
साईपाल गाउँपाललका 
गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

काडँा , बझाङ्ग 

आलथयक बर्य २०७८/७९ 

नागरिक वडापत्र 

लस.नं सेवा सलुबधाको ककलसम आवश्र्क प्रकिर्ा,प्रमाण ि प्रकिर्ाहरु दस्तिु 
समर्-

अबलध 

काम गने 
जिम्मेवािी 
शाखा 

गनुासो सनु्न े
पदालधकािी 

कैकि
र्त 

१ नागरिकता लसिारिस 

 नागरिकताका अनसूुची िािाम 

 बंशिको नाता खलु्ने ब्र्जिको 
नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रलतललकप  

 नाता खलु्ने ब्र्जिको सनाखत 

 लबबाकहत मकहलाको लालग लबबाह दतायको 
प्रमाण पत्र प्रलतललकप 

 बसाईसिी आएको हकमा बसाईसिाईको 
प्रमाण पत्र 

 पासपोर्य साईिको िोर्ो ४ प्रलत 

 िन्मदतायको प्रमाण पत्र 

 लनवेदकको कपता/पलत वा सनाखत गने 
ब्र्जि साथमा ललई आउन ुपने 

 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 
लतिेको िलसद 

१०० सोही ददन 
वडा 

कार्ायलर् 
वडा सजचव  

२ नागरिकताको प्रलतललपी 
लसिारिस 

 हिाएको वा नष्ट भएको नागरिकताको 
प्रलतललकप छ भने प्रलतललकप नभए 
नागरिकता नं सकहत अनसुचुी िािाम 

१०० सोही ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  



 ३ प्रलत पासपोर्य साईिको िोर्ो 
 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 

लतिेको िलसद 

३ बैबाकहक अंलगकृत 
नागरिकता लसिारिस 

 अंलगकृत नागरिकता प्राप्त गनय खोिेको 
स््पर् आधाि 

 सालबक मलुकुको नागरिकता परित्र्ाग 
गिेको वा परित्र्ाग गनय कावायकह चलाएको 
पकुष्ट गने कागिात 

 पासपोर्य साईिको िोर्ो ४ प्रलत 

 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 
लतिेको िलसद 

 सजियलमन मचुलु्का अनसुचुी िािाम 

५०० 

सोही ददन 
सियलमन 
मचुलु्का 
आबश्र्क 
पिे १ 
हप्ता 

वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

४ नाबालक सम्बजन्ध लसिारिस 

 बाब ुआमाको नागरिकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतललकप ि लनवेदन पत्र  

 िन्मदतायको प्रमाण पत्रको प्रलतललकप 

 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 
लतिेको िलसद 

 नाबालक खलु्न ेथप कुनै कागिात भएमा 
सो समेत पेश गने 

 बवुा वा आमा ि नावालक अलनवार्य 
उपजस्थत हनु ुपने 

 दबैु कान देजखने पासपोर्य साईिको िोर्ो 
२ प्रलत 

 

१०० सोही ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

५ जिलबत संगको नाता 
प्रमाजणत लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नाता प्रमाजणत गनेको िन्मदताय/नागरिकता 
 दबैु पक्षको पासपोर्य साईिको २/२ प्रलत 

२५० सोही ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  



िोर्ाहरु 

 आबश्र्कता अनसुाि िन्म/लबबाह/मतृ्र्दुताय 
बसाईसिाई प्रमाण पत्र  

 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 
लतिेको िलसद 

  

६ 
िग्गाको हक सम्बजन्ध 

लसिारिस(साबयिलनक,ऐलानी 
तथा पलतय िग्गा बाहेक) 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 किल्ड बकु उताि 

 कपन्र् नक्सा 
 एकककृत सम्पलत कि लतिेको िलसद 

 लनबेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाण 
पत्र 

५०० सोकह ददन 
वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

७ िग्गा नामसािी लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन 

 नाता प्रमाजणत प्रमाण पत्र 

 िग्गाधनी प्रमाण पिुाय 
 मतृ्रू् दताय प्रमाण पत्र  

 हकबालाको नागरिकताको प्रमाण पत्र 

 हकदािहरुको िोर्ो २/२ प्रलत 

 अंशबण्डाको हक स्थाकपत भएको 
अबस्थामा अंशबण्डा पत्रको प्रलतललकप 

 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 
लतिेको िलसद िोर्ोककप 

५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

८ चािककल्ला प्रमाजणत 
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 िग्गाधनी प्रमाण पिुाय 
 कप्रन्र् नक्सा लनवेदकको 
 नेपाली नागरिकको प्रमाण पत्र ि २ प्रलत 

िोर्ो 

५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  



 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 
लतिेको िलसदको िोर्ोककप 

९ उद्योग ठाउँसािी लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन 

 संलधर्ाि सकहत वडा मचुलु्का 
 नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रलतललकप 

 घि नक्सा पासको प्रमाण पत्र प्रलतललकप 

 िग्गाधनी प्रमाण पिुाय 
 उद्योग संचालन अन्र् ब्र्िीको िग्गामा 

िाख्न ुपने भए घि िग्गा भाडाको संझौता 
 वाताविजणर् औद्योलगक प्रदरु्ण लनर्न्त्रणका 

उपार्हरु ि िोहि ब्र्वस्थापनका लालग 
अपनाईने प्रलबलध ि सोको ब्र्वस्था 
सम्बजन्ध लबविण 

 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 
लतिेको िलसदको िोर्ोककप 

२५० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् 

वडा सजचव  

१० िन्म लमलत प्रमाजणत 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 िन्मदतायको िोर्ोककप 

 नागरिकताको िोर्ोकपी 
 सियलमन मचुलु्का  

२०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

११ लबद्यालर् ठाउँसािी लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 स्बीकृत ललएको प्रमाण पत्र  

 ब्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर् 

 पबुायधाि तर्ाि भएको कागिात लबविण 
सकहत 

१५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

१२ 
ब्र्ापाि ब्र्ाबसार् बन्द 

भएको,संचालन नभएको वा 
ब्र्ापाि ब्र्ावशार् हदैु 

 आफ्नो ब्र्वसार्को कवस्ततृ ब्र्होिा 
सकहतको लनवेदन पत्र  

 नागरिकताको प्रमाण पत्र  

लनर्मानसुाि १५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  



नभएको लसिारिस  चाल ुआ.ब सम्म ब्र्वशार् नलबकिण 
गिेको प्रमाण पत्रको सक्कल  

 लबदेशीको हकमा परिचर् खलु्ने कागिात 
वा सम्बजन्धत दतुावासको पत्र 

 आिनै घि भए चाल ुआ ब सम्म 
गाउँपाललकालाई बझुाउन ुपने सम्पणुय कि 
बझुाएको िलसद 

 स्थलगत प्रलतवेदन सियलमन मचुलु्का 

१३ अलबबाकहत/लबवाकहत प्रमाजणत 
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 िोर्ो र्ाँस सकहत गाउँपाललका वार् 
उपलब्ध लनवेदन सकहत स्वर्म ्उपजस्थत 
हनु ुपने 

 ३ वर्ा पासपोर्य साईिको िोर्ो 
 बवुा वा आमा समेतको सनाखत हनु ुपने 

 सियलमन मचुलु्का 
 लबबाह प्रमाजणतको लालग लबवाह दतायको 

प्रमाण पत्र  

 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 
लतिेको िलसदको िोर्ोककप 

५०० सोकह ददन 
वडा 

कार्ायलर् ि 
सेवा केन्र 

वडा सजचव  

१४ 

ििक ििक नाम , थि  

िन्मलमलत ि प्रमाजणत/दबैु 
नाम गिेको ब्र्जि एकै हो 

भने्न लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनबेदन 

 लनवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाण 
पत्र 

 नाम थि िन्म लमलत ििक पिेको प्रमाण 
पत्रको प्रलतललकप 

 सियलमन मचुलु्का 
 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 

लतिेको िलसदको िोर्ोककप 

१०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् 

वडा सजचव  



१५ धािा तथा लबधतु िडान 
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवदेन 

 िग्गाधनी प्रमाण पिुाय 
 नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र 

 नक्सा पास प्रमाण पत्र 

 ब्र्ावशार्का लालग भए दताय प्रमाण पत्र 

 चाल ुआ.व सम्म एकककृत सम्पलत कि 
लतिेको िलसदको िोर्ोककप 

१०० 

 
 

 
सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

१६ ककत्ताकार् लसिारिस 

 िग्गाधनीको लनबेदन 

 नागरिकताको प्रमाण पत्र 

 िग्गाधनी प्रमाण पिुाय 
 िग्गाको प्रमाजणत नक्सा 

तोककए बमोजिम 
कजम्तमा 
७ ददन 

वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

१७ 

आलथयक अबस्था कम्िोि वा 
लबपन्नता प्रमाजणत /आलथयक 
अवस्था बललर्ो वा सम्पन्नता 

प्रमाजणत 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन 

 नागरिकताको िोर्ोकपी 
 सियलमन मचुलु्का 

कम्िोि १०० 

सम्पन्न ५००० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

१८ बहाल किको लेखािोखा 
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन 

 बहालको सम्झौता पत्र 

 नागरिकताको िोर्ोककप 

 लालपिुायको िोर्ोकपी 
 नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रलतललकप 

 एकककृत सम्पलत कि लतिेको िलसदको 
िोर्ोककप 

२०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

१९ िग्गा धनी पिुाय हिाएको 
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको 
प्रलतललकप 

 िग्गाधनी प्रमाण पिुायको प्रलतललकप तथा 
सक्कल शे्रस्ता उताि  

५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  



 पासपोर्य साईिको िोर्ो २ प्रलत 

 एकककृत सम्पलत कि लतिेको िलसदको 
िोर्ोककप 

२० ब्र्जिगत घर्ना दताय 

क) िन्मदतायको लालगिः जशशकुो बाब ुआमाको 
नागरिकताको प्रमाण पत्र , उमेि खलेुको 
प्रमाण आधािमा परिवािको मखु्र् ब्र्जि 
वा सबै भन्दा िेठो ब्र्जिले सचुना ददने  

३५ ददन सम्म 
लनशलु्क अन्र्था लनर्म 
बमोजिम िरिवाना 

लाग्ने  

सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् 

स्थालनर् 
पजिकालधकािी  

ख) मतृ्र्दुतायको लालगिः मतृकको नागरिकताको 
प्रमाण पत्र वा िग्गाधनी प्रमाण पत्र वा 
पेन्सनि भए पेन्सन पट्टा 

३५ ददन सम्म 
लनशलु्क अन्र्था लनर्म 
बमोजिम िरिवाना 

लाग्न े

सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् 

स्थालनर् 
पजिकालधकािी  

ग) लबवाहदतायको लालगिः पलत पत्नी दबैुको 
नागरिकताको प्रमाण पत्र र्दद ना.प्र प 
नभएको भए िन्मदताय ि बाब ुआमाको 
नागरिकता,लबवाहदताय भए सोको प्रमाण 
पत्र सकहत दबैु िना उपजस्थत हनु ुपने 

३५ ददन सम्म 
लनशलु्क अन्र्था लनर्म 
बमोजिम िरिवाना 

लाग्न े

सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् 

स्थालनर् 
पजिकालधकािी  

घ) बसाईसिाई दतायको लालगिःसम्बजन्धत 
ब्र्जिको नागरिकताको प्रमाण पत्र, 
बसाईसिाइ आउने सदस्र्को नागरिकता 
वा िन्मदताय, आएको ठाउँको आलधकारिक 
प्रमाण पत्र , बसाईसरि िान ेस्थानमा 
बसोबास गिेको आलधकारिक प्रमाण 

३५ ददन सम्म 
लनशलु्क अन्र्था लनर्म 
बमोजिम िरिवाना 

लाग्न े

सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् 

स्थालनर् 
पजिकालधकािी  

ङ) सम्बन्ध लबच्छेद दतायको लालगिःअदालतको 
लनणयर्को प्रमाजणत 
प्रलतललकप,गाउँपाललकालाई बझुाउन ुपने कि 
बझुाएको प्रमाण,पलत वा पत्नीले सम्बन्ध 

३५ ददन सम्म 
लनशलु्क अन्र्था लनर्म 
बमोजिम िरिवाना 

लाग्न े

सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् 

स्थालनर् 
पजिकालधकािी  



लबच्छेदको सचुना िािाम भिी बझुाउन ु
पने 

२१ संस्था दताय लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 संस्था स्थापनाका लालग भएको भेलाको 
लनणयर् प्रलतललकप 

 पदालधकािीहरुको नागरिकताको प्रलतललकप 

 प्रमाजणत लबधान थान १ 

 ब्र्होिा अनसुािको लनवेदन 

१५०० सोही ददन वडा 
कार्ायलर् 

वडा सजचव 

  

२२ िग्गा मलु्र्ाङ्कन लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनबेदन 

 नागरिकताको प्रलतललकप 

 लालपिुायको प्रलतललकप 

 सियलमन मचुलु्का 
 चाल ुआ ब मा एकककृत सम्पलत कि 

लतिेको िलसद 

मलु्र्ाङ्कन िकम 
अनसुाि सोही ददन वडा 

कार्ायलर् 
वडा सजचव 

  

२३ लमलापत्र कागि गिाउने 
लनवेदन दताय लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन 

 नागरिकताको प्रलतललकप 

 चाल ुआ व सम्मको एकककृत कि लतिेको 
िलसद 

दबैु पक्ष बार् 
१०००/१००० ७ ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

२४ लनशलु्क वा शलु्क स्वास्थ 
उपचाि लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन 

 नागरिकताको प्रमाण पत्र /िन्मदतायको 
प्रमाण पत्र 

 सम्बजन्धत स्वास््र् संस्थाको मेलडकल 
रिपोर्य 

लनशलु्क सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

२५ सामाजिक सिुक्षा भत्ता / 

बलृतका लालग लनवेदन 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र ,पासपोर्य 
साईिको िोर्ो २ प्रलत 

 िेष्ठ नागरिक अन्र्को हकमा ७० बर्य 

लनशलु्क सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  



पिुा भएको 
 एकल मकहलाको हकमा ६० बर्य पिुा भई 

लनदेजशका बमोजिम सतय पिुा गिेको हनु ु
पने (अलबवाकहत भएको सियलमन मचुलु्का 
वा सम्बन्ध लबच्छेदको प्रमाण पत्र ) 

 लबधवुा मकहलाको पलतको मतृ्र् ुदतायको 
प्रमाण ि दोस्रो लबवाह नगिेको लसिारिस 

 अपाङ्गता भएका ब्र्जिहरुका लालग 
अपाङ्गता परिचर् पत्र (िातो वा लनलो , पणुय 
अपाङ्गताका लालग संिक्षक ,नागरिकता ि 
१ प्रलत िोर्ो नागरिकता /िन्म दताय) 

 दललत ि क्षते्र तोककएको बालबाललकाका 
लालग िन्म दताय प्रमाण पत्र , अलभभावक 
,संिक्षकको नागरिकता ि १ प्रलत िोर्ो 

२६ कोठा खोल्न िोहबिमा बस्न े

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 लालपिुायको िोर्ोकपी 
 नक्सा पासको िोर्ोकपी 
 घि भाडामा बसेको सम्झौता पत्रको 

प्रलतललकप 

 सम्बजन्धत घिबेर्ीको नागरिकताको 
प्रलतललकप 

१५००  वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

२७ मोही लगत कट्टा लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको प्रलतललपी 
 लालपिुायको प्रलतललकप 

 सम्भव भए सम्म मोहीको मिुरिनामा 
 चािककल्ला लभत्रका सलधर्ािको सकहछाप 

भएको सियलमन मचुलु्का 

१०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  



२८ घि िग्गा किको 
लेखािोखा लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन 

 नागरिकताको िोर्ोककप 

 लालपिुायको प्रलतललकप 

 एकककृत सम्पलत कि लतिेको प्रलतललकप 

१०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

२९ मतृक संगको नाता 
प्रमाजणत/सियलमन/लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 मतृकको मतृ्र्दुतायको प्रमाण पत्र  

 हकदािहरुको नागरिकताको प्रलतललकप 

 हालसालै जखचेको पासपोर्य साईिको िोर्ो 
२ प्रलत 

 सजियमन मचुलु्का 

५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

३० घि पाताल प्रमाजणत 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको िोर्ोकपी 
 लालपिुायको िोर्ोकपी 
 सियलमन मचुलु्का 

२०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

३१ लबद्यालर्को कक्षा बकृि 
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 पबुय स्वीकृलत ललएको प्रमाण पत्रको 
िोर्ोकपी 

 ब्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर् 

 पवुायधाि तर्ाि भएको कागिात 

 िनशजिको लबविण 

२०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

३२ ब्र्जिगत लबविण प्रमाजणत 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको िोर्ोकपी 
 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन 

 सम्बजन्धत कागिातको िोर्ोककप 

२०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

३३ पूिायमा घि कार्म गने 
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको िोर्ोकपी 
 लालपिुायको िोर्ोककप 

२०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  



 नक्सा पास प्रमाण पत्रको िोर्ोकपी 
 

३४ कागि ि मिुरिनामा 
प्रमाजणत 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको िोर्ोकपी 
 सकहछाप भएको मिुरिनामा पत्र 

२०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

३५ 
संिक्षक प्रमाजणत तथा 
संस्थागत ि ब्र्जिगत 
संिक्षक लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको िोर्ोककप 

 िन्मदतायको िोर्ोककप 

 नाता कार्मको लसिारिस 

२०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

३६ हक वाला वा हकदाि 
प्रमाजणत 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको प्रलतललकप 

 नाता प्रमाजणत कागिात 

 सियलमन मचुलु्का 

१०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

३७ जिलबत िहेको लसिारिस 
 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको प्रलतललकप 

 सियलमन मचुलुकुा 
१०० सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

३८ आधािभतु लबद्यालर् खोल्न े
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 ब्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर् 

 पवुायधाि पिुा भएको कागिात 

 िनशजिको लबविण 

५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

३९ पालन पोर्ण लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको िोर्ोककप 

 िन्मदताय प्रमाण पत्र 

 सियलमन मचुलु्का 

२०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

४० 
आफ्नो अलधकाि क्षेत्रका 
लबर्र्मा अग्रिेी भार्ामा 
लसिारिस तथा प्रमाजणत 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन 

 नागरिकताको प्रलतललकप 

 सम्बजन्धत कागिात 
५०० सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  



४१ 

प्रचललत काननु अनसुाि 
प्रत्र्ार्ोजित अलधकाि 

बमोजिम अन्र् लसिारिस वा 
प्रमाजणत 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन 

 नागरिकताको िोर्ोकपी 
 सम्बजन्धत कागिातको प्रलतललकप २०० सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

४२ जचन िानको लालग 
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको प्रमाण प्रलतललकप 

 पासपोर्य 
२५०     

४३ पासपोर्य ककताव अनमुलत  ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकताको प्रमाण प्रलतललकप ३०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

४४ हाडेलबस लनकासी अनमुलत 
 लनवेदन दस्तिु 

 नागरिकता प्रमाण पत्र 

 सम्बजन्धत लनकार्को अनमुलत पत्र 
प्रलत के िी २०० सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

४५ र्ासायगमु्बा लनकासी अनमुलत 
 लनवेदन दस्तिु 

 नागरिकता प्रमाण पत्र 

 सम्बजन्धत लनकार्को अनमुलत पत्र 
प्रलत के िी २५००० सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

४६ र्ासायगमु्बा संकलन प्रबेश 
अनमुलत 

 लनवेदन दस्तिु 

 नागरिकता प्रमाण पत्र 

 

गा. पा लभत्र ३०० 

लछमेको गा पा ५०० 

जिल्ला लभत्र १००० 

स ुप लभत्र २००० 

स ुप बाकहि २५०० 

सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

४७ पसल होर्ल होमस्रे् 
ईिाित 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 दताय प्रमाण पत्र 

 घि नक्सा पासको प्रमाण पत्र 

 नागरिकता प्रलतललकप 

५००० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

४८ पसल होर्ल होमस्रे् 
नलबकिण 

 दताय प्रमाण पत्र 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 घि नक्सा पासको प्रमाण पत्र 

२६०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  



 नागरिकता प्रलतललकप 

४९ लसिनल होर्ल पसल 
संचालन 

 नागरिकता प्रमाण पत्र 

 लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  
५००० सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

५० लसिनल होर्ल पसल 
संचालन नलबकिण 

 नागरिकता प्रमाण पत्र 

 लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  
२६०० सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

५१ च्र्ाउ संकलन लसिारिस  लनवेदन दस्तिु 

 नागरिकता प्रमाण पत्र ५० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

५२ च्र्ाउ लनकासी लसिारिस 
 लनवेदन दस्तिु 

 नागरिकता प्रमाण पत्र 

 अनमुलत पत्र 

जिल्ला बनको दि िेर् 
अनसुाि सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

५३ अन्र् िलडबरु्ी संकलन 

 लनवेदन दस्तिु 

 नागरिकता प्रमाण पत्र 

 

गा. पा लभत्र १०० 

लछमेको गा पा २०० 

जिल्ला लभत्र ३०० 

स ुप लभत्र ४०० 

स ुप बाकहि ५०० 

तत्काल वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

५४ िडबरु्ी लनकासी 
 लनवेदन दस्तिु 

 नागरिकता प्रमाण पत्र 

 सम्बजन्धत लनकार्को अनमुलत पत्र 

जिल्ला बन 
कार्ायलर्को दि िेर् 

अनसुाि 
सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  

५५ कहमाल आिोहण लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकता वा पासपोर्य 
 ईिाित पत्र  

देश लभत्र १००० 

लबदेशी नागरिक 

२०००ाागरिक 

२००० 

सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

५६ भेडा बाख्रा ब्र्ावसार्  
 नागरिकता 
 िमय दताय 
 लनवेदन 

गा पा लभत्र प्रलत भेडा 
रु ५ 

जिल्ला लभत्र प्रलत रु 
सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा सजचव  



२० 

जिल्ला बाकहि प्रलत रु 
२० 

५७ खसी, बाख्रा, भेडा, भैसी िाँगा 
लनकासी लसिारिस 

 व्र्होिा सकहतको लनवेदन प्रलत खसी बाख्रा रु 
१० 

प्रलत िाँगा भैसी रु 
१०० 

तत्काल वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

५८ घि छाउने स्लेर् 
 लनवेदन 

 नागरिकता ५०० तत्काल वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

५९ घि छाउने स्लेर् लनकासी  लनवेदन 

 नागरिकता १००० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा सजचव  

६० आर् प्रमाजणत लसिारिस 

 लनवेदन 

 बैङ्क स्रे्र्मेन्र् 

 िार् िेथाको लबविण 

 बैकको पत्र 

५०० सोकह ददन गाउँपाललका प्रमखु प्र 
अलधकृत  

६१ र्ोिना सम्झौता लसिारिस 

 लनवेदन 

 उ स गठन लनणयर्को प्रलतललकप 

 जस्र्मेर् लागत लडिाईन  

 नागरिकता प्रमाण प्रलतललकप 

५०० तत्काल वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

६२ दोस्रो ककस्ता पेश्की 
लसिारिस 

 लनवेदन 

 पे ि काििात 

 साबयिलनक सनुवुाई  

 लबल भपायई 

 र्ोिनाका िोर्ोहरु 

५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

६३ र्ोिना सम्पन्न लसिारिस 
 पे ि काििात 

 साबयिलनक सनुवुाई  

 लबल भपायई 
५०० सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  



६४ ककत्ताकार् लसिारिस 

 लनवेदन 

नागरिकता प्रलतललकप 

 टे्रस नक्सा 
 मतृ्र् ुभएको भए मतृ्र् ुदताय 
 जिलबत भए नाता प्रमाजणत 

५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

६५ संिक्षक लसिारिस 
 लनवेदन 

 नाता प्रमाजणत 

 नागरिकता प्रमाण पत्र प्रलतललकप 
१०० सोकह ददन वडा 

कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

६६ िग्गाको हकमा लसिारिस 

 लनवेदन 

 नापी नक्सा 
 नागरिकता 
 लालपिुाय प्रमाण पत्र 

५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

६७ घिेल ुतथा साना उद्योग 
दताय 

 लनवेदन 

 लालपिुाय 
 चाि ककल्ला प्रमाजणत 

 

२५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

६८ घिेल ुतथा साना उद्योग 
ठाउँसािी लसिारिस 

 लनवेदन 

 लालपिुाय 
 चाि ककल्ला प्रमाजणत 

 सियलमन मचुलु्का 

२५०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

६९ आधािभतु लबद्यालर् खोल्न 
दताय शलु्क 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 पबुय स्वीकृलत ललएको प्रमाण पत्रको 
िोर्ोकपी 

 ब्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर् 

 पवुायधाि तर्ाि भएको कागिात 

सामदुाकर्क १५०० 

लनजि ३००० सोकह ददन गाउँपाललका 
प्रमखु 

प्रशासककर् 
अलधकृत 

 

७० लबद्यालर् कक्षा थप गने 
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 दताय प्रमाण पत्रको िोर्ोकपी 
सामदुाकर्क ५०० 

लनजि १००० सोकह ददन गाउँपाललका प्रमखु 
प्रशासककर्  



 ब्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर् 

 पवुायधाि तर्ाि भएको कागिात 
अलधकृत 

७१ लबद्यालर् ठाउँ सािी 
लसिारिस 

 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 दताय प्रमाण पत्रको िोर्ोकपी 
 ब्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर् 

 पवुायधाि तर्ाि भएको कागिात 

५०० सोकह ददन गाउँपाललका 
प्रमखु 

प्रशासककर् 
अलधकृत 

 

७२ घि बनाउन अनमुलत 

 नक्सा पास 

 लनवेदन 

 लालपिुाय प्रमाण पत्र प्रलतललकप 

 किल्ड टे्रस नक्सा 

छाना रु ५०० 

एकतले १००० 

दइु तले २००० 

लतन तले ३००० 

सोकह ददन गाउँपाललका 
प्रमखु 

प्रशासककर् 
अलधकृत 

 

७३ नक्सा पास 

 नक्सा तर्ािी 
 लनवेदन  

 लालपिुायको प्रलतललकप 

 किल्ड बकु 

 टे्रस नक्सा 
 नागरिकता प्रलतललकप 

५०० सोकह ददन गाउँपाललका 
प्रमखु 

प्रशासककर् 
अलधकृत 

 

७४ घ बगयको ईिाितपत्र 

 लनवेदन 

 नागरिकता प्रलतललकप 

 घिेल ुदताय प्रमाण पत्र 

 िग्गाधनी प्रमाण पत्र 

 काम सचालन क्षेत्र 

१०००० सोकह ददन गाउँपाललका 
प्रमखु 

प्रशासककर् 
अलधकृत 

 

७५ 
ब्र्वसार् प्रमाणपत्र 

नलबकिण 

 लनवेदन 

 नागरिकता प्रलतललकप 

 घिेल ुदताय प्रमाण पत्र 

 िग्गाधनी प्रमाण पत्र 

 काम सचालन क्षेत्र 

५००० सोकह ददन गाउँपाललका 
प्रमखु 

प्रशासककर् 
अलधकृत 

 

७६ एि. एम. दताय  लनवेदन ५००० सोकह ददन गाउँपाललका प्रमखु  



 नागरिकता प्रलतललकप 

 लबधान  

 प्रस्तावना पत्र  

 िग्गाधनी प्रमाण पत्र 

 काम सचालन क्षेत्र 

प्रशासककर् 
अलधकृत 

७७ एि. एम. नलबकिण 

 लनबेदन 

 नागरिकता प्रलतललकप 

 लबधान  

 प्रस्तावना पत्र  

 िग्गाधनी प्रमाण पत्र 

२५०० सोकह ददन गाउँपाललका 
प्रमखु 

प्रशासककर् 
अलधकृत 

 

७८ कोर् प्रमाजणत लसिारिस 
 प्रर्ोिन सकहतको लनवेदन 

१०० तत्काल गाउँपाललका 
प्रमखु प्रमखु 
प्रशासककर् 
अलधकृत 

 

७९ एक मेगावार् सम्मको 
लबधतु उत्पादन अनमुलत  

 लनवेदन 

 लडकपआि 

 स्थान  

 लनमायणको उदेश्र् तथा लाभाजन्बत  

२०००० अवस्था 
हेिी गाउँपाललका अध्र्क्ष  

८० काष्ठ उधोग संचालन दताय 

 दताय प्रमाण पत्र 

 िग्िाधनी पिुाय 
 लनवेदन 

 मचुलु्का 
 नागरिकता  

 चािककल्ला प्रमाजणत 

५०० सोकह ददन गाउँपाललका 
प्रमखु 

प्रशासककर् 
अलधकृत 

 

८१ लभिमौिी मह संकलन 
अनमुलत 

 स्थान तोककएको लनवेदन 

 प्रर्ोिन ५० तत्काल वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

८२ लभिमौिी मह लनकासी  स्थान तोककएको लनवेदन 

 प्रर्ोिन प्रलत के िी ५ तत्काल वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  



८३ सेतक जचनी संकलन 

 स्थान तोककएको लनवेदन 

 प्रर्ोिन 
गापा लभत्र २०० 

लछमेकी गापा ३०० 

जिल्ला लभत्र ५०० 

स ुप १०० 

स ुप बाकहिी १५०० 

तत्काल वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

८४ करु्की सकलन कि 

 स्थान तोककएको लनवेदन 

 प्रर्ोिन 
गापा लभत्र २०० 

लछमेकी गापा ३०० 

जिल्ला लभत्र ५०० 

स ुप १०० 

स ुप बाकहिी १५०० 

तत्काल वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

८५ करु्की संकलन कि 

 स्थान तोककएको लनवेदन 

 प्रर्ोिन 
गापा लभत्र २०० 

लछमेकी गा पा ३०० 

जिल्ला लभत्र ५०० 

स ुप १०० 

स ुप बाकहिी १५०० 

तत्काल वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

८६ बन लसनु 

 स्थान तोककएको लनवेदन 

 प्रर्ोिन 
गापा लभत्र ५० 

लछमेकी गापा १०० 

जिल्ला लभत्र २०० 

स ुप ३०० 

स ुप बाकहिी ५०० 

तत्काल वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

८७ बनलसनु लनकासी कि  स्थान तोककएको लनवेदन 

 प्रर्ोिन २०० सोकह ददन वडा 
कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

८८ घच्ची च्र्ाउ  स्थान तोककएको लनवेदन 

 प्रर्ोिन 
५०० 

 
तत्काल/

सोकह ददन 
वडा 

कार्ायलर् 
वडा अध्र्क्ष  

८९ खच्चि घोडा ब्र्ावशार् कि 
 ब्र्होिा खलेुको लनवेदन  

 नागरिकता 
 ब्र्ावशार्को प्रकाि 

गा पा लभत्र १५० 

जिल्ला लभत्र २०० 
तत्काल/

सोकह ददन 
वडा 

कार्ायलर् वडा अध्र्क्ष  

 



 

गनुासो सनेु्न अलधकािीको नाम : िाधाकृ्ण िोशी 
पद : प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 
सम्पकय  नं.: ९८६४३२६७१५ 


