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स्वतः प्रकाशन (कार्तिक-पुस) 
(PROACTIVE DISCLOSURE) 

(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६५ को 
ननयम ३ सँग सम्बन्न्धत) 

 

 

  

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटी 
     ममनतिः २०७५ माघ ६ गते । 
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राष्ट्रिर् गान 

 

सर्ौँ थ ुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली 
सार्ाभौम भई फैललएका मेची महाकाली 

 

प्रकृलिका कोटी-कोटी सम्पदाको आुँचल 

र्ीरहरूका रगिले स्र्िन्त्र र अटल 

 

ज्ञानभलूम, शाजन्त्िभलूम िराई, पहाड, ष्ट्रहमाल 

अखण्ड र्ो प्र्ारो हाम्रो मािभृलूम नेपाल 

 

बह ल िालि, भाषा, धमा, संस्कृलि छन ्ष्ट्रर्शाल 

अग्रगामी राि हाम्रो िर्-िर् नेपाल ।। 
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हाम्रो भन्न , 
 नेपालको संष्ट्रर्धान (२०७२) को धारा २७ मा प्रत्र्ाभिू एरं् धारा 28 मा व्र्र्जस्थि सूचनाको 
हकलाई संरक्षण गना सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐन, 2064 को दफा ५(४) र लनर्मार्ली, 2065 मा 
प्रत्रे्क सार्ािलनक लनकार्ले सार्ािलनक सरोकार एरं् गलिष्ट्रर्लधहरूको ष्ट्रर्र्रण प्रत्रे्क ३/3 मष्ट्रहनामा 
िोष्ट्रकएका ष्ट्रर्र्रणहरू समारे्श गरी प्रकाशन गन ापने व्र्र्स्था छ । सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐन, 
2064 को दफा 5(3) िथा लनर्मार्ली, 2065 को लनर्म ३ ले व्र्र्स्था गरेका ष्ट्रर्लभन्न जशषाक 
बमोजिमका सूचनाहरू आम नागररकको स सूजचि ह ने हकलाई ध्र्ानमा राख्दै नागररकले माग नगरे 
पलन आफ्नो लनकार्को िर्ाफदेष्ट्रहिा, पारदजशािा र ष्ट्रर्श्वसनीर्िाका लालग लनर्लमि रुपमा ष्ट्रर्र्रण स्र्िः 
प्रकाजशि (Proactive Disclosure) गन ापने ष्ट्रर्श्वव्र्ापी मान्त्र्िा हो ।  

 र्सका अलार्ा नेपालको संष्ट्रर्धानमा प्रत्रे्क नागररकलाई सार्ािलनक सरोकारको सूचना माग्ने र 
पाउने हकको व्र्र्स्था गरेको िथा ष्ट्रर्श्वव्र्ापी मानर् अलधकार घोषणापर, 1948 को धारा 19 मा 
प्रत्रे्क व्र्जिलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रर्ाह गने हकको व्र्र्स्था गरेकोले सूचनाको स्र्ःस्फ िा 
प्रर्ाहलाई बढार्ा ददन  र्ाञ्छनीर् ह न आउुँछ । 

 र्ष्ट्रह मान्त्र्िालाई मध्र्निर गदै र्स जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटीले 2075 कालिाक, मंलसर 
र प ष मष्ट्रहनामा भए गरेका स्र्िः प्रकाशन गना लमल्ने सम्पूणा गलिष्ट्रर्लधहरूको ष्ट्रर्र्रण प्रकाजशि गरेको 
छ । र्स कार्ाालर्सुँग सम्बजन्त्धि आफ्नो व्र्जिगि एरं् आम नागररकको सरोकारका क नै पलन 
ष्ट्रर्षर्का सूचना आर्श्र्क परेमा र्स जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटीमा सम्पका  गन ाह न आम 
नागररकहरूलाई हाददाक आग्रह गदाछौँ । साथै नागररकहरूले पलन आफ्नो स सूजचि ह ने हकको प्रर्ोग 
गदै सार्ानजिक लनकार्हरूलाई पारदशी र िर्ाफदेष्ट्रह बनाउनको लालग सहर्ोग गना अन रोध गदाछौँ । 

लमलिः 2075 माघ । 

 

जशर् क मार राई 
सूचना अलधकारी 

 टेकनारार्ण पौडेल 

प्र.जि.अ. 
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1. कार्ाालर्को पररचर् र कार्ाक्षरेः 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् नेपाल सरकारको गहृ प्रशासन अन्त्िरगि जिल्लाजस्थि म ख्र् प्रशासलनक 

लनकार् हो । स्थानीर् प्रशासनलाई ष्ट्रर्केजन्त्िि प्रशासन व्र्र्स्था अन रुप सञ्चालन गना िथा शाजन्त्ि र 
व्र्र्स्थालाई प्रभार्कारी रुपमा सञ्चालन गना स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ लागू भै उि ऐनको दफा ५ ले 
जिल्लाको समान्त्र् प्रशासन सञ्चालन गना प्रत्रे्क जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रहने व्र्र्स्था गरे 
अन सार डोटी जिल्लामा पलन जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्थापना भएको हो । हाल र्ो कार्ाालर् ददपार्ल 
लसलगढी नगरपाललकाको र्डा नं. ६, लसलगढीमा अर्जस्थि छ । 

कार्ाालर्को पूर्ा इलिहास केलाउुँदा १३ औ ँ शिाव्दीलिर लनरञ्जन मल्लद्धारा स्थाष्ट्रपि डोटी राज्र् 
ष्ट्रर्.सं.१८४६ मा गोखााली फौिबाट पराजिि ह न  पूर्ासम्म शजिशाली राज्र्को रुपमा रहेको देजखन्त्छ । 
गाखााली फौिसुँगको परािर् पश्चाि ्नेपाल राज्र्मा लमलसन प  गेको केन्त्िबाट प्रशालसि ह ुँदा समेि र्स क्षेरको 
मूख्र् प्रशासलनक केन्त्िका रुपमा २००७ साल परू्ासम्म राणाकालीन समर्मा पजश्चम कमाजण्डङ िनेलद्धारा 
प्रशालसि र २००७ सालपलछ म ल कमा आन्त्िररक व्र्र्स्था सञ्चालनका लालग पष्ट्रहलो पटक केन्त्िमा गहृ 
मन्त्रालर् मािहि गौडा/गोश्वारा र मूख्र् प्रशासकीर् अलधकारीको रुपमा बडाहाष्ट्रकमको व्र्र्स्था भए बमोजिम 
डोटी गौँडाको रुपमा पररर्लिाि भई पररर्लिाि भूलमका अन रुप कार्ासम्पादन ह ुँदै आएको लथर्ो ।  

२०१७ सालको पररर्िान र २०१८ सालमा म ल कलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा ष्ट्रर्भािन गरेपश्चाि ्
डोटी सेिी अञ्चलको छ टै्ट जिल्लाको रुपमा रहेको र जिल्ला पञ्चार्ि कार्ाालर्को नामबाट सेर्ा प्रर्ाह गरेको 
पाइन्त्छ । ि न समर्देजख म ख्र् प्रशासलनक अलधकारीको रुपमा प्रम ख जिल्ला अलधकारी रहने व्र्र्स्था भै 
हालसम्म पलन कार्म छ । २०३७ सालमा जिल्ला कार्ाालर् र २०४८ सालपलछ जिल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्को नामबाट जिल्लाको सामान्त्र् प्रशासन सञ्चालन गरी आएको छ ।  

स्र्िन्त्र डोटी राज्र् ह ुँदाको अर्स्था देजख पजश्चम कमाजण्डङ िनरलको कार्ाालर्/िल्लो ढोकाको नामले 
समेि जचलनने गरेको र डोटी गौँडा ह ुँदै हाल जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को रुपमा जिल्लाको प्रम ख प्रशासलनक 
नेितृ्र्दार्ी भलूमकामा रहेको र्स कार्ाालर्ले ऐलिहालसक महत्र् बोकेको छ । र्सको क्षेर मूख्र् प्रशासलनक 
भलूमकामा सधैँ आफूलाई अग्रणी साष्ट्रर्ि गरेको र्स कार्ाालर्ले ऐलिहालसक महत्र्/गररमा कार्म राख्दै आि 
पलन आम िनिालाई च  स्ि द रुस्ि ढंगले सेर्ा प्रदान गदै आएको छ । 
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2. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटीको उद्दशे्र्ः 
जिल्लामा शाजन्त्ि स व्र्र्स्था र स रक्षा कार्म गरी िनिाको िीउ धनको संरक्षण गन ा जिल्ला प्रशासन 

कार्ाालर्को प्रम ख उद्दशे्र् रही आएको छ । र्सका साथै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रलिलनलधको रुपमा रही 
सार्ािलनक सेर्ा ष्ट्रर्िरण (Public Service Delivery) लाई प्रभार्कारी बनाई स शासनको प्रत्र्ाभलूि गने समेिका 
उद्देश्र्हरू रहेका छन ्। 

3. कार्ाालर्को काम, किाव्र् र अलधकारः 
 र्स जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटीका काम, किाव्र् र अलधकारहरू लनम्न रहेका छन:् 

 जिल्लामा शाजन्त्ि स रक्षा र स व्र्र्स्था कार्म गने । 

 ग नासो र्ा ठाडो उि री स न्न,े आर्श्र्क कारर्ाही गने र्ा सन्त्बजन्त्धि लनकार्मा कारर्ाहीका लालग 
जशफाररस गरी पठाउने । 

 जिल्लामा प्रहरी प्रशासनको रेखदेख र लनर्न्त्रण गने । 

 अन जचि नाफाखोरी, दैलनक उपभोग्र् सामाग्रीको संचर् गरी कृलरम अभार् सृिना गने लगार्िका गैर 
कानूनी कार्ा ह न नददन लनर्लमि बिार अन गमन गने, र्स्ि  िथा सेर्ाको आपूलिा सहि ि ल्र्ाउने । 

 जिल्लाजस्थि कार्ाालर्हरुको समन्त्र्र् िथा अन गमन गने, सार्ािलनक सेर्ा प्रर्ाहलाई प्रभार्कारी बनाई 
स शासन कार्म गने । 

 नागररकहरुलाई सरल, स लभ िथा व्र्र्जस्थि रुपमा नागररकिा ष्ट्रर्िरण गने, राहदानी लसफारीस िथा 
ष्ट्रर्िरण गने । 

 ष्ट्रर्र्ाहदिाा सम्बन्त्धी काम गने ष्ट्रर्र्ाह दिाा प्रमाण परको प्रलिललष्ट्रप ददने, नार्ालक पररचर् पर िथा 
त्र्सको प्रलिललष्ट्रप िारी गने । 

 साष्ट्रर्कमा िारी भएका नािा प्रमाजणि प्रमाण परको प्रलिललष्ट्रप उपलव्ध गराउने, नाम, थर, उमेर फरक 
परेको लसफारीस गने । 

 िोष्ट्रकए बमोजिम आददर्ासी िनिािी, दललि, द्धन्त्द पीलडि आदद प्रमाजणि गने । 

 हािहलिर्ार, खरखिानाको लनर्मन िथा लनर्न्त्रण, ष्ट्रर्स्फोटक पदाथाको लनर्न्त्रण गने, हाि हलिर्ार 
नर्ीकरण िथा इिािि परको प्रलिललष्ट्रप उपलव्ध गराउने । 

 संस्था दिाा/नर्ीकरण, संस्थाको ष्ट्रर्धान संसोधन, जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्र्ीकृिी, परपलरका 
दिाा, छापाखाना सञ्चालन स्र्ीकृिी आददसम्बन्त्धी कार्ा गने । 

 अधान्त्र्ाष्ट्रर्क लनकार्को हैलसर्िले न्त्र्ार्सम्पादनको कार्ा गने, ष्ट्रर्पद व्र्र्स्थापन सम्बन्त्धी कार्ा गने । 

 अन्त्र् लनकार्लाई निोष्ट्रकएका कार्ाहरु गने । 
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4. कार्ाालर्मा रहन ेकमाचारी संख्र्ा र कार्ा ष्ट्रर्र्रणः 
 र्स कार्ाालर्लाई आर्श्र्क पने कमाचारी नेपाल सरकारले व्र्र्स्था गने कानूनी प्रार्धान रहेको छ। 
हाल कार्ाालर्मा कूल २७ स्र्ीकृि दरबन्त्दीमध्रे् िम्मा 18 िना कमाचारीहरू कार्ारि छन ्। 

  

ि.सं. पद िह/शे्रणी कार्म 
दरबन्त्दी 

पूलिा ररि कार्ाष्ट्रर्र्रण कैष्ट्रफर्ि 

१. प्रम ख जिल्ला 
अलधकारी 

रा.प.प्रथम १ १ - जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रलिलनलधको 
रुपमा रष्ट्रह सामान्त्र् प्रशासन सञ्चालन 
गने । 

 

2. सहार्क प्रम ख जिल्ला 
अलधकारी 

रा.प.दििीर् 1 - १ प्रत्र्ार्ोजिि अलधकार बमोजिम कार्ा 
गने । 

 

3. प्रशासकीर् अलधकृि रा.प.ििृीर् 2 १ 1 प्रत्र्ार्ोजिि अलधकार बमोजिम कार्ा 
गने । 

 

4. नार्र् स ब्बा रा.प.अनं. 
प्रथम 

7 ४ ३ फाुँट प्रम ख भई सम्बजन्त्धि फाुँटले गने 
काम सम्पादन गने । 

1 
कािमा 
बाष्ट्रहर 

5. लेखापाल रा.प.अनं. 
प्रथम 

१ - 1 लनर्मान सार लेखासम्बन्त्धी से्रस्िा राख्न,े 
लेखापरीक्षण गराउने । 

 

6. कम्प्र् टर अपरेटर रा.प.अनं. 
प्रथम 

2 2 - दैलनक कारोबारको प्रष्ट्रर्ष्ट्रि गने । २ 
करारमा 

7. खररदार रा.प.अनं. 
दििीर् 

4 2 2 सम्बजन्त्धि फाुँट प्रम खको मािहिमा 
रष्ट्रह िोष्ट्रकएको कार्ा सम्पादन गने । 

 

8. हल्का सर्ारी चालक शे्रणी 
ष्ट्रर्ष्ट्रहन 

2 1 1 सर्ारी साधन चलाउने । १ 
करारमा 

9. कार्ाालर् सहर्ोगी शे्रणी 
ष्ट्रर्ष्ट्रहन 

7 ६ 

 

१ सरसफाई, जचठीपर आदानप्रदान 
लगार्िका कार्ाहरू गने । 

3 
करारमा 

िम्मा 27 1७ 1०   
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5. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटीको संगठन संरचनाः 
 

प्रम ख जिल्ला अलधकारी, रा.प.प्रथम, प्रशासन १ 

लनिी सहार्क (रा.प.अनं. प्र., प्र./सा.प्र.) नास  १ 

ह.स.चा.शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १, का.स. शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १ 

 

 

सहार्क प्रम ख जिल्ला अलधकारी, रा.प.दििीर्, प्र./सा.प्र. १ 

 

 

प्रशासकीर् अलधकृि, रा.प.ििृीर्, प्र./सा.प्र. १ 

 

प्रशासकीर् अलधकृि, रा.प.ििृीर्, प्र./सा.प्र. १ 

 
 

स्थानीर् प्रशासन िथा शा.स . 
शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १ 

ह.स.चा.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १  

 

 
 

नागररकिा िथा प्रलिललपी 
शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. प्र.२ 

क.अ.ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध,रा.प.अनं. प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १  

 

 
 

आलथाक प्रशासन शाखा 
 
 

ले.पा.प्र.,लेखा,रा.प.अनं.प्र.१ 

का.स.,शे्रणीष्ट्रर्ष्ट्रहन १ 

 
 

राहदानी िथा जिन्त्सी दिाा 
शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. प्र.२ 

क.अ.ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध,रा.प.अनं. प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १  

 

 
 

ग नासो स न र्ाई िथा अलभलेख 
व्र्र्स्थापन शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. प्र.१ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १  

 

 
 

म द्दा िथा हािहलिर्ार शाखा 
 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १ 
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6. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटीको कमाचारी ष्ट्रर्र्रणः 

लस. 
नं. नाम दिाा ठेगाना 

सम्पका  

मोबाईल नं इमेल 

१.  टेक नारार्ण पौडेल  स.प्र.जि.अ. चन्त्िालगरी-14, 
काठमाडौँ 

9851181329  paudeltn2014@gmail.com 

२.  जशर् क मार राई  प्रशासकीर् 
अलधकृि 

  9864323737   

३.  लाल ब. बोगटी  नार्ब स ब्बा डोटी 9858444333   

४.  लिलक नेपाली  नार्ब स ब्बा  ददपार्ल लसलगढी-६, 
डोटी 

9865717408  tilak.nepali@gmail.com 

५.  स बास पररर्ार  कम्प्रू्टर 
अपरेटर 

धनगढी-१, कैलाली 9848655085  subash.pariyar44@gmail.com 

६.  गौिम ब. रोकार्ा  कम्प्रू्टर 
अपरेटर 

 डोटी  9848658565  grokaya70@gmail.com 

७.  -  लेखापाल  - - - 

८.  िेि र्हाद र खडका  खररदार ददपार्ल लसलगढी-१३ 
डोटी 

9848409679 tejbahadurkhadkacdo@gmail.com 

९.  स रेन्त्ि प्रसाद िोशी  खररदार  शैल्र्जशखर-९, दाच  ाला 9848608540  pdsurendra@gmail.com 

 लसिाराम राना ह.स.चा. कैलाली 9848549654  

1०.  पूणे दमाइ का.स. ददपार्ल लसलगढी-1, 
डोटी 

 9824606028   

1१.  कृष्ण ब. साउद  का.स.  डोटी  9865746087   

7. कार्ाालर्बाट प्रदान गररन ेसेर्ाहरूः 
 शाजन्त्ि स रक्षा, ठाडो उि री िथा ग नासो सम्बन्त्धी,  

 नागररकिा िथा राहदानी सम्बन्त्धी,  

 बिार अन गमन सम्बन्त्धी, 
 संघ/संस्था िथा पर पलरका र छापाखाना सम्बन्त्धी,  

 ष्ट्रर्र्ाह दिाा र अन्त्र् जशफाररस सम्बन्त्धी, 
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 सार्ािलनक सेर्ा प्रर्ाहमा समन्त्र्र् रेखदेख र लनर्न्त्रण सम्बन्त्धी, 
 ष्ट्रर्पद व्र्र्स्थापन सम्बन्त्धी, 
 प्रचललि नेपाल कानून र नेपाल सरकारद्धारा िोष्ट्रकएका अन्त्र् कार्ाहरू । 

8. सेर्ा प्रदान गने लनकार्को शाखा, कार्ा र जिम्मेर्ार अलधकारीः 
ि.सं. शाखाको नाम जिम्मेर्ार पदालधकारी कैष्ट्रफर्ि 

१. स्थानीर् प्रशासन िथा 
शाजन्त्ि स रक्षा शाखा 

प्र.जि.अ. टेक नारर्ण पौडेल 

प्र.अ. जशर् क मार राई 

ना.स . लिलक नेपाली 
खररदार िेि बहाद र खड्का 
का.स. कृष्ण बहाद र साउद 

जिल्लाको समग्र सामान्त्र् प्रशासन सञ्चालन, कमाचारी 
प्रशासन, आन्त्िररक व्र्र्स्थापन र शाजन्त्ि स रक्षासम्बन्त्धी 
सम्पूणा कार्ाहरू गने, पराचार गने र अलभलेख 
व्र्र्स्थापन गने । 

२. नागररकिा शाखा प्र.अ. जशर् क मार राई 

खररदार स रेन्त्ि प्रसाद िोशी 
क.अ. गौिम रोकार्ा 
का.स. प णे दमाई 

रं्शि िथा िन्त्मको आधारमा नागररकिा प्रदान गने, 
अंलगकृि नागररकिाको हकमा आर्श्र्क प्रष्ट्रिर्ा पूरा 
गरी पेश गने र सोको अलभलेख राख्ने । 

3. नागररकिा प्रलिललपी शाखा प्र.अ. जशर् क मार राई 

खररदार स रेन्त्ि प्रसाद िोशी 
क.अ. स र्ाश पररर्ार 

का.स. प णे दमाई 

नागररकिा, नाबालक पररचर्परको प्रलिललपी उपलब्ध 
गराउने, सोको अलभलेख राख्ने र अलभलेख लभडाउने । 

४. राहदानी शाखा प्र.अ. जशर् क मार राई 

ना.स . लाल बहाद र बोगटी 
का.स. रिना साउद 

राहदानी िारी गने, लसफारीस गने र अलभलेख राख्ने । 

५. म द्दा िथा ठाडो उि री 
शाखा 

प्र.जि.अ. टेकनारार्ण पौडेल 

प्र.अ. जशर् क मार राई 

खररदार िेि बहाद र खड्का 
का.स. कृष्ण साउद 

म द्दा दिाा र ित्पश्चािका सम्पूणा कार्ाहरू, म द्दा 
व्र्र्स्थापन, ठाडो उि री िथा ग नासा उपर कारर्ाष्ट्रह र 
लसफाररस गने र सोको अलभलेख राख्ने । 

६. जिल्ला आपिकाललन कार्ा 
सञ्चालन केन्त्ि 

प्र.अ. जशर् क मार राई 

खररदार िेि बहाद र खड्का 
का.स. रिना साउद 

प्रकोप व्र्र्स्थापन सम्बन्त्धी अलभलेजखकरण, िाहेरी, 
जिल्ला दैर्ी प्रकोप उिार सलमलिको बैठकमा पेश गने 
ष्ट्रर्षर्र्स्ि को िर्ारी, लनणार् कार्ाान्त्र्र्न र राहि ष्ट्रर्िरण 
सम्बन्त्धी कार्ा िथा प्रलिरे्दन गने । 

७. आन्त्िररक व्र्र्स्थापन िथा 
जिन्त्सी शाखा 

खररदार स रेन्त्ि प्रसाद िोशी 
का.स.रिना साउद 

जिन्त्सी व्र्र्स्थापनसम्बन्त्धी कार्ाहरू गने । 

८. आलथाक प्रशासन शाखा - 
का.स. कृष्ण बहाद र साउद 

आलथाक प्रशासन सम्बन्त्धी कार्ाहरू गने । 

९. कम्प्र् टर िथा सूचना 
प्रष्ट्रर्लध शाखा 

क.अ. स र्ाश पररर्ार 

क.अ. गौिम रोकार्ा 
कम्प्र् टर िथा नेटर्ष्ट्रका ङ सम्बन्त्धी कार्ाहरू गने । 
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9. सेर्ा प्राप्त गना आर्श्र्क कागिाि, लाग्ने दस्ि  र, अर्लध, सम्पका  शाखा र ग नासो स न्न ेअलधकारी/सार्ािलनक सेर्ा बडापरः 
ि. 
सं. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्रण 

आर्श्र्क पने कागिािहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समर् लाग्ने श ल्क जिम्मेर्ार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अलधकारी 

कैष्ट्रफर्ि 

शाजन्त्ि स रक्षा सम्बन्त्धी 
१. लनर्देन र्ा 

िानकारी 
शाजन्त्ि स रक्षा सम्बन्त्धी लनर्देन र्ा िानकारी ि रुन्त्ि लनर्देन भए रु 

१०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहार्क प्र.जि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. अदालिको कार्ाके्षर र्ा 
अन्त्र् अलधकार के्षरको 
लनर्देन र्ा िानकारीका 
सम्बन्त्धमा िि ्िि ्
लनकार्मै िान पनेछ । 

नागररकिा सम्बन्त्धी 
२. रं्शि नेपाली 

नागररकिा 
१. अन सूची १ को फाराममा न.पा. र्ा गा.ष्ट्रर्.स.को लसफाररस । 

२. बाब को ना.प्र. र ष्ट्रर्र्ाष्ट्रहि मष्ट्रहला भए पलिको ना.प्र.को प्रलिललष्ट्रप । 
सो नभए दाि  र्ा रं्शि ख ल्ने नजिकको नािेदारको प्रलिललष्ट्रप । 

३. ष्ट्रपिा र्ा पलिको ना.प्र.बाट लभड्ने व्र्जिबाट सनाखि, सो नभए दाि  
र्ा भाई र्ा नजिकको अलभभार्कको सनाखि । 

४. उि प्रमाणहरु पेश ह न नसकेमा रं्शि ख ल्ने प्रमाणहरु । 

५. एस.एल.सी.उत्तीणा गरेको भए चाररलरक प्रमाणपर र लब्धांकको 
प्रलिललष्ट्रप/िन्त्मलमलि ख ल्न ेप्रमाण (शैजक्षक/िन्त्म दिाा) 
६. फोटो २ प्रलि (कमाचारी पररर्ार भए ३ प्रलि) 
बसाई सराई गरी आउनेको हकमा देहार्को थप प्रमाणः- 
१. स्थानीर् पजञ्जकालधकारीको कार्ाालर्बाट िारी भएको बसाईसराईको 
प्रमाणपर । 

२. िग्गाधनी प्रमाणप िाा । 

३. नक्शा पास प्रमाणपर 

४. पानी, लबि ली, टेललफोन महश ल काडा िस्िा प्रमाण 

प्रमाण प गेमा उसै 
ददन 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहार्क प्र.जि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   
  

२.१ र्ैर्ाष्ट्रहक अंगीकृि 
नागररकिा 

१. अन सूची ३ को फाराममा न.पा. र्ा गा.ष्ट्रर्.स.को लसफाररस । 

२. पलिको ना.प्र.को प्रलिललष्ट्रप । 

प्रमाण प गेकोमा उसै 
ददन 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहार्क प्र.जि.अ./ 
प्र.अ. 

प्र.जि.अ.   
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ि. 
सं. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्रण 

आर्श्र्क पने कागिािहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समर् लाग्ने श ल्क जिम्मेर्ार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अलधकारी 

कैष्ट्रफर्ि 

(मष्ट्रहलाका 
लालग) 

३. ष्ट्रर्र्ाह दिाा प्रमाणपर र नािा प्रमणको प्रलिललष्ट्रप । 

४. ष्ट्रर्देशी नागररकिा पररत्र्ाग गना कारर्ाही चलाएको प्रमाण . 
(र्सको नमूना  फाराम डाउनलोडमा हेन ाहोस) 
५. पलिको सनाखि, पलि नभएमा नजिकको नािेदारको सनाखि र 
लनिको नागररकिाको प्रमाणपर । 

६. फोटो २ प्रलि (कमाचारी पररर्ार भए ३ प्रलि) 

शाखा हेने ना.स . 

२.२ कमाचारी 
पररर्ारका लालग 

१. अन सूची १ (रं्शि) अथर्ा अन सूची ३ (र्रै्ाष्ट्रहक अंगीकृि) प्रमाजणि 
लसफाररस फाराम । 

२. जिल्लामा कार्ारि नेपाल सरकारको स्थार्ी कमाचारी, सरकारी 
संस्थान, ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यालर् र्ा साम दाष्ट्रर्क ष्ट्रर्द्यालर्मा कार्ारि स्थार्ी 
कमाचारी िथा जशक्षक भएको प्रमाण । 

३. सम्बजन्त्धि कार्ाालर्बाट लसफाररस गरेको पर । 

४. फोटो २ प्रलि (रं्शि), ३ प्रलि (र्ैर्ाष्ट्रहक अंगीकृिका लालग), 
५. ष्ट्रपिा/पलि, बाब /आमाको ना.प्र.सष्ट्रहि सनाखि । 

प्रमाण प गेकोमा उसै 
ददन 

रु १० को 
ष्ट्रटकट 

सहार्क प्र.जि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   
  

२.३ रं्शि, र्रै्ाष्ट्रहक 
अंगीकृि, 

अंगीकृि िथा 
िन्त्मलसद्ध नपेाली 
नागररकिाको 
प्रलिललष्ट्रप 

१. ढाुँचा अन सारको अन सूची फाराम प्रमाजणि गरी गा.ष्ट्रर्.स/न.पा.बाट 
लसफाररस भएको । 

२. सक्कल र्ा झ रो नागररकिा र्ा ना.प्र.प.नम्बर र्ा िारी लमलि ख लेको 
प्रमाण । 

३. बसाईसराई गरी आएका अन्त्र् जिल्लाहरुबाट ना.प्र.प. ललएका 
व्र्जिको हकमा बसाईसराई प्रमाण पर, िग्गाधनी प िाा र घर लनमााण 
गने स्र्ीकृलि पर । 

४. नागररकिा प्रमाणपर िारी गने कार्ाालर्बाट अलभलेख कार्ाालर्को 
िफा बाट जझकाइनछे । 

प्रमाण प गेकोमा उसै 
ददन 

रु १५।– को 
ष्ट्रटकट 

सहार्क प्र.जि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   
  

नाबालक पररचर्पर 
३ नाबालक पररचर् 

पर िथा 
प्रलिललष्ट्रप 
सम्बन्त्धी 

१. िोष्ट्रकएको ढाुँचा बमोजिमको लनर्ेदन फाराम र लसफाररस 

२. बाब  र आमाको सक्कलै नागररकिा िथा प्रलिललष्ट्रप 

३. बाब  र आमाको ष्ट्रर्र्ाह दिाा प्रमाण 

४. बाब  र आमासंगको नािा प्रमाण 

सबै प्रमाण प गेमा 
दरखास्ि ददएकै ददन 

- रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

- प्रलिललष्ट्रपका 
लालग रु १५ 

सहार्क प्र.जि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   
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ि. 
सं. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्रण 

आर्श्र्क पने कागिािहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समर् लाग्ने श ल्क जिम्मेर्ार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अलधकारी 

कैष्ट्रफर्ि 

५. बच्चाको िन्त्म दिााको सक्कल र प्रलिललष्ट्रप 

६. बसाइ सराइ आउनेको हकमा बसाइ सराइको प्रमाण र स्थार्ी 
बसोर्ासको प्रमाण 

७. कमाचारी पररर्ारको हकमा कार्ाालर्को लसफाररस 

८. बच्चाको ३ प्रलि पासपोटा साइिको फोटो 
९. नाबाललक पररचर् पर हराई र्ा झ रो भई प्रलिललष्ट्रप ललन पने भएमा 
लसफाररस सष्ट्रहिको लनर्ेदन िथा सक्कलै झ रो िथा व्र्होरा ख ल्ने प्रमाण 
पेश गन ापनेछ । 

को ष्ट्रटकट 
दस्ि र लाग्नछे 
। 

ष्ट्रर्र्रण संशोधन 
  

४ नाम, थर, उमेर 
फरक परेको 
ष्ट्रर्र्रण सम्बन्त्धी 

१. लनर्ेदन 

२. नागररकिा प्रमाणपरको सक्कल र प्रलिललष्ट्रप 

३. नेपालबाट एस.एल.सी. र्ा सो सरहको उमेर ख लेको प्रमाणपर 

४. शैजक्षक संस्थाको लसफाररश पर 

५. सम्बजन्त्धि गा.ष्ट्रर्.स./न.पा. को लसफाररसपर 

६. परीक्षा लनर्न्त्रण कार्ाालर्/के्षरीर् जशक्षा लनदेशानलर्मा व्र्होरा 
सच्र्ाउन लसफाररस गन ापदाा एस.एल.सी. उत्तीणा गरेको ६ मष्ट्रहना 
लभर आर्देन ददइसकेको ह न पनेछ । 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहार्क प्र.जि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   

४.१ मधेशी आददर्ासी 
िनिािी 
दललिको 
प्रमाणपर/ 

क नै व्र्होरा 
प्रमाजणि सम्बन्त्धी 

१. व्र्होरा ख लेको लनर्देन 

२. गा.ष्ट्रर्.स./न.पा. को फोटो प्रमाजणि लसफाररसपर 

३. नागररकिा/ नाबाललक प्रमाणको फोटोकष्ट्रप र फोटो २ प्रलि 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ/ 
ि रुन्त्िै 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहार्क प्र.जि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   

साष्ट्रर्कको नािा प्रमाजणिको प्रलिललष्ट्रप 
  

५ साष्ट्रर्कमा िारी 
भएका नािा 
प्रमाजणि 
प्रमाणपरको 

१. नािा प्रमाजणि प्रमाणपरको नम्बर र लमलि ख लाई सरोकारर्ालाले 
नागररकिाको प्रमाणपरको प्रलिललष्ट्रप सष्ट्रहि लनर्ेदन ददन पनेछ । 

सोष्ट्रह ददन रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहार्क प्र.जि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. कार्ाालर्मा अलभलेख 
नभेष्ट्रटएमा सम्बजन्त्धि 
स्थानीर् लनकार्बाट 
त्र्स्िो प्रमाणपर ललन  
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ि. 
सं. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्रण 

आर्श्र्क पने कागिािहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समर् लाग्ने श ल्क जिम्मेर्ार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अलधकारी 

कैष्ट्रफर्ि 

प्रलिललष्ट्रप 
सम्बन्त्धी 

पनेछ । 

२. राहदानी सम्बन्त्धीः-   

६ राहदानी १. राहदानी आर्ेदन फाराम २ प्रलि भरी फोटो समेि टाुँसी स्र्र्म ्
आर्ेदकले सही गरी लनम्न प्रमाणसाथ पेश गन ापनेः- 

क. ना.प्र.को सक्कल र प्रलिललष्ट्रप २ प्रलि । 

ख. २ प्रलि पासपोटा साइिको फोटो । 

ग. राहदानी हराएको हकमा राष्ट्रिर् दैलनक पलरकामा प्रकाजशि सूचना 
र प्रहरी प्रलिर्ेदन । 

घ. केरमेट भएको र्ा म्र्ाद सष्ट्रकएको भए त्र्स्िो सक्कलै राहदानी । 

ङ. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थार्ी 
बसोर्ास ख ल्ने िग्गाधनी/घरबासको प्रमाण 

च. ष्ट्रर्र्ाह भै आएको मष्ट्रहलाको हकमा ष्ट्रर्र्ाह दिाा प्रमाण र पलिको 
नागररकिा । 

छ. कमाचारी र्ा कमाचारी पररर्ारको हकमा कार्ाालर्को लसफाररस 
समेि । 

राहदानी ष्ट्रर्भागबाट 
प्राप्त ह नासाथ 

- सामान्त्र् 
प्रष्ट्रिर्ाको लालग 
रु ५०००।– 

  

- ि  ि 
राहदानीको 
लालग राहदानी 
ष्ट्रर्भागमानै रु 
१००००।– 

रािश्व ब झाउन  
पनेछ 

स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. अन्त्र्र जिल्लाबाट 
बसाई सरी आएको भए 
नागररकिाको अलभलेख 
ब झेर मार राहदानीका 
लालग लसफाररस गररनछे 

६.२ नाबाललक 
पररचर्परको 
आधारमा 
राहदानी 

१. राहदानी आर्ेदन फाराम २ प्रलि भरी फोटो समेि टाुँसी लनम्न 
प्रमाणहरु साथ पेश गन ापनेछः- 

क. सक्कल नाबाललक पररचर्पर र सो को २ प्रलि प्रलिललष्ट्रप । 

ख. बाब  र्ा आमाको ना.प्र.प. को प्रलिललष्ट्रप । 

ग. बाब  र्ा आमाको ष्ट्रर्र्ाह दिााको प्रलिललष्ट्रप । 

घ. नाबाललकको हकमा अलभभार्कको पर । 

ङ. २ प्रलि पासपोटा साइिको फोटो । 

च. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थार्ी 
बसोर्ास ख ल्ने िग्गाधनी/घरबासको प्रमाण 

राहदानी ष्ट्रर्भागबाट 
प्राप्त ह नासाथ 

- सामान्त्र् 
प्रष्ट्रिर्ाको लालग 
रु ५०००।– 

  

- ि  ि 
राहदानीको 
लालग राहदानी 
ष्ट्रर्भागमानै रु 
१००००।– 

रािश्व ब झाउन  
पनेछ 

स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. हराएको केरमेट भएको 
हकमा र्स 
कार्ाालर्बाट  राहदानी 
बनाउुँदा रु १००००।- 
र राहदानी ष्ट्रर्भागबाट 
बनाउुँदा रु १५०००।- 
रािश्व ब झाउन  पनेछ । 

६.३ राहदानीमा 
संशेधन गन ापने 

िन्त्मलमलि, नाम, थर, ठेगाना, पेशा आदद ि न ष्ट्रर्षर्मा संशोधन गन ापने हो 
सो को प्रमाणको प्रलिललष्ट्रप, सक्कल राहदानी, र सोको प्रलिललष्ट्रप पेश गरी 

सोष्ट्रह ददन राहदानी 
ष्ट्रर्भागमा लसफाररस 

लनर्मान सार स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. " 
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ि. 
सं. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्रण 

आर्श्र्क पने कागिािहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समर् लाग्ने श ल्क जिम्मेर्ार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अलधकारी 

कैष्ट्रफर्ि 

अर्स्था स्र्र्म्ले र्ो बारेमा संशोधन गरी पाउुँ भनी लनर्देन ददने । गररन े

ष्ट्रर्र्ाह दिाा सम्बन्त्धी   

७ नेपाली केटा र 
नेपाली केटीको 
ष्ट्रर्र्ाह 

१. िोष्ट्रकएको ढाुँचामा दरखास्ि फाराम 

२. अष्ट्रर्र्ाष्ट्रहि प्रमाजणि फाराममा नेपाल सरकारको रािपरांष्ट्रकि 
अलधकृिको लसफाररश 

३. सक्कल नागररकिा र नागररकिा प्रमाणपरको प्रलिललष्ट्रप 

४.  पलि र्ा पजि मध्रे् एक र्ा द र्ै हालको जिल्लामा कजम्िमा १५ 
ददनदेजख स्थार्ी बसोर्ास गदै आएको प्रमाण 

५. केटा र केटीको ८।८ प्रलि पासपोटा साइिको फोटो 
६. प्रचललि कानून अन सार उमेर प गेको ह न पने । 

दरखास्ि दिाा 
गराएको लमलिले १५ 
ददनपलछ 

गलिष्ट्रर्लध/चालचलन/
ष्ट्रर्र्ाह गने र्ोग्र्िा 
प गेको प्रलिर्ेदन प्राप्त 
भएको भोललपल्ट 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. ष्ट्रर्र्ाह दिाा गने ददन ३ 
िना साक्षीहरु 
नागररकिाको 
प्रमाणपरको १।१ 
प्रलिललष्ट्रप र सक्कल सष्ट्रहि 
उपजस्थि ह न पने । 

७.१ नेपाली र ष्ट्रर्देशी 
बीचको ष्ट्रर्र्ाह 
दिाा सम्बन्त्धी 

१. ढाुँचा बमोजिमको ष्ट्रर्र्ाह दिाा दरखास्ि फाराम 

२. नेपालीको हकमा सक्कल नागररकिा र सो को प्रलिललष्ट्रप िथा 
अष्ट्रर्र्ाष्ट्रहि प्रमाणपर, नेपाली र्सै जिल्लाको स्थार्ी बालसन्त्दा ह न  
पनेछ । 

३. ष्ट्रर्देशीको हकमा म्र्ाद नसष्ट्रकएको राहदानी िथा नेपाली लभसाको 
प्रलिललष्ट्रप 

४. सम्बजन्त्धि रािद िार्ास र्ा ष्ट्रर्देशको No Objection Letter 

५. फोटो १०/१० प्रलि 

प्रमाण िथा कार्ाष्ट्रर्लध 
प गेपलछ 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. ष्ट्रर्र्ाह दिाा गने ददन ३ 
िना साक्षीहरु 
नागररकिाको 
प्रमाणपरको १।१ 
प्रलिललष्ट्रप र सक्कल सष्ट्रहि 
उपजस्थि ह न पने । 

७.२ अन्त्र् ष्ट्रर्र्ाह दिाा पलि र्ा पिीको स्थार्ी ठेगाना एकै भएको हकमाः- 
१. ढाुँचा बमोजिमको अन्त्र् ष्ट्रर्र्ाह दिाा फाराम 

२. ष्ट्रर्र्ाह प्रमाजणि लसफाररश फाराम 

३. द र्ैको नागररकिा प्रमाणपरको सक्कल र प्रलिललष्ट्रप 

४. स्थानीर् पजञ्जकालधकारीको कार्ाालर्मा ष्ट्रर्र्ाहदिाा गरेको 
प्रमाणपरको प्रलिललष्ट्रप 

५. ८।८ प्रलि पासपोटा साइिको फोटो 
पलि र पिीको स्थार्ी ठेगाना फरक-फरक जिल्ला भएको हकमा 
मालथ उल्लेजखि प्रमाणको अलिररि - 

१. बसाई सराईको प्रमाणपर (स्थानीर् पंजिकालधकारीिारा िारी 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. ष्ट्रर्र्ाह दिाा गने ददन ३ 
िना साक्षीहरु 
नागररकिाको 
प्रमाणपरको १।१ 
प्रलिललष्ट्रप र सक्कल सष्ट्रहि 
उपजस्थि ह न पने । 
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ि. 
सं. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्रण 

आर्श्र्क पने कागिािहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समर् लाग्ने श ल्क जिम्मेर्ार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अलधकारी 

कैष्ट्रफर्ि 

भएको) 
२. िग्गा र्ा घरको प्रमाण 

३. जिल्लाजस्थि सरकारी र्ा सरकारी जशक्षण संस्था र्ा सरकारी 
स्र्ालमत्र् भएको संस्थाको कमाचारीको हकमा मालथ उल्लेख भएको 
प्रमाणका अलर्ा सम्बजन्त्धि कार्ाालर्को अन रोध पर संलग्न ह न पने 
छ 

७.३ ष्ट्रर्र्ाह दिाा 
प्रमाण परको 
प्रलिललष्ट्रप 

र्स कार्ाालर्मा दिाा गरेको ष्ट्रर्र्ाह दिाा र्ा अन्त्र् ष्ट्रर्र्ाह दिाा 
प्रमाणपरको प्रलिललष्ट्रप माग गदाा पलि र्ा पिीले हस्िाक्षर गराई रु 
१०।– को ष्ट्रटकट टाुँसी जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा उपजस्थि भै फोटो 
र सक्कल र्ा झ रो र्ा िारी लमलि ख ल्ने प्रमाण सष्ट्रहि लनर्ेदन ददन पनेछ 
। 

सोही ददन रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   

धमाप र/धमाप री सम्बन्त्धी   

८ धमाप  र/धमाप  री 
प्रदान गना 
लसफाररश गने 

१. ररिपूर्ाकको लनर्ेदन 

२. धमाप  र/धमाप  री ग्रहण गना चाहने दम्पिीमध्रे् क नै एक स्र्ास््र् 
िथा शारीररक कारणले सन्त्िान  उत्पादन गना असक्षम छ भनी 
सम्बजन्त्धि म ल कको स्र्ीकृि जचष्ट्रकत्सकले प्रमाजणि गररददएको पर 
। 

३. अन्त्र् स्र्ास््र् सम्बन्त्धी ष्ट्रर्र्रण 

४. ष्ट्रर्र्ाह दिाा प्रमाणपर 

५. पाररर्ाररक ष्ट्रर्र्रण 

६. चाररलरक ष्ट्रर्र्रण 

७. आलथाक जस्थलिको ष्ट्रर्र्रण 

८. ष्ट्रर्देशीको हकमा राहादानी र भीसाको प्रलिललष्ट्रप 

९. सम्बजन्त्धि म ल क र्ा सो म ल को द िार्ासबाट नेपाली बालबाललका 
धमाप  र/प री ग्रहण गना सहमलि ददएको पर 

१०. अष्ट्रर्र्ाष्ट्रहि, सम्बन्त्ध ष्ट्रर्च्छेद गरेको, न्त्र्ाष्ट्रर्क पथृकीकरण 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   
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ि. 
सं. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्रण 

आर्श्र्क पने कागिािहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समर् लाग्ने श ल्क जिम्मेर्ार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अलधकारी 

कैष्ट्रफर्ि 

गरेको, ष्ट्रर्ध र र्ा ष्ट्रर्धर्ाको हकमा त्र्स्िो भएको 
आलधकाररक  प्रमाणपर 

११. बेर्ाररसे बालबाललकाको हकमा मान्त्र्िाप्राप्त बालगहृको 
लसफाररस िथा प्रहरी प्रलिर्ेदन 

१२. बालबाललका धमाप  र/धमाप  री ददनको लालग आर्श्र्क ह न े
मापदण्ड बमोजिमको अन्त्र् र्ोग्र्िा प गेको ह न पने 

हािहलिर्ार इिािि सम्बन्त्धी   

९ हािहलिर्ार 
इिािि 

१. लनर्ेदन 

२. नागररकिाको प्रमाणपरको सक्कल र प्रलिललष्ट्रप 

३. गा.ष्ट्रर्.स./न.पा.को लसफाररस 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट िथा 
हािहलिर्ार 
खरखिाना 
लनर्मार्ली 
बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. नर्ाुँ हािहलिर्ार ललन 
र्ा नामसारी गना जिल्ला 
स रक्षा सलमलिको लनणार् 
आर्श्र्क ह नछे । 

९.१ हािहलिर्ार 
नामसारी 
सम्बन्त्धी 

१. लनर्ेदन, ना.प्र.प.को नक्कल िथा इिाििपर र द ईपक्ष बीचको 
कागि 

२. हकदार भएमा नािा ख ल्ने प्रमाण 

" " स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. 

९.२ हािहलिर्ार 
नर्ीकरण 
सम्बन्त्धी 

१. सम्बन्त्धी व्र्जिको लनर्देन र सक्कल इिािि पर " " स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. 

९.३ हािहलिर्ार 
इिािि प्रलिललष्ट्रप 
सम्बन्त्धी 

१. लनर्ेदन 

२. ना.प्र.प.को नक्कल र झ रो र्ा इिािि नम्बर ख ल्न ेप्रमाण 

" " स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. 

९.४ ष्ट्रर्ष्फोटक पदाथा १. लनर्ेदन 

२. संस्था/प्रलिष्ठानको आलधकाररकिा 
३. अन्त्र् ष्ट्रर्षर् लनर्मार्ली बमोजिम 

" " स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   

संस्था, परपलरका िथा छापाखाना सम्बन्त्धी   

१० संस्था दिाा 
सम्बन्त्धी 

१. ररिपूर्ाकको लनर्ने 

२. िदथा भेलाको लनणार् 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ रु १०००।- स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   
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ि. 
सं. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्रण 

आर्श्र्क पने कागिािहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समर् लाग्ने श ल्क जिम्मेर्ार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अलधकारी 

कैष्ट्रफर्ि 

३. ष्ट्रर्धानको ४ प्रलि र सो मा िदथा सलमलिको पदालधकारीहरुको 
दस्िखि (ष्ट्रर्धानको नमूना डाउनलोडमा हेन ाहोस) 
४. प्रर्न्त्ध सलमलिका पदालधकारीहरुको नेपाली नागररकिाको 
प्रमाणपर र व्र्जिगि ष्ट्रर्र्रण 

६. जिल्ला ष्ट्रर्कास सलमलिको लसफाररसपर 

१०.
१ 

संस्था नर्ीकरण १. ररिपूर्ाकको लनर्ेदन 

२. कार्ासलमलिको लनणार्को प्रलिललष्ट्रप 

३. लेखापरीक्षणको प्रलिर्देन 

४. लेखापरीक्षकको अलडटसा इिािि पर 

५. र्ाष्ट्रषाक प्रगलि ष्ट्रर्र्रण 

६. कार्ाके्षर सुँग सम्बजन्त्धि जि.ष्ट्रर्.स.को लसफाररस पर 

७. संस्था दिाा प्रमाणपरको सक्कल 

८. नर्ीकरण गन ा अजघ भएको साधारण सभाको लनणार्को प्रलिललष्ट्रप 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ लनर्मान सार स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   

१०.
२ 

संस्थाको ष्ट्रर्धान 
संशोधन 

१. ररिपूर्ाकको लनर्ने 

२. िोष्ट्रकएको फाराममा साष्ट्रर्कमा भएको स्र्ीकृि ष्ट्रर्धानमा थपघट 
गन ापने कारण समेि ख लाई साधारणसभाको कजम्िमा द ईलिहाई 
र्ह मिको लनणार्को प्रलिललष्ट्रप 

३. िीन महले - संशोधन ह ने ष्ट्रर्धानको द ई प्रलि (साष्ट्रर्कमा भएको 
व्र्र्स्था, हाल संशोधन गना लालगएको व्र्र्स्था र संशोधन गन ापने 
कारण) 

४. स्र्ीकृि सक्कल ष्ट्रर्धान र प्रमाणपर िथा सो को प्रलिललष्ट्रप 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ नलाग्न े स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. संस्था दिााको प्रकृर्ा, 
लनर्देन र ष्ट्रर्धानको 
नमूना कार्ाालर्को र्ेर् 
साइटको डाउनलोडमा 
राजखएको छ । 

१०.
३ 

संस्था दिाा प्रमाण 
पर िथा स्र्ीकृि 
ष्ट्रर्धानको 
प्रलिललष्ट्रप 
सम्बन्त्धी 

१. ररिपूर्ाकको लनर्ने 

२. कार्ासलमलिको लनणार्को प्रलिललष्ट्रप 

३. संस्था दिाा प्रमाणको झ रो/सक्कल र्ा ष्ट्रर्र्रण ख लेको प्रमाण 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट र प्रत्रे्क 
पानाको रु 
३।– का दरको 
ष्ट्रटकट 

स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   

१०.
४ 

जिल्लामा 
संस्थाको शाखा 

१. मूल कार्ासलमलिको लसफाररस िथा जिल्ला शाखाको लनर्देन 

२. संस्थाको कार्ा सलमलिको लनणार् 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   
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ि. 
सं. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्रण 

आर्श्र्क पने कागिािहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समर् लाग्ने श ल्क जिम्मेर्ार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अलधकारी 

कैष्ट्रफर्ि 

खोल्ने सम्बन्त्धी ३. प्रमाणपर िथा ष्ट्रर्धानको प्रलिललष्ट्रप 

४. जिल्ला शाखाका पदालधकारीहरुको नागररकिा िथा व्र्जिगि 
ष्ट्रर्र्रण 

५. जि.ष्ट्रर्.स.को लसफाररस 

१०.
५ 

परपलरका दिाा 
सम्बन्त्धी 

१. प्रकाशक/सम्पादकको लनर्ेदन र पलरकाको ष्ट्रकलसम/साइि 
ख लाइएको ह न पने 

२. प्रकाशक िथा सम्पादकको ४ प्रलि फोटो र नागररकिाको 
प्रलिललष्ट्रप 

३. प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप, प्रर्न्त्धपर र्ा संस्थाको 
स्र्ीकृि ष्ट्रर्धान, प्रमाणपर नर्ीकरण भएको प्रमाण, कर लिरेको 
प्रमाण, अलडट ररपोटा, संचालकहरुको बैठकको लनणार् समेिका 
कागिािहरुको प्रलिललष्ट्रप 

४. सम्पादक ह न चाष्ट्रहने र्ोग्र्िा (स्नािक उत्तीणा/एस.एल.सी. 
उत्तीणा गरी १० र्षा परकाररिामा संलग्न रहेको प्रमाण) 
५. म िकको लसफाररस र प्रमाणपरको प्रलिललष्ट्रप िथा म िकले कर 
लिरेको प्रमाण 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ लनर्मान सार स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ. र्समा सूचना ष्ट्रर्भागबाट 
"नाम" को सम्बन्त्धमा 
स्र्ीकृिी ललएर 
कार्ासम्पन्न ह नेछ 

१०.
६ 

छापाखाना 
संचालन सम्न्नधी 
इिािि 

१. लनर्ेदन 

२. छापाखाना दिाा भएको लनकार्को प्रमाणपर र प्रलिललष्ट्रप 

३. क नै संस्था र्ा संचालकहरु रहेको भए संस्था र्ा संचालकहरुको 
लनणार्को प्रलिललष्ट्रप र स्र्ीकृि ष्ट्रर्धान िथा अन्त्र् प्रमाणको प्रलिललष्ट्रप 
िथा संस्था र्ा कम्पनीको भए छाप िथा स्थाका लालग आलधकाररक 
व्र्जिको ष्ट्रर्र्रण िथा फोटो, व्र्जिको भए फोटो ५ प्रलि 

प्रष्ट्रिर्ा प गेपलछ लनर्मान सार स.प्र.जि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने ना.स . 

प्र.जि.अ.   

प्रम ख जिल्ला अलधकारी                               
मोबाइल ९८५८४३७७७७७                            

नोष्ट्रटस बोडा न  ः  
फ्र्ाक्सः ०९४४११२११ 

 गहृ मन्त्रालर् 

कन्त्रोल ०१-४२११२०८ 

 



 

 
 

10. लनर्देन, उि री उपर लनणार् गने प्रष्ट्रिर्ा र अलधकारीः 
 कार्ाालर्मा पेश ह न आएका लनरे्दन/उि रीको दिाा गने  

 लनरे्दन/उि री उपर आदेशका लालग प्र.जि.अ.समक्ष पेश गने । 

 ररि अंग प  गेपलछ ष्ट्रटप्पणीका माध्र्मबाट प्र.जि.अ. र्ा प्रत्र्ार्ोजिि अलधकार बमोजिम स.प्र.जि.अ.ले 
लनणार् गने । 

 अधान्त्र्ार्ीक लनणार्हरूका हकमा प्र.जि.अ.ले लनणार् गने । 

11. लनणार् उपर उि री स न्न ेअलधकारीः 
ि.सं. लनणार् गने अलधकारी उि री स न्न ेअलधकारी कैष्ट्रफर्ि 

१. प्र.अ. प्र.जि.अ.  

२. प्र.जि.अ. सजचर्, गहृ मन्त्रालर् 
अधा न्त्र्ार्ीक लनकार्को हैलसर्िले गरेको लनणार् 
उपर जिल्ला अदालिमा प  नरारे्दन लाग्ने । 

12. सम्पादन गरेको कामको ष्ट्रर्र्रणः 

आलथाक र्षा 07६/07७ मा (कालिाक-पौष) 
ि.सं. कामको ष्ट्रर्र्रण पररमाण/संख्र्ा/पटक कैष्ट्रफर्ि 

म द्दािफा  
  दिाा फर्छ्यौट  
१. हािहलिर्ार खरखिाना - -  

२. ि र्ा - -  

३. सार्ािलनक अपराध 2 3  

४. हललर्ासम्बन्त्धी 4 2  

5. खाद्यसम्बन्त्धी - -  

6. ठाडो उि री 18 17  

7. अन्त्र् - -  

प्रकोप व्र्र्स्थापनिफा  
१. दैष्ट्रर् प्रकोप पीलडि ७  

२. अन्त्र् -  

नागररकिािफा  
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१. नर्ाुँ नागररकिा 1622  

२. प्रलिललपी नागररकिा 469  

३. अंलगकृि नागररकिा  1  

४. नाबालक पररचर् पर 6  

राहदानीिफा  
१. जिल्लाबाट ललने गरी 

लसफारीस 
175  

२. ष्ट्रर्भागबाट ललने गरी 
लसफारीस 

297  

३. िर्ारी राहदानी ष्ट्रर्िरण 143  

िन्त्ि पीलडिको लालग आलथाक सहार्िा र िीर्न लनर्ााह भत्ता ष्ट्रर्िरणिफा  
  व्र्जि (िना) रकम (रु.)  

१. शष्ट्रहद पररर्ार  - -  

२. अनाथ (ट ह रा) 
बालबाललका 

- -  

३. अपांगिा भएका व्र्जि - -  

४. हेरचाह गने - -  

५. अन्त्र् - -  

अन गमन/लनरीक्षणिफा  
१. खाद्य िथा ग णस्िर 

अन गमन 
-  

२. बिार अन गमन -  

३. कार्ाालर् अन गमन -  

4. अन्त्र् -  

संघ/संस्थािफा  
१. संस्था दिाा 1  

२. संस्था नर्ीकरण 21  

३. संस्था खारेि 363  

4. परपलरका लनरे्दन दिाा -  

5. परपलरका दिाा -  

हािहलिर्ारिफा  
१. हािहलिर्ार दिाा -  
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२. हािहलिर्ार नर्ीकरण 1  

३. हािहलिर्ार नामसारी -  

बैठकिफा  
१. कार्ाालर् प्रम ख बैठक 3  

2. स रक्षा सलमलि बैठक 11  

३. सर्ादलीर्/सर्ापक्षीर् 
बैठक 

-  

4. अन्त्र् बैठक -  

लनरे्दन/लसफारीस 

१. प्रकोपका घटनासुँग 
लसफारीस 

88 ष्ट्रर्लभन्न लनकार्हरूमा लसफारीस गरी पठाईएको 

2. दललि प्रमाजणि 65  

३. िनिािी प्रमाजणि 30  

४. अन्त्र् प्रमाजणि 35  

13. कार्ाालर् प्रम ख र सूचना अलधकारीको नाम, पद र सम्पका  नं.: 

14. अलडर्ो नोष्ट्रटस बोडा, र्रे्साइट र पिेः 
 र्स कार्ाालर्को आफ्नै अलडर्ो नोष्ट्रटस बोडा छैन । कार्ाालर्बाट सम्पाददि ह ने कामहरू र महत्र्पूणा 
सूचनाहरू कार्ाालर्को रे्र्साइट www.daodoti.moha.gov.np बाट प्राप्त गना सष्ट्रकन्त्छ । सेर्ाग्राहीहरूको 
Facebook को बढ्दो प्रर्ोगलाई ध्र्ानमा राखेर र्स कार्ाालर्ले जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटी 
(https://www.facebook.com/DotiDAO) नामक फेसब क पेि सञ्चालनमा ल्र्ाएको छ । 

 

 

ि.सं. जिम्मेर्ारी नाम पद सम्पका  नं. 
1. कार्ाालर् प्रम ख टेकनारार्ण पौडेल प्रम ख जिल्ला अलधकारी 9858437777 

2. सूचना अलधकारी जशर् क मार राई प्रशासकीर् अलधकृि 9864323737 

 

http://www.ird.gov.np/
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15. ऐन, लनर्म, ष्ट्रर्लनर्म र्ा लनदेजशकाहरूको सूचीः 

ऐनहरूः लनर्मार्लीहरूः 
 स्थानीर् प्रशासन ऐन, 2028  

 सार्ािलनक स रक्षा ऐन, 2046  सार्ािलनक स रक्षा लनर्मार्ली, 2058 

 आर्श्र्क सेर्ा सञ्चालन ऐन, 2014  सरकारी म द्दासम्बन्त्धी लनर्मार्ली, 
2055 

 नेपाल नागररकिा ऐन, 2063  नेपाल नागररकिा लनर्मार्ली, 2063 

 राहदानी ऐन, 2024  राहदानी लनर्मार्ली, 2059 
 प्रहरी ऐन, 2012  प्रहरी लनर्मार्ली, 2049 
 सशस्त्र प्रहरी ऐन, 2058  सशस्त्र प्रहरी लनर्मार्ली, 2060 
 संस्था दिाा ऐन, 2034  संस्था दिाा लनर्मार्ली, 2034 
 दैर्ी प्रकोप उिार ऐन, 2039  
 लागू औषध (लनर्न्त्रण) ऐन, 2033  
 हािहलिर्ार िथा खरखिाना ऐन, 2018  हािहलिर्ार िथा खरखिाना लनर्मार्ली, 

2028 
 बालबाललका सम्बन्त्धी ऐन, 2075  बालबाललका सम्बन्त्धी लनर्मार्ली, 

2051 
 संजक्षप्त कार्ाष्ट्रर्लध ऐन, 2028  
 कारागार ऐन, 2019  कारागार लनर्मार्ली, 2020 
 सार्ािलनक खररद ऐन, 2063  सार्ािलनक खररद लनर्मार्ली, 2064 
 घरेल  ष्ट्रहंसा (कसूर र सिार्) ऐन, 2066  घरेल  ष्ट्रहंसा (कसूर र सिार्) 

लनर्मार्ली, 2067 
 ष्ट्रर्ष्फोटक पदाथा ऐन, 2018  
 म ल की देर्ानी (संष्ट्रहिा) ऐन, 2074  
 म ल की देर्ानी कार्ाष्ट्रर्लध (संष्ट्रहिा) ऐन, 2074  म ल की देर्ानी कार्ाष्ट्रर्लध लनर्मार्ली, 

2075 
 म ल की अपराध (संष्ट्रहिा) ऐन, 2074  
 म ल की फौिदारी कार्ाष्ट्रर्लध (संष्ट्रहिा) ऐन, 

2074 
 म ल की फौिदारी कार्ाष्ट्रर्लध लनर्मार्ली, 

2075 
 फौिदारी कसूर (सिार् लनधाारण र 

कार्ाान्त्र्र्न) ऐन, 2074 
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लनदेजशका/कार्ाष्ट्रर्लध/आचारसंष्ट्रहिा/मापदण्ड/मागादशान हरूः 
 नागररकिा प्रमाणपर ष्ट्रर्िरण कार्ाष्ट्रर्लध लनदेजशका, 2063 

 नागररकिा प्रमाणपर ष्ट्रर्िरण टोलीको कार्ा सञ्चालन लनदेजशका, 2070 
 लागू औषध प्रर्ोगकिााहरूका लालग उपचार िथा प  नःस्थापना केन्त्ि सञ्चालन लनदेजशका, 2068 

 ष्ट्रर्पद पूर्ा िर्ारी िथा प्रलिकार्ा र्ोिना िि ामा मागादशान, 2067 

 ष्ट्रर्पद् पश्चािको शर् व्र्र्स्थापन सम्बन्त्धी मागादशान, 2068 

 प्रकोप पीलडि उिार र राहि सम्बन्त्धी मापदण्ड, 2064 

 गहृ मन्त्रालर् र अन्त्िगाि कार्ारि कमाचारीहरूको आचारसंष्ट्रहिा, 2069 
 प्रहरी आचारसंष्ट्रहिा, 2065 
 सदाचार संष्ट्रहिा, 2075 
 नागररकिा प्रमाणपरको डाटा हेने मार पह ुँच ददने सम्बन्त्धी कार्ाष्ट्रर्लध, 2075 

 UAV उडान सम्बन्त्धी कार्ाष्ट्रर्लध, 2072 
 लस.लस.टी.भी. िडान िथा सञ्चालन सम्बन्त्धी कार्ाष्ट्रर्लध, 2072 

 मददरा लबिी ष्ट्रर्िरण लनर्मन लनदेजशका, 2065 
 ष्ट्रर्पद् पीलडि प  नर्ाास सञ्चालन कार्ाष्ट्रर्लध, 2071 
 हािहलिर्ार खरखिाना एरं् ष्ट्रर्ष्फोटक पदाथा व्र्र्स्थापन लनदेजशका, 2069 

 शीिलहर िथा जचसो प्रभाष्ट्रर्ि ष्ट्रर्पन्नहरूको पष्ट्रहचान िथा राहि प्रदान सम्बन्त्धी मापदण्ड, 
2069 

16. आम्दानी खचा िथा आलथाक कारोबार सम्बन्त्धी अद्यार्लधक ष्ट्रर्र्रणः माघ मसान्त्िसम्म 

ि.सं. र्.उ.लस.नं./ष्ट्रर्र्रण बिेट/अ.ल्र्ा./आम्दानी 
रु. 

खचा रु. बाुँकी रु. 

1. 3140163 16229000।- 5685583।- 10543417।- 

2. 3140164 1800000।- 182635।- 1617365।- 

3. धरौटी (२०३) 737424।93 96039।- 641385।93 
4. रािस्र् 1738044।- - 1738044।- 
5. ख.छ. (ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध) 7446364।93 4365070।- 3081294।- 
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17. कार्ाालर्ले बलगाकरण िथा संरक्षण गरेका सूचनाको ष्ट्रर्र्रणः 
 सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐन, 2064 बमोजिम र्स लनकार्मा रहेका सूचनाको संरे्दनशीलिाका आधारमा 
सार्ािलनक गना लमल्ने र नलमल्ने सूचनाहरूलाई छ ट्याई सार्ािलनक गना लमल्ने सूचनाहरूलाई मार सार्ािलनक 
गने गररएको छ । 

 र्स लनकार्ले आफू समक्ष रहेका व्र्जिगि प्रकृलिका सूचनाहरू अनालधकृि प्रकाशन र प्रसारण नह ने 
गरी संरक्षणको प्रत्र्ाभलूि गरेको छ । क नै व्र्जिको िीर्न र्ा सर्ासाधारणको स्र्ास््र् र्ा स रक्षामा रहेको 
गजम्भर खिराको लनर्ारण गने सम्बन्त्धमा र्ा प्रचललि कानून बमोजिम प्रकट गन ापने ष्ट्रर्षर् भएमा र्ा भ्रिाचार 
लनर्न्त्रण गने सम्बन्त्धमा बाहेक र्स सार्ािलनक लनकार्मा रहेका व्र्जिगि सूचनाहरू गोप्र् नै रहनेछन ्। 

18. कार्ाालर्मा सूचना मागसम्बन्त्धी परेका लनर्देन र सूचना ददईएको ष्ट्रर्षर्ः 
  

ि.सं. 
सूचना माग 
गनेको नाम 

सूचना माग 
गनेको ठेगाना 

माग गरेको सूचना 
उपलब्ध गराईएको 

सूचना 
कैष्ट्रफर्ि 

१. 
शारदा भ  षाल 

(झा) 
स न्त्धारा, 
काठमाडौँ 

लस.लस.ष्ट्रट.भी. िडान 
गनेहरूको नामार्ली समेि । 

लस.लस.ष्ट्रट.भी. िडान 
गनेहरूको नामार्ली 

समेि । 

 

19. कार्ाालर्का सूचनाहरू अन्त्र्र प्रकाशन भएका र्ा ह ने भए सोको ष्ट्रर्र्रणः 
 र्स जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटी गहृ मन्त्रालर्को अलधनस्थ रहेको ह ुँदा उि मन्त्रालर्बाट समेि 
र्स कार्ाालर्सम्बद्ध कलिपर् सूचनाहरू पाउन सष्ट्रकन्त्छ । र्सका साथै कार्ाालर् सम्बद्ध सूचनाहरू र्स 
कार्ाालर्को रे्र्साइट www.daodoti.moha.gov.np  मा पलन पाउन सष्ट्रकन्त्छ । समर् समर्मा र्स कार्ाालर्का 
सूचनाहरू कार्ाालर्को आलधकारीक फेसब क पेि 'जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटी' (@DotiDAO) बाट पलन 
सार्ािलनक गने गररएको छ ।  

20. सूचनाको हकसम्बन्त्धी महत्र्पूणा िानकारीहरूः 
1. संसारमा सूचनाको हकसम्बन्त्धी कानून िारी गने पष्ट्रहलो म ल क स्र्ीडेन हो । सो म ल कमा सन ्१७६६ 

मा सूचनाको हकसम्बन्त्धी कानून िारी भएको हो । नेपालमा सन ्2007 (लब.सं. 2064) मा सूचनाको 
हकसम्बन्त्धी कानून िारी भर्ो ।  

http://www.ird.gov.np/
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2. सन ्1948 मा िारी ष्ट्रर्श्वव्र्ापी मानर् अलधकार घोषणापरको धारा १९ मा प्रत्रे्क व्र्जिलाई सूचना 
माग्ने, पाउने र प्रर्ाह गने हकको व्र्र्स्था गररएको छ । िर, नेपालको संष्ट्रर्धानमा नेपाली नागररकलाई 
सूचना माग्ने र पाउने हकको व्र्र्स्था गररएको छ । 

3. क्र्ानडामा रहेको सेन्त्टर फर ल एण्ड डेमोिेसी नामक गैरसरकारी संस्थाले ष्ट्रर्श्वका १११ ओटा सूचनाको 
हकसम्बन्त्धी कानूनलाई मूल्र्ांकन गरी ष्ट्रर्श्व र्ररर्िाको सूची सार्ािलनक गरेको छ । िसअन सार नेपालले 
क ल 150 पूणााङ्कमा १०४ अंक प्राप्त गरी २७ औ ँ स्थान ओगटेको छ । ष्ट्रर्श्वकै उत्कृि सूचनाको 
हकसम्बन्त्धी कानून िारी गने म ल कमा मेजक्सको परेको छ । 

4. नेपालको सूचनाको हकसम्बन्त्धी कानून बमोजिम सूचना ददन अटेरी गने पदालधकारीलाई रु. पच्चीस 
हिारसम्म िररर्ाना ह न्त्छ । 

5. 'इन्त्टरनेशनल राइट टू नो डे' ब ल्गेररर्ाको रािधानी सोष्ट्रफर्ाबाट सन ्2002 को सेप्टेम्बर 28 बाट 
आरम्भ भएको हो । सन ्2016 देजख र्स ददर्सको नाम 'इन्त्टरनेशनल डे फर रू्लनभसाल एक्सेस टू 
इन्त्फरमेशन' मा रुपान्त्िररि भएको छ । 

6. नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्त्धी कानून 2064 श्रार्ण 5 मा व्र्र्स्थाष्ट्रपका संसदबाट प्रमाणीकरण 
भएकोमा 2064 भाि 3 देजख लाग  भएको हो । िसअन सार प्रत्रे्क बषा भाि ३ गिेलाई राष्ट्रिर् सूचना 
ददर्सको रुपमा मनाइन्त्छ । 

7. सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐन, 2064 को दफा ११ बमोजिम सूचनाको हकको संरक्षण, संर्द्धान र 
प्रचलनको लालग एक स्र्िन्त्र राष्ट्रिर् सूचना आर्ोग रहने कानूनी व्र्र्स्थाअन सार 2065 बैशाख २२ गिे 
आर्ोगको स्थापना भएको हो । 

8. सूचनाको हकसम्बन्त्धी ऐन, 2064 बमोजिम सार्ािलनक लनकार्को पररभाषालभर पने सरकारी कार्ाालर्, 
रािनीलिक दल, गैरसरकारी संस्था, लनिी क्षेर र कानूनिारा स्थाष्ट्रपि सार्ािलनक लनकार्हरूले आफ्नो 
लनकार्को 3/3 मष्ट्रहनाको ष्ट्रर्र्रण सार्ािलनक गन ापछा । िी लनकार्हरूले सूचना अलधकारी िोक्न पछा । 
साथै कजम्िमा २० बषासम्मका सूचनाहरू अद्यार्लधक गरी राख्न पदाछ । 
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सम्पका ः 
कार्ाालर्को नामः  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटी । 
ठेगानाः   ददपार्ल लसलगढी न.पा.-6, लसलगढी डोटी । 

फोन नं.:   094-420133 

    094-420151 

    094-420108 

फ्र्ाक्स नं.:  094-411211 

रे्र् साईट:  daodoti.moha.gov.np  
ई-मेलः   dao.doti68@gmail.com 

फेसर् क :   जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटी  

(https://www.facebook.com/DotiDAO)  

 

mailto:dao.doti68@gmail.com

	1. कार्यालयको परिचय र कार्यक्षेत्रः
	2. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीको उद्देश्यः
	3. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारः
	4. कार्यालयमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरणः
	5. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीको संगठन संरचनाः
	6. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीको कर्मचारी विवरणः
	7. कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरूः
	8. सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा, कार्य र जिम्मेवार अधिकारीः
	9. सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात, लाग्ने दस्तुर, अवधि, सम्पर्क शाखा र गुनासो सुन्ने अधिकारी/सार्वजनिक सेवा बडापत्रः
	10. निवेदन, उजुरी उपर निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारीः
	11. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारीः
	12. सम्पादन गरेको कामको विवरणः
	आर्थिक वर्ष 07६/07७ मा (कार्तिक-पौष)

	13. कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीको नाम, पद र सम्पर्क नं.:
	14. अडियो नोटिस बोर्ड, वेवसाइट र पेजः
	15. ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाहरूको सूचीः
	16. आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरणः माघ मसान्तसम्म
	17. कार्यालयले बर्गिकरण तथा संरक्षण गरेका सूचनाको विवरणः
	18. कार्यालयमा सूचना मागसम्बन्धी परेका निवेदन र सूचना दिईएको विषयः
	19. कार्यालयका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भए सोको विवरणः
	20. सूचनाको हकसम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारीहरूः
	सम्पर्कः

