
     ऩरयचम खण्ड  
 

         भोरङु गाउॉऩालरका 
    गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

         प्राप्चा ,ओखरढुङ्गा । 

  आ.फ. २०७६/०७७ (२०७६ कालतयक देखख ऩौष भसान्त सम्भ )  

सचुनाको हक कामायन्वमन सम्फखन्ध प्रगलत लफफयण 

१.ऩषृ्ठबलुभ् 
नेऩारको १ नम्फय प्रदेश अन्तगयत ऩने ओखरढुॊगा खजल्राको भध्मे बागभा अफखथथत थोरे देम्फा 
लसयान फाट फगेको खशफदतुी गङ्गा "भोरङु खोरा" को नाभफाट सालफकका गालफस कुन्तादेफी , 

फरुणेश्वय (१-८) , हकय ऩयु , प्राप्चा श्रीचौय यागाददऩ य ऩात्रे (१,२,७-९) सभाहहत गरय लसभाङ्कन 
गरयएको बौगोलरक ऺेत्र भोरङु गाउॉऩालरका को नाभरे नाभहङ्कत छ । ओखरढुॊगा खजल्राको 
सदयभकुाभ लस.न.ऩा ओखरढुॊगा फाट २३ हकलभ ऩखिभ सडक मात्रा गयेऩछी मो गाउॉऩालरका को 
केन्र प्राप्चा देउयारी ऩगु्न सहकन्छ ।खजल्राका ८ थथालनम तह भध्मे मस भोरङु गाउॉ ऩालरकाको 
जनसॊख्मा १५८६२ य ऺेत्रपर ११२ फगय हकलभ यहेको छ । 

भोरङु गाउॉऩालरका को बौगोलरक अफथथा:- 
ऺेत्रपर:- ११२ फगय हकलभ 

लसभाना:- ऩफुय लसदिचयण नगयऩालरका  ऩखिभभा खखखजदेम्फा गाउॉऩालरका  य चम्ऩादेफी गाउॉऩालरका 
,उत्तयभा लसदिचयण नगयऩालरका य खखखजदेम्फा दखऺणभा शनुकोशी गाउऩालरका य लसदिचयण 
नगयऩालरका यहेको छ । 

प्रभखु नददनारा धालभयक दशयलनम थथर:- मस गाउॉऩालरका भा भोरङु,ऩोखिङ, कुरखोरा, गैयाफायी 
खोरा, डोरे खोरा ,झगयऩयु खोरा , ऩेकु खोरा अलन सेप्री झयना , सेप्री भोरङु दोबान झयना च्मादी 
झयना रगामत प्रचयु सम्बाफना फोकेका ऩमयटहकम थथान हरु यहेका छ्न । कुन्तादेफी भखन्दय 
(सेलतदेफी , सान्तादेफी कालरदेफी यिकारी ), फरुणेश्वय भहादेफ भन्दीय ,कालरकादेफी भन्दीय 
सोराखाकय  ,जरजरेथवय भहादेव लत्रवेणी  भकयधाभ ,  भालरका देफी ददप्री , जरकन्मा देफी भखन्दय, 
बङ्गारे लतन कन्मादेलफ ,फेलर चभेरी,ऩन्चकन्मा देफी केउरयनी य ढाडफेसी, कभरा भाइ भखन्दय 
कुरखोरा फगय रगामत का भखन्दयहरु  ऩलन महह गाउॉऩालरका यहेको छ्न । गौयीसङ्खय हहभार देखखन े
लतनतरे ऩहाड ऩलन महह गाउॉ ऩालरकाभा अवखथथत यहेको छ । उगेन छ्योलरङ गमु्फा श्रीचौय  य ऩात्रे 
तेन्जयु तेङ गयु गमु्फा ऩलन महह गाउॉऩालरका ऩदयछन । 

 

२.लनकामको थवरुऩ य प्रकृलत् 
ऩरयचम 



 प्रदेश नॊ. १ 

 खजल्रा्- ओखरढुङ्गा थथाऩना लभलत्- २०७३ ऺेत्रपर ११२ फगय हकलभ 

 वडा सॊख्मा्- ८ 

 ददघयकालरन सोच्- "कृहष ऩमयटन हरयमारी फन - सभिृ भोरङुको खलुसमारी भन " 
 घयधयुी सॊख्मा 4208(घय धयुी सफेऺण २०७५) 
 जनसॊख्मा १०९३२भहहरा११३४५ ऩरुुष (घय धयुी सफेऺण २०७५) 
 लफध्मारम भा.हव. १० आधायबतु लफध्मारम२८ क्माम्ऩस्- १ शहहद आदशय क्माम्ऩस  
 सयुऺा लनकाम्- इराका प्रहयी कामायरम भोरङु-२याभऩयु य प्रहयी कामायरम्- भोरङु-३ प्राप्चा  
 थवाथ्म सॊथथा्- ७ थवाथ्म चौहक ४ थवाथ्म इकाई (हेल्थ मलुनट)  

३.काभ कतयब्म य अलधकाय्- 

भोरङु गाउॉऩालरकाको काभ कतयब्म य अलधकाय सॊहवधानको अनसुखुच -८ भा उल्रेख बए फभोखजभ 
हनेुछ ।नेऩारको सॊलफधानरे सॊखघम रोकताखन्त्रक गणतन्त्र नेऩारको भरु सॊयचना सॊघ प्रदेश य 
थथालनम तह गयी लतन तहको हनुे य याज्म शखिको प्रमोग लतनै तहरे सॊहवधान य काननु फभोखजभ गने 
ब्मफथथा गयेको छ ।सॊघ प्रदेश य थथालनम तहको अन्तयसम्फन्ध सहकारयता सहअखथतत्व य 
सभन्वमको लसिान्तभा आधारयत हनेु ब्मफथथा गयेको छ ।   

 नगय प्रहयी  
 सहकायी सॊथथा  
 थथालनम कय (सम्ऩखत्त कय घय फहार कय घय जग्गा यखजषे्डशन शलु्क, सवायी साधन  
 थथालनम सेवाको ब्मफथथाऩन  
 थथालनम त्माकॊ  य अलबरेख सॊकरन  
 थथालनम थतयका हवकास आमोजना तथा ऩरयमोजना 
 आधायबतु य भाध्मलभक खशऺा  
 आधायबतु थवाथ्म य सयसपाई  
 थथालनम फजाय ब्मफथथाऩन ,फाताफयण सॊयऺण य जैलफक हवहवधता  
 थथालनम सडक ग्रालभण सडक कृहष सडक य लसॊचाई  
 गाउॉसबा भेरलभराऩ य भध्मथथताको ब्मफथथाऩन  
 थथालनम अलबरेख ब्मफथथाऩन  
 जग्गा धलन दताय प्रभाण ऩजुाय लफतयण  
 कृहष तथा ऩशऩुारन ,कृहष उत्ऩादन ब्मफथथाऩन ,ऩश ुथवाथ्म सहकायी  
 जेष्ठ नागरयक अऩाङ्गता बएका ब्माखि य अशिहरुको ब्मफथथाऩन  
 फेयोजगायको त्माङक सॊकरन  



 कृहष प्रसायको ब्मफथथाऩन,सञ्चारन य ब्मफथथाऩन 

 खानेऩालन साना जरलफद्धुत आमोजना फैकखल्ऩक उजाय  
 लफऩद् ब्मफथथाऩन  
 जराधाय,फन्मजन्त,ुखालन तथा खलनज ऩदाथयको सॊयऺण  
 बाषा सॊथकृलत य रलरतकराको सॊयऺण य हवकास 

४. लनकामभा यहने कभयचायी सॊख्मा य कामयलफफयण्-  
दयफखन्द तेरयज  

भोरङु गाउॉऩालरका 
गाउॉकामयऩालरकाको कामायरम 

प्राप्चा,ओखरढुङ्गा 
दयफखन्द देरयज 

क्र.स.  ऩद  तह सेवा  सभहु  उऩसभहु  खथवकृत 
दयफखन्द  

अन्म 
सेवाफाट 
सभामोजन 
बएको 
दयफखन्द  

फाॉ
हक 
दयफ
खन्द  

कैहपमत  

१ प्रभखु प्रशासहकम 
अलधकृत  

८ औ प्रशासन  सा.प्र.  १   ऩदऩलुतय 

२ इखन्जलनमय  ७/८
औ 

इखन्ज. लसलबर  १  १ ऩदऩलुतय 

३ अलधकृत  ७/८
औ 

खशऺा खश.प्र.  १  १ रयि 

४ अलधकृत  ७/८
औ 

प्रशासन  रेखा   १  १ ऩदऩलुतय  

५ अलधकृत  ६औ प्रशासन  सा.प्र.   १  १ ऩदऩलुतय 
६ आन्तरयक रेखा 

ऩरयऺक  

५ औ प्रशासन  रेखा   १  १ ऩदऩलुतय 

७ सहामक  ५औ प्रशासन  सा.प्र.   ४  ४ १ ऩदऩलुतय 
-३ रयि 

८ कम्प्मटुय अऩयेटय  ५औ प्रशासन  सा.प्र.   १  १ रयि 

९ रेखा सहामक  ५औ प्रशासन  रेखा   १  १ ऩदऩलुतय 
१०  प्रा.स.  ५औ खशऺा खश.प्र.   १  १ रयि 



११ हे.अ.  ५/६
औ  

थवाथ्म  हे.ई.  १  १ ऩदऩलुतय 

१२ सफ इखन्जलनमय  ५ औ इखन्ज लसलबर   १  १ रयि 

१३ अ.सफ इखन्जलनमय  चौथो इखन्ज लसलबर   १  १ रयि 

१४ श.भहहरा हवकास 
लनयऺक  

चौथो  लफलफध    १  १ रयि 

१५ खा.ऩ.स.टे  चौथो/
ऩाचौ  

इखन्ज लसलबर  थमालनट
यी  

१  १ ऩदऩलुतय  

कामायरम तपय  जम्भा १९ ० १८  

वडा कामायरम जम्भा ८ वटा      

१ सहामक  ५औ प्रशासन  सा.प्र.   ३  ३ रयि 

२ सफ इखन्ज  ५ औ इखन्ज लसलबर   ३  ३ रयि 

३ सहामक  चौथो  प्रशासन  सा.प्र.   ५  ५ ३ 
ऩदऩलुतय२ 
रयि 

४ अ.सव.इखन्जलनमय  चौथो  इखन्ज लसलबर   ५ ३ २ रयि 

वडा कामायरम तपय  जम्भा  १६ ३ १३  

कुर जम्भा  ३५ ३ ३१  

कृहष तथा ऩश ुशाखा तपय का कभयचायीको लफफयण  

क्र.स.  ऩद  तह  शाखा  कैहपमत 

१ ऩश ुसेवा अलधकृत  छैटौ  ऩश ुहवकास शाखा   
२ प्रा.स.  ऩाॉचौ कृहष हवकास शाखा   
३  ना.प्रा.स.  चौथो  कृहष हवकास शाखा   
४ कामायरम सहमोगी  शे्रखण लफहहन (ऩाॉचौ थतय) कृहष हवकास शाखा   
५ कामयमारम सहमोलग  शे्रखण लफहहन (ऩाॉचौ थतय) ऩश ुहवकास शाखा  
 

भोरङु गाउॉऩालरकाभा कामययत अन्म कभयचायीको लफफयण  

क्र.स.  ऩद  तह  शाखा  कैहपमत 

१ सचुना प्रहवलध अलधकृत  छैटौ सचुना प्रहवलध शाखा  प्रदेश तथा थथालनम सयकाय सहमोग 
कामयक्रभ  

२ MIS अऩयेटय  ऩाॉचौ ऩखन्जकयण  ऩखन्जकयण लफबाग 



३ हपल्ड सहामक  चौथो  ऩखन्जकयण  ऩखन्जकयण लफबाग  

३ अलभन  चौथो  नाहऩ शाखा  आन्तरयक स्रोत 

 

कामयहवफयण  
भहहरा फारफालरका तथा जेष्ठनागरयक उऩशाखा -  

१ रैहङ्गक हहॊसा लनवायण गने । 

२ अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र लफतयण गने । -अऩाङ्ग ऩरयचम ऩत्र लफतयण सम्फखन्ध कामयलफधी 
२०७५फभोखजभ अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र लफतयण सलभलतको लनणयम ऩिात। 

३) जेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्र लफतयण । 

४) फार क्रफ लनमलभत तथा सॊचारन । 

सम्ऩकय  ब्माखि्- 

फोदन के.सी 9862610061 

थवाथ्म शाखा  

क्र.स.  थवाथ्म शाकारे प्रदान गने 
सेवा  

सेवा प्रदान गने 
लनकाम  

खजम्भेफाय ब्माखि  सेवा प्राप्त गदाय 
राग्ने शलु्क  

१ २४ औ घन्टा सतु्केयी सेवा थवाथ्म चौकी  ANM  लनशलु्क 
२ गबयऩतन सेवा  थवाथ्म चौकी 

याभऩयु य हकय ऩयु  

तालरभ प्राप्त (MA) 

कभयचायी 
लनशलु्क 

३ लफऩन्न नागरयक औषलध 
उऩचाय लसपारयस 

भोरङु गाउॉऩालरका लफऩन्न नागरयक 
औषलध उऩचाय सलभलत  

लनशलु्क  

४ जहटर योग हरुको रागी 
आलथयक सहामता  

भोरङु गाउॉऩालरका  आलथयक सहामता 
सलभलत  

लनशलु्क  

५ घखुम्त USG सेवा कामयक्रभ 
(३/३ भहहनाभा )  

भोरङु गाउॉऩालरका  तालरभ प्राप्त अनलभ  लनशलु्क  

६ भहाभायी प्रकोऩ लनमन्त्रण  भोरङु गाउॉऩालरका 
RRT  

थवाथ्म कलभय भोरङु 
गाउॉऩालरका  

लनशलु्क  

७ लनमलभत साभान्म उऩचाय तथा थवाथ्म चौकी थवाथ्म शाखा प्रभखु  लनशलु्क  



औषलध लफतयण  थवाथ्म कभयचायी  
८ गाउॉ घय खक्रलनक तथा खोऩ 

सेवा 
थवाथ्म चौकी  थवाथ्म चौकी का 

थवाथ्म कभी 
लनशलु्क  

सम्ऩकय  ब्माखि - फेदहरय दाहार थवाथ्म सॊमोजक 9852840570 

सायदा याई लस.अ.न.लभ.ऩ.हे.न.  

 

कृहष लफकास शाखा -  

१ कृहष लनलत कामयलफलध लनमभावलर लनभायण तथा कामायन्वमन साथै कृहष कामयक्रभ लनभायण कामायन्वमन 
अनगुभन तथा भलु्माङ्कन । 

२. उन्नत कृहष प्रहवलध ऻान को प्रसायण गने (मन्त्र उऩकयण लफउ प्रहवलध )  

३. उन्नत लफज फदृि तथा फोट लफरुवाको योग हकया ब्मफथथाऩन   

४. कृषक सभहु गठन ऩरयचारन ब्मफथथाऩन (याजश्व २०० गाउॉऩालरकाभा दाखखरा गनुय ऩने)  

५. कृहष पभय दताय कृहष सहकायी दताय ऩरयचारन (याजश्व २०० गाउॉऩालरकाभा दाखखरा गनुय ऩने) 

सम्ऩकय  ब्माखि -  

लफनोद कुभाय कट्वार्- 9862506286 कृहष शाखा प्रभखु  

शाखन्तरार साऩकोटा्- 9861579687 ना.प्रा.स.  

 

ऩशऩुखन्छ लनमभन शाखा  

१) उन्नत प्रहवलध प्रसाय  

२) ऩश ुभा नश्ल सधुाय फाट ऩशऩुारन गरय उत्ऩादनभा फदृि गने । 

३) गोठ ,खोय ब्मफथथाऩनभा सधुाय  

४) ऩश ुप्रजनन भा सधुाय  

नयनाथ पुमार्- ऩश ुसेवा अलधकृत (छैटौ ) 9842465061 

 

 

 

 

 



५. लनकाम फाट प्रदान गरयने सेवा,सम्फखन्धत शाखा खजम्भेवाय अलधकायी य अवलध  
 सेवा आवश्मक  कागजात प्रहक्रमा राग्न े

सभम: 
शु
ल्क : 

सेवा 
ददन े
कामाय
रम: 

थथान
: 

सेवा ददन े
अलधकायी
: 

सम्ऩकय :  

                  

छात्रफखृत्त 
लसपारयस 

१) लनवेदन ऩत्र य 
नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

२) घय बएभा चार ुआ.व. 
सम्भको भारऩोत य घय 
जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय लतयेको यलसद, 

व्मवसाम बएभा व्मवसाम 
कय लतयेको यलसद  

३) शैखऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय 
सजयलभन भचुलु्का तमाय गयी 
लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने ६) चरानी 
गयी लनवेदकराई लसपारयस 
उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

हवऩन्न हवद्याथी 
छात्रफखृत्त 
लसपारयस 

१) लनवेदन ऩत्र य 
नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ  

२) शैखऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय 
सजयलभन भचुलु्का तमाय गयी 
लसपारयस 

तमाय गने 

५) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



सेवा आवश्मक  कागजात प्रहक्रमा राग्न े
सभम: 

शु
ल्क 
: 

सेवा 
ददन े
कामाय
रम: 

थथान
: 

सेवा ददन े
अलधकायी
: 

सम्ऩकय :  

अथथाई 
फसोफास 
लसपारयस 

१) लनवेदन ऩत्र य 
नागरयकता प्रभाण ऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य फसोफास गने 

घय नम्फय, टोर, भाग वा 
फाटोको नाभ 

२) वहारभा फसेको बए 
घयधनीको सनाखत भचुलु्का 
य लनजको नागरयकता 
प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरहऩ 

३) कभयचायीको हकभा 
हार कामययत यहेको 
कामायरमको ऩत्र 

४) घयफहार कय लतयेका 
यलसद  

५) घयफहारको सम्झौता 
ऩत्र 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

थथामी फसोफास 
लसपारयस 

१) लनवेदन ऩत्र य 
नागरयकता प्रभाण ऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

२) फसाॉई सयाईको हकभा 
फसाई सयाई दताय प्रभाण 
ऩत्रको प्रलतलरहऩ 

३) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय 
वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय 
लतयेको यलसद  

४) जग्गाधनी प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



सेवा आवश्मक  कागजात प्रहक्रमा राग्न े
सभम: 

शु
ल्क 
: 

सेवा 
ददन े
कामाय
रम: 

थथान
: 

सेवा ददन े
अलधकायी
: 

सम्ऩकय :  

नगारयकता य 
प्रलतलरहऩ 
लसपारयस 

१) लनवेदन ऩत्र य 
आभायफफुाको को नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

२) जन्भ दताय प्रभाण ऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

३) हववाहहत भहहराको 
हकभा ऩलतयआभायफफुाको 
नागरयकता प्रभाण ऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

४) चारयत्रीक प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ (लफद्याथीको हकभा)  
५) हववाह दताय प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ (लफफाहहताको 
हकभा) 
६) फसाॉईसयी आएको हकभा 
फसाॉई सयाईको प्रभाण ऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

७) दवैु कान देखखने ऩासऩोटय 
साईजको पोटो २ प्रलत 

८) चारआु.व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 
थवीकृत बएको कागजात 

९) कभयचायी ऩरयवायको 
हकभा सम्फखन्धत कामायरमको 
लसपारयस 

१०) प्रलतलरहऩ नागरयकताको 
हकभा ऩयुानो नागरयकताको 
प्रलतलरहऩ 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

७)तोहकएको ढाॉचाभा 
नागरयकतालसपारयसको 
अलबरेख याख्न े। 

वडा 
अध्मऺ÷

वडा 
सदथम÷

वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



सेवा आवश्मक  कागजात प्रहक्रमा राग्न े
सभम: 

शु
ल्क 
: 

सेवा 
ददन े
कामाय
रम: 

थथान
: 

सेवा ददन े
अलधकायी
: 

सम्ऩकय :  

अॊलगकृत 
नागरयकता 
लसपारयस 

१) लनवेदन ऩत्र य अॊलगकृत 
नागरयकता प्राप्त गनय खोजेको 
थऩष्ट आधाय 
२) साहवक भरुकुको 
नागरयकता ऩरयत्माग गयेको 
वा ऩरयत्माग गनय कायवाही 
चराएको ऩहुष्टगने कागजातहरु 

३) नेऩारभा १५ वषयदेखख 
कुनै व्मवसाम वा काभ गयी 
वसेको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

४)फैफाहहक अॊलगकृत 
नागरयकताका रालग हववाह 
दताय 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩय 
सम्फखन्धत देशको 
आलधकारयक प्रभाणऩत्र 

५)नेऩारी बाषा रेख्न य वोल्न 
जान्ने प्रभाण कागजातहरु ६) 
ऩासऩोटय साईजको पोटो ३ 
प्रलत 

७) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कयलतयेको 
यलसद ८) सजयलभन भचुलु्का 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने  

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय 
सजयलभन भचुलु्का तमाय गयी 
लसपारयस तमाय गने, काननी 
याम आवश्मक बएभा याम 

सोध्ने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

गयाउने 

७)अनसूुची ८ को ढाॉचाभा 
नागरयकता 
लसपारयसको अलबरेख याख्न े
। 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

आलथयक 
अवथथा 
फलरमो वा 
सम्ऩन्नता 
प्रभाखणत 

१) लनवेदन ऩत्र य नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ २) 
जग्गाधनी प्रभाण ऩजुाय 
३) आमश्रोत बए आमश्रोत 
खलु्ने कागजात 

४) अन्म आवश्मक कागजात 

५) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कयय फहार 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 

  



कय लतयेको यलसद वा कय 
लनधाययण थवीकृत बएको 
कागजात 

६) सजयलभन भचुलु्का 

सजयलभन भचुलु्का तमाय गयी 
लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

गयाउने 

ददनलबत्र कभयचायी 

आलथकय  
अवथथा 
कभजोय वा 
हवऩन्नता 
प्रभाखणत 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य लनवेदन ऩत्र 

२) आलथयक अवथथा कभजोय 
बएको ऩहुष्ट हनेु कागजात 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउन 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

हवद्यतु जडान 
लसपारयस 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य लनवेदन ऩत्र 

२) जग्गाधनी प्रभाणऩत्रको 
प्रभाखणत प्रलतलरऩी 
३) हक बोगको श्रोत खलु्ने 
कागजात 

४) नक्सा ऩास वा नाभसायी 
नक्सा बएको प्रभाणको 
प्रलतलरहऩ 

५) अन्म आवश्मक 
कागजातहरु 

६) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने ३) लनवेदन दताय 
गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध  

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



थवीकृत बएको कागजात 

धाया जडान 
लसपारयस 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य लनवेदन ऩत्र 

२) नक्सा ऩास वा नाभसायी 
नक्सा बएको प्रभाणको 
प्रलतलरहऩ 

३) जग्गा धनी प्रभाण ऩूजायको 
प्रलतलतहऩ 

४) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 
थवीकृत बएको कागजात 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने ३) लनवेदन दताय 
गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

खजहवत यहेको 
लसपारयस 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य लनवेदन ऩत्र 

२) थवमॊ व्मखि उऩखथथत 
हनु ुऩने 

३) दईु प्रलत ऩासऩोटय 
साइजको पोटो 
४) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद कय लनधाययण थवीकृत 
बएको कागजात 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

दवैु नाभ 
गयेको ब्मखि 
एकै हो बन्न े
लसपारयस । 

पयक जन्भ 
लभलत सॊशोधन 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य लनवेदन ऩत्र 

२) नाभ पयक ऩयेको ऩहुष्ट 
गने प्रभाखणत कागजतहरु 

३) चार ुआ.व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे  

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

  



लसपारयस एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद कय लनधाययणथवीकृत 
बएको कागजात 

४) सम्फखन्धत व्मखि वा 
हकवारा उऩखथथत 
बईसनाखत गनुय ऩने 

५) आवश्मकता अनसुाय 
थथानीम प्रहयी 
सजयलभनकाभचुलु्काको 
प्रलतवेदन भाग गनय सक्ने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

जग्गा 
भूल्माफकन 
लसपरयस। 
प्रभाखणत 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य लनवेदन ऩत्र 

२) जग्गा धनी प्रभाण ऩजुायको 
प्रलतलरहऩ 

३) जग्गाको आसऩासको 
चरन चल्तीको भलु्म प्रऺेऩण  

४) हारसारै आसऩासको 
खरयद लफक्री बएको बए सो 
प्रभाण वा सजयलभन भचुलु्का 
६) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 
थवीकृत बएको कागजात 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
प्राहवलधक कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको प्राहवलधक 
कभयचायीरे आवश्मकता 
अनसुाय सजयलभन भचुलु्का 
तमाय गयी 
भलु्माफकन तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

ब्मवसाम 
फन्द 
लसपारयस 

१) आफ्नो व्मवसामको 
हवथततृ व्महोया सहहतको 
लनवेदन ऩत्र 

२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

३) चार ुआ.व. सम्भको 
व्मवसाम नवीकयण गयेको 
प्रभाणऩत्रको सक्कर 

४) घयफहारसम्झौता ऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

५) थथरगत प्रलतवेदन 

६) हवदेशीको हकभा ऩरयचम 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



खलु्ने कागजात वा सम्फखन्धत 
दतुावासकोेे ऩत्र 

७) आपनै घय बएभा चार ु
आ.व. सम्भको भारऩोत य 
घय जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय लतयेको यलसद वा 
कय लनधाययण थवीकृत बएको 
कागजात 

शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

ब्मवसाम 
सञ्चारन 
नबएको 
लसपारयस 

१) व्मवसाम सञ्चारन 
नबएको कायण सहहतको 
लनवेदन ऩत्र 

२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

३) थथानीम तहको नाभभा 
व्मवसाम दताय गयेको 
प्रभाणऩत्र 

४) आपनै घय बएभा चार ु
आ.व. सम्भको भारऩोत य 
घयजग्गा कय लतयेको यलसद 
वा कय लनधाययण थवीकृत 
बएको कागजात 

५) थथरगत प्रलतवेदन  

६)घयफहारसम्झौता ऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 
सजयलभनकाभचुलु्काआवश्मकऩ
येभासोसभेत 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुायसजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 
तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

ब्माऩायब्मवसा
म 
नबएकोलसपा
रयस 

१) कायण सहहतको लनवेदन 
ऩत्र 

२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

३) थथानीम तहको नाभभा 
व्मवसाम दताय गयेको 
प्रभाणऩत्र 

४) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 
थवीकृत बएको कागजात 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४)तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय 
थथरगत सजयलभन भचुलु्का 
तमाय गयी 
लसपारयस तमाय गने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



५) 
सजयलभनकाभचुलु्काआवश्मकऩ
येभासोसभेत 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने ६)चरानी 
गयी लनवेदकराई लसपारयस 

उऩरब्ध 

गयाउने 

कोटय 
हपलभनाहा 
लसपारयस 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य लनवेदन ऩत्र 

२) आफ्नै घय बएभा चार ु
आ. व. सम्भको भारऩोत य 
घय जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय लतयेको यलसद 

३) अदारतभा भिुा ऩयेका 
प्रभाण कागजातहरु 

४) कोटय पी लभनाहा हनु ुऩने 
थऩष्ट कायण लरखखत रुऩभा 
ददन ुऩने 

५) थथानीम 
सजयलभनकाभचुलु्का 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४)तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने ६)चरानी 
गयी लनवेदकराई लसपारयस 

उऩरब्ध 

गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

नवारकऩरयच
मऩत्र 
लसपारयस 

१) फाफ ुआभाको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ य 
लनवेदन ऩत्र 

२) जन्भ दतायको प्रभाणऩत्र 
प्रभाखणत प्रलतलरऩी 
३) चार ुआ.व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद 

४) नाफारक खलु्न ेथऩ कुनै 
प्रभाण कागजात बए सो 
सभेत ऩेश गने 

५) नावारक अलनवामय 
उऩखथथत हनु ुऩने ।  

६) दवैु कान देखखने ऩासऩोटय 
साईजको पोटो 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

५) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



सेवा आवश्मक  कागजात प्रहक्रमा राग्न े
सभम: 

शु
ल्क 
: 

सेवा 
ददन े
कामाय
रम: 

थथान
: 

सेवा ददन े
अलधकायी
: 

सम्ऩकय :  

चौऩाम 
सम्वन्धी 
लसपारयस 

१) कायण सहहतको लनवेदन 

२) चौऩामा राने ठाउॉको 
थवीकृत ऩत्र 

३) लरने ददन ेदवैुरे सनाखत 
गनुय ऩने 

४) चौऩाम ऩारन गनेका 
हकभा थथान य छयलछभेक 
तथा वाताफयणभा प्रलतकुर 
प्रबाव नऩने व्महोया 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय 
थथरगत सजयलभन भचुलु्का 
तमाय गयी 
लसपारयस तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

ब्मवसाम दताय 
लसपारयस 

१) लनवेदन ऩत्र 

२) व्मवसाम दताय गयेको 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

३) आप्नै घय बए चार ुआ. 
व. सम्भको भारऩोत य घय 
जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय लतयेको यलसद वा 
कय लनधाययण थवीकृत बएको 
कागजात 

४) फहारभा बए सम्झौता 
ऩत्रको प्रलतलरहऩ  

५)दईु प्रलत ऩासऩोटय साइजको 
पोटो 

२) प्रभखु प्रशासहकम 
अलधकृतरे सम्फखन्धत 
कभयचायीराई तोक आदेश 
गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

५) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      प्रभखु 
प्रशासहक
म 
अलधकृत 
, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

आन्तरयक 
फसाई सयाई 
लसपारयस 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य लनवेदन ऩत्र 

२) सयी जान ेव्मखिहरु 
नागयीकताको प्रभाणऩत्रको 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 

  



प्रभाखणत प्रलतलरहऩ य 

नागरयकता प्रभाणऩत्र नबएको 
हकभा हववाह दताय वा जन्भ 
दताय वा उभेय खुरेको 
लनथसाको प्रभाखणत प्रलतलरहऩ 

३) जग्गा धनी प्रभाण ऩजुायको 
प्रलतलरहऩ ÷घय वा जग्गा 
नबएकाको हकभा व्मवसाम 
वा फसाई खलु्ने 
प्रभाणकागजात 

४) घय जग्गा बएकाको 
हकभा घय बए चार ुआ. व. 
सम्भको भारऩोत य घय 
जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय लतयेको यलसद वा 
कय लनधाययण थवीकृत बएको 
कागजात 

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

सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

हवद्यारम 
सञ्चारन 
थवीकृत । 
कऺा फहृद्ध 
लसपारयस 

१) हवद्यारम कऺा फहृद्धका 
रालग लनवेदन 

२) हवद्यारम दताय प्रभाण 
ऩत्रको प्रलतलरहऩ 

३) थथानीम तहको नाभभा 
चार ुआ. व.को नलफकयण 
सहहतको व्मवसाम दताय प्रभाण 

ऩत्र 

४) सयकायी फाहेकका 
हवद्यारमका हकभा चार ुआ. 
व. सम्भको भारऩोत य घय 
जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय लतयेको यलसद 

५) फहारभा बए सम्झौता 
ऩत्रको प्रलतलरहऩ य फहार कय 
लतयेको यलसद  

६) लनयीऺण प्रलतवेदन 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) प्रभखु प्रशासहकम 
अलधकृत सम्फखन्धत 
कभयचायीराई तोक आदेश 

गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको प्राहवलधक 
कभयचायीरे आवश्मकता 
अनसुाय थथरगत लनयीऺण 
गयी प्रलतवेदन तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      प्रभखु 
प्रशासहक
म 
अलधकृत, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



सेवा आवश्मक  कागजात प्रहक्रमा राग्न े
सभम: 

शु
ल्क 
: 

सेवा 
ददन े
कामाय
रम: 

थथान
: 

सेवा ददन े
अलधकायी
: 

सम्ऩकय :  

ब्मखिगत 
हववयण 
लसपारयस 

१) लनवेदन ऩत्र 

२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

३) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद 

४) हवषमसॉग सम्फखन्धत अन्म 
प्रभाण कागजातहरु 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

         

जग्गा दताय 
लसपारयस 

१) लनवेदन 

२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

३) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय बए घय 
जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय लतयेको यलसद वा 
कय लनधाययण थवीकृत बएको 
कागजात 

४) साहवक रगत प्रभाखणत 
प्रलतलरहऩ 

५) हपल्डफकु उताय 
६) थथरगत लनयीऺण 
प्रलतवेदन 

७) जग्गाको नाऩी नक्सा 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



८) जग्गासॉग सम्फखन्धत अन्म 
प्रभाण कागजातहरु 
९)थथानीम सजयलभन भचुलु्का 

सॊयऺक 
लसपारयस ( 
ब्मखिगत) 

१) लनवेदन 

२) सॊयऺक ददने य लरने 
व्मखिको नागरयकता य 
जन्भदतायप्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

३) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद 

४) आवश्मकता अनसुाय 
थथरगत सजयलभन भचुलु्का  
५)थथानीम सजयलभन भचुलु्का 

 १) हवथततृ हववयण यहेको 
लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

सॊयऺक 
लसपारयस ( 
सॊथथागत) 

१) लनवेदन 

२) सॊथथाकोनवीकयण 
सहहतको प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ एवॊ हवधानको 
प्रलतलरहऩ वा लनमभावरीकोेे 
प्रलतलरहऩ  

३) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद, 

४) फहारभा बए सम्झौता 
ऩत्र प्रलतलरहऩ य फहार कय 
लतयेको यलसद । नलतयेको बए 

लतनुय फझुाउन ुऩने  

४) आवश्मकता अनसुाय 
सजयलभन भचुलु्का 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

नेऩार 
सयकायको 
नाभभा 

१) लनवेदन 

२) जग्गाधनी प्रभाणत्रको 
प्रलतलरहऩ 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 

राग्ने 
सभम् 
सोही 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 

  



फाटोकामभ 
लसपारयस 

३) नाऩी नक्सा 
४) चार ुआ.व. सम्भको 
भारऩोत य घय बए घय 
जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय लतयेको यलसद ।  

५) जग्गाधनीको थवीकृलतको 
सनाखत गनुयऩने ६)जग्गा 
धनीरे सनाखत गयेको 
कागजात 

सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
थथरगत सजयलभन भचुलु्का 
तमाय गयी लसपारयस तमाय 
गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

खजहवत 
सॉगको नाता 
प्रभाखणत 

१) लनवेदनतथा नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

२) नाता खलु्ने प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

३) सजयलभन गयी फझु्न ुऩने 
बएभा साऺी फथने ७ जनाको 
नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

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

५)नाता प्रभाखणत गने 
व्मखिहरुको २ प्रलत ऩासऩोटय 
साइजको पोटो 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

भतृक सॉगको 
नाता प्रभाखणत 

१)लनवेदनतथानाता खलु्ने 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

२) हकदायहरुको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

३) भतृ्म ुदताय प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

४) भतृकको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

५) हकवारा नावारक बए 
जन्भ दताय प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

राग्ने 
सभम् 
सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ
। वडा 
सदथम। 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



६) वसाॉईसयी आएको हकभा 
फसाईसयाईको प्रलतलरहऩ  

७) हकदायहरुको ऩासऩोटय 
साईजको पोटो ४ प्रलत  

८)थथानीम सजयलभन भचुलु्का 
९)आवश्मकताअनसुाय 
थथानीम प्रहयी सजयलभनभचुलु्का 

५) आवश्मकता अनसुाय 
थथानीम प्रहयी सजयलभन 
भचुलु्का भाग गने 

६) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

७) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

कोठा खोल्न 
कामय। 
योहफयभा 
फथन ेकामय 

१) कायण प्रष्ट खरेुको 
लनवेदन 

२) चार ुआ.व. सम्भको 
घयजग्गा कय , फहार कय य 
भारऩोत लतयको यलसद 

३) फहार सम्झौताको 
प्रभाखणत प्रलतलरऩी  
४)खजल्रा प्रशासन 
कामायरमको ऩत्र  

५)थथानीम सजयलभन भचुलु्का 
६)आवश्मकताअनसुाय 
थथानीम प्रहयी सजयलभनभचुलु्का 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) योहफयभा फथने कभयचायी 
तोक्ने 
७) वडा कामायरमफाट प्रहषत 
३५ ददने म्माद ऩत्रको 
सूचना प्रभाखणत प्रलतरऩी 

            

लन्शलु्क वा 
स्शलु्क 
थवाथ्म 
उऩचाय 
लसपारयस 

१) लनवेदनतथानागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ  

२) हवऩन्नता खुल्ने प्रभाण 
कागजात 

३) लसपारयस आवश्मक 
बएको अन्म कायण 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

            

अन्म 
कामायरमको 

१) लनवेदनतथा नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ  

१) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 

            



भाग अनसुाय 
हववयण 
खरुाई 
ऩठाउने कामय 

२)कामायरमको ऩत्र 

३) हवषमसॉग सम्फखन्धत अन्म 
कागजातहरु 

सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 

आदेश गनेेे 

३) ऩत्र दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
हववयण तमाय गने 

५) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउन 

सॊथथा दताय 
लसपारयस 

१) हवधान वा लनमभावरी, 
लनवेदन य नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

२) सस ॊथा बाडाभा फथने बए 
सम्झौता ऩत्र य फहार कय 
लतयेको यलसद । नलतयेको बए 

लतनुय फझुाउन ुऩने 

३) सस ॊथा आफ्नै घयभा फथन े
बए सोको जग्गाधनी प्रभाण 
ऩजुाय य नक्सा ऩास प्रभाण 
ऩत्रको प्रलतलरहऩ 

४) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 
थवीकृत बएको कागजात 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सखचवरे सम्फखन्धत 
कभयचायीराई वडा सखचव, 

तोक आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

            

घय फाटो 
प्रभाखणत 

१) लनवेदन (फाटोको नाभ, 

टोर सभेत खरुाउने) 
नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

२) जग्गाधनी प्रभाण ऩजुायको 
प्रभाखणत प्रलतलरहऩ 

३) जग्गा यहेको ऺेत्रको 
प्रभाखणत सक्करनाऩी नक्सा 
४) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 
थवीकृत बएको कागजात 

५) लरने ददन ेदवैु व्मखि 
नागरयकताका प्रभाणऩत्रको 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

            



प्रभाणऩत्र प्रभाखणत प्रलतलरऩी 
सहहत उऩखथथत हनु ुऩने वा 
लनजहरुरे ददएको अलधकृत 
वायेसको प्रभाखणत प्रलतलरऩी 
६) थथरगत लनयीऺण 
प्रलतवेदन 

चाय हकल्रा 
प्रभाखणत 

१) लनफेदन य नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

२) जग्गा धनी प्रभाण ऩजुायको 
प्रलतलरहऩ 

३) जग्गा यहेको ऺेत्रको 
प्रभाखणत प्रलतलरहऩ नाऩी नक्सा  
४) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद 

५) लनवेदक थवमॊ वा लनजरे 
अन्म व्मखिराई तोकेको 
हकभा लनज लनवेदकरे ददएको 
अलधकृत वायेसनाभा को 
प्रभाखणत प्रलतलरऩी 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

            

जन्भ लभलत 
प्रभाखणत 

१) लनवेदन य नागरयकता 
प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरऩी 
२) नाफारकको हकभा जन्भ 
दताय प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ  

३) फसाॉई सयी आएको बए 
सो को प्रभाण ऩत्र 

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

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

            

हववाह 
प्रभाखणत 

१) दरुहा दरुहीको 
नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

२) फसाॉई सयी आएकाको 
हकभा फसाॉई सयाई दताय 
प्रभाण ऩत्र 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 

            



३) दरुाहा दरुही दफैु 
उऩखथथत बई सनाखत गनुय 
ऩने ।  

४) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 
थवीकृत बएको कागजात 

५)हव।स।२०३४ ऩलछको 
हकभा लफफाह दताय प्रभाण 
ऩत्रको प्रलतलरहऩ 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

घय ऩातार 
प्रभाखणत 

१) लनवेदन नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ य 
लनवेदन  

२) घयको नक्सा, नक्सा ऩास 
प्रभाण ऩत्र 

३) थथरगत लनयीऺण 
प्रलतवेदन 

४) चार ुआ. व. सम्भको 
घय जग्गा कय वा एकीकृत 
सम्ऩखत्त कय य चार ुआ.फ. 
सम्भको भारऩोत कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 
थवीकृत बएको कागजात 

५)आवश्मकता 
अनसुायसजयलभन भचुलु्का 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

            

कागज। 
भञ्जुयीनाभा 
प्रभाखणत 

१) लनवेदन य नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ य 
लनवेदन 

२) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 
थवीकृत बएको कागजात 

३) प्रभाखणत गनुय ऩने हवषम 
सॉग सम्फखन्धत प्रभाण 
कागजहरुको प्रलतलरहऩ 

४)भन्जयुीनाभा लरने य ददने 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ÷वडा 
सदथम÷वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गनेेे 
३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 

            



दवैु व्मखि शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

हकवारा वा 
हकदाय 
प्रभाखणत 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य लनवेदन 

२) नाताप्रभाखणत प्रभाण 
ऩत्रको प्रलतलरहऩ 

३) हकदाय प्रभाखणतका रालग 
थथरगत सजयलभन 

४) हकदाय प्रभाखणत गने थऩ 
प्रभाण कागज 

५) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद 

६)आवश्मकता 
अनसुायसजयलभन भचुलु्का 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/वडा 
सदथम/वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) आवश्मकता अनसुाय 
थथानीम प्रहयीको सजयलभन 
भचुलु्का भाग गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

अहववाहहत 
प्रभाखणत 

१) लनवेदन य नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

२) सॊयऺक वा अलबबावकरे 
कामायरमको योहफयभा 
गयेको सनाखत ऩत्र 

३) थथानीम सजयलभन 
भचुलु्काको ऩत्र 

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

५) लफदेशभा यहेकाको हकभा 
हवदेशखथथत नेऩारी 
लनमोगफाट आएको लसपारयस 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश 

गने 

२) वडा अध्मऺ/वडा 
सदथम/वडा सखचवरे 

सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) आवश्मकता अनसुाय 
थथानीम प्रहयीको 
सजयलभन भचुलु्का भाग गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

गयाउने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

जग्गा 
येखाॊकनको 
कामय । सो 
कामयभा 
योहफय 

१) लनवेदन ऩत्र 

२) सम्फखन्धत कामायरमको 
३) प्रालफलधक प्रलतवेदन 

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

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश 

गने 

२) वडा / वडा सदथम/ 
वडा सखचवरे सम्फखन्धत 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 

  



एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद 

कभयचायीराई तोक आदेश 
गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय 
सजयलभन भचुलु्का तमाय गयी 
लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

गयाउने 

फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

जग्गा 
धनीऩजूाय 
हयाएको 
लसपारयस 

१) लनवेदन य नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

२) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय बए घय 
जग्गा 
कय वा एकीकृत सम्ऩखत्त कय 
लतयेको यलसद 

३) जग्गा धनी प्रभाण ऩजुायको 
प्रलतलरहऩ 

४) लनवेदकको थथामी वतन 
जग्गा यहेको वडाको 
नबएभा थथानीमसजयलभन 
भचुलु्का 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश 

गने 

२) वडा / वडा सदथम/ 
वडा सखचवरे सम्फखन्धत 

कभयचायीराई तोक आदेश 
गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय 
सजयलभन भचुलु्का तमाय गयी 
लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

गयाउने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

ऩजुायभा 
घयकामभ 

गने लसपारयस 

१) लनवेदन य नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

२) बवन नक्शा ऩास प्रभाण 
ऩत्रको प्रलतलरहऩ 

३) लनभायण सम्ऩन्न प्रभाण 
ऩत्रको प्रलतलरहऩ 

४) चार ुआ. व. सम्भको 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा / वडा सदथम/ 
वडा सखचवरे सम्फखन्धत 
कभयचायीराई तोक आदेश 
गने 

३) लनवेदन दताय गने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध

  



भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 

थवीकृत बएको कागजात 

५) जग्गा धनी प्रभाण ऩजुायको 
प्रलतलरहऩ 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध 

गयाउने 

ददनलबत्र त 
पाॉटका 
कभयचायी 

अॊग्रजेी 
लसपारयस 

तथा प्रभाखणत 

१) लनवेदन य नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरहऩ 

२) हवषम सॉग सम्फखन्ध 
प्रभाण कागजातको प्रलतलरहऩ 

३) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा / वडा सदथम/ 
वडा सखचवरे सम्फखन्धत 
कभयचायीराई तोक आदेश 
गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

लभराऩत्र 
कागज/ 

उजयुी दताय 

१) लभराऩत्र गने दवैु ऩऺको 
सॊमिु लनवेदन 

२) सम्फखन्धत व्मखिहरुको 
नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

३) हवषमसॉग सम्फखन्धत अन्म 
कागजातहरु 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा / वडा सदथम/ 
वडा सखचवरे सम्फखन्धत 
कभयचायीराई तोक आदेश 
गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

फहार कय १) लनवेदन ऩत्र 

२) फहार सम्झाेैता 
३) नेऩार सयकायभा फहार 
सॉग सम्फखन्धत लनकामभा दताय 
गयेको प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरहऩ 

४) नागरयकताको प्रभाखणत 
प्रलतलरऩी 
५) चार ुआ.व. सम्भ घय 
जग्गा य भारऩोत लतयेको 
यलसदको वा लनधाययण 
आदेशको प्रभाखणत प्रलतलरऩी 

१) वडा अध्मऺ/ वडा 
सदथम/ वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 

आदेश गने 

२) तोहकएको कभयचायीरे 
कय लनधाययण तमायगयी  वडा 
अध्मऺ/वडा सदथम/वडा 
सखचव 

सभऺ ऩेश गने । 

३) तोहकएको कय फझुाउन े

४) चरानी गयी लनवेदकराई 
कय लनधाययण ऩत्र उऩरब्ध 
गयाउने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

हवऻाऩन कय १) लनवेदन य सॊथथाको 
प्रभाखणत कागजात 

२) सम्फखन्धत थथानीम तहभा 
लतनय फझुाउन ऩनेव्मवसाम 

य अन्म कयको प्रभाखणत 
प्रलतलरऩी 

                                           सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

भारऩोत वा 
बभूीकय 

१) लनवेदन ऩत्र 

२) प्रथभ वषयका रालग जग्गा 
धनी प्रभाण ऩजुाय, नवीकयणका 
रालग अखघल्रो आ.व.भा 
भारऩोत लतयेको यलसद वा 
मस कामायेारमफाट जायी 
गरयएको भारऩोत नवीकयण 
फकु 

३) घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
प्रभाण 

१) वडा अध्मऺ/वडा 
सदथम/वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 

आदेश गने 

२) तोहकएको कभयचायीरे 
कय लनधाययण तमाय गयी 
सखचव सभऺ ऩेश गने । 

३) तोहकएको कय फझुाउन े

४) चरानी गयी लनवेदकराई 
कय यलसद उऩरब्ध गयाउने 
। 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

जन्भ दताय १)लनवेदन ऩत्र 

२) फारकको फाफ/ुआभाको 
१) घटना घटेको ३५ ददन 
लबत्र ऩरयवायको भूख्म 

सोही 
ददन, 

      वडा 
अध्मऺ/ 

  



नागयीकता 
३) चार ुआ.व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद 

४) अथऩतारभा जन्भ बएको 
हकभा सम्फखन्धत अथऩताररे 
जन्भ प्रभाखणत गयेको 
ऩरयचमऩत्रको प्रभाखणत 
प्रलतलरऩी 

व्मखिरे 

२) लनजको अनऩुखथथलतभा 
उभेय ऩगुकेो ऩरुुष भध्मे 
सफैबन्दा जेठो व्मखिरे 
सूचना ददने 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

भतृ्म ुदताय १) लनवेदन ऩत्र 

२) भतृकको नागरयकता य 
सूचना ददन आउनेको 
नागरयकता 
३) भतृक सॉग सम्फन्ध 
जोलडने प्रभाणऩत्र 

४) अहववाहहत भतृकको 
हकभा थथानीम सजयलभन ऩत्र 

५) भतृकको नागरयकता 
नबएको हकभा थथानीम 
सजयलभन ऩत्र 

६) सूचना ददने व्मखिको 
नागरयकता नबएभा सभेत 
थथानीम सजयलभन ऩत्र 

१) घटना घटेको ३५ ददन 
लबत्र ऩरयवायको भूख्म 
व्मखिरे 

२) लनजको अनऩुखथथलतभा 
उभेय ऩगुकेो ऩरुुष भध्मे 
सफैबन्दा जेठो व्मखिरे 
सूचना ददने 

३) वडा अध्मऺ/वडा 
सदथम/वडा सखचवरे 
तोहकएको कभयचायीद्धाया 
सजयलभन भचुलु्का 
तमाय गने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

फसाई-सयाई 
जाने/आउने 

दताय 

१)लनवेदन ऩत्र य 
नागयीकताको प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरऩी 
२) फसाई सयाई गयी जानेको 
हकभा ऩरयवायको हववयण 

सहहत सम्फखन्धत वडा 
कामायरम फसाईसयाईको 
कागजात 

३) जहाॉ जाने हो त्मस 
ठाउॉको रारऩूजाय य जनु 
ठाउॉभा आउनेको ऩलन ऩेश 

गनुयऩने । 

४) फसाई सयाई गयी 
आउनेको हकभा फसाई सयाई 

१) घटना घटेको ३५ ददन 
लबत्र सऩरयवायको फसाई 
सयाई बए ऩरयवायको भूख्म 

व्मखिरे 

सूचना ददने । 

२) एकजनाको भात्र फसाई 
सयाई बए लनजरे सूचना ददने 
। 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



गयी ल्माएको प्रभाणऩत्र 

सम्फन्धहवच्छे
द दताय 

१) लनवेदन ऩत्र 

२)अदारतफाट सम्फन्ध 
हवच्छेद बएको  
प्रभाखणत प्रलतलरहऩ 

३) ऩलतऩत्नीको नागरयकताको 
प्रलतलरहऩ १/१ प्रलत 

४) केटाको थथामी ठेगना 
सम्फखन्धत वडाको हनु ुऩने। 

१) सम्फन्ध हवच्छेद बएको 
ऩलत वा ऩत्नीरे 

सूचना पायाभ बयी सूचना 
ददने । 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

हववाह दताय १) लनवेदन ऩत्र 

२) दरुाहा-दरुहीको 
नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

३) दरुहीको नागरयकता 
नबएभा फाफ ुवा दाजबुाईको 
नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ 

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

१) दरुाहा दरुही दवैु 
उऩखथथत बई सूचना ददने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

नमाॊ 
व्मवसामदताय 

१) लनवेदन ऩत्र 

२) नागरयकता प्रभाखणऩत्रको 
प्रभाखणत प्रलतलरऩी 
३) हवदेशीको हकभा 
याहदानीको प्रभाखणत प्रलतलरहऩ 
वा सम्फखन्धत दतुावासको 
लनजको ऩरयचम खलु्ने 
लसपारयस 

४) २ प्रलत पोटो 
५)घय फहार सम्झौता 
६) आफ्नै घय टहया बए 
चा.र.ु आ.व. सम्भको 
भारऩोत य घयजग्गा कय 
लतयेको 

१) लनवेदन सहहतको 
तोहकएको कागाजत ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/वडा 
सदथम/वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत पाॉटभा तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) लनवेदकरे तोकेको 
शरुक वझुाउने 

५) चरानी गयी लनवेदकराई 
प्रभाणऩत्र उऩरव्ध गयाउने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  



७) थथानीम तहको नाभभा 
दताय नगयी प्मान वा अन्म 
लनकामभा दताय गयी व्मवसाम 

दताय गयेको हकभा प्मान दताय 
वा अन्म लनकामफाट जायी 
गयेको व्मवसाम प्रभाणऩत्रको 
प्रभाखणत प्रलतलरऩी 

व्मवसाम 
नवीकयण 

१) लनवेदन ऩत्र 

२) नागरयकता प्रभाखणऩत्रको 
प्रभाखणत प्रलतलरऩी 
३) थथानीम तहफाट दताय 
बएको व्मवसाम दतायको 
प्रभाणऩत्रको प्रभाखणत प्रलतलरऩी 
४) फहार सम्झौताको 
प्रलतलरऩी 
५) आफ्नै घय टहया बए 
चा.र.ु आ.व. सम्भको 
भारऩोत य घयजग्गा कय 
लतयेको 

१) लनवेदन सहहतको 
तोहकएको कागाजत ऩेश गने 

२)वडा अध्मऺ/वडा 
सदथम/वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत पाॉटभा तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) लनवेदकरे तोकेको 
शरुक वझुाउने 

५) चरानी गयी चरानी गयी 
लनवेदकराई प्रभाणऩत्र 
उऩरव्ध गयाउने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

उल्रेखखत 
फाहेक अन्म 

थथानीम 
आवश्मकता 
अनसुायका 
लसपारयस/प्र
भाखणतहरु 

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरहऩ य लनवेदन 

२) हवषमसॉग सम्फखन्धत 
प्रभाण कागजात 

३) चार ुआ. व. सम्भको 
भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩखत्त कय लतयेको 
यलसद वा कय लनधाययण 
थवीकृत बएको कागजात 

१) लनवेदन सहहत तोहकएको 
कागजातहरु ऩेश गने 

२) वडा अध्मऺ/वडा 
सदथम/वडा सखचवरे 
सम्फखन्धत कभयचायीराई तोक 
आदेश गने 

३) लनवेदन दताय गने 

४) तोहकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयलभन 
भचुलु्का तमाय गयी लसपारयस 

तमाय गने 

५) लनवेदकरे तोहकएको 
शलु्क फझुाउने 

६) चरानी गयी लनवेदकराई 
लसपारयस उऩरब्ध गयाउने 

सोही 
ददन, 

सजयलभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनलबत्र 

      वडा 
अध्मऺ/ 
वडा 
सदथम/ 
वडा 
सखचव, 

सम्फखन्ध
त 
पाॉटका 
कभयचायी 

  

 

 

६. लनणयम गने प्रहक्रमा य अलधकायी् 



साभन्म लनणयमहरु शाखा प्रभखुको हटप्ऩखणको आधायभा कामायरम प्रभखुफाट ,प्रशासहकम लनणयम प्रभखु 
प्रशासहकम अलधकृतफाट य अन्म लनणयमको हकभा लफषमफथतहेुयी गाउॉऩालरका अध्मऺ,उऩाध्मऺ 
कामयऩालरका फैठक य गाउॉ सबा फाट गने ब्मफथथा यहेको छ । 

७.लनणयम उऩय उजयुी सनेु्न अलधकायी् 
मस भोरङु गाउॉऩालरका फाट प्रदान गरयएको सेवाभा खचत्त नफझेु वा सभमभा सेवा प्राप्त नबएभा प्रभखु 
प्रशासहकम अलधकृत श्री सन्तोष शे्रष्ठ सभऺ गनुासो गनय सहकने ब्मफथथा यहेको छ।  
८.सम्ऩादन गयेको काभको हववयण्- 
सॊथथागत हवकास ,सशुासन य सेवा प्रवाह 

 सेवा प्रवाह प्रबावकायी फनाउनको रागी कम्प्मटुय हप्रन्टय रगामत साभाग्रीको फन्दोफथत 
गरयएको । 

 अध्मऺ ,उऩाध्मऺ केहह वडा अध्मऺहरु य प्रभखु प्रशासहकम अलधकृत रगामत केहह 
कभयचायीफाट लफलबन्न थथालनम तह एवॊ प्रदेश थतरयम कामयक्रभभा सहबागीहनु ुबएको । 

 न्माहमक सलभलत को ऺभता हवकास कामयक्रभ भा न्माहमक सलभलत य कभयचायी सहबागी हनु ु
बएको । 

 याजश्व सम्फखन्ध अलबभखुखकयण कामयक्रभभा भोरङु गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ , याजश्व शाखा हेने 
कभयचायी सहबागी हनु ुबएको । 

 भोरङु गाउॉऩालरकाको Internet सेवा राई थऩ लफथताय गरयएको साथै वडा कामायरमहरुभा 
Internet य कम्ऩटुय भैत्री सेवा राई जोड ददएको । 

 चार ुआ.व. २०७६।०७७ देखख कामयक्रभ तमाय गनय सतु्र प्रमोगभा ल्माइएको । 

फाताफयण तथा लफऩद् ऺेत्र  

 लफलफन्न सभमभा खजल्रा प्रशासन कामायरमफाट सञ्चारन गरयएको लफऩद् ब्मफथथाऩन सम्फखन्ध 
अभ्मास तालरभभा भोरङु गाउॉऩालरकाफाट जनप्रलतलनलध एवॊ कभयचायी हरु सहबागी बई लफऩद् 
जोखखभ न्मलुनकयणका उऩामहरुफाये लसकाई आदन प्रदान गरयएको छ । 

 भोरङु गाउॉऩालरका थवच्छ हरयमारी फाताफयण लनभायणका रागी फहृत फृऺ ायोऩण कामयक्रभ 
सञ्चारन गरयएको छ ।  

ऩवुायधाय ऺेत्र 

 नेऩालरहरुको भहान चाड ऩवयको अवसयभा सहज रुऩभा मातामात को ऩहुॉच ऩमुायउन 
सडकहरुको भभयत सम्बाय गरयएको । 

 ओखरढुङ्गा याभऩयु रप्सेपेदद सडक लनभायण मोजनाको कारोऩते्र तथा ग्रावेर गनय गाउॉऩालरका 
अध्मऺ एवॊ उऩाध्मऺ रे लनमलभत रुऩभा अनगुभन तथा सभम भै काभ सम्ऩन्न गयाउन जोड 
ददन ुबएको ।  

 



 ओखरढुङ्गा खजल्राकै दगुयभ भालनने साहवकको ऩात्रे गालफस हार भोरङु गाउॉऩालरका वडा नॊ. 
७ सडक सन्जार नजोलडएको एक भात्र वडा कामायरम बएको हदुा य गाउॉऩालरकाको 
केन्रफाट उि वडाको केन्र तारकोट सम्भ भोटय फाट जादा लछभेहक लसदिचयण नगयऩालरका 
हदैु ४ घन्टा रगाएय घभेुय जानऩुने फाध्मता य हहडेय जादा ऩलन ४ घन्टा नै राग्ने बएकारे 
तारकोट आसऩासका गाउॉफखथतभा साभान ढुवालन गनय सभथमा ऩयेकारे खोराखकय  - फाख्र े-
तारकोट सडक लनभायण आमोजनाको रागी रागी रु १ कयोड लफनोमजन गनय सपर बएको 
। 

 

साभाखजक ऺेत्र 

     खशऺा 
 आवश्मकता अनसुाय कऺा थऩ गयी सॊचारन गने सम्फन्धभा प्रचलरत काननु फभोखजभ प्राप्त 

कागजातको अध्ममन य थथरगत लनरयऺण अनगुभनका आधायभा सॊचारन अनभुलत प्रदान गने 
कामय गरयएको छ ।  

 गाउॉऩालरकाकाका सफै फारफालरकाराई आधायबतु य भाध्मलभक तहसम्भको लनशलु्क खशऺा 
उऩरब्ध गयाउने उिेश्मराई ऩयुागनय आवश्मक खशऺा सम्फखन्ध काननु लनभायणको अखन्तभ 
चयणभा ऩमुायई आउदो हहउदे अलधफेशन भापय त अनभुोदन गनय रालगएको छ । 

 गाउॉऩालरका लबत्र यहेका लफध्मारम फरुणेश्वय भा.हव य खशवदलुत भा.हव भा सञ्चालरत प्राहवलधक 
धाय तपय को कऺा सञ्चारनभा आफश्मक सहमोग प्रदान गयी प्राहवलधक तथा ब्मफसाहमक 
खशऺाभा जोड ददएको छ । 

 लफध्मारम बनाय दय फदृि गने कऺा छोड्ने य दोमायउने दय न्मनु गनय शैखऺक सत्रको शरुुभा 
लफध्मारम ,वडा कामायरम य जनप्रलतलनलधको सहक्रमताभा लफध्मालथय बनाय अलबमान सॊचारन गयी 
भोरङु, गाउॉऩालरकाराई ऩणुय साऺयता गाउॉऩालरका घोषणा गरयएको छ । 

 हार सञ्चारनभा यहेका साभदुाहमक लसकाई केन्रहरु भध्मे केहह साभदुाहमक अध्ममन 
केन्रराई साधन स्रोत सम्ऩन्न फनाईएको छ । 

 लफध्मालथयहरुको अन्तलनयहहत प्रलतबाको प्रथपुटनको रागी लफलबन्न सभमभा अलतरयि 
कृमाकराऩहरु सञ्चारन गरयएको छ । 

थवाथ्म  

 भोरङु गाउॉऩालरका अन्तगयतका सम्ऩणुय वडाहरुराई ऩणुय खोऩ सलुनखित वडा घोषणा गरयएको 
छ । 

 आथीक सहामता कामयलफलध २०७५ फभोखजभ लफलबन्न योग रागी उऩचाययत लफयालभहरुराई 
मातामात खचय थवरुऩ आलथयक सहामता प्रदान गरयएको छ । 



 लफऩन्न नागरयक हरुराई नेऩार सयकाय फाट भान्मता प्राप्त अथऩतारहरुभा प्राप्त हनुे आलथयक 
सहमोगको रागी लफलबन्न सभमभा गाउॉऩालरका को तपय फाट आवश्मक लसपारयस उऩरब्ध 
गयाइएको छ । 

 
 

आलथयक ऺेत्र  

ऩमयटन  

 नेऩार भ्रभण फषय २०२० को ऩवुयसन्ध्माभा मवुा ऩथुताहरुभा हयाउदै गएको रोक सॊथकृलतको 
जगेनाय गनय भोरङु गाउॉऩालरकाको धालभयक ऩमयटहकम ऺेत्र जरजरेश्वय भहादेव भखन्दय प्राङ्गणभा 
फहृत फारन प्रलतमोलगताको आमोजना गयाई लफजेता राई ऩयुथकृत एवॊ सहबागीराई प्रोत्साहन 
प्रदान गरयएको छ । 

 भोरङु गाउॉऩालरका अध्मऺ एवॊ अन्म जनप्रलतलनलध को सहबालगताभा अन्तयाहष्डम ऩमयटन 
ददवसको अफसयभा भोरङु गाउॉऩालरकाको ऩमयटहकम सम्बाफना फोकेको एलतहालसक सेखप्र 
झयनाभा नेऩार को याहष्डम झन्डा पहयाई फहृत सयसपाई कामयक्रभ सञ्चारन गरयएको छ । 

  

कृहष/ऩश ु

 अगवुा कृषकहरुको रागी जैहवक लफषादद जैलफक भर तथा कम्ऩोष्ट भर तमायी सम्फखन्ध 
तालरभ तथा प्रदशयलन कामयक्रभ साथै आकखथभक फालर सॊयऺण कामयक्रभ आमोजना गरयएको छ 
। 

 उन्तत तयकायी लफउ(काउलर फन्दा गोरबेडा प्माज भरुा ) एवॊ गहकुो लफउ लफतयण गरयएको 
छ । 

 ऩालरकाथतरयम अरैखच तथा अदवुा सम्फखन्ध ,अकफये खोसायलन सम्फखन्ध , साथै अरैखच नसययी 
लनभायणभा सहमोग कामयक्रभ गयी थवदेशभा कृहष सम्फखन्ध थवयोजगाय लफशषे तयकायी तथा 
,भसरा खेलत सम्फखन्ध कामयक्रभ आमोजना गरयएको छ । 

 गाउॉऩालरका भापय त हकसानहरुराई उन्नत प्रजालतको जै घाॉसको लफउ लफतयण सम्ऩन्न बएको छ 
।  

 ऩशऩुखन्छको सलबयरेन्स एहऩलरमोरोखजकर योगको भालसक चौभालसक रयऩोहटयङ बएको । 

 ऩश ु ब्मफथथाऩनको रागी ब्मफसाहमक पभय सभहु सलभलत ऩशऩुारक कृषक हरुराई औषलध 
लफतयण बएको । 

 ऩश ुऩखन्छ उऩचाय तथा भ्माखक्सनेशन कामयक्रभ लनयन्तय रुऩभा बईयहेको । 

उधोग 



 भोरङु गाउॉऩालरका वडा नॊ. ६ भा उधोग ग्राभ थथाऩनाको रालग लनशलु्क जग्गा उऩरब्ध बई 
त्मसको फृथततृ ऩरयमोजना प्रलतफेदन लनभायणको चयणभा यहेको य उधोग भन्त्रारम राई उधोग 
ग्राभ थथाऩना य सञ्चारनको रागी लसपारयस गरयएको छ । 

 

९.कामायरम प्रभखु य सचुना अलधकायीको नाभ य ऩद  

कामायरम प्रभखुको नाभ श्री सन्तोष शे्रष्ठ प्रभखु प्रशासहकम अलधकृतसम्ऩकय  नॊ. 
९८५२८४०५०१इभेर्-molungrm@gmail.com 

सचुना अलधकायीको नाभ श्री गोऩार नेऩार सचुना प्रहवलध अलधकृतसम्ऩकय  नॊ. ९८५१११७१७२इभेर्-
ito.molungmun@gmail.com  

१०.भोरङु गाउॉऩालरका द्वाया लनलभयत ऐन कामयलफलधहरुको लफफयण  
 

क्र.स. ऐन,कामयलफधीको नाभ 

१ भोरङु गाउॉऩालरकाको सहकायी ऐन, २०७५, 
२ भोरङु गाउॉऩालरकाको प्रशासहकम कामयलफलध (लनमलभत गने)ऐन ,२०७५ 
३ भोरङु गाउॉऩालरका न्माहमक सलभती (कामयलफलध सम्फखन्ध ) ऐन,२०७५ 
४ भोरङु गाउॉऩालरका कृहष ब्मफसाम प्रफियन ऐन ,२०७५ 
५ २०७५भोरङु लफऩद् जोखखभ न्मलुनकयण तथा ब्मफथथाऩन ऐन ,२०७५ 
6 अऩाङ्ग ऩरयचम ऩत्र लफतयण सम्फखन्ध कामयलफलध,२०७५ 

7 भोरङु गाउॉऩालरकाहवऩद् व्मवथथाऩन कोष (सञ्चारन) कामयहवलध, २०७५ 
8 थथानीम याजऩत्र प्रकाशन सम्फन्धी कामयहवलध, २०७५ 
9 भोरङु गाउॉऩालरका आलथयक सहामता सम्फखन्ध कामयलफलध २०७५ 

10 उऩबोिा सलभलत गठन ,ऩरयचारन तथा ब्मफथथाऩन सम्फखन्ध कामयलफलध ,२०७६ 
11 घ फगय को लनभायण ब्मफसामी ईजाजत ऩत्र सम्फखन्ध कामयलफलध , २०७५  
12 भोरङु गाउॉऩालरकाको गाउॉ खशऺा लनमाभावलर ,२०७५ 
13 गाउॉ सबा  सन्चारन कामयलफलध, २०७४ 
14 भोरङु गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक सन्चारन सम्फखन्ध कामयलफलध , २०७४ 
15 कामयऩालरका कामयलफबाजन लनमाभावलर , २०७४ 
16 भोरङु गाउॉ कामयऩालरका( कामय सम्ऩादन) लनमभावलर , २०७४ 
17 भोरङु गाउॉऩालरका ऩदालधकायीहरुको आचासॊहहता , २०७४ 
18 लनणयम वा  आदेश य अलधकायऩत्रको प्रभाखणकयण (कामयलफलध) लनमभावलर , २०७४ 



१९ उऩबोिा सलभलत गठन ,ऩरयचारन तथा ब्मफथथाऩन सम्फखन्ध कामयलफलध ,२०७५ 
२०  थथालनम याजऩत्र प्रकाशन सम्फखन्ध कामयलफलध,२०७५ 
२१  आथीक लफधेमक २०७६ 
२२ लफमोजन लफधेमक २०७६ 

 

 

 

११. आम्दालन खचय तथा आलथयक कयोफाय सम्फखन्ध अध्माफलधक लफफयण्- 

सॊघ 

याजथव फाॉडपाड फाट प्राप्त यकभ्- रु ५९७०००००।- 

लफखत्तम सभालनकयण अनदुान रु ७६६०००००।- 

शसतय अनदुान रु१,५७,९०००००।- 

प्रदेश 

याजथव फाॉडपाड फाट प्राप्त यकभ्- रु ३०११०००।- 

लफखत्तम सभालनकयण अनदुान रु ६९८६०००।- 

आन्तरयक श्रोत्- १५ राख  

कुर फजेट ३०कयोड ५६ राख ९७ हजाय  

ऩषु भसान्त सम्भ आन्तरयक जम्भा रु ४०६६२२।-  

ऩषु भसान्त सम्भ गा.ऩा. ऩुॉखजगत खचय् - २९५७८९५ ।- 

ऩषु भसान्त सम्भ गा.ऩा. चार ुखचय् - ४८५२४५२।- 

 

१२. सावयजलनक लनकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्फखन्ध लनवदेन य सो उऩय सूचना ददएको हवषम्- 

मस आ.फ. २०७६।०७७ भा भोरङु गाउॉऩालरकाभा सूचना भाग सम्फखन्ध कुनै लनफेदन दताय नबएको 
। 

१३. सावयजलनक लनकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकासन बए सो को लफफयण्- 

भोरङु गाउॉऩालरकाका सम्ऩणुय गलतलफलध सचुना हरु भोरङु गाउॉऩालरकाको वेफसाइट 

www.molungmun.gov.np  भा लनयन्तय रुऩभा प्रकाखशत गरययहेको साथै अन्म प्रकाशनहरु नयहेको । 
             
              



 

 

 

 

 

 

 

 

 


