
 

  

 

 

 

 

 

 

  नपेाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 
 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्  

नेपालगंि, बााँके । 
(सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी 

ननर्मावली, २०६५ को ननर्म ३ बमोजिम सावािाननक गरिएको) 
 

 

 

 

 

 

(२०७७ श्रावण १ देखि असोि मसान्त सम्म ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्वत:प्रकाशन 

(Proactive Disclosure) 



 

  

 

 

 

प्रमुि जिल्ला अधधकािीको भनाई   

 

 

सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन, २०६४ अनुसार सबै सार्वजननक ननकायले आफ्नो ननकायसंग 
सम्र्न्न्धत सूचनाहरु अद्यार्धधक गरी राख्नुपने र प्रत्येक ३/३ महहनामा सार्वजाननक गनुवपने 
कानुनी व्यर्स्था गरेको छ । सोही अनुसार न्जल्ला प्रशासन कायावलय बााँकेबाट २०७७ श्रार्ण १ 
गत ेदेखी असोज मसान्त सम्म सम्पादन भएका कायवहरुलाई अद्यार्धधक गरी यो स्र्त:प्रकाशन 
(Proactive Disclosure ) गररएको छ। यसर्ाट न्जल्ला प्रशासन कायावलयले उक्त अर्धधमा सम्पादन 
गरेका कायवहरुका बारेमा आम नागररक तथा सरोकारर्ालाहरुको सहज पहंुच कायम हुने अपेक्षा 
गरेको छु।  

 

राज्यबाट प्राप्त हुने सेर्ा सुवर्धाहरु सबै जनतालाई सरल र सहज रुपमा पारदशी ढंगर्ाट 
उपलब्ध गराउने तथा उपलब्ध सेर्ाहरुका बारेमा आम सरोकारर्ाला व्यन्क्त तथा ननकायलाई 
सुसुधचत गने कायवका लाधग न्जल्ला प्रशासन कायावलय बााँके सदैर् प्रनतर्द्र् रहेको  व्यहोरा 
समेत अनुरोध गनव चाहन्छु । 
 

अन्त्यमा, आगामी हदनमा यस कायावलयबाट हुने सेर्ाप्रर्ाहलाई अझ रचनात्मक तथा गुणस्तरीय 
बनाउने सम्बन्धमा पषृ्ठपोषण प्राप्त गने अपेक्षा सहहत यस प्रकाशनमा संलग्न कमवचारीहरुलाई 
धन्यर्ाद हदन चाहन्छु ।  

 

 

 

     कानताक 14, २०७७ 

 

          िाम बहादिु कुरुम्बाङ्ग 

               प्रमुि जिल्ला अधधकािी  
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१. बाांके जिल्लाको सांजिप्त परिचय 

 साविक मध्यपविमाञ्चल विकास के्षत्र अन्तरग्त भेरी अचंलका पााँच विल्लाहरु मध्यको बााँके विल्ला एक हो । यस 

विल्लाको उत्तरमा सरु्खते, पिूवमा दाङ ,पविममा बवदवया र दवक्षणमा भारत, उत्तर प्रदेशको बहराईच र श्राबस्ती  विल्ला 

पदवछन ्। नाँया सघंीय संरचना अनसुार बााँके विल्ला लवुबबनी प्रदेश अन्तरगत रहकेो छ । साथै  यस विल्लामा १ िटा उप-

महानगरपावलका, १ िटा नगरपावलका र ६ िटा गाउाँपावलका रहकेा छन ् । यस विल्लाको कुल के्षत्रफल २३३७ िगव 

वक.वम.छ भने विल्लाको कुल िनसंख्या ४,९१,३१३ (२०६८ सालको िनगणना अनसुार) रहकेो छ । िसमा परुुषको 

संख्या २,४४,२५५ र मवहलाको सखं्या २,४७,०५८ रहकेो छ । यस विल्लाको िनघनत्ि २१० िना प्रवतबगव 

वक.वम.रहकेो छ । यस विल्लाका राप्ती,डुडुिा र िेठी मखु्य नदीनालाहरु हुन ्। विशेष गरी राप्ती नदीले वकनारामा पने दिु ै

तफव को अविकााँश गााँउ तथा र्खतेी योग्य भ-ूभागलाई िषावयाममा डुिान तथा कटान गरी ठुलो के्षवत परु् याउने गदवछ । यस 

विल्लामा ८६ वक.मी. पिुवपविम रािमागव,४५ वक.मी. रत्न रािमागव र नपेालगंि–गलुरीया ३६ वक.मी. गरी िबमा १६७ 

वक.मी रािमागव पदवछ । यस विल्ला वभत्र कालोपत्रे सडक १६७ वक.मी, ग्रािेल ११० वक.मी. र कच्ची १८७ वक.मी. 

पदवछ । ग्रािेल रोडमा राप्ती तफव  िाने बाटो, िेतहनी तफव  िाने बाटो र वहरवमवनया िाने बाटो पदवछन । यस विल्लामा 

विवभन्न िातिाती तथा िमाविलबिीहरुको बसोबास रहकेो छ । 

 िातीय आिारमा यस विल्लामा सबैभन्दा बढी थारु, मसुलमान, यादि र कुवमव रहकेा छन ्। हाल विविि कारणहरुले 

गदाव बसाई सराईमा व्यापकता आई सावबकको मध्यपविम के्षत्रका पहाडी विल्लाहरुबाट आएका वमश्रीत िावतहरुको 

बाहुल्यता हनु थालेको छ । नपेालगंि बिारमा भने बढी मात्रामा मवुिम समदुायहरुको बसोबास रहकेो छ भन ेशैवक्षक 

स्तरको मलु्याङ्कन गदाव ग्रामीण के्षत्रमा शवैक्षक स्तर न्यनु रहकेो पाईन्छ । यस विल्लाका मखु्य िावमवक स्थलहरु बागेश्वरी 

मवन्दर, भिुरभिावन मवन्दर, कबमरसा बाबा मवन्दर रहकेा छन ् । यस विल्ला वभत्रको िावमवक वस्थवत वमवश्रत दवेर्खन्छ । 

विल्लाको कुल िनसंख्या मध्ये वहन्द ु(७९%), ईस्लाम (१६%), बौद्ध (०.४%), विवियन (०.१%) र अन्य रहकेा छन।् 

बांके विल्लाको नक्सा: 
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िािनैजिक/प्रशासजनक जिभािन 

• प्रवतवनवि सभा वनिावचन के्षत्र    -३ 

• प्रदेश सभा वनिावचन के्षत्र    -६ 

• उपमहानगरपावलका    -१ 

• नगरपावलका    -१ 

• गाउाँपावलका    -६ 

• िनसंख्या      -४,९१,३१३ (२०६८ सालको रावरिय िनगणना अनसुार) 

• मतदाता संख्या     -२,५३,६२३ िना 

• घरिरुी संख्या     -९४७७३ 

• िनघनत्ि     -२१० प्रवत बगव वक.मी. 

• साक्षरता     -५७.८०% (प.ु ६६.६/म.४९.२०) 

 

२०७४ सालका स्थाजनय जनिााचनमा  जनिााजचि  प्रजिजनजिहरुको जबििण-: 
 

जस .नां.  स्थानीय िह पद नामथि सम्पका  नां. पार्टी 

१ 
नेपालगञ्ि 

उपमहानगरपावलका 

मेयर ििल शबशेरिबरा ९८५८०२०२०२ रा.प्र.पा. 

उपमेयर उमा थापा ९८५८०२२०७६ नेपाली कााँगे्रस 

२ कोहलपरु नगरपावलका 
मेयर लुट बहादरु राित ९८४४८५०५१० नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

उपमेयर सन्ि ुकुमारी चौिरी ९८४८०९८३७८ नेपाली कााँगे्रस 

३ िानकी गााँउपावलका 
मेयर राम वनिास यादि ९८५८०२७०४० नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

उपमेयर भवुम सरा वघताल ९८४८०२१३६८ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

४ डुडुिा गाउाँपावलका 
अध्यक्ष नरेन्र कुमार चौिरी ९८४४८५१०६९ नेपाली कााँगे्रस 

उपाध्यक्ष शावहदाबानो ९८१२५२५८२६ नेपाली कााँगे्रस 

५ बैिनाथ गाउाँपावलका 
अध्यक्ष मान बहादरु रुचाल ९८४८१४६७६४ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

उपाध्यक्ष शारदा कुमारी वब .क.  ९८४८०२०९७२ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

६ राप्तीसोनारी गाउाँपावलका 
अध्यक्ष लाह ुराम थारु ९८५८०२६६८० नेपाली कााँगे्रस 

उपाध्यक्ष िवन कुमारी र्खत्री ९८४८१३०८४५ नेपाली कााँगे्रस 

७ र्खिरुा गााँउपावलका 
अध्यक्ष 

वकस्मत कुमार कक्षपवत ९८५८०२००५८ 
नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

उपाध्यक्ष एकमााँया वब .क.  
९८४८०६०७२० नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

८ नरैनापरु गााँउपावलका 
अध्यक्ष इवततयाक अहमद शाह ९८६८९३७१९८ सवंघय समािबादी फोरम 

उपाध्यक्ष ियन्तीदबेी श्रीिास्ति ९८००५२०६८५ नेपाली कााँगे्रस 
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२०७४ सालका प्रवतवनवि सभाका वनिाववचत प्रवतवनविहरु :- 
 

जस .नां.  प्रजिजनजि सभाका पद नामथि सम्पका  नां. पार्टी 

१ िेत्र नां १ सदस्य महशे्वरिंग गहतराि अथक 

 

९८५८०२२००० नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

 २ िेत्र नां २ सदस्य 
 मो. इवस्तयाक राई 

 

९८५११३१९८५ 
सघंीयसमािबादी फोरम नेपाल 

 
३ िेत्र नां ३ सदस्य नन्दलाल रोका क्षेत्री 

 

९८५८०२७१०८ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

  

२०७४ सालका प्रदशे सभाका वनिाववचत प्रवतवनविहरु :- 
 

जस .नां.  प्रजिजनजि सभाका पद नामथि सम्पका  नां. पार्टी 

१ िेत्र नां १ क सदस्य कृरणा के.सी. नमुना ९८५८०२८००० नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

 २ िेत्र नां २ क सदस्य वबिय बहादरु यादि 

 

९८५११४८१२२ संघीयसमािबादी फोरम नेपाल 

 ३ िेत्र नां ३ क सदस्य इन्र प्रसाद र्खरेल 

 

९८५८०२३९०६ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

 
४ के्षत्र नं १ र्ख सदस्य आरवत पौडेल 

 

९८५८०२३१४४ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

 
५ के्षत्र नं २ र्ख सदस्य सुरेन्र बहादरु हमाल 

 

९८४८०२६२२६ नेपाली कााँगे्रस 

६ के्षत्र नं ३ र्ख सदस्य बाबुराम गौतम 

 

९८५८०३०८८८ नेपाल कबयवुनष्ट पाटी 

 
 

२. जिल्ला प्रशासन कायाालयको स्िरुप ि प्रकृजि : 

 

न्जल्लामा शान्न्त सुरक्षा र सुव्यर्स्था कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्र्तन्रताको 
संरक्षण गनुव न्जल्ला प्रशासन कायावलयको मुख्य कायव हो । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले 
न्जल्लाको शान्न्त र व्यर्स्थालाई प्रभार्कारी रुपमा संचालन गनव तथा न्जल्लाको सामान्य प्रशासन 
संचालन गनव प्रत्येक न्जल्लामा एउटा न्जल्ला प्रशासन कायावलय रहने साथै न्जल्ला प्रशासन 
कायावलयको प्रमुख प्रशासकीय अधधकारीको रुपमा प्रमुख न्जल्ला अधधकारी रहने  व्यर्स्था गरेको 
छ । न्जल्लामा वर्कास ननमावण कायवहरुको लाधग उपयुक्त र्ातार्रण ननमावण गनव समन्र्य र 
सहजीकरण, वर्पद् व्यर्स्थापन, अत्यार्श्यक र्स्तु तथा सेर्ाको आपूनतव व्यर्स्थापन, सेर्ा 
प्रर्ाहको अनुगमन, प्रचललत कानूनमा तोककएका वर्षयहरुमा अधवन्यानयक ननकायको रुपमा रही 
न्याय ननरुपण, आधथवक अननयलमतता एर् ं भ्रष्टाचार ननयन्रण जस्ता कायवहरु सम्पादन गरी 
न्जल्लामा सुशासनको प्रत्याभूनतका लाधग न्जल्ला प्रशासन कायावलयको महत्र्पूणव भूलमका रहेको 
हुन्छ।  

न्जल्ला प्रशासन कायावलय, बााँकेबाट यस न्जल्लामा शान्न्त सुरक्षा/आपराधधक गनतवर्धध 
ननयन्रण, वर्पद् व्यर्स्थापन, प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाह, वर्कासात्मक गनतवर्धधहरुमा समन्र्य तथा 
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सुशासन लगायतका  वर्षयमा कायव गने गरी वावषाक कार्ार्ोिना २०७७ तर्ाि गरी सेर्ा प्रर्ाहलाई 
व्यार्सानयक तथा जनमैरीरुपमा प्रर्ाह गररदै आएको छ ।  

 

 

३. जिल्ला प्रशासन कायाालयको काम, किाव्य ि अजिकाि : 

- न्जल्लामा शान्न्त  सुरक्षा र सुव्यर्स्था कायम राख्ने सम्बन्धी कायव , 
- स्थानीय प्रशासन सञ्चालन  सम्बन्धी कायव, 
- नेपाली नागररकता प्रमाणपर / नाबालक पररचयपर वर्तरण सम्बन्धी कायव, 
-  राहदानी सम्बन्धी सेर्ा प्रदान सम्बन्धी कायव, 
- आहदबासी जनजाती,  दललत, अपांगताको लसफाररस सम्बन्धी कायव,  
- हातहनतयार ईजाजत तथा नर्ीकरण सम्बन्धी कायव, 
- संस्था दताव तथा नर्ीकरण सम्बन्धी कायव, 
- वर्पद् व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायव , 

- अन्ख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी कायव, 
- सुशासन / सार्वजाननक सेर्ा प्रर्ाह सम्बन्धी कायव , 

- सर्ारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको कायावन्र्यन सम्बन्धी कायव, 
- लागू औषध ननयन्रण तथा अर्ैध घरेलु महदरा ननयन्रण सम्बन्धी कायव, 
- सरकारी कायावलयहरुको अनुगमन तथा ननरीक्षण सम्बन्धी कायव, 
- बाल कल्याण तथा बाल अधधकार सम्बन्धी कायव, 
- भ्रष्टाचार ननयन्रण सम्बन्धी कायव, 
- वर्स्फोटक पदाथव लसफाररस र ननयमन सम्बन्धी कायव, 
- वर्देशी नागररकको न्जल्लामा उपन्स्थनत र गनतवर्धधको ननयमन सम्बन्धी कायव, 
- कल्याण धन र बेर्ाररसी धनको व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायव, 
- धचठ्ठा, जुर्ा आहदको ननयन्रण  सम्बन्धी कायव, 
- सार्वजननक स्थानमा अर्ाञ्छनीय व्यर्हारको रोकथाम, मादक पदाथव, सार्वजननक 

अपराध आहदको ननयन्रण सम्बन्धी कायव, 
- न्जल्ला स्तरमा सार्वजननक उत्सर्  सञ्चालन सम्बन्धी कायव, 
- मुआब्जा ननधावरण तथा वर्तरण  सम्बन्धी कायव, 
- पुरस्कार तथा सजाय सम्बन्धी कारर्ाही र लसफाररस सम्बन्धी कायव, 
- न्जल्ला लभर रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदेख, सम्भार तथा ममवत 

सम्बन्धी कायव, 
- न्जल्ला न्स्थत कारागारको अनुगमन, ननयमन र ननयन्रण सम्बन्धी कायव, 
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- स्थानीय तहसंगको समन्र्यमा न्जल्ला लभर बजार अनुगमन, ननयमन तथा 
ननयन्रण, अत्यार्श्यक र्स्तु तथा सेर्ाको आपूनतव व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायव, 

- द्र्न्द्र् प्रभावर्तको पहहचान तथा राहत वर्तरण सम्बन्धी कायव, 
- न्जल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्र प्रहरीको पररचालन र प्रयोग सम्बन्धी कायव, 
- रान्ष्िय अनुसन्धानसाँगको समन्र्य तथा सूचना सङ्कलन र वर्श्लेषण सम्बन्धी 

कायव, 
- वर्कास ननमावण कायवमा सहयोग तथा समन्र्य  सम्बन्धी कायव, 
- कानून बमोन्जम तोककए अनसुार वर्लभन्न मुद्दाको सुरु कारर्ाही र ककनारा गने 

सम्बन्धी कायव,। 

- हहसं्रक जन्तु माने सम्बन्धी कायव,  

- सरकारी र्ा सार्वजननक जग्गामा घर बनाएमा रोक्का गने र भत्काउने सम्बन्धी 
कायव,  

- ननर्ावचन सम्बन्धी गहृ मन्रालय र ननर्ावचन आयोगको आदेश ननदेशन कायावन्र्यन 
सम्बन्धी कायव, 

- नेपाल सरकार र गहृ मन्रालयबाट ननदेलशत अन्य कायवहरु । 
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४. जिल्ला प्रशासन कायाालय, बााँकेको साांगठजनक सांिचना : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.  जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँकेबाट प्रदान गरिन ेसेवा, जिम्मेवाि शािा ि कमाचािी 
तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रिर्ा  

नर्ााँ नागरिकता शािाबाट प्रदान हुने सेवा 
 

k|d'v lhNnf 
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@ 

vl/bf/, 
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 सेवाग्राहीले ननवेदन ि फािम बाहेक आवश्र्क कागिातका छााँर्ाप्रनत पेश गनुा पने छ ि verify  गने प्रर्ोिनका लाधग ती कागिातका स्कल सल ा् 
आउनु पने छ । 

महत्वपूणा िानकािी 
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लस.न.ं 
सेर्ा सुवर्धाहरुको 

वर्र्रण 
कायव सम्पादन गनव आर्श्यक पने कागजपरहरु 

लाग्ने 
शुल्क 

लाग्ने सयम 
फााँट, कोठा न.ं र 
न्जम्मेर्ार कमवचारी 

गनुासो सुन्ने 
अधधकारी 

कैफीयत 

1 

 

वंशि नागरिकता  
(बाबु आमाको 
नागरिकता र्स ै
जिल्लाको भएको) 

१. नागररकता बनाउने लमनतमा १६ र्षव उमेर पुरा हुनु पने 

२. फोटो समेत प्रमाणणत गरी ना.पा/गा.पा बाट लसफाररस भएको अनुसूची १ फाराम 
। 

३. जन्मदताव, शैक्षक्षक प्रमाणपर बाबु आमाको नेपाली नागररकता प्रमाणपर । 

४. हालसालै णखधचएको अटो साइजको फोटो १ र पासपाटव साइजको १ प्रनत । 

५. नाता खुल्ने एकाघरको र्ंशज तफव को तीन पुस्ता लभरका व्यन्क्तले सनाखत 
गनुवपने र ननजको नागररकता । 

६. सनाखत गने साँग नागररकतामा नाम/नाता नखुलेको हकमा नाता प्रमाणणत । 

७. बाबु र्ा आमाको मतृ्यू भएकोमा मतृ्यूदतावको प्रमाणपर । 

ननरे्दनमा रु 
१० को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

नागररकता फााँट कोठा 
नं. 108 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

२ वववाहहत महहला   सस.नं. १ मा उल्लेखित साथै देहार्का कागिात ननरे्दनमा रु प्रमाण पुरा भएकै नागररकता फााँट कोठा स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ  
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(वंशि नागरिकता) १) वर्र्ाह दताव प्रमाणपरमा/नाता प्रमाणणत, पनतको नागररकता र माइती तफव को 
र्ंश खुल्ने अलभभार्कको नागररकता । 

२) पनत र्ा पनतको एकाघरको व्यन्क्तबाट सनाखत गनुवपने र ननजको नागररकता 
प्रमाणपर । 

३) पनतको मतृ्यू भएको भए मतृ्यू दताव प्रमाणपर । 

१० को 
हटकट 

हदन नं. 108 

फााँटर्ाला ना.सु. र 
प्रशासकीय अधधकृत 

३ बसा्ा सिा्ा गिी 
आउने (वंशि 
नागरिकता) 

लस.नं. १ मा उल्लेणखत साथै देहायका कागजात 

१) बसाइ सराइ प्रमाणपर, जग्गाधनी प्रमाणपुजाव, 

२) स्थायी बसोबासको लसफाररस र्ा घर सम्पन्न र्ा ननमावण स्र्ीकृनत 

३) वर्जुली र्ा धारा पानीको बबल र्ा मतदाता पररचयपर । 

४) वर्र्ाह गरी आएका महहलाको हकमा लस.नं. २ का कागजात समेत । 

ननरे्दनमा रु 
१० को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

नागररकता फााँट कोठा 
नं. 108 

फााँटर्ाला ना.सु. र 
प्रशासकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

४ कमाचािी परिवाि 

(वंशिको नागरिकता) 

लस.नं. १ मा उल्लेणखत साथै देहायका कागजात 

१) यस न्जल्लामा कायवरत सरकारी स्थायी कमवचारी, सरकारी संस्थान, वर्श्र्वर्द्यालय 
र्ा सामुदानयक वर्द्यालयमा कायवरत स्थायी कमवचारी/लशक्षकले संकेत नम्बर 
खुलेको कमवचारी पररचय पर ।  

२)  सम्बन्न्धत कायावलयको लसफाररस पर (सक्कल) । 

३) सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.बाट लसफाररस भएको अनुसूची फारम २ प्रनत, 

नागररकताको वर्र्रण पठाउने पर र फोटो ३ थान । 

ननरे्दनमा रु 
१० को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

नागररकता फााँट कोठा 
नं. 108 

फााँटर्ाला ना.सु. र 
प्रशासकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

५ वपततृ्व ि माततृ्वको 
ठेगाना नभएका 
व्र््तीला्ा 
नागरिकता 

१) फोटो प्रमाणणत गरी सम्बन्न्धत गा.पा. / न.पा.बाट  लसफाररस भएको अनुसूची-१ 
फारम । 

२) नेपाल सरकारबाट स्र्ीकृत प्राप्त बाल मन्न्दर र्ा संघसंस्था र्ा अनाथालयको 
संरक्षणमा हुकेको भए त्यस्तो संस्थाको लसफाररस र सो संस्थाको प्रमुखबाट 
सनाखत र ननजको नागररकताको प्रमाणपर । 

ननरे्दनमा रु 
१० को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

नागररकता फााँट कोठा 
नं. 108 

फााँटर्ाला ना.सु. र 
प्रशासकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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३) कुनै व्यन्क्त वर्शेषले प्रचललत कानून बमोन्जम संरक्षकत्र् प्राप्त गरर 
पालनपोषाण गरेको भए सो को प्रमाण सहहत संरक्षकले सनाखत गनुवपने । 

6 बाब ुआमाको 
सम्बन्ध ववच्छेद 
भएका सन्तानको 

नागरिकता 

१) फोटो समेत प्रमाणणत गरी सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.बाट लसफाररस भएको 
अनुसूची-१ फारम । 

२) जन्म दताव, शैक्षक्षक प्रमाणपर, सम्बन्ध वर्च्छेद प्रमाणपर । 

३) बाब ुर्ा बाबुको र्ंशज तफव को तीन पुस्ता लभरका व्यन्क्तले सनाखत गनुवपने र 
ननजको नागररकता ।  

ननरे्दनमा रु 
१० को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

नागररकता फााँट कोठा 
नं. 108 

फााँटर्ाला ना.सु. र 
प्रशासकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ  

7 कुमािी आमाको 
सन्तानको नागरिकता  

१) फोटो समेत प्रमाणणत गरी सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.बाट लसफाररस भएको 
अनुसूची-१ फारम । 

२) जन्म दताव, शैक्षक्षक प्रमाणपर (बाबुको नाम उल्लेख नभएको हुनुपने ) 

३) बाबु नखुलेको भनी सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.को प्रमाणणत । 

४) आमाले सनाखत गनुवपने । 

ऐन तजुवमाको अर्स्थामा रहेकोले ऐन पाररत भएपनछ सोही बमोन्जम हुने । 

ननरे्दनमा रु 
१० को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

नागररकता फााँट कोठा 
नं. 108 

फााँटर्ाला ना.सु. र 
प्रशासकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ  

8 िन्मका आधािमा 
नागरिकता पाएका 

नागरिकका सन्तानको 
नागरिकता 

१) लस.नं. १ मा उल्लेणखत प्रकृया पुरा गनुवपने । 

 

  ऐन तजुवमाको अर्स्थामा रहेकोले ऐन पाररत भएपनछ सोही बमोन्जम हुने । 

     

9 वैवाहहक अंधगकृत 
(नेपालीसाँग वववाह 
गिेकी ववदेशी 

महहला) 

१) फोटो समेत प्रमाणणत गरी सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.बाट लसफाररस भएको 
अनुसूची-७ फारम । 

२) वर्र्ाहदताव प्रमाण, जन्मदताव, शैक्षक्षक प्रमाणपर, सम्बन्न्धत देशको पहहचान खुल्ने 
नस्सा (नागररकता/Voter ID/ दतुाबास प्रमाणणत/राहदानी) र हालसाल ै णखचेको 
फोटो २ प्रनत । 

३) वर्देशी नागररकता नललने र्ा पररत्याग गने कारबाही चलाएको प्रमाण (हुलाकी 

ननरे्दनमा रु 
१० को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

नागररकता फााँट कोठा 
नं. 108 

फााँटर्ाला ना.सु. र 
प्रशासकीय अधधकृत 

प्र.न्ज.अ  
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भरपाई, दतुाबासको पर आदी) 

४) सनाखत गने पनत र ननजको नेपाली नागररकताको प्रमाणपर । पनतको मतृ्यू 
भईसकेमा मतृ्यूदताव साथै पनतसाँग नाता खुल्ने तीन पुस्ता लभरका व्यन्क्तको 
नाता प्रमाणणत सहहत नागररकता राखी सनाखत गनुवपने छ । 

५) भारत बाहेक मुलुकको हकमा ननरे्दकले हाल सम्मको अर्धधभर मान्य रहने 
गरी नेपालको लभसा ललएको हुनुपने । 

10 अङ्गीकृत नागरिकता 
सलन ुअनि िजन्मएका 
सन्तानला्ा अङ्गीकृत 

नागरिकता 

१) फोटो समेत प्रमाणणत गरी सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.बाट लसफाररस भएको 
अनुसूची-१ फारम । 

२) बाबु र्ा आमाले नेपाली नागररकताको प्रमाणपर पेश गरी सनाखत गनुवपने । 

३) ननरे्दकको नाता प्रमाणणत पर, शैक्षक्षक योग्यताको प्रमाणपर, जन्मदताव र्ा 
जन्मलमनत र जन्मस्थान खुल्ने सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.बाट ककटानी लसफाररस 
। 

४) नेपालमा बसोबास गरररहेको व्यहोरा खुल्ने सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.बाट ककटानी 
लसफाररस । 

५) नेपालमा स्थायी बसोबास गरी काम गरेको भए सो को प्रमाण । 

६) आर्श्यकता अनुसार सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा. लगायत अन्य प्रमाण बुझी गहृ 
मन्रालयमा पठाइने । 

 

सोही हदन 
ननरे्दकको तीन 

पुस्त ेखुलाइव सूचना 
सार्वजननक गररने र 

सात हदनलभर 
ननणवय हदइवने । 

   

11 ववदेशी नागरिककसाँग 
वववाह गिेकी नेपाली 
महहलाबाट िजन्मएका 

सन्तानको 
नागरिकताको 
ससफारिश  

१) फोटो समेत प्रमाणणत गरी सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.बाट लसफाररस भएको 
अनुसूची-१ फारम । 

२) आमाको नेपाली नागररकता । 

३) नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेको व्यहोरा खुल्ने सम्बन्न्धत स्थानीय 
ननकायको लसफाररसपर । 

४) बाबुको नागररकताको आधारमा ननजले वर्देशी मुलुकको नागररकता नललएको 
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ननस्सा । 

५) आर्श्यकता अनुसार सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा. लगायत अन्य प्रमाण बुझी गहृ 
मन्रालयमा पठाइने । 

12 नागरिकता 
परित्र्ागको िानकािी 

१) सक्कल नागररकताको प्रमाणपर, सक्कल राहदानी  

२) ररतपूर्वक भरेको अनुसूची-9 फारम (फोटो सहहत) 

३) वर्देशी राष्िबाट प्राप्त गरेको वर्देशी नागररकता तथा राहदानी र्ा प्राप्त हुने 
अधिम जानकारी पर (Non Objection Letter)  

ननरे्दनमा रु 
१० को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

नागररकता फााँट कोठा 
नं. 108 

फााँटर्ाला ना.सु. र 
प्रशासकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ  

13 पुन: नेपाली 
नागरिकता कार्म 

गना 

 

 

 

१) नेपालको नागररकता त्यागेको व्यन्क्तले वर्देशको नागररकता त्यागी पुनः नेपालकै 
नागररक हुन चाहेमा पहहले जुन न्जल्लाबाट नागररकता ललएको हो सोही 
न्जल्लमा अनुसूची-११ बमोन्जमको ढााँचामा ननरे्दन पेश गनुव पने । 

२) नागररकता त्याग गनुव अगाडि ललएको नेपाली नागररकताको फोटोकपी । सो 
नभएमा नागररकता ललएको लमनत र नागररकता त्याग गरेको लमनत खुलाउने । 

३) वर्देशको नागररकता त्यागेको ननस्सा ।  

४) वर्देशको राहदानीमा नेपाल अएकोमा लभसा ननयलमतको प्रमाण । 

५) आर्श्यकता अनुसार सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा. लगायत अन्य प्रमाण बुझ्न सककने  

ननरे्दनमा रु 
१० को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

नागररकता फााँट कोठा 
नं. 108 

फााँटर्ाला ना.सु. र 
प्रशासकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ  

 

प्रनतललवप नागररकता शाखाबाट प्रदान हुने सेर्ा 
 

 

 

 

 सेवाग्राहीले ननवेदन ि फािम बाहेक आवश्र्क कागिातका छााँर्ाप्रनत पेश गनुा पने छ ि verify  गने प्रर्ोिनका लाधग ती कागिातका स्कल सल ा् 
आउनु पने छ । 

 आवश्र्क कागिातका छााँर्ाप्रनत पेश गनुापने ि verify गने प्रर्ोिनका सबै कागिातका स्कलै प्रनत सल ा् आउनु पने छ । 
 नागरिकताको कार्ामा कनै व्र्होिा अन्र्था भई वप्रन्ट भएको ७ हदन सभत्र उ्त कार्ा क्रफताा गिी असभलेि अनुसाि कार्म गिाउन सक्रकने छ । म्र्ाद 

महत्वपूणा िानकािी 
 



 

  

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

लस.न.ं 
सेर्ा सवुर्धाहरुको 

वर्र्रण 
कायव सम्पादन गनव आर्श्यक पने कागजपरहरु 

लाग्ने 
शुल्क 

लाग्ने सयम 
फााँट, कोठा न.ं र 
न्जम्मेर्ार कमवचारी 

गुनासो सुन्ने 
अधधकारी 

कैफीयत 

1 

 र्स जिल्लाबाट िािी 
भएको ना.प्र. को 
प्रनतसलवप सलन 

१) फोटो समेत प्रमाणणत गररएको अनुसूची-२ फारम (ना.प्र.नं. र जारी लमनत 
खुलाउनुपने) 

२) पुरानो सक्कल ै नागररकता, सो नभए प्रनतललवप र्ा ना.प्र.नं.  खुल्ने अन्य 
प्रमाणपर ।  

३) हालसालै णखचेको फोटो २ प्रनत 

ननरे्दनमा रु 
१३।- को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

प्रनतललवप फााँट कोठा 
नं. 10६ 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

२ 

अन्र् जिल्लाबाट 
बसा्सिाई गिी 
अएको हकमा 
प्रनतसलवप सलन 

सस.नं. १ मा अनतरि्त थप कागिात 

१) बसाइसराई प्रमाणपर, जग्गाधनी प्रमाणपुजाव, 

२) स्थायी बसोबास घर सम्पन्न र्ा ननमावण स्र्ीकृनत 

३) बबजुली र्ा धारा पानीको बबल र्ा मतदाता पररचयपर  

४) ननरे्दकको नागररकताको प्र.प.को अलभलेख कायावलको तफव बाट णझकाइनेछ ।  

ननरे्दनमा रु 
१३।- को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

प्रनतललवप फााँट कोठा 
नं. 10६ 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

३ असभलेि झतु्रो 
भएको/फेला नपिेको/ 
नष्ट भएको हकमा 

सस.नं. १ मा अनतरि्त थप कागिात 

१) पुरानो सक्कल नागररकता प्रमाणपर भए सोही आधारमा अलभलेख कायम गरी 

ननरे्दनमा रु 
१३।- को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

प्रनतललवप फााँट कोठा 
नं. 10६ 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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प्रनतसलवप सलन प्रनतललवप जारी हुने । 

२) अन्यथा अनुसूची-१ बमोन्जमको फारम भरी स्थानीय ननकायको लसफाररस 
सहहत नयााँ नागररकताको प्रमाणपर ललए सहरको कागजात र पकृया पुरा गनुव 
पने । 

 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

४ 

नागरिकताको ववविण 
संशोधन गिी 
प्रनतसलवप सलन 

सस.नं. १ मा अनतरि्त थप कागिात 

१) सच्चाउनुपने व्यहोरा खुलेको ननरे्दन  

२) वर्र्रण पुन्ष्ट गने/तथ्य प्रमाणणत गने साथवक आधारहरु 

उमेरको हकमाः- शैक्षक्षक प्रमाणपर, नोकरीको अलभलेख र्ा पेन्सनपट्टा  

र्तनको हकमाः- बसाइसराई र्ा स्थानीय तहको प्रमाणणत कागज  

नामथरको Spelling को हकमाः- शैक्षक्षक प्रमाणपर, बाबु, आमा र्ा तीन पुस्ता लभरको 
व्यन्क्तको सनाखत, शैक्षक्षक संस्थाको फोटो सहहतको प्रमाणणत पर । 

३) हहनताबोध कारणले थर संशोधन गनुवपने भए स्थानीय तहबाट सो को लसफाररस 
लसफाररस । 

ननरे्दनमा रु 
१३।- को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

प्रनतललवप फााँट कोठा 
नं. 10६ 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

५ 

पनतको नाम िािी 
प्रनतसलवप सलन 

सस.नं. १ मा अनतरि्त थप कागिात 

१) पनतको नाम राखीपाउाँ भन्ने ननरे्दन । 

२) ननरे्दकको सक्कल नागररकता प्रमाणपर, वर्र्र्ाहदताव प्रमाणपर, पनतको 
नागररकता । 

३) सनाखत गने पनत,  पनतको मतृ्यू भैसकेमा मतृ्यु दताव प्रमाणपर साथै पनतसाँग 
नाता खुल्ने तीन पुस्ता लभरका व्यन्क्तको नाता प्रमाणणत सहहत नागररकता 
राखी सनाखत गनुवपने 

ननरे्दनमा रु 
१३।- को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

प्रनतललवप फााँट कोठा 
नं. 10६ 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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6 

पनतको नाम हटाई 
प्रनतसलवप सलन 

लस.नं. १ मा अनतररक्त थप कागजात 

१) पनतको नाम हटाई पाउाँ भन्ने ननरे्दन । 

२) सम्बन्ध वर्च्छेदको फैसला र सम्बन्ध वर्च्छेद प्रमाणपर । 

३) माईतीतफव का बाब ुआमा र्ा दाजुभाईले नागररकता सहहत सनाखत गनुवपने । 

ननरे्दनमा रु 
१३।- को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

प्रनतललवप फााँट कोठा 
नं. 10६ 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

7 

पुवा पनतको नाम 
हटाई हालका पनतको 
नाम कार्म गना 

सस.नं. १ मा अनतरि्त थप कागिात 

१) पुर्व पनतको नाम हटाई हालका पनतको नाम कायम गरीपाउाँ भन्ने ननरे्दन । 

२) पुर्वपनतसाँग सम्बन्ध समाप्त भएको देणखने प्रमाण र हालका पनतसाँगको 
वर्र्ाहदताव । 

३) सनाखत गने पनत र ननजको नेपाली नागररकताको प्रमाणपर । पनतको मतृ्यु 
भैसकेकोमा मतृ्यु दताव साथै पनतसाँग नाता खुल्ने तीन पुस्तालभरका व्यन्क्तको 
नाता प्रमाणणत सहहत नागररकता राखी सनाखत ।  

ननरे्दनमा रु 
१३।- को 
हटकट 

प्रमाण पुरा भएकै 
हदन 

प्रनतललवप फााँट कोठा 
नं. 10६ 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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राहदानी शाखाबाट प्रदान हुने सेर्ा 
 

 

 

 

 

 

 

 

लस.न.ं 
सेर्ा सवुर्धाहरुको 

वर्र्रण 
कायव सम्पादन गनव आर्श्यक पने कागजपरहरु लाग्ने शुल्क लाग्ने सयम 

फााँट, कोठा न.ं र 
न्जम्मेर्ार कमवचारी 

गुनासो सुन्ने 
अधधकारी 

कैफीयत 

1 

 

 

साधािण िाहदानी 

१) फोटो टााँसी हस्ताक्षर गरेको राहदानी आरे्दन फारम २ प्रनत र ३ प्रनत फोटो । 

२) अलभलेख रुजु गरेको नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतललवप । 

३) नाबालकको हकमा नाबालक पररचय पर १ प्रनत, अलभभार्कको 
नागररकता/नागररकताबाट नाता नखुलेको भए नाता प्रमाणणत । 

४) च्यानतएको र्ा लभजे राहदानीको सम्बन्धमा सो च्यानतएको र्ा लभजेको सक्कल 
राहदानी समेत पेश गरी कारण सहहतको हदनु पने । 

५) हराएको राहदानी भएमा पुरानो राहदानी नम्बर देणखने फोटोकवप र्ा राहदानी 
वर्भागबाट प्रमाणणत गराई ल्याउनुपने छ । 

बसा्सिाई गिी आएकाको हकमा थप 

राहदानीको लाधग 
रु. ५,०००।- 

 

१० र्षव उमेर 
नपुगेकालाई 
रु.२,५००।- 

 

हराएको, 
च्यानतएको, 

केरमेट भई पुनः 
बनाउाँ दा रु. 

25 हदन लभर  

राहदानी फााँट कोठा नं. 

10३ 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

 

 आवश्र्कता अनुसाि अन्र् जिल्लाको नागरिकताको असभलेि र्सै कार्ाालर्को CMIS प्रणालीमा हेरिने वा ्मेल वा फ्र्ा्स माफा त खझका्नेछ । 
 आवश्र्क कागिातका छााँर्ाप्रनत पेश गनुापने ि verify गने प्रर्ोिनका सबै कागिातका स्कलै प्रनत सल ा् आउनु पने छ । 
 िाहदानीमा भएको ववविण संशोधन गनाः MRP मा संशोधन नहुने भएकोले संशोधन गनुापिे नर्ााँ िाहदानी बनाउने पकृर्ा बमोजिम फेिी ननवेदन पेश 

गने । 
 नेपालबाट MRP एक पटक बना्सके पनछ पुनः ससफारिस गना नपने ति ववदेश ननर्ोगबाट MRP बनाएमा पुनः ससफारिस गने । 

महत्वपूणा िानकािी 
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१) बसाइसराई प्रमाणपर, स्थायी बसोबास र्ा घर सम्पन्न/ननमावण स्र्ीकृनत, 

बबजुली/धारा पानीको बबल/मतदाता पररचयपर । 

२) थप बुझ्नु पने भएमा स्थानीय ननकायको मुचुल्का र्ा प्रहरी सजवलमन र्ा दबुै । 

१०,०००। 

२ 

द्रतु सेवाबाट िाहदानी 
ससफारिस 

 

१) द्रतु सेर्ाका लाधग यस कायावलयबाट नागररकताको अलभलेख प्रमाणणत गरी 
राहदानी वर्भागमा बुझाउन सम्बन्न्धत व्यन्क्तलाई हदइने । 

२) तोककएको ढााँचामा ननरे्दन र २ प्रनत राहदानी फारम पेश गनुवपने । 

३) बसाइसराई, वर्र्ाह र कमवचारी पररर्ारको हकमा माधथ उन्ल्लणखत कागजातहरु 
पेश गनुवपने । 

रु १0।- को 
हटकट 

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 

राहदानी फााँट कोठा नं. 

10३ 

 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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स्थानीय प्रशासन शाखाबाट प्रदान हुने सेर्ा 
 

 

 

 

 

लस.न.ं 
सेर्ा सवुर्धाहरुको 

वर्र्रण 
कायव सम्पादन गनव आर्श्यक पने कागजपरहरु लाग्ने शुल्क लाग्ने सयम 

फााँट, कोठा न.ं र 
न्जम्मेर्ार कमवचारी 

गुनासो सुन्ने 
अधधकारी 

कैफीयत 

1 

 

नाबालक परिचर्पत्र 
(१६ वषा भन्दा 

कम) 

१) गा.पा./न.पा.को लसफाररस (जन्मलमनत खुलाई फोटो समेत प्रमाणणत गररएको) 

२) बाबुआमाको/ संरक्षक व्यन्क्तको नागररकताको प्रमाणपर, नाताप्रमाणणत र 
जन्मदताव । 

३) आमाको नागररकतामा बाबुको नाम नभएमा वर्र्ाहदताव प्रमाणपर । 

४) वर्देशमा जन्म भएकालाई सोको प्रमाण र सम्बन्न्धत क्याम्पको पर । 

५) धमवपुर/धमवपुरी र्ा संरक्षक्षत नाबालकको हकमा बाबुआमाको महलमा जन्म हदने 
बाब ुआमाकै नाम राणखने हुाँदा बाबुआमाको नागररकताको प्रमाणपर र संरक्षकको 
महलमा अदालतद्धारा धमवपुर/धमवपुरी िहण गने प्राप्त अनुमनत र नागररकताको 
प्रमाणपर । 

बसा्सिाई गिी आएकाको हकमा थप 

१) बसाइसराई प्रमाणपर, स्थायी बसोबास र्ा घर सम्पन्न/ननमावण स्र्ीकृनत, 

बबजुली/धारा पानीको बबल/मतदाता पररचयपर । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट 

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन  

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

 

 आवश्र्क कागिातका छााँर्ाप्रनत पेश गनुापने ि verify गने प्रर्ोिनका सबै कागिातका स्कलै प्रनत सल ा् आउनु पने छ । 

महत्वपूणा िानकािी 
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२) थप बुझ्नु पने भएमा स्थानीय ननकायको मुचुल्का र्ा प्रहरी सजवलमन र्ा दबुै । 

२ 

िनिानत प्रमाखणत 

१) सम्बन्न्धत व्यन्क्तबाट ननरे्दन र नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतललवप 

२) सम्बन्न्धत स्थानीय तहको लसफाररस ।  

३) अन्य न्जल्लाबाट वर्र्ाह भई अएको भए वर्र्ाह दतावको प्रनतललवप र पनतको 
नागररकताको प्रनतललवप समेत । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट 

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

3 

संि ससं्था दताा 
सम्बन्धी कार्ा 

संि ससं्था दताा 

१) तोककएको ढााँचाको वर्र्रण भरी कन्म्तमा ७ जना सदस्य रहेको तदथव सलमनतका 
सदस्यहरुको हस्ताक्षर भएको ननरे्दन ।  

२) A4 साइजको कागजमा एकापट्टीमा मार टाइप गरी प्रबन्ध सलमनतका सबै 
सदस्यको प्रत्येक पानामा तलमाथी हस्ताक्षर भएको वर्धान ३ प्रनत र  

३) कायव सलमनतका पदाधधकारीको नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतललवप र फोटो १/१ 
प्रनत 

४) प्रहरी प्रनतरे्दन ( प्रबन्ध सलमनतका पदाधधकारीको बारेमा) 

५) संस्थाको कायावलय रहने घरको घरधनीसाँग गररएको करार पर र लालपुजावको 
प्रनतललवप 

६) संस्था दताव गने सम्बन्धमा बसेको संस्थाका प्रबन्ध सलमनतका सदस्यहरुको 
बैठकको माइन्युट । 

७) संस्थाको कायावलय रहने स्थानीय तहको लसफाररस । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट र दताव 
शुल्क रु. १०००।- 

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 

सबै 
सदस्यहरुको 
सनाखत गरर 

प्रहरी 
प्रनतरे्दनको 

लाधग प्रहरीमा 
पठाउने र 
प्रहरी ररपोटव 
अएपनछ 

संस्था दताव 
गररने  

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

4 

संि ससं्था 
नववकिण 

१) संस्था नवर्करण गरी पाउाँ भन्ने वर्षयको संस्थाको आधधकाररक ननरे्दन ।  

२) गा.पा./न.पा.को लसफाररस पर र कर चुक्ता प्रमाण । 

३) साधारणसभाको माइन्युट, संस्थाको हालको कायव सलमनतका सबै पदाधधकारीको 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट  

नवर्करण शुल्क रु. 

500।-(बबलम्ब शुल्क 

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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नाम, ननर्ावचन भएको लमनत खलाउने ।  

४) गत आ.र्.को र्ावषवक प्रगनत प्रनतरे्दन र आगामी र्षवको कायवयोजना । 

५) लेखा पररक्षक ननयुन्क्तको ननणवय, लेखापररक्षकको प्यान दताव प्रमाणपरको 
प्रनतललवप, इजाजतपर, चालु र्षवको नवर्करण र सक्कल लेखा पररक्षण प्रनतरे्दन 
।   

६) ननयमानुसार लाग्ने नवर्करण दस्तुर बैंकमा बुझाएको रलसद । 

ननयमानुसार) प्रशाकीय अधधकृत 

5 

संस्थाको ववधान 
संशोधन 

१) संस्थाको वर्धानमा संशोधन गरर पाउाँ भनी ररतपुर्वकको ननरे्दन सहहत साधारण 
सभाको ननणवयको प्रनतललवप र अन्ख्तयारी पर ।  

२) तीन महले संशोधधत वर्धान वर्र्रण (भैरहेको व्यर्स्था संशोधन कारण) 

३) स्र्ीकृत वर्धानको प्रनतललवप । 

४) नवर्करण भएको प्रमाणपरको प्रनतललवप । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट  

 

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 

पकृया प्रारम्भ 
गररने 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

6 

संस्था दतााको 
प्रमाण पत्र/स्वीकृत 
ववधानको प्रनतसलवप 

१) ननरे्दन र कायव सलमनतको ननयवणको प्रनतललवप  

२) संस्था दताव प्रमाणपर 

रु. १०।-को हटकट 
प्र.प.को प्रनतललवप- रु. 

५०।- वर्धानको 
प्रनतललवप- प्रनतपाना 
रु. ३।- को हटकट  

 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 

 

7 

संस्थाको शािा 
िोल्न ेस्वीकृती  

१) संस्थाको शाखा कायावलय खोल्ने स्र्ीकृनत पाउाँ भनन वर्षयको ननरे्दन सहहत कायव 
सलमनतको ननणवय, अन्ख्तयारी पर र वर्धानको प्रनतललवप । 

२) कुन स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने हो सो स्थानीय तहको लसफाररस । 

३) नवर्करण भएको प्रमाणपरको प्रनतललवप र चुक्ता प्रमाणपर । 

४) शाखा कायावलय रहने घरधनी संगको सम्झौतापर र लालपुजावको प्रनतललवप ।  

५) शाखामा रहने पदाधधकारीहरुको नागररकता प्रमाणपरको प्रनतललवप र फोटो 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट  

 

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 

पकृया प्रारम्भ 
गररने  

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

 

स.प्र.न्ज.अ 
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सहहतको नामार्ली ।  

8 

वववाह दताा 
प्रमाणपत्रको 

प्रनतसलवप/असभलेि 
सलन े

१) मुलुकी फौजदारी कायववर्धध ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी ऐन, २०७४ र मुलुकी 
देर्ानी ऐन, 2074 आउनु भन्दा पहहले यस कायावलयमा दताव गरेको वर्र्ाह दताव 
र्ा अन्य वर्र्ाह दताव र्ा अन्य वर्र्ह दताव प्रमाणपरको प्रनतललवप/अलभलेख माग 
गदाव पनत र्ा पत्नीले हस्ताक्षर गरी ननरे्दन पेश गनुवपने । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट  

 

ननरे्दन परेकै 
हदन  

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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पत्रपत्रत्रका दताा गन े

१) अनुसूची-४ अनुसारको दरखास्त सहहत प्रकाशकको नागररकता र २ प्रनत फोटो । 

२) सम्पादकको ननयुन्क्त पर र सम्पादकको मन्जुरीनामा, सम्पादकको शैक्षक्षक 
योग्यता तथा नागररकताको छायााँप्रनत । ( शैक्षक्षक योग्यताको हकमा एल.एल.सी. 
देणख स्नातक तह सम्मको माकव लसट, चाररबरक प्रमाणपर, प्रोलभजनल, 

सहटवकफकेटका प्रनतललवप । स्नातक योग्यता नभएको हकमा एल.एल.सी. उवत्तवण 
गरर परकाररतामा १० र्षव कायव गरेको सूचना वर्भागको प्रमाणपरको प्रनतललवप) 

३) छापाखानाको प्रमाणपर, प्यान दताव, स्र्ीकृती पर र मन्जुरीनामा । 

४) प्रकाशक संस्था भए संस्था दताव प्रमाणपर, स्र्ीकृत वर्धान, संस्थाको ननणवय, 

संचालकहरुको नागररकता प्रमाणपर छायााँप्रनत र लेखा परीक्षण प्रनतरे्दन । 

५) छापाखानाले कर नतरेको प्रमाणपर प्रनतललवप । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट 

दैननक-रु १,०००।- 

अधव साप्ताहहक रु 
७००।-  

साप्ताहहक रु 500।- 

पाक्षक्षक रु 300।- 

मालसक र अन्य रु 
200।- 

ननरे्दन पेश 
भएकै हदन 

प्रकृया प्रारम्भ 
गररने  

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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छापािाना संचालन 
गन ेकार्ा 

१) अनुसूची-१ अनुसारको दरखास्त  

२) छापाखाना संचालन गनेको नागररकता र घर जग्गाको प्रनतललवप, घर जग्गा अन्य 
व्यक्तीको भए ननजको मन्जुरीनामाको कागज, छापाखाना रहने स्थानको नक्सा । 

३) कुनै संस्था सन्चालक रहेको भए संस्थाको संचालकहरुको ननणवयको प्रनतललवप, 

स्र्ीकृत वर्धानको प्रनतललवप र व्यन्क्तको भए ५/५ प्रनत  

४) छापाखाना राखे्न ठाउाँको घर जग्गाको प्रमाणपरहरु र लोकेशन नक्सा ।  

५) मुल्य अलभर्ृद्धध कर र्ा आयकर सम्बन्धी प्रमाण पर र संस्था नवर्करण गरेको 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट र दताव 
शुल्क रु. १०००।- 

ननरे्दन पेश 
भएकै हदन 

प्रकृया प्रारम्भ 
गररने  

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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प्रमाणको प्रनतललवप । 

६) छापाखानाका उपकरण खररद गरेको र्ा नामसारी भै आएको भए सो प्रमाणको 
प्रनतललवप, आयात गरेको भए प्रज्ञापन पर ।  

11 

हातहनतर्ाि ्िाित 
सम्बन्धी कार्ा 

हातहनतर्ाि ्िाित  

१) सम्बन्न्धत व्यन्क्तको ननरे्दन र नागररकता प्रमाण परको प्रनतललवप  

२) स्र्ास्थ्य न्स्थनत र चालचलन गनतवर्धधको सम्बन्न्धत ननकायको लसफाररस । 

नामसािी, नववकिण ि स्वासमत्व हस्तान्तिण  

१) ननरे्दन (नमूना बमोन्जमको) र हातहनतयार इजाजत पर (हनतयार समेत ) ।  

२) नामसारीको हकमा मतृ्युदताव, नाता प्रमाणणत, स्थानीय ननकायको लसफाररस  

3) स्र्ास्थ्य न्स्थनत र चालचलन गनतवर्धधको सम्बन्न्धत ननकायको लसफाररस । 

4) नागररकताको प्रमाणपरको नक्कल तथा इजाजत पर र दईु पक्ष बीचको कागजात 
र बेच्ने व्यन्क्त कायावलयमा उपन्स्थत भै सनाखत गनुवपने । 

हातहनतर्ाि ्िाितको प्रनतसलवप सम्बन्धी कार्ा  

१) सम्बन्न्धत व्यन्क्तको इजाजत नम्बर सहहतको ननरे्दन । 

२) नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतललवप  

३) अन्य कागजात बुझ्न सककने । 

्िाित  

ननरे्दनमा रु १०।-को 
हटकट र ननयमार्लीमा 
तोककए बमोन्जम राजश्र्  

नामसािी, नववकिण 

रु १०।- को हटकट, 

नामसारी दस्तरु रु 
1,000।- न्जल्ला लभरको 
नवर्करण दस्तरु रु 
150।- नेपाल भरको 
लाधग दस्तरु रु 300।-
(बबलम्ब शलु्क 
ननयमानुसार)  

्िाितको प्रनतसलवप 

ननरे्दनमा रु १०।- को 
हटकट र रु ५०।- को 
राजश्र्  

ननरे्दन परेकै 
हदन प्रकृया 
प्रारम्भ गररने  

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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ववस्पोटक पदाथाको 
ससफारिस  

ववस्पोटक पदाथाको ससफारिस 

१) ननरे्दन । 

२) संस्था र्ा प्रनतष्ठानको आधधकाररकता । 

ननरे्दनमा रु. १०।- को 
हटकट तथा हातहनतयार 
खरखजाना ननयमार्ली 
बमोन्जमका दस्तरु  

 

  पकृया पुगेपनछ  
प्र.अ./ शाखाको 

ना.सु. 
प्र.न्ज.अ 



 

  

 

22 

 

३) अन्य कागजात बुझ्न सककने ।  

४) अन्य वर्षय ननयमार्ली बमोन्जम । 

13 

शाजन्त सुििा ि 
ठार्ो ननवदेन 
सम्बन्धी कार्ा 

 शाजन्त सिुिाको ननवदेन सम्बन्धी कार्ा 

१) यथाथव वर्र्रण सहहतको ननरे्दन र नागररकताको छााँयाप्रनत । 

 गुनासो वा ठार्ो उिुिी  

१) सम्पूणव वर्र्रण खुलेको ननरे्दन र ननरे्दनलाई पुन्ष्ट  गने प्रमाण कागजहरु  

 उजुरीको प्रकृनत हेरी सम्बन्न्धत ननकायमा पठाइने र्ा कायावलयमा दबुै पक्ष 
णझकाई छलफल गराइने ।  

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट  

 

ननरे्दन परेकै 
हदन 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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पारिवारिक पेन्सन, 

सपथ पत्र ि 
िहलपहल सम्बन्धी 

ससफारिस 

१) सम्बन्न्धत व्यन्क्तको ननरे्दन । 

२) नागररकताको प्रमाणपर र पेन्सनपट्टाको प्रनतललवप । 

३) गा.पा./न.पा.को लसफाररस र नाता प्रमाणणतकी प्रनतललवप तथा पाररर्ाररक वर्र्रण 
। 

४) आर्श्यकता अनुसार बसाइसराई, जन्मदताव, मतृ्यू दताव आहद ।  

५) अन्य कागजात बुझ्न सककने । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट  

 

 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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नामथि संशोधन 
नाम, िात, उमेि 
आहद संशोधन ि 

प्रमाखणत 

१) नागररकताको प्रमाणपरको प्रनतललवप/उमेर नपुगेको भए जन्मदताव, शैक्षक्षक 
योग्यताको प्रमाणपरको प्रनतललवप,  सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.को लसफाररस, न्जल्ला 
लशक्षा कायावलयको लसफाररस । 

२) एस.एल.सी.को ररजल्ट आएको ६ महहना लभर मार सहटवकफकेटमा नै संशोधन गनव 
ननणवय पचाव खिा गरी (२ प्रनत फोटो सहहत) लसफाररस हुन्छ र्ा अन्यथा दइुटा 
अलग अलग व्यन्क्त नभइ एकै हो भन्ने व्यहोराको लसफाररस मार पाइने । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट  

 

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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अन्र् व्र्होिा  
ननरे्दनमा रु. १०।- 

को हटकट  

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

स.प्र.न्ज.अ/प्र.न्ज.अ 
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प्रमाखणत १) व्यहोरा खुलेको ननरे्दन र सम्बन्न्धत प्रमाण कागज । 

२) गा.पा./न.पा.को लसफाररस । 

३) प्रमाणणकरण गनव आर्श्यक स्थानीय ननकाय र प्रहरी समेतको मुचुल्का । 

  

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

17 

र्ात्रा अनमुनतपत्र 
(ववदेशी बाब ुनपेाली 

आमा) 

१) ननरे्दन । 

२) बाब ुखुलेको प्रमाण, आमाको नागररकताको प्रनतललवप र राहदानीको प्रनतललवप । 
 

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

 

 

18 

CCTV/Camera 

िर्ान िानकािी 

 

१) CCTV/Camera जिान गरेको १५ हदन लभर अनुसूची-1 बमोन्जमको ढााँचामा 
ननरे्दन पठाउने । 

 

 
प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ 

 

19 

RPA/Drone उर्ान 
अनमुनत सलन े
सम्बन्धमा 

१) तोककएको ढााँचामा चेकललष्ट सहहतको ननरे्दन । 

२) उिान गने स्थानको स्थानीय तहको लसफाररस । 

३) दईु केजी भन्दा कम तौल भएको हुनुपने । 

४) नेपालमा खररद गरेको उिान उपकरणको हकमा कर वर्जक र वर्देशबाट खररद 
गरी ल्याएको हकमा भन्सार बबजक । 

५) उिान इजाजतपरको अर्धध इजाजत पर जारी भएको लमनतबाट बढीमा ३ 
महहनाको हुनेछ । 

6) नागररक उड्यन प्राधधकरणमा उपकरण दताव गरेको प्रमाणपर र प्राधधकरणको 
उिान सहमनत पर । 

7) उिानको स्पष्ट उद्देश्य र उिान गनव चाहेको क्षेर तथा स्थान सम्बन्धी वर्र्रण 
(Flight Detail, Google/Flight Location Map), उिान सुरु गने र सम्पन्न गने अर्धध 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट  

 

प्रमाण पुरा 
भएकै हदन 
भएकै हदन 
प्रकृया सुरु 

गररने  

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ 
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खुलेको हुनुपनेछ । 

8) वर्देशी व्यन्क्त र्ा संस्थाको हकमा स्थानीय व्यन्क्त र्ा एजेन्सीलाई हदइएको 
अधधकार पर (Authorization Letter) । 

9) RPA उिान गने व्यन्क्तको बायोिाटा, नागररकता र्ा राहदानी र वर्देशी व्यन्क्तको 
हकमा Valid Visa । 

१०) शतव पालना सम्बन्धी उिानकतावको प्रनतर्द्धता । 

20 

शिणाथी परिचर्पत्र 
सम्बन्धी 

शिणाथी परिचर्पत्र नववकिण सम्बन्धी कार्ा 

१) शरणाथी पररचय पर नवर्करणको लाधग दरखास्त  

२) म्याद नाघी आउनेका लाधग भरपदो र मनालसब माकफकको कारण सहहत 
सम्बन्न्धत क्याम्पको लसफाररस । 

३) एक न्जल्लाबाट जारी भएको पररचय पर अको न्जल्लामा नवर्करण गनुव परेमा 
गहृ मन्रालयको स्र्ीकृनत पर । 

 

शिणाथी परिचर्पत्र हिा् सोको परिचर्पत्र सलनुपदाा  

१) सम्बन्न्धत व्यन्क्तको र पररचयपरको छााँयाप्रनत  

२) रान्ष्िय स्तरको पबरकामा हराएको सूचना प्रकालशत गरी सो को सक्कल प्रमाण र 
हराएको दरखास्त परेको एररयाको प्रहरी कायावलयको पर । 

३) शरणाथी लशवर्रबाट फोटो समेत प्रमाणणत गरेको पर र सम्बन्न्धत व्यन्क्तको २ 
प्रनत फोटो । 

शिणाथीलाई र्ात्रा अनुमनत सम्बन्धी कार्ा 

१) सम्बन्न्धत व्यन्क्तको ननरे्दन र शरणाथी पररचयपरको प्रनतललवप  

पररचय पर नवर्करण  

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट र 

ननयामानुसारको दस्तुर  

प्रनतललवप  

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट र रु 
१००।-राजश्र्  

यारा अनुमनत  

ननरे्दनमा रु 10।- 
को हटकट  

 

ननरे्दन पेश 
भएकै हदन 

प्रशासन फााँट कोठा 
नं. 204 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

स.प्र.न्ज.अ 
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२) भ्रमणमा जाने मुलकबाट नातेदारले बोलाएको आमन्रण पर  

३) अमन्रण गने व्यन्क्तको पररचय खुल्ने प्रमाण पर र ननजको आधथवक न्स्थनत 
खुल्ने प्रमाण  

4) नाबालक र्ा ३५ र्षव उमेर नपुगेको महहलाको हकमा संरक्षकले हदएको 
मन्जुरीनामा  

5) सम्बन्न्धत लशवर्रको लसफाररस पर सक्कल ै 

6) आमन्रण गने व्यन्क्त र ननरे्दकको सम्बन्ध खुल्ने कागजपर । 

7) अध्ययनाथव वर्देश जान सम्बन्न्धत शैक्षक्षक संस्थाको स्र्ीकृती पर संलग्न गरी 
वर्षय र अर्धध खुलेको कागज । 

8) औषधध उपचारको लाधग धचककत्सक र्ा स्र्ास्थ्य संस्थाको लसफाररस पर । 

9) आमन्रणकतावले व्यहोने खचवको वर्र्रण (बस्ने, खाने ,जाने ,औषधध उपचार, 

लगाउने मध्ये सबै र्ा केही) 

10) आफ्नै खचवमा जाने भए आफ्नो हैलसयत र जानुपने कारण स्पष्ट खुलाउने  

11) Notery Public बाट प्रमाणणत भै आउनु पने र्ा सम्बन्न्धत दतुाबासले 
कागजातहरुको प्रमाणणकता पुन्ष्ट गरेको कागज पर । 
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मुद्दा शाखाको नागररक सेर्ा बिापर 
 

 

 

 

लस.न.ं 
सेर्ा सवुर्धाहरुको 

वर्र्रण 
कायव सम्पादन गनव आर्श्यक पने कागजपरहरु लाग्ने शुल्क लाग्ने सयम 

फााँट, कोठा न.ं 

र न्जम्मेर्ार 
कमवचारी 

गुनासो सुन्ने 
अधधकारी 

कैफीयत 

1 

 
मुद्दा सम्बन्धी 

न्जल्ला प्रशासन कायावलय र्ा न्जल्ला प्रहरी कायावलय माफव त उजुरी दताव 
हुने । न्जल्ला प्रहरी कायावलयको अनुसन्धान पनछ न्जल्ला न्यायधधर्क्ताको 
कायावलयबाट अलभयोग प्राप्त भएपनछ मुद्दा दायर हुने  

१) अभद्र व्यर्हार गरेको सम्बन्धी मुद्दा   

२) जुर्ा सम्बन्धी मुद्दा   

३) सर्ारी ज्यान क्षनतपुनत व सम्बन्धी मुद्दा   

लमलसल नक्कल 
माग गदाव 
प्रनतपाना रु 
5।- का दरले 
हटकट लाग्ने 

सोही हदन दताव हुने  

मुद्दा फााँट कोठा 
नं. 10९ 

 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

प्र.न्ज.अ 

 

 
मुद्दाको समससल 
न्कल माग गन े

 सम्बन्न्धत व्यन्क्तले आफ्नो नागररकता संलग्न गरी ननरे्दन हदनु पने । 

ननरे्दनमा रु. १०।- को हटकट 

नक्कलको प्रनतपाना रु 5।- का दरले हटकट 
लाग्ने 

  

 

२ 
मुद्दा सम्बन्धी 

पकृर्ागत कामहरु 

 

 

 

बयान  मुद्दा दताव भएकै हदन सुरु हुने  
मुद्दा फााँट कोठा 

नं. 10९ 

 

प्र.न्ज.अ. 

 

आदेश  सोही हदन 

थुनछेक  र्यान सककएको हदन 

 

 आवश्र्क कागिातका छााँर्ाप्रनत पेश गनुापने ि verify गने प्रर्ोिनका सबै कागिातका स्कलै प्रनत सल ा् आउनु पने छ । 

महत्वपूणा िानकािी 
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मुद्दा दतावपनछ कानून बमोन्जम मुद्दामा 
आर्श्यक संलग्न रहनु पने कागजात 
प्रमाणहरु कानून बमोन्जम हुने । 

साक्षी बुझ्ने   प्रनतर्ादी चुक्ता भएको एक 
महहनालभर 

फााँटर्ाला ना.सु र 
प्रशाकीय अधधकृत 

कागज गराउने   आर्श्यकता अनुसार 

फैसला   प्रमाण पुगेको खण्िमा १ 
र्षवलभर 

मुद्दा दताव  पेश भएकै हदन  

कैकफयत प्रनतरे्दन   ३ हदन लभर 

म्याद थप   आर्श्यक कागजात तथा 
माननस पेश भएकै हदन 
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आधथवक प्रशासन शाखाको नागररक सेर्ा बिापर 

लस.न.ं 
सेर्ा सवुर्धाहरुको 

वर्र्रण 
कायव सम्पादन गनव आर्श्यक पने कागजपरहरु लाग्ने शुल्क 

लाग्ने 
सयम 

फााँट, कोठा न.ं र 
न्जम्मेर्ार कमवचारी 

गुनासो सुन्ने 
अधधकारी 

कैफीयत 

1 

 

िनतपनुता िकम 
ववतिण 

( परराष्ि मन्रालय माफव त वर्देशबाट प्राप्त हुने रकम मतृकका हकदारलाई)- 

१) हकदारको ननरे्दन साथै मतृकको राहदानी छााँयाप्रनत र मतृ्यु दताव प्रमाणपरको 
छााँयाप्रनत र नाता प्रमाणणतको कागज । 

२) मतृकको राहदानीको छााँयाप्रनत र मतृ्यू दताव प्रमाणपरको छााँयाप्रनत ।  

३) गा.पा./न.पा.को लसफाररस 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट 

ननयमानुसार 

लेखा फााँट कोठा नं. ३04 

 

फााँटर्ाला ना.सु र लेखापाल 

प्र.न्ज.अ 

 

२ 

ववपद् प्रकोप 
व्र्वस्थापन   

    

ववपद् प्रभाववतलाई 
िाहत 

 

१) वर्र्रण खुलेको सम्बन्न्धत वपडित व्यन्क्तको ननरे्दन 

२) सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.को लसफाररस 

३) प्रहरी कायावलयबाट भएको सक्कल मुचुल्का पर 

४) पहहचान खुल्ने प्रमाणपरको छााँयाप्रनत  

५) मतृकको हकमा मतृ्युदतावको प्रमाणपर, नन्जकको हकदारसाँगको नाताप्रमाणणत । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट 

ननयमानुसार 

लेखा फााँट कोठा नं. ३04 

 

फााँटर्ाला ना.सु र लेखापाल 

प्र.न्ज.अ 

 

३ िािस्व सलन े 

 

(हातहनतयार नवर्करण, नामसारी, संस्था दताव, नवर्करण, लाइसेन्स, जररर्ाना, पररक्षा, 
दण्िसजाय आहद ।) 

१) राजश्र् एककन गनव प्रमाणपर, लाइसेन्स, फारम, कर चुक्ता गरेको प्रमाण 
पररचयपर पेश गनुवपने । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट 

ननयमानुसार 

लेखा फााँट कोठा नं. ३04 

 

फााँटर्ाला ना.सु र लेखापाल 

प्र.न्ज.अ 
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४ तेश्रो पि बीमा 

 

१) हकदारको ननरे्दन, मतृक एर्म ्हकदारको नागररकता प्रमाणपरको छााँयाप्रनत र 
मतृकको मतृ्यु दताव प्रमाणपरको छााँयाप्रनत  

२) हकदार र मतृकसाँगको नाता प्रमाणणत कागज  

३) सम्बन्न्धत गा.पा./न.पा.को लसफाररस 

 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट 

ननयमानुसार 

लेखा फााँट कोठा नं. ३04 

फााँटर्ाला ना.सु र लेखापाल 
प्र.न्ज.अ 

 

५ 
िग्गा अधधग्रहण 

गिेमा हद्न ेमुआब्िा  

 

१) ननरे्दन, नागररकता र जग्गाधनी प्रमाणपरको छााँयाप्रनत  

२) मुआव्जा हदने भनन पेश गरेको ननणवय  

 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट 

ननयमानुसार 

लेखा फााँट कोठा नं. ३04 

 

फााँटर्ाला ना.सु र लेखापाल 

प्र.न्ज.अ 

 

६ धिौटी क्रफताा सम्बन्धी  

 

१) ननरे्दन र नागररकताको छााँयाप्रनत   

२) धरौटी जम्मा गदावको सक्कल नगदी रलसद  

३) कायावलयको मुद्दा शाखाले गरेको लसफाररस  

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट 

ननयमानुसार 

लेखा फााँट कोठा नं. ३04 

 

फााँटर्ाला ना.सु र लेखापाल 

प्र.न्ज.अ 

 

७ 
वपडर्त िाहतकोषबाट 

भु्तानी 

 

१) अदालतको आदेश  

२) वपडित/संरक्षकको ननरे्दन र नागररकतको प्रनतललवप  

३) आर्श्यकता अनुसार थप बुझ्न सककने । 

ननरे्दनमा रु. १०।- 
को हटकट 

ननयमानुसार 

लेखा फााँट कोठा नं. ३04 

 

फााँटर्ाला ना.सु र लेखापाल 

प्र.न्ज.अ 
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६. जिल्ला प्रशासन कायाालय, बााँकेको स्िीकृि दिबन्दी जिििण  िथा शाखागि 

कायाजिििण : 

सस.नं. पद दिबन्दी संख्र्ा पदपुनत ा कैक्रफर्त 

१ प्रमुख न्जल्ला अधधकारी १ १ 
 

२ सहायक प्रमुख न्जल्ला अधधकारी  २ २ 
 

३ प्रशासकीय अधधकृत  ४ ३  

४ नायर् सुब्बा 12 8  

५ लेखापाल १ १ 
 

६ कम्प्युटर अपरेटर ३ 3 करारमा पदपनुतव 

७ खररदार 6 6  

८ हलुका सर्ारी चालक 3 3 करारमा पदपनुतव 

९ कायावलय सहयोगी 8 8 करारमा पदपनुतव 

िम्मा 40 35  
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७. जिल्ला प्रशासन कायाालय, बााँकेमा िहेका शाखा ि जिम्मेिाि अजिकािी 

  

सस.नं
. 

पद कमाचािीको नाम, थि सम्पका  नं. कार्ाित फााँट कोठा नं. 

1 प्र.न्ज.अ
. 

राम  बहादरु कुरुम्र्ाङ्ग 9858027777  
२०३ 

2 स.प्र.न्ज.
अ 

हरर प्याकुरेल 9858020188  
२०५ 

3 स.प्र.न्ज.
अ. 

दीघवराज उपाध्याय 9858070188  
२०१ 

4 प्र.अ. खगेन्द्र बहादरु मल्ल  9844878633 स्थानीय प्रशासन/ राहदानी  ११० 
5 प्र.अ. हररश्चन्द्र शमाव 9848171899 कमवचारी प्रशासन/ नागररकता 

प्रनतललपी 
१०७ 

6 प्र.अ. राम कुमार सोनकर 9848022332 नयााँ नागररकता १०१ 
7 लेखापाल वर्श्र् प्रकाश ढकाल 9848026101 आधथवक प्रशासन ३०३ 
8 ना.सु. टेक बहादरु भण्िारी 9844855668 मुद्दा १०९ 
9 ना.सु. रे्देश्र्र गौतम 9858031510 नागररकता प्रनतललवप 106 

10 ना.सु. कमल प्रसाद उपाध्याय 9848221875 कमवचारी प्रशासन २०४ 
11 ना.सु. अमतृ बहादरु बुढा 9848080131 नागररकता प्रनतललवप १०६ 
12 ना.सु. माधर् लसहं 9858035755 नागररकता प्रनतललपी १०५ 
13 ना.सु. महेश्र्र पौिेल 9848053485 ठािो उजुरी १०९ 
14 ना.सु. ककरण कुमार थापा 9848120160 स्थानीय प्रशासन 204 

15 ना.सु. शुलशला चलाउने वर्ष्ट  9848043100  नागररकता 108 

16 ना.सु. खेमा देर्ी किेल 9848101556 नागररकता प्रनतललवप 106 

17 ना.स. धगता कुमारी चौधरी 9864782456 स्थानीय प्रशासन  204 

18 क.अ. नतली कुमारी खड्का 9868637453 नागररकता प्रनतललपी १०६ 
19 क.अ. संन्जत कुमार चौधरी 9811295956 नागररकता  १०३ 
20 क.अ. ररतु लाखे नकमी 9844890744 कमवचारी प्रशासन २०४ 
21 क.अ. सौरभ के.सी. 9840809156 रान्ष्टय पररचय पर वर्र्रण सकंलन  

22 क.अ. सुननल राना मगर 9858075438 रान्ष्टय पररचय पर वर्र्रण सकंलन  

23 खररदार लशर् कुमार गुरुङ्ग 9848019665 न्जन्सी  

24 खररदार नहकुल र्ली 9848069478 नागररकता १०५ 
25 खररदार देर्की आचायव  9844852750 ठािो उजुरी १०९ 
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26 खररदार राजेन्द्र कुमार शाही 9858083334 प्र.न्ज.अ. सधचर्ालय २०३ 
27 खररदार पुष्पराज थारु  नागररकता १०५ 
28 खररदार जीत र्हादरु सुनार 9848112233 राहदानी १०३ 
29 खररदार तुलसीराम चपाई  9858035345 दताव/चलानी १०४ 
30 स.क.अ

. 

हररशरण लालमछाने  9848021210 मुद्दा १०९ 

31 स.क.अ
. 

तेज बहादरु के्षरी 9868007503 राहदानी १०३ 

32 ह.स.चा
. 

राजेश नकमी 9864816130  
 

33 ह.स.चा
. 

गणेश धगरी 9848031297  
 

34 ह.स.चा दान बहादरु काकी 9848399889   

35 का.स. लशर्राम शमाव  9848223305 प्र.न्ज.अ. सधचर्ालय  २०३ 
36 का.स. चक्र बहादरु काकी 9840726799 रान्ष्टय पररचय पर वर्र्रण सकंलन   

37 का.स. इमामुल हक खााँ 9848030457 नागररकता १०६ 
38 का.स. लभमा शमाव  9868289860 लेखा  ३०३ 
39 का.स. पुनम पुन 9868036931 मुद्दा १०९ 
40 का.स. राम ककशुन धोर्ी 9864950030 कमवचारी प्रशासन २०४ 
41 का.स. राधेश्याम कोरी 9816565072 माली  

42 का.स. पुष्पा थापा 9848017537 नागररकता १०५ 
43 का.स. थानेश्र्र शमाव  9848263149 नागररकता १०५ 

 

 

 

 

८. सेिा प्राप्त गना लाग्ने दस्िुि ि अिजि : 

सस.नं. प्रदान गरिने सेवा लाग्ने दस्तुि रु लाग्ने अवधध कैक्रफर्त 

१ र्ंशजको आधारमा नेपाली 
नागररकताको प्रमाण पर वर्तरण 

रु. १०।- को हटकट प्रकक्रया पुगेकै हदन  

२ नागररकताको प्रनतललवप वर्तरण रु. १३।- को हटकट प्रकक्रया पुगेकै हदन  

३ र्ैर्ाहहक अंधगकृत नागररकताको 
प्रमाण पर वर्तरण 

रु. १०।- को हटकट प्रकक्रया पुगेकै हदन  

४ राहदानी फाराम संकलन २,५००।- नार्ालक  प्रकक्रया पुगेकै हदन  
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सस.नं. प्रदान गरिने सेवा लाग्ने दस्तुि रु लाग्ने अवधध कैक्रफर्त 

(५ र्षव) 
५,०००।- साधारण   

१०,०००।- द्रतु 
५ द्रतु सेर्ा अलभलेख प्रमाणणत – प्रकक्रया पुगेकै हदन  

६ राहदानी वर्तरण – तुरुन्त  

७ गुनासो र्ा ठािो उजुरी १०।-को हटकट  यथाशीघ्र  

८ नाम,थर उमेर आहद प्रमाणणत १०।-को हटकट  प्रकक्रया पुगेकै हदन  

९ नार्ालकको उमेर प्रमाणणत १०।-  को हटकट  प्रकक्रया पुगेकै हदन  

१० पाररर्ाररक पेन्सन, शपथ पर र 
रहलपहल सम्बन्धी लसफाररस 

१०।-  को हटकट  प्रकक्रया पुगेकै हदन  

११ संस्था दताव १,०००।- प्रकक्रया पुगेकै हदन  

१२ संस्था नर्ीकरण ५००।-   प्रकक्रया पुगेकै हदन  

१३ संस्थाको वर्धान संशोधन १०।- को हटकट  प्रकक्रया पुगेकै हदन  

१४ न्जल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने 
स्र्ीकृनत 

१०।- को हटकट  प्रकक्रया पुगेकै हदन  

१५ दललत, आहदर्ासी/जनजाती 
लसफाररस 

१०।- को हटकट प्रकक्रया पुगेकै हदन  

१६ परपबरका दताव दैननक १,०००।- 

साप्ताहहक ५००।-
पाक्षक्षक ३००।-  

मालसक २००।-  

प्रकक्रया पुगेकै हदन  

१७ छापाखाना दताव १,०००।- प्रकक्रया पुगेकै हदन  

१८ हातहनतयार नामसारी १,०००।- प्रकक्रया पुगेकै हदन  

१९ हा.ह. न्जल्ला लभरको नर्ीकरण १५०।- प्रकक्रया पुगेकै हदन  

२० हा.ह. नेपाल भररको नर्ीकरण ३००।- प्रकक्रया पुगेकै हदन  

२१ नाम,थर जन्म लमनत संशोधन १०।- को हटकट प्रकक्रया पुगेकै हदन  

२२ नाता प्रमाणणत १०।- को हटकट प्रकक्रया पुगेकै हदन  

२३ सार्वजननक अपराध सम्बन्धी मुद्दा  कानून र्मोन्जम  

२४ अन्ख्तयार दरुुपयोग सम्बन्धी मुद्दा १०।- को हटकट यथाशीघ्र  
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सस.नं. प्रदान गरिने सेवा लाग्ने दस्तुि रु लाग्ने अवधध कैक्रफर्त 

२५ अन्य मुद्दा १०।- को हटकट  यथालशघ्र  

२७ वर्ष्फोटक पदाथव ईज्जात–पर - यथालशघ्र  

२८ वर्ष्फोटक पदाथव ईज्जात–पर 
नवर्करण 

रु. ५०।- प्रकक्रया पुगेकै हदन  

साथै अन्य शलु्क/दस्तुर नागररक बिापरमा उल्लेख भए बमोन्जम हुने ।  
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९. जनणाय गने प्रजिया ि अजिकािी : 

 

क) ननणार् गने प्रक्रिर्ा : सरकारी ननणवय प्रकक्रया सरलीकरण ननदेलशका, २०६५ एर् ंसूचनाको 
हक   सम्बन्धी ऐन, २०६४ लगायत प्रचललत कानून बमोन्जम । 

ि) ननणार् गने अधधकािी : 

 प्रमुख न्जल्ला अधधकारी । 

 सहायक प्रमुख न्जल्ला अधधकारी: प्रमुख न्जल्ला अधधकारीर्ाट अधधकार प्रत्यायोजन 
भए बमोन्जम   

 

१०. जनणाय उपि उिुिी सुन्ने अजिकािी : प्रमखु न्जल्ला अधधकारी । 

 

ग. सूचना अधधकािी ि प्रमुिको नाम ि पद : 

कार्ाालर् प्रमुि : 

नाम : राम बहादरु कुरुम्बङ्ग 
पद :  प्रमुख न्जल्ला अधधकारी 
सम्पकव  न.  : ९८५802७७७७ 

ि. सूचना अधधकािी :  

नाम :  दीघवराज उपाध्याय 

पद :  सहायक प्रमुख न्जल्ला अधधकारी 
सम्पकव  न  :  ९८58070188 

ईमेल  :  deergha.upadhyay@nepal.gov.np 

 

 

११.  सम्पादन गिेको मुख्य मुख्य कामको जिििण : (२०७७ श्रावण १ देखि असोि मसान्त सम्म ) 

११.१ सेवाप्रवाह सम्बन्धी ववविण 

सस.
नं. 

सम्पादन गिेको काम कामको परिमाण कैक्रफर्त 

1 र्ंशजको आधारमा नागररकता वर्तरण 1673  

2 र्ैर्ाहहक अंगीकृत नागररकता वर्तरण 384  

3 अंगीकृत नागररकता वर्तरण 0  
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सस.
नं. 

सम्पादन गिेको काम कामको परिमाण कैक्रफर्त 

4 नागररकताको प्रनतललवप वर्तरण 1374  

5 राहदानी लसफाररस 291  

6 द्रतु राहदानी लसफाररस 55  

7 गुनासो तथा ठािो उजुरी  158  

8 नाम, थर, उमेर आहद प्रमाणणत 4०  

9 नाबालक पररचयपर वर्तरण 14  

10 संस्था दताव ०6  

11 संस्था नर्ीकरण 99  

12 परपबरका दताव 1  

13 हातहनतयार नामसारी  2  

14 हातहनतयार नवर्करण 78  

15 दललत, आहदर्ासी/जनजाती तथा अन्य 
लसफाररस/ प्रमाणणत 

190  

16 अभद्र व्र्यहार सम्बन्धी मुद्दा दताव  51  

17 अभद्र व्र्यहार सम्बन्धी मुद्दा फछौट 91  

18 बजार अनुगमन 48  

19 न्जल्ला सुरक्षा सलमनतको बैठक 6  

20 न्जल्ला कोलभि-19 संकट व्यर्स्थापनको बैठक 18  

21 सर्व पक्षक्षय बैठक 1  

22 सूचना अधधकारीहरुको बैठक  1  

23 कायावलय प्रमुख बैठक 1  

24 सीमा सुरक्षा बैठक  0  

25 न्जल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन सलमनतको बैठक 1  

26 PCR परीक्षण 16,248  

 

११.२ शाजन्त सुििा तथा अपिाध ननर्न्त्रण सम्बन्धी कार्ाहरु 

 

क.  Crime mapping सहहतको एक्रककृत िणनीनतक सुििा र्ोिना २०७७ तिुामा तथा 
कार्ाान्वर्न; 
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वर्गत ३ आधथवक र्षवमा यस न्जल्लामा घटेका सर्ै अपराधहरुको Nature, Trend र 
Frequency का आधारमा वर्श्लेषण गरी  अपराधको सघनता पहहचान गररएको छ । सोही 
अनुसार सब ै सुरक्षा ननकायहरुको समन्र्य र सहकायवमा  एकककृत सुरक्षा रणनीनत 
अर्लम्र्न गरी समि शान्न्त सुरक्षा र अपराध ननयन्रणका कायवहरु सञ्चालन गने गरी 
उक्त योजना तजुवमा गररएको र प्रभार्कारी रुपमा कायावन्र्य गररदै आएको छ । 

ि.  जिल्ला सुििा ससमनतको बैठक सञ्चालन 

यस अर्धधमा ६ पटक न्जल्ला सुरक्षा सलमनतको बैठक बसी शान्न्त सुरक्षा र अपराध 
ननयन्रणका वर्वर्ध वर्षयहरुमा छलफल गरी ननणवय भएअनुसार कायावन्र्यन हुदै आएको 
छ । 

ग.  सूचना ववश्लेषण ईकाई गठन तथा परिचालन 

सहायक प्रमुख न्जल्ला अधधकारी दीघवराज उपाध्यायको संयोजकत्र्मा सबै सुरक्षा 
ननकायका अधधकृत कमवचारीहरु सदस्य रहने गरी सूचना वर्श्लेषण ईकाई गठन भई 
सूचना संकलन, वर्श्लेषणको कायव भैहरहेको छ । सोही अनुसार वर्लभन्न सुरक्षा 
कार्ावहीहरु समेत सञ्चालन भैरहेको छ । 

 ि.  अन्ति जिल्ला सुििा समन्वर् बैठक सञ्चालन 
बहदवया न्जल्लासाँग यस कायावलयबाट सम्पाहदत कोरोना उपचार र व्यर्स्थापन 
लगायतका वर्षयहरुसाँग सम्बन्न्धत असल अभ्यासहरु तथा भोधगएका  साझा 
समस्याहरुका बारेमा छलफल गरी आपसी समन्र्य र समझदारीमा साझा समस्या तथा 
चुनौनतहरु समाधान गने गरी समझदारी गररएको छ । 

११.३ ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. ववपद् पूवातर्ािी तथा प्रनतकार्ा र्ोिना २०७७ तिुामा, प्रकाशन तथा कार्ाान्वर्न 

वर्गत ३ र्षव देणख घटेका वर्पद घटनाहरुको वर्श्लेषण गरी वर्पद जोणखमको र्ास्तवर्क 
अर्स्था पहहचान गररएको छ । जस अनुसार परू्वतयारी प्रनतकायव तथा तत्काललन पुनलावभ 
सम्मका कायवहरु सम्पादन गने गरी न्जल्ला वर्पद् व्यर्स्थापन सलमनतको ननणवयअनुसार 
यस योजना तजुवमा तथा प्रकाशन गरी यसै अनुसार समि वर्पद् व्यर्स्थापन कायव भैहरको 
छ ।।(वर्स्ततृ योजना www.daobanke.moha.gov.np मा हेनव र िाउनलोि गनव सककनेछ ।) 
 

ि.  बाढी पहहिो उद्दाि नमुना अभ्र्ास ( िाप्ती नदीमा) सम्पन्न । 

 

ग.  जिल्ला ववपद् व्र्वस्थापन ससमनतको बैठक सञ्चालन 

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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वर्पद् व्यर्स्थापन, राहत वर्तरण लगायतका वर्षयहरुमा छलफल गरी ननणवय गनव यस 
अर्धधमा १ पटक न्जल्ला वर्पद व्यर्स्थापन सलमनतको बैठक सञ्चालन भएको छ । 
त्यस्तै गरी COVID-19 को संक्रमण रोकथाम ननयन्रण र उपचार व्यर्स्थापन गनव यस 
अर्धधमा 18 पटक DCCMC बैठक सञ्चालन गररएको छ । 

 

११.4   सुशासन सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. जिल्ला प्रशासन वावषाक कार्ार्ोिना २०७७ 

गहृ सधचर् र प्रमुख न्जल्ला अधधकारी बीच भएको कायवसम्पादन सम्झौता अनुसार 
सम्पादन गनुवपने तथा न्जल्लागत र्स्तुन्स्थनत समेतका आधारमा सम्पादन गनुवपने 
वर्षयहरु समारे्श गरी न्जल्ला प्रशासन र्ावषवक कायवयोजना तजुवमा गरी समि 
कक्रयाकलापहरु यसै कायवयोजना अनसुार आर्द्र् गररएको छ । 

 

Mobile Charging Station:  सेर्ािाहीहरुको प्रयोगको लाधग नेपाल टेललकम साँगको 

समन्र्यमा  १ थान Mobile Charging Station  व्यर्स्था गररएको छ । आगामी हदनमा 
सेर्ािाहीको उच्च चाप भएका कायावलयमा समेत यस प्रकारको सवुर्धा उपलब्ध गराउन 
नेपाल टेललकम साँग अनुरोध गररएको छ । 

 

डर्जिटल सावािननक सेवा वर्ापत्रको व्र्वस्था : कायावलयबाट प्रदान गररने सेर्ा, लाग्ने 
दस्तुर, सम्बन्न्धत फााँट तथा कोठा नम्बर, न्जम्मेर्ार कमवचारी, गुनासो सुन्ने अधधकार 
लगायतको जानकारी सहहतको डिन्जटल सार्वजननक सेर्ा र्िापरको व्यर्स्था गररएको छ । 

  

नागरिक सहार्ता किको व्र्वस्था : कायवलयमा आउने सेर्ािाहीहरुलाई कायावलयबाट प्रदान 
गररने सेर्ा, लाग्ने दस्तुर, सम्बन्न्धत फााँट र कोठा नम्बर, न्जम्मेर्ार कमवचारी आहदको 
जानकारी प्रदान गने, अशक्त अपाङ्गहरुलाई सेर्ा प्रर्ाहमा सहयोग गने तथा सेर्ािाहीका 
तफव बाट स्र्यम ् ननरे्दन लेणखहदने व्यर्स्था सहहतको नागररक सहायता कक्षको व्यर्स्था 
गररएको ।  

 

 गुनासो पेहटकाको व्र्वस्था : कायवलयको सेर्ा प्रर्ाहको सम्बन्धमा गुनासो गने ननकाय र्ा 
पदाधधकारी समक्ष सोझै गनुासो गनव नसक्ने र्ा नचाहनेहरुका लाधग गुनासो पेहटकाको 
व्यर्स्था गरी गुनासो सुनुर्ाई र व्यर्स्थापनको प्रबन्ध लमलाईएको ।  

 

ि. प्र.जि.अ. ि स.प्र.जि.अ. तथा प्र.अ.हरुसंग कार्ासम्पादन सम्झौता तथा कार्ाववविण 
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न्जल्ला प्रशासन सुधार कायवयोजना लगायत कायावलयबाट जारी गररएका सबै योजना तथा 
कायवन्जम्मेर्ारी अनुसार सम्पादन गनुवपने कायवहरु व्यार्सानयक, गुणस्तरीय रुपमा सम्पादन 
गनवका लाधग प्रन्जअ र सप्रन्जअ तथा प्र.अ.हरु संग कायवसम्पादन सम्झौता गररएको छ ।  

 

 

ग. अपाङ्गमैत्री कार्ाालर् संिचना : कायावलयको मुख्य प्रशासननक भर्नको भुईतलालाई 
अपाङ्गमैरी हुने गरी बनाइएको र कायव सञ्चालन समेत सोही अनसुार हुने गरी व्यर्स्था 
गररएको छ । 

 

  ११.5 उपभो्ता हहत संििण सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. बिाि अनुगमन तथा सुिपिीवेिण 

बजारको अनुगमन तथा COVID-19 को सन्दभवमा जनस्र्ास्थ्य मापदण्ि पालना सम्बन्धमा  
48 पटक नेपालगञ्ज तथा कोहलपुर बजार क्षेरको अनुगमन गररएको छ ।स्थानीय तह,  

वर्षयगत कायावलयहरु सहहतको अनुगमन टोली माफव त ननयलमत रुपमा बजार अनुगमन 
भइरहको । 

 

 

  ११.6 सूचनाको हक कार्ाान्वर्न सम्बन्धी कार्ाहरु 

क. सूचना अधधकािीको लाधग छुट्टै मोवाईल नम्बि 

सूचना अधधकारीहरुसंग आम नागररकहरुको सहज पहुाँच स्थावपत गने तथा कायावलयको 
संस्थागत स्मरण कायम गने गराउने उद्देश्यले सब ै सरकारी कायावलयहरुका सूचना 
अधधकारीहरुको लाधग छुट्टै मोबाईल नम्बर उपलब्ध गराउन ननदेशन गररएको छ । 

ि. Proactive Disclosure प्रकाशन 

सबै सरकारी ननकायहरबाट ननयलमत रुपमा Proactive Disclosure गने गरी अनुरोध 
ननदेशन गररएको छ ।  

ग. ननर्मानसुाि सूचना उपलब्ध गिाउन स्थानीर् तहलाई अनुिोध 

स्थानीय तहहरुबाट माग भए अनुसारको सूचना प्राप्त नभएको भनन गुनासो पनव आएकोले 
सबै स्थानीय तहलाई सूचनाको हक सम्र्न्न्ध ऐन अनुसार सूचना हदन सककने सूचनाहरु 
तत्काल उपलब्ध गराउन ललणखत अनुरोध गररएको छ । 

ि. कार्ाालर्को वेभ साईट तथा फेसवुक ननर्समत अद्र्ावधधक 
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कायावलयका समि गनतवर्धध तथा दस्तारे्जहरु तत्कालै कायावलयको रे्भ साईट तथा 
फेसर्ुकमा राखी ननयलमत अद्यार्धधक गने गररएको छ । माधथ उल्लेख भएअनुसारका सबै 
दस्तारे्जहरु यस कायावलयको रे्भ साईटमा उपलव्ध छ । 

 

       ११.7 अन्र्  

क) कार्ाालर् परिसिमा सेवाग्राही प्रनतिा/ववश्राम कि ननमााण तथा कार्ाालर् परिसि 
सौन्दर्ाकिण 

सेर्ािाहीलाई सेर्ा ललन आउाँदा प्रनतक्षा गनव र्ातानुकुलीत सेर्ािाही प्रनतक्षालयको ननमावण 
यस तीन महहनाको अर्धधमा गररएको छ । साथै कायावलयको कम्पाउण्िमा गािेन ब्लक 
बबछ्याई कम्पाउण्िमा बबलभन्न फूलहरु तथा पानी पोखरी सहहतको आकषवक बगैचा 
ननमावण समेत गररएको छ । 

ि) आ्सोलेसन अस्पतालको ननमााण ि संचालन 

यस कायावलको नेततृ्र् र समन्र्यमा २५० बेि क्षमताको आइसोलेसन अस्पतालको ननमावण 
गरर संचालनमा ल्याइएको । 

ग)  पाक्रका ङ स्थल ननमााण  

यस पररसर लभर ३ र्टा व्यर्न्स्थत पाककव ङ स्थलहरु ननमावण गररएको । 

ि) कार्ाालर् परिसिमा िहेको पोििीको सिसफाई तथा सौन्दर्ीकिण  

ङ) वैदेसशक िोिगाि पिामशा केन्द्रको स्थापना ि संचालन  

 
 

१२. सम्िजन्िि ऐन, जनयम, जिजनयम िा जनदेजशकाहरु : यस कायावलयको रे्र्साइट 

www.daobanke.moha.gov.np मा हेनव सककने छ । 

 

१३. आम्दानी,खचा िथा आजथाक कािोिाि सम्बन्िी अद्यािजिक जिििण 

क. आम्दानीको ववविण 

सस.नं
. 

आम्दानीको स्रोत (िािश्व) िकम कैक्रफर्त 

१ सरकारी सम्पवत्तको र्हालबाट प्राप्त आय   

२ परीक्षा शलू्क   

३ राहदानी शलु्क 15,18,000।-  

४ कम्पनन रन्जष्िेशन शलु्क 99,०००।-  

५ हात हनतयार  ईजाजतपर नवर्करण ७३,२६३।-  

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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सस.नं
. 

आम्दानीको स्रोत (िािश्व) िकम कैक्रफर्त 

६ प्रशासननक दण्ि जररर्ाना र जफत (न्यानयक 
दस्तुर) 

3,31,000।- 
 

जम्मा 20,21,363,  

 

ि. धिौटीको ववविण 

लस.नं. सशषाक िकम कैक्रफर्त 

१ सार्वजननक अपराध (जम्मा) 7,89,995  

२ सार्वजननक अपराध (कफताव) -  

जम्मा 7,89,995  

ग. िचाको ववविण 

सस.न.ं सशषाक िकम कैक्रफर्त 

१ 

चालु खचव (३१४९२०११३) 64,65,049।40 
 

रान्ष्िय पररचय पर (३१४०१०११३) 1,12,800।-  

२ पूजीगत खचव (३१४९20114) 
-  

३ 
कायवसञ्चालन कोष (वर्वर्ध) संघ 84,17,885।-  

कायवसञ्चालन कोष (वर्वर्ध) प्रदेश/स्थानीय 
तह 

15,30,248।-  

जम्मा 1,65,25,782।-  

 

 

 

 

१४. अन्य जिििण : 

 १४.१ वेभ साईट को ववविण : www.daobanke.moha.gov.np 

 

१४.२  सूचना अधधकािीहरुको ववविण : यस न्जल्लाका सर्ै सरकारी तथा सार्वजननक 
ननकायका  सूचना अधधकारीहरुको सम्पकव  वर्र्रण न्जल्ला प्रशासन कायावलयको 
Website मा राणखएको छ ।  

http://www.daookhaldhunga.moha.gov.np/
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 वर्स्ततृ वर्र्रण https://daobanke.moha.gov.np मा हेनव तथा िाउनलोि गनव सककनेछ । 

https://daookhaldhunga.moha.gov.np/page/ja-l-l-sa-tha-ta-va-bha-na-na-saraka-ra-ka-ra-ya-lyahara-ma-ka-ra-yarata-sa-cana
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    नपेाल सरकार 

 गहृ मन्त्रालय 
 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, बााँके । 
 

फोन नां: +977-081-520188 (C.D.O.),  (C.D.O. Mobile No. +977-9858027777 ), 

(A.C.D.O. Mobile No. +977-9858020188  &  +977-9858070188) 

फ्याक्स न.ं : +977-081-520676 

 

इमेल : cdonpj@gmail.com  

                     : daobanke@moha.gov.np 

 

       िेबसाइर्ट :   http://daobanke.moha.gov.np/ 

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

        Twitter : https://twitter.com/daobank

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