
                                                                                                                                                                                                                                                         ख) वडा कार्ाालर्बाट ववविन्न 

विफारिि ददिंदा अपनाउनु पने कार्ावववि : 

 

क्र.ििं. िवेा िवुविाको नाम आवश्र्क पन ेकागजातहरु िवेा िवुविा प्राप्त गना आवश्र्क पन े

प्रक्रक्रर्ा 

िवेा प्रदान गन े

अविकािी 

लाग्न ेदस्तिु लाग्न ेिमर् कैक्रफर्त 

1.  नागरिकता  ि 

प्रवतवलवप विफारिि  

१) वनवेदन पत्र  तथा आमा ि बुबाको 

नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

२) जन्म दताा प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप  

३) वववावहत मवहलाको हकमा पवत ि 

आमा तथा बुबाको  नागरिकता प्रमाण 

पत्रको प्रवतवलवप  

४) चारिवत्रक प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

(ववद्याथीको हकमा)   

५) वववाह दताा प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

(वववावहताको हकमा)   

६) बिाई ििी आएको हकमा बिाई 

ििाईको प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप   

७) दवैु कान देवखने पािपोटा िाईजको 

फोटो २ प्रवत   

८) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात   

९) प्रवतवलवप नागरिकताको हकमा 

पुिानो नागरिकताको प्रवतवलवप/िक्कल 

नागरिकता प्रमाण पत्र 

१०) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने   

७) तोक्रकएको ढााँचामा नागरिकता 

विफारििको अविलेख िाख्ने ।  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   

 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



2.  नाबालक परिचर्पत्र 

विफारिि  
 

१) बाबु आमाको नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप ि  वनवेदन 

पत्र  

२) जन्म -दताा प्रमाणपत्रको  प्रमावणत 

प्रवतवलपी  

३) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

४) नाबालक खुल्ने थप कुनै प्रमाण 

कागजात िए िो िमेत पेश गने  

५) नाबालक अवनवार्ा उपवस्थत हुनु पने   

६) दवैु कान देवखने पािपोटा िाईजको 

फोटो   

७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

५) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

3.  अिंवगकृत नागरिकता 

विफारिि 

१) वैवावहक अिंवगकृत नागरिकताका 

लावग वववाह दताा प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप ि िम्बवन्ित देशको 

आविकारिक प्रमाणपत्र  

२) नेपाली िाषा लेख्न ि बोल्न जाने्न 

प्रमाण  कागजातहरु   

३) पािपोटा िाईजको फोटो ३ प्रवत   

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद   

५) िजावमन मुचुल्का 

६) श्रीमानको नागरिकता प्रमाण पत्र 

िक्कल/प्रवतवलपी 

७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गन,े काननी 

िार् आवश्र्क िएमा िार् िोध्ने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने   

७) अनुिूची ७ को ढााँचामा नागरिकता 

विफारििको अविलेख िाख्ने ।  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी    

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



  

4.  दवैु नाम गिेको व्यवि 

एकै हो िने्न 

विफारिि/फिक जन्म 

वमवत ििंशोिन 

विफारिि   
 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

ि वनवेदन पत्र  

२) नाम फिक पिेको पवुि गने प्रमावणत 

कागजतहरु  

३) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद कि वनिाािण स्वीकृत 

िएको कागजात  

४) िम्बवन्ित व्यवि वा हकवाला 

उपवस्थत िई िनाखत गनुा पने  

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गन े

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

5.  अपाङ्ग विफारिि १) वनवेदन पत्र ि नागरिकता 

प्रमाणपत्र/जन्मदतााको प्रवतवलवप   

२)  कुन प्रकािको शािीरिक अपाङ्गता 

हो िो िम्बन्िी मेवडकल 

िुपिीटेन्डेन्टको विफारिि  

३) व्यवि स्वर्िं उपवस्थत हुनुपने वा 

िम्बवन्ित कमाचािीको प्रवतवेदन  

४) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिािप्रवतवेदन तर्ाि गिी 

विफारिि तर्ाि गने   

५) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

6.  छात्रबृवि विफारिि  
 

१) वनवेदन पत्र ि नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

२) घि िएमा चालु आ.व. िम्मको 

मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्पवि कि वतिेको िविद ,व्यविार् 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   

 



िएमा व्यविार् कि वतिेको िविद   

३) शैवक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

४) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने    

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

  

7.  ववपन्न ववद्याथी 

छात्रबृवि विफारिि  
 

१) वनवेदन पत्र ि नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

२) शैवक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

३) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

8.  अन्र् कार्ाालर्को 

माग अनुिाि ववविण 

खुलाई पठाउने कार्ा  
 

१) वनवेदन तथा नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

२) कार्ाालर्को पत्र    

३) ववषर्िाँग िम्बवन्ित अन्र् 

कागजातहरु   

४) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) पत्र दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले ववविण 

तर्ाि गने  

५) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   

 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

9.  जन्म दताा    १) वनवेदन पत्र  १) घटना घटेको ३५ क्रदन वित्र एक वडा िवचव  िोही क्रदन,   



२) बालकको बाबु/आमाको नागरिकता  

३) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

४) अस्पतालमा जन्म िएको हकमा 

िम्बवन्ित अस्पतालले जन्म प्रमावणत 

गिेको परिचर्पत्रको प्रमावणत 

प्रवतवलपी  

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

घि परिवािको उमेि पुगेको व्यविले 

िूचना क्रदने  

३) घटना घटेको ३५ क्रदन नाघेको िए 

तोक्रकएको शुल्क बुझाउन े

४) तोक्रकएको ढााँचामा दताा गिी दताा 

प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउने ।  
 

 वनर्मअनिुाि िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

10.  मृत्र्ु दताा    
 

१) वनवेदन पत्र  

२) मृतकको नागरिकता ि िूचना क्रदन 

आउनेको नागरिकता  

३) मृतकिाँग िम्बन्ि जोवडने प्रमाणपत्र  

४) मृतकको नागरिकता निएको हकमा 

स्थानीर् िजावमन पत्र  

५) िूचना क्रदने व्यविको नागरिकता 

निएमा िमेत स्थानीर् िजावमन पत्र  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

१) घटना घटेको ३५ क्रदन वित्र एक 

घि परिवािको िदस्र्ले  

२) घटना घटेको ३५ क्रदन नाघेको िए 

तोक्रकएको शुल्क बुझाउन े

३) तोक्रकएको ढााँचामा दताा गिी दताा 

प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउने ।  

३) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले तोक्रकएको कमाचािीदव्ािा 

िजावमन मुचुल्का तर्ाि गने  
 

वडा िवचव 

 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

11.  बिाई ििाई 

जान/ेआउने दताा   
 

१) वनवेदन पत्र ि नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलपी  

२) बिाई ििाई गिी जानकेो हकमा 

परिवािको आविकारिक ववविण 

िवहत िम्बवन्ित वडा 

कार्ाालर्बिाईििाईको कागजात  

३) जहााँ जान ेहो त्र्ि ठाउाँको लालपूजाा 

ि जुन ठाउाँमा आउनेहो त्र्ि ठाउाँको 

िमेत लालपूजाा पेश गन े

१) घटना घटेको ३५ क्रदन वित्र 

िपरिवािको बिाई ििाई िए एक 

घि परिवािको िदस्र्ले  

२) एकजनाकोमात्र बिाई ििाई िए 

वनजले िूचना क्रदन े

३) घटना घटेको ३५ क्रदन नाघेको िए 

तोक्रकएको शुल्क बुझाउन े

४) तोक्रकएको ढााँचामा दताा गिी दताा 

प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउने ।  

वडा िवचव 

 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



४) बिाई ििाई गिी आउनकेो हकमा 

बिाई ििाई गिी ल्र्ाएको प्रमाणपत्र   

५) जान/ेआउने िबै व्यविको नागरिकता 

ि जन्मदतााको प्रवतवलवप  

६) चालु आ.व. िम्म घि जग्गा ि 

मालपोत कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

 

 

12.  िम्बन्ि वबच्छेद दताा   
 

१) वनवेदन पत्र  

२) अदालतबाट िम्बन्ि वबच्छेद िएको 

फैिलाको प्रमावणत प्रवतवलवप  

३) पवतपत्नीको नागरिकताको प्रवतवलवप 

१/१ प्रवत  

४) केटाको स्थार्ी ठेगना िम्बवन्ित 

वडाको हुनु पन े

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

१) िम्बन्ि ववच्छेद िएको पवत वा 

पत्नीले िचूना फािाम ििी िूचना 

क्रदने ।  

२) घटना घटेको ३५ क्रदन नाघेको िए 

तोक्रकएको शुल्क बुझाउन े

३) तोक्रकएको ढााँचामा दताा गिी दताा 

प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउने  

४) दताा क्रकताबमा बेग्लै अविलेख िाख्न े

 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

13.  वववाह दताा    
 

१) वनवेदन पत्र  

२) दलुाहा(दलुहीको नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप ) 

३) दलुहीको नागरिकता निएमा बाबु 

वा दाजुिाईको नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

४) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

१) दलुाहा दलुही दवैु उपवस्थत िई 

िूचना क्रदने  

२) घटना घटेको ३५ क्रदन नाघेको िए 

तोक्रकएको शुल्क बुझाउन े

३) तोक्रकएको ढााँचामा दताा गिी दताा 

प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउन े

 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



प्रमाण 

 

14.  अस्थाई बिोबाि 

विफारिि 

१) वनवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाण 

पत्रको प्रवतवलवप ि बिोबाि गने घि 

नम्बि, टोल, माग वा बाटोको नाम   

२) वहालमा बिेको िए घििनीको 

िनाखत मुचुल्का ि वनजको 

नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप   

३) कमाचािीको हकमा हाल कार्ाित 

िहेको कार्ाालर्को पत्र   

४) घिबहाल कि वतिेका िविद  

५) घिबहालको िम्झौता पत्र  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी  
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

15.  स्थार्ी बिोबाि 

विफारिि  
 

१) वनवेदन पत्र ि नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

२) बिाई ििाईको हकमा बिाई ििाई 

दताा प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप   

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद   

४) जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५  

क्रदनवित्र   
 

 

16.  आर्थाक अवस्था 

बवलर्ो वा िम्पन्नता 

१) वनवेदन पत्र ि नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

 



प्रमावणत  
 

२) जग्गािनी प्रमाण पजूाा   

३) आर्श्रोत िए आर्श्रोत खुल्ने 

कागजात   

४) अन्र् आवश्र्क कागजात   

५) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि ि 

बहाल कि वतिेको िविद वा कि 

वनिाािण स्वीकृत िएको कागजात   

६) िजावमन मुचुल्का  

७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

17.  आर्थाक अवस्था 

कमजोि वा ववपन्नता 

प्रमावणत  
 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

ि वनवेदन पत्र   

२) आर्थाक अवस्था कमजोि िएको पवुि 

हुने कागजात   

३) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा ५  

क्रदनवित्र   
 

 

18.  कोटा क्रफिः वमनाहा 

विफारिि 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

ि  वनवेदन पत्र  

२) आफ्नै घि िएमा चालु आ. व. 

िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा 

एकीकृत िम्पवि कि वतिेको िविद  

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा ५ 

क्रदनवित्र   

 



३) अदालतमा मुद्दा पिेका प्रमाण 

कागजातहरु  

४) कोटा फीिः वमनाहा हुनु पन ेस्पि 

कािण वलवखत रुपमा क्रदनु पने  

५) स्थानीर् िजावमनकामचुुल्का  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

  

19.  जग्गा दताा विफारिि  
 

१) वनवेदन  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

िए घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्पवि कि वतिेको िविद वा कि 

वनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

४) िाववक लगत प्रमावणत प्रवतवलवप  

५) क्रफल्डबुक उताि  

६) स्थलगत वनिीक्षण प्रवतवेदन  

७) जग्गाको नापी नक्िा  

८) जग्गािाँग िम्बवन्ित अन्र् प्रमाण 

कागजातहरु  

९) स्थानीर् िजावमन मुचुल्का  

१०) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने   
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

20.  घि जग्गा नामिािी 

विफारिि 

१) घि जग्गा नामिािी िम्बन्िी ववस्तृत 

ववविण खुलेको वनवेदन 

२) वनवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप   

३) मृतक ि वनवेदक वबचको नाता 

प्रमावणत प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

३) वनवेदन दताा गने   

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   

 



४) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रवतवलवप   

५) िजावमन मुचुल्का गिी बुझ्नु पने िए 

िजावमनमा िाक्षी बसे्नको नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

६) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

७) कानुनी जरटलता िएको दवेखएमा 

कानुनी िार् वलईनेछ ।  

८) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने   
 

21.  जग्गा मूल्र्ाङ्कन 

विफरिि/प्रमावणत   
 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

ि वनवेदन पत्र  

२) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रवतवलवप  

३) जग्गाको आिपािको चलन चल्तीको 

मुल्र् प्रक्षेपण  

४) हालिालै आिपािको खरिद वबक्री 

िएको िए िो प्रमाण वा िजावमन 

मुचुल्का  

५) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले प्राववविक कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको प्राववविक कमाचािीले 

आवश्र्कता अनुिाि िजावमन 

मुचुल्का तर्ाि गिी मुल्र्ाङकन 

तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने   
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

22.  घि कार्म विफारिि  
 

१) घिकार्म विफारिि पाऊाँ  िने्न 

िम्बन्िी वनवेदन   

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप   

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

 



३) िम्बवन्ित जग्गाको लालपजूााको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

४) स्थलगत प्रवतवेदन  

५) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने   

३) प्राववविक कमाचािीबाट वनिीक्षण 

गिी प्रवतवेदन क्रदने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) दताा चलानी गिी वनवेदकलाई 

विफारिि उपलब्ि गिाउने  
 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

23.  नेपाल ििकािको 

नाममा बाटो कार्म 

विफारिि  
 

१) वनवेदन  

२) जग्गािनी प्रमाणत्रको प्रवतवलवप  

३) नापी नक्िा  

४) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि 

िए घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्पवि कि वतिेको िविद   

५) जग्गािनीको स्वीकृवतको िनाखत 

गनुापने  

६) जग्गा िनीले िनाखत गिेको 

कागजात  

७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले स्थलगत 

िजावमन मुचुल्का तर्ाि गिी 

विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

वनर्मअनिुाि 

  

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

24.  घि बाटो प्रमावणत  
 

१) वनवेदन (बाटोको नाम, टोल िमेत 

खुलाउने) नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

२) जग्गािनी प्रमाण पजूााको प्रमावणत 

प्रवतवलवप  

३) जग्गा िहेको क्षेत्रको प्रमावणत िक्कल 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



नापी नक्िा  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात  

५) वलने क्रदने दवैु व्यवि नागरिकताका 

प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र प्रमावणत 

प्रवतवलपी िवहत उपवस्थत हुन ुपने वा 

वनजहरुले क्रदएको अविकृत वािेिको 

प्रमावणत प्रवतवलपी  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

25.  चाि क्रकल्ला प्रमावणत  
 

१) वनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

२) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रवतवलवप  

३) जग्गा िहेको क्षेत्रको प्रमावणत 

प्रवतवलवप नापी नक्िा  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत  ि घि 

जग्गा कि वा  एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

५) वनवेदक स्वर्िं वा वनजले अन्र् 

व्यविलाई तोकेको हकमा वनज 

वनवेदकले क्रदएको अविकृत 

वािेिनामा को प्रमावणत प्रवतवलपी  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

26.  जग्गा िेखािंकनको 

कार्ा/िो कार्ामा 

१)  वनवेदन पत्र  

२) िम्बवन्ित कार्ाालर्को पत्र  

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

 



िोहबि   
 

 

३) प्रावबविक प्रवतवेदन  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गन े

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

27.  जग्गा िनीपजूाा 

हिाएको विफारिि   
 

१) वनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

२) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

िए घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्पवि कि वतिेको िविद  

३) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रवतवलवप  

४) वनवेदकको स्थार्ी वतन जग्गा िहेको 

वडाको निएमा  स्थावनर् िजावमन 

मुचुल्का   

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले विफारिि 

पत्र तर्ाि गन े 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

28.  पूजाामा घिकार्म गने 

विफारिि   
 

१) वनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

२) िवन नक्िा पाि प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

३) वनमााण िम्पन्न प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गन े

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   

 

 



जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात  

५) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रवतवलवप   

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

29.  मोही लगत कट्टा 

विफारिि 

१) मोही लगत कट्टा हुनुपने पूणा 

ववविणको वनवेदन   

२) वनवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप   

३) जग्गािनी प्रमाण पजूााको प्रमावणत 

प्रवतवलवप   

४) जग्गाको प्रमावणत नापी नक्िा   

५) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद   

६) जग्गाको शे्रस्ता ि क्रफल्डबुकको 

प्रमावणत प्रवतवलवप  

७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवल िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोकआदेश गने   

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउन  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

लाग्ने िमर्िः 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

30.  व्यविार् दताा 

विफारिि  
 

१) वनवेदन पत्र  

२) व्यविार् दताा गिेको प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

३) आफ्नै घि िए चालु आ. व. िम्मको 

मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्पवि कि वतिेको िविद वा कि 

वनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

४) बहालमा िए िम्झौता पत्रको 

प्रवतवलवप  

५) दईु प्रवत पािपोटा िार्जको फोटो  

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

५) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

31.  व्यविार् बन्द 

विफारिि  
 

१) आफ्नो व्यविार्को ववस्तृत व्यहोिा 

िवहतको वनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) चालु आ.व. िम्मको व्यविार् 

नवीकिण गिेको प्रमाणपत्रको िक्कल  

४) घिबहाल िम्झौता पत्रको प्रवतवलवप  

५) स्थलगत प्रवतवेदन  

६) ववदेशीको हकमा परिचर् खुल्ने 

कागजात वा िम्बवन्ित दतुावािको 

पत्र  

७) आफनै घि िएमा चालु आ.व. 

िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा 

एकीकृत िम्पवि कि वतिेको िविद वा 

कि वनिाािण स्वीकृत िएको 

कागजात   

८) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने   
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

32.  व्यविार् िञ्चालन 

निएको विफारिि  
 

१) व्यविार् िञ्चालन निएको कािण 

िवहतको वनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) स्थानीर् तहको नाममा व्यविार् 

दताा गिेको प्रमाणपत्र  

४) आफ्नै घि िएमा चालु आ.व. 

िम्मको मालपोत ि घिजग्गा कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात  

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



५) स्थलगत प्रवतवेदन  

६) घिबहाल िम्झौता पत्रको प्रवतवलवप  

७) िजावमन मुचुल्का आवश्र्क पिेमा िो 

िमेत गिाउने  

८) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि  
 

33.  ब्र्ापाि व्यविार् 

निएको विफारिि  
 

१) कािण िवहतको वनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) स्थानीर् तहको नाममा व्यविार् 

दताा गिेको प्रमाणपत्र  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात  

५) िजावमन मुचुल्का आवश्र्क पिेमा िो 

िमेत गिाउने  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि स्थलगत िजावमन मचुुल्का 

तर्ाि गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

34.  ििंस्था दताा विफारिि  
 

१) वविान वा वनर्मावली, वनवेदन ि 

नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

२) ििंस्था िाडामा बसे्न िए िम्झौता 

पत्र ि बहाल कि वतिेको 

िविद/नवतिेको िए वतनुा बुझाउनु पने  

३) ििंस्था आफ्नै घिमा बसे्न िए िोको 

जग्गािनी प्रमाण पजूाा ि नक्िा पाि 

प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/वडा िवचवले 

िम्बवन्ित कमाचािीलाई वडा 

िवचव, तोक आदेश गनेेे  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



स्वीकृत िएको कागजात  

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

35.  वजववतिाँगको नाता 

प्रमावणत   
 

१) वनवेदन तथा नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

२) नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) िजावमन गिी बुझ्न ुपने िएमा िाक्षी 

बसे्न ७ जनाको नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

५) नाता प्रमावणत गने व्यविहरुको २ 

प्रवत पािपोटा िार्जको फोटो  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

36.  मृतकिाँगको नाता 

प्रमावणत   

१) वनवेदन तथा नाता खुल्ने 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

२) हकदािहरुको नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) मृत्र्ु दताा प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

४) मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

५) हकवाला नावालक िए जन्म दताा 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

६) विााँईििी आएको हकमा 

बिाईििाईको प्रवतवलवप  

७) हकदािहरुको पािपोटा िाईजको 

फोटो ४ प्रवत  

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) आवश्र्कता अनुिाि स्थानीर् प्रहिी 

िजावमन मुचुल्का माग गने  

६) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

७) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

वनर्मअनिुाि िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



८) स्थानीर् िजावमन मुचुल्का  

९) आवश्र्कता अनुिाि स्थानीर् प्रहिी 

िजावमन मुचुल्का  

१०) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

उपलब्ि गिाउने  
 

37.  वजववत िहेको 

विफारिि  
 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

ि वनवेदन पत्र  

२) स्वर्िं व्यवि उपवस्थत हुनु पन े 

३) दईु प्रवत पािपोटा िार्जको फोटो  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद कि वनिाािण स्वीकृत 

िएको कागजात  

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी  
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

38.  ववद्युत जडान 

विफारिि  
 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

ि वनवेदन पत्र   

२) जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रमावणत 

प्रवतवलपी   

३) हक िोगको श्रोत खुल्न ेकागजात   

४) नक्िा पाि वा नामिािी नक्िा 

िएको प्रमाणको प्रवतवलवप   

५) अन्र् आवश्र्क कागजातहरु   

६) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात  

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

 

39.  िािा जडान 

विफारिि  
 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

ि वनवेदन पत्र   

२) नक्िा पाि वा नामिािी नक्िा 

िएको प्रमाणको प्रवतवलवप   

३) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रवतवतवप   

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात  

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने   

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने   

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने   

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

40.  चौपार् िम्बवन्ि 

विफारिि  
 

१) कािण िवहतको वनवेदन  

२) चौपार्ा लाने ठाउाँको स्वीकृत पत्र  

३) वलने क्रदने दवैुले िनाखत गनुा पने  

४) चौपार् पालन गनेका हकमा स्थान ि 

छिवछमेक तथा वाताविणमा प्रवतकूल 

प्रिाव नपने व्यहोिा   

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि स्थलगत िजावमन मचुुल्का 

तर्ाि गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

41.  उद्योग ठाउाँ  िािी १) उद्योग ठाउाँिािीका लावग वनवेदन  १) वनवेदन िवहत तोक्रकएको वडा  िोही क्रदन,   



विफारिि  
 

२) उद्योग दताा प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप  

३) स्थानीर् तहको नामको नववकिण 

िवहतको व्यविार् दताा प्रमाण पत्र  

४) आफ्नै घि िए चालु आ. व. िम्मको 

मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्पवि कि वतिेको िविद  

५) बहालमा िए िम्झौता पत्रको 

प्रवतवलवप ि बहाल कि वतिेको 

िविद/नवतिेको िए वतनुा बुझाउनु पने  

६) (स्थानीर् तहको नाम) क्षेत्र वित्र 

िािी जाने िए िम्बवन्ित वडा 

कार्ाालर्को अनुमवतको विफारिि 

पत्र  

७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

वनर्मअनिुाि िजावमनको 

हकमा 

बढीमा ५  

क्रदनवित्र   
 

42.  ववद्यालर् ठाउाँ  िािी 

विफारिि   
 

१) ववद्यालर् ठाउाँिािीका लावग वनवेदन   

२) ववद्यालर् दताा प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

३) स्थानीर् तहको नामको नववकिण 

िवहतको व्यविार् दताा प्रमाण पत्र  

४) (ििकािी एविं िामदुावर्क ववद्यालर् 

बाहेक अन्र्मा)  चालु आ. व. िम्मको 

ििी जाने ठाउाँ  ि हालको ठाउाँ  दवैुको 

मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्पवि कि वतिेको िविद 

५) बहालमा िए िम्झौता पत्रको 

प्रवतवलवप ि बहाल कि वतिेको 

िविद/नवतिेको िए वतनुा बुझाउनु पने  

६) स्थार्ी लेखा नम्बि प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि स्थलगत िजावमन मचुुल्का 

तर्ाि गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने   
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



७) वनिीक्षण प्रवतवेदन  

८) ििी जाने ठाउाँको वडा कार्ाालर्को 

अनुमवत पत्र  

९) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

43.  ववद्यालर् िञ्चालन 

स्वीकृत/ कक्षा वृवि 

विफारिि  
 

१) ववद्यालर् कक्षा वृविका लावग 

वनवेदन  

२) ववद्यालर् दताा प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

३) स्थानीर् तहको नाममा चालु आ. 

व.को नववकिण िवहतको व्यविार् 

दताा प्रमाण पत्र  

४) ििकािी बाहेकका ववद्यालर्का 

हकमा चालु आ. व. िम्मको मालपोत 

ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि 

कि वतिेको िविद 

५) बहालमा िए िम्झौता पत्रको 

प्रवतवलवप ि बहाल कि वतिेको िविद  

६) वनिीक्षण प्रवतवेदन  

७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको प्राववविक कमाचािीले 

आवश्र्कता अनुिाि स्थलगत 

वनिीक्षण गिी प्रवतवेदन तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

वनर्मअनिुाि िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

44.  आन्तरिक बिाई 

ििाई विफारिि         
 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

ि  वनवेदन पत्र  

२) ििी जाने व्यविहरु नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप ि 

नागरिकता प्रमाणपत्र निएको हकमा 

वववाह दताा वा जन्म दताा वा उमेि 

खुलेको वनस्िाको प्रमावणत प्रवतवलवप  

३) जग्गािनी प्रमाण पजूााको प्रवतवलवप 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



/घि वा जग्गा निएकाको हकमा 

व्यविार् वा बिाई खुल्न ेप्रमाण 

कागजात  

४) घि जग्गा िएकाको हकमा घि िए 

चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात   

५) घि जग्गा निएकाको हकमा 

िम्बवन्ित घि िनीिाँग गिेको घि 

बहालको िम्झौता   

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

45.  ििंिक्षक विफारिि  

( व्यविगत)   

 

१) वनवेदन  

२) ििंिक्षक क्रदने ि वलन ेव्यविको 

नागरिकता ि जन्मदताा प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

४) आवश्र्कता अनुिाि स्थलगत 

िजावमन मुचुल्का  

५) स्थानीर् िजावमन मुचुल्का   

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) ववस्तृत ववविण िहेको वनवेदन 

िवहत तोक्रकएको कागजातहरु पेश 

गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

46.  ििंिक्षक विफारिि  

(ििंस्थागत)  

 

१) वनवेदन  

२) ििंस्थाको नवीकिण िवहतको 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप एविं वविानको 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

 



प्रवतवलवप वा वनर्मावलीको 

प्रवतवलवप  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद,  

४) बहालमा िए िम्झौता पत्र 

प्रवतवलवप ि बहाल कि वतिेको 

िविद/नवतिेको िए वतनुा बुझाउनु पने  

५) आवश्र्कता अनुिाि िजावमन 

मुचुल्का  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

बढीमा ५  

क्रदनवित्र   
 

47.  घि  कोठा खोल्न 

कार्ा/ िोहबिमा बसे्न 

कार्ा  
 

१) कािण प्रि खुलेको वनवेदन  

२) चालु आ.व. िम्मको घिजग्गा कि , 

बहाल कि ि मालपोत वतिको िविद  

३) बहाल िम्झौताको प्रमावणत 

प्रवतवलपी   

४) वजल्ला प्रशािन कार्ाालर्को पत्र  

५) स्थानीर् िजावमन मुचुल्का  

६) आवश्र्कता अनुिाि स्थानीर् प्रहिी 

िजावमन मुचुल्का    

७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) िोहबिमा बसे्न कमाचािी तोके्न  

७) वडा कार्ाालर्बाट प्रवषत ३५ क्रदने 

म्र्ाद पत्रको िचूना प्रमावणत 

प्रवतलपी  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

48.  वनिःशुल्क वा ििःशुल्क 

स्वास््र् उपचाि 

विफारिि   
 

१) वनवेदन तथा नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

२) ववपन्नता खुल्न ेप्रमाण कागजात  

३) विफारिि आवश्र्क िएको अन्र् 

कािण   

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



४) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

49.  व्यविगत ववविण 

विफारिि  
 

१)  वनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

४) ववषर्िाँग िम्बवन्ित अन्र् प्रमाण 

कागजातहरु   

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने   

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

50.  जन्म वमवत प्रमावणत  
 

१) वनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलपी  

२) नाबालकको हकमा जन्म दताा 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) बिाई ििी आएको िए िो को 

प्रमाण पत्र  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गन े

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



उपलब्ि गिाउने  
 

51.  वववाह प्रमावणत   
 

१) दलुहा दलुहीको नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

२) बिाई ििी आएकाको हकमा बिाई 

ििाई दताा प्रमाण पत्र  

३) दलुाहा दलुही दबैु उपवस्थत िई 

िनाखत गनुा पन े 

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात  

५)वव.ि.२०३४ पवछको हकमा वववाह 

दताा प्रमाण पत्रको  

प्रवतवलवप   

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

वनर्मअनिुाि 

 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा ५  

क्रदनवित्र   
 

 

52.  घि पाताल प्रमावणत   
 

१) वनवेदन नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप ि वनवेदन  

२) घिको नक्िा, नक्िा पाि प्रमाण पत्र  

३) स्थलगत वनिीक्षण प्रवतवेदन  

४) चालु आ. व. िम्मको घि जग्गा कि 

वा एकीकृत िम्पवि कि ि चालु आ.ब. 

िम्मको मालपोत कि वतिेको िविद 

वा कि वनिाािण स्वीकृत िएको 

कागजात  

५) आवश्र्कता अनुिाि िजावमन 

मुचुल्का  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



53.  कागज/मञ्जुिीनामा 

प्रमावणत   
 

१) वनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप ि वनवेदन  

२) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात  

३) प्रमावणत गनुा पने ववषर्िाँग 

िम्बवन्ित प्रमाण कागजहरुको 

प्रवतवलवप  

४) मन्जुिीनामा वलने ि क्रदन ेदवैु व्यवि   

५) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

54.  हकवाला वा हकदाि 

प्रमावणत   
 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

ि वनवेदन  

२) नाताप्रमावणत प्रमाण पत्रको 

प्रवतवलवप  

३) हकदाि प्रमावणतका लावग स्थलगत 

िजावमन  

४) हकदाि प्रमावणत गने थप प्रमाण 

कागज  

५) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

६) आवश्र्कता अनुिाि िजावमन 

मुचुल्का   

७) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

55.  अवववावहत प्रमावणत   
 

१) वनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

 



२) ििंिक्षक वा अवििावकले 

कार्ाालर्को िोहबिमा गिेको 

िनाखत पत्र  

३) स्थानीर् िजावमन मुचुल्काको पत्र  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद  

५) ववदेशमा िहेकाको हकमा 

ववदेशवस्थत नेपाली वनर्ोगबाट 

आएको विफारिि   

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गन े

३) वनवेदन दताा गने  

४) आवश्र्कता अनुिाि स्थानीर् 

प्रहिीको िजावमन मुचुल्का माग गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

56.  अिंगे्रजी विफारिि तथा 

प्रमावणत   
 

१) वनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप  

२) ववषर् िाँग िम्बवन्ि प्रमाण 

कागजातको प्रवतवलवप  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद   

४) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

57.  वमलापत्र कागज/ 

उजुिी दताा   
 

१) वमलापत्र गने दवैु पक्षको ििंर्ुि 

वनवेदन  

२) िम्बवन्ित व्यविहरुको नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप  

३) ववषर्िाँग िम्बवन्ित अन्र् 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष /का.बा. वडा 

अध्र्क्ष/वडा िवचवले िम्बवन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदेश गन े

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   

 



कागजातहरु   

४) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

  

58.  एक्रककृत िम्पवि 

कि/घि जग्गा कि    
 

१) वनवेदन  

२) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रवतवलवप 

३) िवन नक्िा स्वीकृती प्रमाण पत्र ि 

नक्िाको प्रवतवलवप  

४) िवन/जग्गा खरिद गिेको िए 

मालपोतबाट िवजष्ट्रशेन पारित 

वलखतको प्रवतवलवप  

५) (स्थानीर् तहको नाम) घोषणा हुनु 

पूवा वनमााण िएका िवनका हकमा 

नापी नक्िा वा स्थलगत प्राववविक 

प्रवतवेदन  

६) मालपोत वतिेको िविद  

७) आ.व ०५७।५८ पूवा आवन्तरिक 

िाजश्व कार्ाालर्मा कि वतिेको िए 

िो को प्रमावणत प्रवतवलपी  

८) नागरिकता ि नापी नक्िाको 

प्रमावणत प्रवतवलपी  

९) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गन े

४) तोक्रकएको कमाचािीले कि वनिाािण 

तर्ाि गिी वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िवचव िमक्ष पेश गने  

५) तोक्रकएको कि बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई कि 

वनिाािण पत्र उपलब्ि गिाउने ।  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

59.  बहाल कि     
 

१) वनवेदन पत्र  

२) बहाल िम्झौता  

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गन े

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

 



३) नेपाल ििकािमा बहालिाँग 

िम्बवन्ित वनकार्मा दताा गिेको 

प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप  

४) नागरिकताको प्रमावणत प्रवतवलपी   

५) चालु आ.व. िम्म घि जग्गा ि 

मालपोत वतिेको िविदको वा 

वनिाािण आदेशको प्रमावणत 

प्रवतवलपी ।  

६) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

 

२) तोक्रकएको कमाचािीले कि वनिाािण 

तर्ाि गिी वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िवचव िमक्ष पेश गन े

३) तोक्रकएको कि बुझाउने  

४) चलानी गिी वनवेदकलाई कि 

वनिाािण पत्र उपलब्ि गिाउने   
 

 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

60.  ववज्ञापन कि   
 

१) वनवेदन ि ििंस्थाको प्रमावणत 

कागजात  

२) िम्बवन्ित स्थानीर् तहमा वतना 

बुझाउन पने व्यविार् ि अन्र् किको 

प्रमावणत प्रवतवलपी  

३) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गन े

२) तोक्रकएको कमाचािीले कि वनिाािण 

तर्ाि गिी वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िवचव िमक्ष पेश गन े

३) तोक्रकएको कि बुझाउने  

४) चलानी गिी वनवेदकलाई कि 

वनिाािण पत्र उपलब्ि गिाउने   
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   
 

 

61.  मालपोत वा िूवम कि   
 

१) वनवेदन पत्र  

२) प्रथम वषाका लावग जग्गा िनी 

प्रमाण पजूाा, नवीकिणका लावग 

अवघल्लो आ.व.मा मालपोत वतिेको 

िविद वा र्ि कार्ाालर्बाट जािी 

गरिएको मालपोत नवीकिण बुक  

३) घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि 

कि वतिेको प्रमाण  

४) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गन े

२) तोक्रकएको कमाचािीले कि वनिाािण 

तर्ाि गिी वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िवचव िमक्ष पेश गन े

३) तोक्रकएको कि बुझाउने  

४) चलानी गिी वनवेदकलाई कि िविद 

उपलब्ि गिाउने ।  

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा ५ 

क्रदनवित्र   
 

 



प्रमाण  

62.  उल्लेवखत बाहके अन्र् 

स्थानीर् आवश्र्कता 

अनुिािका  

विफारिि/प्रमावणतहरु   
 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

ि वनवेदन  

२) ववषर् िाँग िम्बवन्ित प्रमाण 

कागजात  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि 

जग्गा कि वा एकीकृत िम्पवि कि 

वतिेको िविद वा कि वनिाािण 

स्वीकृत िएको कागजात   

४) िििफार्ा काडाको प्रवतवलपी/िक्कल 

प्रमाण 

१) वनवेदन िवहत तोक्रकएको 

कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा 

िवचवले िम्बवन्ित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गने  

३) वनवेदन दताा गने  

४) तोक्रकएको कमाचािीले आवश्र्कता 

अनुिाि िजावमन मुचुल्का तर्ाि 

गिी विफारिि तर्ाि गने  

५) वनवेदकले तोक्रकएको शुल्क बुझाउने  

६) चलानी गिी वनवेदकलाई विफारिि 

उपलब्ि गिाउने  
 

वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा 

िवचव,  िम्बवन्ित 

फााँटका कमाचािी   
 

 

वनर्मअनिुाि 

िोही क्रदन,  

िजावमनको 

हकमा 

बढीमा  ५ 

क्रदनवित्र   

 

 

 

% 

 

 

 % 


