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जिल्ला प्रशासन कायावलय 

काठमाडौं 
सूचनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजजम प्रकाभशत वववरण 

1. जिल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंको पररचयः- 
वव.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादनभावव पश्चात ्चनस्त एव ववकेजन्त्ित प्रशासनको आवश्यकता महसनस गरी 

वडा हाकीमहरुको ननयनजतत भएको पाइन्त्छ । सोही बित काठमाडौ उपत्यका कभमश्नर मेजजष्ट्रेट ऐन, मधेश गोश्वरा 
ऐन, सामान्त्य प्रशासन र प्रहरी ऐनहरु ननमावण भएका धथए । यसै िममा गढी,गौडा र गोश्वाराको रुपमा गहृ 
प्रशासनको कायव संचालन भएको धथयो । नेपालको सवंवधान, २०१९ अननसार नेपाललाई १४ अंचल, ७५ जजल्ला र ५ 
ववकास क्षेरमा ववभाजन गररयो । स्थानीय प्रशासनलाई ववकेजन्त्ित शासन व्यवस्था अननरुप सञ्चालन गनव तथा 
शाजन्त्त र व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनव स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागू गररयो । उतत ऐनको 
दफा ५ ले जजल्लाको सामान्त्य प्रशासन सञ्चालन गनव प्रत्येक जजल्लामा एउटा जजल्ला प्रशासन कायावलय रहने 
व्यवस्था गरे अननसार काठमाडौँ जजल्लामा पनन जजल्ला प्रशासन कायावलयको स्थापना भएको हो। 

 वव.स. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संववधानले नेपाललाई संिीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रमा 
रुपान्त्तरण गरी राज्यको मूल संरचना संि, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा ववभाजन गरेको छ । जजल्ला 
प्रशासन कायावलय नेपालको संववधानको अननसूची–५ मा रहेको संिको अधधकार सूचीमा रहेका ववर्यमा सेवा प्रवाह 
गने संिीय सरकारको महत्वपूणव प्रनतननधध संस्था हो । प्रदेश र स्थानीय तहले पूणव रुपमा आफ्नो अधधकार प्रयोग 
गने अवस्थामा नपनगनन्त्जेल जजल्लाका सबै कायावलयहरु बीच आवश्यक समन्त्वय गराउने नेततृ्वदायी ननकायको रुपमा 
जजल्ला प्रशासन कायावलय क्रियाशील हन ाँदै आएको छ । तोक्रकएको जजम्मेवारी बाहेक अन्त्य ननकायको क्षेरमा 
नसमेहटएका सबै क्षेरहरु समेतमा यसको भूभमका रहने हन ाँदा बहनआयभमक ननकायको रुपमा समेत यो कायावलय पदवछ 
। एउटा जजल्लामा तीन तहका सरकारी संचरना स्थापना भईसकेको अवस्थामा अन्त्तरसरकारी कायावलयहरु बीचको 
समन्त्वयमा संिीय सरकारको प्रनतननधधको रुपमा प्रमनि जजल्ला अधधकारीको भूभमकालाई थप प्रभावकारी, सनस्पष्ट्ट र 
संस्थागत गननव आवश्यक हनन गएको छ । 

काठमाडौं जजल्लाको जनसखं्या, भौगोभलक अवजस्थनत र स्थानीय जनताको माग समेतलाई मध्यनजर गदै 
नागररकलाई अझ नजजकबाट सेवा पन¥याउन े उद्देश्यले काठमाडौं जजल्लाका सााँिन र फवपवङ्ग गरी दनई स्थानबाट 
ईलाका प्रशासन कायावलय माफव त सेवा प्रवाह भईरहेको छ । 

मूल ध्येय (Vision):- 

काठमाडौं जजल्लामा शाजन्त्त, सनव्यवस्था र अमनचयन कायम राख्दै शान्त्त र सनशासनयनतत समाजको स्थापना गरी 
“समदृ्ध नेपाल, सनिी नेपाली” को साझा राजष्ट्रय आकांक्षालाई साकार तनल्याउने । 
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उद्देश्य (Objective):- 

१.शाजन्त्त, सनव्यवस्था र सनरक्षा (Peace, Law and Order and Security) 
२. समन्त्वय (Coordination), र 
३. सनशासन (Good Governance) । 

2. कायावलयको काम, कतवव्य र अधधकारः- 
 

कायावलयको उद्देश्य प्राजप्त गने सन्त्दभवमा जजल्ला प्रशासन कायावलयका काम, कतवव्य र अधधकारहरु देहाय 
बमोजजम रहेका छन:्- 

• जजल्लामा शाजन्त्त,सनव्यवस्था र सनरक्षा कायम राख्न,े  

• आन्त्तररक सनरक्षासम्बन्त्धी नीनत, योजना र कायविमको जजल्लास्तरमा कायावन्त्वयन गने, 

• जजल्लास्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्र प्रहरी बलको पररचालन गने, 

• जजल्लास्तरमा नेपाली सेनासाँग सनरक्षा समन्त्वय गने, 
• राजष्ट्रय अननसन्त्धान जजल्ला कायावलयसाँगको समन्त्वय, सूचना सङ्कलन र ववश्लेर्ण गने,  

• वंशजको आधारमा नेपाली नागररकता जारी गने, 

• बैवाहहक अंगीकृत नागररकता (महहलाका लाधग) जारी गने,   

• नागररकताको प्रनतभलपी जारी गने, 

• राहदानी भसफाररश तथा जारी गने, 

• कानून बमोजजम तोक्रकएका मनद्दाहरुको शनरु कारवाही र क्रकनारा गने, 

• जजल्लाजस्थत कारागारको सनपरीवेक्षण तथा अननगमन गने, 

• गैरसरकारी संस्था दताव, नवीकरण र ननयमन गने, 

• परपत्ररका तथा छापािानाा दताव गने, 

• नाबाभलग पररचयपर जारी गने, 

• जजल्लामा रहेका शरणाथीहरुको लगत राख्ने, शरणाथी पररचयपर नवीकरण गने, 

• शरणाथीहरुका लाधग यारा अननमनत पर भसफाररस गने,  

• ववदेशी नागररकको जजल्लामा उपजस्थनत र गनतववधधको ननयमन गने, 

• जजल्ला भभर हनने ववभभन्त्न कायविमको अननमनत एवम ्उत्सवहरुमा सनरक्षा व्यवस्था भमलाउने, 

• ननजी सनरक्षा कम्पनीको दताव, नवीकरण एवम ्पननिःकायवसञ्चालन अननमनत हदने, 

• ड्रोन तयामेरा (UAV/DRONE) उडानको अननमनत हदने, 

• जजल्लामा जडान भएका व्यजततगत, संस्थागत र साववजननक प्रयोजनका CCTV तयामेराको लगत राख्ने र सो 
सम्बन्त्धी वावर्वक प्रनतवेदन गहृ मन्त्रालयमा पेश गने, 
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• भारतीय तथा त्रिहटश सेनामा कायव गरी ननवतृ भएका व्यजतत तथा उनीहरुको पररवारको नाम, थर, उमेर 
फरक परेको ववर्यमा भसफाररस लगायत अन्त्य भसफाररस सम्बन्त्धी कायव गने, 

• ववस्फोटक पदाथव आयातको भसफाररस र ननयमन गने, 

• रसाायननक पदाथव आयातको भसफाररश गने, 

• सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्त्धी कानूनको कायावन्त्वयन गने, 

• हातहनतयार र िरिजानाको इजाजत सम्बन्त्धी भसफाररस र ननयन्त्रण गने, 

• शाजन्त्त सनरक्षाको लाधग प्राप्त ननवेदन उपर कारवाही गने, 

• गननासो तथा ववववध उजनरीको सम्बोधन गने, 

• दभलत, जनजानत आहद भसफाररश गने, 

• भ्रष्ट्टाचार ननयन्त्रण गने, 

• कल्याण धन र बेवाररसे धनको व्यवस्थापन गने,  

• धचठ्ठा, जनवा आहदको ननयन्त्रण गने, 

• साववजननक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, साववजननक अपराध आहदको ननयन्त्रण गने,  

• लागूऔर्ध ननयन्त्रण गने,  

• पनरस्कार तथा सजाय सम्बन्त्धी कारबाही र भसफाररस गने, 

• ववभभन्त्न सरकारी कायावलयहरुसाँग समन्त्वय, ननरीक्षण तथा अननगमन गने, 

• स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन गने, 

• जजल्ला भभर रहेका नेपाल सरकारका सबै सम्पविको रेिदेि, सम्भार तथा ममवत गने गराउने, 

• ववपद् व्यवस्थापन गने,  

• कमवचारी प्रशासन सम्बन्त्धी (बढनवा सभमनतको सधचवालयको रुपमा) कायव गने, 
• द्वन्त्द् प्रभाववतको पहहचान तथा राहत ववतरण गने,  

• ननवावचन सम्बन्त्धी गहृ मन्त्रालय र ननवावचन आयोगको आदेश ननदेशन कायावन्त्वयन गने, 

• जग्गा अधधग्रहण, मनआब्जा ननधावरण तथा ववतरण गने, 

• आयोजना ननमावणमा सहजीकरण तथा समन्त्वय गने, 

• जजल्लामा सञ्चाभलत ववकास ननमावण कायवमा सहयोग र समन्त्वय गने, 
• नेपाल सरकारबाट भएका ननणवय र आदेशको कायावन्त्वयन गने, गराउने, 
• जजल्लामा अन्त्य ननकायलाई प्रष्ट्ट नतोक्रकएको भैपरी आउने कायवसम्पादन गने । 
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3. कायावलयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी वववरणः-

 

गुनासो सुनुवाईतथा 
अभिलेख 

व्यवस्थापन शाखा 
प्रशासकीय अधधकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सनरा.प.अनं.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

क.अ.,रा.प.अनं.प्र. 
(ववववध)-१ 

िररदार,रा.प.अनंद्वव 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

संस्था दताव शाखा 
प्रशासकीय अधधकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सनरा.प.अनं.प्र.  
(प्र./सा.प्र.)-२ 

िररदार,रा.प.अनंद्वव 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

राहदानी शाखा 
प्रशासकीय अधधकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सन रा.प.अनं.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

क.अ.,रा.प.अनं.प्र. 
(ववववध)-२ 

िररदार,रा.प.अनं द्वव 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

आधथवक प्रशासन 
शाखा 

लेिा अधधकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./लेिा)-१ 

 

लेिापाल, .प.अनं.प्र. 
(प्र./लेिा.)-२ 

का.स., श्रेणी ववहहन२ 

शाजन्त सुरक्षा तथा 
हात हनतयार शाखा 
प्रशासकीय अधधकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सन रा.प.अनं.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

िररदार,रा.प.अनं द्वव 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

प्रशासन शाखा 
प्रशासकीय अधधकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)-२ 

कानून अधधकृत 

रा.प.त.ृ (न्त्याय/स.व.)१ 

कम्प्यनटर अधधकृत, 

रा.प.त ृ(ववववध) १ 

 

ना.सन रा.प.अनं.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

िररदार,रा.प.अनं द्वव 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा, श्रेणी ववहहन-१ 

का.स., श्रेणी ववहहन-१ 

नागररकता प्रनतभलपी 
शाखा 

प्रशासकीय अधधकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सनरा.प.अनं.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

क.अ.,रा.प.अनं.प्र. 
(ववववध)-१ 

िररदार,रा.प.अनंद्वव 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

मुद्दा शाखा 
प्रशासकीय अधधकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सन रा.प.अनं.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

िररदार,रा.प.अनं द्वव 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

नागररकता शाखा 
प्रशासकीय अधधकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सनरा.प.अनं.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-४ 

क.अ.,रा.प.अनं.प्र. 
(ववववध)-३ 

िररदार, रा.प.अनंद्वव 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

का.स.,  श्रेणी ववहहन२ 

प्रमुख जिल्लाअधधकारी 
रा.प.प्रथम (प्र./सा.प्र.-१) 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधधकारी 
रा.प.द्वव., (प्र./सा.प्र.)-१ 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधधकारी 
रा.प.द्वव., (प्र./सा.प्र.)-१ 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधधकारी 
रा.प.द्वव., (प्र./सा.प्र.)-१ 

ननजी सहायक, ना.सन., रा.प.अनं.प्र(प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा., शे्रणीववहहन-१ 

का.स., शे्रणीववहहन-१ 

जिल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंको संगठन संरचना 

दरबन्दी वववरण 

राजपराङ्क्रकत प्रथमिः-      १ 

राजपराङ्क्रकत द्ववतीयिः-      ३ 

राजपराङ्क्रकत ततृीयिः-     १२ 

राजपर अनंक्रकत प्रथमिः-  २८ 

राजपर अनंक्रकत द्ववतीयिः- १० 

कायावलय सहयोगीिः-     ११ 

हलनका सवारी चालकिः-   ४ 

जम्मा दरबन्त्दीिः-     ६९ 
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4. कायावलयबाट प्रदान गररने सेवाः- 
यस कायावलयबाट प्रदान गररने सेवाहरु कायावलयको नागररक बडापरमा उल्लेि भए बमोजजम रहेका छन ्। 

जिल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंको नागररक बडापत्र 

१. नागररकता 
क्र.सं
. 

सेवाको 
वववरण 

आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु लाग्ने 
समय 

लाग्ने 
शुल्क 

जिम्मेवार 
कमवचारी/
शाखा 

गुनासो 
सुन्ने 

अधधकारी 

कैफफय
त 

१.१ 

वंशिको 
आधारमा 
नेपाली 
नागररकता 

ननवेदक सम्बजन्त्धत जजल्लाकै भएको हकमा:– 

१.अननसूची-१ को फाराममा वडा अध्यक्षको भसफाररश  

२.बाबनको र आमाको नागररकता र वववाहहता महहला भए पनतको नागररकताको फोटोकपी 
।सो नभए दाजन वा वंशज िनल्ने तीन पनस्ता भभरको नातेदारको नागररकताको 
फोटोकपी र नाता प्रमाखणत प्रमाण पर  

३.बाबन, आमा वा नागररकता भभड्ने व्यजततबाट सनाित, सो नभए दाजन वा भाई 
वातीनपनस्ता भभरको नजजकको अभभभावक साँगको नाता प्रमाखणत सहहत सनाित  

४. उतत प्रमाणहरु पेश हनन नसकेमा वंशज िनल्ने अन्त्य प्रमाणहरु  

५. फोटो ३ प्रनत (कमवचारी पररवार भए ४ प्रनत)  

६. जन्त्मदताव, जन्त्मभमनत िनल्ने शैक्षक्षक प्रमाण पर वा नाबालक पररचय पर । 

अन्त्य जजल्लाबाट बसाइसराई गरी आउनेको हकमा:– 

१. स्थानीय पजञ्जकाधधकारीको कायावलयबाट जारी भएको बसाइसराईको प्रमाणपर 

२. जग्गाधनी प्रमाण पूजाव  

३. िरको नतसा पास प्रमाणपर  

४. पानी, ववजनली, टेभलफोन महसनल काडव जस्ता िर बासको प्रमाण 
५.बसाइ सरेर आउनेहरुको लाधग बसाइ सरी आएको जजल्लाबाट बाबन आमा वा 

सनाितगने व्यजततको नागररकताको अभभलिे माग गरी सो को भभडेको अभभलेि 
प्राप्तहननन पनेछ । 

प्रमाण 
पनगेको
मा 
सोही 
हदन 

रु. 1०/- 
को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

१.२ बैवाहहक १. अननसूची-७ को फाराममा वडा अध्यक्षको भसफाररश  प्रमाण रु. 1०/- स.प्र.जज.अ स.प्र.जज.अ  
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अंगीकृत 
नागररकता 
(महहलाका 
लाधग) 

२. पनतको नागररकताको प्रनतभलपी  

३. वववाह दताव प्रमाणपरको प्रनतभलपी  

४. ववदेशी नागररकता पररत्याग गनव कारवाही चलाएको प्रमाण  

५. पनतको सनाित, पनत नभएमा पनतको नाता भभडने नजजकको  नातेदारको सनाित 

६. श्यामश्वेत फोटो २ प्रनत (कमवचारी पररवार भए ४ प्रनत) 
७. भभसा लाग्ने देशको महहला भए मान्त्य अवधीको भभसा । 

पनगेको
मा 
सोही 
हदन 

को 
हटकट 

./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

१.३ 
कमवचारी 
पररवार 

१. जजल्लामा कायवरत नेपाल सरकारको स्थायी कमवचारी, सरकारी ससं्थान, 

ववश्वववद्यालयमा वा सामनदानयक ववद्यालयमा कायवरत स्थायी भशक्षकका पररवारभए 
सम्बजन्त्धत ननकायको भसफाररस पर र कमवचारीको पररचयपरको फोटोकपी  

२. अननसूची १ – वंशज र अननसूची ७ – वैवाहहक अंगीकृतको स्थानीय तहबाट भसफाररस 
फाराम  

३. अटो साइजको फोटो २ प्रनत (वंशज), ५ प्रनत(वैवाहहक अंगीकृतका लाधग) 
४. वपता/पनत वा नजजकको नातेदारको ना.प्र. सहहत सनाित  

५. जन्त्मभमनत िनल्ने शैक्षक्षक प्रमाण पर वा जन्त्मदताव वा नाबालक पररचय पर 

६. वववाहहत महहला भए वववाहदताव प्रमाणपर र पनतको नागररकताको प्रमाणपर। 

प्रमाण 
पनगेको
मा 
सोही 
हदन 

रु. 1०/- 
को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

 

२. नागररकता प्रनतभलपी 
क्र.सं
. 

सेवाको 
वववरण 

आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु लाग्ने 
समय 

लाग्ने 
शुल्क 

जिम्मेवार 
कमवचारी/
शाखा 

गुनासो 
सुन्ने 

अधधकारी 

कैफफय
त 

२.१ 

वंशिको 
नागररकता 
प्रनतभलपी 

काठमाडौं जजल्लाको हकमा 
1. अननसूची  फाराम सम्बजन्त्धत स्थानीय तहबाट भसफाररस र फोटो ३ प्रनत 

2. नाधगरकता प्रमाणपर नम्बर एवम ्जारी भमनत िनलेको प्रमाण र सो को प्रनतभलपी। 

 

अन्त्य जजल्लाबाट जारी भएको नागररकताको प्रनतभलपी भलनन परेमा  

1. बसाइसराईँ दताव प्रमाण पर सतकल तथा प्रनतभलपी 
2. िर जग्गा स्थायी बसोवास लालपनजाव सतकल तथा प्रनतभलपी 

प्रमाण 
पनगेको
मा 
उसै 
हदन 

रु. 
13/- 
को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
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3. जारी भएको जजल्लाको अभभलेि भभडेको प्रमाण । 
 

कमवचारी पररवारको हकमा 
1. सम्बजन्त्धत कायावलयको भसफाररस पर 

2. जारी भएको जजल्लाबाट अभभलेि भभडेको प्रमाण 

३. कमवचारीको पररचयपरको फोटोकपी । 

 

पनतको नामथर समावेश गरी प्रनतभलपी भलन 

1. पनतको सतकल नाधगरकताको प्रमाणपर र सनाितको लाधग उपजस्थनत 

2. वववाह दताव सतकल तथा प्रनतभलपी 
३. अन्त्य जजल्लाबाट नागररकता प्रमाणपर जारी भएको भए सम्बजन्त्धत जजल्लाबाट 

अभभलेि भभडेको प्रमाण । 

. 

२.२ 

बैवाहहक 
अंगीकृत 
तथा 
िन्मभसद्ध 
नेपाली 
नागररकता
को 
प्रनतभलवप 

१. अननसूची  फाराम सम्बजन्त्धत स्थानीय तहबाट भसफाररस र फोटो ३ प्रनत 

२. नागररकता प्रमाण पर नम्बर एवं जारी भमनत िनलेको प्रमाण  

३.बसाइसराई गरी आएका अन्त्य जजल्लाहरुबाट ना.प्र. भलएका व्यजततको हकमा 
बसाइसराई प्रमाण पर, जग्गाधनी पूजाव र िर ननमावण गने स्वीकृनत पर समेतपेश 
गननव पनेछ  

४. प्रकरण ३ बमोजजमका ननवेदकलाई नागररकता प्रमाणपरजारी गने जजल्ला प्रशासन 
कायावलयबाट अभभलिेभभडेको प्रमाण प्राप्त भएपनछ मारनागररकता प्रमाणपरको 
प्रनतभलपी हदइनेछ । 

प्रमाण 
पनगेको
मा 
सोही 
हदन 

रु. 1३/- 
को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

२.३ 

अङ्गीकृत 
नेपाली 
नागररकता
को 
प्रमाणपत्रको 
प्रनतभलवप 

१. अननसूची  फाराम सम्बजन्त्धत स्थानीय तहबाट भसफाररस र फोटो ३ प्रनत 

२. ना.प्र.नं. र जारी भमनत िनलेको प्रमाण  

३.ननवेदन पेश हनन आएपनछ जजल्लामा अभभलेि नभएकाहरुको हकमा 
सम्बजन्त्धतव्यजततको अङ्गीकृत नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको अभभलेि पठाईहदन 
गहृमन्त्रालयमा र सम्बजन्त्धत व्यजतत एक्रकन गनव स्थलगत सजवभमन गरी 
पठाउनजजल्ला प्रहरी कायावलयमा लेिी पठाउन े

४. माधथ दफा ३ बमोजजमको प्रमाण प्राप्त भएपनछ ना.प्र.प. प्रनतभलवप हदइनेछ 

प्रमाण 
पनगेको
मा 
सोही 
हदन 

रु. 1३/- 
को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

२.४ नागररकता 1. सतकल नागररकता प्रमाणपर ननणवय रु. 1०/- स.प्र.जज.अ स.प्र.जज.अ  
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पररत्याग 2. सतकल राहदानी 
3. अननसूची ९ फारम (फोटो सहहत) 
4. ववदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त गरेको नागररकता प्रमाणपर तथा राहदानी वा प्राप्त हनने 

अधग्रम जानकारी पर (No Objection Letter) । 

प्रक्रिया 
पनगे 
पनछ 

को 
हटकट 

./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

३. राहदानी(Machine Readable Passport) 

क्र.सं
. 

सेवाको 
वववरण 

आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु लाग्ने 
समय 

लाग्ने 
शुल्क 

जिम्मेवार 
कमवचारी/
शाखा 

गुनासो 
सुन्ने 

अधधकारी 

कैफफय
त 

३.१ 

साधारण 

(Normal)  

राहदानी 

ननवेदकको नागररकता प्रमाणपर जजल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंबाट जारी भएको 
हकमा 
1. रीतपूववक भररएको दरिास्त फाराम २ प्रनत 

२. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको सतकल प्रनत र सोको १ प्रनत प्रनतभलवप 
(ना.प्र.शािाबाट ना.प्र.प्रमाणपर भभडेको हननन पनेछ) 

३. हालसालै खिचेको ननधावररत ढााँचाको (MRP) फोटो ३ प्रनत 

४.नाबालककोहकमा जजल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंबाट जारी गररएको नाबालक 
पररचय पर रननजको बाबन वा आमा मध्ये कन नै एक जनाको नागररकताको प्रमाण 
पर र सो कोप्रनतभलवप । संरक्षक ननयनतत भएकोमा संरक्षक भएको व्यहोरा 
िनल्नेभलितकोसतकल प्रनत र संरक्षकको नागररकताको प्रमाणपर तथा त्यसको 
प्रनतभलवप 

५. पहहले राहदानी भलएको भए सो को सतकल प्रनत र प्रनतभलवप 

६. राहदानी दस्तनर रु. ५,०००।– नतरेको रभसद र १० वर्व मनननको नाबालकको हकमा रु. 
२,५००।–  

(राहदानी हराएको/च्यानतएको वा कन नै क्रकभसमले ववगे्रको भएमादोब्बर दस्तनर लाग्नेछ।)  
७. ननवेदक स्वयं उपजस्थत हनननपने । 

 

ननबेद
न पेश 
गरेको 
२५ 
हदन 
पनछ 

रु. 
५,०००/- 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 
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अन्त्यर जजल्लाबाटनागररकता भलएरबसाइसराईं गरी काठमाण्डौ जजल्लामा आउनेको 
हकमा 
१. रीतपूववक भररएको दरिास्त फाराम २ प्रनत 

२. नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सतकल प्रनत र सो को १ प्रनत प्रनतभलपी  

३. हालसालै खिचेको ननधावररत ढााँचाको (MRP )फोटो ३ प्रनत 

४. स्थानीय पजञ्जकाधधकारीको कायावलयबाट जारी भएको बसाइसराईं दताव प्रमाणपर  

५. जग्गाधनी प्रमाण पर 

६. सम्बजन्त्धत जजल्लाबाट नागररकताको अभभलेि बनखझनेछ 

७. अन्त्य जजल्लाबाट नाबालक पररचयपर बननसकेको हकमा सम्बजन्त्धत जजल्लाबाट 
अभभलेि बनखझनेछ । 

 

अन्त्यर जजल्लाबाटनागररकता भलएरवववाह गरी काठमाण्डौ जजल्लामा आउनेको हकमा 
१. रीतपूववक भररएको दरिास्त फाराम २ प्रनत 

२. नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सतकल प्रनत र सो को १ प्रनत प्रनतभलपी  

३. हालसालै खिचेको ननधावररत ढााँचाको (MRP )फोटो ३ प्रनत 

४. वववाह दताव प्रमाणपर 

५. पनतको नागररकता प्रमाणपरको प्रनतभलवप 

६. सम्बजन्त्धत जजल्लाबाट नागररकताको अभभलेि बनखझनेछ । 
 

काठमाण्डौ जजल्लाजस्थत सरकारी ननकायमा कायवरत कमवचारी र कमवचारी पररवारको 
हकमा 
१. रीतपूववक भररएको दरिास्त फाराम २ प्रनत 

२. नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सतकल प्रनत र सो को १ प्रनत प्रनतभलपी  

३. हालसालै खिचेको ननधावररत ढााँचाको (MRP )फोटो ३ प्रनत 

४. सम्बजन्त्धत ननकायको भसफाररस पर 

५. सम्बजन्त्धत जजल्लाबाट नागररकताको अभभलेि बनखझनेछ। 
६. अन्त्य जजल्लाबाट नाबालक पररचयपर बननसकेको हकमा सम्बजन्त्धत जजल्लाबाट 

अभभलेि बनखझनेछ  

७. कमवचारीको पररचयपरको प्रनतभलपी १ प्रनत । 
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३.२ 

द्रतु(Urgent

) सेवाको 
राहदानी 
भसफाररस 

१. िनत सेवा मागको रु.१० को हटकट टााँस गरी ननवेदनसंगै ननवेदक स्वयम ्उपजस्थत 
हनननपने छ  

२. माधथ दफा १०.१ मा उल्लेखित राजश्व नतरेको रभसद बाहेक सबै कागजातहरु 

३. Online Form दनई प्रनत (पछाडड भसफाररश व्यहोरा भएको) 
४. पेश गरेको कागजातहरुको सतकल भलएर आउननपने  

५. िनत सेवा (Urgent Service) १,२,३ हदनको लाधग राहदानी ववभागमा जानन पनेछ । 

 

रु. 
१०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

३.३ हराएको 
राहदानी 
पुनः प्राजतत 
सम्बन्धी 

१. साधारण राहदानीको लाधग ३.१ मा उजल्लखित कागजातहरु 

२. सात्रबकको राहदानीको प्रनतभलपी 
३. ववदेशमा राहदानी हराएकाको हकमा राभल डकन मेन्त्ट । 

   

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 
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४. मुद्दा 
क्र.सं
. 

सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु लाग्ने 
समय 

लाग्ने 
शुल्क 

जिम्मेवार 
कमवचारी/
शाखा 

गुनासो 
सुन्ने 

अधधकारी 

कैफफय
त 

४.१ 

िरुरी पक्राउ 
पूिी समथवन 
तथा पक्राउ 
अनुमनत 

 पिाउगने प्रहरी विृले बाटोको म्याद र साववजननक ववदा बाहेक २४ िण्टा भभरथनननवा 
सहहत प्रमनि जजल्ला अधधकारी समक्ष पेश गने । 

तनरुन्त्त - प्र.जज.अ प्र.जज.अ 

 

४.२ म्याद थप  सम्बजन्त्धत प्रहरी विृले थनननवा सहहत प्रशासकीय अधधकृत समक्ष पेश गने। तनरुन्त्त - 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.३ 

मुद्दा दताव/ 
बयान/थुनछेक 
आदेश/म्याद 
िारी 

1. प्रमनि जजल्ला अधधकारीको आदेशाननसार हनने  

2. अभभयोग परसाथ प्रनतवादीलाई कायावलय बन्त्द हनने समय भन्त्दा कम्तीमा डेढ 
िण्टा पहहले उपजस्थत गराईएको हनननपने  

3. फरार प्रनतवादीको ३ पनस्ते वववरण, स्पष्ट्ट वतन र सम्पकव  नं. समेत अभभयोग 
परमा स्पष्ट्ट िनलेको हनननपने । 

सोही 
हदन 

प्रचभलत 
कानून 
बमोजज
म 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.४ 

म्याद तारेख 
तोक्ने/ प्रमाण 
मुकरर गने/ 
पेशी तोक्न े

 सम्बजन्त्धत प्रनतवादी तारेिमा रहेको वा म्याद/तारेि गनजारेको वा थननामा रहेको र 
अंग  पनगेको हनने पने । 

  

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.५ 

तारेखमा 
बोलाउने/ तारेख 
थाम्ने 

1. तारेि पचाव/धरौटी जम्मा गरेको रभसद सहहत तोक्रकएको हदन प्रनतवादी आफै 
उपजस्थत हनने 

2. पटक पटक वा एक पटक बढीमा 15हदन तारेि थाम्न पाईने भएकोले सोको 
लाधग रु. 10को हटकट टााँस गरी तोक्रकएको ढााँचामा ननवेदन हदननपने। 

सोही 
हदन 

रु. 10 
को 
हटकट 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.६ 
फैसला तयारी 
गने 

  प्रमनि जजल्ला अधधकारीको आदेशाननसार हनने ।  

प्रचभलत 
कानून 
बमोजज

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 

प्र.जज.अ 
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म ना.सन. 

४.७ 
प्रमाणणत 
प्रनतभलपी हदन े

  भमभसलमासंलग्न कागजात र ननणवय/फैसलाको प्रमाखणत प्रनतभलपी भलनका 
लाधगसरोकारवालाले तोक्रकएको ढााँचामा ननवेदन र तोक्रकएको दरका हटकट टााँस 
गननवपनेछ । 

 

प्रचभलत 
कानून 
बमोजज
म 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.८ 

सवारी 
दरु्वटनाका 
मतृकका 
हकदार/र्ाइतेला
ई क्षनतपूनतव, 
राहत, 

औषधीउपचार 
हदलाई िराई 
हदने । 

1. दनिवटना पनजष्ट्ट हनने मनचनल्का सहहतका कागजातहरु (सम्बजन्त्धत प्रहरीबाट)(िटना 
मनचनल्का, लाश बनझकेो पर, मेडडकल प्रनतवेदन, मतृकको नागररकता, मतृ्यनदताव 
प्रमाणपर, नजजकको हकदारको नागररकता प्रमाणपर, नाताप्रमाखणत र सम्बजन्त्धत 
स्थानीय तहको भसफाररश) सहहत सम्बजन्त्धत व्यजतत/हकदारस्वयं उपजस्थत हनननपने  

2. सवारी धनीका तफव बाट सवारीधनी प्रमाणपर, ववमा आलेि, अजख्तयारनामा, रकम 
बनझाउनेको पररचयपर सहहत सम्बजन्त्धत व्यजततउपजस्थत हननन पने । 

 

प्रचभलत 
कानून 
बमोजज
म 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.९ 
दण्ड िररवाना 
असुल गने 

 प्रमनि जजल्ला अधधकारीको आदेशाननसार हनने ।  

प्रचभलत 
कानून 
बमोजज
म 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.१० 
ववगो िराउने 
हदलाउन े

1. मनद्दा अजन्त्तम क्रकनारा भएको वा पननरावेदन अवधी नािेको हनननपने 

2. सम्बजन्त्धत जाहेरवाला, िाइते उपजस्थत भई नागररकता प्रमाणपर वा पहहचान 
िनल्ने कागजात सहहत (३ वर्व भभर) ननवेदन हदनन पने  

3. प्रनतवादी फरार रहेको/ धरौटी जमानत नरािेको वा राखिएको धरौट जमानत 
न्त्यूनरही ठहरेको ववगो भराउन नभसकएको अवस्थामा ववगो भराउन सम्बजन्त्धत 
प्रनतवादीकोनेपाल सरहद भभरको जायजेथा देिाई दरिास्त हदनन पने  

 

प्रचभलत 
कानून 
बमोजज
म 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

४.११ धरौटी फफताव 

1. यस कायावलयबाट भएको फैसलामा धचि बनझी पननरावेदन नगने भए सोही व्यहोरा 
िनलेको धरौटी क्रफतावको ननवेदन (रु १० को हटकट सहहत) हदननपने 

2. नेपाली नागररकता प्रमाणपर वा पररचय िनल्ने अन्त्य प्रमाण २ प्रनत 

3. NMB Bank को िाता नम्बर सहहतको वववरण िनलेको ननस्सा २ प्रनत । 

 

प्रचभलत 
कानून 
बमोजज
म 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ 
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४.१२ सदरस्याहा    प्रमनि जजल्ला अधधकारीको आदेशाननसार हनने ।  

प्रचभलत 
कानून 
बमोजज
म 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ 

 

 

 
 

५. संस्था दताव, पत्रपत्रत्रका तथा छापाखाना दताव 
क्र.
सं. 

सेवाको 
वववरण 

आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु लाग्ने 
समय 

लाग्ने 
शुल्क 

जिम्मेवार 
कमवचारी/
शाखा 

गुनासो 
सुन्ने 

अधधकारी 

कैफफय
त 

५.१ संस्था दताव  

१. संस्था दतावको लाधग जजल्ला प्रशासन कायावलयलाई सम्बोधन गरेको तदथव सभमनतका 
पदाधधकारी र सदस्यहरुको संयनतत ननवेदन  

२. स्थानीय तह (नगरपाभलका/महानगरपाभलका)को भसफाररस पर  

३. तदथवसभमनतका पदाधधकारी र सदस्यहरुले नेपाली कागजको प्रत्येक पानाको तल 
माधथदस्तित गरेको ववधान ३ प्रनत(नेपाली कागजमा) 

४. संस्था स्थापनाका लाधग ननम्न कन राहरु िोभलएको भेलाको ननणवय, 

• सववसम्मतले (कम्तीमा ९ जना)तदथव सभमनतका पदाधधकारी र सदस्यहरुको चयन 
गररएको  

• सववसम्मतले संस्थाको नाम र ठेगाना छनोट गररएको  

• ववधान बनाउने ववर्य (ववधान मस्यौदा उपसभमनतको गठन) 
• जजल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंमा संस्था दताव  गने ननणवय  

५.तदथव सभमनतले ववधान पाररत गरी स्वीकृनतका लाधग स्थानीय अधधकारी समक्ष पेश 
गने भनी गरेको ननणवयका साथ ै संस्था दतावको लाधग पदाधधकारीहरुलाई अजख्तयारी 
हदएको ननणवय । 

६.तदथव सभमनतका पदाधधकारीहरुको नागररकताको प्रमाखणत प्रनतभलपीहरु १/१ प्रनत  

७. संस्थाका तदथव सभमनतका पदाधधकारी तथा सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, सम्पकव  नं.र 

आव
श्यक 
जााँचबन
झ 
सकेको 
भोभलप
ल्ट 

 

(सोम
बार र 
बुधबार 
मात्र ) 

रु.१०००।- 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.
अ.को 
हकमा 
प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
कमवचारी
को हकमा 
स.प्र.जज.
अ. 
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फोटोसहहतको वववरण 

८. संस्थाका पदाधधकारीहरुको चालचलन बनझकेो प्रहरी प्रनतवेदन  

९. तदथव सभमनतका पदाधधकारी र सदस्यहरु सतकल नागररकता सहहत   सनाितका 
बित उपजस्थत हनननपने  

१०. संस्थाको नाम र उद्देश्यको ववर्यमा सम्बजन्त्धत मन्त्रालय, ववभाग र ननकायको राय 
प्रनतक्रिया भलननपने भएमा सोको भसफाररस । 

११.व्यापार/व्यवसाय संचालन गरेका व्यवसायीहरुको संस्था भएमा संस्थाका 
पदाधधकारीहरुले संचालन गरेको व्यवसाय इजाजत/अननमनत भलनन पने प्रकृनतको भए 
त्यस्तो इजाजत परको प्रनतभलपी र सोही  आ.व.को कर चनतता प्रमाणपरको प्रनतभलपी 
समेत। 

महासंर् दतावको लाधग Checklist वा वेवसाइटमा रहेको FAQ खण्डमा हेनेहोला । 

५.२ 
संस्था 
नवीकरण 

१. नवीकरणका लाधग जजल्ला प्रशासन कायावलयलाई सम्बोधन गरेको तोक्रकएको ढााँचाको 
ननवेदन  

२. ववधानसम्मत साधारणसभाले चालन आ.ब. को लाधग लेिा परीक्षक ननयनजतत, 

सम्बजन्त्धतआ.ब. को लिेा परीक्षण प्रनतवेदन,वावर्वक प्रगनत प्रनतवेदन र कायव 
सभमनतछनौट गरेको ननणवयको माइन्त्यनटको अध्यक्ष/सधचवले प्रमाखणत गरेको प्रनतभलपी  

३. सम्बजन्त्धत आ.ब. को लिेापरीक्षण प्रनतवेदन  

४. सम्बजन्त्धत आ.व.को लाधग करदाता सेवा कायावलयको भसफाररस/कर चनतता प्रमाणपर 

5.सम्बजन्त्धत आ.ब.मा नवीकरणको लाधग सम्बजन्त्धत स्थानीय तह 
(नगरपाभलका/महानगरपाभलका) को भसफाररस  

6. संस्थाको स्थायी लेिा नम्बर (PAN) दताव प्रमाणपर 

७. जजल्ला प्रशासन कायावलयले स्वीकृत गरेको संस्थाको ववधानको प्रनतभलपी 
८. संस्थाको प्रमाणपरको फोटोकपी  

९. संस्थाको लेटरप्याडमा वतवमान कायवसभमनतको प्रमाखणत नामावली  

१1. कन ल साधारण सदस्य संख्या िनलाएको नामावलीसहहतको प्रमाखणत त्रबवरण र 
साधारणसभा/ववशेर् साधारण सभामा उपजस्थनतको सखं्याको त्रबवरण  

12.सम्बजन्त्धत आ.ब. को वावर्वक कायवप्रगनत त्रबवरण   

१3. बालगहृसञ्चालन सम्बन्त्धी संस्था भए बालगहृमा सशनल्क वा ननिःशनल्क सञ्चालन 

प्रक्रिया 
पूरा 
भएमा 
सोही 
हदन 

 

(आइत
बार, 
मंगल
बार र 
त्रबहीबा
र 
मात्र ) 

 
 
 
 

श्रावण-
असोज  

रु. ५००।– 
 

कानतवक-
पौर् 

६००।– 
 

पौर्-
असार 

७५० 

 

नवीकरण 
नभएका 
अन्त्य 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.
अ.को 
हकमा 
प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
कमवचारी
को हकमा 
स.प्र.जज.
अ. 
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गरेकोिनल्ने गरी स्थलगत अननगमन सहहतको प्रमाखणत प्रनतवेदन समेत िनलेको 
सम्बजन्त्धतस्थानीय तह (नगरपाभलका/महानगरपाभलका) को भसफाररस   

१4. लेिापरीक्षककोप्रमाणपर, पान (PAN) दताव प्रमाणपर, लिेापरीक्षण प्रमाणपर 
(नववकरणसमेत देखिने गरी), सम्बजन्त्धत आ.व.कोकरचनतताको प्रमाणपर समेत 

१५.वैदेभशक सहयोगबाट कायविम संचालन गरेको भए समाज कल्याण पररर्द्को कायविम 
स्वीकृनत पर, समाज कल्याण पररर्द्कोअननगमन प्रनतवेदन र कायविम संचालन 
भएको स्थानीय तहबाट कायविम सम्पन्त्न/भईरहेको भसफाररश । 

१६.व्यापार/व्यवसाय संचालन गरेका व्यवसायीहरुको संस्था भएमा संस्थाका 
पदाधधकारीहरुले संचालन गरेको व्यवसाय इजाजत/अननमनत भलनन पने प्रकृनतको भए 
त्यस्तो इजाजत परको प्रनतभलपी र सोही  आ.व.को कर चनतता प्रमाणपरको प्रनतभलपी 
समेत। 

प्रत्येक 
आ.व.को 
लाधग थप 
१५००।- 

५.३ 

संस्थाको 
त्रबधान 
संशोधन 

१. ररत पूववकको ननवेदन 

२. तीन महले ववधान - ३ प्रनत  

३. नवीकरण भएको संस्थाको प्रमाण पर र सोको प्रनतभलपी 
४. संसोधन गने प्रस्ताव कूल सदस्य संख्याको दनई नतहाई (२/३) साधारण सभा 

सदस्यहरुले पाररत गरेको प्रमाखणत ननणवय प्रनत    

५. जजल्ला प्रशासन कायावलयले स्वीकृत गरेको संस्थाको ववधानको प्रमाखणत प्रनतभलपी  

नोटिः तीन महलेको शनरु पानाको माधथ दस्तित नगरी तलबाट दस्तित गरी बााँकी 
पानाको माधथ कायवसभमनतका सदस्तले दस्तित गने । 

प्रक्रिया 
पूरा 
भएमा
सोही 
हदन 

 

(शुक्र
बार 
मात्र) 

 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.
अ.को 
हकमा 
प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
कमवचारी
को हकमा 
स.प्र.जज.
अ. 

 

५.४ 

जिल्लामा 
संस्थाको 
शाखा 
खोल्ने  

१. ररत पूववकको ननवेदन 

२ संस्थाको कायवसभमनतको ननणवय 

३. ववधानको प्रनतभलवप र दताव प्रमाणपरको प्रनतभलवप(नवीकरण देखिने) 
४. सम्बजन्त्धत नगरपाभलकाको भसफाररस पर । 

सोही 
हदन 

नन:शनल्क 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.
अ.को 
हकमा 
प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
कमवचारी
को हकमा 
स.प्र.जज.
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अ. 

५.५ 
पत्रपत्रत्रका 
दताव 

क. प्रकाशकको लाधग 

१. जजल्ला प्रशासन कायावलयलाई सम्बोधन गरेको तोक्रकएको ढााँचाको ननवेदन   

२. प्रकाशकको ४ प्रनत फोटो र नागररकताको फोटोकपी 
३.  प्रकाशकसंस्था भए ससं्थाको छाप प्रबन्त्ध पर वा संस्थाको छाप प्रबन्त्ध पर 

वासंस्थाको स्वीकृत ववधान प्रमाण पर, नववकरण भएको प्रमाणपर, कर चनतताकोपर, 

अडडट ररपोटव, संचालकहरुको बैठकको ननणवय समेतका कागजातहरुकोप्रमाखणत 
प्रनतभलपी  

४. संचालकहरु सबकैो नागररकताको फोटोकपीहरु    

५. प्रहरी चालचलन  । 

६. जजल्ला प्रशासन कायावलयमा दताव भएको छापािानाबाट पत्ररका छाप्न मंजनरी हदएको 
भसफाररस। 

 

ि. सम्पादकको लाधग 

१. सम्पादकको नागररकता प्रमाणपरको फोटोकपी  

२. सम्पादकको शैक्षक्षक योग्यताको एस.एल.सी. देखि स्नातक सम्मको माकव भसट, चाररत्ररक 
प्रमाणपर र प्रोभभजनल सहटवक्रफकेटका फोटोकपीहरुवाएस.एल.सी. उिीणव गरी 
परकाररतामा १० (दश) वर्व कायव गरेको सूचना ववभागको प्रमाणपर समेतका प्रमाण 
परहरुको फोटोकपीहरु  

३. सम्पादकलाई प्रकाशकले ननयनजतत गरेको पर (आफै प्रकाशक भएमा नपने) 
४. पत्ररकामा सम्पादक पदमा रही काम गने बारेको सम्पादकको मंजनरीनामा  
५. प्रहरी चालचलन  । 

प्रक्रिया 
पूरा 
भएमा
सोही 
हदन 

 

(शुक्र
बार 
मात्र) 

दैननक 
पत्ररका 
रु.१०००।–  

अधवसाप्ता
हहक 
रु.७००।–  

साप्ताहह
क 
रु.५००।–  

पाक्षक्षक 
रु.३००।–  

माभसक र 
अन्त्य रु. 
२००।- 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.
अ.को 
हकमा 
प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
कमवचारी
को हकमा 
स.प्र.जज.
अ. 

 

५.६ 
छापाखाना 
सञ्चालन 

१. स्वीकृत छापािानाबाट पत्ररका छाप्न मंजनरी हदएको भसफाररस  

२. छापािाना दताव भएको प्रमाणपरको फोटोकपी  

३. छापािानाको प्रबन्त्ध परको फोटोकपी  

४. छापािानालाई जजल्ला प्रशासन कायावलयबाट स्वीकृनत हदएको प्रमाणपरको फोटोकपी  

५. छापािानाले कर नतरेको कर चनतता पर । 
 

प्रक्रिया 
पूरा 
भएमा
सोही 
हदन 

(शुक्र

रु.१,०००।
- 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.
अ.को 
हकमा 
प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
कमवचारी
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बार 
मात्र) 

को हकमा 
स.प्र.जज.
अ. 

 

६. नाबालक पररचयपत्र 

क्र.सं
. 

सेवाको 
वववरण 

आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु लाग्ने 
समय 

लाग्ने 
शुल्क 

जिम्मेवार 
कमवचारी/
शाखा 

गुनासो 
सुन्ने 

अधधकारी 

कैफफयत 

६.१ 

नाबालक 
पररचयपत्र 
तथा 
प्रनतभलपी 

(क)  काठमाडौं जजल्लाको हकमा 
1. तोक्रकएको ढााँचामा स्थानीय तहको भसफाररश 

2. बाबन र आमाको नागररकता प्रमाणपर सतकल र फोटोकपी 
3. आमा बाबनको त्रबवाह दताव प्रमाणपरको सतकल र फोटोकपी 
4. नाबालकको जन्त्म दताव प्रमाणपर र शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपरको सतकल र 

फोटोकपी 
5. पासपोटव साइजको हालसाल ैखिचेको फोटो ३ प्रनत (भसफाररशमा टााँस भए अननसारको 

प्रमाखणत फोटो) । 

 

(ि) अन्त्य जजल्लाबाट बसाइसराई गरी आएको भए थप अननवायव पेश गननवपने 
कागजातहरु 

1. (क) मा उल्लखेित सम्पूणव कागज परहरु 

२. बसाइसराई दतावको प्रमाणपर सतकल तथा फोटोकपी 
३. जग्गाधनी दताव प्रमाणपर सतकल तथा फोटोकपी । 
 

(ग)  ववदेशमा जन्त्म भएका नाबालकहरुको हकमा आवश्यक पने कागजातहरु 

1. (क) मा उल्लेखित सम्पूणव कागज परहरु 

२. नेपाल बाहहर जन्त्मस्थान हननेको हकमा अस्पतालकोBirth Certificate 

३. नेपाल आउदा प्रयोग भएको बच्चाकोOne Way Travel Document वा राहदानी (सो मा 
लागेको अध्यागमन कायावलय नेपालको छाप सहहतको) 

सबै 
प्रमाण 
पनगेमा 
दरिा
स्त 
हदएकै 
हदन 

रु.१०।– 

को 
हटकट 
प्रनतभल
वपको 
हकमा 
प्रनत 
पाना रु 
३।– को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 
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४. बच्चा भलएर आउने बाबनआमाको राहदानी (सो मा लागेको नेपालको अध्यागमन 
कायावलय छाप सहहतको)। 

 

(ि)  कमवचारी पररवारको हकमा थप कागजात 

1. (क) मा उल्लेखित सम्पूणव कागज परहरु 

२. कायवरत कायवलयको भसफाररश पर र कमवचारीको पररचय परको फोटोकपी 
 

    नोटिः माधथ उजल्लखित सम्पूणव कायवहरुमा आमा/बनबाकोअन्त्य जजल्लाको नागररकता 
भएमा सम्बजन्त्धत जजल्ला प्रशासन कायावलयबाटप्रमाखणत भै आएको नागररकता 
प्रमाणपरको अभभलिे अननवायव रुपमा बनखझनेछ। 

 

 

7. प्रशासन शाखासँग सम्बजन्धत कायवहरु 

क्र.सं
. 

सेवाको 
वववरण 

आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु लाग्ने समय लाग्ने 
शुल्क 

जिम्मेवार 
कमवचारी/
शाखा 

गुनासो 
सुन्ने 

अधधकारी 

कैफफय
त 

७.१ 

कायवक्रमको 
अनुमनत 
एवम ्सुरक्षा 
व्यवस्था 

१. यस कायावलयमा दताव भएको संस्था भए दताव एवम ् नवीकरण भएको 
वववरण देखिने कागजातको प्रनतभलपी सहहत कायविमको ववस्ततृ वववरण 
उल्लेि भएको पर वा ननवदेन 

२. सम्बजन्त्धत वडा कायावलय वा स्थानीय तह वा अन्त्य ननकायको भसफाररश 
भलनन पने भएमा सो समेत संलग्न राख्ने । 

सनरक्षा र राक्रफक 
व्यवस्थामा असर 
नपने भएमा सोही 
हदन 

- 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

७.२ 

ननिी 
सुरक्षा 
कम्पनीको 
दताव, 

१. कम्पनी रजजष्ट्रारको कायावलयको भसफाररश पर 

२. चालचलन प्रनतवेदन बनखझनेछ । प्रमाण पनगेमा 
सोही हदन 

प्रचभलत 
कानून
मा 
तोक्रकए

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
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नवीकरण 
एवम ्
पुनःकायवस
ञ्चालन 
अनुमनत  

को 
दस्तनर 

ना.सन. कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

७.३ 
UAV/DRO

NE उडानको 
अनुमनत 

१. नेपाल नागररक उडडयन प्राधधकरणमा ड्रोन दताव भएको प्रमाणपर 

२. मानवरहहत हवाई उपकरण(REMOTELY PILOED AIRCRAFT (RPA) 

POPULARLY KWOWN AS ‘DRONE’)उडान सम्बन्त्धी कायवववधध, २०७५ मा 
उजल्लखित सम्पूणव कागजातहरु सहहतको ननवेदन/पर। 

 

कायवववधध 
बमोजजमको 
प्रमाण पनगेमा 
सोही हदन 

शनल्क 
नलाग्ने 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

७.४ 

िारतीय 
पेन्सनरको 
पाररवाररक 
वववरण 
लगायतको 
भसफाररश 

१. सम्बजन्त्धत वडा कायावलयको भसफाररश 

२. ननवेदकको नागररकता प्रमाण परको फोटोकपी, पने्त्सन पट्टाको फोटोकपी 
लगायत प्रमाण िनल्ने अन्त्य कागजातहरु । अन्त्य ननकायमा 

बनझ्नन पने भएमा 
बाहेक सोही हदन 

ननवेदन
मा 
रु.१०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

७.५ 

ववस्फोटक 
पदाथव 
आयातको 
भसफाररश 

ववस्फोटक पदाथवको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्धी 
इजाजत प्रदान गने कायवववधध, २०७३ बमोजजमको प्रक्रिया। कायवववधध 

बमोजजम प्रमाण 
पनगेमा सोही हदन 

 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

प्र.जज.अ.   

७.६ रसयाननक 
पदाथव 

रसायननक पदाथवको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्धी 
इजाजत प्रदान गने कायवववधध, २०७३ बमोजजमको प्रक्रिया। 

कायवववधध 
बमोजजम प्रमाण 

 
स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी 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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आयातको 
भसफाररश 

पनगेमा सोही हदन य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

७.७ 

अननयभमत
ता एवम ्
भ्रष्टाचारि
न्य कायव 
उपर उिुरी 

१.सम्बजन्त्धत ननवेदकले आफ्नो पहहचान िनल्ने कागजात समेत संलग्न गरी 
कन न ननकायवा संस्थामा, कसले के–कस्तो अननयभमतता वा भ्रष्ट्टाचार 
सम्बन्त्धी कायव गरेकोहो िनलेको ननवेदन  

२. अननयभमतता वा भ्रष्ट्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्त्धी 
कागजात। 

ववर्यको 
गम्भीरता हेरी 
यथाशीघ्र आफैले 
हेने वा 
अदनअआमा 
पठाउने 

रु १०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

७.८ 

शरणाथी 
पररचयपत्र 
प्रनतभलपी 

१. सम्बजन्त्धत व्यजततको ननवेदन 

२. शरणाथी पररचयपर हराएमा राजष्ट्रय स्तरको दैननक पत्ररकामा हराएको 
सूचना प्रकाभशत गरी सो को सतकल प्रमाण  

३. जजल्ला प्रहरी कायावलयको भसफाररस पर  

४. शरणाथी भशववरको कायावलयबाट पररचय पर उपलब्ध गराई हदन फोटो 
समेत प्रमाखणत गरेको भसफाररस पर  

५. फोटो २ प्रनत । 

सोही हदन 

ननवेदन
मा 
रु.१०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

७.९ 

शरणाथीहरु
लाई यात्रा 
अनुमनत  

१. ननवेदकको शरणाथी पररचयपरको प्रनतभलवप 

२. भ्रमणमा जाने मनलनकबाट नातेदारले बोलाएको प्रमाखणत आमन्त्रणपर 

३. आमन्त्रण गने व्यजततको पररचय िनल्ने प्रमाणपर 

४. आमन्त्रण गने व्यजततको आयश्रोत िनल्ने प्रमाणपर 

५. सम्बजन्त्धत शरणाथी भशववरको भसफाररश पर 

६. ननवेदक र ननवेदकलाई आमन्त्रण गने व्यजततबीच नाता िनल्ने प्रमाण 

७. आमन्त्रणकतावले व्यहोने िचवको वववरण (बस्ने, िाने, आउने, जाने, और्धध 
उपचार समेतको िचव िनलाउनन पनेछ) 

८. आफ्नै िचवमा जाने भए आफ्नो हैभसयत र जाननपने कारण स्पष्ट्ट 

प्रमाण पनगेको 
भोलीपल्ट 

ननवेदन
मा 
रु.१०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 
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िनलाउने 

९. अध्ययनाथव ववदेश जान सम्बजन्त्धत शैक्षक्षक संस्थाको स्वीकृनतपर संलग्न 
गरी ववर्य र अवधध िनलेको कागज  

१०.और्धोपचारको लाधग धचक्रकत्सक/स्वास््य संस्थाको भसफाररश पर 

११.आमन्त्रण गने व्यजततको आधथवक हैभसयत िनल्ने कागजात Notary Public 

बाटप्रमाखणत भै आउननपने वा सम्बजन्त्धत मनलनकको दतूावासले 
कागजातहरुकोप्रमाखणकता पनजष्ट्ट गरेको कागज पर । 

 

 

 

 

८. हातहनतयार तथा ननवेदन शाखासँग सम्बजन्धत कायवहरु 

क्र.सं
. 

सेवाको 
वववरण 

आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु लाग्ने 
समय 

लाग्ने 
शुल्क 

जिम्मेवार 
कमवचारी/
शाखा 

गुनासो 
सुन्ने 

अधधकारी 

कैफफय
त 

८.१ 

हातहनतयार 
ईिाितको 
आवेदन 

१. नागररकता प्रमाणपरको प्रनतभलवप सहहतको ननवेदन 

२. ननवेदकको ननरोधगता सम्बन्त्धी पर 

३. प्रहरी प्रनतवेदन 

४. स्थानीय तहको भसफाररश । 

आव
श्यक 
प्रमाण 
संकल
न 
भएको 
भोभलप
ल्ट 

रु.१०।– 

को 
हटकट 
र 
ननयमा
वलीमा 
तोक्रकए 
बमोजज
म 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

८.२ 
हातहनतयार 
नामसारी  

१. ननधावररत ढााँचाको ननवेदन 

२.नाधगरकताको प्रमाण पर 

३. स्थानीय तहको भसफाररस 

४.प्रहरी सजवभमन मनचनल्का 

आव
श्यक 
जांचबन
झ 

रु.१०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
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५. हनतयारको इजाजतपर 

६. हकदावी छाडेको कागज । 

सकेको 
भोभलप
ल्ट 

ना.सन. कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

८.३ 
हातहनतयार 
नववकरण  

१. ननधावररत ढााँचाको ननवेदन 

२. सतकल इजाजत पर 

३ वारेस माफव त भए मञ्जनरीनामा । 

ननबेद
न 
परेको 
हदन 

रु.१०।– 

को 
हटकट 
र 
ननयमा
वली 
बमोजज
मको 
शनल्क 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

८.४ 

हातहनतयार 
ईिाित 
पत्रको 
प्रनतभलवप  

१. ना.प्र. प्रमाणपरको प्रनतभलपी र ईजाजत नम्बर सहहतको ननवेदन 

२. हराएको इजाजतपरको हकमा प्रहरीको भसफाररश पर । 

आव
श्यक 
जााँचबन
झ 
सकेको 
भोभलप
ल्ट 

रु.१०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

८.५ 

ववदेशबाट 
नयाँ 
हातहनतयार 
णिकाउने 
सम्बन्धमा 

१. ननधावररत ढााँचाको ननवेदन 

२. नागररकताको प्रमाणपर 

३. स्थानीय तहको भसफाररस 

४. प्रहरी सजवभमन मनचनल्का । 

आव
श्यक 
जााँचबन
झ 
सकेको 
भोभलप
ल्ट 

रु.१०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
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. 

८.६ 

शाजन्त 
सुरक्षाको 
ननबेदन 
सम्बन्धी  

   सम्बजन्त्धत ननवेदकको ना.प्र. प्रमाणपर वा ननजको पहहचान हदने कागजात संलग्न 
गरी मनाभसव व्यहोरा िनलेको ननवेदन । तनरुन्त्त 

रु १०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

८.७ 

गुनासो वा 
ठाडो उिरुी 
सम्बन्धी 

   सम्बजन्त्धत ननवेदकको ना.प्र. प्रमाणपर वा ननजको पहहचान हदने कागजात संलग्न 
गरी मनाभसव व्यहोरा िनलेको ननवेदन । तनरुन्त्त 

रु.१०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 

 

८.८ 

आहदवासी 
िनिानत 
भसफाररश 

१. आहदवासी जनजाती उत्थान राजष्ट्रय प्रनतष्ट्ठानले प्रदान गरेको पररचयपर 

२. सम्बजन्त्धत स्थानीय तहको भसफाररश 

३. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतभलपी सहहत रु. 10 को हटकट टााँस गररएको 
तोक्रकएको ढााँचाको ननवेदन । 

४. स्थायी ठेगाना काठमाडौं जजल्ला नभएको हकमा बसाइसराईं दताव प्रमाणपर 

५. कमवचारी पररवारको हकमा सम्बजन्त्धत सरकारी कायावलयको भसफाररश पर । 

सोही 
हदन 

रु. 
१०।– 

को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ
./प्रशासकी
य 
अधधकृत/ 
ना.सन. 

स.प्र.जज.अ
.को हकमा 
प्र.जज.अ. र 
अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ
. 
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5. सेवा प्रदान गने शाखा र जिम्मेवार अधधकारीः- 

भस.नं. 
कमवचारीको नाम, 

थर 
शाखा 

फोन 
नं 

कोठा 
नं. 

पद मोबाईल नं. 

१ गोत्रबन्त्द प्रसाद ररजाल   20९ 207 प्र.जज.अ. ९८५१२०७७७७ 

2 सनप्रभा िनाल ढन ंगेल   1०३ 103 स.प्र.जज.अ 9841608305 

३ उमाकान्त्त अधधकारी   203 203 स.प्र.जज.अ 9851218858 

4 दीपक पौडेल  108 108 स.प्र.जज.अ 9856025435 

वप.ए. 

1 अननर्ा कौभशक प्रशासन 20७ 20७ क.अ. 9804222237 

2 रिननाथ िनाल वप.ए. 207 207 का.स. 9841807817 

नागररकता शाखा 

1 
रन्त्जन प्रसाद 
नतभमल्सैना 

नागररकता नयााँ 
101 १०१ 

प्र.अधधकृत 9848273804 

2 सोम प्रसाद पोिरेल नागररकता नयााँ 101 101 ना.सन. 9851211131 

3 रेणनका कन मारी नागररकता नयााँ 101 101 ना.सन. 9860619994 

4 ईश् वरा अधधकारी  नागररकता नयााँ 101 101 ना.सन.  9841759067 

5 सववन प्रजापनत नागररकता नयााँ 101 101 क.अ. 9841830238 

6 कन ल बहादनर के्षरी नागररकता नयााँ 101 101 िररदार 9847638160 

7 उमा देवी शे्रष्ट्ठ नागररकता नयााँ 101 101 रा.प.अनं.(पााँचौ) 9841584588 

नागररकता प्रनतभलवप शाखा 

१ शेर बहादनर पनन नागररकता प्रनतभलवप 105 105 प्र.अधधकृत 9841645158 

2 रामदि चौलागाई नागररकता प्रनतभलवप 105 105 ना.सन. 9851119665 

३ ममता सनवेदी नागररकता प्रनतभलवप 105 105 ना.सन. 9842229877 

4 सानन क्रकसी नागररकता प्रनतभलवप 105 105 ना.सन. 9841921142 

५ अचवना सनवेदी नागररकता प्रनतभलवप 105 105 क.अ. 9843015582 
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6 सभमत नायोजन नागररकता प्रनतभलवप 105 105 का.स. 9860779037 

नाबालक पररचय पत्र 

१ भशव कन मार अधधकारी नाबालक पररचय पर 111 111 प्र.अधधकृत 9841625024 

२ श्याम प्रसाद भनसाल नाबालक पररचय पर 111 111 ना.सन. 9851132320 

3 यनवराज कोइराला नाबालक पररचय पर 111 111 िररदार 9842030666 

4 भवानी ववडारी नाबालक पररचय पर 111 111 का.स. 9865068230 

कानून शाखा 

१ सानोबाबन शे्रष्ट्ठ कानून 304 304 कानून अधधकृत 9849450360 

मुद्दा शाखा 

१ रमा निभमरे मनद्दा 109 109 प्र.अधधकृत 9841652277 

३ राज कन मार सनबेदी मनद्दा 112 112 ना.सन. 9855088840 

4 रमेश पोिरेल मनद्दा 112 112 ना.सन. 9844034578 

५ राजेन्त्ि कन मार शाही मनद्दा 112 112 िररदार 9868120330 

6 साननकान्त्छा थापा मगर मनद्दा 112 112 रा.प.अनं.(पााँचौ) 9841699940 

              

राहदानी शाखा 

1 राम बहादनर साकी राहदानी १०६ १०६ प्र.अधधकृत 9848228251 

2 लक्ष्मण पौडेल राहदानी 107 107 ना.सन. 9842078948 

3 लक्ष्मण रायमाझी राहदानी 107 107 ना.सन. 9844040081 

4 चजण्डका कोइराला राहदानी 107 107 ना.सन. 9845127387 

5 प्रनतक्षा सापकोटा राहदानी 107 107 क.अ. 9851121625 

6 मनोज थापा मगर राहदानी 107 107 का.स. 9818188288 

प्रशासन शाखा 

1 लक्ष्मी कन मारी शाही प्रशासन 206 206 प्र.अधधकृत 9841602270 

2 बालकृष्ट्ण कटवाल प्रशासन २०4 २०4 प्र.अधधकृत 9852050559 
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3 आरती पौडेल थापा प्रशासन 202 202 ना.सन. 9841513531 

4 आत्माराम पौडले प्रशासन 205 २०५ टा.ना.सन. 9841279397 

5 उमा लोहनी  प्रशासन 202 202 का.स. 9843468138 

संस्था दताव शाखा 

1 तेजजन्त्ि गौतम संस्था दताव 110 110 प्र.अधधकृत 9852029774 

२ नवराज पोिरेल संस्था दताव 113 110 ना.सन. 9849213544 

3 सररता चौधरी संस्था दताव 113 110 ना.सन. 9804255324 

४ मनोज बहादनर चन्त्द संस्था दताव 113 110 क.अ. 9848713286 

५ इश्वरी आचायव संस्था दताव 113 110 िररदार 9867285914 

६ सनयवभतत कक्षपती संस्था दताव 113 110 िररदार 9851124252 

७ भमना धगरी बस्नेत संस्था दताव 113 110 का.स. 9841867263 

शाजन्त सुरक्षा तथा ननवेदन शाखा/हातहनतयार शाखा 

1 संगीता कोइराला 
शाजन्त्त सनरक्षातथा 

ननवेदन 303 303 
प्र.अधधकृत 9841827419 

2 हदनेश बदेवा हातहनतयार 303 303 ना.सन. 9841389945 

3 
राजेन्त्ि कन मार धगरी 

शाजन्त्त सनरक्षातथा 
ननवेदन 303 303 

िररदार 9841554051 

आधथवक प्रशासन शाखा 

1 मोहनकृष्ट्ण शे्रष्ट्ठ आधथवक प्रशासन 201 201 ले.अधधकृत 9851253267 

२ सूयव प्रसाद शमाव आधथवक प्रशासन 20० 20० लेिापाल 9841404319 

3 जीवन महजवन आधथवक प्रशासन 20० 20० रा.प.अनं.(पााँचौ) ९८४१३०८९२२ 

राजष्िय पररचय पत्र शाखा 

१ ननमाफन ङ्ग इङनाम 
राजष्ट्रय पररचय पर 
शािा 

306 102 क.अ. ९८०६०७३७४६ 

२ संङ्धगता पोमन 
राजष्ट्रय पररचय पर 
शािा 

306 102 क.अ. ९८६४५४७२२४ 

3 अननता थापा राजष्ट्रय पररचय पर 306 102 क.अ. 9861178837 
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शािा 

4 अनाभमका बस्नेत 
राजष्ट्रय पररचय पर 
शािा 

306 102 क.अ. 9845985069 

5 दृजष्ट्ट राउत 
राजष्ट्रय पररचय पर 
शािा 

306 102 का.स. ९८६११३६०४५ 

सहायता कक्ष 

१ दनगावचरण ढकाल 
सहायता (सोधपनछ) 

कक्ष 100 100 
िररदार 9860830648 

२ कृनत काकी 
सहायता (सोधपनछ) 

कक्ष 100 100 
का.स. 9840430581 

ह.स.चा. 

१ कमल धगरी       ह.स.चा. 9868624686 

2 सनरेन्त्ि महजवन       ह.स.चा. 9849688495 

३ राम सनन्त्दर बस्नते       ह.स.चा. 9841350832 

4 तेज बहादनर धामी       ह.स.चा. 9860926303 

५ ररना पोड े       का.स. 9821213898 

6. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तुर र अवधधः- 
 नागररक वडापरमा उल्लेि भए बमोजजम हनने । 

7. ननवेदन, उिुरी उपर ननणवय गने प्रफक्रया र अधधकारीः- 
ननवेदन, उजनरी उपर ननणवय गने प्रक्रिया 

• शाजन्त्त सनरक्षासाँग सम्बजन्त्धत उजनरी भए कायावलय पररसरमा प्राप्त गनव सक्रकने ननवेदन र आफ्नो 
नागररकताको प्रनतभलपी सहहत प्रशासन र शाजन्त्त सनरक्षा हेने सहायक प्रमनि जजल्ला अधधकारी 
समक्ष (कोठा नं 203) पेश गने । 

8. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अधधकारीः- 
प्रमनि जजल्ला अधधकारी श्री गोत्रबन्द प्रसाद ररिाल कोठा नं. २०७ 
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9. सम्पादन गरेका कामको वववरण (207८ श्रावण-२०७८ असोि सम्म) 
 

यस कायावलयबाट ननयभमत रुपमा सम्पादन भएको कामको वववरण आ.व. 207८/7९ को रैमाभसक वववरण 
देहाय अननसार रहेको छिः 

कायावलयबाट ननयभमत रुपमा सम्पादन िएका कामको वववरण 

(207८ को श्रावण १ देखी २०७८ असोि मसान्त सम्मको वावषवक कायवप्रगनत वववरण) 

1. नयाँ नागररकता 

भस.नं. नागररकताको 
फकभसम 

आ.ब.  

२०७५/७६ 

 

आ.ब.  

२०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8  आ.ब. २०७8/७9 

(श्रावण देणख असोि 
मसान्तसम्म) 

१. बंशज १४२४१ 7144 11670 2340 

२. बैवाहहक अंधगकृत ७३ 17 18 9 

३. जन्त्मभसद्ध  

जन्त्मभसद्धका आधारमा 
ना.प्र. प्राप्त गरेका 
व्यजततका सन्त्तनतले प्राप्त 
गरेको वंशजको नागररकता 

३६ ८ 3  

 िम्मा १४३५० 7169 11691 2349 
 

2. नागररकता प्रनतभलपी 

भस.नं. नागररकताको 
फकभसम 

आ.ब.  

२०७५/७६ 

 

आ.ब.  

२०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8  आ.ब. २०७8/७9 

(श्रावण देणख असोि 
मसान्तसम्म) 

१. बंशज १३०५८ 7128 5615 1676 

२. बैवाहहक अंधगकृत ३ 9 6 3 

३. जन्त्मभसद्ध २ ७ ०  
 िम्मा १३०६३ 7144 5621 1679 
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3. राहदानी 

भस.नं. कामको त्रबवरण आ.ब. 
२०७५/७६ 

 

आ.ब.  

२०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8  आ.ब. २०७8/७9 

(श्रावण देणख 
असोि 

मसान्तसम्म) 
१. राहदानी ववतरण २४६२२ 17749 18623 3613 

२. राहदानी 
भसफाररस 

साधारण 
(कायावलयबाट) 

२४६९४ 17973 17725 5172 

िनत ८१३६ 5523 898 1004 
 

4. नावालक पररचयपत्र 

भस.
नं 

कामको 
वववरण 

आ.व. 
२०७५/७६  

(वव.सं. २०५१ देणख 
२०७६/३/३१ सम्म) 
िारी नाबालक 
पररचयपत्र 

आ.ब. 
२०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8  आ.ब. २०७8/७9 

(श्रावण देणख असोि 
मसान्तसम्म) 

१ नाबालक 
पररचयपर 

३६२५ ३८,२१३ 

 

3155 735 377 

 

5. संस्था, छापाखाना तथा पत्रपत्रत्रका 

भस.नं. कामको त्रबवरण आ.ब. २०७५/७६ 

 

आ.ब. २०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8  आ.ब. २०७8/७9 

(श्रावण देणख असोि 
मसान्तसम्म) 

१. संस्था दताव ६३८ 312 273 109 

२. संस्था नत्रबकरण १०,०२४ 3818 3623 866 

३.  
 

परपत्ररका 
दताव 

अस्थायी ६७ 30 35 12 

स्थायी २९ 22 11 7 
जम्मा ९६ 52 24 19 

४. छापािाना दताव १ 1 1 3 
५. संस्था िारेजी १ 2 3 5 
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6. मुद्दा 

मुद्दाको  प्रकार 

फैसला हुन बाँकी र दताव िएका 
मुद्धा 

 
फैसला/ननणवय/सदरस्याहा 

आ.व.०७8/७9 को 
श्रावण देखि 

असोज 
मसान्त्तसम्म दताव 
भएको मनद्दा 

संख्या 

आ.व. 078/079 

मा जजम्मेवारी 
सरेको 

जम्मा 

 

आ.व.  

०७7/७8 

 यस 
आ.व.को 
आजश्वन 
मसान्त्तस
म्म फैसला 
भएको 
मनद्दा 
संख्या  

के.सा.अ./अभि व्यवहार 636 656 1292  638 87 

जनवा 50 48 98  47 14 

साववजननक स्थानमा यौनाङ्ग 
देिाएको 

 1 1  1  

कालोबजार तथा केही अन्त्य 
सामाजजक अपराध 

2 19 21  19 1 

सवारी क्षनतपूती 8 88 96  88 1 

कूल िम्मा 696 811 1507  793 103 
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7. आहदवासी/िनिाती भसफाररश तथा हातहनतयार सम्बन्धी वववरण 

भस.नं. कामको त्रबवरण आ.ब. २०७५/७६ 

 

आ.ब. २०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8  
आ.ब. २०७8/७9 

(श्रावण देणख असोि 
मसान्तसम्म) 

१. आहदवासी /जनजानत भसफाररस ३४५ 323 292 58 

२. हातहनतयार ईजाजतपर 
नत्रबकरण 

१६६९ 1317 873 692 

३. नयााँ हातहनतयार दताव १ थान 1(िेलकन द 
प्रयोजन) 

- - 

४. हातहनतयार नामसारी ३३ 37 3 10 

५. ववदेशी भसकारीलाई अस्थायी 
ईजाजतपर जारी  

१९ 8 9 - 

६. प्रनतभलपी ईजाजतपर जारी २ 4 1 1 

७. अभभलेि कायम गरी 
ईजाजतपर जारी 

१ 1 - - 

८. प्रहरीमा बनझाएको हनतयार १८ 13 1 - 

९ रारीकाभलन व्यवसाय 
अभभलेिीकरण 

१३ 5 - - 

१०. शाजन्त्त सनरक्षाको लाधग प्राप्त 
ननवेदन  

प्रहरीमा पठाई फस्र्यौट 
भएको  

2321 2100 1179 725 
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८. कायवक्रम अनुमनत, सुरक्षा व्यवस्था लगायत 

भस.नं. कामको त्रबवरण आ.ब. 
२०७५/७६ 

 

आ.ब. 
२०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8  
आ.ब. २०७8/७9 

(श्रावण देणख 
असोि 
मसान्तसम्म) 

१. जजल्ला सनरक्षा सभमनतको बैठक - 87 38 15 

२. चालचलन बनझी पठाईएको - 108 17 63 

३. साववजननक एवम ्संि संस्थाका 
कायविमहरुको सनरक्षा व्यवस्था 

- 209 - 70 

४. ववभभन्त्न मेला तथा कायविम गनव अननमनत - 48 7 11 

५. ननजी सनरक्षा कम्पनी दताव 835 3 3 3 

६. ननजी सनरक्षा कम्पनी नवीकरण - 125 154 70 

७. शरणाथी पररचय पर संख्या 6019 6019 6019 6019 

८. शरणाथी पररचयपर नवीकरण - 11 613 85 

९. शरणाथीको लाधग Travel Document 
भसफाररश 

-  2 4 

१०. ड्रोन उडान अननमनत - 6 18 11 

११. अपाङ्गता भएकाहरुको लाधग ४ पाङ्ग्रे 
स्कन टर भसफाररश 

- 24 19 18 

12. रसायननक पदाथव आयात भसफाररश - 4 6 11 

१३. वववाह दताव प्रमाणपरको प्रनतभलपी - 33 15 10 

१४. भारतीय पेन्त्सनरको पाररवाररक वववरण 
भसफाररश 

- 22 42 30 

15. SEE Certificate मा वववरण सच्याउन 
ननणवय पचाव (Resultभएको ६ महहना 
भभरका मार) 

- 17 6 2 

16. ननरीक्षण गररएका सरकारी कायावलय एवम ्
प्रहरी कायावलयहरु 

- 10 5 - 

1७. रारीकालीन व्यवसाय (डान्त्स बार, दोहोरी 
लगायत) अननगमन 

- १५ 6 3 
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९. आधथवक प्रशासन सम्बन्धी 

 cfly{s jif{ 2078 sf] >fj)f b]lv cflZjg;Ddsf] k|utL ljj/)f 

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

1 ljlgof]hg tkm{ 

  a=p=lz=g+=314920113-rfn'_ 42225000.00 11844656.80 30380343.20   

  a=p=lz=g+=314920114-k"¤hLut_ 1240000.00 261538.00 978462.00   

  hDdf 43465000.00 12106194.80 31358805.20   

2 /fli^«<o kl/ro kq 

  a=p=lz=g+=314010113-rfn'_ 2387000.00 539600.00 1847400.00   

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

  hDdf 2387000.00 539600.00 1847400.00   

3 370001183 sf]]le^ 19 lgoGq)f 0.00 0.00 0.00   

4 307050113 jfl)fHo 0.00 0.00 0.00   

5 cy{ ah]^ 

  a=p=lz=g+=601000133-;l`rt ljbf_ 699000.00 699000.00 0.00   

  a=p=lz=g+=601000163-cf}iflw pkrf/_ 913000.00 913000.00 0.00   

6 ljljw vftf 

s cfDbfgL 

  ut cf=j= c=Nof= 122661039.67       

  o; cf=j=sf] cfDbfgL  6110000.00       

  hDdf 128771039.67       

v vr{         

  b}aL k|sf]k /fxt   30000.00     

  k//fi^< dGqfno Ifltk"lt{   1870384.00     

  ;jf/L Hofg Ifltk"lt{   4350000.00     

  d'cfAhf ljt/)f   0.00     

  cGo ljljw vr{   0.00     

  hDdf   6250384.00 122520655.67   

7 w/f}^L tkm{ 

s cfDbfgL 

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

  o; jif{sf] cfDbfgL 17618575.00       

  hDdf 179583679.27       

v vr{         

  lkmtf{  1242705       

  ;b/ :ofxf 28211571       

  hDdf 29454276 0.00     

u w/f}^L af¤sL     150129403.27   

8 /fhZj tkm{  
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  hDdf 5973791.00       

9 a]?h' 

1 s'n a]?h' 464440.00       

2 ;+k/LIf)fsf ePsf] 0.00       

  af¤sL 464440.00       
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10. सचूना अधधकारी र प्रमुखको नाम र पदः- 
 प्रमनि जजल्ला अधधकारी श्री गोत्रबन्द प्रसाद ररिाल 

 सूचना अधधकारी, सहायक प्रमनि जजल्ला अधधकारी श्री उमाकान्त अधधकारी  

11. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेभशकाहरुको सूचीः- 
• नेपालको संववधान 

• स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

• नागररकता ऐन, २०६३ र ननयमावली, २०६३ 

• हातहनतयार तथा िरिजाना ऐन, २०१९ तथा ननयमावली, २०२८ 

• जजल्ला प्रशासन कायावलय एवम ्प्रमनि जजल्ला अधधकारी संयोजक/सदस्य रहने प्रचभलत कानूनहरु 

• राजमागव(सडक) मा हनने अवरोध हटाउन गननवपने सनरक्षा कारवाहीको कायवववधध, २०७५ 

• मानवरहहत हवाई उपकरण (REMOTELY PILOED AIRCRAFT (RPA) POPULARLY KWOWN AS 

‘DRONE’उडान सम्बन्त्धी कायवववधध, २०७५ 

• CCTV जडान तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी कायवववधध, २०७२ (भमनत २०७५/१०/२४ को संशोधन सहहत) 
• ववस्फोटक पदाथवको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्धी इजाजत प्रदान गने कायवववधध, 

२०७३  

• रसायननक पदाथवको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्धी इजाजत प्रदान गने कायवववधध, 
२०७३  

1२. तोफकए बमोजिमका अन्य वववरणः- 
 छैन । 

1३. अनर्ल्लो आ.व.मा सञ्चाभलत कायवक्रमहरुः- 
 नरहेको । 

1४. सावविननक ननकायको वेवसाइटः- 
जजल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंको वेवसाइट http://daokathmandu.moha.gov.np/रहेको छ । 

15. प्रातत वैदेभशक सहायता, ऋण, अनुदान एवम ्सम्िौता सम्बन्धी वववरणः- 
 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://daokathmandu.moha.gov.np/
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16. बिेट तथा कायवक्रमः- 
 

बनंदा नं. १२ मा नै उल्लेि भैसकेकोले यहााँ दोहोयावइएको छैन । 

17. कायावलयले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावलीः- 
मनद्दासाँगसम्बजन्त्धत तथा अननसन्त्धानको िममा रहेका वववरणहरु सरोकारवाला व्यजततलाई मार उपलब्ध 

गराउन सक्रकने छ । साथै अदालत वा माधथल्लो ननकायको आदेश भएमा बाहेक नागररकता र संस्थासाँग सम्बजन्त्धत 
वववरण सम्बजन्त्धत व्यजतत र संस्थालाई बाहेक उपलब्ध गराईने छैन ्। 

18. जिल्ला प्रशासन कायावलयबाट िएका प्रकाशनहरुः- 
प्रस्तनत वववरण जजल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंको वेवसाइट http://daokathmandu.moha.gov.np/मा 

हेनव सक्रकने छ । 

फोन नः- 

01-४२६२४४८, 01-४२६२४७८ र ०१-४२६५९०८ 

फ्याक्सः- 

 नागररकता अभभलेि भभडान तथा Help Deskको लाधगिः- 01-४२६२८२८ 

 कायावलयसाँग सम्बजन्त्धत अन्त्य ववर्यको लाधगिः- ०१-४२६७६९१ 

इमेलः-  

अभभलेि भभडान तथा सामान्त्य वववरणको लाधगिः-daobabarmahal@gmail.com 

सनरक्षासाँग सम्बजन्त्धत एवम ्गोप्य वववरणको लाधगिः-daokathmandu@moha.gov.np 

वेवसाइटः- 

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

फेसबुक पेिः- 

www.facebook.com/daokathmandu 

  

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


 

 

 

 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जजल्ला प्रशासन कायावलय 

बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल ।  
 फोन नं. 

01-४२६२४४८, 01-४२६२४७८,०१-४२६५९०८ 

फ्यातसिः 
01-४२६२८२८ 

इमेलिः 
daobabarmahal@gmail.com 

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

फेसबनक पेजिः 
www.facebook.com/daokathmandu 
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http://daokathmandu.moha.gov.np/
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	1. जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको परिचयः-
	2. कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारः-
	3. कार्यालयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी विवरणः-
	4. कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाः-
	5. सेवा प्रदान गर्ने शाखा र जिम्मेवार अधिकारीः-
	6. सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधिः-
	7. निवेदन, उजुरी उपर निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारीः-
	8. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारीः-
	9. सम्पादन गरेका कामको विवरण (207८ श्रावण-२०७८ असोज सम्म)
	10. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पदः-
	11. ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाहरुको सूचीः-
	1२. तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणः-
	1३. अघिल्लो आ.व.मा सञ्चालित कार्यक्रमहरुः-
	1४. सार्वजनिक निकायको वेवसाइटः-
	15. प्राप्त वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवम् सम्झौता सम्बन्धी विवरणः-
	16. बजेट तथा कार्यक्रमः-
	17. कार्यालयले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावलीः-
	18. जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएका प्रकाशनहरुः-

