-सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को
ननयम ३ बमोजिम सावविननक गरिएको _
---------------------------------------------------------------------------------

स्वतः रशाकासन
-Proactive Disclosure_

नेपाल सिकाि
गृह मन्रालय

जिल्ला रशासासन कायावलय, ामाम

जिल्ला रशासासन कायावलयको स्वरुप ि रशाकृनत
जिल्लामा सान्ती, सुिक्षा ि सुव्यवस्था कायम गिी िनताको िीउ, धन ि स्वतन्रताको सं िक्षण गनुव
जिल्ला रशासासन कायावलयको मुख्य कायव हो ।स्थाननय रशासासन ऐन, २०२८ ले जिल्लाको सान्ती ि
व्यवस्थालाई रशाभावकािी रुपमा सं चालन गनव तथा जिल्लाको सामान्य रशासासन सं चालन गनव रशात्येक
जिल्लामा एउटा जिल्ला रशासासन कायावलय िहने साथै जिल्ला रशासासन कायावलयको रशामुख रशासासकीय
ानधकािीको रुपमा रशामुख जिल्ला ानधकािी िहने व्यवस्था गिे को म ।जिल्लामा ववकास ननमावण
कायवहरुको

लानग

उपयुक्त

वाताविण

ननमावण,

समन्वय

ि

सहिीकिण,

ववपद्

व्यवस्थापन,

ात्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपुनतव व्यवस्थापन, सेवा रशावाहको ानुगमन, रशाचनलत कानूनमा
तोवकएका ववषयहरुमा ाधवन्यावयक ननकायको रुपमा िही न्याय ननरुपण, आनथवक ाननयनमतता एवं
भ्रष्टाचाि ननयन्रण िस्ता कायवहरु सम्पादन गिी जिल्लामा सुसासनको रशात्याभूनतका लानग जिल्ला
रशासासन कायावलयको महत्वपुणव भूनमका िहे को हुन्म ।
जिल्ला रशासासन कायावलय, ामामबाट यस जिल्लामा साजन्त सुिक्षा/ापिानधक गनतववनध ननयन्रण,
ववपद व्यवस्थापन, रशाभावकािी सेवा रशावाह, ववकासात्मक गनतववधीहरुमा समन्वय तथा सुसासन
लगायतका ववषयमा कायव गने गिी जिल्ला रशासासन कायावलय, ामाम सञ्चालनको वावषवक कायवयोिना
२०७९/८० िािी गिी कायावलय तथा समग्र जिल्लाको सावविननक सेवा रशावाहलाई व्यवसावयक तथा
िनमैरी रुपमा रशावाह गदै आएको म ।

जिल्ला रशासासन कायावलयको काम, कतवव्य ि ानधकाि
 जिल्लामा साजन्त सुिक्षा ि सुव्यवस्था कायम िाख्ने सम्बन्धी कायव,
 स्थानीय रशासासन सञ्चालन सम्बन्धी कायव,
 नेपाली नागरिकता रशामाणपर / नावालक परिचयपर ववतिण सम्वन्धी कायव कायव,
 िाहदानी सम्बन्धी सेवा रशादान सम्बन्धी कायव,
 आददवासी िनिाती, दनलत, ापांगताको नसफारिस सम्वन्धी कायव,
 हातहनतयाि ईिाित तथा नववकिण सम्बन्धी कायव,
 सं स्था दताव तथा नववकिण सम्बन्धी कायव,
 ववपद् ब्यवस्थापन सम्बन्धी कायव,
 ाजख्तयाि दुरुपयोग ानुसन्धान सम्बन्धी कायव,
 सुसासन/ सावविननक सेवा रशावाह सम्बन्धी कायव,

 सवािी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कायावन्वयन सम्बन्धी कायव,

 लागू औषध ननयन्रण तथा ावैध घिे ल ु मददिा ननयन्रण सम्बन्धी कायव,
 सिकािी कायावलयहरुको ानुगमन तथा ननरिक्षण सम्बन्धी कायव,
 बाल कल्याण तथा बाल ानधकाि सम्बन्धी कायव,
 भ्रष्टचाि ननयन्रण सम्बन्धी कायव,
 ववस्फोटक पदाथव नसफारिस ि ननयमन सम्बन्धी कायव,
 ववदे सी नागरिकको जिल्लामा उपजस्थनत ि गनतववनधको ननयमन सम्बन्धी कायव,
 कल्याण धन ि वेवारिसे धनको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव,
 जचठ्ठा , िुवा आददको ननयन्रण सम्बन्धी कायव,
 सावविननक स्थानमा ावाञ्मनीय व्यवहािको िोकथाम, मादक पदाथव, सावविननक ापिाध
आददको ननयन्रण सम्बन्धी कायव,
 मुआब्िा ननधाविण तथा ववतिण सम्बन्धी कायव,
 पुिस्काि तथा सिाय सम्बन्धी कािबाही ि नसफारिस सम्बन्धी कायव,
 जिल्ला नभर िहे को नेपाल सिकािको सबै सम्पतीको िे खदे ख, सम्भाि तथा ममवत सम्बन्धी कायव,
 जिल्ला जस्थत कािागािको ानुगमन, ननयमन ि ननयन्रण सम्बन्धी कायव,
 स्थानीय

तहसँगको

समन्वयमा

जिल्ला

नभर

बिाि

ानुगमन,

ननयमन

तथा

ननयन्रण,

ात्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपुनतव व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव,

 द्धन्व रशाभाववतको पवहचान तथा िाहत ववतिण सम्बन्धी कायव,

 जिल्ला स्तिमा नेपाल रशाहिी ि ससस्त्र रशाहिीको परिचालन ि रशायोग सम्बन्धी कायव,
 िाविय ानुसन्धानसँगको समन्वय , सुचना सङ्कलन ि ववश्लेषण सम्बन्धी कायव,
 ववकास ननमावण कायवमा सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धी कायव,
 कानून बमोजिम तोवकए ानुसाि ववनभन्न मुद्दाको सुरु कािवावह ि वकनािा गने सम्बन्धी कायव,
 वहस्रक िन्तु माने सम्बन्धी कायव,
 सिकािी वा सावविननक िग्गामा घि बनाएमा िोक्का गने

ि भत्काउने

सम्बन्धी कायव,

 ननवावचन सम्बन्धी गृह मन्रालय ि ननवावचन आयोगको आदे स ननदे सन कायावन्वयन सम्बन्धी
कायव,
 लोकसेवा आयोगबाट ानधकाि रशात्यायोिन भए बमोजिम पदपुनतव सम्बन्धी कायव,
 ाजख्तयाि दुरुपयोग ानुसन्धान आयोगबाट ानधकाि रशात्यायोिन भए बमोजिमका कायव,
 नेपाल सिकाि ि गृह मन्रालयबाट ननदे जसत ान्य कायवहरु ।

जिल्ला रशासासन कायावलयको स्वीकृत दिबन्दी ववविण
नस.

पद

श्रे णी

दिबन्दी सं ख्या

पदपुनतव

रिक्त

कैवफयत

१.

रशामुख जिल्ला ानधकािी

िा.प. रशाथम

१

१

0

िा.प. दवनतय कायवित

२.

सहायक

१

0

१

-

न.
रशामुख

जिल्ला िा.प. दवनतय

ानधकािी
३.

रशासासकीय ानधकृत

िा.प. तृतीय

२

२

0

-

४.

नायब सुब्बा

िा.प.ान. रशाथम

५

१

४

१

िना

नायब

कािमा कािागाि कायावलय
ामाममा कायवित

५.

लेखापाल

िा.प.ान. रशाथम

१

१

0

-

६.

कम््युटि ापिे टि

िा.प.ान. रशाथम

२

२

0

-

७.

खरिदाि

िा.प.ान. दवनतय

३

१

२

-

८.

हल्का सवािी चालक

श्रे णी वववहन

१

१

0

-

९.

कायावलय सहयोगी

श्रे णी वववहन

५

५

0

२१

१४

७

िम्मा

ईलाका रशासासन कायावलयको ववनायक स्वीकृत दिबन्दी ववविण
नस.

पद

श्रे णी

दिबन्दी सं ख्या

पदपुनतव

रिक्त

कैवफयत

१.

साखा ानधकृत

िा.प. तृतीय

१

0

१

-

२.

नायब सुब्बा

िा.प.ान. रशाथम

३

२

१

-

३.

कम््युटि ापिे टि

िा.प.ान. रशाथम

१

0

0

-

४.

सहलेखापाल

िा.प.ान. दवनतय

१

0

१

-

५.

कायावलय सहयोगी

श्रे णी वववहन

२

२

0

-

८

४

४

-

न.

िम्मा

सुव्वा

जिल्ला रशासासन कायवलय, ामाममा िहेका साखा ि जिम्मेवाि ानधकािी
नस.न. साखा

जिम्मेवाि ानधकृत

१.

नागरिकता साखा

रशा.ा. ददपेस रििाल

२.

िाहदानी साखा

रशा.ा. नमन िाि आचायव

३.

िाविय परिचयपर साखा

रशा.ा. ददपेस रििाल

४.

रशासासन साखा

रशा.ा. नमन िाि आचायव

५.

साजन्त सुिक्षा तथा समन्वय

रशा.ा. ददपेस रििाल

गुनासो सुन्ने ानधकािी

रशामुख जिल्ला ानधकािी
ववश्विाि मिासेनी

साखा
६.

ु ाई तथा ववपद्
गुनासो सुनव

रशा.ा. ददपेस रििाल

व्यवस्थापन साखा
७.

मुद्धा तथा हातहनतयाि साखा

रशा.ा. नमन िाि आचायव

८.

आनथवक रशासासन साखा

ले .पा. टे किाि नसिापनत

९.

जिन्सी साखा

क.ा. भित िाि िोसी

जिल्ला रशासासन कायवलय, ामाममा कायवित कमवचािीहरु

क्र.सं

कमवचािीको नाम थि

पद

सम्पकव नं

1.

नबश्विाि मिासेनी

रशा.जि.ा.

9858407777

2.

ददपेस रििाल

रशा.ा.

9858488070

३.

नमन िाि आचायव

रशा.ा.

९८५८४८५२७३

४.

ामि बहादुि साही

ना.सु.

९८६७३६३४३३

५.

टे किाि नसिापनत बडुवाल

ले खापाल

९८६८३१७३२९

६.

भित िाि िोसी

क.ा.

९८४८५९५००४

७.

लनलत कुमाि के.सी.

क.ा.

9848510773

८.

िगत बहादुि कुमाल

खरिदाि

9849696992

9.

िमेस बहादुि नसं ह

ह.स.चा.

९८६८४३७१७३

10.

तेि कुमाि के.सी.

का.स.

9848621577

का.स.

9848435342

11.

टं करशासाद ढुँ गाना

1२.

भक्तिाि भण्डािी

का.स.

9848550040

1३.

महेस बहादुि खड्का

का.स.

9865531286

१४.

पदम िाि भण्डािी

का.स.

९८४८४७५१०३

िाविय परिचयपर
१.
२.

खकेन्र ववष्ट

कम््युटि

नतलक ववष्ट

कम््युटि

९८४८४७८०३६

ापिे टि
९८६७७२८८२३

ापिे टि
३.

डण्डी रशासाद उपाध्याय

का.स.

९८४८४७२६७५

ईलाका रशासासन कायवलय, ववनायकमा कायवित कमवचािीहरु
क्र.सं

कमवचािीको नाम थि

पद

सम्पकव नं

१.

कुल िाि िोसी

नायव सुब्बा

9848780570

२.

लक्ष्मी कुमािी बस्नेत

नायव सुब्बा

९८६८११८०५८

३.

सेि बहादुि बोहिा

का.स.

9848677776

४.

ददनेस ानधकािी

का.स.

९८६४६२२६७७

जिल्ला रशासासन कायवलय, ामामबाट रशादान गरिने सेवा, लाग्ने दस्तुि ि समय
नस.न. रशादान गरिने सेवा
१.

लाग्ने दस्तुि रु.

वंसिको आधािमा नेपाली नागरिकताको रशामाण पर रु. १० को वटकट
ववतिण

लाग्ने ावधी
रशावक्रया पुगेकै ददन

२.

नेपाली नागरिकताको रशामाण परको रशानतनलवप ववतिण

रु. १५ को वटकट

रशावक्रया पुगेकै ददन

३.

वैवावहक ांनगकृत नागरिकताको रशामाण पर ववतिण

रु. १० को वटकट

रशावक्रया पुगेकै ददन

४.

िाहदानी फािाम सं कलन

रु.२५0० –नाबालक रशावक्रया पुगेकै ददन

५.

रतु सेवा ानभलेख रशामाजणत

-

तुरुन्त

िाहदानी ववतिण

-

तुरुन्त

गुनासो वा ठाडो उिुिी

रु. १० को वटकट

यथाजसघ्र

६.
७.

रु. ५००० साधािण

८.

नाम, थि , उमेि आदी रशामाजणत

रु. १० को वटकट

रशावक्रया पुगेकै ददन

9.

नाबालकको उमेि रशामाजणत

रु. १० को वटकट

रशावक्रया पुगक
े ै ददन

१०.

पारिवारिक पेन्सन, सपथ पर ि िहलपहल सम्बन्धी रु. १० को वटकट

रशावक्रया पुगेकै ददन

नसफारिस
११.

सं स्था दताव

रु.१०००

रशावक्रया पुगेकै ददन

१२.

सं स्था नववकिण

रु.५००

रशावक्रया पुगेकै ददन

१३.

सं स्थाको ववधान सं सोधन

रु. १० को वटकट

रशावक्रया पुगेकै ददन

१४.

जिल्लामा सं स्थाको साखा खोल्ने स्वीकृनत

रु. १० को वटकट

रशावक्रया पुगेकै ददन

१५.

दनलत, आददवासी/िनिाती नसफारिस

रु. १० को वटकट

रशावक्रया पुगेकै ददन

१६.

परपनरका दताव

दै ननक रु. १०००

रशावक्रया पुगेकै ददन

साप्तावहक रु. ५००
पाजक्षक रु.३००
मानसक रु.२००
१७.

मापाखाना दताव

रु. १०००

रशावक्रया पुगेकै ददन

१८.

हातहनतयाि नामसिी

रु. १0०0

रशावक्रया पुगेकै ददन

१९.

हातहनतयाि जिल्ला नभरको नववकिण

रु. १५००

रशावक्रया पुगेकै ददन

२०.

नाम, थि , िन्म नमनत सं सोधन

रु.१५ को वटकट

तुरुन्त

२१.

नाता रशामाजणत

रु. १० को वटकट

तुरुन्त

२२.

सावविननक ापिाध सम्बन्धी मुद्दा

-

कानुन बमोजिम

२३.

ाजख्तयाि दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा

रु. १० को वटकट

यथाजसघ्र

२४.

ान्य मुद्दा

रु. १० को वटकट

यथाजसघ्र

२५.

ववष्फोटक पदाथव ईिाित-पर

-

रशावक्रया पुगेकै ददन

२६.

ववष्फोटक पदाथव ईिाित-पर नववकिण

रु.५०

रशावक्रया पुगेकै ददन

ननणवय गने रशावक्रया, ननणवय गने ानधकािी, ननणवय उपि उिुिी सुन्ने ानधकािी
044

ननणवय गने रशावक्रया

ननणवय गने ानधकािी,

ननणवय

उपि

उिुिी

ानधकािी
सिकािी

ननणवय

रशावक्रया  रशामुख जिल्ला ानधकािी

सिलीकिण ननदे जसका, २०६५  रशासासकीय

ानधकृत-

रशाचनलत कानुन बमोजिम
रशामुख

जिल्ला

सुन्ने

एवं सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,

ानधकािीबाट ानधकाि रशात्यायोिन भए

२०६४

बमोजिम ।

लगायतका

रशाचनलत

कानून बमोजिम।

कायावलय रशामुख ि सूचना ानधकािीको नाम ि पद
कायावलय रशामुख

सूचना ानधकािी

नाम: ववश्विाि मिासेनी

नाम: ददपेस रििाल

पद: रशामुख जिल्ला ानधकािी

पद: रशासासकीय ानधकृत

सम्पकव न. : ९८५८४०७७७७

सम्पकव न. : ९८५८४८८०७०

जिल्ला रशासासन कायावलय, ामामबाट सम्पाददत मुख्य मुख्य कामको ववविण
२०७८ श्रावण १ दे खी २०७९ ासाि मसान्त सम्म

नस.नं. सम्पादन गिे को कामको ववविण

इकाई

कामको परिमाण

१.

वटा

7571-जि.रशा.का.

नागरिकता नबतिण (नयाँ)

७२५-इ.रशा.का. नबनायक
२.

बैवावहक ां गीकृत नागरिकता (नयाँ)

वटा

1

३

नागरिकताको रशानतनलपी

वटा

2608-जि.रशा.का.
२९०-इ.रशा.का. नबनायक

4

पुिानो नागरिकता कम््युटि रशाववष्टी

वटा

1205

5.

नावालक परिचय पर नबतिण

वटा

57

6.

िाहदानी नबतिण िम्मा सं ख्या

वटा

948

(क)

जिल्ला बाट नसफारिस

(ख)

रतु नसफारिस

7.

ान्य ववनभन्न

वटा
वटा

१. भाितीय पेन्सन वटा

नसफरिसहरु
2. ान्य नसफारिस

सम्बन्धी

1287
415
0

वटा

695

8

मुद्दा दताव

वटा

39

9

मुद्दा फैसला

वटा

15

कैवफयत

10

ववनभन्न उिुिी दताव ि कािवही

वटा

29

11

कायावलयको ानुगमन

पटक

3

12

बिाि ानुगमन

पटक

6

13

सं स्था दताव

पटक

8

14

सं घ सं स्था नववकिण

वटा

45

15

कािागािमा बन्दीको सं ख्या

िना

80

16

जिल्ला सुिक्षा सनमनतको बैठक

पटक

43

17

ापिानधक घटना

वटा

134

18

क्षनतपंनतव तथा िाहत नबतिण

िना

1300000।-

19

1.बैदेजसक िोिगाि क्षनतपूनतव

िना

0

2.ववपद िाहत

िना

96

3.सवािी दुघट
व ना

वटा

4.द्धन्द वपनडतलाई िाहत

िना

िािश्व सं कलन

रु.

20

22

1344000।रु. ६८,६४,८६०
ाठसठ्ठी लाख चौसवठ्ठ
हिाि आठ सय साठी ।

21

जिल्लामा ववजसष्ट व्यजक्तको भ्रमण

िना

4

२२.

िािपनत मवहला उत्थान कायवक्रम ान्तगवत

वटा

१३

हेनलक्टिबाट मवहलाको उद्धाि नसफािीस ।
जिल्ला सुिक्षा सनमनतको वैठक सञ्चालन
यस ावनधमा ४३ पटक जिल्ला सुिक्षा सनमनतको वैठक बसी साजन्त सुिक्षा ि ापिाध ननयन्रणका
ववववध ववषयहरुमा मलफल गिी ननणवय भएानुसाि कायावन्वयन हुदै आएको ।
ान्ति जिल्ला सुिक्षा समन्वय वैठक सञ्चालन
ँ ान्ति जिल्ला सुिक्षा
यस ावनधमा ३ पटक ामाम, बािुिा, डोवट, दै लेख लगायतका जिल्लासग
समन्वय वैठक वसी एकआपसमा भएका ासल ाभ्यासहरु तथा भोनगएका साझा समस्याहरुका

बािे मा मलफल गिी आपसी समन्वय

ि समझदािीमा साझा समस्या ि च ुनौतीहरु समाधान गने गिी

समझदािी गरिएको म ।
नबपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु
यस ावनधमा ववपद व्यवस्थापन, िाहत ववतिण लगायतका ववषयहरुमा मलफल गिी ननणवय गनव ६
पटक ववपद व्यवस्थापन सनमनतको बैठक बनस आवश्यक ननणवयहरु गरिएको ।
सुसासन सम्बन्धी कायवहरु
रशात्येक मवहनाको ४ गते रशात्येक कायावलयका सुचना ानधकािीको बैठक तथा रशात्येक मवहनाको ५
गते कायावलय रशामुखको बैठक माफवत मानसक रशागनत ावस्था तथा सनमक्षा एवं सुसासन कायम गने
सुचकको रशाभावकािी कायावन्वयनका लागी साझा िणनीनत तिुम
व ा ि कायावन्वयन हुँदै आएको म ।
िनमैरी कायावलय व्यवस्थापन



Free Wi-Fi को

स्थापना:

सेवा रशावाहका क्रममा आवश्यक रशावक्रयाका लागी लाग्ने समय व्यवस्थापका लागी सेवाग्राही
लजक्षत

Free Wi-Fi को

स्थापना गरिएको म ।

 स्तनपान कक्ष:
कायावलयमा सेवा रशाानप्तका लागी आउने सेवाग्राहीको सहिताका लागी कायावलयमा स्तनपान कक्ष
स्थापना गरिएको म ।


रशानतक्षालयको स्थापना:
सेवा रशावाहका क्रममा आवश्यक रशावक्रया लाग्ने समयमा आिाम गनवका लागी रशानतक्षालय ननमावण
गरिएको म ।

 सहायताकक्षको स्थापना:
सेवा

रशााप्तीको

समयमा

केही

समस्या

भएमा

सो

को

सहायताकक्षको स्थापना गरिएको म ।
 रुग्ण ववकास आयोिनाहरुको कायव सुचारु ि कानुनी कािवाही

समाधान

गनवका

लागी

सेवाग्राही

जिल्लामा सञ्चानलत ववकास आयोिनाहरु मध्ये लामो समयदे खी ननमावण सम्पन्न नभई ालपर
िहेका ववकास आयोिनाहरु मध्ये ानधकांस आयोिनाका कायवहरु सूचारु गनव कायावलय
रशामुखहरुलाई ननदे सन गरिएको ।

सुचना हक कायावन्वयन सम्बन्धी कायवहरु
कायावलयको ननयनमत गनतववधी कायावलयको वेव साइट तथा फेसबुक

माफवत

ननयनमत ाद्यावनधक

गने गरिएको ।यस ावनधमा कायावलयमा सूचनाको मागसम्बन्धी नलजखत ननबेदन रशााप्त नभएका ति
कायावलयको आनधकािीक सामाजिक सँिाल तथा मोबाइल एवं फोनमा माग गरिएका सूचनाहरु
रशाचनलत कानून बमोजिम रशादान गने गरिएको ।

कायावलयको आनथवक कािोबाि सम्बन्धी ाद्यावनधक ववविण
२०७८ श्रावण १ दे खी २०७९ ासाि मसान्त सम्म

आम्दानीको ववविण
नस.न.
१.

आम्दानीको स्रोत

कुल आम्दानी

िािश्व

रु. ६८,६४,८६०
ाठसठ्ठी लाख चौसवठ्ठ हिाि आठ सय साठी ।

धिौटी
१.

ाभर व्यवहाि मुद्दा धिौटी

४,९३, ५०० । चाि लाख नरनब्बे हिाि पाँच सय ।
खचवको ववविण

नस.न.

सीषवक

कुल खचव

१.

चालु खचव

रु.१,२८,६५,११०

२.

ँ ीगत खचव
पूि

एक किोड ाठ्ठाइस लाख पैसठ्ठी हिाि एक सय दस ।
रु. १०,२९,३१५
दस लाख उनान्तीस हिाि तीन सय पन्र ।

३.

कायव सञ्चालन कोष /ववववध

रु. २५, ५४, ८५२
पजचचस लाख चवन्न हिाि आठ सय बाउन्न ।

६८,६४कायावलयको ान्य ववविण

ाठसठ्ठी लाख चौसवठ्ठ हिाि आठ सय साठी
कायावलयको वेवसाइट

कायावलयको फेसबुक

कायावलयको ट्वीटि

कायावलयको जिमेल

daoachham11@gmail.com

ददपेस रििाल

रशासासकीय ानधकृत/ सूचना ानधकािी

