भरतपुर महानगरपालिका वडा नं ========को कार्ाािर्बाट
प्रदान गररने सेवा, सम्बन्धित शाखा, न्िम्मेवार अलिकार िाग्ने दस्तुर र अवलि
क्र.स.

सेवाको ककलसम

आवश्र्क कागिातहरु

सेवा सुकविा प्राप्त गना आवश्र्क पने प्रकक्रर्ा

न्िम्मेवार अलिकारी

िाग्ने समर्

िाग्ने दस्तुर

१

घर िग्गा नामसारी

१ घर िग्गा नामसारी सम्बधिी कवस्तृत

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

१६००

कववरण खुिेको लनवेदन

गने

२) लनवेदकका नागररकता प्रमाणपत्रको

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

प्रलतलिकप

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) मृतक र लनवेदकबीचका नाता प्रमान्णत

३) लनवेदन दताा गने ।

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप
४) िग्गा िनी प्रमाण पुिााको प्रलतलिकप
५) सिालमन मुच ुल्का गरी बुझनु पने भए
सिालमनमा साक्षी बस्नेको नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप
६) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद
२

मोही िगत कट्टा

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
७) कानुनी िकटिता भएको दे न्खएमा कानुनी
रार् लिईनेछ

ु ने पूणा कववरणको
१) मोही िगत कट्टा हुनप

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लनवेदन

गने

२) लनवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको
प्रलतलिकप
३) िग्गािनी प्रमाण पुिााको प्रमान्णत
प्रलतलिकप
४) िग्गाका प्रमान्णत नापी नक्सा

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित
कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने

५) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

रलसद

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि

६) िग्गाका श्रे स्ता र कफल्ड बुकको प्रमान्णत

गराउने

प्रलतलिकप
३

घर कार्म लसफाररस

१) घर कार्म लसफाररस पाउ भन्ने सम्बधिी

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लनवेदन

गने

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

३_ सम्बन्धित िग्गाका िािपुिााको

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

३) प्राकवलिक कमाचारीबाट लनरीक्षण गरी

४) स्थिगत प्रलतवेदन

प्रलतवेदन ददने

५) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता

रलसद

सिालमन

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

लनशुल्क

अनुसार

मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार

गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) दताा चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस
४

छात्रवृन्ि लसफाररस

१) लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

प्रलतलिकप

गने

२) घर भएमा चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि
कर लतरे को रलसद, व्र्वसार् भएमा व्र्वसार्
कर लतरे को रलसद
३) शैन्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष÷ वडा सन्चविे सम्बन्धित
कमाचारीिाई तोक आदे श गने ।
३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

५

लबपन्न लबद्याथी

१) लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

छात्रवृन्ि लसफाररस

प्रलतलिकप

गने

२) शैन्क्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष÷ वडा सन्चविे सम्बन्धित

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने ।
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
६

अपांङ्गता भएका

१) लनवेदन पत्र र नागररकता

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

व्र्क्तीको लसफाररस

प्रमाणपत्र÷िधमदतााको प्रलतलिकप

गने

२)

कुन प्रकारको शारीररक अपाङ्गता हो सो

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

सम्बन्धित अस्पतािको मेलडकि

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

(सुपरीटे धडेधटको) लसफाररस

३) लनवेदन दताा गने

३)

व्र्न्क्त

स्वंर्

उपन्स्थत

हुन ु पने वा

सम्बन्धित कमाचारीको प्रलतवेदन

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
प्रलतवेदन तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

७

अस्थार्ी बसोबास

१) लनवेदन पत्र, नागररकता प्रमाण पत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस

प्रलतलिकप र बसोबास गने घर नम्बर, टोि, वा

गने

बाटोको नाम

२)

वडा अध्र्क्ष ÷ वडा सन्चविे सम्बन्धित

कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने

६००

२) वहािमा बसेका भए घरिनीका सनाखत
मुच ुल्का र लनिको नागररकता प्रमाण पत्रको
प्रलतलिकप
३) कमाचारीको हकमा हाि कार्ारत रहे को
कार्ाािर्को पत्र
४) घरबहाि कर लतरे को रलसद

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

५) घरबहािको सम्झौता पत्र
८

स्थार्ी बसोबास

१) लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाण पत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस

प्रलतलिकप

गने

२) बसााँइ सराईको हकमा बसाइ सराई दताा

२) वडा अध्र्क्ष÷ वडा सन्चविे सम्बन्धित

प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

३) लनवेदन दताा गने

रलसद

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

४) िग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

सिालमन

मुच ुल्का

तर्ार

गरी

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

लनशुल्क

लसफाररस

तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
९

नागररकता र प्रलतलिकप

१)

लनवेदन

पत्र

र

आमा र बुबाको

लसफाररस

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

गने

२)

२) वडा अध्र्क्ष÷वडा सन्चविे सम्बन्धित

िधम दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने

३)

कववाकहत

मकहिाको

हकमा

पलत,

आमा र बुबाको नागररकता प्रमाण पत्रको
प्रलतलिकप
४) चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप
(लबद्याथीका हकमा)
५) कववाह दताा प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप
(लबबाकहताका हकमा)
६) बसााँईसरी आएको हकमा बसााँइसराईको

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
७) तोककएको ढााँचामा नागररकता लसफाररसको
अलभिेख राख्ने ।

प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप
७) दुवै कान दे न्खने पासपोटा साईिका फोटो
२ प्रलत
८) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद
९) कमाचारी पररवारको हकमा सम्बन्धित
कार्ाािर्का लसफाररस
१० प्रलतलिकप नागररकताका हकमा पुराना
नागररकताको प्रलतलिकप
१०

अं लगकृत नागररकता

१)

लसफाररस

प्राप्त

लनवेदन

पत्र

र

अं लगकृत

नागररकता

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

वडा अध्र्क्ष

सिालमन

गने

सकहत ३

ु का नागररकता पररत्र्ाग
२) साकवक मुिक

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

ददन

गरे को वा पररत्र्ाग

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

गना खोिेको स्पष्ट आिार

चिाएका

गने

कारवाही

पुकष्ट गने कागिातहरु

३) नेपािमा १५ वर्ादेन्ख कुनै व्र्वसार् वा
काम गरी वसेको प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

४) बैबाकहक अं लगकृत नागररकताको िालग

सिालमन

कववाह दताा प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र सम्बन्धित

गने, कानुनी रार् आवश्र्क भएमारार् सोध्ने

दे शको आलिकाररक प्रमाणपत्र

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

५) नेपािी भार्ा िेख्न र वोल्न िान्ने प्रमाण
कागिातहरु

मुच ुल्का

तर्ार

गरी

लसफाररसतर्ार

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

६) पासपोटा साईिको फोटो ३ प्रलत

७) अनुसूची ८ को

७) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

लसफाररसको अलभिे ख राख्ने ।

ढााँचामा

नागररकता

रलसद
८) सिालमन मुच ुल्का
११

आलथाक अवस्था बलिर्ो

१) लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेशगने

वा सम्पन्नता प्रमान्णत

प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सदस्र्/वडा सन्चविे

२) िग्गािनी प्रमाण पुिाा

सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) आर्श्रोत भए आर् श्रोत खुल्ने कागिात

३) लनवेदन दताा गने

४) अधर् आवश्र्क कागिात

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

५) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर
लतरे को रलसद
६) सिालमन मुच ुल्का

सिालमन

मुच ुल्का

तर्ार

गरी

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

लनशुल्क

लसफाररस

तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

१२

आलथाक अवस्था

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

कमिोर वा कवपन्नता

लनवेदन पत्र

गने

प्रमान्णत

२) आलथाक अवस्था कमिोर भएको पुकष्ट हुने

२) वडा अध्र्क्ष/ वडा सन्चविे सम्बन्धित

कागिात

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन

मुच ुल्का

तर्ार

गरी

लसफाररस

तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
१३

कवद्युत िडान लसफाररस

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

व्र्ापाररक प्रर्ोिन

लनवेदन पत्र

गने

लि फेि ट्राधसफमार

२) िग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रलतलिपी

२) वडा अध्र्क्ष÷वडा सन्चविे सम्बन्धित

३) हक भोगको श्रोत खुल्ने कागिात

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

४) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको

३) लनवेदन दताा गने

प्रमाणको प्रलतलिकप

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

५) अधर् आवश्र्क कागिातहरु

सिालमन

६) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

तर्ार गने

रलसद

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

मुच ुल्का

तर्ार

गरी

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००
1000
2000

लसफाररस

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने ।
१४

िारा िडान लसफाररस

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लनवेदन पत्र

गने

२) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

भएकोप्रमाणको प्रलतलिकप

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) िग्गा िनी प्रमाण पुिााको प्रलतलतकप

३) लनवेदन दताा गने

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

४) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

रलसद

सिालमन

मुच ुल्का

तर्ार

गरी

लसफाररस तर्ार

गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
१५

िीकवत रहेका लसफाररस

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लनवेदन पत्र

गने

२) स्वंर् व्र्न्क्त उपन्स्थत हुनपु ने

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सदस्र्/वडा सन्चविे

३) दुई प्रलत पासपोटा साइिका फोटो

सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने

४) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

३) लनवेदन दताा गने

रलसद

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन

मुच ुल्का

तर्ार

गरी

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

लसफाररस तर्ार

गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
१६

दुवै नाम गरे का व्र्न्क्त

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

एकै हो भन्ने

लनवेदन पत्र

गने

२) नाम फरक परे का पुकष्ट गने प्रमान्णत

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

कागिातहरु

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर

३) लनवेदन दताा गने

लसफाररस/ फरक िधम
लमलत सं शोिन
लसफाररस

िग्गा कर वा एकीकृत सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

४) सम्बन्धित
उपन्स्थत

व्र्न्क्त

वा

हकवािा

भइ सनाखत गनापने

५) आवश्र्कता अनुसार

स्थानीर्

प्रहरी

सिालमनको मुच ुल्काको प्रलतवेदन माग गना
सक्ने
१७

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

िग्गा मूल्र्ांकन

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस/प्रमान्णत

लनवेदन पत्र

गने

मूल्र्ांकनको

२) िग्गा िनी प्रमाण पुिााको प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे प्राकवलिक

आिारमा

३) िग्गाको आसपासको चिन चल्तीको मुल्र्

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

प्रक्षेपण

३) लनवेदन दताा गने

४) हािसाि आसपासको खररद लबक्री भएको

४) तोककएको प्राकवलिक कमाचारीिे आवश्र्कता

भए सो प्रमाण वा सिालमन मुच ुल्का

अनुसार

६) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

मुल्र्ाङं कन तर्ार गने

रलसद

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

मुच ुल्का

सिालमन

तर्ार

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

िग्गा

गरी

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
१८

व्र्वसार् बधद

१)

आफ्नो

व्र्वसार्को

कवस्तृत

व्र्होरा

लसफाररस

सकहतको लनवेदन पत्र

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) चािु आ.व. सम्मको व्र्वसार् नवीकरण

३) लनवेदन दताा गने

गरे को प्रमाणपत्रको सक्कि

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

४) घरबहाि सम्झौता पत्रको प्रलतलिकप

सिालमन

५) स्थिगत प्रलतवेदन

तर्ार गने

१ लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

मुच ुल्का

तर्ार

गरी

लसफाररस

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

६)

कवदे शीको हकमा पररचर् खुल्ने

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

कागिात वा सम्बन्धित दताावासको पत्र

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि

७) आफ्नो घर भएमा चािु आ.व. सम्मको

गराउने

सम्पन्ि कर लतरे को रलसद
१९

२०

व्र्वसार् सं चािन

१) व्र्वसार् सञ्चािुन नभएको कारण

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

नभएको लसफाररस

सकहतको लनवेदन पत्र

गने

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

३)

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

स्थानीर् तहको नाममा व्र्वसार् दताा

गरे को प्रमाणपत्र

३) लनवेदन दताा गने

४) आफ्नो घर भएमा चािु आ.व. सम्मको

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

सम्पन्िकर लतरे को रलसद

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने

५) स्थिगत प्रलतवेदन

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

६) घरबहाि सम्झौता पत्रको प्रलतलिकप

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि

७ सिालमन मुच ुल्का आवश्र्क परे मा सो समेत

गराउने ।

ब्र्ापार व्र्वसार्

१) कारण सकहतको लनवेदन पत्र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

नभएको लसफाररस

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

गने

३)

स्थानीर् तहको नाममा व्र्वसार् दताा

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

गरे को प्रमाणपत्र

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

४) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

३) लनवेदन दताा गने

रलसद

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

५) सिालमनका मुच ुल्को आवश्र्क परे मा सो

स्थिगत सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी

समेत

लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
२१

कोटा कफ लमनाहा

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस

लनवेदन पत्र

गने

२) आफनै घर भएमा चािु आ.व. सम्मको

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

सम्पन्ि कर लतरे को रलसद

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) अदाितमा मुद्दा परे का प्रमाण कागिातहरु

३) लनवेदन दताा गने

४) कोटा फी लमनाहा हुन ु पने स्पष्ट कारण

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

लिन्खतरुपमा ददन पने

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने

५) स्थानीर् सिालमनका मुच ुल्का

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

२२

नाबािक पररचर् पत्र

१) बाबु आमाका नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस

प्रलतलिकप रलनवेदन पत्र

गने

२) िधम दतााका प्रमाणपत्र प्रमान्णत प्रलतलिपी

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

३) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

रलसद

३) लनवेदन दताा गने

४) नावािक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागिात

४) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

भए सोसमेत पेश गने

५) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि

५) नावािक अलनवार्ा उपन्स्थत हुनपु ने ।

गराउने

६) दुवै कान दे न्खने पासपोटा साईिको फोटो
२३

चौपार्ा सम्बधिी

१) कारण सकहतका लनवेदन

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस

२) चौपार्ा िान ठाउाँका स्वीकृत पत्र

गने

३) लिने ददने दुवैिे सनाखत गने पने
४) चौपार्ा पािन गनेको हकमा स्थान र

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित
कमाचारीिाई तोक आदे श गने

छरलछमेक तथा वातावरणमा प्रलतकुि प्रभाव

३) लनवेदन दताा गने

नपने व्र्होरा

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
स्थिगत सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस
तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

२४

व्र्वसार् दताा

१) लनवेदन पत्र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस

२) व्र्वसार् दताा गरे को प्रमाणपत्रको

गने

प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

३) आफनै घर भए चािु आ. व. सम्मको

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

सम्पन्ि कर लतरे को रलसद

३) लनवेदन दताा गने

४) बहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रलतलिकप

४) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

५) दुई प्रलत पासपोटा साइिको फोटो

५) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

१०००

गराउने
२५

उद्योग ठाउाँ सारी

१) उद्योग ठााँउसारीका िालग लनवेदन

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस

२) उद्योग दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

गने

३) स्थानीर् तहको नामको नवीकरण सकहतको
व्र्वसार् दताा प्रमाण पत्र
४) आफनै घर भए चािु आ. व. सम्मको
सम्पन्ि कर लतरे को रलसद

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित
कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

५) बहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रलतलिकप र
बहाि कर लतरे को रलसद/नलतरे को भए लतनुा
पने
६) (स्थानीर् तहको नाम) क्षेत्र लभत्र सारी
िाने भए सम्बन्धित वडा कार्ाािर्का
अनुमलतका लसफाररस पत्र

२६

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार
गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने ।

कवद्यािर् ठाउाँ सारी

१) कवद्यािर् ठााँउसारीका िालग लनवेदन

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस

२) कवद्यािर् दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

गने

३) स्थानीर् तहको नामको नवीकरण सकहतको

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

४) (सरकारी एवं सामुदाकर्क कवद्यािर् बाहेक

३) लनवेदन दताा गने

अधर् मा) चािु आ. व. सम्मको सरी िाने

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

लतरे को रलसद
५) बहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रलतलिकप र
बहाि कर लतरे को रलसद/नलतरे को भए लतनुा
पने
६) स्थार्ी िेखा नम्बर प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

सोही ददन

१०००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

व्र्वसार् दताा प्रमाण पत्र

ठाउाँ र हािको ठााँउ दुवैका सम्पन्ि कर

वडा अध्र्क्ष

स्थिगत

सिालमन

मुच ुल्का

तर्ार

गरी

लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

७) लनरीक्षण प्रलतवेदन
८) सरी िाने ठाउाँको वडा कार्ाािर्का
अनुमलत पत्र
२७

आधतररक बसाइाँसराइाँ

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस

लनवेदन पत्र

गने

२) सरी िाने व्र्न्क्तहरु नागरीकताको

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रलतलिकप र नागररकता

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

प्रमाणपत्र नभएको हकमा कववाह दताा वा िधम
दताा वा उमेर खुिेको लनस्साका प्रमान्णत
प्रलतलिकप
३) घर िग्गा नभएकोका हकमा सम्बन्धित
घर िनीसाँग गरे को घर बहािको सम्झौता

४) घर िग्गा भएकोको हकमा घर भए चािु
आ. व.सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को रलसद

३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

५) िग्गा िनी प्रमाण पुिााका प्रलतलिकप/घर
वा िग्गा नभएकोका हकमा व्र्वसार् वा
बसाइ खुल्ने प्रमाण कागिात
२८

कवद्यािर् सं चािन,

स्वीकृत/कक्षावृकि
लसफाररस

१) कवद्यािर् कक्षावृकिको िालग लनवेदन

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

२) कवद्यािर् दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

गने

३) स्थानीर् तहको नाममा चािु आ.व. का

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

नवीकरणसकहतको व्र्वसार् दताा प्रमाण पत्र

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

४) सरकारी बाहेकका कवद्यािर्का हकमा

३) लनवेदन दताा गने

चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

४) तोककएको प्राकवलिक कमाचारीिे आवश्र्कता

रलसद

अनुसार स्थिगत लनरीक्षण गरी प्रलतवेदन तर्ार

५) बहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रलतलिकप र

गने

बहाि कर लतरे को रलसद

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

६) लनरीक्षण प्रलतवेदन

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

२९

व्र्न्क्तगत कववरण
लसफाररस

१)

लनवेदन पत्र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेशगने

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

३) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

रलसद

३) लनवेदन दताा गने

४) कवर्र्साँग सम्बन्धित अधर् प्रमाण

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

कागिातहरु

सिालमन

मुच ुल्का

तर्ार

गरी

लसफाररस तर्ार

गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने ।
३०

िग्गा दताा लसफाररस

१) लनवेदन

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

गने

३) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

४) साकवक िगत प्रमान्णत प्रलतलिकप

३) लनवेदन दताा गने

५) कफल्डबुक उतार

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

६) स्थिगत लनरीक्षण प्रलतवेदन

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने

७) िग्गाका नापी नक्सा

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

कागिातहरु

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

२) वडा अध्र्क्ष÷वडा सन्चविे सम्बन्धित

रलसद

८) िग्गासाँग सम्बन्धित अधर् प्रमाण

वडा अध्र्क्ष

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

९) स्थानीर् सिालमन मुच ुल्का
३१

सं रक्षक

१) लनवेदन

१) कवस्तृत कववरण रहे को लनवेदन सकहत

लसफाररस(व्र्न्क्तगत)

२) सं रक्षक ददने र लिने व्र्न्क्तका

तोककएको कागिातहरु पेश गने

नागररकता र िधमदताा प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

३) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

रलसद

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

४) आवश्र्कता अनुसार स्थिगत सिालमन

३) लनवेदन दताा गने

मुच ुल्का
५) स्थानीर् सिालमन मुच ुल्का

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार
गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि

३२

सं रक्षक

१) लनवेदन

लसफाररस(सं स्थागत)

२) सं रक्षक

१) कवस्तृत कववरण रहे को लनवेदन सकहत
ददने

र

लिने व्र्न्क्तका

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

३) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

रलसद

३) लनवेदन दताा गने

मुच ुल्का
५) स्थानीर् सिालमन मुच ुल्का

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

तोककएको कागिातहरु पेश गने

नागररकता र िधमदताा प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

४) आवश्र्कता अनुसार स्थिगत सिालमन

वडा अध्र्क्ष

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि

३३

नेपाि सरकारको
नाममा बाटो कार्म
लसफाररस

१) लनवेदन

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

२) िग्गािनी प्रमाणत्रको प्रलतलिकप

गने

३) नापी नक्सा
४) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद ।

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित
कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने

५) िग्गािनीका स्वीकृलतका सनाखत गनुप
ा ने
६) िग्गा िनीिे सनाखत गरे को कागिात

४)

तोककएको कमाचारीिे स्थिगत सिालमन

मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस
उपिब्िगराउने ।

३४

िीकवतसाँगको नाता

१) लनवेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

प्रमान्णत

प्रलतलिकप

गने

२) नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

३) सिालमन गरी बुझ्नु पने भएमा साक्षी बस्ने

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

७ िनाका नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

३) लनवेदन दताा गने

४) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

रलसद

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने

५) नाता प्रमान्णत गने व्र्न्क्तहरुको २ प्रलत
पासपोटा साइिको फाटो

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

१००

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

३५

मृतकसाँगको नाता

१) लनवेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

प्रमान्णत

प्रलतलिकप

गने

२) हकदारहरुका नागररकता प्रमाणपत्रको

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

प्रलतलिकप

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) मृत्र् दताा प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

३) लनवेदन दताा गने

४) मृतकका नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

५) हकवािा नावािक भए िधम दताा

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने

प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

६) वसााँई सरी आएको हकमा बसाईंसराईंको

५) आवश्र्कता अनुसार स्थानीर् प्रहरी सिालमन

प्रलतलिकप

मुच ुल्का माग गने

७) हकदारहरुका पासपोटा साईिका फोटो ४

६) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

प्रलत

७) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि

८) स्थानीर् सिालमन मुच ुल्का
९) आवश्र्कता अनुसार स्थानीर् प्रहरी

गराउने

सिालमन मुच ुल्का

३६

कोठा खोल्न
कार्ा/रोहवरमा बस्ने
कार्ा

१) कारण प्रष्ट खुिेको लनवेदन

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

२) चािु आ.व. सम्मको सम्पलतकर लतरे का

गने

रलसद

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

३) बहाि सम्झौताको प्रमान्णत प्रलतलिपी

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

४) न्िल्िा प्रशासन कार्ाािर्को पत्र

३) लनवेदन दताा गने

५) स्थानीर् सिालमन मुच ुल्का

४) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

६) आवश्र्कता अनुसार स्थानीर् प्रहरी

५) रोहबरमा बस्ने कमाचारी तोक्ने

सिालमन मुच ुल्का

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

१५००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

लनशुल्क

६) वडा कार्ाािर्बाट पेरे् कर्त ३५ ददने म्र्ाद
पत्रको सूचना प्रमान्णत प्रलतलिपी

३७

लनशुल्क वा सशुल्क

१) लनवेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

स्वास््र् उपचार

प्रलतलिकप

गने

लसफाररस

२) कवपन्नता खुल्ने प्रमाण कागिात

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे

३) लसफाररस आवश्र्क भएको अधर् कारण

सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
३८

अधर् कार्ाािर्का माग

१) लनवेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको

१)

अनुसार कववरण खुिाइ

प्रलतलिकप

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

पठाउने कार्ा

२)

३) पत्र दताा गने

कार्ाािर्को पत्र

३) कवर्र्साँग सम्बन्धित अधर् कागिातहरु

वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

2०००

४) तोककएको कमाचारीिे कववरण तर्ार गने
५) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

३९

सं स्था दताा लसफाररस

१)

कविान वा लनर्माविी, लनवेदन र

सं स्था दताा नकवकरण

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

गने

२) सं स्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

बहाि करलतरे को रलसद/नलतरे को भए लतनुा

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

बुझाउनु पने

३) लनवेदन दताा गने

३) सस्ंथा आफ्ना घरमा बस्ने भए सोका
िग्गािनी प्रमाण पुिाा र नक्सा पास प्रमाण
पत्रको प्रलतलिकप
४) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद

४०

घर बाटो प्रमान्णत

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

1000

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ारगने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

१) लनवेदन (बाटोको नाम, टोि समेत

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

खुिाउने) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

गने
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

२०००

२) िग्गािनी प्रमाण पुिााका प्रमान्णत

सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने

प्रलतलिकप

३) लनवेदन दताा गने

३) िग्गा रहे का क्षेत्रका प्रमान्णत सक्कि नापी
नक्सा
४) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद
५) लिने ददने दुवै व्र्न्क्तको नागररकताको
प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र प्रमान्णत प्रलतलिपी

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

सकहत उपन्स्थत हुन ु पने वा लनिहरुिे ददएका
अलिकृत वारे सको प्रमान्णत प्रलतलिपी
६) स्थिगत लनरीक्षण प्रलतवेदन
४१

चार ककल्िा प्रमान्णत

१) लनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेशगने

प्रलतलिकप

२)

२) िग्गा िनी प्रमाण पुिााको प्रलतलिकप

सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) िग्गा रहे का क्षेत्रका प्रमान्णत प्रलतलिकप
नापी नक्सा
४) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद
५) लनवेदक स्वर्ं वा लनििे अधर् व्र्न्क्तिाई

४२

िधम लमलत प्रमान्णत

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे

३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

तोकेका हकमा लनि लनवेदकिे ददएको

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि

अलिकृत वारे सनामा को प्रमान्णत प्रलतलिपी

गराउने

१) लनवेदन र नागररकता प्रमाण पत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेशगने

प्रलतलिपी

२)

वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

२) नाबािकको हकमा िधम दताा

३) लनवेदन दताा गने

प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

३) बसााँइ सरी आएको भए सो को प्रमाण पत्र

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने

४) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

४३

लबवाह प्रमान्णत

१) दुिहा दुिहीका नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

प्रलतलिकप

गने

२) बसााँइ सरी आएकाका हकमा बसााँइ सराई

२)

दताा प्रमाण पत्र

सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) दुिाहा दुिही दुबै उपन्स्थत भई सनाखत
गनुा पने ।
४) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद
५) कव=स=२०३४ पलछका हकमा लबबाह दताा

४४

घर पाताि प्रमान्णत

सोही ददन

६००

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

२) घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र

गने

५) आवश्र्कता अनुसार सिालमन मुच ुल्का

वडा अध्र्क्ष

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

१) लनवेदन नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप

रलसद

६००

३) लनवेदन दताा गने

६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि

४) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

सोही ददन

वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे

प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

३) स्थिगत लनरीक्षण प्रलतवेदन

वडा अध्र्क्ष

गराउने

२)

वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररसतर्ार गने

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
४५

कागि/मं िरु ीनामा

१)

प्रमान्णत

प्रलतलिकप

गने

२) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

२)

रलसद

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) प्रमान्णत गने पने कवर्र्साँग सम्बन्धित

३) लनवेदन दताा गने

प्रमाण कागिहरुको प्रलतलिकप

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

४) मधिुरीनामा लिने र ददने दुवै व्र्न्क्त

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने

लनवेदन र नागररकता

प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
४६

हकवािा वा हकदार

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेशगने

प्रमान्णत

लनवेदन

२)

२) नाता प्रमान्णत प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

३) लनवेदन दताा गने

३) हकदार प्रमान्णतको िालग स्थिगत
सिालमन
४) हकदार प्रमान्णत गने थप प्रमाण कागि
५) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद
६) आवश्र्कता अनुसार सिालमन मुच ुल्का
सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने

वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

४७

अलबवाकहत प्रमान्णत

१) लनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

प्रलतलिकप

गने

२)

२)

सं रक्षक वा अलभभावकिे कार्ाािर्को

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) स्थानीर् सिालमन मुच ुल्काको पत्र

३) लनवेदन दताा गने

४) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

४) आवश्र्कता अनुसार स्थानीर् प्रहरीका

रलसद

सिालमन मुच ुल्का माग गने

नेपािी लनर्ोगबाट आएको लसफाररस

सोही ददन

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

रोहबरमा गरे को सनाखत पत्र

५) लबदे शमा रहे काको हकमा कवदे शन्स्थत

वडा अध्र्क्ष

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

४८

िग्गा रे खांकन
कार्ा/सो कार्ामा
रोहवर

१)

लनवेदन पत्र

२) सम्बन्धित कार्ाािर्को पत्र
३)

प्रालबलिक प्रलतवेदन

४) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश
गने
२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित
कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता
अनुसारसिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस
तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

४९

िग्गा िलन पुिाा

१) लनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

हराएको लसफाररस

प्रलतलिकप

गने

६००

२) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

रलसद

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) िग्गा िनी प्रमाण पुिााका प्रलतलिकप

३) लनवेदन दताा गने

४) लनवेदकका

स्थार्ी

वतन

िग्गा

रहेका

वडाकोनभएमा स्थानीर् सिालमन मुच ुल्का

४) तोककएको कमाचारीिे लसफाररस पत्र तर्ार
गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

५०

पुिाामा घर कार्म गने

१) लनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

लसफाररस

प्रलतलिकप

गने

२) भवन नक्शा पास प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

३) लनमााण सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

४) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

३) लनवेदन दताा गने

रलसद

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

५) िग्गा िनी प्रमाण पुिााका प्रलतलिकप

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
५१

अं ग्रि
े ी लसफाररस तथा

१) लनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेशगने

प्रमान्णत

प्रलतलिकप

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे

२) कवर्र् साँग सम्बन्धि प्रमाण कागिातको
प्रलतलिकप

सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार

३) चािु आ. व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने

रलसद

५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

५२

लमिापत्र कागि/उिुरी

ु लनवेदन
१) लमिापत्र गने दुवै पक्षका सं र्क्त

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेश

दताा

२) सम्बन्धित

गने

व्र्न्क्तहरुको

नागररकता

प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप
३) कवर्र्साँग सम्बन्धित अधर् कागिातहरु

वडा अध्र्क्ष

सोही ददन

६००

वडा सन्चव

सोही ददन

मुल्र्ांकनको

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित
कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने
४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता अनुसार
सिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने

५३

सम्पलत कर/घर िग्गा

१) लनवेदन

१)

कर

२) िग्गा िनी प्रमाण पुिााको प्रलतलिकप

सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने

३) भवन नक्शा स्वीकृलत प्रमाण पत्र र

४) तोककएको कमाचारीिे कर लनिाारण तर्ार

नक्शाको प्रलतलिकप

गरी वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चवसमक्ष पेश गने।

४) भवन/िग्गा खररद गरे को भए
मािपोतबाट रन्िष्ट्रेशन पाररत लिखतको
प्रलतलिकप
५) (स्थानीर् तहको नाम) घोर्णा हुन ु पूव ा
लनमााण भएको भवनको हकमा नापी नक्शा वा
स्थिगत प्राकवलिक प्रलतवेदन

वडा

अध्र्क्ष/वडा सदस्र्/वडा सन्चविे

५) तोककएको कर बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई कर लनिाारण पत्र
उपिब्ि गराउने

आिारमा

६) मािपोत लतरे को रलसद
७) नागररकता र नापी नक्साका प्रमान्णत
प्रलतलिपी
५४

बहाि कर

१) लनवेदन पत्र

१) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित

२) बहाि सम्झौता

कमाचारीिाई तोक आदे श गने

आिारमा १०

३) नेपाि सरकारमा बहािसाँग सम्बन्धित

२) तोककएको कमाचारीिे कर लनिाारण तर्ार

प्रलतसत

लनकार्मा दताा गरे को प्रमाण पत्रको प्रलतलिकप

३) तोककएको कर बुझाउने

४) नागररकताको प्रमान्णत प्रलतलिपी

४) चिानी गरी लनवेदकिाई कर लनिाारण पत्र

५) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्िकर लतरे को

उपिब्ि गराउने

वडा सन्चव

सोही ददन

सम्झौताको

रलसद गरी वडा अध्र्क्ष÷वडा सन्चवसमक्ष पेश
गने ।
५५

कवज्ञापन कर

१) लनवेदन र सं स्थाका प्रमान्णत कागिात

वडा सन्चव

सोही ददन

महानगरिे
तोके बमोन्िम

२) सम्बन्धित स्थानीर् तहमा लतना बुझाउन
पने व्र्वसार् र अधर् करको प्रमान्णत
प्रलतलिपी
५६

मािपोत वा भूलमकर

१) लनवेदन पत्र

१)

२) प्रथम वर्ाको िालग िग्गा िनी प्रमाण पुिाा,

सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने

नवीकरणको

िालग

अन्घल्िो

आ.व.मा

मािपोत लतरे को रलसद वा र्स कार्ाािर्बाट
िारी गररएको मािपोत नवीकरण बुक
३) घर िग्गा कर वा सम्पन्ि कर लतरे को
प्रमाण

वडा

अध्र्क्ष/वडा

सन्चविे

२) तोककएको कमाचारीिे कर लनिाारण तर्ार
गरी सन्चव समक्ष पेश गने।
३) तोककएको कर बुझाउने
४) चिानी गरी लनवेदकिाई कर रलसद उपिब्ि
गराउने ।

वडा
सन्चव,

अध्र्क्ष÷वडा

सोही ददन,

महानगरिे

सिालमनको

तोके बमोन्िम

हकमा
बढीमा ३
ददनलभत्र

५७

िधम दताा

१) सूचना फाराम भने

१) घटना घटे को ३ मकहना लभत्र पररवारको

२) बाि वालिकाको बाबु/आमाको नागररकता

मूख्र् व्र्न्क्तिे

३)

चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को

रलसद
४) अस्पतािमा

िधम

भएको

वडा सन्चव

सोही ददन

3५ ददन लभत्र
लनशुल्क

२) लनिका अनुपन्स्थलतमा उमेर पुगेको पुरुर्
मध्र्े सबैभधदा िेठो व्र्न्क्तिे सूचना ददने

हकमा

सम्बन्धित अस्पताििे िधम प्रमान्णत गरको
पररचर्पत्रको प्रमान्णत प्रलतलिपी
५) घरमा िधम भएको भए पलछल्िो खोप
ददएको प्रमाण
६) अस्पताि वा खोपको प्रमाण नभएमा
िधमदताा गनुप
ा ने व्र्न्क्त स्वर्ंिाई उपन्स्थत
गराउने वा सम्बन्धित वडाबाट िधमदताा
गनुप
ा ने व्र्न्क्तको िधम प्रमान्णत गरे को कागि
७) कवदे शी भएमा बावु आमाको राहदानी
प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी तथा सम्बन्धित स्थानीर्
तहको वडामा बसोबास रहे को प्रमाण
८) भारलतर् भएमा भारतीर् नागररक भनी
पकहचान खुल्ने प्रमाण
९) बावुको बेपिा वा ठे गाना थाहा नभएको
भए सो सम्बधिमा प्रहरीको पत्र
५८

मृत्र्ू दताा

१) सूचना फाराम भने

१) घटना घटे को ३ मकहना लभत्र पररवारको

२) मृतकका नागररकता र सूचना ददन

मूख्र् व्र्न्क्तिे

आउनेको नागररकता

२) लनिको अनुपन्स्थलतमा उमेर पुगेको पुरुर्

३) मृतक साँग सम्बधि िोलडने प्रमाणपत्र

मध्र्े सबैभधदा िेठो व्र्न्क्तिे सूचना ददने

वडा सन्चव

सोही ददन

३५ ददन लभत्र
लनशुल्क

४) अकववाकहत मृतकको हकमा स्थानीर्

३) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे तोककएको

सिालमन पत्र

कमाचारीद्वारा सिालमन मुच ुल्का तर्ार गने

५) मृतकका नागररकता नभएको हकमा
स्थानीर्सिालमन पत्र
६) सूचना ददने व्र्न्क्तको नागररकता नभएमा
स्थानीर् सिालमन पत्र
७) कवदे शी भएमा सूचक र मृतकको राहदानी,
प्रवेशाज्ञा तथा लनि त्र्स वडामा बसोबास
गरररहेको प्रमाण
५९

बसाईंसराईं िाने आउने

१) सूचना फाराम भने र नागररकताको

१) घटना घटे को ३ मकहना लभत्र सपररवारको

दताा

प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी

बसाई सराई भए पररवारको मूख्र् व्र्न्क्तिे सूचना

२) बसाईंसराईं गरी िानेको हकमा पररवारको

ददने ।

कववरणसकहत सम्बन्धित वडा कार्ाािर् बसाई
सराईको कागिात
३) िहााँ िाने हो त्र्स ठााँउको िािपूिाा र

वडा सन्चव

सोही ददन

३५ ददन
लभत्र लनशुल्क

२) एकिनाको मात्र बसाईंसराईं भए लनििे
सूचना ददने ।

िुन ठााँउमा आउनेको पलन पेश गनुप
ा ने।
४) बसाईंसराईं गरी आउनेको हकमा
बसाईंसराईं गरी ल्र्ाएको प्रमाणपत्र
५) िानेआउने सब व्र्न्क्तको नागररकता र
िधमदर्रतााको प्रलतलिकप
६) चािु आ.व. सम्म सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद
६०

सम्बधि कवच्छे द दताा

१) अदाितबाट

सम्बधि

फैसिाको प्रमान्णत प्रलतलिकप

कवच्छे द

भएको

१) सम्बधि कवच्छे द भएको पलत वा पत्नीिे
सूचना फाराम भरी सूचना ददने ।

वडा सन्चव

सोही ददन

३५ ददन
लभत्र लनशुल्क

२) पलतपत्नीको नागरीकताको प्रलतलिकप १/१
प्रलत
३) केटाको स्थार्ी ठे गाना सम्बन्धित वडाको
हुन ु पने ।
६१

लबवाह दताा

१) सूचना फाराम भने

१) दुिाहा दुिही दुवै उपन्स्थत भई सूचना ददने

वडा सन्चव

सोही ददन

३५ ददन
लभत्र लनशुल्क

२) दुिाहा दुिहीका नागररकताको
प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप
३) कुनै एक िना कवदे श न्स्थत नेपािी
रािदुताबासबाट प्रमान्णत अलिकृत वारे सनामा
४) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद
५) दुिाहा वा दुिही नभएमा अदाितबाट
भएको नाता कार्मको कागि
६) दुवै िनाको हािै न्खचेको ३५x३५ लम.लम.
साईिको फोटो
७) दुिहीको नागररकता नभए वडामा कववाह
प्रमान्णत गराई कववाह दताा गने
६२

नर्ााँ व्र्वसार् दताा

१) लनवेदन पत्र

१) लनवेदन सकहतका तोककएको कागाित पेश

लसफाररस

२) नागररकता प्रमाण पत्रको प्रमान्णत

गने

प्रलतलिपी

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित फााँटमा

३) कवदे शीका हकमा राहदानीको प्रमान्णत

तोक आदे श गने

प्रलतलिकप वा सम्बन्धित

३) लनवेदन दताा गने

पररचर्

खुल्ने लसफाररस

४) २ प्रलत फोटो

दुतावासको

लनिको

४) लनवेदकिे तोकेको शुिक वुझाउने

वडा सन्चव

सोही ददन

ब्र्बसार्को
प्रकृलत हेरी

५) घर बहाि सम्झौता

५) चिानी गरी लनवेदकिाई प्रमाणपत्र उपिव्ि

६) आफनै घर टहरा भए चािु आ.व.

गराउने

सम्मको मािपोत र घरिग्गा कर लतरे को
रलसद
७) स्थानीर् तहको नाममा दताा नगरी प्र्ान
वा अधर् लनकार्मा दताा गरी व्र्वसार् दताा
गरे को हकमा प्र्ान दताा वा अधर् लनकार्बाट
िारी गरे को व्र्वसार् प्रमाणपत्रको प्रमान्णत
प्रलतलिपी

६३

व्र्वसार् नवीकरण

१) लनवेदन पत्र

१) लनवेदन सकहतका तोककएको कागाित पेश

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रलतलिपी

गने

३) स्थानीर् तहबाट दताा भएको व्र्वसार्

वडा सन्चव

सोही ददन

तोककए
बमोन्िम

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे सम्बन्धित फााँटमा

दर्रतााको प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रलतलिपी

तोक आदे श गने

४) बहाि सम्झौताको प्रलतलिपी

३) लनवेदन दताा गने

५) आफ्नै घर टहरा भए चािु आ.व.

४) लनवेदकिे तोकेको शुल्क वुझाउने

सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को रलसद ।

५) चिानी गरी लनवेदकिाई प्रमाणपत्र उपिव्ि
गराउने

६४

उल्िेन्खत बाहेक अधर्

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिकप र

१) लनवेदन सकहत तोककएको कागिातहरु पेशगने

वडा

स्थानीर् आवश्र्कता

लनवेदन

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सन्चविे

सन्चव

अनुसारको

२) कवर्र् साँग सम्बन्धित प्रमाण कागिात

लसफाररस/प्रमान्णतहरु

३) चािु आ.व. सम्मको सम्पन्ि कर लतरे को
रलसद

सम्बन्धित कमाचारीिाई तोक आदे श गने
३) लनवेदन दताा गने

अध्र्क्ष÷वडा

सोही ददन,

महानगरिे

सिालमनको

तोके बमोन्िम

हकमा
बढीमा ३
ददनलभत्र

४) तोककएको कमाचारीिे आवश्र्कता

अनुसारसिालमन मुच ुल्का तर्ार गरी लसफाररस
तर्ार गने
५) लनवेदकिे तोककएको शुल्क बुझाउने
६) चिानी गरी लनवेदकिाई लसफाररस उपिब्ि
गराउने
६५

घ वगाको लनमााण
व्र्वसार्ीको इिाित
पत्र

