
सूचनाको हकस�ब�धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र �नयमावल�,  २०६५ को 

�नयम ३ बमोिजम �का�सत �ववरणः- 

१)  काया�लयको �व�प र �कृ�त 

 िज�लामा शाि�त, सरु�ा र स�ुयब�था कायम गर� जनताको जीउ, धन र �वत��ताको संर�ण गनु� 

िज�ला �शासन काया�लयको म�ुय काय� हो। यस काया�लयका काम, कत��य र अ�धकारह�लाई मूलत: 

�थानीय �शासन ऐन, २०२८ ले �यब�था गरेको छ। िज�लामा �बकास �नमा�ण काय�ह�को ला�ग उपय�ु 

वातावरण �नमा�ण गन� सम�वय र सहजीकरण, �वप� �यव�थापन, आपू�त� �यव�थापन, सेवा �वाहको अनगुमन, 

�च�लत कानूनमा तो�कएका �वषयह�मा �याय �न�पण, आ�थ�क अ�नय�मतता एवं ��ाचार �नय��ण ज�ता 

काय�ह� स�पादन गर� िज�लामा सशुासनको ��याभ�ूतका ला�ग िज�ला �शासन काया�लयको मह�वपूण� भ�ूमका 

रहेको ह�ुछ।  

िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुले यस िज�लालाई शा�त, सरुि�त र सम�ुत बनाउने दरु��� 

(vision) का साथ �व�धको शासन अवल�वन गर� शाि�त सरु�ाको अव�थालाई स�ुढ बनाउँदै �भावकार� सेवा 

�वाहको मा�यम�ारा सशुासनको ��याभ�ूत गन� ल�यह� (goals) �लएर काम ग�ररहेको छ। यी ल�यह� 

�ा��का ला�ग यस काया�लयले सरु�ा �नकायह�को सम�वया�मक प�रचालन�ारा िज�लामा शाि�त सरु�ाको 

ि�थ�तलाई स�ुढ बनाउने, िज�लामा �व�धको शासन स�ुनि�त गन�, �वप�को एक�कृत र सम�वया�मक 

�यव�थापन गन�, आपू�त� �यव�थापनलाई च�ुत बनाउने, सेवा �वाहलाई �भावकार� बनाउने, मानव अ�धकारको 

संर�ण गन� र पारदिश�ता एवं जवाफदे�हता स�ुनि�त गन� उ�े�यह� (objectives) लाई आ�मसात गरेको छ। 

िज�ला �शासन काया�लयको उ��ेय: 

 िज�लामा शाि�त स�ुयव�था र सरु�ा कायम गर� जनताको िजउ, धनको संर�ण गनु� िज�ला �शासन 

काया�लयको �मखु उ��ेय रह� आएको छ । यसका साथै िज�लामा नेपाल सरकारको ��त�न�धको �पमा रह� 

साव�ज�नक सेवा �वतरण (Public Service Delivery) लाई �भावकार� बनाई नाग�रकलाई सशुासनको ��याभ�ूत गन� 

समेतका उ��ेयह� रहेका छन ्। 

 

२)  काया�लयको काम, कत��य र अ�धकार 

           �मखु िज�ला अधकार� िज�लामा नेपाल सरकारको ��त�न�धको �पमा िज�ला �शासन काया�लयमा रहने 

�यव�था छ । �थानीय �शासन ऐन, २०२८ लगायतका अ�य ऐन कानूनह�ले तोके बमोिजम िज�ला �शासन 

काया�लय ता�लेजङुले स�पादन गन� म�ुय–म�ुय काय�ह� देहाय बमोिजम रहेका छन:् 

 शाि�त सरु�ा स�ब�धी काय� । 

 िज�ला ि�थत सरकार� काया�लयह�को सम�वय एवं अनगुमन । 

 नेपाल� नाग�रकताको �माण प� जार� गन� स�ब�धी काय� तथा ��त�लपी नाग�रकता �माणप� जार� गन� 

काय�। 

 राहदानीकोला�ग �सफा�रस तथा �ा� राहदानी �वतरण । 

 नाबालक प�रचयप� जार� गन�  तथा ��त�ल�प �दने काय� । 

 शरणाथ� प�रचयप� : �त�बतीयन शरणाथ�ह�को प�रचयप� नवीकरण स�ब�धी, शरणाथ� प�रचयप� 

 ��त�ल�प स�ब�धी, शरणाथ�ह�लाई या�ा अनमु�त �सफा�रस स�ब�धी । 

 सा�बकमा जार� भएका नाता �मािणत �माणप�को ��त�ल�प । 

 हातह�तयार ईजाजत स�ब�धी । 



 हातह�तयार नवीकरण, हातह�तयार ईजाजत ��त�ल�प । 

 सं�था, प�प��का तथा छापाखाना स�ब�धी: सं�था दता� र �माण प�, सं�था नवीकरण, सं�थाको �वधान 

संशोधन, िज�लामा सं�थाको शाखा खो�ने �वीकृ�त, प�प��का दता�, छापाखाना संचालन �वीकृ�त । 

 नाम, थर, उमेर फरक परेको �सफा�रस । 

 कुनै �यहोरा �मािणत गन� । 

 बजार अनगुमन स�ब�धी काय� । 

 तो�कएका �या�यक काय� । 

 अ�य �नकायलाई नतो�कएका काय�ह� । 

 

३)  यस काया�लयमा रहन ेकम�चार� सं�या र काय� �ववरण 

यस काया�लयमा रहने कम�चार� दरब�द� �ववरण अनसूुची १ मा रािखएको छ । 

 

४)  यस काया�लयबाट �दान ग�रन ेसेवाह� 

 िज�लामा शाि�त सरु�ा र स�ुयव�था कायम गन� काय� अन�ुप कुनै �यि�ले शाि�त सरु�ा माग गरेमा 

 �व�षेण गर� सरु�ा �दान गन� । 

 नेपाल� नाग�रकताको �माण प� जार� गन� । 

 राहदानी �सफा�रस तथा �वतरण गन� । 

 नाबालक प�रचयप�  । 

 शरणाथ� प�रचयप� । 

 नाम, थर, उमेर फरक परेको �सफा�रस । 

 पे�सनरको ला�ग आव�यक �सफा�रस । 

 कुनै �यहोरा �मािणत गन� । 

 हातह�तयार ईजाजत तथा नवीकरण । 

 सं�था, प�प��का तथा छापाखाना दता�/नवीकरण । 

 अ�य आव�यक �शास�नक काय�ह� । 

 ऐनले तोके बमोिजम �या�यक काय� । 

 

५)  सेवा �दान गन� शाखा र िज�मेवार अ�धकार� 

क) नाग�रकता शाखा 

अ) नाग�रकता स�ब�धी सामा�य जानकार�: 

नाग�रकताको �माणप� भनेको के हो ? 

नाग�रकता कुनै प�न रा�यको वैध नाग�रक रहेको त�यलाई प�ु� गन� �यि�लाई रा�यले �दएको �माण हो । 

नाग�रक रा�यको अ�भ� अंग हो । रा�यबाट �ा� हनुस�ने सामािजक, नाग�रक, वैयि�क, राजनी�तक लगायतका 

स�पूण� अ�धकार �ा� र �नि� चत कत��य भएका �यि�ह�लाई नाग�रक भ�न�छ । साधारणतया सं�वधान अनसुार 

�यस रा�मा ब�ने �यि�लाई वंशज वा ज�मको आधारमा �थायी बसोबास गरेका नाताले �दने नाग�रक अ�धकारलाई 

नाग�रकता भ�न�छ । 

 
 
 



नेपालमा नाग�रकताको �क�सम 

नेपालमा देहाय बमोिजमको नाग�रकता �दान गन� स�कने काननुी �यव�था छ :- 

 बंशज 

 ज�मको आधार  

 अ��कृत 

 स�मानाथ� 

नाग�रकताको ला�ग ला�ने द�तरु 

नाग�रकताको �माणप� नेपाल सरकार�ारा �न:श�ुक उपल�ध गराइ�छ । �नवेदनमा � १०।- को �टकट 

बाहेक यसका ला�ग अ�य कुनै �क�समको सेवा श�ुक र द�तरु ला�दैन । 

नाग�रकता पाउने �यि�ले पालना गनु�पन� शत�ह� 

 तो�कएको ढाँचामा परुा श�ु �ववरण भर� �थानीय तहको तो�कएको पदा�धकार�को �सफा�रस स�हत �नवेदन 

पेश गनु�पन�छ । 

 �नवेदनसाथ तो�कएबमोिजमका �माणह� पेश गनु�पन�छ । 

 �नवेदन नेपाल� नाग�रकले मा� �दन स�नेछन ्। 

 अं�गकृत नाग�रकले नाग�रकता �ा� गनु� भ�दा अगाडी ज�मेको स�तान नेपाल� प�ुषसंग �ववाह भएको 

�वदेशी म�हला र तो�कएको ���या परुा गरेका �वदेशी नाग�रकले अं�गकृत नाग�रकताको ला�ग �नवेदन �दन 

स�नेछन ्।  

 �नवेदनमा नाम, थर, जात, बाबकुो नाम, ठेगाना, रा��यता लगायतका �ववरण गलत �दनहुदैुन । �ठक 

साँचो �यहोरा भरेर �नवेदन पेश गनु�पद�छ । 

नाग�रकता र� गन� स�ने अव�था 

 झठुो �ववरण �दई नाग�रकता �माणाप� �लएमा । 

 नाम, थर, जात, ठेगाना, बावकुो नाम, रा��यता ढाटेमा । 

 गैर नेपाल�ले नेपाल� बंशज नाग�रकताको �माणप� �लएमा । 

नाग�रकता कायम नरहने अव�था 

 कुनै �वदेशी मलुकुको नाग�रकता �ा� गरेमा । 

 नेपाल� नाग�रकता �याग गरेको सूचना दता� गरेमा । 

 नेपाल� नाग�रकताबाट हटाइ�एमा एकै साथ नेपाल� र �वदेशी नाग�रकता �ा� गन� अव�था भएको �यि�ले 

आफु सो� वष� पगेुको दइु� वष� �भ� नेपाल� नाग�रकता नरोजेमा । 

आ) स�बि�धत िज�मेवार अ�धकार�ह�:  

१) �.िज.अ. उमेश पा�डे  

२) स.�.िज.अ. गाय�ा अ�धकार� ख�का  

3) ना.स.ु रमेश�साद �स�देल  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ख) राहदानी शाखा 

अ) राहदानी बनाउनका ला�ग आव�यक कागजप�ह�  

१. रा��य प�रचय प� वा रा��य प�रचय प� स�ब�धी आवेदन �ज ुफारमको छाया�ँ�त । 

२. https://emrtds.nepalpassport.gov.np  मा online फाराम भर� सोको print  क�प ।  

३.  नाग�रकता वा नाबालक प�रचय प�को छायाँ��त स�हत स�बि�धत �यि� ।(स�लक नाग�रकता/नाबालक 

प�रचय प� समेत) 

४.  बसाँइ स�र आएको हकमा बसाँइ सराइको �माणप� र नाग�रकता �लएको िज�लाबाट अ�भलेख �मािणत। 

५.  नावालकको हकमा वाव ुआमाको नाग�रकताको �माण प�को फोटो क�प । 

६. प�हले MRP �लएको भए सोको फोटो क�प १ ��त ।(स�लक समेत) 

7. तो�कएको द�तरु । 

राहदानी �लनको ला�ग आव�यक कागजप�ह� 

१. स�ल नाग�रकता वा नाबालक प�रचय प� स�हत स�बि�धत �यि� । 

२. नगद� र�सद । 

३. स�बि�धत �यि�को १ ��त फोटो । 

राहदानी �बभागबाट राहदानी �लन �सफा�रसको ला�ग  

१.  मा�थ २.१ अनसुारका बुदँा २ का बाहेकका �माणह� र हालसालै िखिचएको फोटो २ ��त। 

अ�य िज�लाको नाग�रकता भए थप कागजात 

  - बसाईसराईको �माणप� 

  - ज�गाधनी पूजा� 

  - नाग�रकता �लएको िज�लाले ना.�.प.को अ�भलेख �मािणत गरेको प� । 

 - �ववाहदता� (म�हलाको हकमा) 

नोट:    आवेदन फाराम पेश गदा� आवेदक काया�लयमा अ�नवाय� उपि�थत हनु ुपन�छ । 

आ) स�बि�धत िज�मेवार अ�धकार�ह�:  

१) �.िज.अ. उमेश पा�डे  

२) स.�.िज.अ. गाय�ा अ�धकार� ख�का  

3) ख�रदार �वजय गोठाले गौतम 

ग)  �थानीय �शासन शाखा  

यस शाखाबाट �दान ग�रने सेवाह� 

१. सं�था दता� तथा नवीकरण  

२. नाबालक प�रचयप� र ��त�लपी  

३. नामथर, उमेर फरक परेको, भारतीय पार�वा�रक �ववरण लगायतका अ�य �सफा�रस 

४. आ�दवासी/जनजाती, द�लत, �वप� खस आय� लगायत अ�य �यहोरा �मािणत गन� 

5. हातह�तयार ईजाजत स�ब�धी,  हातह�तयार नवीकरण, हातह�तयार ईजाजत ��त�लपी 

6. प�प��का तथा छापाखाना दता� 

सं�था दता� गदा� आव�यक पन� कागजातह� 

१.      सं�था �थापनाथ� सं�थासँग स�बि�धत आम भेलाको �नण�यको �मािणत ��त�ल�प । 

२.      आम भेलाबाट ग�ठत काय� स�म�तका स�पूण� पदा�धकार�ह�को नाग�रकताको �मािणत ��त�लपी । 

३.      �यि�गत �ववरण (BIO-DATA)। 



४.    स�वि�धत �थानीय तहको �सफा�रस । 

५.      (मठ मि�दरको हकमा) मचु�ुका स�हत । 

६.      �वीकृत ढाँचामा �वधान ३ ��त । 

७.      �रत पूव�कको �नवेदन (अनसूुची-१ बमोिजम) । 

८.   तो�कए बमोिजम सं�था दता� श�ुक । 

 सं�था नवीकरण गदा� आव�यक पन� कागजातह� 

१.      सं�थाको वा�ष�क साधारण सभाको �नण�य ��त�ल�प 

२.      लेखा पर��ण ��तवेदन (��येक आ.व.को) 

३.      सं�थाको बा�ष�क �ग�त �ववरण 

४.      स�वि�धत गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको �सफा�रस 

५.      कर च�ुा �माण (��येक आ.व.ख�ुने गर�) 

६.      �नवेदन (सं�थाको लेटर �याडमा) 

७.   तो�कए बमोिजमको नवीकरण श�ुक 

८.   काय� स�म�तको नवीकरण गन� �नण�य 

नाबालक प�रचय प� बनाउन आव�यक पन� कागजातह� 

१.  स�बि�धत वडाको नाबालक �सफा�रस प� ।  

२. ज�म दता� �माण प�को ��त�ल�प। 

३. आमा/बाबकुो नेपाल� नाग�रकताको �माण प�को ��त�ल�प । 

४. बाब/ुआमाको �ववाह दता� �माण प�को ��त�ल�प ।  

५. स�बि�धत �यि� र हालसालै िखिचएको ३ ��त फोटो । 

हातह�तयार नामसार� तथा इजाजत �माण प� बनाउन आव�यक पन� कागजातह� 

१.  स�बि�धत �यि� स�हत नेपाल� नाग�रकताको �माण प� छायाँ��त । 

२. तीन महले फाराम । 

3. �हर� चालचलन बिुझएको �� । 

4. �वा��य पर��ण ग�रएको प� । 

5. तो�कए बमोिजमको श�ुक । 

6. म�ृय ुभई अ�को नाममा नामसार� गनु� परेमा म�ृय ुदता�को छायाँ��त । 

७. स�बि�धत �यि�को २ ��त फोटो । 

हातह�तयार नवीकरण गन� आव�यक पन� कागजातह� 

१.  स�लै �माण प� । 

२. नवीकरण गन�को ला�ग �नवेदन । 

३. स�बि�धत �यि�को नेपाल� नाग�रकताको �माण प�को ��त�ल�प । 

४. तो�कए बमोिजमको नवीकरण श�ुक। 

स�बि�धत िज�मेवार अ�धकार�ह�:  

१) �.िज.अ. उमेश पा�डे 

२) स.�.िज.अ. गाय�ा अ�धकार� ख�का  

3) ख�रदार दोभान कुमार स�बाहा�फे 

 



घ) म�ुा शाखा  

यस शाखाबाट �दान ग�रने सेवाह� 

१) कानून बमोिजम यस काया�लयमा दता� हनु आएका सरकार वाद� म�ुाह� तो�कएको �कृया बमोिजम दता� गन�। 

२) बयान �लने, सा�ी बकप� गराउने, तारेख तो�ने, पेशी तो�ने, फैसला भएप�छ ��त�लपी �दने ।  

स�बि�धत िज�मेवार अ�धकार�ह�:  

१) �.िज.अ. उमेश पा�डे  

२) स.�.िज.अ. गाय�ा अ�धकार� ख�का  

३) ना.स.ु कुलमिण दाहाल 

ङ) िज�सी/�वप� �यव�थापन तथा शाि�त सरु�ा शाखा  

यस शाखाबाट �दान ग�रने सेवाह�  

१. िज�सी सामा�ीह�को अ�भलेख अ�ाव�धक गन�  

2. �वप� स�ब�धी पूव� तयार� सामा�ीह�को �यव�थापन 

3. �वप� �यव�थापन स�ब�धी काय�ह�  

४. शरणाथ� प�रचय प� 

५. शरणाथ� प�रचयप� नवीकरण स�ब�धी 

६. शरणाथ� प�रचयप� ��त�ल�प 

७. शरणाथ�ह�लाई या�ा अनमु�तप� �सफा�रसको ला�ग  

८. शाि�त सरु�ा स�म�त स�ब�धी काय�ह�  

स�बि�धत िज�मेवार अ�धकार�ह�:  

१) �.िज.अ. उमेश पा�डे 

२) स.�.िज.अ. गाय�ा अ�धकार� ख�का  

3) ना.स.ु कुलमिण दाहाल 

च) आ�थ�क �शासन शाखा  

यस शाखाबाट �दान ग�रने सेवाह�  

१) आ�थ�क �शासन स�ब�धी सबै �कारका काय�ह�  

२) राज� संकलन (द�ड ज�रवाना, धरौट� रकम,  �शास�नक श�ुक,  राहदानी श�ुक ब�ुने)  

स�बि�धत िज�मेवार अ�धकार�ह�:  

१) �.िज.अ. उमेश पा�डे 

२) लेखापाल 

 छ) रा��य प�रचय प� दता� शाखा  

यस शाखाबाट �दान ग�रने सेवाह� 

१) हाल रा��य प�रचय प� �वतरणको ला�ग �ववरण संकलन काय� भइरहेको ।  

२) नेपाल� नाग�रकताको �माण-प� �ा� प�ात तथा राहदानी सेवा �लनका ला�ग अ�नवाय� �पमा रा��य प�रचय 

प� दता� गराउन ुपन� । 

३) �वयंम �यि� र आव�यक स�लै कागजात चा�हने (नाग�रकताको �माण-प�, ज�म दता�, शैि�क �माण-प�, 

�ववाह दता�, नाता �मािणत र वसाईसराई �माण-प� आ�द) । 

 
 



स�बि�धत िज�मेवार अ�धकार�ह�:  

१) �.िज.अ. उमेश पा�डे  

२) स.�.िज.अ. गाय�ा अ�धकार� ख�का 

3) �ववरण दता� अपरेटर बस�त �नरौला 

६) सेवा �ा� गन� ला�न ेद�तरु र अव�ध 

यस काया�लयको नाग�रक वडाप�मा उ�लेख ग�रएको छ । सो अनसूुची २ मा रािखएको छ । 

७)  �नण�य गन� ���या र अ�धकार� 

 �मखु िज�ला अ�धकार�बाट अ�धकार ��यायोजन भएबमोिजमका नेपाल� नाग�रकताको �माण प� �दने, 

राहदानी �सफा�रस गन�, �कृया परुा गर� सं�थाको नवीकरण गन� ज�ता अ�धकार �ा� �नण�यह� सहायक 

�मखु िज�ला अ�धकार�ले गन� । 

 सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�ले पेश गरेका �वषयह� र कानूनले नै �मखु िज�ला अ�धकार�ले �दन ुपन� 

�नण�यह�को स�ब�धमा तो�कएको �कृया बमोिजम �मखु िज�ला अ�धकार�ले �नण�य गन� । 

८) �नण�य उपर उजरु� स�ु ेअ�धकार� 

क. काया�लयले उपल�ध गराउने सेवाका स�ब�धमा:- सहायक �मखु िज�ला अ�धकार�ले गरेको �नण�यमा �मखु 

िज�ला अ�धकार�ले उजरु� स�ेु । �मखु िज�ला अ�धकार�ले गरेको म�ुाका फैसलाका स�ब�धमा िच� 

नबझेुमा कानून बमोिजम पनुरावेदन गनु�पन� ।  

ख. सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, २०६४ बमोिजम माग ग�रने सूचना स�ब�धमाः- सूचनाको हक स�ब�धी ऐन, 

२०६४ को दफा ७ बमोिजम सूचना अ�धकार�ले सूचना उपल�ध नगराएमा दफा ९ बमोिजम �मखु िज�ला 

अ�धकार� सम� उजरु� �दने र �.िज.अ.ले उजरु� स�ेु ।  

९) स�पादन गरेको कामको �ववरण 

यस २०७८ काि��कदेिख पौषमसा�तस�म यस काया�लयबाट स�पादन भएका �मखु काय�ह� अनसूुची-३ मा 

उ�लेख ग�रएको छ । 

१०) सूचना अ�धकार� र काया�लय �मखुको नाम र पद 

  क) सूचना अ�धकार�को नाम:  गाय�ा अ�धकार� ख�का   पद: सहायक �मखु िज�ला अ�धकार� 

     ख) काया�लय �मखुको नाम:  उमेश पा�डे     पद: �मखु िज�ला अ�धकार� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



११) आ�दानी, खच� तथा आ�थ�क कारोबारस�ब�धी अ�ाव�धक �ववरण आ.ब. २०७८/०७९ को काि��कदेिख 

पौष मसा�तस�म । 

१. ब.उ.िश.नं.: ३१,४920113 (चाल)ु  

१ बा�ष�क बजेट  1,34,53,000।- 

२ �नकासा/खच�  60,13,114।- 

२. ब.उ.िश.नं. : ३१4920114 (पूजँीगत तफ� )  

१ बा�ष�क बजेट  11,00,000।- 

२ �नकासा/खच� (�तन म�हनामा खच� नभएको) 5,29,556।- 

३. ब.उ.िश.नं. : 314001033 रा��य �वपद �यू�नकरण तथा �यव�थापन �ा�धकरण  

१ बा�ष�क बजेट 1,00,000।- 

२ �नकासा/खच� 0।- 

५. राज� तफ�  :  काि��कदेिख पौष मसा�तस�म 

१ सं�था दता�/न�वकरण १४२५१ 72,400।– 

२ हात ह�तयार इजाजत द�तरु १४२५७ 2,26,752।– 

३ पर��ा द�तरु  0।- 

४ अ�य �शास�नक सेवा श�ुक १४२२९ 0।- 

५ �शास�नक श�ुक (१४३१२) ज�रवाना 0।- 

६ �शास�नक श�ुक (१४५२२) 0।- 

७ राहदानी द�तरु (१४२२७) 17,65,000।- 

8 सदर�याहा 0।- 

कुल ज�मा 2,99,915।– 

६. धरौट� तफ�   

१ गत आ.व. को िज�मेवार� :  36,17,682।76 

२ आ.व. ०७८/०७९ (चाल)ु आ.व.को आ�दानी �ावणदेिख 

आि�न म�हनाको आ�दानी 

0।- 

३ चाल ुआ.व. मा धरौट� सदर�याहा  16,000।– 

४ चाल ुआ.व.मा धरौट� �फता� 1,81,841।– 

५ ब�क अनसुार बाँक� 34,19,841।- 

७. काय� स�ालन कोष क ६।01 तफ�   

१. आय तफ�  : 

क गत वष�को िज�मेवार� : काि��कदेिख पौष मसा�तस�म 42,36,937।33 

ख आ.व. ०७८।७९ को (काि��कदेिख पौष मसा�तस�मको) 73,55,673।26 

ग �यय तफ�  8991644।20 

घ ब�क बाँक� 29,72,026।36 



7. अथ� बजेट तफ�  

क संिचत �वदा अि�तयार (६०१०००१३३) 7,85,670।80 

ख �नकासा 7,85,670।80 

ग औषधी उपचार (६०१०००१६३) 869832।- 

घ �नकासा 869832।- 

९. रा��य प�रचय प� तफ�  (३१४०१०११३) 

१ ज�मा �ा� अि�तयार� 25,35,000।- 

२ आ.व. ०७८।७९ को का�त�कदेिख पौष मसा�तस�मको खच� 13,78,807।- 

सीमा �शासन काया�लय, ता�लेजङु 

बा�ष�क बजेट ३१४920123 

१ बा�ष�क बजेट 37,50,000।- 

२ खच� 11,50,146।- 

10. पूजँीगत (३१४९२०१२४) 

 स�ु अि�तयार� 75,000।- 

 खच�/�नकासा 49,985।- 

 

१२) यस काया�लयको वेबसाइट तथा ईमेल  

http://daotaplejung.moha.gov.np 
E-Mail :- daotaplejung@moha.gov.np  

अ�भलेखको ला�ग : taplejungprashasan@gmail.com 

१३) सूचना माग स�ब�धी �नवेदन र सूचना �दइएको �वषय  

 आ.व. २०7८/०७९ को काि��कदेिख पौषमसा�तस�म यस काया�लयमा कुनै �क�सम उजरु� नपरेको। 

१४) सूचनाह� अ�य �नकायबाट �काशन भएको वा हनु ेभए सोको �ववरण 

 �ी गहृ म��ालय । 

 �ी म�ुयम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय, �देश नं. १ �वराटनगर 

 �ी आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय, �देश नं. १ �वराटनगर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची-१ 

यस काया�लयमा काय�रत कम�चार� नामावल� 

�स.न. कम�चार�को नाम, थर पद स�पक�  न�बर कै�फयत 

१. उमेश पा�डे �.िज.अ. ९८५२६३७७७७  

२. गाय�ा अ�धकार� ख�का स.�.िज.अ. 9852660270  

३. रमेश�साद �स�देल ना.स ु ९८४२६६०७२५  

4. कुलमिण दाहाल ना.स.ु 9842630425  

5. सं�गता भ�डार� क��यटुर अपरेटर 9862019933  

6. दोभानकुमार स�बाहा�फे ख�रदार 9842210648  

7. �वजय गोठाले गौतम ख�रदार 9841776917  

8. बस�त �नरौला क.अ. करार (रा��य प�रचय प�) 9842758942  

9. तारानाथ अ�धकार� क.अ. करार 9866194439  

10. च� बहादरु सनुवुार का.स.   

11. कुमार िघ�मरे  सवार� चालक करार 9842747859  

12. ��बना इजम का.स. करार ९८४२७४३३२९  

13. �वशाल �स�देल का.स. करार 9842660377  

14. नारायण भ�राई का.स. करार ९८६२६५९८३२  

15. अ�नता दाहाल का.स. करार 9844684953  

16 तारा बराल �स�देल �वयंसेवक (रा��य प�रचय प�) 9848273466  

 

 

सीमा �शासन काया�लयमा काय�रत कम�चार� नामावल� 

�स.न. कम�चार�को नाम, थर पद स�पक�  न�बर कै�फयत 

1. रमला �ल�ब ु स.क.अ. करार 9862607586  

2. कमल �साई का.स. 9863719345  

3. रमेश िघ�मरे का.स. 9860253597  



अनसूुची–२ 

िज�ला �शासन काया�लय, ता�लेजङुको नाग�रक बडाप�  
(Citizen Charter) 

�.स. 

सेवा 

स�ुवधाह�को 

�ववरण 

आव�यक पन� कागजप�ह� / �माणह� ला�न ेसमय 
ला�न े

श�ुक 

िज�मेवार 

कम�चार� 

गनुासो स�ु े

अ�धकार� 
कै�फयत 

१ 

 

१.१ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१.२ 

 
 
 
 
 
 
 
 

१.३ 

 
 
 
 
 

१.४ 

 
 
 

नाग�रकता  

 

वंशवको 

नाग�रकता 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बसाँइ सर� 

आएकाको ला�ग 

 
 
 
 
 
 
 

�बवा�हत 

म�हलाको ला�ग 

 
 
 
 

कम�चार� 

प�रवारको ला�ग 

 
 

१. अनसूुची–१ को फाराममा                        

स�बि�धत गाउँपा�लका/ नगरपा�लकाका  

�मखु/उप�मखु/गाउँपा�लका/नगरपा�ल

काले तोकेको �यि�को िशफा�रस । 

२. बाब/ुआमा वा �तन प�ुता �भ�का 

नातेदारको नाग�रकताको छायाँ��त । 

३. तीन प�ुता �भ�का नातेदारको 

नाग�रकता पेश गन�को हकमा नाता 

�मािणत । 

 ४.  ज�म दता� �माणप�को  (शैि�क 

यो�यताको �माणप� भए सोको 

छाँया��त समेत) छायाँ��त । 

६. बाब/ुआमा वा �तनप�ुता �भ�का 

नातेदारको सनाखत । 

७. हालसालै िखचेको २ ��त अटो 

साइजको फोटो । 

 
 

१. मा�थ उ�लेिखत �माणह�को 

अ�त�र� बसाँइ सराइको �माणप� र 

�थायी बसोबासको �माण (ज�गा ध�न 

�माण पूजा�)को छाया�ँ�त, फोटो 

स�हतको मतदाता नामावल� 

पानी/�वजलु�को �वल/घरको न�शा 

पासको कागजात। 

 

१. बंशज नाग�रकताको महलमा 

उ�लेिखत �माणको अ�त�र�  �बबाह 

दता� �माणप� र प�तको नाग�रकताको 

छायाँ��त तथा प�तको सनाखत ।  

 

१. मा�थ उ�लेिखत �माणह�को 

अ�त�र� अनसूुिच १ ��त (थप), 

स�बि�धत काया�लयको प� र थप फोटो 

१ ��त। 

 
 

�माण पगुकोमा 

सो�ह �दन र 

�माण नपगुेमा 

�माण पगुको 

�दन । 

 
 

�. १० 

को 

�टकट 

 
 

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

ना.स.ु 

 
 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

 
 

पेश भएका सबै  

छाँया��तह�को 

स�ल 

देखाउनपुन�छ । 



2. कम�चार� संकेत नं. उ�लेख भएको 

�माण प�  

२ बैवा�हक 

अंगीकृत 

नाग�रकता 

१. अनसूुची–७ को फारममा स�बि�धत 

गाउँपा�लका / नगरपा�लकाका  �मखु/ 

उप�मखु वा गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले 

तोकेको �यि�को �सफा�रस । 

२.  प�तको नाग�रकताको छायाँ��त । 

३. �बवाह दता� �माणप�को छायाँ��त  

४. अ�य देशको नाग�रकता �या�न 

चलाएको कारवाह�को �न�सा । 

५. ज�म �म�त ख�ुने �माणप�को 

छायाँ��त ।  

६. प�तको सनाखत । 

७. अटोसाइजको फोटो २ ��त । 

८. भारतीयको हकमा रासन काड�को 

फोटोक�प । 

�माण पगुेकोमा 

उसै �दन 

�. १० 

।- को 

�टकट 

सहायक 

�.िज.अ./

शाखा हेन� 

ना.स.ु 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

 पेश ग�रएका 

सबै 

छायाँ��तह�को 

स�ल 

देखाउनपुन�छ । 

३ ��त�ल�प 

नाग�रकता 

१. तो�कएको फारममा स�बि�धत 

गाउँपा�लका/नगरपा�लकाका  �मखु वा 

उप�मखु वा गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले 

तोकेको �यि�को �सफा�रस । 

२. नाग�रकता न�बर र जार� �म�त 

देिखने परुानो नाग�रकता वा सोको 

छाँया��त/ नभएमा ज�गाध�न �माण 

पजुा�/फोटो स�हतको मतदाता 

नामावल�/वेिज�लाको हकमा वसाईसराई 

र सनाखत गन�को नाग�रकता । 

३.  अटोसाइजको फोटो 2 ��त। 

 सो�ह �दन �. 

१३।-

को 

�टकट 

 �.िज.अ/

स.�.िज.अ 

र शाखा 

हेन� 

कम�चार� 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

 

४ 

४.१ 

राहदानी   

यस काया�लयमा 

आबेदन बझुाई 

यसै काया�लवाट 

राहदानी �लनको 

ला�ग 

१. रा��य प�रचय प� वा रा��य प�रचय 

प� स�ब�धी आवेदन �ज ुफारमको 

छायाँ��त । 

२. https://emrtds.nepalpassport.gov.np  

मा online फाराम भर� सोको print क�प  

३. ना�ग�रकता �माणप�को छाँया��त। 

(स�लक समेत) 

४. बसाँइ स�र आएको हकमा बसाँइ 

सराइको �माणप� र नाग�रकता �लएको 

िज�लाबाट अ�भलेख �मािणत। 

५.  नावालकको ला�ग नावालक 

प�रचयप�को छायाँ��त । 

६. नावालकको हकमा वाव ुआमाको 

ना.�. । 

 

१. फाराम ब�ुने 

काम सो�ह�दन 

२.  राहदानी 

�बतरण गन� 

काय� राहदानी 

�बभागवाट 

(एस.एम.एस.बा

ट सूिचत ग�रन)े 

राहदानी �ा� 

भएप�छ । 

 

�. 

५०००

।- 

१० 

बष� 

भ�दा 

कम 

उमेरका 

नावाल

कको 

हकमा 

� 

२५००

।- 

 

�.िज.अ/.

स.�.िज.अ 

र शाखा 

हेन� 

कम�चार� 

 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ.  

 

पेश भएका सबै 

छायाँ��तह�को  

स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 



7. प�हले MRP �लएको भए सोको 

फोटो क�प १ ��त ।(स�लक समेत) 

४.२ राहदानी 

�बभागबाट 

राहदानी �लन 

�सफा�रसको 

ला�ग । 

१.  मा�थ २.१ अनसुारका बुँदा २ का 

बाहेकका �माणह� र हालसालै 

िखिचएको फोटो २ ��त। 

 

सो�ह �दन �नश�ुक �.िज.अ./

स.िज.अ. 

शाखा हेन� 

कम�चार� 

अ�यको हकमा 

स.�.िज.अ । 

स.�.िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ  

पेश भएका सबै 

छायाँ��तह�को  

स�ल 

देखाउनपुन� 

छ। 

५ नावालक प�रचय  १. तो�कएको ढाँचा बमोिजमको 

�नवेदन। 

२. स�बि�धत वडा काया�लयको 

�सफा�रस 

३.  बाब/ुआमाको नाग�रकताको 

छाँया��त तथा सनाखत । 

4. ज�मदता� �माणप�को छायाँ��त । 

5. �तन��त पासपोट� साइजको फोटो । 

6. बसाई स�र आएकाको ला�ग बसाई 

सराइको �माणप�, �थायी बसोबासको 

�माण र स�बि�धत िज�लाबाट अ�भलेख 

�मािणत ।  

सबै �माण 

पगुेमा दखा��त 

�दएकै �दन 

�.१०

।– को 

�टकट 

सहायक  

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार� 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

पेश भएका सबै 

छायाँ��तह�को  

स�ल 

देखाउनपुन� छ 

।  

६ 

 

६.१ 

शरणाथ� प�रचय 

प� 

शरणाथ� 

प�रचयप� 

नवीकरण 

स�ब�धी 

 
 
 

१ तो�कएको ढाँचाबमोिजमको �नबेदन। 

२. �याद नाघी आउनेका ला�ग भरपद� 

र मना�सव मा�फकको कारण । 

३. एक िज�लाबाट जार� भएको 

प�रचयप� अक� िज�लामा नवीकरण गनु� 

परेमा गहृ म��ालयको �वीकृ�त प� । 

४. �याद नाघेको प�रचयप� नवीकरण 

गनु� पदा� ३ वष�स�मको ला�ग ��येक 

वष�को �. १००।– र सो प�छ ��येक 

वष�को �.५००।– का दरले ज�रवाना। 

 
 
 

�माण पगुेको 

�दन 

 
 
 

�नःशु

�क 

 
 
 

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार� 

 
 
 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

 
 
 

पेश भएका सबै 

छायाँ��तह�को  

स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 

६.२ शरणाथ� 

प�रचयप�को 

��त�ल�प । 

१. तो�कएको ढाँचाबमोिजमको �नवेदन। 

२. परुानो प�रचयप�/प�रचयप� 

हराएकाको ला�ग रा��य �तरको दै�नक 

प��कामा �कािशत सूचनाको स�ल ��त 

र िज�ला �हर� काया�लयको ��तवेदन । 

३. शरणाथ� िश�वरबाट फोटो समेत 

�मािणत गरेको प� । 

४. हालसालै फोटो २ ��त । 

सोह� �दन  �नश�ुक सहायक 

�.िज.अ./ 

/शाखा 

हेन� 

कम�चार� 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

 

६.३ शरणाथ�ह�लाई 

या�ा अनमु�तप� 

१. तो�कएको ढाँचा बमोिजमको 

�नबेदन।  

�माण पगुेको 

भो�लप�ट 

नला�ने सहायक 

�.िज.अ./ 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

पेश भएका सबै 

छायाँ��तह�को  



�सफा�रसको 

ला�ग । 

२. शरणाथ� प�रचयप�को छायाँ��त। 

३. �मणमा जाने मलुकुबाट नातेदारले 

बोलाएको �मािणत आम��णप� । 

४. आम��ण गन� �यि�को प�रचय 

ख�ुने �माणप� । 

५. आम��ण गन� �यि�को आ�थ�क 

ि�थ�त ख�ुने �माण । 

६. नावालक वा ३५ वष� उमेर नपगुेको 

म�हलाको हकमा संर�कले �दएको 

म�ुर�नामा । 

७. स�वि�धत शरणाथ� िश�वरको 

�सफा�रशप� । 

८. �नवेदकलाई आम��ण गन� 

�यि�बीच स�ब�ध ख�ुने कागजात। 

९. आम��णकता�ले �यहोन� खच�को 

�ववरण (व�ने, खाने, आउने, जाने, औषधी 

उपचार, लगाउने म�ये सवै  

शाखा हेन� 

कम�चार� 

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 

७. सं�था दता� १. �रतपूव�को �नवेदन । 

२.  तीन��त �वधान । 

३. तदथ� स�म�तका पदा�धकार�ह�को 

नेपाल� नाग�रकताको �माण प� र 

�यि�गत �ववरण । 

४. सं�था दता� गन� स�ब�धमा भएको 

�नण�यको छाँया��त । 

५. स�वि�धत �थानीय तहको �सफा�रस 

प� ।  

६. सरकार� कोषबाट तलब खाइरहेका 

�यि�ह� तदथ� स�म�तका सद�य रहेका 

भए �बभा�गय �वीकृती । 

७. काय� स�म�त पदा�धकार�ह�को 

�यि�गत �ववरण 

तदथ� स�म�तका 

सद�यह�को 

चालचलन तथा 

आचरणको 

बारेमा �हर� 

��तबेदन �ा� 

भएको वा 

�माण पगुेको 

भो�लप�ट 

१,००

०।- 

सहायक 

�.िज.अ. 

शाखा हेन� 

कम�चार� 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

पेश भएका सबै 

छायाँ��तह�को  

स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 

७.१. सं�था नवीकरण  १. स�वि�धत सं�थाको प� । 

२. काय� स�म�तको �नण�यको छाँया��त। 

३. लेखा पर��ण ��तवेदन 

४. लेखा पर��कको लेखाप�र�ण 

ईजाजत प� । 

५. स�वि�धत �थानीय तहको �सफा�रस 

प� ।  

६. सं�था दता� �माण प�को छाँया��त 

र स�ल । 

७. कर च�ुा �माणप� । 

�माण पगुकैे 

�दन । 

असोज 

मसा�त 

स�म 

� 

५००।

- 

।�याद 

नािघ 

आएमा 

�नयमानु

सार 

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार� 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

पेश भएका सबै 

छायाँ��तह�को  

स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 



८. काय�स�म�तका पदा�धकार�ह�को नयाँ 

�नवा�चन भएको भए सोको नामावल� । 

९. वा�ष�क साधारण सभाको ��त�ल�प 

ज�रवा

ना ।  

८. प�प��का दता�  १. �काशकको ४ ��त फोटो र 

नाग�रकताको छाँया��त । 

२. �काशक सं�था भए सं�थाको छाप, 

�ब�धप� वा सं�थाको �वीकृत �वधान, 

�माणप� न�वकरण भएको �माण, कर 

�तरेको �माण, अ�डट �रपोट�, 

संचालकह�को बैठकको �नण�य समेतका 

कागजातको छाँया��त । 

३. संचालकह� सवैको नाग�रकताको 

छाँया��त । 

४. स�पादकको नाग�रकताको 

�माणप�को छाँया��त । 

५. स�पादकको शैि�क यो�यताको 

(एस.एल.सी. देिख �नातक तह स�मको) 

माक� �सट, चा�र��क �माणप� र 

�ो�भजनल स�ट��फकेटका ��त�ल�पह� वा 

एस.एल.सी. उतीण� गर� प�का�रतामा 

१० वष� काय� गरेको सूचना �वभागको 

�माणप� समेतका �माणप�ह�को 

छाँया��त । 

६. स�पादकलाई �काशकले �नयिु� 

गरेको कागज तथा प��कामा स�पादक 

र�ह काम गन� वारेको स�पादकको 

म�जरु�नामाको कागज । 

७. �वीकृत छापाखानावाट प��का छा�न 

म�ुर� �दएको प� । 

८. छापाखाना दता� भएको �माणप�को 

छाँया��त । 

९. छापाखानाको �ब�धप�को 

छाँया��त। 

१०. छापाखानालाई िज�ला �शासन 

काया�लयवाट �वीकृ�त �दएको 

�माणप�को छाँया��त । 

११. छापाखानाले कर �तरेको �माणको 

छाँया��त । 

�माण पगुेको 

भो�लप�ट 

�नयमाव

�ल 

बमोिज

म  

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार� 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

 पेश भएका 

सबै 

छायाँ��तह�को  

स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 



९. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

छापाखाना 

संचालन 

स�व�धी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१. छापाखाना दता� भएको �नकायको 

�माणप�को छाँया��त । 

२. कुनै सं�था वा संचालकह� रहेको 

भए सं�था वा संचालकह�को �नण�यको 

छाँया��त र �वीकृत �वधान तथा अ�य 

�माणको फोटोकपी तथा सं�था वा 

क�पनीको भए छाप,  �यि�को भए 

फोटो ५/५ ��त । 

३. मू�य अ�भब�ृ� कर वा आयकर 

स�व�धी �माणप� र नवीकरण भै 

रहेको �माणको छाँया��त । 

४. छापाखाना संचालन गन�को 

नाग�रकताको छाँया��त । 

५. छापाखाना संचालन गन� �थानको 

घरज�गाको �माणको छाँया��त,  घर 

ज�गा अ�य �यि�को भए �नजको 

म�जरु�नामाको कागज, छापाखाना रहने 

�थानको लोकेसन न�सा । 

६. छापाखानाका उपकरणह� ख�रद 

गरेको वा नामसार� भै आएको भए सो 

समेतको �माणको छाँया��त । 

���या परुा 

भएप�छ सोह� 

�दन 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१०००

।- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

पेश भएका सबै 

छायाँ��तह�को  

स�ल 

देखाउनपुन� छ 

। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१०. नाम, थर, उमेर 

फरक परेकोमा 

सो स�याउन े

१. नाग�रकता �माणप�को छाया��त । 

२. शैि�क �माणप�को छायाँ��त तथा 

स�बि�धत अ�य कागजात 

३. स�बि�धत �थानीय तहको       

�सफा�रस ।  

४.िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाई 

वा स�बि�धत शैि�क सं�थाको 

�सफा�रस।  

सो�ह �दन 

 
 
 
 
 

 

� १० 

को 

�टकट 

 
 

 

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार� 

 

 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

शैि�क 

�माणप� पेश 

गरेको ६ 

म�हना �भ� 

�नबेदन �दन ु

पन� । 

११ 

 
 
 

 

कुनै �यहोरा 

�मािणत  

 
 

 

१ �यहोरा खलेुको �नबेदन । 

२ �थानीय तहको �सफा�रस । 

३ �हर� ��तबेदन । 

४ माग भएको �यहोरासंग स�बि�धत 

अ�य कागजात । 

५. नाग�रकताको ��त�ल�प । 

आब�यक 

जाँचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट । 

� १० 

को 

�टकट 

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार�  

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ.  

 



१२ 

 
 
 
 
 
 

 

हातह�तयार 

इजाजत 

 
 
 
 
 
 
 

 

१ तो�कए बमोिजमको �नबेदन। 

२ नाग�रकताको �माणप�को छाँया��त 

३ �नरो�गताको �माण । 

४ �हर� ��तबेदन । 

 
 
 
 
 

 

आब�यक 

जाँचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट  

 
 
 
 
 

 

� १० 

को 

�टकट 

र 

�नयमाव

�लमा 

तो�कए 

बमोिज

म 

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार�  

 
 
 
 

 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ.  

 
 
 
 

 

 

१२.१ 

 
 

 

हातह�तयार 

नामसार� 

 
 

 

१ इजाजत प� र दइु प� �बचको 

नामसार� स�ब�धी �लखत  

२ नाग�रकताको छायाँ��त । 

३ �लन े�यि�को �नरो�गता �माणप�। 

४ �हर� ��तबेदन । 

आब�यक 

जाँचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट । 

 

� १० 

को 

�टकट  

 

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार� 

 

 

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

 

१२.२ हातह�तयार 

नबीकरण 

१ �नधा��रत ढाँचाको �नबेदन । 

२ स�ल इजाजत प� । 

सोह� �दन �नयमाव

�ल 

बमोिज

म 

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार�  

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

 

१२.३ 

 

 

ह�तयारको 

इजाजत 

��त�ल�प 

१ तो�कएको ढाँचाको �नबेदन । 

२ नाग�रकताको छायाँ��त । 

 

आब�यक 

जाँचबझु 

सकेको 

भो�लप�ट 

�नयमाव

�ल 

बमोिज

म 

 
 

ऐ ऐ 

 
 

ऐ ऐ 

 

१३ 

 
 
 

शाि�त सरु�ा 

तथा अ�य 

 �नवेदन  

१. �यहोरा खलेुको �नवेदन सो�ह �दन �. १० 

को 

�टकट 

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार�  

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

 

१४ 

 

गनुासो वा ठाडो 

उजरु� 

�यहोरा खलेुको �नवेदन शी� � १० 

को 

�टकट  

सहायक 

�.िज.अ./ 

शाखा हेन� 

कम�चार�  

अ�यको हकमा 

�.िज.अ/स.�.

िज.अ.को 

हकमा �.िज.अ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची-३ 

आ�थ�क वष� ०७८/७९ काि��क-पौष म�हनाको �ग�त �ववरण 

क. �शासन शाखा  

�.स. काय�को �ववरण सं�या (२०७८ काि��कदेिख पौष 

मसा�तस�म) 

आ.व. २०७७/७८ 

१ सं�था दता� ७ 14 

२ सं�था न�वकरण २० 82 

3 नावालक प�रचयप� 17 31 

4 प�प��का दता�  0 १ 

5 छापाखाना दता� 0 – 

6 �व�वध �सफा�रस 1७० 695 

7 �त�बती शरणाथ�को प�रचयप� न�वकरण  0 20 

8 शरणाथ�को ला�ग या�ा अनमु�त प� �सफा�रस 0 0 

9 हातह�तयार न�वकरण  १५ 41 

१0 हातह�तयार नामसार� १ 2 

१1 भ.ूपू सै�नक पे�सन �सफा�रस १७ 65 

ख. नाग�रकता शाखा  

�.स. काय�को �ववरण सं�या (२०७८ काि��कदेिख पौष 

मसा�तस�म) 

आ.व. २०७७/८7 

१ बंशजको आधारमा नयाँ नाग�रकता �ववरण 2185 2823 

२ ��त�ल�प नाग�रकता �वतरण 834 2108 

३ बैवा�हक अं�गकृत नाग�रकता �वतरण 3 5 

ग. राहदानी शाखा   

�.स. काय�को �ववरण सं�या (२०७८ काि��कदेिख पौष 

मसा�तस�म) 

आ.व. २०७७/७८ 

१ साधारण �सफा�रस 186 539 

२ �तु �सफा�रस 148 437 

३ राहदानी �वतरण  278 497 

४ �वतरण हनु बाँक� राहदानी 411 413 

घ. म�ुा शाखा 

�.स. काय�को �ववरण सं�या (२०७८ काि��कदेिख पौष 

मसा�तस�म) 

आ.व. २०७७/७८ 

१ अभ� �यवहार  1 52 वटा 

२ नाफाखोर� (कालोबजार�) 2 2 वटा 

३ खा� 0 - 

४ केह� साव�ज�नक अपराध 0 - 

५ साव�ज�नक उ��याई गर� अभ� �यवहार गरेको 1 1 



६ यस आ.व.को ज�मा दता� 5 35 वटा 

७ गत आ.व.मा िज�मेवार� सर� आएको सं�या 23 42 वटा 

८ यस आ.व.मा �छय�ट भएको सं�या 11 54 वटा 

९ फैसला हनु बाँक� म�ुाको सं�या 20 23 वटा 

१० ठाडो उजरु� 14 60 

�.स. काय�को �ववरण सं�या (२०७८ काि��कदेिख पौष 

मसा�तस�म) 

आ.व. २०७७/७८ 

१ खा� नमूना संकलन नभएको नभएको 

२ खा� स�ब�धी म�ुा दायर नभएको  नभएको 

च. बजार अनगुमन तथा �नय��ण स�ब�धी काय� 

�.स. काय�को �ववरण सं�या (२०७8 काि��कदेिख पौष 

मसा�तस�म) 

आ.व. २०७७/७८ 

१  8 पटक 7 पटक 

छ. काया�लय अनगुमन 

�.स. काय�को �ववरण सं�या (२०७8 काि��कदेिख पौष 

मसा�तस�म) 

आ.व. २०७७/७८ 

१  नभएको नभएको 

ज. �वप� �यव�थापन स�ब�धी 

�.स. काय�को �ववरण सं�या (२०७8 काि��कदेिख पौष 

मसा�तस�म) 

आ.व. २०७७/७८ 

1 �वप�को संकलन सं�या 1३ 94 

2 �वपदबाट घाइते 0 1 

3 �वपदबाट मतृक 0 3 

4 �वपदबाट �नजी घर �तेी (पूण�) १3 90 

5 �वपदबाट �नजी घर �ती (आिंशक) - - 

6 सरकार� भवन  - - 

7 साव�ज�नक �व�ालय (आिंशक) - - 

8 �वप� �प�डतलाई त�काल राहत �ववरण गहृ म��ालयबाट �ा� रकम �. 

1160000।-, �देश सरकारबाट 

�ा� रकम �. 2550000।- 

गर� ज�मा �. 3710000।- 

71 घरप�रवार 

�.11,20,000।- 

9 �वप� �प�डतलाई अ�थायी आवासको ला�ग राहत 

�वतरण-प�रचयप� �वतरण 

- - 

झ.   रा��य प�रचय प� स�ब�धी  (२०७८ काि��कदेिख पौष मसा�तस�म) 

 

१ 

 

ज�मा �ववरण दता� सं�या    
म�हला प�ुष ज�मा आ.व. २०७७/७८ 

968 1077 2045 24011 

२ रा��य प�रचय �वतरण सं�या 0 0 0 0 



अनसूुची-४ 

ता�लेजङु िज�लामा रहेका काया�लयह�का सूचना अ�धकार�ह�को नामावल�-२०७८ 

�स.नं काया�लय पद सूचना अ�धकार�को नाम स�पक�  नं. कै�फयत 

१. �ी ता�लेजङु िज�ला अदालत  �े�तेदार उप सिचव �ी श�भ�ुसाद रे�मी  9852681716  

२. �ी िज�ला �शासन काया�लय स.�.िज.अ. �ी गाय�ा अ�धकार� ख�का ९८52६६०२७०  

३. �ी भमीकाल� ग�ुम सेनानी �ी कौशल काक� ९८४२६६०२००  

४. �ी िज�ला �हर� काया�लय �हर� �नर��क �ी कैलाशकुमार अ�धकार� 9851281621  

५. �ी सश� �हर� वल क�नजंगा ग�ुम स.�.�न. �ी सोन ुआचाय� 9840105878  

६. �ी कोष तथा लेखा �नय��क काया�लय लेखापाल �ी दगुा��साद थापा 9842742822  

७. �ी िज�ला सरकार� व�कल काया�लय सहायक �या�धव�ा �ी प�ुपराज बा�तोला 9851183612  

८. �ी िज�ला सम�यव स�म�तको काया�लय ख�रदार �ी केशव गरुागाई 9842793294  

९. �ी िश�ा �वकास तथा सम�वय इकाई इकाइ �मखु �ी योगे�र भ�राई 9852681363  

१० �ी िज�ला �नवा�चन काया�लय क.अ. �ी वा�दवराज दलुाल  9844654027  

११. �ी कारागार काया�लय ता�लेजङु जेलर �ी कुले�� खवास ९८५२६२१७७७  

१२. �ी िज�ला हलुाक काया�लय ना.स.ु �ी नवराज �गर� ९८४२६६००११  

१३. �ी फुङ�लङ न.पा.को.काया�लय आ.ले.प.अ. �ी भपूाल कुमार से�दाङ ९८42660994  

१४. �ी आठराई ��वेणी गाउँपा�लका सूचना ��व�ध अ�धकृत �ी �सता लावती 9844670424  

१५. �ी पाथीभरा याङवरक गाउँपा�लका ईि�ज�नयर �ी राज ुग�ुङ 9847395316  

१६. �ी �स�रजंघा गाउँपा�लका नायब स�ुवा �ी ब�ु� �साद ख�तवडा 9849633951  

१७. �ी �स�दङवा गाउँपा�लका सव ईि�ज�नयर �ी स�ुनता भ�राई 9852660149  

१८. �ी मैवाखोला गाउँपा�लका सूचना ��व�ध अ�धकृत �ी मदन �तवार� 9849991811  

१९. �ी मे�रङदेन गाउँपा�लका सूचना ��व�ध अ�धकृत �ी ल�मी चहुान 9842742403  

२०. �ी �म�वाखोला गाउँपा�लका सूचना ��व�ध अ�धकृत �ी गजे�� थलङ  9842663622  

२१. �ी फ�ाङलङु गाउपा�लका ख�रदार �ी जय �साद �रजाल 9852660178  

२२. �ी नापी काया�लय सभ��क �ी स�तोषकुमार यादव 9860206280  

२३. �ी �वा��य काया�लय �याब टेि�नसने �ी उदय नारायण दलुाल 9852681196  

२४. �ी �ड�भजन वन काया�लय अ�धकृत आठ� �ी ल�लतकुमार यादव 9858028470  

२५. �ी मालपोत काया�लय ना.स.ु �ी �नम�ल शेपा� 9852680878  

२६. �ी उ�र दि�ण सडक योजना इि�ज�नयर �ी  माधव पौडेल 9852026146  

२७. �ी घरेल ुतथा साना उधोग काया�लय सहलेखापाल �ी मनकुमार ख�ी 9867045435  

२८. �ी नेपाल खा� सं�थान शाखा �मखु �ी सिुशलकुमार ग�ुा 9844209715  

२९ �ी नेपाल व�क �ल�मटेड सहायक शाखा �. �ी लावन �ल�ब ु 9814933099  

३०. �ी कृ�ष �वकास व�क लेखापाल �ी नारायण गौतम 9842658349  

३1. �ी नेपाल �वधतु �ा�धकरण स.�.अ. �ी देवनाथ म�डल 9840868670  

३2. �ी नेपाल टे�लकम टेि�न�सयन �ी स�ुदपकुमार महतो ९८५४०२०११८  

33 �ी िज�ला आयू�वेद �वा��य के�� �न. का.�. �ी टंकनाथ अया�ल 9842745479  

34 �ी hn;|f]t tyf l;rfO{ ljsf; l8lehg 
sfof{no, 

इ�ि�ज�नयर �ी देवे��राज पौडेल 9862654201  

35 �ी कृ�ष �ान के�� पाँचथर स�पक�  के�� कृ.�साद अ�धकृत �ी स�ुदर ग�ुङ 9842782855  



36 �ी क�जंघा संर�ण �े� काया�लय रे�र �ी �बशाल छे�तेन 9852660677  

37 �ी िज�ला अ�पताल काया�लय अ�पताल न�स�ङ 

�न�र�क 

�ी �वजया राई ९८५२०३२३१५  

38 �धानम��ी कृ�ष आध�ुनक�करण 

काया��वयन इकाइ अल�ची जोन 

ना.स.ु �ी ठाकुर भ�डार�                                                     9844621533  

39 नेपाल वाय ुसेवा �नगम काया�लय �मखु �ी लोके�� �ल�ब ु 9844633944  

40 ता�लेजङु नाग�रक उ�यन काया�लय काया�लय �मखु अशोक राजवंशी 9842638590  

 

   �कािशत �म�तः २०७८।10।04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


