
वडा कार्ाालर्हरुको नागरीक वडापत्र 

 

क्र.सं. सेवा सुववधाको नाम आवश्र्क पने कागजातहरु सेवा सुववधा प्राप्त गना आवश्र्क पने प्रवक्रर्ा सेवा प्रदान गने 

अवधकारी 

लाग्ने 

दस्तुर 

लाग्ने समर् कैविर्त 

1.  नगारिकता ि प्रतततिति 

तिफारिि  

१) तनवदेन ित्र ि आमा ि बुबाको नागरिकता प्रमाणित्रको 

प्रतततिति   

२) जन्म दताा प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) तववातित मतििाको िकमा ितत ि आमा ि बुबाको  

नागरिकता प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

४) चारित्रत क प्रमाणित्रको प्रतततिति (तवद्यार्थीको िकमा)   

५) तववाि दताा प्रमाणित्रको प्रतततिति (तववातिताको िकमा)   

६) बिाई ििी आएको िकमा बिाई ििाईको प्रमाण ित्रको 

प्रतततिति   

७) दवु ैकान देतिने िाििोर्ा िाईजको फोर्ो २ प्रतत   

८) चाि ुआ.व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात   

९) कमाचािी िरिवािको िकमा िम्बतन्र्त कार्ाािर्को तिफारिि  

१०) प्रतततिति नागरिकताको िकमा िुिानो नागरिकताको 

प्रतततिति  

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने   

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने   

७) तोतकएको ढााँचामा नागरिकता तिफारििको अतभिेि िाख्ने ।  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

2.  नबािक िरिचर्ित्र 

तिफारिि  

 

१) बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि  तनवदेन 

ित्र  

२) जन्म दतााको प्रमाणित्र प्रमातणत प्रतततििी  

३) चािु आ.व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

४) नाबािक िलु्ने र्थि कुनै प्रमाण कागजात भए िो िमेत िेश 

गने  

५) नाबािक अतनवार्ा उितस्र्थत िुनु िने   

६) दवु ैकान देतिने िाििोर्ा िाईजको फोर्ो   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

५) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

3.  अंतगकृत नागरिकता 

तिफारिि 

१) तनवदेन ित्र ि अंतगकृत नागरिकता प्राप्त गना िोजेको स्िष्ट 

आर्ाि   

२) िातवक मुिुकको नागरिकता िरित्र्ाग गिेको वा िरित्र्ाग 

गना कािवािी चिाएको िुतष्ट गने कागजातिरु   

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) तनवदेन दताा गने   

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी    

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



३) नेिािमा १५ वर्ादेति कुनै व्र्विार् वा काम गिी बिेको 

प्रमाणित्रको प्रतततिति   

४) ववैातिक अंतगकृत नागरिकताका िातग तववाि दताा 

प्रमाणित्रको प्रतततिति ि िम्बतन्र्त देशको आतर्कारिक 

प्रमाणित्र  

५) नेिािी भार्ा िेख्न ि बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातिरु   

६) िाििोर्ा िाईजको फोर्ो ३ प्रतत   

७) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद   

८) िजातमन मुचलु्का  

 

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने, काननी िार् आवश्र्क भएमा 

िार् िोध्ने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने   

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने   

७) अनुिूची ८ को ढााँचामा नागरिकता तिफारििको अतभिेि 

िाख्ने ।  

 

4.  दवुै नाम गिेको व्र्ति 

एकै िो भन्ने 

तिफारिि/फिक जन्म 

तमतत िशंोर्न 

तिफारिि   

 

१) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि तनवदेन ित्र  

२) नाम फिक ििेको िुतष्ट गने प्रमातणत कागजतिरु  

३) चािु आ.व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

४) िम्बतन्र्त व्र्ति वा िकवािा उितस्र्थत भई िनाित गनुा िने  

५) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थानीर् प्रििी िजातमनका मुचलु्काको 

प्रततवेदन माग गना िक्ने  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने 

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

5.  अिाङ्ग तिफारिि १) तनवदेन ित्र ि नागरिकता प्रमाणित्र/जन्मदतााको प्रतततिति   

२)  कुन प्रकािको शािीरिक अिाङ्गता िो िो िम्बन्र्ी मेतडकि 

िुििीरे्न्डेन्र्को तिफारिि  

३) व्र्ति स्वर्ं उितस्र्थत िुनुिने वा िम्बतन्र्त कमाचािीको 

प्रततवेदन  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिािप्रततवदेन तर्ाि 

गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

6.  छात्रबतृि तिफारिि  

 

१) तनवदेन ित्र ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

२) घि भएमा चािु आ.व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा 

एकीकृत िम्िति कि ततिेको ितिद ,व्र्विार् भएमा व्र्विार् 

कि ततिेको ितिद   

३) शैतक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने    

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



7.  तविन्न तवद्यार्थी 

छात्रबतृि तिफारिि  

 

१) तनवदेन ित्र ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

२) शैतक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) तविन्नता िुतष्ट गने कागजात 

४) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थानीर् प्रििी िजातमनका मुचलु्काको 

प्रततवेदन माग गना िक्ने  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

8.  अन्र् कार्ाािर्को माग 

अनुिाि तवविण ििुाई 

िठाउन ेकार्ा  

 

१) तनवदेन तर्था नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

२) कार्ाािर्को ित्र    

३) तवर्र्िाँग िम्बतन्र्त अन्र् कागजातिरु   

 

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) ित्र दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेतवविण तर्ाि गने  

५) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

9.  जन्म दताा    १) तनवदेन ित्र  

२) बािकको बाबु/आमाको नागित कता  

३) चािु आ.व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

४) अस्ितािमा जन्म भएको िकमा िम्बतन्र्त अस्िताििे जन्म 

प्रमातणत गिेको िरिचर्ित्रको प्रमातणत प्रतततििी  

 

१) घर्ना घरे्को ३५ तदन तभत्र िरिवािको मूख्र् व्र्तििे  

२) तनजको अनुितस्र्थततमा उमेि िुगेको िुरुर्मध्र्े िबैभन्दा जेठो 

व्र्तििे िचूना तदने  

३) घर्ना घरे्को ३५ तदन नाघेको भए तोतकएको शुल्क बुझाउने 

४) तोतकएको ढााँचामा दताा गिी दताा प्रमाणित्र उििब्र् गिाउने ।  

 

वडा ितचव 

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

10.  मतृ्र्ु दताा    

 

१) तनवदेन ित्र  

२) मतृकको नागरिकता ि िूचना तदन आउनेको नागित कता  

३) मतृकिाँग िम्बन्र् जोतडने प्रमाणित्र  

४) अतववातित मतृकको िकमा स्र्थानीर् िजातमन ित्र  

५) मतृकको नागरिकता नभएको िकमा स्र्थानीर् िजातमन ित्र  

६) िूचना तदने व्र्तिको नागरिकता नभएमा िमेत स्र्थानीर् 

िजातमन ित्र  

 

१) घर्ना घरे्को ३५ तदन तभत्र िरिवािको मूख्र् व्र्तििे  

२) तनजको अनुितस्र्थततमा उमेि िुगेको िुरुर्मध्र्े िबैभन्दा जेठो 

व्र्तििे िचूना तदने  

३) घर्ना घरे्को ३५ तदन नाघेको भए तोतकएको शुल्क बुझाउने 

४) तोतकएको ढााँचामा दताा गिी दताा प्रमाणित्र उििब्र् गिाउने ।  

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

कमाचािीद ्वािा िजातमन मुचलु्का तर्ाि गने  

 

वडा ितचव 

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

11.  बिाई ििाई 

जान/ेआउने दताा   

 

१) तनवदेन ित्र ि नागरिकताको प्रमाणित्रको प्रतततििी  

२) बिाई ििाई गिी जानेको िकमा िरिवािको तवविण ितित 

िम्बतन्र्त वडा कार्ाािर्बिाईििाईको कागजात  

३) जिााँ जान ेिो त्र्ि ठाउाँको िाििूजाा ि जनु ठाउाँमा आउनेको 

ितन िेश गनुािने  

४) बिाई ििाई गिी आउनेको िकमा बिाई ििाई गिी ल्र्ाएको 

प्रमाणित्र   

१) घर्ना घरे्को ३५ तदन तभत्र ििरिवािको बिाई ििाई भए 

िरिवािको मूख्र् व्र्तििे िूचना तदने  

२) एकजनाकोमात्र बिाई ििाई भए तनजि ेिूचना तदने 

३) घर्ना घरे्को ३५ तदन नाघेको भए तोतकएको शुल्क बुझाउने 

४) तोतकएको ढााँचामा दताा गिी दताा प्रमाणित्र उििब्र् गिाउने ।  

 

 

वडा ितचव 

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



५) जान/ेआउन ेिबै व्र्तिको नागरिकता ि जन्मदतााको 

प्रतततिति  

६) चाि ुआ.व. िम्म घि जग्गा ि माििोत कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

 

12.  िम्बन्र् तबच्छेद दताा   

 

१) तनवदेन ित्र  

२) अदाितबार् िम्बन्र् तबच्छेद भएको फैििाको प्रमातणत 

प्रतततिति  

३) िततित्नीको नागरिकताको प्रतततिति १/१ प्रतत  

४) केर्ाको स्र्थार्ी ठेगना िम्बतन्र्त वडाको िुनु िने 

 

१) िम्बन्र् तवच्छेद भएको ितत वा ित्नीिे िूचना फािाम भिी 

िूचना तदने ।  

२) घर्ना घरे्को ३५ तदन नाघेको भए तोतकएको शुल्क बुझाउने 

३) तोतकएको ढााँचामा दताा गिी दताा प्रमाणित्र उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

13.  तववाि दताा    

 

१) तनवदेन ित्र  

२) दिुािा(दिुिीको नागरिकताको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) दिुिीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको 

नागरिकताको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

४) चािु आ.व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

 

१) दिुािा दिुिी दवु ैउितस्र्थत भई िूचना तदने  

२) घर्ना घरे्को ३५ तदन नाघेको भए तोतकएको शुल्क बुझाउने 

३) तोतकएको ढााँचामा दताा गिी दताा प्रमाणित्र उििब्र् गिाउने 

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

14.  अस्र्थाई बिोबाि 

तिफारिि 

१) तनवदेन ित्र ि नागरिकता प्रमाण ित्रको प्रतततिति ि बिोबाि 

गने घि नम्बि, र्ोि, माग वा बार्ोको नाम   

२) विािमा बिेको भए घिर्नीको िनाित मुचलु्का ि तनजको 

नागरिकता प्रमाण ित्रको प्रतततिति   

३) कमाचािीको िकमा िाि कार्ाित ििकेो कार्ाािर्को ित्र   

४) घिबिाि कि ततिेका ितिद  

५) घिबिािको िम्झौता ित्र  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने   

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी  

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

15.  स्र्थार्ी बिोबाि 

तिफारिि  

 

१) तनवदेन ित्र ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

२) बिाई ििाईको िकमा बिाई ििाई दताा प्रमाण ित्रको 

प्रतततिति   

३) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद   

४) जग्गार्नी प्रमाणित्रको प्रतततिति  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने   

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



16.  आतर्थाक अवस्र्था 

बतिर्ो वा िम्िन्नता 

प्रमातणत  

 

१) तनवदेन ित्र ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

२) जग्गार्नी प्रमाण िूजाा   

३) आर्श्रोत भए आर्श्रोत िलु्ने कागजात   

४) अन्र् आवश्र्क कागजात   

५) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ि बिाि कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण 

स्वीकृत भएको कागजात   

६) िजातमन मुचलु्का  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने   

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

17.  आतर्थाक अवस्र्था 

कमजोि वा तविन्नता 

प्रमातणत  

 

१) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि तनवदेन ित्र   

२) आतर्थाक अवस्र्था कमजोि भएको िुतष्ट िुने कागजात   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउन े  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

18.  कोर्ा तफ   तमनािा 

तिफारिि 

१) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि  तनवदेन ित्र  

२) आफ्नै घि भएमा चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा 

कि वा एकीकृत िम्िति कि ततिेको ितिद  

३) अदाितमा मुद्दा ििेका प्रमाण कागजातिरु  

४) कोर्ा फी   तमनािा िुनु िने स्िष्ट कािण तितित रुिमा तदनु 

िने  

५) स्र्थानीर् िजातमनकामुचलु्का  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

19.  जग्गा दताा तिफारिि  

 

१) तनवदेन  

२) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि भए घि जग्गा कि वा 

एकीकृत िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत 

भएको कागजात  

४) िातवक िगत प्रमातणत प्रतततिति  

५) तफल्डबुक उताि  

६) स्र्थिगत तनिीक्षण प्रततवेदन  

७) जग्गाको नािी नक्िा  

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



८) जग्गािाँग िम्बतन्र्त अन्र् प्रमाण कागजातिरु  

९) स्र्थानीर् िजातमन मुचलु्का  

 

20.  घि जग्गा नामिािी 

तिफारिि 

१) घि जग्गा नामिािी िम्बन्र्ी तवस्ततृ तवविण ििुेको तनवदेन 

२) तनवदेकको नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

३) मतृक ि तनवेदक तबचको नाता प्रमातणत प्रमाणित्रको 

प्रतततिति   

४) जग्गा र्नी प्रमाण िूजााको प्रतततिति   

५) िजातमन मुचलु्का गिी बुझ्नु िने भए िजातमनमा िाक्षी बस्नेको 

नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

६) चाि ुआ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

७) कानुनी जतर्िता भएको देतिएमा कानुनी िार् तिईनेछ ।  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने   

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

21.  जग्गा मूल्र्ाङ ्कन 

तिफरिि/प्रमातणत   

 

१) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि तनवदेन ित्र  

२) जग्गा र्नी प्रमाण िूजााको प्रतततिति  

३) जग्गाको आििािको चिन चल्तीको मुल्र् प्रक्षेिण  

४) िाििािै आििािको िरिद तबक्री भएको भए िो प्रमाण वा 

िजातमन मुचलु्का  

५) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको प्रातवतर्क कमाचािीिे आवश्र्कता अनुिाि 

िजातमन मुचलु्का तर्ाि गिी मुल्र्ाङकन तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

22.  घि कार्म तिफारिि  

 

१) घिकार्म तिफारिि िाऊाँ  भन्ने िम्बन्र्ी तनवेदन   

२) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

३) िम्बतन्र्त जग्गाको िाििूजााको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

४) स्र्थिगत प्रततवेदन  

५) चािु आ.व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने   

३) प्रातवतर्क कमाचािीबार् तनिीक्षण गिी प्रततवेदन तदने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने   

६) दताा चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

23.  नेिाि ििकािको 

नाममा बार्ो कार्म 

तिफारिि  

 

१) तनवदेन  

२) जग्गार्नी प्रमाणत्रको प्रतततिति  

३) नािी नक्िा  

४) चािु आ.व. िम्मको माििोत ि घि भए घि जग्गा कि वा 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



एकीकृत िम्िति कि ततिेको ितिद   

५) जग्गार्नीको स्वीकृततको िनाित गनुािने  

६) जग्गा र्नीिे िनाित गिेको कागजात  

 

४) तोतकएको कमाचािीि ेस्र्थिगत िजातमन मुचलु्का तर्ाि गिी 

तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र्  

 

 

24.  घि बार्ो प्रमातणत  

 

१) तनवदेन (बार्ोको नाम, र्ोि िमेत ििुाउने) नागरिकता 

प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) जग्गार्नी प्रमाण िूजााको प्रमातणत प्रतततिति  

३) जग्गा ििकेो क्षेत्रको प्रमातणत िक्कि नािी नक्िा  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

५) तिने तदने दवुै व्र्ति नागरिकताका प्रमाणित्रको प्रमाणित्र 

प्रमातणत प्रतततििी ितित उितस्र्थत िुनु िने वा तनजिरुिे 

तदएको अतर्कृत वािेिको प्रमातणत प्रतततििी  

६) स्र्थिगत तनिीक्षण प्रततवेदन  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

25.  चाि तकल्िा प्रमातणत  

 

१) तनवदेन ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) जग्गा र्नी प्रमाण िूजााको प्रतततिति  

३) जग्गा ििकेो क्षेत्रको प्रमातणत प्रतततिति नािी नक्िा  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत िघि जग्गा कि वा  एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

५) तनवदेक स्वर् ंवा तनजिे अन्र् व्र्तििाई तोकेको िकमा 

तनज तनवेदकिे तदएको अतर्कृत वािेिनामा को प्रमातणत 

प्रतततििी  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

26.  जग्गा िेिांकनको 

कार्ा/िो कार्ामा िोिबि   

 

 

१)  तनवेदन ित्र  

२) िम्बतन्र्त कार्ाािर्को ित्र  

३) प्रातबतर्क प्रततवदेन  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने 

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

27.  जग्गा र्नीिूजाा ििाएको १) तनवदेन ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  १) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा  िोिी तदन,   



तिफारिि   

 

२) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि भए घि जग्गा कि वा 

एकीकृत िम्िति कि ततिेको ितिद  

३) जग्गा र्नी प्रमाण िूजााको प्रतततिति  

४) तनवदेकको स्र्थार्ी वतन जग्गा ििकेो वडाको नभएमा 

स्र्थानीर्िजातमन मुचलु्का   

 

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेतिफारिि ित्र तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

28.  िूजाामा घिकार्म गने 

तिफारिि   

 

१) तनवदेन ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) भवन नक्िा िाि प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) तनमााण िम्िन्न प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

५) जग्गा र्नी प्रमाण िूजााको प्रतततिति   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने 

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

29.  मोिी िगत कट्टा 

तिफारिि 

१) मोिी िगत कट्टा िुनुिने िूणा तवविणको तनवेदन   

२) तनवदेकको नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति   

३) जग्गार्नी प्रमाण िूजााको प्रमातणत प्रतततिति   

४) जग्गाको प्रमातणत नािी नक्िा   

५) चािु आ.व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद   

६) जग्गाको श्रेस्ता ि तफल्डबुकको प्रमातणत प्रतततिति  

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोकआदेश गने   

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने   

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउन  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िाग्ने िमर्  िोिी 

तदन,  िजातमनको 

िकमा बढीमा ३ 

तदनतभत्र   

 

 

30.  नर्ा ाँ व्र्विार् दताा   

 

१) तनवदेन ित्र  

२) नागरिकता प्रमातणित्रको प्रमातणत प्रतततििी  

३) तवदेशीको िकमा िािदानीको प्रमातणत प्रतततिति वा 

िम्बतन्र्त दतुावािको तनजको िरिचर् िलु्ने तिफारिि  

४) २ प्रतत फोर्ो  

५) घि बिाि िम्झौता  

६) आफ्नै घि र्ििा भए चा.िु. आ.व. िम्मको माििोत ि 

घिजग्गा कि ततिेको  

७) स्र्थानीर् तिको नाममा दताा नगिी प्र्ान वा अन्र् तनकार्मा 

दताा गिी व्र्विार् दताा गिेको िकमा प्र्ान दताा वा अन्र् 

तनकार्बार् जािी गिेको व्र्विार् प्रमाणित्रको प्रमातणत 

१) तनवदेन ितितको तोतकएको कागाजत िशे गने  

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

फााँर्मा तोक आदेश गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तनवदेकिे तोकेको शुिक वझुाउने  

५) चिानी गिी तनवदेकिाई प्रमाणित्र उििव्र् गिाउन े 

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



प्रतततििी  

31.  व्र्विार् नवीकिण   

 

१) तनवदेन ित्र  

२) नागरिकता प्रमातणित्रको प्रमातणत प्रतततििी  

३) स्र्थानीर् तिबार् दताा भएको व्र्विार् दतााको प्रमाणित्रको 

प्रमातणत प्रतततििी  

४) बिाि िम्झौताको प्रतततििी  

५) आफ्नै घि र्ििा भए चा.िु. आ.व. िम्मको माििोत ि 

घिजग्गा कि ततिेको  

 

१) तनवदेन ितितको तोतकएको कागाजत िशे गने  

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

फााँर्मा तोक आदेश गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तनवदेकिे तोकेको शुिक वझुाउने  

५) चिानी गिी चिानी गिी तनवदेकिाई प्रमाणित्र उििव्र् 

गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

32.  व्र्विार् दताा तिफारिि  

 

१) तनवदेन ित्र  

२) व्र्विार् दताा गिेको प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) आफ्नै घि भए चाि ुआ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा 

कि वा एकीकृत िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण 

स्वीकृत भएको कागजात  

४) बिािमा भए िम्झौता ित्रको प्रतततिति  

५) दईु प्रतत िाििोर्ा िाइजको फोर्ो  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

५) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

33.  व्र्विार् बन्द 

तिफारिि  

 

१) आफ्नो व्र्विार्को तवस्ततृ व्र्िोिा ितितको तनवदेन ित्र  

२) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) चािु आ.व. िम्मको व्र्विार् नवीकिण गिेको प्रमाणित्रको 

िक्कि  

४) घिबिाि िम्झौता ित्रको प्रतततिति  

५) स्र्थिगत प्रततवेदन  

६) तवदेशीको िकमा िरिचर् िलु्ने कागजात वा िम्बतन्र्त 

दतुावािको ित्र  

७) आफनै घि भएमा चािु आ.व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा 

कि वा एकीकृत िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण 

स्वीकृत भएको कागजात   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

34.  व्र्विार् िञ्चािन 

नभएको तिफारिि  

 

१) व्र्विार् िञ्चािन नभएको कािण ितितको तनवदेन ित्र  

२) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) स्र्थानीर् तिको नाममा व्र्विार् दताा गिेको प्रमाणित्र  

४) आफ ्नै घि भएमा चािु आ.व. िम्मको माििोत ि 

घिजग्गा कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

५) स्र्थिगत प्रततवेदन  

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाििजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



६) घिबिाि िम्झौता ित्रको प्रतततिति  

७) िजातमन मुचलु्का आवश्र्क ििेमा िो िमेत गिाउने  

 

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र्  

 

35.  ब्र्ािाि व्र्विार् 

नभएको तिफारिि  

 

१) कािण ितितको तनवदेन ित्र  

२) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) स्र्थानीर् तिको नाममा व्र्विार् दताा गिेको प्रमाणित्र  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

५) िजातमन मुचलु्का आवश्र्क ििेमा िो िमेत गिाउने  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि स्र्थिगत िजातमन 

मुचलु्का तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

36.  िंस्र्था दताा तिफारिि  

 

१) तवर्ान वा तनर्माविी, तनवदेन ि नागरिकता प्रमाणित्रको 

प्रतततिति  

२) िंस्र्था भाडामा बस्ने भए िम्झौता ित्र ि बिाि कि ततिेको 

ितिद/नततिेको भए ततनुा बुझाउनु िने  

३) ि ंस्र्था आफ्नै घिमा बस्ने भए िोको जग्गार्नी प्रमाण िूजाा 

ि नक्िा िाि प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

२) वडा अध्र्क्ष/वडा ितचवि ेिम्बतन्र्त कमाचािीिाई वडा 

ितचव, तोक आदशे गने े  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

37.  तजतवतिाँगको नाता 

प्रमातणत   

 

१) तनवदेन तर्था नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) नाता िलु्ने प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) िजातमन गिी बुझ्नु िने भएमा िाक्षी बस्ने ७ जनाको 

नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

५) नाता प्रमातणत गने व्र्तििरुको २ प्रतत िाििोर्ा िाइजको 

फोर्ो  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

38.  मतृकिाँगको नाता 

प्रमातणत   

१) तनवदेन तर्था नाता िलु्ने प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) िकदाििरुको नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) मतृ्र् ुदताा प्रमाणित्रको प्रतततिति  

४) मतृकको नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

५) िकवािा नावािक भए जन्म दताा प्रमाणित्रको प्रतततिति  

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



६) विााँईििी आएको िकमा बिाईििाईको प्रतततिति  

७) िकदाििरुको िाििोर्ा िाईजको फोर्ो ४ प्रतत  

८) स्र्थानीर् िजातमन मुचलु्का  

९) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थानीर् प्रििी िजातमन मुचलु्का  

 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थानीर् प्रििी िजातमन मुचलु्का माग 

गने  

६) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

७) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

39.  तजतवत ििकेो तिफारिि  

 

१) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि तनवदेन ित्र  

२) स्वर्ं व्र्ति उितस्र्थत िुनु िने  

३) दईु प्रतत िाििोर्ा िाइजको फोर्ो  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी  

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

40.  तवद्युत जडान तिफारिि  

 

१) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि तनवदेन ित्र   

२) जग्गार्नी प्रमाणित्रको प्रमातणत प्रतततििी   

३) िक भोगको श्रोत िलु्ने कागजात   

४) नक्िा िाि वा नामिािी नक्िा भएको प्रमाणको प्रतततिति   

५) अन्र् आवश्र्क कागजातिरु   

६) चाि ुआ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने   

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र्  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

41.  र्ािा जडान तिफारिि  

 

१) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि तनवदेन ित्र   

२) नक्िा िाि वा नामिािी नक्िा भएको प्रमाणको प्रतततिति   

३) जग्गा र्नी प्रमाण िूजााको प्रततततति   

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने   

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने   

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने   

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने   

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

42.  चौिार् िम्बन्र्ी 

तिफारिि  

 

१) कािण ितितको तनवदेन  

२) चौिार्ा िाने ठाउाँको स्वीकृत ित्र  

३) तिने तदने दवुैि ेिनाित गनुा िने  

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 



४) चौिार् िािन गनेका िकमा स्र्थान ि छितछमेक तर्था 

वाताविणमा प्रततक ूि प्रभाव निने व्र्िोिा   

 

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि स्र्थिगत िजातमन 

मुचलु्का तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

कमाचािी   

 

 

43.  उद्योग ठाउाँ िािी 

तिफारिि  

 

१) उद्योग ठाउाँिािीका िातग तनवदेन  

२) उद्योग दताा प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) स्र्थानीर् तिको नामको नतवकिण ितितको व्र्विार् दताा 

प्रमाण ित्र  

४) आफ्न ैघि भए चाि ुआ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा 

कि वा एकीकृत िम्िति कि ततिेको ितिद  

५) बिािमा भए िम्झौता ित्रको प्रतततिति ि बिाि कि ततिेको 

ितिद/नततिेको भए ततनुा बुझाउनु िने  

६) (स्र्थानीर् तिको नाम) क्षेत्र तभत्र िािी जाने भए िम्बतन्र्त 

वडा कार्ाािर्को अनुमततको तिफारिि ित्र  

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

44.  तवद्यािर् ठाउाँ िािी 

तिफारिि   

 

१) तवद्यािर् ठाउाँिािीका िातग तनवेदन   

२) तवद्यािर् दताा प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) स्र्थानीर् तिको नामको नतवकिण ितितको व्र्विार् दताा 

प्रमाण ित्र  

४) (ििकािी एव ंिामुदातर्क तवद्यािर् बािके अन्र्मा)  चािु 

आ. व. िम्मको ििी जाने ठाउाँ ि िािको ठाउाँ दवुैको माििोत 

ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्िति कि ततिेको ितिद 

५) बिािमा भए िम्झौता ित्रको प्रतततिति ि बिाि कि ततिेको 

ितिद/नततिेको भए ततनुा बुझाउनु िने  

६) स्र्थार्ी िेिा नम्बि प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

७) तनिीक्षण प्रततवेदन  

८) ििी जाने ठाउाँको वडा कार्ाािर्को अनुमतत ित्र  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि स्र्थिगत िजातमन 

मुचलु्का तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

45.  तवद्यािर् िञ्चािन 

स्वीकृत/ कक्षा वतृि 

तिफारिि  

 

१) तवद्यािर् कक्षा वतृिका िातग तनवेदन  

२) तवद्यािर् दताा प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) स्र्थानीर् तिको नाममा चािु आ. व.को नतवकिण ितितको 

व्र्विार् दताा प्रमाण ित्र  

४) ििकािी बािकेका तवद्यािर्का िकमा चािु आ. व. िम्मको 

माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्िति कि ततिेको 

ितिद 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको प्रातवतर्क कमाचािीिे आवश्र्कता अनुिाि 

स्र्थिगत तनिीक्षण गिी प्रततवदेन तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



५) बिािमा भए िम्झौता ित्रको प्रतततिति ि बिाि कि ततिेको 

ितिद  

६) तनिीक्षण प्रततवेदन  

 

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

46.  आन्तरिक बिाई ििाई 

तिफारिि         

 

१) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि  तनवदेन ित्र  

२) ििी जाने व्र्तििरु नागित कताको प्रमाणित्रको प्रमातणत 

प्रतततिति ि नागरिकता प्रमाणित्र नभएको िकमा तववाि दताा 

वा जन्म दताा वा उमेि ििुेको तनस्िाको प्रमातणत प्रतततिति  

३) जग्गार्नी प्रमाण िूजााको प्रतततिति /घि वा जग्गा नभएकाको 

िकमा व्र्विार् वा बिाई िलु्ने प्रमाण कागजात  

४) घि जग्गा भएकाको िकमा घि भए चािु आ. व. िम्मको 

माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्िति कि ततिेको 

ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको कागजात   

५) घि जग्गा नभएकाको िकमा िम्बतन्र्त घि र्नीिाँग गिेको घि 

बिािको िम्झौता   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

47.  िंिक्षक तिफारिि  

( व्र्तिगत)   

 

१) तनवदेन  

२) िंिक्षक तदने ि तिने व्र्तिको नागरिकता ि जन्मदताा 

प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

४) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थिगत िजातमन मुचलु्का  

५) स्र्थानीर् िजातमन मुचलु्का   

 

१) तवस्ततृ तवविण ििकेो तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु 

िेश गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र्  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

48.  िंिक्षक तिफारिि  

(िंस्र्थागत)  

 

१) तनवदेन  

२) िंस्र्थाको नवीकिण ितितको प्रमाणित्रको प्रतततिति एवं 

तवर्ानको प्रतततिति वा तनर्माविीको प्रतततिति  

३) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद,  

४) बिािमा भए िम्झौता ित्र प्रतततिति ि बिाि कि ततिेको 

ितिद/नततिेको भए ततनुा बुझाउनु िने  

५) आवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

49.  घि  कोठा िोल्न कार्ा/ १) कािण प्रष्ट ििुेको तनवेदन  १) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा  िोिी तदन,   



िोिबिमा बस्ने कार्ा  

 

२) चािु आ.व. िम्मको घिजग्गा कि , बिाि कि ि माििोत 

ततिको ितिद  

३) बिाि िम्झौताको प्रमातणत प्रतततििी   

४) तजल्िा प्रशािन कार्ाािर्को ित्र  

५) स्र्थानीर् िजातमन मुचलु्का  

६) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थानीर् प्रििी िजातमन मुचलु्का    

 

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) िोिबिमा बस्ने कमाचािी तोक्ने  

७) वडा कार्ाािर्बार् प्रतर्त ३५ तदने म्र्ाद ित्रको िचूना 

प्रमातणत प्रततििी  

 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

50.  तन शुल्क वा ि शुल्क 

स्वास््र् उिचाि 

तिफारिि   

 

१) तनवदेन तर्था नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) तविन्नता िलु्ने प्रमाण कागजात  

३) तिफारिि आवश्र्क भएको अन्र् कािण   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

51.  व्र्तिगत तवविण 

तिफारिि  

 

१)  तनवेदन ित्र  

२) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

४) तवर्र्िाँग िम्बतन्र्त अन्र् प्रमाण कागजातिरु   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने   

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

52.  जन्म तमतत प्रमातणत  

 

१) तनवदेन ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततििी  

२) नाबािकको िकमा जन्म दताा प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) बिाई ििी आएको भए िो को प्रमाण ित्र  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने 

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

53.  तववाि प्रमातणत   

 

१) दिुिा दिुिीको नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) बिाई ििी आएकाको िकमा बिाई ििाई दताा प्रमाण ित्र  

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

 



३) दिुािा दिुिी दबैु उितस्र्थत भई िनाित गनुा िने  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

५)तव.ि.२०३४ ितछको िकमा तववाि दताा प्रमाण ित्रको  

प्रतततिति   

 

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

54.  घि िाताि प्रमातणत   

 

१) तनवदेन नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि तनवेदन  

२) घिको नक्िा, नक्िा िाि प्रमाण ित्र  

३) स्र्थिगत तनिीक्षण प्रततवेदन  

४) चािु आ. व. िम्मको घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्िति कि 

ि चाि ुआ.ब. िम्मको माििोत कि ततिेको ितिद वा कि 

तनर्ाािण स्वीकृत भएको कागजात  

५) आवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का  

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

55.  कागज/मञ्जुिीनामा 

प्रमातणत   

 

१) तनवदेन ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि तनवदेन  

२) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात  

३) प्रमातणत गनुा िने तवर्र्िाँग िम्बतन्र्त प्रमाण कागजिरुको 

प्रतततिति  

४) मन्जुिीनामा तिने ि तदने दवुै व्र्ति   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

56.  िकवािा वा िकदाि 

प्रमातणत   

 

१) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि तनवदेन  

२) नाताप्रमातणत प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

३) िकदाि प्रमातणतका िातग स्र्थिगत िजातमन  

४) िकदाि प्रमातणत गने र्थि प्रमाण कागज  

५) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

६) आवश्र्कता अनुिाििजातमन मुचलु्का   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

57.  अतववातित प्रमातणत   

 

१) तनवदेन ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) िंिक्षक वा अतभभावकिे कार्ाािर्को िोिबिमा गिेको 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

 



िनाित ित्र  

३) स्र्थानीर् िजातमन मुचलु्काको ित्र  

४) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद  

५) तवदेशमा ििकेाको िकमा तवदेशतस्र्थत निेािी तनर्ोगबार् 

आएको तिफारिि   

 

कमाचािीिाई तोक आदशे गने 

३) तनवदेन दताा गने  

४) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थानीर् प्रििीको िजातमन मुचलु्का माग 

गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

58.  अंग्रेजी तिफारिि तर्था 

प्रमातणत   

 

१) तनवदेन ि नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

२) तवर्र् िाँग िम्बतन्र् प्रमाण कागजातको प्रतततिति  

३) चािु आ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

59.  तमिाित्र कागज/ उजिुी 

दताा   

 

१) तमिाित्र गने दवुै िक्षको िरं्ुि तनवेदन  

२) िम्बतन्र्त व्र्तििरुको नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति  

३) तवर्र्िाँग िम्बतन्र्त अन्र् कागजातिरु   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने 

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

60.  एतककृत िम्िति 

कि/घि जग्गा कि    

 

१) तनवदेन  

२) जग्गा र्नी प्रमाण िूजााको प्रतततिति 

३) भवन नक्;f स्वीकृतत प्रमाण ित्र ि नक्िाको प्रतततिति  

४) भवन/जग्गा िरिद गिेको भए माििोतबार् ितजष्ट्रेशन िारित 

तिितको प्रतततिति  

५) (स्र्थानीर् तिको नाम) घोर्णा िुनु िूवा तनमााण भएका 

भवनका िकमा नािी नक्िा वा स्र्थिगत प्रातवतर्क प्रततवेदन  

६) माििोत ततिेको ितिद  

७) आ.व ०५७।५८ िूवा आतन्तरिक िाजश्व कार्ाािर्मा कि 

ततिेको भए िो को प्रमातणत प्रतततििी  

८) नागरिकता ि नािी नक्िाको प्रमातणत प्रतततििी  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने 

४) तोतकएको कमाचािीि ेकि तनर्ाािण तर्ाि गिी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा ितचव िमक्ष िेश गने  

५) तोतकएको कि बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई कि तनर्ाािण ित्र उििब्र् गिाउने ।  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 



 

61.  बिाि कि     

 

१) तनवदेन ित्र  

२) बिाि िम्झौता  

३) नेिाि ििकािमा बिाििाँग िम्बतन्र्त तनकार्मा दताा गिेको 

प्रमाण ित्रको प्रतततिति  

४) नागरिकताको प्रमातणत प्रतततििी   

५) चािु आ.व. िम्म घि जग्गा ि माििोत ततिेको ितिदको वा 

तनर्ाािण आदेशको प्रमातणत प्रतततििी ।  

 

 

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने 

२) तोतकएको कमाचािीि ेकि तनर्ाािण तर्ाि गिी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा ितचव िमक्ष िेश गन े

३) तोतकएको कि बुझाउने  

४) चिानी गिी तनवदेकिाई कि तनर्ाािण ित्र उििब्र् गिाउने   

 

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

62.  तवज्ञािन कि   

 

१) तनवदेन ि िंस्र्थाको प्रमातणत कागजात  

२) िम्बतन्र्त स्र्थानीर् तिमा ततना बुझाउन िने व्र्विार् ि अन्र् 

किको प्रमातणत प्रतततििी  

 

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने 

२) तोतकएको कमाचािीि ेकि तनर्ाािण तर्ाि गिी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा ितचव िमक्ष िेश गन े

३) तोतकएको कि बुझाउने  

४) चिानी गिी तनवदेकिाई कि तनर्ाािण ित्र उििब्र् गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

63.  माििोत वा भमूत  कि   

 

१) तनवदेन ित्र  

२) प्रर्थम वर्ाका िातग जग्गा र्नी प्रमाण िूजाा, नवीकिणका 

िातग अतघल्िो आ.व.मा माििोत ततिेको ितिद वा र्ि 

कार्ाािर्बार् जािी गरिएको माििोत नवीकिण बुक  

३) घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्िति कि ततिेको प्रमाण  

 

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने 

२) तोतकएको कमाचािीि ेकि तनर्ाािण तर्ाि गिी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा ितचव िमक्ष िेश गन े

३) तोतकएको कि बुझाउने  

४) चिानी गिी तनवदेकिाई कि ितिद उििब्र् गिाउने ।  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

64.  उल्ितेित बािके अन्र् 

स्र्थानीर् आवश्र्कता 

अनुिािका  

तिफारिि/प्रमातणतिरु   

 

१) नागरिकता प्रमाणित्रको प्रतततिति ि तनवदेन  

२) तवर्र् िाँग िम्बतन्र्त प्रमाण कागजात  

६) चाि ुआ. व. िम्मको माििोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्िति कि ततिेको ितिद वा कि तनर्ाािण स्वीकृत भएको 

कागजात   

 

१) तनवदेन ितित तोतकएको कागजातिरु िशे गने  

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

कमाचािीिाई तोक आदशे गने  

३) तनवदेन दताा गने  

४) तोतकएको कमाचािीि ेआवश्र्कता अनुिाि िजातमन मुचलु्का 

तर्ाि गिी तिफारिि तर्ाि गने  

५) तनवदेकिे तोतकएको शुल्क बुझाउने  

६) चिानी गिी तनवदेकिाई तिफारिि उििब्र् गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा ितचव,  

िम्बतन्र्त फााँर्का 

कमाचािी   

 

 िोिी तदन,  

िजातमनको िकमा 

बढीमा ३ तदनतभत्र   

 

 

 

 


