
सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ को उऩदपा (३) य  सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरी, 
२०६५ को ननमभ ३ फभोजजभ साववजननक गरयएका वववयण 

२०७८ भाघ - चैत्र 

 

 

 

 

 

नेऩार सयकाय 
गहृ भन्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामावरम 
सरावही, भरॊगवा 



 

स्वत: प्रकाशन 
(Proactive Disclosure)  

 

याज्मका काभ कायफाही रोकताजन्त्रक ऩद्धनत अनरुुऩ खुरा य ऩायदशॉ फनाई नागरयकप्रनत जवापदेही 
य जजम्भेवाय फनाउन, साववजननक ननकामभा यहेका साववजननक भहत्वको सूचनाभा आभ नागरयकको ऩहुॉचराई 
सयर य सहज फनाउन, याज्म य नागरयकको वहतभा प्रनतकूर असय ऩाने सम्फेदनशीर सूचनाको सॊयऺण गनव य 
नागरयकको ससूुजचत हनेु हकराई सॊयऺण य प्रचरन गयाउने सॊवैधाननक व्मवस्था छ ।  

सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ भा साववजननक ननकामरे आफ्नो ननकामसॉग 
सम्फजन्धत सूचना अद्यावनधक गयी प्रत्मके तीन भवहनाभा प्रकाशन गनुवऩने व्मवस्था यहेको छ । नेऩारबरयका 
सफै कामावरमफाट साववजननकीकयण गरयने सूचनाभा एकरुऩता ल्माउन " सयकायी ननकामरे स्वत: प्रकाशन 
गनुवऩने वववयण सम्फन्धी ननदेजशका, २०७१"  याविम सूचना आमोगरे ऩारयत गयको छ । सो ननदेजशकाभा 
साववजननक ननकामरे २० वटा शीषवकभा सूचना प्रकाजशत गनुवऩने व्मवस्था गरयएको छ । 

मसै कानूनी व्मवस्थाको ऩारनाका साथै जजल्राभा नेऩार सयकायको प्रनतनननधका रुऩभा यहेको जजल्रा 
प्रशासन कामावरमरे गयेका काभ कायफाहीहरुको मथाथव जानकायी आभ नागरयकहरु भाझ होस  बन् ने 
अनबप्रामका साथ मस कामावरमफाट आ.व. २०७८/७९ को भाघ देजख चैत्र भसान्तसम्भ सम्ऩादन बएका 
काभको वववयण महाॉ प्रस्ततु गरयएको छ ।  

         हरय प्रसाद अनधकायी  

                सूचना अनधकायी    

             जजल्रा प्रशासन कामावरम, 
                सरावही, भरॊगवा  

नभती : २०७९ वैशाख ०५ गते 

 



 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, सलााही  

 

केही सॊजऺप्त रुऩ 

प्र.जज.अ.  प्रभखु जजल्रा अनधकायी 

स.प्र.जज.अ. सहामक प्रभखु जजल्रा अनधकायी 

प्र.अ.  प्रशासकीम अनधकृत 

वव.सॊ.  ववक्रभ सम्फत 

या.ऩ.  याजऩत्राॊवकत  

या.ऩ.अनॊ. याजऩत्र अनॊवकत 

ना.स.ु  नामफ सबु्फा 

टा.ना.स.ु टाइवऩष्ट नामफ सबु्फा 

क.अ.  कम््मटुय अऩयेटय 

स.क.अ.  सहामक कम््मटुय अऩयेटय 

न.ऩा.  नगयऩानरका 

गा.ऩा.  गाउॉऩानरका 

प्र.  प्रशासन 

सा.प्र.  साभान्म प्रशासन 

का.स.  कामावरम सहमोगी 

ह.स.चा.  हरकुा सवायी चारक 

आ.व.  आनथवक वषव 

ना.प्र.ऩ.  नागरयकता प्रभाणऩत्र 

जज.प्रशा.का. जजल्रा प्रशासन कामावरम 



 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, सलााही  

 

     नफषमसूची 
१. जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीको  स्वरुऩ य प्रकृनत ..................................................................................................... 1 

२. जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीको काभ, कतवव्म य अनधकाय........................................................................................... 2 

३. जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीको सॊगठन सॊयचना ........................................................................................................ 4 

४. जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावही को दयफन्दी तेरयज........................................................................................................ 5 

५. जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीभा कामवयत कभवचायीहरु..................................................................................................... 5 

६. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा......................................................................................................................................... 7 

७. सेवा प्रदान गन ेननकामको शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी .................................................................................................. 16 

८. सेवा प्रदान गनव राग् ने दस्तयु य अवनध.......................................................................................................................... 16 

९. ननणवम गने प्रवक्रमा य अनधकाय .................................................................................................................................... 16 

१०. ननणवम उऩय गनुासो सनेु्न अनधकायी ............................................................................................................................... 16 

११. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण .................................................................................................................................. 16 

११.१ प्रशासन शाखा ................................................................................................................................................... 16 

११.२ नागरयकता शाखा ............................................................................................................................................... 17 

११.३याहदानी शाखा .................................................................................................................................................... 17 

११.४ भदु्धा शाखा ....................................................................................................................................................... 17 

११.५ शाजन्त सयुऺा व्मवस्थाऩन ................................................................................................................................... 18 

११.६ ववऩद् व्मवस्थाऩन .............................................................................................................................................. 18 

१२. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद ....................................................................................................................... 18 

१३. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाको सूची ..................................................................................................................... 18 

१४. तोवकए फभोजजभको अन्म वववयण ................................................................................................................................. 19 

१५. अजघल्रो आनथवक वषवभा साववजननक ननकामरे कुनै कामवक्रभ वा आमोजना सञ् चारन गयेको बए सोको वववयण ....................... 19 

१६. साववजननक ननकामको फेवसाईट बए सोको वववयण ......................................................................................................... 19 

१७. साववजननक ननकामरे प्रा् त गयेको वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवभ  प्राववनधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्धी वववयण.......... 19 

१८. साववजननक ननकामरे सञ्चारन गयेको कामवक्रभ य सोको प्रगनत प्रनतवेदन ............................................................................ 19 

१९. साववजननक ननकामरे वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण गनव तोवकएको सभमावनध ...... 20 

२०. साववजननक ननकामभा ऩयेका सूचना भागसम्फन्धी ननवेदन य सोउऩय सूचना ददएको वववयण ................................................... 20 

२१. साववजननक ननकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएका वा हनु ेबएको बए सोको वववयण ................................................... 20 



1 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, सलााही  

 

१. जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीको  स्वरुऩ य प्रकृनत 
स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ फभोजजभ सरावही जजल्राको शाजन्त सयुऺा अभनचमन कामभ गनव तथा 

जजल्राजस्थत अन्म कामावरमहरुसॉग सभन्वमकायी बूनभका ननवावह गदै ववकास तथा सशुासन कामभ गने 
जजम्भेवायीका साथ वव.सॊ. २०२८ सारभा स्थाऩना बई ननयन्तय रुऩभा सॊचारन हुॉदै आएको ननकाम जजल्रा 
प्रशासन कामावरम सरावही हो। भखु्मतमा मस कामावरमरे नेऩार सयकाय कामवववबाजन ननमभावरी २०७४ रे 
ननददवष्ट गयेका गहृ भन्त्रारमको सम्ऩूणव अनधकाय ऺते्र नबत्र यहेय कामव गदै आएको छ । जसभा सॊघ, प्रदेश य 
स्थानीम तहहरु फीच सभन्वम य सयुऺा प्रफन्ध, अऩयाध योकथाभ तथा ननमन्त्रण, दैननक रुऩभा ननमभानसुाय 
नागरयकता तथा याहदानी ववतयण, हातहनतमाय तथा खयखजाना, साववजननक सम्ऩजिको सॊयऺण, जवुाजन्म 
वक्रमाक्राऩको ननमन्त्रण, राग ुषध ननमन्त्रण, ववऩद् व्मवस्थाऩन, सीभा सयुऺा, अत्मावश्मक वस्त ु तथा 
सेवाको आऩूनतव तथा फजाय अनगुभन, सयकायी सवायी साधनको सभजुचत प्रमोगको व्मवस्था नभराउने य अन्म 
आकजस्भक सम्ऩूणव कामवहरु सम्ऩादन गदै आएको छ।  

वव.सॊ. २०७२ सारभा जायी बएको नेऩारको सॊववधानरे नेऩारराई सॊघीम रोकताजन्त्रक गणतन्त्रभा 
रुऩान्तयण गयी याज्मको भूर सॊयचना सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह गयी तीन तहभा ववबाजन गयेको छ । 
जजल्रा प्रशासन कामावरम नेऩारको सॊववधानको अनसूुची-५ भा यहेको सॊघको अनधकाय सूचीभा यहेका ववषमभा 
सेवा प्रवाह गने सॊघीम सयकायको भहत्वऩूणव प्रनतनननध सॊस्था हो । प्रदेश य स्थानीम तहरे ऩूणव रुऩभा आफ् नो 
अनधकाय प्रमोग गने अवस्थाभा नऩगुनु्जेर जजल्राका सफै कामावरमहरु फीच आवश्मक सभन्वम गयाउने 
नेततृ्वदामी ननकामका रुऩभा जजल्रा प्रशासन कामावरम वक्रमाशीर हुॉदै आएको छ । तोवकएको जजम्भेवायी 
फाहेक अन्म ननकामको ऺेत्रभा नसभेवटएको सफै ऺेत्रहरु सभेतभा मसको बूनभका यहने हुॉदा फहआुमानभक 
ननकामको रुऩभा सभेत मो कामावरम ऩदवछ । 

सरावही जजल्राको जनसॊख्मा, बौगोनरक अवजस्थती य स्थानीम जनताको भाग सभेतराई भध्मनजय गयी 
स्थानीम जनताराई नजजकफाट सेवा ऩरु् माउन उद्देश्मरे  जजल्राको हरयवन य फयहथवा गयी २ स्थानभा 
ईराका प्रशासन कामावरम भापव त सेवा प्रवाह बईयहेको छ ।  

क्र.स. कामावरम सेवा प्रदान गरयने स्थानीम तह 
१ ईराका प्रशासन कामावरम, हरयवन हरयवन न.ऩा. का सम्ऩूणव वडाहरु 

रारफन्दी न.ऩा. का सम्ऩूणव वडाहरु 

ईश्वयऩयु न.ऩा.  वडा नॊ. १ देजख  १२ सम्भ 
फागभती न.ऩा. १ देजख ४ सम्भ तथा वडा नम्फय ११, १२ 

२ ईराका प्रशासन कामावरम, फयहथवा फयहथवा न.ऩा. का सम्ऩूणव वडाहरु 

फसफरयमा गा.ऩा.  वडा नॊ. १ देजख ४ सम्भ 

फागभती न.ऩा. वडा नॊ. ५, ६, ७, ८,९, १० 

हरयऩयु न.ऩा. वडा नॊ. १ 
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भूर ध्मेम (Vision)  

भरूुकभा शाजन्त, सवु्मवस्था य अभनचमन कामभ याख्दै शान्त य सशुासनमकु्त सभाजको स्थाऩना गयी 
" सभृद्ध नेऩार, सखुी नेऩारी" को साझा याविम आकाॊऺ ाराई साकाय तलु्माउने ।  

उद्दशे्म ( Objective)  

१) शाजन्त सयुऺा 
२) सभन्वम 
३) सशुासन ।  

२. जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीको काभ, कतवव्म य अनधकाय 
 

मस कामावरमरे नेऩार सयकाय कामवववबाजन ननमभावरी २०७४ रे ननददवष्ट गयेका गृह भन्त्रारमका 
सम्ऩूणव अनधकाय ऺेत्र नबत्र यहेय काभ गने गदवछ। मस कामावरमका काभ, कतवव्म य अनधकायहरु देहाम 
फभोजजभ यहेका छन  :- 

 जजल्राभा शाजन्त व्मवस्था य सयुऺा कामभ याख् ने, 
 आन्तरयक सयुऺा सम्फन्धी नीनत,मोजना तथा स्थानीम स्तयभा कामवक्रभको कामावन्वमन गने, 
 जजल्रास्तयभा नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीको ऩरयचारन गने, 
 याविम अनसुन्धानसॉगको सभन्वमभा सूचना सॊकरन य ववश्लषेण गने, 
 वॊशजको आधायभा नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र जायी गयी ववतयण गने, 
 वैवावहक अॊगीकृत नागरयकता (भवहराका रानग)को प्रभाणऩत्र जायी गयी ववतयण गने, 
 नागरयकताको प्रनतनरऩी प्रदान गने, 
 याहदानी नसपारयस तथा ववतयण गने, 
 कानून फभोजजभ तोवकए अनसुाय ववनबन् न भदु्दाको शरुु कायवाही य वकनाया गने, 
 जजल्राजस्थत कायागायको व्मवस्थाऩन गने, 
 गैयसयकायी सॊस्था दताव, नवीकयण य ननमभन गने, 
 ऩत्रऩनत्रका तथा छाऩाखाना दताव गने, 
 नाफारक ऩरयचमऩत्र जायी गने, 
 ववदेशी नागरयकको जजल्राभा उऩजस्थनत य गनतववनधको ननमभन गने, 
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 जजल्रानबत्र आमोजना हनेु ववनबन् न कामवक्रभहरुको अनभुनत एवभ  उत्सवहरुभा सयुऺा व्मवस्था 
नभराउने, 

 ननजी सयुऺा कम्ऩनीको दताव, नवीकयण एवभ  ऩनु:सञ् चारन अनभुनत ददने, 
 ड्रोन क्माभेया (UAV/ Drone) उडानको अनभुनत ददने, 
 जजल्राभा जडान बएका व्मजक्तगत, सॊस्थागत य साववजननक प्रमोजनका CCTV  क्माभेयाको रगत याख् ने 
य सो सम्फन्धी वावषवक प्रनतवेदन गहृ भन्त्रारमभा ऩेश गने, 

 ववस्पोटक ऩदाथव नसपारयस य ननमभन गने, 
 यासमननक ऩदाथव आमातको नसपारयस गने, 
 सवायी साधन सञ् चारन सम्फन्धी कानूनको कामावन्वमन गने, 
 हातहनतमाय य खयखजानाको इजाजत सम्फन्धी नसपारयस य ननमन्त्रण गने, 
 शाजन्त सयुऺाको रानग प्राप्त ननवेदन उऩय कायवाही गने, 
 गनुासो तथा ठाडो उजयुीको सम्फोधन गने,  
 आददवासी/जनजाती, भधेसी, दनरत, भजुस्रभ आददको नसपारयस गने, 
 बिाचाय ननमन्त्रण गने, 
 कल्माण धन य फेवारयसे धनको व्मवस्थाऩन गने, 
 जचठ्ठा, जवुा आददको ननमन्त्रण गने, 
 साववजननक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथव, साववजननक अऩयाध आददको 
ननमन्त्रण गने, 

 रागू षध ननमन्त्रण गने, 
 ऩयुस्काय तथा सजाम सम्फन्धी कायवाही य नसपारयस गने, 
 कामावरम ननयीऺण तथा अनगुभन गने, 
 स्थानीम प्रशासनको सञ् चारन गने, 
 जजल्रानबत्र यहेका नेऩार सयकायको सफै सम्ऩजिको येखदेख, सम्बाय तथा भभवत गने गयाउने, 
 ववऩद् व्मवस्थाऩन गने, 
 द्वन्द् प्रबाववतको ऩवहचान तथा याहत ववतयण गने, 
 ननवावचन सम्फन्धी गहृ भन्त्रारम य ननवावचन आमोगको आदेश, ननदेशन कामावन्वमन गने, 
 भआुब्जा ननधावयण तथा ववतयण गने, 
 आमोजना ननभावणभा सहजीकयण तथा सभन्वम गने, 
 जजल्राभा सञ्चानरत ववकास ननभावण कामवभा सहमोग य सभन्वम गने । 
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३. जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीको सॊगठन सॊयचना 
 

प्रमुख जिल्ला अजधकारी 

(रा.प.प्रथम), प्रशासन-१ 

सहार्क प्रमुख जिल्ला अजधकारी 

(रा.प. जिजिर्), प्र.,सा.प्र.-१ 

आर्थथक प्रशासन शाखा 

ले.पा. (रा.प.अनं.प्रथम) प्र./लेखा-१ 

का.स. शे्रणी जिजहन-१ 

प्रशासकीर् अजधकृि 

(रा.प.िृिीर्), प्र.,सा.प्र.-१ 

प्रशासकीर् अजधकृि 

(रा.प.िृिीर्), प्र.,सा.प्र.-१ 

प्रशासकीर् अजधकृि 

(रा.प.िृिीर्), प्र.,सा.प्र.-१ 

स्थानीर् प्रशासन िथा शा.सु. 
शाखा 

ना.सु. प्र.,सा.प्र.,(रा.प.अनं.प्रथम)-२ 
खररदार प्र.,सा.प्र.,(रा.प.अनं.जि).-१ 
का.स. श्रेणी जिजहन-१ 
ह.स.चा., श्रेणी जिजहन-१ 

 

मुद्दा िथा हािहजिर्ार शाखा 
ना.सु. प्र.,सा.प्र.,(रा.प.अनं.प्रथम)-२ 

खररदार प्र.,सा.प्र.,(रा.प.अनं.जि).-१ 

का.स. श्रेणी जिजहन-१ 

राहदानी िथा जिन्सी दिाा 

शाखा 
ना.सु. प्र.,सा.प्र.,(रा.प.अनं.प्रथम)-२ 

क.अ., जिजिध,(रा.प.अनं.प्रथम)-१ 

खररदार प्र.,सा.प्र.,(रा.प.अनं.जि).-१ 

का.स. श्रेणी जिजहन-१ 

गुनासो सुनुिाइ िथा अजिलखे 

व्यिस्थापन शाखा 
ना.सु. प्र.,सा.प्र.,(रा.प.अनं.प्रथम)-१ 
खररदार प्र.,सा.प्र.,(रा.प.अनं.जि).-१ 

का.स. श्रेणी जिजहन-१ 

नागररकिा िथा प्रजिजलपी 

शाखा 
ना.सु. प्र.,सा.प्र.,(रा.प.अनं.प्रथम)-२ 

क.अ., जिजिध,(रा.प.अनं.प्रथम)-२ 

खररदार प्र.,सा.प्र,(रा.प.अनं.जि.-१ 

का.स. श्रेणी जिजहन-१ 

जनिी सहार्क (रा.प.अनं.प्रथम, प्र.,सा.प्र) ना.सु.-१ 

ह.स.चा.-१,का.स.-१ 
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४. जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावही को दयफन्दी तेरयज 

क्र.सॊ. ऩद शे्रणी/तह सेवा सभूह दयवन्दी कामवयत रयक्त कैवपमत 

१ प्र.जज.अ. या.ऩ. प्रथभ प्रशासन सा.प्र. १ १ -  

२ स.प्र.जज.अ. या.ऩ. दद्वतीम प्रशासन सा. प्र. १ १ -  

३ प्रशासकीम अनधकृत या.ऩ. ततृीम प्रशासन सा. प्र. ३ ३ -  

४ ना.स.ु या.ऩ. अनॊ. प्रथभ प्रशासन सा. प्र. १० ५ ५  

५ रेखाऩार या.ऩ. अनॊ. प्रथभ प्रशासन रेखा १ १ -  

६ कम््मूटय अऩयेटय या.ऩ. अनॊ. प्रथभ ववववध  ३ ३ - २कयायभा 

७ खरयदाय या.ऩ. अनॊ. दद्वतीम प्रशासन  सा. प्र. ५ ४ १  

९ ह.स.चा. शे्रणी वववहन   २ २ -  

१० का.स. शे्रणी वववहन   ७ ७ -  

    जम्भा  ३३ २५ ६  

५. जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीभा कामवयत कभवचायीहरु 

क्र.सॊ. नाभ ऩद शाखा 
१ थानेश्वय गौतभ प्र.जज.अ.  
२ हरयप्रसाद अनधकायी स.प्र.जज.अ.  
३ काभेश्वय मादव प्र.अ.  
४ याजकुभाय थाऩा प्र.अ.  
५ उनभवरा अनधकायी प्र.अ.  
६ शम्ब ुठाकुय ना.स.ु नमाॉ नागरयकता 
७ सयोज कुभाय मादव ना.स.ु नमाॉ नागरयकता 
८ सनुधय भहतो ना.स.ु याहदानी 
९ याभहरय आचामव रेखाऩार रेखा 
१० नभन फहादयु रङु्गेरी ना.स.ु नमाॉ नागरयकता 
११ ननभवर नतभरनसना ना.स.ु नमाॉ नागरयकता 
१२ अजवरार मादव क.अ. ऩयुानो नागरयकता 
१३ ववश्वनाथ अनधकायी खरयदाय भदु्दा 
१४ नभथरेश चौधयी खरयदाय भदु्दा 
१५ रक्ष्भण ननयौरा खरयदाय नमाॉ नागरयकता 
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१६ वववेक कुभाय भण्डर खरयदाय ऩयुानो नागरयकता 
१७ भकेुश कुभाय मादव क.अ. (कयाय) प्रजजअज्मूको कामवकऺ 
१८ प्रज्वर आचामव क.अ. (कयाय) रेखा य याहदानी 
१९ याभववश्वास चौधयी का.स. नमाॉ नागरयकता 
२० याभेश्वय भहतो ह.स.चा.  
२१ ववश्वनाथ याम ह.स.चा.  
२२ बगवती कुभायी न्मौऩाने का.स. प्रशासन 
२३ सनुनर ऩॊनडत का.स.  
२४ भहेश कुभाय भेस्तय का.स.  
२५ कृष्णा कुभायी का.स. दताव चरानी 
२६ नसतायाभ ऩॊनडत का.स. प्रशासन 

अन्म कामावरमफाट काजभा खवट आएका कभवचायीहरुको वववयण 
२७ सयोज कोईयारा का.स. नमाॉ नागरयकता 
२८ भनोज नभश्र ना.स.ु प्रनतनरऩी नागरयकता 
२९ रुवी साह क.अ. नमाॉ नागरयकता 
३० याजकऩयु याम मादव का.स. प्रनतनरऩी नागरयकता 
३१ आजस्तक कुभाय साह सऩुयबाईजय याहदानी  
३२ याजेश कुभाय साह का.स. नमाॉ नागरयकता 
३३ उऩेन्र साह ह.स.चा.  

याविम ऩरयचमऩत्र शाखाभा कामवयत कभवचायीहरुको वववयण 
३४ योशन कुभाय साह दताव अऩयेटय  
३५ नवीन कुभाय ठाकुय दताव अऩयेटय  
३६ सॊजम ऩॊनडत का.स.  
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६. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा 
मस कामावरमफाट प्रदान गरयने सेवाहरु कामावरमको नागरयक वडाऩत्रभा उल्रेख बए फभोजजभ यहेका छन  ।  

जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीको नागरयक वडाऩत्र 

सेवाग्राही भहानबुावहरुर ेऩशे गनुव बएका सम्ऩूणव कागजातहरुको सक् कर सभते अननवामव रुऩभा साथभा ल्माउन ुहनु अनयुोध छ । 

१. नागरयकता 
क्र.सॊ. सेवाको वववयण आवश्मक कागजातहरु/ प्रभाणऩत्रहरु राग् ने सभम राग् ने शलु्क जजम्भेवाय 

कभवचायी/ 
शाखा 

गनुासो सनु् न े
अनधकायी 

कैवपमत 

१.१ वॊशजको 
आधायभा नऩेारी 
नागरयकता 

१. अनसूुची-१ पायाभभा वडा अध्मऺको नसपारयस 

२. फाफ ुय आभाको ना.प्र.। फाफआुभाको ना.प्र. नबए दाज ुवा वॊशज खुल् ने 
तीन ऩसु्ता नबत्रको नातेदायको ना.प्र.य नाता प्रभाजणत प्रभाणऩत्र  

३. वववावहता भवहरा बए ऩनतको ना.प्र. य वववाह दतावको प्रभाणऩत्र  
४. फाफ,ु आभा वा तीन ऩसु्तानबत्रको व्मजक्तफाट सनाखत य वववावहत भवहराको 
हकभा ऩनतको सनाखत, ऩनत नबएभा ऩनतको नाता नबड्ने नजजकको 
नातेदायको सनाखत 

५. उक्त प्रभाणहरु ऩेश हनु नसकेभा वॊशज खुल् ने अन्म प्रभाणहरु 

६. पोटो २ प्रनत  
७. जन्भदताव, जन्भनभनत खुल् ने शैजऺक प्रभाणऩत्र वा नाफारक ऩरयचम ऩत्र 

८. अन्म जजल्राफाट वसाइसयाइ गयी आउनकेो हकभा स्थानीम 
ऩजञ् जकानधकायीको कामावरमफाट जायी बएको वसाइसयाइको प्रभाणऩत्र, 
फसाइ सयी आएको जजल्राफाट फाफ,ु आभा वा सनाखत गने व्मजक्तको ना.प्र. 
को अनबरेख गयी सो नबडेको अनबरखे प्रा् त हनु ुऩनेछ ।  

प्रभाण 
ऩगुेकोभा 
सोही ददन 

रु १० को 
वटकट 

प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा प्र.अ. 

 

१.२ वैवावहक १. अनसूुची-७ पायाभभा वडा अध्मऺको नसपारयस प्रभाण रु १० को प्र.अ./ प्र.अ.को  
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अॊगीकृत 
नागरयकता ( 
भवहराका रानग) 

२. ऩनतको ना.प्र.य वववाह दताव प्रभाणऩत्र 

३. ववदेशी नागरयकता ऩरयत्माग गनव कायवाही चराएको प्रभाण 

४. ऩनतको सनाखत, ऩनत नबएभा ऩनतको नाता नबडन ेनजजकको नातेदायको 
सनाखत 

५. पोटो २ प्रनत  
६. नबसा राग् ने देशको भवहरा बए भान्म अवनधको नबसा  

ऩगुेकोभा 
सोही ददन 

वटकट ना.स.ु/ 
खरयदाय 

हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा प्र.अ. 

 
 
 

१.३ कभवचायी ऩरयवाय १. जजल्राभा कामवयत नेऩार सयकायको स्थामी कभवचायी, सयकायी सॊस्थान, 
ववश्वववद्यारम वा साभदुावमक ववद्यारमभा कामवयत स्थामी जशऺकका ऩरयवाय 
बए सम्फजन्धत ननकामको नसपारयस ऩत्र  

२. अनसूुची-१ ( वॊशजको रानग) य अनसूुची -७ (वैवावहक अॊगीकृतका रानग) 
भा स्थानीम तहफाट नसपारयस 

३. पोटो ३ प्रनत 
४. वऩता/ऩनत वा नजजकको नातेदायको ना.प्र. सवहत सनाखत 
५. जन्भदताव, जन्भनभनत खुल् ने शैजऺक प्रभाणऩत्र वा नाफारक ऩरयचम ऩत्र 

६. वववावहत भवहरा बए वववाह दताव प्रभाणऩत्र य ऩनतको ना.प्र. 
७. कभवचायी ऩरयचमऩत्र 

प्रभाण 
ऩगुेकोभा 
सोही ददन 

रु १० को 
वटकट 

प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा प्र.अ. 

 

१.४ नागरयकता 
ऩरयत्माग 

१. सक्कर ना.प्र. 
२. सक् कर याहदानी 
३. अनसूुची- ९ पायाभ (पोटो सवहत) 
४. ववदेशी यािफाट प्रा् त गयेको ना.प्र.तथा याहदानी वा प्रा् त हनुे अनग्रभ 
जानकायी प्रत्र (No Objection Letter) 

ननणवम 
प्रवक्रमा 
ऩगुेऩनछ 

रु १० को 
वटकट 

प्र.जज.अ./ 
प्र.अ./ 
ना.स/ु 
खरयदाय 

  

१.५  नागरयकता 
प्रनतनरऩी 

१. अनसूुची -३ भा सम्फजन्धत वडा अध्मऺको नसपारयस 

२. ना.प्र. को प्रनतनरऩी ।सो नबए ना.प्र. नम्फय एवभ  जायी नभनत खुरेको 
प्रभाण य सो को प्रनतनरऩी 

३. अन्म जजल्राफाट वसाइ सयी आएको खण्डभा वसाइसयाई दताव प्रभाणऩत्र 

प्रभाण 
ऩगुेकोभा 
सोही ददन 

रु १३ को 
वटकट 

प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
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तथा ना.प्र. जायी बएको जजल्राको अनबरखे नबडेको प्रभाण 

४. कभवचायी ऩरयवायको हकभा सम्फजन्धत कामावरमको नसपारयस, कभवचायी 
ऩरयचमऩत्र, ना.प्र. जायी बएको जजल्राको अनबरेख नबडेको प्रभाण 

५. ऩनतको नाभथय, ठेगाना सभावेश गयी प्रनतनरऩी नरन ऩनतको ना.प्र. सवहतको 
सनाखत, वववाहदतावको प्रभाणऩत्र य अन्म जजल्राफाट ना.प्र. जायी बएको बए 
सम्फजन्धत जजल्राफाट अनबरेख नबडेको प्रभाण ।  

६. कामावरमको पोटो ईन्री अनबरखे पेरा नऩयेको य तथा फानरग यजजष्टयभा 
अनबरेख बएको खण्डभा अनसूुची ३ का अनतरयक्त अनसूुची १ भा नसपारयस, 
तीन ऩसु्ता नबत्रको नातेदायको ना.प्र.सवहतको सनाखत, भतदाता ऩरयचमऩत्र, 
जग्गा धनी प्रभाणऩूजाव रगामतका अन्म प्रभाण । 

हकभा प्र.अ. 

२. याहदानी 
२.१ साधायण याहदानी १. यीतऩूववक बरयएको दयखास्त पायाभ ३ प्रनत 

२. ना.प्र.ऩ. - सक्कर य १ प्रनत प्रनतनरऩी । ना.प्र.ऩ. 
शाखाफाट ना.प्र. नबडेको हनुऩुनेछ । 

३. नाफारकको हकभा नाफारक ऩरयचमऩत्र य ननजको फाफ ु
वा आभा भध्मे एक जनाको ना.प्र.ऩ.को प्रनतनरऩी 

४. ऩवहरे याहदानी नरएको बए सो को सक् कर प्रनत य 
प्रनतनरऩी 

५. याहदानी दस्तयु नतयेको फैँक बौचय  
६. ननवेदक स्वमभ  उऩजस्थत हनुऩुने ।  

ननवेदन ऩेश गयेको 
४५ ददन ऩनछ । 

१० वषव भनुनको 
नाफारकको हकभा 
रु २५०० य 
फाॉकीको हकभा रु 
५००० । याहदानी 
हयाएको/च्मानतएको 
वा कुनै वकनसभर े
नफग्रकेो बएभा 
दोब्फय दस्तयु 

प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ. को 
हकभा प्र.जज.अ 
य अन्मको 
हकभा प्र.अ. 

 

२.२ रतु सेवाको 
रानग याहदानी 
नसपारयस 

१. रतु सेवा भागको ननवेदनसॉगै ननवेदक स्वमभ  उऩजस्थत 
हनुऩुछव । 

२. भानथ २.१ भा उल्रेजखत याहदानी दस्तयु नतयेको फैक 
बौचय फाहेक सफै कागजातहरु  

३. अनराईन पायाभ २ प्रनत 

प्रभाण ऩगुकेोभा सोही 
ददन 

रु १० को वटकट प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा प्र.अ. 

 

३. भदु्दा 
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३.१ जरुयी ऩक्राउ 
ऩूजॉ सभथवन तथा 
ऩक्राउ अनभुनत 

१. फाटो म्माद य साववजननक ववदा फाहेक २४ घण्टानबत्र थनुवुा सवहत 
प्र.जज.अ. सभऺ ऩेश गने ।  

तरुुन्त - प्र.जज.अ.   

३.२ म्माद थऩ १. थनुवुा सवहत भदु्दा शाखाभा ऩेश गने तरुुन्त  प्र.जज.अ.   
३.३ भदु्दा दताव/ फमान 

/ थनुछेक 
आदेश/ म्माद 
जायी 

१. प्र.जज.अ. को आदेशानसुाय हनुे । 

२. अनबमोग ऩत्रसाथ प्रनतवादीराई कामावरम फन्द हनु ेसभम बन्दा 
कम्तीभा डेढ घण्टा ऩवहरे उऩजस्थत गयाउनऩुने।  

३. पयाय प्रनतवादीको ३ ऩसु्ते वववयण, स्ऩष्ट वतन य सम्ऩकव  नम्फय 
सभेत अनबमोग ऩत्रभा स्ऩष्ट खुरेको हनुऩुने ।  

सोही ददन प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ./ 
ना.स.ु/ खरयदाय 

  

३.४ म्माद तायेख 
तोक् ने / प्रभाण 
भकुयय गने/ 
ऩेशी तोक् न े

१.सम्फजन्धत प्रनतवादी तायेखभा यहेको वा म्माद/तायेख गजुायेको वा 
थनुाभा यहेको य अॊग ऩगेुको हनुऩुने । 

  प्र.जज.अ./ 
ना.स.ु/ खरयदाय 

  

३.५ तायेखभा फोराउने 
/ तायेख थाम् न े

१. तायेख ऩचाव / धयौटी जम्भा गयेको यनसद सवहत तोवकएको ददन 
प्रनतवादी आपै उऩजस्थत हनु े। 

२. ऩटक ऩटक वा एकऩटक फढीभा १५ ददन तायेख थाम् न ऩाईने 
बएकोरे सोको रानग तोवकएको ढाॉचाभा ननवेदन ददनऩुने। 

सोही ददन रु १० को वटकट प्र.जज.अ./ना.स.ु/ 
खरयदाय 

  

३.६ पैसरा तमाय गने प्रभखु जजल्रा अनधकायीको आदेशानसुाय हनुे ।   प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ./ 
ना.स.ु/ खरयदाय 

  

३.७ प्रभाजणत प्रनतनरऩी 
ददने 

नभनसरभा सॊरग् न कागजात य ननणवम/पैसराको प्रभाजणत प्रनतनरऩी नरनको 
रानग सयोकायवारारे तोवकएको ढाॉचाभा ननवेदन य तोवकएको दयको 
वटकट टाॉस गनुवऩनेछ।  

सोही ददन प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

प्र.अ. /ना.स.ु/ 
खरयदाय 

  

३.८ सवायी दघुवटना 
भतृकका 
हकदाय/ 
घाईतेराई 
ऺनतऩूनतव, याहत, 

१. दघुवटना ऩवुष्ट हनु ेभचुलु्का सवहतका कागजातहरु (सम्फजन्धत 
प्रहयीफाट) ( घटना भचुलु्का, राश फझुकेो ऩत्र, भेनडकर प्रनतवेदन, 
भतृकको ना.प्र.ऩ., नाता प्रभाजणत य सम्फजन्धत स्थानीम तहको 
नसपारयस) सवहत सम्फजन्धत व्मजक्त/हकदाय स्वमभ  उऩजस्थत हनुऩुने 

 प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ. / 
प्र.अ./ ना.स.ु/ 
खरयदाय 
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 षनधउऩचाय 
ददराई बयाई ददने 

२. सवायी धनीका तपव फाट सवायीधनी प्रभाणऩत्र, ववभा आरेख, 
अजख्तमायनाभा, यकभ फझुाउनकेो ऩरयचमऩत्र सवहत सम्फजन्धत व्मजक्त 
उऩजस्थत हनुऩुने । 

३.९  दण्ड जरयवाना 
असरु गने 

प्रभखु जजल्रा अनधकायीको आदेशानसुाय हनुे ।   प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

प्र.अ./ ना.स.ु/ 
रेखाऩार 

  

३.१० ववगो बयाउने 
ददराउने 

१. भदु्दा अजन्तभ वकनाया बएको वा ऩनुयावेदन अवनध नाघकेो हनुऩुने । 

२. सम्फजन्धत जाहेयवारा, घाईत ेउऩजस्थत बई ना.प्र.ऩ. वा ऩवहचान 
खुल् ने कागजात सवहत (३ वषवनबत्र) ननवेदन ददनऩुने ।  

३. प्रनतवादी पयाय यहेको / धयौटी जभानत नयाखेको वा याजखएको 
धयौटी जभानत न्मून यही ठहयेको ववगो बयाउन नसवकएको अवस्थाभा 
ववगो बयाउन सम्फजन्धत प्रनतवादीको नऩेार सयहद नबत्रको जामजेथा 
देखाई दयखास्त ददनऩुने । 

 प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

प्र.अ./ ना.स.ु / 
रेखाऩार 

प्र.जज.अ.  

३.११ धयौटी वपताव १. मस कामावरमफाट बएको पैसराभा जचि फझुी ऩनुयावेदन नगने बए 
सोही व्महोया खरुेको धयौटी वपतावको ननवेदन 

२. ना.प्र.ऩ. वा ऩरयचम खुल्ने अन्म प्रभाण 

३. धयौटी यनसद  

सोही ददन रु १० को वटकट प्र.अ./ना.स.ु/ 
रेखाऩार 

प्र.जज.अ.  

४. सॊस्था सम्फजन्ध 
४.१ सॊस्था दताव १. सॊस्था दतावको रानग जज.प्रशा.का.राई सम्फोधन गयेको तदथव सनभनतको 

ऩदानधकायी य सदस्महरुको सॊमकु्त ननवेदन 
२. स्थानीम तहको नसपारयस ऩत्र 

३. तदथव सनभनतका ऩदानधकायी य सदस्महरुरे नऩेारी कागजको प्रत्मेक ऩानो 
तर भानथ दस्तखत गयेको ववधान ३ प्रनत (नेऩारी कागजभा)  य ववधानको  
PDF Format भा Scan गयेको softcopy सभेत ऩेश गने  

४. सॊस्था स्थाऩनाका रानग ननम् न कुयाहरु खोनरएको बेराको ननणवम 
a. सववसम्भतरे तदथव सनभनतका ऩदानधकायी य सदस्महरुको चमन 
गरयएको 

आवश्मक 
जाॉचफझु 
सकेको 
बोनरऩल्ट 

रु १००० प्र.जज.अ./प्र.अ. 
/ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ. को 
हकभा 
प्र.जज.अ. 
य अन्मको 
हकभा 
प्र.अ. 
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b. सववसम्भतरे सॊस्थाको नाभ य ठेगाना छनौट गरयएको 
c. ववधान फनाउने ववषम (ववधान भस्मौदा उऩसनभनतको गठन) 
d. जज.प्रशा.का. सरावहीभा सॊस्था दताव गने ननणवम 
e. तदथव सनभनतर ेववधान ऩारयत गयी स्वीकृनतका रानग स्थानीम 
अनधकायी सभऺ ऩेश गने बनी ननणवम 

५. तदथव सनभनतका ऩदानधकायीहरुको ना.प्र.ऩ.को प्रभाजणत प्रनतनरऩीहरु १/१ 
प्रनत 

६. सॊस्थाका तदथव सनभनतका ऩदानधकायी तथा सदस्महरुको नाभ, ठेगाना, सम्ऩकव  
नम्फय य पोटो सवहतको नाभावरी 

७. सॊस्थाका ऩदानधकायीहरुको चारचरन फझुकेो प्रहयी प्रनतवेदन 
८. सॊस्थाका ऩदानधकायीहरुको सम्ऩजि वववयण 

९. तदथव सनभनतका ऩदानधकायीहरु सक्कर ना.प्र.ऩ. सवहत सनाखतका फखत 
उऩजस्थत हनुऩुने  

१०. सॊस्थाको नाभ य उद्देश्मको ववषमभा सम्फजन्धत भन्त्रारम, ववबाग य ननकामको 
याम प्रनतवक्रमा नरनऩुने बएभा सो को नसपारयस । 

४.२ सॊस्था नवीकयण १. नवीकयणको रानग जज.प्रशा.का. राई सम्फोधन गयेको तोवकएको ढाॉचाको 
ननवेदन 

२. ववधानसम्भत साधायणसबारे चार ुआ.व. को रानग रेखा ऩयीऺक ननमजुक्त, 
सम्फजन्धत आ.व. को रखेा ऩयीऺण प्रनतवेदन, वावष वक प्रगनत प्रनतवेदन य कामव 
सनभनत छनौट गयेको ननणवमको भाइन्मटुको अध्मऺ/सजचवरे प्रभाजणत गयेको 
प्रनतनरऩी 

३. सम्फजन्धत आ.व.को रानग रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन, कयदाता सेवा कामावरमको 
नसपारयस, सम्फजन्धत स्थानीम तहको नसपारयस 

४. सॊस्थाको ्मान (PAN) दताव प्रभाणऩत्र  य कय चकु्ता प्रभाणऩत्र 

५. जज.प्रशा.का. रे स्वीकृत गयेको सॊस्थाको ववधानको प्रनतनरऩी ( PDF पाईर 
सभेत)  

प्रवक्रमा 
ऩूया बएभा 
सोही ददन 

रु ५०० य 
जरयवाना 

प्र.अ./ ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. 
अन्मको 
हकभा 
प्र.अ. 
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६. सॊस्था प्रभाणऩत्रको पोटोकऩी 
७. सॊस्थाको रेटय्माडभा वतवभान कामवसनभनतको प्रभाजणत नाभावरी 
८. कुर साधायण सदस्म सॊख्मा खुराएको नाभावरी सवहतको प्रभाजणत वववयण य 
साधायणसबा/ ववशेष साधायणसबाभा उऩजस्थतको सॊख्माको वववयण 

९. सम्फजन्धत आ.व. को वावषवक कामवप्रगनत वववयण 

१०. वैदेजशक सहमोगको कामवक्रभ सञ् चारन गयेको बए स्थानीम तह को 
कामवक्रभ सञ्चारनको स्थरगत अनगुभन प्रनतवेदन 

४.३ सॊस्थाको ववधान 
सॊशोधन 

१. रयत ऩूववकको ननवेदन 
२. तीन भहरे ववधान – ३प्रनत 
३. नवीकयण बएको सॊस्थाको प्रभाणऩत्र य सोको प्रनतनरऩी 
४. सॊशोधन गने प्रस्ताव कुर सदस्म सॊख्माको दईु नतहाई साधायणसबा 
सदस्महरुरे ऩारयत गयेको प्रभाजणत ननणवम प्रनत 
५. जज.प्रशा.का. रे स्वीकृत गयेको सॊस्थाको ववधानको प्रभाजणत प्रनतनरऩी 
६. सॊशोनधत ववधानको PDF Format भा याजख ऩेश गने  

प्रवक्रमा 
ऩूया बएभा 
सोही ददन 

 प्र.जज.अ./ 
प्र.अ./ ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. 
अन्मको 
हकभा 
प्र.अ. 

 

४.४ जजल्राभा 
सॊस्थाको शाखा 
खोल्न े

१. रयत ऩूववकको ननवेदन 
२. सॊस्थाको कामवसनभनतको ननणवम 
३. ववधानको प्रनतनरऩी य दताव प्रभाणऩत्रको प्रनतनरऩी (नववकयण देजखने) 
४. सम्फजन्धत स्थानीम तहको नसपारयस ऩत्र । 

प्रवक्रमा 
ऩूया बएभा 
सोही ददन 

 प्र.जज.अ./ 
प्र.अ./ ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. 
अन्मको 
हकभा 
प्र.अ. 

 

५. अन्म 
५.१ नाफारक 

ऩरयचमऩत्र 
१. तोवकएको ढाॉचाभा स्थानीम तहको नसपारयस 

२. फाफ ुय आभाको ना.प्र.ऩ.। आभाफाफकुो वववाहदताव 
३. नाफारकको जन्भदताव प्रभाणऩत्र य शैजऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्र 

४. पोटो ३ प्रनत 

प्रवक्रमा 
ऩूया बएभा 
सोही ददन 

रु १० को 
वटकट 

प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. 
अन्मको 
हकभा प्र.अ. 

 

५.२ कामवक्रभको १. मस कामावरमभा दताव बएको सॊस्था बए दताव एवभ  नवीकयण बएको वववयण प्रवक्रमा रु १० को प्र.अ./ प्र.अ.को  
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अनभुनत एवभ  
सयुऺा व्मवस्था 

देजखने कागजातको प्रनतनरऩी सवहत कामवक्रभको ववस्ततृ वववयण उल्रेख 
बएको ऩत्र वा ननवेदन 

२. सम्फजन्धत वडा कामावरम वा स्थानीम तह वा अन्म ननकामको नसपारयस 
नरनऩुने बएभा सो सभेत सॊरग् न याख् ने ।  

ऩूया बएभा 
सोही ददन 

वटकट ना.स.ु/ 
खरयदाय 

हकभा 
प्र.जज.अ. 
अन्मको 
हकभा प्र.अ. 

५.३ UAV/DRONE 

उडानको अनभुनत 
१. नेऩार नागरयक उडडमन प्रानधकयणभा ड्रोन दताव बएको प्रभाणऩत्र 

२. भानवयवहत हवाई उऩकयण उडान सम्फजन्ध कामवववनध २०७५ भा उल्रेजखत 
सम्ऩूणव कागजातहरु सवहतको ननवेदन/ऩत्र 

प्रभाण 
ऩगुेभा 
सोही ददन 

शलु्क नराग् न े प्र.जज.अ./ 
प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

  

५.४ ववस्पोटक ऩदाथव 
आमातको 
नसपारयस 

ववस्पोटक ऩदाथवको आमात, ओसायऩसाय, सञ् चम, प्रमोग सम्फजन्ध इजाजत प्रदान 
गने कामवववनध,२०७३ फभोजजभको प्रवक्रमा 

प्रभाण 
ऩगुेभा 
सोही ददन 

शलु्क नराग् न े प्र.जज.अ./ 
प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

  

५.५ यासामननक ऩदाथव 
आमातको 
नसपारयस 

यासामननक ऩदाथवको आमात, ओसायऩसाय, सञ् चम, प्रमोग सम्फजन्ध इजाजत प्रदान 
गने कामवववनध, २०७३ फभोजजभको प्रवक्रमा 

प्रभाण 
ऩगुेभा 
सोही ददन 

शलु्क नराग् न े प्र.जज.अ./ 
प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

  

५.६ अननमनभतता एवभ  
भ्रष्टाचायजन्म 
कामव उऩय उजयुी 

१. सम्फजन्धत ननवेदकरे आफ्नो ऩवहचान खुल्ने कागजात सभेत सॊरग् न गयी कुन 
ननकाम वा सॊस्थाभा, कसरे के कस्तो अननमनभतता वा भ्रष्टाचाय सम्फन्धी 
कामव गयेको हो खुरेको ननवेदन 

२. अननमनभतता वा भ्रष्टाचाय गयेको आधाय वा प्रभाणहरु बए सो सम्फन्धी 
कागजात ।  

ववषमको 
गजम्बयता 
हेयी आपै 
हेने वा 
अदअुआभा 
ऩठाउने 

रु १० को 
वटकट 

प्र.जज.अ./ 
प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. 
अन्मको 
हकभा प्र.अ. 

 

५.७ हातहनतमाय 
नववकयण 

सक् कर इजाजत ऩत्र सवहत ननधावरयत ढाॉचाभा ननवेदन 
 

सोही ददन रु १० को 
वटकट य 
ननमभावरी 
अनसुायको 
दस्तयु 

प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. 
अन्मको 
हकभा प्र.अ. 
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५.८ हातहनतमाय 
नाभसायी 

१. ननधावरयत ढाॉचाको ननवेदन 
२. नागरयकताको प्रभाणऩत्र 

३. स्थानीम तहको नसपारयस 

४. प्रहयी सजवनभन भचुलु्का 
५. हनतमाय इजाजतऩत्र 

६. हकदावी छोडेको कागज 

आवश्मक 
जाॉचफझु 
सकेको 
बोनरऩल्ट 

रु १० को 
वटकट 

प्र.जज.अ./ 
प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. 
अन्मको 
हकभा प्र.अ. 

 

५.९ हातहनतमाय 
इजाजतऩत्रको 
प्रनतनरऩी 

१. ना.प्र.ऩ. को प्रनतनरऩी य ईजाजत नम्फय सवहतको ननवेदन 
२. हयाएको ईजाजतऩत्रको हकभा प्रहयीको नसपारयस ऩत्र 

आवश्मक 
जाॉचफझु 
सकेको 
बोनरऩल्ट 

रु १० को 
वटकट 

प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. 
अन्मको 
हकभा प्र.अ. 

 

५.१० शाजन्त सयुऺाको 
ननवेदन सम्फन्धी 
/ गनुासो वा 
ठाडो उजयुी 
सम्फन्धी 

ना.प्र.ऩ. वा ननजको ऩवहचान ददने कागजात सॊरग्न गयी भनानसव व्महोया खुरेको 
ननवेदन  

तरुुन्त रु १०को 
वटकट  

प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 

प्र.अ.को 
हकभा 
प्र.जज.अ. 
अन्मको 
हकभा प्र.अ. 

 

५.११ आददवासी/ 
जनजाती, भधेसी, 
दनरत, भजुस्रभ 
नसपारयस 

ना.प्र.ऩ. को प्रनतनरऩी, स्थानीम तहको नसपारयस सवहत तोवकएको ढाॉचाको ननवेदन सोही ददन रु १० को 
वटकट 

प्र.अ./ 
ना.स.ु/ 
खरयदाय 
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७. सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी 
नागरयक वडाऩत्रभा उल्रेख बए फभोजजभ हुने ।  

८. सेवा प्रदान गनव राग् ने दस्तयु य अवनध 
नागरयक वडाऩत्रभा उल्रेख बए फभोजजभ हुने  । 

९. ननणवम गने प्रवक्रमा य अनधकाय 
नागरयक वडाऩत्रभा उल्रेख बए फभोजजभ हुने । 

१०. ननणवम उऩय गनुासो सनु्न ेअनधकायी 
प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री थानेश्वय गौतभ 

११. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण 

११.१ प्रशासन शाखा 
जजल्राको सभग्र शाजन्त सयुऺा रगामत ववजशष्ट व्मजक्तहरुको आवागभनभा सयुऺा व्मवस्था सम्फन्धी ऩत्राचाय , 

सयकायी सवायी साधनहरुको सञ् चारन अनभुनत, नाफारक ऩरयचमऩत्र, छाऩाखाना/ऩत्रऩनत्रका दताव, हातहनतमाय नाभसायी 
तथा नववकयण, जजल्राजस्थत सयकायी कामावरमहरुको अनगुभन ननयीऺण, नस.नस.वट.नब. जडान तथा सञ् चारन अनभुनत, 
भानसक रुऩभा कामावरम प्रभखुहरुको फैठक रगामत कामावरमको आन्तरयक प्रशासन सञ् चारन सम्फन्धी कामव प्रशासन 
शाखाफाट सम्ऩादन हुॉदै आएको छ । २०७८ सार भाघ भवहनादेजख चैत्र भसान्तसम्भ मस शाखाफाट सम्ऩादन बएका 
भखु्म भखु्म कामवहरुको तथमाॊक ननम् नानसुाय यहेको छ । 

क्र.सॊ. कामवहरु भाघ पाल्गणु चैत्र जम्भा 
१ नाफारक ऩरयचमऩत्र ३ ० ५ ८ 

२ सभावेशी सभूह प्रभाजणत १९२ १०६ १८१  
३ ऩत्रऩनत्रका दताव २ ० ० २ 
४ छाऩाखाना दताव १ १ ० २ 
५ यसामननक/ववस्पोटक आऩूनतव नसपारयस  ० १ १ २ 
६ ड्रोन उडान अनभुनत ० ० ० ० 
७ सॊघसॊस्था दताव ११ ४ ६  
८ सॊघसॊस्था नवीकयण १२ १५ ७  
९ CCTV जडान अनभुनत ० ० ० ० 
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१० ठाडो उजयुी/शाजन्त सयुऺा ३८ ६६ ९०  
 

 

११.२ नागरयकता शाखा 
नागरयकताराई नागरयकको याजनैनतक अनधकायसॉग हेयेको ऩाइन्छ । मसैका आधायभा नागरयकरे याज्मफाट 

प्रदान गरयने ववनबन् न सेवा य अवसय सभेत प्रा् त गदवछन  । तसथव नागरयकताको अनबरखेराई व्मवजस्थत फनाउन े
उद्देश्मरे जजल्रा प्रशासन कामावरम सरावहीरे नागरयकता प्राप्त गदाव नागरयकरे ऩेश गयेको अनसूुची पायाभराई स्क्मान 
गयेय दैननक रुऩभा ववद्यनुतम अनबरेख याख् न शरुु गयेको छ । ववगतभा ववतयण गरयएका नागरयकताहरु हयाएभा, झतु्रो 
बएभा,सम्फजन्धत व्मजक्तरे ननवेदनका साथ ऩेश गयेका आवश्मक कागजातहरुको आधायभा जजल्रा प्रशासन कामावरमर े
भाग फभोजजभ नागरयकताको प्रनतनरऩी सभेत ववतयण गदै आएको छ । 

भवहना वॊशज ना.प्र.ऩ. वैवावहक अॊगीकृत 
ना.प्र.ऩ. 

जम्भा 
ऩरुुष भवहरा जम्भा 

भाघ ७२७ ८५५ १५८२ ९९ १६८१ 
पाल्गणु ९९५ १०२० २०१५ १६३ २१७८ 
चैत्र १२७१ ११५० २४२१ १७९ २६०० 
जम्भा २९९३ ३०२५ ६०१८ ४४१ ६४५९ 
 

११.३याहदानी शाखा 
जजल्रा प्रशासन कामावरम सरावहीर े साधायण याहदानीको रानग अनराईन सेवाभापव त प्राप्त ननवेदन अनसुाय 

सेवाग्राहीको कागजातहरु रुज ुगनुवका साथै पोटी जखची आवश्मक प्रवक्रमा तथा कागजात ऩगुेको सेवाग्राहीको ननवेदन 
राई Validate गयी अनराईन प्रववनधभापव त याहदानी ववबागभा ऩठाईन्छ। याहदानी ववबागफाट प्राप्त हनु ेतमायी याहदानी 
सेवाग्राहीराई ववतयण गरयन्छ।   

११.४ भदु्धा शाखा 
क्र.स. भदु्दा अ.ल्मा नमा दताव जम्भा भदु्दा 

सॊख्मा 
पछवमौट फाॉकी कैवपमत 

१ केही साववजननक अऩयाध १९ ० १९ ० १९  
२ कारो फजायी २ ० २ ० २  
३ ऺनतऩूनतव १९ ३ २२ २ २०  
४ हातहनतमाय तथा खयखजाना  ७ ० ७ २ ५  
५ साववजननक उऩरमाई ४ ० ४ ३ १  
६ न्मून गणुस्तय खाद्य उत्ऩादन ५ ० ५ १ ४  
७ साववजजनक शाजन्त ववरुद्धको कसयु २६७ ४० ३०७ १२४ १८३  
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८ अबर व्मवहाय १३६ १७ १५३ ६५ ८८  
९ जवुा भदु्दा १ १ २ १ १  
१० साववजननक वहत ववरुद्धको कसयु १ ० १ ० १  
११ साववजननक अनधकायीको अवऻा 

सम्फजन्ध कसयु 
१० ४ १४ ४ १०  

१२ दवुषत खाद्यऩदाथव वववक्र ववतयण १ ० १ ० १  
१३ अऩूणव रेवर, खाद्य ऩदाथव ववक्री 

ववतयण 
२ १ ३ ० ३  

 जम्भा ४७४ ६६ ५४० २०२ ३३८  

११.५ शाजन्त सयुऺा व्मवस्थाऩन 
जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीरे जजल्राको शाजन्त सयुऺा व्मवस्थाऩन य जजल्रा भ्रभणभा आउन ुहनुे अनत 

उच् च ऩदस्थ ऩदानधकायीको आगभनका आधायभा जजल्रा सयुऺा सनभनतको ननमनभत तथा आकजस्भक फैठक याख् दै आएको 
छ । २०७८ भाघ देजख चैत्र भसान्तसम्भ 8 ऩटक जजल्रा सयुऺा सनभनतको फैठक फसकेो हो । जजल्राको Crime 

Map सवहतको एवककृत यणनीनतक सयुऺा मोजना तमाय तथा अध्मावनधक गयी सोही अनरुुऩ ऺेत्रगत कामवमोजना तमाय 
गयी रागू गरयएको छ । जजल्राको सयुऺा अवस्था / चनुौती, अऩयाध ननमन्त्रण यणनीनत, राग ु षध ननमन्त्रण, घयेर ु
भददया ननमन्त्रण तथा अन्म सभसाभवमक ववषमहरुभा केजन्रत बइ जजल्रा सयुऺा सनभनतको फैठक सञ् चारन गने गरयन्छ 
।  

११.६ ववऩद् व्मवस्थाऩन 
प्राकृनतक ववऩजिका वहसाफरे सरावही जजल्रा जोजखभमकु्त जजल्राभा ऩदवछ । मस जजल्राभा देजखने प्रभखु 

प्रकोऩजन्म सभस्माहरुभा जशतरहय, फाढी, डवुान, आगरागी आदद यहेका छन  । जजल्राभा हनु सक् ने ववऩ फाट हनुे 
ऺनतराई न्मनुनकयण गनव तथा आगाभी ददनभा आउन सक् ने ववऩ को साभना गनव जजल्रा ववऩद व्मवस्थाऩन सनभनत यहेको 
छ । ववऩका सफै ऺेत्रहरुभा प्रनतकामव गनव सवकने गयी न्मनुतभ ववऩद् व्मवस्थाऩन साभग्री सवहत DEOC सञ्चारन 
गरयनकुा साथै सफै स्थानीम तह सभेट् ने गयी उऩरब्ध  जायसवहतको QRT/IRT को ऩरयचारन मोजना तमाय ऩारयएको 
छ । 
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१२. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभ य ऩद 
 नाभथय ऩद टेनरपोन तस्वीय 
कामावरम प्रभखु श्री थानेश्वय गौतभ प्रभखु जजल्रा अनधकायी ९८५४०७७७७७ 

 
सूचना अनधकायी श्री हरयप्रसाद अनधकायी सहामक प्रभखु जजल्रा 

अनधकायी 
९८५४०३८०४५ 

 
 

१३. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाको सूची 
ऐन 
१) नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३ 

२) याहदानी ऐन, २०७६ 
३) स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ 
४) हातहनतमाय तथा खयखजाना ऐन, २०१९ 
५)  सॊस्था दताव ऐन, २०३४ 
६)  भरुकुी देवानी कामवववनध ( सॊवहता) ऐन, २०७४ 
७) भरुकुी पौजदायी कामवववनध (सॊवहता) ऐन, २०७४ 
८) ववऩद् जोजखभ न्मनुीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४  
ननमभावरी 
१) नेऩार नागरयकता ननमभावरी, २०६३ 
२)  याहदानी ननमभावरी, २०७७ 
३)  सॊस्था दताव ननमभावरी, २०३४ 
४)  भरुकुी देवानी कामवववनध ननमभावरी, २०७५ 
५ ) भरुकुी पौजदायी कामवववनध ननमभावरी, २०७५ 
६) हातहनतमाय तथा खयखजाना ननमभावरी, २०२८ 
ननदेजशका / कामवववनध 
१) याजभागव (सडक) भा हनुे अवयोध हटाउन गनुवऩने सयुऺा कायवाहीको कामवववनध, २०७५ 
२)  नागरयकता प्रभाणऩत्र ववतयण कामवववनध ननदेजशका, २०६३ 
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३) CCTV जडान तथा सञ्चारन सम्फन्धी कामवववनध, २०७२ ( सॊशोधन २०७५) 
४) राग ु षध प्रमोगकतावहरुका रानग उऩचाय तथा ऩनु:स्थाऩना केन्र सञ् चारन ननदेजशका, २०७५ 

५) भानवयवहत हवाइ उऩकयण उडान सम्फन्धी कामवववनध, २०७५ 
६)  नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायका नफच सभन्वम य सम्ऩकव  गने सम्फन्धी भागवदशवन, २०७६ 
७)  भददया ववक्री ववतयण ननमभन ननदेजशका, २०६५ 
८)   शीतरहय य जचसो प्रबाववत ववऩन् नहरुको ऩवहचान तथा याहत प्रदान सम् फजन्ध भाऩदण्ड, २०६९ 
९) ववस्पोटक ऩदाथवको आमात, ओसाय-ऩसाय, सञ् चम, प्रमोग सम्फन्धी इजाजत प्रदान गने कामवववनध, २०७३ 
१०) यसामननक ऩदाथवको आमात, ओसाय-ऩसाय, सञ् चम, प्रमोग सम्फन्धी इजाजत प्रदान गने कामवववनध, २०७३ 
 

१४. तोवकए फभोजजभको अन्म वववयण 

नबएको । 

१५. अजघल्रो आनथवक वषवभा साववजननक ननकामरे कुनै कामवक्रभ वा आमोजना 
सञ् चारन गयेको बए सोको वववयण 

अजघल्रो आनथवक वषवभा कुनै आमोजना सञ् चारन नबएको ।  

१६. साववजननक ननकामको फेवसाईट बए सोको वववयण 

जजल्रा प्रशासन कामावरम, सरावहीको वेवसाइट http:// daosarlahi.moha.gov.np यहेको छ ।  

१७. साववजननक ननकामरे प्रा् त गयेको वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवभ  
प्राववनधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्धी वववयण 

नबएको ।   

१८. साववजननक ननकामरे सञ्चारन गयेको कामवक्रभ य सोको प्रगनत प्रनतवेदन 
नबएको ।  
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१९. साववजननक ननकामरे वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो 
सूचना सॊयऺण गनव तोवकएको सभमावनध 

 

भदु्दासॉग तथा अनसुन्धानको क्रभभा यहेका वववयणहरु सयोकायवारा व्मजक्तराई भात्र उऩरब्ध गयाउन सवकने 
छ । साथै अदारत वा भानथल्रो ननकामको आदेश बएभा फाहेक नागरयकता सम्फजन्ध वववयण सम्फजन्धत 
व्मजक्त तथा सॊस्था सम्फजन्ध  सम्फजन्धत सॊस्था वा व्मक्तराई फाहेक उऩरब्ध गयाईने छैन  । 

२०. साववजननक ननकामभा ऩयेका सूचना भागसम्फन्धी ननवेदन य सोउऩय सूचना ददएको 
वववयण 

भाग नबएको ।  

२१. साववजननक ननकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएका वा हनेु बएको बए सोको 
वववयण 

 

मस ननकामका सूचनाहरु वबेसाईट का साथै सूचनाऩाटी य आवश्मकता अनसुाय याविम दैननकभा प्रकाजशत हनुे गयेको छ 
।  


