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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 5(3) र सूचनाको हक सम्बन्धी 
ननयमावलीको ननयम 3 बमोजिम सावविननक गररएको वववरण (Proactive Disclosure) 

 

सूचना सावविननक गने ननकायको नामः- जिल्ला प्रशासन कायावलय, जचतवन । 

सूचना सावविननक गरेको अवनधः- 207७ काजिक देजि पौष मसान्तसम्म । 

1. ननकायको स्वरुप र प्रकृनतः- जिल्लाको शाजन्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 
बमोजिम वव.सं. २०२८ सालमा जिल्ला प्रशासन कायावलयको स्थापना भएको हो । नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्ला 
(हाल 77 जिल्ला) ववभािन भए अनरुुप प्रत्येक जिल्लामा एक प्रशासकीय अनधकारीको रुपमा प्रमिु जिल्ला अनधकारीको 
व्यवस्था भएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रारम्भ भएपनि प्र.जि.अ. को काम कतवव्य र अनधकार काननुी 
रुपमा व्यवजस्थत गररएको ि । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा स्थानीय प्रशासन भनेर क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला 
स्तरीय कायावलयहरु समेतलाई रािेको पाइन्ि । 

जिल्लामा शाजन्त सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी िनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गनुवका साथै ववकास 
ननमावण कायवमा सहयोग पयुावउन ुस्थानीय प्रशासनको मखु्य उद्दशे्य हो । जिल्ला प्रशासनलाई सबल र सक्षम बनाई 
िनतामा सरुक्षाको अनभुनूत ददलाउन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ सशुासन कायम गनव आफ्नो मातहतका 
कारागार कायावलय, सरुक्षा ननकायका रुपमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल र राविय अनसुन्धान ववभाग 
अन्तगवत जिल्ला जस्थत कायावलय लगायतका स्थानीय तहका ननकायहरु वियाशील रहेका िन ्। 

 

दृविकोण  

नेपालको प्रचनलत संववधान तथा काननुद्वारा प्रत्याभूत नागररक स्वतन्त्रता, ववनधको शासन, मानव अनधकार लगायत 
लोकताजन्त्रक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गने गरी कायव गनुव गहृ प्रशासनको दृविकोण भए अनरुुप सोही दृविकोण 
पूरा गनव जिल्ला प्रशासन कायावलयको स्थापना भएको हो । 

 

लक्ष्य  

जिल्लामा िनताको माग र आधारभतू आवश्यकता अनरुुप स्थानीय प्रशासनलाई सञ्चालन गरी जिल्लामा भरपदो शाजन्त 
व्यवस्था र सरुक्षा प्रदान गनुव समेत यस कायावलयको लक्ष्य रहेको ि ।  

 

उद्दशे्य  

जिल्लामा शाजन्त व्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी िनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गनुव यस कायावलयको 
मूलभतू उद्देश्य हो ।  

 

2. ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार नेपाल सरकारको कायव संचालन ननयमावली बमोजिम तोवकएको कायवः- 
१. आन्तररक सरुक्षासम्बन्धी नीनत, योिना तथा स्थानीय स्तरमा  कायविमको कायावन्वयन; 

२. जिल्लामा शाजन्त व्यवस्था र सरुक्षा कायम राख्न े(प्र.जि.अ. जिल्ला सरुक्षा सनमनतको अध्यक्ष रहने व्यवस्था);  
३. हातहनतयार र िरििानाको इिाित सम्बन्धी नसफाररस र ननयन्त्रण; 

४. ववस्फोटक पदाथव नसफाररस र ननयमन; 

५. ववदेशी नागररकको जिल्लामा उपजस्थनत र गनतववनधको ननयमण; 

६. सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कायावन्वयन; 
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७. गैरसरकारी सङ्घ-संस्था दताव, नवीकरण र ननयमन; 

८. स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन; 

९. नागररकता ववतरण; 

१०. बाल कल्याण तथा बाल अनधकारको संरक्षण; 

११. सशुासन संचालन (सशुासन ऐन, २०६४), भ्रिाचार ननयन्त्रण (कानूनी रुपमा अ.द.ुअ.आ. मा गएको);  

१२. कायावलय ननरीक्षण तथा अनगुमन; 

१३. कल्याण धन र बेवाररसी धनको व्यवस्थापन; 

१४. जचठ्ठा, िवुा आददको ननयन्त्रण; 

१५. सावविननक स्थानमा अवाञ्िनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदाथव, सावविननक अपराध आददको ननयन्त्रण;  

१६. ववपद् व्यवस्थापन; 

१७. जिल्ला स्तरमा सावविननक उत्सव; 

१९. मआुब्िा ननधावरण तथा ववतरण; 

२०. परुस्कार तथा सिाय सम्बन्धी कारवाही र नसफाररस; 

२१. जिल्ला नभत्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पिीको रेिदेि, सम्भार तथा ममवत गने गराउने;  

२२. राहदानी नसफाररश, ववतरण; 

२३. लागू औषध ननयन्त्रण र प्रशासन; 

२४. जिल्ला जस्थत कारागारको व्यवस्थापन; 

२५. जिल्ला नभत्र बिार अनगुमन, ननयमन तथा ननयन्त्रण; 

२६. द्वन्द्व प्रभाववतको पवहचान तथा राहत ववतरण; 

२७. वववाह दताव; 
२८. नाता प्रमाजणत; 

२९. ननवावचन सम्बन्धी गहृ मन्त्रालय र ननवावचन आयोगको आदेश ननदेशन कायावन्वयन;   

३०. जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग; 

३१. राविय अनसुन्धानसँगको समन्वय सूचना सङ्कलन र ववश्लषेण; 

३२. जिल्लामा सञ्चानलत ववकास ननमावण कायवमा सहयोग; 

३३. ऐन कानून, नीनत, ननयम, कायवववधी आददले सपि नगरेका ववषयहरु  जिल्ला प्रशासन कायावलयले सम्बोधन गनुव पने 
अवस्था ।  

 

3. ननकायमा रहने कमवचारीको संख्या र कायववववरणः- 
➢ कायावलयको कुल स्थायी दरबन्दी संख्या-3४ 

➢ हाल कायवरत स्थायी कमवचारी-31 

➢ ररक्त संख्या- ३  

कमवचारी दरबन्दी वववरण 

1. प्र.जि.अ. (रा.प.प्रथम)  - 1 

2. स.प्र.जि.अ. (रा.प.दितीय) - २ 

3. प्र.अ. (रा.प.ततृीय)  - ४ 

4. ना.स.ु (रा.प.अनं.प्र.)  - १२ 
5. लेिापाल (रा.प.अनं.प्र.)  - 1 

6. क.अ. (रा.प.अनं.प्र.)  - ३ 

7. िररदार (रा.प.अनं.दि.)  - ६ 
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8. ह.स.चा. (शे्रणी वववहन)  - ३ 

9. का.स. (शे्रणी वववहन)  - ८ 

 

कायवववभािन- फाटँ अनसुार   

 

4. ननकायबाट प्रदान गररने सेवाः-  

➢ नयाँ नागररकता तथा प्रनतनलवप नागररकता ववतरण  

➢ राहदानी नसफाररस तथा तयारी राहदानी ववतरण 

➢ संस्था दताव, शािा ववस्तार, ववधान संशोधन, नववकरण 

➢ वववाह दताव 
➢ नाबालक पररचयपत्र 

➢ व्यजक्त प्रमाजणत 

➢ हातहनतयार नामसारी तथा नववकरण 

➢ िन्ध सम्बन्धी 
➢ मदु्दा दताव तथा फैसला  

➢ राविय पररचयपत्रको लानग वववरण संकलन 

 

5. सेवा प्रदान गने ननकायको शािा र जिम्मेवार अनधकारीः-  

➢ नागररकता शािा     

➢ नागररकता प्रनतनलपी शािा    

➢ राहदानी शािा     

➢ स्थानीय प्रशासन, संघ संस्था  

तथा शाजन्त सरुक्षा शािा   

➢ मदु्दा शािा    

➢ प्रशासन शािा 
➢ राविय पररचयपत्र    

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्र.अ. श्री कमल आचायव  

प्र.अ. श्री रामचन्र ढकाल 

प्र.अ. श्री  ददवाकर पौडेल 

प्र.अ. श्री िेमराि पौडेल 
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6. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तरु र अवनधः-  

 जिल्ला प्रशासन कायावलय जचतवन  

नागररक वडापत्र 
नस.नं. सेवा सवुवधाको 

वववरण 

आवश्यक पने कागिात/प्रमाणहरु सेवा प्राप्त गनव लाग्न े जिम्मेवार 
कमवचारी, 

शािा/इकाई 

गनुासो सनु्न े

अनधकारी समय शलु्क 

१ नागररकता 

१.१ 

बंशिको नाताले 

नेपाली नागररकताको 
प्रमाण-पत्र 

• अनसूुची १ फारममा स्थानीय तहको नसफाररश 

• बाबकुो ना.प्र.प., सो नभए आमा, दाि ुवा बंशि 
िलु्ने नजिकको नातेदारको ना.प्र.प., सोको नाता 
प्रमाजणतको फोटोकपी वा बंशि िलु्न ेअन्य प्रमाण 
र सनाित । 

• वववावहत मवहलाको हकमा पनतको ना.प्र.प., 
माइतीतफव को बंशि िलु्न े ना.प्र.प., 
वववाह दताव प्रमाण पत्र र सनाित 

• िन्म नमनत िलु्न े प्रमाण, शैजक्षक प्रमाण पत्र वा 
िन्म दतावको प्रमाण पत्र । 

• बसाईसराई गरी आउनेहरुको हकमा बसाईसराई 
प्रमाण पत्र र िग्गाधनी दताव प्रमाण पत्र वा ववद्यतु, 
िानेपानी महसलु रसीद ।  
• हालसालै जिजचएको फोटो २ प्रनत (प्रि दबैु कान 
देजिएको ननधार नढाकेको) 

प्रमाण पगेुको 
िण्डमा सोही 
ददन 

रु. १०।- को 
वटकट 

सम्बजन्धत 
फाँटको 
फाँट प्रमिु 

प्र.जि.अ./ 

स.प्र.जि.अ. 

१.२ 
बैबावहक अंनगकृत 

नागररकता 

• अनसूुची ३ फारममा स्थानीय तहको नसफाररश 

• पनतको ना.प्र.प. र वववाह दताव प्रमाण पत्र 

• ववदेशी नागररकता पररत्याग गनव कारवाही 
चलाएको प्रमाण । 

• बाब ुआमाको ना.प्र.प./आधार पत्र/रासन काडव 
• पनतको सनाित, पनत नभए एकाघरका सास,ु 
ससरुा, िेठाि,ु देवरको सनाित । ननिहरुको 
ना.प्र.प. र नाता प्रमाजणत 

• फोटो ३ प्रनत 

ननवेदन दताव 
गरेको भोनलपल्ट 

" " " " " " 

1.3 
अंगीकृत सन्तानलाई 
अंगीकृत नागररकता 

• स्थानीय ननकायको नसफाररस सवहत अनसूुची-7 
बमोजिमको ढाचँामा प्रमिु जिल्ला अनधकारी समक्ष 
ननवेदन ददन ुपनेि । 

• बाब ुवा आमाको नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र 
पेश गनव लगाई सनाित गराउन  
पदवि । 

• बाब ुवा आमासंग ननवेदकको नाता प्रमाजणत पत्र 
संलग्न हनु ुपिव । 

• नेपालमा बसोबास गरररहेको व्यहोरा िलु्न े
गाउँपानलका वा नगरपानलकाले गररददएको वकटानी  
नसफाररस संलग्न गराउन ुपिव । 

• ननवेदकको िन्मनमनत र िन्म स्थान िलु्ने गरी 
गाउँपानलका, नगरपानलकाले गररददएको नसफाररस 
वा िन्मदताव प्रमाण पेश गनव लगाउन ुपिव ।  
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• नेपालमा अध्ययन गरेको भए शैजक्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्र । 

• नेपालमा स्थायी बसोबास गरी काम गरेको भए 
सोको प्रमाण । 

मतदाता नामावलीमा नाम भएको भए वा मतदाता 
पररचयपत्र प्राप्त गरेको भए सोको  
प्रमाण ।  

१.4 

कमवचारी पररवारको 
नाताले ना.प्र.प. नलँदा 
(सरकारी, संस्थान, र 
सामदुावयक ववद्यालय) 

• कमवचारी भएको प्रमाण 

• स्थानीय तहको नसफाररश सवहतको अनसूुची फारम 

• सम्बजन्धत कायावलयको नसफाररश पत्र 

• फोटो २ प्रनत 

• वपता वा पनतको ना.प्र.प. सवहत सनाित 

सोही ददन " " " " " " 

१.5 
नेपाली नागररकताको 
प्रनतनलवप 

• तोवकएको ढाँचामा स्थानीय तहको नसफाररश 

• ना.प्र.प. नम्बर वा िारी नमनत िलेुको प्रमाण 

• बसाई सरी आएको भए बसाई सराई/लाल पिुाव 
वा नबिलुी, पानीको नबल 

• अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. नलएकाको हकमा सोको 
अनभलेि 

" " 
रु. १३।- को 
वटकट 

" " " " 

२ राहदानी 

२.१ 
कायावलयबाट नलनकेो 
हकमा 

• फोटो सवहतको  वववरण भरेको आवेदन फारम 
2 प्रनत 

•  सक्कल ना.प्र.प. र सोको फोटोकपी 1 प्रनत 

• नावालकको हकमा नावालक पररचय पत्र सक्कल 
र सोको 1 प्रनत फोटोकपी समेत  

प्रमाण पेश गरेको 
25 ददन  

रु. ५,०००।- 
(१० वषव भन्दा कम 
उमेरको नाबालकको 
हकमा रु.२,५००/-, 
राहदानी हराएको, 
च्यानतएको, 
केरमेट भएको, 
वा नभिेकाको 
हकमा 
रु. १०,०००।-) 

" " " " 

२.२ 
राहदानी ववभागबाट 

रतु सेवा नलनेको हकमा 

• फोटो टाँस सवहत २ प्रनत आवेदन फारम 

• २ प्रनत ना.प्र.प. को िायाँप्रनत (राहदानी हराएको, 
च्यानतएको, केरमेट भएको वा नभिेकाको हकमा 
लागू हनुे िैन । रतु सेवाको लानग केन्रीय राहदानी 
ववभागमा ननवेदक स्वयं िान ुपने ि ।) 

सोही ददन 

      

३ नावालक पररचय पत्र 

• ननवेदन 

• स्थानीय तहको फोटो प्रमाजणत सवहत नसफाररश 

• वपता/आमाको ना.प्र.प. 
• िन्मदताव प्रमाण पत्र (ववदेशमा िन्म भएको भए 
सोको सक्कलै प्रमाण) 
• ववदेशमा िन्म भएको भए बाब ुआमाको राहदानी, 
ट्राभल डकुमेन्ट, Birth Certificate, वववाह दताव, 
स्वयं बाब ुवा आमा उपजस्थत नभएमा एकाघरको 
अन्य व्यजक्तले सनाित गदाव सो व्यहोरा स्पि 
िलेुको स्थानीय तहको नसफाररस । 

• एस.एल.सी. वा कक्षा १० उजिणव भएकोमा शैजक्षक 
योग्यताको प्रमाण पत्र 

• फोटो ३ प्रनत 

• वववाह दताव प्रमाणपत्र 

• नाता प्रमाजणत  

" " रु. १०।- को 
वटकट 

" " " " 
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4 

शैजक्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्रमा नाम, थर, 
उमेर आदद सच्याउन 

• ननवेदन 

• शैजक्षक संस्था/स्थानीय तहको फोटो प्रमाजणत 
सवहतको नसफाररश 

• एस.्एल.्सी. वा सो सरहको शैजक्षक योग्यता प्रमाण 
पत्र र ना.प्र.प. 
• शैजक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र पाएको नमनतले ६ 
मवहना नभतै्र ननवेदन ददनपुने 

• फोटो २ प्रनत 

" " " " " " " " 

5 संस्था दताव सम्बन्धी 

• ३ प्रनत ववधान (शधुसँग टाइप र कायवसनमनतको 
सवहिाप हनुपुने) 
• तोवकएको ढाचँामा ननवेदन-1 

• संस्था दताव गने सम्बन्धमा भेलाबाट भएको 
ननणवयको फोटोकपी 
• स्थानीय तहको नसफाररश 

• तदथव सनमनतका पदानधकारीहरुको ना.प्र.प. 
प्रनतनलवप िसमा सक्कल बमोजिम नक्कल ठीक ि भनी 
सही िाप गने र १/१ प्रनत फोटो सवहतको 
व्यजक्तगत वववरण फाराम 

• प्रहरी प्रनतवेदन 

" " रु. १,०००।- " " " " 

6 संस्था नवीकरण 

• ननवेदन 

• कर जललयरेन्स पत्र 

• लेिापरीक्षकको प्र.प. सक्कल 

• स्थानीय तहको नसफाररस 

• लेिा परीक्षण र वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन 

• संस्था दताव सक्कल प्रमाण पत्र 

• कायवसनमनतिारा लेिापरीक्षण प्रनतवेदन अनमुोदन 
भएको ननणवय 

प्रविया पगेुपनि 
ननयमावलीमा 
तोवकए बमोजिम 

" " " " 

7 पत्रपनत्रका दताव सम्बन्धी 

• तोवकएको ढाँचामा ननवेदन र ४ प्रनत फोटो 
• प्रकाशक कुन ै संस्था भए सो सम्बन्धी सम्पूणव 
प्रमाण, ननणवय फोटोकपीहरु र संचालकहरुको 
ना.प्र.प. को फोटोकपी  

• सम्पादकको ना.प्र.प. को फोटोकपी 
• सम्पादकको शैजक्षक योग्यताको (एस.्एल.्सी. देजि 
स्नाताकसम्मको) माकव सीट, चाररनत्रक प्र.प. र 
प्रोनभज्नल सवटववफकेटका फोटोकपीहरु वा 
एस.्एल.्सी. उजिणव गरी पत्रकारीतामा १० वषव कायव 
गरेको, सूचना ववभागको प्रमाण पत्र समेतका 
प्रमाणपत्रको फोटोकपीहरु 

• सम्पादकलाई प्रकाशकले ननयकु्त गरेको कागि 
तथा पनत्रकामा सम्पादक रही काम गने बारेको 
सम्पादकको मञ्जुरीनामा कागि 

• स्वीकृत िापािानाबाट पनत्रका िाप्न ददएको 
नसफाररश 

•िापािानाबाट जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट 
ददएको स्वीकृनत 

• िापािानाले कर नतरेको प्रमाजणत 

• प्रहरी प्रनतवेदन 

प्रमाण पगेुपिी 
सोही ददन 

दैननक पनत्रका 
रु. १,०००।-, 
अधवसाप्तावहक 

पनत्रका रु. ७००।-, 
साप्तावहक पनत्रका 
रु. ५००।-, पाजक्षक 

पनत्रका रु. ३००।- 
तथा मानसक र 

अन्य पनत्रका 
रु. २००।- 

" " " " 

8 
िापािाना संचालन 

सम्बन्धी 

• िापािाना दताव प्रमाण 

• ननवेदन, संस्था भए संस्था सम्बन्धी प्रमाण, ननणवय 
र संचालकको ना.प्र.प. प्रनतनलवप 

प्रमाण पगेुको 
भोनलपल्ट 

रु. १,०००।- " " " " 
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• कर सम्बन्धी प्रमाण  

• िापािाना संचालन गने घर िग्गाको प्रमाण, अन्य 
व्यजक्तको घर भएमा मञ्जुरीनामा 
•िापािाना उपकरणहरु िररद गरेको वा नामसारो 
भई आएमा सो समेतको सम्पूणव प्रमाणहरु 

• ५ प्रनत फोटोहरु 

9 
एउटै भएको व्यजक्त 

प्रमाजणत 

• ननवेदन पत्र र ना.प्र.प. 
• वववरण फरक पनव गएको प्रमाण कागि 

• स्थानीय तहको नसफाररश (फोटो टाँस गरेको) 
• फोटो २ प्रनत 

• आवश्यकतानसुार प्रहरी प्रनतवेदन 

सोही ददन 
रु. १०।- को 
वटकट 

" " " " 

१0 
पाररवाररक पेन्शन 

केश प्रमाजणत 

• ननवेदन 

• पेन्शनर र पत्नीबीच नाता प्रमाजणत 

• पाररवाररक वववरण सवहत फोटो प्रमाजणत गररएको 
स्थानीय तहको नसफाररश पत्र 

• िो िसको पाररवाररक वववरण प्रमाजणत गनुवपने हो 
सबैको ना.प्र.प. फोटोकपी 
• पनत मतृ्य ु भैसकेकोमा मतृ्य ु दताव प्रमाण पत्र 

• पेन्शन पट्टा, नडस्चािव सवटववफकेट, अन्य प्रमाण 

• सपथ पत्र तथा फोटो २/२ प्रनत 

• आवश्यकतानसुार प्रहरी प्रनतवेदन 

" " 
रु. १०।- को 
वटकट 

" " " " 

१1 
रहल पहल पाउन े

नसफाररश 

• ननवेदन 

• शेषपनि पाउने हकदार भएको प्रमाजणत कागिात 
सवहतको स्थानीय तहको वकटानी नसफाररश 

• धेरै िना हकदार भई सबै उपजस्थत हनु 
नसकेकोमा मञ्जुरीनामा 
• मतृक/पेन्शनर र ननवेदकबीच नाता प्रमाजणत 

• मतृ्य ु दताव प्रमाण पत्रको फोटोकपी 
• ननवेदकको ना.प्र.प. को फोटोकपी र पेन्शन 
पट्टाको फोटोकपी 

" " 
रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

१2 हातहनतयार इिाित 

• ना.प्र. फोटोकपी र ननवेदन 

• स्थानीय तहको नसफाररश 

• प्रहरी प्रनतवेदन 

• जचवकत्सकबाट ननरोनगताको प्रमाण पत्र 

प्रमाण पगेुको 
भोनलपल्ट 

ननयमावलीमा 
व्यवस्था भए 

अनसुार 
" " " " 

१2.१ हातहनतयार नामसारी 
• ननवेदन, ना.प्र.प. फोटोकपी, इिाित पत्र र 
दईुबीचको कागिात, प्रहरी प्रनतवेदन 

• तोवकएको अनसूुची 13 र 14 को फाराम 

प्रमाण पगेुको 
भोनलपल्ट 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

१2.२ हातहनतयार नवीकरण • सम्बजन्धत व्यजक्त, ननवेदन र सक्कल इिाित पत्र 
ननवेदन परेकै 

ददन 

ननयमावलीमा 
व्यवस्था भए 

अनसुार 
" " " " 

१3 शाजन्त सरुक्षाको ननवेदन • व्यहोरा िलेुको ननवेदन, पररचय िलु्न ेप्रमाण 
सोही ददन बाट 

प्रकृया आरम्भ 

रु. १०।- को 
टीकट 

" " " " 

१4 
िनसरोकारका गनुासो 
वा ठाडो उिरुी • व्यहोरा िलेुको ननवेदन, पररचय िलु्न ेप्रमाण सोही ददन " " " " " " 

१5 

भ्रिाचार, अजख्तयार 
दरुुपयोग सम्बन्धी 
ननवेदन 

• व्यहोरा िलेुको ननवेदन, पररचय िलु्न ेप्रमाण " " " " " " " " 

१6 

ववपद् िोजिम न्यूनीकरण 
तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी 
राहतको लानग ननवेदन 

• ननवेदन 

• स्थानीय तहको नसफाररश 

• प्रहरी प्रनतवेदन 

" " " " लेिापाल " " 
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• नागररकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी 
17 मधुा 

17.1 

बढीमा 1 वषव सम्म कैद 
हनु सलने मधुा तथा 
िररवाना हनु सलन ेमधुाको 
शरुु कारवाही र वकनारा 
मधुाहरु 

• हातहनतयार तथा 
िरििाना 
• कालो बिारी 
• केही सावविननक अपराध  

• सवारी अङ्गभङ्ग क्षनतपूनतव 
• िाद्य सम्बन्धी मधुा 

• सरकारी ववकल कायावलयबाट अनभयोग पत्र 
(प्रमाण नमनसल सवहत) पेश हनु ुपने 
 

मधुाको शरुु 
कारवाही अनभयोग 
पत्र दताव भएकै 
ददन देजि 

थनुिेक आदेश 
(पपुविमा पठाउन ेवा 
धरौटी तोलन ेआदेश) 
प्र.जि.अ.ज्यूबाट 

सम्बजन्धत 
फांटको फाटं 
प्रमिु 

" " 

17.1.क 

सम्बजन्धत नमनसलको 
फोटोकपी (िाहेरवाला, 
प्रनतवादी र कानूनी 
व्यवसायीले पाउन)े 

• नक्कल ननवेदन (फाटँबाट लेजिददने) सोही ददन 

रु. 10 को वटकट र 
फोटोकपी प्रनत पाना रु. 
3 को दरले रािश्व 
दस्तरु 

" " " " 

17.1.ि 

गजु्रकेो तारेि थाम्न े
(प्रनतवादीले) (बढीमा एकै 
पटक 30ददन र पटक 
पटक गरेमा 3 पटक 
सम्म मात्र) 

• ननवेदन पत्र (फाटँबाट लेजिददने) " " 
रु. १०।- को 
वटकट 

" " " " 

17.1.ग 
हाजिर भई बयान कायव 
गने (प्रनतवादीले) • ननवेदन पत्र (फाटँबाट लेजिददने) " " " " " " " " 

17.2 

वियािचव तथा क्षनतपूनतव 
रकम मतृकको नजिकको 
हकदारले सवारी पक्ष 
तफव बाट बझुन े

• मतृकको मतृ्यदुतावको प्रमाणपत्र 
• मतृक र मतृकको नजिकको हकदारबीचको 
नाता प्रमाजणत कागि 

• मतृक र मतृकको नजिकको हकदारको 
नागररकता 

" " 

 

" " " " 

17.3 
नबमा ननकासा सम्बन्धमा 
पहलको लानग पत्र लेख्न े

• सम्बजन्धत प्रहरी कायावलयबाट पत्रसवहतको नबमा 
पोनलसी कागि 

" " 

 

" " " " 

17.4 

यस कायावलयमा चल्ने 
मधुाको म्याद तथा 
हदम्याद थप सम्बन्धी 
कायव 

• सम्बजन्धत प्रहरी कायावलयबाट सम्बजन्धत मधुाको 
म्याद तथा हदम्याद थप सम्बन्धी पत्र 

" " 

 

" " " " 

17.5 
नागररकता पररत्याग 
सम्बन्धमा 

• सक्कल नागररकता 
• अनसूुची-9 बमोजिमको ननवेदन 

• हाल बसोबास गरेको देशको पी.आर. वा स्थायी 
बसोबास सम्बन्धी कागिको फोटोकपी 

" "  " " " " 

 7. ननणवय गने प्रविया र अनधकारः- श्रीमान प्रमिु जिल्ला अनधकारीज्यूबाट अनधकार प्रत्यायोिन भए बमोजिम स.प्र.जि.अ. 
र प्रशासकीय अनधकृतहरुबाट । 

8. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारीः- प्र.जि.अ. 
 

9. सम्पादन गरेको कामको वववरणः- 207७ श्रावण देजि पौष मसान्तसम्म 
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 सम्पाददत मखु्य कायवहरुको वववरण 

ि.सं. सम्पाददत प्रमिु कायवहरु 

 

चाल ुआ.व.को  पौषा 
मवहना सम्मको उपलजब्ध 

1. 

नागररकता वववरण 
क. वंशि  5869 
ि. वैवावहक अंनगकृत  1 
ग. अंनगकृत  - 

2. नाबालक पररचय पत्र ववतरण  242 
3. प्रनतनलवप नागररकता ववतरण  7394 
4. राविय पररचयपत्रको लानग वववरण संकलन  4623 
5. नागररकता पररत्याग  3 
6. नागररकता रद्द  1 

7. 

राहदानी (ववतरण र नसफाररस) 
क. साधारण राहदानी नसफाररस   4382 
ि. रतु सेवा राहदानी नसफाररस   455 
      िम्मा नसफाररस संख्या  4837 
ग. िम्मा राहदानी ववतरण संख्या  3171 

8. 

प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी 
क. दैवीप्रकोप पीनडत उधार राहत प्राप्त गने संख्या -  
ि. पीनडतलाई आनथवक सहायता रकम -  
ग. मतृक क्षनतपूनतव रकम   

9. पत्रपनत्रका दताव - - 
10. िापािाना दताव - - 
11. दनलत/िनिानत प्रमाजणत  258 
12. पेन्शन सम्बन्धी कागिात प्रमाजणत  200 
13. अन्य कायावलयलाई पत्र  34 
14. अन्य प्रमाजणत/नसफाररस  121 
15. जिल्ला प्रहरी कायावलयमा पठाएका पत्र  60 
16. संघ संस्था दताव  33 
17. संघ संस्था नववकरण  408 
18. हातहनतयार नववकरण  63 
19. सहायता कक्षबाट सेवा नलने संख्या  1111 
20. सामाजिक संिाल अध्यावनधक पटक  102 
21. कायावलयको वेबसाईट अध्यावनधक पटक  95 
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 कैदी बन्दी सम्बन्धी वववरणः- 

वववरण परुुष मवहला आजश्रत/नाबालक िम्मा कैवफयत 

कैदद/बन्दी 395 27 - 422  
थनुवुा 220 25 - 245  
िुटेको 34 2 - 36  

 

 यस कायावलयको रािश्व सम्बन्धी वववरण 

वववरण 

 

यो आ.व.मा पौष मवहना 
सम्मको  

कैवफयत 

राहदानी बापत    
संघ संस्था दताव र नववकरण    
बेरुि/ुसदर स्याहा    
िम्मा 

 
25475817/-  

 

 यस कायावलयको धरौटी सम्बन्धी वववरण 

  पौष मवहना सम्मकोरु. – 37966000/- 

 आनथवक प्रशासन सम्बन्धी 

क. पंूिीगत िचव 

वावषवक बिेट 

 

यो आ.व.मा पौष 
मवहना सम्मको 

बावँक बिेट कैवफयत 

700000/- - 22000/- 678000/-  
 

ि. चाल ुिचव 

वावषवक बिेट 

 

यो आ.व.मा पौष 
मवहना सम्मको 

बावँक बिेट कैवफयत 

23332000/-  10675069/- 12656931/- जि.प्रशा.का. 
22700000/-  17647488/- 5052512/- रा.पररचयपत्र 

66500/-   66500/- वाजणज्य ववभाग 
 

10. कायावलय प्रमिु र सूचना अनधकारीको नाम र पदः- 
(क) कायावलय प्रमिुः- प्र.जि.अ. श्री नारायण प्रसाद भट्टराई (मो.नं. ९८५५०१७७७७) 
(ि) सूचना अनधकारीः- प्र.अ. श्री िेमराि पौडेल (मो.नं. 9८४५३३१०३६) 
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11. ऐन ननयम ववननयम वा ननदेजशकाको सूचीः- 
➢ स्थानीय प्रशासन ऐन, 2028 

➢ नागररकता ऐन तथा ननयमावली, 2063 

➢ संस्था दताव ऐन तथा ननयमावली, 2034 

➢ नागररकता ववतरण कायवववनध ननदेजशका, 2063 

➢ मन्त्रालयबाट भएका पररपत्र 

➢ प्र.जि.अ.ले सम्पादन गनव भनी तोकेका 72 भन्दा बढी ऐन ननयम 

 

1२. अजघल्लो आनथवक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायविम वा आयोिना संचालन गरेको भए सोको वववरणः- 
कायावलयको कायव प्रगनत सम्बन्धमा सावविननक सनुवुाई कायविम संचालन गररएको । 

 

1३. सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरणः- 
→ वेभसाईटः- daochitwan.moha.gov.np 

→ ईमेलः- daochitwan@moha.gov.np 

daochitwan1@gmail.com 

→ मोबाइल एपः- daochitwan 

→ फेसबकु पेिः- जिल्ला प्रशासन कायावलय जचतवन 

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

→ टोल फ्री नं. 16605652001 

→ फ्यालस नं. 056-520747 

 

1४. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राववनधक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी 
वववरणः- िैन । 

 

1५. सावविननक ननकायले संचालन गरेको कायविम र सोको प्रगनत प्रनतवेदनः- िुटै्ट प्रनतवेदन तयार गरी प्रकाशन गने 
गररएको  

  

1६. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामवली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गनव तोवकएको 
समयावनधः- सूचनाहरुको अध्यावनधक गरी वनगवकरण गने काम भइरहेको ।  

 

1७. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददएको वववरणः- ननवेदन नपरेको, 
ववनभन्न व्यजक्त तथा संस्थाहरुको मौजिक मागको आधारमा सूचना उपलब्ध गराइएको । 

 

१८. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हनुे भएको भए सो को वववरणः-  

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

जिल्ला प्रशासन कायावलयको facebook page  

mailto:daochitwan@moha.gov.np

