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१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनत 

            स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ ल ेजजल्लाको सामान्य प्रशासन सचंालन गना प्रत्यके जजल्लामा एईटा जजल्ला प्रशासन 

कायाालय रहने व्यवस्था गरे ऄनसुार जसन्धलुी जजल्लामा पजन जजल्ला प्रशासन कायाालयको स्थापना भएको हो । जजल्लामा शाजन्त 

सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गरी जनताको जजई, धनको संरक्षण गनुा जजल्ला प्रशासन कायाालयको प्रमखु ईद्दशे्य रही अएको छ । यसका 

साथै जजल्लामा नेपाल सरकारको प्रजतजनजधको रुपमा रही सावाजजनक सेवा जवतरण लाइ प्रभावकारी बनाइ सशुासनको प्रत्याभजूत गने 

समेतका ईद्दशे्यहरु रहकेा छन ्। 

२. निल्ला प्रशासन कायावलय नसन्धुलीको काम, कतवव्य र अनधकार : 

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लगायत ऄन्य काननूी व्यवस्था तथा जनयम जनदशेनहरु ऄनसुार जजल्ला प्रशासन कायाालय जसन्धलुीको 

मखु्य मखु्य काम, कताव्य र ऄजधकार  दहेाय ऄनसुार रहकेा छन ्।  

 जजल्लामा शाजन्त व्यवस्था र सरुक्षा कायम राख्ने; 

 अन्तररक सरुक्षासम्बन्धी नीजत, योजना तथा स्थानीय 

स्तरमा कायाक्रमको कायाान्वयन; 

 हातहजतयार र खरखजानाको आजाजत सम्बन्धी 

जसफाररस र जनयन्त्रण; जवस्फोटक पदाथा जसफाररस र 

जनयमन; 

 जवदशेी नागररकको जजल्लामा ईपजस्थजत र गजतजवजधको 

जनयमण; 

 सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी काननूको 

कायाान्वयन; 

 गैरसरकारीसङ्घ, संस्था दताा, नवीकरण र जनयमन; 

 स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन; 

 नागररकता जवतरण; 

 बाल कल्याण तथा बाल ऄजधकारको संरक्षण; 

 भ्रष्टाचार जनयन्त्रण; 

 कायाालय जनरीक्षण तथा ऄनगुमनस; 

 कल्याण धन र बवेाररसी धनको व्यवस्थापन; 

 जचठ्ठा, जवुा अजदको जनयन्त्रण; 

 सावाजजनक स्थानमा ऄवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, 

मादक पदाथा, सावाजजनक ऄपराध अजदको जनयन्त्रण; 

 जवपद ्व्यवस्थापन; 

 जजल्ला स्तरमा सावाजजनक ईत्सव; 

 मअुब्जा जनधाारण तथा जवतरण; 

 परुस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारवाही र जसफाररस; 

 जजल्ला जभत्र रहकेो नेपाल सरकारको सब ै सम्पत्तीको 

रेखदखे, सम्भार तथा ममात गन ेगराईने; 

 राहदानी जवतरण 

 लाग ूऔषध जनयन्त्रण र प्रशासन; 

 जजल्ला जस्थत कारागारको व्यवस्थापन; 

 जजल्ला जभत्र बजार ऄनगुमन, जनयमन तथा जनयन्त्रण; 

 द्वन्द ्प्रभाजवतको पजहचान तथा राहत जवतरण 

 जववाह दताा; 

 नाता प्रमाजणत; 

 जनवााचन सम्बन्धी गहृ मन्त्रालय र जनवााचन अयोगको 

अदशे जनदशेन कायाान्वयन; 

 जजल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन 

र प्रयोग; 

 राजरिय ऄनसुन्धानसँगको समन्वय सचूना सङ्कलन र 

जवशे्लषण; 

 जजल्लामा सञ्चाजलत जवकास जनमााण कायाामा सहयोग 

र समन्वय। 

 काननू बमोजजम तोजकए ऄनसुार जवजभन्न मदु्दाको सरुु 

कारवाही र जकनारा गने । 

 सरकारी वा सावाजजनक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गन े

र भत्काईन े। 

 जजल्ला जभत्रको सावाजजनक पाटी, पौवा, धारा, कुवा, 

सत्तल, मजन्दर, धमाशाला अजदको लगत राख्ने ।  

 भारतीय सेनामा काया गरी जनवतृ भएका व्यजि तथा 

जतनीहरुको पररवारको नाम थर ईमेर फरक परेको 

जवषयमा जशफारीश लगाएत ऄन्य जशफारीश सम्बन्धी 

काया गने । 

 नावालक पररचयपत्र 
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३. ननकायमा रहने कमवचारी संख्या र कायव नववरण 

जजल्ला प्रशासन कायाालय जसन्धलुीको स्वीकृत संगठन संरचना कायाालयमा राजपत्रांजकत प्रथम श्रेणीको प्रमखु जजल्ला ऄजधकारीको 

नेततृ्वमा रा.प. जद्वजतय श्रेणीको स.प्र.जज.ऄ. -१, रा.प. ततृीय श्रेणीका प्रशासकीय ऄजधकृत २ लगायत जबजभन्न सेवा, समहू र श्रेणीका 

गरी कुल २७ जना कमाचारीहरुको दरवन्दी रहकेो छ ।   

जस.नं. पद श्रेणी सेवा/समहू स्वीकृत दरवन्दी पदपतूी ररि 

१ प्रमखु जजल्ला ऄजधकारी रा.प.प्रथम प्रशासन/सा.प्र. १ १  

२ सहायक प्रमखु जजल्ला ऄजधकारी रा.प.जद्वजतय प्रशासन/सा.प्र. १ १  

३ प्रशासकीय ऄजधकृत रा.प.ततृीय प्रशासन/सा.प्र. २ २  

४ नायव सबु्बा रा.प.ऄनं प्रथम प्रशासन/सा.प्र. ७ ७  

५ लखेापाल रा.प.ऄनं प्रथम प्रशासन/लखेा १ १  

६ कम््यटूर ऄपरेटर रा.प.ऄनं प्रथम जवजवध २ २  

७ खररदार रा.प.ऄनं जद्वजतय प्रशासन/सा.प्र. ४ ४  

८ हलकुा सवारी चालक श्रेणी जवहीन प्रशासन/सा.प्र. २ २  

९ कायाालय सहयोगी श्रेणी जवहीन प्रशासन/सा.प्र. ७ ७  

 जम्मा   २७ २७  

 

३.३ संगठन स्वरुप 

जजल्ला प्रशासन कायाालय जसन्धलुीको स्वीकृत संगठन स्वरुप दहेाय ऄनसुार रहकेो छ ।  

 

३.४ शाखागत कार्यवििरण 

स्थानीय प्रशासन तथा शानन्त सुरक्षा शाखाबाट सम्पादन हुने 

कायवहरु  

१.  नेपाली नागररकका १६ वषा ईमेर नपगुेका सन्तानलाइ 

नावालक पररचय पत्र तयारी, व्यवस्थापन र जवतरण गने। 

२.   कमाचारीहरुको ऄजभलखे व्यवस्थापन तथा ऄद्यावजधक 

गन े। 

३.  कमाचारीहरुको कायासम्पादन मलू्याकंनसम्बन्धी कायाको 

व्यवस्थापन गन े। 
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४.   प्रचजलत काननूबमोजजम दबु ैनाम,थर भएको व्यजि एकै 

व्यजि भएको व्यहोरा प्रमाजणत गन े। 

५. कमाचारीहरुको जनयजुि, पदस्थापन तथा 

जसफाररशसम्बन्धी कायाको व्यवस्थापन गन े। 

६.   प्रजक्रया परूा भइ अएका जनवेदनईपर प्रचजलत 

काननूबमोजजम जसफाररश गन े। 

७.  दजलत, जनजाजत तथा मधशेी प्रमाजणतका लाजग 

सम्बजन्धत जनकायबाट जसफाररश भइ अएमा सो को 

प्रमाजणत गन े। 

८.  शाजन्त सरुक्षासम्बन्धी जवषयहरुमा अवश्यक 

कारवाहीका लाजग सम्बजन्धत जनकायमा पत्राचार गने। 

९.  सरुक्षा जनकाय, ऄदालत, संवैधाजनक जनकायहरु बाहके 

सब ै सरकारी तथा ऄधा– सरकारी कायाालयहरुको 

जनरीक्षण, ऄनगुमन, र जनयमनसम्बन्धी काया गन े। 

१०. संस्था दताा ऐन, २०३४बमोजजम रीत पगुेका जनवेदनईपर 

प्रारजम्भक कारवाही गरी संस्था दताा, नजवकरण, जवधान 

प्रमाजणतसम्बन्धी काया गन े। 

११.  बजार ऄनगुमन, अपजुता व्यवस्था र ऄत्यावश्यक सेवा 

सञ्चालन सम्बन्धमा अवश्यक सहयोग गन े 

१२. संस्था दताा ऐन, २०३४बमोजजम दताा भएका संघ 

संस्थाहरुको ऄनगुमन गन े। 

१३.  जवपद ्व्यवस्थापनसम्बन्धी काया गन े। 

१४.  कायाालयका ऄन्य भैपरी अईन ेकायाहरु गन ेगराईने। 

१५  कमाचारी प्रशासनसगँ सम्बजन्धत ऄन्य जवजवध कायाहरु 

गन े। 

नागररकता तथा प्रनतनलनप शाखाबाट सम्पादन हुने कायवहरु 

१.  नेपाली नागररकका १६ वषा ईमेर परूा भएका सन्तानलाइ 

प्रचजलत काननू जनदजेशकाबमोजजम नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपत्रका लाजग प्रमाण हरेी सनाखत 

गराइ नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र तयारी, 

व्यवस्थापन र जवतरण गन े। 

२.  वैवाजहक ऄगंीकृत नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रका 

लाजग प्रचजलत काननू र गहृ मन्त्रालयबाट जारी 

जनदजेशकाबमोजजम जनणायाथा पेश गन े र जनणायपश्चात 

वैवाजहक ऄगंीकृत नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र 

तयारी, व्यवस्थापन र जवतरण गन े। 

३.  नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रमा थर पररवतान, पजतको 

नाम,थर पररवतान र संशोधन गना  प्रचजलत काननू र गहृ 

मन्त्रालयबाट जारी जनदजेशकाबमोजजम जनणायका लाजग 

पेश गन े र जनणायपश्चात नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र 

तयारी, व्यवस्थापन र जवतरण गन े। 

४.  यस जजल्लाबाट नागररकता जारी भएको व्यजिल े

सम्बजन्धत वडा ऄक्ष्यक्षको जसफाररशसजहत नेपाली 

नागररकताको प्रजतजलजपका लाजग जनवेदन जदएमा 

प्रचजलत काननू र गहृ मन्त्रालयबाट जारी 

जनदजेशकाबमोजजम नागररकताको प्रजतजलजप तयारी, 

व्यवस्थापन र  जवतरण गन े। 

५.  तालकु जनकाय वा ऄन्य जनकाय÷कायाालयबाट 

नागररकतासम्बन्धी जवषयमा सोधनी भएकोमा सो को 

जवाफ पठाईन े। 

६.  नागररकतासम्बन्धी ऄजभलखे खोजकेा बखत ईपलब्ध 

हुने गरी व्यवजस्थत रुपमा राख्न े। 

७.  यस जजल्लाबाट जारी भएका नेपाली नागररकता 

प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा ऄन्यत्रबाट ऄजभलखे माग भइ 

अएमा सो ऄजभलखे ईपलब्ध गराईन े र ऄन्य 

जजल्लाबाट नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र जारी भइ 

यस जजल्लामा बसाइ ं सरी अएको नेपाली नागररकल े

सम्बजन्धत वडा ऄक्ष्यक्षको जसफाररशसजहत नेपाली 

नागररकता प्रजतजलजपका लाजग जनवदेन जदएमा प्रचजलत 

काननूबमोजजम सम्बजन्धत जजल्लाबाट ऄजभलखे माग 

गन े। 

८.  नागररकतासम्बन्धी ऄजभलखे व्यवस्थापन, प्रजवष्टी तथा 

ऄद्यावजधक गन े। 

९. नागररकतासँग सम्बजन्धत ऄन्य जवजवध कायाहरु गने। 

मुद्दा तथा हातहनतयार शाखाबाट सम्पादन हुने कायवहरु 

१.  प्रचजलत काननूबमोजजम दायर हुन अएका मदु्दाहरुमा 

प्रजतवादीलाइ बयान गराइ काननूबमोजजम पपुाक्षका 

लाजग पेश गन े।  

२.  मदु्दाको जमजसल तथा तत्सम्बन्धी ऄजभलखे व्यवजस्थत र 

सरुजक्षत तवरल ेराख्न े। 

३.  पनुरावेदन भएका मदु्दाको सम्बन्धमा सम्बजन्धत 

ऄदालतबाट जमजसल, तायदातीलगायतका ऄन्य कुनै 

कागजातहरु माग भइ अएमा सो जववरण तथा  

कागजात  तयार गरी पठाईन े। 

४.  यस कायाालयबाट भए–गरेका फैसलाको नक्कलप्रजत 

जजल्ला सरकारी वजकल कायाालयमा पठाईन े। 

५.  मदु्दाका प्रजतवादीलाइ प्रचजलत काननू र अदशेबमोजजम 

तारेख जदने ।  

६.  मदु्दामा भएमा फैसला तथा अदशेबमोजजम कायाान्वयन 

गना अवश्यक काया गन े। 

७.  प्रचजलत काननूबमोजजम हातहजतयार आजाजत पत्र 

नजवकरणसम्बन्धी काया गन े। 

८.  आजाजत प्राप्त हातहजतयारको ऄजभलखे व्यवजस्थत, 

ऄद्यावजधक र सरुजक्षत राख्न े। 

९.  व्यजि वा संस्थाल ेहातहजतयार राख्ने प्रयोजनका लाजग 

सम्बजन्धत जनकायको जसफाररश पत्र र अवश्यक 

कागजात संलग्न राखी यस कायाालयमा जनवेदन पेश 

गरेमा सरुक्षा संवेदनशीलता, औजचत्यता र कागजी 
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प्रमाणलाइ अधार मानी  प्रचजलत काननूबमोजजम 

जजल्ला सरुक्षा सजमजतको जनणायसजहत सम्बजन्धत 

जनकायमा जसफाररश पठाईन े । 

१०.  तालकु जनकाय वा सम्बजन्धत जनकायबाट 

हातहजतयारसम्बन्धी जववरण माग भइ अएमा सो 

जववरण ईपलब्ध गराईन े। 

११.  प्रचजलत काननूबमोजजम हातहजतयारको ऄजभलखे हरेी 

लगत कट्टा गन े। 

१२.  मदु्दासँग सम्बजन्धत ऄन्य जवजवध कायाहरु गन े। 

राहदानी तथा निन्सी दताव शाखाबाट सम्पादन हुने कायवहरु 

१.  राहदानी ऐन, जनयम र नीजत जनदशेनबमोजजम साधारण 

राहदानी जसफाररश तथा जवतरण र दु्रत सेवा 

जसफाररशसम्बन्धी काया गन े। 

२.  राहदानीका लाजग  नागररकताको अवश्यक 

ऄजभलखेहरु माग गन ेर पठाईन े। 

३.  राहदानी छपाइ गना राहदानी जवभागमा लजैाने तथा 

छपाइ भएका राहदानीहरु सरुजक्षतसाथ ल्याईन े कायामा 

सहयोग गन ेर जवतरण गन े। 

४.  राहदानी र राहदानीसँग सम्बजन्धत जवषयहरुमा 

सेवाग्राहीलाइ  परामशा जदने । 

५.  कायाालयको जजन्सी सामानको व्यवस्थापन, भण्डारण र 

संरक्षण गन े। 

६.  कायाालयबाट खररद भएका र ऄन्यत्रबाट हस्तान्तरण 

भइ अएका जजन्सी सामानहरुको प्रचजलत 

काननूबमोजजम दाजखला गरी जजन्सी जकताबमा 

अम्दानी बाँध्ने । 

७.  बकेम्मा भएका र ममात हुन नसक्न ेखालका खचा भएर 

नजान े  जजन्सी सामानहरुलाइ काननूबमोजजम जललाम 

जवजक्रको प्रजक्रया ऄजघ बढाईन े। 

८.  राहदानी तथा जजन्सीसँग सम्बजन्धत ऄन्य जवजवध 

कायाहरु गन े। 

गुनासो सुनुवाई तथा अनभलेख व्यवस्थापन शाखाबाट 

सम्पादन हुने कायवहरु 

१.  कायाालयमा अएका सवेाग्राहीको गनुासो सनुवुाआ गन े। 

२.  गनुासोको ऄजभलखे व्यवस्थापन गन े। 

३.  कायाालयको गनुासो व्यवस्थापनका लाजग हले्प 

डेस्कमाफा त  परामशा जदने । 

४.  कायाालयको सचूना ऄजधकारी र लैंजगक सम्पका  

व्यजिमाफा त गनुासो सम्बोधन गन ेव्यवस्था जमलाईने। 

आनथवक प्रशासन शाखाबाट सम्पादन हुने कायवहरु 

१.  राजस्व, जवजनयोजन, धरौटीको अम्दानी, खचाको श्रेस्ता 

राख्न े र सो को खचाको फाँटबारी सम्बजन्धत जनकायमा 

पठाईने । 

२. कायाालयका तलव, भत्तालगायतका अजथाक 

दाजयत्वहरु भिुानी जदने । 

३.  कायाालयको  लखेापरीक्षण गराईन े। 

३.  लखेा परीक्षणबाट औलं्याआएका बरेुज ुरकम ऄसलुईपर 

गरी बरेुज ु रकम फछ्र्यौट गन–े गराईन े र बरेुज ु

फछ्र्यौटको लाजग सम्बजन्धत जनकाय वा कमाचारील े

प्रमाण पेश गरेमा सम्परीक्षण गराईन े। 

४.  तलवी प्रजतवेदन, बजटे जसट र वाजषाक अजथाक जववरण 

तयार पान े। 

५.  भिुानी अदशे तयार पारी सम्बजन्धत जनकायमा पेश 

गने। 

६.  द्वन्दपीजडत, बाढीपीजडत, अगलागीपीजडत र वैदजेशक 

रोजगारमा मतु्य ु हुने व्यजिको काननूी हकदारलाइ 

जनयमानसुार राहत तथा क्षजतपतूी ईपलब्ध गराईन े। 

७.  जवपद ् घटेका घटनाहरुमा प्रचजलत काननू र 

जनदजेशकाबमोजजम राहत तथा क्षजतपजुता जवतरणका 

लाजग पेश गन े। 

८.  अजथाक प्रशासनसँग सम्बजन्धत ऄन्य जवजवध कायाहरु 

गन े। 
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३.५ कार्यरत कर्यचारीहरुको वििरण 

जजल्ला प्रशासन कायाालय जसन्धलुीको स्वीकृत संगठन संरचना कायाालयमा राजपत्रांजकत प्रथम श्रेणीको प्रमखु जजल्ला ऄजधकारीको 

नेततृ्वमा रा.प. जद्वजतय श्रेणीको स.प्र.जज.ऄ. -१, रा.प. ततृीय श्रेणीका प्रशासकीय ऄजधकृत २ लगायत जबजभन्न सेवा, समहू र श्रेणीका गरी 

कुल २७ जना कमाचारीहरुको दरवन्दी रहकेो छ । 

जसन पद नामथर शाखा सम्पका  नम्वर 

१ प्रमखु जजल्ला ऄजधकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे  9854067777 

२ स.प्रमखु जजल्ला ऄजधकारी ऋजि प्रकाश जसटौला  9841373377 

३ प्रशासकीय ऄजधकृत ईपेन्द्र न्यौपान े नागररकता/स्थानीय प्रशासन 9854040256 

४ प्रशासकीय ऄजधकृत जभम बहादरु बस्नेत नागररकता/स्था.प्रशासन/राहदानी   9851106473 

५ नायव सबु्बा गोजवन्द प्रसाद कोआराला मदु्दा तथा हातहजतयार शाखा 9854041991 

६ नायव सबु्बा नहकुल ढकाल स्थानीय प्रशासन तथा शा.स.ु शाखा 9844043866 

७ नायव सबु्बा लोकेन्द्र प्रसाद भण्डारी नागररकता शाखा 98418678617 

८ नायव सबु्बा जनमाल प्रसाद पोखरेल नागररकता शाखा 9868842759 

९ नायव सबु्बा हररमोहन सजुतहार नागररकता प्रजतजलजप शाखा 9862772624 

१० लखेापाल शम्भ ुबहादरु शे्रष्ठ अजथाक प्रशासन शाखा 9854042280 

११ कम््यटूर ऄपरेटर रजवन्द्र गौतम नागररकता शाखा/सचुना प्रजवजध ९८४०१७७३२७ 

१२ कम््यटूर ऄपरेटर झमक बहादरु रेग्मी सचूना प्रजवजध/स्थानीय प्रशासन 9845255438 

१३ खररदार प्रजदप कुमार काफ्ल े नागररकता शाखा 9819985133 

१४ खररदार ऄजम्वरा काफ्ल े राहदानी शाखा 9844251504 

१५ खररदार गेहने्द्र अचाया मदु्दा तथा हातहजतयार शाखा 9845233943 

१६ खररदार राजभाइ थापामगर स्थानीय प्रशासन तथा शा.स.ु शाखा 9854043226 

१७ हलकुा सवारी चालक कणा बहादरु दवेकोटा प्र.जज.ऄ. सवारी 9841476080 

१८ ह.स.चा. (करार) राम कुमार थापा सहायक प्र.जज.ऄ. सवारी 9804828237 

१९ सेवा करार (का.स) जवक्रम थापा प्र.जज.ऄ. सजचवालय  9844226724 

२० सेवा करार(का.स) प्रकाश कुमार राइ नागररकता शाखा 9865119650 

२१ सेवा करार (काज) जवजय लामा नागररकता शाखा 9844076018 

२२ सेवा करार (काज) भावना काकी राहदानी शाखा 9860883548 

२३ कायाालय सहयोगी होमनाथ जघजमरे नागररकता प्रजतजलजप शाखा 9844253644 

२४ कायाालय सहयोगी प्रकाश नेपाली स्थानीय प्रशासन तथा शा.स.ु शाखा 9844092184 

२५ कायाालय सहयोगी साम्ब प्रसाद दवेकोटा नागररकता शाखा 9807818435 

२६ सेवा करार(का.स) पावाती काकी प्र.जज.ऄ. सजचवालय 9844227203 

४. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा, शाखा, निम्मेवार अनधकारी र सेवा प्राप्त गनव ला्ने दस्तुर  

अवश्यक कागजातका छाँयाप्रजत पेश गनुापने र Verify गने प्रयोजनका लाजग सवै कागजातका सक्कल जलआ अईनपुने ।  

जस.नं. प्रदान गररने सवेाहरु 
सेवा प्रदान गने 

शाखा 
जजम्मेवार ऄजधकारी सेवा जलन लाग्ने दस्तरु लाग्ने समय 

१ 

वंशजका अधारमा नेपाली नागररकता 

जदने  

(बाब ुअमाको नागररकता यसै 

जजल्लाको भएको, जववाजहत मजहला, 

बसाइ सराइ गरी अईन,े कमाचारी 

नागररकता शाखा 

कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 
जनवेदनमा रु.१०/-को जटकट 

प्रमाण परूा भएकै 

जदन 
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जस.नं. प्रदान गररने सवेाहरु 
सेवा प्रदान गने 

शाखा 
जजम्मेवार ऄजधकारी सेवा जलन लाग्ने दस्तरु लाग्ने समय 

पररवार, जपततृ्व माततृ्वको ठेगान 

नभएको, बाब ुअमाको सम्बन्ध 

जवच्छेद भएका सन्तान) 

२ 

वैवानहक अंनगकृत नागररकता नदने 

(नेपाली सगं जववाह गरेकी जवदशेी 

मजहला) 

नागररकता शाखा 

कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 
जनवेदनमा रु.१०/-को जटकट 

प्रमाण परूा भएकै 

जदन 

३ 
नागररकता पररत्यागको जानकारी र 

पनुः नेपाली नागररकता कायम गररजदने 

नागररकता शाखा 

कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 
जनवेदनमा रु.१०/-को जटकट 

प्रमाण परूा भएकै 

जदन 

४ 

नागररकताको प्रजतजलजप जदने 

(जसन्धलुीबाट जारी नागररकताको 

प्रजतजलजप, ऄन्य जजल्लावाट 

बसाआसराआ गरी अएका, जववरण 

संशोधन गरी प्रजतजलजप, पजतको नाम 

राखी/हटाइ प्रजतजलपी) 

ना.प्रजतजलजप 

शाखा 

कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 
जनवेदनमा रु.१३/-को जटकट 

प्रमाण परूा भएकै 

जदन 

५ 

नयाँ प्रकृयाबाट नागररकता जारी 

(ऄजभलखे झतु्रो भएको/फेला 

नपरेको/नष्ट भएको हकमा) 

नागररकता शाखा 

कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 

जनवेदनमा रु.१० र रु १३/-

को जटकट 

प्रमाण परूा भएकै 

जदन 

६ साधारण राहदानी 
राहदानी शाखा 

कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 

रु. ५,०००।– तर  १० बषा 

ईमेर नपगुेकालाइ रु. 

२५००।– हराएको, 

च्याजतएको, केरमेट भआ पनुः 

वनाईदा रु.१०,०००।–  

२५ जदन जभत्र 

७ दु्रत सेवाबाट राहदानी जसफाररस 
राहदानी शाखा 

कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 
रु १० को जटकट 

प्रमाण परूा भएकै 

जदन 

८ 
नाबालक पररचयपत्र  

(१६ वषा भन्दा कम ईमेर) 

स्थानीय प्रशासन 

शाखा कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 
जनवेदनमा रु.१०/-को जटकट 

प्रमाण परूा भएकै 

जदन 

९ 

संघ संस्था दताा, नजवकरण,  जवधान 

संशोधन, जवधानको प्रजतजलपी र शाखा 

खोल्ने स्वीकृती  

स्थानीय प्रशासन 

शाखा कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 

जनवेदनमा रु.१०/-को जटकट 

र दताा शलु्क रु. १०००।– 

नजवकरण शलु्क रु. ५००।- 

(जबलम्ब शलु्क जनयमानसुार) 

प्र.प.को प्रजतजलपी रु. ५०।–  

जवधान प्रजतजलपी-प्रजत 

पानाको रु. ३।- को जटकट 

प्रमाण परूा भएकै 

जदन 

१० 

जसफाररश गन/ेप्रमाजणत गन े

(नाम, थर, ईमेर फरक परेको जसफाररस, 

अजदवासी, जनजाजत प्रमाजणत,  कुनै 

व्यहोरा प्रमाजणत गन)े 

स्थानीय प्रशासन 

शाखा कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 
जनवेदनमा रु.१०/-को जटकट  

११ पत्रपजत्रका तथा छापाखाना दताा 
स्थानीय प्रशासन 

शाखा कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 
जनयमानसुार  

१२ शाजन्त सरुक्षाको जनवेदन 
स्थानीय प्रशासन 

शाखा कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 
जनवेदनमा रु.१०/-को जटकट 

प्रमाण परूा भएकै 

जदन 
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जस.नं. प्रदान गररने सवेाहरु 
सेवा प्रदान गने 

शाखा 
जजम्मेवार ऄजधकारी सेवा जलन लाग्ने दस्तरु लाग्ने समय 

१३ 
जववाह दताा प्रमाण पत्रको 

प्रजतजलजप/ऄजभलखे जलने 

स्थानीय प्रशासन 

शाखा कोठा नं 

प्रशासकीय 

ऄजधकृत 
जनवेदनमा रु.१०/-को जटकट 

प्रमाण परूा भएकै 

जदन 

१४ 

काननू बमोजजम यस कायाालयमा दताा 

हुन अएका मदु्दाहरु तोजकएको 

प्रकृयाबमोजजम दताा गरी बयान जलने, 

साक्षी बकपत्र गराईन,े तारेख तोक्न,े 

पेशी तोक्न,े फैसला भएपजछ प्रजतजलपी 

जदने 

मदु्दा शाखा 

शाखा कोठा नं 

प्रमखु जजल्ला 

ऄजधकारी 
  

५. ननणवय गने प्रनिया र अनधकारी 

 प्रमखु जजल्ला ऄजधकारीबाट ऄजधकार प्रत्यायोजन भएबमोजजमका नपेाली नागररकताको प्रमाण पत्र जदने, राहदानी 

जसफाररश गन,े प्रकृया परूा गरी संस्थाको नवीकरण गने जस्ता ऄजधकार प्राप्त जनणायहरु सहायक प्रमखु जजल्ला ऄजधकारी 

र प्रशासकीय ऄजधकृतल ेगने । 

 सहायक प्रमखु जजल्ला ऄजधकारील ेपेश गरेका जवषयहरु र काननूल ेनै प्रमखु जजल्ला ऄजधकारील ेजदन ुपने जनणायहरुको 

सम्बन्धमा तोजकएको प्रकृया बमोजजम प्रमखु जजल्ला ऄजधकारील ेजनणाय गने । 

६. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अनधकारी 

 कायावलयले उपलब्ध गराउने सेवाका सम्बन्धमा:- सहायक प्रमखु जजल्ला ऄजधकारील े गरेको जनणायमा प्रमखु 

जजल्ला ऄजधकारील ेईजरुी सनु्ने । प्रमखु जजल्ला ऄजधकारील ेगरेको मदु्दाका फैसलाका सम्बन्धमा जचत्त नबझुमेा काननु 

बमोजजम पनुरावेदन गनुापने । 

 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोनिम माग गररने सूचना सम्बन्धमा:- सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

को दफा ७ बमोजजम सचूना ऄजधकारील ेसचूना ईपलब्ध नगराएमा दफा ९ बमोजजम प्रमखु जजल्ला ऄजधकारील ेईजरुी 

सनु्ने । 
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७. सम्पादन गरेको कामको नववरण 

जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट आ.व. २०७७/078 को ऩौष भवहना सम्भभा सम्ऩादन बएका कामाहरु प्रगनत 
वववयण : 
 

क. स्थानीम प्रशासन शाखा 
ि.सॊ. कामाको वववयण भॊनसय भवहना सम्भ ऩौष (सॊख्मा) कैवपमत 

1 सॊस्था दताा 19 6 
 

२ सॊस्था नववकयण 54 18  

३ सॊस्था खायेजी 1 -  

४ नावारक ऩरयचम ऩत्र 10 6  

५ ठडो उजयुी तथा गनुासो 17 9  

६ ऩत्रऩनत्रका दताा 0 -  

७ छाऩाखाना दताा 1 -  

८ हातहनतमाय दताा 0 -  

९ हातहनतमाय नववकयण 5 -  

१०  हातहनतमाय नाभसायी 0 -  

११ ब.ुऩ.ु सैननक ऩेन्सन (नसपारयस) 19 2  

१२ जनजाती/दनरत नसपारयस 685 79  

13 ववववध नसपारयस (नाभ, थय य जन्भ 
नभनत प्रभाजणत सवहत) 

57 16  

 

ख. नागरयकता शाखा  

ि.सॊ. कामाको वववयण 

भॊनसय भवहना सम्भ ऩौष 

कैवपमत 
भवहरा ऩरुुष भवहरा ऩरुुष 

१ फॊशजको आधायभा नमाॉ नागरयकता 
ववतयण 

1442 1562 666 628 
 

२ फैफावहक अॊनगकृत नागरयकता ववतयण 
सॊख्मा 

1 - - - 
 

३ जन्भको आधायभा नागरयकता ववतयण 
सॊख्मा 

0 0 - - 
 

४ प्रनतनरऩी नागरयकता ववतयण सॊख्मा 1393 जना 665 जना  

 

ग. याहदानी शाखा  

ि.सॊ. कामाको वववयण भॊनसय भवहना सम्भको ऩौष (सॊख्मा) कैवपमत 

१ साधायण याहदानी नसपारयस 475 266 
 

२ द्रतु याहदानी नसपारयस 276 265 
 

३ याहदानी ववतयण 465 147 
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४ ववतयण हनु फाॉकी याहदानी - 357 
 

 

घ. भदु्दा शाखा  

ि.सॊ. कामाको वववयण भॊनसय भवहना सम्भ ऩौष (सॊख्मा) कैपमत 

१ दताा बएका भदु्दा 16 3 
 

२ पैसरा बएका भदु्दा 64 13 
 

३ गत आ.व. को जजम्वेवायी सयी आएका भदु्दा-99 

४ पैसरा हनु फाॉकी जम्भा भदु्दा सॊख्मा- 41 
 

ङ. याविम ऩरयचम ऩत्र शाखा  

ि.सॊ. कामाको वववयण 
भॊनसय भवहना सम्भ ऩौष 

कैवपमत 
भवहरा ऩरुुष भवहरा ऩरुुष 

१ याविम ऩरयचम ऩत्र दताा सॊख्मा 764 1036 296 289 
 

२ याविम ऩरयचम ऩत्र ववतयण 
सॊख्मा 

0 0 0 0 
 

 

च. रेखा शाखा (याजश्व तपा )  

ि.सॊ
. कामाको वववयण भॊनसय भवहना सम्भ ऩौष (यकभ) कैवपमत 

१ सॊस्था दताा (नववकयण सवहत) य 
हातहनतमाय नववकयण 

1,34,800।- 24,100।- 
 

२ याहदानी दस्तयु 24,35,500।- 14,25,500।
- 

 

३ अन्म प्रशासनीक दस्तयु - - 
 

४ प्रशासनीक दण्ड य जरयवाना 2,03,184।- 23,600।- 
 

५ न्मामीक दण्ड जरयवाना य जपत - - 
 

६ सयकायी सम्ऩतीको ववविफाट प्राप्त यकभ - - 
 

७ फेरुज ुअसरुी 2,300।- - 
 

८ धयौटी 40,41,535।- 5,54,524।- 
 

९ धयौटी वपताा 41,88,868.74 12,35,617।
- 

 

१० दैववक प्रकोऩ (आगजनी, फाढी ऩवहयो, 
चट्याङ) 

3,47,000।- 5,000।- 
 

११ द्वन्द्व ऩीनडत (अऩाङगता बएकाराई नीवन 
ननवााह बत्ता) 

- - 
 

12 सडक दघुाटनाको ऺनतऩूती ववतयण - - 
 

१३ फैदेजशक योजगायीभा भतृक ऺनतऩूती ववतयण 62,63,941.57 - 
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छ. जजल्रा आऩतकानरन कामा सॊचारन केन्द्र  
ि.सॊ. कामाको वववयण भॊनसय भवहना सम्भ ऩौष कैवपमत 

1 सवायी दघुाटना भतृ्म ु 7 1  

२ दैववक प्रकोऩफाट घाईते (आगजनी, फाढी ऩवहयो, 
चट्याङ) 

0 0  

३ दैववक प्रकोऩफाट भतृ्म ु (आगजनी, फाढी ऩवहयो, 
चट्याङ) 

2 (2डुवेय) 0 
 

४ आगोरानग घय सॊख्मा 14(10 घय य 4 
गोठ) 

1 घय १ 
गोठ 

 

 

ज. आप्रवासी स्रोत केन्द्र  

ि.सॊ. कामाको वववयण 
भॊनसय भवहना सम्भ ऩौष 

कैवपमत 
भवहरा ऩरुुष भवहरा ऩरुुष 

१ सूचना तथा ऩयाभशा सेवा 
प्रदान 

159 221 97 189  

2 कानूनी सहजीकयण 0 17 0 3  

 

८. कायावलय प्रमुख र सूचना अनधकारीको नाम र पद 

कायाालय प्रमखु  सचूना ऄजधकारी 

 
 

श्री योगेन्द्र प्रसाद पाण्डे 

प्रमखु जजल्ला ऄजधकारी 

सम्पका  नम्वर 9854067777 

 

 

 

श्री ईपेन्द्र न्यौपान े

प्रशासकीय ऄजधकृत 

सम्पका  नम्वर 9854040256 
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९. ऐन, ननयम, नवननयम वा ननदेनशकाको सचूी 

१. ऄजख्तयार दरुुपयोग ऄनसुन्धान अयोग ऐन, २०५९ 

२. अवश्यक पदाथा जनयन्त्रण (ऄजधकार) ऐन २०१७ 

३. अवश्यक वस्त ुसंरक्षण ऐन २०१२ 

४. ईपभोिा संरक्षण ऐन २०५४ 

५. कायास्थलमा हुने यौनजन्य जहसंा जनवारण ऐन, २०७४ 

६. कालो बजार र केही ऄन्य सामाजजक ऄपराध र संजाय 

ऐन, २०३२ 

७. खाद्य ऐन, २०२३ 

८. गहृ प्रशासन सदुृजढकरण योजना, २०६८ 

९. गहृ मन्त्रालय र ऄन्तगात कायारत कमाचारीहरूको 

अचारसंजहता, २०६९ 

१०. जग्गा प्राजप्त ऐन २०३४ 

११. जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ 

१२. दवैी प्रकोप ईद्दार ऐन २०३९ 

१३. नागररकता प्रमाणपत्र जवतरण कायाजवजध जनदजेशका, 

२०६८ 

१४. जनजामजत सवेा ऐन, २०४९ 

१५. जनजामजत सवेा जनयमावली, २०५० 

१६. नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

१७. नेपाल नागररकता जनयमावली २०६३ 

१८. प्रकोप जपजडत ईद्दार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ 

१९. बालबाजलकासम्बजन्ध ऐन, २०४८ र जनयमावली 

२०. भ्रष्टाचार जनवारण ऐन २०५९ 

२१. राहदानी ऐन २०७६ 

२२. राहदानी जनयमावली २०६७ 

२३. लाग ु औषध (जनयन्त्रण) ऐन २०३३ 

२४. जवपद ्जोजखम व्यवस्थापन राजरिय रणनीजत, २०६६ 

२५. जवपद ्पवूातयारी र प्रजतकाया योजना तजुामा मागाजनदशेन, 

२०६८ 

२६. जवपद ् जोजखम न्यजुनकरण र व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

२७. संस्था दताा ऐन २०३४ 

२८. संस्था दताा जनयमावली २०३४ 

२९. सावाजजनक सरुक्षा ऐन २०४६ 

३०. सशुासन (व्यवस्थापन र सचंालन) ऐन, २०६४ 

३१. सशुासन (व्यवस्थापन र सचंालन) जनयमावली, २०६५ 

३२. सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 

३३. सचूनाको हक सम्बन्धी जनयमावली २०६५ 

३४. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

१०. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक नववरण 

आम्दानीको नववरण 

 
नोटः- पौष १९ गते सम्मको जववरण मात्र समावेश गररएको ।  
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खचवको नववरण 

निल्ला प्रशासन कायावलय चालु खचव 
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निल्ला प्रशासन कायावलय पूूँिीगत खचव 

 

 

रानरिय पररचयपत्र खचव 

 

११. सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको नववरण 

 वेभसाआट daosindhuli.moha.gov.np, आमेलः cdosindhuli@gmail.com, फेसबकु पेजः facebook/daosindhuli, 

सम्पका  नम्वर ०४७-५२०६१० 

१२. सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सूचना नदइएको नवषय 

 अ.व. २०७६/०७७ को साईनदजेख हालसम्म यस कायाालयमा कुनै सचूना माग नभएको । 

१३. सूचनाहरु अन्य ननकायबाट प्रकाशन भएको वा हुने भए सोको नववरण 

 गहृ मन्त्रालय 

 मखु्यमन्त्री तथा मजन्त्रपररषदक्ो कायाालय, बागमती प्रदशे, हटेौडा 

 अन्तररक माजमला तथा काननू मन्त्रालय, बागमती प्रदशे, हटेौडा 
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