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१. जिल्लाको पररचय 
 
 

नेपालको गण्डकी प्रदेश अन्त्तगात पने स्याङ्िा जिल्ला एक पहाडी जिल्ला हो। यस जिल्लामा  पतुलीबिार नगरपाधलका (१४ 
िडा), भीरकोट नगरपाधलका (९ िडा), िाधलङ नगरपाधलका (१४ िडा), गल्याङ नगरपाधलका (११ िडा) र चापाकोट 
नगरपाधलका (१० िडा) गरी  ५ िटा नगरपाधलका रहेका छन।् त्यसैगरी फेदीखोला गाउाँपाधलका (५िडा), आाँधिखोोला 
गाउाँपाधलका (६िडा), हररनास गाउाँपाधलका (७ िडा), विरूिा गाउाँपाधलका (८ िडा), काधलगण्डकी गाउाँपाधलका (७ िडा)  र 
अिुानचौपारी गाउाँपाधलका (६ िडा) गरी िम्मा ६ िटा गाउाँपाधलका रहेका छन।् यस्तै गरी २ िटा संघीय संसदका धनिााचन 
क्षेर र ४ िटा प्रदेश सभाका धनिााचन के्षर रहेका छन।् जिल्लाको सदरमकुाम समदु्री सतहबाट ८५० मीटर उचाइमा रहेको 
स्याङ्िा बिार हो। यो जिल्ला समदु्र सतहबाट न्त्यनुतम ३६६ मीटर (केलादी) देजख अधिकतम २,५१२ मीटर (पञ्चासेको 
लेक) सम्म उचाइमा रहेको छ। यस जिल्लाको पूिामा तनहोुाँ जिल्ला पजिममा गलु्मी, उत्तरमा पिात र कास्की तथा दजक्षणमा 
कालीगण्डकी नदीसंग पाल्पा जिल्लाले धसमाना छुट्याएको छ। 

 

स्याङ्िा जिल्लालाई सनुौली पोखरा िोड्ने धसद्धाथा रािमागाले कररब बीचबाट उत्तर र दजक्षण हनुेगरी विभािन गरेको छ। 
स्याङ्िा जिल्लामा मजुग्लङ नारायणगढ सडक धनमााण नहुंदै सनुौली—पाल्पा—स्याङ्िा—पोखरासम्म पगु्ने धसद्धाथा रािमागाको 
७९ वक.मी. सडक खण्ड पदाछ। त्यसैले यातायातको दृविकोणले स्याङ्िा सगुम पहाडी जिल्ला धभर पदाछ। यस जिल्लामा 
रहेको नेपालको सबै भन्त्दा ठूलो िल विद्यतु पररयोिना—कालीगण्डकी ए (१४४ मेगािाट), सबैभन्त्दा ठूलो पहाडी धसंचाई 
योिना—चापाकोट टार धसंचाई योिना (१००० हेक्टर), नेपालको पवहलो नमूना ग्रामीण पयाटन गाउाँ पञ्चमूलको धसरुबारी, 
नेपालकै नमूना माधनने पाल्पा र स्याङ्िाको धसमानासाँग िोड्ने कालीगण्डकी नदीमाधथ रहेको राम्दीको पलु जिल्लाका प्रमखु 
जचनारी हनु।् स्याङ्िा जिल्ला नेपालमै दूि, सनु्त्तला, अदिुा र कफी उत्पादनमा अग्रणी स्थानमा रहेको छ। राविय िनगणना 
२०७८ को प्रारजम्भक नधतिा अनसुार यस जिल्लामा २,५४,२७७ िना माधनसहरु बसोबास गरेका छन।्  

 

२.ऐधतहाधसक पररचय 

विधभन्न अधभलेख र िाधनफकार व्यजिहरुको कथन समेतका आिारमा स्याङ्िा जिल्ला प्रागः ऐधतहाधसक कालमा भगृ ुऋवषको 
तपस्यास्थल (हालको चण्डीभञ्ज्याङ्ग गाविसको भगृतमु), श्रिण कुमार र अन्त्िाअन्त्िीको वकंिदन्त्तीसंग िोधडएको आाँिीखोलाको 
उद्गगमस्थल अन्त्िाअन्त्िी दह र स्िस्थानी ब्रतकथामा उल्लेख भए अनसुार सती देिीको शेषअंग पतन भएको छाङ्छाङ्दीको 
छााँयाक्षेर आदद भौगोधलक तथा कालीगण्डकी वकनारका सेतीबेणी, रुरु क्षरे, केलादीघाट, राम्दीघाट र उत्तरमा पञ्चासेिाम 
(बालाचतदुाशीका ददन मेला लाग्ने स्थान) िस्ता िाधमाक विशेषतायिु जिल्ला हो। प्राकृधतक, सांस्कृधतक र मनोरम दृश्यहरुबाट 
सौन्त्दवयात स्याङ्िा जिल्लामा नेपाल एकीकरण पूिा चौधबसे राज्य अन्त्तगात छ टुके्र रिौटाहरु गह्रौं, भीरकोट, सतौं, निुाकोट, ढोर 
र पैंयलेु आफ्नो ऐधतहाधसक पवहचान बोकेको छन।् ढोर र पैंयकुो िेरै िसो भभूाग क्रमशः तनहुाँ र पिातमा विलय भएपधछ 
बााँकी चार रिौटाबाट शाधसत भभूाग नै आिधुनक स्याङ्िा जिल्लाको पवहचान बनेर रहेको छ। यस जिल्लाको के्षरफल ११६४ 
िगा वक.मी.  रहेको छ । 

 

३. भौगोधलक पररचयः 
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भगूोलमा यो जिल्ला पूिी  देशान्त्तरः ८३°२७" देजख ८४º ४६" सम्म तथा उत्तरी अक्षांसः २७º ५२" देजख २८º १३" सम्म 
रहेको छ। पूिाـ पजिम लम्बाई २२.५०८ देजख ५२.३५५ वक.मी. सम्म रहेको र पूिा पजिम लम्बाइ औसतमा ३२ वक.मी. 
रहेको छ। उत्तरـदजक्षण चौडाई २.७७३ देजख ३७.८३९ वक.मी. सम्म र सरदर चौडाई २० वक.मी. रहेको छ। 

 

  

फेदीखोला गा.पा.- ५ िटा िडा 

आाँधिखोला गा.पा.-६ िटा िडा 

अिुानचौपारी गा.पा.- ६ िटा िडा 

हररनास गा.पा.- ७ िटा िडा 

विरुिा गा.पा.- ८ िडा 

कालीगण्डकी गा.पा.- ७ िटा िडा 

पतुलीबिार न.पा.-१४ िटा िडा 

भीरकोट न.पा.-९ िटा िडा 

िाधलङ न.पा.-१४ िटा िडा 

चापाकोट न.पा.- १० िटा िडा 

गल्याङ न.पा.- ११ िटा िडा 
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संके्षपमा स्याङ्िा जिल्लाः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भौगोधलक अिस्था 
 

 िम्मा क्षेरफलः११६४ िगा वक.मी. 
 िम्मा िनसंखयाः२,५४,२७७ (२०७८ अनसुार) 

 परुुषः१,१७,३८६ िना 
 मवहलाः१,३६,८३० िना 

  

 नगरपाधलकाको संखयाः५ 

 गाउाँपाधलकाको संखयाः६ 

 धसमाना:  पूिा:  तनहुाँ   
पजिम: गलु्मी 
उत्तर:  पिात र कास्की 
दजक्षण: पाल्पा  

 लम्िाईः पिुा पजिम औसत ३२ वक.धम. 
 चौडाईः उत्तर दजक्षण औसत २० वक.धम. 
 साक्षरताः ६६.७ प्रधतशत  
 खेतीयोग्य िमीनः ४८.४० प्रधतशत 
 िनिङ्गलः ३०.२० प्रधतशत (तर यो प्रधतशत 

बढेको ।) 
 रािमागाः धसद्धाथा रािमागा ७९ वक. मी. 
 मठमजन्त्दरको संखया-१५, गमु्बा– ६, मजस्िद – 

९, मदरसा – १०,चचा – २२ 
 

िाधमाक तथा पयाटकीय स्थल 
 

 मनकामना, पञ्चासेिाम, राम्दीघाट, 

छायााँक्षेर, अकलादेिी मजन्त्दर, 

आलमदेिी, गह्रौकाधलका‚सतौचण्डीका 
 भीरकोट दरिार, निुाकोट दरिार, 

कैलाश गफुा,अन्त्िािन्त्िी दह, सेतीिेणी 
 विधभन्न होमस्टे (नेपालकै पवहलो 

धसरुिारी होमस्टे लगायत)  

 ्याराग्लाईधडङ केन्त्द्र स्िरेक मैदान। 

 

मखुय पेशा तथा व्यिसाय 

 मखुय पेशा :–कृवष, व्यापार 
 नेपाली, भारतीय तथा धब्रवटस 

सेनातथा प्रहरी आदद सेिामा 
रोिगार। 

 पयाटन,नोकरी र िैदेजशक 
रोिगार। 

 मखुय िालीहरु :– िान, गहुाँ, 
मकै,कोदो,अदिुा, अलैंची,आल।ु 

 फलफूल :-सनु्त्तला, केरा, 
धलची,कफी लगायतका अन्त्य 
फलफुलहरु 
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२. कायाालयको पररचय 

 

  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम स्याङ्िा जिल्लाको शाजन्त्त सरुक्षा अमनचमन कायम 
गना तथा जिल्लाजस्थत अन्त्य कायाालयहरूसाँग समन्त्ियकारी भधूमका धनिााह गदै विकास तथा सशुासन 
कायम गने जिम्मेिारीका साथ वि.सं.२०२८ सालमा स्थापना भै जिल्ला कायाालयको नाममा र 
2046 सालदेजख हालको नाममा धनरन्त्तररूपमा संचालन हुाँदै आएको धनकाय जिल्ला प्रशासन 
कायाालय स्याङ्िा हो। मखुयतया यस कायाालयले नेपाल सरकारको कायाविभािन धनयमािली 
२०७४ ले धनददाि गरेका गहृ प्रशासनका सम्पूणा अधिकार क्षेर धभर रहेर काम गदै आएको छ। 
िसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच समन्त्िय र सरुक्षा प्रबन्त्ि, अपराि रोकथाम तथा 
धनयन्त्रण, दैधनक रूपमा धनयमानसुार नागररकता तथा राहदानी वितरण, हातहधतयार तथा खरखिना, 
सािािधनक सम्पजत्तको संरक्षण, ििुािन्त्य वक्रयाकलापको धनयन्त्रण, लाग ुऔषि धनयन्त्रण, विपद 
व्यिस्थापन, अत्यािश्यक िस्त ुतथा सेिा आपूधता तथा बिार अनगुमन, सरकारी सािनको समजुचत 
प्रयोगको व्यिस्था धमलाउने र अन्त्य आकजस्मक सम्पूणा कायाहरु सम्पादन गदै आएको छ । 

 

  जिल्ला प्रशासन कायाालय जिल्लाको प्रमखु कायाालय हो। यो जिल्लास्तरमा रहेको केन्त्द्र 
सरकारको प्रमखु प्रधतधनधिमूलक कायाालय हो। यस कायाालयका कायाहरु र कायाक्षेरहरू एक 
अथामा असीधमत रहेका हनु्त्छन।् जिल्लाको शाजन्त्तसरुक्षा कायम गनुा यस कायाालयको प्रमखु काया 
हो। जिल्लामा संवििान, ऐन, धनयम, काननुको संरक्षण तथा पालना गराउने, िनताको गनुासो सनेु्न 

धतनीहरूको धनराकरण गने, चोरीठगी धनयन्त्रण गने, सािािधनक अपराि धनयन्त्रण गने साथै दैिी 
प्रकोप व्यिस्थापन, कालोबिार धनयन्त्रण तथा आिश्यक कानूनी कारिाही गने लगायत नागररकता 
वितरण, नाबालक पररचयपर,  पासपोटा वितरण, दईु नामथर, दईु िन्त्मधमधत, दधलत, िनिाधत, मजुस्लम, 

खसआया प्रमाजणत, संस्था दताा, नविकरण, हातहधतयारको नामसारी, नविकरण आदद पदाछन।् 
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यस कायाालयका कायाहरू र सम्बजन्त्ित ऐन, धनयम, 

धनदेजशका र कायाविधिः 
 

 

१. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

२.  नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

३. दैिी प्रकोप उद्दार ऐन , २०३९ 

४. लाग ुऔषि (धनयन्त्रण) ऐन , २०३३ 

५. हातहधतयार तथा खरखिना ऐन ,२०१८ 

६. आिश्यक पदाथा धनयन्त्रण (अधिकार) 
ऐन ,२०१७ 

७. आिश्यक िस्त ुसंरक्षण ऐन ,२०१२ 

८. केही सािािधनक (अपराि र साँिाय) ऐन, २०२७ 

९. भ्रिाचार धनिारण ऐन, २०५९ 

१०. अजखतयार दरुुपयोग अनसुन्त्िान आयोग ऐन, 

२०५९ 

११. राहदानी ऐन ,२०२४ 

१२. सािािधनक सरुक्षा ऐन, २०४६ 

१३. संस्था दताा ऐन, २०३४ 

१५. उपभ संरक्षण ऐन ,२०75 

१६. िग्गा प्राधि ऐन ,२०३४ 

१७. सशुासन (व्यिस्थापन र संचालन) ऐन, २०६४ 

१८. सूचनाको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०६४ 

१९. सूचनाको हक सम्बन्त्िी धनयमािली ,२०६५ 

२०. नेपाल नागररकता धनयमािली, २०६३ 

२१. राहदानी धनयमािली ,२०६७ 

२२. संस्था दताा धनयमािली, २०३४ 

२३. हातहधतयार तथा खरखिना धनयमािली, 
२०२८ 

२४. सशुासन (व्यिस्थापन र संचालन) धनयमािली, 
२०६५ 

२५. विपद्  िोजखम न्त्यधुनकरण र व्यिस्थापन ऐन, 

२०७४ 

२६. विपद् िोजखमव्यिस्थापन राविय रणनीधत, 

२०६६ 

२७. गहृ प्रशासन सदुृवढकरण योिना, २०६८ 

 
 
 
 
 
 
 

२८. धनिामतीसेिा ऐन, २०४९ 

२९. धनिामती सेिा धनयमािली, २०५० 

३०. कायास्थलमा हनुे यौनिन्त्य वहंसा धनिारण ऐन, 

२०७४ 

३१. कालो बिार र केही अन्त्य सामाजिक अपराि 
र संिाय ऐन, २०३२ 

३२. खाद्य ऐन, २०२३ 

३३. िलचर संरक्षण ऐन, २०१७ 

३४. बालबाधलकासम्बजन्त्ि ऐन, २०४८ र धनयमािली 
३५. नागररकता प्रमाणपर वितरण कायाविधि 
धनदेजशका, २०६८ 

३६. विपद् पूिातयारी र प्रधतकाया योिना तिुामा 
मागाधनदेशन, २०६८ 

३७. प्रकोप वपधडत उद्दार र राहत सम्बन्त्िी मापदण्ड, 

२०६४ 

३८. गहृ मन्त्रालय र अन्त्तगात कायारत 
कमाचारीहरूको आचारसंवहता, २०६९
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जिल्ला प्रशासन कायाालय स्याङ्िाको कायाालय र पररसर 
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३. जिल्ला प्रशासन कायाालय, स्याङ्िाको स्िीकृत दरबन्त्दी तेररि 

 

 

  

धस.नं. पद शे्रणी /तह सेिा समूह मौिदुा 
दरबन्त्दी 

थप घट कायम हनुे 
दरबन्त्दी 

कैवफयत 

1 प्र.जि.अ. रा.प.प्रथम प्रशासन  1 0 0 1  

2 स.प्र.जि.अ. रा.प. दितीय प्रशासन सा. प्रशासन 1 0 0 1  

3 प्रशासकीय 
अधिकृत 

रा.प. ततृीय प्रशासन सा.प्रशासन 2 0 0 2  

4 नायब सबु्बा रा.प.अनं प्रथम प्रशासन सा.प्रशासन 6 1  7  

5 लेखापाल रा.प.अनं प्रथम प्रशासन लेखा 1 0 0 1  

6 कम््यटुर अपरेटर रा.प.अनं प्रथम विविि विविि 1 1 0 2  

७ खररदार रा.प.अनं दितीय प्रशासन सा.प्रशासन 5 0 1 4  

८ स.क.अ. रा.प.अनं दितीय विविि विविि 1  1 0  

९ ह.स.चा. शे्रणी विवहन   1 1 0 2  

10 का.स. शे्रणी विवहन   7 0 0 7  

    िम्मा 26 3 2 27  
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४.१ जिल्ला प्रशासन कायाालय स्याङ्िाको संगठनात्मक ढााँचा        

नेपाल सरकार 

गहृमन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, स्याङ्िा 
 

 

  

प्रशासकीय अधिकृत 

रा.प. ततृीय 

स्थानीय 

प्रशासन  तथा 

शाधतत सरुक्षा 

शाखा  

ना.सु. -१ जना 

क.अ.-१ जना 

खरीदार-१ 

जना

नयााँ 

नागररकता 

शाखा 

क.अ.-१ जना 

ना.सु. -१ जना 

का.स.-१जना 

 

 

प्रधतधिपी 

नागररकता 

शाखा 

ना.सु. -१ जना 

खररदार-१ 

जना  

का.स.-१जना 

 

राहदानी 

शाखा 

नायब सबु्बा -

१ जना 

खरीदार - १ 

जना 

 

 

मुद्दा  शाखा 

नायब सबु्बा 

-१ जना 

खररदार - १ 

जना 

 

 

 

राधिय 

पररचयपत्र 

शाखा 

क.अ.-२ जना 

का.स. - १ 

जना 

 

 

प्रशासकीय अधिकृत 

रा.प. ततृीय 

 

सहायक प्रमखु धजल्िा अधिकारी-१ 

रा.प. धित्तीय 

प्रमखु धजल्िा अधिकारी-१ 

रा.प. प्रथम 

िखेा शाखा 

िखेापाि -१ 

जना 

 

 

 

 

 

धप.ए. ना.सु.-१ जना 

ह.स.चा.-१ जना 

भातछे -१ जना 

 

ह.स.चा.-१ जना 

भातछे- १ जना 

 



12 k|zff;g a'n]l6g, lhNnf k|zf;g sfof{no, :ofª\hf 

 

४.२ जिल्ला प्रशासन कायाालय स्याङ्िामा कायारत कमाचारीहरुको वििरण 

 

क्र.स. कमाचारीको नामथर पद पदपूधताको प्रकार कैवफयत 

1 राि ुप्रसाद पौडेल प्र.जि.अ. स्थायी  

2 नधमता रेग्मी स.प्र.जि.अ. स्थायी  

3 भरतराि पाण्डे प्र.अ. स्थायी  

4 कृष्ण प्रसाद पौडेल प्र.अ. स्थायी  

५ ददप नारायण सापकोटा नायब सबु्बा स्थायी  

६ बवुद्ध प्रसाद शमाा नायब सबु्बा स्थायी  

७ राम प्रसाद पौडेल नायब सबु्बा स्थायी  

८ ददनेश शमाा नायब सबु्बा स्थायी  

९ विष्ण ुप्रसाद चापागाईं क.अ. स्थायी  

1० सररता थापा क.अ. अस्थायी करार 

1१ गोविन्त्द बहादरु घती खररदार स्थायी  

1२ मोहन राि पौडेल खररदार स्थायी  

1३ मोधत पसाद आचाया खररदार स्थायी  

१४ देिीचन्त्द्र     

1५ ज्ञानेन्त्द्र ढकाल का.स. स्थायी  

1६ रामचन्त्द्र धगरी का.स. स्थायी  

१७ प्रकाश शमाा पौडेल का.स. स्थायी  

1८ िीिन लाधमछाने का.स. अस्थायी करार 

१९ िया पगेनी का.स. अस्थायी करार 

2० नविन पौडेल ह.स.चा. अस्थायी करार 

2१ रमाकान्त्त अयााल ह.स.चा. अस्थायी करार 

राविय पररचयपर तफा  
१ मधमता भसुाल क.अ. अस्थायी करार 

२ अनपु भण्डारी क.अ. अस्थायी करार 

३ सवृि ढकाल स्ियम ्सेिक अस्थायी करार 
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५ जिल्ला प्रशासन कायाालय स्याङ्िाबाट सम्पाददत कायाहरु 

५=१ प्रशासधनक गधतविधि 

यस कायाालयको धनयधमत कायाहरु िस्तै नागररकता, राहदानी, नाबालक पररचयपर वितरणका साथै जिल्लाको 
समग्र शाजन्त्त सरुक्षा लगायत विजशि व्यजिहरुको आिागमनमा सरुक्षा व्यिस्थापन, सािािधनक धबदाका 
ददनहरुमा सरकारी सिारी सािनहरुको सञ्चालन अनमुधत, जिल्लाजस्थत सरकारी कायाालयहरुको अनगुमन 
धनररक्षण, धनयधमत रुपमा कायाालय प्रमखुहरुको बैठक लगायतका प्रशासधनक गधतविधिहरु यस कायाालयले 
सम्पादन गने गदाछ। यस आ ि ०७८।०७९ मा यस कायाालय तथा ईलाका प्रशासन कायाालयबाट 
सम्पाददत मखुय कायाहरुको वििरण धनम्नानसुार रहेको छ। 
 

qm=;+ sfdx? >fj0f ebf} c;f]h sflt{s d+;L/ k'; df3 kmfNu'g r}q a}zfv h]7 c;f/ hDdf 

! k]G;g, b'O{ gfdy/, 

hfthftL, hGd ldlt 

nufotsf l;kmfl/; 

tyf k|dfl0ft 

286 356 402 375 389 36
4 

241 307 278 356 42
7 

358 4139 

@ gfafns kl/ro kq 22 11 14 47 19 17 19 48 41 45 44 २७ ३५४ 
# kqklqsf btf{ - - - - - - - - - - - - - 
$ xftxltof/ gljs/0f 6 5 ३ १३ ५ ३ ० ० ४ ० 1 १६ ५६ 

% xftxltof/ gfd;f/L - १ ० ० २ ० ० ० १ ० ० २ ६ 

^ sfof{no k|d'vx?sf] 

a}7s  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

& 5fkfvfgf ;+rfng 

;DaGwdf 

- - - - - - - - - - - - - 

* lbj; pT;j ;df/f]x - - 1 - - - - 1 - - 1 - 2 
( dfl;s k|ltj]bg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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५=२ नागररकता वितरण 

नागररकता वितरण यस कायाालयको मखुय काया हो। नागररकतालाई नागररकको अधिकारसाँग िोडेर हेदाा 
राज्यबाट प्रदान गने विधभन्न सेिा प्राधिमा नागररकताले महत्िपूणा भधूमका रहेको छ। विगतमा नागररकता 
अधभलेख कागिी रुपमा ढड्डामा राख्न ेगररएकोमा विगत ्६ बषादेजख यसलाई कम््यटुर प्रणालीमा गने गररएको 
छ। कायाालयमा रहेका परुाना नागररकता अधभलेखको समेत कम््यटुर प्रविवि गररएकोले रेकडा हेना र खोज्न े
काया सहि भएको छ। अधभलेख व्यिस्थापनमा थाधलएको कम््यटुर प्रणाली र भएका रेकडाहरुलाई नयााँ 
कायाालय भिनमा व्यिजस्थत गररएकोले अधभलेख व्यिस्थापनमा सहिता भएको छ। विगतका बषाहरुमा 
वितरण गररएका नागररकताहरु हराएमा, झरुो भएमा सम्बजन्त्ित व्यजिको माग धनिेदन अनसुार नागररकताको 
प्रधतधलपी समेत वितरण गदै आएको छ। यसै सन्त्दभामा यस आ ि २०७८।७९ मा जिल्ला प्रशासन 
कायाालय स्याङ्िाले वितरण गररएका नयााँ नागररकताको वििरण देहाय अनसुार प्रस्ततु गररएको छ। 

(क) नागररकता शाखा (इलाका प्रशासन कायाालय िाधलङ समेत) 
 

 

qm=;+ sfdx? >fj0f ebf} c;f]h sflt{s d+;L/ k'; df3 kmfNu'g r}q a}zfv h]7 c;f/ hDdf 

! नयााँ 
नागररकता  

७४३ १०२५ ११५८ १८०२ १५३० १८७२ ९६३ ८५९ ९२४ ५९६ ७५४ १२९५ १३५१२ 

२ िैिावहक 
अंधगकृत 

० ० ० १ ३ ० १ ० १ ० ० २ ७ 

३ नागररकता 
प्रधतधलवप 

६३६ ९१९ ५९२ ८३१ १०९८ १२६९ ८८६ १४२१ १३५
८ 

७५३ ८८० ८७५ ११५१८ 

 

 

v राविय पररचयपर 
 

 

 

 

 

 

५=३ शाजन्त्त सरुक्षा व्यिस्थापन 

जिल्ला धभरको सम्रग शाजन्त्त सरुक्षाको व्यिस्थापन गरी जिल्लाको शाजन्त्त सरुक्षाको अिस्थालाई सामान्त्य 
बनाइराख्न तथा जिल्लाधभरका सम्िेदनजशल स्थानहरुको पवहचान गरी सरुक्षा सतका ता बढाउन, जिल्ला धभर 
हनुे VVIP, VIP व्यजिहरुको आिागमनका बेला सरुक्षा प्रदान गना, बन्त्द हडताल, िलुसु, िनाा िस्ता 
कायाक्रमबाट शाजन्त्त सरुक्षामा असर पना नददन धनयधमत एिम ्आकजस्मक रुपमा जिल्ला सरुक्षा सधमधतको 

क्र.स. कायाको वििरण यस आ.ि. 07८/07९ को वििरण 

1 वििरण संकलन १७८०८ 

२ काडा वितरण २९३ 
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बैठक बसी गरेका धनणायहरुलाई तत्काल कायान्त्ियन गने गररएको छ। साथै मन्त्रालयबाट बेला बेलामा 
शाजन्त्त सरुक्षा कायम गने सन्त्दभामा भएका पररपर, धनदेशनहरुलाई समेत तादरुकताका साथ कायाान्त्ियन 
गने गररएबाट हालसम्म जिल्लाको समग्र शाजन्त्त सरुक्षाको अिस्था सामान्त्य रहेको छ। 

 

५४ संघसंस्था दताा, नविकरण तथा धनयमन 

स्याङ्िा जिल्ला िा अन्त्तगातका के्षरहरुमा कायाके्षर बनाएर काम गना चाहने गैरसरकारी संघसंस्थाहरु संस्था 
दताा ऐन २०३४ अनसुार जिल्ला प्रशासन कायाालय, स्याङिामा दताा हदुैं आएका छन।् यस आ ि 
२०७८।७९ को असार मसान्त्तसम्ममा यस जिल्लामा ४४ िटा संस्थाहरु दताा भएका छन।् योसाँगै आ ि 
२०७८/७९ को अन्त्तसम्म दताा भएका संघ संस्थाको संखया २६९७ पगेुको छ। 

 

५ ५ राहदानी वितरण 

स्याङ्िा जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कायाालय र ईलाका प्रशासन कायाालय िाधलङबाट राहदानी वितरणको 
काया गररन्त्छ। विगतमा Machine Readable Passport (MRP) वितरण गने गररएकोमा धमधत २०७८ माघ 
देजख विद्यधुतय राहदानी (e-passport) वितरण गररदै आएको छ।यस सन्त्दभामा यस आ ि २०७८।७९ मा 
जिल्ला प्रशासन कायाालय स्याङ्िा र ईलाका प्रशासन कायाालय िाधलङ समेतबाट वितरण गररएको राहदानीको 
वििरण धनम्नानसुार छ। 
 

क्र.सं. कायाको वििरण आ.ि. 207८/07९ को वििरण कै. 
1 सािारण धसफाररस ९६६२ 

 

2 द्रतु धसफाररस २०६१ 
 

3  राहदानी वितरण ७९२३ 
 

 

५६ मदु्दा फैसला तथा गनुासो व्यिस्थापन 

जिल्ला प्रशासन कायाालय स्याङ्िाले अिान्त्यावयक धनकायको रुपमा प्रचधलत ऐन कानून र नेपाल सरकारबाट 
समय समयमा रािपरमा सूचना प्रकाजशत गरी तोवकददएका मदु्दामाधमलाहरु हेने कायाहरु गदै आएको छ। 
यस अन्त्तगात सिारी क्षधतपूधता, ििुा, सािािधनक शाजन्त्त सरुक्षा विरुद्दको कसरुिस्ता फौिदारी अपराि सम्बन्त्िी 
मदु्दा दताा र सो को फर्छ्यौट सम्बन्त्िी काया पदाछन।् यसका साथै शाजन्त्त सरुक्षा सम्बन्त्िी गनुासा तथा 
उिरुीहरुको समेत समयमा नै सनुिुाई गरी धनकास ददन ेकाम गरेको छ। आ ि २०७८।७९ मा यस 
कायाालयमा भएका मदु्दाहरुको वििरण धनम्नानसुार रहेको छ।  
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क्र.स. कायाको वििरण गत आ.ि. बाट जिम्मेिारी  
सरेको वििरण 

यस आ.ि. 
07८/7९ मा दताा 

िम्मा मदु्दा 
दताा संखया 

फैसला 
भएका 

बााँकी 
मदु्दा 

१ अभद्र व्यिहार १२ ३६ ४८ ३९ ९ 
२ िलचर संरक्षण ० २ २ २ ० 
३ वकररया खचा क्षधतपूधता  १  १ ० १ 
४ सािािधनक वहत स्िास््य 

सरुक्षा र नैधतकता 
विरुद्धको कसूर(जुवा) 

० ७ ७ ७ ० 

५ सिारी ज्यान क्षती पधुता १ १ २ ० २ 
िम्मा १४ ४६ ६० ४८ १२ 
 

 
5.7 कारागार तफा ः 
  

कारागार कायाालय स्याङ्िामा रहेका बन्त्दीहरुको संखयात्मक वििरण िम्मा 1३६ रहेको छ । 

 

५ ८ विपद् व्यिस्थापन 

यो जिल्ला एक पहाडी जिल्ला भएको हुाँदा प्राकृधतक विपजत्तका वहसाबले िोजखमयिु नै रहेको छ। प्रमखु 
प्राकृधतक विपजत्तमा बाढी, पवहरो, आगालागी, भकुम्प, चट्याङ आदद रहेका छन।् जिल्लामा हनुसक्न ेविपद् बाट 
हनुे क्षधतलाई न्त्यूनीकरण गना तथा आगामी ददनमा आउनसक्ने विपद्को सामना गना जिल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सधमधत वक्रयाजशल रही आिश्यकता अनसुार बैठक बस्न ेगरेको छ। सधमधतले स्थानीय तहहरुसाँग समेत 
विपद् व्यिस्थापनका गधतविधिहरुलाई सहकाया गदै आएको छ। जिल्ला स्तरमा रहेको जिल्ला स्तरीय विपद् 
व्यिस्थापन सधमधतले विपद् प्रधतकाया योिना तयार गरी कायाान्त्ियनमा रहेको छ। 
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%=* ahf/ tyf sfof{no cg'udgsf] cj:yfM 

विगतमा िस्तै गत आ.ि. 207८/07९ मा पधन कुल ११ पटक बिार अनगुमन गररएको धथयो। 
जिल्लाका प्रमखु व्यापाररक बिारहरु पतुलीबिार, िाधलङ, गल्याङ, बयरघारी, धममी, अिुानचौपारी लगायतका 
बिार क्षेरहरुमा बिार अनगुमन गररएकोो धथयोो। बिार अनगुमनको क्रममा विशेष गरेर औषिी पसल, 

वकराना पसल, मास ु पसलहरुमा अनगुमन गररएको धथयोो। बिार अनगुमनको क्रममा विशषे गरेर 
नापतौलका ढकहरु, मूल्य सूची, ्यानमा दताा भए नभएको, परुाना र म्याद गजु्रकेा सामानहरु विक्री वितरण 
भए नभएको आदद विषयमा िोड ददइएको धथयोो। आफ्ना आफ्ना व्यािसावयक फमाहरु दताा गरी स ंचालन 
गना, म्याद सवकएको अिस्थामा नविकरण गरेर र प्रचधलत कानूनको पालना गरेर मारै व्यिसाय संचालन 
गना गराउन धनदेजशत गररएको धथयो।  

s. खाद्य तथा गणुस्तर अनगुमन तथा धनयमन 

 

क्र.स. कायाको वििरण यस आ.ि. 0७८/7९ को वििरण 

1 खाद्य नमनुा संकलन 0 

2 खाद्य सम्बन्त्िी मदु्दा दायर 0 

 

v= ahf/ अनगुमन तथा धनयन्त्रण सम्बन्त्िी काया 
 

क्र.स. कायाको वििरण यस आ.ि. 07८/7९ को वििरण 

1 बिार अनगुमन 1० 

 

ग. कायाालय अनगुमन 

क्र.स. कायाको वििरण यस आ.ि. 07८/7९ को वििरण 

1 कायाालय अनगुमन धनयधमत 

 
 

%=( /fhZj ;+sng 

o; sfof{non] zflGt ;'/Iff sfod ug{ tyf sfg"gL zf;gsf] k|Tofe"lt lbg btf{ ePsf d'2f 

dfldnfx?sf] l56f] 5l/tf] ?kdf ;'g'jfO{ tyf km};nf ub}{ cfPsf] 5 . d'2f dfldnf km};nf ug]{ qmddf 

lnOg] w/f}6L tyf hl/jfgfsf ;fy} /fxbfgL ljt/0f, 5fkfvfgf tyf kqklqsf btf{, ;+3;+:yf btf{ tyf 

gljs/0f / xftxltof/ btf{, gljs/0f / gfd;f/Laf6 cf=j= @)&*.)&( df ;+slnt /fhZj ljj/0f 

lgDgfg';f/ /x]sf] 5 . 
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घ. लेखा शाखा 
क्र.स. कायाको वििरण यस आ.ि. 07८/7९ को प्रगधत 

1 अन्त्य प्रशासधनक/संस्था दताा ८९०९५६/- 
2 हातहधतयार नविकरण/नामसारी ५९१४००/- 
3 राहदानी दस्तरु इलाका प्रशासन 

कायाालय िाधलङ समेत 

२६४७०२९१/- 

4 प्रशासधनक दण्ड िररिाना ७००० 

5 न्त्यावयक दण्ड िररिाना र िफत १३४५५०/- 
6 परीक्षा दस्तरु 1१९००/- 
7 बेरुि ुअसूली - 
8 सरकारी सम्पतीको बाहल ५४000.00 

9 सरकारी सम्पतीको विक्रीबाट प्राि १५००० 
िग्मा रकम रु   
10 िरौटी ५१९६९८८ 

 

राहत वितरण 

1 विपद्का घटनाहरु आगिानी, 
चट्याङ, िषाामा वितररत 
राहात रकम 

5,59,000/- १५०१०००० 

2 सशस्त्र िन्त्दको क्रममा 
अंगभंग भएका िन्त्द पीधडत 

- ८८८००० 

 
कायाालयतफा ः 
 

 

 

%=!)  3'DtL lzlj/ 

  यस आ.ि. मा कुनै पधन घजुम्त जशविर सञ्चालन नभएको । 

 

%=!!   ;dGjo tyf ;xsfo{  

o; sfof{non] lhNnfdf zflGt ;'/Iff Joj:yfkg ug'{sf ;fy;fy} ljsf; lgdf{0f tyf cGo 

cfjZos sfo{x?df ljleGg ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L lgsfox?;Fu ;dGjo tyf ;xsfo{ ub}{ 

cfPsf] 5 .  

1 पूाँजिगत तफा  कुल खचा / ९१०५४३ 

2 चाल ुतफा  कुल खचा 1,73,20,123/30 २१७७९३२५ 

3 राविय पररचयपर तफा  11,01,837/- ६१११०४९ 
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%=!@ जिल्ला प्रशासन कायाालय, स्याङ्िाबाट भएका केही धसिानशील कायाहरुः- 
 कायाालय पररसरमा नै हलुाक वटकट धबक्रीको व्यिस्था धमलाइएको, 
 सबै प्रकारका रािश्व कारोबार बैंवकङ्ग प्रणाली माफा त गने गररएको, 
 कायाालयको Website धनयधमत update गने गररएको, 
 Facebook, Twitter िस्ता सामाजिक संिालको प्रयोग गररएको, 
 कायाालयका गधतविधिहरू िेिसाइट, फेसबकु र जविटर माफा त धनरन्त्तर सािािधनक गररएको, 
 यस कायाालयमा रहेका परुाना नागररकताहरुको कम््यटुर प्रविवि गने सम्पन्न भएको, 
 जिन्त्सी धनरीक्षण काया समयमै सम्पन्न भएको, 
 कायाालय पररसरमा विचौधलया र लेखन्त्दासलाई प्रिेश पूणा रोक लगाइएको, 
 नागररक बडापर र गनुासो पेवटका सबैले देख्न ेगरी राजखएको, 
 अशि, अपाङ्ग र िेष्ठ नागररकहरूका लाधग सहि रूपमा सेिा प्रिाह गने व्यिस्था धमलाइएको, 
 सेिाग्राहीलाई आिश्यकता अनसुार तातो जचसो पानी वपउने व्यिस्था धमलाइएको, 
 अपाङ्गमैरी शौचालयको व्यिस्था धमलाइएको, 
 नागररक बडापर, धडजिटल बडापरको व्यिस्था धमलाइएको, 
 वि िाइफाइको व्यिस्था धमलाइएको, 
 लाइवे्ररीको स्थापना गररएको, 
 गनुासो सनेु्न अधिकारी, सूचना अधिकारी र सहायता कक्षको व्यिस्था धमलाइएको, 
 शाखाहरुको नामसवहत कोठा नम्िर उल्लेख गररएको। 
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^= gd"gf lgj]bgsf 9fFrfx?  

;]jfu|fxLx?sf] ;'ljwfnfO{ Wofgdf /fvL ljleGg sfdsf nflu sfof{nodf k]z ug'{kg]{ lgj]bgx?sf] 9fFFrf 5kfO{ 

u/L x]Nk8]:s dfkm{t cf=j=)&*÷&( af6 lgMz'Ns ljt/0f ug]{ Joj:yf ldnfOPsf] 5 . h;n] ubf{ ;]jfu|fxLx? 

:jo+n] ljj/0f pNn]v u/L lgj]bg k]z ug{ ;Sg]5g\. pNn]lvt lgj]bgsf 9fFrfx? lgDgfg';f/ pNn]v ul/Psf] 

5 . 

 

 

ldlt M ======================== 

>Ldfg k|d'v lhNnf clwsf/LHo",      

lhNnf k|zf;g sfof{no, 

:ofª\hf . 

 

ljifo M blnt÷hghftL k|dfl0ft u/L kfpmF . 

 

dxf]bo, 

  d lgj]bs :ofª\hf lhNnf ;fljs ============================== g=kf=÷ uf=lj=;=j8f g+= ======= 

xfn ============================= gu/kflnsf÷ufpFkflnsf j8f g+= ======= df :yfoL j;f]jf; ePsf] >L 

============================================================ sf] 5f]/f÷5f]/L÷>LdtL xF' . d  blnt÷hghftL cGt/ut 

========================= ;d'bfosf]  ePsf]  x'Fbf g=kf=÷uf=kf= sf] l;kmf/L;, gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk ;d]t 

;+nUg /fvL ?= !)÷— sf] l6s6 6fF;L k|dfl0ft u/L kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . 

 

lgj]bs 

gfd M  

7]ufgf M 

b:tvt M 
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ldlt M ======================== 

>Ldfg k|d'v lhNnf clwsf/LHo",      

lhNnf k|zf;g sfof{no, 

:ofª\hf . 

 

ljifo M gfdy/÷hGdldlt k|dfl0ft u/L kfpmF . 

 

dxf]bo, 

  d]/f] afa'÷cfdf÷klt÷kTgL ===============================================sf] =========== 

================================================ k|df0f–kq / ========================================== df lgDg ljj/0f km/s 

k/]tf klg pQm b'O{ gfdy/÷hGdldlt ePsf] JolQm Pp6} ePsf]n] k|dfl0ft u/fO{ kfpF egL ?= !).– sf] l6s6 

6fF;L of] lgj]bg k]z u/]sf]÷u/]sL 5' . 

 

s=  =============================================== k|df0f–kqdf ePsf] M 

 

!= gfdy/÷hGdldlt M 

@= afa'sf] gfdy/÷hGdldltM 

#= cfdfsf] gfdy/÷hGdldlt M 

$= klt÷kTgLsf] gfdy/÷hGdldlt M 

 

v=  ===================================================k|df0f–kqdf ePsf] M 

!= gfdy/÷hGdldlt M 

@= afa'sf] gfdy/÷hGdldltM 

#= cfdfsf] gfdy/÷hGdldlt M 

$= klt÷kTgLsf] gfdy/÷hGdldlt M  

 

lgj]bs 

gfd M  

7]ufgf M 

b:tvt M 
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ldlt M ======================== 

>Ldfg k|d'v lhNnf clwsf/LHo",      

lhNnf k|zf;g sfof{no,  

:ofª\hf . 

 

ljifo M ;+:yf÷xftxltof/ gljs/0f ;DaGwdf . 

 

dxf]bo, 

 k|:t't ljifodf lgDg ljj/0f ePsf] ;+:yf÷xftxltof/sf] gljs/0f cfjZos k/]sf]n] ?= !).– sf] 

l6s6 6fF;L of] lgj]bg k]z u/]sf]÷u/]sL 5' . 

 

lgDg M 

!= 

@= 

#= 

$= 

%= 

^= 

&= 

 

 

lgj]bs 

gfd M  

7]ufgf M 

b:tvt M 
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&= lhNnf k|zf;g sfof{no, :ofª\hfsf xfn;Ddsf k|d'v lhNnf clwsf/Lx?sf] gfdfjnLM 
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८. नागररक बडापर 

 
क्र.सं. सेिा सवुििाको 

वििरण 

आिश्यक कागिपर लाग्न ेशलु्क लाग्न ेसमय जिम्मेिार 
कमाचारी िा 

शाखा 

गनुासो सनु्न े
कमाचारी 

कैवफयत 

१. शाजन्त्तसरुक्षा 
सम्बन्त्िी  धनिदेन 
िा िानकारी 

 १. धनिदेन । धनिदेन भए रु १० 
को वटकट 

तरुुन्त्तै प्र.अ. / शाखा 
हेने ना.स.ु 

प्र.जि .अ. अदालतको कायाके्षर िा 
अन्त्य धनकायको अधिकार 
के्षरको धनिदेन िा 
िानकारीका सम्बन्त्िमा तत ्
तत ्धनकायमा िानपुने । 

२. िंशिको नाताले 
ददइन ेनागररकता 
सम्बन्त्िी 

१. अनसूुची १ को फाराममा िडा कायाालयको 
धसफाररस 

२. बाबकुो नागररकता र  

वििावहत मवहला भए पधतको नागररकताको 
फोोटोोकपी समेत पेश गनुापने ।  

३.सोो नभए दाि ुिा भाइ िा नजिकको िंशि 
खलु्ने व्यजिको नागररकताको फोोटोोकपी । 

४.उपयुाि प्रमाणहरु पेश हनु नसकेमा िंशि खलु्ने 
अन्त्य प्रमाणहरु िस्तै लालपिुाा आदद । 

५. िन्त्म धमधत खलु्ने एस.ई.ई./ एस.एल.सी. उजत्तणा 
गरेको शैजक्षक योग्यताको चाररधरक प्रमाणपर र 
लब्िांकपरको फोटोकपी िा िन्त्मदतााको 
फोोटोोकपी । 

६. अटोो साइिको फोोटोो २ प्रधत । 

नोोटः उपयुाि प्रमाण कागिातको साथै नाता खलु्ने 
व्यजि स्ियम ्उपजस्थत भै सनाखत गररददनपुने ।  

बसाई सराई गरी आउनेको हकमा धनम्न धलजखत थप 
कागिप्रमाण पेश गनुापनेः  
१. स्थानीय पजिकाधिकारीको कायाालयबाट िारी 
भएको बसाईंसराईको प्रमाणपर । 

२. िग्गािनी प्रमाणपिुाा । 

३. नक्शा पास प्रमाणपर  । 

४. पानी, वििलुी, टेधलफोोन आददको महशलु 
काडाको प्रमाण । 

रु १० को वटकट प्रमाण पगेुकै 
ददन 

प्र.अ. / शाखा 
हेने ना.स.ु 

प्र.जि.अ. व्यजि र प्रमाणका 
सम्बन्त्िमा थप बझु्नपुने 
देजखएमा प्रहरी सिाधमन 
गररने । 

२.१ िैिावहक अंधगकृत 
नागररकता 
(मवहलाका लाधग) 

१. अनसूुची ७ बमोोजिमको सम्बजन्त्ित िडाको 
धसफाररस । 

२. पधतको नागररकताको फोटोकपी । 

३. वििाह दतााको प्रमाणपर । 

४. विदेशी नागररकता पररत्याग गना कारिाही 
चलाएको प्रमाण  (यसको नमनुा फाराम यस 
कायाालयको िबेसाइटको डाउनलोोडमा उपलब्ि 
छ) । 

५. पधतको सनाखत, पधत नभएमा नजिकको 
नातेदारको सनाखत र धनिको नागररकताको 
प्रमाणपर । 

रु १० को वटकट प्रमाण पगुकै 
ददन । 

प्र.अ. / शाखा 
हेने ना.स.ु 

प्र.जि.अ. व्यजि र प्रमाणका 
सम्बन्त्िमा थप बझु्नपुने 
देजखएमा प्रहरी सिाधमन 
गररने । 
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६. अटोो साइिको फोोटोो २ प्रधत । 

२.२ कमाचारी 
पररिारका लाधग  

१. अनसूुची १(िंशि) अथिा अनसूुची ७ (िैिावहक 
अंधगकृत) सवहतको स्थानीय िडा 
कायाालयको धसफाररस । 

२. जिल्लामा कायारत नेपाल सरकारको स्थायी 
कमाचारी, सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय िा 
सामदुावयक विद्यालयमा कायारत स्थायी कमाचारी 
/जशक्षक भएको प्रमाण िस्तै पररचय पर ।  

२. सम्बजन्त्ित कायाालयबाट नागररकताको लाधग 
धसफाररस गरेको पर । 

३.अटोो साइिको फोटो २ प्रधत । 

४. पधत / वपता, बाबआुमाको नागररकताको 
प्रमाणपर । 

५. वििावहत मवहला भए वििाह दताा प्रमाणपर । 

६.नाता खलु्न ेव्यजि धनिको नागररकता 
सवहत स्ियम ्उपजस्थत भै सनाखत गनुापने । 

रु १० को वटकट प्रमाण पगेुकै 
ददन । 

प्र.अ. 
/शाखाको 
ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   

२.३ नागररकता 
नधलएकी सम्बन्त्ि 
विच्छेद भएकी 
मवहलाका लाधग  

१. अनसूुची १ बमोोजिमको सम्बजन्त्ित िडाको 
धसफाररस । 

२. बबुाआमाको नागररकताको प्रमाणपर । 

३.सो नभए दाि ुिा भाइ िा नजिकको िंशि खलु्न े
व्यजिको नागररकताको फोटोकपी । 

४.उपयुाि प्रमाणहरु पेश हनु नसकेमा िंशि खलु्ने 
अन्त्य प्रमाणहरु िस्तै लालपिुाा आदद । 

५. िन्त्म धमधत खलु्ने एस.ई.ई./ एस.एल.सी. उजत्तणा 
गरेको शैजक्षक योग्यताको चाररधरक प्रमाणपर र 
लब्िांकपरको फोटोकपी िा िन्त्मदतााको फोटोकपी 
। 

६. अटो साइिको फोटो २ प्रधत । 

७. सम्बन्त्ि विच्छेद भएको अदालतको फैसला । 

८. सम्बजन्त्ित िडाबाट सम्बन्त्ि विच्छेद भएको 
घटना दताा प्रमाणपर । 

रु १० को  वटकट प्रमाण पगेुकै 
ददन  

प्र.अ. / 
शाखाको ना. 
स.ु 

प्र.जि.अ. प्रमाण कागिातको साथै 
नाता खलु्न ेव्यजि स्ियम ्
उपजस्थत भै सनाखत 
गररददनपुने ।  

२.४ प्रधतधलपी 
नागररकताको 
प्रमाणपरका 
लाधग  

१. तोवकएको ढााँचा अनसुारको िडाबाट प्रमाजणत 
धसफाररस । 

२.सक्कल िा झरुोो भएको नागररकता िा नागररकता 
प्रमाणपर नम्िर िा िारी धमधत खलेुको प्रमाण । 

३.वििावहत मवहलाको लाधग वििाह दताा (पधत कायम 
गना ) 
४. बसाईंसराई गरी अन्त्य जिल्लाबाट आएका 
नागररकले यस जिल्लाबाट नागररकताको 
प्रधतधलपी  धलन चाहेमा िग्गािनी प्रमाणपिुाा, नक्शा 
पास प्रमाणपर, पानी, वििलुी, टेधलफोोन आददको 
महशलु काडाको प्रमाण । 

५.अन्त्य जिल्लाबाट नागररकता िारी भएका नेपाल 
सरकारका कमाचारीहरूले आफ्नो पररचयपर, 

स्थानीय िडाको धसफाररस र धनि कायारत 
कायाालयको धसफाररस । 

रु १३ को हलुाक 
वटकट 

प्रमाण पगेुकै 
ददन । 

प्र.अ. / शाखा 
हेने ना.स.ु 

पर .्जि.अ. सम्बन्त्ि विच्छेद भएका 
मवहलाका लाधग घटना दताा 
भएको धमधतले ३५ ददन 
मार पधछ नागररकताको 
लाधग धनिदेन ददन 
सक्नेछन ्। 
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६. सम्बन्त्ि विच्छेद भएका मवहलाले पधतको नामथर 
हटाई माइती तफा को नागररकता धलन चाहेमा 
अदालतको फैसला र सम्बजन्त्ित िडाबाट सम्बन्त्ि 
विच्छेदको घटना दताा प्रमाणपर । 

७. अन्त्य जिल्ला िा कायाालयबाट िारी भएका 
नागररकताको सम्बन्त्िमा उि जिल्ला िा 
कायाालयबाट नागररकताको अधभलेख जझकाएर मार 
नागररकताको प्रधतधलपी िारी गररनेछ । 

 
 

३. नाबालक 
पररचयपरको 
लाधग  

१. तोवकएको ढााँचा बमोोजिमको धनिदेन फाराम र 
धसफाररस । 

२. बाब ुर आमाको सक्कलै नागररकता र त्यसको 
फोटोकपी । 

३. आमा बिुाको  वििाह दताा प्रमाणपर । 

४. बाब ुआमासाँगको नाता प्रमाजणत । 

५. बच्चाको िन्त्मदताा र त्यसको फोटोकपी । 

६. बसाईंसराई गरी आउनकेो हकमा बसाईंसराईको 
प्रमाणपर र स्थायी बसोबास गरेको खलु्ने प्रमाण 
िस्तै लालपिुाा, वििलुी, पानी आददको महशलु काडा 
। 

७. कमाचारी पररिारको लाधग कायाालयको धसफाररस 
। 

८. बच्चाको ३ प्रधत पासपोोटा साइिको फोटोकपी 
। 

९. सनाखत गनाको लाधग नाता खलु्न ेपररिारको 
सदस्य िा नातेदार सक्कलै नागररकता सवहत उपजस्थत 
हनुपुनेछ । 

१०. नाबाधलक पररचयपर हराई िा झरुोो भई 
प्रधतधलपी धलनपुने भएमा धसफाररस सवहतको धनिदेन 
तथा सक्कलै झरुोो तथा व्यहोरा खलु्न ेप्रमाण पेश 
गनुापनेछ । 

रु १० को वटकट प्रमाण पगेुकै 
ददन । 

प्र.अ./ शाखा 
हेने ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   

४. नाम, थर, उमेर, 

फरक परेको 
वििरण संशोोिन 

  

१. धनिदेन  

२. नागररकता प्रमाणपरको सक्कल र फोटोकपी । 

३. नेपालबाट एस.ई.ई. िा सो सरहको उमेर 
खलेुको प्रमाणपर । 

४. शैजक्षक स ंस्थाको धसफाररस पर  

५. सम्बजन्त्ित िडाको  धसफाररसपर । 

६. परीक्षा धनयन्त्रण कायाालय / के्षरीय जशक्षा 
धनदेशनालयमा व्यहोरा सच्याउन धसफाररस गनुापदाा 
एस.ई.ई. उत्तीणा गरेको ६ मवहनाधभर आिदेन 
ददइसकेको हनुपुनेछ । 

रु १० को वटकट प्रमाण पगेुकै 
ददन । 

प्र.अ. / शाखा 
हेने ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   

४.१ कुनै व्यहोरा 
प्रमाजणत सम्बन्त्िी 

१. व्यहोरा खलेुको धनिदेन । 

२. सम्बजन्त्ित िडाको धसफाररस । 

३. नागररकताको फोटोकपी र सक्कलै प्रमाणपर । 

४. अन्त्य प्रमाणहरु । 

रु १० को वटकट प्रमाण पगेुकै 
ददन । 

प्र.अ. / शाखा 
हेने ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   
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५. साविकको नाता 
प्रमाजणतको 
प्रधतधलपी  

१. नाता प्रमाजणत प्रमाणपरको नम्बर र धमधत 
खलुाई सरोोकारिालाले नागररकताको प्रमाणपरको 
प्रधतधलपी सवहत धनिदेन  ददनपुनेछ ।  

रु १०को हलुाक 
वटकट 

सोही  ददन प्र.अ. / शाखा 
हेने ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   

६. राहदानी सम्बन्त्िी १. राहदानी आिदेन फाराम २ प्रधत भरी फोटो 
समेत टााँसी स्ियम ्आिदेकले सही गरी धनम्न 
प्रमाणसाथ पेश गनुापनेः 
क. नागररकताको सक्कल र फोटोकपी । 

ख. ४ प्रधत पासपोोटा साइिको फोटो । 

ग. हस्तधलजखत राहदानी हराएको हकमा राविय 
दैधनक पधरकामा प्रकाजशत सूचना र प्रहरी प्रधतिदेन 
। 

घ. केरमेट भएको िा म्याद सवकएको भए त्यसत्ो 
सक्कलै राहदानी । 

ङ. बसाईंसराई सरी आएकाको हकमा बसाईंसराईको 
प्रमाण र स्थायी बसोबास खलु्न ेिग्गािनी / 
घरबासको प्रमाण । 

च. वििाह भै आएको मवहलाको हकमा वििाह दताा 
प्रमाण र पधतको नागररकता । 

छ. कमाचारी िा कमाचारी पररिारको हकमा 
कायाालयको धसफाररस समेत । 

  

सामान्त्य प्रवक्रयाको 
लाधग रु ५००० ।- 
द्रतु राहदानी सेिाको 
लाधग विभागमा नै रु 
१०,०००।- रािश्व 
बझुाउनपुनेछ । 

राहदानी 
विभागबाट प्राि 
हनुासाथ । 

प्र.अ. / शाखा 
हेने ना.स.ु 

प्र.जि.अ. अन्त्य जिल्लाबाट बसाईं 
सरी आएको भए 
नागररकताको अधभलेख 
बझेुर मार राहदानीका 
लाधग धसफाररस गररनेछ । 

६.१ नाबाधलक 
पररचयपरको 
आिारमा राहदानी 

१. राहदानी आिदेन फाराम ३ प्रधत भरी फोटोसमेत 
टााँसी धनम्न प्रमाणहरु साथ पेश गनुापनेछः 
क. सक्कल नाबाधलक पररचयपर र सोको २ प्रधत 
फोटोकपी । 

ख. ४ प्रधत पासपोोटा साइिको फोटो ।  

ग. बसाईं सरी आएकाको हकमा बसाईंसराईको 
प्रमाण र स्थायी बसोबास खलु्न ेिग्गािनी / 
घरबासको प्रमाण 

सामान्त्य प्रवक्रयाको 
लाधग रु ५,००० ।- 
द्रतु राहदानी सेिाको 
लाधग विभागमा नै रु 
१०,०००।- रािश्व 
बझुाउनपुनेछ । 

राहदानी 
विभागबाट प्राि 
हनुासाथ । 

 प्र.अ. / 
शाखाको ना.स.ु 

पर .्जि.अ. हराएको केरमेट भएको 
हकमा यस कायाालयबाट 
राहदानी बनाउाँदा रु 
१०,०००।- र राहदानी 
विभागबाट बनाउाँदा रु 
१५,०००।- रािश्व 
बझुाउनपुनेछ । 

६.२ राहदानी 
संशोोिन गनुापने 
अिस्थामा 

िन्त्मधमधत, नाम, थर, ठेगाना, पेशा, सम्पका  व्यजि 
आदद िनु विषयमा संशोोिन गनुापने होसोको 
प्रमाणको प्रधतधलपी, सक्कल राहदानी र सोको 
फोटोकपी पेश गरी स्ियमले यो बारेमा संसोिन गरी 
पाउाँ भनी धनिदेन ददने । 

धनयमानसुार । सोही ददन 
विभागमा 
धसफाररस गररने 
। 

प्र.अ./ 
शाखाको ना.स.ु 

प्र.जि.अ. हराएको केरमेट भएको 
हकमा यस कायाालयबाट 
राहदानी बनाउाँदा रु 
१०,०००।- र राहदानी 
विभागबाट बनाउाँदा रु 
१५,०००।- रािश्व 
बझुाउनपुनेछ । 

७. िमापरु / 
िमापरुी सम्बन्त्िी 
प्रदान हनु े
धसफाररस 

१. ररतपूिाकको धनिदेन । 

२. िमापरु / िमापरुी ग्रहण गना चाहन ेदम्पजत्त 
मध्ये कुनै एक स्िास््य तथा शारीररक कारणले 
सन्त्तान उत्पादन गना असक्षम छ भनी सम्बजन्त्ित 
मलुकुको स्िीकृत जचवकत्सकले प्रमाजणत गररददएको 
पर । 

३. अन्त्य स्िास््य सम्बन्त्िी वििरण 

४. वििाह दताा प्रमाणपर । 

५. पाररिाररक वििरण । 

६. चाररधरक वििरण । 

रू १० को वटकट प्रवक्रया 
पगेुपधछ  

प्र.अ. / 
शाखाको ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   
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७. आधथाक जस्थधतको वििरण । 

८. विदेशीको हकमा राहदानी र भीसाको प्रधतधलपी 
। 

९. सम्बजन्त्ित मलुकु िा सो मलुकुको दतुाबासबाट 
नेपाली बालबाधलका िमापरु / िमापरुी ग्रहण गने 
सहमधत ददएको पर । 

१०. अवििावहत, सम्बन्त्ि विच्छेद गरेको, न्त्यावयक 
पथृकीकरण गरेको, वििरु िा विििाको हकमा 
त्यसत्ो भएको आधिकाररक प्रमाणपर । 

११. बेिाररसे बालबाधलकाको हकमा मान्त्यताप्राि 
बालगहृको धसफाररस तथा प्रहरी प्रधतिदेन । 

१२. बालबाधलका िमापरु /िमापरुी ददनको लाधग 
आिश्यक हनु ेमापदण्ड बमोोजिमको अन्त्य योग्यता 
पगेुको हनुपुने । 

८. हातहधतयार 
इिाित 

१. धनिदेन । 

२. नागररकताको प्रमाणपरको सक्कल र फोटोकपी 
। 

३. सम्बजन्त्ित िडाको धसफाररस । 

रू १० को वटकट 
तथा हातहधतयार 
खरखिना धनयमािली 
बमोोजिम 

प्रवक्रया पगेुपधछ प्र.अ. / 
शाखाको ना.स.ु 

प्र.जि.अ. नयााँ हातहधतयार धलन िा 
नामासारी गना जिल्ला 
सरुक्षा सधमधतको धनणाय 
आिश्यक हनुेछ । 

९. हातहधतयार 
नामासारी 
सम्बन्त्िी  

१. धनिदेन, ना.प्र.परको फोटोकपी तथा इिाितपर 
र दईुपक्ष बीचको सम्झोौता कागि प्रमाण  

२. हकदार भएमा नाता खलु्ने प्रमाण । 

रू १० को वटकट 
तथा हातहधतयार 
खरखिना धनयमािली 
बमोोजिम 

प्रवक्रया पगेुपधछ प्र.अ. / 
शाखाको ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   

९.१ हातहधतयार 
निीकरण 
सम्बन्त्िी 

१. सम्बजन्त्ित व्यजिको धनिदेन । 

२. सक्कल इिाित पर । 

रू १० को वटकट 
तथा हातहधतयार 
खरखिना धनयमािली 
बमोोजिम 

प्रवक्रया पगेुपधछ प्र.अ. / 
शाखाको ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   

९.२ हातहधतयार 
इिाित प्रधतधलपी 
सम्बन्त्िी 

१. सम्बजन्त्ित व्यजिको धनिदेन ।  

२. ना.प्र.प . को फोटोकपी र इिाित नम्िर खलु्ने 
प्रमाण । 

रू १० को वटकट 
तथा हातहधतयार 
खरखिना धनयमािली 
बमोोजिम 

प्रवक्रया पगेुपधछ प्र.अ. / 
शाखाको ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   

९.३ विष्फोोटक 
पदाथा  

१. धनिदेन  । 

२. स ंस्था िा प्रधतष्ठानको आधिकाररकता । 

३. अन्त्य विषय धनयमािली बमोोजिम 

रू १० को वटकट 
तथा हातहधतयार 
खरखिना धनयमािली 
बमोोजिम 

प्रवक्रया पगेुपधछ प्र.अ. / 
शाखाको ना.स.ु 

.प्र.जि.अ.   

१०. संस्था, परपधरका 
तथा छापाखाना 
सम्बन्त्िी 

१. ररतपूिाकको धनिदेन । 

२. तदथा भेलाको धनणाय । 

३. वििानको ४ प्रधत र सोमा तदथा सधमधतको 
पदाधिकारीहरूको दस्तखत  

४. प्रबन्त्ि सधमधतका पदाधिकारीहरूको नेपाली 
नागररकताको प्रमाणपर र व्यजिगत वििरण 

५. सम्बजन्त्ित न.पा. िा गा.पा. को धसफाररस । 

रू १,०००।- प्रवक्रया पगेुपधछ प्र.अ. / 
शाखाको ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   

१०.१ संस्था नविकरण १. ररतपूिाकको धनिदेन । 

२. कायासधमधतको धनणायको प्रधतधलपी । 

३.लेखापररक्षणको प्रधतिदेन। 

४. लेखापरीक्षकको अधडटसा इिाितपर । 

धनयमानसुार । प्रवक्रया पगेुपधछ प्र.अ. / 
शाखाको ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   
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५. िावषाक प्रगधत वििरण । 

६. कायाके्षरसाँग सम्बजन्त्ित  गा.पा. / न.पा. को 
धसफाररसपर । 

७. संस्था दताा प्रमाणपरको सक्कल । 

८. नविकरण गनुाअजघ भएको सािारण सभाको 
धनणायको प्रधतधलपी । 

11 राविय पररचयपर १. सक्कलै नागररकताको प्रमाणपर नलाग्न े तरुुन्त्तै सम्बजन्त्ित 
शाखाको क.अ. 

प्र.जि.अ.  

 

 

फोटो ग्यालरीः 
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