मुसिकोट नगरपासिकाको िेवा बडापत्र
मुसिकोट रुकु म (पसिम)
कर्ाािी प्रदेश नेपाि ।
िेवा िुसबधाको
नाम

आवश्यक पनने  कागााहररु

िेवा िुसवधा प्राप्त गना आवश्यक पनने  प्रक्रिया

साम्मेवार असधकारी र िाग्ने िमय

िाग्ने
दस्हुर

घर ाग्गा
नामिारी
सिफाररि

१. घर ाग्गा नामिारी िम्बन्धी सवस्हृह
सववरर् खुिक
े ो सनवेदन

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेश गनने  वडा अध्यक्ष / वडा
िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई होक आदेश गनने 

५००/–

२. सनवेदकको नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप

२. सनवेदन दहाा गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन,

३. मृहक र सनवेदकबीचको नाहा प्रमासर्ह
प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
४. ाग्गा धनी प्रमार् पुाााको प्रसहसिसप
५. िाासमन मुचल्ु का गरी बुझ्नु पनने  भए
िाासमनमा िाक्षी बस्नेको नागररकहा
प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप

३. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 

िाासमनको रकमा िबै कागााह समसि अएको अवस्थामा
३ क्रदनसभत्र

४. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
५. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
६. कानुनी ारटिहा भएको देसखएमा कानुनी राय सिइनेछ

६. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद
मोसर िगह कट्टा
सिफाररि

१. मोसर िगह कट्टा हुनुपनने  पूर्ा सववरर्को
सनवेदन
२. सनवेदकको नागररकहाको प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
३. ाग्गाधनी प्रमार् पुाााको प्रसहसिसप
४. ाग्गाको प्रमार् पुाााको प्रमासर्ह
प्रसहसिसप
५. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर
ाग्गा कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष ̷ वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह कमाचाररिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन,

सनशुल्क

िाासमनको रकमा िबै कागााह समसि अएको अवस्थामा
३ क्रदनसभत्र

५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

६. ाग्गाको श्रेस्हा र क्रफल्डबुकको प्रमासर्ह
प्रसहसिसप
घर कायम
सिफाररि

१. घर कायम सिफाररि पााँउ भन्ने िम्बन्धी
सनवेदन

१. सनबेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेि गनने 

२. नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप

२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 

३. िम्बसन्धह ाग्गाको िािपुाााको

३. प्रासबसधक कमाचारीबाट सनरीक्षर् गरी प्रसहवेदन क्रदने

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र
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प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
४. स्थिगह प्रसहवेदन
५. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर
ाग्गा कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद
६. घरको नक्िा पाि / प्रमासर्ह
असभिेखीकरर्को प्रमार्पत्र प्रसहसिसप
छात्रवृसि
सिफाररि

१. सनवेदन पत्र र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. घर भएमा चािु आ.व. िम्मको मािपोह
र घर ाग्गा कर वा िम्पसह कर सहरे को
रसिद, ब्यविाय कर सहरे को रसिद
३. शैसक्षक योग्यहाको प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. दहाा चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेि गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

सनशुल्क

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

सनशुल्क

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

सनशुल्क

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र
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४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. दहाा चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

सवपन्न सवद्याथी
छात्रवृसि
सिफाररि

१. सनवेदन पत्र र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. शैसक्षक योग्यहाको प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. दहाा चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

अपाङ्ग
सिफाररि

अस्थायी
बिोबाि

१. सनवेदन पत्र र नागररकहा प्रमार्पत्र ̷
ान्मदहाा प्रसहसिसप

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेि गनने 

२.
२. कु न प्रकारको शारीररक अपाङ्गहा रो िो
िम्बन्धी मेसडकि िुपरीटेन्डेन्टको
३.
सिफाररि
४.
३. ब्यसि स्वयम् उपसस्थह हुनुपनने  वा
िम्बसन्धह कमाचारीको प्रसहवेदन
५.

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
सनवेदन दहाा गनने 
होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार प्रसहवेदन हयार गरी
सिफाररि हयार गनने 
चिानी गरी सनवेदक िाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

१. सनवेदन पत्र र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप र बिोबाि गनने  घर नम्वर,
टोि, वा बाटोको नाम

१. सनबेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेि गनने 

२. बरािमा बिेको भए घरधनीको िनाखह
मुचल्ु का र सनाको नागररकहा
प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप

३. प्रासबसधक कमाचारीबाट सनरीक्षर् गरी प्रसहवेदन क्रदने

३. कमाचाररको रकमा राि कायारह ररेको
कायााियको पत्र

२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने

४. घरबराि कर सहरे को रसिद
स्थायी बिोबाि

नागररकहा र
प्रसहसिसप
सिफाररि

अङ्गीकृ ह
नागररकहा
सिफाररि

५. घरबरािको िम्झौहा पत्र
१. सनवेदन पत्र र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. बिाइिराइको रकमा बिाइिराइ दहाा
प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. ,चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर
ाग्गा कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद
४. ाग्गा धनी प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
१. सनवेदन पत्र र आमा ̷ बाबुको नागररकहा
प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
२. ान्मदहाा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. सववासरह मसरिाको रकमा पसह ̷ आमा ̷
बुवाको नागररकाहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
४. चाररसत्रक प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप(सबद्याथीको रकमा)
५. सववार दहााको प्रसहसिसप (सववासरहको
रकमा)
६. बिाई िरी आएको रकमा बिाईिराईको
प्रमार् पत्रको प्रसहसिसप
७. दुवै कान देसखने पािपोटा िाईाको फोटो
२ प्रसह
८. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद वा कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
९. कमाचारी पररवारको रकमा िम्बसन्धह
कायााियको सिफाररि
१०. प्रसहसिसप नागररकहाको रकमा पुरानो
नागररकाहाको प्रसहसिसप
१. सनवेदन पत्र र असङ्गकृ ह नागररकहा प्राप्त
गना खोाेको स्पष्ट आधार
२. िासबक मुिुकको नागररकहा पररत्याग
गरे को वा पररत्याग गना कारबारी
चिाएको पुसष्ट गनने  कागााहररु
३. नेपािमा १५ बर्ादसे ख कु नै ब्यबिाय वा
काम गरी बिेको प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
४. वैवासरक असङ्गकृ ह नागररकहाका िासग
सववार दहाा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप र
िम्बसन्धह देशको आसधकाररक प्रमार्पत्र

६. दहाा चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेि गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह
कमााचारीिाई होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

२००/–

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेि गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

सनशुल्क

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह
कमााचारीिाई होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिबध गराउने
७. होक्रकएको ढााँचामा नागररकहा सिफाररिको असभिेख राख्ने ।

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेि गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचाररिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने , कानुसन राय आवश्यक भएमा
राय िोध्ने
५. सनवेदनिे होक्रकएको शुल्क बुझाउन
६. चिानी गरी सनवेदनिाई सिफाररि उपब्ध गराउने
७. अनुिच
ू ी ८ को ढााँचामा नागररकहा सिफाररिको असभिेख राख्ने

आर्थाक अवस्था
बसियो वा
िम्पादन
प्रमासर्ह

आर्थाक अबस्था
कमाोर वा
सबपन्नहा
प्रमासर्ह

सवद्युह ाडान
सिफाररि

धारा ाडान
सिफाररि

५. नेपािी भार्ा िेख्न बोल्न ाान्ने प्रमार्
कागााहररु
६. पािपोटा िाइाको फोटो ३ प्रसह
७. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद
८. िाासमन मुचल्ु का
१. सनवेदन पत्र र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. ाग्गा धनी प्रमार् पुााा
३. आयश्रोह भए आयस्रोह खुल्ने कागााह
४. अन्य आवश्यक कागााह
५. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसह कर र बाराि सहरे को
रसिद वा कर सनधाारर् स्वीकृ ह भएको
कागााह
६. िाासमन मुचल्ु का
१. सनवेदन पत्र र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. आर्थाक अवस्था कमाोर भएको पुसष्ट हुने
कागााह

१. सनवेदन पत्र र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. ाग्गाधनी प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. रक भोगको श्रोह खुल्ने कागााह
४. नक्िा पाि वा नामिारी नक्िा भएको
प्रमार्को प्रसहसिसप
५. अन्य आवश्यक कागााहररु
६. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर
ाग्गा कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद
वा कर सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
१. नागररकहाको प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप र
सनवेदन पत्र
२. नक्िा पाि वा नामिारी नक्िा भएको
प्रमार्को प्रसहसिसप
३. ाग्गाधनी प्रमार् पुाााको प्रसहसिसप
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घराग्गा

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेि गनने 
२. वडा अध्क्ष ̷ वडा िदस्य ̷ वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
४. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
५. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने।

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

आयस्रोह
को ०.१
प्रसहशह

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेि गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
७. चिानी गरी सनबेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

सनशुल्क

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेि गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

िंस्थागह

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

िंस्थागह

२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

१०० /–
व्यसिगह
५००/–

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
चिानी गरी सनबेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यक अनुिार िाासमन मुचल्ु का हयार
गरी सिफाररि हयार गनने 

१०० /–
व्यसिगह
५००/–

ाीसवह ररेको
सिफाररि

१.
२.
३.
४.

कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद वा कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप र
सनवेदन पत्र
स्वयम् ब्यसि उपसस्थह हुनु पनने 
दुई प्रसह पािपोटा िाइाको फोटो
चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घराग्गा
वा िम्पसह कर सहरे को रसिद कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागापत्र

५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

१००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

पसरिो

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागापत्र पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष /वडा िदस्य/ वडा िसचविे प्रासबसधक कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको प्रासबसधक कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी मूल्याङ्कन हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

कु ि
िम्पसह
को
०.०१ %

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यक अनुिार िाासमन मुचल्ु का हयार
गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

दुबै नाम गरे का
ब्यसि एकै रो
भन्ने
सिफाररि/फारम
ान्मसमसह
िंिोधन
सिफाररि

ाग्गा मूल्याङ्कन
सिफाररि
प्रमासर्ह

ब्यबिाय बन्द
सिफाररि

१. नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप र
सनवेदन पत्र
२. नाम फरक परे को पुसष्ट गनने  प्रमासर्ह
कागापत्र
३. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घराग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद कर
सनधाारर् स्वीकृ सह भएको कागापत्र
४. िम्बसन्धह ब्यसि वा रकवािा उपसस्थह
भई िनाखह गनुप
ा नने 
५. आवश्यकहा अनुिार स्थानीय प्रररी
िाासमनका मुचल्ु काको प्रसहबेदन माग गना
िक्ने
१. नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप र
सनवेदन पत्र
२. ाग्गा धनी प्रमार् पुाााको प्रसहसिसप
३. ाग्गाको आिपािको चिन चल्हीको मूल्य
प्रक्षेपर्
४. राििािै आिपािको खररद सबिी भएको
भए िो प्रमार् वा िाासमन मुचल्ु का
५. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घराग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागापत्र
६. नगरपासिकाको िम्पसह कर प्रयोानका
िासग मूल्यांकन भएको रकम
१. आफ्नो ब्यविायको सवस्हृह ब्यरोरा
िसरहको सनवेदन पत्र
२. नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. चािु आ.व. िम्मको ब्यबिाय नवीकरर्
गरे को प्रमार्पत्रको िक्कि
४. घरबराि िम्झौहा पत्रको प्रसहसिसप

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

२००/–
दोश्रो
१०० /–

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यक अनुिार िाासमन मुचल्ु का हयार
गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

५. स्थिगह प्रसहबेदन
६. सवदेशीको रकमा पररचय खुल्ने कागााह
वा िम्बसन्धह दुहावािको पत्र
७. आफ्नो घर भएको चािु आ.ब. िम्मको
मािपोह र घर ाग्गा कर वा िम्पसहको
कर सहरे को रसिद वा कर सनधाारर्
स्वीकृ ह भएको कागााह
ब्यबिाय
१. ब्यविाय िञ्चािन नभएको कारर्
िञ्चािन
िसरहको सनवेदन पत्र
नभएको
२. नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
सिफाररि
३. स्थानीय हरको नाममा ब्यबिाय दहाा
गरे को प्रमार्पत्र
४. आफ्नै घर भएमा चािु आ.व. िम्मको
मािपोह र घराग्गा कर, िम्पसह कर
सहरे को रसिद वा कर सनधााररह स्वीकृ ह
भएको कागााह
५. स्थिगह प्रसहबेदन
६. घरबाराि िम्झौहा पत्रको प्रसहसिसप
७. िाासमनका मुचल्ु का आवश्यक परे िो
िमेह
ब्यापार ब्यविाय १. कारर् िसरहको सनवेदन पत्र
नभएको
२. नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रमार्पत्रको
सिफाररि
प्रसहसिसप
३. स्थानीय हरको नाममा ब्यािाय दहाा
गरे को प्रमार्पत्र
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
५. िाासमनका मुचल्ु का आवश्यक परे मा िो
िमेह
कोटा फी समनारा १. कारर् िसरहको सनवेदन पत्र
सिफाररि
२. नागररकहाको प्रमार्पत्र प्रसहसिसप
३. स्थानीय हरको नाममा ब्यविाय दहाा
गरे को प्रमार्पत्र
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
५. िाासमनका मुचल्ु का आवश्यक परे मा िो
िमेह

५. सनबेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

१. सनवेदन िसरह होक्रकयको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा आनुिार िाासमन मुचल्ु का
हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

सनशुल्क

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह

१०० /–

२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

नाबािक
पररचयपत्र
सिफाररि

१. बाबु आमाको नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप र सनवेदन पत्र
२. ान्म दहााको प्रमार्पत्र

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई

चौपाया िम्बन्धी
सिफाररि

३. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद
४. नाबािक खुल्ने थप कु नै प्रमार् कागााह
भए िो िमेह पेश गनने 
५. नाबािक असनवाया रुपमा उपसस्थह हुनु
पनने 
६. दुबै कान देसखने पािपोटा िाइाको फोटो
१. कारर् िसरह सनवेदन पेश
२. चौपाया िाने ठाउाँ को स्वीकृ ह पत्र
३. सिने क्रदने दुबैको िनाखह गनुप
ा नने 
४. चौपाय पािन गनने का रकमा स्थान र
छरसछमेक हथा वाहावरर्मा प्रसहकू ि
प्रभाव नपनने  ब्यरोरा

होक आदेश गनने 

समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

३. सनवेदन दहाा गनने 
४. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
५. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने

ब्यबिाय दहाा
सिफाररि

उद्योग ठाउाँ िरी
सिफाररि

सबद्यािय ठाउाँ
िारी सिफाररि

१. सनवेदकन पत्र
२. ब्यबिाय दहाा गरे को प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
३. आफ्नो घर भए चािु आ.व. िम्मको
मािपोह र घर ाग्गा कर वा कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
४. बरािमा भए िम्झौहा पत्रको प्रसहसिसप
५. दुई प्रसह पािपोटा िाइाको फोटो
१. उद्योग ठाउाँ िारीका िागी सनवेदन
२. उद्योग दहाा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. स्थानीय हरको नामको नवीकरर्
िसरहको ब्यविाय दहाा प्रमार्पत्र
४. आफ्नै घर भए चािु आ.व. िम्मको
मािपोह र घर ाग्गा कर वा िम्पसह कर
सहरे को रसिद
५. वरािमा भए िम्झौहा पत्रको प्रसहसिसप र
बराि कर सहरे को रसिद/नसहरे को भए
सहनुा बुझाउनु पनने 
६. (स्थानीय हरको नाम) क्षेत्रसभत्र िरी ााने
भए िम्बसन्धह वडा कायााियको
अनुमसहको सिफाररि पत्र
१. सबद्यािय ठाउाँ िारीका िासग सनबेदन
२. सबद्यािय दहाा प्रमार् पत्रको प्रसहसिसप
३. स्थानीय हरको नामको नवीकरर्
िसरहको ब्यविाय दहाा प्रमार्पत्र

६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनबेदन दहाा गनने 
४. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउदने
५. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

मुचल्ु का
िसरहको
िासग
१०००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

प्रा.सब.

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 

५००/–
सन.मा.
सब.

आन्हररक
बिाइिराइ
सिफाररि

सवद्यािय
िञ्चािन
स्वीकृ ह/कक्षा
वृसि सिफाररि

ब्यसिगह
सववरर्

४. (िरकारी एवं िामुदासयक सबद्याियबारेक
अन्यमा) चािु आ.व. िम्मको िरी ााने
ठाउाँ र रािको ठाउाँ दुबैको मािपोह र
घराग्गा कर वा िम्पसह कर सहरे को
रसिद
५. बरािमा भए िम्झौहा पत्रको प्रसहसिसप र
बाराि कर सहरे को रसिद ̷ नसहरे को भए
सहनुा बुझाउनु पनने 
६. स्थायी िेखा नम्बर प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
७. सनरीक्षर् प्रसहबेदन
८. िरी ााने ठाउाँ को वडा कायााियको
अनुमसह पत्र
१. नागररकहाको प्रमार् पत्रको प्रसहसिसप र
सनवेदनको पत्र
२. िरी ााने ब्यसिररुको नागररकहाको
प्रमार्पत्र नभएको रकमा सववार दहाा वा
ान्मदहाा वा उमेर खुिेको सनस्िाको
प्रमासर्ह प्रसहसिसप
३. ाग्गा धनी प्रमार् पुाााको प्रसहसिसप/घर
वा ाग्गा नभएको रकमा ब्यबिाय वा
बिाई खुल्ने प्रमार् कागााह
४. घर ाग्गा भएको रकमा घर ाग्गा भए
चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद वा
िम्पसह कर सहरे को रसिद वा कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
५. घर ाग्गा नभएको रकमा िम्बसन्धह घर
धनीिाँग गरे को घर बरािको िम्झौहा
१. सबद्यािय कक्षा बृसिका िासग सनवेदन
२. सबद्यािय दहाा प्रमार् पत्रको प्रसहसिसप
३. स्थानीय हरको नाममा चािु आ.व. को
नसवकरर् िसरहको ब्यविाय दहाा प्रमार्
पत्र
४. िरकारी बारेकका सबद्याियका रकमा
चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद
५. बरािमा भए िम्झौहा पत्रको प्रसहसिसप र
बराि कर सहरे को रसिद
६. सनरीक्षर् प्रसहवेदन
१. सनवेदन पत्र
२. नागररकहाको प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप

३. सनवेदन दहाा गनने 

१०००

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 

मा.सब.१

/–
५००/–

५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााहररु पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/ वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन गहाा गनने 
४. होक्रकएको प्रसबसधक कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह
सनरीक्षर् गरी प्रसहवेदन हयार गनने 
५. सनवेदनकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

प्रा.सब.

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

५००/–
सन.मा.
सब.
१०००
/–
मा.सब.१
५००/–

१००/–

सिफाररि

३. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद
४. सबर्यिाँग िम्बसन्धह अन्य प्रमार्
कागााहररु

२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 

िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

ाग्गा दहाा
सिफाररि

िंरक्षक
सिफाररि(ब्यसि
गह)

१. सनवेदन पत्र
२. नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर भए
घर ाग्गा कर वा िम्पसह कर सहरे को
रसिद वा कर सनधाारर् स्वीकृ ह भएको
कागााह
४. िासबक िगह प्रमासर्ह प्रसहसिसप
५. क्रफल्डबुक उहार
६. स्थिगह सनरीक्षर् प्रसहबेदन
७. ाग्गाको नापी नक्िा
८. ाग्गािाँग िम्बसन्धह अन्य प्रमार्
कागााहररु
९. स्थानीय िाासमन मुचल्ु का
१. सनवेदन
२. िस्थाको नवीकरर् िसरहको प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
३. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद
४. आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का
५. स्थानीय िाासमन मुचल्ु का

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

२००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

२००/–

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

िंरक्षक
सिफाररि
(िंस्थागह)

१. सनवेदन
२. िंस्था नसवकरर् िसरहको प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप एवं सबधानको प्रसहसिसप वा
सनयमावसिको प्रसहसिसप
३. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर
ाग्गाको कर सहरे को रसिद
४. बरािमा भए िम्झौहा पत्र प्रसहसिसप र
बराि कर सहरे को रसिद/नसहरे को भए
सहनुा पनने 
५. आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

नेपाि िरकारको
नाममा बाटो

१.
२.
३.
४.

५.

सनवेदन
ाग्गाधनी प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
नापी नक्िा
चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर भए
घर ाग्गा कर वा िम्पसह कर सहरे को
रसिद
ाग्गा धनीिे स्वीकृ सहको िनाखह गनुप
ा नने 

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

सनशुल्क

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

प्रसह
कोठा

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

ाीसवहिाँगको
नाहा प्रमासर्ह

मृहकिाँगको
नाहा प्रमासर्ह

कोठा खोल्न
काया/रोरवरमा
वस्ने काया

१. सनवेदन हथा नागररकहा प्रमार्पत्र
प्रसहसिसप
२. नाहा खुल्ने प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. िाासमन गरी बुझ्नुपनने  भएमा िाक्षी बस्ने
७ ानाको नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घराग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद
५. नाहा प्रमासर्ह गनने  ब्यसिररुको २ प्रसह
पािपोटा िाइाको फोटो
१. सनवेदन हथा नाहा खुल्ने प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. रकदारररुको नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
३. मृत्यु दहाा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
४. मृहकको नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
५. रकवािा नाबािक भए ान्मदहाा
प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
६. रकदारररुको पािपोटा िाइाको फोटो ४
प्रसह
७. स्थानीय िाासमन मुचल्ु का
८. आवश्यकहा अनुिार स्थानीय प्रररी
िाासमन मुचल्ु का
१. कारर् प्रष्ट खुिक
े ो सनवेदन
२. चािु आ.व. िम्मको घर ाग्गा कर,
बाराि कर र मािपोह सहरे को रसिद
३. बराि िम्झौहाको प्रमासर्ह प्रसहसिसप
४. साल्िा प्रशािन कायााियको पत्र
५. स्थानीय िाासमन मुचल्ु का
६. आवश्यकहा आनुिार स्थानीय प्रररी
िाासमन मुचल्ु का

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. आवश्यकहा अनुिार स्थानीय प्रररी िाासमन मुचल्ु का माग गनने 
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
५. रोरबरमा बस्ने कमाचारी होक्ने

१००/–

६. वडा कायााियबाट प्रेसर्ह ३५ क्रदने म्याद पत्रको िूचना प्रमासर्ह
प्रसहसिसप
सनःशुल्क वा
िःशुल्क स्वास्थ
उपचार
सिफाररि

१. सनवेदन हथा नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. सवपन्नहा खुल्ने प्रमार् कागााह
३. सिफाररि आवश्यक भएको अन्य कारर्

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

सनशुल्क

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

१००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

नाफामुि
क

४. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
अन्य कायााियको १.
माग अनुिार
सववरर् खुिाई
२.
पठाउने काया
३.
िंस्था दहाा
सिफाररि

घर बाटो
प्रमासर्ह

सनवेदन हथा नागररकहा प्रमार्पत्र
प्रसहसिसप
कायााियको पत्र
सबर्यिाँग िम्बसन्धह अन्य कागााहररु

१. सवधान वा सनयमाविी, सनवेदन र
नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
२. िंस्था भाडामा बस्ने भए िम्झौहा पत्र र
बराि कर सहरे को रसिद/नसहरे को भए
सहनुा पनने  बुझाउनु पनने 
३. िंस्था आफ्नै घरमा बस्ने भए िोको
ाग्गाधनी प्रमार् पुााा र नक्िा पाि
प्रमार् पत्रको प्रसहसिसप
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद वा कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
१. सनवेदन(बाटोको नाम, टोि िमेह
खुिाउने) नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. ाग्गाधनी प्रमार् पुाााको प्रसहसिसप
३. ाग्गा ररेको क्षेत्रको प्रमासर्ह िक्कि नापी
नक्िा
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद वा कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
५. सिने क्रदने दुबै ब्यसि नागररकहा
प्रमार्पत्रको प्रमासर्ह प्रसहसिसप िसरह
उपसस्थह हुनुपनने  वा सनाररुिे क्रदएको
असधकृ ह वारे िको प्रमासर्ह प्रसहसिसप
६. स्थिगह सनरीक्षर् प्रसहबेदन

५. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
२. पत्र दहाा गनने 
३. होक्रकएको कमाचारीिे सववरर् हयार गनने 
४. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 

१०००/–
गैर
नाफामुि
क५००/–

५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

पक्रक्क
५००/–
कच्ची
३००/–
नभएको
२००/–

चार क्रकल्िा
प्रमासर्ह

नक्िा पाि

१. सनवेदन र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. ाग्गा धनी प्रमार् पुाााको प्रसहसिसप
३. ाग्गा ररेको क्षेत्रमा प्रमासर्ह प्रसहसिसप
नापी नक्िा
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह/घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद
५. सनवेदक स्वयम् वा सनािे अन्य ब्यसििाई
होके को रकमा सना सनवेदकिे क्रदएको
असधकृ ह वारे िनामाको प्रमासर्ह
प्रसहसिसप
१. सनवेदन
२.नगररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३.ाग्गा धसन प्रमार् पुााा प्रसहसिसप
४.िम्पसह कर/घर ाग्गा कर सहरे को रसिद
५. नगरपासिकाबाट स्वीकृ ह कन्िल्टेन्िी बाट
बनाएको घरको िक्कि नक्िा
६. िम्बसन्धह व्यसिको फोटोररु
७.रााश्व सहरे को रसिद

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१.

सनवेदन दहाा गराउने

१ क्रदन

२.

असमन बाट ाग्गा नाप ाााँच

३ क्रदन

असमन

३.

िंसधयारको नाममा १५ क्रदने िूचना प्रकाशन(दासब सबरोधको
अवस्था बुझ्नको िासग)

२ क्रदन

वडा अध्यक्ष / िसचब

िूचना टााँिको मुचल्ु का (िंसधयार िसरह वडा अध्यक्षको
उपसस्थसह)

१ क्रदन

वडा अध्यक्ष

िूचना प्रकासशह भएको आबसध िमाप्त भएपसछको मुचल्ु का
(िंसधयार िसरह वडा अध्यक्षको उपसस्थसह )

१ क्रदन

वडा अध्यक्ष

४.

६.

१. सनवेदन र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. नाबािकको रकमा ान्म दहाा
प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. बिाई िरी आएको भए िो को प्रमार्
पत्र
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर

२००/–

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 

५.

ान्मसमसह
प्रमासर्ह

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

िोसर क्रदन पसत्रकाम

िंसधयार अनुपसस्थसह भएको खण्डमा(िम्बसन्धह व्यसििे २
ाना िाक्षी राखी नगरपासिकामा िूचना प्रकसशहको िासग
सनवेदन पेश गनुा पनने  )

िूचना प्रकासशह गनने 
१५ क्रदनको

नगरपासिका

७.

स्थिगह प्रासबसधक सनरीक्षर् र सनरीक्षर् प्रसहबेदन पेश

२ क्रदन

ई.वा ि.ई.

८.

डी.पी.िी. िम्म्मको इाााह क्रदने

१ क्रदन

का.प्र.

९.

स्थाई इाााह पत्रको िासग स्थिगह प्रासबसधक प्रसहबेदन पेश

२ क्रदन

ई.वा ि.ई.

१०.

भवन सनमाार् इाााहपत्र

१ क्रदन

का.प्र.

११.

सनमाार् िम्पन्नको िासग स्थिगह प्रासबसधक प्रसहबेदन पेश

२ क्रदन

ई. वा ि.ई.

१२.

स्थिगह प्रसहबेदनको आधारमा सनमाार् िम्पन्न प्रमार् पत्र

१ क्रदन

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 

श्रावन १
देसख
मंसशर
िम्म प्र.
ब.क्रफ.
रु.१२
मंसशर
पसछ
रु.२० प्र.
ब.क्रफ.

का.प्र.
वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

१००/–

ाग्गा कर वा िम्पसह कर सहरे को रसिद

५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

सववार प्रमासर्ह

घर पाहाि
प्रमासर्ह

१. दुिारा दुिरीको नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. बिाइ िरी आएको रकमा बिाईिराई
दहाा प्रमार्पत्र
३. दुिार दुिरी दुबै उपसस्थह भई िनाखह
हुनुपनने 
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद वा कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
५. सव.ि. २०३४ पसछको रकमा सववार दहाा
प्रमार् पत्रको प्रसहसिसप
१. सनवेदन र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. घरको नक्िा, नक्िा पाि प्रमार् पत्र
३. स्थिगह सनरीक्षर् प्रसहवेदन
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद वा कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
५. आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

नेपािी
५००/–
अंग्रेाी
१०००/–

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

कागा/मन्ाुरीना
मा प्रमासर्ह

१. सनवेदन र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद वा कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
३. प्रमासर्ह गनुा पनने  सवर्यिाँग िम्बसन्धह
प्रमार् कागाररुको प्रसहसिसप
४. मञ्ाुरीनामा सिने र क्रदने दुबै ब्यसि

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

रकवािा वा
रकदार प्रमासर्ह

१. नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप र
सनवेदन
२. नाहा प्रमासर्ह पत्रको प्रसहसिसप
३. रकदार प्रमासर्हका िासग स्थिगह
िाासमन
४. रकदार प्रमासर्ह गनने  थप प्रमार् कागा
५. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 

६. आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का

५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

असववासरह
प्रमासर्ह

ाग्गा
रे खाङ्कनको
काया/िो कायामा
रोरबर

१. सनवेदन र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. िंरक्षक वा असवभावकिे कायााियको
रोरबरमा गरे को िनाखह पत्र
३. स्थानीय िाासमन मुचल्ु का पत्र
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद
५. सवदेशमा ररेको रकमा सवदेशसस्थह
नेपािी सनयोगबाट आएको सिफाररि
१. सनवेदन पत्र
२. िम्बसन्धह कायााियको पत्र
३. प्रासबसधक प्रसहवेदन
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि सहरे को रसिद

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

नेपािी

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

नेपािको
प्रचसिह
कानून
बमोसाम

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

२००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

२००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह

१०००/–

५००/–
अंग्रेाी
१०००/–

४. आवश्यकहा अनुिार स्थानीय प्रररीको िाासमन मुचल्ु का माग गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

ाग्गा धनीपुााा
रराएको
सिफाररि

पुााामा घर
कायम गनने 
सिफाररि

१. सनवेदन र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर भए
घर ाग्गाको कर वा िम्पसि कर सहरे को
रसिद
३. ाग्गा धनी प्रमार् पुाााको प्रसहसिसप
४. सनवेदकको स्थायी वहन ाग्गा ररेको
वडाको नभएमा स्थानीय िाासमन
मुचल्ु का
१. सनवेदन र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. भवन नक्िा पाि प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. सनमाार् िम्पन्न पत्रको प्रसहसिसप
४. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद वा कर
सनधाारर् स्वीकृ ह भएको कागााह
५. ाग्गा धनी प्रमार् पुाााको प्रसहसिसप

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे सिफाररि पत्र हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

अंग्रेाी सिफाररि १. सनवेदन र नागररकहा प्रमार्पत्रको

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 

हथा प्रमासर्ह

प्रसहसिसप
२. सबर्यिाँग िम्वसन्धह प्रमार् कागााहको
प्रसहसिसप
३. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर
ाग्गाको कर वा िम्पसि कर सहरे को
रसिद

२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने

समिापत्र
कागा/उाुरी
दहाा

१. समिापत्र गनने  दुबै पक्षको िंयुि सनवेदन
२. िम्बसन्धह ब्यसिररुको नागररकहा
प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. सबर्यिाँग िम्बसन्धह अन्य कागााहररु

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागााह पेश गनने 
२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

समिनपत्र

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

०.०१ %

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

१०%

१०००/–
उाुरी
सनशुल्क

४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होक्रकएको शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई सिफाररि उपिब्ध गराउने
िम्पसि कर/घर
ाग्गा कर

बराि कर

१. सनवेदन
२. ाग्गा धनी प्रमार् पुाााको प्रसहसिसप
३. भवन नक्िा स्वीकृ ह प्रमार्पत्र र नक्िाको
प्रसहसिसप
४. भवन/ाग्गा खररद गरे को भए
मािपोहबाट रसाष्ट्रेशन पाररह सिसखह
प्रसहसिसप
५. (स्थानीय हरको नाम) घोर्र्ा हुनु पूवा
सनमाार् भएका भवनका रकमा नापी
नक्िा वा स्थिगह प्रासवसधक प्रसहवेदन
६. मािपोह सहरे को रसिद
७. आ.व. ०५७/५८ पूवा आन्हररक रााश्व
कायााियमा कर सहरे को भए िो को
प्रमासर्ह प्रसहसिसप
८. नागररकहा र नापी नक्िाको प्रमासर्ह
प्रसहसिसप
१. सनवेदन पत्र
२. बराि िम्झौहा
३. नेपाि िरकारमा बराििाँग िम्बसन्धह
सनकायमा दहाा गरे को प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
४. नागररकहाको प्रमासर्ह प्रसहसिसप
५. चािु आ.व. िम्म घर ाग्गा र मािपोह

१. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
२. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
३. होक्रकएको कर बुझाउने
४. चिानी गरी सनवेदकिाई कर सनधाारर् पत्र उपिब्ध गराउने ।

१. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
२. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 
३. होक्रकएको कर बुझाउने
४. चिानी गरी सनवेदकिाई कर सनधाारर् पत्र उपिब्ध गराउने

सहरे को रसिदको वा सनधाारर् आदेशको
प्रमासर्ह प्रसहसिसप
सनवेदन र िंस्थाको प्रमासर्ह कागााह
िम्बसन्धह स्थानीय हरमा सहनुा
बुझाउनुपनने  ब्यविाय र अन्य करको
प्रमासर्ह प्रसहसिसप

सबज्ञापन कर

१.
२.

मािपोह वा
भूसमकर

१. सनवेदन पत्र
२. प्रथम बर्ाका िासग ाग्गा धनी प्रमार्
पुााा, नसवकरर्का िागी असघल्िो
आ.व.मा मािपोह सहरे को रसिद वा यि
कायााियबाट गारी गररएको मािपोह
नसवकरर् बुक
३. घर ाग्गा कर वा िम्पसि कर सहरे को
प्रमार्
४. आ.ब. ०७४/०७५ िम्मको बााँकी बक्यौहा
मात्र
१. िुचना फारम
२. बािकको बाबु/आमाको नागररकहा
सववार दहाा
३. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद
४. अस्पहािमा ान्म प्रमासर्ह गरे को पररचय
पत्रको प्रमासर्ह प्रसहसिसप
१. िुचना फारम
२. मृहकको नागररकहा र िूचना क्रदन
आउनेको नागररकहा
३. मृहकिाँग िम्बन्ध ाोसडने प्रमार्पत्र
४. असववासरह मृहकको रकमा स्थानीय
िाासमन पत्र
५. मृहकको नागररकहा नभएको रकमा
स्थानीय िाासमन पत्र
६. िूचना क्रदने ब्यसिको नागररकहा नभएमा
िमेह स्थानीय िाासमन पत्र
१. िुचना फारम र नागररकहा प्रमार्पत्रको
प्रसहसिसप
२. बिाईिराई गरी ाानेको रकमा
पररवारको सववरर् िसरह िम्बसन्धह वडा
कायाािय बिाईिराईको कागााह
३. ारााँ ााने त्यि ठाउाँ को िािपुााा र ाुन
ठाउाँ मा आउनेको पसन पेश गनुा पनने 

ान्म दहाा

मृत्यु दहाा

बिाइिराइ
ााने/आउने दहाा

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

१. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह कमाचारीिाई
होक आदेश गनने 
२. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार स्थिगह िाासमन
मुचल्ु का हयार गरी सिफाररि हयार गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

३. होक्रकएको कर बुझाउने
४. चिानी गरी सनवेदकिाइ कर सनधाारर् पत्र उपिब्ध गराउने

१. घटना घटे को ३५ क्रदनसभत्र सनशुल्क
२. बाबु वा आमाको उपसस्थसह
३. कायााियिे आबस्यकहा गरे मा थप कागााहररु माग्नुका िाथै
स्थिगह िर्ाामन बुझ्निक्ने छ ।

स्थानीय पसिकाअसधकारी
िाग्ने िमयः िोसर क्रदन, िाासमनको रकमा बक्रढमा ३
क्रदनसभत्र

१. घटना घटे को ३५ क्रदनसभत्र सनशुल्क
२. एकाघर पररवारको ाेष्ठ िदस्य
३. सनाको अनुपसस्थसहमा उमेर पुगक
े ो पुरूर्मध्ये िबैभन्दा ाेठो
ब्यसििे िूचना क्रदने
४. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे होक्रकएको कमाचारीद्वारा
िााासमन मुचल्ु का हयार गनने 
५. कायााियिे आबस्यक गरे मा थप कागााहररु माग्नुका िाथै
स्थिगह िर्ाामन बुझ्निक्ने छ ।

स्थानीय पसिकाअसधकारी
िाग्ने िमयः िोसर क्रदन, िाासमनको रकमा बक्रढमा ३
क्रदनसभत्र

६. घटना घटे को ३५ क्रदनसभत्र सनशुल्क
१. िपररवारको बिाईिराई भए पररवारको मुख्य ब्यसििे िूचना
क्रदने
२. एकानाको मात्र बिाइिराइ भए सनािे िूचना क्रदने
३. कायााियिे आबस्यक गरे मा थप कागााहररु माग्नुका िाथै
स्थिगह िर्ाामन बुझ्निक्ने छ ।

स्थानीय पसिकाअसधकारी
िाग्ने िमयः िोसर क्रदन, िाासमनको रकमा बक्रढमा ३
क्रदनसभत्र

न.पा.का
यापासि
कािे
सनर्ाय
गरे
अनुिार
बााँकी
बक्यौहा
को िासग
आ.व.२०
७४/७५
को दर
अनुिार

५०/–

(व्यसिगह घटना दहाा ऐन बमोसाम)

५०/–

(व्यसिगह घटना दहाा ऐन बमोसाम)

(व्यसिगह घटना दहाा ऐन बमोसाम)

५०/–

िम्बन्ध सवच्छेद
दहाा

सववार दहाा

नयााँ ब्यविाय
दहाा

ब्यविाय
नवीकरर्

उल्िेसखह बारेक
अन्य स्थानीय

४. ााने आउने ब्यसिको
नागररकहा/ान्मदहााको प्रसहसिसप
५. चािु आ.व. िम्म घर ाग्गा र मािपोह
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद
१. िुचना फारम
२. अदािहबाट िम्बन्ध सवच्छे द भएको
फै ििाको प्रमासर्ह प्रसहसिसप
३. पसहपत्नीको नागररकहाको प्रसहसिसप १/१
प्रसह
४. के टाको स्थायी ठे गाना िम्बसन्धह वडाको
हुनुपनने 
१. िुचना फारम
२. दुिार-दुिरीको नागररकहाको
प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. दुिरीको नागररकहा नभएमा ान्मदहाा
शैसक्षक योग्यहाको प्रमार् पत्र
४. बाबु वा दााुभाईको नागररकहाको
प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
५. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को रसिद
१. सनवेदन पत्र
२. नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. सवदेशीको रकमा रारदानीको प्रमासर्ह
प्रसहसिसप वा िम्बसन्धह दुहावािको
सनाको पररचय खुल्ने सिफाररि
४. २ प्रसह फोटो
५. घर वराि िम्झौहा
६. आफ्नै घर टररा भए चािु आ.व. िम्मको
मािपोह र घराग्गा कर सहरे को रसिद
७. स्थानीय हरको नाममा दहाा नगरी पान
वा अन्य सनकायबाट ाारी गरे को ब्यविाय
प्रमार्पत्रको प्रमासर्ह प्रसहसिसप
१. सनवेदन पत्र
२. नागररकहा प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप
३. स्थानीय हरबाट दहाा भएको ब्यविाय
दहााको प्रमार्पत्रको प्रमासर्ह प्रसहसिसप
४. बराि िम्झौहाको प्रसहसिसप
५. आफ्नै घर टररा भए चािु आ.व. िम्मको
मािपोह र घराग्गा कर सहरे को रसिद
१. नागररकहाको प्रमार्पत्रको प्रसहसिसप र
सनवेदन

१. िम्बन्ध सबच्छेद भएको वा पत्नीिे िूचना फारम भरी िूचना क्रदने
२. कायााियिे आबस्यक गरे मा थप कागााहररु माग्नुका िाथै
स्थिगह िर्ाामन बुझ्निक्ने छ ।

स्थानीय पसिकाअसधकारी
िाग्ने िमयः िोसर क्रदन, िाासमनको रकमा बक्रढमा ३
क्रदनसभत्र

५०/–

(व्यसिगह घटना दहाा ऐन बमोसाम)

७. घटना घटे को ३५ क्रदनसभत्र सनशुल्क
१. दुिार दुिरी दुबै उपसस्थह भई िूचना क्रदने
२. कायााियिे आबस्यक गरे मा थप कागााहररु माग्नुका िाथै
स्थिगह िर्ाामन बुझ्निक्ने छ ।

स्थानीय पसिकाअसधकारी
िाग्ने िमयः िोसर क्रदन, िाासमनको रकमा बक्रढमा ३
क्रदनसभत्र

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागाान पेश गनने 
३. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह फााँटमा होक
आदेश गनने 
४. सनवेदन दहाा गनने 
५. सनवेदकिे होके को शुल्क बुझाउने
६. चिानी गरी सनवेदकिाई प्रमार्पत्र उपिब्ध गराउने

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

५००/–

१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागाान पेश गनने 

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी
िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

१००/–

वडा अध्यक्ष / वडा िदस्य / वडा िसचव िम्बसन्धह
फााँटका कमाचारी

१००/–

२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह फााँटमा होक
आदेश गनने 
३. सनवेदन दहाा गनने 

५०/–

(व्यसिगह घटना दहाा ऐन बमोसाम)

४. सनवेदकिे होके को शुल्क बुझाउने
५. चिानी गरी सनवेदकिाई प्रमार्पत्र उपिब्ध गराउने
१. सनवेदन िसरह होक्रकएको कागाान पेश गनने 

आवश्यकहा
अनुिारका
सिफाररि
प्रमासर्हररु

२. सबर्यिाँग िम्बसन्धह प्रमार् कागााह
३. चािु आ.व. िम्मको मािपोह र घर ाग्गा
कर वा िम्पसि कर सहरे को कागााह

२. वडा अध्यक्ष/वडा िदस्य/वडा िसचविे िम्बसन्धह फााँटमा होक
आदेश गनने 

िाग्ने िमयःिोरी क्रदन, िाासमनको रकमा िबै कागााह
समसि अएको अवस्थामा ३ क्रदनसभत्र

३. सनवेदन दहाा गनने 
४. होक्रकएको कमाचारीिे आवश्यकहा अनुिार िाासमन मुचल्ु का हयार
गरी सिफाररि हयार गनने 
५. सनवेदकिे होके को शुल्क बुझाउने

िामासाक िुरक्षा
भिाकोिासग
पररचय पत्र
बनाउने

१ .उमेर पुग्ने वा पुगेको सनवेदन
२. नागररकहा प्रसहसिसप
३.पािपोट िाइाको फोटो २ प्रसह

६. चिानी गरी सनवेदकिाई प्रमार्पत्र उपिब्ध गराउने
१. नेपाि िरकरिे होके बमोसाको रकम सनकाशा भए पिाह
२. श्रवर् १ देसख मंसशर मसरना सभत्र दहाा गनुप
ा नने 

वडा कायाािय /िामासाक िुरक्षा शाखा

–

MIS मा Entry गरे को समसहिे आउदो बर्ाको पसरिो
चौमासिक देसख

क) ाेष्ठ नागररक
हथा दसिह

ख) सबधवा,
एकि मसरिा,
पूर्ा अपांग, असह
अशि, दसिह
बािबासिका

१.सनवेदन
२ . पािपोट िाइाको फोटो २ प्रसह /िंरक्षक
भएको खण्डमा सनाको पािपोट िाइाको
फोटो २ प्रसह

१. नेपाि िरकरिे होके बमोसाको रकम सनकाशा भए पिाह

वडा कायाािय /िामासाक िुरक्षा शाखा
MIS मा Entry गरे को समसहिे आउदो चौमासिक देसख

–

