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जजल्रा प्रशासन कामावरम 

काठभाडौं 
सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) य ननमभावरी, २०६५ को ननमभ ३ फभोजजभ  

प्रकाजशत वववयण 

1. जजल्रा प्रशासन कामावरम काठभाडौंको ऩरयचम्- 
वव.सॊ.२००७ सारभा प्रजातन्रको प्रादनबावव ऩश्चात ्च नस्त एव ववकेजन्ित प्रशासनको आवश्मकता भहसनस 

गयी वडा हाकीभहरुको ननमनजि बएको ऩाइन्छ । सोही फित काठभाडौ उऩत्मका कनभश्नय भेजजषे्डट ऐन, भधेश 
गोश्वया ऐन, साभान्म प्रशासन य प्रहयी ऐनहरु ननभावण बएका नथए । मसै िभभा गढी ,गौडा य गोश्वायाको रुऩभा 
गहृ प्रशासनको कामव सॊचारन बएको नथमो । नेऩारको सॊववधान , २०१९ अननसाय नेऩारराई १४ अॊचर, ७५ 
जजल्रा य ५ ववकास ऺेरभा ववबाजन गरयमो । स्थानीम प्रशासनराई ववकेजन्ित शासन व्मवस्था अननरुऩ 
सञ्चारन गनव तथा शाजन्त य व्मवस्थाराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनव स्थानीम प्रशासन ऐन , २०२८ रागू 
गरयमो । उि ऐनको दपा ५ रे जजल्राको साभान्म प्रशासन सञ्चारन गनव प्रत्मेक जजल्राभा एउटा जजल्रा 
प्रशासन कामावरम यहने व्मवस्था गये अननसाय काठभाडौँ जजल्राभा ऩनन जजल्रा प्रशासन कामावरमको स्थाऩना 
बएको हो। 

 वव.स. २०७२ सारभा जायी बएको नेऩारको सॊववधानरे नेऩारराई सॊिीम रोकताजन्रक गणतन्रभा 
रुऩान्तयण गयी याज्मको भूर सॊयचना सॊि , प्रदेश य स्थानीम तह गयी तीन तहभा ववबाजन गयेको छ । जजल्रा 
प्रशासन कामावरम नेऩारको सॊववधानको अननसूची –५ भा यहेको सॊिको अनधकाय सूचीभा यहेका ववषमभा सेवा 
प्रवाह गने सॊिीम सयकायको भहत्वऩूणव प्रनतनननध सॊस्था हो । प्रदेश य स्थानीम तहरे ऩूणव रुऩभा आफ्नो 
अनधकाय प्रमोग गने अवस्थाभा नऩनगनन्जेर जजल्राका सफै कामावरमहरु फीच आवश्मक सभन्वम गयाउने 
नेततृ्वदामी ननकामको रुऩभा जजल्रा प्रशासन कामावरम विमाशीर हनॉदै आएको छ । तोवकएको जजम्भेवायी 
फाहेक अन्म ननकामको ऺेरभा नसभेवटएका  सफै  ऺेरहरु सभेतभा मसको बनूभका यहने हनॉदा फहनआमनभक 
ननकामको रुऩभा सभेत मो कामावरम ऩदवछ । एउटा जजल्राभा तीन तहका सयकायी सॊचयना स्थाऩना 
बईसकेको अवस्थाभा अन्तयसयकायी कामावरमहरु फीचको सभन्वमभा सॊिीम सयकायको प्रनतनननधको रुऩभा 
प्रभनि जजल्रा अनधकायीको बनूभकाराई थऩ प्रबावकायी, सनस्ऩष्ट य सॊस्थागत गननव आवश्मक हनन गएको छ । 

काठभाडौं जजल्राको जनसॊख्मा, बौगोनरक अवजस्थनत य स्थानीम जनताको भाग सभेतराई भध्मनजय गदै 
नागरयकराई अझ नजजकफाट सेवा ऩन¥माउन ेउद्देश्मरे काठभाडौं जजल्राका साॉिन य पवऩवङ्ग गयी दनई स्थान फाट 
ईराका प्रशासन कामावरम भापव त सेवा प्रवाह बईयहेको छ । 

भूर ध्मेम (Vision):- 

काठभाडौं जजल्राभा शाजन्त, सनव्मवस्था य अभनचमन कामभ याख्दै शान्त य सनशासनमनि सभाजको स्थाऩना गयी 
“सभदृ्ध नेऩार, सनिी नेऩारी” को साझा यावष्डम आकाॊऺाराई साकाय तनल्माउने । 
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उद्देश्म (Objective):- 

१.शाजन्त, सनव्मवस्था य सनयऺा (Peace, Law and Order and Security) 

२. सभन्वम (Coordination), य 
३. सनशासन (Good Governance) । 

2. कामावरमको काभ, कतवव्म य अनधकाय्- 
 

कामावरमको उद्देश्म प्रानप्त गने सन्दबवभा जजल्रा प्रशासन कामावरमका काभ , कतवव्म य अनधकायहरु देहाम 
फभोजजभ यहेका छन:्- 

 जजल्राभा शाजन्त,सनव्मवस्था य सनयऺा कामभ याख्न,े  

 आन्तरयक सनयऺासम्फन्धी नीनत, मोजना य कामविभको जजल्रास्तयभा कामावन्वमन गने, 

 जजल्रास्तयभा नेऩार प्रहयी य सशस्त्र प्रहयी फरको ऩरयचारन गने, 

 जजल्रास्तयभा नेऩारी सेनासॉग सनयऺा सभन्वम गने, 
 यावष्डम अननसन्धान जजल्रा कामावरमसॉगको सभन्वम, सूचना सङ्करन य ववश्लषेण गने,  

 वॊशजको आधायभा नेऩारी नागरयकता जायी गने, 

 फैवावहक अॊगीकृत नागरयकता (भवहराका रानग) जायी गने,   

 नागरयकताको प्रनतनरऩी जायी गने, 

 याहदानी नसपारयश तथा जायी गने, 

 कानून फभोजजभ तोवकएका भनद्दाहरुको शनरु कायवाही य वकनाया गने, 

 जजल्राजस्थत कायागायको सनऩयीवेऺण तथा अननगभन गने, 

 गैयसयकायी सॊस्था दताव, नवीकयण य ननमभन गने, 

 ऩरऩनरका तथा छाऩािाना दताव गने, 

 नाफानरग ऩरयचमऩर जायी गने, 

 जजल्राभा यहेका शयणाथॉहरुको रगत याख्न,े शयणाथॉ ऩरयचमऩर नवीकयण गने, 

 शयणाथॉहरुका रानग मारा अननभनत ऩर नसपारयस गने,  

 ववदेशी नागरयकको जजल्राभा उऩजस्थनत य गनतववनधको ननमभन गने, 

 जजल्रा नबर हनने ववनबन्न कामविभको अननभनत एवभ ्उत्सवहरुभा सनयऺा व्मवस्था नभराउन,े 

 ननजी सनयऺा कम्ऩनीको दताव, नवीकयण एवभ ्ऩनन्कामवसञ्चारन अननभनत ददन,े 

 ड्रोन क्माभेया (UAV/DRONE) उडानको अननभनत ददन,े 

 जजल्राभा जडान बएका व्मजिगत, सॊस्थागत य साववजननक प्रमोजनका CCTV क्माभेयाको रगत याख्न ेय 
सो सम्फन्धी वावषवक प्रनतवेदन गहृ भन्रारमभा ऩेश गने, 

 बायतीम तथा निवटश सेनाभा कामव गयी ननवृत बएका व्मजि तथा उनीहरुको ऩरयवायको नाभ, थय, उभेय 
पयक ऩयेको ववषमभा नसपारयस रगामत अन्म नसपारयस सम्फन्धी कामव गने, 

 ववस्पोटक ऩदाथव आमातको नसपारयस य ननमभन गने, 
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 यसामननक ऩदाथव आमातको नसपारयश गने, 

 सवायी साधन सञ्चारन सम्फन्धी कानूनको कामावन्वमन गने, 

 हातहनतमाय य ियिजानाको इजाजत सम्फन्धी नसपारयस य ननमन्रण गने, 

 शाजन्त सनयऺाको रानग प्राप्त ननवेदन उऩय कायवाही गने, 

 गननासो तथा ववववध उजनयीको सम्फोधन गने, 

 दनरत, जनजानत आदद नसपारयश गने, 

 भ्रष्टाचाय ननमन्रण गने, 

 कल्माण धन य फेवारयसे धनको व्मवस्थाऩन गने,  

 जचठ्ठा, जनवा आददको ननमन्रण गने, 

 साववजननक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, साववजननक अऩयाध आददको ननमन्रण गने,  

 रागूऔषध ननमन्रण गने,  

 ऩनयस्काय तथा सजाम सम्फन्धी कायफाही य नसपारयस गने, 

 ववनबन्न सयकायी कामावरमहरुसॉग सभन्वम, ननयीऺण तथा अननगभन गने, 

 स्थानीम प्रशासनको सञ्चारन गने, 

 जजल्रा नबर यहेका नेऩार सयकायका सफै सम्ऩजिको येिदेि, सम्बाय तथा भभवत गने गयाउन,े 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन गने,  

 कभवचायी प्रशासन सम्फन्धी (फढनवा सनभनतको सजचवारमको रुऩभा) कामव गने, 
 द्वन्द् प्रबाववतको ऩवहचान तथा याहत ववतयण गने,  

 ननवावचन सम्फन्धी गहृ भन्रारम य ननवावचन आमोगको आदेश ननदेशन कामावन्वमन गने, 

 जग्गा अनधग्रहण, भनआब्जा ननधावयण तथा ववतयण गने, 

 आमोजना ननभावणभा सहजीकयण तथा सभन्वम गने, 

 जजल्राभा सञ्चानरत ववकास ननभावण कामवभा सहमोग य सभन्वम गने, 
 नेऩार सयकायफाट बएका ननणवम य आदेशको कामावन्वमन गने, गयाउने, 
 जजल्राभा अन्म ननकामराई प्रष्ट नतोवकएको बैऩयी आउने कामवसम्ऩादन गने । 
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3. कामावरमको सॊगठन सॊयचना तथा दयफन्दी वववयण्-

 

गननासो सनननवाईतथा 
अनबरेि व्मवस्थाऩन 

शािा 
प्रशासकीम अनधकृत 

या.ऩ.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सनया.ऩ.अनॊ.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

क.अ.,या.ऩ.अनॊ.प्र. 
(ववववध)-१ 

िरयदाय,या.ऩ.अनॊदद्व 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., शे्रणी वववहन१ 

सॊस्था दताव शािा 
प्रशासकीम अनधकृत 

या.ऩ.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सनया.ऩ.अनॊ.प्र.  
(प्र./सा.प्र.)-२ 

िरयदाय,या.ऩ.अनॊदद्व 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

का.स., शे्रणी वववहन१ 

याहदानी शािा 
प्रशासकीम अनधकृत 

या.ऩ.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सन या.ऩ.अनॊ.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

क.अ.,या.ऩ.अनॊ.प्र. 
(ववववध)-२ 

िरयदाय,या.ऩ.अनॊ दद्व 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., शे्रणी वववहन१ 

आनथवक प्रशासन 
शािा 

रेिा अनधकृत 

या.ऩ.त.ृ(प्र./रेिा)-१ 

 

रेिाऩार, .ऩ.अनॊ.प्र. 
(प्र./रेिा.)-२ 

का.स., शे्रणी वववहन२ 

शाजन्त सनयऺा तथा 
हात हनतमाय शािा 

प्रशासकीम अनधकृत 

या.ऩ.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सन या.ऩ.अनॊ.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

िरयदाय,या.ऩ.अनॊ दद्व 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., शे्रणी वववहन१ 

प्रशासन शािा 
प्रशासकीम अनधकृत 

या.ऩ.त.ृ(प्र./सा.प्र.)-२ 

कानून अनधकृत 

या.ऩ.त.ृ (न्माम/स.व.)१ 

कम््मनटय अनधकृत, 

या.ऩ.त ृ(ववववध) १ 

 

ना.सन या.ऩ.अनॊ.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

िरयदाय,या.ऩ.अनॊ दद्व 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा, शे्रणी वववहन-१ 

का.स., शे्रणी वववहन-१ 

नागरयकता प्रनतनरऩी 
शािा 

प्रशासकीम अनधकृत 

या.ऩ.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सनया.ऩ.अनॊ.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

क.अ.,या.ऩ.अनॊ.प्र. 
(ववववध)-१ 

िरयदाय,या.ऩ.अनॊदद्व 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., शे्रणी वववहन१ 

भनद्दा शािा 
प्रशासकीम अनधकृत 

या.ऩ.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सन या.ऩ.अनॊ.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

िरयदाय,या.ऩ.अनॊ दद्व 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., शे्रणी वववहन१ 

नागरयकता शािा 
प्रशासकीम अनधकृत 

या.ऩ.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सनया.ऩ.अनॊ.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-४ 

क.अ.,या.ऩ.अनॊ.प्र. 
(ववववध)-३ 

िरयदाय, या.ऩ.अनॊदद्व 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

का.स.,  शे्रणी वववहन२ 

प्रभनि जजल्राअनधकायी 
या.ऩ.प्रथभ (प्र./सा.प्र.-१) 

सहामक प्रभनि जजल्रा अनधकायी 
या.ऩ.दद्व., (प्र./सा.प्र.)-१ 

सहामक प्रभनि जजल्रा अनधकायी 
या.ऩ.दद्व., (प्र./सा.प्र.)-१ 

सहामक प्रभनि जजल्रा अनधकायी 
या.ऩ.दद्व., (प्र./सा.प्र.)-१ 

ननजी सहामक, ना.सन., या.ऩ.अनॊ.प्र(प्र./सा.प्र.)-
१ 

ह.स.चा., शे्रणीवववहन-१ 

का.स., शे्रणीवववहन-१ 

जजल्रा प्रशासन कामावरम काठभाडौंको सॊगठन सॊयचना 

दयफन्दी वववयण 

याजऩरावङ्कत प्रथभ्-      १  

याजऩरावङ्कत दद्वतीम्-      ३  

याजऩरावङ्कत ततृीम्-     १२  

याजऩर अनॊवकत प्रथभ्-  २८  

याजऩर अनॊवकत दद्वतीम्- १० 

कामावरम सहमोगी्-     ११ 

हरनका सवायी चारक्-   ४ 

जम्भा दयफन्दी्-     ६९ 
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4. कामावरमफाट प्रदान गरयने सेवा्- 
मस कामावरमफाट प्रदान गरयने सेवाहरु कामावरमको नागरयक फडाऩरभा उल्रेि बए फभोजजभ यहेका छन ्। 

जजल्रा प्रशासन कामावरम काठभाडौंको नागरयक फडाऩर 

१. नागरयकता 
ि.सॊ. सेवाको 

वववयण 

आवश्मक कागजातहरु/ प्रभाणऩरहरु राग्ने सभम राग्ने 
शनल्क 

जजम्भेवाय 
कभवचायी/शािा 

गननासो सनन्ने 
अनधकायी 

कैवपमत 

१.१ 

वॊशजको 
आधायभा 
नेऩारी 
नागरयकता 

ननवेदक सम्फजन्धत जजल्राकै बएको हकभा:– 

१.अननसूची-१ को पायाभभा वडाअध्मऺकोनसपारयश  

२.फाफनको य आभाको नागरयकता य वववावहता भवहरा बए ऩनतको नागरयकताको 
पोटोकऩी ।सो नबए दाजन वा वॊशज िनल्ने तीन ऩनस्ता नबरको नातेदायको 
नागरयकताको पोटोकऩी य नाता प्रभाजणत प्रभाण ऩर  

३.फाफन, आभा वा नागरयकता नबड्ने व्मजिफाट सनाित , सो नबए दाजन वा बाई 
वातीनऩनस्ता नबरको नजजकको अनबबावक सॉगको नाता प्रभाजणत सवहत 
सनाित  

४. उि प्रभाणहरु ऩेश हनन नसकेभा वॊशज िनल्ने अन्म प्रभाणहरु  
५. पोटो ३ प्रनत (कभवचायी ऩरयवाय बए ४ प्रनत)  

६. जन्भदताव, जन्भनभनत िनल्ने शैजऺक प्रभाण ऩर वा नाफारक ऩरयचम ऩर । 

अन्म जजल्राफाट फसाइसयाई गयी आउनेको हकभा:– 

१. स्थानीम ऩजिकानधकायीको कामावरमफाट जायी बएको फसाइसयाईको प्रभाणऩर 

२. जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाव  

३. ियको नक्सा ऩास प्रभाणऩर  

४. ऩानी, ववजनरी, टेनरपोन भहसनर काडव जस्ता िय फासको प्रभाण 
५.फसाइ सयेय आउनेहरुको रानग फसाइ सयी आएको जजल्राफाट फाफन आभा वा 

सनाितगने व्मजिको नागरयकताको अनबरेि भाग गयी सो को नबडेको 
अनबरेि प्राप्तहनन न ऩनेछ । 

प्रभाण 
ऩनगेकोभा 
सोही ददन 

रु. 1०/- 
को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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१.२ 

फैवावहक 
अॊगीकृत 
नागरयकता 
(भवहराका 
रानग) 

१. अननसूची-७ को पायाभभा वडा अध्मऺको नसपारयश  
२. ऩनतको नागरयकताको प्रनतनरऩी  

३. वववाह दताव प्रभाणऩरको प्रनतनरऩी  

४. ववदेशी नागरयकता ऩरयत्माग गनव कायवाही चराएको प्रभाण  

५. ऩनतको सनाित , ऩनत नबएभा ऩनतको नाता नबडने नजजकको   नातेदायको 
सनाित 

६. श्माभश्वते पोटो २ प्रनत (कभवचायी ऩरयवाय बए ४ प्रनत) 
७. नबसा राग्ने देशको भवहरा बए भान्म अवधीको नबसा । 

प्रभाण 
ऩनगेकोभा 
सोही ददन 

रु. 1०/- 
को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

१.३ 
कभवचायी 
ऩरयवाय 

१. जजल्राभा कामवयत नेऩार सयकायको स्थामी कभवचायी , सयकायी सॊस्थान , 

ववश्वववद्यारमभा वा साभनदावमक ववद्यारमभा कामवयत स्थामी जशऺकका 
ऩरयवायबए सम्फजन्धत ननकामको नसपारयस ऩर य कभवचायीको ऩरयचमऩरको 
पोटोकऩी  

२. अननसूची १ – वॊशज य अननसूची ७ – वैवावहक अॊगीकृतको स्थानीम तहफाट 
नसपारयस पायाभ  

३. अटो साइजको पोटो २ प्रनत (वॊशज), ५ प्रनत(वैवावहक अॊगीकृतका रानग) 
४. वऩता/ऩनत वा नजजकको नातेदायको ना.प्र. सवहत सनाित  
५. जन्भनभनत िनल्ने शैजऺक प्रभाण ऩर वा जन्भदताव वा नाफारक ऩरयचम ऩर 

६. वववावहत भवहरा बए वववाहदताव प्रभाणऩर य ऩनतको नागरयकताको प्रभाणऩर। 

प्रभाण 
ऩनगेकोभा 
सोही ददन 

रु. 1०/- 
को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

 

२. नागरयकता प्रनतनरऩी 
ि.सॊ. सेवाको 

वववयण 

आवश्मक कागजातहरु/ प्रभाणऩरहरु राग्ने सभम राग्ने 
शनल्क 

जजम्भेवाय 
कभवचायी/शािा 

गननासो सनन्ने 
अनधकायी 

कैवपमत 

२.१ 

वॊशजको 
नागरयकता 
प्रनतनरऩी 

काठभाडौं जजल्राको हकभा 
1. अननसूची  पायाभ सम्फजन्धत स्थानीम तहफाट नसपारयस य पोटो ३ प्रनत 

2. नानगयकता प्रभाणऩर नम्फय एवभ्  जायी नभनत िनरेको प्रभाण  य सो को 
प्रनतनरऩी। 

 

प्रभाण 
ऩनगेकोभा 
उसै ददन 

रु. 13/- 
को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
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अन्म जजल्राफाट जायी बएको नागरयकताको प्रनतनरऩी नरनन ऩयेभा  

1. फसाइसयाईँ दताव प्रभाण ऩर सक्कर तथा प्रनतनरऩी 
2. िय जग्गा स्थामी फसोवास रारऩनजाव सक्कर तथा प्रनतनरऩी 
3. जायी बएको जजल्राको अनबरेि नबडेको प्रभाण । 

 

कभवचायी ऩरयवायको हकभा 
1. सम्फजन्धत कामावरमको नसपारयस ऩर 

2. जायी बएको जजल्राफाट अनबरेि नबडेको प्रभाण 

३. कभवचायीको ऩरयचमऩरको पोटोकऩी । 

 

ऩनतको नाभथय सभावेश गयी प्रनतनरऩी नरन 

1. ऩनतको सक्कर नानगयकताको प्रभाणऩर य सनाितको रानग उऩजस्थनत 

2. वववाह दताव सक्कर तथा प्रनतनरऩी 
३. अन्म जजल्राफाट नागरयकता प्रभाणऩर जायी बएको बए सम्फजन्धत जजल्राफाट 

अनबरेि नबडेको प्रभाण । 

हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

२.२ 

फैवावहक 
अॊगीकृत 
तथा 
जन्भनसद्ध 
नेऩारी 
नागरयकता
को 
प्रनतनरवऩ 

१. अननसूची  पायाभ सम्फजन्धत स्थानीम तहफाट नसपारयस य पोटो ३ प्रनत 

२. नागरयकता प्रभाण ऩर नम्फय एवॊ जायी नभनत िनरेको प्रभाण  

३.फसाइसयाई गयी आएका अन्म जजल्राहरुफाट ना.प्र. नरएका व्मजिको हकभा 
फसाइसयाई प्रभाण ऩर , जग्गाधनी ऩूजाव य िय ननभावण गने स्वीकृनत ऩर 
सभेतऩेश गननव ऩनेछ  

४. प्रकयण ३ फभोजजभका ननवेदकराई नागरयकता प्रभाणऩरजायी गने जजल्रा 
प्रशासन कामावरमफाट अनबरेि नबडेको प्रभाण  प्राप्त बएऩनछ भारनागरयकता 
प्रभाणऩरको प्रनतनरऩी ददइनेछ । 

प्रभाण 
ऩनगेकोभा 
सोही ददन 

रु. 1३/- 
को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

२.३ 

अङ्गीकृत 
नेऩारी 
नागरयकता
को 
प्रभाणऩर

१. अननसूची  पायाभ सम्फजन्धत स्थानीम तहफाट नसपारयस य पोटो ३ प्रनत 

२. ना.प्र.नॊ. य जायी नभनत िनरेको प्रभाण  

३.ननवेदन ऩेश हनन आएऩनछ जजल्राभा अनबरेि नबएकाहरुको हकभा 
सम्फजन्धतव्मजिको अङ्गीकृत नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको अनबरेि 
ऩठाईददन गहृभन्रारमभा य सम्फजन्धत व्मजि एवकन गनव स्थरगत सजवनभन 

प्रभाण 
ऩनगेकोभा 
सोही ददन 

रु. 1३/- 
को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
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को 
प्रनतनरवऩ 

गयी ऩठाउनजजल्रा प्रहयी कामावरमभा रेिी ऩठाउन े

४. भानथ दपा ३ फभोजजभको प्रभाण प्राप्त बएऩनछ ना.प्र.ऩ. प्रनतनरवऩ ददइनेछ 

हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

२.४ नागरयकता 
ऩरयत्माग 

1. सक्कर नागरयकता प्रभाणऩर 

2. सक्कर याहदानी 
3. अननसूची ९ पायभ (पोटो सवहत) 
4. ववदेशी याष्डफाट प्राप्त गयेको नागरयकता प्रभाणऩर तथा याहदानी  वा प्राप्त हनने 

अनग्रभ जानकायी ऩर (No Objection Letter) । 

ननणवम 
प्रविमा ऩनगे 
ऩनछ 

रु. 1०/- 
कोवटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

 
 

३. याहदानी(Machine Readable Passport) 

ि.सॊ. सेवाको 
वववयण 

आवश्मक कागजातहरु/ प्रभाणऩरहरु राग्ने सभम राग्ने 
शनल्क 

जजम्भेवाय 
कभवचायी/शािा 

गननासो सनन्ने 
अनधकायी 

कैवपमत 

३.१ 

साधायण 

(Normal)  

याहदानी 

ननवेदकको नागरयकता प्रभाणऩर जजल्रा प्रशासन कामावरम काठभाडौंफाट जायी 
बएको हकभा 
1. यीतऩूववक बरयएको अनराईन दयिास्त पायाभ १ प्रनत 

२. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको सक्कर प्रनत य सोको १ प्रनत प्रनतनरवऩ 
(ना.प्र.शािाफाट ना.प्र.प्रभाणऩर नबडेको हनन न ऩनेछ) 

३. यावष्डम ऩरयचमऩरको प्रनतनरवऩ । 

४.नाफारकको हकभा जजल्रा प्रशासन कामावरम काठभा डौंफाट जायी गरयएको 
नाफारक ऩरयचम ऩर य  ननजको फाफन वा आभा भध्मे कन नै एक जनाको 
नागरयकताको प्रभाण ऩर य सो को  प्रनतनरवऩ । सॊयऺक   बएकोभा सॊयऺक 
बएको व्महोया िनल्ने  नरितको सक्कर प्रनत य सॊयऺकको नागरयकताको 
प्रभाणऩर तथा त्मसको प्रनतनरवऩ 

५. ऩवहरे याहदानी नरएको बए सो को सक्कर प्रनत य प्रनतनरवऩ 

६. याहदानी दस्तनय रु. ५,०००।– नतयेको यनसद य १० वषव भनननको नाफारकको 
हकभा रु. २,५००।–  

ननफेदन ऩेश 
गयेको २५ 
ददन ऩनछ 

रु. 
५,०००/- 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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(याहदानी हयाएको/च्मानतएको वा कन नै वकनसभरे ववग्रकेो बएभा दोब्फय दस्तनय 
राग्नेछ।)  

७. ननवेदक स्वमॊ उऩजस्थत हनन नऩने । 

 

अन्मर जजल्राफाट नागरयकता नरएय फसाइसयाईं गयी काठभाण्डौ जजल्राभा 
आउनेको हकभा 
१. यीतऩूववक बरयएको अनराईन दयिास्त पायाभ १ प्रनत । 

२. नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩरको सक्कर प्रनत य सो को १ प्रनत प्रनतनरऩी  
३. यावष्डम ऩरयचमऩरको प्रनतनरवऩ । 

४. स्थानीम ऩजिकानधकायीको कामावरमफाट जायी बएको फसाइसयाईं दताव 
प्रभाणऩर  

५. जग्गाधनी प्रभाण ऩर 

६. सम्फजन्धत जजल्राफाट नागरयकताको अनबरेि फनजझनेछ 

७. अन्म जजल्राफाट नाफारक ऩरयचमऩर फननसकेको हकभा सम्फजन्धत 
जजल्राफाट अनबरेि फनजझनेछ । 

 

अन्मर जजल्राफाट नागरयकता नरएय वववाह गयी काठभाण्डौ जजल्राभा आउनेको 
हकभा 
१. यीतऩूववक बरयएको अनराईन दयिास्त पायाभ १ प्रनत 

२. नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩरको सक्कर प्रनत य सो को १ प्रनत प्रनतनरऩी  
३. यावष्डम ऩरयचमऩरको प्रनतनरवऩ । 

४. वववाह दताव प्रभाणऩर 

५. ऩनतको नागरयकता प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ 

६. सम्फजन्धत जजल्राफाट नागरयकताको अनबरेि फनजझनेछ । 

 

काठभाण्डौ जजल्राजस्थत सयकायी ननकामभा कामवयत कभवचायी य कभवचायी 
ऩरयवायको हकभा 
१. यीतऩूववक बरयएको अनराईन दयिास्त पायाभ १ प्रनत 
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२. नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩरको सक्कर प्रनत य सो को १ प्रनत प्रनतनरऩी  
३. यावष्डम ऩरयचमऩरको प्रनतनरवऩ । 

४. सम्फजन्धत ननकामको नसपारयस ऩर 

५. सम्फजन्धत जजल्राफाट नागरयकताको अनबरेि फनजझनेछ । 

६. अन्म जजल्राफाट नाफारक ऩरयचमऩर फननसकेको हकभा सम्फजन्धत 
जजल्राफाट अनबरेि फनजझनेछ  

७. कभवचायीको ऩरयचमऩरको प्रनतनरऩी १ प्रनत । 

३.२ हयाएको 
याहदानी 
ऩनन् प्रानप्त 
सम्फन्धी 

१. साधायण याहदानीको रानग ३.१ भा उजल्रजित कागजातहरु 

२. सानफकको याहदानीको प्रनतनरऩी 
३. ववदेशभा याहदानी हयाएकाको हकभा ट्राबर डकन भेन्ट । 

   

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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४. भनद्दा 
ि.सॊ. सेवाको 

वववयण 

आवश्मक कागजातहरु/ प्रभाणऩरहरु राग्ने सभम राग्ने 
शनल्क 

जजम्भेवाय 
कभवचायी/शािा 

गननासो सनन्ने 
अनधकायी 

कैवपमत 

४ .१ 

जरुयी 
ऩिाउ 
ऩूजॉ 
सभथवन 
तथा 
ऩिाउ 
अननभनत 

 ऩिाउ गने प्रहयी वृिरे फाटोको म्माद य साववजननक ववदा फाहेक २४ िण्टा 
नबरथनननवा सवहत प्रभनि जजल्रा अनधकायी सभऺ ऩेश गने । 

तनरुन्त - प्र.जज.अ प्र.जज.अ 

 

४.२ म्माद थऩ  सम्फजन्धत प्रहयी वृिरे थनन नवा सवहत प्रशासकीम अनधकृत सभऺ ऩेश गने। तनरुन्त - 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.३ 

भनद्दा दताव/ 
फमान/थनन
छेक 
आदेश/म्मा
द जायी 

1. प्रभनि जजल्रा अनधकायीको आदेशाननसाय हनने  

2. अनबमोग ऩरसाथ प्रनतवादीराई कामावरम फन्द हनने सभम बन्दा कम्तीभा डेढ 
िण्टा ऩवहरे उऩजस्थत गयाईएको हनन नऩने  

3. पयाय प्रनतवादीको ३ ऩनस्ते वववयण, स्ऩष्ट वतन य सम्ऩकव  नॊ. सभेत अनबमोग 
ऩरभा स्ऩष्ट िनरेको हनन नऩने । 

सोही ददन 
प्रचनरत 
कानून 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.४ 

म्माद 
तायेि 
तोक्न/े 
प्रभाण 
भनकयय 
गने/ ऩेशी 
तोक्न े

 सम्फजन्धत प्रनतवादी तायेिभा यहेको वा म्माद/तायेि गनजायेको वा थननाभा यहेको 
य अॊग  ऩनगेको हनने ऩने । 

  

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.५ 
तायेिभा 
फोराउन/े 

1. तायेि ऩचाव/धयौटी जम्भा गयेको यनसद सवहत तोवकएको ददन प्रनतवादी आपै 
उऩजस्थत हनन े

सोही ददन 
रु. 10 
को वटकट 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम प्र.जज.अ 
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तायेि 
थाम्न े

2. ऩटक ऩटक वा एक ऩटक फढीभा 15 ददन तायेि थाम्न ऩाईने बएकोरे 
सोको रानग रु. 10को वटकट टाॉस गयी तोवकएको ढाॉचाभा ननवेदन ददननऩने। 

अनधकृत/ ना.सन. 

४.६ 
पैसरा 
तमायी गने 

  प्रभनि जजल्रा अनधकायीको आदेशाननसाय हनने ।  

प्रचनरत 
कानून 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.७ 

प्रभाजणत 
प्रनतनरऩी 
ददन े

  नभनसरभा सॊरग्न कागजात य ननणवम/पैसराको प्रभाजणत प्रनतनरऩी नरनका 
रानग सयोकायवारारे तोवकएको ढाॉचाभा ननवेदन य तोवकएको दयका वटकट 
टाॉस गननवऩनेछ । 

 

प्रचनरत 
कानून 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.८ 

सवायी 
दनिवटनाका 
भतृकका 
हकदाय/िा
इतेराई 
ऺनतऩूनतव, 
याहत, 

औषधीउऩ
चाय ददराई 
बयाई ददने 
। 

1. दनिवटना ऩनवष्ट हनने भनच नल्का सवहतका कागजातहरु (सम्फजन्धत 
प्रहयीफाट)(िटना भनच नल्का , राश फनझेको ऩर , भेनडकर प्रनतवेदन , भतृकको 
नागरयकता, भतृ्मनदताव प्रभाणऩर , नजजकको हकदायको नागरयकता प्रभाणऩर , 

नाताप्रभाजणत य सम्फजन्धत स्थानीम तहको नसपारयश) सवहत सम्फजन्धत 
व्मजि/हकदायस्वमॊ उऩजस्थत हनन नऩने  

2. सवायी धनीका तपव फाट सवायीधनी प्रभाणऩर , ववभा आरेि , अजख्तमायनाभा, 
यकभ फनझाउनेको ऩरयचमऩर सवहत सम्फजन्धत व्मजिउऩजस्थत हनन न ऩने । 

 

प्रचनरत 
कानून 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.९ 

दण्ड 
जरयवाना 
असनर गने 

 प्रभनि जजल्रा अनधकायीको आदेशाननसाय हनने ।  

प्रचनरत 
कानून 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.१
० 

ववगो 
बयाउने 
ददराउन े

1. भनद्दा अजन्तभ वकनाया बएको वा ऩननयावेदन अवधी नािेको हनन नऩने 

2. सम्फजन्धत जाहेयवारा , िाइते उऩजस्थत बई नागरयकता प्रभाणऩर वा ऩवहचान 
िनल्ने कागजात सवहत (३ वषव नबर) ननवेदन ददनन ऩने  

3. प्रनतवादी पयाय यहेको/ धयौटी जभानत नयािेको वा याजिएको धयौट 
जभानत न्मूनयही ठहयेको ववगो बयाउन ननसकएको अवस्थाभा ववगो बयाउन 

 

प्रचनरत 
कानून 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ 
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सम्फजन्धत प्रनतवादीको नेऩार सयहद नबरको जामजेथा देिाई दयिास्त ददनन 
ऩने  

४.१
१ 

धयौटी 
वपताव 

1. मस कामावरमफाट बएको पैसराभा जचि फनझी ऩननयावेदन नगने बए सोही 
व्महोया िनरेको धयौटी वपतावको ननवेदन (रु १० को वटकट सवहत) ददननऩने 

2. नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩर वा ऩरयचम िनल्ने अन्म प्रभाण २ प्रनत 

3. NMB Bank को िाता नम्फय सवहतको वववयण िनरेको ननस्सा २ प्रनत । 

 

प्रचनरत 
कानून 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.१
२ 

सदयस्माहा    प्रभनि जजल्रा अनधकायीको आदेशाननसाय हनने ।  

प्रचनरत 
कानून 
फभोजजभ 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

 

 

५. सॊस्था दताव, ऩरऩनरका तथा छाऩािाना दताव 
ि.सॊ. सेवाको 

वववयण 

आवश्मक कागजातहरु/ प्रभाणऩरहरु राग्ने सभम राग्ने 
शनल्क 

जजम्भेवाय 
कभवचायी/शािा 

गननासो सनन्ने 
अनधकायी 

कैवपमत 

५.१ सॊस्था दताव  

१. सॊस्था दतावको रानग जजल्रा प्रशासन कामावरमराई सम्फोधन गयेको तदथव 
सनभनतका ऩदानधकायी य सदस्महरुको सॊमनि ननवेदन  

२. स्थानीम तह (नगयऩानरका/भहानगयऩानरका)को नसपारयस ऩर  

३. तदथवसनभनतका ऩदानधकायी य सदस्महरुरे नेऩारी कागजको प्रत्मेक ऩानाको 
तर भानथदस्तित गयेको ववधान ३ प्रनत(नेऩारी कागजभा) 

४. सॊस्था स्थाऩनाका रानग ननम्न कन याहरु िोनरएको बेराको ननणवम, 

 सववसम्भतरे (कम्तीभा ९ जना) तदथव सनभनतका ऩदानधकायी य 
सदस्महरुको चमन गरयएको  

 सववसम्भतरे सॊस्थाको नाभ य ठेगाना छनोट गरयएको  

 ववधान फनाउने ववषम (ववधान भस्मौदा उऩसनभनतको गठन) 

 जजल्रा प्रशासन कामावरम काठभाडौंभा सॊस्था दताव  गने ननणवम  

५.तदथव सनभनतरे ववधान ऩारयत गयी स्वीकृनतका रानग स्थानीम अनधकायी सभऺ 
ऩेश गने बनी गयेको ननणवमका साथै सॊस्था दतावको रानग ऩदानधकायीहरुराई 
अजख्तमायी ददएको ननणवम । 

आवश्मक 
जाॉचफनझ 
सकेको 
बोनरऩल्ट 

 

(सोभफाय य 
फनधफाय 
भार ) 

रु.१०००
।- 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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६.तदथव सनभनतका ऩदानधकायी हरुको नागरयकताको प्रभाजणत प्रनतनरऩीहरु १/१ 
प्रनत  

७. सॊस्थाका तदथव सनभनतका ऩदानधकायी तथा सदस्महरुको नाभ , ठेगाना, सम्ऩकव  
नॊ.य पोटोसवहतको वववयण 

८. सॊस्थाका ऩदानधकायीहरुको चारचरन फनझेको प्रहयी प्रनतवेदन  

९. तदथव सनभनतका ऩदानधकायी  य सदस्महरु  सक्कर नागरयकता सवहत    

सनाितका फित उऩजस्थत हनन नऩने  

१०. सॊस्थाको नाभ य उद्देश्मको ववषमभा सम्फजन्धत भन्रारम , ववबाग य 
ननकामको याम प्रनतविमा नरननऩने बएभा सोको नसपारयस । 

११.व्माऩाय/व्मवसाम सॊचारन गयेका व्मवसामीहरुको सॊस्था बएभा सॊस्थाका 
ऩदानधकायीहरुरे सॊचारन गयेको व्मवसाम इजाजत/अननभनत नरनन ऩने 
प्रकृनतको बए त्मस्तो इजाजत ऩरको प्रनतनरऩी य सोही  आ.व.को कय च निा 
प्रभाणऩरको प्रनतनरऩी सभेत। 

भहासॊि दतावको रानग Checklist वा वेवसाइटभा यहेको FAQ िण्डभा हेनेहोरा । 

५.२ 
सॊस्था 
नवीकयण 

१. नवीकयणका रानग जजल्रा प्रशासन कामावरमराई स म्फोधन गयेको तोवकएको 
ढाॉचाको ननवेदन  

२. ववधानसम्भत साधायणसबारे चारन आ.फ. को रानग रेिा ऩयीऺक ननमनजि , 

सम्फजन्धतआ.फ. को रेिा ऩयीऺण प्रनतवेदन ,वावषवक प्रगनत प्रनतवेदन य कामव 
सनभनतछनौट गयेको ननणवमको भाइन्मनटको अध्मऺ/सजचवरे प्रभाजणत गयेको 
प्रनतनरऩी  

३. सम्फजन्धत आ.फ. को रेिाऩयीऺण प्रनतवेदन  

४. सम्फजन्धत आ.व.को रानग कयदाता सेवा कामावरमको नसपारयस/कय च निा 
प्रभाणऩर 

5.सम्फजन्धत आ.फ. भा नवीकयण को रानग सम्फजन्धत स्थानीम तह 
(नगयऩानरका/भहानगयऩानरका) को नसपारयस  

6. सॊस्थाको स्थामी रेिा नम्फय (PAN) दताव प्रभाणऩर 

७. जजल्रा प्रशासन कामावरमरे स्वीकृत गयेको सॊस्थाको ववधानको प्रनतनरऩी 

प्रविमा ऩूया 
बएभा सोही 
ददन 

 

(आइतफाय, 
भॊगरफाय य 
नफहीफाय 
भार ) 

 
 
 
 

श्रावण-
असोज  

रु. 
५००।– 

 

कानतवक-
ऩौष 

६००।– 

 

ऩौष-असाय 

७५० 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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८. सॊस्थाको प्रभाणऩरको पोटोकऩी  

९. सॊस्थाको रेटय्माडभा वतवभान कामवसनभनतको प्रभाजणत नाभावरी  
१1. कन र साधायण सदस्म सॊख्मा िनराएको नाभावरीसवहतको प्रभाजणत नफवयण य 

साधायणसबा/ववशेष साधायण सबाभा उऩजस्थनतको सॊख्माको नफवयण  

12.सम्फजन्धत आ.फ. को वावषवक कामवप्रगनत नफवयण   

१3. फारगहृसञ्चारन सम्फन्धी सॊस्था बए फारगहृभा सशनल्क वा नन्शनल्क 
सञ्चारन गयेकोिनल्ने गयी स्थरगत अननगभन सवहतको प्रभाजणत प्रनतवेदन सभेत 
िनरेको सम्फजन्धतस्थानीम तह (नगयऩानरका/भहानगयऩानरका) को नसपारयस 
  

१4. रेिाऩयीऺककोप्रभाणऩर, ऩान (PAN) दताव प्रभाणऩर , रेिाऩयीऺण प्रभाणऩर 
(नववकयणसभेत देजिने गयी), सम्फजन्धत आ.व.कोकयच निाको प्रभाणऩर सभेत 

१५.वैदेजशक सहमोगफाट कामविभ सॊचारन गयेको बए सभाज कल्माण 
ऩरयषद्को कामविभ स्वीकृनत ऩर, सभाज कल्माण ऩरयषद्कोअननगभन प्रनतवेदन 
य कामविभ सॊचारन बएको स्थानीम तहफाट कामविभ सम्ऩन्न/बईयहेको 
नसपारयश । 

१६.व्माऩाय/व्मवसाम सॊचारन गयेका व्मवसामीहरुको सॊस्था बएभा सॊस्थाका 
ऩदानधकायीहरुरे सॊचारन गयेको व्मवसाम इजाजत/अननभनत नरनन ऩने 
प्रकृनतको बए त्मस्तो इजाजत ऩरको प्रनतनरऩी य सोही  आ.व.को कय च निा 
प्रभाणऩरको प्रनतनरऩी सभेत। 

 

नवीकयण 
नबएका 
अन्म 
प्रत्मेक 
आ.व.को 
रानग थऩ 
१५००।- 

५.३ 

सॊस्थाको 
नफधान 
सॊशोधन 

१. रयत ऩूववकको ननवेदन 

२. तीन भहरे ववधान - ३ प्रनत  

३. नवीकयण बएको सॊस्थाको प्रभाण ऩर य सोको प्रनतनरऩी 
४. सॊसोधन गने प्रस्ताव कूर सदस्म सॊख्माको दनई नतहाई (२/३) साधायण सबा 

सदस्महरुरे ऩारयत गयेको प्रभाजणत ननणवम प्रनत    

५. जजल्रा प्रशासन कामावरमरे स्वीकृत गयेको सॊस्थाको ववधानको प्रभाजणत 
प्रनतनरऩी  

नोट् तीन भहरेको शनरु ऩानाको भानथ दस्तित नगयी तरफाट दस्तित गयी 
फाॉकी ऩानाको भानथ कामवसनभनतका सदस्तरे दस्तित गने । 

प्रविमा ऩूया 
बएभासोही 
ददन 

 

(शनिफाय 
भार) 

 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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५.४ 

जजल्राभा 
सॊस्थाको 
शािा 
िोल्ने  

१. रयत ऩूववकको ननवेदन 

२ सॊस्थाको कामवसनभनतको ननणवम 

३. ववधानको प्रनतनरवऩ य दताव प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ(नवीकयण देजिने) 
४. सम्फजन्धत नगयऩानरकाको नसपारयस ऩर । 

सोही ददन नन:शनल्क 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

५.५ 
ऩरऩनरका 
दताव 

क. प्रकाशकको रानग 

१. जजल्रा प्रशासन कामावरमराई सम्फोधन गयेको तोवकएको ढाॉचाको ननवेदन   
२. प्रकाशकको ४ प्रनत पोटो य नागरयकताको पोटोकऩी 
३.  प्रकाशकसॊस्था बए सॊस्थाको छाऩ प्रफन्ध ऩर वा सॊस्थाको छाऩ प्रफन्ध ऩर 

वासॊस्थाको स्वीकृत ववधान प्रभाण ऩर , नववकयण बएको प्रभाणऩर , कय 
च निाकोऩर, अनडट रयऩोटव , सॊचारकहरुको फैठकको ननणवम सभेतका 
कागजातहरुकोप्रभाजणत प्रनतनरऩी  

४. सॊचारकहरु सफैको नागरयकताको पोटोकऩीहरु    

५. प्रहयी चारचरन  । 

६. जजल्रा प्रशासन कामावरमभा दताव बएको  छाऩािानाफाट ऩनरका छा्न भॊज नयी 
ददएको नसपारयस। 

 

ि. सम्ऩादकको रानग 

१. सम्ऩादकको नागरयकता प्रभाणऩरको पोटोकऩी  

२. सम्ऩादकको शैजऺक मोग्मताको एस.एर.सी. देजि स्नातक सम्भको भाकव नसट , 

चारयनरक प्रभाणऩर य प्रोनबजनर सवटववपकेटका पोटोकऩीहरुवाएस.एर.सी. 
उिीणव गयी ऩरकारयताभा १० (दश) वषव कामव गयेको सूचना ववबागको 
प्रभाणऩर सभेतका प्रभाण ऩरहरुको पोटोकऩीहरु  

३. सम्ऩादकराई प्रकाशकरे ननमनजि गयेको ऩर (आपै प्रकाशक बएभा नऩने) 
४. ऩनरकाभा सम्ऩादक ऩदभा यही काभ गने फायेको सम्ऩादकको भॊज नयीनाभा  
५. प्रहयी चारचरन  । 

प्रविमा ऩूया 
बएभासोही 
ददन 

 

(शनिफाय 
भार) 

दैननक 
ऩनरका 
रु.१०००
।–  

अधवसाप्तावह
क 
रु.७००।
–  

साप्तावहक 
रु.५००।
–  

ऩाजऺक 
रु.३००।
–  

भानसक य 
अन्म रु. 
२००।- 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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५.६ 
छाऩािाना 
सञ्चारन 

१. स्वीकृत छाऩािानाफाट ऩनरका छा्न भॊज नयी ददएको नसपारयस  

२. छाऩािाना दताव बएको प्रभाणऩरको पोटोकऩी  

३. छाऩािानाको प्रफन्ध ऩरको पोटोकऩी  

४. छाऩािानाराई जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट स्वीकृनत ददएको प्रभाणऩरको 
पोटोकऩी  

५. छाऩािानारे कय नतयेको कय च निा ऩर । 

 

प्रविमा ऩूया 
बएभासोही 
ददन 

(शनिफाय 
भार) 

रु.१,०००
।- 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

 

६. नाफारक ऩरयचमऩर 
ि.सॊ. सेवाको 

वववयण 

आवश्मक कागजातहरु/ प्रभाणऩरहरु राग्ने सभम राग्ने 
शनल्क 

जजम्भेवाय 
कभवचायी/शािा 

गननासो सनन्ने 
अनधकायी 

कैवपमत 

६.१ 

नाफारक 
ऩरयचमऩर 
तथा 
प्रनतनरऩी 

(क)  काठभाडौं जजल्राको हकभा 
1. तोवकएको ढाॉचाभा स्थानीम तहको नसपारयश 

2. फाफन य आभाको नागरयकता प्रभाणऩर सक्कर य पोटोकऩी 
3. आभा फाफनको नफवाह दताव प्रभाणऩरको सक्कर य पोटोकऩी 
4. नाफारकको जन्भ दताव प्रभाणऩर य शैजऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको सक्कर य 

पोटोकऩी 
5. ऩासऩोटव साइजको हार सारै जिचेको पोटो ३ प्रनत  (नसपारयशभा टाॉस बए 

अननसायको प्रभाजणत पोटो) । 

 

(ि) अन्म जजल्राफाट फसा इसयाई गयी आएको बए थऩ अननवामव ऩेश गननवऩने 
कागजातहरु 

1. (क) भा उल्रेजित सम्ऩूणव कागज ऩरहरु 

२. फसाइसयाई दतावको प्रभाणऩर सक्कर तथा पोटोकऩी 
३. जग्गाधनी दताव प्रभाणऩर सक्कर तथा पोटोकऩी । 

 

(ग)  ववदेशभा जन्भ बएका नाफारकहरुको हकभा आवश्मक ऩने कागजातहरु 

सफै प्रभाण 
ऩनगेभा 
दयिास्त 
ददएकै ददन 

रु.१०।– 

को वटकट 
प्रनतनरवऩको 
हकभा प्रनत 
ऩाना रु 
३।– को 
वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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1. (क) भा उल्रेजित सम्ऩूणव कागज ऩरहरु 

२. नेऩार फावहय जन्भस्थान हननकेो हकभा अस्ऩतारकोBirth Certificate 

३. नेऩार आउदा प्रमोग बएको फच्चाकोOne Way Travel Document वा याहदानी 
(सो भा रागेको अध्मागभन कामावरम नेऩारको छाऩ सवहतको) 

४. फच्चा नरएय आउने फाफनआभाको याहदानी (सो भा रागेको नेऩारको 
अध्मागभन कामावरम छाऩ सवहतको)। 

 

(ि)  कभवचायी ऩरयवायको हकभा थऩ कागजात 

1. (क) भा उल्रेजित सम्ऩूणव कागज ऩरहरु 

२. कामवयत कामवरमको नसपारयश ऩर य कभवचायीको ऩरयचम ऩरको पोटोकऩी 
 

    नोट् भानथ उजल्रजित सम्ऩणूव कामवहरुभा आभा/फनफाकोअन्म जजल्रा को 
नागरयकता बएभा सम्फजन्धत जजल्रा प्रशासन कामावरमफाटप्रभाजणत बै आए को 
नागरयकता प्रभाणऩरको अनबरेि अननवामव रुऩभा फनजझनेछ। 

 

7. प्रशासन शािासॉग सम्फजन्धत कामवहरु 
ि.सॊ. सेवाको 

वववयण 

आवश्मक कागजातहरु/ प्रभाणऩरहरु राग्ने सभम राग्ने 
शनल्क 

जजम्भेवाय 
कभवचायी/शािा 

गननासो सनन्ने 
अनधकायी 

कैवपमत 

७.१ 

कामविभ
को 
अननभनत 
एवभ ्
सनयऺा 
व्मवस्था 

१. मस कामावरमभा दताव बएको सॊस्था बए दताव एवभ ्नवीकयण बएको वववयण 
देजिने कागजातको प्रनतनरऩी सवहत कामविभको ववस्ततृ वववयण उल्रेि 
बएको ऩर वा ननवेदन 

२. सम्फजन्धत वडा कामावरम वा स्थानीम तह वा अन्म ननकामको नसपारयश नरनन 
ऩने बएभा सो सभेत सॊरग्न याख्न े। 

सनयऺा य 
ट्रावपक 
व्मवस्थाभा 
असय नऩने 
बएभा सोही 
ददन 

- 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

७.२ 
ननजी 
सनयऺा 
कम्ऩनीको 

१. कम्ऩनी यजजष्डायको कामावरमको नसपारयश ऩर 

२. चारचरन प्रनतवेदन फनजझनेछ । 

प्रभाण 
ऩनगेभा सोही 
ददन 

प्रचनरत 
कानूनभा 
तोवकएको 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
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दताव, 
नवीकयण 
एवभ ्
ऩनन्कामवस
ञ्चारन 
अननभनत  

दस्तनय अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

७.३ 

UAV/DRO
NE 

उडानको 
अननभनत 

१. नेऩार नागरयक उडडमन प्रानधकयणभा ड्रोन दताव बएको प्रभाणऩर 

२. भानवयवहत हवाई उऩकयण (REMOTELY PILOED AIRCRAFT (RPA) 

POPULARLY KWOWN AS ‘DRONE’)उडान सम्फन्धी कामवववनध , २०७५ भा 
उजल्रजित सम्ऩूणव कागजातहरु सवहतको ननवेदन/ऩर। 

 

कामवववनध 
फभोजजभको 
प्रभाण 
ऩनगेभा सोही 
ददन 

शनल्क 
नराग्न े

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

७.४ 

बायतीम 
ऩेन्सनयको 
ऩारयवारयक 
वववयण 
रगामतको 
नसपारयश 

१. सम्फजन्धत वडा कामावरमको नसपारयश 

२. ननवेदकको नागरयकता प्रभाण ऩरको पोटोकऩी, ऩेन्सन ऩट्टाको पोटोकऩी 
रगामत प्रभाण िनल्ने अन्म कागजातहरु । 

अन्म 
ननकामभा 
फनझ्नन ऩने 
बएभा 
फाहेक सोही 
ददन 

ननवेदनभा 
रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

७.५ 

ववस्पोटक 
ऩदाथव 
आमातको 
नसपारयश 

ववस्पोटक ऩदाथवको आमात, ओसाय-ऩसाय, सञ्चम, प्रमोग सम्फन्धी इजाजत 
प्रदान गने कामवववनध, २०७३ फभोजजभको प्रविमा। 

कामवववनध 
फभोजजभ 
प्रभाण 
ऩनगेभा सोही 
ददन 

 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

प्र.जज.अ.   

७.६ यसमाननक 
ऩदाथव 

यसामननक ऩदाथवको आमात, ओसाय-ऩसाय, सञ्चम, प्रमोग सम्फन्धी इजाजत 
प्रदान गने कामवववनध, २०७३ फभोजजभको प्रविमा। 

कामवववनध 
फभोजजभ 

 
स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम प्र.जज.अ.   

http://www.moha.gov.np/post/drone-related-procedure-2019
http://www.moha.gov.np/post/drone-related-procedure-2019
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आमातको 
नसपारयश 

प्रभाण 
ऩनगेभा सोही 
ददन 

अनधकृत/ ना.सन. 

७.७ 

अननमनभत
ता एवभ ्
भ्रष्टाचायज
न्म कामव 
उऩय उजनयी 

१.सम्फजन्धत ननवेदकरे आफ्नो ऩवहचान िनल्ने कागजात सभेत सॊरग्न गयी कन न 
ननकामवा सॊस्थाभा, कसरे के–कस्तो अननमनभतता वा भ्रष्टाचाय सम्फन्धी कामव 
गयेकोहो िनरेको ननवेदन  

२. अननमनभतता वा भ्रष्टाचाय गयेको आधाय वा प्रभाणहरु बए सो सम्फन्धी 
कागजात। 

ववषमको 
गम्बीयता 
हेयी 
मथाशीघ्र 
आपैरे हेने 
वा 
अदनअआभा 
ऩठाउन े

रु १०।– 

को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

७.८ 

शयणाथॉ 
ऩरयचमऩर 
प्रनतनरऩी 

१. सम्फजन्धत व्मजिको ननवेदन 

२. शयणाथॉ ऩरयचमऩर हयाएभा यावष्डम स्तयको दैननक ऩनरकाभा हयाएको सूचना 
प्रकाजशत गयी सो को सक्कर प्रभाण  

३. जजल्रा प्रहयी कामावरमको नसपारयस ऩर  

४. शयणाथॉ जशववयको कामावरमफाट ऩरयचम ऩर उऩरब्ध गयाई ददन पोटो 
सभेत प्रभाजणत गयेको नसपारयस ऩर  

५. पोटो २ प्रनत । 

सोही ददन 

ननवेदनभा 
रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

७.९ 

शयणाथॉहरु
राई मारा 
अननभनत  

१. ननवेदकको शयणाथॉ ऩरयचमऩरको प्रनतनरवऩ 

२. भ्रभणभा जाने भनरनकफाट नातेदायरे फोराएको प्रभाजणत आभन्रणऩर 

३. आभन्रण गने व्मजिको ऩरयचम िनल्ने प्रभाणऩर 

४. आभन्रण गने व्मजिको आमश्रोत िनल्ने प्रभाणऩर 

५. सम्फजन्धत शयणाथॉ जशववयको नसपारयश ऩर 

६. ननवेदक य ननवेदकराई आभन्रण गने व्मजिफीच नाता िनल्ने प्रभाण 

७. आभन्रणकतावरे व्महोने िचवको वववयण (फस्ने , िान,े आउन,े जान,े औषनध 
उऩचाय सभेतको िचव िनराउनन ऩनेछ) 

८. आफ्नै िचवभा जाने बए आफ्नो हैनसमत य जाननऩने कायण स्ऩष्ट िनराउन े

प्रभाण 
ऩनगेको 
बोरीऩल्ट 

ननवेदनभा 
रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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९. अध्ममनाथव ववदेश जान सम्फजन्धत शैजऺक सॊस्थाको स्वीकृनतऩर सॊरग्न गयी 
ववषम य अवनध िनरेको कागज  

१०.औषधोऩचायको रानग जचवकत्सक/स्वास््म सॊस्थाको नसपारयश ऩर 

११.आभन्रण गने व्मजिको आनथवक हैनसमत िनल्ने कागजात Notary Public 

फाटप्रभाजणत बै आउननऩने वा सम्फजन्धत भनरनकको दूतावासरे 
कागजातहरुकोप्रभाजणकता ऩनवष्ट गयेको कागज ऩर । 

 
 

८. हातहनतमाय तथा ननवेदन शािासॉग सम्फजन्धत कामवहरु 
ि.सॊ. सेवाको 

वववयण 

आवश्मक कागजातहरु/ प्रभाणऩरहरु राग्ने सभम राग्ने 
शनल्क 

जजम्भेवाय 
कभवचायी/शािा 

गननासो सनन्ने 
अनधकायी 

कैवपमत 

८.१ 

हातहनतमाय 
ईजाजतको 
आवेदन 

१. नागरयकता प्रभाणऩरको प्रनतनरवऩ सवहतको ननवेदन 

२. ननवेदकको ननयोनगता सम्फन्धी ऩर 

३. प्रहयी प्रनतवेदन 

४. स्थानीम तहको नसपारयश । 

आवश्मक 
प्रभाण 
सॊकरन 
बएको 
बोनरऩल्ट 

रु.१०।– 

को वटकट 
य 
ननमभावरी
भा तोवकए 
फभोजजभ 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

८.२ 
हातहनतमाय 
नाभसायी  

१. ननधावरयत ढाॉचाको ननवेदन 

२.नानगयकताको प्रभाण ऩर 

३. स्थानीम तहको नसपारयस 

४.प्रहयी सजवनभन भनच नल्का 
५. हनतमायको इजाजतऩर 

६. हकदावी छाडेको कागज । 

आवश्मक 
जाॊचफनझ 
सकेको 
बोनरऩल्ट 

रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

८.३ 
हातहनतमाय 
नववकयण  

१. ननधावरयत ढाॉचाको ननवेदन 

२. सक्कर इजाजत ऩर 

३ वायेस भापव त बए भिनयीनाभा । 

ननफेदन 
ऩयेको ददन 

रु.१०।– 

को वटकट 
य 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
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ननमभावरी 
फभोजजभको 
शनल्क 

अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

८.४ 

हातहनतमाय 
ईजाजत 
ऩरको 
प्रनतनरवऩ  

१. ना.प्र. प्रभाणऩरको प्रनतनरऩी य ईजाजत नम्फय सवहतको ननवेदन 

२. हयाएको इजाजतऩरको हकभा प्रहयीको नसपारयश ऩर । 

आवश्मक 
जाॉचफनझ 
सकेको 
बोनरऩल्ट 

रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

८ .५ 

ववदेशफाट 
नमाॉ 
हातहनतमाय 
जझकाउने 
सम्फन्धभा 

१. ननधावरयत ढाॉचाको ननवेदन 

२. नागरयकताको प्रभाणऩर 

३. स्थानीम तहको नसपारयस 

४. प्रहयी सजवनभन भनच नल्का । 

आवश्मक 
जाॉचफनझ 
सकेको 
बोनरऩल्ट 

रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

८.६ 

शाजन्त 
सनयऺाको 
ननफेदन 
सम्फन्धी  

   सम्फजन्धत ननवेदकको ना.प्र. प्रभाणऩर वा ननजको ऩवहचान ददने कागजात 
सॊरग्न गयी भनानसव व्महोया िनरेको ननवेदन । 

तनरुन्त 
रु १०।– 

को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

८.७ 
गननासो वा 
ठाडो 

   सम्फजन्धत ननवेदकको ना.प्र. प्रभाणऩर वा ननजको ऩवहचान ददने कागजात 
सॊरग्न गयी भनानसव व्महोया िनरेको ननवेदन । 

तनरुन्त 
रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
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उजनयी 
सम्फन्धी 

अनधकृत/ ना.सन. प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

८.८ 

आददवासी 
जनजानत 
नसपारयश 

१. आददवासी जनजाती उत्थान यावष्डम प्रनतष्ठानरे प्रदान गयेको ऩरयचमऩर 

२. सम्फजन्धत स्थानीम तहको नसपारयश 

३. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतनरऩी सवहत रु. 10 को वटकट टाॉस 
गरयएको तोवकएको ढाॉचाको ननवेदन । 

४. स्थामी ठेगाना काठभाडौं जजल्रा नबएको हकभा फसाइसयाईं दताव प्रभाणऩर 

५. कभवचायी ऩरयवायको हकभा सम्फजन्धत सयकायी कामावरमको नसपारयश ऩर । 

सोही ददन 
रु. १०।– 

को वटकट 

स.प्र.जज.अ./प्रशा
सकीम 
अनधकृत/ ना.सन. 

स.प्र.जज.अ.
को हकभा 
प्र.जज.अ. य 
अन्म 
कभवचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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5. सेवा प्रदान गने शािा य जजम्भेवाय अनधकायी्- 
नस.नॊ. कभवचायीको नाभ, थय शािा पोन नॊ कोठा नॊ. ऩद भोफाईर नॊ. 

१ गोनफन्द प्रसाद रयजार   20९ 207 प्र.जज.अ. ९८५१२०७७७७ 

2 सनप्रबा िनार ढनॊगरे   203 203 स.प्र.जज.अ 9841608305 

३ दीऩक ऩौडेर   108 108 स.प्र.जज.अ 9856025435 

4 देवी ऩाण्डे  103 103 स.प्र.जज.अ 9851187868 

वऩ.ए. 

1 अननषा कौजशक प्रशासन 20७ 20७ क.अ. 9804222237 

2 यिननाथ िनार वऩ.ए. 207 207 का.स. 9841807817 

नागरयकता शािा 

1 भनयायी ननयौरा नागरयकता नमाॉ 101 १०१ प्र.अनधकृत 9849506564 

2 सानन वकसी नागरयकता नमाॉ 101 101 ना.सन. 9841921142 

3 यभेश नेऩार नागरयकता नमाॉ 101 101 ना.सन. 9851090565 

4 अचवना सनवेदी नागरयकता नमाॉ 101 101 क.अ. 9843015582 

5 उभा देवी शे्रष्ठ नागरयकता नमाॉ 101 101 या.ऩ.अनॊ.(ऩाॉचौ) 9841584588 

नागरयकता प्रनतनरवऩ शािा 

१ याभ प्रसाद ओरी नागरयकता प्रनतनरवऩ 105 105 प्र.अनधकृत 9861334385 

2 देवयाज गौतभ नागरयकता प्रनतनरवऩ 105 105 ना.सन. 9841262492 

३ कृष्ण प्रसाद िनार नागरयकता प्रनतनरवऩ 105 105 ना.सन. 9852046090 

4 सववन प्रजाऩनत नागरयकता प्रनतनरवऩ 105 105 क.अ. 9841830238 

५ कन र फहादनय ऺेरी नागरयकता प्रनतनरवऩ 105 105 िरयदाय 9847638160 

6 सनभत नामोजन नागरयकता प्रनतनरवऩ 105 105 का.स. 9860779037 

नाफारक ऩरयचम ऩर 

१ फारकृष्ण कटवार नाफारक ऩरयचम ऩर 111 111 प्र.अनधकृत 9852050559 

२ मनवयाज बट्टयाई नाफारक ऩरयचम ऩर 111 111 ना.सन.  9842036119 

3 जजस्भना काकी नाफारक ऩरयचम ऩर 111 111 क.अ. 9840454068 

4 बवानी ववडायी नाफारक ऩरयचम ऩर 111 111 का.स. 9865068230 
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कानून शािा 

१ सानोफाफन शे्रष्ठ कानून 304 304 कानून अनधकृत 9849450360 

भनद्दा शािा 

१ जननन हभार ढकार भनद्दा 109 109 प्र.अनधकृत  

३ श्माभ प्रसाद ब नसार भनद्दा 112 112 ना.सन. 9851132320 

4 यभेश ऩोियेर भनद्दा 112 112 ना.सन. 9844034578 

5 मऻ फहादनय ताभाङ भनद्दा 112 112 का.स.  9841731339 

याहदानी शािा 

1 यत्र्जन प्र. नतनभल्सैना याहदानी १०६ १०६ प्र.अनधकृत 9848273804 

2 नवयाज ऩोियेर याहदानी 107 107 ना.सन. 9849213544 

3 माभरार देवकोटा याहदानी 107 107 ना.सन. 9848040140 

4 ददनेश फदेवा याहदानी 107 107 ना.सन. 9841389945 

5 प्रनतऺा साऩकोटा याहदानी 107 107 क.अ. 9851121625 

6 श्रवण कन भाय झा याहदानी 107 107 िरयदाय 9860155133 

7 भनोज थाऩा भगय याहदानी 107 107 का.स. 9818188288 

प्रशासन शािा 

1 जशव कन भाय अनधकायी प्रशासन 206 206 प्र.अनधकृत 9851225028 

2 तेजजन्ि गौतभ प्रशासन २०4 २०4 प्र.अनधकृत 9852029774 

3 आयती ऩौडेर थाऩा प्रशासन 202 202 ना.सन. 9841513531 

4 ननरभ कन भाय ब नसार प्रशासन 205 २०५ ना.सन. 9851210204 

5 ईश्वया अनधकायी प्रशासन 202 202 ना.सन. 9841759067 

6 उभा रोहनी  प्रशासन 202 202 का.स. 9843468138 

सॊस्था दताव शािा 

1 रेिनाथ िनतवडा सॊस्था दताव 110 110 प्र.अनधकृत 9845103755 

२ रक्ष्भण ऩौडेर सॊस्था दताव 113 110 ना.सन. 9842078948 

3 याभदि चौरागाई सॊस्था दताव 113 110 ना.सन. 9851119665 

४ भनोज फहादनय चन्द सॊस्था दताव 113 110 क.अ. 9848713286 

५ मनवयाज कोइयारा सॊस्था दताव 113 110 िरयदाय 9842030666 

७ नभना नगयी फस्नेत सॊस्था दताव 113 110 का.स. 9841867263 
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शाजन्त सनयऺा तथा ननवेदन शािा/हातहनतमाय शािा 

1 फिी प्रसाद अमावर 
शाजन्त सनयऺा तथा 

ननवेदन 303 303 
ना.सन 9845103206 

2 
याजेन्ि कन भाय नगयी 

शाजन्त सनयऺा तथा 

ननवेदन 303 303 
िरयदाय 9841554051 

आनथवक प्रशासन शािा 

1 भोहनकृष्ण शे्रष्ठ आनथवक प्रशासन 201 201 रे.अनधकृत 9851253267 

२ सूमव प्रसाद शभाव आनथवक प्रशासन 20० 20० रेिाऩार 9841404319 

3 जीवन भहजवन आनथवक प्रशासन 20० 20० या.ऩ.अनॊ.(ऩाॉचौ) ९८४१३०८९२२ 

यावष्डम ऩरयचम ऩर शािा 

१ ननभापन ङ्ग इङनाभ यावष्डम ऩरयचम ऩर शािा 306 102 क.अ. ९८०६०७३७४६ 

२ सॊवङ्गता ऩोभन यावष्डम ऩरयचम ऩर शािा 306 102 क.अ. ९८६४५४७२२४ 

3 अननता थाऩा यावष्डम ऩरयचम ऩर शािा 306 102 क.अ. 9861178837 

4 अनानभका फस्नेत यावष्डम ऩरयचम ऩर शािा 306 102 क.अ. 9845985069 

5 ववनोद शे्रष्ठ यावष्डम ऩरयचम ऩर शािा   क.अ. 9849148615 

6 जाननका शभाव यावष्डम ऩरयचम ऩर शािा   क.अ. 9851211979 

7 काभना बट्टयाई यावष्डम ऩरयचम ऩर शािा   क.अ. 9860009839 

8 दृवष्ट याउत यावष्डम ऩरयचम ऩर शािा 306 102 का.स. ९८६११३६०४५ 

सहामता क  ऺ

१ सजजना फनढाथोकी सहामता (सोधऩनछ) कऺ 100 100 का.स.  

२ कृनत काकी सहामता (सोधऩनछ) कऺ 100 100 का.स. 9840430581 

ह.स.चा. 

१ सनयेन्ि भहजवन       ह.स.चा. 9849688495 

2 याभ सनन्दय फस्नेत       ह.स.चा. 9841350832 

३ तेज फहादनय धाभी       ह.स.चा. 9860926303 

4 रयना ऩोडे       का.स. 9821213898 
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6. सेवा प्रदान गनव राग्ने दस्तनय य अवनध्- 
 नागरयक वडाऩरभा उल्रेि बए फभोजजभ हनने । 

7. ननवेदन, उजनयी उऩय ननणवम गने प्रविमा य अनधकायी्- 
ननवेदन, उजनयी उऩय ननणवम गने प्रविमा 

 शाजन्त सनयऺासॉग सम्फजन्धत उजनयी बए कामावरम ऩरयसयभा प्राप्त गनव सवकने ननवेदन य आफ्नो 
नागरयकताको प्रनतनरऩी सवहत प्रशासन य शाजन्त सनयऺा हेने सहामक प्रभनि जजल्रा अनधकायी 
सभऺ (कोठा नॊ 203) ऩेश गने । 

8. ननणवम उऩय उजनयी सनने्न अनधकायी्- 
प्रभनि जजल्रा अनधकायी श्री गोनफन्द प्रसाद रयजार कोठा नॊ. २०७ 

9. सम्ऩादन गयेका काभको वववयण (207८ श्रावण-२०७९ असाय भसान्तसम्भ) 
मस कामावरमफाट ननमनभत रुऩभा सम्ऩादन बएको काभको वववयण आ.व. 207८/7९ को वावषवक 

वववयण देहाम अननसाय यहेको छ  ्

 

कामावरमफाट ननमनभत रुऩभा सम्ऩादन बएका काभको वववयण 

(207८ को श्रावण १ देिी २०७9 असाय भसान्तसम्भको वावषवक कामवप्रगनत वववयण) 

1. नमाॉ नागरयकता 

नस.नॊ. नागरयकताको 
वकनसभ 

आ.फ.  
२०७५/७६ 

 

आ.फ.  
२०७6/७7 

 

आ.फ. २०७7/७8 
 

आ.फ. 
२०७8/७9 

(भाि देजि चैर 
भसान्तसम्भ) 

१. फॊशज १४२४१ 7144 11670 १७७९७ 

२. फैवावहक अॊनगकृत ७३ 17 18 ३९ 

३. अॊनगकृत 
नागरयकता 

- - - ६ 

4. जन्भनसद्ध  
जन्भनसद्धका 
आधायभा ना.प्र. प्राप्त 
गयेका व्मजिका 
सन्तनतरे प्राप्त गयेको 
वॊशजको नागरयकता 

३६ ८ 3 ० 

 जम्भा १४३५० 7169 11691 १७८४२ 



28 
 

2. नागरयकता प्रनतनरऩी 

नस.नॊ. नागरयकताको वकनसभ आ.फ.  
२०७५/७६ 

 

आ.फ.  
२०७6/७7 

 

आ.फ. 
२०७7/७8 

 

आ.फ. 
२०७8/७9 

 
१. फॊशज १३०५८ 7128 5615 २१२४४ 

२. फैवावहक अॊनगकृत ३ 9 6 १८ 

३. जन्भनसद्ध २ ७ ० 0 
 जम्भा १३०६३ 7144 5621 २१२७२ 

 

3. याहदानी 

नस.नॊ. काभको नफवयण आ.फ. 
२०७५/७६ 

 

आ.फ.  
२०७6/७7 

 

आ.फ. 
२०७7/७8 

 

आ.फ. 
२०७8/७9 

 
१. याहदानी ववतयण २४६२२ 17749 18623 14033 

२. याहदानी 
नसपारयस 

साधायण (कामावरमफाट) २४६९४ 17973 17725 20134 
ि नत ८१३६ 5523 898 2736 

 

4. नावारक ऩरयचमऩर 

नस.नॊ काभको 
वववयण 

आ.व. 
२०७५/७६  

(वव.सॊ. २०५१ देजि 
२०७६/३/३१ सम्भ) जायी 
नाफारक ऩरयचमऩर 

आ.फ. 
२०७6/७7 

 

आ.फ. 
२०७7/७8 

 

आ.फ. 
२०७8/७9 

 
१ नाफारक 

ऩरयचमऩर 

३६२५ ३८,२१३ 

 

3155 735 1348 

 

5. सॊस्था, छाऩािाना तथा ऩरऩनरका 
नस.नॊ. काभको नफवयण आ.फ. 

२०७५/७६ 

 

आ.फ. 
२०७6/७7 

 

आ.फ. 
२०७7/७8 

 

आ.फ. 
२०७8/७9 

१. सॊस्था दताव ६३८ 312 273 324 

२. सॊस्था ननफकयण १०,०२४ 3818 3623 4190 

३.  

 

ऩरऩनरका 
दताव 

अस्थामी ६७ 30 35 25 

स्थामी २९ 22 11 10 
जम्भा ९६ 52 ४६ 35 

४. छाऩािाना दताव १ 1 1 7 
५. सॊस्था िायेजी १ 2 3 15 
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6. भनद्दा 

भनद्दाको प्रगनत वववयण (आ.व. ०७८/७९ को असाय भसान्तसम्भको) 

 

 

 

 

ि.सॊ. भनद्दा जशषवक अजिल्रो आ.व.को 
जजम्भेवायी सयेको 

भनद्दा सॊख्मा  

मस आ.व.को असाय 
भसान्तसम्भ दताव बएका 

जम्भा भनद्दा सॊख्मा 

जम्भा भनद्दा 
सॊख्मा 

हारसम्भ पछौट 
बएको सॊख्मा 

फाॉकी भनद्दा सॊख्मा कैवपमत 

१ अबि व्मवहाय 656 2151 2807 2212 595  

२ जनवा 48 129 177 90 87  

३ कारो फजाय 19 6 25 7 18  

४ साववजननक स्थानभा मौनाङ्ग 
देिाएको 

1 - 1 1 -  

५ सवायी ऺनतऩननतव 88 27 115 11 104  

6 दनवषत िाद्य ऩदाथव उत्ऩादन तथा 

नफिी ववतयण 

1 3 4 2 2  

जम्भा 813 2316 3129 2323 806  
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7. आददवासी/जनजाती नसपारयश तथा हातहनतमाय सम्फन्धी वववयण 

नस.नॊ. काभको नफवयण आ.फ. 
२०७५/७६ 

 

आ.फ. 
२०७6/७7 

 

आ.फ. २०७7/७8 

 

आ.फ. २०७8/७9 

१. आददवासी/जनजानत नसपारयस ३४५ 323 292 ४७३ 

२. हातहनतमाय ईजाजतऩर 
ननफकयण 

१६६९ 1317 873 १२९४ 

३. नमाॉ हातहनतमाय दताव १ थान 1(िेरकन द 
प्रमोजन) 

- ८ (िेरकन द 
प्रमोजनको रानग) 

४. हातहनतमाय नाभसायी ३३ 37 3 ९४ 

५. ववदेशी नसकायीराई अस्थामी 
ईजाजतऩर जायी  

१९ 8 9 १८ 

६. प्रनतनरऩी ईजाजतऩर जायी २ 4 1 ६ 

७. अनबरेि कामभ गयी 
ईजाजतऩर जायी 

१ 1 - ३ 

८. प्रहयीभा फनझाएको हनतमाय १८ 13 1 अफैध -१ 

फैध - १७ 
९ यारीकानरन व्मवसाम 

अनबरेिीकयण 

१३ 5 - १ 

१०. शाजन्त सनयऺाको रानग प्राप्त 
ननवेदन  
प्रहयीभा ऩठाई पस्र्मौट 
बएको  

2321 2100 1179 २६९५ 

 

 

  



 

31 
 

८. कामविभ अननभनत, सनयऺा व्मवस्था रगामत 

नस.नॊ. काभको नफवयण आ.फ. 
२०७५/७६ 

 

आ.फ. 
२०७6/७7 

 

आ.फ. 
२०७7/७8 

 

आ.फ. २०७8/७9 
 

१. जजल्रा सनयऺा सनभनतको फैठक - 87 38 ४४ 

२. चारचरन फनझी ऩठाईएको - 108 17 50 

३. साववजननक एवभ ्सॊि सॊस्थाका 
कामविभहरुको सनयऺा व्मवस्था 

- 209 - 32 

४. ववनबन्न भेरा तथा कामविभ गनव 
अननभनत 

- 48 7 3 

५. ननजी सनयऺा कम्ऩनी दताव 835 3 3 1 

६. ननजी सनयऺा कम्ऩनी नवीकयण - 125 154 176 

७. शयणाथॉ ऩरयचम ऩर सॊख्मा 6019 6019 6019  

८. शयणाथॉ ऩरयचमऩर नवीकयण - 11 613 664 

९. शयणाथॉको रानग Travel 

Documentनसपारयश 

-  2 18 

१०. ड्रोन उडान अननभनत - 6 18 29 

११. अऩाङ्गता बएकाहरुको रानग ४ ऩाङ्ग्ग्र े
स्कन टय नसपारयश 

- 24 19 33 

12. यसामननक ऩदाथव नफिी अननभती 
 

यसामननक ऩदाथव अननभती 

- 4 6 5 

 

21 
१३. वववाह दताव प्रभाणऩरको प्रनतनरऩी - 33 15 36 

१४. बायतीम ऩेन्सनयको ऩारयवारयक वववयण 
नसपारयश 

- 22 42 87 

15. SEE Certificate भा वववयण सच्माउन 
ननणवम ऩचाव (Resultबएको ६ भवहना 
नबरका भार) 

- 17 6 31 

16. ननयीऺण गरयएका सयकायी कामावरम 
एवभ ्प्रहयी कामावरमहरु 

- 10 5 6 

1७. यारीकारीन व्मवसाम (डान्स फाय, 
दोहोयी रगामत) अननगभन 

- १५ 6 2 
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९. आनथवक प्रशासन सम्फन्धी 
 

आनथवक वषव २०७८/०७९ को वावषवक प्रगती वववयण 
 

l;=g+

= 
ljj/)f ah]^÷cfDbfgL vr{  af¤sL s}lkmot 

1 ljlgof]hg tkm{ 

  a=p=lz=g+=314920113-rfn'_ 51667228.00 50410202.80 1257025.20   

  a=p=lz=g+=314920114-k"¤hLut_ 1790000.00 1789837.00 163.00   

  hDdf 53457228.00 52200039.80 1257188.20   

2 /fli «̂<o kl/ro kq 

  a=p=lz=g+=314010113-rfn'_ 5553000.00 4740865.00 812135.00   

  a=p=lz=g+=314010114-k"¤hLut_ 0.00 0.00 0.00   

  hDdf 5553000.00 4740865.00 812135.00   

3 
314001033राष्टिय विऩद व्यिस्थाऩन 
प्राधधकरण 150000.00 150000.00 0.00   

4 307050113 jfl)fHo 0.00 0.00 0.00   

  hDdf 150000.00 150000.00 0.00   

5 cy{ ah]^ 

  a=p=lz=g+=601000133-;l`rt ljbf_ 2900980.00 2900980.00 0.00   

  
a=p=lz=g+=601000163-cf}iflw 

pkrf/_ 
3218594.00 3218594.00 0.00   

6 ljljw vftf 

s cfDbfgL 

  ut cf=j= c=Nof= 122661039.67       

  o; cf=j=sf] cfDbfgL  28990595.13       

  hDdf 151651634.80       

v vr{         

  b}aL k|sf]k /fxt   4120000.00     

  k//fi^< dGqfno Ifltk"lt{   2606938.13     

  ;jf/L Hofg Ifltk"lt{   17835000.00     

  d'cfAhf ljt/)f   0.00     

  cGo ljljw vr{   6487443.00     

  hDdf   31049381.13 
120602253.

67 
  

7 w/f}^L tkm{ 

s cfDbfgL 

  ut jif{sf] df}Hbft c=Nof= 161965104.27       

  o; jif{sf] cfDbfgL 54112863.76       

  hDdf 216077968.03       

v vr{         
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  lkmtf{    11307829.00     

  ;b/ :ofxf   40647438.00     

  hDdf   51955267.00     

u w/f}^L af¤sL     
164122701.0

3   

            

8 /fhZj tkm{  

  s'nhDdf 
148439386.0

0 
      

9 a]?h' 

1 s'n a]?h' 464440.00       

2 ;+k/LIf)fsf ePsf] 0.00       

  af¤sL 464440.00       

 

10. सूचना अनधकायी य प्रभनिको नाभ य ऩद्-  

 प्रभनि जजल्रा अनधकायी श्री गोनफन्द प्रसाद रयजार 

 सूचना अनधकायी, सहामक प्रभनि जजल्रा अनधकायी श्री सनप्रबा िनार (ढनॊ गेर)  
 

11. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाहरुको सूची्- 
 नेऩारको सॊववधान 

 स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नागरयकता ऐन, २०६३ य ननमभावरी, २०६३ 

 हातहनतमाय तथा ियिजाना ऐन, २०१९ तथा ननमभावरी, २०२८ 

 जजल्रा प्रशासन कामावरम एवभ ्प्रभनि जजल्रा अनधकायी सॊमोजक/सदस्म यहने प्रचनरत 
कानूनहरु 

 याजभागव(सडक) भा हनने अवयोध हटाउन गननवऩने सनयऺा कायवाहीको कामवववनध, २०७५ 

 भानवयवहत हवाई उऩकयण ( REMOTELY PILOED AIRCRAFT (RPA) POPULARLY KWOWN AS 

‘DRONE’उडान सम्फन्धी कामवववनध, २०७५ 

 CCTV जडान तथा सञ्चारन सम्फन्धी कामवववनध, २०७२ (नभनत २०७५/१०/२४ को सॊशोधन 
सवहत) 

 ववस्पोटक ऩदाथवको आमात, ओसाय-ऩसाय, सञ्चम, प्रमोग सम्फन्धी इजाजत प्रदान गने 
कामवववनध, २०७३  

 यसामननक ऩदाथवको आमात, ओसाय-ऩसाय, सञ्चम, प्रमोग सम्फन्धी इजाजत प्रदान गने 
कामवववनध, २०७३  

1२. तोवकए फभोजजभका अन्म वववयण्- 
 छैन । 

http://www.moha.gov.np/post/procedure-for-security-proceedings-to-remove-barriers-from-highway-road-2075-6
http://www.moha.gov.np/post/drone-related-procedure-2019
http://www.moha.gov.np/post/drone-related-procedure-2019
http://www.moha.gov.np/post/cctv-camera-installation-and-operation-procedural-2072
http://www.moha.gov.np/post/cctv-camera-installation-and-operation-procedural-2072
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1३. अजिल्रो आ.व.भा सञ्चानरत कामविभहरु्- 
 नयहेको । 

1४. साववजननक ननकामको वेवसाइट्- 
     जजल्रा प्रशासन कामावरम काठभाडौंको वेवसाइट http://daokathmandu.moha.gov.np/ यहेको छ । 

15. प्राप्त वैदेजशक सहामता, ऋण, अननदान एवभ ्सम्झौता सम्फन्धी वववयण्- 
     छैन । 

16. फजेट तथा कामविभ्- 
     फनॊदा नॊ. १२ भा नै उल्रेि बैसकेकोरे महाॉ दोहोमावइएको छैन । 

 

17. कामावरमरे वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी्- 
भनद्दासॉगसम्फजन्धत तथा अननसन्धानको िभभा यहेका वववयणहरु सयोकायवारा व्मजिराई भार उऩरब्ध 
गयाउन सवकने छ । साथै अदारत वा भानथल्रो ननकामको आदेश बएभा फाहेक नागरयकता य सॊस्थासॉग 
सम्फजन्धत वववयण सम्फजन्धत व्मजि य सॊस्थाराई फाहेक उऩरब्ध गयाईने छैन ्। 

18. जजल्रा प्रशासन कामावरमफाट बएका प्रकाशनहरु्- 
प्रस्तनत वववयण जजल्रा प्रशासन कामावरम काठभाडौंको वेवसाइट 
http://daokathmandu.moha.gov.np/ भा हेनव सवकने छ । 

 

पोन न्- 
01-४२६२४४८, 01-४२६२४७८ य०१-४२६५९०८ 

 

फ्माक्स्- 
 नागरयकता अनबरेि नबडान तथा Help Desk को रानग्- 01-४२६२८२८ 

 कामावरमसॉग सम्फजन्धत अन्म ववषमको रानग्- ०१-४२६७६९१  

 

इभेर्-  

अनबरेि नबडान तथा साभान्म वववयणको रानग्-daobabarmahal@gmail.com 

 

वेवसाइट्- 
http://daokathmandu.moha.gov.np/  

 

पेसफनक ऩेज्- 
www.facebook.com/daokathmandu  

http://daokathmandu.moha.gov.np/
http://daokathmandu.moha.gov.np/
mailto:daobabarmahal@gmail.com
http://daokathmandu.moha.gov.np/
http://www.facebook.com/daokathmandu
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नेऩार सयकाय 

गहृ भन्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामावरम 

फफयभहर, काठभाडौं, नेऩार ।  
  

पोन नॊ. 
01-४२६२४४८, 01-४२६२४७८,०१-४२६५९०८ 

 

फ्माक्स् 
01-४२६२८२८ 

 

इभेर् 
daobabarmahal@gmail.com 

 

वेवसाइट् 
http://daokathmandu.moha.gov.np/ 

 

पेसफनक ऩेज् 
www.facebook.com/daokathmandu 

 

 

mailto:daobabarmahal@gmail.com
http://daokathmandu.moha.gov.np/
http://www.facebook.com/daokathmandu

