
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावली, 2065 को 
ननयम ३ बमोजिम सावविननक गरिएको 

जिल्ला प्रशासन कायावलय, सनुसिीको प्रथम तै्रमानसक प्रगनत ववविण 

(Proactive Disclosure) 

आ.व. २०७७/७८ 

श्रावण-असोि 

 

प्रकाशक 

 

नेपाल सिकाि 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायावलय, सनुसिी 
इनरुवा 



 

बिषय सूची 
Contents 

१. जिल्ला प्रशासन कायावलयको स्वरुप ि प्रकृनतिः ........................................................................................................................ 1 

१.१. जिल्लाको जचनािीिः .................................................................................................................................................................... 1 

१.२. सनुसिी जिल्लाको नकसािः ..................................................................................................................................................... 2 

२. जिल्ला प्रशासन कायावलयको काम कतवव्य ि अनधकाििः ........................................................................................................ 3 

२.१. जिल्ला प्रशासन कायावलय सनुसिीको संगठन संिचनािः ...................................................................................................... 4 

२.२. जिल्ला प्रशासन कायावलय सनुसिीको कमवचािी ववविणिः ................................................................................................... 5 

२.३. जिल्ला प्रशासन कायावलयका कमवचािीहरुको कायवववविणिः .............................................................................................. 6 

२.३.१. सहायक प्रमखु जिल्ला अनधकािी- श्री महेश कुमाि पोखिेलिः ............................................................................. 6 

२.३.२. प्रशासवकय अनधकृत- जचिजिवी भट्टिाई/सनुधि साफी/नत्रलोचन न्यौपाने/भोििाि खनालिः ............................. 7 

३. जिल्ला प्रशासन कायावलय सनुसिीबाट प्रदान गरिने सेवाहरुिः ............................................................................................... 9 

४. ननणवय गने प्रकृया ि अनधकािीिः ................................................................................................................................................ 10 

५. ननणवय उपि उििुी सनु्न ेअनधकािीिः .......................................................................................................................................... 11 

६. जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट सम्पादन गरिएका वियाकलापहरुको ववविणिः ................................................................. 11 

६.१. कायावलयबाट ननयनमत सम्पादन भएका वियाकलापहरुको ववविणिः ........................................................................... 11 

६.२. कोनभड-१९ संकट व्यवस्थापनका लानग सनुसिी जिल्लाको अवस्थािः ........................................................................ 12 

६.२.१. जिल्लामा िहेका आइसोलेशन सेन्टिहरुको ववविण(२०७७ असोि ३० गते सम्म) ................................... 12 

६.२.२. जिल्लामा िहेका कवािेजन्टन स्थलहरुको ववविण (२०७७ असोि ३० गते सम्म) ....................................... 13 

६.३. सशुासन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायावलयका गनतववधीहरुिः ..................................................................................... 13 

६.३.१. कायावलयबाट अभ्यास भएका कायवहरुिः................................................................................................................... 13 

६.३.२. प्रदेश तथा स्थानीय सिकािसँगको समन्वयिः ......................................................................................................... 13 



 

७. आधनुनकीकिण तथा प्रववधी प्रयोगको अवस्थािः ..................................................................................................................... 14 

८. जिल्ला प्रशासन कायावलयको वेवसाइट तथा अन्य सम्पकव  ववविण ................................................................................... 14 

८.१. कायावलयको वेवसाइट .......................................................................................................................................................... 14 

८.२. कायावलयको फेसबकु पेि ................................................................................................................................................... 15 

८.३. कायावलयको इमेल ठेगानािः ................................................................................................................................................. 15 

८.४. कायावलयको सम्पकव  फोन निः ............................................................................................................................................. 15 

 

  



सनुसिी जिल्लाको पवहलो तै्रमानसक प्रनतवेदन (श्रावण-असोि) पषृ्ठ 1 
 

जिल्ला प्रशासन कायावलय, सनुसिीको पवहलो 
तै्रमानसक प्रगनत ववविण 

(Proactive Disclosure) 

१. जिल्ला प्रशासन कायावलयको स्वरुप ि प्रकृनतिः 
वव.सं. 2008 सालमा गहृ मन्त्रालयको स्थापना तथा वव.सं. 2017 सालको शासकीय व्यवस्था परिवतवन 

पश्चात नेपाललाई १४ अञ् चल, ७५ जिल्लामा ववभािन गिी अञ् चलाधीश ि प्रमखु जिल्ला अनधकािीको व्यवस्था 
गरियो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रािम्भ भएपनि अञ् चलाधीश ि प्रमखु जिल्ला अनधकािीको काम, कतवव्य 
ि अनधकािलाई काननुी रुपमा व्यवजस्थत गरियो । 

जिल्लामा शाजन्त, सवु्यवस्था ि सिुक्षा कायम गिी िनताको िीउ, धन ि स्वतन्त्रताको संिक्षण गनुव जिल्ला 
प्रशासन कायावलयको मखु्य उद्देश्य हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, 2028 ले जिल्ला प्रशासन कायावलयको काम, 
कतवव्य ि अनधकािहरुको व्यवस्था गिेको ि । जिल्लाको समग्र शाजन्त-सिुक्षा कायम गदै संघ, प्रदेश ि स्थानीय 
तहबाट संचानलत ववनभन् न ववकास ननमावणका कायवमा समन्वयात्मक एवं सहिपूणव वाताविण स्थावपत गनुव नै जिल्ला 
प्रशासन कायावलयको मखु्य कतवव्य हो । साथै जिल्लामा अपिाध िोकथाम ि ननयन्त्रणका लानग स्थानीय, प्रदेश ि 
संघद्वािा नननमवत काननुको संिक्षण ि कायावन्वयन गनुव गिाउन,ु काननुद्वािा ननदेजशत ववषयहरुमा न्याय ननरुपण गनुव 
गिाउन,ु जिल्लानभत्र स्थावपत सावविननक सम्पजिको िेखदेख, ममवत-सम्भाि गनुव गिाउन,ु ववपद् व्यवस्थापन तथा िाहत 
ववतिण गने, आपूनतव व्यवस्थापन ि वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तरियताको सनुनजश् चतता प्रदान गने, कालोबिािी ननयन्त्रण 
तथा उपभोक्ताको हक-वहत संिक्षणका लानग ववनभन् न ननकायसँग समन्वय गिी बिाि अनगुमन गने िस्ता कायवहरु 
पनन यस कायावलयले गनुवपदवि । जिल्लाका स्थायी नागरिकहरुलाई नाबालक परिचय-पत्र, नागरिकता तथा िाविय 
परिचय-पत्र प्रदान गिी उनीहरुको व्यैजक्तगतदेजख िैववक ववविणसम्मको संकलन, अनभलेखानकन, व्यवस्थापन एवं 
संिक्षण गने कायवमा पनन यस कायावलयको महत्वपूणव भनूमका िहेको ि । 

१.१. जिल्लाको जचनािीिः  
सनुसिी जिल्ला नपेालको प्रदेश न. १ मा पूवावञ्चल ववकास क्षेत्रको कोशी अञ्चलमा िहेको अत्यानधक िनघनत्व 

भएको जिल्ला हो । पूवावञ्चलकै ऐनतहानसक गौिव बोकेको सनुसिी जिल्ला  धामीक, शैजक्षक तथा पयवटकीय जिल्लाको 
रूपमा परिजचत ि । यस जिल्लाको दजक्षणमा भाित,  पूववमा मोिङ जिल्ला, उििमा धनकुटा जिल्ला ि पजश्चममा 
उदयपिु जिल्ला ि सप्तकेशी नदीले सप्तिी नसत िुट्याएको ि । इनरूवा यहाँको सदिमकुाम हो भने प्रमखु शहि 
धिान ि इटहिी हो । १२५७ बगव वक.नम. के्षत्रफल िहेको यस जिल्लामा ७,५३,३२८ माननसको बसोबास िहेको 
ि । यस जिल्लामा पक्की सडक १९५ वक.नम., ग्राभेल ३९९ वक.नम. ि कच्ची सडक ६५७.५ वक.नम. िहेको ि 
। अनधकाशं भाग तिाईमा पने सनुसिी जिल्लाबासीको मखु्य पेशा कृवष हो । धान, गहुँ, दलहन, तेलहन पनि उख,ु 

िूट ि सतुी पनन यस जिल्लामा उत्पादन हनु्ि। सनुसिी जिल्ला दजक्षणमा समदु्र सतहदेजख १५२ नमटि ि उििमा 
९१४ नमटि उचाईमा िहेको ि। जिल्लामा मखु्यतयािः िाई, नलम्बू, बाहनु, क्षेत्री, नवेाि, थारू, यादव, मेहता, सताि ि 
मसुलमान िानतको बसोबास पाइन्ि। शैजक्षक के्षत्रमा समेत अग्रणी िहेको यस जिल्लामा मेनडकल, इजन्िननयि, फुड 
टेकनोलोजि लगायत सबै नबषयको गणुस्तरिय अध्ययन अध्यापन भैिहेको पाइन्ि । 
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१.२. सनुसिी जिल्लाको नकसािः 
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२. जिल्ला प्रशासन कायावलयको काम कतवव्य ि अनधकाििः 
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ तथा अन्य प्रचनलत ऐन, ननयम बमोजिम जिल्ला प्रशासन कायावलयको काम, 

कतवव्य ि अनधकािी ननम्न बमोजिम िहेका िन ्। 

• जिल्लामा शाजन्त, सिुक्षा ि सवु्यवस्था कायम गने, 
• जिल्लामा सञ् चानलत जिल्लास्तिका ववकास ननमावण कायवहरुमा समन्वय ि सहयोग गने, 
• जिल्लानभत्र िहेका नेपाल सिकािका सम्पजिको िेखदेख ि ममवत-सम्भाि गने, 
• नाबालक परिचय-पत्र ववतिण तथा ववविण अनभलेखाङ् कन गने, 
• नागरिकता ववतिण तथा ववविण अनभलेखाङ् कन ि संिक्षण गने, 
• िाविय परिचय-पत्र ववतिण तथा ववविण अनभलेखाङ्कन गने, 
• िाहदानीको नसफारिस तथा ववतिण गने, 
• जिल्लामा आइपने ववपद्का घटनाहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरु गने, 
• बिाि अनगुमन तथा कालोबिािी ननयन्त्रण गने, 
• संघ-संस्था दताव, नववकिण ि खािेिी गने, 
• हातहनतयािको ईिाित प्रदान, नववकिण ि नामसािी गने, 
• अवैध मददिा नबवि ववतिण तथा उत्पादन ननयन्त्रण गने, 
• ननयमानसुाि मआुब्िा ननधाविण ि ववतिण, 
• जिल्लास्तिमा सावविननक उत्सव, िाविय ददवस मनाउने, 
• जिल्ला जस्थत कायावलयहरुको समन्वय एवं अनगुमन, िेखदेख तथा ननयन्त्रण गने, 
• प्रचनलत काननुद्वािा ननदेजशत ववषयहरुमा न्याय ननरुपण गने, 
• प्रचनलत काननु ि नेपाल सिकािद्वािा ननदेशन भए बमोजिम अन्य काम कािवाही गने, 
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२.१. जिल्ला प्रशासन कायावलय सनुसिीको संगठन संिचनािः 
नेपाल सिकाि 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायावलय,सनुसिीको संगठन संचना 
 

 

प्रमुख जिल्ला 
अधिकारी

रा.प.प्र.(प्र/सा.प्र.)-१

सहायक प्रमुख जिल्ला
अधिकारी

रा.प.द्वि.(प्र/सा.प्र.)-१

प्रशासककय अधिकृत
रा.प.त.ृ (प्र/सा.प्र)-१

स्थानीय प्रशासन तथा 
शा.सु. शाखा
ना.सु.-२
खररदार-२
ह.स.चा.-२
का.स.-१

आधथिक प्रशासन शाखा
लेखापाल-२
खररदार-२
ह.स.चा.-२
का.स.-१

प्रशासककय अधिकृत
रा.प.त.ृ (प्र/सा.प्र)-१

राहदानी जिन्सी दताि
चलानी शाखा

ना.सु.-२
क.अ.-१
खररदार-१
का.स.-१

गुनासो सुनिुाइ तथा
अभिलेख व्यिस्थापन 

शाखा
ना.सु.-२
खररदार-१
का.स.-१

सहायक प्रमुख जिल्ला
अधिकारी

रा.प.द्वि.(प्र/सा.प्र.)-१

प्रशासककय अधिकृत
रा.प.त.ृ (प्र/सा.प्र)-१

नागररकता शाखा
ना.सु.-२
क.अ.-१
खररदार-१
का.स.-१

नागररकता प्रततभलपी 
शाखा

ना.सु.-२
क.अ.-१
खररदार-१
का.स.-१

प्रशासककय अधिकृत
रा.प.त.ृ (प्र/सा.प्र)-१

मुद्िा तथा हातहततयार 
शाखा

ना.सु.-२
खररदार-१
का.स.-१
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२.२. जिल्ला प्रशासन कायावलय सनुसिीको कमवचािी ववविणिः 

नस॰ 
नं॰ शाखा/फाँट 

कमवचािी 
सङे्कत नं॰ कमवचािीको नाम थि  पद  

हालको पदमा 
ननयजुक्त नमनत 

मोबाइल नं॰ 

१ 

  

१२३६१७ फजणन्द्र मजण पोखिेल प्र.जि.अ. २०७५-१०-१८ 9852087777 

२ १२३४३० महेश कुमाि पोखिेल स.प्र.जि.अ. २०७६-११-०५ 9852044151 

३ १९४६५२ जचिजन्िवव भट्टिाई प्र.अ. २०६७-०७-१८ 9849663364 

४ २०३३३३ सनुधि साफी प्र.अ. २०७१-०८-१६ 9860689028 

५ २१२६६९ नत्रलोचन न्यौपाने प्र.अ.   9852032988 

६ १२९७३६ भोििाि खनाल प्र.अ. २०७२-०८-१५ 9852041170 

७ 

प्रश
ास
न 

१६१७७३ मोहन सवेुदी ना.स.ु २०६७-११-०३ 9852061945 

८ २०८६५२ ववनोद कुमाि मण्डल ना.स.ु २०७१-०८-०१ 9843520498 

९ २००१४९ मन ुपोखिेल ना.स.ु   9842079007 

१० २२८५७१ अनशुा दाहाल खरिदाि २०७४-१२-०६ 9862000078 

११ 

ना
गर
िक

ता
/प्र

नत
नल
वप 

२०३९५२ िमनुा पोखिेल ना.स.ु २०७०-०८-१३ 9849245428 

१२ १९६११२ जशविाि खड्का ना.स.ु २०७४-०४-०४ 9842943265 

१३ १९६२६५ िेखा कुमािी काकी ना.स.ु २०७५-०१-११ 9849191198 

१४ १८५३५४ अनभनािायण भट्टिाई ना.स.ु 
 

9842064277 

१५ ११६३०३ नािायणी थापा मगि टा.ना.स.ु २०६६-०२-०८ 9842120600 

१६ १२४२२८ जशवहिी भट्टिाई खरिदाि २०६३-०२-२६ 9842030769 

१७ २०२६८८ ववननता िाई खरिदाि २०६९-१०-१७ 9852830072 

१८ 

मद्द
ा 

२०१४०७ सबुोधिाि नेपाल ना.स.ु २०६९-०८-२२ 9849158989 

१९ १८५८४६ सजन्दप सवेुदी ना.स.ु २०७१-११-२६ 9852060132 

२० २१५५८६ सवुास खवास भिेुल ना.स.ु २०७२-०८-२५ 9849803315 

२१ २०६२२३ िवव वाव ुिेग्मी खरिदाि २०७०-१०-२१ 9840215622 

२२ 

िाह
दान

ी १९६३५९ मजुक्तनाथ जघनमिे ना.स.ु २०७५-०१-२१ 9842178046 

२३ १२४६८६ नािायण प्रसाद न्यौपाने खरिदाि २०६३-०२-२२ 9842066536 

२४ लेखा १७२९८९ लेखनाथ पौडेल लेखापाल २०६९-०८-१७ 9852041435 

२५ 

कम््यटुि 

१९३२७३ ननत्यानन्द जघनमिे क.अ. २०६६-०९-०५ 9804394091 

२६ सेवा किाि िामबाब ुसवेुदी क.अ.   9842237368 

२७ सेवा किाि ननििन पोखिेल क.अ.   9842861980 

२८ 
िाविय परिचय 

पत्र 

सेवा किाि पािस थापा दताव अपिेटि   9842544976 

२९ सेवा किाि अद्विततय सुिेदी दताव अपिेटि   9861397692 

३० सेवा किाि सम्पदा शमाव दताव सहयोगी     

२८ 
  

१०८२१० मिु दाहाल का.स. पाँचौ २०६५-०६-१३ 9842503410 

२९ ९३६९४ ननि बहादिु भण्डािी का.स. पाँचौ २०६५-०६-१३ 9842236910 
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३० १२१२७३ गोपाल तामाङ्ग का.स. पाँचौ २०६७-०१-१७ 9842374762 

३१ १६२७८८ प्रमे प्रसाद सवेुदी का.स. पाँचौ २०७३-०५-१७ 9842420301 

३२ सेवा किाि सागि िेग्मी वप.ए.   9852022022 

३३ सेवा किाि वविेन्द्र मेहता ह.स.चा.   9842024364 

३४ सेवा किाि ववष्ण ुमाजि ह.स.चा.   9842307751 

 

२.३. जिल्ला प्रशासन कायावलयका कमवचािीहरुको कायवववविणिः 
२.३.१. सहायक प्रमखु जिल्ला अनधकािी- श्री महेश कुमाि पोखिेलिः 
• बंशिको आधािमा (ववदेशमा िन्मस्थान भएको समते) नपेाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको लानग ननवदेन 

पेश भएको ति प्रमाण पेश गनव नसकनकेो हकमा िानववन गिी ननणवय गने, 

• नेपालको संववधान, २०७२ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम वपततृ्व वा माततृ्वको ठेगाना 
नभएको व्यजक्तलाई वंशिको नाताले नेपालको नागरिकता िािी गने सम्बन्धमा िानववन गिी उक्त कुिा 
ठहरिन आएमा ननवदेकलाई नेपालको वंशि नागरिकता िािी गने, 

• नेपाली नागरिकसंग वववाह गिेकी ववदेशी मवहलालाई बैवावहक सम्वन्धका नाताले बैवावहक अंनगकृत 
नागरिकता िािी गने सम्वन्धमा िाननबन गिी ननणवय गने, 

• अंगीकृत नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गिेको नागरिकको त्यस्तो अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गनुव पूवव 
िन्मकेा सन्तानलाई नागरिकता िािी गने सम्बन्धमा कानूनले तोकेको प्रविया पूिा गिी ननणवयाथव पेश 
गने, 

• अंनगकृत नागरिकताको लानग प्राप्त आवेदनहरु उपि िानववन गिी प्रशासकीय अनधकृतबाट पेश हनु 
आएमा िाय सवहत पेश गने, 

• नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र परित्यागको लानग पेश हनु आएका ननवेदन सम्बन्धमा िानववन गिी 
ननणवयाथव पेश गने, 

• नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा कुनै ववविण संशोधन गनुवपने अवस्था भई प्रशासकीय अनधकृतबाट 
पेश भएमा अन्य प्रमाण कागिातबाट पवुि हनुे कानून ववपरित नहनुे गिी ननणवय गने ि द््ववववधा पने 
ववषयमा िायसाथ पेश गने, 

• दैननक प्रशासननक एंव शाजन्त सिुक्षा सम्बन्धी सम्पूणव कायव प्रमखु जिल्ला अनधकािीको ननदेशन ि 
समन्वयमा िही गने, 

• जिल्ला सिुक्षा सनमनतको सदस्य सजचव भई कायव गने, 

• मआुव्िा तथा िेन्ट कनमवट सम्वजन्ध प्रािजम्भक कायव गने, गिाउन,े 

• प्रमखु जिल्ला अनधकािीको ननदेशन अनसुाि नसमा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, 

• मन्त्रालयमा ननयनमत रुपमा पठाउन ुपने प्रगनत ववविण तयाि गनव लगाई पठाउन,े 

• िा.प.तनृतयस्तिका अनधकृतहरुको ७ ददनसम्मको घि ववदा, पवव ववदा स्वीकृत गने, 

• हातहनतयाि खिखिाना दतावको लानग पेश भएमा कागिात अध्ययन गिी ननणवय गने, 
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• Security Company दताव ननणवय, नववकिण गने, अको सहायक प्रमखु जिल्ला अनधकािीको अनपुजस्थतीमा 
ननिलाई प्रत्यायोजित अनधकािको प्रयोग गने, 

• संघ-संस्था, पत्रपनत्रका ि िापाखाना दताव गने तथा संस्थाको ववधान संशोधन गने सम्बन्धी ननवदेन पिेमा 
आवश्यक प्रविया पिुा गिी स्वीकृती ददने, 

• ननवदेन फाँटमा पनव आउन े ठाडो उििुी तथा गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यकता अनसुाि 
प्रहिीको समेत सहयोग नलई पक्ष, ववपक्ष जिकाई ववद्यमान कानूनको परिनध नभत्र िही नमले नमलाई ददने, 
ननमले िाय साथ पेश गने, 

• जिल्ला नभत्रका सिकािी ि गैिसिकािी कायावलयहरुको िेखदेख, ननयन्त्रण ि ननिीक्षण सम्बन्धी सम्पूणव 
कायव गने, 

• िासायननक पदाथव आयात गनव नसफारिस माग भएको ननवेदन उपि िाननबन गिी प्रमाणको आधािमा 
उजचत देजखएमा सम्वजन्धत ननकायमा नसफारिस गिी पठाउन पेश गने, 

• पिीक्षा ननयन्त्रण कायावलयमा शैजक्षक योग्यताको प्रमाण पत्रमा नाम, थि, िात ि उमिे आदद सच्चाउन 
पठाउने सम्बन्धी ननणवय पचावको लानग िानववन गिी पेश गने, 

• िाहदानी सम्बन्धी कामलाई व्यवजस्थत गनव मातहतका कमवचािीलाई ननदेशन ि समन्वय गिी काम 
सचुारु गने, गिाउने, 

• साधािण तथा द्रतु िाहदानीका लानग प्राप्त दिखास्तहरुमा आवश्यक िानववन गिी िाहदानी िािी गनव 
मनानसव देजखएमा केजन्द्रय िाहदानी कायावलयमा नसफारिस गिी पठाउन,े 

• लाग ुऔषध ि सनुतव तथा सनुतविन्य पदाथव ननयन्त्रण तथा अनगुमन सनमनतको संयोिक भई कायव गने, 

• सूचना अनधकािीको रुपमा कायव गने,  

• द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने गिाउने, 
• ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, 

• बिाि व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने, 

• गनुासो सनेु्न अनधकािीको रुपमा कायव गने, 

• कािागाि ननरिक्षण व्यवस्थापन प्रनतवेदन सम्बन्धी काम गने, गिाउन,े 

• अको सहायक प्रमखु जिल्ला अनधकािीको अनपुजस्थतीमा ननिलाई प्रत्यायोजित अनधकािको प्रयोग गने, 

• आवश्यकता अनसुाि प्रमखु जिल्ला अनधकािीबाट तोवकएका अन्य कायवहरु गने, 

२.३.२. प्रशासवकय अनधकृत- जचिजिवी भट्टिाई/सनुधि साफी/नत्रलोचन न्यौपाने/भोििाि खनालिः 
क. िाहदानी सम्बन्धी : 
• िाहदानी संयोिन केन्द्रको प्रमखु भई सोसँग सम्बजन्धत सम्पूणव कायव सम्पादन गने, 
• िाहदानी ऐन, ननयम ि मन्त्रालयबाट प्राप्त ननदेशन वमोजिम यस जिल्लाका नागरिकहरुलाई िाहदानी 

िािी एवं नसफारिस गने, 
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• अन्य जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र नलई वसाइसिाईका आधािमा यस जिल्लाबाट िाहदानी 
नलनका लानग आवदेन पेश गिेमा नागरिकता प्रमाणपत्रको आनधकारिकता यवकन गिी नसफारिस 
गने, 

ख. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ववतिण सम्बन्धी : 
• बाबकुो नेपाली नागरिकता भएका नागरिकहरुलाई एकाघिका बाब,ु आमा, वा वंशि खलु्ने दाि,ु 

भाई, काका, वडावाव ु वा हििुववुाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र िाखी सनाखत गिेमा िो 
वझु्नपुने हो विुी वंशिको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र ददन ेि अन्यको हकमा पेश 
गिी ननणवयानसुाि गने, 

• वववावहत मवहलाको हकमा ननवदेीकाको वंशिको आधािमा वाव ुखलु्ने वाव,ु आमा, वा दाि,ु भाईको 
नागरिकताको प्रमाणपत्र ि पनतको नागरिकताको प्रमाणपत्र, वववाहदताव प्रमाणपत्र िाखी आवदेन 
गिेमा पनत, ससिुा एकाघिका देवि, िठेािकुो सनाखत गिेमा बझु्नपुनेमा बिुी वंशिको नाताले 
नागरिकता ददने, 

• आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र िाखी नागरिकताको लानग आवदेन पेश गिेकोमा बाब ु नेपाली 
नागरिक भएको एवकन गनव बझु्न ुपने प्रमाण बिुी, एवकन भएपनि आवश्यक प्रविया पिुा गिी 
ननणवयको लानग पेश गने, 

• बाब/ुआमा/दािकुो नागरिकता अन्य जिल्लाको भई वसाई सिाईको प्रमाणपत्र पेश गिेकोमा 
वझु्नपुने भए विुी नागरिकताको प्रमाणपत्र िािी गने, 

• नेपाली नागरिकसँग वववाह गिेकी ववदेशी मवहलाले पनतको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र िाजख 
नागरिकताको लानग आवदेन गिेकोमा आवश्यक काननुी प्रविया पिुा गिी वैवावहक अंगीकृत नेपाली 
नागरिकताको प्रमाणपत्र िािी गनव पेश गिी ननणवयानसुाि गने, 

ग. नेपाली नागरिकताको प्रनतनलवप सम्बन्धी : 
• नागरिकताको प्रनतनलवप माग गिेमा लगत नभडाई प्रमाण बिुी नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप 

ददन,े 

• नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप माग भई ननवदेन पिेमा कायावलय प्रनत फेला नपिेमा ननवदेनमा 
ननवदेकले पिुानो सक्कलै प्रनत पेश गिेकोमा बिुी माननस एवकन सनाखत गिाई अनभलेख कायम 
गिी प्रनतनलवप प्रदान गनव पेश गने, 

• पिुानो सक्कलै प्रनत पेश नभएकोमा आवश्यक प्रमाण बिुी प्रचनलत कानून एवं मन्त्रालयबाट भएका 
ननदेशनहरु अनसुाि नया ँअनभलेख कायम गिी प्रनतनलवप प्रदान गनव पेश गने, 

• अन्य जिल्लाबाट यस जिल्लामा बसाई सिाई गिी स्थायी बसोबास गने नेपाली नागरिकले 
प्रनतनलवपको लानग ननवदेन पेश गिेमा सम्बजन्धत जिल्ला प्रशासन/ईलाका प्रशासन कायावलयबाट 
अनभलेख प्राप्त गिी प्रनतनलवप प्रदान गनव पेश गने, 

• कुन ैव्यजक्तले आफुले प्राप्त गिेको ना.प्र.को ववविण कानून वमोजिम संसोधन गनुवपने भई आवश्यक 
प्रमाण िाखी ननवदेन ददएमा िानववन गिी पेश गने, 

• यस कायावलयमा कायम िहेका नागरिकता सम्वजन्ध अनभलेख अन्य जिल्ला प्रशासन कायावलय वा 
ननकायबाट माग भई आएमा वा सिोकािवाला व्यजक्तले प्रयोिन खलुाई माग गिेमा ववविण नभडाई 
अनभलेख ददन,े 
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घ. प्रशासन सम्बन्धी : 
• नागरिकता प्राप्त गने उमेि पिुा नभएका नेपाली नागरिकका नावालक सन्ततीलाई नाबालक परिचय 

पत्र िािी गने, 

• उद्योग व्यवसायीहरुलाई उपलब्ध गिाइने िसायनको नसफारिस एवं सवुवधा सम्बन्धमा िाय सवहत 
पेश गिी भएको ननदेशन अनसुाि कायावन्वयन गने, 

• हातहनतयाि खिखिाना, ईिाित पत्र िािी गनव ि नामसािी गनव माग भएकोमा ननयमानसुाि िाय 
साथ पेश गने, साथै नववकिण गने, 

• कमवचािीको ववभागीय स्वीकृनत सम्बन्धमा प्रािजम्भक कायव पिुा गिी पेश गिी ननणवय भए अनसुाि 
गने, 

• आफू मातहतका कमवचािीहरुको सपुिीवेक्षक भई कायव सम्पादन मूल्याङ्कन गने, 

• तोवकए वमोजिम नाता प्रमाजणत गनव पेश गने, 

• पिीक्षा ननयन्त्रण कायावलयमा नाम, िात, थि, उमेि सच्याउने सम्बन्धी ननणवय पचावको लानग िानववन 
गिी पेश गने, 

• मानसक प्रनतवेदन, पाजक्षक प्रनतवदेनहरु तयाि गिी पेश गने एवं मन्त्रालयमा पठाउन,े 

• मातहत कमवचािीको पवव ववदा ि भैपिी आउने ववदा, ७ (सात) ददनसम्मको घि ववदा स्वीकृत गने, 

• संघ संस्था दताव, िापाखाना, ि पत्रपनत्रका दताव सम्बन्धमा िाय सवहत पेश गिी भएको ननदेशन 
अनसुाि कायावन्वयन गने ि नवीकिण गने, 

• बिाि तथा चलजचत्र घि लगायत तोवकएका के्षत्रहरुको अनगुमन गिी प्रनतवदेन पेश गने, गिाउने, 
• दैवी प्रकोप, मआुब्िा एवं िेन्ट, द्वन्द व्यवस्थापन, क्षनतपूनतव ि शाजन्तसँग सम्बजन्धत कायव गने, 

• आददवासी िनिाती, मधेशी, दनलत प्रमाजणत गनवको लानग पेश भएका ननवदेन उपि िानववन गिी 
प्रमाजणत गरिददने, 

३.  जिल्ला प्रशासन कायावलय सनुसिीबाट प्रदान गरिने सेवाहरुिः 
क. स्थानीय प्रशासन शाखा : 
• ठाडो उििुी वा शाजन्त सिुक्षा सम्बन्धी कायव, 
• संघ-संस्था दताव, नववकिण ि शाखा ववस्ताि, 

• भाितीय पेन्सन, िहलपहल, शपथ-पत्र सम्बन्धी नसफारिस, 

• मधेशी, दनलत, आददवासी-िनिानत प्रमाजणत, 

• िापाखाना तथा पत्रपनत्रका दताव, 
• हातहनतयाि दताव, नववकिण ि नामसािी, 
• नाबालक परिचय-पत्र िािी, 
• पारिवारिक ववविण प्रमाजणत, 

• दूई नामथि, िन्मनमनत प्रमाजणत, 

• आपूनतव व्यवस्थापन तथा बिाि अनगुमन, 

• गनुासो व्यवस्थापन तथा सहिीकिण, 
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• जिल्ला ववपद्सम्बन्धी कायवहरु, 

ख. िाहदानी शाखा : 
• िाहदानी फािाम संकलन, 

• द्रतु सेवाको लानग नसफारिस तथा अनभलेख प्रमाजणत, 

• िाहदानी ववतिण, 

• MRPको ववविण संसोधन, 

ग. नया ँनागरिकता शाखा : 
• वंशिको आधािमा नागरिकता ववतिण, 

• वैवावहक अंनगकृत नागरिकता ववतिण, 

• कमवचािी परिवािको नाताले ददइने नागरिकता ववतिण, 

घ. प्रनतनलपी नागरिकता शाखा : 
• नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी ववतिण, 

• नामथि, ठेगाना, िन्मनमनत संसोधन, 

• नागरिकता अनभलेख प्रमाजणकिण, 

ङ. आनथवक प्रशासन शाखा : 
• िाहदानी तथा मदु्दा सम्बन्धी िािश् व संकलन, 

• िािश् व तथा ववननयोिनको कािोबाि, लेखाङ्कन ि परिक्षण, 

• मआुब्िा ववतिण, 

च. मदु्दा शाखा : 
• ववनभन् न मदु्दाहरु दताव ि व्यवस्थापन, 

• सवािी दघुवटना तथा क्षनतपूनतव सम्बन्धी मदु्दा िेखदेख, 

• अजख्तयाि दरुुपयोग सम्बन्धी मदु्दा िेखदेख, 

• सावविननक अपिाध ननमवनलकिण तथा मेलनमलापमा सहिीकिण, 

• ठाडो उििुी सम्बन्धी कायवहरु, 

ि. िाविय परिचय-पत्र शाखा : 
• ना.प्र. प्राप्त व्यजक्तहरुको वैयजक्तक तथा िैववक ववविण संकलन, 

• िाविय परिचयपत्र ववतिण तथा ववविण संसोधन, 

४.  ननणवय गने प्रकृया ि अनधकािीिः 
• ननणवय गने प्रकृया- सिकािी ननणवय प्रकृया सिलीकिण ननदेजशका, २०६५ एवं प्रचनलत कानून 

बमोजिम । 

• ननणवय गने अनधकािीहरुिः 
o प्रमखु जिल्ला अनधकािी 
o सहायक प्रमखु जिल्ला अनधकािी- प्रमखु जिल्ला अनधकािीबाट अनधकाि प्रत्यायोिन भए बमोजिम 

o प्रकासवकय अनधकृत- प्रमखु जिल्ला अनधकािीबाट अनधकाि प्रत्यायोिन भए बमोजिम 
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५.  ननणवय उपि उििुी सनु्न ेअनधकािीिः 

• बुदँा नं ४मा उल्लेख भए अनसुािको प्रशासननक ननणवय उपि उििुी सनेु्न कायवमा तोवकएको भए 
सोही अनसुाि प्रमखु जिल्ला अनधकािी द्वािा गरिन्ि । 

• कानून बमोजिम मदु्धामा भएको फैसलाको पनुिावेदन जिल्ला अदालत, सनुसिीमा लाग्ने ि । 

६.  जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट सम्पादन गरिएका वियाकलापहरुको ववविणिः 

आ.ब. २०७७/७८को श्रवण देजख असोि मसान्तसम्म 

६.१. कायावलयबाट ननयनमत सम्पादन भएका वियाकलापहरुको ववविणिः 
तै्रमानसक (श्रावण भाद्र अशोि) को प्रगनत प्रनतवेदन  

ि
.सं
. 

ववविण 

जिल्ला प्रशासन कायावलय सनुसिी                                                              िकम रु हिािमा 
श्रावण भाद्र अशोि िम्मा 

संख्या  
िकम 
रू. 

संख्या  
िकम 
रू. 

संख्या  िकम रू. संख्या िकम रू. 

१ 

नागरिकता 

क नागरिकता बंशि ३५६   ९८   १०४७   १५०१   

ख 
नागरिकता बैवावहत 
अंनगकृत 

८   ३   २६   ३७   

ग नागरिकता प्रनतनलवप २८८   ९७   ६७८   १०६३   

२ 

मदु्दा सम्वन्धी 

क मदु्दा संख्या     
३५५ 

(अ.ल्या. 
समेत) 

  १७   ३०   ४०२   

ख फैसला भएका ३९   ६   २८   ७३   

ग फैसला बाकँी िहेका २८२   १७   ३०   ३२९   

घ ठाडो उििुी १०   २१   २१   ५२   

३ 

िाहदानी 

क िाहदानी ननयनमत-साधािण ४० २०० ६० ३०० ४८३ १९२० ५८३ २४२० 

ख िाहदानी द्रतु  ८   ४   ४७   ५९ 0 

ग 
िाहदानी १० बषव मनुनका 
नावालक 

३ ८ ५ १३ १ २.५ ९ २२.५ 

घ हिाएको ववनग्रएको  ६ ६० २ २० १४ १४० २२ २२० 
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४ 

संघ संस्था सम्वजन्ध 

क नयाँ संस्था दताव ६ ६ १६ १६ ८ ८ ३० ३० 

ख संस्था नववकिण २ २ ५ ८ ८० ७७.५ ८७ ८७.५ 

ग पनत्रका दताव         १ १ १ १ 

५ नावालक परिचय पत्र िािी ४   ८   २४   ३६   

६ 

हातहनतयाि सम्वजन्ध 

क नववकिण ६ ९ ५ ९.६ ४ ३.७५ १५ २२.३५ 

ख नामसािी     १ ०.५     १ ०.५ 

ग लाइसेन्स खािेिी     १       १   

७ 

ववववध नसफारिस तथा प्रमाजणत 

क िातिाती प्रमाजणत ४   १४   २८३   ३०१ ० 

ख भािनतय पेन्सन नसफारिस ९   ८   २०   ३७ ० 

ग 

दूइ नामथि तथा अन्य 
नसफारिस तथा व्यहोिा 
प्रमाजणत 

२०   २५   ३५   ८० ० 

८ 
सेकयरुिटी कम्पनी कायव 
संचालन अनमुनत 

१ ३२ २ ४ २ ९ ५ ४५ 

९ आनथवक ववविण 

  क चाल ुविेट वावषवक               २५५३२ 

  ख चाल ुविेट खचव               ५९९४.११२ 

  ग पूजँिगत बिेट वावषवक               १४०० 

  घ पूजँिगत बिेट खचव               ० 

  ङ 
दैवव प्रकोप िाहत वावषवक 
बिेट 

              ११४२५.७३१ 

  च दैवव प्रकोप िाहत ववतिण               ९०० 

६.२. कोनभड-१९ संकट व्यवस्थापनका लानग सनुसिी जिल्लाको अवस्थािः 
६.२.१. जिल्लामा िहेका आइसोलेशन सेन्टिहरुको ववविण(२०७७ असोि ३० गते सम्म) 

नस.नं. आइसोलेशन सेन्टिको नाम,ठेगाना वेड संख्या 
१ वव.पी.कोइिाला स्वास््य ववज्ञान प्रनतष्ठान,धिान १५० 
२ हरियाली पाकव , धिान ५० 
३ इटहिी िंगशाला,इटहिी १०० 
४ इनरुवा बसपाकव ,इनरुवा २५ 
५ भगवती माध्यनमक ववद्यालय, इनरुवा ५० 
६ िगतगरुु िामानन्दाचायव सेवा वपड, बिाहक्षेत्र १०० 
७ कृवष तानलम केन्द्र, िामधनुी ५० 
८ रा.िा.िैक गोदाम घर, दहुिी १०० 
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९ बि. िेनेरल हजस्पटल, हररनगरा ५० 
१० गढी सामुदायीक ििन, गढी ५० 
११ ियकाभल बिस्कुट फ्याक्ट्री, सोनापुर ५२ 

जम्मा ७७७ 
६.२.२. जिल्लामा िहेका कवािेजन्टन स्थलहरुको ववविण (२०७७ असोि ३० गते सम्म) 

नस.नं. जिल्लामा िहेको कवािेजन्टन स्थलहरुको नाम, ठेगाना वेड संख्या 

१ एन्फा एकेडेमी, धिान ६१ 

२ मािी संग्राहालय, बिाहक्षेत्र, मधवुन ६० 

३ C-max फुड्स प्रा.नल., भोिाहा ५० 

४ पिुानो नसतािा factory, बिुव ५० 

िम्मा 221 

६.३. सशुासन तथा सेवा प्रवाह सम्बन्धी कायावलयका गनतववधीहरुिः 
६.३.१. कायावलयबाट अभ्यास भएका कायवहरुिः 

▪ प्राकृनतक श्रोत सम्पदा दोहनननयन्त्रण  

▪ संघ संस्था व्यवस्थापन 

▪ ववधनुतय हाजििीको प्रयोग 

▪ कायवक्षेत्रमा नबचौलीया प्रवेश ननषेध 

▪ नागरिक सहायता कक्ष 

▪ CCTV िडान 

▪ टोकन प्रणाली 
▪ ICT प्रयोगमा अनभवदृ्धी (Website, Facebook Page) 

▪ कायावलय प्रमखुहरुसँगको बैठक १ पटक 

▪ िािनैनतक दल, स्थानीय तह, ववनभन्न संघ संस्था ि सिोकािवालाहरुसँगको समन्वय बैठक 

▪ जिल्ला प्रहिी कायावलय तथा मातहत प्रहिी इकाईहरु ि स.प्र.वल नेपाल नं.४ गण तथा 
मातहत यनुनटहरुको ननिीक्षण अनगुमन गरिएको । 

६.३.२. प्रदेश तथा स्थानीय सिकािसँगको समन्वयिः 
o स्थानीय तह प्रमखुसँग समन्वय वैठक 

o ववपद् लगायतका ववषयमा ननयनमत वैठक 
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o सिुक्षा सम्बन्धी कायवका लानग समन्वय 

o सिोकािवाला ननकायहरुसंग समय समयमा अन्तिकृया तथा िलफल गने गरिएको 
o ववकास ननमावणको लानग संयकु्त अनगुमन 

o सावविननक पती िग्गा, वनिंगल लगायत प्राकृनतक श्रोत साधन संिक्षण 

o ववषयगत कायावलय, स्थानीय तह ि जिल्ला सिुक्षा सनमनतबीच समन्वय 

o ननयनमत रुपमा कायावलय प्रमखु वैठक, समस्या सम्वोधन 

o सूचना अनधकािी ि गनुासो अनधकािी व्यवस्था, तोवकएको । 

७.  आधनुनकीकिण तथा प्रववधी प्रयोगको अवस्थािः 

• कायावलयको वेभसाइट daosunsari.moha.gov.np दैननक अद्यावनधक भएको । 

• कायावलयको फेसबकु पेि हेलो जिल्ला प्रशासन कायावलय  माफव त सूचना तथा िानकािी 
सम्प्रषेण भइिहेको । 

८. जिल्ला प्रशासन कायावलयको वेवसाइट तथा अन्य सम्पकव  ववविण 

८.१. कायावलयको वेवसाइट  

daosunsari.moha.gov.np 
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८.२. कायावलयको फेसबकु पेि 

https://www.facebook.com/daosunsari 

 

८.३. कायावलयको इमेल ठेगानािः 

daosunsari@gmail.com 

८.४. कायावलयको सम्पकव  फोन निः  

०२५-५६५१५१, ०२५-५६५०२२, (कायावलय) 

०२५-५६५४९४( जिल्ला आपत्कालीन कायव संचालन केन्द्र) 

०२५-५६५१७२(प्र.जि.अ. ननवास),  

०२५-५६५१३२, ५६६८७९(स.प्र.जि.अ. ननवास) 

https://www.facebook.com/daosunsari
mailto:daosunsari@gmail.com

