
नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, खोटाङ 

नागररक वडापर 

१. नागररकता 
सस.नं सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/
शाखा 

गनुासो सनेु्न 
असिकारी 

कैफीयत 

१ वंशिको 
आिारमा नेपाली 
नागररकता 

सनवदेक सम्वजन्त्ित जिल्लाकै भएको हकमा 
1.अनसूुची-१ को फाराममा वडा अध्यक्षको ससफाररस 

२.बाब ुर आमाको नागररकता र वववावहता मवहला भए पसतको 
नागररकताको फोटोकपी । सो नभए दाि ुवा वंशि खलु्न ेतीन पसु्ता 
सभरको नातेदारको नागररकताको फोटोकपी र नाता प्रमाजणत प्रमाणपर 

३.बाब ुआमा वा नागररकता सभड्ने व्यजि बाट सनाखत सो नभए दाि ुवा 
भाई वा तीन पसु्ता सभरको नजिकको असभभावक संगको नाता प्रमाजणत 
सवहत सनाखत 

४.उि प्रमाणहरु पेश हनु नसकेमा वंशि खलु्न ेअन्त्य प्रमाणहरु 

५.फोटो ३ प्रसत  

६.िन्त्म दताा, िन्त्म समसत खलु्न ेशैजक्षक प्रमाणपर वा नाबालक पररचयपर 
। 

प्रमाण 
पगेुकोमा 
सोही ददन 

रु.10
को 
हलुाक 
वटकट 

स.प्र.जि.अ
/प्रशासकी
य 
असिकृत/
ना.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ अन्त्य 
कमाचारीको हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

1.2 वैवावहक 
अंसगकृत 
नागररकता 
(मवहलाका 
लासग) 

१.अनसूुची ७ को फाराममा वडा अध्यक्षको ससफाररस 

२.पसतको नागररकताको प्रसतसलपी 
3.वववाह दताा प्रमाणपरको प्रसतसलपी 
४.ववदेशी नागररकता पररत्याग गनाको लासग हलुाक बाट पठाईएको 
पररत्याग पर 

५.पसतको सनाखत पसत नभएमा पसतको नजिकको नातेदारको सनाखत 

६. फोटो २ प्रसत 

७.सभसा लाग्ने देशको मवहला भए मान्त्य अवसिको सभसा । 

प्रमाण 
पगेुकोमा 
सोही ददन 

रु.10 
को 
हलुाक 
वटकट 

स.प्र.जि.अ
/प्रशासकी
य 
असिकृत/
ना.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ अन्त्य 
कमाचारीको हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

1.3 कमाचारी पररवार १.जिल्लामा कायारत नेपाल सरकारको स्थायीकमाचारी,सरकारी 
संस्थान,ववश्ववविालय वा सामदुावयक वविालयमा कायारत स्थायी जशक्षकका 
पररवार भए सम्बजन्त्ित सनकायको ससफाररस पर र कमाचारीको 
पररचयपरको फोटोकपी 
२.अनसूुची १ वंशि र अनसूुची ७ वैवावहक अंसगकृतको स्थानीय तहबाट 
ससफाररस फाराम 

३.अटो साईिको फोटो २ प्रसत (वंशि) ५ प्रसत (वैवावहक अंसगकृतका 
लासग) 
४.वपता/पसत वा नजिकको नातेदारको ना.प्र सवहत सनाखत 

5.िन्त्मसमसत खलु्ने शैजक्षक प्रमाणपर,िन्त्म दताा वा नावालक पररचयपर 

6.वववावहत मवहला भए वववाहदताा प्रमाणपर र पसतको नागररकताको 
प्रमाणपर । 

 

प्रमाण 
पगेुकोमा 
सोही ददन 

रु.10 
को 
हलुाक 
वटकट 

स.प्र.जि.अ
/प्रशासकी
य 
असिकृत/
ना.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ अन्त्य 
कमाचारीको हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पूणा कागिातहरुको सक्कल समेत असनवाया रुपमा साथमा ल्याउनहुनु अनरुोि छ । 

 

 

 



नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, खोटाङ 

नागररक वडापर 

2.नागररकता प्रसतसलपी 
सस.नं सेवाको 

वववरण 

आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्ने 
समय 

लाग्ने 
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी
/शाखा 

गनुासो सनु्ने 
असिकारी 

कैफीयत 

2.1 वंशिको 
नागररकता 
प्रसतसलपी 

सनवेदक सम्वजन्त्ित जिल्लाकै भएको हकमा 
1.अनसूुची फारम सम्बजन्त्ित स्थानीय तहबाट ससफाररस र 
फोटो ३ प्रसत 

2.नागररकता प्रमाणपर नम्बर एवम ्िारी समसत खलेुको 
प्रमाण र सो को प्रसतसलपी 
कमाचारी पररवरको हकमा 
1.सम्बजन्त्ित कायाालयको ससफाररस पर 

2.िारी भएको जिल्लाबाट असभलेख सभडेको प्रमाण 

३.कमाचारीको पररचयपरको फोटोकपी 
पसतको नामथर समावेश गरी प्रसतसलपी सलन 

1.पसतको सक्कल नागररकताको प्रमाणपर र सनाखतको 
लासग उपजस्थसत 

2.वववाह दताा सक्कल तथा प्रसतसलपी 
३.अन्त्य जिल्लाबाट नागररकता प्रमाणपर िारी भएको भए 
सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट असभलेख सभडेको प्रमाण । 

 

प्रमाण 
पगुेको
मा 
सोही 
ददन 

रु.10
को 
हलुाक 
वटकट 

स.प्र.जि.
अ/प्रशा
सकीय 
असिकृत
/ना.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

2 

 

.2 

नागररकता 
पररत्याग 

1.सक्कल नागररकता प्रमाणपर 

2.सक्कल राहदानी 
3.अनसूुची ९ फाराम (फोटो सवहत) 

४.ववदेशी राष्ट्रबाट प्राप्त गरेको नागररकता प्रमाणपर तथा 
राहदानी वा प्राप्त हनुे असग्रम िानकारी पर (No Objection 

Letter) 

सनणाय 
प्रविया 
पगुेपसछ 

रु.10 
को 
हलुाक 
वटकट 

स.प्र.जि.
अ/प्रशा
सकीय 
असिकृत
/ना.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 
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गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, खोटाङ 

नागररक वडापर 

3.राहदानी 
सस.नं सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शा
खा 

गनुासो सनेु्न 
असिकारी 

कैफीयत 

3.1 सािारण 
राहदानी 

सनवदेकको नागररकता प्रमाणपर जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङबाट 
िारी भएको हकमा 
१.ररतपूवाक भररएको दरखास्त फारम 

२.नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको सक्कल प्रसत र सो को १ प्रसत 
प्रसतसलपी (ना.प्र शाखाबाट ना.प्र प्रमाणपर सभडेको हनुपुनेछ) । 

3.नाबालकको हकमा जिल्ला प्रशासन कायाालय खोटाङ बाट िारी 
गररएको नावालक पररचयपर र सनिको बाब ुर आमा मध्ये कुनै एक 
िनाको नागररकताको प्रमाणपर र सो को प्रसतसलपी ।संरक्षक सनयिु 
भएकोमा संरक्षक भएको व्यहोरा खलु्ने सलखतको सक्कल प्रसत र संरक्षकको 
नागररकताकव प्रमाणपर तथा त्यसको प्रसतसलपी 
4.पवहले राहदानी सलएको भए सो को सक्कल प्रसत  

5.राहदानी दस्तरु रु ५०००। सतरेको रससद र १० वर्ा मसुनको 
नाबालकको हकमा रु २५००। राहदानी हराएको/च्यासतएको वा कुनै 
वकससमले ववग्रकेो भएमा दोब्बर दस्तरु लाग्नेछ । 

6.सनवदेक स्वयम उपजस्थत हनुपुने । 

अन्त्यर जिल्लाबाट नागररकता सलएर वववाह गरी खोटाङ जिल्लामा 
आउनेको हकमा 
1.रीतपूवाक भररएको दरखास्त फारम 

2.नेपाली नागररकताको सक्कल प्रसत 

३.वववाह दताा प्रमाणपर 

४.पसतको नागररकताको प्रमाणपरको प्रसतसलपी 
5.सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट नागररकताको असभलेख वजुिनेछ । 

कमाचारी पररवारको हकमा 
1.रीतपूवाक भररएको दरखास्त फाराम 

2.नेपाली नागररकताको सक्कल प्रसत 

३.सम्बजन्त्ित सनकायको ससफाररस पर 

4.सम्बजन्त्ित जिल्लाबाट नागररकताको असभलेख बजुिनछे । 

  

सनवदेन 
पेश 
गरेको 
२५ ददन 
पसछ 

रु. 
5000 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पूणा कागिातहरुको सक्कल समेत असनवाया रुपमा साथमा ल्याउनहुनु अनरुोि छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 
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4.मदु्दा 
 

सस.नं सेवाको 
वववरण 

आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े
समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

गनुासो 
सनेु्न 
असिकारी 

कैफीयत 

4.1 िरुरी पिाउ 
पूिी समथान 
तथा पिाउ 
अनमुसत 

पिाउ गने प्रहरी वतृ्तले बाटोको म्द र सावािसनक ववदा बाहेक २४ घण्टा 
सभर थनुवुा सवहत प्रमखु जिल्ला असिकारी समक्षा पेश गने । 

तरुुन्त्त  प्र.जि.अ प्र.जि.अ  

४.२ म्याद थप सम्बजन्त्ित प्रहरी वतृ्तले गनुवुा सवहत प्रशासकीय असिकृत समक्ष पेश गने 
। 

तरुुन्त्त  प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  

४.3 मदु्दा 
दताा/बयान/थु
नछेक 
आदेश/म्याद 
िारी 

1.प्रमखु जिल्ला असिकारीको आदेशानसुार हनु े। 

2.असभयोग परसाथ प्रसतवादीलाई कायाालय बन्त्द हनु ेसमय भन्त्दा कम्तीमा 
डेढ घण्टा पवहले उपजस्थत गराईएको हनुपुने । 

3.फरार प्रसतवादीको तीन पसु्ते वववरण,स्पष्ट वतन र सम्पका  नं समेत 
असभयोग परमा स्पष्ट खलेुको हनुपुने । 

सोही ददन प्रचसलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  

4.4 म्याद तारेख 
तोक्न/ेप्रमाण 
मकुरर 
गने/पेशी 
तोक्न े

सम्बजन्त्ित प्रसतवादी तारेखमा रहेको वा म्याद/तारेख गिुारेको वा थनुामा 
रहेको र अंग पगेुको हनुपुने । 

  प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  

4.5 तारेखमा 
बोलाउने/तारे
ख थाम्न े

1.तारेख पचाा/िरौटी िम्मा गरेको रससद सवहत तेवकएको ददन प्रसतवादी 
आफै उपजस्थत हनुे । 

2.पटक पटक वा एक पटक बढीमा 15 ददन तारेख थाम्न पाईने 
भएकोले सो को लासग रु.१० को वटकट टास गरी ददएको ढााँचामा 
सनवदेन ददनपुने । 

सोही ददन रु १० को 
वटकट 

प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  

४.6 फैसला तयारी 
गने 

प्रमखु जिल्ला असिकरीको आदेशानसुार हनुे ।  प्रचसलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  

4.7 प्रमाजणत 
प्रसतसलपी ददन े

समससलमा संलग्न कागिात र सनणाय फैसलाका प्रमाजणत प्रसतसलपी सलनका 
लासग सरोकारवालाले तोवकएकव ढााँचामा सनवदेन र तोवकएका दरका 
वटकट टास गनुापनेछ । 

 प्रचसलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  

4.8 सवारी 
दघुाटनाका 
मतृकका 
हकदार/घाईते
लाई 
क्षसतपूसता,राहत,
और्ािीउपचार 
ददलाई भराई 
ददने । 

1.दघुाटना पवुष्ट हनु ेमचुलु्का सवहतका कागिातहरु (सम्वजन्त्ित प्रहरीबाट) 
घटना मचुलु्का,लाश बिेुको पर,मेसडकल प्रसतवदेन,मतृकको 
नागररकता,मतृ्यदुताा प्रमाणपर,नजिकको हकदारको नागररकताको 
प्रमाणपर,नाता प्रमाजणत र सम्बजन्त्ित स्थानीय तहको ससफाररस सवहत 
सम्बजन्त्ित व्यजि/हकदार स्वयम उपजस्थत हनुपुने । 

2.सवारी िसनको तफा बाट सवारीिनी प्रमाणपर,ववमा आलेख, 
अजततयारानामा,रकम बिुाउनेको पररचयपर सवहत सम्वजन्त्ित व्यजि 
उपजस्थत हनुपुने । 

 प्रचसलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  



4.9 दण्ड िररवना 
असलु गने । 

प्रमखु जिल्ला असिकारीको आदेशानसुार हनुे ।  प्रचसलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  

4.10 ववगो भराउने 
ददलाउन े

1.मदु्दा अजन्त्तम वकनारा भएको वा पनुरावदेन अवसि नाघेको हनुपुने 

2.सम्बजन्त्ित िाहेरवाला, घाईते उपजस्थत भई नागररकता प्रमाणपर वा 
पवहचान खलुने कागिातसवहत (३ वर्ा सभर) सनवदेन ददनपुने । 

3.प्रसतवादी फरार रहेको/ िरौटी िमानत नराखेको वा राजखएको िमानत 
िरौटी िमानत न्त्यून रही ठहरेको ववगो भराउन नसवकएको अवस्थामा 
ववगो भराउन सम्वजन्त्ित प्रसतवादीको नपेाल सरहद सभरको िायिेथा देखाई 
दरखास्त ददन ुपने । 

 प्रचसलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  

4.11 िरौटी वफताा 1.यस कायाालयबाट भएको फैसलामा जचत्त बिुी पनुरावदेन नगने भए 
सोही व्यहोरा खलेुको िरौटी वफतााको सनवदेन (रु १० को वटकट सवहत) 
ददनपुने  

2.नेपाली नागररकता प्रमाणपर वा पररचय खलु्न ेअन्त्य प्रमाण २ प्रसत 

3.......वैंक को खाता नं सवहतको वववरण खलेुको सनस्सा २ प्रसत 

 प्रचसलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  

4.12 सदरस्याहा प्रमखु जिल्ला असिकारीको अदेशानसुार हनुे ।  प्रचसलत 
कानून 
बमोजिम 

प्र.जि.अ/प्रशासकीय 
असिकृत/ना.स ु

प्र.जि.अ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, खोटाङ 

नागररक वडापर 

5.संस्था दताा, परपसरका तथा छापाखाना 
 

सस.नं सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े
समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शाखा 

गनुासो सनेु्न 
असिकारी 

कैफीयत 

5.1  1.संस्था दतााका लासग जिल्ला प्रशासन कायाालयलाई सम्वोिन गरेको 
तदथा ससमसतका पदासिकारी र सदस्यहरुको संयिु सनवदेन 

2.स्थानीय तह (गाउाँपासलका/नगरपासलका) को ससफाररस पर 

3.तदथा ससमसतका पदासिकारी र सदस्यहरुले नेपाली कागिको प्रत्येक 
पानाको तल मासथ दस्तखत गरेको वविान (३ प्रसत नेपाली कागिमा) 
4.संस्था स्थापनाका लासग सनम्न कुराहरु खोसलएको भेला सनणाय, 

 सवासम्मतले तदथा ससमसतका पदासिकारी र सदस्रयहरुको चयन 
गररएको 

 सवासम्मतले संस्थाको नाम ठेगाना छनोट गररएको 
 वविान वनाउन ेववर्य वविान मस्यौदा उपससमसत गठन 

 जिल्ला प्रशासन कायालय खोटाङमा संस्था दताा गने सनणाय  

 तदथा ससमसतले वविान पाररत गरी जस्वकृसतका लासग स्थानीय 
असिकारी समक्ष पेश गने भनी गरेको सनणायका साथै सस्था 
दतााको लासग पदासिकारीहरुलाई अजततयारी ददएको सनणाय । 

5.तदथा ससमसतका पदासिकारीहरुको नागररकताको प्रमाजणत प्रसतसलपीहरु 
१/१ प्रसत 

6.संस्थाका तदथा ससमसतका पदासिकारी तथा सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, 
सम्पका  नं र फोटो सवहतको नामावली 
7.संस्थाका पदासिकारीहरुको चालचलन बिेुको प्रहरी प्रसतवदेन 

8.तदथा ससमसतका पदासिकारी र सदस्यहरु सक्कल नागररकता ससहत 
सनाखतका वखत उपजस्थत हनुपुने  

9. संस्थाको नाम र उदे्दशयको ववर्यमा सम्बजन्त्ित मन्त्रालय ववभाग र 
सनकायको राय प्रसतविया सलनपुने भएमा सो को ससफाररस । 

10.व्यापार व्यवसाय सन्त्चालन गरेका व्यवसायीहरुको संस्था भएमा 
संस्थाका पदासिकारीहरले संचालन गरेको व्यवसाय ईिाित/अनमुसत 
सलनपुने प्रकृसतको भए त्यस्तो ईिाित परको प्रसतसलपी र करचिुाको 
प्रसतसलपी समेत पेश गनुा पनेछ । 

आवश्यक 
िााँचविु 
सकेको 
भोसलपल्ट 

रु.१००० स.प्र.जि.अ/प्र
शासकीय 
असिकृत/ना.स ु

स.प्र.जि.अ 
को हकमा 
प्र.जि.अ अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

5.2 संस्था नववकरण 1.नवीकरणका लासग जिल्ला प्रशासन कायाालयलाई सम्बोिन गरेको 
तोवकएको ढााँचाको सनवदेन 

2.वविानसम्मत सािारणसभाले चाल ुआ.व को लासग लेखा परीक्षक 
सनयजुि,सम्वजन्त्ित आ.व को लेखापरीक्षण प्रसतवदेन, वावर्ाक प्रगसत 
प्रसतवदेन र काया ससमसत छनौट गरेको सनणायको माईन्त्यटुको अध्यक्ष 
/सजचवले प्रमाजणत गरेको प्रसतसलपी 
3.सम्बजन्त्ित आ.व को लेखा परीक्षण प्रसतवदेन 

4.सम्बजन्त्ित आ.व को लासग करदाता सेवा कायाालयको ससफाररस 

5.सम्बजन्त्ित आ.व मा नवीकरणको लासग सम्बजन्त्ित स्थानीय तह 
गाउपासलका नगरपासलकाको ससफाररस 

६.संस्थाको स्थायी लेखा नम्वर दताा प्रमाणपर 

प्रविया 
परुा 
भएमा 
सोही ददन 

रु.500 स.प्र.जि.अ/प्र
शासकीय 
असिकृत/ना.स ु

स.प्र.जि.अ 
को हकमा 
प्र.जि.अ अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 



७.जिल्ला प्रशासन कायाालयले स्वीकृत गरेको संस्थाको वविानको प्रसतसलपी 
८.संस्थाको प्रमाणपरको फोटोकपी 
9.संस्थाको लेटरप्याडमा वतामान कायाससमसतको प्रमाजणत नामावली 
10.कुल सािारण सदस्य संतया खलुाएको नामावली सवहतको प्रमाजणत 
वववरण र सािारणसभा/ ववशेर् सािारणसभामा उपजस्थसतको संतयको 
वववरण 

11.सम्वजन्त्ित आ.व को वावर्ाक कायाप्रगसत वववरण 

12.बालगहृ सन्त्चालन सम्बन्त्िी  संस्था भए बालगहृमा सशलु्क वा 
सनशलु्क संचालन गरेको खलु्ने गरी स्थलगत अनगुमन सवहतको प्रमाजणत 
प्रसतवदेन समेत खलेुको सम्बजन्त्ित स्थानीय तह 
(गाउपासलका/नगरपासलकाको) ससफाररस 

13.लेखापरीक्षाकको प्रमाणपर, पान दताा प्रमाणपर, लेखापरीक्षण 
प्रमाणपर (नववकरण समेत देजखन ेगरी) कर चिुाको प्रमाणपर समेत 

14.वैदेजशक सहयोग नगदी/जिजन्त्स बाट आयोिना तथा कायािम 
सन्त्चालन गरेको भए समाि कल्याण पररर्दको कायािम स्वीकृत 
पर,समाि कल्याण पररर्दको अनगुमन प्रसतवदेन र कायािम संचालन 
भएको स्थानीय तह गाउाँपासलका/नगरपासलका बाट कायािम सम्पन्न 
भईरहेको ससफाररस पर 

15.व्यापार व्यवसाय सन्त्चालन गरेका व्यवसायीहरुको संस्था भएमा 
संस्थाका पदासिकारीहरुले सन्त्चालन गरेको व्यवसाय इिाित/अनमुसत 
सलनपुने प्रकृसतको भए त्यस्तो ईिाित परको प्रसतसलपी र करचिुाको 
प्रसतसलपी समेत पेश गनुापनेछ । 

5.3 संस्थाको वविान 
संशोिन 

1.ररत पूवाकको सनवदेन 

2.तीन महले वविान-3 प्रसत 

3.नवीकरण भएको संस्थाको प्रमाणपर र सोको प्रसतसलपी 
4.संसोिन गने प्रस्ताव कूल सदस्य संतयको दईु सतहाई (2/3) 
सािारणसभा सदस्यहरुले पाररत गरेको प्रमाजणत सनणाय प्रसत 

5.जिल्ला प्रशासन कायाालयले स्वीकृत गरेको संस्थाको वविानको प्रमाजणत 
प्रसतसलपी 
नोट: तीन महलेको शरुु पानाको मासथ दस्तखत नगरी तलबाट दस्तखत 
गरी बााँकी पानाको मासथ कायाससमसतका सदस्यले दस्तखत गने । 

सोही ददन सन:शलु्क स.प्र.जि.अ/प्र
शासकीय 
असिकृत/ना.स ु

स.प्र.जि.अ 
को हकमा 
प्र.जि.अ अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

5.4 जिल्लामा 
संस्थाको शाखा 
खोल्न े

1.ररतपूवाकको सनवदेन 

2.संस्थाको कायाससमसतको सनणाय 

3.वविानको प्रसतसलपी र दताा प्रमाणपर 

4.सम्बजन्त्ित नगरपासलकाको ससफाररस पर 

सोही ददन सन:शलु्क स.प्र.जि.अ/प्र
शासकीय 
असिकृत/ना.स ु

स.प्र.जि.अ 
को हकमा 
प्र.जि.अ अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

5.5 परपसरका दताा 
सम्वन्त्िी 

क.प्रकाशक बारे 

1.जिल्ला प्रशासन कायाालयलाई सम्बोिन गरेको तोवकएको ढााँचाको 
सनवदेन 

२.प्रकाशकको ४ प्रसत फोटो र नागररकताको फोटोकपी 
3.प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप प्रवन्त्ि पर वा 
संस्थाको स्वीकृत वविान प्रमाणपर,नववकरण भएको प्रमाणपर,कर चिुाको 
पर,असडट ररपोटा,संचालकहरुको वैठकको सनणाय समेतका कागिातहरुको 
प्रमाजणत प्रसतसलपी 
4.संचालकहरु सबैको नागररकताको फोटोकपीहरु 

5.प्रहरी चालचलन 

ख.सम्पादक बारे 

प्रविया 
परुा 
भएमा 
सोही ददन 

दैसनक 
पसरका रु 
1000 

अिा 
साप्तावहक 
रु 700 

साप्तावहक 
रु 500 

पाजक्षक रु 
300 

स.प्र.जि.अ/प्र
शासकीय 
असिकृत/ना.स ु

स.प्र.जि.अ 
को हकमा 
प्र.जि.अ अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 



1.सम्पादकको नागररकताको प्रमाणपरको फोटोकपी 
2.सम्पादकको शैजक्षक योग्यताको एस.एल.सी देजख स्नातक सम्मको 
माका ससट,चाररसरक प्रमाणपर र प्रोसभिनल सटीवफकेटको फोटोकपीहरु वा 
एस.एस.सी उसतणा गरी परकाररतामा १० वर्ा काया गरेको सूचना 
ववभागको प्रमाणपर समेतका प्रमाणपरहरुको फोटोकपीहरु 

3.सम्पादकलाई प्रकाशकले सनयजुि गरेको पर 

4.पसरकामा सम्पादक पदमा रही काम गने बारेको सम्पादकको 
मन्त्िरुीनामा 
5.प्रहरी पररचालन 

माससक र 
अन्त्य रु 
200 

5.6 छापाखाना 
संचलान 

1.स्वीकृत छापाखानाबाट पसरका छाप्न मंिरुी ददएको ससफाररस 

2.छापाखाना दताा भएको प्रमाणपरको फोटोकपी 
3.छापाखानाको प्रबन्त्ि परको फोटोकपी 
4.छापाखानालाई जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट स्वीकता ददएको 
प्रमाणपरको फोटोकपी 
5.छापाखानाले कर सतरेको कर चिुा प्रमाणपर 

प्रविया 
परुा 
भएमा 
सोही ददन 

रु.1000 स.प्र.जि.अ/प्र
शासकीय 
असिकृत/ना.स ु

स.प्र.जि.अ 
को हकमा 
प्र.जि.अ अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पूणा कागिातहरुको सक्कल समेत असनवाया रुपमा साथमा ल्याउनहुनु अनरोि छ । 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, खोटाङ 

नागररक वडापर 

6.नाबालक पररचयपर 
सस.नं सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शा
खा 

गनुासो सनेु्न 
असिकारी 

कैफीयत 

6.1 नाबालक 
पररचयपर तथा 
प्रसतसलपी 

1.तोवकएको ढााँचामा स्थानीय तहको ससफाररश 

2.बाब ुर आमाको नागररकता प्रमाणपर सक्कल र फोटोकपी 
3.आमा बाबकुो वववाह दताा प्रमाणपरको सक्कल र फोटोकपी 
4.नाबालकको िन्त्म दताा प्रमाणपर र शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपरको 
सक्कल र फोटोकपी 
5.पासपोटा साईिको हालसालै जखचेको फोटो ३ प्रसत (ससफाररसमा टााँस 
भए अनसुारको प्रमाजणत फोटो) 
ख. ववदेशमा िन्त्म भएका नाबालकहरुको हकमा आवश्यक पने 
कागिातहरु 

१.क मा उल्लेजखत सम्पूणा कागि परहरु 

2.नेपाल बावहर िन्त्मस्थान हनुकेो हकमा अस्पतालको Birth Certificate 

3.नेपाल आउदा प्रयोग भएको बच्चाको one way travel document वा 
राहदानी (सोमा लागेको अध्यागमन कायाालय नेपालको छाप सवहतको) 

४.बच्चा सलएर आउने बाब ुआमाको राहदानी (सो मा लागेको नेपालको 
अध्यागमन कायाालयको छाप सवहतको) 

ग. कमाचारी पररवारको हकमा थप कागिात 

1.क मा उल्लेजखत सम्पूणा कागिातहरु 

2.कायारत कायाालयको ससफाररस पर र कमाचारीको पररचयपरको 
फोटोकपी 
नोट: मासथ उल्लेजखत सम्पूणा कायाहरुमा आमा/बबुाको अन्त्य जिल्लाको 
नागररकता भएमा सम्बजन्त्ित जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट प्रमाजणत भै 
आएके नागररकता प्रमाणपरको असभलेख असनवाया रुपमा बजुिनेछ । 

सबै 
प्रमाण 
पगेुमा 
दरखास्त 
ददएकै 
ददन 

रु.१० को 
वटकट 

प्रसतसलपीको 
हकमा प्रसत 
पाना रु ३ 
को वटकट 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पूणा कागिातहरुको सक्कल समेत असनवाया रुपमा साथमा ल्याउनहुनु अनरुोि छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, खोटाङ 

नागररक वडापर 

7.प्रशासन शाखासाँग सम्वजन्त्ित कायाहरु 
सस.नं सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शा
खा 

गनुासो सनेु्न 
असिकारी 

कैफीयत 

7.1 कायािमको 
अनमुसत एवम 
सरुक्षा व्यवस्था 

1.यस कायाालयमा दताा भएको संस्था भए दताा एवं नववकरण भएको 
वववरण देजखने कागिातको प्रसतसलपी सवहत कायािमको ववस्ततृ वववरण 
उल्लेख भएको पर वा सनवदेन 

2.सम्वजन्त्ित व८ कायाालय वा स्थानीय तह वा अन्त्य सनकायको ससफाररश 
सलन ुपने भएमा सो समेत संलग्न राख्न े। 

सरुक्षा र 
ट्रावफक 
व्यवस्था
मा असर 
नपने 
भएमा 
सोही ददन 

 स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

7.2 निी सरुक्षा 
कम्पनीको दताा, 
नवीकरण एवम ्
पनु कायासंचालन 
अनमुसत 

1.कम्पनी रजिष्ट्रारको कायाालयको ससफाररस पर 

2.चालचलन प्रसतवदेन बजुिनेछ । 
प्रमाण 
पगेुमा 
सोही ददन 

प्रचसलत 
कानूनमा 
तोवकएको 
दस्तरु 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

7.3 UAV/DRONE 

उडानको 
अनमुसत 

1.नेपाल नागररक उड्यन प्रासिकरणमा ड्रोन दताा भएको प्रमाणपर 

2.मानवरवहत हवाई उपकरण (REMOTELY PILOED AIRCRAFT( RPA) 

POPULAR KNOWN AS DRONE ) उडान सम्वन्त्िी कायावविी 2075 मा 
उल्लेजखत सम्पूणा कागिातहरु सवहतको सनवदेन /पर 

कायाववसि 
वमोजिम
को 
प्रमाण 
पगेुमा 
सोही ददन 

शलु्क 
नलाग्न े

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

7.4 भारतीय 
पेन्त्सनरको 
पाररवाररक 
वववरण 
लगायतको 
ससफाररस 

1.सम्बजन्त्ित वडा कायाालयको ससफाररश 

2.सनवदेकको नागररकता प्रमाणपरको फोटोकपी,पेन्त्सन पट्टाको फोटोकपी 
लगायत प्रमाण खलु्न ेअन्त्य कागिातहरु 

अन्त्य 
सनकायमा 
वझु्न ुपने 
भएमा 
बाहेक 
सोही ददन 

सनवदेनमा 
रु १० को 
वटकट 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

7.5  ववस्फोटक पदाथा 
आयातको 
ससफाररश 

ववस्फोटक पदाथाको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्िी इिाित 
प्रदान गने कायावविव, २०७३ बमोजिमको प्रविया 

कायाववसि 
वमोजिम 
प्रमाण 
पगेुमा 
सोही ददन 

 स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

7.6 रसायसनक पदाथा 
आयातको 
ससफाररश 

रसायसनक पदाथाको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्िी इिाित 
प्रदान गने कायावविव, २०७३ बमोजिमको प्रविया 

कायाववसि 
वमोजिम 
प्रमाण 
पगेुमा 
सोही ददन 

 स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 



7.7 असनयसमतता 
एवम ्
भ्रष्टाचारिन्त्य 
काया उपर 
उिरुी 

1.सम्बजन्त्ित सनवदेकले आफ्नो पवहचान खलु्न ेकागिात समेत संलग्न गरी 
कुन सनकाय वा संस्थामा,कसले के कस्तो असनयसमतता वा भ्रष्टाचार 
सम्बन्त्िी काया गरेको हो खलेुको सनवदेन 

2.असनयसमतता वा भ्रष्टाचार गरेको आिार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्त्िी 
कागिात । 

ववर्यको 
गजम्भरता 
हेरी 
यथाशीघ्र 
आफैले 
हेने वा 
अदअुआ
मा 
पठाउने 

रु १० को 
वटकट 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

जिल्ला प्रशासन कायाालय, खोटाङ 

नागररक वडापर 

8.हातहसतयार तथा सनवेदन शाखासाँग सम्बजन्त्ित कायाहरु 
सस.नं सेवाको वववरण आवश्यक कागिातहरु/प्रमाणहरु लाग्न े

समय 

लाग्न े
शलु्क 

जिम्मेवार 
कमाचारी/शा
खा 

गनुासो सनेु्न 
असिकारी 

कैफीयत 

8.1 हातहसतयार 
ईिाितको 
सनवदेन 

1.नागररकता प्रमाणपरको प्रसतसलपी सवहतको सनवदेन 

2.सनवदेनको सनरोसगता सम्बन्त्िी पर 

3.स्थानीय तहको ससफाररश 

आवश्यक 
प्रमाण 
संकलन 
भएको 
भोसलपल्ट 

रु.१० को 
वटकट 

र 
सनयमावली
मा तोवकए 
बमोजिम 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

8.2 हातहसतयार 
नामसारी 

1.सनिााररत ढााँचाको सनवदेन 

2.नागररकताको प्रमाणपर 

3.स्थानीय९ तहको ससफाररश 

4.प्रहरी सिासमन मचुलु्का 
5.हसतयारको इिाितपर 

6.हकदावी छाडेको कागि 

आवश्यक 
िांचबिु 
सकेको 
भोसलपल्ट 

रु १० को 
वटकछ 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

8.3 हातहसतयार 
नववकरण 

1.सनिााररत ढााँचाको सनवदेन 

2.सक्कल इिाित पर 

3.वारेस माफा त भए मन्त्िरुीनामा 

सनबेदन 
परेको 
ददन 

रु १० को 
वटकट र 
सनयमावली 
बमोजिमम
को शलु्क 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

8.4 हातहसतयार 
इिाित परको 
प्रसतसलपी 

1.ना.प्र प्रमाणपरको प्रसतसलपी र ईिाित नम्बर सवहतको सनवदेन 

2.हराएको इिाितपरको हकमा प्रहरीको ससफररश पर । 
आवश्यक 
िााँचविु 
सकेको 
भोसलपल्ट 

रु १० को 
वटकट 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

8.5 ववदेशबाट नयााँ 
हातहसतयार 
जिकाउन े
सम्बन्त्िमा 

1.सनिााररत ढाचाको सनवदेन 

2.नागररकताको प्रमाणपर 

3.स्थानीय तहको ससफाररश 

4.प्रहरी सिासमन मचुलु्का 

आवश्यक 
िााँचविु 
सकेको 
भोसलपल्ट 

रु १० को 
वटकट 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

8.6 शाजन्त्त सरुक्षाको 
सनवदेन 

सम्बजन्त्ित सनवदेकको ना.प्र प्रमाणपर वा सनिको पवहचान ददन ेकागिात 
संलग्न गरी मनाससब व्यहोरा खलेुको ददन 

तरुुन्त्त रु १० को 
वटकट 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 



8.7 गनुासो वा ठाडो 
उिरुी सम्वन्त्िी 

सम्बजन्त्ित सनवदेकको ना.प्र प्रमाणपर वा सनिको पवहचान ददन ेकागिात 
संलगन गरी मनाससव व्यहोरा खलेुको सनवदेन 

तरुुन्त्त रु १० को 
वटकट 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

8.8 आददवासी 
िनिासत 
ससफाररश 

1.आददवासी िनिाती उत्थान रावष्ट्रय प्रसतष्ठानले प्रदान गरेको पररचयपर 

2.सम्वजन्त्ित स्थानीय तहको ससफाररश 

3.नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रसतसलपी सवहत रु १० को वटकट 
टााँस गररएको तोवकएको सनवदेनको ढााँचाको सनवदेन 

4.कमाचारी पररवारको हकमा सम्बजन्त्ित सरकारी कायाालयको ससफाररश 
पर । 

सोही ददन रु १० को 
वटकट 

स.प्र.जि.अ/
प्रशासकीय 
असिकृत/ना
.स ु

स.प्र.जि.अ को 
हकमा प्र.जि.अ 
अन्त्य 
कमाचारीको 
हकमा 
स.प्र.जि.अ 

 

सेवाग्राही महानभुावहरुले पेश गनुा भएका सम्पूणा कागिातहरुको सक्कल समेत असनवाया रुपमा साठ्ठमा ल्याउन ुहनु अनरुोि छ । 

 


