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स्वत: प्रकाशन (२०७७ बशैाख- आषाढ) 

(PROACTIVE DISCLOSURE) 

(सचूनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सचूनाको हकसम्बन्धी ननयमावऱी, २०६५ को 
ननयम ३ सॉग सम्बन्न्धत) 

 

 

  

जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटी 
     ममनतिः २०७७ बैशाख १ गत े। 
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याष्ट्रष्डम गान 

 

समौँ थ ॉगा पूरका हाभी एउटै भारा नेऩारी 
सार्ाबौभ बई पैलरएका भेची भहाकारी 

 

प्रकृलतका कोटी-कोटी सम्ऩदाको आॉचर 

र्ीयहरूका यगतरे स्र्तन्त्र य अटर 

 

ऻानबलूभ, शाजन्त्तबलूभ तयाई, ऩहाड, ष्ट्रहभार 

अखण्ड मो प्मायो हाम्रो भातबृलूभ नेऩार 

 

फह र जालत, बाषा, धभा, सॊस्कृलत छन ्ष्ट्रर्शार 

अग्रगाभी याष्ड हाम्रो जम-जम नेऩार ।। 
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हाम्रो बन्न , 
 नेऩारको सॊष्ट्रर्धानको धाया २७ भा प्रत्माबतू एर्ॊ धाया 28 भा व्मर्जस्थत सूचनाको हकराई 
सॊयऺण गना सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन, 2064 को दपा ५(४) य लनमभार्री, 2065 भा प्रत्मेक 
सार्ाजलनक लनकामरे सार्ाजलनक सयोकाय एर्ॊ गलतष्ट्रर्लधहरूको ष्ट्रर्र्यण प्रत्मेक ३/3 भष्ट्रहनाभा तोष्ट्रकएका 
ष्ट्रर्र्यणहरू सभारे्श गयी प्रकाशन गन ाऩने व्मर्स्था छ । सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन, 2064 को दपा 
5(3) तथा लनमभार्री, 2065 को लनमभ ३ रे व्मर्स्था गयेका ष्ट्रर्लबन्न जशषाक फभोजजभका 
सूचनाहरू आभ नागरयकको स सूजचत ह ने हकराई ध्मानभा याख्दै नागरयकरे भाग नगये ऩलन आफ्नो 
लनकामको जर्ापदेष्ट्रहता, ऩायदजशाता य ष्ट्रर्श्वसनीमताका रालग लनमलभत रुऩभा ष्ट्रर्र्यण स्र्त् प्रकाजशत 
(Proactive Disclosure) गन ाऩने ष्ट्रर्श्वव्माऩी भान्त्मता हो ।  

 मसका अरार्ा नेऩारको सॊष्ट्रर्धानभा प्रत्मेक नागरयकराई सार्ाजलनक सयोकायको सूचना भाग्ने य 
ऩाउने हकको व्मर्स्था गयेको तथा ष्ट्रर्श्वव्माऩी भानर् अलधकाय घोषणाऩर, 1948 को धाया 19 भा 
प्रत्मेक व्मजिराई सूचना भाग्ने, ऩाउने य प्रर्ाह गने हकको व्मर्स्था गयेकोरे सूचनाको स्र््स्प ता 
प्रर्ाहराई फढार्ा ददन  र्ाञ्छनीम ह न आउॉछ । 

 मष्ट्रह भान्त्मताराई भध्मनजय गदै मस जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटीरे मसअजघ झैँ 207७ 
रै्शाख, जेष्ठ य आषाढ भष्ट्रहनाभा बए गयेका स्र्त् प्रकाशन गना लभल्ने सम्ऩूणा गलतष्ट्रर्लधहरूको ष्ट्रर्र्यण 
प्रकाजशत गयेको छ । मस कामाारमसॉग सम्फजन्त्धत आफ्नो व्मजिगत एर्ॊ आभ नागरयकको सयोकायका 
क नै ऩलन ष्ट्रर्षमका सूचना आर्श्मक ऩयेभा मस जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटीभा सम्ऩका  गन ाह न आभ 
नागरयकहरूराई हाददाक आग्रह गदाछौँ । साथै नागरयकहरूरे ऩलन आफ्नो स सूजचत ह ने हकको प्रमोग 
गदै सार्ानजजक लनकामहरूराई ऩायदशॉ य जर्ापदेष्ट्रह फनाउनको रालग सहमोग गना अन योध गदाछौँ ।  

लभलत् 2076 आषाढ ३१ गते सोभफाय । 

 

जशर् क भाय याई 

सूचना अलधकायी 
 बीभप्रसाद बट्टयाई 

प्र.जज.अ. 
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1. कामाारमको ऩरयचम य कामाऺ ेर :   
जजल्रा प्रशासन कामाारम नेऩार सयकायको गहृ  प्र शासन अन्त्तयगत जजल्राजस्थत भ ख्म प्रशासलनक 

लनकाम हो । स्थानीम प्रशासनराई  ष्ट्रर्केजन्त्ित प्रशासन व्मर्स्था अन रुऩ स ञ्चारन गना तथा शाजन्त्त य 
व्मर्स्थाराई प्रबार्कायी रुऩभा स ञ्चारन गना स्थानीम प्रशासन ऐन , २०२८ रागू बै उि ऐनको दपा ५ रे 
जजल्राको साभान्त्म प्रशासन सञ्चारन गना प्रत्मेक जजल्राभा एउटा जजल्रा प्रशासन कामाारम यहने  व्मर्स्था गये 
अन साय डोटी जजल्राको शाजन्त्त स यऺा, अभनचमन कामभ गना तथा जजल्राजस्थत अन्त्म कामाारमहरूसॉग 
सभन्त्र्मकायी बलूभका लनर्ााह गदै ष्ट्रर्कास तथा स शासन कामभ गने जजम्भेर्ायीका साथ डोटी जजल्राभा ऩलन 
जजल्रा प्रशासन कामाारमको स्थाऩना  बएको हो । हार मो कामाारम ददऩामर लसरगढी नगयऩालरका को र्डा 
नॊ. ६, लसरगढीभा अर्जस्थत छ । 

भूरत् मस कामाारमरे नेऩार सयकाय कामाष्ट्रर्बाजन लनमभार्री, 2074 रे लनददाष्ट गयेका गहृ 
प्रशासनका अलधकायऺेर लबर यहेय काभ गदै आएको छ । जसभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहहरूफीच सभन्त्र्म 
य स यऺा प्रफन्त्ध, अऩयाध योकथाभ तथा लनमन्त्रण, दैलनक रुऩभा लनमभान साय नागरयकता य याहदानी ष्ट्रर्तयण, 
हातहलतमाय तथा खयखजाना, सार्ाजलनक सम्ऩजिको सॊयऺण, ज र्ाजन्त्म ष्ट्रिमाकराऩहरूको लनमन्त्रण, रागू औषध 
लनमन्त्रण, ष्ट्रर्ऩद् व्मर्स्थाऩन, अत्मार्श्मक र्स्त  तथा सेर्ाको आऩूलता तथा फजाय अन गभन, सयकायी सर्ायी 
साधनको सभ जचत प्रमोगको व्मर्स्था लभराउने य अन्त्म आकजस्भक सम्ऩूणा कामाहरू सम्ऩादन गदै आएको छ । 

कामाारमको ऩूर्ा इलतहास केराउॉदा १३ औ ँशताव्दीलतय लनयञ्जन भल्रद्धाया स्थाष्ट्रऩत डोटी याज्म ष्ट्रर्.सॊ.  
१८४६ भा गोखाारी पौजफाट  ऩयाजजत ह न  ऩूर्ासम्भ श जिशारी याज्मको रुऩभा यहेको  देजखन्त्छ । गोखाारी 
पौजसॉगको ऩयाजम ऩश्चात ्नेऩार याज्मभा लभलसन ऩ गेको केन्त्िफाट प्रशालसत  ह ॉदा सभेत  मस ऺेरको भूख्म 
प्रशासलनक केन्त्िका रुऩभा २००७ सार ऩूर्ासम्भ याणाकारीन सभमभा ऩजश्चभ कभाजण्डङ जनेरद्धाया प्रशालसत य 
२००७ सारऩलछ भ र कभा आन्त्तरयक व्मर्स्था स ञ्चारनका रालग ऩष्ट्रहरो ऩटक केन्त्िभा गहृ भन्त्रारम भातहत 
गौडा/गोश्वाया य भूख्म  प्र शासकीम अलधकायीको रुऩभा फडाहाष्ट्रकभको व्मर्स्था बए फभोजजभ  डोटी गौँडाको  
रुऩभा ऩरयर्लतात बई ऩरयर्लतात बलूभका अन रुऩ कामासम्ऩादन ह ॉदै आएको लथमो ।  

२०१७ सारको ऩरयर्तान य २०१८  सारभा भ र कराई १४ अञ्चर ७५ जजल्राभा ष्ट्रर्बाजन गयेऩश्चात ्
डोटी सेती अञ्चरको छ टै्ट जजल्राको रुऩभा  यहेको य जजल्रा ऩ ञ्चामत कामाारमको नाभफाट सेर्ा प्र र्ाह गयेको 
ऩाइन्त्छ । ज न सभमदेजख भ ख्म प्रशास लनक अलधकायीको रुऩभा  प्रभ ख जजल्रा अलधकायी यहने व्मर्स्था बै 
हारसम्भ ऩलन कामभ  छ । २०३७ सारभा जजल्रा कामाारम य  २०४८ सारऩलछ जजल्रा प्रशासन 
कामाारमको नाभफाट जजल्राको साभान्त्म प्रशासन सञ्चारन गयी आएको छ ।  
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स्र्तन्त्र डोटी याज्म ह ॉदाको अर्स्था देजख ऩजश्चभ कभाजण्डङ जनयरको कामाारम/तल्रो ढोकाको नाभरे 
सभेत जचलनने गयेको य डोटी गौँडा ह ॉदै हार जजल्रा प्रशासन कामाारमको  रुऩभा जजल्राको प्रभ ख प्रशासलनक 
नेततृ्र्दामी बलूभकाभा यहेको मस कामाारमरे  ऐलतहालसक भहत्र् फोकेको छ । मसको  ऺेर भूख्म प्रशासलनक 

बलूभकाभा सधैँ  आपूराई अग्रणी साष्ट्रर्त गयेको मस कामाारमरे ऐलतहालसक भह त्र्/गरयभा कामभ याख्दै आज 
ऩलन आभ जनताराई च  स्त द रुस्त ढॊगरे सेर्ा प्रदान गदै आएको छ । 

२. डोटी जजल्राको ऩरयचम  ्

2.1 बौगोलरक अर्स्था  ्
साष्ट्रर्कभा स दूयऩजश्चभाञ्चर ष्ट्रर्कास ऺेरको सदयभ काभ ददऩामर यहेको मस डोटी जजल्रा हार स दूय 

ऩजश्चभ प्रदेशभा ऩदाछ । लसरगढी सदयभ काभ यहेको मस जजल्राको ऩूर्ाभा अछाभ य स खेत, ऩजश्चभभा डडेल्ध या 
य फैतडी, उियभा फझाङ तथा दजऺणभा कैरारी जजल्राहरू यहेका छन ्। मो जजल्रा 28.52  उियी 
अऺाॊशदेजख 29.28  उियी अऺाॊशसम्भ तथा 80.30  ऩूर्ॉ देशान्त्तयदेजख, 81.14  ऩूर्ॉ देशान्त्तयसम्भ 
पैलरएको छ ।  

मस जजल्राको कूर ऺेरपर २ ,०२५ र्गा ष्ट्रक.लभ. (१ ,२९,१९९ हेक्टय) भध्मे ५९ ,१०१ हेक्टय बू-
बाग र्नजङ्गर, ७,१११ हेक्टय सयकायी तथा गौचयन, ३०,७११ हेक्टय नदीनारा, ७,७३८ हेक्टय सॊजचत ऺेर 
य २४,५३८ हेक्टय लसॊजचत ऺेररे ओगटेको छ । मो जजल्राको अलधकाॊश बू —बाग ऩहाडै ऩहाडरे फनेको छ 
। मस जजल्राको ऩजश्चभ ऺेरभा यहेको ब  –बाग य च  ये ऩूर्ालतयका बबूाग घनाजॊङ्गररे ढाकेको छ । उिय 
ऺेरको बलूभ त्मलत उव्जाउ ष्ट्रकलसभको छैन य मो ऺेरको धेयैजसो बलूभ ऩातरो र्नजॊङ्गर तथा र् ट्यानरे ढाकेको 
छ । अलधकाॊश बू –बाग फढी लबयारो धयातर तथा कडा चट्टान य र्ार र्ारे फनेकोरे खेतीऩातीको रालग 
उऩम ि छैन । साथै मो ऺेर बौगोलरक दृष्ट्रष्टकोणफाट ऩलन अलत सॊरे्दनशीर भालनन्त्छ । 

सभ ि सतहदेजख 335 लभटय उचाईभा यहेको कानाचौय सेती नदीको ष्ट्रकनाय मस जजल्राको सफैबन्त्दा 
होचो सतह हो बने 3,295 लभटय उचाईभा यहेको खप्तड इराका सफैफन्त्दा अग्रो बाग हो । डोटी 
जजल्राजस्थत प्रभ ख याजभागाहरुभा के.आई.लसॊह भागा , लबभदि भागा य ऩहरभानलसॊह स्र्ाॉय भागा यहेका छन ्। 
महाॉ सेती, ठूरीगाड, सानीगाड, कारागाडजस्ता प्रभ ख नदीहरू तथा खप्तड, साकाय, केदायजस्ता रेकहरू यहेका 
छन ्। मस जजल्राभा अलधकतभ ताऩिभ ददऩामरभा 44.30 °C देजख न्त्मूनतभ ताभऩिभ 0.2 °C खप्तड 
ऺेरभा ह ने गदाछ । 
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जचर् डोटी जजल्राको नक्सा 
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 2068 को जनगणनाअन साय महाॉ 2,11,746 भालनसहरू फसोफास गदाछन,् जसअन साय महाॉको 
जनघनत्र् 100 प्रलत र्गा ष्ट्रकरोलभटय ह न आउॉछ । महाॉका 71.42% भालनसहरू कृष्ट्रष ऩेशाभा आर्द्ध छन ्
जहाॉ औषत र्ाष्ट्रषाक 134.7 लभलरलभटय भार फषाा ह न्त्छ । भष्ट्रहरा 26.0% तथा ऩ रुष 61.2% साऺय यहेको 
मस जजल्राको क र साऺयता 43.7% भार छ । महाॉजस्थत डोटी क्माम्ऩसभा स्नातकोिय सम्भको ऩढाई 
ह न्त्छ ।  

2.2 याजनैलतक अर्स्था  ्
 एउटाभार प्रलतलनलधसबा तथा द ईर्टा प्रदेश सबा लनर्ााचन ऺेरहरू यहेको मस जजल्राभा लनम्नान सायका 

२ र्टा नगयऩालरकाहरू य 7 र्टा गाउॉऩालरकाहरू यहेका छन:् 

 

2.3 धालभाक/साॊस्कृलतक अर्स्था ्
 मस जजल्राभा अलधकाॊश जजल्रार्ासी ष्ट्रहन्त्द  धभाार्रम्फी छन ्। महाॉको धालभाक सॊयचना 2068 सारको 
जनगणनाअन साय लनम्नान सायको यहेको छ् 

ि.सॊ. धभा प्रलतशत 

1.  ष्ट्रहन्त्द  99.0% 

2.  फौद्ध 0.75% 

3.  इसाई 0.13% 

4.  अन्त्म (प्रकृलत ऩूजक, ष्ट्रकयाॉतसभेत) 0.12% 

ि.सॊ. स्थानीम तहको नाभ 
र्डा 
सॊख्मा 

केन्त्ि 
ऺेरपर 

(र्गा 
ष्ट्रक.भी.) 

जनसॊख्मा कैष्ट्रपमत 

1.  ददऩामर लसरगढी नगयऩालरका 9 लसरगढी 162.62 36,038  

2.  जशखय नगयऩालरका 11 तरकोट 285.39 31,801  

3.  जोयामर गाउॉऩालरका 6 सयस्र्ती नगय 419.09 21,296  

4.  फलडकेदाय गाउॉऩालरका 5 फछेन 332.55 16,731  

5.  फोगटान प जससर गाउॉऩालरका 7 चर्याचौताया 322.00 17,906  

6.  के.आई.लसॊह गाउॉऩालरका 7 द गााभाण्डौँ/र्ामर 127.01 20,903  

7.  सामर गाउॉऩालरका 6 डौड 122.72 19,575  

8.  आदशा गाउॉऩालरका 7 कालरकास्थान 128.47 24,482  

9.  ऩूर्ॉचौकी गाउॉऩालरका 7 सानागाउॉ 117.66 22,489  
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 डोटी याज्मको ऩ यानो दयर्ाय ददऩामरजस्थत सेती नदीको ष्ट्रकनायभा बग्नार्शेषको रुऩभा यहेको छ । 
डोटीभा भनाईने प्रभ ख चाडऩर्ाहरू, ऐलतहालसक भहत्र्का स्थरहरू तथा भ ख्म जाराहरू लनम्नान साय यहेका छन:् 

प्रभ ख 
चाडऩर्ाहरू 

ऐलतहालसक स्थरहरू भ ख्म जाराहरू 

गौया शैरेश्वयी भजन्त्दय (लसरगढी) सहश्रलरङ्ग (खप्तड) केदायेश्वय भेरा 
पाग भष्टा भजन्त्दय (लसरगढी) लबभछेदनलसरा (सयस्र्तीनगय) शैरेश्वयी जारा 
होरी याधाकृष्ण भजन्त्दय (लसरगढी) सेती कणाारी दोबान (कानाचौय)  

ष्ट्रर्श  अश द्धारा भजन्त्दय (डौड) कोटबैयर् (ददऩामर)  

 भालरका भजन्त्दय (काडाभाण्डौ) ददल्ऩेश्वय भजन्त्दय (ददऩामर)  

 

2.4 साभाजजक/आलथाक अर्स्था ्
 याष्ट्रष्डम जनगणना, 2068 अन साय मस डोटी जजल्राभा 36 र्टा जातजाती य 21 भात ृबाष्ट्रषहरूको 
फसोफास यहेको ऩाईन्त्छ । मस जजल्राका प्रभ ख जातजालतहरू लनम्नान साय छन:् 

ि.सॊ. जातजालतको नाभ प्रलतशत 

1.  ऺेरी 57.7% 

2.  काभी 12.1% 

3.  ब्राह्मण 8.0% 

4.  दभाई 4.5% 

5.  ठक यी 3.6% 

6.  भगय 3.4% 

7.  साकी 2.3% 

8.  र्ादी 1.4% 

9.  र हाय 1.1% 

10.  नेर्ाय 0.5% 

11.  अन्त्म (ग रुङ, ताभाङ याई, आदद) 5.4% 

 

 फसाइॉ सयेय कैरारी, कञ्चनऩ य रगामतका तयाईका जजल्राहरूभा जाने िभ फढ्दो यहेको ह ॉदा महाॉको 
जनसॊख्मा घट्दो िभभा यहेको छ । ष्ट्रर्शेष गयी काभको लसरलसराभा लछभेकी भ र क बायतभा गई ज्मारा 
भजद यी गयी आम आजान गने गयेको ऩाइन्त्छ । धान, गह ॉ, कोदो, जौ, भकै, भस यो, बटभास, तोयी, प fऩय, 
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भास, आर , फदाभ, आदद महाॉका प्रभ ख उत्ऩादनहरू ह न ्। महाॉ उत्ऩाददत कृष्ट्रषफारी तथा परपूरहरू 
लछभेकी जजल्राहरू डडेल्ध या, कैरारीसम्भ सभेत व्माऩाय ह ने गयेको ऩाईन्त्छ । जजल्रा सदयभ काभ लसरगढी, 
ष्ट्रऩऩल्रा, याजऩूय, ददऩामर, फ डय, जोयामर महाॉका प्रभ ख फजायहरू ह न ्। मस जजल्राको गरयर्ी 2068 को 
जनगणनाअन साय 48.9% यहेको छ ।  

3. जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटीको उद्देश्म ्

जजल्राभा शाजन्त्त स व्मर्स्था य स यऺा कामभ गयी जनताको  जीउ धनको सॊयऺण गन ा जजल्रा प्रशासन 
कामाारमको प्रभ ख उदे्दश्म यही आएको छ  । मसका साथै जजल्राभा नेऩार सयकायको प्रलतलनलधको रुऩभा यही 
सार्ाजलनक सेर्ा ष्ट्रर्तयण (Public Service Delivery) राई प्रबार्कायी फनाई स शासनको प्रत्माबलूत गने सभेतका 
उदे्दश्महरू यहेका छन ्। 

4. कामाारमको काभ, कताव्म य अलधकाय  ्

 मस जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटीका काभ, कताव्म य अलधकायहरू लनम्न यहेका छन:् 
 जजल्राभा शाजन्त्त स यऺा य स व्मर्स्था कामभ गने । 

 ग नासो र्ा ठाडो उज यी स ने्न , आर्श्मक कायर्ाही गने र्ा सन्त्फजन्त्धत लनकामभा कायर्ाहीका रालग 
जशपारयस गयी ऩठाउने । 

 जजल्राभा प्रहयी प्रशासनको येखदेख य लनमन्त्रण गने । 

 अन जचत नापाखोयी , दैलनक उऩबोग्म साभाग्रीको सॊचम गयी कृ लरभ अबार् सजृना गने  रगामतका गैय 
कानूनी कामा ह न नददन लनमलभत फजाय अन गभन गने, र्स्त  तथा सेर्ाको आऩूलता सहज त ल्माउने । 

 जजल्राजस्थत कामाारमहरुको सभन्त्र्म तथा अन गभन गने , सार्ाजलनक सेर्ा प्रर्ाहराई प्रबार्कायी फनाई 
स शासन कामभ गने । 

 नागरयकहरुराई सयर , स रब तथा व्मर्जस्थत रुऩभा नागरयकता ष्ट्रर्तयण गने , याहदानी लसपायीस तथा 
ष्ट्रर्तयण गने । 

 नार्ारक ऩरयचम ऩर तथा त्मसको प्रलतलरष्ट्रऩ जायी गने । 

 साष्ट्रर्कभा जायी बएका नाता प्रभाजणत  प्रभाण ऩरको प्रलतलरष्ट्रऩ उऩरव्ध गयाउने , नाभ, थय, उभेय पयक 
ऩयेको लसपायीस गने । 

 तोष्ट्रकए फभोजजभ आददर्ासी जनजाती, दलरत, द्धन्त्द ऩीलडत आदद प्रभाजणत गने । 

 हातहलतमाय, खयखजानाको लनमभन तथा लनमन्त्रण , ष्ट्रर्स्पोटक ऩदाथाको लनमन्त्रण गने , हात हलतमाय 
नर्ीकयण तथा इजाजत ऩरको प्रलतलरष्ट्रऩ उऩरव्ध गयाउने । 
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 सॊस्था दताा/नर्ीकयण, सॊस्थाको ष्ट्रर्धान सॊसोधन, जजल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने स्र्ीकृती , ऩरऩलरका 
दताा, छाऩाखाना सञ्चारन स्र्ीकृती आददसम्फन्त्धी कामा गने । 

 अधान्त्माष्ट्रमक लनकामको हैलसमतरे न्त्मामसम्ऩादनको कामा गने । ष्ट्रर्ऩद व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धी कामा गने । 

 अन्त्म लनकामराई नतोष्ट्रकएका कामाहरु गने । 

5. कामाारमभा यहने कभाचायी सॊख्मा य कामा ष्ट्रर्र्यण ्

 मस कामाारमराई आर्श्मक ऩने कभाचायी नेऩार सयकायरे व्मर्स्था गने कानूनी प्रार्धान यहेको छ। 
हार कामाारमभा कूर २७ स्र्ीकृत दयफन्त्दीभध्मे देहाम फभोजजभ सॊख्माभा कभाचायीहरू कामायत यहेका छन ्। 

  

ि.
सॊ. 

ऩद तह/शे्रणी कामभ 
दयफन्त्दी 

ऩूलता रयि कयायभा 
ऩूतॉ 

कामाष्ट्रर्र्यण कैष्ट्रपमत 

१. प्रभ ख जजल्रा 
अलधकायी 

या.ऩ.प्रथभ १ १ - - जजल्राभा नेऩार सयकायको प्रलतलनलधको 
रुऩभा यही साभान्त्म प्रशासन सञ्चारन 
गने । 

 

2. सहामक प्रभ ख 
जजल्रा अलधकायी 

या.ऩ.दितीम 1 0 1 - प्रत्मामोजजत अलधकाय फभोजजभ कामा गने 
। 

 

3. प्रशासकीम 
अलधकृत 

या.ऩ.ततृीम 2 1 1 - प्रत्मामोजजत अलधकाय फभोजजभ कामा गने 
। 

 

4. नामर् स ब्फा या.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ 

7 5 2 - पाॉट प्रभ ख बई सम्फजन्त्धत पाॉटरे गने 
काभ सम्ऩादन गने । 

1 काजभा 
फाष्ट्रहय 

5. रेखाऩार या.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ 

१ १ - - लनमभान साय रेखासम्फन्त्धी से्रस्ता याख्न,े 
रेखाऩयीऺण गयाउने । 

 

6. कम्प्म टय अऩयेटय या.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ 

2 - - 2 दैलनक कायोफायको प्रष्ट्रर्ष्ट्रष्ट गने ।  

7. खरयदाय या.ऩ.अनॊ. 
दितीम 

4 2 2 - सम्फजन्त्धत पाॉट प्रभ खको भातहतभा यष्ट्रह 
तोष्ट्रकएको कामा सम्ऩादन गने । 

 

8. हल्का सर्ायी 
चारक 

शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन 2 0 1 1 सर्ायी साधन चराउने ।  

9. कामाारम सहमोगी शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन 7 १ 

 

१ ५ सयसपाई, जचठीऩर आदानप्रदान 
रगामतका कामाहरू गने । 

रयि 
स.प्र.जज.अ. 
बान्त्से ।  

जम्भा 27 11 09 7   
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6. जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटीको सॊगठन सॊयचना ्
 

प्रभ ख जजल्रा अलधकायी, या.ऩ.प्रथभ, प्रशासन १ 

लनजी सहामक (या.ऩ.अनॊ. प्र., प्र./सा.प्र.) नास  १ 

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

 

 

सहामक प्रभ ख जजल्रा अलधकायी, या.ऩ.दितीम, प्र./सा.प्र. १ 

 

 

प्रशासकीम अलधकृत, या.ऩ.ततृीम, प्र./सा.प्र. १ 

 

प्रशासकीम अलधकृत, या.ऩ.ततृीम, प्र./सा.प्र. १ 

 

 

स्थानीम प्रशासन तथा शा.स . 
शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. प्र.१ 

खरयदाय,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १ 

ह.स.चा.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १  

 

 

 

नागरयकता तथा प्रलतलरऩी 
शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. प्र.२ 

क.अ.ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध,या.ऩ.अनॊ. प्र.१ 

खरयदाय,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १  

 

 

 

आलथाक प्रशासन शाखा 
 

 

रे.ऩा.प्र.,रेखा,या.ऩ.अनॊ.प्र.१ 

का.स.,शे्रणीष्ट्रर्ष्ट्रहन १ 

 

 

याहदानी तथा जजन्त्सी दताा 
शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. प्र.२ 

क.अ.ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध,या.ऩ.अनॊ. प्र.१ 

खरयदाय,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १  

 

 

 

ग नासो स न  र्ाई तथा अलबरेख 
व्मर्स्थाऩन शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. प्र.१ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १  

 

 

 

भ द्दा तथा हातहलतमाय शाखा 
 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. प्र.१ 

खरयदाय,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रर्ष्ट्रहन १ 
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7. जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटीभा कामायत कभाचायी ष्ट्रर्र्यण ्

लस. 
नॊ. 

नाभ दजाा ठेगाना 
सम्ऩका  

कैष्ट्रपमत 
भोफाईर नॊ इभेर 

1. बीभप्रसाद 
बट्टयाई 

 प्र.जज.अ. खोटाङ  9858437777    

2.  जशर् क भाय 
याई 

 प्रशासकीम 
अलधकृत 

 डोटी  9864323737    

3.  लतरक 
नेऩारी 

 नामफ स ब्फा  ददऩामर लसरगढी-६, 
डोटी 

9865717408  tilak.nepali@gmail.com  

4.  रार फहाद य 
फोगटी  

नामर् स ब्फा सामर गा.ऩा., डोटी  9858444333   

5. याजन 
के.सी.  

नामर् स ब्फा  दद.लस.न.ऩा. ५ 9858432777   

6. लरराधय 
जोशी 

नामर् स ब्फा  ध.उ.न.ऩा.-२  9848623921   

7 खगशे्वयी 
क भायी 
ओझा 

नामर् स ब्फा जशखय नगयऩालरका-९, 

डोटी 
9848602805 khageshworiojha42@gmail.com  

६. प्रमागयाज 
ऩाध्मा 

 रेखाऩार देर्रफाॉझथराया 
गाउॉऩालरका फझाङ 3 

9848626741 prbazal41.up@gmail.com  

७. तेज र्हाद य 
खडका 

 खरयदाय ददऩामर लसरगढी-१३ 
डोटी 

9848409679  tejbahadurkhadkacdo@gmail.com  

८. स येन्त्ि प्रसाद 
जोशी 

 खरयदाय  शैल्मजशखय-९, दाच  ारा 9848608540  pdsurendra@gmail.com  

९. स र्ाश 
ऩरयमाय 

 कम्प्मूटय 
अऩयेटय 

धनगढी-१, कैरारी 9848655085  subash.pariyar44@gmail.com कयाय 

10 गौतभ 
योकामा 

कम्प्मूटय 
अऩयेटय 

सामर-6, डोटी 9848655063   

1०. ऩूणे दभाई  कामाारम 
सहमोगी 

ददऩामर लसरगढी-1, 
डोटी 

 9824606028   
 

1१. लसतायाभ 
याना 

ह.स.चा.ट धनगढी, कैरारी 9848549654  कयाय 

1२. कृष्ण साउद  कामाारम 
सहमोगी 

ददऩामर लसरगढी-9, 
डोटी 

9865746087  कयाय 

1३. यत्ना साउद  कामाारम 
सहमोगी 

ददऩामर लसरगढी-9, 
डोटी 

9863304597  कयाय 

1४. दीऩेन्त्ि 
नगयकोटी 

 कामाारम 
सहमोगी 

 ददऩामर लसरगढी-5, 
डोटी 

 9868553195   कयाय 
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8. कामाारमफाट प्रदान गरयने सेर्ाहरू  ्

 शाजन्त्त स यऺा, ठाडो उज यी तथा ग नासो सम्फन्त्धी,  

 नागरयकता तथा याहदानी सम्फन्त्धी,  

 फजाय अन गभन सम्फन्त्धी, 
 सॊघ/सॊस्था तथा ऩर ऩलरका य छाऩाखाना सम्फन्त्धी,  

 दलरत, आददर्ासी/जनजालत रगामत अन्त्म लसपारयस सम्फन्त्धी, 
 सार्ाजलनक सेर्ा प्रर्ाहभा सभन्त्र्म येखदेख य लनमन्त्रण सम्फन्त्धी, 
 ष्ट्रर्ऩद व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धी, 
 प्रचलरत नेऩार कानून य नेऩार सयकायद्धाया तोष्ट्रकएका अन्त्म कामाहरू । 

9. सेर्ा प्रदान गने लनकामको शाखा, कामा य जजम्भेर्ाय अलधकायी्  

ि.सॊ. शाखाको नाभ जजम्भेर्ाय ऩदालधकायी कैष्ट्रपमत 

१. स्थानीम प्रशासन तथा 
शाजन्त्त स यऺा शाखा 

प्र.जज.अ. बीभप्रसाद बट्टयाई 
ना.स . लतरक नेऩारी 
का.स. कृष्ण फहाद य साउद 

जजल्राको सभग्र साभान्त्म प्रशासन सञ्चारन, कभाचायी 
प्रशासन, आन्त्तरयक व्मर्स्थाऩन य शाजन्त्त स यऺासम्फन्त्धी 
सम्ऩूणा कामाहरू गने, ऩराचाय गने य अलबरेख 
व्मर्स्थाऩन गने । 

२. नागरयकता शाखा प्र.अ. जशर् क भाय याई 

ना.स . खगेश्वयी क भयी ओझा 
खरयदाय स येन्त्ि प्रसाद जोशी 
क.अ. गौतभ योकामा  

का.स. ऩ णे दभाई 

र्ॊशज तथा जन्त्भको आधायभा नागरयकता प्रदान गने, 
अॊलगकृत नागरयकताको हकभा आर्श्मक प्रष्ट्रिमा ऩूया 
गयी ऩेश गने य सोको अलबरेख याख्न े। 

3. नागरयकता प्रलतलरऩी शाखा प्र.अ. जशर् क भाय याई 

खरयदाय स येन्त्ि प्रसाद जोशी 
क.अ. स र्ाश ऩरयमाय 

का.स. ऩ णे दभाई 

नागरयकता, नाफारक ऩरयचमऩरको प्रलतलरऩी उऩरब्ध 
गयाउने, सोको अलबरेख याख्न ेय अलबरेख लबडाउने । 

४. याहदानी शाखा प्र.अ. जशर् क भाय याई 

ना.स . रार फहाद य फोगटी 
क.अ. स र्ाश ऩरयमाय 

का.स. यतना साउद 

याहदानी जायी गने, लसपायीस गने य अलबरेख याख्न े। 

५. भ द्दा तथा ठाडो उज यी 
शाखा 

प्र.जज.अ. बीभप्रसाद बट्टयाई 

खरयदाय तेज फहाद य खसका 
का.स. दीऩेन्त्ि नगयकोटी 

भ द्दा दताा य तत्ऩश्चातका सम्ऩूणा कामाहरू, भ द्दा 
व्मर्स्थाऩन, ठाडो उज यी तथा ग नासा उऩय कायर्ाष्ट्रह य 
लसपारयस गने य सोको अलबरेख याख्न े। 

६. जजल्रा आऩतकालरन कामा 
सञ्चारन केन्त्ि 

प्र.जज.अ. बीभप्रसाद बट्टयाई 

खरयदाय तेज फहाद य खसका 
का.स. दीऩेन्त्ि नगयकोटी 

प्रकोऩ व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धी अलबरेजखकयण, जाहेयी, 
जजल्रा दैर्ी प्रकोऩ उिाय सलभलतको फैठकभा ऩेश गने 
ष्ट्रर्षमर्स्त को तमायी, लनणाम कामाान्त्र्मन य याहत ष्ट्रर्तयण 
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सम्फन्त्धी कामा तथा प्रलतरे्दन गने । 

७. आन्त्तरयक व्मर्स्थाऩन तथा 
जजन्त्सी शाखा 

खरयदाय स येन्त्ि प्रसाद जोशी 
का.स. यतना साउद 

जजन्त्सी व्मर्स्थाऩनसम्फन्त्धी कामाहरू गने । 

८. आलथाक प्रशासन शाखा रे.ऩा.  

का.स. कृष्ण फहाद य साउद 
आलथाक प्रशासन सम्फन्त्धी कामाहरू गने । 

९. कम्प्म टय तथा सूचना 
प्रष्ट्रर्लध शाखा 

क.अ. स बाष ऩरयमाय 

क.अ. गौतभ योकामा 
कम्प्म टय तथा नेटर्ष्ट्रका ङ सम्फन्त्धी कामाहरू गने । 

10. २०२८ सार देजख हारसम्भका प्रभ ख जजल्रा अलधकायीहरू 
ि.सॊ. नाभथय अर्लध 

देखी सम्भ 

1.  श्री फाफ अन ठाक य  २०२८ २०३० 

2.  श्री जम ऩथृ्र्ी फहाद य चन्त्द  २०३१ २०३१ 

3.  श्री स जशर कान्त्त झा. २०३१ २०३१ 

4.  श्री स मानाथ स रे्दी २०३२ २०३४/०३/१२ 

5.  श्री ऩ रुषोिभ प्रसाद ढकार  २०३४/०५/०३ २०३५/०४/०२ 

6.  श्री स मानाथ स रे्दी  २०३५/०४/१९ २०३६/०६/११ 

7.  श्री ष्ट्रर्जम प्रसाद येग्भी २०३६/०७/१९ २०३७/०३/०६ 

8.  श्री ददव्मयाभ बण्डायी  २०३७/०८/१२ २०३९/०७/०२ 

9.  श्री धन फहाद य फस्नेत  २०३९/०७/१५ २०४०/११/१२ 

10. श्री कौशर देर् जोशी  २०४०/१२/०९ २०४५/०१/१३ 

11. श्री ताया प्रसाद जघलभये  २०४५/०१/१९ २०४६/१२/२८ 

12. श्री कराधय शभाा  २०४७/०३/११ २०४७/०५/०४ 

13. श्री केदाय भान अभात्म  २०४७/०५/१४ २०४८/०७/२६ 

14. श्री ष्ट्रकसन लसॊ थाऩा  २०४८/०८/२६ २०४९/०८/२५ 

15. श्री जस्थय जॊग फहाद य लसॊह  २०४९/०९/१३ २०५१/११/०४ 

16. श्री यत्नाकाजी र्ज्राचामा २०५१/११/१८ २०५२/११/०४ 

17. श्री रोक फहाद य खरी  २०५२/१०/१२ २०५४/०१/०२ 

18. श्री याभकृष्ण ब  तेर  २०५४/०१/०४ २०५४/०९/१५ 

19. श्री शम्ब   कोइयारा  २०५४/०९/२४ २०५६/०८/०७ 

20. श्री तायानाथ गौतभ  २०५६/०८/२७ २०५९/०९/१२ 

21. श्री रे्दप्रकाश रेखक  २०५९/०९/२८ २०६१/०८/१५ 

22. श्री गणेश प्रसाद अfचामा  २०६१/०८/१६ २०६२/०२/११ 
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23. श्री बोजेन्त्ि क भाय ऺेरी  २०६२/०२/११ २०६३/०३/२३ 

24. श्री फरदेफ प्रसाद बट्ट  २०६३/०३/२८ २०६३/१२/२८ 

25. श्री जनक याज येग्भी  २०६४/०१/२५ २०६५/०७/२५ 

26. श्री गोष्ट्रर्न्त्दभणी ब  तेर  २०६५/०७/२६ २०६६/०६/०४ 

27. श्री बर्ानी प्रसाद ऩयाज री   २०६६/०६/२८ २०६८/०२/३१ 

28. श्री प्रभे फहाद य खाऩ ङ  २०६८/०२/३१ २०६९/०९/१५ 

29. श्री ददर फहाद य जघलभये  २०६९/०९/१६ २०६९/१२/०१ 

30. श्री ददऩक काफ्रे  २०७०/०१/१० २०७१/०२/०३ 

31. श्री गोष्ट्रर्न्त्द फहाद य काकी  २०७१/०२/०४ २०७१/०५/२२ 

32. श्री रोकनाथ ऩौडेर २०७१/०५/२३ २०७१/१२/०८ 

33. श्री भनोहय प्रसाद खनार २०७१/१२/१२ २०७२/०५/२७ 

34. श्री मऻयाज फोहया  २०७२/०६/०६ २०७२/११/१० 

35. श्री केशर् प्रसाद आचामा  २०७२/११/१३ २०७३/०८/१० 

36. श्री गोकणा प्रसाद शभाा २०७३/०८/१३ २०७४/०३/१७ 
37. श्री क भाय फहाद य खसका  2074/03/26 2074/07/19 

38. श्री सूमा फहाद य खरी 2074/07/27 2075/01/19 

39. श्री लफयेन्त्ि क भाय मादर् 2075/01/20 2075/04/27 

40. श्री मादर् स रे्दी 2075/04/30 207६/0२/२१ 
41. श्री टेक नायामण ऩौडेर 207६/0२/२२ 2076/02/26 

42. श्री बीभप्रसाद बट्टयाई 2076/02/30 हारसम्भ 
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11. सेर्ा प्राप्त गना आर्श्मक कागजात, राग्ने दस्त य, अर्लध, सम्ऩका  शाखा य ग नासो स ने्न अलधकायी/सार्ाजलनक सेर्ा फडाऩर् 
ि. 
सॊ. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्यण 

आर्श्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क जजम्भेर्ाय 
कभाचायी/शाखा 

ग नासो स ने्न 
अलधकायी 

कैष्ट्रपमत 

शाजन्त्त स यऺा सम्फन्त्धी 
१. लनरे्दन र्ा 

जानकायी 
शाजन्त्त स यऺा सम्फन्त्धी लनरे्दन र्ा जानकायी त रुन्त्त लनरे्दन बए रु 

१०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहामक 
प्र.जज.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ. अदारतको कामाऺ ेर र्ा 
अन्त्म अलधकाय ऺेरको 
लनरे्दन र्ा जानकायीका 
सम्फन्त्धभा तत ्तत ्
लनकामभै जान ऩनेछ । 

नागरयकता सम्फन्त्धी 
२. र्ॊशज नेऩारी 

नागरयकता 
१. अन सूची १ को पायाभभा न.ऩा. र्ा गा.ष्ट्रर्.स.को लसपारयस । 

२. फाफ को ना.प्र. य ष्ट्रर्र्ाष्ट्रहत भष्ट्रहरा बए ऩलतको ना.प्र.को प्रलतलरष्ट्रऩ । 
सो नबए दाज  र्ा र्ॊशज ख ल्ने नजजकको नातेदायको प्रलतलरष्ट्रऩ । 

३. ष्ट्रऩता र्ा ऩलतको ना.प्र.फाट लबसने व्मजिफाट सनाखत, सो नबए दाज  
र्ा बाई र्ा नजजकको अलबबार्कको सनाखत । 

४. उि प्रभाणहरु ऩेश ह न नसकेभा र्ॊशज ख ल्ने प्रभाणहरु । 

५. एस.एर.सी.उिीणा गयेको बए चारयलरक प्रभाणऩर य रब्धाॊकको 
प्रलतलरष्ट्रऩ/जन्त्भलभलत ख ल्ने प्रभाण (शैजऺक/जन्त्भ दताा) 
६. पोटो २ प्रलत (कभाचायी ऩरयर्ाय बए ३ प्रलत) 
फसाई सयाई गयी आउनेको हकभा देहामको थऩ प्रभाण्- 
१. स्थानीम ऩजञ्जकालधकायीको कामाारमफाट जायी बएको फसाईसयाईको 
प्रभाणऩर । 

२. जग्गाधनी प्रभाणऩ जाा । 

३. नक्शा ऩास प्रभाणऩर 

४. ऩानी, लफज री, टेलरपोन भहश र काडा जस्ता प्रभाण 

प्रभाण ऩ गभेा उसै 
ददन 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहामक 
प्र.जज.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ.   
  

२.१ रै्र्ाष्ट्रहक अॊगीकृत 
नागरयकता 
(भष्ट्रहराका 

१. अन सूची ३ को पायाभभा न.ऩा. र्ा गा.ष्ट्रर्.स.को लसपारयस । 

२. ऩलतको ना.प्र.को प्रलतलरष्ट्रऩ । 

३. ष्ट्रर्र्ाह दताा प्रभाणऩर य नाता प्रभणको प्रलतलरष्ट्रऩ । 

प्रभाण ऩ गकेोभा उसै 
ददन 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहामक 
प्र.जज.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 

प्र.जज.अ.   
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ि. 
सॊ. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्यण 

आर्श्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क जजम्भेर्ाय 
कभाचायी/शाखा 

ग नासो स ने्न 
अलधकायी 

कैष्ट्रपमत 

रालग) ४. ष्ट्रर्देशी नागरयकता ऩरयत्माग गना कायर्ाही चराएको प्रभाण . 
(मसको नभूना  पायाभ डाउनरोडभा हेन ाहोस) 
५. ऩलतको सनाखत, ऩलत नबएभा नजजकको नातेदायको सनाखत य 
लनजको नागरयकताको प्रभाणऩर । 

६. पोटो २ प्रलत (कभाचायी ऩरयर्ाय बए ३ प्रलत) 

ना.स . 

२.२ कभाचायी 
ऩरयर्ायका रालग 

१. अन सूची १ (र्ॊशज) अथर्ा अन सूची ३ (रै्र्ाष्ट्रहक अॊगीकृत) प्रभाजणत 
लसपारयस पायाभ । 

२. जजल्राभा कामायत नेऩार सयकायको स्थामी कभाचायी, सयकायी 
सॊस्थान, ष्ट्रर्श्वष्ट्रर्द्यारम र्ा साभ दाष्ट्रमक ष्ट्रर्द्यारमभा कामायत स्थामी 
कभाचायी तथा जशऺक बएको प्रभाण । 

३. सम्फजन्त्धत कामाारमफाट लसपारयस गयेको ऩर । 

४. पोटो २ प्रलत (र्ॊशज), ३ प्रलत (रै्र्ाष्ट्रहक अॊगीकृतका रालग), 
५. ष्ट्रऩता/ऩलत, फाफ /आभाको ना.प्र.सष्ट्रहत सनाखत । 

प्रभाण ऩ गकेोभा उसै 
ददन 

रु १० को 
ष्ट्रटकट 

सहामक 
प्र.जज.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ.   
  

२.३ र्ॊशज, रै्र्ाष्ट्रहक 
अॊगीकृत, 

अॊगीकृत तथा 
जन्त्भलसद्ध नेऩारी 
नागरयकताको 
प्रलतलरष्ट्रऩ 

१. ढाॉचा अन सायको अन सूची पायाभ प्रभाजणत गयी गा.ष्ट्रर्.स/न.ऩा.फाट 
लसपारयस बएको । 

२. सक्कर र्ा झ रो नागरयकता र्ा ना.प्र.ऩ.नम्फय र्ा जायी लभलत ख रेको 
प्रभाण । 

३. फसाईसयाई गयी आएका अन्त्म जजल्राहरुफाट ना.प्र.ऩ. लरएका 
व्मजिको हकभा फसाईसयाई प्रभाण ऩर, जग्गाधनी ऩ जाा य घय लनभााण 
गने स्र्ीकृलत ऩर । 

४. नागरयकता प्रभाणऩर जायी गने कामाारमफाट अलबरेख कामाारमको 
तपा फाट जझकाइनेछ । 

प्रभाण ऩ गकेोभा उसै 
ददन 

रु १५।– को 
ष्ट्रटकट 

सहामक 
प्र.जज.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ.   
  

नाफारक ऩरयचमऩर 
३ नाफारक ऩरयचम 

ऩर तथा 
प्रलतलरष्ट्रऩ 
सम्फन्त्धी 

१. तोष्ट्रकएको ढाॉचा फभोजजभको लनरे्दन पायाभ य लसपारयस 

२. फाफ  य आभाको सक्करै नागरयकता तथा प्रलतलरष्ट्रऩ 
३. फाफ  य आभाको ष्ट्रर्र्ाह दताा प्रभाण 

४. फाफ  य आभासॊगको नाता प्रभाण 

५. फच्चाको जन्त्भ दतााको सक्कर य प्रलतलरष्ट्रऩ 
६. फसाइ सयाइ आउनेको हकभा फसाइ सयाइको प्रभाण य स्थामी 
फसोर्ासको प्रभाण 

सफै प्रभाण ऩ गभेा 
दयखास्त ददएकै ददन 

- रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

- प्रलतलरष्ट्रऩका 
रालग रु १५ 
को ष्ट्रटकट 
दस्त य राग्नेछ 
। 

सहामक 
प्र.जज.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ.   
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ि. 
सॊ. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्यण 

आर्श्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क जजम्भेर्ाय 
कभाचायी/शाखा 

ग नासो स ने्न 
अलधकायी 

कैष्ट्रपमत 

७. कभाचायी ऩरयर्ायको हकभा कामाारमको लसपारयस 

८. फच्चाको ३ प्रलत ऩासऩोटा साइजको पोटो 
९. नाफालरक ऩरयचम ऩर हयाई र्ा झ रो बई प्रलतलरष्ट्रऩ लरन ऩने बएभा 
लसपारयस सष्ट्रहतको लनरे्दन तथा सक्करै झ रो तथा व्महोया ख ल्ने प्रभाण 
ऩेश गन ाऩनेछ । 

ष्ट्रर्र्यण सॊशोधन   

४ नाभ, थय, उभेय 
पयक ऩयेको 
ष्ट्रर्र्यण सम्फन्त्धी 

१. लनरे्दन 

२. नागरयकता प्रभाणऩरको सक्कर य प्रलतलरष्ट्रऩ 

३. नेऩारफाट एस.एर.सी. र्ा सो सयहको उभेय ख रेको प्रभाणऩर 

४. शैजऺक सॊस्थाको लसपारयश ऩर 

५. सम्फजन्त्धत गा.ष्ट्रर्.स./न.ऩा. को लसपारयसऩर 

६. ऩयीऺा लनमन्त्रण कामाारम/ऺेरीम जशऺा लनदेशानरमभा व्महोया 
सच्माउन लसपारयस गन ाऩदाा एस.एर.सी. उिीणा गयेको ६ भष्ट्रहना 
लबर आरे्दन ददइसकेको ह न  ऩनेछ । 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहामक 
प्र.जज.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ.   

४.१ भधेशी आददर्ासी 
जनजाती 
दलरतको 
प्रभाणऩर/ 

क नै व्महोया 
प्रभाजणत सम्फन्त्धी 

१. व्महोया ख रेको लनरे्दन 

२. गा.ष्ट्रर्.स./न.ऩा. को पोटो प्रभाजणत लसपारयसऩर 

३. नागरयकता/ नाफालरक प्रभाणको पोटोकष्ट्रऩ य पोटो २ प्रलत 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ/ 
त रुन्त्तै 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहामक 
प्र.जज.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ.   

साष्ट्रर्कको नाता प्रभाजणतको प्रलतलरष्ट्रऩ   

५ साष्ट्रर्कभा जायी 
बएका नाता 
प्रभाजणत 
प्रभाणऩरको 
प्रलतलरष्ट्रऩ 
सम्फन्त्धी 

१. नाता प्रभाजणत प्रभाणऩरको नम्फय य लभलत ख राई सयोकायर्ारारे 
नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रलतलरष्ट्रऩ सष्ट्रहत लनरे्दन ददन ऩनेछ । 

सोष्ट्रह ददन रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

सहामक 
प्र.जज.अ./ प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ. कामाारमभा अलबरेख 
नबेष्ट्रटएभा सम्फजन्त्धत 
स्थानीम लनकामफाट 
त्मस्तो प्रभाणऩर लरन  
ऩनेछ । 

२. याहदानी सम्फन्त्धी्-   

६ याहदानी १. याहदानी आरे्दन पायाभ २ प्रलत बयी पोटो सभेत टाॉसी स्र्मभ ् याहदानी ष्ट्रर्बागफाट - साभान्त्म स.प्र.जज.अ./ प्र.जज.अ. अन्त्मर जजल्राफाट 
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ि. 
सॊ. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्यण 

आर्श्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क जजम्भेर्ाय 
कभाचायी/शाखा 

ग नासो स ने्न 
अलधकायी 

कैष्ट्रपमत 

आरे्दकरे सही गयी लनम्न प्रभाणसाथ ऩेश गन ाऩने्- 
क. ना.प्र.को सक्कर य प्रलतलरष्ट्रऩ २ प्रलत । 

ख. २ प्रलत ऩासऩोटा साइजको पोटो । 

ग. याहदानी हयाएको हकभा याष्ट्रष्डम दैलनक ऩलरकाभा प्रकाजशत सूचना 
य प्रहयी प्रलतरे्दन । 

घ. केयभेट बएको र्ा म्माद सष्ट्रकएको बए त्मस्तो सक्करै याहदानी । 

ङ. फसाइ सयी आएकाको हकभा फसाई सयाईको प्रभाण य स्थामी 
फसोर्ास ख ल्ने जग्गाधनी/घयफासको प्रभाण 

च. ष्ट्रर्र्ाह बै आएको भष्ट्रहराको हकभा ष्ट्रर्र्ाह दताा प्रभाण य ऩलतको 
नागरयकता । 

छ. कभाचायी र्ा कभाचायी ऩरयर्ायको हकभा कामाारमको लसपारयस 
सभेत । 

प्राप्त ह नासाथ प्रष्ट्रिमाको रालग 
रु ५०००।– 

  

- ि  त 
याहदानीको 
रालग याहदानी 
ष्ट्रर्बागभानै रु 
१००००।– 

याजश्व फ झाउन  
ऩनेछ 

प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

फसाई सयी आएको बए 
नागरयकताको अलबरेख 
फ झेय भार याहदानीका 
रालग लसपारयस गरयनेछ 

६.२ नाफालरक 
ऩरयचमऩरको 
आधायभा 
याहदानी 

१. याहदानी आरे्दन पायाभ २ प्रलत बयी पोटो सभेत टाॉसी लनम्न 
प्रभाणहरु साथ ऩेश गन ाऩनेछ्- 

क. सक्कर नाफालरक ऩरयचमऩर य सो को २ प्रलत प्रलतलरष्ट्रऩ । 

ख. फाफ  र्ा आभाको ना.प्र.ऩ. को प्रलतलरष्ट्रऩ । 

ग. फाफ  र्ा आभाको ष्ट्रर्र्ाह दतााको प्रलतलरष्ट्रऩ । 

घ. नाफालरकको हकभा अलबबार्कको ऩर । 

ङ. २ प्रलत ऩासऩोटा साइजको पोटो । 

च. फसाइ सयी आएकाको हकभा फसाई सयाईको प्रभाण य स्थामी 
फसोर्ास ख ल्ने जग्गाधनी/घयफासको प्रभाण 

याहदानी ष्ट्रर्बागफाट 
प्राप्त ह नासाथ 

- साभान्त्म 
प्रष्ट्रिमाको रालग 
रु ५०००।– 

  

- ि  त 
याहदानीको 
रालग याहदानी 
ष्ट्रर्बागभानै रु 
१००००।– 

याजश्व फ झाउन  
ऩनेछ 

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

प्र.जज.अ. हयाएको केयभेट बएको 
हकभा मस 
कामाारमफाट  याहदानी 
फनाउॉदा रु १००००।- 
य याहदानी ष्ट्रर्बागफाट 
फनाउॉदा रु १५०००।- 
याजश्व फ झाउन  ऩनेछ । 

६.३ याहदानीभा 
सॊशेधन गन ाऩने 
अर्स्था 

जन्त्भलभलत, नाभ, थय, ठेगाना, ऩेशा आदद ज न ष्ट्रर्षमभा सॊशोधन गन ाऩने हो 
सो को प्रभाणको प्रलतलरष्ट्रऩ, सक्कर याहदानी, य सोको प्रलतलरष्ट्रऩ ऩेश गयी 
स्र्मम्रे मो फायेभा सॊशोधन गयी ऩाउॉ बनी लनरे्दन ददने । 

सोष्ट्रह ददन याहदानी 
ष्ट्रर्बागभा लसपारयस 
गरयने 

लनमभान साय स.प्र.जज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ. " 

ष्ट्रर्र्ाह दताा सम्फन्त्धी   

७ ष्ट्रर्र्ाह दताा 
प्रभाण ऩरको 

मस कामाारमभा दताा गयेको ष्ट्रर्र्ाह दताा र्ा अन्त्म ष्ट्रर्र्ाह दताा 
प्रभाणऩरको प्रलतलरष्ट्रऩ भाग गदाा ऩलत र्ा ऩत्नीरे हस्ताऺय गयाई रु 

सोही ददन रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

स.प्र.जज.अ./ 
प्र.अ. 

प्र.जज.अ.   
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ि. 
सॊ. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्यण 

आर्श्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क जजम्भेर्ाय 
कभाचायी/शाखा 

ग नासो स ने्न 
अलधकायी 

कैष्ट्रपमत 

प्रलतलरष्ट्रऩ १०।– को ष्ट्रटकट टाॉसी जजल्रा प्रशासन कामाारमभा उऩजस्थत बै पोटो 
य सक्कर र्ा झ रो र्ा जायी लभलत ख ल्ने प्रभाण सष्ट्रहत लनरे्दन ददन ऩनेछ 
। 

शाखा हेने 
ना.स . 

धभाऩ  र/धभाऩ  री सम्फन्त्धी   

८ धभाऩ  र/धभाऩ  री 
प्रदान गना 
लसपारयश गने 

१. रयतऩूर्ाकको लनरे्दन 

२. धभाऩ  र/धभाऩ  री ग्रहण गना चाहने दम्ऩतीभध्मे क नै एक स्र्ास्थ्म 
तथा शायीरयक कायणरे सन्त्तान  उत्ऩादन गना असऺभ छ बनी 
सम्फजन्त्धत भ र कको स्र्ीकृत जचष्ट्रकत्सकरे प्रभाजणत गरयददएको ऩर 
। 

३. अन्त्म स्र्ास्थ्म सम्फन्त्धी ष्ट्रर्र्यण 

४. ष्ट्रर्र्ाह दताा प्रभाणऩर 

५. ऩारयर्ारयक ष्ट्रर्र्यण 

६. चारयलरक ष्ट्रर्र्यण 

७. आलथाक जस्थलतको ष्ट्रर्र्यण 

८. ष्ट्रर्देशीको हकभा याहादानी य बीसाको प्रलतलरष्ट्रऩ 
९. सम्फजन्त्धत भ र क र्ा सो भ र को द तार्ासफाट नेऩारी फारफालरका 
धभाऩ  र/ऩ री ग्रहण गना सहभलत ददएको ऩर 

१०. अष्ट्रर्र्ाष्ट्रहत, सम्फन्त्ध ष्ट्रर्च्छेद गयेको, न्त्माष्ट्रमक ऩथृकीकयण 
गयेको, ष्ट्रर्ध य र्ा ष्ट्रर्धर्ाको हकभा त्मस्तो बएको 
आलधकारयक  प्रभाणऩर 

११. फेर्ारयसे फारफालरकाको हकभा भान्त्मताप्राप्त फारगहृको 
लसपारयस तथा प्रहयी प्रलतरे्दन 

१२. फारफालरका धभाऩ  र/धभाऩ  री ददनको रालग आर्श्मक ह ने 
भाऩदण्ड फभोजजभको अन्त्म मोग्मता ऩ गकेो ह न  ऩने 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.जज.अ.   

हातहलतमाय इजाजत सम्फन्त्धी   

९ हातहलतमाय 
इजाजत 

१. लनरे्दन 

२. नागरयकताको प्रभाणऩरको सक्कर य प्रलतलरष्ट्रऩ 

३. गा.ष्ट्रर्.स./न.ऩा.को लसपारयस 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट तथा 
हातहलतमाय 
खयखजाना 

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

प्र.जज.अ. नमाॉ हातहलतमाय लरन 
र्ा नाभसायी गना जजल्रा 
स यऺा सलभलतको लनणाम 
आर्श्मक ह नेछ । 
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ि. 
सॊ. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्यण 

आर्श्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क जजम्भेर्ाय 
कभाचायी/शाखा 

ग नासो स ने्न 
अलधकायी 

कैष्ट्रपमत 

लनमभार्री 
फभोजजभ 

९.१ हातहलतमाय 
नाभसायी 
सम्फन्त्धी 

१. लनरे्दन, ना.प्र.ऩ.को नक्कर तथा इजाजतऩर य द ईऩऺ फीचको 
कागज 

२. हकदाय बएभा नाता ख ल्ने प्रभाण 

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

प्र.जज.अ. 

९.२ हातहलतमाय 
नर्ीकयण 
सम्फन्त्धी 

१. सम्फन्त्धी व्मजिको लनरे्दन य सक्कर इजाजत ऩर " " स.प्र.जज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ. 

९.३ हातहलतमाय 
इजाजत प्रलतलरष्ट्रऩ 
सम्फन्त्धी 

१. लनरे्दन 

२. ना.प्र.ऩ.को नक्कर य झ रो र्ा इजाजत नम्फय ख ल्ने प्रभाण 

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

प्र.जज.अ. 

९.४ ष्ट्रर्ष्पोटक ऩदाथा १. लनरे्दन 

२. सॊस्था/प्रलतष्ठानको आलधकारयकता 
३. अन्त्म ष्ट्रर्षम लनमभार्री फभोजजभ 

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

प्र.जज.अ.   

सॊस्था, ऩरऩलरका तथा छाऩाखाना सम्फन्त्धी   

१० सॊस्था दताा 
सम्फन्त्धी 

१. रयतऩूर्ाकको लनरे्न 

२. तदथा बेराको लनणाम 

३. ष्ट्रर्धानको ४ प्रलत य सो भा तदथा सलभलतको ऩदालधकायीहरुको 
दस्तखत (ष्ट्रर्धानको नभूना डाउनरोडभा हेन ाहोस) 
४. प्रर्न्त्ध सलभलतका ऩदालधकायीहरुको नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाणऩर य व्मजिगत ष्ट्रर्र्यण 

६. जजल्रा ष्ट्रर्कास सलभलतको लसपारयसऩर 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ रु १०००।- स.प्र.जज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ.   

१०.१ सॊस्था नर्ीकयण १. रयतऩूर्ाकको लनरे्दन 

२. कामासलभलतको लनणामको प्रलतलरष्ट्रऩ 

३. रेखाऩयीऺणको प्रलतरे्दन 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ लनमभान साय स.प्र.जज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 

प्र.जज.अ.   
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ि. 
सॊ. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्यण 

आर्श्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क जजम्भेर्ाय 
कभाचायी/शाखा 

ग नासो स ने्न 
अलधकायी 

कैष्ट्रपमत 

४. रेखाऩयीऺकको अलडटसा इजाजत ऩर 

५. र्ाष्ट्रषाक प्रगलत ष्ट्रर्र्यण 

६. कामाऺ ेर सॉग सम्फजन्त्धत जज.ष्ट्रर्.स.को लसपारयस ऩर 

७. सॊस्था दताा प्रभाणऩरको सक्कर 

८. नर्ीकयण गन ा अजघ बएको साधायण सबाको लनणामको प्रलतलरष्ट्रऩ 

ना.स . 

१०.२ सॊस्थाको ष्ट्रर्धान 
सॊशोधन 

१. रयतऩूर्ाकको लनरे्न 

२. तोष्ट्रकएको पायाभभा साष्ट्रर्कभा बएको स्र्ीकृत ष्ट्रर्धानभा थऩघट 
गन ाऩने कायण सभेत ख राई साधायणसबाको कजम्तभा द ईलतहाई 
र्ह भतको लनणामको प्रलतलरष्ट्रऩ 

३. तीन भहरे - सॊशोधन ह ने ष्ट्रर्धानको द ई प्रलत (साष्ट्रर्कभा बएको 
व्मर्स्था, हार सॊशोधन गना रालगएको व्मर्स्था य सॊशोधन गन ाऩने 
कायण) 

४. स्र्ीकृत सक्कर ष्ट्रर्धान य प्रभाणऩर तथा सो को प्रलतलरष्ट्रऩ 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ नराग्न े स.प्र.जज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ. सॊस्था दतााको प्रकृमा, 
लनरे्दन य ष्ट्रर्धानको 
नभूना कामाारमको रे्र् 
साइटको डाउनरोडभा 
याजखएको छ । 

१०.३ सॊस्था दताा प्रभाण 
ऩर तथा स्र्ीकृत 
ष्ट्रर्धानको 
प्रलतलरष्ट्रऩ 
सम्फन्त्धी 

१. रयतऩूर्ाकको लनरे्न 

२. कामासलभलतको लनणामको प्रलतलरष्ट्रऩ 

३. सॊस्था दताा प्रभाणको झ रो/सक्कर र्ा ष्ट्रर्र्यण ख रेको प्रभाण 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट य प्रत्मेक 
ऩानाको रु 
३।– का दयको 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.जज.अ.   

१०.४ जजल्राभा 
सॊस्थाको शाखा 
खोल्ने सम्फन्त्धी 

१. भूर कामासलभलतको लसपारयस तथा जजल्रा शाखाको लनरे्दन 

२. सॊस्थाको कामा सलभलतको लनणाम 

३. प्रभाणऩर तथा ष्ट्रर्धानको प्रलतलरष्ट्रऩ 

४. जजल्रा शाखाका ऩदालधकायीहरुको नागरयकता तथा व्मजिगत 
ष्ट्रर्र्यण 

५. जज.ष्ट्रर्.स.को लसपारयस 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.जज.अ.   

१०.५ ऩरऩलरका दताा 
सम्फन्त्धी 

१. प्रकाशक/सम्ऩादकको लनरे्दन य ऩलरकाको ष्ट्रकलसभ/साइज 
ख राइएको ह न  ऩने 

२. प्रकाशक तथा सम्ऩादकको ४ प्रलत पोटो य नागरयकताको 
प्रलतलरष्ट्रऩ 

३. प्रकाशक सॊस्था बए सॊस्थाको छाऩ, प्रर्न्त्धऩर र्ा सॊस्थाको 
स्र्ीकृत ष्ट्रर्धान, प्रभाणऩर नर्ीकयण बएको प्रभाण, कय लतयेको 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ लनमभान साय स.प्र.जज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ. मसभा सूचना ष्ट्रर्बागफाट 
"नाभ" को सम्फन्त्धभा 
स्र्ीकृती लरएय 
कामासम्ऩन्न ह नेछ 
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ि. 
सॊ. 

सेर्ा स ष्ट्रर्धाहरुको 
ष्ट्रर्र्यण 

आर्श्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क जजम्भेर्ाय 
कभाचायी/शाखा 

ग नासो स ने्न 
अलधकायी 

कैष्ट्रपमत 

प्रभाण, अलडट रयऩोटा, सॊचारकहरुको फैठकको लनणाम सभेतका 
कागजातहरुको प्रलतलरष्ट्रऩ 

४. सम्ऩादक ह न चाष्ट्रहने मोग्मता (स्नातक उिीणा/एस.एर.सी. 
उिीणा गयी १० र्षा ऩरकारयताभा सॊरग्न यहेको प्रभाण) 
५. भ िकको लसपारयस य प्रभाणऩरको प्रलतलरष्ट्रऩ तथा भ िकरे कय 
लतयेको प्रभाण 

१०.
६ 

छाऩाखाना 
सॊचारन सम्न्नधी 
इजाजत 

१. लनरे्दन 

२. छाऩाखाना दताा बएको लनकामको प्रभाणऩर य प्रलतलरष्ट्रऩ 
३. क नै सॊस्था र्ा सॊचारकहरु यहेको बए सॊस्था र्ा सॊचारकहरुको 
लनणामको प्रलतलरष्ट्रऩ य स्र्ीकृत ष्ट्रर्धान तथा अन्त्म प्रभाणको प्रलतलरष्ट्रऩ 
तथा सॊस्था र्ा कम्ऩनीको बए छाऩ तथा स्थाका रालग आलधकारयक 
व्मजिको ष्ट्रर्र्यण तथा पोटो, व्मजिको बए पोटो ५ प्रलत 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेलछ लनमभान साय स.प्र.जज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.जज.अ.   

प्रभ ख जजल्रा अलधकायी                               
भोफाइर ९८५८४३७७७७७                            

नोष्ट्रटस फोडा न  . 
फ्माक्स् ०९४४११२११ 

ऺेरीम प्रशासन कामाारम, स दूयऩजश्चभाञ्चर, ददऩामर 

खायेजीभा ऩरयसकेको               
गहृ भन्त्रारम 

कन्त्रोर ०१-४२११२०८ 

 



 

 

12. लनरे्दन, उज यी उऩय लनणाम गने प्रष्ट्रिमा य अलधकायी्  

 कामाारमभा ऩेश ह न आएका लनरे्दन/उज यीको दताा गने  

 लनरे्दन/उज यी उऩय आदेशका रालग प्र.जज.अ.सभऺ ऩेश गने । 

 रयत अॊग ऩ गेऩलछ ष्ट्रटप्ऩणीका भाध्मभफाट प्र.जज.अ. र्ा प्रत्मामोजजत अलधकाय फभोजजभ स.प्र.जज.अ.रे 
लनणाम गने । 

 अधान्त्मामीक लनणामहरूका हकभा प्र.जज.अ.रे लनणाम गने । 

13. लनणाम उऩय उज यी स ने्न अलधकायी  ्
ि.सॊ. लनणाम गने अलधकायी उज यी स न्ने अलधकायी कैष्ट्रपमत 

१. प्र.अ. प्र.जज.अ.  

२. प्र.जज.अ. सजचर्, गहृ भन्त्रारम 
अधा न्त्मामीक लनकामको हैलसमतरे गयेको लनणाम 
उऩय जजल्रा अदारतभा ऩ नयारे्दन राग्ने । 



 

 

14. सम्ऩादन गयेको काभको ष्ट्रर्र्यण  ्

आ.र्. 07६/7७ को फैशाख देखी आषाढ भसान्त्तसम्भभा सम्ऩादन बएका काभहरूको ष्ट्रर्र्यण्  

ि.सॊ
. 
 

सम्ऩाददत ष्ट्रिमाकराऩहरु एकाई आ.फ. ०७६/७७सम्भ  कै. 
 फैशाख जेष्ठ आषाढ जम्भा   

1 नागरयकता ष्ट्रर्तयण  फॊशज  र्टा 70 - - 70  
रै्र्ाष्ट्रहक अॊलगकृत  र्टा 1 - - 1  
जन्त्भका आधायभा लरएका सन्त्तानराई र्टा - - - 0  

2 नागरयकताको प्रलतलरष्ट्रऩ ष्ट्रर्तयण   र्टा 39 - - 39  

3 याहदानी लसपरयस तथा ष्ट्रर्तयण याहदानी लसपारयस  र्टा 44 3 1 48  
याहदानी ष्ट्रर्तयण  र्टा 46 3 - 49  

4 नाभ थय, उभेय आदद प्रभाजणत   र्टा 5 - - 5  
5 नार्ारक ऩरयचमऩर  र्टा 1 - - 1  
6 ऩारयर्ारयक ऩेन्त्सन, शऩथ ऩर तथा लसपारयस   र्टा - - - 0  
7 सॊस्था दताा सम्फन्त्धी सॊस्था दताा  र्टा 1 - - 1  

सॊस्था नर्ीकयण  र्टा 1 - - 1  
सॊस्थाको ष्ट्रर्धान सॊशोधन  र्टा  - - 0  
ऩरऩलरका दताा र्टा  - - 0  

8 हातहलतमाय सम्फन्त्धी  हातहलतमाय ईजाजत  र्टा  - - 0  
हातहलतमाय जजल्रा लबरको नष्ट्रर्कयण  र्टा  - - 0  
हातहलतमाय नेऩार बरयको नष्ट्रर्कयण  र्टा  - - 0  
हातहलतमाय नाभसायी र्टा  - - 0  
हातहलतमाय खयखजाना जपत  र्टा  - - 0  

9 ष्ट्रर्ष्पोटक ऩदाथा सम्फन्त्धी  ष्ट्रर्ष्पोटक ऩदाथा इजाजतऩर र्टा  - - 0  

ष्ट्रर्ष्पोटक ऩदाथा इजाजतऩर नष्ट्रर्कयण  र्टा 1 - - 1  
10 सार्ाजलनक अऩयाध ष्ट्रर्रुद्धका भ द्दाहरु  सार्ाजलनक अऩयाध य सार्ाजलनक शाजन्त्त ष्ट्रर्रुद्धका कस य 

सम्फन्त्धी भ द्दा दताा 
र्टा 1 2 1 

4  
सार्ाजलनक अऩयाध य सार्ाजलनक शाजन्त्त ष्ट्रर्रुद्धका कस य 
सम्फन्त्धी भ द्दा पछौट 

र्टा - - 1 

1  
11 एकीकृत घ जम्त सेर्ा जशष्ट्रर्य  नागरयकता ष्ट्रर्तयण  र्टा - - - 0  

स्र्ास्थ्म सेर्ा प्रदान र्टा - - - 0  
भतदाता ऩरयचम ऩर र्टा - - - 0  
अऩाङ्ग ऩरयचमऩर लसपारयस  र्टा - - - 0  
कृष्ट्रष सम्फन्त्धी ऩयाभशा  र्टा - - - 0  
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ऩश  सम्फन्त्धी ऩयाभशा  र्टा - - - 0  
12 फजाय अन गभन अन गभन  सयोकायर्ारासॉग सॊमूि रुऩभा अन गभन गरयएको ।  

कार्ााही  -   -   

13 ष्ट्रर्ऩद् याहात ष्ट्रर्तयण  दैर्ी प्रकोऩफाट ऩीलडत याहत ष्ट्रर्तयण  जना 1 1 2 4  
याहत प्रदान  यकभ 4000/- 5000/- 8000/- 17000  

14 याजश्व सॊकरन  याहदानी  यकभ 20 000/ - - 0  
हातहलतमाय  - - - - 0  
सॊघ सॊस्था दताा नष्ट्रर्कयण यकभ 1500/ - - 1500  
न्त्मामीक दण्ड जरयर्ाना  यकभ 1650/ - 10700/- 12350  
धयौटी  यकभ - - 10000/- 10000  

15 कामाारमको खचा ष्ट्रर्र्यण  ऩ ॉजीगत तपा  (लभलत 2076 श्रार्ण भष्ट्रहनाको)  यकभ 1106410/81 - - 1106411  
चार  तपा  (लभलत 2076 श्रार्ण भष्ट्रहनाको)  यकभ 982417/30 584905/30 880717/30 2448040  

16 िन्त्द प्रबाष्ट्रर्तका रालग याहत ष्ट्रर्तयण  याहत प्राप्त गने सॊख्षा  - 1 - - 1  
ष्ट्रर्तरयत याहत यकभ  - 100000/ - - 100000  

17 रागू औषध सम्फन्त्धी  ऩिाउ सॊख्मा  र्टा - - - 0  
ऩिाउ ऩरयभाण  र्टा - - - 0  
भ द्दा चराईएको सॊख्मा  र्टा - - - 0  
भ द्दा पछौट सॊख्मा  र्टा - - - 0  

18 शाजन्त्त स यऺा  आऩयालधक घट्ना  र्टा 13 13 2 28  

अलबमूि ऩिाउ  जना 10 7 4 21  
भ द्दा चराइएको सॊख्मा  र्टा 10 7 2 19  
अर्हयणका घट्ना  र्टा - - - 0  
हत्माका घट्ना  जना 1 - - 1  

19 तस्कयी लनमन्त्रण  ऩरयचालरत गस्ती  ऩटक 625 625 320 1570  
ऩिाउ ऩयेको सॊख्मा  जना - - - 0  
ऩिाउ ऩयेको साभान  र्टा - - - 0  
बएको कायर्ाही  र्टा - - - 0  

20 सडक द घाटना  सॊख्मा  र्टा   - 0  
भतृ्मू सॊख्मा  जना 1 1 2 4  
घाईते सॊख्मा  जना 4000/- 5000/- 8000/- 17000  

21 लसभा व्मर्स्थाऩन  सीभा अलतिभणका घट्ना  र्टा 20 000/ - - 0  
गस्ती ऩेरोलरङ  ऩटक - - - 0  
सभन्त्र्म फैठक  ऩटक 1500/ - - 1500  

22 रे्रुज  सम्ऩयीऺण  रु. अॊकभा  - 1650/ - 10700/- 12350  

23 ग नासो स न र्ाई  ग नासो दताा  र्टा - - 10000/- 10000  
पछौट सॊख्मा  र्ॊटा 1106410/81 - - 1106411  
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24 अ.द .अ.आ. सम्फन्त्धी कायर्ाही  प्राप्त ऩर सॊख्मा  र्टा 982417/30 584905/30 880717/30 2448040  
जर्ाप ऩठाईएको सॊख्मा  र्टा 1 - - 1  
कामाारमभा प्राप्त उज यी  र्टा 100000/ - - 100000  
गरयएको कायर्ाही र्टा - - - 0  

25 भ ि हलरमा  प्राप्त लनरे्दन  र्टा - - - 0  
पछौट सॊख्मा  र्टा - - - 0  

26 जजल्रा जस्थत स यऺा सलभलतको फैठक   ऩटक  - - 0  
27 जजल्रा जस्थत कामाारम प्रभ खको रै्ठक   ऩटक  13 13 26  
28 क्र्ायेन्त्टाईन कोयेन्त्टाईनभा थऩ 

 
जना 6 13341 1784 15131  

कोयेनटाईनफाट छ टेका जना 421 4562 9269 14252  
क्र्ायेन्त्टाइनभा फाॉकी जना 9 8788 1303 10100  

RDT  report positive जना 0 282 1269 1551  
negative जना 1547 5130 6530 13207  
जम्भा जना 1547 5412 7799 14758  

PCR Report positive जना 0 13 524 537  
negative जना 9 310 1677 1996  
Descharge जना 9 323 2201 2533  

Positive Cases Positive Cases Total Cases जना 0 13 524 537  
Discharged जना 0 6 492 498  
Under treatment/Isolation जना 0 7 32 39  



 

 

15. एष्ट्रककृत घ म्ती जशष्ट्रर्य कामािभ  ्

 मस जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटीरे आ.र्. 207६/07७ भा एष्ट्रककृत घ म्ती जशष्ट्रर्य कामािभ 
सञ्चारन नबएको ।  

16. शाजन्त्त स यऺा व्मर्स्थाऩन  ्

 जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटीरे जजल्राको सभग्र शाजन्त्त स यऺा व्मर्स्थाऩन य जजल्रा भ्रभणभा 
आउन ह ने अलत उि ऩदस्थ ऩदालधकायीहरूको आगभनराई सभेत भध्मेनजय गदै जजल्रा स यऺा सलभलतको 
लनमलभत तथा आकजस्भक फैठक याख्दै आएको छ । जजल्रालबर शाजन्त्त स यऺा य व्मर्स्थाराई प्रबार्कायी 
फनाउन,े सॊरे्दनजशर अर्स्थाभा एकीकृत स यऺा सॊमन्त्र ऩरयचारन गयी जस्थलतराई साभान्त्म फनाउने तथा 
एकीकृत स यऺा सॊमन्त्र ऩरयचारनभा आऩसी सभन्त्र्म य सहकामाका रालग प्रष्ट्रिमागत सयरीकयण गने उदे्दश्मरे 
जजल्रा स यऺा सलभलतको फैठकफाट जजल्राको Crime Map सष्ट्रहतको एष्ट्रककृत यणनीलतक स यऺा मोजना तमाय 
गयी कामाान्त्र्मनभा ल्माएको छ । 

 

17. जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटीफाट बएका लसजानशीर कामाहरू ्

 मस जजल्रा प्रशासन कामाारमरे  सेर्ाग्राहीहरूको स ष्ट्रर्धा य ष्ट्रहतराई ध्मानभा याखी सभम सभमभा केही 
नमाॉ तथा लसजानात्भक कामाहरू गदै आएको छ, जसभध्मे केष्ट्रह लनम्न छन:् 

1. सेर्ाग्राही हरूको रालग ष्ट्रऩउने ऩानीको व्मर्स्था, 
2. ष्ट्रि र्ाईपाईको व्मर्स्था, 
3. प्रलतऺा हर तथा गोरघयको व्मर्स्था, 
4. प्रत्मेक पाॉटहरूभा कोठा नॊ., पाॉटको नाभ य सम्फजन्त्धत अलधकायीको नाभ य दजााको व्मर्स्था, 
5. कामाारमको छ टै्ट रे्र्साइट, पेसफ क ऩेज तथा ट्र्ीटय ह्याण्डरभापा त सभमसभमभा कामाारमका 

गलतष्ट्रर्लधहरू सार्ाजलनक गने गरयएको, 
6. अऩाॊगभैरी तथा ऩह ॉचमोग्म कामाारम, 
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7. ग नासो स ने्न अलधकायी तथा सूचना अलधकायी तोकी फ्रेक्सभापा त सार्ाजलनक, 

8. एनारग तथा लडजजटर नागरयक र्डाऩर, 
9. इ-हाजजयीको व्मर्स्था, 
10. रैंलगक तथा अऩाॊगभैरी शौचारम 

11. स्तनऩान कऺको स रुर्ात  

18. कामाारम प्रभ ख य सूचना अलधकायीको नाभ, ऩद य सम्ऩका  नॊ.:  

 

 

19. अलडमो नोष्ट्रटस फोडा, रे्र्साइट य ऩेज  ्

 मस कामाारमको आफ्नै अलडमो नोष्ट्रटस फोडा छैन । कामाारमफाट सम्ऩाददत ह ने काभहरू य भहत्र्ऩूणा 
सूचनाहरू कामाारमको रे्र्साइट www.daodoti.moha.gov.np फाट प्राप्त गना सष्ट्रकन्त्छ । सेर्ाग्राहीहरूको 
Facebook य Twitter को फढ्दो प्रमोगराई ध्मानभा याखेय मस कामाारमरे जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटी 
(https://www.facebook.com/DotiDAO) नाभक पेसफ क ऩेज तथा जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटी  

(https://twitter.com/DotiPrashasan or @DotiPrashasan) नाभक ट्र्ीटय ह्याण्डर सञ्चारनभा ल्माएको छ । 

 

ि.सॊ. जजम्भेर्ायी नाभ ऩद सम्ऩका  नॊ. 
1. कामाारम प्रभ ख बीभप्रसाद बट्टयाई प्रभ ख जजल्रा अलधकायी 9858437777 

2. सूचना अलधकायी जशर् क भाय याई प्रशासकीम अलधकृत 9864323737 

http://www.ird.gov.np/
https://twitter.com/DotiPrashasan
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20. ऐन, लनमभ, ष्ट्रर्लनमभ र्ा लनदेजशकाहरूको सूची ्

ऐनहरू  ् लनमभार्रीहरू  ्

 स्थानीम प्रशासन ऐन, 2028  

 सार्ाजलनक स यऺा ऐन, 2046  सार्ाजलनक स यऺा लनमभार्री, 2058 

 आर्श्मक सेर्ा सञ्चारन ऐन, 2014  सयकायी भ द्दासम्फन्त्धी लनमभार्री, 
2055 

 नेऩार नागरयकता ऐन, 2063  नेऩार नागरयकता लनमभार्री, 2063 

 याहदानी ऐन, 2024  याहदानी लनमभार्री, 2059 
 प्रहयी ऐन, 2012  प्रहयी लनमभार्री, 2049 
 सशस्त्र प्रहयी ऐन, 2058  सशस्त्र प्रहयी लनमभार्री, 2060 
 सॊस्था दताा ऐन, 2034  सॊस्था दताा लनमभार्री, 2034 
 दैर्ी प्रकोऩ उिाय ऐन, 2039  

 रागू औषध (लनमन्त्रण) ऐन, 2033  

 हातहलतमाय तथा खयखजाना ऐन, 2018  हातहलतमाय तथा खयखजाना लनमभार्री, 
2028 

 फारफालरका सम्फन्त्धी ऐन, 2075  फारफालरका सम्फन्त्धी लनमभार्री, 
2051 

 सॊजऺप्त कामाष्ट्रर्लध ऐन, 2028  
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 कायागाय ऐन, 2019  कायागाय लनमभार्री, 2020 
 सार्ाजलनक खरयद ऐन, 2063  सार्ाजलनक खरयद लनमभार्री, 2064 
 घयेर  ष्ट्रहॊसा (कसूय य सजाम) ऐन, 2066  घयेर  ष्ट्रहॊसा (कसूय य सजाम) 

लनमभार्री, 2067 
 ष्ट्रर्ष्पोटक ऩदाथा ऐन, 2018  

 भ र की देर्ानी (सॊष्ट्रहता) ऐन, 2074  

 भ र की देर्ानी कामाष्ट्रर्लध (सॊष्ट्रहता) ऐन, 2074  भ र की देर्ानी कामाष्ट्रर्लध लनमभार्री, 
2075 

 भ र की अऩयाध (सॊष्ट्रहता) ऐन, 2074  

 भ र की पौजदायी कामाष्ट्रर्लध (सॊष्ट्रहता) ऐन, 
2074 

 भ र की पौजदायी कामाष्ट्रर्लध लनमभार्री, 
2075 

 पौजदायी कसूय (सजाम लनधाायण य 
कामाान्त्र्मन) ऐन, 2074 

 

 

 

लनदेजशका/कामाष्ट्रर्लध/आचायसॊष्ट्रहता/भाऩदण्ड/भागादशान हरू् 
 नागरयकता प्रभाणऩर ष्ट्रर्तयण कामाष्ट्रर्लध लनदेजशका, 2063 

 नागरयकता प्रभाणऩर ष्ट्रर्तयण टोरीको कामा सञ्चारन लनदेजशका, 2070 

 रागू औषध प्रमोगकतााहरूका रालग उऩचाय तथा ऩ न्स्थाऩना केन्त्ि सञ्चारन लनदेजशका, 2068 

 ष्ट्रर्ऩद ऩूर्ा तमायी तथा प्रलतकामा मोजना तज ाभा भागादशान, 2067 

 ष्ट्रर्ऩद् ऩश्चातको शर् व्मर्स्थाऩन सम्फन्त्धी भागादशान, 2068 

 प्रकोऩ ऩीलडत उिाय य याहत सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 2064 

 गहृ भन्त्रारम य अन्त्तगात कामायत कभाचायीहरूको आचायसॊष्ट्रहता, 2069 
 प्रहयी आचायसॊष्ट्रहता, 2065 
 सदाचाय सॊष्ट्रहता, 2075 
 नागरयकता प्रभाणऩरको डाटा हेने भार ऩह ॉच ददने सम्फन्त्धी कामाष्ट्रर्लध, 2075 

 UAV उडान सम्फन्त्धी कामाष्ट्रर्लध, 2072 
 लस.लस.टी.बी. जडान तथा सञ्चारन सम्फन्त्धी कामाष्ट्रर्लध, 2072 
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 भददया लफिी ष्ट्रर्तयण लनमभन लनदेजशका, 2065 
 ष्ट्रर्ऩद् ऩीलडत ऩ नर्ाास सञ्चारन कामाष्ट्रर्लध, 2071 
 हातहलतमाय खयखजाना एर्ॊ ष्ट्रर्ष्पोटक ऩदाथा व्मर्स्थाऩन लनदेजशका, 2069 

 शीतरहय तथा जचसो प्रबाष्ट्रर्त ष्ट्रर्ऩन्नहरूको ऩष्ट्रहचान तथा याहत प्रदान सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, 
2069 

 

21. आम्दानी खचा तथा आलथाक कायोफाय सम्फन्त्धी अद्यार्लधक ष्ट्रर्र्यण ्

ि.सॊ. र्.उ.लस.नॊ./ष्ट्रर्र्यण फजेट रु. अ.ल्मा. रु. आम्दानी रु. खचा रु. फाॉकी रु. 
1. 3140163 

     

2. 3140164 
     

3. 3141063 
     

4. धयौटी (२०३)      

5. याजस्र्      

6. ख.छ. (ष्ट्रर्ष्ट्रर्ध)      

22. कामाारमरे फलगाकयण तथा सॊयऺण गयेका सूचनाको नाभार्री य त्मस्तो सूचना सॊयऺण गना तोष्ट्रकएको 
सभमार्धी ष्ट्रर्र्यण  ्

 सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन, 2064 फभोजजभ मस लनकामभा यहेका सूचनाको सॊरे्दनशीरताका आधायभा 
सार्ाजलनक गना लभल्ने य नलभल्ने सूचनाहरूराई छ ट्याई सार्ाजलनक गना लभल्ने सूचनाहरूराई भार सार्ाजलनक 
गने गरयएको छ । 

 मस लनकामरे आपू सभऺ यहेका व्मजिगत प्रकृलतका सूचनाहरू अनालधकृत प्रकाशन य प्रसायण नह ने 
गयी सॊयऺणको प्रत्माबलूत गयेको छ । क नै व्मजिको जीर्न र्ा सर्ासाधायणको स्र्ास्थ्म र्ा स यऺाभा यहेको 
गजम्बय खतयाको लनर्ायण गने सम्फन्त्धभा र्ा प्रचलरत कानून फभोजजभ प्रकट गन ाऩने ष्ट्रर्षम बएभा र्ा भ्रष्टाचाय 
लनमन्त्रण गने सम्फन्त्धभा फाहेक मस सार्ाजलनक लनकामभा यहेका व्मजिगत सूचनाहरू गोप्म नै यहनेछन ्। 

3. कामाारमभा सूचना भाग सम्फन्त्धी ऩयेका लनरे्दन य सूचना ददईएको ष्ट्रर्षम्  

  

ि.सॊ. 
सूचना भाग 
गनेको नाभ 

सूचना भाग 
गनेको ठेगाना 

भाग गयेको सूचना 
उऩरब्ध गयाईएको 

सूचना 
कैष्ट्रपमत 
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१. क नैऩलन सूचना भाग नबएको ।     

24. कामाारमका सूचनाहरू अन्त्मर प्रकाशन बएका र्ा ह ने बए सोको ष्ट्रर्र्यण्  

 मस जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटी गहृ भन्त्रारमको अलधनस्थ यहेको ह ॉदा उि भन्त्रारमफाट सभेत 
मस कामाारमसम्फद्ध कलतऩम सूचनाहरू ऩाउन सष्ट्रकन्त्छ । मसका साथै कामाारम सम्फद्ध सूचनाहरू मस 
कामाारमको रे्र्साइट www.daodoti.moha.gov.np  भा ऩलन ऩाउन सष्ट्रकन्त्छ । सभम सभमभा मस कामाारमका 
सूचनाहरू कामाारमको आलधकायीक पेसफ क ऩेज 'जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटी' (@DotiDAO) तथा 
आलधकायीक ट्र्ीटय ह्याण्डर 'जजल्रा प्रशासन कामाारम डोटी' (@DotiPrashasan) फाट ऩलन सार्ाजलनक गने 
गरयएको छ ।  

25. सूचनाको हकसम्फन्त्धी भहत्र्ऩूणा जानकायीहरू्  

1. सॊसायभा सूचनाको हकसम्फन्त्धी कानून जायी गने ऩष्ट्रहरो भ र क स्र्ीडेन हो । सो भ र कभा सन ्१७६६ 
भा सूचनाको हकसम्फन्त्धी कानून जायी बएको हो । नेऩारभा सन ्2007 (लफ.सॊ. 2064) भा सूचनाको 
हकसम्फन्त्धी कानून जायी बमो ।  

2. सन ्1948 भा जायी ष्ट्रर्श्वव्माऩी भानर् अलधकाय घोषणाऩरको धाया १९ भा प्रत्मेक व्मजिराई सूचना 
भाग्न,े ऩाउने य प्रर्ाह गने हकको व्मर्स्था गरयएको छ । तय, नेऩारको सॊष्ट्रर्धानभा नेऩारी नागरयकराई 
सूचना भाग्ने य ऩाउने हकको व्मर्स्था गरयएको छ । 

3. क्मानडाभा यहेको सेन्त्टय पय र एण्ड डेभोिेसी नाभक गैयसयकायी सॊस्थारे ष्ट्रर्श्वका १११ ओटा सूचनाको 
हकसम्फन्त्धी कानूनराई भूल्माॊकन गयी ष्ट्रर्श्व र्रयमताको सूची सार्ाजलनक गयेको छ । जसअन साय नेऩाररे 
क र 150 ऩूणााङ्कभा १०४ अॊक प्राप्त गयी २७ औ ँस्थान ओगटेको छ । ष्ट्रर्श्वकै उत्कृष्ट सूचनाको 
हकसम्फन्त्धी कानून जायी गने भ र कभा भेजक्सको ऩयेको छ । 

4. नेऩारको सूचनाको हकसम्फन्त्धी कानून फभोजजभ सूचना ददन अटेयी गने ऩदालधकायीराई रु. ऩच्चीस 
हजायसम्भ जरयर्ाना ह न्त्छ । 

5. 'इन्त्टयनेशनर याइट टू नो डे' फ ल्गेरयमाको याजधानी सोष्ट्रपमाफाट सन ्2002 को सेप्टेम्फय 28 फाट 
आयम्ब बएको हो । सन ्2016 देजख मस ददर्सको नाभ 'इन्त्टयनेशनर डे पय मूलनबसार एक्सेस टू 
इन्त्पयभेशन' भा रुऩान्त्तरयत बएको छ । 

http://www.ird.gov.np/
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6. नेऩारभा सूचनाको हकसम्फन्त्धी कानून 2064 श्रार्ण 5 भा व्मर्स्थाष्ट्रऩका सॊसदफाट प्रभाणीकयण 
बएकोभा 2064 बाि 3 देजख राग  बएको हो । जसअन साय प्रत्मेक फषा बाि ३ गतेराई याष्ट्रष्डम सूचना 
ददर्सको रुऩभा भनाइन्त्छ । 

7. सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन, 2064 को दपा ११ फभोजजभ सूचनाको हकको सॊयऺण, सॊर्द्धान य 
प्रचरनको रालग एक स्र्तन्त्र याष्ट्रष्डम सूचना आमोग यहने कानूनी व्मर्स्थाअन साय 2065 फैशाख २२ गते 
आमोगको स्थाऩना बएको हो । 

8. सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन, 2064 फभोजजभ सार्ाजलनक लनकामको ऩरयबाषालबर ऩने सयकायी कामाारम, 
याजनीलतक दर, गैयसयकायी सॊस्था, लनजी ऺेर य कानूनिाया स्थाष्ट्रऩत सार्ाजलनक लनकामहरूरे आफ्नो 
लनकामको 3/3 भष्ट्रहनाको ष्ट्रर्र्यण सार्ाजलनक गन ाऩछा । ती लनकामहरूरे सूचना अलधकायी तोक्न ऩछा । 
साथै कजम्तभा २० फषासम्भका सूचनाहरू अद्यार्लधक गयी याख्न ऩदाछ । 



 

 

 

28.  जजल्राभा ष्ट्रिमाजशर सॊघ/सॊस्थाहरु ष्ट्रर्र्यण:  
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सम्ऩका ् 
कामाारमको नाभ् जजल्रा प्रशासन कामाारम, डोटी ।  

ठेगाना्   ददऩामर लसरगढी न.ऩा.-6, लसरगढी डोटी ।  

पोन नॊ.:   094-420133  

    094-420151  

    094-420108  

फ्माक्स नॊ.:  094-411211  

ई-भेर्   dao.doti68@gmail.com  

 

 

 

 

 

 


