
क्र.सं. सवेा सबुिधाको सचुी आवश्यक पर्ने कागजातहरु
सवेा सबुिधा प्राप्तगर्नन 
आवश्यक पर्ने प्रक्रक्रयाहरु

सवेा प्रदार्न गर्न े

जजम्मवेार शाखा 
र सम्पकन  र्नम्िर

सवेा प्रदार्न गर्न े

जजम्मवेार अधधकारी सवेा शलु्क

सवेा 
प्राप्तगर्नन 
लाग्र्ने 
समयािधध

सवेा सम्िधध गरु्नासो सनु्र्ने 
जजम्मवेार अधधकारी

१ सामाजजक सरुक्षा 
कायनक्रमको रकम नर्नकासा

१) वडा कायानलयको  जेष्ठ, असहाय , अपाङ्ग 

र्नागररकको वववरण सहहतको मागपत्र १) सक्कली र्नागररकता नर्न: शलु्क प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृत

२ योजर्ना सम्झौता 

१) वडा कायानलयको उ.स. गठर्न सहहतको ससफाररश 

२) टोल ववकास ससं्थाको र अन्य सघंससं्थाको हकमा 
सम्िजन्धत ससं्थाको नर्नणनय 

३) र्नगरपासलकाको नर्नणनय
नर्न: शलु्क २ हदर्न प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृत

३ योजर्ना फरफारक  

१) वडा कायानलयको उ.स. गठर्न सहहतको ससफाररश      

                     २) टोल ववकास ससं्थाको र अन्य 

सघंससं्थाको हकमा सम्िजन्धत ससं्थाको नर्नणनय 

३) र्नगरपासलकाको नर्नणनय अमरगढी

नर्न: शलु्क ३ हदर्न प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृत

४ िैंक खाता खोल्र्न ससफाररस 
१) उपभोक्ता ससमनतको  
नर्निदेर्न, नर्नणनय प्रनतसलवप नर्न: शलु्क 

सम्पणून 
प्रमाणहरु 

पगेुमा सोहह 

हदर्न
प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृत

५ िैंक खाता िन्द गर्न ेससफाररस 

१) उपभोक्ता ससमनतको  नर्निदेर्न, नर्नणनय प्रनतसलवप 

२) वडाको ससफाररस सम्पणून प्रमाणहरु नर्न: शलु्क 

सम्पणून 
प्रमाणहरु 

पगेुमा सोहह 

हदर्न
प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृत

६
र्नक्सा पास दस्तरु 
नर्नमानण अनघ प्रनत वगन क्रफट 

सामान्य घर (स्लेट वा 
टायलको छार्ना भएको)

१) र्नागररकताको प्रनतसलवप 

२)जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप 

४) चारक्रकल्ला खलेुको नर्निदेर्न
२

सम्पणून 
प्रमाणहरु 

पगेुमा सोहह 

हदर्न
प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृत

७

नर्नजज शकै्षक्षक ससं्था खोल्र्नका 
लाधग  CTEVT 

लगायत अन्य नर्नकायमा 
ससफाररस दस्तरु    

५०००
सम्पणून 
प्रमाणहरु 

पगेुमा सोहह 

हदर्न
प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृत

८ सशक्षा सवेा नर्नजज
के्षत्रका िोर्डिंग स्थापर्ना र तह १५००

सम्पणून 
प्रमाणहरु 

पगेुमा सोहह 

हदर्न
प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृत

९

महदरा जन्य पदाथन 
अधधकृत बिके्रता ससफाररस 

दस्तरु 
२००००

सम्पणून 
प्रमाणहरु 

पगेुमा सोहह 

हदर्न
प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृत

अमरगढी र्नगरपासलका 
अमरगढी र्नगरपासलका को कायानलय 

आ. वा. २०७५/७६ 

र्नागररक वडापत्र



१०

महदरा जन्य पदाथन 
खलु्ला/ बिको खोसल िचे्र्ने 
ससफाररस दस्तरु १६०००

सम्पणून 
प्रमाणहरु 

पगेुमा सोहह 

हदर्न

११
महदरा जन्य पदाथन 
खदु्रा बिके्रता ससफाररस दस्तरु १६०००

सम्पणून 
प्रमाणहरु 

पगेुमा सोहह 

हदर्न
प्रमखु प्रशासक्रकय अधधकृत

क्र.सं. सवेा सबुिधाको सचुी आवश्यक पर्ने कागजातहरु
सवेा सबुिधा प्राप्तगर्नन 
आवश्यक पर्ने प्रक्रक्रयाहरु

सवेा प्रदार्न गर्न े

जजम्मवेार शाखा 
र सम्पकन  र्नम्िर

सवेा प्रदार्न गर्न े

जजम्मवेार अधधकारी सवेा शलु्क

सवेा 
प्राप्तगर्नन 
लाग्र्ने 
समयािधध

सवेा सम्िधध गरु्नासो सनु्र्ने 
जजम्मवेार अधधकारी

१

र्नागररकता ससफाररस 

(िशंजको आधारमा)
१) िशंजको र्नाता खलु्र्ने व्यजक्तको र्नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप       २) िसाई सराई दतानको 
प्रमाणपत्र प्रनतसलवप                                          ३) 

जन्म दतानको प्रमाणपत्र प्रनतसलवप
४) सर्नाखत गर्नन जार्ने व्यजक्तको र्नागररकता-शकै्षक्षक 

योग्यताको प्रमाणपत्र प्रनतसलवप 

५) बििाहहत महहलाको लाधग बििाह दतान प्रमाणपत्रको 
प्रनतसलवप
६) पासपोटन  साइजको फोटो 
७)र्नागररकता अर्नसुचूी फारम

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े

२) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
३) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

४) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

वडा कायानलय ५० सोहह हदर्न वडा सधचि 

२

नागरिकताको प्रतततिति
तिफारिि

१) परुार्नो हराइएको वा र्नष्ट भएको र्नागररकताको 
प्रनतसलवप छ भर्ने प्रनतसलवप र्नभए र्नागररकता र्नम्िर 

सहहत अर्नसुचूी फाराम 

२) दईु प्रनत पस्स्पोटन  साइज फोटो

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े

२) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
३) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

४) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

वडा कायानलय २५ सोहह हदर्न वडा सधचि 

वडा कार्ाालर् बाट प्राप्त गर्न ेसवेा सवुवधाहरु 



३

जीववत सगंको र्नाता 
प्रमाणणत ससफाररस

१) नर्नवदेक तथा र्नाता प्रमाणणत गर्नुन पर्ने व्यजक्तहरुको 
र्नाररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप 

२) र्नाता खलु्र्ने प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप 

३) जन्मदतानको प्रनतसलवप 

४) स्थलगत सजनसमर्न मचुलु्का 
५) ३ / ३ प्रनत पासपोटन  साईजको फोटो (फोटो प्रमाणणत 

गर्नुन पर्ने व्यजक्त स्वयं सक्कल कागजात सहहत 

उपजस्थत हुर्नपुर्ने ) 

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

वडा कायानलय १०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

४

मतृक सगंको र्नाता प्रमाणणत 

सजनसमर्न ससफाररस
१) नर्नवदेक तथा र्नाता प्रमाणणत गर्नुन पर्ने व्यजक्तहरुको 
र्नाररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप                        २) 

मतृ्यु दतान प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप 

३) मतृकको र्नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप 

४) हकवाला र्नािालक भए जन्म दतान प्रमाणपत्रको 
प्रनतसलवप 

५) ३ / ३ प्रनत पासपोटन  साईजको फोटो (फोटो प्रमाणणत 

गर्नुन पर्ने व्यजक्त स्वयं सक्कल कागजात सहहत 

उपजस्थत हुर्नपुर्ने ) 
६) िसाई सरर आएको हकमा िसाईसराईको  प्रनतसलवप

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

वडा कायानलय १०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

५

जग्गा र्नामसारी ससफाररस १)जग्गा र्नामसारी सम्िजन्ध बिस्ततृ वववरण खलेुको 
नर्निदेर्न 

२)जग्गाधर्नी  प्रमाण पजुान र मतृ्यु दतान र्नाता 
प्रमाणणतको प्रनतसलवप 

३)नर्नवदेकको र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप 

४) चालु आ.ि सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर 
नतरेको रससद

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने        ६) 

कार्नरु्नी जहटलता भएको 
देणखएमा कार्नरु्नी राय  

सलईर्नछे

वडा कायानलय १०० सोहह हदर्न वडा सधचि 



६

र्नाम थर ससंोधर्न 

सशफाररस
१) र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप र नर्निदेर्न          

                               २) र्नाम ससंोधर्न गर्नुन पर्ने 
कागजात र बिषय अर्नसुारक अन्य कागजातको 
फोटोकपी

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

वडा कायानलय १०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

७ बििाह दतान १) नर्निदेर्न पत्र                                   २) दलुाहा 
दलुहीको  र्नागररकताको प्रनतसलवप

१) दलुाहा दलुही दवुै  
उपजस्थत भई सचूर्ना हदर्ने वडा कायानलय २५० सोहह हदर्न वडा सधचि 

८

िसाई सराई १) नर्निदेर्न पत्र 

२) र्नागररकताको प्रनतसलवप 

३) सरर आएको हकमा सरर आएको प्रमाणको प्रनतसलवप 

४) जग्गाधर्नी प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

वडा कायानलय १५५ सोहह हदर्न वडा सधचि 

९

र्नामसारी ससफाररस १) नर्निदेर्न पत्र 

२) र्नागररकताको प्रनतसलवप 

३) लालपजुान प्रनतसलवप  

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

१०० सोहह हदर्न वडा सधचि 



१०

ससं्था दतान ससफाररस १) नर्निदेर्न पत्र 

२) र्नागररकताको प्रनतसलवप
१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

२०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

११

जन्म दतान ससफाररस १) नर्निदेर्न पत्र 

२) जन्म दतान गर्नकेो िवुा वा आमाको र्नागररकताको 
प्रनतसलवप 

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

७५ सोहह हदर्न वडा सधचि 

१२

मतृ्यु दतान ससफाररस १) नर्निदेर्न पत्र 

२) सचूर्ना हदर्न ेव्यजक्तको र्नागररकताको प्रनतसलवप 

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

५५ सोहह हदर्न वडा सधचि 



१३

सम्िन्ध बिच्छेद ससफाररस १)अदालतको फैसला सहहतको नर्निदेर्न 

२) पनत /पत्र्नी मध्ये एकजर्ना उपजस्थत हुर्नु पर्ने
१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

५५ सोहह हदर्न वडा सधचि 

१४

घरजग्गा मलु्यांकर्न १) नर्नवदेकको र्नागररकताको प्रनतसलवप  

२) जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप 

३) र्नक्सापास

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

वडा सधचि 

१५

बिधतु समटर ससफाररस १) र्नागररकताको प्रनतसलवप 

२)जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप 

३) र्नक्सापास

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

९० सोहह हदर्न वडा सधचि 



१६

घर र्नक्शापास  १) र्नागररकताको प्रनतसलवप 

२)जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप 

३) र्नक्सापास 

४) चारक्रकल्ला खलेुको नर्निदेर्न

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

१५० सोहह हदर्न वडा सधचि 

१७

चारक्रकल्ला प्रमाणणत १) र्नागररकताको प्रनतसलवप 

२)जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप 

३) सजनसमर्न मचुलु्का

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

३५०+१० सोहह हदर्न वडा सधचि 

१८

धारा जडार्न ससफाररस १) र्नागररकताको प्रनतसलवप 

२) जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप 

३) र्नक्सापास

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

३५० सोहह हदर्न वडा सधचि 



१९

घरिाटो प्रमाणणत १) र्नागररकताको प्रनतसलवप 

२) जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप 

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

१०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

२०

र्नक्शा र्नामसारी १) र्नागररकताको प्रनतसलवप 

२) जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप 

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

२०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

२१

सामाजजक सरुक्षा 
भत्ता / िनृतका लाधग नर्निदेर्न

१) र्नपेाली र्नागररकताको प्रमाणपत्र , पासपोटन  
साइजाको फोटो २ प्रनत 

२)जेष्ठ र्नागररकलाई अको आगामी आधथनक िषनको 
फागरु्न मसान्त  सभत्रमा उमरे परुा भएको हुर्नु पर्ने 
(दसलत ६०, अन्य ७०)

३)एकलाल महहलाको हकमा ६० वषन परुा भै नर्नदेसशका 
िमोजजम सतन परुा गरेको हुर्नपुर्ने (अबििाहहत भएको 
सजनसमर्न मचुलु्का वा सम्िन्ध बिच्छेदको प्रमाण पत्र)

३)बिधवा महहलाको पनतको मतृ्यु दतानको प्रमाण 

४)अपांगता भएका व्यजक्तहरुका अपांगता पररचय पत्र 

(रातो या नर्नलो) , पणून अपांगका लाधग सरंक्षण , 

र्नागररकता र १ प्रनत फोटो, र्नागररकता/ जन्मदतान 
५)दसलत िालिासलकाका  लाधग जन्म दतान प्रमाण पत्र, 

असभभावक / सरंक्षणको र्नागररकता र १ प्रनत फोटो 
  

१) नर्निदेर्न सहहत 

तोक्रकएको कागजातहरु 

पसे गर्न े               

२)नर्निदेर्न दतान गर्न े

३) नर्नवदेकले तोक्रकएको 
सलु्क िझुाउर्ने 
४) तोक्रकएको कमनचारीले 

आवस्यकता अर्नसुार 

मचुलु्का तयार गरर 
ससफाररस तयार गर्न े

५) चलार्नी गरर 
नर्नवदेकलाई ससफाररस 

उपलब्ध गराउर्ने

नर्न:शलु्क वडा सधचि 



२२

ििैाहहक अधंगकृत  

र्नागररकता ससफाररस
१) अधंगकृत र्नागररकता प्राप्त गर्नन खोज्र्ने स्पस्ट आधार
२) साबिक मलुकुको र्नागररकता  पररत्याग गरेको वा 
पररत्याग गर्नन कारिाही चलाएको पजुस्ट गर्न ेकागजात 

३) पासपोटन  साइजको फोटो ३ प्रनत 

४) चालु आ.ि सम्म एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको 
रससद 

५) सजनसमर्न मचुलु्का , अर्नसुचूी फारम

वडा कायानलय नर्न:शलु्क

सोहह हदर्न 

सजनसमर्न 

मचुलु्का 
आवस्येक 

परे १  हप्ता

वडा सधचि 

२३

र्नािालक सम्िजन्ध ससफाररस १)िािु आमाको र्नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप 

र नर्निदेर्न पत्र 

२)जन्म दतानको प्रमाण पत्रको प्रनतसलवप 

३)चालु आ.ि सम्म एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको रससद 

४)र्नािालक खलु्र्ने थप कुर्न ैकागजात भएमा सो समते 

पसे गर्न े

५)िवुा आमा र र्नािालक अनर्निायन उपजस्थक हुर्नु पर्ने 
६)दवुै कार्न देणखर्ने पासपोटन  साइजको फोटो २ प्रनत

वडा कायानलय नर्न:शलु्क सोहह हदर्न वडा सधचि 

२४
जग्गा हक सम्िजन्ध 

ससफाररस (सािनजनर्नक, ऐलार्नी 
तथा पाटी जग्गा िाहेक)

१) क्रफल्डिकु उतार 

२)वप्रन्ट र्नक्सा 
३) एक्रककृत सम्पनतको रससद              ४) नर्निदेकोको 
र्नपेाली र्नागररकताको प्रमाणपत्र

वडा कायानलय नर्न:शलु्क सोहह हदर्न वडा सधचि 

२५

उद्योग ठाउसारी ससफाररस १) व्यहोरा खलेुको नर्निदेर्न 

२) सधंधयार सहहत वडा मचुलु्का 
३)र्नपेाली र्नागररकताको प्रमाणपत्र 

४) घरर्नक्शा पासको प्रमाण पत्र   ५) जग्गा धनर्न प्रमाण 

पजुान 
६)उद्योग सचंालर्न अन्य व्यजक्तको जग्गामा राख्नु पर्ने 
भए घरजग्गा भाडाको सम्झौता 
७) चालु आ.ि सम्म एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको 
रससदको फोटोकोवप

वडा कायानलय २०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

२६
जन्मसमनत प्रमाणणत १) जन्मदतानको फोटोकोवप 

२) र्नागररकताको फोटोकोवप 

३)सजनसमर्न मचुलु्का वडा कायानलय २०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

२७
बिद्यालय ठाउसारी ससफाररस १)स्वीकृत सलएको प्रमाण पत्र 

२)ब्यिस्थापर्न ससमनतको नर्नणनय 

३)पवूानधार तयार भएको कागजात 
वडा कायानलय २०० सोहह हदर्न वडा सधचि 



२८

फरक फरक र्नाम, थर, 

जन्मसमनत र प्रमाणणत /

दवुै र्नाम गरेको व्यजक्त एकैहो 
भन्र्ने ससफाररस

१)व्यहोरा खलेुको नर्निदेर्न 

२)र्नाम, थर, जन्मसमनत फरक परेको प्रमाणपत्रको 
प्रनतसलवप 

३)नर्नवदेकको र्नपेाली र्नागररकता प्रमाण पत्र 

४)चालु आ.ि सम्म एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको रससद 

   

५)सजनसमर्न मचुलु्का

वडा कायानलय ५०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

२९

क्रकत्ताकाट ससफाररस १) जग्गा धनर्नको नर्निदेर्न 

२) र्नागररकताको प्रमाण पत्र 

३) जग्गा धनर्न प्रमाण पजुान 
४) जग्गाको प्रमाणणत र्नक्सा 

वडा कायानलय सोहह हदर्न वडा सधचि 

३०

आधथनक अवस्था कमजोर वा 
ववपन्र्नता प्रमाणणत-आधथनक  

अवस्था िसलयो वा सम्पन्र्नता 
प्रमाणणत

१)व्यहोरा खलेुको नर्निदेर्न 

२)र्नागररकताको फोटोकोवप 

३)सजनसमर्न मचुलु्का वडा कायानलय वडा सधचि 

३१

िहालकरको लेखाजोखा 
ससफाररस

१)व्यहोरा खलेुको नर्निदेर्न 

२)र्नागररकताको फोटोकोवप 

३)िहालको सम्झौता पत्र 

४)लालपजुानको फोटोकोवप 

५)एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको रससद 

६)र्नक्सापास प्रमाणपत्रको फोटोकोवप

वडा कायानलय वडा सधचि 

३२

जग्गा धर्नीपजुान हराएको
ससफाररस

१)पासपोटन  साइजको फोटो २ प्रनत 

२)र्नपेाली र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप
३)जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप तथा सक्कल 

उतार 

४)चालु आ.ि सम्म एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको रससद 

  

वडा कायानलय वडा सधचि 

३३

ससं्था दतान ससफाररस १) ससं्था स्थापर्ना लाधग भएको भलेाको नर्नणनयको 
प्रनतसलवप 

२)पदाधधकारीको र्नागररकताको प्रनतसलवप
३)प्रमाणणत बिधार्न थार्न १ 

४)व्यहोरा अर्नसुारको नर्निदेर्न 

वडा कायानलय वडा सधचि 

३४

छात्रवनृत ससफाररस १) नर्निदेर्न पत्र र र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप 

२)घर भएमा चालु आ.ि सम्मको मालपोत र घरजग्गा 
कर नतरेको रससद , ब्यिसाय भएमा ब्यिसाय कर 
नतरेको रससद 

३)शकै्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप  

वडा सधचि 



३५
बिपन्र्न बिद्याथी 
छात्रवनृत ससफाररस

१) नर्निदेर्न पत्र र र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप 

२)शकै्षक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप  वडा सधचि 

३६

अपाङ्ग ससफाररस १) नर्निदेर्न पत्र र र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप 

२)ववकलांग पररचय पत्रको प्रनतसलवप 

३)अपाङ्ग व्यजक्त स्वयम ्उपजस्थत हुर्नपुर्ने वा 
सम्िजन्धत कमनचारीको प्रनतिदेर्न 

वडा सधचि 

३७

छुट जग्गा ससफाररश दस्तरु 

÷अब्यिजस्थत िसोिास दतान   
( ससफाररश) प्रमाणणत एक 

रोपर्नी सम्म

१)पासपोटन  साइजको फोटो २ प्रनत 

२)र्नपेाली र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप
३)जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप तथा सक्कल 

उतार 

४)चालु आ.ि सम्म एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको रससद 

  

५००० सोहह हदर्न वडा सधचि 

३८

छुट जग्गा ससफाररश दस्तरु ÷

एक रोपर्नी भन्दा माधथ प्रनत 

रोपर्नी थप रु.

१)पासपोटन  साइजको फोटो २ प्रनत 

२)र्नपेाली र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप
३)जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप तथा सक्कल 

उतार 

४)चालु आ.ि सम्म एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको रससद 

  

१००० सोहह हदर्न वडा सधचि 

३९ ववववध ससफाररश  एक वषनका 
लाधग २५० सोहह हदर्न वडा सधचि 

४० काठ,दाउराका लाधग ससफाररश ५०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

४१

माल समार्न वसार पसार 

ससफाररश १५० सोहह हदर्न वडा सधचि 

४२

उद्योग स्थापर्ना ससफाररश 

दस्तरु 
सार्ना उद्योग ससफाररश ४०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

४३ मझौला उद्योग ससफाररश     ७०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

४४ ठूला उद्योग ससफाररश १५०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

४५ उद्योग व्यवसाय लगत कट्टा 
,ठाउँ सारी र र्नामसारी २०० सोहह हदर्न वडा सधचि 

४६
दगु्ध डरेी उद्योग

१५०० सोहह हदर्न वडा सधचि 



४७

महदरा जन्य पदाथन
अधधकृत बिके्रता
 ससफाररश दस्तरु

१)पासपोटन  साइजको फोटो २ प्रनत 

२)र्नपेाली र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप
३)जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप तथा सक्कल 

उतार 

४)चालु आ.ि सम्म एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको रससद 

  

२०००० सोहह हदर्न वडा सधचि 

४८

महदरा जन्य पदाथन खदु्रा 
बिके्रता ससफाररश दस्तरु

१)पासपोटन  साइजको फोटो २ प्रनत 

२)र्नपेाली र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप
३)जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप तथा सक्कल 

उतार 

४)चालु आ.ि सम्म एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको रससद 

  

१६००० सोहह हदर्न वडा सधचि 

४९

फोटो प्रमाणणत दस्तरु १)पासपोटन  साइजको फोटो २ प्रनत 

२)र्नपेाली र्नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतसलवप
३)जग्गाधनर्न प्रमाण पजुानको प्रनतसलवप तथा सक्कल 

उतार 

४)चालु आ.ि सम्म एक्रककृत सम्पनत कर नतरेको रससद 

  

५५ सोहह हदर्न वडा सधचि 

 


