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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् 

भक्तपुर 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) / जनर्मावली, २०६५ को जनर्म ३ बमोजिम 

प्रकाजशत जववरण 

1. जिल्लाको सामान्य परिचय 

ऐतिहातिक िथा िाांस्कृतिक वैभवले प्रतिद्ध भक्तपरु तिल्ला नपेालको िबैभन्दा िानो तिल्लाको रुपमा रहकेो छ । यिको 

क्षेत्रफल ११९ वर्ग तक.मी. रहकेो छ । भक्तपरु तिल्ला प्राचीन वास्िुकला र र्ौरवमय िांस्कृतिको अभिूपवूग िमायोिनले 

ििुतजिि कला नर्री हो । भौर्ोतलकरुपमा हदेाग यि तिल्लाको उत्तर र पतिम तिमाना मनोहरा नदी, पवूगमा महादवेखरी डााँडाको 

श्रङृखला, दतक्षणमा ियूगतवनायकको पहाडी खण्ड रहकेो छ । यि तिल्लाको पवूग र पवूग-दतक्षणमा काभ्रपेलाञ्चोक तिल्ला पदगछ 

भन ेउत्तर र पतिममा काठमाडौ ाँ र पतिम दतक्षणमा लतलिपरु तिल्ला रहकेो छ । ४ (चार) नर्रपातलका रहकेो यि तिल्लामा 

३१३  तक.तम. िडक िञ्िाल रहकेो छ । भक्तपरु र तठमी नर्रमा नवेारी िमदुायको बिोबाि रहकेो छ भने काठ क्षते्र र नयााँ 

बस्िी क्षेत्रमा िबै िाि िाति र धमागलम्बीहरुको बिोबाि रहकेो छ । यि भक्तपरु तिल्लामा हुन िक्न ेबन्द, हड्िाल, चक्कािाम, 

िोडफोड िथा अिामातिक तियाकलापहरु िथा र्तितवतधलाई तनयन्त्रण र्री आम नार्ररकहरुमा शातन्ि िरुक्षाको प्रभावकारी 

प्रत्याभतूि तदलाउन िांयकु्तरुपमा तिल्लातस्थि कायगरि ४ (चार) वटै िरुक्षा तनकायलाई आवश्यक पररचालन र्री एकीकृि 

िरुक्षा योिना तनमागण र्री आम नार्ररकहरुलाई भरपदो िरुक्षाको प्रत्याभतूिको व्यवस्था तमलाइएको छ । 

2. जिल्लाको वसु्तस्थिजि 

क्षेत्रफल  :  ११९  वर्ग तक.तम. 

िनिांख्या  : ३,०३,०२७ (२०६८ को प्रारतम्भक िनर्णनाअनिुार)  

मतहला  : १,४९,०२१ ( ४९.१८५ ५ )   

परुुष  : १,५४,००६ ( ५८.८२५ ५ )  

मिदािा िांख्या :  १,६१,०९५ िना ( तिल्ला िमन्वय ितमतिबाट प्राप् ि ) 

मतहला  :  ८२२५८ िना 

परुुष  :  ७८,८३७ िना 

नर्रपातलका िांख्या : ४ वटा  

औषि वषाग : ५६ तमतलतमटर 

औषि उचाई  : १३३१ तमटर िमदु्री ििहवाट 

िापिम   : ३२ दतेख माइनि २ तडग्री ितल्ियि  

हावापानी  : िमतशिोष्ण  

कृतषभतूम   : १९.२०५ हके्टर (४६.६%) कृतषयोग्य ५४०० हके्टर (११.५%) 

वन क्षते्र  : ९६४८ हके्टर (१०.६९%) झाडी, मैदान, वट्ुयान ४४७० हके्टर (१०.६९%) 

अन्य   : २४७९ हके्टर (६.२%)  

प्रमखु िातिहरु        : नेवार ६२.८ ५,क्षते्री १८.२ ५ ,बाहुन ८.८ ५ िामाङ्र् ४.७५ अन्य ५.३ 

प्रमखू िात्रा            : तबस्केट िात्रा, तिब्रो छेड्ने िात्रा 

तिमाना                 : उत्तर- काठमाडौं तिल्ला, पवूगकाभ्र ेतिल्ला, पतिम-  काठमाडौं तिल्ला र दतक्षण- लतलिपरु तिल्ला । 
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3. कायाालयको सजिप्त परिचय 

२००७ सालमा प्रिातन्रको प्रादुभााव पश्चात ् एव ं जवकेजन्ित प्रशासनको  आवश्र्कता महससु गरी वडा 

हाकीमहरूको जनर्ुजक्त भएको पाइन्छ । र्सै िममा गढी, गौडा र गोश्वाराको रुपमा गृह प्रशासनको कार्ा सचंालन 

भएको जथर्ो । नेपालको सजंवधान २०१९ अनुसार नेपाल अजधराज्र्लाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ जवकास 

के्षरमा जवभािन गररर्ो । स्थानीर् प्रशासनलाई जवकेजन्ित प्रशासन व्र्वस्थाअनुरुप सञ्चालन गना तथा शाजन्त र 

सवु्र्वस्थालाई प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गना स्थानीर् प्रशासन ऐन, २०२८ लागू गररर्ो । उक्त ऐनको दफा ५ ले 

जिल्लाको सामान्र् प्रशासन सञ्चालन गना प्रत्रे्क जिल्लामा एउटा जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् रहने व्र्वस्था गरे 

अनुरुप र्स जिल्लामा पजन जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्को स्थापना भएको हो । हाल र्सको कार्ाालर् जिल्ला 

भक्तपुर, भक्तपुर नगरपाजलका वडा नं. ३, दरबार स््वार्रमा रहेको छ । 

जव.स. २०७२ सालमा िारी भएको  नेपालको सजंवधानले नेपाललाई सघंीर् लोकताजन्रक गणतन्रमा 

रुपान्तरण गरी राज्र्को मूल सरंचना सघं, प्रदेश र स्थानीर् तह गरी तीन तहमा जवभािन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन 

कार्ाालर् नेपालको सजंवधानको अनुसचूी-५ मा रहेको सघंको अजधकार सचूीमा रहेका जवर्र्मा सेवा प्रवाह गने 

सघंीर् सरकारको महत्वपूणा प्रजतजनध ससं्था हो । प्रदेश र स्थानीर् तहले पूणा रुपमा आफ्नो अजधकार प्रर्ोग गने 

अवस्थामा नपुगुन्िेल जिल्लाका सबै कार्ाालर्हरू बीच आबश्र्क समन्वर् गराउने नेतृत्वदार्ी जनकार्को रुपमा 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् जिर्ाशील हुाँदै आएको छ । तोजकएको जिम्मेवारी बाहेक अन्र् के्षरमा नसमेजटएको सबै 

के्षरहरू समेतमा र्सको भजूमका रहने हुाँदा बहुआर्ाजमक जनकार्को रुपमा समेत र्ो कार्ाालर् पदाछ । 

4. मूल धे्यय (Vision) 

मुलुकमा शाजन्त, सवु्र्वस्था र अमनचर्न कार्म राख्दै शान्त र सशुासनर्ुक्त समािको स्थापन गरी ‘समृद्ध 

नेपाल, सखुी नेपाली” को साझा राजरिर् आकांक्षालाई साकार तुल्र्ाउने । 

5. जिल्ला प्रशासन कायाालयको उदे्दश्य 

 जिल्लामा शाजन्त सवु्र्वस्था र सरुक्षा कार्म गरी िनताको जिउ, धनको सरंक्षण गनुा जिल्ला प्रशासन 

कार्ाालर्को प्रमुख उदे्दश्र् रही आएको छ । र्सका साथै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रजतजनजधको रुपमा रही 

सावािजनक सेवा जवतरणलाई प्रभावकारी बनाई सशुासनको प्रत्र्ाभूजत गने समेतका उदे्दश्र्हरु रहेका छन ्। 
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6. जिल्ला प्रशासन कायाालय, भक्तपुिको संगठन संिचना 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दिबन्दी जवविण 

िािपत्राजिि  : १ 

िािपत्राजिि जििीय  : १ 

िािपत्राजिि िृिीय  : २ 

िािपत्र अनंजकि प्रिम(प्रशासन) : ७ 

िािपत्र अनंजकि प्रिम(जवजवि) : २ 

िािपत्र अनंजकि प्रिम(लेखा) : १ 

िािपत्र अनंजकि जििीय  : ४ 

हलुका सवािी चालक  : २ 

कायाालय सहयोगी  : ७ 

िम्मा दिबन्दी  : २७ 

नागरिकता  तथा प्रतततिपि 
शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.ि.अनं.प्र -१ 

क.अ.,पिपिध, िा.ि.अनं.प्र 1 

खरिदाि,,प्र.,सा.प्र.,िा.ि.अनं.द्वि.- 1 

का.स.,शे्रणी तिपिन- 1 

 

स्थानीय प्रशासन तथा शा.स.ु 
शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र.,िा.ि.अनं.प्र-२ 
क.अ.,पिपिध, िा.ि.अनं.प्र 1 

खरिदाि,,प्र.,सा.प्र.,िा.ि.अनं.द्वि.- 1 

का.स.,शे्रणी तिपिन- १ 

ि.स.चा. शे्रणी तिपिन- 1 

 

प्रमखु जिल्िा अतधकािी 
िा. ि. प्रथम, प्रशासन-1 

 

तनिी सिायक (िा.ि.अनं प्र.,प्र.सा.प्र) ना.स.ु-1 

ि.स.चा. शे्रणी तिपिन- 1, -१, का.स. शे्रणी तिपिन- 1 

 

प्रशासकीय अतधकृत (िा.ि.ततृीय), 
प्र.,सा.प्र.-१  

सिायक प्रमखु जिल्िा अतधकािी 
िा.ि. पिततय, प्र.,सा.प्र.-१ 

 

आतथिक प्रशासन शाखा 
िे.िा.,प्र.,िेखा,िा.ि.अनं.प्र.- 1 

का.स.,शे्रणी तिपिन- 1 

 

िािदानी तथा जिन्सी दताि 
शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.ि.अनं.प्र -१ 

खरिदाि,,प्र.,सा.प्र.,िा.ि.अनं.द्वि.- 1 

का.स.,शे्रणी तिपिन- 1 

 
 

गनुासो सनुिुाइ तथा 
अतििेख व्यिस्थािन शाखा 
ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.ि.अनं.प्र -१ 

खरिदाि,,प्र.,सा.प्र.,िा.ि.अनं.द्वि.- 1 

का.स.,शे्रणी तिपिन- 1 

 

मदु्दा तथा िातिततयाि 
शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.ि.अनं.प्र -१ 

का.स.,शे्रणी तिपिन- 1 

 

प्रशासकीय अतधकृत 
(िा.ि.ततृीय), प्र.,सा.प्र. -१ 
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7. कायाालयको काम, किाव्य ि अजिकािः 

कायागलयले तलएका उद्दशे्यहरू प्राप्त र्न ेिन्दभगमा तिल्ला प्रशािन कायागलयका काम, किगव्य र अतधकारहरू दहेाय बमोतिम 

रहकेा छन:्- 

 तिल्लामा शातन्ि व्यवस्था र िरुक्षा कायम राख्ने, 

 आन्िररक िरुक्षािम्बन्धी नीति, योिना िथा स्थानीय स्िरमा कायगिमको कायागन्वयन र्न,े 

 तिल्लास्िरमा नेपाल प्रहरी र िशस्त्र प्रहरी पररचालन र्ने, 

 रातष्िय अनिुन्धानिाँर्को िमन्वयमा िचूना िङ्कलन र तवशे्लषण र्ने, 

 तिल्ला िरुक्षा प्रमखुको रुपमा कायग र्न,े 

 वांशिको आधारमा नेपाली नार्ररकिा तविरण र्ने, 

 वैवातहक अांर्ीकृि नार्ररकिा (मतहलाका लातर्) तविरण र्ने, 

 नार्ररकिाको प्रतितलतप प्रदान र्ने, 

 राहदानी तिफाररि िथा तविरण र्ने, 

 काननू बमोतिम िोतकएअनिुार तवतभन्न मदु्दाको शरुु कारवाही र तकनारा र्न,े 

 तिल्लातस्थि कारार्ारको व्यवस्थापन र्न,े 

 र्ैरिरकारी िांस्था दिाग, नवीकरण र तनयमन र्न,े 

 पत्रपतत्रका िथा छापाखाना दिाग र्ने, 

 नाबालक पररचयपत्र िारी र्ने, 

 तिल्लामा रहकेा शरणाथीहरूको लर्ि राख्न,े शरणाथी पररचयपत्र नतबकरण र्ने, 

 शरणाथीहरूका लातर् यात्रा अनमुति पत्र तिफाररि र्ने, 

 तवदशेी नार्ररकको तिल्लामा उपतस्थति र र्तितवतधको तनयमन र्ने, 

 तिल्ला तभत्र हुने तवतभन्न कायगिमको अनमुति एवम ्उत्िवहरूमा िरुक्षा व्यवस्था तमलाउने, 

 तनिी िरुक्षा कम्पनीको दिाग, नवीकरण एवम ्पनुःकायगिञ्चालन अनमुति तदने, 

 ड्रोन क्यामरेा(UAV/Drone) उडानको अनमुति तदने, 

 तिल्लामा िडान भएका व्यतक्तर्ि, िांस्थार्ि र िावगितनक प्रयोिनका CCTV क्यामरेाको लर्ि राख्ने र िो िम्बन्धी 

वातषगक प्रतिवेदन र्हृ मन्त्रालयमा पशे र्न,े 

 भारिीय िथा तब्रतटश िेनामा कायग र्री तनविृ भएका व्यतक्त िथा तिनीहरूको पररवारको नाम, थर, उमरे फरक परेको 

तवषयमा तिफाररि लर्ायि अन्य तिफाररि िम्बन्धी कायग र्ने, 

 तवस्फोटक पदाथग तिफाररि र तनयमन र्ने, 

 राियातनक पदाथग आयािको तिफाररश र्न,े 

 िवारी िाधन िञ्चालन िम्बन्धी काननूको कायागन्वयन र्न,े 

 हािहतियार र खरखिानाको इिािििम्बन्धी तिफाररि र तनयन्त्रण र्ने, 

 शातन्ि िरुक्षाको लातर् प्राप्त तनवेदन उपर कारवाही र्न,े 

 र्नुािो िथा ठाडो उिरुीको िम्बोधन र्ने, 
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 आतदवािी िनिाति तिफाररि र्न,े 

 तिल्लातभत्र रहकेा नेपाल िरकारको िबै िम्पतत्तको रेखदखे, िम्भार िथा ममगि र्न ेर्राउने, 

 तवपद ्व्यवस्थापन र्ने, 

 भ्रष्टाचार तनयन्त्रण र्न,े 

 कल्याण धन र बेवाररिी धनको व्यवस्थापन र्ने, 

 तचठ्ठा, िवुा आतदको तनयन्त्रण र्न,े 

 िावगितनक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, मादक पदाथग, िावगितनक अपराध आतदको तनयन्त्रण र्न,े 

 लार्औूषध तनयन्त्रण र्न,े 

 परुस्कार िथा ििाय िम्बन्धी कारवाही र तिफाररि र्ने, 

 कायागलय तनरीक्षण िथा अनरु्मन र्ने, 

 स्थानीय प्रशािनको िञ्चालन र्न,े 

 द्वन्द्व प्रभातविको पतहचान िथा राहि तविरण र्ने, 

 तनवागचनिम्बन्धी र्हृ मन्त्रालय र तनवागचन आयोर्को आदशे तनदशेन कायागन्वयन र्ने, 

 मआुब्िा तनधागरण िथा तविरण र्न,े 

 आयोिना तनमागणमा िहिीकरण िथा िमन्वय र्ने, 

 तिल्लामा िञ्चातलि तवकाि तनमागण कायगमा िहयोर् र िमन्वय र्ने, 

 तिल्ला तस्थि िांघ, प्रदशे मािहिमा रहन ेकायागलयहरू तवच िमन्वय र्ने, 

 तिल्ला तस्थि स्थानीय िहहरू तवच िमन्वय र्ने, कायगिम्पादनमा िहयोर् र्न े। 
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8. कायाालयबाट प्रदान गरिने सेवा 

यस कायाालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू कायाालयको नागरिक बडा पत्रमा उले्लख भए बमोजिम िहेका छन् । 

 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, भक्तपुिको नागरिक बडा पत्र 

 

 

नयााँ नागरिकिा शाखाबाट प्रदान हुने सेवा 

 

महत्वपूणा िानकािी 

 सेवाग्राहीले जनवेदन ि फािम वाहेक आवश्यक कागिािका छााँयाप्रजि पेश गनुापने छ ि Verify गने प्रयोिनका लाजग िी कागिािका सक्कल जलइ आउनुपने छ। 

 नावालक परिचयपत्र जलएका जनवेदकले िाहदानी ि सक्कलै नावालक परिचयपत्र पेश गनुापने छ। 

 नेपाली िाहदानीमा जवदेश गई जवदेशी िाहदानी प्रयोग गिी आएका व्यस्क्तले सनाखि गना सके्न छैन । यस्ता व्यस्क्तले जवदेशी नागरिकिा त्याग गिेमा मात्र नेपाली नागरिकिाको 

कािवाही अगाजड वढ्ने छ ।    

 नागरिकिा वनाउने कायाका लाजग िप कुनै व्यहोिा जवविण बुझ्नुपने भएमा थिानीय िह वा प्रहिी सिाजमन लगायि बुझ्न सजकने छ। 

 आवश्यकिा अनुसाि अन्य जिल्लाको नागरिकिाको अजभलेख यसै कायाालयको CMIS प्रणालीमा हेरिने वा इमेल वा फ्याक्स माफा ि जिकाइनेछ। 

 

जस

न 
सेवा सुजविाहरुको जवविण काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

१ 

वंशिनागरिकिा  

 

(बाबु आमाको 

नागरिकिा यसै 

जिल्लाको भएको ) 

१) नागरिकिा वनाउने जमजिमा १६ बर्ा उमेि पूिा भएको हुनुपने ।  

२) फोटो समेि प्रमाजर्ि गिी सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.बाट जसफारिस भएको 

अनुसूची १ फािाम । 

३) िन्म दिाा, शैजक्षक प्रमार्पत्रि वावु आमाको  नेपाली नागरिकिा प्रमार्पत्र। 

४) हालसालै स्खजचएको अटो साइिको फोटो १ ि पासपोटा साइिको १ प्रजि । 

५) नािा खुल्ने एकाििको/वंशििफा का िीन पुस्ताजभत्रका व्यस्क्तले सनाखि 

गनुा पने ि जनिको नागरिकिा । 

जनवेदनमा 

रु.१०/-को जटकट 

प्रमार् पूिा 

भएकै जदन 

नागरिकिा फााँट 

कोठा नं.१८ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./ 

प्र.जि.अ. 
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जस

न 
सेवा सुजविाहरुको जवविण काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

६) सनाखि गनेसंग नागरिकिामा नाम/नािा नखुलेको हकमा नािा प्रमाजर्ि ।  

७) बाबु वा आमाको मृतु्य भएकोमा मृतु्य दिाा प्रमार् पत्र।  

२ 
जववाजहि मजहला 

(वंशि नागरिकिा) 

जस.नं. १ मा उले्लस्खि सािै देहायका कागिाि  

१) जववाह दिाा प्रमार्पत्र / नािा प्रमाजर्ि, पजिको नागरिकिा ि माईिी िफा को 

वंश खुल्ने अजभभावकको नागरिकिा । 

२) पजि वा पजिको एकाििका व्यस्क्तबाट सनाखि गनुापने ि जनिको 

नागरिकिा प्र.प.।  

३) पजिको मृतु्य भएको भए मृतु्य दिाा प्रमार्पत्र । 

जनवेदनमा 

रु.१०/-को जटकट 

प्रमार् पूिा 

भएकै जदन 

नागरिकिा फााँट 

कोठा नं.१८ 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./ 

प्र.जि.अ. 
 

३ 
बसाई सिाई गिी आउने 

(वंशि नागरिकिा) 

जस.नं. १ मा उले्लस्खि सािै देहायका कागिाि  

१) बसाई सिाई प्रमार्पत्र, िग्गािनी प्रमार् पूिाा,  

२) थिायी बसोबासको जसफारिश वा िि सम्पन्न वा जनमाार् स्वीकृजि,  

३) जबिुली वा िािा पानीको जबल वा मिदािा परिचयपत्र।  

४) जववाह गिी आएका मजहलाको हकमा जस.नं. २ का कागिाि समेि । 

जनवेदनमा 

रु.१०/-को जटकट 

प्रमार् पूिा 

भएकै जदन 

नागरिकिा फााँट 

कोठा नं.१८ 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./ 

प्र.जि.अ. 

 

४ 
कमाचािी परिवाि 

(वंशि नागरिकिा) 

जस.नं. १ मा उले्लस्खि सािै देहायका कागिाि  

१) यस जिल्लामा कायािि सिकािी थिायी कमाचािी, सिकािी संथिान, 

जवश्वजवद्यालय वा सामुदाजयक जवद्यालयमा कायािि थिायी 

कमाचािी/जशक्षकले संकेि नम्वि खुलेको कमाचािी परिचयपत्र । 

२) सम्वस्न्धि कायाालयको जसफारिश पत्र (सक्कल)। 

३) सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.बाट जसफारिश भएको अनुसूची फािम २ प्रजि, 

नागरिकिाको जवविर् पठाउने पत्र ि फोटो ३ िान 

जनवेदनमा 

रु.१०/-को जटकट 

प्रमार् पूिा 

भएकै जदन 

नागरिकिा फााँट 

कोठा नं.१८ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./ 

प्र.जि.अ. 

५ 

जपिृत्व मािृत्वको ठेगान 

नभएको व्यस्क्तलाई 

नागरिकिा 

१) फोटो समेि प्रमाजर्ि गिी सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.बाट जसफारिस गरिएको 

अनुसूची–१ फािाम। 

२) नेपाल सिकािबाट स्वीकृि प्राप्त बाल मस्िि वा संिसंथिा वा 

अनािालयको संिक्षर्मा हुकेको भए त्यस्तो संथिाको जसफारिस ि सो 

संथिाको प्रमुखबाट सनाखि ि जनिको नागरिकिा प्र.प.  

३) कुनै व्यस्क्त जवशेर्ले प्रचजलि कानून बमोजिम संिक्षकत्व प्राप्त गिी 

पालनपोर्र् गिेको भए सो को प्रमार् सजहि संिक्षकले सनाखि गनुापने । 

 

जनवेदनमा 

रु.१०/-को जटकट 

प्रमार् पूिा 

भएकै जदन 

नागरिकिा फााँट 

कोठा नं.१८ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय 

अजिकृि/स.प्र.जि.अ. 

स.प्र.जि.अ./ 

प्र.जि.अ. 
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जस

न 
सेवा सुजविाहरुको जवविण काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

६ 

बाबु आमाको सम्बन्ध 

जवचे्छद भएका 

सन्तानको नागरिकिा 

१) फोटो समेि प्रमाजर्ि गिी सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.बाट जसफारिस गरिएको 

अनुसूची–१ फािाम। 

२) िन्म दिाा, शैजक्षक प्रमार्पत्र, सम्बन्ध जवचे्छद प्रमार्पत्र 

३) वावुले वा वावुको वंशििफा का िीन पुस्ताजभत्रका व्यस्क्तले सनाखि गनुा 

पने ि जनिको नागरिकिा । 

जनवेदनमा 

रु.१०/-को जटकट 

प्रमार् पूिा 

भएकै जदन 

नागरिकिा फााँट 

कोठा नं.१८ 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय 

अजिकृि/स.प्र.जि.अ. 

स.प्र.जि.अ./ 

प्र.जि.अ. 
 

७ 
कुमािी आमाको 

सन्तानको नागरिकिा 

१) फोटो समेि प्रमाजर्ि गिी सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.बाट जसफारिस गरिएको 

अनुसूची–१ फािाम। 

२) िन्मदिाा, शैजक्षक प्रमार्पत्र (वावुको नाम उले्लख नभएको हुनुपने) । 

३) वावु नखुलेको भनी सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.को प्रमाजर्ि । 

४) आमाले सनाखि गनुापने ।  

ऐन ििुामाको अवथिामा िहेकोले ऐन पारिि भएपजि सोही वमोजिम हुने । 

जनवेदनमा 

रु.१०/-को जटकट 

प्रमार् पूिा 

भएकै जदन 

नागरिकिा फााँट 

कोठा नं.१८ 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय 

अजिकृि/स.प्र.जि.अ. 

स.प्र.जि.अ./ 

प्र.जि.अ. 
 

८ 

िन्मका आिािमा 

नागरिकिा पाएका 

नागरिकका सन्तानको 

नागरिकिा 

१) जस.नं. १ मा उले्लस्खि प्रकृया पूिा गनुापने । 

 

ऐन ििुामाको अवथिामा िहेकोले ऐन पारिि भएपजि सोही वमोजिम हुने । 

     

९ 

वैवाजहक अंजगकृि  

(नेपाली संग जववाह 

गिेकी जवदेशी मजहला) 

१) फोटो समेि प्रमाजर्ि गिी सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.बाट जसफारिश गरिएको 

अनुसूची–७ फािाम । 

२) जववाह दिाा प्रमार्, िन्मदिाा, शैजक्षक प्रमार्पत्र, सम्वस्न्धि देशको 

पजहचान खुल्ने जनस्सा (नागरिकिा/Voter ID/दुिावास 

प्रमाजर्ि/िाहदानी) ि हालसालै स्खजचएको फोटो २ प्रजि ।  

३) जवदेशी नागरिकिा नजलने वा परित्याग गने कािवाही चलाएको प्रमार् 

(हुलाक भपााइ, दुिावासको पत्र आजद)। 

४) सनाखि गने पजि ि जनिको नेपाली नागरिकिा प्र.प.  । पजिको मृतु्य 

भैसकेमा मृतु्य दिाा सािै पजि संगको नािा खुल्ने ३ पुस्ताजभत्रका 

व्यस्क्तको नािा प्रमाजर्ि सजहि नागरिकिा िाखी सनाखि गनुापने।  

५) भािि वाहेक मुलुकको हकमा जनवेदकले हाल सम्मको अवजिभि मान्य 

िहने गिी नेपालको जभसा जलएको हुनुपने ।  

जनवेदनमा 

रु.१०/-को जटकट 

प्रमार् पूिा 

भएकै जदन 

नागरिकिा फााँट 

कोठा नं.१८ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय 

अजिकृि/स.प्र.जि.अ. 

प्र.जि.अ.  

१० 
अङ्गीकृि नागरिकिा 

जलनु अजि िस्न्मएका 

१) फोटो समेि प्रमाजर्ि गिी सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.बाट जसफारिश गरिएको 

अनुसूची–७ फािाम । 
 

सोही जदन 

जनवेदकको िीन 
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जस

न 
सेवा सुजविाहरुको जवविण काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

सन्तानलाई अङ्गीकृि 

नागरिकिा 

२) बाबु वा आमाले नेपाली नागरिकिाको प्रमार्पत्र पेश गिी सनाखि 

गनुापने।  

३) जनवेदकको नािा प्रमाजर्ि पत्र, शैजक्षक योग्यिाको प्रमार्पत्र, िन्मदिाा वा 

िन्मजमजि ि िन्म थिान खुल्ने सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.बाट जकटानी 

जसफारिस  

४) नेपालमा बसोबास गरििहेको व्यहोिा खुल्ने सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.बाट 

जकटानी जसफारिस  

५) नेपालमा थिायी बसोबास गिी काम गिेको भए सोको प्रमार् । 

६) आवश्यकिा अनुसाि सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा. लगायि अन्य प्रमार् बुझ्न 

सजकने । 

पुसे्त खुलाई सूचना 

सावािजनक गरिने 

ि साि जदनजभत्रमा 

जनर्ाय जदइने ।  

 

११ 

जवदेशी नागरिक संग 

जववाह गिेकी नेपाली 

मजहलाबाट िस्न्मएका 

सन्तानको 

नागरिकिाको 

जसफारिश 

१) फोटो समेि प्रमाजर्ि गिी सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा.बाट जसफारिश गरिएको 

अनुसूची–७ फािाम । 

२) आमाको नेपाली नागरिकिा  

३) नेपालमा िन्म भई थिायी बसोबास गिेको व्यहोिा खुल्ने सम्बस्न्धि 

थिानीय जनकायको जसफारिसपत्र 

४) बाबुको नागरिकिाको आिािमा जनिले जवदेशी मुलुकको नागरिकिा 

नजलएको जनस्सा,  

५) आवश्यकिा अनुसाि सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा. लगायि अन्य प्रमार् बुझी 

गृह मन्त्रालयमा पठाइने ।  

     

१२ 
नागरिकिा परित्यागको 

िानकािी 

१) सक्कल नागरिकिा प्रमार्पत्र, सक् कल िाहदानी 

२) रििपुवाक भिेको अनुसूची–९ फािाम ( फोटो सजहि) 

३) जवदेशी िाष्ट्र बाट प्राप् ि गिेको नागरिकिा ििा िाहदानी वा प्राप् ि हुने अजिम 

िानकािी प्रत्र (No Objection Letter) 

 

प्रमार् पूिा 

भएकै जदन 

प्रकृया सुरु 

गरिने  

नागरिकिा फााँट 

कोठा नं.१८ 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय 

अजिकृि/स.प्र.जि.अ. 

स.प्र.जि.अ./ 

प्र.जि.अ. 
 

१३ 
पुनः नेपाली नागरिकिा 

कायम गना 

१) नेपालको नागरिकिा त्यागेको व्यस्क्तले जवदेशको नागरिकिा त्यागी पुनः 

नेपालकै नागरिक हुन चाहेमा पजहले िुन जिल्लाबाट नागरिकिा 

प्रमार्पत्र जलएको हो सोही जिल्लामा अनुसूची–११ बमोजिमको ढााँचामा 

जनवेदन पेश गने । 

 

प्रमार् पूिा 

भएकै जदन 

प्रकृया सुरु 

गरिने  

नागरिकिा फााँट 

कोठा नं.१८ 

 

स.प्र.जि.अ./ 

प्र.जि.अ. 
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जस

न 
सेवा सुजविाहरुको जवविण काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

२) नागरिकिा त्याग गनुा अगाजि जलएको नेपाली नागरिकिाको फोटोकपी । 

सो नभएमा नागरिकिा जलएको जमजि ि नागरिकिा त्याग गिेको जमजि 

खुलाउने । 

३) जवदेशको नागरिकिा त्यागेको जनस्सा । 

४) जवदेशको िाहदानीमा नेपाल आएकोमा जभसा जनयजमिको प्रमार् । 

५) आवश्यकिा अनुसाि सम्बस्न्धि गा.पा./न.पा. लगायि अन्य प्रमार् बुझ्न 

सजकने । 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय 

अजिकृि/स.प्र.जि.अ. 
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प्रजिजलजप नागरिकिा शाखाबाट प्रदान हुने सेवा 

महत्वपूणा िानकािी 

 सेवाग्राहीले जनवेदन ि फािम वाहेक आवश्यक कागिािका छााँयाप्रजि पेश गनुापने छ ि Verify गने प्रयोिनका लाजग िी कागिािका सक्कल जलइ आउनुपने छ। 

 आवश्यक कागिािका छााँयाप्रजि पेश गनुापने ि Verify गने प्रयोिनका लाजग सवै कागिािका सक्कल जलइ आउनुपने छ । 

 नागरिकिा काडामा कुनै व्यहोिा अन्यिा जप्रन्ट भएको भए ७ जदन जभत्र उक्त काडा  जफिाा गिी अजभलेख अनुसाि कायम गिाउन सजकने छ । म्याद पछाडी संशोिन प्रजिजलजप फािम जसफारिश गिी 

आउनुपने छ ।  

 आवश्यकिा अनुसाि अन्य जिल्लाको नागरिकिाको अजभलेख यसै कायाालयको CMIS प्रणालीमा हेरिने वा इमेल वा फ्याक्स माफा ि जिकाइनेछ। 

 

जसन सेवा सुजविाहरुको जवविण काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 
फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

१ 

यस जिल्लाबाट िािी 

भएको ना.प्र.को प्रजिजलजप 

जलन  

१) फोटो समेि प्रमाजर्ि गिीएको अनुसूची–२ फािाम (ना.प्र.नं. ि िािी जमजि 

खुलाउनु पने), 

२) पुिानो सक्कल नागरिकिा, सो नभए प्रजिजलजप वा नागरिकिा नम्वि खुल्ने 

अन्य प्रमार्पत्र । 

३) हालसालै स्खजचएको फोटो २ प्रजि ।  

जनवेदनमा रु.१३/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रजिजलजप फााँट 

कोठा नं.७ 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ. 

 

२ 

अन्य जिल्लावाट 

बसाइसिाइ गिी आएको 

हकमा प्रजिजलजप 

जस.नं १ को अजिरिक्त िप कागिाि 

१) बसाई सिाई प्रमार्पत्र, िग्गािनी प्रमार् पूिाा,  

२) थिायी बसोबासवा िि सम्पन्न वा जनमाार् स्वीकृजि,  

३) जबिुली वा िािा पानीको जबल वा मिदािा परिचयपत्र ।  

४) जनवेदकको नागरिकिा प्र.प.  को अजभलेख कायाालयको िफा बाट 

जझकाइनेि । 

जनवेदनमा रु.१३/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रजिजलजप फााँट 

कोठा नं.७ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  

४ 

नागरिकिाको जवविण 

संशोिन गिी प्रजिजलजप 

जलन 

जस.नं १ को अजिरिक्त िप कागिाि 

१) सच्चाउनुपने व्यहोिा खुलेको जनवेदन  

२) जवविर् पुजष्ट् गने/ िथ्य प्रमाजर्ि गने सािाक आिािहरु  

 उमेिको हकमाः– शैजक्षक प्रमार्पत्र,नोकिीको अजभलेख वा पेन्सनपट्टा.  

 विनको हकमाः– बसाइसिाईवा थिानीय िहको प्रमाजर्ि कागि । 

जनवेदनमा रु.१३/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रजिजलजप फााँट 

कोठा नं.७ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  
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जसन सेवा सुजविाहरुको जवविण काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 
फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

 नामििको Spelling को हकमाः– शैजक्षक प्रमार्पत्र, बाबु, आमा वा िीन 

पुस्ताजभत्रको व्यस्क्तको सनाखि, शैजक्षक संथिाको फोटो सजहिको 

प्रमाजर्ि पत्र । 

३) जहनिावोिको कािर्ले िि संशोिन गनुापने भए थिानीय िहबाट सो को 

जसफारिश । 

५ 
पजिको नाम िाखी 

प्रजिजलपी जलन 

जस.नं १ को अजिरिक्त िप कागिाि 

१) पजिको नाम िाखीपााँउ भने्न जनवेदन । 

२) जनवेदकको सक्कल नागरिकिा प्र.प., जववाहदिाा प्रमार्पत्र, पजिको 

नागरिकिा   

३) सनाखि गने पजि, पजिको मृतु्य भैसकेमा मृतु्य दिाा सािै पजि संगको नािा 

खुल्ने ३ पुस्ताजभत्रका व्यस्क्तको नािा प्रमाजर्ि सजहि नागरिकिा िाखी 

सनाखि गनुापने । 

जनवेदनमा रु.१३/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रजिजलजप फााँट 

कोठा नं.७ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  

६ 

पजिको नाम हटाइ 

प्रजिजलजप जलन ।  

 

जस.नं १ को अजिरिक्त िप कागिाि 

१) पजिको नाम हटाइपााँउ भने्न जनवेदन 

२) सम्बन्ध जवचे्छदको फैसला ि सम्बन्ध जवचे्छद दिाा प्र.प. । 

३) माइजि िफा का वावु आमा वा दािु भाइले नागरिकिा सजहि सनाखि 

गनुापने। 

जनवेदनमा रु.१३/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रजिजलजप फााँट 

कोठा नं.७ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  

७ 

पूवा पजिको नाम हटाई 

हालको पजिको नाम 

कायम गना 

 

जस.नं १ को अजिरिक्त िप कागिाि 

१) पूवा पजिको नाम हटाइ हालको पजिको नाम कायम गिीपााँउ भने्न जनवेदन 

२) पुवा पजि संगको सम्बन्ध समाप्त भएको देस्खने प्रमार् ि हालको पजि संगको 

जववाह दिाा ।  

३) सनाखि गने पजि ि जनिको नेपाली नागरिकिा प्र.प. । पजिको मृतु्य 

भैसकेकोमा मृतु्य दिाा सािै पजि संगको नािा खुल्ने ३ पुस्ताजभत्रका 

व्यस्क्तको नािा प्रमाजर्ि सजहि नागरिकिा िाखी सनाखि गनुापने । 

जनवेदनमा रु.१३/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रजिजलजप फााँट 

कोठा नं.७ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  

३ 

अजभलेख िुत्रो भएको/ 

फेला नपिेको/नष्ट भएको 

हकमा 

१) पुिानो सक्कल नागरिकिा प्रमार्पत्र भए सोही आिािमा अजभलेख कायम 

गिी प्रजिजलपी िािी हुने ।  
जनवेदनमा रु.१३/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रजिजलजप फााँट 

कोठा नं.७ 

 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  
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जसन सेवा सुजविाहरुको जवविण काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 
फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

 

२) अन्यिा अनुसूची-१ बमोजिमको फािाम भिी थिानीय जनकायको 

जसफारिस  सजहि नयााँ नागरिकिा प्र.प. जलए सिहको कागिाि ि प्रकृया 

पूिा गनुा पने ।  

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 
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िाहदानी शाखाबाट प्रदान हुने सेवा 

महत्वपूणा िानकािी 

 आवश्यकिा अनुसाि अन्य जिल्लाको नागरिकिाको अजभलेख यसै कायाालयको CMIS प्रणालीमा हेरिने वा इमेल वा फ्याक्स माफा ि जिकाइनेछ। 

 आवश्यक कागिािका छााँयाप्रजि पेश गनुापने ि Verify गने प्रयोिनका लाजग सवै कागिािका सक्कल जलइ आउनुपने ।  

 िाहदानीमा भएको जवविण संशोिन गनाः MRP मा संशोिन नहुने भएकोले संशोिन गनुापिे नयााँ िाहदानी बनाउने प्रकृया बमोजिम फेिी जनवेदन पेश गने । 

 नेपालबाट  MRP एक पटक बनाइसके पजछ पुन जसफारिस गना नपने िि जवदेश  जनयोगबाट MRP बनाएमा पुनः जसफारिस गने । 

 

जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

१  सािािण िाहदानी  

यसै जिल्लाको नागरिकिाको हकमा 

१) फोटो टााँसी हस्ताक्षि गिेको िाहदानी आवेदन फािाम २ प्रजि ि फोटो ३ प्रजि।  

२) अजभलेख रुिु गिेको नेपाली नागरिकिा प्र.प. पत्रको प्रजिजलजप 

३) नावालकको हकमा नावालक परिचय पत्र १ प्रजि, अजभभावकको 

नागरिकिा/ नागरिकिावाट नािा नखुलेको भए नािा प्रमाजर्ि  । 

४) च्यािीएको वा जभिे िाहदानीको सम्बन्धमा सो च्याजिएको वा जभिेको 

सक्कल िाहदानी समेि पेश गिी कािर् सजहिको जदनु पने 

५) हिाएको िाहदानी भएमा पुिानो िाहदानी नम्वि देस्खने फोटोकजप वा 

िाहदानी जवभागवाट प्रमाजर्ि गिाई ल्याउनुपने ि ।  

बसाई सिाई गिी आएकाको हकमा िप 

१) बसाई सिाई प्रमार्पत्र, िग्गािनी प्रमार् पूिाा,  

२) थिायी बसोबासवा िि सम्पन्न वा जनमाार् स्वीकृजि,  

३) जबिुली वा िािा पानीको जबल वा मिदािा परिचयपत्र ।  

जववाह भै आएका मजहलाको हकमा िपः पजिको नागरिकिाको प्रजिजलजप, 

जववाह दिाा प्रमार् पत्र ।  

कमाचािी परिवािको हकमा िपः कायािि कायाालयको जसफारिस पत्र 

िाहदानीको लाजग रु. 

५,०००।– 

 

१० बर्ा उमेि 

नपुगेकालाई रु. 

२५००।– (५ बर्ाको 

म्याद भएको) 

 

हिाएको, च्याजिएको, 

केिमेट भइ पुनः 

वनाउदा रु. १०,०००।–  

२५ जदन जभत्र 

िाहदानी फााँट 

कोठा नं. १३ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  

 २ 
दु्रि सेवाबाट िाहदानी 

जसफारिस 

१) दु्ि सेवाका लाजग यस कायाालयबाट नागरिकिाको अजभलेख प्रमाजर्ि गरि 

िाहदानी जवभागमा बुझाउन सम्बस्न्धि व्यस्क्तलाइ जदइने ।  

२) िोजकएको ढााँचामा जनवेदन ि २ प्रजि िाहदानी फािाम पेश गनुापने ।  

रु १० को जटकट 
प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

िाहदानी फााँट 

कोठा नं. १३ 

 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.   
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३) वसाइ सिाइ, जववाह ि कमाचािी परिवािको हकमा माजि उले्लस्खि 

कागिािहरु पेश गनुापने। 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

थिानीय प्रशासन शाखाबाट प्रदान हुने सेवा 

महत्वपूणा िानकािी 

 आवश्यक कागिािका छााँयाप्रजि पेश गनुापने ि Verify गने प्रयोिनका लाजग सवै कागिािका सक्कल जलइ आउनुपने ।  

 

 

जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

१ 
नाबालक परिचयपत्र  

(१६ वर्ा भन्दा कम) 

१) गा.पा/न.पा. को जसफारिश (िन्मजमजि  खुलाई फोटो समेि प्रमाजर्ि 

गिीएको) । 

२) बाबुआमाको/संिक्षक व्यस्क्तको जनवेदन नागरिकिा प्र.प.  ि 

नािा  प्रमाजर्िि िन्मदिाा । 

३) आमाको नागरिकिामा वावुको नाम नभएमा जववाहदिाा प्रमार्पत्र । 

४) जवदेशमा िन्म भएकालाई सो को प्रमार् ि  सम्बस्न्धि क्याम्पको पत्र । 

५) िमापुत्र/िमापुत्री वा संिजक्षि नाबालकका हकमा बाबुआमाको महलमा 

िन्मजदने  बाबुआमाकै नाम िास्खने हुाँदा बाबुआमाको नागरिकिा प्र.प. प. ि 

संिक्षकको महलमा अदालिद्धािा िमापुत्र/िमापुत्री िहर् गने प्राप्त अनुमिी 

ि नागरिकिा प्र.प.प. 

बसाई सिाई गिी आएको हकमा िप  

१) बसाई सिाई प्रमार् पत्र, िग्गािनी प्रमार् पूिाा, थिायी बसोबासवा िि 

सम्पन्न/जनमाार् स्वीकृजि, जबिुली/िािा पानीको जबल/मिदािा परिचयपत्र । 

२) िप बुझ्नु पने भएमा थिानीय जनकायको मुचुल्का वा प्रहिी सिाजमन वा 

दुवै   । 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.   

२ िनिाजि प्रमाजणि 
१) सम्बस्न्धि व्यस्क्तवाट जनवेदन ि नागरिकिा प्रमार्पत्रको प्रजिजलजप 

२) सम्बस्न्धि थिानीय िहको जसफारिश 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 
 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

३) अन्य जिल्लाबाट जववाह भई आएको भए जववाहदिााको प्रजिजलजप ि पजिको 

नागरिकिाको प्रजिजलजप समेि । 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

३ 
संि संथिा  दिाा सम्बन्धी 

काया  

संि संथिा दिाा 

१. िोजकएको ढााँचाको जवविर् भिी कस्िमा ७ िना सदस्य िहेको िदिा 

सजमजिका सदस्यहरुको हस्ताक्षि भएको जनवेदन । 

२. A4  साइिको कागिमा एकापट्टी मात्र टाइप गिी प्रबन्ध सजमजिका सबै 

सदस्यको प्रते्यक पानामा िलमाजि हस्ताक्षि भएको जविान ३ प्रजि  ि  

३. कायासजमजिका पदाजिकािीहरुको नागरिकिा प्र.प.को प्रजिजलजप ि फोटो 

१।१ प्रजि । 

४. प्रहिी प्रजिवेदन (प्रवन्ध सजमजिका पदाजिकािीहरुको वािेमा) । 

५. संथिाको कायाालय िहने ििको िििनी संग गरिएको किािपत्र ि 

लालपुिााको प्रजिजलजप । 

६. संथिा दिाा गने सम्बन्धमा बसेको संथिाका प्रबन्ध सजमजिका सदस्यहरुको 

बैठकको माइनू्यट। 

७. संथिाको कायाालय िहने थिानीय िहको जसफारिश । 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट ि दिाा शुल्क रु. 

१०००।– 

 

 

प्रमार् पूिा भएकै जदन 

सबै सदस्यहरुको 

सनाखि गिी प्रहिी 

प्रजिवेदनको लाजग 

प्रहिीमा पठाउने ि 

प्रहिी रिपोटा आएपजि 

संथिा दिाा गरिने ।   

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.   

४ 
संि संथिा नजवकिण 

 

१) संथिा नजवकिर् गरि पाउाँ  भन् ने जवर्यको संथिाको आजिकारिक जनवेदन । 

२) गा.पा./न.पा.को जसफारिश पत्र ि कि चुक्ता प्रमार् । 

३) सािािर्सभाको माइनु्यट, संथिाका हालको काया सजमजिका सबै 

पदाजिकािीको नाम ,जनवााचन भएको भए जमजि खुलाउने । 

४) गि आ.व.को वाजर्ाक प्रगजि प्रजिवेदन ि आगामी बर्ाको कायायोिना। 

५) लेखा परिक्षक जनयुस्क्तको जनर्ाय, लेखा परिक्षकको प्यान दिाा प्रमार्पत्रको 

प्रजिजलपी, इिाििपत्र, चालु बर्ाको नजवकिर् ि सक्कल लेखा परिक्षर् 

प्रजिवेदन । 

६) जनयमानुसाि लागे्न नजवकिर् दसु्ति बैंकमा बुझाएको िजसद । 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 

 

नजवकिर् शुल्क रु. 

५००।-(जबलम्ब शुल्क 

जनयमानुसाि) 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.   

५ 

संथिाको जविान 

संशोिन 

 

१) संथिाको जविानमा संशोिन गरि पाउाँ  भजन रििपूवाकको जनवेदनसजहि 

सािािर् सभाको जनर्ायको प्रजिजलपी ि अस्ियािी पत्र । 

२) िीन महले संशोजिि जविान सम्वस्न्ध जवविर् (भैिहेको ब्यवथिा संशोिन 

कािर्) । 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन प्रकृया प्रािम्भ 

गरिने 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.   
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

३) स्वीकृि जविानको प्रजिजलपी । 

४) नजवकिर् भएको प्रमार्पत्रको प्रजिजलजप । 

६ 

संथिा दिााको प्रमाण पत्र 

/स्वीकृि जविानको 

प्रजिजलपी 

 

१) जनवेदन ि काया सजमजिको जनर्ायको प्रजिजलजप । 

२) संथिा दिाा प्रमार् पत्र । 

रु. १० को जटकट 

प्र.प.को प्रजिजलपी रु. 

५०।–  जविान प्रजिजलपी-

प्रजि पानाको रु. ३।- को 

जटकट 

 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  

७ 

संथिाको शाखा खोल्ने 

स्वीकृिी 

 

१) संथिाको शाखा कायाालय खोल्ने स्वीकृजि पाउाँ  भजन जवर्यको जनवेदन सजहि 

काया सजमजिको जनर्ाय, अस्ियािी पत्र ि जविानको प्रजिजलपी ।  

२) कुन थिानीय िहमा शाखा खोल्ने हो सो थिानीय िहको  जसफारिस । 

३) नजवकिर् भएको प्रमार्पत्रको प्रजिजलपी ि कि चुक्ता प्रमार् । 

४) शाखा कायाालय िहने िििनी संगको संझौिापत्र ि लालपूिााको प्रजिजलजप । 

५) शाखामा िहने पदाजिकािीहरुको नागरिकिा प्रमार्पत्रको प्रजिजलजप ि फोटो 

सजहिको नामावली । 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन प्रकृया प्रािम्भ 

गरिने 

   

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 
 स.प्र.जि.अ.   

८ 

जववाह दिाा प्रमाण 

पत्रको 

प्रजिजलजप/अजभलेख जलने  

१) मुलुकी फौिदािी कायाजवजि ऐन, २०७४, मुलुकी फौिदािी ऐन, २०७४ ि 

मुलुकी देवानी ऐन, २०७४ आउनुभिा पजहले यस कायाालयमा दिाा गिेको 

जववाह दिाा वा अन्य जववाह दिाा प्रमार् पत्रको प्रजिजलपी/अजभलेख माग गदाा 

पजि वा पत्नीले हस्ताक्षि गिी जनवेदन पेश गनुापने। 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 
जनवेदन पिेकै जदन 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.   

९ पत्रपजत्रका दिाा गने  

१) अनुसूची–४ अनुसािको दिखास्त सजहि प्रकाशकको नागरिकिा ि २ प्रजि 

फोटो । 

२) सम्पादकको जनयुस्क्त पत्र ि संपादकको मन्िुिीनामा, संपादकको शैजक्षक 

योग्यिा ििा नागरिकिाको िायाप्रजि ।( शैजक्षक योग्यिाको हकमा 

एस.एल.सी.देस्ख स्नािक िह सम्मको माका जसट, चारिजत्रक प्र.प ि प्रोजभिनल 

सटीजफकेटका प्रजिजलजप । स्नािक योग्यिा नभएको हकमा एस.एल.सी 

उजिर्ा गरि पत्रकारििामा १० वर्ा काया गिेको सूचना जवभागको प्रमार्पत्रको 

प्रजिजलजप | 

३) िापाखानाको प्रमार्पत्र, प्यान दिाा, स्वीकृजि पत्रि मन्िुिीनामा। 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 

 

दैजनक रु १,०००।– 

अिा साप्ताजहक रु 

७००।– 

साप्ताजहक रु.   ५००।– 

पाजक्षक रु.      ३००।– 

माजसक ि अन्य  २००।– 

जनवेदन पेश भएकै 

जदन प्रकृया प्रािम्भ 

गरिने 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.   
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

४) प्रकाशक संथिा भए संथिाको दिाा प्रमार् पत्र, स्वीकृि जविान, संथिाको 

जनर्ाय,संचालकहरुको नागरिकिा प्र.प. पत्र िायाप्रजि ि लेखा पिीक्षर् 

प्रजिवेदन ।  

५) िापाखानाले कि जििेको प्रमार् पत्रको प्रजिजलजप । 

१० 
छापाखाना संचालन गने 

काया 

१) अनुसूची–१ अनुसािको दिखास्त । 

२) िापाखाना संचालन गनेको नागरिकिा ि िि िग्गाको प्रजिजलजप,िि िग्गा 

अन्य व्यस्क्तको भए जनिको मन्िुिीनामाको कागि, िापाखाना िहने 

थिानको नक्सा । 

३) कुनै संथिा संचालक िहेको भए संथिाको संचालकहरुको जनर्ायको 

प्रजिजलजप,स्वीकृि जविानको प्रजिजलजप ि व्यस्क्तको भए फोटो ५/५ प्रजि, 

४) िापाखाना िाखे्न ठाउंको िि िग्गाको प्रमार्हरु ि लोकेशन नक्सा । 

५) मूल्य अजभवृस्द्ध कि वा आयकि सम्बन्धी प्रमार् पत्र ि संथिा नजवकिर् 

गिेको प्रमार्को प्रजिजलजप, 

६) िापखानाका उपकिर् खरिद गिेको वा नामसािी भै आएको भए सो 

प्रमार्को प्रजिजलजप, आयाि गिेको भए प्रज्ञापन पत्र । 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट, दिाा शुल्क रु. 

१०००।- 

 

जनवेदन पेश भएकै 

जदन प्रकृया प्रािम्भ 

गरिने 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.   

११ 
हािहजियाि इिािि 

सम्बन्धी काया 

हािहजियाि इिािि 

१) सम्बस्न्धि व्यस्क्तको जनवेदन ि नागरिकिा प्रमार् पत्रको प्रजिजलजप 

२) स्वास्थ्य स्थिजि ि चालचलन गजिजवजिको सम्बन्धमा सम्बस्न्धि जनकायको 

जसफारिस। 

नामसािी, नजवकिण ि स्वाजमत्व हस्तान्तिण 

१) जनवेदन (नमूना बमोजिमको) ि हािहजियाि इिािि पत्र (हजियाि समेि) । 

२) नामसािीको हकमा मृतु्यदिाा, नािा प्रमाजर्ि, थिानीय जनकायको 

जसफारिस। 

३) स्वास्थ्य स्थिजि ि चालचलन गजिजवजिको सम्बन्धमा सम्बस्न्धि जनकायको 

जसफारिस। 

४) नागरिकिा प्रमार् पत्रको नक्कल ििा इिािि पत्र ि दइपक्ष बीचको 

कागिाि ि बेचे्न व्यस्क्त कायाालयमा उपस्थिि भै सनाखि गनुापने 

हािहजियाि इिाििको प्रजिजलजप सम्बन्धी काया 

इिािि 

जनवेदनमा रु.१०/- को 

जटकट ि जनयमावलीमा 

िोजकए बमोजिम िािश्व 

नामसािी, नजवकिण  

रु. १० को जटकट,   

नामसािी दसु्ति 

रु.१०००।–जिल्ला 

जभत्रको नजबकिर् 

दसु्ति रु.१५०।– 

नेपालभिको लाजग 

दसु्ति 

रु.३००।– (जवलम्ब 

शुल्क जनयमानुसाि) 

इिाििको प्रजिजलजप 

जनवेदन पिेकै जदन 

प्रकृया प्रािम्भ गरिने 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.   
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

१) सम्बस्न्धि व्यस्क्तको इिािि नम्बि सजहिको जनवेदन 

२) नागरिकिा प्रमार् पत्रको प्रजिजलजप 

३) अन्य कागिाि वुझ्न सजकने । 

जनवेदनमा रु.१०/- को 

जटकट  ि  

रु .५०/- िािश्व 

१२ 
जवस्फोटक पदािाको 

जसफारिश 

जवस्फोटक पदािाको जसफारिश 

१) जनवेदन  । 

२) स ंथिा वा प्रजिष्ठानको आजिकारिकिा । 

३) अन्य जवर्य जनयमावली बमोजिम 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट ििा हािहजियाि 

खिखिना जनयमावली 

बमोजिमका दसु्ति 

 प्रजिया पुगेपजि प्र.अ. / शाखाको ना.सु. .प्र.जि.अ. 

 १३ 
शास्न्त सुिक्षा  ि ठाडो 

जनवेदन सम्बन्धी काया 

शास्न्त सुिक्षाको जनवेदन सम्बन्धी काया 

१) यिािा जवविर् सजहिको जनवेदन ि नागरिकिाको िायाप्रजि । 

गुनासो वा ठाडो उिुिी 

१) समू्पर्ा जवविर् खुलेको जनवेदन ि जनवेदनलाई पुष्ट्ी गने प्रमार् कागिहरु  

 उिुिीको प्रकृजि हेिी सम्बस्न्धि जनकायमा पठाइने वा कायाालयमा दुवैपक्ष 

जझकाई िलफल गिाइने । 

जनवेदनमा रु.१०/- को 

जटकट 
जनवेदन पिेकै जदन 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ. 
  

  

१४ 

परिवारिक पेन्सन, सपि 

पत्र ि िहल पहल 

सम्वन्धी जसफारिश 

१) सम्वस्न्धि व्यस्क्तको जनवेदन । 

२) नागरिकिा प्र.प. प. ि पेन्सन पटृाको प्रजिजलपी । 

३) गा.पा./न.पा.को जसफारिश ि नािा प्रमाजर्िको प्रजिजलपी ििा पारिवािीक 

जवविर् 

४) आवश्यकिानुसाि वसाई सिाई, िन्मदिाा, मृतु्य दिाा आजद । 

५) अन्य कागिाि वुझ्न सजकने । 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 
 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  

१५ 

नाम,िि संशोिन  

नाम,िाि, उमेि आजद 

संशोिन ि प्रमाजणि 

१) नागरिकिा प्रमार् पत्रको प्रजिजलजप/उमेि नपुगेको भए िन्मदिाा,  शैजक्षक 

योग्यिाको प्रमार् पत्रको प्रजिजलजप, सम्वस्न्धि गा.पा./न.पा.को 

जसफारिश,जवद्यालयको जसफारिस, जिल्ला जशक्षा कायाालयको जसफारिस । 

२) एस.एल.सी.को रििल्ट आएको ६ मजहना जभत्र मात्र सजटाजफकेटमा नै 

संशोिन गना जनर्ाय पचाा खिा गिी (२ प्रजि फोटी सजहि) जसफारिश हुन्ि 

अन्यिा दुइटा अलग अलग व्यस्क्त नभइ एकै हो भन् ने व्यहोिाको जसफारिस 

मात्र पाइने । 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.   

१६ अन्य व्यहोिा प्रमाजणि 
१) व्यहोिा खुलेको जनवेदन ि सम्वस्न्धि प्रमार् कागिाि । 

२) गा.पा./न.पा.को जसफारिस । 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 
स.प्र.जि.अ./प्र.जि.अ.  
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

३) प्रमाजर्किर् गना आवश्यक थिानीय जनकाय ि प्रहिी समेिको मुचुल्का   । फााँटवाला ना.सु. ि 

प्र.अजिकृि 

१७ 

यात्रा अनुमजिपत्र  

(जवदेजश वावु नेपाली 

आमा) 

१) जनवेदन  

२) बाबु खुलेको प्रमार्, आमाको नागरिकिाको प्रजिजलजप ि िाहदानी 

प्रजिजलजप। 

 
प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 
   

१८ 
CCTV/Camera िडान 

िानकािी 

३) CC TV/Camera ििान गिेको १५ जदन जभत्र अनुसूची-१ बमोजिमको 

ढााँचामा जनवेदन पठाउने  । 
 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

फााँटवाला ना.सु.  

स.प्र.जि.अ  

१९ 
RPA/Drone उडान 

अनुमजि जलने सम्वन्धमा 

१) िोजकएको ढााँचामा चेकजलष्ट् सजहिको जनवेदन । 

२) उिान गने थिानको थिानीय िहको जसफारिश । 

३) दुई केिी भिा कम िौल भएको हुनु पने । 

४) नेपालमा खरिद गिेको उिान उपकिर्को हकमा कि जविक ि जवदेशबाट 

खरिद गिी ल्याएको उपकिर्को हकमा भन्साि जविक । 

५) उिान इिािि पत्रको अवजि इिािि पत्र िािी भएको जमजिबाट बढीमा ३ 

मजहनाको हुनेि।  

६) नागरिक उड्ययन प्राजिकिर्मा उपकिर् दिाा गिेको प्रमार् पत्र ि 

प्राजिकिर्को उिान सहमजि पत्र 

७) उिानको स्पष्ट् उदे्दश्य ि उिान गना चाहेको के्षत्र ििा थिान सम्वन्धी जवविर् 

(Flight Details, Google/Flight Location Map), उिान शुरु गने ि 

सम्पन्न गने अवजि खुलेको हुनु पनेि । 

८) जवदेशी व्यस्क्त वा संथिाको हकमा थिानीय व्यस्क्त वा एिेन्सीलाई जदइएको 

अजिकाि पत्र(Authorization Letter) 

९) RPA  उिान गने व्यस्क्तको बायोिाटा, नागरिकिा वा िाहदानी ि जवदेशी 

व्यस्क्तको हकम Valid Visa 

१०) शिा पालना सम्वन्धी उिानकिााको प्रजिवद्धिा । 

जनवेदनमा रु.१०/-को 

जटकट 

प्रमार् पूिा भएकै 

जदन प्रकृया सुरु 

गरिने 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं.१५ 

 

फााँटवाला ना.सु. 

स.प्र.जि.अ  

  २० 
शिणािी परिचय पत्र 

सम्बन्धी 

शिणािी परिचय पत्र नजवकिण सम्बन्धी काया 

१) शिर्ािी परिचय पत्र नजवकिर्को लाजग दिखास्त 

२) म्याद नािी आउनेका लाजग भिपदो ि मनाजसब माजफकको कािर् सजहि 

सम्बस्न्धि क्याम्पको जसफारिस । 

परिचय पत्र नजवकिण 

जनवेदनमा रु.१०/- को 

जटकट ि 

जनयमानुसािको दसु्ति 

जनवेदन पेश गिेकै 

जदन 

 

प्रशासन फााँट 

कोठा नं. १६ 

 

स.प्र.जि.अ. 
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

३) एक जिल्लाबाट िािी भएको परिचय पत्र अको जिल्लामा नजवकिर् गनुा 

पिेमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृजि पत्र । 

शिणािी परिचय पत्र हिाई सो को प्रजिजलजप जलनुपदाा 

१) सम्बस्न्धि व्यस्क्तको जनवेदन ि परिचयपत्रको िााँयाप्रजि । 

२) िाजष्ट्र य स्तिको पजत्रकामा हिाएको सूचना प्रकाजशि गिी सो को सक्कल 

प्रमार् ि हिाएको दिखास्त पिेको एरियाको प्रहिी कायाालयको पत्र 

३) शिर्ािी जशजविबाट फोटो समेि प्रमाजर्ि गिेको पत्र ि सम्बस्न्धि व्यस्क्तको 

२ प्रजि फोटो । 

शिणािीलाई यात्रा अनुमजि सम्बन्धी काया 

१) सम्बस्न्धि व्यस्क्तको जनवेदनि शिर्ािी परिचय पत्रको प्रजिजलजप 

२) भ्रमर्मा िाने मुलुकबाट नािेदािले बोलाएको आमन्त्रर् पत्र 

३) आमन्त्रर् गने व्यस्क्तको परिचय  खुल्ने प्रमार् पत्र ि जनिको आजिाक स्थिजि 

खुल्ने प्रमार् 

४) नाबालक वा ३५ वर्ा उमेि नपुगेको मजहलाको हकमा संिक्षकले जदएको 

मन्िुिीनामा 

५) सम्बस्न्धि जशजविको जसफारिस पत्र सक्कलै 

६) आमन्त्रर् गने व्यस्क्त ि जनवेदकको सम्बन्ध खुल्ने कागि पत्र 

७) अध्ययनािा जवदेश िान सम्बस्न्धि शैजक्षक संथिाको स्वीकृजि पत्र संलग्न गिी 

जवर्य ि अवजि खुलेको कागि 

८) और्जिउपचािको लाजग जचजकत्सक वा स्वास्थ्य संथिाको जसफारिस पत्र 

९) आमन्त्रर्किााले व्यहोने खचाको जवविर् (बसे्न,खाने,आउने 

,िाने,और्जिउपचाि,लगाउने मधे्य सबै वा केही ) 

१०) आफ्नै खचामा िाने भए आफ्नो हैजसयि ि िानुपने कािर् स्पष्ट् खुलाउने 

११) Notary Public बाट प्रमाजर्ि भै आउनु पने वा सम्बस्न्धि दूिावासले 

कागिािहरुको प्रमाजर्किा पुजष्ट् गिेको कागि पत्र । 

 

 

प्रजिजलजप 

जनवेदनमा रु.१०/- को 

जटकट ि रु.१००/- 

िािश्व दसु्ति 

 

 

 

यात्रा अनुमजि 

जनवेदनमा रु.१०/- को 

जटकट 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

 



22 

 

मुद्दा शाखाको नागरिक सेवा बडापत्र 

 

महत्वपूणा िानकािी 

 आवश्यक कागिािका छााँयाप्रजि पेश गनुापने ि Verify गने प्रयोिनका लाजग सवै कागिािका सक्कल जलइ आउनुपने ।  

 

जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

१ मुद्दा सम्बन्धी 

जिल्ला प्रशासन कायाालयमा वा जिल्ला प्रहिी कायाालय माफा ि उिुिी 

दिाा हुने । जिल्ला प्रहिी कायाालयको अनुसन्धान पजि जिल्ला 

न्यायाजिवक्ताको कायाालयबाट अजभयोग प्राप्त भएपजि मुद्दा दायि हुने  

१) अभद्र व्यवहाि गिेको सम्वन्धी मुद्दा 

२) िुवा सम्बन्धी मुद्दा 

३) सवािी ज्यान क्षजिपूिी सम्बन्धी मुद्दा 

जमजसल नक्कल माग 

गदाा प्रजिपाना रु. ५ का 

दिले जटकट लागे्न । 

सोही जदन दिाा हुने 

मुद्दा फााँट 

कोठा नं. १६ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

प्र.जि.अ.  

 
मुद्दाको जमजसल नक्कल 

माग गने 

सम्बस्न्धि व्यस्क्तले आफ्नो नागरिकिा संलग्न गिी जनवेदन जदनु पने । जनवेदनमा जटकट रु १०, 

नक्कलको प्रजिपाना रु. ५ 

का दिले जटकट लागे्न । 

 
   

२  

मुद्दा सम्बन्धी प्रकृयागि 

कामहरु 

 

मुद्दा दिाापजि कानून बमोजिम 

मुद्दामा आवश्यक संलग्न िहनु 

पने कागिाि प्रमार्हरु कानून 

बमोजिम हुने । 

वयान  मुद्दा दिाा भएकै जदन शुरु हुने  

मुद्दा फााँट 

कोठा नं. १६ 

 

फााँटवाला ना.सु. ि 

प्रशासकीय अजिकृि 

प्र.जि.अ. 

 

आदेश  सोही जदन  

िुनिेक  वयान सजकएको जदन  

साक्षी बुझे्न  प्रजिवादी चुक्ता भएको १ 

मजहनाजभत्र 
 

कागि गिाउने  आवश्यकिा अनुसाि  

फैसला  प्रमार् पुगेको खण्डमा १ 

बर्ाजभत्र 
 

मुद्दा दिाा  पेश भएकै जदन  

कैजफयि प्रजिवेदन  ३ जदन जभत्र  

म्याद िप  आवश्यकिा कागिाि ििा 

माजनससजहि पेश भएकै जदन 
 

म्याद िािी गने  प्रजिया पुगेपजि    
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

ििौटी जफिाा/िािेख िोके्न ििौटी जफिाा माग 

जनवेदन 

फैसला अस्िम भएपजि 

जनवेदन पिेको ३ जदन जभत्र 
 

 

आजिाक प्रशासन शाखाको नागरिक सेवा बडापत्र 

जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

१ क्षजिपुजिा िकम जवििण   

 (पििाष्ट्र  मन्त्रालय माफा ि जवदेशवाट प्राप्त हुने िकम  मृिकका हकदािलाई)-  

१) हकदािको जनवेदन  सािै मृिक ि हकदािको नागरिकिाको प्रमार्पत्रको 

िांयाप्रजि ि नािा प्रमाजर्िको कागि 

२) मृिकको िाहदानीको िांयाप्रजि ि मृतु्य दिाा प्रमार् पत्रको िायांप्रजि 

३) सम्वस्न्धि गा.पा./न.पा.को जसफारिश 

जनवेदनमा रु. १०।– को 

जटकट  
जनयमानुसाि 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट कोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.जि.अ.  

२ 

जवपद् प्रकोप व्यवथिापन 

जवपद प्रभाजविलाई िाहि 

 

१) जवविर्  खुलेको सम्वस्न्धि जपिीि व्यस्क्तको जनवेदन 

२) संवस्न्धि गा.पा./न.पा.को जसफारिश 

३) प्रहिी कायाालयवाट भएको सक्कल मुचुल्का पत्र  

४) पजहचान खुल्ने प्रमार् पत्रको िााँयाप्रजि 

५) मृिकको हकमा मृतू्यदिााको प्रमार्पत्र, नजिकको हकदािसंगको नािा 

प्रमाजर्ि । 

जनवेदनमा रु. १०।– को 

जटकट  
जनयमानुसाि 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट कोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.जि.अ.  

३ िािस्व जलने   

(हाि हजियाि नजवकिर्, नामसािी, संथिा दिाा, नजवकिर्,  लाइसेन्स, िरिवाना, 

पिीक्षा, दण्डसिाय आजद) 

१) िािश्व एजकन गना प्रमार् पत्र, लाइसेन्स, फािाम, कि चुक्ता गिेको प्रमार् 

परिचयपत्र पेश गनुापने 

जनवेदनमा रु. १०।– को 

जटकट  
जनयमानुसाि 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट कोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.जि.अ.  

४ िेश्रो पक्ष जवमा 

१) हकदािको जनवेदन, मृिक एवं हकदािको नागरिकिाको प्रमार्पत्रको 

िांयाप्रजि ि मृिकको मृतु्य दिाा प्रमार् पत्रको िायांप्रजि 

२) हकदाि ि मृिक संगको नािा प्रमाजर्िको कागि 

३) सम्वस्न्धि गा.पा./न.पा.को जसफारिश 

जनवेदनमा रु. १०।– को 

जटकट  
जनयमानुसाि 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट कोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.जि.अ.  

५ 
िग्गा अजिग्रहणमा 

पिेकोमा जदइने मुअव्िा 

१) जनवेदन, नागरिकिा ि िग्गािनी प्रमार्पत्रको िायाप्रिी 

२) मुआव्िा जदने भजन गिेको जनर्ाय  

जनवेदनमा रु. १०।– को 

जटकट  
जनयमानुसाि 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट कोठा नं. ४ 
प्र.जि.अ.  
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जवविण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. ि 

जिमे्मवाि कमाचािी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकािी 
कैजफयि 

ना.सु./लेखापाल  

६ 
ििौटी जफिाा सम्वन्धी 

 

१) जनवेदन ि नागरिकिाको िायाप्रजि 

२) ििौटी िम्मा गदााको सक्कल नगदी िजसद 

३) कायाालयको मुद्दा शाखाले गिेको जसफारिस 

जनवेदनमा रु. १०।– को 

जटकट  
जनयमानुसाि 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट कोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.जि.अ.  

७ 

जपजडि िाहिकोर्बाट 

भुक्तानी 

 

१) अदालिको आदेश 

२) जपजिि/संिक्षकको जनवेदन ि नागरिकिाको प्रजिजलजप 

३) आवश्यकिा अनुसाि िप बुझ्न सजकने । 

जनवेदनमा रु. १०।– को 

जटकट  
जनयमानुसाि 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट कोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.जि.अ.  
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9. सेवा प्रदान गने शाखा ि जिमे्मवाि अजिकािी 
      

क्र.सं. िद कमिचािीको नाम, थि सम्िकि  नं. कायिित फााँट कोठा नं. 
१ प्र.जि.अ. िमुकिा िाण्डे 9851217777   1 

२ स.प्र.जि.अ. दगुािदत्त ढकाि 9851143385   5 

३ प्रशासकीय अतधकृत यज्ञिाि िोशी 9860483970 नागरिकता/प्रशासन 3 

४ प्रशासकीय अतधकृत िमुा शे्रष्ठ 9841368408 प्रतततिपि ना.प्र./िािदानी/मदु्दा 11 

५ नायि सबु्िा नािायण िघ ु 9840256702 प्र.जि.अ.को सजचिािय 1 

६ नायि सबु्िा पिमिकुमाि काफ्िे 9845189283 प्रशासन 18 

७ नायि सबु्िा िामकुमाि िम्साि 9841507832 मदु्दा/प्रशासन/िािदानी 16 

८ नायि सबु्िा नििाि िोखिेि 9849213544 नागरिकता 18 

९ नायि सबु्िा रुिा तनिौिा 9842678818 िािदानी 13 

10 नायि सबु्िा कुिेि प्रसाद दािाि 9841393878 मदु्दा 16 

१० कम््यटुि अििेटि पिनोद शे्रष्ठ 9841446724 सूचना प्रपितध  14 

११ िेखािाि पिष्ण ुिाि दािाि 9851116807 िेखा 4 

१२ खरिदाि सापित्राकुमािी िाउत (िस्न्यात) 9852835256 मदु्दा 16 

13 खरिदाि िमािाि शाही 9848301311 सोधिछु/दताि चिानी 6 

१३ खरिदाि सदुशिन िातमछाने 9841232861 प्रतततिपि नागरिकता 7 

१४ ि.स.चा. सीतािाम ्याकुिेि 9841394579 सिािी - 

१५ ि.स.चा. िपिन्र शे्रष्ठ 9841257345 सिािी - 

१६ का. सियोगी सापित्री नयाि ु 9841702698 प्रतत तिपि नागरिकता 7 

१७ का. सियोगी सन्तोषी न्यौिाने 9861488447 प्र.जि.अ.ज्यूको सजचिािय 1  

१८ का. सियोगी धािणा पिश्वकमाि 9847144205 सोधिछु/दताि चिानी 6 

१९ स्िीिि ितमता नेिािी 9841605220 सिसफाई - 

२० मािी िािन घती 9818249063 फुि/िगैचा िेिचाि   

 

 

  

http://daobhaktapur.moha.gov.np/member/sudarshan-lamichhane
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१०. सेवा प्रदान गना लागे्न दसु्ति ि अवजिः 

नागरिक िडाित्रमा उल्िेख िएिमोजिम िनुे । 

११. जनवेदन, उिुिीउपि जनणाय गने प्रजिया ि अजिकािी 

तनिेदन, उििुी उिि तनणिय गने प्रपक्रया 
 शाजन्त सिुक्षासाँग सम्िजन्धत उििुी िए कायाििय िरिसिमा प्राप्त गनि सपकने तनिेदन ि आफ्नो 

नागरिकताको प्रतततिपिसपित सिायक प्रमखु जिल्िा अतधकािी (कोठा नं. ५) समक्ष िेश गने । 

१२.  जनणाय उपि उिुिी सुने्न अजिकािीः 

 प्रमखु तिल्ला अतधकारी श्री हुमकला पाण्डे 

१३.  सम्पादन गिेका कामको जवविण (२०७६ श्रावणदेस्ख २०७७ असािसम्म) 

 

कार्ाालर्बाट जनर्जमतरुपमा सम्पादन गररने कामको जववरण 

१. नर्ााँ नागररकता िारी 

जस.नं. नागररकताको जकजसम आ.व. २०७४/७५ आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७  

1.  वांशि ६७२६ ४२८३ ३४०६ 

2.  वैवातहक अांतर्कृि ७ २ २ 

3.  िन्मतिद्धका आधारमा ना.प्र. प्राप्त र्रेका 

व्यतक्तका िन्ितिले प्राप्त र्रेको वांशिको 

नार्ररकिा 

- - - 

 कूल िम्मा ६७३४ ४२८५ ३४०८ 

 

२. नागररकता प्रजतजलजप िारी 

जस.नं. नागररकताको जकजसम आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७  

1.  वांशि ३०५३ २२७५ 

2.  वैवातहक अांतर्कृि - - 

3.  िन्मतिद्धका  - - 

 कूल िम्मा   

 

३. राहदानी 

जस.नं. कामको जववरण आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७ को  

1.  राहदानी तविरण ५८९६ ४५५९ 

2.  राहदानी तिफाररि  दू्रि ११८६ ८७५ 

 कूल िम्मा ७०८२ ५४३४ 
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४. नाबालक पररचर्पर 

जस.नं. कामको जववरण आ.व. २०७४/७५ आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७  

1.  नाबालक पररचय पत्र ७६८ ५४४ ३७७ 

५. ससं्था, छापाखाना तथा परपजरका 

जस.नं. कामको जववरण आ.व. २०७४/७५ आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७  

1.  िांस्था दिाग ८३ ६२ ३०५ 

2.  िांस्था नवीकरण ३४४ ३०४ २५० 

3.  पत्रपतत्रका दिाग अस्थायी - - २ 

4.  स्थायी ५ ४ - 

5.  िम्मा ५ ४ २ 

6.  छापाखाना दिाग - - - 

7.  िांस्था खारेिी - - - 

६. मुद्दा 

ि.स.ं आ.व. अ.ल्र्ा. नर्ााँ दताा िम्मा सखं्र्ा 
फर्छ्र्ौट 

सखं्र्ा 
बााँकी सखं्र्ा 

1.  २०७३/०७४ ३६ २०३ २३९ १४२ ९७ 

2.  २०७४/०७५ ९७ २५३ ३५० २१० १४० 

3.  २०७५/०७६ १४० १५९ २९९ १२६ १७३ 

4.  २०७६/७७  १७३ १७८ ३५१ २०४ १४७ 

 

जस.नं. 
मुद्दाका प्रकार 

 

दताा भएका मुद्दाहरू फैसला/जनणार्/सदरस्र्ाहा 

आ.व. ०७५/७६  आ.व. ०७६/७७  

1.  के.िा.अ./अभद्र व्यवहार २४४ १९१ 

2.  िवुा २१ ९ 

3.  कालोबिार िथा केही अन्य 

िामातिक अपराध 

२ - 

4.  िवारी क्षतिपतूिग १९ ३ 

5.  खाद्य ऐनअन्िर्गि - - 

6.  हािहतियार िथा खरखिाना १ १ 

 कूल िम्मा २८७ २०४ 
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७. आजदवासी/िनिाजत जसफाररस तथा हातहजतर्ारसम्बन्धी जववरण 

जस.नं. कामको जववरण आ.व. २०७४/७५ आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७  

1.  आतदवािी/िनिाति तिफाररि ७५६ ८४६ ५४४ 

2.  हािहतियार ईिाििपत्र नबीकरण ३६ २२ १६ 

3.  नयााँ हािहतियार दिाग - - - 

4.  हािहतियार नामिारी २ - - 

5.  तवदशेी तिकारीलाई अस्थायी 

ईिाििपत्र िारी 

- - - 

6.  प्रतितलतप ईिाििपत्र िारी - - - 

7.  अतभलेख कायम र्री ईिाििपत्र 

िारी 

- - - 

8.  प्रहरीमा बझुाएको हतियार - - - 

9.  रात्रीकालीन व्यविाय 

अतभलेखीकरण 

- - - 

10.  शातन्ि िरुक्षाको लातर् प्राप्त तनवेदन 

प्रहरीमा पठाई फर्छ्यौट भएको 

५४६ ६३८ ४०१ 

१४. सूचना अजिकािीको नाम ि पदः 

 िचूना अतधकारी, िहायक प्रमखु तिल्ला अतधकारी श्री दरु्ागदत्त ढकाल 

१५. ऐन, जनयम, जवजनयम वा जनदेजशकाहरूको सूचीः 

 नेपालको िांतवधान 

 स्थानीय प्रशािन ऐन, २०२८ 

 नार्ररकिा ऐन, २०६३ र तनयमावली, २०६३ 

 हािहतियार िथा खरखिाना ऐन, २०१९ िथा तनयमावली, २०२८ 

 तिल्ला प्रशािन कायागलय एवां प्रमखु तिल्ला अतधकारी िांयोिक/िदस्य रहन ेप्रचतलि काननूहरू 

 रािमार्ग (िडक) मा हुने अवरोध हटाउने र्नुगपने िरुक्षा कारवाहीको कायगतवतध, २०७५ 

 मानवरतहि हवाई उपकरण (Remotely Piloted Aircraft(RPA) Popularly Known as 'DRONE'उडान 

िम्बन्धी कायगतवतध, २०७५ 

 CCTV िडान िथा िञ्चालनिम्बन्धी कायगतवतध, २०७२ (तमति २०७५/१०/२४ को िांशोधन ितहि) 

 तवस्फोटक पदाथगको आयाि, ओिार पिार, िञ्चय, प्रयोर् िम्बन्धी इिािि प्रदान र्न ेकायगतबतध, 

 रािायतनक पदाथगको आयाि, ओिार पिार, िञ्चय, प्रयोर् िम्बन्धी इिािि प्रदान र्न ेकायगतवतध,२०७३ 

 मलुुतक फौिदारी कायगतवतध ऐन, २०७४, तनयमावली, २०७४ 
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१६. आम्दानी, खचा ििा आजिाक कािोबाि सम्बन्धी अद्यावजिक जवविणः 
जस.नं. जववरण बिेट/आम्दानी खचा बााँकी 

1.  जवजनर्ोिन    
 ब.उ.तश.नां.३१४९२०११३ (चालु) 18784334.00 18317564.00 466770.00 
 ब.उ.तश.नां.३१४९२०११४ 

(पूाँिीर्ि) 

3500000.00 1452470.00 2047530.00 

 राजरिर् पररचर् पर)    
 ब.उ.जश.नं. ३१४०१०११३(चालु 578000.00 23000.00 555000.00 
 ब.उ.जश.नं. 

३१४०१०११४(पूाँिीगत) 

362000.00 232732.00 129268.00 

2.  अथा बिेट    
 ब.उ.तश.नां.६०१०००११३ 

(ितञ्चि तवदा) 

2013121.00 2013121.00 - 

 ब.उ.तश.नां.६०१०००१६३ 

(औषतध उपचार) 

2184342.00 2184342.00 - 

3.  ख-६ (जवजवध)    
 र्ि आ.व. अ.ल्या. 95690420.12   
 यि आ.व.को आम्दानी  1632743.05   
  िम्मा 97323163.17   
 खचा (२०७६/७७ को)    
 दवैी प्रकोप राहि - 74000.00 1488133.34 
 परराष्ि मन्त्रालय क्षतिपतूिग - 474417.60 468325.45 
 तवतभन्न मआुब्िा - 94103286.78 - 
 मतहला वालवातलका राहि - - 150000.00 
 भकुम्प २०७२ - 25000.00 - 
 प्रदशे िरकारबाट प्राप्त - 500000.00 - 
 भकुम्प तदवि - 15000.00 - 
 रातष्िय िचूना आयोर् - 25000.00 - 
 िम्मा  95216704.38 2106458.79 

4.  धरौटी    
 अि वषगको अ.ल्या. 22785663.85   
 हालिम्मको आम्दानी 6338039.00  29123702.50 
 िम्मा 29123702.50   
 तफिाग  3124450.00  
 िदर स्याहा  4598495.00  
 िम्मा 29123702.50 7722945.00 21400757.50 

5.  रािश्व    
 १४२५१ (क्म्पनी रतिष्िेशन 

दस्िुर) 

- - - 
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 १४२५७ (हािहतियार इिािि 

दस्िुर) 

65500.00 - 65500.00 

 १४१५१ (िरकारी िम्पतत्तको 

वहालबाट प्राप्त आय) 

- - - 

 १४२१२ (िरकारी िम्पतत्त 

तबिीबाट प्राप्त रकम) 

- - - 

 १४२२४ (परीक्षा दस्िरु) 800.00 - 800.00 
 १४२२६ (आयाि तनयागि दस्िुर) - - - 
 िांघ िांस्था 318700.00 - 318700.00 
 १४२२७ (राहदानी दस्िुर) 22760000.00 - 22760000.00 
 १४२४९ ( अन्य दस्िुर) 2300.00 - 2300.00 
 १४३११ (न्यातयक दण्ड, िररवाना 

र िफि) 

4816495  .00 - 4816495.00 

 १५१११(बेरुि ुदातखला ) 94328286.78  94328286.78 
 िम्मा    

6.  बेरुिु    
 कूल बेरुि ु 1778370.00 581520.00 1196850.00 
 म.ले.प.मा िम्परीक्षणका लातर् 

पेश 

आिश्यक प्रमाण 
कागििरू संकिन 
कायि िािी 

- - 

 बााँकी 1778370.00 581520.00 1196850.00 

 

१७. िोजकए  बमोजिमका अन्य जवविणः 

 छैन 

१८. अजिल्लो आ.व. मा सञ्चाजलन कायािमहरूः 

 नरहेको 

१९. सावािजनक जनकायको वेवसाइटः 

 जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् भक्तपुरको  वेवसाइट  http://daobhaktapur.moha.gov.np/रहेको छ । 

२०. प्राप्त  वैदेजशक सहायिा, ऋण, अनुदान एवम् सम्िौिा  सम्बन्धी  जवविणः 

छैन । 



31 
 

२१. कायाालयकले वगीकिण ििा  संिक्षण  गिेको सूचनाको नामावलीः 

मुद्दासाँग  तथा  अनुसन्धानको िममा रहेका जववरणहरू सरोकारवाला व्र्जक्तलाई मार उपलत्र्ध गराउन सजकने 

छ । साथै अदालत वा  माजथल्लो जनकार्को आदेश भएमा बाहेक नागररकता र ससं्थासाँग सम्बजन्धत जववरण  सम्बजन्धत 

व्र्जक्त र ससं्थालाई बाहेक उपलब्ध गराईने छैन । 

२२. कायाालयमा पिेका सूचना माग सम्बन्धी जनवेदनः 

२३. जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट भएका प्रकाशनहरूः 

प्रस्तुत जववरण जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, भक्तपुरको वेवसाइट http://daobhaktapur.moha.gov.np/ 

हेना सजकने छ । 

सम्पका ः 

फोन नं. ०१-६६१४४३७(प्र.ति.अ.) 

०१-६६१५५९५(ि.प्र.ति.अ.) 

०१-६६१४६०७ (फ्याक्ि) 

इमेलः  अतभलेख तभडान िथा िामान्य तववरणका लातर्ः daobhaktapur@gmail.com 

िरुक्षािाँर् िम्बतन्धि एवम ्र्ोप्य तववरणका लातर्ः daobhaktapur@moha.gov.np 

वेबसाइटःhttp://daobhaktapur.moha.gov.np/ 

फेसबुक पेिःwww.facebook.com/daobhaktapur 

टुईटरःwww.twitter.com/daobhaktapur 

  

http://daobhaktapur.moha.gov.np/
mailto:daobhaktapur@gmail.com
mailto:daobhaktapur@moha.gov.np
http://daobhaktapur.moha.gov.np/
http://www.twitter.com/daobhaktapur
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नेपाल िरकार 

र्हृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, 

भक्तपुर 

भक्तपुर नगरपाजलका वडा नं.- ०३, दरवार स््वार्र (वाग्मती प्रदेश, नेपाल) 

फोन नं : +977-01-6614437 (C.D.O.), +977-9851217777 (C.D.O. Mobile No.),  

+977-01-6615595 (A.C.D.O.), +977-9851143385 (A.C.D.O. Mobile No.) 

फ्र्ा्स : +977-01-6614607 

इमेल : daobhaktapur@gmail.com 

वेबसाइटःhttp://daobhaktapur.moha.gov.np/ 

Facebook : https://www.facebook.com/daobhaktapur 

Twitter : https://twitter.com/daobhaktapur 

 

 

 

  

mailto:daobhaktapur@gmail.com
http://daobhaktapur.moha.gov.np/
https://twitter.com/daobhaktapur
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जवचौजलर्ा 

जनरे्जधत के्षर 

सेवाग्राहीहरूले 

आफ्नो काम आफै गने 

अभ्र्ास गरौं, 

जवचौजलर्ा जनरे्ध गने 

कार्ामा सहर्ोग गरौं । 
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