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महाभारत गाउँपालिका‚ गाउँ काययपालिकाको कायायिय‚ देलिटार वडा नागररक वडापत्र 

क्र.स.ं प्रदान गररने सेवा 

सुलवधाको नाम 

आवश्यक पने कागजातहरु सेवा सुलवधा प्राप्त गनय आवश्यक पने 

प्रक्रक्रया 

सेवा प्रदान गने 

अलधकारी 

िाग्ने 

दस्तुर 

िाग्ने समय कैक्रियत 

 

 != 

 

 

of]hgf ;Demf}tf ug{]  

 ufpF ;efaf6 pQm cfof]hgf aflif{s 

of]hgfdf k/]sf] k|df0f 

 pkef]Qmf e]nfsf] lg0f{osf]  k|ltlnkL 

 lgodfg';f/ pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] 

ljj/0f tyf pkef]Qmf ;ldltsf 

kbflwsf/Lsf] gful/stf ;lxtsf] j8f 

sfof{nosf] l;kmfl/; 

 :jLs[t of]hgfsf] nfut cg'dfg 

 

 lgj]bg l;kmfl/; tf]s nufpg], 

 btf{ ug{] 

 l/tk'j{s b]lvPdf ;DalGwt 

sd{rf/Ln] ;Demf}tf ug{]] . 

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t jf of]hgf 

zfvf k|d'v  

ननशलु्क  ;f]xL lbg,.7 वडा 

कायाालय

ले 

नसफाररस 

दस्तरु नलन 

सक्न े

@=  j}Fs vftf vf]Ng] 

÷aGb ug{] l;kmfl/;  
 pkef]Qmf ;ldltsf] clVtof/L ;lxtsf] 

lg0f{osf] k|ltlnkL 

 ;DalGwt kbflwsf/Lx?sf] gful/stf tyf 

kmf]6f];lxtsf] gd'gf b:tvt sf8{ 

 lgj]bg 

 of]hgf ;Demf}tf 

 lgj]bg, l;kmfl/; tf]s nufpg], 

 btf{ ug{] 

 l/tk'j{s b]lvPdf ;DalGwt 

sd{rf/Ln] l;kmfl/; kq pknAw 

u/fpg] .  

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t ÷ of]hgf 

zfvf k|d'v ÷ 

cfly{s k|zf;g zfvf 

k|d'v 

ननशलु्क ;f]xL lbg   

#= :jLs[t of]hgfsf] 

nfut cg'dfg tof/ 

ug{] 

 

 of]hgf sf] ljj/0f, jflif{s sfo{qmddf k/]sf] 

k|df0f / of]hgf sfof{Gjog tflnsf  

 O{lGhlgo/ ÷ ;a O{lGhlgo/n] 

:ynut e|d0f, gfkhfFr u/L nfut 

cg'dfg pknAw u/fpg] .  

of]hgf zfvf k|d'v÷ 

O{lGhlgo/÷;a 

O{lGhlgo/ 

ननशलु्क of]hgfsf] b'/L 

cg';f/ # b]lv 

!) lbg;Dd   

 

$= of]hgfsf] clGtd 

d'Nof+sg  

 

 sfo{ ;DkGg k|ltj]bg  

 ;fj{hlgs kl/If0f  

 j8f sfof{nosf] ;DkGgtfsf] l;kmfl/;  

 pkef]Qmf ;ldltsf] e]nfsf] lg0f{o  

 cg'udg ;ldltn] :ynut cg'udg / sfd 

;Gtf]ifhgs /x]]sf] eGg] Joxf]/f ePsf] 

lg0f{osf] k|ltlnkL  

 O{lGhlgo/÷;a O{lGhlgo/sf] :ynut 

;e{], gfkhfFr 

 cg'udg ;ldltsf] :ynut cg'udg 

 

O{lGhlgo/÷;a 

O{lGhlgo/  

ननशलु्क of]hgfsf] b'/L / 

k|s[lt cg';f/ # 

b]lv !) 

lbg;Dd   

 

%= of]hgfsf] hfFrkf;, 

km/kmf/s / clGtd 

e'QmfgL  

 sfo{;DkGg k|ltj]bg 

 gfkL lstfa 

 vr{sf] ljne/kfO{ 

 pkef]Qmf ;ldltn] cfd e]nfdf vr{ 

;fj{hlgs u/]sf] k|df0f 

 km5\of{}6sf] lg0f{osf] k|ltlnkL 

 of]hgfsf] sfof{Gjog r/0f tyf ;DkGg 

ePkl5sf] kmf]]6f] 

 j8f sfof{nosf] l;kmfl/;  

 ;fj{hlgs kl/If0f k|ltj]bg 

 cg'udg ;ldltn] :ynut cg'udg / sfd 

;Gtf]ifhgs /x]]sf] eGg] Joxf]/f ePsf] 

lg0f{osf] k|ltlnkL 

 lgj]bg ÷ l;kmfl/; tf]s nufpg] 

 btf{ ug{]  

 cfjZos hfFrj'em / k|lqmof k'u]sf] 

ePdf hfFrkf; u/L k]ZsL km5of}{6 

tyf clGtd clGtd e'QmfgL tyf 

km/kmf/s ul/lbg] .  

 

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t÷O{lGhlgo/÷

;a O{lGhlgo/÷ 

n]vfkfn  

 

ननशलु्क ;f]xL lbg, 

;h{ldgsf] 

xsdf j9Ldf # 

lbg .  
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^= ljBfno vf]Ng] tyf 

sIff yk l;kmfl/;  

 

 cg';'rL ऄनसुारको adf]lhdsf] lgj]bg 

 z}lIfs u'7Lsf] ljwfg jf k|jGwkq jf 

lgodfjnLsf] k|ltlnkL  

 hUuf wgL k|df0fk'hf{ jf ef8fdf lng] eP 

jxfn ;Demf}tf kq  

 k|:tfljt ljBfnosf] gS;f  

 ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/;  

 ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{osf] 

k|ltlnkL 

 lzIff P]g tyf lgodfjnL Pjd\ k|rlnt 

sfg'g adf]lhd cfjZos sfuhftx?  

 

 

 

 

 lgj]bg tf]s cfb]z,  

 btf{ ug{],  

 cfjZos hfFrj'em / cWoogkl5 

k|efjsf/L b]lvPdf  ufpF 

sfo{kflnsfsf] lg0f{ofg';f/ l;kmfl/; 

ug{] .  

ufpFkflnsf 

cWoIf÷k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t÷lzIff zfvf 

k|d'v÷ufpF 

sfo{kflnsf 

 ;f]xL lbg, 

j}7sjf6 lg0f{o 

ug'{kg{] 

cj:yfdf # 

lbg b]lv !% 

lbg   

 

&= u}/;/sf/L ;+:yf 

btf{ 

 lgj]bg 

 ;+:yfsf] ljwfg Ps k|lt 

 ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/;  

 ;+:yfsf kbflwsf/Lx?sf] gf=k|=sf] k|ltlnlk 

 ;dfj]zL tj/n] u7g ePsf] sfo{;ldlt 

u7g lg0f{osf] k|ltlnkL  

 lgj]bg tf]s cfb]z,  

 btf{ ug{],  

 cfjZos hfFrj'em / cWoogkl5 

k|lqmof k'u]sf] b]lvPdf clen]v /fvL 

btf{ ug{] . 

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t÷k|zf;g 

zfvf k|d'v 

ufpF 

;efaf6 

tf]lsPa

df]lhd  

;f]xL lbg, 

;h{ldgsf] 

xsdf j9Ldf # 

lbg .  

 

*= u}/;/sf/L ;+:yf 

gjLs/0f l;kmfl/; 

 

 

 lgj]bg 

 ;+:yfsf] k|ult ljj/0f 

 n]vfkl/If0f k|ltj]bg 

 s/ r'Qmf k|df0fkq 

 lgj]bg tf]s cfb]z,  

 btf{ ug{],  

 cfjZos hfFrj'em / cWoogkl5 

k|lqmof k'u]sf] b]lvPdf clen]v /fvL 

btf{ ug{] . 

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t÷k|zf;g 

zfvf k|d'v 

 ;f]xL lbg, 

;h{ldgsf] 

xsdf j9Ldf # 

lbg .  

 

(= ufpF sfo{kflnsfaf6 

lbg'kg{] JolQmut 

l;kmfl/;   

 

 

 lgj]bg 

 ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/; 

 gful/stf / cfjZostfcg';f/ cGo 

sfuhft 

 

 

 

 lgj]bg tf]s cfb]z,  

 btf{ ug{],  

 cfjZostf cg';f/ ;DalGwt 

sd{rf/Ln] l;kmfl/; pknAw u/fpg] 

. 

ufpFkflnsf 

cWoIf÷k|d'v 

k|zf;sLo 

clws[t÷zfvf k|d'v 

 ;f]xL lbg, 

;h{ldgsf] 

xsdf j9Ldf # 

lbg .  

 

!#= k|fs[lts k|sf]k 

/fxt ;xfotf  

 lgj]bg 

 k|x/L d'r'Nsf 

 j8fsf] l;kmfl/; 

 गाईँ कार्ाानलकाको ननणाय तथा ऄन्य कागजातहरु 

 lgj]bg tf]s cfb]z ug{] 

 btf{ ug{] 

 lg0f{o eO{ tf]s] cg';f/sf] ;xfotf 

pknAw u/fpg] .  

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t÷cfly{s 

k|zf;g zfvf 

k|d'v÷ufpF 

sfo{kflnsf 

lgz'Ns ;f]xL lbg, 

j}7sjf6 lg0f{o 

ug'{kg{] 

cj:yfdf # 

lbg b]lv !% 

lbg   

 

!$= 36gf btf{ ljj/0f 

;Rofpg]M 

hGdbtf{ ;+zf]wg 

s_hGd ldlt ;Rofpg] 

 /fli6«o kl/Iff af]8{sf] nAwf+skq / 

ljBfnosf] rfl/lqs k|df0fkqsf] k|ltlnkL 

jf  

 c:ktfndf hGd]sf] eP c:ktfnn] lbPsf] 

 ;DalGwt j8fsf] :yfgLo 

kl~hsflwsf/L ;dIf lgj]bg ;lxt 

sfuhft k]z ug{] 

 :yfgLo kl~hsflwsf/Ln] 

uf=sf=kf=sfof{nodf ;+zf]wgsf nflu 

k|d'v k|zf;sLos 

clws[t ÷ tf]lsPsf] 

clws[t 

 ;f]xL lbg, 

;h{ldgsf] 

xsdf j9Ldf 

!) lbg . 
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hGd k|df0fkq jf 

 gfjfns kl/rokq jf  

 gful/stfsf] k|df0fkq jf  

 s'g} klg k|df0f v'Ng] sfuhft k|fKt 

gePsf] cj:yfdf :yfgLo txsf 

k|ltlglwsf] /f]xj/df sDtLdf & hgf g]kfnL 

gful/stf k|fKt u/]sf JolQmsf] ;h{dLg 

d'r'Nsf-d'r'Nsfsf] ;fydf ;a} hgfsf] 

gf=k|= k|ltlnkL x'g'kg{]_ 

v_gfd ;Rofpg] M  

 jRrfsf] gfd ;+zf]wg ug'{k/]df afa' / 

cfdfsf] lgj]bg  tyf jfa' cfdf / aRrfsf] 

;DaGw v'n]sf] sfuhft jf k|df0fkq 

 gfd ;+zf]wg ug'{kg{] JolQm jflnu ePdf 

P;=O{=O{= nAwf+skq, ljBfnosf] rfl/lqs 

k|df0fkq jf afa' cfdf;+u gftf v'Ng] 

cflwsf/Ls k|df0f sfuh  

 afa' cfdfsf]  jf jfh]sf] gfd ;+zf]wg 

ug'{k/]df ;f] ;DaGwL cfjZos Joxf]/f v'Ng] 

k|dfl0ft sfuhft jf P;=O{=O{ jf ;f] eGbf 

dflysf] z}lIfs of]Uotfsf] sfuhft 

 :yfgLo txsf k|ltlglwsf] /f]xj/df sDtLdf 

& hgf g]kfnL gful/sn] b'j} JolQm Ps} xf] 

egL gf=k|= k|ltlnkL ;lxt ;xL5fk u/]sf] 

;h{ldg d'r'Nsf  

l;kmfl/; ;lxt cg'/f]w ug{] .  

 uf=kf=df lgj]bg÷kq btf{ ug{] 

 tf]lsPsf] sd{rf/Ln] ;h{ldg d'r'Nsf 

tof/ u/L l;kmfl/; ug{] 

 l;kmfl/; adf]lhd k|d'v k|zf;sLo 

clws[tsf] lgb{]zg adf]lhd :yfgLo 

kl~hsflwsf/Ln] ljj/0f ;Rofpg] / 

;f]sf] clen]v cBfjlws /fVg] .  

!%= d[To'btf{ k|df0fkqdf 

;+zf]wg  

s_ gfd ;+zf]wg 

 afa' afh] jf klt÷kTgLsf] gfd ;+zf]wg 

ug'{k/]df gftf v'Ng] cflwsf/Ls k|df0fkq 

h:t} gful/stf k|df0fkq, hUufwgLk|df0f 

k'hf{ cflb .  
 gfd v'Ng] sfuhft gePsf] cj:yfdf 

:yfgLo txsf hgk|ltlglwsf] /f]xa/df & 

hgf :yfgLo g]kfnL gful/s;lxtsf] 

;h{ldg d'r'Nsf-pgLx?sf] gf=k|= k|ltlnkL 

;lxt_ 
v_ d[To' ldlt ;Rofpg' k/]df  

 ;Rofpg'kg{] sf/0f / cfwf/ ;lxtsf] 

lgj]bg, c:ktfndf d[To' ePsf] eP d[To' 

ldlt pNn]v ePsf] d[To' k|df0fkq jf 

;/sf/L lgsfoaf6 d[To' ldlt k|dfl0ft 

ul/Psf] l;kmfl/; sfuhft 
 ;f] gePdf :yfgLo txsf hgk|ltlglw 

;lxt & hgf :yfgLo gful/s;lxtsf] 

;h{ldg d'r'Nsf-lghx?sf] gf=k|= k|ltlnkL 

;lxt_ 

 ;DalGwt j8fsf] :yfgLo 

kl~hsflwsf/L ;dIf lgj]bg ;lxt 

sfuhft k]z ug{] 

 :yfgLo kl~hsflwsf/Ln] 

uf=sf=kf=sfof{nodf ;+zf]wgsf nflu 

l;kmfl/; ;lxt cg'/f]w ug{] .  

 uf=kf=df lgj]bg÷kq btf{ ug{] 

 tf]lsPsf] sd{rf/Ln] ;h{ldg d'r'Nsf 

tof/ u/L l;kmfl/; ug{] 

 l;kmfl/; adf]lhd k|d'v k|zf;sLo 

clws[tsf] lgb{]zg adf]lhd :yfgLo 

kl~hsflwsf/Ln] ljj/0f ;Rofpg] / 

;f]sf] clen]v cBfjlws /fVg] . 

k|d'v k|zf;sLos 

clws[t ÷ tf]lsPsf] 

clws[t 

२)) ;f]xL lbg, 

;h{ldgsf] 

xsdf j9Ldf 

!) lbg . 
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!^= ljjfx btf{ 

k|df0fkqdf ;+zf]wg  

s_b'nfxf b'nxLsf] gfd ;+zf]wg ug'{k/]df M 

 ljjfxbtf{ k|df0fkqdf ePsf] gfd / 

;+zf]wg ug'{kg{] gfd Ps} JolQmsf] xf] eGg] 

v'n]sf] cflwsf/Ls k|df0f sfuhft jf 

sDtLdf & hgf g]kfnL gful/s / :yfgLo 

k|ltlglw ;lxtsf] ;h{ldg d'r'Nsf / 

lghx?sf] gf=k|= k|ltlnkL tyf ;DalGwt 

j8f sfof{non] pQm ;+zf]wg ug{ l;kmfl/; 

u/]sf] kq .  

 b'nfxf b'nxLsf] afa',cfdf jf afh]sf] gfd 

;+zf]wg ug{ gftf v'Ng] cflwsf/Ls k|df0f 

sfuhft jf :yfgLo k|ltlglwsf] /f]xa/df & 

hgf g]kfnL gful/sn] u/]sf] ;h{ldg 

d'r'nsf / lghx?sf] gf=k|= k|ltlnkL  

v_ljjfx ldlt ;Rofpg' k/]df M  

 ljjfx ldlt ;Rofpg'kg{] sf/0f ;lxtsf] 

lgj]bg, ldlt km/s k/]sf]df ;Rofpg'kg{] 

cfwf/ tyf ljjfx ldlt pNn]lvt ePsf] 

:yfgLo k|ltlglw ;lxtsf]& hgf :yfgLo 

g]kfnL gful/ssf]  ;h{ldg d'r'Nsf  

 ;DalGwt j8fsf] :yfgLo 

kl~hsflwsf/L ;dIf lgj]bg ;lxt 

sfuhft k]z ug{] 

 :yfgLo kl~hsflwsf/Ln] 

uf=sf=kf=sfof{nodf ;+zf]wgsf nflu 

l;kmfl/; ;lxt cg'/f]w ug{] .  

 uf=kf=df lgj]bg÷kq btf{ ug{] 

 tf]lsPsf] sd{rf/Ln] ;h{ldg d'r'Nsf 

tof/ u/L l;kmfl/; ug{] 

 l;kmfl/; adf]lhd k|d'v k|zf;sLo 

clws[tsf] lgb{]zg adf]lhd :yfgLo 

kl~hsflwsf/Ln] ljj/0f ;Rofpg] / 

;f]sf] clen]v cBfjlws /fVg] . 

k|d'v k|zf;sLos 

clws[t ÷ tf]lsPsf] 

clws[t 

२)) ;f]xL lbg, 

;h{ldgsf] 

xsdf j9Ldf 

!) lbg . 

 

!&= ;DaGw ljR5]b 

;+zf]wg 
 cbfntaf6 ePsf] km};nfsf] k|dfl0ft 

k|ltlnkL  

 gftf, hGd v'n]sf] gf=k|= gftf k|dfl0ft jf 

cGo sfuhft  

 :yfoL 7]ufgfsf] ;DaGwdf gf=k|=df pNn]v 

ePsf] 7]ufgf jf a;fO{;/fO{ u/L cfPsf] 

k|df0fkq 

 :yfgLo lgsfosf k|ltlgwL;lxt & hgf 

g]kfnL gful/ssf] ;h{ldg d'r'Nsf / 

pgLx?sf] gf=k|= k|ltlnkL .  

 ;DalGwt j8fsf] :yfgLo 

kl~hsflwsf/L ;dIf lgj]bg ;lxt 

sfuhft k]z ug{] 

 :yfgLo kl~hsflwsf/Ln] 

uf=sf=kf=sfof{nodf ;+zf]wgsf nflu 

l;kmfl/; ;lxt cg'/f]w ug{] .  

 uf=kf=df lgj]bg÷kq btf{ ug{] 

 tf]lsPsf] sd{rf/Ln] ;h{ldg d'r'Nsf 

tof/ u/L l;kmfl/; ug{] 

 l;kmfl/; adf]lhd k|d'v k|zf;sLo 

clws[tsf] lgb{]zg adf]lhd :yfgLo 

kl~hsflwsf/Ln] ljj/0f ;Rofpg] / 

;f]sf] clen]v cBfjlws /fVg] . 

k|d'v k|zf;sLos 

clws[t ÷ tf]lsPsf] 

clws[t 

२)) ;f]xL lbg, 

;h{ldgsf] 

xsdf j9Ldf 

!) lbg . 

 

!*= ldnfkq u/fpg], 

ljjfb ;dfwfg tyf 

cGo Goflos 

sfo{;Dkfbg 

 ph'/L jf dsf{ k/]sf] Joxf]/f ;lxtsf] 

lgj]bg, 

 gf=k|=k|ltlnkL 

 

 lgj]bg tf]s cfb]z ug{], 

 btf{ ug{] 

 pkfWoIfsf] ;+of]hsTjdf /x]sf] 

Goflos ;ldlt ;dIf ph'/L k]z ug{] 

. 

 ph'/L k]z ePkl5 b'j} kIf -kLl8t / 

kL8s_ nfO{ pkl:yt u/fO{ ax; 

5nkmn u/fpg] / cfk;L 

;dembf/Ldf ldnfkqsf] sfuh 

u/fpg] / clen]v /fVg]  .  

 
 
 

uf=kf= pkfWoIf÷ 

GofoLs ;ldltsf 

kbflwsf/L÷;DalGwt 

sd{rf/L  

ufpF;e

fn] 

tf]s]ad

f]lhd  

;f]xL lbg, 

;h{ldgsf] 

xsdf j9Ldf # 

b]lv !% lbg . 
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!(= æ3Æ ju{sf] lglgdf{0f 

Joj;foL O{hfht 

kq hf/Lug{] 

 æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq 

;DaGwL sfo{ljlwsf] cg';'rL ! adf]lhdsf] 

lgj]bg, 
 pBf]u ljefudf pBf]u÷ kmd{ btf{ 

k|df0fkqsf] k|ltlnkL, 
 :yfoL n]vf gDa/ -PAN_ btf{ k|df0fkq, 

 k|f]kfO{6/sf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnkL, 
 k|fljlws, n]vf / k|zf;gdf sfd ug{] 

sd{rf/Lsf] ljj/0f, 
 ;DalGwt kmd{;Fu ePsf] d]l;g/L 

pks/0fsf] :jfldTj / ;f]sf] ljdf ;d]t 

ePsf] ljj/0f k'li6 x'g] sfuhft, 
 5fgljg pk;ldltsf] l;kmfl/; 
 pNn]lvt pks/0f 7Ls b'?:t /x]sf] s'/f 

pNn]lvt g]kfn O{lGhlgo;{ Pzf]l;o;gsf] 

;b:otf k|fKt d]sflgsn O{lGhlgo/sf] 

l;kmfl/; / 
 b:t'/ a'emfPsf] /;Lb  

 lgj]bgdf tf]s cfb]z ug{],  
 btf{ ug{], 
 sfuhft cWoog u/L cfjZostf 

cg';f/ cg';Gwfg, ;h{ldg u/L 

;DalGwt clwsf/Ln] clen]v /fVg 

nufO{ O{hfhtkq pknAw u/fpg] .  

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t ÷k|zf;g 

zfvf 

 5fgljg 

pk;ldltsf] 

l;kmfl/; k|fKt 

ePkl5  

 

@)= æ3Æ ju{sf] lgdf{0f 

Joj;foL O{hfhtkq 

gjLs/0f 

 lgj]bg 

 gjLs/0f b:t'/ a'emfPsf] /;Lb, 
 Dofb ;lsPsf] eP sDkgL ÷kmd{ gjLs/0f 

ePsf] k|df0f 

 lgj]bg tf]s nufpg],  
 btf{ ug{]  
 ;DalGwt sd{rf/Ln] clen]v /fvL 

gjLs/0f ul/lbg] . 

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t ÷k|zf;g 

zfvf 

 ;f]xL lbg  

@!= k|dfl0ft ul/Psf] 

sfuhdf 5fk 

nufpg] tyf 

sG;'n/ k|df0fLs/0f 

 sG;'n/ k|dfl0ft ug'{kg{] ;DalGwt sfuhft 

;lxtsf] lgj]bg / ;f] sfuhftsf] Ps 

k|ltlnkL 

 lgj]bg tf]s cfb]z ug{] 
 btf{ ug{] 
 ;DalGwt sd{rf/Ln] x:tfIf/ ug{] 

tyf 5fk nufpg] . 

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t÷ btf{ 

rnfgL zfvf  

 ;f]xL lbg 

;h{ldgsf] 

xsdf a9Ldf # 

lbg  

 

@@= ;fdflhs ;'/Iff 

eQf k|fKt ug{] 

nfeu|fxLsf] ljj/0f 

cBfjlws ug{]  

 j8f sfof{noaf6 k|df0f ;lxt k|fKt ljj/0f 

-gf=k|=, d[To'btf{, a;fO{;/fO{btf{ k|df0fkq 

cflb_ 

 kq jf lgj]bg tf]s cfb]z ug{], 

 btf{ ug{],  

 j8f sfof{noaf6 ljj/0f k|fKt 

ePkl5 ;DalGwt sd{rf/Ln] ljj/0f 

cBfjlws ug{] .  

k|d'v k|zf;sLo 

clw[st÷cfly{s 

k|zf;g zfvf ÷ 

;fdflhs ljsf; 

zfvf 

ननशलु्क  ;f]xL lbg jf 

ljz]if 

kl/l:yltdf # 

lbg;Dd  

 

@#= Ho]i7 gful/s 

kl/rokq ljt/0f 

 lgj]bg, 

 gful/stfsf] k|ltlnkL ;lxt b'O{ k|lt 

kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f]  

 lgj]bg tf]s cfb]z ug{] 

 btf{ ug{], 

 ;DalGwt sd{rf/Ln] gful/stf 

cg';f/ k|df0fkq hf/L ug{]  

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t÷k|zf;g 

zfvf 

ननशलु्क  ;f]xL lbg   

@$= pNn]lvt jfx]s cGo 

sfo{  
 k|rlnt sfg'g adf]lhd cfjZos lgj]bg, 

sfuhft tyf sfdsf] k|s[lt cg';f/ dfu 

ug{ ;lsg] cGo k|df0f sfuhft 

 lgj]bg tf]s cfb]z,  

 btf{ ug{],  

 ;DalGwt zfvfsf sd{rf/Ln] 

tf]lsPsf] k|lqmof k'/f u/L 

sfo{;Dkfbg ul/lbg] . 

uf=kf= 

cWoIf÷pkfWoIf÷k|d'

v k|zf;sLo 

clw[st÷;DalGwt 

zfvfsf sd{rf/L 

tf]lsPa

df]lhd  

;f]xL lbg, 

;h{ldgsf] 

xsdf j9Ldf # 

lbg . 
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वडा कायाालयबाट वववभन्न विफाररि वदिंदा अपनाउनु पने कायावववि 

क्र.ििं. िेवा िुवविाको नाम आवश्यक पने कागजातहरु िेवा िुवविा प्राप्त गना आवश्यक पने प्रवक्रया िेवा प्रदान गने 

अविकारी 

लाग्ने दस्तुर लाग्ने िमय कैवफयत 

1.   

 

 

नगाररकता र प्रनतनलनर् 

नसफाररस  

तथा  

नाम छुट तथा सनाखत 

नागररकता नसफाररस 

१) ननवेदन र्त्र र अमा र बबुाको नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

२) जन्म दताा प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्  

३) नववानहत मनहलाको हकमा र्नत र अमा र बबुाको  नागररकता 

प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्  

४) चाररनत्रक प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् (नवद्याथीको हकमा)   

५) नववाह दताा प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् (नववानहताको हकमा)   

६) बसाइ सरी अएको हकमा बसाइ सराइको प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्   

७) दवुै कान दनेखने र्ासर्ोटा साइजको फोटो २ प्रनत   

८) चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि 

कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात   

९) कमाचारी र्ररवारको हकमा सम्बनन्धत कायाालयको नसफाररस  

१०) प्रनतनलनर् नागररकताको हकमा र्ुरानो नागररकताको प्रनतनलनर्  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने   

७) तोनकएको ढाँचामा नागररकता नसफाररसको ऄनभलेख राख्ने ।  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

नागररकता रु 

२०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

प्रनतनलनर्  

रु २०० 

नाम छुट 

तथा 

सनाखत 

नागररकता 

नसफाररस 

रु २०० 

2.  नबालक र्ररचयर्त्र 

नसफाररस  

 

१) बाब ुअमाको नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र  ननवेदन र्त्र  

२) जन्म दतााको प्रमाणर्त्र प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

३) चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि 

कर नतरेको रनसद  

४) नाबालक खलु्ने थर् कुनै प्रमाण कागजात भए सो समते र्ेश गने  

५) नाबालक ऄननवाया ईर्नस्थत हुनु र्ने   

६) दवुै कान दनेखने र्ासर्ोटा साइजको फोटो   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

५) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष 

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

3.  ऄनंगकृत नागररकता 

नसफाररस 

१) ननवेदन र्त्र र ऄनंगकृत नागररकता प्राप्त गना खोजकेो स्र्ष्ट अधार   

२) सानवक मलुुकको नागररकता र्ररत्याग गरेको वा र्ररत्याग गना 

कारवाही चलाएको र्ुनष्ट गने कागजातहरु   

३) सजानमन मचुुल्का 

४) वैवानहक ऄनंगकृत नागररकताका लानग नववाह दताा प्रमाणर्त्रको 

प्रनतनलनर् र सम्बनन्धत दशेको अनधकाररक प्रमाणर्त्र  

५) नेर्ाली भाषा लेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु   

६) र्ासर्ोटा साइजको फोटो ३ प्रनत   

७) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्षले सम्बनन्धत कमाचारीलाइ तोक 

अदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने, काननी राय अवश्यक भएमा राय सोध्ने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने   

७) ऄनुसचूी ८ को ढाँचामा नागररकता नसफाररसको ऄनभलेख राख्ने ।  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी    

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

4.  दवुै नाम गरेको व्यनि एकै 

हो भन्ने नसफाररस/फरक 

जन्म नमनत सशंोधन 

नसफाररस   

 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन र्त्र  

२) नाम फरक र्रेको र्ुनष्ट गने प्रमानणत कागजतहरु  

३) चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि 

कर नतरेको रनसद कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

४) सम्बनन्धत व्यनि वा हकवाला ईर्नस्थत भइ सनाखत गनुा र्ने  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष  

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   
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५) अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरी सजानमनका मचुुल्काको 

प्रनतवेदन माग गना सक्ने  

 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

5.  ऄर्ाङ्ग नसफाररस १) ननवेदन र्त्र र नागररकता प्रमाणर्त्र/जन्मदतााको प्रनतनलनर्   

२)  कुन प्रकारको शारीररक ऄर्ाङ्गता हो सो सम्बन्धी मनेडकल  

नसफाररस  

३) व्यनि स्वयं ईर्नस्थत हुनुर्ने वा सम्बनन्धत कमाचारीको प्रनतवेदन  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसारप्रनतवेदन तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष 

 

 

 ननशलु्क 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

6.  छात्रबनृि नसफाररस  

 

१) ननवेदन र्त्र र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

२) घर भएमा चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको रनसद ,व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर 

नतरेको रनसद   

३) शनैक्षक योग्यताको प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने    

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

7.  नवर्न्न नवद्याथी छात्रबनृि 

नसफाररस  

 

१) ननवेदन र्त्र र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

२) शनैक्षक योग्यताको प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) नवर्न्नता र्ुनष्ट गने कागजात 

४) अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरी सजानमनका मचुुल्काको 

प्रनतवेदन माग गना सक्ने  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

8.  ऄन्य कायाालयको माग 

ऄनुसार नववरण खलुाइ 

र्ठाईने काया  

 

१) ननवेदन तथा नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

२) कायाालयको र्त्र    

३) नवषयसगँ सम्बनन्धत ऄन्य कागजातहरु   

 

१) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) र्त्र दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले नववरण तयार गने  

५) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

9.  जन्म दताा    १) ननवेदन र्त्र  

२) बालकको बाबु/अमाको नागररकता  

३) चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि 

कर नतरेको रनसद  

४) ऄस्र्तालमा जन्म भएको हकमा सम्बनन्धत ऄस्र्तालले जन्म 

प्रमानणत गरेको र्ररचयर्त्रको प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

 

१) घटना घटेको ३५ नदन नभत्र र्ररवारको मखू्य व्यनिले  

२) ननजको ऄनुर्नस्थनतमा ईमरे र्ुगेको र्ुरुषमध्ये सबभैन्दा जठेो 

व्यनिले सचूना नदने  

३) घटना घटेको ३५ नदन नाघकेो भए तोनकएको शलु्क बझुाईने  

४) तोनकएको ढाँचामा दताा गरी दताा प्रमाणर्त्र ईर्लब्ध गराईने ।  

 

वडा सनचव 

 

३५ नदन 

नभत्र 

ननशलु्क , 

३५ नदन 

र्नछ रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

10.  मतृ्यु दताा    

 

१) ननवेदन र्त्र  

२) मतृकको नागररकता र सचूना नदन अईनेको नागररकता  

३) मतृकसगँ सम्बन्ध जोनडने प्रमाणर्त्र  

४) ऄनववानहत मतृकको हकमा स्थानीय सजानमन र्त्र  

५) मतृकको नागररकता नभएको हकमा स्थानीय सजानमन र्त्र  

६) सचूना नदने व्यनिको नागररकता नभएमा समते स्थानीय सजानमन 

१) घटना घटेको ३५ नदन नभत्र र्ररवारको मखू्य व्यनिले  

२) ननजको ऄनुर्नस्थनतमा ईमरे र्ुगेको र्ुरुषमध्ये सबभैन्दा जठेो 

व्यनिले सचूना नदने  

३) घटना घटेको ३५ नदन नाघकेो भए तोनकएको शलु्क बझुाईने  

४) तोनकएको ढाँचामा दताा गरी दताा प्रमाणर्त्र ईर्लब्ध गराईने ।  

३) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले तोनकएको 

वडा सनचव 

 

३५ नदन 

नभत्र 

ननशलु्क , 

र्नछ रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   
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र्त्र  

 

कमाचारीद्वारा सजानमन मचुुल्का तयार गने  

 

11.  बसाइ सराइ जाने/अईने 

दताा   

 

१) ननवेदन र्त्र र नागररकताको प्रमाणर्त्रको प्रनतनलर्ी  

२) बसाइ सराइ गरी जानेको हकमा र्ररवारको नववरण सनहत 

सम्बनन्धत वडा कायाालयबसाइसराइको कागजात  

३) जहाँ जाने हो त्यस ठाईँको लालर्ूजाा र जनु ठाईँमा अईनेको र्नन 

र्ेश गनुार्ने  

४) बसाइ सराइ गरी अईनेको हकमा बसाइ सराइ गरी ल्याएको 

प्रमाणर्त्र   

५) जाने/अईने सब ैव्यनिको नागररकता र जन्मदतााको प्रनतनलनर्  

६) चालु अ.व. सम्म घर जग्गा र मालर्ोत कर वा एकीकृत सम्र्नि 

कर नतरेको रनसद  

 

१) घटना घटेको ३५ नदन नभत्र सर्ररवारको बसाइ सराइ भए र्ररवारको 

मखू्य व्यनिले सचूना नदने  

२) एकजनाकोमात्र बसाइ सराइ भए ननजले सचूना नदने  

३) घटना घटेको ३५ नदन नाघकेो भए तोनकएको शलु्क बझुाईने  

४) तोनकएको ढाँचामा दताा गरी दताा प्रमाणर्त्र ईर्लब्ध गराईने ।  

 

 

वडा सनचव 

 

३५ नदन 

नभत्र 

ननशलु्क , 

र्नछ अईने 

रु २००, 

जाने रु ३०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

12.  सम्बन्ध नबच्छेद दताा   

 

१) ननवेदन र्त्र  

२) ऄदालतबाट सम्बन्ध नबच्छेद भएको फैसलाको प्रमानणत 

प्रनतनलनर्  

३) र्नतर्त्नीको नागररकताको प्रनतनलनर् १/१ प्रनत  

४) केटाको स्थायी ठेगना सम्बनन्धत वडाको हुनु र्ने 

 

१) सम्बन्ध नवच्छेद भएको र्नत वा र्त्नीले सचूना फाराम भरी सचूना 

नदने ।  

२) घटना घटेको ३५ नदन नाघकेो भए तोनकएको शलु्क बझुाईने  

३) तोनकएको ढाँचामा दताा गरी दताा प्रमाणर्त्र ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

३५ नदन 

नभत्र 

ननशलु्क , 

३५ नदन 

र्नछ रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

13.  नववाह दताा    

 

१) ननवेदन र्त्र  

२) दलुाहा(दलुहीको नागररकताको प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) दलुहीको नागररकता नभएमा बाब ुवा दाजभुाइको नागररकताको 

प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

४) चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि 

कर नतरेको रनसद  

 

१) दलुाहा दलुही दवुै ईर्नस्थत भइ सचूना नदने  

२) घटना घटेको ३५ नदन नाघकेो भए तोनकएको शलु्क बझुाईने  

३) तोनकएको ढाँचामा दताा गरी दताा प्रमाणर्त्र ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

३५ नदन 

नभत्र 

ननशलु्क , 

३५ नदन 

र्नछ रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

14.  ऄस्थाइ बसोबास 

नसफाररस 

१) ननवेदन र्त्र र नागररकता प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर् र बसोबास गने 

घर नम्बर, टोल, माग वा बाटोको नाम   

२) वहालमा बसकेो भए घरधनीको सनाखत मचुुल्का र ननजको 

नागररकता प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्   

३) कमाचारीको हकमा हाल कायारत रहकेो कायाालयको र्त्र   

४) घरबहाल कर नतरेका रनसद  

५) घरबहालको सम्झौता र्त्र  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

15.  स्थायी बसोबास 

नसफाररस  

 

१) ननवेदन र्त्र र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

२) बसाइ सराइको हकमा बसाइ सराइ दताा प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्   

३) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद   

४) जग्गाधनी प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

16.  अनथाक ऄवस्था बनलयो 

वा सम्र्न्नता प्रमानणत  

 

१) ननवेदन र्त्र र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

२) जग्गाधनी प्रमाण र्ूजाा   

३) अयश्रोत भए अयश्रोत खलु्ने कागजात   

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने   

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

 

 

 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   
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४) ऄन्य अवश्यक कागजात   

५) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर र बहाल कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत 

भएको कागजात   

६) सजानमन मचुुल्का  

 

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

कमाचारी   

 

रु २००  

17.  अनथाक ऄवस्था कमजोर 

वा नवर्न्नता प्रमानणत  

 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन र्त्र   

२) अनथाक ऄवस्था कमजोर भएको र्ुनष्ट हुने कागजात   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

ननशलु्क 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

18.  कोटा नफः नमनाहा 

नसफाररस 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र  ननवेदन र्त्र  

२) अफ्नै घर भएमा चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर 

वा एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

३) ऄदालतमा मदु्दा र्रेका प्रमाण कागजातहरु  

४) कोटा फीः नमनाहा हुनु र्ने स्र्ष्ट कारण नलनखत रुर्मा नदनु र्ने  

५) स्थानीय सजानमनकामचुुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

19.  जग्गा दताा नसफाररस  

 

१) ननवेदन  

२) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर भए घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

४) सानवक लगत प्रमानणत प्रनतनलनर्  

५) नफल्डबकु ईतार  

६) स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन  

७) जग्गाको नार्ी नक्सा  

८) जग्गासगँ सम्बनन्धत ऄन्य प्रमाण कागजातहरु  

९) स्थानीय सजानमन मचुुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने   

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

20.  घर जग्गा नामसारी 

नसफाररस 

१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी नवस्ततृ नववरण खलेुको ननवेदन  

२) ननवेदकको नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

३) मतृक र ननवेदक नबचको नाता प्रमानणत प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

४) जग्गा धनी प्रमाण र्ूजााको प्रनतनलनर्   

५) सजानमन मचुुल्का गरी बझु्नु र्ने भए सजानमनमा साक्षी बस्नेको 

नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

६) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

७) कानुनी जनटलता भएको दनेखएमा कानुनी राय नलइनेछ ।  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का  तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने   

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

21.  जग्गा मलू्याङ्कन १) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन र्त्र  १) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा  सोही नदन,   
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नसफररस/प्रमानणत   

 

२) जग्गा धनी प्रमाण र्ूजााको प्रनतनलनर्  

३) जग्गाको असर्ासको चलन चल्तीको मलु्य प्रक्षेर्ण  

४) हालसालै असर्ासको खररद नबक्री भएको भए सो प्रमाण वा 

सजानमन मचुुल्का  

५) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

 

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले प्रानवनधक 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको प्रानवनधक कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी मलु्याङकन तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने   

 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

22.  घर कायम नसफाररस  

 

१) घरकायम नसफाररस र्ाउँ भन्ने सम्बन्धी ननवेदन   

२) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

३) सम्बनन्धत जग्गाको लालर्ूजााको प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

४) स्थलगत प्रनतवेदन  

५) चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि 

कर नतरेको रनसद  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने   

३) प्रानवनधक कमाचारीबाट ननरीक्षण गरी प्रनतवेदन नदने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) दताा चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

२०० 

 

 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

23.  नेर्ाल सरकारको नाममा 

बाटो कायम नसफाररस  

 

१) ननवेदन  

२) जग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रनतनलनर्  

३) नार्ी नक्सा  

४) चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घर भए घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद   

५) जग्गाधनीको स्वीकृनतको सनाखत गनुार्ने  

६) जग्गा धनीले सनाखत गरेको कागजात  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले स्थलगत सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

24.   

 

 

घर बाटो प्रमानणत  

 

१) ननवेदन (बाटोको नाम, टोल समते खलुाईने) नागररकता 

प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

२) जग्गाधनी प्रमाण र्ूजााको प्रमानणत प्रनतनलनर्  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमानणत सक्कल नार्ी नक्सा  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५) नलने नदने दवुै व्यनि नागररकताका प्रमाणर्त्रको प्रमाणर्त्र प्रमानणत 

प्रनतनलर्ी सनहत ईर्नस्थत हुनु र्ने वा ननजहरुले नदएको ऄनधकृत 

वारेसको प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

६) स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

25.   

 

 

चार नकल्ला प्रमानणत  

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

२) जग्गा धनी प्रमाण र्ूजााको प्रनतनलनर्  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमानणत प्रनतनलनर् नार्ी नक्सा  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत रघर जग्गा कर वा  एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

५) ननवेदक स्वयं वा ननजले ऄन्य व्यनिलाइ तोकेको हकमा ननज 

ननवेदकले नदएको ऄनधकृत वारेसनामा को प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   
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26.   

 

जग्गा रेखांकनको काया/सो 

कायामा रोहबर   

 

 

१)  ननवेदन र्त्र  

२) सम्बनन्धत कायाालयको र्त्र  

३) प्रानबनधक प्रनतवेदन  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

27.   

जग्गा धनीर्ूजाा हराएको 

नसफाररस   

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

२) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर भए घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

३) जग्गा धनी प्रमाण र्ूजााको प्रनतनलनर्  

४) ननवेदकको स्थायी वतन जग्गा रहकेो वडाको नभएमा 

स्थानीयसजानमन मचुुल्का   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले नसफाररस र्त्र तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

28.   

 

र्ूजाामा घरकायम गने 

नसफाररस   

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

२) भवन नक्सा र्ास प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्  

३) ननमााण सम्र्न्न प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५) जग्गा धनी प्रमाण र्ूजााको प्रनतनलनर्   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

29.   

 

 

मोही लगत कट्टा 

नसफाररस 

१) मोही लगत कट्टा हुनुर्ने र्ूणा नववरणको ननवेदन   

२) ननवेदकको नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्   

३) जग्गाधनी प्रमाण र्ूजााको प्रमानणत प्रनतनलनर्   

४) जग्गाको प्रमानणत नार्ी नक्सा   

५) चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि 

कर नतरेको रनसद   

६) जग्गाको श्रेस्ता र नफल्डबकुको प्रमानणत प्रनतनलनर्  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवल सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोकअदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईन  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

लाग्ने समयः सोही 

नदन,  सजानमनको 

हकमा बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

30.   

 

 

 

नयाँ व्यवसाय दताा   

 

१) ननवेदन र्त्र  

२) नागररकता प्रमानणर्त्रको प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

३) नवदशेीको हकमा राहदानीको प्रमानणत प्रनतनलनर् वा सम्बनन्धत 

दतुावासको ननजको र्ररचय खलु्ने नसफाररस  

४) २ प्रनत फोटो  

५) घर बहाल सम्झौता  

६) अफ्नै घर टहरा भए चा.लु. अ.व. सम्मको मालर्ोत र घरजग्गा 

कर नतरेको  

७) स्थानीय तहको नाममा दताा नगरी प्यान वा ऄन्य ननकायमा दताा 

गरी व्यवसाय दताा गरेको हकमा प्यान दताा वा ऄन्य ननकायबाट 

जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणर्त्रको प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

१) ननवेदन सनहतको तोनकएको कागाजत र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत फाँटमा 

तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) ननवेदकले तोकेको शलुक वझुाईने  

५) चलानी गरी ननवेदकलाइ प्रमाणर्त्र ईर्लव्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

वनगाकरण 

ऄनुसार 

*** 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   
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31.   

 

 

व्यवसाय नवीकरण   

 

१) ननवेदन र्त्र  

२) नागररकता प्रमानणर्त्रको प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

३) स्थानीय तहबाट दताा भएको व्यवसाय दतााको प्रमाणर्त्रको 

प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

४) बहाल सम्झौताको प्रनतनलर्ी  

५) अफ्नै घर टहरा भए चा.लु. अ.व. सम्मको मालर्ोत र घरजग्गा 

कर नतरेको  

 

१) ननवेदन सनहतको तोनकएको कागाजत र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत फाँटमा 

तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) ननवेदकले तोकेको शलुक वझुाईने  

५) चलानी गरी चलानी गरी ननवेदकलाइ प्रमाणर्त्र ईर्लव्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

वनगाकरण 

ऄनुसार 

*** 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

32.  व्यवसाय दताा नसफाररस 

PAN, VAT  

 

१) ननवेदन र्त्र  

२) व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) अफ्नै घर भए चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

४) बहालमा भए सम्झौता र्त्रको प्रनतनलनर्  

५) दइु प्रनत र्ासर्ोटा साआजको फोटो  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

५) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

33.   

 

व्यवसाय बन्द नसफाररस  

 

१) अफ्नो व्यवसायको नवस्ततृ व्यहोरा सनहतको ननवेदन र्त्र  

२) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) चालु अ.व. सम्मको व्यवसाय नवीकरण गरेको प्रमाणर्त्रको 

सक्कल  

४) घरबहाल सम्झौता र्त्रको प्रनतनलनर्  

५) स्थलगत प्रनतवेदन  

६) नवदशेीको हकमा र्ररचय खलु्ने कागजात वा सम्बनन्धत 

दतुावासको र्त्र  

७) अफनै घर भएमा चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर 

वा एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत 

भएको कागजात   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने   

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

34.   

 

व्यवसाय सञ्चालन 

नभएको नसफाररस  

 

१) व्यवसाय सञ्चालन नभएको कारण सनहतको ननवेदन र्त्र  

२) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणर्त्र  

४) अफ्नै घर भएमा चालु अ.व. सम्मको मालर्ोत र घरजग्गा कर 

नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५) स्थलगत प्रनतवेदन  

६) घरबहाल सम्झौता र्त्रको प्रनतनलनर्  

७) सजानमन मचुुल्का अवश्यक र्रेमा सो समते गराईने  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसारसजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

35.   

 

 

ब्यार्ार व्यवसाय नभएको 

नसफाररस  

 

१) कारण सनहतको ननवेदन र्त्र  

२) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणर्त्र  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५) सजानमन मचुुल्का अवश्यक र्रेमा सो समते गराईने  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार स्थलगत सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

36.   १) नवधान वा ननयमावली, ननवेदन र नागररकता प्रमाणर्त्रको १) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा  सोही नदन,   



महाभारत गाउँपालिकाको  नागररक वडापत्र 

website : mahabharatmun.gov.np    13 
 

 

 

ससं्था दताा नसफाररस  

 

प्रनतनलनर्  

२) ससं्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता र्त्र र बहाल कर नतरेको 

रनसद/ननतरेको भए नतनुा बझुाईनु र्ने  

३) ससं्था अफ्नै घरमा बस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण र्ूजाा र नक्सा 

र्ास प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

 

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत कमाचारीलाइ वडा सनचव, 

तोक अदशे गनेेे  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

37.   

 

 

नजनवतसगँको नाता 

प्रमानणत   

 

१) ननवेदन तथा नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

२) नाता खलु्ने प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) सजानमन गरी बझु्नु र्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागररकता 

प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

५) नाता प्रमानणत गने व्यनिहरुको २ प्रनत र्ासर्ोटा साआजको फोटो  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

38.   

 

 

मतृकसगँको नाता 

प्रमानणत   

१) ननवेदन तथा नाता खलु्ने प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

२) हकदारहरुको नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) मतृ्यु दताा प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

४) मतृकको नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

५) हकवाला नावालक भए जन्म दताा प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

६) वसाँइसरी अएको हकमा बसाइसराइको प्रनतनलनर्  

७) हकदारहरुको र्ासर्ोटा साइजको फोटो ४ प्रनत  

८) स्थानीय सजानमन मचुुल्का  

९) अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरी सजानमन मचुुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरी सजानमन मचुुल्का माग गने  

६) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

७) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

39.   

 

 

नजनवत रहकेो नसफाररस  

 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन र्त्र  

२) स्वयं व्यनि ईर्नस्थत हुनु र्ने  

३) दइु प्रनत र्ासर्ोटा साआजको फोटो  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी  

 

 

 

 

रु ३०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

40.   

 

 

नवद्यतु जडान नसफाररस  

 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन र्त्र   

२) जग्गाधनी प्रमाणर्त्रको प्रमानणत प्रनतनलर्ी   

३) हक भोगको श्रोत खलु्ने कागजात   

४) नक्सा र्ास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रनतनलनर्   

५) ऄन्य अवश्यक कागजातहरु   

६) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

41.   

 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन र्त्र   

२) नक्सा र्ास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रनतनलनर्   

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने   

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

 

 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 
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धारा जडान नसफाररस  

 

३) जग्गा धनी प्रमाण र्ूजााको प्रनतनतनर्   

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने   

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

रु २०० बढीमा ३ नदननभत्र   

 

42.   

 

 

चौर्ाय सम्बन्धी नसफाररस  

 

१) कारण सनहतको ननवेदन  

२) चौर्ाया लाने ठाईँको स्वीकृत र्त्र  

३) नलने नदने दवुैले सनाखत गनुा र्ने  

४) चौर्ाय र्ालन गनेका हकमा स्थान र छरनछमके तथा वातावरणमा 

प्रनतकूल प्रभाव नर्ने व्यहोरा   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार स्थलगत सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

43.   

 

 

ईद्योग ठाईँ सारी 

नसफाररस  

 

१) ईद्योग ठाईँसारीका लानग ननवेदन  

२) ईद्योग दताा प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्  

३) स्थानीय तहको नामको ननवकरण सनहतको व्यवसाय दताा प्रमाण 

र्त्र  

४) अफ्नै घर भए चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

५) बहालमा भए सम्झौता र्त्रको प्रनतनलनर् र बहाल कर नतरेको 

रनसद/ननतरेको भए नतनुा बुझाईनु र्ने  

६) (स्थानीय तहको नाम) क्षेत्र नभत्र सारी जाने भए सम्बनन्धत वडा 

कायाालयको ऄनुमनतको नसफाररस र्त्र  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

44.   

 

 

नवद्यालय ठाईँ सारी 

नसफाररस   

 

१) नवद्यालय ठाईँसारीका लानग ननवेदन   

२) नवद्यालय दताा प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्  

३) स्थानीय तहको नामको ननवकरण सनहतको व्यवसाय दताा प्रमाण 

र्त्र  

४) (सरकारी एवं सामदुानयक नवद्यालय बाहके ऄन्यमा)  चालु अ. व. 

सम्मको सरी जाने ठाईँ र हालको ठाईँ दवुैको मालर्ोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

५) बहालमा भए सम्झौता र्त्रको प्रनतनलनर् र बहाल कर नतरेको 

रनसद/ननतरेको भए नतनुा बुझाईनु र्ने  

६) स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्  

७) ननरीक्षण प्रनतवेदन  

८) सरी जाने ठाईँको वडा कायाालयको ऄनुमनत र्त्र  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार स्थलगत सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने   

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   
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45.   

 

 

 

नवद्यालय सञ्चालन 

स्वीकृत/ कक्षा वनृि 

नसफाररस  

 

१) नवद्यालय कक्षा वनृिका लानग ननवेदन  

२) नवद्यालय दताा प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्  

३) स्थानीय तहको नाममा चालु अ. व.को ननवकरण सनहतको 

व्यवसाय दताा प्रमाण र्त्र  

४) सरकारी बाहकेका नवद्यालयका हकमा चालु अ. व. सम्मको 

मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

५) बहालमा भए सम्झौता र्त्रको प्रनतनलनर् र बहाल कर नतरेको रनसद  

६) ननरीक्षण प्रनतवेदन  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको प्रानवनधक कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार स्थलगत 

ननरीक्षण गरी प्रनतवेदन तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

46.   

 

 

अन्तररक बसाइ सराइ 

नसफाररस         

 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र  ननवेदन र्त्र  

२) सरी जाने व्यनिहरु नागररकताको प्रमाणर्त्रको प्रमानणत प्रनतनलनर् 

र नागररकता प्रमाणर्त्र नभएको हकमा नववाह दताा वा जन्म दताा वा 

ईमरे खलेुको ननस्साको प्रमानणत प्रनतनलनर्  

३) जग्गाधनी प्रमाण र्ूजााको प्रनतनलनर् /घर वा जग्गा नभएकाको 

हकमा व्यवसाय वा बसाइ खलु्ने प्रमाण कागजात  

४) घर जग्गा भएकाको हकमा घर भए चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत 

र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर 

ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात   

५) घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बनन्धत घर धनीसगँ गरेको  घर 

बहालको सम्झौता   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

रु २०० 

 

 

 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

47.   

 

 

सरंक्षक नसफाररस  

( व्यनिगत)   

 

१) ननवेदन  

२) सरंक्षक नदने र नलने व्यनिको नागररकता र जन्मदताा  प्रमाणर्त्रको 

प्रनतनलनर्  

३) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

४) अवश्यकता ऄनुसार स्थलगत सजानमन मचुुल्का  

५) स्थानीय सजानमन मचुुल्का   

 

१) नवस्ततृ नववरण रहकेो ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश 

गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

रु २०० सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

48.   

 

 

सरंक्षक नसफाररस  

(ससं्थागत)  

 

१) ननवेदन  

२) ससं्थाको नवीकरण सनहतको प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् एवं नवधानको 

प्रनतनलनर् वा ननयमावलीको प्रनतनलनर्  

३) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद,  

४) बहालमा भए सम्झौता र्त्र प्रनतनलनर् र बहाल कर नतरेको 

रनसद/ननतरेको भए नतनुा बुझाईनु र्ने  

५) अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

रु २०० सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

49.   

 

 

घर  कोठा खोल्न काया/ 

रोहबरमा बस्ने काया  

 

१) कारण प्रष्ट खलेुको ननवेदन  

२) चालु अ.व. सम्मको घरजग्गा कर , बहाल कर र मालर्ोत नतरको 

रनसद  

३) बहाल सम्झौताको प्रमानणत प्रनतनलर्ी   

४) नजल्ला प्रशासन कायाालयको र्त्र  

५) स्थानीय सजानमन मचुुल्का  

६) अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरी सजानमन मचुुल्का    

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) रोहबरमा बस्ने कमाचारी तोक्ने  

७) वडा कायाालयबाट प्रनषत ३५ नदने म्याद र्त्रको सचूना प्रमानणत 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

रु ३०० 

रु २०० सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   
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 प्रनतलर्ी  

 

50.   

 

 

ननःशलु्क वा सःशलु्क 

स्वास््य ईर्चार नसफाररस   

 

१) ननवेदन तथा नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

२) नवर्न्नता खलु्ने प्रमाण कागजात  

३) नसफाररस अवश्यक भएको ऄन्य कारण   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

ननशलु्क 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

51.   

 

व्यनिगत नववरण 

नसफाररस  

(नाम थर जन्म नमनत 

ठेगाना प्रहरी ररर्ोटा 

जातीय ) अदी । 

 

१)  ननवेदन र्त्र  

२) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

४) नवषयसगँ सम्बनन्धत ऄन्य प्रमाण कागजातहरु   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने   

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

52.   

 

 

 

जन्म नमनत प्रमानणत  

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलर्ी  

२) नाबालकको हकमा जन्म दताा प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) बसाइ सरी अएको भए सो को प्रमाण र्त्र  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

53.   

 

 

नववाह प्रमानणत   

 

१) दलुहा दलुहीको नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

२) बसाइ सरी अएकाको हकमा बसाइ सराइ दताा प्रमाण र्त्र  

३) दलुाहा दलुही दबु ैईर्नस्थत भइ सनाखत गनुा र्ने  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको  कागजात  

५)नव.स.२०३४ र्नछको हकमा नववाह दताा प्रमाण र्त्रको  

प्रनतनलनर्   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

54.   

 

 

घर र्ाताल प्रमानणत   

 

१) ननवेदन नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन  

२) घरको नक्सा, नक्सा र्ास प्रमाण र्त्र  

३) स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन  

४) चालु अ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि कर र 

चालु अ.ब. सम्मको मालर्ोत कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण 

स्वीकृत भएको कागजात  

५) अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

55.   १) ननवेदन नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन १) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा    
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वानषाक अम्दानी 

नसफाररस 

२) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

३) प्रमानणत गनुा र्ने नवषयसगँ सम्बनन्धत प्रमाण कागजहरुको 

प्रनतनलनर्  

४) नवषयसगँ सम्बनन्धत ऄन्य कागजातहरु   

 

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 वनगाकरण 

ऄनुसार 

सोही नदन,   

56.   

 

 

कागज/मञ्जरुीनामा 

प्रमानणत   

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन  

२) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

३) प्रमानणत गनुा र्ने नवषयसगँ सम्बनन्धत प्रमाण कागजहरुको 

प्रनतनलनर्  

४) मन्जरुीनामा नलने र नदने दवुै व्यनि   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

57.   

 

 

हकवाला वा हकदार 

प्रमानणत   

 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन  

२) नाताप्रमानणत प्रमाण र्त्रको प्रनतनलनर्  

३) हकदार प्रमानणतका लानग स्थलगत सजानमन  

४) हकदार प्रमानणत गने थर् प्रमाण कागज  

५) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

६) अवश्यकता ऄनुसारसजानमन मचुुल्का   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

58.   

 

 

ऄनववानहत प्रमानणत   

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

२) सरंक्षक वा ऄनभभावकले कायाालयको रोहबरमा गरेको सनाखत 

र्त्र  

३) स्थानीय सजानमन मचुुल्काको र्त्र  

४) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद  

५) नवदशेमा रहकेाको हकमा नवदशेनस्थत नेर्ाली ननयोगबाट अएको 

नसफाररस   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरीको सजानमन मचुुल्का माग गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

59.   

 

 

ऄगं्रेजी नसफाररस तथा 

प्रमानणत   

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

२) नवषय सगँ सम्बनन्ध प्रमाण कागजातको प्रनतनलनर्  

३) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

60.   

 

 

१) नमलार्त्र गने दवुै र्क्षको सयंुि ननवेदन  

२) सम्बनन्धत व्यनिहरुको नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर्  

३) नवषयसगँ सम्बनन्धत ऄन्य कागजातहरु   

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष /का.बा. वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

 

 

 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   
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नमलार्त्र कागज/ ईजरुी 

दताा   

 

 ३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

कमाचारी   

 

 

रु २०० 

 

61.   

 

 सम्र्नि कर/घर जग्गा कर    

 

१) ननवेदन  

२) जग्गा धनी प्रमाण र्ूजााको प्रनतनलनर् 

३) भवन नक्;f स्वीकृनत प्रमाण र्त्र र नक्साको प्रनतनलनर्  

४) भवन/जग्गा खररद गरेको भए मालर्ोतबाट रनजष्ट्रेशन र्ाररत 

नलखतको प्रनतनलनर्  

५) (स्थानीय तहको नाम) घोषणा हुनु र्ूवा ननमााण भएका भवनका 

हकमा नार्ी नक्सा वा स्थलगत प्रानवनधक प्रनतवेदन  

६) मालर्ोत नतरेको रनसद  

७) अ.व ०५७।५८ र्ूवा अनन्तररक राजश्व कायाालयमा कर नतरेको भए 

सो को प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

८) नागररकता र नार्ी नक्साको प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

 

१) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने 

४) तोनकएको कमाचारीले कर ननधाारण तयार गरी वडा 

ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचव समक्ष र्ेश गने  

५) तोनकएको कर बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ कर ननधाारण र्त्र ईर्लब्ध गराईने ।  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

वनगाकरण 

ऄनुसार 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

62.   

 

 

बहाल कर     

 

१) ननवेदन र्त्र  

२) बहाल सम्झौता  

३) नेर्ाल सरकारमा बहालसगँ सम्बनन्धत ननकायमा दताा गरेको प्रमाण 

र्त्रको प्रनतनलनर्  

४) नागररकताको प्रमानणत प्रनतनलर्ी   

५) चालु अ.व. सम्म घर जग्गा र मालर्ोत नतरेको रनसदको वा 

ननधाारण अदशेको प्रमानणत प्रनतनलर्ी ।  

 

 

१) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने 

२) तोनकएको कमाचारीले कर ननधाारण तयार गरी वडा 

ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचव समक्ष र्ेश गने 

३) तोनकएको कर बझुाईने  

४) चलानी गरी ननवेदकलाइ कर ननधाारण र्त्र ईर्लब्ध गराईने   

 

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

63.   

 

नवज्ञार्न कर   

 

१) ननवेदन र ससं्थाको प्रमानणत कागजात  

२) सम्बनन्धत स्थानीय तहमा नतना बझुाईन र्ने व्यवसाय र ऄन्य करको 

प्रमानणत प्रनतनलर्ी  

 

१) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने 

२) तोनकएको कमाचारीले कर ननधाारण तयार गरी वडा 

ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचव समक्ष र्ेश गने 

३) तोनकएको कर बझुाईने  

४) चलानी गरी ननवेदकलाइ कर ननधाारण र्त्र ईर्लब्ध गराईने   

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

वनगाकरण 

ऄनुसार 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

64.   

 

 

मालर्ोत वा भूनम कर   

 

१) ननवेदन र्त्र  

२) प्रथम वषाका लानग जग्गा धनी प्रमाण र्ूजाा, नवीकरणका लानग 

ऄनघल्लो अ.व.मा मालर्ोत नतरेको रनसद वा यस कायाालयबाट 

जारी गररएको मालर्ोत नवीकरण बकु  

३) घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि कर नतरेको प्रमाण  

 

१) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने 

२) तोनकएको कमाचारीले कर ननधाारण तयार गरी वडा 

ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचव समक्ष र्ेश गने 

३) तोनकएको कर बझुाईने  

४) चलानी गरी ननवेदकलाइ कर रनसद ईर्लब्ध गराईने ।  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

वनगाकरण 

ऄनुसार 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   

 

 

65.   

 

 

ईल्लेनखत बाहके ऄन्य 

स्थानीय अवश्यकता 

ऄनुसारका  

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन  

२) नवषय सगँ सम्बनन्धत प्रमाण कागजात  

६) चालु अ. व. सम्मको मालर्ोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्र्नि कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

रु २०० सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   
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नसफाररस/प्रमानणतहरु   

 

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

66.   

 

 

 

रुख कटान नसफाररस 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन  

२) जग्गा धनी प्रमाण र्ूजााको प्रनतनलनर्  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमानणत प्रनतनलनर् नार्ी नक्सा  

४)चालु अ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि कर र चालु 

अ.ब. सम्मको मालर्ोत कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत 

भएको कागजात 

५) वन कायाालयको नसफाररस 

६) तोनकएको ऄन्य कागजात 

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

 

  

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा ३ नदननभत्र   
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67.   

 

 

 

 

ईधोग दताा नसफारीस 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन  

२) जग्गा धनी प्रमाण र्ूजााको प्रनतनलनर्  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमानणत प्रनतनलनर् नार्ी नक्सा  

४)चालु अ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि कर र चालु 

अ.ब. सम्मको मालर्ोत कर नतरेको रनसद वा  कर ननधाारण स्वीकृत 

भएको कागजात 

५) तोनकएको ऄन्य कागजात  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनन्धत फाँटका 

कमाचारी   

 

वनगाकरण 

ऄनुसार 

 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा  ७ नदननभत्र   

 

 

68.  भारतीय तथा वेलायत 

सनैनकको र्ाररवाररक 

नववरण रहर्हल तथा 

र्ेन्सन नामसारी नसफाररस 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन 

२) नाता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् 

३) चालु अ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्र्नि 

कर र चालु अ.ब. सम्मको मालर्ोत कर नतरेको रनसद 

वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात 

४) र्ेन्सनर्ट्टाको प्रनतनलनर् 

५) नामसारीको हकमा मतृु दतााको प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् 

६) तोनकएको ऄन्य कागजात 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष  

 

रु  

२०० 

 

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा  ४ नदननभत्र   

 

 

69.   

 

 

भारतीय तथा वेलायत 

सनैनकको नागररकताको 

नाम र जन्मनमनत सच्याईने  

नसफाररस 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन 

२) नाता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् 

७) र्ेन्सनर्ट्टाको प्रनतनलनर् 

३) तोनकएको ऄन्य कागजात 

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष  

 

  

सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा  ३ नदननभत्र   

 

 

70.   

 

 

 

ऄग्रेजी नहज्ज ेप्रमानणत 

१) नागररकता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् र ननवेदन 

२) शनैक्षक प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् 

३) ऄग्रेजी नहज्ज ेफरक भएको कागजातको प्रनतनलनर्  

४) तोनकएको ऄन्य कागजात 

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष  

 

रु २०० सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा  ३ नदननभत्र   
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71.   

 

सजानमन  प्रमानणत  

१) ननवेदकको नवषय खलेुको  ननवेदन 

२) सनाखत गने व्यनिहरुको नागररकताको प्रमाणर्त्रको 

प्रनतनलनर् 

१) तोनकएको ऄन्य कागजात 

३)  

 

१) नजम्मवेार र्दानधकारीद्वारा सत्य त्य ऄध्ययन गरी 

ननवेदकले तोनकएको शलु्क वझुाएर्श्चात सजानमन  

प्रमानणत गने 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष  

 

रु २००   

72.   

 

 

 

एकाघरका सगंोलमा 

रहकेो नसफाररस 

 

१) ननवेदक र हकवालाको नागररकता प्रमाणर्त्रको 

प्रनतनलनर् र ननवेदन 

२) नाता प्रमाणर्त्रको प्रनतनलनर् 

३) हक कायम गनुार्ने कागजातको प्रनतनलनर् 

४) तोनकएको ऄन्य कागजात 

 

 

 

 

) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु र्ेश गने  

२) वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा ऄध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बनन्धत 

कमाचारीलाइ तोक अदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीले अवश्यकता ऄनुसार सजानमन मचुुल्का तयार 

गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शलु्क बझुाईने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाइ नसफाररस ईर्लब्ध गराईने  

 

वडा ऄध्यक्ष/का.बा.वडा 

ऄध्यक्ष  

 

रु २०० सोही नदन,  

सजानमनको हकमा 

बढीमा  ७ नदननभत्र   

 

 

73.  ऄन्य नसफाररस     रु २००   
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