
 

 
 

क्र.सॊ. सेवा सवुवधाको नाभ आवश्मक ऩने कागजातहरु सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्मक ऩने प्रवक्रमा सेवा प्रदान गने 
अधधकायी राग्ने दस्तयु राग्ने सभम कैवपमत 

१ 

नागरयकता य 
प्रधतधरवऩ धसपारयस 

१) धनवेदन ऩत्र य आभा य फफुाको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) जन्भ दतान प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) वववावहत भवहराको हकभा ऩधत य आभा य फफुाको  नागरयकता प्रभाण 
ऩत्रको प्रधतधरवऩ 

४) चारयधत्रक प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ (ववद्याथॉको हकभा) 
५) वववाह दतान प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ (वववावहताको हकभा) 
६) फसाई सयी आएको हकभा फसाई सयाईको प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
७) दवैु कान देखिने ऩासऩोर्न साईजको पोर्ो ३ प्रधत 
८) प्रधतधरवऩ नागरयकताको हकभा ऩयुानो नागरयकताको प्रधतधरवऩ /सक्कर 
नागरयकता प्रभाण ऩत्र 

९) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
७) तोवकएको ढाॉचाभा नागरयकता धसपारयसको अधबरेि याख्न े। 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

2 
नाफारक ऩरयचमऩत्र 

धसपारयस 
 

१) फाफ ुआभाको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य  धनवेदन ऩत्र 
२) जन्भ दतानको प्रभाणऩत्र प्रभाखणत प्रधतधरऩी 
३) नाफारक िलु्ने थऩ कुनै प्रभाण कागजात बए सो सभेत ऩेश गने 
४) नाफारक अधनवामन उऩखस्थत हनु ुऩने 
५) दवैु कान देखिने ऩासऩोर्न साईजको पोर्ो 
६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
५) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

3 
अॊधगकृत नागरयकता 

धसपारयस 

१) वैवावहक अॊधगकृत नागरयकताका राधग वववाह दतान प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
य सम्फखन्धत देशको आधधकारयक प्रभाणऩत्र 

२) ऩासऩोर्न साईजको पोर्ो ३ प्रधत 
३) सजनधभन भचुलु्का 
४) श्रीभानको नागरयकता प्रभाण ऩत्र सक्कर/प्रधतधरऩी 
५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने, काननी याम आवश्मक बएभा याम 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

 सोध्न े
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
७) अनसूुची ७ को ढाॉचाभा नागरयकता धसपारयसको अधबरेि याख्न े। 

4 

दवैु नाभ गयेको 
व्मखि एकै हो बन्ने 
धसपारयस/पयक 

जन्भ धभधत सॊशोधन 
धसपारयस 

 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन ऩत्र 
२) नाभ पयक ऩयेको ऩवुि गने प्रभाखणत कागजतहरु 
३) सम्फखन्धत व्मखि वा हकवारा उऩखस्थत बई सनाित गनुन ऩने 
४) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

5 अऩाङ्ग धसपारयस 

१) धनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाणऩत्र/जन्भदतानको प्रधतधरवऩ 
२)  कुन प्रकायको शायीरयक अऩाङ्गता हो सो सम्फन्धी भेधर्कर 
सऩुयीरे्न्रे्न्र्को धसपारयस 

३) व्मखि स्वमॊ उऩखस्थत हनुऩुने वा सम्फखन्धत व्मत्तीको प्रधतधनधध 
४) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुायप्रधतवेदन तमाय गयी 

धसपारयस तमाय गने 
५) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

6 
छात्रफृखत्त धसपारयस 

 

१) धनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) शैखऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
४) अध्ममन गदै गयेको खशखऺक सस्थाको कागज 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

7 
ववऩन्न ववद्याथॉ 

छात्रफृखत्त धसपारयस 
 

१) धनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) शैखऺक मोग्मताको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का तमाय गयी धसपारयस तमाय 

गने 
५) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

8 

अन्म कामानरमको 
भाग अनसुाय वववयण 
िरुाई ऩठाउने कामन 

 

१) धनवेदन तथा नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) कामानरमको ऩत्र 
३) ववषमसॉग सम्फखन्धत अन्म कागजातहरु 
४) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 
कभनचायीराई तोक आदेश गने 

३) ऩत्र दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे वववयण तमाय गने 
५) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

9 जन्भ दतान 

१) धनवेदन ऩत्र 
२) फारकको फाफ/ुआभाको नागरयकता 
३) चार ुआ.व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय 
धतयेको यधसद 

४) अस्ऩतारभा जन्भ बएको हकभा सम्फखन्धत अस्ऩताररे जन्भ प्रभाखणत 
गयेको ऩरयचमऩत्रको प्रभाखणत प्रधतधरऩी 

५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) घर्ना घरे्को ३५ ददन धबत्र एक घय ऩरयवायको उभेय ऩगेुको 
व्मखिरे सूचना ददन े

३) घर्ना घरे्को ३५ ददन नाघेको बए तोवकएको शलु्क फझुाउने 

४) तोवकएको ढाॉचाभा दतान गयी दतान प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउने । 
५) फाफ ुवा आभाको जन्भ िरेुको कागज  

वर्ा सखचव 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

10 भतृ्म ुदतान 
 

१) धनवेदन ऩत्र 
२) भतृकको नागरयकता य सूचना ददन आउनेको नागरयकता 
३) भतृकसॉग सम्फन्ध जोधर्ने प्रभाणऩत्र 
४) भतृकको नागरयकता नबएको हकभा स्थानीम सजनधभन ऩत्र 

१) घर्ना घरे्को ३५ ददन धबत्र एक घय ऩरयवायको सदस्मरे 
२) घर्ना घरे्को ३५ ददन नाघेको बए तोवकएको शलु्क फझुाउने 

३) तोवकएको ढाॉचाभा दतान गयी दतान प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउने । 
३) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे तोवकएको 

वर्ा सखचव 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

५) सूचना ददने व्मखिको नागरयकता नबएभा सभेत स्थानीम सजनधभन ऩत्र 
६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

कभनचायीद्वाया सजनधभन भचुलु्का तमाय गने 

11 
फसाई सयाई 

जान/ेआउने दतान 
 

१) धनवेदन ऩत्र य नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरऩी 
२) फसाई सयाई गयी जानेको हकभा ऩरयवायको आधधकारयक वववयण सवहत 
सम्फखन्धत वर्ा कामानरम फसाईसयाईको कागजात 

३) जहाॉ जाने हो त्मस ठाउॉको रारऩूजान य जनु ठाउॉभा आउनेको ऩधन ऩेश 
गनुनऩने 

४) फसाई सयाई गयी आउनेको हकभा फसाई सयाई गयी ल्माएको प्रभाणऩत्र 
५) जान/ेआउने सफै व्मखिको नागरयकता य  जन्भदतान य वववाह दतान को 
प्रधतधरवऩ 

६) चार ुआ.व. सम्भ घय जग्गा य भारऩोत कय  वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय 
धतयेको यधसद 

७) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) घर्ना घरे्को ३५ ददन धबत्र सऩरयवायको फसाई सयाई बए एक 
घय ऩरयवायको सदस्मरे 

२) एकजनाकोभात्र फसाई सयाई बए धनजरे सूचना ददने 
३) घर्ना घरे्को ३५ ददन नाघेको बए तोवकएको शलु्क फझुाउने 

४) तोवकएको ढाॉचाभा दतान गयी दतान प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउने । 
 

 

वर्ा सखचव 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

12 सम्फन्ध धफच्छेद दतान 
 

१) धनवेदन ऩत्र 
२) अदारतफार् सम्फन्ध धफच्छेद बएको पैसराको प्रभाखणत प्रधतधरवऩ 
३) ऩधतऩत्नीको नागरयकताको प्रधतधरवऩ १/१ प्रधत 
४) केर्ाको स्थामी ठेगना सम्फखन्धत वर्ाको हनु ुऩने 
५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) सम्फन्ध ववच्छेद बएको ऩधत वा ऩत्नीरे सूचना पायाभ बयी सूचना 
ददने । 

२) घर्ना घरे्को ३५ ददन नाघेको बए तोवकएको शलु्क फझुाउने 

३) तोवकएको ढाॉचाभा दतान गयी दतान प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउने 

४) दतान वकताफभा फेग्रै अधबरेि याख्ने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

13 वववाह दतान 
 

१) धनवेदन ऩत्र 
२) दरुाहा(दरुहीको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) दरुहीको नागरयकता नबएभा फाफ ुवा दाजबुाईको नागरयकताको 
प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 

४) चार ुआ.व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय 

१) दरुाहा दरुही दवैु उऩखस्थत बई सूचना ददने 
२) घर्ना घरे्को ३५ ददन नाघेको बए तोवकएको शलु्क फझुाउने 

३) तोवकएको ढाॉचाभा दतान गयी दतान प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउने 

४) दरुाह दरुहीको पोर्ो  

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

धतयेको यधसद 
५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

14 
अस्थाई फसोफास 

धसपारयस 

१) धनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ य फसोफास गने घय 
नम्फय, र्ोर, भाग वा फार्ोको नाभ 

२) वहारभा फसेको बए घयधनीको सनाित भचुलु्का य धनजको नागरयकता 
प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 

३) कभनचायीको हकभा हार कामनयत यहेको कामानरमको ऩत्र 
४) घयफहार कय धतयेका यधसद 
५) घयफहारको सम्झौता ऩत्र 
६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

15 
स्थामी फसोफास 

धसपारयस 
 

१) धनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) फसाई सयाईको हकभा फसाई सयाई दतान प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) जग्गाधनी प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
४) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

16 

आधथनक अवस्था 
फधरमो वा सम्ऩन्नता 

प्रभाखणत 
 

१) धनवेदन ऩत्र य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) जग्गाधनी प्रभाण ऩूजान 
३) आमश्रोत बए आमश्रोत िलु्ने कागजात 
४) अन्म आवश्मक कागजात 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

५) सजनधभन भचुलु्का 
६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 
तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 

५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

 

17 

आधथनक अवस्था 
कभजोय वा ववऩन्नता 

प्रभाखणत 
 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन ऩत्र 
२) आधथनक अवस्था कभजोय बएको ऩवुि हनुे कागजात 
३) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

18 कोर्न वप  ्धभनाहा 
धसपारयस 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य  धनवेदन ऩत्र 
२) अदारतभा भदु्दा ऩयेका प्रभाण कागजातहरु 
३) कोर्न पी् धभनाहा हनु ुऩने स्ऩि कायण धरखित रुऩभा ददन ुऩने 
४) स्थानीम सजनधभनकाभचुलु्का 
५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

19 
खजववतसॉगको नाता 

प्रभाखणत 
 

१) धनवेदन तथा नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) नाता िलु्ने प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) सजनधभन गयी फझु्न ुऩने बएभा साऺी फस्ने ७ जनाको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

४) नाता प्रभाखणत गने व्मखिहरुको २ प्रधत ऩासऩोर्न साइजको पोर्ो 
५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 
तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 

५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

 

20 भतृकसॉगको नाता 
प्रभाखणत 

१) धनवेदन तथा नाता िलु्ने प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) हकदायहरुको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) भतृ्म ुदतान प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
४) भतृकको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
५) हकवारा नावारक बए जन्भ दतान प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
६) वसाॉईसयी आएको हकभा फसाईसयाईको प्रधतधरवऩ 
७) हकदायहरुको ऩासऩोर्न साईजको पोर्ो ४ प्रधत 
८) स्थानीम सजनधभन भचुलु्का 
९) आवश्मकता अनसुाय स्थानीम प्रहयी सजनधभन भचुलु्का 
१०) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) आवश्मकता अनसुाय स्थानीम प्रहयी सजनधभन भचुलु्का भाग गने 
६) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
७) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

21 
खजववत यहेको 
धसपारयस 

 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन ऩत्र 
२) स्वमॊ व्मखि उऩखस्थत हनु ुऩने 
३) दईु प्रधत ऩासऩोर्न साइजको पोर्ो 
४) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

22 
ववद्यतु जर्ान 
धसपारयस 

 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन ऩत्र 
२) जग्गाधनी प्रभाणऩत्रको प्रभाखणत प्रधतधरऩी 
३) हक बोगको श्रोत िलु्ने कागजात 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 



 

 
 

४) अन्म आवश्मक कागजातहरु 
५) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध 

कभनचायी 
 

 

23 
चौऩाम सम्फन्धी 

धसपारयस 
 

१) कायण सवहतको धनवेदन 
२) चौऩामा राने ठाउॉको स्वीकृत ऩत्र 
३) धरने ददने दवैुरे सनाित गनुन ऩने 
४) चौऩाम ऩारन गनेका हकभा स्थान य छयधछभेक तथा वाता वयणभा 
प्रधतकूर प्रबाव नऩने व्महोया 

५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय स्थरगत सजनधभन 

भचुलु्का तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

24 
आन्तरयक फसाई 
सयाई धसपारयस 

 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य  धनवेदन ऩत्र 
२) सयी जाने व्मखिहरु नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभाखणत प्रधतधरवऩ य 
नागरयकता प्रभाणऩत्र नबएको हकभा वववाह दतान वा जन्भ दतान वा उभेय 
िरेुको धनस्साको प्रभाखणत प्रधतधरवऩ 

३) जग्गाधनी प्रभाण ऩूजानको प्रधतधरवऩ /घय वा जग्गा नबएकाको हकभा 
व्मवसाम वा फसाई िलु्ने प्रभाण कागजात 

४) घय जग्गा बएकाको हकभा घय बए चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य 
घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण 
स्वीकृत बएको कागजात 

५) घय जग्गा नबएकाको हकभा सम्फखन्धत घय धनीसॉग गयेको घय फहारको 
सम्झौता 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

25 
सॊयऺक धसपारयस 
( व्मखिगत) 

 

१) धनवेदन 
२) सॊयऺक ददने य धरने व्मखिको नागरयकता य जन्भदतान  प्रभाणऩत्रको 
प्रधतधरवऩ 

३) आवश्मकता अनसुाय स्थरगत सजनधभन भचुलु्का 
४) स्थानीम सजनधभन भचुलु्का 
५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) ववस्ततृ वववयण यहेको धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश 
गने 

२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 
कभनचायीराई तोक आदेश गने 

३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

26 

धन्शलु्क वा 
स्शलु्क स्वास््म 
उऩचाय धसपारयस 

 

१) धनवेदन तथा नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) ववऩन्नता िलु्ने प्रभाण कागजात 
३) धसपारयस आवश्मक बएको अन्म कायण 
४) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

27 
व्मखिगत वववयण 

धसपारयस 
 

१)  धनवेदन ऩत्र 
२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद 

४) ववषमसॉग सम्फखन्धत अन्म प्रभाण कागजातहरु 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउन े

28 
जन्भ धभधत प्रभाखणत 

 

१) धनवेदन य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरऩी 
२) नाफारकको हकभा जन्भ दतान प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) फसाई सयी आएको बए सो को प्रभाण ऩत्र 
४) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद 

५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

29 वववाह प्रभाखणत 
 

१) दरुहा दरुहीको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) फसाई सयी आएकाको हकभा फसाई सयाई दतान प्रभाण ऩत्र 
३) दरुाहा दरुही दफैु उऩखस्थत बई सनाित गनुन ऩने 
४) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

५)वव.स.२०३४ ऩधछको हकभा वववाह दतान प्रभाण ऩत्रको 
प्रधतधरवऩ 
६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

30 घय ऩातार प्रभाखणत 
 

१) धनवेदन नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन 
२) घयको नक्सा, नक्सा ऩास प्रभाण ऩत्र 
३) स्थरगत धनयीऺण प्रधतवेदन 
४) चार ुआ. व. सम्भको घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय य चार ु

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) प्र. प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

प्र. प्र.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

आ.फ. सम्भको भारऩोत कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको 
कागजात 

५) आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 
६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

31 
कागज/भञ्जुयीनाभा 

प्रभाखणत 
 

१) धनवेदन य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन 
२) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

३) प्रभाखणत गनुन ऩने ववषमसॉग सम्फखन्धत प्रभाण कागजहरुको प्रधतधरवऩ 
४) भन्जयुीनाभा धरने य ददने दवैु व्मखि 
५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

32 
हकवारा वा हकदाय 

प्रभाखणत 
 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन 
२) नाताप्रभाखणत प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) हकदाय प्रभाखणतका राधग स्थरगत सजनधभन 
४) हकदाय प्रभाखणत गने थऩ प्रभाण कागज 
५) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद 

६) आवश्मकता अनसुायसजनधभन भचुलु्का 
७) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे  सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

33 अवववावहत प्रभाखणत 
 

१) धनवेदन य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) सॊयऺक वा अधबबावकरे कामानरमको योहफयभा गयेको सनाित ऩत्र 
३) स्थानीम सजनधभन भचुलु्काको ऩत्र 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 



 

 
 

४) ववदेशभा यहेकाको हकभा ववदेशखस्थत नेऩारी धनमोगफार् आएको धसपारयस 
५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

३) धनवेदन दतान गने 
४) आवश्मकता अनसुाय स्थानीम प्रहयीको सजनधभन भचुलु्का भाग गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

कभनचायी 
 

 

34 
अॊग्रजेी धसपारयस 
तथा प्रभाखणत 

 

१) धनवेदन य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) ववषम सॉग सम्फखन्ध प्रभाण कागजातको प्रधतधरवऩ 
३) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद 

४) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

35 
धभराऩत्र कागज/ 

उजयुी दतान 
 

१) धभराऩत्र गने दवैु ऩऺको सॊमिु धनवेदन 
२) सम्फखन्धत व्मखिहरुको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) ववषमसॉग सम्फखन्धत अन्म कागजातहरु 
४) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) उऩध्मऺरे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

न्मामीक सधभती 
सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

36 

उल्रेखित फाहेक 
अन्म स्थानीम 
आवश्मकता 
अनसुायका  

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन 
२) ववषम सॉग सम्फखन्धत प्रभाण कागजात 
३) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

धसपारयस/प्रभाखणतहरु 
 

४) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण ४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 
तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 

५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

 

37 जग्गा दतान धसपारयस 
 

१) धनवेदन 
२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय बए घय जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

४) साववक रगत प्रभाखणत प्रधतधरवऩ 
५) वपल्र्फकु उताय 
६) स्थरगत धनयीऺण प्रधतवेदन 
७) जग्गाको नाऩी नक्सा 
८) जग्गासॉग सम्फखन्धत अन्म प्रभाण कागजातहरु 
९) स्थानीम सजनधभन भचुलु्का 
१०) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

38 घय जग्गा नाभसायी 
धसपारयस 

१) घय जग्गा नाभसायी सम्फन्धी ववस्ततृ वववयण िरेुको धनवेदन 
२) धनवेदकको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) भतृक य धनवेदक धफचको नाता प्रभाखणत प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
४) जग्गा धनी प्रभाण ऩूजानको प्रधतधरवऩ 
५) सजनधभन भचुलु्का गयी फझु्न ुऩने बए सजनधभनभा साऺी फस्नेको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 

६) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद 

७) काननुी जवर्रता बएको देखिएभा काननुी याम धरईनेछ । 
८) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 



 

 
 

 

39 
जग्गा भूल्माङ्कन 
धसपरयस/प्रभाखणत 

 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन ऩत्र 
२) जग्गा धनी प्रभाण ऩूजानको प्रधतधरवऩ 
३) जग्गाको आसऩासको चरन चल्तीको भलु्म प्रऺेऩण 
४) हारसारै आसऩासको िरयद धफक्री बएको बए सो प्रभाण वा सजनधभन 
भचुलु्का 

५) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे प्राववधधक 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको प्राववधधक कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन 

भचुलु्का तमाय गयी भलु्माङकन तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

40 घय कामभ धसपारयस 
 

१) घयकामभ धसपारयस ऩाऊॉ  बन्ने सम्फन्धी धनवेदन 
२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) सम्फखन्धत जग्गाको रारऩूजानको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
४) स्थरगत प्रधतवेदन 
५) चार ुआ.व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय 
धतयेको यधसद 

६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) प्राववधधक कभनचायीफार् धनयीऺण गयी प्रधतवेदन ददने 

४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 
तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 

५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) दतान चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

41 

नेऩार सयकायको 
नाभभा फार्ो कामभ 

धसपारयस 
 

१) धनवेदन 
२) जग्गाधनी प्रभाणत्रको प्रधतधरवऩ 
३) नाऩी नक्सा 
४) चार ुआ.व. सम्भको भारऩोत य घय बए घय जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय धतयेको यधसद 

५) जग्गाधनीको स्वीकृधतको सनाित गनुनऩने 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे स्थरगत सजनधभन भचुलु्का तमाय गयी 

धसपारयस तमाय गने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

६) जग्गा धनीरे सनाित गयेको कागजात 
७) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध 
 

42 घय फार्ो प्रभाखणत 
 

१) धनवेदन (फार्ोको नाभ , र्ोर सभेत िरुाउने) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रधतधरवऩ 

२) जग्गाधनी प्रभाण ऩूजानको प्रभाखणत प्रधतधरवऩ 
३) जग्गा यहेको ऺेत्रको प्रभाखणत सक्कर नाऩी नक्सा 
४) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

५) धरने ददने दवैु व्मखि नागरयकताका प्रभाणऩत्रको प्रभाणऩत्र प्रभाखणत 
प्रधतधरऩी सवहत उऩखस्थत हनु ुऩने वा धनजहरुरे ददएको अधधकृत वायेसको 
प्रभाखणत प्रधतधरऩी 

६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

43 चाय वकल्रा प्रभाखणत 
 

१) धनवेदन य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) जग्गा धनी प्रभाण ऩूजानको प्रधतधरवऩ 
३) जग्गा यहेको ऺेत्रको प्रभाखणत प्रधतधरवऩ नाऩी नक्सा 
४) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा  एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद 

५) धनवेदक स्वमॊ वा धनजरे अन्म व्मखिराई तोकेको हकभा धनज धनवेदकरे 
ददएको अधधकृत वायेसनाभा को प्रभाखणत प्रधतधरऩी 

६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

44 जग्गा येिाॊकनको 
कामन/सो कामनभा 

१)  धनवेदन ऩत्र 
२) सम्फखन्धत कामानरमको ऩत्र 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  

सबाको 
धनणनम 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 

 



 

 
 

योहफय 
 

 

३) प्राधफधधक प्रधतवेदन 
४) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद 

५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

सम्फखन्धत पाॉर्का 
कभनचायी 

 

अनसुाय फढीभा ३ ददनधबत्र 
 

45 
जग्गा धनीऩूजान 

हयाएको धसपारयस 
 

१) धनवेदन य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय बए घय जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय धतयेको यधसद 

३) जग्गा धनी प्रभाण ऩूजानको प्रधतधरवऩ 
४) धनवेदकको स्थामी वतन जग्गा यहेको वर्ाको नबएभा स्थानीमसजनधभन 
भचुलु्का 

५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे धसपारयस ऩत्र तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

46 
ऩूजानभा घयकामभ 
गने धसपारयस 

 

१) धनवेदन य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) बवन नक्सा ऩास प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) धनभानण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
४) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

५) जग्गा धनी प्रभाण ऩूजानको प्रधतधरवऩ 
६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

47 भोही रगत कट्टा १) भोही रगत कट्टा हनुऩुने ऩूणन वववयणको धनवेदन १) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा सबाको राग्ने सभम् सोही  



 

 
 

धसपारयस २) धनवेदकको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) जग्गाधनी प्रभाण ऩूजानको प्रभाखणत प्रधतधरवऩ 
४) जग्गाको प्रभाखणत नाऩी नक्सा 
५) चार ुआ.व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय 
धतयेको यधसद 

६) जग्गाको शे्रस्ता य वपल्र्फकुको प्रभाखणत प्रधतधरवऩ 
७) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवर सम्फखन्धत 
कभनचायीराई तोकआदेश गने 

३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउन 
 

अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

धनणनम 
अनसुाय 

ददन,  सजनधभनको 
हकभा फढीभा ३ 

ददनधबत्र 
 

48 
धाया जर्ान 
धसपारयस 

 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन ऩत्र 
२) नक्सा ऩास वा नाभसायी नक्सा बएको प्रभाणको प्रधतधरवऩ 
३) जग्गा धनी प्रभाण ऩूजानको प्रधतधतवऩ 
४) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

49 

घय  कोठा िोल्न 
कामन/ योहफयभा 
फस्ने कामन 

 

१) कायण प्रि िरेुको धनवेदन 
२) चार ुआ.व. सम्भको घयजग्गा कय , फहार कय य भारऩोत धतयको यधसद 
३) फहार सम्झौताको प्रभाखणत प्रधतधरऩी 
४) खजल्रा प्रशासन कामानरमको ऩत्र 
५) स्थानीम सजनधभन भचुलु्का 
६) आवश्मकता अनसुाय स्थानीम प्रहयी सजनधभन भचुलु्का 
७) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) योहफयभा फस्ने कभनचायी तोक्न े
७) वर्ा कामानरमफार् प्रवषत ३५ ददने म्माद ऩत्रको सूचना प्रभाखणत 

प्रधतरऩी 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

 

50 
एवककृत सम्ऩखत्त 

कय/घय जग्गा कय 
 

१) धनवेदन 
२) जग्गा धनी प्रभाण ऩूजानको प्रधतधरवऩ 
३) बवन नक्;f स्वीकृधत प्रभाण ऩत्र य नक्साको प्रधतधरवऩ 
४) बवन/जग्गा िरयद गयेको बए भारऩोतफार् यखजषे्ट्रशन ऩारयत धरितको 
प्रधतधरवऩ 

५) (स्थानीम तहको नाभ) घोषणा हनु ुऩूवन धनभानण बएका बवनका हकभा 
नाऩी नक्सा वा स्थरगत प्राववधधक प्रधतवेदन 

६) भारऩोत धतयेको यधसद 
७) आ.व ०५७।५८ ऩूवन आखन्तरयक याजश्व कामानरमभा कय धतयेको बए सो 
को प्रभाखणत प्रधतधरऩी 

८) नागरयकता य नाऩी नक्साको प्रभाखणत प्रधतधरऩी 
९) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 
कभनचायीराई तोक आदेश गने 

४) तोवकएको कभनचायीरे कय धनधानयण तमाय गयी वर्ा 
अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचव सभऺ ऩेश गने 

५) तोवकएको कय फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई कय धनधानयण ऩत्र उऩरब्ध गयाउने । 
 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

51 फहार कय 
 

१) धनवेदन ऩत्र 
२) फहार सम्झौता 
३) नेऩार सयकायभा फहारसॉग सम्फखन्धत धनकामभा दतान गयेको प्रभाण ऩत्रको 
प्रधतधरवऩ 

४) नागरयकताको प्रभाखणत प्रधतधरऩी 
५) चार ुआ.व. सम्भ घय जग्गा य भारऩोत धतयेको यधसदको वा धनधानयण 
आदेशको प्रभाखणत प्रधतधरऩी । 

६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) प्र. प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
२) तोवकएको कभनचायीरे कय धनधानयण तमाय गयी प्र.ऩ.अ.  सभऺ 

ऩेश गने 
३) तोवकएको कय फझुाउन े
४) चरानी गयी धनवेदकराई कय धनधानयण ऩत्र उऩरब्ध गयाउने 
 

 

प्र. प्र.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

52 
भारऩोत वा बधूभ 

कय 
 

१) धनवेदन ऩत्र 
२) प्रथभ वषनका राधग जग्गा धनी प्रभाण ऩूजान , नवीकयणका राधग अखघल्रो 
आ.व.भा भारऩोत धतयेको यधसद वा मस कामानरमफार् जायी गरयएको 
भारऩोत नवीकयण फकु 

१) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 
कभनचायीराई तोक आदेश गने 

२) तोवकएको कभनचायीरे कय धनधानयण तमाय गयी वर्ा 
अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचव सभऺ ऩेश गने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

३) घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय धतयेको प्रभाण 
४) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

३) तोवकएको कय फझुाउन े
४) चरानी गयी धनवेदकराई कय यधसद उऩरब्ध   गयाउने । 
 

 

53 घय नक्सा ऩास  
१) जग्गा धनी प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ य धनवेदन 
२)  चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत कय धतयेको यधसद  कय  
३) नागरयकता     ४) नक्साहरु       ५) घय नक्सा 

१) प्र. प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
२) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
३) तोवकएको कय फझुाउन े

प्र. प्र.अ. इखन्जधनमय̧ 
सवेऺक वा सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

धनमभानसुाय  

54 
व्मवसाम दतान 
धसपारयस 

 

१) धनवेदन ऩत्र 
२) व्मवसाम दतान गयेको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) आफ्नै घय बए चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको 
कागजात 

४) फहारभा बए सम्झौता ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
५) दईु प्रधत ऩासऩोर्न साइजको पोर्ो 
६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) प्र. प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
५) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

प्र. प्र.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

55 
व्मवसाम फन्द 
धसपारयस 

 

१) आफ्नो व्मवसामको ववस्ततृ व्महोया सवहतको धनवेदन ऩत्र 
२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) चार ुआ.व. सम्भको व्मवसाम नवीकयण गयेको प्रभाणऩत्रको सक्कर 
४) घयफहार सम्झौता ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
५) स्थरगत प्रधतवेदन 
६) ववदेशीको हकभा ऩरयचम िलु्ने कागजात वा सम्फखन्धत दतुावासको ऩत्र 
७) आपनै घय बएभा चार ुआ.व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको 
कागजात 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) प्र. प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

प्र. प्र.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

८) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

56 
व्मवसाम सञ्चारन 
नबएको धसपारयस 

 

१) व्मवसाम सञ्चारन नबएको कायण सवहतको धनवेदन ऩत्र 
२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) स्थानीम तहको नाभभा व्मवसाम दतान गयेको प्रभाणऩत्र 
४) आफ्नै घय बएभा चार ुआ.व. सम्भको भारऩोत य घयजग्गा कय धतयेको 
यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

५) स्थरगत प्रधतवेदन 
६) घयफहार सम्झौता ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
७) सजनधभन भचुलु्का आवश्मक ऩयेभा सो सभेत गयाउन े
८) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) प्र. प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुायसजनधभन भचुलु्का तमाय 

गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध 
 

प्र. प्र.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

57 
ब्माऩाय व्मवसाम 
नबएको धसपारयस 

 

१) कायण सवहतको धनवेदन ऩत्र 
२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) स्थानीम तहको नाभभा व्मवसाम दतान गयेको प्रभाणऩत्र 
४) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

५) सजनधभन भचुलु्का आवश्मक ऩयेभा सो सभेत गयाउन े
६) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) प्र. प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय स्थरगत सजनधभन 

भचुलु्का तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

प्र. प्र.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

58 

उद्योग दतान 
नाभसायी̧ ठाउॉ सायी 
ऺभता वा उदेश्म 
घर्फढ धसपारयस,  

 

१) उद्योग ठाउॉसायीका राधग धनवेदन 
२) उद्योग दतान प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) स्थानीम तहको नाभको नववकयण सवहतको व्मवसाम दतान प्रभाण ऩत्र 
४) आफ्नै घय बए चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय धतयेको यधसद 

५) फहारभा बए सम्झौता ऩत्रको प्रधतधरवऩ य फहार कय धतयेको 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) प्र. प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े

प्र.ऩ.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

यधसद/नधतयेको बए धतनुन फझुाउन ुऩने 
६) (स्थानीम तहको नाभ) ऺेत्र धबत्र सायी जाने बए सम्फखन्धत वर्ा 
कामानरमको अनभुधतको धसपारयस ऩत्र 

७) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

59 सॊस्था दतान धसपारयस 
 

१) ववधान, धनवेदन य नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ 
२) सॊस्था बार्ाभा फस्ने बए सम्झौता ऩत्र य फहार कय धतयेको 
यधसद/नधतयेको बए धतनुन फझुाउन ुऩने 

३) सॊस्था आफ्नै घयभा फस्ने बए सोको जग्गाधनी प्रभाण ऩूजान य नक्सा ऩास 
प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 

४) चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त 
कय धतयेको यधसद वा कय धनधानयण स्वीकृत बएको कागजात 

५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) प्र. प्र.अ. रे तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

प्र. प्र.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

60 ववऻाऩन कय 
 

१) धनवेदन य सॊस्थाको प्रभाखणत कागजात 
२) सम्फखन्धत स्थानीम तहभा धतनन फझुाउन ऩने  व्मवसाम य अन्म कयको 
प्रभाखणत प्रधतधरऩी 

१) प्र. प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
२) तोवकएको कभनचायीरे कय धनधानयण तमाय गयी प्र.ऩ.अ.  सभऺ 

ऩेश गने 
३)  तोवकएको कय फझुाउने 

प्र. प्र.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 
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नमाॉ 
दतान̧ नाभसायी̧ ठाउॉ 
सायी य कऺा थऩ 

धसपारयस 
 

१) ववद्यारम ठाउॉसायीका राधग धनवेदन 
२) ववद्यारम दतान प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) स्थानीम तहको नाभको नववकयण सवहतको व्मवसाम दतान प्रभाण ऩत्र 
४) (सयकायी एवॊ  साभदुावमक ववद्यारम फाहेक अन्मभा)  चार ुआ. व. 
सम्भको सयी जाने ठाउॉ य हारको ठाउॉ दवैुको भारऩोत य घय जग्गा कय 
वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय धतयेको यधसद 

५) फहारभा बए सम्झौता ऩत्रको प्रधतधरवऩ य फहार कय धतयेको 
यधसद/नधतयेको बए धतनुन फझुाउन ुऩने 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) प्र.प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय स्थरगत सजनधभन 

भचुलु्का तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

प्र. प्र.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 



 

 
 

६) स्थामी रेिा नम्फय प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
७) धनयीऺण प्रधतवेदन 
८) सयी जाने ठाउॉको वर्ा कामानरमको अनभुधत ऩत्र 
९) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 
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ववद्यारम सञ्चारन 
स्वीकृत/ कऺा वृवि 

धसपारयस 
 

१) ववद्यारम कऺा वृविका राधग धनवेदन 
२) ववद्यारम दतान प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ 
३) स्थानीम तहको नाभभा चार ुआ. व.को नववकयण सवहतको व्मवसाम दतान 
प्रभाण ऩत्र 

४) सयकायी फाहेकका ववद्यारमका हकभा चार ुआ. व. सम्भको भारऩोत य 
घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय धतयेको यधसद 

५) फहारभा बए सम्झौता ऩत्रको प्रधतधरवऩ य फहार कय धतयेको यधसद 
६) धनयीऺण प्रधतवेदन 
७) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) प्र.ऩ.अ. तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको प्राववधधक कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय स्थरगत 

धनयीऺण गयी प्रधतवेदन तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 
 

प्र.ऩ.अ.  सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

63 
सॊयऺक धसपारयस 

(सॊस्थागत) 
 

१) धनवेदन 
२) सॊस्थाको  नवीकयण सवहतको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ एवॊ ववधानको 
प्रधतधरवऩ वा धनमभावरीको प्रधतधरवऩ 

३) फहारभा बए सम्झौता ऩत्र प्रधतधरवऩ य फहार कय धतयेको यधसद/नधतयेको 
बए धतनुन फझुाउन ुऩने 

४) आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 
५) सयसपाइन कार्नको प्रधतधरऩी/सक्कर प्रभाण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको कागजातहरु ऩेश गने 
२) वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा अध्मऺ/वर्ा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभनचायीराई तोक आदेश गने 
३) धनवेदन दतान गने 
४) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
५) धनवेदकरे तोवकएको शलु्क फझुाउन े
६) चरानी गयी धनवेदकराई धसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

वर्ा अध्मऺ/का.फा.वर्ा 
अध्मऺ/वर्ा सखचव,  
सम्फखन्धत पाॉर्का 

कभनचायी 
 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

सोही ददन,  
सजनधभनको हकभा 
फढीभा ३ ददनधबत्र 

 

 

64 सहकायी दतान 

१) धनवेदन य ववधनमभ 
२) नागरयकता     ३) शेमय ववतयण कागज  
४) शेमय सदस्मको प्रायम्बीक बेरा 
५) साधायणा सबाको धनणनम ३० सदस्म अधनवामन हनुे 

१) प्र. प्र.अ. रे सम्फखन्धत कभनचायीराई तोक आदेश गने 
२) तोवकएको कभनचायीरे आवश्मकता अनसुाय सजनधभन भचुलु्का 

तमाय गयी धसपारयस तमाय गने 
३) तोवकएको कय फझुाउने 

प्र. प्र.अ. सम्फखन्धत 
पाॉर्का कभनचायी 

सबाको 
धनणनम 
अनसुाय 

धनमभानसुाय  



 

 
 

 


