
 

पाल्हहनन्दन गाउपाल्िका 

गाउकाययपाल्िकाको कायायिय 
वडा न …….को काययिय…… 

 

क्र.स.ं सेवा सुल्वधाको नाम आवश्यक पन ेकागजातहरु सेवा सुल्वधा प्राप्त गनय आवश्यक पन े

प्रक्रक्रया 

सेवा प्रदान गन े

अल्धकारी 

िाग्न े

दस्तुर 

िाग्न ेसमय कैक्रियत 

1.  नगाररकता र 

प्रल्तल्िल्प ल्सिाररस  

१) ल्नवेदन पत्र र आमारबुबाको 

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प   

२) जन्म दताय प्रमाण पत्रको प्रल्तल्िल्प  

३)ल्ववाल्हत मल्हिाको हकमा 

पल्तरआमारबुबाको नागररकता प्रमाण 

पत्रको प्रल्तल्िल्प  

४) चाररल्त्रक प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प 

(ल्वद्याथीको हकमा)   

५) ल्ववाह दताय प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प 

(ल्ववाल्हताको हकमा)   

६) बसाईसरी आएको हकमा बसाई 

सराईको प्रमाण पत्रको प्रल्तल्िल्प   

७) दवैु कान देल्िन ेपासपोर्य साईजको 

िोर्ो २ प्रल्त   

८) चािुआ.व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात   

९) कमयचारी पररवारको हकमा सम्बल्न्धत 

कायायियको ल्सिाररस  

१०) प्रल्तल्िल्प नागररकताको हकमा 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने   

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने   

७)तोक्रकएको ढााँचामा 

नागररकताल्सिाररसकोअल्भिेिराख्ने ।  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

पुरानो नागररकताको प्रल्तल्िल्प  

2.  नाबािकपररचयपत्र 

ल्सिाररस  

 

१) बाबु आमाको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प र  ल्नवेदन पत्र  

२) जन्म दतायको प्रमाणपत्र प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िपी  

३) चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

४) नाबािक िुहन ेथप कुनै प्रमाण 

कागजात भए सो समेत पेश गन े 

५) नाबािक अल्नवायय उपल्स्थत हुन ुपन े 

६) दवैु कान देल्िन ेपासपोर्य साईजको 

िोर्ो   

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

५) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

3.  अंल्गकृत नागररकता 

ल्सिाररस 

१) ल्नवेदन पत्र र अंल्गकृत नागररकता 

प्राप्त गनय िोजेको स्पष्ट आधार   

२) साल्वक मुिुकको नागररकता पररत्याग 

गरेको वा पररत्याग गनय कारवाही 

चिाएको पुल्ष्टगन ेकागजातहरु   

३) नेपािमा १५ वषयदेल्ि कुन ैव्यवसाय 

वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प   

४)वैवाल्हक अंल्गकृत नागररकताका िाल्ग 

ल्ववाह दताय प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्परसम्बल्न्धत देशको 

आल्धकाररक प्रमाणपत्र  

५)नेपािी भाषा िेख्न र बोहन जान्ने प्रमाण 

कागजातहरु   

६) पासपोर्य साईजको िोर्ो ३ प्रल्त   

७) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन,े काननी राय 

आवश्यक भएमा राय सोध्ने   

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने   

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने   

७)अनुसूची ८ को ढााँचामा नागररकता 

ल्सिाररसको अल्भिेि राख्न े।  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी    

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

करल्तरेको रल्सद   

८) सजयल्मन मुचुहका  

 

4.  दवैु नाम गरेको व्यल्ि 

एकै हो भन्ने 

ल्सिाररस/िरक जन्म 

ल्मल्त संशोधन 

ल्सिाररस   

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प र 

ल्नवेदन पत्र  

२) नाम िरक परेको पुल्ष्ट गन ेप्रमाल्णत 

कागजतहरु  

३) चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

४) सम्बल्न्धत व्यल्ि वा हकवािा 

उपल्स्थत भई सनाित गनुय पन े 

५) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी 

सजयल्मनकामुचुहकाको प्रल्तवेदन माग 

गनय सके्न  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकिे तोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

5.  अपाङ्ग ल्सिाररस १) ल्नवेदन पत्र र नागररकता 

प्रमाणपत्र/जन्मदतायको प्रल्तल्िल्प   

२)  कुन प्रकारको शारीररक अपाङ्गता हो 

सो सम्बन्धी मेल्डकि सुपरीरे्न्डेन्र्को 

ल्सिाररस  

३) व्यल्ि स्वयं उपल्स्थत हुनुपन ेवा 

सम्बल्न्धत कमयचारीको प्रल्तवेदन  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसारप्रल्तवेदन तयार गरी ल्सिाररस 

तयार गन े  

५) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

6.  छात्रबृल्ि ल्सिाररस  

 

१) ल्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प   

२) घर भएमा चाि ुआ.व. सम्मको 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

 



 

मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पल्ि कर ल्तरेको रल्सद ,व्यवसाय 

भएमा व्यवसाय कर ल्तरेको रल्सद   

३) शैल्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने    

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

7.  ल्वपन्न ल्वद्याथी 

छात्रबृल्ि ल्सिाररस  

 

१) ल्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प   

२) शैल्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

३) ल्वपन्नता पुल्ष्ट गन ेकागजात 

४) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी 

सजयल्मनकामुचुहकाको प्रल्तवेदन माग 

गनय सके्न  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

8.  अन्य कायायियको माग 

अनुसार ल्ववरण 

िुिाई पठाउन ेकायय  

 

१) ल्नवेदनतथा नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प   

२) कायायियको पत्र    

३) ल्वषयसाँग सम्बल्न्धत अन्य कागजातहरु   

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) पत्र दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे ल्ववरण तयार 

गन े 

५) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

9.  जन्म दताय    १) ल्नवेदन पत्र  १) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन ल्भत्र वडा सल्चव  सोही क्रदन,   



 

२) बािकको बाबु/आमाको नागररकता  

३) चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

४) अस्पतािमा जन्म भएको हकमा 

सम्बल्न्धत अस्पतािि ेजन्म प्रमाल्णत 

गरेको पररचयपत्रको प्रमाल्णत प्रल्तल्िपी  

 

पररवारको मूख्य व्यल्िि े 

२) ल्नजको अनुपल्स्थल्तमा उमेर पुगेको 

पुरुषमध्य ेसबैभन्दा जेठो व्यल्िि े

सूचना क्रदने  

३) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन नाघेको भए 

तोक्रकएको शुहक बुझाउने 

४) तोक्रकएको ढााँचामा दताय गरी दताय 

प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउन े।  

 

 सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

10.  मृत्य ुदताय    

 

१)ल्नवेदन पत्र  

२) मृतकको नागररकता र सूचना क्रदन 

आउनेको नागररकता  

३) मृतकसाँग सम्बन्ध जोल्डन ेप्रमाणपत्र  

४) अल्ववाल्हत मृतकको हकमा स्थानीय 

सजयल्मन पत्र  

५) मृतकको नागररकता नभएको हकमा 

स्थानीय सजयल्मन पत्र  

६) सूचना क्रदने व्यल्िको नागररकता 

नभएमा समेत स्थानीय सजयल्मन पत्र  

 

१) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन ल्भत्र 

पररवारको मूख्य व्यल्िि े 

२) ल्नजको अनुपल्स्थल्तमा उमेर पुगेको 

पुरुषमध्य ेसबैभन्दा जेठो व्यल्िि े

सूचनाक्रदने  

३) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन नाघेको भए 

तोक्रकएको शुहक बुझाउने 

४) तोक्रकएको ढााँचामा दताय गरी दताय 

प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउन े।  

३) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे तोक्रकएको कमयचारीद्वारा 

सजयल्मन मुचुहका तयार गन े 

 

वडा सल्चव 

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

11.  बसाईसराईजाने/आउन े

दताय   

 

१)ल्नवेदन पत्र र नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िपी  

२) बसाई सराई गरी जानेको हकमा 

पररवारको ल्ववरण सल्हत सम्बल्न्धत 

वडा कायायियबसाईसराईको कागजात  

३) जहााँ जानेहो त्यस ठाउाँको िािपूजाय र 

जुन ठाउाँमा आउनेको पल्न पेश गनुयपन े 

४) बसाई सराई गरी आउनेको हकमा 

बसाई सराई गरी हयाएको प्रमाणपत्र   

१) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन ल्भत्र 

सपररवारको बसाई सराई भए 

पररवारको मूख्य व्यल्िि ेसूचना क्रदने  

२) एकजनाकोमात्र बसाई सराई भए 

ल्नजिे सूचना क्रदन े

३) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन नाघेको भए 

तोक्रकएको शुहक बुझाउने 

४) तोक्रकएको ढााँचामा दताय गरी दताय 

प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउन े।  

 

वडा सल्चव 

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

५)जान/ेआउन ेसबै व्यल्िको नागररकता 

रजन्मदतायको प्रल्तल्िल्प  

६) चाि ुआ.व. सम्म घर जग्गा र मािपोत 

करवा एकीकृत सम्पल्ि कर ल्तरेको 

रल्सद 

 

 

12.  सम्बन्ध ल्बच्छेद दताय   

 

१) ल्नवेदन पत्र  

२) अदाितबार् सम्बन्ध ल्बच्छेद भएको 

िैसिाको प्रमाल्णत प्रल्तल्िल्प  

३) पल्तपत्नीको नागररकताको प्रल्तल्िल्प 

१/१ प्रल्त  

४) केर्ाको स्थायी ठेगना सम्बल्न्धत 

वडाको हुन ुपन े

 

१) सम्बन्ध ल्वच्छेद भएको पल्त वा पत्नीि े

सूचना िाराम भरी सूचना क्रदन े।  

२) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन नाघेको भए 

तोक्रकएको शुहक बुझाउने 

३) तोक्रकएको ढााँचामा दताय गरी दताय 

प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउन े 

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

13.  ल्ववाह दताय    

 

१) ल्नवेदन पत्र  

२) दिुाहा(दिुहीको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) दिुहीको नागररकता नभएमा बाबु वा 

दाजुभाईको नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

४) चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

 

१) दिुाहा दिुही दवैु उपल्स्थत भई सूचना 

क्रदने  

२) घर्ना घरे्को ३५ क्रदन नाघेको भए 

तोक्रकएको शुहक बुझाउने 

३) तोक्रकएको ढााँचामा दताय गरी दताय 

प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउन े

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

14.  अस्थाई बसोबास 

ल्सिाररस 

१) ल्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाण 

पत्रको प्रल्तल्िल्प र बसोबास गन ेघर 

नम्बर, र्ोि, माग वा बार्ोको नाम   

२) वहािमा बसेको भए घरधनीको 

सनाित मुचुहका र ल्नजको नागररकता 

प्रमाण पत्रको प्रल्तल्िल्प   

३) कमयचारीको हकमा हाि काययरत रहकेो 

कायायियको पत्र   

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी  

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

४) घरबहाि कर ल्तरेका रल्सद  

५) घरबहािको सम्झौता पत्र  

 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने   

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

15.  स्थायी बसोबास 

ल्सिाररस  

 

१) ल्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प   

२) बसाई सराईको हकमा बसाई सराई 

दताय प्रमाण पत्रको प्रल्तल्िल्प   

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद   

४) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने   

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

16.  आर्थथक अवस्था 

बल्ियो वा सम्पन्नता 

प्रमाल्णत  

 

१) ल्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प   

२) जग्गाधनी प्रमाण पूजाय   

३) आयश्रोत भए आयश्रोत िुहन ेकागजात   

४) अन्य आवश्यक कागजात   

५) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि करर 

बहाि कर ल्तरेको रल्सद वा कर 

ल्नधायरण स्वीकृत भएको कागजात   

६) सजयल्मन मुचुहका  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने   

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

17.  आर्थथक अवस्था १) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प र १) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु वडा  सोही क्रदन,   



 

कमजोर वा ल्वपन्नता 

प्रमाल्णत  

 

ल्नवेदन पत्र   

२) आर्थथक अवस्था कमजोर भएको पुल्ष्ट 

हुने कागजात   

 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने 

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

18.  कोर्य क्रििः ल्मनाहा 

ल्सिाररस 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प र  

ल्नवेदन पत्र  

२) आफ्न ैघर भएमा चाि ुआ. व. सम्मको 

मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पल्ि कर ल्तरेको रल्सद  

३) अदाितमा मुद्दा परेका प्रमाण 

कागजातहरु  

४) कोर्य िीिः ल्मनाहा हुन ुपन ेस्पष्ट कारण 

ल्िल्ित रुपमा क्रदन ुपन े 

५) स्थानीय सजयल्मनकामुचुहका  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४)तोक्रकएको कमयचारीि ेआवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६)चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

19.  जग्गा दताय ल्सिाररस  

 

१) ल्नवेदन  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि 

कर ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण 

स्वीकृत भएको कागजात  

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

४) साल्वक िगत प्रमाल्णत प्रल्तल्िल्प  

५) क्रिहडबुक उतार  

६) स्थिगत ल्नरीक्षण प्रल्तवेदन  

७) जग्गाको नापी नक्सा  

८) जग्गासाँग सम्बल्न्धत अन्य प्रमाण 

कागजातहरु  

९)स्थानीय सजयल्मन मुचुहका  

 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने   

 

20.  घर जग्गा नामसारी 

ल्सिाररस 

१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी ल्वस्तृत 

ल्ववरण िुिेको ल्नवेदन 

२)ल्नवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प   

३) मृतक र ल्नवेदक ल्बचको नाता 

प्रमाल्णत प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प   

४) जग्गा धनी प्रमाण पूजायको प्रल्तल्िल्प   

५) सजयल्मन मुचुहका गरी बुझ्न ुपने भए 

सजयल्मनमा साक्षी बस्नेको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प   

६) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

७) कानुनी जरर्िता भएको देल्िएमा 

कानुनी राय ल्िईनेछ ।  

 

१)ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२)वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने   

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने   

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

21.  जग्गा मूहयाङ्कन 

ल्सिररस/प्रमाल्णत   

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प र 

ल्नवेदन पत्र  

२) जग्गा धनी प्रमाण पूजायको प्रल्तल्िल्प  

३) जग्गाको आसपासको चिन चहतीको 

मुहय प्रक्षेपण  

४) हािसाि ैआसपासको िररद ल्बक्री 

भएको भए सो प्रमाण वा सजयल्मन 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे प्राल्वल्धक कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको प्राल्वल्धक कमयचारीिे 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

मुचुहका  

५) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

 

आवश्यकता अनुसार सजयल्मन मुचुहका 

तयार गरी मुहयाङकन तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने   

 

22.  घर कायम ल्सिाररस  

 

१) घरकायम ल्सिाररस पाऊाँ  भन्न ेसम्बन्धी 

ल्नवेदन   

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प   

३) सम्बल्न्धत जग्गाको िािपूजायको 

प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

४) स्थिगत प्रल्तवेदन  

५)चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े  

३) प्राल्वल्धक कमयचारीबार् ल्नरीक्षण गरी 

प्रल्तवेदन क्रदन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने   

६) दताय चिानी गरी ल्नवेदकिाई 

ल्सिाररस उपिब्ध गराउन े 

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

23.  नेपािसरकारको 

नाममा 

बार्ोकायमल्सिाररस  

 

१) ल्नवेदन  

२) जग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) नापी नक्सा  

४) चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घर 

भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि 

कर ल्तरेको रल्सद   

५) जग्गाधनीको स्वीकृल्तको सनाित 

गनुयपन े 

६)जग्गा धनीि ेसनाित गरेको कागजात  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे स्थिगत 

सजयल्मन मुचुहका तयार गरी ल्सिाररस 

तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

उपिब्ध  

 

24.  घर बार्ो प्रमाल्णत  

 

१) ल्नवेदन (बार्ोको नाम, र्ोि समेत 

िुिाउने) नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

२) जग्गाधनी प्रमाण पूजायको प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िल्प  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमाल्णत 

सक्किनापी नक्सा  

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

५) ल्िन ेक्रदने दवैु व्यल्ि नागररकताका 

प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िपी सल्हत उपल्स्थत हुन ुपने वा 

ल्नजहरुि ेक्रदएको अल्धकृत वारेसको 

प्रमाल्णत प्रल्तल्िपी  

६) स्थिगत ल्नरीक्षण प्रल्तवेदन  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

25.  चार क्रकहिा प्रमाल्णत  

 

१) ल्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

२) जग्गा धनी प्रमाण पूजायको प्रल्तल्िल्प  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िल्प नापी नक्सा  

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत रघर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

५) ल्नवेदक स्वय ंवा ल्नजि ेअन्य 

व्यल्ििाई तोकेको हकमा ल्नज 

ल्नवेदकिे क्रदएको अल्धकृत वारेसनामा 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

को प्रमाल्णत प्रल्तल्िपी  

 

उपिब्ध गराउने  

 

26.  जग्गा रेिांकनको 

कायय/सो काययमा 

रोहबर   

 
 

१)  ल्नवेदन पत्र  

२) सम्बल्न्धत कायायियको पत्र  

३) प्राल्बल्धक प्रल्तवेदन  

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

27.  जग्गा धनीपूजाय 

हराएकोल्सिाररस   

 

१) ल्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

२) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि 

कर ल्तरेको रल्सद  

३) जग्गा धनी प्रमाण पूजायको प्रल्तल्िल्प  

४) ल्नवेदकको स्थायी वतन जग्गा रहकेो 

वडाको नभएमा स्थानीयसजयल्मन 

मुचुहका   

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे ल्सिाररस पत्र 

तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

28.  पूजायमा घरकायम 

गनेल्सिाररस   

 

१) ल्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

२) भवन नक्सा पास प्रमाण पत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

३) ल्नमायण सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रल्तल्िल्प  

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 



 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

५) जग्गा धनी प्रमाण पूजायको प्रल्तल्िल्प   

 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

  

29.  मोही िगत कट्टा 

ल्सिाररस 

१) मोही िगत कट्टा हुनुपन ेपूणय ल्ववरणको 

ल्नवेदन   

२) ल्नवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प   

३) जग्गाधनी प्रमाण पूजायको प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िल्प   

४) जग्गाको प्रमाल्णत नापी नक्सा   

५) चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद   

६) जग्गाको श्रेस्ता र क्रिहडबुकको 

प्रमाल्णत प्रल्तल्िल्प  

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चवि सम्बल्न्धत कमयचारीिाई 

तोकआदेश गन े  

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने   

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउन  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 िाग्ने समयिः 

सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

30.  नयााँ व्यवसायदताय   

 

१) ल्नवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाल्णपत्रको प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िपी  

३) ल्वदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िल्प वा सम्बल्न्धत दतुावासको 

ल्नजको पररचय िुहन ेल्सिाररस  

४) २ प्रल्तिोर्ो  

५) घर बहाि सम्झौता  

६) आफ्न ैघर र्हरा भए चा.िु. आ.व. 

सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर ल्तरेको  

१) ल्नवेदन सल्हतको तोक्रकएको कागाजत 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत िााँर्मा तोक आदेश 

गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) ल्नवेदकि ेतोकेको शुिक वुझाउन े 

५) चिानी गरी ल्नवेदकिाई प्रमाणपत्र 

उपिव्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

७) स्थानीय तहको नाममा दताय नगरी 

प्यान वा अन्य ल्नकायमा दताय गरी 

व्यवसाय दताय गरेको हकमा प्यान दताय 

वा अन्य ल्नकायबार् जारी गरेको 

व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िपी  

31.  व्यवसायनवीकरण   

 

१) ल्नवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाल्णपत्रको प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िपी  

३) स्थानीय तहबार् दताय भएको व्यवसाय 

दतायको प्रमाणपत्रको प्रमाल्णत प्रल्तल्िपी  

४) बहाि सम्झौताको प्रल्तल्िपी  

५) आफ्न ैघर र्हरा भए चा.िु. आ.व. 

सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर ल्तरेको  

 

१) ल्नवेदन सल्हतको तोक्रकएको कागाजत 

पेश गन े 

२)वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत िााँर्मा तोक आदेश 

गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) ल्नवेदकि ेतोकेको शुिक वुझाउन े 

५) चिानी गरी चिानी गरी ल्नवेदकिाई 

प्रमाणपत्र उपिव्ध गराउन े 

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

32.  व्यवसाय दताय 

ल्सिाररस  

 

१) ल्नवेदन पत्र  

२) व्यवसाय दताय गरेको प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

३) आफ्न ैघर भए चाि ुआ. व. सम्मको 

मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पल्ि कर ल्तरेको रल्सद वा कर 

ल्नधायरण स्वीकृत भएको कागजात  

४) बहािमा भए सम्झौता पत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

५)दईु प्रल्त पासपोर्य साइजको िोर्ो  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

५) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

33.  व्यवसाय बन्द 

ल्सिाररस  

 

१) आफ्नो व्यवसायको ल्वस्तृत व्यहोरा 

सल्हतको ल्नवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) चाि ुआ.व. सम्मको व्यवसाय 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

 



 

नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको सक्कि  

४) घरबहािसम्झौता पत्रको प्रल्तल्िल्प  

५) स्थिगत प्रल्तवेदन  

६) ल्वदेशीको हकमा पररचय िुहन े

कागजात वा सम्बल्न्धत दतुावासको पत्र  

७) आिन ैघर भएमा चाि ुआ.व. सम्मको 

मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पल्ि कर ल्तरेको रल्सद वा कर 

ल्नधायरण स्वीकृत भएको कागजात   

 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने   

 

िााँर्का कमयचारी   

 

क्रदनल्भत्र   

 

34.  व्यवसाय सञ्चािन 

नभएको ल्सिाररस  

 

१) व्यवसाय सञ्चािन नभएको कारण 

सल्हतको ल्नवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताय 

गरेको प्रमाणपत्र  

४) आफ्न ैघर भएमा चाि ुआ.व. सम्मको 

मािपोत र घरजग्गा कर ल्तरेको रल्सद 

वा कर ल्नधायरण स्वीकृत भएको 

कागजात  

५) स्थिगत प्रल्तवेदन  

६)घरबहािसम्झौता पत्रको प्रल्तल्िल्प  

७) सजयल्मनमुचुहकाआवश्यकपरेमासोसमेत 

गराउन े 

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसारसजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

35.  ब्यापारव्यवसाय 

नभएकोल्सिाररस  

 

१) कारण सल्हतको ल्नवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताय 

गरेको प्रमाणपत्र  

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४)तोक्रकएको कमयचारीि ेआवश्यकता 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

भएको कागजात  

५) सजयल्मनमुचुहकाआवश्यकपरेमासोसमेत 

गराउन े 

 

अनुसार स्थिगत सजयल्मन मुचुहका 

तयार गरी ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६)चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

36.  संस्था दताय ल्सिाररस  

 

१) ल्वधान वा ल्नयमाविी, ल्नवेदन र 

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

२) संस्था भाडामा बस्न ेभए सम्झौता पत्र 

र बहाि कर ल्तरेको रल्सद/नल्तरेको भए 

ल्तनुय बुझाउनु पन े 

३) संस्था आफ्न ैघरमा बस्न ेभए सोको 

जग्गाधनी प्रमाण पूजाय र नक्सा पास 

प्रमाण पत्रको प्रल्तल्िल्प  

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/वडा सल्चविे सम्बल्न्धत 

कमयचारीिाई वडा सल्चव, तोक आदेश 

गनेे े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

37.  ल्जल्वतसाँगको नाता 

प्रमाल्णत   

 

१) ल्नवेदनतथा नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

२) नाता िुहन ेप्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) सजयल्मन गरी बुझ्न ुपन ेभएमा साक्षी 

बस्ने ७ जनाको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

५)नाता प्रमाल्णत गन ेव्यल्िहरुको २ प्रल्त 

पासपोर्य साइजको िोर्ो  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

38.  मृतकसाँगको नाता 

प्रमाल्णत   

१) ल्नवेदनतथानाता िुहन ेप्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

२) हकदारहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

३) मृत्य ुदताय प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

४) मृतकको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

५) हकवािा नावािक भए जन्म दताय 

प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

६) वसााँईसरी आएको हकमा 

बसाईसराईको प्रल्तल्िल्प  

७) हकदारहरुको पासपोर्य साईजको िोर्ो 

४ प्रल्त  

८)स्थानीय सजयल्मन मुचुहका  

९)आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रहरी 

सजयल्मनमुचुहका  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी 

सजयल्मन मुचुहका माग गने  

६) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

७) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

39.  ल्जल्वत रहकेो 

ल्सिाररस  

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प र 

ल्नवेदन पत्र  

२) स्वयं व्यल्ि उपल्स्थत हुन ुपन े 

३) दईु प्रल्त पासपोर्य साइजको िोर्ो  

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी  

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

40.  ल्वदु्यत जडान १) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प र १) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु वडा  सोही क्रदन,   



 

ल्सिाररस  

 

ल्नवेदन पत्र   

२) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िपी   

३) हक भोगको श्रोत िुहन ेकागजात   

४) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको 

प्रमाणको प्रल्तल्िल्प   

५) अन्य आवश्यक कागजातहरु   

६) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने   

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध  

 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

41.  धारा जडान ल्सिाररस  

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प र 

ल्नवेदन पत्र   

२) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको 

प्रमाणको प्रल्तल्िल्प   

३) जग्गा धनी प्रमाण पूजायको प्रल्तल्तल्प   

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े  

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े  

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने   

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

42.  चौपाय सम्बन्धी 

ल्सिाररस  

 

१) कारण सल्हतको ल्नवेदन  

२) चौपाया िान ेठाउाँको स्वीकृत पत्र  

३) ल्िन ेक्रदने दवैुि ेसनाित गनुय पन े 

४) चौपाय पािन गनेका हकमा स्थान र 

छरल्छमेक तथा वातावरणमा प्रल्तकूि 

प्रभाव नपने व्यहोरा   

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार स्थिगत सजयल्मन मुचुहका 

तयार गरी ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

43.  उद्योग ठाउाँसारी 

ल्सिाररस  

 

१) उद्योग ठाउाँसारीका िाल्ग ल्नवेदन  

२) उद्योग दताय प्रमाण पत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) स्थानीय तहको नामको नल्वकरण 

सल्हतको व्यवसाय दताय प्रमाण पत्र  

४) आफ्न ैघर भए चाि ुआ. व. सम्मको 

मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पल्ि कर ल्तरेको रल्सद  

५) बहािमा भए सम्झौता पत्रको 

प्रल्तल्िल्प र बहाि कर ल्तरेको 

रल्सद/नल्तरेको भए ल्तनुय बुझाउनु पन े 

६) (स्थानीय तहको नाम) के्षत्र ल्भत्र सारी 

जाने भए सम्बल्न्धत वडा कायायियको 

अनुमल्तको ल्सिाररस पत्र  

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

44.  ल्वद्याियठाउाँसारी 

ल्सिाररस   

 

१) ल्वद्यािय ठाउाँसारीका िाल्ग ल्नवेदन   

२) ल्वद्यािय दताय प्रमाण पत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) स्थानीय तहको नामको नल्वकरण 

सल्हतको व्यवसाय दताय प्रमाण पत्र  

४) (सरकारी एवंसामुदाल्यक 

ल्वद्याियबाहकेअन्यमा) चािु आ. व. 

सम्मको सरी जाने ठाउाँ  र हािको ठाउाँ  

दवैुको मािपोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पल्ि कर ल्तरेको रल्सद 

५) बहािमा भए सम्झौता पत्रको 

प्रल्तल्िल्प र बहाि कर ल्तरेको 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार स्थिगत सजयल्मन मुचुहका 

तयार गरी ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

रल्सद/नल्तरेको भए ल्तनुय बुझाउनु पन े 

६) स्थायी िेिा नम्बरप्रमाण पत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

७) ल्नरीक्षण प्रल्तवेदन  

८) सरी जाने ठाउाँको वडा कायायियको 

अनुमल्त पत्र  

 

उपिब्ध गराउने   

 

45.  ल्वद्यािय सञ्चािन 

स्वीकृत/ कक्षा 

वृल्िल्सिाररस  

 

१) ल्वद्यािय कक्षा वृल्िका िाल्ग ल्नवेदन  

२) ल्वद्यािय दताय प्रमाण पत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) स्थानीय तहको नाममा चाि ुआ. व.को 

नल्वकरण सल्हतको व्यवसाय दताय प्रमाण 

पत्र  

४) सरकारी बाहकेका ल्वद्याियका हकमा 

चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद 

५) बहािमा भए सम्झौता पत्रको 

प्रल्तल्िल्प र बहाि कर ल्तरेको रल्सद  

६) ल्नरीक्षण प्रल्तवेदन  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको प्राल्वल्धक कमयचारीिे 

आवश्यकता अनुसार स्थिगत ल्नरीक्षण 

गरी प्रल्तवेदन तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

46.  आन्तररक बसाई सराई 

ल्सिाररस         

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प र  

ल्नवेदन पत्र  

२) सरी जाने व्यल्िहरु नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रमाल्णत प्रल्तल्िल्प र 

नागररकता प्रमाणपत्र नभएको हकमा 

ल्ववाह दताय वा जन्म दताय वा उमेर 

िुिेको ल्नस्साको प्रमाल्णत प्रल्तल्िल्प  

३) जग्गाधनी प्रमाण पूजायको प्रल्तल्िल्प 

/घर वा जग्गा नभएकाको हकमा 

व्यवसाय वा बसाई िुहने 

प्रमाणकागजात  

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

४) घर जग्गा भएकाको हकमा घर भए 

चािु आ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात   

५)घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बल्न्धत 

घर धनीसाँग गरेको घर बहािको 

सम्झौता   

 

उपिब्ध गराउने  

 

47.  संरक्षक ल्सिाररस  

( व्यल्िगत)   

 

१) ल्नवेदन  

२) संरक्षक क्रदन ेर ल्िन ेव्यल्िको 

नागररकता र जन्मदतायप्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

४) आवश्यकता अनुसार स्थिगत सजयल्मन 

मुचुहका  

५)स्थानीय सजयल्मन मुचुहका   

 

१) ल्वस्तृत ल्ववरण रहकेो ल्नवेदन सल्हत 

तोक्रकएको कागजातहरु पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

48.  संरक्षक ल्सिाररस  

(संस्थागत)  

 

१) ल्नवेदन  

२) संस्थाकोनवीकरण सल्हतको 

प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प एवं ल्वधानको 

प्रल्तल्िल्प वा ल्नयमाविीको प्रल्तल्िल्प  

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद,  

४) बहािमा भए सम्झौता पत्र प्रल्तल्िल्प र 

बहाि कर ल्तरेको रल्सद/नल्तरेको भए 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

ल्तनुय बुझाउनु पन े 

५) आवश्यकता अनुसार सजयल्मन मुचुहका  

 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

49.  घर  कोठा िोहन कायय/ 

रोहबरमा बस्न ेकायय  

 

१) कारण प्रष्ट िुिेको ल्नवेदन  

२) चाि ुआ.व. सम्मको घरजग्गा कर , 

बहाि कर र मािपोत ल्तरको रल्सद  

३) बहाि सम्झौताको प्रमाल्णत प्रल्तल्िपी   

४)ल्जहिा प्रशासन कायायियको पत्र  

५)स्थानीय सजयल्मन मुचुहका  

६)आवश्यकताअनुसार स्थानीय प्रहरी 

सजयल्मनमुचुहका    

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) रोहबरमा बस्न ेकमयचारी तोके्न  

७) वडा कायायियबार् प्रल्षत ३५ क्रदन े

म्याद पत्रको सूचना प्रमाल्णत प्रल्तिपी  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

50.  ल्निःशुहक वा सिःशुहक 

स्वास््य उपचार 

ल्सिाररस   

 

१) ल्नवेदनतथानागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

२) ल्वपन्नता िुहन ेप्रमाण कागजात  

३) ल्सिाररस आवश्यक भएको अन्य 

कारण   

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

51.  व्यल्िगत ल्ववरण 

ल्सिाररस  

 

१)  ल्नवेदन पत्र  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

 



 

ल्तरेको रल्सद  

४) ल्वषयसाँग सम्बल्न्धत अन्य प्रमाण 

कागजातहरु   

 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउन े

िााँर्का कमयचारी   

 

क्रदनल्भत्र   

 

52.  जन्म ल्मल्त प्रमाल्णत  

 

१) ल्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िपी  

२) नाबािकको हकमा जन्म दताय 

प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) बसाई सरी आएको भए सो को प्रमाण 

पत्र  

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

53.  ल्ववाह प्रमाल्णत   

 

१) दिुहा दिुहीको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

२) बसाई सरी आएकाको हकमा बसाई 

सराई दताय प्रमाण पत्र  

३) दिुाहा दिुही दबैु उपल्स्थत भई 

सनाित गनुय पन े 

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

५)ल्व.स.२०३४ पल्छको हकमा ल्ववाह 

दताय प्रमाण पत्रको  

प्रल्तल्िल्प   

 

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

54.  घर पाताि प्रमाल्णत   

 

१) ल्नवेदन नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प र ल्नवेदन  

२) घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र  

३) स्थिगत ल्नरीक्षण प्रल्तवेदन  

४) चाि ुआ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पल्ि कर र चाि ुआ.ब. 

सम्मको मािपोत कर ल्तरेको रल्सद वा 

कर ल्नधायरण स्वीकृत भएको कागजात  

५)आवश्यकता अनुसारसजयल्मन मुचुहका  

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

55.  कागज/मञ्जुरीनामा 

प्रमाल्णत   

 

१) ल्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प र ल्नवेदन  

२) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

३) प्रमाल्णत गनुय पन ेल्वषयसाँग सम्बल्न्धत 

प्रमाण कागजहरुको प्रल्तल्िल्प  

४)मन्जुरीनामा ल्िन ेर क्रदन ेदवैु व्यल्ि   

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

56.  हकवािा वा हकदार 

प्रमाल्णत   

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प र 

ल्नवेदन  

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

 



 

 २) नाताप्रमाल्णत प्रमाण पत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) हकदार प्रमाल्णतका िाल्ग स्थिगत 

सजयल्मन  

४) हकदार प्रमाल्णत गन ेथप प्रमाण 

कागज  

५) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

६)आवश्यकता अनुसारसजयल्मन मुचुहका   

 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविेसम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

57.  अल्ववाल्हत प्रमाल्णत   

 

१) ल्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

२) संरक्षक वा अल्भभावकिे कायायियको 

रोहबरमा गरेको सनाित पत्र  

३) स्थानीय सजयल्मन मुचुहकाको पत्र  

४) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद  

५)ल्वदेशमा रहकेाको हकमा ल्वदेशल्स्थत 

नेपािी ल्नयोगबार् आएको ल्सिाररस   

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरीको 

सजयल्मन मुचुहका माग गने  

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

58.  अंग्रेजी ल्सिाररस तथा 

प्रमाल्णत   

 

१) ल्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

२) ल्वषय साँग सम्बल्न्ध प्रमाण कागजातको 

प्रल्तल्िल्प  

३) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद   

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

59.  ल्मिापत्र कागज/ 

उजुरी दताय   

 

१) ल्मिापत्र गन ेदवैु पक्षको संयुि ल्नवेदन  

२) सम्बल्न्धत व्यल्िहरुको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प  

३) ल्वषयसाँग सम्बल्न्धत अन्य कागजातहरु   

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

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

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

60.  एक्रककृत सम्पल्ि 

कर/घर जग्गा कर    

 

१) ल्नवेदन  

२) जग्गा धनी प्रमाण पूजायको प्रल्तल्िल्प 

३) भवन नक्;f स्वीकृल्त प्रमाण पत्र र 

नक्साको प्रल्तल्िल्प  

४) भवन/जग्गा िररद गरेको भए 

मािपोतबार् रल्जष्ट्रशेन पाररत ल्िितको 

प्रल्तल्िल्प  

५) (स्थानीय तहको नाम) घोषणा हुन ुपूवय 

ल्नमायण भएका भवनका हकमा नापी 

नक्सा वा स्थिगत प्राल्वल्धक प्रल्तवेदन  

६) मािपोत ल्तरेको रल्सद  

७) आ.व ०५७।५८ पूवय आल्न्तररक राजश्व 

कायायियमा कर ल्तरेको भए सो को 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े

४) तोक्रकएको कमयचारीिे कर ल्नधायरण 

तयार गरी वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सल्चव समक्ष पेश गन े 

५) तोक्रकएको कर बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई कर ल्नधायरण 

पत्र उपिब्ध गराउन े।  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

प्रमाल्णत प्रल्तल्िपी  

८) नागररकता र नापी नक्साको प्रमाल्णत 

प्रल्तल्िपी  

 

61.  बहाि कर     

 

१) ल्नवेदन पत्र  

२) बहाि सम्झौता  

३) नेपाि सरकारमा बहािसाँग सम्बल्न्धत 

ल्नकायमा दताय गरेको प्रमाण पत्रको 

प्रल्तल्िल्प  

४) नागररकताको प्रमाल्णत प्रल्तल्िपी   

५) चाि ुआ.व. सम्म घर जग्गा र मािपोत 

ल्तरेको रल्सदको वा ल्नधायरण आदेशको 

प्रमाल्णत प्रल्तल्िपी ।  

 
 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े

२) तोक्रकएको कमयचारीिे कर ल्नधायरण 

तयार गरी वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सल्चव समक्ष पेश गन े

३) तोक्रकएको कर बुझाउने  

४) चिानी गरी ल्नवेदकिाई कर ल्नधायरण 

पत्र उपिब्ध गराउन े  

 
 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

62.  ल्वज्ञापन कर   

 

१) ल्नवेदन र संस्थाको प्रमाल्णत कागजात  

२) सम्बल्न्धत स्थानीय तहमा ल्तनय 

बुझाउन पनेव्यवसाय र अन्य करको 

प्रमाल्णत प्रल्तल्िपी  

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े

२) तोक्रकएको कमयचारीिे कर ल्नधायरण 

तयार गरी वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सल्चव समक्ष पेश गन े

३) तोक्रकएको कर बुझाउने  

४) चिानी गरी ल्नवेदकिाई कर ल्नधायरण 

पत्र उपिब्ध गराउन े  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 

63.  मािपोत वाभूल्म कर   

 

१) ल्नवेदन पत्र  

२) प्रथम वषयका िाल्ग जग्गा धनी प्रमाण 

पूजाय, नवीकरणका िाल्ग अल्घहिो 

आ.व.मा मािपोत ल्तरेको रल्सद वा यस 

कायायियबार् जारी गररएको मािपोत 

नवीकरण बुक  

३) घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े

२) तोक्रकएको कमयचारीिे कर ल्नधायरण 

तयार गरी वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सल्चव समक्ष पेश गन े

३) तोक्रकएको कर बुझाउने  

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र   

 

 



 

ल्तरेको प्रमाण  

 

४) चिानी गरी ल्नवेदकिाई कर रल्सद 

उपिब्ध गराउने ।  

 

64.  उहिेल्ित बाहके अन्य 

स्थानीय आवश्यकता 

अनुसारका  

ल्सिाररस/प्रमाल्णतहरु   

 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रल्तल्िल्प र 

ल्नवेदन  

२) ल्वषय साँग सम्बल्न्धत प्रमाण कागजात  

६) चाि ुआ. व. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर वा एकीकृत सम्पल्ि कर 

ल्तरेको रल्सद वा कर ल्नधायरण स्वीकृत 

भएको कागजात   

 

१) ल्नवेदन सल्हत तोक्रकएको कागजातहरु 

पेश गन े 

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा 

सल्चविे सम्बल्न्धत कमयचारीिाई तोक 

आदेश गन े 

३) ल्नवेदन दताय गन े 

४) तोक्रकएको कमयचारीिे आवश्यकता 

अनुसार सजयल्मन मुचुहका तयार गरी 

ल्सिाररस तयार गन े 

५) ल्नवेदकि ेतोक्रकएको शुहक बुझाउने  

६) चिानी गरी ल्नवेदकिाई ल्सिाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा 

सल्चव,  सम्बल्न्धत 

िााँर्का कमयचारी   

 

 सोही क्रदन,  

सजयल्मनको 

हकमा 

बढीमा ३ 

क्रदनल्भत्र 

 

 

 

 

 

 

 


