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१. पृष्ठभु मीीः
िोककल्याणकारी राज्यको उदयसँ गै सावय जधनक धनकायिे जनताको िाधग तोधकए बमोधजमको से वा उपिब्ध गराउनुपछय जनतािे धछटो छररतो र धनयम कानुनसं गत तररकािे से वा प्राप्त गनुय पदय छ
भन्ने मान्यताको धवकास भएको छ ॰ सरकारी धनकायिे आफुिे उपिब्ध गराउने से वा तथा सु धवधाको बारे मा से वाग्राहीिाई धवस्तृत जानकारी धदनका िाधग सावयजधनक गररएको प्रधतवद्धतापत्र को
रुपमा नागररक वडापत्रिाई धिने गररन्छ ॰ फाकफोकथुम गाउँ पाधिकािे आफुिे प्रदान गने से वाहरु, सम्पादन गने कायय हरु के के हुन ? उक्त से वा प्रदान गनयका िाधग आवश्यक कागजात, प्रधिया,
धजम्मेवार अधधकारी, दस्तु र वा शु ल्क आधदको बारे मा सवय साधारण जनताको सहजताका िाधग यो नागररक वडापत्र जारी गररएको हो ॰ अतीः से वाग्राहीिाई सहज रुपमा से वा प्राप्त गनयका िाधग र
सावय जधनक धनकायिे पधन सहज रुपमा नै तोधकएको प्रधिया अनुसार से वा प्रवाह गनयका िाधग सहज होस, कुनै पधन दु धवधा नहोस् , पारदशी कायय संस्कृधतको धवकास होस् भन्ने उद्दे श्यका साथ
फाकफोकथुम गाउँ पाधिका, गाउँ कायय पाधिकाको कायाय िय, आमचोक, इिामिे यो नागररक वडापत्र जारी गरे को हो ॰ यो नागररक वडापत्रिे कमयचारी तथा पदाधधकारीहरुिे से वाग्राही माझ से वा
प्रवाह गदाय उल्लेखखत प्रधिया वमोधजम गनुयपनेछ भने से वाग्राहीिे पधन से वा धिन आउँ दा वडापत्र बमोधजमको प्रधिया तथा कागजात धिएर आउनुपनेछ ॰

२. कार्ाय िर्िे सेवाग्राहीबाट िाखे का अपेक्षाः

से वाग्राहीिे से वा आउँ दा धिन धनम्न बमोधजमका आचारहरु पािना गनुयपनेछ ॰



कायाय ियिे से वा प्रवाह गदाय धचत्त बु झेको र राम्रो कुरा अरुिाई पधन भन्नु हुनेछ तर धचत्त नबु झेको कुरा धजम्मेवार व्यखक्त वा गु नासो सु न्ने अधधकारीसमक्ष राख्नुहुनेछ ॰



गाउँ पाधिकाका पदाधधकारी, कमयचारी तथा अन्य से वाग्राही सँ ग सभ्य,धशष्ट र मयाय धदत भाषा प्रयोग गनुयहुनेछ ॰



से वा धिन आउँ दा वडापत्र बमोधजम तोधकएका कागजातहरु र प्रधिया पुयाय एर आउनुहुनेछ ॰



कायाय ियमा आउँ दा सु धतय जन्य तथा मधदराजन्य मादक पदाथय से वन गरी आउनुहुनेछैन ॰



अरुिाई दु :ख धदने धनयतिे मात्र उजुरी गनुयहुने छै न सत्य तथ्य र सफाहात र स्वच्छ धदि धिएर उजुरी गनुयहुनेछ ॰



नहुने कानु न धवपररत कामका िाधग कायाय ियमा अनावश्यक दवाव तथा प्रिोभन दे खाउनु हुने छै न ॰



अनावश्यक होहल्ला, आिोश र आवे गबाट मुक्त भई सभ्य नागररकको पररचय धदनुहुनेछ ॰



कायाय ियिे सम्पादन गने काममा धै ययता दे खाउनुहुनेछ ॰

३. फाकफोकथुम गाउँ पालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्ाय िर्, आकचोक, इिामको नागरिक वडापत्र
प्रदान गरिने सेवा
सुलवधाको नाम

१.

आवश्यक पने कागजातहरु

योजना सम्झौता गने



बैं क खाता
खोल्ने/बन्द गने
धसफाररस

२.









स्वीकृत
योजनाको
िागत
अनुमान
तयार गने

३.




योजनाको अखिम
मुल्याङकन

४.







सेवा सुलवधा प्राप्त गनय आवश्यक पने प्रलक्रर्ा

सेवा प्रदान गने
अलधकािी

िाग्ने
दस्तुि

िाग्ने समर्

सोही धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा ३
धदन ॰

कैलफर्त

क्र.
सं.

गाउँ सभाबाट उक्त आयोजना बाधषय क योजनामा
परे को प्रमाण
उपभोक्ता भे िाको धनणय यको प्रधतधिपी
धनयमानुसार उपभोक्ता सधमधत गठन भएको
धववरण तथा उपभोक्ता सधमधतका
पदाधधकारीको नागररक्ता सधहतको वडा
कायाय ियको धसफाररस
स्वीकृत योजनाको िागत अनुमान
सम्झौताको िाधग धनवे दन पत्र
उपभोक्ता सधमधतको अखियारी सधहतको
धनणय यको प्रधतधिधप
सम्बखित पदाधधकारीहरुको नागररकता तथा
फोटो सधहतको नमुना दस्तखत काडय
धनवे दन
योजना सम्झौता
योजनाको धववरण वाधषयक काययिममा परे को
प्रमाण र योजना कायाय न्रयन ताधिका





धनवे दन धसफाररस तोक िगाउने
दताय गने
ररतपुवयक दे खखएमा सम्बखित कमयचारीिे
सम्झौता गने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत वा
योजना शाखा
प्रमुख

धनशुल्क,





धनवे दन धसफाररस तोक िगाउने
दताय गने
ररतपुवयक दे खखएमा सम्बखित कमयचारीिे
धसफाररस पत्र उपिब्ध गराउने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत / योजना
शाखा प्रमुख /
आधथयक प्रशासन
शाखा प्रमुख

निाग्ने

सोधह धदन



ईखन्जधनयर / सव ईखन्जधनयरिे स्थिगत भ्रमण
नापजाँ च गरी िागत अनुमान उपिब्ध गराउने
॰

योजना शाखा
प्रमुख / ईखन्जधनयर
/ सव ईखन्जधनयर

निाग्ने

योजनाको
दु री अनुसार
३ दे खख १०
धदन सम्म

कायय सम्पन्न प्रधतवे दन
सावय जधनक पररक्षण
वडा कायाय ियको सम्पन्नताको धसफाररस
उपभोक्ता सधमधतको भे िाको धनणय य
अनुगमन सधमधतिे स्थिगत अनु गमन र काम
सिोषजनक रहे को भन्ने व्यहोरा भएको
धनणय यको प्रधतधिधप



ईखन्जधनयर / सव ईखन्जधनयरको स्थिगत सभे
नापजाँ च
अनुगमन सधमतको स्थिगत अनु मान

ईखन्जधनयर / सव
ईखन्जधनयर

निाग्ने

योजनाको
दु री र प्रकृधत
अनुसार ३
दे खख १० धदन
सम्म



३ िाख
भन्दा
बधढमा
५% धरै टी
िाग्ने

७.

गै र सरकारी सं स्था
अधभिेख दताय
तथा नधवकरण

६.

धवद्यािय खोल्ने तथा कक्षा थप अनुमधत

योजनाको जाँ चपास फरफारक र
अखिम भु क्तानी

५.

गै र सरकारी
सं स्था
नवीकरण
धसफाररस

८.

गाउँ
कायय पाधिका
बाट धदनुपने
व्यखक्त
धसफाररस

९.






























कायय सम्पन्न प्रधतवे दन
नापी धकताब
खचयको धविभरपाई
उपभोक्ता सधमधतिे आम भे िामा खचय
सावय जधनक गरे को प्रमाण
फर्छ्यौटको धनणय यको प्रधतधिपी
योजनाको कायाय ियको धसफाररस
सावय जधनक पररक्षण प्रधतवे दन
अनुगमन सधमधतिे स्थिगत अनु गमन र काम
सिोषजनक रहे को भन्ने व्यहोरा भएको
धनणय यको प्रधतधिपी
धशक्षा धनयमाविी अनुसुची १ बमोधजमको
धनवे दन
शैधक्षक गु ठीको धवधान वा प्रविपत्र वा
धनयमाविीको प्रधतधिपी
जग्गा धनी प्रमाण पु जाय वा भाडामा धिने भए
वहाि सम्झौता पत्र
प्रस्ताधवत धवद्याियको नक्सा
सम्बखित वडाको धसफाररस
धवद्यािय व्यवस्थापन सधमधतको धनणय यको
प्रधतधिधप
धशक्षा ऐन तथा धनयमाविी एवम् प्रचधित कानुन
बमोधजम आवश्यक कागजातहरु
धनवे दन
सं स्थाको धवधान एक प्रधत
सम्बखित वडाको धसफाररस
सं स्थाका पदाधधकारीहरुको ना.प्र. को प्रधतधिधप
समावे शी तवरिे गठन भएको कायय सधमधत
गठन धनणय यको प्रधतधिपी
धनवे दन
सं स्थाको प्रगधत धववरण
िेखापररक्षण प्रधतवे दन
कर चुक्ता प्रमाणपत्र





धनवे दन / धसफाररस तोक िगाउने
दताय गने
आवश्यक जाँ चबु झ र प्रधिया पुगेको भएमा
जाँ चपास गरी पेश्की पर्छ्यौट तथा अखिम
भु क्तानी तथा फरफारक गररधदने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत /
ईखन्जधनयर / सव
ईखन्जधनयर /
िेखापाि

निाग्ने

सोही धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा ३
धदन ॰




धनवे दन तोक आदे श
दताय गने आवश्यक जाँ चबु झ र अध्ययन पधछ
प्रभावकारी दे खखएमा गाउँ कायय पाधिकाको
धनणय यानुसार धसफाररस गने ॰

गाउँ पाधिका
अध्यक्ष / प्रमुख
प्रशासकीय
अधधकृत / धशक्षा
शाखा प्रमुख /
गाउँ कायय पाधिका

आ.ऐ. मा
तोके
वमोधजम

सोही धदन
बै ठकबाट
धनणय य
गनुयपने
अवस्थामा ३
धदन दे खख
१५ धदन





धनवे दन तोक आदे श
दताय गने
आवश्यक जाँ चबु झ र अध्ययन पधछ प्रधिया
पुगेको दे खखएमा अधभिेख राखी दताय गने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत /
प्रशासन शाखा
प्रमुख

१०००

सोही धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा ३
धदन ॰





धनवे दन तोक आदे श
दताय गने
आवश्यक जाँ च बु झ र अध्ययन पधछ प्रधिया
पुगेको दे खखएमा अधभिेख राखी दताय गने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत /
प्रशासन शाखा
प्रमुख

५००

धनवे दन
सम्बखित वडाको धसफाररस
नागररकता र आवश्यकता अनुसार अन्य
कागजात




धनवे दन तोक आदे श,
दताय गने,आवश्यकता अनुसार सम्बखित
कमयचारीिे धसफाररस उपिब्ध गराउने ॰

गाउँ पधिका
अध्यक्ष / प्रमुख
प्रशासकीय
अधधकृत /
शाखाप्रमुख

गा.पा ऐन
अनुसार

सोही धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा ३
धदन ॰
सोही
धदन,सजयधमन
को हकमा
बढीमा ३
धदन

प्राकृधतक प्रकोप
राहत सहायता

१०.

घटना दताय धववरण सच्याउनेीः जन्मदताय सं शोधन

११.





धनवे दक
प्रहरी मुचुल्का
वडाको धसफाररस

क) जन्म धमधत सच्याउने
 राधष्टिय पररक्षा बोडय को िब्धां कपत्र र
धवद्याियको चाररधत्रक प्रमाण पत्रको
प्रधतधिपी वा
 अस्पतािमा जन्मेको भए अस्पताििे धदएको
जन्म प्रमाण पत्र वा
 नाविक पररचयपत्र वा
 नागररकताको प्रमाणपत्र वा
 कुनै पधन प्रमाण खुल्ने कागजात प्राप्त
नभएको अवस्थामा स्थानीय तहका
प्रधतधनधधको रोहवरमा कम्तीमा ७ जना
नेपािी नागररकता प्राप्त गरे का व्यखक्तको
सजयमीन मुचुल्का (मुचुल्काको साथमा सबै
जनाको ना.प्र. प्रधतधिपी हुनुपने)
ख) नाम सच्याउनेीः
 बच्चाको नाम सं शोधन गनुयपरे मा बाबु र
आमाको धनवे दन तथा बाबु आमा र बच्चाको
सम्बि खु िेको कागजात वा प्रमाणपत्र
 नाम सं शोधन गनुय पने व्यखक्त वा धिंग भएमा
एस.ई.ई िब्धां कपत्र धवद्याियको चाररधत्रक
प्रमाणपत्र वा बाबु आमा सँ ग नाता खुल्ने
आधधकारीक प्रमाण कागज
 बाबु आमाको वा बाजेको नाम सं शोधन गनुय
परे मा सो सम्बिी आवश्यक व्यहोरा खुल्ने
प्रमाधणत कागजात वा एस.ई.ई. वा सो भन्दा
माधथको शैधक्षक योग्यताको कागजात
 स्थानीय तहका प्रधतधनधधको रोहवरमा
कम्तीमा ७ जना ने पािी नागररकिे दु वै
व्यखक्त एकै हो भनी ना.प्र.प्रधतधिपी सधहत
सहीँछाप गरे को सजयधमन मुचुल्का





धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
धनणय य भई तोके अनुसारको सहायता उपिब्ध
गराउने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत / आधथयक
प्रशासन शाखा
प्रमुख / गाउँ
कायय पाधिका

धनशुल्क



सम्बखित वडाको स्थानीय पधजिककराधधकारी
समक्ष धनवे दन सधहत कागजात पेश गने
स्थानीय पधजिककाधधकारीिे गा.का.पा.
कायाय ियमा सं शोधनका िाधग धसफाररस
सधहत अनुरोध गने
गा.पा. मा धनवे दन / पत्र दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे सजयधमन मुचुल्का तयार
गरी सीफाररस गने
धसफाररस बमोधजम प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृतको धनदे शन बमोधजम स्थानीय
पधजिककाधधकारीिे धववरण सच्याउने र सोको
अधभिेख अद्यावधधक राख्ने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत / वडा
सधचव / सम्बखित
कमयचरी

धनयामानु
सार







सोधह धदन
बै ठकबाट
धनणय य
गनुयपने
अवस्थामा ३
धदन दे खख
१५ धदन
सोधह धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा १०
धदन ॰

मृत्युदताय प्रमाणपत्रमा सं शोधन

१२.

क) नाम सं शोधन
 बाबु बाजे वा पधत / पत्नीको नाम सं शोधन
गनुय परे मा नाता खुल्ने आधधकारीक
प्रमाणपत्र जस्तै नागररकता प्रमाणपत्र
जग्गाधनी प्रमाण पुजाय आधद ॰
 नाम खुल्ने कागजात नभएको अवस्थामा
स्थानीय तहका जनप्रधतधनधधको रोहबरमा ७
जना स्थानीय नेपािी नागररक सधहतको
सजयधमन मुचुल्का (उनीहरुको ना.प्र.
प्रधतधिपी सधहत)
ख) मृत्यु धमधत सच्याउनु परे मा
 सच्याउनु पने कारण र आधार सधहतको
धनवे दन अस्पतािमा मृत्यु भएको भए मृत्यु
धमधत उल्लेख भएको मृत्यु प्रमाणपत्र वा
सरकारी धनकायबाट मृत्यु धमधत प्रमाधणत
गररएको धसफाररस कागजात
 सो नभएमा स्थानीय तहका जनप्रधतधनधध
सधहत ७ जना स्थानीय नागररक सधहतको
सजयधमन मुचुल्का (धनजहरुको ना.प्र.
प्रधतधिपी सधहत)








सम्बखित वडाको स्थानीय पधजिककाधधकारी
समक्ष धनवे दन सधहत कागजात पेश गने
स्थाधनय पधजिककाधधकारी गा.पा. कायय ियमा
सं शोधनका िाधग धसफारीस सधहत अनुरोध
गने
गा.पा.मा धनवे दन / पत्र दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे सजयधमन मुचुल्का तयार
गरी धसफाररस गने
धसफाररस बमोधजम प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृतको धनदे शन बमोधजम स्थानीय
पधजिककाधधकारीिे धववरण सच्याउने र सो को
अधभिेख अद्यावधधक राख्ने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत / वडा
सधचव / सम्बखित
कमयचारी

आ.ऐन.
अनुसार

सोही धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा १०
धदन ॰

धववाह दताय प्रमाणपत्रमा सं शोधन

१३

१५.

धमिापत्र गराउने
धववाद समाधान तथा
अन्य न्याधयक
कायय सम्पादन

सम्बि धवच्छे द सं शोधन

१४.

क) दु िाहा दु िहीको नाम सं शोधन गनुयपरे माीः
 धववाह दताय प्रमाणपत्र भएको नाम र
सं शोधन गनुयपने नाम एकै व्यखक्तको हो भन्ने
खुिेको अधधकारीक प्रमाण कागजात वा
कम्तीमा ७ जना ने पािी नागररक र स्थानीय
प्रधतधनधध सधहतको सजयधमन मुचुल्का र
धनजहरुको ना.प्र. प्रधतधिपी तथा सम्बखित
वडा कायाय ियिे उक्त सं शोधन गनय
धसफाररस गरे को पत्र ॰
 दु िाहा दु िहीको बाबु आमा वा बाजेको
नाम सं शोधन गने नाता खुल्ने आधधकारीक
प्रमाण कागजात वा स्थानीय प्रधतधनधधको
रोहबरमा ७ जना नेपािी नागररकिे गरे को
सजयधमन मुचुिका र धनजहरुको ना.प्र.
प्रधतधिपी
ख) धववाह धमधत सच्याउनु परे माीः
 धववाह धमधत सच्याउनु पने कारण सधहतको
धनवे दन धमधत फरक परे कोमा सच्याउनु पने
आधार तथा धववाह धमधत उल्लेखखत भएको
स्थानीय प्रधतधनधध सधहतको ७ जना स्थानीय
नेपािी नागररको सजयधमन मुचुल्का
 अदाितबाट भएको फैसिाको प्रमाधणत
प्रधतधिपी
 नाता जन्म खु िेको ना.प्र. नाता प्रमाधणत वा अन्य
कागजात
 स्थायी ठे गानाको सम्बिमा ना.प्र. मा उल्ले ख
भएको ठे गाना वा बसाईसराई गरी आएको
प्रमाणपत्र
 स्थानीय धनकायका प्रधतधनधी सधहत ७ जना
नेपािी नागररकको सजयधमन मुचुल्का र
उनीहरुको ना.प्र. प्रधतधिपी ॰



उजुरी वा मकाय परे को व्यहोरा सधहतको धनवे दन
ना.प्र. प्रधतधिपी


















सम्बखित वडाको स्थानीय पधजिककाधधकारी
समक्ष धनवे दन सधहत कागजात पेश गने
स्थानीय पधजिककाधाकारीिे गा.का.पा.
कायाय ियमा सं शोधनका िाधग धसफाररस
सधहत अनुरोध गने ॰
गा.पा.मा धनवे दन / पत्र दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे सजयधमन मुचुल्का तयार
गरी धसफाररस गने
धसफाररस बमोधजम प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृतको धनदे शन बमोधजम स्थानीय
पधजिककाधधकारीिे धववरण सच्याउने र सोको
अधभिेख अद्यावधधक राख्ने

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत / वडा
सधचव / सम्बखित
कमयचारी

धनयामानु
सार

सोही धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा १०
धदन ॰

सम्बखित वडाको स्थानीय पधजिककाधधकारी
समक्ष धनवे दन सधहत कागजात पेश गने ॰
स्थानीय पधजिककाधधकारी समक्ष धनवे दन सधहत
कागजात पेश गने
गा.पा.मा नवे दन / पत्र दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे सजयधमन मुचुल्का तयार
गरी धसफाररस गने ॰
धसफाररस बमोजम प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृतको धनदे शन बमोधजम स्थानीय
पधजिककाधधकारीिे धववरण सच्याउने र सो को
अधभिेख अद्यावधधक राख्ने ॰
धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने उपाध्यक्षको सं योजकत्वमा रहे को
न्याधयक सधमधत समक्ष उजुरीपेश गने ॰
उजुरी पेश भएपधछ दु वै पक्ष (पीधडत र
पीडक) िाई उपखस्थत गराई बहस छिफि
गराउने र आपसी समझदारीमा धमिापत्रको
कागज गराउने र अधभिेख राख्ने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत / वडा
सधचव / सम्बखित
कमयचारी

धनयामानु
सार

सोही धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा १०
धदन ॰

गा.पा. उपाध्यक्ष /
न्यायीक सधमधतका
पदाधधकारी /
सम्बखित कमयचारी

उजुरी
धनवे दन रु.
१००/धमिपत्र
दस्तु र रु.
५००/-

सोही धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा ३
दे खख १५
धदन ॰

१६.

धनमाय ण व्यवसाय इजाजत पत्र कायय धवधध २०७५
को अनुसुची १ बमोधजमको धनवे दन
उद्योग धवभागमा उद्योग / फमय दताय प्रमाणपत्रको
प्रधतधिपी
स्थायी िेखा नम्बर (PAN) दताय प्रमाणपत्र
न्युनतम १ िाख बैं क व्यािेन्ऱ भएको प्रमाण तथा
जग्गाधनी दताय प्रमाण पुजाय को प्रधतधिपी
प्रोपाईटरको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिपी
प्राधवधधक िेखा र प्रशासनमा काम गने
कमयचारीको धववरण
सम्बखित फमयसँग भएका मेधसनरी उपकरणको
स्वाधमत्व र सोको धवमा समेत भएको धववरण
पुधष्ट हुने कागजात
छानधवन उपसधमधतको धसफाररस
उल्लेखखत उपकरण ठीक दु रुस्त रहे को कुरा
उल्लेखखत नेपाि ईखन्जधनयसय एशोधसयसनको
सदस्यता प्रमाप्त मेकाधनकि ईखन्जधनयरको
धसफाररस र
दस्तु र बु झाएको रधसद
धनवे दन
नवीकरण दस्तु र बु झाएको रसीद
म्याद सधकएको भए कम्पनी / फमय नवीकरण
भएको प्रमाण
कर चुक्ता गरे को रधसद





धनवे दनमा तोक आदे श गने
दताय गने
कागजात अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार
अनुसिान सजयधमन गरी सम्बखित
अधधकारीिे अधभिेख राख्न िगाई ईजाजत
पत्र उपिब्ध गराउने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत /
प्रशासन शाखा

रु.
८०००/-

छानधवन
उपसधमधत
को
धसफाररस
प्राप्त
भएपधछ





धनवे दन तोक िगाउने
दताय गने
सम्बखित कमयचारीिे अधभिेख राखी
नवीकरण गररधदने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत /
प्रशासन शाखा

रु.
५०००/-

सोही धदन



कन्ऱुिर प्रमाधणत गनुय पने सम्बखित कागजात
सधहतको धनवे दन र सो कागजातको एक प्रधत
प्रधतधिपी





धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
सम्बखित कमयचारीिे हस्ताक्षर गने तथा छाप
िगाउने ॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत / दताय
चिानी शाखा

धवदे शी
प्रयोजन
रु. २००/-



वडा कायाय ियबाट प्रमाण सधहत प्राप्त धववरण
(ना.प्र. मत्युदताय बसाईसराई दताय प्रमाणपत्र
आधद)





पत्र वा धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
वडा कायाय ियबाट धववरण प्राप्त भएपधछ
सम्बखित कमयचारीिे धववरण अद्यावधधक गने
॰

प्रमुख प्रशासकीय
अधधकृत / आधथयक
प्रशासन शाखा /
सामाधजक धवकास
शाखा

निाग्ने

सोही धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा ३
धदन
सोही धदन
वा धवशेष
पररखस्थधतमा
३ धदन सम्म



१९.

प्रमाधणत
गररएको
कागजातमा
छाप िगाउने
तथा कन्ऱुिर
प्रमाणीकरण

१८.

सामाधजक सु रक्षा भत्ता
प्राप्त गने िाभग्राहीको
धववरण अद्यावधधक
गने

१७.

"घ" वगय को
धनमाय ण व्यवसायी
ईजाजत पत्र
नवीकरण

"घ" वगय को धनमाय ण व्यवसायी ईजाजत पत्र जारी गने ॰

















२०.
सहकारर सं स्था दताय









कृषक समुह तथा कृधष फम दताय तथा
अधभिेखखकरण

२१.

२३.

उल्लेखखत बाहे क
अन्य कायय

धवधभन्न सधमधत दताय तथा
अधभिेखखकरण

२२


















गाउँ पाधिकाको सहकारी ऐन २०७५ को
अनुसुची १ को ढाचामा दरखास्त धदनु पने
सहकारी सं स्थाको प्रस्ताधवत धवधनयम
सहकारी सं चािन सम्भाव्यता प्रधतवे दन
सदस्यिे धिन स्वीकार गरे को से यर सं ख्या र
से यर रकमको धववरण
प्रस्ताधवत सहकारी सं स्थाको प्रारखम्भक भे िाको
प्रधतधिपी सम्बखित कायाय क्षेत्र भएको वडा
कायाय ियको धसफाररस
से यर सदस्यहरु नागररकताको प्रधतधिपी






धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
सम्भाव्यता अध्यान गने
सम्भाव्यता प्रधतवे दनको आधारमा
धनयमानुसार दताय गरर सोको अधभिेख राख्ने

प्रमुख प्रशासधकय
अधधकृत/
सम्बखित फाँ टका
कमयचारीहरु

कृधष तथा
उद्यमी रु.
१०००/वचत तथा
ऋण रु.
१५००/वहुउद्दे
श्यीय रु.
२०००/-

३५ धदन

धनवे दन पत्र
समुहको धवधनयम
माइनटको प्रधतधिपी
सम्बखित प्राधवधधक र वडाध्यक्षको सं युक्त
दस्ताखत भएको वडा कायाय ियको धसफाररस,
सम्बखित प्रधवधधक नभए सम्बखित शाखाको
धसफाररस
समुहको सदस्यहरुको नागररकताको फोटो
कपी
समुहको छाप
फमको हकमा अधनवायय व्यवसाय दताय गरे को
प्रमाण पत्र र व्यवसाय नधवकरण गररएको
रधसदको प्रधतधिपी हुनु पने छ ॰



अधभिेखखकरणको हकमा पुरानो दताय
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
पेश भएको कागजातको छानधवन गने
धनयमानुसार दस्तु र धिई दताय गने अधभिेख
राख्ने र प्रमाणपत्र प्रदान गने

प्रमुख प्रशासधकय
अधधकृत /
प्रशासन फाँ टका
कमयचारीहरु

फम समुह
अधभिेखख
करण
धनशुल्क

सोधह धदन
छानधवन गनुय
पने भए
बढीमा १५
धदन

धनवे दन पत्र
सधमधतको धवधनयम
माइनटको प्रधतधिपी
सम्बखित वडा कायाय ियको धसफाररस
कायय सधमधतको सदस्यहरुको नागररकताको
फोटो कपी
सधमधतको छाप



अधभिेखखकरणको हकमा पुरानो दताय
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
पेश भएको कागजातको छानधवन गने
धनयमानुसार दस्तु र धिई दताय गने अधभिेख
राख्ने र प्रमाणपत्र प्रदान गने

प्रमुख प्रशासधकय
अधधकृत /
प्रशासन फाँ टका
कमयचारीहरु

रु. ५००/-

सोधह धदन
छानधवन गनुय
पने भए
बढीमा १५
धदन

प्रचधित कानुन बमोधजम आवश्यक धनवे दन
कागजात तथा कामको प्रकृधत अनुसार माग गनय
सधकने अन्य प्रमाण कागजात





धनवे दन तोक आदे श
दताय गने
सम्बखित शाखाका कमयचारीिे तोधकएको
प्रधिया पुरा गरी कायय सम्पादन गररधदने ॰

गा.पा. अध्यक्ष/
उपाध्यक्ष / प्रमुख
प्रशासकीय
अधधकृत /
सम्बखित शाखाका
कमयचारी

तोधकए
बमोधजम

सोही धदन
सजयधमनको
हकमा
बढीमा ३
धदन ॰











से वा प्रदान गने
अधधकारी
वडा अध्यक्ष/
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचरी

िाग्ने दस्तु र

िाग्ने समय

साधारण रु.
२००/मुचुल्का
सधहत रु.
३५०/अंधगकृत
रु. ५००/प्रधतधिधप
रु. २००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोही धदन
सधजयमनको हकमा
बडीमा ३ धदन ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बडीमा ३ धदन

फरक जन्म धमधत
सच्याउने धसफारीस तथा
दु वै नाम गरे को व्यखक्त
एकै हो भन्ने धसफाररस

नावािक
धसफाररस

नागररकता र प्रधतधिपी धसफाररस

४. फाकफोकथुम गाउँ पालिका आमचोक इिाम अन्तगयतका वडा कार्ाय िर्हरु (७ वटै ) को िालग नागरिक वडा पत्र
ि.
प्रदान गररने से वा
आवश्य पने कागजातहरु
से वा सु धवधा प्राप्त गनय आवश्यक पने प्रधिया
सं .
सु धवधाको
१.
 धनवे दन
 धनवे दन तोक आदे श गने
 आमा र बु वाको नागररकता
 दताय गने
प्रमाणपत्र शैधक्षक योग्यताको
 सजयधमन गनेको हकमा सजयधमन
प्रमाणपत्र
मुचुल्का समेतको आधारमा तोधकएको
 जन्म दताय प्रमाण पत्रको प्रधतधिधप
दस्तु र धिई धसफाररस गने र सोको
 फोटो २ प्रधत
अधभिेख राख्ने
 प्रधतधिपीको हकमा पुरानो
ना.प्र.को प्रधतधिप
 धनवे दन साथ आफै उपखस्थत
हुनुपने
 अंगीकृत ना.प्र. का हकमा
सजयधमन गनुयपने ॰
 चाररधत्रक प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
(धवद्याथीको हकमा)
 धववाह दताय प्रमाणपत्रको
प्रधतधिधप (धववाधहताको हकमा)
२.
 धनवे दन
 धनवे दन तोक आदे श गने
 बाबु आमाको ना.प्र. प्रधतधिपी
 दताय गने र तोधकएको दस्तु र धिई
 जन्मदताय
सीफाररस धदने ॰
 नावािक उपखस्थत हुनुपने
 फोटो २ प्रधत
३.
 ना.प्र. प्रधतधिधप
 धनवे दन तोक आदे श गने
 धनवे दन
 दताय गने र तोधकएको दस्तु र धिई
 फरक नाम तथा जन्म धमधत पुधष्ट
धसफाररस धदने
हुने कागजात
 सम्बखित व्यखक्त स्वयं उपखस्थत
भै ई सनाखत गनुयपने
 आवश्यकता अनुसार सजयधमन
मुचुल्का

कैधफय
त

अपां गता
धसफाररस

४.

६.

धवपन्नता छात्रबृधत्त
धसफाररस

छात्रबृ धत्त
धसफाररस

५.

अन्य कायाय ियको
माग अनुसार
धववरण खुिाई
पठाउने कायय

७.

अस्थाई बसोबास
धसफाररस

८.
























धनवे दन
ना.प्र. प्रधतधिपी वा जन्मदताय
मेधडकि सु पेरीटे ण्डेण्टको
धसफाररस
व्यखक्त स्वयं उपखस्थत हुनुपने वा
सम्बखित कमयचारीको प्रधतवे दन ॰
धनवे दन
ना.प्र. प्रधतधिधप
शैधक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको
प्रधतधिधप





धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
सजयधमन समेत आवश्यक परे मा सो को
आधारमा तोधकएको दस्तु र धिई
धसफाररस धदने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. ५०/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰





वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बधढमा ३ धदन

धनवे दन
ना.प्र. प्रधतधिधप
धवपन्नता पुधष्ट गने कागज
आवश्वकता अनुसार स्थाधनय
प्रहरी सधजयधमनका मुचुल्काको
प्रधतवे दन माग गनयसक्ने
धनवे दन
ना.प्र. प्रधतधिधप
कायाय ियको पत्र
धवषयसँ ग सम्बखित अन्य
कागजातहरु





धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
सजयधमन समेत आवश्यक परे मा सो को
आधारमा तोधकएको दस्तु र धिई
धसफाररस धदने
धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
सजयधमन समेत आवश्यक परे मा सो को
आधारमा तोधकएको दस्तु र धदई
धसफाररस धदने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बधढमा ३ धदन

धनवे दन तोक आदे श गने
पत्र दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे धववरण तयार
गने
धसफाररस धदने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बधढमा ३ धदन

धनवे दन
ना.प्र. प्रधतधिधप
बसोबास गने धर नम्बर, टोि,
माग वा बाटोको नाम
वहािमा बसे को भए घरधनीको
सनाखत मुचुल्का र धनजको
नागरीकता प्रमाण पत्रको
प्रधतधिधप



धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
धनवे दन तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बधढमा ३ धदन









९.
पजिकीकरण दताय (जन्मदताय / मृत्युदताय बसाईसराई दताय धववाह दताय सम्बि धवच्छे द दताय )



१०.











छु ट जग्गा दताय धसफाररस











जन्मदताय को हकमा धनवे दन साथ
वािकको आमा बाबु को ना.प्र.
प्रधतधिपी अस्पतािको जन्म
प्रमाणपत्र ॰
मृत्युको हकमा मृ तक र सु चकको
ना.प्र. प्रधतधिपी मृ तकसँ ग सम्बि
जोडीने प्रमाणपत्र अधववाधहत
ना.प्र. प्रधतधिपी नभएकाको
हकमा सजयधमन ॰
बसाईसराईको हकमा जाने वा
आउने सबै को ना.प्र. प्रधतधिपी
नभएकाको हकमा सजयधमन
मुचुल्का ॰
बसाईसराईको हकमा जाने वा
आउने सबै को ना.प्र. आउनेको
हकमा सम्बखित वडाको
बसाईसराईको कागजात ॰
धववाहदताय को हकमा दु वै
बरबधु को ना.प्र. केटीको ना.प्र.
नभएमा धनजको बाबु को ना.प्र.
सम्बि धवच्छे दको हकमा धनवे दन
साथै अदाितबाट सम्बि धवच्छे द
भएको फैसिाको प्रमाधणत
प्रधतधिपी पधतपत्नीको ना.प्र.को
प्रधत केटाको स्थायी ठे गाना
सम्बखित वडाको हुनुपने ॰
धनवे दन
ना.प्र. प्रधतधिपी तथा हकदार
खुल्ने कागजात
चािु आ.ब. सम्म मािपोत धतरे को
रधसद
साधवक िगत प्रमाधणत प्रधतधिपी
धफल्डबु क उतार
स्थिगत धनरीक्षण प्रधतवे दन
जग्गाको नापी नक्सा
स्थानीय सजयधमन मुचुल्का
अन्य प्रमाण कागजातहरु ॰











घटना घटे को ३५ धदनधभत्र पररवारको
मुख्य व्यखक्तिे सु चना धदने ३५ धदन
पधछ तोधकएको शुल्क बु झाउने र
कायाय ियिे प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने
॰
धववाहदताय को हकमा दु वै उपखस्थत भै
सु चना धदनुपने ॰
सम्बि धवच्छे दको हकमा पधत वा
पत्नीिे सु चना फाराम भनुयपने ॰

वडासधचव /
स्थानीय
पधजिककाधधकारी

धनशुल्क
३५ धदन
नाघेपधछ
रु. १००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
आवश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का
तयार गने
शुल्क बु झाउने र धसफाररस उपिब्ध
गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. ५०००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

११.
घर जग्गा नामसारी
सीफाररस



१५.

चार धकल्ला प्रमाधणत

१४.

जग्गा धनी दताय प्रमाण पुजाय हराएको वा
प्रधतधिपी धसफाररस

१३.

नेपाि सरकारको
नाममा बाटो
कायम धसफाररस

घरकायम धसफाररस

१२.






























घरजग्गा नामसारी सम्बखि
धवस्तृ त धववरण खुिेको धनवे दन
ना.प्र. प्रधतधिपी
धनवे दक र मृतकको नाता
प्रमाधणत
सक्कि जग्गा धनी प्रमाण पुजाय
आवश्यकता अनुसार सजयधमन
प्रधतवे दन
धनवे दन
ना.प्र. प्रधतधिपी
जग्गा धनी प्रमाण पुजाय
नक्सापास
धनमाय ण सम्पन्न भएको प्राधवधधक
प्रधतवे दन
स्थिगत प्रधतवे दन
धनवे दन
ना.प्र. प्रधतधिपी
जग्गा धनी दताय प्रमाण पुजाय
नापी नक्सा
जग्गा धनीको स्वीकृतको सनाखत
मािपोत धतरे को प्रमाण
धनवे दन
ना.प्र.को प्रधतधिपी
जग्गा धनी प्रमाण पुजाय
नापी नक्सा
मािपोत धतरे को रसीद
धनवे दक स्वयं वा आधधकाररक
वारे सनामाको प्रधतधिपी
धनवे दन र नागररकता प्रमाण
पत्रको प्रधतधिधप
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घरभए घरजग्गा कर वा एकीकृत
सम्पधत्त कर धतरे को रधसद
जग्गा धनी प्रमाण पूजाय को
प्रधतधिधप सो नभएमा मािपोत
कायाय ियबाट प्रमाधणत जग्गाधनी
दताय श्रेष्ता उतार
धनवे दकको स्थायी वतन जग्गा
रहे को वडाको नभएमा स्थानीय
सजयधमन मुचुल्का




























धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
आवश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का
तयार गने
शुल्क बु झाउने र धसफाररस उपिब्ध
गराउने ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

पधहिो २०
रोपनी
सम्मको रु.
४००/- त्यस
पधछ प्रधत
रोपनी ५०
थप

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
आवश्यता अनुसार सजयधमन मुचुल्का
तयार गने
शुल्क बु झाउने र धसफाररस उपिब्ध
गराउने ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. ५००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
आवश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का
तयार गने
शुल्क बु झाउने र धसफाररस उपिब्ध
गराउने ॰
धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
आवश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का
तयार गने
शुल्क बु झाउने र धसफाररस उपिब्ध
गराउने ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

पधहिो
धकत्ता रु.
३००/- त्यस
पधछ प्रधत
धकत्ता रु.
१००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष र का.बा. वडा अध्यक्ष र
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे धसफाररस पत्र
तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

१६.



मोही िगत कट्टा धसफाररस



१७.








व्यवसाय दताय






मोही िगत कट्टा हुनुपने पूणय
धववरणको धनवे दन
धनवे दकको नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
जग्गाधनी प्रमाण पूजाय को प्रमाधणत
प्रधतधिधप
जग्गाको प्रमाधणत नापी नक्सा
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पधत्त
कर धतरे को रधसद
जग्गाको श्रेस्ता र धफल्डबु कको
प्रमाधणत प्रधतधिधप
व्यवसाय स्ािन गने स्थान
िगानी प्रकार तथा अन्य धववरण
खुिेको धनवे दन पत्र
आफ्नै घर भए चािु आ.व.
सम्मको मािपोत घर जग्गा कर
वा एकीकृत सम्पधत्त कर धतरे को
ररसद वा कर धनधाय रण स्वीकृत
भएको कागजात
बहािमा भए सम्झौता पत्रको
प्रधतधिधप
उद्योग भए सं धधयारको सहमधत
मुचुल्का















धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष र का.बा. वडा अध्यक्ष र
वडा सधचवि सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउन
धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष र का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई व्यवसाय
प्रमाण पत्र उपिब्ध गराउने गराउने
गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. ३५०/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. ३५०/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन

१८.






व्यवसाय बन्द धसफाररस



१९.






व्यवसाय स्ािन नभएको धसफाररस










आफ्नो व्यवसायको धवस्तृ त
व्यहोरा र बन्द गनुयपनाय को कारण
सधहतको धनवे दन पत्र
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
चािु आ.व. सम्मको व्यवसाय
नवीकरण गरे को प्रमाणपत्रको
सक्कि
घर बहाि सम्झौता पत्रको
प्रधतधिधप
स्थिगत प्रधतवे दन
धवदे शीको हकमा पररचय खुल्ने
कागजात वा सम्बखित
दु तावासको पत्र
आफ्नै घर भएमा चािु आ.व.
सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर
वा एकीकृत सम्पधत्त कर धतरे को
रधसद वा कर धनधाय रण स्वीकृत
भएको कागजात
व्यवसाय स्ािन नभएको
कारण सधहतको धनवे दन पत्र
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय
दताय गरे को प्रमाण पत्र
आफ्नै घरभएमा चािु आ.व.
सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर
धतरे को रधसद वा कर धनधाय रण
स्वीकृत भएको कागजात
स्थिगत प्रधतवे दन
घर बहाि सम्झौता पत्रको
प्रधतधिधप
सजयधमन मुचुल्का आवश्यक
परे मा सो समेत गराउने


















धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई सीफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएकव कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. ५००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

२०.





सं स्था दताय धसफाररस



२१.



धजधवत सँ गको नाता प्रमाधणत









धवधान वा धनयामाविी वा
प्रविको प्रधतधिधप सधहतको
धनवे दन
सस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता
पत्र र बहाि कर धतरे को रधसद र
नधतरे को भए धतनुय बु झाउनु पने
सं स्था आफ्नै घर मा बस्ने भए
सोको जग्गा धधन प्रमाण पूजाय र
नक्सा पास प्रमाण पत्रको
प्रधतधिधप
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पधत्त
कर धतरे को रधसद वा कर
धनधाय रण स्वीकृत भएको कागजात
धनवे दन तथा नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
सजयधमन गरी बु झ्नु पने भएमा
साक्षी बस्ने ७ जनाको नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पधत्त
कर धतरे को रधसद
नाता प्रमाधणत गने व्यखक्त हरुको
२ प्रधत पासपोट साइजको फोटो
















धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / वडा सधचविे सम्बखित
कमयचारीिाई वडा सधचव तोक आदे श
गने
धनवे दन दताय गने तोधकएको कमयचारीिे
आवश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का
तयार गरी धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमय

रु. ५००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हधढमा
३ धदन ॰

धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने र
चिानी गरी धसफाररस उपिब्ध
गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. ३५०/-

सोधह
धदन,सजयधमनको
हकमा बढीमा ३
धदन

२२.






मृतक सं गको नाता प्रमाधणत



२३.







जीधवत रहे को धसफाररस






धनवदे न तथा नाता खुल्ने
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
हकदारहरुको नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
मृत्यु दताय प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
मृतकको नागररकता प्रमाणपत्रको
प्रधतधिधप
हकवािा नावािक भए जन्म दताय
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
वसाइसरी आएको हकमा
बसाईसराई दताय प्रमाणपत्रको
प्रधतधिधप
हकदारहरुको पासपोटय साईजको
फोटो ४ प्रधत
स्थानीय सजयधमन मुचुल्का
आवश्यकता अनुसार स्थानीय
प्रहरी सजयधमन मुचुल्का
नागररकता प्रमाण पत्रको
प्रधतधिधप र धनवे दन पत्र
स्वयं व्यक्त उपखस्थत हुनु पने
दु ई प्रधत पासपोट साइजको फोटो
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पधत्त
कर धतरे को रधसद कर धनधाय रण
स्वीकृत भएको कागजात



















धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयमन मु चुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी
सजयधमन मुचुल्का माग गने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. ३५०/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टको कमयचारी

रु. ५००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

२४.



धवद् यु त धमटर जडान धसफाररस



२५.










उद्योग ठाउँ सारी धसफाररस







नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
र धनवे दन पत्र
जग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रमाधणत
प्रधतधिपी
हक भोगको श्रोत खुल्ने कागजात
नक्सा पास वा नामसारी नक्सा
भएको प्रमाणको प्रधतधिधप
अन्य आवश्यक कागजाहरु
चािु आ.व. सम्मको मिपोत र
घर जग्गा कर वा एकीकृत
सम्पधत्त कर धतरे को ररसद वा कर
धनधाय रण स्वीकृत भएको कागजात



उद्योग ठाउँ सारीका िाधग
धनवे दन
उद्योग दताय प्रमाण पत्रको
प्रधतधिधप
स्थानीय तहको नामको नधवकरण
सधहतको व्यवसाय दताय प्रमाण
पत्र
आफ्नै घरमा भए चािु आ.व.
सम्मको मािपोतमा घर जग्गा कर
वा एकीकृत सम्पधत्त कर धतरे को
रधसद
बहािमा भए सम्झौता पत्रको
प्रधतधिधप र वहाि कर धतरे को
रधसद र नधतरे को भए धतनुय
बु झाउनु पने
(स्थानीय तहको नाम) क्षे त्र धभत्र
सारी जाने भए सम्बखित वडा
कायाय ियको अनुमधतको
धसफाररस पत्र



















धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचवे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

घरायसी
प्रयोजनका
िाधग रु.
३५०/अन्य
प्रयोजनका
िाधग रु.
१५००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमय चारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष/
सदस्य/ वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
ससजयधमनको
हकमा बढीमा ३
धदन

२६.





धवद्यािय ठाउँ सारी धसफाररस



२७.






धवद्यािय सं चािन स्वीकृधत र कक्षा वृ खद्ध धसफाररस












धवद्यािय ठाउँ सारीका िाधग
धनवे दन
धवद्यािय दताय प्रमाण पत्रको
प्रधतधिधप
स्थानीय तहको नामको नधवकरण
सधहतको व्यवसाय दताय प्रमाण
पत्र
(सरकारी एवं समुदाधयक
धवद्यािय बाहे क अन्यमा) चािु
आ.व. सम्मको सरी जाने ठाउँ र
हािको ठाउँ दु वैको मािपोत र
घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पधत्त
कर धतरे को रधसद
बहािमा भए सम्झता पत्रको
प्रधतधिधप र बहाि कर धतरे को
प्रधतधिधप
धनरीक्षण प्रधतवे दन
सरी जाने ठाउँ को वडा
कायाय ियको अनुमधत पत्र
नयाँ धवद्यािय सं चािन स्वीकृधत
वा धवद्यािय कक्षा बृ खद्धका िाधग
धनवे दन
नयाँ हकमा धनयमाविीको
प्रधतधिधप
कक्षा बृ खद्धको िाधग धवद्यािय दताय
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
स्थाधनय तहको नाममा चािु
आ.ब.को नधवकरण सधहतको
व्यवसाय दताय प्रमाण पत्र
सरकारी बाहे का धवद्याियका
आ.व सम्मको मािपोत र
घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पधत
कर धतरको रधसद
बहिमा भए सम्झौता पत्र को
प्रधतधिधप
आवश्यकता अनुसारको धनरीक्षण
प्रधतवे दन




















धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा.वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको
कमयचारीिे आवश्यकता अनुसार
स्थिगत सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमाय चरी

धनधज
धवद्यािय
रु. ५०००/सामुदाधयक
धवद्यािय
रु. १०००/-

सोही धदन,
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

धनवे दन सधहतको कागजातहरु पेस
गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको प्राधवधधक कमयचारीिे
आवश्कता अनुसार स्थािगत धनरीक्षण
गरर प्रधतवे दन तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरर धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

गा.पा.को
आधथयक ऐन
अनुसार

सोही धदन,
सजयधमनको हकमा
बढीमा३ धदन

२८.




कोठा खोल्ने कायय मा रोबरमा बस्ने



२९.





धन:शुल्क वा स:शुल्क स्वास्थ्य उपचार
धसफाररस



३०.






धनवे दन तथा नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
धवपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात
धसफारीस आवश्यक भएको अन्य
कागज पत्र




















व्यखक्तगत धववरण धसफाररस

कारण प्रस्ट
खुिेको धनवे दन
चािु आ.व. सम्मको घर जग्गा कर
बहाि कर र मािपोत धतरे को
ररसद
बहाि सम्झौताको प्रमाधणत
प्रधतधिपी
धजल्ला प्रशासन कायाय ियको पत्र
आवश्यकता अनुसार स्थानीय
प्रमरी सजयधमन मुचुल्का
वडा कायाय ियबाट प्रकाधशत २१
धदने म्याद पत्रको सू चना प्रमाधणत
प्रधतधिपी



धनवे दन पत्र
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घर जग्गा कर वा एधककृत
सम्पधत्त कर धतरे को रधसद
धवषयसँ ग सम्बखित अन्य प्रमाण
कागजातहरु










धनवे दन सधहतको तोधकएको
कागजातहरु पेस गने
वडा अधक्ष्य / का.बा वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बधधत कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
रोहबरमा बस्ने कमयचारी तोक्ने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. ५००/-

सोधह धदन,
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन

धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने
धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपल्बध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

धनीःशुल्क
धनीःशुिुक
सीःशुल्क रु.
१५०/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमय चारी

रु. २००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

३१.




जन्म धमधत प्रमाधणत



३२.









धववाह प्रमाधणत



३३.




घर पाताि प्रमाधणत गने






धनवे दन र नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधिपी
नाबािकको हकमा जन्म दताय
प्रमाण पत्रको प्रधतधिधप
बसाई सरी आएको भए सो को
प्रमाण पत्र
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पधत्त
कर धतरे को रधसद
आवश्यकता अनुसार स्थानीय
जनप्रधतधनधध सधहतको सजयधमन
मुचुल्का
दु िाहा दु िहीको नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
बसाई सरी आएकाको हकमा
बसाई सराई दताय प्रमाण पत्र
दु िाहा दु िही दु वै उपखस्थत भई
सनाखत गनुय पने
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घर जग्गा कर वा एकीकृत
सम्पधत्त कर धतरे को ररसद वा कर
धनधाय रण

धनवे दन नागररकता प्रमाणपत्रको
प्रधतधिधप र धनवे दन
घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण
पत्र
स्थिगत धनररक्षण प्रधतवे दन
चािु आ.व. सम्मको घर जग्गा कर
वा एकीकृत सम्पधत्त कर र चािु
आ.ब. सम्मको मािपोत कर
तरे को रधसद वा कर धनधाय रण
स्वीकृत भएको कागजात
आवश्यकता अनुसार सजयधमन
मुचुल्का


























धनवे दन सधहत तोधकएको कागजातहरु
पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने
धनवे दन सहीत तोधकएको कागजातहरु
पेस गने
वडा अध्यक्ष / का.वा. वडा सधचविे
सम्बधधत कमयचारीिाई तोक आदे श
गने
धनवे दन पेस गने
तोधकएको कमयचारीिे अवश्यकता
अनुसार मुचुल्का तयार गरर धसफाररस
तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरर धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने
धनवे दन सधहत तोधकएको
कागजातहरु पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. १५०/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बधधत
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोही धदन,
सजयधमन कोहकमा
बढीमा ३ धदन

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

३४.
कागज र मञ्जुरीनामा प्रमाधणत



हकवािा वा हकदार प्रमाधणत

३५.

३६.

















अधववाधहत प्रमाधणत






धनवे दन र नागररकता प्रमापत्रको
प्रधतधिधप र धनवे दन
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पधत्त
कर धतरे को रधसद वा कर
धनधाय रण स्वीकृत
भएको कागजात
प्रमाधणत गनुय पने धवषय सँ ग
सम्बखित प्रमाण कागजहरुको
प्रधतधिधप
मन्जुरीनामा धिने र धदने व्यखक्त
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
र धनवे दन
नाता प्रमाण पत्रको प्रधतधिधप
आवश्यकता अनुसार हकदार
प्रमाधणतका िाधग स्थिगत
सजयधमन
हकदार प्रमाधणत गने थप प्रमाण
कागज
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घर जग्गा कर वा एकीकृत
सम्पधत्त कर धतरे को रधसद



धनवे दन र नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
धनवे दक र सं रक्षक वा
अधभभावकिे कायाय ियको
रोहबरमा गरे को सनाखत पत्र
आवश्यकता अनुसार स्थानीय
सजयधमन मुचुल्का
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घर जग्गा कर वा एकीकृत
सम्पधत्त कर धतरे को रधसद
धवदे शमा रहे काको हकमा धवदे श
खस्थत नेपािी धनयोगबाट आएको
धसफाररस






















धनवे दन सधहत तोधकएको
कागजातहरु पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
सधजयमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

धनवे दन सधहत तोधकएको
कागजातहरु पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने
धनवे दन सधहत तोधकएको
कागजातहरु पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

३७.

अंग्रजी धसफाररस तथा प्रमाधणत



३८.















धमिापत्र कागज/ उजुरी दताय

धनवे दन र नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
धवषय सँ ग सम्बखित प्रमाण
कागजातको प्रधतधिधप
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पधत्त
कर धतरे को रधसद



धमिापत्र गने दु बै पक्षको सं युक्त
धनवे दन
सम्बखित व्यखक्तहरुको
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
धवषयसँ ग सम्बखित अन्य
कागजातहरु










धनवे दन सधहत तोधकएको
कागजातहरु पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने
धनवे दन सधहत तोधकएको
कागजातहरु पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमय चारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गरी धसफाररस तयार
गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव, सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. ५००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

३९.





एधककृत सम्पधत्त कर/ घर जग्गा कर



४०.







मािपोत वा भू धम कर




४१.



बहाि कर








धनवे दन तथा पधहिो वषय जग्गा
धनी प्रमाण पूजाय को प्रधतधिधप
त्यसपधछ अधघल्लो आ.ब. को कर
धतरे को प्रमाण रधसद
भवन नक्सा स्वीकृधत प्रमाण पत्र र
नक्साको प्रधतधिधप
भवन / जग्गा खररद गरे को भए
मािपोतबाट रधजष्टिेशन पाररत
धिखतको प्रधतधिधप
(स्थानीय तहको नाम) घोषणा हुनु
पूवय धनमाय ण भएका भवनका
हकमा नापी नक्सा वा स्थिगत
प्राधवधधक प्रधतवेदन
मािपोत धतरे को रधसद तथा आ.व.
०५७/०५८ पूवय आिररक राजश्व
कायाय ियमा कर धतरे को भए सो
को प्रमाधणत प्रधतधिपी
नागररकता र नापी नक्साको
प्रधतधिपी
धनवे दन पत्र
प्रथम वषयका िाधग जग्गा धनी
प्रमाण पूजाय नवीकरणका िाधग
अधघल्लो आ.व. मा मािपोत
धतरे को रधसद वा यस
कायाय ियबाट जारी गररएको
मािपोत नवीकरण बु क
घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पधत्त
कर धतरे को प्रमाण
धनवे दन
बहाि सम्झै ता
नेपाि सरकारमा बहािसँ ग
सम्बखित धनकायमा दताय गरे को
प्रमाण पत्रको प्रधतधिधप
नागररकताको प्रमाधणत प्रधतधिधप
चा.िु . आ.व. सम्म घर जग्गा र
मािपोत धतरे को रधसदको वा
धनधाय रण आदे शको प्रमाधणत
प्रधतधिधप





















वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
तोधकएको कमयचारीिे कर धनधाय रण
तयार गरी वडा अध्यक्ष र का.बा. वडा
अध्यक्ष / वडा सधचव समक्ष पेश गने
तोधकएको कर बुझाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई कर धनधाय रण
पत्र उपिब्ध गराउने ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष/
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
तोधकएको कमयचारीिे कर धनधाय रण
तयार गरी वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा
अध्यक्ष / वडा सधचव समक्ष पेश गने
तोधकएको कर बुझाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई कर रधसद
उपिब्ध गराउने ॰
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
तोधकएको कमयचारीिे कर धनधाय रण
तयार गरी वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा
अध्यक्ष / वडा सधचव समक्ष पेश गने
तोधकएको कर बझाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई कर रधसद
उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा अध्यक्ष/
सदस्य/ वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन

४२.



धवज्ञापन कर



धनवे दन र सं स्थाको प्रमाधणत
कागजात
सम्बखित स्थाधनय तहमा धतनय
बु झाउन पने व्यवसाय र अन्य
करको प्रमाधणत प्रधतधिपी

४३.
उल्लेखखत बाहे क अन्य स्थानीय
आवश्यकता अनुसारका धसफाररस र
प्रमाधणतहरु




व्यवसाय दताय



व्यवसाय
नवीकरण

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप
र धनवे दन
धवषय सँ ग सम्बखित प्रमाण
कागजात
चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घर जग्गा कर वा एकीकृत
सम्पधत्त कर धतरे को रधसद वा कर
धनधाय रण स्वीकृत भएको कागजात












४५.







४४.








धनवे दन
जग्गा धनी प्रमाण पुजाय भाडामा
भए घरवहाि सम्झौता
स्ािकको ना.प्र. प्रधतधिपी
धनवे दक स्वयं उपखस्थत हुनु पने वा
आधधकाररक वारे सनामाको
प्रधतधिपी
२ प्रधत पासवोटय साईज फोटो
उद्योग भए सं धधयारको सहमधत
मुचुल्का
धनवे दन
पुरानो व्यवसाय स्ािन ईजाजत
पत्र









वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष/
बडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
तोधकएको कमयचारीिे कर धनधाय रण
तयार गरी वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा
अध्यक्ष / वडा सधचव समक्ष पेश गने
तोधकएको कर बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई कर रधसद
उपिब्ध गराउने
धनवे दन सधहत तोधकएको
कागजातहरु पेश गने
वडा अध्यक्ष / का.बा. वडा अध्यक्ष /
वडा सधचविे सम्बखित कमयचारीिाई
तोक आदे श गने
धनवे दन दताय गने
तोधकएको कमयचारीिे आवश्यकता
अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी
धसफाररस तयार गने
धनवे दकिे तोधकएको शुल्क बु झाउने
चिानी गरी धनवे दकिाई धसफाररस
उपिब्ध गराउने
धनवे दन तोक आदे श
दताय गने
सम्बखित शाखाका कमयचारीिे
अधभिेख राखी दताय प्रमाणपत्र
उपिब्ध गराउने ॰

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोधह धदन
सजयधमनको हकमा
बधढमा ३ धदन

वडा अध्यक्ष /
सदस्य / वडा
सधचव सम्बखित
फाँ टका कमयचारी

रु. २००/-

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा सधचव /
प्रशासन शाखा
प्रमुख / शाखाका
कमयचारी

आधथयक ऐन
अनुसार

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

धनवे दन तोक आदे श
दताय गने
सम्बखित शाखाका कमयचारीिे
तोधकएको राजश्व असु ि गरी अधभिेख
मा जनाई नवीकरण गररधदने ॰

वडा सधचव /
प्रशासन शाखा
प्रमुख / शाखाका
कमयचारी

आधथयक ऐन
अनुसार

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

४६.
व्यवसाय बन्द







ज्ये ष्ठ
नागररक,
असक्त,
अपाङ्गता
भएका
पररचयपत्र
धवतरण

४७.




कारण सधहतको धनवे दन
चािु आ.व. सम्म वक्यौता राजश्व
भए फर्छ्यौँट भएको प्रमाण
सक्कि व्यवसाय दताय प्रमाणपत्र
नागररकताको प्रधतधिपी
धनवे दन
नागररकताको प्रधतधिपी सधहत दु ई
प्रधत पासपोटय साईजको फोटो









धनवे दन तोक आदे श
दताय गने
सम्बखित शाखाका कमयचारीिे
तोधकएको राजश्व असु ि गरी अधभिेख
मा जनाई व्यवसाय वन्द भएको
जानकारी सधहतको पत्र धदने
धनवे दन तोक आदे श गने
दताय गने
सम्बखित कमयचारीिे नागररकता अनुसार
प्रमाणपत्र जारी गने

वडा सधचव /
प्रशासन शाखा
प्रमुख / शाखाका
कमयचारी

आधथयक ऐन
अनुसार

सोही धदन
सजयधमनको हकमा
बढीमा ३ धदन ॰

वडा सधचव /
प्रशासन शाखा

निाग्ने

सोधह धदन

