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घोराही उपमहानगरपालिकाबाट प्रवाह हनु ेसेवाको मापदण्ड (नागररक वडापत्र) 

      घोराही उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट जारी नागरीक बडापत्र 

सेवाको वववरण सेवाप्राप्त गनय पेश गनन यपने कागजातहरु 
सेवाप्राप्त गनय िाग्ने सम्पकय  गने 

शाखा र 
कमयचारी 

कै 
समर् शनल्क 

वंशजको 
नागररकताको 
लसफाररस/ अंलगकृत 
नागररकता 
लसफाररस/ 
प्रलतलिवप लसफाररस 

बाबआुमाको नागररकताको प्रमाणणत प्रलतलिपी वा सनाखत गने घर पररवारका तीनपसु्ता लित्रको 
सदस्र्को नागररकताको प्रलतलिवप तथा बाबआुमाको मतृ्र् ुिएको अवस्थामा मतृ्र् ुदतायप्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप । 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
१ घण्टा 

१५० / 
१५००। 

वडा सणचव  

सम्वणधित वडा अध्र्क्षको लसफाररस वा आवश्र्कतापरेमा सजयलमन सवहतको लसफाररस पत्र । 

कान देणखने हािसािै णखचेको  फोटो ३ प्रलत । 
लमलत २०३६ साि चैत्र मसाधतपलि जधम हनुेहरुको हकमा जधम दताय प्रमाणपत्र वा शैणक्षक 
प्रमाणपत्र । 
शैणक्षक र्ोग्र्ता प्राप्त गरेको व्र्णिको हकमा जधमलमलत खिेुको शैणक्षक प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप 
तर णजल्िास्तरीर् वा एस.एि.सी.को प्रमाण-पत्रिाई आिार मालननेि। 
शैणक्षक प्रमाण–पत्र प्राप्त नगरेका व्र्णिको हकमा जधमलमलत खिेुको अधर् प्रमाण (जस्तै जधम 
दताय‚ जधम  कुण्डिी वा सजयलमन) । 
वैवावहक अंगीकृत नागररकताको िालग ववदेशी नागररकता त्र्ागेको वा त्र्ाग्न कारवाही चिाएको 
प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत प्रलतलिवप समेत राखी वववाह दताय प्रमाण–पत्रको प्रलतलिवप । 
अलबवावहत मवहिाको हकमा बाबकुो नागररकताको प्रलतलिपी । 

लबवावहत मवहिाको हकमा पलतको नागररकताको प्रलतलिपी र लबवाह दताय प्रमाणपत्र । 
नागररकता प्रलतलिपी लिने लसफाररसको हकमा झतु्रो वा हराएको नागररकताको नम्बर खिेुको 
प्रमाण पत्र । 
बसाई सराई गरी आएको िए बसाई सराई प्रमाणपत्र । 

नाता प्रमाणणत 
लनवेदक र सरोकारवािाको नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी तीन पसु्ते आवश्र्क िएमा जग्गा 
िनीप्रमाण पजुायको प्रलतलिपी नगरपालिका क्षेत्रका मवहिाहरु औषिी उपचार वा अधर्कामका 
िालग लबदेश जादा ३ प्रलत फोटो सवहत अलििावक उपणस्थती िई लनबेदन पेशगनुयपने ि । 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 

४५० 
सम्बणधित वडा 
कार्ायिर् 

 



2 
 

वडा अध्र्क्षको रोहवरमा िएको स्थिगत सजयलमन । आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

नाता कार्म गने पक्षहरुमध्रे् मतृ्र् ुिएको मतृ्र्दुतायको प्रमाणपत्र 

नाता कार्म गने लनवेदकिे हािसािै णखचेको पासपोटय साईजको फोटो ३ प्रलत ।नाता प्रमाणणत 
गने व्र्णिको नागररकता प्रमाणपत्र । 
१६ वषय पनरा िएको िोरा वा िोरीसँग नाता प्रमाणणत गनुयपने िए नेपािी नागररकता प्रमाण 
पत्रको प्रलतलिवप र १६ वषयिधदा कम उमेरको िएमा जधम दताय प्रमाण–पत्र। 
नाता स्पष्ट नखिेुको खण्डमा प्रहरी प्रलतबेदन 

घरजग्गा नामसारी 
लसफाररस 
ग्रालमण/शहरी 

लनवेदकको नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी र पासपोटय साइजको फोटो ३/३ प्रलत जग्गा िनी 
प्रमाण पजुायको प्रमाणणत प्रलतलिपी 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

२५० / 
३५० 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 

 

मतृकसंगको नाता प्रमाणणत प्रलतलिपी 
कणम्तमा ५ जना संलिर्ारहरु समेत रहेको वडाअध्र्क्षको रोहवरमा सजयलमन गराई सम्बणधित वडा 
अध्र्क्षको लसफाररस पत्र 
मतृकको नामबाट नामसारी गराउदा मतृकको मतृ्र्न दतायप्रमाण पत्र 

अंशबण्डा अनसुारको लसफाररस गनुयपदाय पाररतअंशवण्डाको प्रलतलिपी 

बण्डापत्रबाट िएको अवस्थामा बण्डापत्र वानामसारीको लनणम्त आिारिनत कागजपत्र 

व्र्णिगत घटना दताय 
ऐन िाग ुहनुपुनवय 
घटेका व्र्णिगत 
घटना 

लनवेदकको नागररकता प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत प्रलतलिवप । हािसािै णखचेको पासपोटय साइजको 
फोटो ३ प्रलत । 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

म्र्ाद लित्र 
लनशलु्क 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 

 

सम्वणधित वडा अध्र्क्षको लसफाररस सवहतको सजयलमन मचुलु्का कागज । 

नाम, थर संशोिन 
लसफाररस 
(स्वदेशी/ववदेशी) 

लनवेदकको नागररकता प्रमाण–पत्रको प्रलतलिवप ।नाम, थर फरकपरेको सम्बधिी पवुष्ट हनुे कागज 
पत्र । 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

२५० / 
१५०० 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 

 वडा अध्र्क्षको रोहवरमा िएको वडा सजयलमनको लसफाररस पत्र । 

लनवृणििरण पाएका व्र्णिहरुको हकमा पट्टाकोप्रलतलिवप । 
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अस्थार्ी स्थार्ी 
बसोबास प्रमाणणत 
लसफाररस (वैदेशीक) 

लनवेदकको नागररकताको प्रमाण–पत्रकोप्रमाणणत प्रलतलिवप । घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रलित्र 
बसोबास गनुय पनवय कुन स्थानमा बसोबास गदै आएको हो सो पवुष्ट हनुे कागजात ।टोि ववकास 
संस्थाको लसफाररस । 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

७५० / 
१५०० 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 

 नगरपालिका क्षेत्रलित्र कुनै कार्ायिर्मा सेवारत कमयचारी िए आफ्नो पररचर्–पत्रसवहत 
कार्ायिर्को लसफाररस पत्र । 
लनवेदकको पेशा व्र्ववसार् पवुष्ट हनुे कागज पत्र । 
सम्वणधित वडा अध्र्क्षको रोहवरमा िएको सजयलमन र टोिको लसफाररस । 

मोही नामसारी 
सम्बधिी लसफाररस 

मोहीहक पगु्ने आिारिनत प्रमाणको प्रमाणणत प्रलतलिवप । मोही कार्म िएको प्रमाण–पत्रको 
प्रमाणणत प्रलतलिवप । 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

७०० 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 

 मतृकको नामबाट नामसारी हनुे िए मतृकको मतृ्र्दुताय पमाण–पत्र । 

मतृकसँगको नाता प्रमाणको प्रमाणणत प्रलतलिवप । 
वडा अध्र्क्षको सजयलमन सवहत लसफाररस पत्र । 

मोही िगत कट्टा गने 
सम्बधिी लसफाररस 

लनवेदकको नागररकताको प्रमाण–पत्रकोप्रलतलिवप । मोही कार्म िएको प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत 
प्रलतलिवप । सम्पनणय 

कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

७०० देखी 
४००० 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 

 
मोही िगत दबैु पक्षको मधजरुीमा िगत कट्टागनुयपने िएमा संर्िु लनवेदन वा अधर् कारणवश 
िगत कट्टा गनुयपने िएमाआिारिनत प्रमाण । 
सम्मालनत अदाितको फैसिा वाहेक अधर् कारणबाट िएमास्थिगत सजयलमन पत्र । 

वडा अध्र्क्षको स्थिगत सजयलमन सवहतको लसफाररसपत्र । 

िुट जग्गा दताय 
लसफाररस 

िुटजग्गाको वफल्ड बकु उतार । मतृकको िुट जग्गा िएको अवस्थामा नाता प्रमाणणत । सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

१०० 
सम्बधिीत 

वडा कार्ायिर् 
 िुट जग्गामा हक प्राप्त हनुे अधर् प्रमाण जस्तै साववकको वण्डापत्र, राणजनामा, वकस पत्र आदद । 

वडा अध्र्क्षको रोहबरमा िएको िुट जग्गाको वकटानीसाथको सजयलमन मचुलु्का । 

वैदेणशक लसफाररस 

आर्स्रोत प्रमाणणत कागज (वैदेणशक प्रर्ोजनको िालग) जधमलमलत खिेुको शैणक्षक 
र्ोग्र्ताकोप्रमाण–पत्रको प्रमाणणतप्रलतलिवप । 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

५०० देखी 
२५०० 

सम्बधिीत 
वडा कार्ायिर् 

 आलथयक अवस्था पवुष्ट हनुे प्रमाणको प्रमाणणत प्रलतलिवप 

कुन तहको अध्र्र्नको िालग कहाँ जाने हो सो सम्बधिी कागजात । 
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जधम दताय 

णशशकुोबाब ुवा आमाको नागररकता प्रमाण–पत्रकोप्रमाणणत प्रलतलिवप एकाघरका पररवारको सदस्र् 
उपणस्थत िई अनसुनची-२बमोणजम वा अनिाईन फाराम िने । वाब ुवाआमाको नेपािी 
नागररकताको प्रमाण पत्र निएमा वडा कार्ायिर्को स्थिगत सरजलमन सनचकको ना.प्र. प्रलतलिपी 
। 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ ददनलित्र 
लनशलु्क 

सम्बधिीत 
वडा कार्ायिर् 

 

बाब ुआमाको नागररकता निएकोखण्डमा सम्वणधित वडाअध्र्क्षको लसफाररस पत्र । 

मतृ्र् ुदताय 

मतृकको नागररकता प्रमाण–पत्रकोप्रलतलिवप । मतृकको नागररकता प्रमाण पत्र निएमा सम्वणधित 
वडा अध्र्क्षको रोहबरमािएको सजयलमन सवहत लसफाररस पत्र । 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ ददनलित्र 
लनशलु्क 

सम्बधिीत 
वडा कार्ायिर् 

 
सनचकको नागररकता प्रमाण पत्र । 

अनसुनची– ३ बमोणजम लनवेदन फाराम । 

वववाह दताय 

दिुहीको नागररकता प्रमाण पत्र निएमा जधम दताय वा वाबकुो नेपािी नागररकताको प्रलतलिपीवा 
शैणक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्र प्रलतलिपी । नागररकता प्रमाण–पत्र प्राप्त  निएको अवस्थामा वडा 
अध्र्क्षकोरोहबरमा िएको स्थिगत सजयलमन सवहतको लसफाररस पत्र । 

सम्पनणयकागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ ददनलित्र 
लनशलु्क 

सम्बधिीत 
वडा कार्ायिर् 

 

दिुाहा दिुही दबैुजना उपणस्थत िई अनसुनची– ४ िरी पेश गनुयपने ि । 

बसाई सराई दताय 

घरमनिीको नागररकता प्रमाण–पत्रको प्रलतलिवप  । बसाईसराई दताय सम्वणधित स्थानीर् तहबाट 
िगत हस्तानतरणको प्रमाणणत पत्र । आवश्र्कता अनसुार जग्गािनी दतायप्रमाण पनजायको प्रलतलिवप 
। घरमनिी आफै वा बसाई सराई गरेको ब्र्णिहरु मध्रे्बाट नेपािी नागररकता प्राप्त गरेको 
व्र्णि उपणस्थत िै अनसुनची– ६ िरी पेश गनुयपने ि । 

सम्पनणयकागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ ददन लित्र 
लनशलु्क 

सम्बधिीत 
वडा कार्ायिर् 

 

बसाई सराई गरी 
जाने 

वसाईसरी गरी जाने व्र्णिको हकमा बसाई सराई गरी जाने स्थानको जग्गा िनी पनजायकोप्रलतलिपी 
वा स्थार्ी बसोबास िएको पवुष्ट हनुे अधर् कागजात नेपािी नागररकताकोप्रमाण पत्र सम्वणधित 
व्र्णि उपणस्थत िै अनसुनची ६ िरी पेश गनुय पनेि । 

सम्पनणयकागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ ददन लित्र 
लनशलु्क 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर्  

सम्बधि लबच्िेद 

सम्बधि ववच्िेद िएको सम्मालनत अदाितको फैसिा आदेशको प्रमाणणत प्रलतलिवप समेत समावेश 
गरीपनुरावेदन गने म्र्ाद समाप्त िएपलि सरोकारवािा आफै उपणस्थत िै अनसुनची– ५ िरी पेश 
गनुयपने ि । मवहिािेसम्बधि लबच्िेद गदाय परुुष पक्षको स्थार्ी ठेगाना िएको गा.वव.स वा 
नगरपालिकामादताय गनुयपने ि । 

सम्पनणयकागजातह
रु समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ ददन लित्र 
लनशलु्क 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर्  
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घर नक्सा पास 
इजाजत सम्बणधि 
प्रविर्ा 

क) सम्वणधित जग्गािनीिे दस्तखतगरेको  लनबेदन  
ख) ख) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी  
ग) ग) जग्गािनी प्रमाणपजुाय प्रलतलिपी  
घ) घ) एवककृत सम्पणि कर लतरेको रलसद 

दतायिई आएमा 
अलमन खटाउने 
पत्र िेख्न े१ ददन 

४ देणख 
१८.५० प्रलत 
वगय वफट 

पनवायिार 
ववकास 
महाशाखा र 
िवन अणमुती 
तथा मापदण्ड 
कार्ायनवर्न 
शाखा 

 

अलमनबाट जग्गा 
नापजाँच 

वक.नं. स्पष्ट देणखने ब्िवुप्रधट र टे्रस 
३ ददनलित्र 
अलमनिे प्रलतवेदन 
ददन े

संलिर्ारको नाममा 
१५ ददने सनचना 
प्रकाणशत 

क) उ.म.न.पा. बाट स्वीकृत कधसल्टेधसीबाट लनवेदकिे सक्कि घरको नक्साको २ प्रलत पेशगनुयपने 
सोही ददन 
कार्ायिर् समर् 
लित्र 

सनचना टाँस मचुलु्का 
पेश 

लनबेदकिे सलिर्ार अलनवार्य उपणस्थत गराउन ुपने र २ जना साक्षी । २ ददन 

घर नक्सा सजयलमन 
पेश गने 

सलिर्ारहरुिाईअलनवार्य उपणस्थत गराउन ुपने र  २ जना सांक्षी । ३ ददन 

संलिर्ार अनपुणस्थत 
िएमा 

२ जना सांक्षी र सम्बणधित व्र्णििे उपमहानगरपालिकामा सनचना प्रकाणशतको िालग लनवेदनपेश 
गनुयपने । 

सोही ददन 
पलत्रकामा सनचना 
प्रकाणशत गने 
(१५ ददनको) 

तालिम ठेकेदार र घरिनी स्वर्म उपणस्थत हनुपुने । १ ददन 

णलिधथिेिि सम्मको सम्पनणय कागजात पेश िै आएमा । १ ददन 
णलिधथिेिि सम्मको 
चेकजाँच 

ड.वप.सी.गनुय िधदा कणम्तमा २ ददन प्राववलिक चेकजांचको िालग लनबेदन पेश गनुय पने । 
लनवेदन पेश िएको 
२ ददन 

सपुरस्ट्रक्चर इजाजत 
क) सम्बणधित कधसल्टेधसीबाट तर्ार गररएको सपुरस्ट्रक्चर नक्सा २ प्रलत  । 
ख) सम्बणधित ब्र्णिको फोटो २ प्रलत । 
ग) सम्झौता बमोणजमको लनमायण कार्यको आवश्र्क फोटो । 

१ ददन 

घर लनमायण कार्य 
सम्पन्न 

क) लनवेदन । 
ख) घर लनमायण िएको घरको चार फेसको फोटो ४ प्रलत । 
ग) सम्बणधित ब्र्णिकोफोटो २ प्रलत । 
घ) घ) सम्बणधित कधसल्टेधसीको लसफाररस । 

२ ददन 



6 
 

ङ) नगरपालिकाबाट चेकजाँच । 

लनमायण कार्य सम्पन्न 
फार्ि तर्ारी 

 लस.नं.१ देणख १२ सम्मको कार्य पनरा िएमा । १ ददन 

तिा थप क) णलिधथिेिि बाहेकका अधर् सम्पनणय प्रविर्ा अपनाउनपुने । 
मालथ उल्िेख िए 
अनसुार 

आर्ोजना सम्झौता 
सम्बधिमा 

सम्बणधित टोि ववकास संस्थाको वा अधर् सरोकारवािाको लसफाररसमा न.पा. अनदुान कार्यववलि 
२०६९ अनसुार उपिोिा समनह वा अनगुमन सलमलत गठन िएको लनणयर्, र्ोजना स्वीकृलतको 
फोटोकपी िागत इवष्टमेट, नक्सा र लडजाइन आर्ोजनाको कन ि िागत मध्रे् जनश्रमबाटब्र्होने 
रकमको हकमा सम्वणधित पक्षबाट प्रलतवद्धता व्र्ि िएको प्रमाण ठेक्कापट्टाबाट लनमायण कार्य गदाय 
ठेक्का सम्झौता पत्र । 

सम्पनणय 
कागजातहरु पेश 
िई आएको 
आवश्वर् प्रविर्ा 
बमोणजम 

लन-शलु्क 
र्ोजना तथा 
बजेट शाखा  

 

घरबाटो लसफाररस 

जग्गािनीको नेपािी नागररकताको प्रमाण–पत्रको प्रलतलिवप र जग्गािनी दताय प्रमाण पनजायको 
सक्कि प्रमाण । घर नक्शा पास प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत प्रलतलिवप । (घरिएमा) नापी शाखाबाट 
प्राप्त जग्गाको नक्शा घर जग्गा खरीद वविी गने प्रर्ोगकतायको िएमा जग्गा खरीद लबिी गनय 
तर्ार िएको लिणखत कागज लनवेदन साथ संिग्न हनुपुने ि । एक कठ्ठा िधदा मालथको हकमा 
जग्गा ववकास कार्यमा िाग्ने कर लतरेको रलसद । 

सम्पनणय 
कागजातहरु पेश 
िई आएको 
अवस्थामा एक 
ददन 

६५० देखी 
८०० 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 

 

घर नक्शा पास 
प्रमाण पत्र नामसारी 

सम्बणधित ब्र्णिको लनबेदन, नेपािी नागररकता प्रमाण–पत्रको प्रलतलिवप,जग्गािनी प्रमाण पनजायको 
प्रलतलिवप । पास गररएको नक्शा तथा प्रमाण–पत्रको सक्किै प्रलत । मतृ्र् ुिएको व्र्णिबाट िए 
मतृ्र्दुताय प्रमाण–पत्र र आफ्नो हकालिकार पवुष्ट गने प्रमाण–पत्र ।मािपोतबाट पाररत लिखत । 

सम्पनणयकागजातह
रु पेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक ददन 

१००० देखी 
१५०० 

पनवायिार ववकास 
महाशाखा र 
िवन अनमुती 
तथा मापदण्ड 
कार्ायधवर्न 
शाखा 

 

चार वकल्िा लसफाररस 
संलिर्ारकोनाम र वक.न. खिेुको सम्बणधित व्र्णिको लनबेदन । नेपािी नागररकताको प्रमाण–
पत्रको प्रलतलिवप । जग्गािनी दतायप्रमाण पनजायको प्रलतलिवप । घर नक्शापास गरेको प्रमाण–पत्रको 
प्रलतलिवप (घर लनमायण िएको हकमा) नापी शाखाबाट प्राप्तजग्गाको नक्शा । 

सम्पनणयकागजातह
रु पेश िई 
आएको अवस्थामा 
सोही ददन 

५०० देखी 
७५० 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 
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आर्ोजनाको वकस्ता 
रकम िनिानी 
र  आर्ोजनाको 
फरफारक 

सम्बणधितउपिोिा सलमलतको लनमायण कार्य सम्पन्न, सम्पनणय खचय सावयजलनक गरेको लनणयर्, अनगुमन 
सलमलतको र टोि  लबकास संस्थाको लसफाररस,कार्य सम्पन्नको फरक फारकका िालग उपिोिा 
सलमलतबाट िएको आवेदनपत्र ।सावयजलनक परीक्षण प्रलतवेदन जाँचपास सलमलतबाट िएको लनणयर् 
प्रलत ।  

सम्पनणयकागजात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
सोही ददन 

लनिःशलु्क 
र्ोजना तथा 
बजेट शाखा 

 

ऐिानी प्रलतमा लबद्यतु, 

खानेपानी तथा 
टेलिफोन लसफाररस 

सम्बणधित ब्र्णिको लनबेदन, सम्वणधितव्र्णिको नागररकता प्रमाण–पत्र र जग्गािनी प्रमाण 
पजुायको प्रलतलिवप । घर नक्शापास वाइजाजत प्रमाण–पत्रकोप्रलतलिवप ०३५ माघ १५ गतेिधदा 
अगालड बनेको घरको हकमा सम्वणधित वडा अध्र्क्षको सजयलमन सवहतको सजयलमन सवहतको 
लसफाररस पत्र । खानेपानी लसफाररसका िालगसम्बणधित खानेपानी उपिोिा सलमलतको 
कार्ायिर्बाट लसफाररस पत्र ।सकुुम्वासीको हकमा टोि ववकास संस्थाबाट लनणयर् 
सवहतको  लसफाररस पत्र । 

सम्पनणय कागजात 
समाबेश िई 
आएको सोही ददन 

१५० 
सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 

 

लबद्यतु, खानेपानी तथा 
टेलिफोन नामसारी वा 
ठाउंसारी लसफाररस 

सम्बणधित व्र्णिको लनबेदन,जग्गािनीप्रमाण पनजाय र नागररकताको प्रलतलिवप । घर नक्सापास 
प्रमाणपत्र र इजाजत।मािपोतबाट पाररत लिखत (वकटान गररएको) लिखत वा मंधजरुीनामा 
महसिु काडय सक्कि । 

सम्पनणयकागजात 
समाबेश िई 
आएको सोही ददन 

७०० 
सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 

 

वक.न. र ज. लब. 
संशोिन 

सम्बणधित ब्र्णिको लनबेदन, िािपनजाय, नागररकता, ब्ि ुवप्रधट (वकिा काट िएको नक्सा)घर 
नक्सा र इजाजतको सक्कि कागजात प्रालबलिकको वफल्ड ररपोटय । 

लनवेदनदताय िएको 
अको ददन 

५०० घर नक्सा शाखा  

पक्की घर कार्म 
लसफारीस 

सम्बणधितब्र्णिको लनबेदन,नक्सापासिएको घरको नक्सा र  प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी, जग्गािनी 
प्रमाण पजुाय र नागररकताको प्रलतलिपी,घरको फाटो र प्रालबलिक ररपोटय । 

सम्पनणयकागजातहरु 
पेश िई आएको 
अको िोलिपल्ट 

२।५० प्रलत 
वगय वफट 

सम्बधिीत वडा 
कार्ायिर् 

 

ववद्यािर् स्वीकृतको 
िालग लसफाररस 

प्रस्ताववतववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर् सवहतको मागपत्र । ववद्यािर् जग्गा, िवन, खेि 
मैदान, फलनयचरिगार्तको िौलतक पनवायिारको वववरण ।फोहर मैिा ब्र्वस्थापन र अपांग, बािमैत्री 
शौचािर् लनमायण िएकोणशक्षकहरुको वववरण ।वडा अध्र्क्षको लसफाररस पत्र ।ववद्यािर् अध्र्र्न 
गनय आउनेववद्याथीको सम्िाववत वववरण तथा अलििावकहरुको प्रलतवद्धता । 

सम्पनणयकागजातह
रु पेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक ददनलित्र 

२००० देणख 
५००० 

णशक्षा र्वुा तथा 
खेिकुद ववकास 
महाशाखा 

 

सनचनाको माग  सनचना मागको लनवेदन, नागररकताको प्रलतलिवप लनर्म अनसुार 

लडणजटि कवप 
लनिःशलु्क, दश 
पाना सम्म 
लनिःशलु्क र सो 
िधदा बढी प्रलत 
पषृ्ठ रु. ५ 

सनचना अलिकारी  
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टोि ववकास संस्था 
दताय 

सम्बणधित टोि ववकास संस्थाको सािारण सिाबाट अिग हनुे लनणयर् लबिान २ प्रलत 
पदालिकारीहरुको नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी १, १ प्रलत अध्र्क्षको फोटो नर्ां गठन हनुे 
टो.लब.सको कणम्तमा ५० घरिुरी र जनसंख्र्ा वववरण । 

वडा सलमलतको 
बैठकको लनणयर् 
िएको दईु ददन 

लनिःशलु्क वडा कार्ायिर्  

घर जग्गा मनल्र्ांकन 
लसफाररस 

सम्वणधित व्र्णिको नागररकता प्रमाण–पत्रकोप्रमाणणत प्रलतलिवप ।जग्गािनी प्रमाण पनजायको 
प्रमाणणत प्रलतलिवप ।घर लनमायण िएको अवस्थामा घर नक्शापास प्रमाण–पत्रको प्रलतलिवप 
नगरपालिकाको शहरी क्षेत्रिधदा बावहरको वडा अधतगयत पने िएमा घर लनमायण गने स्वीकृत 
इजाजत पत्रको प्रलतलिवप।सम्वणधित वडा अध्र्क्षको लसफाररस पत्र । 

सम्पनणय कागजात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
३ घण्टा 

सर्कडा 
०.१० प्रलतशत 

वडा कार्ायिर्   

व्र्ापार व्र्वसार्को 
इजाजत 

सम्वणधित व्र्णिको नागररकता प्रमाण–पत्रकोप्रलतलिवप सवहत लनवेदन पत्र ।थोक व्र्ापार 
व्र्वसार् गनेको हकमा लडिरलसप प्राप्तगरेको प्रमाण–पत्रको प्रलतलिवप ।हािसािै णखचेको पासपोटय 
साइजको फोटो २ प्रलत ।आर्कर दताय प्रमाण–पत्र ।वडा अध्र्क्षको लसफाररस । 

सम्पनणय 
कागजातहरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक ददनलित्र 

४५० देखी 
२५००० 

वडा कार्ायिर्   

उद्योग स्थापनाका 
िागी लसफाररस 

सम्वणधित व्र्णिको नागररकता प्रमाण–पत्र। उद्योग स्थापना गने जग्गा िाडामा प्रर्ोग गने िए 
जग्गा ददने व्र्णिको मञ्जुरीनामा सवहत सम्झौता पत्र । उद्योग स्थापना गने स्थिको जग्गािनी 
दतायप्रमाण पनजाय र उद्योग व्र्वसार् सञ्चािन गने घरको नक्शापास प्रमाणको प्रलतलिवप। 
चारवकल्िाका संलिर्ारहरुको लिणखत सहमलत पत्र ।सम्वणधित वडा अध्र्क्षको सजयलमनसवहतको 
लसफाररस पत्र । कानननिे लनषिे गरेका उद्योग, व्र्वसार् तथा सडक अवरोि गने गरी र 
वातावरणीर् प्रिावमा प्रलतकन िआउने उद्योग स्थापना गनय लसफाररस गररने िैन सम्वणधित 
व्र्वसावर्को नागररकताप्रमाण–पत्रको प्रलतलिवप। 

सम्पनणय कागजात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
३ घण्टा 

९०० वडा कार्ायिर्   

उद्योग ब्र्ापार, 

ब्र्वसार्दताय िगत 
कट्टा लसफाररस 

सम्वणधित व्र्वसावर्को नागररकता प्रमाण–पत्रको प्रलतलिवप ।सम्वणधित वडा अध्र्क्षको लसफाररस 
पत्रको प्रमाणणत प्रलतलिवप । 

सम्पनणयकागजात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
२ घण्टा 

२०० देखी 
९०० 

वडा कार्ायिर्    

अटो -ई ररक्सा दताय 
लसफाररस 

नेपािी नागररकता प्रमाण–पत्रकोप्रलतलिवप ।सवारी सािन खरीद गदायको लबि िौचर । सवारी 
सािनको वविबकुको फोटोकपी २ प्रलत ।ववदेशबाट खरीद गरी ल्र्ाएको सवारी सािन िएमा 
िधसार लनस्साको प्रमाण । 

सम्पनणय कागजात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
२ घण्टा 

७५० वडा कार्ायिर्    

सामाणजक सरुक्षा तथा 
नववकरण लनवेदन‚नागररकता प्रमाणपत्र र बसाइसराइको प्रमाणपत्रको फोटोकपी । 

सम्पनणय कागजात 
समावेश िई 

 वडा कार्ायिर्  
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आएको अवस्थामा 
१ घण्टा 

पेधसन पट्टा नामसारी 

लनवेदन‚  पेधसन पट्टाको फोटोकपी‚ नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी । 

सम्पनणय कागजात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
१ घण्टा 

 वडा कार्ायिर्  

राजश्व 
नेपािी नागररकताको फोटोकपी‚ अणघल्िो वषयको कर लतरेको रलसद र जग्गािनी िािपजुायको 
फोटोकपी 

सम्पनणय कागजात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
१ घण्टा 

 वडा कार्ायिर्  

णस्वकृत र्ोजनाको 
िागत अनमुानका 
िालग सिे गनय 

उपिोिा सलमलतबाट प्राववलिक सहर्ोग माग र िागत अनमुानका िालग आलिकाररक लनणयर् 
सवहतको पत्र, णस्वकृत र्ोजनाहरुको वववरण (र्ोजनाको नाम, कार्ायधवर्न हनुे स्थान, 
स्रोत,लबलनर्ोजन बजेट) 

र्ोजनाको प्रकृलत र 
दरुी अनसुार ३ 
देणख १५ ददन 
सम्म 

लनिःशलु्क 
शहरी पनवायिार 
ववकास 
महाशाखा 

 

र्ोजना सम्झौता  
उपिोिा िेिाको लनणयर्को प्रलतलिवप, उपिोिा सलमलत गठन गरेको माईधर्टुको प्रलतलिवप, 
णस्वकृत र्ोजनाको प्रमाणणत िागत अनमुान र लडजाईन  

आवश्र्क 
कागजात पगेुमा 
सम्झौता सोही ददन 

लनिःशलु्क 
र्ोजना तथा 
बजेट शाखा 

 

र्ोजनाको 
प्रथम/अणधतम 
मलु्र्ाङ्कन 

प्राववलिकको प्रमाणणत अणधतम मलु्र्ांकन, कार्य सम्पन्न प्रलतवेदन, उपिोिा ववि, नापी वकताव, 
सावयजलनक िेखा पररक्षण प्रलतवेदन खचय सावयजलनक, पाँचिाख िधदा बढी िए सामाणजक पररक्षण 
प्रलतवेदन, अनगुमन सलमलतको प्रलतवेदन 

र्ोजनाको प्रकृलत र 
दरुी अनसुार ३का  
देणख १५ ददन 
लित्र 

लनिःशलु्क 
शहरी पवुायिार 
ववकास 
महाशाखा 

 

णस्वकृत र्ोजनाहरुको 
मलु्र्ांकन र्ोजना सम्पन्न गने लनकार्/उपिोिा सलमलतको अनरुोि पत्र उपिोिा सलमलत िेिाको लनणयर्को 

प्रलतलिवप 

र्ोजनाको प्रकृलत र 
दरुी अनसुार ३ 
देणख ५ ददन लित्र 

लनिःशलु्क 
शहरी पवुायिार 
ववकास 
महाशाखा 

 

र्ोजनाको ििुानी 
वटलपणी/जाँचपास 
तथा फरफारक 

प्राववलिकबाट प्रामाणणत कार्य सम्पन्न प्रलतवेदन, उपिोिा ववि, नापी वकताव खचयको ववि िरपाई, 
उपिोिा सलमलतको फर्छ्यौटका िालग लनणयर् प्रलतलिवप, सम्बणधित र्ोजनाको फोटो र प्रलतवेदन, 
वडा कार्ायिर्को लसफाररस पत्र, आर्ोजनामा िागेको खचय (सावयजलनक सनचना गरेको) र्ोजनाको 
सनचना पाटी पाँचिाख िधदा बढी िएमा । 

आवश्र्क 
कागजात पगेुमा 
सोही ददन 

लनिःशलु्क 

शहरी पवुायिार 
ववकास 
महाशाखा/र्ोज
ना तथा बजेट 
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शाखा/आलथयक 
प्रशासन शाखा 

 
     

कृवष समनह दताय तथा 
नववकरण 

रु १० को वटकट सवहत लनवेदन‚ समनहको वविान‚ समनहको सदस्र्को लनणयर्‚ सम्पनणय सदस्र्को 
नागररकताको फोटोकपी‚ समनहका सदस्र् िएको वववरण । 

७ ददन लनशलु्क कृवष ववकास 
शाखा 

 

कृवष फमय दताय गनय 
लसफारीस 

रु १० को वटकट सवहत लनवेदन‚ सम्बधिीत वडा कार्ायिर्को लसफारीस‚ जग्गािनी िािपजुाय‚ 
नागररकताको फोटोकपी‚ दतायको कागज‚ पान नं. । 

७ ददन लनशलु्क कृवष ववकास 
शाखा 

 

रासार्लनक मि 
वविेताको प्रमाणपत्र 
नववकरण 
(सहकारीको) 

लनवेदन‚ सहकारीको अलडड ररपोटय‚ वा पान नं.‚ सहकारीको प्रमाण पत्र‚ मि वविेता प्रमाण 
पत्रको प्रलतलिपी‚ राजश्व लतरेको रलसद‚ मि वविी गरेको ररपोटय । 

७ ददन १००० कृवष ववकास 
शाखा 

 

वकसानहरुिाई 
अनदुानमा लबउ 
ववतरण 

बीउ माग सवहतको लनवेदन‚ परिमलु्र्को अनदुान बाहेक रकम जम्मा गनुयपने । १ मवहना ५०% अनमुान कृवष ववकास 
शाखा 

 

वषे तथा वहउँदे 
फिफुिका ववरुवा 
ववतरण 

सम्बधिीत वडा कार्ायिर्को लसफारीस‚ जग्गािनी िािपजुाय‚ नागररकताको फोटोकपी । १ मवहना लनर्मानसुार कृवष ववकास 
शाखा 

 

कृषकहरुिाई 
आवश्र्कता अनसुार 
प्राववलिक ज्ञान 

 वषैिरी लनशलु्क कृवष ववकास 
शाखा 

 

कृषक तालिम कृवष पेशामा आिारीत वकसानको िनौट ।  लनशलु्क कृवष ववकास 
शाखा 
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वकसानको समस्र्ा 
समािान गने गोष्ठी 

कृवष पेशामा आिारीत वकसानको िनौट ।  लनशलु्क कृवष ववकास 
शाखा 

 

प्राववलिक सेवा  आ.अ लनशलु्क कृवष ववकास 
शाखा 

 

HHpaअपांगता पररचर्पत्र 
ववतरण 

सम्बणधित वडाको लसफाररस, अनसुनची २ बमोणजम लनवेदन फाराम, अपांगता वलगयकरण खिेुको 
डाक्टरको लसफाररस, पासपोटय साईजको ३ प्रलत फोटो, नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी, 
अपांगता देणखने ठुिो साईजको फोटो, बच्चाको हकमा नागररकता निएमा जधम दताय वा उमेर 
खलु्ने प्रमाण, अलििावकको नागररकता प्रमाणपत्रको कपी,बसाई सराई गरी आएको िए बसाई 
सराई प्रमाणपत्र 

कागजात पगेुमा ५ 
देणख १५ लमनेट 

लनिःशलु्क मवहिा 
बािबालिका 
तथा सामणजक 
ववकास शाखा 

 

जेष्ठ नागररक 
पररचर्पत्र ववतरण  

 

सम्बणधित वडाको लसफाररस, पासपोटय साईजको ३ प्रलत फोटो, नागररकता प्रमाणपत्रको 
फोटोकपी, बसाई सराई गरी आएको िए बसाई सराई प्रमाणपत्र 

कागजात पगेुमा ५ 
देणख १५ लमनेट 

लनिःशलु्क मवहिा 
बािबालिका 
तथा सामणजक 
ववकास शाखा 

 

संस्था सणुचकृत संस्थाको वविान, संस्था सणुचकृतको िालग संस्थाको िेटरलर्ाडमा पत्र वा लनवेदन, कर चिुा 
प्रमाण पत्र, िेखा पररक्षण प्रलतवेदन, स्थार्ी िेखा नम्बर 

कागजात पगेुमा ५ 
देणख १५ लमनेट 

लनिःशलु्क मवहिा 
बािबालिका 
तथा सामणजक 
ववकास शाखा 

 

संस्था नलबकरण 
लसफाररस 

संस्थाको वविान, संस्थाको पत्र वा लनवेदन, कर चिुा प्रमाण पत्र, िेखा पररक्षण प्रलतवेदन, स्थार्ी 
िेखा नम्बर 

 लनर्मानसुार मवहिा 
बािबालिका 
तथा सामणजक 
ववकास शाखा 

 

संस्था दताय लसफाररस कर चिुा प्रमाणपत्र, िेखापररक्षण प्रलतवेदन, सदस्र्को नागररकता प्रमाणपत्र, स्थार्ी िेखा नम्बर, 
पत्र वा लनवेदन 

 लनर्मानसुार मवहिा 
बािबालिका 
तथा सामणजक 
ववकास शाखा 

 

िैङलगक वहंसा 
प्रिाववतका िालग 

िैंलगक वहंसा प्रिाववत मवहिा वा बािबालिका हनु ुपने, सम्बधिीत वडाको लसफाररस,ररफर गने 
कार्ायिर् वा संस्था िएमा सम्बधिीत कार्ायिर् वा संस्थाको लसफाररस, व्र्णि वा जो कोहीिे 
फेिा पारी तत्काि व्र्वस्थापनका िालग लनवेदन वा लसिै कार्ायिर्मा सम्पकय  

   मवहिा 
बािबालिका 
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मवहिा सेवा केधरमा 
आश्रर् 

तथा सामणजक 
ववकास शाखा 

बािगहृमा लसफाररस सम्बधिीत वडाको लसफाररस, नणजकको व्र्णिको लनवेदन, व्र्णि वा जो कोहीिे फेिा पारी 
तत्काि व्र्वस्थापनका िालग लनवेदन वा लसिै कार्ायिर्मा सम्पकय , कार्ायिर् वा संस्था िएमा 
सम्बधिीत कार्ायिर् वा संस्थाको लसफाररस 

  मवहिा 
बािबालिका 
तथा सामणजक 
ववकास शाखा 

 

सडक बािबालिकाको 
िालग आपतकालिन 
आश्रर् गृह 

बेवाररसे तथा सडक बािबालिका, सम्बधिीत वडाको लसफाररस, नणजकको व्र्णिको लनवेदन, 
व्र्णिको वा जो कोहीिे फेिा पारी तत्काि व्र्वस्थापनका िालग लनवेदन वा लसिै कार्ायिर्मा 
सम्पकय , कार्ायिर् va vvaवा संस्था िएमा सम्बधिीत कार्ायिर् वा संस्थाको लसफाररस 

  मवहिा 
बािबालिका 
तथा सामणजक 
ववकास शाखा 

 

बेवासररसे सडक 
मानव व्र्वस्थापन 
लसफाररस 

बेवाररसे तथा सडकमा ववपत अवस्थामा रहेका मानव, v, व्र्णि वा जो कोहीिे फेिा पारी तत्काि 
व्र्वस्थापनका िालग लनवेदन वा लसिै कार्ायिर्मा सम्पकय , कार्ायिर् वा संस्था िएमा सम्बधिीत 
कार्ायिर् वा संस्थाको लसफाररस 

  मवहिा 
बािबालिका 
तथा सामणजक 
ववकास शाखा 

 

वृद्धा आश्रम तथा 
जेष्ठ नागररक ददवा 
सेवा केधर आवद्यता 

वविान, सम्बधिीत वडाको लसफाररस, लनवेदन पत्र   मवहिा 
बािबालिका 
तथा सामणजक 
ववकास शाखा 

 

र्वुा क्िब, बाि 
कल्ब, वकशोरी समहु 
सञ्जािको आवद्यता 

कल्बको नाम, सदस्र्को नामाविी, र्वुा क्िवको हकमा नागररकताको फोटोकपी, 
समनह/सलमलतको लनणयर् माईनटु 

  मवहिा 
बािबालिका 
तथा सामणजक 
ववकास शाखा 
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सेवाको वववरण 
सेवा प्राप्त गनय पेश गनुयपने 

कागजातहरु 

सेवा प्राप्त गनय 
िाग्न े

सम्पकय  गने शाखा कैवफर्त 

  समर् शलु्क   

व्र्णिगत घटना दताय संशोिन वडा कार्ायिर्को अनमुलत पत्र‚ घटना 
दताय प्रमाणपत्र‚ फरक परेको प्रमाण 

तरुुधतै  सामाणजक सरुक्षा तथा 
पणञ्जकरण शाखा 

घटना दताय लमलत देणख ६ मवहना पलिको 

घटना दताय प्रमाणपत्र प्रलतलिवप 
प्रालप्तका िालग अलििेख वववरण 

लनवेदक सवहत सरोकारवािाको 
नागररकता प्रमाणपत्र 

"  "  

सामाणजक सरुक्षा ििा िािग्राहीको 
मतृ्र् ुिई बाँकी रकम लनकासाको 
िालग लसफाररस 

वडा कार्ायिर्को लसफाररसपत्र‚ 
सामाणजक सरुक्षा ििा पररचर्पत्र‚ 
मतृ्र् ुदताय प्रमाणपत्र‚ नाता प्रमाणणत 

"  " 
 

 

 

सेवाको 
वववरण 

सेवा प्राप्त गनय पेश गनुयपने कागजातहरु सेवा प्राप्त गनय िाग्न े सम्पकय  गने शाखा कैवफर्त 

  समर् शलु्क   

सहकारी 
ववलनर्म 

१. ववलनर्मको प्रलतलिवप 

२. िेखा परीक्षणको प्रलतलिवप 

३. दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप 

४. सािारण सिाको प्रलतलिवप 

५. संशोिन गररपाउँ िन्ने पत्र 

६. संशोिनको व्र्होरा खिेुको तीन महिे फाराम । 

७ ददन 

- 
सहकारी तथा रोजगार 
प्रवद्धयन शाखा 

 

संस्था दताय १. तोवकए बमोणजमको ववलनर्म दईु प्रलत‚ प्रारणम्िक िेिाका 
लनणयर्हरु तथा कागजातहरु दईु/दईु प्रलत । 

२. दताय गररपाउँ िन्ने लनवेदन । 

१५ ददन 
- " 
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सेवा वववरण सेवा प्राप्त गनय पेश गनुयपने कागजातहरु सेवा प्राप्त गनय िाग्न े शाखा कैवफर्त 
  समर् शलु्क   
णशक्षक सरुवा सहमलत  १) दवैु ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर् 

२) सम्बणधि वडाको लसफाररस  
३) ववषर् लमल्ने नलमल्ने एवकन 
४) णशक्षा लनर्माविी को अनसुणुच १७ को ढाचामा लनवेदन पेश 
५) अधर् णशक्षा लनर्माविीमा तोवकएका कागजपत्र 

१ घण्टा  १००० प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   

 

अलििेणखकरण १) ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर् 
२) णशक्षक िनौट सलमलतको लनणयर् 
३) कार्ायिर्िे ददएको अनमुलत पत्र 
४) सचुना टासको जानकारी 
५) लनवेदन 
6) अधर् णशक्षा लनर्माविीमा तोवकएका कागजपत्र  
 

१ घण्टा ५०० प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   

 

ववद्यािर् व्र्वस्थापन 
सलमलत गठन 

१) ५१ प्रलतसत अलििावक िेिाबाट गठन गने 
२) णशक्षा शाखाको शाखा अलिकृतको उपणस्तलथमा  
३) गठन िएको जानकारीपत्र पेश 
4) अधर् णशक्षा लनर्माविीमा तोवकएका कागजपत्र 

१ घण्टा िैन प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   

 

तिव लनकाशा १) तिव माग फाराम 
२) अणघल्िो मवहना बझेुको िपायइ 
३) क.स कोष, ना ि कोष र सा स ुकरको दाणखिा िौचर  
४ हाणजरी वववरण 

असोज पवहिो 
पौष दोस्रो चैत्र 
तेस्रो 
असार अणधतम 
लनकाशा 

िैन प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   

 

अधर् लनकाशा प्रगलत वववरणभर्पाइ मागको 
आिारमा 

िैन प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   
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सामदुावर्क ववद्यािर् 
तफय  

१) ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर्, 
२) िेखापररक्षण प्रलतवेदन, 
३) नणजकका २ सामदुावर्को ववद्यािर् सहमलत, 
४) वडा कार्ायिर्को लसफारीस, 
५) तल्िो कक्षाको अनमुलत पत्र 
६) णशक्षा लनर्माविीको अनसुनणच १ को ढाचाँमा लनवदेन 
७) अधर् णशक्षा लनर्माविीमा तोवकएका कागजपत्र 

पौष देणख माघ 
सम्म 

 प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   

 

मधटेश्वरी 
कक्षा अनमुलत शैणक्षक 
गदुठमात्र 

१) गठुीको वविान 
२) नणजकका २ सामदुावर्क ववद्यािर् सहमलत 
३) वडा कार्ायिर्को लसफारीस 
४) णशक्षा लनर्माविीको अनसुनणच १ को ढाचाँमा लनवदेन 
५) अधर् णशक्षा लनर्माविीमा तोवकएका कागजपत्र 

पौष देणख माघ 
सम्म 

1०००० प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   

 

सस्थागत ववद्यािर् 
तफय  गठुी एवम 
कम्पनी अनमुलत एव 
कक्षा थप 

१) कम्पनी दताय प्रमाणपत्र÷ गठुी वविान 
२) ववनर्माविी प्रमाणपत्र 
३) कर चिुा प्रमाणपत्र  
४) ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर्, 
५) िेखापररक्षण प्रलतवेदन, 
६) णशक्षक लनर्िुी, 
७) नणजकका २ सामदुावर्को ववद्यािर् सहमलत, 
८) वडा कार्ायिर्को लसफारीस, 
९) तल्िो कक्षाको अनमुलत पत्रर  

१०) णशक्षा लनर्माविीको अनसुनणच १ को ढाचाँमा लनवदेन 
११) अधर् णशक्षा एन एव लनर्माविीमा तोवकएका कागजात 

पत्र 

पौष देणख माघ 
सम्म 

कक्षा १-५ को िालग रु 
१५०००। हजार 
कक्षा ६-८ को िालग 
२००००। 
कक्षाको िालग ९-१२ 
२५०००। 
 
 

प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   

 

िौलतक तफय    मागको आिारमा  दोस्रो चैमालसक िैन प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   

 
 

माकय लसट प्रलतलिवप ववद्यािर्को लसफाररस आवश्र्कताको 
आिारमा 

200 प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   
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माकय लसट शसोिन ववद्यािर्को लसफाररस र ववद्याथीको जधम लमलत प्रमाणपत्रको 
फोटोकवप 

आवश्र्कताको 
आिारमा 

200 प्रारणम्िक वाि 
ववकास तथा आ वव 
र मा वव शाखा   

 

 

सेवा वववरण सेवा प्राप्त गनय पेश गनुयपने कागजातहरु सेवा प्राप्त गनय िाग्न े शाखा कैवफर्त 
  समर् शलु्क   
दताय तथा नववकरण      

समहु दताय तथा 
लनवकरण लसफारीस 

१) उपिब्ि हनुे फमेट अनसुार रीत पनवयक रु १०।-को 
हिुाक वटकट टाँस गररएको लनवेदन ददनपुने । 
२) समनह/ सलमलतको लनणयर् माईनटु 
३) समनह/सलमलतको वविान 

२ बजे लित्र 
रीत पनवयक 
कार्ायिर्मा 
लनवेदन दताय 
िएको ददनको 
हकमा सोही 
ददन 

लनशलु्क पश ुसेवा शाखा  

पश ुस्वास््र् कमी 
दताय तथा  नववकरण 
तथा लसफाररस 

१) रु १०।- हिुाक वटकट टाँस सवहतको लनवेदन 
२) २ प्रलत पासपोटय साइजको फोटो 
३) नागररकताको प्रलतलिवप 
४) प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप 

" " 

 

लसफारीस      

व्र्वसार्ीक फमय 
नववकरण तथा 
लसफाररस 

१) कार्ायिर्बाट उपिब्ि हनुे फमेट अनसुार रीत पनवयक रु 
१०।- को हिुाक वटकट टाँस सवहतको लनवेदन । 

२) सम्बधिीत वडा कार्ायिर् वा नगरपालिकामा दताय 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप । 

३) जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 

सोही ददन 
(स्थिगत 

लनरीक्षण गनुय 
परेमा १० ददन) 

लनशलु्क 

" 

 

पशपंुणक्ष पािनका 
िालग ऋण लसफाररस 

१) सम्बधिीत व्र्णिको लनवेदन 

२) नागररकताको प्रलतलिपी  

३) परीर्ोजनाको फमेट 
" " 

 

सहकारी दताय 
लसफाररस 

१) कार्ायिर्बाट उपिब्ि हनुे फमेट अनसुार रीत पनवयक रु 
१०को हिुाक वटकट टाँस सवहतको लनवेदन  

२) लनणयर्को प्रलतलिवप  

३) ववलनमर् र वविान 

रीतपनवयक 
लनवेदन आएमा 
सोही ददन 

लनशलु्क " 
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४) नागररकताको प्रलतलिवप 
पश ुपंक्षी स्वास््र् 
सेवा    

 
 

गाई/िैसी पशिुाई सेवाकेधरमा ल्र्ाउन ुपने ददनको १ 
बजेलित्र 
कार्ायिर्मा दताय 
िएको हकमा 
सोही ददन 
कार्ायिर् समर् 
लित्र 

लनशलु्क " 
 

िेडा बाख्रा‚ बंगरु 
खरार्ो 

पशिुाई सेवा केधरमा ल्र्ाउनपुने 
" " 

 

पंणक्ष सेवा केधरमा ल्र्ाउनपुने " "  

कुकुर/लबरािो पशिुाई सेवा केधरमा ल्र्ाउनपुने " "  

हािी/घोडा पशिुाई सेवा केधरमा ल्र्ाउनपुने " " 
 

प्रर्ोगशािा     
 

गोबर परीक्षण परीक्षण गने वस्त ुसेवा केधरमा ल्र्ाउनपुने " " "  

माइनर सणजयकि सेवा     
 

बधध्र्ाकरण  

बोका/साडे/राँगो 
पशिुाई सेवा केधरमा ल्र्ाउनपुने " " " 

 

प्रजनन सेवा     

 

कृलतम गिायिान सेवा 
गाई/िैसी/बाख्रा पशिुाई सेवा केधरमा ल्र्ाउनपुने " " " 

 

गिय परीक्षण " " " "  

परामशय सेवा तथा प्राववलिक सेवा आदी    
 

महामारी रोग लनर्धत्रण 
सेवा 

मौणखक तथा लिणखत अनरुोि लनशलु्क सोही ददन पशसेुवा शाखा 
 

पश ुआहारा मौणखक तथा लिणखत अनरुोि लनशलु्क सोही ददन पशसेुवा शाखा 
 

व्र्वस्थापन      
पशपुािन व्र्वस्थापन मौणखक तथा लिणखत अनरुोि लनशलु्क सोही ददन पशसेुवा शाखा  
पश ुप्रजनन 
व्र्वस्थापन 

मौणखक तथा लिणखत अनरुोि लनशलु्क सोही ददन पशसेुवा शाखा 
 

बजारीकरण सेवा मौणखक तथा लिणखत अनरुोि लनशलु्क सोही ददन पशसेुवा शाखा  
ववमा सम्बधिी सेवा मौणखक तथा लिणखत अनरुोि लनशलु्क सोही ददन पशसेुवा शाखा  
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ववववि सेवा      
पश ुपंक्षी त्र्ाङ्क 
सम्बधिी जानकारी 

रु १०।-को हिुाक वटकट सवहतको लिणखत लनवेदन लनशलु्क सोही ददन पशसेुवा शाखा 
 

पशसेुवा सम्बधिी ऐन 
लनर्म  सम्बधिी 
जानकारी 

मौणखक तथा लिणखत अनरुोि लनशलु्क सोही ददन पशसेुवा शाखा 
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