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बूलभका्  
र्नताराई आवश्मक ऩने अत्मावश्मक देखख साभान्म सेवा सजववधाहर याज्मका तपुफाट सयर एवॊ तिटो 

िरयतोरऩभा र्नतासभऺ ऩर् माउने प्ररियामा नै सावरु्तनक सेवा प्रवाह होीमी सेवा सजववधाहर लभतव्ममी एवॊ प्रबावकायी 
ढॊगरे उऩरब्ध गयाउनज याज्मको दातमत्व हजन्िीनेऩारको सॊववधानरे नेऩारी र्नताराई सावबुौभसत्ता य यार्कीमसत्ता 
सम्ऩन्न फनाएको ि ी याज्मद्वाया सञ्चालरत हयेक रियामाकराऩ र्नताराई केन्र बफन्दज फनाएय उनीहरकै सवोत्तभ 
हहतराई ध्मानभा याखी गरयनजऩदुि ी सावरु्तनक सॊस्थाफाट प्रवाहहत गजणस्तयीम सेवा प्राप्त गनज ु य सो कामकुा 
सम्फन्धभा आवश्मक सूचना भाग्ने य ऩाउने प्रत्मेक नागरयकको हक हो ी मस्तो हक प्रत्माबूतत गनज ु य र्नताप्रतत 
र्वापदेही हजनज याज्मका अङ्गको कतवु्म हजन्ि ी मसै सन्दबभुा सॊववधान, कानजन फभोजर्भ अर्जनुचौऩायी गाउॉ  
कामऩुालरकाको कामाुरमफाट के कस्ता सेवा प्रवाह हजन्ि ? सेवाको प्रत्माबूत कसयी गरयन्ि य त्मसका के कस्ता 
कानजनी य व्मवहारयक प्ररियामा िन ् ? सेवाग्राहीफाट कामाुरमरे के कस्तो अऩेऺा याखेको ि बन्ने र्स्ता कज याको 
साभान्म र्ानकायी हदराउने उद्देश्मका साथै अर्जनुचौऩायी गाउॉ  कामऩुालरकाको कामाुरम, ववषमगत शाखा तथा 
कामाुरमहर य अन्तगतुका वडा कामाुरमफाट प्रवाह हजने सावरु्तनक सेवाराई चजस्त, दजरस्त य प्रबावकायी फनाई 
सजशासन कामभ गने उद्देश्मरे मो वडाऩत्र र्ायी गरयएको ि ी  

 

१) वडाऩत्रको उद्देश्म् 
 अर्जनुचौऩायी गाउॉ  कामऩुालरकाको कामाुरम, ववषमगत शाखा तथा कामाुरम य वडा कामारुमहरफाट प्रवाह 

हजने सेवा सम्फन्धभा आभ सेवाग्राहीहरराई सजसूधचत गनजु, 
 सयकायी सेवा प्राजप्तका लसरलसराभा कामाुरमफाट सम्ऩादन हजने काभ, कायफाही य काम ु प्ररियामाका साथै 

आवश्मक कागर्ातहरको फायेभा र्ानकायी गयाउनज, 
 गाउॉ ऩालरकाफाट प्रवाह हजने काभ कायफाहीराई ऩायदशी य सहर् ऩहजॉचमोग्म फनाई ववश् वसनीम फनाउनज, 
 सेवाग्राहीप्रतत गाउॉ ऩालरकाका कभचुायीहरभा जर्म्भेवायी य empathic बावनाको ववकास गयाउनज, 
 कस्ता प्रकृततको कज न काभका राधग कज न कामाुरम, शाखा वा पाॉट वा कभचुायीसॉग सम्ऩकु याख्दा कज न 

प्ररियामाभा कतत सभमलबत्र सेवा प्राप्त गन ुसरियकन्ि बन्ने सन्दबभुा सेवाग्राहीराई र्ानकायी गयाउनज, 
 सेवाप्राजप्तका राधग ऻानभा आधारयत सभार् ववकास गयी सेवा प्रवाहराई सजरब, सयर य प्रबावकायी फनाउनज 

ी  

 

२) सेवाग्राहीको अधधकायको प्रत्माबूतत 
गाउॉ ऩालरका नेऩारको सॊववधानको धाया २९५(३) फभोजर्भ कामभ बएको कामऩुालरकीम, व्मवस्थाऩकीम य 
न्मामऩालरकीम केही अधधकाय प्रमोग गने एक स्थानीम तहको सयकाय हो ी अकोततय तनमलभत सेवा प्रवाह गने 
सावरु्तनक कामाुरम ऩतन हो ी मसथ ुमस वडाऩत्ररे सेवाग्राहीको तनम्न अधधकायको प्रत्माबूतत गदुि् 

 सॊववधान एवॊ कानजन फभोजर्भ प्राप्त गनजऩुने गजणस्तयीम सेवा प्राजप्तको अधधकाय, 



 

2 
 

 स्वच्ि य तनश्ऩऺ सजनजवाईको अधधकाय, 
 साभाजर्क न्माम, सभानता य सभताको आधायभा प्राप्त हजने अवसय प्राजप्तको हक, 

 तनश्ऩऺ, ववनम्र य सभान व्मवहायको अधधकाय, 
 सयकायी काभ य प्ररियामाका फायेभा र्ान्न य फजझ्न ऩाउने य सेवा सजतनजश्चतताको अधधकाय, 
 आपूरे ततयेको कय वा सेवा शजल्क वाऩतको यकभको यलसद ऩाउने अधधकाय, 
 सेवा प्राजप्त य गजणस्तयका फायेभा धचत्त नफजझभेा वा कज नै लसकामत बएभा गजनासो तथा उर्जयी गने अधधकाय ी 

 

३) कामाुरमरे सेवाग्राहीफाट याखेको अऩेऺाहर् 
 सेवा प्रवाहका फायेभा धचत्त फजझभेा अरराई फताउनजहजनेि य धचत्त नफजझभेा वा सजधाय गनजऩुने बएभा गजनासो 

सजन्ने अधधकायी वा कामाुरमका जर्म्भेवाय व्मजततराई बन्नजहजनेि ी  

 सेवा लरन आउॉदा काभको आधायभा आवश्मक ऩने सफै कागर्ात वा प्रभाणऩत्र लरएय आउनजहजनेि ी  

 नातागोता य ऩहजॉचको बयभा कानून ववऩरयतको काभ वा यीट नऩजगेको काभ गन ुगयाउन दवाव हदनजहजने िैन ी 
यीट नऩजगेको वा कानून ववऩरयतको काभ नहजॉदा सॊमलभत बएय आवश्मक र्ानकायी लरनजहजनेि ी  

 भादक ऩदाथ ुसेवन गयेय कामारुमभा प्रवेश गनजहुजनेिैन ी  

 कामाुरम ऩरयसयभा धजम्रऩान, असभ्म फोरी, हहॊसार्न्म रियामाकराऩ रगामत कानजन ववऩरयत कामहुर 
गनजहुजनेिैन ी  

 सपा हात य हदरसॉग सही य सत्म कज याको उर्जय गनज ुहजनेि ी  
 अनावश्मक होहल्रा, आाोश य आवेगफाट भजतत बई सभ्म नागरयकको ऩहहचान हदनजहजनेि ी  

 गाउॉ ऩालरकाका ऩदाधधकायी, कभचुायी य अन्म सेवाग्राहीहरसॉग सभ्म, लशष्ट य नम्र व्मवहाय प्रदशुन गरयहदनज 
हजनेि ी 

 काभको प्रकृतत य प्ररियामाका आधायभा आफ्नो ऩारो ऩखखईु धैर् मताको प्रदशुन गनजहुजनेि ी  

 कामाुरमका अरावा तऩाई हहॉड्ने फाटो, फस्ने गाउॉ /टोर य घयराई सधै स्वच्ि, सपा य हरयमारी याख्न 
प्रततवद्धय कहटवद्ध हजनजहजनेि ी  
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1) नागररक वडापत्र 

गाउॉ  कामऩुालरकाको कामाुरमको नागरयक वडा ऩत्र 
क्र.सं. सेवा सुववधाको नाम आवश्यक पने कागजातहरु सेवा सुववधा प्राप्त गनन आवश्यक पने प्रवक्रया सेवा प्रदान गने 

अवधकारी/शाखा 

लाग्ने 

दस्तुर 

लाग्ने समय 

1.  गैरसरकारी ससं्था दताा १) ननवेदन 

२) ससं्थाको नवधान एक प्रनत 

३) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

४) ससं्थाका पदानधकारीहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप 

५) कायासनमनत गठन ननणायको प्रनतनिपी 

१) ननवेदन दताा गने 

२) तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत शाखािे दताा गरी प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने 

सामानजक नवकास शाखा  रु. ५०० सोही नदन,  सजानमनको 

हकमा बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

2.  गैरसरकारी ससं्था नवीकरण 

नसफाररश 

१) ससं्थाको प्रगनत प्रनतवेदन 

२) िेखा परीक्षण प्रनतवेदन 

३) कर चुक्तासनहतको ननवेदन 

१) ननवेदन दताा गने 

२) तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे नसफाररशपत्र उपिब्ध गराउने 

सामानजक नवकास शाखा  रु. ३०० सोही नदन,  सजानमनको 

हकमा बढीमा ३ 

नदननभत्र   

3.  व्यनक्तगत नसफाररश १) ननवेदन 

२) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

३) नागररकता र आवश्यकतानुसारका प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे नसफाररशपत्र उपिब्ध गराउने 

सामानजक नवकास शाखा  रु. २०० सोही नदन,  सजानमनको 

हकमा बढीमा ३ 

नदननभत्र   

4.  प्राकृनतक प्रकोप सहायता १) ननवेदन 

२) प्रहरी सनजानमन मचुुल्का  

३) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

१) ननवेदन दताा गने 

२) तोक िगाउने 

३) तोनकएको सहायता उपिब्ध गराउने 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

/आनथाक प्रशासन शाखा 

प्रमखु 

ननशलु्क सोही नदन,  सजानमनको 

हकमा बढीमा ३ 

नदननभत्र   

5.  बैंक खाता खोल्ने/बधद गने 

नसफाररश 

१) खाता सचंािन/बधदका िानग खाता सचंािन गने पदानधकारीहरुको  

नमनूा दस्तखत काडा  

२) सनमनतको ननणाय  

३) ननवेदन 

४) वडाको नसफाररश  

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे नसफाररशपत्र उपिब्ध गराउने 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / 

प्रशासन शाखा प्रमखु 

ननशलु्क सोही नदन 

6.  स्वीकृत योजनाको िागत 

अनुमानका िानग सभे गना 

१) सनमनतको प्रानवनधक सहयोग माग र िागत अनुमानका िानग 

आनधकाररक ननणाय सनहतको पत्र 

२) स्वीकृत योजनाहरुको नववरण (नाम, कायााधवयन हुने स्थान, स्रोत, 

नवननयोनजत बजटे)  

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा तोक िगाउने 

३) इनधजननयरिे सभे गरी िागत अनुमान उपिब्ध गराउने 

प्रमखु प्रशासकीय 

अनधकृत/इनधजननयर 

ननशलु्क योजनाको प्रकृनत र दरूी 

अनुसार ३ दनेख १५ 

नदन सम्म 

       

7.  योजना सम्झौता गने १)उपभोक्ता भेिाको ननणाय प्रनतनिनप 

२) ननयमानुसार उपभोक्ता सनमनत गठन 

३) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

४) स्वीकृत योजनाको िागत अनुमान 

१) ननवेदन दताा गद े

२) तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे रीत पुगेको दनेखएमा सम्झौता गने 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

/योजना शाखा प्रमखु 

ननशलु्क सोही नदन,  सजानमनको 

हकमा बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

8.  योजनाको अनधतम 

मलू्याङ्कन 

१) प्रानवनधकको अनधतम मलू्याङ्कन 

२) काया सम्पधन प्रनतवेदन 

३) सावाजननक िेखा परीक्षण प्रनतवेदन 

४) ५ िाखभधदा मानथ भए सामानजक परीक्षण प्रनतवेदन 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे अनधतम मूल्याङ्कन प्रमाणपत्र नदने 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

/इनधजननयर 

ननशलु्क योजनाको प्रकृनत र दरूी 

अनुसार ३ दनेख १५ 

नदन सम्म 



 

4 
 

9.  स्वीकृत योजनाहरुको  

मलू्याङ्कन गना 

१) योजना सम्पधन गने ननकाय/उपभोक्ता सनमनतको अनुरोध पत्र 

२) उपभोक्ता सनमनतको ननणायको प्रनतनिपी 

 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे मलू्याङ्कन प्रमाणपत्र नदने 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

/इनधजननयर 

ननशलु्क योजनाको प्रकृनत र दरूी 

अनुसार ३ दनेख १५ 

नदन सम्म 

10.  योजनाको जााँचपास 

फरफारक 

१) काया सम्पधन प्रनतवेदन 

२) नापी नकताब खचाको नबि भरपाई 

३) उपभोक्ता सनमनतको फर्छ्यौटका िानग ननणाय प्रनतनिनप 

४) योजनाको फोटो र प्रनतवेदन 

५) वडा कायााियको नसफाररश 

६) आयोजनामा िागेको खचा (सावाजननक सचूना गरेको) 

१) ननवेदन दताा गने 

२) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतद्वारा तोक िगाउने 

३) सम्बनधधत कमाचारीिे योजना जााँचपास फरफारक गररनदने 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

तोनकएका कमाचारी 

कुि 

िागतको 

०.५% 

सोही नदननभत्र 

11.  नवद्यािय खोल्न तथा कक्षा 

थप  

१) नशक्षा ननयमाविी अनुसचूी १ बमोनजमको ननवेदन 

२) शनैक्षक गुठीको नवधान वा कम्पनीको प्रबधधपत्र तथा ननयमाविीको 

प्रनतनिपी 

३) जग्गा वा भवन भाडामा निने भए कम्तीमा ५ वषासम्मको िानग घर वा 

जग्गाधनीिे बहािमा नदने सम्बधधमा भएको कबुनियतनामाको 

प्रनतनिपी 

४) प्रस्तानवत नवद्याियको शनैक्षक नक्सा 

५) सम्बनधधत वडाको नसफाररश 

६) सबभैधदा ननजकै कम्तीमा २ वटा नछमकेी नवद्याियको सहमनत 

७) नवद्यािय व्यवस्थापन सनमनतको ननणाय 

८) नशक्षा ऐन र ननयमाविी अनुसार अधय आवश्यक कागजातहरु 

१) ननवेदन दताा 

२) तोक िगाउने 

३)आवश्यक जााँचबझु र अध्ययनपनछ प्रभावकाररता दनेखएमा अनुमनत नदने। 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत गाउाँसभाको 

ननणया 

ससं्थाको 

स्वानमत्व र 

तह अनुसार 

फरक फरक 

 

12.  घटना दतााको नववरण 

सच्याउने 

जन्म दतान प्रमाणपत्रमा 

संशोधन 

 

क) जन्म वमवत सच्याउनको लावग  

(१) परीक्षा   ननयधत्रण   कायााियको   प्रवेनशका   परीक्षाको िब्धाङ्कपत्र 

(िब्धाङ्कपत्र  जारी  भएको  नमनत  ६  मनहना नाघकेो  हुनुपने ।)  

र नवद्याियको  चाररनत्रक  प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी वा  

(२) अस्पतािमा  जधमकेो  बच्चाको हकमा अस्पताििे  प्रदान गरेको 

जधम प्रमाणपत्र वा  

(३) नाबानिक पररचयपत्र वा 

(४) नागररकताको प्रमाणपत्र वा  

(५) कुनै पनन प्रमाण खलु्ने कागजात प्राप्त नभएको अवस्थामा स्थानीय 

तहको प्रनतनननधको रोहवरमा कम्तीमा ५ जना नेपािी  नागररकता  प्राप्त  

व्यनक्तको  सजानमन  मचुुल्का (सजानमन   मचुुल्का   गनेहरुको 

नागररकता   प्रमाणपत्रको प्रमानणत प्रनतनिपी अननवाया रुपमा सिंग्न 

गनुा पनेछ ।) 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन सनहत 

कागजातहरु पेश गने ।  

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा गाउाँ कायापानिकाको कायााियमा 

सशंोधनका िानग नसफाररश सनहत अनुरोध गने । 

३) गाउाँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको अनुमनत बमोनजमको 

नववरण सच्याउने  

 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

वडा सनचव 

 

रु.२०० उनल्िनखत कागजात  

पेश गरेको  नमनतिे ३ 

नदन नभत्र  
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ख) जन्म दतानमा नाम संसोधनको लावग 

(१) बच्चाको नाम संशोधन गनुापरेमा आमा र बाबकुो ननवेदन वा बच्चा  र 

बाबु–आमाको  म्बधध  खिेुको  अधय  कागजात  वा प्रमाणपत्र । 

(२) नाम  संशोधन  गनुा  पने  व्यनक्त  बानिग  भएमा  एस.एि.सी प्रमाणपत्र, 

नवद्याियको चाररनत्रक प्रमाणपत्र वा बाब ुआमासाँग नाता खलु्ने अधय 

आनधकाररक प्रमाणपत्र । 

(३) आमा–बाब ुवा बाजेको नाम संशोधन गनुापरेमा  

(क) सो सम्बधधी आवश्यक कागजात नागररकता, नववाह दताा प्रमाणपत्रमा  

वा  

एस.एि.  सी.  वा  सोभधदा  मानथल्िो स्तरको शैनक्षक  प्रमाणपत्रमा  नाम  

खिेुको  प्रमानणत कागजात र नवद्याियको चाररनत्रक प्रमाणपत्र । 

(ख) स्थानीय  ननकायबाट  दवुै  व्यनक्त  एउटै  हो  भनी  उल्िेख भएको  

कम्तीमा  ५  जना  नेपािी  नागररकता  व्यनक्तको सजानमन  मचुुल्का  

सनहत  सजानमनमा  बस्नेको  प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिपी । 

 

ग) जन्म स्थान सच्याउनु परेमा  

(१) नवदशेमा  जनधमएको बच्चाको  जधमस्थान  सच्याउनु  परेमा उक्त  

दशेको  अस्पतािमा  बच्चा  जनधमएको  प्रमाणपत्र  वा कागजात 

(प्रमाणपत्र  अाँग्रेजीमा  नभएमा  सो  दशेमा  रहेको नेपािी  ननयोगबाट  

बच्चा  सो  दशेमा  जनधमएको  भनी प्रमानणत गररएको कागजात) वा 

(२) उक्त  दशेमा  बच्चाको  जधम  दताा  गररएको  प्रमाणपत्र (सम्बनधधत 

दशेमा जधम दताा गरेको भएमा उक्त प्रमाणपत्रको नेपािी ननयोगबाट 

प्रमानणतनेपािी वा अङग्रेजी भावानुवाद) 

 

 

 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन सनहत 

कागजातहरु पेश गने ।  

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा गाउाँ कायापानिकाको कायााियमा 

सशंोधनका िानग नसफाररश सनहत अनुरोध गने । 

३) गाउाँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको अनुमनत बमोनजमको 

नववरण सच्याउने  

 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

वडा सनचव 

 

रु.२०० 

13.  मृत्यु दतानमा संशोधनको 

लावग 

 

क) नाम संशोधन 

(१) बाब ुबाज ेवा पनत÷पत्नी नाम सशंोधन गनुापने भएमा नाता खलु्ने  

नागररकता  प्रमाणपत्र  आनधकाररकता  खलु्ने  अधय प्रमाणपत्र जस्तै 

जग्गाधनी प्रमाणपूजाा आनद ।  

(२) खलु्ने कागजात प्राप्त नभएको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रनतनननधको   

रोहवरमा   गररएको   सजानमन   मचुुल्का   र सजानमनमा बस्नेका 

प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्र 

(३) ननवतृ्तभरण  प्रयोजनको  िानग  भएमा  पेधसन  नववरणमा उल्िेख 

भएको पाररवाररक नववरण । 

 

ख) मृत्यु वमवत सच्याउने सम्बन्धमा 

(१)  अस्पतािबाट  जारीमतृ्यु  नमनत  उल्िेख  भएको  मतृ्यु प्रमाणपत्र  वा  

सरकारी  ननकायबाट  मतृ्यु  नमनत  प्रमानणत गररएको नसफाररश 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन सनहत 

कागजातहरु पेश गने ।  

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा गाउाँ कायापानिकाको कायााियमा 

सशंोधनका िानग नसफाररश सनहत अनुरोध गने । 

३) गाउाँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको अनुमनत बमोनजमको 

नववरण सच्याउने  

 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

वडा सनचव 

 

रु.२००  
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(२) स्थानीय तहको प्रनतननधीको रोहवरमा गररएको कम्तीमा ५ जनाको 

सजानमन मचुुल्का र सजानमन बस्नेको प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्र । 

 

14.  वववाह दतान 

माणपत्रमासंशोधन 

सम्बन्धमा  

 

क) दुलाहा–दुलहीको नाम संशोधन सम्बन्धमा:–  

 नववाह दताा प्रमाणपत्रमा भएको नाम र सशंोधन गनुापने नाम एकै 

व्यनक्तको हो भधने आनधकाररक कागजात वा कम्तीमा ५ जनाको 

सजानमन मचुुल्का र सजानमन बस्नेकोप्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्र र 

सम्बनधधत ननकायिे संशोधन गना उनचत हो भनी गरेको नसफाररसपत्र । 

 दिुाहा–दिुहीको बाबु, बाजकेो नाम सशंोधन गना नाता खिेुको 

आनधकाररक प्रमाणपत्र वा स्थानीय तहको रोहवरमा गररएको सजानमन 

मचुुल्का र सजानमन बस्नेको प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिपी  

 

ख) वववाह वमवत सच्याउने सम्बन्धमा 

–  नववाह नमनत सच्याउने आनधकाररक कागजात, नववाह नमनत फरक 

परेकोमा संशोधन गनुापने कारण र नववाह नमनत उनल्िनखत भएको 

सजानमन मचुुल्का र सजानमन बस्नेको प्रमानणत नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिपी 

 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन सनहत 

कागजातहरु पेश गने ।  

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा गाउाँ कायापानिकाको कायााियमा 

सशंोधनका िानग नसफाररश सनहत अनुरोध गने । 

३) गाउाँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको अनुमनत बमोनजमको 

नववरण सच्याउने  

 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / 

वडा सनचव 

 

रु.२००  

15.  सम्बन्ध ववच्छेदसंशोधन (१)  अदाितबाट  भएको  सम्बधध  नवच्छेदको  प्रमाणपत्रको  प्रमानणत 

प्रनतनिपी 

(२)  नाता,  जधम  खिेुका  नागररकता,  नाता  प्रमानणत  वाअधयकागजात 

(३)  स्थायी  ठेगानाको  सम्बधधमा  नागररकता  प्रमाणपत्रमा  उल्िेख 

भएको ठेगाना वा बसाइसराई गरी आएको प्रमाणपत्र  

(४) स्थानीय  ननकायका  प्रनतनननधको  रोहवरमा  भएको कम्तीमा  ५ 

जनाको  सजानमन  मचुुल्का  र  सजानमन  बस्नेको  प्रमानणत नागररकता 

प्रमाणपत्र। 

१) सम्बनधधत वडाको स्थानीय पनजजकानधकारी समक्ष ननवेदन सनहत 

कागजातहरु पेश गने ।  

२) स्थानीय पनजजकानधकारीद्वारा गाउाँ कायापानिकाको कायााियमा 

सशंोधनका िानग नसफाररश सनहत अनुरोध गने । 

३) गाउाँपानिकामा ननवेदन/पत्र दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७) नसफाररश बमोनजम प्रमखु प्रशासकीय अनधकृतको अनुमनत बमोनजमको 

नववरण सच्याउने  

 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत/ 

वडा सनचव 

 

रु.५००  
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वडा कामाुरमहरको नागरयक वडा ऩत्र 
क्र.सं. सेवा सुववधाको नाम आवश्यक पने कागजातहरु सेवा सुववधा प्राप्त गनन आवश्यक पने प्रवक्रया सेवा प्रदान गने 

अवधकारी 

लाग्ने 

दस्तुर 

लाग्ने समय कैवियत 

1.  नगाररकता र प्रनतनिनप 

नसफाररस  

 

१) ननवेदन पत्र र आमारबबुाको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

२) जधम दताा प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप  

३)नववानहत मनहिाको हकमा पनतरआमारबबुाको नागररकता प्रमाण पत्रको 

प्रनतनिनप  

४) चाररनत्रक प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप (नवद्याथीको हकमा)   

५) नववाह दताा प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप (नववानहताको हकमा)   

६) बसाईसरी आएको हकमा बसाई सराईको प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप   

७) दवुै कान दनेखने पासपोटा साईजको फोटो २ प्रनत   

८) चािुआ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात   

९) कमाचारी पररवारको हकमा सम्बनधधत कायााियको नसफाररस  

१०) प्रनतनिनप नागररकताको हकमा पुरानो नागररकताको प्रनतनिनप  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७)तोनकएको ढााँचामा नागररकतानसफाररसकोअनभिेखराख्ने ।  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

३०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

2.  नबािकपररचयपत्र 

नसफाररस  

 

१) बाब ुआमाको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र  ननवेदन पत्र  

२) जधम दतााको प्रमाणपत्र प्रमानणत प्रनतनिपी  

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

४) नाबािक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागजात भए सो समते पेश गने  

५) नाबािक अननवाया उपनस्थत हुनु पने   

६) दवुै कान दनेखने पासपोटा साईजको फोटो   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

५) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

3.  अनंगकृत नागररकता 

नसफाररस 

१) ननवेदन पत्र र अनंगकृत नागररकता प्राप्त गना खोजकेो स्पष्ट आधार   

२) सानवक मुिुकको नागररकता पररत्याग गरेको वा पररत्याग गना कारवाही 

चिाएको पुनष्टगने कागजातहरु   

३) नेपािमा १५ वषादनेख कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

४)वैवानहक अनंगकृत नागररकताका िानग नववाह दताा प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिनपरसम्बनधधत दशेको आनधकाररक प्रमाणपत्र  

५)नेपािी भाषा िेख्न र बोल्न जाधने प्रमाण कागजातहरु   

६) पासपोटा साईजको फोटो ३ प्रनत   

७) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त करनतरेको 

रनसद   

८) सजानमन मचुुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने, काननी राय आवश्यक भएमा 

राय सोध्ने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

७)अनुसचूी ८ को ढााँचामा नागररकता नसफाररसको अनभिेख 

राख्ने ।  

 

वडा अध्यक्ष 

/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी    

५०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

4.  दवुै नाम गरेको व्यनक्त 

एकै हो भधने 

नसफाररस/फरक जधम 

नमनत सशंोधन 

नसफाररस   

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र ननवेदन पत्र  

२) नाम फरक परेको पुनष्ट गने प्रमानणत कागजतहरु  

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

४) सम्बनधधत व्यनक्त वा हकवािा उपनस्थत भई सनाखत गनुा पने  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   
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 ५) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सजानमनकामचुुल्काको प्रनतवेदन माग गना 

सक्ने  

 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

  

5.  अपाङ्ग नसफाररस १) ननवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्र/जधमदतााको प्रनतनिनप   

२)  कुन प्रकारको शारीररक अपाङ्गता हो सो सम्बधधी मनेडकि सपुरीटेधडेधटको 

नसफाररस  

३) व्यनक्त स्वयं उपनस्थत हुनुपने वा सम्बनधधत कमाचारीको प्रनतवेदन  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसारप्रनतवेदन तयार 

गरी नसफाररस तयार गने   

५) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

ननशलु्क सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

6.  छात्रबनृत्त नसफाररस  

 

१) ननवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

२) घर भएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त 

कर नतरेको रनसद ,व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर नतरेको रनसद   

३) शनैक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने    

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

7.  नवपधन नवद्याथी 

छात्रबनृत्त नसफाररस  

 

१) ननवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

२) शनैक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) नवपधनता पुनष्ट गने कागजात 

४) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सजानमनकामचुुल्काको प्रनतवेदन माग गना 

सक्ने  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

ननशलु्क सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

8.  अधय कायााियको 

माग अनुसार नववरण 

खिुाई पठाउने काया  

 

१) ननवेदनतथा नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

२) कायााियको पत्र    

३) नवषयसाँग सम्बनधधत अधय कागजातहरु   

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) पत्र दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे नववरण तयार गने  

५) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

9.  जधम दताा    १) ननवेदन पत्र  

२) बािकको बाबु/आमाको नागररकता  

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

४) अस्पतािमा जधम भएको हकमा सम्बनधधत अस्पताििे जधम प्रमानणत गरेको 

पररचयपत्रको प्रमानणत प्रनतनिपी  

 

१) घटना घटेको ३५ नदन नभत्र पररवारको मखू्य व्यनक्तिे  

२) ननजको अनुपनस्थनतमा उमेर पुगेको पुरुषमध्ये सबभैधदा जठेो 

व्यनक्तिे सचूना नदने  

३) घटना घटेको ३५ नदन नाघेको भए तोनकएको शलु्क बझुाउने 

४) तोनकएको ढााँचामा दताा गरी दताा प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने ।  

 

वडा सनचव 

 

३५ नदन 

नाघमेा 

१०० 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   
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10.  मतृ्यु दताा    

 

१)ननवेदन पत्र  

२) मतृकको नागररकता र सचूना नदन आउनेको नागररकता  

३) मतृकसाँग सम्बधध जोनडने प्रमाणपत्र  

४) अनववानहत मतृकको हकमा स्थानीय सजानमन पत्र  

५) मतृकको नागररकता नभएको हकमा स्थानीय सजानमन पत्र  

६) सचूना नदने व्यनक्तको नागररकता नभएमा समेत स्थानीय सजानमन पत्र  

 

१) घटना घटेको ३५ नदन नभत्र पररवारको मखू्य व्यनक्तिे  

२) ननजको अनुपनस्थनतमा उमेर पुगेको पुरुषमध्ये सबभैधदा जठेो 

व्यनक्तिे सचूनानदने  

३) घटना घटेको ३५ नदन नाघेको भए तोनकएको शलु्क बझुाउने 

४) तोनकएको ढााँचामा दताा गरी दताा प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने ।  

३) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे तोनकएको 

कमाचारीदव्ारा सजानमन मचुुल्का तयार गने  

 

वडा सनचव 

 

३५ नदन 

नाघमेा 

१०० 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

11.  बसाईसराईजाने/आउने 

दताा   

 

१)ननवेदन पत्र र नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी  

२) बसाई सराई गरी जानेको हकमा पररवारको नववरण सनहत सम्बनधधत वडा 

कायााियबसाईसराईको कागजात  

३) जहााँ जानेहो त्यस ठाउाँको िािपूजाा र जनु ठाउाँमा आउनेको पनन पेश गनुापने  

४) बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र   

५)जाने/आउने सब ैव्यनक्तको नागररकता रजधमदतााको प्रनतनिनप  

६) चािु आ.व. सम्म घर जग्गा र मािपोत करवा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको रनसद 

 

१) घटना घटेको ३५ नदन नभत्र सपररवारको बसाई सराई भए 

पररवारको मखू्य व्यनक्तिे सचूना नदने  

२) एकजनाकोमात्र बसाई सराई भए ननजिे सचूना नदने 

३) घटना घटेको ३५ नदन नाघेको भए तोनकएको शलु्क बझुाउने 

४) तोनकएको ढााँचामा दताा गरी दताा प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने ।  

 

 

वडा सनचव 

 

३५ नदन 

नाघमेा 

१०० 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

12.  सम्बधध नबच्छेद दताा   

 

१) ननवेदन पत्र  

२) अदाितबाट सम्बधध नबच्छेद भएको फैसिाको प्रमानणत प्रनतनिनप  

३) पनतपत्नीको नागररकताको प्रनतनिनप १/१ प्रनत  

४) केटाको स्थायी ठेगना सम्बनधधत वडाको हुनु पने 

 

१) सम्बधध नवच्छेद भएको पनत वा पत्नीिे सचूना फाराम भरी 

सचूना नदने ।  

२) घटना घटेको ३५ नदन नाघेको भए तोनकएको शलु्क बझुाउने 

३) तोनकएको ढााँचामा दताा गरी दताा प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

३५ नदन 

नाघमेा 

१०० 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

13.  नववाह दताा    

 

१) ननवेदन पत्र  

२) दिुाहा(दिुहीको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) दिुहीको नागररकता नभएमा बाब ुवा दाजभुाईको नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिनप  

४) चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

 

१) दिुाहा दिुही दवुै उपनस्थत भई सचूना नदने  

२) घटना घटेको ३५ नदन नाघेको भए तोनकएको शलु्क बझुाउने 

३) तोनकएको ढााँचामा दताा गरी दताा प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने 

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

३५ नदन 

नाघमेा 

१०० 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

14.  अस्थाई बसोबास 

नसफाररस 

१) ननवेदन पत्र र नागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप र बसोबास गने घर नम्बर, टोि, 

माग वा बाटोको नाम   

२) वहािमा बसेको भए घरधनीको सनाखत मचुुल्का र ननजको नागररकता प्रमाण 

पत्रको प्रनतनिनप   

३) कमाचारीको हकमा हाि कायारत रहेको कायााियको पत्र   

४) घरबहाि कर नतरेका रनसद  

५) घरबहािको सम्झौता पत्र  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी  

 

२५० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

15.  स्थायी बसोबास 

नसफाररस  

 

१) ननवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

२) बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दताा प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप   

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

२५० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 
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रनसद   

४) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

 

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

16.  आनथाक अवस्था 

बनियो वा सम्पधनता 

प्रमानणत  

 

१) ननवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

२) जग्गाधनी प्रमाण पूजाा   

३) आयश्रोत भए आयश्रोत खलु्ने कागजात   

४) अधय आवश्यक कागजात   

५) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त करर बहाि 

कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात   

६) सजानमन मचुुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

17.  आनथाक अवस्था 

कमजोर वा नवपधनता 

प्रमानणत  

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र ननवेदन पत्र   

२) आनथाक अवस्था कमजोर भएको पुनष्ट हुने कागजात   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने 

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

ननशलु्क सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

18.  कोटा नफिः नमनाहा 

नसफाररस 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र  ननवेदन पत्र  

२) आफ्नै घर भएमा चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनत्त कर नतरेको रनसद  

३) अदाितमा मदु्दा परेका प्रमाण कागजातहरु  

४) कोटा फीिः नमनाहा हुनु पने स्पष्ट कारण निनखत रुपमा नदनु पने  

५) स्थानीय सजानमनकामचुुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४)तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६)चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

19.  जग्गा दताा नसफाररस  

 

१) ननवेदन  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर 

नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

४) सानवक िगत प्रमानणत प्रनतनिनप  

५) नफल्डबकु उतार  

६) स्थिगत ननरीक्षण प्रनतवेदन  

७) जग्गाको नापी नक्सा  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   
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८) जग्गासाँग सम्बनधधत अधय प्रमाण कागजातहरु  

९)स्थानीय सजानमन मचुुल्का  

 

 

20.  घर जग्गा नामसारी 

नसफाररस 

१) घर जग्गा नामसारी सम्बधधी नवस्ततृ नववरण खिेुको ननवेदन 

२)ननवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

३) मतृक र ननवेदक नबचको नाता प्रमानणत प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

४) जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रनतनिनप   

५) सजानमन मचुुल्का गरी बझु्नु पने भए सजानमनमा साक्षी बस्नेको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

६) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

७) कानुनी जनटिता भएको दनेखएमा कानुनी राय निईनेछ ।  

 

१)ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२)वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

21.  जग्गा मलू्याङ्कन 

नसफररस/प्रमानणत   

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र ननवेदन पत्र  

२) जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रनतनिनप  

३) जग्गाको आसपासको चिन चल्तीको मलु्य प्रक्षेपण  

४) हािसािै आसपासको खररद नबक्री भएको भए सो प्रमाण वा सजानमन मचुुल्का  

५) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे प्रानवनधक 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको प्रानवनधक कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार 

सजानमन मचुुल्का तयार गरी मुल्याङकन तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

22.  घर कायम नसफाररस  

 

१) घरकायम नसफाररस पाऊाँ  भधने सम्बधधी ननवेदन   

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

३) सम्बनधधत जग्गाको िािपूजााको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

४) स्थिगत प्रनतवेदन  

५)चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने   

३) प्रानवनधक कमाचारीबाट ननरीक्षण गरी प्रनतवेदन नदने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) दताा चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

23.  नेपािसरकारको 

नाममा 

बाटोकायमनसफाररस  

 

१) ननवेदन  

२) जग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रनतनिनप  

३) नापी नक्सा  

४) चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर 

नतरेको रनसद   

५) जग्गाधनीको स्वीकृनतको सनाखत गनुापने  

६)जग्गा धनीिे सनाखत गरेको कागजात  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे स्थिगत सजानमन मचुुल्का तयार गरी 

नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

24.  घर बाटो प्रमानणत  १) ननवेदन (बाटोको नाम, टोि समते खिुाउने) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  १) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  वडा अध्यक्ष/ ३०० सोही नदन,   
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 २) जग्गाधनी प्रमाण पूजााको प्रमानणत प्रनतनिनप  

३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमानणत सक्किनापी नक्सा  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५) निने नदने दवुै व्यनक्त नागररकताका प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र प्रमानणत प्रनतनिपी 

सनहत उपनस्थत हुनु पने वा ननजहरुिे नदएको अनधकृत वारेसको प्रमानणत 

प्रनतनिपी  

६) स्थिगत ननरीक्षण प्रनतवेदन  

 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

25.  चार नकल्िा प्रमानणत  

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

२) जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रनतनिनप  

३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमानणत प्रनतनिनप नापी नक्सा  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत रघर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

५) ननवेदक स्वयं वा ननजिे अधय व्यनक्तिाई तोकेको हकमा ननज ननवेदकिे नदएको 

अनधकृत वारेसनामा को प्रमानणत प्रनतनिपी  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

26.  जग्गा रेखांकनको 

काया/सो कायामा 

रोहबर   

 

 

१)  ननवेदन पत्र  

२) सम्बनधधत कायााियको पत्र  

३) प्रानबनधक प्रनतवेदन  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

27.  जग्गा धनीपूजाा 

हराएकोनसफाररस   

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

२) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर 

नतरेको रनसद  

३) जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रनतनिनप  

४) ननवेदकको स्थायी वतन जग्गा रहेको वडाको नभएमा स्थानीयसजानमन मचुुल्का   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे नसफाररस पत्र तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

28.  पूजाामा घरकायम 

गनेनसफाररस   

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

२) भवन नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप  

३) ननमााण सम्पधन प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५) जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रनतनिनप   

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

प्रनत वगा 

नमटर १० 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   
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 ५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

29.  मोही िगत कट्टा 

नसफाररस 

१) मोही िगत कट्टा हुनुपने पूणा नववरणको ननवेदन   

२) ननवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप   

३) जग्गाधनी प्रमाण पूजााको प्रमानणत प्रनतनिनप   

४) जग्गाको प्रमानणत नापी नक्सा   

५) चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद   

६) जग्गाको श्रेस्ता र नफल्डबकुको प्रमानणत प्रनतनिनप  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचवि सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोकआदशे गने   

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउन  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 िाग्ने समयिः 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

30.  नयााँ व्यवसायदताा   

 

१) ननवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमानणपत्रको प्रमानणत प्रनतनिपी  

३) नवदशेीको हकमा राहदानीको प्रमानणत प्रनतनिनप वा सम्बनधधत दतुावासको 

ननजको पररचय खलु्ने नसफाररस  

४) २ प्रनतफोटो  

५) घर बहाि सम्झौता  

६) आफ्नै घर टहरा भए चा.िु. आ.व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर नतरेको  

७) स्थानीय तहको नाममा दताा नगरी प्यान वा अधय ननकायमा दताा गरी व्यवसाय 

दताा गरेको हकमा प्यान दताा वा अधय ननकायबाट जारी गरेको व्यवसाय 

प्रमाणपत्रको प्रमानणत प्रनतनिपी  

१) ननवेदन सनहतको तोनकएको कागाजत पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

फााँटमा तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) ननवेदकिे तोकेको शिुक वझुाउने  

५) चिानी गरी ननवेदकिाई प्रमाणपत्र उपिव्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

आनथाक 

ऐनको 

अनुसचूी 

४ 

बमोनजम 

धयूनतम 

५०० 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

31.  व्यवसायनवीकरण   

 

१) ननवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमानणपत्रको प्रमानणत प्रनतनिपी  

३) स्थानीय तहबाट दताा भएको व्यवसाय दतााको प्रमाणपत्रको प्रमानणत प्रनतनिपी  

४) बहाि सम्झौताको प्रनतनिपी  

५) आफ्नै घर टहरा भए चा.िु. आ.व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर नतरेको  

 

१) ननवेदन सनहतको तोनकएको कागाजत पेश गने  

२)वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

फााँटमा तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) ननवेदकिे तोकेको शिुक वझुाउने  

५) चिानी गरी चिानी गरी ननवेदकिाई प्रमाणपत्र उपिव्ध 

गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

आनथाक 

ऐनको 

अनुसचूी 

४ 

बमोनजम 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

32.  व्यवसाय दताा 

नसफाररस  

 

१) ननवेदन पत्र  

२) व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) आफ्नै घर भए चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनत्त कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

४) बहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रनतनिनप  

५)दईु प्रनत पासपोटा साइजको फोटो  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

५) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

५०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

33.  व्यवसाय बधद 

नसफाररस  

 

१) आफ्नो व्यवसायको नवस्ततृ व्यहोरा सनहतको ननवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) चािु आ.व. सम्मको व्यवसाय नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको सक्कि  

४) घरबहािसम्झौता पत्रको प्रनतनिनप  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 
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५) स्थिगत प्रनतवेदन  

६) नवदशेीको हकमा पररचय खुल्ने कागजात वा सम्बनधधत दतुावासको पत्र  

७) आफनै घर भएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनत्त कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात   

 

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

 

कमाचारी   

 

नदननभत्र   

 

34.  व्यवसाय सजचािन 

नभएको नसफाररस  

 

१) व्यवसाय सजचािन नभएको कारण सनहतको ननवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणपत्र  

४) आफ्नै घर भएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर नतरेको रनसद वा 

कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५) स्थिगत प्रनतवेदन  

६)घरबहािसम्झौता पत्रको प्रनतनिनप  

७) सजानमनमचुुल्काआवश्यकपरेमासोसमते गराउने  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसारसजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

35.  ब्यापारव्यवसाय 

नभएकोनसफाररस  

 

१) कारण सनहतको ननवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणपत्र  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५) सजानमनमचुुल्काआवश्यकपरेमासोसमते गराउने  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४)तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार स्थिगत सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६)चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

36.  ससं्था दताा नसफाररस  

 

१) नवधान वा ननयमाविी, ननवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

२) ससं्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाि कर नतरेको रनसद/ननतरेको भए 

नतनुा बझुाउनु पने  

३) ससं्था आफ्नै घरमा बस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण पूजाा र नक्सा पास प्रमाण 

पत्रको प्रनतनिनप  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत कमाचारीिाई वडा 

सनचव, तोक आदशे गनेेे  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

५०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

37.  नजनवतसाँगको नाता 

प्रमानणत   

 

१) ननवेदनतथा नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

२) नाता खलु्ने प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) सजानमन गरी बझु्नु पने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनिनप  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

५)नाता प्रमानणत गने व्यनक्तहरुको २ प्रनत पासपोटा साइजको फोटो  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   
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38.  मतृकसाँगको नाता 

प्रमानणत   

१) ननवेदनतथानाता खलु्ने प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

२) हकदारहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) मतृ्यु दताा प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

४) मतृकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

५) हकवािा नावािक भए जधम दताा प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

६) वसााँईसरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रनतनिनप  

७) हकदारहरुको पासपोटा साईजको फोटो ४ प्रनत  

८)स्थानीय सजानमन मचुुल्का  

९)आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रहरी सजानमनमुचुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सजानमन मचुुल्का माग गने  

६) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

७) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

39.  नजनवत रहकेो 

नसफाररस  

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र ननवेदन पत्र  

२) स्वयं व्यनक्त उपनस्थत हुनु पने  

३) दईु प्रनत पासपोटा साइजको फोटो  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५)  नाता प्रमाण गने व्यनतहको २ प्रनत पासपोटा साइाजको फोटो 

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी  

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

40.  नवद्यतु जडान 

नसफाररस  

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र ननवेदन पत्र   

२) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमानणत प्रनतनिपी   

३) हक भोगको श्रोत खलु्ने कागजात   

४) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रनतनिनप   

५) अधय आवश्यक कागजातहरु   

६) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

१०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

41.  धारा जडान नसफाररस  

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र ननवेदन पत्र   

२) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रनतनिनप   

३) जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रनतनतनप   

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने   

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने   

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने   

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

३०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

42.  चौपाय समब्धधी 

नसफाररस  

 

१) कारण सनहतको ननवेदन  

२) चौपाया िाने ठाउाँको स्वीकृत पत्र  

३) निने नदने दवुैिे सनाखत गनुा पने  

४) चौपाय पािन गनेका हकमा स्थान र छरनछमेक तथा वातावरणमा प्रनतकूि 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

प्रनत 

चौपाया 

रु ५० 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 
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प्रभाव नपने व्यहोरा   

 

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार स्थिगत सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

कमाचारी   

 

नदननभत्र   

 

43.  उद्योग ठाउाँसारी 

नसफाररस  

 

१) उद्योग ठाउाँसारीका िानग ननवेदन  

२) उद्योग दताा प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप  

३) स्थानीय तहको नामको ननवकरण सनहतको व्यवसाय दताा प्रमाण पत्र  

४) आफ्नै घर भए चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनत्त कर नतरेको रनसद  

५) बहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रनतनिनप र बहाि कर नतरेको रनसद/ननतरेको भए 

नतनुा बझुाउनु पने  

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

अनुमनतको नसफाररस पत्र  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

44.  नवद्याियठाउाँसारी 

नसफाररस   

 

१) नवद्यािय ठाउाँसारीका िानग ननवेदन   

२) नवद्यािय दताा प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप  

३) स्थानीय तहको नामको ननवकरण सनहतको व्यवसाय दताा प्रमाण पत्र  

४) (सरकारी एवंसामुदानयक नवद्याियबाहकेअधयमा) चािु आ. व. सम्मको सरी 

जाने ठाउाँ र हािको ठाउाँ दवुैको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर 

नतरेको रनसद 

५) बहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रनतनिनप र बहाि कर नतरेको रनसद/ननतरेको भए 

नतनुा बझुाउनु पने  

६) स्थायी िेखा नम्बरप्रमाण पत्रको प्रनतनिनप  

७) ननरीक्षण प्रनतवेदन  

८) सरी जाने ठाउाँको वडा कायााियको अनुमनत पत्र  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार स्थिगत सजानमन 

मचुुल्का तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने   

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

45.  नवद्यािय सजचािन 

स्वीकृत/ कक्षा 

वनृिनसफाररस  

 

१) नवद्यािय कक्षा वनृिका िानग ननवेदन  

२) नवद्यािय दताा प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप  

३) स्थानीय तहको नाममा चािु आ. व.को ननवकरण सनहतको व्यवसाय दताा प्रमाण 

पत्र  

४) सरकारी बाहकेका नवद्याियका हकमा चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको रनसद 

५) बहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रनतनिनप र बहाि कर नतरेको रनसद  

६) ननरीक्षण प्रनतवेदन  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको प्रानवनधक कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार 

स्थिगत ननरीक्षण गरी प्रनतवेदन तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

नवद्यािय 

सचंािन 

गना 

रु.१००० 

र कक्षा 

थप प्रनत 

कक्षा 

रु.१००० 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

46.  आधतररक बसाई सराई 

नसफाररस         

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र  ननवेदन पत्र  

२) सरी जाने व्यनक्तहरु नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रमानणत प्रनतनिनप र नागररकता 

प्रमाणपत्र नभएको हकमा नववाह दताा वा जधम दताा वा उमरे खिेुको ननस्साको 

प्रमानणत प्रनतनिनप  

३) जग्गाधनी प्रमाण पूजााको प्रनतनिनप /घर वा जग्गा नभएकाको हकमा व्यवसाय वा 

बसाई खलु्ने प्रमाणकागजात  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

म्याद 

नाघोको 

१०० 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   
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४) घर जग्गा भएकाको हकमा घर भए चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात   

५)घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बनधधत घर धनीसाँग गरेको घर बहािको सम्झौता   

 

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

47.  सरंक्षक नसफाररस  

( व्यनक्तगत)   

 

१) ननवेदन  

२) सरंक्षक नदने र निने व्यनक्तको नागररकता र जधमदतााप्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

४) आवश्यकता अनुसार स्थिगत सजानमन मचुुल्का  

५)स्थानीय सजानमन मचुुल्का   

 

१) नवस्ततृ नववरण रहेको ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु 

पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

48.  सरंक्षक नसफाररस  

(ससं्थागत)  

 

१) ननवेदन  

२) ससं्थाकोनवीकरण सनहतको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप एवं नवधानको प्रनतनिनप वा 

ननयमाविीको प्रनतनिनप  

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद,  

४) बहािमा भए सम्झौता पत्र प्रनतनिनप र बहाि कर नतरेको रनसद/ननतरेको भए नतनुा 

बझुाउनु पने  

५) आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

49.  घर  कोठा खोल्न 

काया/ रोहबरमा बस्ने 

काया  

 

१) कारण प्रष्ट खिेुको ननवेदन  

२) चािु आ.व. सम्मको घरजग्गा कर , बहाि कर र मािपोत नतरको रनसद  

३) बहाि सम्झौताको प्रमानणत प्रनतनिपी   

४)नजल्िा प्रशासन कायााियको पत्र  

५)स्थानीय सजानमन मचुुल्का  

६)आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रहरी सजानमनमुचुल्का    

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) रोहबरमा बस्ने कमाचारी तोक्ने  

७) वडा कायााियबाट प्रनषत ३५ नदने म्याद पत्रको सचूना 

प्रमानणत प्रनतिपी  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

50.  ननिःशलु्क वा सिःशलु्क 

स्वास््य उपचार 

नसफाररस   

 

१) ननवेदनतथानागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

२) नवपधनता खलु्ने प्रमाण कागजात  

३) नसफाररस आवश्यक भएको अधय कारण   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

ननशलु्क 

(सशुल्को 

हकमा 

रु.१००) 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   
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51.  व्यनक्तगत नववरण 

नसफाररस/प्रमानणत 

 

१)  ननवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

४) नवषयसाँग सम्बनधधत अधय प्रमाण कागजातहरु   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

52.  जधम नमनत प्रमानणत  

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी  

२) नाबािकको हकमा जधम दताा प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) बसाई सरी आएको भए सो को प्रमाण पत्र  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

१०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

53.  नववाह प्रमानणत   

 

१) दिुहा दिुहीको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

२) बसाई सरी आएकाको हकमा बसाई सराई दताा प्रमाण पत्र  

३) दिुाहा दिुही दबु ैउपनस्थत भई सनाखत गनुा पने  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५)नव.स.२०३४ पनछको हकमा नववाह दताा प्रमाण पत्रको  

प्रनतनिनप   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

54.  घर पाताि प्रमानणत   

 

१) ननवेदन नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र ननवेदन  

२) घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र  

३) स्थिगत ननरीक्षण प्रनतवेदन  

४) चािु आ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर र चािु आ.ब. 

सम्मको मािपोत कर नतरेको रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५)आवश्यकता अनुसारसजानमन मचुुल्का  

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

55.  कागज/मजजरुीनामा 

प्रमानणत   

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र ननवेदन  

२) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

३) प्रमानणत गनुा पने नवषयसाँग सम्बनधधत प्रमाण कागजहरुको प्रनतनिनप  

४)मधजुरीनामा निने र नदने दवुै व्यनक्त   

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   
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 तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

  

56.  हकवािा वा हकदार 

प्रमानणत   

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र ननवेदन  

२) नाताप्रमानणत प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप  

३) हकदार प्रमानणतका िानग स्थिगत सजानमन  

४) हकदार प्रमानणत गने थप प्रमाण कागज  

५) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

६)आवश्यकता अनुसारसजानमन मचुुल्का   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविेसम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

57.  अनववानहत प्रमानणत   

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

२) सरंक्षक वा अनभभावकिे कायााियको रोहबरमा गरेको सनाखत पत्र  

३) स्थानीय सजानमन मचुुल्काको पत्र  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद  

५)नवदशेमा रहकेाको हकमा नवदशेनस्थत नेपािी ननयोगबाट आएको नसफाररस   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरीको सजानमन मचुुल्का माग 

गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

58.  अगं्रेजी नसफाररस तथा 

प्रमानणत   

 

१) ननवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

२) नवषय साँग सम्बनधध प्रमाण कागजातको प्रनतनिनप  

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

३०० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

59.  नमिापत्र कागज/ 

उजरुी दताा   

 

१) नमिापत्र गने दवुै पक्षको सयंुक्त ननवेदन  

२) सम्बनधधत व्यनक्तहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप  

३) नवषयसाँग सम्बनधधत अधय कागजातहरु   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा. वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने 

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

२५० सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

60.  एनककृत सम्पनत्त १) ननवेदन  १) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत वडा अध्यक्ष/ मािपोत सोही नदन,   



 

20 
 

कर/घर जग्गा कर    

 

२) जग्गा धनी प्रमाण पूजााको प्रनतनिनप 

३) भवन नक्;f स्वीकृनत प्रमाण पत्र र नक्साको प्रनतनिनप  

४) भवन/जग्गा खररद गरेको भए मािपोतबाट रनजष्ट्रेशन पाररत निखतको प्रनतनिनप  

५) (स्थानीय तहको नाम) घोषणा हुनु पूवा ननमााण भएका भवनका हकमा नापी नक्सा 

वा स्थिगत प्रानवनधक प्रनतवेदन  

६) मािपोत नतरेको रनसद  

७) आ.व ०५७।५८ पूवा आनधतररक राजश्व कायााियमा कर नतरेको भए सो को 

प्रमानणत प्रनतनिपी  

८) नागररकता र नापी नक्साको प्रमानणत प्रनतनिपी  

 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने 

२) तोनकएको कमाचारीिे कर ननधाारण तयार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचव समक्ष पेश गने  

३ तोनकएको कर बुझाउने  

४) चिानी गरी ननवेदकिाई कर ननधाारण पत्र उपिब्ध गराउने ।  

 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

कर 

बाहके 

आनथाक 

ऐनको 

अनुसचूी 

१ 

बमोनजम 

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

61.  बहाि कर     

 

१) ननवेदन पत्र  

२) बहाि सम्झौता  

३) नेपाि सरकारमा बहािसाँग सम्बनधधत ननकायमा दताा गरेको प्रमाण पत्रको 

प्रनतनिनप  

४) नागररकताको प्रमानणत प्रनतनिपी   

५) चािु आ.व. सम्म घर जग्गा र मािपोत नतरेको रनसदको वा ननधाारण आदशेको 

प्रमानणत प्रनतनिपी ।  

 

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने 

२) तोनकएको कमाचारीिे कर ननधाारण तयार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचव समक्ष पेश गने 

३) तोनकएको कर बझुाउने  

४) चिानी गरी ननवेदकिाई कर ननधाारण पत्र उपिब्ध गराउने   

 

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

आनथाक 

ऐनको 

अनुसचूी 

३ 

बमोनजम 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

62.  नवज्ञापन कर   

 

१) ननवेदन र ससं्थाको प्रमानणत कागजात  

२) सम्बनधधत स्थानीय तहमा नतना बझुाउन पनेव्यवसाय र अधय करको प्रमानणत 

प्रनतनिपी  

 

 वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

अनुसचूी 

७ 

बमोनजम 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

63.  मािपोत वाभूनम कर   

 

१) ननवेदन पत्र  

२) प्रथम वषाका िानग जग्गा धनी प्रमाण पूजाा, नवीकरणका िानग अनघल्िो 

आ.व.मा मािपोत नतरेको रनसद वा यस कायााियबाट जारी गररएको मािपोत 

नवीकरण बुक  

३) घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको प्रमाण  

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने 

२) तोनकएको कमाचारीिे कर ननधाारण तयार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचव समक्ष पेश गने 

३) तोनकएको कर बझुाउने  

४) चिानी गरी ननवेदकिाई कर रनसद उपिब्ध गराउने ।  

 

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

धयूनतम 

५ रोपनी 

प्रनत 

रोपनी 

२५ थप 

प्रनत 

रोपनी ५ 

थप 

सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   

 

 

64.  उल्िेनखत बाहेक 

अधय स्थानीय 

आवश्यकता 

अनुसारका  

नसफाररस/प्रमानणतहरु   

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र ननवेदन  

२) नवषय साँग सम्बनधधत प्रमाण कागजात  

६) चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पनत्त कर नतरेको 

रनसद वा कर ननधाारण स्वीकृत भएको कागजात   

 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सनचविे सम्बनधधत 

कमाचारीिाई तोक आदशे गने  

३) ननवेदन दताा गने  

४) तोनकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनुसार सजानमन मचुुल्का 

तयार गरी नसफाररस तयार गने  

५) ननवेदकिे तोनकएको शलु्क बुझाउने  

६) चिानी गरी ननवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध गराउने  

वडा अध्यक्ष/ 

का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचव,  

सम्बनधधत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही नदन,  

सजानमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननभत्र   
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वडा कामाुरमको सेवा प्रवाहका सम्फन्धभा तत्कार गजनासो व्मवस्थाऩन 
  

सम्बन्धित वडाध्र्क्ष 

 

 

 

 

गाउॉ  कामऩुालरकाको कामाुरम य सफै वडा कामाुरमहरको सेवा प्रवाहका सम्फन्धभा  

गजनासो सजन्ने अधधकायी् 
 

प्रमख प्रशासकीर् अधिकृत  

पोन नॊ. ९८५६०५२७८० 

वेबसाइट् www.arjunchauparimun.gov.np 

इमेि् arjunchaupari11@gmail.com  

 

 

 

 

 

http://www.bhumemun.gov.np/

