
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम गरिएको 
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नेपाल सरकार  

गृह मन्त्रालय 
जिल्ला प्रशासन कायाालय¸ बझाङ 



प्रमुि जिल्ला अजधकािीको भनाई 

 

 

सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन¸ २०६४ अनसुार सबै सार्वजननक ननकायले आफ्नो ननकायसँग 

सम्बनन्धत सचूनाहरु अद्यार्नधक गरी राख्न ुपन ेर ३/३ मनहनामा सार्वजननक गनुवपने काननूी व्यर्स्था 

भएकोले सोही अनसुार नजल्ला प्रशासन कायावलय बझाङबाट २०७७ कानतवक १ गते दनेि पौष मसान्त 

सम्म सम्पादन भएका कायवहरुलाई अद्यार्नधक गरी यो स्र्तः प्रकाशन (Proactive Disclosure) 

गररएको छ । यसबाट नजल्ला प्रशासन कायावलयले बैशाि १ गते दनेि पौष मसान्त सम्म सम्पादन 

गरेका कायवहरुका बारेमा आम नागररक तथा सरोकारर्ाला सम्बनन्धत सबैको सहज पहुचँ हनुेछ । 

राज्यबाट प्राप्त हुने सेर्ा सनुबधाहरु सबै आम जनतालाई सरल र सहज रुपमा पारदशी ढंगबाट 

उपलब्ध गराउने तथा उपलब्ध सेर्ाहरुका बारेमा आम सरोकारर्ाला व्यनि तथा ननकायलाई 

जानकारी गराउन यस कायावलयका अनतररि बझाङ नजल्ला नस्थत सबै सार्वजननक ननकायहरुबाट 

सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन अनसुार स्र्तः प्रकाशन (Proactive Disclosure)  लाई ननयनमत गन े

कायव सम्बनन्धत ननकायहरुसँग समन्र्य र सहकायवका लानग नजल्ला प्रशासन कायावलय बझाङल े

प्रनतबद्ध गरेको छ । 

आगामी नदनमा यस कायावलयबाट हुने सेर्ा प्रर्ाहलाई अझ सेर्ामैत्री तथा प्रनर्नध मैत्री बनाई 

सेर्ालाई रचनात्मक तथा गणुस्तरीय बनाउने सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण प्राप्त गने अपेक्षा सनहत यस 

प्रकाशनमा संलग्न सबै कमवचारीहरुलाई धन्यबाद नदन चाहन्छु । 

कमल राज भण्डारी 
प्रमुख जजल्ला अधिकारी 

          जजल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

बझाङ 
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१२. आम्दानी¸ िचव तथा आनथवक कारोर्ार सम्बन्धी अद्याबनधक नर्र्रण 
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१. जिल्ला प्रशासन कायािलयको स्वरुप ि प्रकृजतः 

नजल्लामा शानन्त सुरक्षा र स-ुव्यर्स्था कायम गरी जनताको जीउ¸ धन र स्र्तन्त्रताको संरक्षण गनुव नजल्ला 

प्रशासन कायावलयको मखु्य कायव हो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले नजल्लाको शानन्त सवु्यर्स्थालाई 

प्रभार्कारी रुपमा संचालन गनव तथा नजल्लाको सामान्य प्रशासन संचालन गनव प्रत्येक नजल्लामा एउटा नजल्ला 

प्रशासन कायावलय रहने साथै नजल्ला प्रशासन कायावलयको प्रमिु प्रशासकीय अनधकारीको रुपमा प्रमिु नजल्ला 

अनधकारी रहने व्यर्स्था गरेको छ । नजल्लामा नर्कास ननमावण कायवहरुको लानग उपयिु र्ातार्रण ननमावण गनव 

समन्र्य र सहजीकरण¸ नर्पद ्व्यर्स्थापन¸ अत्यार्श्यक र्स्त ुतथा सेर्ाको आपनूतव व्यर्स्थापन¸ सेर्ा प्रर्ाहको 

अनगुमन¸ प्रचनलत कानूनमा तोनकएका नर्षयहरुमा अधवन्यानयक ननकायको रुपमा रही न्याय ननरुपण¸ आनथवक 

अननयनमतता एंर् भ्रष्टाचार ननयन्त्रण जस्ता कायवहरु सम्पादन गरी नजल्लामा सशुासनको प्रत्याभनूतका लानग 

नजल्ला प्रशासन कायावलयको महत्र्पणूव भनूमका रहेको छ । 

 

नजल्ला प्रशासन कायावलय¸ बझाङबाट यस नजल्लामा शानन्त सरुक्षा/ अपरानधक गनतनर्नध ननयन्त्रण¸ नर्पद ्

व्यर्स्थापन¸ प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाह¸ नर्कासात्मक गनतनर्नधहरुमा समन्र्य तथा सशुासन लगायतका नर्षयमा 

कायव गने गरी नजल्ला प्रशासन सधुार बानषवक कायवयोजना २०७७ जारी गरी व्यर्सानयक रुपमा समग्र गनतनर्नधहरु 

कायावन्र्यन भइरहको छ । 

२ जिल्ला प्रशासन कायािलयको काम, कतिव्य ि अजधकाि 

२. नजल्लामा शानन्त सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्ने । 

३. आफ्नो नजल्लाका प्रहरी अनधकृत तथा जर्ानहरुलाई ननयन्त्रण र ननदशेन गने एरं् अनधकृतहरुको नेकीर्दी 

राख्ने । 

४. कारागार प्रशासन एंर् कारागारको सुरक्षा व्यर्स्था नमलाउने । 

५. हातहनतयार िरिजाना सम्बन्धी कायव गने । 

६. नर्ष्फोटक पदाथव ननयन्त्रण सम्बन्धी कायवगने । 

७. नर्दशेी नागररक उपर रेिदेि र ननयन्त्रण गने । 

८. यातायात सम्र्न्धी काम गने । 

९. संघ, संस्था, पत्रपनत्रका सम्बन्धी कायव गने । 

१०. स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कायव गने । 

११. नागररकता नदने र सो सम्बन्धी कारर्ाही चलाउने । 

१२. आप्रर्ास सम्बन्धी काम गने । 

१३. नचठ्ठा, जरु्ा आनद ननयन्त्रण गने । 

१४. सार्वजाननक स्थानमा अर्ान्छनीय नियाकलाप रोकथाम र सार्वजननक अपराध आनदको ननयन्त्रण गने  

१५. नर्पदमा परेकाहरुको उद्धार र राहतको व्यर्स्था नमलाउने र नमलाउन लगाउने । 

१६. लाग ूऔषध ननयन्त्रण सम्बन्धी काम । 

१७. चलनचत्र, हाटर्जार, मेला सम्र्न्धी कायवगने । 

१८. सीमा प्रशासन र इलाका प्रशासन सम्बन्धी काम गने । 



१९. नजल्ला नभत्र रहेको नेपाल सरकारको सम्पनिको रेिदेि, ननयन्त्रण,ममवत संभार आनद कायवगने  

२०. धमव पतु्र/धमव पतु्री सम्बन्धी कायव गने । 

२१. ननर्ावचन सम्र्न्धी कायव गने । 

२२. जीउ मास्ने बेच्ने कायव ननयन्त्रण गने िममा आर्श्यक काम गने । 

२३. तस्करी ननयन्त्रण गने ।  

२४. नाता प्रमानणत गरर नदने । 

२५. मआुब्जा ननधावरण सम्बन्धी कायव गने । 

२६. घर भाडा ननधावरण सम्बन्धी कायव गने । 

२७. नार्ालाक, असहाय र्ालर्ानलकाको संरक्षण गने । 

२८. मलू्य ननयन्त्रण गने, कृनतम अभार्, जमािोरी अननुचत लाभ गनव ननदने र दनैनक उपभोग्य  

   र्स्तकुो आपूनतवको प्रर्न्ध नमलाउने । 

२९. नजल्लानस्थत सरकारी कायावलयहरुको ननरीक्षण गरी त्यसको प्रनतरे्दन सम्बनन्धत ननकायमा  

   पठाउने । 

३०. नजल्लानस्थत कायावलयहरु र्ीच समन्र्य गने । 

३१. सभा, समारोहको प्रर्न्ध नमलाउने । 

३२. सामानजक संघ, संस्था, स्कूल, कलेज, स्र्ास््य ननकाय आनदलाई आर्श्यक सहयोग पयुावउने  

३३. प्रचनलत नेपाल काननूले तोके अनसुारका मदु्धा मानमलामा आर्श्यक कारर्ाही गने । 

३४. नेपाल सरकारले तोकेको र नदएको ननदेशन अनरुुपको कायव गने गराउने । 

३५. नजल्लानस्थत प्रख्यात र कुख्यात व्यनिहरुको अनभलेि राख्ने । 

३६. नजल्लानभत्र संचानलत नर्कास आयोजना रेिदिे, समन्र्य र सहयोग पयुावउने । 

३७. मनदरा ननयन्त्रण सम्बन्धी  कायव गने । 

३८. नजल्लानस्थत राजनीनतक दलहरु र्ीच सहज र मैत्री सम्बन्ध बनाउने । 

३९. नेपाल सरकारको तफव बाट हुने नजल्लानस्थत कायवमा प्रनतनननधत्र् गने । 

४०. कायावलय प्रमिुको बैठक गरी नजल्लामा भै रहकेा कायव र समस्याको ननराकरणको लानग    

   ननकास िोज्ने । 

४१. नजल्लाको सरुक्षा पाश्र्र्नचत्र  तयार पारी राख्ने । 

४२. लोकसेर्ा आयोगबाट अनधकार प्रत्यायोजन भए बमोनजम पदपनूतव सम्र्न्धी काम गने । 

४३. नजल्लामा ज्यालादर रेट ननधावरण सम्र्न्धी कायव गने । 

४४. जनतालाई परेको नपरमकाव सम्बन्धी जनगनुासोका सम्र्न्धमा छलफल गराई समस्याको  

   समाधान िोज्ने । 

४५. नजल्लामा नदनै नपच्छे घटेका घटनाहरुको अनभलेि तयार गरी घटनाको महत्र् अनसुार दनैनक/मानसक 

प्रनतरे्दन मन्त्रालयमा पठाउने  

४६. कुनै पनन मन्त्रालयलाई नतोनकएको नेपाल सरकारको जनुसकैु काम गने । 

 

 



३ जिल्ला प्रशासन कायािलयको स्वीकृत दिबन्दी जवविण तथा शािागत कायिजवविण 

 

नस.नं. पद श्रेणी /तह सेर्ा मौजदुा 

दरबन्दी 

पदपनूतव कैनफयत 

१ प्रमिु नजल्ला अनधकारी रा.प. द्वनतय प्रशासन १ १  

२ सहायक प्रमिु नजल्ला 

अनधकारी 

रा.प. ततृीय प्रशासन १ १  

३ नायब सुब्बा रा.प.अनं. प्रथाम प्रशासन ४ ३  

४ कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं. प्रथाम नर्नर्ध २ २  

५ लेिापाल रा.प.अनं. प्रथाम लेिा १ ०  

६ िररदार रा.प.अनं. द्वनतय प्रशासन ४ १  

७ ह.स.चा. श्रेणी नर्नहन  १ १  

८ का.स. श्रेणी नर्नहन प्रशासन ६ ६  

जम्मा २० १५  

 

४ जिल्ला प्रशासन कायािलयबाट प्रदान गरिने सेवा  तथा कायिको जवविण 

क) स्थानीय प्रशासन शािाबाट प्रदान गररने सेर्ाहरु 

➢ नामथर¸ उमेर¸ जन्मनमनत¸ दनलत¸ नपछनडएको¸ जनजानत¸ अपाङ्ग¸ आनदर्ानस¸ जनजाती आनद 

नसफाररस तथा प्रमानणत । 

➢ नाबालक तथा उमेर प्रमानणत 

➢ पत्रपनत्रका दताव 

➢ छापािाना दताव 

➢ हातहनतयार ईजाजत¸ नामसारी तथा ननर्करण 

➢ संस्था दताव तथा ननर्करण 

➢ पाररर्ाररक नर्र्रण प्रमानणत 

➢ सहज आपनूतव व्यर्स्थापनका लानग बजार अनगुमन 

➢ सरकारी सार्वजननक सम्पनत संरक्षण सम्बन्धी  

ि) नागररकता शािाबाट प्रदान गररने सेर्ाहरु 

➢ बंशजको आधारमा नयाँ नेपाली नागररकता प्रमाण पत्र नर्तरण 

➢ रै्र्ानहक अंगीकृत नागररकता प्रमाण पत्र नर्तरण 

➢ नागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी 

➢ अनभलेि नभडान तथा प्रमानणत 



➢ नामथर तथा जन्मनमनत संशोधन । 

ग) राहदानीशािाबाट प्रदान गररने सेर्ाहरु 

➢ राहदानी फाराम संकलन । 

➢ दु्रत सेर्ा अनभलेि प्रमानणत 

➢ राहदानी नर्तरण 

➢ राहदानीका लानग काठमाडौ नसफाररस 

➢ राहदानीको नर्र्रण संशोधन 

घ) नर्पद ्व्यर्स्थापन शािाबाट प्रदान गररने सेर्ाहरु 

➢ नजल्ला नर्पद ्व्यर्स्थापन सनमनतको बैठक संचालन तथा व्यर्स्थापन 

➢ नर्पद ्जोनिम न्यनूनकरण तथा व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायवयोजना ननमावण । 

➢ नर्पद ्क्षनत नर्र्रण संकलन 

➢ नर्पद ्नपनडत भएकाहरुलाई क्षनतपनूतव एंर् उद्दार तथा राहत नर्तरण तथा पनुःस्थापना । 

➢ नजल्ला नस्थत नर्पद ्जोनिम रहकेा के्षत्रहरुलाई पनहचान गरी सो सम्बन्धी नर्पद ्पूर्व तयारी तथा प्रनतकायव 

गने । 

ङ) मदु्दा शािाबाट प्रदान गररने सेर्ाहरु 

➢ अभद्र व्यर्हार सम्बन्धी कसरूहरु । 

➢ सार्वजननक सर्ारी ज्यान सम्बन्धी कसरूहरु । 

➢ िाद्य तथा गणु सम्बन्धीको कसरू । 

➢ अबैध मनदरा सम्बन्धी कसूरहरु 

➢ अनख्तयार दरुुपयोग सम्बन्धी उजरुी एंर् ननरे्दन उपर प्रारनम्भक छाननर्न । 

➢ ठाडो उजरुी 

 

५. यस कायािलयबाट जमजत २०७७ काजतिक देजि पौष मसान्तसम्म सम्पादन गिेको मुख्य मुख्य कामको 

जवविण 

जस.नं. सम्पादन गिेको काम कामको परिमाण कैजफयत 

१ नागररकता नर्तरण २६२१  

२ नागररकता प्रनतनलपी नर्तरण ७१३  

३ राहदानी काठमाडौ नसफाररस १५०  

४ कायावलयबाट राहदानी नसफाररस ८५  

५ राहदानी नर्तरण ८०  

६ गनुासो र्ा ठाडो उजरुी ५  

७ संस्था दताव ३  

८ संस्था ननर्करण ७  



९ दनलत¸ आनदबासी/ जनजाती¸ नपछनडएको नसफाररस १०१७  

१० हातहनतयार नजल्ला नभत्रको ननर्करण तथा दताव -  

११ अभद्र व्यर्हार सम्बन्धी मदु्दा दताव तथा फछयौट ३ मदु्दा दताव 

१२ जरु्ातास सम्बन्धी मदु्दा दताव तथा फछयौट ५ दताव  फछौट ३  

१३ सार्वजननक सर्ारी ज्यान सम्बन्धी २ दताव फछौट २  

१४ बजार अनगुमन १०  

१५ कारागार अनगुमन ४  

१६ नजल्ला सरुक्षा सनमनतको बैठक १३  

१७ नजल्ला नर्पद ्व्यर्स्थापन सनमनतको बैठक ३  

१८ कायावलय प्रमिुको बैठक ४  

२९ नजल्ला संकट व्यर्स्थापन केन्द्रको बैठक ४  

२० PCR पररक्षण १२५६६  

२१ RDT पररक्षण -  

२२ नजल्ला नस्थत क्र्ारेन्टाईन तथा आईसोलेसन र्ाडव अनगुमन ४  

२३ राहत नर्तरण   

 

६ यस कायािलयबाट प्रदान गरिने सेवा तथा लाग्ने दस्तुि 

नस.न. सेर्ा सनुर्धाको 

नर्र्रण 

आर्श्यक  पने कागजात / प्रमाणहरु सेर्ा प्राप्त गनव लाग्ने नजम्मेर्ार कमवचारी 

शािा / इकाई 

गनुासो सनु्न े

अनधकारी 

कैनफयत 

समय शलु्क 

१ बंशजको 

नाताल ेनपेाली 

नागररकताको 

प्रमाण-पत्र 

 १. तोनकय र्मोनजमको फाराममा 

सम्र्नन्धत स्थाननय ननकाय 

(गाउँपानलका /न.पा) को नसफाररस 

२. र्ार् ुर्ा आमा र्ा आफ्ना बंशज 

तफव का तीन पसु्ता नभत्रको नातेदारको 

नेपाली नागररकताको प्रमाण-पत्र र 

सनाित 

३. नाता िलु्न ेगरी सम्र्नन्धत स्थाननय 

ननकायले गररनदएको नाता-प्रमानणत 

४. जन्म स्थान िलु्ने जन्म दतावको प्र.प. 

५. शैनक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र 

६. नर्र्ानहत मनहलाको हकमा- नर्र्ाह 

दताव,पनत सास ुर्ा ससरुा र्ा जेठाज ुर्ा 

दरे्र मध्य ेकसैको सनाित, माईनत 

परिको आमा र्ा र्ार् ुर्ा दाज ुर्ा 

भाईको ना.प्र. 

७. र्साईसराई गरी आएकाहरुको हकमा 

र्साईसराई दताव प्रमाण-पत्र 

८. पेश भएका प्रमाणको अनधकाररकता 

यनकन गनुव परेमा  सम्र्नन्धत नजल्ला र्ा 

प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै 

 रु. १०/- को 

नटकट 

स.प्र.नज.अ./ 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

 स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

  



ननकायमा र्झु्न सनकन ेछ । 

९.  फोटो-४ प्रनत 

२ जन्मको 

आधारमा 

नागररकता प्राप्त 

व्यनिका 

सन्तानलाई 

रं्शजको 

आधारमा 

नागररकताको 

प्रमाणप-पत्र 

१. तोनकए बमोनजमको फाराममा 

सम्बनन्धत स्थानीय ननकाय 

(गा.पा./न.पा.) को नसफाररस । 

२. जन्मदताव प्रमाण-पत्र 

३. शैनक्षक योग्यताको प्रमाण-पत्र 

(उपलब्ध भए सम्म) 

४. बाबुको नपेाली नागररकताको 

प्रमाणपत्र 

५. बाबुको मतृ्य ुभ ैसकेको भए मतृ्य ु

दताव र आमाको नपेाली नागररकताको 

प्र.प. 

६. बाबुको सनाित । बाबुको मतृ्य ुभै 

सकेको भए बाबुको नागररकता सनहत 

आमाको सनाित 

७. नागररकताको प्रमाणपत्रको नर्षयमा 

उजरुी परेको भए छाननर्न समाप्त 

भएपनछ मात्र ननणवय हनुे । 

८. बसाई सराई गरी आएकाहरुको 

हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्र, घर, 

जग्गाको धनीपजूाव 

९. पेश भएका प्रमाणहरुको 

आनधकारीक एनकन हुन ुपने । 

१०. बाबुले जन्मको आधारमा नेपाली 

नागररकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तर 

बाबु र आमा दरैु्को मतृ्य ुभै सकेको भए 

प्र.नज.अ.बाट थप छाननर्न गरी थप 

प्रमाण बुनझ नपेाली नागररकता पाउने, 

नपाउने ननणवय हुन े। 

११.  फोटो 

प्रमाण 

पगुेकोमा 

उसै नदन 

 

-

अनभलेि 

माग गनुव 

पनेमा प्राप्त 

भएपनछ 

उसै नदन । 

रु. १०/- को 

नटकट 

 स.प्र.नज.अ./ 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

 हाल यो 

कायावन्र्य

मा छैन 

३ र्ैर्ानहक 

अङ्नगकृत 

नागररकता 

(नेपाली 

नागररकसंग 

नर्र्ाह भएका 

मनहलाका 

लानग मात्र) 

१. तोनकय र्मोनजमको फाराममा 

सम्र्नन्धत स्थाननय ननकाय( 

गा.पा./न.पा.)को नसफाररस 

२. नर्र्ाह दताव प्रमाण-पत्र 

३. नर्दशेी नागररकता त्याग्न कारर्ाही 

चलाएको ननस्सा 

४. पनतको नपेाली नागररकताको प्र.प. 

५. पनतको सनाित र्ा पनतको मतृ्य ुभै 

सकेको अर्स्थामा पनतको मतृ्य ुदताव 

प्र.प., पनतसंग नाता िलु्ने तीन पसु्ता 

नभत्रको नातदेारको नेपाली 

नागररकताको प्रमाण-पत्र र सनाित 

प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै । 

रु. १०/- को 

नटकट 

स.प्र.नज.अ./ 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

 स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

  



६.  फोटो-४(चार) प्रनत । 

४ कमवचारी 

पररर्ारको 

नाताल ेना.प्र. 

नलंदा 

१. र्ार् ुर्ा आमाको ना.प्र. 

२. कमवचारी र्हाल रहकेो कायावलयको 

नसफाररस 

३. तोनकय र्मोनजमको ढाचँाको २ प्रनत 

ननर्ेदन 

४. नर्र्ानहत मनहलाको हकमा पनतको 

ना.प्र. र नर्र्ाह दताव प्रमाण- पत्र 

५. र्ार् ुर्ा आमा र्ा नर्र्ानहत 

मनहलाको हकमा पनतको सनाित 

६.  फोटो ६ प्रनत 

प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै 

रु. १०/- को 

नटकट 

स.प्र.नज.अ./ 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

  

५ माततृ्र्/नपततृ्र् 

ठेगान नभएका 

व्यनिल ेना.प्र. 

नलदा 

१. तोनकय अनुसारको फाराम 

(नसफाररस सनहतको) 

२. नपेाल सरकारर्ाट स्र्ीकृनत प्राप्त 

र्ालमनन्दर र्ा अनाथ र्ालर्ानलका 

संरक्षण गने संघ, संस्था र्ा 

अनाथालयको संरक्षणमा हुकेको भए सो 

संस्थाको नसफाररस 

३. प्रचनलत कानून र्मोनजम संरक्षकत्र् 

प्राप्त गरी व्यनि नर्शेषले पालनपोषण 

गरेकाको हकमा त्यस्ता व्यनिको ना.प्र. 

र सनाित 

४. आर्श्यकता अनुसार स्थाननय 

ननकाय र्ा प्रहरी प्रनतरे्दन र्झु्न सनकने 

प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै 

रु. १०/- को 

नटकट 

स.प्र.नज.अ./ 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

  

६ नागररकताको 

प्रमाण पत्रको 

प्रनतनलपी 

 १. तोनकएको ढाचँाको ननर्ेदनमा 

स्थाननय ननकायको नसफाररस 

२. ना.प्र.प. नम्र्र र्ा जारर नमनत िलुेको 

प्रमाण 

३. यसै नजल्लाको स्थायी ननर्ासी 

भएको प्रमाण 

४. अन्य नजल्लार्ाट ना.प्र.प. 

नलएकाको हकमा सानर्क नजल्लार्ाट 

अनभलेि प्राप्त गनुव पन े

५.  फोटा-४ प्रनत 

प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै 

रु. १३/- को 

नटकट 

 स.प्र.नज.अ./ 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

 स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

  

७ नार्ालक 

पररचय पत्र 

१.ननर्ेदन 

२.र्ार्आुमाको नागररकता 

३. जन्मदताव 

४.नाता प्रमाण-पत्र 

५.स्थाननय ननकायको नसफाररस 

६.फोटो २ प्रनत 

प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै 

रु. १०/- को 

नटकट 

स.प्र.नज.अ./ 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

  

८ अनदर्ासी १.ननर्ेदन प्रमाण रु. १०/- को स.प्र.नज.अ./ स.प्र.नज.अ र्ा   



जनजानत/दनलत

/र्ादी पररचय-

पत्र 

२.नेपाली नागररकताको प्रमाण-पत्र 

३.जन्मदताव 

४. स्थाननय ननकायको नसफाररस 

५. फोटो २ प्रनत 

पगु्ने 

नबनिकै 

नटकट सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

प्र.नज.अ. 

९ नेपाली 

नागररकता 

त्याग 

१. तोनकय बमोनजम नर्र्रण िलुकेो 

ननर्ेदन 

२. सक्कल ैनेपाली नागररकताको 

प्रमाण-पत्र 

३. राहदानी नलएको हकमा सक्कलै 

राहदानी 

प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै 

रु. १०/- को 

नटकट 

स.प्र.नज.अ./  

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

  

१० यसै नजल्लामा 

ना.प्र. 

अनभलेि 

भएकाको 

हकमा 

नजल्लाबाटै 

राहदानी प्राप्त 

गनव 

 १. आरे्दन फाराम २ प्रनत 

२. MRP साइजको गणुस्तरीय फोटो -

६   प्रनत 

३. सक्कल ैना.प्र. सनहत २ प्रनत 

फोटोकपी 

४. आरे्दक स्र्म उपनस्थत भ ैसनहछाप 

गनुव पन े। 

५. नार्ालक स्र्यम उपनस्थत भै 

सनहछाप गनुव पन े। 

५. नार्ालकको हकमा नार्ालक 

पररचयपत्र 

१. 

अनभलेि 

प्रमानणत 

उसै नदन 

२. नर्तरण 

राहदानी 

प्राप्त भए 

पनछ 

 रु. ५,०००।- स.प्र.नज.अ./ 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

 

११ राहदानीका 

लानग 

अनभलेि 

प्रमानणत (दु्रत 

सेर्ाको लानग) 

यस नजल्लामा 

अनभलेि 

भएको हकमा 

१. आरे्दन फाराम २ प्रनत 

२. MRP साइजको गणुस्तररय फोटो -

६  प्रनत 

३. सक्कल ना.प्र. सनहत २ प्रनत 

फोटोकपी 

४. आरे्दक स्र्यम उपनस्थत भ ै

सनहछाप गनुव पन े

५. नार्ालकको हकमा नार्ालक 

पररचय-पत्र 

ननर्ेदन 

दताव गरेको 

नदन 

 नन:शलु्क स.प्र.नज.अ./ 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

 

१२ राहदानी 

हराएका 

च्यानतएको, 

िराब भएको 

हकमा 

१. आरे्दन फाराम २ प्रनत 

२. च्यानतएको नभजेको केरमटे भएको 

हकमा सक्कल ैराहदानी 

३. नागररकता सक्कलै र २ प्रनत 

प्रनतनलनप/ नार्ालक पररचय 

पत्र(नार्ालकको हकमा) 

१. 

अनभलेि 

प्रमानणत 

उसै नदन 

२ नर्तरण 

प्राप्त भए 

पनछ 

 रु. १०,०००/-   स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

 

१३ नयाँ संस्था दताव 

गने सम्बन्धी 

१.ररतपरु्वकको ननरे्दन ( तोनकए 

बमोनजमको ढाचामा ) । 

२. नर्धान ४ प्रनत 

३. प्रबन्ध सनमनतका पदानधकारीहरुको   

आर्श्यक 

जाँच बुझ 

सकेको 

भोली 

रु १०००/- स .प्र.नज.अ./सम्बनन्ध

त फाँटको ना.स.ु 

स.प्र.नज.अ. र्ा 

प्र.नज.अ. 

  



नेपाली नागररकताको प्रमाण-पत्रहरु 

नोटरी पनब्लक बाट प्रमानणत भएको । 

४. प्रहरी प्रनतर्ेदन 

५. नजल्ला नर्कास सनमनतको नसफाररस 

पत्र 

पल्ट 

१४ संस्था 

ननर्करण 

१. तोनकएको ननर्ेदन फारम 

२. कायव सनमनतको ननणवयको प्रनतनलनप । 

३. लिेा पररक्षणको प्रनतर्ेदन । 

४.बानषवक प्रगनत नर्र्रण । 

५. लिेापररक्षकको  इजाजत पत्र । 

६. कायवक्षेत्रसंग सम्बनन्धत नजनर्सको 

नसफाररस पत्र । 

७. संस्था दताव प्रमाण-पत्रको नक्कल । 

८. करचिुा प्रमाण 

९. समाज कल्याण पररषदको आर्द्धता 

पत्रको नक्कल । 

१०. आगामी र्षवको कायावयोजना । 

प्रमाण पेश 

गरेको नदन 

रु ५००/- स .प्र.नज.अ./ 

सम्बनन्धत फाँटको 

ना.स.ु 

स.प्र.नज.अ. र्ा 

प्र.नज.अ. 

संस्था 

ननर्करण १ 

र्षव र्ा सो 

भन्दा बढी 

अर्नध 

सम्म 

नभएमा 

प्रत्येक 

र्षवको रु 

१०००/- 

थप 

जरीर्ाना 

नलई पनु 

ननर्करण 

गनव 

सनकनेछ । 

१५ संस्थाको 

नर्धान संशोधन 

१. तोनकएको फाराममा सानर्कमा 

भएको स्र्ीकृत नर्धानमा थपघट गनुवपन े

कारण समते िलुेको साधारण सभाको 

ननणवयको प्रनतनलनप । 

२. स्र्ीकृत सक्कल नर्धान । 

३. तीन महले संशोनधत नर्धानको २ 

प्रनत प्रनतनलनप पेश गनुवपन े। 

प्रमाण पेश 

गदकैा 

नदन । 

 रु १० को नटकट 

दस्तुर 

 स.प्र.नज.अ./ 

सम्बनन्धत फाँटको 

ना.स.ु 

स.प्र.नज.अ./ 

प्र.नज.अ. 

  

१६ संस्था दताव 

प्रमाण पत्र र 

स्र्ीकृत 

नर्धानको 

प्रनतनलनपको 

लानग 

१. ररतपरु्वकको ननरे्दन । 

२. कायवसनमनतको ननणवयको प्रनतनलनप 

३. संस्था दताव प्रमाण-पत्र । 

सोनह नदन प्रत्येक पानाको रु 

३का दरका नटकट 

। 

स .प्र.नज.अ./ 

सम्बनन्धत फाँटको 

ना.स.ु 

स.प्र.नज.अ. र्ा 

प्र.नज.अ. 

  

१७ नजल्लामा 

संस्थाको शािा 

िोल्ने सम्बन्धी 

१. संस्थाको कायवसनमनतको ननणवय 

२. नर्धानको प्रनतनलनप 

३. स्थानीय तह /नज.स.स नसफाररस । 

४. स्थाननय तदवथ सनमनतको नामार्ली 

५. संस्था दताव प्रमाण-पत्रको प्रनतनलनप । 

  

आर्श्यक

ता 

अनुसार 

ननशलु्क स .प्र.नज.अ./ 

सम्बनन्धत फाँटको 

ना.स.ु 

स.प्र.नज.अ. र्ा 

प्र.नज.अ. 

  

१८ पत्रपनत्रका दताव १. तोनकएको ढाँचामा ननर्ेदन र ४ प्रनत प्रकृया/ दनैनक पनत्रका रु. स.प्र.नज.अ./  स.प्र.नज.अ र्ा  



सम्बन्धी फोटो 

२. प्रकाशक कुन ैसंस्था भए सो सम्बन्धी 

सम्पणूव प्रमाण, ननणवय प्रनतनलनपहरु र 

संचालकका ना.प्र. प्रनतनलनप 

३. सम्पादकको ना.प्र. प्रनतनलनप 

४. सम्पादकको शैनक्षक योग्यताको 

(एस.एल.सी. दनेि स्नातकसम्मको) 

माकव सीट, चाररनत्रक प्र.प. र प्रोनभजनल 

सवनटवनफकेटका प्रनतनलनपहरु र्ा 

एस.एल.सी. उिणव गरी पत्रकाररतामा 

१० र्षव कायव गरेको सचूना नर्भागको 

प्रमाणपत्र समतेका प्रमाणहरुको 

प्रनतनलनप । 

५. सम्पादकलाई प्रकाशकले ननयिुी 

गरेको कागज तथा पनत्रकामा सम्पादक 

रही काम गने बारेको सम्पादकको 

मंजरुीनामा कागज 

६. स्र्ीकृत छापािानाबाट पनत्रका छा्न 

नदएको नसफाररश 

७. छापािानाबाट नजल्ला प्रशासन 

कायावलयबाट नदएको स्र्ीकृनत 

८. छापािानाले कर नतरेको कागज 

९.प्रहरी प्रनतर्ेदन 

प्रमाण 

पगुपेनछ 

तुरुन्त ै

१,०००।-, 

अधवसाप्तानहक 

पनत्रका रु. ७००।-

, साप्तानहक 

पनत्रका रु. ५००।- 

, पानक्षक पनत्रका 

रु. ३००।- तथा 

मानसक र अन्य 

पनत्रका रु. २००।- 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

प्र.नज.अ. 

१९ छापािाना 

संचालन 

सम्बन्धी 

१. छापािाता दताव भएको ननकायको 

प्रमाण पत्रको प्रनतनलनप 

२. व्यनि र्ा संस्थाको ननरे्दन, संस्था 

भए संस्था सम्बन्धी प्रमाण, ननणवय र 

संचालकको ना.प्र. पनतनलनप 

३. कर सम्बन्धी प्रमाण 

४. छापािाना संचालन गन ेघर जग्गाको 

प्रमाण, अन्य व्यनिको घर भएमा   

मंजरुीनामा 

५. छापािाना उपकरणहरु िररद गरेको 

र्ा नामसारी भई आएमा सो समेतको 

सम्पणूव प्रमाणहरु 

६. संचालकको ५ प्रनत फोटो । 

प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै 

रु. १,०००।-  स.प्र.नज.अ./ 

सम्र्नन्धत फाँटको 

नायर् सबु्र्ा 

स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

प्रमाण पगु्ने 

नबनिकै 

२० नया ईजाजत 

नलन ेसम्बन्धी 

१. ना.प्र.प. नक्कल र ननर्ेदन 

२. स्थानीय ननकायको नसफाररश 

३. प्रहरी प्रनतर्ेदन 

४. नचनकत्सकबाट ननरोनगताको प्रमाण 

  प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै 

ननयमार्लीमा 

व्यर्स्था भए 

अनुसार 

स.प्र.नज.अ./ 

सम्बनन्धत फाँटको 

ना.स ु

स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

 

२१ हातहनतयार  ननर्ेदन, ना.प्र.प. नक्कल तथा इजाजत प्रमाण रु. १०।- को स.प्र.नज.अ./ स.प्र.नज.अ र्ा  



 

नामसारी पत्र र दइु पक्ष बीचको कागजात पगु्ने 

नबनिकै 

नटकट सम्बनन्धत फाँटको 

ना.स ु

प्र.नज.अ. 

२२ हातहनतयार 

ननर्करण 

सम्बनन्धत व्यनिको ननर्ेदन र सक्कल 

इजाजत पत्र 

प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै 

१.पेस्तोल, 

ररभल्र्र र्ा 

नमननयचर राईफल 

सनहत अन्य 

राइफलको- 

७५०/- 

२. टोटार्ाल 

र्न्दकु र्ा 

नमननयचर 

राइफलको 

३००/- 

३.हार्ादारी 

र्न्दकुको ३००/- 

४. भरुर्ा 

र्न्दकुको २००/- 

म्याद नभत्र 

ननर्करण 

नभएकालाई ननम्न 

थप दस्तरु नलई 

ननर्करण गनव 

सनकनेछ । 

३५ नदन सम्म 

२५% 

नतन मनहना सम्म 

५०% 

सोनह र्षवको 

अन्तसम्म १००% 

एक र्षव सम्म 

५००/-, दईु र्षव 

सम्म १०००/-, 

नतन र्षव सम्म 

१५००/-, चार 

र्षव सम्म 

२०००/-, पाच 

र्षवसम्म २५००/- 

स.प्र.नज.अ./  स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

 

२३ इजाजत पत्रको 

प्रनतनलनप 

१. ननर्ेदन 

२. नागररकता प्रमाण- पत्र 

३. इजाजत पत्र ४. दईु प्रनत फोटो 

प्रमाण 

पगु्ने 

नबनिकै 

 रु. ५००/- स.प्र.नज.अ./ 

सम्बनन्धत फाँटको 

ना.स ु

स.प्र.नज.अ र्ा 

प्र.नज.अ. 

 



 

७ नेपाल सिकािबाट िािी गरिएको लकडाउन बन्दाबन्दीलाई व्यवजस्थत बनाउदै COVID-19 को 

संक्रमण िोकथाम तथा जनयन्रणमा नै यस अवजध केजन्ित िहेको छ । यस अवजधमा कोजभड-१९ को 

संक्रमण िोकथाम तथा जनयन्रण सम्बन्धमा सम्पादन गरिएका मुख्य कायिहरु तपजशल बमोजिम िहेका 

छन । 

क. सचेतना अजभबृजधः- कोनभड-१९ को संभानर्त जोनिम न्यनूनकरण गनवका लानग स्र्ास््यका मापदण्ड 

तथा कोनभड-१९ को प्रोटोकल अर्लम्बन गरी प्रभार्कारी रुपमा कायावन्र्य गने/ गराउनका लानग स्थानीय 

स्तरका संचार माध्यम¸ सरोकारर्ाला संघ/संस्था तथा नजल्ला नस्थत सबै कायावलय र स्थानीय तह माफव त 

आम नागररकलाई जानकारीका साथ अनपल गररएको । 

यस जिल्लामा हालसम्म कोजभड-१९ सम्बन्धीको जवविण तपजशल बमोजिम िहेको । 

तपजशल 

नस.नं. नर्र्रण कोनभड-१९ को नर्र्रण आईसोलेशनमा 

रहकेा संख्या 

कोरोना 

मिु 

क्र्ारेन्टाईनमा 

रहकेा संख्या पररक्षण ननतजा 

प्राप्त 

पोजेनटभ मतृ्य ु 

१ PCR १२५६६ १२५६६ ९३६ ३ ३७ ९३४  

 

८ जनणिय गने प्रकृया ि अजधकािीः- 

क) सरकारी ननणवय प्रकृया सरलीकरण ननदेनशका¸ २०६५ एंर् सचूनाको हक सम्बन्धी ऐन¸ २०६४ 

लगायत प्रचनलत कानून बमोनजम । 

ि) ननणवय गने अनधकारीः- 

➢ प्रमिु नजल्ला अनधकारी  

➢ सहायक प्रमिु नजल्ला अनधकारीः प्रमिु नजल्ला अनधकारीबाट अनधकार प्रत्यायोजन भए 

बमोनजम । 

ग) ननणवय उपर उजरुी सनु्ने अनधकारीः- प्रचनलत काननू बमोनजम 

घ) सचूना अनधकारी र प्रमिुको नाम र पदः 

➢ कायावलय प्रमिु 

नामः- कमल राज भण्डारी 

पदः-   प्रमिु नजल्ला अनधकारी 

सम्पकव  नं. ९८५८४१७७७७ 

➢ सचूना अनधकारी 

नामः- राम बहादरु साकी 

पदः- सहायक प्रमिु नजल्ला अनधकारी 

सम्पकव  नं. ९७४९००२५१८ 

 



९. जिल्ला प्रशासन कायािलयसगँ सम्बजन्धत ऐन¸ जनयम, जवजनयम वा जनदेजशकाको सूची 

o स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

o नागररकता ऐन, २०६३ 

o राहदानी ऐन, २०६३ 

o नर्ष्फोटक पदाथव ऐन, २०१८ 

o नर्र्ाह दताव ऐन, २०२८ 

o बालबानलक सम्बन्धी ऐन, २०४८ 

o भ्रष्टाचार ननर्ारण ऐन, २०५९ 

o मानर् अनधकार आयोग ऐन, २०५३ 

o यातना सम्बन्धी क्षनतपनूतव ऐन, २०५३ 

o राज्य नर्रुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ 

o लाग ुऔषध (ननयन्त्रण) ऐन, २०३३ 

o सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०४८ 

o सशुासन (व्यर्स्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ 

o संस्था दताव ऐन, २०३४क 

o सार्वजननक सरुक्षा ऐन, २०६० 

o संनक्षप्त कायवनर्नध ऐन, २०२८ 

o हातहनतयार िरिजाना ऐन, २०१९ 

o होटल व्यर्स्था तथा मनदराको नर्नि नर्तरण (ननयन्त्रण) ऐन, २०२३ 

o उपभोिा संरक्षण ऐन, २०७५ 

o कारागार ऐन, २०१९ 

o कालो बजार तथा केही अन्य सामानजक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ 

o अपराध संनहता ऐन २०७४ 

o िाद्य ऐन, २०२३ 

o छापािाना र प्रकाशन ऐन, २०४८ 

o जलश्रोत ऐन, २०४९ 

o जग्गा प्राप्ती ऐन, २०४९ 

o जन्म, मतृ्य ुतथा अन्य व्यनिगत घटना (दताव गने) ऐन, २०३३ 

o नर्पद ्व्यर्स्थापन ऐन २०७४ 

o प्रहरी ऐन, २०१२ 

o उमेर नाम र जात सच्याउने ननयमहरु, २०१७ 

o नागररकता ननयमार्ली, २०६३ 



o कारागार ननयमार्ली, २०२० 

o िाद्य ननयमार्ली, २०२७ 

o छापािाना र प्रकाशन सम्बन्धी ननयमार्ली, २०४९ 

o जलश्रोत ननयमार्ली, २०५० 

o सशुासन (व्यर्स्थापन तथा संचालन) ननयमार्ली, २०६५ 

o हातहनतयार िरिजाना ननयमार्ली, २०२८ 

o प्रहरी ननयमार्ली, २०२८ 

o नर्र्ाह दताव ननयमार्ली, २०२८ 

o राहदानी ननयमार्ली, २०६७ 

o सशस्त्र प्रहरी ननयमार्ली, २०६० 

o संस्था दताव ननयमार्ली, २०४३ 

o सरकारी जग्गा भोगानधकार गराउने सम्बन्धी कायवनर्नध, २०६२ 

१० आम्दानी िचि तथा आजथिक कािोबाि सम्बन्धी अद्याबजधक जवविण 

क. आम्दानीको जवविण 

जस.नं. आम्दानीको श्रोत (िािश्व) िकम कैजफयत 

१ सरकारी सम्पनिको र्हालबाट प्राप्त 

आय 

 

 

 

२ परीक्षा शलु्क   

३ राहदानी शलु्क   

४ कम्पन्नी रनजष्रेशन शलु्क   

५ हातहनतयार ईजाजत तथा ननर्करण 

शलु्क 

-  

६ प्रशासननक दण्ड जररर्ना र जफ्त २८९००।-  

 जम्मा   

ि. धरौटीको नर्र्रण 

जस.न. जशषिक िकम कैजफयत 

१ अभद्र व्यर्हार १२३०००।-  

 जम्मा   

 

ग. िचवको नर्र्रण 

जस.न. जशषिक बाजषिक बिेट िचि िम्मा 

१. चाल ु १२९५१०००।- ५२२७६५७।९८ १२९५१०००।- 

२. पुँजीगत १२०००००।- - १२०००००।- 



३. कायावलय संचालन कोष 

नर्नर्ध 

   

 जम्मा    

 

११ रे्भ साईटको नर्र्रणः 

www.daobajhang.moha.gov.np 

ईमेलः daooffice71@gmail.com 

 

१३. सूचना माग सम्बन्धी जनवेदन ि  सो उपि सूचना जदईएको जवषयः- कानतवक दनेि पौष मसान्त सम्म कुनै 

पनन ननरे्दन सचूनाको माग नभएको । 

 

 

http://www.daobajhang.moha.gov.np/

