
सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन, 2064 को दफा 5 तथा सूचनाको हक सम्वधिी ननयमावली, 2065 
को ननयम 3 वमोन्िम सावविननक गरिएको 

 

 

न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङको  

तै्रमान्शक(२०७९ श्रावण देन्ख असोि सम्म) 
प्रगनत ववविण 
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न्िल्ला प्रशासन कायावलय 

ददके्तल, खोटाङ 

207९ 



(Proactive Disclosurre) 
 

नेपालको संवविानको िािा २७ मा िहेको सूचनाको हक तथा सूचनाको हक सम्बधिी एन, २०६४ 
को दफा 5 ि सूचनाको हक सम्बधिी ननयमावली, २०६५ मा प्रत्येक सावविननक ननकायले आफ्ना 
गनतववनिहरुको ववविण ३/३ मवहनामा प्रकाशन गननवपने व्यवस्था िहेको छ । यसका लानग ऐन ि 
ननयमावलीमा गिी २० वटा शीर्वकहरु उल्लेख िहेका छन । 

यसै कानूनी व्यवस्थाको  पालनाका साथै न्िल्लामा नेपाल सिकािका प्रनतनननिका रुपमा िहेको 
न्िल्ला प्रशासन कायावलयले गिेका काम कािबाहीहरुको यथाथव िानकािी सबै नागरिकहरुमा होस 
भने्न अनभप्रायका साथ यस कायावलयबाट नमनत 2079 साउन देन्ख असोि मसाधत सम्मको तै्रमानसक 
ववविण समेत समावेश भएको आ.व 2079/80 मा सम्पादन भएका कामको ववविण यहााँ प्रस्तनत 
गरिएको छ । 

न्िल्ला प्रशासन कायावलय  

                                    खोटाङ 

नमनत 2079 कानतवक 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

सूचनाको हक सम्वधिी ऐन, 2064 को दफा ५(3) ि ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोन्िम 
प्रकान्शत ववविण 

 

१. न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटङको परिचय 

स्थानीय प्रशासनलाई ववकेन्धित शासन व्यवस्था अननरुप संचालन गनव तथा शान्धत ि व्यवस्थालाई 
प्रभावकािी रुपमा संचालन गनव स्थानीय प्रशान ऐन, 2028 लागू गरियो । उक्त ऐनको दफा 
५ ले न्िल्लाको सामाधय प्रशासन संचालन गनव प्रत्येक न्िल्लामा एउटा न्िल्ला प्रशासन कायावलय 
व्यवस्था गिे अननसाि खोटाङ न्िल्लामा पनन न्िल्ला प्रशासन कायावलयको स्थापना भएको हो । 
तोवकएको न्िम्मेवािी बाहेक अधय ननकायको क्षेत्रमा नसमेटीएका सबै क्षेत्रहरु समेतमा यसको 
भनूमका िहने हनाँदा बहनआयानमक ननकायको रुपमा समेत यो कायावलय पदवछ । खोटाङ्ग न्िल्लाको 
भौगोनलक अवन्स्थनत ि स्थानीय िनताको माग समेतलाई मध्यनिि गदै नागरिकलाई अझ 
नन्िकबाट सेवा पनयावउने उदे्दश्यले खोटाङ न्िल्लाका खोटाङ्ग बिाि ि ऐसेलनखकव  गिी दनई 
स्थानबाट ईलाका प्रशासन कायावलय माफव त सेवा प्रवाह भईिहेको छ । 

मूल ध्येय (vision) 

खोटाङ न्िल्लामा शान्धत, सनव्यवस्था ि अमनचयन कायम िाख्दै शाधत ि सनशासन यनक्त समािको 
ननमावण गने । 

उद्दशे्य (Objective) 

1.शान्धत, सनव्यवस्था ि सनिक्षा 
2.समधवय 

3.सनशासन 
2. न्िल्ला प्रशासन कायावलयको काम, कतवव्य ि अनिकाि 

कायावलयको उदे्दश्य प्रानि गने सधदभवमा न्िल्ला प्रशासन कायावलयको काम, कतवव्य ि अनिकाि 
देहायवमोन्िम िहेको छ । 

 न्िल्लामा शान्धत, सनव्यवस्था ि सनिक्षा कायम िाख्न,े 
 आधतरिक सनिक्षासम्वधिी नीनत, योिना ि कायवक्रमको न्िल्लास्तिमा कायावधवयन गने, 
 न्िल्लास्तिमा नेपाल प्रहिी ि सशस्त्र प्रहिी बलको परिचालन गने, 
 न्िल्लास्तिमा नेपाली सेनासाँग सनिक्षा समधवय गने, 
 िाविय अननसधिान न्िल्ला कायावलयसाँगको समधवय,सूचना संकलन ि ववशलेर्ण गने, 
 वंशिको आिािमा नेपाली नागरिकता िािी गने, 
 बैवावहक अंनगकृत नागरिकता िािी गने, 
 नागरिकताको प्रनतनलपी िािी गने, 



 िाहदानी नसफारिश तथा िािी गने, 
 कानून बमोन्िम तोवकएका मनद्दाहरुको शनरु कािवही ि वकनािा गने, 
 न्िल्लान्स्थत कािागािको सनपिीवेक्षण तथा अननगमन गने, 
 गैिसिकािी संस्था दताव,नवीकिण ि ननयमन गने, 
 पत्रपनत्रका तथा छापाखाना दताव गने, 
 ववदेशी नागरिकको न्िल्लामा उपन्स्थनत ि गनतववनिको ननयमन गने, 
 न्िल्लानभत्र हनने ववनभन्न कायवक्रमको अननमनत एवं उत्सवहरुमा सनिक्षा व्यवस्था नमलाउने, 
 ननिी सनिक्षा कम्पनीको दताव नवीकिण एवम पनन:कायवसंचालन अननमनत ददने, 
 ड्रोन क्यामेिा उडानको अननमनत ददने, 
 न्िल्लामा िडान भएका व्यन्क्तगत,संस्थागत ि सावविननक प्रयोिनका CCTV क्यामेिाको 

लगत िाख्न ेि सो सम्बधिी वावर्वक प्रनतवेदन गहृ मधत्रालयमा पेश गने, 
 भाितीय तथा निवटश सेनामा कायव गिी नवतृ भएका व्यन्क्त तथा उनीहरुको परिवािको 

नाम,थि,उमेि फिक पिेको ववर्यमा नसफारिस लगायत अधय नसफारिस सम्बधिी कायव 
गने, 

 सवािी सािन सञ्चालन सम्वधिी कानूनको कायावधवयन गने, 
 हातहनतयाि ि खिखिानाको इिाित सम्वधिी नसफारिस ि ननयधत्रण गने, 
 शान्धत सनिक्षाको लानग प्राि ननवेदन उपि कािवाही गने, 
 गननासो तथा ववववि उिनिीको सम्बोिन गने, 
 दनलत, िनिानत आदद नसफारिस गने, 
 भ्रष्टाचाि ननयधत्रण गने, 
 कल्याण िन ि बेवारिसे िनको व्यवस्थापन गने, 
 न्चठ्ठा, िनवा आददको ननयधत्रण गने, 
 सावविननक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहािको िोकथाम, सावविननक अपिािा आददको 

ननयधत्रण गने, 
 लागूऔर्ि ननयधत्रण गने, 
 ववनभन्न सिकािी कायावलयहरुसाँग समधवय, ननिीक्षण तथा अननगमन गने, 
 न्िल्ला नभत्र िहेका नेपाल सिकािका सबै सम्पन्िको िेखदेख,सम्भाि तथा ममवत गने 

गिाउने, 
 ववपद व्यवस्थापन गने, 
 कमवचािी प्रशासन सम्बधिी बढनवा सनमनतको सन्चवालयको रुपमा कायव गने, 
 िग्गा अनिग्रहण, मनआब्िा ननिाविण तथा ववतिण गने, 
 आयोिना ननमावणमा सहिीकिण तथा समधवय गने, 



 न्िल्लामा सञ्चानलत ववकास ननमावण कायवमा सहयोग ि समधवय गने, 
 नेपाल सिकािबाट भएका ननणवय ि आदेशको कायावधवयन गने गिाउने, 
 न्िल्लामा अधय ननकायलाई प्रष्ट नतोवकएको भैपिी आउने कायवसम्पादन गने ।  

 

3. कायावलयमा िहन ेसंगठन संिचना,कमवचािी संख्या ि कायव ववविण 

 

 

क्र.सं. पद शे्रणी/तह सेवा समनह दिवधदीसंख्या कै 

१ प्र.न्ि.अ. िा.प.प्रथम प्रशासन सा.प्रशासन 1   

२ स.प्र.न्ि.अ. िा.प.दितीय प्रशासन सा.प्रशासन १   

३ प्रशासकीय अनिकृत िा.प.तनृतय प्रशासन सा.प्रशासन २   

४ ना.सन. िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन सा.प्रशासन ५   

५ लेखापाल िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन लेखा १   

६ क.अ. िा.प.अनं.प्रथम ववववि - २   

७ खरिदाि िा.प.अनं.दितीय प्रशासन सा.प्रशासन ३   

८ ह.स.चा. शे्रणी वववहन - - १   

९ का.स. शे्रणी वववहन - - ७   
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4. न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङबाटप्रदान गरिन ेसेवाको ववविण 

यस कायावलयबाट प्रदान गरिने सेवाहरु कायावलयको बडापत्रमा उल्लेख भए बमोन्िम िहेका छन। 

न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङको नागरिक वडापत्र 

१. नागरिकता 
नस.नं सेवाको ववविण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शनल्क 

न्िम्मेवाि 
कमवचािी/
शाखा 

गननासो सनने्न 
अनिकािी 

कैफीयत 

१ वंशिको 
आिािमा नेपाली 
नागरिकता 

ननवदेक सम्वन्धित न्िल्लाकै भएको हकमा 

1.अननसूची-१ को फािाममा वडा अध्यक्षको नसफारिस 

२.बाबन ि आमाको नागरिकता ि वववावहता मवहला भए पनतको 
नागरिकताको फोटोकपी । सो नभए दािन वा वंशि खनल्न े
तीन पनस्ता नभत्रको नातेदािको नागरिकताको फोटोकपी ि नाता 
प्रमान्णत प्रमाणपत्र 

प्रमाण 
पनगेकोमा 
सोही ददन 

 

 

रु.10
को 
हनलाक 
वटकट 

स.प्र.न्ि.अ
/प्रशासकी
य 
अनिकृत/
ना.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ अधय 
कमवचािीको हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 



३.बाबन आमा वा नागरिकता नभड्ने व्यन्क्त बाट सनाखत सो 
नभए दािन वा भाई वा तीन पनस्ता नभत्रको नन्िकको 
अनभभावक संगको नाता प्रमान्णत सवहत सनाखत 

४.उक्त प्रमाणहरु पेश हनन नसकेमा वंशि खनल्न े अधय 
प्रमाणहरु 

५.फोटो ३ प्रनत  

६.िधम दताव, िधम नमनत खनल्न ेशैन्क्षक प्रमाणपत्र वा नाबालक 
परिचयपत्र । 

 

1.2 वैवावहक 
अंनगकृत 
नागरिकता 
(मवहलाका 
लानग) 

१.अननसूची ७ को फािाममा वडा अध्यक्षको नसफारिस 

२.पनतको नागरिकताको प्रनतनलपी 
3.वववाह दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 
४.ववदेशी नागरिकता परित्याग गनवको लानग हनलाक बाट पठाईएको 
परित्याग पत्र 

५.पनतको सनाखत पनत नभएमा पनतको नन्िकको नातेदािको सनाखत 

६. फोटो २ प्रनत 

७.नभसा लाग्ने देशको मवहला भए माधय अवनिको नभसा । 

प्रमाण 
पनगेकोमा 
सोही ददन 

रु.10 
को 
हनलाक 
वटकट 

स.प्र.न्ि.अ
/प्रशासकी
य 
अनिकृत/
ना.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ अधय 
कमवचािीको हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

1.3 कमवचािी परिवाि १.न्िल्लामा कायवित नेपाल सिकािको स्थायीकमवचािी,सिकािी 
संस्थान,ववश्ववविालय वा सामनदावयक वविालयमा कायवित स्थायी न्शक्षकका 
परिवाि भए सम्बन्धित ननकायको नसफारिस पत्र ि कमवचािीको 
परिचयपत्रको फोटोकपी 
२.अननसूची १ वंशि ि अननसूची ७ वैवावहक अंनगकृतको स्थानीय तहबाट 
नसफारिस फािाम 

३.अटो साईिको फोटो २ प्रनत (वंशि) ५ प्रनत (वैवावहक अंनगकृतका 
लानग) 
४.वपता/पनत वा नन्िकको नातेदािको ना.प्र सवहत सनाखत 

5.िधमनमनत खनल्ने शैन्क्षक प्रमाणपत्र,िधम दताव वा नावालक परिचयपत्र 

6.वववावहत मवहला भए वववाहदताव प्रमाणपत्र ि पनतको नागरिकताको 
प्रमाणपत्र । 

 

प्रमाण 
पनगेकोमा 
सोही ददन 

रु.10 
को 
हनलाक 
वटकट 

स.प्र.न्ि.अ
/प्रशासकी
य 
अनिकृत/
ना.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ अधय 
कमवचािीको हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

 

2.नागरिकताप्रनतनलपी 
नस.नं सेवाको 

ववविण 

आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने 
समय 

लाग्ने 
शनल्क 

न्िम्मेवाि 
कमवचािी
/शाखा 

गननासो सनन्न े
अनिकािी 

कैफीयत 

2.1 वंशिको 
नागरिकता 
प्रनतनलपी 

ननवेदक सम्वन्धित न्िल्लाकै भएको हकमा 

1.अननसूची फािम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट 

प्रमाण 
पनगेको
मा 

रु.10
को 
हनलाक 

स.प्र.न्ि.
अ/प्रशा
सकीय 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 

 



नसफारिस ि फोटो ३ प्रनत 

2.नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बि एवम ् िािी नमनत 
खनलेको प्रमाण ि सो को प्रनतनलपी 

कमवचािी परिविको हकमा 

1.सम्बन्धित कायावलयको नसफारिस पत्र 

2.िािी भएको न्िल्लाबाट अनभलेख नभडेको प्रमाण 

३.कमवचािीको परिचयपत्रको फोटोकपी 

पनतको नामथि समावेश गिी प्रनतनलपी नलन 

1.पनतको सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र ि 
सनाखतको लानग उपन्स्थनत 

2.वववाह दताव सक्कल तथा प्रनतनलपी 

३.अधय न्िल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र िािी 
भएको भए सम्बन्धित न्िल्लाबाट अनभलेख नभडेको 
प्रमाण । 

 

सोही 
ददन 

वटकट अनिकृत
/ना.सन 

कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

2 

 

.2 

नागरिकता 
परित्याग 

1.सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र 

2.सक्कल िाहदानी 
3.अननसूची ९ फािाम (फोटो सवहत) 

४.ववदेशी िािबाट प्राि गिेको नागरिकता प्रमाणपत्र तथा 
िाहदानी वा प्राि हनने अनग्रम िानकािी पत्र (No Objection 

Letter) 

ननणवय 
प्रवक्रया 
पनगेपनछ 

रु.10 
को 
हनलाक 
वटकट 

स.प्र.न्ि.
अ/प्रशा
सकीय 
अनिकृत
/ना.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

 

3.िाहदानी 
नस.नं सेवाको ववविण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शनल्क 

न्िम्मेवाि 
कमवचािी/शा
खा 

गननासो सनने्न 
अनिकािी 

कैफीयत 

3.1 सािािण 
िाहदानी 

ननवदेकको नागरिकता प्रमाणपत्र न्िल्ला प्रशासन कायावलय 
खोटाङबाट िािी भएको हकमा 

ननवदेन 
पेश 
गिेको 

रु. 
5000 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 

 



१.रितपूववक भरिएको दिखास्त फािम 

२.नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रनत ि सो को १ 
प्रनत प्रनतनलपी (ना.प्र शाखाबाट ना.प्र प्रमाणपत्र नभडेको 
हनननपनेछ) । 

3.नाबालकको हकमा न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङ बाट 
िािी गरिएको नावालक परिचयपत्र ि ननिको बाबन ि आमा 
मध्ये कन नै एक िनाको नागरिकताको प्रमाणपत्र ि सो को 
प्रनतनलपी ।संिक्षक ननयनक्त भएकोमा संिक्षक भएको व्यहोिा 
खनल्ने नलखतको सक्कल प्रनत ि संिक्षकको नागरिकताकव 
प्रमाणपत्र तथा त्यसको प्रनतनलपी 

4.पवहले िाहदानी नलएको भए सो को सक्कल प्रनत  

5.िाहदानी दस्तनि रु ५०००। नतिेको िनसद ि १० वर्व 
मनननको नाबालकको हकमा रु २५००। िाहदानी 
हिाएको/च्यानतएको वा कन नै वकनसमले ववग्रकेो भएमा दोब्बि 
दस्तनि लाग्नछे । 

6.ननवदेक स्वयम उपन्स्थत हनननपने । 

अधयत्र न्िल्लाबाट नागरिकता नलएि वववाह गिी खोटाङ 
न्िल्लामा आउनेको हकमा 

1.िीतपूववक भरिएको दिखास्त फािम 

2.नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रनत 

३.वववाह दताव प्रमाणपत्र 

४.पनतको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी 

5.सम्बन्धित न्िल्लाबाट नागरिकताको अनभलेख वनन्झनेछ । 

कमवचािी परिवािको हकमा 

1.िीतपूववक भरिएको दिखास्त फािाम 

2.नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रनत 

३.सम्बन्धित ननकायको नसफारिस पत्र 

4.सम्बन्धित न्िल्लाबाट नागरिकताको अनभलेख बनन्झनछे । 

 

२५ ददन 
पनछ 

.सन कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 



 

4.मनद्दा 
 

नस.नं सेवाको 
ववविण 

आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े
समय 

लाग्न े
शनल्क 

न्िम्मेवाि 
कमवचािी/शाखा 

गननासो 
सनने्न 
अनिकािी 

कैफीयत 

4.1 िरुिी पक्राउ 
पूिी समथवन 
तथा पक्राउ 
अननमनत 

पक्राउ गने प्रहिी विृले बाटोको म्द ि सावविननक ववदा 
बाहेक २४ घण्टा नभत्र थनननवा सवहत प्रमनख न्िल्ला अनिकािी 
समक्षा पेश गने । 

तनरुधत  प्र.न्ि.अ प्र.न्ि.अ  

४.२ म्याद थप सम्बन्धित प्रहिी विृले गनननवा सवहत प्रशासकीय अनिकृत 
समक्ष पेश गने । 

तनरुधत  प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  

४.3 मनद्दा 
दताव/बयान/थन
नछेक 
आदेश/म्याद 
िािी 

1.प्रमनख न्िल्ला अनिकािीको आदेशाननसाि हनन े। 

2.अनभयोग पत्रसाथ प्रनतवादीलाई कायावलय बधद हनने समय 
भधदा कम्तीमा डेढ घण्टा पवहले उपन्स्थत गिाईएको हनननपने । 

3.फिाि प्रनतवादीको तीन पनस्ते ववविण,स्पष्ट वतन ि सम्पकव  
नं समेत अनभयोग पत्रमा स्पष्ट खनलेको हनननपने । 

सोही ददन प्रचनलत 
कानून 
बमोन्िम 

प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  

4.4 म्याद तािेख 
तोक्न/ेप्रमाण 
मनकिि 
गने/पेशी 
तोक्न े

सम्बन्धित प्रनतवादी तािेखमा िहेको वा म्याद/तािेख गनिािेको 
वा थननामा िहेको ि अंग पनगेको हनननपने । 

  प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  

4.5 तािेखमा 
बोलाउने/तािे
ख थाम्न े

1.तािेख पचाव/ििौटी िम्मा गिेको िनसद सवहत तेवकएको ददन 
प्रनतवादी आफै उपन्स्थत हनन े। 

2.पटक पटक वा एक पटक बढीमा 15 ददन तािेख थाम्न 
पाईने भएकोले सो को लानग रु.१० को वटकट टास गिी 
ददएको ढााँचामा ननवदेन ददननपने । 

सोही ददन रु १० को 
वटकट 

प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  

४.6 फैसला तयािी 
गने 

प्रमनख न्िल्ला अनिकिीको आदेशाननसाि हनने ।  प्रचनलत 
कानून 
बमोन्िम 

प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  

4.7 प्रमान्णत 
प्रनतनलपी ददन े

नमनसलमा संलग्न कागिात ि ननणवय फैसलाका प्रमान्णत 
प्रनतनलपी नलनका लानग सिोकािवालाले तोवकएकव ढााँचामा 
ननवदेन ि तोवकएका दिका वटकट टास गननवपनेछ । 

 प्रचनलत 
कानून 
बमोन्िम 

प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  

4.8 सवािी 
दनघवटनाका 

1.दनघवटना पनवष्ट हनन ेमनच नल्का सवहतका कागिातहरु (सम्वन्धित 
प्रहिीबाट) घटना मनच नल्का,लाश बनझेको पत्र,मेनडकल 

 प्रचनलत 
कानून 

प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  



मतृकका 
हकदाि/घाईते
लाई 
क्षनतपूनतव,िाहत,
और्ािीउपचाि 
ददलाई भिाई 
ददने । 

प्रनतवदेन,मतृकको नागरिकता,मतृ्यनदताव प्रमाणपत्र,नन्िकको 
हकदािको नागरिकताको प्रमाणपत्र,नाता प्रमान्णत ि सम्बन्धित 
स्थानीय तहको नसफारिस सवहत सम्बन्धित व्यन्क्त/हकदाि 
स्वयम उपन्स्थत हनननपने । 

2.सवािी िननको तफव बाट सवािीिनी प्रमाणपत्र,ववमा आलेख, 
अन्ख्तयािानामा,िकम बनझाउनकेो परिचयपत्र सवहत सम्वन्धित 
व्यन्क्त उपन्स्थत हनननपने । 

बमोन्िम 

4.9 दण्ड िरिवना 
असनल गने । 

प्रमनख न्िल्ला अनिकािीको आदेशाननसाि हनने ।  प्रचनलत 
कानून 
बमोन्िम 

प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  

4.10 ववगो भिाउने 
ददलाउन े

1.मनद्दा अन्धतम वकनािा भएको वा पननिावदेन अवनि नाघेको 
हनननपने 

2.सम्बन्धित िाहेिवाला, घाईते उपन्स्थत भई नागरिकता 
प्रमाणपत्र वा पवहचान खनलन े कागिातसवहत (३ वर्व नभत्र) 
ननवदेन ददननपने । 

3.प्रनतवादी फिाि िहेको/ ििौटी िमानत निाखेको वा 
िान्खएको िमानत ििौटी िमानत धयून िही ठहिेको ववगो 
भिाउन नसवकएको अवस्थामा ववगो भिाउन सम्वन्धित 
प्रनतवादीको नेपाल सिहद नभत्रको िायिेथा देखाई दिखास्त 
ददनन पने । 

 प्रचनलत 
कानून 
बमोन्िम 

प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  

4.11 ििौटी वफताव 1.यस कायावलयबाट भएको फैसलामा न्चि बनझी पननिावदेन 
नगने भए सोही व्यहोिा खनलेको ििौटी वफतावको ननवदेन (रु 
१० को वटकट सवहत) ददननपने  

2.नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वा परिचय खनल्न ेअधय प्रमाण 
२ प्रनत 

3.......वैंक को खाता नं सवहतको ववविण खनलेको ननस्सा २ 
प्रनत 

 प्रचनलत 
कानून 
बमोन्िम 

प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  

4.12 सदिस्याहा प्रमनख न्िल्ला अनिकािीको अदेशाननसाि हनने ।  प्रचनलत 
कानून 
बमोन्िम 

प्र.न्ि.अ/प्रशासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

प्र.न्ि.अ  

 

 

 

 

 

 



5.संस्था दताव, पत्रपनत्रका तथा छापाखाना 
 

नस.नं सेवाको ववविण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े
समय 

लाग्न े
शनल्क 

न्िम्मेवाि 
कमवचािी/शाखा 

गननासो सनने्न 
अनिकािी 

कैफीयत 

5.1  1.संस्था दतावका लानग न्िल्ला प्रशासन कायावलयलाई सम्वोिन 
गिेको तदथव सनमनतका पदानिकािी ि सदस्यहरुको संयनक्त 
ननवदेन 

2.स्थानीय तह (गाउाँपानलका/नगिपानलका) को नसफारिस पत्र 

3.तदथव सनमनतका पदानिकािी ि सदस्यहरुले नेपाली कागिको 
प्रत्येक पानाको तल मानथ दस्तखत गिेको वविान (३ प्रनत 
नेपाली कागिमा) 

4.संस्था स्थापनाका लानग ननम्न कन िाहरु खोनलएको भेला 
ननणवय, 

 सववसम्मतले तदथव सनमनतका पदानिकािी ि सदस्रयहरुको चयन 
गरिएको 

 सववसम्मतले संस्थाको नाम ठेगाना छनोट गरिएको 
 वविान वनाउन ेववर्य वविान मस्यौदा उपसनमनत गठन 

 न्िल्ला प्रशासन कायवलय खोटाङमा संस्था दताव गने ननणवय  

 तदथव सनमनतले वविान पारित गिी न्स्वकृनतका लानग स्थानीय 
अनिकािी समक्ष पेश गने भनी गिेको ननणवयका साथै सस्था 
दतावको लानग पदानिकािीहरुलाई अन्ख्तयािी ददएको ननणवय । 

5.तदथव सनमनतका पदानिकािीहरुको नागरिकताको प्रमान्णत 
प्रनतनलपीहरु १/१ प्रनत 

6.संस्थाका तदथव सनमनतका पदानिकािी तथा सदस्यहरुको 
नाम, ठेगाना, सम्पकव  नं ि फोटो सवहतको नामावली 

7.संस्थाका पदानिकािीहरुको चालचलन बनझेको प्रहिी 
प्रनतवदेन 

8.तदथव सनमनतका पदानिकािी ि सदस्यहरु सक्कल नागरिकता 
नसहत सनाखतका वखत उपन्स्थत हनननपने  

9. संस्थाको नाम ि उदे्दशयको ववर्यमा सम्बन्धित मधत्रालय 
ववभाग ि ननकायको िाय प्रनतवक्रया नलननपने भएमा सो को 
नसफारिस । 

10.व्यापाि व्यवसाय सधचालन गिेका व्यवसायीहरुको संस्था 
भएमा संस्थाका पदानिकािीहिले संचालन गिेको व्यवसाय 
ईिाित/अननमनत नलननपने प्रकृनतको भए त्यस्तो ईिाित पत्रको 
प्रनतनलपी ि किच नक्ताको प्रनतनलपी समेत पेश गननव पनेछ । 

आवश्यक 
िााँचवनझ 
सकेको 
भोनलपल्ट 

रु.१००० स.प्र.न्ि.अ/प्र
शासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

स.प्र.न्ि.अ 
को हकमा 
प्र.न्ि.अ अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 



5.2 संस्था नववकिण 1.नवीकिणका लानग न्िल्ला प्रशासन कायावलयलाई सम्बोिन 
गिेको तोवकएको ढााँचाको ननवदेन 

2.वविानसम्मत सािािणसभाले चालन आ.व को लानग लेखा 
पिीक्षक ननयनन्क्त,सम्वन्धित आ.व को लेखापिीक्षण प्रनतवदेन, 
वावर्वक प्रगनत प्रनतवदेन ि कायव सनमनत छनौट गिेको ननणवयको 
माईधयनटको अध्यक्ष /सन्चवले प्रमान्णत गिेको प्रनतनलपी 

3.सम्बन्धित आ.व को लेखा पिीक्षण प्रनतवदेन 

4.सम्बन्धित आ.व को लानग किदाता सेवा कायावलयको 
नसफारिस 

5.सम्बन्धित आ.व मा नवीकिणको लानग सम्बन्धित स्थानीय 
तह गाउपानलका नगिपानलकाको नसफारिस 

६.संस्थाको स्थायी लेखा नम्वि दताव प्रमाणपत्र 

७.न्िल्ला प्रशासन कायावलयले स्वीकृत गिेको संस्थाको 
वविानको प्रनतनलपी 

८.संस्थाको प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

9.संस्थाको लेटिप्याडमा वतवमान कायवसनमनतको प्रमान्णत 
नामावली 

10.कन ल सािािण सदस्य संख्या खनलाएको नामावली सवहतको 
प्रमान्णत ववविण ि सािािणसभा/ ववशेर् सािािणसभामा 
उपन्स्थनतको संख्यको ववविण 

11.सम्वन्धित आ.व को वावर्वक कायवप्रगनत ववविण 

12.बालगहृ सधचालन सम्बधिी  संस्था भए बालगहृमा सशनल्क 
वा ननशनल्क संचालन गिेको खनल्ने गिी स्थलगत अननगमन 
सवहतको प्रमान्णत प्रनतवदेन समेत खनलेको सम्बन्धित स्थानीय 
तह (गाउपानलका/नगिपानलकाको) नसफारिस 

13.लेखापिीक्षाकको प्रमाणपत्र, पान दताव प्रमाणपत्र, 
लेखापिीक्षण प्रमाणपत्र (नववकिण समेत देन्खने गिी) कि 
च नक्ताको प्रमाणपत्र समेत 

14.वैदेन्शक सहयोग नगदी/न्िन्धस बाट आयोिना तथा 
कायवक्रम सधचालन गिेको भए समाि कल्याण परिर्दको 
कायवक्रम स्वीकृत पत्र,समाि कल्याण परिर्दको अननगमन 
प्रनतवदेन ि कायवक्रम संचालन भएको स्थानीय तह 
गाउाँपानलका/नगिपानलका बाट कायवक्रम सम्पन्न भईिहेको 

प्रवक्रया 
पनिा 
भएमा 
सोही ददन 

रु.500 स.प्र.न्ि.अ/प्र
शासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

स.प्र.न्ि.अ 
को हकमा 
प्र.न्ि.अ अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 



नसफारिस पत्र 

15.व्यापाि व्यवसाय सधचालन गिेका व्यवसायीहरुको संस्था 
भएमा संस्थाका पदानिकािीहरुले सधचालन गिेको व्यवसाय 
इिाित/अननमनत नलननपने प्रकृनतको भए त्यस्तो ईिाित पत्रको 
प्रनतनलपी ि किच नक्ताको प्रनतनलपी समेत पेश गननवपनेछ । 

5.3 संस्थाको वविान 
संशोिन 

1.रित पूववकको ननवदेन 

2.तीन महले वविान-3 प्रनत 

3.नवीकिण भएको संस्थाको प्रमाणपत्र ि सोको प्रनतनलपी 

4.संसोिन गने प्रस्ताव कूल सदस्य संख्यको दनई नतहाई 
(2/3) सािािणसभा सदस्यहरुले पारित गिेको प्रमान्णत ननणवय 
प्रनत 

5.न्िल्ला प्रशासन कायावलयले स्वीकृत गिेको संस्थाको 
वविानको प्रमान्णत प्रनतनलपी 

नोट: तीन महलेको शनरु पानाको मानथ दस्तखत नगिी तलबाट 
दस्तखत गिी बााँकी पानाको मानथ कायवसनमनतका सदस्यले 
दस्तखत गने । 

सोही ददन नन:शनल्क स.प्र.न्ि.अ/प्र
शासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

स.प्र.न्ि.अ 
को हकमा 
प्र.न्ि.अ अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

5.4 न्िल्लामा 
संस्थाको शाखा 
खोल्ने 

1.रितपूववकको ननवदेन 

2.संस्थाको कायवसनमनतको ननणवय 

3.वविानको प्रनतनलपी ि दताव प्रमाणपत्र 

4.सम्बन्धित नगिपानलकाको नसफारिस पत्र 

सोही ददन नन:शनल्क स.प्र.न्ि.अ/प्र
शासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

स.प्र.न्ि.अ 
को हकमा 
प्र.न्ि.अ अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

5.5 पत्रपनत्रका दताव 
सम्वधिी 

क.प्रकाशक बािे 

1.न्िल्ला प्रशासन कायावलयलाई सम्बोिन गिेको तोवकएको 
ढााँचाको ननवदेन 

२.प्रकाशकको ४ प्रनत फोटो ि नागरिकताको फोटोकपी 

3.प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप प्रवधि पत्र वा 

संस्थाको स्वीकृत वविान प्रमाणपत्र,नववकिण भएको 
प्रमाणपत्र,कि च नक्ताको पत्र,अनडट रिपोटव,संचालकहरुको 
वैठकको ननणवय समेतका कागिातहरुको प्रमान्णत प्रनतनलपी 

4.संचालकहरु सबैको नागरिकताको फोटोकपीहरु 

प्रवक्रया 
पनिा 
भएमा 
सोही ददन 

दैननक 
पनत्रका रु 
1000 

अिव 
सािावहक 
रु 700 

सािावहक 
रु 500 

पान्क्षक रु 
300 

मानसक ि 
अधय रु 
200 

स.प्र.न्ि.अ/प्र
शासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

स.प्र.न्ि.अ 
को हकमा 
प्र.न्ि.अ अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 



5.प्रहिी चालचलन 

ख.सम्पादक बािे 

1.सम्पादकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

2.सम्पादकको शैन्क्षक योग्यताको एस.एल.सी देन्ख स्नातक 
सम्मको माकव नसट,चारिनत्रक प्रमाणपत्र ि प्रोनभिनल 
सटीवफकेटको फोटोकपीहरु वा एस.एस.सी उनतणव गिी 
पत्रकारितामा १० वर्व कायव गिेको सूचना ववभागको प्रमाणपत्र 
समेतका प्रमाणपत्रहरुको फोटोकपीहरु 

3.सम्पादकलाई प्रकाशकले ननयनन्क्त गिेको पत्र 

4.पनत्रकामा सम्पादक पदमा िही काम गने बािेको 
सम्पादकको मधिनिीनामा 

5.प्रहिी परिचालन 

5.6 छापाखाना 
संचलान 

1.स्वीकृत छापाखानाबाट पनत्रका छाप्न मंिनिी ददएको 
नसफारिस 

2.छापाखाना दताव भएको प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

3.छापाखानाको प्रबधि पत्रको फोटोकपी 

4.छापाखानालाई न्िल्ला प्रशासन कायावलयबाट स्वीकतव ददएको 
प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

5.छापाखानाले कि नतिेको कि च नक्ता प्रमाणपत्र 

प्रवक्रया 
पनिा 
भएमा 
सोही ददन 

रु.1000 स.प्र.न्ि.अ/प्र
शासकीय 
अनिकृत/ना.सन 

स.प्र.न्ि.अ 
को हकमा 
प्र.न्ि.अ अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

  

6.नाबालक परिचयपत्र 
नस.नं सेवाको ववविण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शनल्क 

न्िम्मेवाि 
कमवचािी/शा
खा 

गननासो सनने्न 
अनिकािी 

कैफीयत 

6.1 नाबालक 
परिचयपत्र तथा 
प्रनतनलपी 

1.तोवकएको ढााँचामा स्थानीय तहको नसफारिश 

2.बाबन ि आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र सक्कल ि फोटोकपी 

3.आमा बाबनको वववाह दताव प्रमाणपत्रको सक्कल ि फोटोकपी 

4.नाबालकको िधम दताव प्रमाणपत्र ि शैन्क्षक योग्यताको 
प्रमाणपत्रको सक्कल ि फोटोकपी 

5.पासपोटव साईिको हालसालै न्खचेको फोटो ३ प्रनत 

सबै 
प्रमाण 
पनगेमा 
दिखास्त 
ददएकै 
ददन 

रु.१० को 
वटकट 

प्रनतनलपीको 
हकमा प्रनत 
पाना रु ३ 
को वटकट 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 



(नसफारिसमा टााँस भए अननसािको प्रमान्णत फोटो) 

ख. ववदेशमा िधम भएका नाबालकहरुको हकमा आवश्यक 
पने कागिातहरु 

१.क मा उल्लेन्खत सम्पूणव कागि पत्रहरु 

2.नेपाल बावहि िधमस्थान हननेको हकमा अस्पतालको Birth 

Certificate 

3.नेपाल आउदा प्रयोग भएको बच्चाको one way travel 

document वा िाहदानी (सोमा लागेको अध्यागमन कायावलय 
नेपालको छाप सवहतको) 

४.बच्चा नलएि आउन ेबाबन आमाको िाहदानी (सो मा लागेको 
नेपालको अध्यागमन कायावलयको छाप सवहतको) 

ग. कमवचािी परिवािको हकमा थप कागिात 

1.क मा उल्लेन्खत सम्पूणव कागिातहरु 

2.कायवित कायावलयको नसफारिस पत्र ि कमवचािीको 
परिचयपत्रको फोटोकपी 

नोट: मानथ उल्लेन्खत सम्पूणव कायवहरुमा आमा/बनबाको अधय 
न्िल्लाको नागरिकता भएमा सम्बन्धित न्िल्ला प्रशासन 
कायावलयबाट प्रमान्णत भै आएके नागरिकता प्रमाणपत्रको 
अनभलेख अननवायव रुपमा बनन्झनछे । 

 

 

7.प्रशासन शाखासाँग सम्वन्धित कायवहरु 
नस.नं सेवाको ववविण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शनल्क 

न्िम्मेवाि 
कमवचािी/शा
खा 

गननासो सनने्न 
अनिकािी 

कैफीयत 

7.1 कायवक्रमको 
अननमनत एवम 
सनिक्षा व्यवस्था 

1.यस कायावलयमा दताव भएको संस्था भए दताव एवं नववकिण 
भएको ववविण देन्खन ेकागिातको प्रनतनलपी सवहत कायवक्रमको 
ववस्ततृ ववविण उल्लेख भएको पत्र वा ननवदेन 

2.सम्वन्धित व८ कायावलय वा स्थानीय तह वा अधय 
ननकायको नसफारिश नलनन पने भएमा सो समेत संलग्न िाख्न े। 

सनिक्षा ि 
ट्रावफक 
व्यवस्था
मा असि 
नपने 
भएमा 
सोही ददन 

 स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

7.2 निी सनिक्षा 
कम्पनीको दताव, 
नवीकिण एवम ्

1.कम्पनी िन्ििािको कायावलयको नसफारिस पत्र 

2.चालचलन प्रनतवदेन बनन्झनेछ । 

प्रमाण 
पनगेमा 
सोही ददन 

प्रचनलत 
कानूनमा 
तोवकएको 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 

 



पनन कायवसंचालन 
अननमनत 

दस्तनि .सन कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

7.3 UAV/DRONE 

उडानको 
अननमनत 

1.नेपाल नागरिक उड्यन प्रानिकिणमा ड्रोन दताव भएको 
प्रमाणपत्र 

2.मानविवहत हवाई उपकिण (REMOTELY PILOED AIRCRAFT( 

RPA) POPULAR KNOWN AS DRONE ) उडान सम्वधिी 
कायववविी 2075 मा उल्लेन्खत सम्पूणव कागिातहरु सवहतको 
ननवदेन /पत्र 

कायवववनि 
वमोन्िम
को 
प्रमाण 
पनगेमा 
सोही ददन 

शनल्क 
नलाग्न े

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

7.4 भाितीय 
पेधसनिको 
पारिवारिक 
ववविण 
लगायतको 
नसफारिस 

1.सम्बन्धित वडा कायावलयको नसफारिश 

2.ननवदेकको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी,पेधसन पट्टाको 
फोटोकपी लगायत प्रमाण खनल्न ेअधय कागिातहरु 

अधय 
ननकायमा 
वनझ्नन पने 
भएमा 
बाहेक 
सोही ददन 

ननवदेनमा 
रु १० को 
वटकट 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

7.5  ववस्फोटक पदाथव 
आयातको 
नसफारिश 

ववस्फोटक पदाथवको आयात, ओसाि-पसाि, सञ्चय, प्रयोग 
सम्बधिी इिाित प्रदान गने कायववविव, २०७३ बमोन्िमको 
प्रवक्रया 

कायवववनि 
वमोन्िम 
प्रमाण 
पनगेमा 
सोही ददन 

 स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

7.6 िसायननक पदाथव 
आयातको 
नसफारिश 

िसायननक पदाथवको आयात, ओसाि-पसाि, सञ्चय, प्रयोग 
सम्बधिी इिाित प्रदान गने कायववविव, २०७३ बमोन्िमको 
प्रवक्रया 

कायवववनि 
वमोन्िम 
प्रमाण 
पनगेमा 
सोही ददन 

 स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

7.7 अननयनमतता 
एवम ्
भ्रष्टाचाििधय 
कायव उपि 
उिनिी 

1.सम्बन्धित ननवदेकले आफ्नो पवहचान खनल्न ेकागिात समेत 
संलग्न गिी कन न ननकाय वा संस्थामा,कसले के कस्तो 
अननयनमतता वा भ्रष्टाचाि सम्बधिी कायव गिेको हो खनलेको 
ननवदेन 

2.अननयनमतता वा भ्रष्टाचाि गिेको आिाि वा प्रमाणहरु भए 
सो सम्बधिी कागिात । 

ववर्यको 
गन्म्भिता 
हेिी 
यथाशीघ्र 
आफैले 
हेने वा 
अदनअआ
मा 
पठाउने 

रु १० को 
वटकट 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

 

 

 



8.हातहनतयाि तथा ननवेदन शाखासाँग सम्बन्धित कायवहरु 
नस.नं सेवाको ववविण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शनल्क 

न्िम्मेवाि 
कमवचािी/शा
खा 

गननासो सनने्न 
अनिकािी 

कैफीयत 

8.1 हातहनतयाि 
ईिाितको 
ननवदेन 

1.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी सवहतको ननवदेन 

2.ननवदेनको ननिोनगता सम्बधिी पत्र 

3.स्थानीय तहको नसफारिश 

आवश्यक 
प्रमाण 
संकलन 
भएको 
भोनलपल्ट 

रु.१० को 
वटकट 

ि 
ननयमावली
मा तोवकए 
बमोन्िम 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

8.2 हातहनतयाि 
नामसािी 

1.ननिावरित ढााँचाको ननवदेन 

2.नागरिकताको प्रमाणपत्र 

3.स्थानीय९ तहको नसफारिश 

4.प्रहिी सिवनमन मनच नल्का 

5.हनतयािको इिाितपत्र 

6.हकदावी छाडेको कागि 

आवश्यक 
िांचबनझ 
सकेको 
भोनलपल्ट 

रु १० को 
वटकछ 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

8.3 हातहनतयाि 
नववकिण 

1.ननिावरित ढााँचाको ननवदेन 

2.सक्कल इिाित पत्र 

3.वािेस माफव त भए मधिनिीनामा 

ननबेदन 
पिेको 
ददन 

रु १० को 
वटकट ि 
ननयमावली 
बमोन्िमम
को शनल्क 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

8.4 हातहनतयाि 
इिाित पत्रको 
प्रनतनलपी 

1.ना.प्र प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी ि ईिाित नम्बि सवहतको 
ननवदेन 

2.हिाएको इिाितपत्रको हकमा प्रहिीको नसफरिश पत्र । 

आवश्यक 
िााँचवनझ 
सकेको 
भोनलपल्ट 

रु १० को 
वटकट 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

8.5 ववदेशबाट नयााँ 
हातहनतयाि 
न्झकाउन े
सम्बधिमा 

1.ननिावरित ढाचाको ननवदेन 

2.नागरिकताको प्रमाणपत्र 

3.स्थानीय तहको नसफारिश 

4.प्रहिी सिवनमन मनच नल्का 

आवश्यक 
िााँचवनझ 
सकेको 
भोनलपल्ट 

रु १० को 
वटकट 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

8.6 शान्धत सनिक्षाको 
ननवदेन 

सम्बन्धित ननवदेकको ना.प्र प्रमाणपत्र वा ननिको पवहचान ददन े
कागिात संलग्न गिी मनानसब व्यहोिा खनलेको ददन 

तनरुधत रु १० को 
वटकट 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 

 



अनिकृत/ना
.सन 

अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

8.7 गननासो वा ठाडो 
उिनिी सम्वधिी 

सम्बन्धित ननवदेकको ना.प्र प्रमाणपत्र वा ननिको पवहचान ददन े
कागिात संलगन गिी मनानसव व्यहोिा खनलेको ननवदेन 

तनरुधत रु १० को 
वटकट 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

8.8 आददवासी 
िनिानत 
नसफारिश 

1.आददवासी िनिाती उत्थान िाविय प्रनतष्ठानले प्रदान गिेको 
परिचयपत्र 

2.सम्वन्धित स्थानीय तहको नसफारिश 

3.नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी सवहत रु १० 
को वटकट टााँस गरिएको तोवकएको ननवदेनको ढााँचाको ननवदेन 

4.कमवचािी परिवािको हकमा सम्बन्धित सिकािी कायावलयको 
नसफारिश पत्र । 

सोही ददन रु १० को 
वटकट 

स.प्र.न्ि.अ/
प्रशासकीय 
अनिकृत/ना
.सन 

स.प्र.न्ि.अ को 
हकमा प्र.न्ि.अ 
अधय 
कमवचािीको 
हकमा 
स.प्र.न्ि.अ 

 

 

  

5. सेवा प्रदान गने शाखा ि न्िम्मेवाि अनिकािी 

क्र.सं. पद नामथि शे्रणी/तह समूह फााँट कैवफयत 

१ 
प्र.न्ि.अ. सूयव प्रशाद सेडाई िा.प.प्रथम प्रशासन का.प्र.   

२ 
स.प्र.न्ि.अ. पववत्र प्रकाश शाह िा.प.दिनतय प्रशासन प्रशासन  

३ प्र.अ. उपेधि िाई िा.प.तनृतय प्रशासन प्रशासन/नागरिकता  

४ 
प्र.अ. उपेधि िाई िा.प.तनृतय प्रशासन नागरिकता  

५ 
ना.सन. नलला बहादनि वव.क. िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन मनद्दा   

६ 
ना.सन. नसतािाम आचायव िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन नागरिकता   

6 ना.सन िगत शे्रष्ठ िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन िाहदानी  

8 ना.सन ववकास िाई िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन नागरिकता  

9 लेखापाल लेख नाथ आचायव िा.प.अनं.प्रथम लेखा लेखा   

10 ना.सन. अिनवन कन माि आचायव िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन प्रशासन  



11 ना.सन. यनविाि दाहाल िा.प.अनं.प्रथम प्रशासन प्रशासन  

12 क.अ अशोक न्घनसङ्ग िा.प.अनं.प्रथम ववववि नागरिकता  

13 
क.अ. फन्णधि िाई िा.प.अनं.प्रथम ववववि ववववि  िावष्टय परिचय पत्र   

14 क.अ नसिवना िाउत िा.प.अनं.प्रथम ववववि िाहदानी  

15 खरिदाि सन्धिव आचायव िा.प.अनं.दितीय प्रशासन मनद्दा  

16 
स.क.अ यनविाि अनिकािी िा.प.अनं.दितीय ववववि नागरिकता   

17 
ह.स.चा. केदाि बहादनि शे्रष्ठ शे्रणी वववहन 

 का.प्र.   

18 
का.स. कृष्ण बहादनि भ निेल शे्रणी वववहन 

 िाहदानी   

19 
का.स. लक्ष्मी प्रसाद आचायव शे्रणी वववहन 

 नागरिकता   

20 
का.स. लोक प्रसाद आचायव शे्रणी वववहन 

 प्रशासन   

21 
का.स. नतथाव देवी आचायव शे्रणी वववहन 

 िाहदानी   

22 
का.स. केशव कट्वाल शे्रणी वववहन 

 प्रशासन   

23 
का.स. कोवपलमणी आचायव शे्रणी वववहन 

 प्रशासन   

24 वव.द.स. ववि बहादनि अनिकािी  शे्रणी वववहन 
 िा.प.  

 

6. सेवा प्रदान गनव लाग्न ेदस्तनि ि अवनि 

नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भए वमोन्िम हनने । 

7.ननवेदन,उिनिी उपि ननणवय गने प्रवक्रया ि अनिकािी 

क. ननणवय गने प्रवक्रया: सिकािी ननणवय प्रवक्रया सिनलकिण ननदेन्शका 2065 एवं प्रचनलत कानून वमोन्िम 

ख. ननणवय गने अनिकािी 

 प्रमनख न्िल्ला अनिकािी 
 सहायक प्रमनख न्िल्ला अनिकािी -प्रमनख न्िल्ला अनिकािी बाट अनिकाि प्रत्यायोिन भए वमोन्िम 

 प्रशासकीय अनिकृत- प्रमनख न्िल्ला अनिकािी बाट अिकाि प्रत्यायोिन भए वमोन्िम 

 लेखापाल- कायावलयको लेखा सम्वधिी 

 



8.ननणवय उपि उिनिी सनन्न ेअनिकािी 

प्रमनख न्िल्ला अनिकािी श्री सूयव प्रसाद सेडाई कोठा नं २०१

९.सम्पादन गिेका कामको ववविण (2079 श्रावण देन्ख असोि मसाधतसम्म) 

यस कायावलय बाट ननयनमत रुपमा सम्पादन भएको कामको ववविण आ.व 2079/80 को पवहलो 
तै्रमानसक ववविण देहाय अननसाि िहेको छ । 

कायावलयबाट ननयनमत रुपमा सम्पादन भएका कामको ववविण 

(2079 को श्रावण १ देखी 2079 असोि मसाधतसम्मको तै्रमानसक कायवप्रगनत ववविण) 

9.1. आ.व. 2079/80 को प्रथम तै्रमानसक अवनिमा प्रशासन शाखाबाट सम्पादन भएका मनख्य 
मनख्य कायवहरुको ववविण 

क्र. .सं. कामहरु साउन भदौ असोि िम्मा 
१ पेधसन नसफारिस 18 19 12 49 

२ हातहनतयाि नामसािी - - - - 

३ नावानलग परिचय पत्र 10 3 10 23 

४ हातहनतयाि नववकिण 8 1 - 9 

५ आददवासी िनिाती व्यहोिा प्रमान्णत 30 32 51 113 

६ दनलत िनिाती व्यहोिा प्रमान्णत 6 13 16 35 

७ सवािी सािन अननमती (पास) 29 31 26 86 

८ कायावलय प्रमनख वैठक 1 1 1 3 

९ ददवस/उत्सव/समािोह - 1 1 2 

१० मानसक प्रनतवेदन - - - - 

 

9.2. शान्धत सनिक्षा व्यवस्थापन  

न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङले न्िल्लाको शान्धत सनिक्षा व्यवस्थापन ि न्िल्ला भ्रमणमा आउनन 
हनने उच्च पदस्थ पदानिकािीको आगमन अननसाि न्िल्ला सनिक्षा सनमनतको ननयनमत तथा आकन्स्मक 
बैठक िान्खएको छ । न्िल्ला सनिक्षा सनमनतको ननयनमत तथा आकन्स्मक बैठकले गिेका 
ननणवयहरुलाई तत्काल कायावधवयन गने गरिएको तथा मधत्रालयबाट बेलाबेला शान्धत सनिक्षा कायम 
गने सधदभवमा भएका परिपत्र, ननदेशनहरुलाई समेत तदारुकताका साथ कायावधवयन गने गरिएकाले 



न्िल्लाको समग्र शान्धत सनिक्षाको अवस्था सामाधय िहेको अवस्था छ । आ.व. 2079/80 को 
प्रथम तै्रमानसक अवनिमा न्िल्ला सनिक्षा सनमनतको बैठक 6 पटक बसी न्िल्लाको शान्धत सनिक्षा 
कायम गने सधदभवमा ववनभन्न ननणवय गरिएको ि सबै सनिक्षा ननकायहरुको समधवय एवम ्सहकायवमा 
न्िल्ला सनिक्षा योिना बनाई कायावधवयन गरिदैछ ।  

9.3. नागरिकता ववतिण 

आ.व. 2079/80 को यस प्रथम तै्रमानसक अवविमा यस कायावलयले ...... िनालाई नागरिकता 
ववतिण गिेको छ । नागरिकतालाई नागरिकको िािनैनतक अनिकािसाँग िोडेि हेने गरिधछ । 
यसैका आिािमा नागरिकले िाज्यबाट प्रदान गरिन ेववनभन्न सेवा सनवविा ि अवसि समेत प्राि गदवछन ्
। तसथव नागरिकताको अनभलेख बनाउने उदे्दश्यले न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङले नागरिकता 
प्राि गदाव नागरिकले पेश गिेको अननसूची फािामहरुलाई व्यवन्स्थत ि सनिन्क्षत िाख्न ेगहृकायव शनरु 
गिेको  
छ ।  

वव.स. 2062 असाि 5 गते न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङमा आगिनी भइ सम्पूणव अनभलेख नष्ट 
भएकोले नागरिकताहरु हिाएमा, झनत्रो भएमा, सम्बन्धित व्यन्क्तले ननवेदनका साथ पेश गिेका 
आवश्यक कागिातहरुको आिािमा कायावलयले मागवमोन्िम ि अनभलेख भएकाहरुको हकमा 
अनभलेख वमोन्िम नागरिकताको प्रनतनलवप ववतिण गरिएको छ ।  

9.3.1 न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङबाट आ.व.2079/80 को यस प्रथम तै्रमानसक अवनिमा 
ववतिण भएका नागरिकता 

(क) न्िल्ला प्रशासन कायावलयबाट िािी भएका नागरिकताको ववविण 

ववतिण गने कायावलय 
नयााँ नागरिकता प्रनतनलवप नागिीकता वैवावहक 

अंनगकृत 
कै 

मवहला पनरूर् िम्मा मवहला पनरुर् िम्मा 

साउन 180 244 424 95 140 235 -  

                   भदौ 195 226 421 91 166 257 -  

असोि 277 370 647 108 179 287 1  



िम्मा 652 840 1492 294 485 779 1  

 

  



(ख) इलाका प्रशासन कायावलय खोटाङ बिाि बाट िािी भएका नागरिकताको ववविण 

ववतिण गने 
कायावलय 

नयााँ नागरिकता प्रनतनलवप नागिीकता वैवावहक 
अंनगकृत 

कै 

मवहला पनरूर् िम्मा मवहला पनरुर् िम्मा 
साउन 62 63 125 5 18 23 -  

भदौ 45 56 101 8 20 28 -  

असोि 92 109 201 18 37 55 -  

िम्मा 199 228 427 31 75 106 -  

 

(ग) इलाका प्रशासन कायावलय , ऐसेलनखकव  खोटाङ बाट िािी भएका नागरिकताको ववविण 

ववतिण गने 
कायावलय 

नयााँ नागरिकता प्रनतनलवप नागिीकता वैवावहक 
अंनगकृत 

कै 

मवहला पनरूर् िम्मा मवहला पनरुर् िम्मा 
साउन 24 21 45 5 17 22 -  

         भदौ 27 28 55 4 11 15 -  

असोि 24 35 59 3 11 14 -  

िम्मा 75 84 159 12 39 51 -  

 

9.4. िाहदानी ववतिण 

िाहदानी बनाउनका लानग हाल ववद्यनतीय िाहदानी  (e-Passport) का आवेदनहरु दैननकरुपमा 
अनलाइन माफव त िाहदानी आवेदनहरु पठाउने गरिएको छ । िाहदानी तयाि भएि आएपनछ SMS 

माफव त सम्वन्धित खबि गने प्रणाली ववकास गिी ववतिणको कायवलाई सहि वनाइएको छ । हाल 
सामाधयतया िाहदानीको लानग आवेदन गिेको १ मवहनानभत्र िाहदानी ववतिण गने व्यवस्था गरिएको 
छ ।  



आ.व 2079/80 को प्रथम तै्रमानसक अवनिमा न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङबाट िाहदानी 
ववतिणको ववविण  

मवहना कायावलयबाट ववतरित िाहदानी संख्या कैवफयत 
मवहला पनरुर् कन ल िम्मा 

साउन 84 359 443  

भदौ 44 200 244  

असोि 48 267 315  

िम्मा 176 826 1002  

 

9.5. मनद्दा फैसला तथा गननासो व्यवस्थापन 

न्िल्ला प्रशासन कायावलयलाई अिवधयावयक ननकायको रुपमा ववनभन्न ऐन, कानूनमा आवद्ध िही कायव 
गनव नेपाल सिकािले न्िम्मेवािी ददएको छ । तोवकएको कानून ि िािपत्रमा प्रकान्शत सूचना 
समेतलाई आिाि मानी यस कायावलयले न्िल्लामा घटेका हातहनतयाि, अखाद्य वस्तनहरु, कालो बिािी, 
सवािी दनघवटना, िनवा, केही सावविननक अपिाि, सावविननक स्थलमा अभि व्यवहाि, सावविननक शान्धत 
ववरुद्धको कसूि, सावविननक नैनतकता ववरुद्धको कसूि िस्ता फौिदािी अपिाि सम्वधिी मनद्दा दताव ि 
सोको फछयौट सम्वधिी कायव गरिएको छ । यसको अलावा शान्धत सनिक्षा सम्वधिी गननासा तथा 
उिनिीहरुको समेत समयमा नै सनननवाई गिी ननकासा ददने काम गिेको छ । आ.व 2079/80 को 
प्रथम तै्रमानसकअवनिमा यस कायावलयमा दताव हनन आएका ि फछयौट भएका मनद्दाहरुको ववविण 
ननम्नाननसाि िहेको छ । 

क) फैसला तथा गननासो सम्बधिी ववविण 

qm=;+= d'4f lzif{s cNof 
goFf 

btf{ 
km};nf jfFls s}lkmot 

१ xftxltof/ v/vhgf  – – – –  

२ sfnf]ahf/L  – – – –  

३ ;fj{hlgs :yndf ceb| Jojxf/  46 7 9 44 
असोि मसाधत 
सम्मको 



qm=;+= d'4f lzif{s cNof 
goFf 

btf{ 
km};nf jfFls s}lkmot 

४ h'jftf; tyf ;6\6f jflh 2 - - 2 
 

५ सार्वजनिक उपद्रयाांइ - - - -  
६ 3/kfn'jf tyf ;fd'bflos kz'nfO{ lgb{oL 

lgd{dtfk"j{s df/]sf]  

1 - - 1 
 

 जम्ााः 49 7 9 47 
 

 
ख) आ.व 2079/80 को प्रथम तै्रमानसकअवनिमा ठाडो उिनिी, गननासो तथा सवािी क्षनतपननतव 

सम्बन्धि ववविण 

क्र.सं. न्शर्वक दताव संख्या कायावधवयन संख्या कैवफयत 
१ ठाडो उिनिी 15 15  
२ सवािी दनघवटना क्षनतपननतव  2 2  
 

9.6. ववपद् व्यवस्थापन 

प्राकृनतक ववपन्िको वहसावले खोटाङ न्िल्ला िोन्खमयनक्त न्िल्लामा पदवछ । यस न्िल्लामा देन्खन े
प्रमनख प्रकोपिधय समस्याहरु बाढी, पवहिो, आगोलागी, चट्याङ, हनिीवतास आदद िहेका छन ् । 
न्िल्लामा हनन सक्ने ववपदबाट हनने क्षनतलाई धयूननकिण गनव तथा आगामी ददनमा आउन सक्न े
ववपद्को सामना गनव यस न्िल्लामा न्िल्ला ववपद् व्यवस्थापन सनमनत िहेको छ । सनमनतबाट न्िल्ला 
स्तिीय ववपद् प्रनतकायव योिना तयाि गिी कायावधवयनमा ल्याइएको छ । ववपद्कायवमा संलग्न 
सिकािी तथा गैिसिकािी ननकायहरुको सम्पकव  नम्वि ि ववपद् ननयधत्रणका सामाग्रीहरुको ववविण 
िान्खएको छ । स्थानीय तहमा ववपद् व्यवस्थापनका लानग आवश्यक कोर् खडा गनव तथा ववपद्को 
िोन्खम धयूननकिण ि क्षमता अनभबवृद्ध समेतका कायवक्रम गनव उक्त सनमनतले नसफारिस गिेको छ । 

नमनत 2079/06/17 गिे हलेसी तनवाच नङ नगिपानलका वडा नं ८ नितनङ वस्ने िािन साकीको 
घि गोठमा अचानक आगलागी भै घि, गोठ िलेि पूणव रुपमा नष्ट भएको ि सो घटनाको 
२०७९।०६।१८ गते प्रमनख न्िल्ला अनिकािीबाट ननरिक्षण भै तत्काल िाहत स्वरुप रु 
१५०००।- ववतिण गिीएको नथयो ।  

9.7. न्िधसी सामग्री व्यवस्थापन 



यस कायावलयको न्िधसी वकतावमा आम्दानी बानिएका न्िधसी सामान उपयोगहीन तथा औन्चत्य तथा 
न्िधसी ननिीक्षण प्रनतवेदनको आिािमा आनथवक कायवववनि ऐन, 2055 को दफा 28 ि आनथवक 
कायवववनि ननयमावली, 2064 बमोन्िम न्िधसी ननिीक्षण सनमनतवाट नमनत २०७9।०6।31 मा 
ननिीक्षण गरियो ।  

 

9.8. प्रशासननक गनतववनि 

न्िल्लामा समग्र शान्धत सनिक्षा लगायत ववन्शष्ट व्यन्क्तहरुको आवागमनमा सनिक्षा व्यवस्थापन सम्वधिी 
पत्राचाि, सिकािी सवािी सािनहरुको सञ्चालन अननमनत, पेधसनिहरुको पारिवारिक ववविण, व्यहोिा 
प्रमान्णत, नावालक परिचयपत्र, पत्रपनत्रका दताव, सावविननक खरिद कायव, हातहनतयाि नामसािी तथा 
नववकिण, न्िल्लान्स्थत सिकािी कायावलयहरुको अननगमन तथा ननिीक्षण, मानसक रुपमा कायावलय 
प्रमनखहरुको बैठक लगायत कायावलयको आधतरिक प्रशासन सञ्चालन सम्वधिी कायव प्रशासन 
शाखाबाट सम्पादन गरिएको छ ।  

9.9. लागूऔर्ि ननयधत्रण 

न्िल्लामा लागूऔर्ि ननयधत्रण गिी नागरिकलाई कन लतबाट बचाइ असल नागरिक बनाउनन न्िल्ला 
प्रशासन कायावलयको एक प्रमनख दावयत्व हो । सामनदावयक प्रहिी कायवक्रम माफव त लागूऔर्ि 
ननयधत्रणका गनतववनिलाई तल्लो तहसम्म चेतनामूलक तविले पनयावउन िनपथ प्रहिीलाई आवश्यक 
सहयोग पनयावएको छ ।  

9.10. बिाि अननगमन 

न्िल्लामा िहेको मनख्य मनख्य बिािहरु न्िल्ला प्रशासन कायावलय, स्थानीय तह, घिेलन तथा साना 
उद्योग ववकास कायावलय, किदाता सेवा कायावलय आददको सहकायव तथा समधवयमा संयनक्त बिाि 
अननगमन मानसक रुपमा गने गिेको छ । अननगमनको क्रममा भेवटएको म्याद नाघेको वस्तनहरुलाई 
नष्ट गने, अखाद्य वस्तन ि िङ प्रयोग गिी खाद्य वस्तन वववक्र ववतिण नगनव ननदेशन ददने, आ-आफ्न 
व्यवसायीक फमवहरु दताव गिी सञ्चालन गनव, म्याद सवकएको अवस्थामा नववकिण गिेि ि प्रचनलत 
कानननको पालना गिेि मातै्र व्यवसाय सञ्चालन गनव/गिाउन सनझाव ददइएको छ । 

  



यस तै्रमानसक अवनिमा गरिएको बिाि अननगमनको संन्क्षि ववविणः 

नस.नं. बिाि अननगमन गरिएको नमनत 
िफत गिी नष्ट गरिएका 

गनणस्तिहीन सामानको मूल्य 
कैवफयत 

१ 2079/04/25 रु.990।- ददके्तल बिाि 

२ 2079/05/31 - ददके्तल बिाि 

3 2079/06/06 - बनइपा बिाि 

(दद.रु.म.न.पा.-14) 

4 2079/06/12 रु.29680।- हलेसी तनवाच नङ न.पा 

हलेसी बिाि 

5 2079/06/31 रु.5350।- ऐसेलनखकव  बिाि 

 बिाि अननगमनका क्रममा फेला पिेका गनणस्तिहीन सामग्रीहरु नष्ट गिी आगामी ददनहरुमा 
त्यस्ता सामग्रीहरुको कािोबाि नगनव व्यापािीहरुलाई सचेत बनाइएको छ ।  

9.11. समधवय तथा सहकायव  

कायावलयले यस न्िल्लामा शान्धत सनिक्षा व्यवस्थापन गननवको साथसाथै ववकास ननमावण तथा अधय 
आवश्यक कायवहरुमा ववनभन्न संघीय कायावलय, प्रादेन्शक कायावलय, स्थानीय ननकाय, संस्थानहरु, सनिक्षा 
ननकायहरु, सञ्चािकमी, िािनीनतक दल, नागरिक, वनवद्धन्िवी लगायत सम्पूणव सिकािी तथा गैिसिकािी 
संघ संस्थाहरूसाँग समधवय तथा सहकायव गिेको छ । 

9.12. अननगमन तथा ननिीक्षण 

न्िल्ला प्रशासन कायावलयले न्िल्ला न्स्थत कायावलयहरुले आ-आफ्नो कायावनिकाि नभत्र िहेि न्िल्लामा 
सनशासन कायम गने उदे्दश्यले काम गिेका छन ्वा छैनन ्भनेि अननगमन गरिएको नथयो । िसमा 
दैननक कायव सञ्चालनको अवस्था, समयको पालना, नागरिक वडापत्रको प्रयोग, स्पष्ट नक्साङ्कन 
सवहतको कोठा नं., मातहतको कमवचािीलाई अनिकाि प्रत्यायोिन, डे्रस कोडको पालना, वेवसाइड, 



गननासो पेवटका तथा गननासो सनने्न अनिकािी, सूचना पाटीको प्रयोग, खानपेानी तथा सिसफाइको 
अवस्था, सहायता कक्षा व्यवस्थापन, मातहातका कायावलय वा सेवा केधिहरुको ननिीक्षण तथा 
अननगमन, योिना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, आनथवक अननशासन कायम, शान्धत सनिक्षा व्यवस्थापन, 

अपिाि ननयधत्रण, सिृनन्शल कायवहरु लगायत िहेक छन ्।  

अननगमन गरिएको कायावलयहरु 

क्र.स. कायावलय भेवटएको कन िाहरु सनझाव तथा ननदेशन कैवफयत 

1 
कािागाि कायावलय, खोटाङ 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह 
भै िहेको 

उन्चत व्यवस्थापन तथा सनिक्षा 
सतकव ताको लागी ननदेशन ।  

 

2 

मालपोत कायावलय खोटाङ 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह 
भै िहेको 

कमवचािीले ननयनमतरुपमा हान्िि 
गननवपने ,पोशाक अननवायवरुपमा 
लगाउननपने ि ववदा न्स्वकृत गिाएि 
मात्र कायावलय छोड्ननपने । 

 

3 

नापी कायावलय खोटाङ 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह 
भै िहेको 

कमवचािीले ननयनमतरुपमा हान्िि 
गननवपने ,पोशाक अननवायवरुपमा 
लगाउननपने ि ववदा न्स्वकृत गिाएि 
मात्र कायावलय छोड्ननपने । 

 

४ 

न्िल्ला हनलाक कायावलय खोटाङ 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह 
भै िहेको 

कमवचािीले ननयनमतरुपमा हान्िि 
गननवपने ,पोशाक अननवायवरुपमा 
लगाउननपने ि ववदा न्स्वकृत गिाएि 
मात्र कायावलय छोड्ननपने । 

 

5 प्रिानमधत्री कृवर् आिनननकीकिण 
परियोिना कायावधवयन ईकाइ मकै 
िोन 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह 
भै िहेको 

अझै नछटो छरितो सेवा प्रवाह गननव 
पने 

 

6 

कृवर् ज्ञान केधि खोटाङ 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह 
भै िहेको 

कमवचािीले ननयनमतरुपमा हान्िि 
गननवपने ,पोशाक अननवायवरुपमा 
लगाउननपने ि ववदा न्स्वकृत गिाएि 
मात्र कायावलय छोड्ननपने । 

 

7 

न्शक्षा ववकास तथा समधवय ईकाइ 
खोटाङ 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह 
भै िहेको 

कमवचािीले ननयनमतरुपमा हान्िि 
गननवपने ,पोशाक अननवायवरुपमा 
लगाउननपने, सूचना अनिकािीको 
व्यवस्था गननवपने, कायावलय 
परिसिको सिसफाईमा ध्यान 

 



ददननपने ि ववदा न्स्वकृत गिाएि 
मात्र कायावलय छोड्ननपने । 

8 
िलस्रोत तथा नसाँचाई ववकास नड.का. 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह भै 
िहेको 

अझै नछटो छरितो सेवा प्रवाह गननव 
पने 

 

9 
नडनभिन वन कायावलय खोटाङ 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह भै 
िहेको 

अझै नछटो छरितो सेवा 
प्रवाह गननव पने 

 

10 

खानेपानी तथा सिसफाई नड.का. 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह भै 
िहेको 

कमवचािीले ननयनमतरुपमा हान्िि 
गननवपने ,पोशाक अननवायवरुपमा 
लगाउननपने, सूचना अनिकािीको 
व्यवस्था गननवपने, नागरिक वडा 
पत्रको व्यवस्था गननवपने, 
सिसफाईमा ध्यान ददननपने ि ववदा 
न्स्वकृत गिाएि मात्र कायावलय 
छोड्ननपने । 

 

11 

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन 
योिना 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह भै 
िहेको 

कमवचािीले ननयनमतरुपमा हान्िि 
गननवपने ,पोशाक अननवायवरुपमा 
लगाउननपने, नागरिक वडापत्रको 
व्यवस्था गननवपने, कायावलय 
परिसिको सिसफाईमा ध्यान 
ददननपने ि ववदा न्स्वकृत गिाएि 
मात्र कायावलय छोड्ननपने । 

 

12 

खोटाङ न्िल्ला अस्पताल 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह भै 
िहेको 

कमवचािीले ननयनमतरुपमा हान्िि 
गननवपने ,पोशाक अननवायवरुपमा 
लगाउननपने ि ववदा न्स्वकृत गिाएि 
मात्र कायावलय छोड्ननपने 

 

13 

स्वास््य कायावलय, खोटाङ 

सामाधय अवस्थामा सेवा प्रवाह भै 
िहेको 

कमवचािीले ननयनमतरुपमा हान्िि 
गननवपने ,पोशाक अननवायवरुपमा 
लगाउननपने ि ववदा न्स्वकृत गिाएि 
मात्र कायावलय छोड्ननपने 

 

 

 



9.13. कािागाि व्यवस्थापन 

प्रमनख न्िल्ला अनिकािीको प्रत्यक्ष िेखदेख ि ननगिानीमा िहने कािागाि कायावलय ददके्तलमा यो अवनिमा िहेका कैदी 
बधदीहरु ि थनननवाको ववविण ननम्नाननसाि िहेको छ ।  

पनरुर्ः-113 

मवहलाः-  4 

आन्श्रतः- 0 

िम्माः- 117 
 

 

10.कायावलय प्रमनख तथा सूचना अनिकािीको ववविण 

क्र.स. नाम, थि पद सम्पकव  नं. 
1 श्री सनयव प्रसाद सेडाई प्रमनख न्िल्ला अनिकािी 9852807777 

2 श्रीपववत्र प्रकाश शाह सूचना अनिकािी ९८५२८४९९७७ 

 

11. एन, ननयम , ववननयम वा ननदेन्शकाहरुको सूची :- 

 नेपालको संवविान 

 स्थानीय प्रशासन एन, २०२८ 

 नागरिकता एन २०६३ ि ननयमावली २०६३ 

 हातहनतयाि तथा खिखिाना एन, २०११ तथा ननयमावली, २०२८ 

 न्िल्ला प्रशासन कायावलय एवम प्रमनख न्िल्ला अनिकािी संयोिक/सदस्य िहने प्रचनलत 
कानूनहरु 

12. तोवकए बमोन्िमका अधय ववविण 

छैन । 

13. अन्घल्लो आ.व मा सञ्चानलत कायवक्रमहरु  

निहेको । 



14. सावविननक ननकायको वेवसाईट 

न्िल्ला प्रशासन कायावलय खोटाङको वेवसाईट  http://daokhotang.moha.gov.np/िहेको छ । 

15. प्राि वैदेन्शक सहायता, ऋण, अननदान एवम सम्झौता सम्बधिी ववविण 

छैन । 

16.बिेट तथा कायवक्रम 

17.कायावलयले वगीकिण तथा संिक्षण गिेको सूचनाको नामावली 

मनद्दासाँग सम्बन्धित तथा अननसधिानको क्रममा िहेका ववविणहरु सिोकािवाला व्यन्क्तलाई मात्र 
उपलब्ि गिाउन सवकनेछ ।साथै अदालत वा मानथल्लो ननकायको आदेश भएमा बाहेक नागरिकता 
स संस्थासाँग सम्बन्धित ववविण सम्बन्धित व्यन्क्त ि संस्थालाई बाहेक उपलब्ि गिाईने छैन । 

18. न्िल्ला प्रशासन कायावलयबाट भएका प्रकाशनहरु:- 

http://daokhotang.moha.gov.np/ मा हेनव सवकनेछ । 

फोन नं  

इमेल:- 

अनभलेख नभडान तथा सामाधय ववविणको लानग- daokhotang@gmail.com 

                                                                             nagarikta.daokhotang@gmail.com 

सनिक्षासाँग सम्बन्धित एवम गोप्य ववविणको लानग-daokhotang@moha.gov.np 

 

 

िधयवाद! 

http://daokhotang.moha.gov.np/
http://daokhotang.moha.gov.np/

