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सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र सो को जनर्मावलीको जनर्म (३) बमोजिम 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, तनह ुँको स्वत: प्रकाशन (Proactive Disclosure) 
 

(२०७७ काजताक १ गते देजि २०७७ पौष मसान्त सम्म) 

 

१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, तनह ुँको स्वरुप र प्रकृजत: 

जजल्लामा शाजतत, सरुक्षा र सबु्यबस्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वततरताको संरक्षण गनुु जजल्ला प्रशासन 

कायाुलयको मखु्य कायु हो । यस कायाुलयका काम, कतुब्य र अजधकारहरुलाई मलूत: स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले ब्यबस्था 

गरेको छ। संघ, प्रदशे र स्थानीय तहबाट जजल्लास्तरमा हुने जवकासका कायुमा समतवय र सहजीकरण एवम ्स्थानीय र प्रदशे सरकारका 

काननु कायाुतवयनमा आवश्यक सहयोग परुाउने, जवपद ् व्यवस्थापन, आपजूतु व्यवस्थापन एवम ् वस्त ु तथा सेवाको गणुस्तरीयताको 

सजुनजितता प्रदान गने, स्वच्छ बजार प्रबरु्द्नका लाजग बजार अनगुमन गने र उपभोक्ताको जहत संरक्षणमा सरोकारवाला जनकायजवच 

उजचत समतवय गने तथा सेवा प्रवाहको अनगुमन गने, प्रचजलत कानूनमा तोजकएका जवषयहरुमा तयाय जनरुपण, आजथुक अजनयजमतता 

एवं भ्रष्टाचार जनयतरण जस्ता कायुहरु सम्पादन गरी जजल्लामा सशुासनको प्रत्याभजूतका लाजग जजल्ला प्रशासन कायाुलयको महत्वपणुू 

भजूमका रहकेो छ। 

जजल्ला प्रशासन कायाुलय, तनहुुँले यस जजल्लालाई शातत, सरुजक्षत र समतुनत बनाउने दरुदृजष्ट (vision) का साथ जवजधको 

शासन अवलम्वन गरी शाजतत सरुक्षाको अवस्थालाई सदुृढ बनाउुँद ैप्रभावकारी सेवा प्रवाहको माध्यमद्वारा सशुासनको प्रत्याभजूत गने 

लक्ष्यहरु जलएर काम गरररहकेो छ । यी लक्ष्यहरु प्राजिका लाजग यस कायाुलयले सरुक्षा जनकायहरुको समतवयात्मक पररचालनद्वारा 

जजल्लामा शाजतत सरुक्षाको जस्थजतलाई सदुृढ बनाउने, जजल्लामा जवजधको शासन सजुनजित गने, जवपदक्ो एकीकृत र समतवयात्मक 

व्यवस्थापन गने, आपजूतु व्यवस्थापनलाई चसु्त बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, मानव अजधकारको संरक्षण गने र 

पारदजशुता एवं जवाफदजेहता सजुनजित गने उद्देश्य जलएको छ। 

 

२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, तनह ुँको काम, कताव्र् र अजधकार: 

क) जजल्लामा शाजतत, सरुक्षा र सबु्यबस्था कायम गने। 

ख) जजल्लामा संचाजलत जवकासका कायुहरुमा सहयोग र समतवय गने। 

ग) जजल्लामा रहकेा नेपाल सरकारका सम्पजिहरुको संरक्षण गने। 

घ) जजल्लामा आइपने जवपदह्रुको ब्यबस्थापन गने। 

ङ) जजल्लामा वस्तहुरुको आपजूतुलाई ब्यबजस्थत गने। 

च) जजल्लाजस्थत सावुजजनक जनकायहरुको कायु सम्पादनमा समतवय गने। 

छ) प्रचजलत कानूनद्वारा तोजकएका जवषयहरुमा तयाय जनरुपण गने। 

ज) नागररकताको प्रमाणपर जवतरण गने। 

झ) हातहजतयारको इजाजत प्रदान तथा नवीकरण गने। 

ञ) राहदानी सम्वतधी कायु गने। 

ट) संस्था दताु तथा नवीकरण गने। 

ठ) प्रचजलत कानून र नेपाल सरकारको जनदशेन बमोजजम अतय जवजवध कायुहरु गने। 

 

३. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, तनह ुँमा रहने कमाचारी सखं्र्ा: 

जस.नं. पद दरवन्दी सखं्र्ा कैजफर्त 

१ प्रमखु जजल्ला अजधकारी १  

२ सहायक प्रमखु जजल्ला अजधकारी १  

३ प्रशासकीय अजधकृत २  

४ नायव सवु्वा ७  

५ कम््यटुर अपरेटर २  २ करार सेवा 
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६ लेखापाल १  

७ खररदार ५  

८ हलुका सवारी चालक २  १ करार सेवा 

९ कायाुलय सहायोगी ७ ६ करार 

१० जववरण दताु अपरेटर २ 
राजरिय पररचय पर जववरण 

तफु करार सेवा 

िम्मा ३०  

 

४. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, तनह ुँवाट प्रदान गररने सेवा: 

क) स्थानीय प्रशासन तथा शाजतत सरुक्षा सम्वतधी सेवा: 

 नाम थर वा उमेर आजद प्रमाजणत । 

 नावालकको उमेर प्रमाजणत । 

 पाररवाररक पेतसन, शपथ पर र रहलपहल सम्वतधी जसफाररस । 

 दजलत, मधेसी, आजदवासी जनजाजत प्रमाजणत । 

 परपजरका दताु । 

 छापाखाना दताु । 

 पाररवाररक जववरण प्रमाजणत । 

 नाता प्रमाजणत । 

 शरणाथी सम्वतधी कायु 

 जवजवध कायु । 

ख) राहदानी सम्वतधी सेवा: 

 राहदानी फाराम संकलन। 

 दु्रत सेवाको लाजग अजभलेख प्रमाजणत। 

 राहदानी जवतरण। 

 MRP को जववरण संशोधन। 

ग) नागररकता सम्वतधी सेवा: 

 वंशजको आधारमा नागररकताको प्रमाण पर जवतरण। 

 वैवाजहक अंगीकृत नागररकताको प्रमाण पर जवतरण। 

 नागररकताको प्रमाण परको प्रजतजलजप जवतरण। 

 नामथर जतम जमजत संशोधन। 

घ) मदु्दा तथा ठाडो उजरुी सम्वतधी सेवा: 

 सावुजजनक मदु्दा 

 गनुासो वा ठाडो उजरुी। 

ङ) हातहजतयार इजाजत तथा नवीकरण तथा पेतसन जसफाररस सम्वतधी सेवा: 

 हातहजतयार इजाजत, नामसारी, नवीकरण र स्वाजमत्व हस्ताततरण। 

 पाररवाररक पेतसन‚ शपथ पर‚ दईु नामथर र जतमजमजत प्रमाजणत‚ रहलपलह सम्वतधी जसफाररस 

च) संस्था दताु तथा नवीकरण सम्वतधी सेवा:  

 संस्था दताु। 

 संस्था नवीकरण। 
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 संस्थाको जवधान संशोधन। 

 जजल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृजत। 

छ) आपजूतु व्यवस्था अनगुमन सम्वतधी सेवा: 

 सहज आपजूतु व्यवस्थापन सजुनजित गनुका लाजग वजार अनगुमन तथा जनयमन। 

ज) जवपद ्व्यवस्थापन सम्वतधी सेवा: 

 जजल्ला जवपद व्यवस्थापन सजमजतको वैठक व्यवस्थापन। 

 जवपद ्सम्वतधी कायुयोजना जनमाुण। 

 जवपद ्तयनूीकरणका लाजग तयारी। 

 जवपदमा भएको क्षजत जववरण संकलन। 

 जवपदमा पीजडत भएकालाई क्षजतपजूतु एवं राहत जवतरण तथा पुन:स्थापना। 

झ) राजरिय पररचय पर जववरण संकलन सम्बतधी कायु 

 

५. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, तनह ुँमा रहेका शािा र जिम्मेवार अजधकारी: 

जस.नं. शािाको नाम जिम्मेवार अजधकृत गुनासो सनु्ने अजधकारी 

१ स्थानीय प्रशासन तथा शाजतत सरुक्षा शाखा प्र.अ. राममजण जमश्र 

जचराङ्गत बराल 

सहायक प्रमखु जजल्ला 

अजधकारी 

२ नागररकता तथा प्रजतजलजप शाखा प्र.अ. राममजण जमश्र 

प्र.अ. लक्ष्मण बराल 

३ आजथुक प्रशासन शाखा लेखापाल पदमबहादरु थापा 

४ राहदानी तथा जजतसी दताु शाखा प्र.अ. लक्ष्मण बराल 

५ गनुासो सनुुवाई तथा अजभलेख व्यवस्थापन 

शाखा 

प्र.अ. राममजण जमश्र 

प्र.अ. लक्ष्मण बराल 

६ मदु्दा तथा हातहजतयार शाखा प्र.अ. राममजण जमश्र 

 

६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र अवजध: 

जस.नं. प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्तुर रु लाग्ने अवजध कैजफर्त 

१ 
वंशजको आधारमा नेपाली नागररकताको प्रमाण 

पर जवतरण 
रु.१० को जटकट प्रजिया पगुेकै जदन 

 

२ नागररकताको प्रजतजलजप जवतरण रु.२० को जटकट प्रजिया पगुेकै जदन  

३ 
वैवाजहक अंजगकृत नागररकताको प्रमाण पर 

जवतरण 
रु.१० को जटकट प्रजिया पगुेकै जदन 

 

४ राहदानी फाराम संकलन 
नावालक-२५००।- 

साधारण-५०००।- 
प्रजिया पगुेकै जदन 

 

५ दु्रत सेवा अजभलेख प्रमाजणत  प्रजिया पगुेकै जदन  

६ राहदानी जवतरण  प्राि भएपजछ  

७ गनुासो वा ठाडो उजरुी रु.१० को जटकट  यथाशीघ्र  

८ नामथर, उमेर आजद प्रमाजणत रु.१० को जटकट प्रजिया पगुेपजछ सोही जदन  

९ नावालकको उमेर प्रमाजणत रु.१० को जटकट प्रजिया पगुेपजछ सोही जदन  

१० 
पाररवाररक पेतसन, शपथ पर र रहलपहल 

सम्वतधी जसफाररस 
रु.१० को जटकट प्रजिया पगुेपजछ सोही जदन 

 

११ संस्था दताु रु.१०००।- 
सवै प्रजिया पुगे पिात सोही 

जदन 

 

१२ संस्था नवीकरण रु.५००।- सोही जदन  

१३ संस्थाको जवधान संशोधन रु.१० को जटकट सोही जदन  
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१४ जजल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृजत रु.१० को जटकट सोही जदन  

१५ दजलत, मधेशी, आजदवाजस जसफाररस रु.१० को जटकट सोही जदन  

१६ परपजरका दताु 

दजैनक - रु.१०००।- 

सािाजहक - रु.५००।- 

पाजक्षक - रु.३००।- 

माजसक - रु.२००।- 

सवै प्रजिया पूरा भए पिात 

सोही जदन 

 

१७ छापाखाना दताु रु.१०००।- 
सवै प्रजिया पूरा भए पिात 

सोही जदन 

 

१८ हातहजतयार नामसारी रु.१०००।- प्रजिया पगुे पिात सोही जदन  

१९ हा.ह. जजल्ला जभरको नवीकरण रु.१५०।- प्रजिया पगुे पिात सोही जदन  

२० हा.ह. नेपाल भररको नवीकरण रु.३००।- सोही जदन  

२१ नामथर जतम जमजत संशोधन रु.१० को जटकट प्रजिया पगुे पिात सोही जदन  

२२ नाता प्रमाजणत रु.१० को जटकट सोही जदन  

२३ क्षजतपजूतु एवं राहत जवतरण  
सवै कागजात भए पिात 

यथाजसघ्र 

 

२४ सावुजजनक शाजतत जवरुर्द्को कसरू  सम्वतधी मदु्दा रु.१० को जटकट काननू वमोजजम  

२५ अजख्तयार दरुुपयोग सम्वतधी मदु्दा रु.१० को जटकट 
आयोगबाट प्राि समयसीमा 

जभर 

 

 

७. जनर्ार् गने प्रजिर्ा र अजधकारी: 

क) जनणुय गने प्रजिया: सरकारी जनणुय प्रजिया सरलीकरण जनदजेशका, २०६५ एवं सूचनाको हक सम्वतधी ऐन, २०६४ लगायत 

प्रचजलत कानून बमोजजम। 

ख) जनणुय गने अजधकारी: 

 प्रमखु जजल्ला अजधकारी 

 सहायक प्रमखु जजल्ला अजधकारी र प्रशासकीय अजधकृतहरु :  प्रमखु जजल्ला अजधकारीवाट अजधकार प्रत्यायोजन 

भए बमोजजम। 

ग) जनणुय उपर उजरुी सतुने अजधकारी: प्रचजलत काननू बमोजजम। 
 

८. सम्पादन गरेको कामको जववरर् : - (२०७७ पौष मसान्त सम्म) 

ि.स. सम्पाजदत प्रमुि कार्ाहरू 
पौष मसान्त सम्मको 

उपलब्धी 

१ नागररकताको जववरण 

( क) बंशज ४३४५ 

( ख) बैबाजहक अंजगकृत २ 

( ग) प्रजतजलपी २१३४ 

२ नागररकता पररत्याग १ 

३ नागररकता रर्द् ० 

४ नाबालक पररचय पर ११० 

५ राहदानी 

(क) जजल्लाबाट जसफाररस १९३२ 

(ख) दु्रत सेवा जसफाररस ४०० 

(ग) राहदानी जवतरण १२६१ 

६ 
जवपद व्यवस्थापन 

सम्बतधी 

(क) जवपदबाट जपजडत १० 

(ख) जवपद ्जपजडतलाई आजथुक सहायता रकम / सामाग्री १२५९००० 

७ मरु्द्ा 
(क) दताु ४१ 

(ख) फछुयौट ४१ 

८ प्रमाजणत / जसफाररस 

(क) आजदवासी/जनजाती प्रमाजणत ८०८ 

(ख) दजलत प्रमाजणत १०३ 

(ग) पेतसन जसफाररस ६६४ 
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(घ) अतय १६०७ 

९ संस्था 
(क) नयाुँ दताु ११ 

(ख) नजवकरण ४४८ 

१० हातहजतयार 
(क) नजवकरण ११५ 

(ख) नामसारी ३ 

११ जतब्बतीयन शरणाथी पररचय पर नजवकरण २४० 

१२ शरणाथीका लाजग यारा अनमुजत पर जसफाररस १ 

१३ परपजरका दताु / नजवकरण १ 

१४ छापाखाना दताु / नजवकरण ० 

१५ बैठक 

(क) कायाुलय प्रमखु ५ 

(ख) जजल्ला सरुक्षा सजमजत ४५ 

(ग) सचूना अजधकरी ३ 

(घ) जजल्ला संकट व्यवस्थापन केतद्र १७ 

१६ गनुासो र फछुयौट 
(क) कायाुलयमा जनवेदन माफुत ९० 

(ख) हले्लो सरकार माफुत २ 

१७ ठाडो फैसला ५ 

१८ बजार अनगुमन १७ 

१९ घमु्ती जशजवर - 

२० राजरिय पररचयपर जववरण संकलन ४४०३ 

२१ अततर जजल्ला समतवय वैठक १ 
 

९. कार्ाालर् प्रमुि र सचूना अजधकारीको नाम र पद: 

क) कायाुलय प्रमखु: 

 नाम: सागर आचायु 

 पद: प्रमखु जजल्ला अजधकारी 

 मोवाइल नम्वर ९८५६०६७७७७ 

ख) सचूना अजधकारी:  

 नाम: जचराङ्गत बराल 

 पद: सहायक प्रमखु जजल्ला अजधकारी 

 मोवाइल नम्वर ९८५६००११११ 

 

१०. ऐन, जनर्म, जवजनर्म वा जनदेजशकाको सचूी: 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

 जवपद ्जोजखम तयजूनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 लाग ुऔषध (जनयतरण) ऐन, २०३३ 

 हातहजतयार तथा खरखजना ऐन, २०१८ 

 आवश्यक पदाथु जनयतरण (अजधकार) ऐन, २०१७ 

 आवश्यक वस्त ुसंरक्षण ऐन, २०१२ 

 मलुुकी अपराध (संजहता) ऐन, २०७४ 

 मलुुकी फौजदारी कायुजवजध (संजहता) ऐन, २०७४ 

 फौजदारी कसरू (सजाय जनधाुरण तथा कायाुतवयन) ऐन, २०७४ 

 भ्रष्टाचार जनयतरण ऐन, २०५९ 

 राहदानी ऐन, २०२४ 
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 सावुजजनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

 संस्था दताु ऐन, २०३४ 

 उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ 

 जग्गा प्राजि ऐन, २०३४ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ 

 सचूनाको हक सम्वतधी ऐन, २०६४ 

 सचूनाको हक सम्वतधी जनयमावली, २०६५ 

 नेपाल नागररकता जनयमावली, २०६३ 

 राहदानी जनयमावली, २०६७ 

 संस्था दताु जनयमावली, २०३४ 

 हातहजतयार तथा खरखजना जनयमावली, २०२८ 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) जनयमावली, २०६५ 

 जवपद ्जोजखम व्यवस्थापन राजरिय रणनीजत, २०६६ 

 गहृ प्रशासन सधुार कायु योजना, २०७४ 

 नागररकता प्रमाणपर जवतरण कायुजवजध जनदजेशका, २०६८ 

 जवपद ्पवुूतयारी तथा प्रजतकायु योजना तजुुमा मागुदशुन, २०६८ 

 प्रकोप पीजडत उद्दार र राहत सम्वतधी मापदण्ड, २०६४ 

 गहृ मतरालय र अततगुत कायुरत कमुचारीहरुको आचारसंजहता, २०६९ 

 राजरिय पररचय पर तथा पजजजकरण ऐन¸ २०७६ 

 

११. आजथाक जववरर्:  

र्स आ.ब.२०७७/७८  श्रावर् देजि हालसम्मको र्स कार्ाालर्ले सकंलन गने रािस्व सम्बन्धी जववरर्  

जस.नं. रािस्व शीषाक िम्मा  रकम कैजफर्त 

१ राहदानी शलु्क ९२१०५००।००  

२ अतय प्रशासजनक सेवा शलु्क ८७३०।००  

३ कम्पनी/संस्था रजजरिेशन¸ नजवकरण शलु्क ५३६२२०।००  

४ हातहजतयारको इजाजतपर दस्तरु ६५६५०।००  

५ तयाजयक दण्ड¸ जररवाना र जफत १६९१०००।००  

६ प्रशासजनक दण्ड¸ जररवाना र जफत २०८९००।००  

७ वेरुजु ०।००  

 िम्मा रकम ११७२१०००।००  

  

१२. सचूनाको हक अन्तगात सचूनाको हक माग्ने र पाउनेको जववरर् :  मागेको । 

सचूना माग्ने व्र्जिको जववरर् 

शारदा भसुाल (झा) 

पोष्ट वक्स नम्बर ९२२०¸ गोश्वारा हुलाक कायाुलय¸चारखाल काठमाण्डौं । 

 

(जचराङ्गत बराल) 

सहायक प्रमखु जजल्ला अजधकारी/ 

सचूना अजधकारी 

मोवाइल नम्वर ९८५६००११११ 


