माप्य दधु कोशी गाउँ पालिका सोिख
ु म्ु बबु ाट प्रदान हु ने सेवाको प्रकृ लि, शल्ु क, सिग्न गनुपने कागजाि िथा वडा कायाुियबाट लवलिन्न लसफारिस लददिं ा अपनाउनु पने कायुलवलध
क्र.स.ं सेवा सवु वधाको नाम

आवश्यक पने कागजातहरु

सेवा सवु वधा प्राप्त गनन आवश्यक पने प्रवक्रया

सेवा प्रदान गने
लाग्ने
अवधकारी
दस्तुर
वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

लाग्ने समय

1.

नगारिकिा ि प्रलिलिलप
लसफारिस

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने
७) िोलकएको ढाँचामा नागरिकिा लसफारिसको अलििेख िाख्ने
।

2.

नबािक परिचयपत्र
लसफारिस

१) लनवेदन पत्र ि आमा ि बुबाको नागरिकिा प्रमाणपत्रको
प्रलिलिलप
२) जन्म दिाु प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
३) लववालहि मलहिाको हकमा पलि ि आमा ि बुबाको
नागरिकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
४) चारित्रल क प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप (लवद्याथीको हकमा)
५) लववाह दिाु प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप (लववालहिाको हकमा)
६) बसाई सिी आएको हकमा बसाई सिाईको प्रमाण पत्रको
प्रलिलिलप
७) दुवै कान देलखने पासपोटु साईजको फोटो २ प्रलि
८) चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि
९) कमुचािी परिवािको हकमा सम्बलन्धि कायाुियको
लसफारिस
१०) प्रलिलिलप नागरिकिाको हकमा पुिानो नागरिकिाको
प्रलिलिलप
१) बाबु आमाको नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन
पत्र
२) जन्म दिाुको प्रमाणपत्र प्रमालणि प्रलिलिपी
३) चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
४) नाबािक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागजाि िए सो समेि पेश
गने
५) नाबािक अलनवायु उपलस्थि हु नु पने
६) दुवै कान देलखने पासपोटु साईजको फोटो

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
५) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

3.

अिंलगकृ ि नागरिकिा
लसफारिस

१) लनवेदन पत्र ि अिंलगकृ ि नागरिकिा प्राप्त गनु खोजेको स्पष्ट
आधाि
२) सालवक मि
ु क
ु को नागरिकिा परित्याग गिे को वा परित्याग
गनु कािवाही चिाएको पुलष्ट गने कागजािहरु
३) नेपािमा १५ वर्ुदेलख कुनै व्यवसाय वा काम गिी बसेको

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

कैवियत

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
४) वैवालहक अिंलगकृ ि नागरिकिाका िालग लववाह दिाु
प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि सम्बलन्धि देशको आलधकारिक
प्रमाणपत्र
५) नेपािी िार्ा िेख्न ि बोल्न जान्ने प्रमाण कागजािहरु
६) पासपोटु साईजको फोटो ३ प्रलि
७) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
८) सजुलमन मचु ु ल्का

मचु ु ल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने, काननी िाय
आवश्यक िएमा िाय सोध्ने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने
७) अनुसचू ी ८ को ढाँचामा नागरिकिा लसफारिसको अलििेख
िाख्ने ।

4.

दवु ै नाम गिे को व्यलि
एकै हो िन्ने
लसफारिस/फिक जन्म
लमलि सिंशोधन
लसफारिस

१) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन पत्र
२) नाम फिक पिे को पुलष्ट गने प्रमालणि कागजिहरु
३) चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि
४) सम्बलन्धि व्यलि वा हकवािा उपलस्थि िई सनाखि गनु
पने
५) आवश्यकिा अनसु ाि स्थानीय प्रहिी सजुलमनका मचु ु ल्काको
प्रलिवेदन माग गनु सक्ने

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शल्ु क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

5.

अपाङ्ग लसफारिस

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकिा प्रमाणपत्र/जन्मदिाुको प्रलिलिलप
२) कुन प्रकािको शािीरिक अपाङ्गिा हो सो सम्बन्धी
मेलडकि सुपिीटेन्डे न्टको लसफारिस
३) व्यलि स्वयिं उपलस्थि हु नुपने वा सम्बलन्धि कमुचािीको
प्रलिवेदन

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

6.

छात्रबृलि लसफारिस

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) घि िएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा
एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को िलसद ,व्यवसाय िएमा व्यवसाय
कि लििे को िलसद
३) शैलक्षक योग्यिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ािप्रलिवेदन ियाि
गिी लसफारिस ियाि गने
५) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने
१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

7.

लवपन्न लवद्याथी
छात्रबृलि लसफारिस

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) शैलक्षक योग्यिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) लवपन्निा पुलष्ट गने कागजाि
४) आवश्यकिा अनसु ाि स्थानीय प्रहिी सजुलमनका मचु ु ल्काको
प्रलिवेदन माग गनु सक्ने

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा लनशुल्क
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

8.

अन्य कायाुियको माग
अनुसाि लवविण खुिाई
पठाउने कायु

१) लनवेदन िथा नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) कायाुियको पत्र
३) लवर्यसँग सम्बलन्धि अन्य कागजािहरु

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) पत्र दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे लवविण ियाि गने
५) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

9.

जन्म दिाु

१) लनवेदन पत्र
२) बािकको बाब/ु आमाको नागिल किा
३) चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
४) अस्पिािमा जन्म िएको हकमा सम्बलन्धि अस्पिाििे
जन्म प्रमालणि गिे को परिचयपत्रको प्रमालणि प्रलिलिपी

१) घटना घटेको ३५ लदन लित्र परिवािको मूख्य व्यलििे
२) लनजको अनपु लस्थलिमा उमेि पुगेको परुु र्मध्ये सबै िन्दा जेठो
व्यलििे सचू ना लदने
३) घटना घटेको ३५ लदन नाघेको िए िोलकएको शुल्क बुझाउने
४) िोलकएको ढाँचामा दिाु गिी दिाु प्रमाणपत्र उपिब्ध गिाउने ।

वडा सलचव

१००
-३५
लदनसम्म
लनशल्ु क_

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

10.

मृत्यु दिाु

१) लनवेदन पत्र
२) मृिकको नागरिकिा ि सचू ना लदन आउनेको नागिल किा
३) मृिकसँग सम्बन्ध जोलडने प्रमाणपत्र
४) अलववालहि मृिकको हकमा स्थानीय सजुलमन पत्र
५) मृिकको नागरिकिा निएको हकमा स्थानीय सजुलमन पत्र
६) सचू ना लदने व्यलिको नागरिकिा निएमा समेि स्थानीय
सजुलमन पत्र

१) घटना घटेको ३५ लदन लित्र परिवािको मूख्य व्यलििे
२) लनजको अनुपलस्थलिमा उमेि पुगेको पुरुर्मध्ये सबै िन्दा जेठो
व्यलििे सचू ना लदने
३) घटना घटेको ३५ लदन नाघेको िए िोलकएको शुल्क बुझाउने
४) िोलकएको ढाँचामा दिाु गिी दिाु प्रमाणपत्र उपिब्ध गिाउने ।
३) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे िोलकएको
कमुचािीद ्वािा सजुलमन मुचुल्का ियाि गने

वडा सलचव

१००
-३५
लदनसम्म
लनशुल्क_

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

11.

बसाई सिाई
जाने/आउने दिाु

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी
२) बसाई सिाई गिी जानेको हकमा परिवािको लवविण सलहि
सम्बलन्धि वडा कायाुियबसाईसिाईको कागजाि
३) जहाँ जाने हो त्यस ठाउँको िािपूजाु ि जुन ठाउँ मा आउनेको
पलन पेश गनुपने
४) बसाई सिाई गिी आउनेको हकमा बसाई सिाई गिी ल्याएको
प्रमाणपत्र

१) घटना घटेको ३५ लदन लित्र सपरिवािको बसाई सिाई िए
परिवािको मूख्य व्यलििे सचू ना लदने
२) एकजनाकोमात्र बसाई सिाई िए लनजिे सचू ना लदने
३) घटना घटेको ३५ लदन नाघेको िए िोलकएको शुल्क बुझाउने
४) िोलकएको ढाँचामा दिाु गिी दिाु प्रमाणपत्र उपिब्ध गिाउने ।

वडा सलचव

१००
-३५
लदनसम्म
लनशुल्क_

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

५) जाने/आउने सबै व्यलिको नागरिकिा ि जन्मदिाुको
प्रलिलिलप
६) चािु आ.व. सम्म घि जग्गा ि मािपोि कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
12.

सम्बन्ध लबच्छे द दिाु

१) लनवेदन पत्र
२) अदाििबाट सम्बन्ध लबच्छे द िएको फै सिाको प्रमालणि
प्रलिलिलप
३) पलिपत्नीको नागरिकिाको प्रलिलिलप १/१ प्रलि
४) के टाको स्थायी ठे गना सम्बलन्धि वडाको हुनु पने

१) सम्बन्ध लवच्छे द िएको पलि वा पत्नीिे सूचना फािाम ििी
सूचना लदने ।
२) घटना घटेको ३५ लदन नाघेको िए िोलकएको शुल्क बुझाउने
३) िोलकएको ढाँचामा दिाु गिी दिाु प्रमाणपत्र उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

१००
-३५
लदनसम्म
लनशुल्क_

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

13.

लववाह दिाु

१) लनवेदन पत्र
२) दुिाहा(दुिहीको नागरिकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) दुिहीको नागरिकिा निएमा बाबु वा दाजुिाईको
नागरिकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
४) चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद

१) दुिाहा दुिही दुवै उपलस्थि िई सचू ना लदने
२) घटना घटेको ३५ लदन नाघेको िए िोलकएको शुल्क बुझाउने
३) िोलकएको ढाँचामा दिाु गिी दिाु प्रमाणपत्र उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

१००
-३५
लदनसम्म
लनशुल्क_

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

14.

अस्थाई बसोबास
लसफारिस

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप ि बसोबास
गने घि नम्बि, टोि, माग वा बाटोको नाम
२) वहािमा बसेको िए घिधनीको सनाखि मचु ल्ु का ि लनजको
नागरिकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
३) कमुचािीको हकमा हाि कायुिि िहेको कायाुियको पत्र
४) घिबहाि कि लििे का िलसद
५) घिबहािको सम्झौिा पत्र

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

15.

स्थायी बसोबास
लसफारिस

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) बसाई सिाईको हकमा बसाई सिाई दिाु प्रमाण पत्रको
प्रलिलिलप
३) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
४) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

16.

आलथुक अवस्था
बलियो वा सम्पन्निा
प्रमालणि

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) जग्गाधनी प्रमाण पूजाु
३) आयश्रोि िए आयश्रोि खुल्ने कागजाि
४) अन्य आवश्यक कागजाि
५) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि ि बहाि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण
स्वीकृ ि िएको कागजाि
६) सजुलमन मचु ु ल्का

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

17.

आलथुक अवस्था
कमजोि वा लवपन्निा
प्रमालणि

१) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन पत्र
२) आलथुक अवस्था कमजोि िएको पलु ष्ट हुने कागजाि

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउन े
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

18.

कोटु लफ लमनाहा
लसफारिस

१) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन पत्र
२) आफ्नै घि िएमा चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा
कि वा एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को िलसद
३) अदाििमा मद्दु ा पिे का प्रमाण कागजािहरु
४) कोटु फी लमनाहा हुनु पने स्पष्ट कािण लिलखि रुपमा लदनु
पने
५) स्थानीय सजुलमनकामुचुल्का

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

19.

जग्गा दिाु लसफारिस

१) लनवेदन
२) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि िए घि जग्गा कि वा
एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि
िएको कागजाि
४) सालवक िगि प्रमालणि प्रलिलिलप
५) लफल्डबुक उिाि
६) स्थिगि लनिीक्षण प्रलिवेदन
७) जग्गाको नापी नक्सा

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

८) जग्गासँग सम्बलन्धि अन्य प्रमाण कागजािहरु
९) स्थानीय सजुलमन मुचुल्का
20.

घि जग्गा नामसािी
लसफारिस

१) घि जग्गा नामसािी सम्बन्धी लवस्िृि लवविण खुिेको लनवेदन
२) लनवेदकको नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) मृिक ि लनवेदक लबचको नािा प्रमालणि प्रमाणपत्रको
प्रलिलिलप
४) जग्गा धनी प्रमाण पूजाुको प्रलिलिलप
५) सजुलमन मचु ु ल्का गिी बुझ्नु पने िए सजुलमनमा साक्षी
बस्नेको नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
६) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
७) कानुनी जलटििा िएको देलखएमा कानुनी िाय लिईनेछ ।

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

21.

जग्गा मूल्याङ क
् न
लसफरिस/प्रमालणि

१) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन पत्र
२) जग्गा धनी प्रमाण पजू ाुको प्रलिलिलप
३) जग्गाको आसपासको चिन चल्िीको मुल्य प्रक्षेपण
४) हािसािै आसपासको खरिद लबक्री िएको िए सो प्रमाण
वा सजुलमन मुचुल्का
५) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे प्रालवलधक
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको प्रालवलधक कमुचािीिे आवश्यकिा अनुसाि
सजुलमन मुचुल्का ियाि गिी मुल्याङकन ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शल्ु क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

22.

घि कायम लसफारिस

१) घिकायम लसफारिस पाऊँ िन्ने सम्बन्धी लनवेदन
२) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) सम्बलन्धि जग्गाको िािपूजाुको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
४) स्थिगि प्रलिवेदन
५) चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) प्रालवलधक कमुचािीबाट लनिीक्षण गिी प्रलिवेदन लदने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) दिाु चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

23.

नेपाि सिकािको
नाममा बाटो कायम
लसफारिस

१) लनवेदन
२) जग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रलिलिलप
३) नापी नक्सा
४) चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि घि िए घि जग्गा कि वा

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को िलसद
५) जग्गाधनीको स्वीकृ लिको सनाखि गनुपने
६) जग्गा धनीिे सनाखि गिे को कागजाि

४) िोलकएको कमुचािीिे स्थिगि सजुलमन मचु ु ल्का ियाि गिी
लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध

24.

घि बाटो प्रमालणि

१) लनवेदन (बाटोको नाम, टोि समेि खि
ु ाउने) नागरिकिा
प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) जग्गाधनी प्रमाण पूजाुको प्रमालणि प्रलिलिलप
३) जग्गा िहेको क्षेत्रको प्रमालणि सक्कि नापी नक्सा
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि
५) लिने लदने दुवै व्यलि नागरिकिाका प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र
प्रमालणि प्रलिलिपी सलहि उपलस्थि हु नु पने वा लनजहरुिे
लदएको अलधकृ ि वािे सको प्रमालणि प्रलिलिपी
६) स्थिगि लनिीक्षण प्रलिवेदन

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मचु ु ल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

25.

चाि लकल्िा प्रमालणि

१) लनवेदन ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) जग्गा धनी प्रमाण पूजाुको प्रलिलिलप
३) जग्गा िहेको क्षेत्रको प्रमालणि प्रलिलिलप नापी नक्सा
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि िघि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
५) लनवेदक स्वयिं वा लनजिे अन्य व्यलििाई िोके को हकमा
लनज लनवेदकिे लदएको अलधकृ ि वािे सनामा को प्रमालणि
प्रलिलिपी

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

26.

जग्गा िे खाक
िं नको
कायु/सो कायुमा िोहबि

१) लनवेदन पत्र
२) सम्बलन्धि कायाुियको पत्र
३) प्रालबलधक प्रलिवेदन
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मचु ु ल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

27.

जग्गा धनीपूजाु हिाएको

१) लनवेदन ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००

सोही लदन,

लसफारिस

२) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि िए घि जग्गा कि वा
एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को िलसद
३) जग्गा धनी प्रमाण पूजाुको प्रलिलिलप
४) लनवेदकको स्थायी विन जग्गा िहेको वडाको निएमा
स्थानीयसजुलमन मुचुल्का

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे लसफारिस पत्र ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

28.

पूजाुमा घिकायम गने
लसफारिस

१) लनवेदन ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) िवन नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
३) लनमाुण सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि
५) जग्गा धनी प्रमाण पूजाुको प्रलिलिलप

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

29.

मोही िगि कट्टा
लसफारिस

१) मोही िगि कट्टा हु नुपने पूणु लवविणको लनवेदन
२) लनवेदकको नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) जग्गाधनी प्रमाण पूजाुको प्रमालणि प्रलिलिलप
४) जग्गाको प्रमालणि नापी नक्सा
५) चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
६) जग्गाको श्रेस्िा ि लफल्डबुकको प्रमालणि प्रलिलिलप

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचवि सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोकआदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मचु ु ल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउन

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

िाग्ने समय सोही
लदन, सजुलमनको
हकमा बढीमा ३
लदनलित्र

30.

नया ँ व्यवसाय दिाु

१) लनवेदन पत्र
२) नागरिकिा प्रमालणपत्रको प्रमालणि प्रलिलिपी
३) लवदेशीको हकमा िाहदानीको प्रमालणि प्रलिलिलप वा
सम्बलन्धि दुिावासको लनजको परिचय खुल्ने लसफारिस
४) २ प्रलि फोटो
५) घि बहाि सम्झौिा
६) आफ्नै घि टहिा िए चा.ि.ु आ.व. सम्मको मािपोि ि
घिजग्गा कि लििे को
७) स्थानीय िहको नाममा दिाु नगिी प्यान वा अन्य लनकायमा
दिाु गिी व्यवसाय दिाु गिे को हकमा प्यान दिाु वा अन्य
लनकायबाट जािी गिे को व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमालणि

१) लनवेदन सलहिको िोलकएको कागाजि पेश गने
२) गाउपालिकाको िाजश्व इकाइ शाखािे प्रमख
ु प्रशासकीय
अलधकृ िबाट िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) लनवेदकिे िोके को शि
ु क वुझाउने
५) चिानी गिी लनवेदकिाई प्रमाणपत्र उपिव्ध गिाउने

गाउपालिकाको िाजश्व
इकाइ प्रमख
ु वा
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

व्यवसायको सोही लदन,
प्रकलि
सजुलमनको हकमा
अनुसाि
बढीमा ३ लदनलित्र
फिक दि

31.

व्यवसाय नवीकिण

32.

प्रलिलिपी
१) लनवेदन पत्र
२) नागरिकिा प्रमालणपत्रको प्रमालणि प्रलिलिपी
३) स्थानीय िहबाट दिाु िएको व्यवसाय दिाुको प्रमाणपत्रको
प्रमालणि प्रलिलिपी
४) बहाि सम्झौिाको प्रलिलिपी
५) आफ्नै घि टहिा िए चा.ि.ु आ.व. सम्मको मािपोि ि
घिजग्गा कि लििे को

१) लनवेदन सलहिको िोलकएको कागाजि पेश गने
२) गाउपालिकाको िाजश्व इकाइ फाँटमा िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) लनवेदकिे िोके को शि
ु क वझु ाउने
५) चिानी गिी चिानी गिी लनवेदकिाई प्रमाणपत्र उपिव्ध
गिाउने

गाउपालिकाको िाजश्व
इकाइ प्रमुख वा
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

व्यवसायको सोही लदन,
प्रकलि
सजुलमनको हकमा
अनुसाि
बढीमा ३ लदनलित्र
फिक दि

व्यवसाय दिाु लसफारिस १) लनवेदन पत्र
२) व्यवसाय दिाु गिे को प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) आफ्नै घि िए चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा
कि वा एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण
स्वीकृ ि िएको कागजाि
४) बहािमा िए सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप
५) दईु प्रलि पासपोटु साइजको फोटो

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
५) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

33.

व्यवसाय बन्द
लसफारिस

१) आफ्नो व्यवसायको लवस्िृि व्यहोिा सलहिको लनवेदन पत्र
२) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) चािु आ.व. सम्मको व्यवसाय नवीकिण गिे को प्रमाणपत्रको
सक्कि
४) घिबहाि सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप
५) स्थिगि प्रलिवेदन
६) लवदेशीको हकमा परिचय खुल्ने कागजाि वा सम्बलन्धि
दुिावासको पत्र
७) आफनै घि िएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा
कि वा एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण
स्वीकृ ि िएको कागजाि

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

34.

व्यवसाय सञ्चािन
निएको लसफारिस

१) व्यवसाय सञ्चािन निएको कािण सलहिको लनवेदन पत्र
२) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) स्थानीय िहको नाममा व्यवसाय दिाु गिे को प्रमाणपत्र
४) आफ न् ै घि िएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोि ि
घिजग्गा कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि
५) स्थिगि प्रलिवेदन

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ािसजुलमन मुचुल्का
ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

६) घिबहाि सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप
७) सजुलमन मचु ु ल्का आवश्यक पिे मा सो समेि गिाउने

६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध

35.

ब्यापाि व्यवसाय
निएको लसफारिस

१) कािण सलहिको लनवेदन पत्र
२) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) स्थानीय िहको नाममा व्यवसाय दिाु गिे को प्रमाणपत्र
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि
५) सजुलमन मचु ु ल्का आवश्यक पिे मा सो समेि गिाउने

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि स्थिगि
सजुलमन मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

36.

सिंस्था दिाु लसफारिस

१) लवधान वा लनयमाविी, लनवेदन ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको
प्रलिलिलप
२) सस्िं था िाडामा बस्ने िए सम्झौिा पत्र ि बहाि कि लििे को
िलसद/नलििे को िए लिनु बुझाउनु पने
३) स स्िं था आफ्नै घिमा बस्ने िए सोको जग्गाधनी प्रमाण पूजाु
ि नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि कमुचािीिाई वडा
सलचव, िोक आदेश गने े
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

37.

लजलविसँगको नािा
प्रमालणि

१) लनवेदन िथा नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) नािा खल्ु ने प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) सजुलमन गिी बुझ्नु पने िएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको
नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
५) नािा प्रमालणि गने व्यलिहरुको २ प्रलि पासपोटु साइजको
फोटो

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

38.

मृिकसँगको नािा
प्रमालणि

१) लनवेदन िथा नािा खल्ु ने प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) हकदािहरुको नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) मृत्यु दिाु प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
४) मृिकको नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
५) हकवािा नावािक िए जन्म दिाु प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

६) वसाँईसिी आएको हकमा बसाईसिाईको प्रलिलिलप
७) हकदािहरुको पासपोटु साईजको फोटो ४ प्रलि
८) स्थानीय सजुलमन मुचुल्का
९) आवश्यकिा अनसु ाि स्थानीय प्रहिी सजुलमन मचु ु ल्का

मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) आवश्यकिा अनसु ाि स्थानीय प्रहिी सजुलमन मचु ु ल्का माग
गने
६) लनवेदकिे िोलकएको शल्ु क बुझाउने
७) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

39.

लजलवि िहेको लसफारिस

१) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन पत्र
२) स्वयिं व्यलि उपलस्थि हु नु पने
३) दुई प्रलि पासपोटु साइजको फोटो
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

40.

लवद्यिु जडान लसफारिस

१) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन पत्र
२) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमालणि प्रलिलिपी
३) हक िोगको श्रोि खल्ु ने कागजाि
४) नक्सा पास वा नामसािी नक्सा िएको प्रमाणको प्रलिलिलप
५) अन्य आवश्यक कागजािहरु
६) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मचु ु ल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शल्ु क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

41.

धािा जडान लसफारिस

१) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन पत्र
२) नक्सा पास वा नामसािी नक्सा िएको प्रमाणको प्रलिलिलप
३) जग्गा धनी प्रमाण पजू ाुको प्रलिलिलप
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

42.

चौपाय सम्बन्धी
लसफारिस

१) कािण सलहिको लनवेदन
२) चौपाया िाने ठाउँ को स्वीकृ ि पत्र
३) लिने लदने दुवैिे सनाखि गनु पने

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

43.

उद्योग ठाउँ सािी
लसफारिस

44.

लवद्यािय ठाउँ सािी
लसफारिस

45.

लवद्यािय सञ्चािन
स्वीकृ ि/ कक्षा वृलि
लसफारिस

४) चौपाय पािन गनेका हकमा स्थान ि छिलछमेक िथा
वािाविणमा प्रलिक ि
ू प्रिाव नपने व्यहोिा

३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि स्थिगि
सजुलमन मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

कमुचािी

१) उद्योग ठाउँ सािीका िालग लनवेदन
२) उद्योग दिाु प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
३) स्थानीय िहको नामको नलवकिण सलहिको व्यवसाय दिाु
प्रमाण पत्र
४) आफ्नै घि िए चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा
कि वा एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को िलसद
५) बहािमा िए सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप ि बहाि कि लििे को
िलसद/नलििे को िए लिनु बुझाउनु पने
६) (स्थानीय िहको नाम) क्षेत्र लित्र सािी जाने िए सम्बलन्धि
वडा कायाुियको अनुमलिको लसफारिस पत्र
१) लवद्यािय ठाउँसािीका िालग लनवेदन
२) लवद्यािय दिाु प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
३) स्थानीय िहको नामको नलवकिण सलहिको व्यवसाय दिाु
प्रमाण पत्र
४) (सिकािी एविं सामदु ालयक लवद्यािय बाहेक अन्यमा) चािु
आ. व. सम्मको सिी जाने ठाउँ ि हािको ठाउँ दवु ैको
मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को
िलसद
५) बहािमा िए सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप ि बहाि कि लििे को
िलसद/नलििे को िए लिनु बुझाउनु पने
६) स्थायी िेखा नम्बि प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
७) लनिीक्षण प्रलिवेदन
८) सिी जाने ठाउँको वडा कायाुियको अनुमलि पत्र

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि स्थिगि
सजुलमन मचु ल्ु का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

१) लवद्यािय कक्षा वृलिका िालग लनवेदन
२) लवद्यािय दिाु प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
३) स्थानीय िहको नाममा चािु आ. व.को नलवकिण सलहिको
व्यवसाय दिाु प्रमाण पत्र
४) सिकािी बाहेकका लवद्याियका हकमा चािु आ. व.
सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि सम्पलि कि

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको प्रालवलधक कमुचािीिे आवश्यकिा अनुसाि
स्थिगि लनिीक्षण गिी प्रलिवेदन ियाि गने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

लििे को िलसद
५) बहािमा िए सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप ि बहाि कि लििे को
िलसद
६) लनिीक्षण प्रलिवेदन

५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

46.

आन्िरिक बसाई सिाई
लसफारिस

१) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन पत्र
२) सिी जाने व्यलिहरु नागिल किाको प्रमाणपत्रको प्रमालणि
प्रलिलिलप ि नागरिकिा प्रमाणपत्र निएको हकमा लववाह दिाु
वा जन्म दिाु वा उमेि खुिेको लनस्साको प्रमालणि प्रलिलिलप
३) जग्गाधनी प्रमाण पूजाुको प्रलिलिलप /घि वा जग्गा निएकाको
हकमा व्यवसाय वा बसाई खल्ु ने प्रमाण कागजाि
४) घि जग्गा िएकाको हकमा घि िए चािु आ. व. सम्मको
मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को
िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको कागजाि
५) घि जग्गा निएकाको हकमा सम्बलन्धि घि धनीसँग गिे को
घि बहािको सम्झौिा

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मचु ु ल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

47.

सिंिक्षक लसफारिस
( व्यलिगि)

१) लनवेदन
२) सिंिक्षक लदने ि लिने व्यलिको नागरिकिा ि जन्मदिाु
प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
४) आवश्यकिा अनसु ाि स्थिगि सजुलमन मुचुल्का
५) स्थानीय सजुलमन मुचुल्का

१) लवस्िृि लवविण िहेको लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु
पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

48.

सिंिक्षक लसफारिस
(सिंस्थागि)

१) लनवेदन
२) सस्िं थाको नवीकिण सलहिको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप एविं
लवधानको प्रलिलिलप वा लनयमाविीको प्रलिलिलप
३) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद,
४) बहािमा िए सम्झौिा पत्र प्रलिलिलप ि बहाि कि लििे को
िलसद/नलििे को िए लिनु बुझाउनु पने
५) आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन मचु ु ल्का

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

49.

घि कोठा खोल्न कायु/
िोहबिमा बस्ने कायु

१) कािण प्रष्ट खुिेको लनवेदन
२) चािु आ.व. सम्मको घिजग्गा कि , बहाि कि ि मािपोि
लििको िलसद
३) बहाि सम्झौिाको प्रमालणि प्रलिलिपी
४) लजल्िा प्रशासन कायाुियको पत्र
५) स्थानीय सजुलमन मुचुल्का
६) आवश्यकिा अनसु ाि स्थानीय प्रहिी सजुलमन मचु ु ल्का

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) िोहबिमा बस्ने कमुचािी िोक्ने
७) वडा कायाुियबाट प्रलर्ि ३५ लदने म्याद पत्रको सचू ना
प्रमालणि प्रलििपी

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

50.

लन शुल्क वा स शुल्क
स्वास््य उपचाि
लसफारिस

१) लनवेदन िथा नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) लवपन्निा खल्ु ने प्रमाण कागजाि
३) लसफारिस आवश्यक िएको अन्य कािण

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा लन शुल्क
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

51.

व्यलिगि लवविण
लसफारिस

१) लनवेदन पत्र
२) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
४) लवर्यसँग सम्बलन्धि अन्य प्रमाण कागजािहरु

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

52.

जन्म लमलि प्रमालणि

१) लनवेदन ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी
२) नाबािकको हकमा जन्म दिाु प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) बसाई सिी आएको िए सो को प्रमाण पत्र
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने
१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मचु ु ल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

53.

लववाह प्रमालणि

१) दुिहा दुिहीको नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००

सोही लदन,

२) बसाई सिी आएकाको हकमा बसाई सिाई दिाु प्रमाण पत्र
३) दुिाहा दुिही दुबै उपलस्थि िई सनाखि गनु पने
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि
५)लव.स.२०३४ पलछको हकमा लववाह दिाु प्रमाण पत्रको
प्रलिलिलप

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

54.

घि पािाि प्रमालणि

१) लनवेदन नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन
२) घिको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र
३) स्थिगि लनिीक्षण प्रलिवेदन
४) चािु आ. व. सम्मको घि जग्गा कि वा एकीकृ ि सम्पलि कि
ि चािु आ.ब. सम्मको मािपोि कि लििे को िलसद वा कि
लनधाुिण स्वीकृ ि िएको कागजाि
५) आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन मचु ु ल्का

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

55.

कागज/मञ्जिु ीनामा
प्रमालणि

१) लनवेदन ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन
२) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि
३) प्रमालणि गनु पने लवर्यसँग सम्बलन्धि प्रमाण कागजहरुको
प्रलिलिलप
४) मन्जुिीनामा लिने ि लदने दुवै व्यलि

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

56.

हकवािा वा हकदाि
प्रमालणि

१) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन
२) नािाप्रमालणि प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
३) हकदाि प्रमालणिका िालग स्थिगि सजुलमन
४) हकदाि प्रमालणि गने थप प्रमाण कागज
५) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
६) आवश्यकिा अनसु ािसजुलमन मचु ु ल्का

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मचु ु ल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

57.

अलववालहि प्रमालणि

१) लनवेदन ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००

सोही लदन,

२) सिंिक्षक वा अलििावकिे कायाुियको िोहबिमा गिेको
सनाखि पत्र
३) स्थानीय सजुलमन मुचुल्काको पत्र
४) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद
५) लवदेशमा िहेकाको हकमा लवदेशलस्थि नेपािी लनयोगबाट
आएको लसफारिस

२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) आवश्यकिा अनसु ाि स्थानीय प्रहिीको सजुलमन मचु ु ल्का
माग गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

58.

अिंग्रेजी लसफारिस िथा
प्रमालणि

१) लनवेदन ि नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
२) लवर्य सँग सम्बलन्ध प्रमाण कागजािको प्रलिलिलप
३) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा ५००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

59.

लमिापत्र कागज/ उजुिी
दिाु

१) लमिापत्र गने दुवै पक्षको सिंयि
ु लनवेदन
२) सम्बलन्धि व्यलिहरुको नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप
३) लवर्यसँग सम्बलन्धि अन्य कागजािहरु

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष /का.बा. वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

60.

एलककृ ि सम्पलि
कि/घि जग्गा कि

१) लनवेदन
२) जग्गा धनी प्रमाण पूजाुको प्रलिलिलप
३) िवन नक्;f स्वीकृ लि प्रमाण पत्र ि नक्साको प्रलिलिलप
४) िवन/जग्गा खरिद गिे को िए मािपोिबाट िलजष्ट्रेशन पारिि
लिखिको प्रलिलिलप
५) (स्थानीय िहको नाम) घोर्णा हु नु पवू ु लनमाुण िएका
िवनका हकमा नापी नक्सा वा स्थिगि प्रालवलधक प्रलिवेदन
६) मािपोि लििे को िलसद
७) आ.व ०५७।५८ पूवु आलन्िरिक िाजश्व कायाुियमा कि
लििे को िए सो को प्रमालणि प्रलिलिपी

१) गाउपालिका िाजश्व इकाइको कमुचािीिाई िोक आदेश गने
४) िोलकएको कमुचािीिे कि लनधाुिण ियाि प्रमुख प्रशासकीय
अलधकृ ि वा अलधकृ ि समक्ष पेश गने
५) िोलकएको कि बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई कि लनधाुिण पत्र उपिब्ध गिाउने ।

िाजश्व इकाइको
कमुचाि ी, सम्बलन्धि
फाँटका कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

मल्ु याङ्कन
अनुसाि

८) नागरिकिा ि नापी नक्साको प्रमालणि प्रलिलिपी
61.

बहाि कि

१) लनवेदन पत्र
२) बहाि सम्झौिा
३) नेपाि सिकािमा बहािसँग सम्बलन्धि लनकायमा दिाु गिे को
प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप
४) नागरिकिाको प्रमालणि प्रलिलिपी
५) चािु आ.व. सम्म घि जग्गा ि मािपोि लििे को िलसदको वा
लनधाुिण आदेशको प्रमालणि प्रलिलिपी ।

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
२) िोलकएको कमुचािीिे कि लनधाुिण ियाि गिी वडा
अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचव समक्ष पेश गने
३) िोलकएको कि बुझाउने
४) चिानी गिी लनवेदकिाई कि लनधाुिण पत्र उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा िोलकएको
अध्यक्ष/वडा सलचव,
दि अनुसाि
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

62.

लवज्ञापन कि

१) लनवेदन ि सस्िं थाको प्रमालणि कागजाि
२) सम्बलन्धि स्थानीय िहमा लिनु बुझाउन पने व्यवसाय ि अन्य
किको प्रमालणि प्रलिलिपी

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
२) िोलकएको कमुचािीिे कि लनधाुिण ियाि गिी वडा
अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचव समक्ष पेश गने
३) िोलकएको कि बुझाउने
४) चिानी गिी लनवेदकिाई कि लनधाुिण पत्र उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा िोलकएको
अध्यक्ष/वडा सलचव,
दि अनुसाि
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

63.

मािपोि वा िूमल
कि

१) लनवेदन पत्र
२) प्रथम वर्ुका िालग जग्गा धनी प्रमाण पूजाु, नवीकिणका
िालग अलघल्िो आ.व.मा मािपोि लििे को िलसद वा यस
कायाुियबाट जािी गरिएको मािपोि नवीकिण बुक
३) घि जग्गा कि वा एकीकृ ि सम्पलि कि लििे को प्रमाण

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
२) िोलकएको कमुचािीिे कि लनधाुिण ियाि गिी वडा
अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचव समक्ष पेश गने
३) िोलकएको कि बुझाउने
४) चिानी गिी लनवेदकिाई कि िलसद उपिब्ध गिाउने ।

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा ५
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

64.

उल्िेलखि बाहेक अन्य
स्थानीय आवश्यकिा
अनुसािका
लसफारिस/प्रमालणिहरु

१) नागरिकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप ि लनवेदन
२) लवर्य सँग सम्बलन्धि प्रमाण कागजाि
६) चािु आ. व. सम्मको मािपोि ि घि जग्गा कि वा एकीकृ ि
सम्पलि कि लििे को िलसद वा कि लनधाुिण स्वीकृ ि िएको
कागजाि

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा सलचविे सम्बलन्धि
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा अनसु ाि सजुलमन
मुचुल्का ियाि गिी लसफारिस ियाि गने
५) लनवेदकिे िोलकएको शल्ु क बुझाउने
६) चिानी गिी लनवेदकिाई लसफारिस उपिब्ध गिाउने

वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा १००
अध्यक्ष/वडा सलचव,
सम्बलन्धि फाँटका
कमुचािी

सोही लदन,
सजुलमनको हकमा
बढीमा ३ लदनलित्र

योजना शाखाको

सबै कागजाि

65.
66.

गाउँ कायुपालिकाबाट लदइने सेवा, शुल्क ि कागजाि
योजना सम्झैिा

१) उपिोिा सलमलि ि अनुगमन सलमलि गठन लनणुय

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने

लनशुल्क

२) वडा सलमलिको कायाुियको लसफारिस
३) पदालधकािी िथा सदस्यहरुको नागरिकिा प्रलिलिलप
४) दिाु िएको सिंघससिं ्था िए दिाु प्रमाणपत्र, प्यान, किचुिा
प्रमाणपत्र
५) प्रालवलधक िागि स्टलमट ि लडजाईन
६) योजना सम्झैिा गरिदने लनवेदन

२) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ ििे योजना शाखाका कमुचािीिाई कमुचािी
िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकिा कागजाि रुजु गिी
सम्झैिा गने ।

सिंिग्न िए सोही
लदन ि निए
िोिीपल्ट

67.

योजनाको अलन्िम
िुिानी

१) काम सम्पन्न िएको उपिोिा सलमलि ि अनुगमन सलमलिको
लनणुय
२) वडा सलमलिको कायाुियको लसफारिस
३) योजनाको फोटोहरु
४) प्रालवलधक कमुचािीको कायुसम्पन्न प्रलिवेदन
५) योजनाकोसगिं सम्बलन्धि बीि, -खरिदमा बीस हजाि मालथ
अलनवायु भ्याट बीि_ िपाुई, डोि हालजिी फािाम
६) लनवेदन

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
२) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृ ििे अलथुक प्रशासन शाखाका
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकि कागजाि रुजु गिी प्रकृ या
पुिा िएको देलखएमा िैचि उठाई िुिानी लदने ।

अलथुक प्रशासन शाखा

लनशुल्क

सबै कागजाि
सिंिग्न िए सोही
लदन ि निए
िोिीपल्ट

68.

योजनाको िलनङ
बीिको अधािमा
िुिानी

१) िलनङ बीिको अधािमा िि
ु ानी लिने उपिोिा सलमलि ि
अनगु मन सलमलिको लनणुय
२) वडा सलमलिको कायाुियको लसफारिस
३) योजनाको फोटोहरु
४) प्रालवलधक कमुचािीको िलनङ बीि
५) योजनाकोसगिं सम्बलन्धि बीि, -खरिदमा बीस हजाि मालथ
अलनवायु भ्याट बीि_ िपाुई, डोि हालजिी फािाम
६) लनवेदन

१) लनवेदन सलहि िोलकएको कागजािहरु पेश गने
अलथुक प्रशासन शाखा
२) प्रमख
प्रशासकीय
अलधकृ
ि
िे
अलथु
क
प्रशासन
शाखाका
ु
कमुचािीिाई िोक आदेश गने
३) लनवेदन दिाु गने
४) िोलकएको कमुचािीिे आवश्यकि कागजाि रुजु गिी सम्झैिा
प्रकृ या पुिा िएको देलखएमा िैचि उठाई िि
ु ानी लदने ।

लनशुल्क

सबै कागजाि
सि
िं ग्न िए सोही
लदन ि निए
िोिीपल्ट

