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नेऩारको सॊहवधानको धाया २७ भा यहेको सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ य 
सूचनाको हक सम्फन्त्धी ननमभावरी, २०६५ भा प्रत्मेक सावाजननक ननकामरे आफ्ना गनतहवनधहरुको हववयण 
३/३ भहहनाभा प्रकाशन गनुा ऩने व्मवस्था यहेको छ । मसका रानग ऐन य ननमभावरीभा गयी २० वटा 
शीषाकहरु उल्रेख यहेका छन ्। 

मसै कानूनी व्मवस्थाको ऩारनाका साथै जजल्राभा नेऩार सयकायको प्रनतनननधका रुऩभा यहेको जजल्रा 
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अनबप्रामका साथ मस कामाारमफाट आ.व. २०७६/७७  को श्रावण देजख असोज भसान्त्तसम्भ सम्ऩादन बएका 
काभको हववयण महाॉ प्रस्ततु गरयएको छ ।  
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सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) य ननमभावरी, २०६५ को ननमभ ३ फभोजजभ  

प्रकाजशत हववयण 

आ.व. २०७६/७७ (२०७६ श्रावण देखी असोज भसान्त्त सम्भको)  
 

१- जजल्रा प्रशासन कामाारम फैतडीको ऩरयचम:- 
भरुकुको दैननक प्रशासन रगामत कानूनी याज्मको अवधायणाराई कामाान्त्वमनभा ल्माई शाजन्त्त सयुऺा, 

अभनचमन य सशुासन कामभ गने सन्त्दबाभा गहृ प्रशासनको भहत्वऩूणा बनूभका यहन्त्छ । स्थानीम प्रशासनराई 
हवकेजन्त्द्रत शासन व्मवस्था अनरुुऩ सञ्चारन गना तथा शाजन्त्त सयुऺा य व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी रुऩभा 
सञ्चारन गना स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ जायी गयी रागू गरयमो । उक्त ऐनको दपा ५ रे जजल्राको 
साभान्त्म प्रशासन सञ्चारन गना प्रत्मेक जजल्राभा एउटा जजल्रा प्रशासन कामाारम यहने व्मवस्था गये अनसुाय 
जजल्रा प्रशासन कामाारम, फैतडीको स्थाऩना बएको हो । 

हव.स. २०७२ सारभा जायी बएको नेऩारको सॊहवधानरे नेऩारराई सॊघीम रोकताजन्त्रक गणतन्त्राभा 
रुऩान्त्तयण गयी याज्मको भूर सॊयचना सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह गयी तीन तहभा हवबाजन गयेको छ । जजल्रा 
प्रशासन कामाारम नेऩारको सॊहवधानको अनसूुची-५ भा यहेको सॊघको अनधकाय सूचीभा यहेका हवषमभा सेवा 
प्रवाह गने सॊघीम सयकायको भहत्वऩूणा प्रनतनननध सॊस्था हो । नेऩार सयकाय, गहृ भन्त्रारम अन्त्तगात तहेको 
मस कामाारमरे भूरत: जजल्राको शाजन्त्त सयुऺा, सशुासन कामभ गने, हवऩद् व्मवस्थाऩन, नागरयकता/याहदानी 
हवतयण, जजल्राका सफै कामाारमहरु फीच आवश्मक सभन्त्वम गयाउने नेततृ्वदामी ननकामको रुऩभा कामा गदै, 
हवकास ननभााणको अनगुभन य सावाजननक अऩयाध सम्फन्त्धी भदु्दाहरु कायवाही य हकनाया रगाउने, स्थानीम 
तहहरु सॊग सहकामा रगामत अन्त्म ननकाम/ऺेरसॊग मसको सभन्त्वमऩूणा य नेततृ्वदामी बनूभका यहने हुॉदा 
फहआुमनभक ननकामको रुऩभा मो कामाारम ऩदाछ। 

फैतडी जजल्राको जनसॊख्मा, बौगोनरक अवजस्थत य स्थानीम जनताको भाग सभेतराई भध्मनजय गयी 
स्थानीम जनताराई नजजकवाट सेवा ऩमुााकउने उद्देश्मरे फैतडी जजल्राको ऩचुौडी हाट १ स्थानफाट ईराका 
प्रशासन कामाारम भापा त सेवा प्रवाह बईयहेको छ । 

२- जजल्रा प्रशासन कामाारमको काभ, कताव्म य अनधकाय : 
 जजल्राभा शाजन्त्त व्मवस्था य सयुऺा कामभ याख्न े। 

 आन्त्तरयक सयुऺा सम्फन्त्धी नीनत, मोजना तथा स्थानीम स्तयभा कामािभको कामाान्त्वमन गने। 

 जजल्रा स्तयभा नेऩार प्रहयी, य सशस्त्र प्रहयी फरको ऩरयचारन य प्रमोग गने । 

 याहष्डम अनसुन्त्धानसॉगको सभन्त्वम सूचना सङ्करन य हवश्लषेण गने। 

 फॊशजको आधायभा नेऩारी नागरयकता हवतयण गने। 

 फैवाहहक अॊगीकृत नागरयकता (भहहराका रानग) हवतयण गने । 

 नागरयकताको प्रनतनरहऩ प्रदान गने । 

 याहदानी नसपारयस तथा हवतयण गने । 

 नावारक ऩरयचमऩर जायी गने । 

 कानून फभोजजभ तोहकए अनसुाय हवनबन्न भदु्दाको सरुु कायवाही य हकनाया गने । 

 जजल्रा जस्थत कायागायको व्मवस्थाऩन । 
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 हातहनतमाय य खयखजानाको इजाजत सम्फन्त्धी नसपारयस, नहवकयण य ननमन्त्रण गने । 

 हवस्पोटक ऩदाथा नसपारयस य ननमभन गने। 

 यसामन ऩदाथा आमातको नसपारयस गने । 

 सवायी साधन सञ्चारन सम्फन्त्धी कानूनको कामाान्त्वमन गने । 

 गैयसयकायी सङ्घ, सॊस्था दताा, नवीकयण य ननमभन गने । 

 ऩरऩनरका तथा छाऩाखाना दताा गने । 

 जजल्रा नबर हनुे हवनबन्न कामािभको अनभुनत एवॊ उत्सवहरुको सयुऺा व्मवस्था नभराउने । 

 ननजी सयुऺा कम्ऩनीको दताा, नहवकयण एवॊ ऩनु: सञ्चारन अनभुनत ददने । 

 2kg सम्भका ड्रोन क्माभया (UAV/DRONE) उडानको अनभुनत ददने । 

 जजल्राभा जडान बएका व्मजक्तगत, सॊस्थागत य सावाजननक प्रमोजनका CCTV क्माभेयाको रगत याख्न े
य सो सम्फन्त्धी वाहषाक प्रनतवेदन गहृ भन्त्रारमभा ऩेश गने । 

 बायनतम तथा निहटश सेनाभा कामागयी ननवृत बएका व्मजक्त तथा नतननहरुको ऩरयवायको नाभ, थय,उभेय 
पयक ऩयेको नफषमभा नसपारयस रगामत अन्त्म नसपारयस सम्फन्त्धी कामा गने । 

 आददवासी जनजाती नसपारयस गने । 

 स्थानीम प्रशासनको सञ्चारन गने। 

 फार कल्माण तथा फार अनधकायको सॊयऺण गने। 

 भ्रष्टाचाय, रागू औषध ननमन्त्रण गने । 

 सॊघीम य प्रदेश स्तय दवैु तहका कामाारम ननयीऺण तथा अनगुभन गने। 

 कल्माण धन य फेवारयस धनको व्मवस्थाऩन गने । 

 जचठ्ठा, जवुा आददको ननमन्त्रण गने। 

 सावाजननक स्थानभा अवाञ्छनीम व्मवहायको योकथाभ, भादक ऩदाथा, सावाजननक अऩयाध आददको 
ननमन्त्रण गने। 

 हवऩद् व्मवस्थाऩन गने। 

 भआुब्जा ननधाायण तथा हवतयण गने। 

 ऩयुस्काय तथा सजाम सम्फन्त्धी कायवाही य नसपारयस गने । 

 जजल्रा नबर यहेको नेऩार सयकायको सफै सम्ऩत्तीको येखदेख, सम्बाय तथा भभात गने गयाउने । 

 हवदेशी नागरयकको जजल्राभा उऩजस्थनत य गनतहवनधको ननमभन । 

 द्वन्त्द्व प्रबाहवतको ऩहहचान तथा याहत हवतयण गने । 

 ननवााचन सम्फन्त्धी गहृ भन्त्रारम य ननवााचन आमोगको आदेश ननदेशन कामाान्त्वमन गने। 

 जजल्राभा सञ्चानरत हवकास ननभााण कामाभा सहमोग य सभन्त्वम गने। 

 आमोजना ननभााणभा सहजजकयण तथा सभन्त्वम गने । 

 सयकायी वा सावाजननक जग्गाभा घय फनाएभा योक्का गने य बत्काउने । 

 जजल्रा नबर फजाय अनगुभन,  ननमभन तथा ननमन्त्रण । 

 जजल्रा नबरको सावाजननक ऩाटॊ, ऩौवा, धाया, कुवा, फारभजन्त्दय, भजन्त्दय, धभाशारा आददको रगत याख्न े। 
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३- कामाारमको सॊगठन सॊयचना तथा दयवन्त्दी हववयण :-  
 

जजल्रा प्रशासन कामाारम, फैतडीको सॊगठन सॊयचना 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दयवन्त्दी हववयण 

याजऩराहङ्कत दद्वनतम :-  १  

याजऩराहङ्कत तनृतम :-  २  

याजऩर अनॊकृत प्रथभ :-  ६  

याजऩर अनॊकृत दद्वनतम :-  ५  

हरकुा सवायी चारक:-  १  

कामाारम सहमोगी :-  ७     

जम्भा दयफन्त्दी   :-  २३  

 

प्रभखु जजल्रा अनधकायी 
या.ऩ. दद्वनतम(प्र./सा.प्र.)-१ 

ननजज स. खरयदाय या.ऩ. अन.दद्वनतम(प्र./सा.प्र.)-१ 

ह.स.चा. शे्रणीहवहहन-१ 

का.स. शे्रणीहवहहन-१ 

 

स्थानीम प्रशासन तथा शा.स.ु शाखा 
ना.स.ु या.ऩ.अन.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१ 

खरयदाय या.ऩ. अन.दद्व. 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीहवहहन-१ 

 

सहामक प्रभखु जजल्रा अनधकायी 
या.ऩ. ततृीम (प्र./सा.प्र.)-१ 

सहामक प्रभखु जजल्रा अनधकायी 
या.ऩ. ततृीम (प्र./सा.प्र.)-१ 

नागरयकता तथा प्रनतनरऩी शाखा 
ना.स.ु या.ऩ.अन.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१ 

क.अ. या.ऩ.अन. प्र.(हवहवध)-१ 

खरयदाय या.ऩ.अन.दद्व. 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीहवहहन-१ 

 

याहदानी तथा जजन्त्सी दताा शाखा 
ना.स.ुया.ऩ.अन.प्र.(प्र./सा.प्र.)-१ 

खरयदाय या.ऩ.अन.दद्वनतम 

(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीहवहहन-१ 

 

आथॉक प्रशासन 
शाखा 

रे.ऩा. या.ऩ.अन. प्र. 
(प्र./रेखा)-१ 

का.स. शे्रणीहवहहन-१ 

गनुासो सनुवुाई तथा अनबरेख 
व्मवस्थाऩन शाखा 

ना.स.ुया.ऩ.अन.प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

खरयदाय या.ऩ.अन.दद्व. 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीहवहहन-१ 

 

भदु्दा तथा हातहनतमाय 
शाखा 

ना.स.ुया.ऩ.अन. प्र. 
(प्र./सा.प्र.)-१ 

का.स. शे्रणीहवहहन-१ 
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४- कामाारमफाट प्रदान गरयने सेवा:-  
मस कामाारमफाट प्रदान गरयने सेवाहरु कामाारमको नागरयक वडाऩरभा उल्रेख बए फभोजजभ यहने छन ्। 

जजल्रा प्रशासन कामाारम फैतडीको नागरयक वडाऩर (Citizen Charter) 
  

ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

१ नागरयकता सम्फन्त्धी 
१- नमाॉ नागरयकता 
 

क) वॊशजको आधायभा 
नेऩारी नागरयकता  

1= अनसूुची-१को पायाभभा सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको वडा अध्मऺको नसपारयस । 

2= फाफ ुय आभाको नागरयकता (आभाको भार नागरयकता ऩेश बएकोभा आभारे नेऩारी नागरयक 
सॊग हववाह बएको खलु्ने प्रभाणऩर) य हवफाहहता भाहहरा बए ऩनतको नागरयकता, हववाह दताा 
प्रभाण ऩर । सो नबए दाज ुय नाता प्रभाजणत ऩर । 

3= फाफ,ु आभा वा  वॊशजतपा का तीन ऩसु्तानबरको नजजकको अनबबावक सॊगको नाता प्रभाजणत 
सहहत सनाखत। 

4= जन्त्भस्थान वा नाता खलु्ने गयी स्थानीम ननकामको जन्त्भदताा प्रभाण ऩर, जन्त्भनभनत खलु्ने 
शैजऺक प्रभाणऩर वा नावारक ऩरयचमऩर । 

5= फाफ ुवा आभाको भतृ्म ुबएकोभा भतृ्म ुदताा प्रभाण ऩर । 

6= स्ऩष्ट भखुाकृनत (दफैु कान) देजखने हारै जखजचएको स्तरयम २ प्रनत अटो साइजको पोटो । 

7= फसाई सयाई गयी आउनेको हकभा उल्रेजखत कागजातको अनतरयक्त देहामको कागजात सॊरग्न 
हनुऩुने -् 

क) स्थानीम ऩजिकानधकायीको कामाारमफाट जायी बएको फसाई सयाईको प्रभाण ऩर 

ख) जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाा, घय नक्साऩास प्रभाणऩर । 

ग) स्थामी फसोफास (घय ननभााण स्वीकृनत, नफजरुीको नफर, धाया ऩानीको नफर ) 
ग) फसाई सरय आएको जजल्राफाट फाफ ुआभा वा सनाखत गने व्मजक्तको नागरयकताको अनबरेख 
भाग गरय सो नबडेको अनबरेख प्राप्त हनु ुऩनेछ । 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

प्रभाण ऩयुा 
बएकै ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

नागरयकता पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

  

ख) वैवाहहक अॊगीकृत 
नागरयकता (भहहराका 
रानग) 
 

1= अनसूुची-७ फभोजजभको पायाभभा स्थानीम ननकामको वडा अध्मऺको नसपारयस 

2= ऩनतको नागरयकता प्रभाण ऩरको प्रनतनरहऩ । 

3= हववाह दताा प्रभाण ऩर । 

4= हवदेशी नागरयकता त्माग्न कायवाही चराएको ऩरको प्रनतनरहऩ य त्मसको सक्कर हरुाक यनसद 
प्रभाण । 

5= ऩनतको सनाखत वा ऩनतको भतृ्म ुबएभा भतृ्म ुदताा सहहत ऩनतसॊग नाता खलु्ने नतन 
ऩसु्तानबरका व्मजक्तको नागरयकता सॊरग्न याखी सनाखत । 

6= अन्त्म भरुकुको बए याहदानी । 

7= स्ऩष्ट भखुाकृनत (दफैु कान) देजखने हारै जखजचएको स्तरयम २ प्रनत अटो साइजको पोटो । 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

प्रभाण ऩयुा 
बएकै ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

नागरयकता पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

ग) हऩततृ्व/ 

भाततृ्वको ठेगान 
नबएको व्मजक्तका 
हकभा 

1= अनसूुची-१ फभोजजभको पायाभभा स्थानीम ननकामको वडा अध्मऺको नसपारयस । 

2= नेऩार सयकायफाट स्वीकृत प्राप्त फार भजन्त्दय वा अनाथ फारफानरका सॊयऺण गने सॊघसॊस्था 
वा अनाथारमको सॊयऺणभा हकेुको बए त्मस्तो सॊस्थाको नसपारयस य सो सॊस्थाको प्रभखुफाट 
सनाखत । 

3= कुनै व्मजक्त हवशेषरे प्रचनरत कानून फभोजजभ सॊयऺकत्व प्राप्त गयी ऩारनऩोषण गयेको बए 
त्मस्तो व्मजक्तफाट सफै व्महोया खोरी सनाखत । 

4= हऩततृ्व वा भाततृ्वको फायेभा थऩ कुया फझु्न ुऩने बएभा आवश्मकता अनसुाय स्थानीम ननकाम 
वा प्रहयी प्रनतवदेन नरन सहकने छ । 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

प्रभाण ऩयुा 
बएकै ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

नागरयकता पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 

  

घ) कभाचायी ऩरयवाय १. जजल्राभा कामायत नेऩार सयकायको स्थामी कभाचायी, सयकायी सॊस्थान,हवश्वहवद्यारम वा 
साभदुामीक हवश्वहवद्यारमभा कामायत स्थामी जशऺकका ऩरयवाय बए सम्फजन्त्धत ननकामको 
फहार यहेको कभाचायीको हववयण सहहतको नसपारयस । 

२. अनसूुची-१ फॊशज य अनसूुची-७ वैवाहहक अॊनगकृतको दईु प्रनत स्थानीम ननकामको नसपारयस 
पायाभ । 

३. फाफ ुआभा/ ऩनतको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩर सहहत सनाखत । 

४. स्ऩष्ट भखुाकृनत (दफैु कान) देजखने हारै जखजचएको स्तरयम अटो साइजको पोटो २ प्रनत 
(फॊशज) य ४ प्रनत (वैवाहहक अॊनगकृतका रानग) 

५. हववाहहत भहहराको हकभा ऩनतको नागरयकता सहहत हववाह दताा प्रभाण ऩर । 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

प्रभाण ऩयुा 
बएकै ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

नागरयकता पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 

  
  

२- नागरयकता 
प्रनतनरहऩ 

 

क) फॊशज नागरयकता 
प्रनतनरहऩ  

फैतडी जजल्राको हकभा: 
1= अनसूुची पायाभ सम्फजन्त्धत स्थानीम ननकामको नसपारयस य ३ प्रनत पोटो। 

2= ऩहहरा ऩाएको नागरयकता प्रभाण ऩरको झरुो प्रनत वा प्रनतनरहऩ वा ना.प्र.न . य जायी नभनत 
अननवामा उल्रेख बएको । 

3= नागरयकता प्रभाणऩर नम्फय एवॊ जायीनभनत खरेुको प्रभाण य सोको प्रभाजणत प्रनतनरहऩ। 

4= धेयै ऩयुाना नागरयकता प्रभाण ऩरको कामाारम अनबरेख आदद नफजुझने बएकोभा वा नबेहटएभा 
अनसूुची-१ फभोजजभको पायाभ बयी स्थानीम ननकामको नसपारयस  सहहत हऩता, आभा,दाज,ु 
बाईको नागरयकता प्रभाण ऩरको प्रनतनरहऩ य सनाखत (नमा ना.प्र.नरए सयहको प्रकृमा )। 

अन्त्म जजल्राफाट जायी बएको नागरयकताको प्रनतनरहऩको हकभा: 

१. फसाइसयाइ दताा प्रभाण ऩर सक्कर तथा प्रनतनरहऩ । 

२. घय जग्गा स्थामी फसोफास रारऩजुाा सक्कर तथा प्रनतनरहऩ । 

३. जायी बएको जजल्राको अनबरेख नबडेको प्रभाण । 

ननवदेनभा रु.१३/-को 
हटकट 

प्रभाण ऩगेुभा 
सोही ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

नागरयकता पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

४. सक्कर नागरयकता बए सो नागरयकता । 

कभाचायी ऩरयवायको हकभा : 
1= सम्फजन्त्धत कामाारमको नसपारयस ऩर । 

2= जायी बएको जजल्राको अनबरेख नबडेको प्रभाण । 

3= कभाचायीको ऩरयचम ऩरको पोटोकऩी । 

ऩनतको नाभथय सभावेश गयी प्रनतनरहऩ नरन : 
१. ऩनतको सक्कर नागरयकताको प्रभाणऩर एवॊ प्रनतनरहऩ य सनाखतको रानग उऩजस्थनत । 

२. हववाह दताा सक्कर तथा प्रनतनरहऩ । 

३. अन्त्म जजल्राफाट नागरयकता प्रभाणऩर जायी बएको बए सम्फजन्त्धत जजल्राफाट अनबरेख 
नबडेको प्रभाण । 

४. ऩहहरे नरएको नागरयकताको सक्कर प्रभाणऩर । 

ऩनु: हववाह गयी हारको ऩनतको नाभथय य वतन कामभ गना । 
१. सम्फन्त्ध हवच्छेद गयेको अदारतको पैसराको प्रभाजणत प्रनतनरहऩ। 

२. सम्फजन्त्धत स्थानीम ननकामफाट पोटो सभेत प्रभाजणत गयेको ननधाारयत पायाभ । 

३. हारको ऩनतको सक्कर नागरयकताको प्रभाणऩर एवॊ प्रनतनरहऩ य सनाखतको रानग उऩजस्थनत । 

४. हारको ऩनतसॊगको हववाह दताा प्रभाण ऩर । 

५. ऩहहरे नरएको सक्कर नागरयकता प्रभाण ऩर । 

६. स्ऩष्ट भखुाकृनत (दफैु कान) देजखने हारै जखजचएको स्तरयम अटो साइजको पोटो २ प्रनत  

 

ख) वैवाहहक अॊगीकृत 
तथा जन्त्भनसद्ध 
नेऩारी 
नागरयकताको 
प्रनतनरहऩ  

 

१. अनसूुची पायाभ सम्फजन्त्धत स्थानीम तहफाट पोटो सभेत प्रभाजणत गयेको नसपारयस। 

२. नागरयकता प्रभाणऩर नम्फय एवॊ जायीनभनत खरेुको प्रभाण य सोको प्रभाजणत प्रनतनरहऩ। 

३. फसाइसयाई गरय आएका अन्त्म जजल्राहरुफाट नागरयकता नरएका व्मजक्तको हकभा फसाइसयाई 
प्रभाणऩर, घय जग्गा स्थामी फसोफास रारऩजुाा सक्कर तथा प्रनतनरहऩ । 

४. प्रकयण ३ फभोजजभका ननवदेकराई नागरयकता प्रभाण ऩर जायी गने जजल्रा प्रशासन 
कामाारमफाट अनबरेख नबडान बएको प्रभाण प्राप्त बएऩनछ भार नागरयकता प्रभाणऩरको 
प्रनतनरहऩ ददइनेछ । 

ननवदेनभा रु.१३/-को 
हटकट 

प्रभाण ऩगेुभा 
सोही ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

नागरयकता पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 

 

 

३- नागरयकता 
ऩरयत्माग 

१. सक्कर नागरयकताको प्रभाण ऩर । 

२. सक्कर याहदानी । 

३. अनसूुची ९ पायाभ पोटो सहहत । 

४. हवदेशी याष्डफाट प्राप्त गयेको नागरयकता प्रभाण ऩर तथा याहदानी वा नागरयक हनु चाहेको 
याष्डफाट प्राप्त हनुे अनिभ जानकायी ऩर (No Objection Letter)  

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

ननणाम प्रकृमा 
ऩगेुऩनछ 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

नागरयकता पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

२. याहदानी नसपारयस 
सम्फन्त्धी 
 

क) नमाॉ साधायण 
याहदानी नसपारयस  

1= रयतऩवुाक बरयएको दयखास्त पायाभ  ३ प्रनत ।  

2= नेऩारी नागरयकतको प्रभाणऩरको सक्कर प्रनत य सोको १ प्रनत प्रनतनरहऩ (नागरयकता 
शाखाफाट नागरयकता प्रभाणऩर नबडेको हनु ुऩनेछ ।) 

3= नाफारकको हकभा नाफारक ऩरयचम ऩर य ननजका फाफ ुवा आभा भध्मे कुनै एक जनाको 
नागरयकताको प्रभाणऩर य सोको १ प्रनत प्रनतनरहऩ । सॊयऺक ननमकु्त बएकोभा सॊयऺक 
बएको व्महोया खलु्ने नरजखतको सक्कर प्रनत य सॊयऺकको नागरयकता प्रभाण ऩर तथा 
प्रनतनरहऩ ।  

4= हारै जखजचएको ननधाारयत ढाॉचा (MRP)पोटो ४ प्रनत (गयगहना/हटका/नसन्त्दयुहटका नबएको य 
दरुुस्त पोटो हनु ुऩने)। 

5= ऩहहरे याहदानी नरएको बए सोको सक्कर तथा प्रनतनरहऩ । 

6= याहदानी दस्तयु रु. ५०००/- नतयेको  सक्कर यनसद य १० फषा भनुनको नाफारकको हकभा 
रु.२५००/- (याहदानी हयाएको/च्मानतएको वा कुनै हकनसभरे नफनिएको बएभा दोब्फय दस्तयु 
राग्ने छ।) 

7= ननवदेक स्वमॊ उऩजस्थत हनु ुऩने । 

8= अन्त्मर जजल्राफाट नागरयकता नरएय फसाइसयाई गयी फैतडी जजल्राभा आउनेको हकभा: 

क) स्थानीम ऩिानधकायीको कामाारमफाट जायी बएको फसाइसयाई दताा प्रभाणऩर। 

ख) जग्गाधनी प्रभाण ऩर सक्कर, ऩानीधाया, नफजरुी भहशरु फझुाएको सक्कर यनसद। 

ग) नागरयकता जायी बएको जजल्राफाट अनबरेख नबडेको प्रभाण प्राप्त हनुऩुने । 

घ) अन्त्म जजल्राफाट नाफारक ऩरयचमऩर फननसकेको हकभा सम्फजन्त्धत जजल्राफाट 
अनबरेख फजुझनेछ । 

9= अन्त्मर जजल्राफाट नागरयकता नरएय हववाह फैतडीजजल्रा आएका भहहराहरुको हकभा 
क) ऩनतको नागरयकताको प्रनतनरहऩ, हववाह दताा प्रभाण ऩर । 

ख) सम्फजन्त्धत जजल्राफाट नागरयकताको अनबरेख फजुझनेछ । 

10= फैतडी जजल्राभा कामायत सयकायी कभाचायी य कभाचायी ऩरयवायको हकभा  

क) सम्फजन्त्धत कामायत ननकामको नसपारयस ऩर 

ख) सम्फजन्त्धत जजल्राफाट नागरयकता प्रभाणऩरकोअनबरेख नबडान प्रभाण य याहदानीको 
अनबरेख फजुझनेछ । 

ङ) अन्त्म जजल्राफाट नाफारक ऩरयचमऩर फननसकेको हकभा सम्फजन्त्धत जजल्राफाट 
अनबरेख फजुझनेछ । 

ग) कभाचायीको ऩरयचमऩरको १ प्रनत प्रनतनरहऩ । 

रु.५०००/-याजश्व 
दस्तयु 

प्रभाण ऩयुाएय 
पायाभ फझुाएको 
(४०-५०) ददन 
सम्भभा  

वा  

याहदानी 
हवबागफाट प्राप्त 
बएऩनछ । 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

याहदानी पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

ख) द्रतु (Urgent) 
सेवाको याहदानी 
नसपारयस 

१. द्रतु सेवा भागको रु.१० को हटकट टाॉस गयी ननवदेन सॊगै ननवदेक स्वमभ ्उऩजस्थत हनुऩुने 
। 

२. भानथ साधायण याहदानीको भहरको फदुाॉ नॊ. ६ भा उल्रेखीत याजश्व नतयेको यनसद फाहेक 
सफै कागजातहरु । 

३. ऩेश गयेका कागजातहरु सक्कर नरएय आउन ुऩने । 

४. द्रतु सेवा (Urgent Service) १,२,३ ददनको रानग याहदानी हवबागभा जान ुऩनेछ । 

ननवदेन साथ रु.१० 
को हटकट 

प्रभाण ऩगेुभा 
सोही ददन 
नसपारयस हनुेछ 
। 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

याहदानी पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 

  

ग) याहदानीभा बएको 
हववयण सॊशोधन 
गने कामा 

१. MRP भा सॊशोधन नहनुे बएकोरे सॊशोधन गनुाऩये नमाॉ याहदानी फनाउने प्रकृमा फभोजजभ पेयी 
ननवदेन ऩेश गने । 

२. सानफकको याहदानी सक्कर 

रु.५०००/-याजश्व 
दस्तयु 

प्रभाण ऩयुाएय 
पायाभ फझुाएको 
(४०-५०) ददन 
सम्भभा 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

याहदानी पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 

  

 

घ) हयाएको 
याहदानीको 
प्रनतनरहऩ ऩनु: प्रानप्त 
सम्फन्त्धी 

१. सानफक याहदानीको १ प्रनत प्रनतनरहऩ । 

२. हवदेशभा याहदानी हयाएकाको हकभा ट्राबर डकुभेन्त्ट । 

३. द्रतु सेवाफाट नसपारयस बइ याहदानी हवफागफाट याहदानी प्राप्त गयेकाको हकभा याहदानी 
हवबागफाट अनबरेख फजुझनेछ । 

ननवदेन साथ रु.१० 
को हटकट 

 

प्रकृमा ऩयुा 
बएऩनछ 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.५ 

याहदानी पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 

 

३ नाफारक ऩरयचम ऩर 
तथा प्रनतनरहऩ 
(१६ वषा बन्त्दा कभ) 

1= तोहकएको ढाॉचाभा स्थानीम तह वा सयकायी अनधकृतरे नसपायीस गयेको नसपारयस। 

2= फाफ ुय आभाको नागरयकता प्रभाणऩरको य पोटोकऩी । 

3= फाफ ुय आभाको हववाह दताा प्रभाणऩरको य पोटोकऩी । 

4= फच्चाको जन्त्भ दताा प्रभाणऩर य शैजऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको सक्कर य पोटोकऩी। 

5= सॊयऺक बई आउने व्मजक्तको सक्कर नागरयकता प्रभाण ऩर य सॊयऺक बएको प्रभाण सहहत 
सनाखत । 

6= नाफारक सॊग नाता खलु्ने अनबबावकको पोटो सभेतको नाता प्रभाजणत । 

7= फाहहयी जजल्राफाट फसाइसयाई गयी आएकाको हकभा :  
क) फसाइसयाई दतााको प्रभाण ऩर सक्कर तथा पोटोकऩी । 

ख) जग्गाधनी प्रभाणऩर, ऩानी, घयको नफजरुी भहसरु फझुाएको यनसद । 

8= हवदेशभा जन्त्भ बएका नाफारकहरुको हकभा : 
क) नेऩार फाहहय जन्त्भस्थान हनुेको हकभा अस्ऩतारको Birth Certificate 

ख) नेऩार आउदा प्रमोग बएको फच्चाको one way Travel Document वा याहदानी (सो 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

प्रनतनरहऩको हकभा 
ननवदेनभा रु.१३ को 
हटकट 

प्रभाण ऩयुा 
बएकै ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

भा रागेको अध्मागभन कामाारमको नेऩारको छाऩ सहहतको) 
ग) फच्चा नरएय आउने फाफआुभाको याहदानी (सो भा रागेको अध्मागभन कामाारमको 

नेऩारको छाऩ सहहतको) 
9= कभाचायी ऩरयवायको हकभा : 

क) कामायत कामाारमको वा ननकामको नसपारयस ऩर । 

10= फाफ ुआभाको नागरयकता अन्त्म जजल्राको बएभा सम्फजन्त्धत जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट 
नागरयकता प्रभाणऩरको अनबरेख अननवामा रुऩभा फजुझनेछ । 

४.  नसपारयस तथा प्रभाजणत 
 

क) आददवासी जनजाती  

१. आददवासी जनजाती उत्थान याहष्डम प्रनतष्ठानरे प्रदान गयेको ऩरयचमऩर । 

२. सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको नसपारयस । 

३. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतनरहऩ सहहत तोहकएको ढाॉचाभा ननवदेन। 

४. नाफारक बए नाफारक ऩरयचमऩर सहहत फाफ ुआभाको नागरयकताको प्रनतनरहऩ ।  
५. स्थामी ठेगाना फैतडी जजल्रा फाहेक अन्त्म जजल्रा बए फसाइसयाई दताा प्रभाणऩर । 

६. कभाचायी ऩरयवायको हकभा सम्फजन्त्धत सयकायी कामाारमको नसपारयस ऩर । 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

 

प्रभाण ऩयुा 
बएकै ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

 ख) बायनतम ऩेन्त्सनयको 
ऩारयवारयक हववयण 
रगामतको 
नसपारयस 

१. रयत ऩवुाकको ननवदेन साथ ऩासऩोटा साईजको २ प्रनत पोटो । 

२. सम्फजन्त्धत वडा कामाारमको नसपारयस । 

३. ननवदेकको नागरयकताको प्रभाण ऩरको सक्कर तथा पोटोकऩी । 

४. ऩेन्त्सनऩट्टाको पोटोकऩी रगामत प्रभाण खलु्ने अन्त्म कागजातहरु । 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

 

अन्त्म ननकामभा 
फझु्न ुऩने बएभा 
फाहेक सोही 
ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

प्र.जज.अ.  

 ग) नाता प्रभाजणत १. सम्फजन्त्धत स्थानीम तहफाट पोटो प्रभाजणत सहहतको ऩारयवारयक हववयण खरेुको नसपारयस । 

२. नाता प्रभाजणत गरयनरने सफैको नागरयकता प्रभाणऩरको सक्कर य प्रनतनरहऩ । 

३. नाता प्रभाजणत गरयनरने सफैको ऩासऩोटा साइजको २/२ प्रनत पोटो । 

४. भतृकको हकभा भतृ्म ुदतााको प्रभाणऩर । 

५. हववाहहताका रानग हववाहदताा प्रभाणऩर य ऩेन्त्सनयको हकभा ऩेन्त्सनऩट्टा । 

६. स्थानीम तहफाट बएको नाता प्रभाजणत । 

७. रयतऩवुाकको ननवदेन ।  

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

 

अन्त्म ननकामभा 
फझु्न ुऩने बएभा 
फाहेक सोही 
ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

 घ) नाभथय, वतन 
प्रभाजणत 

१. सम्फजन्त्धत स्थानीम तहफाट पोटो प्रभाजणत सहहतको ऩारयवारयक हववयण खरेुको नसपारयस । 

२. ऩेन्त्सनऩट्टा, शैजऺक मोग्मताका प्रभाणऩर वा अन्त्म सम्फजन्त्धत प्रभाणऩरहरु । 

३. स्ऩष्ट भखुाकृनत देजखने हारै जखजचएको स्तरयम अटो साइजको पोटो २ प्रनत । 

४. रयतऩवुाकको ननवदेन । 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

 

अन्त्म ननकामभा 
फझु्न ुऩने बएभा 
फाहेक सोही 
ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

 ङ) ऩारयवारयक हववयण 
प्रभाजणत 

१. रयतऩवुाकको ननवदेन । 

२. सम्फजन्त्धत स्थानीम तहफाट पोटो प्रभाजणत सहहतको ऩारयवारयक हववयण खरेुको नसपारयस । 

३. ऩेन्त्सनऩट्टा, शैजऺक मोग्मताका प्रभाणऩर वा अन्त्म सम्फजन्त्धत प्रभाणऩरहरु । 

४. स्ऩष्ट भखुाकृनत देजखने हारै जखजचएको स्तरयम अटो साइजको पोटो २ प्रनत । 

५. भतृकको हकभा भतृ्म ुदतााको प्रभाणऩर । 

६. ऩरयवायका सफै सदस्महरुको नागरयकता प्रभाणऩरको सक्कर एवॊ पोटोकऩी नाफारकको 
हकभा नाफारक ऩरयचमऩर ।अन्त्म आवश्मक प्रभाणऩरहरु । 

 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

 

अन्त्म ननकामभा 
फझु्न ुऩने बएभा 
फाहेक सोही 
ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

 च) नाभथय,जात, उभेय 
आदद स-सानो 
सॊशोधनका रानग 
नसपारयस  

1= व्महोया खरेुको ननवदेन । 

2= नागरयकताको प्रभाण ऩरको प्रनतनरहऩ, शैजऺक मोग्मताको प्रनतनरहऩ, हवद्यारमको नसपारयस, 

जशऺा हवकास तथा सभन्त्वम इकाई कामाारमको नसपारयस । 

3= स्थानीम ननकाम य प्रहयी प्रनतवदेन नसपारयस । 

4= (एस.ई.ई.को रयजल्ट आएको ६ भहहना नबर भार सहटाहपकेटभा नै सॊशोधन हनु्त्छ अन्त्मथा 
दइुटा अरग अरग व्मजक्त नबइ एकै हो बने्नर व्महोयाको नसपारयस भार ऩाइने ।  )नोट: 
एस.ई.ई. ददएको ६ भहहना बन्त्दा फढी बएभा उभेय सजच्चने छैन) 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

 

अन्त्म ननकामभा 
फझु्न ुऩने बएभा 
फाहेक सोही 
ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

  

 छ) एकै व्मजक्त 
नसपारयस 
(जन्त्भनभनत, 
ठेगाना, नाभथय, 
हवचको हहज्जे 
आदद )  

१. नागरयकता प्रभाणऩर सहहत व्महोया खलु्ने रयतऩवुाको ननवदेन । 

२. कुन-कुन कागजातभा हववयण पयक ऩयेको हो सो को सक्कर य पोटोकऩी । 

३. सम्वजन्त्धत वडा कामाारमको व्महोया खरेुको नसपारयस । 

४. आवश्मक्तानसुाय प्रहयी प्रनतफेदन भाग गना सहकन े। 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

 

सम्ऩणुा कागजात 
फझुने कामा 
सम्ऩन्न बएऩनछ 
। 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको कभाचायीको 
हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

 ज) अन्त्म हववयण १. रयतऩवुाकको ननवदेन ननवदेनभा रु.१०/-को अन्त्म ननकामभा स.प्र.जज.अ./ना.स.ु स.प्र.जज.अ.को  
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

प्रभाजणत २. स्थानीम ननकामको हवषमगत नसपारयस । 

३. सम्फजन्त्धत कागजातहरुको सक्कर तथा पोटोकऩी । 

४. ननवदेकको नागरयकता प्रभाणऩरको सक्कर तथा पोटोकऩी । 

५. अन्त्म सम्फजन्त्धत ऐन ननमभानसुायका कागजात । 

हटकट 

 
फझु्न ुऩने बएभा 
फाहेक सोही 
ददन 

कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

५. सॊघ सॊस्था सम्फन्त्धी 
 

क) सॊघ सॊस्था दताा  

1= सॊस्था दतााका रानग जजल्रा प्रशासन कामाारमराई सम्फोधन गयेको कजम्तभा ७ जना सदस्म 
यहेको तदथा सनभनतका ऩदानधकायी य सदस्मको हस्ताऺय बएको ननवदेन । 

2= तदथा सनभनतका सफै ऩदानधकायीको प्रभाजणत नागरयकता प्रभाणऩरको प्रनतनरऩी य स्थानीम तह 
(गाउॉऩानरका/नगयऩानरका)को नसपारयस ऩर। 

3= सपाॉ सॊग A4  साइजको नेऩारी कागजभा एकाऩट्टी भार टाइऩ गयेको प्रत्मेक ऩानाको तर य 
भानथ तदथा सनभनतका सफै ऩदानधकायी य सदस्मको हस्ताऺय गयेको हवधान ३ प्रनत (नेऩारी 
कागजभा) य हवधानको PDF Format भा Scan गयेको Soft copy सभेत ऩेश गने । 

4= सॊस्थाका तदथा सनभनतका ऩदानधकायी तथा सदस्महरुको नाभ, ठेगाना, सम्ऩका  नम्फय य पोटो  
सहहतको नाभावरी । 

5= सॊस्थाका ऩदानधकायीहरुको चारचरन फझेुको प्रहयी प्रनतवदेन । 

6= तदथा सनभनतका ऩदानधकायी तथा सदस्महरुको सक्कर नागरयकता सहहत सनाखतका फखत 
उऩजस्थत हनु ुऩने । 

7= सॊस्थाको कामाारम यहने घयको फहारभा बए धयधनी सॊग गरयएको कयायऩर । 

8= सॊस्था दताा गने सम्फन्त्धभा फसेको सॊस्थाका प्रफन्त्ध सनभनतका सदस्महरुको फैठकको भाइन्त्मूट 
। 

9= सॊस्थाको नाभ य उदे्दश्मको नफषमभा सम्फजन्त्धत भन्त्रारम, हवबाग य ननकामभा याम प्रनतहिमा 
नरनऩुने बएभा सो को नसपारयस । 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट,  

याजश्व रु.१०००/- 

प्रभाण ऩयुा बए 
ऩनछ आवश्मक 
जाॉचफझु सकेको 
बोनरऩल्ट 

   

  
  

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

  

ख) सॊघ सॊस्था 
नहवकयण  

1= सॊस्था नहवकयणको रानग जजल्रा प्रशासनराई सम्फोधन गयेको सॊस्थाको आनधकारयक ननवदेन 
। 

2= हवधानसम्भत साधायण सबारे चार ुआ.व.को रेखाऩयीऺक ननमजुक्त, सम्फजन्त्धत आ.फ.को 
सक्कर रेखाऩरयऺण प्रनतवदेन,  

3= रेखाऩरयऺकको प्रभाण ऩर, PAN दताा प्रभाणको प्रतनरऩी, रेखाऩरयऺण प्रभाणऩर (नहवकयण 
सभेत देजखने) य कय चकु्ताको प्रभाणऩर सभेत । 

4= फाहषाक प्रगनत प्रनतवदेन य कामा सनभनत छनौट गयेको ननणामको भाइन्त्मटुको अध्मऺ/ सजचवरे 
प्रभाजणत गयेको प्रनतनरहऩ । 

5= आन्त्तरयक याजश्व कामाारम, बक्तऩयुफाट कय पछौट बएको प्रभाण ऩर 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट य 
  

याजश्व आ.व.को 
असोज भसान्त्त सम्भ 
रु.५००/-,कानताक 
देजख ऩौष सम्भ 
रु.६००/- य भाघ 
देजख आसाढ सम्भ 

प्रभाण ऩयुा 
बएऩनछ अन्त्म 
ननकामभा फझु्न ु
ऩने बएभा 
फाहेक सोही 
ददन 

   

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

6= सम्फजन्त्धत आ.व.को रानग स्थानीम तहको नसपारयस ऩर सहहत चार ुआ.व.को कामािभ य 
फजेटको प्रभाजणत प्रनतनरहऩ । 

7= सॊस्थाको ऩान(PAN) दताा प्रभाणऩर य सॊस्थाको प्रभाणऩरको पोटोकऩी । 

8= जजल्रा प्रशासन कामाारमरे जस्वकृत गयेको सॊस्थाको हवधानको प्रनतनरहऩ(PDF Format पाइर 
सभेत) । 

9= सॊस्थाको रेटय्माडभा वताभान कामा सनभनतका प्रभाजणत नाभावरी(ननवााचन बएको बए नभनत 
खरुाउन)े। 

10= कुर साधायण सदस्म सॊख्मा खरुाएको नाभावरी सहहतको प्रभाजणत हववयण य साधायण 
/हवषषे साधायण सबाभा उऩजस्थनतको सॊख्माको हववयण । 

11= फारगहृ सञ्चारन सम्फजन्त्धत सॊस्था बए फारगहृभा सशलु्क वा नन:शलु्क सञ्चारन गयेको खलु्ने 
गयी स्थरगत अनगुभन सहहतको प्रभाजणत प्रनतवदेन सभेत खरेुको सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको 
नसपारयस । 

12= फैदेजशक सहमोगको कामािभ सञ्चारन गयेको बए स्थानीमतहको कामािभ सञ्चारनको 
स्थरगत अनगुभनको प्रनतवदेन सहहतको नसपारयस । 

रु.७५०/- 

ग) सॊस्थाको हवधान 
सॊशोधन 

1= सॊस्थाको हवधानभा सॊशोधन गरय ऩाउॉ बनन रयतऩूवाकको ननवदेन । 

2= हवधानभा सॊशोधन गना साधायण सबाको ननणामको प्रभाजणत प्रनतनरहऩ । 

3= स्वीकृत सक्कर हवधानको प्रनतनरहऩ १ थान, दताा प्रभाणऩरको प्रनतनरहऩ(नहवकयण देकीने) 
4= घ) तीन भहरे हवधानको ३ प्रनत प्रनतनरऩी (सॊशोधन प्रस्ताहवतको) 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

  

प्रभाण ऩयुा बइ 
प्रहिमा ऩयुा 
बएभा सोहह ददन 
। 

   

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

  

घ) सॊस्थाको शाखा 
खोल्ने सम्फन्त्धी कामा 

1= सॊस्थाको शाखा कामाारम खोल्ने स्वीकृनत ऩाउॉ बनन हवषमको ननवदेन । 

2= सॊस्थाको कामा सनभनतको ननणाम य सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको नसपारयस । 

3= स्वीकृत हवधानको प्रनतनरहऩ १ थान य दताा प्रभाणऩर(नहवकयण देजखने)। 

ननवदेनभा रु.१०/-को 
हटकट 

  

प्रभाण ऩयुा बइ 
प्रहिमा ऩयुा 
बएभा सोहह ददन 
। 

   

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

  

६. ऩरऩनरका य छाऩाखाना 
 

क) ऩरऩनरका दताा 
सम्फन्त्धी 

क) प्रकाशक फाये 
1= तोहकएको ढाॉचाको ननवदेन । 

2= प्रकाशकको ४ प्रनत पोटो य नागरयकताको पोटोकऩी । 

3= प्रकाशक सॊस्था बए सॊस्थाको छाऩ प्रफन्त्ध ऩर वा सॊस्थाको जस्वकृत हवधानको प्रनतनरहऩ, 
नहवकयण बएको प्रभाणऩर, कय चकु्ताको ऩर, रेखाऩरयऺण प्रनतवदेन, सॊचारकहरुको 
फैठकको ननणाम सभेतका कागजातहरुको प्रभाजणत प्रनतनरहऩ । 

ननवदेनभा रु.१०/- 
को हटकट , 
 

दैननक ऩनरका 
रु.१०००/-, 
 

अधासाप्ताहहक 

 

प्रकृमा ऩयुा 
बएभा सोही ददन 

 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

4= सॊचारकहरु सफैको नागरयकताको पोटोकऩी । 

5= प्रहयी चारचरन प्रनतवदेन । 

 

ख) सम्ऩादक फाये । 

१. सम्ऩादकको शैजऺक मोग्मताको एस.एस.सी./एस.इ.इ., देखी स्नातक सम्भको भाका नसट, 
चारयनरक प्रभाणऩर य प्रोनबजनर सहटाहपकेटका पोटोकऩीहरु वा एस.एर.सी उजत्तण गयी 
ऩरकायीताभा १०(दश)फषा कामा गयेको सूचना हवबागको प्रभाणऩर सभेतका प्रभाण ऩरहरुको 
पोटोकऩी । 

२. सम्ऩादकराई प्रकाशकरे ननमजुक्त गयेको ऩर।  
३. सम्ऩादकको नागरयकताको प्रनतनरऩी । 

४. ऩनरकाभा सम्ऩादक ऩदभा यहह काभ गने फायेको सम्ऩादकको भन्त्जयुीनाभा ऩर । 

रु.७००/-, 
 

साष्ताहहक रु.५००/- 
 

ऩाजऺक रु.३००/- 
 

भानसक य अन्त्म 
ऩरऩनरकाको रानग 
रु.२००/- 

  ख) छाऩाखाना सॊचारन 
सम्फन्त्धी 

१. छाऩाखाना दताा प्रभाण ऩरको प्रनतनरहऩ 
२. कुनै सॊस्था सॊचारक यहेको बए सॊस्थाको सॊचारकहरुको ननणामको प्रनतनरहऩ,स्वीकृत हवधानको 

प्रनतनरहऩ य व्मजक्तको बए पोटो ५/५ प्रनत, 

३. भूल्म अनबवहृद्ध कय वा आमकय सम्फन्त्धी प्रभाण ऩर य सॊस्था नहवकयण गयेको प्रभाणको 
प्रनतनरहऩ, 

४. छाऩाखाना सॊचारन गनेको नागरयकता य घय जग्गाको प्रतनरहऩ, घय जग्गा अन्त्म व्मजक्तको 
बए ननजको भन्त्जयुीनाभाको कागज, 

५. छाऩखानाका उऩकयण खरयद गयेको वा नाभसायी बै आएको बए सो प्रभाणको प्रनतनरहऩ, 
छाऩाखाना यहने स्थानको नक्सा । 

 

ननवदेनभा रु.१०/- 
को हटकट य 
ननमभावरी अनसुायको 
दस्तयु 

 

ननवदेन ऩेश 
बएकै ददन 
प्रकृमा प्रायम्ब 
गरयने 

 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

  

 ग) छाऩाखाना दताा १. अनसूुची १ फभोजजभको ढाॉचाभा पोटो सहहतको ननवदेन । 

२. नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩरको पोटोकऩी । 

३. शैजऺक मोग्मता प्रभाणऩरहरुको पोटोकऩी एस.एर.सी./एस.ई.ई. देखी भाथीको । 

४. चारचरन सम्फजन्त्धत प्रहयी प्रनतवदेन । 

 

ननवदेनभा रु.१०/- 
को हटकट य दस्तयु 
रु १०००/- 

 

ननवदेन ऩेश 
बएकै ददन 
प्रकृमा प्रायम्ब 
गरयने 

 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

 

७. हातहनतमाय सम्फन्त्धी 
 

क) हातहनतमाय 
इजाजत आवदेन 

१. सम्फजन्त्धत व्मजक्तको नागरयकता प्रभाणऩर सहहतको ननवदेन । 

२. ननयोनगताको प्रभाण ऩर 

३. स्थानीम ननकामको नसपारयस ऩर । 

४. सॊचारकको चारचरन फजुझनेछ । 

ननवदेनभा रु.१०/- 
को हटकट य 
ननमभावरीभा तोहकए 
फभोजजभ याजश्व 

प्रकृमा ऩयुा 
बएभा सोही ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

  ख) हातहनतमाय 
नाभसायी 

१. सम्फजन्त्धत व्मजक्तको ननवदेन 

२. नागरयकता प्रभाण ऩरको नक्कर तथा इजाजत ऩर य दइऩऺ फीचको कागजात य फेच्ने व्मजक्त 
कामाारमभा उऩजस्थत बै सनाखत । 

३. स्थानीम ननकामको नसपारयस । 

४. सम्फजन्त्धत व्मजक्तको ननयोनगताको प्रभाण ऩर 

५. प्रहरय कामाारमफाट चारचरन फजुझनेछ । 

ननवदेनभा रु.१०/- 
को हटकट 

ननमभावरीभा तोहकए 
फभोजजभ याजश्व 

प्रकृमा ऩयुा 
बएभा सोही ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

  

  ग) हातहनतमाय 
नहवकयण 

१. सम्फजन्त्धत व्मजक्तको ननवदेन 

२. इजाजत ऩरको सक्कर य प्रनतनरहऩ 

३. नागरयकता प्रभाण ऩरको प्रनतनरहऩ 

४. वायेस भापा त बए भन्त्जयुीनाभा सहहत फायेसको नागरयकता प्रभाणऩर । 

ननवदेनभा रु.१०/- 
को हटकट 
ननमभावरीभा तोहकए 
फभोजजभ याजश्व 

प्रकृमा ऩयुा 
बएभा सोही ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

  

  घ) हातहनतमाय 
इजाजत ऩरको 
प्रनतनरहऩ  

१. सम्फजन्त्धत व्मजक्तको इजाजत नम्फय सहहतको ननवदेन । 

२. नागरयकता प्रभाण ऩरको प्रनतनरहऩ । 

३. पोटो प्रभाजणत सहहत स्थानीमतहको नसपारयस । 

४. हयाएको इजाजतऩरको हकभा प्रहयी प्रनतवदेन सहहत नसपारयस। 

ननवदेनभा रु.१०/- 
को हटकट  य  

रु. ५०/- याजश्व 

प्रकृमा ऩयुा 
बएभा सोही ददन 

स.प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.३ 

प्रशासन पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

  

८. शाजन्त्त सयुऺाको ननवेदन 
सम्फन्त्धी 
 
 

सम्फजन्त्धत ननवदेकको नागरयकता प्रभाणऩर वा ननजको ऩहहचान ददने कागजात सॊरग्न गयी भनानसव 
व्महोया खरेुको ननवदेन । 

ननवदेनभा रु.१०/- 
को हटकट 

तरुुन्त्त स.प्र.जज.अ./ना.स ु
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्मको हकभा 
स.प्र.जज.अ. 

  

 ९. गनुासो वा ठाॉडो उजयुी सम्फजन्त्धत ननवदेकको नागरयकता प्रभाणऩर वा ननजको ऩहहचान ददने कागजात सॊरग्न गयी भनानसव 
व्महोया खरेुको ननवदेन । 

ननवदेनभा रु.१०/- 
को हटकट 

तरुुन्त्त स.प्र.जज.अ./ना.स ु
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 

 

१०. अननमनभतता वा भ्रष्टाचाय 
उजयुी सम्फन्त्धी 

१. ननवदेकरे आफ्नो ऩहहचान खलु्ने कागजात सभेत सॊरग्न गरय कुन ननकाम वा सॊस्थाभा, कसरे 
के-कस्ता अननमनभतता वा भ्रष्टाचाय सम्फन्त्धी कामा गयेको बने्न व्महोया खरेुको ननवदेन । 

२. अननमनभतता वा भ्रष्टाचाय गयेको आधाय वा प्रभाणहरु बए सो सम्फन्त्धी कागजात । 

ननवदेनभा रु.१०/- 
को हटकट 

तरुुन्त्त स.प्र.जज.अ./ना.स ु
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

स.प्र.जज.अ.को 
हकभा प्र.जज.अ. य 
अन्त्म कभाचायीको 
हकभा 

 

११.  भदु्दा सम्फन्त्धी १) ऩिाउ गना प्रहयी वतृरे फाटोको म्माद य सावाजननक हवदा फाहेक २४ घण्टा  नबर थनुवुा - तरुुन्त्त प्र.जज.अ. प्र.जज.अ. 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

क) जरुयी ऩिाउ 
ऩूजॉ सभथान तथा 
ऩिाउ अनभुनत 

सहहत प्रभखु जजल्रा अनधकायी सभऺ ऩेश गने । 

 ख) म्माद थऩ १) सम्फजन्त्धत प्रहयी वतृ्तरे थनुवुा सहहत भदु्दापाॉट प्रभखु सभऺ ऩेश गने । - तरुुन्त्त प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 

 

 ग) भदु्दा दताा/फमान/ 
थनुछेक आदेश/ 
म्माद जायी 

१) प्रभखु जजल्रा अनधकायीको आदेशानसुाय हनुे । 

२) अनबमोग ऩरसाथ प्रनतवादीराई कामाारम फन्त्द हनुे सभम बन्त्दा कजम्तभा डेढ घण्टा ऩहहरे 
उऩजस्थत गयाईएको हनुऩुने । 

३) पयाय प्रनतवादीको ३ ऩसु्ते हववयण, स्ऩष्ट वतन, य सम्ऩका  नॊ. सभेत अनबमोग ऩरभा स्ऩष्ट 
खरेुको हनुऩुने । 

प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

सोहह ददन प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 

 

 घ) म्माद तायेख 
तोक्ने/प्रभाण 
भकुयय गने/ ऩेशी 
तोक्न े

१) सम्फजन्त्धत प्रनतवादी तायेखभा यहेको वा म्माद/तायेख गजुायेको वा थनुाभा यहेको य अॊग 
ऩगेुको हनुऩुने । 

  प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 

 

 ङ) तायेखभा फोराउने/ 
तायेख थाम्न े

१) तायेख ऩचाा/धयौटी जम्भा गयेको यनसद सहहत तोहकएको ददन प्रनतवादी आपै उऩजस्थत हनुे । 

२) ऩटक ऩटक वा एक ऩटक फढीभा २१ ददन तायेख थाम्न ऩाईने बएकोरे सो को रानग रु. 
१० को हटकट टाॉस गयी तोहकएको ढाॉचाभा ननवदेन ददनऩुने । 

ननवदेनभा रु. १० 
हटकट 

सोहह ददन प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 

 

 च) पैसरा तमाय गने १) प्रभखु जजल्रा अनधकायीको आदेशानसुाय । प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

 प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 

 

 छ) प्रभाजणत प्रनतनरहऩ 
ददने  

१) नभनसरभा सॊरग्न कागजात य ननणाम/पैसराको प्रभाजणत प्रनतनरहऩ नरनका रानग 
सयोकायवारारे तोहकएको ढाॉचाभा ननवदेन य तोहकएको दयका हटकट टाॉस गनुा ऩनेछ। 

प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

 प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 

 

 ज) सवायी दघुाटनाका 
भतृकका हकदाय/ 
घाईतेराई 

१) दघुाटना ऩहुष्ट हनुे भचुलु्का सहहतका कागजातहरु ( सम्फजन्त्धत प्रहनतफाट), घटना भचुलु्का, 
राश फझेुको ऩर, भेनडकर प्रनतवदेन, भतृकको नागरयकता, भतृ्म ुदताा प्रभाणऩर, नजजकको 
हकदायको नागरयकता, नाता प्रभाजणत य सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको नसपारयस सहहत सम्फजन्त्धत 

प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

 प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 
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ि. 
सॊ. सेवाको हववयण कामा सम्ऩादन गना आवश्मक ऩने कागजऩरहरु राग्ने शलु्क राग्ने सभम 

जजम्भेवाय 
कभाचायी/शाखा 

गनुासो सनु्ने  
अनधकायी कै. 

ऺनतऩनुता, याहत, 
औषधीउऩचाय 
ददराई बयाई 
ददने। 

व्मजक्त/हकदाय स्वमॊ उऩजस्थत हनुऩुने । 

२) सवायी धनी तपा फाट सवायीधनी प्रभाणऩर, हवभा आरेख, आजख्तमायनाभा, यकभ फझुाउनेको 
ऩरयचमऩर सहहत सम्फजन्त्धत व्मजक्त उऩजस्थत हनुऩुने । 

 झ) दणड जरयवाना 
असरु गने । 

१) प्रभखु जजल्रा अनधकायीको आदेशानसुाय हनुे । प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

 प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 

 

 ञ) हवगो बयाउने 
ददराउन े

१) भदु्दा हकनाया बई ऩनुयावदेन अवधी नाघेको हनु ुऩने । 

२) सम्फजन्त्धत जाहेयवारा, घाईते उऩजस्थत बई नागरयकता प्रभाणऩर वा ऩहहचान खलु्ने कागजात 
सहहत (३ वषा नबर) ननवदेन ददन ुऩने । 

३) प्रनतवादी पयाय यहेको/ धयौटी जभानत नयाखेको वा याजखएको धयौट जभानत न्त्मून यही 
ठहयेको हवगो बयाउन नसहकएको अवस्थाभा हवगो बयाउन सम्फजन्त्धत प्रनतवादीको नेऩार 
सयहद नबरको जामजेथा देखाई दयखास्त ददन ुऩने । 

प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

 प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 

 

 ट) धयौटी हपताा १) मस कामाारमफाट बएको पैसराभा जचत्त फझुी ऩनुयावदेन नगने बए सोही व्महोया खरेुको 
धयौटी हपतााको ननवदेन ददन ुऩने । 

२) नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩर वा ऩरयचम खलु्ने अन्त्म प्रभाण २ प्रनत । 

३) याहष्डम फाजणज्म फैंक को खाता नम्फय सहहतको हववयण खरेुको ननस्सा २ प्रनत । 

प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

 प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 

 

 ठ) सदयस्माहा १) प्रभखु जजल्रा अनधकायीको आदेशानसुाय हनुे । प्रचनरत काननु 
फभोजजभ 

 प्र.जज.अ./ना.स.ु 
कोठा नॊ.4 

भदु्दा पाॉट 

प्र.जज.अ. 

 

नोट :  

१- यस कायााऱयको सूचना  अधधकारी/नोडऱे अधधकृत स.प्र.जज.अ. हुनेछ । यस कायााऱयबाट भए गरेका कायाहरुको बारेमा प्रत्येक नेऩाऱी नागररकऱाई सूचना 
माग्ने र ऩाउने हक हुनेछ । 

२- सेवाग्राही महानुभावहरुऱे ऩेश गनुा भएका सम्ऩुर्ा कागजातहरुको सक्कऱ समेत अननवाया रुऩमा साथमा ल्याउनु हुन अनुरोछ ।   धन्यवाद ! 
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५. सेवा प्रदान गने शाखा य जजम्भेवाय अनधकायी  

नस.नॊ. शाखा/पाॉट जजम्भेवाय अनधकायी टेनरपोन 

Extension 

सम्ऩका  नॊ. कोठा नॊ. 

१ प्र.जज.अ. कऺ प्र.जज.अ. आनन्त्द ऩौडेर ०९५५२०१३३ ९८५८७०७७७७ १ 

२ स.प्र.जज.अ. कऺ स.प्र.जज.अ. रोकेन्त्द्र नसॊह नेगी ०९५५२०२३३ * ८०३ ९८५८७८२००० २ 

३ भदु्दा पाॉट हयेन्त्द्र नसह फोहया ०९५५२०२३३ * ८०४ ९८४८७७९११७ ४ 

४ आनथाक प्रशासन पाॉट रेखाऩार   ९ 

५ शाजन्त्त सयुऺा तथा हातहनतमाय पाॉट गजेन्त्द्र फहादयु चन्त्द ०९५५२०२३३ * ८०५ ९८६५८२४९०५ ३ 

६ नागरयकता तथा प्रनतनरहऩ पाॉट रक्ष्भण चौधयी ०९५५२०२३३ * ८०२ ९८६४६२००९० ५ 

७ कम््मटुय पाॉट सयुन्त्द्र देफ बट्ट ०९५५२०२३३ * ८०१ ९८४८७२२४६४ ६ 

८ याहदानी पाॉट रक्ष्भण चौधयी ०९५५२०२३३ * ८०२ ९८६४६२००९० ५ 

९ हवऩद् व्मवस्थाऩन पाॉट गजेन्त्द्र फहादयु चन्त्द ०९५५२०२३३ * ८०५ ९८६५८२४९०५ ३ 

१० जजन्त्सी पाॉट गजेन्त्द्र फहादयु चन्त्द ०९५५२०२३३ * ८०५ ९८६५८२४९०५ १० 

११ हेल्ऩ डेस्क कहवन्त्द्र प्रसाद ऩन्त्त ०९५५२०२३३ * ८०६ ९८४८७४६७२५ प्रवेश द्वाय  

१२ सबा कऺ रोग याज ऩन्त्त ०९५५२०१३३ ९८६५९६२६४५ ऩहहरो तरा 
सबा कऺ 
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६. सेवा प्रदान गना राग्ने दस्तयु य अवधी  

नागरयक वडाऩरभा उल्रेख बए फभोजजभ हनु े। 

 
७. ननवेदन, उजयुी उऩय ननणाम गने प्रहिमा य अनधकायी : 

क) ननणाम गने प्रहिमा : सूशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ य ननमभावरी २०६५, 
सयकायी ननणाम प्रहिमा सयरीकयण ननदेजशका, २०६५ एवॊ सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ 
रगामत प्रचनरत कानून फभोजजभ हनुे । 

ख) ननणाम गने अनधकायी : 
 प्रभखु जजल्रा अनधकायी 
 सहामक प्रभखु जजल्रा अनधकायी : प्रभखु जजल्रा अनधकायीफाट अनधकाय प्रत्मामोजन बए 

फभोजजभ । 

 

८. ननणाम उऩय उजयुी सनेु्न अनधकायी  
 प्रभखु जजल्रा अनधकायी श्री आनन्त्द ऩौडेर 

 १५ वटा उजयुीहरु ऩछौट बएका छन ्(१००%) 
 

९. सम्ऩादन गयेको काभको हववयण (२०७६ श्रावण- असोज)  

नस.नॊ. सम्ऩादन गयेको काभ काभको ऩरयभाण कै 

आ.व.०७५/७६ आ.व.०७६/७७ 

(श्रावण- असोज) 

 

१ नमाॉ नागरयकता हवतयण (फॊशज) ७१७१ १०३२  

२ नमाॉ नागरयकता हवतयण (फैवाहहक 
अॊनगकृत भहहराभार) 

१२ २ 
 

३ नागरयकताको प्रनतनरहऩ हवतयण १८८३ ५०३  

४ ऩयुानो नागरयकता अनबरेजखकयण ५८३० ६२५  

५ नागरयकता ऩरयत्माग २ १  

६ नाफारक ऩरयचम ऩर हवतयण ३६ ८  

७ याहदानी साधायण नसपारयस ६६५ ९६  

८ याहदानी द्रतु नसपारयस १२७३ २६३  

९ याहदानी हवतयण ५७२ १२२  
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१० गनुासो वा ठाडो  उजयुी ९४ १९  

११ दनरत, आददवासी जनजाती प्रभाजणत 
६८९ ३९७ 

 

१२ नाभ, थय उभेय आदद प्रभाजणत  

१३ ऩारयवारयक ऩेन्त्सन य अन्त्म नसपारयस  

१४ सॊस्था दताा ३० १३  

१५ सॊस्था नहवकयण १०६ ५३  

१६ सॊस्थाको हवधान सॊशोधन -   

१८ एहककृत घमु्ती नसहवय ५ ऩटक -  

१९ ऩरऩनरका दताा २ -  

२० हातहनतमाय नाभसायी १० ४  

२१ हातहनतमाय नहवकयण २० ९  

२२ हवष्पोटक ऩदाथा इजाजतऩर - ३  

२३ हवष्पोटक ऩदाथा इजाजतऩर नहवकयण - -  

२४ भदु्दा दताा २५ ९  

२५ अजघल्रो आ.व.वाट सरय आएका भदु्दा - ८  

२६ पछ्यौट भदु्दा १७ ७  

२७ पछ्यौट हनु फाॉकी भदु्दा ८ १०  

२८ सहामता कऺफाट सेवा नरनेको सॊख्मा सेवा नरने गयेको सेवा नरने गयेको  

२९ कामाारम अनगुभन ७  ३१  

३० फजाय अनगुभन ३ ऩटक ४ ऩटक  

३१ खाद्य नभनुा सॊकरन - -  

३२ हवऩद् व्मवस्थाऩन (रगत सॊकरन) ४२ वटा १४ वटा  

३३ हवऩद् व्मवस्थाऩन (याहत हवतयण) ३,३९,०००/- ७०,०००/-  

३४ द्वन्त्द्व हऩनडत तथा हऩनडत ऩरयवायराइ 
याहत हवतयण 

२२,३८,०००/- -  

फैठक तथा कामािभ 

१ कामाारम प्रभखुहरुको फैठक १३ ३  

२ जजल्रा सयुऺा सनभनतको फैठक ३८ ६  

३ जजल्रा हवऩद् व्मवस्थाऩन सनभनतको 
फैठक 

७ २ 
 

४ अन्त्तय जजल्रा सभन्त्वम फैठक १ -  
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५ 
सीभा सम्फन्त्धी फैठक ३ ४ 

नेऩार प्रहयी/ 
सशस्त्र प्रहयी 
फर नेऩार 

६ स्थानीम तहका प्रभखुहरु सॊगको 
सभन्त्वम फैठक 

३ - 
 

७ सूचना अनधकायीहरुको फैठक ४ १  

८ जजल्रा स्तयीम राग ुऔषध 
ओसायऩसाय तथा दरुुऩमोग ननमन्त्रण 
सनभनतको फैठक 

३ - 

 

९ स्टाप फैठक ६ ४  

१० नफनफध फैठक ३१ १५  

११ ददवस तथा सभायोह २२ ८  

१२ काननु फभोजजभको अन्त्म फैठक २३ ८  

१३ नागरयकता तथा नसपारयस सम्फन्त्धी 
अन्त्तयहिमा कामािभ 

२  
१ 

स्थानीम 
तहहरु सॊग 

१४ सूचनाको हक सम्फन्त्धी फैठक २ १  

१५ अन्त्म कामािभ - -  

 

१०. सूचना अनधकायी य प्रभखुको नाभथय य ऩद 

क) कामाारम प्रभखु: 
नाभ : आनन्त्द ऩौडेर 

ऩद : प्रभखु जजल्रा अनधकायी 
सम्ऩका  नॊ.: ९८५८७०७७७७ 

 

ख) सूचना अनधकायी :  
नाभ : रोकेन्त्द्र नसह नेगी 
ऩद : सहामक प्रभखु जजल्रा अनधकायी 
सम्ऩका  नॊ.: ९८५८७८२००० 

 

११. ऐन, ननमभ, हवननमभ वा ननदेशनहरुको सूची  
 स्थानीम प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नेऩार नागरयकता ऐन, २०६३ 
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 नेऩार नागरयकता ननमभावरी, २०६३ 
 नागरयकता प्रभाणऩर हवतयण कामाहवनध ननदेजशका, २०६८ 
 हवऩद् जोजखभ न्त्मूननकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 

 हवऩद् ऩूवातमायी तथा प्रनतकामा मोजना तजुाभा भागादशान, २०६८ 
 राग ुऔषध (ननमन्त्रण) ऐन, २०३३ 
 हातहनतमाय तथा खयखजना ऐन, २०१८ 
 भरुकुी अऩयाध सॊहहता, २०74 
 भरुकुी पौजदायी कामाहवनध सॊहहता, २०74 
 भ्रष्टाचाय ननमन्त्रण ऐन, २०५९ 
 याहदानी ऐन, २०२४ 
 सावाजननक सयुऺा ऐन, २०४६ 
 सॊस्था दताा ऐन, २०३४ 
 उऩबोक्ता सॊयऺण ऐन, २०५४ 
 जग्गा प्रानप्त ऐन, २०३४ 
 सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ऐन, २०६४ 
 सूचनाको हक सम्वन्त्धी ऐन, २०६४ 
 सूचनाको हक सम्वन्त्धी ननमभावरी, २०६५ 
 याहदानी ननमभावरी, २०६७ 
 सॊस्था दताा ननमभावरी, २०३४ 
 सशुासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन) ननमभावरी, २०६५ 
 गहृ प्रशासन सधुाय कामा मोजना, २०७४ 
 प्रकोऩ ऩीनडत उद्दाय य याहत सम्वन्त्धी भाऩदण्ड, २०६४ 

 
 
१२. आम्दानी, खचा तथा आनथाक कायोफाय सम्फन्त्धी अद्यावनधक हववयण  

नस. 
नॊ. 

हववयण फजेट/आम्दानी खचा फाॉकी 

१ हवननमोजन    

 
फ.उ.जश.नॊ.३१४९२०११३ 
(चार)ु 

१,३०,१९,०००/- १४,८१,३२४।४०/- १,१५,३७,६७५।६०/- 

 फ.उ.जश.नॊ.३१४९२११४(ऩुॉजीगत) ३,००,०००/- - ३,००,०००/- 

 जम्भा १,३३,१९,०००/- १४,८१,३२४।४०/- १,१८,३७,६७५।६०/- 

२ अथा फजेट - - - 

 फ.उ.जश.नॊ. (सजञ्चत हवदा) - - - 
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 फ.उ.जश.नॊ. (औषधी उऩचाय) - - - 

 जम्भा    

३ ख-६ (हवहवध)    

 गत आ.व. अ.ल्मा. ४६,८६,८५२।१२   

 
मस आ.व.को आम्दानी (असोज 
सम्भको) 

-   

 जम्भा ४६,८६,८५२।१२ -  

 खचा (असोज सम्भको)    

 दैवी प्रकोऩ याहत  ७०,०००/-  

 ऩययाष्ड भन्त्रारम ऺनतऩतुॉ  -  

 सवायी ज्मान ऺनतऩतुॉ  -  

 जम्भा  ७०,०००/- ४६१६८५२।१२/- 
४ धयौटी    

 गत आ.व. को अ.ल्मा. १०,२०,४३२।४२   

 हार सम्भको आम्दानी ६५,०००।००   

 जम्भा १०,८५,४३२।४२   

 हपताा  -  

 सदय स्माहा  -  

 जम्भा  -  

 धयौटी फाॉकी   १०,८५,४३२।४२ 

५ याजश्व    

 
१४२५०(कम्ऩनी यजजस्टे्रसन 
दस्तयु) 

५८,२००/-   

 
१४२५७ (हातहनतमाय इजाजत 
दस्तयु) 

७,२७५/-   

 
१४२१२ (सयकायी सम्ऩती 
नफहिफाट प्राप्त यकभ) 

-   

 १४२२६ (आमात ननमाात दस्तयु) १३५/-   

 १४२२७ (याहदानी दस्तयु) ४,९५,०००/-   

 १४२४९ (अन्त्म दस्तयु) -   

 
१४३१२(न्त्मामीक दण्ड, जरयवाना 
य जपत) 

११,०००/-   

 जम्भा ५,७१,६१०/-   

६ फेरुज ु    

 कुर फेरुज ु १८,२४,३०४/-   

 भ.रे.ऩ.भा सॊऩरयऺणका रानग ऩेश -   

 फाॉकी १८,२४,३०४/-   
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१३. तोहकए फभोजजभका अन्त्म हववयण  

प्रभखु जजल्रा अनधकायीफाट प्रकाशन गना तोक रागेका नफषमहरु मसभा यहने छन।् 

 

 

१४. अनधल्रो आ.व.भा सञ्चारीत कामािभहरु  

     नयहेको । 

 

 

१५. कामाारमको वेवसाइट, साभाजजक सिार, सम्ऩका  हववयण  

 जजल्रा प्रशासन कामाारम फैतडीको वेवसाइट : http://daobaitadi.moha.gov.np/ रहेको छ । 

 पेसफकु ऩेज : https://www.facebook.com/baitadi73/ र  

ट्युटय (Twitter) ऩेज : https://twitter.com/baitadi73 यहेको छ । 

 कामाारमको पोन नॊ. : ०९५५२०१३३ य ०९५५२०२३३ यहेको छ ।  

 नागरयकता नबडान तथा कामाारम सॊग सम्फजन्त्धत अन्त्म हवषमका रानग फ्माक्स नॊ. : ०९५५२०५३५ य ई-भेर 

ठेगाना : dao.baitadi@gmail.com यहेको छ । 

 Helpdesk(सहामता कऺ) : नागरयकहरुको सहमोगका रानग ०९५५२०२३३ ext. ८०६ यहेको छ । 

 

 

 

१६. प्राप्त वैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवभ ्सम्झौता सम्फन्त्धी हववयण  

   छैन । 
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१७. फजेट तथा कामािभ 
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१८. कामाारमरे वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी  

भदु्दा सॊग सम्फजन्त्धत तथा अननु्त्धानको िभभा यहेका हववयणहरु सयोकायवारा व्मजक्तराई भार 
उऩरब्ध गयाउन सहकने छ । अदारत वा भानथल्रो ननकामको आदेश बएभा फाहेक नागरयकता 
सम्फजन्त्धत हववयण व्मजक्त स्वमभराई य सॊस्था सम्फजन्त्धत हववयण अन्त्मराई उऩरब्ध गयाईने छैन ्। 
सयुऺा सम्फन्त्धी ननणामको नफस्ततृ हववयण उऩरब्ध हनुे छैन ्साथै अनिभ जानकायी ददइने छैन ्। 
बष्डाचाय सम्फन्त्धी नफषमभा छानहवनको िभभा यहेको हववयण उऩरब्ध गयाउन सहकदैन । 

 

१९. कामाारमभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्त्धी ननवेदन  
- भदु्दा सम्फन्त्धी सूचना भाग बएको एक ननवेदन ऩना गएकोभा भाग अनसुायको हववयण उऩरब्ध 

गयाईएको । 

- नागरयकता तथा नागरयकता सम्फन्त्धी हववयण भाग बएको ४ वटा ननवेदन ऩना गएको य हववयण 
उऩरब्ध गयाईएको । 

- हट.नब. टुडे को सभाचायका रानग आ.व. ०७४/७५ य ०७५/७६भा हवतयण बएका नागरयकता तथा 
याहदानीको सॊख्मा भाग बएको ननवेदन ऩना गएकोरे हववयण उऩरब्ध बएको ।  

२०. जजल्रा प्रशासन कामाारमफाट बएका प्रकाशनहरु  

जजल्रा प्रशासन कामाारम फैतडीफाट व्मवस्थाऩन फरेुहटन २०७६  रगामत प्रकाशनहरु मस कामाारमको  

वेवसाइट http://daobaitadi.moha.gov.np/ भा हेना सहकने व्मवस्था गरयएको छ । 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नेऩार सयकाय 
गहृ भन्त्रारम 

जजल्रा प्रशासन कामाारम 
फैतडी 

 

 

पोन नॊ.: ०९५-५२५०१३३, ०९५-५२०२३३ फ्माक्स: ०९५-५२०५३५ 
ई-भेर ठेगाना: dao.baitadi@gmail.com 

 


