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सचुनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ (३)  र सचुनाको हक सम्बधिी 
ननयमावली २०६५ को ननयम ३ बमोन्िम सावविननक गररएको  
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१) ईलाका प्रशासन कायावलय िस्पुर प्युठानको स्वरुप र प्रकृनत  

सावाजननक सेवालाई ववकेन्द्रित गरै्द र्दरुर्दराजका नागररकलाई घररै्दलोको नन्द्जकै सेवाको पहुुँच ववस्तार 
गने उद्रे्दश्र्का साथ वव.स. २०७३ साल जेष्ठ रे्दखि न्द्जल्लाको करीव एक नतहाई जनसंख्र्ालाई 
समेट्ने गरी तीनवटा स्थानीर् तहहरु (स्वगाद्वारी नगरपाललका, माण्डवी गाउुँपाललका र सरुमारानी 
गाउुँपाललका ) लाई कार्ाक्षेत्र बनाएर नर् स्थाननर् तहहरुमा समेटटएका  साववकका परर गाववसका 
नागररकहरुलाई सेवा प्रर्दान गना  प्रलस4 तीथास्थल तथा तपोूमलम स्वगा4fरीको काि, पववत्र माण्डवी 
नर्दीलसन्द्चचत माण्डवी गाउुँ पाललकाको केरि रहेको सुरर्दर जस्पुर बजारमा स्थावपत र्स कार्ाालर्बाट 
वंशजको नाताले नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र र सो को प्रनतललपी जारी गन,े राहर्दानी ववूागमा 
राहर्दानी लसफाररस गरी प्राप्त राहर्दानी जारी गन,े र्दललत जनजानत लगार्तका ववलूरन लसफाररसहरु 
जारी गन,े नावालक पररचर्पत्र जारी गने लगार्तका ननर्लमत कामहरुका अलावा आफ्नो कार्ाक्षेत्र 
लूत्र शान्द्रत सुरक्षाको अवस्थालाई मजबुत बनाउुँ रै्द बजार अनुगमन एवम ् ननर्मन गन,े ववकास 
ननमााणका कार्ाहरुमा आवश्र्क सहन्द्जकरण गन,े सामारर् प्रकृनतका ठाडो उजुरीहरु सुनुवाई गन े
कार्ाका साथ ैस्थानीर् स्तरमा न्द्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्को प्रनतननधित्व गने काम र्स कार्ाालर्बाट 
कुशलतापमवाक सचचालन हुरै्द आएको छ  

२) ईलाका प्रशासन कायावलय िस्परु प्यठुानको काम कतवव्य र अधिकार  

श्रीमान ्प्रमखु न्िल्ला अधिकारी बाट प्रत्यायोन्ित अधिकारको ससमा सित्र रदह कायवसम्पादन गनुवपने यस 
कायावलयका प्रमखु काम कतवव्य र अधिकारहरु देहाय बमोन्िम रहेका छन  

क) बंशजको आिारमा नागररकता जारी गने ।  

ि) नागररकताको प्रनतललपी जारी  गने ।  

ग)  नागररकता प्रमाण पत्रमा थर ठेगाना र अरर् वववरण सशंोिन गने  ।  

घ)  स्थाननर् स्तरमा शान्द्रत सरुक्षा कार्म गने ।  

ङ)  स्थाननर् प्रहरी कार्ाालर्को काम कारवाहीमा रेिरे्दि ननर्रत्रण एव ंसपुररवेक्षण गने ।  

ङ) ितु राहर्दानी सेवाको लागी लसफाररस गने ।  

च) स्थाननर् तहका ववकास आर्ोजनाहरुलाई आवश्र्क टेवा पुर्ााउने ।  

छ) उपूोक्ता टहत सरंक्षणका लागी बजार अनगुमन गने ।  

ज) प्रमुि न्द्जल्ला अधिकारीबाट ननरे्दशन ूए बमोन्द्जम अरर् कामकाजहरु गने ।  
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झ बवैाटहक अंधगकृत नागररकताको ववषर्मा छानववन गरर पेश गने ।  

ञ) नागररकतामा थर ठेगाना वा अरर् वववरण फरक परर सशंोिन गनुापने ू एमा प्रमाणको आिारमा वववरण 
सशंोिन वा थपघट गरर सोको अलूलेि राख्ने ।  

ट) स्थाननर् प्रशासन ऐन २०२८ बमोन्द्जम गनुापने कार्ाको प्रारन्द्भूक कावााही गरर रार् पठाउने ।  

ठ) हातहनतर्ार लाईसेरस प्रनतललपी बनाउन र सघं ससं्था र्दताा र नववकरण गनाका लागी आएमा न्द्जल्ला 
प्रशासन कार्ाालर्मा लसफाररस गरर पठाउने ।  

ड) आवश्र्क बस्त ुननर्रत्रण ऐन  आवश्र्क सेवा संचालन ऐन सभबरिी काम गरर सोको जानकारी न्द्जल्ला 
प्रशासन कार्ाालर्मा गराउने ।  

ढ) गरै सामान्द्जक र अपराधिक गनतववधि हुन नटर्दने ।  

ण) प्रचललत ऐन कानुन बमोन्द्जम नाता प्रमाखणत गने ।  

त) भ्रष्टाचार सभबरिी ननवेर्दनहरुमा प्रारन्द्भूक रुपमा बझु्ने कार्ा गरर प्रमिु न्द्जल्ला अधिकारी समक्ष पेश 
गने ।  

थ) स्थाननर् स्तरमा प्रशासननक प्रनतननधित्व गने ।  

र्द) शैक्षक्षक र्ोग्र्ता लगार्त अरर् प्रमाणहरुमा र नागररकता प्रमाण पत्रमा नामथर फरक परेकाहरुलाई एउटै 
व्र्न्द्क्त हुन ूरने बारेको आवश्र्क प्रमाणको आिारमा प्रमाखणत गने ।  

ि) नाबालक पररचर् पत्र प्रर्दान गने ।  

न) सावाजननक ववर्दाको टर्दनमा सरकारी कामको लाधग र्दईु पाङ्ग्रे सवारी सािनहरुलाई पास उपलब्ि गराउने 

३) ईलाका प्रशासन कायावलय िसपरु प्यठुानको स्वीकृत दरबधदी र कायवरत कमवचारीको वववरण  

क्र 
स ं 

पर्द  स्वीकृत र्दरबरर्दी 
सखं्र्ा  

पर्दपमनत ा  ररक्त  कैफफर्त  

१ शािा 
अधिकृत  

१ १ ० २०७८।१२।१४ रे्दखि  

२ नार्व सुब्बा  ३  २ १  १ जना ना.स.ु लोकसेवा माग ूएको  

३ कभप्र्टुर 
अपरेटर  

१ १ ०  

४ सहलेिापाल  १ ० १ लोकसेवा माग ूएको 
५ कायावलय 

सहयोगी 
२  २ ० करार सेवामा कायवरत  

 िम्मा  ८ ६ २   
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४) ईलाका प्रशासन कायावलय िस्पुरबाट प्रदान गररने सेवा  

प्रलस4 तीथास्थल तथा तपोूमलम स्वगा4fरीको कािमा अवन्द्स्थत, पववत्र माण्डवी नर्दीलसन्द्चचत माण्डवी 
गाउुँपाललकाको केरि रहेको सरुर्दर जस्परु बजारमा अवन्द्स्थत र्स कार्ाालर्बाट रे्दहार् बमोन्द्जमका सेवाहरु 
प्रवाह हुरै्द आएका छन ्। 

क) स्थाननर् प्रशासन तथा शान्द्रत सरुक्षा सभबन्द्रि सेवा  

 नामथर उमेर आर्दी प्रमाखणत  

 नाबालकको उमेर प्रमाखणत  

 नाबालक पररचर् पत्र प्रर्दान गने ।   

 र्दललत आर्दीबासी जनजाती लसफाररस ।  

 स्थाननर् प्रहरी कार्ाालर्को अनुगमन सुपररवेक्षण तथा ननर्रत्रण  

 भ्रष्टाचार सभबरिी ननवेर्दनहरुको प्रारन्द्भूक रुपमा बझु्ने कार्ा गरर प्रमिु न्द्जल्ला अधिकारी समक्ष 
पेश गने ।   

 स्थाननर् स्तरमा शान्द्रत सरुक्षा कार्म गने ।  

 स्थाननर् प्रशासन ऐन बमोन्द्जम गनुापने कार्ाको प्रारन्द्भूक कार्ा गने  

 स्थाननर् प्रहरी कार्ाालर्को काम कारवाहीमा रेिरे्दि ननर्रत्रण एवं सुपररवेक्षण गने ।  

 गरै सामान्द्जक र अपराधिक गनतववधि हुन नटर्दने  ।  

 स्थाननर् ववकास आर्ोजनाहरुलाई आवश्र्क टेवा परु्ााउने ।  

 प्रचललत काननु बमोन्द्जम नाता प्रमाखणत गने ।  

 आर्दीबासी जनजाती उत्थान रान्द्ष्िर् प्रनतष्ठान ऐन २०५८ बमोन्द्जमका लसफाररस गने ।  

 र्दललत जातीको प्रमाखणत गने ।  

 कार्ाालर्को कार्ाके्षत्र लूत्रका बजार अनुगमन तथा ननररक्षण गने ।  

 कार्ाालर्को कार्ाके्षत्र लूत्रका सरकारी कार्ाालर्हरुको र्दईु पाङ्ग्रे सवारी सािनहरुलाई सावाजननक 
ववर्दामा टर्दनमा सरकारी कामकाजका लागी पास टर्दने ।  

 हात हनतर्ार लाईसेरस प्रनतललपी बनाउन र सघं संस्था र्दताा तथा नववकरणका ननवेर्दन पेश ूएमा 
लागी न्द्जल्ला प्रशासन कार्ाालर् प्रु्ठानमा लसफाररस गरर पठाउने ।  

 कार्ाालर्को अलूलेि तथा संस्थागत स्मरण व्र्वस्थापन  

 न्द्जरसी तथा स्टोर सभबरिी कामकाजहरु  

 अरर् ववववि लसफाररस  

ख) राहदानी सम्बधिी सेवा  

 ितु राहर्दानी सेवाको लागी लसफाररस  

 राहर्दानी ववूागबाट जारी ूई आएका राहर्दानी ववतरण  
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ग) नागररकता सम्बधिी सेवा  

 वंशजको आिारमा नागररकताको प्रमाण पत्र जारी गने ।  

 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतललपी जारी गने ।   

 नागररकतामा थर ठेगाना वा अरर् वववरण फरक परेमा सशंोिन गने  

 वैवाटहक अंधगकृत नागररकताको ववषर्मा छानववन गरर प्रमिु न्द्जल्ला अधिकारी समक्ष पेश गने ।  

 नागररकताको प्रमाणपत्रमा आवश्र्क प्रमाण बुझी पनतको नामथर कार्म गररटर्दने ।  

 न्द्जल्ला प्रशासन/ ईलाका प्रशासन कार्ाालर्हरुबाट माग ूए बमोन्द्जम नागररकताको अलूलेि 
प्रमाखणत गरर पठाउने ।  

घ) ठाडो उिुरी सम्बधिी सेवा  

 गनुासो वा ठाडो उजरुी को प्रारन्द्भूक कार्ा गरर श्रीमान प्रमिु न्द्जल्ला अधिकारी समक्ष पेश गने ।  

ङ) बिार अनगुमन/ ननररक्षण/ सपुररवेक्षण  

 सहज आपमनत ा व्र्वस्था सुननन्द्श्चताका लागी बजार अनुगमन तथा ननर्मन  

 आवश्र्क बस्तु ननर्रत्रण ऐन तथा आवश्र्क सेवा सचंालन ऐन सभबन्द्रि काम गरर सोको जानकारी 
न्द्जल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा पठाउने ।  

 उपूोक्ता सरंक्षणक ऐन /ननर्मावली बमोन्द्जम ननररक्षण अधिकृतको ूमलमका ननवााह गने । 

  

५) ईलाका प्रशासन कायावलय िस्परुमा रहेका शाखा र न्िम्मेवार अधिकारीहरु  

क्र स ं शािाको नाम  कोठा न ं न्द्जभमेवार अधिकारी  पर्द  

१  कार्ाालर् प्रमिु  १  श्री बाबुराम पुरी  शािा अधिकृत  

२  नागररकता शािा  २  श्री सुकुनराज वव क  नार्व सुब्बा  

३ राहर्दानी शािा  ३ वप्रतम शे्रष्ठ   कभप्र्टुर अपरेटर  

 स्थाननर् प्रशासन तथा शान्द्रत सरुक्षा शािा 
/गुनासो तथा द्िरर्द व्र्वस्थापन शािा  

४ श्री चुडामणी ूण्डारी  नार्व सुब्बा  

४ ूण्डार शािा  ५  श्री वप्रतम शे्रष्ठ  कभप्र्टुर अपरेटर  

५ अलूलेि शािा  ६ श्री सुकुनराज ववश्वकमाा  नार्व सुब्बा  

६ लेिा शािा  ७ श्री न्द्जत बहार्दरु हमाल  लेिापाल  
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६) सेवा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तरु र अवधि  

क्र स ं प्रर्दान गररने सेवा  लाग्ने र्दस्तरु  लाग्ने अवधि  

१ बंशजको आिारमा नेपाली नागररकताको 
प्रमाण पत्र ववतरण  

रु १० को टटकट  प्रफक्रर्ा तथा आवश्र्क कागजात पुगेकै टर्दन 
तथा अरर् थप प्रमाण बुझ्नुपने ूएमा प्रमाण 
पेश ूएको टर्दन  

२ नागररकताको प्रनतललपी ववतरण  रु १३ को टटकट  प्रफक्रर्ा तथा आवश्र्क कागजात पुगेकै टर्दन 

३ वैवाटहक अधंगकृत नागररकताको ववषर्मा 
छानववन  

रु १० को टटकट  प्रफक्रर्ा तथा आवश्र्क कागजात पुगेकै टर्दन प्र 
न्द्ज अ समक्ष पेश गने  

४ द्र्त राहर्दानी सेवाको लसफाररस  रु १० को टटकट  प्रफक्रर्ा तथा आवश्र्क कागजात पुगेकै टर्दन 

५  गनुासो तथा ठाडो उजुरी  रु १० को टटकट  र्थालशघ्र  

६ नाबालक पररचर् पत्र ववतरण  रु १० को टटकट  प्रफक्रर्ा तथा आवश्र्क कागजात पुगेकै टर्दन 

७ र्दललत आर्दीबासी जनजाती प्रमाखणत  रु १० को टटकट  प्रफक्रर्ा तथा आवश्र्क कागजात पुगेकै टर्दन 

८  नामथर जरमलमनत ठेगाना आर्दी सशंोिन  रु १० को टटकट  प्रफक्रर्ा तथा आवश्र्क कागजात पुगेकै टर्दन 

 

७) ननणवय गने प्रक्रिया र अधिकारी  

क) ननणवय गने प्रक्रिया :  श्रीमान ्प्रमिु न्द्जल्ला अधिकारीबाट प्रत्र्ार्ोन्द्जत अधिकार एव ं प्रचललत ऐन 
कानुन बमोन्द्जम  

ख) ननणवय गने अधिकारी  (नागररक वडापत्रमा उल्लेि ूए बमोन्द्जम सभबन्द्रित अधिकारी ) 

नाम : बाबरुाम परुी  

पर्द : शािा अधिकृत (कार्ाालर् प्रमिु)  

८) ननणवय उपर गनुासो सधुने अधिकारी  

नाम  : बाबरुाम परुी  

पर्द : शािा अधिकृत  

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

९) सम्पादन गरेको कामकािको वववरण (२०७८ बसैाख देखख २०७९ असार मसाधत) 

क्र स ं सभपार्दन गरेको कामको वववरण  सभपार्दन गरेको कामको पररमाण  कैफफर्त  

१ नर्ाुँ नागररकता जारी  ५१३   

२ नागररकताको प्रनतललपी  २९२   

३ राहर्दानी लसफाररस –कार्ाालर्बाट 

                -ितु लसफाररस  

ˣˣˣ  

१६   

४ राहर्दानी ववतरण  १६    

५ नामथर उमेर आर्दी प्रमाखणत  २०   

६ आर्दीबासी जनजाती प्रमाखणत    २५   

७ र्दललत जाती प्रमाखणत  ४७  

८ बजार अनगुमन  २ पटक   

 

१०) रािश्व संकलन   

क्र स ं सकंललत राजश्वको कुल रकम  राजश्व सकंलन गररएको लशषाक  

१ ˣˣˣ ˣˣˣ 

 

११) बिेट खचवको वववरण  

बजेट उप लशषाक  वावषाक कुल 
ववननर्ोन्द्जत बजेट  

 आ व २०७८।०७९ मा 
ूएको जभमा िचा  

िचा प्रनतशत  कैफफर्त  

चाल ुिचा (३१४९२०१३३) ४४५०५२०।- ३२८०४१०।- ७३.७०% २०७९ असार मसारत 
सभमको िचा   पुुँजीगत िचा (३१४९२०१३४) ६७५०००।- ६७४९९१।- ९९.९९% 

 

१२) कायावलयको वेवसाईट तथा ईमेल  

वेवसाईट  : https://aaojaspur.moha.gov.np/ 

इमेल आईडी aaojaspur@gmail.com  

                      aaojaspur@moha.gov.np 

१३) सचुनाको हक अधतगवत सचुनाको हक माग्ने र पाउनेको वववरण  :  

गत आ व २०७८।०७९ मा सुचनाको हक अरतगात सचुना माग गना ललखित रुपमा कुन ैपनन ननवेर्दन नपरेको  

 

mailto:aaojaspur@gmail.com
mailto:aaojaspur@moha.gov.np
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१४) ऐन ननयम तथा ननदेसशकाको सचुी  

 नेपालको सवंविान २०७२  

 स्थाननर् प्रशासन ऐन २०२८  

 नेपाल नागररकता ऐन २०६३  

 नेपाल नागररकता ननर्मावली २०६३  

 नागररकता प्रमाण पत्र ववतरण कार्ाववधि ननरे्दलशका २०६३ 

 ववपर्द जोखिम रर्नुीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन २०७४  

 ववपर्द जोखिम रर्मननकरण तथा व्र्वस्थापन ननर्मावली २०७६ 

 लाग ुऔषि ननर्रत्रण ऐन २०३३  

 हातहनतर्ार तथा िरिजना ऐन २०१८  

 हातहनतर्ार िरिजना (र्दशौं सशंोिन) ननर्मावली २०२८  

 आवश्र्क पर्दाथा ननर्रत्रण अधिकार ऐन २०१७  

 आवश्र्क बस्तु संरक्षण ऐन २०१२  

 उपूोक्ता सरंक्षण ऐन २०७४  

 उपूोक्ता सरंक्षण ननर्मावली २०७६  

 सशुासन (व्र्वस्थापन तथा सचंालन) ऐन २०६४ तथा ननर्मावली २०६५  

 सचुनाको हक सभबन्द्रि ऐन २०६४ तथा ननर्मावली २०६५  

 मलुकुी रे्दवानी सटंहता २०७४  

 मलुकुी फौजर्दारी संटहता २०७४  

 गहृ प्रशासन सिुार कार्ार्ोजना २०७८  

 तजेाव तथा अरर् घातक रसार्ननक पर्दाथा ननर्मन ननर्मावली २०७७ 

 रान्द्ष्िर् पररचर्पत्र तथा पन्द्चजकरण ऐन २०७६ तथा ननर्मावली २०७७ 

 भ्रष्टाचार ननवारण ऐन २०५९  

 आर्दीबासी जनजाती उत्थान रान्द्ष्िर् प्रनतष्ठान ऐन २०५८  

 आधथाक कार्ाववधि तथा ववविर् उिरर्दानर्त्व ननर्मावली २०७७ 

 ननजामती सेवा ऐन २०४९ तथा ननजामती सेवा ननर्मावली २०५०  

 ननजामती कमाचारीहरुको आचरण सभबरिी ननर्मावली २०६५  

 सशुासन सचंालन तथा व्र्वस्थापन ऐन २०६४ तथा ननर्मावली २०६५  

 अन्द्ख्तर्ार र्दरुुपर्ोग अनसुरिान आर्ोग ननर्मावली २०५९  

 कालोबजार तथा केटह सामान्द्जक अपराि तथा सजार् ऐन २०३२  

 िाद्र् ऐन २०२३ तथा ननर्मावली २०२७  

 प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रहरी ननर्मावली २०७१  

 मलुकुी अपराि संटहता २०७४  

 मलुकुी फौजर्दारी कार्ाववधि सटंहता २०७४  
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 मलुकुी फौजर्दारी कार्ाववधि ननर्मावली २०७५  

 र्ातार्ात सभबरिी क्षनतपमनत ा ऐन २०५३  

 राहर्दानी ऐन २०७६ तथा ननर्मावली २०७७  

  ववष्फोटक पर्दाथा ऐन २०१८ र ननर्मावली २०२०  

 सावाजननक सरुक्षा ऐन २०४६  

 ससं्था र्दताा ऐन २०३४ तथा ननर्मावली २०३४  

 कार्ासभपार्दन सभझौता  

 घरेल ुटहसंा (कसरु र सजार्) ऐन २०६६  

 आवश्र्क सेवा सचंालन ऐन २०१४  

 ज्रे्ष्ठ नागररक सभबरिी ऐन २०६३  

 सकं्रामक रोग ऐन २०२०  

 स्थाननर् सरकार संचालन ऐन २०७४  

 उमेर नाम र जात सच्चाउने ननर्महरु २०१७ 

 सवारी तथ र्ातार्ात व्र्वस्था ऐन २०४९  

 वातावरण सरंक्षण ऐन २०७६  

 वालश्रम ( ननषिे र ननर्लमत गने ) ऐन २०५६ 

१५) अधयत्र प्रकाशन िएका सचुनाको वववरण  

   घरूाडामा ललने बारेको लमनत २०७९।०२।२६ को सचुना कार्ाालर्को वेवसाईट र फेसबुक पेजमा प्रकाशन 
ूएको  ।  

१६) कायावलयले वधगवकरण तथा संरक्षण गरेको सचुनाको नामावली र त्यस्तो सचुना 
संरक्षण गनव तोक्रकएको कायवववधि  

सचुनाको वधगाकरण नूएको  

१७)  कायावलय प्रमखु तथा सचुना अधिकरीको वववरण  

    क) कायावलय प्रमखु  

 नामथर :  बाबरुाम पुरी  

 र्दजाा : शािा अधिकृत  

 स्थार्ी ठेगाना :  मोर्दी गाउुँ पाललका वडा नं ६ पवात  

 कार्ाालर्मा हान्द्जर ूएको लमनत : २०७८।१२।१४  

 मोबाईल नं :  ९८४६५७८५७२  

 ईमेल : brpuri2013@gmail.com  

      ख) सचुना अधिकारी  

 नामथर :  चडुामणी ूण्डारी  

 र्दजाा : नार्व सबु्बा  

 स्थार्ी ठेगाना : घोराही ६ र्दाङ  

 मोबाईल नं : ९८४७९८४७६६ 

 कार्ाालर्मा हान्द्जरी ूएको लमनत :  २०७५।०४।२८ 

mailto:brpuri2013@gmail.com
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