
i 
 

नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  
जसलगढी, डोटी  

 

 

 
(सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४को दफा ५(३)र सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६५को ननयम ३ बमोनिम सावविननक गररएको) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

२०७९श्रावण दखेि असोज मसान्तसम्म  सम्पाखदत प्रमिु खियाकलापहरुको 

स्वत:प्रकाशन (Proactive Disclosure) 
प्रकाजशत जिजतिः  २०७८ काजताक ३ गते 

  



ii 
 

कार्ाालर् प्रमखु र सूचना अधिकार ीः 

 

 

 

कल्पना शे्रष्ठ 

प्रमखु जिल्ला अधिकार  
कार्ाालर् प्रमखु 

(सम्पका  नं.: 9858437777) 

 
 
 
 
 
 
 

द पा िोशी  

प्रशासकीर् अधिकृत 

सूचना अधिकार  
(सम्पका  नं.9864323737) 

 
 
 
 
 
 
  



iii 
 

 

 

 

 

 

 
 

 हाम्रो भनाई 

नेपालको संवििानको िारा २७ मा प्रत्र्ाभतू एिं िारा 28 मा व्र्िजथित सूचनाको हकलाई 
संरक्षण गना सूचनाको हकसम्बन्िी ऐन, 2064 को दफा ५(४) रसूचनाको हकसम्बन्िी धनर्मािल , 
2065 मा प्रत्रे्क सािािधनक धनकार्ले सािािधनक सरोकार एिं गधतविधिहरूको वििरण प्रत्रे्क 
३/3 मवहनामा तोवकएका वििरणहरू समािेश गर  प्रकाशन गनुापने व्र्िथिा छ । सूचनाको 
हकसम्बन्िी ऐन, 2064 को दफा 5(3) तिा धनर्मािल , 2065 को धनर्म ३ ले व्र्िथिा 
गरेका विधभन्न जशर्ाक बमोजिमका सूचनाहरू आम नागररकको ससूुजचत हनेु हकलाई ध्र्ानमा राख्दै 
नागररकले माग नगरे पधन आफ्नो धनकार्को ििाफदेवहता, पारदजशाता र विश्वसधनर्ताका लाधग 
धनर्धमत रुपमा वििरण थितीःप्रकाशन(Proactive Disclosure) गनुापने विश्वव्र्ापी मान्र्ता हो ।  

 र्सका अलािा नेपालको संवििानले प्रत्रे्क नागररकलाई सािािधनक सरोकारको सूचना माग्ने 
र पाउने हकको व्र्िथिा गरेको तिा विश्वव्र्ापी मानि अधिकार घोर्णापत्र, 1948 को िारा 19 
मा प्रत्रे्क व्र्जिलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रिाह गने हकको व्र्िथिा गरेकोले सूचनाको 
थिीःथफुता प्रिाहलाई बढािा ददन ुिाञ्छनीर् हनु आउँछ । 

 र्वह मान्र्तालाई मध्र्निर गदै र्स जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोट ले र्सअजघ झैँ 207९ 
श्रािण, भाद्र, असोि मवहनामा भए गरेका थितीः प्रकाशन गना धमल्ने सम्पूणा गधतविधिहरूको वििरण 
प्रकाजशत गरेको छ । र्स कार्ाालर्सँग सम्बजन्ित आफ्नो व्र्जिगत एिं आम नागररकको 
सरोकारका कुनै पधन विर्र्का सूचना आिश्र्क परेमा र्स जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोट मा सम्पका  
गनुाहनु आम नागररकहरूलाई हाददाक आग्रह गदाछौँ । सािै नागररकहरूले पधन आफ्नो ससूुजचत हनेु 
हकको प्रर्ोग गदै सािािधनक धनकार्हरूलाई पारदशी र ििाफदेह  बनाउनको लाधग सहर्ोग गना 
अनरुोि गदाछौँ । 
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१. डोटी जिल्लाको पररचर्िः  

डोटी निल्ला नेपालको सुदूरपनिम प्रदेशमारहेको पहाडी निल्ला हो। प्राकृनिक सम्पदाििा धानमवक थिलहरु र संसृ्कनिले 

डोटी सम्पन्न छ । सािै यो निल्ला भौगोनलक, िैनवक, सामानिक, सााँसृ्कनिक नवनधिायुक्त छ ।निल्लाको पररचय ननम्नानुसार 

वनगवकरण गरी प्रसु्ति गररएको छ । 

१.१ संजिप्त ऐजतहाजसक पृष्ठभूजि : 

१३औाँ शिाव्दी निर ननरञ्जन मल्लद्धारा थिानपि डोटी राज्य नेपालमा गानभनु पूववसम्म शस्क्तशाली राज्यको रुपमा रहेको 

देस्खन्छ । १८४६ मा गोखावली फौिसाँगको परािय पिाि नेपाल राज्यमा गानभए देस्ख २००७ साल पूववसम्म राणाकालीन 

समयमा पनिम कमास्िङ िनेलद्धारा प्रशानसि र २००७ सालपनछ मुलुकमा आन्तररक व्यवथिा सञ्चालनका लानग पनहलो 

पटक केन्द्रमा गृह मन्त्रालय मािहि गौडा/गोश्वारा र मूख्य प्रशासकीय अनधकारीको रुपमा बडाहानकमको व्यवथिा भए 

बमोनिम डोटी गौ ाँडाको रुपमा यस निल्लाबाट कायवसम्पादन हुाँदै आएको नियो । 

२०१७ सालको पररविवन र २०१८ सालमा मुलुकलाई १४ अञ्चल ७५ निल्लामा नवभािन गरेपिाि् डोटी सेिी अञ्चलको छुटै्ट 

निल्लाको रुपमा रहेको पाइन्छ। 

१.२ भौगोजलक अवस्थिजत तिा िलवारु् : 

सानवकमा सुदूरपनिमाञ्चल नवकास िेत्र अन्तरगि पने डोटी निल्ला हाल सुदूर पनिम प्रदेशमा पदवछ । नसलगढीमा निल्ला 

सदरमुकाम रहेको यस निल्लाको पूववमा अछाम र सुखेि, पनिममा डडेल्धुरा र बैिडी, उत्तरमा बझाङ, वािुरा ििा दनिणमा 

कैलाली निल्लाहर रहेका छन् ।  

डोटी निल्ला समुद्र सिहदेस्ख ६०० नमटर देस्ख ३४३० नमटरको उचाईमा रहेको छ । भौगोनलक असमानिा र नववधिाका 

कारण यहाँको हावापानीमा नवषमिा पाईन्छ । यस निल्लाको ६०% भू-भाग समशीिोष्ण, १७% भू-भाग अधोष्ण र २३% भू-

भाग नशि प्रदेसमा  पदवछ । यस निल्लामा औषि वानषवक १३४.७ नमनलनमटर बषाव हुन्छ । 

डोटी निल्ला २८.५२ उत्तरी अिांश देस्ख २९.२८ उत्तरी अिांशसम्म ििा ८०.३० पूवी देशान्तर देस्ख ८१.१४ पूवी 

देशान्तरसम्म फैनलएको छ । यस निल्लामा अनधकिम िापिम नदपायलमा ४४°C देस्ख नू्यनिम िामपिम ०.२°C खप्तड 

िेत्रमा हुने गदवछ । 

यस निल्लाको िम्मा िेत्रफल २०२५ वगव नक.नम. रहेकोछ। यो निल्लाको अनधकांश भू-भाग पहाडी िेत्रमा रहेको छ । यस 

निल्लाको उत्तरी िेत्रमा रहेको भु-भाग र चुरे पूववनिरका भू-भाग िंङ्गलले ढाकेको छ । अनधकांश भू-भाग बढी नभरालो 

धरािल ििा कडा चट्टान र वालुवाले बनेकोले छ । सािै यो िेत्र भौगोनलक दृनिकोणबाट पनन अनि संवेदनशील माननन्छ । 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नचत्रः  डोटी निल्लाको नक्सा 
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२०६८ को िनगणनाअनुसार यहााँ २,११,७४६ माननसहर बसोबास गदवछन्, िसअनुसार यहााँको िनघनत्व १०० प्रनि वगव 

नकलोनमटर हुन आउाँछ । यहााँका ७१.४२% माननसहर कृनष पेशामा आवद्ध छन् िहााँ औषि वानषवक १३४.७ नमनलनमटर मात्र 

बषाव हुन्छ । मनहला २६.०% ििा पुरुष ६१.२% सािर रहेको यस निल्लाको कुल सािरिा ४३.७% मात्र छ । यहााँस्थिि डोटी 

क्याम्पसमा स्नािकोत्तर सम्मको पढाई हुन्छ । 

१.३ रािनैजतक अवथिािः  

एउटामात्र प्रनिनननधसभा ििा दुईवटा प्रदेश सभा ननवावचन िेत्रहर रहेको यस निल्लामा ननम्नानुसारका २ वटा 

नगरपानलकाहर र ७ वटा गाउाँपानलकाहर रहेका छन् । 

क्र.सं. थिानीर् तहको नाि वडा संख्या केन्द्र िेत्रफल 

(वगा जक.िी.) 

िनसंख्या 

1.  नदपायल नसलगढी नगरपानलका ९ नसलगढी 162.62 36,038 

2.  नशखर नगरपानलका ११ िलकोट 285.39 31,801 
3.  िोरायल गाउाँपानलका ६ सरस्विी नगर 419.09 21,296 

4.  बनडकेदार गाउाँपानलका ५ बछेन 332.55 16,731 

5.  बोगटान फुड्नसल गाउाँपानलका ७ चवराचौिारा 322.00 17,906 

6.  के.आई.नसंह गाउाँपानलका ७ दुगावमािौ ाँ/वायल 127.01 20,903 

7.  सायल गाउाँपानलका ६ दुदुलेगडा 122.72 19,575 

8.  आदशव गाउाँपानलका ७ कानलकाथिान 128.47 24,482 

9.  पूवीचौकी गाउाँपानलका ७ सानागाउाँ  117.66 22,489 

 

१.४ भाषा रधिा : 

िाििाडोटी निल्लामा िािीय, भानषक रधानमवक िेत्रमा नवनवधिा पाईन्छ । यस निल्लामा अनधकांश नहन्दु धमाववलम्बी भए 

पनन बौद्ध, ईसाई ििा अन्य धमाववलस्िहरु पनन बसोवास गदवछन । २०६८ सालको िनगणना अनुसार यहााँको धानमवक 

संरचना ननम्नानुसारको रहेको छ । 

क्र.सं. धिा प्रजतशत 

1.  नहन्दु 99.0% 

2.  बौद्ध 0.75% 

3.  इसाई 0.13% 

4.  अन्य (प्रकृनि पूिक, 

नकरााँिसमेि) 
0.12% 

त्यसैगरी मािृ भाषा बोल्नहरुको िनसंख्या हेदाव डोट्याली ९०.०६ प्रनिशि, नेपाली ७.४२ प्रनिशि, मगर ०.९८ प्रनिशि, खाम 

०.४२ प्रनिशि, ०.१८ प्रनिशि बैिडेली प्रमुख मािृभाषा का रुपमा रहेका छन् र बाकी ०.०४ प्रनिशि अन्य मािृभाषा यस 

निल्लामा बोनलदै आएको छ ।  

१.५ सािरता दर: 

रानिि यिनगणना२०६८अनुसार यस डोटी निल्लाका ७ वटा गाउाँपानलका ििा २ नगरपानलका मध्य िोरायल गाउाँपानलकाको 

सािरिा सबै भन्दा उच्च ७०.१% रहेको छ भने सबै भन्दा नु्यन सािरिा सायल गाउाँपानलकाको ४४.१% रहेको छ। यस 

निल्लाका गाउाँपानलका र नगरपानलकाहरुको सािरिा नववरण ननम्नानुसार रहेको छ। त्यसैगरी नदपायलनसलगढी न.पा. 
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६४.९%, बडीकेदारगा.पा. ६२.८%, बोगटानगा.पा. ५५.२%, नशखरन.पा. ५५.१%,  के.आई.नसं. गा.पा. ५२%, पूवीचौकीगा.पा. 

५१.२%,  आदशवगाउाँपानलका ४६.८%,  रहेको छ ।  

१.६ िातिाती अवथिा : 

रानिि य िनगणना, २०६८ अनुसार यस डोटी निल्लामा ३६ वटा िाििािी र २१ मािृ भानषहरको बसोबास रहेको छ । यस 

निल्लाका प्रमुख िाििानिहर ननम्नानुसार छन्: 

क्र.सं. िातिाजतको नाि प्रजतशत 

1.  िेत्री 57.7% 

2.  कामी 12.1% 
3.  ब्राह्मण 8.0% 

4.  दमाई 4.5% 

5.  ठकुरी 3.6% 

6.  मगर 3.4% 
7.  साकी 2.3% 

8.  वादी 1.4% 

9.  लुहार 1.1% 

10.  नेवार 0.5% 

11.  अन्य (गुरुङ, िामाङ 

राई, आनद) 
5.4% 

डोटी राज्यको पुरानो दरवार नदपायलस्थिि सेिी नदीको नकनारमा भग्नावशेषको रुपमा रहेको छ । डोटीमा मनाईने प्रमुख 

चाडपववहर, ऐनिहानसक महत्वका थिलहर ििा मुख्य िात्राहर ननम्नानुसार रहेका छन्: 

प्रिुख चाडपवाहरू ऐजतहाजसक थिलहरू िुख्य िात्राहरू 

गौरा शैलेश्वरी मस्न्दर (नसलगढी) सहश्रनलङ्ग (खप्तड) केदारेश्वर मेला 

फाग मिा मस्न्दर (नसलगढी) नभमछेदननसला (सरस्विीनगर) शैलेश्वरी िात्रा 

होली राधाकृष्ण मस्न्दर (नसलगढी) सेिी कणावली दोभान (कानाचौर)  

जवशु अशुद्धाला मस्न्दर (डौड) कोटभैरव (नदपायल)  

 मानलका मस्न्दर (काडामािौ) नदले्पश्वर मस्न्दर (नदपायल)  

 बसाइाँ सरेर कैलाली, कञ्चनपुर लगायिका िराईका निल्लाहरमा िाने िम बढ्दो रहेको हुाँदा यहााँको िनसंख्या घट्दो 

िममा रहेको छ । नवशेष गरी कामको नसलनसलामा नछमेकी मुलुक भारिमा गई ज्याला मिदुरी गरी आय आिवन गने गरेको 

पाइन्छ । धान, गहुाँ, कोदो, िौ, मकै, मसुरो, भटमास, िोरी, फापर, मास, आलु, बदाम, आनद यहााँका प्रमुख उत्पादनहर हुन् । 

यहााँ उत्पानदि कृनषबाली ििा फलफूलहर नछमेकी निल्लाहर डडेल्धुरा, कैलालीसम्म समेि व्यापार हुने गरेको पाईन्छ । 

निल्ला सदरमुकाम नसलगढी, नपपल्ला, रािपूर, नदपायल, बुडर, िोरायल यहााँका प्रमुख बिारहर हुन् । यस निल्लाको गररवी 

२०६८ को िनगणना अनुसार ४८.९% रहेको छ ।  
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२. कार्ाालर्को पररचर् र कार्ािेत्र : 

२.१ निल्ला प्रशासन कायावलय डोटीको पूवव ईनिहास : 

कायावलयको पूववइनिहास केलाउाँदा १३औाँ शिाव्दीनिर ननरञ्जन मल्लद्धारा थिानपि डोटी राज्य नव.सं. १८४६मा 

गोखावली फौिसाँगकोपरािय पिाि नेपाल राज्यमा गानभन पुग्यो ।केन्द्रबाट प्रशानसिहुाँदा समेियस िेत्रको मूख्य 

प्रशासननक केन्द्रका रुपमा २००७ साल पूववसम्म राणाकालीन समयमा पनिम कमास्िङ िनेलद्धारा प्रशानसि र 

२००७सालपनछ मुलुकमा आन्तररक व्यवथिा सञ्चालनका लानग पनहलो पटक केन्द्रमा गृह मन्त्रालय मािहि गौडंा/गोश्वारा 

र मूख्य प्रशासकीय अनधकारीको रुपमा बडाहानकमको व्यवथिा भए बमोनिमडोटी गौ ाँडाकोरुपमा पररवनिवि भई 

पररवनिवि भूनमका अनुरुप कायवसम्पादन हुाँदै आएको नियो । 

२०१७ सालको पररविवन र २०१८सालमा मुलुकलाई १४ अञ्चल ७५ निल्लामा नवभािन गरेपिाि डोटीसेिी 

अञ्चलकोछुटै्ट निल्लाकोरुपमारहेको र निल्ला पञ्चायि कायावलयको नामबाट सेवा प्रवाह गरेको पाइन्छ। कायावलयको 

मुख्य प्रशासननक अनधकारीको रुपमाप्रमुख निल्ला अनधकारी रहने व्यवथिा भै हालसम्म कायम छ ।२०३७ सालमा 

निल्ला कायावलय र२०४८सालपनछ निल्ला प्रशासन कायावलयको नामबाट निल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गरी 

आएको छ ।  

स्विन्त्र डोटी राज्य हुाँदाको अवथिा देस्ख पनिम कमास्िङ िनरलको कायावलय/िल्लो ढोकाको नामले समेि 

नचनननेगरेकोर डोटी गौ ाँडा हुाँदै हाल निल्ला प्रशासन कायावलयको रुपमा निल्लाको प्रमुख प्रशासननक नेिृत्वदायी भूनमकामा 

रहेको यस कायावलयले ऐनिहानसक महत्व बोकेको छ । यसिेत्रको मूख्य प्रशासननक भूनमकामा सधै ाँ आफूलाई अग्रणी 

सानवि गरेको यस कायावलयले ऐनिहानसक महत्व/गररमा कायम राख्दै आि पनन आमिनिालाई चुस्त दुरुस्त ढंगले सेवा 

प्रदान गदै आएको छ। 

२.२ कायावलयको प्रकृनि : 

 निल्ला प्रशासन कायावलय निल्ला स्तरमा रहेको संघ अन्तरको मुख्य प्रशासननक ननकायहो । यस कायावलयले 

नेपाल सरकारको प्रनिनननध ननकायका रुपमा रनह निल्लामा शास्न्त सुरिा र सुव्यवथिा कायम गने, गैर कानूनी कायव हुन 

ननदई सुशासनको प्रत्याभूनिका लानग काम गने    गछव  ।  

निल्लामा नवकास लगायि िन िीनवकाका सवालमा उपयुक्त वािावरण ननमावण गनव समन्वय र सहिीकरण, 

नवपद व्यवथिापन, आपूनिव व्यवथिापन, आनिवक अननयनमििा एवंभ्रिाचार ननयन्त्रण, प्रचनलि कानून अनुसार िनिाको 

गुनासो सुने्नर समाधान गने, चोरी, ठगी ननयन्त्रण गने, सावविननकअपराध ननयन्त्रण गने कायवयस कायावलयले गदवछ । सेवा 

प्रवाहको अनुगमन, प्रचनलि कानूनमा िोनकएका नवषयहरुमान्याय ननरुपणिस्ता कायवहरु सम्पादन गरी निल्लामा 

सुशासनको प्रत्याभूनिका लानग महत्वपूणव कायवहरु निल्ला प्रशासनकायावलयले गने गछव  ।  

यस कायावलयले नेपाल सरकार कायवनवभािन ननयमावली, २०७४ ले नननदवि गरेका गृह प्रशासनका अनधकार िेत्र 

नभत्र रहेर काम गदै आएको छ । संघ, प्रदेश र थिानीय िहहरबीच समन्वय र सुरिा प्रबन्ध, अपराध रोकिाम ििा 
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ननयन्त्रण, दैननक रुपमा ननयमानुसार नागररकिा र राहदानी नविरण, हािहनियार ििा खरखिाना, सावविननक सम्पनत्तको 

संरिण, िुवािन्य नियाकलापहरको ननयन्त्रण, लागू औषध ननयन्त्रण, नवपद् व्यवथिापन, अत्यावश्यक वसु्त ििा सेवाको 

आपूनिव ििा बिार अनुगमन, सरकारी सवारी साधनको समुनचि प्रयोगको व्यवथिा नमलाउने र अन्य आकस्िक 

कायवहर गदै आएको छ । 

थिानीय प्रशासन ऐन, २०२८लागू भै उक्त ऐनको दफा (५)ले निल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गनव प्रते्यक 

निल्लामा एउटा निल्ला प्रशासन कायावलय रहने व्यवथिा र नेपाल सरकारले त्यस कायावलयको प्रमुख प्रशासकीय 

अनधकारीका रुपमा प्रमुख निल्ला अनधकारी ननयुक्त गने ब्यवथिा अनुरुप नेपाल सरकारको नीनि, ननदेशन ििा 

रेखदेखमा रनह निल्लाको शास्न्त सुरिा, अमनचयन कायम गनव समन्वयकारी भूनमका ननवावह गदै नवकास ििा 

सुशासनका लानग निमे्मवार प्रशासननक ननकायका रुपमा यस कायावलयले भूनमका ननवावह गरर रहेको छ ।  

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटीको उदे्दश्यिः  

निल्लामा शास्न्त सुव्यवथिा र सुरिा कायम गरी िनिाकोिीउ धनको संरिण गनुव निल्ला प्रशासन कायावलयको 

प्रमुख उदे्दश्य रही आएको छ। यसका सािै निल्लामा नेपाल सरकारको प्रनिनननधको रुपमा रही सावविननक सेवा 

नविरण(Public Service Delivery) लाई प्रभावकारी बनाई सुशासनको प्रत्याभूनिगने समेिका उदे्दश्यहर रहेका छन् । 

४.जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को काि कताव्य र अजधकार : 

 निल्लामा शास्न्त सुरिा र सुव्यवथिा कायम गने। 

 गुनासो वा ठाडो उिुरी सुने्न, आवश्यककारवाही गने वा सन्बस्न्धि ननकायमा कारवाहीका लानग नशफाररस गरी पठाउने । 

 निल्लामा प्रहरी प्रशासनको रेखदेख र ननयन्त्रण गने । 

 अनुनचि नाफाखोरी,दैननक उपभोग्य सामाग्रीको संचय गरी कृनत्रम अभाव सृिना गने लगायिका गैर कानूनी कायव हुन 

ननदन ननयनमि बिार अनुगमन गने, वसु्त ििा सेवाको आपूनिव सहि िुल्याउने । 

 निल्लास्थिि कायावलयहरुको समन्वय ििा अनुगमन गने, सावविननक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई 

सुशासनकायम गने । 

 नागररकहरुलाई सरल, सुलभ ििा व्यवस्थिि रुपमा नागररकिा नविरण गने, राहदानी नसफारीस ििा नविरण गने। 

 नावालक पररचय पत्र ििा त्यसको प्रनिनलनप िारी गने। 

 सानवकमा िारी भएका नािा प्रमानणिप्रमाण पत्रको प्रनिनलनप उपलव्ध गराउने, नाम,िर,उमेर फरक परेको नसफारीस 

गने । 

 िोनकए बमोनिम आनदवासी िनिािी, दनलि, द्धन्द पीनडि आनद प्रमानणि गने। 

 हािहनियार, खरखिानाको ननयमन ििा ननयन्त्रण, नवस्फोटक पदािवको ननयन्त्रण गने, हाि हनियार नवीकरण ििा 

इिािि पत्रको प्रनिनलनप उपलव्ध गराउने । 

 संथिा दिाव/नवीकरण, संथिाको नवधान संसोधन, निल्लामा संथिाको शाखा खोल्ने स्वीकृिी,पत्रपनत्रका दिाव,छापाखाना 

सञ्चालन स्वीकृिी आनदसम्बन्धी कायव गने । 
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 अधवन्यानयक ननकायको हैनसयिले न्यायसम्पादनको कायव गने। नवपद व्यवथिापन सम्बन्धी कायव गने। 

 अन्य ननकायलाई निोनकएका कायवहरु गने । 

 

५.कार्ाालर्बाट प्रदान गररने सेवाहरूिः  

 शास्न्त सुरिा, ठाडो उिुरी ििा गुनासो सम्बन्धी, 

 नागररकिा ििा रानिि य पररचय पत्र,  

 राहदानी सम्बन्धी, 

 बिार अनुगमन सम्बन्धी, 

 संघ/संथिा ििा पत्र पनत्रका र छापाखाना सम्बन्धी, 

 दनलि, आनदवासी/िनिानि लगायि अन्य नसफाररस सम्बन्धी, 

 सावविननक सेवा प्रवाहमा समन्वय रेखदेख र ननयन्त्रण सम्बन्धी, 

 नवपद व्यवथिापन सम्बन्धी, 

 प्रचनलि नेपाल कानून र नेपालसरकारद्वारा िोनकएका अन्य कायवहर । 

६.हाल कार्ारत किाचारी जववरण: 

जस.नं. नाि दिाा ठेगाना सम्पका  कै 

िोबाईल नं इिेल  

१. कल्पना शे्रष्ठ  प्र.नि.अ. काठमािौ 9858437777    

२.   स.प्र.नि.अ.  9858436666   

३. दीपा िोशी  प्र.अ. नद.नस.न.पा.-७ डोटी 9864323737    

४. रमा कुाँ वर प्र.अ. गुलेमी    

५.   निलक नेपाली  नायब सुब्बा  नद.नस.न.पा.-६, डोटी 9865717408 dotinepal.tilak@gmail.com  

६. लाल ब. बोगटी  नायव सुब्बा सायल गा.पा., डोटी  9858444333   

७. रािन के.सी.  नायव सुब्बा  नद.नस.न.पा. ५ 9858432777   

८. कैलाश साउद नायव सुब्बा     

९. नदनेश उपे्रिी नायव सुब्बा     

१०. िीवन शाही नायव सुब्बा     

११. प्रयागराि पाध्या  लेखापाल देवलबााँझिलारा 

गा.पा.-३ बझाङ  

9848626741 prbazal41.up@gmail.com  

१२. सुरेन्द्र प्र. िोशी  खररदार  शैल्यनशखर-९, 

दाचुवला 

9848608540  pdsurendra@gmail.com  

१३. सुवाश पररयार क. अ. धनगढी-१,कैलाली 9848655085  subash.pariyar44@gmail.com करार 

१४. गौिम ब. रोकाया क. अ. सायल-६, डोटी 9848655063  करार 

१५. पूणे दमाई  का.स. नद.नस.न.पा.-१, डोटी  9824606028    

१६. नसिाराम राना ह.स.चा.ट धनगढी, कैलाली 9848549654  करार 

१७. कृष्ण साउद  का.स. नद.नस.न.पा.-९, डोटी 9865746087  करार 
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१८. रत्ना साउद का.स.  नद.नस.न.पा.-९, डोटी 9863304597  करार 

१९. दीपेन्द्र नगरकोटी का.स. नद.नस.न.पा.-५, डोटी  9868553195   करार 

२०. िगु देवी खडका का.स. नद.नस.न.पा.-७, डोटी   करार 

 

७.कार्ाालर्िा रहने किाचारी संख्या र कार्ा जववरणिः  

यस कायावलयलाई आवश्यक पने कमवचारी नेपाल सरकारले व्यवथिा गने कानूनी प्रावधान रहेको छ। हाल कायावलयमा 

कूल २७ स्वीकृि दरबन्दीमधे्य देहाय बमोनिम संख्यामा कमवचारीहर कायवरि रहेका छन् । 

क्र.सं. पद तह/शे्रणी कार्ि 

दरबन्दी 

पद पूजता ररक्त करारिा 

पूजता 
कार्ावििरण कै 

१. प्रमखु 
जिल्ला 
अधिकार  

रा.प.प्रिम १ १ - - जिल्लामा नेपाल सरकारको 
प्रधतधनधिको रुपमा रह  सामान्र् 
प्रशासन सञ्चालन गने । 

 

2. सहार्क 
प्रमखु 
जिल्ला 
अधिकार  

रा.प.दितीर् 1 - १ - प्रत्र्ार्ोजित अधिकार बमोजिम कार्ा 
गने । 

 

3. प्रशासकीर् 
अधिकृत 

रा.प.ततृीर् 2 २ - - प्रत्र्ार्ोजित अधिकार बमोजिम कार्ा 
गने । 

 

4. नार्ि 
सबु्बा 

रा.प.अनं. प्रिम 7 7 - - फाँट प्रमखु भई सम्बजन्ित फाँटले 
गने काम सम्पादन गने । 

 

5. लेखापाल रा.प.अनं. प्रिम १ १ - - धनर्मानसुार लेखासम्बन्िी से्रथता 
राख्न,े लेखापर क्षण गराउने । 

 

6. कम््र्टुर 
अपरेटर 

रा.प.अनं. प्रिम 2 - - 2 दैधनक कारोबारको प्रविवि गने ।  

7. खररदार रा.प.अनं. 
दितीर् 

4 2 2  सम्बजन्ित फाँट प्रमखुको मातहतमा 
रवह तोवकएको कार्ा सम्पादन गने 
। 

 

8. हलकुा 
सिार  
चालक 

शे्रणी विवहन 2 - 1 1 सिार  सािन चलाउने ।  

9. कार्ाालर् 
सहर्ोगी 

शे्रणी विवहन 7 १ 

 

१ 5 सरसफाई, जचठीपत्र आदानप्रदान 
लगार्तका कार्ाहरू गने । 

 

िम्मा २७ १४ ५ ८   
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सांगठजनक संरचना 

 

८. सेवा प्रदान गने जनकार्को शाखा, कार्ा र जिमे्मवार अजधकारीिः  

क्र.सं. शाखाको नाि जिमे्मवार पदाजधकारी कैजफर्त 

१. थिानीय प्रशासन ििा 

शास्न्त सुरिा शाखा 

प्र.नि.अ. कल्पना शे्रष्ठ 

स.प्र.नि.अ.  

प्र.अ. दीपा िोशी 

ना.सु. निलक नेपाली 

का.स. कृष्ण बहादुर साउद 

निल्लाको समग्र सामान्य प्रशासन सञ्चालन, कमवचारी 

प्रशासन, आन्तररक व्यवथिापन र शास्न्त सुरिासम्बन्धी 

समू्पणव कायवहर गने, पत्राचार गने र अनभलेख व्यवथिापन 

गने । 

२. नागररकिा शाखा स.प्र.नि.अ.नकरण िोशी 

प्र.अ. रमा कुाँ वर 

ना.सु. नदनेश उपे्रिी 

ना.सु. िीवन शाही 

खररदार सुरेन्द्र प्रसाद िोशी 

क.अ. गौिम बहादुर रोकाया 

क.अ. सुबाश पररयार 

का.स. पुणे दमाई 

वंशि ििा िन्मको आधारमा नागररकिा प्रदान गने, अंनगकृि 

नागररकिाको हकमा आवश्यक प्रनिया पूरा गरी पेश गने र 

सोको अनभलेख राखे्न । 

३. नागररकिा प्रनिनलपी शाखा प्र.अ. रमा कुाँ वर 

खररदार सुरेन्द्र प्रसाद िोशी 

क.अ. गौिम बहादुर रोकाया 

का.स. पुणे दमाई 

नागररकिा, नाबालक पररचयपत्रको प्रनिनलपी उपलब्ध 

गराउने, सोको अनभलेख राखे्न र अनभलेख नभडाउने । 

४. राहदानी शाखा प्र.अ.  

ना.सु. रािन के.सी. 

क.अ. गौिम रोकाया 

का.स. दीपेन्द्र नगरकोटी 

राहदानी िारी गने, नसफारीस गने र अनभलेख राखे्न  

प्रमुख निल्ला

अनधकारी (रा.प.प्रिम)

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

नासु १

हलुका सवारी चालक (शे्रणी नवनहन)-१

सहायक प्रमुख निल्ला अनधकारी

(रा.प.नद्विीय)

प्रशासकीय अनधकृि

(रा.प.िृिीय)

थिानीर् प्रशासन

तिा शा.सु.शाखा

ना.सु.,प्र./सा.प्र.,रा.प.

अनं. प्र.१

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.

प.अनं. नद्व १

का.स.,शे्रणी नवनहन १

ह.स.चा.,शे्रणी नवनहन

१

नागररकता तिा

प्रजतजलपी शाखा

ना.सु.,प्र./सा.प्र.,रा.प.अ

नं. प्र.२

क.अ.नवनवध,रा.प.अनं. 

प्र.१

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.

अनं. नद्व १

का.स.,शे्रणी नवनहन १

आजिाक प्रशासन

शाखा

ले.पा.प्र.,लेखा,रा.प.

अनं.प्र.१

का.स.,शे्रणीनवनहन १

प्रशासकीय अनधकृि

(रा.प.िृिीय)

राहदानी तिा जिन्सी

दताा शाखा

ना.सु.,प्र./सा.प्र.,रा.प.अनं. 

प्र.१

क.अ.नवनवध,रा.प.अनं. 

प्र.१

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.प.अ

नं. नद्व १

का.स.,शे्रणी नवनहन १

गुनासो सुनुवाई तिा

अजभलेख व्यवथिापन

शाखा

ना.सु.,प्र./सा.प्र.,रा.प.

अनं. प्र.१

का.स.,शे्रणी नवनहन १

िुद्दा तिा

हातहजतर्ार शाखा

ना.सु.,प्र./सा.प्र.,रा.प.

अनं. प्र.१

खररदार,प्र./सा.प्र.,रा.

प.अनं. नद्व १

का.स.,शे्रणी नवनहन १
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५. मुद्दा ििा ठाडो उिुरी 

शाखा 

प्र.नि.अ. कल्पना शे्रष्ठ 

खररदार सुरेन्द्र प्रसाद िोशी 

का.स.दीपेन्द्र नगरकोटी 

मुद्दा दिाव र ित्पिािका समू्पणव कायवहर, मुद्दा व्यवथिापन, 

ठाडो उिुरी ििा गुनासा उपर कारवानह र नसफाररस गने र 

सोको अनभलेख राखे्न । 

६. निल्ला आपिकानलन कायव 

सञ्चालन केन्द्र 

ना.सु. निलक नेपाली 

खररदार  

का.स. दीपेन्द्र नगरकोटी 

प्रकोप व्यवथिापन सम्बन्धी अनभलेस्खकरण, िाहेरी, निल्ला 

दैवी प्रकोप उद्वार सनमनिको बैठकमा पेश गने नवषयवसु्तको 

ियारी, ननणवय कायावन्वयन र राहि नविरण सम्बन्धी कायव ििा 

प्रनिवेदन गने । 

७. आन्तररक व्यवथिापन ििा 

निन्सी शाखा 

खररदार सुरेन्द्र प्रसाद िोशी 

का.स.रिना साउद 

निन्सी व्यवथिापनसम्बन्धी कायवहर गने । 

८. आनिवक प्रशासन शाखा ले.पा. प्रयागराि पाध्य 

का.स. कृष्ण बहादुर साउद 

आनिवक प्रशासन सम्बन्धी कायवहर गने । 

९. कम्प्युटर ििा सूचना प्रनवनध 

शाखा 

क.अ. गौिम बहादुर रोकाया  

क.अ. सुभाष पररयार 

कम्प्युटर ििा नेटवनकव ङ सम्बन्धी कायवहर गने । 

 

९. २०२८ साल देस्ख हालसम्मका प्रिुख जिल्ला अजधकारीहरू 

जस.नं. नाििर अवधी फोटो 

देखी सम्म 

१ श्री बाबुअन ठाकुर २०२८ २०३०  

२ श्री िय पृथ्वी बहादुर चन्द २०३१ २०३१  

३ श्री सुनशलकान्त झा. २०३१ २०३१  

४ श्री सुयवनाि सुवेदी २०३२ २०३४/०३/१२  

५ श्री पुरुषोत्तम प्रसाद ढकाल २०३४/०५/०३ २०३५/०४/०२  

६ श्री सुयवनाि सुवेदी २०३५/०४/१९ २०३६/०६/११  

७ श्री नविय प्रसाद रेग्मी २०३६/०७/१९ २०३७/०३/०६  

८ श्री नदव्यराम भिारी २०३७/०८/१२ २०३९/०७/०२  

९ श्री धन बहादुर बसे्नि २०३९/०७/१५ २०४०/११/१२  

१० श्री कौशल देव िोशी २०४०/१२/०९ २०४५/०१/१३  

११ श्री िारा प्रसाद नघनमरे २०४५/०१/१९ २०४६/१२/२८  

१२ श्री कलाधर शमाव २०४७/०३/११ २०४७/०५/०४  

१३ श्री केदार मान अमात्य २०४७/०५/१४ २०४८/०७/२६  

१४ श्री नकसन नसं िापा २०४८/०८/२६ २०४९/०८/२५  

१५ श्री स्थिर िंग बहादुर नसंह २०४९/०९/१३ २०५१/११/०४  

१६ श्री रत्नाकािी वज्राचायव २०५१/११/१८ २०५२/११/०४  

१७ श्री लोक बहादुर खत्री २०५२/१०/१२ २०५४/०१/०२  
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१८ श्री रामकृष्ण भुिेल २०५४/०१/०४ २०५४/०९/१५  

१९ श्री शमु्भ कोइराला २०५४/०९/२४ २०५६/०८/०७  

२० श्री िारानाि गौिम २०५६/०८/२७ २०५९/०९/१२  

२१ श्री वेदप्रकाश लेखक २०५९/०९/२८ २०६१/०८/१५  

२२ श्री गणेश प्रसाद अचायव २०६१/०८/१६ २०६२/०२/११  

२३ श्री भोिेन्द्र कुमार िेत्री २०६२/०२/११ २०६३/०३/२३  

२४ श्री बलदेब प्रसाद भट्ट २०६३/०३/२८ २०६३/१२/२८  

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

२६ श्री गोनवन्दमणी भुिेल २०६५/०७/२६ २०६६/०६/०४  

२७ श्री भवानी प्रसाद परािुली २०६६/०६/२८ २०६८/०२/३१  

२८ श्री पे्रम बहादुर खापुङ २०६८/०२/३१ २०६९/०९/१५  

२९ श्री नदल बहादुर नघनमरे २०६९/०९/१६ २०६९/१२/०१  

३० श्री नदपक काफे्ल २०७०/०१/१० २०७१/०२/०३  

३१ श्रीगोनवन्द बहादुर काकी २०७१/०२/०४ २०७१/०५/२२  

३२ श्री लोकनाि पौडेल २०७१/०५/२३ २०७१/१२/०८  

३३ श्री मनोहर प्रसाद खनाल २०७१/१२/१२ २०७२/०५/२७  

३४ श्री यज्ञराि बोहरा २०७२/०६/०६ २०७२/११/१०  

३५ श्री केशव प्रसाद आचायव २०७२/११/१३ २०७३/०८/१०  

३६ श्री गोकणव प्रसाद शमाव २०७३/०८/१३ २०७४/०३/१७  

३७ श्री कुमार बहादुर खड्का    

३८ श्री सूयव बहादुर खत्री २०७४/०७/२७ २०७५/०१/१९  

३९ श्री िवरेन्द्र कु मार यादव २०७५/०१/२० २०७५/०४/२७  

४० श्री यादव सुवेदी २०७५/०४/३० २०७६/०२/२२  

४१ श्री टेकनारायण पौडेल २०७६/०२/२२ २०७७/०२/२६  

४२ श्री भीमप्रसाद भट्टराई २०७७/०२/३० २०७७/१२/३०  

४३ श्री सुनील खनाल २०७८/०१/०१ २०७८/५/११  

४४ श्री शंकर वहादुर नवि २०७८/०६/२० २०७९/२/३१  

४५ श्री कल्पना शे्रष्ठ २०७९/३/६ हालसम्म  
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१०. सेवा प्राप्त गना आवश्यक कागिात, लागे्न दसु्तर, अवजध, सम्पका  शाखा र गुनासो सुने्न अजधकारी/सावािजनक सेवा बडापत्रिः  
 

क्र. 

सं. 

सेवाहरुको 

जववरण 

आवश्यक पने कागिातहरु/प्रिाणहरु लागे्न सिर् लागे्न शुल्क जिमे्मवार 

किाचारी/शाखा 

गुनासोसुने्न 

अजधकारी 

कैजफर्त 

शास्न्त सुरिा सम्बन्धी 

१. 
ननवेदन वा 

िानकारी 
शास्न्त सुरिा सम्बन्धी ननवेदन वा िानकारी िुरुन्त 

ननवेदन भए रु 

१०।– को नटकट 

सहायक प्र.नि.अ./ 

प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 

प्र.नि.अ. 

अदालिको कायविेत्र वा 

अन्य अनधकार िेत्रको 

ननवेदन वा िानकारीका 

सम्बन्धमा िि् िि् 

ननकायमै िानुपनेछ । 

नागररकिा सम्बन्धी 

२. 
वंशि नेपाली 

नागररकिा 

१. अनुसूची १ को फाराममा न.पा. वा गा.पा.को नसफाररस । 

२. बाबुको ना.प्र. र नववानहि मनहला भए पनिको ना.प्र.को प्रनिनलनप । सो 

नभए दािु वा वंशि खुल्ने ननिकको नािेदारको प्रनिनलनप । 

३. नपिा वा पनिको ना.प्र.बाट नभड्ने व्यस्क्तबाट सनाखि, सो नभए दािु वा 

भाई वा ननिकको अनभभावकको सनाखि । 

४. उक्त प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशि खुल्ने प्रमाणहरु । 

५. शैनिक योग्यिा प्रमाणपत्र  

६. फोटो २ प्रनि (कमवचारी पररवार भए ३ प्रनि) 

बसाई सराई गरी आउनेको हकिा देहार्को िप प्रिाणिः - 

१. थिानीय पनञ्जकानधकारीको कायावलयबाट िारी भएको बसाईसराईको प्रमाणपत्र । 

२. िग्गाधनी प्रमाणपुिाव । 

३. नक्शा पास प्रमाणपत्र 

४. पानी, नबिुली, टेनलफोन महशुल काडव िस्ता प्रमाण 

प्रमाण पुगेमा उसै 

नदन 

रु १०।– को 

नटकट 

सहायक प्र.नि.अ./ 

प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 

प्र.नि.अ. 
 

 

२.१ 

वैवानहक अंगीकृि 

नागररकिा 

(मनहलाका लानग) 

१. अनुसूची ३ को फाराममा सिस्न्धि वडाको नसफाररस । 

२. पनिको ना.प्र.को प्रनिनलनप । 

३. नववाह दिाव प्रमाणपत्र र नािा प्रमणको प्रनिनलनप । 

४. नवदेशी नागररकिा पररत्याग गनव कारवाही चलाएको प्रमाण . (यसको 

नमूना  फाराम डाउनलोडमा हेनुवहोस) 

५. पनिको सनाखि, पनि नभएमा ननिकको नािेदारको सनाखि र ननिको 

नागररकिाको प्रमाणपत्र । 

६. फोटो २ प्रनि (कमवचारी पररवार भए ३ प्रनि) 

प्रमाण पुगेकोमा 

उसै नदन 

रु १०।– को 

नटकट 

सहायक प्र.नि.अ./ 

प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 

प्र.नि.अ. 
 

 

२.२ 
कमवचारी 

पररवारका लानग 

१. अनुसूची १ (वंशि) अिवा अनुसूची ३ (वैवानहक अंगीकृि) प्रमानणि 

नसफाररस फाराम । 

२. निल्लामा कायवरि नेपाल सरकारको थिायी कमवचारी, सरकारी संथिान, 

नवश्वनवद्यालय वा सामुदानयक नवद्यालयमा कायवरि थिायी कमवचारी ििा 

नशिक भएको प्रमाण । 

३. सम्बस्न्धि कायावलयबाट नसफाररस गरेको पत्र । 

४. फोटो २ प्रनि (वंशि), ३ प्रनि (वैवानहक अंगीकृिका लानग), 

प्रमाण पुगेकोमा 

उसै नदन 
रु १० को नटकट 

सहायक प्र.नि.अ./ 

प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 

प्र.नि.अ. 
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५. नपिा/पनि, बाबु/आमाको ना.प्र.सनहि सनाखि । 

२.३ 

वंशि, वैवानहक 

अंगीकृि, 

अंगीकृि ििा 

िन्मनसद्ध नेपाली 

नागररकिाको 

प्रनिनलनप 

१. ढााँचा अनुसारको अनुसूची फाराम प्रमानणि गरी सिस्न्धि वडाबाट नसफाररस 

भएको । 

२. सक्कल वा झुत्रो नागररकिा वा ना.प्र.प.नम्बर वा िारी नमनि खुलेको प्रमाण । 

३. बसाईसराई गरी आएका अन्य निल्लाहरुबाट ना.प्र.प. नलएका व्यस्क्तको 

हकमा बसाईसराई प्रमाण पत्र, िग्गाधनी पुिाव र घर ननमावण गने स्वीकृनि पत्र । 

४. नागररकिा प्रमाणपत्र िारी गने कायावलयबाट अनभलेख कायावलयको िफव बाट 

नझकाइनेछ । 

प्रमाण पुगेकोमा 

उसै नदन 

रु १५।– को 

नटकट 

सहायक प्र.नि.अ./ 

प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 

प्र.नि.अ. 
 

 

नाबालक पररचयपत्र 

३ 

नाबालक पररचय 

पत्र ििा प्रनिनलनप 

सम्बन्धी 

१. िोनकएको ढााँचा बमोनिमको ननवेदन फाराम र वडा नसफाररस 

२. बाबु र आमाको सक्कलै नागररकिा ििा प्रनिनलनप 

३. बाबु र आमाको नववाह दिाव प्रमाण 

४. बाबु र आमासंगको नािा प्रमाण 

५. बच्चाको िन्म दिावको सक्कल र प्रनिनलनप 

६. बसाइ सराइ आउनेको हकमा बसाइ सराइको प्रमाण र थिायी 

बसोवासको प्रमाण 

७. कमवचारी पररवारको हकमा कायावलयको नसफाररस 

८. बच्चाको ३ प्रनि पासपोटव साइिको फोटो 

९. नाबानलक पररचय पत्र हराई वा झुत्रो भई प्रनिनलनप नलनुपने भएमा 

नसफाररस सनहिको ननवेदन ििा सक्कलै झुत्रो ििा व्यहोरा खुल्ने प्रमाण । 

सबै प्रमाण पुगेमा 

दरखास्त नदएकै 

नदन 

- रु १०।– को 

नटकट 

- प्रनिनलनपका 

लानग रु १५ को 

नटकट दसु्तर 

लागे्नछ । 

सहायक प्र.नि.अ./ 

प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 

प्र.नि.अ. 
 

नववरण संशोधन 

४ 

नाम, िर, उमेर 

फरक परेको 

नववरण सम्बन्धी 

१. ननवेदन 

२. नागररकिा प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रनिनलनप 

३. नेपालबाट एस.एल.सी. वा सो सरहको उमेर खुलेको प्रमाणपत्र 

४. शैनिक संथिाको नसफाररश पत्र 

५. सम्बस्न्धि सिस्न्धि वडाको नसफाररसपत्र 

६. परीिा ननयन्त्रण कायावलय/िेत्रीय नशिा ननदेशानलयमा व्यहोरा सच्याउन 

नसफाररस गनुवपदाव एस.एल.सी. उत्तीणव गरेको ६ मनहना नभत्र आवेदन 

नदइसकेको हुनुपनेछ । 

प्रनिया पुगेपनछ 
रु १०।– को 

नटकट 

सहायक प्र.नि.अ./ 

प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 

प्र.नि.अ. 
 

४.१ 

मधेशी आनदवासी 

िनिािी 

दनलिको 

प्रमाणपत्र/ 

कुनै व्यहोरा 

प्रमानणि सम्बन्धी 

१. व्यहोरा खुलेको ननवेदन 

२. सिस्न्धि वडाको फोटो प्रमानणि नसफाररसपत्र 

३. नागररकिा/ नाबालक प्रमाण-पत्रको फोटोकनप र फोटो २ प्रनि प्रनिया पुगेपनछ/ 

िुरुनै्त 

रु १०।– को 

नटकट 

सहायक प्र.नि.अ./ 

प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 

प्र.नि.अ. 

  

सानवकको नािा प्रमानणिको प्रनिनलनप 

५ 

सानवकमा िारी 

भएका नािा 

प्रमानणि 

१. नािा प्रमानणि प्रमाणपत्रको नम्बर र नमनि खुलाई सरोकारवालाले 

नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रनिनलनप सनहि ननवेदन नदनुपनेछ । 

सोनह नदन रु १०।– को 

नटकट 

सहायक प्र.नि.अ./ 

प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 

प्र.नि.अ. कायावलयमा अनभलेख 

नभेनटएमा सम्बस्न्धि 

थिानीय ननकायबाट त्यस्तो 
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प्रमाणपत्रको 

प्रनिनलनप सम्बन्धी 

प्रमाणपत्र नलनु पनेछ । 

राहदानी सम्बन्धीः - 

६ राहदानी 

क) रानिि य पररचयपत्र वा पररचयपत्रको निर देस्खने कागिाि र नेपाली 

नागररकिा प्रमाण पत्रको सक्कल। 

ख) नावालकको हकमा नावालक पररचय पत्रको सक्कल र नावालकको 

आमाबुबाको नागररकिा र नववह दिाव । 

ग) पनहले यन्त्रवाचक राहदानी नलएको भए सोको सक्कल  । 

घ) हराएको राहदानीको निर ििा प्रनिनलनप नभएमा नवभागबाट नववरण 

नलई सो देस्खने कागिाि । 

ङ) नववानहि मनहला ननवेदकले पनिको िर कायम गरी राहदानी नलन चाहेमा 

नववहादिाव प्रमाण पत्रको सक्कल  । 

च) पनिको नामिर हटाउनु पने भएका सिन्ध नवचे्छद प्रमाण  । 

छ) शैनिक प्रमाण पत्र अनुसार नाम र िन्म नमनि कायम गनुव पने भए सोको सक्कल । 

राहदानी 

नवभागबाट प्राप्त 

हुनासाि 

- नयााँ राहदानी र 

ननवकरण 

प्रनियाको लानग 

रु ५०००।– 

 

 

स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

अन्यत्र निल्लाबाट बसाई 

सरी आएको भए बसाई 

सराईको प्रमाण पत्र। 

६.२ 

नाबानलक 

पररचयपत्रको 

आधारमा 

राहदानी 

क. सक्कल नाबानलक पररचयपत्र । 

ख. बाबु वा आमाको ना.प्र.प. को प्रनिनलनप । 

ग. बाबु वा आमाको नववाह दिावको प्रनिनलनप । 

ङ. २ प्रनि पासपोटव साइिको फोटो । 

च. बसाइ सरी आएकाको हकमा बसाई सराईको प्रमाण र थिायी बसोवास 

खुल्ने िग्गाधनी/घरबासको प्रमाण । 

राहदानी 

नवभागबाट प्राप्त 

हुनासाि 

- सामान्य 

प्रनियाको लानग 

रु ५०००।– 

 

स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

हराएको केरमेट भएको 

हकमा यस 

कायावलयबाट  राहदानी 

बनाउाँदा रु १००००।- 

६.३ 

राहदानीमा 

संशेधन गनुवपने 

अवथिा 

िन्मनमनि, नाम, िर, ठेगाना, पेशा आनद िुन नवषयमा संशोधन गनुवपने हो सो 

को प्रमाणको प्रनिनलनप, सक्कल राहदानी, र सोको प्रनिनलनप पेश गरी स्वयमे्ल 

यो बारेमा संशोधन गरी पाउाँ  भनी ननवेदन नदने । 

सोनह नदन 

राहदानी नवभागमा 

नसफाररस गररने 

ननयमानुसार स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 

प्र.नि.अ. " 

नववाह दिाव सम्बन्धी 

७ 
नववाह दिाव प्रमाण 

पत्रको प्रनिनलनप 

यस कायावलयमा दिाव गरेको नववाह दिाव वा अन्य नववाह दिाव प्रमाणपत्रको 

प्रनिनलनप माग गदाव पनि वा पत्नीले हस्तािर गराई रु १०।– को नटकट टााँसी 

निल्ला प्रशासन कायावलयमा उपस्थिि भै फोटो र सक्कल वा झुत्रो वा िारी 

नमनि खुल्ने प्रमाण सनहि ननवेदन नदनुपनेछ । 

सोही नदन 
रु १०।– को 

नटकट 

स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

 

धमवपुत्र/धमवपुत्री सम्बन्धी 

८ 

धमवपुत्र/धमवपुत्री 

प्रदान गनव 

नसफाररश गने 

१. ररिपूववकको ननवेदन 

२. धमवपुत्र/धमवपुत्री ग्रहण गनव चाहने दम्पिीमधे्य कुनै एक स्वास्थ्य ििा 

शारीररक कारणले सन्तान  उत्पादन गनव असिम छ भनी सम्बस्न्धि मुलुकको 

स्वीकृि नचनकत्सकले प्रमानणि गररनदएको पत्र । 

३. अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी नववरण 

४. नववाह दिाव प्रमाणपत्र 

५. पाररवाररक नववरण 

६. चाररनत्रक नववरण 

७. आनिवक स्थिनिको नववरण 

८. नवदेशीको हकमा राहादानी र भीसाको प्रनिनलनप 

प्रनिया पुगेपनछ 
रु १०।– को 

नटकट 

स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 
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९. सम्बस्न्धि मुलुक वा सो मुलुको दुिावासबाट नेपाली बालबानलका 

धमवपुत्र/पुत्री ग्रहण गनव सहमनि नदएको पत्र 

१०. अनववानहि, सम्बन्ध नवचे्छद गरेको, न्यानयक पृिकीकरण गरेको, नवधुर वा 

नवधवाको हकमा त्यस्तो भएको आनधकाररक  प्रमाणपत्र 

११. बेवाररसे बालबानलकाको हकमा मान्यिाप्राप्त बालगृहको नसफाररस ििा 

प्रहरी प्रनिवेदन 

१२. बालबानलका धमवपुत्र/धमवपुत्री नदनको लानग आवश्यक हुने मापदि 

बमोनिमको अन्य योग्यिा पुगेको हुनुपने 

हािहनियार इिािि सम्बन्धी 

९ 
हािहनियार 

इिािि 

१. ननवेदन 

२. नागररकिाको प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रनिनलनप 

३. गा.पा./न.पा.को नसफाररस 
प्रनिया पुगेपनछ 

रु १०।– को 

नटकट ििा 

हािहनियार 

खरखिाना 

ननयमावली 

बमोनिम 

स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

नयााँ हािहनियार नलन वा 

नामसारी गनव निल्ला 

सुरिा सनमनिको ननणवय 

आवश्यक हुनेछ । 

९.१ 
हािहनियार 

नामसारी सम्बन्धी 

१. ननवेदन, ना.प्र.प.को नक्कल ििा इिाििपत्र र दुईपि बीचको कागि 

२. हकदार भएमा नािा खुल्ने प्रमाण 
" " 

स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

९.२ 
हािहनियार 

नवीकरण सम्बन्धी 

१. सम्बन्धी व्यस्क्तको ननवेदन र सक्कल इिािि पत्र 
" " 

स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

९.३ 

हािहनियार 

इिािि प्रनिनलनप 

सम्बन्धी 

१. ननवेदन 

२. ना.प्र.प.को नक्कल र झुत्रो वा इिािि नम्बर खुल्ने प्रमाण " " 
स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

९.४ नवष्फोटक पदािव 

१. ननवेदन 

२. संथिा/प्रनिष्ठानको आनधकाररकिा 

३. अन्य नवषय ननयमावली बमोनिम 

" " 
स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

 

संथिा, पत्रपनत्रका ििा छापाखाना सम्बन्धी 

१० 
संथिा दिाव 

सम्बन्धी 

१. ररिपूववकको ननवेन 

२. िदिव भेलाको ननणवय 

३. नवधानको ४ प्रनि र सो मा िदिव सनमनिको पदानधकारीहरुको दस्तखि 

(नवधानको नमूना डाउनलोडमा हेनुवहोस) 

४. प्रवन्ध सनमनिका पदानधकारीहरुको नेपाली नागररकिाको प्रमाणपत्र र 

व्यस्क्तगि नववरण 

६. निल्ला नवकास सनमनिको नसफाररसपत्र 

प्रनिया पुगेपनछ रु १०००।- 
स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

  

१०.१ संथिा नवीकरण 

१. ररिपूववकको ननवेदन 

२. कायवसनमनिको ननणवयको प्रनिनलनप 

३. लेखापरीिणको प्रनिवेदन 

४. लेखापरीिकको अनडटसव इिािि पत्र 

५. वानषवक प्रगनि नववरण 

६. संथिा दिाव प्रमाणपत्रको सक्कल 

प्रनिया पुगेपनछ ननयमानुसार 
स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 
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७. नवीकरण गनुव अनघ भएको साधारण सभाको ननणवयको प्रनिनलनप 

१०.२ 
संथिाको नवधान 

संशोधन 

१. ररिपूववकको ननवेन 

२. िोनकएको फाराममा सानवकमा भएको स्वीकृि नवधानमा िपघट गनुवपने 

कारण समेि खुलाई साधारणसभाको कस्म्तमा दुईनिहाई वहुमिको 

ननणवयको प्रनिनलनप 

३. िीन महले - संशोधन हुने नवधानको दुई प्रनि (सानवकमा भएको व्यवथिा, 

हाल संशोधन गनव लानगएको व्यवथिा र संशोधन गनुवपने कारण) 

४. स्वीकृि सक्कल नवधान र प्रमाणपत्र ििा सो को प्रनिनलनप 

प्रनिया पुगेपनछ नलागे्न 
स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

संथिा दिावको प्रकृया, 

ननवेदन र नवधानको नमूना 

कायावलयको वेव साइटको 

डाउनलोडमा रास्खएको 

छ । 

१०.३ 

संथिा दिाव प्रमाण 

पत्र ििा स्वीकृि 

नवधानको 

प्रनिनलनप सम्बन्धी 

१. ररिपूववकको ननवेन 

२. कायवसनमनिको ननणवयको प्रनिनलनप 

३. संथिा दिाव प्रमाणको झुत्रो/सक्कल वा नववरण खुलेको प्रमाण 
प्रनिया पुगेपनछ 

रु १०।– को 

नटकट र प्रते्यक 

पानाको रु ३।– 

का दरको नटकट 

स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

 

१०.४ 

निल्लामा 

संथिाको शाखा 

खोल्ने सम्बन्धी 

१. मूल कायवसनमनिको नसफाररस ििा निल्ला शाखाको ननवेदन 

२. संथिाको कायव सनमनिको ननणवय 

३. प्रमाणपत्र ििा नवधानको प्रनिनलनप 

४. निल्ला शाखाका पदानधकारीहरुको नागररकिा ििा व्यस्क्तगि नववरण 

प्रनिया पुगेपनछ 
रु १०।– को 

नटकट 

स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

 

१०.५ 
पत्रपनत्रका दिाव 

सम्बन्धी 

१. प्रकाशक/सम्पादकको ननवेदन र पनत्रकाको नकनसम/साइि खुलाइएको हुनुपने 

२. प्रकाशक ििा सम्पादकको ४ प्रनि फोटो र नागररकिाको प्रनिनलनप 

३. प्रकाशक संथिा भए संथिाको छाप, प्रवन्धपत्र वा संथिाको स्वीकृि नवधान, 

प्रमाणपत्र नवीकरण भएको प्रमाण, कर निरेको प्रमाण, अनडट ररपोटव, 

संचालकहरुको बैठकको ननणवय समेिका कागिािहरुको प्रनिनलनप 

४. सम्पादक हुन चानहने योग्यिा (स्नािक उत्तीणव/एस.एल.सी. उत्तीणव गरी १० 

वषव पत्रकाररिामा संलग्न रहेको प्रमाण) 

५. मुद्रकको नसफाररस र प्रमाणपत्रको प्रनिनलनप ििा मुद्रकले कर निरेको प्रमाण 

प्रनिया पुगेपनछ ननयमानुसार 
स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

यसमा सूचना नवभागबाट 

"नाम" को सम्बन्धमा 

स्वीकृिी नलएर कायवसम्पन्न 

हुनेछ 

१०.६ 

छापाखाना 

संचालन सम्बन्धी 

इिािि 

१. ननवेदन 

२. छापाखाना दिाव भएको ननकायको प्रमाणपत्र र प्रनिनलनप 

३. कुनै संथिा वा संचालकहरु रहेको भए संथिा वा संचालकहरुको ननणवयको 

प्रनिनलनप र स्वीकृि नवधान ििा अन्य प्रमाणको प्रनिनलनप ििा संथिा वा 

कम्पनीको भए छाप ििा थिाका लानग आनधकाररक व्यस्क्तको नववरण ििा 

फोटो, व्यस्क्तको भए फोटो ५ प्रनि 

प्रनिया पुगेपनछ ननयमानुसार 
स.प्र.नि.अ./ प्र.अ. 

शाखा हेने ना.सु. 
प्र.नि.अ. 

 

प्रिुख जिल्ला अजधकारी                               

िोबाइल ९८५८४३७७७७                          

नोजटस बोडा न  . 

फ्याक्सिः  ०९४४११२११ 

   Web-Site :www.daodoti.moha.gov.np 

 

 

गृह मन्त्रालय 

कन्ट्ि ोल ०१-४२११२०८ 
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११. जनवेदन, उिुरी उपर जनणार् गने प्रजक्रर्ा र अजधकारीिः  

 कायावलयमा पेश हुन आएका ननवेदन/उिुरीको दिाव गने  

 ननवेदन/उिुरी उपर आदेशका लानग प्र.नि.अ.समि पेश गने । 

 ररि अंग पुगेपनछ नटप्पणीका माध्यमबाट प्र.नि.अ. वा प्रत्यायोनिि अनधकार बमोनिम स.प्र.नि.अ.ले ननणवय गने । 

 अधवन्यायीक ननणवयहरका हकमा प्र.नि.अ.ले ननणवय गने । 

१२. जनणार् उपर उिुरी सुने्न अजधकारीिः  

क्र.सं. धनणार् गने अधिकार  उिरु  सनु्न ेअधिकार  कैवफर्त 

१. स.प्र.जि.अ. प्र.जि.अ.  

२. प्र.जि.अ. सजचि, गहृ मन्त्रालर् अिा न्र्ार्ीक धनकार्को हैधसर्तले गरेको धनणार् 
उपर जिल्ला अदालतमा पनुरािेदन लाग्न े। 
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१३. सम्पादन गरेको कािको जववरणिः आ.व. २०७९/०८० िसान्तसम्मको प्रगती जववरणिः  

श्रािण भाद्र असोि

बंशि 7,090               775          337         372 

िैिावहक अंधगकृत 3                     -             -              1 

िन्मका आिारमा 
धलएका सन्तानलाई

-                   -             -   

2 3,438               441          241         188 

e-passport(B o x  
m a g m e n t)

530          
       120            2         136 

राहदानी वितरण 716                 123          147         129 

4 39                      2            4            2 

5 632                  62           35           57 

6 62                    10           12            1 

7 -                   -             -   

संथिा दताा 16                      1            1            1 

संथिा निीकरण 33                      2           11           17 

संथिाको वििान 
संशोिन

4             
        -              1           -   

पत्रपधत्रका दताा -                   -             -             -   

हातहधतर्ार ईिाित -                   -             -             -   

हातहधतर्ार जिल्ला 
धभत्रको नविकरण 2             

          2           -   

हातहधतर्ार नपेाल 
भररको नविकरण

38            
        -             -   

हातहधतर्ार नामसार 6                     -             -   

हातहधतर्ार खरखिाना 
िफत

-           
        -             -   

विष्फोटक पदािा 
इिाितपत्र

-           
        -             -   

विष्फोटक पदािा 
इिाितपत्र नविकरण

-           
        -             -   

सािािधनक अपराि र 
सािािधनक शाजन्त 
विरुद्धका कसरु 
सम्बन्िी मदु्दा दताा

25                      3 

           3            1 

सािािधनक अपराि र 
सािािधनक शाजन्त 
विरुद्धका कसरु 
सम्बन्िी मदु्दा फछौट

21            

          1            5            2 

नागररकता वितरण -                   -             -             -   

थिाथ्र् सेिा प्रदान -                   -             -             -   

मतदाता पररचर् पत्र -                   -             -             -   

अपाङ्ग पररचर्पत्र 
धसफाररस

-                   -             -             -   

कृवर् सम्बन्िी परामशा -                   -             -             -   

पश ुसम्बन्िी परामशा -                   -             -   

अनगुमन -                     2            1            2 

कािााह 34                    -             -             -   

विपदबाट पीधडत राहत 
वितरण

497          
        20            7           13 

राहत प्रदान 7,172,000      164,000      70,000  75,000।

राहदानी 4,018,000      840,000     710,000    810,000 

हातहधतर्ार 89,500            4,500        4,500           -   

संघ संथिा दताा 
नविकरण

67,750       
     4,500        6,000       9,500 

प्रशासधनक दण्ड 
िररिाना

156,700          17,575         500 

िरौट  सदरथ्हा 304,970              -       212,000    213,120 

िरौट  प्राप्त 1,898,281      673,000      40,000    206,025 

पुिँीगत तफा 6,924,126            -             -   

चाल ुतफा 14,488,285          -     1,042,543  2,705,059 

राहत प्राप्त गने संख्र्ा 21                    -             -             -   

वितररत राहत रकम 869,200              -             -   

पक्राउ संख्र्ा 2                     -              1            1 

पक्राउ पररमाण 660 धम.ग्रा.         -    6.25धम.ग्राम  1.27 
धम.ग्रा.खैरो वहरोन

मदु्दा चलाईएको संख्र्ा 1                     -              1            1 

मदु्दा फछौट संख्र्ा -                   -              1 

आपराधिक घट्ना 139                  11           11           11 

अधभरू्ि पक्राउ 120                    4           20           10 

मदु्दा चलाइएको संख्र्ा 140                  11           20           10 

अपहरणका घट्ना -                   -             -             -   

हत्र्ाका घट्ना 4                     -             -              1 

पररचाधलत गथती 4,460               380          390         390 

पक्राउ परेको संख्र्ा 13                    -             -   

पक्राउ परेको सामान -                   -             -   

भएको कारिाह -                   -             -   

संख्र्ा 12                    -              2           -   

मतृ्रू् संख्र्ा 14                    -              2           -   

घाईते संख्र्ा 52                    -              2           -   

सीमा अधतक्रमणका 
घट्ना

-                   -             -   

गथती पेट्रोधलङ -                   -             -   

समन्िर् बैठक -                   -              1           -   

23 िेरुि ुसम्पर क्षण रु. अंकमा 1,950                -             -   

गनुासो दताा 39                      2            6            2 
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28 धनिेदन प्राप्त(सूचना 
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श्रािण भाद्र असोि

बंशि 7,090               775          337         372 

िैिावहक अंधगकृत 3                     -             -              1 

िन्मका आिारमा 
धलएका सन्तानलाई

-                   -             -   

2 3,438               441          241         188 

e-passport(B o x  
m a g m e n t)

530          
       120            2         136 

राहदानी वितरण 716                 123          147         129 

4 39                      2            4            2 

5 632                  62           35           57 

6 62                    10           12            1 

7 -                   -             -   

संथिा दताा 16                      1            1            1 

संथिा निीकरण 33                      2           11           17 

संथिाको वििान 
संशोिन

4             
        -              1           -   

पत्रपधत्रका दताा -                   -             -             -   

हातहधतर्ार ईिाित -                   -             -             -   

हातहधतर्ार जिल्ला 
धभत्रको नविकरण 2             

          2           -   

हातहधतर्ार नपेाल 
भररको नविकरण

38            
        -             -   

हातहधतर्ार नामसार 6                     -             -   

हातहधतर्ार खरखिाना 
िफत

-           
        -             -   

विष्फोटक पदािा 
इिाितपत्र

-           
        -             -   

विष्फोटक पदािा 
इिाितपत्र नविकरण

-           
        -             -   

सािािधनक अपराि र 
सािािधनक शाजन्त 
विरुद्धका कसरु 
सम्बन्िी मदु्दा दताा

25                      3 

           3            1 

सािािधनक अपराि र 
सािािधनक शाजन्त 
विरुद्धका कसरु 
सम्बन्िी मदु्दा फछौट

21            

          1            5            2 

नागररकता वितरण -                   -             -             -   

थिाथ्र् सेिा प्रदान -                   -             -             -   

मतदाता पररचर् पत्र -                   -             -             -   

अपाङ्ग पररचर्पत्र 
धसफाररस

-                   -             -             -   

कृवर् सम्बन्िी परामशा -                   -             -             -   

पश ुसम्बन्िी परामशा -                   -             -   

अनगुमन -                     2            1            2 

कािााह 34                    -             -             -   

विपदबाट पीधडत राहत 
वितरण

497          
        20            7           13 

राहत प्रदान 7,172,000      164,000      70,000  75,000।

राहदानी 4,018,000      840,000     710,000    810,000 

हातहधतर्ार 89,500            4,500        4,500           -   

संघ संथिा दताा 
नविकरण

67,750       
     4,500        6,000       9,500 

प्रशासधनक दण्ड 
िररिाना

156,700          17,575         500 

िरौट  सदरथ्हा 304,970              -       212,000    213,120 

िरौट  प्राप्त 1,898,281      673,000      40,000    206,025 

पुिँीगत तफा 6,924,126            -             -   

चाल ुतफा 14,488,285          -     1,042,543  2,705,059 

राहत प्राप्त गने संख्र्ा 21                    -             -             -   

वितररत राहत रकम 869,200              -             -   

पक्राउ संख्र्ा 2                     -              1            1 

पक्राउ पररमाण 660 धम.ग्रा.         -    6.25धम.ग्राम  1.27 
धम.ग्रा.खैरो वहरोन

मदु्दा चलाईएको संख्र्ा 1                     -              1            1 

मदु्दा फछौट संख्र्ा -                   -              1 

आपराधिक घट्ना 139                  11           11           11 

अधभरू्ि पक्राउ 120                    4           20           10 

मदु्दा चलाइएको संख्र्ा 140                  11           20           10 

अपहरणका घट्ना -                   -             -             -   

हत्र्ाका घट्ना 4                     -             -              1 

पररचाधलत गथती 4,460               380          390         390 

पक्राउ परेको संख्र्ा 13                    -             -   

पक्राउ परेको सामान -                   -             -   

भएको कारिाह -                   -             -   

संख्र्ा 12                    -              2           -   

मतृ्रू् संख्र्ा 14                    -              2           -   

घाईते संख्र्ा 52                    -              2           -   

सीमा अधतक्रमणका 
घट्ना

-                   -             -   

गथती पेट्रोधलङ -                   -             -   

समन्िर् बैठक -                   -              1           -   

23 िेरुि ुसम्पर क्षण रु. अंकमा 1,950                -             -   

गनुासो दताा 39                      2            6            2 

फछौट संख्र्ा 39                      2            6            2 

प्राप्त पत्र संख्र्ा 21                    -              5           -   
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26 24                      2            3            2 

27 11                      1            1            1 

28 धनिेदन प्राप्त(सूचना 
माग) संख्र्ा
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28 सूचना ददईएको संख्र्ा 3                     -             -              1 

कोरेन्टाईनमा िप -                   -             -   

कोरेनटाईनबाट छुटेका -                   -             -   
क्िारेन्टाइनमा बाँकी -                   -             -   
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राहदानी वितरण 716                 123          147         129 

4 39                      2            4            2 

5 632                  62           35           57 

6 62                    10           12            1 

7 -                   -             -   

संथिा दताा 16                      1            1            1 

संथिा निीकरण 33                      2           11           17 

संथिाको वििान 
संशोिन

4             
        -              1           -   

पत्रपधत्रका दताा -                   -             -             -   

हातहधतर्ार ईिाित -                   -             -             -   

हातहधतर्ार जिल्ला 
धभत्रको नविकरण 2             

          2           -   

हातहधतर्ार नपेाल 
भररको नविकरण

38            
        -             -   

हातहधतर्ार नामसार 6                     -             -   

हातहधतर्ार खरखिाना 
िफत

-           
        -             -   

विष्फोटक पदािा 
इिाितपत्र

-           
        -             -   

विष्फोटक पदािा 
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25                      3 

           3            1 

सािािधनक अपराि र 
सािािधनक शाजन्त 
विरुद्धका कसरु 
सम्बन्िी मदु्दा फछौट

21            

          1            5            2 

नागररकता वितरण -                   -             -             -   

थिाथ्र् सेिा प्रदान -                   -             -             -   

मतदाता पररचर् पत्र -                   -             -             -   

अपाङ्ग पररचर्पत्र 
धसफाररस

-                   -             -             -   

कृवर् सम्बन्िी परामशा -                   -             -             -   

पश ुसम्बन्िी परामशा -                   -             -   

अनगुमन -                     2            1            2 

कािााह 34                    -             -             -   

विपदबाट पीधडत राहत 
वितरण

497          
        20            7           13 

राहत प्रदान 7,172,000      164,000      70,000  75,000।

राहदानी 4,018,000      840,000     710,000    810,000 

हातहधतर्ार 89,500            4,500        4,500           -   

संघ संथिा दताा 
नविकरण

67,750       
     4,500        6,000       9,500 

प्रशासधनक दण्ड 
िररिाना

156,700          17,575         500 

िरौट  सदरथ्हा 304,970              -       212,000    213,120 

िरौट  प्राप्त 1,898,281      673,000      40,000    206,025 

पुिँीगत तफा 6,924,126            -             -   

चाल ुतफा 14,488,285          -     1,042,543  2,705,059 

राहत प्राप्त गने संख्र्ा 21                    -             -             -   

वितररत राहत रकम 869,200              -             -   

पक्राउ संख्र्ा 2                     -              1            1 

पक्राउ पररमाण 660 धम.ग्रा.         -    6.25धम.ग्राम  1.27 
धम.ग्रा.खैरो वहरोन

मदु्दा चलाईएको संख्र्ा 1                     -              1            1 

मदु्दा फछौट संख्र्ा -                   -              1 

आपराधिक घट्ना 139                  11           11           11 

अधभरू्ि पक्राउ 120                    4           20           10 

मदु्दा चलाइएको संख्र्ा 140                  11           20           10 

अपहरणका घट्ना -                   -             -             -   

हत्र्ाका घट्ना 4                     -             -              1 

पररचाधलत गथती 4,460               380          390         390 

पक्राउ परेको संख्र्ा 13                    -             -   

पक्राउ परेको सामान -                   -             -   

भएको कारिाह -                   -             -   

संख्र्ा 12                    -              2           -   

मतृ्रू् संख्र्ा 14                    -              2           -   

घाईते संख्र्ा 52                    -              2           -   

सीमा अधतक्रमणका 
घट्ना

-                   -             -   

गथती पेट्रोधलङ -                   -             -   

समन्िर् बैठक -                   -              1           -   
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गनुासो दताा 39                      2            6            2 
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कार्ाालर्मा प्राप्त उिरु -                   -             -             -   
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26 24                      2            3            2 
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28 धनिेदन प्राप्त(सूचना 
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१४. एजककृत घुम्ती जशजवर कार्ाक्रििः  

 यस निल्ला प्रशासन कायावलय, डोटीले २०७९ श्रावण देखी असोि सम्मएनककृि घुम्ती नशनवर कायविम सञ्चालन नगरेको ।  

 

१५. शास्न्त सुरिा व्यवथिापनिः  

निल्ला प्रशासन कायावलय, डोटीले निल्लाको समग्र शास्न्त सुरिा व्यवथिापन र निल्ला भ्रमणमा आउनुहुने अनि उत्त पदथि 

पदानधकारीहरको आगमनलाई समेि मधे्यनिर गदै निल्ला सुरिा सनमनिको ननयनमि ििा आकस्िक बैठक राख्दै आएको 

छ । निल्लानभत्र शास्न्त सुरिा र व्यवथिालाई प्रभावकारी बनाउने, संवेदननशल अवथिामा एकीकृि सुरिा संयन्त्र पररचालन 

गरी स्थिनिलाई सामान्य बनाउने ििा एकीकृि सुरिा संयन्त्र पररचालनमा आपसी समन्वय र सहकायवका लानग प्रनियागि 

सरलीकरण गने उदे्दश्यले निल्ला सुरिा सनमनिको बैठकबाट निल्लाको Crime Map सनहिको एनककृि रणनीनिक सुरिा 

योिना ियार गरी कायावन्वयनमा ल्याएको छ । 

१६. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, डोटीबाट भएका जसिानशील कार्ाहरूिः  

 यस निल्ला प्रशासन कायावलयले  सेवाग्राहीहरको सुनवधा र नहिलाई ध्यानमा राखी समय समयमा केही नयााँ ििा 

नसिवनात्मक कायवहर गदै आएको छ, िसमधे्य केनह ननम्न छन्: 

१. सेवाग्राही हरको लानग नपउने पानीको व्यवथिा, 

२. नि वाईफाईको व्यवथिा, 

३. प्रनििा हल ििा गोलघरको व्यवथिा, 

४. प्रते्यक फााँटहरमा कोठा नं., फााँटको नाम र सम्बस्न्धि अनधकारीको नाम र दिावको व्यवथिा, 

५. कायावलयको छुटै्ट वेवसाइट, फेसबुक पेि ििा ट्वीटर ह्यािलमाफव ि समयसमयमा कायावलयका गनिनवनधहर 

सावविननक गने गररएको, 

६. अपांगमैत्री ििा पहुाँचयोग्य कायावलय, 

७. गुनासो सुने्न अनधकारी ििा सूचना अनधकारी िोकी फे्लक्समाफव ि सावविननक, 

८. एनालग ििा नडनिटल नागररक वडापत्र, 

९. इ-हानिरीको व्यवथिा, 

१०. लैंनगक ििा अपांगमैत्री शौचालय 

११. स्तनपान किको सुरुवाि  
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१७.कार्ाालर् प्रिुख र सूचना अजधकारीको नाि, पद र सम्पका  नं.: 

 

 

 

 

 

 

१८.अजडर्ो नोजटस बोडा, वेवसाइट र पेििः  

 यस कायावलयको आफ्नै अनडयो नोनटस बोडव छैन । कायावलयबाट सम्पानदि हुने कामहर र महत्वपूणव सूचनाहर 

कायावलयको वेवसाइट www.daodoti.moha.gov.npबाट प्राप्त गनव सनकन्छ । 

निल्ला प्रशासन कायावलय, डोटीले  सञ्चालनमा ल्याएको फेसबुक पेि र ट्वीटर ह्यािल । 

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

Twitter: (https://twitter.com/DotiPrashasanor @DotiPrashasan) 

 

१९.आम्दानी खचा तिा आजिाक कारोबार सम्बन्धी अद्यावजधक जववरणिः  

क) खवखनयोजन तर्फ को वाखषफक 

क्र.सं
. 

ि.उ.धस.नं./वििरण बिेट रु. धनकासा रु. खचा रु. बिेट बाकँी रु. 

1. 314920113(चाल)ु 1,84,21,000।- 37,47,601.70।- 37,47,601.70 1,46,73,398.30।
- 

2. 314920114(पूजिगत) 14,00,000।- 0 0 14,00,000।- 
3. 314010113(चाल)ु 8,18,000।- 1,92,920।- 1,92,920।- 6,25,000।- 

िम्मा 2,06,39,000/- 3,94,05,21.70 34,40,521.70 1,66,98,398.30 
 

ख) विविि क 2.6. र िरौट तफा  िावर्ाक 
क्र.स
. 

वििरण अ.ल्र्ा प्राधप्त वफताा/खचा बाकँी मौज्दात 

१. विवििक २०6 2,03,51,864/- 34,65,000/- 35,31,534/- 20,72,710/- 
2. िरौट  18,98,281।- 3,18,360/- 3,76,531/93 1,94,659/- 
3. प्रदेश विविि ख 2.6 28,25,000.80 0 0 28,25,000.08 
िम्मा 2,50,75,145.8

0 
38,83,360।- 3908065.93 5092369.08 

क्र.सं. जिम्मेिार  नाम पद सम्पका  नं. 
1. कार्ाालर् प्रमखु कल्पना शे्रष्ठ प्रमखु जिल्ला अधिकार  9858437777 

२. गनुासो सनेु्न अधिकार    अधिकार  9858436666 
३. सूचना अधिकार  द पा िोशी प्रशासकीर् अधिकृत 9864323737 

 

http://www.ird.gov.np/
https://www.facebook.com/DotiDAO
https://twitter.com/DotiPrashasan
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ग) रािस्व तफा  

1. कुल आम्दानीीः-26,17,075।– 

2.रािथि खातामा दाजखलाीः-26,17,075.- 

३.दाजखला गना बाकीीः-0.00 

२०.कार्ाालर्ले बजगाकरण तिा संरिण गरेका सूचनाको नािावली र त्यस्तो सूचना संरिण गना तोजकएको सिर्ावधी 

जववरणिः  

 सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोनिम यस ननकायमा रहेका सूचनाको संवेदनशीलिाका आधारमा सावविननक गनव 

नमल्ने र ननमल्ने सूचनाहरलाई छुट्याई सावविननक गनव नमल्ने सूचनाहरलाई मात्र सावविननक गने गररएको छ । 

 यस ननकायले आफू समि रहेका व्यस्क्तगि प्रकृनिका सूचनाहर अनानधकृि प्रकाशन र प्रसारण नहुने गरी संरिणको 

प्रत्याभूनि गरेको छ । कुनै व्यस्क्तको िीवन वा सववसाधारणको स्वास्थ्य वा सुरिामा रहेको गस्म्भर खिराको ननवारण गने सम्बन्धमा वा 

प्रचनलि कानून बमोनिम प्रकट गनुवपने नवषय भएमा वा भ्रिाचार ननयन्त्रण गने सम्बन्धमा बाहेक यस सावविननक ननकायमा रहेका 

व्यस्क्तगि सूचनाहर गोय नै रहनेछन् । 

 

२१.कार्ाालर्िा सूचना िागसम्बन्धी परेका जनवेदन र सूचना जदईएको जवषर्िः  

  

क्र.सं. 
सूचना माग 
गनेको नाम 

सूचना माग गनेको 
ठेगाना 

माग गरेको सूचना 
उपलब्ि गराईएको सूचना कैवफर्त 

१. ---- ---- ---- ----  

 

२२.कार्ाालर्का सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भए सोको जववरणिः  

 यस निल्ला प्रशासन कायावलय, डोटीगृह मन्त्रालयको अनधनथि रहेको हुाँदा उक्त मन्त्रालयबाट समेि यस कायावलयसम्बद्ध 

कनिपय सूचनाहर पाउन सनकन्छ । यसका सािै कायावलय सम्बद्ध सूचनाहर यस कायावलयको वेवसाइट 

www.daodoti.moha.gov.np  मा पनन पाउन सनकन्छ । समय समयमा यस कायावलयका सूचनाहर कायावलयको आनधकारीक 

फेसबुक पेि 'निल्ला प्रशासन कायावलय, डोटी' (@DotiDAO)ििा आनधकारीक ट्वीटर ह्यािल 'निल्ला प्रशासन कायावलय डोटी' 

(@DotiPrashasan) बाट पनन सावविननक गने गररएको छ । 

२३.सूचनाको हकसम्बन्धी िहत्वपूणा िानकारीहरूिः  

1. संसारमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून िारी गने पनहलो मुलुक स्वीडेन हो । सो मुलुकमा सन् १७६६ मा सूचनाको 

हकसम्बन्धी कानून िारी भएको हो । नेपालमा सन् २००७ (नब.सं. २०६४) मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून िारी भयो ।  

२. सन् १९४८ मा िारी नवश्वव्यापी मानव अनधकार घोषणापत्रको धारा १९ मा प्रते्यक व्यस्क्तलाई सूचना मागे्न, पाउने र प्रवाह गने 

हकको व्यवथिा गररएको छ । िर, नेपालको संनवधानमा नेपाली नागररकलाई सूचना मागे्न र पाउने हकको व्यवथिा गररएको 

छ । 

http://www.ird.gov.np/
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३. क्यानडामा रहेको सेन्ट्र फर ल एि डेमोिेसी नामक गैरसरकारी संथिाले नवश्वका १११ ओटा सूचनाको हकसम्बन्धी 

कानूनलाई मूल्यांकन गरी नवश्व वररयिाको सूची सावविननक गरेको छ । िसअनुसार नेपालले कुल १५० पूणावङ्कमा १०४ अंक 

प्राप्त गरी २७ औाँ थिान ओगटेको छ । नवश्वकै उतृ्कि सूचनाको हकसम्बन्धी कानून िारी गने मुलुकमा मेस्क्सको परेको छ । 

४. नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बमोनिम सूचना नदन अटेरी गने पदानधकारीलाई रु. पच्चीस हिारसम्म िररवाना 

हुन्छ । 

५. 'इन्ट्रनेशनल राइट टू नो डे' बुले्गररयाको रािधानी सोनफयाबाट सन् २००२ को सेपे्टम्बर २८ बाट आरम्भ भएको हो । सन् 

२०१६ देस्ख यस नदवसको नाम 'इन्ट्रनेशनल डे फर यूननभसवल एके्सस टू इन्फरमेशन' मा रुपान्तररि भएको छ । 

६. नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून २०६४ श्रावण ५ मा व्यवथिानपका संसदबाट प्रमाणीकरण भएकोमा २०६४ भाद्र ३ 

देस्ख लागु भएको हो । िसअनुसार प्रते्यक बषव भाद्र ३ गिेलाई रानिि य सूचना नदवसको रुपमा मनाइन्छ । 

७. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ११ बमोनिम सूचनाको हकको संरिण, संवद्धवन र प्रचलनको लानग एक स्विन्त्र 

रानिि य सूचना आयोग रहने कानूनी व्यवथिाअनुसार २०६५ बैशाख २२ गिे आयोगको थिापना भएको हो । 

८. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोनिम सावविननक ननकायको पररभाषानभत्र पने सरकारी कायावलय, रािनीनिक दल, 

गैरसरकारी संथिा, ननिी िेत्र र कानूनद्वारा थिानपि सावविननक ननकायहरले आफ्नो ननकायको ३/३ मनहनाको नववरण 

सावविननक गनुवपछव  । िी ननकायहरले सूचना अनधकारी िोकु्नपछव  । सािै कस्म्तमा २० बषवसम्मका सूचनाहर अद्यावनधक 

गरी राख्नुपदवछ । 

 

२४. सम्पका  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

-- समाप्त -- 

सम्पका ीः 
कार्ाालर्को नामीः खजल्लाप्रशासनकायाफलय, डोटी। 
ठेगानाीः   खदपायलखसलगढीन.पा.-६, खसलगढी,डोटी। 

फोन नं.:  094-420133 

094-420151 

094-420108 

फ्र्ाक्स नं.:  094-411211 

ई-मेलीः   daodoti@moha.gov.np 

   dao.doti68@gmail.com 

िेि पेि   Web-Site :www.daodoti.moha.gov.np 

mailto:daodoti@moha.gov.np

