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1. कामावरमको ऩरयचम य कामवऺ ेर :   
न्जल्रा प्रशासन कामावरम नेऩार सयकायको गहृ  प्रशासन अन्तयगत न्जल्रा न्स्थत भ ख्म प्रशासननक 

ननकाम हो । स्थानीम प्रशासनराई  ष्ट्रवकेन्न्ित प्रशासन व्मवस्था अन रुऩ स ञ्चारन गनव तथा शान्न्त य 
व्मवस्थाराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनवस्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ रागू बै उक्त ऐनको दपा ५ रे 
न्जल्राको साभान्म प्रशासन सञ्चारन गनव प्रत्मेक न्जल्राभा एउटा न्जल्रा प्रशासन कामावरम यहने  व्मवस्था 
गये अन साय डोटी न्जल्राको शान्न्त स यऺा, अभनचमन कामभ गनव तथा न्जल्रान्स्थत अन्म कामावरमहरूसॉग 
सभन्वमकायी बनूभका ननवावह गदै ष्ट्रवकास तथा स शासन कामभ गने न्जम्भेवायीका साथ डोटी न्जल्राभा ऩनन 
न्जल्रा प्रशासन कामावरमको स्थाऩनाबएको हो । हारमो कामावरम ददऩामर नसरगढी नगयऩानरकाको वडा 
नॊ. ६, नसरगढीभा अवन्स्थत छ । 

भूरत् मस कामावरमरे नेऩार सयकाय कामवष्ट्रवबाजन ननमभावरी, 2074 रे ननददवष्ट गयेका गहृ 
प्रशासनका अनधकायऺेर नबर यहेय काभ गदै आएको छ । जसभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहहरू  फीच 
सभन्वम य स यऺा प्रफन्ध, अऩयाध योकथाभ तथा ननमन्रण, दैननक रुऩभा ननमभान साय नागरयकता य 
याहदानी ष्ट्रवतयण,  याष्ट्रष्डम ऩरयचमऩरको ष्ट्रववयण सॊकरन तथा ऩरयचमऩर ष्ट्रवतयण , हातहनतमाय तथा 
खयखजाना, साववजननक सम्ऩन्िको सॊयऺण, ज वा  जन्म ष्ट्रिमाकराऩहरूको ननमन्रण, रागू औषध ननमन्रण, 
ष्ट्रवऩद् व्मवस्थाऩन, अत्मावश्मक वस्त  तथा सेवाको आऩूनतव तथा फजाय अन गभन, सयकायी सवायी साधनको 
सभ न्चत प्रमोगको व्मवस्था नभराउने य अन्म आकन्स्भक सम्ऩूणव कामवहरू सम्ऩादन गदै आएको छ । 

कामावरमको ऩूवव इनतहास केराउॉदा  १३ औ ँशता व्दी नतय ननयञ्जन भल्रद्धाया स्थाष्ट्रऩत डोटी याज्म 
ष्ट्रव.सॊ.१८४६भा गोखावरी पौजफाट  ऩ यान्जत ह न  ऩूववसम्भ श न्क्तशारी याज्मको रुऩभा यहेको  देन्खन्छ । 
गोखावरी पौजसॉगको ऩयाजम ऩश्चात ्नेऩार याज्मभा नभनसन ऩ गेको केन्िफाट प्रशानसत ह ॉदा सभेत मस ऺेरको 
भूख्म प्रशासननक केन्िका रुऩभा २००७ सार ऩूवव सम्भ याणाकारीन सभमभा ऩन्श्चभ कभान्ण्डङ जनेरद्धाया 
प्रशानसत य २००७ सारऩनछ भ र कभा आन्तरयक व्मवस्था स ञ्चारनका रानग ऩष्ट्रहरो ऩटक केन्िभा गहृ 
भन्रारम भातहत गौडा/गोश्वाया य भूख्म  प्र शासकीम अनधकायीको रुऩभा फडाहाष्ट्रकभको व्मवस्था बए 
फभोन्जभ डोटी गौँडाको रुऩभा ऩरयवनतवत बई ऩरयवनतवत बनूभका अन रुऩ कामवसम्ऩादन ह ॉदै आएको नथमो । 

२०१७ सारको ऩरयवतवन य २०१८  सारभा भ र कराई  १४ अ ञ्चर ७५ न्जल्राभा ष्ट्रवबाजन 
गयेऩश्चात ्डोटी  सेती अञ्चरको छ टै्ट न्जल्राको रुऩभा  यहेको य न्जल्रा ऩ ञ्चामत कामावरमको नाभफाट सेवा 
प्रवाह गयेको ऩाइन्छ। ज न सभमदेन्ख भ ख्म प्रशासननक अनधकायीको रुऩभा  प्रभ ख न्जल्रा अनधकायी यहने 
व्मवस्था बै हारसम्भ ऩनन कामभ  छ ।२०३७ सारभा न्जल्रा कामावरम य  २०४८ सारऩनछ न्जल्रा 
प्रशासन कामावरमको नाभफाट न्जल्राको साभान्म प्रशासन सञ्चारन गयी आएको छ ।  

स्वतन्र डोटी याज्म ह ॉदाको अवस्था देन्ख ऩन्श्चभ कभान्ण्डङ जनयरको कामावरम /तल्रो ढोकाको 
नाभरे सभेत न्चननने  गयेको य डोटी गौँडा ह ॉदै हार न्जल्रा प्रशासन कामावरमको  रुऩभा न्जल्राको प्रभ ख 
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प्रशासननक नेततृ्वदामीबनूभकाभा यहेको मस कामावरमरे ऐनतहानसक भहत्व फोकेको छ । मसको ऺेर भूख्म 
प्रशासननक बू नभकाभा सधैँ  आपूराई अग्रणी  साष्ट्रवत गयेको मस कामावरमरे ऐनतहानसक भह त्व/गरयभा 
कामभ याख्दै आज ऩनन आभजनताराई च  स्त द रुस्त ढॊगरे सेवा प्रदान गदै आएको छ। 

२. डोटी न्जल्राको ऩरयचम  ्

2.1 बौगोनरक अवस्था  ्
साष्ट्रवकभा स दूयऩन्श्चभाञ्चर ष्ट्रवकास ऺेरको सदयभ काभ ददऩामर यहेको मस डोटी न्जल्रा हार 

स दूयऩन्श्चभ प्रदेशभा ऩदवछ । नसरगढी सदयभ काभ यहेको मस न्जल्राको ऩूववभा अछाभ य स खेत, ऩन्श्चभभा 
डडेल्ध या य फैतडी, उियभा फझाङ तथा दन्ऺणभा कैरारी न्जल्राहरू यहेका छन ्। मो न्जल्रा 28.52  
उियी अऺाॊशदेन्ख 29.28  उियी अऺाॊशसम्भ तथा 80.30  ऩूवॉ देशान्तयदेन्ख, 81.14  ऩूवॉ 
देशान्तयसम्भ पैनरएको छ ।  

मस न्जल्राको कूर ऺेरपर २,०२५ वगव ष्ट्रक.नभ. (१,२९,१९९ हेक्टय) भध्मे ५९,१०१ हेक्टय 
ब-ूबाग वनजङ्गर , ७,१११ हेक्टय सयकायी तथा गौचयन , ३०,७११ हेक्टय नदीनारा , ७,७३८ हेक्टय 
सॊन्चत ऺेर य २४ ,५३८ हेक्टय नसॊन्चत ऺेररे ओगटेको छ । मो न्जल्राको अनधकाॊश बू —बाग ऩहाडै 
ऩहाडरे फनेको छ । मस न्जल्राको ऩन्श्चभ ऺेरभा यहेको ब  –बाग य च  ये ऩूववनतयका बबूाग घनाजॊङ्गररे 
ढाकेको छ । उिय ऺेरको बनूभ त्मनत उव्जाउ ष्ट्रकनसभको छैन य मो ऺेरको धेयैजसो बनूभ ऩातरो 
वनजॊङ्गर तथा व ट्यानरे ढाकेको छ । अनधकाॊश बू –बाग फढी नबयारो धयातर तथा कडा चट्टान य 
वार वारे फनेकोरे खेतीऩातीको रानग उऩम क्त छैन । साथै मो ऺेर बौगोनरक दृष्ट्रष्टकोणफाट ऩनन अनत 
सॊवेदनशीर भाननन्छ । 

सभ ि सतहदेन्ख 335 नभटय उचाईभा यहेको कानाचौय सेती नदीको ष्ट्रकनाय मस न्जल्राको 
सफैबन्दा होचो सतह हो बने 3,295 नभटय उचाईभा यहेको खप्तड इराका सफैबन्दा अग्रो बाग हो । 
डोटी न्जल्रान्स्थत प्रभ ख याजभागवहरुभा के.आई.नसॊह भागव, नबभदि भागव य ऩहरभाननसॊह स्वाॉय भागव यहेका 
छन ्। महाॉ सेती, ठूरीगाड, सानीगाड,सामरीगाड , कारागाड  जस्ता प्रभ ख नदीहरू तथा खप्तड, सकाय, 
केदायजस्ता रेकहरू यहेका छन ्। मस न्जल्राभा अनधकतभ ताऩिभ ददऩामरभा 44.30 °C देन्ख 
न्मूनतभ ताभऩिभ 0.2°C खप्तड ऺेरभा ह ने गदवछ । 
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न्चर् डोटी न्जल्राfको नक्साf 
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 2068 को जनगणनाअन साय महाॉ 2,11,746 भाननसहरू फसोफास गदवछन,् जसअन साय महाॉको 
जनघनत्व 100 प्रनत वगव ष्ट्रकरोनभटय ह न आउॉछ । महाॉका 71.42% भाननसहरू कृष्ट्रष ऩेशाभा आवद्ध 
छन ्जहाॉ औषत वाष्ट्रषवक 134.7 नभनरनभटय भार फषाव ह न्छ । भष्ट्रहरा 26.0% तथा ऩ रुष 61.2% 
साऺय यहेको मस न्जल्राको क र साऺयता 43.7% भार छ । महाॉन्स्थत डोटी क्माम्ऩसभा स्नातकोिय 
सम्भको ऩढाई ह न्छ ।  

2.2 याजनैनतक अवस्था  ्
एउटा भार प्रनतनननधसबा तथा द ईवटा प्रदेश सबा ननवावचन ऺेरहरू यहेको मस न्जल्राभा 

ननम्नान सायका २ वटा नगयऩानरकाहरू य 7 वटा गाउॉऩानरकाहरू यहेका छन:् 

 

2.3 धानभवक/साॊस्कृनतक अवस्था ्
 मस न्जल्राभा अनधकाॊश न्जल्रावासी ष्ट्रहन्द  धभाववरम्फी छन ्। महाॉको धानभवक सॊयचना 2068 
सारको जनगणना अन साय ननम्नान सायको यहेको छ् 

ि.सॊ. धभव प्रनतशत 

1.  ष्ट्रहन्द  99.0% 

2.  फौद्ध 0.75% 

3.  इसाई 0.13% 

4.  अन्म (प्रकृनत ऩूजक, ष्ट्रकयाॉतसभेत) 0.12% 

  

ि.सॊ. स्थानीम तहको नाभ 
वडा 
सॊख्मा 

केन्ि 
ऺेरपर 

(वगव 
ष्ट्रक.भी.) 

जनसॊख्मा कैष्ट्रपमत 

1.  ददऩामर नसरगढी नगयऩानरका 9 नसरगढी 162.62 36,038  

2.  न्शखय नगयऩानरका 11 तरकोट 285.39 31,801  

3.  जोयामर गाउॉऩानरका 6 सयस्वती नगय 419.09 21,296  

4.  फनडकेदाय गाउॉऩानरका 5 खड्यौरी 332.55 16,731  

5.  फोगटान प न्ड्सर गाउॉऩानरका 7 चवयाचौताया 322.00 17,906  

6.  के.आई.नसॊह गाउॉऩानरका 7 द गावभाण्डौँ/वामर 127.01 20,903  

7.  सामर गाउॉऩानरका 6 द ददरेगडा 122.72 19,575  

8.  आदशव गाउॉऩानरका 7 भौवा नगयदह 128.47 24,482  

9.  ऩूवॉचौकी गाउॉऩानरका 7 सानागाउॉ 117.66 22,489  
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 डोटी याज्मको ऩ यानो दयवाय ददऩामर न्स्थत सेती नदीको ष्ट्रकनायभा बग्नावशेषको रुऩभा यहेको छ 
। डोटीभा भनाईने प्रभ ख चाडऩववहरू, ऐनतहानसक भहत्वका स्थरहरू तथा भ ख्म जाराहरू ननम्नान साय 
यहेका छन:् 

प्रभ ख 
चाडऩववहरू 

ऐनतहानसक स्थरहरू भ ख्म जाराहरू 

गौया शैरेश्वयी भन्न्दय (नसरगढी) सहश्रनरङ्ग (खप्तड) केदायेश्वय भेरा 
पाग भष्टा भन्न्दय (नसरगढी) नबभछेदननसरा (सयस्वतीनगय) शैरेश्वयी जारा 
होरी याधाकृष्ण भन्न्दय (नसरगढी) सेती कणावरी दोबान (कानाचौय)  

ष्ट्रवश  अश द्धारा भन्न्दय (डौड) कोटबैयव (ददऩामर)  

 भानरका भन्न्दय (काडाभाण्डौ) ददल्ऩेश्वय भन्न्दय (ददऩामर)  

 

2.4 साभान्जक/आनथवक अवस्था ्
 याष्ट्रष्डम जनगणना, 2068 अन साय मस डोटी न्जल्राभा 36 वटा जातजाती य 21 भात ृ
बाषीहरूको फसोफास यहेको ऩाईन्छ । मस न्जल्राका प्रभ ख जातजानतहरू ननम्नान साय छन:् 

ि.सॊ. जातजानतको नाभ प्रनतशत 

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.  वादी 1.4% 
9.  र हाय 1.1% 

10.  नेवाय 0.5% 

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

 

 फसाइॉ सयेय कैरारी, कञ्चनऩ य रगामतका तयाईका न्जल्राहरूभा जाने िभ फढ्दो यहेको ह ॉदा 
महाॉको जनसॊख्मा घट्दो िभभा यहेको छ । ष्ट्रवशेष गयी काभको नसरनसराभा नछभेकी भ र क बायतभा 
गई ज्मारा भजद यी गयी आम आजवन गने गयेको ऩाइन्छ । धान, गह ॉ, कोदो, जौ, भकै, भस यो, बटभास, 
तोयी, पfऩय, भास, आर , फदाभ, आदद महाॉका प्रभ ख उत्ऩादनहरू ह न ्। महाॉ उत्ऩाददत कृष्ट्रषफारी तथा 
परपूरहरू नछभेकी न्जल्राहरू डडेल्ध या, कैरारीसम्भ सभेत व्माऩाय ह ने गयेको ऩाईन्छ । न्जल्रा 
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सदयभ काभ नसरगढी, ष्ट्रऩऩल्रा, याजऩूय, ददऩामर, फ डय, जोयामर, गोऩघाट, भौवा, भेल्रेक, ओडवाटा महाॉका 
प्रभ ख फजायहरू ह न ्। मस न्जल्राको गरयवी 2068 को जनगणना अन साय 48.9% यहेको छ ।  

3. न्जल्रा प्रशासन कामावरम, डोटीको उद्देश्म ्

न्जल्राभा शान्न्त स व्मवस्था य स यऺा कामभ गयी जनताकोजीउ धनको सॊयऺण गन व न्जल्रा प्रशासन 
कामावरमको प्रभ ख उ दे्दश्म यही आएको छ। मस का साथै न्जल्राभा नेऩार सयकायको प्रनतनननधको रुऩभा 
यही साववजननक सेवा ष्ट्रवतयण (Public Service Delivery) राई प्रबावकायी फनाई स शासनको प्रत्माबनूत गने 
सभेतका उदे्दश्महरू यहेका छन ्। 

4. कामावरमको काभ, कतवव्म य अनधकाय  ्

 मस न्जल्रा प्रशासन कामावरम, डोटीका काभ, कतवव्म य अनधकायहरू ननम्न यहेका छन:् 
 न्जल्राभा शान्न्त स यऺा य स व्मवस्था कामभ गने। 

 ग नासो वा ठाडो उज यी स ने्न , आवश्मककायवाही गने वा सन्फन्न्धत ननकामभा कायवाहीका रानग 
न्शपारयस गयी ऩठाउने । 

 न्जल्राभा प्रहयी प्रशासनको येखदेख य ननमन्रण गने । 

 अन न्चत नापाखोयी , दैननक उऩबोग्म साभाग्रीको सॊचम गयी कृ नरभ अबाव सजृना गने  रगामतका 
गैय कानूनी कामव ह न नददन ननमनभत फजाय अन गभन गने , वस्त  तथा सेवाको आऩूनतव सहज 
त ल्माउन े। 

 न्जल्रान्स्थत कामावरमहरुको सभन्वम तथा अन गभन गने , साववजननक सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी 
फनाई स शासन कामभ गने । 

 नागरयकहरुराई सयर , स रब तथा व्मवन्स्थत रुऩभा नागरयकता ष्ट्रवतयण गने , याहदानी नसपायीस 
तथा ष्ट्रवतयण गने। 

 नावारक ऩरयचम ऩर तथा त्मसको प्रनतनरष्ट्रऩ जायी गने। 

 साष्ट्रवकभा जायी बएका नाता प्रभान्णतप्रभाण ऩरको प्रनतनरष्ट्रऩ उऩरव्ध गयाउने , नाभ,थय,उभेय पयक 
ऩयेको नसपायीस गने। 

 तोष्ट्रकए फभोन्जभ आददवासी जनजाती, दनरत, द्धन्द ऩीनडत आदद प्रभान्णत गने। 

 हातहनतमाय, खयखजानाको ननमभन तथा ननमन्रण, ष्ट्रवस्पोटक ऩदाथवको ननमन्रण गने, हात हनतमाय 
नवीकयण तथा इजाजत ऩरको प्रनतनरष्ट्रऩ उऩरव्ध गयाउने । 

 सॊस्था दताव/नवीकयण, सॊस्थाको ष्ट्रवधान सॊसोधन,न्जल्राभा सॊस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृती,ऩरऩनरका 
दताव,छाऩाखाना सञ्चारन स्वीकृती आददसम्फन्धी कामव गने । 

 अधवन्माष्ट्रमक ननकामको है नसमतरे न्मामसम्ऩादनको कामव गने । ष्ट्रवऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव 
गने। 
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 अन्म ननकामराई नतोष्ट्रकएका कामवहरु गने । 

5. कामावरमभा यहने कभवचायी सॊख्मा य कामव ष्ट्रववयण ्

 मस कामावरमराई आवश्मक ऩने कभवचायी नेऩार सयकायरे व्मवस्था गने कानूनी प्रावधान यहेको 
छ। हार कामावरमभा कूर २७ स्वीकृत दयफन्दीभध्मे देहाम फभोन्जभ सॊख्माभा कभवचायीहरू कामवयत 
यहेका छन ्। 

  

ि.
सॊ. 

ऩद तह/शे्रणी कामभ 
दयफन्दी 

ऩद 
ऩूनतव 

रयक्त कयायभा 
ऩूनतव 

कामवष्ट्रववयण कैष्ट्रपमत 

१. प्रभ ख न्जल्रा 
अनधकायी 

या.ऩ.प्रथभ १ १ - - न्जल्राभा नेऩार सयकायको प्रनतनननधको 
रुऩभा यही साभान्म प्रशासन सञ्चारन गने 
। 

 

2. सहामक प्रभ ख 
न्जल्रा अनधकायी 

या.ऩ.दितीम 1 1  - प्रत्मामोन्जत अनधकाय फभोन्जभ कामव गने ।  

3. प्रशासकीम 
अनधकृत 

या.ऩ.ततृीम 2 0 २ - प्रत्मामोन्जत अनधकाय फभोन्जभ कामव गने ।  

4. नामव स ब्फा या.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ 

7 3 4 - पाॉट प्रभ ख बई सम्फन्न्धत पाॉटरे गने 
काभ सम्ऩादन गने । 

 

5. रेखाऩार या.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ 

१ १ - - ननमभान साय रेखासम्फन्धी से्रस्ता याख्न,े 
रेखाऩयीऺण गयाउने । 

 

6. कम्प्म टय अऩयेटय या.ऩ.अनॊ. 
प्रथभ 

2 - - 2 दैननक कायोफायको प्रष्ट्रवष्ट्रष्ट गने ।  

7. खरयदाय या.ऩ.अनॊ. 
दितीम 

4 २ २ - सम्फन्न्धत पाॉट प्रभ खको भातहतभा यष्ट्रह 
तोष्ट्रकएको कामव सम्ऩादन गने । 

 

8. हर का सवायी 
चारक 

शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन 2 - 1 1 सवायी साधन चराउने ।  

9. कामावरम सहमोगी शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन 7 १ 

 

- ६ सयसपाई, न्चठीऩर आदानप्रदान रगामतका 
कामवहरू गने । 

 

जम्भा 27 ९ ९ ९   
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6. न्जल्रा प्रशासन कामावरम, डोटीको सॊगठन सॊयचना ्
 

प्रभ ख न्जल्रा अनधकायी, या.ऩ.प्रथभ, प्रशासन १ 

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

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

 

 

सहामक प्रभ ख न्जल्रा अनधकायी, या.ऩ.दितीम, प्र./सा.प्र. १ 

 

 

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

 

प्रशासकीम अनधकृत, 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 ष्ट्रवष्ट्रहन १ 

ह.स.चा.,शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन १ 

 

 
 

नागरयकता तथा प्रनतनरऩी 
शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. प्र.२ 

क.अ.ष्ट्रवष्ट्रवध,या.ऩ.अनॊ. प्र.१ 

खरयदाय,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन १ 

 

 
 

आनथवक प्रशासन शाखा 
 
 

रे.ऩा.प्र.,रेखा,या.ऩ.अनॊ.प्र.१ 

का.स.,शे्रणीष्ट्रवष्ट्रहन १ 

 
 

याहदानी तथा न्जन्सी दताव 
शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. प्र.१ 

क.अ.ष्ट्रवष्ट्रवध,या.ऩ.अनॊ. प्र.१ 

खरयदाय,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन १ 

 

 
 

ग नासो स न  वाई तथा अनबरेख 
व्मवस्थाऩन शाखा 

 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. प्र.१ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन १ 

 

 
 

भ द्दा तथा हातहनतमाय शाखा 
 

ना.स .,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. प्र.१ 

खरयदाय,प्र./सा.प्र.,या.ऩ.अनॊ. दि १ 

का.स.,शे्रणी ष्ट्रवष्ट्रहन १ 
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7. न्जल्रा प्रशासन कामावरम, डोटीभा कामवयत कभवचायी ष्ट्रववयण ्

नस.नॊ
. 

नाभ दजाव ठेगाना 
सम्ऩकव  

कैष्ट्रपमत 

भोफाईर नॊ इभेर 

1. शॊकय फहाद य 
नफष्ट 

 प्र.न्ज.अ.    9858437777 shankarbista09@gmail.com  

२.  

 

ऩ ष्कय खड्का   स.प्र.न्ज.अ.  9858436666 puskarkhadka70@gmail.com  

३. मादफ फहाद य 
बण्डायी 

प्र.अ. कैरारी 9848435398                           
हार काजभा 

४.   नतरक नेऩारी  नामफ स ब्फा  ददऩामर नसरगढी-६, 
डोटी 

9865717408  dotinepal.tilak@gmail.com  

५. रार फहाद य 
फोगटी  

नामव स ब्फा सामर गा.ऩा.४, डोटी  9858444333   

६. याजन के.सी.  नामव स ब्फा  दद.नस.न.ऩा. ५ डोटी 9858432777   

७. प्रमाग याज 
ऩाध्मा 

 रेखाऩार थराया गाउॉऩानरका ३, 

देवरफाॉझ फझाङ 

98५८४२०५५० prayag.upadhyay@nepal.gov.np  

८. स येन्ि प्रसाद 
जोशी 

 खरयदाय  शैल्मन्शखय-९, दाच  वरा 9848608540  pdsurendra@gmail.com  

९ स वाश ऩरयमाय  कम्प्मूटय 
अऩयेटय 

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

10 गौतभ फहाद य 
योकामा 

कम्प्मूटय 
अऩयेटय 

सामर-6, डोटी 9848655063  कयाय 

11. ऩूणे दभाई  कामावरम 
सहमोगी 

ददऩामर नसरगढी-1, 
डोटी 

 9824606028   
 

12. नसतायाभ याना ह.स.चा.ट धनगढी, कैरारी 9848549654  कयाय 

13. कृष्ण साउद  कामावरम 
सहमोगी 

ददऩामर नसरगढी-9, 
डोटी 

9865746087  कयाय 

14. यत्ना साउद  कामावरम 
सहमोगी 

ददऩामर नसरगढी-9, 
डोटी 

9863304597  कयाय 

15. दीऩेन्ि 
नगयकोटी 

 कामावरम 
सहमोगी 

 ददऩामर नसरगढी-5, 
डोटी 

 9868553195   कयाय 

1६. जग  देवी 
खडका 

कामावरम 
सहमोगी 

ददऩामर नसरगढी -
7,डोटी 

  कयाय 
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8. कामावरमफाट प्रदान गरयने सेवाहरू  ्

 शान्न्त स यऺा, ठाडो उज यी तथा ग नासो सम्फन्धी, 
 नागरयकता तथा याहदानी सम्फन्धी, 
 याष्ट्रष्डम ऩरयचमऩर सम्फन्धी 
 फजाय अन गभन सम्फन्धी, 
 सॊघ/सॊस्था तथा ऩर ऩनरका य छाऩाखाना सम्फन्धी, 
 दनरत, आददवासी/जनजानत रगामत अन्म नसपारयस सम्फन्धी, 
 साववजननक सेवा प्रवाहभा सभन्वम येखदेख य ननमन्रण सम्फन्धी, 
 ष्ट्रवऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्धी, 
 प्रचनरत नेऩार कानून य नेऩार सयकाय द्धाया तोष्ट्रकएका अन्म कामवहरू । 

9. सेवा प्रदान गने ननकामको शाखा, कामव य न्जम्भेवाय अनधकायी्  

ि.सॊ. शाखाको नाभ न्जम्भेवाय ऩदानधकायी कैष्ट्रपमत 

१. प्रभ ख न्जल्रा अनधकायी प्र.न्ज.अ. शॊकय फहाद य नफष्ट 

 

न्जल्राको सभग्र साभान्म प्रशासन सञ्चारन, कभवचायी 
प्रशासन, आन्तरयक व्मवस्थाऩन य शान्न्त स यऺासम्फन्धी 
सम्ऩूणव कामवहरू गने, 

२. स्थानीम प्रशासन तथा 
शान्न्त स यऺा शाखा 

स.प्र.न्ज.अ. ऩ ष्कय खड्का 
प्र.अ.मादफ फहाद य बण्डायी 
ना.स . नतरक नेऩारी 
का.स. कृष्ण फहाद य साउद 

प्रत्मामोन्जत अनधकाय फभोन्जभ आन्तरयक प्रशासन 
सॊचारन, ऩराचाय गने य अनबरेख व्मवस्थाऩन गने । 

3. नागरयकता शाखा प्र.अ.मादफ फहाद य बण्डायी 
खरयदाय स येन्ि प्रसाद जोशी 
क.अ. स फाश ऩरयमाय 

का.स. ऩ णे दभाई 

वॊशज तथा जन्भको आधायभा नागरयकता प्रदान गने, 
अॊनगकृत नागरयकताको हकभा आवश्मक प्रष्ट्रिमा ऩूया 
गयी ऩेश गने य सोको अनबरेख याख्न े। 

४. नागरयकता प्रनतनरऩी शाखा प्र.अ.मादफ फहाद य बण्डायी 
खरयदाय स येन्ि प्रसाद जोशी 
क.अ. गौतभ योकामा 
का.स. ऩ णे दभाई 

नागरयकता, नाफारक ऩरयचमऩरको प्रनतनरऩी उऩरब्ध 
गयाउने, सोको अनबरेख याख्न ेय अनबरेख नबडाउने । 

५. याहदानी शाखा प्र.अ.मादफ फहाद य बण्डायी 
ना.स . याजन के.सी. 
का.स. यत्ना साउद 

याहदानी जायी गने, नसपायीस गने य अनबरेख याख्न े। 

६. भ द्दा तथा ठाडो उज यी 
शाखा 

ना.स . नतरक नेऩारी 
का.स. ददऩेन्ि नगयकोटी 

भ द्दा दताव य तत्ऩश्चातका सम्ऩूणव कामवहरू, भ द्दा 
व्मवस्थाऩन, ठाडो उज यी तथा ग नासा उऩय कायवाष्ट्रह य 
नसपारयस गने य सोको अनबरेख याख्न े। 

७. न्जल्रा आऩतकानरन कामव 
सञ्चारन केन्ि 

प्र.न्ज.अ. शॊकय फहाद य नफष्ट 

ना.स . नतरक नेऩारी 
का.स. ददऩेन्ि नगयकोटी 

प्रकोऩ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अनबरेन्खकयण, जाहेयी, 
न्जल्रा दैवी प्रकोऩ उिाय सनभनतको फैठकभा ऩेश गने 
ष्ट्रवषमवस्त को तमायी, ननणवम कामावन्वमन य याहत ष्ट्रवतयण 
तथा प्रनतवेदन गने । 
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८. आन्तरयक व्मवस्थाऩन तथा 
न्जन्सी शाखा 

खरयदाय स येन्ि प्रसाद जोशी 
का.स. यत्ना साउद 

न्जन्सी व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामवहरू गने । 

९. आनथवक प्रशासन शाखा रेखाऩार प्रमाग याज ऩाध्मा 
का.स. कृष्ण फहाद य साउद 

आनथवक प्रशासन सम्फन्धी कामवहरू गने । 

१०. कम्प्म टय तथा सूचना 
प्रष्ट्रवनध शाखा 

क.अ. स बाष ऩरयमाय 

क.अ. गौतभ योकामा 
कम्प्म टय तथा नेटवष्ट्रकव ङ सम्फन्धी कामवहरू गने । 

10. २०२८ सार देन्ख हारसम्भका प्रभ ख न्जल्रा अनधकायीहरू 
ि.सॊ. नाभथय अवनध 

देखी सम्भ 

1.  श्री फाफ अन ठाक य  २०२८ २०३० 

2.  श्री जमऩथृ्वी फहाद य चन्द  २०३१ २०३१ 

3.  श्री स न्शरकान्त झा २०३१ २०३१ 

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

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

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

7.  श्री ष्ट्रवजम 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 देव जोशी  २०४०/१२/०९ २०४५/०१/१३ 

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

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

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

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

15.  श्री न्स्थय जॊग फहाद य नसॊह  २०४९/०९/१३ २०५१/११/०४ 

16.  श्री यत्नाकाजी वज्राचामव 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 वेदप्रकाश रेखक  २०५९/०९/२८ २०६१/०८/१५ 

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

23.  श्री बोजेन्ि 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 गोष्ट्रवन्दभणी ब  तेर  २०६५/०७/२६ २०६६/०६/०४ 

27.  श्री बवानी प्रसाद ऩयाज री   २०६६/०६/२८ २०६८/०२/३१ 
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28.  श्री प्रभे फहाद य खाऩ ङ  २०६८/०२/३१ २०६९/०९/१५ 

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

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

31.  श्री गोष्ट्रवन्द 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 केशव प्रसाद आचामव  २०७२/११/१३ २०७३/०८/१० 

36.  श्री गोकणव प्रसाद शभाव २०७३/०८/१३ २०७४/०३/१७ 
37.  श्री क भाय फहाद य खड्का  2074/03/26 2074/07/19 
38.  श्री सूमव फहाद य खरी 2074/07/27 2075/01/19 
39.  श्री नफयेन्ि क भाय मादव 2075/01/20 2075/04/27 
40.  श्री मादव स वेदी 2075/04/30 207६/0२/२१ 
41.  श्री टेक नायामण ऩौडेर 207६/0२/२२ 2076/02/26 

42.  श्री बीभप्रसाद बट्टयाई 2076/02/30 2077/12/31 
43.  श्री स नीर खनार 2078/01/05 2078/0५/१० 
44.  श्री शॊकय फहाद य नफष्ट 2078/0६/२०   हारसम्भ 
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11. सेवा प्राप्त गनव आवश्मक कागजात, राग्ने दस्त य, अवनध, सम्ऩकव  शाखा य ग नासो स ने्न अनधकायी/साववजननक सेवा फडाऩर् 
ि. 
सॊ. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववयण 

आवश्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क न्जम्भेवाय 
कभवचायी/शाखा 

ग नासोस ने्न 
अनधकायी 

कैष्ट्रपमत 

शान्न्त स यऺा सम्फन्धी 
१. ननवेदन वा 

जानकायी 
शान्न्त स यऺा सम्फन्धी ननवेदन वा जानकायी त रुन्त ननवेदन बए रु 

१०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ज.अ. अदारतको कामवऺ ेर वा 
अन्म अनधकाय ऺेरको 
ननवेदन वा जानकायीका 
सम्फन्धभा तत ्तत ्
ननकामभै जान ऩनेछ । 

नागरयकता सम्फन्धी 
२. वॊशज नेऩारी 

नागरयकता 
१. अन सूची १ को पायाभभा न.ऩा. वा गाउॉऩानरकाको नसपारयस । 

२. फाफ को ना.प्र. य ष्ट्रववाष्ट्रहत भष्ट्रहरा बए ऩनतको ना.प्र.को प्रनतनरष्ट्रऩ । 
सो नबए दाज  वा वॊशज ख ल्ने नन्जकको नातेदायको प्रनतनरष्ट्रऩ । 

३. ष्ट्रऩता वा ऩनतको ना.प्र.फाट नबड्ने व्मन्क्तफाट सनाखत, सो नबए दाज  
वा बाई वा नन्जकको अनबबावकको सनाखत । 

४. उक्त प्रभाणहरु ऩेश ह न नसकेभा वॊशज ख ल्ने प्रभाणहरु । 

५. एस.एर.सी.उिीणव गयेको बए चारयनरक प्रभाणऩर य रब्धाॊकको 
प्रनतनरष्ट्रऩ/जन्भनभनत ख ल्ने प्रभाण (शैन्ऺक/जन्भ दताव) 
६. पोटो २ प्रनत (कभवचायी ऩरयवाय बए ३ प्रनत) 
फसाई सयाई गयी आउनेको हकभा देहामको थऩ प्रभाण्- 
१. स्थानीम ऩन्ञ्जकानधकायीको कामावरमफाट जायी बएको फसाईसयाईको 
प्रभाणऩर । 

२. जग्गाधनी प्रभाणऩ जाव । 

३. नक्शा ऩास प्रभाणऩर 

४. ऩानी, नफज री, टेनरपोन भहश र काडव जस्ता प्रभाण 

प्रभाण ऩ गकैे ददन रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ज.अ.   
  

२.१ वैवाष्ट्रहक अॊगीकृत 
नागरयकता 
(भष्ट्रहराका 
रानग) 

१. अन सूची ३ को पायाभभा न.ऩा. वा गाउॉऩानरकाको नसपारयस । 

२. ऩनतको ना.प्र.को प्रनतनरष्ट्रऩ । 

३. ष्ट्रववाह दताव प्रभाणऩर य नाता प्रभणको प्रनतनरष्ट्रऩ । 

४. ष्ट्रवदेशी नागरयकता ऩरयत्माग गनव कायवाही चराएको प्रभाण . (मसको 
नभूना  पायाभ डाउनरोडभा हेन वहोस) 
५. ऩनतको सनाखत, ऩनत नबएभा नन्जकको नातेदायको सनाखत य ननजको 

प्रभाण ऩ गकैे ददन रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ज.अ.   
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ि. 
सॊ. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववयण 

आवश्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क न्जम्भेवाय 
कभवचायी/शाखा 

ग नासोस ने्न 
अनधकायी 

कैष्ट्रपमत 

नागरयकताको प्रभाणऩर । 

६. पोटो २ प्रनत (कभवचायी ऩरयवाय बए ३ प्रनत) 
२.२ कभवचायी 

ऩरयवायका रानग 

१. अन सूची १ (वॊशज) अथवा अन सूची ३ (वैवाष्ट्रहक अॊगीकृत) प्रभान्णत 
नसपारयस पायाभ । 

२. न्जल्राभा कामवयत नेऩार सयकायको स्थामी कभवचायी, सयकायी सॊस्थान, 

ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यारम वा साभ दाष्ट्रमक ष्ट्रवद्यारमभा कामवयत स्थामी कभवचायी तथा 
न्शऺक बएको प्रभाण । 

३. सम्फन्न्धत कामावरमफाट नसपारयस गयेको ऩर । 

४. पोटो २ प्रनत (वॊशज), ३ प्रनत (वैवाष्ट्रहक अॊगीकृतका रानग), 
५. ष्ट्रऩता/ऩनत, फाफ /आभाको ना.प्र.सष्ट्रहत सनाखत । 

प्रभाण ऩ गकैे ददन रु १० को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ज.अ.   
  

२.३ वॊशज, वैवाष्ट्रहक 
अॊगीकृत, 

अॊगीकृत तथा 
जन्भनसद्ध नेऩारी 
नागरयकताको 
प्रनतनरष्ट्रऩ 

१. ढाॉचा अन सायको अन सूची पायाभ प्रभान्णत गयी गा.ष्ट्रव.स/न.ऩा.फाट 
नसपारयस बएको । 

२. सक्कर वा झ रो नागरयकता वा ना.प्र.ऩ.नम्फय वा जायी नभनत ख रेको 
प्रभाण । 

३. फसाईसयाई गयी आएका अन्म न्जल्राहरुफाट ना.प्र.ऩ. नरएका 
व्मन्क्तको हकभा फसाईसयाई प्रभाण ऩर, जग्गाधनी ऩ जाव य घय ननभावण 
गने स्वीकृनत ऩर । 

४. नागरयकता प्रभाणऩर जायी गने कामावरमफाट अनबरेख कामावरमको 
तपव फाट न्झकाइनेछ । 

प्रभाण ऩ गकैे ददन रु १५।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ज.अ.   
  

नाफारक ऩरयचमऩर 
३ नाफारक ऩरयचम 

ऩर तथा 
प्रनतनरष्ट्रऩ 
सम्फन्धी 

१. तोष्ट्रकएको ढाॉचा फभोन्जभको ननवेदन पायाभ य नसपारयस 

२. फाफ  य आभाको सक्करै नागरयकता तथा प्रनतनरष्ट्रऩ 

३. फाफ  य आभाको ष्ट्रववाह दताव प्रभाण 

४. फाफ  य आभासॊगको नाता प्रभाण 

५. फच्चाको जन्भ दतावको सक्कर य प्रनतनरष्ट्रऩ 

६. फसाइ सयाइ आउनेको हकभा फसाइ सयाइको प्रभाण य स्थामी 
फसोवासको प्रभाण 

७. कभवचायी ऩरयवायको हकभा कामावरमको नसपारयस 

८. फच्चाको ३ प्रनत ऩासऩोटव साइजको पोटो 
९. नाफानरक ऩरयचम ऩर हयाई वा झ रो बई प्रनतनरष्ट्रऩ नरन ऩने बएभा 

सफै प्रभाण ऩ गभेा 
दयखास्त ददएकै ददन 

- रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

- प्रनतनरष्ट्रऩका 
रानग रु १५ 
को ष्ट्रटकट 
दस्त य राग्नेछ 
। 

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

प्र.न्ज.अ.   
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ि. 
सॊ. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववयण 

आवश्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क न्जम्भेवाय 
कभवचायी/शाखा 

ग नासोस ने्न 
अनधकायी 

कैष्ट्रपमत 

नसपारयस सष्ट्रहतको ननवेदन तथा सक्करै झ रो तथा व्महोया ख ल्ने प्रभाण 
ऩेश गन वऩनेछ । 

ष्ट्रववयण सॊशोधन   

४ नाभ, थय, उभेय 
पयक ऩयेको 
ष्ट्रववयण सम्फन्धी 

१. ननवेदन 

२. नागरयकता प्रभाणऩरको सक्कर य प्रनतनरष्ट्रऩ 

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

४. शैन्ऺक सॊस्थाको नसपारयश ऩर 

५. सम्फन्न्धत गाउॉऩानरका/न.ऩा. को नसपारयसऩर 

६. ऩयीऺा ननमन्रण कामावरम/ऺेरीम न्शऺा ननदेशानरमभा व्महोया 
सच्माउन नसपारयस गन वऩदाव एस.एर.सी. उिीणव गयेको ६ भष्ट्रहना 
नबर आवेदन ददइसकेको ह न  ऩनेछ । 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेनछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ज.अ.   

४.१ भधेशी आददवासी 
जनजाती 
दनरतको 
प्रभाणऩर/ 

क नै व्महोया 
प्रभान्णत सम्फन्धी 

१. व्महोया ख रेको ननवेदन 

२. गाउॉऩानरका/न.ऩा. को पोटो प्रभान्णत नसपारयसऩर 

३. नागरयकता/ नाफानरक प्रभाणको पोटोकष्ट्रऩ य पोटो २ प्रनत 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेनछ/ 
त रुन्तै 

रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ज.अ.   

साष्ट्रवकको नाता प्रभान्णतको प्रनतनरष्ट्रऩ   

५ साष्ट्रवकभा जायी 
बएका नाता 
प्रभान्णत 
प्रभाणऩरको 
प्रनतनरष्ट्रऩ 
सम्फन्धी 

१. नाता प्रभान्णत प्रभाणऩरको नम्फय य नभनत ख राई सयोकायवारारे 
नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतनरष्ट्रऩ सष्ट्रहत ननवेदन ददन ऩनेछ । 

सोष्ट्रह ददन रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ज.अ. कामावरमभा अनबरेख 
नबेष्ट्रटएभा सम्फन्न्धत 
स्थानीम ननकामफाट 
त्मस्तो प्रभाणऩर नरन  
ऩनेछ । 

२. याहदानी सम्फन्धी्-   

६ याहदानी १. याहदानी आवेदन पायाभ २ प्रनत बयी पोटो सभेत टाॉसी स्वमभ ्
आवेदकरे सही गयी ननम्न प्रभाणसाथ ऩेश गन वऩने्- 

क. ना.प्र.को सक्कर य प्रनतनरष्ट्रऩ २ प्रनत । 

ख. २ प्रनत ऩासऩोटव साइजको पोटो । 

ग. याहदानी हयाएको हकभा याष्ट्रष्डम दैननक ऩनरकाभा प्रकान्शत सूचना 

याहदानी ष्ट्रवबागफाट 
प्राप्त ह नासाथ 

- साभान्म 
प्रष्ट्रिमाको रानग 
रु ५०००।– 

  

- ि  त 

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

प्र.न्ज.अ. अन्मर न्जल्राफाट 
फसाई सयी आएको बए 
नागरयकताको अनबरेख 
फ झेय भार याहदानीका 
रानग नसपारयस गरयनेछ 
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ि. 
सॊ. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववयण 

आवश्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क न्जम्भेवाय 
कभवचायी/शाखा 

ग नासोस ने्न 
अनधकायी 

कैष्ट्रपमत 

य प्रहयी प्रनतवेदन । 

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

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

च. ष्ट्रववाह बै आएको भष्ट्रहराको हकभा ष्ट्रववाह दताव प्रभाण य ऩनतको 
नागरयकता । 

छ. कभवचायी वा कभवचायी ऩरयवायको हकभा कामावरमको नसपारयस 
सभेत । 

याहदानीको 
रानग याहदानी 
ष्ट्रवबागभानै रु 
१००००।– 

याजश्व फ झाउन  
ऩनेछ 

६.२ नाफानरक 
ऩरयचमऩरको 
आधायभा 
याहदानी 

१. याहदानी आवेदन पायाभ २ प्रनत बयी पोटो सभेत टाॉसी ननम्न 
प्रभाणहरु साथ ऩेश गन वऩनेछ्- 

क. सक्कर नाफानरक ऩरयचमऩर य सो को २ प्रनत प्रनतनरष्ट्रऩ । 

ख. फाफ  वा आभाको ना.प्र.ऩ. को प्रनतनरष्ट्रऩ । 

ग. फाफ  वा आभाको ष्ट्रववाह दतावको प्रनतनरष्ट्रऩ । 

घ. नाफानरकको हकभा अनबबावकको ऩर । 

ङ. २ प्रनत ऩासऩोटव साइजको पोटो । 

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

याहदानी ष्ट्रवबागफाट 
प्राप्त ह नासाथ 

- साभान्म 
प्रष्ट्रिमाको रानग 
रु ५०००।– 

  

- ि  त 
याहदानीको 
रानग याहदानी 
ष्ट्रवबागभा नै रु 
१००००।– 

याजश्व फ झाउन  
ऩनेछ 

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

प्र.न्ज.अ. हयाएको केयभेट बएको 
हकभा मस 
कामावरमफाट  याहदानी 
फनाउॉदा रु १००००।- 
य याहदानी ष्ट्रवबागफाट 
फनाउॉदा रु १५०००।- 
याजश्व फ झाउन  ऩनेछ । 

६.३ याहदानीभा 
सॊशोधन गन वऩने 
अवस्था 

जन्भनभनत, नाभ, थय, ठेगाना, ऩेशा आदद ज न ष्ट्रवषमभा सॊशोधन गन वऩने हो 
सो को प्रभाणको प्रनतनरष्ट्रऩ, सक्कर याहदानी, य सोको प्रनतनरष्ट्रऩ ऩेश गयी 
स्वमम्रे मो फायेभा सॊशोधन गयी ऩाउॉ बनी ननवेदन ददने । 

सोष्ट्रह ददन याहदानी 
ष्ट्रवबागभा नसपारयस 
गरयन े

ननमभान साय स.प्र.न्ज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ज.अ. " 

ष्ट्रववाह दताव सम्फन्धी   

७ ष्ट्रववाह दताव 
प्रभाण ऩरको 
प्रनतनरष्ट्रऩ 

मस कामावरमभा दताव गयेको ष्ट्रववाह दताव वा अन्म ष्ट्रववाह दताव 
प्रभाणऩरको प्रनतनरष्ट्रऩ भाग गदाव ऩनत वा ऩत्नीरे हस्ताऺय गयाई रु 
१०।– को ष्ट्रटकट टाॉसी न्जल्रा प्रशासन कामावरमभा उऩन्स्थत बै पोटो 
य सक्कर वा झ रो वा जायी नभनत ख ल्ने प्रभाण सष्ट्रहत ननवेदन ददन ऩनेछ 
। 

सोही ददन रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ज.अ.   

धभवऩ  र/धभवऩ  री सम्फन्धी   

८ धभवऩ  र/धभवऩ  री १. रयतऩूववकको ननवेदन प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेनछ रु १०।– को स.प्र.न्ज.अ./ प्र.न्ज.अ.   
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ि. 
सॊ. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववयण 

आवश्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क न्जम्भेवाय 
कभवचायी/शाखा 

ग नासोस ने्न 
अनधकायी 

कैष्ट्रपमत 

प्रदान गनव 
नसपारयश गने 

२. धभवऩ  र/धभवऩ  री ग्रहण गनव चाहने दम्ऩतीभध्मे क नै एक स्वास्थ्म 
तथा शायीरयक कायणरे सन्तान  उत्ऩादन गनव असऺभ छ बनी 
सम्फन्न्धत भ र कको स्वीकृत न्चष्ट्रकत्सकरे प्रभान्णत गरयददएको ऩर 
। 

३. अन्म स्वास्थ्म सम्फन्धी ष्ट्रववयण 

४. ष्ट्रववाह दताव प्रभाणऩर 

५. ऩारयवारयक ष्ट्रववयण 

६. चारयनरक ष्ट्रववयण 

७. आनथवक न्स्थनतको ष्ट्रववयण 

८. ष्ट्रवदेशीको हकभा याहादानी य बीसाको प्रनतनरष्ट्रऩ 
९. सम्फन्न्धत भ र क वा सो भ र को द तावासफाट नेऩारी फारफानरका 
धभवऩ  र/ऩ री ग्रहण गनव सहभनत ददएको ऩर 

१०. अष्ट्रववाष्ट्रहत, सम्फन्ध ष्ट्रवच्छेद गयेको, न्माष्ट्रमक ऩथृकीकयण 
गयेको, ष्ट्रवध य वा ष्ट्रवधवाको हकभा त्मस्तो बएको 
आनधकारयक  प्रभाणऩर 

११. फेवारयसे फारफानरकाको हकभा भान्मताप्राप्त फारगहृको 
नसपारयस तथा प्रहयी प्रनतवेदन 

१२. फारफानरका धभवऩ  र/धभवऩ  री ददनको रानग आवश्मक ह ने 
भाऩदण्ड फभोन्जभको अन्म मोग्मता ऩ गकेो ह न  ऩने 

ष्ट्रटकट प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

हातहनतमाय इजाजत सम्फन्धी   

९ हातहनतमाय 
इजाजत 

१. ननवेदन 

२. नागरयकताको प्रभाणऩरको सक्कर य प्रनतनरष्ट्रऩ 

३. गा.ऩा./न.ऩा.को नसपारयस 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेनछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट तथा 
हातहनतमाय 
खयखजाना 
ननमभावरी 
फभोन्जभ 

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

प्र.न्ज.अ. नमाॉ हातहनतमाय नरन 
वा नाभसायी गनव न्जल्रा 
स यऺा सनभनतको ननणवम 
आवश्मक ह नेछ । 

९.१ हातहनतमाय 
नाभसायी 
सम्फन्धी 

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

२. हकदाय बएभा नाता ख ल्ने प्रभाण 

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

प्र.न्ज.अ. 
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ि. 
सॊ. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववयण 

आवश्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क न्जम्भेवाय 
कभवचायी/शाखा 

ग नासोस ने्न 
अनधकायी 

कैष्ट्रपमत 

९.२ हातहनतमाय 
नवीकयण 
सम्फन्धी 

१. सम्फन्धी व्मन्क्तको ननवेदन य सक्कर इजाजत ऩर " " स.प्र.न्ज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ज.अ. 

९.३ हातहनतमाय 
इजाजत प्रनतनरष्ट्रऩ 
सम्फन्धी 

१. ननवेदन 

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

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

प्र.न्ज.अ. 

९.४ ष्ट्रवष्पोटक ऩदाथव १. ननवेदन 

२. सॊस्था/प्रनतष्ठानको आनधकारयकता 
३. अन्म ष्ट्रवषम ननमभावरी फभोन्जभ 

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

प्र.न्ज.अ.   

सॊस्था, ऩरऩनरका तथा छाऩाखाना सम्फन्धी   

१० सॊस्था दताव 
सम्फन्धी 

१. रयतऩूववकको ननवेन 

२. तदथव बेराको ननणवम 

३. ष्ट्रवधानको ४ प्रनत य सो भा तदथव सनभनतको ऩदानधकायीहरुको 
दस्तखत (ष्ट्रवधानको नभूना डाउनरोडभा हेन वहोस) 
४. प्रवन्ध सनभनतका ऩदानधकायीहरुको नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाणऩर य व्मन्क्तगत ष्ट्रववयण 

६. न्जल्रा ष्ट्रवकास सनभनतको नसपारयसऩर 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेनछ रु १०००।- स.प्र.न्ज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ज.अ.   

१०.१ सॊस्था नवीकयण १. रयतऩूववकको ननवेदन 

२. कामवसनभनतको ननणवमको प्रनतनरष्ट्रऩ 

३. रेखाऩयीऺणको प्रनतवेदन 

४. रेखाऩयीऺकको अनडटसव इजाजत ऩर 

५. वाष्ट्रषवक प्रगनत ष्ट्रववयण 

६. कामवऺ ेर सॉग सम्फन्न्धत न्ज.ष्ट्रव.स.को नसपारयस ऩर 

७. सॊस्था दताव प्रभाणऩरको सक्कर 

८. नवीकयण गन व अन्घ बएको साधायण सबाको ननणवमको प्रनतनरष्ट्रऩ 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेनछ ननमभान साय स.प्र.न्ज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ज.अ.   

१०.२ सॊस्थाको ष्ट्रवधान 
सॊशोधन 

१. रयतऩूववकको ननवेन 

२. तोष्ट्रकएको पायाभभा साष्ट्रवकभा बएको स्वीकृत ष्ट्रवधानभा थऩघट 
प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेनछ नराग्न े स.प्र.न्ज.अ./ 

प्र.अ. 
प्र.न्ज.अ. सॊस्था दतावको प्रकृमा, 

ननवेदन य ष्ट्रवधानको 
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ि. 
सॊ. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववयण 

आवश्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क न्जम्भेवाय 
कभवचायी/शाखा 

ग नासोस ने्न 
अनधकायी 

कैष्ट्रपमत 

गन वऩने कायण सभेत ख राई साधायणसबाको कन्म्तभा द ईनतहाई 
वह भतको ननणवमको प्रनतनरष्ट्रऩ 

३. तीन भहरे - सॊशोधन ह ने ष्ट्रवधानको द ई प्रनत (साष्ट्रवकभा बएको 
व्मवस्था, हार सॊशोधन गनव रानगएको व्मवस्था य सॊशोधन गन वऩने 
कायण) 

४. स्वीकृत सक्कर ष्ट्रवधान य प्रभाणऩर तथा सो को प्रनतनरष्ट्रऩ 

शाखा हेने 
ना.स . 

नभूना कामावरमको वेव 
साइटको डाउनरोडभा 
यान्खएको छ । 

१०.३ सॊस्था दताव प्रभाण 
ऩर तथा स्वीकृत 
ष्ट्रवधानको 
प्रनतनरष्ट्रऩ 
सम्फन्धी 

१. रयतऩूववकको ननवेन 

२. कामवसनभनतको ननणवमको प्रनतनरष्ट्रऩ 

३. सॊस्था दताव प्रभाणको झ रो/सक्कर वा ष्ट्रववयण ख रेको प्रभाण 

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

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

प्र.न्ज.अ.   

१०.४ न्जल्राभा 
सॊस्थाको शाखा 
खोल्ने सम्फन्धी 

१. भूर कामवसनभनतको नसपारयस तथा न्जल्रा शाखाको ननवेदन 

२. सॊस्थाको कामव सनभनतको ननणवम 

३. प्रभाणऩर तथा ष्ट्रवधानको प्रनतनरष्ट्रऩ 

४. न्जल्रा शाखाका ऩदानधकायीहरुको नागरयकता तथा व्मन्क्तगत 
ष्ट्रववयण 

५. न्ज.ष्ट्रव.स.को नसपारयस 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेनछ रु १०।– को 
ष्ट्रटकट 

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

प्र.न्ज.अ.   

१०.५ ऩरऩनरका दताव 
सम्फन्धी 

१. प्रकाशक/सम्ऩादकको ननवेदन य ऩनरकाको ष्ट्रकनसभ/साइज 
ख राइएको ह न  ऩने 

२. प्रकाशक तथा सम्ऩादकको ४ प्रनत पोटो य नागरयकताको 
प्रनतनरष्ट्रऩ 

३. प्रकाशक सॊस्था बए सॊस्थाको छाऩ, प्रवन्धऩर वा सॊस्थाको 
स्वीकृत ष्ट्रवधान, प्रभाणऩर नवीकयण बएको प्रभाण, कय नतयेको 
प्रभाण, अनडट रयऩोटव, सॊचारकहरुको फैठकको ननणवम सभेतका 
कागजातहरुको प्रनतनरष्ट्रऩ 

४. सम्ऩादक ह न चाष्ट्रहने मोग्मता (स्नातक उिीणव/एस.एर.सी. 
उिीणव गयी १० वषव ऩरकारयताभा सॊरग्न यहेको प्रभाण) 
५. भ िकको नसपारयस य प्रभाणऩरको प्रनतनरष्ट्रऩ तथा भ िकरे कय 
नतयेको प्रभाण 

प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेनछ ननमभान साय स.प्र.न्ज.अ./ 
प्र.अ. 
शाखा हेने 
ना.स . 

प्र.न्ज.अ. मसभा सूचना ष्ट्रवबागफाट 
"नाभ" को सम्फन्धभा 
स्वीकृती नरएय 
कामवसम्ऩन्न ह नेछ 

१०.
६ 

छाऩाखाना 
सॊचारन सम्न्नधी 

१. ननवेदन 

२. छाऩाखाना दताव बएको ननकामको प्रभाणऩर य प्रनतनरष्ट्रऩ 
प्रष्ट्रिमा ऩ गऩेनछ ननमभान साय स.प्र.न्ज.अ./ 

प्र.अ. 
प्र.न्ज.अ.   
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ि. 
सॊ. 

सेवा स ष्ट्रवधाहरुको 
ष्ट्रववयण 

आवश्मक ऩने कागजातहरु/प्रभाणहरु राग्ने सभम राग्ने श ल्क न्जम्भेवाय 
कभवचायी/शाखा 

ग नासोस ने्न 
अनधकायी 

कैष्ट्रपमत 

इजाजत ३. क नै सॊस्था वा सॊचारकहरु यहेको बए सॊस्था वा सॊचारकहरुको 
ननणवमको प्रनतनरष्ट्रऩ य स्वीकृत ष्ट्रवधान तथा अन्म प्रभाणको प्रनतनरष्ट्रऩ 
तथा सॊस्था वा कम्ऩनीको बए छाऩ तथा स्थाका रानग आनधकारयक 
व्मन्क्तको ष्ट्रववयण तथा पोटो, व्मन्क्तको बए पोटो ५ प्रनत 

शाखा हेने 
ना.स . 

प्रभ ख न्जल्रा अनधकायी                               
भोफाइर ९८५८४३७७७७७                            

नोष्ट्रटस फोडव न  . 
फ्माक्स् ०९४४११२११ 

 गहृ भन्रारम 

कन्रोर ०१-४२११२०८ 

 



 
 

12. ननवेदन, उज यी उऩय ननणवम गने प्रष्ट्रिमा य अनधकायी्  

 कामावरमभा ऩेश ह न आएका ननवेदन/उज यीको दताव गने  

 ननवेदन/उज यी उऩय आदेशका रानग प्र.न्ज.अ.सभऺ ऩेश गने । 

 रयत अॊग ऩ गेऩनछ ष्ट्रटप्ऩणीका भाध्मभफाट प्र.न्ज.अ. वा प्रत्मामोन्जत अनधकाय फभोन्जभ स.प्र.न्ज.अ.रे ननणवम गने । 

 अधवन्मामीक ननणवमहरूका हकभा प्र.न्ज.अ.रे ननणवम गने । 

13. ननणवम उऩय उज यी स ने्न अनधकायी  ्
ि.सॊ. ननणवम गने अनधकायी उज यी स न्ने अनधकायी कैष्ट्रपमत 

१. स.प्र.न्ज.अ. प्र.न्ज.अ.  

२. प्र.न्ज.अ. सन्चव, गहृ भन्रारम 
अधव न्माष्ट्रमक ननकामको हैनसमतरे गयेको ननणवम 
उऩय न्जल्रा अदारतभा ऩ नयावेदन राग्ने । 

14. सम्ऩादन गयेको काभको ष्ट्रववयण  ्

आ.व. 07८/7९ (कानतवक देन्ख ऩ ष सम्भ) भा सम्ऩादन बएका काभहरूको ष्ट्रववयण ्

 

 न्जल्रा नबर शान्न्त स व्मवस्था कामभ गनव स यऺा सॊमन्रको प्रबावकायी ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन  
 ठाडो उज यी तथा ग नासो स न  वाई य सम्फोधन 

 नागरयकता तथा याहदानी ष्ट्रवतयण, 
 याष्ट्रष्डम ऩरयचमऩरको रानग ष्ट्रववयण सॊकरन 

 स्थानीम फजाय अन गभन  

 सॊघ/सॊस्था दताव तथा नवीकयण 

 हातहनतमाय दताव नवीकयण 

 दनरत, आददवासी/जनजानत रगामत अन्म प्रभान्णत 

 नाभ थय पयक ऩयेको प्रभान्णत 

 साववजननक सेवा प्रवाहभा सभन्वम येखदेख य ननमन्रण  

 ष्ट्रवऩद ष्ट्रऩनडतराई नगद याहत, उद्धाय तथा व्मवस्थाऩन  

 अधवन्माष्ट्रमक ननकामको रुऩभा भ द्दाको स न  वाई 

 प्रचनरत नेऩार कानून य नेऩार सयकाय द्धाया तोष्ट्रकएका अन्म कामवहरू  
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15. एष्ट्रककृत घ म्ती न्शष्ट्रवय कामविभ्  
 मस न्जल्रा प्रशासन कामावरम, डोटीरे 2078 कानतवक देन्ख ऩ ष सम्भ एष्ट्रककृत घ म्ती न्शष्ट्रवय 
कामविभ सञ्चारन नगयेको ।  

16. शान्न्त स यऺा व्मवस्थाऩन  ्

 न्जल्रा प्रशासन कामावरम, डोटीरे न्जल्राको सभग्र शान्न्त स यऺा व्मवस्थाऩन य न्जल्रा भ्रभणभा 
आउन ह ने अनत उच्च ऩदस्थ ऩदानधकायीहरूको आगभनराई सभेत भध्मेनजय गदै न्जल्रा स यऺा सनभनतको 
ननमनभत तथा आकन्स्भक फैठक याख्दै आएको छ । न्जल्रानबर शान्न्त स यऺा य व्मवस्थाराई प्रबावकायी 
फनाउने, सॊवेदनन्शर अवस्थाभा एकीकृत स यऺा सॊमन्र ऩरयचारन गयी न्स्थनतराई साभान्म फनाउने तथा 
एकीकृत स यऺा सॊमन्र ऩरयचारनभा आऩसी सभन्वम य सहकामवका रानग प्रष्ट्रिमागत सयरीकयण गने 
उदे्दश्मरे न्जल्रा स यऺा सनभनतको फैठकफाट न्जल्राको Crime Map सष्ट्रहतको एष्ट्रककृत यणनीनतक स यऺा 
मोजना तमाय गयी कामावन्वमनभा ल्माएको छ । 

17. न्जल्रा प्रशासन कामावरम, डोटीफाट बएका नसजवनशीर कामवहरू ्

 मस न्जल्रा प्रशासन कामावरमरे  सेवाग्राहीहरूको स ष्ट्रवधा य ष्ट्रहतराई ध्मानभा याखी सभम सभमभा 
केही नमाॉ तथा नसजवनात्भक कामवहरू गदै आएको छ, जसभध्मे केष्ट्रह ननम्न छन:् 

1. सेवाग्राही हरूको रानग ष्ट्रऩउने ऩानीको व्मवस्था, 
2. ष्ट्रि वाईपाईको व्मवस्था, 
3. प्रनतऺा हर तथा गोरघयको व्मवस्था, 
4. प्रत्मेक पाॉटहरूभा कोठा नॊ., पाॉटको नाभ य सम्फन्न्धत अनधकायीको नाभ य दजावको व्मवस्था, 
5. कामावरमको छ टै्ट वेवसाइट, पेसफ क ऩेज तथा ट्वीटय ह्याण्डरभापव त सभमसभमभा कामावरमका 

गनतष्ट्रवनधहरू साववजननक गने गरयएको, 
6. अऩाॊगभैरी तथा ऩह ॉचमोग्म कामावरम, 
7. ग नासो स ने्न अनधकायी तथा सूचना अनधकायी तोकी फ्रेक्स भापव त साववजननक, 
8. एनारग तथा नडन्जटर नागरयक वडाऩर, 
9. इ-हान्जयीको व्मवस्था, 
10. रैंनगक तथा अऩाॊगभैरी शौचारम 

11. स्तनऩान कऺको व्मवस्था 
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18. कामावरम प्रभ ख य सूचना अनधकायीको नाभ, ऩद य सम्ऩकव  नॊ.:  

 

 

19. अनडमो नोष्ट्रटस फोडव, वेवसाइट य ऩेज  ्

 मस कामावरमको आफ्नै अनडमो नोष्ट्रटस फोडव छैन । कामावरमफाट सम्ऩाददत ह ने काभहरू य 
भहत्वऩूणव सूचनाहरू कामावरमको वेवसाइट www.daodoti.moha.gov.np फाट प्राप्त गनव सष्ट्रकन्छ 
।सेवाग्राहीहरूको Facebook य Twitter को फढ्दो प्रमोगराई ध्मानभा याखेय मस कामावरमरे न्जल्रा 
प्रशासन कामावरम, डोटी (https://www.facebook.com/DotiDAO) नाभक पेसफ क ऩेज तथा न्जल्रा प्रशासन 
कामावरम, डोटी (https://twitter.com/DotiPrashasanor @DotiPrashasan) नाभक ट्वीटय ह्याण्डर सञ्चारनभा 
ल्माएको छ । 

 

 

ि.सॊ. न्जम्भेवायी नाभ ऩद सम्ऩकव  नॊ. 

1. कामावरम प्रभ ख 
शॊकय फहाद य 

नफष्ट 
प्रभ ख न्जल्रा अनधकायी 9858437777 

२. सूचना अनधकायी 
ऩ ष्कय फहाद य 

खड्का 
सहामक प्रभ ख न्जल्रा 

अनधकायी 
9858436666 

http://www.ird.gov.np/
https://twitter.com/DotiPrashasan
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20. ऐन, ननमभ, ष्ट्रवननमभ वा ननदेन्शकाहरूको सूची ्

ऐनहरू  ् ननमभावरीहरू  ्

 स्थानीम प्रशासन ऐन, 2028  

 साववजननक स यऺा ऐन, 2046  साववजननक स यऺा ननमभावरी, 2058 

 आवश्मक सेवा सञ्चारन ऐन, 2014  सयकायी भ द्दासम्फन्धी ननमभावरी, 
2055 

 नेऩार नागरयकता ऐन, 2063  नेऩार नागरयकता ननमभावरी, 2063 

 याहदानी ऐन, 2024  याहदानी ननमभावरी, 2059 
 प्रहयी ऐन, 2012  प्रहयी ननमभावरी, 2049 
 सशस्त्र प्रहयी ऐन, 2058  सशस्त्र प्रहयी ननमभावरी, 2060 
 सॊस्था दताव ऐन, 2034   सॊस्था दताव ननमभावरी, 2034 
 ष्ट्रवऩद् जोन्खभ न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 

ऐन, २०७४ 
 

 रागू औषध (ननमन्रण) ऐन, 2033  
 फारफानरका सम्फन्धी ऐन, 2075  फारफानरका सम्फन्धी ननमभावरी, 2051 
 सॊन्ऺप्त कामवष्ट्रवनध ऐन, 2028  
 कायागाय ऐन, 2019  कायागाय ननमभावरी, 2020 
 साववजननक खरयद ऐन, 2063  साववजननक खरयद ननमभावरी, 2064 



33 
 

 आनथवक कामवष्ट्रवनध तथा ष्ट्रविीम उियदाष्ट्रमत्व 
ऐन, २०७६ 

 आनथवक कामवष्ट्रवनध तथा ष्ट्रविीम 
उियदाष्ट्रमत्व ननमभावरी, २०७७ 

 घयेर  ष्ट्रहॊसा (कसूय य सजाम) ऐन, 2066  घयेर  ष्ट्रहॊसा (कसूय य सजाम) 
ननमभावरी, 2067 

 ष्ट्रवष्पोटक ऩदाथव ऐन, 2018  
 भ र की देवानी सॊष्ट्रहता, 2074  
 भ र की देवानी कामवष्ट्रवनध सॊष्ट्रहता, 2074  भ र की देवानी कामवष्ट्रवनध ननमभावरी, 

2075 
 भ र की अऩयाध सॊष्ट्रहता, 2074  
 भ र की पौजदायी कामवष्ट्रवनध सॊष्ट्रहता, 2074  भ र की पौजदायी कामवष्ट्रवनध ननमभावरी, 

2075 
 पौजदायी कसूय (सजाम ननधावयण य 

कामावन्वमन) ऐन, 2074 
 

ननदेन्शका/कामवष्ट्रवनध/आचायसॊष्ट्रहता/भाऩदण्ड/भागवदशवन हरू् 
 नागरयकता प्रभाणऩर ष्ट्रवतयण कामवष्ट्रवनध ननदेन्शका, 2063 

 नागरयकता प्रभाणऩर ष्ट्रवतयण टोरीको कामव सञ्चारन ननदेन्शका, 2070 
 रागू औषध प्रमोगकतावहरूका रानग उऩचाय तथा ऩ न्स्थाऩना केन्ि सञ्चारन ननदेन्शका, 

2068 

 ष्ट्रवऩद ऩूवव तमायी तथा प्रनतकामव मोजना तज वभा भागवदशवन, 2067 

 ष्ट्रवऩद् ऩश्चातको शव व्मवस्थाऩन सम्फन्धी भागवदशवन, 2068  

 ष्ट्रवऩद् ऩीनडत उद्धाय य याहत सम्फन्धी भाऩदण्ड (सातौं सॊशोधन), २०७७   

 गहृ भन्रारम य अन्तगवत कामवयत कभवचायीहरूको आचायसॊष्ट्रहता, 2069 
 सदाचाय सॊष्ट्रहता, 2075 
 नागरयकता प्रभाणऩरको डाटा हेने भार ऩह ॉच ददने सम्फन्धी कामवष्ट्रवनध, 2075 
 UAV उडान सम्फन्धी कामवष्ट्रवनध, 2072 
 नस.नस.टी.बी. जडान तथा सञ्चारन सम्फन्धी कामवष्ट्रवनध, 2072 

 भददया नफिी ष्ट्रवतयण ननमभन ननदेन्शका, 2065 
 भनस नजन्म ष्ट्रवऩद् प्रबाष्ट्रवत ननजी आवास ऩ नननवभावण तथा ऩ नस्थावऩना अन दान कामवष्ट्रवनध, 

२०७७ 
 आगरागीजन्म ष्ट्रवऩद् प्रबाष्ट्रवत ननजी आवास ऩ नननवभावण तथा ऩ न्स्थाऩना अन दान ष्ट्रवतयण 

कामवष्ट्रवनध, २०७८ 
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21. आम्दानी खचव तथा आनथवक कायोफाय सम्फन्धी अद्यावनधक ष्ट्रववयण ्

क) विवियोजि तर्फ   (श्रािण दवेि पुष मसान्त सम्मको अध्यािविक) 

ि.सॊ. व.उ.नस.नॊ./ष्ट्रववयण फजेट रु. ननकासा रु. खचव रु. फजेट फाॉकी रु. 
1. 314920113(चार ) १८,०६६,०००।- ५,७५२,९६२.२६ ५,७५२,९६२.२६ १२,३१३,०३७.७४ 

2. 314920114(ऩून्जगत) १०00000।- ३९५५०.०० ३९५५०.०० ९६०४५०.०० 

3. 314010113(चार ) ८५५०00।- ३५६,१२०.०० ३५६,१२०.०० ४९८,८८०.०० 

जम्भा १९,९२१,००० ६,१४८,६३२.२६ ३,२४५,४९८ १३,७७२,३६७.७४ 

 

ख) ष्ट्रवष्ट्रवध य धयौटीतपव  (श्रािण दवेि पुष मसान्त सम्मको अध्यािविक) 

 

ि.स. ष्ट्रववयण अ.ल्मा प्रानप्त खचव / ष्ट्रपताव फाॉकी भौज्दात 
१. ष्ट्रवष्ट्रवध क २-6 2772710।- ११०,००,०००।०० ६८,१५,४३६।- 69,57,274।- 

2. धयौटी 194659।- ९२०,३२0।- ३३७,५००।००   ७७७,४७९।- 

 

ग) याजश्व तपव   (श्रािण दवेि पुष मसान्त सम्मको अध्यािविक) 

ि.स. ष्ट्रववयण गत फषवको नगद 
भौज्दात 

याजश्व प्रानप्त याजश्व फैंक 
दान्खरा 

नगद भौज्दात 

१. याजश्व प्रानप्त 0।०० १९६३२७०।०० १९६३२७०।०० ०।०० 

22. कामावरमरे फनगवकयण तथा सॊयऺण गयेका सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण गनव 
तोष्ट्रकएको सभमावनध ष्ट्रववयण  ्

 सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, 2064 फभोन्जभ मस ननकामभा यहेका सूचनाको सॊवेदनशीरताका 
आधायभा साववजननक गनव नभल्ने य ननभल्ने सूचनाहरूराई छ ट्याई साववजननक गनव नभल्ने सूचनाहरूराई भार 
साववजननक गने गरयएको छ । 

 मस ननकामरे आपू सभऺ यहेका व्मन्क्तगत प्रकृनतका सूचनाहरू अनानधकृत प्रकाशन य प्रसायण 
नह ने गयी सॊयऺणको प्रत्माबनूत गयेको छ । क नै व्मन्क्तको जीवन वा सववसाधायणको स्वास्थ्म वा स यऺाभा 
यहेको गन्म्बय खतयाको ननवायण गने सम्फन्धभा वा प्रचनरत कानून फभोन्जभ प्रकट गन वऩने ष्ट्रवषम बएभा वा 
भ्रष्टाचाय ननमन्रण गने सम्फन्धभा फाहेक मस साववजननक ननकामभा यहेका व्मन्क्तगत सूचनाहरू गोप्म नै 
यहनेछन ्। 
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२3. कामावरमभा सूचना भाग सम्फन्धी ऩयेका ननवेदन य सूचना ददईएको ष्ट्रवषम्  

ि.सॊ. 
सूचना भाग 
गनेको नाभ 

सूचना भाग 
गनेको ठेगाना 

भाग गयेको सूचना 
उऩरब्ध गयाईएको सूचना कैष्ट्रपमत 

१. नरन्खत रुऩभा सूचना भागको ननवेदन प्राप्त नबएको    
      
      

24. कामावरमका सूचनाहरू अन्मर प्रकाशन बएका वा ह ने बए सोको ष्ट्रववयण्  

 मस न्जल्रा प्रशासन कामावरम, डोटीगहृ भन्रारमको अनधनस्थ यहेको ह ॉदा उक्त भन्रारमफाट सभेत 
मस कामावरम सम्फद्ध कनतऩम सूचनाहरू ऩाउन सष्ट्रकन्छ । मसका साथै कामावरम सम्फद्ध सूचनाहरू मस 
कामावरमको वेवसाइट www.daodoti.moha.gov.np  भा ऩनन ऩाउन सष्ट्रकन्छ । सभम सभमभा मस 
कामावरमका सूचनाहरू कामावरमको आनधकायीक पेसफ क ऩेज 'न्जल्रा प्रशासन कामावरम, डोटी' 
(@DotiDAO)तथा आनधकायीक ट्वीटय ह्याण्डर 'न्जल्रा प्रशासन कामावरम डोटी' (@DotiPrashasan) फाट 
ऩनन साववजननक गने गरयएको छ । 

25. सूचनाको हकसम्फन्धी भहत्वऩूणव जानकायीहरू्  

1. सॊसायभा सूचनाको हक सम्फन्धी कानून जायी गने ऩष्ट्रहरो भ र क स्वीडेन हो । सो भ र कभा सन ्
१७६६ भा सूचनाको हक सम्फन्धी कानून जायी बएको हो । नेऩारभा सन ्2007 (नफ.सॊ. 2064) 
भा सूचनाको हक सम्फन्धी कानून जायी बमो ।  

2. सन ्1948 भा जायी ष्ट्रवश्वव्माऩी भानव अनधकाय घोषणाऩरको धाया १९ भा प्रत्मेक व्मन्क्तराई सूचना 
भाग्न,े ऩाउने य प्रवाह गने हकको व्मवस्था गरयएको छ । तय, नेऩारको सॊष्ट्रवधानभा नेऩारी 
नागरयकराई सूचना भाग्ने य ऩाउने हकको व्मवस्था गरयएको छ । 

3. क्मानडाभा यहेको सेन्टय पय र एण्ड डेभोिेसी नाभक गैयसयकायी सॊस्थारे ष्ट्रवश्वका १११ ओटा 
सूचनाको हक सम्फन्धी कानूनराई भूल्माॊकन गयी ष्ट्रवश्व वरयमताको सूची साववजननक गयेको छ । जस 
अन साय नेऩाररे क र 150 ऩूणावङ्कभा १०४ अॊक प्राप्त गयी २७ औ ँस्थान ओगटेको छ । ष्ट्रवश्वकै 
उत्कृष्ट सूचनाको हक सम्फन्धी कानून जायी गने भ र कभा भेन्क्सको ऩयेको छ । 

4. नेऩारको सूचनाको हकसम्फन्धी कानून फभोन्जभ सूचना ददन अटेयी गने ऩदानधकायीराई रु. ऩच्चीस 
हजायसम्भ जरयवाना ह न्छ । 
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5. 'इन्टयनेशनर याइट टू नो डे' फ ल्गेरयमाको याजधानी सोष्ट्रपमाफाट सन ्2002 को सेप्टेम्फय 28 फाट 
आयम्ब बएको हो । सन ्2016 देन्ख मस ददवसको नाभ 'इन्टयनेशनर डे पय मूननबसवर एक्सेस टू 
इन्पयभेशन' भा रुऩान्तरयत बएको छ । 

6. नेऩारभा सूचनाको हक सम्फन्धी कानून 2064 श्रावण 5 भा व्मवस्थाष्ट्रऩका सॊसदफाट प्रभाणीकयण 
बएकोभा 2064 बाि 3 देन्ख राग  बएको हो । जसअन साय प्रत्मेक फषव बाि ३ गतेराई याष्ट्रष्डम 
सूचना ददवसको रुऩभा भनाइन्छ । 

7. सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, 2064 को दपा ११ फभोन्जभ सूचनाको हकको सॊयऺण, सॊवद्धवन य 
प्रचरनको रानग एक स्वतन्र याष्ट्रष्डम सूचना आमोग यहने कानूनी व्मवस्थाअन साय 2065 फैशाख २२ 
गते आमोगको स्थाऩना बएको हो । 

8. सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, 2064 फभोन्जभ साववजननक ननकामको ऩरयबाषानबर ऩने सयकायी 
कामावरम, याजनीनतक दर, गैयसयकायी सॊस्था, ननजी ऺेर य कानूनिाया स्थाष्ट्रऩत साववजननक 
ननकामहरूरे आफ्नो ननकामको 3/3 भष्ट्रहनाको ष्ट्रववयण साववजननक गन वऩछव । ती ननकामहरूरे सूचना 
अनधकायी तोक्न ऩछव । साथै कन्म्तभा २० फषवसम्भका सूचनाहरू अद्यावनधक गयी याख्न ऩदवछ । 

 

सम्ऩकव ् 
कामावरमको नाभ् न्जल्रा प्रशासन कामावरम, डोटी ।  
ठेगाना्   ददऩामर नसरगढी न.ऩा.-6, नसरगढी डोटी ।  

पोन नॊ.:   094-420133  

    094-420151  

    094-420108  

फ्माक्स नॊ.:  094-411211  

ई-भेर् daodoti@moha.gov.np    

               dao.doti68@gmail.com  


