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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 पररचय 

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

क्षेत्रफल ११९ वर्ग तक.मी. रहकेो छ । भक्तपरु तिल्ला प्राचीन वास्िकुला 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 काभ्रेपलाञ्चोक तिल्ला पदगछ 

भने 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 नेवारी िमदुायको बिोबाि रहकेो छ भने काठ क्षेत्र र नयााँ 

बस्िी क्षेत्रमा िबै िाि िाति र धमागलम्बीहरुको बिोबाि रहकेो छ । यि भक्तपरु तिल्लामा हुन िक्ने 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 िनर्णनाअनुिार)  

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 क्षेत्र  : ९६४८ हेक्टर (१०.६९%) झाडी, मैदान, वट्ुयान ४४७० हेक्टर (१०.६९%) 

अन्य   : २४७९ हेक्टर (६.२%)  

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

प्रमखू िात्रा            : तबस्केट िात्रा, तिब्रो छेड्ने िात्रा 

तिमाना                 : उत्तर- काठमाडौं तिल्ला, पूवगकाभ्रे तिल्ला, पतिम-  काठमाडौं तिल्ला र दतक्षण- लतलिपुर तिल्ला । 
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3. कायाालयको सजिप्त पररचय 

२००७ सालमा प्रिातन्त्रको प्रादुभााव पश्चात् एवं जवकेजन्द्रत प्रशासनको  आवश्र्कता महसुस गरी वडा 

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

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

के्षत्रमा जवभािन गररर्ो । स्थानीर् प्रशासनलाई जवकेजन्द्रत प्रशासन व्र्वस्थाअनुरुप सञ्चालन गना तथा शाजन्त र 

सुव्र्वस्थालाई 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 संजवधानले नेपाललाई संघीर् लोकताजन्त्रक गणतन्त्रमा 

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

कार्ाालर् नेपालको संजवधानको अनुसूची-५ मा रहेको संघको अजधकार सूचीमा रहेका जवषर्मा सेवा प्रवाह गने 

संघीर् सरकारको महत्वपूणा प्रजतजनध संस्था 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 ह ाँदै आएको छ । तोजकएको जिम्मेवारी बाहेक अन्र् के्षत्रमा नसमेजटएको सबै 

के्षत्रहरू समेतमा र्सको भूजमका रहने ह ाँदा बह आर्ाजमक जनकार्को रुपमा समेत र्ो कार्ाालर् पदाछ । 

4. मूल धे्यय (Vision) 

मलुुकमा शाजन्त, सुव्र्वस्था र अमनचर्न कार्म राख्दै शान्त र सुशासनर्ुक्त समािको स्थापन गरी ‘समृद्ध 

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

5. जिल्ला प्रशासन कायाालयको उदे्दश्य 

 जिल्लामा शाजन्त सुव्र्वस्था र सुरक्षा कार्म गरी िनताको जिउ, धनको संरक्षण गनुा जिल्ला प्रशासन 

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

सावािजनक सेवा जवतरणलाई प्रभावकारी बनाई सुशासनको प्रत्र्ाभूजत गने समेतका उदे्दश्र्हरु रहेका छन ्। 

  



3 
 

6. जिल्ला प्रशासन कायाालय, भक्तपुरको संगठन संरचना 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दरबन्दी जववरण 

राजपत्राङ्कित  : १ 

राजपत्राङ्कित ङ्कितीय  : १ 

राजपत्राङ्कित तृतीय  : २ 

राजपत्र अनंङ्कित प्रथम(प्रशासन) : ७ 

राजपत्र अनंङ्कित प्रथम(ङ्किङ्किध) : २ 

राजपत्र अनंङ्कित प्रथम(लेखा) : १ 

राजपत्र अनंङ्कित ङ्कितीय  : ४ 

हलुिा सिारी चालि  : २ 

िायाालय सहयोगी  : ७ 

िम्मा दरबन्दी  : २७ 

नागरिकता  तिा प्रतततलक्रप 
शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.प.अनं.प्र -१ 

क.अ.,क्रवक्रवि, िा.प.अनं.प्र 1 

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

का.स.,शे्रर्  तबक्रहन- 1 

 

स्िान य प्रशासन तिा शा.स.ु 
शाखा 

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

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

का.स.,शे्रर्  तबक्रहन- १ 

ह.स.चा. शे्रर्  तबक्रहन- 1 

 

प्रमखु जिल्ला अतिकािी 
िा. प. प्रिम, प्रशासन-1 

 
तनि  सहायक (िा.प.अनं प्र.,प्र.सा.प्र) ना.स.ु-1 

ह.स.चा. शे्रर्  तबक्रहन- 1, -१, का.स. शे्रर्  तबक्रहन- 1 

 

प्रशासकीय अतिकृत (िा.प.ततृ य), 
प्र.,सा.प्र.-१  

सहायक प्रमखु जिल्ला अतिकािी 
िा.प. क्रिततय, प्र.,सा.प्र.-१ 

 

आतिाक प्रशासन शाखा 
ले.पा.,प्र.,लेखा,िा.प.अनं.प्र.- 1 

का.स.,शे्रर्  तबक्रहन- 1 

 

िाहदान  तिा जिन्स  दताा 
शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.प.अनं.प्र -१ 

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

का.स.,शे्रर्  तबक्रहन- 1 

 
 

गनुासो सनुवुाइ तिा 
अतभलेख व्यवस्िापन शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.प.अनं.प्र -१ 

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

का.स.,शे्रर्  तबक्रहन- 1 

 

मदु्दा तिा हातहततयाि 
शाखा 

ना.स ु,प्र.,सा.प्र. िा.प.अनं.प्र -१ 

का.स.,शे्रर्  तबक्रहन- 1 

 

प्रशासकीय अतिकृत 
(िा.प.ततृ य), प्र.,सा.प्र. -१ 
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7. कायाालयको काम, किाव्य र अजिकाराः 

कायागलयले तलएका उद्देश्यहरू प्राप्त र्ने ि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 र्ने, 

 तिल्लास्िरमा नेपाल प्रहरी र िशस्त्र प्रहरी पररचालन र्ने, 

 रातष्िय अनिुन्धानिाँर्को िमन्वयमा िचूना िङ्कलन र तवशे्लषण र्ने, 

 तिल्ला िरुक्षा प्रमखुको रुपमा कायग र्ने, 

 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 र्ने, 

 तिल्लातस्थि कारार्ारको व्यवस्थापन र्ने, 

 र्ैरिरकारी िांस्था दिाग, नवीकरण र तनयमन र्ने, 

 पत्रपतत्रका िथा छापाखाना दिाग र्ने, 

 नाबालक पररचयपत्र िारी र्ने, 

 तिल्लामा रहकेा शरणाथीहरूको लर्ि राख्ने, 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 ्पुनःकायगिञ्चालन अनमुति तदने, 

 ड्रोन क्यामेरा(UAV/Drone) उडानको अनमुति तदने, 

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

वातषगक प्रतिवेदन र्हृ मन्त्रालयमा पेश र्ने, 

 भारिीय िथा तब्रतटश िनेामा कायग र्री तनविृ भएका व्यतक्त िथा तिनीहरूको पररवारको नाम, थर, उमेर फरक परेको 

तवषयमा तिफाररि लर्ायि अन्य तिफाररि िम्बन्धी कायग र्ने, 

 तवस्फोटक पदाथग तिफाररि र तनयमन र्ने, 

 राियातनक पदाथग आयािको तिफाररश र्ने, 

 िवारी िाधन िञ्चालन िम्बन्धी काननूको कायागन्वयन र्ने, 

 हािहतियार र खरखिानाको इिािििम्बन्धी तिफाररि र तनयन्त्रण र्ने, 

 शातन्ि िरुक्षाको लातर् प्राप्त तनवेदन उपर कारवाही र्ने, 

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

 तिल्लातभत्र रहकेा नेपाल िरकारको िबै िम्पतत्तको रेखदेख, िम्भार िथा ममगि र्ने र्राउने, 

 तवपद ्व्यवस्थापन र्ने, 

 भ्रष्टाचार तनयन्त्रण र्ने, 

 कल्याण धन र बेवाररिी धनको व्यवस्थापन र्ने, 

 तचठ्ठा, िवुा आतदको तनयन्त्रण र्ने, 

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

 लार्औूषध तनयन्त्रण र्ने, 

 परुस्कार िथा ििाय िम्बन्धी कारवाही र तिफाररि र्ने, 

 कायागलय तनरीक्षण िथा अनरु्मन र्ने, 

 स्थानीय प्रशािनको िञ्चालन र्ने, 

 द्वन्द्व प्रभातविको पतहचान िथा राहि तविरण र्ने, 

 तनवागचनिम्बन्धी र्हृ मन्त्रालय र तनवागचन आयोर्को आदशे तनदशेन कायागन्वयन र्ने, 

 मआुब्िा तनधागरण िथा तविरण र्ने, 

 आयोिना तनमागणमा िहिीकरण िथा िमन्वय र्ने, 

 तिल्लामा िञ्चातलि तवकाि तनमागण कायगमा िहयोर् र िमन्वय र्ने, 

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

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

यस कायाालयबाट प्रदान गररने सेवाहरू कायाालयको नागररक बडा पत्रमा उले्लख भए बमोजिम रहेका छन् । 

 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, भक्तपुरको नागररक बडा पत्र 

 

 

नयााँ नागररकिा शाखाबाट प्रदान हुने सेवा 

 

महत्वपूणा िानकारी 

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

 नावालक पररचयपत्र जलएका जनवेदकले राहदानी र सक्कलै नावालक पररचयपत्र पेश गनुापने छ। 

 नेपाली राहदानीमा जवदेश गई जवदेशी राहदानी प्रयोग गरी आएका व्यस्क्तले सनाखि गना सके्न छैन । यस्ता व्यस्क्तले जवदेशी नागररकिा त्याग गरेमा मात्र नेपाली नागररकिाको 

कारवाही अगाजड वढ्ने छ ।    

 नागररकिा वनाउने कायाका लाजग िप कुनै व्यहोरा जववरण बुझ्नुपने भएमा थिानीय िह वा प्रहरी सिाजमन लगायि बुझ्न सजकने छ। 

 आवश्यकिा अनुसार अन्य जिल्लाको नागररकिाको अजभलेख यसै कायाालयको CMIS प्रणालीमा हेररने वा इमेल वा फ्याक् माफा ि जिकाइनेछ। 

 

जस

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

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

१ 

वंशिनागररकिा  

 

(बाबु आमाको 

नागररकिा यसै 

जिल्लाको भएको ) 

१) नागररिता िनाउने ङ्कमङ्कतमा १६ बर्ा उमेर पूरा भएिो हुनुपने ।  

२) फोटो समेत प्रमाङ्कित गरी सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट ङ्कसफाररस भएिो 

अनुसूची १ फाराम । 

३) जन्म दताा, शैङ्किि प्रमािपत्रर िािु आमािो  नेपाली नागररिता प्रमािपत्र। 

४) हालसालै न्धखङ्कचएिो अटो साइजिो फोटो १ र पासपोटा साइजिो १ प्रङ्कत । 

५) नाता खुल्ने एिाघरिो/िंशजतफा िा तीन पुस्ताङ्कभत्रिा व्यन्धिले सनाखत 

गनुा पने र ङ्कनजिो नागररिता । 

ङ्कनिेदनमा 

रु.१०/-िो ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा 

भएिै ङ्कदन 

नागररिता फााँट 

िोठा नं.१८ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./ 

प्र.ङ्कज.अ. 
 



7 
 

जस

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

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

६) सनाखत गनेसंग नागररितामा नाम/नाता नखुलेिो हिमा नाता प्रमाङ्कित ।  

७) बाबु िा आमािो मृतु्य भएिोमा मृतु्य दताा प्रमाि पत्र।  

२ 
जववाजहि मजहला 

(वंशि नागररकिा) 

जस.नं. १ मा उले्लस्खि सािै देहायका कागिाि  

१) ङ्कििाह दताा प्रमािपत्र / नाता प्रमाङ्कित, पङ्कतिो नागररिता र माईती तफा िो 

िंश खुल्ने अङ्कभभािििो नागररिता । 

२) पङ्कत िा पङ्कतिो एिाघरिा व्यन्धिबाट सनाखत गनुापने र ङ्कनजिो 

नागररिता प्र.प.।  

३) पङ्कतिो मृतु्य भएिो भए मृतु्य दताा प्रमािपत्र । 

ङ्कनिेदनमा 

रु.१०/-िो ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा 

भएिै ङ्कदन 

नागररिता फााँट 

िोठा नं.१८ 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./ 

प्र.ङ्कज.अ. 
 

३ 
बसाई सराई गरी आउने 

(वंशि नागररकिा) 

जस.नं. १ मा उले्लस्खि सािै देहायका कागिाि  

१) बसाई सराई प्रमािपत्र, जग्गाधनी प्रमाि पूजाा,  

२) स्थायी बसोबासिो ङ्कसफाररश िा घर सम्पन्न िा ङ्कनमााि स्वीिृङ्कत,  

३) ङ्कबजुली िा धारा पानीिो ङ्कबल िा मतदाता पररचयपत्र।  

४) ङ्कििाह गरी आएिा मङ्कहलािो हिमा ङ्कस.नं. २ िा िागजात समेत । 

ङ्कनिेदनमा 

रु.१०/-िो ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा 

भएिै ङ्कदन 

नागररिता फााँट 

िोठा नं.१८ 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./ 

प्र.ङ्कज.अ. 

 

४ 
कमाचारी पररवार 

(वंशि नागररकिा) 

जस.नं. १ मा उले्लस्खि सािै देहायका कागिाि  

१) यस ङ्कजल्लामा िायारत सरिारी स्थायी िमाचारी, सरिारी संस्थान, 

ङ्किश्वङ्किद्यालय िा सामुदाङ्कयि ङ्किद्यालयमा िायारत स्थायी 

िमाचारी/ङ्कशििले संिेत नम्वर खुलेिो िमाचारी पररचयपत्र । 

२) सम्वन्धित िायाालयिो ङ्कसफाररश पत्र (सक्कल)। 

३) सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट ङ्कसफाररश भएिो अनुसूची फारम २ प्रङ्कत, 

नागररितािो ङ्कििरि पठाउने पत्र र फोटो ३ थान 

ङ्कनिेदनमा 

रु.१०/-िो ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा 

भएिै ङ्कदन 

नागररिता फााँट 

िोठा नं.१८ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./ 

प्र.ङ्कज.अ. 

५ 

जपिृत्व मािृत्वको ठेगान 

नभएको व्यस्क्तलाई 

नागररकिा 

१) फोटो समेत प्रमाङ्कित गरी सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट ङ्कसफाररस गररएिो 

अनुसूची–१ फाराम। 

२) नेपाल सरिारबाट स्वीिृत प्राप्त बाल मन्धिर िा संघसंस्था िा 

अनाथालयिो संरििमा हुिेिो भए त्यस्तो संस्थािो ङ्कसफाररस र सो 

संस्थािो प्रमुखबाट सनाखत र ङ्कनजिो नागररिता प्र.प.  

३) िुनै व्यन्धि ङ्किशेर्ले प्रचङ्कलत िानून बमोङ्कजम संरिित्व प्राप्त गरी 

पालनपोर्ि गरेिो भए सो िो प्रमाि सङ्कहत संरििले सनाखत गनुापने । 

 

ङ्कनिेदनमा 

रु.१०/-िो ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा 

भएिै ङ्कदन 

नागररिता फााँट 

िोठा नं.१८ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय 

अङ्कधिृत/स.प्र.ङ्कज.अ. 

स.प्र.ङ्कज.अ./ 

प्र.ङ्कज.अ. 
 



8 
 

जस

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

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

६ 

बाबु आमाको सम्बन्ध 

जवचे्छद भएका 

सन्तानको नागररकिा 

१) फोटो समेत प्रमाङ्कित गरी सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट ङ्कसफाररस गररएिो 

अनुसूची–१ फाराम। 

२) जन्म दताा, शैङ्किि प्रमािपत्र, सम्बि ङ्किचे्छद प्रमािपत्र 

३) िािुले िा िािुिो िंशजतफा िा तीन पुस्ताङ्कभत्रिा व्यन्धिले सनाखत गनुा 

पने र ङ्कनजिो नागररिता । 

ङ्कनिेदनमा 

रु.१०/-िो ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा 

भएिै ङ्कदन 

नागररिता फााँट 

िोठा नं.१८ 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय 

अङ्कधिृत/स.प्र.ङ्कज.अ. 

स.प्र.ङ्कज.अ./ 

प्र.ङ्कज.अ. 
 

७ 
कुमारी आमाको 

सन्तानको नागररकिा 

१) फोटो समेत प्रमाङ्कित गरी सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट ङ्कसफाररस गररएिो 

अनुसूची–१ फाराम। 

२) जन्मदताा, शैङ्किि प्रमािपत्र (िािुिो नाम उले्लख नभएिो हुनुपने) । 

३) िािु नखुलेिो भनी सम्बन्धित गा.पा./न.पा.िो प्रमाङ्कित । 

४) आमाले सनाखत गनुापने ।  

ऐन तजुामािो अिस्थामा रहेिोले ऐन पाररत भएपङ्कि सोही िमोङ्कजम हुने । 

ङ्कनिेदनमा 

रु.१०/-िो ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा 

भएिै ङ्कदन 

नागररिता फााँट 

िोठा नं.१८ 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय 

अङ्कधिृत/स.प्र.ङ्कज.अ. 

स.प्र.ङ्कज.अ./ 

प्र.ङ्कज.अ. 
 

८ 

िन्मका आिारमा 

नागररकिा पाएका 

नागररकका सन्तानको 

नागररकिा 

१) ङ्कस.नं. १ मा उले्लन्धखत प्रिृया पूरा गनुापने । 

 

ऐन तजुामािो अिस्थामा रहेिोले ऐन पाररत भएपङ्कि सोही िमोङ्कजम हुने । 

     

९ 

वैवाजहक अंजगकृि  

(नेपाली संग जववाह 

गरेकी जवदेशी मजहला) 

१) फोटो समेत प्रमाङ्कित गरी सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट ङ्कसफाररश गररएिो 

अनुसूची–७ फाराम । 

२) ङ्कििाह दताा प्रमाि, जन्मदताा, शैङ्किि प्रमािपत्र, सम्वन्धित देशिो 

पङ्कहचान खुल्ने ङ्कनस्सा (नागररिता/Voter ID/दुतािास 

प्रमाङ्कित/राहदानी) र हालसालै न्धखङ्कचएिो फोटो २ प्रङ्कत ।  

३) ङ्किदेशी नागररिता नङ्कलने िा पररत्याग गने िारिाही चलाएिो प्रमाि 

(हुलाि भपााइ, दुतािासिो पत्र आङ्कद)। 

४) सनाखत गने पङ्कत र ङ्कनजिो नेपाली नागररिता प्र.प.  । पङ्कतिो मृतु्य 

भैसिेमा मृतु्य दताा साथै पङ्कत संगिो नाता खुल्ने ३ पुस्ताङ्कभत्रिा 

व्यन्धििो नाता प्रमाङ्कित सङ्कहत नागररिता राखी सनाखत गनुापने।  

५) भारत िाहेि मुलुििो हिमा ङ्कनिेदिले हाल सम्मिो अिङ्कधभर मान्य 

रहने गरी नेपालिो ङ्कभसा ङ्कलएिो हुनुपने ।  

ङ्कनिेदनमा 

रु.१०/-िो ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा 

भएिै ङ्कदन 

नागररिता फााँट 

िोठा नं.१८ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय 

अङ्कधिृत/स.प्र.ङ्कज.अ. 

प्र.ङ्कज.अ.  
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जस

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

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

१० 

अङ्गीकृि नागररकिा 

जलनु अजि िस्न्मएका 

सन्तानलाई अङ्गीकृि 

नागररकिा 

१) फोटो समेत प्रमाङ्कित गरी सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट ङ्कसफाररश गररएिो 

अनुसूची–७ फाराम । 

२) बाबु िा आमाले नेपाली नागररितािो प्रमािपत्र पेश गरी सनाखत 

गनुापने।  

३) ङ्कनिेदििो नाता प्रमाङ्कित पत्र, शैङ्किि योग्यतािो प्रमािपत्र, जन्मदताा िा 

जन्मङ्कमङ्कत र जन्म स्थान खुल्ने सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट ङ्किटानी 

ङ्कसफाररस  

४) नेपालमा बसोबास गरररहेिो व्यहोरा खुल्ने सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट 

ङ्किटानी ङ्कसफाररस  

५) नेपालमा स्थायी बसोबास गरी िाम गरेिो भए सोिो प्रमाि । 

६) आिश्यिता अनुसार सम्बन्धित गा.पा./न.पा. लगायत अन्य प्रमाि बुझ्न 

सङ्किने । 

 

सोही ङ्कदन 

ङ्कनिेदििो तीन 

पुसे्त खुलाई सूचना 

सािाजङ्कनि गररने 

र सात ङ्कदनङ्कभत्रमा 

ङ्कनिाय ङ्कदइने ।  

 

   

११ 

जवदेशी नागररक संग 

जववाह गरेकी नेपाली 

मजहलाबाट िस्न्मएका 

सन्तानको 

नागररकिाको 

जसफाररश 

१) फोटो समेत प्रमाङ्कित गरी सम्बन्धित गा.पा./न.पा.बाट ङ्कसफाररश गररएिो 

अनुसूची–७ फाराम । 

२) आमािो नेपाली नागररिता  

३) नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेिो व्यहोरा खुल्ने सम्बन्धित 

स्थानीय ङ्कनिायिो ङ्कसफाररसपत्र 

४) बाबुिो नागररितािो आधारमा ङ्कनजले ङ्किदेशी मुलुििो नागररिता 

नङ्कलएिो ङ्कनस्सा,  

५) आिश्यिता अनुसार सम्बन्धित गा.पा./न.पा. लगायत अन्य प्रमाि बुझी 

गृह मन्त्रालयमा पठाइने ।  

     

१२ 
नागररकिा पररत्यागको 

िानकारी 

१) सक्कल नागररिता प्रमािपत्र, सक् िल राहदानी 

२) ररतपुिाि भरेिो अनुसूची–९ फाराम ( फोटो सङ्कहत) 

३) ङ्किदेशी राष्ट्र बाट प्राप् त गरेिो नागररिता तथा राहदानी िा प्राप् त हुने अङ्किम 

जानिारी प्रत्र (No Objection Letter) 

 

प्रमाि पूरा 

भएिै ङ्कदन 

प्रिृया सुरु 

गररने  

नागररिता फााँट 

िोठा नं.१८ 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय 

अङ्कधिृत/स.प्र.ङ्कज.अ. 

स.प्र.ङ्कज.अ./ 

प्र.ङ्कज.अ. 
 

१३ 
पुनाः नेपाली नागररकिा 

कायम गना 

१) नेपालिो नागररिता त्यागेिो व्यन्धिले ङ्किदेशिो नागररिता त्यागी पुनः 

नेपालिै नागररि हुन चाहेमा पङ्कहले जुन ङ्कजल्लाबाट नागररिता 
 

प्रमाि पूरा 

भएिै ङ्कदन 

नागररिता फााँट 

िोठा नं.१८ 

 

स.प्र.ङ्कज.अ./ 

प्र.ङ्कज.अ. 
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जस

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

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

प्रमािपत्र ङ्कलएिो हो सोही ङ्कजल्लामा अनुसूची–११ बमोङ्कजमिो ढााँचामा 

ङ्कनिेदन पेश गने । 

२) नागररिता त्याग गनुा अगाङ्कि ङ्कलएिो नेपाली नागररितािो फोटोिपी । 

सो नभएमा नागररिता ङ्कलएिो ङ्कमङ्कत र नागररिता त्याग गरेिो ङ्कमङ्कत 

खुलाउने । 

३) ङ्किदेशिो नागररिता त्यागेिो ङ्कनस्सा । 

४) ङ्किदेशिो राहदानीमा नेपाल आएिोमा ङ्कभसा ङ्कनयङ्कमतिो प्रमाि । 

५) आिश्यिता अनुसार सम्बन्धित गा.पा./न.पा. लगायत अन्य प्रमाि बुझ्न 

सङ्किने । 

प्रिृया सुरु 

गररने  

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय 

अङ्कधिृत/स.प्र.ङ्कज.अ. 
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प्रजिजलजप नागररकिा शाखाबाट प्रदान हुने सेवा 

महत्वपूणा िानकारी 

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

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

 नागररकिा काडामा कुनै व्यहोरा अन्यिा जप्रन्ट भएको भए ७ जदन जभत्र उक्त काडा जफिाा गरी अजभलेख अनुसार कायम गराउन सजकने छ । म्याद पछाडी संशोिन प्रजिजलजप फारम जसफाररश गरी 

आउनुपने छ ।  

 आवश्यकिा अनुसार अन्य जिल्लाको नागररकिाको अजभलेख यसै कायाालयको CMIS प्रणालीमा हेररने वा इमेल वा फ्याक् माफा ि जिकाइनेछ। 

 

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

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

१ 

यस जिल्लाबाट िारी 

भएको ना.प्र.को प्रजिजलजप 

जलन  

१) फोटो समेत प्रमाङ्कित गरीएिो अनुसूची–२ फाराम (ना.प्र.नं. र जारी ङ्कमङ्कत 

खुलाउनु पने), 

२) पुरानो सक्कल नागररिता, सो नभए प्रङ्कतङ्कलङ्कप िा नागररिता नम्वर खुल्ने 

अन्य प्रमािपत्र । 

३) हालसालै न्धखङ्कचएिो फोटो २ प्रङ्कत ।  

ङ्कनिेदनमा रु.१३/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रङ्कतङ्कलङ्कप फााँट 

िोठा नं.७ 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ. 

 

२ 

अन्य जिल्लावाट 

बसाइसराइ गरी आएको 

हकमा प्रजिजलजप 

जस.नं १ को अजिररक्त िप कागिाि 

१) बसाई सराई प्रमािपत्र, जग्गाधनी प्रमाि पूजाा,  

२) स्थायी बसोबासिा घर सम्पन्न िा ङ्कनमााि स्वीिृङ्कत,  

३) ङ्कबजुली िा धारा पानीिो ङ्कबल िा मतदाता पररचयपत्र ।  

४) ङ्कनिेदििो नागररिता प्र.प.  िो अङ्कभलेख िायाालयिो तफा बाट 

ङ्कझिाइनेि । 

ङ्कनिेदनमा रु.१३/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रङ्कतङ्कलङ्कप फााँट 

िोठा नं.७ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.  

४ 

नागररकिाको जववरण 

संशोिन गरी प्रजिजलजप 

जलन 

जस.नं १ को अजिररक्त िप कागिाि 

१) सच्चाउनुपने व्यहोरा खुलेिो ङ्कनिेदन  

२) ङ्कििरि पुङ्कष्ट् गने/ तथ्य प्रमाङ्कित गने साथाि आधारहरु  

 उमेरिो हिमाः– शैङ्किि प्रमािपत्र,नोिरीिो अङ्कभलेख िा पेन्सनपट्टा.  

 ितनिो हिमाः– बसाइसराईिा स्थानीय तहिो प्रमाङ्कित िागज । 

ङ्कनिेदनमा रु.१३/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रङ्कतङ्कलङ्कप फााँट 

िोठा नं.७ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

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

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

 नामथरिो Spelling िो हिमाः– शैङ्किि प्रमािपत्र, बाबु, आमा िा तीन 

पुस्ताङ्कभत्रिो व्यन्धििो सनाखत, शैङ्किि संस्थािो फोटो सङ्कहतिो 

प्रमाङ्कित पत्र । 

३) ङ्कहनतािोधिो िारिले थर संशोधन गनुापने भए स्थानीय तहबाट सो िो 

ङ्कसफाररश । 

५ 
पजिको नाम राखी 

प्रजिजलपी जलन 

जस.नं १ को अजिररक्त िप कागिाि 

१) पङ्कतिो नाम राखीपााँउ भने्न ङ्कनिेदन । 

२) ङ्कनिेदििो सक्कल नागररिता प्र.प., ङ्कििाहदताा प्रमािपत्र, पङ्कतिो 

नागररिता   

३) सनाखत गने पङ्कत, पङ्कतिो मृतु्य भैसिेमा मृतु्य दताा साथै पङ्कत संगिो नाता 

खुल्ने ३ पुस्ताङ्कभत्रिा व्यन्धििो नाता प्रमाङ्कित सङ्कहत नागररिता राखी 

सनाखत गनुापने । 

ङ्कनिेदनमा रु.१३/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रङ्कतङ्कलङ्कप फााँट 

िोठा नं.७ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.  

६ 

पजिको नाम हटाइ 

प्रजिजलजप जलन ।  

 

जस.नं १ को अजिररक्त िप कागिाि 

१) पङ्कतिो नाम हटाइपााँउ भने्न ङ्कनिेदन 

२) सम्बि ङ्किचे्छदिो फैसला र सम्बि ङ्किचे्छद दताा प्र.प. । 

३) माइङ्कत तफा िा िािु आमा िा दाजु भाइले नागररिता सङ्कहत सनाखत 

गनुापने। 

ङ्कनिेदनमा रु.१३/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रङ्कतङ्कलङ्कप फााँट 

िोठा नं.७ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.  

७ 

पूवा पजिको नाम हटाई 

हालको पजिको नाम 

कायम गना 

 

जस.नं १ को अजिररक्त िप कागिाि 

१) पूिा पङ्कतिो नाम हटाइ हालिो पङ्कतिो नाम िायम गरीपााँउ भने्न ङ्कनिेदन 

२) पुिा पङ्कत संगिो सम्बि समाप्त भएिो देन्धखने प्रमाि र हालिो पङ्कत संगिो 

ङ्कििाह दताा ।  

३) सनाखत गने पङ्कत र ङ्कनजिो नेपाली नागररिता प्र.प. । पङ्कतिो मृतु्य 

भैसिेिोमा मृतु्य दताा साथै पङ्कत संगिो नाता खुल्ने ३ पुस्ताङ्कभत्रिा 

व्यन्धििो नाता प्रमाङ्कित सङ्कहत नागररिता राखी सनाखत गनुापने । 

ङ्कनिेदनमा रु.१३/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रङ्कतङ्कलङ्कप फााँट 

िोठा नं.७ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.  

३ 

अजभलेख िुत्रो भएको/ 

फेला नपरेको/नष्ट भएको 

हकमा 

१) पुरानो सक्कल नागररिता प्रमािपत्र भए सोही आधारमा अङ्कभलेख िायम 

गरी प्रङ्कतङ्कलपी जारी हुने ।  
ङ्कनिेदनमा रु.१३/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रङ्कतङ्कलङ्कप फााँट 

िोठा नं.७ 

 

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

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

 

२) अन्यथा अनुसूची-१ बमोङ्कजमिो फाराम भरी स्थानीय ङ्कनिायिो 

ङ्कसफाररस  सङ्कहत नयााँ नागररिता प्र.प. ङ्कलए सरहिो िागजात र प्रिृया 

पूरा गनुा पने ।  

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 
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राहदानी शाखाबाट प्रदान हुने सेवा 

महत्वपूणा िानकारी 

 आवश्यकिा अनुसार अन्य जिल्लाको नागररकिाको अजभलेख यसै कायाालयको CMIS प्रणालीमा हेररने वा इमेल वा फ्याक् माफा ि जिकाइनेछ। 

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

 राहदानीमा भएको जववरण संशोिन गनााः MRP मा संशोिन नहुने भएकोले संशोिन गनुापरे नयााँ राहदानी बनाउने प्रकृया बमोजिम फेरी जनवेदन पेश गने । 

 नेपालबाट  MRP एक पटक बनाइसके पजछ पुन जसफाररस गना नपने िर जवदेश  जनयोगबाट MRP बनाएमा पुनाः जसफाररस गने । 

 

जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

१  सािारण राहदानी  

यसै जिल्लाको नागररकिाको हकमा 

१) फोटो टााँसी हस्तािर गरेिो राहदानी आिेदन फाराम २ प्रङ्कत र फोटो ३ प्रङ्कत।  

२) अङ्कभलेख रुजु गरेिो नेपाली नागररिता प्र.प. पत्रिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप 

३) नािालििो हिमा नािालि पररचय पत्र १ प्रङ्कत, अङ्कभभािििो 

नागररिता/ नागररितािाट नाता नखुलेिो भए नाता प्रमाङ्कित  । 

४) च्यातीएिो िा ङ्कभजे राहदानीिो सम्बिमा सो च्याङ्कतएिो िा ङ्कभजेिो 

सक्कल राहदानी समेत पेश गरी िारि सङ्कहतिो ङ्कदनु पने 

५) हराएिो राहदानी भएमा पुरानो राहदानी नम्वर देन्धखने फोटोिङ्कप िा 

राहदानी ङ्किभागिाट प्रमाङ्कित गराई ल्याउनुपने ि ।  

बसाई सराई गरी आएकाको हकमा िप 

१) बसाई सराई प्रमािपत्र, जग्गाधनी प्रमाि पूजाा,  

२) स्थायी बसोबासिा घर सम्पन्न िा ङ्कनमााि स्वीिृङ्कत,  

३) ङ्कबजुली िा धारा पानीिो ङ्कबल िा मतदाता पररचयपत्र ।  

जववाह भै आएका मजहलाको हकमा िपाः पङ्कतिो नागररितािो प्रङ्कतङ्कलङ्कप, 

ङ्कििाह दताा प्रमाि पत्र ।  

कमाचारी पररवारको हकमा िपाः िायारत िायाालयिो ङ्कसफाररस पत्र 

राहदानीिो लाङ्कग रु. 

५,०००।– 

 

१० बर्ा उमेर 

नपुगेिालाई रु. 

२५००।– (५ बर्ािो 

म्याद भएिो) 

 

हराएिो, च्याङ्कतएिो, 

िेरमेट भइ पुनः 

िनाउदा रु. १०,०००।–  

२५ ङ्कदन ङ्कभत्र 

राहदानी फााँट 

िोठा नं. १३ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.  

 २ 
दु्रि सेवाबाट राहदानी 

जसफाररस 

१) दुु्त सेिािा लाङ्कग यस िायाालयबाट नागररितािो अङ्कभलेख प्रमाङ्कित गरर 

राहदानी ङ्किभागमा बुझाउन सम्बन्धित व्यन्धिलाइ ङ्कदइने ।  

२) तोङ्किएिो ढााँचामा ङ्कनिेदन र २ प्रङ्कत राहदानी फाराम पेश गनुापने ।  

रु १० िो ङ्कटिट 
प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

राहदानी फााँट 

िोठा नं. १३ 

 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.   
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३) िसाइ सराइ, ङ्कििाह र िमाचारी पररिारिो हिमा माङ्कथ उले्लन्धखत 

िागजातहरु पेश गनुापने। 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

थिानीय प्रशासन शाखाबाट प्रदान हुने सेवा 

महत्वपूणा िानकारी 

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

 

 

जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

१ 
नाबालक पररचयपत्र  

(१६ वर्ा भन्दा कम) 

१) गा.पा/न.पा. िो ङ्कसफाररश (जन्मङ्कमङ्कत  खुलाई फोटो समेत प्रमाङ्कित 

गरीएिो) । 

२) बाबुआमािो/संरिि व्यन्धििो ङ्कनिेदन नागररिता प्र.प.  र 

नाता  प्रमाङ्कितर जन्मदताा । 

३) आमािो नागररितामा िािुिो नाम नभएमा ङ्कििाहदताा प्रमािपत्र । 

४) ङ्किदेशमा जन्म भएिालाई सो िो प्रमाि र  सम्बन्धित क्याम्पिो पत्र । 

५) धमापुत्र/धमापुत्री िा संरङ्कित नाबालििा हिमा बाबुआमािो महलमा 

जन्मङ्कदने  बाबुआमािै नाम रान्धखने हुाँदा बाबुआमािो नागररिता प्र.प. प. र 

संरिििो महलमा अदालतद्धारा धमापुत्र/धमापुत्री िहि गने प्राप्त अनुमती 

र नागररिता प्र.प.प. 

बसाई सराई गरी आएको हकमा िप  

१) बसाई सराई प्रमाि पत्र, जग्गाधनी प्रमाि पूजाा, स्थायी बसोबासिा घर 

सम्पन्न/ङ्कनमााि स्वीिृङ्कत, ङ्कबजुली/धारा पानीिो ङ्कबल/मतदाता पररचयपत्र । 

२) थप बुझ्नु पने भएमा स्थानीय ङ्कनिायिो मुचुल्का िा प्रहरी सजाङ्कमन िा 

दुिै   । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.   

२ िनिाजि प्रमाजणि 
१) सम्बन्धित व्यन्धििाट ङ्कनिेदन र नागररिता प्रमािपत्रिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप 

२) सम्बन्धित स्थानीय तहिो ङ्कसफाररश 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 
 

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

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

३) अन्य ङ्कजल्लाबाट ङ्कििाह भई आएिो भए ङ्कििाहदताािो प्रङ्कतङ्कलङ्कप र पङ्कतिो 

नागररितािो प्रङ्कतङ्कलङ्कप समेत । 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

३ 
संि संथिा  दिाा सम्बन्धी 

काया  

संि संथिा दिाा 

१. तोङ्किएिो ढााँचािो ङ्कििरि भरी िन्धिमा ७ जना सदस्य रहेिो तदथा 

सङ्कमङ्कतिा सदस्यहरुिो हस्तािर भएिो ङ्कनिेदन । 

२. A4  साइजिो िागजमा एिापट्टी मात्र टाइप गरी प्रबि सङ्कमङ्कतिा सबै 

सदस्यिो प्रते्यि पानामा तलमाङ्कथ हस्तािर भएिो ङ्किधान ३ प्रङ्कत  र  

३. िायासङ्कमङ्कतिा पदाङ्कधिारीहरुिो नागररिता प्र.प.िो प्रङ्कतङ्कलङ्कप र फोटो 

१।१ प्रङ्कत । 

४. प्रहरी प्रङ्कतिेदन (प्रिि सङ्कमङ्कतिा पदाङ्कधिारीहरुिो िारेमा) । 

५. संस्थािो िायाालय रहने घरिो धरधनी संग गररएिो िरारपत्र र 

लालपुजाािो प्रङ्कतङ्कलङ्कप । 

६. संस्था दताा गने सम्बिमा बसेिो संस्थािा प्रबि सङ्कमङ्कतिा सदस्यहरुिो 

बैठििो माइनू्यट। 

७. संस्थािो िायाालय रहने स्थानीय तहिो ङ्कसफाररश । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट र दताा शुल्क रु. 

१०००।– 

 

 

प्रमाि पूरा भएिै ङ्कदन 

सबै सदस्यहरुिो 

सनाखत गरी प्रहरी 

प्रङ्कतिेदनिो लाङ्कग 

प्रहरीमा पठाउने र 

प्रहरी ररपोटा  आएपङ्कि 

संस्था दताा गररने ।   

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.   

४ 
संि संथिा नजवकरण 

 

१) संस्था नङ्कििरि गरर पाउाँ भन् ने ङ्किर्यिो संस्थािो आङ्कधिाररि ङ्कनिेदन । 

२) गा.पा./न.पा.िो ङ्कसफाररश पत्र र िर चुिा प्रमाि । 

३) साधारिसभािो माइनु्यट, संस्थािा हालिो िाया सङ्कमङ्कतिा सबै 

पदाङ्कधिारीिो नाम ,ङ्कनिााचन भएिो भए ङ्कमङ्कत खुलाउने । 

४) गत आ.ि.िो िाङ्कर्ाि प्रगङ्कत प्रङ्कतिेदन र आगामी बर्ािो िायायोजना। 

५) लेखा पररिि ङ्कनयुन्धििो ङ्कनिाय, लेखा पररिििो प्यान दताा प्रमािपत्रिो 

प्रङ्कतङ्कलपी, इजाजतपत्र, चालु बर्ािो नङ्कििरि र सक्कल लेखा पररिि 

प्रङ्कतिेदन । 

६) ङ्कनयमानुसार लागे्न नङ्कििरि दसु्तर बैंिमा बुझाएिो रङ्कसद । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 

 

नङ्कििरि शुल्क रु. 

५००।-(ङ्कबलम्ब शुल्क 

ङ्कनयमानुसार) 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.   

५ 

संथिाको जविान 

संशोिन 

 

१) संस्थािो ङ्किधानमा संशोधन गरर पाउाँ  भङ्कन ररतपूिाििो ङ्कनिेदनसङ्कहत 

साधारि सभािो ङ्कनिायिो प्रङ्कतङ्कलपी र अन्धियारी पत्र । 

२) तीन महले संशोङ्कधत ङ्किधान सम्वन्धि ङ्कििरि (भैरहेिो ब्यिस्था संशोधन 

िारि) । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन प्रिृया प्रारम्भ 

गररने 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

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

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

३) स्वीिृत ङ्किधानिो प्रङ्कतङ्कलपी । 

४) नङ्कििरि भएिो प्रमािपत्रिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप । 

६ 

संथिा दिााको प्रमाण पत्र 

/स्वीकृि जविानको 

प्रजिजलपी 

 

१) ङ्कनिेदन र िाया सङ्कमङ्कतिो ङ्कनिायिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप । 

२) संस्था दताा प्रमाि पत्र । 

रु. १० िो ङ्कटिट 

प्र.प.िो प्रङ्कतङ्कलपी रु. 

५०।–  ङ्किधान प्रङ्कतङ्कलपी-

प्रङ्कत पानािो रु. ३।- िो 

ङ्कटिट 

 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.  

७ 

संथिाको शाखा खोल्ने 

स्वीकृिी 

 

१) संस्थािो शाखा िायाालय खोल्ने स्वीिृङ्कत पाउाँ  भङ्कन ङ्किर्यिो ङ्कनिेदन सङ्कहत 

िाया सङ्कमङ्कतिो ङ्कनिाय, अन्धियारी पत्र र ङ्किधानिो प्रङ्कतङ्कलपी ।  

२) िुन स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने हो सो स्थानीय तहिो  ङ्कसफाररस । 

३) नङ्कििरि भएिो प्रमािपत्रिो प्रङ्कतङ्कलपी र िर चुिा प्रमाि । 

४) शाखा िायाालय रहने घरधनी संगिो संझौतापत्र र लालपूजाािो प्रङ्कतङ्कलङ्कप । 

५) शाखामा रहने पदाङ्कधिारीहरुिो नागररिता प्रमािपत्रिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप र फोटो 

सङ्कहतिो नामािली । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन प्रिृया प्रारम्भ 

गररने 

   

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 
 स.प्र.ङ्कज.अ.   

८ 

जववाह दिाा प्रमाण 

पत्रको 

प्रजिजलजप/अजभलेख जलने  

१) मुलुिी फौजदारी िायाङ्किङ्कध ऐन, २०७४, मुलुिी फौजदारी ऐन, २०७४ र 

मुलुिी देिानी ऐन, २०७४ आउनुभिा पङ्कहले यस िायाालयमा दताा गरेिो 

ङ्कििाह दताा िा अन्य ङ्कििाह दताा प्रमाि पत्रिो प्रङ्कतङ्कलपी/अङ्कभलेख माग गदाा 

पङ्कत िा पत्नीले हस्तािर गरी ङ्कनिेदन पेश गनुापने। 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 
ङ्कनिेदन परेिै ङ्कदन 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.   

९ पत्रपजत्रका दिाा गने  

१) अनुसूची–४ अनुसारिो दरखास्त सङ्कहत प्रिाशििो नागररिता र २ प्रङ्कत 

फोटो । 

२) सम्पादििो ङ्कनयुन्धि पत्र र संपादििो मन्जुरीनामा, संपादििो शैङ्किि 

योग्यता तथा नागररितािो िायाप्रङ्कत ।( शैङ्किि योग्यतािो हिमा 

एस.एल.सी.देन्धख स्नाति तह सम्मिो मािा ङ्कसट, चाररङ्कत्रि प्र.प र प्रोङ्कभजनल 

सटीङ्कफिेटिा प्रङ्कतङ्कलङ्कप । स्नाति योग्यता नभएिो हिमा एस.एल.सी 

उङ्कििा गरर पत्रिाररतामा १० िर्ा िाया गरेिो सूचना ङ्किभागिो प्रमािपत्रिो 

प्रङ्कतङ्कलङ्कप | 

३) िापाखानािो प्रमािपत्र, प्यान दताा, स्वीिृङ्कत पत्रर मन्जुरीनामा। 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 

 

दैङ्कनि रु १,०००।– 

अधा साप्ताङ्कहि रु 

७००।– 

साप्ताङ्कहि रु.   ५००।– 

पाङ्किि रु.      ३००।– 

माङ्कसि र अन्य  २००।– 

ङ्कनिेदन पेश भएिै 

ङ्कदन प्रिृया प्रारम्भ 

गररने 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

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

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

४) प्रिाशि संस्था भए संस्थािो दताा प्रमाि पत्र, स्वीिृत ङ्किधान, संस्थािो 

ङ्कनिाय,संचालिहरुिो नागररिता प्र.प. पत्र िायाप्रङ्कत र लेखा परीिि 

प्रङ्कतिेदन ।  

५) िापाखानाले िर ङ्कतरेिो प्रमाि पत्रिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप । 

१० 
छापाखाना संचालन गने 

काया 

१) अनुसूची–१ अनुसारिो दरखास्त । 

२) िापाखाना संचालन गनेिो नागररिता र घर जग्गािो प्रङ्कतङ्कलङ्कप,घर जग्गा 

अन्य व्यन्धििो भए ङ्कनजिो मन्जुरीनामािो िागज, िापाखाना रहने 

स्थानिो नक्सा । 

३) िुनै संस्था संचालि रहेिो भए संस्थािो संचालिहरुिो ङ्कनिायिो 

प्रङ्कतङ्कलङ्कप,स्वीिृत ङ्किधानिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप र व्यन्धििो भए फोटो ५/५ प्रङ्कत, 

४) िापाखाना राखे्न ठाउंिो घर जग्गािो प्रमािहरु र लोिेशन नक्सा । 

५) मूल्य अङ्कभिृन्धद्ध िर िा आयिर सम्बिी प्रमाि पत्र र संस्था नङ्कििरि 

गरेिो प्रमाििो प्रङ्कतङ्कलङ्कप, 

६) िापखानािा उपिरि खररद गरेिो िा नामसारी भै आएिो भए सो 

प्रमाििो प्रङ्कतङ्कलङ्कप, आयात गरेिो भए प्रज्ञापन पत्र । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट, दताा शुल्क रु. 

१०००।- 

 

ङ्कनिेदन पेश भएिै 

ङ्कदन प्रिृया प्रारम्भ 

गररने 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.   

११ 
हािहजियार इिािि 

सम्बन्धी काया 

हािहजियार इिािि 

१) सम्बन्धित व्यन्धििो ङ्कनिेदन र नागररिता प्रमाि पत्रिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप 

२) स्वास्थ्य न्धस्थङ्कत र चालचलन गङ्कतङ्किङ्कधिो सम्बिमा सम्बन्धित ङ्कनिायिो 

ङ्कसफाररस। 

नामसारी, नजवकरण र स्वाजमत्व हस्तान्तरण 

१) ङ्कनिेदन (नमूना बमोङ्कजमिो) र हातहङ्कतयार इजाजत पत्र (हङ्कतयार समेत) । 

२) नामसारीिो हिमा मृतु्यदताा, नाता प्रमाङ्कित, स्थानीय ङ्कनिायिो 

ङ्कसफाररस। 

३) स्वास्थ्य न्धस्थङ्कत र चालचलन गङ्कतङ्किङ्कधिो सम्बिमा सम्बन्धित ङ्कनिायिो 

ङ्कसफाररस। 

४) नागररिता प्रमाि पत्रिो नक्कल तथा इजाजत पत्र र दइपि बीचिो 

िागजात र बेचे्न व्यन्धि िायाालयमा उपन्धस्थत भै सनाखत गनुापने 

हािहजियार इिाििको प्रजिजलजप सम्बन्धी काया 

इिािि 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/- िो 

ङ्कटिट र ङ्कनयमािलीमा 

तोङ्किए बमोङ्कजम राजश्व 

नामसारी, नजवकरण  

रु. १० िो ङ्कटिट,   

नामसारी दसु्तर 

रु.१०००।–ङ्कजल्ला 

ङ्कभत्रिो नङ्कबिरि 

दसु्तर रु.१५०।– 

नेपालभरिो लाङ्कग 

दसु्तर 

रु.३००।– (ङ्किलम्ब 

शुल्क ङ्कनयमानुसार) 

इिाििको प्रजिजलजप 

ङ्कनिेदन परेिै ङ्कदन 

प्रिृया प्रारम्भ गररने 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

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

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

१) सम्बन्धित व्यन्धििो इजाजत नम्बर सङ्कहतिो ङ्कनिेदन 

२) नागररिता प्रमाि पत्रिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप 

३) अन्य िागजात िुझ्न सङ्किने । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/- िो 

ङ्कटिट  र  

रु .५०/- राजश्व 

१२ 
जवस्फोटक पदािाको 

जसफाररश 

जवस्फोटक पदािाको जसफाररश 

१) ङ्कनिेदन  । 

२) स ंस्था िा प्रङ्कतष्ठानिो आङ्कधिाररिता । 

३) अन्य ङ्किर्य ङ्कनयमािली बमोङ्कजम 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट तथा हातहङ्कतयार 

खरखजना ङ्कनयमािली 

बमोङ्कजमिा दसु्तर 

 प्रङ्किया पुगेपङ्कि प्र.अ. / शाखािो ना.सु. .प्र.ङ्कज.अ. 

 १३ 
शास्न्त सुरक्षा  र ठाडो 

जनवेदन सम्बन्धी काया 

शास्न्त सुरक्षाको जनवेदन सम्बन्धी काया 

१) यथाथा ङ्कििरि सङ्कहतिो ङ्कनिेदन र नागररितािो िायाप्रङ्कत । 

गुनासो वा ठाडो उिुरी 

१) समू्पिा ङ्कििरि खुलेिो ङ्कनिेदन र ङ्कनिेदनलाई पुष्ट्ी गने प्रमाि िागजहरु  

 उजुरीिो प्रिृङ्कत हेरी सम्बन्धित ङ्कनिायमा पठाइने िा िायाालयमा दुिैपि 

ङ्कझिाई िलफल गराइने । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/- िो 

ङ्कटिट 
ङ्कनिेदन परेिै ङ्कदन 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ. 
  

  

१४ 

पररवाररक पेन्सन, सपि 

पत्र र रहल पहल 

सम्वन्धी जसफाररश 

१) सम्वन्धित व्यन्धििो ङ्कनिेदन । 

२) नागररिता प्र.प. प. र पेन्सन पटृािो प्रङ्कतङ्कलपी । 

३) गा.पा./न.पा.िो ङ्कसफाररश र नाता प्रमाङ्कितिो प्रङ्कतङ्कलपी तथा पाररिारीि 

ङ्कििरि 

४) आिश्यितानुसार िसाई सराई, जन्मदताा, मृतु्य दताा आङ्कद । 

५) अन्य िागजात िुझ्न सङ्किने । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 
 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.  

१५ 

नाम,िर संशोिन  

नाम,िाि, उमेर आजद 

संशोिन र प्रमाजणि 

१) नागररिता प्रमाि पत्रिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप/उमेर नपुगेिो भए जन्मदताा,  शैङ्किि 

योग्यतािो प्रमाि पत्रिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप, सम्वन्धित गा.पा./न.पा.िो 

ङ्कसफाररश,ङ्किद्यालयिो ङ्कसफाररस, ङ्कजल्ला ङ्कशिा िायाालयिो ङ्कसफाररस । 

२) एस.एल.सी.िो ररजल्ट आएिो ६ मङ्कहना ङ्कभत्र मात्र सङ्कटाङ्कफिेटमा नै 

संशोधन गना ङ्कनिाय पचाा खिा गरी (२ प्रङ्कत फोटी सङ्कहत) ङ्कसफाररश हुन्ि 

अन्यथा दुइटा अलग अलग व्यन्धि नभइ एिै हो भन् ने व्यहोरािो ङ्कसफाररस 

मात्र पाइने । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.   

१६ अन्य व्यहोरा प्रमाजणि 
१) व्यहोरा खुलेिो ङ्कनिेदन र सम्वन्धित प्रमाि िागजात । 

२) गा.पा./न.पा.िो ङ्कसफाररस । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 
स.प्र.ङ्कज.अ./प्र.ङ्कज.अ.  
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

३) प्रमाङ्कििरि गना आिश्यि स्थानीय ङ्कनिाय र प्रहरी समेतिो मुचुल्का   । फााँटिाला ना.सु. र 

प्र.अङ्कधिृत 

१७ 

यात्रा अनुमजिपत्र  

(जवदेजश वावु नेपाली 

आमा) 

१) ङ्कनिेदन  

२) बाबु खुलेिो प्रमाि, आमािो नागररितािो प्रङ्कतङ्कलङ्कप र राहदानी 

प्रङ्कतङ्कलङ्कप। 

 
प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 
   

१८ 
CCTV/Camera िडान 

िानकारी 

३) CC TV/Camera जिान गरेिो १५ ङ्कदन ङ्कभत्र अनुसूची-१ बमोङ्कजमिो 

ढााँचामा ङ्कनिेदन पठाउने  । 
 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

फााँटिाला ना.सु.  

स.प्र.ङ्कज.अ  

१९ 
RPA/Drone उडान 

अनुमजि जलने सम्वन्धमा 

१) तोङ्किएिो ढााँचामा चेिङ्कलष्ट् सङ्कहतिो ङ्कनिेदन । 

२) उिान गने स्थानिो स्थानीय तहिो ङ्कसफाररश । 

३) दुई िेजी भिा िम तौल भएिो हुनु पने । 

४) नेपालमा खररद गरेिो उिान उपिरििो हिमा िर ङ्किजि र ङ्किदेशबाट 

खररद गरी ल्याएिो उपिरििो हिमा भन्सार ङ्किजि । 

५) उिान इजाजत पत्रिो अिङ्कध इजाजत पत्र जारी भएिो ङ्कमङ्कतबाट बढीमा ३ 

मङ्कहनािो हुनेि।  

६) नागररि उड्ययन प्राङ्कधिरिमा उपिरि दताा गरेिो प्रमाि पत्र र 

प्राङ्कधिरििो उिान सहमङ्कत पत्र 

७) उिानिो स्पष्ट् उदे्दश्य र उिान गना चाहेिो िेत्र तथा स्थान सम्विी ङ्कििरि 

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

सम्पन्न गने अिङ्कध खुलेिो हुनु पनेि । 

८) ङ्किदेशी व्यन्धि िा संस्थािो हिमा स्थानीय व्यन्धि िा एजेन्सीलाई ङ्कदइएिो 

अङ्कधिार पत्र(Authorization Letter) 

९) RPA  उिान गने व्यन्धििो बायोिाटा, नागररिता िा राहदानी र ङ्किदेशी 

व्यन्धििो हिम Valid Visa 

१०) शता पालना सम्विी उिानिताािो प्रङ्कतिद्धता । 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/-िो 

ङ्कटिट 

प्रमाि पूरा भएिै 

ङ्कदन प्रिृया सुरु 

गररने 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं.१५ 

 

फााँटिाला ना.सु. 

स.प्र.ङ्कज.अ  

  २० 
शरणािी पररचय पत्र 

सम्बन्धी 

शरणािी पररचय पत्र नजवकरण सम्बन्धी काया 

१) शरिाथी पररचय पत्र नङ्कििरििो लाङ्कग दरखास्त 

२) म्याद नाघी आउनेिा लाङ्कग भरपदो र मनाङ्कसब माङ्कफििो िारि सङ्कहत 

सम्बन्धित क्याम्पिो ङ्कसफाररस । 

पररचय पत्र नजवकरण 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/- िो 

ङ्कटिट र 

ङ्कनयमानुसारिो दसु्तर 

ङ्कनिेदन पेश गरेिै 

ङ्कदन 

 

प्रशासन फााँट 

िोठा नं. १६ 

 

स.प्र.ङ्कज.अ. 
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

३) एि ङ्कजल्लाबाट जारी भएिो पररचय पत्र अिो ङ्कजल्लामा नङ्कििरि गनुा 

परेमा गृह मन्त्रालयिो स्वीिृङ्कत पत्र । 

शरणािी पररचय पत्र हराई सो को प्रजिजलजप जलनुपदाा 

१) सम्बन्धित व्यन्धििो ङ्कनिेदन र पररचयपत्रिो िााँयाप्रङ्कत । 

२) राङ्कष्ट्र य स्तरिो पङ्कत्रिामा हराएिो सूचना प्रिाङ्कशत गरी सो िो सक्कल 

प्रमाि र हराएिो दरखास्त परेिो एररयािो प्रहरी िायाालयिो पत्र 

३) शरिाथी ङ्कशङ्किरबाट फोटो समेत प्रमाङ्कित गरेिो पत्र र सम्बन्धित व्यन्धििो 

२ प्रङ्कत फोटो । 

शरणािीलाई यात्रा अनुमजि सम्बन्धी काया 

१) सम्बन्धित व्यन्धििो ङ्कनिेदनर शरिाथी पररचय पत्रिो प्रङ्कतङ्कलङ्कप 

२) भ्रमिमा जाने मुलुिबाट नातेदारले बोलाएिो आमन्त्रि पत्र 

३) आमन्त्रि गने व्यन्धििो पररचय  खुल्ने प्रमाि पत्र र ङ्कनजिो आङ्कथाि न्धस्थङ्कत 

खुल्ने प्रमाि 

४) नाबालि िा ३५ िर्ा उमेर नपुगेिो मङ्कहलािो हिमा संरििले ङ्कदएिो 

मन्जुरीनामा 

५) सम्बन्धित ङ्कशङ्किरिो ङ्कसफाररस पत्र सक्कलै 

६) आमन्त्रि गने व्यन्धि र ङ्कनिेदििो सम्बि खुल्ने िागज पत्र 

७) अध्ययनाथा ङ्किदेश जान सम्बन्धित शैङ्किि संस्थािो स्वीिृङ्कत पत्र संलग्न गरी 

ङ्किर्य र अिङ्कध खुलेिो िागज 

८) और्ङ्कधउपचारिो लाङ्कग ङ्कचङ्कित्सि िा स्वास्थ्य संस्थािो ङ्कसफाररस पत्र 

९) आमन्त्रिितााले व्यहोने खचािो ङ्कििरि (बसे्न,खाने,आउने 

,जाने,और्ङ्कधउपचार,लगाउने मधे्य सबै िा िेही ) 

१०) आफ्नै खचामा जाने भए आफ्नो हैङ्कसयत र जानुपने िारि स्पष्ट् खुलाउने 

११) Notary Public बाट प्रमाङ्कित भै आउनु पने िा सम्बन्धित दूतािासले 

िागजातहरुिो प्रमाङ्कििता पुङ्कष्ट् गरेिो िागज पत्र । 

 

 

प्रजिजलजप 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/- िो 

ङ्कटिट र रु.१००/- 

राजश्व दसु्तर 

 

 

 

यात्रा अनुमजि 

ङ्कनिेदनमा रु.१०/- िो 

ङ्कटिट 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 
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मुद्दा शाखाको नागररक सेवा बडापत्र 

 

महत्वपूणा िानकारी 

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

 

जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

१ मुद्दा सम्बन्धी 

ङ्कजल्ला प्रशासन िायाालयमा िा ङ्कजल्ला प्रहरी िायाालय माफा त उजुरी 

दताा हुने । ङ्कजल्ला प्रहरी िायाालयिो अनुसिान पङ्कि ङ्कजल्ला 

न्यायाङ्कधििािो िायाालयबाट अङ्कभयोग प्राप्त भएपङ्कि मुद्दा दायर हुने  

१) अभद्र व्यिहार गरेिो सम्विी मुद्दा 

२) जुिा सम्बिी मुद्दा 

३) सिारी ज्यान िङ्कतपूती सम्बिी मुद्दा 

ङ्कमङ्कसल नक्कल माग 

गदाा प्रङ्कतपाना रु. ५ िा 

दरले ङ्कटिट लागे्न । 

सोही ङ्कदन दताा हुने 

मुद्दा फााँट 

िोठा नं. १६ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

प्र.ङ्कज.अ.  

 
मुद्दाको जमजसल नक्कल 

माग गने 

सम्बन्धित व्यन्धिले आफ्नो नागररिता संलग्न गरी ङ्कनिेदन ङ्कदनु पने । ङ्कनिेदनमा ङ्कटिट रु १०, 

नक्कलिो प्रङ्कतपाना रु. ५ 

िा दरले ङ्कटिट लागे्न । 

 
   

२  

मुद्दा सम्बन्धी प्रकृयागि 

कामहरु 

 

मुद्दा दताापङ्कि िानून बमोङ्कजम 

मुद्दामा आिश्यि संलग्न रहनु 

पने िागजात प्रमािहरु िानून 

बमोङ्कजम हुने । 

ियान  मुद्दा दताा भएिै ङ्कदन शुरु हुने  

मुद्दा फााँट 

िोठा नं. १६ 

 

फााँटिाला ना.सु. र 

प्रशासिीय अङ्कधिृत 

प्र.ङ्कज.अ. 

 

आदेश  सोही ङ्कदन  

थुनिेि  ियान सङ्किएिो ङ्कदन  

सािी बुझे्न  प्रङ्कतिादी चुिा भएिो १ 

मङ्कहनाङ्कभत्र 
 

िागज गराउने  आिश्यिता अनुसार  

फैसला  प्रमाि पुगेिो खण्डमा १ 

बर्ाङ्कभत्र 
 

मुद्दा दताा  पेश भएिै ङ्कदन  

िैङ्कफयत प्रङ्कतिेदन  ३ ङ्कदन ङ्कभत्र  

म्याद थप  आिश्यिता िागजात तथा 

माङ्कनससङ्कहत पेश भएिै ङ्कदन 
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

म्याद जारी गने  प्रङ्किया पुगेपङ्कि    

धरौटी ङ्कफताा/तारेख तोके्न धरौटी ङ्कफताा माग 

ङ्कनिेदन 

फैसला अन्धिम भएपङ्कि 

ङ्कनिेदन परेिो ३ ङ्कदन ङ्कभत्र 
 

 

आजिाक प्रशासन शाखाको नागररक सेवा बडापत्र 

जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

१ क्षजिपुजिा रकम जविरण   

 (परराष्ट्र  मन्त्रालय माफा त ङ्किदेशिाट प्राप्त हुने रिम  मृतििा हिदारलाई)-  

१) हिदारिो ङ्कनिेदन  साथै मृति र हिदारिो नागररितािो प्रमािपत्रिो 

िांयाप्रङ्कत र नाता प्रमाङ्कितिो िागज 

२) मृतििो राहदानीिो िांयाप्रङ्कत र मृतु्य दताा प्रमाि पत्रिो िायांप्रङ्कत 

३) सम्वन्धित गा.पा./न.पा.िो ङ्कसफाररश 

ङ्कनिेदनमा रु. १०।– िो 

ङ्कटिट  
ङ्कनयमानुसार 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट िोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.ङ्कज.अ.  

२ 

जवपद् प्रकोप व्यवथिापन 

जवपद प्रभाजविलाई राहि 

 

१) ङ्कििरि  खुलेिो सम्वन्धित ङ्कपिीत व्यन्धििो ङ्कनिेदन 

२) संिन्धित गा.पा./न.पा.िो ङ्कसफाररश 

३) प्रहरी िायाालयिाट भएिो सक्कल मुचुल्का पत्र  

४) पङ्कहचान खुल्ने प्रमाि पत्रिो िााँयाप्रङ्कत 

५) मृतििो हिमा मृतू्यदताािो प्रमािपत्र, नङ्कजििो हिदारसंगिो नाता 

प्रमाङ्कित । 

ङ्कनिेदनमा रु. १०।– िो 

ङ्कटिट  
ङ्कनयमानुसार 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट िोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.ङ्कज.अ.  

३ रािस्व जलने   

(हात हङ्कतयार नङ्कििरि, नामसारी, संस्था दताा, नङ्कििरि,  लाइसेन्स, जररिाना, 

परीिा, दण्डसजाय आङ्कद) 

१) राजश्व एङ्किन गना प्रमाि पत्र, लाइसेन्स, फाराम, िर चुिा गरेिो प्रमाि 

पररचयपत्र पेश गनुापने 

ङ्कनिेदनमा रु. १०।– िो 

ङ्कटिट  
ङ्कनयमानुसार 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट िोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.ङ्कज.अ.  

४ िेश्रो पक्ष जवमा 

१) हिदारिो ङ्कनिेदन, मृति एिं हिदारिो नागररितािो प्रमािपत्रिो 

िांयाप्रङ्कत र मृतििो मृतु्य दताा प्रमाि पत्रिो िायांप्रङ्कत 

२) हिदार र मृति संगिो नाता प्रमाङ्कितिो िागज 

३) सम्वन्धित गा.पा./न.पा.िो ङ्कसफाररश 

ङ्कनिेदनमा रु. १०।– िो 

ङ्कटिट  
ङ्कनयमानुसार 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट िोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.ङ्कज.अ.  
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जसन 
सेवा सुजविाहरुको 

जववरण 
काया सम्पादन गना आवश्यक पने कागिपत्रहरु लागे्न शुल्क लागे्न समय 

फााँट, कोठा नं. र 

जिमे्मवार कमाचारी 

गुनासो सुन् ने 

अजिकारी 
कैजफयि 

५ 
िग्गा अजिग्रहणमा 

परेकोमा जदइने मुअव्िा 

१) ङ्कनिेदन, नागररिता र जग्गाधनी प्रमािपत्रिो िायाप्रती 

२) मुआव्जा ङ्कदने भङ्कन गरेिो ङ्कनिाय  
ङ्कनिेदनमा रु. १०।– िो 

ङ्कटिट  
ङ्कनयमानुसार 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट िोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल  

प्र.ङ्कज.अ.  

६ 
िरौटी जफिाा सम्वन्धी 

 

१) ङ्कनिेदन र नागररितािो िायाप्रङ्कत 

२) धरौटी जम्मा गदाािो सक्कल नगदी रङ्कसद 

३) िायाालयिो मुद्दा शाखाले गरेिो ङ्कसफाररस 

ङ्कनिेदनमा रु. १०।– िो 

ङ्कटिट  
ङ्कनयमानुसार 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट िोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.ङ्कज.अ.  

७ 

जपजडि राहिकोर्बाट 

भुक्तानी 

 

१) अदालतिो आदेश 

२) ङ्कपङ्कित/संरिििो ङ्कनिेदन र नागररितािो प्रङ्कतङ्कलङ्कप 

३) आिश्यिता अनुसार थप बुझ्न सङ्किने । 

ङ्कनिेदनमा रु. १०।– िो 

ङ्कटिट  
ङ्कनयमानुसार 

प्रशासन फााँट १५ नं 

लेखा फााँट िोठा नं. ४ 

ना.सु./लेखापाल 

प्र.ङ्कज.अ.  
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9. सेवा प्रदान गने शाखा ि जिम्मेवाि अतिकािी 
      

ि.सं. पद कमाचािीको नाम, िि सम्पका  नं. कायाित फााँट कोठा नं. 
1. प्र.जि.अ. प्रमे प्रसाद भट्टिाई 9851217777   1 

2. स.प्र.जि.अ. मकेुश कुमाि केशिी 9851143385   5 

3. प्रशासकीय अतिकृत यज्ञिाि िोश  9860483970 नागरिकता/प्रशासन  3 

4. प्रशासकीय अतिकृत लमुा शे्रष्ठ 9841368408 प्रतततलक्रप ना.प्र./िाहदान /मदु्दा 11 

5. नायब सबु्बा कमला देब  काकी 9849325398 नयााँ नागरिकता शाखा 18 

6. नायब सबु्बा क्रवमलकुमाि काफ्ले 9845189283 प्रशासन 18 

7. नायब सबु्बा िामकुमाि लम्साल 9841507832 मदु्दा/प्रशासन/िाहदान  16 

8. नायब सबु्बा नविाि पोखिेल 9849213544 नागरिकता 18 

9. नायब सबु्बा रुपा तनिौला 9842678818 िाहदान  13 

10. नायब सबु्बा कुबेि प्रसाद दाहाल 9841393878 मदु्दा 16 

11. लेखापाल क्रवष्र् ुिाि दाहाल 9851116807 लेखा 4 

12. कम््यटुि अपिेटि क्रवनोद शे्रष्ठ 9841446724 नागरिकता शाखा  18 

13. कम््यटुि अपिेटि सद्वदप कुमाि बस्नेत  9849423185 सूचना प्रतबति शाखा 4 

14. खरिदाि साक्रवत्राकुमािी िाउत (बस्न्यात) 9852835256 मदु्दा 16 

15. खरिदाि िमािाि शाही 9848301311 प्र.जि.अ.ज्यूको सजचवालय 1 

16. खरिदाि सदुशान लातमछाने 

9841232861 प्रतततलक्रप नागरिकता 7 

17. खरिदाि गंगा देब  सनुाि 9846139642 प्रतततलक्रप नागरिकता 7 

18. ह.स.चा. स तािाम ्याकुिेल 9841394579 सवािी - 

19. ह.स.चा. िक्रवन्र शे्रष्ठ 9841257345 सवािी - 

20. का. सहयोग  साक्रवत्र  नयाि ु 9841702698 प्रतततलक्रप नागरिकता 7 

21. का. सहयोग  सन्तोष  न्यौपान े 9861488447 प्र.जि.अ.ज्यूको सजचवालय 1  

22. का. सहयोग  िािर्ा क्रवश्वकमाा 9847144205 सोिपछु/दताा चलान  6 

23. का. सहयोग  यादव पौडेल 9843270303 प्रशासन शाखा 15 

24. का. सहयोग  अन्िना भण्डािी 9810236068 सोिपछु/दताा चलान  6 

25. स्व पि ितमता नेपाली 9841605220 सिसफाई - 

26. माली िािन िती 9818249063 फुल/वगैचा हेिचाह   
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१०. सेवा प्रदान गना लागे्न दसु्तर र अवजिाः 

नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हनेु । 

११. जनवेदन, उिुरीउपर जनणाय गने प्रजिया र अजिकारी 

तनवेदन, उििुी उपि तनर्ाय गने प्रक्रिया 
 शाजन्त सिुिासाँग सम्बजन्ित उििुी भए कायाालय परिसिमा प्राप्त गना सक्रकने तनवेदन ि आफ्नो 

नागरिकताको प्रतततलक्रपसक्रहत सहायक प्रमखु जिल्ला अतिकािी (कोठा नं. ५) समि पेश गने । 

१२.  जनणाय उपर उिुरी सुने्न अजिकारीाः 

 प्रमखु तिल्ला अतधकारी श्री पे्रम प्रिाद भट्टराई 

१३.  सम्पादन गरेका कामको जववरण (२०७७ श्रावणदेस्ख २०७७ असोि मसान्तसम्म) 

 

कार्ाालर्बाट जनर्जमतरुपमा सम्पादन गररने कामको जववरण 

१. नर्ााँ नागररकता िारी 

जस.नं. नागररकताको जकजसम 

पजहलो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८श्रावण 

देखी असोि) 

दोस्रो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८ 

काजताक देखी पौष) 

िम्मा  

1.  वांशि ६५७ १३५४ २०११ 

2.  वैवातहक अांतर्कृि - - - 

3.  िन्मतिद्धका आधारमा ना.प्र. प्राप्त 

र्रेका व्यतक्तका िन्ितिले प्राप्त र्रेको 

वांशिको नार्ररकिा 

- - - 

 कूल िम्मा ६५७ १३५४ २०११ 

 

२. नागररकता प्रजतजलजप िारी 

जस.नं. नागररकताको जकजसम 

पजहलो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८श्रावण 

देखी असोि) 

दोस्रो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८ 

काजताक देखी पौष) 

िम्मा  

1.  वांशि ४३७ ५४५ ९८२ 

2.  वैवातहक अांतर्कृि   - 

3.  िन्मतिद्धका    - 

 कूल िम्मा ४३७ ५४५ ९८२ 

 

३. राहदानी 

जस.नं. कामको जववरण 

पजहलो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८श्रावण 

देखी असोि) 

दोस्रो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८ 

काजताक देखी पौष) 

िम्मा  

1.  राहदानी तविरण ५५५ ७९२ १३४७ 
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2.  राहदानी 

तिफाररि  

दू्रि ६२ १२६ १८८ 

 कूल िम्मा ६१७ ९१८ १५३५ 

४. नाबालक पररचर्पत्र 

जस.नं. कामको जववरण 

पजहलो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८श्रावण 

देखी असोि) 

दोस्रो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८ 

काजताक देखी पौष) 

िम्मा  

1.  नाबालक पररचय पत्र ३३ ३३ ६६ 

५. संस्था, छापाखाना तथा पत्रपजत्रका 

जस.नं. कामको जववरण 

पजहलो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८श्रावण 

देखी असोि) 

दोस्रो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८ 

काजताक देखी पौष) 

िम्मा  

1.  िांस्था दिाग १६ ११ २७ 

2.  िांस्था नवीकरण ३८ ८६ १२४ 

3.  पत्रपतत्रका दिाग अस्थायी १ - १ 

4.  स्थायी - - - 

5.  िम्मा - - १ 

6.  छापाखाना दिाग - - - 

7.  िांस्था खारेिी - - - 

६. मुद्दा 

ि.सं. आ.व. 

पजहलो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८श्रावण 

देखी असोि) 

दोस्रो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८ काजताक देखी 

पौष) 

िम्मा  

1.  ०७७/७८    

2.  अ.ल्या. १४७ १४७ १४७ 

3.  नयााँ दिाग  १५ ३२ ४७ 

4.  
फर्छ्र्ौट संख्र्ा ८२ २७ १०९ 

5.  बााँकी ८० ५ ८५ 

 

७. आजदवासी/िनिाजत जसफाररस तथा हातहजतर्ारसम्बन्धी जववरण 

जस.नं. कामको जववरण पजहलो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८श्रावण 

देखी असोि) 

दोस्रो तै्रमाजसक 

(आ.व.०७७/०७८ 

काजताक देखी पौष) 

िम्मा  

1.  आतदवािी/िनिाति तिफाररि ६५ ९१ १५६ 

2.  हािहतियार ईिाििपत्र नबीकरण १९ ३ २२ 
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3.  नयााँ हािहतियार दिाग - - - 

4.  हािहतियार नामिारी - १ १ 

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 

१२० १५६ २७६ 

१४. सूचना अजिकारीको नाम र पदाः 

        िचूना अतधकारी, िहायक प्रमखु तिल्ला अतधकारी श्री मकेुश कुमार केशरी  

१५. ऐन, जनयम, जवजनयम वा जनदेजशकाहरूको सूचीाः 

 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 रहने प्रचतलि कानूनहरू 

 रािमार्ग (िडक) मा हनेु 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 र्ने कायगतबतध, 

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

 मलुतुक फौिदारी कायगतवतध ऐन, २०७४, तनयमावली, २०७४ 

१६. आम्दानी, खचा ििा आजिाक कारोबार सम्बन्धी अद्यावजिक जववरणाः 

जस.नं. जववरण बिेट/आम्दानी खचा बााँकी 

1.  जवजनर्ोिन    
 ब.उ.तश.नां.३१४९२०११३ (चाल)ु 16755000.00 ७८४३६४१.00 ८९११३५९.०० 
 ब.उ.तश.नां.३१४९२०११४ (पूाँिीर्ि) 1100000.00 - 1100000.00 
 राजरिर् पररचर् पत्र)    
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 ब.उ.जश.नं. ३१४०१०११३(चालु 15872000.00 ४७७८८१.00 15३९४११९.00 
 ब.उ.जश.नं. ३१४०१०११४(पूाँिीगत)    

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

तवदा) 

  - 

 ब.उ.तश.नां.६०१०००१६३ (औषतध 

उपचार) 

  - 

3.  ख-६ (जवजवध)    
 र्ि आ.व. अ.ल्या. 2106458.79   
 यि आ.व.को आम्दानी  272479.31   

  िम्मा 2378938.10   
 खचा (२०७७/७८ को)    
 दवैी प्रकोप राहि - 95000.00  
 परराष्ि मन्त्रालय क्षतिपतूिग - 567743.33  
 तवतभन्न मआुब्िा -  - 
 मतहला वालवातलका राहि - -  
 भकुम्प २०७२ -  - 
 प्रदशे िरकारबाट प्राप्त -  - 
 भकुम्प तदवि -  - 
 रातष्िय िचूना आयोर् -  - 
 िम्मा 2378938.10 662743.33 1716194.77 

4.  धरौटी    
 अि वषगको अ.ल्या. 21400757.50   
 हालिम्मको आम्दानी 2387888.00   
 िम्मा 23788645.50   
 तफिाग  181237.00  
 िदर स्याहा    
 िम्मा 21963282.50 181237.00 2206651.00 

5.  रािश्व    
 १४२५१ (क्म्पनी रतिष्िेशन दस्िरु) - - - 
 १४२५७ (हािहतियार इिािि दस्िरु) 62000.00   
 १४१५१ (िरकारी िम्पतत्तको 

वहालबाट प्राप्त आय) 

- - - 

 १४२१२ (िरकारी िम्पतत्त तबिीबाट 

प्राप्त रकम) 

- - - 

 १४२२४ (परीक्षा दस्िरु)    
 १४२२६ (आयाि तनयागि दस्िरु) - - - 
 िांघ िांस्था    
 १४२२७ (राहदानी दस्िरु) 6347500.00   
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 १४२४९ ( अन्य दस्िरु) 50000.00   
 १४३११ (न्यातयक दण्ड, िररवाना र 

िफि) 

700000.00 

 
  

 १५१११(बेरुि ुदातखला )    
 िम्मा 6529500.00   

6.  बेरुिु    
 कूल बेरुिु    
 म.ले.प.मा िम्परीक्षणका लातर् पेश आवश्यक प्रमार् 

कागिहरू संकलन 
काया िािी 

- - 

 बााँकी    

१७. िोजकए  बमोजिमका अन्य जववरणाः 

छैन 

१८. अजिल्लो आ.व. मा सञ्चाजलन कायािमहरूाः 

 नरहेको 

१९. सावािजनक जनकायको वेवसाइटाः 

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

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

  छैन । 

२१. कायाालयले वगीकरण ििा  संरक्षण  गरेको सूचनाको नामावलीाः 

मुद्दासाँग  तथा  अनुसन्धानको िममा रहेका जववरणहरू सरोकारवाला व्र्जक्तलाई मात्र उपलत्र्ध गराउन सजकने छ 

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

सम्बजन्धत व्र्जक्त र संस्थालाई बाहेक उपलब्ध गराईने छैन । 

२२. कायाालयमा परेका सूचना माग सम्बन्धी जनवेदनाः 

कार्ाालर्मा सूचना माग सम्बन्धी जनवेदन नपरेको । 
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२३. जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट भएका प्रकाशनहरूाः 

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 
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