
ताप्ली गाउँपाललका  नागरिक  वडापत्र      /         वडा कार्ाालर्बाट लवलिन्न लिफारिि लदिंदा अपनाउनु पने कार्ालवलि  

 

क्र.सं. सेवा सुववधाको नाम आवश्यक पने कागजातहरु सेवा सुववधा प्राप्त गनन आवश्यक पने प्रवक्रया सेवा प्रदान गने 

अवधकारी 

लाग्ने 

दस्तुर 

लाग्ने समय कैवियत 

1.  नगारिकता ि प्रलतलललप 

लिफारिि  

१) लनवेदन पत्र ि आमािबबुाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

२) जन्म दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलललप  

३)लववालित मलिलाको िकमा पलतिआमािबबुाको नागरिकता प्रमाण 

पत्रको प्रलतलललप  

४) चारित्रल क प्रमाणपत्रको प्रलतलललप (लवद्यार्थीको िकमा)   

५) लववाि दताा प्रमाणपत्रको प्रलतलललप (लववालिताको िकमा)   

६) बिाईििी आएको िकमा बिाई ििाईको प्रमाण पत्रको प्रलतलललप   

७) दवुै कान दलेिने पािपोटा िाईजको फोटो २ प्रलत   

८) चालुआ.व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात   

९) कमाचािी परिवािको िकमा िम्बलन्ित कार्ाालर्को लिफारिि  

१०) प्रलतलललप नागरिकताको िकमा पुिानो नागरिकताको प्रलतलललप  

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने   

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने   

७)तोलकएको ढाँचामा नागरिकतालिफारििकोअलिलेििाख्ने ।  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

2.  नबालकपरिचर्पत्र 

लिफारिि  

 

१) बाब ुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि  लनवेदन पत्र  

२) जन्म दतााको प्रमाणपत्र प्रमालणत प्रलतललपी  

३) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

४) नाबालक िुल्ने र्थप कुनै प्रमाण कागजात िए िो िमते पेश गने  

५) नाबालक अलनवार्ा उपलस्र्थत िुनु पने   

६) दवुै कान दलेिने पािपोटा िाईजको फोटो   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

५) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

3.  अिंलगकृत नागरिकता 

लिफारिि 

१) लनवेदन पत्र ि अिंलगकृत नागरिकता प्राप्त गना िोजकेो स्पष्ट आिाि   

२) िालवक मुलुकको नागरिकता परित्र्ाग गिेको वा परित्र्ाग गना 

कािवािी चलाएको पुलष्टगने कागजातिरु   

३) नेपालमा १५ वर्ादलेि कुनै व्र्विार् वा काम गिी बिेको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

४)वैवालिक अिंलगकृत नागरिकताका लालग लववाि दताा प्रमाणपत्रको 

प्रलतलललपििम्बलन्ित दशेको आलिकारिक प्रमाणपत्र  

५)नेपाली िार्ा लेख्न ि बोल्न जान्ने प्रमाण कागजातिरु   

६) पािपोटा िाईजको फोटो ३ प्रलत   

७) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

किलतिेको िलिद   

८) िजालमन मचुुल्का  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने, काननी िार् आवश्र्क िएमा िार् िोध्ने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने   

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने   

७)अनुिचूी ८ को ढाँचामा नागरिकता लिफारििको अलिलेि िाख्ने ।  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी    

२०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

4.  दवुै नाम गिेको व्र्लि एकै १) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि लनवेदन पत्र  १) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा १०० िोिी लदन,   



िो िन्ने लिफारिि/फिक 

जन्म लमलत ििंशोिन 

लिफारिि   

 

२) नाम फिक पिेको पुलष्ट गने प्रमालणत कागजतिरु  

३) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

४) िम्बलन्ित व्र्लि वा िकवाला उपलस्र्थत िई िनाित गनुा पने  

५) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थानीर् प्रििी िजालमनकामचुुल्काको 

प्रलतवेदन माग गना िक्ने  

 

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

5.  अपाङ्ग लिफारिि १) लनवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाणपत्र/जन्मदतााको प्रलतलललप   

२)  कुन प्रकािको शािीरिक अपाङ्गता िो िो िम्बन्िी मलेडकल 

िपुिीटेन्डेन्टको लिफारिि  

३) व्र्लि स्वर्िं उपलस्र्थत िुनुपने वा िम्बलन्ित कमाचािीको प्रलतवेदन  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिािप्रलतवेदन तर्ाि गिी 

लिफारिि तर्ाि गने   

५) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

लनशलु्क िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

6.  छात्रबलृि लिफारिि  

 

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

२) घि िएमा चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा 

एकीकृत िम्पलि कि लतिेको िलिद ,व्र्विार् िएमा व्र्विार् कि 

लतिेको िलिद   

३) शलैक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने    

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

५० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

7.  लवपन्न लवद्यार्थी छात्रबलृि 

लिफारिि  

 

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

२) शलैक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) लवपन्नता पुलष्ट गने कागजात 

४) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थानीर् प्रििी िजालमनकामचुुल्काको 

प्रलतवेदन माग गना िक्ने  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

लनशलु्क िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

8.  अन्र् कार्ाालर्को माग 

अनुिाि लवविण िलुाई 

पठाउने कार्ा  

 

१) लनवेदनतर्था नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

२) कार्ाालर्को पत्र    

३) लवर्र्िगँ िम्बलन्ित अन्र् कागजातिरु   

 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) पत्र दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले लवविण तर्ाि गने  

५) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

9.  जन्म दताा    १) लनवेदन पत्र  

२) बालकको बाब/ुआमाको नागिल कता  

१) घटना घटेको ३५ लदन लित्र परिवािको मखू्र् व्र्लिले  

२) लनजको अनुपलस्र्थलतमा उमेि पुगेको पुरुर्मध्र्े िबिैन्दा जठेो व्र्लिले 

वडा िलचव 

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

 



३) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

४) अस्पतालमा जन्म िएको िकमा िम्बलन्ित अस्पतालले जन्म 

प्रमालणत गिेको परिचर्पत्रको प्रमालणत प्रलतललपी  

 

िचूना लदने  

३) घटना घटेको ३५ लदन नाघेको िए तोलकएको शलु्क बझुाउने 

४) तोलकएको ढाँचामा दताा गिी दताा प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउने ।  

 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

10.  मतृ्र्ु दताा    

 

१)लनवेदन पत्र  

२) मतृकको नागरिकता ि िचूना लदन आउनेको नागिल कता  

३) मतृकिगँ िम्बन्ि जोलडने प्रमाणपत्र  

४) अलववालित मतृकको िकमा स्र्थानीर् िजालमन पत्र  

५) मतृकको नागरिकता निएको िकमा स्र्थानीर् िजालमन पत्र  

६) िचूना लदने व्र्लिको नागरिकता निएमा िमेत स्र्थानीर् िजालमन 

पत्र  

 

१) घटना घटेको ३५ लदन लित्र परिवािको मखू्र् व्र्लिले  

२) लनजको अनुपलस्र्थलतमा उमेि पुगेको पुरुर्मध्र्े िबिैन्दा जठेो व्र्लिले 

िचूनालदने  

३) घटना घटेको ३५ लदन नाघेको िए तोलकएको शलु्क बझुाउने 

४) तोलकएको ढाँचामा दताा गिी दताा प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउने ।  

३) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले तोलकएको 

कमाचािीद ्वािा िजालमन मचुुल्का तर्ाि गने  

 

वडा िलचव 

 

३५ लदन 

लित्र 

लनशलु्क   

  

१०० 

िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

11.  बिाईििाईजाने/आउने 

दताा   

 

१)लनवेदन पत्र ि नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललपी  

२) बिाई ििाई गिी जानेको िकमा परिवािको लवविण िलित 

िम्बलन्ित वडा कार्ाालर्बिाईििाईको कागजात  

३) जिाँ जानेिो त्र्ि ठाउँको लालपूजाा ि जनु ठाउँमा आउनेको पलन 

पेश गनुापने  

४) बिाई ििाई गिी आउनेको िकमा बिाई ििाई गिी ल्र्ाएको 

प्रमाणपत्र   

५)जाने/आउने िब ैव्र्लिको नागरिकता िजन्मदतााको प्रलतलललप  

६) चालु आ.व. िम्म घि जग्गा ि मालपोत किवा एकीकृत िम्पलि कि 

लतिेको िलिद 

 

१) घटना घटेको ३५ लदन लित्र िपरिवािको बिाई ििाई िए परिवािको 

मखू्र् व्र्लिले िचूना लदने  

२) एकजनाकोमात्र बिाई ििाई िए लनजले िचूना लदने 

३) घटना घटेको ३५ लदन नाघेको िए तोलकएको शलु्क बझुाउने 

४) तोलकएको ढाँचामा दताा गिी दताा प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउने ।  

 

 

वडा िलचव 

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

12.  िम्बन्ि लबच्छेद दताा   

 

१) लनवेदन पत्र  

२) अदालतबाट िम्बन्ि लबच्छेद िएको फैिलाको प्रमालणत प्रलतलललप  

३) पलतपत्नीको नागरिकताको प्रलतलललप १/१ प्रलत  

४) केटाको स्र्थार्ी ठेगना िम्बलन्ित वडाको िुनु पने 

 

१) िम्बन्ि लवच्छेद िएको पलत वा पत्नीले िचूना फािाम ििी िचूना 

लदने ।  

२) घटना घटेको ३५ लदन नाघेको िए तोलकएको शलु्क बझुाउने 

३) तोलकएको ढाँचामा दताा गिी दताा प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

13.  लववाि दताा    

 

१) लनवेदन पत्र  

२) दलुािा(दलुिीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) दलुिीको नागरिकता निएमा बाब ुवा दाजिुाईको नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

४) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

 

१) दलुािा दलुिी दवुै उपलस्र्थत िई िचूना लदने  

२) घटना घटेको ३५ लदन नाघेको िए तोलकएको शलु्क बझुाउने 

३) तोलकएको ढाँचामा दताा गिी दताा प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउने 

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

३५ लदन 

लित्र 

लनशलु्क   

  

१०० 

िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

14.  अस्र्थाई बिोबाि 

लिफारिि 

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रलतलललप ि बिोबाि गने घि 

नम्बि, टोल, माग वा बाटोको नाम   

२) विालमा बिेको िए घििनीको िनाित मचुुल्का ि लनजको 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 



नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रलतलललप   

३) कमाचािीको िकमा िाल कार्ाित ििेको कार्ाालर्को पत्र   

४) घिबिाल कि लतिेका िलिद  

५) घिबिालको िम्झौता पत्र  

 

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने   

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

कमाचािी  

 

 

15.  स्र्थार्ी बिोबाि 

लिफारिि  

 

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

२) बिाई ििाईको िकमा बिाई ििाई दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलललप   

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद   

४) जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने   

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

२०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

16.  आलर्थाक अवस्र्था बललर्ो 

वा िम्पन्नता प्रमालणत  

 

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

२) जग्गािनी प्रमाण पूजाा   

३) आर्श्रोत िए आर्श्रोत िलु्ने कागजात   

४) अन्र् आवश्र्क कागजात   

५) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

किि बिाल कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको 

कागजात   

६) िजालमन मचुुल्का  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने   

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

२०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

17.  आलर्थाक अवस्र्था कमजोि 

वा लवपन्नता प्रमालणत  

 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि लनवेदन पत्र   

२) आलर्थाक अवस्र्था कमजोि िएको पुलष्ट िुने कागजात   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउन े 

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

18.  कोटा लफ   लमनािा 

लिफारिि 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि  लनवेदन पत्र  

२) आफ्नै घि िएमा चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा 

एकीकृत िम्पलि कि लतिेको िलिद  

३) अदालतमा मदु्दा पिेका प्रमाण कागजातिरु  

४) कोटा फी   लमनािा िुनु पने स्पष्ट कािण लललित रुपमा लदनु पने  

५) स्र्थानीर् िजालमनकामचुुल्का  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४)तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६)चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 



 

19.  जग्गा दताा लिफारिि  

 

१) लनवेदन  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि िए घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्पलि कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

४) िालवक लगत प्रमालणत प्रलतलललप  

५) लफल्डबकु उताि  

६) स्र्थलगत लनिीक्षण प्रलतवेदन  

७) जग्गाको नापी नक्िा  

८) जग्गािगँ िम्बलन्ित अन्र् प्रमाण कागजातिरु  

९)स्र्थानीर् िजालमन मचुुल्का  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

20.  घि जग्गा नामिािी 

लिफारिि 

१) घि जग्गा नामिािी िम्बन्िी लवस्ततृ लवविण िलेुको लनवेदन 

२)लनवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

३) मतृक ि लनवेदक लबचको नाता प्रमालणत प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

४) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रलतलललप   

५) िजालमन मचुुल्का गिी बझु्नु पने िए िजालमनमा िाक्षी बस्नेको 

नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

६) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

७) कानुनी जलटलता िएको दलेिएमा कानुनी िार् ललईनेछ ।  

 

१)लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२)वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने   

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१० िोपनी 

िम्म १००  

१५ िोपनी 

िम्म १५० 

१५ िोपनी 

िन्दा मालर्थ 

२०० 

िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

21.  जग्गा मलू्र्ाङ ्कन 

लिफरिि/प्रमालणत   

 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि लनवेदन पत्र  

२) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रलतलललप  

३) जग्गाको आिपािको चलन चल्तीको मलु्र् प्रक्षेपण  

४) िालिालै आिपािको िरिद लबक्री िएको िए िो प्रमाण वा 

िजालमन मचुुल्का  

५) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले प्रालवलिक 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको प्रालवलिक कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन 

मचुुल्का तर्ाि गिी मलु्र्ाङकन तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

०.१ 

प्रलतशत 

िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

22.  घि कार्म लिफारिि  

 

१) घिकार्म लिफारिि पाऊँ िन्ने िम्बन्िी लनवेदन   

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

३) िम्बलन्ित जग्गाको लालपूजााको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

४) स्र्थलगत प्रलतवेदन  

५)चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने   

३) प्रालवलिक कमाचािीबाट लनिीक्षण गिी प्रलतवेदन लदने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने   

६) दताा चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

पक्की घि 

२०० 

कच्ची घि 

१०० 

िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 



23.  नेपालििकािको नाममा 

बाटोकार्मलिफारिि  

 

१) लनवेदन  

२) जग्गािनी प्रमाणत्रको प्रलतलललप  

३) नापी नक्िा  

४) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि िए घि जग्गा कि वा एकीकृत 

िम्पलि कि लतिेको िलिद   

५) जग्गािनीको स्वीकृलतको िनाित गनुापने  

६)जग्गा िनीले िनाित गिेको कागजात  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले स्र्थलगत िजालमन मचुुल्का तर्ाि गिी 

लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

२०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

24.  घि बाटो प्रमालणत  

 

१) लनवेदन (बाटोको नाम, टोल िमते िलुाउने) नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) जग्गािनी प्रमाण पूजााको प्रमालणत प्रलतलललप  

३) जग्गा ििेको क्षेत्रको प्रमालणत िक्कलनापी नक्िा  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

५) ललने लदने दवुै व्र्लि नागरिकताका प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र प्रमालणत 

प्रलतललपी िलित उपलस्र्थत िुनु पने वा लनजिरुले लदएको अलिकृत 

वािेिको प्रमालणत प्रलतललपी  

६) स्र्थलगत लनिीक्षण प्रलतवेदन  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

बाटो िएको 

२०० 

बाटो 

निएको 

१०० 

गोिेटो बाटो 

१५० 

िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

25.  चाि लकल्ला प्रमालणत  

 

१) लनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रलतलललप  

३) जग्गा ििेको क्षेत्रको प्रमालणत प्रलतलललप नापी नक्िा  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत िघि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

५) लनवेदक स्वर्िं वा लनजले अन्र् व्र्लिलाई तोकेको िकमा लनज 

लनवेदकले लदएको अलिकृत वािेिनामा को प्रमालणत प्रलतललपी  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

२०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

26.  जग्गा िेिािंकनको कार्ा/िो 

कार्ामा िोिबि   

 

 

१)  लनवेदन पत्र  

२) िम्बलन्ित कार्ाालर्को पत्र  

३) प्रालबलिक प्रलतवेदन  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

 िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

27.  जग्गा िनीपूजाा 

ििाएकोलिफारिि   

१) लनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि िए घि जग्गा कि वा एकीकृत 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

 



 िम्पलि कि लतिेको िलिद  

३) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रलतलललप  

४) लनवेदकको स्र्थार्ी वतन जग्गा ििेको वडाको निएमा 

स्र्थानीर्िजालमन मचुुल्का   

 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले लिफारिि पत्र तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

28.  पूजाामा घिकार्म 

गनेलिफारिि   

 

१) लनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) िवन नक्िा पाि प्रमाण पत्रको प्रलतलललप  

३) लनमााण िम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रलतलललप  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

५) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रलतलललप   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

29.  मोिी लगत कट्टा 

लिफारिि 

१) मोिी लगत कट्टा िुनुपने पूणा लवविणको लनवेदन   

२) लनवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप   

३) जग्गािनी प्रमाण पूजााको प्रमालणत प्रलतलललप   

४) जग्गाको प्रमालणत नापी नक्िा   

५) चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद   

६) जग्गाको श्रेस्ता ि लफल्डबकुको प्रमालणत प्रलतलललप  

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवल िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोकआदशे गने   

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने   

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउन  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१ िोपनी 

िम्म १०० 

िो िन्दा 

मालर्थ १५० 

लाग्ने िमर्  िोिी 

लदन,  िजालमनको 

िकमा बढीमा ३ 

लदनलित्र   

 

 

30.  नर्ा ँ व्र्विार्दताा   

 

१) लनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमालणपत्रको प्रमालणत प्रलतललपी  

३) लवदशेीको िकमा िािदानीको प्रमालणत प्रलतलललप वा िम्बलन्ित 

दतुावािको लनजको परिचर् िलु्ने लिफारिि  

४) २ प्रलतफोटो  

५) घि बिाल िम्झौता  

६) आफ्नै घि टििा िए चा.लु. आ.व. िम्मको मालपोत ि घिजग्गा कि 

लतिेको  

७) स्र्थानीर् तिको नाममा दताा नगिी प्र्ान वा अन्र् लनकार्मा दताा गिी 

व्र्विार् दताा गिेको िकमा प्र्ान दताा वा अन्र् लनकार्बाट जािी 

गिेको व्र्विार् प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतललपी  

१) लनवेदन िलितको तोलकएको कागाजत पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित फाँटमा 

तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) लनवेदकले तोकेको शलुक वझुाउने  

५) चलानी गिी लनवेदकलाई प्रमाणपत्र उपलव्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

31.  व्र्विार्नवीकिण   

 

१) लनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमालणपत्रको प्रमालणत प्रलतललपी  

३) स्र्थानीर् तिबाट दताा िएको व्र्विार् दतााको प्रमाणपत्रको 

प्रमालणत प्रलतललपी  

४) बिाल िम्झौताको प्रलतललपी  

१) लनवेदन िलितको तोलकएको कागाजत पेश गने  

२)वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित फाँटमा 

तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) लनवेदकले तोकेको शलुक वझुाउने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१००००० 

िम्मको 

१०० 

१ लाि 

दिेी ५ 

िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 



५) आफ्नै घि टििा िए चा.लु. आ.व. िम्मको मालपोत ि घिजग्गा कि 

लतिेको  

 

५) चलानी गिी चलानी गिी लनवेदकलाई प्रमाणपत्र उपलव्ि गिाउने  

 

लाि िम्म 

१५०  

२० लाि 

िम्म २५० 

२० लाि 

िन्दा मालर्थ 

५०० 

32.  व्र्विार् दताा लिफारिि  

 

१) लनवेदन पत्र  

२) व्र्विार् दताा गिेको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) आफ्नै घि िए चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा 

एकीकृत िम्पलि कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको 

कागजात  

४) बिालमा िए िम्झौता पत्रको प्रलतलललप  

५)दईु प्रलत पािपोटा िाइजको फोटो  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

५) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

33.  व्र्विार् बन्द लिफारिि  

 

१) आफ्नो व्र्विार्को लवस्ततृ व्र्िोिा िलितको लनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) चालु आ.व. िम्मको व्र्विार् नवीकिण गिेको प्रमाणपत्रको 

िक्कल  

४) घिबिालिम्झौता पत्रको प्रलतलललप  

५) स्र्थलगत प्रलतवेदन  

६) लवदशेीको िकमा परिचर् िुल्ने कागजात वा िम्बलन्ित दतुावािको 

पत्र  

७) आफनै घि िएमा चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा 

एकीकृत िम्पलि कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको 

कागजात   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

34.  व्र्विार् िञ्चालन 

निएको लिफारिि  

 

१) व्र्विार् िञ्चालन निएको कािण िलितको लनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) स्र्थानीर् तिको नाममा व्र्विार् दताा गिेको प्रमाणपत्र  

४) आफ ्नै घि िएमा चालु आ.व. िम्मको मालपोत ि घिजग्गा कि 

लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

५) स्र्थलगत प्रलतवेदन  

६)घिबिालिम्झौता पत्रको प्रलतलललप  

७) िजालमनमचुुल्काआवश्र्कपिेमािोिमते गिाउने  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाििजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

35.  ब्र्ापािव्र्विार् 

निएकोलिफारिि  

 

१) कािण िलितको लनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) स्र्थानीर् तिको नाममा व्र्विार् दताा गिेको प्रमाणपत्र  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 



कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

५) िजालमनमचुुल्काआवश्र्कपिेमािोिमते गिाउने  

 

४)तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि स्र्थलगत िजालमन 

मचुुल्का तर्ाि गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६)चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

 

36.  ििंस्र्था दताा लिफारिि  

 

१) लविान वा लनर्मावली, लनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) ििंस्र्था िाडामा बस्ने िए िम्झौता पत्र ि बिाल कि लतिेको 

िलिद/नलतिेको िए लतनुा बझुाउनु पने  

३) ि िंस्र्था आफ्नै घिमा बस्ने िए िोको जग्गािनी प्रमाण पूजाा ि 

नक्िा पाि प्रमाण पत्रको प्रलतलललप  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित कमाचािीलाई वडा िलचव, 

तोक आदशे गने े  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

५०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

37.  लजलवतिगँको नाता 

प्रमालणत   

 

१) लनवेदनतर्था नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) नाता िलु्ने प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) िजालमन गिी बझु्नु पने िएमा िाक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

५)नाता प्रमालणत गने व्र्लििरुको २ प्रलत पािपोटा िाइजको फोटो  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

२५० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

38.  मतृकिगँको नाता 

प्रमालणत   

१) लनवेदनतर्थानाता िलु्ने प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) िकदाििरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) मतृ्र्ु दताा प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

४) मतृकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

५) िकवाला नावालक िए जन्म दताा प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

६) विाँईििी आएको िकमा बिाईििाईको प्रलतलललप  

७) िकदाििरुको पािपोटा िाईजको फोटो ४ प्रलत  

८)स्र्थानीर् िजालमन मचुुल्का  

९)आवश्र्कताअनुिाि स्र्थानीर् प्रििी िजालमनमुचुल्का  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थानीर् प्रििी िजालमन मचुुल्का माग गने  

६) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

७) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

39.  लजलवत ििकेो लिफारिि  

 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि लनवेदन पत्र  

२) स्वर्िं व्र्लि उपलस्र्थत िुनु पने  

३) दईु प्रलत पािपोटा िाइजको फोटो  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी  

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 



६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

40.  लवद्यतु जडान लिफारिि  

 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि लनवेदन पत्र   

२) जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतललपी   

३) िक िोगको श्रोत िलु्ने कागजात   

४) नक्िा पाि वा नामिािी नक्िा िएको प्रमाणको प्रलतलललप   

५) अन्र् आवश्र्क कागजातिरु   

६) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने   

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

41.  िािा जडान लिफारिि  

 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि लनवेदन पत्र   

२) नक्िा पाि वा नामिािी नक्िा िएको प्रमाणको प्रलतलललप   

३) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रलतलतलप   

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने   

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने   

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने   

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

42.  चौपार् िमब्न्िी 

लिफारिि  

 

१) कािण िलितको लनवेदन  

२) चौपार्ा लाने ठाउँको स्वीकृत पत्र  

३) ललने लदने दवुैले िनाित गनुा पने  

४) चौपार् पालन गनेका िकमा स्र्थान ि छिलछमेक तर्था वाताविणमा 

प्रलतक लू प्रिाव नपने व्र्िोिा   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि स्र्थलगत िजालमन 

मचुुल्का तर्ाि गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

43.  उद्योग ठाउँिािी लिफारिि  

 

१) उद्योग ठाउँिािीका लालग लनवेदन  

२) उद्योग दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलललप  

३) स्र्थानीर् तिको नामको नलवकिण िलितको व्र्विार् दताा प्रमाण 

पत्र  

४) आफ्नै घि िए चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा 

एकीकृत िम्पलि कि लतिेको िलिद  

५) बिालमा िए िम्झौता पत्रको प्रलतलललप ि बिाल कि लतिेको 

िलिद/नलतिेको िए लतनुा बझुाउनु पने  

६) (स्र्थानीर् तिको नाम) क्षेत्र लित्र िािी जाने िए िम्बलन्ित वडा 

कार्ाालर्को अनुमलतको लिफारिि पत्र  

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

44.  लवद्यालर्ठाउँिािी १) लवद्यालर् ठाउँिािीका लालग लनवेदन   १) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा १०० िोिी लदन,   



लिफारिि   

 

२) लवद्यालर् दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलललप  

३) स्र्थानीर् तिको नामको नलवकिण िलितको व्र्विार् दताा प्रमाण 

पत्र  

४) (ििकािी एविंिामुदालर्क लवद्यालर्बािकेअन्र्मा) चालु आ. व. 

िम्मको ििी जाने ठाउँ ि िालको ठाउँ दवुैको मालपोत ि घि जग्गा 

कि वा एकीकृत िम्पलि कि लतिेको िलिद 

५) बिालमा िए िम्झौता पत्रको प्रलतलललप ि बिाल कि लतिेको 

िलिद/नलतिेको िए लतनुा बझुाउनु पने  

६) स्र्थार्ी लेिा नम्बिप्रमाण पत्रको प्रलतलललप  

७) लनिीक्षण प्रलतवेदन  

८) ििी जाने ठाउँको वडा कार्ाालर्को अनुमलत पत्र  

 

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि स्र्थलगत िजालमन 

मचुुल्का तर्ाि गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने   

 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

45.  लवद्यालर् िञ्चालन 

स्वीकृत/ कक्षा 

वलृिलिफारिि  

 

१) लवद्यालर् कक्षा वलृिका लालग लनवेदन  

२) लवद्यालर् दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलललप  

३) स्र्थानीर् तिको नाममा चालु आ. व.को नलवकिण िलितको 

व्र्विार् दताा प्रमाण पत्र  

४) ििकािी बािकेका लवद्यालर्का िकमा चालु आ. व. िम्मको 

मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि कि लतिेको िलिद 

५) बिालमा िए िम्झौता पत्रको प्रलतलललप ि बिाल कि लतिेको िलिद  

६) लनिीक्षण प्रलतवेदन  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको प्रालवलिक कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि स्र्थलगत 

लनिीक्षण गिी प्रलतवेदन तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

46.  आन्तरिक बिाई ििाई 

लिफारिि         

 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि  लनवेदन पत्र  

२) ििी जाने व्र्लििरु नागिल कताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत 

प्रलतलललप ि नागरिकता प्रमाणपत्र निएको िकमा लववाि दताा वा 

जन्म दताा वा उमिे िुलेको लनस्िाको प्रमालणत प्रलतलललप  

३) जग्गािनी प्रमाण पूजााको प्रलतलललप /घि वा जग्गा निएकाको िकमा 

व्र्विार् वा बिाई िुल्ने प्रमाणकागजात  

४) घि जग्गा िएकाको िकमा घि िए चालु आ. व. िम्मको मालपोत 

ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि कि लतिेको िलिद वा कि 

लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात   

५)घि जग्गा निएकाको िकमा िम्बलन्ित घि िनीिगँ गिेको घि 

बिालको िम्झौता   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

47.  ििंिक्षक लिफारिि  

( व्र्लिगत)   

 

१) लनवेदन  

२) ििंिक्षक लदने ि ललने व्र्लिको नागरिकता ि जन्मदतााप्रमाणपत्रको 

प्रलतलललप  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

४) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थलगत िजालमन मचुुल्का  

५)स्र्थानीर् िजालमन मचुुल्का   

१) लवस्ततृ लवविण ििेको लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 



 ६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि  

 

48.  ििंिक्षक लिफारिि  

(ििंस्र्थागत)  

 

१) लनवेदन  

२) ििंस्र्थाकोनवीकिण िलितको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप एविं लविानको 

प्रलतलललप वा लनर्मावलीको प्रलतलललप  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद,  

४) बिालमा िए िम्झौता पत्र प्रलतलललप ि बिाल कि लतिेको 

िलिद/नलतिेको िए लतनुा बझुाउनु पने  

५) आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

49.  घि  कोठा िोल्न कार्ा/ 

िोिबिमा बस्ने कार्ा  

 

१) कािण प्रष्ट िलेुको लनवेदन  

२) चालु आ.व. िम्मको घिजग्गा कि , बिाल कि ि मालपोत लतिको 

िलिद  

३) बिाल िम्झौताको प्रमालणत प्रलतललपी   

४)लजल्ला प्रशािन कार्ाालर्को पत्र  

५)स्र्थानीर् िजालमन मचुुल्का  

६)आवश्र्कताअनुिाि स्र्थानीर् प्रििी िजालमनमुचुल्का    

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) िोिबिमा बस्ने कमाचािी तोक्ने  

७) वडा कार्ाालर्बाट प्रलर्त ३५ लदने म्र्ाद पत्रको िचूना प्रमालणत 

प्रलतलपी  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

50.  लन शलु्क वा ि शलु्क 

स्वास््र् उपचाि लिफारिि   

 

१) लनवेदनतर्थानागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) लवपन्नता िलु्ने प्रमाण कागजात  

३) लिफारिि आवश्र्क िएको अन्र् कािण   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

लनशलु्क िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

51.  व्र्लिगत लवविण 

लिफारिि  

 

१)  लनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

४) लवर्र्िगँ िम्बलन्ित अन्र् प्रमाण कागजातिरु   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

52.  जन्म लमलत प्रमालणत  

 

१) लनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतललपी  

२) नाबालकको िकमा जन्म दताा प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) बिाई ििी आएको िए िो को प्रमाण पत्र  

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

१५० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

 



४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

 

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

53.  लववाि प्रमालणत   

 

१) दलुिा दलुिीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) बिाई ििी आएकाको िकमा बिाई ििाई दताा प्रमाण पत्र  

३) दलुािा दलुिी दबु ैउपलस्र्थत िई िनाित गनुा पने  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

५)लव.ि.२०३४ पलछको िकमा लववाि दताा प्रमाण पत्रको  

प्रलतलललप   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

54.  घि पाताल प्रमालणत   

 

१) लनवेदन नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि लनवेदन  

२) घिको नक्िा, नक्िा पाि प्रमाण पत्र  

३) स्र्थलगत लनिीक्षण प्रलतवेदन  

४) चालु आ. व. िम्मको घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि कि ि चालु 

आ.ब. िम्मको मालपोत कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत 

िएको कागजात  

५)आवश्र्कता अनुिाििजालमन मचुुल्का  

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

55.  कागज/मञ्जुिीनामा 

प्रमालणत   

 

१) लनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि लनवेदन  

२) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात  

३) प्रमालणत गनुा पने लवर्र्िगँ िम्बलन्ित प्रमाण कागजिरुको 

प्रलतलललप  

४)मन्जुिीनामा ललने ि लदने दवुै व्र्लि   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

56.  िकवाला वा िकदाि 

प्रमालणत   

 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि लनवेदन  

२) नाताप्रमालणत प्रमाण पत्रको प्रलतलललप  

३) िकदाि प्रमालणतका लालग स्र्थलगत िजालमन  

४) िकदाि प्रमालणत गने र्थप प्रमाण कागज  

५) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

६)आवश्र्कता अनुिाििजालमन मचुुल्का   

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवलेिम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 



 ६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

57.  अलववालित प्रमालणत   

 

१) लनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) ििंिक्षक वा अलििावकले कार्ाालर्को िोिबिमा गिेको िनाित पत्र  

३) स्र्थानीर् िजालमन मचुुल्काको पत्र  

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद  

५)लवदशेमा ििकेाको िकमा लवदशेलस्र्थत नेपाली लनर्ोगबाट आएको 

लिफारिि   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

३) लनवेदन दताा गने  

४) आवश्र्कता अनुिाि स्र्थानीर् प्रििीको िजालमन मचुुल्का माग गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

२०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

58.  अिंग्रेजी लिफारिि तर्था 

प्रमालणत   

 

१) लनवेदन ि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

२) लवर्र् िगँ िम्बलन्ि प्रमाण कागजातको प्रलतलललप  

३) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

लिफािीिको 

दोब्बि 

दस्तुि 

िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

59.  लमलापत्र कागज/ उजिुी 

दताा   

 

१) लमलापत्र गने दवुै पक्षको ििंर्ुि लनवेदन  

२) िम्बलन्ित व्र्लििरुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप  

३) लवर्र्िगँ िम्बलन्ित अन्र् कागजातिरु   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा. वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

२५०/२५० 

दवुै पक्षलाइ 

िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

60.  एलककृत िम्पलि कि/घि 

जग्गा कि    

 

१) लनवेदन  

२) जग्गा िनी प्रमाण पूजााको प्रलतलललप 

३) िवन नक्;f स्वीकृलत प्रमाण पत्र ि नक्िाको प्रलतलललप  

४) िवन/जग्गा िरिद गिेको िए मालपोतबाट िलजष्ट्रेशन पारित 

ललितको प्रलतलललप  

५) (स्र्थानीर् तिको नाम) घोर्णा िुनु पूवा लनमााण िएका िवनका 

िकमा नापी नक्िा वा स्र्थलगत प्रालवलिक प्रलतवेदन  

६) मालपोत लतिेको िलिद  

७) आ.व ०५७।५८ पूवा आलन्तरिक िाजश्व कार्ाालर्मा कि लतिेको िए 

िो को प्रमालणत प्रलतललपी  

८) नागरिकता ि नापी नक्िाको प्रमालणत प्रलतललपी  

 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

४) तोलकएको कमाचािीले कि लनिाािण तर्ाि गिी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचव िमक्ष पेश गने  

५) तोलकएको कि बझुाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई कि लनिाािण पत्र उपलब्ि गिाउने ।  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

 िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 



61.  बिाल कि     

 

१) लनवेदन पत्र  

२) बिाल िम्झौता  

३) नेपाल ििकािमा बिालिगँ िम्बलन्ित लनकार्मा दताा गिेको प्रमाण 

पत्रको प्रलतलललप  

४) नागरिकताको प्रमालणत प्रलतललपी   

५) चालु आ.व. िम्म घि जग्गा ि मालपोत लतिेको िलिदको वा लनिाािण 

आदशेको प्रमालणत प्रलतललपी ।  

 

 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

२) तोलकएको कमाचािीले कि लनिाािण तर्ाि गिी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचव िमक्ष पेश गने 

३) तोलकएको कि बझुाउने  

४) चलानी गिी लनवेदकलाई कि लनिाािण पत्र उपलब्ि गिाउने   

 

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१ प्रलतशत िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

62.  लवज्ञापन कि   

 

१) लनवेदन ि ििंस्र्थाको प्रमालणत कागजात  

२) िम्बलन्ित स्र्थानीर् तिमा लतना बझुाउन पनेव्र्विार् ि अन्र् किको 

प्रमालणत प्रलतललपी  

 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

२) तोलकएको कमाचािीले कि लनिाािण तर्ाि गिी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचव िमक्ष पेश गने 

३) तोलकएको कि बझुाउने  

४) चलानी गिी लनवेदकलाई कि लनिाािण पत्र उपलब्ि गिाउने   

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

२०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

63.  मालपोत वािूमल  कि   

 

१) लनवेदन पत्र  

२) प्रर्थम वर्ाका लालग जग्गा िनी प्रमाण पूजाा, नवीकिणका लालग 

अलघल्लो आ.व.मा मालपोत लतिेको िलिद वा र्ि कार्ाालर्बाट 

जािी गरिएको मालपोत नवीकिण बुक  

३) घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि कि लतिेको प्रमाण  

 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

२) तोलकएको कमाचािीले कि लनिाािण तर्ाि गिी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचव िमक्ष पेश गने 

३) तोलकएको कि बझुाउने  

४) चलानी गिी लनवेदकलाई कि िलिद उपलब्ि गिाउने ।  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

 िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र   

 

 

64.  उल्लेलित बािेक अन्र् 

स्र्थानीर् आवश्र्कता 

अनुिािका  

लिफारिि/प्रमालणतिरु   

 

१) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप ि लनवेदन  

२) लवर्र् िगँ िम्बलन्ित प्रमाण कागजात  

६) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात   

 

१) लनवेदन िलित तोलकएको कागजातिरु पेश गने  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने  

३) लनवेदन दताा गने  

४) तोलकएको कमाचािीले आवश्र्कता अनुिाि िजालमन मचुुल्का तर्ाि 

गिी लिफारिि तर्ाि गने  

५) लनवेदकले तोलकएको शलु्क बुझाउने  

६) चलानी गिी लनवेदकलाई लिफारिि उपलब्ि गिाउने  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

१०० िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र 

 

 

65.  आर्श्रोत प्रमालणत  १) लनवेदन पत्र  

२) नागरिकता प्रमालणपत्रको प्रमालणत प्रलतललपी  

३) लवर्र् िगँ िम्बलन्ित प्रमाण कागजात 

४) चालु आ. व. िम्मको मालपोत ि घि जग्गा कि वा एकीकृत िम्पलि 

कि लतिेको िलिद वा कि लनिाािण स्वीकृत िएको कागजात   

५) उिोग वा व्र्ाविार्ी दताा प्रमाण पत्रको प्रलतलललप  

 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचवले िम्बलन्ित 

कमाचािीलाई तोक आदशे गने 

२) तोलकएको कमाचािीले कि लनिाािण तर्ाि गिी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा िलचव िमक्ष पेश गने 

३) तोलकएको कि बझुाउने  

४) चलानी गिी लनवेदकलाई कि िलिद उपलब्ि गिाउने ।  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा िलचव,  

िम्बलन्ित फाँटका 

कमाचािी   

 

आर्श्रोतको 

०.५% का 

दिले िाजस्व 

लाग्ने 

िोिी लदन,  

िजालमनको िकमा 

बढीमा ३ लदनलित्र 

 

 

 



 

 

 

 


