
 

  

 

 

 

 

 

 

  नपेाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  

नेपालगंि, बााँके । 
वर्ा १, अंक २ (२०७७ श्रावण १ देजि २०७८ असार मसान्त सम्म) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वार्र्ाक इ-बलेुर्िन  

 (Yearly  e-bulletin) 



 

  

 

 

 

 

प्रमिु जिल्ला अधिकारीको भनाई   

 
 

सूचनाको हक सम्बन्िी  ऐन, २०६४ लाइा प्रभावकारी रुपमा 
कार्ाान्वर्न गना वार्र्ाक इ-बलेुर्िन प्रकाजशत गने गररएको  
छ । सोही अनसुार जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् बााँकेबाि 
२०७७ श्रावण १ गते देिी २०७८ अर्ाढ मसान्त सम्म 
सम्पादन भएका कार्ाहरुलाई अद्यावधिक गरी र्ो वार्र्ाक इा-
बलेुर्िन ( yearly e-bulletin ) प्रकाजशत गररएको छ। र्सवाि 
जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्ले उक्त अवधिमा सम्पादन गरेका 
कार्ाहरूका बारेमा आम नागररक तथा सरोकारवालाहरूको 
सहि पहुंच कार्म हनुे अपेक्षा गरेको छु ।  

 

राज्र्बाि प्राप्त हनुे सेवा सरु्विाहरू सबै िनतालाई सरल र सहि रुपमा पारदशी ढंगवाि उपलब्ि 
गराउने तथा उपलब्ि सेवाहरुका बारेमा आम सरोकारवाला व्र्जक्त तथा धनकार्लाई ससूुजचत गने 
कार्ाका लाधग जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् बााँके सदैव प्रधतवद्व रहेको व्र्होरा समेत अनरुोि गना  
चाहन्छु । 

 

 अन््र्मा, आगामी ददनमा र्स कार्ाालर्बाि हनुे सेवाप्रवाहलाई अझ रचना्मक तथा गणुस्तरीर् 
बनाउने सम्बन्िमा पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गने अपेक्षा सर्हत र्स प्रकाशनमा संलग्न कमाचारीहरुलाई िन्र्वाद 
ददन चाहन्छु ।  

 
 

 

     श्रावण 3१, २०७८ 

 

 

            जशवराम गेलाल 

               प्रमिु जिल्ला अधिकारी  
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१. ब ाँके जिल्ल को संक्षिप्त परिचय 
 साविक मध्यपविमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तरग्त भरेी अचंलका पााँच विल्लाहरु मध्यको बााँके विल्ला एक हो । यस 

विल्लाको उत्तरमा सल्यान-सरु्खते, पिूवमा दाङ ,पविममा बवदवया र दवक्षणमा भारत, उत्तर प्रदशेको बहराईच र श्राबस्ती  

विल्ला पदवछन ्। नाँया संघीय संरचना अनसुार बााँके विल्ला लवुबबनी प्रदशे अन्तरगत रहकेो छ । साथै  यस विल्लामा १ 

िटा उप-महानगरपावलका, १ िटा नगरपावलका र ६ िटा गाउाँपावलका रहकेा छन ्। यस विल्लाको कुल के्षत्रफल २३३७ 

िगव वक.वम.छ भने विल्लाको कुल िनसंख्या ४,९१,३१३ (२०६८ सालको िनगणना अनसुार) रहकेो छ । िसमा 

परुुषको संख्या २,४४,२५५ र मवहलाको संख्या २,४७,०५८ रहकेो छ । यस विल्लाको िनघनत्ि २१० िना प्रवतबगव 

वक.वम.रहकेो छ । यस विल्लाका राप्ती,डुडुिा र िठेी मखु्य नदीनालाहरु हुन ्। विशेष गरी राप्ती नदीले वकनारामा पने दिु ै

तफव को अविकााँश गााँउ तथा र्खतेी योग्य भ-ूभागलाई िषावयाममा डुिान तथा कटान गरी ठुलो के्षवत परु् याउने गदवछ । यस 

विल्लामा ८६ वक.मी. पिुवपविम रािमागव,४५ वक.मी. रत्न रािमागव र नेपालगिं–गलुरीया ३६ वक.मी. गरी िबमा १६७ 

वक.मी रािमागव पदवछ । यस विल्ला वभत्र कालोपत्रे सडक १६७ वक.मी, ग्रािले ११० वक.मी. र कच्ची १८७ वक.मी. 

पदवछ । ग्रािले रोडमा राप्ती तफव  िाने बाटो, ितेहनी तफव  िाने बाटो र वहरवमवनया िाने बाटो पदवछन । यस विल्लामा 

विवभन्न िातिाती तथा िमाविलबिीहरुको बसोबास रहकेो छ । 

 िातीय आिारमा यस विल्लामा सबैभन्दा बढी थारु, मसुलमान, यादि र कुवमव रहकेा छन ्। हाल विविि कारणहरुले 

गदाव बसाई सराईमा व्यापकता आई सावबकको मध्यपविम क्षेत्रका पहाडी विल्लाहरुबाट आएका वमश्रीत िावतहरुको 

बाहुल्यता हुन थालेको छ । नेपालगिं बिारमा भने बढी मात्रामा मवुिम समदुायहरुको बसोबास रहकेो छ भने शवैक्षक 

स्तरको मलु्याङ्कन गदाव ग्रामीण के्षत्रमा शवैक्षक स्तर न्यनु रहकेो पाईन्छ । यस विल्लाका मखु्य िावमवक स्थलहरु बागशे्वरी 

मवन्दर, भिुरभिावन मवन्दर, कबमरसा बाबा मवन्दर रहकेा छन ् । यस विल्ला वभत्रको िावमवक वस्थवत वमवश्रत दवेर्खन्छ । 

विल्लाको कुल िनसंख्या मध्ये वहन्द ु(७९%), ईस्लाम (१६%), बौद्ध (०.४%), विवियन (०.१%) र अन्य रहकेा छन।् 

बांके विल्लाको नक्सा: 
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राजनैतिक/प्रशासतनक तिभाजन 

• प्रवतवनवि सभा वनिावचन क्षेत्र    -३ 

• प्रदशे सभा वनिावचन क्षेत्र    -६ 

• उपमहानगरपावलका    -१ 

• नगरपावलका    -१ 

• गाउाँपावलका    -६ 

• िनसखं्या      -४,९१,३१३ (२०६८ सालको रावरिय िनगणना अनसुार) 

• मतदाता सखं्या     -२,५३,६२३ िना 

• घरिरुी सखं्या     -९४७७३ 

• िनघनत्ि     -२१० प्रवत बगव वक.मी. 

• साक्षरता     -५७.८०% (प.ु ६६.६/म.४९.२०) 

 

२०७४ सालका स्थातनय तनिााचनमा  तनिाातचि  प्रतितनतिहरुको तििरण-: 
 

तस .नन.  स्थानीय िह पद नामथर सम्पका  नन. पार्टी 

१ 
नेपालगञ्ि 

उपमहानगरपावलका 

मेयर ििल शबशरेिबरा ९८५८०२०२०२ रा.प्र.पा. 

उपमेयर उमा थापा ९८५८०२२०७६ नेपाली कााँग्रेस 

२ कोहलपरु नगरपावलका 
मेयर लुट बहादरु राित ९८४४८५०५१० नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

उपमेयर सन्ि ुकुमारी चौिरी ९८४८०९८३७८ नेपाली कााँग्रेस 

३ िानकी गााँउपावलका 
मेयर राम वनिास यादि ९८५८०२७०४० नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

उपमेयर भवुम सरा वघताल ९८४८०२१३६८ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

४ डुडुिा गाउाँपावलका 
अध्यक्ष नरेन्र कुमार चौिरी ९८४४८५१०६९ नेपाली कााँग्रेस 

उपाध्यक्ष शावहदाबानो ९८१२५२५८२६ नेपाली कााँग्रेस 

५ बैिनाथ गाउाँपावलका 
अध्यक्ष मान बहादरु रुचाल ९८४८१४६७६४ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

उपाध्यक्ष शारदा कुमारी वब .क.  ९८४८०२०९७२ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

६ राप्तीसोनारी गाउाँपावलका 
अध्यक्ष लाहु राम थारु ९८५८०२६६८० नेपाली कााँग्रेस 

उपाध्यक्ष िवन कुमारी र्खत्री ९८४८१३०८४५ नेपाली कााँग्रेस 

७ र्खिरुा गााँउपावलका 
अध्यक्ष 

वकस्मत कुमार कक्षपवत ९८५८०२००५८ 
नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

उपाध्यक्ष एकमााँया वब .क.  
९८४८०६०७२० नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

८ नरैनापरु गााँउपावलका 
अध्यक्ष इवततयाक अहमद शाह ९८६८९३७१९८ संवघय समािबादी फोरम 

उपाध्यक्ष ियन्तीदबेी श्रीिास्ति ९८००५२०६८५ नेपाली कााँग्रेस 
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२०७४ सालका प्रवतवनवि सभाका वनिाववचत प्रवतवनविहरू :- 
 

तस .नन.  प्रतितनति सभाका पद नामथर सम्पका  नन. पार्टी 

१ के्षत्र नन १ सदस्य महशे्वरिंग गहतराि अथक 

 

९८५८०२२००० नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

 २ के्षत्र नन २ सदस्य 
 मो. इवस्तयाक राई 

 

९८५११३१९८५ 
संघीयसमािबादी फोरम नेपाल 

 
३ के्षत्र नन ३ सदस्य नन्दलाल रोका क्षते्री 

 

९८५८०२७१०८ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

  

२०७४ सालका प्रदेश सभाका वनिाववचत प्रवतवनविहरू :- 

 

तस .नन.  प्रतितनति सभाका पद नामथर सम्पका  नन. पार्टी 

१ के्षत्र नन १ क सदस्य कृरणा के.सी. नमनुा ९८५८०२८००० नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

 २ के्षत्र नन २ क सदस्य वबिय बहादरु यादि 

 

९८५११४८१२२ संघीयसमािबादी फोरम नेपाल 

 ३ के्षत्र नन ३ क सदस्य इन्र प्रसाद र्खरेल 

 

९८५८०२३९०६ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

 
४ क्षेत्र नं १ र्ख सदस्य आरवत पौडेल 

 

९८५८०२३१४४ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

 
५ क्षेत्र नं २ र्ख सदस्य सरेुन्र बहादरु हमाल 

 

९८४८०२६२२६ नेपाली कााँग्रेस 

६ क्षेत्र नं ३ र्ख सदस्य बाबरुाम गौतम 

 

९८५८०३०८८८ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

 
 

२. जिल्ल  प्रश सन क य ालयको स्वरुप ि प्रकृतत : 
जिल्लामा शाजन्त सरुक्षा र सवु्र्वस्था कार्म गरी िनताको िीउ, िन र स्वतन्रताको संरक्षण गनुा 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को मखु्र् कार्ा हो । स्थानीर् प्रशासन ऐन २०२८ ले जिल्लाको शाजन्त र 
व्र्वस्थालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गना तथा जिल्लाको सामान्र् प्रशासन संचालन गना प्र्रे्क 
जिल्लामा एउिा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रहने साथै जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को प्रमिु प्रशासकीर् 
अधिकारीको रुपमा प्रमिु जिल्ला अधिकारी रहने  व्र्वस्था गरेको छ । जिल्लामा र्वकास धनमााण 
कार्ाहरुको लाधग उपर्कु्त वातावरण धनमााण गना समन्वर् र सहिीकरण, र्वपद् व्र्वस्थापन, अ्र्ावश्र्क 
वस्त ुतथा सेवाको आपूधता व्र्वस्थापन, सेवा प्रवाहको अनगुमन, प्रचधलत कानूनमा तोर्कएका र्वर्र्हरुमा 
अिान्र्ार्र्क धनकार्को रुपमा रही न्र्ार् धनरुपण, आधथाक अधनर्धमतता एवं भ्रष्टाचार धनर्न्रण िस्ता 
कार्ाहरु सम्पादन गरी जिल्लामा सशुासनको प्र्र्ाभधूतका लाधग जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को मह्वपूणा 
भधूमका रहेको हनु्छ।  

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँकेबाि र्स जिल्लामा शाजन्त सरुक्षा/आपराधिक गधतर्वधि धनर्न्रण, 
र्वपद् व्र्वस्थापन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, र्वकासा्मक गधतर्वधिहरुमा समन्वर् तथा सशुासन लगार्तका  
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र्वर्र्मा कार्ा गने गरी वार्र्ाक कार्ार्ोिना २०७८ तर्ार गरी सेवा प्रवाहलाई व्र्ावसार्र्क तथा 
िनमैरीरुपमा प्रवाह गररदै आएको छ ।  

 

३. जिल्ल  प्रश सन क य ालयको क म, कताव्य ि अधिक ि : 
- जिल्लामा शाजन्त  सरुक्षा र सवु्र्वस्था कार्म राख्न ेसम्बन्िी कार्ा , 
- स्थानीर् प्रशासन सञ्चालन  सम्बन्िी कार्ा, 
- नेपाली नागररकता प्रमाणपर / नाबालक पररचर्पर र्वतरण सम्बन्िी कार्ा, 
-  राहदानी सम्बन्िी सेवा प्रदान सम्बन्िी कार्ा, 
- आददबासी िनिाती,  दधलत, अपांगताको धसफाररस सम्बन्िी कार्ा,  
- हातहधतर्ार ईिाित तथा नवीकरण सम्बन्िी कार्ा, 
- संस्था दताा तथा नवीकरण सम्बन्िी कार्ा, 
- र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्ा , 

- अजख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्िान सम्बन्िी कार्ा, 
- सशुासन / सावािाधनक सेवा प्रवाह सम्बन्िी कार्ा , 

- सवारी सािन सञ्चालन सम्बन्िी कानूनको कार्ाान्वर्न सम्बन्िी कार्ा, 
- लागू और्ि धनर्न्रण तथा अवैि घरेल ुमददरा धनर्न्रण सम्बन्िी कार्ा, 
- सरकारी कार्ाालर्हरुको अनगुमन तथा धनरीक्षण सम्बन्िी कार्ा, 
- बाल कल्र्ाण तथा बाल अधिकार सम्बन्िी कार्ा, 
- भ्रष्टाचार धनर्न्रण सम्बन्िी कार्ा, 
- र्वस्फोिक पदाथा धसफाररस र धनर्मन सम्बन्िी कार्ा, 
- र्वदेशी नागररकको जिल्लामा उपजस्थधत र गधतर्वधिको धनर्मन सम्बन्िी कार्ा, 
- कल्र्ाण िन र बेवाररसी िनको व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्ा, 
- जचठ्ठा, िवुा आददको धनर्न्रण  सम्बन्िी कार्ा, 
- सावािधनक स्थानमा अवाञ्छनीर् व्र्वहारको रोकथाम, मादक पदाथा, सावािधनक अपराि आददको 
धनर्न्रण सम्बन्िी कार्ा, 

- जिल्ला स्तरमा सावािधनक उ्सव  सञ्चालन सम्बन्िी कार्ा, 
- मआुब्िा धनिाारण तथा र्वतरण  सम्बन्िी कार्ा, 
- परुस्कार तथा सिार् सम्बन्िी कारवाही र धसफाररस सम्बन्िी कार्ा, 
- जिल्ला धभर रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेिदेि, सम्भार तथा ममात सम्बन्िी कार्ा, 
- जिल्ला जस्थत कारागारको अनगुमन, धनर्मन र धनर्न्रण सम्बन्िी कार्ा, 
- स्थानीर् तहसंगको समन्वर्मा जिल्ला धभर बिार अनगुमन, धनर्मन तथा धनर्न्रण, अ्र्ावश्र्क 

वस्त ुतथा सेवाको आपूधता व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्ा, 
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- द्वन्द्व प्रभार्वतको पर्हचान तथा राहत र्वतरण सम्बन्िी कार्ा, 
- जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पररचालन र प्रर्ोग सम्बन्िी कार्ा, 
- रार्िर् अनसुन्िानसाँगको समन्वर् तथा सूचना सङ्कलन र र्वश्लरे्ण सम्बन्िी कार्ा, 
- र्वकास धनमााण कार्ामा सहर्ोग तथा समन्वर्  सम्बन्िी कार्ा, 
- कानून बमोजिम तोर्कए अनसुार र्वधभन्न मदु्दाको सरुु कारवाही र र्कनारा गने सम्बन्िी कार्ा,। 

- र्हंस्रक िन्त ुमाने सम्बन्िी कार्ा,  

- सरकारी वा सावािधनक िग्गामा घर बनाएमा रोक्का गने र भ्काउने सम्बन्िी कार्ा,  

- धनवााचन सम्बन्िी गहृ मन्रालर् र धनवााचन आर्ोगको आदेश धनदेशन कार्ाान्वर्न सम्बन्िी कार्ा, 
- नेपाल सरकार र गहृ मन्रालर्बाि धनदेजशत अन्र् कार्ाहरु । 
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४. जिल्ल  प्रश सन क य ालय, ब ाँकेको स ंगठतनक संिचन  : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी 
रा.प. प्रथम( प्र./सा.प्र.)-१ 

 
 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 
रा.प. दितिय ( प्र./सा.प्र.)-१ 

  

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 
रा.प. दितिय ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

प्रशासकीय अधिकृि रा.प.ि.ृ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 
प्रशासकीय अधिकृि रा.प.ि.ृ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

प्रशासकीय अधिकृि रा.प.ि.ृ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

प्रशासकीय अधिकृि रा.प.ि.ृ( प्र./सा.प्र.)-१ 

 

स्थ नीय प्रश सन तथ  श .सु. श ख  
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा शे्रणीविहीन-१ 
का.स. शे्रणीविहीन-१ 
 

 

मुद्द  तथ  ह तहततय ि श ख  
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

न धगिकत  प्रततललपप श ख   
ना.सु. रा.प.अनं.प्र.( प्र./सा.प्र.)-१ 

क.अ. रा.प.अनं.प्र. ( विविि)-१ 

खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

तनिी सहयाक, ना.सु. रा.प.अन.ंप्र. ( प्र./सा.प्र.)-१ 
ह.स.चा शे्रणीविहीन-२ 
का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

 
 

 आधथाक प्रश सन श ख  
लेखापाल रा.प.अनं.प्र.( प्र./लेखा)-१  
का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

 

ि हद नी, िीन्सी तथ  दत ा चल नी 
श ख  
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
क.अ. रा.प.अनं.प्र. ( विविि)-१ 

खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 
 
 
 

 

 गुन सो सुनुव ई तथ  अलिलेख 
व्यवस्थ पन श ख  
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 

 

  न धगिकत  श ख  
ना.सु. रा.प.अनं.प्र. ( प्र./सा.प्र.)-२ 
क.अ. रा.प.अनं.प्र. ( विविि)-१ 

खररिार रा.प.अनं.दि.( प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीविहीन-१ 
 



 

  

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँकेको वार्र्ाक इ-बलेुर्िन              वर्ा १, अंक २          7 

५.  जिल्ल  प्रश सन क य ालय, ब ाँकेब ट प्रद न गरिने सेव , जिम्मेव ि श ख  ि कमाच िी 
तथ  सेव  प्रव हको प्रक्रिय  
  

नय ाँ न गरिकत  श ख ब ट प्रद न हुने सेव  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु 

लाग्न े
शलु्क 

लाग्न ेसर्म 
फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैफीर्त 

1 

 

वंशि नागररकता  
(बाब ुआमाको 
नागररकता र्सै 
जिल्लाको भएको) 

१. नागररकता बनाउन ेधमधतमा १६ वर्ा उमेर परुा हनु ुपने 

२. फोिो समेत प्रमाजणत गरी ना.पा/गा.पा बाि धसफाररस भएको अनसूुची १ फाराम । 

३. िन्मदताा, शैजक्षक प्रमाणपर बाब ुआमाको नेपाली नागररकता प्रमाणपर । 

धनवदेनमा रु 
१० को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

नागररकता फााँि कोठा 
नं. 108 

 

फााँिवाला ना.स ुर 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

 

 सेिाग्राहीले तनिेिन र फारम बाहेक आिश्यक कागिािका छााँयाप्रति पेश गनु ुपने छ र verify  गने प्रयोिनका लाधग िी कागिािका सक्कल ललर् ु
आउन ुपने छ । 

 नाबालक पररचय पत्र ललएका तनिेिकले राहिानी र सक्कल ैनाबालक पररचयपत्र पेश गनु ुपने छ ।  
 नेपाली राहिानीमा वििेश गर् वििेशी राहिानी प्रयोग गरी आएका व्यजक्िले सनाखि गन ुसक्न ेछैन । यस्िा व्यजक्िले वििेशी नागररकिा त्याग गरेमा 

मात्र नेपाली नागररकिाको कारिाही अगाडी बढ्ने छ ।  
 नागररकिा बनाउने कायकुा लाधग थप कुन ैव्यहोरा वििरण बझ्न ुपने भएमा स्थानीय िह िा प्रहरी सिलुमन लगायि बझु्न सककनेछ । 
 आिश्यकिा अनसुार अन्य जिल्लाको नागररकिाको अलभलेख यस ैकायाुलयको CIMS प्रणालीमा हेररने िा र्मले िा फ्याक्स माफुि झिकार्नेछ । 

 

महत्वपरू्ा ि नक िी 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु 

लाग्न े
शलु्क 

लाग्न ेसर्म 
फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैफीर्त 

४. हालसालै जिजचएको अिो साइिको फोिो १ र पासपािा साइिको १ प्रधत । 

५. नाता िलु्ने एकाघरको वंशि तफा को तीन पसु्ता धभरका व्र्जक्तले सनाित गनुापने र 
धनिको नागररकता । 

६. सनाित गने साँग नागररकतामा नाम/नाता निलेुको हकमा नाता प्रमाजणत । 

७. बाब ुवा आमाको मृ् रू् भएकोमा मृ् रू्दतााको प्रमाणपर । 

प्रशाकीर् अधिकृत 

२ र्ववार्हत मर्हला (वंशि 
नागररकता) 

  धस.नं. १ मा उल्लेजित साथै देहार्का कागिात 

१) र्ववाह दताा प्रमाणपरमा/नाता प्रमाजणत, पधतको नागररकता र माइती तफा को वंश 
िलु्ने अधभभावकको नागररकता । 

२) पधत वा पधतको एकाघरको व्र्जक्तबाि सनाित गनुापने र धनिको नागररकता प्रमाणपर 
। 

३) पधतको मृ् रू् भएको भए मृ् रू् दताा प्रमाणपर । 

धनवदेनमा रु 
१० को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

नागररकता फााँि कोठा 
नं. 108 

फााँिवाला ना.स.ु र 
प्रशासकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

३ बसाइा सराइा गरी 
आउन े(वंशि 
नागररकता) 

धस.नं. १ मा उल्लेजित साथै देहार्का कागिात 

१) बसाइ सराइ प्रमाणपर, िग्गािनी प्रमाणपिुाा, 

२) स्थार्ी बसोबासको धसफाररस वा घर सम्पन्न वा धनमााण स्वीकृधत 

३) र्विलुी वा िारा पानीको धबल वा मतदाता पररचर्पर । 

४) र्ववाह गरी आएका मर्हलाको हकमा धस.नं. २ का कागिात समेत । 

धनवदेनमा रु 
१० को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

नागररकता फााँि कोठा 
नं. 108 

फााँिवाला ना.स.ु र 
प्रशासकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु 

लाग्न े
शलु्क 

लाग्न ेसर्म 
फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैफीर्त 

४ कमाचारी पररवार 

(वंशिको नागररकता) 

धस.नं. १ मा उल्लेजित साथै देहार्का कागिात 

१) र्स जिल्लामा कार्ारत सरकारी स्थार्ी कमाचारी, सरकारी संस्थान, र्वश्वर्वद्यालर् वा 
सामदुार्र्क र्वद्यालर्मा कार्ारत स्थार्ी कमाचारी/जशक्षकले संकेत नम्बर िलेुको 
कमाचारी पररचर् पर ।  

२)  सम्बजन्ित कार्ाालर्को धसफाररस पर (सक्कल) । 

३) सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.बाि धसफाररस भएको अनसूुची फारम २ प्रधत, नागररकताको 
र्ववरण पठाउने पर र फोिो ३ थान । 

धनवदेनमा रु 
१० को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

नागररकता फााँि कोठा 
नं. 108 

फााँिवाला ना.स.ु र 
प्रशासकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

५ र्पतृ् व र मातृ् वको 
ठेगाना नभएका 

व्र्क्तीलाइा नागररकता 

१) फोिो प्रमाजणत गरी सम्बजन्ित गा.पा. / न.पा.बाि  धसफाररस भएको अनसूुची-१ फारम 
। 

२) नेपाल सरकारबाि स्वीकृत प्राप्त बाल मजन्दर वा संघसंस्था वा अनाथालर्को संरक्षणमा 
हकेुको भए ्र्स्तो संस्थाको धसफाररस र सो संस्थाको प्रमिुबाि सनाित र धनिको 
नागररकताको प्रमाणपर । 

३) कुनै व्र्जक्त र्वशेर्ले प्रचधलत कानून बमोजिम संरक्षक्व प्राप्त गरर पालनपोर्ाण गरेको 
भए सो को प्रमाण सर्हत संरक्षकले सनाित गनुापने । 

धनवदेनमा रु 
१० को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

नागररकता फााँि कोठा 
नं. 108 

फााँिवाला ना.स.ु र 
प्रशासकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

6 बाब ुआमाको सम्बन्ि 
र्वच्छेद भएका 

सन्तानको नागररकता 

१) फोिो समेत प्रमाजणत गरी सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.बाि धसफाररस भएको अनसूुची-१ 
फारम । 

२) िन्म दताा, शैजक्षक प्रमाणपर, सम्बन्ि र्वच्छेद प्रमाणपर । 

३) बाब ु वा बाबकुो वंशि तफा को तीन पसु्ता धभरका व्र्जक्तले सनाित गनुापने र 
धनिको नागररकता ।  

धनवदेनमा रु 
१० को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

नागररकता फााँि कोठा 
नं. 108 

फााँिवाला ना.स.ु र 
प्रशासकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ  

7 कुमारी आमाको 
सन्तानको नागररकता  

१) फोिो समेत प्रमाजणत गरी सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.बाि धसफाररस भएको अनसूुची-१ 
फारम । 

धनवदेनमा रु 
१० को 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

नागररकता फााँि कोठा 
नं. 108 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ  
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु 

लाग्न े
शलु्क 

लाग्न ेसर्म 
फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैफीर्त 

२) िन्म दताा, शैजक्षक प्रमाणपर (बाबकुो नाम उल्लेि नभएको हनुपुने ) 

३) बाब ुनिलेुको भनी सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.को प्रमाजणत । 

४) आमाले सनाित गनुापने । 

ऐन तिुामाको अवस्थामा रहेकोले ऐन पाररत भएपधछ सोही बमोजिम हनु े। 

र्िकि फााँिवाला ना.स.ु र 
प्रशासकीर् अधिकृत 

8 िन्मका आिारमा 
नागररकता पाएका 

नागररकका सन्तानको 
नागररकता 

 सवोच्च अदालतमा सो सम्बन्िी मदु्दाको अजन्तम फैसला भईनसकेको, हाल अन्तररम 
आदेशबाि रोक लगाइएको। नागररकता सम्बन्िी ऐन तिुामाको अवस्थामा रहेकोले 
ऐन पाररत भएपधछ वा गहृ मन्रालर्बाि थप कार्ार्वधि प्राप्त भएपधछ सोही बमोजिम 
हनुे । 

     

9 वैवार्हक अंधगकृत 
(नपेालीसाँग र्ववाह 

गरेकी र्वदेशी मर्हला) 

१) फोिो समेत प्रमाजणत गरी सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.बाि धसफाररस भएको अनसूुची-७ 
फारम । 

२) र्ववाहदताा प्रमाण, िन्मदताा, शैजक्षक प्रमाणपर, सम्बजन्ित देशको पर्हचान िलु्ने नस्सा 
(नागररकता/Voter ID/ दतुाबास प्रमाजणत/राहदानी) र हालसालै जिचेको फोिो २ प्रधत 
। 

३) र्वदेशी नागररकता नधलने वा परर्र्ाग गने कारबाही चलाएको प्रमाण (हलुाकी 
भरपाई, दतुाबासको पर आदी) 

४) सनाित गने पधत र धनिको नपेाली नागररकताको प्रमाणपर । पधतको मृ् रू् 
भईसकेमा मृ् रू्दताा साथै पधतसाँग नाता िलु्न े तीन पसु्ता धभरका व्र्जक्तको नाता 
प्रमाजणत सर्हत नागररकता रािी सनाित गनुापने छ । 

५) भारत बाहेक मलुकुको हकमा धनवदेकले हाल सम्मको अवधिभर मान्र् रहने गरी 
नेपालको धभसा धलएको हनुपुने । 

धनवदेनमा रु 
१० को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

नागररकता फााँि कोठा 
नं. 108 

फााँिवाला ना.स.ु र 
प्रशासकीर् अधिकृत 

प्र.जि.अ  
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु 

लाग्न े
शलु्क 

लाग्न ेसर्म 
फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैफीर्त 

10 अङ्गीकृत नागररकता 
धलन ुअजघ िजन्मएका 
सन्तानलाइा अङ्गीकृत 

नागररकता 

१) फोिो समेत प्रमाजणत गरी सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.बाि धसफाररस भएको अनसूुची-१ 
फारम । 

२) बाब ुवा आमाले नेपाली नागररकताको प्रमाणपर पेश गरी सनाित गनुापने । 

३) धनवदेकको नाता प्रमाजणत पर, शैजक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपर, िन्मदताा वा िन्मधमधत र 
िन्मस्थान िलु्न ेसम्बजन्ित गा.पा./न.पा.बाि र्किानी धसफाररस । 

४) नेपालमा बसोबास गरररहेको व्र्होरा िलु्न े सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.बाि र्किानी 
धसफाररस । 

५) नेपालमा स्थार्ी बसोबास गरी काम गरेको भए सो को प्रमाण । 

६) आवश्र्कता अनसुार सम्बजन्ित गा.पा./न.पा. लगार्त अन्र् प्रमाण बझुी गहृ 
मन्रालर्मा पठाइन े। 

 

सोही ददन 
धनवदेकको तीन पसु्ते 

िलुाइा सूचना 
सावािधनक गररन ेर 
सात ददनधभर धनणार् 

ददइाने । 

   

11 र्वदेशी नागररककसाँग 
र्ववाह गरेकी नपेाली 
मर्हलाबाि िजन्मएका 

सन्तानको 
नागररकताको 
धसफाररश  

१) फोिो समेत प्रमाजणत गरी सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.बाि धसफाररस भएको अनसूुची-१ 
फारम । 

२) आमाको नेपाली नागररकता । 

३) नेपालमा िन्म भई स्थार्ी बसोबास गरेको व्र्होरा िलु्न े सम्बजन्ित स्थानीर् 
धनकार्को धसफाररसपर । 

४) बाबकुो नागररकताको आिारमा धनिले र्वदेशी मलुकुको नागररकता नधलएको धनस्सा 
। 

५) आवश्र्कता अनसुार सम्बजन्ित गा.पा./न.पा. लगार्त अन्र् प्रमाण बझुी गहृ 
मन्रालर्मा पठाइन े। 

     

12 नागररकता परर्र्ागको १) सक्कल नागररकताको प्रमाणपर, सक्कल राहदानी  धनवदेनमा रु 
१० को 

प्रमाण परुा भएकै नागररकता फााँि कोठा स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ  
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु 

लाग्न े
शलु्क 

लाग्न ेसर्म 
फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैफीर्त 

िानकारी २) ररतपूवाक भरेको अनसूुची-9 फारम (फोिो सर्हत) 

३) र्वदेशी रािबाि प्राप्त गरेको र्वदेशी नागररकता तथा राहदानी वा प्राप्त हनुे अधिम 
िानकारी पर (Non Objection Letter)  

र्िकि ददन नं. 108 

फााँिवाला ना.स.ु र 
प्रशासकीर् अधिकृत 

13 पनु: नपेाली नागररकता 
कार्म गना 

 

 

 

१) नेपालको नागररकता ्र्ागेको व्र्जक्तले र्वदेशको नागररकता ्र्ागी पनुः नेपालकै 
नागररक हनु चाहेमा पर्हले िनु जिल्लाबाि नागररकता धलएको हो सोही जिल्लमा 
अनसूुची-११ बमोजिमको ढााँचामा धनवदेन पेश गनुा पने । 

२) नागररकता ्र्ाग गनुा अगाधड धलएको नेपाली नागररकताको फोिोकपी । सो नभएमा 
नागररकता धलएको धमधत र नागररकता ्र्ाग गरेको धमधत िलुाउने । 

३) र्वदेशको नागररकता ्र्ागेको धनस्सा ।  

४) र्वदेशको राहदानीमा नेपाल अएकोमा धभसा धनर्धमतको प्रमाण । 

५) आवश्र्कता अनसुार सम्बजन्ित गा.पा./न.पा. लगार्त अन्र् प्रमाण बझु्न सर्कने  

धनवदेनमा रु 
१० को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

नागररकता फााँि कोठा 
नं. 108 

फााँिवाला ना.स.ु र 
प्रशासकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ  
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प्रततललपप न गरिकत  श ख ब ट प्रद न हुने सेव  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

1 

 

र्स जिल्लाबाि िारी 
भएको ना.प्र. को 
प्रधतधलर्प धलन 

१) फोिो समेत प्रमाजणत गररएको अनसूुची-२ फारम (ना.प्र.नं. र िारी धमधत िलुाउनपुने) 

२) परुानो सक्कलै नागररकता, सो नभए प्रधतधलर्प वा ना.प्र.नं.  िलु्ने अन्र् प्रमाणपर ।  

३) हालसालै जिचेको फोिो २ प्रधत 

धनवदेनमा रु 
१३।- को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

प्रधतधलर्प फााँि कोठा नं. 
10६ 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

२ 

अन्र् जिल्लाबाि 
बसाइसराई गरी अएको 
हकमा प्रधतधलर्प धलन 

धस.नं. १ मा अधतररक्त थप कागिात 

१) बसाइसराई प्रमाणपर, िग्गािनी प्रमाणपिुाा, 

२) स्थार्ी बसोबास घर सम्पन्न वा धनमााण स्वीकृधत 

३) धबिलुी वा िारा पानीको धबल वा मतदाता पररचर्पर  

धनवदेनमा रु 
१३।- को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

प्रधतधलर्प फााँि कोठा नं. 
10६ 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

 

 सेव ग्र हीले तनवेदन ि फ िम ब हेक आवश्यक क गि तक  छ ाँय प्रतत पेश गनुा पने छ ि verify  गने प्रयोिनक  ल धग ती क गि तक  सक्कल ललर्ा 
आउन ुपने छ । 

 आवश्यक क गि तक  छ ाँय प्रतत पेश गनुापने ि verify गने प्रयोिनक  सब ैक गि तक  सक्कल ैप्रतत ललर्ा आउन ुपने छ । 
 न गरिकत को क र्ाम  कन ैव्यहोि  अन्यथ  िई पप्रन्ट िएको ७ ददन लित्र उक्त क र्ा क्रफत ा गिी अलिलेख अनसु ि क यम गि उन सक्रकने छ । म्य द 

पछ र्ी सशंोिन प्रततललपप फ िम लसफ रिश गिी आउनपुने छ । 
 आवश्यकत  अनसु ि अन्य जिल्ल को न गरिकत को अलिलेख यस ैक य ालयको CIMS प्रर् लीम  हेरिने व  र्मेल व  फ्य क्स म फा त झिक र्नेछ । 

 

महत्वपरू्ा ि नक िी 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

४) धनवदेकको नागररकताको प्र.प.को अधभलेि कार्ाालको तफा बाि जझकाइनछे ।  

३ 

अधभलेि झरुो 
भएको/फेला नपरेको/ 
नष्ट भएको हकमा 
प्रधतधलर्प धलन 

धस.नं. १ मा अधतररक्त थप कागिात 

१) परुानो सक्कल नागररकता प्रमाणपर भए सोही आिारमा अधभलेि कार्म गरी 
प्रधतधलर्प िारी हनु े। 

२) अन्र्था अनसूुची-१ बमोजिमको फारम भरी स्थानीर् धनकार्को धसफाररस सर्हत नर्ााँ 
नागररकताको प्रमाणपर धलए सहरको कागिात र पकृर्ा परुा गनुा पने । 

 

धनवदेनमा रु 
१३।- को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

प्रधतधलर्प फााँि कोठा नं. 
10६ 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

४ 

नागररकताको र्ववरण 
संशोिन गरी प्रधतधलर्प 

धलन 

धस.नं. १ मा अधतररक्त थप कागिात 

१) सच्चाउनपुने व्र्होरा िलेुको धनवदेन  

२) र्ववरण परु्ष्ट गने/तथ्र् प्रमाजणत गने साथाक आिारहरु 

उमेरको हकमाः- शैजक्षक प्रमाणपर, नोकरीको अधभलेि वा पेन्सनपट्टा  

वतनको हकमाः- बसाइसराई वा स्थानीर् तहको प्रमाजणत कागि  

नामथरको Spelling को हकमाः- शैजक्षक प्रमाणपर, बाब,ु आमा वा तीन पसु्ता धभरको 
व्र्जक्तको सनाित, शैजक्षक संस्थाको फोिो सर्हतको प्रमाजणत पर । 

३) र्हनताबोि कारणले थर संशोिन गनुापने भए स्थानीर् तहबाि सो को धसफाररस 
धसफाररस । 

धनवदेनमा रु 
१३।- को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

प्रधतधलर्प फााँि कोठा नं. 
10६ 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

५ 

पधतको नाम रािी 
प्रधतधलर्प धलन 

धस.नं. १ मा अधतररक्त थप कागिात 

१) पधतको नाम रािीपाउाँ भने्न धनवदेन । 

२) धनवदेकको सक्कल नागररकता प्रमाणपर, र्वववाहदताा प्रमाणपर, पधतको नागररकता । 

धनवदेनमा रु 
१३।- को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

प्रधतधलर्प फााँि कोठा नं. 
10६ 

 

फााँिवाला ना.स ुर 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

३) सनाित गने पधत,  पधतको मृ् रू् भैसकेमा मृ् र् ुदताा प्रमाणपर साथै पधतसाँग नाता 
िलु्ने तीन पसु्ता धभरका व्र्जक्तको नाता प्रमाजणत सर्हत नागररकता रािी सनाित 
गनुापने 

प्रशाकीर् अधिकृत 

6 

पधतको नाम हिाई 
प्रधतधलर्प धलन 

धस.नं. १ मा अधतररक्त थप कागिात 

१) पधतको नाम हिाई पाउाँ भने्न धनवदेन । 

२) सम्बन्ि र्वच्छेदको फैसला र सम्बन्ि र्वच्छेद प्रमाणपर । 

३) माईतीतफा का बाब ुआमा वा दािभुाईले नागररकता सर्हत सनाित गनुापने । 

धनवदेनमा रु 
१३।- को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

प्रधतधलर्प फााँि कोठा नं. 
10६ 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

7 

पवुा पधतको नाम हिाई 
हालका पधतको नाम 

कार्म गना 

धस.नं. १ मा अधतररक्त थप कागिात 

१) पवुा पधतको नाम हिाई हालका पधतको नाम कार्म गरीपाउाँ भने्न धनवदेन । 

२) पवुापधतसाँग सम्बन्ि समाप्त भएको देजिने प्रमाण र हालका पधतसाँगको र्ववाहदताा । 

३) सनाित गने पधत र धनिको नपेाली नागररकताको प्रमाणपर । पधतको मृ् र् ु
भैसकेकोमा मृ् र् ु दताा साथै पधतसाँग नाता िलु्न े तीन पसु्ताधभरका व्र्जक्तको नाता 
प्रमाजणत सर्हत नागररकता रािी सनाित ।  

धनवदेनमा रु 
१३।- को 
र्िकि 

प्रमाण परुा भएकै 
ददन 

प्रधतधलर्प फााँि कोठा नं. 
10६ 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 
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ि हद नी श ख ब ट प्रद न हुने सेव  
 

 

 

 

 

 

 

 

धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

1 

 

 

सािारण राहदानी 

१) फोिो िााँसी हस्ताक्षर गरेको राहदानी आवदेन फारम २ प्रधत र ३ प्रधत फोिो । 

२) अधभलेि रुि ुगरेको नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलर्प । 

३) नाबालकको हकमा नाबालक पररचर् पर १ प्रधत, अधभभावकको 
नागररकता/नागररकताबाि नाता निलेुको भए नाता प्रमाजणत । 

४) च्र्ाधतएको वा धभिे राहदानीको सम्बन्िमा सो च्र्ाधतएको वा धभिेको सक्कल राहदानी 
समेत पेश गरी कारण सर्हतको ददन ुपने । 

५) हराएको राहदानी भएमा परुानो राहदानी नम्बर देजिन े फोिोकर्प वा राहदानी 
र्वभागबाि प्रमाजणत गराई ल्र्ाउनपुने छ । 

बसाइसराई गरी आएकाको हकमा थप 

राहदानीको लाधग 
रु. ५,०००।- 

 

१० वर्ा उमेर 
नपगेुकालाई 
रु.२,५००।- 

 

हराएको, 
च्र्ाधतएको, केरमेि 
भई पनुः बनाउाँदा 

25 ददन धभर  

राहदानी फााँि कोठा नं. 
10३ 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

 

 आवश्यकत  अनसु ि अन्य जिल्ल को न गरिकत को अलिलेख यस ैक य ालयको CIMSप्रर् लीम  हेरिने व  र्मेल व  फ्य क्स म फा त झिक र्नेछ । 
 आवश्यक क गि तक  छ ाँय प्रतत पेश गनुापने ि verify गने प्रयोिनक  सब ैक गि तक  सक्कल ैप्रतत ललर्ा आउन ुपने छ । 
 ि हद नीम  िएको पवविर् सशंोिन गनाः MRP म  सशंोिन नहुने िएकोले सशंोिन गनुापिे नय ाँ ि हद नी बन उने पकृय  बमोजिम फेिी तनवेदन पेश 

गने । 
 नेप लब ट MRP एक पटक बन र्सके पतछ पनुः लसफ रिस गना नपने ति पवदेश तनयोगब ट MRP बन एम  पनुः लसफ रिस गने । 

महत्वपरू्ा ि नक िी 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

१) बसाइसराई प्रमाणपर, स्थार्ी बसोबास वा घर सम्पन्न/धनमााण स्वीकृधत, धबिलुी/िारा 
पानीको धबल/मतदाता पररचर्पर । 

२) थप बझु्न ुपने भएमा स्थानीर् धनकार्को मचुलु्का वा प्रहरी सिाधमन वा दबैु । 

रु. १०,०००। 

२ 

द्रतु सेवाबाि राहदानी 
धसफाररस 

 

१) द्रतु सेवाका लाधग र्स कार्ाालर्बाि नागररकताको अधभलेि प्रमाजणत गरी राहदानी 
र्वभागमा बझुाउन सम्बजन्ित व्र्जक्तलाई ददइन े। 

२) तोर्कएको ढााँचामा धनवदेन र २ प्रधत राहदानी फारम पेश गनुापने । 

३) बसाइसराई, र्ववाह र कमाचारी पररवारको हकमा माधथ उजल्लजित कागिातहरु पेश 
गनुापने । 

रु १0।- को 
र्िकि 

प्रमाण परुा 
भएकै ददन 

राहदानी फााँि कोठा नं. 
10३ 

 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 
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स्थ नीय प्रश सन श ख ब ट प्रद न हुने सेव  
 

 

 

 

 

धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

1 

 

नाबालक पररचर्पर 
(१६ वर्ा भन्दा कम) 

१) गा.पा./न.पा.को धसफाररस (िन्मधमधत िलुाई फोिो समेत प्रमाजणत गररएको) 

२) बाबआुमाको/ संरक्षक व्र्जक्तको नागररकताको प्रमाणपर, नाताप्रमाजणत र िन्मदताा । 

३) आमाको नागररकतामा बाबकुो नाम नभएमा र्ववाहदताा प्रमाणपर । 

४) र्वदेशमा िन्म भएकालाई सोको प्रमाण र सम्बजन्ित क्र्ाम्पको पर । 

५) िमापरु/िमापरुी वा संरजक्षत नाबालकको हकमा बाबआुमाको महलमा िन्म ददने बाब ु
आमाकै नाम राजिन ेहुाँदा बाबआुमाको नागररकताको प्रमाणपर र संरक्षकको महलमा 
अदालतद्धारा िमापरु/िमापरुी िहण गने प्राप्त अनमुधत र नागररकताको प्रमाणपर । 

बसाइसराई गरी आएकाको हकमा थप 

१) बसाइसराई प्रमाणपर, स्थार्ी बसोबास वा घर सम्पन्न/धनमााण स्वीकृधत, धबिलुी/िारा 
पानीको धबल/मतदाता पररचर्पर । 

२) थप बझु्न ुपने भएमा स्थानीर् धनकार्को मचुलु्का वा प्रहरी सिाधमन वा दबैु । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि 

प्रमाण परुा 
भएकै ददन  

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

२ िनिाधत प्रमाजणत १) सम्बजन्ित व्र्जक्तबाि धनवदेन र नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलर्प धनवदेनमा रु. १०।- प्रमाण परुा प्रशासन फााँि कोठा नं. स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ  

 

 आवश्यक क गि तक  छ ाँय प्रतत पेश गनुापने ि verify गने प्रयोिनक  सब ैक गि तक  सक्कल ैप्रतत ललर्ा आउन ुपने छ । 

महत्वपरू्ा ि नक िी 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

२) सम्बजन्ित स्थानीर् तहको धसफाररस ।  

३) अन्र् जिल्लाबाि र्ववाह भई अएको भए र्ववाह दतााको प्रधतधलर्प र पधतको 
नागररकताको प्रधतधलर्प समेत । 

को र्िकि भएकै ददन 204 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

3 

संघ संस्था दताा 
सम्बन्िी कार्ा 

संघ संस्था दताा 

१) तोर्कएको ढााँचाको र्ववरण भरी कजम्तमा ७ िना सदस्र् रहेको तदथा सधमधतका 
सदस्र्हरुको हस्ताक्षर भएको धनवदेन ।  

२) A4 साइिको कागिमा एकापट्टीमा मार िाइप गरी प्रबन्ि सधमधतका सबै सदस्र्को 
प्र्रे्क पानामा तलमाथी हस्ताक्षर भएको र्विान ३ प्रधत र  

३) कार्ा सधमधतका पदाधिकारीको नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलर्प र फोिो १/१ प्रधत 

४) प्रहरी प्रधतवदेन ( प्रबन्ि सधमधतका पदाधिकारीको बारेमा) 

५) संस्थाको कार्ाालर् रहने घरको घरिनीसाँग गररएको करार पर र लालपिुााको 
प्रधतधलर्प 

६) संस्था दताा गने सम्बन्िमा बसेको संस्थाका प्रबन्ि सधमधतका सदस्र्हरुको बैठकको 
माइन्र्िु । 

७) संस्थाको कार्ाालर् रहने स्थानीर् तहको धसफाररस । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि र दताा 

शलु्क रु. १०००।- 

प्रमाण परुा 
भएकै ददन सबै 
सदस्र्हरुको 
सनाित गरर 

प्रहरी 
प्रधतवदेनको 
लाधग प्रहरीमा 
पठाउने र 
प्रहरी ररपोिा 
अएपधछ संस्था 
दताा गररने  

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

4 

संघ संस्था नर्वकरण 

१) संस्था नर्वकरण गरी पाउाँ भने्न र्वर्र्को संस्थाको आधिकाररक धनवदेन ।  

२) गा.पा./न.पा.को धसफाररस पर र कर चकु्ता प्रमाण । 

३) सािारणसभाको माइन्र्िु, संस्थाको हालको कार्ा सधमधतका सबै पदाधिकारीको नाम, 

धनवााचन भएको धमधत िलाउने ।  

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि  

नर्वकरण शलु्क रु. 
500।-(धबलम्ब शलु्क 

धनर्मानसुार) 

प्रमाण परुा 
भएकै ददन 

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

४) गत आ.व.को वार्र्ाक प्रगधत प्रधतवदेन र आगामी वर्ाको कार्ार्ोिना । 

५) लेिा पररक्षक धनर्जुक्तको धनणार्, लेिापररक्षकको प्र्ान दताा प्रमाणपरको प्रधतधलर्प, 
इिाितपर, चाल ुवर्ाको नर्वकरण र सक्कल लेिा पररक्षण प्रधतवदेन ।   

६) धनर्मानसुार लाग्न ेनर्वकरण दस्तरु बैंकमा बझुाएको रधसद । 

5 

संस्थाको र्विान 
संशोिन 

१) संस्थाको र्विानमा संशोिन गरर पाउाँ भनी ररतपवुाकको धनवदेन सर्हत सािारण सभाको 
धनणार्को प्रधतधलर्प र अजख्तर्ारी पर ।  

२) तीन महले संशोधित र्विान र्ववरण (भैरहेको व्र्वस्था संशोिन कारण) 

३) स्वीकृत र्विानको प्रधतधलर्प । 

४) नर्वकरण भएको प्रमाणपरको प्रधतधलर्प । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि  

 

प्रमाण परुा 
भएकै ददन 

पकृर्ा प्रारम्भ 
गररने 

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

6 
संस्था दतााको प्रमाण 

पर/स्वीकृत 
र्विानको प्रधतधलर्प 

१) धनवदेन र कार्ा सधमधतको धनर्ाणको प्रधतधलर्प  

२) संस्था दताा प्रमाणपर 

रु. १०।-को र्िकि 
प्र.प.को प्रधतधलर्प- रु. 
५०।- र्विानको 

प्रधतधलर्प- प्रधतपाना रु. 
३।- को र्िकि  

 

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

7 

संस्थाको शािा 
िोल्न ेस्वीकृती  

१) संस्थाको शािा कार्ाालर् िोल्न ेस्वीकृधत पाउाँ भधन र्वर्र्को धनवदेन सर्हत कार्ा 
सधमधतको धनणार्, अजख्तर्ारी पर र र्विानको प्रधतधलर्प । 

२) कुन स्थानीर् तहमा शािा िोल्न ेहो सो स्थानीर् तहको धसफाररस । 

३) नर्वकरण भएको प्रमाणपरको प्रधतधलर्प र चकु्ता प्रमाणपर । 

४) शािा कार्ाालर् रहन ेघरिनी संगको सम्झौतापर र लालपिुााको प्रधतधलर्प ।  

५) शािामा रहन ेपदाधिकारीहरुको नागररकता प्रमाणपरको प्रधतधलर्प र फोिो सर्हतको 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि  

 

प्रमाण परुा 
भएकै ददन 

पकृर्ा प्रारम्भ 
गररने  

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

 

स.प्र.जि.अ 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

नामावली ।  

8 
र्ववाह दताा 
प्रमाणपरको 

प्रधतधलर्प/अधभलेि 
धलन े

१) मलुकुी फौिदारी कार्ार्वधि ऐन, २०७४, मलुकुी फौिदारी ऐन, २०७४ र मलुकुी 
देवानी ऐन, 2074 आउन ुभन्दा पर्हले र्स कार्ाालर्मा दताा गरेको र्ववाह दताा वा 
अन्र् र्ववाह दताा वा अन्र् र्ववह दताा प्रमाणपरको प्रधतधलर्प/अधभलेि माग गदाा पधत 
वा पत्नीले हस्ताक्षर गरी धनवदेन पेश गनुापने । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि  

 

धनवदेन परेकै 
ददन  

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

9 

परपधरका दताा गने 

१) अनसूुची-४ अनसुारको दरिास्त सर्हत प्रकाशकको नागररकता र २ प्रधत फोिो । 

२) सम्पादकको धनर्जुक्त पर र सम्पादकको मन्िरुीनामा, सम्पादकको शैजक्षक र्ोग्र्ता 
तथा नागररकताको छार्ााँप्रधत । ( शैजक्षक र्ोग्र्ताको हकमा एल.एल.सी. देजि स्नातक 
तह सम्मको माका धसि, चाररधरक प्रमाणपर, प्रोधभिनल, सर्िार्फकेिका प्रधतधलर्प । 
स्नातक र्ोग्र्ता नभएको हकमा एल.एल.सी. उजत्ताण गरर परकाररतामा १० वर्ा कार्ा 
गरेको सूचना र्वभागको प्रमाणपरको प्रधतधलर्प) 

३) छापािानाको प्रमाणपर, प्र्ान दताा, स्वीकृती पर र मन्िरुीनामा । 

४) प्रकाशक संस्था भए संस्था दताा प्रमाणपर, स्वीकृत र्विान, संस्थाको धनणार्, 

संचालकहरुको नागररकता प्रमाणपर छार्ााँप्रधत र लेिा परीक्षण प्रधतवदेन । 

५) छापािानाले कर धतरेको प्रमाणपर प्रधतधलर्प । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि 

दैधनक-रु १,०००।- 

अिा साप्तार्हक रु 
७००।-  

साप्तार्हक रु 500।- 

पाजक्षक रु 300।- 

माधसक र अन्र् रु 
200।- 

धनवदेन पेश 
भएकै ददन 

प्रकृर्ा प्रारम्भ 
गररने  

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

10 

छापािाना संचालन 
गने कार्ा 

१) अनसूुची-१ अनसुारको दरिास्त  

२) छापािाना संचालन गनेको नागररकता र घर िग्गाको प्रधतधलर्प, घर िग्गा अन्र् 
व्र्क्तीको भए धनिको मन्िरुीनामाको कागि, छापािाना रहन ेस्थानको नक्सा । 

३) कुनै संस्था सन्चालक रहेको भए संस्थाको संचालकहरुको धनणार्को प्रधतधलर्प, स्वीकृत 
र्विानको प्रधतधलर्प र व्र्जक्तको भए ५/५ प्रधत  

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि र दताा 

शलु्क रु. १०००।- 

धनवदेन पेश 
भएकै ददन 

प्रकृर्ा प्रारम्भ 
गररने  

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

४) छापािाना राख्न ेठाउाँको घर िग्गाको प्रमाणपरहरु र लोकेशन नक्सा ।  

५) मलु्र् अधभवरृ्द्ध कर वा आर्कर सम्बन्िी प्रमाण पर र संस्था नर्वकरण गरेको 
प्रमाणको प्रधतधलर्प । 

६) छापािानाका उपकरण िररद गरेको वा नामसारी भै आएको भए सो प्रमाणको 
प्रधतधलर्प, आर्ात गरेको भए प्रज्ञापन पर ।  

11 

हातहधतर्ार इिाित 
सम्बन्िी कार्ा 

हातहधतर्ार इिाित  

१) सम्बजन्ित व्र्जक्तको धनवदेन र नागररकता प्रमाण परको प्रधतधलर्प  

२) स्वास्थ्र् जस्थधत र चालचलन गधतर्वधिको सम्बजन्ित धनकार्को धसफाररस । 

नामसारी, नर्वकरण र स्वाधम्व हस्तान्तरण  

१) धनवदेन (नमूना बमोजिमको) र हातहधतर्ार इिाित पर (हधतर्ार समेत ) ।  

२) नामसारीको हकमा मृ् र्दुताा, नाता प्रमाजणत, स्थानीर् धनकार्को धसफाररस  

3) स्वास्थ्र् जस्थधत र चालचलन गधतर्वधिको सम्बजन्ित धनकार्को धसफाररस । 

4) नागररकताको प्रमाणपरको नक्कल तथा इिाित पर र दईु पक्ष बीचको कागिात र 
बेच्ने व्र्जक्त कार्ाालर्मा उपजस्थत भै सनाित गनुापने । 

हातहधतर्ार इिाितको प्रधतधलर्प सम्बन्िी कार्ा  

१) सम्बजन्ित व्र्जक्तको इिाित नम्बर सर्हतको धनवदेन । 

२) नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलर्प  

३) अन्र् कागिात बझु्न सर्कने । 

इिाित  

धनवेदनमा रु १०।-को 
र्िकि र धनर्मावलीमा 
तोर्कए बमोजिम रािश्व  

नामसारी, नर्वकरण 

रु १०।- को र्िकि, 

नामसारी दस्तरु रु 
1,000।- जिल्ला धभरको 
नर्वकरण दस्तरु रु 
150।- नेपाल भरको 
लाधग दस्तरु रु 300।-
(धबलम्ब शलु्क 
धनर्मानसुार)  

इिाितको प्रधतधलर्प 

धनवेदनमा रु १०।- को 
र्िकि र रु ५०।- को 
रािश्व  

धनवदेन परेकै 
ददन प्रकृर्ा 
प्रारम्भ गररने  

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

12 

र्वस्पोिक पदाथाको 
धसफाररस  

र्वस्पोिक पदाथाको धसफाररस 

१) धनवदेन । 

२) संस्था वा प्रधतष्ठानको आधिकाररकता । 

३) अन्र् कागिात बझु्न सर्कने ।  

४) अन्र् र्वर्र् धनर्मावली बमोजिम । 

धनवेदनमा रु. १०।- को 
र्िकि तथा हातहधतर्ार 
िरििाना धनर्मावली 
बमोजिमका दस्तरु  

 

  पकृर्ा पगेुपधछ  
प्र.अ./ शािाको 

ना.स.ु 
प्र.जि.अ 

13 

शाजन्त सरुक्षा र ठाडो 
धनवेदन सम्बन्िी 

कार्ा 

 शाजन्त सरुक्षाको धनवेदन सम्बन्िी कार्ा 

१) र्थाथा र्ववरण सर्हतको धनवदेन र नागररकताको छााँर्ाप्रधत । 

 गनुासो वा ठाडो उिरुी  

१) सम्पूणा र्ववरण िलेुको धनवदेन र धनवदेनलाई परु्ष्ट  गने प्रमाण कागिहरु  

 उिरुीको प्रकृधत हेरी सम्बजन्ित धनकार्मा पठाइने वा कार्ाालर्मा दबैु पक्ष 
जझकाई छलफल गराइन े।  

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि  

 

धनवदेन परेकै 
ददन 

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

14 

पाररवाररक पने्सन, 
सपथ पर र 

रहलपहल सम्बन्िी 
धसफाररस 

१) सम्बजन्ित व्र्जक्तको धनवदेन । 

२) नागररकताको प्रमाणपर र पेन्सनपट्टाको प्रधतधलर्प । 

३) गा.पा./न.पा.को धसफाररस र नाता प्रमाजणतकी प्रधतधलर्प तथा पाररवाररक र्ववरण । 

४) आवश्र्कता अनसुार बसाइसराई, िन्मदताा, मृ् रू् दताा आदद ।  

५) अन्र् कागिात बझु्न सर्कने । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि  

 

 

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

15 नामथर संशोिन 
नाम, िात, उमेर 
आदद संशोिन र 

१) नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलर्प/उमेर नपगेुको भए िन्मदताा, शैजक्षक र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपरको प्रधतधलर्प,  सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.को धसफाररस, जिल्ला जशक्षा कार्ाालर्को 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि  

प्रमाण परुा 
भएकै ददन 

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

प्रमाजणत धसफाररस । 

२) एस.एल.सी.को ररिल्ि आएको ६ मर्हना धभर मार सर्िार्फकेिमा नै संशोिन गना 
धनणार् पचाा िडा गरी (२ प्रधत फोिो सर्हत) धसफाररस हनु्छ वा अन्र्था दइुिा अलग 
अलग व्र्जक्त नभइ एकै हो भने्न व्र्होराको धसफाररस मार पाइन े। 

  

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

16 

अन्र् व्र्होरा 
प्रमाजणत 

 

१) व्र्होरा िलेुको धनवदेन र सम्बजन्ित प्रमाण कागि । 

२) गा.पा./न.पा.को धसफाररस । 

३) प्रमाजणकरण गना आवश्र्क स्थानीर् धनकार् र प्रहरी समेतको मचुलु्का । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि  

 

प्रमाण परुा 
भएकै ददन 

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ/प्र.जि.अ 

 

17 
र्ारा अनमुधतपर 

(र्वदेशी बाब ुनपेाली 
आमा) 

१) धनवदेन । 

२) बाब ुिलेुको प्रमाण, आमाको नागररकताको प्रधतधलर्प र राहदानीको प्रधतधलर्प । 
 

प्रमाण परुा 
भएकै ददन 

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

 

 

18 

CCTV/Camera िडान 
िानकारी 

 

१) CCTV/Camera िडान गरेको १५ ददन धभर अनसूुची-1 बमोजिमको ढााँचामा धनवदेन 
पठाउने । 

 

 
प्रमाण परुा 
भएकै ददन 

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

स.प्र.जि.अ 

 

19 
RPA/Drone उडान 

अनमुधत धलन े
सम्बन्िमा 

१) तोर्कएको ढााँचामा चेकधलष्ट सर्हतको धनवदेन । 

२) उडान गने स्थानको स्थानीर् तहको धसफाररस । 

३) दईु केिी भन्दा कम तौल भएको हनुपुने । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि  

 

प्रमाण परुा 
भएकै ददन 
भएकै ददन 
प्रकृर्ा सरुु 

गररने  

प्रशासन फााँि कोठा नं. 
204 

 

फााँिवाला ना.स ुर 

स.प्र.जि.अ 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

४) नेपालमा िररद गरेको उडान उपकरणको हकमा कर र्विक र र्वदेशबाि िररद गरी 
ल्र्ाएको हकमा भन्सार धबिक । 

५) उडान इिाितपरको अवधि इिाित पर िारी भएको धमधतबाि बढीमा ३ मर्हनाको 
हनुेछ । 

6) नागररक उड्यन प्राधिकरणमा उपकरण दताा गरेको प्रमाणपर र प्राधिकरणको उडान 
सहमधत पर । 

7) उडानको स्पष्ट उदे्दश्र् र उडान गना चाहेको के्षर तथा स्थान सम्बन्िी र्ववरण (Flight 

Detail, Google/Flight Location Map), उडान सरुु गने र सम्पन्न गने अवधि िलेुको 
हनुपुनेछ । 

8) र्वदेशी व्र्जक्त वा संस्थाको हकमा स्थानीर् व्र्जक्त वा एिेन्सीलाई ददइएको अधिकार 
पर (Authorization Letter) । 

9) RPA उडान गने व्र्जक्तको बार्ोडािा, नागररकता वा राहदानी र र्वदेशी व्र्जक्तको 
हकमा Valid Visa । 

१०) शता पालना सम्बन्िी उडानकतााको प्रधतवद्धता । 

प्रशाकीर् अधिकृत 
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मुद्द  श ख को न गरिक सेव  बर् पत्र 
 

 

 

 

धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. 
र जिम्मेवार 
कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

1 

 
मदु्दा सम्बन्िी 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् वा जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् माफा त उिरुी दताा हनु े। 
जिल्ला प्रहरी कार्ाालर्को अनसुन्िान पधछ जिल्ला न्र्ार्धिवक्ताको कार्ाालर्बाि 
अधभर्ोग प्राप्त भएपधछ मदु्दा दार्र हनु े 

१) अभद्र व्र्वहार गरेको सम्बन्िी मदु्दा   

२) िवुा सम्बन्िी मदु्दा   

३) सवारी ज्र्ान क्षधतपधुता सम्बन्िी मदु्दा   

धमधसल नक्कल 
माग गदाा 
प्रधतपाना रु 

5।- का दरले 
र्िकि लाग्न े

सोही ददन दताा हनु े 

मदु्दा फााँि कोठा 
नं. 10९ 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

प्र.जि.अ 

 

 
मदु्दाको धमधसल नक्कल 

माग गने 
 सम्बजन्ित व्र्जक्तले आफ्नो नागररकता संलग्न गरी धनवदेन ददन ुपने । 

धनवदेनमा रु. १०।- को र्िकि 

नक्कलको प्रधतपाना रु 5।- का दरले र्िकि लाग्न े
  

 

२ 
मदु्दा सम्बन्िी 

पकृर्ागत कामहरु 

 

मदु्दा दताापधछ कानून बमोजिम मदु्दामा आवश्र्क 
संलग्न रहन ुपने कागिात प्रमाणहरु कानून 
बमोजिम हनु े। 

बर्ान  मदु्दा दताा भएकै ददन सरुु हनुे  मदु्दा फााँि कोठा 
नं. 10९ 

 

फााँिवाला ना.स ुर 
प्रशाकीर् अधिकृत 

प्र.जि.अ. 

 

आदेश  सोही ददन 

थनुछेक  वर्ान सर्कएको ददन 

साक्षी बझु्न े  प्रधतवादी चकु्ता भएको एक 

 

 आवश्यक क गि तक  छ ाँय प्रतत पेश गनुापने ि verify गने प्रयोिनक  सब ैक गि तक  सक्कल ैप्रतत ललर्ा आउन ुपने छ । 

महत्वपरू्ा ि नक िी 
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. 
र जिम्मेवार 
कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

मर्हनाधभर 

कागि गराउने   आवश्र्कता अनसुार 

फैसला   प्रमाण पगेुको िण्डमा १ वर्ाधभर 

मदु्दा दताा  पेश भएकै ददन  

कैर्फर्त प्रधतवदेन   ३ ददन धभर 

म्र्ाद थप   आवश्र्क कागिात तथा माधनस 
पेश भएकै ददन 
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आधथाक प्रश सन श ख को न गरिक सेव  बर् पत्र 

धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

1 

 
क्षधतपधुता रकम र्वतरण 

( परराि मन्रालर् माफा त र्वदेशबाि प्राप्त हनु ेरकम मतृकका हकदारलाई)- 

१) हकदारको धनवदेन साथै मतृकको राहदानी छााँर्ाप्रधत र मृ् र् ुदताा प्रमाणपरको 
छााँर्ाप्रधत र नाता प्रमाजणतको कागि । 

२) मतृकको राहदानीको छााँर्ाप्रधत र मृ् रू् दताा प्रमाणपरको छााँर्ाप्रधत ।  

३) गा.पा./न.पा.को धसफाररस 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि 

धनर्मानसुार 

लेिा फााँि कोठा नं. ३04 

 

फााँिवाला ना.स ुर लेिापाल 

प्र.जि.अ 

 

२ 

र्वपद् प्रकोप 
व्र्वस्थापन   

    

र्वपद् प्रभार्वतलाई राहत 

 

१) र्ववरण िलेुको सम्बजन्ित र्पधडत व्र्जक्तको धनवदेन 

२) सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.को धसफाररस 

३) प्रहरी कार्ाालर्बाि भएको सक्कल मचुलु्का पर 

४) पर्हचान िलु्न ेप्रमाणपरको छााँर्ाप्रधत  

५) मतृकको हकमा मृ् र्दुतााको प्रमाणपर, नजिकको हकदारसाँगको नाताप्रमाजणत । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि 

धनर्मानसुार 

लेिा फााँि कोठा नं. ३04 

 

फााँिवाला ना.स ुर लेिापाल 

प्र.जि.अ 

 

३ रािस्व धलन े 

 

(हातहधतर्ार नर्वकरण, नामसारी, संस्था दताा, नर्वकरण, लाइसेन्स, िररवाना, पररक्षा, 
दण्डसिार् आदद ।) 

१) रािश्व एर्कन गना प्रमाणपर, लाइसेन्स, फारम, कर चकु्ता गरेको प्रमाण पररचर्पर 
पेश गनुापने । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि 

धनर्मानसुार 

लेिा फााँि कोठा नं. ३04 

 

फााँिवाला ना.स ुर लेिापाल 

प्र.जि.अ 

 

४ तेश्रो पक्ष बीमा  धनवदेनमा रु. १०।- धनर्मानसुार लेिा फााँि कोठा नं. ३04 प्र.जि.अ  
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धस.नं. 
सेवा सरु्विाहरुको 

र्ववरण 
कार्ा सम्पादन गना आवश्र्क पने कागिपरहरु लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसर्म 

फााँि, कोठा नं. र 
जिम्मेवार कमाचारी 

गनुासो सनेु्न 
अधिकारी 

कैफीर्त 

१) हकदारको धनवदेन, मतृक एवम ्हकदारको नागररकता प्रमाणपरको छााँर्ाप्रधत र 
मतृकको मृ् र् ुदताा प्रमाणपरको छााँर्ाप्रधत  

२) हकदार र मतृकसाँगको नाता प्रमाजणत कागि  

३) सम्बजन्ित गा.पा./न.पा.को धसफाररस 

 

को र्िकि फााँिवाला ना.स ुर लेिापाल 

५ 
िग्गा अधििहण गरेमा 

ददइन ेमआुब्िा  

 

१) धनवदेन, नागररकता र िग्गािनी प्रमाणपरको छााँर्ाप्रधत  

२) मआुव्िा ददने भधन पेश गरेको धनणार्  

 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि 

धनर्मानसुार 

लेिा फााँि कोठा नं. ३04 

 

फााँिवाला ना.स ुर लेिापाल 

प्र.जि.अ 

 

६ िरौिी र्फताा सम्बन्िी  

 

१) धनवदेन र नागररकताको छााँर्ाप्रधत   

२) िरौिी िम्मा गदााको सक्कल नगदी रधसद  

३) कार्ाालर्को मदु्दा शािाले गरेको धसफाररस  

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि 

धनर्मानसुार 

लेिा फााँि कोठा नं. ३04 

 

फााँिवाला ना.स ुर लेिापाल 

प्र.जि.अ 

 

७ 
र्पधडत राहतकोर्बाि 

भकु्तानी 

 

१) अदालतको आदेश  

२) र्पधडत/संरक्षकको धनवदेन र नागररकतको प्रधतधलर्प  

३) आवश्र्कता अनसुार थप बझु्न सर्कने । 

धनवदेनमा रु. १०।- 
को र्िकि 

धनर्मानसुार 

लेिा फााँि कोठा नं. ३04 

 

फााँिवाला ना.स ुर लेिापाल 

प्र.जि.अ 
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६. जिल्ल  प्रश सन क य ालय, ब ाँकेको स्वीकृत दिबन्दी 
पवविर्  तथ    श ख गत क यापवविर् : 

धस.नं. पद दरबन्दी संख्र्ा पदपधुता कैर्फर्त 

१ प्रमिु जिल्ला अधिकारी १ १  

२ सहार्क प्रमिु जिल्ला अधिकारी २ २  

३ प्रशासकीर् अधिकृत ४ ४  

४ नार्व सबु्बा 12 8  

५ लेिापाल १ १  

६ कम्प्र्िुर अपरेिर ३ 3 
२ स्थार्ी १ करारमा 

पदपधुता 

७ िररदार 6 6  

८ हलकुा सवारी चालक 3 3 
1 स्थार्ी, 2 िना 
करारमा पदपधुता 

९ कार्ाालर् सहर्ोगी 8 8 
2 स्थार्ी, 6 िना 
करारमा पदपधुता 

िम्मा 40 3६ थप ३ िना कािमा 
रहेका 
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७. जिल्ल  प्रश सन क य ालय, ब ाँकेम  िहेक  श ख  ि जिम्मेव ि 
अधिक िी 

  

धस.नं. पद कमाचारीको नाम, थर सम्पका  नं. कार्ारत फााँि कोठा नं. 

1 प्र.जि.अ. जशवराम गेलाल 9858027777  २०३ 
2 स.प्र.जि.अ शंकर बहादरु धबष्ट 9858020188  २०१ 
3 स.प्र.जि.अ. दीघाराि उपाध्र्ार् 9858070188  २०५ 
4 प्र.अ. कासी प्रसाद पंगेनी  9858040771 नागररकता प्रधतधलर्प ११० 
5 प्र.अ. हररश्चन्द्र शमाा 9848171899 कमाचारी प्रशासन/स्थानीर् प्रशासन ३०१ 
6 प्र.अ. अमरराि सेिवुाल 9851167535 नर्ााँ नागररकता 101 
७ प्र.अ. राम कुमार सोनकर 9848022332 स्थानीर् प्रशासन/राहदानी/मदु्दा १०१ 
८ लेिापाल र्वश्व प्रकाश ढकाल 9848026101 आधथाक प्रशासन 303 
९ ना.स.ु िेक बहादरु भण्डारी 9844855668 मदु्दा १०९ 
१० ना.स.ु वेदेश्वर गौतम 9858031510 राहदानी  106 
11 ना.स.ु कमल प्रसाद उपाध्र्ार् 9848221875 कमाचारी प्रशासन २०४ 
12 ना.स.ु अमतृ बहादरु बढुा 9848080131 नर्ााँ नागररकता १०६ 
13 ना.स.ु मािव धसंह 9858035755 नागररकता प्रधतधलपी १०५ 
14 ना.स.ु महेश्वर पौडेल 9848053485 ठाडो उिरुी १०९ 
15 ना.स.ु िेमा देवी कडेल 9848101556 नागररकता प्रधतधलर्प 106 
16 ना.स. धगता कुमारी चौिरी 9864782456 स्थानीर् प्रशासन  204 
17 क.अ. िीवा रोकामगर 9866979722 राहदानी १०3 
18 ना.सुं रत्ना कुम्हार 9848722978 राहदानी १०3 
19 क.अ. हररशरण लाधमछान े 9848021210 मदु्दा १09 
20 क.अ. ररत ुलािे नकमी 9844890744 कमाचारी प्रशासन २०४ 
21 क.अ. सौरभ के.सी. 9840809156 रार्ष्टर् पररचर् पर र्ववरण संकलन  
22 क.अ. सधुनल राना मगर 9858075438 रार्ष्टर् पररचर् पर र्ववरण संकलन  
23 िररदार जशव कुमार गरुुङ्ग 9848019665 जिन्सी  
24 िररदार नहकुल वली 9848069478 स्थानीर् प्रशासन  204 
25 िररदार देवकी आचार्ा  9844852750 ठाडो उिरुी १०९ 
26 िररदार तलु्सीराम चपाई 9858035345 प्र.जि.अ. सजचवालर् २०३ 
27 िररदार पषु्पराि थारु 9849131644 नागररकता प्रधतधलपी १०6 
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धस.नं. पद कमाचारीको नाम, थर सम्पका  नं. कार्ारत फााँि कोठा नं. 

28 िररदार िीत वहादरु सनुार 9848112233 राहदानी १०३ 
29 िररदार िन बहादरु थापा 9844836410 दताा/चलानी १०४ 
30 स.क.अ. तेि बहादरु के्षरी 9868007503 राहदानी १०३ 
31 ह.स.चा. रािेश नकमी 9864816130   
32 ह.स.चा. गणेश धगरी 9848031297   
33 ह.स.चा दान बहादरु काकी 9848399889   
34 का.स. जशवराम शमाा  9848223305 प्र.जि.अ. सजचवालर्  २०३ 
35 का.स. चि बहादरु काकी 9840726799 रार्ष्टर् पररचर् पर र्ववरण संकलन   
36 का.स. इमामलु हक िााँ 9848030457 नागररकता १०६ 
37 का.स. धभमा शमाा  9868289860 लेिा  ३०३ 
38 का.स. पनुम पनु 9868036931 मदु्दा १०९ 
39 का.स. राम र्कशनु िोवी 9864950030 कमाचारी प्रशासन २०४ 
40 का.स. रािेश्र्ाम कोरी 9816565072 माली  
41 का.स. पषु्पा थापा 9848017537 नागररकता १०8 
42 का.स. थानेश्वर शमाा  9848263149 नागररकता १०8 

 

 

 

 

८. सेव  प्र प्त गना ल ग्ने दस्तुि ि अवधि : 
धस.नं. प्रदान गररन ेसेवा लाग्न ेदस्तरु रु लाग्न ेअवधि कैर्फर्त 

१ वंशिको आिारमा नेपाली 
नागररकताको प्रमाण पर र्वतरण 

रु. १०।- को र्िकि प्रर्िर्ा पगेुकै ददन 
 

२ नागररकताको प्रधतधलर्प र्वतरण रु. १३।- को र्िकि प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

३ वैवार्हक अंधगकृत नागररकताको प्रमाण 
पर र्वतरण 

रु. १०।- को र्िकि प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

४ राहदानी फाराम संकलन २,५००।- नावालक  

(५ वर्ा) 
५,०००।- सािारण   

१०,०००।- द्रतु 

प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

५ द्रतु सेवा अधभलेि प्रमाजणत – प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  
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धस.नं. प्रदान गररन ेसेवा लाग्न ेदस्तरु रु लाग्न ेअवधि कैर्फर्त 

६ राहदानी र्वतरण – तरुुन्त  

७ गनुासो वा ठाडो उिरुी १०।-को र्िकि  र्थाशीघ्र  

८ नाम,थर उमेर आदद प्रमाजणत १०।-को र्िकि  प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

९ नावालकको उमेर प्रमाजणत १०।-  को र्िकि  प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

१० पाररवाररक पेन्सन, शपथ पर र 
रहलपहल सम्बन्िी धसफाररस 

१०।-  को र्िकि  प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

११ संस्था दताा १,०००।- प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

१२ संस्था नवीकरण ५००।-   प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

१३ संस्थाको र्विान संशोिन १०।- को र्िकि  प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

१४ जिल्लामा संस्थाको शािा िोल्ने 
स्वीकृधत 

१०।- को र्िकि  प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

१५ दधलत, आददवासी/िनिाती धसफाररस १०।- को र्िकि प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

१६ परपधरका दताा दैधनक १,०००।- 

साप्तार्हक ५००।-
पाजक्षक ३००।-  

माधसक २००।-  

प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

१७ छापािाना दताा १,०००।- प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

१८ हातहधतर्ार नामसारी १,०००।- प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

१९ हा.ह. जिल्ला धभरको नवीकरण १५०।- प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

२० हा.ह. नेपाल भररको नवीकरण ३००।- प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

२१ नाम,थर िन्म धमधत संशोिन १०।- को र्िकि प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

२२ नाता प्रमाजणत १०।- को र्िकि प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

२३ सावािधनक अपराि सम्बन्िी मदु्दा  कानून वमोजिम  

२४ अजख्तर्ार दरुुपर्ोग सम्बन्िी मदु्दा १०।- को र्िकि र्थाजशघ्र  

२५ अन्र् मदु्दा १०।- को र्िकि  र्थाजशघ्र  

२७ र्वष्फोिक पदाथा ईज्िात–पर - र्थाजशघ्र  

२८ र्वष्फोिक पदाथा ईज्िात–पर 
नर्वकरण 

रु. ५०।- प्रर्िर्ा पगेुकै ददन  

साथै अन्र् शलु्क/दस्तरु नागररक बडापरमा उल्लेि भए बमोजिम हनुे ।  
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९. तनर्ाय गने प्रक्रिय  ि अधिक िी : 
 

क) धनणार् गने प्रर्िर्ा : सरकारी धनणार् प्रर्िर्ा सरलीकरण धनदेजशका, २०६५ एवं सूचनाको हक   
सम्बन्िी ऐन, २०६४ लगार्त प्रचधलत कानून बमोजिम । 

ि) धनणार् गने अधिकारी : 
 प्रमिु जिल्ला अधिकारी । 

 सहार्क प्रमिु जिल्ला अधिकारी: प्रमिु जिल्ला अधिकारीवाि अधिकार प्र्र्ार्ोिन भए 
बमोजिम   

 

१०. तनर्ाय उपि उििुी सुन्ने अधिक िी : प्रमिु जिल्ला अधिकारी । 

 

कार्ाालर् प्रमिु र सूचना अधिकारीको नाम र पद  

कार्ाालर् प्रमिु :  
नाम : जशवराम गेलाल 
पद : प्रमिु जिल्ला अधिकारी 
सम्पका  न.  : ९८५802७७७७ 

 सूचना अधिकारी :  

नाम :  दीघाराि उपाध्र्ार् 

पद :  सहार्क प्रमिु जिल्ला अधिकारी 
सम्पका  न  :  ९८58070188 

ईमेल  :  deergha.upadhyay@nepal.gov.np 

 

 

११.  सम्प दन गिेको मुख्य मुख्य क मको पवविर् :  

           (२०७७ श्र वर् १ देझख  २०७८ असार  मस न्त सम्म ) 
 

११.१ सेवाप्रवाह सम्बन्िी र्ववरण 

धस.नं. सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण कैर्फर्त 

1 वंशिको आिारमा नागररकता र्वतरण 7032  

2 वैवार्हक अंगीकृत नागररकता र्वतरण 1071  
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3 अंगीकृत नागररकता र्वतरण 2  

4 नागररकताको प्रधतधलर्प र्वतरण 5315  

5 राहदानी धसफाररस 2263  

6 द्रतु राहदानी धसफाररस 517  

7 गनुासो तथा ठाडो उिरुी  660  
8 नाम, थर, उमेर आदद प्रमाजणत 460  

9 नाबालक पररचर्पर र्वतरण 51  

10 संस्था दताा 53  

11 संस्था नवीकरण 284  

12 परपधरका दताा 4  

13 हातहधतर्ार नामसारी  18  

14 हातहधतर्ार नर्वकरण 165  

15 दधलत, आददवासी/िनिाती तथा अन्र् धसफाररस/ 
प्रमाजणत 

862  

16 अभद्र व्र्वहार सम्बन्िी मदु्दा दताा  588 
 

17 अभद्र व्र्वहार सम्बन्िी मदु्दा फछौि 443  

18 बिार अनगुमन 207  

19 जिल्ला सरुक्षा सधमधतको बैठक 35  

20 जिल्ला कोधभड-19 संकि व्र्वस्थापनको बैठक 40  

21 सवापक्षीर् बैठक 7  

22 सूचना अधिकारीहरुको बैठक  2  

23 कार्ाालर् प्रमिु बैठक 6  

24 िाधमाक सदभाव बैठक  6  

25 जिल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सधमधतको बैठक 6  

२6 /fli6«o kl/rokqsf] nflu ;+slnt kmf/fd ljj/0f 6037  
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११.२ शाजन्त सरुक्षा तथा अपराि धनर्न्रण सम्बन्िी कार्ाहरु 

 

क.  Crime mapping सर्हतको एर्ककृत रणनीधतक सरुक्षा र्ोिना २०७८ तिुामा तथा कार्ाान्वर्न; 

र्वगत ३ आधथाक वर्ामा र्स जिल्लामा घिेका सवै अपरािहरुको Nature, Trend र Frequency का 
आिारमा र्वश्लरे्ण गरी  अपरािको सघनता पर्हचान गररएको छ । सोही अनसुार सबै सरुक्षा 
धनकार्हरुको समन्वर् र सहकार्ामा  एर्ककृत सरुक्षा रणनीधत अवलम्वन गरी समि शाजन्त 
सरुक्षा र अपराि धनर्न्रणका कार्ाहरु सञ्चालन गने गरी उक्त र्ोिना तिुामा गररएको र 
प्रभावकारी रुपमा कार्ाान्वर् गररदै आएको छ । 

ि.  जिल्ला सरुक्षा सधमधतको बैठक सञ्चालन 

र्स अवधिमा 35 पिक जिल्ला सरुक्षा सधमधतको बैठक बसी शाजन्त सरुक्षा र अपराि 
धनर्न्रणका र्वर्वि र्वर्र्हरुमा छलफल गरी धनणार् भएअनसुार कार्ाान्वर्न हदैु आएको छ । 

ग.  सूचना र्वश्लरे्ण ईकाई गठन तथा पररचालन 

सहार्क प्रमिु जिल्ला अधिकारी दीघाराि उपाध्र्ार्को संर्ोिक्वमा सबै सरुक्षा धनकार्का 
अधिकृत कमाचारीहरु सदस्र् रहने गरी सूचना र्वश्लरे्ण ईकाई गठन भई सूचना संकलन, 
र्वश्लरे्णको कार्ा भैहरहेको छ । सोही अनसुार र्वधभन्न सरुक्षा कावााहीहरु समेत सञ्चालन 
भैरहेको छ । 

 

 

 

Figure 1 जिल्ल  सुिि  सलमततको बैठक 
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 घ.  अन्तर जिल्ला सरुक्षा समन्वर् बैठक सञ्चालन 
बददार्ा, सिेुत, सल्र्ान जिल्लाहरूसाँग र्स कार्ाालर्बाि सम्पाददत कोरोना उपचार र 
व्र्वस्थापन लगार्तका र्वर्र्हरुसाँग सम्बजन्ित असल अभ्र्ासहरु तथा भोधगएका साझा 
समस्र्ाहरुका बारेमा छलफल गरी आपसी समन्वर् र समझदारीमा साझा समस्र्ा तथा 
चनुौधतहरु समािान गने गरी समझदारी गररएको छ । 

 

 

११.३ र्वपद् व्र्वस्थापन सम्बन्िी कार्ाहरु 

क. र्वपद् पूवातर्ारी तथा प्रधतकार्ा र्ोिना २०७८, मनसनु तथा जशतलहर पूवातर्ारी तथा प्रधतकार्ा 
र्ोिना २०७८ तिुामा, प्रकाशन तथा कार्ाान्वर्न 

र्वगत ३ वर्ा देजि घिेका र्वपद घिनाहरुको र्वश्लरे्ण गरी र्वपद िोजिमको वास्तर्वक अवस्था 
पर्हचान गररएको छ । िस अनसुार पूवातर्ारी प्रधतकार्ा तथा त्काधलन पनुलााभ सम्मका 
कार्ाहरु सम्पादन गने गरी जिल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सधमधतको धनणार्अनसुार र्ोिना तिुामा तथा 
प्रकाशन गरी र्सै अनसुार समि र्वपद् व्र्वस्थापन कार्ा भैहरको छ ।।(र्वस्ततृ र्ोिना 
www.daobanke.moha.gov.np मा हेना र डाउनलोड गना सर्कनेछ ।) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 अन्ति जिल्ल  सुिि  समन्वय बैठक 

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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ि.  बाढी पर्हरो उद्दार नमनुा अभ्र्ास ( राप्ती नदीमा) सम्पन्न । 

 

 

ग.  जिल्ला र्वपद् व्र्वस्थापन सधमधतको बैठक सञ्चालन 

र्वपद् व्र्वस्थापन, राहत र्वतरण लगार्तका र्वर्र्हरुमा छलफल गरी धनणार् गना र्स अवधिमा 
7 पिक जिल्ला र्वपद व्र्वस्थापन सधमधतको बैठक सञ्चालन भएको छ । ्र्स्तै गरी COVID-19 

को संिमण रोकथाम धनर्न्रण र उपचार व्र्वस्थापन गना र्स अवधिमा २५ पिक DCCMC 
बैठक सञ्चालन गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 3 जिल्ल  पवपद ब्यवस्थ पन सलमतत बैठक 
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११.4   सशुासन सम्बन्िी कार्ाहरु 

क. जिल्ला प्रशासन वार्र्ाक कार्ार्ोिना २०७८ 

गहृ सजचव र प्रमिु जिल्ला अधिकारी बीच भएको कार्ासम्पादन सम्झौता अनसुार सम्पादन 
गनुापने तथा जिल्लागत वस्तजुस्थधत समेतका आिारमा सम्पादन गनुापने र्वर्र्हरु समावेश गरी 
जिल्ला प्रशासन वार्र्ाक कार्ार्ोिना तिुामा गरी समि र्िर्ाकलापहरु र्सै कार्ार्ोिना अनसुार 
आवद्व गररएको छ । 

 

Mobile Charging Station:  सेवािाहीहरुको प्रर्ोगको लाधग नेपाल िेधलकम साँगको समन्वर्मा  

१ थान Mobile Charging Station  व्र्वस्था गररएको छ । आगामी ददनमा सेवािाहीको उच्च 
चाप भएका कार्ाालर्मा समेत र्स प्रकारको सरु्विा उपलब्ि गराउन नेपाल िेधलकम साँग 
अनरुोि गररएको छ । 

 

धडजििल सावािधनक सेवा वडापरको व्र्वस्था : कार्ाालर्बाि प्रदान गररन े सेवा, लाग्ने दस्तरु, 
सम्बजन्ित फााँि तथा कोठा नम्बर, जिम्मेवार कमाचारी, गनुासो सनेु्न अधिकार लगार्तको 
िानकारी सर्हतको धडजििल सावािधनक सेवा वडापरको व्र्वस्था गररएको छ । 

  

नागररक सहार्ता कक्षको व्र्वस्था : कार्ालर्मा आउने सेवािाहीहरुलाई कार्ाालर्बाि प्रदान 
गररने सेवा, लाग्ने दस्तरु, सम्बजन्ित फााँि र कोठा नम्बर, जिम्मेवार कमाचारी आददको िानकारी 
प्रदान गने, अशक्त अपाङ्गहरुलाई सेवा प्रवाहमा सहर्ोग गने तथा सेवािाहीका तफा बाि स्वर्म ्
धनवेदन लेजिददने व्र्वस्था सर्हतको नागररक सहार्ता कक्षको व्र्वस्था गररएको ।  
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 गनुासो पेर्िकाको व्र्वस्था : कार्ालर्को सेवा प्रवाहको सम्बन्िमा गनुासो गने धनकार् वा 
पदाधिकारी समक्ष सोझै गनुासो गना नसक्ने वा नचाहनेहरुका लाधग गनुासो पेर्िकाको व्र्वस्था 
गरी गनुासो सनुवुाई र व्र्वस्थापनको प्रबन्ि धमलाईएको ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मालपेात कार्ाालर्मा नागररक सहार्ता कक्ष सञ्चालन :  मालपेात कार्ाालर् बााँकेलाइा र्वचैालर्ा 
मकु्त वनाउन नागररक सहार्ता कक्ष सञ्चालनमा ल्र्ाइाएकेा । 

 

ि. प्र.जि.अ. र स.प्र.जि.अ. तथा प्र.अ.हरुसंग कार्ासम्पादन सम्झौता तथा कार्ार्ववरण 

जिल्ला प्रशासन सिुार कार्ार्ोिना लगार्त कार्ाालर्बाि िारी गररएका सबै र्ोिना तथा 
कार्ाजिम्मेवारी अनसुार सम्पादन गनुापने कार्ाहरु व्र्ावसार्र्क, गणुस्तरीर् रुपमा सम्पादन गनाका 
लाधग प्रजिअ र सप्रजिअ तथा प्र.अ.हरु संग कार्ासम्पादन सम्झौता गररएको छ ।  

 

 

ग. अपाङ्गमैरी कार्ाालर् संरचना : कार्ाालर्को मखु्र् प्रशासधनक भवनको भईुतलालाई अपाङ्गमैरी हनु े
गरी बनाइएको र कार्ा सञ्चालन समेत सोही अनसुार हनुे गरी व्र्वस्था गररएको छ । 
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घ. सेवािाही कक्षः सेवािाही मैरी सेवािाही कक्षको धनमााण गरर सञ्चालनमा ल्र्ाइएको छ । 

  

 

 

ङ. िोकन प्रणाली लाग ुगररएकोः  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँकेको वार्र्ाक इ-बलेुर्िन          वर्ा १, अंक २      42 

च. सीमा सरुक्षा वैठक : नपेाल भारत सीमा सरुक्षा बैठक सम्पन्न गररएको । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

छ. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् बााँकेद्धारा आ.व. 2077/78 मा सम्पाददत र्िर्ाकलापको सावािधनकरण 
कार्ािम सम्पन्न गररएको । 
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११.5 उपभोक्ता र्हत संरक्षण सम्बन्िी कार्ाहरु 

क. बिार अनगुमन तथा सरुपरीवेक्षण 

बिारको अनगुमन तथा COVID-19 को सन्दभामा िनस्वास्थ्र् मापदण्ड पालना सम्बन्िमा  207 
पिक नेपालगञ्ज तथा कोहलपरु बिार क्षेरको अनगुमन गररएको छ ।स्थानीर् तह,  र्वर्र्गत 
कार्ाालर्हरु सर्हतको अनगुमन िोली माफा त धनर्धमत रुपमा बिार अनगुमन भइरहको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ११.6 सूचनाको हक कार्ाान्वर्न सम्बन्िी कार्ाहरु 

क. सूचना अधिकारीको लाधग छुटै्ट मोवाईल नम्बर 

सूचना अधिकारीहरुसंग आम नागररकहरुको सहि पहुाँच स्थार्पत गने तथा कार्ाालर्को संस्थागत 
स्मरण कार्म गने गराउने उदे्दश्र्ले सबै सरकारी कार्ाालर्हरुका सूचना अधिकारीहरुको लाधग 
छुटै्ट मोबाईल नम्बर उपलब्ि गराउन धनदेशन गररएको छ । 

ि. Proactive Disclosure प्रकाशन 

सबै सरकारी धनकार्हरबाि धनर्धमत रुपमा Proactive Disclosure गने गरी अनरुोि धनदेशन 
गररएको छ ।  
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ग. धनर्मानसुार सूचना उपलब्ि गराउन स्थानीर् तहलाई अनरुोि 

स्थानीर् तहहरुबाि माग भए अनसुारको सूचना प्राप्त नभएको भधन गनुासो पना आएकोले सबै 
स्थानीर् तहलाई सूचनाको हक सम्वजन्ि ऐन अनसुार सूचना ददन सर्कन े सूचनाहरु त्काल 
उपलब्ि गराउन धलजित अनरुोि गररएको छ । 

घ. कार्ाालर्को वेभ साईि तथा फेसवकु धनर्धमत अद्यावधिक 

कार्ाालर्का समि गधतर्वधि तथा दस्तावेिहरु त्कालै कार्ाालर्को वेभ साईि तथा फेसवकुमा 
रािी धनर्धमत अद्यावधिक गने गररएको छ । माधथ उल्लेि भएअनसुारका सबै दस्तावेिहरु र्स 
कार्ाालर्को वेभ साईिमा उपलव्ि छ । 

 

       ११.7 अन्र्  

क) कार्ाालर् पररसरमा सेवािाही प्रधतक्षा/र्वश्राम कक्ष धनमााण तथा कार्ाालर् पररसर सौन्दर्ाकरण 

सेवािाहीलाई सेवा धलन आउाँदा प्रधतक्षा गना वातानकुुलीत सेवािाही प्रधतक्षालर्को धनमााण र्स 
तीन मर्हनाको अवधिमा गररएको छ । साथै कार्ाालर्को कम्पाउण्डमा गाडेन ब्लक धबछ्याई 
कम्पाउण्डमा धबधभन्न फूलहरु तथा पानी पोिरी सर्हतको आकर्ाक बगैचा धनमााण समेत 
गररएको छ । 

 

 

ि) आइसोलेसन अस्पतालको धनमााण र संचालन 

र्स कार्ाालको नतेृ् व र समन्वर्मा १46 बेड क्षमताको आइसोलेसन अस्पतालको धनमााण गरर 
संचालनमा ल्र्ाइएको । 
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ग)  पार्का ङ स्थल धनमााण  

र्स पररसर धभर ३ विा व्र्वजस्थत पार्का ङ स्थलहरु धनमााण गररएको । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घ) कार्ाालर् पररसरमा रहेको पोिरीको सरसफाई तथा सौन्दर्ीकरण  
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ङ) वैदेजशक रोिगार परामशा केन्द्रको स्थापना र संचालन  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२. कोलिर् १९ िोकथ म तनयन्त्रर् ि उपच ि व्यवस्थ पन 
 भेरी अस्पताल र नेपालगंि मेधडकल अस्पतालमा बेड क्षमता ( आई.धस.र्.ु,एच.धड.र्.ुर भेजन्िलेिर समेत ) 

बरृ्द्ध गरी िमश २०० र १३० परु् र्ाईएको र नेपाल सरकार द्वारा िारी प्रोिोकल अनसुार संिधमतहरुको 
धनशलु्क उपचारको व्र्वस्था धमलाईएको । धनजि के्षरका अस्पतालहरुमा समेत कोधभड-१९ को उपचारको 
लागी बेड छुट्याईएको । 

 भेरी अस्पतालमा र्वशरे्ज्ञ जचर्क्सक सर्हत मध्र्म स्तररर् िनशजक्त समेत गरी ८० दरबजन्द थप गरी करार 
सेवाबाि पधुता गररएको । भेरी अस्पताललाई नेपालगंि उपमहानगरपाधलका समेतबाि स्वास्थ्र् िनशजक्त थप 
उपलब्ि गराईएको । 

 भेरी अस्पतालमा र्वरामीहरुको उपचारमा सहिीकरण गना गैह्रसरकारी संस्था  )बााँके असल शासन ( महासंघ 
बााँके शािाको सहर्ोगमा स्वास्थ्र् कमी सर्हतको हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रदान गररएको । 

 जिल्लामा उपलब्ि अजक्सिन तथा र्वधभन्न दात ृधनकार्हरुबाि प्राप्त स्वास्थ्र् सामािी अस्पताल र आईसोलेशन 
केन्द्रहरुमा समानपुाधतक र न्र्ार्ोजचत ढंगबाि र्ववतरण गने गररएको । 

 अस्पतालहरुमा बेडको उपलब्िता ,भनाा प्रर्िर्ामा सहजिकरण और्िी लगार्त अन्र् स्वास्थ्र् सामािीहरुको 
सहि उपलब्िता ,उपभोक्ता ठधगन नददन तथा िनुसकैु प्रकारको िनगनुासोको सम्बोिन गरी त्काल समस्र्ा 
समािान गना सूचना समन्वर् तथा सहजिकरण कार्ादल गठनका साथै र्स सम्बजन्ि तथ्र्ांक संकलन प्रशोिन 
तथा प्रधतवेदन र सवासािारणलाई दैधनक रुपमा सूजचत गना कोधभड -१९ फोकल पसान तोर्क जिम्मेवारी 
सजुम्पएको । 
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 अजक्सिनको अभाव हनु नददन अस्पताल बाहेक अन्र्र धसधलण्डर धबर्ि र्वतरणमा पणुा रोक लगाइएको र 
धबधभन्न उद्योगहरुमा रहेका ७७ विा धसधलण्डरहरु िफत गरी अस्पतालहरुमा उपलब्िता गराइएको । 

 होम आईसोलेसनमा रहेका संिधमतहरुको स्वास्थ्र् तथा मनोसामाजिक परामशाका लागी जचर्क्सक एवं 
स्वास्थ्र् कमीहरु तोकी धनिहरुको सम्पका  नं  .सर्हतको र्ववरण सवासािारणको िानकारीका लागी सावािधनक 
गररएको । 

 धबधभन्न संघ संस्थाहरुद्वारा अस्पतालहरुमा उपचाररत र्वरामी तथा धनिहरुका कुरुवाहरुलाई सहधुलर्त दरमा 
स्वच्छ िाना तथा नास्ताको व्र्वस्था गररएको । 

 र्वरामीहरुलाई घरबाि अस्पताल वा आईसोलेसन सेन्िर सम्म आउन िान धनशलु्क एम्बलेुन्सको व्र्वस्था 
गररएको  

 हालसम्म धनर्ेिाज्ञा उल्लंघन गने ३७० िनालाई ३०,७०० )धतस हिार सात सर् (िररवाना गरीएको  । 

 

क  शसस्त्र प्रहरी वलद्वारा सम्पन्न कृर्ाकलाप 

 धमधत २०७७।०६।२९ गते डुडवुा गाउाँपाधलका-२ नर्ााँबस्तीमा र्स गणको आर्ोिनामा २५ िना सप्रकहरु 
पररचालन भई कोधभड सम्बजन्ि िनचेतना कार्ािम गरी सोही स्थानका स्थाधनर् सवासािरणहरु अन्दािी ३००० 
िनालाई मास्क धबतरण गरेको । 

 धमधत २०७८।०१।२२ गते हाल सम्म जिल्ला बााँके नेपालगि उपमहानगरपाधलका १५ िमनुाह नाका जस्थत 
र्ार ुशािामा र्स गणबाि िोली ििाई र्धुनसेफ तथा अन्र् सरोकारवाल धनकार्हरुसंग आवश्र्क समन्वर् गरी 
भारतबाि नेपाल प्रबेश गने नेपाली नागररकहरुलाई स्र्ाधनिाईिर ४३९ धलिर, मास्क ९७७२३ र्पस, फेस धसल्ड 
७५ र्पस, गाउन १० र्पस, ग्लोवस ५६० िोर, एजन्ििेन र्कि ८०० र्पस, आईसोलेसन र्कि १५ थान, पम्पलेि 
४७५० र िानेपानी १३०० धलिर धबतरण गने कार्ा गरेको । 

 दोस्रो चरणको कोधभड धनर्न्रणको लाधग नेपालगंि उपमहानगरपाधलका १५ िमनुाह जस्थत मखु्र् नाकामा र्स 
गणबाि िोली ििाई अन्र् सरोकारवाल धनकार्हरुसंग आवश्र्क समन्वर् गरी भारतबाि आउने ब्र्जक्तहरुलाई 
दैधनक स्वास्थ्र् सामािीहरु धबतरण तथा हेल्थ डेक्समा चेकिााँच गने कार्ामा समन्वर् गरेको । 

 जिल्लामा रहेका २ विा अजक्सिन उद्योगहरुमा सरुक्षा व्र्वस्थापन । 

 

ि  नपेाल प्रहरीद्वारा सम्पाददत कृर्ाकलाप 

 बााँके जिल्ला जस्थत रहेको िलु्ला धसमानाका बाि आवत िावत गने सवारी सािन तथा माधनसहरु लाई 
चेकिााँचको ब्र्बस्था  । 

 नेपाल भारत धसमाबाि लरु्कधछर्प आवत िावत गना अनावश्र्क माधनस हरुलाई धनर्न्रणमा धलई काननुी 
दार्रामा ल्र्ाईऐको । 

 बााँके जिल्ला धभर रहेका २३ विा धसमानाकाहरुको कडाईका साथ सरुक्षा ब्र्बस्था धमलाईएको । 

 नेपाल भारत धसमानाकाबाि आवत िावत गने माधनसहरुको Antigent पररक्षणको ब्र्बस्था गरेको । 

 धसमानाका बाि आवत िावत गने माधनसहरुलाई सम्बजन्ित जिल्ला सम्म पठाउनको लागी सवारी सािनको 
ब्र्बस्था गरेको ।  

 नेपाल भारत धसमानाकाबाि आवत िावत गने माधनसहरु लाई १० ददन सम्म होम क्वारेन्िाईनमा बस्न ेगरी 
छोधडएको । 
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 तरकारी बिार/मण्डी/िाद्य सामािी/और्िी पसलहरु अगाडी सामाजिक दरुी कार्म गना एक धमिरको जचन्ह 
प्रहरीको सर्िर्तामा बनाइएकोमा र्सलाई प्रभावकारी रुपमा पालना गना गराउन लगाउने । 

 कोधभड-१९ कोरोना भाइरस सम्बजन्ि  जिल्लाका ८१ वडाको गाउाँगाउमा िनचेतना प्रवाह गररएको । 

 लकडाउनलाई कार्ाान्वर्न गना नेपाल भारत धसमाबाि लरु्कचोरी आवत िावत गना सक्ने संभावनालाई 
मध्रे्निर  गदै भारतको तफा को  जिल्ला बहराईिका (DMSP) साँग समन्वर् गरी थप सरुक्षा गजस्त 
ििाईएको। 

 बााँके जिल्ला धभर रहेका २३ विा धसमानाकाहरुको कडाईका साथ सरुक्षा ब्र्बस्था धमलाईएको । 

 तपाईको मास्क िोई अधभर्ान संचालन गरी ८१ विै वडाहरुमा मास्क, सावनु र स्र्ाधनिाईिर र्वतरण । 
 नेपाल भारत धसमाबाि लरु्कधछर्प आवत िावत गना अनावश्र्क माधनस हरुलाई धनर्न्रणमा धलई काननुी 

दार्रामा ल्र्ाईएको। 

 

 नेपालगंि उ.म.न.पा.१५ िमनुाह जस्थत धमधत २०७८/०१/१२ गते अं.५०० िनाको क्षमता भएको होजल्डङ 
सेन्िर स्थापना गरी संचालनमा ल्र्ाएको ।हाल २०७८/०४/०५ का ददन  १ िना जचर्क्सक र थप ७ िना 
स्वास्थ्र्कमी रहने गरी ५१ लाि लागतमा स्थार्ी हेल्थ डेस्क धनमााण भई उद्घािन गररएको । नेपालका 
१३ विा नाका मध्रे्को एक ।  

 धसमानाका प्रवेश गने १७०४७२ िनाको Screening  का साथै  १०८४५ िनाको Antigent पररक्षण गररएको । 

 २०७६।१२।११ देजि हालसम्म २७८५४२ िना धभधरएका छन भने २३१२१६ िना वार्हररएका छन । 

 २०७८।१।१ देजि हालसम्म १११८२ सवारी सािन धभधरएका छन भने ११००३ सवारी सािन 
वार्हररएका छन। 

 

तितभन्न  तशर्ाकहरुमा भएको जररिाना िथा कारिाही  

धस.नं. जशर्ाक रािश्व कै. 
१ तस्कर धनर्न्रणबाि २,०९,८२,३१९।- 

 

२ ट्रार्फक कारवाही तथा  
िररवाना 

२,४८,८४,६००।- 
 

३ फरार अधभर्कु्तबाि ४५,३२,२०४।- 
 

४ िवुाबाि ३४,८०,६१५।– 
 

५ मास्क प्रर्ोग नगनेबाि ३,१५,०००।- 
 

६ प्रकृधतक स्रोतको दोहन ७,४०,०००।– 
 

७ कुल रािस्व 

(२०७७/०७८) 
५,४९,३४,७३८।-  

८ गत वर्ा (२०७६/०७७) २,१२,८६,७३९।-  

अन्य 

 कोधभड १९ उपचारमा संलग्न अस्पताल र आइसोलेसन सेन्िरहरुमा अजक्सिन आपधुतामा सहिीकरण । 

 र्वधभन्न सरकारी गैर सरकारी संघसंस्थाहरुसंग समन्वर् गरी स्वास्थ्र् सामािीको व्र्वस्थापन 

 आइसोलेसन सेन्िरहरुको स्थापना संचालन र व्र्वस्थापनमा समन्वर् र सहिीकरण 

 उपचारको िममा मृ् र् ुवरण गरेकाहरुको शव व्र्वस्थापन 
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 संभार्वत तेश्रो लहरबाि वच्न आवश्र्क पूवा तर्ारीको थालनी 
 कोधभड१९ बाि मृ् र् ुभएकाहरुको आजश्रत पररवारलाई राहत र्वतरण  

 

    

दोस्रो लहर कोरोना भाईरस सरुु भए पश्चार र्स जिल्लामा रहेका आईसोलेसन सेन्िरहरु र्ववरण 

 

धस.नं.             आसोलेशन कक्ष                  क्षमता        रहेको स्थान कै. 
१ भेरी अस्पताल नेपालगंि भेन्िीलेिर १०,ICU ६० , अजक्सिन-१३० गरी िम्मा 

२०० बेड  

जि.बााँके ने.ग.उ.म.न.पा.१० 
  

२ मेधडकल कलेि जशक्षण अस्पताल 
नेपालगंि 

भेन्िीलेिर १२,ICU ३० , अजक्सिन ३० -गरी िम्मा 
७२ बेड  

जि.बााँकेने.ग.उ.म.न.पा.१२ 
  

३ मेधडकल कलेि जशक्षण अस्पताल 
कोहलपरु 

भेन्िीलेिर ६,ICU ३० , अजक्सिन-८९ गरी िम्मा 
१२५ बेड  

जिल्ला बााँके कोहलपरु 
नगरपाधलका  ११ 

  

४ सामदुार्ीक प्राकृधतक आरू्बेददक सेवा 
केन्द्र 

अजक्सिन १७ र सािारण ८ गरर िम्मा २५ बेड जिल्ला बााँके कोहलपरु 
नगरपाधलका ०२ 

  

५ प्राथाधमक स्वास्थ्र् केन्द्र, बनकिुवा अजक्सिन बेड १५, सािारण बेड ५ गरर २० बेड जिल्ला बााँके बैिनाथ 
गा.पा.०५ 

  

६ कृर्र् र्वकास क्षेरीर् ताधलम केन्द्र, 

र्पर्परर 

सािारण  बेड ५०  जिल्ला बााँके को.न.पा.०९ 
पोपरी 

  

७ लक्ष्मी सामदुार्ीक धबद्यालर्, मदवुा सािरण बेड ५ राधप्तसोनारर गा.पा. २ 
कचनापरु 

  

८ आईसोलेसन सेन्िर वडा नं. ०४ सािरण बेड १० जि.बााँके ने.ग.उ.म.न.पा.०४ 
  

९ आईसोलेसन सेन्िर वडा नं. १२ सािरण बेड १४ जि.बााँके ने.ग.उ.म.न.पा.१२ 
  

१० राम धलला मैदान सािारण  बेड ५०  ने.ग.उ.म.न.पा.२० 
  

११ िनक जशक्षा सामािी केन्द्र सािारण  बेड ४०  ििरुा गा.पा.७ 
  

१२ रािापरु स्वास्थ्र् चौकी सािारणबेड १० ििरुा गा.पा.१ 
  

१३ िलु्ला कारागार गनापरु सािारणबेड ३० िानकी गा.पा.६ 
  

१४ डडुवुा स्वास्थ्र् चौकी सािारणबेड १६ डडुवुा गा.पा.४ 
  

१५ बनकिवा स्वास्थ्र् चौकी सािारणबेड २१ बैिनाथ गा.पा.५ 
  

१६ सर्हद स्मारक पाका  सािारणबेड १२ राधप्तसोनारी गा.पा.६ 
  

१७ लक्ष्मी आवाधसर् छाराबास सािारणबेड १० राधप्तसोनारी गा.पा.२ 
  

१८ धनशलु्क लागऔुर्िपरामशाकेन्द्र सािारणबेड १० ने.ग.उ.म.न.पा.१० 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँकेको वार्र्ाक इ-बलेुर्िन          वर्ा १, अंक २      50 

कोधभड हेल्थ डेस्कको स्थापना , हाल संचालनमा रहेको स्थानहरु - 

धस .नं.  जिल्ला धमधत स्थान कै. 

१ बााँके २०७८।०१।०१ जि .बााँके ने.ग.उ.म.न.पा.१५ िमनुाह  
 

२ बााँके २०७८।०१।०१ जि .बााँके ने.ग.उ.म.न.पा.१० भेरी 
अस्पताल 

 

३ बााँके २०७८।०१।०१ जि .बााँके कोहलपरु न.पा.११ चौराह  
 

४ बााँके २०७८।०१।०१ जि .बााँके  ने.ग.उ.म.न.पा.१ िम्बोझी   

 

 

 
 

कालो िजारी ( मुद्दा,पक्राउ,सनख्या र कुल िरामद सामाग्रीको अन. मुल्य ) 

क) जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,और्िी व्र्वस्थापन कार्ाालर्,वाजणज्र् कार्ाालर्,उपभोक्ता संरक्षण मन्च तथा 
व.प्र.का.नेपालगंि बााँकेबाि  िर्िएको संर्कु्त अनगुमन िोलीले २०७८।०१।२७ गते नेपालगंि उ.म.न.पा.जस्थत  
गौतम बदु्ध नेपालगंि फामेसीले कोरोना संिधमतको उपचारमा प्रर्ोग हनुे रेजम्डधसधभर नामक और्िी २१ भाईल 
धबना धबल धबर्ि गरेको हदुााँ रु २०००००।- िररवाना गररएको । 

ि) महंगो मूल्र्मा रेजम्डधसधभर और्िी र्विी गदै र्हडेका २ िनालाई पिाउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा मदु्दा 
दार्र गररएकोमा धनिहरुलाई कसूर ठहर भई कैद र िररवाना सिार् भएको । 

 संकलन गरेको oxygen cylinder;- 
क) हालसम्म संकल गरी र्वतरण गररएको अजक्सिन धसधलण्डर संख्र्ाः- १२३ विा । 

 

सनक्रामक रोग तनयन्त्रण ऐन-२०२० अनुरुप भएका कानुनी कारिाही 

धमधत २०७६।१२।११ गते देिी लकडाउन आदेश िारी गरेकोमा उक्त अबधिमा जिल्ला बााँके नेपालगंि उप-
महानगरपाधलका वडा नं. १५ र्पप्रहवा वस्ने ददनेश कोरी, ऐ.ऐ.वस्ने तलु्सी वेहना, ऐ.ऐ.वस्ने नान ुवेहना र ऐ.ऐ.वस्न े
पेशकार रैदासले नेपालमा रहेका भारधतर् नागररकहरुलाई नेपाल बाि भारत र भारतमा रहेका नेपाली नागररकरुलाई 
भारत बाि नेपालमा ओसारपसार गने गरेको, धनिहरुले गरेको उक्त कार्ाले नेपालमा हाल र्वश्वव्र्ापी फैधलरहेको 
कोरोना भाईरस ( COVID -19 ) रोगको संिमण फैधलन सक्ने कार्ा गरेको हदुााँ धनिहरु मध्रे् ददनेश कोरी लाई धमधत 
२०७७।०१।०९ गते पिाउ गरी संिामक रोग फैलाउने सम्बजन्ि कसरु सम्बजन्ि मदु्दा दताा नं.४३२ मा मदु्दा 
दताा भएकोमा धनि धमधत २०७७।०२।०१ गते जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् बााँकेको आदेशले रु ४००० ।- 
िरौिीमा छुर्ि गएको । 
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कोतभड सुरुभए पश्राि मास्क तििरण ,मास्क नलगाउनेलाई गरीएको कारिाही ;- 

क) मास्क र्वतरण संख्र्ा :- १०२५५ र्पस । 

ि) मास्क नलगाएका कारवाही गररएको माधनसकोसंख्र्ा:-१४०१ िना । 

ग) माक्स प्रर्ोग नगरी र्हड्डलुगने ब्र्जक्तहरु लाई गररको िररवाना रकम:- रु.१४०५०० ।- 

घ)  धनर्ेिाज्ञा उलंघन गरी सवारी सािन कारवाही संख्र्ा;-३५६ 

ङ) धनर्ेिाज्ञा उलंघन गरी सवारी सािन कारवार्ह रकम ;- रु.७९९०० । 

च) कोधभड-19 र्वरुद्ध अधनवार्ा मास्क अधभर्ान तथा िनचेतना कार्ािम सञ्चालन गररएको । 
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छ. बााँके जिल्लामा सम्भार्वत कोधभड-19 तेस्रो लहरको िोजिम Post covid-19 प्रभाव र व्र्वस्थापन सम्बन्िमा 
प्रधतवेदन तर्ार गरी पूवा साविानी अपनाइएको । 
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कोधभड १९ रोकथाम धनर्न्रण र उपचारको समि अवस्था 
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१३. सम्वजन्ित ऐन, तनयम, पवतनयम व  तनदेलशक हरु : र्स कार्ाालर्को वेवसाइि 

www.daobanke.moha.gov.np मा हेना सर्कने छ । 

१४. आम्द नी,खचा तथ  आधथाक क िोव ि सम्बन्िी अद्य वधिक पवविर् : 
क. आम्दानीको र्ववरण 

धस.नं. आम्दानीको स्रोत (रािश्व) रकम कैर्फर्त 

१ सरकारी सम्पजत्तको वहालबाि प्राप्त आर्   

२ परीक्षा शूल्क 14,900।-  

३ राहदानी शलु्क 1,19,73,040।-  

४ कम्पधन रजििेशन शलु्क 5,36,721।-  

५ हात हधतर्ार  ईिाितपर नर्वकरण 1,77,688।-  

६ प्रशासधनक दण्ड िररवाना र िफत (न्र्ार्र्क दस्तरु) 12,36,966।- 
 

िम्मा 1,39,39,315।- 
 

 

ि. िरौिीको र्ववरण 

धस.नं. जशर्ाक रकम कैर्फर्त 

१ सावािधनक अपराि (िम्मा) 61,52,533.92।-  

२ सावािधनक अपराि (र्फताा) 4,59,284।-  

3 सदर स्र्ाहा (रािश्व दाजिला) 5,13,666।-  

िम्मा   

ग. िचाको र्ववरण 

धस.नं. जशर्ाक रकम कैर्फर्त 

१ 

चाल ुिचा (३१४९२०११३) 2,49,35,598.41।- 
 

रार्िर् पररचर् पर (३१४०१०११३) 11,99,716।-  

वाजणज्र् आपधुता तथा उपभोक्ता संरक्षण 
र्वभाग(307050113) 

41,950।-  

२ पूिीगत िचा (३१४९20114) 30,30,961।18  

३ 
कार्ासञ्चालन कोर् (र्वर्वि) संघ 1,91,85,519।51  

कार्ासञ्चालन कोर् (र्वर्वि) प्रदेश/स्थानीर् तह 56,79,775।-  

िम्मा 5,40,73,580।10 
 

१५. अन्य पवविर् : 

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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 १४.१ वेभ साईि को र्ववरण : www.daobanke.moha.gov.np 

 

१४.२  सूचना अधिकारीहरुको र्ववरण : र्स जिल्लाका सवै सरकारी तथा सावािधनक धनकार्का  
सूचना अधिकारीहरुको सम्पका  र्ववरण जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को Website मा 
राजिएको छ ।  

 र्वस्ततृ र्ववरण https://daobanke.moha.gov.np मा हेना तथा डाउनलोड गना सर्कनेछ । 

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
https://daookhaldhunga.moha.gov.np/page/ja-l-l-sa-tha-ta-va-bha-na-na-saraka-ra-ka-ra-ya-lyahara-ma-ka-ra-yarata-sa-cana
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    नपेाल सरकार 

 गहृ मन्त्रालय 
 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँके । 
 

फोन नं: +977-081-530188 (C.D.O.),  (C.D.O. Mobile No. +977-9858027777 ), 

(A.C.D.O. Mobile No. +977-9858020188  &  +977-9858070188) 

फ्याक्स नं. : +977-081-5200676 

 

इमेल : cdonpj@gmail.com  

                     : daobanke@moha.gov.np 

 

       वेबसाइट :   http://daobanke.moha.gov.np/ 

                 Facebook : https://www.facebook.com/daobanke 

        Twitter : https://twitter.com/daobanke 

mailto:daobhaktapur@gmail.com
http://daobhaktapur.moha.gov.np/
https://twitter.com/daobhaktapur
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