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फार्षिक प्रगर्ि प्रर्िवेदन सम्फन्धभा 
नेऩारको सॊर्वधानको धाया 27 भा प्रत्मेक नागरयकराई आफ्नो वा साविजर्नक सयोकायको र्वषमको सूचना 
भाग्ने य ऩाउने हक हनुेछ बने्न उल्रेख छ । याज्मका काभ कायवाही रोकिाजन्रक ऩद्धर्ि अनरुुऩ खरुा 
य ऩायदशी फनाई नागरयक प्रर्ि जवापदेही य जजम्भेवाय फनाउन साविजर्नक र्नकामभा यहेको साविजर्नक 
भहत्वको सूचनाभा आभ नागरयकको ऩहुॉचराई सयर य सहज फनाउन , याज्म य नागरयकको र्हिभा 
प्रर्िकुर असय ऩने सम्वेदनशीर सूचनाको सॊयऺण गनि य नागरयकको स-ु सूजचि हनुे हकराई सॊयऺण य 
प्रचरन गयाउन सूचनाको हक सम्फजन्ध ऐन ,2064 य र्नमभावरी २०६५ जायी बएको छ । सूचनाको 
हक सम्फजन्ध ऐन , 2064 को दपा 5 य र्नमभावरी, 2065 भा प्रत्मेक साविजर्नक र्नकामरे आफ्ना 
गर्िर्वधीहरुको र्ववयण 3/3 भर्हनाभा य फार्षिक रुऩभा प्रकाशन गनुि ऩने व्मवस्था यहेको छ । 

 

मसै कानूनी व्मवस्थाको ऩारनाका साथै जजल्राभा नेऩार सयकायको प्रर्िर्नर्धका रुऩभा यहे को जजल्रा 
प्रशासन कामािरमरे गयेका काभ कायवाहीहरुको जानकायी आभ नागरयकहरुभा होस ्बने्न अर्बप्रामका साथ 
मस कामािरमफाट आ.व. 2077/78 भा सम्ऩादन बएका काभको र्ववयण महाॉ प्रस्ििु गरयएको छ । 
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1.गलु्भी जजल्राको सॊजऺद्ऱ ऩरयचम 
गलु्भी जजल्रा, सॊघीम नेऩारको रजुववनी प्रदेश अन्तयगत उत्तयी बेगभा अवजथथत जजल्रा हो । येसङु्गा, रुरु, 

रयतड जथता ऩर्वत्र य ऐततहातसक थथानहरु यहेको गलु्भी भहत्वऩूणा ऩहाडी जजल्रा हो । सॊथकृत बाषाभा 
सैतनक वा ऩल्टन बएको ठाउॊराई गलु्भ बतनने य साभरयक भहत्व फोकेको हारको गलु्भी ऺेत्रभा ऩतन 
तरच्छर्वकार य भध्मकारभा सैतनक छाउनी यहेकोरे मसराई गलु्भी बनी नाभाकयण गरयएको हो बने्न 
बनाइ यहेको छ । ऩूवाभा थमाङ्जा य ऩवात , ऩजिभभा प्मूठान , उत्तयभा फागरङु य दजऺणभा ऩाल्ऩा तथा 
अघााखाॉचीको सीभातबत्र  यहेको  मो जजल्राको कुर ऺेत्रपर ११४९ वगा र्क. तभ. यहेको छ। र्वश्व 
भानजचत्रभा मस जजल्राको अवजथथतत २७ 055’ उत्तयी अऺाॊशदेजख २8027’ उत्तयी अऺाॊश य 8 30 10’ ऩूवॉ 
देशान्तयदेजख ८30३५’ ऩूवॉ देशान्तयसवभ पैतरए य यहेको  छ  । याज्म ऩनुसंयचनाका सन्दबाभा २ वटा 
नगयऩातरका (येसङु्गा य भतुसकोट) तथा १० वटा गाउॉऩातरका (कातरगण्डकी ¸ सत्मवती¸ चन्रकोट¸ 

रुरुऺेत्र¸ छत्रकोट¸ गलु्भीदयफाय¸ इश्भा¸ धकुोट¸ भदाने य भातरका) सर्हत १२ थथानीम तह कामभ बएका 
छन ्बने प्रतततनतध सबाभा तनवााचन ऺेत्र २ वटा य प्रदेशसबा सदथम तनवााचन ऺेत्र ४ वटा यहेका छन । 

जजल्राको जनसॊख्मा २०६८ सारको यार्ष्डम जनगणनाअनसुाय २ ,८०,१६० (ऩयुmष १,२०,९९५ य भर्हरा 
१,५९,१६५) यहेको छ । जसअनसुाय ४३.१८ प्रततशत ऩयु mष तथा ५६.८२ प्रततशत भर्हरा यहेका   
छन ्। महाॉका प्रभखु जातीहरुभा ब्राह्मण , ऺेत्री, भगय, नेवाय आदद ऩदाछन ्। र्मनीहरुरे भख्म बाषाको 
रुऩभा नेऩारी बाषा फोल्दछन ्बने केही जाततहरुरे आफ्नो भातबृाषा ऩतन फोल्ने गयेको ऩाइन्छ । महाॉका 
भातनसहरु भूख्मत् खेतीऩाती , नोकयी, व्माऩाय तथा वैदेजशक योजगायभा सॊरग्न बएको ऩाइन्छ ।   
जजल्राको जातीम तथा जनसङ्ख्मासवफन्धी र्ववयण तनवनअनसुाय यहेको छ (जनगणना २०६८ अनसुाय 
प्रततशतभा) । 

कुर जनसॊख्मा -  २,८०,१६० (ऩरुुष १,२०,९९५ भर्हरा १,५९,१६५)  

जनसॊख्मा वृर्िदय  - ०.५७ प्रततशत   र्वदेशभा फथने  - ५८,५६१ 

घयधयुी सॊख्मा  -  ६४,८२१   अऩाङ्गता  - ७,६७१ 

जनघनत्व प्रतत वगा र्क.तभ -  २४४ 

जातजाती  
ब्राह्मण - ७९,८४६(२८.५)   ऺेत्री - ६४,७१७(२३.१)  भगय - 
५५,७५२(१९.९) 
काभी - २६,६१५(९.५)  साकी - ९, ५२५ (३.४)  दभाई - ८,९६५ 
(३.२) 
कुभार - ७,००४ (२.५)  नेवाय - ५,०४३ (१.८)   सन्मासी - ४,४८३ 
(१.६) 
ठकुयी  - ३,३६२ (१.२)  अन्म - १४,८४८ (५.३) 
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2. गलु्भी जजल्राको नक्सा 

 
 

 

3.गलु्भी जजल्राका थथानीम तहहरु 
गलु्भी जजल्राभा जवभा १२ वटा थथानीम तहहरु जनु तनवनानसुाय यहेका छन ्। 

१. येसङु्गा नगयऩातरका 
२. भतुसकोट नगयऩातरका 
3. भदाने गाउॉऩातरका 
4. भातरका गाउॉऩातरका 
5. इश्भा गाउॉऩातरका 
6. धकुोट गाउॉऩातरका 
7. गलु्भीदयवाय गाउॉऩातरका 
8. छत्रकोट गाउॉऩातरका 
9. रुरुऺेत्र गाउॉऩातरका 
10. सत्मवती गाउॉऩातरका 
11. कातरगण्डकी गाउॉऩातरका 
12. चन्रकोट गाउॉऩातरका 
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4.गलु्भी जजल्राका प्रभखु धातभाक तथा ऩमाटकीम थथरहरु 
 

5.जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीको ऩषृ्ठबभूी 
जजल्राभा शाजन्त सवु्मवथथा एवॊ अभनचमन कामभ गयी जजल्राको प्रशासन सञ्चारन गनाको रातग थथानीम 
प्रशासन ऐन , २०२८ भा व्मवथथा  बए अनरुुऩ प्रत्मेक जजल्राभा जजल्रा प्रशासन कामाारमको थथाऩना 
गरयएको छ  । नेऩार सयकाय  गहृ भन्त्रारमरे  सो कामाारमको प्रभखु प्रशासकीम अतधकायीको रुऩभा 
काभ गने गयी एक जना प्रभखु जजल्रा अतधकायीको तनमकु्त गयी ऩदथथाऩन गने गदाछ । प्रभखु जजल्रा 
अतधकायीरे प्रचतरत कानून, नेऩार सयकायको नीतत ,  तनदेशन तथा गहृ भन्त्रारमको येखदेखभा यही नेऩार 
सयकायको प्रततनीतधको रुऩभा जजल्राभा काभ गदाछ ।  

गलु्भी जजल्राभा २ वटा नगयऩातरका य १० गाउॉऩातरका गयी १२ वटा थथानीम तहहरु यहेका छन ्बने 
मस अन्तगात ९३ वटा वडा कामाारमहरु यहेका छन ्। नेऩार सयकाय ¸ गहृ भन्त्रारम अन्तगात यहेको 
मस कामाारमरे भरुत : जजल्राभा शाजन्त सयुऺा , सवु्मवथथा¸ नागरयकता य याहदानी र्वतयण , र्वऩद् 
व्मवथथाऩन रगामत जजल्राका र्वतबन्न कामाारमहरुफीच सॊथथागत सभन्वम गदै ¸ र्वकास तनभााणको 
अनगुभन य सावाजतनक अऩयाध सवफन्धी भिुाहरु कायवाही य र्कनाया रगाउने सभेतका कामा  गदै 
आइयहेको छ । मस जजल्राका करयफ ३ राख जनताभा नेऩार सयकायको प्रतततनतधको रुऩभा यही 
सावाजतनक सेवा र्वतयण (Public Service Delivery) राई प्रबावकायी वनाई सशुासनको प्रत्माबतूतगने 
सभेतका कामाहरु गदाछ । 

 

 

 

 

 

तस .न  प्रततष्ठानको नाभ ठेगाना 
१ येसङु्गा ऺेत्र तवघास ५ 

२ याभ जानकी भजन्दय तवघास १ 

३ धातगथभु बगवती भजन्दय तवघास २ 

४ र्वष्ण ुऩादकुा तवघास ५ 

५ जशवारम भजन्दय तवघास ७ 
६ अजुानकी देवी तसतभचौय 
७ तफजचत्र गपुा  धकुोटवथत ुगलु्भी 
८ गदेु्ऱश्वय गपुा ऩतुताघाट २ गलु्भी 
९ रयतड रुरु ऺेत्र रयडी गलु्भी 
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6.हारसवभका प्रभखु जजल्रा अतधकायी 

तस.नॊ. नाभ देजख सवभ 

१ श्री रुऩ फहादयु थवाॊय 2027  सार २०२८।३।२ 

२ श्री याभजी प्रसाद गदु्ऱा २०२८।३।२७ २०२९।६।३० 

३ श्री चक्रफन्ध ुअमाार २०२९।७।७ २०३३।७।३ 

४ श्री दाभोदय येग्भी २०३३।७।१९ २०३६।६।३१ 

५ श्री रोकेन्रयाज शभाा २०३६।७।३० २०३७।३।६ 

६ श्री याभचन्र उऩाध्माम २०३७।८।२९ २०३९।६।२४ 

७ श्री फरयाभ काऩय २०३९।७।१९ २०४०।११।३ 

८ श्री फदरनाथ शभाा २०४०।१२।५ २०४२।११।१० 

९ श्री केशवयाज ऩौडेर २०४२।१२।३ २०४६।३।६ 

१० श्री याभकृष्ण ऩन्त २०४६।३।२५ २०४६।१२।२२ 

११ श्री गणेश प्रसाद बट्टयाई २०४७।१।२७ २०४७।५।७ 

१२ श्री र्वजमयाज बट्टयाई २०४७।५।२१ २०४८।७।२५ 

१३ श्री ऩद्मयाज येग्भी २०४८।८।९ २०४९।९।३ 

१४ श्री कभर प्रसाद रारकणा २०४९।९।२७ २०४९।१२।२४ 

१५ श्री फरी फहादयु काकी २०५०।३।२७ २०५२।६।१२ 

१६ श्री गॊगा फहादयु के.सी. २०५२।६।२२ २०५३।१२।२४ 

17 श्री र्वष्णनुाथ शभाा 2054।01।08 2054।09।14 

१८ श्री भोहनतसॊह खत्री २०५४।९।२४ २०५५।३।३२ 

१९ श्री प्रभेनायामण शभाा २०५५।४।६ २०५६।८।२२ 

२० श्री जशव प्रसाद नेऩार २०५६।९।४ २०५८।३।३१ 

२१ श्री गीता प्रसाद खनार २०५८।४।१८ २०५८।९।२९ 

२२ श्री नेत्र प्रसाद शभाा २०५९।१।२९ २०६२।१।२६ 

२३ श्री दगुाा प्रसाद ऩोखयेर २०६२।२।३० २०६३।३।१५ 

२४ श्री शॊकय अमाार २०६३।३।२५ २०६४।२।२३ 

२५ श्री अब्दरु कराभ खाॉ २०६४।३।१० २०६५।६।२५ 

२६ श्री टेकवीय जॊग यामभाझी २०६५।७।१८ २०६६।३।१९ 

२७ श्री ऩयशयुाभ अमाार २०६६।४।२३ २०६८।३।१० 

२८ श्री कवीन्र नेऩार २०६८।३।३१ २०७०।३।७ 

२९ श्री कभरयाज ढकार २०७०।३।२१ २०७१।८।१० 

३० श्री चन्र प्रसाद गैये २०७१।८।११ २०७२।७।९ 

३१ श्री प्रदीऩयाज कणेर २०७२।७।१० २०७३।३।१७ 

३२ श्री उदम फहादयु याना भगय २०७३।३।२० २०७३।८।१ 

३३ श्री कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना २०७३।८।१३ २०७४।०६।११ 

३४ श्री गोऩारप्रसाद अमाार २०७४।०६।१२ २०७५।०१।१९ 

३५ श्री कोशरयाज शभाा २०७५।०१।२० २०७५।०३।१४ 

३६ श्री मदनुाथ ऩौडेर २०७५।०३।१८ 2076।07।08 
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३७ श्री कोशहरय तनयौरा 2076।07।15 2076।11।12 

३८ श्री बयत कुभाय शभाा 2076।12।05 2077।09।07 

३९ श्री रुरादेवी शभाा 2077।09।08 हारसवभ 

 

 

7.थवीकृत कभाचायी दयफन्दी र्ववयण 

तस.नॊ दजाा शे्रणी सॊख्मा ऩतुता रयक्त 

१ प्रभखु जजल्रा अतधकायी  या.ऩ.प्रथभ  १ १ - 

२ सहामक प्रभखु जजल्रा अतधकायी  या.ऩ.र्ितीम  १ 1 - 

३ प्रशासकीम अतधकृत  या.ऩ. ततृीम २ 2 - 
४ नामव सबु्फा  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ ७ 4  थथामी 

१ अथथामी 
2 

५ रेखाऩार  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ १ 1  
६ कवप्मटुय अऩयेटय  या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ 1 जना 

कयायसेवाभा 
1 

७ खरयदाय  या.ऩ.अनॊ.र्ितीम ४ 4  
८ ह.स.चा. शे्रणी र्वर्हन  २ २ कयायभा - 
९ कामाारम सहमोगी  शे्रणी र्वर्हन  ७ ३ थथामी 

1अथथामी 
3 कयाय 

 

 जवभा  २७ 24 3 
 

8.हार कामायत कभाचायीहरुको र्ववयण  

क्र.सॊ कभाचायीको  नाभ थय ऩद  शे्रणी सेवा   

१ श्री रुरादेवी  शभाा प्र.जज.अ  या.ऩ. प्रथभ थथामी  
२ श्री नायामण प्रसाद बण्डायी स.प्र.जज.अ  या.ऩ.दद्रततम थथामी  
३ श्री  उिव ऩन्थी प्र.अ. या.ऩ.ततृीम थथामी   
४ श्री ऻान कुभायी बसुार प्र.अ. या.ऩ.ततृीम थथामी   

५ श्री  मभकरा ऩाण्डे ना.स.ु या.ऩ.अनॊ. प्रथभ थथामी  
६ श्री  नेत्र प्रसाद ऩन्थी ना.स.ु या.ऩ.अनॊ. प्रथभ थथामी  
७ श्री  भनोज बण्डायी रेखाऩार  या.ऩ.अनॊ. प्रथभ थथामी  
८ श्री  भेघ प्रसाद ऩोख्ररे ना.स.ु या.ऩ.अनॊ. प्रथभ थथामी  
९ श्री  प्रभेयाज खनार ना.स.ु या.ऩ.अनॊ. प्रथभ थथामी  
१० श्री  तडर फहादयु थाऩा खरयदाय  या.ऩ.अनॊ. दद्रतीम थथामी  
११ श्री  कभरा ऩन्थी खरयदाय  या.ऩ.अनॊ. दद्रतीम थथामी  
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१२ श्री  सजन्दऩ ऩरयमाय खरयदाय  या.ऩ.अनॊ. दद्रतीम थथामी  
१3 श्री  यण फहादयु थाऩा खरयदाय   थथामी  
१4 श्री  सतुनता कॉ डेर क.अ. (ऩरयचमऩत्र)  कयाय   
15 श्री ताया बण्डायी क.अ. (ऩरयचमऩत्र)  कयाय   

१6 श्री  ओभ प्रकाश ऩन्थी क.अ.   कयाय   
17 श्री  फावयुाभ भयासीनी ह.स.चा.  कयाय   
18 श्री  वारकृष्ण भयासीनी ह.स.चा.  कयाय   
19 श्री  ठाकुय प्रसाद ऻवारी का.स. शे्रणी र्वर्हन  थथामी  
२0 श्री  ऩणु्म प्रसाद ऩन्थी का.स. शे्रणी र्वर्हन  थथामी  
२1 श्री  तलु्से जोगी का.स. शे्रणी र्वर्हन  थथामी  
२2 श्री  अभतृ ऩाण्डे का.स.  कयाय   
२3 श्री योभनाथ  बट्टयाइ का.स. (बान्से)  कयाय   
२4 श्री दगुाा  ऩाण्डे का.स.  कयाय   
२5 श्री गीता  भजुखमा का.स.  कयाय   
26 श्री याभ कुभायी  घतॉ का.स.  कयाय   
 

9.जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीरे गने भखु्म भखु्म कामाहरु 

शाजन्त सयुऺाको व्मवथथाऩन सवफन्धी कामा 

 केन्रीम सयुऺा नीततको प्रबावकायी कामाान्वमन गने ।  
 जजल्रा सयुऺा मोजना तजुाभा गने ।   

 अऩयाध तनमन्त्रणराई प्रबावकायी फनाउने ।   

 दण्डर्हनताको अन्त्म गने ।  

 सावाजतनक मातामातभा अवयोध हनु नददने । 

 सूचना व्मवथथाऩनराई प्रबावकायी फनाउने । 

 सफै सयुऺा तनकाम फीच प्रबावकायी सभन्वम गने । 

 कानूनको दृढताऩूवाक कामाान्वमन गने 

थथानीम प्रशासन सवफन्धी कामा 

 कभाचायीको अतबरेखन व्मवथथाऩन तथा अद्यावतधक गने । 

 कभाचायी प्रशासन सवफन्धी कामा गने । 

 सॊघ-सॊथथा दताा, नर्वकयण, र्वधान सॊशोधन, शाखा खोल्ने अनभुतत ददने तथा तनमभन गने । 

 हातहततमाय ईजाजत, नर्वकयण, थवातभत्व हथतान्तयण सवफन्धी कामा गने । 

 र्वष्पोटक ऩदाथा प्रमोगको ईजाजत, नवीकयण य थवातभत्व हथतान्तयण गने । 

 सावाजतनक सवऩततको अतबरेख व्मवथथाऩन तथा सॊयऺण गने । 
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 अजख्तमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोगफाट प्रत्मामोजजत अतधकाय एॊव तनदेशन फभोजजभ 
भ्रष्टचायको उजयुीभा प्रायजवबक अनसुन्धान गयी ऩेश गने ।  

 ठाडो उजयुी तथा गनुासो व्मवथथाऩन सवफजन्ध कामा गने । 

 नाभ, थय उभेय आदी प्रभाजणत गने । 

 नावारकको उभेय प्रभाजणत गने । 

 ऩारयवारयक ऩेन्सन ऩत्र तथा यहरऩहर सवफन्धी काभ गने । 

 दतरत, आददवासी, जनजातत प्रभाजणत  गने । 

 ऩारयवारयक र्ववयण प्रभाजणत  गने। 

 नाता प्रभाजणत गने । 

 र्वर्वध कामा  गने। 

नागरयकता सववन्धी सेवा 

 वॊशजको आधायभा नागरयकताको प्रभाणऩत्र र्वतयण । 

 वैवार्हक अॊगीकृत नागरयकताको प्रभाणऩत्र र्वतयण । 

 नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रतततरर्ऩ र्वतयण । 

 थय, जन्भतभतत सॊशोधन । 

याहदानी सववन्धी सेवा 
 याहदानी पायाभ सॊकरन गने  । 

 याहदानी रतु सेवा अतबरेख प्रभाजणत  गने। 

 याहदानी र्वतयण  गने। 

 MRP को र्ववयण सॊशोधन  गने। 

र्वऩद् व्मवथथाऩन सवफन्धी सेवा 
 जजल्रा र्वऩद व्मवथथाऩन सतभततको वैठक व्मवथथाऩन गने। 

 र्वऩद् सववन्धी कामामोजना तनभााण  तथा राग ुगने। 

 र्वऩद् न्मूनीकयणका रातग तमायी  गने। 

 र्वऩद् बएको ऺतत र्ववयण सॊकरन गने । 

 र्वऩद् ऩीतडत बएकाहरुराई ऺततऩूतता एवॊ याहत र्वतयण तथा ऩनुथथाऩना गने । 

 

 

अधान्मार्मक कामा  
 प्रचतरत काननु फभोजजभ अधान्मार्मक तनकामको रुऩभा न्मार्मक कामा गने । 

 र्वशेष ऐनभा भदु्दा हेने अतधकायीको रुऩभा प्रभखु जजल्रा अतधकायी फाट तोर्कएका कसयुहरुभा सरुु 
कायवाही तथा न्मार्मक तनणाम गने । 

  सावाजतनक शाजन्त र्वरुिको कसयुहरुको सरुु कायवाही तथा न्मार्मक तनणाम गने । 

 जजल्राका र्वकास सवफन्धी गततर्वधीहरुको अनगुभन, अवरोकन, तनयीऺण तथा आएका 
सभथमाहरुको सभधान गने । 
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फजाय अनगुभन तथा उऩबोक्ता र्हत सवफन्धी कामा 
 दैतनक उऩबोग्म वथत ुतथा सेवाको सहज आऩूतता,ऩहुॉच य गणुथतय सतुनजित गनाका रागी फजाय 

अनभुगन तथा तनयीऺण गने । 

 उऩबोक्ता र्हत सॊयऺणको रातग सचेतीकयण गने । 

 उऩबोक्ता र्हत सवफजन्ध कामा गने । 

 

राग ुऔषध तनमन्त्रण सवफन्धी कामा  
 राग ुऔषध तथा भददयाको ऩूणा रुऩभा तनरुत्सार्हत गयी सभाजराई थवच्छ, थवथथ, 

सदाचायी य नैततकवान फनाउने अतबमानको रुऩभा रागऔुषध र्वरुि सचेतना अतबमान 
सचेतना सञ्चारन गने गयाउने । 

 राग ुऔषध सवफन्धभा राग ुबएका ऐन, कानून तथा कामार्वधीको ऩूणा रुऩभा कामाान्वमन 
गने गयाउने । 

अन्म कामाहरु 

 सॊघीम, प्रादेजशक य थथानीम तहका सयकायहरुवीच सभन्वम गने । 

 प्रत्मेक आतथाक वषाका तनतभत्त काननु फभोजजभ जजल्रा दययेट तनधाायण सवफन्धी कामा गने 
। 

 जजल्रा थतयीम कामाारमहरुको अनगुभन तथा तनयीऺण गने । 

 र्वकास तनभााणका कामाहरुभा सहमोग य सहजीकयण गने । 

 सूचनाको हक सवफन्धी ऐन कामाान्वमनभा आवश्मक सभन्वम य सहजीकयण गने । 

 जजल्रा जथथत सवै सयकायी कामाारमहरुभा सशुासन कामभ गने तथा सेवा प्रवाहराई 
प्रबावकायी फनाउने सवफन्धभा सहमोग सभन्वम य अनगुभन गने । 

 नेऩार सयकाय, गहृ भन्त्रारम, आन्तरयक भातभरा तथा काननु भन्त्रारम रगामत 
सवफजन्धत तनकामफाट हनुे तनणाम एॊव तनदेशन फभोजजभका कामाहरु गने । 

10.जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीको काभ, कताव्म य अतधकाय 
10.1.थथानीम प्रशासन ऐन 2028 रगामतका अन्म ऐन, तथा काननुरे तोकेफभोजजभ जजल्रा 
प्रशासन कामाारमरे सवऩादन गने भखु्म भखु्म कामाहरु देहाम फभोजजभ यहेका छन ्। 

 जजल्राको सभग्र शाजन्त सयुऺाको व्मवथथाऩन 

 नागरयकताको र्वतयण य अतबरेख व्मवथथाऩन 

 याहदानी पायभ सॊकरन य र्वतयण 

 सवायी साधन सॊचारन सवफन्धी कानूनको कामाान्वमन 
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 गैयसयकायी सॊघ सॊथथा दताा य नवीकयण 

 थथानीम प्रशासनको सञ्चारन । 

 भ्रष्डाचाय तनमन्त्रण 

 कामाारम तनयीऺण तथा अनगुभन 

 जचठ्ठा जवुा आददको तनमन्त्रण । 

 सावाजतनक थथानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथा, सावाजतनक अऩयाध 
आददको तनमन्त्रण । 

 र्वऩद् व्मवथथाऩन । 

 भआुब्जा तनधाायण तथा र्वतयण । 

 ऩरुुथकाय तथा ऩदक सवफन्धी तसपारयस । 

 जजल्रा तबत्र यहेको नेऩार सयकायको सफै सवऩततको येखदेख, सॊबाय य भभात गने, 
गयाउने । 

 याहदानी र्वतयण । 

 राग ुऔषध तनमन्त्रण य प्रशासन । 

 जजल्रा जथथत कायागायको अनगुभन, तनमभन य तनमन्त्रण । 

 िन्द प्रबार्वतको ऩर्हचान तथा याहत र्वतयण । 

 तनवााचन सवफन्धी गहृ भन्त्रारम य तनवााचन आमोगको तनदेशन कामाान्वमन । 

 जजल्रा थतयभा नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयीको ऩरयचारन य प्रमोग । 

 यार्ष्डम अनसनु्धानसॉगको सभन्वम, सूचना सॊकरन य र्वश्लषेण । 

 जजल्राभा सञ्चातरत र्वकास तनभााण कामाभा सहमोग । 

 कानून फभोजजभ तोर्कएअनसुाय र्वतबन्न भदु्दाको सरुु कायवाही य र्कनाया गने । 

 सयकायी वा सावाजतनक जग्गाभा घय फनाएभा योक्का गने य बत्काउने । 

 जजल्रा तबत्रको सावाजतनक ऩाटॊ, ऩौवा, धाया, कुवा सत्तर भजन्दय य धभाशारा आदीको 
रगत याख्न े। 

 नेऩार सयकाय य गहृ भन्त्रारमफाट तनदेजशत कामाहरु । 
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11.आ.व. 2077/78 भा सवऩाददत भखु्म भखु्म कामाहरु  
11.1आतथाक वषा 2077/78 मस कामाारमफाट सवऩादन बएका भखु्म भखु्म कामाहरु 
तनवनानसुाय यहेका छन ्। 

तस.नॊ सवऩाददत प्रभखु कामाहरु चार ुआ.व.को उऩरब्धी 

१. नागरयकता र्ववयण 
 

क. वशॊज 8177 

ख  .वैवार्हक अॊतगकृत  ६ 

ग  .अॊतगकृत  - 

घ  .प्रतततरर्ऩ नागरयकता र्वतयण  4615 

ङ .नागरयकता ऩरयत्माग  २ 

च .नागरयकता यद्द  १ 

 छ  .नावारक ऩरयचमऩत्र  240 
२. यार्ष्डम ऩरयचम ऩत्र  

 क  .र्ववयण दताा  1280432 

ख  .ऩरयचम ऩत्र र्वतयण  ७5 

३ याहदानी (तसपारयस  य र्वतयण )  
 

क  .साभान्म तसपारयस सॊख्मा  2426 

ख  .द ््रूत सेवा तसपारयस सॊख्मा 791 

      जवभा तसपारयस सॊख्मा :  2993 

       जवभा याहदानी र्वतयण सॊख्मा : 2732 

४. र्वऩद् व्मवथथाऩन सवफन्धी   

क  )याहत प्राद्ऱ गने सॊख्मा  
194 

ख  )आतथाक सहामता यकभ  13,62,000।- 

ग  )भतृक ऺततऩूतता यकभ    21,00,०००।- 

 घ  )रजुवफनी प्रदेश सयकायफाट याहत प्राद्ऱ गयेका  28 जनाराई रु 12,60,000/- 

५ भिुा सवफन्धी र्ववयण  
क  )अबर व्मवहाय दताा  २6 
 पछ्मोट 20 

ख  )बष्डाचाय  जन्म  - 

ग  )ऺततऩतुॉ सवायी ज्मान  7 

घ  )भादक ऩदाथा सेवन १० 
ङ  )अन्म  54 

पछ्मोट 64 
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 जवभा भिुा दताा सॊख्मा : 103 

जवभा पछ् मोट सॊख्मा :  84 

६ दतरत प्रभाजणत 383 

७ जनजाती प्रभाजणत 582 
८ ऩेन्सन सवफन्धी कागजात प्रभाजणत 536 

९ अन्म प्रभाजणत  563 

१० ऩत्रऩतत्रका दताा - 
११ सॊघ सॊथथा दताा 33 

१२ सॊघ सॊथथा नर्वकयण 141 

१३ हातहततमाय नर्वकयण 67 

१४ हातहततमाय नाभसायी 0 
१५ सहामता कऺफाट सेवा तरने सॊख्मा 4383 

१६ साभाजजक सॊजार अध्मावतधक ऩटक 520 
१७ कामाारमको वेवसाईट अध्मावतधक ऩटक 400 

१८ अतबरेख प्रभाजणत 2449 
१९ CCTV जडान सवफन्धी - 
२० ड्रोन उडान अनभुतत ददएको 2 

२  .भखु्म र्क्रमाकराऩहरुको र्ववयण  

क्र .सॊ.  भखु्म र्क्रमाकराऩ मो आ .व.को हार 
सवभ  

कैर्पमत  

१ . 
 

द्रन्द्र प्रबार्वतका रातग याहत र्वतयण   
(क  )याहत प्राद्ऱ गने सॊख्मा  

  

(ख  )र्वतरयत याहत यकभ  
  

२ . 
 

राग ुऔषध सवफन्धी कायवाही   
(क  )ऩक्राउ ऩयेका व्मजक्तहरु  ०  

(ख  )ऩक्राउ ऩयेको राग ुऔषध ऩरयभाण  ०  

(ग  )भदु्दा चराइएको सॊख्मा  ०  

३ . शाजन्त सयुऺा  
(क  )आऩयातधक घटना  २२२  

(ख  )अतबमकु्त ऩक्राउ  १३३  

(ग  )भदु्दा चराइएको  १४५  

(घ  )अऩहयणको घटना  ०  

(ङ  )हत्माका घटना  ६  

(च  )हातहततमाय खयखजाना जपत  १  
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(छ  )र्वजशष्ट व्मजक्तको भ्रभण  

 

14  

(ज )ट्रार्पक तनमभ उल्रघॊन गने उऩय कायवाही  ७939 जनाफाट 
याजथव रु 
51,23,000।- 

 

5.  कामाारम अनगुभन (कामाारम सॊख्मा) ४8  
6 .  

 

फजाय तनमभन  
  

(क  )अनगुभन  9 ऩटक 
 

(ख  )कायवाही  
  

7 .  तथकयी तनमन्त्रण  
(क  )ऩरयचातरत गथती  

  

(ख  )ऩक्राउ ऩयेको साभान  
  

8 घवुती सेवा सञ्चारन 
0  

9 .  

 

गनुासो य पछ्यौट  

क  )कामाारमभा तनवेदन भापा त  
4  

ख  )हेल्रो सयकाय भापा त  १ 
 

ग  )साभाजजक सन्जार भापा त  - 
 

जवभा 5  

10.  प्र.जज.अ.को ऩहरभा सभाधान बएका र्ववादहरु 80 
 

11.  फैठक  
क) सवाऩजऺम (र्वऩद्) 12 

 

ख) कामाारम प्रभखु 12 
 

ग) शाजन्त सयुऺा 45 
 

घ) (DCMC) 33 
 

ङ) थटाप 11 
 

च) अन्म 60 
 

 जवभा  139  
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 कैदी फन्दी सवफन्धी र्ववयण 
क्र .स.  तफफयण ऩरुुष भर्हरा हारको 

आश्रीत 
सॊख्मा 

जवभा कैर्पमत 

१ अजघल्रो भर्हनाको सॊख्मा ७१ ८ १ 8०  

२ मस भर्हनाभा थर्ऩएको सङ्ख्मा 5 0 0 5  

३ मस भर्हनाभा छुटेको सॊख्मा 7 0 0 7  

५ मस भर्हनाभा सरुवा बएको सॊख्मा 0 0 0 0  

४ मस भर्हनाभा भतृ्म ुबएको सॊख्मा 0 0 0 0  

५ मस भर्हनाभा कामभ यहेको फन्दी 
सॊख्मा 

69 8 1 78  

 

जजल्राभा घटेका आऩयातधक घटनाहरुको र्ववयण 
तस.नॊ. घटना दताा पछामौट फाॉकी 
1 कताव्म ज्मान ६ २ ४ 
२ जवुा १ १ ० 

3 हातहततमाय खयखजाना १ १ ० 

४ चन्दा सवफन्धी कसयु १ १ ० 

5 झजुण्डई भयेको ४० ० ४० 

६ पुटकय ज्मान ७ ० ७ 

७ बर्वतव्म ज्मान २५ १ २४ 

८ ज्मान भाने उद्योग ३ २ १ 
९ जवयजथती कयणी १५ ८ ७ 

१० जवयजथती कयणी उद्योग ५ ३ २ 

११ अबर व्मवहाय गना नहनुे २६ २२ ४ 

१२ आत्भहत्मा दरुुत्साहन २ १ १ 

१३ भानव फेचर्वखन तथा ओसायऩसाय १ १ ० 

१४ धातभाक थथान वा ऩर्वत्र भातनकएको 
थथान तोडपोड गना नहनुे कसय 

१ १ ० 

१५ सवायी ज्मान ९ ४ ५ 

१६ चोयी ४ २ २ 
१७ फहरु्ववाह ६ ४ २ 

१८ र्वषसेवन गयी भयेको ज्मान २ ० २ 

१९ आगोरागी कसयु ३ ३ ० 
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२० गाईगोरु काटेको कसयु २ १ १ 

२१ अप्राकृततक भैथनु २ ० २ 

२२ फारमौन दरुुप्रमोग गना नहनुे १ १ ० 
२३ ऩशऩुॊजऺ सवफन्धी कसयु १ १ ० 

जवभा १६४ ६० १०४ 

 

  कामाारमको याजश्व सवफन्धी र्ववयण 

 

12.जजल्राभा शाजन्त सयुऺा कामभ गना गरयएका कामाहरु 
12.1. जजल्रा सयुऺा सतभततको फैठक 

जजल्राभा शाजन्त सयुऺा व्मवथथा कामभ गना, आऩयातधक गततर्वधीहरु हनु नददन, चाडऩवा र्वशेष सयुऺा 
व्मवथथा कामभ गना, कोतबड-19 योकथाभ, तनमन्त्रण तथा उऩचायराई व्मवजथथत गना, तनषेधाऻाराई 
प्रबावकायी रुऩभा ऩारना गयाउन, तनषेतधत वथत,ु सेवा तथा र्क्रमाकराऩराई योकथाभ गना मस आ.व.भा 
जजल्रा सयुऺा सतभततका 45 वटा वैठकहरु सवऩन्न बएका छन ्। 

12.2.थथानीम तहभा अऩयाध न्मूतनकयण सवफन्धी कामाक्रभ 
सभाजभा घट्न सक्ने र्वतबन्न अऩयातधक गततर्वधीहरु, रागऔुषधको अवैध ओसायऩसाय, शाजन्त सयुऺा बॊग 
हनुे र्हॊसात्भक गततर्वधीहरु, सभाजजक कुरयतत, कु-प्रथा, फार र्ववाह, फह-ुर्ववाह, जाततम बेदबाव को 
योकथाभ, तनमन्त्रण तथा र्वकासात्भक गततर्वधी, र्वऩद् व्मवथथाऩन,मोजनाको कामाान्वम सवफन्धभा 
सयोकायवारासॉग छरपर तथा अन्तर्क्रा मा गरयएको छ । मस क्रभभा उल्रेजखत र्वषमफथतहुरुभा देजखएका 
सभथमाहरुको सवफजन्धत ऩऺ सॉगको सभन्वमभा सभाधान गरयएको छ । 

 

 

 

तस.नॊ. र्ववयण मस आ.व.को याजश्व यकभ 

1. याहदानी वाऩत   1,45,42,500/- 
2. ऩयीऺा शलु्क 12,100/- 
3. कवऩनी यजजषे्डशन दथतयु 2,81,650/- 
4. हातहततमाय  नर्वकयण 47,250/- 

5 अन्म प्रशासनीक दण्ड जरयवाना   94,800/- 

6. धयौटी सदयथमाहा  2,800/- 

 जवभा 1,49,81,100/- 
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12.3.चाडऩवा रजऺत सयुऺा मोजना   

मस जजल्राभा भनाईने दशैँ, ततहाय, चैतेदशै, ततज, जनैऩूजणाभा, भाघे सॊक्राजन्त,साउने एकादशी रगामतका चाडऩवाभा 
हनु सक्ने रटुऩाट, हत्मार्हॊसा, चोयीडकैती, झै-झगडा रगामतका अऩयातधक गततर्वधीराई तनमन्त्रण गना जजल्रा 
सयुऺा सतभततफाट चाडऩवा रजऺत सयुऺा मोजना फनाई तनमतभत रुऩभा गथती, र्ऩकेर्टङ्ग, सचुना प्रवाह, अनगुभन 
जथता सयुऺा मोजनाको कामाान्वमन गरयएको छ । 

12.4.याजभागाभा हनुे अवयोध हटाउन गनुाऩने सयुऺा कायवाहीको कामार्वधी सवफन्धी कामामोजना तनभााण 

याजभागा वा सडकभा हनुे अवयोध हटाउन गनुाऩने सयुऺा कायवार्हको सवफन्धभा मस आतथाक फषाभा 4 ऩटक फैठक 
फसी कामार्वधी सवफन्धी कामामोजना, 2078 जायी गरयएको छ । सो मोजना अनसुाय याजभागा अवयोधका सवबार्वत 
ऺेत्रहरुको ऩर्हचान गयी सो ऺेत्रभा हनुे सयुऺा अवयोध हटाउन आवश्मक जनशजक्त खटाउने, साभग्रीहरुको 
उऩरब्धता गयाउन,े रगामतका कामाहरु गरयएको छ । 

12.5.साभदुार्मक साझेदायी कामाक्रभ 
जजल्रा अन्तगात भाध्मतभक साभदुार्मक र्वद्यारमहरुभा  तथा थथानीम तहभा जजल्रा प्रहयी कामाारम गलु्भी य 
अन्तगातका तनकामहरुफाट शाजन्त सयुऺा तथा अऩयाध न्मूनीकयणका सवफन्धभा र्वद्यभान ऐन काननु/सॊर्हता/हरुको 
भखु्म भखु्म व्मवथथाहरुको सचेतनाका रातग सभदुाम प्रहयी साझेदायी भापा त कामाक्रभ सवऩन्न गरयएको छ । सडक 
सयुऺा य ट्रार्पक तनमभ सवफन्धी , भानफ फेचतफखन तथा ओसायऩसाय , साभाजजक अऩयाध योकथाभ भर्हरा 
तथा फारफातरका , रैंतगक र्हॊसा य घयेर ुर्हॊसा त्मसै गयी सशस्त्र प्रहयी फर नेऩारफाट 3 ऩटक दरु्वचौय य 
उरेनीभा सभदुामसॉग सचेतनाभरुक कामाक्रभहरु सञ्चारन गरयएको छ ।कामाक्रभ सॊचारनवाट १३४८६ जना 
राबाजन्वत बएका छन ्। 

12.6.अन्तयजजल्रा सभन्वम वैठक 

मस जजल्रासॉग सीभाना जोतडएका ६ वटा जजल्राभध्मे ऩवात ,वाग्रङु्ग,प्मूठान,अघााखाॉची, थमाङ्गजा, ऩाल्ऩाका सवै सयुऺा 
सतभततका प्रभखुहरु सजवभतरत २/२ ऩटक अन्तय जजल्रा सयुऺा सभन्वम वैठक सभऩन्न बएको छ ।शाजन्त सयुऺा 
तथा अऩयाध न्मूनीकयण , र्वऩद् व्मवथथाऩन, र्वकास व्मवथथान , प्राकृततक स्रोत साधनको सॊयऺण कोतबड-19 
योकथाभ तथा तनमन्त्रण रगामतका र्वषमभा असर अभ्मासहरुको आदान प्रदान तथा उल्रेजखत र्वषमहरुभा सूचना 
आदान प्रदान गने तथा सभन्वमात्भक रुऩभा सभथमाको सभाधान गयी अन्तय जजल्रा सयुऺा व्मवथथाराई सदुृढ तथा 
प्रबावकायी वनाउने र्वषमभा तनणामहरु बएका छन। ऩतछल्रो सभमभा कोतबड १९ को भहाभायीका कायण ऩाल्ऩा 
थमाङ्जा अघााखाॉची तथा प्मूठानसॉग Zoom वैठक सवऩन्न बएको छ । 

                        
 

अन्तय जजल्रा सयुऺा वैठक वाग्रङु्ग, ऩवात, वमाग्दी, गलु्भी, भथुताङ्ग अन्तय जजल्रा सयुऺा वैठक गलु्भी य थमाङ्जा  



 

जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीको आ.व. २०७७/७८ को वार्षाक प्रगतत प्रततवेदन   ऩेज नॊ.16 

                                              

12.7.सयुऺा तनकाम तथा भातहतका ईकाईहरुको अनगुभन 
जजल्राभा शाजन्त सयुऺाको व्मवथथाराई प्रबावकायी फनाई भजफदु फनाउन, र्वऩद् व्मवथथाऩन, कोतबड-19 
सवफन्धभा गरयएको तनषेधाऻाको ऩारना गने गयाउने कामा सवफन्धभा सशस्त्र प्रहयी फर नेऩार नॊ.37 
गलु्भ भा २ ऩटक, जजल्रा प्रहयी कामाारम २ ऩटक, ३ वटा ईराका प्रहयी कामाारमहरु ऩकुोट , 
चन्रकोट तथा रयडी य प्रहयी चौकीहरु २१ वटा गयी २४ वटा चौकीहरुको अनगुभन तथा तनयीऺण गयी 
आवश्मक तनदेशन ददईएको छ । 

 
प्रहयी चौकी वाभी टक्साय                        प्रहयी चौकी वथतु  

 
जजल्रा प्रहयी कामाारम गलु्भी     सशस्त्र प्रहयी कामाारम ३७ नॊ गलु्भ  

12.8.उजयुी तथा गनुासो सवफोधन 
कामाारमभा तनवेदन भापा त 4 वटा हेल्रो सयकाय भापा त 1 वटा गयी 5 वटा उजयुी तथा गनुासो 
ऩयेकोभ 5 वटै गनुासो तथा उजयुी पछामौट गरयएको छ ।त्मसै गयी प्रभखु जजल्रा अतधकयी सभऺ 
भौजखक रुऩभा ऩना आएका 80 वटा उजयुी तथा गनुासो सवफन्धभा सवफजन्धत तनकामराई रेखी ऩठाउने, 
सवफजन्धत व्मजक्तराई जझकाई भेरतभराऩ गयाउने, पछामौट गना रगाउने, ऺततऩतुता गयाउने कामा गरयएको 
छ । 
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13.सशुासन प्रवािनका रातग गरयएका कामाहरु 
 

13.1. कामाारमको आन्तरयक व्मवथथाऩन 
क. कामाारमको सयसपाई तथा सजावट 
जजल्रा जथथत सवऩणुा कामाारमहरुराई आफ्नो कामाारम ऩरयसय सपा, थवच्छ तथा वातावयणभैत्री याख्न तनदेशन 
गरयएको छ ।मस जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीको ऩरयसयभा फाहै्र भर्हना पुरहरु पुल्ने गयी र्वतबन्न प्रजाततका 
पुरका र्वरुवाहरु योर्ऩएको छ बने तनमतभत रुऩभा कामाारमको ऩरयसय, कामाारमको सयसपाई गने गरयएको छ । 
सेवाग्राहीको दैतनक तबडबाड हनुे य कोतबड 19 को सभमभा सॊक्रभण सभेत पैतरन सक्ने कुयाराई भध्मनजय याख्दै 
कामाारम सभम सभाद्ऱ बएऩतछ कामाारमतबत्र तडसईन्पेक्सन थप्र ेगने गरयएको छ ।कामाारमका प्रत्मेक कामाकऺ, 
प्रत्मेक फ्ल्माट तथा ऩरयसयभा डथटर्वनको व्मवथथा गरयएको छ ।

 

ख. नागरयक वडाऩत्रको व्मवथथा 
कामाारमफाट प्रवाह हनुे सेवा, राग्ने सभम, जजवभेवाय कभाचायी, सवफजन्धत पाॉट तथा गनुासो एॊव 
उजयुी सनेु्न अतधकायीको व्मवथथा सभेत उल्रेख बएको नागरयक वडाऩत्रको व्मवथथा गरयएको छ 
। साथै तडजजटर भाध्मभफाट ऩतन दैतनक सेवा प्रवाह सवफन्धको जानकायी गयाउने व्मवथथा 
गरयएको छ । सवै सयकायी कामाारमहरुराई अतनवामा रुऩभा नागरयक वडाऩत्र याख्न तनदेशन 
ददइ सवै सयकायी कामाारमहरुरे नागरयक वडाऩत्र याख्न ेकामा बएको छ । 
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नागरयक वडाऩत्र -Citizen Charter_ 

क्र.स.ं सेवा सुववधाहरुको 
वववरण 

आवश्यक ऩने कागजातहरु/प्रमाणहरु ऱाग्ने 
समय 

ऱाग्ने शुल्क जजम्मेवार 
कममचारी/शाखा 

गुनासो 
सुन्ने 

अधधकारी 

कैफपयत 

 

कोठा न.ं 

१. शाजन्त सुरऺा सम्फन्धी   

१. ननवेदन वा जानकायी शान्तत सुयऺा सम्फतधी ननवेदन वा जानकायी तुरुतत ननवेदन बए 
रु १०।– को 
टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ. अदारतको 
कामयऺ ेत्र वा 
अतम 
अधधकाय 
ऺेत्रको ननवेदन 
वा 
जानकायीका 
सम्फतधभा 
तत ्तत ्
ननकामभै 
जानुऩने । 

 १६ 

२. नागररकता सम्फन्धी   

२. वॊशज नेऩारी 
नागरयकता 

१. अनुसूची १ को पायाभभा नगयऩालरका (न.ऩा.) वा गाउॉ ऩालरका 
(गा.ऩा.)को वा सम्फन्तधत वडाको लसपारयस । 
२. फाफुको नागरयकता प्रभाणऩत्र (ना.प्र.) य वववाटहत भटहरा बए 
ऩनतको ना.प्र.को प्रनतलरवऩ । सो नबए दाजु वा वॊशज खुल्ने 
नन्जकको नातेदायको प्रनतलरवऩ । 
३. वऩता वा ऩनतको ना.प्र.फाि लबड्ने व्मन्ततफाि सनाखत, सो नबए 
दाजु वा बाई वा नन्जकको अलबबावकको सनाखत । 
४. उतत प्रभाणहरु ऩेश हुन नसकेभा वॊशज खुल्ने प्रभाणहरु । 
५. एस.एर.सी. वा एसइइ उत्तीणय गयेको बए चारयत्रत्रक प्रभाणऩत्र य 
रबधाॊकको प्रनतलरवऩ/जतभलभनत खुल्ने प्रभाण (शैक्षऺक/जतभ दताय) 
६. पोिो २ प्रनत (कभयचायी ऩरयवाय बए ३ प्रनत) 

प्रभाण 
ऩुगेभा उसै 
टदन 

रु १०।– को 
टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.    ३ 
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फसाई सराई गरी आउनेको हकमा देहायको थऩ प्रमाणः- 
१. स्थानीम ऩन्जजकाधधकायीको कामायरमफाि जायी बएको 
फसाईसयाईको प्रभाणऩत्र । 
२. जग्गाधनी प्रभाणऩुजाय । 
३. नतशा ऩास प्रभाणऩत्र 

४. ऩानी, त्रफजुरी, िेलरपोन भहशुर काडय जस्ता प्रभाण 

२.१ वैवाटहक अॊगीकृत 
नागरयकता 
(भटहराका राधग) 

१. अनुसूची ७ को पायाभभा न.ऩा. वा गाउऩालरकाको सम्फन्तधत 
वडाको लसपारयस । 
२. ऩनतको ना.प्र.को प्रनतलरवऩ । 
३. वववाह दताय प्रभाणऩत्र य नाता प्रभाणऩत्रको प्रनतलरवऩ । 
४. ववदेशी नागरयकता ऩरयत्माग गनय कायवाही चराएको प्रभाण । 
५. ऩनतको सनाखत, ऩनत नबएभा नन्जकको नातेदायको सनाखत य 
ननजको नागरयकताको प्रभाणऩत्र । 
६. पोिो २ प्रनत (कभयचायी ऩरयवाय बए थऩ २ प्रनत) 

प्रभाण 
ऩुगेकोभा 
उसै टदन 

रु १०।– को 
टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.    ३ 

२.२ कभयचायी ऩरयवायका 
राधग 

१. अनुसूची १ (वॊशज) अथवा अनुसूची ७ (वैवाटहक अॊगीकृत) प्रभाणणत 
लसपारयस पायाभ । 
२. न्जल्राभा कामययत नेऩार सयकायको स्थामी कभयचायी, सयकायी 
सॊस्थान, ववश्वववद्मारम वा साभुदानमक ववद्मारमभा कामययत स्थामी 
कभयचायी तथा लशऺक बएको प्रभाण । 
३. सम्फन्तधत कामायरमफाि लसपारयस गयेको ऩत्र । 
४. पोिो २ प्रनत (वॊशज), ३ प्रनत (वैवाटहक अॊगीकृतका राधग), 

५. वऩता/ऩनत, फाफु/आभाको ना.प्र.सटहत सनाखत । 

प्रभाण 
ऩुगेकोभा 
उसै टदन 

रु १० को 
टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.    ३ 

२.३ वॊशज, वैवाटहक 
अॊगीकृत, अॊगीकृत 
तथा जतभका 
आधायभा नेऩारी 
नागरयकताको 

१. ढाॉचा अनुसायको अनुसूची पायाभ प्रभाणणत गयी गा ऩा/न.ऩा.फाि 
लसपारयस बएको । 
२. सतकर वा झतु्रो नागरयकता वा ना .प्र.ऩ.नम्फय वा जायी लभनत 
खुरेको प्रभाण । 
३. फसाईसयाई गयी आएका अतम न्जल्राहरुफाि ना .प्र.ऩ. लरएका 

प्रभाण 
ऩुगेकोभा 
उसै टदन 

रु २०।– को 
टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.    ३ 
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प्रनतलरऩी व्मन्ततको हकभा फसाई  सयाई प्रभाण ऩत्र , जग्गाधनी ऩूजाय य घय 
ननभायण गने स्वीकृनत ऩत्र । 
४. नागरयकता प्रभाणऩत्र जायी गने कामायरमफाि अलबरेख 
कामायरमको तपय फाि णझकाइनेछ । 

२.४ नाभ, थय, उभेय 
पयक ऩयेको वववयण 
सम्फतधी 

१. ननवेदन 

२. नागरयकता प्रभाणऩत्रको सतकर य प्रनतलरवऩ 

३. नेऩारफाि एस.एर.सी. वा सो सयहको उभेय खुरेको प्रभाणऩत्र 

४. शैक्षऺक सॊस्थाको लसपारयश ऩत्र 

५. सम्फन्तधत गा.ऩा./न.ऩा. को लसपारयसऩत्र 

६. यान्रिम ऩयीऺा फोडयभा व्महोया सच्माउन लसपारयस गनुयऩदाय  
एसइइ उत्तीणय गयेको ६ भटहना लबत्र आवेदन टदइसकेको हुनुऩनेछ । 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

रु १०।– को 
टिकि 

  

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

शाखा हेने 
ना.सु.  

प्र.न्ज.अ.  ३ 

३. नाफालऱग ऩररचयऩत्र   

३ नाफारक ऩरयचम 
ऩत्र तथा प्रनतलरवऩ 
सम्फतधी 

१. तोक्रकएको ढाॉचा फभोन्जभको ननवेदन पायाभ य लसपारयस 

२. फाफु य आभाको सतकरै नागरयकता तथा प्रनतलरवऩ 

३. फाफु य आभाको वववाह दताय प्रभाण 

४. फाफु य आभासॊगको नाता प्रभाण 

५. फच्चाको जतभ दतायको सतकर य प्रनतलरवऩ 

६. फसाइ सयाइ आउनेको हकभा फसाइ सयाइको प्रभाण य स्थामी 
फसोवासको प्रभाण 

७. कभयचायी ऩरयवायको हकभा कामायरमको लसपारयस 

८. फच्चाको ३ प्रनत ऩासऩोिय साइजको पोिो 
९. नाफालरक ऩरयचम ऩत्र हयाई वा झतु्रो बई प्रनतलरवऩ लरनुऩने 
बएभा लसपारयस सटहतको ननवेदन तथा सतकरै झतु्रो तथा व्महोया 
खुल्ने प्रभाण ऩेश गनुयऩनेछ । 

  
 

सफै प्रभाण 
ऩुगेभा 
दयखास्त 
टदएकै 
टदन 

- रु १०।– को 
टिकि 

- 

प्रनतलरवऩका 
राधग रु २० 
को टिकि 
दस्तुय 
राग्नेछ । 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

. 

शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.   

४. प्रमाणणत सम्फन्धी  ५ 

४.१ आटदवासी,जनजानत,  
दलरत य अतम 

१. ननवेदन 

२. न.ऩा/गा.ऩा.को लसपारयस  

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

रु.१०। को 
टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

प्र.न्ज.अ.   
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प्रभाणणत लसपारयस 
सम्फतधी 

३. नागरयकताको प्रनतलरवऩ शाखा हेने 
ना.सु.  

४.२ कुनै व्महोया 
प्रभाणणत सम्फतधी 

१. व्महोया खुरेको ननवेदन 

२. गा.ऩा./न.ऩा. को लसपारयसऩत्र 

३. नागरयकताको प्रनतलरवऩ 

४. अतम प्रभाण 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

रु १०।– को 
टिकि 

  

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

शाखा हेने 
ना.सु.  

प्र.न्ज.अ.   

४.३ ऩेतसन सम्फतधी 
प्रभाणणत / लसपारयस 

१. व्महोया खुरेको ननवेदन 

२. गा.ऩा./न.ऩा. को लसपारयसऩत्र 

३. ऩेतसनयसॉगको नाता प्रभाणणत 

४. आवश्मकतानुसाय ऩारयवारयक वववयण 

५. नागरयकताको प्रनतलरवऩ 

६. ऩेतसन सम्फतधी कागजातका प्रनतलरवऩ 

७. अतम प्रभाण 

प्रकृमा 
ऩुगेऩछी 

रु १०।– को 
टिकि 

 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

शाखा हेने 
ना.सु.  

प्र.न्ज.अ.  

५. राहदानी सम्फन्धीः-  ५ 

५ याहदानी १. याहदानी आवेदन पायाभ २ प्रनत बयी पोिो सभेत िाॉसी स्वमभ ्
आवेदकरे सही गयी ननम्न प्रभाणसाथ ऩेश गनुयऩनेेः- 

क. ना.प्र.को सतकर य प्रनतलरवऩ १ प्रनत । 
ख. ४ प्रनत ऩासऩोिय साइजको पोिो । 
ग.  केयभेि बएको वा म्माद सक्रकएको बए त्मस्तो सतकरै 
याहदानी । 
घ. फसाइ सयी आएकाको हकभा फसाई सयाईको प्रभाण य स्थामी 
फसोवास खुल्ने जग्गाधनी/घयफासको प्रभाण 

ङ. वववाह बै आएको भटहराको हकभा वववाह दताय प्रभाण य 
ऩनतको नागरयकता । 
च. कभयचायी वा कभयचायी ऩरयवायको हकभा कामायरमको लसपारयस 
सभेत । 

याहदानी 
ववबागफाि 
प्राप्त 
हुनासाथ 

- साभातम 
प्रक्रिमाको 
राधग रु 
५०००।– 

  

- द्रतु 
याहदानीको 
राधग 
याहदानी 
ववबागभा नै 
रु १००००।– 

१२०००।-  वा 
१५०००। 
याजश्व 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ. अतमत्र न्जल्राफाि फसाई सयी 
आएको बए नागरयकताको 
अलबरेख फुझये भात्र याहदानीका 
राधग लसपारयस गरयनेछ 
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फुझाउनु 
ऩनेछ 

५.१ नाफालरग 
ऩरयचमऩत्रको 
आधायभा याहदानी 

१. याहदानी आवेदन पायाभ ३ प्रनत बयी पोिो सभेत िाॉसी ननम्न 
प्रभाणहरु साथ ऩेश गनुयऩनेछेः- 
२.. सतकर नाफालरक ऩरयचमऩत्र य सो को २ प्रनत प्रनतलरवऩ । 
३. फाफु वा आभाको ना.प्र.ऩ. को प्रनतलरवऩ । 
४. फाफु वा आभाको वववाह दतायको प्रनतलरवऩ । 
५. नाफालरकको हकभा अलबबावकसॉगको नाता प्रभाणणत  । 
६. प्रनत ऩासऩोिय साइजको पोिो । 
७. फसाइ सयी आएकाको हकभा फसाई सयाईको प्रभाण य स्थामी 
फसोवास खुल्ने जग्गाधनी/घयफासको प्रभाण 

याहदानी 
ववबागफाि 
प्राप्त 
हुनासाथ 

- १० वषय 
भूनीको 
राधग रु. 

२५०० य 
सोबतदा 
भाधथ रु. 

५०००।- 

  

- द्रतु 
याहदानीको 
राधग 
याहदानी 
ववबागभा नै 
तोक्रकएको 
याजश्व 
फुझाउनु 
ऩनेछ 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ. हयाएको केयभेि बएको हकभा 
मस कामायरमफाि  याहदानी 
फनाउॉ दा रु १००००।- य याहदानी 
ववबागफाि फनाउॉ दा रु १५०००।- 
याजश्व फुझाउनु ऩनेछ । 

५.२ याहदानीभा सॊशोधन 
गनुयऩने अवस्था 

जतभ लभनत, नाभ, थय, ठेगाना, ऩेशा आटद जुन ववषमभा सॊशोधन 
गनुयऩने हो सो को प्रभाणको प्रनतलरवऩ, सतकर याहदानी, य सो को 
प्रनतलरवऩ ऩेश गयी स्वमभरे मो फायेभा सॊशोधन गयी ऩाउॉ  बनी 
ननवेदन टदने । 

सोही टदन 
याहदानी 
ववबागभा 
लसपारयस 
गरयने 

ननमभानुसाय प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ. " 

६. धममऩुत्र/धममऩुत्री सम्फन्धी   

६ धभयऩुत्र/धभयऩुत्री 
प्रदान गनय लसपारयश 
गन े

१. रयतऩूवयकको ननवेदन 

२. धभयऩुत्र/धभयऩुत्री ग्रहण गनय चाहने दम्ऩतीभध्मे कुनै एक स्वास््म 
तथा शायीरयक कायणरे सततान   उत्ऩादन गनय असऺभ छ बनी 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

रु १०।– को 
टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

शाखा हेने 

प्र.न्ज.अ.   



 

जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीको आ.व. २०७७/७८ को वार्षाक प्रगतत प्रततवेदन   ऩेज नॊ.23 

                                              

सम्फन्तधत भुरुकको स्वीकृत धचक्रकत्सकरे प्रभाणणत गरयटदएको ऩत्र 
। 
३. अतम स्वास््म सम्फतधी वववयण 

४. वववाह दताय प्रभाणऩत्र 

५. ऩारयवारयक वववयण 

६. चारयत्रत्रक वववयण 

७. आधथयक न्स्थनतको वववयण 

८. ववदेशीको हकभा याहादानी य बीसाको प्रनतलरवऩ 

९. सम्फन्तधत भुरुक वा सो भुरुको दतुावासफाि नेऩारी फारफालरका 
धभयऩुत्र/ऩुत्री ग्रहण गनय सहभनत टदएको ऩत्र 

१०. अवववाटहत, सम्फतध ववच्छेद गयेको, तमानमक ऩथृकीकयण गयेको, 
ववधुय वा ववधवाको हकभा त्मस्तो बएको आधधकारयक  प्रभाणऩत्र 

११. फेवारयसे फारफालरकाको हकभा भातमताप्राप्त फारगहृको 
लसपारयस तथा प्रहयी प्रनतवेदन 

१२. फारफालरका धभयऩुत्र /धभयऩुत्री टदनको राधग आवश्मक हुने 
भाऩदण्ड फभोन्जभको अतम मोग्मता ऩुगेको हुनुऩन े

  

ना.सु. 

७. हातहततयार इजाजत सम्फन्धी   

७ हातहनतमाय इजाजत १. ननवेदन 

२. नागरयकताको प्रभाणऩत्रको सतकर य प्रनतलरवऩ 

३. गा.वव.स./न.ऩा.को लसपारयस 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

रु १०।– को 
टिकि तथा 
हातहनतमाय 
खयखजाना 
ननमभावरी 
फभोन्जभ 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ. नमाॉ हातहनतमाय लरन वा 
नाभसायी गनय न्जल्रा सुयऺा 
सलभनतको ननणयम आवश्मक 
हुनेछ । 

७.१ हातहनतमाय 
नाभसायी सम्फतधी 

१. ननवेदन, ना.प्र.ऩ.को नतकर तथा इजाजतऩत्र य दईुऩऺ फीचको 
कागज 

२. हकदाय बएभा नाता खुल्ने प्रभाण 

३. नाभसायी हुने व्मन्ततको शायीरयक तथा भानलसक स्वस्थता 

" " प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ. 
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सम्फतधी ऩत्र  

४. स्थानीम प्रहयीफाि फुझकेो चारचरन प्रनतवेदन 

७.२ हातहनतमाय 
नवीकयण सम्फतधी 

१. सम्फतधी व्मन्ततको ननवेदन य सतकर इजाजत ऩत्र " " प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ. 

७.३ हातहनतमाय इजाजत 
प्रनतलरवऩ सम्फतधी 

१. ननवेदन 

२. ना.प्र.ऩ.को नतकर य झतु्रो वा इजाजत नम्फय खुल्ने प्रभाण 

" " प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ. 

७.४ ववरपोिक ऩदाथय १. तोक्रकएको ढाॉचाभा ननवेदन 

२. सॊस्था/प्रनतरठानको आधधकारयकता 
३. अतम ववषम ननमभावरी फभोन्जभ 

  

" " प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.   

८. संस्था, ऩत्रऩत्रत्रका तथा छाऩाखाना सम्फन्धी   

८ सॊस्था दताय सम्फतधी १. रयतऩूवयकको ननवेन 

२. तदथय सलभनतको बेराको ननणयम 

३. ववधानको ४ प्रनत य सो भा तदथय सलभनतको ऩदाधधकायीहरुको 
दस्तखत (ववधानको नभूना डाउनरोडभा हेनुयहोस) 

४. तदथय सलभनतका ऩदाधधकायीहरुको नेऩारी नागरयकताको 
प्रभाणऩत्र य व्मन्ततगत वववयण 

६. सम्फन्तधत ऩालरकाको लसपारयसऩत्र 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

रु १०००।- प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.   

८.१ सॊस्था नवीकयण १. रयतऩूवयकको ननवेदन 

२. कामयसलभनतको ननणयमको प्रनतलरवऩ 

३. रेखाऩयीऺणको प्रनतवेदन 

४. रेखाऩयीऺकको अडडिसय इजाजत ऩत्र 

५. वावषयक प्रगनत वववयण 

६. कामयऺ ेत्र सॉग सम्फन्तधत ऩालरकाको लसपारयस ऩत्र 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

ननमभानुसाय प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ  

 

शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.   
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७. सॊस्था दताय प्रभाणऩत्रको सतकर 

८. कयचुतता प्रभाणऩत्र 

८. नवीकयण गनुय अनघ बएको साधायण सबाको ननणयमको प्रनतलरवऩ 

८.२ सॊस्थाको ववधान 
सॊशोधन 

१. रयतऩूवयकको ननवेन 

२. तोक्रकएको पायाभभा साववकभा बएको स्वीकृत ववधानभा थऩघि 
गनुयऩने कायण सभेत खुराई साधायणसबाको कन्म्तभा दईुनतहाई 
वहुभतको ननणयमको प्रनतलरवऩ 

३. तीन भहरे - सॊशोधन हुने ववधानको दईु प्रनत (साववकभा बएको 
व्मवस्था, हार सॊशोधन गनय राधगएको व्मवस्था य सॊशोधन गनुयऩने 
कायण) 

४. स्वीकृत सतकर ववधान य प्रभाणऩत्र तथा सो को प्रनतलरवऩ 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

नराग्न े प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.   

८.३ सॊस्था दताय प्रभाण 
ऩत्र तथा स्वीकृत 
ववधानको प्रनतलरवऩ 
सम्फतधी 

१. रयतऩूवयकको ननवेन 

२. कामयसलभनतको ननणयमको प्रनतलरवऩ 

३. सॊस्था दताय प्रभाणको झतु्रो/सतकर वा वववयण खुरेको प्रभाण 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

रु १०।– को 
ननवेदन 
टिकि य 
प्रत्मेक 
ऩानाको रु 
१०।– का 
दयको टिकि 

प्र.अ./स. 

प्र.न्ज.अ 

शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.   

८.४ न्जल्राभा सॊस्थाको 
शाखा खोल्ने 
सम्फतधी 

१. भूर कामयसलभनतको लसपारयस तथा न्जल्रा शाखाको ननवेदन 

२. सॊस्थाको कामय सलभनतको ननणयम 

३. प्रभाणऩत्र तथा ववधानको प्रनतलरवऩ 

४. न्जल्रा शाखाका ऩदाधधकायीहरुको नागरयकता तथा व्मन्ततगत 
वववयण 

५. कामायरम यहने ऩालरकाको लसपारयस 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

रु १०।– को 
टिकि 

प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 

शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.   

८.५ ऩत्रऩत्रत्रका दताय 
सम्फतधी 

१. प्रकाशक/सम्ऩादकको ननवेदन य ऩत्रत्रकाको क्रकलसभ/साइज 
खुराइएको वववयण 

२. प्रकाशक तथा सम्ऩादकको ४ प्रनत पोिो य नागरयकताको 
प्रनतलरवऩ 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

ननमभानुसाय प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ. मसभा सूचना ववबागफाि 
"नाभ" को सम्फतधभा स्वीकृती 
लरएय कामयसम्ऩतन हुनेछ 
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३. प्रकाशक सॊस्था बए सॊस्थाको छाऩ , प्रवतधऩत्र वा सॊस्थाको 
स्वीकृत ववधान , प्रभाणऩत्र नवीकयण बएको प्रभाण , कय नतयेको 
प्रभाण, अडडि रयऩोिय , सॊचारकहरुको फैठकको ननणयम सभेतका 
कागजातहरुको प्रनतलरवऩ 

४. सम्ऩादक हुन चाटहने मोग्मता (स्नातक उत्तीणय /एस.एर.सी. 
उत्तीणय गयी १० वषय ऩत्रकारयताभा सॊरग्न यहेको प्रभाण) 

५. भुद्रकको लसपारयस य प्रभाणऩत्रको प्रनतलरवऩ तथा भुद्रकरे कय 
नतयेको प्रभाणऩत्र 

८.६ छाऩाखाना सॊचारन 
सम्फतधी  इजाजत 

१. ननवेदन 

२. छाऩाखाना दताय बएको ननकामको प्रभाणऩत्र य प्रनतलरवऩ 

३. कुनै सॊस्था वा सॊचारकहरु यहेको बए सॊस्था वा सॊचारकहरुको 
ननणयमको प्रनतलरवऩ य स्वीकृत ववधान तथा अतम प्रभाणको 
प्रनतलरवऩ तथा सॊस्था वा कम्ऩनीको बए छाऩ तथा सॊस्थाका राधग 
आधधकारयक व्मन्ततको वववयण तथा पोिो , व्मन्ततको बए पोिो ५ 
प्रनत 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

ननमभानुसाय प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.   

९. ववऩद् व्यवस्थाऩन र  राहत सम्फन्धी   

९ याहतको राधग  १.  सम्फन्तधत व्मन्ततको ननवेदन 

२. न.ऩा./गा.ऩा. को लसपारयस 

३. प्रहयी प्रनतवेदन 

४. नागरयकताको प्रनतलरवऩ 

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

ननशुल्क प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.   

१०. राजरिय ऩररचय ऩत्र   

९ यान्रिम ऩरयचम ऩत्र 
वववयण दताय 

१. तोक्रकएको ढाॉचाको ननवेदन 

२. सतकर नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्र  ३. फाफ/ुआभाको 
नागरयकता प्रभाणऩत्र प्रनतलरवऩ उऩरबध बएसम्भ 

४. नागरयकताको प्रभाण ऩत्रभा जतभलभनत नखुरेको हकभ सो खुल्ने 
प्रभाण वा गा.ऩा./न.ऩा. को लसपारयस 

५. वववाटहत भटहराको हकभा सतकर वववाह दताय प्रभाण ऩत्र ( 
नागरयकताभा ऩनतको नाभ उल्रेख नबएभा)  

प्रक्रिमा 
ऩुगेऩनछ 

ननशुल्क प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.   
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६. फसाईं-सयाइ गयेकाहरुको हकभा सतकर फसाईसाइ प्रभाणऩत्र  
१० यान्रिम ऩरयचम ऩत्र 

ववतयण 

१. वववयण दताय गदाय उऩरबध गयाएको Enrollment Receipt  

२. सम्फतधीत व्मन्तत स्वमॊ उऩन्स्थत बई ववद्मुनतम औॊठाछाऩ 
टदनुऩने ।   

ववबागफाि 
काडय प्राप्त 
बए ऩछी 

ननशुल्क प्र.अ. 

/स.प्र.न्ज.अ 
शाखा हेने 
ना.सु. 

प्र.न्ज.अ.  
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ग. थतनऩान क  ऺ

जजल्रा प्रशासन कामाारमभा आउने भर्हरा सेवाग्राहीहरुराई भध्मनजय याख्दै दधु खवुाउन ुऩने 
आफ्नो वच्चाहरुराई थतनऩान गयाउनको तनजवत थतनऩान कऺ तनभााण गरयएको छ । 
रैर्ङ्गकभैत्री सेवा प्रवाहको कामाभा थतनऩान कऺरे सेवाप्रवाहको अवथथाराई थऩ कोशेढुङ्गा 
सार्वत गयेको छ । 

 

घ. सहामता कऺको व्मवथथा 
कामाारमभा आउने सेवाग्राहीराई सेवा प्राद्ऱ गना सभथमा नहोस बने्न हेतरेु सहामता कऺको व्मवथथा 
गरयएको छ । मस कऺफाट सेवाग्राहीहरुराई  तनशलु्क तनवेदन तथा र्टकट उऩरब्ध गयाउने, सेवा प्राद्ऱ 
गने सवफजन्धत पाॉट तथा जजवभेवाय अतधकायीको वायेभा जानकायी गयाउने, कागजात रुज ुगरयददने जथता 
कामाहरु गरयएको छ । मस आतथाक फषाभा मस कऺफाट 4383 जना सेवाग्राहीरे सेवा प्राद्ऱ गयेका छन ्
।  

 
 

ङ. ज्मेष्ठ नागरयक एॊव अऩाङ्गभैत्री सेवा प्रवाह 
कामाारमभा सेवा तरन आउने ज्मेष्ठ नागरयक तथा र्वतबन्न र्कतसभका अऩाङ्गता बएका 
सेवाग्राहीहरुराई ऩर्हरो प्राथतभकताभा याखी सेवा प्रवाह गने गरयएको छ । अऩाॊगताको कायणरे 
सेवा तरन गाह्रो बएभा गेट सवभ ऩगुी पायाभ बयी सेवा ददने गरयएको । 

 

च. सचुना प्रर्वतधको प्रमोग 
तडजजटराईजेसनको अवधायणा अनरुुऩ कामाारमफाट सवऩादन हनुे अतधकाॊस र्क्रमाकराऩहरु सचुना-
प्रर्वतधभैत्री हनुे गयी गरयएको छ । कामाारमको वेवसाईटको अध्मावतधक, ईभेर, पेसफकु ऩेजभा 
सूचनाभूरक र्वषमहरु याख्न ेगरयएको ,सयुऺा सतभतत , कामाारम प्रभखु , थथानीम तहका ऩदातधकायी तथा 
प्रभखु प्रशासकीम , अतधकृत जजल्रा कोतबड १९-व्मवथथाऩन सतभततका ऩदातधकायीहरुको सभूह वनाइ 
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SMS भापा त सचुना वैठकको जानकायी गयाउने गरयएको ।कोतबड १९ को भहाभायीभा अतधकाॊश 
वैठकहरु ZOOM को भाध्माभवाट गने गरयएको ।कामाारमवाट जायी गरयने सवै नागरयकताका अनूसूजच 
थक्मान गरयएको । ऩूयाना अतबरेखहरुको थक्मान गने कामाको थारनी बएको । 

  
 

छ. तनशलु्क वाईपाई तथा टेतरपोनको व्मवथथा  
कामाारमभा आउने सेवाग्राहीहरुको सहजताका रातग तनशलु्क वाईपाई तथा टेतरपोनको व्मवथथा 
गरयएको छ ।  

ज. रैर्ङ्गकभैत्री शौचारम, थवच्छ खानेऩानी य प्रततऺारमको व्मवथथा 

कामाारमभा आउने भर्हरा य ऩरुुष सेवाग्राहीहरुको रागी छुट्टाछुटै्ट शौचारमको व्मवथथा गरयएको छ । 
कामाारमका र्वतबन्न थथानहरुभा सपा र्ऩउनेऩानीको उऩरब्धता गयाईएको छ बने कामाारम ऩरयसयभा 
ऩमााद्ऱ वेन्चको व्मवथथा तथा प्रततऺारमको रुऩभा गोरघयको तनभााण गरयएको छ । 

  
झ. तसतसर्टबीको प्रमोग 

कामाारमफाट प्रवाह हनुे सेवाको अनगुभन तथा तनयीऺण गना तथा सयुऺा सॊवेदनजशरताराई भध्मनजय गदै 
तसतसर्टबी क्माभेया जडान गरयएको छ ।कामाारम ऩरयसयभा सेवा ग्राहीको रातग टेतरतबजनको व्मवथथा 
गरयएको छ ।  
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ञ. तफचौतरमाहरुराई कामाारम प्रवेश तनषेध  
र्वतबन्न र्कतसभका र्वचौतरमा भापा त सेवाग्राहीहरु भकााभा ऩयेको कायण कामाारम ऩरयसयभा त्मथता 
र्वचौतरमाहरुराई प्रवेश तनषेध गयी सेवाग्राहीहरुराई आफ्नो काभ आपै गयाउन आउन प्ररेयत गयी 
सहामता कऺको व्मवथथा गरयदै आएको छ । पायाभ बना नसक्ने सेवा ग्राहीको रातग तनवेदन रेख्न ेतथा 
पायाभहरु बने व्मवथथा गरयएको छ । 

ट. कामाारम ऩरयसयभा हरुाक र्टकट काउण्टय तथा वैंकको काउण्टय याजखएको छ  

 

13.2.कामाारम प्रभखुहरुको फैठक  
जजल्रा जथथत सयकायी कामाारमहरुफाट प्रवाह हनुे सेवा राई तछटो,छरयतो, सेवाग्राहीभैत्री, उत्तयदामी, 
ऩायदशॉ, भ्रष्टाचायभकु्त, तनमतभत, तभतव्ममी रुऩभा प्रवाह गना, सेवाग्राहीहरुको गनुासो आउन नददने गयी 
सेवा ददन, अतबरेखको सही व्मवथथाऩन गना, आतथाक तथा र्वजत्तम उत्तयदार्मत्वको सही तरयकारे वहन 
गना, फेरुज ुपछामौट, सयकायी साधनको दरुुऩमोग योक्न, र्वकासको गततर्वधीहरुराई सभमभै सर्कने गयी 
सॊचारन गना, स-ुशासनको अवधायणाको ऩारना गना गयाउन मस आ.व.भा 12 ऩटक कामाारम 
प्रभखुहरुको फैठक फसी तनणाम कामाान्वमन गरयएको छ । 

13.3 सचुना अतधकायीहरुको फैठक 

सचुनाको हक सवफन्धी ऐन,2064 तथा तनमभावरी 2065 य सशुासन (व्मवथथाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, 
2064 तनमभावरी 2065 फभोजजभ सचुनाको हकको प्रबावकायी कामाान्वमन गयी जजल्रा जथथत सफै 
सयकायी कामाारमहरुफाट सशुासन प्रविन गना सफै सूचना अतधकायीहरुको 4 ऩटक फैठक फसी तनमतभत 
रुऩभा कामाारमका सूचनाहरु आदान प्रदान गने गरयएको छ । मस आतथाक फषाभा सूचना को व्मवथथा, 
वेवसाईट अद्यावतधक, सूचनाको प्रवाह सवफन्धभा तनगयानी फढाईएको छ ।सू चना अतधकायी नतोर्कएको 
सवै कामाारमराई सूचना अतधकायी तोक्न रगाई सवै सूचना अतधकायीको सवऩका  नॊ जजल्रा प्रशासन 
कामाारमभा सवै सेवाग्राहीरे देख्न ेगयी याजखएको । 

13.4 जजल्रा जथथत सयकायी कामाारमहरुको अनगुभन 
मस जजल्राका सेवा प्रदामक सयकायी तथा अन्म कामाारमहरुको छड्के अनगुभन तथा तनयीऺण गयी 
कामाारमवाट प्रवाह हनुे सेवा प्रवाह र्वचौतरमाराई कामाारम कवऩाउण्डभा तनशेध, कामाारमको शौचारमको 
सयसपाई, सूचना अतधकायी तोक्ने, सहामता कऺवाट सेवाग्राहीराई सहजीकयण गने  र्वषमभा प्रभखु जजल्रा 
अतधकायीवाट तनदेशन ददइ सधुाय गरयएको ।कामाारमभा अनऩुजथथत यहने, र्वदा/काज/थवीकृत नगयाउने, 
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तोर्कएको ऩोशाक य ऩरयचम ऩत्र नरगाउने, तथा सेवाग्राहीफाट गनुासो आएका कभाचायीहरूराई 
तनमतभतता, सभम ऩारना, अतनफामा ऩोशाक रगाउन ुऩने, ऩरयचम ऩत्र रगाउन ुऩने, र्वदा तथा काज 
खर्टनऩुदाा ऩूवाथवीकृतत तरन ुऩने जथता र्वषमभा सचेत गयाईएको छ । साथै अतनमतभतताको सवफन्धभा 
गनुासो प्राद्ऱ कभाचायीराई ऩत्राचाय गयी सो सवफन्धभा सोधऩछु गयी सचेत तथा आवश्मक कायवाही सभेत 
गरयएको छ ।मस आतथाक फषाभा 48 ऩटक कामाारमहरुको अनगुभन गरयएको छ । 

13.5 थथानीम तहका प्रभखु एॊव प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतसॉग सभन्वमात्भक फैठक 
थथानीम प्रशासन य थथानीम तहहरु तफच एक आऩसभा सभन्वम, सह-अजथतत्व, सहकामाको सहमोगी बई 
शाजन्त सयुऺा, र्वकास तनभााण रगामत सशुासन कामभ गनाका रातग 12 ऩटक फैठक फतसएको छ । 
जजल्रा तबत्र र्वकास तनभााण रगामत र्वकाससॉग सवफजन्धत कामाहरु तनधाारयत सभमभानै सवऩन्न गना 
गयाउन, प्रचतरत कानून अनूरुऩ रेखा याख्न , र्वऩद् व्मवथथाऩनभा थथानीम तहरे वनाउन ुऩने कानून नीतत 
भाऩदण्ड तमाय गना थथानीम तहवाट प्रवाह हनुे सेवाराई प्रबावकायी वनाई नागरयकरे सशुासनको प्रत्मऺ 
अनबुतूत प्राद्ऱ गना, जनचासोसॉग सवफजन्धत र्वषमहरुको सवफोधन गने सवफन्धका र्वषमहरु फैठकभा 
छरपर गरयमो । 

 

13.६. सावाजतनक सेवाभा प्रबावकायीता ल्माउन थथानीम तहसॉग अन्तयकृमा   
जजल्रा प्रशासन कामाारमवाट प्रवाह हनुे सेवाभा प्रबावकारयता ल्माउन थथानीम तहवाट गनुा ऩने नागरयकता 
ऩासऩोटा सॊघ सॊथथा दताा ऩेन्सन तसपारयस याहत प्राद्ऱ गना आवश्मक प्रकृमा तथा तसपारयसहरु वायेभा तथा 
शाजन्त सयुऺा रैंतगक र्हॊसा न्मार्मक सतभततराई प्रबावकयी वनाउने र्वषमभा तथा व्मजक्तगत घटना दताा 
तथा साभाजजक सयुऺा बत्ताराई प्रबावकायी वनाउने र्वषमभा थथानीम तहका प्रभखु उऩप्रभखु प्रभखु 
प्रशासर्कम अतधकृत तथा वडाअध्मऺहरु वीच अन्तयकृमा गने गरयएको । 
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13.7. कभाचायीको तनमतभत फैठक 

मस कामाारमका कभाचायीहरुको भातसक रुऩभा फैठक फसी प्रत्मेक शाखाको कामा र्ववयणभा तोर्कएका 
जजवभेवायीहरु त्ररु्टयर्हत रुऩभा ऩयुा गने, सेवा प्रवाहराई गनुासो यर्हत, चथुतदरुुथत, शीघ्र, प्रबावकायी, 
तनमतभत, तभतव्ममी, अनशुासनको ऩारना, कामाारमको सयसपाई रगामतका र्वषमहरुभा तनणाम गयी ऩणुा 
कामाान्वमभा ल्माईएको छ । प्रत्मेक भर्हनाभा उत्कृष्ट कामा गने कभाचायी छनौट गयी ऩयुथकृत गने 
गरयएको मस वषाभा 9 जना कभाचायीराई छनौट गयी ऩयुथकृत गरयएको छ बने 11 ऩटक थटाप फैठक 
फतसएको छ । 

13.8.तसतडओ सॉग नागरयक सवफाद कामाक्रभ 
जजल्रा प्रशासन कामाारम तथा जजल्रा जथथत सयकायी तनकामहरुफाट प्रवाह गने सेवारई 
प्रबावकायी तलु्माउन सेवा प्रवाहभा कुनै गनुासो बएभा गनुासो सववोधन गनाको रातग प्रत्मेक 
शतनवाय वेरकुा ७ .३० वजे देजख ८ वजे सवभ  तसतडओ सॉग नागरयक सॊवाद कामाक्रभ थथानीम 
एप एभ वाट सॊचारन गने गरयएको छ । कामाक्रभवाट सेवा प्रवाह , र्वऩद् व्मवथथाऩन , शाजन्त 
सयुऺा, कोतबड १९ को सववन्धभा अन्म सभसाभर्मक र्वषमभा जजल्रावाट बएका , हुॉदै गयेका 
कामाक्रभको वायेभा जानकायी गयाउने य तसधै नातगयकका जजऻासा गनुासा य सूझावहरुराई 
सववोधन गने गरयएको छ ।मसभा कुनै सयकायी कामाारम सववि गनुासाहरु बए सववजन्धत 
कामाारमको प्रभखुराई कामाारमभा वोराई सधुाय गना तनदेशन ददने गरयएको । मस कामाक्रभवाट 
सेवाग्राही तथा सववजन्धत सयोकायवाराको तस तड ओ सॉग ऩहुॉच थथार्ऩत बएको सवैरे रुचाइएको 
कामाक्रभ यहेको छ । 

  

13.9.यार्ष्डम ऩरयचम ऩत्र सवफजन्ध कामा  
नेऩारी नागरयकका वैततनक तथा जैर्वक ऩर्हचान सर्हतको र्ववयण सभावेश गयी यार्ष्डम ऩरयचम ऩत्र दताा 
कामा सरुुवातको अजन्तभ चयणभा ऩगुी तभतत 2077 गतेफाट शबुायवब बएको छ ।साथै  तभतत 
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2077/10/10 गतेफाट तत्कातरन भाननीम ऩययाष्डभन्त्री श्री प्रदीऩ कुभाय ऻवारीज्मूफाट यार्ष्डम ऩरयचम 
ऩत्र र्वतयणको सबुायवब सभेत गरयएको तथमो ।हार सवभ मस थटेसनफाट ७५ जनाराई यार्ष्डम 
ऩरयचमऩत्र र्वतयण गरयएको छ बने 1,28,432 जना नागरयकहरुको र्ववयण दताा गरयएको छ । 

  

13.10.र्वकास आमोजनाको अनगुभन 
 सॊघ, प्रदेश तथा थथानीम तहसॉग सभन्वम गयी र्वकास आमोजना सञ्चारनभा सहजीकयण गरयएको  

 र्वकास तनभााण रगामत अन्म आमोजनाहरुको थथरगत अनगुभन सवऩन्न गयी आवश्मकता अनसुाय तनदेशन 
ददईएको । 

 जजल्रा जथथत सञ्चारनभा यहेका यार्ष्डम गौयफको आमोजनाको रुऩभा यहेको कातरगण्डकी करयडोय य येसङु्गा 
नगयऩातरका वडा नॊ. 9 तसतभचौयभा यहेको येसङु्गा र्वभानथथर , रयतड तटवन्ध धाभ  रगामत आमोजनाको 
सभम सभमभा अवरोकन तथा तनयीऺण गयी तनभााणको कामा तनयन्तय सचुारु याख्न तनदेशन ददईएको । 

 फतुतावाङ्ग-ऩौँदीअभयाई-तवघास- सजन्धखका -गोरुतसॉगे १३२ के.तब. र्वद्यतु प्रशायण राईन आमोजना अन्तगात 
भतुसकोट नगयऩातरका वडा नॊ. १ अयेवाभा तनभााणतधन सव-थटेशन तनभााणको अनगुभन तथा तनयीऺण 
गरयएको । तनभााण कामा तोर्कएको सभमभै सवऩन्न गना तनदेशन ददईएको ।  

  

तनभााणाधीन एकीकृत वथती र्वकास कामाक्रभ धकुोट वाग्रा          रयतडधाभ तटवन्ध आमोजना रुरुऺेत्र गाऩा  

  

तनभााणाधीन एकीकृत वथती भदाने गाऩा   132 केतब प्रसायण राईन भतुसकोट नऩा १ ऩौदी अभयाई  
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14. याजश्व, धयौटी प्रातद्ऱ, आवदानी य खचाको र्ववयण 

मस आतथाक फषाभा र्वतबन्न शीषाकहरुभा गयी 1,49,81,100/- याजश्व, रु.22,23,993/07 धयौटी 
जवभा बएको छ । आम य व्ममको र्ववयण तऩजशर फभोजजभ यहेको छ । 

ऩूॉजीगत खचा चार ुखचा 

र्वतनमोजन  खचा शीषाक र्वतनमोजन खचा 
18,00,000/- 16,79,570/- जजल्रा प्रशासन 1,78,27,801/- 1,45,84,184/08 

यार्ष्डम ऩरयचम 
ऩत्र 

86,48,000/- 82,34,656/- 

वाजणज्म आऩूतता 
तथा उऩबोक्ता 
सॊयऺण र्वबाग 

44,000/- 44,000/- 

18,00,000/- 16,79,570/- जवभा 2,65,19,801/- 2,28,62,840/08 
 

15. र्वऩद् व्मवथथाऩन 
गलु्भी जजल्रा नेऩारको रजुवफनी प्रदेश अन्तगातको ऩहाडी जजल्रा हो । महाॉको ब-ूफनोट ऩहाडी तबयारो 
रुऩभा यहेको छ । महाॉका वथतीहरु तबयारो ब-ूबागभा अवजथथत छन ्। जजल्राको कुर ऺेत्रपरभध्मे 
आधाजसो ब-ूबाग तबयऩहया, खोरानारा, ऩर्हयो, चट्टान, सडक तथा भानव वथतीरे ओगटेको छ । र्मनै 
तबयऩहया, ऩर्हयो आददको फीचभा खेततऩाती गनाका रातग खेतवायीहरु य भानव वथती यहेको छ । जसको 
कायण फषाातको सभमभा फाढीऩर्हयोको र्वऩद् जोजखभ उच्च यहेको देजखन्छ । मस जजल्राका र्वषभ 
हावाऩानी, पयक ब-ूफनोट, अव्मवजथथत वथतीको कायणरे ऩतन अतधकाॊस सभदुामहरु र्वऩद्को उच्च 
जोजखभभा यहेका छन ्। साथै भहाभायी, आगरागी, खडेयी, अतसना, हावाहयुी, जरवाम ुऩरयवतानको 
कायणरे अततवृर्ष्ट, अनावृर्ष्ट जथता र्वकायार सभथमाहरु सभम- सभमभा आईऩने गयेका छन ्। 

र्वगत देखी हारसवभको प्रकोऩीम इततहासराई तनमाल्दा मस जजल्रा देहामका प्रकोऩहरुफाट फढी प्रबार्वत 
बएको देजखन्छ ।ऩर्हयो , फाढी ,, आगरागी ,, चट्याङ्ग बकूवऩ , सडक ,, दघुाटना भहाभायी हावाहयुी , खडेयी   
जथता घटनाहरु हनुे गयेका छन ्। 

  

 र्वऩद् व्मवथथाऩनको रातग २४ घण्टा तबत्र उिाय य ७२ घण्टा तबत्र याहत ददने नीतत अनरुुऩ 
कामा गरयएको । जजल्रा आऩत्कातरन कामा सॊचारन केन्र (DEOC)राई सदुृढीकयण गरयएको । 

 ऩूवा सूचना प्रणारीिाया सवबार्वत वाढी ऩर्हयो भौसभ सववन्धी सूचना जायी गरयएको । 

 र्वऩद् वाट भतृ्मू बएकाराई मथासवबव सवभ घयभै गई याहत ददने गरयएको । 



 

जजल्रा प्रशासन कामाारम गलु्भीको आ.व. २०७७/७८ को वार्षाक प्रगतत प्रततवेदन   ऩेज नॊ.35 

                                              

 मस कामाारमफाट 2077 साउन देखी 2078 असाय भसान्त सवभ आगरागी, फाढी, ऩर्हयो 
जथता र्वऩद्का घट्नाका 194 जना ऩीतडत व्मजक्तहरुरे ३४,62,000/- याहत तथा ऺततऩूतता 
ऩाएका छन ्। 

 मस कामाारमको तसपारयसफाट रजुववनी प्रदेश आन्तरयक भातभरा तथा काननु भन्त्रारमफाट 28 
जनाराई 12,60,000/- याहत प्रदान बएको छ । 

2077 साउन देखी 2078 असाय भसान्तसवभ जजल्राभा र्वऩद्का घटनाफाट तऩजशर 
फभोजजभको भानवीम तथा बौततक ऺतत बएको छ । 
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कारीगण्डकी गाॉउऩातरकाभा आगरातग र्ऩतडतराई याहत र्वतयण धकुोट गाॉउऩातरका वडा न.७ भा आगरातगवाट भतृ्म ुबएको ऩरयवायराई याहत र्वतयण  

 


