.प.अनां.प्रथम प्रशासन नागरिकता   

५ ना.स.ु ससतािाम आचाया िा.प.अनां.प्रथम प्रशासन नागरिकता   

६ खरिदाि तेिनाथ ढकाल िा.प.अनां.दद्वतीय प्रशासन नागरिकता   

७ क.अ. र्सनन्र िाई िा.प.अनां.प्रथम प्रशासन िा.प.प.  िाकिय परिचय पत्र 

८ 
सह-लेखापाल गणेश बहादिु खड्का िा.प.अनां.दद्वतीय लेखा लेखा 

ई.प्र.का. ऐसेलखुका बाट 
कािमा 

९ खरिदाि समुन बास्तोला िा.प.अनां.दद्वतीय प्रशासन मदु्दा   

१० खरिदाि गोकवन्द बस्नेत िा.प.अनां.दद्वतीय प्रशासन िाहदानी   

११ खरिदाि कमला असधकािी िा.प.अनां.दद्वतीय प्रशासन नागरिकता   

१२ खरिदाि ओसन वाव ुसवेुदी िा.प.अनां.दद्वतीय प्रशासन प्रशासन   

१३ ह.स.चा. केदाि बहादिु शे्रष्ठ शे्रणी कवकहन प्रशासन का.प्र.   

१४ का.स. कृष्ण बहादिु भिेुल शे्रणी कवकहन प्रशासन िाहदानी   

१५ का.स. लक्ष्मी प्रसाद आचाया शे्रणी कवकहन प्रशासन नागरिकता   

१६ का.स. लोक प्रसाद आचाया शे्रणी कवकहन प्रशासन प्रशासन   

१७ का.स. सतथाा देवी आचाया शे्रणी कवकहन प्रशासन का.प्र.   

१८ का.स. केशव कट्वाल शे्रणी कवकहन प्रशासन प्रशासन   

१९ का.स. कोकपलमजण आचाया शे्रणी कवकहन प्रशासन का.प्र.सनवास   
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3.1 इलाका प्रशासन कायाालय, खोटाङबिािको स्वीकृत दिवन्दी तेरििः 

ि.सां. पद शे्रणी/तह सेवा समहु दिवन्दी सांख्या कैकर्यत 

१ शाखा असधकृत िा.प. तसृतय प्रशासन सा. प्रशासन १   

२ नायव सवु्वा िा.प.अनां. प्रथम प्रशासन सा. प्रशासन ३   

३ क.अ. िा.प.अनां. प्रथम कवकवध - १   

४ सह-लेखापाल िा.प.अनां. दद्वसतय प्रशासन लेखा १   

५ का.स. शे्रणी कवकहन - - २   

 

3.2 इलाका प्रशासन कायाालय, खोटाङबिािमा कायाित कमाचािीहरुको कवविणः 

ि.सां
. 

पद शे्रणी/तह नाम थि सेवा समहु कैकर्यत 

१ का.म.ु शाखा असधकृत िा.प.अनां. प्रथम मनश कुमाि िाई ने.प्र. सा. प्र.  

२ नायव सवु्वा िा.प.अनां. प्रथम मोहन बहादिु िाई ने.प्र. सा. प्र.  

3 स.ले.पा. िा.प.अनां. प्रथम हका िाि 
कासलकोटे 

ने.प्र. लेखा  

4 का.स. शे्रणी कवकहन िामवाव ुजघसमिे - -  

5 का.स. शे्रणी कवकहन शोभा िाई - -  

 

4.1 इलाका प्रशासन कायाालय, एसेलखुका को स्वीकृत दिवन्दी तेरिि 

ि.सां. पद शे्रणी/तह सेवा समहु दिवन्दी सांख्या कैकर्यत 

१ शाखा असधकृत िा.प. तसृतय प्रशासन सा. प्रशासन १  

२ नायव सवु्वा िा.प.अनां. प्रथम प्रशासन सा. प्रशासन ३  

३ क.अ. िा.प.अनां. प्रथम कवकवध - १  

४ सह-लेखापाल िा.प.अनां. दद्वसतय प्रशासन लेखा १  

५ का.स. शे्रणी कवकहन - - २  

4.2 इलाका प्रशासन कायाालय, ऐसेलखुका मा कायाित कमाचािीहरुको कवविणः 
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ि.सां
. 

पद शे्रणी/तह नाम थि सेवा समहु कैकर्यत 

१ का.म.ु शाखा असधकृत िा.प.अनां. प्रथम सलला बहादिु कव.क. ने.प्र. सा. प्र.  

२ नायव सवु्वा िा.प.अनां. प्रथम िािेन्र प्रसाद भतेुल ने.प्र. सा. प्र.  

३ नायव सवु्वा िा.प.अनां. प्रथम लोक बहादिु मगि ने.प्र. सा. प्र.  

४ सह-लेखापाल िा.प.अनां. 
दद्वसतय 

गणेश बहादिु खड्का ने.प्र. लेखा जि.प्र.का. खोटाङ 
कािमा 

५ का.स. शे्रणी कवकहन वेन कुमाि थापा - -  

6 का.स. शे्रणी कवकहन िाम प्रसाद सनिौला - -  

5. जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट सम्पादन गिेका कायाहरु 

जिल्लाको समग्र शाजन्त सिुक्षा लगायत कवजशष्ट व्यजक्तत्वहरुको आवागमनामा सिुक्षा व्यवस्था सम्वन्धी 
पत्राचाि, सिकािी सवािी साधनहरुको सञ्चालन अनमुसत, पेन्सनिहरुको पारिवारिक कवविण, व्यहोिा 
प्रमाजणत, नावालक परिचयपत्र, छापाखाना/पत्रपसत्रका दताा, सावािसनक खरिद काया, हातहसतयाि 
नामसािी तथा नकवकिण, जिल्लाजस्थत सिकािी कायाालयहरुको अनगुमन सनिीक्षण, माससक रुपमा 
कायाालय प्रमखुहरुको बैठक लगायत कायाालयको प्रशासन सञ्चालन सम्वन्धी कायाहरु सम्पादन हुाँदै 
आएको छ। 

5.1 आ.व. 2076/077 मा प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायाहरुको कवविण 

ि. 
.सां. कामहरु श्रावण भार आजिन काजत्तक मांससि पसु माघ र्ाल्गनु चैत्र वैशाख िेठ असाि िम्मा  

१ पेन्सन ससर्ारिस 25 52 57 38 55 51 47 51 7 0 0 13 396 

२ हातहसतयाि नामसािी 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

३ नावासलग परिचय पत्र 9 4 5 7 7 3 2 3 0 0 0 4 44 

४ हातहसतयाि नकवकिण 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

५ 

आददवासी िनिाती 
व्यहोिा प्रमाजणत 57 91 87 73 89 74 69 94 29 0 0 18 681 

६ 

दसलत िनिाती 
व्यहोिा प्रमाजणत 21 35 11 18 17 15 21 28 8 0 0 3 177 

७ 

सवािी साधन अनमुती 
(पास) 15 17 22 31 21 13 15 18 235 546 370 631 1934 

८ कायाालय प्रमखु वैठक 0 2 1 1 1 1 3 0 1 0 0 0 10 

९ ददवस/उत्सव/समािोह 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 6 

१० माससक प्रसतवदेन 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

5.2 शाजन्त सिुक्षा व्यवस्थापनः 
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जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङले जिल्लाको शाजन्त सिुक्षा व्यवस्थापन गना ि जिल्लामा आउन ुहनु े
उच्च पदस्थ पदासधकािीको आगमनअनसुाि जिल्ला सिुक्षा ससमसतको सनयसमत तथा आकजस्मक बैठक 
िाख्दै आएको छ । जिल्ला सीमामा हनुसक्ने अपिासधक गसतकवसधलाई न्यूसनकिण गना, सांगठासनक 
अपिाध सनयन्त्रण गने, जिल्लाको शाजन्त सिुक्षालाई प्रभावकािी, कविसनीय ि व्यवजस्थत बनाउने 
उदे्दश्यले उदयपिु, भोिपिु, ओखलढुङ्गा ि सोलखुमु्बसुगाँ अन्ति जिल्ला सिुक्षा ससमसतको समन्वयत्मक 
बैठक बसेको छ । जिल्ला सिुक्षा ससमसतको सनयसमत तथा आकजस्मक बैठकले गिेका सनणायहरुलाई 
तत्काल कायाान्वयन गने गरिएको तथा मन्त्रालयबाट बेलाबेलामा शाजन्त सिुक्षा कायम गने सन्दभामा 
भएका परिपत्र, सनदेशनहरुलाई समेत तदारुकताका साथ कायाान्वयन गने गरिएकाले जिल्लाको समग्र 
शाजन्त सिुक्षाको अवस्था सामान्य िाख्न सककएको अवस्था छ । आ.व. 2076/077 मा जिल्ला 
सिुक्षा ससमसतको बैठक 36 पटक बसी जिल्लाको शाजन्त सिुक्षा कायम गने सन्दभामा कवसभन्न सनणाय 
गरिएको ि सबै सिुक्षा सनकायहरुको समन्वय एवम ्सहकायामा जिल्ला सिुक्षा योिना बनाई कायाान्वयन 
गरिएको छ ।  

5.3 नागरिकता कवतिणः 

आ.व. 2076/077 मा यस कायाालयले 5996 िनालाई नागरिकता कवतिण गिेको छ । िसमा 
मकहला 3031 िना ि परुुष 2965 िना िहेको छ । नागरिकतालाई नागरिकको िािनैसतक 
असधकािसाँग िोडेि हेने गरिन्छ । यसैका आधािमा नागरिकले िाजयबाट प्रदान गरिने कवसभन्न सेवा 
सकुवधा ि अवसि समेत प्राप्त गदाछन ्। तसथा नागरिकताको असभलेख बनाउने उदे्दश्यले जिल्ला प्रशासन 
कायाालय खोटाङले नागरिकता प्राप्त गदाा नागरिकले पेश गिेको अनसूुची र्ािामहरुलाई व्यवजस्थत ि 
सिुजक्षत िाख्न ेगहृकाया शरुु गिेको छ ।  

कव.स. 2062 असाि 5 गते जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङमा आगिनी भइ सम्पूणा असभलेख नष्ट 
भएकोले नागरिकताहरु हिाएमा, झतु्रो भएमा, सम्बजन्धत व्यजक्तले सनवेदनका साथ पेश गिेका आवश्यक 
कागिातहरुको आधािमा कायाालयले मागवमोजिम ि असभलेख भएकाहरुको हकमा असभलेखवमोजिम 
नागरिकताको प्रसतसलकप कवतिण गरिएको छ ।  

 

5.3.1 जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट आ.व.2076/077 मा कवतिण भएका नागरिकताः 
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कवतिण गने 
कायाालय 

नयााँ नागरिकता प्रसतसलकप नागिीकता वैवाकहक 
अांसगकृत 

िम्मा 
 
 
 

कै 

मकहला परुष िम्मा मकहला परुुष िम्मा 

जिल्ला प्रशासन 
कायाालय 

1416 1592 3008 784 402 1186 - 4194  

इलाका प्रशासन 
कायाालय ऐसेलखुका  

154 129 283 29 37 66 - 349  

इलाका प्रशासन 
कायाालय 

खोटाङबिाि 

516 614 1130 132 191 323 - 1453  

कुल िम्मा 2086 2335 4421 945 630 1575 - 5996  

 

क) आ.व 2076/077 मा ददके्तल रुपाकोट मझवुागडी नगिपासलका अन्तिगत  जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट 
िािी नागरिकता प्रमाण पत्र कवविण 

ि.स मकहना मकहला परुुष िम्मा वैवाकहक अांसगकृत कैकर्यत 

1 श्रावण 55 55 110 -  

2 भार 65 67 132 -  

3 असोि 61 85 146 -  

4 कासताक 103 115 218 -  

5 मांससि 58 76 134 -  

6 पौष 65 70 135 -  

7 माघ 74 85 159 -  

8 र्ागनु 51 75 126 -  

9 चैत्र 13 12 25 -  

10 बैशाख - - - -  

11 िेठ - - - -  

12 असाि 2 14 16 -  

िम्मा 547 654 1201 -  

 

ख) आ.व 2076/077 मा हलेसी तवुाचङु नगिपासलका अन्तिगत  जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट िािी 
नागरिकता प्रमाण पत्र कवविण 
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ि.स मकहना 
 

मकहला परुुष िम्मा वैवाकहक 
अांसगकृत 

कैकर्यत 

1 श्रावण 21 19 40 -  

2 भार 32 45 77 -  

3 असोि 30 35 65 -  

4 कासताक 69 62 131 -  

5 मांससि 27 28 55 -  

6 पौष 25 40 65 -  

7 माघ 37 50 87 -  

8 र्ागनु 21 45 66 -  

9 चैत्र 6 8 14 -  

10 बैशाख - - - -  

11 िेठ - - - -  

12 असाि 6 6 12 -  

िम्मा 274 338 612 -  

 

ग) आ.व 2076/077 मा िावावेसी गा.पा. अन्तिगत  जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट िािी नागरिकता प्रमाण 
पत्र कवविण 

ि.स मकहना मकहला परुुष िम्मा वैवाकहक 
अांसगकृत 

कैकर्यत 

1 श्रावण 7 5 12 -  

2 भार 13 7 20 -  

3 असोि 27 22 49 -  

4 कासताक 32 30 62 -  

5 मांससि 16 13 29 -  

6 पौष 16 19 35 -  

7 माघ 33 16 49 -  

8 र्ागनु 9 10 19 -  

9 चैत्र 4 20 6 -  

10 बैशाख - - - -  

11 िेठ - - - -  

12 असाि 1 2 3 -  

िम्मा 158 126 284 -  

घ) आ.व 2076/077 मा केकपलासगढी गा.पा. अन्तिगत  जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट िािी नागरिकता 
प्रमाण पत्र कवविण 
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ि.स मकहना 
 

मकहला परुुष िम्मा वैवाकहक 
अांसगकृत 

कैकर्यत 

1 श्रावण 18 20 38 -  

2 भार 14 30 44 -  

3 असोि 7 14 21 -  

4 कासताक 44 29 73 -  

5 मांससि 16 16 32 -  

6 पौष 26 26 53 -  

7 माघ 27 22 49 -  

8 र्ागनु 21 28 49 -  

9 चैत्र 3 8 11 -  

10 बैशाख - - - -  

11 िेठ - - - -  

12 असाि 2 1 3 -  

िम्मा 178 195 373 -  

 

ङ) आ.व 2076/077 मा साकेला गा.पा.अन्तिगत  जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट िािी नागरिकता प्रमाण 
पत्र कवविण 

ि.स मकहना 
 

मकहला परुुष िम्मा वैवाकहक 
अांसगकृत 

कैकर्यत 

1 श्रावण 7 10 17 -  

2 भार 13 8 21 -  

3 असोि 13 7 20 -  

4 कासताक 25 25 50 -  

5 मांससि 18 18 36 -  

6 पौष 19 17 36 -  

7 माघ 14 11 25 -  

8 र्ागनु 14 13 27 -  

9 चैत्र 4 4 8 -  

10 बैशाख - - - -  

11 िेठ - - - -  

12 असाि - 6 6 -  

िम्मा 127 119 246 -  

च) आ.व 2076/077 मा ददप्रङु चइुचमु्मा गा.पा.अन्तिगत  जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट िािी नागरिकता 
प्रमाण पत्र कवविण 
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ि.स मकहना 
 

मकहला परुुष िम्मा वैवाकहक 
अांसगकृत 

कैकर्यत 

1 श्रावण 12 9 21 -  

2 भार 7 18 25 -  

3 असोि 4 6 10 -  

4 कासताक 42 44 86 -  

5 मांससि 22 26 48 -  

6 पौष 16 13 29 -  

7 माघ 14 15 29 -  

8 र्ागनु 11 21 32 -  

9 चैत्र 2 5 7 -  

10 बैशाख - - - -  

11 िेठ - - - -  

12 असाि 2 3 5 -  

िम्मा 132 160 292 -  

 

छ) आ.व 2076/077 मा इलाका प्रशासन कायाालय खोटेहाङ बिािबाट िािी नागरिकता प्रमाण पत्र कवविण 

ि.स मकहना 
 

नयााँ नागरििकता प्रसतसलकप नागरिकता कुल 
िम्मा 

कैकर्यत 
मकहला परुुष िम्मा मकहला परुुष िम्मा 

1 श्रावण 30 42 72 9 8 17 89  

2 भार 51 73 124 15 17 32 156  

3 असोि 61 66 127 15 29 44 171  

4 कासताक 92 221 213 14 25 39 252  

5 मांससि 79 106 185 19 40 59 244  

6 पौष 74 59 133 10 8 18 151  

7 माघ 50 67 117 23 32 55 172  

8 र्ागनु 54 53 107 16 19 35 142  

9 चैत्र 18 17 35 7 13 20 55  

10 बैशाख - - - - - - -  

11 िेठ - - - - - - -  

12 असाि 7 10 17 4 0 4 21  

िम्मा 516 614 1130 132 191 323 1453  

 

 

ि) आ.व 2076/077 मा इलाका प्रशासन कायाालय ऐसेलखुका बाट िािी नागरिकता प्रमाण पत्र कवविण 

ि.स मकहना मकहला परुुष िम्मा प्रसतसलकप कैकर्यत 
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1 श्रावण 11 16 27 1 - 
2 भार 22 23 45 9 - 
3 असोि 6 7 13 5 - 
4 कासताक 35 14 49 6 - 
5 मांससि 31 25 56 9 - 
6 पौष 6 7 13 3 - 
7 माघ 31 24 55 19 - 
8 र्ागनु 12 13 25 14 - 
9 चैत्र - - - - - 
10 बैशाख - - - - - 
11 िेठ - - - - - 
12 असाि - - - - - 
िम्मा 154 129 283 66 - 

 

5.4 िाहदानी कवतिणः 

िाहदानी बनाउनका लासग प्राप्त सनवेदनहरु जिल्ला प्रशासन कायाालयले आफ्नो कायाालयमा िम्मा गिेि 
िाहदानी कवभागमा पठाउने गिेको छ । यसिी िम्मा गरिएका िाहदानीहरु मकहनामा २ पटक पठाउन े
गरिएको छ । िाहदानी तयाि भएि आएपसछ SMS मार्ा त सम्वजन्धतलाई खबि गने प्रणाली कवकास 
गिी कवतिणको कायालाई सहि वनाइएको छ । यसिी कवतिण गरिएको िाहदानीमा 2076 श्रावण 
मकहना देजख 2077 असाि मसान्त सम्म 176 मकहला ि 650 परुुष गिी िम्मा 826 िनालाई 
कवतिण गरिएको छ । साथै कायाालयले रतु ससर्ारिसमा उक्त अवसधमा 1341 िनालाई िाहदानी 
कवतिण गरिसकेको छ । िसमा मकहला 528 सांख्या ि परुुष 813 सांख्या िहेको छ । कवतिण 
गरिएको िाहदानीहरुको कवद्यसुतय असभलेख कायाालयले िाख्न े गिेको छ । गत आ.व. मा कवतिण 
गरिएको िाहदानीको कवविण सनम्नवमोजिम िहेको छ । 

क) आ.व. 2076/077 मा जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट िाहदानी कवतिणको कवविण  

मकहना कवतरित िाहदानी सांख्या कैकर्यत 

मकहला परुुष कुल िम्मा 
श्रावण 15 77 92  

भदौ 23 92 115  

असोि 15 49 64  

कासताक 6 53 59  
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मांससि 30 96 126  

पौष 20 57 77  

मघ 25 117 142  

र्ाल्गणु 21 57 78  

चैत्र 14 35 49  

बैशाख - - - लक डाउन 

िेठ - - - लक डाउन 

असाि 7 17 24  

िम्मा  176 650 826  
 

ख) आ.व. 2076/077 मा जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट रतु िाहदानी ससर्ारिसको कवविण  

मकहना दुत् िाहदानीको ससर्ारिस कुल िम्मा कैकर्यत 
मकहला परुुष   

श्रावण 36 66 102  

भदौ 46 74 120  

असोि 75 78 153  

कासताक 118 170 288  

मांससांि 53 113 166  

पौष 56 98 154  

माघ 74 105 179  

र्ाल्गणु 63 96 159  

चैत्र 7 13 20  

बैशाख - - - लक डाउन 

िेठ - - - लक डाउन 

असाि - - - लक डाउन 

िम्मा 528 813 1341  
 

5.5 मदु्दा रै्साला तथा गनुासो व्यवस्थापनः 

जिल्ला प्रशासन कायाालयलाई अधान्याकयक सनकायको रुपमा कवसभन्न ऐन, कानूनमा आवद्ध िही काया 
गना नेपाल सिकािले जिम्मेवािी ददएको छ । तोककएको कानून ि िािपत्रमा प्रकाजशत सूचना समेतलाई 
आधाि मानी यस कायाालयले जिल्लामा घटेका हातहसतयाि, अखाद्य वस्तहुरु, कालो बिािी, सवािी 
दघुाटना, िवुा, केही सावािसनक अपिाध, सावािसनक स्थलमा अभर व्यवहाि, सावािसनक शाजन्त कवरुद्धको 
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कसूि, सावािसनक नैसतकता कवरुद्धको कसूि िस्ता र्ौिदािी अपिाध सम्वन्धी मदु्दा दताा ि सोको 
र्छयौट सम्वन्धी काया गदै आइिहेको छ । यसको अलावा शाजन्त सिुक्षा सम्वन्धी गनुासा तथा 
उििुीहरुको समेत समयमा नै सनुवुाई गिी सनकासा ददने काम गिेको छ । आ.व. 2076/077 
मा यस कायाालयमा दताा हनु आएका ि र्छयौट भएका मदु्दाहरुको कवविण सनम्नानसुाि िहेको छ । 

क) आ.व. 2076/077 मा रै्सला तथा गनुासो सम्बन्धी कवविण  

qm=;+= d'4f lzif{s cNof goFf btf{ km};nf jfFls s}lkmot 

!  s]xL ;fj{hlgs ck/fw   &    – &  –  

@ xftxltof/ v/vhgf   @    – @  –  

# sfnf]ahf/L   !    ! ) @   

$ ;fj{hlgs :yndf ceb| 

Jojxf/  

 !%    $& @# #( lhNnf ;/sf/L jsLn 

sfof{nodf yfg ! lkmtf{  

% h'jftf; tyf ;6\6f jflh  !    !  ! !  

^ 3/kfn'jf tyf ;fd'bflos 

kz'nfO{ lgb{oL 

lgd{tfk"j{s df/]sf]  

 )    !  )  !  

s'n hDdf  @^   %) ## $#  

hDdf d'4f ;+Vof                        &^  

 

ख) आ.व. 2076/077 मा ठाडो उििुी, गनुासो तथा सवािी क्षसतपसुता सम्बजन्ध कवविण 

ि.सां. जशषाक दताा सांख्या कायाान्वयन सांख्या कैकर्यत 
१ ठाडो उििुी !@! !@!  
२ सवािी दघुाटना क्षसतपसुता  % %  

5.6 कवपद् व्यवस्थापनः 
प्राकृसतक कवपजत्तको कहसावले खोटाङ जिल्ला िोजखमयकु्त जिल्लामा पदाछ । यस जिल्लामा देजखन े
प्रमखु प्रकोपिन्य समस्याहरु बाढी, पकहिो, आगोलागी, चट्याङ, हिुीवतास आदद िहेका छन ् । 
जिल्लामा हनु सक्ने कवपदबाट हनुे क्षसतलाई न्यूसनकिण गना तथा आगामी ददनमा आउन सक्ने कवपद्को 
सामना गना यस जिल्लामा जिल्ला कवपद् व्यवस्थापन ससमसत िहेको छ । ससमसतले जिल्ला स्तिीय 
कवपद् प्रसतकाया योिना तयाि गिी कायाान्वयनमा ल्याइएको छ । कवपद्कायामा सांलग्न सिकािी तथा 
गैिसिकािी सनकायहरुको सम्पका  नम्वि ि कवपद् सनयन्त्रणका सामाग्रीहरुको कवविण िाजखएको छ । 
स्थानीय तहहरुसाँग समेत कवपद् व्यवस्थापनका गसतकवसधहरुलाई सहकायाको रुपमा अगासड बढाउन 
स्थानीय तहका प्रमखु तथा प्रमखु प्रशासकीय असधकृत समेतको सहभासगतामा कवपद् व्यवस्थापन 
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ससमसतको 3 बैठक कवसभन्न समयमा वसेको छ । स्थानीय तहमा कवपद् व्यवस्थापनका लासग आवश्यक 
कोष खडा गना तथा कवपद्को िोजखम न्यूसनकिण ि क्षमता असभबकृद्ध समेतका कायािम गना उक्त 
ससमसतले ससर्ारिस गिेको छ ।  

 

5.7 जिन्सी सामग्री सललाम तथा व्यवस्थापन 

यस कायाालयको जिन्सी ककतावमा आम्दानी बासधएका जिन्सी सामान उपयोगहीन तथा औजचत्य तथा 
जिन्सी सनिीक्षण प्रसतवेदनको आधािमा गत आ.व.मा पिुाना सामानहरुको सललाम सबिी गरिएको छ 
। आसथाक कायाकवसध ऐन, 2055 को दर्ा 28 ि आसथाक कायाकवसध सनयमावली, 2064 को सनयम 
58 (5) ि (8) वमोजिम सबै प्रकिया पिुा गिी 2076 पौष मकहनामा सललाम काया सम्पन्न गिेको 
छ । 

5.8 प्रशाससनक गसतकवसध 

जिल्लामा समग्र शाजन्त सिुक्षा लगायत कवजशष्ट व्यजक्तहरुको आवागमनमा सिुक्षा व्यवस्थापन सम्वन्धी 
पत्राचाि, सिकािी सवािी साधनहरुको सञ्चालन अनमुसत, पेन्सनिहरुको पारिवारिक कवविण, व्यहोिा 
प्रमाजणत, नावालक परिचयपत्र, पत्रपसत्रका दताा, सावािसनक खरिद काया, हातहसतयाि नामसािी तथा 
नकवकिण, जिल्लाजस्थत सिकािी कायाालयहरुको अनगुमन तथा सनिीक्षण, माससक रुपमा कायाालय 
प्रमखुहरुको बैठक लगायत कायाालयको आन्तरिक प्रशासन सञ्चालन सम्वन्धी काया प्रशासन शाखाबाट 
सम्पादन हुाँदै आएको छ ।  

5.9 लागूऔषध सनयन्त्रण 

जिल्लामा लागूऔषध सनयन्त्रण गिी नागरिकलाई कुलतबाट बचाइ असल नागरिक बनाउन ु जिल्ला 
प्रशासन कायाालयको एक प्रमखु दाकयत्व हो ।सामदुाय प्रहिी कायािम मार्ा त लागूऔषध सनयन्त्रणका 
गसतकवसधलाई तल्लो तहसम्म चेतनामूलक तविले पयुााउन ुिनपथ प्रहिीलाई आवश्यक सहयोग पयुााएको 
छ । साथै यस जिल्लामा लागूऔषध सनयन्त्रण गने ससलजशलामा  करिव 10 हिािवटा गााँिाको 
वोटहरु नष्ट गिेको छ ।  

 

5.10 बिाि अनगुमन 
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जिल्लामा िहेको मखु्य मखु्य बिािहरु जिल्ला प्रशासन कायाालय, स्थानीय तह, घिेल ुतथा साना उद्योग 
कवकास कायाालय, किदाता सेवा कायाालय आददको सहकाया तथा समन्वयमा सांयकु्त बिाि अनगुमन 
माससक रुपमा गने गरिएको छ । अनगुमनको िममा भेकटएको म्याद नघेको वस्तहुरुलाई नष्ट गने, 
अखाद्य वस्त ुि िङ प्रयोग गिी खाद्य वस्त ुकवकि कवतिण नगना सनदेशन ददन,े आ-आफ्न व्यवसायीक 
र्माहरु दताा गिी सञ्चालन गना, म्याद सककएको अवस्थामा नकवकिण गिेि ि प्रचसलत काननुको पालना 
गिेि मातै्र व्यवसाय सञ्चालन गना/गिाउन सझुाव ददइएको छ ।  

5.11 समन्वय तथा सहकाया  

कायाालयले यस जिल्लामा शाजन्त सिुक्षा व्यवस्थापन गनुाको साथसाथै कवकास सनमााण तथा अन्य 
आवश्यक कायाहरुमा कवसभन्न सांघीय कायाालय, प्रादेजशक कायाालय, स्थानीय सनकाय, सांस्थानहरु, सिुक्षा 
सनकायहरु, सञ्चािकमी, िािनीसतक दल, नागरिक, वकुद्धजिवी लगायत सम्पूणा सिकािी तथा गैिसिकािी 
सांघ सांस्थाहिसाँग समन्वय तथा सहकाया गदै आएको छ । 

5.12 अनगुमन तथा सनिीक्षण 

जिल्ला प्रशासन कायाालयले जिल्ला जस्थत कायाालयहरुले आ-आफ्नो कायाासधकाि सभत्र िहेि जिल्लामा 
सशुासन कायम गने उदे्दश्यले काम गिेका छन ्वा छैनन ्भनेि अनगुमन गदै आएको छ । अनगुमनको 
कायालाई अगासड बढाउन सशुासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, 2064 ि सनयमावली, 2065 
अनसुाि अनगुमनका सूचकहरु िहेका अनगुमन र्ािाम ढााँचाहरु क, ख ि ग तयाि गिेको छ ।  

उजल्लजखत र्ािाम ढााँचाहरुमा 15/15 वटा सूचकहरु छन ्। ढााँचा क मा सनयसमत तथा आधािभतू 
पक्षाहरु, ढााँचा ख मा कवकासात्म पक्षाहरु ि ढााँचा ग मा शाजन्त सिुक्षा सम्वन्धी पक्षहरुको सूचक 
समावेश गरिएको छ । िसमा दैसनक काया सञ्चालनको अवस्था, समयको पालना, नागरिक वडापत्रको 
प्रयोग, स्पष्ट नक्साङ्कन सकहतको कोठा नां., मातहतको कमाचािीलाई असधकाि प्रत्यायोिन, डे्रस कोडको 
पालना, वेवसाइड, गनुासो पेकटका तथा गनुासो सनेु्न असधकािी, सूचना पाटीको प्रयोग, खानेपानी तथा 
सिसर्ाइको अवस्था, सहायता कक्षा व्यवस्थापन, मातहातक कायाालय वा सेवा केन्रहरुको सनिीक्षण 
तथा अनगुमन, योिना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, आसथाक अनशुासन कायम, शाजन्त सिुक्षा व्यवस्थापन, 
अपिाध सनयन्त्रण, सिृनजशल कायाहरु लगायत िहेको छन ्।  

प्रमखु जिल्ला असधकािीबाट अनगुमन गरिएको सिुक्षा सनकायहरु 
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ि.स. सिुक्षा सनकाय अनगुमन तथा सनिीक्षण 
समसत 

भेकटएको कुिाहरु सझुाव तथा सनदेशन कैकर्यत 

1 जिल्ला प्रहिी कायाालय 2 पटक    

2 सशस्त्र प्रहिी वल नेपाल 
हलेसी गलु्म 

2 पटक    

3 कािागाि कायाालय 2 पटक    

4 इलाका प्रहिी कायाालय 
हलेसी 

2076।11।05 
   

5 इलाका प्रहिी कायाालय 
ऐसेलखुका  

2077।02।21 ि 
2076।10।07 

   

6 इलाका प्रहिी कायाालय 
खोटाङविाि 

2076।09।07, 
2076।07।14 ि 
2077।01।03 

   

7 इलाका प्रहिी कायाालय 
जचसापानी 

2077।01।03 
   

8 इलाका प्रहिी कायाालय 
बाजक्सला ख 

2076।11।22 ि 
2076।07।18 

   

9 इलाका प्रहिी कायाालय 
मासतमसबताा ख 

2076।07।16, 
2076।07।20 ि 
2077।01।30 

   

10 प्रहिी चौकी जचउिीडाडा 2076।11।03    

11 प्रहिी चौकी च्याजस्मटाि 2076।11।19    

12 प्रहिी चौकी िाल्पा 2076।11।13    

13 प्रहिी चौकी डमु्रधेािापानी 2076।07।06    

14 प्रहिी चौकी देकवस्थान 2076।09।    

15 प्रहिी चौकी ननुथला 2076।11।10    

16 प्रहिी चौकी 
बािाहापोखिी 

2077।01।04 
   

17 प्रहिी चौकी बईुपा 2076।11।10    

18 प्रहिी चौकी ससमपानी 
2076।07।14 ि 
2077।01।03 

   

19 प्रहिी चौकी हकु्नािोि 2076।12।04    

20 अस्थाइ प्रहिी चौकी 
तालखका  

2076।05।07, 
2076।07।09 ि 
2076।11।17 

   

21 अस्थाइ प्रहिी पोष्ट 
हिमटाि 

2076।07।06 ि 
2077।02।21 
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अनगुमन र्ािम 

ढााँचा क 

कायाालयको नाम: .......................                                 समसत: ....... 

ठेगाना: ................... ......  ... 

ि.स. सूचकहरु कायाान्वय जस्थसत (4) कैकर्यत 

उत्तम 

(4) 
मध्यम 

(3) 
साममन्य 

(2) 
कमिोि 
(1) 

कायाान्वय 

नभएको 
 

1 दैसनक काया सञ्चालनको अवस्थ       

2 समयको पालना       

3 नागरिक वडापत्रको प्रयोग       

4 स्पष्ट नक्साांकन सकहतको कोठा नां.       

5 मातहातका कमाचािीलाई असधकाि प्रत्योिन       

6 डे्रस कोडको पालना       

7 वेवसाइड ि यसको अद्यावसधक       

8 गनुासो पेकटका तथा गनुासो सनु्न ेअसधकािी       

9 सूचना असधकािी       

10 सहायत कक्षको व्वस्था       

11 तै्रमाससक तथा वाकषाक प्रसतवेदन       

12 सूचना पाटीको प्रयोग       

13 कायाालय सिसर्ाई, शौचालय ि कपउने पानी       

14 मातहतको कायाालय सनिीक्षण तथा अनगुमन       

15 मातहतको आयोिनाहरुको कायाान्वय अवस्था       

िम्मा       

 

सनिीक्षण गने                                                  सनिीक्षण गरिएको 
नाम, थि ................                                   नाम, थि ....................... 
पद: .............                                         पद: ............... 
दस्तखत: ........................                              दस्तखत: .............. 
 

समसत: .........................                                 कायाालयको छाप: 
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ढााँचा ख 

कायाालयको नाम: .......................                                 समसत: ....... 

ठेगाना: ................... ......  ... 

ि.स. सूचकहरु कायाान्वय जस्थसत (4) कैकर्यत 

उत्तम 

(4) 
मध्यम 

(3) 
साममन्य 

(2) 
कमिोि 
(1) 

कायाान्वय 

नभएको 
 

1 दैसनक काया सञ्चालनको अवस्थ       

2 आयोिनाको गत आ.व.को प्रगसत       

3 चाल ुआ.व.को वाकषाक कायािम       

4 चाल ुआ.व.को अजख्तयािी ि सोको कायाान्वयन       

5 मातहतका कमाचािीलाई असधकाि प्रत्योिन       

6 मअुब्ि कवतिण गनुा पने भए सोको प्रगसत जस्थसत       

7 ठेक्का पट्टाको सम्झौता       

8 सम्झौता अनसुाि काया अगासड बढे नबढेको       

9 ठेक्काअनसुाि काम अगासड बढेको       

10 कवसनयोजित िकमको खचा जस्थसत       

11 खचा िकमको शोधभनााको माग       

12 आयोिनाले लाभग्रहीसाँग गिेको सहकायो जस्थसत       

13 काम भैसकेको िकमको भकु्तानी       

14 कायाान्वयनमा आइ पिेका समस्याहरुको समाधान       

15 तै्रमाससक तथा वाकषाक प्रसतवेदनको अवस्था       

िम्मा       

 

सनिीक्षण गने                                                  सनिीक्षण गरिएको 
नाम, थि ................                                   नाम, थि ....................... 
पद: .............                                         पद: ............... 
दस्तखत: ........................                              दस्तखत: .............. 
 

समसत: .........................                                 कायाालयको छाप: 
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जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङले जिल्ला प्रहिी कायाालय ि मातहतका सनकायहरुको सनिीक्षण तथा 
अनगुमन गना तयाि गिेको र्ािाम 

ढााँचा ग 

कायाालयको नाम: .......................                                 समसत: ....... 

ठेगाना: ................... ......  ... 

ि.स. सूचकहरु कायाान्वय जस्थसत (4) कैकर्यत 

उत्तम 

(4) 
मध्यम 

(3) 
साममन्य 

(2) 
कमिोि 
(1) 

कायाान्वय 

नभएको 
 

1 शाजन्त सिुक्षा व्यवस्थापन       

2 वाकषाक कायािम कायाान्वयन       

3 अपिाध सनयन्त्रण तथा समन्वय       

4 मातहतको कमाचािीलाई असधकाि प्रत्योिन       

5 आचािसांकहता पालना       

6 मदु्दाहरुको अनसुन्धान तथा असभयोिन       

7 वेवसाइड ि त्यसको अद्यावसधक       

8 कमाचािी सम्वन्धी गनुासोको सनुवुाइ       

9 सूचना सम्प्रषेण तथा व्यवस्थापन       

10 सहायता कक्षको व्यवस्था       

11 सेवाग्राहीहरुसाँगको सम्वन्ध       

12 सिृनजशल काया       

13 अन्ति सिुक्षा सनकाय सम्वन्ध       

14 मातहतका सनकाय सनिीक्षण तथा अनगुमन       

15 तै्रमाससक तथा वाकषाक प्रसतवेदनको अवस्था       

िम्मा       

 

सनिीक्षण गने                                                  सनिीक्षण गरिएको 
नाम, थि ................                                   नाम, थि ....................... 
पद: .............                                         पद: ............... 
दस्तखत: ........................                              दस्तखत: .............. 
 

समसत: .........................                                 कायाालयको छाप: 
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5.13.1 जिल्लाजस्थत सिकािी कायाालयहरुको अनगुमन तथा सनिीक्षण योिना 

ि.स. कायाालयको नाम अनगुमन समय (मकहनामा) 

१ जिल्ला प्रहिी कायाालय,  िेठ   
२ स.प्र.बल नेपाल नां.७ गलु्म,   असाि  
३ किदाता सेवा कायाालय,    श्रावण 
४ सडसभिन वन कायाालय, भदौ    
५ जिल्ला सनवााचन कायाालय,  असोि   
६ जिल्ला सिकािी वककल कायाालय,   कासताक  
७ जिल्ला अस्पताल,    मांससि 
८ कृकष ज्ञान केन्र,  पषु    
९ को.ले.सन.का.,  माघ   
१० जिल्ला आयोिना कायाान्वयन ईकाइ (जशक्षा),   र्ागनु  
११ जिल्ला आयुावेद स्वास््य केन्र,    चैत्र 
१२ जिल्ला आयोिना इकाई (अ. व्य. तथा स्थानीय पवुााधाि), बैशाख    

१३ मालपोत कायाालय,   िेठ   

१४ िलश्रोत तथा ससांचाई कवकास सडसभिन कायाालय,   असाि  
१५ जिल्ला हलुाक कायाालय,     श्रावण 
१६ नापी कायाालय, भदौ    
१७ कािागाि कायाालय,  असोि   
१८ जशक्षा कवकास तथा समन्वय इकाई,   कासताक  
१९ िाकिय अनसुन्धान जिल्ला कायाालय,    मांससि 
२० ईलाका प्रशासन कायाालय, खोटाङबिाि, पषु    
२१ ईलाका प्रशासन कायाालय, ऐांसेलखुका ,  माघ   
२२ नेपाल कवद्यतु प्रासधकिण,   र्ागनु  
२३ प्रधानमन्त्री कृ.आ.प. मकै िोन,     चैत्र 
२४ नेपाल खाद्य सांस्थान, बैशाख    
२५ कृकष कवकास वैंक,  िेठ   
२६ घिेल ुतथा साना उद्योग कवकास ससमसत,   असाि  
२७ खानेपानी तथा सिसर्ाई सडसभिन कायाालय,    श्रावण 
२८ सांजघय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोिना,  भदौ    
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6. िािस्व सांकलन 

यस कायाालयले शाजन्त सिुक्षा कायम गना तथा काननुी शासनको प्रत्याभसूत ददन दताा भएका मदु्दा 
मासमलाहरुको सछटो छरितो रुपमा सनुवुाइ तथा रै्साल गदै आएको छ । मदु्दा मासमला रै्सला गने 
िममा सलइने धिौटी तथा िरिवानाका साथै िाहदानी कवतिण, पत्रपसत्रका दताा, सांघसांस्था दताा, नकवकिण 
ि हातहसतयाि दताा ि नकवकिण तथा नामसािीबाट आ.व. 2076/077 मा सांकसलत िािस्व कवविण 
सनम्नानसुाि िहेको छ ।  

सांकेत नां कवविण िािि िकम कैकर्यत 

११६२२ हातहसतयािको इिाितपत्र दस्तिु 1500.00   

१४२१२ सिकािी सम्पत्तीको कविीबाट प्राप्त िकम 54000.00   

१४२२४ परिक्षा शलु्क 1200.00   

१४२२७ िाहदानी शलु्क 4492500.00   

१४२२९ अन्य प्रशाससनक सेवा शलु्क 1600.00   

१४२५१ कम्पनी िजिषे्टशन दस्तिु 66500.00   

१४३१२ प्रशाससनकदण्ड िरिवाना ि िर्त 91500.00   

  िम्मा 4708800.00   

 

धरौटी 
1=cfDbfgL   

1=01 ut cf=j= ;Ddsf] lhDd]bf/L 3159444.22 

o; cf=j= df hdDdf ePsf] w/f}^L 1414661.00 

hDdf 4574105.22 

2= vr{   

o; cf=j=df ;b/:ofxf ePsf] w/f}^L 25000.00 

o; cf=j=df lkmtf{ ePsf] w/f}^L 56569.00 

hDdf 81569.00 

w/f}l^ afsL  4492536.22 
 

7. आ.व. 2076/077 मा कायाालयबाट भएको खचाको कवविण 

ि.स. कवविण सबसनयोजित िकम रु खचा िकम रु. खचा प्रसतशत कैकर्यत 

1 चाल ुखचा 14567027.8 12993097.80 89.19   
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2 पुाँजिगत खचा 5237000.00 1110600.50 21.21   

  िम्मा 19804027.8 14103698.30     

 

बिेट उपजशषाक नां. 314920133 (चाल)ु 
खचा सांकेत 

नां. खचा जशषाक 

िम्मा कवसनयोजित 
बिेट रु. 

िम्मा सनकासा 
रु. िम्मा खचा रु. बिेट बााँकी 

21111 पारिश्रसमक कमााचिी 6935027.80 6935027.80 6935027.80 0.00 

21121 पोशाक 150000.00 140000.00 140000.00 10000.00 

21131 स्थानीय भत्ता  663000.00 531296.00 531296.00 131704.00 

21132 महांगी भत्ता 360000.00 360000.00 360000.00 0.00 

21134 कमाचिी वैठक भत्ता 25000.00     25000.00 

21139 अन्य भत्ता 25000.00 25000.00 25000.00 0.00 

21213 

योग्दानमा आधारित 
कवमा कोष 72000.00 59600.00 59600.00 12400.00 

22111 पानी तथा कविलुी 266000.00 265890.00 265890.00 110.00 

22112 सांचाि महसलु 186000.00 185601.00 185601.00 399.00 

22212 

इन्धन (कायाालय 
प्रयोिन) 464000.00 398951.00 398951.00 65049.00 

22213 

सवािी साधन ममात 
खचा 213000.00 187889.00 187889.00 25111.00 

22214 

कवमा तथा नकवकिण 
खचा 40000.00 40000.00 40000.00 0.00 

22221 

मेजशनिी तथा औिाि 
ममात सम्भाि तथा 
सञ्चालन खचा 190000.00 125402.00 125402.00 64598.00 

22231 

सनसमात सावािसनक 
सम्पसतको ममात 
सम्भाि 130000.00 128723.00 128723.00 1277.00 

22311 

मसलन्द ता कायाालय 
सामाग्री 653000.00 653000.00 653000.00 0.00 

22419 अन्य सेवा शलु्क 1925000.00 1756772.00 1756772.00 168228.00 

22511 कमाचािी तासलम खचा 50000.00     50000.00 
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22529 कवकवध कायािम खचा 230000.00 50109.00 50109.00 179891.00 

22611 

अनगुमन,मलु्याांकन 

खचा 455000.00 452080.00 452080.00 2920.00 

22612 भ्रमण खचा  240000.00 170420.00 170420.00 69580.00 

22711 कववभ खचा  260000.00 257937.00 257937.00 2063.00 

27111 सामाजिक सिुक्षा 457000.00 223200.00 223200.00 233800.00 

    13989027.80 12946897.80 12946897.80 1042130.00 

 

बिेट उपजशषाक नां. 314920114 

खचा सांकेत 
नां. खचा जशषाक 

िम्मा  कवसनयोजित 
बिेट िम्मा सनकासा िम्मा खचा बिेट बााँकी 

31121 सवािी साधन 250000.00 250000.00 250000.00 0.00 

31122 मेजशनिी औिाि 825000.00 388992.00 388992.00 436008.00 

31123 र्सनाचि तथा कर्क्चि 300000.00 64380.00 64380.00 235620.00 

31171 

पूाँजिगत सधुाि खचा 
सावािसनक सनमााण 3500000.00 67630.50 67630.50 3432369.50 

  िम्मा 4875000.00 771002.50 771002.50 4103997.50 

 

बिेट उपजशषाक नां. 314920113 

खचा सांकेत 
नां. खचा जशषाक 

िम्मा 
कवसनयोजित 

बिेट 

िम्मा 
सनकासा िम्मा खचा बिेट बााँकी 

21134 कमाचािी वैठक भत्ता 20000.00 0.00 0.00 20000.00 

21139 अन्य भत्ता 215000.00 0.00 0.00 215000.00 

22221 

मेजशनिी औिाि ममात सम्भाि 
तथा सञ्चालन खचा 5000.00 0.00 0.00 5000.00 

22311 

कमसन्द तथा कायाालय 
सामाग्री 18000.00 18000.00 18000.00 0.00 

22413 किाि सेवा शलु्क 320000.00 28200.00 28200.00 291800.00 

  िम्मा 578000.00 46200.00 46200.00 531800.00 
 



26 
 

बिेट उपजशषाक नां. 314010114 

खचा सांकेत 
नां. खचा जशषाक 

िम्मा कवसनयोजित 
बिेट 

िम्मा 
सनकासा िम्मा खचा बिेट बााँकी 

31113 

सनसमात भवनको 
सांचिनात्मक सधुाि खचा 76000.00 53600.00 250000.00 22400.00 

31122 मेजशनिी औिाि 150000.00 150000.00 388992.00 0.00 

31123 र्सनाचि तथा कर्क्चि 136000.00 135998.00 64380.00 2.00 

  िम्मा 362000.00 339598.00 703372.00 22402.00 

 

यस कायाालयको कायासञ्चालन कोष कवकवध (ख६ खाता) बाट गत आ.व.मा भएको आम्दानी ि खचाको 
कवविण सनम्नानसुाि िहेको छ ।  

l;=g+= ljj/)f 
ut jif{sf] 

df}Hbft 

o; jif{sf] 

cfo 
hDdf cfo 

 o; aif{sf] 

vr{ 
af+sL 

1 dfl^sf]/] v]n d}bfg 100000.00 0.00 100000.00 0.00 100000.00 

2 ljljw vr{ lzif{s 34331.32 0.00 34331.32 0.00 34331.32 

3 
åGå lk*Lt ljwjf 

eQf 
21900.00 0.00 21900.00 0.00 21900.00 

4 

åGå lkl*t #/ 

kms{g cfly{s 

;xfotf 

5000.00 0.00 5000.00 0.00 5000.00 

5 k|lzIffyL{ ;DaGwL 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 

6 
dWo] kxf*L nf]sdfu{ 

d'cJhf ljt/)f 
390274.65 0.00 390274.65 0.00 390274.65 

7 h:tf kftf vl/b 304962.80 0.00 304962.80 0.00 304962.80 

8 
b}jL k|sf]k p$f/ 

sf]if 
611500.00 524000.00 1135500.00 250000.00 885500.00 

9 

j}b]lzs /f]huf/ 

d[ts Ifltk"tL{ ;jf/L 

b'#{^gf ;d]t 

5090992.01 5025964.47 10116956.48 4423150.40 5693806.08 

10 
;"rgfsf] xs 

;DaGwL sfo{qmd 
18575.00 25000.00 43575.00 17325.00 26250.00 

11 

g]kfn ljw't 

k|flws/)f d'cfAhf 

/sd 

2000.00 0.00 2000.00 0.00 2000.00 

12 
lzIff ljsf; tyf 

;dGjo O{sfO{ 
254722.66 0.00 254722.66 0.00 254722.66 
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l;=g+= ljj/)f 
ut jif{sf] 

df}Hbft 

o; jif{sf] 

cfo 
hDdf cfo 

 o; aif{sf] 

vr{ 
af+sL 

13 ;jf/L b'#{^gf d[ts 0.00 500000.00 500000.00 500000.00 0.00 

14 e'sDk ;'/Iff lbj;  0.00 15000.00 15000.00 15000.00 0.00 

15 n}lu+s lx+;f 0.00 50000.00 50000.00 0.00 50000.00 

  hDdf 6834758.44 6139964.47 12974722.91 5205475.40 7769247.51 

 

sfo{ ;`rfng sf]ifsf]  -k|b]z tkm{_ आम्दानी र खर्च   
l;=g+= ljj/)f hDdf cfo vr{ af+sL s}lkmot 

1 b}jL k|sf]k p$f/ sf]if 615000.00 600000.00 15000.00   

2 sf]/f]gf hg;'/Iff sf]if 500000.00 379318.00 120682.00   

  hDdf 615000.00 979318.00 135682.00   

 

8. कािागाि व्यवस्थापन 

प्रमखु जिल्ला असधकािीको प्रत्यक्ष िेखदेख ि सनगिानीमा िहने कािागाि कायाालय ददके्तलमा िहेको 
कैदी बन्दीहरु ि थनुवुाको कवविण सनम्नानसुाि िहेको छ ।  

8.1 आ.व. 2076/077 को कायम वन्दी सांख्या 
ि.सां. कवविण कैदी थनुवुा कुल 

िम्मा  

कै 

परुुष मकहला  िम्मा परुुष मकहला  िम्मा 
१ कताव्य जयान 32 1 33 10 1 11 44  

२ िबििस्ती किणी 29 - 29 4 - 4 33  

३ हाडनाता ि.ि.क. 8 - 8 3 - 3 11  

४ हाडनातामा ि.ि.क.जया.मा.उ. 1 - 1 - - - 1  

५ क.जयान ि.ि.क.चोिी 1 - 1 - - - 1  

६ खनु डााँका 3 - 3 - - - 3  

७ डाका 1 - 1 - - - 1  

८ नकविनी चोिी 1 - 1 - - - 1  

९ लागूओषध 5 - 5 - - - 5  

१० ि.ि.क.उद्योग 6 - 6 1 - 1 7  
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ि.सां. कवविण कैदी थनुवुा कुल 
िम्मा  

कै 

परुुष मकहला  िम्मा परुुष मकहला  िम्मा 
११ जयान माने उद्योग 6 - 6 4 - 4 10  

१२ बह ुकववाह 1 - 1 1 - 1 2  

१३ अपिण गिी शारिरिक बन्धक सलई 
ि.ि.क. 

1 - 1 - - - 1  

१४ हातहसतयाि खिखिना ि.क. 1 - 1 - - - 1  

१५ नागरिकता ककते - - - - - - -  

१६ सावािसनक स्थलमा अभर व्यवहाि - - - 1 - 1 1  

१७ गयल सम्वन्धी कसिु - - - - - - -  

१८ लागूओषध ि.क. 1 - 1 - - - 1  

१९ सवािी जयान 2 - 2 - - - 2  

२० मानव वेचकवखन तथा ओसाि प्रसाि 1 - 1 - - - 1  

२१ वाल कववाह 1 - 1 - - - 1  

२२ कल वाईपास 1 - 1 - - - 1  

२३ अपिासधक उपद्र्याई (आगो 
लगाएको) 

1 - 1 1 - 1 2  

२४ चोिी  - - - 1 - 1 1  

२५ ढगी ककते  1 - 1 - - 1 2  

२६ लागू ओषध चोिी  1 - 1 - - - 1  

 िम्मा 103 1 104 26 14 27 131  

 

8.2 आ.व. 2076/077 छुटेको वन्दी सांख्या 

ि.सां. कवविण कैदी थनुवुा कुल 
िम्मा  

कै 

परुुष मकहला  िम्मा परुुष मकहला  िम्मा 
१ कताव्य जयान 4 1 5 7 - 7 12  

२ िबििस्ती किणी 2 - 2 3 - 3 5  

३ वन सम्वन्धी कसिु - - - - - - -  

४ खोटाचलन - - - - - - -  

५ चोिी 3 - 3 1 - 1 4  

६  डााँका 2 - 2 - - - 2  

७ नकविनी चोिी 5 - 5 - - - 5  
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ि.सां. कवविण कैदी थनुवुा कुल 
िम्मा  

कै 

परुुष मकहला  िम्मा परुुष मकहला  िम्मा 
८ लागूओषध 1 - 1 - - - 1  

९ ि.ि.क.उद्योग 1 - 1 4 - 4 5  

१० जयान माने उद्योग 2 - 2 6 - 6 8  

११ सवािी जयान - - - 1 - 1 1  

१२ अपिण गिी शारिि बन्धक - - - -  - -  

१३ हातहसतयाि खिखिना 2 - 2 1 - 1 3  

१४ नागरिकता ककते - - - - - - -  

१५ नागरिकता ककते - - - 6 - 6 6  

१६ गयल सम्वन्धी कसिु 5 - 5 - - - 5  

१७ बह ुकववाह 4 - 4 1 2 3 7  

१८ िवि िस्ती चन्दा उठाउने काया 2 - 2 - - - 2  

१९ कुटकपट अांगभांग 1 - 1 - - - 1  

२० वाल कववाह 1 - 1 - - - 1  

२१ कल वाईपास 1 - 1 - - - 1  

२२ अपिासधक उपद्र्याई (आगो 
लगाएको) 

- - - 3 - 3 3  

२३ ठगी ककते - - - 2 - 2 2  

 िम्मा 36 1 37 35 2 37 74  

 

9. कोसभड-19 िोकथाम तथा सनयन्त्रण सम्वन्धी कायाः 

सन ्2019 को अन्त्य सति चीनको वबुान िाजयबाट शरुु भएको कोिोना भाइिस कविव्यापी महामािी 
रुपमा रै्सलएको छ । मानव अजस्तत्वमा नै तहसनहस गने गिी रै्सलएको महामािीबाट हालसम्म 
कविमा करिव पौने ७ लाख मासनको जयान सलई सकेको छ भने लगभग पौने २ किोड मासनस सांिसमत 
छन ्। यसबाट नेपाल समेत अछुतो िहेको छैन । श्रावणको आधाआधीको हािहािीमा १९ हिाि 
भन्दा बढी नेपालीमा सांिमण देजखनकुा साथै 49 िनाको यस भाइिसको कािण मतृ्यू भैसकेको छ 
। १४ हिाि भन्दा बढी नेपालीले यस भाइिसको सांिमण जिसत सकेको अवस्था छ ।  
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यस जिल्लामा कोसभड-19 को िोकथाम तथा सनयन्त्रण गना जिल्ला समन्वय ससमसतको प्रमखुको 
सांयोिकत्वमा सबै पासलका प्रमखु, प्रमखु जिल्ला असधकािी लगायत सिुक्षा सनकाय, िािनीसतक दलहरु, 
कवसभन्न सिकािी तथा गैि सिकािी सनकायहरु सदस्य िहने गिी कोसभड-19 िोकथाम तथा सनयन्त्रण 
जिल्ला समन्वय ससमसत गठन गरिएको छ । त्यसै गिी प्रमखु जिल्ला असधकािीको सांयोिकत्वमा 
जिल्ला कोसभड सांकट व्यवस्थापन केन्र ि कमाण्ड पोष्ट समेत गठन गरिएको अवस्था छ ।  

जिल्ला सिुक्षा ससमसत तथा उक्तवमोजिमको ससमसतहरुको कवसभन्न समयको सनणायबाट यस जिल्लामा 
देहायको कायाहरु भएको अवस्था छ ।  

ि.स. कवविण सांख्या कैकर्यत 
१ कोसभड-19 िोकथाम तथा सनयन्त्रण जिल्ला 

समन्वय ससमसत बैठक सांख्या 
16  

2 जिल्ला कोसभड सांकट व्यवस्थापन केन्र बैठक 18  

3 कमाण्ड पोष्ट बैठक 2  

4 हेल्थ डेस्क स्थापना सांख्या 14  

5 सामान्य स्वास््य पिीक्षाण सांख्या 8689  

6 िनचेतनामूलक कायािम सञ्चालन सनयसमत  

7 क्वािेजन्टन स्थापना (स्थान) 105 पासलका तथा सिुक्षा सनकाय 

8 क्वािेजन्टन वेड सांख्या 788 पासलका तथा सिुक्षा सनकाय 

9 आइसोलेशन वेड सांख्या 15 जिल्ला अस्पताल ि ददके्तल क्याम्पस 

10 कोसभड फे्रण्ली एम्वलेुन्स तयािी 4  

11 स्वास््य सामग्री सांकलन  कवसभन्न सनकाय तथा व्यजक्तहरुबाट 

12 सनयसमत क्वािेजन्टनको अनगुमन तथा सनिीक्षण  आवश्यकता अनसुाि 

13 पासलकाहरुसगाँ समन्वय तथा सहकाया सनयसमत  

14 वन्दावन्दीलाई कायाान्वय पूणा  

15 सवािी साधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन   

16 RDT पिीक्षण 1608  

17 RDT पोिेकटभ 30  

18 PCR पिीक्षणको लासग स्वाव सांकलन 771  

19 PCR पिीक्षण 745  

20 PCR पोजिकटभलाई उपचािको व्यवस्था  कविाटनगि तथा स्थानीय 
अस्पतालमा उपचाि 

21 PCR पोजिकटभको सांख्या 12  
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22 PCR पोजिकटभ भई सनको भएको 11  
23 PCR पोजिकटभ भई उपचािथा 1 स्थानीय अस्पतालमा उपचाि 
24 होजल्डङ सेन्टि स्थापना 10 वेड पञ्च माकव ददके्तलमा 
25 अन्य कायाहरु   

10. हालसम्मका प्रमखु जिल्ला असधकािीहरुको कवविणः 

सस.नां. नामथि कायाित अवसध कैकर्यत 

देजख सम्म  

१ िाधािमण उपाध्याय २०२५ २०२७   

२ नपृेन्र कुमाि मल्ल २०२७ २०२८   

३ भवुनिाम कायस्थ २०२८ २०२९   

४ ददव्यिाम भण्डािी २०२९ २०३१   

५ झलेुन्र प्रधान २०३१ २०३४   

६ गणेश बहादिु वस्नेत २०३४ २०३५   

७ कुल प्रसाद भण्डािी २०३५ २०३६   

८ िाम प्रसाद अरण २०३६ २०३७   

९ पिश ुप्रधान २०३७ २०३९   

१० बरीनाथ शमाा पौडेल २०३९ २०४४   

११ कुलचन्र शे्रष्ठ २०४४ २०४५   

१२ तलुसी प्रसाद भट्टिाई २०४५ २०४७   

१३ भोला ससलवाल २०४७ २०४८   

१४ िेवतीिाि काफ्ले २०४८ २०४९   

१५ स्थानेिि देवकोटा २०४९ २०५१   

१६ धमािाि ढुङ्गाना २०५१ २०५२   

१७ मोहन प्रसाद आचाया २०५२ २०५३   

१८ गणेश िाई २०५३ २०५३   

१९ तािानाथ गौतम २०५३ २०५४   

२० जचिजिकव असधकािी २०५४ २०५५   
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सस.नां. नामथि कायाित अवसध कैकर्यत 

देजख सम्म  

२१ गिेन्रिाम भट्टिाई २०५५ २०५५   

२२ िामेिि प्रसाद जघसमिे २०५६ २०५६   

२३ माधविाि शमाा २०५६ २०५७   

२४ कृष्ण प रसाद लम्साल २०५७ २०५९   

२५ असनरर मण्डल २०५९ २०५९   

२६ मोहन कृष्ण सापकोटा २०५९।०९।२३ २०६२।०१।२१   

२७ नेत्र बहादिु काकी २०६२।०१।२१ २०६२।०३।०४   

२८ केशि बहादिु के.सी. २०६२।०३।०५ २०६३।०३।२२ कायम मकुायम 

२९ वलभर सगिी २०६३।०३।२३ २०६४।०३।०७   

३० कमलमजण काफ्ले २०६४।०३।०७ २०६५।०७।०६   

३१ िाम प्रसाद जघसमिे २०६५।०७।०८ २०६६।०५।३१   

३२ केशव िाि आचाया २०६६।०६।०१ २०६८।०३।१४   

३३ जशविाम गलेाल २०६८।०३।१५ २०६८।१०।२१   

३४ केशविाि आचाया २०६८।१०।२२ २०६९।०१।१२   

३५ ददपकिाि नेपाल २०६९।०१।१३ २०७१।०१।२४   

३६ गोकवन्द सापकोटा २०७१।०१।२५ २०७२।०६।२३   

३७ रुरप्रसाद खडका २०७२।०६।२७ २०७२।१२।१०   

३८ चन्र बहादिु काकी 2०७२।१२।२२ २०७३।१०।०९   

३९ प्रल्हाद पोखिेल २०७३।१०।१० २०७४।०५।१८   

४० एकदेव असधकािी २०७४।०५।१९ २०७५।०१।१९   

४१ सिेुन्रिाि पौडेल २०७५।०१।२० 2075।12।17   

42 कवष्णहुरि उपाध्याय 2075।12।18 2076।10।26  

43 शासलग्राम शमाा पौडेल 2076।10।26 हालसम्म  
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11. जिल्ला जस्थत सिुक्षा सनकायहरुको कवविणः 

जिल्लामा िहेका सिुक्षा सनकायहरु नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी, सशस्त्र प्रही वल नेपाल ि िाकिय 
अनसुन्धान जिल्ला कायाालय िहेको छन ्। सिुक्षाको पहुाँचलाई नागरिकमैत्री बनाउन तत ्तत ्सिुक्षा 
सनकायका कायाालयहरुको कवविण सम्पका  नां. सकहत देहायमा िाजखएको छ ।  

11.1 जिल्ला सिुक्षा ससमसतका पदासधकािीहरुको कवविण 

ि.स. नाम, थि पद कायाालय सम्पका  नां. 

१ श्री शासलग्राम शमाा पौडेल प्रमखु जिल्ला असधकािी जिल्ला प्रशासन कायाालय 9852807777 

2 श्री निोत्तम पौडेल प्रमखु सेनानी गोिखनाथ गण 9751020365 

3 श्री नािायण प्र.जचमिीया प्रहिी नायव उपिीक्षक जिल्ला प्रहिी कायाालय 9852805555 

4 श्री भोला सगिी स. प्रहिी नायव उपिीक्षक सशस्त्र प्रहिी वल नेपाल नां.7 हलेसी गलु्म 9851272209 

5 श्री ज्ञानमणी पाण्डे प्रमखु अनसुन्धान असधकृत िाकिय अनसुन्धान जिल्ला कायाालय  9845084285 

6 श्री श्यामकुमाि िाई स. प्रमखु जिल्ला असधकािी जिल्ला प्रशासन कायाालय 9852849966 

 

11.2 नपेाली सेना 

ि.स. सिुक्षा सनकायको नाम ठेगाना 
कायाालय 

प्रमखुको नाम 
दिाा सम्पका  नां. 

1 गोिखनाथ गण दद.रु.म.न.पा. भोला पाण्डे प्रमखु सेनानी 9751020365 

२ सिुक्षा गलु्म ऐसेलखुका  ऐसेलखुका  गा.पा.    

 

11.3 नपेाल प्रहिी  

ि.स. सिुक्षा सनकायको नाम ठेगाना सम्पका  नां. 

1 जिल्ला प्रहिी कायाालय ददके्तल 9852805555 

2 इलाका प्रहिी कायाालय हलेसी हतनुपा ७ 9852849800 

3 इलाका प्रहिी कायाालय ऐसेलखुका  ऐसेलखुका  गापा३ 9852849117 

4 इलाका प्रहिी कायाालय खोटाङविाि खोटेहाङ गापा ७ 9852849433 

5 इलाका प्रहिी कायाालय जचसापानी िन्तेढुांगा गापा ५ 9852949432 
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ि.स. सिुक्षा सनकायको नाम ठेगाना सम्पका  नां. 

6 इलाका प्रहिी कायाालय बाजक्सला ख केकपलासगढी गापा ४ 9852852890 

7 
इलाका प्रहिी कायाालय मासतमसबताा 
ख 

साकेला गापा ४ 9743086186 

8 प्रहिी चौकी अखौले हतनुपा १० 9843092266 

9 प्रहिी चौकी खातााम्छा केकपलासगढी गापा २ 9862980952 

10 प्रहिी चौकी जचउिीडाडा ददरुमनपा ७ 9743092109 

11 प्रहिी चौकी च्याजस्मटाि हतनुपा ३ 9852949520 

12 प्रहिी चौकी सछतापोखिी ददप्रङु चईुचमु्मागापा ६ 035691299 

13 प्रहिी चौकी िाल्पा ददरुमनपा १२ 9862980951 

14 प्रहिी चौकी डमु्रधेािापानी िावावेशी गापा ४ 036690548 

15 प्रहिी चौकी देकवस्थान िन्तेढुांगा गापा १ 9743027285 

16 प्रहिी चौकी सधतङु हतनुपा ८ 9862980960 

17 प्रहिी चौकी ननुथला ददरुमनपा १३ 9825705600 

18 प्रहिी चौकी बािाहापोखिी बािाहापोखिी गापा १ 9743073226 

19 प्रहिी चौकी बईुपा ददरुमनपा १४ 9852849552 

20 प्रहिी चौकी ितन्छा साकेला गापा २ 9862980953 

21 प्रहिी चौकी वाप्लखुा खोटेहाङ गापा २ 9862980957 

22 प्रहिी चौकी ससमपानी खोटेहाङ गापा ८ 9862980958 

23 प्रहिी चौकी हकु्नािोि बािाहापोखिी गापा ४ 9743085798 

24 प्रहिी चौकी हलेसी तवुाचङु छापडााँडा, हलेसी  

25 प्रहिी चौकी खापाा िावावेशी गापा २ 9862980956 

26 प्रहिी चौकी हिमटाि िावावेशी गापा १ 9852890121 

27 प्रहिी चौकी याङसोलाटाि ददप्रङु चइुचमु्मा गा.पा.  

28 जिल्ला ट्राकर्क प्रहिी कायाालय ददरुमनपा २ 9862679509 

29 अस्थाइ प्रहिी चौकी तालखका  ददरुमनपा ६ 9743053381 

30 अस्थाइ प्रहिी चौकी भण्डािेघाट ददप्रङु चईुचमु्मागापा ४ 9852849450 

31 अस्थाइ प्रहिी चौकी याम्खा ददप्रङु चईुचमु्मागापा १ 9862980959 

32 सामदुाकयक प्रहिी सेवा केन्र खोटाङ  
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ि.स. सिुक्षा सनकायको नाम ठेगाना सम्पका  नां. 

33 जिल्ला अदालत सिुक्षा गाडा ददके्तल 9741450497 

34 प्रमखु जिल्ला असधकािी सिुक्षा गाडा ददके्तल 036420681 

35 जिल्ला कािागाि सिुक्षा गाडा ददके्तल 9852690095 

36 कवमानस्थल सिुक्षा गाडा लासमडााँडा 9862980950 

37 
कवमानस्थल सिुक्षा गाडा (अस्थाइ 
पोष्ट) 

खानीडााँडा 
9862980954 

38 कवमानस्थल सिुक्षा गाडा थामखका   

39 जिल्ला अस्पताल सिुक्षा गाडा ददके्तल  

40 
जिल्ला आपतकासलन काया सञ्चालन 
केन्र 

ददके्तल 
 

 

11.3 सशस्त्र प्रहिी वल नपेाल 

ि.स. सिुक्षा सनकायको नाम ठेगाना सम्पका  नां. 

1 सशस्त्र प्रहिी वल नेपाल नां.७ हलेसी गलु्म खोटाङ दद.रु.म.न.पा.   

२ सशस्त्र प्रहिी वल नेपाल सिुक्षा वेस जचसापानी िन्तेढुङ्गा  
 

12. जिल्लाजस्थत कायाालयहरुको कवविण 

नागरिकले प्राप्त गने सेवालाई सहि ि पहुाँचयोग्य बनाउने कायामा सहयोग पगु्ने उदे्दश्यले यस जिल्लामा 
िहेको कायाालयहरु ि कायाालय प्रमखुहरुको सम्पका  नम्वि सकहतको कवविण सनम्नानसुाि छ ।  

सस.नां. कायाालयको नाम कायाालय प्रमखुको पद 
कायाालय प्रमखुको 
नामथि मोवाइल नां. 

कायाालयको  
टेसलर्ोन नां. 

१. जिल्ला अदालत, जिल्ला न्यायाधीश मासत्रका प्र.आचाया 9852849095 36420195 

२ जिल्ला प्रशासन कायाालय, प्रमखु जिल्ला असधकािी 
शासलग्राम शमाा 
पौडेल 

9852807777 36420133 

३ 
जिल्ला समन्वय ससमसतको 
कायाालय, 

जिल्ला समन्वय 
असधकािी 

िािेश सगिी 9852885222 36420144 

४  गोिखनाथ गण मडेु व्यािेक, गणपती (प्रमखु सेनानी) निोत्तम पौडेल 9841207730 36420355 

५ जिल्ला प्रहिी कायाालय, प्र.ना.उ. 
नािायण 
प्र.जचमिीया 9852805555 36420199 
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सस.नां. कायाालयको नाम कायाालय प्रमखुको पद 
कायाालय प्रमखुको 
नामथि मोवाइल नां. 

कायाालयको  
टेसलर्ोन नां. 

६ स.प्र.बल नेपाल नां.७ गलु्म, गलु्मपती (स.प्र.ना.उ.) भोला सगिी 9851272209 36420283 

७ लोकसेवा आयोग कायाालय, कायाालय प्रमखु िमेश मैनाली 9841307854 36420177 

८ सडसभिन वन कायाालय, सडसभिन वन असधकृत धनन्िय लासमछान े 9852849134 36420134 

९ जिल्ला सनवााचन कायाालय, सन. सनवााचन असधकृत कोकपला िाई 9841881531 36420288 

१० 
जिल्ला सिकािी वककल 
कायाालय, 

स.जिल्ला न्यायासधवक्ता िमेश भट्टिाई 9852051195 36420207 

११ जिल्ला अस्पताल, मेसडकल असधकृत डा. शैलेश शे्रष्ठ 9843618631 36420188 

१२ कृकष ज्ञान केन्र,  सनसमत्त प्रमखु हरिनािायण िाई 9852849130 36420130 

१३ को.ले.सन.का., कोष सनयन्त्रक ध्रवु काकी 9851139747 36420140 

१४ 
जिल्ला आयोिना कायाान्वयन 
ईकाइ (जशक्षा), 

कायाालय प्रमखु वाविुाम पोखिेल  9852849175  420281 

१५ 
जिल्ला आयुावेद स्वास््य 
केन्र, 

कायाालय प्रमखु अियकुमाि झा 9852849392 36420392 

१६ 
जिल्ला आयोिना इकाई 
(अ. व्य. तथा स्थानीय 
पवुााधाि), 

कायाालय प्रमखु घनश्याम उपाध्याय 9852849245  

१७ मालपोत कायाालय,  मालपोत असधकृत 
सन. प्रभनुाथ 
आचाया 9851145308 36420196 

१८ 
िलश्रोत तथा ससांचाई कवकास 
सडसभिन कायाालय, 

सडसभिन प्रमखु अमन काकी  36420225 

१९ जिल्ला हलुाक कायाालय,  सनसमत्त असधकृत 
शोभा कुमािी 
पोखिेल 

9842896536 36420109 

२० नापी कायाालय, नापी प्रमखु  ओमप्रसाद यादव 9865620476 36420118 

२१ कािागाि कायाालय, सन.कािागाि प्रमखु कृष्ण प्र. आचाया  36420265 

२२ 
जशक्षा कवकास तथा समन्वय 
इकाई, 

इकाई प्रमखु सेमन्त गौतम 9851145300 36420105 

२३ 
िाकिय अनसुन्धान जिल्ला 
कायाालय, 

अनसुन्धान असधकृत ज्ञानमणी पाण्डे 9852825103 36420103 

२४ ईलाका प्रशासन कायाालय, 
खोटाङबिाि, 

का.म.ु मनसकुमाि िाई 9842225661 3641050 

२५ ईलाका प्रशासन कायाालय, 
ऐांसेलखुका , 

शाखा असधकृत 
सलला वहादिु 
कव.क. 

9842536222 411100 

२६ 
आपतकासलन कायासञ्चालन 
केन्र (DEOC),   कविेन्र यादव 9805910210 420681 

२७ दद.रु.म.नपा.कायाालय , 
प्रमखु प्रशासककय 
असधकृत 

टेकनाथ दाहाल 9852824111 420204 
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सस.नां. कायाालयको नाम कायाालय प्रमखुको पद 
कायाालय प्रमखुको 
नामथि मोवाइल नां. 

कायाालयको  
टेसलर्ोन नां. 

२८ नेपाल कवद्यतु प्रासधकिण, ईजन्िसनयि 
िामददनेश िाय 
यादब 9855040711 420281 

२९ प्रधानमन्त्री कृ.आ.प. मकै 

िोन,  
व.कृ.कव.अ. मजणित्न अयााल 9842849305 420741 

३० नेपाल खाद्य सांस्थान, सन.श.प्र. ससुनलकुमाि शाह 9845427239 420125 

३१ कृकष कवकास वैंक, उपशाखा प्रवन्धक िमन िाई 9842369643 420166 

३२ 
घिेल ुतथा साना उद्योग 
कवकास ससमसत, 

उद्योग असधकृत भेषिाि खत्री 9852849606 420106 

३३ सेन्चिुी वैँक , प्रबन्धक ददपक खत्री 9851132041 420646 

३४ साल्पा वैँक, प्रबन्धक ककसोिमान िाई 9808015295 420638 

३५ नेपाल टेसलकम,    खगने्र मगि 420222  420444 

३६ िाकिय वाजणजय वैंक, प्रबन्धक काजि बस्नेत 9852849155 420155 

३७ 
खानेपानी तथा सिसर्ाई 
सडसभिन कायाालय,    कविय ठाकुि   420175  

३८ 
िाकिय मानव असधकाि 
आयोग,   ससुमत्रा िाई 9852849284 420284 

३९ 
सांजघय खानेपानी तथा ढल 

व्यवस्थापन आयोिना,  
आयोिना प्रमखु कहिाकािी महिान 9841989776 420110 

४० किदाता सेवा कायाालय,  कि असधकृत गोपाल िाई 9862852065 420010 

 

13. स्थानीय तहको कवविण 

सस.नां. पासलकाको नाम पद नाम थि र्ोन नां. कैकर्यत 

१ 
ददके्तल रुपाकोट  
मझवुागढी न.पा 

प्रमखु श्री ददपनािायण रििाल 9852849900   

उप–प्रमखु श्री कवणादेवी िाई 9852849901   

२ 
हलेसी तवुाचङु  
न.पा. 

प्रमखु श्री ईवन िाई 9851009879   

उप–प्रमखु श्री कवमला िाई 9842974571   

३ खोटेहाङ गा.पा. 
अध्यक्ष श्री प्रददप िाई 9862978753   

उपाध्यक्ष श्री ककवता िाई 9841397643 9851197643 

४ 
ददप्रङु चइुचमु्मा  
गा.पा. 

अध्यक्ष श्री भपेुन्र िाई 9851247166   

उपाध्यक्ष श्री सपना िाई 9811007374   
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सस.नां. पासलकाको नाम पद नाम थि र्ोन नां. कैकर्यत 

५ 
केकपलासगढी  
गा.पा. 

अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमाि िाई 9860864780 9743073704 

उपाध्यक्ष श्री कहिा कुमािी वन सगिी 9743092446   

६ 
ऐसेलखुका   
गा.पा. 

अध्यक्ष श्री कविनाथ सनिौला 9852849685   

उपाध्यक्ष श्री पषु्पकला भिेुल 9852849686   

७ 
बिाहपोखिी  
गा.पा. 

अध्यक्ष श्री शासलकिाम बिािा 9840382679   

उपाध्यक्ष श्री गोमा मगि 9867807362   

८ 
िन्तेढुांगा  
गा.पा. 

अध्यक्ष श्री शांकि बहादिु िाई 9860765140   

उपाध्यक्ष श्री कवमला िाई 9861963469   

९ िावावेशी गा.पा. 
अध्यक्ष श्री सललानाथ सनिौला 9743034375 9816797951 

उपाध्यक्ष श्री समला िाई 9742681511 9813331682 

१० साकेला गा.पा. 
अध्यक्ष श्री अिुान कुमाि खड्का 9862685283   

उपाध्यक्ष श्री सरिता खड्का 9842933681   
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नमूना सनवेदनका ढााँचाहरु 

सेवाग्राहीहरुको सकुवधालाई ध्यानमा िाखी कवसभन्न कामका लासग कायाालयमा पेश गनुापने सनवेदनहरुको 
ढााँचा सनम्नानसुािको िहेको छ ।  

समसत: ............. 

श्रीमान ्प्रमखु जिल्ला असधकािीजयू, 

जिल्ला प्रशासन कायाालय ददके्तल, 

खोटाङ । 

कवषय : दसलत/िनिासत प्रमाजणत गिी पाउाँ । 

महोदय, 

म सनवेदक खोटाङ जिल्ला साकवक ....... न.पा./गा.कव.स. वडा नां. ... हाल ......... 
नगिपासलका/गाउाँपासलका वडा नां. ... मा स्थायी वसोवास भएको श्री .......... को छोिा/छोिी/श्रीमसत 
हुाँ । म दसलत/िनिाती अन्तिगत .......... समदुायको भएको हुाँ न.पा./गा.पा. को ससर्ारिस, 
नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रसतसलकप समेत सांलग्न िाखी रु. 10/- को कटकट टााँसी प्रमाजणत गिी पाउन 
यो सनवेदन पेश गिेको छु ।  

 

                                                 सनवेदक  

                                         नामः 

                                         ठेगानाः 

                                         दस्तखतः 
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समसत: ............. 

श्रीमान ्प्रमखु जिल्ला असधकािीजयू, 
जिल्ला प्रशासन कायाालय ददके्तल, 
खोटाङ । 

कवषय : नामथि/िन्मसमसत प्रमाजणत गिी पाउाँ । 

महोदय, 

मेिो बाब/ुआमा/पसत/पजत्न ........... को ................. .....  प्रमाण-पत्र ि ................ .. मा सनम्न 
कवविण र्िक पिेता पसन उक्त दईु थामथि/िन्मसमसत भएको व्यजक्त एउटै भएकोले प्रमाजणत गिाई 
पाउाँ भसन रु. 10/- को कटकट टााँसी यो सनवेदन पेश गिेको/गिेकी छु ।  

क. ....................................... प्रमण-पत्रमा भएको 
1. नामथि/िन्मसमसतः 
2. बाबकुो नामथि/िन्मसमसत 

3. आमाको नामथि/िन्मसमसत 

4. पसत/पजत्नको नामथि/िन्मसमसत 

ख.  ............................. ......................... प्रमाण-पत्रमा भएको 
1. नामथि/िन्मसमसतः 
2. बाबकुो नामथि/िन्मसमसत 

3. आमाको नामथि/िन्मसमसत 

4. पसत/पजत्नको नामथि/िन्मसमसत 

 

                                                 सनवेदक  

                                         नामः 

                                         ठेगानाः 

                                         दस्तखतः 
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समसत: ............. 

श्रीमान ्प्रमखु जिल्ला असधकािीजयू, 
जिल्ला प्रशासन कायाालय ददके्तल, 
खोटाङ । 

 

कवषय : सांस्था/हातहसतयाि नकवकिण सम्वन्धमा । 

महोदय, 

प्रस्ततु कवषयमा सनम्न कवविण भएको सांस्था/हातहसतयािको नकवकिण आवश्यक पिेकोले रु.10/- 
को कटकट टााँसी यो सनवेदन पेश गिेको/गिेकी छु ।  

तपजशल 

1) ..... 
2) .... 
3) .... 
4) .... 
5) .... 
6) .... 
7) .... 

 

                                                 सनवेदक  

                                         नामः 

                                         ठेगानाः 

                                         दस्तखतः
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नेपाल सिकाि 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङ 

नागरिक वडापत्र 
क्र.स.ं काम काम सम्पन्न हुने 

अवधी 

आवश्यक कागजात एवम ्प्रमाण लाग्ने सरकारी दस्तुर सम्वन्न्धत फााँट 

१ नेपाली नागररकताको प्रमाण–पत्र जारी गने  

क.वंशजको आधारमा 

नागररकता पमाण–पत्र 

जारी गने  

प्रमाण/कागजात 

पगुेको दिन  

सम्वदधधत वडा अध्यक्षको दसफाररस भएको अनसुचुी फाराम नं. १ रु.१० को दिकि नागररकता फााँि 

पासपोिट साईजको फोिो पााँच प्रदत  

वंशज खलु्ने बाब ु वा आमाको दतन पसु्तादभत्रको कुन ै पररवार सिस्यको 

नागररकता प्रमाण–पत्रको प्रदतदिपी र दनजको सनाखत  

जधम िताट/शैदक्षक योग्यताको प्रमाण–पत्र (कदम्तमा कक्षा ८ को) 

दववादित मदििाको िकमा बाब ुआमा िगाएतका वंशजको नागररकताको 

प्रमाण–पत्र साथमा पदत/सास/ुससरुा/िवेर/जेठाज/ुनधि/आमाज ु मध्य े कुन ै

सिस्यको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रदतदिपी दनजको सनाखत र दववाि िताट 

प्रमाण पत्र । 

पररवारका कुन ैपदन सिस्य र दतनको नागररकता प्रमाण पत्र नभए वंशजको 

नातािे नागररकता पाउन सक्ने र वंशज प्रमादणत िुने अधय आधारभतु 

प्रमाणिरु  

बसाई सरी आउनेको िकमा बसाईसराई िताट प्रमाण–पत्र र स्थायी बसोवास 

खलु्ने जग्गाधनी िताट प्रमाण पजुाट समेत । 

जधमका आधारमा नपेािी नागररकताको प्रमाण पत्र दिएका नागररकका 

सधतानको िकमा नयााँ नागररकता ऐन जारी भए पश्चात सोिी वमोदजम िुनेछ । 
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क्र.स.ं काम काम सम्पन्न हुने 

अवधी 

आवश्यक कागजात एवम ्प्रमाण लाग्ने सरकारी दस्तुर सम्वन्न्धत फााँट 

ख.अंदगकृत नागररकता प्रमाण पत्र जारी गने  

ख.१ वैवादिक 

अंदगकृत  

प्रिरी सजटदमन प्राप्त 

भएको दिन  

सम्वदधधत वडा अध्यक्षको दसफाररस भएको अनसुचुी फाराम नं. ७ रु.१० को दिकि नागररकता फााँि 

पदतको नागररकताको प्रमाण पत्र  

दववाि िताट प्रमाण पत्र पदत/ ससरुा/ सास/ुिवेर/ जेठाज/ुनधि/ आमाज ुमध्य ेकुन ै

सिस्यको नागररकताको प्रमाण पत्र प्रदतदिपी र दनजको सनाखत  

दविशेी नागररकता त्याग्ने कारवािी चिाएको दनस्सा  

भारदतयको िकमा भारदतय नागररक िो भधने प्रमाण 

अधय मिुुकको िकमा नपेाि बस्न पाउने पत्र(ख्क्ष्कक्ब)् र नेपािी नागरीक 

साँगको दववाि िताट प्रमाण 

ख.२. दविशेी बाब ु र नपेािी 

आमाबाि जदधमन े

सधतानिे पाउन े

अंदगकृत नागररकताको 

प्रमाण पत्र  

प्रमाण तथा 

कागजात पगुेको 

दिन  

सम्वदधधत वडाको अध्यक्षको दसफाररस सदितको अनसुचुी फाराम न.ं ७ रु.१० को दिकि नागररकता फााँि 

आमाको नागररकताको प्रमाण पत्र र दनजको सनाखत  

नेपािमा जधम भई नपेािमै स्थायी बसोबास गरेको िो भधने सम्वदधधत वडा 

अध्यक्षको दसफाररस पत्र 

बाबकुो नागररकताको आधारमा दविशेी मिुुकको नागररकता नदिएको दनस्सा 

(नेपाि दस्थत दविशेी ितुावास वा आदधकाररक दनकायिे दिएको दसफाररस 

दनस्सा प्रमाण) 

ख.३ अंदगकृत बाबकुा 

सधतानिे पाउन े

अंदगकृत नागररकताको 

प्रमाण पत्र  

प्रमाण पगुेको दिन  बाबिेु अंदगकृत नागररकता दिईसकेपदछ जधमेका सधतानको िकमा वंशजको 

आधारमा नपेािी नागररकताको प्रमाण पत्र दिन पशे गरे सरिका 

कागजात/प्रमाणिरु 

रु.१० को दिकि नागररकता फााँि 

सम्वदधधत वडा अध्यक्षको दसफाररस सदितको अनसुचुी फाराम नं. ७ 

ग कमटचारी पररवारको 

आधारमा  

प्रमाण पगुेको दिन  सम्वदधधत वडा अध्यक्षको दसफाररस सदितको अनसुचुी फाराम नं. ७ िईु प्रदत रु.१० को दिकि नागररकता फााँि 

बाब/ुआमाको नागररकताको प्रमाण पत्र  
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क्र.स.ं काम काम सम्पन्न हुने 

अवधी 

आवश्यक कागजात एवम ्प्रमाण लाग्ने सरकारी दस्तुर सम्वन्न्धत फााँट 

जधमिताट/शैदक्षक यौग्ताको प्रमाण पत्र 

दववादित मदििाको िकमा दववाि िताट प्रमाण पत्र र सम्वदधधत कमटचारी 

कायटरत कायाटियको दसफररस 

कमटचारीको पररचय पत्र 

घ अंदगकृत दसफाररस 

मात्र 

प्रमाण पगुेको दिन नागररकता ऐन २०६३ को िफा ५ को उपिफा ४ तथा नागररकता दनयमाविी 

२०६३ को दनयम ७ को उपदनयम (२),(३) र (४) मा उल्िेदखत प्रावधान 

अनसुार  

रु.१० को दिकि नागररकता फााँि 

ङ नेपािी नागररकताको 

प्रमाण पत्र प्रदतदिपी 

दनवेिन परेको दिन सम्वदधधत वडा कायाटियको दसफाररस भएको अनसुचुी फाराम नं. २ रु.१० को दिकि नागररकता फााँि 

परुानो च्यादतएको, नादसएको, झतु्रो भएको नागररकता भए सोको सक्किै  

कायाटियमा कुन ैकारणबस अदभिेख नादसएको च्यादतएको जिी नष्ट भएको 

वा यस्तै कुन ैकारणिे अदभिेख नभेदिएको अवस्थामा नयााँ नागररकताको 

प्रमाण पत्र दिए सरिको प्रदिया परुा गनुटपनछे । 

द्रष्टब्य: दनवेिक वा सम्वदधधत व्यदिको नागररकता अधयत्र दजल्िाबाि जारी भएको रिछे भन ेसोिी दजल्िा दस्थत सम्वदधधत कायाटियबाि अदभिेख जााँच गरी बादक प्रदिया अगाडी 

बढाईनछे । 

२ राििानी दसफाररस तथा दवतरण 

क राििानी दसफाररस प्रमाण/ कागजात 

पगुेको दिन 

नागररकता/नावािग पररचय पत्र प्रदतदिपी सामाधय रु.५००० 

िखेी १५००० सम्म 

राििानी फााँि 

बसाई सरी आएको भए बसाई सराईको प्रमाण, जग्गाधनी प्रमाण पजुाट वा 

मतिाता नामाविी  

सम्वदधधत दजल्िाको नागररकताको प्रमाण पत्र अदभिेख  

ख राििानी दवतरण राििानी 

दवभागबाि प्राप्त 

राजश्व दतरेको रदसि दन:शलु्क 

नागररकताको प्रमाण पत्र प्रदतदिपी 
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क्र.स.ं काम काम सम्पन्न हुने 

अवधी 

आवश्यक कागजात एवम ्प्रमाण लाग्ने सरकारी दस्तुर सम्वन्न्धत फााँट 

भएको भोिीपल्ि 

िखेी 

राििानी वािक स्वयं राििानी दिन आउने दस्थती नभए दनजको एकाघर 

पररवारको सिस्य र दनजको नागररकताको प्रमाण पत्र  

३ मदु्धा 

 पिाउ पजूी, 

अनसुधधानको 

िादग म्याि 

थप,अदभयोग 

िताट,वयान,थनुछे

क,सादक्ष वकपत्र, 

फैसिा, फैसिा 

कायाटधवयन 

िगाएतका 

कामिरु  

प्रिरी 

प्रदतवेिन/मदु्धा/दनवेिन 

िताट भएकै दिन 

कारवािी शरुु िुने, अधय 

कुरािरु काननूिे तोके 

वमोदजम िुने  

मदु्धामा संिग्न रिनपुने काननू वमोदजम आवश्यक कागजात/प्रमाणिरु  काननू वमोदजम िुन े मदु्धा 

४ संघ संस्था िताट तथा नदवकरण 

क िताट दनवेिन परेकै दिन 

कारवािी सरुु भई प्रदिया 

परुा भएको दिन 

तिथट कायट सदमदतका पिादधकारीका वैयदिक दववरण (फोिो सदित) रु.१०००।– प्रशासन फााँि 

कायट सदमदतका सिस्यिरुिे सदिछाप गरेको चार प्रदत दवधान र ढााँचा सदितको 

दनवेिन 

संस्था िताट गने सम्वधधमा भएको दनणटयको प्रदतदिपी  

स्थादनय ति र संस्थाको कायाटिय रिने सम्वदधधत वडाको दसफाररस  

तिथट सदमदतका पिादधकारीिरुको नागररकताको प्रमाण पत्र  

अधय दजल्िा बाि बसाई सरी आएको भए सोको प्रमाण पत्र  

चररत्र सम्वदधध प्रिरी प्रदतवेिन  
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क्र.स.ं काम काम सम्पन्न हुने 

अवधी 

आवश्यक कागजात एवम ्प्रमाण लाग्ने सरकारी दस्तुर सम्वन्न्धत फााँट 

ख नदवकरण प्रदिया परुा भएकै दिन दनयमानसुार िेखापररक्षण भएको  आदस्वन मसाधत दभत्र 

आएमा रु.५००।– सो 

भधिा धपदछ आएमा 

दनयमानसुार थप शलु्क  

प्रशासन फााँि 

स्थानीय तिको दसफाररस  

कर चिुा गरेको आधतररक राजश्व कायाटियको पत्र 

५ जनगनुासो 

एवम ्

दसकायतिरु 

तत्काि कारवािी शरुु िुन े व्यिोरा खिेुको दनविेन  रु.१० को दिकि प्रशासन फााँि 

उपिब्ध भए सम्म सबतु प्रमाणिरु  

६ नाता प्रमादणत 

गन े

दनवेिन परेकै दिन 

कारवािी सरुु भई प्रदिय 

परुा भई आएको दिन 

सम्वदधधत वडा अध्यक्षको दसफाररस/वडाबाि भएको नाता प्रमादणत  रु.१० को दिकि प्रशासन फााँि 

सम्वदधधत व्यदििरुको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रदतदिपी  

जधम िताट प्रमाण पत्रको प्रदतदिपी  

मतृ्य ुभईसकेको भए मतृ्यिुताट  

आवश्यकता अनसुार एक व्यदिको िईु प्रदतका िरिे फोिो  

७ वेिायती/भार

तीय 

पेधसनरिरुको 

नागररकता तथा 

दसफाररस 

प्रमाण दसफाररस 

िगाएतका कागजात 

पगुेको अवस्थामा दनवेिन 

परेकै दिन  

गोखाट सैदनक वा पधेसनरिरुको पाररवाररक दववरण, पेधसन तथा अधय 

सदुवधाका सम्वधधमा पत्रको दसफाररस नागररकताको प्रमाण पत्र पेधसन पट्टा 

िगाएतका कागजात सदितको दनवेिन  

रु.१०को दिकि प्रशासन फााँि 

८ चाररदत्रक 

प्रदतवेिन 

सम्वदधध  

प्रिरीको प्रदूतवेिन प्राप्त 

भएकै दिन  

नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रदतदिपी/वडा अध्यक्षको दसफाररस र दनवेिन  रु.१०को दिकि प्रशासन फााँि 

९ नाम थर वतन 

फरक परेको 

दसफाररस  

सामाधय फरक परेकोमा 

दनवेिन परेकै दिन 

फरक परेको प्रमाण कागजात रु.१०को दिकि प्रशासन फााँि 

वडाको दसफाररस 

व्यिोरा सदितको दनवेिन 
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क्र.स.ं काम काम सम्पन्न हुने 

अवधी 

आवश्यक कागजात एवम ्प्रमाण लाग्ने सरकारी दस्तुर सम्वन्न्धत फााँट 

१० आदिवासी/जन

जाती,िदित,म

धेशी प्रमादणत  

प्रमाण कागजात पगुेको 

अवस्थामा दनविेन परेकै 

दिन 

वडाको दसफाररस रु.१०को दिकि प्रशासन फााँि 

स्वयं व्यदिको दनविेन 

नागररकताको प्रमाण पत्र प्रदतदिपी 

११ नावादिग 

पररचय पत्र 

सम्वदधध 

कागजात/प्रमाण पगुेको 

दिन 

बाब/ुआमाको नागररकताको प्रमाण पत्र प्रदतदिपी सदित सनाखत गने व्यदि रु.१०को दिकि प्रशासन फााँि 

जधम िताट पमाण पत्र प्रदतदिपी  

शैदक्षक योग्यता प्रमाण पत्र प्रदतदिपी 

िािसािै दखचेको फोिो पााँच प्रदत  

सम्वदधधत वडा अध्यक्षको दसफाररस पत्र  

१२ दवष्फोिक 

पिाथट तथा 

रसायन प्रयोग 

सम्वदधध नयााँ 

दसफाररस  

कागजात/प्रमाण पगुेको 

दिन 

संस्था वा कायाटियको दसफाररस पत्र  रु.१०को दिकि प्रशासन फााँि 

नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रदतदिपी 

दनवेिन पत्र 

कम्पनी िताटको कागजात तथा दवष्फोिक पिाथट प्रयोग गनुटपन ेकारण सदितको 

पत्र 

१३ धमटपतु्र धमटपतु्री 

सम्वदधध 

कागजात/प्रमाण पगुेको 

दिन 

प्रचदित काननू वमोदजम रु.१०को दिकि प्रशासन फााँि 

१४ िातिदतयार सम्वदधध 

क नामसारी तथा 

नयााँ खररि 

दसफाररस 

प्रदिया परुा भई आएको 

दिन 

अनसुचुी १(क) र १ (ख) फाराम  प्रत्येक वर्टको आदथटक 

ऐन अनसुार  

िातिदतयार फााँि 

िकिार खलु्ने कागज 

िातिदतयार खरखजनाको अनमुती पत्र 

नागररकताको प्रमाण पत्र प्रदतदिपी (सम्वदधधत व्यदिको) 

िदतयार नामसारी िुने व्यदिको चररत्र प्रमाण पत्र र दनरोदगता प्रमाण पत्र 

ख नदवकरण दनवेिन परेकै दिन नदवकरणको िादग दनवेिन  िातिदतयार फााँि 
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क्र.स.ं काम काम सम्पन्न हुने 

अवधी 

आवश्यक कागजात एवम ्प्रमाण लाग्ने सरकारी दस्तुर सम्वन्न्धत फााँट 

िाईसेधस बकु र िदतयार साथमा दिई आउन ुपने  प्रत्येक वर्टको आदथटक 

ऐन अनसुार  

१५ दवपि ् तुरुधत सवदधधत वडा अध्यक्षको दसफाररस, प्रिरी प्रदतवेिन, दनवेिन र नागररकताको 

प्रमाण पत्र  

दन:शलु्क िदैव प्रकोप फााँि 

 

 


