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प्रमुख जिल्ला अजिकारीको भनाई 

 
धिल्लाको समग्र शाधन्त्त सरुक्षा एवं सवु्यवस्था कायम गनाका लाधग 

धिल्ला धस्थत सरुक्षा धनकायहरु, स्थानीय तहहरु, सरकारी तथा गरैसरकारी 

कायाालयहरु, रािनैधतक दलहरु एवं नागररक समाि लगायत धवधिन्त्न 

सरोकारवाला धनकायहरुसँग समन्त्वय, सहिीकरण र संयोिन गना संघीय 

सरकारको धिल्ला धस्थत आधिकारीक प्रधतधनधिको रुपमा धिल्ला प्रशासन 

कायाालय रहकेो छ ।  यस कायाालयल े दधैनक रुपमा नागररकता, राहदानी, 

धवपद ्व्यवस्थापन, सावािधनक शाधन्त्त धवरुद्धको कसरुको धनयन्त्रण लगायत 

धवशेष ऐनले प्रत्यायोिन गरे अनुसारका अिान्त्याधयक कायाको शरुु कारवाही र 

धकनाराका साथै धवकास धनमााणका कायाहरुमा समन्त्वय र सहिीकरण आधद 

काया गने गदाछ ।  

 

गोरखा धिल्ला क्षेरफलको धहसावले दशेकै चौथो ठुलो धिल्ला तथा 

िौगोधलक रुपमा पहाड तथा धहमालसम्म फैधलएको धिल्ला हो । यस 

धिल्लाको उत्तरी क्षरे धचनको स्वशासीत क्षेर धतव्वतसँग सीमा िोधडएको छ । िसको कारण यस धिल्लाको अन्त्तराधरिय सीमाको सरुक्षा तथा सीमा 

क्षेरमा हुने अपराधिक गधतधवधिको धनयन्त्रण र धनगरानी गनुा मखु्य काया हो ।  

                 धिल्ला प्रशासन कायाालयमा कमाचारी वा पदाधिकारी पररवतान िइरहने िएतापधन संगठन धनरन्त्तर चधलरहने हुदा ँ कुन ै कमाचारीको 

फेरवदलले कायाालयल ेप्रदान गने सेवा प्रवाहमा असर नपाना र संस्थागत स्मरण (Institutional Memory) दीगो िई सेवा प्रवाहमा छररतोपना र 

एकरुपता कायम  गरी सेवा प्रवाहलाई पारदशी, प्रिावकारी र पवूाानमुानयोग्य बनाउने मखु्य उदे्धश्यले यो कायासंचालन धवधि (SOP)  तयार गररएको छ 

। धवशेष गरी कायाालयबाट प्रवाह हनुे सेवाप्रधत कायारत कमाचारीहरु सबैिन्त्दा पधहला िानकार हनुु पदाछ । धिल्ला प्रशासन कायाालयमा प्रथम पटक प्रवेश 

गरेर धबना कुन ैताधलम काममा खटाउनु आिको हाम्रो प्रशासधनक बाध्यता रहकेो छ । यस्तो अवस्थामा समेत कुनै पधन कमाचारीलाई यसको अध्ययन 

गरी धनिाक्कसँग सेवा प्रवाह गना सक्ने आत्मधवश्वास (Confidence) प्राप्त होस ् िन्त्ने अधिप्रायका साथ यो कायासञ्चालन धवधि (Standard 

Operating Procedures-SOP) तयारी गरी लाग ूगररएको छ । 

सावािधनक सेवा प्रवाहमा एकरुपता, पारदधशाता र धवश्वसनीय बनाई कायासम्पादनलाई सरल र सहि रुपमा प्रवाह गना सधिलो पाने र कमाचारीको 

फेरबदल सँग ैसेवाका सबै प्रधियाहरुमा धनरन्त्तरता कायम गना र संस्थागत स्मरणलाइ बधलयो बनाउन तथा व्यधिगत चाहना, ईच्छाले सेवा  प्रवाहमा 

असहिता नहोस िन्त्ने अपेक्षाका साथ यो कायासञ्चालन कायाधवधि (SOP) तयार गरी कायाान्त्वयनमा ल्याईएको छ । यसको कायाान्त्वयनमा सबै पक्षको 

सहयोगको साथै धनरन्त्तर सिुारको लाधग पषृ्ठपोषणको अपेक्षा गदाछौं । 

िन्र्िाद । 

                                                                                                                                                        जतर्ाराि भट्टराई 

प्रमुख जिल्ला अजिकारी 
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नेपाल सरकार 

गृह मन्त्रालर् 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, गोरखाको 

कार्ासञ्चालन जिजि 

(Standard Operating Procedures) 

 

भाग-१: पररचर् 

१.गोरखा जिल्लाको पररचर्ः 

नेपालमा रहकेा ७७ धिल्लाहरुमध्ये गोरखा हालको गण्डकी प्रदशे अन्त्तरगत रहकेा ११ धिल्लाहरु मध्ये ऐधतहाधसक, िाधमाक तथा सांस्कृधतक 

दृधष्टले अत्यन्त्त महृत्व बोकेको धिल्ला हो । िौगोधलक रुपमा मध्यपहाडी क्षरेदधेख उत्तरी धहमाली क्षेरसम्म फैधलएको यो धिल्ला िधैवक 

धवधविताको िधन र पयाटकीय दृष्टीले महत्वपणूा माधनन्त्छ ।  यो धिल्लाल े३६१० वगा धकलोधमटर क्षरेफल ओगटेको छ । समदु्र सतहबाट २२८ 

धमटर दधेख ८१६३ धमटर उचाईमा अवधस्थत तथा २७0१५’ दधेख २८0१५’ अक्षांश र ८४0२७’ दधेख ८४0५८’ दशेान्त्तरमा फैधलएको यस 

धिल्लामा उरण, सम-धशतोरण, धशतोरण, लकेाली र धहमाली हावापानी पाईन्त्छ। रािनधैतक एवं प्रशासधनक दृधष्टकोणल े यस धिल्लालाई २ 

नगरपाधलका, ९ वटा गाउँपाधलका, २ धनवााचन क्षेरमा धबिािन गररएको छ। यस धिल्लाको पवूा सीमानामा िाधदङ धिल्ला र धतव्वत (चीन); 

पधिम सीमानामा तनहु,ँ लमिङु, मनाङ धिल्ला र धतव्वत (चीन); उत्तर सीमानामा धतव्वत (चीन) तथा दधक्षण सीमानामा धचतवन, तनहु ँर िाधदङ 

धिल्ला पदाछन्। धव.स. २०६८ (२०११) को िनगणना अनुसार मधहला १५००२० र परुुष १२१०४१ गरी गोरखा धिल्लाको िम्मा िनसंख्या 

२७१०६१ रहकेो छ। 

गोरखा दरवार, गोरखनाथ मधन्त्दर, तल्लो दरवार िस्ता ऐधतहाधसक सम्पदा, मनकामना मधन्त्दर, गोरखकाली मधन्त्दर िस्ता िाधमाक सम्पदा, कल्छुमन 

ताल, काला ताल नारदकुण्ड, दिुपोखरी िस्ता ताल तथा पोखरीहरु,  मनास्ल,ुबुधद्धधहमाल, श्रङृगीधहमाल िस्ता धहमचचुराहरु,धवधिन्त्न कोटहरु, 

गमु्बाहरु तथा गफुाहरु यहाँका मखु्य आकषाणहरु हनु्।बुढीगण्डकी, मस्यााङदी, दरैादी, धरशलुी, चेप े िस्ता नदीहरू,  धवधिन्त्न झरनाहरू, 

िञ््याङहरू, टारहरूले ससुध्ित यो धिल्ला िनसाँधख्यक एवँ सास्कृधतक धहसावले अधत न ैमहत्वपणुा रहकेो छ  ।  

यस धिल्लामा मखु्यतया गरुुङ, ब्राहमण, क्षरेी र मगर िातीको वसोबास रहकेो छ । धव.सं. २०६८( २०११) को िनगणना अनुसार यस धिल्लामा 

बसोबास गने गरुुङ, बाह्रमण, क्षरेी र मगर िातीको िनसंख्या िमश ५३३४२, ४१२२९, ३१४७९ र ३१३९०  रहकेो छ ।  

वतामान नपेाल रा्यको उत्पधत्त गोरखा रा्यबाट िएको इधतहासमा वधणात छ । गोखाालीहरु वीर बहादरु र पररश्रमी िएकोले तत्कालीन अवस्थामा 

नेपाल रा्यको एकीकरणमा उनीहरुले पऱ्याएको ठूलो योगदान एवं नपेाल अंगे्रिबीि धव.सं. १८७१ दधेख १८७३ सम्म िएको यदु्धमा नपेाली 

सैधनकहरुल ेदखेाएको अदम्य साहस र वीरताको कदर गद ैअंगे्रिहरुल ेिारतमा नपेालीहरुलाई िती गराए । पधहलो र दोश्रो धवश्व यदु्धमा नपेालल े

बेलायतलाई साथ धदई यदु्धमा िाग धलएको धथयो । गोखााली सैधनकहरुको वीरगधतको कदर गद ै िमान सम्राट कैिार धवधलयमल े “म मरेा 

सैधनकहरुलाई संसारका कुनै सेनासंग लडाउन रधत्तिर पधन डर माधन्त्दन तर गोरखा सैधनकको नाम सनु्त्नासाथ मेरो मटुु थका मान हुन्त्छ ।” िनेका 

छन्  िन े बेलायतकी महारानी एधलिवेथ दृतीयाले “गोरखा सैधनकले ईधतहासमा छुट्टै र गररमामय स्थान ओगट्न पगुेका छन ्” िनेकी धछन् । 

र्सै गरी गोरखा जिल्लाको नामाकरण प्रसंग उठान गदाा गोरखा धिल्लाको नामाकरण प्रसंग गोरखावासीहरुका आराध्य दवेता योगी 

गोरखनाथको नामबाट व गाईको रक्षा (गो रक्षा) गररने ठाउँ िएकोले सोही आिारमा यो ठाउँको नाम "गोरखा" रहकेो माधनन्त्छ । नपेाली िाषामा 

घाँसको फाँटलाई खका  माधनन ेगरेकोमा खका  शब्द धवकृत िएर गखा, गखाा हुदँा हुदँ ैगोरखा िएको माधनन्त्छ । यो धिल्ला अन्त्तगात घाँसका ठूला 

ठूला फाटँहरु/खका हरु छन् । धलच्छवीकालमा पधन गोरखाको बारेमा चचाा गररएको छ । ियदवे धद्धतीयको धशलालेखमा वणान िए अनुसार त्यस 

समयमा गोरखालाई केन्त्द्रबाट न ैशासन गररन्त््यो । यहाँको एक ठाउँमा धसद्धपरुुष गोरखनाथ बाबाको मठ िएकोल ेसोही ठाउँको आिारमा 

धिल्लाको नामाकरण गररएको माधनन्त्छ । यस धिल्लाको उत्तरी िागमा अवधस्थत गरुुङ् र घलेहरुको वस्तील ेपयाटकहरुलाई आकषाण गरररहकेो 

छ । 
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२.जिल्ला प्रशासन कार्ाालर् गोरखाको पररचर्ः 

धव.सं.२००७ सालमा प्रिातन्त्रको प्रादिुााव पिात ्चसु्त एव धवकेधन्त्द्रत प्रशासनको आवश्यकता महससु गरी वडा हाकीमहरुको धनयधुि 

िएको पाइन्त्छ । यसै िममा गढी, गौडा र गोश्वाराको रुपमा गहृ प्रशासनले गन ेकाया संचालन िएको धथयो । नेपालको संधविान, २०१९ अनुसार 

नेपाललाई १४ अंचल, ७५ धिल्ला र ५ धवकास क्षरेमा धविािन गररयो । स्थानीय प्रशासनलाई धवकेधन्त्द्रत शासन व्यवस्था अनुरुप सञ्चालन गना 

तथा शाधन्त्त र व्यवस्थालाई प्रिावकारी रुपमा सञ्चालन गना स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाग ूगररयो । उि ऐनको दफा ५ ल ेधिल्लाको सामान्त्य 

प्रशासन सञ्चालन गना प्रत्येक धिल्लामा एउटा धिल्ला प्रशासन कायाालय रहने व्यवस्था गरे  अनुसार  धिल्ला प्रशासन कायाालय गोरखाको स्थापना 

िएको हो । 

 धव.स. २०७२ सालमा िारी िएको नपेालको संधविानले नपेाललाई संघीय लोकताधन्त्रक गणतन्त्रात्मक रा्यको रुपमा रुपान्त्तरण गरी 

रा्यको मलू संरचना संघ, प्रदशे र स्थानीय तह गरी तीन तहमा धविािन गरेको छ । धिल्ला प्रशासन कायाालय नेपालको संधविानको अनसुचूी–५ 

मा रहकेो संघको अधिकार सचूीमा रहकेा धवषयमा सेवा प्रवाह गने संघीय सरकारको महत्वपणूा प्रधतधनधि संस्था हो । प्रदशे र स्थानीय तहले पणूा 

रुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गने अवस्थामा नपगुनु्त्िेल धिल्लाका सबै कायाालयहरु बीच आवश्यक समन्त्वय गराउने नेततृ्वदायी धनकायको रुपमा 

धिल्ला प्रशासन कायाालय धियाशील हुदँ ैआएको छ । तोधकएको धिम्मेवारी बाहके अन्त्य धनकायको क्षरेमा नसमेधटएका सब ैक्षेरहरु समेतमा यसको 

िधूमका रहन ेहुदँा बहुआयधमक धनकायको रुपमा समेत यो कायाालय पदाछ । एउटा धिल्लामा तीन तहका सरकारी संचरना स्थापना िईसकेको 

अवस्थामा अन्त्तरसरकारी कायाालयहरु बीचको समन्त्वयमा संघीय सरकारको प्रधतधनधिको रुपमा प्रमखु धिल्ला अधिकारीको िधूमकालाई थप 

प्रिावकारी, ससु्पष्ट र संस्थागत गनुा आवश्यक छ । 

यस धिल्लाको िनसंख्या, िौगोधलक अवधस्थधत र स्थानीय िनताको माग समतेलाई मध्यनिर गद ैनागररकलाई अझ नधिकबाट सेवा पयुााउने 

उद्देश्यले धिल्लाको उत्तरी क्षेर धसधदावासमा एधककृत सेवा केन्त्द्र स्थाधपत िई नागररकता प्रमाणपर धवतरण, सीमा प्रशासन लगाएतका सेवाहरु प्रवाह 

िईरहकेो छ । 

 

भाग-२: उदे्दश्र्, काम, कताव्र् र अजिकार 

 

२. कार्ाालर्को उदे्धश्र्, काम, कताव्र् र अजिकारः 

 

२.१ मूल कार्ा (Main Task):- 

गोरखा धिल्लामा शाधन्त्त, सवु्यवस्था र अमनचयन कायम राख्द ैशान्त्त र सशुासनयिु समािको स्थापना गरी “समदृ्ध नेपाल, सखुी नपेाली” को साझा 

राधरिय आकाकं्षालाई साकार तुल्याउने । 

२.२ उदे्दश्र् (Objective):- 

• शाधन्त्त, सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम गने । 

• समन्त्वय र सहिीकरण गने । 

• सेवा प्रवाह सदुधढकरण गने । 
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• भ्ररिाचार धनयन्त्रण र सशुासन कायम गने । 

कायाालयको उद्देश्य प्राधप्त गने सन्त्दिामा धिल्ला प्रशासन कायाालयका काम, कताव्य र अधिकारहरु दहेाय बमोधिम रहकेा छन्:- 

➢ धिल्लामा शाधन्त्त,सवु्यवस्था र सरुक्षा कायम राख्न,े  

➢ आन्त्तररक सरुक्षा सम्बन्त्िी नीधत, योिना र कायािमको धिल्लास्तरमा कायाान्त्वयन गन,े 

➢ धिल्लास्तरमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पररचालन गन,े 

➢ धिल्लास्तरमा नेपाली सेनासँग सरुक्षा समन्त्वय गने, 

➢ राधरिय अनुसन्त्िान धिल्ला कायाालयसँगको समन्त्वय, सचूना सङ्कलन र धवशे्लषण गन,े  

➢ वंशिको आिारमा नेपाली नागररकता िारी गने, 

➢ बैवाधहक अंगीकृत नागररकता (मधहलाका लाधग) िारी गने, 

➢ नागररकताको प्रधतधलपी िारी गने, 

➢ राहदानी धसफाररस तथा िारी गन,े 

➢ कानून बमोधिम तोधकएका मदु्दाहरुको शरुु कारवाही र धकनारा गन,े 

➢ धिल्लाधस्थत कारागारको सपुरीवेक्षण तथा अनगुमन गने, 

➢ गैरसरकारी संस्था दताा, नवीकरण र धनयमन गन,े 

➢ परपधरका तथा छापाखाना दताा गने, 

➢ नाबाधलग पररचयपर िारी गने, 

➢ धिल्लामा रहकेा शरणाथीहरुको लगत राख्ने, शरणाथी पररचयपर नवीकरण गने, 

➢ शरणाथीहरुका लाधग यारा अनुमधत पर धसफाररस गने,  

➢ धवदशेी नागररकको धिल्लामा उपधस्थधत र गधतधवधिको धनयमन गने, 

➢ धिल्ला धिर हनुे धवधिन्त्न कायािमको अनमुधत एवम ्उत्सवहरुमा सरुक्षा व्यवस्था धमलाउने, 

➢ ड्रोन क्यामरेा (UAV/DRONE) उडानको अनुमधत धदन,े 

➢ िारतीय तथा धब्रधटश सेनामा काया गरी धनवतृ िएका व्यधि तथा उनीहरुको पररवारको नाम, थर, उमरे फरक परेको धवषयमा 

धसफाररस लगायत अन्त्य धसफाररस सम्बन्त्िी काया गने, 

➢ धवस्फोटक पदाथा आयातको धसफाररस र धनयमन गने, 

➢ रसायधनक पदाथा आयातको धसफाररस गने, 

➢ सवारी सािन सञ्चालन सम्बन्त्िी कानूनको कायाान्त्वयन गन,े 

➢ हातहधतयार र खरखिानाको इिाित सम्बन्त्िी धसफाररस र धनयन्त्रण गने, 

➢ शाधन्त्त सरुक्षाको लाधग प्राप्त धनवेदन उपर कारवाही गन,े 

➢ गनुासो तथा धवधवि उिरुीको सम्बोिन गन,े 

➢ दधलत, िनिाधत आधद धसफाररस गने, 

➢ भ्रष्टाचार धनयन्त्रण गने, 

➢ कल्याण िन र बेवाररसे िनको व्यवस्थापन गने,  

➢ धचठ्ठा, िवुा आधदको धनयन्त्रण गन,े 
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➢ सावािधनक स्थानमा अवाञ्छनीय व्यवहारको रोकथाम, सावािधनक अपराि आधदको धनयन्त्रण गने,  

➢ लागऔूषि धनयन्त्रण गन,े  

➢ परुस्कार तथा सिाय सम्बन्त्िी कारबाही र धसफाररस गन,े 

➢ धवधिन्त्न सरकारी कायाालयहरुसँग समन्त्वय,सहिीकरण,धनरीक्षण तथा अनुगमन गन,े 

➢ स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन गने, 

➢ धिल्ला धिर रहकेा नपेाल सरकारका सबै सम्पधत्तको रेखदखे, सम्िार तथा ममात गन ेगराउने, 

➢ धवपद ्व्यवस्थापन गने,  

➢ कमाचारी प्रशासन सम्बन्त्िी (बढुवा सधमधतको सधचवालयको रुपमा) काया गने, 

➢ द्वन्त्द ्प्रिाधवतको पधहचान तथा राहत धवतरण गन,े  

➢ धनवााचन सम्बन्त्िी गहृ मन्त्रालय र धनवााचन आयोगको आदशे धनदशेन कायाान्त्वयन गने, 

➢ िग्गा अधिग्रहण, मआुब्िा धनिाारण तथा धवतरण गन,े 

➢ आयोिना धनमााणमा सहिीकरण तथा समन्त्वय गने, 

➢ धिल्लामा सञ्चाधलत धवकास धनमााण कायामा सहयोग र समन्त्वय गन,े 

➢ नेपाल सरकारबाट िएका धनणाय र आदशेको कायाान्त्वयन गने, गराउन,े 

➢ धिल्लामा अन्त्य धनकायलाई प्रष्ट नतोधकएको िैपरी आउन ेकायासम्पादन गने । 

 

 

भाग-३: नर्ााँ नागररकता 

 

३. नेपाली नागररकता िारी गदाा अपनाउनु पने कार्ाजिजि 

नयाँ नागररकता िारी गदाा सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनछे । 

 

३ .१ वंशिको आिारमा नपेाली नागररकता िारी गदाा अपनाउन ुपने कायाधवधि 

क .धनवेदक सम्बधन्त्ित धिल्लाकै िएको हकमा : 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ स्थानीय तह (वडा)बाटअनुसचूी-१ को फाराममा वडा अध्यक्षको धसफाररस, हस्ताक्षर,छापहरु रुि ुगने, 

➢ अनुसचूीमा पेश िएको फोटो सम्बधन्त्ित आवेदकको हो होइन रुि ुगन,े 

➢ सनाखत गने व्यधि आवेदकसँग सम्बधन्त्ित व्यधि िए निएको यकीन गन,े 

➢ बाबु र आमाको नागररकताको फोटोकपी र सक्कल नागररकता कायाालयको कम््यटुर अधिलखे/ढड्डामा रहकेो अधिलेखसँग धिडान 

गने,  

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/नायब
सुब्बा

प्रशासकीय
अधिकृत

सहायक प्रमुख
जिल्ला
अधिकािी

कम्प्यटुि
अपिेटि

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/ 

नायब सुब्बा
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➢ बाबु र आमा बीचको धबबाह दताा, सम्बन्त्ि धवच्छेद िएको िए सो को प्रमाण, 

➢ बाबुको र आमाको नागररकता निए वंशि खलु्ने तीन पसु्ता धिरको नातदेारको नागररकताको प्रधतधलपी र नाता प्रमाधणत प्रमाण पर माग 

गरी रुि ुगने, 

➢ बाबु, आमा वा नागररकता धिड्ने व्यधिबाट सनाखत, सो निए दाि/ुधददी वा िाई/बधहनी वा तीनपसु्ता धिरको नधिकको अधििावक 

सँगको नाता प्रमाण रुि ुगरी सनाखत गराउने, 

➢ धववाधहत मधहलाको हकमा माइती तफा को बुवा/आमा/दाि ुवा िाईको नाधगरकताको प्रमाण परको फोटोकपी सक्कल कागिातहरुसँग 

रुि ुगने, 

➢ माधथ उधल्लधखत व्यधिहरुको नागररकता अन्त्य धिल्लाबाट िारी िएको हकमा कम््यटुरमा रहकेो अधिलेख दरुुस्त धिडाई रुि ुगरी पशे 

गने, कम््यटुरमा अधिलेख निेधटएको हकमा सम्बधन्त्ित धिल्लाबाट अधिलेख माग गरी प्राप्त िए पधछ पेश गने, 

➢ उि प्रमाणहरु पेश हनु नसकेमा वंशि खलु्ने अन्त्य प्रमाणहरु माग गन,े 

➢ अनुसचूीमा टाँस िएको फोटो ३ प्रधत (कमाचारी पररवार िए ४ प्रधत) माग गन,े 

➢ िन्त्मदताा, मतृ्य ृदताा (बाबु/आमाको मतृ्य ुिएको िए),िन्त्मधमधत खलु्न ेशैधक्षक प्रमाण पर (SLC/SEE) वा नाबाधलग पररचय परहरुको 

सक्कल कागिसँग रुि ुगरी सनाखत गरी /गराई हस्ताक्षर सधहत आफ्नो नाम समते उल्लेख गरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पशे गने । 

 

ख. अन्त्य धिल्लाबाट बसाइसराई गरी आउनेको हकमा : 

बंुदा नं. 'क' मा उधल्लधखत कागिातहरुका अधतररि दहेायका कागिातहरु समते संलग्न राख्न लगाई रुि ुगन े। 

➢ स्थानीय पधञ्िकाधिकारीको कायाालयबाट िारी िएको बसाइसराई दतााको प्रमाणपर । 

➢ िग्गािनी प्रमाण पिूाा । 

➢ घरको नक्सा पास प्रमाणपर ।  

➢ पानी, धविलुी, टेधलफोन महसलु काडा िस्ता घर बासको प्रमाण । 

➢ बसाइ सरेर आउनेहरुको लाधग बसाइ सरी आएको धिल्लाबाट बाबु आमा वा सनाखतगन ेव्यधिको नागररकताको अधिलेख धिडेको पर 

प्राप्तहुनु पनछे । 

 

ग. कमाचारी पररवारको हकमा 

बंुदा नं. 'क' मा उधल्लधखत कागिातहरुका अधतररि दहेायका कागिातहरु समते संलग्न राख्न लागई रुि ुगन े। 

➢ धिल्लामा कायारत नेपाल सरकारको स्थायी कमाचारी, सरकारी संस्थान, धवश्वधवद्यालयमा वा सामदुाधयक धवद्यालयमा कायारत स्थायी 

धशक्षकका पररवारिए सम्बधन्त्ित धनकायको धसफाररस पर । 

➢ वंशि नागररकताको लाधग अनुसचूी-१ र वैवाधहक अंगीकृत नागररकताको लाधग अनुसचूी-७ को फाराममा स्थानीय तहबाट गररएको 

धसफाररस । 

➢ अटो साइिको फोटो २ प्रधत (वंशि), ५ प्रधत(वैवाधहक अंगीकृतका लाधग) । 

➢ धपता/पधत वा नधिकको नातेदारको ना.प्र. सधहत सनाखत । 

➢ िन्त्मधमधत खलु्न ेशैधक्षक प्रमाण पर वा िन्त्मदताा वा नाबाधलग पररचय पर । 

➢ धववाधहत मधहला िए धववाहदताा प्रमाणपर र पधतको नागररकताको  प्रमाणपर । 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ सम्बधन्त्ित शाखाका खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएका कागिातहरु रुि ुगरी धनणाय गने । 

➢ धद्वधविा परेमा स.प्र.धि.अ./ प्र.धि.अ.बाट धनणाय ि ैआए पिात् नागररकता िारी गन े। 
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३.२ वैवाधहक अंगीकृत नागररकता (मधहलाको लाधग) 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ अनुसचूी-७ को फाराममा वडा अध्यक्षको धसफाररस । 

➢ पधतको नागररकताको प्रधतधलपी । 

➢ धववाह दताा प्रमाणपरको प्रधतधलपी ।  

➢ धवदशेी नागररकता पररत्याग गना कारवाही चलाएको प्रमाण ।  

➢ पधतको सनाखत, पधत निएमा सास/ुससरुा वा दवेर/िेठानको सनाखत । 

➢ फोटो २ प्रधत (कमाचारी पररवार िए ४ प्रधत) । 

➢ धिसा लाग्न ेदशेको मधहला िए मान्त्य अविीको धिसा लगायतका कागिातहरु रुि ुगरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गन े।    

 

   तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ सम्बधन्त्ित शाखाका खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएका कागिातहरु रुि ुगरी हस्ताक्षर गने, 

➢ धनणायको लागी स.प्र.धि.अ. समक्ष पेश गने ।  

➢ धनणाय िै आए पिात् नागररकता िारी गने । 

 

 स.प्र.धि.अ.ले दहेाय अनुसार गनःे 

➢ शाखाका खररदार वा नायब सबु्बाले सनाखत गराई प्रशासकीय अधिकृतबाट अनुसचूीमा हस्ताक्षर गरी पेश हुन आएका कागिातहरु 

िमशः िाचँ गरी प्रमाण पगुेको हकमा नागररकता िारी गना धनणाय गने, 

➢ थप प्रमाण बुझ्न पन ेिए बुझीमार नागररकताको प्रमाण पर िारी गना धनणाय गन,े 

➢ शंकास्पद तथा धनणाय धलन असहि िएकाको हकमा प्र.धि.अ. समक्ष पेश गरी धनणाय धलने । 

 

 

 

भाग-४: नागररकता प्रजतजलपी 

 

४. नागररकताको प्रजतजलपी िारी गने कार्ाजिजि 

नागररकताको प्रधतधलपी िारी गदाा सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनेछ । 

 

४.१ िंशिको नागररकताको प्रजतजलपी 

सम्बधन्त्ित शाखाको  खररदार  वा नायब सबु्बाल ेदहेाय अनुसार गने: 

क. गोरखा धिल्लाबाट नागररकता िारी िएको हकमा 

➢ अनुसचूी  फारामसधहत सम्बधन्त्ित स्थानीय तहबाट फोटो सधहतको धसफाररस र फोटो ३ प्रधत, 

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/ 

नायब सुब्बा
प्रशासकीय
अधिकृत

सहायक
प्रमुख
जिल्ला
अधिकािी

कम्प्युटि
अपिेटि

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/

नायब सुब्बा
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➢ नाधगरकता प्रमाणपर नम्बर एवम ्िारी धमधत खलुेको प्रमाण र सो को प्रधतधलपी छ, छैन रुि ुगन,े 

➢  पेश हुन आएको अनुसचूी र कागिात बमोधिम यस कायाालयमा कम््यटुर/ढड्डामा अधिलेख खोिी गरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष 

पेश गने, 

➢ अधिलेख झरुो िई निेधटएकाको हकमा उि ब्यहोरा उल्लखे गरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नयाँ नागररकताको प्रधियाको लाधग पेश 

गने । 

 

ख. अन्त्य धिल्लाबाट िारी िएको नागररकताको हकमा 

बंुदा नं. 'क' मा उधल्लधखत कागिातहरुका अधतररि दहेायका कागिातहरु समते संलग्न राख्न लगाई रुि ुगन,े 

➢ बसाइसराई ँदताा प्रमाण पर सक्कल तथा प्रधतधलपी, 

➢ घर िग्गा स्थायी बसोवास लालपिुाा सक्कल तथा प्रधतधलपी, 

➢ िारी िएको धिल्लाको अधिलखे धिडेको प्रमाण छ, छैन रुि ुगरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गने । 

 

ग. कमाचारी पररवारको हकमा 

बंुदा नं. 'क' मा उधल्लधखत कागिातहरुका अधतररि दहेायका कागिातहरु समते संलग्न राख्न लगाई रुि ुगन े। 

➢ सम्बधन्त्ित कायाालयबाट स्पष्ट प्रयोिन खलुेको धसफाररस पर । 

➢ िारी िएको धिल्लाबाट अधिलेख धिडेको प्रमाण । 

➢ कमाचारीको पररचयपरको फोटोकपी सधहत प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पशे गने । 

 

घ. पधतको नामथर समावेश गरी प्रधतधलपी िारी गदाा 

बंुदा नं. 'क' मा उधल्लधखत कागिातहरुका अधतररि दहेायका कागिातहरु समेत संलग्न राख्न लगाई रुि ुगन,े 

➢ पधतको सक्कल नाधगरकताको प्रमाणपर र सनाखतको लाधग उपधस्थधत, 

➢ धववाह दताा सक्कल तथा प्रधतधलपी, 

➢ अन्त्य धिल्लाबाट नागररकता प्रमाणपर िारी िएको िए सम्बधन्त्ित धिल्लाबाट अधिलेख धिडेको प्रमाण सधहत प्रशासकीय अधिकृत 

समक्ष पेश गन े। 

 

ङ. पधतको नामथर हटाई संशोधित प्रधतधलपी िारी गना 

➢ धिल्ला अदालतको सम्बन्त्ि धवच्छेद िएको फैसलाको फोटोकपी सक्कलसँग धिडाउने , 

➢ नधिकको नातेदारबाट सनाखत गराउने, 

➢ स्थानीय तहबाट िारी सम्बन्त्ि धवच्छेदको प्रमाण पर छ, छैन रुि ुगरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गने । 

 

च. बैवाधहक अंगीकृत तथा िन्त्मधसद्ध नेपाली नागररकताको प्रधतधलपी 

➢ अनुसचूी  फाराम सम्बधन्त्ित स्थानीय तहबाट धसफाररस र फोटो ३ प्रधत, 

➢ नागररकता प्रमाण पर नम्बर एवं िारी धमधत खलुेको प्रमाण, 

➢ बसाइसराई गरी आएका अन्त्य धिल्लाहरुबाट नागररकता धलएका व्यधिको हकमा बसाइसराई दताा प्रमाण पर, िग्गािनी पिूाा र घर धनमााण 

गने स्वीकृधत पर समते पेश गनुा पनछे , 
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➢ प्रकरण ३ बमोधिमका धनवेदकलाई नागररकता प्रमाणपर िारी गन ेधिल्ला प्रशासन कायाालयबाट अधिलेख धिडेको प्रमाण प्राप्त िएपधछ 

प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गने । 

 

छ. अङ्गीकृत नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलपी 

➢ अनुसचूी  फाराममा सम्बधन्त्ित स्थानीय तहबाट धसफाररस र फोटो ३ प्रधत, 

➢ ना.प्र.नं. र िारी धमधत खलुेको प्रमाण, 

➢ धनवेदन पेश हुन आएपधछ धिल्लामा अधिलेख निएकाहरुको हकमा सम्बधन्त्ित व्यधिको अङ्गीकृत नपेाली नागररकताको प्रमाणपरको 

अधिलेख पठाईधदन गहृ मन्त्रालयमा र सम्बधन्त्ित व्यधि एधकन गना स्थलगत सिाधमन गरी पठाउन धिल्ला प्रहरी कायाालयमा लेखी पठाउने, 

➢ बंुदा नं. ३ बमोधिमको प्रमाण प्राप्त िएपधछ प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पशे गने । 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ सम्बधन्त्ित शाखाका खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएका कागिातहरु रुि ुगरी कायाालयमा रहकेो अधिलेखसँग धिडेको यकीन गरी 

उल्लेधखत बँुदा क, ख, ग, च र छ को हकमा नागररकताको प्रधतधलपी िारी गने । 

➢ उल्लेधखत बँुदा क, ख, ग, च र छ बाहके घ र ङ को हकमा नागररकताको प्रधतधलपी िारी गना धनणायको लाधग स.प्र.धि.अ. समक्ष पेश गने 

। 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पशे हनु आएका कागिातहरु िाचँ गरी प्रमाण पगुेको हकमा धनणाय गने । 

➢ शंकास्पद तथा धनणाय धलन असहि िएकाको हकमा राय सधहत प्र.धि.अ. समक्ष पेश गरी धनणाय धलने । 

 

४.२ शैजिक प्रमाण पत्रका आिारमा िन्म जमजत र सामान्र् तु्रटी संशोिनः 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ अनुसचूी  फाराम सम्बधन्त्ित स्थानीय तहबाट धसफाररस र फोटो ३ प्रधत, 

➢ संशोिन गनुा पनााको कारण र आिार खलुेको धनवेदन, 

➢ ना.प्र.नं. र िारी धमधत खलुेको प्रमाण, 

➢ शैधक्षक प्रमाण पर (एस.एल.सी./एस.ई.ई)को प्रमाण पर, 

➢ स्थानीय तहबाट शैधक्षक प्रमाण पर बमोधिम कायम गना संशोिनका लाधग धकटानी धसफाररस,  

➢ प्रहरी सिाधमन बुझ्न पन ेिए बुधझ पशे गन ेसोको प्रमाण छ-छैन, रुि ुगने । 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ सम्बधन्त्ित शाखाका खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएका कागिातहरु रुि ुगरी कायाालयमा रहकेो अधिलेखसँग धिडेको यकीन गरी 

स.प्र.धि.अ. समक्ष पेश गरी धनणायानुसार नागररकताको प्रधतधलपी िारी गने । 

 स.प्र.धि.अ.ले दहेाय अनुसार गनःे 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पशे हनु आएका कागिातहरु िाचँ गरी प्रमाण पगुेको हकमा नागररकता प्रधतधलपी िारी गना धनणाय गन े। 

➢ शंकास्पद तथा धनणाय धलन असहि िएकाको हकमा राय सधहत प्र.धि.अ. समक्ष पेश गरी धनणाय धलने । 
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४.३ दजलत िाजतका हीनताबोिक र अशोभनीर् र्र संशोिनः 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको  खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ अनुसचूी  फाराममा सम्बधन्त्ित स्थानीय तहबाट धसफाररस र फोटो ३ प्रधत, 

➢ थर संशोिन गनुा पनााको कारण र आिार खलुेको धनवेदन, 

➢ एकाघरको व्यधिको सनाखत, 

➢ स्म्बधन्त्ित संस्थाको धसफाररस, 

➢ प्रहरी सिाधमन बुझ्न पन ेिए बुधझ पशे गन ेसोको प्रमाण छ, छैन रुि ुगने । 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ सम्बधन्त्ित शाखाका खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएका कागिातहरु रुि ुगरी कायाालयमा रहकेो अधिलेखसँग धिडेको यकीन गरी 

स.प्र.धि.अ. समक्ष पेशगरी धनणायानुसार नागररकताको प्रधतधलपी िारी गने । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पशे हनु आएका कागिातहरु िाचँ गरी प्रमाण पगुेको हकमा नागररकता प्रधतधलपी िारी गना धनणाय गन े। 

 

 

भाग-५: नागररकता पररत्र्ाग 

५. नागररकता पररत्र्ाग गने कार्ाजिजि 

नागररकताको पररत्यागको कारबाही अगाधड बढाउदा सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनछे । 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ सक्कल नागररकता प्रमाणपर, 

➢ सक्कल राहदानी, 

➢ अनुसचूी ९ फारम (फोटो सधहत), 

➢ धवदशेी रारिबाट प्राप्त गरेको नागररकता प्रमाणपर तथा राहदानी वा प्राप्त हनुे अधग्रम िानकारी पर (No Objection Letter) सधहतका 

कागिातहरु रुि ुगरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गन े। 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/ 

नायब सुब्बा
सम्पबजधित
शाखा

सहायक प्रमुख
जिल्ला
अधिकािी

प्रमुख जिल्ला
अधिकािी

सहायक प्रमुख
जिल्ला
अधिकािी

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/नायब
सुब्बा
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➢ सम्बधन्त्ित शाखाका खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएका कागिातहरु रुि ुगरी कायाालयमा रहकेो अधिलेखसँग धिडेको यकीन गरी राय 

सधहत स.प्र.धि.अ. समक्ष पेश गने । नागररकता पररत्यागको धनवेदन दताा गने धनणाय, सो व्यहोरा ढड्डा तथा कम््यटुर अधिलेखमा िनाई 

सम्बधन्त्ित धनकायमा िानकारी पठाउने । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पशे हुन आएका कागिातहरु िाचँ गरी प्रमाण पगुेको हकमा नागररकता पररत्यागको धनवेदन दताा गरर पररत्याग 

धनणायका लाधगप्र.धि.अ. समक्ष पशे गन े। 

 

 

 

भाग-६: नाबाजलग पररचर्पत्र 

६. नाबाजलग पररचर्पत्र िारी गने कार्ाजिजि 

नाबाधलग पररचयपर िारी गदाा सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनेछ । 

 

६.१ नाबाजलग पररचर्पत्र 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

क. गोरखा धिल्लाको हकमा 

➢ तोधकएको ढाचँामा स्थानीय तहले गरेको धसफाररस, 

➢ बाबु र आमाको नागररकता प्रमाणपर सक्कल र फोटोकपी, 

➢ आमा बाबुको धबवाह दताा प्रमाणपरको सक्कल र फोटोकपी, 

➢ नाबालकको िन्त्म दताा प्रमाणपर र शैधक्षक योग्यताको प्रमाणपरको सक्कल र फोटोकपी, 

➢ पासपोटा साइिको हालसालै धखचकेो फोटो ३ प्रधत (धसफाररशमा टाँस िए अनुसारको प्रमाधणत फोटो) सधहत बाबु, आमा वा वंशि खलु्न े

तीन पसु्ता धिरको व्यधिको सनाखत गराई प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गन े। 

 

ख. बाधहरी धिल्लाबाट बसाइसराई गरी आएको हकमा 

➢ (क) मा उल्लेधखत सम्पणूा कागिातहरु, 

➢ बसाइसराई दतााको प्रमाणपर सक्कल तथा फोटोकपी, 

➢ िग्गािनी पिूााको सक्कल तथा फोटोकपी सधहत प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गने । 

 

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/नायब
सुब्बा

प्रशासकीय
अधिकृत

सहायक प्रमुख
जिल्ला
अधिकािी

कम्प्यटुि
अपिेटि

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/नायब
सुब्बा
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ग. धवदशेमा िन्त्म िएका नाबाधलगको हकमा 

➢ 'क' मा उल्लेधखत सम्पणूा कागि परहरु, 

➢ नेपाल बाधहर िन्त्मस्थान हुनकेो हकमा अस्पतालको Birth Certificate, 

➢ नेपाल आउदा प्रयोग िएको बच्चाको One Way Travel Document वा राहदानी (नपेाल प्रवेशको प्रधिया समते खलुेको), 

➢ बच्चा धलएर आउने बाबुआमाको राहदानी (नपेाल प्रवेशको प्रधिया समेत खलुेको), 

➢ वैदधेशक कागिपरको हकमा कन्त्सलुर सेवा धविाग/दतुावासबाट ती कागिातको प्रमाणीकरण । 

 

घ. कमाचारी पररवारको हकमा 

➢ (क) मा उल्लेधखत सम्पणूा कागि परहरु, 

➢ कायारत कायाालयको धसफाररस पर सधहत प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गन े। 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ सम्बधन्त्ित शाखाका खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएका कागिातहरु रुि ुगरी हस्ताक्षर गने, 

➢ तोधकएको कागिात पगुेको िएमा सहायक प्रमखु धिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गन,े 

➢ स.प्र.धि.अ.बाट धनणाय िै आए पिात् नाबाधलग पररचयपर िारी गने । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पशे हुन आएका कागिातहरु िमशः िाचँ गरी प्रमाण पगुेको हकमा नाबाधलग पररचयपर िारी गना धनणाय गन े

। 

 

६.२ नाबाजलग पररचर्पत्रको प्रजतजलपी 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ तोधकएको ढाचँामा नाबाधलग पररचयपरको प्रधतधलपी माग गरेको स्थानीय तहको धसफाररस, 

➢ बाबु/आमाको नागररकता प्रमाणपर सक्कल र फोटोकपी, 

➢ नाबाधलगको िन्त्म दताा प्रमाणपर र नबाधलग प्रमाणपरको प्रधतधलपी, 

➢ पासपोटा साइिको हालसालै धखचकेो फोटो ३ प्रधत (धसफाररसमा टाँस िए अनुसारको प्रमाधणत फोटो) सधहत प्रशासकीय अधिकृत समक्ष 

पेश गने । 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ तोधकएको कागिात पगुेको िएमा नाबाधलग पररचयपर प्रधतधलपी  िारी गना धनणायाथा स.प्र.धि.अ. समक्ष पेश गन े। 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पशे हनुे नाबाधलग पररचयपरको प्रधतधलपी िारी गना धनणाय गन े। 

 

 

 



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,गोरखाको कार्ासञ्चालन जिजि 

 

 

 

12 

भाग-७: राहदानी 

७. राहदानी जसफाररस तर्ा िारी गने कार्ाजिजि 

राहदानी धसफाररश तथा िारी गदाा सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनेछ । 

 

७.१ सािारण (Normal) राहदानी 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

क. धनवेदकको नागररकता प्रमाणपर गोरखा धिल्लाबाट िारी िएको हकमा 

१. रीतपवूाक िररएको दरखास्त फाराम २ प्रधत । 

२. नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको सक्कल प्रधत र सोको १ प्रधत प्रधतधलपी (कम्यटुर अधिलेख वा नागररकता प्रधतधलपी शाखाबाट 

अधिलेख प्रमाणीकरण । 

३. हालसाल ैधखचेको धनिााररत ढाचँाको (MRP) फोटो ३ प्रधत । 

४. नाबालकको हकमा धिल्ला प्रशासन कायाालय गोरखाबाट िारी गररएको नाबालक पररचय पर र धनिको बाबु वा आमा मध्ये कुनै एक 

िनाको नागररकताको प्रमाण पर र सोको प्रधतधलपी । संरक्षक धनयिु िएकोमा संरक्षक िएको व्यहोरा खलु्ने धलखतको सक्कल प्रधत र 

संरक्षकको नागररकताको प्रमाणपर तथा त्यसको प्रधतधलपी । 

५. पधहले राहदानी धलएको िए सो को सक्कल प्रधत र प्रधतधलपी । 

६. धनवेदकको फोटो र धनवेदक एउटै िएको यकीन गरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गन े। 

७. प्रशासकीय अधिकृतबाट धनणाय ि ैप्रशासकीय अधिकृतबाट फाराममा हस्ताक्षर िई सकेपधछराहदानी दस्तरु रु. ५,०००।–, १० वषा मधुनको 

नाबालकको हकमा रु. २,५००।– र राहदानी हराएको/च्याधतएको वा कुनै धकधसमले धवगे्रको िएमा दोब्बर दस्तुर धतरेको रधसद संलग्न राखी 

राहदानी धविाग पठाउन ेLot को तयारीका लाधग फाराम सरुधक्षत राख्ने । 

 

ख. अन्त्य धिल्लाबाट नागररकता धलएर बसाइसराई ंगरी गोरखा धिल्लामा आउनेको हकमा 

➢ रीतपवूाक िररएको दरखास्त फाराम २ प्रधत  । 

➢ नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सक्कल प्रधत र सो को १ प्रधत प्रधतधलपी  ।  

➢ हालसाल ैधखचेको धनिााररत ढाचँाको (MRP )फोटो ३ प्रधत । 

➢ स्थानीय पधञ्िकाधिकारीको कायाालयबाट िारी िएको बसाइसराई ंदताा प्रमाणपर ।  

➢ िग्गािनी प्रमाण पर । 

➢ सम्बधन्त्ित धिल्लाबाट नागररकताको अधिलेख प्रमाणीकरण । 

➢ अन्त्य धिल्लाबाट नाबालक पररचयपर बधनसकेको हकमा सम्बधन्त्ित धिल्लाबाट अधिलेख बुझी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पशे गने । 

➢ त्यसपधछ माधथ बंुदा 'क' को '७' मा उल्लेख िए बमोधिम गने । 

 

खरिदाि/

नायब सुब्बा
प्रशासकीय
अधिकृत

सहायक
प्रमुख जिल्ला
अधिकािी

बैंक खरिदाि/

नायब सुब्बा
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ग. अन्त्यर धिल्लाबाट नागररकता धलएर धववाह गरी गोरखा धिल्लामा आउनेको हकमा 

➢ रीतपवूाक िररएको दरखास्त फाराम २ प्रधत । 

➢ नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सक्कल प्रधत र सो को १ प्रधत प्रधतधलपी  । 

➢ हालसाल ैधखचेको धनिााररत ढाचँाको (MRP )फोटो ३ प्रधत । 

➢ धववाह दताा प्रमाणपर । 

➢ पधतको नागररकता प्रमाणपरको प्रधतधलपी । 

➢ सम्बधन्त्ित धिल्लाबाट नागररकताको अधिलेख प्रमाणीकरण । 

➢ त्यसपधछ माधथ बंुदा 'क' को ७  मा उल्लेख िए बमोधिम गन े। 

 

घ. गोरखा धिल्लाधस्थत सरकारी धनकायमा कायारत कमाचारी र कमाचारी पररवारको हकमा 

➢ रीतपवूाक िररएको दरखास्त फाराम २ प्रधत । 

➢ नेपाली नागररकता प्रमाणपरको सक्कल प्रधत र सो को १ प्रधत प्रधतधलपी । 

➢ हालसाल ैधखचेको धनिााररत ढाचँाको (MRP )फोटो ३ प्रधत । 

➢ सम्बधन्त्ित धनकायको धसफाररस पर । 

➢ सम्बधन्त्ित धिल्लाबाट नागररकताको अधिलेख प्रमाणीकरण ।  

➢ अन्त्य धिल्लाबाट नाबालक पररचयपर बधनसकेको हकमा सम्बधन्त्ित धिल्लाबाट अधिलेख प्रमाणीकरण । 

➢ कमाचारीको पररचयपरको प्रधतधलपी १ प्रधत समेत संलग्न राख्न लगाउने  । 

➢ त्यसपधछ माधथ बंुदा 'क' को ७ मा उल्लेख िए बमोधिम गन े।  

 

७.२ दु्रत (Urgent) सेिाको राहदानी जसफाररस 

➢ दु्रत सेवा मागको रु.१० को धटकट टाँस गरी धनवेदनसंगै धनवेदक स्वयम ्उपधस्थत िएको यकीन गन े। 

➢ बंुदा 'क' मा उल्लेधखत सब ैकागिातहरु(रािश्व धतरेको रधसद बाहके) । 

➢ Online Form दईु प्रधत (पछाधड धसफाररस व्यहोरा िएको) । 

➢ पेश गरेका कागिातहरु सक्कलसँग रुि ुगरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पशे गने  । 

➢ सो पिात् दु्रत सेवा (Urgent Service) १,२,३ धदनको लाधग सेवाग्राहीलाई नै एक प्रधत फाराम सधहत राहदानी धविागमा पठाउन े। 

 

७.३ हराएको राहदानी पुनः प्राजि 

➢ साधबकको राहदानीको प्रधतधलपी । 

➢ धवदशेमा राहदानी हराएकाको हकमा िािल डकुमेन्त्ट (नपेाल प्रवेश प्रधिया खलुेको) । 

➢ थप प्रधिया बंुदा 'क' को ७ मा उल्लेख िए बमोधिम गन े। 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ खररदार वा नायब सबु्बाबाट पेश िएका फारामहरु मध्ये गोरखा धिल्लाबाट िारी िएका नागररकताको हकमा स्वीकृत गन े  । अन्त्य 

धिल्लाबाट िारी िएको हकमा स.प्र.धि.अ. समक्ष पेश गरी धनणाय िए पिात ्फाराममा तोधकएको ठाउँमा हस्ताक्षर गरी रािस्व िम्मा गना 

बैंकमा पठाउने । 
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➢ दु्रत राहदानीको लाधग अधिलेख प्रमाधणत मार गने । 

➢ संकधलत फारामहरु राहदानी धविाग पठाउने र राहदानी प्राप्त िए पधछ तोधकएको ठाउँमा हस्ताक्षर गरी िारी गन े। 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पेश िएका गोरखा बाहकेका धिल्लाबाट िारी िएका नागररकता बाहकको हकमा राहदानीको फाराम स्वीकृत 

गने । 

 

 

 

भाग-८: संस्र्ा दताा, निीकरण तर्ा खारेिी 

८. संस्र्ा दताा तर्ा निीकरण सम्बन्िी कार्ाजिजि 

नयाँ संस्था दताा तथा नवीकरण लगायतका काया गदाा सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनेछ । 

 

८.१ संस्र्ा दताा गदाा अपनाउनु पने कार्ाजिजिः 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ संस्था दतााको लाधग धिल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखालाई सम्बोिन गरेको तदथा सधमधतका पदाधिकारी र सदस्यहरुल ेदस्तखत गरेको 

तोधकएको ढाचँाको संयिु धनवेदन । 

➢ स्थानीय तहको धसफाररस पर । 

➢ संस्था स्थापनाको लाधग तदथा काया सधमधतको ३ गणुा बढीको िलेाले धनम्न धवषयहरु उल्लखे गरी गरेको सवासम्मत धनणाय: 

- कम्तीमा ९ सदस्यीय तदथा सधमधत गठन गने (४ िना पदाधिकारी र ५ िना सदस्य) । 

- संस्थाको नाम र ठेगाना छनौट गने ।  

- धविान मस्यौदा तयार गना उपसधमधत गठन गने ।  

➢ तदथा काया सधमधतले धनम्न धवषयहरु उल्लेख गरी सवासम्मत धनणाय गने: 

- तदथा सधमधतले धविान मस्यौदा पाररत गरी स्वीकृधतका लाधग स्थानीय अधिकारी समक्ष पेश गने । 

- संस्था दतााको लाधग धिल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखा िानको लाधग पदाधिकारीहरुलाई अधख्तयारी धदने । 

➢ तदथा काया सधमधतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नपेाली नागररकता प्रमाणपरको स्वयंले प्रमाधणत गरेको प्रधतधलपीहरु १/१ प्रधत । 

➢ संस्थाका तदथा सधमधतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, सम्पका  नं., ई-मले, दस्तखत र फोटो सधहतको व्यधिगत धववरण । 

➢ संस्थाका तदथा सधमधतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको चालचलन सम्बन्त्िी प्रहरी प्रधतवेदन । 

➢ नेपाली कागिमा ३ प्रधत (सेट) धविान बनाई तदथा सधमधतका पदाधिकारी र सदस्यहरुल ेप्रत्येक पानाको तल र माधथ दस्तखत गरी पेश 

गने । 

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/नायब
सुब्बा

प्रशासकीय
अधिकृत

सहायक प्रमुख
जिल्ला
अधिकािी

प्रमुख
जिल्ला
अधिकािी

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/नायब
सुब्बा
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➢ तदथा सधमधतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सक् कल नपेाली नागररकताको प्रमाणपर सधहत सनाखतका लाधग पदाधिकारीहरु उपधस्थत 

हुनुपने । 

➢ व्यापार/व्यवसाय सञ् चालन गरेका व्यवसायीहरुको संस्था िएमा संस्थाका पदाधिकारीहरुले सञ्चालन गरेको व्यवसाय इिाित/अनुमधत 

धलनपुन ेप्रकृधतको िए त्यस्तो इिाित परको प्रधतधलपी र करचिुाको प्रधतधलपी समेत पेश गनुा पनछे । 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ माधथ उल्लखे िए बमोधिमका कागिातहरु सधहत पेश हुन आए पिात् संस्थाको धविान धवस्ततृ रुपमा अध्ययन गरी राय सधहत धनणायको 

लाधग स.प्र.धि.अ. समक्ष  पशे गने । 

➢ संस्था दतााको धनणाय िईसकेपधछ धनणाय बमोधिम दताा गरी प्रमाण पर िारी गने । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पेश िएका कागिातहरु िमशः िाचँ गरी कागिात पगुेको हकमा सदर गने, थप कागिात बुझ्न पन ेिए बुझी 

पनुः थप कागिात सधहत पेश िएमा िाचँ गरी सदर गने । 

➢ प्र.धि.अ.बाट सदर गराउन ुपन ेिए प्र.धि.अ. समक्ष पशे गने । 

➢ संस्थाको नाम र उद्देश्यका धवषयमा सम्बधन्त्ित मन्त्रालय/ धविाग/ धनकायको राय/ धसफाररस आवश्यक दधेखएमा धनणायानुसार 

राय/धसफाररस माग गन े। 

 

८.१ महासंघ दताा गदाा अपनाउनु पने कार्ाजिजिः 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ महासंघ दतााको लाधग धिल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखालाई सम्बोिन गरेको तदथा सधमधतका पदाधिकारी र सदस्यहरुल ेदस्तखत गरेको 

तोधकएको ढाचँाको संयिु धनवेदन । 

➢ सात वटै प्रदशे सधहतका ११ धिल्लाका संस्थाको सािारणसिाल ेमहासंघमा िान ेधनणाय गरी कम्तीमा ३ िना प्रधतधनधि पठाउनु पनेछ ।   

➢ सातवटै प्रदशेका ११ धिल्लाका संस्थाको चाल ुआ.व. मा नवीकरण िएको प्रमाणपर, गत आ.व.को कर चिुा र धविान समेतको प्रमाधणत 

प्रधतधलपी ।   

➢ प्रत्येक धिल्लाबाट पेश िएका संस्थाहरुको दताा, नवीकरण र गधतधवधि सम्बन्त्िमा खलुाई लेधखएको सम्बधन्त्ित धिल्ला प्रशासन 

कायाालयको पर । 

➢  सम्बधन्त्ित स्थानीय तह (नगरपाधलका/गाउँपाधलका) को धसफाररस पर । 

➢ महासंघ स्थापनाको लाधग सबै प्रदशेको प्रधतधनधित्व हनुे गरी कम्तीमा ११ धिल्लाबाट तदथा काया सधमधतको ३ गणुा बढीको िेलाल ेधनम्न 

धवषयहरु उल्लेख गरी सवासम्मत धनणाय गने: 

- कम्तीमा ९ सदस्यीय तदथा सधमधत गठन गने (४ िना पदाधिकारी र ५ िना सदस्य) । 

- महासंघको नाम र ठेगाना छनौट गने ।  

- धविान मस्यौदा तयार गना उपसधमधत गठन गने ।  

➢ तदथा काया सधमधतले धनम्न धवषयहरु उल्लेख गरी सवासम्मत धनणाय गने: 

- तदथा सधमधतले धविान मस्यौदा पाररत गरी स्वीकृधतका लाधग स्थानीय अधिकारी समक्ष पेश गने । 

- महासंघ दतााको लाधग धिल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखा िानको लाधग पदाधिकारीहरुलाई अधख्तयारी धदने । 

➢ महासंघका कायाहरुलाई धवधशधष्टकरण (Specification) गनाको लाधग उद्देश्य धमल्ने संस्थाहरुले बढीमा ५ वटा उद्देश्यहरु राखी नपेाली 

कागिमा ३ प्रधत (सेट) धविान बनाई तदथा सधमधतका पदाधिकारी र सदस्यहरुले प्रत्येक पानाको तल र माधथ दस्तखत गरी पशे गने । 

➢ तदथा काया सधमधतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नपेाली नागररकता प्रमाणपरको स्वयंले प्रमाधणत गरेको प्रधतधलधपहरु १/१ प्रधत । 
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➢ महासंघका तदथा सधमधतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नाम, ठेगाना, सम्पका  न.ं, ई-मले, दस्तखत र फोटो सधहतको धववरण । 

➢ महासंघका तदथा सधमधतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको चालचलन सम्बन्त्िी प्रहरी प्रधतवेदन । 

➢ तदथा सधमधतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सक् कल नपेाली नागररकताको प्रमाणपर सधहत सनाखतका लाधग पदाधिकारीहरु उपधस्थत 

हुनुपने । 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ माधथ उल्लेख िए बमोधिमका कागिातहरु सधहत पेश हनु आए पिात् संस्थाको धविान धवस्ततृ रुपमा अध्ययन गरी राय सधहत 

स.प्र.धि.अ.धनणायका लाधग  समक्ष पेश गने । 

➢ संस्था दतााको धनणाय िईसकेपधछ धनणाय बमोधिम दताा गरी प्रमाण पर िारी गने । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पेश िएका कागिातहरु िमशः िाचँ गरी कागिात पगुेको हकमा सदर गने, थप कागिात बुझ्न पन ेिए बुझी 

पनुः थप कागिात सधहत पेश िएमा िाचँ गरी सदर गने । 

➢ प्र.धि.अ.बाट सदर गराउन ुपन ेिए प्र.धि.अ. समक्ष पशे गने । 

➢ महासंघको नाम र उद्देश्यका धवषयमा सम्बधन्त्ित मन्त्रालय/ धविाग/ धनकायको राय/ धसफाररस आवश्यक दधेखएमा धनणायानुसार 

राय/धसफाररस माग गन े। 

 

 

८.२संस्र्ा निीकरण गदाा अपनाउनु पने कार्ाजिजिः 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ संस्था नधवकरणको लाधग धिल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखालाई सम्बोिन गरेको अध्यक्ष/ सधचवल ेदस्तखत गरेको तोधकएको ढाँचाको 

धनवेदन । 

➢ सोही आ.व.को स्थानीय तहको धसफाररस पर । 

➢ संस्थाको पान (PAN) दतााको प्रमाणपर र अधघल्लो आ.व.को कर चिुा पर । 

➢ धविान सम्मत सािारणसिाले चाल ुआ.व.को लाधग वाधषाक बिेट, लेखा पररक्षक धनयधुि, प्रत्येक आ.व.को आय व्यय र लखेा पररक्षण 

प्रधतवेदन, वाधषाक प्रगधत धववरण र काया सधमधत छनौट (धविान बमोधिम अवधि पगुकेो िए) समेत गरेको धनणायको माइन्त्यटूको प्रधतधलपी 

अध्यक्ष/सधचवले प्रमाधणत गरी  पशे गने ।   

➢ अधघल्लो आ.व.को लेखा पररक्षण प्रधतवेदन । 

➢ धिल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखाबाट प्रमाधणत/ स्वीकृत गरेको संस्था दतााको प्रमाणपर र धविानको प्रधतधलपी । 

➢ वैदधेशक सहयोग (नगदी/ धिन्त्सी) बाट आयोिना तथा कायािम सञ् चालन गरेको िए समाि कल्याण पररषदक्ो कायािम स्वीकृत पर । 

➢ वैदधेशक सहयोग (नगदी/ धिन्त्सी) बाट आयोिना तथा कायािम सञ् चालन गरेको िए समाि कल्याण पररषदक्ो अनगुमन प्रधतवेदन र 

स्थानीय तह (गा.पा./ न.पा.) बाट कायािम सम्पन्त् न/ िईरहकेो धसफाररस पर । 

➢ संस्थाको लेटर ्याडमा वतामान काया सधमधतको प्रमाधणत नामावली । 

➢ सािारणसिा/ धवशेष सािारणसिामा उपधस्थत िएका कुल सदस्यहरुको प्रमाधणत नामावली र गणपरुक संख्या उल्लेख गरी पेश गन े।   

➢ बाल गहृ/ वदृ्धाश्रम/ असहाय केन्त्द्र सञ् चालन गने संस्थाहरुले सञ् चालन अनुमधत पर, सशलु्क वा धनशलु्क सञ् चालन गरेको खलु्न ेगरी 

सम्बधन्त्ित स्थानीय तह (गा.पा./ न.पा.) को प्रमाधणत प्रधतवदेन र धसफाररस पर । 

➢ लेखा परीक्षकको चाल ुआ.व.को नवीकरण िएको प्रमाणपर । 

➢ नेपाल सरकार/ प्रदशे सरकार/ स्थानीय तह र अन्त्य संघ संस्थाहरु समेतबाट प्राप्त िएको सहयोग (नगदी/ धिन्त्सी) िए सञ् चाधलत आयोिना 

तथा कायािमहरुको सम्बधन्त्ित स्थानीय तह (गा.पा./न.पा.) बाट कायािम सम्पन्त् न/ िईरहकेो धसफाररस पर । 
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➢ व्यापार/व्यवसाय सञ् चालन गरेका व्यवसायीहरुको संस्था िएमा संस्थाका पदाधिकारीहरुले सञ्चालन गरेको व्यवसाय इिाित/अनुमधत 

धलनपुन ेप्रकृधतको िए त्यस्तो इिाित परको प्रधतधलपी र करचिुाको प्रधतधलपी समेत पेश गनुा पनछे । 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

 

➢ माधथ उल्लेख िए बमोधिमका कागिातहरु अध्ययन गरी एक आधथाक वषा धिरको नवीकरण गनुा पन ेिए आफै गने । 

➢ एक आधथाक बषाको िन्त्दा बढी अवधि नवीकरण निएका संस्थाहरुको हकमा धनणायाथा स.प्र.धि.अ. धनणायको लाधग समक्ष पेश गन े। 

➢ धनणाय पिात् नवीकरण गन े। 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पेश िएका कागिातहरु िमशः िाँच गरी कागिात पगुेको हकमा सदर गने, थप कागिात  बुझ्न पने िए बुझीपनुः 

थप कागिात सधहत पेश िएमा िाचँ गरी नवीकरणका लाधग धनणाय गने । 

 

८.३ संस्र्ाको जििान संशोिन गदाा अपनाउनु पने कार्ाजिजिः 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ धविान संशोिनको लाधग धिल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखालाई सम्बोिन गरेको तोधकएको ढाचँाको धनवेदन । 

➢ नेपाली कागिमा लेधखएको तीन महले संशोधित धविान ३ प्रधत । 

➢ नवीकरण िएको संस्था दताा प्रमाणपरको प्रधतधलपी । 

➢ सािारणसिाको कुल सदस्य संख्याको दईु धतहाइल ेधविान संशोिनको लाधग पाररत गरेको धनणायको प्रमाधणत प्रधतधलपी । 

➢ धिल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखाले स्वीकृत गरेको संस्थाको धविानको प्रमाधणत प्रधतधलपी । 

➢ संस्थाले गोरखा धिल्ला धिर ठेगाना पररवतान गनुापन ेिएमा सम्बधन्त्ित वडा कायाालयको धसफाररस पर । 

➢ संशोधित धविानको ३ महलेको शरुु पषृ्ठको माथी दस्तखत नगरी शरुु पेिको तलबाट र बाँकी पेिको तल र माधथ कायासधमधतका 

पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले दस्तखत गरेको लगायतका कागिातहरु रुि ुगरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पशे गने । 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ माधथ उल्लखे िए बमोधिमका कागिातहरु सधहत पेश हनु आए पिात् संस्थाको संशोधित धविान धवस्ततृ रुपमा अध्ययन गरी राय सधहत 

स.प्र.धि.अ. समक्ष पेश गन े। 

➢ धविान संशोिनको धनणाय िईसकेपधछ धनणाय बमोधिम अधिलेख राखी सो को िानकारी सम्बधन्त्ित संस्थालाई धदन े। 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पशे िएका कागिातहरु िमशः िाचँ गरी कागिात पगुेको हकमा सदर गने । 

➢ प्र.धि.अ.बाट सदर गराउन ुपन ेिए प्र.धि.अ. समक्ष पशे गने । 

 

 

८.४ संस्र्ा खारेि गदाा अपनाउनु पने कार्ाजिजिः 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ संस्था खारेिीका लाधग धिल्ला प्रशासन कायाालय, गोरखालाई सम्बोिन गरेको तोधकएको ढाचँाको धनवेदन । 

➢ सािारण सिाबाट दईु धतहाईले संस्था खारेिी गन ेिनी  गरेको धनणायको माइन्त्यटूको प्रधतधलपी । 
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➢ संस्था नधवकरण िएको प्रमाण प्ररको प्रधतधलपी । 

➢ संस्थाको चाल ुआ.व.को आय व्यय र लेखा पररक्षण प्रधतवेदन  । 

➢ चाल ुआ.व.को  सम्बधन्त्ित स्थानीय तह (नगरपाधलका/गाउँपाधलका) को संस्था बन्त्द गने व्यहोराको धसफाररस पर । 

➢ संस्थाको पान (PAN) दतााको प्रमाणपर र अधघल्लो आ.व.को कर चिुा पर । 

➢ संस्थाको लेखा परीक्षक र धलक्वीडेटरको प्रधतवेदन । 

➢ सस्थाको बैङ्कमा खाता िए बैङ्क स्टेटमेन्त्ट ।  

➢ संस्थाको बैङ्कमा खाता  खोधलएको निए नेपाल रा्य धिर कुन ैबैङ्कमा खाता निएको व्यहोराको संस्थाको धसफाररस पर । 

➢ संस्था खारेिी पिात ्नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त हुन ेचल अचल सम्पधत्तको धववरण । 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ माधथ उल्लेख िए बमोधिमका कागिातहरु सधहत पेश हुन आए पिात् संस्था खारेिीको धवस्ततृ रुपमा अध्ययन गरी राय सधहत 

स.प्र.धि.अ. समक्ष  धनणायको लाधग पेश गन े। 

➢ संस्था खारेिीको धनणाय िईसकेपधछ धनणाय बमोधिम संस्था खारेिीको पर तयार गने । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट हस्ताक्षर िै पेश िएका कागिातहरु िमशः िाचँ गरी आवश्यकता अनुसार आधथाक प्रशासन शाखाको राय 

धलई कागिात पगुेको हकमा सदर गने । 

➢ प्र.धि.अ.बाट सदर गराउन ुपन ेिए प्र.धि.अ. समक्ष पशे गने । 

  

 

 

भाग-९: पत्रपजत्रका तर्ा छापाखाना 

९. पत्रपजत्रका दताा तर्ा छापाखानाको अनुमजत प्रदान गने कार्ाजिजि 

परपधरका दताा तथा छापाखाना सञ्चालन अनुमधत प्रदान गदाा सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनछे । 

 

९.१ पत्रपजत्रका दताा गने कार्ाजिजि 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

 

क. प्रकाशकको लाधग अनमुधत 

➢ धिल्ला प्रशासन कायाालयलाई सम्बोिन गरेको तोधकएको ढाचँाको धनवेदन  ।  

➢ प्रकाशकको ४ प्रधत फोटो र नागररकताको फोटोकपी । 

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/नायब
सुब्बा

प्रशासकीय
अधिकृत

सहायक प्रमखु
जिल्ला
अधिकािी

प्रमुख जिल्ला
अधिकािी

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/नायब
सुब्बा
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➢  प्रकाशक संस्था िए संस्थाको छाप, प्रबन्त्ि परवासंस्थाको स्वीकृत धविान प्रमाण पर, नवीकरण िएको प्रमाणपर, कर चिुाकोपर, 

अधडट ररपोटा, संचालकहरुको बैठकको धनणाय समेतका कागिातहरुको प्रमाधणत प्रधतधलपी ।  

➢ संचालकहरु सबैको नागररकताको फोटोकपीहरु   । 

➢ प्रहरी चालचलन सधहतका कागिात संलग्न राखी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गन े। 

 

ख .सम्पादकको लाधग अनमुधत 

➢ सम्पादकको नागररकता प्रमाणपरको फोटोकपी । 

➢ सम्पादकको शैधक्षक योग्यताको एस.एल.सी. दधेख स्नातक सम्मको माका धसट, चाररधरक प्रमाणपर र प्रोधििनल सधटाधफकेटका 

फोटोकपीहरु वा एस.एल.सी. उत्तीणा गरी परकाररतामा १० (दश) वषा काया गरेको सचूना धविागको प्रमाणपर समतेका कागिातहरुको 

फोटोकपी । 

➢ सम्पादकलाई प्रकाशकले धनयधुि गरेको पर । 

➢ पधरकामा सम्पादक पदमा रही काम गने बारेको सम्पादकको मंिरुीनामा पर  । 

➢ प्रहरी चालचलन सधहतका कागिात संलग्न राखी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गन े। 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ माधथ उल्लेख िए बमोधिम पशे हनु आएका कागिातहरुको अध्ययन गरी धनणायका लाधग स.प्र.धि.अ. समक्ष पेश गने । 

➢ स.प्र.धि.अ.बाट धनणाय िए पिात् प्रमाण पर िारी गने । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पशे िएका कागिातहरु अध्ययन गरी धनणाय धलने । 

९.२छापाखाना सञ्चालन अनुमजत प्रदान गने कार्ाजिजि 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ स्वीकृत छापाखानाबाट पधरका छा्न मंिरुी धदएको धसफाररस  । 

➢ छापाखाना दताा िएको प्रमाणपरको फोटोकपी  । 

➢ छापाखानाको प्रबन्त्ि परको फोटोकपी  । 

➢ छापाखानालाई धिल्ला प्रशासन कायाालयबाट स्वीकृधत धदएको प्रमाणपरको फोटोकपी । 

➢ छापाखानाले कर धतरेको कर चिुा पर समेत संलग्न राखी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गन े। 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ माधथ उल्लेख िए बमोधिम पशे हनु आएका कागिातहरुको अध्ययन गरी धनणायका लाधग स.प्र.धि.अ. समक्ष पेश गने । 

➢ स.प्र.धि.अ.बाट धनणाय िए पिात् प्रमाण पर िारी गने । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पशे िएका कागिातहरु अध्ययन गरी धनणाय धलने । 
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भाग-१०: मुद्दा 

१०. मुद्दा सम्बन्िी कार्ासम्पादन गने कार्ाजिजि 

 

मदु्दासँग सम्बधन्त्ित कायासम्पादन गदाा सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनेछ । 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गना:- 

 

 

क. िरुरी पिाउ पिूी समथान तथा पिाउ अनुमधत 

• पिाउ गन ेप्रहरी वतृ्तल ेबाटोको म्याद र सावािधनक धवदा बाहके २४ घण्टा धिर थनुुवा सधहत प्रमखु धिल्ला अधिकारी समक्ष पशे गन े

व्यवस्था धमलाउने । 

• प्रमखु धिल्ला अधिकारीबाट समथान िईसकेपधछ प्रशासकीय अधिकृत/ सहायक प्रमखु धिल्ला अधिकारी समक्ष हस्ताक्षरको लाधग पेश 

गने । 

 

ख. म्याद थप 

➢ धिल्ला प्रहरी कायाालय वा मदु्दा हने ेप्रहरी इकाईल ेथनुुवा सधहत प्रशासकीय अधिकृत / सहायक प्रमखु धिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गने। 

प्रशासकीय अधिकृत/ सहायक प्रमखु धिल्ला अधिकारील ेरुि ुगरी प्र.धि.अ. समक्ष पेश गन े। 

 

ग. मदु्दा दताा/ बयान/थनुछेक आदशे/म्याद िारी 

➢ प्रमखु धिल्ला अधिकारीको आदशेानुसार हनुे । 

➢ अधियोग परसाथ प्रधतवादीलाई कायाालय बन्त्द हुन ेसमय िन्त्दा कम्तीमा डेढ घण्टा पधहले उपधस्थत गराईएको हनुुपने । 

➢ फरार प्रधतवादीको ३ पसु्ते धववरण, स्पष्ट वतन र सम्पका  न.ं समते अधियोग परमा स्पष्ट खलुेको यकीन गरी इिलासमा पेश गने । 

 

घ. म्याद तारेख तोक्ने/ प्रमाण मकुरर गने/ पेशी तोक्न े

• सम्बधन्त्ित प्रधतवादी तारेखमा रहकेो वा म्याद/तारेख गिुारेको वा थनुामा रहकेो र अंग  पगुेको यकीन गरी प्रशासकीय अधिकृत/ सहायक 

प्रमखु धिल्ला अधिकारी समक्ष पशे गन े। 

 

ङ. तारेखमा बोलाउने/ तारेख थाम्ने 

➢ तारेख पचाा/िरौटी िम्मा गरेको रधसद सधहत तोधकएको धदन प्रधतवादी आफै उपधस्थत हुन ुपने । 

प्र. अधिकृत /

स.प्र जि अ
खरिदाि/नायब

सुब्बा
प्र. अधिकृत /

स.प्र जि अ
प्रमुख जिल्ला
अधिकािी

प्र. अधिकृत /

स.प्र जि अ
खरिदाि/नायब

सुब्बा
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➢ तारेख ननाघेको हकमा तारेख थामी पठाउन तोधकएको ढाचँामा धनवेदन प्राप्त िएकोमा प्रशासकीय अधिकृत/ सहायक प्रमखु धिल्ला 

अधिकारी समक्ष पेश गने । 

 

च. फैसला तयारी गन े

➢ प्रमखु धिल्ला अधिकारीको आदशेानुसार फैसला टाइप गरी प्र.धि.अ. समक्ष पेश गने । 

 

छ. प्रमाधणत प्रधतधलपी धदने 

➢ धमधसलमा संलग्न कागिात र धनणाय/फैसलाको प्रमाधणत प्रधतधलपी धलनका लाधग सरोकारवालाल ेतोधकएको ढाचँामा धनवेदन धदएमा 

प्रशासकीय अधिकृत/ सहायक प्रमखु धिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गने । 

 

ि. सवारी दघुाटनाका मतृकका हकदार/घाइतेलाई क्षधतपधूता, राहत, औषिीउपचार धदलाई िराई धदन े। 

➢ दघुाटना पधुष्ट हनुे मचुलु्का सधहतका कागिातहरु (सम्बधन्त्ित प्रहरीबाट घटना मचुलु्का, लाश बुझेको पर, मेधडकल प्रधतवेदन, मतृकको 

नागररकता, मतृ्यदुताा प्रमाणपर, नधिकको हकदारको नागररकता प्रमाणपर, नाता प्रमाधणत र सम्बधन्त्ित स्थानीय तहको धसफाररस) सधहत 

सम्बधन्त्ित व्यधि/हकदार स्वयं उपधस्थत हुनपुने । 

➢ सवारी िनीका तफा बाट सवारी िनी प्रमाणपर, धवमा आलेख, अधख्तयारनामा, रकम बुझाउनेको पररचयपर सधहत सम्बधन्त्ित व्यधि 

उपधस्थत िएमा प्र.धि.अ. समक्ष पशे गने । 

 

झ. दण्ड िररवाना असलु गन े

➢ प्रमखु धिल्ला अधिकारीको आदशेानुसार गने । 

 

ञ. धवगो िराउन ेधदलाउन े

➢ मदु्दा अधन्त्तम धकनारा िएको वा पनुरावेदन अविी नाघेको हुनपुन े। 

➢ सम्बधन्त्ित िाहरेवाला, घाइत ेउपधस्थत िई नागररकता प्रमाणपर वा पधहचान खलु्ने कागिात सधहत (३ वषा धिर) धनवेदन धदन ुपने  । 

➢ प्रधतवादी फरार रहकेो/ िरौटी िमानत नराखकेो वा राधखएको िरौटी िमानत न्त्यनूरही ठहरेको धवगो िराउन नधसकएको अवस्थामा धवगो 

िराउन सम्बधन्त्ित प्रधतवादीको नेपाल सरहद धिरको िायिेथा दखेाई दरखास्त प्राप्त िएमा प्रशासकीय अधिकृत/ सहायक प्रमखु धिल्ला 

अधिकारी समक्ष पेश गने । 

 

ट. िरौटी धफताा 

➢ यस कायाालयबाट िएको फैसलामा धचत्त बुझी पनुरावेदन नगन ेिए सोही व्यहोरा खलुेको िरौटी धफतााको धनवेदन धदनपुन े। 

➢ नेपाली नागररकता प्रमाणपर वा पररचय खलु्ने अन्त्य प्रमाण २ प्रधत । 

➢ धववरण खलुेको धनस्सा २ प्रधत सधहत धनवेदन प्राप्त िएका प्रशासकीय अधिकृत/ सहायक प्रमखु धिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गने । 

➢ मदु्दा शाखाल ेअधिलेख हरेी अधिलेखमा िनाइ धफतााको लाधग पेश गने । आधथाक प्रशासन शाखाबाट प्रमाधणत अधिलेख अनुसार ििुानी 

धदन पेश गन े। 

 

ठ. सदरस्याहा 

➢ प्रमखु धिल्ला अधिकारीको आदशेानुसार सदरस्याहाको पर तयार गरी धमधसल सधहत प्रशासकीय अधिकृत/ सहायक प्रमखु धिल्ला 

अधिकारी समक्ष पेश गने । 
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तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ प्रमखु धिल्ला अधिकारीबाट धनदशेन प्राप्त िए पिात् माधथ उधल्लखत कायाहरु सम्पादन गन े। 

 

 

 

 

भाग-११: हातहजतर्ार 

११.  हातहजतर्ार ईिाित प्रदान र निीकरणको कार्ाजिजि 

हातहधतयारको इिाित पर प्रदान तथा नवीकरणको लाधग सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनेछ । 

 

सम्बधन्त्ित शाखाका स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ सेवाग्राहीबाट प्राप्त धनवेदनमा स्पष्ट धनदशेन सधहत तोक/आदशे गने । 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पेश िएको धवषयमा आफै धनणाय धलन ुपने िए धनणाय धलन ेर प्र.धि.अ. समक्ष पेश गनुा पने धवषय िए राय सधहत 

पेश गने । 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ प्र.धि.अ./स.प्र.धि.अ. बाट धनदशेन िए बमोधिम दहेायका धवषयमा दहेाय अनुसारका कागिात संलग्न राखी धनणायका लाधग प्रशासकीय 

अधिकृत समक्ष पेश गन े। 

 

क. हातहधतयारको इिाितपर प्रदान 

➢ नागररकता प्रमाणपरको प्रधतधलधप सधहतको धनवदेन । 

➢ धनवेदकको स्वास््य धस्थधत सम्बन्त्िी मधेडकल ररपोटा । 

➢ प्रहरी प्रधतवेदन । 

➢ स्थानीय तहको धसफाररस । 

 

ख. हातहधतयार नामसारी 

➢ धनिााररत ढाचँाको धनवेदन । 

➢ नाधगरकताको प्रमाण पर (धलने धदने दबैुको) । 

➢ स्थानीय तहको धसफाररस । 

➢ प्रहरी सिाधमन मचुलु्का । 

➢ हधतयारको इिाितपर । 

➢ हकदावी छाडेको कागि । 

सहायक प्रमुख
जिल्ला अधिकािी

खरिदाि/नायब
सुब्बा

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/नायब
सुब्बा
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➢ धलनेको स्वास््य धस्थधत सम्बन्त्िी मेधडकल ररपोटा । 

 

ग. हातहधतयार नवीकरण 

➢ धनिााररत ढाचँाको धनवेदन । 

➢ सक्कल इिाित पर । 

➢ वारेस माफा त िए मञ्िरुीनामा । 

➢ वारेस एकाघर बाधहर िएको िए मञ्िरुीनामाको स्थानीय तहबाट रोहवर प्रमाणीकरण, कायाालयगत िए कायाालयको पर । 

➢ समयधिर ैनवीकरणको लाधग पेश िए/निएको यकीन गन े। 

➢ अन्त्य धिल्लाबाट िारी इिाितपर िए सम्बधन्त्ित प्रशासन कायाालयबाट अधिलेख प्रमाणीकरण । 

 

घ. हातहधतयार ईिाित परको प्रधतधलपी 

➢ ना.प्र. प्रमाणपरको प्रधतधलपी र ईिाित नम्बर सधहतको धनवेदन । 

➢ हराएको इिाितपरको हकमा प्रहरीको धसफाररस पर । 

ङ. धवदशेबाट नया ँहातहधतयार आयात गना 

➢ धनिााररत ढाचँाको धनवेदन । 

➢ नागररकताको प्रमाणपर । 

➢ स्थानीय तहको धसफाररस । 

➢ प्रहरी सिाधमन मचुलु्का । 

च. जिस्फोटक पदार्ा प्रर्ोग गने इिाितपत्र िारी गने । 

➢ धनिााररत ढाचँाको धनवेदन । 

➢ नागररकताको प्रमाणपर । 

➢ स्थानीय तहको धसफाररस । 

➢ प्रहरी सिाधमन मचुलु्का । 

➢ धनरोधगताको प्रमाधणत । 

➢ व्लाधस्टङ इिाितपर उपलब्ि गराइधदने सम्बन्त्िी सम्बधन्त्ित कम्पनीको धसफाररस । 

 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएको धवषयमा आफ्नो राय सधहत धनणायका लाधग स.प्र.धि.अ. समक्ष पशे गन े। 

➢ स.प्र.धि.अ./प्र.धि.अ. बाट धनणाय िए बमोधिम इिाित पर िारी एवम ्धनणाय कायाान्त्वयनका लाधग पराचार गने । 

 

भाग-१२: दैजनक प्रशासन 

१२. दैजनक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्िी कार्ासम्पादन गने कार्ाजिजि 

  



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,गोरखाको कार्ासञ्चालन जिजि 

 

 

 

24 

कायाालयको दधैनक प्रशासन सञ्चालन तथा धनणायहरु गदाा सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनछे ।

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

 

➢ धनणाय धलनु पन ेधवषयमा माधथल्लो पदाधिकारीबाट तोक आदशे/धनदशेन प्राप्त िए पिात् प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गन े। 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएको धवषयमा आफ्नो स्पष्ट राय सधहत धनणायका लाधग स.प्र.धि.अ. समक्ष पशे गने । 

➢ स.प्र.धि.अ./प्र.धि.अ. बाट धनणाय िए बमोधिम धनणाय कायाान्त्वयनका लाधग पराचार गने । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पेश िएको धवषयमा आफै धनणाय धलन ुपने िए धनणाय धलन ेर प्र.धि.अ. समक्ष पेश गनुा पने धवषय िए राय सधहत 

पेश गने । 

 

 

भाग-१३: जिजिि जसफाररसहरु 

१३. जबजभन्न जसफाररस एिम ्अनुमजत प्रदान गने कार्ाजिजि 

 

कायाालयबाट गररन ेधवधिन्त्न धसफाररसहरु गदाा सामान्त्यतयाः दहेाय बमोधिमको चरण पार गनुा पनेछ । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ सेवाग्राहीबाट प्राप्त धनवेदनमा स्पष्ट धनदशेन सधहत तोक/आदशे गने । 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पेश िएको धवषयमा आफै धनणाय धलन ुपने िए धनणाय धलन ेर प्र.धि.अ. समक्ष पेश गनुा पने धवषय िए राय सधहत 

पेश गने । 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/

नायब सुब्बा
प्रशासकीय
अधिकृत

सहायक प्रमुख
जिल्ला
अधिकािी

प्रमुख जिल्ला
अधिकािी

प्रशासकीय
अधिकृत

खरिदाि/नायब
सुब्बा

प्रमखु धिल्ला

अधिकारी

सहायक प्रमखु 

धिल्ला 

अधिकारी

खररदार/ नायब 

सबु्बा

प्रशासकीय 

अधिकृत

खररदार/नायब 

सबु्बा
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➢ प्र.धि.अ./स.प्र.धि.अ.बाट धनदशेन िए बमोधिम दहेायका धवषयमा दहेाय अनुसारका कागिात संलग्न राखी धनणायका लाधग प्रशासकीय 

अधिकृत समक्ष पेश गन े। 

 

क. कायािमको अनुमधत एवम ्सरुक्षा व्यवस्था 

➢ यस कायाालयमा दताा िएको संस्था िए दताा एवम ्नवीकरण िएको धववरण दधेखने कागिातको प्रधतधलपी सधहत कायािमको धवस्ततृ 

धववरण उल्लेख िएको पर वा धनवदेन । 

➢ सम्बधन्त्ित वडा कायाालय वा स्थानीय तह वा अन्त्य धनकायको धसफाररस धलन ुपने िएमा सो समते संलग्न राख्न े। 

 

ख. धनिी सरुक्षा कम्पनीको दताा, नवीकरण एवम ्पनुःकायासञ्चालन अनुमधत 

➢ कम्पनी रधिरिारको कायाालयको धसफाररश पर । 

➢ चालचलन प्रधतवेदन पेश गना लगाउने । 

 

ग. UAV/DRONE उडानको अनमुधत 

➢ नेपाल नागररक उडडयन प्राधिकरणमा ड्रोन दताा िएको प्रमाणपर । 

➢ मानवरधहत हवाई उपकरण (REMOTELY PILOED AIRCRAFT (RPA) POPULARLY KWOWN AS 

‘DRONE’)उडान सम्बन्त्िी कायाधवधि, २०७५ मा उधल्लधखत सम्पणूा कागिातहरु सधहतको धनवेदन/पर । 

 

घ. िारतीय पेन्त्सनरको पाररवाररक धववरण लगायतको धसफाररस 

➢ सम्बधन्त्ित वडा कायाालयको धसफाररस । 

➢ धनवेदकको नागररकता प्रमाण परको फोटोकपी, पेन्त्सन पट्टाको फोटोकपी लगायत प्रमाण खलु्न ेअन्त्य कागिातहरु । 

 

ङ. धवस्फोटक पदाथा आयातको धसफाररस 

➢ धवस्फोटक पदाथाको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्िी इिाित प्रदान गन ेकायाधवधि, २०७३ बमोधिमको प्रधिया । 

 

च. रसायधनक पदाथा आयातको धसफाररस 

1. रसायधनक पदाथाको आयात, ओसार-पसार, सञ्चय, प्रयोग सम्बन्त्िी इिाित प्रदान गन ेकायाधवधि, २०७३ बमोधिमको प्रधिया । 

छ. शरणाथी पररचयपर प्रधतधलपी 

➢ सम्बधन्त्ित व्यधिको धनवेदन । 

➢ शरणाथी पररचयपर हराएमा राधरिय स्तरको दधैनक पधरकामा हराएको सचूना प्रकाधशत गरी सो को सक्कल प्रमाण । 

➢ धिल्ला प्रहरी कायाालयको धसफाररस पर । 

➢ शरणाथी धशधवरको कायाालयबाट पररचय पर उपलब्ि गराई धदन फोटो समते प्रमाधणत गरेको धसफाररस पर  । 

➢ फोटो २ प्रधत । 

 

ि. शरणाथीहरुलाई यारा अनमुधत 

➢ धनवेदकको शरणाथी पररचयपरको प्रधतधलधप । 

➢ भ्रमणमा िाने मलुकुबाट नातेदारले बोलाएको प्रमाधणत आमन्त्रण पर । 

➢ आमन्त्रण गन ेव्यधिको पररचय खलु्ने प्रमाणपर । 

http://www.moha.gov.np/post/drone-related-procedure-2019
http://www.moha.gov.np/post/drone-related-procedure-2019
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➢ आमन्त्रण गन ेव्यधिको आयश्रोत खलु्ने प्रमाणपर । 

➢ सम्बधन्त्ित शरणाथी धशधवरको धसफाररस पर । 

➢ धनवेदक र धनवेदकलाई आमन्त्रण गने व्यधि बीच नाता खलु्ने प्रमाण । 

➢ आमन्त्रणकतााले व्यहोने खचाको धववरण (बस्ने, खान,े आउने, िान,े औषधि उपचार समेतको खचा खलुाउनु पनेछ) । 

➢ आफ्नै खचामा िाने िए आफ्नो हधैसयत र िानपुन ेकारण स्पष्ट खलुाउने । 

➢ अध्ययनाथा धवदशे िान सम्बधन्त्ित शैधक्षक संस्थाको स्वीकृधतपर संलग्न गरी धवषय र अवधि खलुेको कागि । 

➢ औषिोपचारको लाधग धचधकत्सक/स्वास््य संस्थाको धसफाररस पर । 

➢ आमन्त्रण गने व्यधिको आधथाक हधैसयत खलु्ने कागिात Notary Public बाट प्रमाधणत िै आउनुपन ेवा सम्बधन्त्ित मलुकुको दतूावासल े

कागिातहरुको प्रमाधणकता पधुष्ट गरेको कागि पर । 

 

झ. िातिाती धसफाररस 

➢ सम्बधन्त्ित संस्थाबाट िारी पररचयपर वा धसफाररस । 

➢ सम्बधन्त्ित स्थानीय तहको धसफाररस । 

➢ नेपाली नागररकताको प्रमाणपरको प्रधतधलपी सधहत तोधकएको ढाचँाको धनवदेन । 

➢ स्थायी ठेगाना गोरखा धिल्ला निएको हकमा बसाइसराई ंदताा प्रमाणपर । 

➢ कमाचारी पररवारको हकमा सम्बधन्त्ित सरकारी कायाालयको धसफाररस पर । 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएको धवषयमा आफ्नो स्पष्ट राय सधहत धनणायका लाधग स.प्र.धि.अ. समक्ष पशे गने । 

➢ स.प्र.धि.अ./प्र.धि.अ. बाट धनणाय िए बमोधिम धसफाररश गने/धनणाय कायाान्त्वयनका लाधग पराचार गने । 

 

 

 

भाग-१४: शाजन्त सुरिा एिम ्गनुासो सम्बोिन 

१४. शाजन्त सुरिा, उिुरी एिम ्गुनासो सम्बोिन गने कार्ाजिजि 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ सेवाग्राहीबाट प्राप्त धनवेदनमा स्पष्ट धनदशेन सधहत तोक/आदशे गने । 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पेश िएको धवषयमा आफै धनणाय धलन ुपन ेिए धनणाय धलन ेर प्र.धि.अ. लाई िानकारी गराउन ुपने धवषय िए 

सोही बमोधिम गन े। 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ प्र.धि.अ./स.प्र.धि.अ. बाट धनदशेन िए बमोधिम दहेायका धवषयमा दहेाय अनुसारका कागिात संलग्न पर तयार गरी प्रशासकीय अधिकृत 

समक्ष पेश गन े। अधनयधमतता एवम ्भ्रष्टाचारिन्त्य काया उपर प्राप्त उिरुीहरु गो्य िए धसिै प्र.धि.अ. समक्ष पशे गने । 

 

क. शाधन्त्त सरुक्षाको धनवेदन 

➢ सम्बधन्त्ित धनवेदकको ना.प्र. प्रमाणपर वा धनिको पधहचान धदने कागिात संलग्न गरी व्यहोरा खलुेको तोधकएको ढाँचामा धनवेदन । 
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ख. गनुासो/उिरुी 

➢ सम्बधन्त्ित धनवेदकको ना.प्र. प्रमाणपर वा धनिको पधहचान धदने कागिात संलग्न गरी व्यहोरा खलुेको धनवेदन ।  

ग. अधनयधमतता एवम ्भ्रष्टाचारिन्त्य काया उपर उिरुी 

➢ धनवेदकको नाम, थर खलुाई वा गो्य राखी प्राप्त उिरुी उपर गो्य रुपमा छानधवन वा धनिको पधहचान धदने कागिात संलग्न गरी व्यहोरा 

खलुेको धनवेदन । 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ खररदार/नायब सबु्बाबाट पेश िएको धवषयमा आफ्नो स्पष्ट राय सधहत धनणायका लाधग स.प्र.धि.अ. समक्ष पशे गने । 

➢ प्र.धि.अ./स.प्र.धि.अ. बाट धनदशेन िए बमोधिम कायाान्त्वयनका लाधग पराचार गने । 

 

 

 

 

भाग-१५:प्रजतजनजित्ि एिम ्अनुगमन 

१५. प्रजतजनजित्ि एिम ्अनुगमन सम्बन्िी कार्ाजिजि 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायव सबु्बाल ेदहेाय अनुसार गने:- 

➢ धिल्ला प्रशासन कायाालयको प्रधतधनधित्वका लाधग प्राप्त िएका परहरु प्र.धि.अ./स.प्र.धि.अ. समक्ष पशे गरी स्पष्ट तोक आदशे िएमा 

मार पवूा िानकारी धदई प्रधतधनधित्व गन े। 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे - 

➢ प्र.धि.अ./स.प्र.धि.अ. को धनदशेन पिात् आफै प्रधतधनधित्व गना धनदशेन िएकोमा आफै र अन्त्य कमाचारीहरुको प्रधतधनधित्वको लाधग 

धनदशेन िए सोही बमोधिम कायाालयको काममा बािा नपन ेगरी प्रधतधनधित्व गने/गराउने । 

 

स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनुसार गनेः 

➢ धिल्ला प्रशासन कायाालयको प्रधतधनधित्वका लाधग प्राप्त िएका परहरु अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार आफै प्रधतधनधित्व गनुा पने िए 

सोही बमोधिम र अन्त्य कमाचारीहरुले गनुा पन ेिए स्पष्ट तोक/आदशे गने । 

भाग १६. जिपद् व्र्िस्र्ापन 

 

१६. जिपद् सम्बन्िी राहात जितरण तर्ा राहात जसफाररस सम्बन्िी कार्ा 

जिपदमा परेका घर पररिारलाई राहात जितरण तर्ा राहात जसफाररसको लाजग सामान्र्तर्ा: देहार् बमोजिमको चरण पार गनुापदाछ ।  
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क) जिपद् सम्बन्िी राहात जितरण तर्ा राहात जसफाररसका लाजग आिश्र्क कागिात/ पेश गनुापने कागिातहरु 

➢ सम्बधन्त्ित व्यधिको धनवेदन । 

➢ प्रहरी सिाधमन मचुलू्का । 

➢ वडा कायाालयको धसफाररस । 

➢ सम्बधन्त्ित व्यधिको नागररकताको प्रधतधलधप । 

➢ स्पष्ट रुपमा क्षधत दधेखने फोटाहरु । 

 

प्र.धि.अ./स.प्र.धि.अ.ल ेदहेाय अनसुार गनेः 

➢ प्रशासकीय अधिकृतबाट पशे िएको धवषयमा स्पष्ट धनदशेन सधहत तोक/आदशे गन े। 

 

तोधकएको प्रशासकीय अधिकृतले दहेाय अनुसार गनःे 

➢ माधथ उल्लेख िए बमोधिम पशे हनु आएका कागिातहरुको अध्ययन गरी धनणायका लाधग स.प्र.धि.अ. समक्ष पेश गने । 

➢ स.प्र.धि.अ./प्र.धि.अ. बाट धनणाय िए बमोधिम धनणाय कायाान्त्वयनका लाधग पराचार गने । 

 

लेखापालले दहेाय अनुसार गन े: 

➢ स.प्र.धि.अ./प्र.धि.अ. बाट धनणाय िए बमोधिम राहात रकम उपलब्ि गराउन े ।  

 

सम्बधन्त्ित शाखाको खररदार वा नायब सबु्बाले दहेाय अनुसार गने:- 

➢ प्र.धि.अ./स.प्र.धि.अ. बाट धनदशेन िए बमोधिम पर तयार गरी प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पशे गने ।  

➢ रेकड राख्न े। 

१७. राजरिर् पररचर् पत्र सम्बन्िी कार्ा 

राधरिय पररचयपर सम्बन्त्िी कायाको लाधग धनम्नानसुारको चरणहरु परुा गनुापदाछ । 

 
क)राजरिर् पररचर् पत्र  लाजग पेश गनुापने कागिात: 

➢ नेपाली नागररकताको प्रमाणपर । 

➢ वसाइसराई गरी आएको हकमा बसाइसराई प्रमाणपर । 

➢ उमेर नखलुेको हकमा उमेर खलु्न ेकागिपर  िस्तै  मतदाता पररचयपर, ड्राइधिङ लाइसन्त्स, वडा धसफाररस । 

प्रमखु धिल्ला

अधिकारी

सहायक प्रमखु 

धिल्ला अधिकारी

प्रशासकीय 

अधिकृत
लेखापाल

खररदार/नायब

सबु्बा

दताा सहयोगी दताा अपरेटर प्रशासकीय अधिकृत
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➢ नागररकतामा पधत कायम निएको धववाधहत मधहलाको हकमा धववाह दताा प्रमाणपर । 

 

 

सम्बधन्त्ित शाखाको  दताा सहयोगी कमाचारीले दहेाय अनुसार गने: 

➢  धनवेदकले पेश गरेको  कागिातको आिारमा  राधरिय पररचयपर दरखास्त फारामको धववरण िरी  रुि ुगने अधिकारी समक्ष पेश गन े। 

सम्बधन्त्ित शाखाको  दताा अपरेटरले दहेाय अनुसारको काया गने : 

➢ दरखास्त फाराम रुि ुअधिकारीबाट रुि ुिई आएपिात कम््यटुरमा धववरण प्रधवष्ट गन,े 

➢ धनवेदकको फोटो धखच्न,े धफंगर धप्रन्त्ट धलने र आइररस धलने, धनवदेकको Digital हस्ताक्षर धलन ेर कन्त्फमशेन पेि धप्रन्त्ट गरी सम्बधन्त्ित व्यधिलाई 

रुि ुगना धदन,े धववरण दताा अपरेटरले धववरण रुि ुगरी रुि ुगने अधिकारी समक्ष पशे गने । 

➢ रुि ुअधिकारीबाट रुि ुिई आएको फाराम पनु: कम््यटुरमा स्क्यान गरी सम्बधन्त्ित व्यधिलाई उपलब्ि गराउन े।   

सम्बधन्त्ित शाखाको प्रशासकीय अधिकृतल ेदहेाय अनुसारको काया गने: 

➢ रुि ुगनाको लाधग प्राप्त दरखास्त फाराम  र कन्त्फमेशन पेि रुि ुगन े।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्,गोरखाको कार्ासञ्चालन जिजि 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

नेपाल सरकार 

गहृ मन्त्रालय 

धिल्ला प्रशासन कायाालय 

गोरखा, नेपाल  
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