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स्वत: प्रकाशन (२०७७ कार्तिक- पौष) 
(PROACTIVE DISCLOSURE) 

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

 

 
  

न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटी 
     नमनतिः २०७७ माघ  । 
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अग्रगामी राि हाम्रो िय-िय नेपाल ।। 
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हाम्रो भन्न , 
 नेपालको संष्ट्रवधानको धारा २७ मा प्रत्याभतू एवं धारा 28 मा व्यवन्स्थत सूचनाको हकलाई 
संरक्षण गना सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा ५(४) र ननयमावली, 2065 मा प्रत्येक 
सावािननक ननकायले सावािननक सरोकार एवं गनतष्ट्रवनधहरूको ष्ट्रववरण प्रत्येक ३/3 मष्ट्रहनामा तोष्ट्रकएका 
ष्ट्रववरणहरू समावेश गरी प्रकाशन गन ापने व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 
5(3) तथा ननयमावली, 2065 को ननयम ३ ले व्यवस्था गरेका ष्ट्रवनभन्न न्शषाक बमोन्िमका 
सूचनाहरू आम नागररकको स सून्चत ह ने हकलाई ध्यानमा राख्दै नागररकले माग नगरे पनन आफ्नो 
ननकायको िवाफदेष्ट्रहता, पारदन्शाता र ष्ट्रवश्वसनीयताका लानग ननयनमत रुपमा ष्ट्रववरण स्वतिः प्रकान्शत 
(Proactive Disclosure) गन ापने ष्ट्रवश्वव्यापी मान्यता हो ।  

 यसका अलावा नेपालको संष्ट्रवधानमा प्रत्येक नागररकलाई सावािननक सरोकारको सूचना माग्ने र 
पाउने हकको व्यवस्था गरेको तथा ष्ट्रवश्वव्यापी मानव अनधकार घोषणापर, 1948 को धारा 19 मा 
प्रत्येक व्यन्िलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गने हकको व्यवस्था गरेकोले सूचनाको स्विःस्फ ता 
प्रवाहलाई बढावा ददन  वाञ्छनीय ह न आउँछ । 

 यष्ट्रह मान्यतालाई मध्यनिर गदै यस न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटीले यसअन्घ झैँ 207७ 
कानताक, मंनसर र पौष मष्ट्रहनामा भए गरेका स्वतिः प्रकाशन गना नमल्ने सम्पूणा गनतष्ट्रवनधहरूको ष्ट्रववरण 
प्रकान्शत गरेको छ । यस कायाालयसँग सम्बन्न्धत आफ्नो व्यन्िगत एवं आम नागररकको सरोकारका 
क नै पनन ष्ट्रवषयका सूचना आवश्यक परेमा यस न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटीमा सम्पका  गन ाह न आम 
नागररकहरूलाई हाददाक आग्रह गदाछौँ । साथै नागररकहरूले पनन आफ्नो स सून्चत ह ने हकको प्रयोग 
गदै सावानन्िक ननकायहरूलाई पारदशी र िवाफदेष्ट्रह बनाउनको लानग सहयोग गना अन रोध गदाछौँ । 

नमनतिः 2077 माघ । 

 

मध कृष्ण पौड्याल 

सूचना अनधकारी 
 भीमप्रसाद भट्टराई 

प्र.न्ि.अ. 
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1. कायाालयको पररचय र कायाक्षरे :   

न्िल्ला प्रशासन कायाालय नेपाल सरकारको गहृ प्रशासन अन्तरगत न्िल्लान्स्थत म ख्य प्रशासननक 
ननकाय हो । स्थानीय प्रशासनलाई ष्ट्रवकेन्न्ित प्रशासन व्यवस्था अन रुप सञ्चालन गना तथा शान्न्त र 
व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गना स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू भै उि ऐनको दफा ५ ले 
न्िल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गना प्रत्येक न्िल्लामा एउटा न्िल्ला प्रशासन कायाालय रहने व्यवस्था गरे 
अन सार डोटी न्िल्लाको शान्न्त स रक्षा, अमनचयन कायम गना तथा न्िल्लान्स्थत अन्य कायाालयहरूसँग 
समन्वयकारी भनूमका ननवााह गदै ष्ट्रवकास तथा स शासन कायम गने न्िम्मेवारीका साथ डोटी न्िल्लामा पनन 
न्िल्ला प्रशासन कायाालयको स्थापना भएको हो । हाल यो कायाालय ददपायल नसलगढी नगरपानलकाको वडा 
नं. ६, नसलगढीमा अवन्स्थत छ । 

मूलतिः यस कायाालयले नेपाल सरकार कायाष्ट्रवभािन ननयमावली, 2074 ले ननददाष्ट गरेका गहृ 
प्रशासनका अनधकारक्षेर नभर रहेर काम गदै आएको छ । िसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय 
र स रक्षा प्रबन्ध, अपराध रोकथाम तथा ननयन्रण, दैननक रुपमा ननयमान सार नागररकता र राहदानी ष्ट्रवतरण, 
हातहनतयार तथा खरखिाना, सावािननक सम्पन्िको संरक्षण, ि वािन्य ष्ट्रियाकलापहरूको ननयन्रण, लागू औषध 
ननयन्रण, ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन, अत्यावश्यक वस्त  तथा सेवाको आपूनता तथा बिार अन गमन, सरकारी सवारी 
साधनको सम न्चत प्रयोगको व्यवस्था नमलाउने र अन्य आकन्स्मक सम्पूणा कायाहरू सम्पादन गदै आएको छ । 

कायाालयको पूवा इनतहास केलाउँदा १३ औ ँशताव्दीनतर ननरञ्जन मल्लद्धारा स्थाष्ट्रपत डोटी राज्य ष्ट्रव.सं. 
१८४६ मा गोखााली फौिबाट परान्ित ह न  पूवासम्म शन्िशाली राज्यको रुपमा रहेको देन्खन्छ । गोखााली 
फौिसँगको परािय पश्चात ् नेपाल राज्यमा नमनसन प  गेको केन्िबाट प्रशानसत ह ँदा समेत यस क्षेरको मूख्य 
प्रशासननक केन्िका रुपमा २००७ साल पूवासम्म राणाकालीन समयमा पन्श्चम कमान्ण्डङ िनेलद्धारा प्रशानसत र 
२००७ सालपनछ म ल कमा आन्तररक व्यवस्था सञ्चालनका लानग पष्ट्रहलो पटक केन्िमा गहृ मन्रालय मातहत 
गौडा/गोश्वारा र मूख्य प्रशासकीय अनधकारीको रुपमा बडाहाष्ट्रकमको व्यवस्था भए बमोन्िम डोटी गौँडाको 
रुपमा पररवनतात भई पररवनतात भनूमका अन रुप कायासम्पादन ह ँदै आएको नथयो ।  

२०१७ सालको पररवतान र २०१८ सालमा म ल कलाई १४ अञ्चल ७५ न्िल्लामा ष्ट्रवभािन गरेपश्चात ्
डोटी सेती अञ्चलको छ टै्ट न्िल्लाको रुपमा रहेको र न्िल्ला पञ्चायत कायाालयको नामबाट सेवा प्रवाह गरेको 
पाइन्छ । ि न समयदेन्ख म ख्य प्रशासननक अनधकारीको रुपमा प्रम ख न्िल्ला अनधकारी रहने व्यवस्था भै 
हालसम्म पनन कायम छ । २०३७ सालमा न्िल्ला कायाालय र २०४८ सालपनछ न्िल्ला प्रशासन 
कायाालयको नामबाट न्िल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गरी आएको छ ।  
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स्वतन्र डोटी राज्य ह ँदाको अवस्था देन्ख पन्श्चम कमान्ण्डङ िनरलको कायाालय/तल्लो ढोकाको नामले 
समेत न्चननने गरेको र डोटी गौँडा ह ँदै हाल न्िल्ला प्रशासन कायाालयको रुपमा न्िल्लाको प्रम ख प्रशासननक 
नेततृ्वदायी भनूमकामा रहेको यस कायाालयले ऐनतहानसक महत्व बोकेको छ । यसको क्षेर मूख्य प्रशासननक 
भनूमकामा सधैँ आफूलाई अग्रणी साष्ट्रवत गरेको यस कायाालयले ऐनतहानसक महत्व/गररमा कायम राख्दै आि 
पनन आम िनतालाई च  स्त द रुस्त ढंगले सेवा प्रदान गदै आएको छ । 

२. डोटी न्िल्लाको पररचयिः 

2.1 भौगोनलक अवस्थािः 
साष्ट्रवकमा स दूरपन्श्चमाञ्चल ष्ट्रवकास क्षेरको सदरम काम ददपायल रहेको यस डोटी न्िल्ला हाल स दूर 

पन्श्चम प्रदेशमा पदाछ । नसलगढी सदरम काम रहेको यस न्िल्लाको पूवामा अछाम र स खेत, पन्श्चममा डडेल्ध रा 
र बैतडी, उिरमा बझाङ तथा दन्क्षणमा कैलाली न्िल्लाहरू रहेका छन ् । यो न्िल्ला 28.52 उिरी 
अक्षांशदेन्ख 29.28 उिरी अक्षांशसम्म तथा 80.30 पूवी देशान्तरदेन्ख, 81.14 पूवी देशान्तरसम्म 
फैनलएको छ ।  

यस न्िल्लाको कूल क्षेरफल २,०२५ वगा ष्ट्रक.नम. (१,२९,१९९ हेक्टर) मध्ये ५९,१०१ हेक्टर भ-ू
भाग वनिङ्गल, ७,१११ हेक्टर सरकारी तथा गौचरन, ३०,७११ हेक्टर नदीनाला, ७,७३८ हेक्टर संन्चत क्षरे 
र २४,५३८ हेक्टर नसंन्चत क्षेरले ओगटेको छ । यो न्िल्लाको अनधकांश भ—ूभाग पहाडै पहाडले बनेको छ 
। यस न्िल्लाको पन्श्चम क्षेरमा रहेको भ  –भाग र च  रे पूवानतरका भभूाग घनािंङ्गलले ढाकेको छ । उिर 
क्षेरको भनूम त्यनत उव्िाउ ष्ट्रकनसमको छैन र यो क्षेरको धेरैिसो भनूम पातलो वनिंङ्गल तथा व ट्यानले ढाकेको 
छ । अनधकांश भ–ूभाग बढी नभरालो धरातल तथा कडा चट्टान र वाल वाले बनेकोले खेतीपातीको लानग 
उपय ि छैन । साथै यो क्षेर भौगोनलक दृष्ट्रष्टकोणबाट पनन अनत संवेदनशील माननन्छ । 

सम ि सतहदेन्ख 335 नमटर उचाईमा रहेको कानाचौर सेती नदीको ष्ट्रकनार यस न्िल्लाको सबैभन्दा 
होचो सतह हो भने 3,295 नमटर उचाईमा रहेको खप्तड इलाका सबैबन्दा अग्लो भाग हो । डोटी 
न्िल्लान्स्थत प्रम ख रािमागाहरुमा के.आई.नसंह मागा, नभमदि मागा र पहलमाननसंह स्वाँर मागा रहेका छन ्। 
यहाँ सेती, ठूलीगाड, सानीगाड, कालागाडिस्ता प्रम ख नदीहरू तथा खप्तड, साकार, केदारिस्ता लेकहरू रहेका 
छन ् । यस न्िल्लामा अनधकतम तापिम ददपायलमा 44.30°C देन्ख न्यूनतम तामपिम 0.2°C खप्तड 
क्षेरमा ह ने गदाछ । 
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न्चरिः डोटी न्िल्लाको नक्सा 
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 2068 को िनगणनाअन सार यहाँ 2,11,746 माननसहरू बसोबास गदाछन,् िसअन सार यहाँको 
िनघनत्व 100 प्रनत वगा ष्ट्रकलोनमटर ह न आउँछ । यहाँका 71.42% माननसहरू कृष्ट्रष पेशामा आवद्ध छन ्
िहाँ औषत वाष्ट्रषाक 134.7 नमनलनमटर मार बषाा ह न्छ । मष्ट्रहला 26.0% तथा प  रुष 61.2% साक्षर रहेको 
यस न्िल्लाको क ल साक्षरता 43.7% मार छ । यहाँन्स्थत डोटी क्याम्पसमा स्नातकोिर सम्मको पढाई 
ह न्छ ।  

2.2 रािनैनतक अवस्थािः 
 एउटामार प्रनतनननधसभा तथा द ईवटा प्रदेश सभा ननवााचन क्षेरहरू रहेको यस न्िल्लामा ननम्नान सारका 

२ वटा नगरपानलकाहरू र 7 वटा गाउँपानलकाहरू रहेका छन:् 

 

2.3 धानमाक/सासं्कृनतक अवस्थािः 
 यस न्िल्लामा अनधकांश न्िल्लावासी ष्ट्रहन्द  धमाावलम्बी छन ्। यहाँको धानमाक संरचना 2068 सालको 
िनगणनाअन सार ननम्नान सारको रहेको छिः 

ि.सं. धमा प्रनतशत 

1.  ष्ट्रहन्द  99.0% 

2.  बौद्ध 0.75% 

3.  इसाई 0.13% 

4.  अन्य (प्रकृनत पूिक, ष्ट्रकराँतसमेत) 0.12% 

ि.सं. स्थानीय तहको नाम 
वडा 
संख्या केन्ि 

क्षरेफल 

(वगा 
ष्ट्रक.मी.) 

िनसंख्या कैष्ट्रफयत 

1.  ददपायल नसलगढी नगरपानलका 9 नसलगढी 162.62 36,038  

2.  न्शखर नगरपानलका 11 तलकोट 285.39 31,801  

3.  िोरायल गाउँपानलका 6 सरस्वती नगर 419.09 21,296  

4.  बनडकेदार गाउँपानलका 5 बछेन 332.55 16,731  

5.  बोगटान फ न्ससल गाउँपानलका 7 चवराचौतारा 322.00 17,906  

6.  के.आई.नसंह गाउँपानलका 7 द गाामाण्डौँ/वायल 127.01 20,903  

7.  सायल गाउँपानलका 6 डौड 122.72 19,575  

8.  आदशा गाउँपानलका 7 कानलकास्थान 128.47 24,482  

9.  पूवीचौकी गाउँपानलका 7 सानागाउँ 117.66 22,489  



11 
 

  

 डोटी राज्यको प  रानो दरवार ददपायलन्स्थत सेती नदीको ष्ट्रकनारमा भग्नावशेषको रुपमा रहेको छ । 
डोटीमा मनाईने प्रम ख चाडपवाहरू, ऐनतहानसक महत्वका स्थलहरू तथा म ख्य िाराहरू ननम्नान सार रहेका छन:् 

प्रम ख 
चाडपवाहरू 

ऐनतहानसक स्थलहरू म ख्य िाराहरू 

गौरा शैलेश्वरी मन्न्दर (नसलगढी) सहश्रनलङ्ग (खप्तड) केदारेश्वर मेला 
फाग मष्टा मन्न्दर (नसलगढी) नभमछेदननसला (सरस्वतीनगर) शैलेश्वरी िारा 
होली राधाकृष्ण मन्न्दर (नसलगढी) सेती कणााली दोभान (कानाचौर)  

ष्ट्रवश  अश द्धाला मन्न्दर (डौड) कोटभैरव (ददपायल)  

 मानलका मन्न्दर (काडामाण्डौ) ददल्पेश्वर मन्न्दर (ददपायल)  

 

2.4 सामान्िक/आनथाक अवस्थािः 
 राष्ट्रिय िनगणना, 2068 अन सार यस डोटी न्िल्लामा 36 वटा िातिाती र 21 मात ृभाष्ट्रषहरूको 
बसोबास रहेको पाईन्छ । यस न्िल्लाका प्रम ख िातिानतहरू ननम्नान सार छन:् 

ि.सं. िातिानतको नाम प्रनतशत 

1.  क्षेरी 57.7% 

2.  कामी 12.1% 
3.  ब्राह्मण 8.0% 

4.  दमाई 4.5% 
5.  ठक री 3.6% 

6.  मगर 3.4% 
7.  साकी 2.3% 

8.  वादी 1.4% 
9.  ल हार 1.1% 

10.  नेवार 0.5% 

11.  अन्य (ग रुङ, तामाङ राई, आदद) 5.4% 

 

 बसाइँ सरेर कैलाली, कञ्चनप र लगायतका तराईका न्िल्लाहरूमा िाने िम बढ्दो रहेको ह ँदा यहाँको 
िनसंख्या घट्दो िममा रहेको छ । ष्ट्रवशेष गरी कामको नसलनसलामा नछमेकी म ल क भारतमा गई ज्याला 
मिद री गरी आय आिान गने गरेको पाइन्छ । धान, गह ँ, कोदो, िौ, मकै, मस रो, भटमास, तोरी, फfपर, 
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मास, आल , बदाम, आदद यहाँका प्रम ख उत्पादनहरू ह न ् । यहा ँ उत्पाददत कृष्ट्रषबाली तथा फलफूलहरू 
नछमेकी न्िल्लाहरू डडेल्ध रा, कैलालीसम्म समेत व्यापार ह ने गरेको पाईन्छ । न्िल्ला सदरम काम नसलगढी, 
ष्ट्रपपल्ला, रािपूर, ददपायल, ब डर, िोरायल यहाँका प्रम ख बिारहरू ह न ्। यस न्िल्लाको गररवी 2068 को 
िनगणनाअन सार 48.9% रहेको छ ।  

3. न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटीको उद्दशे्यिः 
न्िल्लामा शान्न्त स व्यवस्था र स रक्षा कायम गरी िनताको िीउ धनको संरक्षण गन ा न्िल्ला प्रशासन 

कायाालयको प्रम ख उद्दशे्य रही आएको छ । यसका साथै न्िल्लामा नेपाल सरकारको प्रनतनननधको रुपमा रही 
सावािननक सेवा ष्ट्रवतरण (Public Service Delivery) लाई प्रभावकारी बनाई स शासनको प्रत्याभनूत गने समेतका 
उद्देश्यहरू रहेका छन ्। 

4. कायाालयको काम, कताव्य र अनधकारिः 
 यस न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटीका काम, कताव्य र अनधकारहरू ननम्न रहेका छन:् 

 न्िल्लामा शान्न्त स रक्षा र स व्यवस्था कायम गने । 

 ग नासो वा ठाडो उि री स न्न,े आवश्यक कारवाही गने वा सन्बन्न्धत ननकायमा कारवाहीका लानग 
न्शफाररस गरी पठाउने । 

 न्िल्लामा प्रहरी प्रशासनको रेखदेख र ननयन्रण गने । 

 अन न्चत नाफाखोरी, दैननक उपभोग्य सामाग्रीको संचय गरी कृनरम अभाव सृिना गने लगायतका गैर 
कानूनी काया ह न नददन ननयनमत बिार अन गमन गने, वस्त  तथा सेवाको आपूनता सहि त ल्याउने । 

 न्िल्लान्स्थत कायाालयहरुको समन्वय तथा अन गमन गने, सावािननक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई 
स शासन कायम गने । 

 नागररकहरुलाई सरल, स लभ तथा व्यवन्स्थत रुपमा नागररकता ष्ट्रवतरण गने, राहदानी नसफारीस तथा 
ष्ट्रवतरण गने । 

 नावालक पररचय पर तथा त्यसको प्रनतनलष्ट्रप िारी गने । 

 साष्ट्रवकमा िारी भएका नाता प्रमान्णत प्रमाण परको प्रनतनलष्ट्रप उपलव्ध गराउने, नाम, थर, उमेर फरक 
परेको नसफारीस गने । 

 तोष्ट्रकए बमोन्िम आददवासी िनिाती, दनलत, द्धन्द पीनडत आदद प्रमान्णत गने । 

 हातहनतयार, खरखिानाको ननयमन तथा ननयन्रण, ष्ट्रवस्फोटक पदाथाको ननयन्रण गने, हात हनतयार 
नवीकरण तथा इिाित परको प्रनतनलष्ट्रप उपलव्ध गराउने । 
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 संस्था दताा/नवीकरण, संस्थाको ष्ट्रवधान संसोधन, न्िल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृती, परपनरका 
दताा, छापाखाना सञ्चालन स्वीकृती आददसम्बन्धी काया गने । 

 अधान्याष्ट्रयक ननकायको हैनसयतले न्यायसम्पादनको काया गने । ष्ट्रवपद व्यवस्थापन सम्बन्धी काया गने । 

 अन्य ननकायलाई नतोष्ट्रकएका कायाहरु गने । 

5. कायाालयमा रहन ेकमाचारी संख्या र काया ष्ट्रववरणिः 
 यस कायाालयलाई आवश्यक पने कमाचारी नेपाल सरकारले व्यवस्था गने कानूनी प्रावधान रहेको छ। 
हाल कायाालयमा कूल २७ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये देहाय बमोन्िम संख्यामा कमाचारीहरू कायारत रहेका छन ्। 

  

ि.
सं. 

पद तह/शे्रणी कायम 
दरबन्दी 

पूनता ररि करारमा 
पूती 

कायाष्ट्रववरण कैष्ट्रफयत 

१. प्रम ख न्िल्ला 
अनधकारी 

रा.प.प्रथम १ १ - - न्िल्लामा नेपाल सरकारको प्रनतनननधको 
रुपमा रही सामान्य प्रशासन सञ्चालन गने 
। 

 

2. सहायक प्रम ख 
न्िल्ला अनधकारी 

रा.प.दितीय 1 0 1 - प्रत्यायोन्ित अनधकार बमोन्िम काया गने ।  

3. प्रशासकीय 
अनधकृत 

रा.प.ततृीय 2 1 1 - प्रत्यायोन्ित अनधकार बमोन्िम काया गने ।  

4. नायव स ब्बा रा.प.अनं. 
प्रथम 

7 5 2 - फाँट प्रम ख भई सम्बन्न्धत फाँटले गने 
काम सम्पादन गने । 

1 
कािमा 
बाष्ट्रहर 

5. लेखापाल रा.प.अनं. 
प्रथम 

१ १ - - ननयमान सार लेखासम्बन्धी से्रस्ता राखे्न, 
लेखापरीक्षण गराउने । 

 

6. कम्प्य टर अपरेटर रा.प.अनं. 
प्रथम 

2 - - 2 दैननक कारोबारको प्रष्ट्रवष्ट्रष्ट गने ।  

7. खररदार रा.प.अनं. 
दितीय 

4 2 2 - सम्बन्न्धत फाँट प्रम खको मातहतमा रष्ट्रह 
तोष्ट्रकएको काया सम्पादन गने । 

 

8. हल्का सवारी 
चालक 

शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन 2 0 1 1 सवारी साधन चलाउने ।  

9. कायाालय सहयोगी शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन 7 १ 

 

2 4 सरसफाई, न्चठीपर आदानप्रदान लगायतका 
कायाहरू गने । 

 

िम्मा 27 11 09 7   
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6. न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटीको संगठन संरचनािः 
 

प्रम ख न्िल्ला अनधकारी, रा.प.प्रथम, प्रशासन १ 

ननिी सहायक (रा.प.अनं. प्र., प्र./सा.प्र.) नास  १ 

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

 

 

सहायक प्रम ख न्िल्ला अनधकारी, रा.प.दितीय, प्र./सा.प्र. १ 

 

 

प्रशासकीय अनधकृत, रा.प.ततृीय, प्र./सा.प्र. १ 

 

प्रशासकीय अनधकृत, रा.प.ततृीय, प्र./सा.प्र. १ 

 
 

स्थानीय प्रशासन तथा 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 ष्ट्रवष्ट्रहन १ 

ह.स.चा.,शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन १  

 

 
 

नागररकता तथा प्रनतनलपी 
शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. प्र.२ 

क.अ.ष्ट्रवष्ट्रवध,रा.प.अनं. प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन १  

 

 
 

आनथाक प्रशासन शाखा 
 
 

ले.पा.प्र.,लेखा,रा.प.अनं.प्र.१ 

का.स.,शे्रणीष्ट्रवष्ट्रहन १ 

 
 

राहदानी तथा न्िन्सी दताा 
शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. प्र.२ 

क.अ.ष्ट्रवष्ट्रवध,रा.प.अनं. प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन १  

 

 
 

ग नासो स न वाई तथा अनभलेख 
व्यवस्थापन शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. प्र.१ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन १  

 

 
 

म द्दा तथा हातहनतयार शाखा 
 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. प्र.१ 

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन १ 
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7. न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटीमा कायारत कमाचारी ष्ट्रववरणिः 

नस. 
नं. 

नाम दिाा ठेगाना 
सम्पका  

कैष्ट्रफयत 

मोबाईल नं इमेल 

1. भीमप्रसाद 
भट्टराई 

 प्र.न्ि.अ. खोटाङ  9858437777    

2. मध कृष्ण 
पौड्याल 

 प्रशासकीय 
अनधकृत 

ग ल्मी  9864323737    

3.  नतलक 
नेपाली 

 नायब स ब्बा  ददपायल नसलगढी-६, 
डोटी 

9865717408  nepali.tilak20@gmail.com  

4.  लाल बहाद र 
बोगटी  

नायव स ब्बा सायल गा.पा., डोटी  9858444333   

5. रािन 
के.सी.  

नायव स ब्बा  दद.नस.न.पा. ५ 9858432777   

6. नललाधर 
िोशी 

नायव स ब्बा  ध.उ.न.पा.-२  9848623921   

7 खगशे्वरी 
क मारी 
ओझा 

नायव स ब्बा न्शखर नगरपानलका-९, 

डोटी 
9848602805 khageshworiojha42@gmail.com  

६. प्रयागराि 
पाध्या 

 लेखापाल देवलबाँझथलारा 
गाउँपानलका बझाङ 3 

9848626741 prbazal41.up@gmail.com  

७. तेि वहाद र 
खडका 

 खररदार ददपायल नसलगढी-१३ 
डोटी 

9848409679  tejbahadurkhadkacdo@gmail.com  

८. स रेन्ि प्रसाद 
िोशी 

 खररदार  शैल्यन्शखर-९, दाच  ाला 9848608540  pdsurendra@gmail.com  

९. स वाश 
पररयार 

 कम्प्यूटर 
अपरेटर 

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

10 गौतम 
रोकाया 

कम्प्यूटर 
अपरेटर 

सायल-6, डोटी 9848655063  करार 

1०. पूणे दमाई  कायाालय 
सहयोगी 

ददपायल नसलगढी-1, 
डोटी 

 9824606028   
 

1१. नसताराम 
राना 

ह.स.चा.ट धनगढी, कैलाली 9848549654  करार 

1२. कृष्ण साउद  कायाालय 
सहयोगी 

ददपायल नसलगढी-9, 
डोटी 

9865746087  करार 

1३. रत्ना साउद  कायाालय 
सहयोगी 

ददपायल नसलगढी-9, 
डोटी 

9863304597  करार 

1४. दीपेन्ि 
नगरकोटी 

 कायाालय 
सहयोगी 

 ददपायल नसलगढी-5, 
डोटी 

 9868553195   करार 
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8. कायाालयबाट प्रदान गररन ेसेवाहरूिः 
 शान्न्त स रक्षा, ठाडो उि री तथा ग नासो सम्बन्धी,  

 नागररकता तथा राहदानी सम्बन्धी,  

 बिार अन गमन सम्बन्धी, 
 संघ/संस्था तथा पर पनरका र छापाखाना सम्बन्धी,  

 दनलत, आददवासी/िनिानत लगायत अन्य नसफाररस सम्बन्धी, 
 सावािननक सेवा प्रवाहमा समन्वय रेखदेख र ननयन्रण सम्बन्धी, 
 ष्ट्रवपद व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
 प्रचनलत नेपाल कानून र नेपाल सरकारद्धारा तोष्ट्रकएका अन्य कायाहरू । 

9. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा, काया र न्िम्मेवार अनधकारीिः 
ि.सं. शाखाको नाम न्िम्मेवार पदानधकारी कैष्ट्रफयत 

१. स्थानीय प्रशासन तथा 
शान्न्त स रक्षा शाखा 

प्र.न्ि.अ. भीमप्रसाद भट्टराई 

प्र.अ. मध कृष्ण पौड्याल 
ना.स . नतलक नेपाली 
का.स. कृष्ण बहाद र साउद 

न्िल्लाको समग्र सामान्य प्रशासन सञ्चालन, कमाचारी 
प्रशासन, आन्तररक व्यवस्थापन र शान्न्त स रक्षासम्बन्धी 
सम्पूणा कायाहरू गने, पराचार गने र अनभलेख 
व्यवस्थापन गने । 

२. नागररकता शाखा प्र.अ. मध कृष्ण पौड्याल 
ना.स . खगेश्वरी क मरी ओझा 
खररदार स रेन्ि प्रसाद िोशी 
क.अ. स बाश पररयार  

का.स. प णे दमाई 

वंशि तथा िन्मको आधारमा नागररकता प्रदान गने, 
अंनगकृत नागररकताको हकमा आवश्यक प्रष्ट्रिया पूरा 
गरी पेश गने र सोको अनभलेख राख्ने । 

3. नागररकता प्रनतनलपी शाखा प्र.अ. मध कृष्ण पौड्याल 

खररदार स रेन्ि प्रसाद िोशी 
क.अ. स वाश पररयार 

का.स. प णे दमाई 

नागररकता, नाबालक पररचयपरको प्रनतनलपी उपलब्ध 
गराउने, सोको अनभलेख राख्ने र अनभलेख नभडाउने । 

४. राहदानी शाखा प्र.अ. मध कृष्ण पौड्याल 

ना.स . रािन के.सी. 
क.अ. गौतम रोकाया 
का.स. रतना साउद 

राहदानी िारी गने, नसफारीस गने र अनभलेख राख्ने । 

५. म द्दा तथा ठाडो उि री 
शाखा 

प्र.न्ि.अ. भीमप्रसाद भट्टराई 

खररदार तेि बहाद र खसका 
का.स. दीपेन्ि नगरकोटी 

म द्दा दताा र तत्पश्चातका सम्पूणा कायाहरू, म द्दा 
व्यवस्थापन, ठाडो उि री तथा ग नासा उपर कारवाष्ट्रह र 
नसफाररस गने र सोको अनभलेख राख्ने । 

६. न्िल्ला आपतकानलन काया 
सञ्चालन केन्ि 

प्र.न्ि.अ. भीमप्रसाद भट्टराई 

ना.स . नललाधर िोशी 
खररदार तेि बहाद र खसका 
का.स. दीपेन्ि नगरकोटी 

प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी अनभलेन्खकरण, िाहेरी, 
न्िल्ला दैवी प्रकोप उिार सनमनतको बैठकमा पेश गने 
ष्ट्रवषयवस्त को तयारी, ननणाय कायाान्वयन र राहत ष्ट्रवतरण 
सम्बन्धी काया तथा प्रनतवेदन गन े। 
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७. आन्तररक व्यवस्थापन तथा 
न्िन्सी शाखा 

खररदार स रेन्ि प्रसाद िोशी 
का.स. रतना साउद 

न्िन्सी व्यवस्थापनसम्बन्धी कायाहरू गने । 

८. आनथाक प्रशासन शाखा ले.पा. प्रयागराि पाध्य 

का.स. कृष्ण बहाद र साउद 
आनथाक प्रशासन सम्बन्धी कायाहरू गने । 

९. कम्प्य टर तथा सूचना 
प्रष्ट्रवनध शाखा 

क.अ. स भाष पररयार 

क.अ. गौतम रोकाया 
कम्प्य टर तथा नेटवष्ट्रका ङ सम्बन्धी कायाहरू गने । 

10. २०२८ साल देन्ख हालसम्मका प्रम ख न्िल्ला अनधकारीहरू 

ि.सं. नामथर अवनध 

देखी सम्म 

1.  श्री बाब अन ठाक र  २०२८ २०३० 

2.  श्री िय पथृ्वी बहाद र चन्द  २०३१ २०३१ 

3.  श्री स न्शल कान्त झा. २०३१ २०३१ 

4.  श्री स यानाथ स वेदी २०३२ २०३४/०३/१२ 

5.  श्री प  रुषोिम प्रसाद ढकाल  २०३४/०५/०३ २०३५/०४/०२ 

6.  श्री स यानाथ स वेदी  २०३५/०४/१९ २०३६/०६/११ 

7.  श्री ष्ट्रविय प्रसाद रेग्मी २०३६/०७/१९ २०३७/०३/०६ 

8.  श्री ददव्यराम भण्डारी  २०३७/०८/१२ २०३९/०७/०२ 

9.  श्री धन बहाद र बस्नेत  २०३९/०७/१५ २०४०/११/१२ 

10.  श्री कौशल देव िोशी  २०४०/१२/०९ २०४५/०१/१३ 

11.  श्री तारा प्रसाद न्घनमरे  २०४५/०१/१९ २०४६/१२/२८ 

12.  श्री कलाधर शमाा  २०४७/०३/११ २०४७/०५/०४ 

13.  श्री केदार मान अमात्य  २०४७/०५/१४ २०४८/०७/२६ 

14.  श्री ष्ट्रकसन नसं थापा  २०४८/०८/२६ २०४९/०८/२५ 

15.  श्री न्स्थर िंग बहाद र नसंह  २०४९/०९/१३ २०५१/११/०४ 

16.  श्री रत्नाकािी वज्राचाया २०५१/११/१८ २०५२/११/०४ 

17.  श्री लोक बहाद र खरी  २०५२/१०/१२ २०५४/०१/०२ 

18.  श्री रामकृष्ण भ  तेल  २०५४/०१/०४ २०५४/०९/१५ 

19.  श्री शम्भ   कोइराला  २०५४/०९/२४ २०५६/०८/०७ 

20.  श्री तारानाथ गौतम  २०५६/०८/२७ २०५९/०९/१२ 

21.  श्री वेदप्रकाश लेखक  २०५९/०९/२८ २०६१/०८/१५ 

22.  श्री गणेश प्रसाद अfचाया  २०६१/०८/१६ २०६२/०२/११ 

23.  श्री भोिेन्ि क मार क्षेरी  २०६२/०२/११ २०६३/०३/२३ 
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24.  श्री बलदेब प्रसाद भट्ट  २०६३/०३/२८ २०६३/१२/२८ 

25.  श्री िनक राि रेग्मी  २०६४/०१/२५ २०६५/०७/२५ 

26.  श्री गोष्ट्रवन्दमणी भ  तेल  २०६५/०७/२६ २०६६/०६/०४ 

27.  श्री भवानी प्रसाद पराि ली   २०६६/०६/२८ २०६८/०२/३१ 

28.  श्री प्रेम बहाद र खाप  ङ  २०६८/०२/३१ २०६९/०९/१५ 

29.  श्री ददल बहाद र न्घनमरे  २०६९/०९/१६ २०६९/१२/०१ 

30.  श्री ददपक काफ्ले  २०७०/०१/१० २०७१/०२/०३ 

31.  श्री गोष्ट्रवन्द बहाद र काकी  २०७१/०२/०४ २०७१/०५/२२ 

32.  श्री लोकनाथ पौडेल २०७१/०५/२३ २०७१/१२/०८ 

33.  श्री मनोहर प्रसाद खनाल २०७१/१२/१२ २०७२/०५/२७ 

34.  श्री यज्ञराि बोहरा  २०७२/०६/०६ २०७२/११/१० 

35.  श्री केशव प्रसाद आचाया  २०७२/११/१३ २०७३/०८/१० 

36.  श्री गोकणा प्रसाद शमाा २०७३/०८/१३ २०७४/०३/१७ 
37.  श्री क मार बहाद र खसका  2074/03/26 2074/07/19 
38.  श्री सूया बहाद र खरी 2074/07/27 2075/01/19 
39.  श्री नबरेन्ि क मार यादव 2075/01/20 2075/04/27 
40.  श्री यादव स वेदी 2075/04/30 207६/0२/२१ 
41.  श्री टेक नारायण पौडेल 207६/0२/२२ 2076/02/26 

42.  श्री भीमप्रसाद भट्टराई 2076/02/30 हालसम्म 
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11. सेवा प्राप्त गना आवश्यक कागिात, लाग्ने दस्त  र, अवनध, सम्पका  शाखा र ग नासो स न्न ेअनधकारी/सावािननक सेवा बडापरिः 
ि. 
सं. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववरण 

आवश्यक पने कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने श ल्क न्िम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अनधकारी 

कैष्ट्रफयत 

शान्न्त स रक्षा सम्बन्धी 
१. ननवदेन वा 

िानकारी 
शान्न्त स रक्षा सम्बन्धी ननवदेन वा िानकारी त रुन्त ननवदेन भए रु 

१०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहायक 
प्र.न्ि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ. अदालतको कायाके्षर वा 
अन्य अनधकार के्षरको 
ननवदेन वा िानकारीका 
सम्बन्धमा तत ्तत ्
ननकायमै िान पनेछ । 

नागररकता सम्बन्धी 
२. वंशि नेपाली 

नागररकता 
१. अन सूची १ को फाराममा न.पा. वा गा.ष्ट्रव.स.को नसफाररस । 

२. बाब को ना.प्र. र ष्ट्रववाष्ट्रहत मष्ट्रहला भए पनतको ना.प्र.को प्रनतनलष्ट्रप । 
सो नभए दाि  वा वंशि ख ल्ने नन्िकको नातेदारको प्रनतनलष्ट्रप । 

३. ष्ट्रपता वा पनतको ना.प्र.बाट नभसने व्यन्िबाट सनाखत, सो नभए दाि  
वा भाई वा नन्िकको अनभभावकको सनाखत । 

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

५. एस.एल.सी.उिीणा गरेको भए चाररनरक प्रमाणपर र लब्धांकको 
प्रनतनलष्ट्रप/िन्मनमनत ख ल्न ेप्रमाण (शैन्क्षक/िन्म दताा) 
६. फोटो २ प्रनत (कमाचारी पररवार भए ३ प्रनत) 
बसाई सराई गरी आउनेको हकमा देहायको थप प्रमाणिः- 
१. स्थानीय पन्ञ्जकानधकारीको कायाालयबाट िारी भएको बसाईसराईको 
प्रमाणपर । 

२. िग्गाधनी प्रमाणप िाा । 

३. नक्शा पास प्रमाणपर 

४. पानी, नबि ली, टेनलफोन महश ल काडा िस्ता प्रमाण 

प्रमाण प गेमा उसै 
ददन 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहायक 
प्र.न्ि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ.   
  

२.१ वैवाष्ट्रहक अंगीकृत 
नागररकता 
(मष्ट्रहलाका 

१. अन सूची ३ को फाराममा न.पा. वा गा.ष्ट्रव.स.को नसफाररस । 

२. पनतको ना.प्र.को प्रनतनलष्ट्रप । 

३. ष्ट्रववाह दताा प्रमाणपर र नाता प्रमणको प्रनतनलष्ट्रप । 

प्रमाण प गेकोमा उसै 
ददन 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहायक 
प्र.न्ि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 

प्र.न्ि.अ.   
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ि. 
सं. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववरण 

आवश्यक पने कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने श ल्क न्िम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अनधकारी 

कैष्ट्रफयत 

लानग) ४. ष्ट्रवदेशी नागररकता पररत्याग गना कारवाही चलाएको प्रमाण . 
(यसको नमूना  फाराम डाउनलोडमा हेन ाहोस) 
५. पनतको सनाखत, पनत नभएमा नन्िकको नातेदारको सनाखत र 
ननिको नागररकताको प्रमाणपर । 

६. फोटो २ प्रनत (कमाचारी पररवार भए ३ प्रनत) 

ना.स . 

२.२ कमाचारी 
पररवारका लानग 

१. अन सूची १ (वंशि) अथवा अन सूची ३ (ववैाष्ट्रहक अंगीकृत) प्रमान्णत 
नसफाररस फाराम । 

२. न्िल्लामा कायारत नेपाल सरकारको स्थायी कमाचारी, सरकारी 
संस्थान, ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय वा साम दाष्ट्रयक ष्ट्रवद्यालयमा कायारत स्थायी 
कमाचारी तथा न्शक्षक भएको प्रमाण । 

३. सम्बन्न्धत कायाालयबाट नसफाररस गरेको पर । 

४. फोटो २ प्रनत (वंशि), ३ प्रनत (वैवाष्ट्रहक अंगीकृतका लानग), 
५. ष्ट्रपता/पनत, बाब /आमाको ना.प्र.सष्ट्रहत सनाखत । 

प्रमाण प गेकोमा उसै 
ददन 

रु १० को 
ष्ट्रटकट 

सहायक 
प्र.न्ि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ.   
  

२.३ वंशि, ववैाष्ट्रहक 
अंगीकृत, 

अंगीकृत तथा 
िन्मनसद्ध नपेाली 
नागररकताको 
प्रनतनलष्ट्रप 

१. ढाँचा अन सारको अन सूची फाराम प्रमान्णत गरी गा.ष्ट्रव.स/न.पा.बाट 
नसफाररस भएको । 

२. सक्कल वा झ रो नागररकता वा ना.प्र.प.नम्बर वा िारी नमनत ख लेको 
प्रमाण । 

३. बसाईसराई गरी आएका अन्य न्िल्लाहरुबाट ना.प्र.प. नलएका 
व्यन्िको हकमा बसाईसराई प्रमाण पर, िग्गाधनी प िाा र घर ननमााण 
गने स्वीकृनत पर । 

४. नागररकता प्रमाणपर िारी गने कायाालयबाट अनभलेख कायाालयको 
तफा बाट न्झकाइनछे । 

प्रमाण प गेकोमा उसै 
ददन 

रु १५।– को 
ष्ट्रटकट 

सहायक 
प्र.न्ि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ.   
  

नाबालक पररचयपर 
३ नाबालक पररचय 

पर तथा 
प्रनतनलष्ट्रप 
सम्बन्धी 

१. तोष्ट्रकएको ढाँचा बमोन्िमको ननवेदन फाराम र नसफाररस 

२. बाब  र आमाको सक्कलै नागररकता तथा प्रनतनलष्ट्रप 

३. बाब  र आमाको ष्ट्रववाह दताा प्रमाण 

४. बाब  र आमासंगको नाता प्रमाण 

५. बच्चाको िन्म दतााको सक्कल र प्रनतनलष्ट्रप 

६. बसाइ सराइ आउनेको हकमा बसाइ सराइको प्रमाण र स्थायी 
बसोवासको प्रमाण 

सबै प्रमाण प गेमा 
दरखास्त ददएकै ददन 

- रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

- प्रनतनलष्ट्रपका 
लानग रु १५ 
को ष्ट्रटकट 
दस्त र लाग्नछे 
। 

सहायक 
प्र.न्ि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ.   
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ि. 
सं. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववरण 

आवश्यक पने कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने श ल्क न्िम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अनधकारी 

कैष्ट्रफयत 

७. कमाचारी पररवारको हकमा कायाालयको नसफाररस 

८. बच्चाको ३ प्रनत पासपोटा साइिको फोटो 
९. नाबानलक पररचय पर हराई वा झ रो भई प्रनतनलष्ट्रप नलन पने भएमा 
नसफाररस सष्ट्रहतको ननवेदन तथा सक्कलै झ रो तथा व्यहोरा ख ल्ने प्रमाण 
पेश गन ापनेछ । 

ष्ट्रववरण संशोधन 
  

४ नाम, थर, उमेर 
फरक परेको 
ष्ट्रववरण सम्बन्धी 

१. ननवेदन 

२. नागररकता प्रमाणपरको सक्कल र प्रनतनलष्ट्रप 

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

४. शैन्क्षक संस्थाको नसफाररश पर 

५. सम्बन्न्धत गा.ष्ट्रव.स./न.पा. को नसफाररसपर 

६. परीक्षा ननयन्रण कायाालय/के्षरीय न्शक्षा ननदेशानलयमा व्यहोरा 
सच्याउन नसफाररस गन ापदाा एस.एल.सी. उिीणा गरेको ६ मष्ट्रहना 
नभर आवदेन ददइसकेको ह न पनेछ । 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहायक 
प्र.न्ि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ.   

४.१ मधेशी आददवासी 
िनिाती 
दनलतको 
प्रमाणपर/ 

क नै व्यहोरा 
प्रमान्णत सम्बन्धी 

१. व्यहोरा ख लेको ननवदेन 

२. गा.ष्ट्रव.स./न.पा. को फोटो प्रमान्णत नसफाररसपर 

३. नागररकता/ नाबानलक प्रमाणको फोटोकष्ट्रप र फोटो २ प्रनत 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ/ 
त रुन्तै 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहायक 
प्र.न्ि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ.   

साष्ट्रवकको नाता प्रमान्णतको प्रनतनलष्ट्रप 
  

५ साष्ट्रवकमा िारी 
भएका नाता 
प्रमान्णत 
प्रमाणपरको 
प्रनतनलष्ट्रप 
सम्बन्धी 

१. नाता प्रमान्णत प्रमाणपरको नम्बर र नमनत ख लाई सरोकारवालाले 
नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतनलष्ट्रप सष्ट्रहत ननवेदन ददन पनेछ । 

सोष्ट्रह ददन रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहायक 
प्र.न्ि.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ. कायाालयमा अनभलेख 
नभेष्ट्रटएमा सम्बन्न्धत 
स्थानीय ननकायबाट 
त्यस्तो प्रमाणपर नलन  
पनेछ । 

२. राहदानी सम्बन्धीिः-   

६ राहदानी १. राहदानी आवेदन फाराम २ प्रनत भरी फोटो समेत टासँी स्वयम ् राहदानी ष्ट्रवभागबाट - सामान्य स.प्र.न्ि.अ./ प्र.न्ि.अ. अन्यर न्िल्लाबाट 
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ि. 
सं. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववरण 

आवश्यक पने कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने श ल्क न्िम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अनधकारी 

कैष्ट्रफयत 

आवेदकले सही गरी ननम्न प्रमाणसाथ पेश गन ापनेिः- 
क. ना.प्र.को सक्कल र प्रनतनलष्ट्रप २ प्रनत । 

ख. २ प्रनत पासपोटा साइिको फोटो । 

ग. राहदानी हराएको हकमा राष्ट्रिय दैननक पनरकामा प्रकान्शत सूचना 
र प्रहरी प्रनतवेदन । 

घ. केरमेट भएको वा म्याद सष्ट्रकएको भए त्यस्तो सक्कलै राहदानी । 

ङ. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थायी 
बसोवास ख ल्ने िग्गाधनी/घरबासको प्रमाण 

च. ष्ट्रववाह भै आएको मष्ट्रहलाको हकमा ष्ट्रववाह दताा प्रमाण र पनतको 
नागररकता । 

छ. कमाचारी वा कमाचारी पररवारको हकमा कायाालयको नसफाररस 
समेत । 

प्राप्त ह नासाथ प्रष्ट्रियाको लानग 
रु ५०००।– 

  

- ि  त 
राहदानीको 
लानग राहदानी 
ष्ट्रवभागमानै रु 
१००००।– 

रािश्व ब झाउन  
पनेछ 

प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

बसाई सरी आएको भए 
नागररकताको अनभलेख 
ब झेर मार राहदानीका 
लानग नसफाररस गररनछे 

६.२ नाबानलक 
पररचयपरको 
आधारमा 
राहदानी 

१. राहदानी आवेदन फाराम २ प्रनत भरी फोटो समेत टासँी ननम्न 
प्रमाणहरु साथ पेश गन ापनेछिः- 

क. सक्कल नाबानलक पररचयपर र सो को २ प्रनत प्रनतनलष्ट्रप । 

ख. बाब  वा आमाको ना.प्र.प. को प्रनतनलष्ट्रप । 

ग. बाब  वा आमाको ष्ट्रववाह दतााको प्रनतनलष्ट्रप । 

घ. नाबानलकको हकमा अनभभावकको पर । 

ङ. २ प्रनत पासपोटा साइिको फोटो । 

च. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र स्थायी 
बसोवास ख ल्ने िग्गाधनी/घरबासको प्रमाण 

राहदानी ष्ट्रवभागबाट 
प्राप्त ह नासाथ 

- सामान्य 
प्रष्ट्रियाको लानग 
रु ५०००।– 

  

- ि  त 
राहदानीको 
लानग राहदानी 
ष्ट्रवभागमानै रु 
१००००।– 

रािश्व ब झाउन  
पनेछ 

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

प्र.न्ि.अ. हराएको केरमेट भएको 
हकमा यस 
कायाालयबाट  राहदानी 
बनाउँदा रु १००००।- 
र राहदानी ष्ट्रवभागबाट 
बनाउँदा रु १५०००।- 
रािश्व ब झाउन  पनेछ । 

६.३ राहदानीमा 
संशेधन गन ापने 
अवस्था 

िन्मनमनत, नाम, थर, ठेगाना, पेशा आदद ि न ष्ट्रवषयमा संशोधन गन ापने हो 
सो को प्रमाणको प्रनतनलष्ट्रप, सक्कल राहदानी, र सोको प्रनतनलष्ट्रप पेश गरी 
स्वयम्ले यो बारेमा संशोधन गरी पाउँ भनी ननवदेन ददने । 

सोष्ट्रह ददन राहदानी 
ष्ट्रवभागमा नसफाररस 
गररन े

ननयमान सार स.प्र.न्ि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ. " 

ष्ट्रववाह दताा सम्बन्धी   

७ ष्ट्रववाह दताा 
प्रमाण परको 

यस कायाालयमा दताा गरेको ष्ट्रववाह दताा वा अन्य ष्ट्रववाह दताा 
प्रमाणपरको प्रनतनलष्ट्रप माग गदाा पनत वा पत्नीले हस्ताक्षर गराई रु 

सोही ददन रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

स.प्र.न्ि.अ./ 
प्र.अ. 

प्र.न्ि.अ.   
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सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववरण 

आवश्यक पने कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने श ल्क न्िम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
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प्रनतनलष्ट्रप १०।– को ष्ट्रटकट टासँी न्िल्ला प्रशासन कायाालयमा उपन्स्थत भै फोटो 
र सक्कल वा झ रो वा िारी नमनत ख ल्ने प्रमाण सष्ट्रहत ननवेदन ददन पनेछ 
। 

शाखा हेने 
ना.स . 

धमाप र/धमाप री सम्बन्धी   

८ धमाप  र/धमाप  री 
प्रदान गना 
नसफाररश गने 

१. ररतपूवाकको ननवेदन 

२. धमाप  र/धमाप  री ग्रहण गना चाहने दम्पतीमध्ये क नै एक स्वास्थ्य 
तथा शारीररक कारणले सन्तान  उत्पादन गना असक्षम छ भनी 
सम्बन्न्धत म ल कको स्वीकृत न्चष्ट्रकत्सकले प्रमान्णत गररददएको पर 
। 

३. अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी ष्ट्रववरण 

४. ष्ट्रववाह दताा प्रमाणपर 

५. पाररवाररक ष्ट्रववरण 

६. चाररनरक ष्ट्रववरण 

७. आनथाक न्स्थनतको ष्ट्रववरण 

८. ष्ट्रवदेशीको हकमा राहादानी र भीसाको प्रनतनलष्ट्रप 

९. सम्बन्न्धत म ल क वा सो म ल को द तावासबाट नेपाली बालबानलका 
धमाप  र/प री ग्रहण गना सहमनत ददएको पर 

१०. अष्ट्रववाष्ट्रहत, सम्बन्ध ष्ट्रवच्छेद गरेको, न्याष्ट्रयक पथृकीकरण 
गरेको, ष्ट्रवध र वा ष्ट्रवधवाको हकमा त्यस्तो भएको 
आनधकाररक  प्रमाणपर 

११. बेवाररसे बालबानलकाको हकमा मान्यताप्राप्त बालगहृको 
नसफाररस तथा प्रहरी प्रनतवेदन 

१२. बालबानलका धमाप  र/धमाप  री ददनको लानग आवश्यक ह न े
मापदण्ड बमोन्िमको अन्य योग्यता प गेको ह न पने 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ि.अ.   

हातहनतयार इिाित सम्बन्धी   

९ हातहनतयार 
इिाित 

१. ननवेदन 

२. नागररकताको प्रमाणपरको सक्कल र प्रनतनलष्ट्रप 

३. गा.ष्ट्रव.स./न.पा.को नसफाररस 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट तथा 
हातहनतयार 
खरखिाना 

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

प्र.न्ि.अ. नयाँ हातहनतयार नलन 
वा नामसारी गना न्िल्ला 
स रक्षा सनमनतको ननणाय 
आवश्यक ह नछे । 
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ि. 
सं. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववरण 

आवश्यक पने कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने श ल्क न्िम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अनधकारी 

कैष्ट्रफयत 

ननयमावली 
बमोन्िम 

९.१ हातहनतयार 
नामसारी 
सम्बन्धी 

१. ननवेदन, ना.प्र.प.को नक्कल तथा इिाितपर र द ईपक्ष बीचको 
कागि 

२. हकदार भएमा नाता ख ल्ने प्रमाण 

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

प्र.न्ि.अ. 

९.२ हातहनतयार 
नवीकरण 
सम्बन्धी 

१. सम्बन्धी व्यन्िको ननवदेन र सक्कल इिाित पर " " स.प्र.न्ि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ. 

९.३ हातहनतयार 
इिाित प्रनतनलष्ट्रप 
सम्बन्धी 

१. ननवेदन 

२. ना.प्र.प.को नक्कल र झ रो वा इिाित नम्बर ख ल्न ेप्रमाण 

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

प्र.न्ि.अ. 

९.४ ष्ट्रवष्फोटक पदाथा १. ननवेदन 

२. संस्था/प्रनतष्ठानको आनधकाररकता 
३. अन्य ष्ट्रवषय ननयमावली बमोन्िम 

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

प्र.न्ि.अ.   

संस्था, परपनरका तथा छापाखाना सम्बन्धी   

१० संस्था दताा 
सम्बन्धी 

१. ररतपूवाकको ननवने 

२. तदथा भेलाको ननणाय 

३. ष्ट्रवधानको ४ प्रनत र सो मा तदथा सनमनतको पदानधकारीहरुको 
दस्तखत (ष्ट्रवधानको नमूना डाउनलोडमा हेन ाहोस) 
४. प्रवन्ध सनमनतका पदानधकारीहरुको नेपाली नागररकताको 
प्रमाणपर र व्यन्िगत ष्ट्रववरण 

६. न्िल्ला ष्ट्रवकास सनमनतको नसफाररसपर 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ रु १०००।- स.प्र.न्ि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ.   

१०.
१ 

संस्था नवीकरण १. ररतपूवाकको ननवेदन 

२. कायासनमनतको ननणायको प्रनतनलष्ट्रप 

३. लेखापरीक्षणको प्रनतवदेन 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ ननयमान सार स.प्र.न्ि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 

प्र.न्ि.अ.   
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ि. 
सं. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववरण 

आवश्यक पने कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने श ल्क न्िम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अनधकारी 

कैष्ट्रफयत 

४. लेखापरीक्षकको अनडटसा इिाित पर 

५. वाष्ट्रषाक प्रगनत ष्ट्रववरण 

६. कायाके्षर सगँ सम्बन्न्धत न्ि.ष्ट्रव.स.को नसफाररस पर 

७. संस्था दताा प्रमाणपरको सक्कल 

८. नवीकरण गन ा अन्घ भएको साधारण सभाको ननणायको प्रनतनलष्ट्रप 

ना.स . 

१०.
२ 

संस्थाको ष्ट्रवधान 
संशोधन 

१. ररतपूवाकको ननवने 

२. तोष्ट्रकएको फाराममा साष्ट्रवकमा भएको स्वीकृत ष्ट्रवधानमा थपघट 
गन ापने कारण समेत ख लाई साधारणसभाको कन्म्तमा द ईनतहाई 
वह मतको ननणायको प्रनतनलष्ट्रप 

३. तीन महले - संशोधन ह ने ष्ट्रवधानको द ई प्रनत (साष्ट्रवकमा भएको 
व्यवस्था, हाल संशोधन गना लानगएको व्यवस्था र संशोधन गन ापने 
कारण) 

४. स्वीकृत सक्कल ष्ट्रवधान र प्रमाणपर तथा सो को प्रनतनलष्ट्रप 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ नलाग्न े स.प्र.न्ि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ. संस्था दतााको प्रकृया, 
ननवदेन र ष्ट्रवधानको 
नमूना कायाालयको वेव 
साइटको डाउनलोडमा 
रान्खएको छ । 

१०.
३ 

संस्था दताा प्रमाण 
पर तथा स्वीकृत 
ष्ट्रवधानको 
प्रनतनलष्ट्रप 
सम्बन्धी 

१. ररतपूवाकको ननवने 

२. कायासनमनतको ननणायको प्रनतनलष्ट्रप 

३. संस्था दताा प्रमाणको झ रो/सक्कल वा ष्ट्रववरण ख लेको प्रमाण 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट र प्रत्येक 
पानाको रु 
३।– का दरको 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ि.अ.   

१०.
४ 

न्िल्लामा 
संस्थाको शाखा 
खोल्ने सम्बन्धी 

१. मूल कायासनमनतको नसफाररस तथा न्िल्ला शाखाको ननवदेन 

२. संस्थाको काया सनमनतको ननणाय 

३. प्रमाणपर तथा ष्ट्रवधानको प्रनतनलष्ट्रप 

४. न्िल्ला शाखाका पदानधकारीहरुको नागररकता तथा व्यन्िगत 
ष्ट्रववरण 

५. न्ि.ष्ट्रव.स.को नसफाररस 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ि.अ.   

१०.
५ 

परपनरका दताा 
सम्बन्धी 

१. प्रकाशक/सम्पादकको ननवेदन र पनरकाको ष्ट्रकनसम/साइि 
ख लाइएको ह न पने 

२. प्रकाशक तथा सम्पादकको ४ प्रनत फोटो र नागररकताको 
प्रनतनलष्ट्रप 

३. प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप, प्रवन्धपर वा संस्थाको 
स्वीकृत ष्ट्रवधान, प्रमाणपर नवीकरण भएको प्रमाण, कर नतरेको 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ ननयमान सार स.प्र.न्ि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ. यसमा सूचना ष्ट्रवभागबाट 
"नाम" को सम्बन्धमा 
स्वीकृती नलएर 
कायासम्पन्न ह नेछ 
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ि. 
सं. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववरण 

आवश्यक पने कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने समय लाग्ने श ल्क न्िम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

ग नासो स न्न े
अनधकारी 

कैष्ट्रफयत 

प्रमाण, अनडट ररपोटा, संचालकहरुको बैठकको ननणाय समेतका 
कागिातहरुको प्रनतनलष्ट्रप 

४. सम्पादक ह न चाष्ट्रहने योग्यता (स्नातक उिीणा/एस.एल.सी. 
उिीणा गरी १० वषा परकाररतामा संलग्न रहेको प्रमाण) 
५. म िकको नसफाररस र प्रमाणपरको प्रनतनलष्ट्रप तथा म िकले कर 
नतरेको प्रमाण 

१०.
६ 

छापाखाना 
संचालन सम्न्नधी 
इिाित 

१. ननवेदन 

२. छापाखाना दताा भएको ननकायको प्रमाणपर र प्रनतनलष्ट्रप 

३. क नै संस्था वा संचालकहरु रहेको भए संस्था वा संचालकहरुको 
ननणायको प्रनतनलष्ट्रप र स्वीकृत ष्ट्रवधान तथा अन्य प्रमाणको प्रनतनलष्ट्रप 
तथा संस्था वा कम्पनीको भए छाप तथा स्थाका लानग आनधकाररक 
व्यन्िको ष्ट्रववरण तथा फोटो, व्यन्िको भए फोटो ५ प्रनत 

प्रष्ट्रिया प गेपनछ ननयमान सार स.प्र.न्ि.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ि.अ.   

प्रम ख न्िल्ला अनधकारी                               
मोबाइल ९८५८४३७७७७७                            

नोष्ट्रटस बोडा न  . 
फ्याक्सिः ०९४४११२११ 

के्षरीय प्रशासन कायाालय, स दूरपन्श्चमाञ्चल, ददपायल 

खारेिीमा पररसकेको               
गहृ मन्रालय 

कन्रोल ०१-४२११२०८ 

 



 
 

12. ननवदेन, उि री उपर ननणाय गने प्रष्ट्रिया र अनधकारीिः 
 कायाालयमा पेश ह न आएका ननवेदन/उि रीको दताा गने  

 ननवेदन/उि री उपर आदेशका लानग प्र.न्ि.अ.समक्ष पेश गने । 

 ररत अंग प  गेपनछ ष्ट्रटप्पणीका माध्यमबाट प्र.न्ि.अ. वा प्रत्यायोन्ित अनधकार बमोन्िम स.प्र.न्ि.अ.ले 
ननणाय गने । 

 अधान्यायीक ननणायहरूका हकमा प्र.न्ि.अ.ले ननणाय गने । 

13. ननणाय उपर उि री स न्न ेअनधकारीिः 
ि.सं. ननणाय गने अनधकारी उि री स न्न ेअनधकारी कैष्ट्रफयत 

१. प्र.अ. प्र.न्ि.अ.  

२. प्र.न्ि.अ. सन्चव, गहृ मन्रालय 
अधा न्यायीक ननकायको हैनसयतले गरेको ननणाय 
उपर न्िल्ला अदालतमा प  नरावेदन लाग्ने । 



 
 

14. सम्पादन गरेको कामको ष्ट्रववरणिः 
आ.व. 077/78 पौष मसान्तसम्ममा सम्पादन भएका कामहरूको ष्ट्रववरणिः  
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15. एष्ट्रककृत घ म्ती न्शष्ट्रवर कायािमिः 
 यस न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटीले 2077 कानताक देखी पौष सम्म एष्ट्रककृत घ म्ती न्शष्ट्रवर 
कायािम सञ्चालन नगरेको ।  

16. शान्न्त स रक्षा व्यवस्थापनिः 
 न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटीले न्िल्लाको समग्र शान्न्त स रक्षा व्यवस्थापन र न्िल्ला भ्रमणमा 
आउन ह ने अनत उि पदस्थ पदानधकारीहरूको आगमनलाई समेत मध्येनिर गदै न्िल्ला स रक्षा सनमनतको 
ननयनमत तथा आकन्स्मक बैठक राख्दै आएको छ । न्िल्लानभर शान्न्त स रक्षा र व्यवस्थालाई प्रभावकारी 
बनाउने, संवेदनन्शल अवस्थामा एकीकृत स रक्षा संयन्र पररचालन गरी न्स्थनतलाई सामान्य बनाउने तथा 
एकीकृत स रक्षा संयन्र पररचालनमा आपसी समन्वय र सहकायाका लानग प्रष्ट्रियागत सरलीकरण गने उद्देश्यले 
न्िल्ला स रक्षा सनमनतको बैठकबाट न्िल्लाको Crime Map सष्ट्रहतको एष्ट्रककृत रणनीनतक स रक्षा योिना तयार 
गरी कायाान्वयनमा ल्याएको छ । 

 

17. न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटीबाट भएका नसिानशील कायाहरूिः 
 यस न्िल्ला प्रशासन कायाालयले  सेवाग्राहीहरूको स ष्ट्रवधा र ष्ट्रहतलाई ध्यानमा राखी समय समयमा केही 
नयाँ तथा नसिानात्मक कायाहरू गदै आएको छ, िसमध्ये केष्ट्रह ननम्न छन:् 

1. सेवाग्राही हरूको लानग ष्ट्रपउने पानीको व्यवस्था, 
2. ष्ट्रि वाईफाईको व्यवस्था, 
3. प्रनतक्षा हल तथा गोलघरको व्यवस्था, 
4. प्रत्येक फाँटहरूमा कोठा नं., फाँटको नाम र सम्बन्न्धत अनधकारीको नाम र दिााको व्यवस्था, 
5. कायाालयको छ टै्ट वेवसाइट, फेसब क पेि तथा ट्वीटर ह्याण्डलमाफा त समयसमयमा कायाालयका 

गनतष्ट्रवनधहरू सावािननक गने गररएको, 
6. अपांगमैरी तथा पह ँचयोग्य कायाालय, 
7. ग नासो स ने्न अनधकारी तथा सूचना अनधकारी तोकी फ्लेक्समाफा त सावािननक, 
8. एनालग तथा नडन्िटल नागररक वडापर, 
9. इ-हान्िरीको व्यवस्था, 
10. लैंनगक तथा अपांगमैरी शौचालय 

11. स्तनपान कक्षको स रुवात  
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18. कायाालय प्रम ख र सूचना अनधकारीको नाम, पद र सम्पका  नं.: 
 

 

19. अनडयो नोष्ट्रटस बोडा, ववेसाइट र पिेिः 
 यस कायाालयको आफ्नै अनडयो नोष्ट्रटस बोडा छैन । कायाालयबाट सम्पाददत ह ने कामहरू र महत्वपूणा 
सूचनाहरू कायाालयको वेवसाइट www.daodoti.moha.gov.np बाट प्राप्त गना सष्ट्रकन्छ । सेवाग्राहीहरूको 
Facebook र Twitter को बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर यस कायाालयले न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटी 
(https://www.facebook.com/DotiDAO) नामक फेसब क पेि तथा न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटी 
(https://twitter.com/DotiPrashasan or @DotiPrashasan) नामक ट्वीटर ह्याण्डल सञ्चालनमा ल्याएको छ । 

 

ि.सं. न्िम्मेवारी नाम पद सम्पका  नं. 
1. कायाालय प्रम ख भीमप्रसाद भट्टराई प्रम ख न्िल्ला अनधकारी 9858437777 

2. सूचना अनधकारी मध कृष्ण पौड्याल प्रशासकीय अनधकृत 9864323737 

http://www.ird.gov.np/
https://twitter.com/DotiPrashasan
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20. ऐन, ननयम, ष्ट्रवननयम वा ननदेन्शकाहरूको सूचीिः 

ऐनहरूिः ननयमावलीहरूिः 
 स्थानीय प्रशासन ऐन, 2028  

 सावािननक स रक्षा ऐन, 2046  सावािननक स रक्षा ननयमावली, 2058 

 आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, 2014  सरकारी म द्दासम्बन्धी ननयमावली, 
2055 

 नेपाल नागररकता ऐन, 2063  नेपाल नागररकता ननयमावली, 2063 

 राहदानी ऐन, 2024  राहदानी ननयमावली, 2059 
 प्रहरी ऐन, 2012  प्रहरी ननयमावली, 2049 
 सशस्त्र प्रहरी ऐन, 2058  सशस्त्र प्रहरी ननयमावली, 2060 
 संस्था दताा ऐन, 2034  संस्था दताा ननयमावली, 2034 
 दैवी प्रकोप उिार ऐन, 2039  
 लागू औषध (ननयन्रण) ऐन, 2033  
 हातहनतयार तथा खरखिाना ऐन, 2018  हातहनतयार तथा खरखिाना ननयमावली, 

2028 
 बालबानलका सम्बन्धी ऐन, 2075  बालबानलका सम्बन्धी ननयमावली, 

2051 
 संन्क्षप्त कायाष्ट्रवनध ऐन, 2028  
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 कारागार ऐन, 2019  कारागार ननयमावली, 2020 
 सावािननक खररद ऐन, 2063  सावािननक खररद ननयमावली, 2064 
 घरेल  ष्ट्रहंसा (कसूर र सिाय) ऐन, 2066  घरेल  ष्ट्रहंसा (कसूर र सिाय) 

ननयमावली, 2067 
 ष्ट्रवष्फोटक पदाथा ऐन, 2018  
 म ल की देवानी (संष्ट्रहता) ऐन, 2074  
 म ल की देवानी कायाष्ट्रवनध (संष्ट्रहता) ऐन, 2074  म ल की देवानी कायाष्ट्रवनध ननयमावली, 

2075 
 म ल की अपराध (संष्ट्रहता) ऐन, 2074  
 म ल की फौिदारी कायाष्ट्रवनध (संष्ट्रहता) ऐन, 

2074 
 म ल की फौिदारी कायाष्ट्रवनध ननयमावली, 

2075 
 फौिदारी कसूर (सिाय ननधाारण र 

कायाान्वयन) ऐन, 2074 
 

 

ननदेन्शका/कायाष्ट्रवनध/आचारसंष्ट्रहता/मापदण्ड/मागादशान हरूिः 
 नागररकता प्रमाणपर ष्ट्रवतरण कायाष्ट्रवनध ननदेन्शका, 2063 

 नागररकता प्रमाणपर ष्ट्रवतरण टोलीको काया सञ्चालन ननदेन्शका, 2070 
 लागू औषध प्रयोगकतााहरूका लानग उपचार तथा प  निःस्थापना केन्ि सञ्चालन ननदेन्शका, 2068 

 ष्ट्रवपद पूवा तयारी तथा प्रनतकाया योिना ति ामा मागादशान, 2067 

 ष्ट्रवपद् पश्चातको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मागादशान, 2068 

 प्रकोप पीनडत उिार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, 2064 

 गहृ मन्रालय र अन्तगात कायारत कमाचारीहरूको आचारसंष्ट्रहता, 2069 
 प्रहरी आचारसंष्ट्रहता, 2065 
 सदाचार संष्ट्रहता, 2075 
 नागररकता प्रमाणपरको डाटा हेने मार पह ँच ददने सम्बन्धी कायाष्ट्रवनध, 2075 
 UAV उडान सम्बन्धी कायाष्ट्रवनध, 2072 
 नस.नस.टी.भी. िडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कायाष्ट्रवनध, 2072 

 मददरा नबिी ष्ट्रवतरण ननयमन ननदेन्शका, 2065 
 ष्ट्रवपद् पीनडत प  नवाास सञ्चालन कायाष्ट्रवनध, 2071 
 हातहनतयार खरखिाना एवं ष्ट्रवष्फोटक पदाथा व्यवस्थापन ननदेन्शका, 2069 
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 शीतलहर तथा न्चसो प्रभाष्ट्रवत ष्ट्रवपन्नहरूको पष्ट्रहचान तथा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, 
2069 

 

21. आम्दानी खचा तथा आनथाक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक ष्ट्रववरणिः 
ि.सं. व.उ.नस.नं./ष्ट्रववरण बिेट रु. अ.ल्या. रु. खचा रु. बाकँी रु. 
1. 314920113 17119000।- 17119000।- 2978513।10 14140486।90 

2. 314920114 - 800000।- 18899।- 781101।- 

3. 314010113 -    

4. धरौटी (२०३) - 552830।93 

(प्राप्त 145360।-) 
35000।- 663190।93 

5. रािस्व 417100।- - - - 

6. ष्ट्रवष्ट्रवध क 2.6 - 2839244।- 849000।- 1990244।- 

22. कायाालयले बनगाकरण तथा संरक्षण गरेका सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गना तोष्ट्रकएको 
समयावधी ष्ट्रववरणिः 

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 बमोन्िम यस ननकायमा रहेका सूचनाको संवेदनशीलताका आधारमा 
सावािननक गना नमल्ने र ननमल्ने सूचनाहरूलाई छ ट्याई सावािननक गना नमल्ने सूचनाहरूलाई मार सावािननक 
गने गररएको छ । 

 यस ननकायले आफू समक्ष रहेका व्यन्िगत प्रकृनतका सूचनाहरू अनानधकृत प्रकाशन र प्रसारण नह ने 
गरी संरक्षणको प्रत्याभनूत गरेको छ । क नै व्यन्िको िीवन वा सवासाधारणको स्वास्थ्य वा स रक्षामा रहेको 
गन्म्भर खतराको ननवारण गने सम्बन्धमा वा प्रचनलत कानून बमोन्िम प्रकट गन ापने ष्ट्रवषय भएमा वा भ्रष्टाचार 
ननयन्रण गने सम्बन्धमा बाहेक यस सावािननक ननकायमा रहेका व्यन्िगत सूचनाहरू गोप्य नै रहनेछन ्। 

२3. कायाालयमा सूचना माग सम्बन्धी परेका ननवदेन र सूचना ददईएको ष्ट्रवषयिः 
  

ि.सं. 
सूचना माग 
गनेको नाम 

सूचना माग 
गनेको ठेगाना 

माग गरेको सूचना उपलब्ध गराईएको 
सूचना 

कैष्ट्रफयत 

१. 

शारदा भ  साल 
(झा) 

का.म.न.पा.३१, 
नयाँ वानेश्वर, 
काठमाडौं 

 संस्था दताा तथा नष्ट्रवकरण 
श ल्क, नष्ट्रवकरण अवनध 

 दताा भएको संस्थालाई अन्य 
न्िल्लामा शाखा ष्ट्रवस्तार गनाका 

ननवेदकले माग 
गरे वमोन्िमका 
सवै सूचना 
उपलब्ध गराईएको 
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लागी नसफाररस श ल्क, आवश्यक 
कागिात र लाग्ने समय 

 संघसंस्था ऐन लाग भए देन्ख 
संस्था दताा, नष्ट्रवकरण र शाखा 
नबस्तार गना अन मनत पाएका 
संस्थाको ष्ट्रववरण 

। 

24. कायाालयका सूचनाहरू अन्यर प्रकाशन भएका वा ह ने भए सोको ष्ट्रववरणिः 
 यस न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटी गहृ मन्रालयको अनधनस्थ रहेको ह ँदा उि मन्रालयबाट समेत 
यस कायाालयसम्बद्ध कनतपय सूचनाहरू पाउन सष्ट्रकन्छ । यसका साथै कायाालय सम्बद्ध सूचनाहरू यस 
कायाालयको वेवसाइट www.daodoti.moha.gov.np  मा पनन पाउन सष्ट्रकन्छ । समय समयमा यस कायाालयका 
सूचनाहरू कायाालयको आनधकारीक फेसब क पेि 'न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटी' (@DotiDAO) तथा 
आनधकारीक ट्वीटर ह्याण्डल 'न्िल्ला प्रशासन कायाालय डोटी' (@DotiPrashasan) बाट पनन सावािननक गने 
गररएको छ ।  

25. सूचनाको हकसम्बन्धी महत्वपूणा िानकारीहरूिः 
1. संसारमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून िारी गने पष्ट्रहलो म ल क स्वीडेन हो । सो म ल कमा सन ्१७६६ 

मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून िारी भएको हो । नेपालमा सन ्2007 (नब.सं. 2064) मा सूचनाको 
हकसम्बन्धी कानून िारी भयो ।  

2. सन ्1948 मा िारी ष्ट्रवश्वव्यापी मानव अनधकार घोषणापरको धारा १९ मा प्रत्येक व्यन्िलाई सूचना 
माग्ने, पाउने र प्रवाह गने हकको व्यवस्था गररएको छ । तर, नेपालको संष्ट्रवधानमा नेपाली नागररकलाई 
सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गररएको छ । 

3. क्यानडामा रहेको सेन्टर फर ल एण्ड डेमोिेसी नामक गैरसरकारी संस्थाले ष्ट्रवश्वका १११ ओटा सूचनाको 
हकसम्बन्धी कानूनलाई मूल्यांकन गरी ष्ट्रवश्व वररयताको सूची सावािननक गरेको छ । िसअन सार नेपालले 
क ल 150 पूणााङ्कमा १०४ अंक प्राप्त गरी २७ औ ँ स्थान ओगटेको छ । ष्ट्रवश्वकै उत्कृष्ट सूचनाको 
हकसम्बन्धी कानून िारी गने म ल कमा मेन्क्सको परेको छ । 

4. नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बमोन्िम सूचना ददन अटेरी गने पदानधकारीलाई रु. पच्चीस 
हिारसम्म िररवाना ह न्छ । 

http://www.ird.gov.np/
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5. 'इन्टरनेशनल राइट टू नो डे' ब ल्गेररयाको रािधानी सोष्ट्रफयाबाट सन ्2002 को सेप्टेम्बर 28 बाट 
आरम्भ भएको हो । सन ्2016 देन्ख यस ददवसको नाम 'इन्टरनेशनल डे फर यूननभसाल एक्सेस टू 
इन्फरमेशन' मा रुपान्तररत भएको छ । 

6. नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून 2064 श्रावण 5 मा व्यवस्थाष्ट्रपका संसदबाट प्रमाणीकरण 
भएकोमा 2064 भाि 3 देन्ख लाग  भएको हो । िसअन सार प्रत्येक बषा भाि ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना 
ददवसको रुपमा मनाइन्छ । 

7. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा ११ बमोन्िम सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्धान र 
प्रचलनको लानग एक स्वतन्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने कानूनी व्यवस्थाअन सार 2065 बैशाख २२ गते 
आयोगको स्थापना भएको हो । 

8. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 बमोन्िम सावािननक ननकायको पररभाषानभर पने सरकारी कायाालय, 
रािनीनतक दल, गैरसरकारी संस्था, ननिी क्षेर र कानूनिारा स्थाष्ट्रपत सावािननक ननकायहरूले आफ्नो 
ननकायको 3/3 मष्ट्रहनाको ष्ट्रववरण सावािननक गन ापछा । ती ननकायहरूले सूचना अनधकारी तोक्न पछा । 
साथै कन्म्तमा २० बषासम्मका सूचनाहरू अद्यावनधक गरी राख्न पदाछ । 



 
 

 

28.  न्िल्लामा ष्ट्रियान्शल संघ/संस्थाहरु ष्ट्रववरण: 

 



40 
 



41 
 



42 
 



43 
 

 



44 
 

 



45 
 

 



46 
 

 
  



 
 

 

 

सम्पका िः 
कायाालयको नामिः न्िल्ला प्रशासन कायाालय, डोटी । 
ठेगानािः   ददपायल नसलगढी न.पा.-6, नसलगढी डोटी । 

फोन नं.:   094-420133 

    094-420151 

    094-420108 

फ्याक्स नं.:  094-411211  

ई-मेलिः   dao.doti68@gmail.com  
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