
क्र

सं

सेवा सुविधाको

नाम

आवश्यकपर्नकेागजातहरु जिम्मेवार

अधिकारीवा पक्षर

शाखा

सेवा प्राप्तगर्नलाग्ने

समय दस्तुर

१. घर जग्गा

नामसारी

सिफारिस

1. घर जग्गानामसारी सम्बन्धीविस्तृतविवरण खुलेको निवेदन

2. निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. मृतक र निवेदक विचको नाता प्रमाणितप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

4. जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाकोप्रतिलिपि

5. सजमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्नभेए सर्जमिनमासाक्षीबस्नेकोनागरिकता प्रमाणपत्रको

प्रतिलिपि

6. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तीकर तिरेको रसिद ।

प्रमुखप्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

प्रशासनशाखा

सोही दिन

सर्जमिनको

हकमा बढिमा

तिन दिनभित्र

1. रु . २२०/

२ वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टशैुल्क

लाग्नछे।

२. मोही लगत कट्टा

सिफारिस

1. मोही लगत हुनुपर्नपेूर्णविवरणको निवेदन

2. निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. जग्गाधनीप्रमाणपुर्जाकोप्रमाणितप्रतिलिपि

4. जग्गाकोप्रमाणितनापी नक्सा

५.चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तीकर तिरेको रसिद

5. जग्गाकोश्रेस्तार फिल्डबुककोप्रमाणितप्रतिलिपि

6. आवश्यकताअनुसारको सर्जमिनमुचुल्का

प्रमुखप्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

प्रशासनशाखा

सोही दिन ,

सर्जमिनको

हकमा बढिमा

तिन दिनभित्र

1. रु २२०।

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

३. घर कायम

सिफारिस

1. घर कायम पाउँ भन्नसेम्बन्धीनिवेदन

2. नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. सम्बन्धितजग्गाकोलालपुर्जाकोप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

4. स्थलगतप्रतिवेदन

5. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

प्रमुखप्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

प्रशासनशाखा

सोही दिन ,

सर्जमिनको

हकमा बढिमा

तिन दिनभित्र

1. रु . ११०।

2. वडा सर्जमिनमुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

४. छात्रवृत्ती

सिफारिस

1. निवेदन पत्रर नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. घर भएमा चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तीकर तिरेको

रसिद, व्यवसायभएमा व्यवसायकर तिरेको रसिद

3. शैक्षिकयोग्यताकोप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि।

प्रमुखप्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

प्रशासनशाखा

सोही दिन ,

सर्जमिनको

हकमा बढिमा

तिन दिनभित्र

1. रु ११०/

2. विदेश पढ्न जानेलाई

नियमानुसार थप रकम

लाग्नछे।

५. दुर्गम तथा

पिछडिएको

क्षेत्रकोसिफारिस

1. निवेदन पत्रर नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. शैक्षिकयोग्यताकोप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि।

3. शैक्षिकयोग्यताकोप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि।

प्रमुखप्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

प्रशासनशाखा

सोही दिन ,

सर्जमिनको

हकमा बढिमा

तिन दिनभित्र

रु १००।

६. अपाङ्गपरिचय

पत्रवितरण

1. निवेदन पत्रर नागरिकता प्रमाणपत्र/जन्मदर्ताकोप्रतिलिपि

2. कुन प्रकारकोशारीरिक अपाङ्गताहो सो सम्बन्धीमेडिकल सुपरीटेन्डेन्टकोसिफारिस

3. व्यक्तिस्वयउंपस्थितहुनुपर्नवेा सम्बन्धितकर्मचारीकोप्रतिवेदन।

4. निवेदनका साथमा सम्बन्धितअनुसूचि फारम ।

5. सम्बन्धितवडा कार्यालयकोसिफारिस

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा अन्य

अधिकृत र महिला

तथा बालबालिका

उपशाखा

मंसिर १ देखि १५

सम्म

निःशुल्क

७. स्थायीबसोबास

सिफारिस

1. निवेदन पत्रर नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दर्ताप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

4. जग्गाधनीप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

5. आवश्यकताअनुसार तोकिएको कर्मचारीलगेरेको सर्जमिनमुचुल्का।

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा अन्य

अधिकृत र महिला

तथा बालबालिका

उपशाखा

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ११० /

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

८. नागरिकता र

नागरिकताको

प्रतिलिपि

सिफारिस

1. निवेदन पत्रर आमा/बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. जन्मदर्ताकोप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. विवाहित महिलाको हकमा पति/आमा/बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

4. चारात्रिकप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि(विद्यार्थीकोहकमा)

5. विवाह दर्ताकोप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि(विवाहिताको हकमा)

6. बसाँईसरी आएको हकमा बासाँईसराइको प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

7. दुवैकान देखिने पासपोर्टसाइजको फोटो २ प्रति

8. कर्मचारीपरिवारको हकमा सम्बन्धितकार्यालयकोसिफारिस

9. प्रतिलिपिनागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि१ प्रति

गा पा अध्यक्ष/

उपाध्यक्षवा प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ५०/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

९. अंगिकृत

नागरिकता

सिफारिस

1. निवेदन पत्रर अंगिकृत नागरिकता प्राप्तगर्नखोजेको स्पष्टआधार

2. साविक मुलुकको नागरिकता परित्यागगरेको वा परित्यागगर्नकारवाही चलाएको पुष्टिगर्ने

कागजातहरु

3. नेपालमा १५ वर्षदेखिकुनै व्यवसायवा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

4. बैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि विवाह दर्ताप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपिर सम्बन्धित

देशको आधिकारिक प्रमाणपत्र

5. नेपाली भाषा लेख्नर बोल्नजान्नपे्रमाणकागजातहरु

6. पासपोर्टसाईजको फोटो ३ प्रति

7. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

8. सर्जमिनमुचुल्का।

गा पा अध्यक्ष /

उपाध्यक्षवा प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

रु११०।

1. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

१०. आर्थीक

अवस्था

कमजोर वा

विपन्नता

प्रमाणित

1. नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपिर निवेदन पत्र

2. आर्थकअवस्थाकमजोर भएको पुष्टिहुने कागजात

3. सर्जमितमुचुल्काआवश्यकताअनुसार

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु११० /

2. सम्पत्तीमूल्याङ्कनगर्नु

पने भए

नियमानुसार

११. व्यवसाय बन्द

सिफारिस

1. आफ्नोव्यवसायकोविस्तृतव्यहोरासहितको निवदन पत्र

2. नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. चालु आ.व. सम्मकोव्यवसायनवीकरण गरेको प्रमाणपत्रकोसक्कल

4. घर बहाल सम्झौतापत्रकोप्रतिलिपि

5. स्थलगतप्रतिवेदन

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ११०/

२ वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टशैुल्क

लाग्नछे।

पचालझरना गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाकोकार्यालयजारकोट , कालिकोट

कर्णालीप्रदेश,नेपाल

नागरिक बडापत्र



6. विदेशिको हकमा परिचय खुल्नेकागजात वा सम्बन्धितदुतावासको पत्र

7. आफ्नैघर भएमा चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर

तिरेको रसिद वा कर निर्धारणस्वीकृतभएको कागजात

8. आवश्यकतापरे सर्जमिनमुचुल्का

१२. व्यवसाय

सञ्चालन

नभएको

सिफारिस

1. व्यवसायसञ्चालननभएको कारण सहितको निवेदन पत्र

2. नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. स्थानीयतहको नाममा व्यवसायदर्तागरेको प्रमाणपत्र

4. आफ्नघैर भएमा चालु आ.व. सम्मकोमालपोत घरजग्गाकर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण

स्वीकृतभएको कागजात

5. स्थलगतप्रतिवेदन

6. घर बहाल सम्झौतापत्रकोप्रतिलिपि

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ११०/

२ वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टशैुल्क

लाग्नछे।

१३. कोर्ट फि

मिनाहा

सिफारिस

1. नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपिर निवेदन पत्र

2. आफ्नैघर भएमा चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकिकृत सम्पत्तिकर

तिरेको रसिद

3. अदालतमा मुद्दापरेका प्रमाणकागजातहरु

4. कोर्टफि मिनाहा हुनु पर्नसे्पष्टकारण लिखित रुपमा दिनु पर्ने

5. स्थानीयसर्जमिनकामुचुल्का

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत/प्रशासकीय

अधिकृत र न्यायीक

समिति

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रू११० /

२ वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टशैुल्क

लाग्नछे।

१४. नावालक

परिचय पत्र

सिफारिस

1. बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपिर निवेदन पत्र

2. जन्मदर्ताकोप्रमाणपत्रकोप्रमाणितप्रतिलिपि

3. नाबालक खुल्नेथप कुनै प्रमाणकागजात भए सो समेत पेश गर्ने

4. नावालक अनिवार्यउपस्थितहुनु पर्न।े

5. दुवै कान देखिने पासपोर्टसाईजको फोटो

गा पा अध्यक्ष /

उपाध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ११०/

२ वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टशैुल्क

लाग्नछे।

१५. चौपाया

सम्बन्धि

सिफारिस

1. कारण सहितको निवेदन

2. चौपाया लाने ठाउँको स्वीकृतपत्र

3. लिने दिने दुवैले सनाखत गर्नपुर्ने

4. चौपाया पालन गर्नेकाहकमा स्थानर छरछिमेकी तथा वातावरणमा प्रतिकुलप्रभावनपर्ने

व्यहोरा

गा पा अध्यक्ष /

उपाध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

पशु-स्वास्थ्यशाखा

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ५००/

२ वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टशैुल्क

लाग्नछे।

१६. व्यवसाय दर्ता

सिफारिस

1. निवेदन पत्र

2. व्यवसायदर्तागरेको प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. आफ्नैघर भए चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकिकृत सम्मपत्तिकर

तिरेको रसिद वा कर निर्धारणस्वीकृतभएको कागजात

4. बहालवालमा भए सम्झौतापत्रकोप्रतिलिपि

5. दुई प्रतिपासपोर्टसाइजको फोटो

6. सर्जमिनमुचुल्का

7. सम्बन्धितवडाको सिफारिस

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा अन्य

अधिकृत र आर्थिक

प्रशासनशाखा

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. पचालझरना

गाउँपालिकाको ऐन

अनुसार

२ वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टशैुल्क

लाग्नछे।

१७. उद्योग

ठाउँसारी

सिफारिस

1. उद्योगठाउँसारीका लागि निवेदन

2. उद्योगदर्ताप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. स्थानीयतहको नामको नबिकरण सहितको व्यवसायदर्ताप्रमाणपत्र

4. आफ्नघैर भए चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको

रसिद

5. बहालमा भए सम्झौता पत्रकोप्रतिलिपिर बहाल कर तिरेको रसिद/नतिरेको भए तिर्नु

बुझाउनु पर्ने

6. स्थानीय तहको नाम) क्षेत्रभित्रसारी जाने भए सम्बन्धितबडा कार्यालयकोअनुमतिको

सिफारिस पत्र

7. आवश्यकताअनुसार सर्जमिनमुचुल्का

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ५००/

२ वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टशैुल्क

लाग्नछे ।

१८. विद्यालय

ठाउँसारी

सिफारिस

1. विद्यालयठाउंसारीका लागि निवेदन

2. विद्यालयदर्ताप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. स्थानीयतहको नामको नबिकरण सहितको व्यवसायदर्ताप्रमाणपत्र

4. (सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयबाहेक अन्यमा ) चालु आ.व. सम्मकोसरी जाने ठाउँ र

हालको ठाउँ दुवैको मालपोत र घर जग्गाकर वा एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

5. बहालमा भए सम्झौता पत्रकोप्रतिलिपिर बहाल कर तिरेको रसिद/ नतिरेको भए तिर्नु

बुझाउनु पर्ने

6. स्थायीलेखा नम्बरप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

7. निरीक्षणप्रतिवेदन

8. सरी जाने ठाउँको वडा कार्यालयकोअनुमति पत्र

9. आवश्यकपरेको खण्डमासर्जमिनमुचुल्का

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

शिक्षातथा खेलकुद

शाखा

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

क.मन्टश्वरीरू ५००/

ख.आ.वि. रू ८००/

ग.मा.वि. रू ९००/

२ वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टशैुल्क

लाग्नछे।

१९. विद्यालय

सञ्चालन

स्वीकृत/ कक्षा

बृद्धिसिफारिस

1. विद्यालयकक्षाबृद्धिकालागि निवेदन

2. विद्यालयदर्ताप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. स्थानीयतहको नाममा चालु आ.व.को नविकरण सहितको व्यवसायदर्ताप्रमाणपत्र

4. सरकारी बाहेकका विद्यालयकाहकमा चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा

एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

5. बहालमा भए सम्झौतापत्रकोप्रतिलिपिर बहाल कर तिरेको रसिद

6. निरीक्षणप्रतिवेदन

7. कार्यपालिकाकोनिर्णयप्रतिलिपी

8. आवश्यकपरेको खण्डमासर्जमिनमुचुल्का

प्रमुखप्रशासकीय

अधिकृत

वा

प्रशासकीयअधिकृत

शिक्षातथा खेलकुद

शाखा

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

क.मन्टश्वरीरू १२००/

ख.आ.वि. रू १६००/

ग.मा.वि. रू २०००/

1. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे ।

२०. जग्गा दर्ता

सिफारिस

1. निवेदन

2. नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर भए घर जग्गाकर वा एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

वा कर निर्धारणस्वीकर्तभएको कागजात

4. साविक लगत प्रमाणितप्रतिलिपि

5. फिल्डबुकउतार

6. स्थलगतनिरीक्षणप्रतवेदन

7. जग्गाकोनापी नक्सा

8. जग्गासँगसम्बन्धितअन्यप्रमाणकागजातहरु

9. स्थानीयसर्जमिनमुचुल्का

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रू २२०/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

२१. संरक्षक

सिफारिस(व्य

क्तिगत)

1. निवेदन

2. संरक्षकदिने र लिने व्यक्तिकोनागरिकता /जन्मदर्ताप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

4. आवश्यकताअनुसार स्थलगतसर्जमिनमुचुल्का

5. स्थानीयसर्जमिनमुचुल्का

गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ११०/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

२२. संरक्षक 1. निवेदन गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख सोही दिन , 1. रू११० /



सिफारिस

(संस्थागत)

2. संस्थाको नवीकरण सहितको प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि एवं विधानको प्रतिलिपि वा

नियमावलीको प्रतिलिपि

3. चालु आ. व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

4. बहालमा भए सम्झौतापत्रप्रतलिपिर बहाल कर तिरेको रसिद/ नतिरेको भए तिर्नबुुझाउनु

पर्ने

5. आवशयकता अनुसार सर्जमिनमुचुल्का

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

२३. जिवित सँगको

नाता प्रमाणित

1. निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. नाता खुल्नेप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. सर्जमिनगरी बुझ्नपुर्नभेएमा साक्षीबस्न७े जनाको नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

4. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

5. नाता प्रमाणितगर्नवे्यक्तिहरुको२ प्रतिपासपोर्टसाईजको फोटो

गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ११०/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

२४. मृतक सँगको

नाता प्रमाणित

1. निवेदन तथा नाता खुल्नेप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. हकदारहरुको नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. मृत्यदुर्ताप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

4. मृतकको नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

5. हकवाला नावालक भए जन्मदर्ताप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

6. बसाँईसरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रतिलिपि

7. हकदारहरुको पासपोर्टसाईजको फोटो ४ प्रति

8. स्थानीयसर्जमिनमुचुल्का

9. आवश्यकताअनुसार स्थानीयप्रहरीसर्जमिनमुचुल्का

गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु २००/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

२५. कोठा खोल्ने

कार्य/

रोहबरमा बस्ने

कार्य

1. कारण प्रस्टखुलेको निवेदन

2. चालु आ.व. सम्मकोघरजग्गाकर, बहाल कर र मालपोत तिरेको रसिद

3. बहाल सम्झौताकोप्रमाणितप्रतिलिपि

4. जिल्लाप्रशासनकार्यालयकोपत्र

5. स्थानीयसर्जमिनमुचुल्का

6. आवश्यकताअनुसार स्थानीयप्रहरीसर्जमिनमुचुल्का

7. वडा कार्यालयबाटप्रेषित३५ दिने म्यादपत्रकोसूचनाको प्रमाणितप्रतिलिपि

गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रू ११०/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

२६. निःशुल्क वा

सःशुल्क

स्वास्थ्यउपचार

सिफारिस

1. निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. विपन्नताखुल्नेप्रमाणकागजात

3. सिफारिस आवश्यकभएको अन्यकारण

गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

निशुल्क

२७. अन्य

कार्यालयको

माग अनुसार

विवरण खुलाई

पठाउने कार्य

1. निवेदन तथा नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. कार्यालयकोपत्र

3. विषयसँग सम्बन्धितअन्यकागजातहरु

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ११०।

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

२८. चार किल्ला

प्रमाणित

1. निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाकोप्रतिलिपि

3. जग्गारहेको क्षेत्रकोप्रमाणितप्रतिलिपिनापी नक्सा

4. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत/घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

5. निवेदक स्वयंवा निजले अन्यव्यक्तिलाईतोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत

वारेसनामा को प्रमाणितप्रतिलिपि

गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु २२०

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

२९. जन्म मिति

प्रमाणित

1. निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. नाबालकको हकमा जन्मदर्ताप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. बसाँई सरी आएको भए सो को प्रमाणपत्र

4. आवश्यकपरेको खण्डमासर्जमिनमुचुल्का

गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ११०/

३०. विवाह

प्रमाणित

1. दुलहा दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. बसाँई सरी आएकाको हकमा बसाँई सराई दर्ताप्रमाणपत्र

3. दुलाह दुलही दुवै उपस्थिभई सनाखत गर्नपुर्न।े

4. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद वा कर

निर्धारणस्वीकृतभएको कागजात

5. वि.स. २०३४ पछिको हकमा विबाह दर्ताप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

निशुल्क

३१. कागज/मञ्जुरी

नामा प्रमाणित

1. निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद वा कर

निर्धारणस्वीकृतभएको कागजात

3. प्रमाणितगर्नपुर्नवेिषय सँग सम्बन्धितप्रमाणकागजातहरुको प्रतिलिपि

4. मञ्जुरीनामा लिने र दिने दुवै व्यक्तिउपस्थितहुनु पर्ने

गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रू २२०/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

३२. हकवाला वा

हकदार

प्रमाणित

1. नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपिर निवेदन

2. नाताप्रमाणितप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. हकदार प्रमाणितकालागि स्थलगतसर्जमिन

4. हकदार प्रमाणितगर्नथेप प्रमाणकागज

5. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

6. आवश्यकताअनुसार सर्जमिनमुचुल्का

गा पा अध्यक्ष/ प्रमुख

प्रशासकीयअधिकृत

वा प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रू२२० /

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

३३. जग्गा रेखांकन

को कार्य/ सो

कार्यमारोहवर

1. निवेदन पत्र

2. सम्बन्धितकार्यालयकोपत्र

3. प्राविधिकप्रतिवेदन

4. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत, प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु २२०/

३४. जग्गा धनीपूर्जा

हराएको

सिफारिस

1. निवेदन र नागरिकता प्रमाणापत्रकोप्रतिलिपि

2. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर भए घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

3. जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाकोप्रतिलिपि

4. निवेदकको स्थायीवतन जग्गारहेको वडाको नभएमा स्थानीयसर्जमिनमुचुल्का

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत, प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ११०/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

३६. पुर्जामा

घरकायम गर्ने

सिफारिस

1. निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. भवन नक्सापास प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. निर्माणसम्पन्नप्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

4. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद वा कर

निर्धारणस्वीकृतभएको कागजात

5. जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाकोप्रतिलिपि

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत, प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन

,सर्जमिनको

हकमा बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु ११०/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

३७. अंग्रेजी

सिफारिस तथा

प्रमाणपत्र

1. निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. विषय सँग सम्बन्धितप्रमाणकागजातको प्रतिलिपि

3. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत, प्रशासकीय

अधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

1. रु ३००/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै



दिनभित्र शुल्कलाग्नछे।

३८. मिलापत्र

कागज / उजुरी

दर्ता

1. मिलापत्रपर्नदेुवै पक्षकोसंयुक्तनिवेदन

2. सम्बन्धितव्यक्तिहरुकोनागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

3. विषयसँग सम्बन्धितअन्यकागजातहरु

4. आवश्यकतापरेको खण्डमासर्जमिनमुचुलका

गा पा न्यायीक

समितिको शाखाको

कर्मचारी

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. रु १०००/

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

३९. बहाल कर 1. निवेदन पत्र

2. बहाल सम्झौता

3. नेपाल सरकारमा बहाल सँग सम्बन्धितनिकायमा दर्तागरेको प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

4. नागरिकताको प्रमाणितप्रतिलिपि

5. चालु आ.व. सम्मघर जग्गार मालपोत तिरेको रसिदको वा निर्धारणआदेशको प्रमाणित

प्रतिलिपि।

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत, वा

प्रशासकीयअधिकृत

राजश्वकार्यालय

सोही दिन 1. सम्झौता बमोजिमको

रकमको २ प्रतिशत

2. नयाँ प्रावधान अनुसार

आर्थिक ऐन ले तोके

अनुसार

४०. विज्ञापनकर 1. निवेदन र संस्थाकोप्रमाणितकागजात

2. बुझाउन पर्नवे्यवसायर अन्यकरको रसिदको प्रमाणितप्रतिलिपि

3. अन्यसंस्थातथा कार्यालयकोअनुमति लिनु पर्नभेएमा सो को प्रतिलिपी

गा पा कार्यालय /

राजश्व शाखा र

आथिक विकास

समिति

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. वर्गिकृतविज्ञापन

अनुसार

४१. जन्मदर्ता 1. निवेदन पत्र

2. बालकको बाबु/आमाको नागरिकता

3. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद

4. अस्पतालमाजन्मभएको हकमा सम्बन्धितअस्पताललेजन्मप्रमाणितगरेको परिचयपत्रको

प्रमाणितप्रतिलिपि

प्रमुखप्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. ३५ दिन भित्रनिःशुल्क

2. म्याद नाघि आएमा रु

५०/

४२. मृत्यदुर्ता 1. निवेदन पत्र

2. मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता

3. मृतक सँग सम्बन्धजोडिने प्रमाणपत्र

4. अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीयसर्जमिनपत्र

5. मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीयसर्जमिनपत्र

6. सूचना दिने व्यक्तिकोनागरिकता नभएमा समेत स्थानीयसर्जमिनपत्र

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. ३५ दिन भित्रनिःशुल्क

2. म्याद नाघि आएमा रु .

५०/

४३. नयां व्यवसाय

दर्ता

१.निवेदन पत्रर २ प्रतिफोटो ।

२.नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रमाणितप्रतिलिपि

३.विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणितप्रतिलिपिवा सम्बन्धितदुतावासको निजको परिचय खुल्ने

सिफारिस

४.घर बहाल सम्झौता

५.आफ्नघैर टहरा भए चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर तिरेको रसिद

६.स्थानीयतहको नाममा दर्तानगरी प्यानवा अन्यनिकायमा दर्ताग व्यवसायदर्तागरेको हकमा प्यान

दर्तावा अन्यनिकायबाट जारी गरेको व्यवसायप्रमाणपत्रकोप्रमाणितप्रतिलिपि

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत,

आर्थिक विकास

शाखा

सोही दिन

,सर्जमिनको

हकमा बढिमा तिन

दिनभित्र

1. नियमानुसार

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

४४. व्यवसाय

नविकरण

1. निवेदन पत्र

2. नागरिकता प्रमाणापत्रकोप्रमाणितप्रतिलिपि

3. स्थानीयतहबाट दर्ताभएको व्यवसायदर्ताकोप्रमाणपत्रकोप्रमाणितप्रतिलिपि

4. बहाल सम्झौताकोप्रतिलिपि

5. आफ्नघैर भए टहरा भए चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर तिरेको रसिद

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत,

आर्थिक विकास

शाखा

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. व्यवसायको प्रकृति र

कारोवार हेरी

नियमानुसार लाग्नशेुल्क

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

४५. उल्लेखित

बाहेक अन्य

स्थानीय

आवश्यकता

अनुसारका

सिफारिस /

प्रमाणितहरु

1. नागरिकता प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपिर निवेदन

2. विषय सँग सम्बन्धितप्रमाणकागजात

3. चालु आ.व. सम्मकोमालपोत र घर जग्गाकर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद वा कर

निर्धारणस्वीकृतभएको कागजात

4. आवश्यकताअनुसार सर्जमिनमुचुल्का

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

सम्बन्धित फाँटका

कर्मचारी

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. चिङगाड गा.पा.आर्थिक

ऐनले तोके अनसार ।

2. वडा सर्जमिन मुचुल्का

गर्नुपर्नभेए सो को छुट्टै

शुल्कलाग्नछे।

४६. बसाई - सराई

जाने/आउने

दर्ता

1. निवेदन पत्रर नागरिकताको प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि

2. बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धितवडा कार्यालयबाट

जारी बसाई सराईको कागजात

3. जहाँ जाने हो त्यसठाउँको लालपूर्जार जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नुपर्ने।

4. बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएकोप्रमाणपत्र

5. जाने -आउने सबै व्यक्तिकोनागरिकता /जन्मदर्ताकोप्रतिलिपि

6. चालु आ.व. सम्मघर जग्गार मालपोत कर वा एकीकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिद ।

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

सोही दिन ,

सर्जमिनकोहकमा

बढिमा तिन

दिनभित्र

1. ३५ दिन भित्रनिःशुल्क

2. ३५ दिन पछि (म्याद

नाघि आएमा) रु ५०

४७. योजना संझौता

सम्वन्धमा।

१.नीतिगत रूपमा वजेट स्वीकृतभएको हुनु पर्न।े

२.सम्वन्धितवडावाट उपभोत्तासमिति गठन भै सिफारिश भएको ।

३.उपभोत्तासमितिको गठन उपस्थितिएवं निर्णयकोफोटोकपि ।

४.उपभोत्तासमितिको संझौता गर्नवेारेको निर्णयर समितिका पदाधिकारीहरूको नेपाली नागरिकता

प्रमाण–पत्रकोफोटोकपि ।

५.संझौता गर्दायोजना लागत अनुमान एक प्रतिसमावेश भएको भएको हुनुपर्न।े

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा योजना

शाखा

ल.इ.तयार

भएपछि ३ घंटा

निःशूल्क।

४८.
योजना

फरफारक

तथा पेश्की

फर्छयौट

१.कार्यसम्पन्नप्राविधिकमूल्याङकन।

२.कार्यसम्पन्नभएपछि उपभोत्तासमितिको निर्णय।

३.वजेट खर्चभएको पुष्टिहुने सक्कलकागजात ( विल भर्पाइ) ।

४.कार्यसम्पन्नभएको सम्वन्धितवडाको सिफारिश ।

५.सार्वजनिकपरिक्षणगरेको उपस्थितिसहितको निर्णयप्रतिलिपि।

६.अनुगमन समितिको योजना अनुगमन प्रतिवेदन।

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत/ योजना

शाखा वा लेखा शाखा

१ दिन निःशुल्क

४९.
एकीकृत

सम्पतिकर

१.सम्पतिविवरण फाराम गाउँपालिकावाट वुझि सोमा विवरण भरी पेश गर्न।े

२.जग्गाको जग्गाधनि प्रमाणपत्र,घरको नक्सा पास भएको भए नक्साको फोटोकपि र नेपाली

नागरिकता प्रमाणपत्रकोफोटोकपि ।

३.मालपोत वा भूमिकर वाँकी भए वुझाएको हुनु पर्न।े

४.एकपटक एकीकृत सम्पतिकरका लागि विवरण वझाइ सकेपछि पुन भर्नपुर्नछेैन तर जग्गावा

भौतिक संरचना थपघट भएमा संशोधन गर्नपुर्नछे ।

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा गा पा

राजश्वफाँट

१ घणटा मूल्याङनअनुसार

५०.
संस्थादर्तातथा

नविकरण

१.संस्थाकोविधान ।

२.प्रष्तावितसंचालक /पदाधिकारीहरूको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रकोप्रतिलिपि।

सामाजिक शाखा २ दिन दर्तारू १५००/

नविकरण रू १०००/



३.संस्थास्थापनाकालागि भएको सामूहिक निर्णयकोप्रतिलिपि।

४.सस्थारहने सम्वन्धितवडाको सिफारिश ।

५.नविकरणका लागि संस्थादर्ताकोप्रमाणपत्र।

६.लेखापरिक्षणप्रतिवेदन।

७.संस्थाकोगतिविधि प्रतिवेदन।

समूह दर्तारू ८००/

नविकरण रू ५००/

पानीमुहान दर्तारू ५००/

५१. जडीबुटी

निकासि

सिफारिस

१. जडीबुडीको परिमाण खुलेको सम्बन्धितसप्लायर्सकोनिवेदन ।

२. जडिबुटीको नाम खुलेको डिभिजन बन कार्यालयकोसिफारिस पत्र।

३. नविकरण भएको व्यापरीकलालसेन्सको प्रतिलिपि।

४. गरेको सम्वन्धितवडाको सिफारिश ।

५. जडिबुटी संकलन गरेको सम्बन्धितसामुदायिक बन उ.भो.स.को सिफारिस ।

प्रमुख प्रशासकीय

अधिकृत वा

प्रशासकीयअधिकृत

आर्थिकप्रशासनतथा

राजश्वशाखा

सोही दिन प्रतिकेजी रु १० ।

प्रचलितकानुनले रोक लगाएका

जडिबुडीहरु निकासि गर्न

पुर्णरुपमारोक लगार्इनछे ।

पूनश्च:–क.वडा सर्जमिनमुचुल्कागर्नुपर्नेभए सो को छुट्टथैप शुल्करू २२०/लाग्नछे।

गाउँपालिकावाट प्रदानगरिने सेवा सम्वन्धमाढिलासुस्तिवा कुनै गुनासो भएमा गुनासो सुन्नसेूचना अधिकारी/ प्रमुखप्रशासकीयअधिकृत वा अध्यक्षबाट

गुनासो वा उजुरीको सुनुवाइ हुनेछ ।


