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भू मकाः  
जनतालाई आव क पन अ ाव क दे ख सामा  सेवा सुिवधाह  रा का तफबाट सरल एवं िछटो छ रतो पमा 

जनतासम  प  याउने ि या नै सावजिनक सेवा वाह हो।यी सेवा सुिवधाह  िमत यी एवं भावकारी ढंगले उपल  गराउनु 
रा को दािय  छ।नेपालको संिवधानले नेपाली जनतालाई सावभौमस ा र राजकीयस ा स  बनाएको छ । रा ारा 
स ािलत हरेक ि याकलाप जनतालाई के  िब दु बनाएर उनीह कै सव म िहतलाई ानमा राखी ग रनुपदछ । सावजिनक 
सं थाबाट वािहत गुण रीय सेवा ा  गनु र सो कायका स मा आव क सूचना मा े र पाउने ेक नाग रकको हक हो 
। य ो हक ाभूित गनु र जनता ित जवाफदेही नु रा का अ को कत  छ । यसै स भमा संिवधान, कानुन बमोिजम 
िस े गाउँ कायपािलकाको कायालयबाट के क ा सेवा वाह छ ? सेवाको ाभूत कसरी ग र छ र सका के क ा 
कानुनी र वहा रक ि या छन् ? सेवा ाहीबाट कायालयले के क ो अपे ा राखेको छ भ े ज ा कुराको सामा  जानकारी 
िदलाउने उ े का साथै िस े गाउँ कायपािलकाको कायालय, िवषयगत शाखा तथा कायालयह  र अ गतका वडा 
कायालयबाट वाह ने सावजिनक सेवालाई चु , दु  र भावकारी बनाई सुशासन कायम गन उ े ले यो वडाप  जारी 
ग रएको छ ।  

 

१) वडाप को उ े यः 
 िस े गाउँ कायपािलकाको कायालय, िवषयगत शाखा तथा कायालय र वडा कायालयह बाट वाह ने सेवा 

स मा आम सेवा ाहीह लाई सुसूिचत गनु, 
 सरकारी सेवा ा का िसलिसलामा कायालयबाट स ादन ने काम, कारबाही र काय ि याका साथै आव क 

कागजातह को बारेमा जानकारी गराउनु, 
 गाउँपािलकाबाट वाह ने काम कारबाहीलाई पारदश  र सहज प ँचयो  बनाई िव  वसनीय बनाउनु, 
 सेवा ाही ित गाउँपािलकाका कमचारीह मा िज ेवारी र empathic भावनाको िवकास गराउनु, 
 क ा कृितको कुन कामका लािग कुन कायालय, शाखा वा फाँट वा कमचारीसँग स क रा दा कुन ि यामा कित 

समयिभ  सेवा ा  गन सिक छ भ े स भमा सेवा ाहीलाई जानकारी गराउनु, 
 सेवा ा का लािग ानमा आधा रत समाज िवकास गरी सेवा वाहलाई सुलभ, सरल र भावकारी बनाउनु ।  

 

२) सेवा ाह को अ धकारको याभू त 
गाउँपािलका नेपालको संिवधानको धारा २९५(३) बमोिजम कायम भएको कायपािलकीय, व थापकीय र ायपािलकीय केही 
अिधकार योग गन एक थानीय तहको सरकार हो । अक ितर िनयिमत सेवा वाह गन सावजिनक कायालय पिन हो । यसथ 
यस वडाप ले सेवा ाहीको िन  अिधकारको ाभूित गदछः 

 संिवधान एवं कानुन बमोिजम ा  गनुपन गुण रीय सेवा ा को अिधकार, 
  र िन प  सुनुवाईको अिधकार, 
 सामािजक ाय, समानता र समताको आधारमा ा  ने अवसर ा को हक, 
 िन प , िवन  र समान वहारको अिधकार, 
 सरकारी काम र ि याका बारेमा जा  र बु  पाउने र सेवा सुिनि तताको अिधकार, 
 आफूले ितरेको कर वा सेवा शु  वापतको रकमको रिसद पाउने अिधकार, 
 सेवा ा  र गुण रका बारेमा िच  नबुझेमा वा कुनै िसकायत भएमा गुनासो तथा उजुरी गन अिधकार । 
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३) कायालयले सेवा ाह बाट राखेको अपे ाह ः 
 सेवा वाहका बारेमा िच  बुझेमा अ लाई बताउनु नेछ र िच  नबुझेमा वा सुधार गनुपन भएमा गुनासो सु े 

अिधकारी वा कायालयका िज ेवार लाई भ ु नेछ ।  
 सेवा िलन आउँदा कामको आधारमा आव क पन सबै कागजात वा माणप  िलएर आउनु नेछ ।  
 नातागोता र प ँचको भरमा कानून िवप रतको काम वा रीट नपुगेको काम गन गराउन दवाव िदनु ने छैन । रीट 

नपुगेको वा कानून िवप रतको काम न ँदा संयिमत भएर आव क जानकारी िलनु नेछ ।  
 मादक पदाथ सेवन गरेर कायालयमा वेश गनु नेछैन ।  
 कायालय प रसरमा धु पान, अस  बोली, िहंसाज  ि याकलाप लगायत कानुन िवप रत कायह  गनु नेछैन ।  
 सफा हात र िदलसँग सही र स  कुराको उजुर गनु नेछ ।  
 अनाव क होह ा, आ ोश र आवेगबाट मु  भई स  नाग रकको पिहचान िदनु नेछ ।  
 गाउँपािलकाका पदािधकारी, कमचारी र अ  सेवा ाहीह सँग स , िश  र न  वहार दशन ग रिदनु नेछ । 
 कामको कृित र ि याका आधारमा आ नो पालो प खई धै  यताको दशन गनु नेछ ।  
 कायालयका अलावा तपाई िहँड्ने बाटो, ब े गाउँ/टोल र घरलाई सधै , सफा र ह रयाली रा  ितव र 

किटव  नु नेछ ।  
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1) नाग रक वडाप  

गाउँ कायपा लकाको कायालयको नाग रक वडा प  
.सं. सेवा सु वधाको 

नाम 

आव यक पन कागजातह  सेवा सु वधा ा  गन आव यक पन या सेवा दान गन 
अ धकार /शाखा 

ला न े
द तरु 

ला न ेसमय 

1.  गैरसरकार  सं था 
दता 

१) नवेदन 

२) सं थाको वधान एक त 

३) स बि धत वडाको सफा रश 

४) सं थाका पदा धकार ह को नाग रकता 
माणप को त ल प 

५) कायस म त गठन नणयको त लपी 

१) नवेदन दता गन 

२) तोक लगाउन े

३) स बि धत शाखाले दता गर  माणप  
उपल ध गराउने 

सामािजक वकास 
शाखा  

. 

२००० 
सोह  दन,  

सज मनको 
हकमा बढ मा 
३ दन भ    
 

2.  गैरसरकार  सं था 
नवीकरण 
सफा रश 

१) सं थाको ग त तवेदन 

२) लेखा पर ण तवेदन 

३) कर च ु ास हतको नवेदन 

१) नवेदन दता गन 

२) तोक लगाउन े

३) स बि धत कमचार ले सफा रशप  उपल ध 
गराउन े

सामािजक वकास 
शाखा  

. १००० सोह  दन,  

सज मनको 
हकमा बढ मा 
३ दन भ    

3.  यि गत 
सफा रश 

१) नवेदन 

२) स बि धत वडाको सफा रश 

३) नाग रकता र आव यकतानसुारका 
माणप को त लपी 

१) नवेदन दता गन 

२) मुख शासक य अिधकृत ारा तोक लगाउने 
३) स बि धत कमचारीले िसफा रशप  उपल ध 

गराउन े

सामािजक िवकास 
शाखा  

.२००  सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा बढीमा ३ 
दनिभ    

4.  ाकृितक कोप 
सहायता 

१) िनवेदन 

२) हरी स जिमन मुचु का  
३) स बि धत वडाको िसफा रश 

१) िनवेदन दता गन 

२) तोक लगाउने 
३) तो कएको सहायता उपल ध गराउन े

मुख शासक य 
अिधकृत/आ थक 

शासन शाखा 
मुख 

िनशु क सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा बढीमा ३ 
दनिभ    

5.  बक खाता 
खो न/ेब द गन 
िसफा रश 

१) खाता संचालन/ब दका लािग खाता संचालन गन 
पदािधकारीह को  
नमूना द तखत काड  
२) सिमितको िनणय  
३) िनवेदन 

१) िनवेदन दता गन 

२) मुख शासक य अिधकृत ारा तोक लगाउने 
३) स बि धत कमचारीले िसफा रशप  उपल ध 

गराउन े

मुख शासक य 
अिधकृत/ शासन 
शाखा मुख 

योजना 
बाहके 
अ य 

योजनका 
लागी 
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४) वडाको िसफा रश  ,२०० 
6.  वीकृत योजनाको 

लागत अनुमानका 
लािग सभ गन 

१) सिमितको ािविधक सहयोग माग र लागत 
अनुमानका लािग आिधका रक िनणय सिहतको प  

२) वीकृत योजनाह को िववरण (नाम, काया वयन 
ने थान, ोत, िविनयोिजत बजेट)  

१) िनवेदन दता गन 

२) मुख शासक य अिधकृत ारा तोक लगाउने 
३) इि जिनयरले सभ गरी लागत अनुमान उपल ध 

गराउन े

मुख शासक य 
अिधकृत/इि जिनयर 

 योजनाको 
कृित र दरूी 

अनुसार ३ दिेख 
१५ दन स म 

7.        

8.  योजना स झौता 
गन 

१)उपभो ा भेलाको िनणय ितिलिप 

२) िनयमानुसार उपभो ा सिमित गठन 

३) स बि धत वडाको िसफा रश 

४) वीकृत योजनाको लागत अनुमान 

१) िनवेदन दता गद 

२) तोक लगाउने 
३) स बि धत कमचारीले रीत पुगेको दिेखएमा 

स झौता गन 

मुख शासक य 
अिधकृत/योजना 
शाखा मुख 

 सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा बढीमा ३ 
दनिभ    

 

9.  योजनाको अि तम 
मू या कन 

१) ािविधकको अि तम मू या कन 

२) काय स प  ितवेदन 

३) सावजिनक लेखा परी ण ितवेदन 

४) ५ लाखभ दा मािथ भए सामािजक परी ण 
ितवेदन 

१) िनवेदन दता गन 

२) मुख शासक य अिधकृत ारा तोक लगाउने 
३) स बि धत कमचारीले अि तम मू या कन 

माणप  दन े

मुख शासक य 
अिधकृत/इि जिनयर 

 योजनाको 
कृित र दरूी 

अनुसार ३ दिेख 
१५ दन स म 

10.  वीकृत 
योजनाह को  
मू या कन गन 

१) योजना स प  गन िनकाय/उपभो ा 
सिमितको अनुरोध प  

२) उपभो ा सिमितको िनणयको ितिलपी 
 

१) िनवेदन दता गन 

२) मुख शासक य अिधकृत ारा तोक लगाउने 
३) स बि धत कमचारीले मू या कन माणप  दन े

मुख शासक य 
अिधकृत/इि जिनयर 

 योजनाको 
कृित र दरूी 

अनुसार ३ दिेख 
१५ दन स म 

11.  योजनाको जाँच 
पास फरफारक 

१) काय स प  ितवेदन 

२) नापी कताब खचको िबल भरपाई 

३) उपभो ा सिमितको फ टका लािग िनणय 
ितिलिप 

४) योजनाको फोटो र ितवेदन 

५) वडा कायालयको िसफा रश 

६) आयोजनामा लागेको खच (सावजिनक सूचना 
गरेको) 

१) िनवेदन दता गन 

२) मुख शासक य अिधकृत ारा तोक लगाउने 
३) स बि धत कमचारीले योजना जाँचपास फरफारक 

ग र दन े

मुख शासक य 
अिधकृत/तो कएका 
कमचारी 

१लाख 
स मको 

,५०० 
,१लाख 
दखी 
५लाख 
स मको 

,१००० 
,५लाख 
दखेी 
१०लाख 
स मको  

सोही दनिभ  
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१५००र 
सो भ दा 
माथी , 
५००० 

12.  िव ालय खो न 
तथा क ा थप  

१) िश ा िनयमावली अनुसूची १ बमोिजमको 
िनवेदन 

२) शैि क गुठीको िवधान वा क पनीको ब धप  
तथा िनयमावलीको ितिलपी 

३) ज गा वा भवन भाडामा िलने भए क तीमा ५ 
वषस मको लािग घर वा ज गाधनीले बहालमा 
दने स ब धमा भएको कबुिलयतनामाको 
ितिलपी 

४) तािवत िव ालयको शैि क न सा 

५) स बि धत वडाको िसफा रश 

६) सबैभ दा निजकै क तीमा २ वटा िछमेक  
िव ालयको सहमित 

७) िव ालय व थापन सिमितको िनणय 

८) िश ा ऐन र िनयमावली अनुसार अ य आव यक 
कागजातह  

१) िनवेदन दता 

२) तोक लगाउने 
३)आव यक जाँचबुझ र अ ययनपिछ भावका रता 

दिेखएमा अनुमित दने। 

मुख शासक य 
अिधकृत 

.१००० 
 
 

ित क ा 
थप 

.१००० 

िनजी शैि क 
सं था दताका 
लागी 

.१५००० 

13.  घटना दताको 
िववरण स याउने 
ज म दता 

माणप मा 
सशंोधन 

 

क) ज म िमित स याउनको लािग  
(१) परी ा   िनय ण   कायालयको   वेिशका   

परी ाको ल धा कप  (ल धा कप   जारी  
भएको  िमित  ६  मिहना नाघेको  नुपन ।)  

र िव ालयको  चा रि क  माणप को ितिलपी 
वा  

(२) अ पतालमा  ज मेको  ब ाको हकमा 
अ पतालले  दान गरेको ज म माणप  वा  

(३) नाबािलक प रचयप  वा 

(४) नाग रकताको माणप  वा  
(५) कुनै पिन माण खु ने कागजात ा  नभएको 

अव थामा थानीय तहको ितिनिधको 
रोहवरमा क तीमा ५ जना नेपाली  नाग रकता  

१) स बि धत वडाको थानीय पि कािधकारी सम  
िनवेदन सिहत कागजातह  पेश गन ।  

२) थानीय पि कािधकारी ारा गाउँ 
कायपािलकाको कायालयमा संशोधनका लािग 
िसफा रश सिहत अनुरोध गन । 

३) गाउँपािलकामा िनवेदन/प  दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता अनुसार 

सजिमन मुचु का तयार गरी िसफा रस तयार गन   
५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस उपल ध 

गराउने   
७) िसफा रश बमोिजम मुख शासक य अिधकृतको 

अनुमित बमोिजमको िववरण स याउने  

मुख शासक य 
अिधकृत/ वडा 
सिचव 

 

.२०० उि लिखत 
कागजात  पेश 
गरेको  िमितले 
३ दन िभ   
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ा   ि को  सजिमन  मुचु का (सजिमन   
मुचु का   गनह को नाग रकता   माणप को 

मािणत ितिलपी अिनवाय पमा संल  गन ु
पनछ ।) 

 

  

ख) ज म दतामा नाम ससंोधनको लािग 

(१) ब ाको नाम संशोधन गनपुरेमा आमा र बाबुको 
िनवेदन वा ब ा  र बाबु–आमाको  ब ध  खुलेको  
अ य  कागजात  वा माणप  । 

(२) नाम  संशोधन  गन ु पन  ि   बािलग  भएमा  
एस.एल.सी माणप , िव ालयको चा रि क 

माणप  वा बाब ुआमासँग नाता खु ने अ य 
आिधका रक माणप  । 

(३) आमा–बाबु वा बाजेको नाम संशोधन गनपुरेमा  
(क) सो स ब धी आव यक कागजात नाग रकता, 

िववाह दता माणप मा  वा  
एस.एल.  सी.  वा  सोभ दा  मािथ लो तरको 

शैि क  माणप मा  नाम  खुलेको  मािणत 
कागजात र िव ालयको चा रि क माणप  । 

(ख) थानीय  िनकायबाट  दवैु  ि   एउटै  हो  
भनी  उ लेख भएको  क तीमा  ५  जना  नेपाली  
नाग रकता  ि को सजिमन  मुचु का  सिहत  
सजिमनमा  ब ेको  मािणत नाग रकता 

माणप को ितिलपी । 
 

ग) ज म थान स याउन ुपरेमा  
(१) िवदशेमा  जि मएको ब ाको  ज म थान  

१) स बि धत वडाको थानीय पि कािधकारी सम  
िनवेदन सिहत कागजातह  पेश गन ।  

२) थानीय पि कािधकारी ारा गाउँ 
कायपािलकाको कायालयमा संशोधनका लािग 
िसफा रश सिहत अनुरोध गन । 

३) गाउँपािलकामा िनवेदन/प  दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता अनुसार 

सजिमन मुचु का तयार गरी िसफा रस तयार गन   
५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस उपल ध 

गराउने   
७) िसफा रश बमोिजम मुख शासक य अिधकृतको 

अनुमित बमोिजमको िववरण स याउने  
 

मुख शासक य 
अिधकृत/ वडा 
सिचव 

 

.२०० 
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स याउनु  परेमा उ   दशेको  अ पतालमा  ब ा  
जि मएको  माणप   वा कागजात ( माणप   
अँ ेजीमा  नभएमा  सो  दशेमा  रहकेो नेपाली  
िनयोगबाट  ब ा  सो  दशेमा  जि मएको  भनी 

मािणत ग रएको कागजात) वा 

(२) उ   दशेमा  ब ाको  ज म  दता  ग रएको  
माणप  (स बि धत दशेमा ज म दता गरेको 

भएमा उ  माणप को नेपाली िनयोगबाट 
मािणतनेपाली वा अङ ेजी भावानुवाद) 

 
 
 

14.  मृ य ुदतामा 
सशंोधनको 
लािग 

 

क) नाम सशंोधन 

(१) बाबु बाजे वा पित÷प ी नाम संशोधन गनपुन 
भएमा नाता खु ने  नाग रकता  माणप   
आिधका रकता  खु ने  अ य माणप  ज तै 
ज गाधनी माणपूजा आ द ।  

(२) खु ने कागजात ा  नभएको अव थामा 
थानीय तहको ितिनिधको   रोहवरमा   

ग रएको   सजिमन   मुचु का   र सजिमनमा 
ब ेका मािणत नाग रकता माणप  

(३) िनवृ भरण  योजनको  लािग  भएमा  पे सन  
िववरणमा उ लेख भएको पा रवा रक िववरण । 

 

ख) मृ य ुिमित स याउन ेस ब धमा 

(१)  अ पतालबाट  जारीमृ यु  िमित  उ लेख  भएको  
मृ यु माणप   वा  सरकारी  िनकायबाट  मृ यु  
िमित  मािणत ग रएको िसफा रश 

(२) थानीय तहको ितिनधीको रोहवरमा ग रएको 
क तीमा ५ जनाको सजिमन मुचु का र सजिमन 
ब ेको मािणत नाग रकता माणप  । 

 

१) स बि धत वडाको थानीय पि कािधकारी सम  
िनवेदन सिहत कागजातह  पेश गन ।  

२) थानीय पि कािधकारी ारा गाउँ 
कायपािलकाको कायालयमा संशोधनका लािग 
िसफा रश सिहत अनुरोध गन । 

३) गाउँपािलकामा िनवेदन/प  दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता अनुसार 

सजिमन मुचु का तयार गरी िसफा रस तयार गन   
५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस उपल ध 

गराउने   
७) िसफा रश बमोिजम मुख शासक य अिधकृतको 

अनुमित बमोिजमको िववरण स याउने  
 

मुख शासक य 
अिधकृत/ वडा 
सिचव 

 

.२००  

15.  िववाह दता 
माणप मा 

सशंोधन स ब धमा  

क) दलुाहा–दलुहीको नाम सशंोधन स ब धमा:–  

 िववाह दता माणप मा भएको नाम र संशोधन 
गनपुन नाम एकै ि को हो भ े आिधका रक 

१) स बि धत वडाको थानीय पि कािधकारी सम  
िनवेदन सिहत कागजातह  पेश गन ।  

२) थानीय पि कािधकारी ारा गाउँ 

मुख शासक य 
अिधकृत/ वडा 
सिचव 

२००. 
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 कागजात वा क तीमा ५ जनाको सजिमन 
मुचु का र सजिमन ब ेको मािणत नाग रकता 

माणप  र स बि धत िनकायले संशोधन गन 
उिचत हो भनी गरेको िसफा रसप  । 

 दलुाहा–दलुहीको बाबु, बाजेको नाम संशोधन गन 
नाता खुलेको आिधका रक माणप  वा थानीय 
तहको रोहवरमा ग रएको सजिमन मुचु का र 
सजिमन ब ेको मािणत नाग रकता 

माणप को ितिलपी  
 

ख) िववाह िमित स याउन ेस ब धमा 

–  िववाह िमित स याउने आिधका रक कागजात, 

िववाह िमित फरक परेकोमा संशोधन गनपुन 
कारण र िववाह िमित उि लिखत भएको 
सजिमन मुचु का र सजिमन ब ेको मािणत 
नाग रकता माणप को ितिलपी 

 

कायपािलकाको कायालयमा संशोधनका लािग 
िसफा रश सिहत अनुरोध गन । 

३) गाउँपािलकामा िनवेदन/प  दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता अनुसार 

सजिमन मुचु का तयार गरी िसफा रस तयार गन   
५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस उपल ध 

गराउने   
७) िसफा रश बमोिजम मुख शासक य अिधकृतको 

अनुमित बमोिजमको िववरण स याउने  
 

 

16.  स ब ध िव छेद 
सशंोधन 

(१)  अदालतबाट  भएको  स ब ध  िव छेदको  
माणप को  मािणत ितिलपी 

(२)  नाता,  ज म  खुलेका  नाग रकता,  नाता  
मािणत  वाअ यकागजात 

(३)  थायी  ठेगानाको  स ब धमा  नाग रकता  
माणप मा  उ लेख भएको ठेगाना वा 

बसाइसराई गरी आएको माणप   
(४) थानीय  िनकायका  ितिनिधको  रोहवरमा  

भएको क तीमा  ५ जनाको  सजिमन  मुचु का  
र  सजिमन  ब ेको  मािणत नाग रकता 

माणप । 

१) स बि धत वडाको थानीय पि कािधकारी सम  
िनवेदन सिहत कागजातह  पेश गन ।  

२) थानीय पि कािधकारी ारा गाउँ 
कायपािलकाको कायालयमा संशोधनका लािग 
िसफा रश सिहत अनुरोध गन । 

३) गाउँपािलकामा िनवेदन/प  दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता अनुसार 

सजिमन मुचु का तयार गरी िसफा रस तयार गन   
५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस उपल ध 

गराउने   
७) िसफा रश बमोिजम मुख शासक य अिधकृतको 

अनुमित बमोिजमको िववरण स याउने  
 

मुख शासक य 
अिधकृत/ वडा 
सिचव 

 

,२००.  
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वडा कायालयह को नाग रक वडा प  
.सं. सवेा सिुवधाको नाम आव यक पन कागजातह  सवेा सिुवधा ा  गन आव यक पन 

या 
सवेा दान गन 
अिधकारी 

ला  े
द तरु 

ला  ेसमय कै फयत 

1.  नाग रकता र 
ितिलिप िसफा रस  

 

१) िनवेदन प  र आमारबुबाको नाग रकता 
माणप को ितिलिप   

२) ज म दता माण प को ितिलिप  
३)िववािहत मिहलाको हकमा पितरआमारबुबाको 

नाग रकता माण प को ितिलिप  
४) चा रि क माणप को ितिलिप (िव ाथ को 

हकमा)   

५) िववाह दता माणप को ितिलिप 
(िववािहताको हकमा)   

६) बसाईसरी आएको हकमा बसाई सराईको 
माण प को ितिलिप   

७) दवैु कान दिेखने पासपोट साईजको फोटो २ 
ित   

८) चालुआ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 
वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात   

९) कमचारी प रवारको हकमा स बि धत 
कायालयको िसफा रस  

१०) ितिलिप नाग रकताको हकमा पुरानो 
नाग रकताको ितिलिप  

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन   

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने   
७)तो कएको ढाँचामा 

नाग रकतािसफा रसकोअिभलेखरा े ।  
 

वडा 
अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

2.  नाबालक प रचयप  
िसफा रस  
 

१) बाबु आमाको नाग रकता माणप को 
ितिलिप र  िनवेदन प   

२) ज म दताको माणप  मािणत ितिलपी  
३) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
४) नाबालक खु ने थप कुनै माण कागजात भए 

सो समेत पेश गन  
५) नाबालक अिनवाय उपि थत नु पन   
६) दवैु कान दिेखने पासपोट साईजको फोटो   
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
५) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा 
अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,१०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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3.  अंिगकृत नाग रकता 
िसफा रस 

१) िनवेदन प  र अंिगकृत नाग रकता ा  गन 
खोजेको प  आधार   

२) सािवक मुलुकको नाग रकता प र याग गरेको 
वा प र याग गन कारवाही चलाएको पुि गन 
कागजातह    

३) नेपालमा १५ वषदिेख कुनै वसाय वा काम 
गरी बसेको माणप को ितिलिप   

४)वैवािहक अंिगकृत नाग रकताका लािग िववाह 
दता माणप को ितिलिपरस बि धत दशेको 
आिधका रक माणप   

५)नेपाली भाषा ले  र बो न जा े माण 
कागजातह    

६) पासपोट साईजको फोटो ३ ित   
७) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  करितरेको रिसद   
८) सजिमन मुचु का  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन   

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन, काननी राय 
आव यक भएमा राय सो े   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने   
७)अनुसूची ८ को ढाँचामा नाग रकता 

िसफा रसको अिभलेख रा े ।  
 

वडा अ य  
/का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी    

,३०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

4.  दवैु नाम गरेको ि  
एकै हो भ े 
िसफा रस/फरक ज म 
िमित संशोधन 
िसफा रस   
 

१) नाग रकता माणप को ितिलिप र िनवेदन 
प   

२) नाम फरक परेको पुि  गन मािणत 
कागजतह   

३) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 
वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात  

४) स बि धत ि  वा हकवाला उपि थत भई 
सनाखत गन ुपन  

५) आव यकता अनुसार थानीय हरी 
सजिमनकामुचु काको ितवेदन माग गन स े   

 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन 

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा 
अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

5.  अपा ग िसफा रस १) िनवेदन प  र नाग रकता 
माणप /ज मदताको ितिलिप   

२)  कुन कारको शारी रक अपा गता हो सो 
स ब धी मेिडकल सुपरीटे डे टको िसफा रस  

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 

वडा 
अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

िनशु क सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
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३) ि  वयं उपि थत नुपन वा स बि धत 
कमचारीको ितवेदन  

 

आदशे गन   
३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार ितवेदन तयार गरी िसफा रस 
तयार गन   

५) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 
उपल ध गराउने  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

दनिभ    
 

6.  छा बृि  िसफा रस  
 

१) िनवेदन प  र नाग रकता माणप को 
ितिलिप   

२) घर भएमा चालु आ.व. स मको मालपोत र घर 
ज गा कर वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद 
, वसाय भएमा वसाय कर ितरेको रिसद   

३) शैि क यो यताको माणप को ितिलिप  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन   

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने    
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा 
अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

7.  िवप  िव ाथ  
छा बृि  िसफा रस  
 

१) िनवेदन प  र नाग रकता माणप को 
ितिलिप   

२) शैि क यो यताको माणप को ितिलिप  
३) िवप ता पुि  गन कागजात 

४) आव यकता अनुसार थानीय हरी 
सजिमनकामुचु काको ितवेदन माग गन स े   

 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन   

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 
उपल ध गराउने  

 

वडा 
अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

िनशु क सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

8.  अ य कायालयको 
माग अनुसार िववरण 

१) िनवेदन तथा नाग रकता माणप को 
ितिलिप   

१) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 

 

,२०० 
सोही दन,  

सजिमनको 
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खुलाई पठाउने काय  
 

२) कायालयको प     
३) िवषयसँग स बि धत अ य कागजातह    
 

आदशे गन  
३) प  दता गन  
४) तो कएको कमचारीले िववरण तयार 

गन  
५) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

 हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

9.  ज म दता    १) िनवेदन प   
२) बालकको बाबु/आमाको नाग रकता  
३) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
४) अ पतालमा ज म भएको हकमा स बि धत 

अ पतालले ज म मािणत गरेको प रचयप को 
मािणत ितिलपी  

 

१) घटना घटेको ३५ दन िभ  प रवारको 
मू य ि ले  

२) िनजको अनुपि थितमा उमेर पुगेको 
पु षम ये सबैभ दा जेठो ि ले 
सूचना दने  

३) घटना घटेको ३५ दन नाघेको भए 
तो कएको शु क बुझाउने 

४) तो कएको ढाँचामा दता गरी दता 
माणप  उपल ध गराउने ।  

 

वडा सिचव 
 

३५िदन 
नाघेमा 

,१५० 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

10.  मृ यु दता    
 

१)िनवेदन प   
२) मृतकको नाग रकता र सूचना दन आउनेको 

नाग रकता  
३) मृतकसँग स ब ध जोिडने माणप   
४) अिववािहत मृतकको हकमा थानीय सजिमन 

प   
५) मृतकको नाग रकता नभएको हकमा थानीय 

सजिमन प   
६) सूचना दने ि को नाग रकता नभएमा समेत 

थानीय सजिमन प   
 

१) घटना घटेको ३५ दन िभ  प रवारको 
मू य ि ले  

२) िनजको अनुपि थितमा उमेर पुगेको 
पु षम ये सबैभ दा जेठो ि ले 
सूचना दने  

३) घटना घटेको ३५ दन नाघेको भए 
तो कएको शु क बुझाउने 

४) तो कएको ढाँचामा दता गरी दता 
माणप  उपल ध गराउने ।  

३) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले तो कएको कमचारी ारा 
सजिमन मुचु का तयार गन  

 

वडा सिचव 
 

३५िदन 
नाघेमा 

,१५० 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

11.  बसाईसराई   
जाने/आउने दता   
 

१)िनवेदन प  र नाग रकताको माणप को 
ितिलपी  

२) बसाई सराई गरी जानेको हकमा प रवारको 
िववरण सिहत स बि धत वडा 

१) घटना घटेको ३५ दन िभ  
सप रवारको बसाई सराई भए 
प रवारको मू य ि ले सूचना दने  

२) एकजनाकोमा  बसाई सराई भए 

वडा सिचव 
 

३५ दन 
नाघेमा 

,१५०  

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
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कायालयबसाईसराईको कागजात  
३) जहाँ जानेहो यस ठाउँको लालपूजा र जुन 

ठाउँमा आउनेको पिन पेश गनपुन  
४) बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई 

गरी याएको माणप    
५)जाने/आउने सबै ि को नाग रकता 

रज मदताको ितिलिप  
६) चालु आ.व. स म घर ज गा र मालपोत करवा 

एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद 
 

िनजले सूचना दन े

३) घटना घटेको ३५ दन नाघेको भए 
तो कएको शु क बुझाउने 

४) तो कएको ढाँचामा दता गरी दता 
माणप  उपल ध गराउने ।  

 
 

दनिभ    
 

12.  स ब ध िब छेद दता   
 

१) िनवेदन प   
२) अदालतबाट स ब ध िब छेद भएको फैसलाको 

मािणत ितिलिप  
३) पितप ीको नाग रकताको ितिलिप १/१ ित  
४) केटाको थायी ठेगना स बि धत वडाको नु 

पन 
 

१) स ब ध िव छेद भएको पित वा प ीले 
सूचना फाराम भरी सूचना दने ।  

२) घटना घटेको ३५ दन नाघेको भए 
तो कएको शु क बुझाउने 

३) तो कएको ढाँचामा दता गरी दता 
माणप  उपल ध गराउने  

 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

३५ दन 
नाघेमा 

,१५० 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

13.  िववाह दता    
 

१) िनवेदन प   
२) दलुाहा(दलुहीको नाग रकताको माणप को 

ितिलिप  
३) दलुहीको नाग रकता नभएमा बाबु वा 

दाजुभाईको नाग रकताको माणप को 
ितिलिप  

४) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 
वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  

 

१) दलुाहा दलुही दवैु उपि थत भई सूचना 
दने  

२) घटना घटेको ३५ दन नाघेको भए 
तो कएको शु क बुझाउने 

३) तो कएको ढाँचामा दता गरी दता 
माणप  उपल ध गराउने 

 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

३५ दन 
नाघेमा 

,१५० 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

14.  अ थाई बसोबास 
िसफा रस 

१) िनवेदन प  र नाग रकता माण प को 
ितिलिप र बसोबास गन घर न बर, टोल, माग 

वा बाटोको नाम   
२) वहालमा बसेको भए घरधनीको सनाखत 

मुचु का र िनजको नाग रकता माण प को 
ितिलिप   

३) कमचारीको हकमा हाल कायरत रहेको 
कायालयको प    

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन   

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 

वडा 
अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी  
 

,१५० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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४) घरबहाल कर ितरेका रिसद  
५) घरबहालको स झौता प   
 

िसफा रस तयार गन   
५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

15.  थायी बसोबास 
िसफा रस  
 

१) िनवेदन प  र नाग रकता माणप को 
ितिलिप   

२) बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दता माण 
प को ितिलिप   

३) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 
वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद   

४) ज गाधनी माणप को ितिलिप  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन   

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,१५० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

16.  आ थक अव था 
बिलयो वा स प ता 

मािणत  
 

१) िनवेदन प  र नाग रकता माणप को 
ितिलिप   

२) ज गाधनी माण पूजा   
३) आय ोत भए आय ोत खु ने कागजात   
४) अ य आव यक कागजात   
५) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  करर बहाल कर ितरेको 
रिसद वा कर िनधारण वीकृत भएको कागजात   

६) सजिमन मुचु का  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन   

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,५०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

17.  आ थक अव था 
कमजोर वा िवप ता 

मािणत  

१) नाग रकता माणप को ितिलिप र िनवेदन 
प    

२) आ थक अव था कमजोर भएको पुि  ने 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 

िनशु क सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
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 कागजात   
 

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन   

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने 
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

बढीमा ३ 
दनिभ    

 

18.  कोट फः िमनाहा 
िसफा रस 

१) नाग रकता माणप को ितिलिप र  िनवेदन 
प   

२) आ नै घर भएमा चालु आ. व. स मको मालपोत 
र घर ज गा कर वा एक कृत स पि  कर ितरेको 
रिसद  

३) अदालतमा मु ा परेका माण कागजातह   
४) कोट फ ः िमनाहा नु पन प  कारण िलिखत 

पमा दनु पन  
५) थानीय सजिमनकामुचु का  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४)तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

िनशु   सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

19.  ज गा दता िसफा रस  
 

१) िनवेदन  
२) नाग रकता माणप को ितिलिप  
३) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर भए घर 

ज गा कर वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद 
वा कर िनधारण वीकृत भएको कागजात  

४) सािवक लगत मािणत ितिलिप  
५) फ डबुक उतार  
६) थलगत िनरी ण ितवेदन  
७) ज गाको नापी न सा  
८) ज गासँग स बि धत अ य माण कागजातह   
९) थानीय सजिमन मुचु का  

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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 उपल ध गराउने   
 

20.  घर ज गा नामसारी 
िसफा रस 

१) घर ज गा नामसारी स ब धी िव तृत िववरण 
खुलेको िनवेदन 

२)िनवेदकको नाग रकता माणप को ितिलिप   
३) मृतक र िनवेदक िबचको नाता मािणत 

माणप को ितिलिप   
४) ज गा धनी माण पूजाको ितिलिप   
५) सजिमन मुचु का गरी बु नु पन भए सजिमनमा 

सा ी ब ेको नाग रकता माणप को 
ितिलिप   

६) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 
वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  

७) कानुनी ज टलता भएको दिेखएमा कानुनी राय 
िलईनेछ ।  

 

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२)वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन   

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने   
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० 
 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

21.  ज गा मू या कन 
िसफ रस/ मािणत   
 

१) नाग रकता माणप को ितिलिप र िनवेदन 
प   

२) ज गा धनी माण पूजाको ितिलिप  
३) ज गाको आसपासको चलन च तीको मु य 

ेपण  
४) हालसालै आसपासको ख रद िब  भएको भए 

सो माण वा सजिमन मुचु का  
५) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात  

 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले ािविधक कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको ािविधक कमचारीले 

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का 
तयार गरी मु याङकन तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने   
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,५०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

22.  घर कायम िसफा रस  
 

१) घरकायम िसफा रस पाऊँ भ े स ब धी िनवेदन  
२) नाग रकता माणप को ितिलिप   
३) स बि धत ज गाको लालपूजाको माणप को 

ितिलिप  
४) थलगत ितवेदन  

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन   

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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५)चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 
वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  

 

३) ािविधक कमचारीबाट िनरी ण गरी 
ितवेदन दने  

४) तो कएको कमचारीले आव यकता 
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) दता चलानी गरी िनवेदकलाई 

िसफा रस उपल ध गराउने  
 

कमचारी   
 

 

23.  नेपालसरकारको 
नाममा बाटो कायम 
िसफा रस  
 

१) िनवेदन  
२) ज गाधनी माण को ितिलिप  
३) नापी न सा  
४) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर भए घर 

ज गा कर वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद   
५) ज गाधनीको वीकृितको सनाखत गनपुन  
६)ज गा धनीले सनाखत गरेको कागजात  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले थलगत 

सजिमन मुचु का तयार गरी िसफा रस 
तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

१००० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

24.  घर बाटो मािणत  
 

१) िनवेदन (बाटोको नाम, टोल समेत खुलाउन)े 

नाग रकता माणप को ितिलिप  
२) ज गाधनी माण पूजाको मािणत ितिलिप  
३) ज गा रहकेो े को मािणत स लनापी न सा  
४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात  

५) िलने दने दवैु ि  नाग रकताका 
माणप को माणप  मािणत ितिलपी 

सिहत उपि थत न ुपन वा िनजह ले दएको 
अिधकृत वारेसको मािणत ितिलपी  

६) थलगत िनरी ण ितवेदन  

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० 
 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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25.  चार क ला मािणत  
 

१) िनवेदन र नाग रकता माणप को ितिलिप  
२) ज गा धनी माण पूजाको ितिलिप  
३) ज गा रहकेो े को मािणत ितिलिप नापी 

न सा  
४) चालु आ. व. स मको मालपोत रघर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
५) िनवेदक वयं वा िनजले अ य ि लाई 

तोकेको हकमा िनज िनवदेकले दएको अिधकृत 
वारेसनामा को मािणत ितिलपी  

 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

26.  ज गा रेखांकनको 
काय/सो कायमा 
रोहबर   
 
 

१)  िनवेदन प   
२) स बि धत कायालयको प   
३) ािबिधक ितवेदन  
४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन 

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,५०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

27.  ज गा धनीपूजा 
हराएको िसफा रस   
 

१) िनवेदन र नाग रकता माणप को ितिलिप  
२) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर भए घर 

ज गा कर वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
३) ज गा धनी माण पूजाको ितिलिप  
४) िनवेदकको थायी वतन ज गा रहेको वडाको 

नभएमा थानीयसजिमन मुचु का   
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले िसफा रस प  

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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तयार गन  
५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

28.  पूजामा घरकायम गन 
िसफा रस   
 

१) िनवेदन र नाग रकता माणप को ितिलिप  
२) भवन न सा पास माण प को ितिलिप  
३) िनमाण स प  माण प को ितिलिप  
४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात  

५) ज गा धनी माण पूजाको ितिलिप   
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन 

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

ित वग 
िमटर 

,५ 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

क ी 
घरको 
हकमा 

 ३ 

29.  मोही लगत क ा 
िसफा रस 

१) मोही लगत क ा नुपन पूण िववरणको िनवेदन   
२) िनवेदकको नाग रकता माणप को ितिलिप   
३) ज गाधनी माण पूजाको मािणत ितिलिप   
४) ज गाको मािणत नापी न सा   
५) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद   
६) ज गाको े ता र फ डबुकको मािणत 

ितिलिप  

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवल स बि धत कमचारीलाई 
तोकआदशे गन   

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउन  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० ला े 
समयः 
सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

30.  नया ँ वसायदता   
 

१) िनवेदन प   
२) नाग रकता मािणप को मािणत ितिलपी  
३) िवदशेीको हकमा राहदानीको मािणत 

१) िनवेदन सिहतको तो कएको कागाजत 
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 

आ थक 
ऐनको 
अनुसूची 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
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ितिलिप वा स बि धत दतुावासको िनजको 
प रचय खु ने िसफा रस  

४) २ ितफोटो  
५) घर बहाल स झौता  
६) आ नै घर टहरा भए चा.लु. आ.व. स मको 

मालपोत र घरज गा कर ितरेको  
७) थानीय तहको नाममा दता नगरी यान वा 

अ य िनकायमा दता गरी वसाय दता गरेको 
हकमा यान दता वा अ य िनकायबाट जारी 
गरेको वसाय माणप को मािणत 

ितिलपी  

सिचवले स बि धत फाँटमा तोक आदशे 
गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) िनवेदकले तोकेको शुलक वुझाउने  
५) चलानी गरी िनवेदकलाई माणप  

उपल ध गराउने  
 

सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

४ 
बमोिजम 

बढीमा ३ 
दनिभ    

 

31.  वसाय नवीकरण   
 

१) िनवेदन प   
२) नाग रकता मािणप को मािणत ितिलपी  
३) थानीय तहबाट दता भएको वसाय दताको 

माणप को मािणत ितिलपी  
४) बहाल स झौताको ितिलपी  
५) आ नै घर टहरा भए चा.लु. आ.व. स मको 

मालपोत र घरज गा कर ितरेको  
 

१) िनवेदन सिहतको तो कएको कागाजत 
पेश गन  

२)वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत फाँटमा तोक आदशे 
गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) िनवेदकले तोकेको शुलक वुझाउने  
५) चलानी गरी चलानी गरी िनवेदकलाई 

माणप  उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

आ थक 
ऐनको 
अनुसूची 
४ 
बमोिजम 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

32.  वसाय दता 
िसफा रस  
 

१) िनवेदन प   
२) वसाय दता गरेको माणप को ितिलिप  
३) आ नै घर भए चालु आ. व. स मको मालपोत र 

घर ज गा कर वा एक कृत स पि  कर ितरेको 
रिसद वा कर िनधारण वीकृत भएको कागजात  

४) बहालमा भए स झौता प को ितिलिप  
५)दईु ित पासपोट साइजको फोटो  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
५) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

आ थक 
ऐनको 
अनुसूची 
४ 
बमोिजम 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

33.  वसाय ब द 
िसफा रस  
 

१) आ नो वसायको िव तृत होरा सिहतको 
िनवेदन प   

२) नाग रकता माणप को ितिलिप  

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
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३) चालु आ.व. स मको वसाय नवीकरण गरेको 
माणप को स ल  

४) घरबहालस झौता प को ितिलिप  
५) थलगत ितवेदन  
६) िवदशेीको हकमा प रचय खु ने कागजात वा 

स बि धत दतुावासको प   
७) आफनै घर भएमा चालु आ.व. स मको मालपोत 

र घर ज गा कर वा एक कृत स पि  कर ितरेको 
रिसद वा कर िनधारण वीकृत भएको कागजात   

 

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने   
 

सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

बढीमा ३ 
दनिभ    

 

34.  वसाय स ालन 
नभएको िसफा रस  
 

१) वसाय स ालन नभएको कारण सिहतको 
िनवेदन प   

२) नाग रकता माणप को ितिलिप  
३) थानीय तहको नाममा वसाय दता गरेको 

माणप   
४) आ न ैघर भएमा चालु आ.व. स मको मालपोत 

र घरज गा कर ितरेको रिसद वा कर िनधारण 
वीकृत भएको कागजात  

५) थलगत ितवेदन  
६)घरबहालस झौता प को ितिलिप  
७) सजिमनमुचु काआव यकपरेमासोसमेत गराउने  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसारसजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

35.  यापार वसाय 
नभएको िसफा रस  
 

१) कारण सिहतको िनवदेन प   
२) नाग रकता माणप को ितिलिप  
३) थानीय तहको नाममा वसाय दता गरेको 

माणप   
४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात  

५) सजिमनमुचु काआव यकपरेमासोसमेत गराउने  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४)तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार थलगत सजिमन मुचु का 
तयार गरी िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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उपल ध गराउने  
 

36.  सं था दता िसफा रस  
 

१) िवधान वा िनयमावली, िनवेदन र नाग रकता 
माणप को ितिलिप  

२) सं था भाडामा ब े भए स झौता प  र बहाल 
कर ितरेको रिसद/नितरेको भए ितन ुबुझाउनु 
पन  

३) सं था आ नै घरमा ब े भए सोको ज गाधनी 
माण पूजा र न सा पास माण प को 
ितिलिप  

४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 
वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात  

 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /वडा सिचवले स बि धत 
कमचारीलाई वडा सिचव, तोक आदशे 
गन◌े  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,१००० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

37.  िजिवतसँगको नाता 
मािणत   

 

१) िनवेदनतथा नाग रकता माणप को ितिलिप  
२) नाता खु ने माणप को ितिलिप  
३) सजिमन गरी बु नु पन भएमा सा ी ब े ७ 

जनाको नाग रकता माणप को ितिलिप  
४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
५)नाता मािणत गन ि ह को २ ित 

पासपोट साइजको फोटो  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

38.  मृतकसँगको नाता 
मािणत   

१) िनवेदनतथानाता खु ने माणप को ितिलिप  
२) हकदारह को नाग रकता माणप को 

ितिलिप  
३) मृ यु दता माणप को ितिलिप  
४) मृतकको नाग रकता माणप को ितिलिप  
५) हकवाला नावालक भए ज म दता माणप को 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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ितिलिप  
६) वसाँईसरी आएको हकमा बसाईसराईको 

ितिलिप  
७) हकदारह को पासपोट साईजको फोटो ४ ित  
८) थानीय सजिमन मुचु का  
९)आव यकताअनुसार थानीय हरी 

सजिमनमुचु का  
 

४) तो कएको कमचारीले आव यकता 
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) आव यकता अनुसार थानीय हरी 
सजिमन मुचु का माग गन  

६) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
७) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

 

39.  िजिवत रहकेो 
िसफा रस  
 

१) नाग रकता माणप को ितिलिप र िनवेदन 
प   

२) वयं ि  उपि थत नु पन  
३) दईु ित पासपोट साइजको फोटो  
४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात  

 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा 
अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी  
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

40.  िव ुत जडान 
िसफा रस  
 

१) नाग रकता माणप को ितिलिप र िनवेदन 
प    

२) ज गाधनी माणप को मािणत ितिलपी   
३) हक भोगको ोत खु ने कागजात   
४) न सा पास वा नामसारी न सा भएको 

माणको ितिलिप   
५) अ य आव यक कागजातह    
६) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात  

 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध  

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,१०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 



 

24 
 

 

41.  धारा जडान 
िसफा रस  
 

१) नाग रकता माणप को ितिलिप र िनवेदन 
प    

२) न सा पास वा नामसारी न सा भएको 
माणको ितिलिप   

३) ज गा धनी माण पूजाको ितितिप   
४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात  

 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन   

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन   
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन   

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने   
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,१०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

42.  चौपाय स ब धी 
िसफा रस  
 

१) कारण सिहतको िनवदेन  
२) चौपाया लाने ठाउँको वीकृत प   
३) िलने दने दवैुले सनाखत गन ुपन  
४) चौपाय पालन गनका हकमा थान र छरिछमेक 

तथा वातावरणमा ितकूल भाव नपन होरा   
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार थलगत सजिमन मुचु का 
तयार गरी िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

ित 
चौपाया 
 २० 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

43.  उ ोग ठाउँसारी 
िसफा रस  
 

१) उ ोग ठाउँसारीका लािग िनवेदन  
२) उ ोग दता माण प को ितिलिप  
३) थानीय तहको नामको निवकरण सिहतको 

वसाय दता माण प   
४) आ नै घर भए चालु आ. व. स मको मालपोत र 

घर ज गा कर वा एक कृत स पि  कर ितरेको 
रिसद  

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,३०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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५) बहालमा भए स झौता प को ितिलिप र 
बहाल कर ितरेको रिसद/नितरेको भए ितन ु
बुझाउनु पन  

६) ( थानीय तहको नाम) े  िभ  सारी जाने भए 
स बि धत वडा कायालयको अनुमितको 
िसफा रस प   

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

44.  िव ालय ठाउँ सारी 
िसफा रस   
 

१) िव ालय ठाउँसारीका लािग िनवदेन   
२) िव ालय दता माण प को ितिलिप  
३) थानीय तहको नामको निवकरण सिहतको 

वसाय दता माण प   
४) (सरकारी एवंसामुदाियक 

िव ालयबाहकेअ यमा) चालु आ. व. स मको 
सरी जाने ठाउँ र हालको ठाउँ दवैुको मालपोत र 
घर ज गा कर वा एक कृत स पि  कर ितरेको 
रिसद 

५) बहालमा भए स झौता प को ितिलिप र 
बहाल कर ितरेको रिसद/नितरेको भए ितन ु
बुझाउनु पन  

६) थायी लेखा न बर माण प को ितिलिप  
७) िनरी ण ितवेदन  
८) सरी जाने ठाउँको वडा कायालयको अनुमित 

प   
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार थलगत सजिमन मुचु का 
तयार गरी िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने   
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,५०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

45.  िव ालय स ालन 
वीकृत/ क ा 

वृि िसफा रस  
 

१) िव ालय क ा वृि का लािग िनवेदन  
२) िव ालय दता माण प को ितिलिप  
३) थानीय तहको नाममा चालु आ. व.को 

निवकरण सिहतको वसाय दता माण प   
४) सरकारी बाहेकका िव ालयका हकमा चालु आ. 

व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा 
एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद 

५) बहालमा भए स झौता प को ितिलिप र 
बहाल कर ितरेको रिसद  

६) िनरी ण ितवेदन  

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको ािविधक कमचारीले 

आव यकता अनुसार थलगत िनरी ण 
गरी ितवेदन तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

िव ालय 
संचालन 
गन 

.१००० 
र क ा 
थप ित 
क ा 

.१००० 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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 ६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 
उपल ध गराउने  

 

46.  आ त रक बसाई 
सराई िसफा रस         
 

१) नाग रकता माणप को ितिलिप र  िनवेदन 
प   

२) सरी जाने ि ह  नाग रकताको माणप को 
मािणत ितिलिप र नाग रकता माणप  

नभएको हकमा िववाह दता वा ज म दता वा 
उमेर खुलेको िन साको मािणत ितिलिप  

३) ज गाधनी माण पूजाको ितिलिप /घर वा 
ज गा नभएकाको हकमा वसाय वा बसाई 
खु ने माणकागजात  

४) घर ज गा भएकाको हकमा घर भए चालु आ. व. 

स मको मालपोत र घर ज गा कर वा एक कृत 
स पि  कर ितरेको रिसद वा कर िनधारण 
वीकृत भएको कागजात   

५)घर ज गा नभएकाको हकमा स बि धत घर 
धनीसँग गरेको घर बहालको स झौता   

 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

 

,२०० 
 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

47.  संर क िसफा रस  
( ि गत)   
 

१) िनवेदन  
२) संर क दने र िलने ि को नाग रकता र 

ज मदता माणप को ितिलिप  
३) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
४) आव यकता अनुसार थलगत सजिमन मुचु का  
५) थानीय सजिमन मुचु का   
 

१) िव तृत िववरण रहेको िनवेदन सिहत 
तो कएको कागजातह  पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

िनशु क सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

48.  संर क िसफा रस  
(सं थागत)  

१) िनवेदन  
२) सं थाकोनवीकरण सिहतको माणप को 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
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 ितिलिप एवं िवधानको ितिलिप वा 
िनयमावलीको ितिलिप  

३) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 
वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद,  

४) बहालमा भए स झौता प  ितिलिप र बहाल 
कर ितरेको रिसद/नितरेको भए ितन ुबुझाउनु 
पन  

५) आव यकता अनुसार सजिमन मचुु का  
 

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

49.  घर  कोठा खो न 
काय/ रोहबरमा ब े 
काय  
 

१) कारण  खुलेको िनवेदन  
२) चालु आ.व. स मको घरज गा कर , बहाल कर र 

मालपोत ितरको रिसद  
३) बहाल स झौताको मािणत ितिलपी   
४)िज ला शासन कायालयको प   
५) थानीय सजिमन मुचु का  
६)आव यकताअनुसार थानीय हरी 

सजिमनमुचु का    
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) रोहबरमा ब े कमचारी तो े   
७) वडा कायालयबाट िषत ३५ दने 

याद प को सूचना मािणत ितलपी  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,५०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

50.  िनःशु क वा सःशु क 
वा य उपचार 

िसफा रस   
 

१) िनवेदनतथानाग रकता माणप को ितिलिप  
२) िवप ता खु ने माण कागजात  
३) िसफा रस आव यक भएको अ य कारण   
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

िनशु क 

(सशु को 
हकमा 

.१००) 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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51.  ि गत िववरण 
िसफा रस/ मािणत 
 

१)  िनवेदन प   
२) नाग रकता माणप को ितिलिप  
३) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
४) िवषयसँग स बि धत अ य माण कागजातह    
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

52.  ज म िमित मािणत  
 

१) िनवेदन र नाग रकता माणप को ितिलपी  
२) नाबालकको हकमा ज म दता माणप को 

ितिलिप  
३) बसाई सरी आएको भए सो को माण प   
४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन 

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

53.  िववाह मािणत   
 

१) दलुहा दलुहीको नाग रकता माणप को 
ितिलिप  

२) बसाई सरी आएकाको हकमा बसाई सराई दता 
माण प   

३) दलुाहा दलुही दबैु उपि थत भई सनाखत गन ु
पन  

४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 
वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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िनधारण वीकृत भएको कागजात  
५)िव.स.२०३४ पिछको हकमा िववाह दता माण 

प को  
ितिलिप   

 

िसफा रस तयार गन  
५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

54.  घर पाताल मािणत   
 

१) िनवेदन नाग रकता माणप को ितिलिप र 
िनवेदन  

२) घरको न सा, न सा पास माण प   
३) थलगत िनरी ण ितवेदन  
४) चालु आ. व. स मको घर ज गा कर वा एक कृत 

स पि  कर र चालु आ.ब. स मको मालपोत कर 
ितरेको रिसद वा कर िनधारण वीकृत भएको 
कागजात  

५)आव यकता अनुसारसजिमन मुचु का  
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

55.  कागज/म जुरीनामा 
मािणत   

 

१) िनवेदन र नाग रकता माणप को ितिलिप र 
िनवेदन  

२) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 
वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात  

३) मािणत गन ुपन िवषयसँग स बि धत माण 
कागजह को ितिलिप  

४)म जुरीनामा िलने र दने दवैु ि    
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

56.  हकवाला वा हकदार 
मािणत   

 

१) नाग रकता माणप को ितिलिप र िनवेदन  
२) नाता मािणत माण प को ितिलिप  
३) हकदार मािणतका लािग थलगत सजिमन  

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 

,३०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
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४) हकदार मािणत गन थप माण कागज  
५) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
६)आव यकता अनुसारसजिमन मुचु का   
 

सिचवलेस बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बझुाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

बढीमा ३ 
दनिभ    

 

57.  अिववािहत मािणत   
 

१) िनवेदन र नाग रकता माणप को ितिलिप  
२) संर क वा अिभभावकले कायालयको 

रोहबरमा गरेको सनाखत प   
३) थानीय सजिमन मुचु काको प   
४) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद  
५)िवदशेमा रहकेाको हकमा िवदशेि थत नेपाली 

िनयोगबाट आएको िसफा रस   
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन 

३) िनवेदन दता गन  
४) आव यकता अनुसार थानीय हरीको 

सजिमन मुचु का माग गन  
५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

58.  अं ेजी िसफा रस तथा 
मािणत   

 

१) िनवेदन र नाग रकता माणप को ितिलिप  
२) िवषय सँग स बि ध माण कागजातको 

ितिलिप  
३) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद   
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२५० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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59.  िमलाप  कागज/ 

उजुरी दता   
 

१) िमलाप  गन दवैु प को संयु  िनवेदन  
२) स बि धत ि ह को नाग रकता 

माणप को ितिलिप  
३) िवषयसँग स बि धत अ य कागजातह    
 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा. वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन 

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 

उपल ध गराउने  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

60.  ए ककृत स पि  
कर/घर ज गा कर    
 

१) िनवेदन  
२) ज गा धनी माण पूजाको ितिलिप 

३) भवन नक्;f वीकृित माण प  र न साको 
ितिलिप  

४) भवन/ज गा ख रद गरेको भए मालपोतबाट 
रिज शेन पा रत िलखतको ितिलिप  

५) ( थानीय तहको नाम) घोषणा नु पूव िनमाण 
भएका भवनका हकमा नापी न सा वा थलगत 

ािविधक ितवेदन  
६) मालपोत ितरेको रिसद  
७) आ.व ०५७।५८ पूव आि त रक राज  

कायालयमा कर ितरेको भए सो को मािणत 
ितिलपी  

८) नाग रकता र नापी न साको मािणत 
ितिलपी  

 

१) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन 

२) तो कएको कमचारील ेकर िनधारण 
तयार गरी वडा अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा सिचव सम  पेश गन  

३ तो कएको कर बुझाउने  
४) चलानी गरी िनवेदकलाई कर िनधारण 

प  उपल ध गराउने ।  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

मालपोत 
कर बाहके 
आ थक 
ऐनको 
अनुसूची 
१ 
बमोिजम 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

61.  बहाल कर     
 

१) िनवेदन प   
२) बहाल स झौता  
३) नेपाल सरकारमा बहालसँग स बि धत 

िनकायमा दता गरेको माण प को ितिलिप  

१) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन 

२) तो कएको कमचारीले कर िनधारण 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

आ थक 
ऐनको 
अनुसूची 
३ 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
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४) नाग रकताको मािणत ितिलपी   
५) चालु आ.व. स म घर ज गा र मालपोत ितरेको 

रिसदको वा िनधारण आदशेको मािणत 
ितिलपी ।  

 
 

तयार गरी वडा अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा सिचव सम  पेश गन 

३) तो कएको कर बुझाउने  
४) चलानी गरी िनवेदकलाई कर िनधारण 

प  उपल ध गराउने   
 
 

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

बमोिजम दनिभ    
 

62.  िव ापन कर   
 

१) िनवेदन र सं थाको मािणत कागजात  
२) स बि धत थानीय तहमा ितन बुझाउन 

पन वसाय र अ य करको मािणत ितिलपी  
 

 वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

अनुसूची 
७ 
बमोिजम 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

63.  मालपोत वा भूिम कर   
 

१) िनवेदन प   
२) थम वषका लािग ज गा धनी माण पूजा, 

नवीकरणका लािग अिघ लो आ.व.मा मालपोत 
ितरेको रिसद वा यस कायालयबाट जारी 
ग रएको मालपोत नवीकरण बुक  

३) घर ज गा कर वा एक कृत स पि  कर ितरेको 
माण  

 

१) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन 

२) तो कएको कमचारीले कर िनधारण 
तयार गरी वडा अ य /का.बा.वडा 
अ य /वडा सिचव सम  पेश गन 

३) तो कएको कर बुझाउने  
४) चलानी गरी िनवेदकलाई कर रिसद 

उपल ध गराउने ।  
 

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

अनुसूची 
२ 
बमोिजम 

सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    

 

 

64.  उ लेिखत बाहके अ य 
थानीय आव यकता 

अनुसारका  
िसफा रस/ मािणतह   
 

१) नाग रकता माणप को ितिलिप र िनवेदन  
२) िवषय सँग स बि धत माण कागजात  
६) चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर 

वा एक कृत स पि  कर ितरेको रिसद वा कर 
िनधारण वीकृत भएको कागजात   

 

१) िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह  
पेश गन  

२) वडा अ य /का.बा.वडा अ य /वडा 
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक 
आदशे गन  

३) िनवेदन दता गन  
४) तो कएको कमचारीले आव यकता 

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी 
िसफा रस तयार गन  

५) िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने  

वडा अ य / 

का.बा.वडा 
अ य /वडा 
सिचव,  

स बि धत फाँटका 
कमचारी   
 

,२०० सोही दन,  

सजिमनको 
हकमा 
बढीमा ३ 
दनिभ    
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६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस 
उपल ध गराउने  

वडा कायालयको सेवा वाहका स मा त ाल गुनासो व थापन 
  

स त वडा  
 

 
 
 

गाउँ कायपािलकाको कायालय र सबै वडा कायालयह को सेवा वाहका स मा  

गुनासो सु े अिधकारीः 
 

मख शासकीय अिधकृत  
फोन नं. ९८५७८२४२३५, ९७४८५८३१३४ 

इमेलः sisnemun.gov.np 
वेबसाइटः www.sisnemun.gov.np 

 
 

 
 
 


