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क्र.सं. सवेा 

सवुवधाको 

नाम 

आवश्यक पन ेकागजातहरु सवेा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पन े

प्रक्रक्रया 

सवेा प्रदान गन े

अवधकारी 

लाग्न ेदस्तरु 

 

लाग्न ेसमय कैक्रियत 

1=  नगाररकता र 

प्रवतवलवप 

वसिाररस  

१) वनवेदन पत्र र आमा र बुबाको 

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

२) जन्म दतान प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप  

३) वववावहत मवहलाको हकमा पवत र 

आमा र बुबाको  नागररकता प्रमाण 

पत्रको प्रवतवलवप  

४) चाररवत्रक प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

(ववद्यार्थीको हकमा)   

५) वववाह दतान प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप (वववावहताको हकमा)   

६) बसाई सरी आएको हकमा बसाई 

सराईको प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप   

७) दवुै कान दवेिने पासपोर्न साईजको 

िोर्ो २ प्रवत   

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजनवमन 

मुचुल्का तयार गरी वसिाररस 

तयार गन े  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क 

बुझाउने   

६) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने   

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



८) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधानरण 

स्वीकृत िएको कागजात   

९) कमनचारी पररवारको हकमा 

सम्बवन्धत कायानलयको वसिाररस  

१०) प्रवतवलवप नागररकताको हकमा 

पुरानो नागररकताको प्रवतवलवप  

७) तोक्रकएको ढााँचामा नागररकता 

वसिाररसको अविलेि राख्ने ।  
 

2=  नबालक 

पररचयपत्र 

वसिाररस  
 

१) बाबु आमाको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप र  वनवेदन 

पत्र  

२) जन्म दतानको प्रमाणपत्र प्रमावणत 

प्रवतवलपी  

३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद  

४) नाबालक िुल्ने र्थप कुनै प्रमाण 

कागजात िए सो समेत पेश गने  

५) नाबालक अवनवायन उपवस्र्थत हुनु 

पने   

६) दवुै कान दवेिने पासपोर्न साईजको 

िोर्ो   
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क 

बुझाउने  

५) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

3=  अंवगकृत 

नागररकता 

वसिाररस 

१) वनवेदन पत्र र अंवगकृत नागररकता 

प्राप्त गनन िोजेको स्पष्ट आधार   

२) साववक मुलुकको नागररकता 

पररत्याग गरेको वा पररत्याग गनन 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   

 



कारवाही चलाएको पुवष्ट गने 

कागजातहरु   

३) नेपालमा १५ वर्नदवेि कुनै 

व्यवसाय वा काम गरी बसेको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

४) वैवावहक अंवगकृत नागररकताका 

लावग वववाह दतान प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप र सम्बवन्धत दशेको 

आवधकाररक प्रमाणपत्र  

५) नेपाली िार्ा लेख्न र बोल्न जाने्न 

प्रमाण कागजातहरु   

६) पासपोर्न साईजको िोर्ो ३ प्रवत   

७) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद   

८) सजनवमन मुचुल्का  
 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजनवमन 

मुचुल्का तयार गरी वसिाररस 

तयार गन,े काननी राय आवश्यक 

िएमा राय सोध्ने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क 

बुझाउने   

६) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने   

७) अनुसूची ८ को ढााँचामा 

नागररकता वसिाररसको 

अविलेि राख्ने ।  
 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी    

 

4=  दवुै नाम गरेको 

व्यवि एकै हो 

िने्न 

वसिाररस/िर

क जन्म वमवत 

संशोधन 

वसिाररस   
 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

र वनवेदन पत्र  

२) नाम िरक परेको पुवष्ट गने 

प्रमावणत कागजतहरु  

३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद कर वनधानरण स्वीकृत 

िएको कागजात  

४) सम्बवन्धत व्यवि वा हकवाला 

उपवस्र्थत िई सनाित गनुन पने  

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने 

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजनवमन 

मुचुल्का तयार गरी वसिाररस 

तयार गन े 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



५) आवश्यकता अनुसार स्र्थानीय 

प्रहरी सजनवमनका मुचुल्काको 

प्रवतवेदन माग गनन सके्न  
 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  
 

5=  अपाङ्ग 

वसिाररस 

१) वनवेदन पत्र र नागररकता 

प्रमाणपत्र/जन्मदतानको प्रवतवलवप   

२)  कुन प्रकारको शारीररक अपाङ्गता 

हो सो सम्बन्धी मेवडकल 

सुपरीरे्न्डने्र्को वसिाररस  

३) व्यवि स्वयं उपवस्र्थत हुनपुने वा 

सम्बवन्धत कमनचारीको प्रवतवदेन  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसारप्रवतवेदन 

तयार गरी वसिाररस तयार गने   

५) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

6=  छात्रबृवि 

वसिाररस  
 

१) वनवेदन पत्र र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

२) घर िएमा चालु आ.व. सम्मको 

मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पवि कर वतरेको रवसद 

,व्यवसाय िएमा व्यवसाय कर 

वतरेको रवसद   

३) शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजनवमन 

मुचुल्का तयार गरी वसिाररस 

तयार गन े  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क 

बुझाउने    

६) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  
 

7=  ववपन्न 

ववद्यार्थी 

छात्रबृवि 

वसिाररस  
 

१) वनवेदन पत्र र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

२) शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

३) ववपन्नता पुवष्ट गने कागजात 

४) आवश्यकता अनुसार स्र्थानीय 

प्रहरी सजनवमनका मुचुल्काको 

प्रवतवेदन माग गनन सके्न  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजनवमन 

मुचुल्का तयार गरी वसिाररस 

तयार गन े  

५) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

8=  अन्य 

कायानलयको 

माग अनुसार 

वववरण िुलाई 

पठाउने कायन  
 

१) वनवेदन तर्था नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

२) कायानलयको पत्र    

३) ववर्यसाँग सम्बवन्धत अन्य 

कागजातहरु   
 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) पत्र दतान गने  

४) तोक्रकएको कमनचारीले वववरण 

तयार गन े 

५) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



9=  जन्म दतान    १) वनवेदन पत्र  

२) बालकको बाब/ुआमाको नागररकता  

३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद  

४) अस्पतालमा जन्म िएको हकमा 

सम्बवन्धत अस्पतालले जन्म 

प्रमावणत गरेको पररचयपत्रको 

प्रमावणत प्रवतवलपी  
 

१) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन वित्र 

पररवारको मूख्य व्यविले  

२) वनजको अनुपवस्र्थवतमा उमेर 

पुगेको पुरुर्मध्ये सबैिन्दा जेठो 

व्यविले सूचना क्रदने  

३) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन नाघेको 

िए तोक्रकएको शुल्क बुझाउन े

४) तोक्रकएको ढााँचामा दतान गरी दतान 

प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।  
 

वडा सवचव 
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tf]s] 
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सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

10=  मृत्यु दतान    
 

१) वनवेदन पत्र  

२) मृतकको नागररकता र सचूना क्रदन 

आउनेको नागररकता  

३) मृतकसाँग सम्बन्ध जोवडने 

प्रमाणपत्र  

४) अवववावहत मृतकको हकमा 

स्र्थानीय सजनवमन पत्र  

५) मृतकको नागररकता निएको 

हकमा स्र्थानीय सजनवमन पत्र  

६) सूचना क्रदने व्यविको नागररकता 

निएमा समेत स्र्थानीय सजनवमन पत्र  
 

१) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन वित्र 

पररवारको मूख्य व्यविले  

२) वनजको अनुपवस्र्थवतमा उमेर 

पुगेको पुरुर्मध्ये सबैिन्दा जेठो 

व्यविले सूचना क्रदने  

३) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन नाघेको 

िए तोक्रकएको शुल्क बुझाउन े

४) तोक्रकएको ढााँचामा दतान गरी दतान 

प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।  

३) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले तोक्रकएको 

कमनचारीदव्ारा सजनवमन मुचलु्का 

तयार गन े 
 

वडा सवचव 

 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

11=  बसाई सराई 

जान/ेआउने 

दतान   
 

१) वनवेदन पत्र र नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी  

१) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन वित्र 

सपररवारको बसाई सराई िए 

पररवारको मूख्य व्यविले सचूना 

क्रदने  

वडा सवचव 

 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

 



२) बसाई सराई गरी जानेको हकमा 

पररवारको वववरण सवहत 

सम्बवन्धत वडा 

कायानलयबसाईसराईको कागजात  

३) जहााँ जान ेहो त्यस ठाउाँको 

लालपूजान र जुन ठाउाँमा आउनेको 

पवन पेश गनुनपने  

४) बसाई सराई गरी आउनेको हकमा 

बसाई सराई गरी ल्याएको 

प्रमाणपत्र   

५) जान/ेआउने सबै व्यविको 

नागररकता र जन्मदतानको प्रवतवलवप  

६) चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र 

मालपोत कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद  

 

२) एकजनाकोमात्र बसाई सराई िए 

वनजले सचूना क्रदन े

३) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन नाघेको 

िए तोक्रकएको शुल्क बुझाउन े

४) तोक्रकएको ढााँचामा दतान गरी दतान 

प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने ।  

 

 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

12=  सम्बन्ध 

वबच्छेद दतान   
 

१) वनवेदन पत्र  

२) अदालतबार् सम्बन्ध वबच्छेद 

िएको िैसलाको प्रमावणत 

प्रवतवलवप  

३) पवतपत्नीको नागररकताको 

प्रवतवलवप १/१ प्रवत  

४) केर्ाको स्र्थायी ठेगना सम्बवन्धत 

वडाको हुनु पन े

 

१) सम्बन्ध ववच्छेद िएको पवत वा 

पत्नीले सूचना िाराम िरी सचूना 

क्रदने ।  

२) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन नाघेको 

िए तोक्रकएको शुल्क बुझाउन े

३) तोक्रकएको ढााँचामा दतान गरी दतान 

प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

13=  वववाह दतान    
 

१) वनवेदन पत्र  १) दलुाहा दलुही दवुै उपवस्र्थत िई 

सूचना क्रदने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

 सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

 



२) दलुाहा(दलुहीको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) दलुहीको नागररकता निएमा बाबु 

वा दाजुिाईको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद  
 

२) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन नाघेको 

िए तोक्रकएको शुल्क बुझाउन े

३) तोक्रकएको ढााँचामा दतान गरी दतान 

प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने 
 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

14=  अस्र्थाई 

बसोबास 

वसिाररस 

१) वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाण 

पत्रको प्रवतवलवप र बसोबास गने 

घर नम्बर, र्ोल, माग वा बार्ोको 

नाम   

२) वहालमा बसेको िए घरधनीको 

सनाित मुचुल्का र वनजको 

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप   

३) कमनचारीको हकमा हाल कायनरत 

रहकेो कायानलयको पत्र   

४) घरबहाल कर वतरेका रवसद  

५) घरबहालको सम्झौता पत्र  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजनवमन 

मुचुल्का तयार गरी वसिाररस 

तयार गन े  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क 

बुझाउने   

६) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी  
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

15=  स्र्थायी 

बसोबास 

वसिाररस  
 

१) वनवेदन पत्र र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

 



२) बसाई सराईको हकमा बसाई 

सराई दतान प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप   

३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद   

४) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  
 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजनवमन 

मुचुल्का तयार गरी वसिाररस 

तयार गन े  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क 

बुझाउने   

६) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  
 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

16=  आर्र्थनक 

अवस्र्था 

बवलयो वा 

सम्पन्नता 

प्रमावणत  
 

१) वनवेदन पत्र र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

२) जग्गाधनी प्रमाण पूजान   

३) आयश्रोत िए आयश्रोत िलु्ने 

कागजात   

४) अन्य आवश्यक कागजात   

५) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर र बहाल कर वतरेको रवसद वा 

कर वनधानरण स्वीकृत िएको 

कागजात   

६) सजनवमन मुचुल्का  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजनवमन 

मुचुल्का तयार गरी वसिाररस 

तयार गन े  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क 

बुझाउने   

६) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



 

17=   आर्र्थनक 

अवस्र्था 

कमजोर वा 

ववपन्नता 

प्रमावणत  
 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

र वनवेदन पत्र   

२) आर्र्थनक अवस्र्था कमजोर िएको 

पुवष्ट हुने कागजात   
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

18=  कोर्न क्रििः 

वमनाहा 

वसिाररस 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

र  वनवेदन पत्र  

२) आफ्नै घर िएमा चालु आ. व. 

सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर 

वा एकीकृत सम्पवि कर वतरेको 

रवसद  

३) अदालतमा मुद्दा परेका प्रमाण 

कागजातहरु  

४) कोर्न िीिः वमनाहा हुनु पन ेस्पष्ट 

कारण वलवित रुपमा क्रदनु पने  

५) स्र्थानीय सजनवमनकामुचुल्का  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



19=  जग्गा दतान 

वसिाररस  
 

१) वनवेदन  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर िए घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पवि कर वतरेको रवसद वा कर 

वनधानरण स्वीकृत िएको कागजात  

४) साववक लगत प्रमावणत प्रवतवलवप  

५) क्रिल्डबुक उतार  

६) स्र्थलगत वनरीक्षण प्रवतवेदन  

७) जग्गाको नापी नक्सा  

८) जग्गासाँग सम्बवन्धत अन्य प्रमाण 

कागजातहरु  

९) स्र्थानीय सजनवमन मुचुल्का  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने   
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

20=  घर जग्गा 

नामसारी 

वसिाररस 

१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी 

ववस्तृत वववरण िुलेको वनवदेन 

२) वनवेदकको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

३) मृतक र वनवेदक वबचको नाता 

प्रमावणत प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

४) जग्गा धनी प्रमाण पूजानको 

प्रवतवलवप   

५) सजनवमन मुचुल्का गरी बुझ्नु पने 

िए सजनवमनमा साक्षी बस्नेको 

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने   
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   

 



६) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद  

७) कानुनी जरर्लता िएको दवेिएमा 

कानुनी राय वलईनेछ ।  
 

21=  जग्गा 

मूल्याङ्कन 

वसिररस/प्रमा

वणत   
 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

र वनवेदन पत्र  

२) जग्गा धनी प्रमाण पूजानको 

प्रवतवलवप  

३) जग्गाको आसपासको चलन 

चल्तीको मुल्य प्रक्षेपण  

४) हालसालै आसपासको िररद वबक्री 

िएको िए सो प्रमाण वा सजनवमन 

मुचुल्का  

५) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद वा कर वनधानरण 

स्वीकृत िएको कागजात  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले प्रावववधक कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको प्रावववधक कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजनवमन मुचुल्का 

तयार गरी मुल्याङकन तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने   
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

22=  घर कायम 

वसिाररस  
 

१) घरकायम वसिाररस पाऊाँ  िने्न 

सम्बन्धी वनवेदन   

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

३) सम्बवन्धत जग्गाको लालपूजानको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

४) स्र्थलगत प्रवतवेदन  

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने   

३) प्रावववधक कमनचारीबार् वनरीक्षण गरी 

प्रवतवेदन क्रदने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



५) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद  
 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) दतान चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  
 

23=  नेपाल 

सरकारको 

नाममा बार्ो 

कायम 

वसिाररस  
 

१) वनवेदन  

२) जग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रवतवलवप  

३) नापी नक्सा  

४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर 

िए घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पवि कर वतरेको रवसद   

५) जग्गाधनीको स्वीकृवतको सनाित 

गनुनपने  

६) जग्गा धनीले सनाित गरेको 

कागजात  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले स्र्थलगत 

सजनवमन मुचुल्का तयार गरी वसिाररस 

तयार गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

24=  घर बार्ो 

प्रमावणत  
 

१) वनवेदन (बार्ोको नाम, र्ोल समेत 

िुलाउने) नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

२) जग्गाधनी प्रमाण पूजानको प्रमावणत 

प्रवतवलवप  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमावणत 

सक्कल नापी नक्सा  

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद वा कर वनधानरण 

स्वीकृत िएको कागजात  

५) वलने क्रदने दवुै व्यवि नागररकताका 

प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र प्रमावणत 

प्रवतवलपी सवहत उपवस्र्थत हुनु पने 

वा वनजहरुले क्रदएको अवधकृत 

वारेसको प्रमावणत प्रवतवलपी  

६) स्र्थलगत वनरीक्षण प्रवतवेदन  
 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

25=  चार क्रकल्ला 

प्रमावणत  
 

१) वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

२) जग्गा धनी प्रमाण पूजानको 

प्रवतवलवप  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमावणत 

प्रवतवलवप नापी नक्सा  

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत रघर 

जग्गा कर वा  एकीकृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद  

५) वनवेदक स्वयं वा वनजले अन्य 

व्यविलाई तोकेको हकमा वनज 

वनवेदकले क्रदएको अवधकृत 

वारेसनामा को प्रमावणत प्रवतवलपी  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

26=  जग्गा 

रेिांकनको 

१)  वनवेदन पत्र  

२) सम्बवन्धत कायानलयको पत्र  

३) प्रावबवधक प्रवतवेदन  

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

 सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

 



कायन/सो 

कायनमा रोहबर   
 

 

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद  
 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने 

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

27=  जग्गा 

धनीपूजान 

हराएको 

वसिाररस   
 

१) वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

२) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर िए घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पवि कर वतरेको रवसद  

३) जग्गा धनी प्रमाण पूजानको 

प्रवतवलवप  

४) वनवेदकको स्र्थायी वतन जग्गा 

रहकेो वडाको निएमा 

स्र्थानीयसजनवमन मुचुल्का   
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले वसिाररस पत्र 

तयार गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

28=  पूजानमा 

घरकायम गने 

वसिाररस   
 

१) वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

२) िवन नक्सा पास प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

 



३) वनमानण सम्पन्न प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद वा कर वनधानरण 

स्वीकृत िएको कागजात  

५) जग्गा धनी प्रमाण पूजानको 

प्रवतवलवप   
 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने 

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

29=  मोही लगत 

कट्टा वसिाररस 

१) मोही लगत कट्टा हुनुपने पणून 

वववरणको वनवेदन   

२) वनवेदकको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

३) जग्गाधनी प्रमाण पूजानको प्रमावणत 

प्रवतवलवप   

४) जग्गाको प्रमावणत नापी नक्सा   

५) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद   

६) जग्गाको शे्रस्ता र क्रिल्डबुकको 

प्रमावणत प्रवतवलवप  

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवल सम्बवन्धत कमनचारीलाई 

तोकआदशे गने   

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउन  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

लाग्ने समयिः 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

30=  नयााँ व्यवसाय 

दतान   
 

१) वनवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमावणपत्रको प्रमावणत 

प्रवतवलपी  

१) वनवेदन सवहतको तोक्रकएको कागाजत 

पेश गने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

 



३) ववदशेीको हकमा राहदानीको 

प्रमावणत प्रवतवलवप वा सम्बवन्धत 

दतुावासको वनजको पररचय िुल्ने 

वसिाररस  

४) २ प्रवत िोर्ो  

५) घर बहाल सम्झौता  

६) आफ्नै घर र्हरा िए चा.लु. आ.व. 

सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर 

वतरेको  

७) स्र्थानीय तहको नाममा दतान नगरी 

प्यान वा अन्य वनकायमा दतान गरी 

व्यवसाय दतान गरेको हकमा प्यान 

दतान वा अन्य वनकायबार् जारी 

गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको 

प्रमावणत प्रवतवलपी  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत िााँर्मा तोक आदशे 

गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) वनवेदकले तोकेको शुलक वुझाउने  

५) चलानी गरी वनवेदकलाई प्रमाणपत्र 

उपलव्ध गराउने  
 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

31=  व्यवसाय 

नवीकरण   
 

१) वनवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमावणपत्रको प्रमावणत 

प्रवतवलपी  

३) स्र्थानीय तहबार् दतान िएको 

व्यवसाय दतानको प्रमाणपत्रको 

प्रमावणत प्रवतवलपी  

४) बहाल सम्झौताको प्रवतवलपी  

५) आफ्नै घर र्हरा िए चा.लु. आ.व. 

सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर 

वतरेको  
 

१) वनवेदन सवहतको तोक्रकएको कागाजत 

पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत िााँर्मा तोक आदशे 

गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) वनवेदकले तोकेको शुलक वुझाउने  

५) चलानी गरी चलानी गरी वनवेदकलाई 

प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   

 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



32=  व्यवसाय दतान 

वसिाररस  
 

१) वनवेदन पत्र  

२) व्यवसाय दतान गरेको प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

३) आफ्नै घर िए चालु आ. व. सम्मको 

मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पवि कर वतरेको रवसद 

वा कर वनधानरण स्वीकृत िएको 

कागजात  

४) बहालमा िए सम्झौता पत्रको 

प्रवतवलवप  

५) दईु प्रवत पासपोर्न साइजको िोर्ो  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचवले सम्बवन्धत कमनचारीलाई तोक 

आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

५) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

 

 

33=  
 

 

व्यवसाय बन्द 

वसिाररस  
 

१) आफ्नो व्यवसायको ववस्ततृ 

व्यहोरा सवहतको वनवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) चालु आ.व. सम्मको व्यवसाय 

नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको 

सक्कल  

४) घरबहाल सम्झौता पत्रको 

प्रवतवलवप  

५) स्र्थलगत प्रवतवेदन  

६) ववदशेीको हकमा पररचय िुल्ने 

कागजात वा सम्बवन्धत दतुावासको 

पत्र  

७) आिनै घर िएमा चालु आ.व. 

सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने   
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



वा एकीकृत सम्पवि कर वतरेको 

रवसद वा कर वनधानरण स्वीकृत 

िएको कागजात   
 

34=  व्यवसाय सञ्चालन 

निएको 

वसिाररस  
 

१) व्यवसाय सञ्चालन निएको कारण 

सवहतको वनवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) स्र्थानीय तहको नाममा व्यवसाय 

दतान गरेको प्रमाणपत्र  

४) आफ्नै घर िएमा चालु आ.व. 

सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधानरण 

स्वीकृत िएको कागजात  

५) स्र्थलगत प्रवतवेदन  

६) घरबहाल सम्झौता पत्रको 

प्रवतवलवप  

७) सजनवमन मुचुल्का आवश्यक परेमा 

सो समेत गराउन े 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसारसजनवमन मुचुल्का तयार गरी 

वसिाररस तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



 

35=  ब्यापार व्यवसाय 

निएको 

वसिाररस  
 

१) कारण सवहतको वनवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) स्र्थानीय तहको नाममा व्यवसाय 

दतान गरेको प्रमाणपत्र  

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद वा कर वनधानरण 

स्वीकृत िएको कागजात  

५) सजनवमन मुचुल्का आवश्यक परेमा 

सो समेत गराउन े 
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार स्र्थलगत सजनवमन मुचुल्का 

तयार गरी वसिाररस तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

36=  संस्र्था दतान 

वसिाररस  
 

१) ववधान वा वनयमावली, वनवेदन र 

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

२) संस्र्था िाडामा बस्ने िए सम्झौता 

पत्र र बहाल कर वतरेको 

रवसद/नवतरेको िए वतनुन बुझाउनु 

पने  

३) संस्र्था आफ्न ैघरमा बस्ने िए सोको 

जग्गाधनी प्रमाण पूजान र नक्सा 

पास प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप  

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद वा कर वनधानरण 

स्वीकृत िएको कागजात  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/वडा सवचवल े

सम्बवन्धत कमनचारीलाई वडा 

सवचव, तोक आदशे गनेेे  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



37=  वजववतसाँगको 

नाता प्रमावणत   
 

१) वनवेदन तर्था नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

२) नाता िुल्न ेप्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) सजनवमन गरी बुझ्नु पन ेिएमा 

साक्षी बस्ने ७ जनाको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद  

५) नाता प्रमावणत गने व्यविहरुको २ 

प्रवत पासपोर्न साइजको िोर्ो  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

38=  मृतकसाँगको नाता 

प्रमावणत   

१) वनवेदन तर्था नाता िुल्ने 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

२) हकदारहरुको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) मृत्यु दतान प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

४) मृतकको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

५) हकवाला नावालक िए जन्म दतान 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

६) वसााँईसरी आएको हकमा 

बसाईसराईको प्रवतवलवप  

७) हकदारहरुको पासपोर्न साईजको 

िोर्ो ४ प्रवत  

८) स्र्थानीय सजनवमन मुचुल्का  

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े 

५) आवश्यकता अनुसार स्र्थानीय प्रहरी 

सजनवमन मुचुल्का माग गने  

६) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

७) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



९) आवश्यकता अनुसार स्र्थानीय 

प्रहरी सजनवमन मुचुल्का  
 

 

39= वजववत रहकेो 

वसिाररस  
 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

र वनवेदन पत्र  

२) स्वयं व्यवि उपवस्र्थत हुनु पने  

३) दईु प्रवत पासपोर्न साइजको िोर्ो  

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद कर वनधानरण 

स्वीकृत िएको कागजात  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी  
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

40=  ववद्युत जडान 

वसिाररस  
 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

र वनवेदन पत्र   

२) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमावणत 

प्रवतवलपी   

३) हक िोगको श्रोत िुल्ने कागजात   

४) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा 

िएको प्रमाणको प्रवतवलवप   

५) अन्य आवश्यक कागजातहरु   

६) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



कर वतरेको रवसद वा कर वनधानरण 

स्वीकृत िएको कागजात  
 

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध  
 

41=  धारा जडान 

वसिाररस  
 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

र वनवेदन पत्र   

२) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा 

िएको प्रमाणको प्रवतवलवप   

३) जग्गा धनी प्रमाण पूजानको 

प्रवतवतवप   

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद वा कर वनधानरण 

स्वीकृत िएको कागजात  
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े  

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

42=  चौपाय सम्बन्धी 

वसिाररस  
 

१) कारण सवहतको वनवेदन  

२) चौपाया लाने ठाउाँको स्वीकृत पत्र  

३) वलने क्रदने दवुैले सनाित गनुन पने  

४) चौपाय पालन गनेका हकमा स्र्थान 

र छरवछमेक तर्था वातावरणमा 

प्रवतकूल प्रिाव नपने व्यहोरा   
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार स्र्थलगत सजनवमन मुचुल्का 

तयार गरी वसिाररस तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

43=  उद्योग ठाउाँ  सारी 

वसिाररस  
 

१) उद्योग ठाउाँसारीका लावग वनवेदन  

२) उद्योग दतान प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

३) स्र्थानीय तहको नामको नववकरण 

सवहतको व्यवसाय दतान प्रमाण पत्र  

४) आफ्नै घर िए चालु आ. व. 

सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर 

वा एकीकृत सम्पवि कर वतरेको 

रवसद  

५) बहालमा िए सम्झौता पत्रको 

प्रवतवलवप र बहाल कर वतरेको 

रवसद/नवतरेको िए वतनुन बुझाउनु 

पने  

६) (स्र्थानीय तहको नाम) क्षेत्र वित्र 

सारी जाने िए सम्बवन्धत वडा 

कायानलयको अनुमवतको वसिाररस 

पत्र  

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

44=  ववद्यालय ठाउाँ  

सारी वसिाररस   
 

१) ववद्यालय ठाउाँसारीका लावग 

वनवेदन   

२) ववद्यालय दतान प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

३) स्र्थानीय तहको नामको नववकरण 

सवहतको व्यवसाय दतान प्रमाण पत्र  

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



४) (सरकारी एवं सामुदावयक 

ववद्यालय बाहके अन्यमा)  चालु आ. 

व. सम्मको सरी जाने ठाउाँ  र हालको 

ठाउाँ  दवुैको मालपोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्पवि कर वतरेको 

रवसद 

५) बहालमा िए सम्झौता पत्रको 

प्रवतवलवप र बहाल कर वतरेको 

रवसद/नवतरेको िए वतनुन बुझाउनु 

पने  

६) स्र्थायी लेिा नम्बर प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

७) वनरीक्षण प्रवतवेदन  

८) सरी जाने ठाउाँको वडा 

कायानलयको अनुमवत पत्र  
 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार स्र्थलगत सजनवमन मुचुल्का 

तयार गरी वसिाररस तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने   
 

45=  ववद्यालय 

सञ्चालन स्वीकृत/ 

कक्षा वृवि 

वसिाररस  
 

१) ववद्यालय कक्षा वृविका लावग 

वनवेदन  

२) ववद्यालय दतान प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

३) स्र्थानीय तहको नाममा चालु आ. 

व.को नववकरण सवहतको व्यवसाय 

दतान प्रमाण पत्र  

४) सरकारी बाहकेका ववद्यालयका 

हकमा चालु आ. व. सम्मको 

मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पवि कर वतरेको रवसद 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको प्रावववधक कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार स्र्थलगत 

वनरीक्षण गरी प्रवतवेदन तयार गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



५) बहालमा िए सम्झौता पत्रको 

प्रवतवलवप र बहाल कर वतरेको 

रवसद  

६) वनरीक्षण प्रवतवेदन  
 

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

46=  आन्तररक बसाई 

सराई वसिाररस         
 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

र  वनवेदन पत्र  

२) सरी जाने व्यविहरु नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप र 

नागररकता प्रमाणपत्र निएको 

हकमा वववाह दतान वा जन्म दतान वा 

उमेर िुलेको वनस्साको प्रमावणत 

प्रवतवलवप  

३) जग्गाधनी प्रमाण पूजानको 

प्रवतवलवप /घर वा जग्गा निएकाको 

हकमा व्यवसाय वा बसाई िुल्ने 

प्रमाण कागजात  

४) घर जग्गा िएकाको हकमा घर 

िए चालु आ. व. सम्मको मालपोत 

र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पवि कर वतरेको रवसद वा कर 

वनधानरण स्वीकृत िएको कागजात   

५) घर जग्गा निएकाको हकमा 

सम्बवन्धत घर धनीसाँग गरेको घर 

बहालको सम्झौता   
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गने  

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



47=  संरक्षक वसिाररस  

( व्यविगत)   

 

१) वनवेदन  

२) संरक्षक क्रदने र वलने व्यविको 

नागररकता र जन्मदतान प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद  

४) आवश्यकता अनुसार स्र्थलगत 

सजनवमन मुचुल्का  

५) स्र्थानीय सजनवमन मुचुल्का   
 

१) ववस्तृत वववरण रहकेो वनवेदन 

सवहत तोक्रकएको कागजातहरु पेश 

गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े 

५) वनवदेकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

48=  संरक्षक वसिाररस  

(संस्र्थागत)  

 

१) वनवेदन  

२) संस्र्थाको नवीकरण सवहतको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप एवं 

ववधानको प्रवतवलवप वा 

वनयमावलीको प्रवतवलवप  

३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पवि 

कर वतरेको रवसद,  

४) बहालमा िए सम्झौता पत्र 

प्रवतवलवप र बहाल कर वतरेको 

रवसद/नवतरेको िए वतनुन बुझाउनु 

पने  

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले आवश्यकता 

अनुसार सजनवमन मुचुल्का तयार 

गरी वसिाररस तयार गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई वसिाररस 

उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 



५) आवश्यकता अनुसार सजनवमन 

मुचुल्का  
 



49=  

 

घर  कोठा खोल्न 

कार्य/ रोहबरमा बसे्न 

कार्य  
 

१) कारण प्रष्ट खुलेको ननवेदन  

२) चालु आ.व. सम्मको घरजग्गा 

कर , बहाल कर र मालपोत 

नतरको रनसद  

३) बहाल सम्झौताको प्रमानणत 

प्रनतनलपी   

४) नजल्ला प्रशासन कार्ायलर्को 

पत्र  

५) स्थानीर् सजयनमन मुचुल्का  

६) आवश्यकता अनुसार स्थानीर् 

प्रहरी सजयनमन मुचुल्का    
 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने  

३) ननवेदन दताय गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) रोहबरमा बसे्न कमयचारी तोके्न  

७) वडा कार्ायलर्बाट प्रनित ३५ 

नदने म्याद पत्रको सूचना 

प्रमानणत प्रनतलपी  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 

50=  ननिःशुल्क वा सिःशुल्क 

स्वास्थ्य उपचार 

नसफाररस   
 

१) ननवेदन तथा नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

२) नवपन्नता खुल्ने प्रमाण 

कागजात  

३) नसफाररस आवश्यक िएको 

अन्य कारण   
 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने  

३) ननवेदन दताय गने  

४) तोनकएको कमयचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजयनमन 

मुचुल्का तर्ार गरी नसफाररस 

तर्ार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 



 

51=  व्यन्धिगत नववरण 

नसफाररस  
 

१)  ननवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनलनप  

३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत 

र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनि कर नतरेको रनसद  

४) नविर्साँग सम्बन्धित अन्य 

प्रमाण कागजातहरु   
 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने  

३) ननवेदन दताय गने  

४) तोनकएको कमयचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजयनमन 

मुचुल्का तर्ार गरी नसफाररस 

तर्ार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउने   

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 

52=  जन्म नमनत प्रमानणत  
 

१) ननवेदन र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी  

२) नाबालकको हकमा जन्म दताय 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

३) बसाई सरी आएको िए सो 

को प्रमाण पत्र  

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत 

र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनि कर नतरेको रनसद  
 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने 

३) ननवेदन दताय गने  

४) तोनकएको कमयचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजयनमन 

मुचुल्का तर्ार गरी नसफाररस 

तर्ार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 



६) चलानी गरी ननवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउने  
 

53=  नववाह प्रमानणत   
 

१) दुलहा दुलहीको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

२) बसाई सरी आएकाको हकमा 

बसाई सराई दताय प्रमाण पत्र  

३) दुलाहा दुलही दुबै उपन्धस्थत 

िई सनाखत गनुय पने  

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत 

र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनि कर नतरेको रनसद वा 

कर ननर्ायरण स्वीकृत िएको 

कागजात  

५)नव.स.२०३४ पनिको हकमा 

नववाह दताय प्रमाण पत्रको  

प्रनतनलनप   
 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने  

३) ननवेदन दताय गने  

४) तोनकएको कमयचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजयनमन 

मुचुल्का तर्ार गरी नसफाररस 

तर्ार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 

54=  घर पाताल प्रमानणत   
 

१) ननवेदन नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप र 

ननवेदन  

२) घरको नक्सा, नक्सा पास 

प्रमाण पत्र  

३) स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन  

४) चालु आ. व. सम्मको घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्पनि कर र 

चालु आ.ब. सम्मको मालपोत 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने  

३) ननवेदन दताय गने  

४) तोनकएको कमयचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजयनमन 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 



कर नतरेको रनसद वा कर 

ननर्ायरण स्वीकृत िएको 

कागजात  

५) आवश्यकता अनुसार 

सजयनमन मुचुल्का  
 

मुचुल्का तर्ार गरी नसफाररस 

तर्ार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउने  
 

55=  कागज/मञ्जुरीनामा 

प्रमानणत   
 

१) ननवेदन र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप र 

ननवेदन  

२) चालु आ. व. सम्मको मालपोत 

र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनि कर नतरेको रनसद वा 

कर ननर्ायरण स्वीकृत िएको 

कागजात  

३) प्रमानणत गनुय पने नविर्साँग 

सम्बन्धित प्रमाण कागजहरुको 

प्रनतनलनप  

४) मन्जुरीनामा नलने र नदने दुवै 

व्यन्धि   
 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने  

३) ननवेदन दताय गने  

४) तोनकएको कमयचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजयनमन 

मुचुल्का तर्ार गरी नसफाररस 

तर्ार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 

56=  हकवाला वा हकदार 

प्रमानणत   
 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनलनप र ननवेदन  

२) नाताप्रमानणत प्रमाण पत्रको 

प्रनतनलनप  

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 



३) हकदार प्रमानणतका लानग 

स्थलगत सजयनमन  

४) हकदार प्रमानणत गने थप 

प्रमाण कागज  

५) चालु आ. व. सम्मको मालपोत 

र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनि कर नतरेको रनसद  

६) आवश्यकता अनुसारसजयनमन 

मुचुल्का   
 

३) ननवेदन दताय गने  

४) तोनकएको कमयचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजयनमन 

मुचुल्का तर्ार गरी नसफाररस 

तर्ार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउने  
 

57=  अनववानहत प्रमानणत   
 

१) ननवेदन र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

२) संरक्षक वा अनििावकले 

कार्ायलर्को रोहबरमा गरेको 

सनाखत पत्र  

३) स्थानीर् सजयनमन मुचुल्काको 

पत्र  

४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत 

र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनि कर नतरेको रनसद  

५) नवदेशमा रहेकाको हकमा 

नवदेशन्धस्थत नेपाली ननर्ोगबाट 

आएको नसफाररस   
 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने 

३) ननवेदन दताय गने  

४) आवश्यकता अनुसार स्थानीर् 

प्रहरीको सजयनमन मुचुल्का माग 

गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 



58=  अंगे्रजी नसफाररस 

तथा प्रमानणत   
 

१) ननवेदन र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनलनप  

२) नविर् साँग सम्बन्धि प्रमाण 

कागजातको प्रनतनलनप  

३) चालु आ. व. सम्मको मालपोत 

र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पनि कर नतरेको रनसद   
 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने  

३) ननवेदन दताय गने  

४) तोनकएको कमयचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजयनमन 

मुचुल्का तर्ार गरी नसफाररस 

तर्ार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 

59=  नमलापत्र कागज/ 

उजुरी दताय   
 

१) नमलापत्र गने दुवै पक्षको 

संरु्ि ननवेदन  

२) सम्बन्धित व्यन्धिहरुको 

नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रनतनलनप  

३) नविर्साँग सम्बन्धित अन्य 

कागजातहरु   
 

१) ननवेदन सनहत तोनकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष /का.बा. वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने 

३) ननवेदन दताय गने  

४) तोनकएको कमयचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजयनमन 

मुचुल्का तर्ार गरी नसफाररस 

तर्ार गने  

५) ननवेदकले तोनकएको शुल्क 

बुझाउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 



६) चलानी गरी ननवेदकलाई 

नसफाररस उपलब्ध गराउने  
 

60=  एनककृत सम्पनि 

कर/घर जग्गा कर    
 

१) ननवेदन  

२) जग्गा र्नी प्रमाण पूजायको 

प्रनतनलनप 

३) िवन नक्;f स्वीकृनत प्रमाण 

पत्र र नक्साको प्रनतनलनप  

४) िवन/जग्गा खररद गरेको िए 

मालपोतबाट रनजष्टर ेशन पाररत 

नलखतको प्रनतनलनप  

५) (स्थानीर् तहको नाम) घोिणा 

हुनु पूवय ननमायण िएका 

िवनका हकमा नापी नक्सा वा 

स्थलगत प्रानवनर्क प्रनतवेदन  

६) मालपोत नतरेको रनसद  

७) आ.व ०५७।५८ पूवय 

आन्धिररक राजश्व कार्ायलर्मा 

कर नतरेको िए सो को 

प्रमानणत प्रनतनलपी  

८) नागररकता र नापी नक्साको 

प्रमानणत प्रनतनलपी  
 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने 

४) तोनकएको कमयचारीले कर 

ननर्ायरण तर्ार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सनचव समक्ष पेश गने  

५) तोनकएको कर बुझाउने  

६) चलानी गरी ननवेदकलाई कर 

ननर्ायरण पत्र उपलब्ध गराउने ।  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 



61=  बहाल कर     
 

१) ननवेदन पत्र  

२) बहाल सम्झौता  

३) नेपाल सरकारमा बहालसाँग 

सम्बन्धित ननकार्मा दताय 

गरेको प्रमाण पत्रको प्रनतनलनप  

४) नागररकताको प्रमानणत 

प्रनतनलपी   

५) चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र 

मालपोत नतरेको रनसदको वा 

ननर्ायरण आदेशको प्रमानणत 

प्रनतनलपी ।  
 

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने 

२) तोनकएको कमयचारीले कर 

ननर्ायरण तर्ार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सनचव समक्ष पेश गने 

३) तोनकएको कर बुझाउने  

४) चलानी गरी ननवेदकलाई कर 

ननर्ायरण पत्र उपलब्ध गराउने   
 

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 

62=  नवज्ञापन कर   
 

१) ननवेदन र संस्थाको प्रमानणत 

कागजात  

२) सम्बन्धित स्थानीर् तहमा नतनय 

बुझाउन पने व्यवसार् र अन्य 

करको प्रमानणत प्रनतनलपी  
 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सनचवले सम्बन्धित 

कमयचारीलाई तोक आदेश गने 

२) तोनकएको कमयचारीले कर 

ननर्ायरण तर्ार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सनचव समक्ष पेश गने 

३) तोनकएको कर बुझाउने  

४) चलानी गरी ननवेदकलाई कर 

ननर्ायरण पत्र उपलब्ध गराउने   
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सनचव,  सम्बन्धित 

फााँटका कमयचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही नदन,  

सजयनमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

नदननित्र   
 

 

63. मालपोत वा िूवम कर   
 

१) वनवेदन पत्र  

२) प्रर्थम वर्नका लावग जग्गा धनी 

प्रमाण पूजान, नवीकरणका लावग 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

 



अवघल्लो आ.व.मा मालपोत 

वतरेको रवसद वा यस 

कायानलयबार् जारी गररएको 

मालपोत नवीकरण बुक  

३) घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पवि कर वतरेको प्रमाण  
 

२) तोक्रकएको कमनचारीले कर 

वनधानरण तयार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सवचव समक्ष पेश गन े

३) तोक्रकएको कर बुझाउन े 

४) चलानी गरी वनवेदकलाई कर 

रवसद उपलब्ध गराउने ।  
 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

64. उल्लेवित बाहके अन्य 

स्र्थानीय आवश्यकता 

अनुसारका  

वसिाररस/प्रमावणतहरु   
 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप र वनवेदन  

२) ववर्य साँग सम्बवन्धत प्रमाण 

कागजात  

६) चालु आ. व. सम्मको मालपोत 

र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पवि कर वतरेको रवसद वा 

कर वनधानरण स्वीकृत िएको 

कागजात   
 

१) वनवेदन सवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सवचवले सम्बवन्धत 

कमनचारीलाई तोक आदशे गने  

३) वनवेदन दतान गन े 

४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवश्यकता अनुसार सजनवमन 

मुचुल्का तयार गरी वसिाररस 

तयार गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क 

बुझाउने  

६) चलानी गरी वनवेदकलाई 

वसिाररस उपलब्ध गराउने  
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सवचव,  सम्बवन्धत 

िााँर्का कमनचारी   
 

 

ufpF;efn] 

tf]s] 

adf]lhd 

सोही क्रदन,  

सजनवमनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनवित्र   
 

 

 


