
क्र स

प्रवाह गरिने सेवा आवश्यक कागज पत्र

शुल्क/दस्तुि लाग्ने समय सम्वन्धित 

शाखा/अन्िकािी कैन्ियत

१ नागरिकता प्रमाण–पत्र 

न्सिारिस १.सम्वन्धित वडा अध्यक्षको न्सफारिस,आवश्यक पिेमा सर्जन्मन सन्ितको न्सफारिस पत्र ।२. अस्थायी 

नागरिकताको प्रन्तन्िपी वा बाव ुआमाको नागरिकताको प्रमान्ित वा घि परिवािका सनाखत गने व्यक्तीको 

नागरिकताको प्रमान्ित प्रन्तन्िपी, न्ववान्ित भए बाव ुि पन्तको नागरिकता प्रमाि प्रत्रको प्रन्तन्िपी  ि न्ववाि 

दताज प्रमाि पत्र ।३. दवुै कान देन्खने िािै न्खचेको फोटो २ प्रन्त ४. अध्ययनित वा अध्ययन समाप्त गिेको िकमा 

र्धमन्मन्त खिेुको न्वद्याियको प्रमाि पत्रको प्रन्तन्िपी, अधयको िकमा उमेि खिेको प्रमाि पत्र र्स्तै र्धम 

दताज, र्धम कुण्डिी ।५. वैवान्िक सम्बधि अङ्गीकृतको िान्ग न्ववाि दताज प्रमाि पत्रको प्रन्तन्िपी ।६. 

बसाइसिाइ गिी आएको भए बसाइसिाइको प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी ।७. वैवान्ित अङ्गीकृतको नागरिकताको िान्ग 

न्वदेशी नागरिकता त्यागेको वा त्याग्न कािवािी चिाएको प्रमाि र्स्तै पत्राचाि गिेको पत्रको बोिाथज वा 

पठाइएको आन्िकािीक प्रमाि । ८. चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि शलु्क 

न्तिेको प्रमाि । ९. आवश्यक पिेमा र्ग्गािनी प्रमाि परु्ाज, र्धम दताज, मतृ्य ूदताज को प्रन्तन्िपी । १०. न्नवेदक को 

न्नवेदन ।

२०० वडा बाट न्सफारिस 

भइ आएको १ 

घण्टा न्भत्र ।

प्रशासन

२ नाता प्रमान्णत
१. सम्वन्धित वडा सन्मन्तको सर्जन्मन मचुलु्का ि न्सफारिस २. मतृक संग भए मतृ्य ूदताजको प्रमाि पत्र ३. नेपािी 

नागरिकता प्रमाि पत्रको प्रन्तन्िपी ३. बान्िि न्र्ल्िा बा गा.न्व.स नगिपान्िकाको नागरिकता प्रमाि पत्र भए बसाइ 

सिाइको प्रमाि पत्र । ४. उमेि नपगेुको िकमा र्धमदताज प्रमाि पत्र ५. आवश्यकता अनसुाि र्ग्गा न्िन प्रमाि 

परु्ाजको प्रन्तन्िपी ६. न्नवतृ्तभिि पाउनेिरुको िकमा प्रयोर्न ििेी संयकु्त फोटो । ७. सम्बन्धित कुनै पक्षको मतृ्य ु

भएको ििछे भने मतृ्य ूदताज प्रमाि पत्र । ८. न्नवतृ्तभिि पाउनेिरुको िकमा नाम, नम्बि, दर्ाज, पद ि पत्नीको नाम 

देन्खने पेधसन पट्टाको प्रन्तन्िपी तथा प्रयोर्न ििेी संयकु्त फोटो । ९. बावकुो मतृ्य ूभएको छोिािे न्पता संग नाता 

प्रमान्ित गनुज पदाज मतृ्य ुदताज प्रमाि पत्र, छोिािरुको नागरिकता प्रमाि पत्रको प्रन्तन्िपी संिग्न िाखी सम्वन्धित वडा 

अध्यक्षको न्सफारिस सन्ितको सर्जन्मन मचुलु्का,चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि 

शलु्क न्तिेको प्रमाि  ।

३०० वडा बाट न्सफारिस 

भइ आएको १ 

घण्टा न्भत्र ।

प्रशासन

३ घि जग्गा नामसािी 

न्सिारिस

१. सम्वन्धित वडा अध्यक्षको  ि संन्ियािको िोिविमा भएको सर्जन्मन सन्ितको न्सफारिस । यस प्रयोर्नको िान्ग 

सर्जन्मन गदाज कम्तीमा दइु र्ना संन्ियाि उपन्स्थत िुने पनेछ । २. मतृकको मतृ्य ुदताज प्रमाि पत्र ३. मतृक संग नाता 

प्रमान्ित प्रमाि पत्र ३. सम्वन्धित नागरिकताको प्रमाि पत्र ४. बण्डाबाट भए बण्डापत्र । ५. र्ग्गािनी प्रमाि परु्ाज 

६. न्कत्ता खिेुको र्ग्गाको नक्सा ७. चाि ुआन्थजक वर्जको एन्ककृत सम्पतीकि न्तिेको िन्सद ८. चाि ुआ.व 

वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि शलु्क न्तिेको प्रमाि

५०० वडा बाट न्सफारिस 

भइ आएको १ 

घण्टा न्भत्र ।

४

खरिद न्वक्री न्सिारिस  

(िान्जनामा , बकस पत्र, 

दृन्िबधिक, अंशवण्डा )

१. सम्वन्धित व्यक्तीको नागरिकता प्रमाि पत्र २. वण्डा बाट भए वण्डा पत्र ३. र्ग्गा िन्न प्रमाि परु्ाज ४. न्कत्ता 

खिेुको र्ग्गाको नक्सा ५.चाि ुआन्थजक वर्जको एन्ककृत सम्पतीकि न्तिेको िन्सद ६.चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको 

नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि शलु्क न्तिेको प्रमाि ७. न्िने ि न्दने दवुै पक्षको अन्नवायज उपन्स्थती िुन ुपने ।

५०० १ घण्टा नक्सा उपशाखा

५

नाम, थि सशंोिन 

न्सिारिस

१. सम्वन्धित वडा अध्यक्षको न्सफारिस, आवश्यक पिेमा सर्जन्मन मचुलु्का सन्ित २. सम्वन्धित  व्यक्तीको 

नागरिकता प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी ३. नाम थि फिक पिेको सम्वन्धित कागर्को प्रन्तन्िपी ४. पेधसन न्िनेिरुको 

िकमा पेधसन पट्टाको प्रन्तिपी ५.चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि शलु्क न्तिेको 

प्रमाि

३०० १ घण्टा प्रशासन

६

स्थायी/अस्थायी 

बसोवास प्रमाण

१. सम्वन्धित वडा अध्यक्षको न्सफारिस, आवश्यक पिेमा सर्जन्मन मचुलु्का सन्ित २. सम्वन्धित  व्यक्तीको 

नागरिकता प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी ३. .चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि शलु्क 

न्तिेको प्रमाि ४. नगिपान्िका न्भत्र घिबास,पेशा व्यवसाय पषु्टी िुने कागर् पत्र ।

३०० १ घण्टा प्रशासन

७

जधम न्मन्त प्रमान्णत

१. सम्वन्धित वडा अध्यक्षको न्सफारिस, आवश्यक पिेमा सर्जन्मन मचुलु्का सन्ित २. सम्वन्धित  व्यक्तीको 

नागरिकता प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी ३. .चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि शलु्क 

न्तिेको प्रमाि ४. पासपोटज साइर्को िािसािै न्खचेको फोटो ।

२५० १ घण्टा प्रशासन

८ उद्योग स्थापना न्सिारिस १ सम्वन्धित  व्यक्तीको नागरिकता प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी २. चािन्कल्िा संन्ियािको न्िन्खत सिमती पत्र ३. 

सम्वन्धित वडा अध्यक्षको न्सफारिस,सर्जन्मन मचुलु्का सन्ित ४. उद्योग स्थापना गने र्ग्गा भाडामा प्रयोग गने भए 

र्ग्गा न्दने व्यक्तीको मधर्िुीनाममा सन्ितको सम्झौता पत्र  ५. काननुिे न्नरे्ि गिेका उद्योग व्यवसाय तथा सडक 

अविोि गने गिी ि वातावििीय प्रभावको प्रन्तकुिता आउने गिी उद्योग स्थापना गनज न्सफारिस न्दने छैन ।६. चाि ु

आ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि शलु्क न्तिेको प्रमाि

८०० २ घण्टा

गुर्ााकोट नगिपान्लका

नगि कायापान्लकाको कायाालय, सखेुत

नागरिक बडा–पत्र



९ अध्ययनको लागि 
गिदेश जााँदाको 
गिफारिि

१ सम्वन्धित  व्यक्तीको नागरिकता प्रमाण पत्र प्रन्तन्िपी २ s'g txsf] cWoogsf] nflu sxfF hfg] xf] 

;f] ;DalGwt sfuhft . ३ ljBfyL{sf] cleefjs cfkm} pkl:yt eO{ cWoogsf] nflu ljb]z 

k7fpg] d~h'/Lgfdf sfuh k]z ug{'kg{]5, ४ cfly{s cj:yf k'li6 x'g] k|df0fsf] k|dfl0ft 

k|ltlnkL,५  hGdldlt v'n]sf] z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL .

५०० २ घण्टा प्रशासन

१० मृत्य ुप्रमागित १. सम्वन्धित वडा अध्यक्षको न्सफारिस, आवश्यक पिेमा सर्जन्मन मचुलु्का सन्ित २. सम्वन्धित  
व्यक्तीको नागरिकता प्रमाण पत्र प्रन्तन्िपी ३. .चािु आ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पणुज 
कि ि शलु्क न्तिेको प्रमाण

२५० १ घण्टा प्रशासन

११

छूट जग्िा दताा 

गिफारिि

छूट र्ग्गाको न्फल्ड बुक उताि पत्र, सान्वकमा न्तिो न्तिेको िन्सद, नागरिकताको प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी, वडा 

अध्यक्षबाट छुट र्ग्गाको न्कटानी साथको सन्ितको सर्जन्मन मचुलु्का ।, मतृकको छूट र्ग्गा भएको अवस्थामा 

नाता प्रमान्ित पत्र, छूट र्ग्गाको िक प्राप्त अधय प्रमाि र्स्तै सान्वकको वण्डापत्र, िार्ीनामा, बकसपत्र आदी ि 

चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि शलु्क न्तिेको प्रमाि

२५० १ घण्टा योर्ना/ प्रशासन

१२

घि जग्गा मुल्ङ्कन

•र्ग्गा िन्न प्रमाि परु्ाज • घि भए नक्सा पास प्रमाि पत्र • सम्वन्धित  व्यक्तीको नागरिकता प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी • 

चाि ुआ व को एन्ककृत सम्पत्ती कि न्तिेको िन्सद • चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज 

कि ि शलु्क न्तिेको प्रमाि

०.०१ प्रन्तशत १ न्दन

योर्ना

१३

न्विुत टेन्लिोन 

खानेपानी न्सिारिस

सम्वन्धित  व्यक्तीको नागरिकता प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी •र्ग्गा िन्न प्रमाि परु्ाज • घि  नक्सा पास प्रमाि पत्र  • चाि ु

आ व को एन्ककृत सम्पत्ती कि न्तिेको िन्सद •  चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि 

शलु्क न्तिेको प्रमाि

३००

२ घण्टा योर्ना

१४ घि नक्सापास इजाजत • न्नमाजि गरिने घिको नक्सा सेट न्तन (टे्रन्सङ पेपिमा एक ि सोको प्रन्तन्िपी दइु थान ।•  र्ग्गा िन्न प्रमाि परु्ाज • 

आवश्कता अनसुाि मािपोत कायाजियको िन्र्ष्ट्टे्रशन फािम • घिको तिा थप भएमा पिुानो नक्सा •   चाि ुआ व 

को एन्ककृत सम्पत्ती कि न्तिेको िन्सद • घि न्नमाजि गरिने र्ग्गाको प्रस्ट देन्खने नापी शाखाको प्रमान्ित नकसा • 

गुठी र्ग्गा भए गुठी न्सफारिस • सम्वन्धित  व्यक्तीको नागरिकता प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी • वािेस िाखी नक्सा पास गने 

भए वािेसनामा ि वािेसको नागरिकताको प्रन्तन्िपी • न्ितो ििकेो र्ग्गा भए सम्वन्धित न्नकायको स्वीकृत पत्र • 

चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि शलु्क न्तिेको प्रमाि ।

घि को प्रकृती 

अनसुाि

सचुना टााँस ७ न्दन 

न्भत्र, सर्जन्मन ि 

िेआउट सचुना 

टााँस भएको १५ 

न्दन न्भत्र िेआउट 

भएको ७ न्दन न्भत्र 

आंन्शक नक्सापास 

ि डी.पी.सी िेभि 

सम्म न्नमाजि भएको 

सात न्दन न्भत्र

योर्ना

१५ योजना सम्झौता – gu/ ;ef af6 ;DalGwt of]hgfsf] ah]6 tyf sfo{qmd :jLs[t ePsf] x'g'kg{]5, – ;DalGwt 

j8f ;ldltaf6 pkef]Qmf ;d"x u7g eO{ gu/kflnsfdf of]hgf ;Demf}tfsf nflu ePsf] 

l;kmfl/; -6f]n ljsf; ;+:yfn] of]hgf ;Demf}tf ubf{ 5'§} pkef]Qmf ;ldlt

u7g ug{ gkg{]_,– pkef]Qmf ;ldltsf ;Dk"0f{ kbflwsf/Lx?sf] b:tvt

ePsf] of]hgf ;Demf}tf ;DaGwL dfukq x'g'kg{]5, – ;Demf}tf ubf{ of]hgfsf] nfut cg'dfg Ps 

k|lt ;dfj]z ePsf] x'g'kg{]5,– cfof]hgfsf] s'n nfutdWo] hg>daf6

Joxf]g{] /sdsf] xsdf ;DalGwt kIfaf6k|ltj4tf JoQm ePsf] k|df0f ;d]t

cfjZos kg{]5 .

न्नशलु्क १ न्दन योर्ना

१६ नक्सा नामसािी gu/kflnsf If]qleq gu/af;Ln] 3/hUuf a]rljvg eO{ gfd;f/L ug{ u/fpg k/]df ;+o'Qm

lgj]bg;lxt b'j} kIfsf] g]kfnL gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnkL / g=kf=åf/f d"Nof+sg ul/Ps 

sfuhft laqmL ;DaGwL lnvtsf] k|ltlnkL ;lxt ;DalGwt b'j} kIfn] ;gfvt u/]kl5 cfjZos 

k|lqmof k'¥ofO{ ;f]xL lbg gS;f gfd;f/L ul/g]5 .

५०० १ न्दन नक्सा उपशाखा

१७

नक्सा प्रन्तन्लपी

नगिपान्िका कायाजिय बाट स्वीकृत नक्साको कुनै कािििे प्रन्तन्िपी न्िन ुपिेमा नक्सा पास भएको कुनै एक 

प्रमाि सन्ित न्नवेदन पेश गिेकै न्दन उपिव्ि गिाइधछ ।

५० प्रन्त पाना

३ घण्टा नक्सा उपशाखा



१८ आयोजना न्कस्ता िकम 

न्नकासा गदाा

– cfof]hgfsf] s"n /sddWo] gu/kflnsfn] Joxf]g{] hlt /sd sDtLdf # ls:tfdf 

pknAw u/fOg]5, – k|yd ls:tf dfu ubf{ cfof]hgfsf] nfut cg'dfg, ;Demf}tfkq, ah]6 dfu 

kq ;d]t /fvL k]z ug{'kg{]5, – gu/kflnsfn] Joxf]g{] /sd ;DalGwt j8f

sfof{no dfkm{t x'g ;lsg]5, – bf];|f] ls:tf dfu ubf{ k|yd ls:tf /sdaf6 ePsf] sfdsf] 

k|fljlws d"Nofª\sg, j8f sfof{nosf] l;kmfl/; kq, /sd vr{ ePsf] aLn e/kfO{ ;d]t k]z 

ug{'kg{]5, – clGtd ls:tf dfu ubf{ k|fljlws d"NofÍg ;lxt cfof]hgfsf] sfo{ ;DkGg 

k|ltj]bg, pkef]Qmf ;ldltsf] lg0f{, ;fj{hlgs k/LIf0fsf] pkl:ylt;lxtsf] lg0f{o, /sd vr{ 

ePsf] aLn e/kfO{, j8f sfof{nosf] l;kmfl/; kq / hfFrkf; ;ldltaf6

cfof]hgf km/kmf/s ePsf] lg0f{ ;d]t /fvL k]z ug{'kg{]5, – cfof]hgfsf] s"n nfut vr{dWo] 

cg'bfg tyf hg>dsf] ljj/0f :ki6 v'Ng] u/L tof/ u/L k]z ug{'kg{]5 .

न्नशलु्क २ न्दन िेखा/योर्ना

१९ आयोजना पेश्की 

िछ्र्यौट तथा िििािक 

गदाा

– nfut cg'dfg cg';f/sf] sfo{ ;DkGg ePsf] –ah]6 vr{ ePsf] k'li6 x'g] sfuhftx? 

:yfgLo lgsfo cf=k|= ;DaGwL lgodfjnL @)%^ cg';f/sf] ljj/0f ;lxt,– cfof]hgfsf] 

sfo{;DkGg ePsf] x'Fbf km/kmf/s ul/lbg j8f ;ldltaf6 ePsf] l;kmfl/; kq,;fj{hlgs 

k/LIf0f u/]sf] pkl:ylt ;lxtsf] lg0f{o k|ltlnkL,– hfFrkf; ;ldltaf6 ePsf] lg0f{o k|lt .

न्नशलु्क १  न्दन िेखा/योर्ना

२०

घि बाटो प्रमान्णत

•र्ग्गा िन्नको नागरिकता प्रमाि पत्रको प्रन्तन्िपी ि र्ग्गा िन्न दताज प्रमाि परु्ाजको प्रन्तन्िपी •  घि नक्सापास 

प्रमाि पत्रको प्रमान्ित प्रन्तन्िपी• नापी शाखाबाट प्राप्त र्ग्गाको नक्सा•चाि ुआ व को एन्ककृत सम्पत्ती कि 

न्तिेको िन्सद •चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज कि ि शलु्क न्तिेको प्रमाि

३००

३ घण्टा

नक्सा उपशाखा

२१ चािन्कल्ला प्रमान्णत 

न्सिारिस
•सम्वन्धित  व्यक्तीको नागरिकता प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी •र्ग्गा िन्न प्रमाि परु्ाज • घि  नक्सा पास प्रमाि पत्र  • 

चाि ुआ व को एन्ककृत सम्पत्ती कि न्तिेको िन्सद •  चाि ुआ.व वर्जकोसम्मको नगिपान्िकािाइ न्तनुज पने सम्पिुज 

कि ि शलु्क न्तिेको प्रमाि• नापी शाखाको प्रमान्ित नकसा • वडा अध्यक्षको िोिविमा भएको स्थिगत सर्जन्मन

५०० १ घण्टा नक्सा उपशाखा

२२ व्यन्िगत घटना दताा 

सम्वधिमा

(क) र्धम दताज

•अस्पतािमा र्धम भएको भए सम्वन्धित अस्पतािको प्रमान्ित कागर् • बच्चाको  बावु/आमाको नागरिकता 

प्रमाि प्रत्रको प्रन्तन्िपी सन्ित घिमिुी आफै आइ अनसुचुी ४ भिी पेश गने ।

३५ न्दन नाघेमा 

रु ५० १ घण्टा पंन्र्किि

(ख) मतृ्य ुदताज • मतृकको नागरिकता प्रमािपत्रको प्रन्तन्िपी •  मतृ्य ुभएको घिमिुी आफै आइ अनसुचुी ४ भिी पेश गने ।

३५ न्दन नाघेमा 

रु ५० १ घण्टा पंन्र्किि

(ग) न्ववाि दताज

• दिुिा दिुन्ि दवुैको नागरिकता प्रमािपत्रको प्रन्तन्िपी • नागरिकता प्रमाि पत्र प्राप्त नभएको भए वडा अध्यक्षको 

सर्जन्मन सन्ितको न्सफारिस पत्र• दिुाि दिुन्ि दवुै र्ना उपन्स्थत भइ अनसुचुी ४ भिी पेश गनुज पने ।

३५ न्दन नाघेमा 

रु ५०

१ घण्टा पंन्र्किि

(घ) बसाइसिाइ दताज

• घि मिुीको नागरिकता प्रमाि पत्रको प्रन्तन्िपी • बसाइसिाइ गदाज सम्वन्धित गाउाँपान्िका वा नगिपान्िको 

प्रमान्ितत कार्पत्र • र्ग्गा िन्न प्रमाि परु्ाजको प्रन्तन्िपी  घि मिुी आपै उन्पस्थत भइ अनसुचुी ६ भिी पशे गनुज पने 

।

३५ न्दन नाघेमा 

रु ५०

१ घण्टा पंन्र्किि

(घ) सम्वधि न्वछेद दताज

•सम्वन्धित  व्यक्तीको नागरिकता प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी • सम्बधि न्वच्छेद भएको सम्मान्नत अदाितको फैसिा 

आदेशको प्रमान्ित प्रन्तन्िपी समेत समावेश गिी पनुिावेदन गनज म्याद समाप्त भएपछी सिोकािवािा आपै उपन्स्थत 

भइ अनसुचुी ५ भिी पेश गनुज पने छ ।•

३५ न्दन नाघेमा 

रु ५०

१ घण्टा पंन्र्किि

२३ व्यापाि व्यवसाय 

इजाजत
–;DalGwt JolQmsf] gful/stfsf] k|df0f kq,Joj;fosf] xfn;fn} lvr]sf] kf;kf]6{ ;fOhsf] 

kmf]6f] @ k|tL –cfos/ btf{ k|df0f kq, –cGo sfof{nodf btf{ x'g] ePdf btf{ k|df0f kq,– j8f 

cWoIfsf] l;kmfl/;,– yf]s Jofkf/ Joj;fo ug{]sf] xsdf l8n/;Lk

k|fKt u/]sf] k|df0f kqsf] k|ltlnkL, – rfn" cf=j=;Dd o; gu/kflnsfnfO{ a'emfpg'kg{] PsLs[t 

;DklQ s/ nufot ;Dk"0f{ s/ z'Ns a'emfPsf] k|df0f .

५०० २ घण्टा िार्श्व

२४ सामान्जक सिुक्षा र्त्ता  –gfu/kflnsf If]qleqdf &) jif{ pd]/ k'u]sf h]i7 gful/s jf ^) jif{ pd]/ k'u]sf

blnt,kltsf] lgwg ePsf Psn dlxnf÷ljjfx gu/L j;]sf, ;DjGw ljR5]b u/L ^) jif{ pd]/ 

k'u]sf Psn dlxnf – k"0f{ ckfË÷czQm lgnf] sf8{ / % jif{ d'lgsf blnt afnaflnsf,– 

lgj]bssf] gful/stfsf] k|df0f kq k|ltlnkL, Psn dlxnfsf] nflu kltsf] d[To' btf{ k|df0f 

kqsf] k|ltlnkL,a;fOF;/fO{ u/L cfPsf] eP ;f] k|df0f kqsf] k|ltlnkL, kf;kf]6{ ;fOhsf] # k|lt 

kmf]6f] . / cg';'rL # kmf/d eg'{ kg]{ 5 .

न्नशलु्क

१ घण्टा

सामान्र्क सिुक्षा 

उपशाखा

२५ उद्योग व्यापाि व्यवसाय 

दताा लगत कट्टा

–;DalGwt Joj;foLsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnkL,;DalGwt j8f cWoIfsf] l;kmfl/z kq 

/cfjZostf cg';f/ :ynut ;h{dLg,rfn" cf=j=;Dd gu/kflnsfnfO{ a'emfpg'kg{] ;Dk"0f{ s/ 

z'Ns a'emfPsf] k|df0f .

५०० १ घण्टा िार्श्व



२६

आय श्रोत प्रमागित 
गिफारिि िैदेगशक 
प्रयोजनलाइ

– lgj]bgsf ;fy gful/stf tyf cfo>f]t v'nfpg] hUufwgL k|df0f k"hf{sf] k|ltlnkL

;lxtsf] sfuhftx? / j8f ;ldltsf] l;kmfl/;, g=kf=sf] gLltcg';f/ s/ a'emfpg'kg{]

Joj;fosf] xsdf Joj;fo btf{sf] k|ltlnkL, z]o/, af]g; cflbsf] g=kf= sf Joj;foLx?n]

s/ a'emfPsf] / btf{ ePsf] k|ltlnkL, g=kf= aflx/sf] Joj;fo tyf cGosfcfDbfgL >f]t 

k|dfl0ft x'g] 5}g, rfn" cfly{s jif{;Dd gu/kflnsfnfO{a'emfpg'kg{] ;Dk"0f{ s/ z'Ns a'emfPsf] 

k|df0f .

०.०५% १ न्दन िेखा उपशाखा

२७

व्यििाय दताा नगिकिि

– gful/stfsf] k|ltlnkL, ljb]zLsf] xsdf /fhb'tfjf;sf] cg'dlt kq, jf klxrfg

k|df0f kq .  3/hUuf ef8fdf lnPsf]df 3/ wgL;Fusf] ;Demf}tf kq ul/g]5 . cfkm\g} 3/, 

hUufdf Joj;fo ug{]n] g=kf=df PsLs[t ;DklQ s/ a'emfPsf] k|df0f, xfn;fn} lvr]sf] @ k|lt 

kmf]6f],  gjLs/0f tkm{ btf{ ePsf] k|df0f kq k]z u/L tf]lsPsf] s/ a'emfPkl5 k|dfl0ft .

१०० देन्ख 

१००० सम्म

३ घण्टा िार्श्व

२८ ििािी दताा तथा 
नगिकिि

• न्नवेदकको नागरिकताको प्रमाि पत्र प्रन्तन्िपी• सवािी दताज प्रमाि पत्रको प्रन्तन्िपी • नन्वकिि दताज भएको 

प्रमाि पत्र पेश गिी तोन्कएको कि वझुाएपन्छ प्रमान्ित गरिनेछ ।

५० देन्ख 

१००० सम्म

१ घण्टा िार्श्व

२९ एन्ककृत सम्पत्ती कि • सम्पत्ती न्वविि न.पा वाट वझुी सोमा न्वविि भिी पेश गनुज पनेछ । •  र्ग्गाको िाि परु्ाजको फोटोकपी तथा घि 

भएकोमा नक्सापास प्रमाि पत्रको प्रन्तन्िपी • नक्सा उपशाखाको फािममा प्रमान्ित गिी न्दइएको न्वविि• वक्यौता 

एन्ककृत सम्पत्ती कि तथा मािपोत, भनु्मकि वझुाएको िुन ुपनेछ ।

मलु्ङ्कन 

अनसुाि

१ घण्टा िार्श्व

३० न्वज्ञापन स्वीकृत – JolQm ePdf lgj]bssf] gful/stfsf] k|df0f kqsf] k|ltlnkL, /fVg rfx]sf] :yfg pNn]v 

ePsf] sfuhft, JolQmsf] 3/ cyjf hUufdf /fvg] ePsf] ;f]sf] ;Demf}tfkqsf] k|ltlnkL, 

lj1fkg x'g] ljifo jf Joxf]/f / af]8{ Pjd\ k|rf/ ;fdu|Lsf] ;fOh,  kmd{ tyf pBf]u eP btf{ 

k|df0f kqsf] k|ltlnkL,  :yfgLo kmd{ eP Joj;fo btf{ k|df0f kq .

२० देखी १०० 

सम्म

३ घण्टा िार्श्व

३१ टोल न्वकास ससं्था 

सचुीकृत

• सम्वन्धित वडा अध्यक्षको न्सफारिस• टोि न्वकास संस्थाको न्वद्यान ि न्नयामाविी • टोि न्वकास संस्था भेिा 

न्निजय ।

५० २ घण्टा सामान्र्क शाखा

३२ उद्यम समुह दताा 

न्सिारिस • सम्वन्धित टोि न्वकास संस्थाको न्सफारिस पत्र सक्कि । •सम्वन्धित वडा अध्यक्षको न्सफारिस सक्कि

३० २ घण्टा सामान्र्क शाखा

३३ न्वद्यालय स्थापना एवं  

स्ति वृद्दीको न्सिारिस – ;DalGwt j8f cWoIfsf] l;kmfl/;, lghL ljBfnosf] xsdf Joj;fo btf{ k|df0f, ljBfno 

Joj:yfkg ;ldltsf] lg0f{o, t/ :t/j[l4 eP o; cl3sf] :jLs[lt, glhssf @ ljBfnosf] 

;xdlt kq, ;fj{hlgs ljBfno eP g=kf= af]8{ a}7ssf] lg0f{o k|lt,cfjZos ef}lts k"jf{wf/ 

eP÷gePsf] g=kf=n] lg/LIf0f u/] kZrft g=kf=nfO{ Joo gkg{] u/L l;kmfl/; ul/g]5 .

३०० देन्ख 

७००

न्नरिक्षि भए पश्चात 

३ घण्टा

सामान्र्क शाखा

३४ ससं्था स्थापना एवं  स्ति 

वृद्दीको न्सिारिस  – ;+:yf :yfkgf ug{sf] nflu ePsf] ;fd"lxs lg0f{o k|ltlnkL,  k|:tfljt 

rfns÷kbflwsf/LdWo]sf k|d'v tLg kbflwsf/Lsf] gful/stfsf] k|ltlnkL, ;+:yf btf{÷gjLs/0f 

ug{sf nflu ;+:yfsf] ljwfg ! k|lt Nofpg'kg{]5, ,;+:yf /xg] ;DalGwt j8fsf] l;kmfl/;, 

gjLs/0fsf nflu ;+:yf btf{sf] k|df0f kq, n]vfk/LIf0f k|ltj]bg, ultljlw k|ltj]bg .

दताज ३०० ि 

नन्वकिि १००

३ घण्टा सामान्र्क शाखा


