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स्वतः प्रकाशन 

-Proactive Disclosure_ 

नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धि वनयमािली, २०६५ मा 

प्रते्यक सािवजवनक वनकायले आफ्ना गवतविवधहरुको वििरण प्रकाशन गननवपने व्यिस्था रहेको छ । सोही कानूनी व्यिस्थाको पालनाका 

साथै वजल्लामा नेपाल सरकारको प्रवतवनवधका रुपमा रहेको वजल्ला प्रशासन कायावलय कञ्चनपनरबाट भए गरेका काम कारिाहीहरुको 

यथाथव जानकारी आम नागररकहरुमा होस् भने्न अवभप्रायका साथ यस कायावलयबाट  २०७८ कावतवक देन्धि २०७८ पौष मसान्त सम्म 

सम्पादन भएका कामको वििरण यहााँ प्रस्तनत गररएको छ । 

 

  नमनत २०७८।१०।०५                                                    
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१. वजल्ला प्रशासन कायावलय कञ्चनपनरको स्वरूप र प्रकृवत 

वि.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादूवभाि पश्चात् चनस्त एि विकेन्धित प्रशासनको आिश्यकता महसूश गरी िडाहावकमहरूको वनयनन्धि 

गररएको पाईन्द्छ । यसै िममा गढी, गौडंा र गोश्वाराको रूपमा गृह प्रशासनको कायव सञ्चालन भएको वथयो । नेपालको संविधान २०१९ 

अननसार नेपाललाई १४ अंचल, ७५ वजल्ला र ५ विकास के्षत्रमा विभाजन गररयो । फलस्वरुप बेलौरीबाट वि.स. २०१९ सालपवछ 

कञ्चनपनरको सदरमूकाम महेिनगर सरेको देन्धिन्द्छ । स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्धित प्रशासन व्यिस्था अननरूप सञ्चालन गनव वि.स. 

२०२५ सालमा अञ्चलावधशको कायावलयबाट नागररकता जारी भएका रेकडवहरु पाईन्द्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लागन भएपश्चात् 

उि ऐनको दफा ५ ले वजल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गनव प्रते्यक वजल्लामा एउटा वजल्ला प्रशासन कायावलय रहने व्यिस्था गरे 

अननसार कञ्चनपनर वजल्लामा पवन वजल्ला प्रशासन कायावलयको स्थापना भएको हो ।  

वजल्लामा शान्धन्त, सनरक्षा र सनव्यिस्था कायम गरी जनताको वजउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गननव वजल्ला प्रशासनको मनख्य कायव हो । 

यस कायावलयका काम, कतवव्य र अवधकारहरुलाई मनलतः स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले व्यिस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय 

तहबाट वजल्लास्तरमा हुने विकासका कायवमा समन्वय र सहजीकरण एंि स्थानीय र प्रदेश सरकारका कानून कायावन्वयनमा आिश्यक 

सहयोग पनयावउने, विपद् व्यिस्थापन, आपूवतव व्यिस्थापन एिं िस्तन तथा सेिाको गनणस्तरीयताको सनवनवश्चतता प्रदान गने, स्वच्छ बजार 

प्रिधवनको लावग बजार अननगमन गने र उपभोिाको वहत संरक्षणमा सरोकारिाला वनकायबीच उवचत समन्वय गने तथा सेिा प्रिाहको 

अननगमन गने, प्रचवलत कानूनमा तोवकएका विषयहरुमा न्याय वनरुपण, आवथवक अवनयवमतता एिं भ्रराचार वनयन्त्रण जस्ता कायवहरु 

सम्पादन गरी वजल्लामा सनशासनको लावग वजल्ला प्रशासन कायावलयको महत्वपूणव भूवमका रहेको छ ।  

 वजल्ला प्रशासन कायावलय, कञ्चनपनर ले यस वजल्लालाई शान्त, सनरवक्षत र समनन्नत बनाउने दूरदृवर का साथ विवधको शासन अिलम्बन 

गरी शान्धन्त सनरक्षाको अिस्थालाई प्रभािकारी बनाउाँदै प्रभािकारी सेिा प्रिाहको माध्यमबाट सनशासनको प्रत्याभूवत गने लक्ष्यहरु वलएर 

काम गरररहेको छ । यी लक्ष्यहरु प्रान्धप्तका लावग यस कायावलयले सनरक्षा वनकायको समन्वयात्मक पररचालनद्वारा वजल्लामा शान्धन्त 

सनरक्षाको न्धस्थवतलाई सनदृढ बनाउने, वजल्लामा विवधको शासन सनवनवश्चत गने, विपद्को एकीकृत र समन्वयात्मक व्यिस्थापन गने, 

आपूवतव व्यिस्थापनलाई चनस्त बनाउने, सेिा प्रिाहलाई प्रभािकारी बनाउने, मानि अवधकारको संरक्षण गने र पारदवशवता एिं 

जिाफदेवहता सनवनवश्चत गने उदे्दश्य वलएको छ ।    

२. वजल्ला प्रशासन कायावलय कञ्चनपनरको काम, कतवव्य र अवधकार 

क. वजल्लामा शान्धन्त, सनरक्षा र सनव्यिस्था कायम गने । 

ि. वजल्लामा सञ्चावलत विकासका कायविमहरुमा सहयोग र समन्वय गने । 

ग. वजल्लामा रहेका नेपाल सरकारका सम्पवतहरुको संरक्षण गने । 

घ. वजल्लामा आइपने विपद्हरुको व्यिस्थापन गने ।   

ङ. वजल्लामा िस्तन तथा सेिाहरुको आपूवतवलाई व्यिन्धस्थत गने । 

च. वजल्लान्धस्थत सािवजवनक वनकायहरुको कायवसम्पादनमा समन्वय गने । 

छ. प्रचवलत कानूनले तोवकएका विषयहरुमा न्याय वनरुपण गने । 

ज. नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वितरण गने । 

झ. हातहवतयारको इजाजत प्रदान तथा निीकरण गने । 

ञ. राहदानी सम्बिी कायव गने । 

ट. संस्था दताव तथा निीकरण गने । 

ठ. प्रचवलत कानून र नेपाल सरकारको वनदेशन बमोवजम अन्य विविध कायवहरु गने । 
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३. वजल्ला प्रशासन कायावलय, कन्चनपनरमा रहने कमवचारी संख्या र कायव वििरण 

क.वजल्ला प्रशासन कायावलयको दरिन्दी संख्या 

वस.नं. पद/शे्रणी दरिन्दी कैवफयत 

१ प्रमनि वजल्ला अवधकारी १   

२ सहायक प्रमनि वजल्ला अवधकारी  १   

३ प्रशासवकय अवधकृत ३  

४ नायि सनव्वा १०   

५ लेिापाल १   

६ िररदार ५   

७ कम्यनटर अपरेटर ३ १ करार  

८ हलनका सिारी चालक २ १ करार 

९ कायावलय सहयोगी ७ ६ करार 
 कन ल जम्मा दरिन्दी ३३  

ि. वजल्ला प्रशासन कायावलय अन्तगवत रहेका फााँट र शािाहरु 

कोठा 

नं. 

भनईव तला कोठा नं. पवहलो तला कोठा नं. दोस्रो तला 

१०१ राहदानी/सूचना २०१ प्रशासवकय अवधकृत ३०१ सूचना तथा परामशव 

१०२ स.प्र.वज.अ. २०२ आ.प्र.शािा ३०२ प्रशासवकय अवधकृत 

१०३ प्रशासवकय अवधकृत २०३ प्र. वज. अ. ३०३ आपतकावलन शािा 

१०४ रा.पररचय पत्र २०४ सभाहल ३०४ भण्डार शािा 

१०५ सभवर रुम २०५ मनद्दा फांट ३०५ भण्डार शािा 

१०६ कम्यनटर कक्ष २०७ संघ/संस्था ३०६ स्टोर 

१०७ नागररकता फांट २०८ स्थानोय प्रशासन ३०७ वजन्सी तथा स्टोर 

४. वजल्ला प्रशासन कायावलय, कञ्चनपनरबाट प्रदान गररने सेिा 

क. स्थानीय प्रशासन तथा शान्धन्त सनरक्षा सम्बिी 

 नामथर, उमेर आवद प्रमावणत । 

 नाबालक पररचयपत्र जारी । 

 पाररिाररक पेन्सन शपथ पत्र, दनई नामथर र जन्मवमवत प्रमावणत, रहलपहल सम्बिी वसफाररस । 

 दवलत, आवदिासी र जनजावत प्रमाणपत्र । 

 पत्रपवत्रका दताव ।  

 छापािाना दताव । 

 पाररिाररक वििरण प्रमावणत । 

 नाता प्रमावणत । 

 विविध कायव । 

ि. राहदानी सम्बिी सेिा  

 राहदानी फारम संकलन । 

 द्रनत सेिाको लावग अवभलेि प्रमावणत । 

 राहदानी वितरण । 

 वििरण संशोधन । 

ग. नागररकता सम्बिी सेिा  

 िंशजको आधारमा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वितरण । 

 िैबावहक अंगीकृत नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र वितरण । 

 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप वितरण । 

 नामथर जन्म वमवत संशोधन । 

 कमवचारी पररिारको नाताले वदइने नागररकताको प्रमाणपत्रको वितरण । 

घ.  मनद्दा तथा ठाडो उजनरी सम्बिी  

 सािवजवनक मनद्दा । 

 गननासो िा ठाडो उजनरी । 

ङ. हातहवतयार इजाजत तथा निीकरण र स्वावमत्व हस्तान्तरण  

 हातहवतयार इजाजत, नामसारी, निीकरण र स्वावमत्व हस्तान्तरण । 
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च. संस्था दताव तथा निीकरण सम्बिी सेिा  

 संस्था दताव । 

 संस्था निीकरण । 

 संस्थाको विधान संशोधन । 

 वजल्लामा संस्थाको शािा िोल्ने स्वीकृवत । 

छ. आपूवतव व्यिस्था अननगमन सम्बिी सेिा  

 सहज आपूवतव व्यिस्थापन सनवनवश्चत गनवको लावग बजार अननगमन तथा वनयमन । 

ज.  विपद् व्यिस्थापन सम्बिी सेिा  

 वजल्ला विपद् व्यिस्थापन सवमवतको बैठक व्यिस्थापन ।  
 विपद् सम्बिी कायवयोजना वनमावण । 
 मनसनन पूिव आपतकालीन कायव  कायवयोजना । 
 विपद् नू्यनीकरणका लावग तयारी । 
 विपदमा भएको क्षवतको वििरण संकलन । 
 विपदमा पीवडत भएकाहरुलाई क्षवतपूवतव एिं राहत वितरण तथा पननस्थापना । 

५. वजल्ला प्रशासन कायावलय, कञ्चनपनरमा रहेका शािा र वजमे्मिार अवधकारी 

वस.नं. पद नाम, थर कोठा नं. शािा/फााँट 

१ प्र.वज.अ. श्री रामप्रसाद पाणे्ड २०३  

२ स.प्र.वज.अ श्री अशोक कन मार भण्डारी १०२  

३ प्र.अ. श्री उद्दि वसंह काकी १०७ नागररकता प्रवतवलवप 

४ प्र.अ. श्री कृष्णानन्द जोशी  २०१ राहदानी / प्रशासन 

५ प्र.अ. श्री पदम राज भट्ट १०३ नागररकता  

६ ले.पा. श्री चिा कन मारी वबर  २०२ लेिा 

७ ना.सन. श्री केशि दत्त भट्ट २०८ स्थानीय प्रशासन   

८ ना.सन. श्री ओमकार साउद १०१ राहदानी  

९ ना.सन. श्री मन्द्जन विर २०७ मनद्दा 

१० ना.सन. श्री मोहनदेि जोशी १०७ नागररकता प्रवतवलवप 

११ ना.सन. श्री गोपाल वसंह पनजारा २०७ मनद्दा 

१२ ना.सन. श्री आरती जोशी १०७ नागररकता प्रवतवलवप 

१३ ना.सन श्री वदवपका विर १०१ राहदानी 

१४ ना.सन. श्री देिराम कोली २०५ संघसंस्था 

१५ ना.सन. श्री   ररि 

१५ िररदार श्री देिराज ओझा २०८ स्थानीय प्रशासन 

१६ िररदार श्री गीता जोशी १०७ नागररकता 

१७ िररदार श्री लोकेि कन मार हमाल १०७ नागररकता 

१८ िररदार श्री गोदािरी पाल १०७ नागररकता 

१९ िररदार   ररि 

२० क.अ. श्री धनराज उपाध्याय १०६ कम्यनटर 

२१ क.अ श्री मवनराम चौधरी १०६ कम्यनटर 

२२ क.अ श्री कमल कन मार बोहरा  १०६ कम्यनटर 

२३ ह.स.चा. श्री टंक बहादनर वदयाल   

२४ का.स. श्री    

२५ का.स. श्री उमाकान्त ररजाल २०८ स्थानीय प्रशासन 

२६ का.स. श्री देि वसंह धामी २०३ वप.ए.फााँट 

२७ का.स. श्री रामकृष्ण चौधरी १०७ नागररकता 

२८ का.स. श्री ईश्वर दत्त पन्त २०७ मनद्दा 

२९ का.स. श्री पािवती जोशी २०३ वप.ए.फााँट 

३० का.स. श्री शंकर दत्त अिस्थी १०७ नागररकता 

३१ माली श्री दान बहादनर बोहरा १०७ दताव चलानी  

३२ सन.भा. श्री अन्द्जना तामाङ्ग १०७ नागररकता 
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६. सेिा प्राप्त गनव लागे्न दस्तनर र अिवध 

क. दस्तनर र अिवध 

नस.न. प्रदान गररने सेवा लागे्न दसु्तर रु. लागे्न अवनि कैनफयत 

१. िंशजको आधारमा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र रु. १० को वटकट प्रविया पनगेकै वदन  

२. नागररकताको प्रवतवलवप वितरण रु.१३ को वटकट प्रविया पनगेकै वदन  

३. िैिावहक अंगीकृत नागररकताको प्रमाणपत्र वितरण रु.१० को वटकट प्रविया पनगेकै वदन  

४. राहदानी फारम संकलन नाबालकः रु.२५००।- 

साधारणः रु. ५०००।- 

प्रविया पनगेकै वदन  

५. द्रनत सेिा अवभलेि प्रमावणत  प्रविया पनगेकै वदन  

६. राहदानी वितरण  प्राप्त भएपवछ तनरुनै्त  

७. गननासो िा ठाडो उजनरी रु.१० को वटकट यथाशीघ्र  

८. नामथर, उमेर आवद प्रमावणत रु.१० को वटकट प्रविया पनगेपवछ सोवह वदन  

९. नाबालक पररचयपत्र रु.१० को वटकट प्रविया पनगेपवछ सोवह वदन  

१०. पाररिाररक पेन्सन, शपथ पत्र र रहलपहल सम्बिी 

वसफाररस 

रु.१० को वटकट प्रविया पनगेपवछ सोवह वदन  

११. संस्था दताव रु.१०००।- सबै प्रविया पनगेपश्र्चात सोवह वदन  

१२. संस्था नबीकरण रु.५००।– (म्याद गनजे्रमा 

तोवकएको जररिाना लागे्न) 

सोवह वदन  

१३. संस्थाको विधान संशोधन रु.१० को वटकट सोवह वदन  

१४. वजल्लामा संस्थाको शािा िोल्ने स्वीकृवत रु.१० को वटकट सोवह वदन  

१५. दवलत, मधेसी, आवदिासी जनजावत वसफाररस रु.१० को वटकट सोवह वदन  

१६. पत्रपवत्रका दताव दैवनक रु.१०००।– 

साप्तावहक रु.५००।– 

पावक्षक रु.३००।– 

मावसक रु.२००।- 

सबै प्रविया पूरा भए पश्र्चात सोवह 

वदन 

 

१७. छापािाना दताव रु.१०००।- सबै प्रविया पूरा भए पश्र्चात सोवह 

वदन 

 

१८. हातहवतयार नामसारी रु.१०००।- प्रविया पनगेको पश्र्चात सोवह वदन  

१९. हातहवतयार वजल्ला वभत्रको निीकरण रु.।- सबै प्रविया पूरा भए पश्र्चात सोवह 

वदन 

 

२०. हातहवतयार नेपाल भररको निीकरण रु.।- सोवह वदन  

२१. नामथर, जन्म वमवत संसोधन रु. १० को वटकट सबै प्रविया पूरा भए पश्र्चात सोवह 

वदन 

 

२२. नाता प्रमावणत रु.१० को वटकट सोवह वदन  

२३. क्षवतपूवतव एिं राहत वितरण  सबै कागजात पूरा भएपश्र्चात 

यथाशीघ्र 

 

२४. सािवजवनक शान्धन्त विरुद्धको कसूर सम्बन्धि मनद्धा रु.१० को वटकट कानून बमोवजम  
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ि. वजल्ला प्रशासन कायावलय, कञ्चनपनरको नागररक बडापत्र 

नसिं.न
. 

सेवाको नववरण सेवा प्रदान गने 

स्थान 

कोठा 

निं. 

सेवाग्राहीले पेश गनुवपने 

कागिात तथा पूरा गनुव पने प्रनिया 

सेवा प्राप्त गदाव लागे्न निमे्मवार 

व्यक्ति 

गुनासोसुन् ने अ

निकारी 

शुल्क समय  

१. िंशजको आधारमा 

नागररकता जारी गने 

नागररकता शािा १०७  जन्मस्थान र नाता िनल्ने गरी सम्बन्धित गा.पा./न.पा.को वसफाररस साथ 

अननसूची-१ बमोवजम ढााँचामा वनिेदन । 

 बाबन िा आमाको सनाित । 

 आमा िा बाबन नभए आफ्नो िंशतफव का तीन पनस्ता वभत्रको नातेदारको नागररकताको 

प्रमाणपत्र र त्यसको प्रवतवलवप 

 उि नातेदारसंगको नाता िनल्ने प्रमावणत पत्र र वनजको  सनाित । 

 जन्मदताव/शैवक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र अवनिायव । 

 बसाइ सरी आएको भए िसाइ सराइको प्रमाण पत्र 

 २ प्रवत अटो साइजको फोटो 

वििावहत मवहलाको हकमा उले्लन्धित कागजातको अवतररि वनम्न थप कागजातहरु पेश 

गननवपने: 

 वििाह दताव प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप । 

 पवत िा ससनराको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

 पवत िा सासन/ससनरा/जेठाजन/ देिरमधे्य कसैको सनाित र सनाित गने 

व्यान्धिको नागररकता 

 माइती पवट्टको आमा/बनबा/दाजन/भाइ मधे्य एक जना र सो नभएमा वदवद/िवहनी 

मधे्य एक जनाको नागररकताको प्रवतवलवप र नाता िनलेको प्रमाण 

 नाता कायम भएको भए सो को प्रमाण 

 जन्म दताव/शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र 

 पवतको मृत्यन भएमा मृत्यन दताव प्रमाण पत्र 

वनिेदनमा रु. 

१०/- को 

वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

स.प्र.वज.अ. 

२. िंशजको आधारमा 

नागररकता जारी गने 

(बाबन िा आमा िा तीन 

पनस्ता वभत्रको कोही 

नातेदार) नहुनेको 

हकमा 

नागररकता शािा १०७  जन्मस्थान र नाता िनल्ने गरी सम्वन्धित गा.पा./न.पा.को वसफाररस साथ अननसूची 

१ बमोवजम ढााँचामा वनिेदन । 

 नेपालमा जन्म भइ नेपालमै वनरन्तर रुपमा स्थायी बसोिास भएको व्यहोरा िनल्ने 

स्थानीय िावसन्दाले गररवदएको वसफाररस 

 गा.पा./न.पा. बाट प्रमावणत अननसूची ३ िमोवजमको ढााँचामा ५ जना स्थानीय 

िावसन्दाले गररवदएको स्थालगत सजवमीन 

 सम्वन्धित िडामा िसोिास गने ३ जना व्यन्धिले अननसूची ४ िमोवजमको ढााँचामा 

वजल्ला प्रशासन कायावलयमा गररवदएको सनाित (सजवमीनमा बसेका बाहेक 

 सजवमीन तथा सनाित गने व्यन्धिको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 जन्मदताव/शैवक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र 

 िािन िा आमाको नागररकता 

 दािी विरोध सम्बिी तीनपनसे्त िनलाइ ७ वदने सूचना सािवजवनक गने 

 आिश्यकताअननसार थप िनझ्न सवकने 

 २ प्रवत अटो साइजको फोटो 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

आठ वदन वभत्र प्र.वज.अ  

३. िंशजको आधारमा 

नागररकता जारी गने 

(नेपाल सरहदवभत्र 

फेला परेको वपतृत्व 

मातृत्वको ठेगाना 

नहुनेको हकमा) 

गा.पा./न.पा. 

बाट वसफाररस 

भएको अननसूची १ 

बमोवजम ढााँचाको 

वनिेदन 

  गा.पा./न.पा. बाट वसफाररस भएको अननसूची १ बमोवजम ढााँचाको वनिेदन 

 स्वीकृती प्राप् त बालमन्धन्दर िा अनाथालय िा संघ संस्थाको संरक्षणमा हुके िढेको भए 

त्यस्तो संस्थाको वसफाररस, संस्था प्रमनिको नागररकता र वनजको सनाित 

 कन नै व्यन्धिले पालनपोषण गरेको भए पालन पोषण गने व्यन्धिको नागररकताको 

प्रमाण पत्रको आवधकाररकता यवकन गरी सोको प्रवतवलवप संलग्न गरी वनजको सनाित 

 वपतृत्व िा मातृत्व ठेगाना नभएको व्यहोराको सम्वन्धित गा.पा./न.पा को 

वसफाररस र प्रहरी प्रवतिेदन 

 दािी विरोध सम्बिी ७ वदने सूचना प्रकावशत भएको 

 २ प्रवत अटो साइजको फोटो 

वनिेदनमा रु 

१०को वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्र.वज.अ.  

४. कमवचारीको नाताले 

नागररकता प्रमाण पत्र 

प्रदान गने 

नागररकता शािा १०७  अननसूची १ बमोवजमको ढााँचामा दनई प्रवत वनिेदन 

 बाबन िा आमाको नागररकताको प्रवतवलवप 

 बहाल रहेको कायावलयको वसफाररस 

 अन्यत्रबाट पवहले नागररकता नवलएको व्यहोरा िनलाई सम्बन्धित कमवचारीको 

सनाित गराउने 

 जन्मदताव तथा शैवक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र 

 वििावहत मवहलाको हकमा पवतको नागररकता र वििाह दताव प्रमाण 

 उले्लन्धित कागजातका २/२ प्रवत प्रवतवलवपहरु र फोटो 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

स.प्र.वज.अ. 
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५. िैिावहक अवङ्गकृत 

नागररकता प्रदान गनव 

नागररकता शािा १०७  गा.पा./न.पा.को वसफाररस साथ अननसूची ७ बमोवजमको ढााँचाको वनिेदन 

 पवतको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

 वििाह दताव प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 विदेशी नागररकता त्यागेको िा त्याग गनव कारिाही चलाएको वनश्सा 

 भारत बाहेक अन्य देशका नागररकका हकमा नेपाल आएको स्पर देन्धिने राहदानी 

एिं वभसाको प्रवतवलवप 

 उमेर िनल्ने प्रमाण 

 पवतको मृत्यन भएको भए मृत्यन दताव प्रमाणपत्र र पवतसंग नाता िनल्ने तीन पनस्ता 

वभत्रको व्यन्धिको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप र सनाित 

 पवत िा अन्यको नागररकताको आवधकाररकता एवकन गने 

 ऐनको अननसूची बमोवजमको ढााँचामा सपथग्रहण 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्र.वज.अ.  

६. अवङ्गकृत नागररकता 

वसफाररस (विदेशी 

नागररक संग वििाह 

गरेकी नेपाली 

मवहलाबाट जन्धन्मएको 

सन्तानको हकमा) 

नागररकता शािा १०७  गा.पा./न.पा.को वसफाररस साथ अननसूची ७ बमोवजमको ढााँचाको वनिेदन 

 आमाको नेपाली नागररकता प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

 नाता प्रमावणत प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 बािनको रावरि यता िनल्ने प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 बाबनको नागररकताको आधारमा विदेशी मनलनकको नागररकता तथा नागररक सनविधा 

नवलएको व्यहोरा िनल्ने सम्वन्धित देशको नागररकता जारी गने वनकायले जारी 

गरेको प्रमाण 

 नेपालमा जन्म भइ स्थायी बसोिास गरर रहेको व्याहोरा िनल्ने स्थानीय वनकायको 

वसफाररस 

 जन्मदताव तथा शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 विदेशी नागररकता त्याग गरेको प्रमाण पत्र 

 आमाको सनाित 

 ऐनको अननसूची बमोवजमको ढााँचामा सपथग्रहण 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

   

७. नागररकता प्रमाण 

पत्रको प्रवतवलवप जारी 

गने 

नागररकता शािा १०७  

अनिलेख फेलापरेको हकमा 

 स्थानीय वनकायको वसफाररस सवहतको वनिेदन 

 नागररकताको सक्कलै प्रवत 

 कायावलयको अवभलेि वभडाउने 

अनिलेख फेला नपरेको हकमा 

 अवभलेि नभएको र पनरानो नागररकताको प्रमाण पत्र पेश गनव नसके्नको हकमा 

स्थानीय वनकायबाट फोटो सवहत प्रमावणत गररएको वसफाररस सवहत अननसूची १ 

ढााँचाको वनिेदन 

 नयााँ प्रकृया गननव पने 

बसाइ सरी आउनेको हकमा 

 स्थानीय वनकायको वसफाररस सवहतको वनिेदन 

 िसाइ सराइको दताव प्रमाण पत्र 

 सम्बन्धित वजल्लाको अवभलेि 

 बाबन/आमा, पवत/पत्नी िा तीन पनस्ता वभत्रको नाता िनलेको सनाित गने व्यन्धि र 

वनजको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

 अवभलेि फेला नपरेको हकमा नयााँ प्रकृयाबाट नागररकता जारी गने 

नववाह िइ आउने मनहलाको हकमा 

 स्थानीय वनकायको वसफाररस सवहतको वनिेदन 

 वििाह दताव प्रमाणपत्र 

 पवतको नागररकता र सनाित 

 पवतको मृत्यन भएको हकमा घर तफव को तीन पनस्ता वभत्रको नाता िनलेको सनाित 

गने व्यन्धि र वनजको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

 पवतको मृत्यन दताव प्रमाण 

 सम्बन्धित वजल्लाको अवभलेि 

 अवभलेि फेला नपरेको हकमा नयााँ  प्रकृयाबाट जारी गररने 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही 

वदनमा 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

स.प्र.वज.अ. 
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८. नागररकता प्रमाणपत्रमा 

उले्लन्धित वििरण 

सच्याउने(थर िा उमेर 

िा सानावतना त्रनटी) 

नागररकता शािा १०७  वििरण सच्याउनन पनावको कारण सवहतको वनिेदन 

 नागररकताको सक्कल प्रवत 

 थर, जन्मवमवत र ठेगाना फरक परेको पनवर गने कागजातहरु 

 वििावहत मवहलाको पवतको थर, ठेगाना कायम गननव पने िा पररितवन गनवपने भएमा 

वििाह दताव र नागररकताको सक्कल प्रवत, अदालतबाट नाता कायम भएको 

प्रमाण, अवघल्लो पवतको मृत्यन भएको भए मृत्यन दताव प्रमाण पत्र 

 सम्बि विचे्छद भएकी मवहलाको हकमा सम्बि विचे्छदको अदालती फैसला र 

नागररकताको सक्कल प्रवत 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

स.प्र.वज.अ. 

९. नागररकता पररत्याग नागररकता शािा १०७  अननसूची ९ बमोवजमको ढााँचाको सूचना 

 नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रवत 

 नेपाली राहदानी वलएको भए सक्कलै प्रवत 

 विदेशी नागररकताको प्रमाण पत्र 

 वनिेदक स्वयमको सनाित र नेपाली कन टनीवतक वनयोग माफव त प्राप्त भएका 

सूचनाकोहकमा सम्बन्धित वनयोगबाट भएको सनाित 

 नेपाली नगाररकता र राहदानी हराएको भए रावरि यस्तरको पत्र पवत्रकामा सूचना 

प्रकावशत गरी फेला नपरेको भए सम्बन्धित प्रहरी कायावलयको पत्र 

वनिेदनमा रु 

१० को वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्र.वज.अ.  

१०. पनन: 

नेपाली नागररकता 

कायम गने 

नागररकता शािा १०७  अननसूची ११ बमोवजमको ढााँचामा वनिेदन 

 नागररकता त्याग गननव अवघको नेपाली नागररकताको फोटोकपी । सो नभएमा 

नागररकता वलएको वमवत र नागररकता त्याग गरेको वमवत । 

 विदेशको नागररकता त्याग गरेको वनस्सा 

 पवहले नागररकता पररत्याग गने व्यान्धि हो भने्न कन राको यवकन गने । 

वनिेदनमा रु 

१० को वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्र.वज.अ.  

११. नािालक पररचय पत्र 

प्रदान गने 

नागररकता शािा १०७  स्थानीय वनकायको फोटो प्रमावणत सवहतको वसफाररस 

 स्थानीय वनकायबाट अविभािक संगको नाता प्रमावणत 

 अविभािकको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

 अविभािकको सनाित 

 सक्कल जन्मदताव िा शैवक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र र सो को प्रवतवलवप 

 बसाइ सरी आउनेको हकमा बसाइ सराइको प्रमाण 

 कमवचारी पररिारको हकमा सम्वन्धित कायावलयको वसफाररस 

 २ प्रवत थप फोटो 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

स.प्र.वज.अ. 

१२. राहदानी वसफाररस गने राहदानी शािा १०१  मापदण्ड अननसार भररएको फाराम २ प्रवत 

 सक्कल नागररकता र सो को प्रवतवलवप १ प्रवत 

 MRP साइजको फोटो ५ प्रवत 

 अन्य वजल्लाबाट जारी भएको नागररकता प्रमाण पत्र भएमा बसाइसराइको प्रमाण 

पत्र र सम्बन्धित वजल्लाबाट नागररकता वभडेको पत्र 

 राहदानी वलइ सकेको भए पनरानो राहदानीको सक्कल 

 कमवचारीको हकमा सम्बन्धित कायावलयको वसफाररस 

राहदानी हराएको सम्बन्धमा थप : 

 रावरि य स्तरको दैवनक पवत्रकामा ७ वदनको सूचना प्रकाशन गरेको प्रमाण 

 राहदानी हराएको सम्वन्धि प्रहरी प्रवतिेदनको सक्कल प्रवत 

नावालकको हकमा थप 

 नािावलग पररचय पत्र र त्यसको प्रवतवलवप 

 बािन िा आमा िा संरक्षकको नाता प्रमावणत र त्यसको प्रवतवलवप 

 बािन िा आमा िा संरक्षकको नागररकता र त्यसको प्रवतवलवप 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

वजल्ला बाट 

वलएमा रु. 

५००० 

र केिबाट 

वलएमा रु. 

१०,००० 

हराएको 

राहदानीको 

हकमा 

रु.१०,००० 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

स.प्र.वज.अ. 

१३. उमेर, नाम िा जात 

सच्याउन वसफाररस 

गने 

स्थानीय प्रशासन 

तथा शान्धन्त सनरक्षा 

शािा 

२०८  रु. १० को वटकट सवहतको वनिेदन 

 शैवक्षक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 सम्वन्धित स्थानीय तहको वसफाररस 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

स.प्र.वज.अ. 

१४. संघ संस्था दताव तथा 

नविकरण 

संघ संस्था  तथा 

पत्र पवत्रका दताव 

शािा 

२०७  तोवकएको ढााँचा बमोवजमको वनिेदन 

 साधारण सभाको वनणवय 

वनिेदनमा रु प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

स.प्र.वज.अ. 

 

प्र.वज.अ 
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 पदावधकारीहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 पदावधकारीहरुद्वारा हस्ताक्षर गररएको ३ प्रवत प्रस्तावित विधान 

 स्थानीय तहको वसफाररस 

 पदावधकारीहरुको चालचलन सम्बन्धि प्रहरी प्रवतिेदन 

 सम्वन्धित वनकायको राय (आिश्यकताननसार) 

१० को वटकट 

दताव शनल्क रु. 

१००० 

नविकरणको 

लागी 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

नविकरणको लागी 

स.प्र.वज.अ. 

नविकरण 

शनल्क रु. 

वनयमाननसार 

 

ननवकरणको लागी थप: 

 संस्थाको पत्र 

 अवघल्लो आ.ि.को लेिापररक्षण प्रवतिेदन 

 संस्था दताव प्रमाणपत्रको सक्कल प्रवत 

 कर चनिा प्रमाण पत्र 

 स्थानीय तहको वसफाररस 

 

१६ संघ संस्थाको विधान 

संशोधन 

संघ संस्था  तथा 

पत्र पवत्रका दताव 

शािा 

२०७  संस्थाको पत्र 

 साधारण सभाको वनणवय (दनइवतहाई) 

 संशोधन गननवपरेको कारण िनलेको तीन महले फाराम 

 संस्था नविकरण भएको प्रमाणपत्र 

वनिेदनमा रु. 

१० वटकट 

प्रमाण पनगको 

हकमा सोही वदन 

स.प्र.वज.अ. प्र.वज.अ. 

१७. संघ संस्थाको शािा 

िोल्ने स्वीकृती 

संघ संस्था  तथा 

पत्र पवत्रका दताव 

शािा 

२०७  संस्थाको पत्र 

 कायावसवमवतको वनणवय 

 संस्था नविकरणको प्रमाण 

 संस्थाको विधान एक प्रवत 

 स्थानीय तहको वसफाररस 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

स.प्र.वज.अ. प्र.वज.अ. 

१८. पत्रपवत्रका दताव संघ संस्था  तथा 

पत्र पवत्रका दताव 

शािा 

२०८  तोवकएको ढााँचा बमोवजमको वनिेदन 

 सम्पादकको शैवक्षक योग्यताको प्रमाण पत्र 

 प्रकाशकले संपादकलाई वनयनन्धि गरेको पत्रको प्रवतवलवप 

 छापािाना दताव प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी 

 इजाजतपत्रको प्रवतवलवप 

 सम्पादकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

र 

वनयमाननसारको 

दस्तनर 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

स.प्र.वज.अ. 

२०. मनद्दा सम्वन्धि मनद्दा शािा २०५ ठाडो उिुरीको हकमा 

 पूणव व्यहोरा िनलेको वनिेदन 

 वनिेदकको नागररकता िा पवहचान िनल्ने प्रमाण 

अन्य मुद्दाको हकमा 

 प्रवचवलत कानून बमोवजम 

वनिेदनमा 

रु.१० को 

वटकट 

मनद्दाको अंग पनगे 

पवछ 

स.प्र.वज.अ. प्र.वज.अ. 

२१. हातहवतयारको इजाजत मनद्दा शािा २०८  तोवकएको ढााँचाको वनिेदन 

 नागररकताको प्रमाणपत्र र त्यसको प्रवतवलवप 

 स्वीकृत वचवकत्सकिाट वनरोवगताको प्रमाणपत्र 

 चालचलन सम्वन्धि प्रहरी प्रवतिेदन 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

र 

वनयमाननसारको 

दस्तनर 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

स.प्र.वज.अ. प्र.वज.अ. 

२२. हातहवतयार को 

इजाजत नविकरण 

मनद्दा शािा २०८  तोवकएको ढााँचामा वनिदेन 

 इजाजत सक्कल प्रवत 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

र 

वनयमाननसारको 

दस्तनर 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

स.प्र.वज.अ. प्र.वज.अ. 

२३. हातहवतयारको इजाजत 

नामसारी 

 २०८ नामसारी (मृतकको हकमा) 

 अननसूची-१ बमोवजम ढााँचाको वनिेदन 

 वनजको सबै भन्दा नवजकको हकदारको प्रमाण र त्यसको प्रवतवलवप 

 मृतकको मृत्यन दताव प्रमाणपत्र 

 नामसारी गरर वलनेको नागररकताको प्रवतवलवप 

 नामसारी गरर वलनेको स्वीकृत वचवकत्सकबाट जारी वनरोवगताको प्रमाणपत्र 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

र 

वनयमाननसारको 

दस्तनर 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

स.प्र.वज.अ. प्र.वज.अ. 
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 इज्जाजत पत्रको प्रमाण पत्र 

 नामसारी गरर वलनेको चालचलन सम्बन्धि प्रहरी प्रवतिेदन 

 अन्य हकिाला भए मन्द्जनरीनामा 

नामसारी (मृतकको हकमा) 

 अननसूची १७ बमोवजम ढााँचाको वनिेदन 

 हक छोड्ने र वलनेको वनिेदन 

 हक छोड्ने र वलने दनिैको नागररकताको प्रवतवलवप 

 नामसारी गरर वलनेको हकमा स्वीकृत वचवकत्सकिाट जारी वनरोवगताको प्रमाणपत्र 

 नामसारी गरर वलनेको चालचलन सम्वन्धि प्रहरी प्रवतिेदन 

२४. नाता प्रमावणत 

वसफाररस 

स्थानीय प्रशासन 

शािा 

२०८  नागररकता प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

 नाता िनल्ने प्रमाणहरु 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

स.प्र.वज.अ 

२५. प्रकोप वपवडतलाइ 

राहत वितरण गने 

वजल्ला 

आपतकालीन 

कायव सञ्चालन 

शािा 

  वनिेदन 

 घट्नाको रवङ्गन फोटो 

 गा.पा./न.पा.को वसफाररस 

 प्रहरी सजववमन मनचनल्काको सक्कल 

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

वनिेदनमा रु. 

१० को वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

स.प्र.वज.अ. प्र.वज.अ. 

२६. शान्धन्त सनरक्षा प्रदान गने स्थानीय प्रशासन 

शािा 

२०८  वलन्धित िा मौन्धिक वनिेदन वनिेदनमा 

रु.१० को 

वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

स.प्र.वज.अ. प्र.वज.अ. 

२७. आवदिासी/जनजाती/

मधेसी/दवलत प्रमावणत 

स्थानीय प्रशासन 

शािा 

२०८  वनिेदन 

 गा.पा/न.पा.को वसफाररस 

 नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 कायवरत कमवचारी िा वनजको पररिार भए सम्वन्धित कायावलयको वसफाररस 

 बेवजल्लाको हकमा बसाइ सराइको प्रमाण 

वनिेदनमा 

रु.१० को 

वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

प्रशासकीय 

अवधकृत 

स.प्र.वज.अ 

२८. दनघवटना क्षवतपूवतव मनद्दा शािा २०५  वनिेदन 

 मृतक र क्षवतपूवतव वलने िीचको नाता प्रमावणत 

 मृत्यनदताव प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 मृतकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 क्षवतपूवतव वलनेको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

वनिेदनमा 

रु.१० को 

वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

स.प्र.वज.अ. प्र.वज.अ. 

२९. भारतीय पेन्सन 

नामसारीको वसफाररस 

स्थानीय प्रशासन 

शािा 

२०८  वनिेदन 

 एकमात्र हकदार भएको व्यहोराको सम्वन्धित गा.पा./न.पा.को वसफाररस 

 मृत्यन दताव प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 नाता प्रमावणत 

 हकदारको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

 एक भन्दा बढी हकदारहरु भए मन्द्जनरीनामा 

 पेन्सन पट्टाको फोटोकपी 

 पेन्सनपट्टा लगायतमा विविरण फरक परी संशोधन गननव परेमा वििरण फरक परेका 

सम्बन्धित कागजातहरु 

 आिश्यकता अननसार प्रहरी सजवमीन मनचनल्का 

वनिेदनमा 

रु.१० को 

वटकट 

प्रमाण पनगेको 

हकमा सोही वदन 

स.प्र.वज.अ. प्र.वज.अ. 

३०. रावरि य पररचय पत्र 

दताव/ईन्धरि 

रावरि य पररचयपत्र 

वितरण शािा 

१०४  व्यन्धि स्वयम उपन्धस्थत हुननपने 

 नेपाली नगाररकता तथा शैवक्षक योग्यताका प्रमाण पत्रहरु 

 अन्य वजल्ला बाट बसाइसरी आएको हकमा बसाइसराइ दताव प्रमाण पत्र 

 वििावहत मवहलाकोहकमा श्रीमानको नाम, ठेगाना नागररकता प्रमाण पत्रमा 

उले्लि नभएको भए वििाह दताव िा नाता प्रमावणतको सक्कलै प्रवत । 
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७. वनिेदन, उजनरी उपर वनणवय गने प्रविया र अवधकारी 

क) वनणवय गने प्रविया  

           सरकारी वनणवय प्रविया सरलीकरण वनदेवशका, २०६५ एिं सूचनाको हकसम्बिी ऐन, २०६४   लगायत प्रचवलत कानून 

बमोवजम । 

ि) वनणवय गने अवधकारी 

 प्रमनि वजल्ला अवधकारी 
 सहायक प्रमनि वजल्ला अवधकारी तथा प्रशासकीय अवधकृतले अवधकार प्रत्यायोजन भए बमोवजम 

८. वनणवय उपर उजनरी सनने्न अवधकारी  

                प्रचवलत कानून बमोवजम ।        

 ९.    सम्पादन गरेको कामको  वििरण 

क. नागररकता वितरण सम्विी वििरण 

ि.सं वििरण मवहला पनरुष जम्मा 

१ नयााँ नागररकता 
२५७४ १९४७ ४५२१ 

२ प्रवतवलवप नागररकता ९२२ १३२४ 
२२४६ 

३ िैिावहक अंवगकृत नागररकता ८ ० 
८ 

४ नागररकता पररत्याग 
१ 

० 
१ 

५ नािालक पररचयपत्र २१ २३ 
४४ 

ि. राहदानी वितरण सम्विी 

ि.सं
. 

वििरण मवहला पनरुष जम्मा 

१ सामान्य वसफाररस २७४ ८०७ १०८१ 

२ द्रनत वसफाररस संख्या १०८ २७३ ३८१ 

३ राहदानी नाबालक वसफाररस संख्या ७ ७ १४ 

४ जम्मा राहदानी वितरण संख्या ४८१ ७६७ १२४८ 

ग. वसफाररस/प्रमावणत सम्विी वििरण 

ि.सं. वििरण संख्या कैवफयत 

१ नाम,थर,जन्मवमवत प्रमावणत ९०  

२ आवदिासी जनजावत प्रमावणत २१९  

३ दवलत वसफाररस ५९  

४ मधेशी प्रमावणत ०  

५ व्यन्धिगत चालचलन प्रमावणत ३०  

६ अन्य वसफाररस ४६  

 

घ. मनद्दाको वििरण 

ि.सं. वििरण संख्या 

१. अ.ल्या मनद्दा १८१ 

२. हालसम्म मनद्दा दताव संख्या ८२ 

३. फछयौट भएका संख्या ६४ 

४. फछयौट हुन िांकी कन ल मनद्दा संख्या १९९ 

५. हालसम्म भएको जररिाना २३९७०० 

६. असनल भएको जररिाना १४३५१० 

७. लगत कसी सदरस्याहा गननवपनेेे जररिाना ५०४०० 

८. धरौटी वफताव २०२८३० 

९. ठाडो उजनरी दताव संख्या ० 

१०. फछयौट  भएका ठाडो उजनरी ० 

११. फछयौट  हुन िांकी ० 
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ङ. जनगननासो ठाडो उजनरी सम्विी वििरण 

ि.सं. वििरण संख्या 

१ जनगननासो ठाडो उजनरी दताव संख्या 29 

२ जनगननासो फछयौट भएका ठाडो उजनरी 29 

३ जनगननासो फछयौट  हुन िांकी 0 

च. द्वन्द्द्व व्यिस्थापन सम्विी वििरण 

ि.सं. वििरण संख्या 

१. वनिेदन दताव संख्या ३ 

२. वनिेदन फछयौट  संख्या ३ 

छ. संघ÷संस्था दताव÷नविकरण व्यिस्थापन सम्विी वििरण 

ि.सं. वििरण संख्या 

१. संस्था दताव २६ 

२. संस्था नविकरण ८८ 

ज. हातहवतयार नविकरण सम्विी वििरण 

ि.सं. वििरण संख्या 

१. हातहवतयार नविकरण २ 
झ. पत्रपवत्रका दताव सम्विी वििरण 

ि.सं. वििरण संख्या 

१. दैवनक पवत्रका ० 

२. साप्तावहक पवत्रका ० 

३. तै्रमावसक पवत्रका 0 

ञ.  रावरि य पररचय पत्र वितरण संकलन 

ि.सं. वििरण संकवलत संख्या वितररत संख्या कैवफयत 

१. रावरि य पररचयपत्र वितरण संकलनको जम्मा संख्या १८२२ २९  

ट. बजार वनयमन 

ि.सं. वििरण संख्या 

१. अननगमन ० 

२. कारबाही ०  

 

ठ. बैठक सम्बिी 

ि.सं. वििरण      संख्या 

१. सिवपक्षीय ० 
२. कायावलय प्रमनि ३ 
३. शान्धन्त सनरक्षा 6 
४. कोवभड समन्वय ५ 
५. सीमा सनरक्षा २ 
६. विपद व्यिस्थापन ४ 
७. अन्य १३ 

 

ड. कोवभड–१९ सम्बिी अननगमन 

ि.सं. वििरण                    

संख्या 

१. सािवजवनक स्थलको अननगमन ० 
२. बजार अननगमन ० 
३. कायावलयको अननगमन २ पटक १३ कायावलय 
४. मापदण्ड उलं्लघन गरी कारबाहीमा परेका  ० 

ढ. सीमाबाट आिागमन 

ि.सं. वििरण मवहला पनरुष बालबावलका जम्मा 

१. गड्डाचौकी सीमाबाट नेपाल वभवत्रएका ११४०१ ३७४३१ ४७९२ ५३६२४ 

२. गड्डाचौकी सीमाबाट भारत  गएका १२५६४ २५९४३ ५४९५ ४४००२ 

३. गौरीफण्टा सीमाबाट नेपाल वभवत्रएका १०८१० २५८३० ६३४६ ४२९८६ 

४. गौरीफण्टा सीमाबाट भारत  गएका १८९९७ ४१०५३ ११७८८ ७१८३८ 
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ण. सिारी पास सम्बिी वििरण 

ि.सं. वििरण संख्या         कैवफयत 

१. वडवजटल पास 0 - 

२. म्याननअल पास 
५९ कायावलयको लावग 

३. म्याननअल पास ११ अन्य 

१०. कायावलय प्रमनि र सूचना अवधकारीको नाम र पद 

क. कायावलय प्रमनि 

नामः           रामप्रसाद पाणे्ड 

पदः            प्रमनि वजल्ला अवधकारी 

मोबाइल नम्बरः   ९८५८७३७७७७ 

 

ि. सूचना अवधकारी 

नामः           अशोक कन मार भण्डारी  

पदः         ससससस   प्रमनि वजल्ला अवधकारी 

मोबाइल नम्बरः   ९८५८७८४८२६ 

११. ऐन, वनयम र वनदेवशकाको सूची 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नेपाल नागररकता ऐन, २०६३ 

 विपद् जोन्धिम न्यननीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

 लागन औषध (वनयन्त्रण ) ऐन, २०३३ 

 हातहवतयार तथा िरिजाना ऐन, २०१८ 

 आिश्यक पदाथव वनयन्त्रण (अवधकार ) ऐन, २०१७ 

 आिश्यक िस्तन संरक्षण ऐन, २०१२ 

 मनलनकी अपराध (संवहता ) ऐन, २०७४ 

 मनलनकी फौजदारी कायवविवध (संवहता), २०७४ 

 फौजदारी कसूर (सजाय वनधावरण तथा कायावन्वयन) ऐन, २०७४ 

 भरि ाचार वनिारण ऐन, २०५९ 

 राहदानी ऐन, २०६४ 

 सािवजवनक सनरक्षा ऐन, २०४६ 

 संस्था दताव ऐन, २०३४ 

 उपभोिा संरक्षण ऐन, २०५४ 

 जग्गा प्रान्धप्त ऐन, २०३४ 

 सनशासन (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्बिी ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हकसम्बिी वनयमािली, २०६५ 

 नेपाली नागररकता वनयमािली, २०६३ 

 राहदानी वनयमािली, २०६७ 

 संस्था दताव वनयमािली, २०३४ 

 हातहवतयार तथा िरिजाना वनयमािली, २०२८ 

 सनशासन (व्यिस्थापन तथा संचालन) वनयमािली, २०६५ 

 विपद् जोन्धिम व्यिस्थापन रावरि य रणनीवत, २०६६ 

 गृह प्रशासन सनधार कायवयोजना, २०७४ 

 नागररकता प्रमाणपत्र वितरण कायवविवध वनदेवशका, २०६८ 

 विपद् पूिवतयारी तथा प्रवतकायव योजना तजनवमा मागवदशवन, २०६८ 

 प्रकोप पीवडत उद्धार र राहत सम्बिी मापदण्ड, २०६४ 

 गृह मन्त्रालय र अन्तगवत कायवरत कमवचारीहरुको आचारसंवहता, २०६९ 

१२. आम्दानी, िचव तथा आवथवक कारोबार सम्बिी अद्याबवधक वििरण 

क. राजश्व संकलन सम्बिी वििरण 

ि.सं. राजस्व वशषवक रकम रु. कैवफयत 

१. हातहवतयारको इजाजतपत्र दस्तनर १८५००  

२. राहदानी शनल्क ५०१२५००  

३. अन्य प्रशासवनक सेिा शनल्क ११७५००  

४. प्रशासवनक दण्ड जररिाना र जफत ३७६५३०  
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५. न्यावयक दण्ड जररिाना 0  

६. स्वास्थ्य सम्बिी मापदण्ड उलं्लघन गरेिापत जररिाना  0  

िम्मा   

 

ि. कायावलय िचव सम्विी वििरण 

ि.सं. बजेट अन्धन्तम बजेट हालसम्मको िचव कैवफयत 

१. चालन रु. १९५८९००० रु. ९९०६४२४  

२. पूाँजीगत रु. १३४००००० रु. २०९२४०९  

िम्मा रु. ३२९८९००० रु. ११९९८८३३  

ग. रावरि य पररचय पत्र वितरण कायविम तफव  

ि.सं. बजेट अन्धन्तम बजेट हालसम्मको िचव कैवफयत 

१. चालन रु.  १३५५००० रु. ५४२०६०  

२. पूाँजीगत रु. रु.  

िम्मा रु. १३५५००० रु.५४२०६०  

१३. तोवकए बमोवजमका अन्य वििरण 

कायावलयको िेबसाइट एिं फेसबनक पेजमा हेनव सवकने । 

१४. अवघल्लो आ.ि.मा सञ्चावलत कायविमहरू 

रावरि य पररचय पत्र वितरण कायविम 

१५. वजल्ला प्रशासन कायावलय कञ्चनपनरको िेबसाइट 

िेबसाइट http://www.daokanchanpur.moha.gov.np/ 

१६. वजल्ला प्रशासन कायावलय कञ्चनपनरले प्राप्त गरेको िैदेवशक सहायता, ऋण, अननदान एिं 

प्राविवधक सहयोग र सम्झौता सम्बिी वििरण  

नभएको । 

१७. वजल्ला प्रशासन कायावलय कञ्चनपनरले संचालन गरेको कायविम र सो को प्रगवत प्रवतिेदन 

नभएको । 

१८. वजल्ला प्रशासन कायावलय कञ्चनपनरले िगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामािली र त्यस्तो 

सूचना संरक्षण गनव तोवकएको समयािवध 

प्रचवलत कानून बमोवजम गने गररएको । 

१९. वजल्ला प्रशासन कायावलय कञ्चनपनरमा परेका सूचना माग सम्बिी वनिेदन र  सूचना वदइएको 

विषय 

मनद्दाको फैसला सम्बिी सूचना माग भएको तथा उपलब्ध गराइएको । 

२०. वजल्ला प्रशासन कायावलय कञ्चनपनरको सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका िा हुने भएको भए 

सोको वििरण 

  

                                             
सम्पकव  ठेगानाः 
इमेल   ठेगानाःdaokanchanpur75@gmail.com 

सम्पकव  नं. 099-520708, 099-521178 
फ्याक्स नं.: 099-524990 

फेसबनक- कञ्चनपुर निल्ला प्रशासन कायावलय 
फेसबनक पेजः हेलो निल्ला प्रशासन कायावलय, कञ्चनपुर  

िेबसाइटः     www.daokanchanpur.moha.gov.np 
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