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वडा कायाालयबाट वववभन्न वसफाररस वदिंदा अपनाउनु पने कायावववध 

क्र.सिं. सेवा सुववधाको नाम आवश्यक पने कागजातहरु सेवा सुववधा प्राप्त गना आवश्यक पने प्रवक्रया सेवा प्रदान गने 

अवधकारी 

लाग्ने 

दस्तुर 

लाग्ने समय कैवफयत 

1.   

 

 

नगाररकता र प्रतततिति 

तसफाररस  

तथा  

नाम छुट तथा सनाखत 

नागररकता तसफाररस 

१) तनवेदन ित्र र आमा र बबुाको नागररकता प्रमाणित्रको 

प्रतततिति   

२) जन्म दताा प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) तववातहत मतहिाको हकमा ितत र आमा र बबुाको  

नागररकता प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

४) चाररतत्रक प्रमाणित्रको प्रतततिति (तवद्याथीको हकमा)   

५) तववाह दताा प्रमाणित्रको प्रतततिति (तववातहताको हकमा)   

६) बसाई सरी आएको हकमा बसाई सराईको प्रमाण ित्रको 

प्रतततिति   

७) दवैु कान देतखने िासिोटा साईजको फोटो २ प्रतत   

८) चािु आ.व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात   

९) कमाचारी िररवारको हकमा सम्बतन्धत कायााियको 

तसफाररस  

१०) प्रतततिति नागररकताको हकमा िरुानो नागररकताको 

प्रतततिति  

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने   

७) तोतकएको ढााँचामा नागररकता तसफाररसको अतभिेख राख्ने 

।  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

नागररकता 

रु १०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

प्रतततिति  

रु ३०० 

नाम छुट 

तथा 

सनाखत 

नागररकता 

तसफाररस 

रु २०० 

2.  नबािक िररचयित्र 

तसफाररस  

 

१) बाब ुआमाको नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र  तनवेदन 

ित्र  

२) जन्म दतााको प्रमाणित्र प्रमातणत प्रतततििी  

३) चािु आ.व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद  

४) नाबािक खलु्ने थि कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत िेश 

गने  

५) नाबािक अतनवाया उितस्थत हुन ुिने   

६) दवैु कान देतखने िासिोटा साईजको फोटो   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

५) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

 

रु १०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

3.  अंतगकृत नागररकता 

तसफाररस 

१) तनवेदन ित्र र अंतगकृत नागररकता प्राप्त गना खोजेको स्िष्ट 

आधार   

२) सातवक मिुुकको नागररकता िररत्याग गरेको वा िररत्याग 

गना कारवाही चिाएको ितुष्ट गने कागजातहरु   

३) नेिािमा १५ वषादेतख कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको 

प्रमाणित्रको प्रतततिति   

४) वैवातहक अंतगकृत नागररकताका िातग तववाह दताा 

प्रमाणित्रको प्रतततिति र सम्बतन्धत देशको आतधकाररक 

प्रमाणित्र  

५) नेिािी भाषा िेख्न र बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु   

६) िासिोटा साईजको फोटो ३ प्रतत   

७) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने, काननी राय 

आवश्यक भएमा राय सोध्ने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने   

७) अनसुूची ८ को ढााँचामा नागररकता तसफाररसको अतभिेख 

राख्ने ।  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी    

 

रु ५०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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सम्िति कर ततरेको रतसद   

८) सजातमन मचुलु्का  

 

4.  दवैु नाम गरेको व्यति 

एकै हो भन्ने 

तसफाररस/फरक जन्म 

तमतत संशोधन 

तसफाररस   

 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन ित्र  

२) नाम फरक िरेको ितुष्ट गने प्रमातणत कागजतहरु  

३) चािु आ.व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

४) सम्बतन्धत व्यति वा हकवािा उितस्थत भई सनाखत गनुा 

िने  

५) आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजातमनका मचुलु्काको 

प्रततवेदन माग गना सक्ने  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गन े

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

5.  अिाङ्ग तसफाररस १) तनवेदन ित्र र नागररकता प्रमाणित्र/जन्मदतााको प्रतततिति   

२)  कुन प्रकारको शारीररक अिाङ्गता हो सो सम्बन्धी 

मेतडकि सुिरीटेन्डेन्टको तसफाररस  

३) व्यति स्वयं उितस्थत हुनिुने वा सम्बतन्धत कमाचारीको 

प्रततवेदन  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुारप्रततवेदन तयार 

गरी तसफाररस तयार गने   

५) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 तनशलु्क 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

6.  छात्रबतृि तसफाररस  

 

१) तनवेदन ित्र र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

२) घर भएमा चािु आ.व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्िति कर ततरेको रतसद ,व्यवसाय भएमा व्यवसाय 

कर ततरेको रतसद   

३) शैतक्षक योग्यताको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने    

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु १०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

7.  तविन्न तवद्याथी 

छात्रबतृि तसफाररस  

 

१) तनवेदन ित्र र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

२) शैतक्षक योग्यताको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) तविन्नता ितुष्ट गने कागजात 

४) आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजातमनका मचुलु्काको 

प्रततवेदन माग गना सक्ने  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु १०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

8.  अन्य कायााियको माग 

अनसुार तववरण खिुाई 

िठाउने काया  

 

१) तनवेदन तथा नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

२) कायााियको ित्र    

३) तवषयसाँग सम्बतन्धत अन्य कागजातहरु   

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सतचविे सम्बतन्धत 

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) ित्र दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे तववरण तयार गने  

५) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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9.  जन्म दताा    १) तनवेदन ित्र  

२) बािकको बाब/ुआमाको नागररकता  

३) चािु आ.व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद  

४) अस्ितािमा जन्म भएको हकमा सम्बतन्धत अस्िताििे 

जन्म प्रमातणत गरेको िररचयित्रको प्रमातणत प्रतततििी  

 

१) घटना घटेको ३५ तदन तभत्र िररवारको मखू्य व्यतििे  

२) तनजको अनिुतस्थततमा उमेर िगेुको िरुुषमध्ये सबैभन्दा जेठो 

व्यतििे सूचना तदने  

३) घटना घटेको ३५ तदन नाघेको भए तोतकएको शलु्क बझुाउने 

४) तोतकएको ढााँचामा दताा गरी दताा प्रमाणित्र उििब्ध गराउने ।  

 

वडा सतचव 

 

३५ तदन 

तभत्र 

तनशलु्क , 

३५ तदन 

ितछ रु 

१०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

10.  मतृ्यु दताा    

 

१) तनवेदन ित्र  

२) मतृकको नागररकता र सूचना तदन आउनेको नागररकता  

३) मतृकसाँग सम्बन्ध जोतडने प्रमाणित्र  

४) अतववातहत मतृकको हकमा स्थानीय सजातमन ित्र  

५) मतृकको नागररकता नभएको हकमा स्थानीय सजातमन ित्र  

६) सूचना तदने व्यतिको नागररकता नभएमा समेत स्थानीय 

सजातमन ित्र  

 

१) घटना घटेको ३५ तदन तभत्र िररवारको मखू्य व्यतििे  

२) तनजको अनिुतस्थततमा उमेर िगेुको िरुुषमध्ये सबैभन्दा जेठो 

व्यतििे सूचना तदने  

३) घटना घटेको ३५ तदन नाघेको भए तोतकएको शलु्क बझुाउने 

४) तोतकएको ढााँचामा दताा गरी दताा प्रमाणित्र उििब्ध गराउने ।  

३) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सतचविे तोतकएको 

कमाचारीद्वारा सजातमन मचुलु्का तयार गने  

 

वडा सतचव 

 

३५ तदन 

तभत्र 

तनशलु्क , 

ितछ रु ५० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

11.  बसाई सराई 

जान/ेआउने दताा   

 

१) तनवेदन ित्र र नागररकताको प्रमाणित्रको प्रतततििी  

२) बसाई सराई गरी जानेको हकमा िररवारको तववरण सतहत 

सम्बतन्धत वडा कायााियबसाईसराईको कागजात  

३) जहााँ जान ेहो त्यस ठाउाँको िाििजूाा र जुन ठाउाँमा आउनेको 

ितन िेश गनुािने  

४) बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको 

प्रमाणित्र   

५) जान/ेआउने सबै व्यतिको नागररकता र जन्मदतााको 

प्रतततिति  

६) चािु आ.व. सम्म घर जग्गा र माििोत कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद  

 

१) घटना घटेको ३५ तदन तभत्र सिररवारको बसाई सराई भए 

िररवारको मखू्य व्यतििे सूचना तदने  

२) एकजनाकोमात्र बसाई सराई भए तनजिे सूचना तदने 

३) घटना घटेको ३५ तदन नाघेको भए तोतकएको शलु्क बझुाउने 

४) तोतकएको ढााँचामा दताा गरी दताा प्रमाणित्र उििब्ध गराउने ।  

 

 

वडा सतचव 

 

३५ तदन 

तभत्र 

तनशलु्क , 

ितछ रु 

१५०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

12.  सम्बन्ध तबच्छेद दताा   

 

१) तनवेदन ित्र  

२) अदाितबाट सम्बन्ध तबच्छेद भएको फैसिाको प्रमातणत 

प्रतततिति  

३) िततित्नीको नागररकताको प्रतततिति १/१ प्रतत  

४) केटाको स्थायी ठेगना सम्बतन्धत वडाको हुन ुिने 

 

१) सम्बन्ध तवच्छेद भएको ितत वा ित्नीिे सूचना फाराम भरी 

सूचना तदने ।  

२) घटना घटेको ३५ तदन नाघेको भए तोतकएको शलु्क बझुाउने 

३) तोतकएको ढााँचामा दताा गरी दताा प्रमाणित्र उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

३५ तदन 

तभत्र 

तनशलु्क , 

३५ तदन 

ितछ रु 

२००० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

13.  तववाह दताा    

 

१) तनवेदन ित्र  

२) दिुाहा(दिुहीको नागररकताको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) दिुहीको नागररकता नभएमा बाब ुवा दाजुभाईको 

नागररकताको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद  

 

१) दिुाहा दिुही दवैु उितस्थत भई सूचना तदने  

२) घटना घटेको ३५ तदन नाघेको भए तोतकएको शलु्क बझुाउने 

३) तोतकएको ढााँचामा दताा गरी दताा प्रमाणित्र उििब्ध गराउन े

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

३५ तदन 

तभत्र 

तनशलु्क , 

३५ तदन 

ितछ रु 

३०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

14.  अस्थाई बसोबास 

तसफाररस 

१) तनवेदन ित्र र नागररकता प्रमाण ित्रको प्रतततिति र बसोबास 

गने घर नम्बर, टोि, माग वा बाटोको नाम   

२) वहािमा बसेको भए घरधनीको सनाखत मचुलु्का र तनजको 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

 

 

 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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नागररकता प्रमाण ित्रको प्रतततिति   

३) कमाचारीको हकमा हाि कायारत रहकेो कायााियको ित्र   

४) घरबहाि कर ततरेका रतसद  

५) घरबहािको सम्झौता ित्र  

 

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

कमाचारी  

 

रु २००  

15.  स्थायी बसोबास 

तसफाररस  

 

१) तनवेदन ित्र र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

२) बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दताा प्रमाण ित्रको 

प्रतततिति   

३) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद   

४) जग्गाधनी प्रमाणित्रको प्रतततिति  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

16.  आतथाक अवस्था 

बतियो वा सम्िन्नता 

प्रमातणत  

 

१) तनवेदन ित्र र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

२) जग्गाधनी प्रमाण िजूाा   

३) आयश्रोत भए आयश्रोत खलु्ने कागजात   

४) अन्य आवश्यक कागजात   

५) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर र बहाि कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण 

स्वीकृत भएको कागजात   

६) सजातमन मचुलु्का  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु १००० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

17.  आतथाक अवस्था 

कमजोर वा तविन्नता 

प्रमातणत  

 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन ित्र   

२) आतथाक अवस्था कमजोर भएको ितुष्ट हुने कागजात   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

तनशलु्क 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

18.  कोटा तफिः तमनाहा 

तसफाररस 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र  तनवेदन ित्र  

२) आफ्नै घर भएमा चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्िति कर ततरेको रतसद  

३) अदाितमा मदु्दा िरेका प्रमाण कागजातहरु  

४) कोटा फीिः तमनाहा हुन ुिने स्िष्ट कारण तितखत रुिमा तदन ुिने  

५) स्थानीय सजातमनकामचुलु्का  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु १०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

19.  जग्गा दताा तसफाररस  १) तनवेदन  १) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा  सोही तदन,   
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 २) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर भए घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत 

भएको कागजात  

४) सातवक िगत प्रमातणत प्रतततिति  

५) तफल्डबकु उतार  

६) स्थिगत तनरीक्षण प्रततवेदन  

७) जग्गाको नािी नक्सा  

८) जग्गासाँग सम्बतन्धत अन्य प्रमाण कागजातहरु  

९) स्थानीय सजातमन मचुलु्का  

 

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने   

 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु ५०० 

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

20.  घर जग्गा नामसारी 

तसफाररस 

१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी तवस्ततृ तववरण खिेुको तनवेदन 

२) तनवेदकको नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

३) मतृक र तनवेदक तबचको नाता प्रमातणत प्रमाणित्रको 

प्रतततिति   

४) जग्गा धनी प्रमाण िजूााको प्रतततिति   

५) सजातमन मचुलु्का गरी बझु्न ुिने भए सजातमनमा साक्षी 

बस्नेको नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

६) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद  

७) काननुी जतटिता भएको देतखएमा काननुी राय तिईनेछ ।  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने   

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु ५०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

21.  जग्गा मलू्याङ्कन 

तसफररस/प्रमातणत   

 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन ित्र  

२) जग्गा धनी प्रमाण िजूााको प्रतततिति  

३) जग्गाको आसिासको चिन चल्तीको मलु्य प्रके्षिण  

४) हािसािै आसिासको खररद तबक्री भएको भए सो प्रमाण 

वा सजातमन मचुलु्का  

५) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको प्रातवतधक कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार 

सजातमन मचुलु्का तयार गरी मलु्याङकन तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने   

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु ३०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

22.  घर कायम तसफाररस  

 

१) घरकायम तसफाररस िाऊाँ  भन्ने सम्बन्धी तनवेदन   

२) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

३) सम्बतन्धत जग्गाको िाििजूााको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

४) स्थिगत प्रततवेदन  

५) चािु आ.व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने   

३) प्रातवतधक कमाचारीबाट तनरीक्षण गरी प्रततवेदन तदने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने   

६) दताा चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

६५० 

 

 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

23.  नेिाि सरकारको 

नाममा बाटो कायम 

तसफाररस  

१) तनवेदन  

२) जग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रतततिति  

३) नािी नक्सा  

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

 

 

रु १०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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 ४) चािु आ.व. सम्मको माििोत र घर भए घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्िति कर ततरेको रतसद   

५) जग्गाधनीको स्वीकृततको सनाखत गनुािने  

६) जग्गा धनीिे सनाखत गरेको कागजात  

 

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे स्थिगत सजातमन मचुलु्का तयार गरी 

तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध  

 

कमाचारी   

 

 

24.   

 

 

घर बाटो प्रमातणत  

 

१) तनवेदन (बाटोको नाम, टोि समेत खिुाउने) नागररकता 

प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) जग्गाधनी प्रमाण िजूााको प्रमातणत प्रतततिति  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमातणत सक्कि नािी नक्सा  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

५) तिने तदने दवैु व्यति नागररकताका प्रमाणित्रको प्रमाणित्र 

प्रमातणत प्रतततििी सतहत उितस्थत हुन ुिने वा तनजहरुिे 

तदएको अतधकृत वारेसको प्रमातणत प्रतततििी  

६) स्थिगत तनरीक्षण प्रततवेदन  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

घरवाटो 

नभएको रु 

२०० 

 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

घरवाटो 

भएको रु 

६५० 

 

िजुाामा घर 

भएको तर 

तफल्डमा 

नभएको रु 

५०० 

25.   

 

 

चार तकल्िा प्रमातणत  

 

१) तनवेदन र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) जग्गा धनी प्रमाण िजूााको प्रतततिति  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमातणत प्रतततिति नािी नक्सा  

४) चािु आ. व. सम्मको माििोत रघर जग्गा कर वा  एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद  

५) तनवेदक स्वयं वा तनजिे अन्य व्यतििाई तोकेको हकमा 

तनज तनवेदकिे तदएको अतधकृत वारेसनामा को प्रमातणत 

प्रतततििी  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु ३०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

26.   

 

जग्गा रेखांकनको 

काया/सो कायामा रोहबर   

 

 

१)  तनवेदन ित्र  

२) सम्बतन्धत कायााियको ित्र  

३) प्रातबतधक प्रततवेदन  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गन े

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

27.   

जग्गा धनीिजूाा हराएको 

तसफाररस   

 

१) तनवेदन र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर भए घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्िति कर ततरेको रतसद  

३) जग्गा धनी प्रमाण िजूााको प्रतततिति  

४) तनवेदकको स्थायी वतन जग्गा रहकेो वडाको नभएमा 

स्थानीयसजातमन मचुलु्का   

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे तसफाररस ित्र तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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 ६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

28.   

 

िजूाामा घरकायम गने 

तसफाररस   

 

१) तनवेदन र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) भवन नक्सा िास प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) तनमााण सम्िन्न प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

५) जग्गा धनी प्रमाण िजूााको प्रतततिति   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गन े

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु ६५० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

29.   

 

 

मोही िगत कट्टा 

तसफाररस 

१) मोही िगत कट्टा हुनिुने िणूा तववरणको तनवेदन   

२) तनवेदकको नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

३) जग्गाधनी प्रमाण िजूााको प्रमातणत प्रतततिति   

४) जग्गाको प्रमातणत नािी नक्सा   

५) चािु आ.व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद   

६) जग्गाको श्रेस्ता र तफल्डबकुको प्रमातणत प्रतततिति  

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोकआदेश गने   

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउन  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु ५०० 

िाग्ने समयिः सोही 

तदन,  सजातमनको 

हकमा बढीमा ३ 

तदनतभत्र   

 

 

30.   

 

 

 

नयााँ व्यवसाय दताा   

 

१) तनवेदन ित्र  

२) नागररकता प्रमातणित्रको प्रमातणत प्रतततििी  

३) तवदेशीको हकमा राहदानीको प्रमातणत प्रतततिति वा 

सम्बतन्धत दतुावासको तनजको िररचय खलु्ने तसफाररस  

४) २ प्रतत फोटो  

५) घर बहाि सम्झौता  

६) आफ्नै घर टहरा भए चा.िु. आ.व. सम्मको माििोत र 

घरजग्गा कर ततरेको  

७) स्थानीय तहको नाममा दताा नगरी प्यान वा अन्य तनकायमा 

दताा गरी व्यवसाय दताा गरेको हकमा प्यान दताा वा अन्य 

तनकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणित्रको प्रमातणत 

प्रतततििी  

१) तनवेदन सतहतको तोतकएको कागाजत िेश गने  

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

फााँटमा तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तनवेदकिे तोकेको शिुक वझुाउने  

५) चिानी गरी तनवेदकिाई प्रमाणित्र उििव्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

31.   

 

 

व्यवसाय नवीकरण   

 

१) तनवेदन ित्र  

२) नागररकता प्रमातणित्रको प्रमातणत प्रतततििी  

३) स्थानीय तहबाट दताा भएको व्यवसाय दतााको प्रमाणित्रको 

प्रमातणत प्रतततििी  

४) बहाि सम्झौताको प्रतततििी  

५) आफ्नै घर टहरा भए चा.िु. आ.व. सम्मको माििोत र 

घरजग्गा कर ततरेको  

 

१) तनवेदन सतहतको तोतकएको कागाजत िेश गने  

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

फााँटमा तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तनवेदकिे तोकेको शिुक वझुाउने  

५) चिानी गरी चिानी गरी तनवेदकिाई प्रमाणित्र उििव्ध 

गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

वतगाकरण 

अनसुार 

*** 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

32.  व्यवसाय दताा तसफाररस 

PAN, VAT  

 

१) तनवेदन ित्र  

२) व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) आफ्नै घर भए चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

 

 

रु ५०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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कर वा एकीकृत सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण 

स्वीकृत भएको कागजात  

४) बहािमा भए सम्झौता ित्रको प्रतततिति  

५) दईु प्रतत िासिोटा साइजको फोटो  

 

३) तनवेदन दताा गने  

४) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

५) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

कमाचारी   

 

 

33.   

 

व्यवसाय बन्द 

तसफाररस  

 

१) आफ्नो व्यवसायको तवस्ततृ व्यहोरा सतहतको तनवेदन ित्र  

२) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) चािु आ.व. सम्मको व्यवसाय नवीकरण गरेको प्रमाणित्रको 

सक्कि  

४) घरबहाि सम्झौता ित्रको प्रतततिति  

५) स्थिगत प्रततवेदन  

६) तवदेशीको हकमा िररचय खलु्ने कागजात वा सम्बतन्धत 

दतुावासको ित्र  

७) आफनै घर भएमा चािु आ.व. सम्मको माििोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण 

स्वीकृत भएको कागजात   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने   

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु ३०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

34.   

 

व्यवसाय सञ्चािन 

नभएको तसफाररस  

 

१) व्यवसाय सञ्चािन नभएको कारण सतहतको तनवेदन ित्र  

२) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणित्र  

४) आफ्नै घर भएमा चािु आ.व. सम्मको माििोत र घरजग्गा 

कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५) स्थिगत प्रततवेदन  

६) घरबहाि सम्झौता ित्रको प्रतततिति  

७) सजातमन मचुलु्का आवश्यक िरेमा सो समेत गराउने  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुारसजातमन मचुलु्का 

तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु ३०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

35.   

 

 

ब्यािार व्यवसाय 

नभएको तसफाररस  

 

१) कारण सतहतको तनवेदन ित्र  

२) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणित्र  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

५) सजातमन मचुलु्का आवश्यक िरेमा सो समेत गराउने  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार स्थिगत 

सजातमन मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु ३०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

36.   

 

 

संस्था दताा तसफाररस  

 

१) तवधान वा तनयमाविी, तनवेदन र नागररकता प्रमाणित्रको 

प्रतततिति  

२) संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता ित्र र बहाि कर ततरेको 

रतसद/नततरेको भए ततनुा बझुाउन ुिने  

३) संस्था आफ्नै घरमा बस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण िजूाा र 

नक्सा िास प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/वडा सतचविे सम्बतन्धत कमाचारीिाई वडा 

सतचव, तोक आदेश गनेेे  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

 

रु १००० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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कागजात  

 

 

37.   

 

 

तजतवतसाँगको नाता 

प्रमातणत   

 

१) तनवेदन तथा नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) नाता खलु्ने प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) सजातमन गरी बझु्न ुिने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको 

नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद  

५) नाता प्रमातणत गने व्यतिहरुको २ प्रतत िासिोटा साइजको 

फोटो  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

38.   

 

 

मतृकसाँगको नाता 

प्रमातणत   

१) तनवेदन तथा नाता खलु्ने प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) हकदारहरुको नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) मतृ्यु दताा प्रमाणित्रको प्रतततिति  

४) मतृकको नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

५) हकवािा नावािक भए जन्म दताा प्रमाणित्रको प्रतततिति  

६) वसााँईसरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रतततिति  

७) हकदारहरुको िासिोटा साईजको फोटो ४ प्रतत  

८) स्थानीय सजातमन मचुलु्का  

९) आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजातमन मचुलु्का  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजातमन मचुलु्का माग 

गने  

६) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

७) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

39.   

 

 

तजतवत रहकेो तसफाररस  

 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन ित्र  

२) स्वयं व्यति उितस्थत हुन ुिने  

३) दईु प्रतत िासिोटा साइजको फोटो  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी  

 

 

 

 

रु ३०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

40.   

 

 

तवद्युत जडान तसफाररस  

 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन ित्र   

२) जग्गाधनी प्रमाणित्रको प्रमातणत प्रतततििी   

३) हक भोगको श्रोत खलु्ने कागजात   

४) नक्सा िास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतततिति   

५) अन्य आवश्यक कागजातहरु   

६) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

41.   

 

धारा जडान तसफाररस  

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन ित्र   

२) नक्सा िास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतततिति   

३) जग्गा धनी प्रमाण िजूााको प्रततततति   

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने   

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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 ४) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

 

३) तनवेदन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने   

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने   

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

कमाचारी   

 

 

42.   

 

 

चौिाय सम्बन्धी 

तसफाररस  

 

१) कारण सतहतको तनवेदन  

२) चौिाया िाने ठाउाँको स्वीकृत ित्र  

३) तिने तदने दवैुिे सनाखत गनुा िने  

४) चौिाय िािन गनेका हकमा स्थान र छरतछमेक तथा 

वातावरणमा प्रततकूि प्रभाव निने व्यहोरा   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार स्थिगत 

सजातमन मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

43.   

 

 

उद्योग ठाउाँ सारी 

तसफाररस  

 

१) उद्योग ठाउाँसारीका िातग तनवेदन  

२) उद्योग दताा प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) स्थानीय तहको नामको नतवकरण सतहतको व्यवसाय दताा 

प्रमाण ित्र  

४) आफ्नै घर भए चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्िति कर ततरेको रतसद  

५) बहािमा भए सम्झौता ित्रको प्रतततिति र बहाि कर ततरेको 

रतसद/नततरेको भए ततनुा बझुाउन ुिने  

६) (स्थानीय तहको नाम) के्षत्र तभत्र सारी जाने भए सम्बतन्धत 

वडा कायााियको अनमुततको तसफाररस ित्र  

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु  ५०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

44.   

 

 

तवद्यािय ठाउाँ सारी 

तसफाररस   

 

१) तवद्यािय ठाउाँसारीका िातग तनवेदन   

२) तवद्यािय दताा प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) स्थानीय तहको नामको नतवकरण सतहतको व्यवसाय दताा 

प्रमाण ित्र  

४) (सरकारी एवं सामदुातयक तवद्यािय बाहके अन्यमा)  चािु 

आ. व. सम्मको सरी जाने ठाउाँ र हािको ठाउाँ दवैुको 

माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्िति कर ततरेको 

रतसद 

५) बहािमा भए सम्झौता ित्रको प्रतततिति र बहाि कर ततरेको 

रतसद/नततरेको भए ततनुा बझुाउन ुिने  

६) स्थायी िेखा नम्बर प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

७) तनरीक्षण प्रततवेदन  

८) सरी जाने ठाउाँको वडा कायााियको अनमुतत ित्र  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार स्थिगत 

सजातमन मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने   

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

 

 

रु १५०० 

 

 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

45.   

 

१) तवद्यािय कक्षा वतृिका िातग तनवेदन  

२) तवद्यािय दताा प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

 रु १५०० सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 
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तवद्यािय सञ्चािन 

स्वीकृत/ कक्षा वतृि 

तसफाररस  

 

३) स्थानीय तहको नाममा चािु आ. व.को नतवकरण सतहतको 

व्यवसाय दताा प्रमाण ित्र  

४) सरकारी बाहकेका तवद्याियका हकमा चािु आ. व. 

सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्िति कर 

ततरेको रतसद 

५) बहािमा भए सम्झौता ित्रको प्रतततिति र बहाि कर ततरेको 

रतसद  

६) तनरीक्षण प्रततवेदन  

 

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको प्रातवतधक कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार 

स्थिगत तनरीक्षण गरी प्रततवेदन तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

46.   

 

 

आन्तररक बसाई सराई 

तसफाररस         

 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र  तनवेदन ित्र  

२) सरी जाने व्यतिहरु नागररकताको प्रमाणित्रको प्रमातणत 

प्रतततिति र नागररकता प्रमाणित्र नभएको हकमा तववाह दताा 

वा जन्म दताा वा उमेर खिेुको तनस्साको प्रमातणत प्रतततिति  

३) जग्गाधनी प्रमाण िजूााको प्रतततिति /घर वा जग्गा नभएकाको 

हकमा व्यवसाय वा बसाई खलु्ने प्रमाण कागजात  

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

माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्िति कर ततरेको 

रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको कागजात   

५) घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बतन्धत घर धनीसाँग गरेको 

घर बहािको सम्झौता   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

रु २०० 

 

 

 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

47.   

 

 

संरक्षक तसफाररस  

( व्यतिगत)   

 

१) तनवेदन  

२) संरक्षक तदने र तिने व्यतिको नागररकता र जन्मदताा 

प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद  

४) आवश्यकता अनसुार स्थिगत सजातमन मचुलु्का  

५) स्थानीय सजातमन मचुलु्का   

 

१) तवस्ततृ तववरण रहकेो तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु 

िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

रु ३०० सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

48.   

 

 

संरक्षक तसफाररस  

(संस्थागत)  

 

१) तनवेदन  

२) संस्थाको नवीकरण सतहतको प्रमाणित्रको प्रतततिति एवं 

तवधानको प्रतततिति वा तनयमाविीको प्रतततिति  

३) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद,  

४) बहािमा भए सम्झौता ित्र प्रतततिति र बहाि कर ततरेको 

रतसद/नततरेको भए ततनुा बझुाउन ुिने  

५) आवश्यकता अनसुार सजातमन मचुलु्का  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

रु ३०० सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

49.   

 

 

१) कारण प्रष्ट खिेुको तनवेदन  

२) चािु आ.व. सम्मको घरजग्गा कर , बहाि कर र माििोत 

ततरको रतसद  

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

 सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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घर  कोठा खोल्न काया/ 

रोहबरमा बस्ने काया  

 

३) बहाि सम्झौताको प्रमातणत प्रतततििी   

४) तजल्िा प्रशासन कायााियको ित्र  

५) स्थानीय सजातमन मचुलु्का  

६) आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरी सजातमन मचुलु्का    

 

३) तनवेदन दताा गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) रोहबरमा बस्ने कमाचारी तोक्ने  

७) वडा कायााियबाट प्रतषत ३५ तदने म्याद ित्रको सूचना 

प्रमातणत प्रततििी  

 

कमाचारी   

रु ३०० 

 

50.   

 

 

तनिःशलु्क वा सिःशलु्क 

स्वास््य उिचार 

तसफाररस   

 

१) तनवेदन तथा नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) तविन्नता खलु्ने प्रमाण कागजात  

३) तसफाररस आवश्यक भएको अन्य कारण   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

तनशलु्क 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

51.   

 

व्यतिगत तववरण 

तसफाररस  

(नाम थर जन्म तमतत 

ठेगाना प्रहरी ररिोटा 

जातीय ) आदी । 

 

१)  तनवेदन ित्र  

२) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद  

४) तवषयसाँग सम्बतन्धत अन्य प्रमाण कागजातहरु   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने   

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

52.   

 

 

 

जन्म तमतत प्रमातणत  

 

१) तनवेदन र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततििी  

२) नाबािकको हकमा जन्म दताा प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) बसाई सरी आएको भए सो को प्रमाण ित्र  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गन े

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

53.   

 

 

तववाह प्रमातणत   

 

१) दिुहा दिुहीको नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) बसाई सरी आएकाको हकमा बसाई सराई दताा प्रमाण ित्र  

३) दिुाहा दिुही दबैु उितस्थत भई सनाखत गनुा िने  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

५)तव.स.२०३४ ितछको हकमा तववाह दताा प्रमाण ित्रको  

प्रतततिति   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

54.   

 

१) तनवेदन नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन  

२) घरको नक्सा, नक्सा िास प्रमाण ित्र  

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

 

 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 
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घर िाताि प्रमातणत   

 

३) स्थिगत तनरीक्षण प्रततवेदन  

४) चािु आ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्िति कर 

र चािु आ.ब. सम्मको माििोत कर ततरेको रतसद वा कर 

तनधाारण स्वीकृत भएको कागजात  

५) आवश्यकता अनसुार सजातमन मचुलु्का  

 

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

रु ३०० बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

55.   

 

 

वातषाक आम्दानी 

तसफाररस 

१) तनवेदन नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन 

२) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण 

स्वीकृत भएको कागजात  

३) प्रमातणत गनुा िने तवषयसाँग सम्बतन्धत प्रमाण कागजहरुको 

प्रतततिति  

४) तवषयसाँग सम्बतन्धत अन्य कागजातहरु   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 प्रततहजार  

रु १ 

 

सोही तदन,   

 

56.   

 

 

कागज/मञ्जुरीनामा 

प्रमातणत   

 

१) तनवेदन र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन  

२) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात  

३) प्रमातणत गनुा िने तवषयसाँग सम्बतन्धत प्रमाण कागजहरुको 

प्रतततिति  

४) मन्जुरीनामा तिने र तदने दवैु व्यति   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

57.   

 

 

हकवािा वा हकदार 

प्रमातणत   

 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन  

२) नाताप्रमातणत प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) हकदार प्रमातणतका िातग स्थिगत सजातमन  

४) हकदार प्रमातणत गने थि प्रमाण कागज  

५) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद  

६) आवश्यकता अनसुारसजातमन मचुलु्का   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

रु ३०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

58.   

 

 

अतववातहत प्रमातणत   

 

१) तनवेदन र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) संरक्षक वा अतभभावकिे कायााियको रोहबरमा गरेको 

सनाखत ित्र  

३) स्थानीय सजातमन मचुलु्काको ित्र  

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

सम्िति कर ततरेको रतसद  

५) तवदेशमा रहकेाको हकमा तवदेशतस्थत नेिािी तनयोगबाट 

आएको तसफाररस   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गन े

३) तनवेदन दताा गने  

४) आवश्यकता अनसुार स्थानीय प्रहरीको सजातमन मचुलु्का 

माग गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु २०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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59.   

 

 

अंगे्रजी तसफाररस तथा 

प्रमातणत   

 

१) तनवेदन र नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) तवषय साँग सम्बतन्ध प्रमाण कागजातको प्रतततिति  

३) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

रु ५०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

60.   

 

 

तमिाित्र कागज/ उजुरी 

दताा   

 

१) तमिाित्र गने दवैु िक्षको संयुि तनवेदन  

२) सम्बतन्धत व्यतिहरुको नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) तवषयसाँग सम्बतन्धत अन्य कागजातहरु   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गन े

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 

 

 

 

रु ३०० 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

61.   

 

एतककृत सम्िति 

कर/घर जग्गा कर    

 

१) तनवेदन  

२) जग्गा धनी प्रमाण िजूााको प्रतततिति 

३) भवन नक्;f स्वीकृतत प्रमाण ित्र र नक्साको प्रतततिति  

४) भवन/जग्गा खररद गरेको भए माििोतबाट रतजष्ट्रेशन िाररत 

तिखतको प्रतततिति  

५) (स्थानीय तहको नाम) घोषणा हुन ुिवूा तनमााण भएका 

भवनका हकमा नािी नक्सा वा स्थिगत प्रातवतधक प्रततवेदन  

६) माििोत ततरेको रतसद  

७) आ.व ०५७।५८ िवूा आतन्तररक राजश्व कायााियमा कर 

ततरेको भए सो को प्रमातणत प्रतततििी  

८) नागररकता र नािी नक्साको प्रमातणत प्रतततििी  

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सतचविे सम्बतन्धत 

कमाचारीिाई तोक आदेश गन े

४) तोतकएको कमाचारीिे कर तनधाारण तयार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सतचव समक्ष िेश गने  

५) तोतकएको कर बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई कर तनधाारण ित्र उििब्ध गराउने ।  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

62.   

 

 

बहाि कर     

 

१) तनवेदन ित्र  

२) बहाि सम्झौता  

३) नेिाि सरकारमा बहािसाँग सम्बतन्धत तनकायमा दताा गरेको 

प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

४) नागररकताको प्रमातणत प्रतततििी   

५) चािु आ.व. सम्म घर जग्गा र माििोत ततरेको रतसदको वा 

तनधाारण आदेशको प्रमातणत प्रतततििी ।  

 

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सतचविे सम्बतन्धत 

कमाचारीिाई तोक आदेश गन े

२) तोतकएको कमाचारीिे कर तनधाारण तयार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सतचव समक्ष िेश गन े

३) तोतकएको कर बझुाउने  

४) चिानी गरी तनवेदकिाई कर तनधाारण ित्र उििब्ध गराउने   

 

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

63.   

 

तवज्ञािन कर   

 

१) तनवेदन र संस्थाको प्रमातणत कागजात  

२) सम्बतन्धत स्थानीय तहमा ततना बझुाउन िने व्यवसाय र अन्य 

करको प्रमातणत प्रतततििी  

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सतचविे सम्बतन्धत 

कमाचारीिाई तोक आदेश गन े

२) तोतकएको कमाचारीिे कर तनधाारण तयार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सतचव समक्ष िेश गन े

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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३) तोतकएको कर बझुाउने  

४) चिानी गरी तनवेदकिाई कर तनधाारण ित्र उििब्ध गराउने   

 

 

64.   

 

 

माििोत वा भतूम कर   

 

१) तनवेदन ित्र  

२) प्रथम वषाका िातग जग्गा धनी प्रमाण िजूाा, नवीकरणका 

िातग अतघल्िो आ.व.मा माििोत ततरेको रतसद वा यस 

कायााियबाट जारी गररएको माििोत नवीकरण बकु  

३) घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्िति कर ततरेको प्रमाण  

 

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सतचविे सम्बतन्धत 

कमाचारीिाई तोक आदेश गन े

२) तोतकएको कमाचारीिे कर तनधाारण तयार गरी वडा 

अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सतचव समक्ष िेश गन े

३) तोतकएको कर बझुाउने  

४) चिानी गरी तनवेदकिाई कर रतसद उििब्ध गराउने ।  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

65.   

 

 

उल्िेतखत बाहके अन्य 

स्थानीय आवश्यकता 

अनसुारका  

तसफाररस/प्रमातणतहरु   

 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन  

२) तवषय साँग सम्बतन्धत प्रमाण कागजात  

६) चािु आ. व. सम्मको माििोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्िति कर ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात   

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

 सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

66.   

 

 

 

रुख कटान तसफाररस 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन  

२) जग्गा धनी प्रमाण िजूााको प्रतततिति  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमातणत प्रतततिति नािी नक्सा  

४)चािु आ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्िति कर 

र चािु आ.ब. सम्मको माििोत कर ततरेको रतसद वा कर 

तनधाारण स्वीकृत भएको कागजात 

५) वन कायााियको तसफाररस 

६) तोतकएको अन्य कागजात 

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

उततसको 

प्रतत गोटा रु 

४०, 

सल्िा 

तचिाउनेको 

प्रतत गोटा रु 

५० 

 

  

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   
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pNn]lvt 

b/sf] 

bf]Aa/  

nfUg] 5 . 

 

67.   

 

 

 

 

उधोग दताा तसफारीस 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन  

२) जग्गा धनी प्रमाण िजूााको प्रतततिति  

३) जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमातणत प्रतततिति नािी नक्सा  

४)चािु आ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्िति कर 

र चािु आ.ब. सम्मको माििोत कर ततरेको रतसद वा कर 

तनधाारण स्वीकृत भएको कागजात 

५) तोतकएको अन्य कागजात  

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष/वडा सतचव,  

सम्बतन्धत फााँटका 

कमाचारी   

 

घरेिु तथा 

साना उधोग 

दताा तथा 

तसफाररस रु 

५०० 

मतदरा 

उधोग रु 

३००० 

मझौिा 

तथा ठुिा 

उधोग रु  

५००० 

 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा  ७ तदनतभत्र   

 

 

68.  भारतीय तथा वेिायत 

सैतनकको िाररवाररक 

तववरण रहिहि तथा 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन 

२) नाता प्रमाणित्रको प्रतततिति 

३) चािु आ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष  

 

रु  

१००० 

 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 
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िेन्सन नामसारी 

तसफाररस 

सम्िति कर र चािु आ.ब. सम्मको माििोत कर 

ततरेको रतसद वा कर तनधाारण स्वीकृत भएको 

कागजात 

४) िेन्सनिट्टाको प्रतततिति 

५) नामसारीको हकमा मतृ ुदतााको प्रमाणित्रको 

प्रतततिति 

६) तोतकएको अन्य कागजात 

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

बढीमा  ४ तदनतभत्र   

 

69.   

 

 

भारतीय तथा वेिायत 

सैतनकको नागररकताको 

नाम र जन्मतमतत 

सच्याउने  तसफाररस 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन 

२) नाता प्रमाणित्रको प्रतततिति 

७) िेन्सनिट्टाको प्रतततिति 

३) तोतकएको अन्य कागजात 

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष  

 

रु  

१५०० 

 

सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा  ३ तदनतभत्र   

 

 

70.   

 

 

 

अगे्रजी तहज्जे प्रमातणत 

१) नागररकता प्रमाणित्रको प्रतततिति र तनवेदन 

२) शैतक्षक प्रमाणित्रको प्रतततिति 

३) अगे्रजी तहज्जे फरक भएको कागजातको प्रतततिति 

४) तोतकएको अन्य कागजात 

 

१) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष  

 

रु ३०० सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा  ३ तदनतभत्र   

 

 

71.   

 

सजातमन  प्रमातणत  

१) तनवेदकको तवषय खिेुको  तनवेदन 

२) सनाखत गने व्यतिहरुको नागररकताको 

प्रमाणित्रको प्रतततिति 

१) तोतकएको अन्य कागजात 

३)  

 

१) तजम्मेवार िदातधकारीद्वारा सत्य त्य अध्ययन गरी 

तनवेदकिे तोतकएको शलु्क वझुाएिश्चात सजातमन  

प्रमातणत गने 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष  

 

रु ५००   

72.   

 

 

 

एकाघरका संगोिमा 

रहकेो तसफाररस 

 

१) तनवेदक र हकवािाको नागररकता प्रमाणित्रको 

प्रतततिति र तनवेदन 

२) नाता प्रमाणित्रको प्रतततिति 

३) हक कायम गनुािने कागजातको प्रतततिति 

४) तोतकएको अन्य कागजात 

 

 

 

 

) तनवेदन सतहत तोतकएको कागजातहरु िेश गने  

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

कमाचारीिाई तोक आदेश गने  

३) तनवेदन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचारीिे आवश्यकता अनसुार सजातमन 

मचुलु्का तयार गरी तसफाररस तयार गने  

५) तनवेदकिे तोतकएको शलु्क बझुाउने  

६) चिानी गरी तनवेदकिाई तसफाररस उििब्ध गराउने  

 

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा 

अध्यक्ष  

 

रु ५०० सोही तदन,  

सजातमनको हकमा 

बढीमा  ७ तदनतभत्र   

 

 

73.  अन्य तसफाररस     रु ३००   
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आवथाक वषा २०७५।७६ का लावग पाररत करका दरहरु 

१. भुमीकर(मालपोत)   

    यस गाउाँिातिका के्षत्र तभत्र भमुीकर(माििोत)  प्रततरोिनी जग्गा   रु ६ को दर िे िगाईने र असुि उिर गररने छ । 

२. घर वहाल कर   

   गाउाँिातिकाको आफ्नो के्षत्रतभत्रको घर , िसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, शेड, (छप्िर), कारखाना, जग्गा वा िोखरी िरैु वा आंतशक रुिमा बहािमा तदएकोमा सम्बतन्धत धनीबाट  

बहाि कर १०  प्रततशत िगाईने र असुि उिर गररने छ ।गाउाँिातिकाकोआफ्नो के्षत्रमा आफुिे तनमााण , रेखदेख वा संचािन गरेको हाट बजार र सावाजतनक स्थि, ऐिानी जग्गा वा 

बाटोको छेउमा अस्थायी िसि थाप्न तदए बाित प्रतत बगाफुट मातसक बहाि तबटौरी रु. २।–िगाईने र असुि उिर गररने छ । 

३. व्यावसाय कर **           

दताा तथा नववकरण दस्तुर 

qm=;+ Jofkfl/s a:t'sf] gfd 

cf=j= 

)&%.)&^ 
j'emfpg] 

lgsfo 
sfod b/ ? 

! /]l8d]8 sk8f k;n  @))) j8f sfo{fno 

@ lgdf{0f ;fdfu|L xf8{j]o/ k;n @%)) j8f sfo{fno 

# 8fG;, lkmlhsn lkm6g]; ;]G6/  %)) j8f sfo{fno 

$ ko{6s l/;f]6{ %))) j8f sfo{fno 

% l;nfO{ s6fO{ tyf 6]nl/ª ;]jf ()) j8f sfo{fno 

^ s'v'/f, afv|f, ufO{ tyf cGo kz'hGo tyf kmnkm'n kmd{ tyf Joj;fo %)) j8f sfo{fno 

& :6]zg/L !%)) j8f sfo{fno 

* /fli6«o u}/ ;/sf/L ;+:yf  @))) ufpFkflnsf 

( xf]l8Ë af]8{ !)))–#))) j8f sfo{fno 

!) n3' tyf 3/]n' pBf]u btf{ !)))) ufpFkflnsf 

!! xf]6n P08 nh Jofj;fo @%))–#%)) j8f sfo{fno 

!@ SofG6Lg Jofj;fo !))) j8f sfo{fno 

!# ;fgf lrof k;n %)) j8f sfo{fno 

!$ ;fgf ls/fgf k;n %)) j8f sfo{fno 

!% 

s'6fgL lk;fgL ldn 

s'6fgL lk;fgL dfq  !))) j8f sfo{fno 

s'6fgL lk;fgL k]nfgL lrp/f ;d]tsf] ldn !%)) j8f sfo{fno 

!^ kmlg{r/ sf7 ldn÷ag ;= @))) j8f sfo{fno 

!& lrof pBf]u #%))–%))) ufpFkflnsf 

!* sk8f tyf h'Qf rKkn @%)) 
j8f sfo{fno 

!( ls/fgf tyf h'Qf rKkn @%)) 
j8f sfo{fno 

@) ls/fgf tyf xf]6n @))) 
j8f sfo{fno 

@! ef8f k;n @%)) 
j8f sfo{fno 
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@@ k':ts tyf ls/fgf k;n @))) 
j8f sfo{fno 

@# xf]n ;]n 7'nf] ls/fgf k;n #%)) 
j8f sfo{fno 

@$ ;'g k;n @%))–$))) 
j8f sfo{fno 

@% Pu|f] e]6 !))) 
j8f sfo{fno 

@^ cf};wL k;n @))) 
j8f sfo{fno 

@& s:d]l6s !%)) 
j8f sfo{fno 

@* ljB'lto ;fdfu|L !%)) 
j8f sfo{fno 

@( t/sf/L tyf df;' k;n %)) 
j8f sfo{fno 

#) 
df;' k;n %)) 

j8f sfo{fno 

#! 

 

;xsf/L :f+:yf 

jrt tyf C0f ;xsf/L  @%)) uf=kf= 

jx'p2]ZoLo ;xsf/L @%)) 
uf=kf= 

s[lif   ;xsf/L  %)) 
uf=kf= 

#@ s'v'/f kmd{ %)) 
j8f sfo{fno 

## df5f kmd{ %)) 
j8f sfo{fno 

#$ zLt e08f/ tyf b'Uw lr:ofg s]Gb| !))) 
j8f sfo{fno 

#% s'l/o/ ;]jf @)) 
j8f sfo{fno 

#^ g]kfn ;/sf/sf] k'0f{ :jfldTjdf /x]sf] afx]s cfly{s sf/f]af/ ug]{ 

afl0fHo a}Í  
!)))) j8f sfo{fno 

#& ljQLo sDkgL zfvf sfof{no  !))) j8f sfo{fno 

#* jLdf sDkgL  !))) 
j8f sfo{fno 

#( ljb]zL d'b|f ;6xL  !))) 
j8f sfo{fno 

$) cfO Pd O ;Grfng !))) 
j8f sfo{fno 

$! /]ld6]G; Jofj;fo !))) 
j8f sfo{fno 

$@ 

 lzIff ;]jf   

s_ lghL If]qsf :s'n,  sIff g;{/L b]vL # ;Dd  %))) uf=kf= 

v lghL If]qsf :s'n sIff # b]vL dfyL * ;Dd !)))) uf=kf= 

u lghL If]qsf :s'n sIff ( b]vL !@ ;Dd !%))) uf=kf= 

3_ cGt/f{li6«o u}/;/sf/L ;+:yf  %))) uf=kf= 

$#  :jf:Yo ;]jf   

 lSnlgs tyf Nofa tyf cf}ifwL k;n #))) j8f  

$$ dd{t ;]jf 

/]l8of], l6eL, 38L, k]|;/s's/, lx6/, 6]lnkmf]g ;]6, ljw'lto ;fdu|L dd{t s]Gb|  
@%)) 

j8f sfo{fno 
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$% Ao'l6kfn{/, s]z >[+uf/, 8«fO lSng;{, kmf]6f] :6'l8of], l;nfO{ cflb  !%)) 
j8f sfo{fno 

$^ s]a'n g]6jls{ª -u|fxs ;+Vofsf] cfwf/df_  @))) 
j8f sfo{fno 

 

४. अस्थाई हाट बजार वा घुम्ती पसल ;   अस्थायी हाटबजारमा वा घमु्ती िसि राखी गररने देहायको व्यवसायमा िटके रुिमा देहाय बमोतजम व्यवसाय कर ेिः 

 घमु्ती किडा िसि  ५० रुिैया 

 चौिाया प्रतत गोटा ५० रुिैया 

 हााँस, कुखरुा आतद प्रतत गोटा १० रुिैयााँ  

 साग सब्जी र फिफुि िसि ५ रुिैयााँ  

 तसरक डसना वनाउने रु २०० मातसक 

 वािुवा ढुङ्गा प्रतत रयाक्टर रु १०० 

५. मावथको ववगाकरणमा समाबेश नभएका सेवा, व्यवसायको कारोबार र स्तर हेरर  बावषाक वनयमानुसार अवधकतम दररेट कायम गररने छ । 

६. तपवसल वमोवजम का व्यावसायको तपवसल वमोवजमको दर कायम गररने छ  । 

qm=;   ;jf/L ;fwg k6s] dfl;s  

! 6\ofS6/   %) &))  

@ 6\ofS;L  %) &))  

# j;  !))   

$ 6|s cflb !%)   

% ldgL j;  %)   

^ lghL ;jf/L ;fwg %)   

 

७. जडीवुटी वजवजन्तु कर ः – 

गाउाँिातिका के्षत्रतभत्र कुनै व्यािी वा संस्थािे उन खोटो जतडवटुी वनकस कवाडी माि र प्रचतित  काननु िे तनषेध गररएको तजवजन्त ुवाहकेका अन्य मतृ वा माररएका तजवजन्तकुो 

हाड तसङ प्वाख छािा जस्ता वस्तकुो व्यावसातयक कारोवार गरेवाित प्रचतित मलु्य वमोतजम प्रदेश सरकार र संतघय सरकारको  तनणाय वमोतजम िगाईने र असुि उिर गररने छ । 

८. सवारी साधन कर , ववज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर तोवकए बमोवजम हुनेछ । 

९. वहाल ववटौरी शुल्क ः – 

गाउाँिातिका के्षत्रतभत्र आफुिे तनमााण ,रेखदेख वा संचािन गरेका हाट वजार वा िसिमा तनम्न वमोतजम अनसुार वहाि तवटौरी  शलु्क िगाईने र असुि उिर गररने छ  ।मोराहाङ्ग 

वजारतवतहवारे हाट को र तितसि वमोतजम का व्यािारी साँग तितसि वमोतजम को दररेट वमोतजम सुल्क िगाईने र असुि उिर गररने छ  

 

१०.  गाउँपावलका के्षत्रवभत्र आफुले वनमााण ,रेखदेख वा सिंचालन गरेका हाट वजार वा पसलमा वनम्न वमोवजम अनुसार वहाल ववटौरी  शुल्क लगाईने 

र असलु उपर गररने छ  ।मोराहाङ्ग वजारवववहवारे हाट को र तपवसल वमोवजम का व्यापारी सगँ तपवसल वमोवजम को दररेट वमोवजम सलु्क 

लगाईने र असलु उपर गररने छ  

qm=;+ Jofkfl/s a:t'sf] gfd 

cf=j= 

)&%.&^ 
s}lkmot 

sfod b/ 

? 

! sk8f k;n cflbsf] yf]s tyf v'b|f Jofkf/df !))  

@ df5f df;' Jofkf/L !))  

# s:d]l6s %)  
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$ d;nf   %)  

% kmnkm'n !)  

^ 6r{ nfO{6 nufot On]S6|L ;fdfg ljqmL !)–@)  

( s'v'/f, !)  

!) ;'u'/ kf7f %)  

!! cGg   ljqm]tf !)–@)  

!@ t/sf/L  %  

!# ljp ljhg ljqm]tf !)  

आफ्नो के्षत्रमा आफुिे तनमााण, रेखदेख वा संचािन गरेको हाट बजार र सावाजतनक स्थि, ऐिानी जग्गा वा बाटोको छेउमा अस्थायी िसि थाप्न तदए बाित प्रतत बगाफुट मातसक 

बहाि तबटौरी रु. २।– 

११. पावका ङ शुल्क ः – 

गाउाँिातिका के्षत्र तभत्र कुनै सवारी साधनिाई िातका ङ्ग सुतवधा उििब्ध गराए वाित  तनम्न वमोतजम सवारी साधन कर िगाईने छ र असुि उिर गररने छ ।  

१ वस रु ५० 

२ ट्े्याक्सी रु ३०  

३ ट्याक्टर रु ५० 

१२. = l6s6 tyf lgj]bg b:t'/ 

! ;fwf/0f lgj]bg btf{ !)  
@ l;kmf/L; dfu lgj]bg btf{ !)  
# sf]6]zg 6]G8/ btf{ %))  
$ d'4f,ph'/L lgj]bg btf{  !))–#))  
% Tff/]s,ldnfkq Pjd\ ;xdlt @))  
^ ;DaGw ljR5]b lgj]bg btf{ !)))  
& ejg lgdf{0f tyf gS;f kf; lgj]bg btf{ %))  
* ldnfkqsf] sfuh u/fpg] lgj]bg btf{ ug{ l;kmfl/; @))  

१३.  
u= 3/ gS;f kf; b:t'/ 

! sDkfp08 jfn k|lt /lgª lkm6 !  
@ sRrL 3/ k|lt ju{ lkm6 u|fld0f If]q  !  
# Nff]8 jfOl/ª 3/ k|lt ju{ lkm6 -sRrL;8s_ #  

$ cf=l;=l;=3/ k|lt ju{ -sRrL ;8s_ $  
% cf=l;=l;=3/ k|lt ju{ -kSsL ;8s_ %  
^ Nff]8 jfOl/ª 3/ k|lt ju{ lkm6 -kSsL ;8s_ $  

& gS;f ;+;f]wg ;flas dfly @) k|lt;t yk   

* Xl/t cfjf; u[x lgdf{0f ug]{sf] nflu nfUg] b:t'/sf] $) k|lt;t 5"6   

( n]cfp6 k|lt au{ km'6 !  
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