
;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$, sf] bkmf % -#_ / lgodfjnLsf] 

lgod # adf]lhd ;fj{hlgs ug{' kg]{ ljj/0f 

 

;"rgf ;fj{hlgs ug]{ lgsfosf] gfd M— a9}oftfn ufpFkflnsf 

;"rgf ;fj{hlgs u/]sf] cjlw M— sflt{s b]lv k'if dlxgf ;Dd cfly{s aif{ @)&^÷)&& 

!=lgsfosf] :j?k / k|s[lt 

a9}oftfn ufFpkflnsf %g+ k|b]z cGtu{t alb{of lhNnfdf kb{5 . o; ufFpkflnsfsf] cGo laz]iftfsf 

?kdf a9}oftfn, k|flrg sflnsf dlGb/, b'O{ df]xgf, gfud0fL gfy cflb kb{5g\ h;n] cfGtl/s tyf 

afx\o ko{6sx?nfO{ cfsif{0f ug]{ u/]sf] 5 . ef}uf]lns lx;fan] *!)@#'!&" b]lv *!)##'$(" k"jL{ 

b]zfGt/ / @*)$'!!" b]lv @*)!#'%*" pQ/L cIff+zdf cjl:yt a9}oftfn ufFpkflnsf k|b]z g+= % 

If]qsf] Pp6f k|d'v wfld{s, P]ltxfl;s tyf Aoj;flos cf}wf]lus If]q xf] . o; ufFp kflnsf ;d'b|L 

;txaf6 !$# ld6/b]lv !%& ld6/;Ddsf] prfO{df cjl:yt 5 eg] !!%=!( ju{ ls=dL= If]qkmn /x]sf] 

o; ufFpkflnsfsf] pQ/df afF;u9L gu/kflnsf klZrdlt/ u'nl/of gu.kflnsf blIf0fdf ef/t /x]sf] 5 

eg] k"a{df afFs] lhNnf /x]sf] 5 . a9}oftfn ufFpkflnsfnfO{ @)&#÷!! ÷ @& ut] ufFpkflnsf 3f]if0ff 

ul/Psf] xf] . 

 

@= lgsfosf] sfd, st{Jo / clwsf/ 

cg';"rL – $ -lgod $ sf] pklgod -$_ ;Fu ;DalGwt_ cWoIf, pkfWoIf, j8f cWoIf tyf ;b:osf] 

sfd, st{Jo / clwsf/    

 

-!_ cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M  

-s_ ufpF;ef tyf ufpFsfo{kflnsfsf] a}7s af]nfpg] / a}7ssf] cWoIftf ug]{ .  

-v_ ufpF;ef tyf ufpFsfo{kflnsfsf] a}7sdf a}7ssf] sfo{;"rL tyf k|:tfj k]z ug]{, u/fpg] .  

-u_ ufpFkflnsfsf] aflif{s sfo{qmd tyf ah]6 tof/ u/L ;efdf k]z ug]{ .  

-3_ ufpFsfo{kflnsfsf] lg0f{odf ufpF ;efsf] clwj]zgsf] cfJxfg / ;dfkgsf] 3f]if0ff ug]{ .  

-ª_ ufpFkflnsfsf pkfWoIf jf ;b:onfO{ ufpFkflnsfsf] sfo{ ljefhg lgodfjnL cg'?ksf] ljifout 

sfo{ lhDd]jf/L afF8kmfF8 tyf x]/km]/ ug]{ .  

-r_ ufpF;ef / ufpFsfo{kflnsfsf] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ u/fpg] .  

-5_ ufpFsfo{kflnsfsf] b}lgs sfo{sf] ;fdfGo /]vb]v, lgb]{zg / lgoGq0f ug]{ .  

-h_ pkfWoIf tyf ;b:onfO{ ufpFkflnsfsf] sfdsf nflu :jb]zleq sfhdf v6fpg] .  

-em_ sfo{sf/L clws[tsf] ;ft lbg;DDsf] ljbf jf :jb]zleqsf] sfh :jLs[t ug]{ .  

-`_ ufpFkflnsfsf] rn crn ;DklQ x]/ljrf/ tyf dd{t ;Def/ ug]{ u/fpg] / cfDbfgL, vr{, lx;fa / 

cGo sfuhkq ;'/lIft /fVg], /fVg nufpg] .  

-6_ k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd cfjZos l;kmfl/; ug]{ .  

-7_ ufpF;ef jf ufpFsfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfd ug]{ .  

 

  cWoIfn] cfˆgf] cg'kl:yltdf pkfWoIfnfO{ sfo{jfxs cWoIf tf]Sg' kg]{5 .  

 

@= pkfWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ pkfWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M -

s_ Goflos ;ldltsf] ;+of]hs eO{ sfo{ ug]{ . -v_ ufpFkflnsf cWoIfsf] cg'kl:yltdf sfo{afxs cWoIf 

eO{ sfo{ ug]{ . -u_ ufpF;ef, ufpFsfo{kflnsf tyf cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . -@_ pkfWoIfn] 

cfˆgf] ufpFkflnsf If]qaflx/ hfg' kbf{ cWoIfnfO{ hfgsf/L lbg' kg]{5 .  

#= j8f cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ j8f cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 

x'g]5M -s_ cfkm\gf] j8f ;ldltsf] cWoIf eO{ sfo{ ug]{ . -v_ j8f ;ldltsf ;b:ox?nfO{ j8f ;ldltsf] 



sfdsf] afF8kmfF8 u/L ;xhLs/0f tyf kl/rfng ug]{ . gd"gf lgodfjnL 29 -u_ sfo{kflnsfsf] ;b:o 

eO{ sfo{ ug]{ . -3_ j8fsf] ljsf; of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ug]{, ug{ nufpg] tyf :jLs[ltsf 

nflu ufpFkflnsfdf k]z ug]{ . -ª_ j8faf6 sfof{Gjog x'g] of]hgf tyf sfo{qmdx? sfof{Gjog ug]{ 

u/fpg], ltgsf] cg'udg ug]{ tyf cfjlws ;dLIff ug]{ u/fpg] . -r_ k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd 

cfjZos l;kmfl/; ug]{ . -5_ tf]lsP adf]lhd jf ufpFkflnsf cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . -@_ 

j8fWoIfn] cfˆgf] cg'kl:yltdf ;DjlGwt j8f ;ldltsf] h]i7 ;b:onfO{ sfo{jfxs tf]sL ;f]sf] hfgsf/L 

ufpF sfo{kflnsfnfO{ lbg'kg]{5 .  

$=;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ sfo{kflnsfsf] ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 

x'g]5 M– -s_ sfo{kflnsfsf] a}7sdf efu lng]. -v_ cWoIfn] tf]s]sf] laifout If]qsf] ;+of]hs jf cWoIf 

eO{ tf]lsPsf] sfo{ ug]{ . -u_ cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . -@_ ;b:on] ufpFkflnsf If]q aflx/ hfFbf 

cWoIfnfO{ hfgsf/L lbO{ hfg' kg]{5 .  

%= j8f ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ j8f ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 

x'g]5M -s_ j8f ;ldltsf] a}7sdf efu lng] . -v_ j8f cWoIfsf] cg'kl:yltdf j8fcWoIfn] tf]s] 

adf]lhd sfo{jfxs j8f cWoIf eO{ sfo{ ug]{ . -u_ j8f cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . -@_ j8f 

;b:on] ufpFkflnsf If]q aflx/ hfFbf j8f cWoIfdfkm{t sfo{kflnsfnfO{ hfgsf/L lbg' kg]{5 .   

 

 sfo{sf/L clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/M  

-!_ ufpFkflnsfsf] sfo{sf/L clws[t ufpF sfo{kflnsfsf] ;lrj x'g]5 . 

 -@_ k|rlnt sfg"g tyf o; lgodfjnLsf] cwLgdf /xL cWoIfsf] lgb]{zg / dftxtdf /xL ufpF 

sfo{kflnsfsf] ;lrjsf] k|d'v sfd / st{Jo b]xfo adf]lhd x'g]5 M  

-s_ ufpF sfo{kflnsf tyf ufpF ;efaf6 ePsf lg0f{ox? sfof{Gjog ug]{ u/fpg] / ;f]sf] cg'udg ug]{ .  

-v_ cWoIfnfO{ ufpF ;ef / sfo{kflnsf tyf ;f] cGtu{tsf lgsfox?sf] dxTjk"0f{ sfd sf/jfxLx?sf] 

ljifodf ;do ;dodf hfgsf/L u/fpg] .  

-u_ ufpF sfo{kflnsf cGt/utsf ;a} lgsfox?sf] sfd sf/afxLnfO{ r':t / k|efjsf/L agfpg 

cfjZos lgb]{zg lbg], cg'udg / ;'kl/j]If0f ug]{ .  

-3_ k|rlnt sfg"g adf]lhd ufpF sfo{kflnsfsf] k|zf;lgs tyf cfly{s sfo{ ;Dkfbg ug]{ u/fpg] . -ª_ 

k|rlnt sfg"gn] tf]s]sf cGo sfdx? ug{] . 

 

clwsf/ k|Tofof]hgM  

-!_ sfo{sf/L clws[tn] cfkm"nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s'g} clwsf/ laifout zfvf, pkzfvf jf 

ufpFkflnsfsf] s'g} clws[t sd{rf/L jf j8f ;lrjnfO{ k|Tofof]hg u/L sfo{ ;Dkfbg ug{ ;Sg]5 . -@_ 

pklgod -!_ adf]lhd clwsf/ k|Tofof]hg lnlvt ?kdf x'g'kg]{5 / Ps k6s k|Tofof]hg u/]sf] clwsf/ 

ljz]if sf/0f k/L lkmtf{ lng'kg]{ ePdf ;f]sf] cf}lrTo ;lxtsf] hfgsf/L cWoIfdfkm{t sfo{kflnsfnfO{ 

u/fpg' kg]{5 .  

-#_ cfkm"nfO{ k|Tofof]lht clwsf/ k|of]u ug'{ ;DalGwt clwsf/Lsf] st{Ao x'g]5 . 

 

sfg"g agfpg ;Sg] M -!_ ufpF ;ef / gu/ ;efn] cg';"rL–* / cg';"rL–( adf]lhdsf] ;"rLdf 

plNnlvt ljifodf cfjZos sfg"g agfpg ;Sg]5 . 

 -@_ pkwf/f -!_ adf]lhd sfg"g agfpg] k|lqmof k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]5 .   

@@&= ufpF ;ef / gu/ ;ef ;DaGwL cGo Joj:yf M ufpF ;ef / gu/ ;efsf] ;~rfng, a}7ssf] 

sfo{ljlw, ;ldlt u7g, ;b:osf] kb l/Qm x'g] cj:yf, ufpF ;ef / gu/ ;efsf ;b:on] kfpg] ;'ljwf, 

ufpFkflnsf / gu/kflnsfsf] sd{rf/L / sfof{no ;DaGwL cGo Joj:yf k|b]z sfg"g 

:yfgLo txsf] Joj:yflksLo clwsf/ M  

-!_ Gf]kfnsf] ;+ljwfgsf] cwLgdf /xL :yfgLo txsf] Joj:yflksLo clwsf/ ufpF ;ef / gu/ ;efdf 

lglxt /xg]5 .  



 -@_ ufpF ;ef / gu/ ;efsf] Joj:yflksLo clwsf/ cg';"rL–* / cg';"rL–( adf]lhdsf] ;"rLdf 

pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 

 

s/ nufpg jf C0f lng gkfOg] M  

-!_ sfg"g adf]lhd afx]s :yfgLo txdf s'g} s/ nufpg, p7fpg / C0f lng kfOg] 5}g .  

-@_ :yfgLo txn] cfˆgf] clwsf/ If]qleqsf] ljifodf /fli6«o cfly{s gLlt, j:t' tyf ;]jfsf] cf];f/ 

k;f/, k"FhL tyf >d ahf/, l5d]sL k|b]z jf :yfgLo txnfO{ k|lts"n gx'g] u/L sfg"g agfO{ s/ 

nufpg ;Sg]5 .    

@@(= :yfgLo ;l~rt sf]if M -!_ :yfgLo tx cGtu{tsf k|To]s ufpFkflnsf / gu/kflnsfdf Ps 

:yfgLo ;l~rt sf]if /xg]5 . To:tf] sf]ifdf ufpFkflnsf jf gu/kflnsfnfO{ k|fKt x'g] ;a} k|sf/sf] 

/fh:j, g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/af6 k|fKt x'g] cg'bfg tyf ufpFkflnsf jf gu/kflnsfn] lnPsf] 

C0f /sd / cGo ;|f]taf6 k|fKt x'g] /sd hDdf x'g]5 . -@_ pkwf/f -!_ adf]lhdsf] :yfgLo ;l~rt 

sf]ifaf6 ug{ ;lsg] vr{ ;DaGwL Joj:yf :yfgLo sfg"g adf]lhd x'g]5 .   

@#)= ufpFkflnsf / gu/kflnsfsf] /fh:j / Joosf] cg'dfg M 

 -!_ o; ;+ljwfgsf] cwLgdf /xL ufpF sfo{kflnsf / gu/ sfo{kflnsfn] k|To]s cfly{s jif{sf] /fh:j / 

Joosf] cg'dfg :yfgLo sfg"g adf]lhd ufpF ;ef jf gu/ ;efdf k]z u/L kfl/t u/fpg' kg]{5 . 

 -@_ pkwf/f -!_ adf]lhd ufpF sfo{kflnsf jf gu/ sfo{kflnsfn] /fh:j / Joosf] cg'dfg k]z ubf{ 

3f6f ah]6 lgdf{0f ug'{ kg]{ ePdf ;+3Lo sfg"g / k|b]z sfg"g adf]lhd 3f6f k"lt{ ug]{ ;|f ]t ;d]tsf] 

k|:tfj ug'{ kg]{5 . 

 

#= lgsfodf /xg] sd{rf/L ;+Vof / sfo{ ljj/0f 

a9}oftfn ufpFkflnsf cGt/utsf :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t :jf:YosdL{sf] gfd / kmf]g g+= 

 

k|fylds :jf:Yo s]Gb| ;f]/xjf  

 

 

l;=g+= sd{rf/Lsf] gfdy/ kb tx lgo'QmLsf] 

k|sf/ 

kmf]g g+= s}lkmot 

1 8f= k|ltdf v8sf d]l8sn clws[t cf7f} :yfoL (*$*)!(!))   

2 8f= k|ltef e08f/L d]l8sn clws[t cf7f} c:yfoL (*$(^)&#))   

3 
nIdLb]aL cfrfo{ c:ktfn gl;{ª 

lgl/Ifs 

;ftf} :yfoL (*%*)@##@%   

4 /fdbfz yf? l;=c=x]=j=clws[t 5}7f} :yfoL (*$*!*^%^(   

5 
/d]z kf}8]n x]=c=clws[t 5}7f} :yfoL (*%*)$%#!^ xfn a9}oftfn 

ufFpkflnsf sfh 

6 dg' cuf{nL l;=c=g=dL=clws[t 5}7f} :yfoL (*$*)#$(#^   

7 lszf]/ >]i7 x]=c= kfFrf} :yfoL (*%*)#)&%)   

8 a;'Gw/f 1fjfnL :6fkm g;{ kfFrf} :yfoL (*$*!!@@!^   

9 a;'wf zdf{ 9'+ufgf l;=c=g=dL= kfFrf} :yfoL (*$*)@@&^!   

10 cl:dtf u'?é c=g=dL= Rff}yf] :yfoL (*^^&@!!))   



11 Gf/fo0f >]i7 c=x]=j= kfFrf} :yfoL (*$*#)()()   

12 lai0f' yf? Nofa clz:6]G6 kfFrf} :yfoL (*$*!%@(!%   

13 Hf]fu]Gb| yf? sf=;= Rff}yf] :yfoL (*$*)(@$%)   

 

 :jf:Yo rf}sL hd'gL 

 

l;=g+= sd{rf/Lsf] gfdy/ kb tx lgo'QmLsf] 

k|sf/ 

kmf]g g+= s}lkmot 

1 
lai0f' kf}8]n hg :jf:Yo 

lgl/Ifs 

5}7f} :yfoL 
9848022060 

xfn a9}oftfn 

ufFpkflnsf sfh 

2 r]tgf/fo0f sfˆn] l;=c=x]=j=clws[t 5}7f} :yfoL 9858024590   

3 ch'{g cof{n c=x]=j=  Rff}yf] :yfoL 9848030287   

4 Df's]z ofbj c=x]=j=  Rff}yf] :yfoL 9849154610   

5 ;/:jtL kf}8]n c=g=ld= Rf}fyf] :yfoL 9847440446   

6 ;+uLtf ;'gf/ c=g=ld= Rf}fyf] :yfoL 9814513768   

 

 

 

:jf:Yo rf}sL d}gfkf]v/ 

 

1 6f]n k|;fb 

nfld5fg] 

l;=c=x]=j=clws[t 5}7f} :yfoL 9858025375   

2 
cGhgf kf}8]n c=x]=j= Rff}yf] :yfoL 

9848085442 
  

3 ;'/]Gb| zfx c=x]=j= Rff}yf] :yfoL 9868309485   

4 ;l/tf rf}w/L c=g=ld= Rff}yf] :yfoL 9848033945   

5 k|ltef rf}w/L c=g=ld= Rff}yf] :yfoL 9848137570   

6 ;'/]Gb| rf}w/L sf=;=   :yfoL 9848032961   

:jf:Yo rf}sL sflnsf  

1 lzj s'df/ rf}w/L x]=c= clws[t 5}7f} :yfoL 9858070570   

2 ofd';/f yfkf c=x]=j=  KffFrf} :yfoL 9848053713   

3 lutf yfkf c=x]=j KffFrf} :yfoL 9868146480   

4 lgnd uf}td c=g=ld= KffFrf} :yfoL 9868141809   

 

s[lifzfvf cGtut{sf sd{rf/L laj/0f 

qm=;= gfd y/ kb kmf]g g+= s}lkmot 

! b''uf{ bQ a;f}nf k|f=;= 9848200292   

@ lbg]Gb| s'df/ >LjfLt clws[t (*$(@&$)(@   



 

kz'zfvf cGtu{tsf sd{rf/L laj/0f 

qm=;= gfd y/ kb kmf]g g+= s}lkmot 

! czf]s s'df/ pkfWofo kz' lrlsT;s (*%*)@***%   

@ pd]z s'df/ s0f{ k=;]= k|f (*^*!^$&@* # नं वडा 

# ljs|d ;'j]lb k=:jf= k|f= (*$*!#@)@( * / ( नं वडा 

$ nf]s]Gb| v8sf  k=:jf= k|f= (*!^%(!(^$ ! / @ नं वडा 

% nZhL/fd yf? sfo{fno ;xof]lu (*$*!*&)#%   

^ /fd s'df/ >]i7 sfo{fno ;xof]lu (*$*@))$*& # नं वडा 

 

lzIff zfvf 

qm=;= gfd y/ kb kmf]g g+= s}lkmot 

! 
lji0f'' 9sfn ljBfno lgl/Ifs 9858063333 lzIff zfvf 

@ 
ljdnf u'?Ë ;|f]t JolQm 9848022020 lzIff zfvf 

 

 

 

 

 

$= lgsfoaf6 k|bfg ul/g] ;]jf 

क्र स 
कामको 

वििरण 

काम गरे्न 

पदाविकारी

/कममचारी 

आिश्यक कागजात 
लागे्न 

समय 
दसु्तर 

गुर्नासो सुने्न 

वर्नकाय 

१ र्नाता प्रमावणत 
िडा 

अध्यक्ष 

१) नाता प्रमाणित माग गने ननवेदकको नागरिकता ि २ प्रनत 
फोटो 

२) जो सँग नाता प्रमाणित गने हो सो व्यक्तीको नागरिकता ि 
नागरिकता नबनेको अवस्थामा जन्मदताा वा नामथि, 
जन्मनमनत खलु्न ेकागजात ि २ प्रनत फोटो 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न  

प्रवत 

फोटो 

510 

सम्वन्धित 

गाउपावलका 

२ 
र्नागररकता 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदकको नाम ि जन्म नमनत खलु्ने कागजात वा प्रमाि 

२) बाब ु, आमाको नागरिकता प्रमाि पत्र 

३) बाब ुवाआमा वा  दवैु उपणस्थत हनु नसकेको अवस्थामा 
नतन पसु्ता नित्रको सनाखत बस्ने व्यक्ती ( नागरिकता 
प्रमाि सहहत ) 

४) हालसालै णखचेको फोटो २ प्रनत  

५) आवश्यक ठानेमा सजानमन मचुलु्का  

सजमवमर्न 

बुझ्रु्न 

र्नपरेमा 

वर्निेदर्न 

पेश गरेकै 

वदर्न र 

सजमवमर्न 

बुझ्रु्न 

परेमा ७ 

वदर्न वित्र 

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

३ 
र्नागररकताको 

प्रवतवलवप 

िडा 

अध्यक्ष 

१) सक्कल नागरिता  

२) सक्कल नागरिकता निएमा फोटोकपी  

३) मतदाता परिचय-पत्र 

४) आफ्नो नाममा िएको जग्गा धनी प्रमाि पजुाा 
५) िाहदानी प्रमाि 

प्रमाण 

सवित 

वर्निेदर्न 

पेश 

िएको 

वदर्न  

310 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 



४ 
जन्मवमवत 

प्रमावणत 

िडा 

अध्यक्ष 

१) जन्म नमनत खलेुको कागज 

२) अनििावक वा संिक्षकको ननवेदन  

३) नाता निड्ने प्रमाि  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न  

310 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

५ 
वििाि 

प्रमावणत 

िडा 

अध्यक्ष 

१) हववाह दताा प्रमाि-पत्र 

२) नागरिकता प्रमाि-पत्र 

३) अनििावक वा संिक्षक  

४) सनाखत ननवेदन 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

६ 
अवििावित 

प्रमावणत 

िडा 

अध्यक्ष 

१) अहववाहहत प्रमाणित गने व्यक्तीको नाम जन्मनमनत खलु्ने 
कागजात 

२) बाव ुआमा मध्ये एक जना उपणस्थत हनु ुपने 

३) सजानमन मचुलु्का बझु्न ुपने िएमा सजानमन मचुलु्का 
४) सनाखत गना आउनेको नागरिकता प्रमाि 

सजमवमर्न 

मुचुल्का 

बुझ्रु्न परे्न 

र्निए उसै 

वदर्न र 

बुझ्रु्न परे्न 

िए ७ 

वदर्न वित्र 

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

७ 

अंगे्रजी 

िाषामा 

वशफाररस 

तथा प्रमावणत 

िडा 

अध्यक्ष 

१) जनु कागजातलाई अंग्रजेी िाषामा प्रमाणित गनुापने हो सो 
को नेपाली सक्कलकागज 

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र 

३) सनाखत ननवेदन  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न  

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

८ 

व्यन्धिगत 

वििरण 

प्रमावणत 

िडा 

अध्यक्ष 

१) सक्कल नागरिकता  

२) सनाखत ननवेदन  

३) जनु हवषय प्रमाणित गने हो सो सँग सम्वणन्धत आवश्यक 
प्रमाि कागजात  

४) आवश्यक पिेमा सजानमन मचुलु्का  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

सजमवमर्न 

मुचुल्का 

गरु्नमपरेमा 

७  वदर्न 

वित्र 

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

९ 
घर कायम 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) जग्गा धनन दताा प्रमाि पजुाा  

२) नेपाली नागरिकता प्रमाि पत्र 

३) कि बझुाएको िनसद 

४) कुन हकत्तामा घि पने हो स्पष्ट खलेुको 
सनाखत नेवेदन  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न  

310 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

१० 

र्नाम, थर, 

ितर्न, 

जन्मवमवत 

फरक-फरक 

िएमा एउटै 

िो िने्न 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) नेपाली नागरिकताको प्रमाि-पत्र 

२) जनु-जनु कागजातमा फिक पिेको हो सो-सो कागजातको 
सक्कल प्रमाि 

३) कहाँ कहा,ँकुन कुन कागजातमा फिक पना गएको हो सो 
को स्पष्ट खलेुको ननवेदेन  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न  

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

११ 

जग्गा िवर्न 

प्रमाण पुजाम 

िराएको सो 

प्राप्तको लावग 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) जग्गा धनन प्रमाि पजुााको नक्कल िए नक्कल  

२) िणजषे्टशन गदााका बखतको िाजीनामा 
३) गत आ.ब.मा कि बझुाएको  िनसद 

४) से्रस्ता कायम िएको िए मालपोत कायाालयको से्रस्ता 
उताि प्रनतनलहप  

५) २ प्रनत फोटो 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

3१०  

१२ 
संरक्षक 

प्रमावणत 

िडा 

अध्यक्ष 

१) नाता नित्र िए नाता निड्ने प्रमाि  

२) नागरिकता  

३) जन्मदताा प्रमाि पत्र वा जन्म नमनत खलु्ने कागजात  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको ५ 

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 



४) संिक्षक बनु्न पिेको कािि खलुाएको सनाखत ननवेदन  

५) सजानमन मचुलु्का  

६) अदालतबाट संिक्षक कायम िएको िए सो को प्रमाि 

वदर्न 

१३ 
मृतक सँगको 

र्नाता प्रमावणत 

िडा 

अध्यक्ष 

१) मतृकको नागरिकता  

२) मतृ्य ुदताा प्रमाि पत्र  

३) नाता प्रमाणित गना आउनकेो नपेाली नागरिकता  

४) २ प्रनत फोटा  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न  ७ 

वित्र  

510 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

१४ 
वजवित रिेको 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 
१) ननवेदकको हकटानी ननवेदन ,  नागरिकता  

२) सजानमन मचुलु्का  

वर्निेदा 

परेको ७ 

वदर्न वित्र  

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

१५ 

िकिाला िा 

िकदार 

प्रमावणत 

िडा 

अध्यक्ष 

१) हकदाि खलु्ने कागजात ( नतन पसु्ते ) 

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र 

३) हकदाि हो वा होईन िने्न हवषयमा आवश्यक पिे सजानमन 
मचुलु्का गना सहकने  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको ७ 

वदर्न  

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

१६ 
र्नामसारी 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१)  मतृकको नामको सक्कल पजुाा  

२) मतृ्य ुदताा  

३) मतृकको नागरिकता ,कि नतिेको िनसद  

४) नाता प्रमाणित  

५) नामसािी गनेको नागरिकता ि फोटो  

६) हकदािहरुको नागरिकता  

७) हकटानी ननवेदन  

८) आवश्यक ठानेमा सजानमन मचुलु्का  

वर्निेदा 

पेश 

गरेको ७ 

वदर्न वित्र   

 k|lt s7\7f 

%) 

सम्वन्धित 

गाउपावलका 

१७ 

जग्गाको िक 

सम्वन्धि 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) हक िोगको सक्कल प्रमाि 

२) नागरिकता  

३) के- कसिी हक प्राप्त िएको सो को प्रमाि  

४) हकटानी ननवेदन  

५) आवश्यक पिेमा सजानमन मचुलु्का गना सहकने  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको ५ 

वदर्न वित्र  

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

१८ 
घर बाटो 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) सक्कल जग्गाधनी पजुाा  

२) चाल ुवषाको कि नतिेको िनसद  

३) नागरिकता  

४) ननवेदन 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न  

के्षत्रअरु्न

सार 600 
- 1500  

सम्वन्धित 

गाउपावलका 

१९ 
चार वकल्ला 

प्रमावणत 

िडा 

अध्यक्ष 

१) सक्कल जग्गा धनन पजुाा 
२) चाल ुआ.ब. को कि नतिेको िनसद 

३) नागरिकता  

४) चाि हकल्ला खलुाएको ननवेदन 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

२० 
आम्दार्नी 

प्रमावणत 

िडा 

अध्यक्ष 

१) आम्दानी खलु्न ेकागजात 

२) नागरिकता  

३) ननवेदन 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

०.१५% 

घरिाडा 

आयश्रोत 

देखाएमा 

ििाल 

करमा २ 

प्रवतशत 

थप 

सम्वन्धित 

गाउपावलका 

२१ 

व्यापार 

व्यािसाय िन्द 

िएको 

संचालर्न 

र्निएको िा 

व्यापार 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन  

२) सजानमन मचुलु्का  

३) नागरिकता  

सजमवमर्न 

गरु्नम परे ५ 

वदर्न र्नपरे 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

2000 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 



व्यािसाय हुदै 

र्निएको 

वशफाररस 

वदर्न 

२२ 
वकत्ता काट 

गरे्न वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) कुन हकत्ता काट गने हो सो खलेुको ननवेदन 

२) ज.ध.प्र.पजुाा 
३) चाल ुआ.व.को कि नतिेको िनसद 

४) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र 

 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न  

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

२३ 

जग्गा िक 

िोग 

सम्विमा 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन 

२) हकिोग गिेको प्रमाि पत्र  

३) नागरिकता  

४) आवश्यक पिे सजानमन मचुलु्का 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको ७ 

वदर्न वित्र  

3१० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

२४ 

उद्योग 

ठाँउसारी गरे्न 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) कुन ठाँउ बाट कुन ठाँउमा साने हो खलेुको ननवेदन 

२) उद्योग दतााको प्रमाि पत्र  

३) नागरिकता  

४) सजानमन मचुलु्का  

मुचुल्का 

गरु्नम परे्न 

िए ७ 

वदर्न र्नपरे्न 

िए 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

3१० 

सम्वन्धित 

गाउपावलका 

 

२५ 

आिारिुत  

तथा 

माध्यवमक 

विद्यालय 

खोल्रे्न 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) हवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको ननिाय  

२) हवद्यालयको ननवेदन  

 

 

आवथमक 

ऐर्न 

बमोवजम 

सम्वन्धित 

गाउपावलका 

 

२६ 

विद्यालयको 

कक्षा थप गरे्न 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 
१) हवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको ननिाय  

२) हवद्यालयको ननवेदन  

सोिी वदर्न 

आवथमक 

ऐर्न 

बमोवजम 

सम्वन्धित 

गाउपावलका 

 

२७ 

अशि 

असािाय तथा 

अर्नाथको 

पालर्न 

पोषणको 

लावग 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१)  ननवेदन  

२) अशक्त असाहाय तथा अनाथ बालवानलकाहरुको नामथि 
तथा जन्मनमनत खलु्ने कागजात  

३) अशक्त असाहाय बच्चाको बाव ुआमाको मन्जिुी कागजात  

सोवि वदर्न  lgz'Ns 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

२८ 

बैबाविक 

अविकृत 

र्नागररकता 

वशफाररस गरे्न 

िडा 

अध्यक्ष 

१) दलुाहाको नेपाली नागरिकता प्रमाि  

२) दलुहीको नाम ,जन्मनमनत खलु्ने कागजात  

३) कुन देशको नागरिक हो सो देशको नागरिकता त्याग 
गिेको प्रमाि पत्र 

४) सनाखत ननवेदन पत्र   

५ वदर्न 

वित्र  
१८०० 

सम्वन्धित 

गाउपावलका 

 

२९ 

आवथमक 

अिस्था 

कमजोर िा 

सम्पन्न रिेको 

सम्विी 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदकको ननवेदन  

२) अन्य आवश्यक कागजात  

३) नेपाली नागरिकता प्रमाि पत्र   

प्रकृया 

पुगेको 

वदर्न  

lgz'Ns 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

३० विद्यालय िडा १) हवद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको ननिाय  प्रकृया आवथमक 
 



ठाँउसारी गरे्न 

वशफाररस 

अध्यक्ष २) हवद्यालयको ननवेदन  

३) आवश्यक अन्य कागजात  
पुगेको 

वदर्न  

ऐर्न 

बमोवजम 

३१ 

िारा तथा 

विद्युत 

जडार्नको 

लावग 

वशफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन  

२) जग्गा धनन प्रमाि पजुाा  

३) नागरिकता  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न  

िाराको 

२४० 

वििुत 

३६० 

सम्वन्धित 

गाउपावलका 

३२ 

वर्निःशुल्क िा 

शशुल्क 

स्वास्थ्य 

उपचारको 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१)  ननवेदन 

२)  नेपाली नागरिकता  

३)  अन्य आवश्यक कागजात  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न  

lgz'Ns 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

३४ जन्म दताम 

स्थावर्नय 

पविकावि

कारी 

१) बाब ुआमाको नागरिकता 
२) बाब ुआमा बाहेक अरु सूचक िएमा सचुकको नागरिकता  

३) जन्मनमनत खलु्न ेकुनै कागजात  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

३५ वदर्न 

सम्म 

वर्निःशुल्क 

सो पश्चात 

50 

गाउपावलका 

को 

कायामलय 

३५ मृतु्य दताम 

स्थावर्नय 

पविकावि

कारी 

१) मतृको नागरिकता  

२) सूचको नागरिकता 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

३५ वदर्न 

सम्म 

वर्निःशुल्क 

सो पश्चात 

50 

गाउपावलका 

को 

कायामलय 

३६ वििाि दताम 

स्थावर्नय 

पविकावि

कारी 

१) दलुहीको माईती पट्टीको बाब ुआमाको नानगकता  

२) दलुहीको नागरिकता  

३) दलुहीको नागरिकता नबनेको िए नाम ि जन्मनमनत खलु्न े
कागजात 

४) दलुाहाको नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र  

५) दलुाह दलुही दवैु उपणस्थत हनु ुपने 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

३५ वदर्न 

सम्म 

वर्निःशुल्क 

सो पश्चात 

50 

गाउपावलका 

को 

कायामलय 

३७ 
बसाईसराई 

दताम 

स्थावर्नय 

पविकावि

कारी 

१)  बसाईसिाई जाने वा आउने ठाउको ज.ध.प्र.पूजाा 
२)  जाने वा आउन ेव्यणक्तहरुको नागरिकता वा जन्म दताा 

वा नाम तथा जन्म नमनत खलु्ने प्रमाि  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

३५ वदर्न 

सम्म 

वर्निःशुल्क 

सो पश्चात 

50 

गाउपावलका 

को 

कायामलय 

३८ 
सम्वि 

विचे्छद दताम 

स्थावर्नय 

पविकावि

कारी 

१) अदालतको फैसला  

२) नेपाली नागरिकता  

३) स्वयम सम्वन्ध हवच्छेद गिेको व्यणक्त उपणस्थत हनु ुपने 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

३५ वदर्न 

सम्म 

वर्निःशुल्क 

सो पश्चात 

50 

गाउपावलका 

को 

कायामलय 

३९ 

टोल सुिार 

गठर्न र 

संचालर्न 

सम्बन्धि 

िडा 

कायामलय 

१) पचास िन्दा मानथ घि धिुी हनु पने  

२) टोल हवकास संस्थाको एक प्रनत हवधान 

३) िेलाको ननिाय प्रनतनलहप  

४) सनमनतका पदानधकािीहरुको नेपाली नागरिकताको प्रनतनलहप 

५) अन्य आवश्यक कागजात  

६) दतााको लानग ननवेदन 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

वर्न:शुल्क  

गाउपावलका 

को 

कायामलय 

४० 
पसल दताम 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन 

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र 

३) पसलको नाम 

४) अन्य आवश्यक कागजात  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

आवथमक 

ऐर्न 

अरु्नसार 

सम्वन्धित 

गाउपावलका 



४१ 
उद्योग दताम 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) उद्योगको नाम कुन ठाउमा संचालन गने हो सो हवविि 
खलेुको ननवेदन  

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र 

३) अन्य आवश्यक कागजात  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

HP cg';f/ 

!))) b]vL 

@))) ;Dd 

सम्वन्धित 

गाउपावलका  

४२ 

विद्युत 

पोल,खारे्नपा

र्नी 

पाइप,तारजा

ली,जस्ता 

पाता,उपचार 

लगाएत अन्य 

सामान्य 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन 

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र  

३) अन्य आवश्यक कागजात  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

310 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

४३ 
अपाि 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन 

२) बालवानलकाको हकमा जन्म दताा अन्यको हकमा 
नागरिकताको प्रमाि पत्र  

३) अन्य आवश्यक कागजात / संिक्षकको नागरिकताको 
प्रमाि-पत्र 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

वर्न:शुल्क 
सम्वन्धित 

गाउपावलका  

४४ 
र्नािालक 

पररचयपत्र 

िडा 

अध्यक्ष 

१)  ननवेदन 

२)  नावालकको जन्म दताा 
३)  बाव ुआमाको नागरिकता प्रमाि पत्र  

४)  हालसालै णखचेको नावालकको फोटो२ प्रनत 

५)  अन्य आवश्यक कागजात 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

वर्न:शुल्क 
सम्वन्धित 

गाउपावलका  

४५ 

कोटम वफ 

वमर्नािा 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन 

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र  

३) अदालतमा मदु्दा पिेको प्रमाि 

४) अन्य आवश्यक कागजात 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

आवथमक 

ऐर्न 

अरु्नसार 

सम्वन्धित 

गाउपावलका 

४६ 
जग्गा दताम 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन 

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र 

३) हकिोगको प्रमाि 

४) जग्गाको नक्सा हफल्डबकु 

५) जग्गा हकिोग िएनिएको सजानमन मचुलु्का  

६) अन्य आवश्यक कागजात 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

आवथमक 

ऐर्न 

अरु्नसार 

सम्वन्धित 

गाउपावलका  

४८ 
व्यिसाय बन्द 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन 

२) वडाको नसफारिस 

३) कि चकु्ताको प्रमाि-पत्र 

४) सजानमन मचुलु्का (आवश्यक िएमा) 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

आवथमक 

ऐर्न 

अरु्नसार  

सम्वन्धित 

गाउपावलका  

४९ 

व्यिसाय 

संचालर्न 

र्निएको 

वसफारर 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन  

२) सजानमन मचुलु्का  

३) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र  

४) अन्य आवश्यक कागजात  

सजमवमर्न 

मुचुल्का 

गरु्नमपरे्न 

िए ७ 

वदर्न वित्र 

र्निए 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

आवथमक 

ऐर्न 

अरु्नसार 

सम्वन्धित 

गाउपावलका  

५० 
संस्था दताम 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन 

२) संस्थाको हवधानको प्रनतनलहप  

३) संस्थाको ननिाय प्रनतनलहप 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको ७ 

५००। 
सम्वन्धित 

गाउपावलका  



४) सनमनतका पदानधकािीहरुको नागरिकताको प्रमाि पत्र  

५) अन्य आवश्यक कागजात तथा सजानमन मचुलु्का  
वदर्न वित्र  

५१       

५२ 

आन्तरीक 

बसाइसराइ 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन  

२) परिवािमा िहेका वसाइसिाइ गने सदस्यको ना.प्र प. तथा 
जन्मदताा प्रमाि पत्र  

३) जनुठाउमा जाने हो उत्त ठाउको ज.ध.प्र.पजुााको प्रमाि 
पत्र  

४) अन्य आवश्यक कागजात 

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

१२० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका  

५४ 

जर्नजावत तथा 

दवलत 

प्रमावणत 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन  

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र  

३) अन्य आवश्यक कागजात  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

वर्न:शुल्क  
सम्वन्धित 

गाउपावलका  

५५ 
छात्रािृवत्तको 

वसफाररस 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन  

२) जन्म दताा तथा नपेाली नागरिकताको प्रमाि पत्र  

३) शैणक्षक प्रमाि पत्र  

४) अन्य आवश्यक कागजात  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

१२० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

५६ 
चाररवत्रक 

प्रमाण पत्र 

िडा 

अध्यक्ष 

१) ननवेदन  

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाि पत्र 
३) आवश्यक पिेमा सजानमन मचुलु्का  

वर्निेदर्न 

पेश 

गरेको 

वदर्न 

मुचुल्का 

गरु्नम परेमा 

७ वदर्न 

वित्र ।  

६०० 
सम्वन्धित 

गाउपावलका 

 

 

%_ zfvf / lhDd]jf/ 

 

s|=;+ zfvf lhDd]jf/ clwsf/L kb 

! kz' zfvf czf]s s'df/ pkfWo kz' lrlsT;s 

@ cfly{s k|zf;g zfvf   lagf]b /fh vgfn n]vf clws[t 

# lzIff o"jf tyf v]ns'b zfvf lai0f' k|;fb 9sfn lzIff k|d'v 

$ :jf:Yo tyf ;fdflhs lasf; zfvf lai0f' kf}8]n hg:jf:Yo lg/Ifs 

% Goflos ;ldlt zfvf lai0f' k|;fb yf? ;fdflhs kl/rflnsf 

^ s[lif zfvf b'uf{bQ a;f}nf s[lif k|d'v 

& k|zf;g tyf :6f]/ zfvf /d]z axfb'/ 8fFuL vl/bf/ 

* of]hgf zfvf pdfg axfb'/ xdfn ;a O{lGhlgo/ 

( dlxnf lasf; zfvf b'uf{ b]jL xdfn ;fdfhLs kl/rflnsf 

!) Kf|flalws zfvf ;'dg s8]n l;len O{lGhlgo/ 

!! /f]huf/ zfvf   

!@ ;'rgf tyf k|lalw zfvf sdn v8\sf yf]sL ;'rgf clwsf/L 

!# cfo"j]{b zfvf /fhs'df/ bf; sla/fh 

!$ k~hLs/0f zfvf sdn v8\sf yf]sL ;'rgf clwsf/L 

 

 



^= ;]jfk|bfg ug{ nfUg] b:t'/ / cjlw 

  

क्र स कामको वििरण लागे्न समय दसु्तर 

१ र्नाता प्रमावणत वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न  प्रवत फोटो 510 

२ र्नागररकता वशफाररस 
सजमवमर्न बुझ्रु्न र्नपरेमा वर्निेदर्न पेश गरेकै वदर्न र सजमवमर्न बुझ्रु्न 

परेमा ७ वदर्न वित्र 
3१० 

३ र्नागररकताको प्रवतवलवप प्रमाण सवित वर्निेदर्न पेश िएको वदर्न  310 

४ जन्मवमवत प्रमावणत वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न  310 

५ वििाि प्रमावणत वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 3१० 

६ अवििावित प्रमावणत 
सजमवमर्न मुचुल्का बुझ्रु्न परे्न र्निए उसै वदर्न र बुझ्रु्न परे्न िए ७ 

वदर्न वित्र 
3१० 

७ अंगे्रजी िाषामा वशफाररस तथा प्रमावणत वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न  3१० 

८ व्यन्धिगत वििरण प्रमावणत वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न सजमवमर्न मुचुल्का गरु्नमपरेमा ७  वदर्न वित्र 3१० 

९ घर कायम वशफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न  310 

१० 
र्नाम, थर, ितर्न, जन्मवमवत फरक-फरक 

िएमा एउटै िो िने्न वशफाररस 
वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न  3१० 

११ 
जग्गा िवर्न प्रमाण पुजाम िराएको सो 

प्राप्तको लावग वशफाररस 
वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 3१० 

१२ संरक्षक प्रमावणत वर्निेदर्न पेश गरेको ५ वदर्न 3१० 

१३ मृतक सँगको र्नाता प्रमावणत वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न  ७ वित्र  510 

१४ वजवित रिेको वशफाररस वर्निेदा परेको ७ वदर्न वित्र  3१० 

१५ िकिाला िा िकदार प्रमावणत वर्निेदर्न पेश गरेको ७ वदर्न  3१० 

१६ र्नामसारी वशफाररस वर्निेदा पेश गरेको ७ वदर्न वित्र    k|lt s7\7f %) 

१७ जग्गाको िक सम्वन्धि वशफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको ५ वदर्न वित्र  3१० 

१८ घर बाटो वशफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न  
के्षत्रअरु्नसार 600 - 
1500  

१९ चार वकल्ला प्रमावणत वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 3१० 

२० आम्दार्नी प्रमावणत वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 

०.१५% घरिाडा 

आयश्रोत देखाएमा 

ििाल करमा २ 

प्रवतशत थप 

२१ 

व्यापार व्यािसाय िन्द िएको संचालर्न 

र्निएको िा व्यापार व्यािसाय हुदै 

र्निएको वशफाररस 

सजमवमर्न गरु्नम परे ५ वदर्न र्नपरे वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 2000 

२२ वकत्ता काट गरे्न वशफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न  3१० 



२३ जग्गा िक िोग सम्विमा वशफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको ७ वदर्न वित्र  3१० 

२४ उद्योग ठाँउसारी गरे्न वशफाररस मुचुल्का गरु्नम परे्न िए ७ वदर्न र्नपरे्न िए वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 3१० 

२५ 
आिारिुत  तथा माध्यवमक विद्यालय 

खोल्रे्न वशफाररस 
 

आवथमक ऐर्न 

बमोवजम 

२६ विद्यालयको कक्षा थप गरे्न वशफाररस सोिी वदर्न 
आवथमक ऐर्न 

बमोवजम 

२७ 
अशि असािाय तथा अर्नाथको पालर्न 

पोषणको लावग वशफाररस 
सोवि वदर्न  lgz'Ns 

२८ 
बैबाविक अविकृत र्नागररकता 

वशफाररस गरे्न 
५ वदर्न वित्र  १८०० 

२९ 
आवथमक अिस्था कमजोर िा सम्पन्न 

रिेको सम्विी वशफाररस 
प्रकृया पुगेको वदर्न  lgz'Ns 

३० विद्यालय ठाँउसारी गरे्न वशफाररस प्रकृया पुगेको वदर्न  
आवथमक ऐर्न 

बमोवजम 

३१ 
िारा तथा विद्युत जडार्नको लावग 

वशफाररस 
वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न  

िाराको २४० वििुत 

३६० 

३२ 
वर्निःशुल्क िा शशुल्क स्वास्थ्य उपचारको 

वसफाररस 
वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न  lgz'Ns 

३४ जन्म दताम वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 

३५ वदर्न सम्म 

वर्निःशुल्क सो पश्चात 

50 

३५ मृतु्य दताम वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 

३५ वदर्न सम्म 

वर्निःशुल्क सो पश्चात 

50 

३६ वििाि दताम वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 

३५ वदर्न सम्म 

वर्निःशुल्क सो पश्चात 

50 

३७ बसाईसराई दताम वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 

३५ वदर्न सम्म 

वर्निःशुल्क सो पश्चात 

50 

३८ सम्वि विचे्छद दताम वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 

३५ वदर्न सम्म 

वर्निःशुल्क सो पश्चात 

50 

३९ टोल सुिार गठर्न र संचालर्न सम्बन्धि वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न वर्न:शुल्क  

४० पसल दताम वसफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न आवथमक ऐर्न अरु्नसार 

४१ उद्योग दताम वसफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 
HP cg';f/ !))) b]vL 

@))) ;Dd 

४२ 

विद्युत पोल,खारे्नपार्नी 

पाइप,तारजाली,जस्ता पाता,उपचार 

लगाएत अन्य सामान्य वसफाररस 

वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न 310 



४३ अपाि वसफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न वर्न:शुल्क 

४४ र्नािालक पररचयपत्र वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न वर्न:शुल्क 

४५ कोटम वफ वमर्नािा वसफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न आवथमक ऐर्न अरु्नसार 

४६ जग्गा दताम वसफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न आवथमक ऐर्न अरु्नसार 

४८ व्यिसाय बन्द वसफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न आवथमक ऐर्न अरु्नसार  

४९ व्यिसाय संचालर्न र्निएको वसफारर 
सजमवमर्न मुचुल्का गरु्नमपरे्न िए ७ वदर्न वित्र र्निए वर्निेदर्न पेश 

गरेको वदर्न 
आवथमक ऐर्न अरु्नसार 

५० संस्था दताम वसफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको ७ वदर्न वित्र  ५००। 

५२ आन्तरीक बसाइसराइ वसफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न १२० 

५३    

५४ 
जर्नजावत तथा दवलत प्रमावणत 

वसफाररस 
वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न वर्न:शुल्क  

५५ छात्रािृवत्तको वसफाररस वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न १२० 

५६ चाररवत्रक प्रमाण पत्र वर्निेदर्न पेश गरेको वदर्न मुचुल्का गरु्नम परेमा ७ वदर्न वित्र ।  ६०० 

 

 

 

 

 

&= lg0f{o ug]{ k|lqmof / clwsf/ 

  
      sfo{fno k|d'v 

 

 

 



  

 

*= lg0f{o pk/ ph'/L ;'Gg] clwsf/L 

 

lg0f{o pk/ ph'/L ;'Gg] clwsf/L M nfn axfb'/ >]i7 -ufFpkflnsf k|d'v_ 

;]jfu|fxLx?n] cfkm'n] dfu]sf] ;'rgf gkfPsf] v08df lgDgfg';f/ ph'/L ug{ ;Sg] Aoa:yf 5 . 

• ;"rgf clwsf/Laf6 gkfPdf k|d'v ;dIf ph'/L lbg]  

• k|d'v ;dIf ph'/L ubf{ klg gkfOPdf jf lrQ a'em\bf] lg0f{o ePg eg] /fli6« ;"rgf cfof]u ;dIf 

lgj]bg lbg ;Sg]5g\ .  

 

 

 

 

 



 

(= ;Dkfbg u/]sf] sfdsf] ljj/0f 

 

s|=;+= ls|ofSnfkx? nIo pknAwL s}lkmot 

! Kflnsf :t/df k|wfgfWofksx?sf] a}7s ;+rfng    

@ lab\ofnosf] z}lIfs u'0f:t/ ;'wf/sf nflu lab\ofno 

Aoa:yfkg ;ldlt, lz=c=;=, cleefjs tyf 

;/f]sf/jfnfx? ;Fusf] 5nkmn tyf cGt/ls|of 

   

# lab\ofnosf] lg/LIf0f tyf cg'udg    

$ k|fylds txdf k9fpg] lzIfsx?sf nflu ;sf/fTds 

cg'zfz;g ;DalGw # lbg] tflnd ;+rfng 

   

% cfwf/e't tx plt0f{ k/LIff ;ldltsf] a}7s    

^ /fli6 ̭o k|f/lDes sIff k9fO{ sfo{s|dsf] k|ult ;ldIff 

;DalGw sfo{s|ddf ;xeflu 

   

& lab\ofno;Fu lgoldt ?kdf ;dGjo tyf ;"rgf 

hfgsf/L k|jfx ug]{ sfo{ 

   

 lab\ofnosf clen]vx?sf] Aoa:yfkg tyf ;'b[l9s/0f    

 lab\ofnox?df laleGg lzif{sdf lgsf;f /sd 

k7fO{Psf] 

  ;fdflhs kl/If0f, 

P;=cfO{=kL=, d;nGb, 

cfwf/e't Iffqf tyf 

blnt Iffqx? nfO{ 

5fqj[QL, O=l;=8L= gg 

:ofn/L, lg/gt/ 

lab\ofyL{ d'NofÍg, 

O=l;=8L= b]lv % sIff 

;Ddsf lab\ofyL{sf 

nflu vfhf lzif{sdf 

! s}nfnL / alb{of lhNnfsf] s0ff{nL glb Aoa:yfkg 

;DaGwdf cGt/ lhNnf -alb{of / s}nfnL_ ;dGjo 

a}7s. 

! !  

 cGt/fli6 ̭o e|i6rf/ lj?4 lbj; dgfO{Psf ! !  

 lhNnf ;'/Iff ;ldltaf6 alb{of sf/fuf/ lg/LIf0f -

@)&^, )&, @! ut]_ 

   

 lhNnf l:yt ;a} sfof{nox?df sfof{no k|d'vsf] 

a}7sdf ePsf] lg0f{o k7fPsf] @)&^,)*, % ut] 

   

:jf:Yo zfvf 

! % jild'gLsf afnaflnsfx?nfO{ e6fldg P lat/0f 

sfo{s|d 

   

@ :jf:YosdL{x?nfO{ g;g]{ /f]u ;DalGw tflnd    

# aGWofs/0f lzlj/ ;+rfngaf/] d=:jf=:jo+ ;]ljsfx? 

;Fu 5nkmn sfo{d|d 

    

$ aGWofs/0f lzlj/ ;+rfng   $@ hgf nfefGjLt 

% Ifo/f]u sfo{s|dsf] rf}df;Ls ;ldIff    

^ :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoa:yfkg ;ldlt    



;b:ox?nfO{ cled'lvs/0f / Ifdtf clea[l4 tflnd 

&     

ax'If]lqo kf]if0f of]hgf sfo{s|d-hDdf ah]6 @@)%))).  

! Uff=kf=:tl/o vfB ;'/Iff a}7s   #^%$). vr{ 

@ j8f :tl/o vfB ;'/Iff a}7s   @&!%). vr{ 

# lab\ofnodf afnlaafx la?4 k|lta4tf, kf]if0f ;Gb]z 

km\n]S; af]8{ !) j6f lab\ofnodf 

!) !) @%))). vr{ 

dlxnf nlIft sfo{s|d- ah]6 cfGtl/s @%))))). 

!= !^ lbg] dlxnf lx+;f la?4 cleofg sfo{s|d ! ! @)))). 

afnaflnsf nlIft sfo{s|d 

! Affn lbj;df jSt[Tjsnf k|ltof]uLtf / /\ofnL 

cleofg 

! ! !%))). 

ckfË nlIft sfo{s|d 

! # j6f a}7s ;DkGg # # @&@$%. vr{ 

 

 

!)=;"rgf clwsf/L / k|d'vsf] gfd / kb 

  

s|=;+ gfd kb ;Dks{ gDa/ Kfmf]6f] 

! nfn axfb'/ >]i7 cWoIf (*%*)@%($% 

 

@ nfn axfb'/ of]uL k|d'v k|zf;lso 

clws[t 

(*%*)#**** 

 

# sdn v8\sf yf]sL ;'rgf clwsf/L (*^!!*!&#! 

 

 

 



!!= P]g, lgod, ljlgod jf lgb]{lzsfsf] ;"rL]] 

 a9}oftfn ufFpkflnsfsf] /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ lalw @)&$ 

 a9}oftfn ufFpkflnsfsf] k|zf;lso sfg'g 

 a9}oftfn ufFpkflnsfsf] s[lif Aoa;fo k|aGwg P]g @)&$ 

 a9}oftfn ufFpkflnsfsf] cfsl:ds sf]if P]g 

 a9}oftfn ufFpkflnsfsf] cfly{s sfo{lalw lgoldt tyf Aoal:yt ug{ ag]sf] sfg'g @)&$ 

 a9}oftfn ufFpkflnsfsf] Goflos ;ldlt sfo{lalw 

 a9}oftfn ufFpkflnsfsf] lakb hf]lvd Go"lgs/0f tyf Aoa:yfkg P]g @)&% 

 a9}oftfn ufFpkflnsfsf] cfly{s P]g @)&^ 

 a9}oftfn ufFpkflnsfsf] ljlgof]hg P]g @)&^ 

 a9}oftfn ufFpkflnsfsf] ;xsf/L P]g @)&% 

!@= cfDbfgL, vr{ tyf cfly{s sf/f]jf/ ;DaGwL cBfjlws ljj/0f 

s|=;+= cfDbfgL hDdf vr{ rfn' k"hLut 

! @@^*(*%*^=&# !@!#%(*&*=(( !)^^#$!$!=*)  !$&@%&#&=!( 

   #!=(@ Ü $=(@ Ü 

 

!#= tf]lsP adf]lhdsf cGo ljj/0f 

!$= cl3Nnf] cfly{s jif{df ;fj{hlgs lgsfon] s'g} sfo{qmd jf cfof]hgf ;~rfng 

u/]sf] eP ;f] sf] ljj/0f 

 

!%= ;fj{hlgs lgsfosf] a]e;fO{6 eP ;f] sf] ljj/0f 

www.badhaiyatalmun.gov.np  
  

 

!^= ;fj{hlgs lgsfon] k|fKt u/]sf] a}b]lzs ;xfotf, C0f, cg'bfg P+j k|fljlws ;xof]u 

/ ;Demf}tf ;DaGwL ljj/0f 

============================================================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.badhaiyatalmun.gov.np/


!&= ;fj{hlgs lgsfon] ;~rfng u/]sf] sfo{qmd / ;f] sf] k|ult k|ltj]bg 

 

 

 

 

 

 

!*= ;fj{hlgs lgsfon] juL{s/0f tyf ;+/If0f u/]sf] ;"rgfsf] gfdfjnL / To:tf] ;"rgf 

;+/If0f ug{ tf]lsPsf] ;dofjlw 

 

 

 

 

 



 

!(= ;fj{hlgs lgsfodf k/]sf ;"rgf dfu ;DaGwL lgj]bg / ;f] pk/ ;"rgf lbPsf] 

ljj/0f 

  

s|=;+ ;'rgf dfu ug]{ 

AolQm÷ ;+:yf 

;'rgfsf] laa/0f ;'rgf k|bfg u/]sf], gu/]sf] 

! 7fs'/ k|;fb l;+ª sfnf]kq] of]hgf lgdf{0f 

;DaGwdf 

k|bfg u/]sf]  

@ e/t kf08] @)&%÷)&^ sf] cfGtl/s cfo 

;DalGw 

k|bfg u/]sf] 

# Gff/fo0f k|;fb yf? lzIff lgodfjln @)&$ k|bfg u/]sf] 

$ lbuf]lasf; /]l8of] 

;|f]tf ;d'x 

bf];|f] q}dfl;s -sflt{s b]lv 

kf}if_ @)&^ df ;DkGg u/]sf] 

ls|ofSnfk k|lta]bg  

k|bfg u/]sf] 

 

 

 

 

@)= ;fj{hlgs lgsfosf ;"rgfx? cGoq k|sfzg ePsf jf x'g] ePsf] eP ;f] sf] ljj/0f 

xfn ;Dd s'g} klg ;'rgf a9}oftfnsf] cfkm\g} j]Oe ;fO{6 afx]s cGoq k|sfzg ul/Psf] 5}g 

 


