वडा कार्ाा लर्मा हुने दर्ाा , वडा कार्ाा लर्ले गने प्रमाणिर्, र वडा कार्ाा लर्ले णिफाररि गदाा आवश्यक पने
कागजार्
क्र.
सं.

सेवा
सुववधाको
नाम

आवश्यक पने कागजातहरु

सेवा सु ववधा प्राप्त गनन आवश्यक
पने प्रवक्रया

सेवा प्रदान
गने
अवधकारी

ला
ग्ने
द
स्तु
र

लाग्ने
समय

कै
वि
यत

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने
७)र्ोणकएको ढााँ चामा
नागररकर्ाणिफाररिकोअणभले ि
राख्ने ।

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

नगाररकर्ा र
प्रणर्णलणप
णिफाररि

१) णनवे दन पत्र र आमारबु बाको
नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
२) जन्म दर्ाा प्रमाि पत्रको प्रणर्णलणप
३)णववाणिर् मणिलाको िकमा
पणर्रआमारबु बाको नागररकर्ा प्रमाि
पत्रको प्रणर्णलणप
४) चाररत्रण क प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
(णवद्यार्थीको िकमा)
५) णववाि दर्ाा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
(णववाणिर्ाको िकमा)
६) बिाईिरी आएको िकमा बिाई
िराईको प्रमाि पत्रको प्रणर्णलणप
७) दु वै कान दे खिने पािपोर्ा िाईजको
फोर्ो २ प्रणर्
८) चालुआ.व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्
९) कमाचारी पररवारको िकमा िम्बखिर्
कार्ाा लर्को णिफाररि
१०) प्रणर्णलणप नागररकर्ाको िकमा
पुरानो नागररकर्ाको प्रणर्णलणप

गाउाँ िभाले र्ोके अनुिार

1.

नबालकपररच
र्पत्र
णिफाररि

१) बाबु आमाको नागररकर्ा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र णनवे दन पत्र
२) जन्म दर्ाा को प्रमािपत्र प्रमाणिर्
प्रणर्णलपी
३) चालु आ.व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
४) नाबालक िुल्ने र्थप कुनै प्रमाि
कागजार् भए िो िमेर् पे श गने
५) नाबालक अणनवार्ा उपखथर्थर् हुनु पने
६) दु वै कान दे खिने पािपोर्ा िाईजको
फोर्ो

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
५) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

2.

अंणगकृर्
नागररकर्ा
णिफाररि

१) णनवे दन पत्र र अंणगकृर् नागररकर्ा
प्राप्त गना िोजे को स्पष्ट आर्ार
२) िाणवक मुलुकको नागररकर्ा
पररत्याग गरे को वा पररत्याग गना
कारवािी चलाएको पुणष्टगने
कागजार्िरु
३) नेपालमा १५ वर्ा देखि कुनै व्यविार्
वा काम गरी बिेको प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
४)वै वाणिक अंणगकृर् नागररकर्ाका
लाणग णववाि दर्ाा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणपरिम्बखिर् दे शको
आणर्काररक प्रमािपत्र
५)नेपाली भार्ा ले ख्न र बोल्न जान्ने प्रमाि
कागजार्िरु
६) पािपोर्ा िाईजको फोर्ो ३ प्रणर्
७) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि
करणर्रे को रणिद
८) िजाणमन मुचुल्का

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने, काननी रार् आवश्यक
भएमा रार् िोध्ने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने
७)अनुिूची ८ को ढााँ चामा
नागररकर्ा णिफाररिको
अणभले ि राख्ने ।

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

3.

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने
१) णनवे दन पत्र र नागररकर्ा
१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
प्रमािपत्र/जन्मदर्ाा को प्रणर्णलणप
कागजार्िरु पेश गने
२) कुन प्रकारको शारीररक अपाङ्गर्ा िो २) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
िो िम्बिी मेणडकल िु परीर्े न्डेन्टको
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
णिफाररि
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) व्यखि स्वर्ं उपखथर्थर् हुनुपने वा
३) णनवे दन दर्ाा गने
िम्बखिर् कमा चारीको प्रणर्वे दन
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिारप्रणर्वे दन
र्र्ार गरी णिफाररि र्र्ार गने
५) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

5.

अपाङ्ग
णिफाररि

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

१) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र
णनवे दन पत्र
दु वै नाम गरे को २) नाम फरक परे को पुणष्ट गने प्रमाणिर्
व्यखि एकै िो
कागजर्िरु
भन्ने
३) चालु आ.व. िम्मको मालपोर् र घर
णिफाररि/फर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
क जन्म णमणर्
णर्रे को रणिद कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
िंशोर्न
भएको कागजार्
णिफाररि
४) िम्बखिर् व्यखि वा िकवाला
उपखथर्थर् भई िनािर् गनुा पने
५) आवश्यकर्ा अनुिार थर्थानीर् प्रिरी
िजाणमनकामुचुल्काको प्रणर्वे दन माग
गना िक्ने

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा
बढीमा ३ णदनणभत्र

4.

१) णनवे दन पत्र र नागररकर्ा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
२) घर भएमा चालु आ.व. िम्मको
मालपोर् र घर जग्गा कर वा एकीकृर्
िम्पणि कर णर्रे को रणिद ,व्यविार्
भएमा व्यविार् कर णर्रे को रणिद
३) शैणक्षक र्ोग्यर्ाको प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप

7.

णवपन्न णवद्यार्थी
छात्रबृणि
णिफाररि

१) णनवे दन पत्र र नागररकर्ा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
२) शैणक्षक र्ोग्यर्ाको प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
३) णवपन्नर्ा पु णष्ट गने कागजार्
४) आवश्यकर्ा अनुिार थर्थानीर् प्रिरी
िजाणमनकामुचुल्काको प्रणर्वे दन माग
गना िक्ने

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने
१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

छात्रबृणि
णिफाररि

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

6.

१) णनवे दनर्र्था नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
२) कार्ाा लर्को पत्र
३) णवर्र्िाँग िम्बखिर् अन्य
कागजार्िरु

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) पत्र दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले णववरि
र्र्ार गने
५) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

9.

जन्म दर्ाा

१) णनवे दन पत्र
२) बालकको बाबु/आमाको नागरण कर्ा
३) चालु आ.व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
४) अस्पर्ालमा जन्म भएको िकमा
िम्बखिर् अस्पर्ालले जन्म प्रमाणिर्
गरे को पररचर्पत्रको प्रमाणिर्
प्रणर्णलपी

१) घर्ना घर्े को ३५ णदन णभत्र
पररवारको मूख्य व्यखिले
२) णनजको अनुपखथर्थणर्मा उमेर
पुगेको पुरुर्मध्ये िबैभन्दा जेठो
व्यखिले िूचना णदने
३) घर्ना घर्े को ३५ णदन नाघेको
भए र्ोणकएको शुल्क बुझाउने
४) र्ोणकएको ढााँ चामा दर्ाा गरी दर्ाा
प्रमािपत्र उपलब्ध गराउने ।

वडा िणचव

िोिी णदन, िजा णमनको
िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

अन्य
कार्ाा लर्को
माग अनुिार
णववरि िुलाई
पठाउने कार्ा

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा
बढीमा ३ णदनणभत्र

8.

१)णनवे दन पत्र
२) मृर्कको नागररकर्ा र िूचना णदन
आउनेको नागरण कर्ा
३) मृर्किाँग िम्बि जोणडने प्रमािपत्र
४) अणववाणिर् मृर्कको िकमा थर्थानीर्
िजाणमन पत्र
५) मृर्कको नागररकर्ा नभएको िकमा
थर्थानीर् िजाणमन पत्र
६) िूचना णदने व्यखिको नागररकर्ा
नभएमा िमेर् थर्थानीर् िजाणमन पत्र

11.

बिाईिराईजा
ने/आउने दर्ाा

१)णनवे दन पत्र र नागररकर्ाको
प्रमािपत्रको प्रणर्णलपी
२) बिाई िराई गरी जाने को िकमा
पररवारको णववरि िणिर् िम्बखिर्
वडा कार्ाा लर्बिाईिराईको कागजार्
३) जिााँ जानेिो त्यि ठाउाँ को लालपूजाा र
जुन ठाउाँ मा आउने xf] To; को पणन
पेश गनुापने
४) बिाई िराई गरी आउनेको िकमा
बिाई िराई गरी ल्याएको प्रमािपत्र
५)जाने/आउने िबै व्यखिको नागररकर्ा
रजन्मदर्ाा को प्रणर्णलणप
६) चालु आ.व. िम्म घर जग्गा र
मालपोर् करवा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद

१) घर्ना घर्े को ३५ णदन णभत्र
पररवारको मूख्य व्यखिले
२) णनजको अनुपखथर्थणर्मा उमेर
पुगेको पुरुर्मध्ये िबैभन्दा जेठो
व्यखिले िूचनाणदने
३) घर्ना घर्े को ३५ णदन नाघेको
भए र्ोणकएको शुल्क बुझाउने
४) र्ोणकएको ढााँ चामा दर्ाा गरी दर्ाा
प्रमािपत्र उपलब्ध गराउने ।
३) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले र्ोणकएको
कमाचारीद वारा िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गने
१) घर्ना घर्े को ३५ णदन णभत्र
िपररवारको बिाई िराई भए
पररवारको मूख्य व्यखिले िूचना
णदने
२) एकजनाकोमात्र बिाई िराई भए
णनजले िूचना णदने
३) घर्ना घर्े को ३५ णदन नाघेको
भए र्ोणकएको शुल्क बुझाउने
४) र्ोणकएको ढााँ चामा दर्ाा गरी दर्ाा
प्रमािपत्र उपलब्ध गराउने ।

वडा िणचव

वडा िणचव

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

मृत्यु दर्ाा

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

10.

१) िम्बि णवच्छे द भएको पणर् वा
पत्नीले िू चना फाराम भरी िूचना
णदने ।
२) घर्ना घर्े को ३५ णदन नाघेको
भए र्ोणकएको शुल्क बुझाउने
३) र्ोणकएको ढााँ चामा दर्ाा गरी दर्ाा
प्रमािपत्र उपलब्ध गराउने

वडा िणचव,

13.

णववाि दर्ाा

१) दु लािा दु लिी दु वै उपखथर्थर् भई
िूचना णदने
२) घर्ना घर्े को ३५ णदन नाघेको
भए र्ोणकएको शुल्क बुझाउने
३) र्ोणकएको ढााँ चामा दर्ाा गरी दर्ाा
प्रमािपत्र उपलब्ध गराउने

वडा िणचव,

१) णनवे दन पत्र
२) दु लािा(दु लिीको नागररकर्ाको
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) दु लिीको नागररकर्ा नभएमा बाबु वा
दाजुभाईको नागररकर्ाको
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
४) चालु आ.व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद

िोिी णदन, िजा णमनको
िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

िम्बि णबच्छे द १) णनवे दन पत्र
दर्ाा
२) अदालर्बार् िम्बि णबच्छे द भएको
फैिलाको प्रमाणिर् प्रणर्णलणप
३) पणर्पत्नीको नागररकर्ाको प्रणर्णलणप
१/१ प्रणर्
४) केर्ाको थर्थार्ी ठे गना िम्बखिर्
वडाको हुनु पने

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा
बढीमा ३ णदनणभत्र

12.

अथर्थाई
बिोबाि
णिफाररि

१) णनवे दन पत्र र नागररकर्ा प्रमाि
पत्रको प्रणर्णलणप र बिोबाि गने घर
नम्बर, र्ोल, माग वा बार्ोको नाम
२) विालमा बिेको भए घरर्नीको
िनािर् मुचुल्का र णनजको नागररकर्ा
प्रमाि पत्रको प्रणर्णलणप
३) कमाचारीको िकमा िाल कार्ारर्
रिे को कार्ाा लर्को पत्र
४) घरबिाल कर णर्रे का रणिद
५) घरबिालको िम्झौर्ा पत्र

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

14.

थर्थार्ी
बिोबाि
णिफाररि

१) णनवे दन पत्र र नागररकर्ा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
२) बिाई िराईको िकमा बिाई िराई
दर्ाा प्रमाि पत्रको प्रणर्णलणप
३) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
४) जग्गार्नी प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

15.

आणर्थाक
१) णनवे दन पत्र र नागररकर्ा
अवथर्था बणलर्ो
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
वा िम्पन्नर्ा
२) जग्गार्नी प्रमाि पूजाा
प्रमाणिर्
३) आर्श्रोर् भए आर्श्रोर् िुल्ने
कागजार्
४) अन्य आवश्यक कागजार्
५) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि करर
बिाल कर णर्रे को रणिद वा कर
णनर्ाा रि स्वीकृर् भएको कागजार्
६) िजाणमन मुचुल्का

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

16.

आणर्थाक
अवथर्था
कमजोर वा
णवपन्नर्ा
प्रमाणिर्

१) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र
णनवे दन पत्र
२) आणर्थाक अवथर्था कमजोर भएको पुणष्ट
हुने कागजार्

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउन े
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

17.

कोर्ा णफ
णमनािा
णिफाररि

१) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र
णनवे दन पत्र
२) आफ्नै घर भएमा चालु आ. व.
िम्मको मालपोर् र घर जग्गा कर वा
एकीकृर् िम्पणि कर णर्रे को रणिद
३) अदालर्मा मु द्दा परे का प्रमाि
कागजार्िरु
४) कोर्ा फी णमनािा हुनु पने स्पष्ट
कारि णलखिर् रुपमा णदनु पने
५) थर्थानीर् िजाणमनकामु चुल्का

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४)र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६)चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

18.

जग्गा दर्ाा
णिफाररि

१) णनवे दन
२) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
भए घर जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि
कर णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि
स्वीकृर् भएको कागजार्
४) िाणवक लगर् प्रमाणिर् प्रणर्णलणप
५) णफल्डबु क उर्ार
६) थर्थलगर् णनरीक्षि प्रणर्वे दन
७) जग्गाको नापी नक्सा
८) जग्गािाँग िम्बखिर् अन्य प्रमाि
कागजार्िरु
९)थर्थानीर् िजाणमन मुचुल्का

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

19.

घर जग्गा
नामिारी
णिफाररि

१) घर जग्गा नामिारी िम्बिी णवस्तृर्
णववरि िुलेको णनवे दन
२)णनवे दकको नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
३) मृर्क र णनवे दक णबचको नार्ा
प्रमाणिर् प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
४) जग्गा र्नी प्रमाि पूजाा को प्रणर्णलणप
५) िजाणमन मुचुल्का गरी बुझ्नु पने भए
िजाणमनमा िाक्षी बस्ने को नागररकर्ा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
६) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
७) कानुनी जणर्लर्ा भएको दे खिएमा
कानुनी रार् णलईने छ ।

१)णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२)वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

20.

जग्गा
मूल्याङ कन
णिफररि/प्रमा
णिर्

१) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र
णनवे दन पत्र
२) जग्गा र्नी प्रमाि पूजाा को प्रणर्णलणप
३) जग्गाको आिपािको चलन चल्तीको
मुल्य प्रक्षेपि
४) िालिालै आिपािको िररद णबक्री
भएको भए िो प्रमाि वा िजाणमन
मुचुल्का
५) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले प्राणवणर्क
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको प्राणवणर्क कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी मु ल्याङकन
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

21.

घर कार्म
णिफाररि

१) घरकार्म णिफाररि पाऊाँ भन्ने
िम्बिी णनवे दन
२) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) िम्बखिर् जग्गाको लालपूजाा को
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
४) थर्थलगर् प्रणर्वे दन
५)चालु आ.व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) प्राणवणर्क कमाचारीबार् णनरीक्षि
गरी प्रणर्वे दन णदने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) दर्ाा चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

22.

नेपालिरकार
को नाममा
बार्ोकार्मणि
फाररि

१) णनवे दन
२) जग्गार्नी प्रमाित्रको प्रणर्णलणप
३) नापी नक्सा
४) चालु आ.व. िम्मको मालपोर् र घर
भए घर जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि
कर णर्रे को रणिद
५) जग्गार्नीको स्वीकृणर्को िनािर्
गनुापने
६)जग्गा र्नीले िनािर् गरे को कागजार्

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले थर्थलगर्
िजाणमन मुचुल्का र्र्ार गरी
णिफाररि र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

23.

घर बार्ो
प्रमाणिर्

१) णनवे दन (बार्ोको नाम, र्ोल िमेर्
िुलाउने) नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
२) जग्गार्नी प्रमाि पूजाा को प्रमाणिर्
प्रणर्णलणप
३) जग्गा रिे को क्षे त्रको प्रमाणिर्
िक्कलनापी नक्सा
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्
५) णलने णदने दु वै व्यखि नागररकर्ाका
प्रमािपत्रको प्रमािपत्र प्रमाणिर्
प्रणर्णलपी िणिर् उपखथर्थर् हुनु पने वा
णनजिरुले णदएको अणर्कृर् वारे िको
प्रमाणिर् प्रणर्णलपी
६) थर्थलगर् णनरीक्षि प्रणर्वे दन

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

24.

चार णकल्ला
प्रमाणिर्

१) णनवे दन र नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
२) जग्गा र्नी प्रमाि पूजाा को प्रणर्णलणप
३) जग्गा रिे को क्षे त्रको प्रमाणिर्
प्रणर्णलणप नापी नक्सा
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् रघर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
५) णनवे दक स्वर्ं वा णनजले अन्य
व्यखिलाई र्ोकेको िकमा णनज
णनवे दकले णदएको अणर्कृर् वारे िनामा
को प्रमाणिर् प्रणर्णलपी

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

25.

१) णनवे दन पत्र
२) िम्बखिर् कार्ाा लर्को पत्र
३) प्राणबणर्क प्रणर्वे दन
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

27.

जग्गा र्नीपूजाा
िराएकोणिफा
ररि

१) णनवे दन र नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
२) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
भए घर जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि
कर णर्रे को रणिद
३) जग्गा र्नी प्रमाि पू जाा को प्रणर्णलणप
४) णनवे दकको थर्थार्ी वर्न जग्गा रिे को
वडाको नभएमा थर्थानीर्िजाणमन
मुचुल्का

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले णिफाररि
पत्र र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

जग्गा
रे िां कनको
कार्ा/िो
कार्ामा रोिबर

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

26.

पूजाा मा
घरकार्म
गनेणिफाररि

१) णनवे दन र नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
२) भवन नकिा पाि प्रमाि पत्रको
प्रणर्णलणप
३) णनमाा ि िम्पन्न प्रमाि पत्रको प्रणर्णलणप
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्
५) जग्गा र्नी प्रमाि पूजाा को प्रणर्णलणप

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

28.

मोिी लगर्
कट्टा
णिफाररि

१) मोिी लगर् कट्टा हुनुपने पूिा
णववरिको णनवे दन
२) णनवे दकको नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
३) जग्गार्नी प्रमाि पूजाा को प्रमाणिर्
प्रणर्णलणप
४) जग्गाको प्रमाणिर् नापी नक्सा
५) चालु आ.व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
६) जग्गाको श्रेस्ता र णफल्डबुकको
प्रमाणिर् प्रणर्णलणप

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवल िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोकआदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउन

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

लाग्ने िमर् िोिी णदन, िजाणमनको िकमा बढीमा
३ णदनणभत्र

29.

नर्ा ाँ
व्यविार्दर्ाा

१) णनवे दन पत्र
२) नागररकर्ा प्रमाणिपत्रको प्रमाणिर्
प्रणर्णलपी
३) णवदे शीको िकमा रािदानीको
प्रमाणिर् प्रणर्णलणप वा िम्बखिर्
दु र्ावािको णनजको पररचर् िु ल्ने
णिफाररि
४) २ प्रणर्फोर्ो
५) घर बिाल िम्झौर्ा
६) आफ्नै घर र्िरा भए चा.लु. आ.व.
िम्मको मालपोर् र घरजग्गा कर
णर्रे को
७) थर्थानीर् र्िको नाममा दर्ाा नगरी
प्यान वा अन्य णनकार्मा दर्ाा गरी
व्यविार् दर्ाा गरे को िकमा प्यान दर्ाा
वा अन्य णनकार्बार् जारी गरे को
व्यविार् प्रमािपत्रको प्रमाणिर्
प्रणर्णलपी

१) णनवे दन िणिर्को र्ोणकएको
कागाजर् पे श गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
फााँ र्मा र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) णनवे दकले र्ोकेको शु लक
वु झाउने
५) चलानी गरी णनवे दकलाई
प्रमािपत्र उपलव्र् गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

30.

१) णनवे दन िणिर्को र्ोणकएको
कागाजर् पे श गने
२)वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
फााँ र्मा र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) णनवे दकले र्ोकेको शु लक
वु झाउने
५) चलानी गरी चलानी गरी
णनवे दकलाई प्रमािपत्र उपलव्र्
गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

32.

व्यविार् दर्ाा
णिफाररि

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
५) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

१) णनवे दन पत्र
२) व्यविार् दर्ाा गरे को प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
३) आफ्नै घर भए चालु आ. व. िम्मको
मालपोर् र घर जग्गा कर वा एकीकृर्
िम्पणि कर णर्रे को रणिद वा कर
णनर्ाा रि स्वीकृर् भएको कागजार्
४) बिालमा भए िम्झौर्ा पत्रको
प्रणर्णलणप
५)दु ई प्रणर् पािपोर्ा िाइजको फोर्ो

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

व्यविार्नवीक १) णनवे दन पत्र
रि
२) नागररकर्ा प्रमाणिपत्रको प्रमाणिर्
प्रणर्णलपी
३) थर्थानीर् र्िबार् दर्ाा भएको व्यविार्
दर्ाा को प्रमािपत्रको प्रमाणिर्
प्रणर्णलपी
४) बिाल िम्झौर्ाको प्रणर्णलपी
५) आफ्नै घर र्िरा भए चा.लु. आ.व.
िम्मको मालपोर् र घरजग्गा कर
णर्रे को

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा
बढीमा ३ णदनणभत्र

31.

व्यविार् बन्द
णिफाररि

१) आफ्नो व्यविार्को णवस्तृर् व्यिोरा
िणिर्को णनवे दन पत्र
२) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) चालु आ.व. िम्मको व्यविार्
नवीकरि गरे को प्रमािपत्रको िक्कल
४) घरबिालिम्झौर्ा पत्रको प्रणर्णलणप
५) थर्थलगर् प्रणर्वे दन
६) णवदे शीको िकमा पररचर् िु ल्ने
कागजार् वा िम्बखिर् दु र्ावािको पत्र
७) आफनै घर भएमा चालु आ.व.
िम्मको मालपोर् र घर जग्गा कर वा
एकीकृर् िम्पणि कर णर्रे को रणिद वा
कर णनर्ाा रि स्वीकृर् भएको कागजार्

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

33.

व्यविार्
िञ्चालन
नभएको
णिफाररि

१) व्यविार् िञ्चालन नभएको कारि
िणिर्को णनवे दन पत्र
२) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) थर्थानीर् र्िको नाममा व्यविार् दर्ाा
गरे को प्रमािपत्र
४) आफ नै घर भएमा चालु आ.व.
िम्मको मालपोर् र घरजग्गा कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्
५) थर्थलगर् प्रणर्वे दन
६)घरबिालिम्झौर्ा पत्रको प्रणर्णलणप
७)
िजाणमनमुचुल्काआवश्यकपरे मािोिमे
र् गराउने

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिारिजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

34.

ब्यापारव्यविा
र्
नभएकोणिफा
ररि

१) कारि िणिर्को णनवे दन पत्र
२) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) थर्थानीर् र्िको नाममा व्यविार् दर्ाा
गरे को प्रमािपत्र
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्
५)
िजाणमनमुचुल्काआवश्यकपरे मािोिमे
र् गराउने

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४)र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार थर्थलगर्
िजाणमन मुचुल्का र्र्ार गरी
णिफाररि र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६)चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

35.

िंथर्था दर्ाा
णिफाररि

१) णवर्ान वा णनर्मावली, णनवे दन र
नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
२) िंथर्था भाडामा बस्ने भए िम्झौर्ा पत्र
र बिाल कर णर्रे को रणिद/नणर्रे को
भए णर्नुा बुझाउनु पने
३) ि ं थर्था आफ्नै घरमा बस्ने भए िोको
जग्गार्नी प्रमाि पूजाा र नक्सा पाि
प्रमाि पत्रको प्रणर्णलणप
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/वडा िणचवले
िम्बखिर् कमा चारीलाई वडा
िणचव, र्ोक आदे श गने े
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

36.

णजणवर्िाँगको
नार्ा प्रमाणिर्

१) णनवे दनर्र्था नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
२) नार्ा िुल्ने प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) िजाणमन गरी बु झ्नु पने भएमा िाक्षी
बस्ने ७ जनाको नागररकर्ा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
५)नार्ा प्रमाणिर् गने व्यखििरुको २
प्रणर् पािपोर्ा िाइजको फोर्ो

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

37.

मृर्किाँगको
नार्ा प्रमाणिर्

१) णनवे दनर्र्थानार्ा िुल्ने प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
२) िकदारिरुको नागररकर्ा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) मृत्यु दर्ाा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
४) मृर्कको नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
५) िकवाला नावालक भए जन्म दर्ाा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
६) विााँ ईिरी आएको िकमा
बिाईिराईको प्रणर्णलणप
७) िकदारिरुको पािपोर्ा िाईजको
फोर्ो ४ प्रणर्
८)थर्थानीर् िजाणमन मुचुल्का
९)आवश्यकर्ाअनुिार थर्थानीर् प्रिरी
िजाणमनमुचुल्का

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) आवश्यकर्ा अनुिार थर्थानीर्
प्रिरी िजाणमन मुचुल्का माग गने
६) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
७) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

38.

णजणवर् रिे को
णिफाररि

१) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र
णनवे दन पत्र
२) स्वर्ं व्यखि उपखथर्थर् हुनु पने
३) दु ई प्रणर् पािपोर्ा िाइजको फोर्ो
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

39.

णवदर्ुर् जडान
णिफाररि

१) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र
णनवे दन पत्र
२) जग्गार्नी प्रमािपत्रको प्रमाणिर्
प्रणर्णलपी
३) िक भोगको श्रोर् िु ल्ने कागजार्
४) नक्सा पाि वा नामिारी नक्सा भएको
प्रमािको प्रणर्णलणप
५) अन्य आवश्यक कागजार्िरु
६) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

40.

र्ारा जडान
णिफाररि

१) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र
णनवे दन पत्र
२) नक्सा पाि वा नामिारी नक्सा भएको
प्रमािको प्रणर्णलणप
३) जग्गा र्नी प्रमाि पू जाा को प्रणर्णर्णप
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

41.

चौपार्
िमबिी
णिफाररि

१) कारि िणिर्को णनवे दन
१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
२) चौपार्ा लाने ठाउाँ को स्वीकृर् पत्र
कागजार्िरु पेश गने
३) णलने णदने दु वैले िनािर् गनुा पने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
४) चौपार् पालन गने का िकमा थर्थान र
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
छरणछमे क र्र्था वार्ावरिमा प्रणर्क ू ल
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
प्रभाव नपने व्यिोरा
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार थर्थलगर्
िजाणमन मुचुल्का र्र्ार गरी
णिफाररि र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

42.

उद्योग
ठाउाँ िारी
णिफाररि

१) उद्योग ठाउाँ िारीका लाणग णनवे दन
२) उद्योग दर्ाा प्रमाि पत्रको प्रणर्णलणप
३) थर्थानीर् र्िको नामको नणवकरि
िणिर्को व्यविार् दर्ाा प्रमाि पत्र
४) आफ्नै घर भए चालु आ. व. िम्मको
मालपोर् र घर जग्गा कर वा एकीकृर्
िम्पणि कर णर्रे को रणिद
५) बिालमा भए िम्झौर्ा पत्रको
प्रणर्णलणप र बिाल कर णर्रे को
रणिद/नणर्रे को भए णर्नुा बुझाउनु पने
६) (थर्थानीर् र्िको नाम) क्षेत्र णभत्र िारी
जाने भए िम्बखिर् वडा कार्ाा लर्को
अनुमणर्को णिफाररि पत्र

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

43.

णवद्यालर्ठाउाँ
िारी
णिफाररि

१) णवद्यालर् ठाउाँ िारीका लाणग णनवे दन
२) णवद्यालर् दर्ाा प्रमाि पत्रको प्रणर्णलणप
३) थर्थानीर् र्िको नामको नणवकरि
िणिर्को व्यविार् दर्ाा प्रमाि पत्र
४) (िरकारी एवं िामुदाणर्क
णवद्यालर्बािे कअन्यमा) चालु आ. व.
िम्मको िरी जाने ठाउाँ र िालको ठाउाँ
दु वैको मालपोर् र घर जग्गा कर वा
एकीकृर् िम्पणि कर णर्रे को रणिद
५) बिालमा भए िम्झौर्ा पत्रको
प्रणर्णलणप र बिाल कर णर्रे को
रणिद/नणर्रे को भए णर्नुा बुझाउनु पने
६) थर्थार्ी लेिा नम्बरप्रमाि पत्रको
प्रणर्णलणप
७) णनरीक्षि प्रणर्वे दन
८) िरी जाने ठाउाँ को वडा कार्ाा लर्को
अनुमणर् पत्र

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार थर्थलगर्
िजाणमन मुचुल्का र्र्ार गरी
णिफाररि र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

44.

णवद्यालर्
िञ्चालन
स्वीकृर्/ कक्षा
वृ खिणिफाररि

१) णवद्यालर् कक्षा वृ खिका लाणग णनवे दन
२) णवद्यालर् दर्ाा प्रमाि पत्रको प्रणर्णलणप
३) थर्थानीर् र्िको नाममा चालु आ.
व.को नणवकरि िणिर्को व्यविार्
दर्ाा प्रमाि पत्र
४) िरकारी बािे कका णवद्यालर्का
िकमा चालु आ. व. िम्मको मालपोर्
र घर जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि
कर णर्रे को रणिद
५) बिालमा भए िम्झौर्ा पत्रको
प्रणर्णलणप र बिाल कर णर्रे को रणिद
६) णनरीक्षि प्रणर्वे दन

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको प्राणवणर्क कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार थर्थलगर्
णनरीक्षि गरी प्रणर्वे दन र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

45.

आन्तररक
बिाई िराई
णिफाररि

१) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र
णनवे दन पत्र
२) िरी जाने व्यखििरु नागरण कर्ाको
प्रमािपत्रको प्रमाणिर् प्रणर्णलणप र
नागररकर्ा प्रमािपत्र नभएको िकमा
णववाि दर्ाा वा जन्म दर्ाा वा उमेर
िुलेको णनस्साको प्रमाणिर् प्रणर्णलणप
३) जग्गार्नी प्रमाि पूजाा को प्रणर्णलणप
/घर वा जग्गा नभएकाको िकमा
व्यविार् वा बिाई िुल्ने
प्रमािकागजार्
४) घर जग्गा भएकाको िकमा घर भए
चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्
५)घर जग्गा नभएकाको िकमा
िम्बखिर् घर र्नीिाँ ग गरे को घर
बिालको िम्झौर्ा

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

46.

िंरक्षक
णिफाररि
( व्यखिगर्)

१) णनवे दन
२) िंरक्षक णदने र णलने व्यखिको
नागररकर्ा र जन्मदर्ाा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
३) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
४) आवश्यकर्ा अनुिार थर्थलगर्
िजाणमन मुचुल्का
५)थर्थानीर् िजाणमन मुचुल्का

१) णवस्तृर् णववरि रिे को णनवे दन
िणिर् र्ोणकएको कागजार्िरु
पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

47.

१) णनवे दन
२) िंथर्थाकोनवीकरि िणिर्को
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप एवं णवर्ानको
प्रणर्णलणप वा णनर्मावलीको प्रणर्णलणप
३) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद,
४) बिालमा भए िम्झौर्ा पत्र प्रणर्णलणप र
बिाल कर णर्रे को रणिद/नणर्रे को भए
णर्नुा बुझाउनु पने
५) आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

49.

घर कोठा
िोल्न कार्ा/
रोिबरमा बस्ने
कार्ा

१) कारि प्रष्ट िु लेको णनवे दन
२) चालु आ.व. िम्मको घरजग्गा कर ,
बिाल कर र मालपोर् णर्रको रणिद
३) बिाल िम्झौर्ाको प्रमाणिर् प्रणर्णलपी
४)णजल्ला प्रशािन कार्ाा लर्को पत्र
५)थर्थानीर् िजाणमन मुचुल्का
६)आवश्यकर्ाअनुिार थर्थानीर् प्रिरी
िजाणमनमुचुल्का

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) रोिबरमा बस्ने कमा चारी र्ोक्ने
७) वडा कार्ाा लर्बार् प्रणर्र् ३५
णदने म्याद पत्रको िूचना प्रमाणिर्
प्रणर्लपी

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

िंरक्षक
णिफाररि
(िंथर्थागर्)

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

48.

१) णनवे दनर्र्थानागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
२) णवपन्नर्ा िु ल्ने प्रमाि कागजार्
३) णिफाररि आवश्यक भएको अन्य
कारि

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

51.

व्यखिगर्
णववरि
णिफाररि

१) णनवे दन पत्र
२) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
४) णवर्र्िाँग िम्बखिर् अन्य प्रमाि
कागजार्िरु

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

णन शुल्क वा
ि शुल्क
स्वास्थ्य
उपचार
णिफाररि

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

50.

जन्म णमणर्
प्रमाणिर्

१) णनवे दन र नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलपी
२) नाबालकको िकमा जन्म दर्ाा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) बिाई िरी आएको भए िो को प्रमाि
पत्र
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

52.

णववाि
प्रमाणिर्

१) दु लिा दु लिीको नागररकर्ा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
२) बिाई िरी आएकाको िकमा बिाई
िराई दर्ाा प्रमाि पत्र
३) दु लािा दु लिी दु बै उपखथर्थर् भई
िनािर् गनुा पने
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्
५)णव.ि.२०३४ पणछको िकमा णववाि
दर्ाा प्रमाि पत्रको
प्रणर्णलणप

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

53.

घर पार्ाल
प्रमाणिर्

१) णनवे दन नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप र णनवे दन
२) घरको नक्सा, नक्सा पाि प्रमाि पत्र
३) थर्थलगर् णनरीक्षि प्रणर्वे दन
४) चालु आ. व. िम्मको घर जग्गा कर
वा एकीकृर् िम्पणि कर र चालु आ.ब.
िम्मको मालपोर् कर णर्रे को रणिद वा
कर णनर्ाा रि स्वीकृर् भएको कागजार्
५)आवश्यकर्ा अनुिारिजाणमन मुचुल्का

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

54.

कागज/मञ्जुरी १) णनवे दन र नागररकर्ा प्रमािपत्रको
नामा प्रमाणिर्
प्रणर्णलणप र णनवे दन
२) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्
३) प्रमाणिर् गनुा पने णवर्र्िाँग िम्बखिर्
प्रमाि कागजिरुको प्रणर्णलणप
४)मन्जुरीनामा णलने र णदने दु वै व्यखि

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

55.

१) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र
णनवे दन
२) नार्ाप्रमाणिर् प्रमाि पत्रको प्रणर्णलणप
३) िकदार प्रमाणिर्का लाणग थर्थलगर्
िजाणमन
४) िकदार प्रमाणिर् गने र्थप प्रमाि
कागज
५) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
६)आवश्यकर्ा अनुिारिजाणमन मुचुल्का

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवलेिम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

57.

अणववाणिर्
प्रमाणिर्

१) णनवे दन र नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
२) िंरक्षक वा अणभभावकले
कार्ाा लर्को रोिबरमा गरे को िनािर्
पत्र
३) थर्थानीर् िजाणमन मुचुल्काको पत्र
४) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद
५)णवदे शमा रिे काको िकमा णवदे शखथर्थर्
नेपाली णनर्ोगबार् आएको णिफाररि

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) आवश्यकर्ा अनुिार थर्थानीर्
प्रिरीको िजा णमन मुचुल्का माग
गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

िकवाला वा
िकदार
प्रमाणिर्

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

56.

अंग्रेजी
णिफाररि र्र्था
प्रमाणिर्

१) णनवे दन र नागररकर्ा प्रमािपत्रको
प्रणर्णलणप
२) णवर्र् िाँग िम्बखि प्रमाि
कागजार्को प्रणर्णलणप
३) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

58.

णमलापत्र
कागज/ उजुरी
दर्ाा

१) णमलापत्र गने दु वै पक्षको िंर्ुि
णनवे दन
२) िम्बखिर् व्यखििरुको नागररकर्ा
प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप
३) णवर्र्िाँग िम्बखिर् अन्य
कागजार्िरु

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा. वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

59.

एणककृर्
िम्पणि
कर/घर जग्गा
कर

१) णनवे दन
२) जग्गा र्नी प्रमाि पूजाा को प्रणर्णलणप
३) भवननक्साको स्वीकृणर् प्रमाि पत्र र
नक्साको प्रणर्णलणप
४) भवन/जग्गा िररद गरे को भए
मालपोर्बार् रणजष्टरेशन पाररर्
णलिर्को प्रणर्णलणप
५) (थर्थानीर् र्िको नाम) घोर्िा हुनु पूवा
णनमाा ि भएका भवनका िकमा नापी
नक्सा वा थर्थलगर् प्राणवणर्क प्रणर्वे दन
६) मालपोर् णर्रे को रणिद
७) आ.व ०५७।५८ पूवा आखन्तररक राजश्व
कार्ाा लर्मा कर णर्रे को भए िो को
प्रमाणिर् प्रणर्णलपी
८) नागररकर्ा र नापी नक्साको प्रमाणिर्
प्रणर्णलपी

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले कर
णनर्ाा रि र्र्ार गरी वडा
अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा
िणचव िमक्ष पे श गने
५) र्ोणकएको कर बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई कर
णनर्ाा रि पत्र उपलब्ध गराउने ।

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

60.

१) णनवे दन पत्र
२) बिाल िम्झौर्ा
३) नेपाल िरकारमा बिालिाँग िम्बखिर्
णनकार्मा दर्ाा गरे को प्रमाि पत्रको
प्रणर्णलणप
४) नागररकर्ाको प्रमाणिर् प्रणर्णलपी
५) चालु आ.व. िम्म घर जग्गा र
मालपोर् णर्रे को रणिदको वा णनर्ाा रि
आदे शको प्रमाणिर् प्रणर्णलपी ।

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
२) र्ोणकएको कमाचारीले कर
णनर्ाा रि र्र्ार गरी वडा
अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा
िणचव िमक्ष पे श गने
३) र्ोणकएको कर बुझाउने
४) चलानी गरी णनवे दकलाई कर
णनर्ाा रि पत्र उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

62.

णवज्ञापन कर

१) णनवे दन र िंथर्थाको प्रमाणिर्
कागजार्
२) िम्बखिर् थर्थानीर् र्िमा णर्ना
बुझाउन पनेव्यविार् र अन्य करको
प्रमाणिर् प्रणर्णलपी

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
२) र्ोणकएको कमाचारीले कर
णनर्ाा रि र्र्ार गरी वडा
अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा
िणचव िमक्ष पे श गने
३) र्ोणकएको कर बुझाउने
४) चलानी गरी णनवे दकलाई कर
णनर्ाा रि पत्र उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३
णदनणभत्र

बिाल कर

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा
बढीमा ३ णदनणभत्र

61.

१) णनवे दन पत्र
२) प्रर्थम वर्ा का लाणग जग्गा र्नी प्रमाि
पूजाा , नवीकरिका लाणग अणघल्लो
आ.व.मा मालपोर् णर्रे को रणिद वा
र्ि कार्ाा लर्बार् जारी गररएको
मालपोर् नवीकरि बु क
३) घर जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि
कर णर्रे को प्रमाि

१) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
२) र्ोणकएको कमाचारीले कर
णनर्ाा रि र्र्ार गरी वडा
अध्यक्ष/का.बा.वडा अध्यक्ष/वडा
िणचव िमक्ष पे श गने
३) र्ोणकएको कर बुझाउने
४) चलानी गरी णनवे दकलाई कर
रणिद उपलब्ध गराउने ।

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

64.

उल्लेखिर्
बािे क अन्य
थर्थानीर्
आवश्यकर्ा
अनुिारका
णिफाररि/प्रमा
णिर्िरु

१) नागररकर्ा प्रमािपत्रको प्रणर्णलणप र
णनवे दन
२) णवर्र् िाँग िम्बखिर् प्रमाि कागजार्
६) चालु आ. व. िम्मको मालपोर् र घर
जग्गा कर वा एकीकृर् िम्पणि कर
णर्रे को रणिद वा कर णनर्ाा रि स्वीकृर्
भएको कागजार्

१) णनवे दन िणिर् र्ोणकएको
कागजार्िरु पेश गने
२) वडा अध्यक्ष/का.बा.वडा
अध्यक्ष/वडा िणचवले िम्बखिर्
कमाचारीलाई र्ोक आदे श गने
३) णनवे दन दर्ाा गने
४) र्ोणकएको कमाचारीले
आवश्यकर्ा अनुिार िजाणमन
मुचुल्का र्र्ार गरी णिफाररि
र्र्ार गने
५) णनवे दकले र्ोणकएको शुल्क
बुझाउने
६) चलानी गरी णनवे दकलाई
णिफाररि उपलब्ध गराउने

वडा
अध्यक्ष/का.बा
.वडा
अध्यक्ष/वडा
िणचव,
िम्बखिर्
फााँ र्का
कमाचारी

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा
बढीमा ३ णदनणभत्र

मालपोर्
वाभूमण कर

िोिी णदन, िजा णमनको िकमा बढीमा ३ णदनणभत्र

63.

