
नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाडौं 
नागररक वडापर      

    १. नागररकता     

क्र.सं. सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपरहरु लाग्न े
समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैवियत 

१.१ 

वंशिको 
आिारमा नपेाली 
नागररकता 

   धनवदेक सम्बजन्त्ित जिल्लाकै भएको हकमा:– 

१. अनसूुची-१ को िाराममा वडा अध्यक्षको धसिाररश  

२. बाबकुो र आमाको नागररकता र वववावहता मवहला भए पधतको नागररकताको 
िोटोकपी । सो नभए दाि ु वा वंशि खलु्न े तीन पसु्ता धभरको नातेदारको 
नागररकताको  िोटोकपी र नाता प्रमाजणत प्रमाण पर  

३. बाब,ु आमा वा नागररकता धभड्ने व्यजिबाट सनाखत, सो नभए दाि ुवा भाई वा 
तीनपसु्ता धभरको नजिकको अधभभावक सँगको नाता प्रमाजणत सवहत सनाखत  

४. उि प्रमाणहरु पेश हनु नसकेमा वंशि खलु्न ेअन्त्य प्रमाणहरु  

५. िोटो ३ प्रधत (कमाचारी पररवार भए ४ प्रधत)  

६. िन्त्मदताा, िन्त्मधमधत खलु्ने शैजक्षक प्रमाण पर वा नाबालक पररचय पर । 

   अन्त्य जिल्लाबाट बसाइसराई गरी आउनेको हकमा:– 

१. स्थानीय पजिकाधिकारीको कायाालयबाट िारी भएको बसाइसराईको प्रमाणपर 

२. िग्गािनी प्रमाण पूिाा  

३. घरको नक्सा पास प्रमाणपर  

४. पानी, वविलुी, टेधलिोन महसलु काडा िस्ता घर बासको प्रमाण  
५. बसाइ सरेर आउनेहरुको लाधग बसाइ सरी आएको जिल्लाबाट बाब ुआमा वा 

सनाखत गने व्यजिको नागररकताको अधभलेख माग गरी सो को धभडेको अधभलेख 
प्राप्त  हनु ुपनेछ । 

प्रमाण 
पगेुकोमा 
सोही ददन 

रु. 1०/- 
को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

१.२ 

बैवावहक अंगीकृत 
नागररकता 
(मवहलाका लाधग) 

१. अनसूुची-७ को िाराममा वडा अध्यक्षको धसिाररश  

२. पधतको नागररकताको प्रधतधलपी  

३. वववाह दताा प्रमाणपरको प्रधतधलपी  

४. ववदेशी नागररकता पररत्याग गना कारवाही चलाएको प्रमाण  

५. पधतको सनाखत, पधत नभएमा पधतको नाता धभडन ेनजिकको  नातेदारको सनाखत 

६. श्यामश्वते िोटो २ प्रधत (कमाचारी पररवार भए ४ प्रधत) 
७. धभसा लाग्न ेदेशको मवहला भए मान्त्य अविीको धभसा । 

प्रमाण 
पगेुकोमा 
सोही ददन 

रु. 1०/- 
को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

१.३ कमाचारी पररवार 

१. जिल्लामा कायारत नेपाल सरकारको स्थायी कमाचारी, सरकारी संस्थान, 

ववश्वववद्यालयमा वा सामदुावयक ववद्यालयमा कायारत स्थायी जशक्षकका पररवार 

भए सम्बजन्त्ित धनकायको धसिाररस पर र कमाचारीको पररचयपरको िोटोकपी  

२. अनसूुची १ – वंशि र अनसूुची ७ – वैवावहक अंगीकृतको स्थानीय तहबाट 
धसिाररस िाराम  

३. अटो साइिको िोटो २ प्रधत (वंशि), ५ प्रधत(वैवावहक अंगीकृतका लाधग) 
४. वपता/पधत वा नजिकको नातेदारको ना.प्र. सवहत सनाखत  

५. िन्त्मधमधत खलु्न ेशैजक्षक प्रमाण पर वा िन्त्मदताा वा नाबालक पररचय पर 

६. वववावहत मवहला भए वववाहदताा प्रमाणपर र पधतको नागररकताको  प्रमाणपर। 

प्रमाण 
पगेुकोमा 
सोही ददन 

रु. 1०/- 
को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पणूा कागिातहरुको सक्कल समेत अधनवाया रुपमा साथमा ल्याउन ुहनु अनरुोि छ । 

 

कायाालयको Website:  http://daokathmandu.moha.gov.np/          Facebook Page:  www.facebook.com/daokathmandu 

 

  

http://daokathmandu.moha.gov.np/
http://www.facebook.com/daokathmandu


    नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाडौं 
नागररक वडापर 

 २. नागररकता प्रधतधलपी 
क्र.सं. सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपरहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैवियत 

२.१ 

वंशिको 
नागररकता 
प्रधतधलपी 

काठमाडौं जिल्लाको हकमा 
1. अनसूुची  िाराम सम्बजन्त्ित स्थानीय तहबाट धसिाररस र िोटो ३ प्रधत 

2. नाधगरकता प्रमाणपर नम्बर एवम ्िारी धमधत खलेुको प्रमाण र सो को प्रधतधलपी। 

 

अन्त्य जिल्लाबाट िारी भएको नागररकताको प्रधतधलपी धलन ुपरेमा  

1. बसाइसराईँ दताा प्रमाण पर सक्कल तथा प्रधतधलपी 
2. घर िग्गा स्थायी बसोवास लालपिुाा सक्कल तथा प्रधतधलपी 
3. िारी भएको जिल्लाको अधभलेख धभडेको प्रमाण । 

 

कमाचारी पररवारको हकमा 
1. सम्बजन्त्ित कायाालयको धसिाररस पर 

2. िारी भएको जिल्लाबाट अधभलेख धभडेको प्रमाण 

३. कमाचारीको पररचयपरको िोटोकपी । 

 

पधतको नामथर समावशे गरी प्रधतधलपी धलन 

1. पधतको सक्कल नाधगरकताको प्रमाणपर र सनाखतको लाधग उपजस्थधत 

2. वववाह दताा सक्कल तथा प्रधतधलपी 
३. अन्त्य जिल्लाबाट नागररकता प्रमाणपर िारी भएको भए सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट 

अधभलेख धभडेको प्रमाण । 

प्रमाण 
पगेुकोमा 
उसै ददन 

रु. 13/- 
को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

२.२ 

बैवावहक 
अंगीकृत तथा 
िन्त्मधसद्ध नपेाली 
नागररकताको 
प्रधतधलवप 

१. अनसूुची  िाराम सम्बजन्त्ित स्थानीय तहबाट धसिाररस र िोटो ३ प्रधत 

२. नागररकता प्रमाण पर नम्बर एवं िारी धमधत खलेुको प्रमाण  

३. बसाइसराई गरी आएका अन्त्य जिल्लाहरुबाट ना.प्र. धलएका व्यजिको हकमा 
बसाइसराई प्रमाण पर, िग्गािनी पूिाा र घर धनमााण गने स्वीकृधत पर समेत 

पेश गनुा पनेछ  

४. प्रकरण ३ बमोजिमका धनवदेकलाई नागररकता प्रमाणपर िारी गने जिल्ला 
प्रशासन कायाालयबाट अधभलेख धभडेको प्रमाण प्राप्त भएपधछ मार नागररकता 
प्रमाणपरको प्रधतधलपी ददइनेछ । 

प्रमाण 
पगेुकोमा 
सोही ददन 

रु. 1३/- 
को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

२.३ 

अङ्गीकृत नपेाली 
नागररकताको 
प्रमाणपरको 
प्रधतधलवप 

१. अनसूुची  िाराम सम्बजन्त्ित स्थानीय तहबाट धसिाररस र िोटो ३ प्रधत 

२. ना.प्र.नं. र िारी धमधत खलेुको प्रमाण  

३. धनवदेन पेश हनु आएपधछ जिल्लामा अधभलेख नभएकाहरुको हकमा सम्बजन्त्ित 

व्यजिको अङ्गीकृत नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको अधभलेख पठाईददन गहृ 

मन्त्रालयमा र सम्बजन्त्ित व्यजि एवकन गना स्थलगत सिाधमन गरी पठाउन 

जिल्ला प्रहरी कायाालयमा लेखी पठाउन े

४. माधथ दिा ३ बमोजिमको प्रमाण प्राप्त भएपधछ ना.प्र.प. प्रधतधलवप ददइनेछ 

प्रमाण 
पगेुकोमा 
सोही ददन 

रु. 1३/- 
को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

२.४ नागररकता 
पररत्याग 

1. सक्कल नागररकता प्रमाणपर 

2. सक्कल राहदानी 
3. अनसूुची ९ िारम (िोटो सवहत) 
4. ववदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त गरेको नागररकता प्रमाणपर तथा राहदानी वा प्राप्त हनु े

अधग्रम िानकारी पर (No Objection Letter) । 

धनणाय 
प्रवक्रया 
पगेु पधछ 

रु. 1०/- 
को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

    सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पणूा कागिातहरुको सक्कल समेत अधनवाया रुपमा साथमा ल्याउन ुहनु अनरुोि छ । 

 

कायाालयको Website: http://daokathmandu.moha.gov.np/          Facebook Page: www.facebook.com/daokathmandu 

  

http://daokathmandu.moha.gov.np/
http://www.facebook.com/daokathmandu


   नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाडौं 
नागररक वडापर      

३. राहदानी (Machine Readable Passport) 

क्र.सं. सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपरहरु लाग्न े
समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैवियत 

३.१ 

सािारण 

(Normal)  

राहदानी 

धनवदेकको नागररकता प्रमाणपर जिल्ला प्रशासन कायाालय काठमाडौंबाट िारी भएको 
हकमा 
1. रीतपूवाक भररएको दरखास्त िाराम २ प्रधत 

२. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको सक्कल प्रधत र सो को १ प्रधत प्रधतधलवप 
(ना.प्र.शाखाबाट ना.प्र.प्रमाणपर धभडेको हनु ुपनेछ) 

३. हालसालै जखचेको धनिााररत ढाँचाको (MRP) िोटो ३ प्रधत  

४. नाबालकको  हकमा जिल्ला प्रशासन कायाालय काठमाडौंबाट िारी गररएको 
नाबालक पररचय पर र धनिको बाब ु वा आमा मध्ये कुनै एक िनाको 
नागररकताको प्रमाण पर र सो को प्रधतधलवप । संरक्षक धनयिु भएकोमा संरक्षक 
भएको व्यहोरा खलु्न ेधलखतको  सक्कल प्रधत र संरक्षकको नागररकताको प्रमाणपर 
तथा त्यसको प्रधतधलवप 

५. पवहले राहदानी धलएको भए सो को सक्कल प्रधत र प्रधतधलवप  

६. राहदानी दस्तरु रु. ५,०००।– धतरेको रधसद र १० वर्ा मधुनको नाबालकको 
हकमा रु. २,५००।–  

   (राहदानी हराएको/च्याधतएको वा कुनै वकधसमले ववग्रकेो भएमा दोब्बर दस्तरु 
लाग्नेछ।)  

७. धनवदेक स्वयं उपजस्थत हनुपुने । 

 

अन्त्यर जिल्लाबाट नागररकता धलएर बसाइसराईं गरी काठमाण्डौ जिल्लामा 
आउनेको हकमा 
१. रीतपूवाक भररएको दरखास्त िाराम २ प्रधत 

२. नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सक्कल प्रधत र सो को १ प्रधत प्रधतधलपी  

३. हालसालै जखचेको धनिााररत ढाँचाको (MRP )िोटो ३ प्रधत 

४. स्थानीय पजिकाधिकारीको कायाालयबाट िारी भएको बसाइसराईं दताा 
प्रमाणपर  

५. िग्गािनी प्रमाण पर 

६. सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट नागररकताको अधभलेख बजुिनेछ 

७. अन्त्य जिल्लाबाट नाबालक पररचयपर बधनसकेको हकमा सम्बजन्त्ित 
जिल्लाबाट अधभलेख बजुिनेछ । 

 

अन्त्यर जिल्लाबाट नागररकता धलएर वववाह गरी काठमाण्डौ जिल्लामा आउनेको 
हकमा 
१. रीतपूवाक भररएको दरखास्त िाराम २ प्रधत 

२. नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सक्कल प्रधत र सो को १ प्रधत प्रधतधलपी  

३. हालसालै जखचेको धनिााररत ढाँचाको (MRP )िोटो ३ प्रधत 

४. वववाह दताा प्रमाणपर 

५. पधतको नागररकता प्रमाणपरको प्रधतधलवप  

६. सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट नागररकताको अधभलेख बजुिनेछ । 

 

काठमाण्डौ जिल्लाजस्थत सरकारी धनकायमा कायारत कमाचारी र कमाचारी पररवारको 
हकमा 
१. रीतपूवाक भररएको दरखास्त िाराम २ प्रधत 

२. नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सक्कल प्रधत र सो को १ प्रधत प्रधतधलपी  

३. हालसालै जखचेको धनिााररत ढाँचाको (MRP )िोटो ३ प्रधत 

४. सम्बजन्त्ित धनकायको धसिाररस पर 

५. सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट नागररकताको अधभलेख बजुिनेछ। 

धनबेदन 
पेश 
गरेको 
२५ ददन 
पधछ 

रु. 
५,०००/- 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 



६. अन्त्य जिल्लाबाट नाबालक पररचयपर बधनसकेको हकमा सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट 
अधभलेख बजुिनछे  

७. कमाचारीको पररचयपरको प्रधतधलपी १ प्रधत । 

३.२ 

द्रतु (Urgent) 
सेवाको राहदानी 
धसिाररस 

१. द्रतु सेवा मागको रु.१० को वटकट टासँ गरी धनवदेनसंगै धनवदेक स्वयम ्
उपजस्थत हनुपुने छ  

२. माधथ दिा १०.१ मा उल्लेजखत रािश्व धतरेको रधसद बाहेक सबै कागिातहरु 

३. Online Form दईु प्रधत (पछाधड धसिाररश व्यहोरा भएको) 
४. पेश गरेको कागिातहरुको सक्कल धलएर आउनपुने  

५. द्रतु सेवा (Urgent Service) १,२,३ ददनको लाधग राहदानी ववभागमा िान ु
पनेछ । 

 
रु. १०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

३.३ हराएको राहदानी 
पनुः प्राधप्त 
सम्बन्त्िी 

१. सािारण राहदानीको लाधग ३.१ मा उजल्लजखत कागिातहरु 

२. साधबकको राहदानीको प्रधतधलपी  

३. ववदेशमा राहदानी हराएकाको हकमा ट्राभल डकुमेन्त्ट । 

   

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

    सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पणूा कागिातहरुको सक्कल समेत अधनवाया रुपमा साथमा ल्याउन ुहनु अनरुोि छ । 
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    नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाडौं 
नागररक वडापर      

     ४. मदु्दा 
क्र.सं. सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपरहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैवियत 

४.१ 

िरुरी पक्राउ 
पूिी समथान तथा 
पक्राउ अनमुधत 

 पक्राउ गने प्रहरी वतृ्तले बाटोको म्याद र सावािधनक ववदा बाहेक २४ घण्टा 
धभर थनुवुा सवहत प्रमखु जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गने । 

तरुुन्त्त - प्र.जि.अ प्र.जि.अ 

 

४.२ म्याद थप  सम्बजन्त्ित प्रहरी वतृ्तले थनुवुा सवहत प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गने। तरुुन्त्त - 

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 

 

४.३ 

मदु्दा दताा/ 
बयान/थनुछेक 
आदेश/म्याद 
िारी 

1. प्रमखु जिल्ला अधिकारीको आदेशानसुार हनु े 

2. अधभयोग परसाथ प्रधतवादीलाई कायाालय बन्त्द हनुे समय भन्त्दा कम्तीमा डेढ 
घण्टा पवहले उपजस्थत गराईएको हनुपुने  

3. िरार प्रधतवादीको ३ पसु्ते वववरण, स्पष्ट वतन र सम्पका  नं. समेत अधभयोग 
परमा स्पष्ट खलेुको हनुपुने । 

सोही ददन 
प्रचधलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 

 

४.४ 

म्याद तारेख 
तोक्न/े प्रमाण 
मकुरर गने/ 
पेशी तोक्न े

 सम्बजन्त्ित प्रधतवादी तारेखमा रहेको वा म्याद/तारेख गिुारेको वा थनुामा रहेको 
र अंग  पगेुको हनुे पने । 

  

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 

 

४.५ 

तारेखमा 
बोलाउन/े तारेख 
थाम्न े

1. तारेख पचाा/िरौटी िम्मा गरेको रधसद सवहत तोवकएको ददन प्रधतवादी आिै 
उपजस्थत हनु े

2. पटक पटक वा एक पटक बढीमा 15 ददन तारेख थाम्न पाईन ेभएकोले 
सोको लाधग रु. 10 को वटकट टासँ गरी तोवकएको ढाँचामा धनवदेन ददनपुने। 

सोही ददन 
रु. 10 
को वटकट 

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 

 

४.६ 
िैसला तयारी 
गने 

  प्रमखु जिल्ला अधिकारीको आदेशानसुार हनु े।  

प्रचधलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 

 

४.७ 
प्रमाजणत 
प्रधतधलपी ददन े

  धमधसलमा संलग्न कागिात र धनणाय/िैसलाको प्रमाजणत प्रधतधलपी धलनका लाधग 

सरोकारवालाले तोवकएको ढाँचामा धनवदेन र तोवकएको दरका वटकट टाँस गनुा 
पनेछ । 

 

प्रचधलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 

 

४.८ 

सवारी दघुाटनाका 
मतृकका 
हकदार/घाइतेला
ई क्षधतपूधता, 
राहत, 

और्िीउपचार 
ददलाई भराई 
ददन े। 

1. दघुाटना पवुष्ट हनु ेमचुलु्का सवहतका कागिातहरु (सम्बजन्त्ित प्रहरीबाट) (घटना 
मचुलु्का, लाश बिेुको पर, मेधडकल प्रधतवदेन, मतृकको नागररकता, मतृ्यदुताा 
प्रमाणपर, नजिकको हकदारको नागररकता प्रमाणपर, नाता प्रमाजणत र सम्बजन्त्ित 
स्थानीय तहको धसिाररश) सवहत सम्बजन्त्ित व्यजि/हकदार स्वयं उपजस्थत 
हनुपुने  

2. सवारी िनीका तिा बाट सवारीिनी प्रमाणपर, ववमा आलेख, अजततयारनामा, रकम 
बिुाउनकेो पररचयपर सवहत सम्बजन्त्ित व्यजि उपजस्थत हनु ुपने । 

 

प्रचधलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 

 

४.९ 
दण्ड िररवाना 
असलु गने 

 प्रमखु जिल्ला अधिकारीको आदेशानसुार हनुे ।  

प्रचधलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 

 

४.१० 
ववगो भराउन े
ददलाउन े

1. मदु्दा अजन्त्तम वकनारा भएको वा पनुरावदेन अविी नाघेको हनुपुने 

2. सम्बजन्त्ित िाहेरवाला, घाइते उपजस्थत भई नागररकता प्रमाणपर वा पवहचान 
खलु्ने कागिात सवहत (३ वर्ा धभर) धनवदेन ददन ुपने  

 

प्रचधलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 

 



3. प्रधतवादी िरार रहेको/ िरौटी िमानत नराखेको वा राजखएको िरौट िमानत 
न्त्यून रही ठहरेको ववगो भराउन नधसकएको अवस्थामा ववगो भराउन सम्बजन्त्ित 
प्रधतवादीको नेपाल सरहद धभरको िायिेथा देखाई दरखास्त ददन ुपने  

४.११ िरौटी विताा 

1. यस कायाालयबाट भएको िैसलामा जचत्त बिुी पनुरावदेन नगने भए सोही व्यहोरा  
खलेुको िरौटी वितााको धनवदेन (रु १० को वटकट सवहत) ददनपुने 

2. नेपाली नागररकता प्रमाणपर वा पररचय खलु्न ेअन्त्य प्रमाण २ प्रधत 

3. NMB Bank को खाता नम्बर सवहतको वववरण खलेुको धनस्सा २ प्रधत । 

 

प्रचधलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 

 

४.१२ सदरस्याहा    प्रमखु जिल्ला अधिकारीको आदेशानसुार हनु े।  

प्रचधलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ 
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         नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाडौं 
नागररक वडापर      

    ५. संस्था दताा, परपधरका तथा छापाखाना 
क्र.सं. सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपरहरु लाग्न े

समय 

लाग्न ेशलु्क जिम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैवियत 

५.१ संस्था दताा  

१. संस्था दतााको लाधग जिल्ला प्रशासन कायाालयलाई सम्बोिन गरेको तदथा 
सधमधतका पदाधिकारी र सदस्यहरुको संयिु धनवदेन  

२. स्थानीय तह (नगरपाधलका/महानगरपाधलका)को धसिाररस पर  

३. तदथा  सधमधतका पदाधिकारी र सदस्यहरुले नेपाली कागिको प्रत्येक पानाको तल 
माधथ दस्तखत गरेको वविान ३ प्रधत(नपेाली कागिमा)  

४. संस्था स्थापनाका लाधग धनम्न कुराहरु खोधलएको भेलाको धनणाय, 

 सवासम्मतले तदथा सधमधतका पदाधिकारी र सदस्यहरुको चयन गररएको  

 सवासम्मतले संस्थाको नाम र ठेगाना छनोट गररएको  

 वविान बनाउन ेववर्य (वविान मस्यौदा उपसधमधतको गठन) 
 जिल्ला प्रशासन कायाालय काठमाडौंमा संस्था दताा  गने धनणाय  

 तदथा सधमधतले वविान पाररत गरी स्वीकृधतका लाधग स्थानीय अधिकारी 
समक्ष पेश गने भनी गरेको धनणायका साथै संस्था दतााको लाधग 
पदाधिकारीहरुलाई अजततयारी ददएको धनणाय । 

५. तदथा सधमधतका पदाधिकारीहरुको नागररकताको प्रमाजणत प्रधतधलपीहरु १/१ 
प्रधत  

६. संस्थाका तदथा सधमधतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नाम,  ठेगाना,  सम्पका  
नं. र िोटो सवहतको नामावली  

७. संस्थाका पदाधिकारीहरुको चालचलन बिेुको प्रहरी प्रधतवदेन  

८. तदथा सधमधतका पदाधिकारी र सदस्यहरु सक्कल नागररकता सवहत   सनाखतका 
बखत उपजस्थत हनुपुने  

९. संस्थाको नाम र उदे्दश्यको ववर्यमा सम्बजन्त्ित मन्त्रालय,  ववभाग र धनकायको 
राय प्रधतवक्रया धलनपुने भएमा सो को धसिाररस । 

१०.व्यापार/व्यवसाय सञ् चालन गरेका व्यवसायीहरुको संस्था भएमा संस्थाका 
पदाधिकारीहरुले सञ् चालन गरेको व्यवसाय इिाित/अनमुधत धलनपुने प्रकृधतको 
भए त्यस्तो इिाित परको प्रधतधलवप र करचिुाको प्रधतधलपी समेत पेश गनुा 
पनेछ। 

आवश्यक 
िाँचबिु 
सकेको 
भोधलपल्ट 

 

(सोमबार 
र बिुबार 
मार ) 

रु.१०००।- 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

५.२ संस्था नवीकरण 

१. नवीकरणका लाधग जिल्ला प्रशासन कायाालयलाई सम्बोिन गरेको तोवकएको 
ढाँचाको धनवदेन  

२. वविानसम्मत सािारणसभाले चाल ुआ.ब. को लाधग लेखा परीक्षक धनयजुि, 

सम्बजन्त्ित आ.ब. को लेखा परीक्षण प्रधतवदेन, वावर्ाक प्रगधत प्रधतवदेन र काया 
सधमधत छनौट गरेको धनणायको माइन्त्यटुको अध्यक्ष/सजचवले प्रमाजणत गरेको 
प्रधतधलपी  

३. सम्बजन्त्ित आ.ब. को लेखा परीक्षण प्रधतवदेन  

४. सम्बजन्त्ित आ.व.को लाधग करदाता सेवा कायाालयको धसिाररस 

5.सम्बजन्त्ित आ.ब.मा नवीकरणको लाधग सम्बजन्त्ित स्थानीय तह 
(नगरपाधलका/महानगरपाधलका) को धसिाररस  

6. संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) दताा प्रमाणपर 

७. जिल्ला प्रशासन कायाालयले स्वीकृत गरेको संस्थाको वविानको प्रधतधलपी   

८. संस्थाको प्रमाणपरको िोटोकपी  

९. संस्थाको लेटरप्याडमा वतामान कायासधमधतको प्रमाजणत नामावली  

१1. कुल सािारण सदस्य संतया खलुाएको नामावली सवहतको प्रमाजणत धबवरण र 
सािारणसभा/ववशेर् सािारण सभामा उपजस्थधतको संतयाको धबवरण  

12. सम्बजन्त्ित आ.ब. को वावर्ाक कायाप्रगधत धबवरण   

१3. बालगहृ सञ्चालन सम्बन्त्िी संस्था भए बालगहृमा सशलु्क वा धनःशलु्क सञ्चालन 
गरेको खलु्ने गरी स्थलगत अनगुमन सवहतको प्रमाजणत प्रधतवदेन समेत खलेुको 
सम्बजन्त्ित स्थानीय तह (नगरपाधलका/महानगरपाधलका) को धसिाररस   

प्रवक्रया 
पूरा 
भएमा 
सोही ददन 

 

(आइतबा
र, 
मंगलबार 
र 
धबहीबार 
मार ) 

रु. ५००।- 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 



१4. लेखापरीक्षकको प्रमाणपर, पान (PAN) दताा प्रमाणपर, लेखापरीक्षण प्रमाणपर 
(नववकरण समेत देजखन ेगरी), कर चिुाको प्रमाणपर समेत  

15.वैदेजशक सहयोग (नगदी/ जिन्त्सी) बाट आयोिना तथा कायाक्रम सञ् चालन 
गरेको भए समाि कल्याण पररर्द्को कायाक्रम स्वीकृत पर, समाि कल्याण 
पररर्द्को अनगुमन प्रधतवदेन र कायाक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तह 
(गा.पा./न.पा.)बाट कायाक्रम सम्पन्त् न/ भईरहेको धसिाररस पर। 

१६.व्यापार/व्यवसाय सञ् चालन गरेका व्यवसायीहरुको संस्था भएमा संस्थाका 
पदाधिकारीहरुले सञ् चालन गरेको व्यवसाय इिाित/अनमुधत धलनपुने प्रकृधतको 
भए त्यस्तो इिाित परको प्रधतधलवप र करचिुाको प्रधतधलपी समेत पेश गनुा 
पनेछ। 

 

५.३ 
संस्थाको धबिान 
संशोिन 

१. ररत पूवाकको धनवदेन 

२. तीन महले वविान - ३ प्रधत  

३. नवीकरण भएको संस्थाको प्रमाण पर र सोको प्रधतधलपी 
४. संसोिन गने प्रस्ताव कूल सदस्य संतयाको दईु धतहाई (२/३) सािारण सभा 

सदस्यहरुले पाररत गरेको प्रमाजणत धनणाय प्रधत    

५. जिल्ला प्रशासन कायाालयले स्वीकृत गरेको संस्थाको वविानको प्रमाजणत 
प्रधतधलपी  

नोटः तीन महलेको शरुु पानाको माधथ दस्तखत नगरी तलबाट दस्तखत गरी 
बाँकी पानाको माधथ कायासधमधतका सदस्तले दस्तखत गने । 

प्रवक्रया 
पूरा 
भएमा 
सोही ददन 

 

(शकु्रबार 
मार)  

 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

५.४ 

जिल्लामा 
संस्थाको शाखा 
खोल्न े 

१. ररत पूवाकको धनवदेन 

२ संस्थाको कायासधमधतको धनणाय 

३. वविानको प्रधतधलवप र दताा प्रमाणपरको प्रधतधलवप(नवीकरण देजखने) 
४. सम्बजन्त्ित नगरपाधलकाको धसिाररस पर । 

सोही ददन धन:शलु्क 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

५.५ 
परपधरका दताा 
सम्बन्त्िी 

क. प्रकाशक बारे 

१. जिल्ला प्रशासन कायाालयलाई सम्बोिन गरेको तोवकएको ढाँचाको धनवदेन   

२. प्रकाशकको ४ प्रधत िोटो र नागररकताको िोटोकपी 
३.  प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप प्रबन्त्ि पर वा संस्थाको छाप प्रबन्त्ि पर वा 

संस्थाको स्वीकृत वविान प्रमाण पर, नववकरण भएको प्रमाणपर, कर चिुाको 
पर, अधडट ररपोटा, संचालकहरुको बैठकको धनणाय समेतका कागिातहरुको 
प्रमाजणत प्रधतधलपी  

४. संचालकहरु सबैको नागररकताको िोटोकपीहरु    

५. प्रहरी चालचलन  । 

 

ख. सम्पादक बारे 

१. सम्पादकको नागररकता प्रमाणपरको िोटोकपी  

२. सम्पादकको शैजक्षक योग्यताको एस.एल.सी. देजख स्नातक सम्मको माका धसट, 

चाररधरक प्रमाणपर र प्रोधभिनल सवटाविकेटका िोटोकपीहरु वा एस.एल.सी. 
उत्तीणा गरी परकाररतामा १० (दश) वर्ा काया गरेको सूचना ववभागको प्रमाणपर 
समेतका प्रमाण परहरुको िोटोकपीहरु  

३. सम्पादकलाई प्रकाशकले धनयजुि गरेको पर 

४. पधरकामा सम्पादक पदमा रही काम गने बारेको सम्पादकको मंिरुीनामा  
५. प्रहरी चालचलन  । 

प्रवक्रया 
पूरा 
भएमा 
सोही ददन 

 

(शकु्रबार 
मार) 

दैधनक पधरका 
रु.१०००।–  

अिासाप्तावहक 
रु.७००।–  

साप्तावहक 
रु.५००।–  

पाजक्षक 
रु.३००।–  

माधसक र 
अन्त्य रु. 
२००।- 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

५.६ 
छापाखाना 
सञ्चालन 

१. स्वीकृत छापाखानाबाट पधरका छाप्न मंिरुी ददएको धसिाररस  

२. छापाखाना दताा भएको प्रमाणपरको िोटोकपी  

३. छापाखानाको प्रबन्त्ि परको िोटोकपी  

४. छापाखानालाई जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट स्वीकृधत ददएको प्रमाणपरको 
िोटोकपी  

५. छापाखानाले कर धतरेको कर चिुा पर । 

 

प्रवक्रया 
पूरा 
भएमा 
सोही ददन 

(शकु्रबार 
मार) 

रु.१,०००।- 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

    सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पणूा कागिातहरुको सक्कल समेत अधनवाया रुपमा साथमा ल्याउन ुहनु अनरुोि छ । 



 

कायाालयको Website: http://daokathmandu.moha.gov.np/          Facebook Page:  www.facebook.com/daokathmandu 

   नेपाल सरकार 

                                                          गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाडौं 
नागररक वडापर      

६. नाबालक पररचयपर 

क्र.सं. सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपरहरु लाग्न े
समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैवियत 

६.१ 

नाबालक 
पररचयपर तथा 
प्रधतधलपी 

(क)  काठमाडौं जिल्लाको हकमा 
1. तोवकएको ढाँचामा स्थानीय तहको धसिाररश 

2. बाब ुर आमाको नागररकता प्रमाणपर सक्कल र िोटोकपी 
3. आमा बाबकुो धबवाह दताा प्रमाणपरको सक्कल र िोटोकपी 
4. नाबालकको िन्त्म दताा प्रमाणपर र शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपरको सक्कल र 

िोटोकपी 
5. पासपोटा साइिको हालसालै जखचेको िोटो ३ प्रधत (धसिाररशमा टासँ भए 

अनसुारको प्रमाजणत िोटो) । 

    

(ख) अन्त्य जिल्लाबाट बसाइसराई गरी आएको भए थप अधनवाया पेश गनुापने 
कागिातहरु 

1. (क) मा उल्लेजखत सम्पूणा कागि परहरु 

२. बसाइसराई दतााको प्रमाणपर सक्कल तथा िोटोकपी 
३. िग्गािनी दताा प्रमाणपर सक्कल तथा िोटोकपी । 

 

(ग)  ववदेशमा िन्त्म भएका नाबालकहरुको हकमा आवश्यक पने कागिातहरु 

1. (क) मा उल्लेजखत सम्पूणा कागि परहरु 

२. नेपाल बावहर िन्त्मस्थान हनुेको हकमा अस्पतालको Birth Certificate 

३. नपेाल आउदा प्रयोग भएको बच्चाको One Way Travel Document वा राहदानी 
(सो मा लागेको अध्यागमन कायाालय नेपालको छाप सवहतको) 

४. बच्चा धलएर आउन ेबाबआुमाको राहदानी (सो मा लागेको नेपालको अध्यागमन 
कायाालय छाप सवहतको)। 

    

(घ)  कमाचारी पररवारको हकमा थप कागिात 

1. (क) मा उल्लेजखत सम्पूणा कागि परहरु 

२. कायारत कायालयको धसिाररश पर र कमाचारीको पररचय परको िोटोकपी 
 

    नोटः माधथ उजल्लजखत सम्पणूा कायाहरुमा आमा/बबुाको अन्त्य जिल्लाको 
नागररकता भएमा सम्बजन्त्ित जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट प्रमाजणत भै आएको 
नागररकता प्रमाणपरको अधभलेख अधनवाया रुपमा बजुिनेछ। 

सबै 
प्रमाण 
पगेुमा 
दरखास्त 
ददएकै 
ददन 

रु.१०।– 

को वटकट 
प्रधतधलवपको 
हकमा प्रधत 
पाना रु 
३।– को 
वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

    सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पणूा कागिातहरुको सक्कल समेत अधनवाया रुपमा साथमा ल्याउन ुहनु अनरुोि छ । 

 

कायाालयको Website: http://daokathmandu.moha.gov.np/          Facebook Page:  www.facebook.com/daokathmandu 
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    नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाडौं 
       नागररक वडापर      

 7. प्रशासन शाखासगँ सम्बजन्त्ित कायाहरु 

क्र.सं. सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपरहरु लाग्न े
समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैवियत 

७.१ 
कायाक्रमको 
अनमुधत एवम ्
सरुक्षा व्यवस्था 

१. यस कायाालयमा दताा भएको संस्था भए दताा एवम ्नवीकरण भएको वववरण 
देजखने कागिातको प्रधतधलपी सवहत कायाक्रमको ववस्ततृ वववरण उल्लेख भएको 
पर वा धनवदेन 

२. सम्बजन्त्ित वडा कायाालय वा स्थानीय तह वा अन्त्य धनकायको धसिाररश धलन ु
पने भएमा सो समेत संलग्न राख्न े। 

सरुक्षा र 
ट्राविक 
व्यवस्थामा 
असर नपने 
भएमा 
सोही ददन 

- 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

७.२ 

धनिी सरुक्षा 
कम्पनीको दताा, 
नवीकरण एवम ्
पनुःकायासञ्चालन 
अनमुधत  

१. कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालयको धसिाररश पर 

२. चालचलन प्रधतवदेन बजुिनछे । 

प्रमाण 
पगेुमा 
सोही ददन 

प्रचधलत 
कानूनमा 
तोवकएको 
दस्तरु 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

७.३ 
UAV/DRONE 

उडानको अनमुधत 

१. नेपाल नागररक उडडयन प्राधिकरणमा ड्रोन दताा भएको प्रमाणपर 

२. मानवरवहत हवाई उपकरण(REMOTELY PILOED AIRCRAFT (RPA) POPULARLY 

KWOWN AS ‘DRONE’) उडान सम्बन्त्िी कायाववधि, २०७५ मा उजल्लजखत 
सम्पूणा कागिातहरु सवहतको धनवदेन/पर। 

 

कायाववधि 
बमोजिमको 
प्रमाण 
पगेुमा 
सोही ददन 

शलु्क 
नलाग्न े

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

७.४ 

भारतीय 
पेन्त्सनरको 
पाररवाररक 
वववरण 
लगायतको 
धसिाररश 

१. सम्बजन्त्ित वडा कायाालयको धसिाररश 

२. धनवदेकको नागररकता प्रमाण परको िोटोकपी, पेन्त्सन पट्टाको िोटोकपी 
लगायत प्रमाण खलु्न ेअन्त्य कागिातहरु । 

अन्त्य 
धनकायमा 
बझु्न ुपने 
भएमा 
बाहेक 
सोही ददन 

धनवदेनमा 
रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

७.५ 
ववस्िोटक पदाथा 
आयातको 
धसिाररश 

ववस्िोटक पदाथाको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्िी इिाित 
प्रदान गने कायाववधि, २०७३ बमोजिमको प्रवक्रया। 

कायाववधि 
बमोजिम 
प्रमाण 
पगेुमा 
सोही ददन 

 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   

७.६ 
रसयाधनक पदाथा 
आयातको 
धसिाररश 

रसायधनक पदाथाको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्िी इिाित प्रदान 
गने कायाववधि, २०७३ बमोजिमको प्रवक्रया। 

कायाववधि 
बमोजिम 
प्रमाण 
पगेुमा 
सोही ददन 

 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

प्र.जि.अ.   

७.७ 

अधनयधमतता 
एवम ्
भ्रष्टाचारिन्त्य 
काया उपर उिरुी 

१. सम्बजन्त्ित धनवदेकले आफ्नो पवहचान खलु्न ेकागिात समेत संलग्न गरी कुन 
धनकाय वा संस्थामा, कसले के–कस्तो अधनयधमतता वा भ्रष्टाचार सम्बन्त्िी काया 
गरेको हो खलेुको धनवदेन  

२. अधनयधमतता वा भ्रष्टाचार गरेको आिार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्त्िी 
कागिात। 

ववर्यको 
गम्भीरता 
हेरी 
यथाशीघ्र 
आिैले 
हेने वा 
अदअुआमा 
पठाउने 

रु १०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

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


७.८ 

शरणाथी 
पररचयपर 
प्रधतधलपी 

१. सम्बजन्त्ित व्यजिको धनवदेन 

२. शरणाथी पररचयपर हराएमा रावष्ट्रय स्तरको दैधनक पधरकामा हराएको सूचना 
प्रकाजशत गरी सो को सक्कल प्रमाण  

३. जिल्ला प्रहरी कायाालयको धसिाररस पर  

४. शरणाथी जशववरको कायाालयबाट पररचय पर उपलब्ि गराई ददन िोटो समेत 
प्रमाजणत गरेको धसिाररस पर  

५. िोटो २ प्रधत । 

सोही ददन 

धनवदेनमा 
रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

७.९ 
शरणाथीहरुलाई 
यारा अनमुधत  

१. धनवदेकको शरणाथी पररचयपरको प्रधतधलवप 

२. भ्रमणमा िान ेमलुकुबाट नातेदारले बोलाएको प्रमाजणत आमन्त्रणपर 

३. आमन्त्रण गने व्यजिको पररचय खलु्ने प्रमाणपर 

४. आमन्त्रण गने व्यजिको आयश्रोत खलु्ने प्रमाणपर 

५. सम्बजन्त्ित शरणाथी जशववरको धसिाररश पर 

६. धनवदेक र धनवदेकलाई आमन्त्रण गने व्यजिबीच नाता खलु्न ेप्रमाण 

७. आमन्त्रणकतााले व्यहोने खचाको वववरण (बस्न,े खाने, आउन,े िान,े और्धि उपचार 
समेतको खचा खलुाउन ुपनेछ) 

८. आफ्नै खचामा िान ेभए आफ्नो हैधसयत र िानपुने कारण स्पष्ट खलुाउन े

९. अध्ययनाथा ववदेश िान सम्बजन्त्ित शैजक्षक संस्थाको स्वीकृधतपर संलग्न गरी 
ववर्य र अवधि खलेुको कागि  

१०.और्िोपचारको लाधग जचवकत्सक/स्वास््य संस्थाको धसिाररश पर 

११. आमन्त्रण गने व्यजिको आधथाक हैधसयत खलु्न ेकागिात Notary Public बाट 

प्रमाजणत भै आउनपुने वा सम्बजन्त्ित मलुकुको दूतावासले कागिातहरुको 
प्रमाजणकता पवुष्ट गरेको कागि पर । 

प्रमाण 
पगेुको 
भोलीपल्ट 

धनवदेनमा 
रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

    सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पणूा कागिातहरुको सक्कल समेत अधनवाया रुपमा साथमा ल्याउन ुहनु अनरुोि छ । 

 

कायाालयको Website: http://daokathmandu.moha.gov.np/          Facebook Page:  www.facebook.com/daokathmandu 
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नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, काठमाडौं 
   नागररक वडापर      

८. हातहधतयार तथा धनवदेन शाखासगँ सम्बजन्त्ित कायाहरु 

क्र.सं. सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/ प्रमाणपरहरु लाग्न े
समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

गनुासो सनु्न े
अधिकारी 

कैवियत 

८.१ 

हातहधतयार 
ईिाितको 
आवदेन 

१. नागररकता प्रमाणपरको प्रधतधलवप सवहतको धनवदेन 

२. धनवदेकको धनरोधगता सम्बन्त्िी पर 

३. प्रहरी प्रधतवदेन 

४. स्थानीय तहको धसिाररश । 

आवश्यक 
प्रमाण 
संकलन 
भएको 
भोधलपल्ट 

रु.१०।– 

को वटकट 
र 
धनयमावली
मा तोवकए 
बमोजिम 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

८.२ 
हातहधतयार 
नामसारी  

१. धनिााररत ढाँचाको धनवदेन 

२.नाधगरकताको प्रमाण पर 

३. स्थानीय तहको धसिाररस 

४.प्रहरी सिाधमन मचुलु्का 
५. हधतयारको इिाितपर 

६. हकदावी छाडेको कागि । 

आवश्यक 
िांचबिु 
सकेको 
भोधलपल्ट 

रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

८.३ 
हातहधतयार 
नववकरण  

१. धनिााररत ढाँचाको धनवदेन 

२. सक्कल इिाित पर 

३ वारेस मािा त भए मिुरीनामा । 

धनबेदन 
परेको 
ददन 

रु.१०।– 

को वटकट 
र 
धनयमावली 
बमोजिमको 
शलु्क 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

८.४ 

हातहधतयार 
ईिाित परको 
प्रधतधलवप  

१. ना.प्र. प्रमाणपरको प्रधतधलपी र ईिाित नम्बर सवहतको धनवदेन 

२. हराएको इिाितपरको हकमा प्रहरीको धसिाररश पर । 

आवश्यक 
िाँचबिु 
सकेको 
भोधलपल्ट 

रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

८.५ 

ववदेशबाट नया ँ
हातहधतयार 
जिकाउन े
सम्बन्त्िमा 

१. धनिााररत ढाँचाको धनवदेन 

२. नागररकताको प्रमाणपर 

३. स्थानीय तहको धसिाररस 

४. प्रहरी सिाधमन मचुलु्का । 

आवश्यक 
िाँचबिु 
सकेको 
भोधलपल्ट 

रु.१०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

८.६ 
शाजन्त्त सरुक्षाको 
धनबदेन सम्बन्त्िी  

   सम्बजन्त्ित धनवदेकको ना.प्र. प्रमाणपर वा धनिको पवहचान ददन ेकागिात 
संलग्न गरी मनाधसव व्यहोरा खलेुको धनवदेन । 

तरुुन्त्त 
रु १०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

८.७ 
गनुासो वा ठाडो 
उिरुी सम्बन्त्िी 

   सम्बजन्त्ित धनवदेकको ना.प्र. प्रमाणपर वा धनिको पवहचान ददन ेकागिात 
संलग्न गरी मनाधसव व्यहोरा खलेुको धनवदेन । 

तरुुन्त्त 
रु. १०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 

 



कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

८.८ 

आददवासी 
िनिाधत 
धसिाररश 

१. आददवासी िनिाती उत्थान रावष्ट्रय प्रधतष्ठानले प्रदान गरेको पररचयपर 

२. सम्बजन्त्ित स्थानीय तहको धसिाररश 

३. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलपी सवहत रु. 10 को वटकट टासँ 
गररएको तोवकएको ढाँचाको धनवदेन । 

४. स्थायी ठेगाना काठमाडौं जिल्ला नभएको हकमा बसाइसराईं दताा प्रमाणपर 

५. कमाचारी पररवारको हकमा सम्बजन्त्ित सरकारी कायाालयको धसिाररश पर । 

सोही ददन 
रु. १०।– 

को वटकट 

स.प्र.जि.अ./ 
प्रशासकीय 
अधिकृत/   
ना.स.ु 

स.प्र.जि.अ.को 
हकमा 
प्र.जि.अ. र 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ. 

 

    सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पणूा कागिातहरुको सक्कल समेत अधनवाया रुपमा साथमा ल्याउन ुहनु अनरुोि छ । 

 

कायाालयको Website: http://daokathmandu.moha.gov.np/          Facebook Page:  www.facebook.com/daokathmandu 
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