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सूचनाको हक स�ब�धी ऐन 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक स�ब�धी 

�नयमावल�को �नयम 3 बमोिजम साव�ज�नक ग�रएको �ववरण (Proactive Disclosure) 

 

सूचना साव�ज�नक गन� �नकायको नामः- िज�ला �शासन काया�लय, िचतवन । 

सूचना साव�ज�नक गरेको अव�धः- 207७ माघ देिख चै�मसा�तस�म । 

1.�नकायको �व�प र �कृ�तः-िज�लाको शाि�त स�ुयव�था र सरु�ा कायम गन� गर� �थानीय �शासन ऐन, २०२८ 

बमोिजम �व.सं. २०२८ सालमा िज�ला �शासन काया�लयको �थापना भएको हो । नेपाललाई १४ अ�ल ७५ 

िज�ला (हाल 77 िज�ला) �वभाजन भए अन�ुप ��येक िज�लामा एक �शासक�य अ�धकार�को �पमा �मखु िज�ला 

अ�धकार�को �यव�था भएको हो । �थानीय �शासन ऐन, २०२८ �ार�भ भएप�छ �.िज.अ. को काम कत��य र 

अ�धकार काननुी �पमा �यवि�थत ग�रएको छ । �थानीय �शासन ऐन, २०२८ मा �थानीय �शासन भनेर �े�ीय, 

अ�ल र िज�ला �तर�य काया�लयह� समेतलाई राखेको पाइ�छ । 

िज�लामा शाि�त स�ुयव�था र सरु�ा कायम गर� जनताको िजउ, धन र �वत��ताको संर�ण गनु�का साथै 

�वकास �नमा�ण काय�मा सहयोग पयुा�उन ु�थानीय �शासनको म�ुय उ�े�य हो । िज�ला �शासनलाई सबल र स�म 

बनाई जनतामा सरु�ाको अनभु�ूत �दलाउन र सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाइ सशुासन कायम गन� आ�नो 

मातहतका कारागार काया�लय, सरु�ा �नकायका �पमा नेपाल� सेना, नेपाल �हर�, सश� �हर� वल र रा��य 

अनसु�धान �वभाग अ�तग�त िज�ला ि�थत काया�लय लगायतका �थानीय तहका �नकायह� ��याशील रहेका छन ्। 

 

���कोण 

नेपालको �च�लत सं�वधान तथा काननु�ारा ��याभतू नाग�रक �वत��ता, �व�धको शासन, मानव अ�धकार लगायत 

लोकताि��क मू�य र मा�यतालाई स�मान गन� गर� काय� गनु� गहृ �शासनको ���कोण भए अन�ुप सोह� ���कोण 

पूरा गन� िज�ला �शासन काया�लयको �थापना भएको हो । 

 

ल�य 

िज�लामा जनताको माग र आधारभतू आव�यकता अन�ुप �थानीय �शासनलाई स�ालन गर� िज�लामा भरपद� 

शाि�त �यव�था र सरु�ा �दान गनु� समेत यस काया�लयको ल�य रहेको छ । 

 

उ��ेय 

िज�लामा शाि�त �यव�था र सरु�ा कायम गर� जनताको िजउ, धन र �वत��ताको संर�ण गनु� यस काया�लयको 

मूलभतू उ�े�य हो । 

 

2. �नकायको काम, कत��य र अ�धकार नपेाल सरकारको काय� संचालन �नयमावल� बमोिजम तो�कएको काय�ः- 

१. आ�त�रक सरु�ास�ब�धी नी�त, योजना तथा �थानीय �तरमा काय��मकोकाया��वयन; 

२. िज�लामा शाि�त �यव�था र सरु�ा कायम रा� े(�.िज.अ. िज�लासरु�ा स�म�तकोअ�य� रहने�यव�था);  

३. हातह�तयार र खरखजानाको इजाजत स�ब�धी �सफा�रस र �नय��ण; 

४. �व�फोटक पदाथ� �सफा�रस र �नयमन; 

५. �वदेशी नाग�रकको िज�लामा उपि�थ�त र ग�त�व�धको �नयमण; 

६. सवार� साधन स�ालन स�ब�धी कानूनको काया��वयन; 
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७. गैरसरकार�स�-सं�था दता�, नवीकरण र �नयमन; 

८. �थानीय �शासनको स�ालन; 

९. नाग�रकता �वतरण; 

१०. बाल क�याण तथा बाल अ�धकारको संर�ण; 

११. सशुासन संचालन (सशुासन ऐन, २०६४), ��ाचार �नय��ण (कानूनी�पमाअ.द.ुअ.आ. मा गएको); 

१२. काया�लय �नर��ण तथा अनगुमन; 

१३. क�याण धन र बेवा�रसी धनको �यव�थापन; 

१४. िच�ा, जवुा आ�दको �नय��ण; 

१५. साव�ज�नक �थानमा अवा�छनीय �यवहारको रोकथाम, मादक पदाथ�, साव�ज�नकअपराध आ�दको�नय��ण;  

१६. �वप� �यव�थापन; 

१७. िज�ला �तरमा साव�ज�नक उ�सव; 

१९. मआु�जा �नधा�रण तथा �वतरण; 

२०. परु�कार तथा सजाय स�ब�धी कारवाह� र �सफा�रस; 

२१. िज�ला �भ� रहेको नेपाल सरकारको सबै स�प�ीको रेखदेख, स�भार तथा मम�तगन� गराउने; 

२२. राहदानी �सफा�रश, �वतरण; 

२३. लागू औषध �नय��ण र �शासन; 

२४. िज�ला ि�थत कारागारको �यव�थापन; 

२५. िज�ला �भ� बजार अनगुमन, �नयमन तथा �नय��ण; 

२६. ��� �भा�वतको प�हचान तथा राहत �वतरण; 

२७. �ववाह दता�; 

२८. नाता �मािणत; 

२९. �नवा�चन स�ब�धी गहृ म��ालय र �नवा�चन आयोगको आदेश �नद�शनकाया��वयन; 

३०. िज�ला �तरमा नेपाल �हर� र सश� �हर�को प�रचालन र �योग; 

३१. रा��य अनसु�धानसँगको सम�वय सूचना स�लन र �व�षेण; 

३२. िज�लामा स�ा�लत �वकास �नमा�ण काय�मा सहयोग; 

३३. ऐन कानून, नी�त, �नयम, काय��वधी आ�दले सप� नगरेका �वषयह�िज�ला�शासन काया�लयलेस�बोधन गनु� पन� 

अव�था । 

 

3. �नकायमा रहने कम�चार�को सं�या र काय��ववरणः- 

 काया�लयको कुल �थायी दरब�द� सं�या-3४ 

 हाल काय�रत �थायी कम�चार�-31 

 �र� सं�या- ३ 

कम�चार� दरब�द� �ववरण 

1. �.िज.अ. (रा.प.�थम)  - 1 

2. स.�.िज.अ. (रा.प.��तीय) - २ 

3. �.अ. (रा.प.ततृीय)  - ४ 

4. ना.स.ु (रा.प.अनं.�.)  - १२ 

5. लेखापाल (रा.प.अनं.�.)  - 1 

6. क.अ.(रा.प.अनं.�.)  - ३ 

7. ख�रदार (रा.प.अनं.��.)  - ६ 
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8. ह.स.चा. (�ेणी �व�हन)  - ३ 

9. का.स. (�ेणी �व�हन)  - ८ 

 

काय��वभाजन- फाँट अनसुार   

 

4. �नकायबाट �दान ग�रन ेसेवाः-  

 नयाँ नाग�रकता तथा ��त�ल�प नाग�रकता �वतरण 

 राहदानी �सफा�रस तथा तयार� राहदानी �वतरण 

 सं�था दता�, शाखा �व�तार, �वधान संशोधन, न�वकरण 

 �ववाह दता� 

 नाबालक प�रचयप� 

 �यि� �मािणत 

 हातह�तयार नामसार� तथा न�वकरण 

 ��� स�ब�धी 

 म�ुा दता� तथा फैसला 

 रा��य प�रचयप�को ला�ग �ववरण संकलन 

 

5. सेवा �दान गन� �नकायको शाखा र िज�मेवार अ�धकार�ः- 

 नाग�रकता शाखा     

 नाग�रकता ��त�लपी शाखा    

 राहदानी शाखा     

 �थानीय �शासन, संघ सं�था  

तथा शाि�त सरु�ा शाखा   

 म�ुा शाखा    

 �शासन शाखा 

 रा��य प�रचयप�    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�.अ. �ी कमल आचाय�  

�.अ. �ी रामच�� ढकाल 

�.अ. �ी  �दवाकर पौडेल 

�.अ. �ी खेमराज पौडेल 
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6. सेवा �दान गन� ला�ने द�तरु र अव�धः-  

 िज�ला �शासन काया�लय िचतवन  

नाग�रक वडाप� 

�स.नं. सेवा स�ुवधाको 

�ववरण 

आव�यक पन� कागजात/�माणह� सेवा �ा� गन� ला�न े िज�मेवार 

कम�चार�, 

शाखा/इकाई 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
समय श�ुक 

१ नाग�रकता 

१.१ 

बंशजको नाताले 

नेपाल� नाग�रकताको 

�माण-प� 

• अनसूुची १ फारममा �थानीय तहको �सफा�रश 

• बाबकुो ना.�.प., सो नभए आमा, दाज ुवा बंशज 

ख�ुने निजकको नातेदारको ना.�.प., सोको नाता 

�मािणतको फोटोकपी वा बंशज ख�ुने अ�य �माण 

र सनाखत । 

• �ववा�हत म�हलाको हकमा प�तको ना.�.प., 

माइतीतफ� को बंशज ख�ुने ना.�.प., 

�ववाह दता� �माण प� र सनाखत 

• ज�म �म�त ख�ुने �माण, शैि�क �माण प� वा 

ज�म दता�को �माण प� । 

• बसाईसराई गर� आउनेह�को हकमा बसाईसराई 

�माण प� र ज�गाधनी दता� �माण प� वा �व�तु, 

खानेपानी महसलु रसीद ।  

• हालसालै िखिचएको फोटो २ ��त (�� दबैु कान 

देिखएको �नधार नढाकेको) 

�माण पगेुको 

ख�डमा सोह� 

�दन 

�. १०।- को 

�टकट 

स�बि�धत 

फाँटको 

फाँट �मखु 

�.िज.अ./ 

स.�.िज.अ. 

१.२ 
बैबा�हक अं�गकृत 

नाग�रकता 

• अनसूुची ३ फारममा �थानीय तहको �सफा�रश 

• प�तको ना.�.प. र �ववाह दता� �माण प� 

• �वदेशी नाग�रकता प�र�याग गन� कारवाह� 

चलाएको �माण । 

• बाब ुआमाको ना.�.प./आधार प�/रासन काड� 

• प�तको सनाखत, प�त नभए एकाघरका सास,ु 

ससरुा, जेठाज,ु देवरको सनाखत । �नजह�को 

ना.�.प. र नाता �मािणत 

• फोटो ३ ��त 

�नवदेन दता� 

गरेको भो�लप�ट 
" " " " " " 

1.3 
अंगीकृत स�तानलाई 

अंगीकृत नाग�रकता 

• �थानीय �नकायको �सफा�रस स�हत अनसूुची-7 

बमोिजमको ढाचँामा �मखु िज�ला अ�धकार� सम� 

�नवदेन �दन ुपन�छ । 

• बाब ुवा आमाको नेपाल� नाग�रकताको �माणप� 

पेश गन� लगाई सनाखत गराउन  

पद�छ । 

• बाब ुवा आमासंग �नवदेकको नाता �मािणत प� 

संल�न हनु ुपछ� । 

• नेपालमा बसोबास ग�ररहेको �यहोरा ख�ुने 

गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाले ग�र�दएको �कटानी  

�सफा�रस संल�न गराउन ुपछ� । 

• �नवदेकको ज�म�म�त र ज�म �थान ख�ुने गर� 

गाउँपा�लका, नगरपा�लकाले ग�र�दएको �सफा�रस 

वा ज�मदता� �माण पेश गन� लगाउन ुपछ� । 

• नेपालमा अ�ययन गरेको भए शैि�क यो�यताको 

    



5 
 

�माणप� । 

• नेपालमा �थायी बसोबास गर� काम गरेको भए 

सोको �माण । 

मतदाता नामावल�मा नाम भएको भए वा मतदाता 

प�रचयप� �ा� गरेको भए सोको  

�माण ।  

१.4 

कम�चार� प�रवारको 

नाताले ना.�.प. �लँदा 

(सरकार�, सं�थान, र 

सामदुा�यक �व�ालय) 

• कम�चार� भएको �माण 

• �थानीय तहको �सफा�रश स�हतको अनसूुची 

फारम 

• स�बि�धत काया�लयको �सफा�रश प� 

• फोटो २ ��त 

• �पता वा प�तको ना.�.प. स�हत सनाखत 

सोह� �दन " " " " " " 

१.5 
नेपाल� नाग�रकताको 

��त�ल�प 

• तो�कएको ढाचँामा �थानीय तहको �सफा�रश 

• ना.�.प. न�बर वा जार� �म�त खलेुको �माण 

• बसाई सर� आएको भए बसाई सराई/लाल पजुा� 

वा �बजलु�, पानीको �बल 

• अ�य िज�लाबाट ना.�.प. �लएकाको हकमा 

सोको अ�भलेख 

" " 
�. १३।- को 

�टकट 
" " " " 

२ राहदानी 

२.१ 
काया�लयबाट �लनकेो 

हकमा 

• फोटो स�हतको �ववरण भरेको आवदेन फारम 2 

��त 

•  स�ल ना.�.प. र सोको फोटोकपी 1 ��त 

• नावालकको हकमा नावालक प�रचय प� स�ल 

र सोको 1 ��त फोटोकपी समेत 

 

�माण पेश गरेको 

25 �दन  

�. ५,०००।- 

(१० वष� भ�दा कम 

उमेरको नाबालकको 

हकमा �.२,५००/-, 

राहदानी हराएको, 

�या�तएको, 

केरमेट भएको, 

वा �भजेकाको 

हकमा 

�. १०,०००।-) 

" " " " 

२.२ 
राहदानी �वभागबाट 

�तु सेवा �लनेको हकमा 

• फोटो टाँस स�हत २ ��त आवदेन फारम 

• २ ��त ना.�.प. को छायाँ��त (राहदानी हराएको, 

�या�तएको, केरमेट भएको वा �भजेकाको हकमा 

लागू हनेु छैन । �तु सेवाको ला�ग के���य 

राहदानी �वभागमा �नवदेक �वयं जान ुपन� छ ।) 

सोह� �दन 

      

३ नावालक प�रचय प� 

• �नवदेन 

• �थानीय तहको फोटो �मािणत स�हत �सफा�रश 

• �पता/आमाको ना.�.प. 

• ज�मदता� �माण प� (�वदेशमा ज�म भएको भए 

सोको स�लै �माण) 

• �वदेशमा ज�म भएको भए बाब ु आमाको 

राहदानी, �ाभल डकुमे�ट, Birth Certificate, 

�ववाह दता�, �वयं बाब ुवा आमा उपि�थत नभएमा 

एकाघरको अ�य �यि�ले सनाखत गदा� सो 

�यहोरा �प� खलेुको �थानीय तहको �सफा�रस । 

• एस.एल.सी. वा क�ा १० उि�ण� भएकोमा 

शैि�क यो�यताको �माण प� 

• फोटो ३ ��त 

• �ववाह दता� �माणप� 

• नाता �मािणत  

" " 
�. १०।- को 

�टकट 
" " " " 

4 शैि�क यो�यताको • �नवदेन " " " " " " " " 
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�माणप�मा नाम, थर, 

उमेर आ�द स�याउन 

• शैि�क सं�था/�थानीय तहको फोटो �मािणत 

स�हतको �सफा�रश 

• एस.्एल.्सी. वा सो सरहको शैि�क यो�यता 

�माण प� र ना.�.प. 

• शैि�क यो�यताको �माण प� पाएको �म�तले ६ 

म�हना �भ�ै �नवदेन �दनपुन� 

• फोटो २ ��त 

5 सं�था दता� स�ब�धी 

• ३ ��त �वधान (श�ुसँग टाइप र काय�स�म�तको 

स�हछाप हनुपुन�) 

• तो�कएको ढाचँामा �नवदेन-1 

• सं�था दता� गन� स�ब�धमा भेलाबाट भएको 

�नण�यको फोटोकपी 

• �थानीय तहको �सफा�रश 

• तदथ� स�म�तका पदा�धकार�ह�को ना.�.प. 

��त�ल�प जसमा स�ल बमोिजम न�ल ठ�क छ 

भनी सह� छाप गन� र १/१ ��त फोटो स�हतको 

�यि�गत �ववरण फाराम 

• �हर� ��तवदेन 

" " �. १,०००।- " " " " 

6 सं�था नवीकरण 

• �नवदेन 

• कर ि�लयरे�स प� 

• लेखापर��कको �.प. स�ल 

• �थानीय तहको �सफा�रस 

• लेखा पर��ण र वा�ष�क �ग�त ��तवदेन 

• सं�था दता� स�ल �माण प� 

• काय�स�म�त�ारा लेखापर��ण ��तवदेन अनमुोदन 

भएको �नण�य 

���या पगेुप�छ 
�नयमावल�मा 

तो�कए बमोिजम 
" " " " 

7 प�प��का दता� स�ब�धी 

• तो�कएको ढाचँामा �नवदेन र ४ ��त फोटो 

• �काशक कुनै सं�था भए सो स�ब�धी स�पूण� 

�माण, �नण�य फोटोकपीह� र संचालकह�को 

ना.�.प. को फोटोकपी  

• स�पादकको ना.�.प. को फोटोकपी 

• स�पादकको शैि�क यो�यताको (एस.्एल.्सी. 

देिख �नाताकस�मको) माक� सीट, चा�र��क �.प. र 

�ो�भ�नल स�ट��फकेटका फोटोकपीह� वा 

एस.्एल.्सी. उि�ण� गर� प�कार�तामा १० वष� 

काय� गरेको, सूचना �वभागको �माण प� समेतका 

�माणप�को फोटोकपीह� 

• स�पादकलाई �काशकले �नय�ु गरेको कागज 

तथा प��कामा स�पादक रह� काम गन� बारेको 

स�पादकको म�ुर�नामा कागज 

• �वीकृत छापाखानाबाट प��का छा�न �दएको 

�सफा�रश 

•छापाखानाबाट िज�ला �शासन काया�लयबाट 

�दएको �वीकृ�त 

• छापाखानाले कर �तरेको �मािणत 

• �हर� ��तवदेन 

�माण पगेुपछ� 

सोह� �दन 

दै�नक प��का 

�. १,०००।-, 

अध�सा�ा�हक 

प��का �. ७००।-, 

सा�ा�हक प��का 

�. ५००।-, पाि�क 

प��का �. ३००।- 

तथा मा�सक र 

अ�य प��का 

�. २००।- 

" " " " 

8 
छापाखाना संचालन 

स�ब�धी 

• छापाखाना दता� �माण 

• �नवदेन, सं�था भए सं�था स�ब�धी �माण, �नण�य 

र संचालकको ना.�.प. ��त�ल�प 

• कर स�ब�धी �माण  

�माण पगेुको 

भो�लप�ट 
�. १,०००।- " " " " 
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• छापाखाना संचालन गन� घर ज�गाको �माण, 

अ�य �यि�को घर भएमा म�ुर�नामा 

•छापाखाना उपकरणह� ख�रद गरेको वा नामसारो 

भई आएमा सो समेतको स�पूण� �माणह� 

• ५ ��त फोटोह� 

9 
एउटै भएको �यि� 

�मािणत 

• �नवदेन प� र ना.�.प. 

• �ववरण फरक पन� गएको �माण कागज 

• �थानीय तहको �सफा�रश (फोटो टाँस गरेको) 

• फोटो २ ��त 

• आव�यकतानसुार �हर� ��तवदेन 

सोह� �दन 
�. १०।- को 

�टकट 
" " " " 

१0 
पा�रवा�रक पे�शन 

केश �मािणत 

• �नवदेन 

• पे�शनर र प�ीबीच नाता �मािणत 

• पा�रवा�रक �ववरण स�हत फोटो �मािणत 

ग�रएको �थानीय तहको �सफा�रश प� 

• जो जसको पा�रवा�रक �ववरण �मािणत गनु�पन� 

हो सबैको ना.�.प. फोटोकपी 

• प�त म�ृय ु भैसकेकोमा म�ृय ु दता� �माण प� 

• पे�शन प�ा, �ड�चाज� स�ट��फकेट, अ�य �माण 

• सपथ प� तथा फोटो २/२ ��त 

• आव�यकतानसुार �हर� ��तवदेन 

" " 
�. १०।- को 

�टकट 
" " " " 

१1 
रहल पहल पाउने 

�सफा�रश 

• �नवदेन 

• शेषप�छ पाउने हकदार भएको �मािणत कागजात 

स�हतको �थानीय तहको �कटानी �सफा�रश 

• धेरै जना हकदार भई सबै उपि�थत हनु 

नसकेकोमा म�ुर�नामा 

• मतृक/पे�शनर र �नवदेकबीच नाता �मािणत 

• म�ृय ु दता� �माण प�को फोटोकपी 

• �नवदेकको ना.�.प. को फोटोकपी र पे�शन 

प�ाको फोटोकपी 

" " 
�. १०।- को 

ट�कट 
" " " " 

१2 हातह�तयार इजाजत 

• ना.�. फोटोकपी र �नवदेन 

• �थानीय तहको �सफा�रश 

• �हर� ��तवदेन 

• िच�क�सकबाट �नरो�गताको �माण प� 

�माण पगेुको 

भो�लप�ट 

�नयमावल�मा 

�यव�था भए 

अनसुार 

" " " " 

१2.१ हातह�तयार नामसार� 

• �नवदेन, ना.�.प. फोटोकपी, इजाजत प� र 

दईुबीचको कागजात, �हर� ��तवदेन 

• तो�कएको अनसूुची 13 र 14 को फाराम 

�माण पगेुको 

भो�लप�ट 

�. १०।- को 

ट�कट 
" " " " 

१2.२ हातह�तयार नवीकरण • स�बि�धत �यि�, �नवदेन र स�ल इजाजत प� 
�नवदेन परेकै 

�दन 

�नयमावल�मा 

�यव�था भए 

अनसुार 

" " " " 

१3 शाि�त सरु�ाको �नवदेन • �यहोरा खलेुको �नवदेन, प�रचय ख�ुने �माण 
सोह� �दन बाट 

�कृया आर�भ 

�. १०।- को 

ट�कट 
" " " " 

१4 
जनसरोकारका गनुासो 

वा ठाडो उजरु� 
• �यहोरा खलेुको �नवदेन, प�रचय ख�ुने �माण सोह� �दन " " " " " " 

१5 

��ाचार, अि�तयार 

द�ुपयोग स�ब�धी 

�नवदेन 

• �यहोरा खलेुको �नवदेन, प�रचय ख�ुने �माण " " " " " " " " 

१6 

�वप� जोिखम �यूनीकरण 

तथा �यव�थापन स�ब�धी 

राहतको ला�ग �नवदेन 

• �नवदेन 

• �थानीय तहको �सफा�रश 

• �हर� ��तवदेन 

• नाग�रकता �माण प�को फोटोकपी 

" " " " लेखापाल " " 
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17 म�ुा 

17.1 

बढ�मा 1 वष� स�म कैद 

हनु स�ने म�ुा तथा 

ज�रवाना हनु स�न ेम�ुाको 

श�ु कारवाह� र �कनारा 

म�ुाह� 

• हातह�तयार तथा 

खरखजाना 

• कालो बजार� 

• केह� साव�ज�नक अपराध  

• सवार� अ�भ� ��तपू�त� 

• खा� स�ब�धी म�ुा 

•सरकार� व�कल काया�लयबाट अ�भयोग प� 

(�माण �म�सल स�हत) पेश हनु ुपन� 

 

म�ुाको श�ु 

कारवाह� अ�भयोग 

प� दता� भएकै 

�दन देिख 

थनुछेक आदेश 

(पपु�छमा पठाउने वा 

धरौट� तो�न ेआदेश) 

�.िज.अ.�यूबाट 

स�बि�धत 

फांटको फाटं 

�मखु 

" " 

17.1.क 

स�बि�धत �म�सलको 

फोटोकपी (जाहेरवाला, 

��तवाद� र कानूनी 

�यवसायीले पाउने) 

• न�ल �नवदेन (फाटँबाट लेिख�दने) सोह� �दन 

�. 10 को �टकट र 

फोटोकपी ��त पाना �. 

3 को दरले राज� 

द�तरु 

" " " " 

17.1.ख 

ग�ुकेो तारेख था�ने 

(��तवाद�ले) (बढ�मा एकै 

पटक 30�दन र पटक 

पटक गरेमा 3 पटक 

स�म मा�) 

• �नवदेन प� (फाटँबाट लेिख�दने) " " 
�. १०।- को 

�टकट 
" " " " 

17.1.ग 
हािजर भई बयान काय� 

गन� (��तवाद�ले) 
• �नवदेन प� (फाटँबाट लेिख�दने) " " " " " " " " 

17.2 

��याखच� तथा ��तपू�त� 

रकम मतृकको निजकको 

हकदारले सवार� प� 

तफ� बाट बझुन े

• मतृकको म�ृयदुता�को �माणप� 

• मतृक र मतृकको निजकको हकदारबीचको 

नाता �मािणत कागज 

• मतृक र मतृकको निजकको हकदारको 

नाग�रकता 

" " 

 

" " " " 

17.3 
�बमा �नकासा स�ब�धमा 

पहलको ला�ग प� ले� े

• स�बि�धत �हर� काया�लयबाट प�स�हतको �बमा 

पो�लसी कागज 
" " 

 
" " " " 

17.4 

यस काया�लयमा च�ने 

म�ुाको �याद तथा 

हद�याद थप स�ब�धी 

काय� 

• स�बि�धत �हर� काया�लयबाट स�बि�धत म�ुाको 

�याद तथा हद�याद थप स�ब�धी प� 
" " 

 

" " " " 

17.5 
नाग�रकता प�र�याग 

स�ब�धमा 

• स�ल नाग�रकता 

• अनसूुची-9 बमोिजमको �नवदेन 

• हाल बसोबास गरेको देशको पी.आर. वा �थायी 

बसोबास स�ब�धी कागजको फोटोकपी 

" "  " " " " 

7. �नण�य गन� ���या र अ�धकारः-�ीमान �मखु िज�ला अ�धकार��यूबाट अ�धकार ��यायोजन भए बमोिजम स.�.िज.अ. 

र �शासक�य अ�धकृतह�बाट । 

 

8. �नण�य उपर उजरु� स�ु ेअ�धकार�ः- �.िज.अ. 

 

9. स�पादन गरेको कामको �ववरणः- 207७ �ावण देिख चै� मसा�तस�म 
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1. स�पा�दत म�ुय काय�ह�को �ववरण 

�.सं. स�पा�दत �मखु काय�ह� यस म�हनाको उपलि�ध चाल ुआ.व.को यो म�हना 

स�मको उपलि�ध 

1. 

नाग�रकता �ववरण 

क. वंशज 1667 10889 

ख. वैवा�हक अं�गकृत 1 8 

ग. अं�गकृत - - 

2. नाबालक प�रचय प� �वतरण 59 403 

3. ��त�ल�प नाग�रकता �वतरण 1165 11305 

4. रा��य प�रचयप�को ला�ग �ववरण संकलन 1796 8089 

5. नाग�रकता प�र�याग - 3 

6. नाग�रकता र� - 1 

7. 

राहदानी (�वतरण र �सफा�रस) 

क. साधारण राहदानी �सफा�रस  1018 7548 

ख. �तु सेवा राहदानी �सफा�रस  150 900 

      ज�मा �सफा�रस सं�या 1168 8482 

ग. ज�मा राहदानी �वतरण सं�या 1179 6330 

8. 

�कोप �यव�थापन स�ब�धी 

क. दैवी�कोप पी�डत उ�ार राहत �ा� गन� 

सं�या 

2 जना  

ख. पी�डतलाई आ�थ�क सहायता रकम 30000/-  

ग. मतृक ��तपू�त� रकम -  

9. प�प��का दता� - - 

10. छापाखाना दता� - - 

11. द�लत/जनजा�त �मािणत 77 523 

12. पे�शन स�ब�धी कागजात �मािणत 50 391 

13. अ�य काया�लयलाई प� 16 68 

14. अ�य �मािणत/�सफा�रस 29 201 

15. िज�ला �हर� काया�लयमा पठाएका प� 54 170 

16. संघ सं�था दता� 14 54 

17. संघ सं�था न�वकरण 61 679 

18. हातह�तयार न�वकरण - 63 

19. सहायता क�बाट सेवा �लने सं�या 432 2445 

20. सामािजक संजाल अ�याव�धक पटक 12 115 

21. काया�लयको वेबसाईट अ�याव�धक पटक 14 105 
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2. म�ुय ��याकलापह� 

�.सं. म�ुय ��याकलाप यस म�हनाको कै�फयत 

1. 

��� पी�डत राहत �वतरण 

(क) राहत �ा� गन� सं�या -  

(ख) �वत�रत राहत रकम -  

2. 

म�ुा 

(क) दता� 35  

(ख) फैसला 5  

3. �विश� �यि�को �मण   

4. 

गनुासो र फछय�ट 

(क) ठाडो उजरु�  30  

(ख) हे�लो सरकार माफ� त -  

(ग) सामािजक स�जाल माफ� त -  

5. 
�.िज.अ.को पहलमा समाधान भएका 

�ववादह� 

31  

6. 

बैठक 

(क) सव�प�ीय 2  

(ख) काया�लय �मखु 1  

(ग) शाि�त सरु�ा 1  

(घ) को�भड-19 संकट �यव�थापन के�� 

(CCMC) 

3  

(ङ) अ�य 14  
 

3. कैद� ब�द� स�ब�धी �ववरणः- 

�ववरण प�ुष म�हला आि�त/नाबालक ज�मा कै�फयत 

कै�द/ब�द� 396 27 - 423  

थनुवुा 197 17 - 214  

छुटेको 45 4 - 49  
 

4. यस काया�लयको राज� स�ब�धी �ववरण 

�ववरण यो म�हनाको राज� रकम यो आ.व.मा हालस�मको कै�फयत 

राहदानी बापत 5500000/-   

संघ सं�था दता� र न�वकरण 13135/-   

बे�ज/ुसदर �याहा 41100/-   

ज�मा 5554235/-   
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4.1 यस काया�लयको धरौट� स�ब�धी �ववरण 

यो म�हनाको धरौट� रकम- आ�दानी �. 4259990/-सदर �याहा �. 41100/-    �फता� �. 1633000/-  

यो आ.व.मा हालस�मको �. –  38505319/63  

5. आ�थ�क �शासन स�ब�धी 

क. पंूजीगत खच� 

वा�ष�क बजेट यो म�हनाको खच� यो आ.व.मा 

हालस�मको 

बा�ँक बजेट कै�फयत 

700000/- - 285506/- 471495/-  
 

ख. चाल ुखच� 

वा�ष�क बजेट यो म�हनाको खच� यो आ.व.मा 

हालस�मको 

बा�ँक बजेट कै�फयत 

23332000/- 14720035/- 17427189/- 5904811/- िज.�शा.का. 

22735000/- 321861/- 198859652/- 2878348/- रा.प�रचयप� 

66500/- - - 66500/- वािण�य �वभाग 

 

10. काया�लय �मखु र सूचना अ�धकार�को नाम र पदः- 

(क) काया�लय �मखुः- �.िज.अ. �ी �मेलाल ला�मछाने (मो.नं. ९८५५०१७७७७) 

(ख) सूचना अ�धकार�ः- �.अ. �ी खेमराज पौडेल (मो.नं. 9855092200) 

 
 

11. ऐन �नयम �व�नयम वा �नद� िशकाको सूचीः- 

 �थानीय �शासन ऐन, 2028 

 नाग�रकता ऐन तथा �नयमावल�, 2063 

 सं�था दता� ऐन तथा �नयमावल�,2034 

 नाग�रकता �वतरण काय��व�ध �नद� िशका, 2063 

 म��ालयबाट भएका प�रप� 

 �.िज.अ.ले स�पादन गन� भनी तोकेका 72 भ�दा बढ� ऐन �नयम 

 

1२. अिघ�लो आ�थ�क वष�मा साव�ज�नक �नकायले कुनै काय��म वा आयोजना संचालन गरेको भए सोको �ववरणः-

काया�लयको काय� �ग�त स�ब�धमा साव�ज�नक सनुवुाई काय��म संचालन ग�रएको । 

 

1३. साव�ज�नक �नकायको वेभसाईट भए सोको �ववरणः- 

 वेभसाईटः- daochitwan.moha.gov.np 
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 ईमेलः- daochitwan@moha.gov.np 

daochitwan1@gmail.com 

 मोबाइल एपः-daochitwan 

 फेसबकु पेजः- िज�ला �शासन काया�लय िचतवन 

 फोन नं. 056-520105,056-520198,056-521944,  056-533730 

 टोल �� नं. 16605652001 

 �या�स नं. 056-520747 

 

1४. साव�ज�नक �नकायले �ा� गरेको वैदेिशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं �ा�व�धक सहयोग र स�झौता स�ब�धी 

�ववरणः-छैन । 

 

1५. साव�ज�नक �नकायले संचालन गरेको काय��म र सोको �ग�त ��तवेदनः-छु�ै ��तवेदन तयार गर� �काशन गन� 

ग�रएको  

  

1६. साव�ज�नक �नकायले वग�करण तथा संर�ण गरेको सूचनाको नामवल� र �य�तो सूचना संर�ण गन� तो�कएको 

समयाव�धः- सूचनाह�को अ�याव�धक गर� व�ग�करण गन� काम भइरहेको ।  

 

1७. साव�ज�नक �नकायमा परेका सूचना माग स�ब�धी �नवेदन र सो उपर सूचना �दएको �ववरणः-�लिखत �नवेदन २ 

परेको दबैुको जवाफ �दइउको 

 �व�भ� �यि� तथा सं�थाह�को मौिखक मागको आधारमामा समेत सूचना उपल�ध गराइएको । 

१८. साव�ज�नक �नकायका सूचनाह� अ�य� �काशन भएका वा हनु ेभएको भए सो को �ववरणः- 

www.daochitwan.moha.gov.np  
DAO Chitwan App 

िज�ला �शासन काया�लयको facebook page  

mailto:daochitwan@moha.gov.np

