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स्वतः प्रकाशन 

(Proactive Disclosure) 
 

 

नेपालको संवविानको िारा २७ मा रहेको सूचनाको हक तथा सूचनाको हक सम्बन्त्िी ऐन, 
2064 को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्त्िी घनयमावली, 2065 मा प्रत्येक साववजघनक घनकायले 
आफ्ना गघतववधिहरुको वववरण ३/३ महहनामा प्रकाशन गनुव पने व्यवस्था रहेको छ । यसका 
लाधग ऐन र घनयमावलीमा गरी २० वटा शीषवकहरु उल्लेख रहेका छन ्।  

यसै कानूनी व्यवस्थाको पालनाका साथै जजल्लामा नेपाल सरकारको प्रघतघनधिका रुपमा 
रहेको जजल्ला प्रशासन कायावलयले गरेका काम कारबाहीहरुको यथाथव जानकारी आम नागररकहरुमा 
होस ् भन्त्ने अमभप्रायका साथ यस कायावलयबाट ममघत २०७७ श्रावण देखी २०७७ पौष मसान्त्त 
सम्मको वववरण समेत समावेश भएको आ.व. 207७/7८ मा सम्पादन भएका कामको वववरण यहााँ 
प्रस्तुत गररएको छ । 

 

जिल्ला प्रशासन कायावलय 

काठमाडौं 
ममघतः २०७७ माि 
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जिल्ला प्रशासन कायावलय 

काठमाडौं 
सूचनाको हक सम्बन्त्िी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र घनयमावली, २०६५ को घनयम ३ बमोजजम प्रकामशत वववरण 

1. जिल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंको पररचयः- 
वव.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादभुावव पश्चात ्चुस्त एव ववकेजन्त्ित प्रशासनको आवश्यकता महसुस गरी 

वडा हाकीमहरुको घनयुजतत भएको पाइन्त्छ । सोही बखत काठमाडौ उपत्यका कममश्नर मेजजष्रेट ऐन,  मिेश गोश्वरा 
ऐन, सामान्त्य प्रशासन र प्रहरी ऐनहरु घनमावण भएका धथए । यसै िममा गढी,   गौडा र गोश्वाराको रुपमा गहृ 
प्रशासनको कायव संचालन भएको धथयो । नेपालको सवंविान, २०१९ अनुसार नेपाललाई १४ अंचल, ७५ जजल्ला र ५ 
ववकास क्षेरमा ववभाजन गररयो । स्थानीय प्रशासनलाई ववकेजन्त्ित शासन व्यवस्था अनुरुप 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 अनुसार काठमाडौँ जजल्लामा पघन जजल्ला प्रशासन कायावलयको स्थापना भएको हो। 

 वव.स. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संवविानले नेपाललाई संिीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रमा 
रुपान्त्तरण गरी राज्यको मूल संरचना संि, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा ववभाजन गरेको छ । जजल्ला 
प्रशासन कायावलय नेपालको संवविानको अनुसूची–५ मा रहेको संिको अधिकार सूचीमा रहेका ववषयमा सेवा प्रवाह 
गने संिीय सरकारको महत्वपूणव प्रघतघनधि संस्था हो । प्रदेश र स्थानीय तहले पूणव रुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग 
गने अवस्थामा नपुगुन्त्जेल जजल्लाका सबै कायावलयहरु बीच आवश्यक समन्त्वय गराउने नेततृ्वदायी घनकायको रुपमा 
जजल्ला प्रशासन कायावलय क्रियाशील हुाँदै आएको छ । तोक्रकएको जजम्मेवारी बाहेक अन्त्य घनकायको क्षेरमा 
नसमेहटएका सबै क्षेरहरु समेतमा यसको भूममका रहने हुाँदा बहुआयममक घनकायको रुपमा समेत यो कायावलय पदवछ 
। एउटा जजल्लामा तीन तहका सरकारी संचरना स्थापना भईसकेको अवस्थामा अन्त्तर सरकारी कायावलयहरु बीचको 
समन्त्वयमा संिीय सरकारको प्रघतघनधिको रुपमा प्रमुख जजल्ला अधिकारीको भूममकालाई थप प्रभावकारी, सुस्पष्ट र 
संस्थागत गनुव आवश्यक हुन गएको छ । 

काठमाडौं जजल्लाको जनसखं्या, भौगोमलक अवजस्थघत र स्थानीय जनताको माग समेतलाई मध्यनजर गदै 
नागररकलाई अझ नजजकबाट सेवा पु¥याउन े उद्देश्यले काठमाडौं जजल्लाका सााँखु र फवपवङ्ग गरी दईु स्थानबाट 
ईलाका प्रशासन कायावलय माफव त सेवा प्रवाह भईरहेको छ । 

मूल ध्येय (Vision):- 

काठमाडौं जजल्लामा शाजन्त्त, सुव्यवस्था र अमनचयन कायम राख्दै शान्त्त र सुशासनयुतत समाजको स्थापना गरी 
“समदृ्ि नेपाल, सुखी नेपाली ” को साझा राजष्रय आकांक्षालाई साकार तुल्याउने । 
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उद्देश्य (Objective):- 

१.शाजन्त्त, सुव्यवस्था र सुरक्षा (Peace, Law and Order and Security) 
२. समन्त्वय (Coordination), र 
३. सुशासन (Good Governance) । 

2. कायावलयको काम, कतवव्य र अधधकारः- 
 

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

• जजल्लामा शाजन्त्त, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्न,े  

• आन्त्तररक सुरक्षा सम्बन्त्िी नीघत, योजना र कायविमको जजल्लास्तरमा कायावन्त्वयन गने, 

• जजल्लास्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्र प्रहरी बलको पररचालन गने, 

• जजल्लास्तरमा नेपाली सेनासाँग सुरक्षा समन्त्वय गने, 
• राजष्रय अनुसन्त्िान जजल्ला कायावलयसाँगको समन्त्वय, सूचना सङ्कलन र ववश्लेषण गने,  

• वंशजको आिारमा नेपाली नागररकता जारी गने, 

• बैवाहहक अंगीकृत नागररकता (महहलाका लाधग) जारी गने,   

• नागररकताको प्रघतमलपी जारी गने, 

• राहदानी मसफाररश तथा जारी गने, 

• कानून बमोजजम तोक्रकएका मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र क्रकनारा गने, 

• जजल्लाजस्थत कारागारको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गने, 

• गैरसरकारी संस्था दताव, नवीकरण र घनयमन गने, 

• परपबरका तथा छापाखानाा दताव गने, 

• नाबामलग पररचयपर जारी गने, 

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

• शरणाथीहरुका लाधग यारा अनुमघत पर मसफाररस गने,  

• ववदेशी नागररकको जजल्लामा उपजस्थघत र गघतववधिको घनयमन गने, 

• जजल्ला मभर हुने ववमभन्त्न कायविमको अनुमघत एवम ्उत्सवहरुमा सुरक्षा व्यवस्था ममलाउने, 

• घनजी सुरक्षा कम्पनीको दताव, नवीकरण एवम ्पुनःकायवसञ्चालन अनुमघत हदने, 

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

• जजल्लामा जडान भएका व्यजततगत, संस्थागत र साववजघनक प्रयोजनका CCTV तयामेराको लगत राख्ने र सो 
सम्बन्त्िी वावषवक प्रघतवेदन गहृ मन्त्रालयमा पेश गने, 
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• भारतीय तथा बिहटश सेनामा कायव गरी घनवतृ भएका व्यजतत तथा उनीहरुको पररवारको नाम, थर, उमेर 
फरक परेको ववषयमा मसफाररस लगायत अन्त्य मसफाररस सम्बन्त्िी कायव गने, 

• ववस्फोटक पदाथव आयातको मसफाररस र घनयमन गने, 

• रसाायघनक पदाथव आयातको मसफाररश गने, 

• सवारी सािन सञ्चालन सम्बन्त्िी कानूनको कायावन्त्वयन गने, 

• हातहघतयार र खरखजानाको इजाजत सम्बन्त्िी मसफाररस र घनयन्त्रण गने, 

• शाजन्त्त सुरक्षाको लाधग प्राप्त घनवेदन उपर कारवाही गने, 

• गुनासो तथा ववववि उजुरीको सम्बोिन गने, 

• दमलत, जनजाघत आहद मसफाररश गने, 

• भ्रष्टाचार घनयन्त्रण गने, 

• कल्याण िन र बेवाररसे िनको व्यवस्थापन गने,  

• धचठ्ठा, जुवा आहदको घनयन्त्रण गने, 

• साववजघनक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, साववजघनक अपराि आहदको घनयन्त्रण गने,  

• लागूऔषि घनयन्त्रण गने,  

• पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्त्िी कारबाही र मसफाररस गने, 

• ववमभन्त्न सरकारी कायावलयहरुसाँग समन्त्वय, घनरीक्षण तथा अनुगमन गने, 

• स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन गने, 

• जजल्ला मभर रहेका नेपाल सरकारका सबै सम्पविको रेखदेख, सम्भार तथा ममवत गने गराउने, 

• ववपद् व्यवस्थापन गने,  

• कमवचारी प्रशासन सम्बन्त्िी (बढुवा सममघतको सधचवालयको रुपमा) कायव गने, 
• द्वन्त्द् प्रभाववतको पहहचान तथा राहत ववतरण गने,  

• घनवावचन सम्बन्त्िी गहृ मन्त्रालय र घनवावचन आयोगको आदेश घनदेशन कायावन्त्वयन गने, 

• जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा घनिावरण तथा ववतरण गने, 

• आयोजना घनमावणमा सहजीकरण तथा समन्त्वय गने, 

• जजल्लामा सञ्चामलत ववकास घनमावण कायवमा सहयोग र समन्त्वय गने, 
• नेपाल सरकारबाट भएका घनणवय र आदेशको कायावन्त्वयन गने, गराउने, 
• जजल्लामा अन्त्य घनकायलाई प्रष्ट नतोक्रकएको भैपरी आउने कायवसम्पादन गने । 
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3. कायावलयको संगठन संरचना तथा दरबन्दी वववरणः-

 

गुनासो सुनुवाईतथा 
अभिलेख 

व्यवस्थापन शाखा 
प्रशासकीय अधिकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सुरा.प.अनं.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

क.अ.,रा.प.अनं.प्र. 
(ववववि)-१ 

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

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

संस्था दताव शाखा 
प्रशासकीय अधिकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

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

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

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

राहदानी शाखा 
प्रशासकीय अधिकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

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

क.अ.,रा.प.अनं.प्र. 
(ववववि)-२ 

खररदार,रा.प.अनं द्वव 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

आधथवक प्रशासन 
शाखा 

लेखा अधिकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./लेखा)-१ 

 

लेखापाल, .प.अनं.प्र. 
(प्र./लेखा.)-२ 

का.स., श्रेणी ववहहन२ 

शाजन्त सुरक्षा तथा 
हात हनतयार शाखा 
प्रशासकीय अधिकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

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

खररदार,रा.प.अनं द्वव 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

प्रशासन शाखा 
प्रशासकीय अधिकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)-२ 

कानून अधिकृत 

रा.प.त.ृ (न्त्याय/स.व.)१ 

कम्प्युटर अधिकृत, 

रा.प.त ृ(ववववि) १ 

 

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

खररदार,रा.प.अनं द्वव 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा, श्रेणी ववहहन-१ 

का.स., श्रेणी ववहहन-१ 

नागररकता प्रनतभलपी 
शाखा 

प्रशासकीय अधिकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सुरा.प.अनं.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-२ 

क.अ.,रा.प.अनं.प्र. 
(ववववि)-१ 

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

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

मुद्दा शाखा 
प्रशासकीय अधिकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

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

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

का.स., श्रेणी ववहहन१ 

नागररकता शाखा 
प्रशासकीय अधिकृत 

रा.प.त.ृ(प्र./सा.प्र.)१ 

 

ना.सुरा.प.अनं.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-४ 

क.अ.,रा.प.अनं.प्र. 
(ववववि)-३ 

खररदार, 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 

घनजी सहायक, ना.सु., 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 प्रथमः-      १ 

राजपराङ्क्रकत द्ववतीयः-      ३ 

राजपराङ्क्रकत ततृीयः-     १२ 

राजपर अनंक्रकत प्रथमः-  २८ 

राजपर अनंक्रकत द्ववतीयः- १० 

कायावलय सहयोगीः-     ११ 

हलुका सवारी चालकः-   ४ 

जम्मा दरबन्त्दीः-     ६९ 
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4. कायावलयबाट प्रदान गररने सेवाः- 
यस कायावलयबाट प्रदान गररने सेवाहरु कायावलयको नागररक बडापरमा उल्लेख 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 

घनवेदक सम्बजन्त्ित जजल्लाकै भएको हकमा:– 

१.अनुसूची-१ को फाराममा वडा अध्यक्षको मसफाररश  

२.बाबुको र आमाको नागररकता र वववाहहता महहला भए पघतको 
नागररकताको फोटोकपी ।सो नभए दाजु वा वंशज खुल्ने तीन पुस्ता 
मभरको नातेदारको नागररकताको फोटोकपी र नाता प्रमाखणत प्रमाण 
पर  

३.बाबु, आमा वा नागररकता मभड्ने व्यजततबाट सनाखत, सो नभए दाज ु
वा भाई वा तीन पुस्ता मभरको नजजकको अमभभावक साँगको नाता 
प्रमाखणत सहहत सनाखत   

४. उतत प्रमाणहरु पेश हुन नसकेमा वंशज खुल्ने अन्त्य प्रमाणहरु  

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

६. जन्त्मदताव, जन्त्मममघत खुल्ने शैक्षक्षक प्रमाण पर वा नाबामलग 
पररचय पर। 

 

अन्त्य जजल्लाबाट बसाइ सराई गरी आउनेको हकमा:– 

१. स्थानीय पजञ्जकाधिकारीको कायावलयबाट जारी भएको बसाइसराईको 
प्रमाणपर 

२. जग्गािनी प्रमाण पूजाव  

३. िरको नतसा पास प्रमाणपर  

४. पानी, ववजुली, टेमलफोन महसुल काडव जस्ता िर बासको प्रमाण 

प्रमाण 
पुगेकोमा 
सोही हदन 

रु. 1०/- 
को हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

स.प्र.जज.अ.को 
हकमा प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ. 
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५.बसाइ सरेर आउनेहरुको लाधग बसाइ सरी आएको जजल्लाबाट बाबु 
आमा वा सनाखतगने व्यजततको नागररकताको अमभलेख माग गरी 
सो को मभडेको अमभलेख प्राप्तहुनु पनेछ । 

१.२ 

बैवाहहक अंगीकृत 
नागररकता 
(महहलाका 
लाधग) 

१. अनुसूची-७ को फाराममा वडा अध्यक्षको मसफाररश  

२. पघतको नागररकताको प्रघतमलपी  

३. वववाह दताव प्रमाणपरको प्रघतमलपी  

४. ववदेशी नागररकता पररत्याग गनव कारवाही चलाएको प्रमाण  

५. पघतको सनाखत, पघत नभएमा पघत तफव को नाता मभडने 
नजजकको  नातेदारको सनाखत 

६. फोटो २ प्रघत (कमवचारी पररवार भए ४ प्रघत) 
७. मभसा लाग्ने देशको महहला भए मान्त्य अविीको मभसा । 

प्रमाण 
पुगेकोमा 
सोही हदन 

रु. 1०/- 
को हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

स.प्र.जज.अ.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 
संस्थान, ववश्वववद्यालयमा वा सामुदाघयक ववद्यालयमा कायवरत 
स्थायी मशक्षकका पररवारभए सम्बजन्त्ित घनकायको मसफाररस पर  

२. अनुसूची १ – वंशज र अनुसूची ७ – वैवाहहक अंगीकृतको स्थानीय 
घनकायबाट मसफाररस फाराम  

३. अटो साइजको फोटो २ प्रघत (वंशज), ५ प्रघत(वैवाहहक अंगीकृतका 
लाधग) 

४. वपता/पघत वा नजजकको नातेदारको ना.प्र. सहहत सनाखत  

५. जन्त्मममघत खलु्ने शैक्षक्षक प्रमाण पर वा जन्त्मदताव वा 
नाबालक पररचय पर 

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

प्रमाण 
पुगेकोमा 
सोही हदन 

रु. 1०/- 
को हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

सेवाग्राही महानुिावहरुले पेश गनुव िएका सम्पूणव कागिातहरुको सक्कल समेत अननवायव रुपमा साथमा ल्याउनु हुन अनुरोध छ । 
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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. अनुसूची  फाराम सम्बजन्त्ित स्थानीय तहबाट मसफाररस र फोटो ३ 

प्रघत 

2. नाधगरकता प्रमाणपर नम्बर एवम ्जारी ममघत खुलेको प्रमाण र सो 
को प्रघतमलपी । 

 

अन्त्य जजल्लाबाट जारी भएको नागररकताको प्रघतमलपी मलनु परेमा  

1. बसाइ सराईँ दताव प्रमाण पर सतकल तथा प्रघतमलपी 
2. िर जग्गा स्थायी बसोवास लालपुजाव सतकल तथा प्रघतमलपी 
3. जारी भएको जजल्लाको अमभलेख मभडेको प्रमाण । 
 

कमवचारी पररवारको हकमा 
1. सम्बजन्त्ित कायावलयको मसफाररस पर 

2. जारी भएको जजल्लाबाट अमभलेख मभडेको प्रमाण 

३. कमवचारीको पररचयपरको फोटोकपी । 

 

पघतको नामथर समावेश गरी प्रघतमलपी मलन 

1. पघतको सतकल नाधगरकताको प्रमाणपर र सनाखतको लाधग 
उपजस्थघत 

2. वववाह दताव सतकल तथा प्रघतमलपी 
३. अन्त्य जजल्लाबाट नागररकता प्रमाणपर जारी भएको भए सम्बजन्त्ित 

जजल्लाबाट अमभलेख मभडेको प्रमाण । 

प्रमाण 
पुगेकोमा 
उसै हदन 

रु. 13/- 
को हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

२.२ 

बैवाहहक अंगीकृत 
तथा िन्मभसद्ध 
नेपाली 

१. अनुसूची  फाराम सम्बजन्त्ित स्थानीय तहबाट मसफाररस र फोटो ३ 
प्रघत 

२. नागररकता प्रमाण पर नम्बर एवं जारी ममघत खुलेको प्रमाण  

प्रमाण 
पुगेकोमा 
सोही हदन 

रु. 1३/- 
को हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   

स.प्र.जज.अ.को 
हकमा प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
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नागररकताको 
प्रनतभलवप 

३.बसाइसराई गरी आएका अन्त्य जजल्लाहरुबाट ना.प्र. मलएका व्यजततको 
हकमा बसाइसराई प्रमाण पर, जग्गािनी पूजाव र िर घनमावण गने 
स्वीकृघत पर समेतपेश गनुव पनेछ  

४. प्रकरण ३ बमोजजमका घनवेदकलाई नागररकता प्रमाणपर जारी गने 
जजल्ला प्रशासन कायावलयबाट अमभलखे मभडेको प्रमाण प्राप्त भएपघछ 
मार नागररकता प्रमाणपरको प्रघतमलपी हदइनेछ । 

ना.सु. कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ. 

२.३ 

अङ्गीकृत 
नेपाली 
नागररकताको 
प्रमाणपत्रको 
प्रनतभलवप 

१. अनुसूची  फाराम सम्बजन्त्ित स्थानीय तहबाट मसफाररस र फोटो ३ 
प्रघत 

२. ना.प्र.नं. र जारी ममघत खुलेको प्रमाण  

३.घनवेदन पेश हुन आएपघछ जजल्लामा अमभलखे नभएकाहरुको हकमा 
सम्बजन्त्ितव्यजततको अङ्गीकृत नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको 
अमभलेख पठाईहदन गहृमन्त्रालयमा र सम्बजन्त्ित व्यजतत एक्रकन गनव 
स्थलगत सजवममन गरी पठाउन जजल्ला प्रहरी कायावलयमा लेखी 
पठाउने 

४. माधथ दफा ३ बमोजजमको प्रमाण प्राप्त भएपघछ ना.प्र.प. प्रघतमलवप 
हदइनेछ 

प्रमाण 
पुगेकोमा 
सोही हदन 

रु. 1३/- 
को हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

२.४ नागररकता 
पररत्याग 

1. सतकल नागररकता प्रमाणपर 

2. सतकल राहदानी 
3. अनुसूची ९ फारम (फोटो सहहत) 
4. ववदेशी राष्रबाट प्राप्त गरेको नागररकता प्रमाणपर तथा राहदानी वा 

प्राप्त हुने अधग्रम जानकारी पर (No Objection Letter) । 

घनणवय 
प्रक्रिया पुगे 
पघछ 

रु. 1०/- 
को हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

    सेवाग्राही महानुिावहरुले पेश गनुव िएका सम्पूणव कागिातहरुको सक्कल समेत अननवायव रुपमा साथमा ल्याउनु हुन अनुरोध छ । 
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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 

घनवेदकको नागररकता प्रमाणपर जजल्ला प्रशासन कायावलय 
काठमाडौंबाट जारी भएको हकमा 
1. रीतपूववक भररएको दरखास्त फाराम २ प्रघत 

२. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको सतकल प्रघत र सोको १ प्रघत 
प्रघतमलवप (ना.प्र.शाखाबाट ना.प्र.प्रमाणपर मभडेको हुनु पनेछ) 

३. हालसालै खखचेको घनिावररत ढााँचाको (MRP) फोटो ३ प्रघत 

४.नाबालककोहकमा जजल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंबाट जारी 
गररएको नाबालक पररचय पर रघनजको बाबु वा आमा मध्ये कुनै 
एक जनाको नागररकताको प्रमाण पर र सो कोप्रघतमलवप । संरक्षक 
घनयुतत भएकोमा संरक्षक भएको व्यहोरा खलु्नेमलखतकोसतकल प्रघत 
र संरक्षकको नागररकताको प्रमाणपर तथा त्यसको प्रघतमलवप 

५. पहहले राहदानी मलएको भए सो को सतकल प्रघत र प्रघतमलवप  

६. राहदानी दस्तुर रु. ५,०००।– घतरेको रमसद र १० वषव मुघनको 
नाबालकको हकमा रु. २,५००।–  

(राहदानी हराएको/च्याघतएको वा कुनै क्रकमसमले ववगे्रको भएमा दोब्बर 
दस्तुर लाग्नेछ।)  

७. घनवेदक स्वयं उपजस्थत हुनुपने । 

 

अन्त्यर जजल्लाबाट नागररकता मलएर बसाइसराईं गरी काठमाण्डौ 
जजल्लामा आउनेको हकमा 
१. रीतपूववक भररएको दरखास्त फाराम २ प्रघत 

२. नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सतकल प्रघत र सो को १ प्रघत 
प्रघतमलपी  

३. हालसालै खखचेको घनिावररत ढााँचाको (MRP )फोटो ३ प्रघत 

४. स्थानीय पजञ्जकाधिकारीको कायावलयबाट जारी भएको बसाइसराईं 

घनबेदन पेश 
गरेको २५ 
हदन पघछ 

रु. ५,०००/- 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

५. जग्गािनी प्रमाण पर 

६. सम्बजन्त्ित जजल्लाबाट नागररकताको अमभलेख बुखझनेछ 

७. अन्त्य जजल्लाबाट नाबालक पररचयपर बघनसकेको हकमा सम्बजन्त्ित 
जजल्लाबाट अमभलेख बुखझनेछ । 

 

अन्त्यर जजल्लाबाट नागररकता मलएर वववाह गरी काठमाण्डौ जजल्लामा 
आउनेको हकमा 
१. रीतपूववक भररएको दरखास्त फाराम २ प्रघत 

२. नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सतकल प्रघत र सो को १ प्रघत 
प्रघतमलपी  

३. हालसालै खखचेको घनिावररत ढााँचाको (MRP )फोटो ३ प्रघत 

४. वववाह दताव प्रमाणपर 

 

५. पघतको नागररकता प्रमाणपरको प्रघतमलवप 

६. सम्बजन्त्ित जजल्लाबाट नागररकताको अमभलेख बुखझनेछ । 
 

काठमाण्डौ जजल्ला जस्थत सरकारी घनकायमा कायवरत कमवचारी र 
कमवचारी पररवारको हकमा 
१. रीतपूववक भररएको दरखास्त फाराम २ प्रघत 

२. नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सतकल प्रघत र सो को १ प्रघत 
प्रघतमलपी  

३. हालसालै खखचेको घनिावररत ढााँचाको (MRP )फोटो ३ प्रघत 

४. सम्बजन्त्ित घनकायको मसफाररस पर 

५. सम्बजन्त्ित जजल्लाबाट नागररकताको अमभलेख बुखझनेछ। 
६. अन्त्य जजल्लाबाट नाबालक पररचयपर बघनसकेको हकमा सम्बजन्त्ित 

जजल्लाबाट अमभलेख बुखझनेछ  

७. कमवचारीको पररचयपरको प्रघतमलपी १ प्रघत । 
३.२ द्रतु(Urgent) १. ितु सेवा मागको रु.१० को हटकट टााँस गरी घनवेदनसंगै घनवेदक  रु. १०।– स.प्र.जज.अ./प्र स.प्र.जज.अ.को  
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सेवाको राहदानी 
भसफाररस 

स्वयम ्उपजस्थत हुनुपने छ  

२. माधथ दफा १०.१ मा उल्लेखखत राजश्व घतरेको रमसद बाहेक सबै 
कागजातहरु 

३. Online Form दईु प्रघत (पछाडड मसफाररश व्यहोरा भएको) 
४. पेश गरेको कागजातहरुको सतकल मलएर आउनुपने  

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

को हटकट शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

३.३ हराएको राहदानी 
पुनः प्राजतत 
सम्बन्धी 

१. साबबकको राहदानीको प्रघतमलपी 
२. ववदेशमा राहदानी हराएकाको हकमा राभल डकुमेन्त्ट । 

   

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

    सेवाग्राही महानुिावहरुले पेश गनुव िएका सम्पूणव कागिातहरुको सक्कल समेत अननवायव रुपमा साथमा ल्याउनु हुन अनुरोध छ । 

 

 

    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 साववजघनक ववदा बाहेक २४ 
िण्टा मभरथुनुवा सहहत प्रमुख जजल्ला अधिकारी समक्ष पेश गने । 

तुरुन्त्त - प्र.जज.अ प्र.जज.अ 

 

४.२ म्याद थप 
 सम्बजन्त्ित प्रहरी विृले थनुुवा सहहत प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश 
गने। 

तुरुन्त्त - 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ 

 

४.३ मुद्दा दताव/ 1. प्रमुख जजल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने  सोही हदन प्रचमलत प्र.जज.अ./ प्र.जज.अ  
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बयान/थुनछेक 
आदेश/म्याद 
िारी 

2. अमभयोग परसाथ प्रघतवादीलाई कायावलय बन्त्द हुने समय भन्त्दा 
कम्तीमा डेढ िण्टा पहहले उपजस्थत गराईएको हुनुपने  

3. फरार प्रघतवादीको ३ पुस्ते वववरण, स्पष्ट वतन र सम्पकव  नं. समेत 
अमभयोग परमा स्पष्ट खलेुको हुनुपने । 

कानून 
बमोजजम 

प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

४.४ 

म्याद तारेख 
तोक्ने/ प्रमाण 
मुकरर गने/ पेशी 
तोक्न े

 सम्बजन्त्ित प्रघतवादी तारेखमा रहेको वा म्याद/तारेख गुजारेको वा 
थुनामा रहेको र अंग  पुगेको हुने पने । 

  

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ 

 

४.५ 

तारेखमा 
बोलाउने/ तारेख 
थाम्ने 

1. तारेख पचाव/िरौटी जम्मा गरेको रमसद सहहत तोक्रकएको हदन 
प्रघतवादी आफै उपजस्थत हुने 

2. पटक पटक वा एक पटक बढीमा 15हदन तारेख थाम्न पाईने 
भएकोले सोको लाधग रु. 10को हटकट टााँस गरी तोक्रकएको ढााँचामा 
घनवेदन हदनुपने। 

सोही हदन 
रु. 10 को 
हटकट 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ 

 

४.६ 
फैसला तयारी 
गने 

  प्रमुख जजल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने ।  

प्रचमलत 
कानून 
बमोजजम 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ 

 

४.७ 
प्रमाणणत 
प्रनतभलपी हदन े

  मममसलमा सलंग्न कागजात र घनणवय/फैसलाको प्रमाखणत प्रघतमलपी 
मलनका लाधग सरोकारवालाले तोक्रकएको ढााँचामा घनवेदन र तोक्रकएको 
दरका हटकट टााँस गनुवपनेछ । 

 

प्रचमलत 
कानून 
बमोजजम 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ 

 

४.८ 

सवारी दरु्वटनाका 
मतृकका 
हकदार/र्ाइतेलाई 
क्षनतपूनतव, राहत, 

औषधीउपचार 
हदलाई िराई 
हदने । 

1. दिुवटना पुजष्ट हुने मुचुल्का सहहतका कागजातहरु (सम्बजन्त्ित 
प्रहरीबाट) (िटना मुचुल्का, लाश बुझकेो पर, मेडडकल प्रघतवेदन, 

मतृकको नागररकता, मतृ्युदताव प्रमाणपर, नजजकको हकदारको 
नागररकता प्रमाणपर, नाता प्रमाखणत र सम्बजन्त्ित स्थानीय तहको 
मसफाररश) सहहत सम्बजन्त्ित व्यजतत/हकदार स्वयं उपजस्थत हुनुपने  

2. सवारी िनीका तफव बाट सवारी िनी प्रमाणपर, ववमा अमभलखे, 

अजख्तयारनामा, रकम बुझाउनेको पररचयपर सहहत सम्बजन्त्ित 

 

प्रचमलत 
कानून 
बमोजजम 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ 
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व्यजततउपजस्थत हुनु पने । 

४.९ 
दण्ड िररवाना 
असुल गने 

 प्रमुख जजल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने ।  

प्रचमलत 
कानून 
बमोजजम 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ 

 

४.१० 
ववगो िराउने 
हदलाउन े

1. मुद्दा अजन्त्तम क्रकनारा भएको वा पुनरावेदन अविी नािेको हुनुपने 

2. सम्बजन्त्ित जाहेरवाला, िाइते उपजस्थत भई नागररकता प्रमाणपर वा 
पहहचान खलु्ने कागजात सहहत (३ वषव मभर) घनवेदन हदनु पने  

3. प्रघतवादी फरार रहेको/ िरौटी जमानत नराखकेो वा राखखएको िरौटी 
जमानत न्त्यून रही ठहरेको ववगो भराउन नमसकएको अवस्थामा ववगो 
भराउन सम्बजन्त्ित प्रघतवादीको नेपाल सरहद मभरको जायजेथा 
देखाई दरखास्त हदनु पने  

 

प्रचमलत 
कानून 
बमोजजम 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ 

 

४.११ धरौटी फफताव 

1. यस कायावलयबाट भएको फैसलामा धचि बुझी पुनरावेदन नगने भए 
सोही व्यहोरा खुलेको िरौटी क्रफतावको घनवेदन (रु १० को हटकट 
सहहत) हदनुपने 

2. नेपाली नागररकता प्रमाणपर वा पररचय खुल्ने अन्त्य प्रमाण २ प्रघत 

3. NMB Bank को खाता नम्बर सहहतको वववरण खुलेको घनस्सा २ 
प्रघत। 

 

प्रचमलत 
कानून 
बमोजजम 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ 

 

४.१२ सदरस्याहा    प्रमुख जजल्ला अधिकारीको आदेशानुसार हुने ।  

प्रचमलत 
कानून 
बमोजजम 

प्र.जज.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ 

 

 
५. संस्था दताव, पत्रपत्रत्रका तथा छापाखाना 

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 सम्बोिन गरेको 

तदथव सममघतका पदाधिकारी र सदस्यहरुको संयुतत घनवेदन  

आवश्यक 
जााँचबुझ रु.१०००।- स.प्र.जज.अ./प्र

शासकीय 
स.प्र.जज.अ.को 
हकमा प्र.जज.अ. 
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२. स्थानीय तह (नगरपामलका/महानगरपामलका)को मसफाररस पर  

३. तदथव सममघतका पदाधिकारी र सदस्यहरुल ेनेपाली कागजको प्रत्येक 
पानाको तल माधथदस्तखत गरेको वविान ३ प्रघत (नेपाली कागजमा) 
र वविानको Pdf Format मा Scan गरेको softcopy समेत पेश गने  

४. संस्था स्थापनाका लाधग घनम्न कुराहरु खोमलएको भेलाको घनणवय, 

• सववसम्मतले तदथव सममघतका पदाधिकारी र सदस्यहरुको चयन 
गररएको  

• सववसम्मतले संस्थाको नाम र ठेगाना छनोट गररएको  

• वविान बनाउने ववषय (वविान मस्यौदा उपसममघतको गठन) 
• जजल्ला प्रशासन कायावलय काठमाडौंमा संस्था दताव  गने घनणवय  

• तदथव सममघतले वविान पाररत गरी स्वीकृघतका लाधग स्थानीय 
अधिकारी समक्ष पेश गने भनी गरेको घनणवय  

५. तदथव सममघतका पदाधिकारीहरुको नागररकताको प्रमाखणत 
प्रघतमलपीहरु १/१ प्रघत  

६. संस्थाका तदथव सममघतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नाम, 

ठेगाना, सम्पकव  नं. र फोटोसहहतको नामावली  

७. संस्थाका पदाधिकारीहरुको चालचलन बुझकेो प्रहरी प्रघतवेदन  

८. तदथव सममघतका पदाधिकारी र सदस्यहरु सतकल नागररकता 
सहहत   सनाखतका बखत उपजस्थत हुनुपने  

९. संस्थाको नाम र उद्देश्यको ववषयमा सम्बजन्त्ित मन्त्रालय, ववभाग 
र घनकायको राय प्रघतक्रिया मलनुपने भएमा सोको मसफाररस । 

सकेको 
भोमलपल्ट 

 

(सोमबार र 
बुधबार 
मात्र ) 

अधिकृत/   
ना.सु. 

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

५.२ संस्था नवीकरण 

१. नवीकरणका लाधग जजल्ला प्रशासन कायावलयलाई सम्बोिन गरेको 
तोक्रकएको ढााँचाको घनवेदन  

२. वविानसम्मत सािारण सभाले चालु आ.ब. को लाधग लेखा परीक्षक 
घनयुजतत, सम्बजन्त्ित आ.ब. को लेखा परीक्षण प्रघतवेदन, वावषवक 
प्रगघत प्रघतवेदन र कायव सममघत छनौट गरेको घनणवयको माइन्त्युटको 
अध्यक्ष/सधचवले प्रमाखणत गरेको प्रघतमलपी  

३. सम्बजन्त्ित आ.ब. को लखेापरीक्षण प्रघतवेदन  

प्रक्रिया पूरा 
भएमा सोही 
हदन 

 

(आइतबार, 
मंगलबार र 
त्रबहीबार 

रु. ५००।- 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

स.प्र.जज.अ.को 
हकमा प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ. 
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४. सम्बजन्त्ित आ.व.को लाधग करदाता सेवा कायावलयको मसफाररस 

5.सम्बजन्त्ित आ.ब. को लाधग सम्बजन्त्ित स्थानीय तह 
(नगरपामलका/महानगरपामलका) को मसफाररस  

6. संस्थाको पान (PAN) दताव प्रमाणपर 

७. जजल्ला प्रशासन कायावलयले स्वीकृत गरेको संस्थाको वविानको 
प्रघतमलपी (Pdf  फाइल समते)  

८. संस्थाको प्रमाणपरको फोटोकपी  

९. संस्थाको लेटरप्याडमा वतवमान कायवसममघतको प्रमाखणत नामावली  

१1. कुल सािारण सदस्य संख्या खुलाएको नामावली सहहतको प्रमाखणत 
बबवरण र सािारण सभा/ववशेष सािारण सभामा उपजस्थघतको 
संख्याको बबवरण  

12.सम्बजन्त्ित आ.ब. को वावषवक कायवप्रगघत बबवरण   

१3. बालगहृ सञ्चालन सम्बन्त्िी संस्था भए बालगहृमा सशुल्क वा 
घनःशुल्क सञ्चालन गरेकोखुल्ने गरी स्थलगत अनुगमन सहहतको 
प्रमाखणत प्रघतवेदन समेत खुलेको सम्बजन्त्ितस्थानीय तह 
(नगरपामलका/महानगरपामलका) को मसफाररस   

१4. लेखापरीक्षकको प्रमाणपर, पान (PAN) दताव प्रमाणपर, लेखापरीक्षण 
प्रमाणपर (नववकरण समेत देखखने गरी), कर चुतताको प्रमाणपर 
समेत  

15.बैदमशक सहयोगको कायविम सञ्चालन गरेको भए स्थानीय तह 
(नगरपामलका/महानगरपामलका) कायविम सञ्चालनको स्थलगत 
अनुगमनको प्रघतवेदन । 

मात्र ) 

५.३ 
संस्थाको त्रबधान 
संशोधन 

१. ररत पूववकको घनवेदन 

२. तीन महले वविान - ३ प्रघत  

३. नवीकरण भएको संस्थाको प्रमाण पर र सोको प्रघतमलपी 
४. संसोिन गने प्रस्ताव कूल सदस्य संख्याको दईु घतहाई (२/३) 

सािारण सभा सदस्यहरुले पाररत गरेको प्रमाखणत घनणवय प्रघत    

५. जजल्ला प्रशासन कायावलयले स्वीकृत गरेको संस्थाको वविानको 

प्रक्रिया पूरा 
भएमासोही 
हदन 

 

(शुक्रबार 
मात्र) 

 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

६. संशोधित वविानको Pdf Format मा राखी पेश गने   

नोटः तीन महलेको शुरु पानाको माधथ दस्तखत नगरी तलबाट 
दस्तखत गरी बााँकी पानाको माधथ कायवसममघतका सदस्तले दस्तखत 
गने । 

५.४ 

जिल्लामा 
संस्थाको शाखा 
खोल्ने  

१. ररत पूववकको घनवेदन 

२ संस्थाको कायवसममघतको घनणवय 

३. वविानको प्रघतमलवप र दताव प्रमाणपरको प्रघतमलवप (नववकरण 
देखखने) 

४. सम्बजन्त्ित नगरपामलकाको मसफाररस पर । 

सोही हदन घन:शुल्क 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

५.५ 
पत्रपत्रत्रका दताव 
सम्बन्धी 

क. प्रकाशक बारे 

१. जजल्ला प्रशासन कायावलयलाई सम्बोिन गरेको तोक्रकएको ढााँचाको 
घनवेदन   

२. प्रकाशकको ४ प्रघत फोटो र नागररकताको फोटोकपी 
३.  प्रकाशकसंस्था भए संस्थाको छाप प्रबन्त्ि पर वा संस्थाको छाप 

प्रबन्त्ि पर वासंस्थाको स्वीकृत वविान प्रमाण पर, नववकरण भएको 
प्रमाणपर, कर चतुताकोपर, अडडट ररपोटव, संचालकहरुको बठैकको 
घनणवय समेतका कागजातहरुको प्रमाखणत प्रघतमलपी  

४. संचालकहरु सबकैो नागररकताको फोटोकपीहरु    

५. प्रहरी चालचलन  । 

 

ख. सम्पादक बारे 

१. सम्पादकको नागररकता प्रमाणपरको फोटोकपी  

२. सम्पादकको शैक्षक्षक योग्यताको एस.एल.सी. देखख स्नातक सम्मको 
माकव मसट, चाररबरक प्रमाणपर र प्रोमभजनल सहटवक्रफकेटका 
फोटोकपीहरुवाएस.एल.सी. उिीणव गरी परकाररतामा १० (दश) वषव 
कायव गरेको सूचना ववभागको प्रमाणपर समेतका प्रमाण परहरुको 

प्रक्रिया पूरा 
भएमासोही 
हदन 

 

(शुक्रबार 
मात्र) 

दैघनक 
पबरका 
रु.१०००।–  

अिवसाप्ता
हहक 
रु.७००।–  

साप्ताहहक 
रु.५००।–  

पाक्षक्षक 
रु.३००।–  

मामसक र 
अन्त्य रु. 
२००।- 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

३. सम्पादकलाई प्रकाशकले घनयुजतत गरेको पर 

४. पबरकामा सम्पादक पदमा रही काम गने बारेको सम्पादकको 
मंजुरीनामा पर  

५. प्रहरी चालचलन  । 

५.६ 
छापाखाना 
सञ्चालन 

१. स्वीकृत छापाखानाबाट पबरका छाप्न मंजुरी हदएको मसफाररस  

२. छापाखाना दताव भएको प्रमाणपरको फोटोकपी  

३. छापाखानाको प्रबन्त्ि परको फोटोकपी  

४. छापाखानालाई जजल्ला प्रशासन कायावलयबाट स्वीकृघत हदएको 
प्रमाणपरको फोटोकपी  

५. छापाखानाले कर घतरेको कर चतुता पर । 
 

प्रक्रिया पूरा 
भएमासोही 
हदन 

(शुक्रबार 
मात्र) 

रु.१,०००।- 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

    सेवाग्राही महानुिावहरुले पेश गनुव िएका सम्पूणव कागिातहरुको सक्कल समेत अननवायव रुपमा साथमा ल्याउनु हुन अनुरोध छ । 

 

 

 ६. नाबालक पररचयपत्र 

क्र.सं. सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु लाग्ने 
समय 

लाग्ने 
शुल्क 

जिम्मेवार 
कमवचारी/शाखा 

गुनासो सुन्ने 
अधधकारी 

कैफफय
त 

६.१ 

नाबालक 
पररचयपत्र तथा 
प्रनतभलपी 

(क)  काठमाडौं जजल्लाको हकमा 
1. तोक्रकएको ढााँचामा स्थानीय तह वा सरकारी अधिकृतकले गरेको 

मसफाररश 

2. बाबु र आमाको नागररकता प्रमाणपर सतकल र फोटोकपी 
3. आमा बाबुको बबवाह दताव प्रमाणपरको सतकल र फोटोकपी 
4. नाबालकको जन्त्म दताव प्रमाणपर र शकै्षक्षक योग्यताको प्रमाणपरको 

सतकल र फोटोकपी 
5. पासपोटव साइजको हालसाल ैखखचेको फोटो ३ प्रघत (मसफाररशमा टााँस 

भए अनुसारको प्रमाखणत फोटो) । 
 

सबै प्रमाण 
पुगेमा 
दरखास्त 
हदएकै हदन 

रु.१०।– को 
हटकट 
प्रघतमलवप
को हकमा 
प्रघत पाना 
रु ३।– को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

स.प्र.जज.अ.को 
हकमा प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ. 
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(ख)  बाहहरी जजल्लाबाट बसाइसराई गरी आएको भए थप अघनवायव 
पेश गनुवपने कागजातहरु 

1. (क) मा उल्लेखखत सम्पूणव कागज परहरु 

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

(ग)  ववदेशमा जन्त्म भएका नाबालकहरुको हकमा आवश्यक पने 
कागजातहरु 

1. (क) मा उल्लखेखत सम्पूणव कागज परहरु 

२. नेपाल बाहहर जन्त्मस्थान हुनेको हकमा अस्पतालकोBirth Certificate 

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

४. बच्चा मलएर आउने बाबुआमाको राहदानी (सो मा लागेको नेपालको 
अध्यागमन कायावलय छाप सहहतको)। 

 

(ि)  कमवचारी पररवारको हकमा थप कागजात 

1. (क) मा उल्लेखखत सम्पूणव कागज परहरु 

२. कायवरत कायवलयको मसफाररश पर 

 

    नोटः माधथ उजल्लखखत सम्पूणव कायवहरुमा आमा/बुबाकोअन्त्य 
जजल्लाको नागररकता भएमा सम्बजन्त्ित जजल्ला प्रशासन 
कायावलयबाटप्रमाखणत भै आएको नागररकता प्रमाणपरको अमभलखे 
अघनवायव रुपमा बुखझनेछ। 

    सेवाग्राही महानुिावहरुले पेश गनुव िएका सम्पूणव कागिातहरुको सक्कल समेत अननवायव रुपमा साथमा ल्याउनु हुन अनुरोध छ । 

  

7. प्रशासन शाखासँग सम्बजन्धत कायवहरु 

क्र.सं. सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपत्रहरु लाग्ने लाग्ने जिम्मेवार गुनासो सुन्ने कैफफय
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समय शुल्क कमवचारी/शाखा अधधकारी त 

७.१ 
कायवक्रमको 
अनुमनत एवम ्
सुरक्षा व्यवस्था 

१. यस कायावलयमा दताव भएको संस्था भए दताव एवम ्नवीकरण भएको 
वववरण देखखने कागजातको प्रघतमलपी सहहत कायविमको ववस्ततृ 
वववरण उल्लखे भएको पर वा घनवेदन 

२. सम्बजन्त्ित वडा कायावलय वा स्थानीय तह वा अन्त्य घनकायको 
मसफाररश मलनु पने भएमा सो समेत संलग्न राख्न े। 

सुरक्षा र 
राक्रफक 
व्यवस्थामा 
असर नपने 
भएमा सोही 
हदन 

- 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

७.२ 

ननिी सुरक्षा 
कम्पनीको दताव, 
नवीकरण एवम ्
पुनःकायवसञ्चाल
न अनुमनत  

१. कम्पनी रजजष्रारको कायावलयको मसफाररश पर 

२. चालचलन प्रघतवेदन बुखझनेछ । प्रमाण 
पुगेमा सोही 
हदन 

प्रचमलत 
कानूनमा 
तोक्रकएको 
दस्तुर 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

७.३ 
UAV/DRONE 

उडानको अनुमनत 

१. नेपाल नागररक उडडयन प्राधिकरणमा ड्रोन दताव भएको प्रमाणपर 

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

POPULARLY KNOWN AS ‘DRONE’)उडान सम्बन्त्िी कायवववधि, २०७५ 
मा उजल्लखखत सम्पूणव कागजातहरु सहहतको घनवेदन/पर। 

 

कायवववधि 
बमोजजमको 
प्रमाण 
पुगेमा सोही 
हदन 

शुल्क 
नलाग्ने 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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. सम्बजन्त्ित वडा कायावलयको मसफाररश 

२. घनवेदकको नागररकता प्रमाण परको फोटोकपी, पेन्त्सन पट्टाको 
फोटोकपी लगायत प्रमाण खुल्ने अन्त्य कागजातहरु । 

अन्त्य 
घनकायमा 
बुझ्नु पने 
भएमा 
बाहेक सोही 
हदन 

घनवेदनमा 
रु.१०।– को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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 सम्बन्त्िी 
इजाजत प्रदान गने कायवववधि, २०७३ बमोजजमको प्रक्रिया। 

कायवववधि 
बमोजजम 
प्रमाण 

 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   

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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पुगेमा सोही 
हदन 

ना.सु. 

७.६ 
रसयाननक पदाथव 
आयातको 
भसफाररश 

रसायघनक पदाथवको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्िी 
इजाजत प्रदान गने कायवववधि, २०७३ बमोजजमको प्रक्रिया। 

कायवववधि 
बमोजजम 
प्रमाण 
पुगेमा सोही 
हदन 

 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

प्र.जज.अ.   

७.७ 

अननयभमतता 
एवम ्
भ्रष्टाचारिन्य 
कायव उपर उिुरी 

१.सम्बजन्त्ित घनवेदकले आफ्नो पहहचान खुल्ने कागजात समेत संलग्न 
गरी कुन घनकायवा संस्थामा, कसले के–कस्तो अघनयममतता वा 
भ्रष्टाचार सम्बन्त्िी कायव गरेकोहो खुलेको घनवेदन  

२. अघनयममतता वा भ्रष्टाचार गरेको आिार वा प्रमाणहरु भए सो 
सम्बन्त्िी कागजात। 

ववषयको 
गम्भीरता 
हेरी 
यथाशीघ्र 
आफैले हेने 
वा 
अदअुआमा 
पठाउने 

रु १०।– को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

७.८ 

शरणाथी 
पररचयपत्र 
प्रनतभलपी 

१. सम्बजन्त्ित व्यजततको घनवेदन 

२. शरणाथी पररचयपर हराएमा राजष्रय स्तरको दैघनक पबरकामा 
हराएको सूचना प्रकामशत गरी सो को सतकल प्रमाण  

३. जजल्ला प्रहरी कायावलयको मसफाररस पर  

४. शरणाथी मशववरको कायावलयबाट पररचय पर उपलब्ि गराई हदन 
फोटो समेत प्रमाखणत गरेको मसफाररस पर  

५. फोटो २ प्रघत । 

सोही हदन 

घनवेदनमा 
रु.१०।– को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

७.९ 
शरणाथीहरुलाई 
यात्रा अनुमनत  

१. घनवेदकको शरणाथी पररचयपरको प्रघतमलवप 

२. भ्रमणमा जाने मुलुकबाट नातेदारले बोलाएको प्रमाखणत आमन्त्रणपर 

३. आमन्त्रण गने व्यजततको पररचय खुल्ने प्रमाणपर 

४. आमन्त्रण गने व्यजततको आयश्रोत खलु्ने प्रमाणपर 

५. सम्बजन्त्ित शरणाथी मशववरको मसफाररश पर 

६. घनवेदक र घनवेदकलाई आमन्त्रण गने व्यजततबीच नाता खुल्ने 

प्रमाण 
पुगेको 
भोलीपल्ट 

घनवेदनमा 
रु.१०।– को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

७. आमन्त्रणकतावले व्यहोने खचवको वववरण (बस्ने, खाने, आउने, जाने, 

औषधि उपचार समेतको खचव खुलाउनु पनेछ) 
८. आफ्नै खचवमा जाने भए आफ्नो हैमसयत र जानुपने कारण स्पष्ट 

खुलाउने 

९. अध्ययनाथव ववदेश जान सम्बजन्त्ित शैक्षक्षक संस्थाको स्वीकृघतपर 
संलग्न गरी ववषय र अवधि खुलेको कागज  

१०.औषिोपचारको लाधग धचक्रकत्सक/स्वास््य संस्थाको मसफाररश पर 

११.आमन्त्रण गने व्यजततको आधथवक हैमसयत खुल्ने कागजात Notary 

Public बाट प्रमाखणत भै आउनुपने वा सम्बजन्त्ित मुलुकको 
दतूावासले कागजातहरुको प्रमाखणकता पुजष्ट गरेको कागज पर । 

    सेवाग्राही महानुिावहरुले पेश गनुव िएका सम्पूणव कागिातहरुको सक्कल समेत अननवायव रुपमा साथमा ल्याउनु हुन अनुरोध छ । 

 

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 प्रघतमलवप सहहतको घनवेदन 

२. घनवेदकको घनरोधगता सम्बन्त्िी पर 

३. प्रहरी प्रघतवेदन 

४. स्थानीय तहको मसफाररश । 

आवश्यक 
प्रमाण 
संकलन 
भएको 
भोमलपल्ट 

रु.१०।– को 
हटकट र 
घनयमावली
मा तोक्रकए 
बमोजजम 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

८.२ 
हातहनतयार 
नामसारी  

१. घनिावररत ढााँचाको घनवेदन 

२.नाधगरकताको प्रमाण पर 

३. स्थानीय तहको मसफाररस 

४.प्रहरी सजवममन मुचलु्का 
५. हघतयारको इजाजतपर 

६. हकदावी छाडेको कागज । 

आवश्यक 
जांचबुझ 
सकेको 
भोमलपल्ट 

रु.१०।– को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

स.प्र.जज.अ.को 
हकमा प्र.जज.अ. 
र अन्त्य 
कमवचारीको 
हकमा 
स.प्र.जज.अ. 
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८.३ 
हातहनतयार 
नववकरण  

१. घनिावररत ढााँचाको घनवेदन 

२. सतकल इजाजत पर 

३ वारेस माफव त भए मञ्जुरीनामा । 

घनबेदन 
परेको हदन 

रु.१०।– को 
हटकट र 
घनयमावली 
बमोजजम
को शुल्क 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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 प्रघतमलपी र ईजाजत नम्बर सहहतको घनवेदन 

२. हराएको इजाजतपरको हकमा प्रहरीको मसफाररश पर । 

आवश्यक 
जााँचबुझ 
सकेको 
भोमलपल्ट 

रु.१०।– को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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. घनिावररत ढााँचाको घनवेदन 

२. नागररकताको प्रमाणपर 

३. स्थानीय तहको मसफाररस 

४. प्रहरी सजवममन मुचलु्का । 

आवश्यक 
जााँचबुझ 
सकेको 
भोमलपल्ट 

रु.१०।– को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

८.६ 

शाजन्त सुरक्षाको 
ननबेदन 
सम्बन्धी  

   सम्बजन्त्ित घनवेदकको ना.प्र. प्रमाणपर वा घनजको पहहचान हदने 
कागजात संलग्न गरी मनामसव व्यहोरा खुलेको घनवेदन । 

तुरुन्त्त 
रु १०।– को 
हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

८.७ 
गुनासो वा ठाडो 
उिुरी सम्बन्धी 

   सम्बजन्त्ित घनवेदकको ना.प्र. प्रमाणपर वा घनजको पहहचान हदने 
कागजात संलग्न गरी मनामसव व्यहोरा खुलेको घनवेदन । 

तुरुन्त्त 
रु. १०।– 

को हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

८.८ 

आहदवासी 
िनिानत 
भसफाररश 

१. आहदवासी जनजाती उत्थान राजष्रय प्रघतष्ठानले प्रदान गरेको 
पररचयपर 

२. सम्बजन्त्ित स्थानीय तहको मसफाररश 

३. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रघतमलपी सहहत रु. 10 को 
हटकट टााँस गररएको तोक्रकएको ढााँचाको घनवेदन । 

४. स्थायी ठेगाना काठमाडौं जजल्ला नभएको हकमा बसाइसराईं दताव 
प्रमाणपर 

५. कमवचारी पररवारको हकमा सम्बजन्त्ित सरकारी कायावलयको 
मसफाररश पर । 

सोही हदन 
रु. १०।– 

को हटकट 

स.प्र.जज.अ./प्र
शासकीय 
अधिकृत/   
ना.सु. 

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

 

    सेवाग्राही महानुिावहरुले पेश गनुव िएका सम्पूणव कागिातहरुको सक्कल समेत अननवायव रुपमा साथमा ल्याउनु हुन अनुरोध छ । 
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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 काली प्रसाद पराजुली   20९ 207 प्र.जज.अ. ९८५१२०७७७७ 

2 जीवन प्रसाद दलुाल   १०३ 103 स.प्र.जज.अ ९८४१२६५६५७ 

३ जनकराज भट्ट   २०३ 203 स.प्र.जज.अ 9841203812 

4 कल्पना घिममरे नेपाल   १०८ 108 स.प्र.जज.अ ९८४९५९६१८० 

वप.ए. 

1 अघनषा कौमशक प्रशासन 20७ 20७ क.अ. 9804222237 

2 भवानी ववडारी वप.ए. 207 207 रा.प.अनं.(पााँचौ) 9865068230 

नागररकता शाखा 

1 सुजन फागो मलम्बु नागररकता नयााँ 101 १०१ प्र.अधिकृत 9852680688 

2 हटका प्रसाद पोखरेल नागररकता नयााँ 101 101 ना.स.ु 9842058027 

4 नवराज पोखरेल नागररकता नयााँ 101 101 ना.स.ु 9849213544 

5 धगरीराज कोईराला नागररकता नयााँ 101 101 ना.स.ु 9851187226 

6 कुल बहादरु के्षरी नागररकता नयााँ 101 101 खररदार 9847638160 

7 सववन प्रजापघत नागररकता नयााँ 101 101 क.अ. 9841830238 

8 उमा देवी शे्रष्ठ नागररकता नयााँ 101 101 रा.प.अनं.(पााँचौ) 9841584588 

नागररकता प्रनतभलवप शाखा 

१ तेजजन्त्ि गौतम नागररकता प्रघतमलवप 105 105 प्र.अधिकृत 9852029774 

2 नवल क्रकशोर शमाव नागररकता प्रघतमलवप 105 105 ना.स.ु 9860981602 

३ ममता सुवेदी नागररकता प्रघतमलवप 105 105 ना.स.ु 9842229877 

4 सुमशल कुमार पोखरेल नागररकता प्रघतमलवप 105 105 खररदार 9851195222 
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५ सुयवभतत कक्षपती नागररकता प्रघतमलवप 105 105 खररदार 9851124252 

6 अचवना सुवेदी नागररकता प्रघतमलवप 105 105 क.अ. 9843015582 

७ सममत नायज ु नागररकता प्रघतमलवप 105 105 कास 9860779037 

नाबालक पररचय पत्र 

१ कमल प्रसाद पाण्ड े नाबालक पररचय पर 111 111 प्र.अधिकृत ९८४९८५२०५८ 

२ श्याम प्रसाद भसुाल नाबालक पररचय पर 111 111 ना.स.ु 9851132320 

3 युवराज कोइराला नाबालक पररचय पर 111 111 खररदार 9842030666 

४ उमा लोहनी नाबालक पररचय पर 111 111 कास 9843468138 

कानून शाखा 

१ सानो बाब ुशे्रष्ठ कानून 208 208 कानून अधिकृत 9849450360 

3 रेणुका कुमारी कानून 208 208 ना.स.ु 9860619994 

मुद्दा शाखा 

१ गोकणव खनाल मुद्दा 109 109 प्र.अधिकृत 9849829199 

2 रामदि चौलागाई मुद्दा 112 112 ना.स.ु 9851119665 

३ राज कुमार सुबेदी मुद्दा 112 112 ना.स.ु 9855088840 

4 रमेश पोखरेल मुद्दा 112 112 ना.स.ु 9844034578 

५ क्रकरण कुमारी साह मुद्दा 112 112 खररदार 9844124426 

6 जीवन महजवन मुद्दा 112 112 रा.प.अनं.(पााँचौ) ९८४१३०८९२२ 

              

राहदानी शाखा 

1 संधगता कोइराला राहदानी १०६ १०६ प्र.अधिकृत 9841827419 

2 लक्ष्मण पौडेल राहदानी 107 107 ना.स.ु 9842078948 

3 मिु बबिम ममश्र राहदानी 107 107 ना.स.ु 9851234352 

4 दगुावचरण ढकाल राहदानी 107 107 खररदार 9860830648 

5 प्रघतक्षा सापकोटा राहदानी 107 107 क.अ. 9851121625 
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6 मनोज थापा मगर राहदानी 107 107 कास 9818188288 

प्रशासन शाखा 

१ बबष्णुराज बेल्वास े प्रशासन २०६ २०६ प्र.अधिकृत 9851079379 

२ रमा घिममरे प्रशासन 204 204 प्र.अधिकृत ९८४१६५२२७७ 

३ आरती पौडेल थापा प्रशासन 202 202 ना.स.ु 9841513531 

४ िनकृष्ण पाण्डे प्रशासन 202 202 ना.स.ु 9848948824 

५ आत्माराम पौडले प्रशासन 205 २०५ टा.ना.सु. 9841279397 

६ रिुनाथ खनाल प्रशासन 202 202 कास 9841807816 

संस्था दताव शाखा 

1 मान बहादरु बुढा संस्था दताव 106 106 प्र.अधिकृत 9851166276 

२ चजण्डका कोइराला संस्था दताव ११३ ११३ ना.स.ु  

3 सररता चौिरी संस्था दताव 113 113 ना.स.ु 9804255324 

४ राजेन्त्ि कुमार धगरी संस्था दताव 113 113 खररदार 9841554051 

6 पवन पाण्ड े संस्था दताव 113 113 खररदार 9844877020 

६ सबला अयावल संस्था दताव 113 113 क.अ. 9841653174 

७ सानुकान्त्छा थापा मगर संस्था दताव 113 113 रा.प.अनं.(पााँचौ) 9841699940 

शाजन्त सुरक्षा तथा ननवेदन शाखा/हातहनतयार शाखा 

1 बालकृष्ण कटवाल 
शाजन्त्त सुरक्षा तथा 

घनवेदन ३०४ ३०४ 
प्र.अधिकृत ९८५२०५०५५९ 

2 ववद्या प्रसाद जैसी 
शाजन्त्त सुरक्षा तथा 

घनवेदन 303 303 
ना.स.ु 9858050356 

३ लजक्ष्म घतजम्सना 
शाजन्त्त सुरक्षा तथा 

घनवेदन 303 303 
ना.स.ु 9869134373 

४ हदनेश बदेवा हातहघतयार 301 301 ना.स.ु 9841389945 

५ 
ममना धगरी बस्नेत 

शाजन्त्त सुरक्षा तथा 
घनवेदन 301 301 

कास 9841867263 
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आधथवक प्रशासन शाखा 

1 मोहनकृष्ण शे्रष्ठ आधथवक प्रशासन 201 201 ले.अधिकृत 9851253267 

२ सूयव प्रसाद शमाव आधथवक प्रशासन 20० 20० लेखापाल 9841404319 

3 ररतत आधथवक प्रशासन 20० 20० लेखापाल   

४ रामकृष्ण चौिरी आधथवक प्रशासन 20० 20० रा.प.अनं.(पााँचौ) ९८४९२१७४८४ 

राजष्िय पररचय पत्र शाखा 

१ नुमाफुङ्ग इङनाम 
राजष्रय पररचय पर 
शाखा 

- 
- 

क.अ. 
९८०६०७३७४६ 

२ संङ्धगता पोम ु
राजष्रय पररचय पर 
शाखा 

- 
- 

क.अ. 
९८६४५४७२२४ 

३ दृजष्ट राउत 
राजष्रय पररचय पर 
शाखा 

- 
- 

        क.स. 
९८६११३६०४५ 

सहायता कक्ष 

१ ररता नेपाल सहायता (सोिपुछ) कक्ष 100 100 खररदार 9842531672 

२ कृघत काकी सहायता (सोिपुछ) कक्ष 100 100 कास 9840430581 

ह.स.चा. 

१ कमल धगरी       ह.स.चा. 9868624686 

2 सुरेन्त्ि महजवन       ह.स.चा. 9849688495 

३ राम सुन्त्दर बस्नते       ह.स.चा. 9841350832 

4 तेज बहादरु िामी       ह.स.चा. 9860926303 

५ ररना पोड े       कास 9821213898 

6. सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तुर र अवधधः- 
 नागररक वडापरमा उल्लेख भए बमोजजम हुने । 

7. ननवेदन, उिुरी उपर ननणवय गने प्रफक्रया र अधधकारीः- 
घनवेदन, उजुरी उपर घनणवय गने प्रक्रिया 
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• शाजन्त्त सुरक्षासाँग सम्बजन्त्ित उजुरी भए कायावलय पररसरमा प्राप्त गनव सक्रकने घनवेदन र आफ्नो 
नागररकताको प्रघतमलपी सहहत प्रशासन र शाजन्त्त सुरक्षा हेने सहायक प्रमुख जजल्ला अधिकारी 
समक्ष (कोठा नं 203) पेश गने । 

8. ननणवय उपर उिुरी सुन्ने अधधकारीः- 
प्रमुख जजल्ला अधिकारी श्री कालीप्रसाद परािुली कोठा नं. २०७ 

9. सम्पादन गरेका कामको वववरण (207७ श्रावण-२०७७ पौष सम्म) 
 

यस कायावलयबाट घनयममत रुपमा सम्पादन भएको कामको वववरण आ.व. 207७/7८ को अद्विवावषवक 
वववरण देहाय अनुसार रहेको छः 

 

कायावलयबाट ननयभमत रुपमा सम्पादन िएका कामको वववरण 

 

(आ.व. 2077/78 को श्रावण १ देखी पौष मसान्त सम्मको अधववावषवक कायवप्रगनत वववरण) 

 

1. नयाँ नागररकता 

भस.नं. नागररकताको 
फकभसम 

आ.ब. २०७४/७५  आ.ब.  

२०७५/७६ 

 

आ.ब.  

२०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8 

को श्रावण 1 देणख 
पौष मसान्तसम्म 

१. बंशज १७२७९ १४२४१ 7144 5525 

२. बैवाहहक अंधगकृत ७० ७३ 17 7 

३. जन्त्ममसद्ि  

जन्त्ममसद्िका आिारमा 
ना.प्र. प्राप्त गरेका 
व्यजततका सन्त्तघतले प्राप्त 
गरेको वंशजको नागररकता 

 ३६ ८ 3 

 िम्मा १७३४९ १४३५० 7169 5535 

 

2. नागररकता प्रनतभलपी 
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भस.नं. नागररकताको 
फकभसम 

आ.ब. २०७४/७५ आ.ब.  

२०७५/७६ 

 

आ.ब.  

२०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8 

को श्रावण 1 देणख 
पौष मसान्तसम्म 

१. बंशज ८९५३ १३०५८ 7128 2716 

२. बैवाहहक अंधगकृत ४ ३ 9 3 

३. जन्त्ममसद्ि ३ २ ७ ० 

 िम्मा ८९६० १३०६३ 7144 2719 

 
 

 

3. राहदानी 

भस.नं. कामको त्रबवरण आ.ब. २०७४/७५ आ.ब. 
२०७५/७६ 

 

आ.ब.  

२०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8 

को श्रावण 1 देणख पौष 
मसान्तसम्म 

१. राहदानी ववतरण २४०५० २४६२२ 17749 2837 

२. राहदानी 
मसफाररस 

सािारण (कायावलयबाट) २४४०६ २४६९४ 17973 4371 

ितु ८८१८ ८१३६ 5523 769 

 

4. नावालक पररचयपत्र 

भस.
नं 

कामको 
वववरण 

आ.व.  

२०७४/७५ 

 

आ.व. 
२०७५/७६  

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

आ.ब. 
२०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8 

को श्रावण 1 देणख पौष 
मसान्तसम्म 

१ नाबालक 
पररचयपर 

३४६४ ३६२५ ३८,२१३ 

 

3155 312 

 

5. संस्था, छापाखाना तथा पत्रपत्रत्रका 

भस.नं. कामको त्रबवरण आ.ब. २०७४/७५  आ.ब. २०७५/७६ 

 

आ.ब. २०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8 

को श्रावण 1 देणख पौष 
मसान्तसम्म 

१. संस्था दताव ८८१ ६३८ 312 118 

२. संस्था नबबकरण ४२९६ १०,०२४ 3818 1780 
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३.  
 

परपबरका दताव 

अस्थायी ५८ ६७ 30 17 

स्थायी १८ २९ 22 7 

जम्मा ७६ ९६ 52 24 

४. छापाखाना दताव - १ 1 1 

५. संस्था खारेजी - १ 2 1 

 

 

 

 

6. मुद्दा 

मुद्दाको प्रकार 

फैसला हुन बाँकी र दताव िएका मुद्धा फैसला/ननणवय/सदरस्याहा 

गत आ.व. बाट 
सरी आएका 

आ.व.०७7/७8 को 
श्रावण देखख 

पौष मसान्त्तसम्म 

जम्मा 
आ.व. ०७6/७7 

आ.व.०७7/७8 को 
श्रावण देखख 

पौष मसान्त्तसम्म 

के.सा.अ./अभि 
व्यवहार 

510 427 

 

937 2363 106 

जुवा 18 28 

 

46 155 5 

साववजघनक स्थानमा 
यौनाङ्ग देखाएको 

- - - 2 - 

कालोबजार तथा केही 
अन्त्य सामाजजक 
अपराि 

12 7 19 9 3 

सवारी क्षघतपूती 78 12 90 19 10 

खाद्य ऐन अन्त्तगवत 24 - 24 7 - 

हातहघतयार तथा 
खरखजाना 

2 - 2 1 - 

कूल िम्मा 644 474 1118 2556 124 
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7. आहदवासी/िनिाती भसफाररश तथा हातहनतयार सम्बन्धी वववरण 

भस.नं. कामको त्रबवरण आ.ब. २०७४/७५  आ.ब. २०७५/७६ 

 

आ.ब. २०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8 

को श्रावण 1 देणख पौष 
मसान्तसम्म 

१. आहदवासी /जनजाघत मसफाररस २०४४ ३४५ 323 93 

२. हातहघतयार ईजाजतपर 
नबबकरण 

२०२४ १६६९ 1317 827 

३. नयााँ हातहघतयार दताव व्यजततको ५ थान 

सुहटङ संिको ५ थान 
१ थान 1(खेलकुद 

प्रयोजन) 
- 

४. हातहघतयार नामसारी ५८ ३३ 37 - 

५. ववदेशी मसकारीलाई अस्थायी 
ईजाजतपर जारी  

१८ १९ 8 1 

६. प्रघतमलपी ईजाजतपर जारी - २ 4 1 

७. अमभलेख कायम गरी ईजाजतपर 
जारी 

- १ 1 - 

८. प्रहरीमा बुझाएको हघतयार - १८ 13 1 

९ रारीकामलन व्यवसाय 
अमभलेखीकरण 

- १३ 5 - 

१०. शाजन्त्त सुरक्षाको लाधग प्राप्त 
घनवेदन  

प्रहरीमा पठाई फस्र्यौट 
भएको  

२३७७ २४५८ 2321 852 

 

 

८. कायवक्रम अनुमनत, सुरक्षा व्यवस्था लगायत 

भस.नं. कामको त्रबवरण आ.ब. 
२०७४/७५  

आ.ब. 
२०७५/७६ 

 

आ.ब. 
२०७6/७7 

 

आ.ब. २०७7/७8 

को श्रावण 1 देणख 
पौष मसान्तसम्म 

१. जजल्ला सुरक्षा सममघतको बैठक - - 87 33 

२. चालचलन बुझी पठाईएको - - 108 11 
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३. साववजघनक एवम ्संि संस्थाका 
कायविमहरुको सुरक्षा व्यवस्था 

- - 209 - 

४. ववमभन्त्न मेला तथा कायविम गनव अनुमघत - - 48 - 

५. घनजी सुरक्षा कम्पनी दताव 835 835 3 2 

६. घनजी सुरक्षा कम्पनी नवीकरण  

- 
- 125 78 

७. शरणाथी पररचय पर संख्या 6019 

 

6019 6019 6019 

८. शरणाथी पररचयपर नवीकरण - - 11 593 

९. शरणाथीको लाधग Travel 

Documentमसफाररश 

- -  2 

१०. ड्रोन उडान अनुमघत - - 6 4 

११. अपाङ्गता भएकाहरुको लाधग ४ पाङ्ग्रे 
स्कुटर मसफाररश 

- - 24 8 

12. रसायघनक पदाथव आयात मसफाररश - - 4 6 

१३. वववाह दताव प्रमाणपरको प्रघतमलपी - - 33 6 

१४. भारतीय पेन्त्सनरको पाररवाररक वववरण 
मसफाररश 

- - 22 19 

15. SEE Certificate मा वववरण सच्याउन 
घनणवय पचाव (Resultभएको ६ महहना 
मभरका मार) 

- - 17 5 

16. घनरीक्षण गररएका सरकारी कायावलय एवम ्
प्रहरी कायावलयहरु 

- - 10 5 

17. अनुगमन गररएका फमव/व्यवसायहरुको 
संख्या 

- - १४ 500 

18. रारीकालीन व्यवसाय (डान्त्स बार, दोहोरी 
लगायत) अनुगमन 

- - १५ 6 

 

९. आधथवक प्रशासन सम्बन्धी 

cfly{s jif{ 2077.78 sf] >fj)f b]lv kf}if d;fGt ;Ddsf] k|utL ljj/)f 

l;= 
g+= 

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

1 ljlgof]hg tkm{ 
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  a=p=lz=g+=314923503-rfn'_ 40569000.00 24840914.19 15728085.81   

  a=p=lz=g+=314923504-k"¤hLut_ 1375000.00 703050.00 671950.00   

    41944000.00 25543964.19 16400035.81   

2 cy{ ah]^ 

  a=p=lz=g+=601000133-;l`rt ljbf_ 1203000.00 530367.00 672633.00   

  a=p=lz=g+=601000163-cf}iflw pkrf/_ 743832.00 743832.00 0.00   

3 ljljw vftf 

  ut cf=j= c=Nof= 283691372.84       

  o; cf=j=sf] cfDbfgL 13317579.64       

  hDdf 297008952.48       

  vr{         

  b}aL k|sf]k /fxt   215000.00     

  k//fi^< dGqfno Ifltk"lt{   7743504.26     

  ;jf/L Hofg Ifltk"lt{   9682000.00     

 cGo ljljw vr{  2509235.80   

  hDdf   20149740.06 276859212.42   

4 w/f}^L tkm{ 

  ut jif{sf] c=Nof= 151623172.27       

  o; jif{sf] cfDbfgL 19020664.00      

  hDdf 170643836.27       

  lkmtf{    2549900.00     

  ;b/ :ofxf   8705421.00     

  hDdf   11255321.00     

  w/f}^L af¤sL     159388515.27   

5 /fhZj tkm{  

  11611-sDkgL /lhi^]<«;g b:t'/_ 0.00       

  11622-xftxltof/ Ohfht b:t'/_ 0.00       

  14151-;/sf/L ;DkQLsf] jxfnaf^ k|fKt cfo_ 0.00       

  14212-;/sf/L ;DkQL laqmLaf^ k|fKt /sd_ 0.00       

 14221-Goflos b:t'/_ 16200.00    

  14224-k/LIff b:t'/_ 0.00       

  14226-cfoft lgof{t b:t'/_ 5600.00       

  14227-/fxbfgL b:t'/_ 21929700.00       

 14229-cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns_ 321443.00    
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 14251-sDkgL /lhi^]zg b:t'/_ 2683600.00    

 14257-xftxltof/ Ohfhtkq b:t'/_ 940400.00    

 14311-Goflos b)*,hl/jfg / hkmt_ 9025421.00    

 14312-k|zf;lgs b)*,hl/jfg / hkmt_ 10000.00    

  14529-cGo /fh:j b:t'/_ 0.00       

  15111 -a]?h'_ 0.00       

  hDdf 34932364.00       

6 a]?h' 

  s'n a]?h' 704440.00       

  d=n]=k=df ;+k/LIf)fsf nflu k]z 240000.00       

  af¤sL 464440.00       

 

 

८. अन्य महत्वपूणव कायवहरु 

१. राजष्रय गौरवको आयोजनामध्ये एक काठमाडौं हेटौडा फास्ट रयाक अन्त्तगवत काठमाडौं जजल्लाको दक्षक्षणकाली क्षेरमा 
मुआब्जा हदन बााँकी जग्गाको स्थलगत घनरीक्षण गरी  मुआब्जा समेत घनिावरण  गररएको । 

2. नेपाल ववद्युत प्राधिकरणको मस्यावङ्दी-काठमाडौं २२० के.भी.प्रसारण लाइनको Right of Way मा पने रुख ववरुवा तथा 
बालीनाली आहदको क्षघतपूघतव घनिावरण गररएको । 

३. अघतववमशष्ट व्यजततत्वहरुको भ्रमणको समयमा रुटीरहीत सुरक्षा व्यवस्थापन गररएको । 

४. इन्त्िजारा, दशै, घतहार, छठ लगायतका जारा तथा पववहरुमा सुरक्षा व्यवस्थापन गनुवका साथै VVIP सररक हुने यस्ता 
कायविमहरुको सुरक्षा व्यवस्था ममलाइएको । 

५. कायावलयमा सेवाग्राहीको चाप बढेको र कमवचारीहरु र सेवाग्राहीहरु समेतको स्वास््यको ख्याल राख्दै पयावप्त मारामा 
स्याघनटाइजर सहहत डस्पेन्त्सरको व्यवस्थाका साथै मास्क र ग्लोब्सको व्यवस्था समेत गररएको छ । 

6. गहृ मन्त्रालय, शाजन्त्त सुरक्षा तथा अपराि घनयन्त्रण शाखाको च.नं. 3884, ममघत 2076/12/20 को परबाट नेपाल सरकार 
प्रिानमन्त्री तथा मजन्त्रपररषद्को कायावलयको ममघत 2077/12/20 परबाट भएको घनदेशन बमोजजम मुलुकभर कोमभड-19 
संिमणको रोकथाम, घनयन्त्रण तथा उपचार लगातयका कायवहरु प्रभावकारी ढंगले घछटो, व्यवजस्थत र समन्त्वयात्मक 
रुपमा गनवका लाधग जजल्ला स्तरमा Crisis Management Center स्थापना गरी कायवसञ्चालन गनव घनदेशन प्राप्त भएकोमा 
ममघत 2076/12/23 देखख नै प्रजजअ को संयोजनमा उतत संरचनाले सक्रियताका साथ घनयममत रुपमा कायव गरररहेको छ । 

7. कोमभड-19 को संिमण रोकथाम, घनयन्त्रण र उपचारका लाधग नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्)बाट भएका घनणवयहरु तथा गहृ 
मन्त्रालयबाट प्राप्त घनदेशनहरुको प्रभावकारी कायावन्त्वयनका लाधग जजल्लाजस्थत सम्पूणव सरोकारवालाहरुसाँग प्रभावकारी 
रुपमा समन्त्वय गररएको साथै "कोमभड-१९ ववश्वव्यापी संिमणको कारणबाट उत्पन्त्न असहज पररजस्थघतमा स्वदेश आउनै 
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पने अवस्थामा रहेका नेपाली नागररकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गने सम्बन्त्िी आदेश,2077" आदेशलाई कायावन्त्वयन 
गने िममातवारेजन्त्टन र होजल्डङ सेन्त्टरको व्यवस्थापनका लाधग संि, प्रदेश र स्थानीय तहका घनकायहरुसाँग समन्त्वयका 
साथै स्थलगत घनरीक्षण गने गररएको छ । यस कायवलाई थप प्रभावकारी बनाउन यस कायावलयका प्रशासकीय 
अधिकृतहरुलाई ववमभन्त्न नगरपामलकाको Focal Person को रुपमा तोकी सहजीकरण गने कायव भैरहेको छ । 

8. कीघतवपुरमा र सामाखुशीमा होजल्डङ सेन्त्टर खडा गरी कायव प्रारम्भ गररसक्रकएकोसाथै िुम्बाराहीमा, बसुन्त्िरा, सुकेिारा र 
चप्पल कारखानामा ४ वटा होजल्डङ सेन्त्टरहरुको व्यवस्था ममलाईएको । यस सम्बन्त्िी दैघनक वववरण NEOC मा पठाउने 
गररएको छ । 

10. सचूना अधधकारी र प्रमुखको नाम र पदः- 
 प्रमुख जजल्ला अधिकारी श्री जनकराज दाहाल 

सूचना अधिकारी, सहायक प्रमुख जजल्ला अधिकारी श्री जीवन प्रसाद दलुाल 

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

• स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

• नागररकता ऐन, २०६३ र घनयमावली, २०६३ 

• हातहघतयार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ तथा घनयमावली, २०२८ 

• जजल्ला प्रशासन कायावलय एवम ्प्रमुख जजल्ला अधिकारी संयोजक/सदस्य रहने प्रचमलत कानूनहरु 

• राजमागव(सडक) मा हुने अवरोि हटाउन गनुवपने सुरक्षा कारवाहीको कायवववधि, २०७५ 

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

‘DRONE’उडान सम्बन्त्िी कायवववधि, २०७५ 

• CCTV जडान तथा सञ्चालन सम्बन्त्िी कायवववधि, २०७२ (ममघत २०७५/१०/२४ को संशोिन सहहत) 
• ववस्फोटक पदाथवको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्िी इजाजत प्रदान गने कायवववधि, 

२०७३  

• रसायघनक पदाथवको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्िी इजाजत प्रदान गने कायवववधि, 
२०७३  

1२. तोफकए बमोजिमका अन्य 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
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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 । 

16. बिेट तथा कायवक्रमः- 
 

बंुदा नं. १२ मा नै उल्लेख भैसकेकोले यहााँ दोहोयावइएको छैन । 

17. कायावलयले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावलीः- 
मुद्दासाँग सम्बजन्त्ित तथा अनुसन्त्िानको िममा रहेका वववरणहरु सरोकारवाला व्यजततलाई मार उपलब्ि 

गराउन सक्रकने छ । साथै अदालत वा माधथल्लो घनकायको आदेश भएमा बाहेक नागररकता र संस्थासाँग सम्बजन्त्ित 
वववरण सम्बजन्त्ित व्यजतत र संस्थालाई बाहेक उपलब्ि गराईने छैन ्। 

18. कायावलयमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदनः- 
• माइघतिर मण्डला क्षरेलाई घनषेधित क्षेर जारी गररएको ववषयमा सुचना माग भई आएको कानून 

बमोजजम उपलब्ि गराइएको । 

• का.म.न.पा. वडा नं. २२ जस्थत महजवन ववजजनेश असोमशएट्सद्वारा गैरकानूनी रुपमा घनमावणाधिन 
भवनको घनमावण कायव रोतन घनवेदन पनव आएको ववषयमा पुरातत्व ववभाग साँग समन्त्वय गररएको । 

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

हेनव सक्रकने छ । 

फोन नः- 

01-४२६२४४८, 01-४२६२४७८ र ०१-४२६५९०८ 

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

 नागररकता अमभलेख मभडान तथा Help Deskको लाधगः- 01-४२६२८२८ 

 कायावलयसाँग सम्बजन्त्ित अन्त्य ववषयको लाधगः- ०१-४२६७६९१ 

इमेलः-  

अमभलेख मभडान तथा सामान्त्य वववरणको लाधगः-daobabarmahal@gmail.com 

सुरक्षासाँग सम्बजन्त्ित एवम ्गोप्य वववरणको लाधगः-daokathmandu@moha.gov.np 

  

mailto:daobabarmahal@gmail.com
mailto:daokathmandu@moha.gov.np
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वेवसाइटः- 

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

फेसबुक पेिः- 

www.facebook.com/daokathmandu 

  

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 

फ्यातसः 
01-४२६२८२८ 

इमेलः 
daobabarmahal@gmail.com 

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

फेसबुक पेजः 
www.facebook.com/daokathmandu 

 

 

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

