वीरगंज महानगरपालिका

....... वडा कार्ाािर्
वीरगंज, पर्ाा

नागररक वडापत्र
क्र.र्.

र्ेवाको प्रकृलि

आवश्र्क कागजािहरु


लनवेदन पत्र र आमा/वुवाको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



अस्थार्ी लनस्र्ाको प्रलिलिपी, नागररकिा टोिीमा दिाा भएको लनस्र्ाको प्रलिलिपी ।



दुवै कान दे खिने हािर्ािै खिचेको पार्पोटा र्ाइजको फोटो २ प्रलि ।



अध्र्र्नरि वा अध्र्र्न र्माप्त गरे को व्र्खिको हकमा जन्मलमलि िुिेको ववद्यािर्को चाररलत्रक

िाग्ने शुल्क/दस्िुर

र्मर्ावलि

प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।
१

नागररकिा प्रमाणपत्र र
प्रलिलिपीको लर्फाररर्



वववावहि मवहिाको हकमा पलि/आमा/बुवाको नागररकिाको प्रलिलिपी ।



जन्म दिाा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी



वववाह दिाा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



बर्ाईर्राई गरी आएको भए बर्ाईर्राईको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



जग्गा िनी प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



कमाचारी पररवारको हकमा र्म्वखन्िि कार्ाािर्को लर्फाररर् पत्र ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर एवं अन्र् कर वुझाएको प्रमाण ।



प्रलिलिपीको हकमा पुरानो नागररकिाको प्रलिलिपी ।

र्ेवा प्रदान गने
अलिकारी

वडा अध्र्क्ष/वडा
लनिःशुल्क

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।




लनवेदन पत्र र अं लगकृि नागररकिा प्राप्त गना िोजेको स्पष्ट आिार ।

ु को नागररकिा पररत्र्ाग गरे को वा गना पररत्र्ाग गना कारवाही चिाएको पुवष्ट गने
र्ाववक मुिक
कागजािहरु ।


२

३

नेपािमा १५ वर्ादेखि कुनै व्र्वर्ार् वा काम गरी वर्ेको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।

अं लगकृि नागररकिा



दुवै कान दे खिने हािै खिचेको पार्पोटा र्ााईजको फोटो ३ प्रलि ।

लर्फाररर्



नेपािी भार्ा िेख्न र वोल्न जान्ने प्रमाणहरु ।



वववाह दिाा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



र्जालमन मुच ुल्का ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि,/र्म्पलिकर एवं अन्र् कर वुझाएको प्रमाण ।



लनवेदकको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।

जेष्ठ नागररक/एकि



अर्हार् मवहिाको िालग श्रीमानको मृत्र्ु दिाा प्रमाणपत्र वा प्रमाखणि प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।

मवहिा/अपाङ्ग/दलिि भत्ता



बर्ाई र्राईगरर आएको भए र्ो प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।

(र्ामाखजक र्ुरक्षा भत्ता)



हािर्ािै खिचेको पार्पोट र्ााईजको ३ प्रलि फोटो ।



अपाङ्गको हकमा नेपाि र्रकारको मान्र्िा प्राप्त खचवकत्र्क द्वारा प्रमाखणि भएको प्रमाणपत्र ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
लनिःशुल्क

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
लनिःशुल्क

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
४

५

ववपन्न ववद्याथी छात्रबृलि



लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।

लर्फाररर्



शैखक्षक र्ोग्र्िाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



लनवेदन पत्र र नागररकिा/जन्मदिाा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।

अपाङ्ग लर्फाररर्

आलथाक अवस्था कमजोर
६

वा ववपन्निा प्रमाखणि
लर्फाररर्

७

जन्मदिाा




कुन वकलर्मको अपाङ्गिा हो र्ो र्म्वन्िी मेलडकि र्ुपररटे न्डेन्टको लर्फाररर् ।
व्र्खि स्वर्म उपखस्थि हुन ु पने वा र्म्वखन्िि कमाचारीको प्रलिवेदन ।

लनिःशुल्क

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।
वडा अध्र्क्ष/वडा

लनिःशुल्क

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।
वडा अध्र्क्ष/वडा



लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



आलथाक अवस्था कमजोर रहेको पुवष्ट हुने कागजाि ।



लनवेदन पत्र ।



बािबालिकाको बाबु र आमाको नेपािी नागररकिा प्रमाण पत्र वा र्ो को प्रलिलिपी ।

लनिःशुल्क

लनिःशुल्क

र्ोही ददन

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।
वडा अध्र्क्ष/वडा
र्खचव/र्म्वखन्िि



अस्पिािमा जन्म भएको भए अस्पिािको जन्म प्रमाखणि प्रलिलिपी अन्र् खजल्िा वा

कमाचारी ।

गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट बर्ाई र्रर आएको हकमा बर्ााई र्राई प्रमाणपत्र ।

८

९

मृत्र्ु दिाा

बर्ाई र्राई
जाने/आउने दिाा



चािु आ.व. र्म्मको एकीकृि र्म्पलिकर/मािपोि कर लिरे को रलर्दको प्रलिलिपी ।



लनवेदन पत्र ।



मृिकको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी



लनवेदकको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी



अस्पिािमा मृत्र्ु भएको भए अस्पिािको मृत्र्ु प्रमाणपत्र प्रलिलिपी



अवववाहि मृिकको हकमा स्थानीर् र्जालमन पत्र ।



मृिकको नागररकिा नभएको हकमा स्थानीर् र्जालमन पत्र ।



र्ूचकको नागररकिा नभएपलन स्थानीर् र्जालमन पत्र ।



लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



बावहर खजल्िा, नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट बर्ाई र्राई भै आएको र्क्कि प्रमाण पत्र



बर्ाई र्राई गरी जानेको हकमा पररवारको वववरण र्वहि वडा कार्ाािर्को बर्ाई र्राईको
कागजाि




घरमुिीको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी

र्ोही ददन

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

लनिःशुल्क

र्ोही ददन

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

लनिःशुल्क

अन्र् ठाउँबाट बर्ाई र्री आउँदा आफु बर्ोवार् गरी आएको ठाउको जग्गािनी प्रमाणपुजाा वा
बर्ोवार् भएको दे खिने अन्र् कुनै प्रमाण



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि एवं र्म्पलिकर लिरे को रलर्दको प्रलिलिपी



लनवेदन पत्र र दुिाहा/दुिही दुवैको नागररकिाको प्रलिलिपी । दुिहीिे नागररकिा पत्र नलिएको

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि

अवस्थामा लनजको बुवा वा दाजुभाईको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी


१०

वववाह दिाा



दुिाहा/दुिही दुवै अलनवार्ा उपखस्थि हुनपु ने ।

अन्र् खजल्िा वा गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट बर्ाई र्रर आएको हकमा बर्ाई-र्राई दिााको
प्रमाणपत्र ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि एवं र्म्पलिकर िररे को रलर्दका प्रलिलिपी ।

नोट :- क्र.र्. ७ दे खि १० र्म्मको र्ेवा लिदाँ ३५ ददन र्म्म लन:शुल्क र ३५ ददन पलछ जम्मा रु.५५/-(पचपन्न) िाग्नेछ ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

लनिःशुल्क

कमाचारी ।

११

१२

१३

१४

र्म्बन्ि ववच्छे द

जन्म लमलि प्रमाखणि



लनवेदन पत्र र्ाथ पलि/पत्नीको नागररकिाको प्रलिलिपी ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



अदाििवाट र्म्वन्ि ववच्छे द भएको फैर्िाको प्रमाखणि प्रलिलिपी ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



पलिको ठे गाना र्म्वखन्िि वडाको हुन ु पने ।



र्म्बखन्िि व्र्खिको लनवेदन र नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



शैखक्षक प्रमाणपत्र वा नावािकको हकमा जन्मदिाा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



पार्पोटा र्ााईजको हािर्ािै खिचेको िीन प्रलि फोटो ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



नगर वावहरवाट आएको नागररक भएमा बर्ााई र्रााईको प्रलिलिपी ।



चािु आ.व.र्म्म मािपोि/एकीकृि र्म्पलि कर एवं अन्र् कर लिरे को रलर्दको प्रलिलिवप ।



र्म्बखन्िि व्र्खिको लनवेदन/नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप ।



नाम थर फरक परे को पुवष्ट गने प्रमाखणि कागजािहरु ।

नाम थर/दुवै व्र्खि एउटै



भएको/फरक जन्म लमलि

ववद्याथी भए जन्मलमलि िुिेको शैखक्षक र्ोग्र्िाको प्रमाणपत्र ।



बावहर खजल्िा, नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट बर्ाई-र्राई भै आएको भए र्ो को प्रमाण ।

र्ं शोिन लर्फाररर्



र्म्वखन्िि व्र्खि वा हकवािा उपखस्थि भई र्नािि गनुा पने ।

जीववि र्ं गको नािा
प्रमाखणि



आवश्र्क परे मा स्थानीर् प्रहरीवाट र्जालमन मुच ुल्का माँग गना र्वकने ।



चािु आ.व.र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर लिरे को रलर्दको प्रलिलिपी पेश गनुा पने ।



लनवेदन पत्र नेपािी नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



नािा िुल्ने प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



र्जालमन गरी वुझनु पने भए र्ाक्षी वस्ने ७ जनाको नागररकिाको प्रलिलिपी ।




र्ोही ददन

र्ोही ददन

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

प्रमाणपत्र ।

पाँच र्र् िीर् रुपैर्ा) मात्र

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्खचव/र्म्वखन्िि

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

िाग्नेछ ।

जम्मा रु.53०/-(अक्षरुपी

र्खचव/र्म्वखन्िि

कमाचारी ।

िाग्नेछ ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी

वडा अध्र्क्ष/वडा
कमाचारी ।

िाग्नेछ ।

बावहर खजल्िा वा गाउँपालिका/नगरपालिकाको नागररकिा प्रमाणपत्र भए बर्ाई र्राईको
र्ोह्र बर्ाउमेर पुगेको भए छोरा र छोरीहरुको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी उमेर नपुगेको

र्ोही ददन

र्ोही ददन

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

िाग्नेछ ।

हकमा जन्म दिााको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी हािै खिचेको पार्पोटा र्ााईजको फोटो २/२ प्रलि


ु कोटा, नाम, नम्बर, पद पत्नीको नाम दे खिने पेन्र्न पट्टाको
पेन्र्नको हकमा प्रर्ोजन हेरी र्ं र्ि
प्रलिलिपी

१५



लनवेदन पत्र िथा नािा िुल्ने प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



हकदारको नागररकिाको प्रलिलिपी ।

मृिक र्ं गको नािा



मृिकको नागररकिाको प्रलिलिपी ।

प्रमाखणि



हकवािा नावािक भए जन्मदिाा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



बावहर खजल्िा वा गाउँपालिका/नगरपालिकाको नागररकिा प्रमाणपत्र भए बर्ााई र्रााईको
प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.53०/-(अक्षरुपी
पाँच र्र् िीर् रुपैर्ा) मात्र
िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।





हकदारको पार्पोटा र्ााईजको ४ प्रलि फोटो ।
स्थानीर् र्जालमन मुच ुल्का ।

आवश्र्किा अनुर्ारको प्रहरी र्जालमन मुच ुल्का ।
लनवेदकको नागररकिाको प्रमाणपत्र प्रलिलिपी ।



१६

मृत्र्ु प्रमाखणि लर्फाररर्



र्जालमन मुच ुल्का ।



अन्र् आवश्र्क कागजाि ।



१७

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

लनवेदन पत्र र लनवेदकको नागररकिाको प्रमाणपत्र प्रलिलिपी ।



स्थानीर् र्जालमन मुच ुल्का ।

अवववावहि प्रमाखणि



र्ं रक्षक वा अलभभावकिे कार्ाािर्को रोहवरमा गरे को र्नािि पत्र ।

लर्फाररर्



ववदे शमा रहे को मालनर्हरुको हकमा नेपािी लनर्ोगवाट आएको लर्फररर् पत्र ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि एवं र्म्पलिकर लिरे को रलर्दको प्रलिलिपी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

अ) रु.१ िाि दे खि १०
िाि र्म्म
रु.१००/आ) रु.२

१८



लनवेदन पत्र र र्म्बखन्िि व्र्खिको नागररकिाको प्रलिलिपी ।

घरजग्गा मुल्र्ांकन गरी



जग्गािनी/घर नक्र्ा प्रमाण पुजााको प्रलिलिपी ।

िाि र्म्मको

आर्श्रोि प्रमाखणि गने



जग्गाको आर्पार्को चिन चल्िीको मुल्र् प्रक्षेपण ।

रु.१०००/-

(बैदेखशक प्रर्ोजन)



हािर्ािै आर्पार्को घरजग्गा िररद/ववक्री भएको प्रमाण वा र्जालमन मुच ुल्का ।

इ ) १० िाि १ दे खि ५०

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

ई ) रु.५० िाि दे खि १

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

करोड र्म्म भन्दा मालथ
रु.२०००/उ) रु.१ करोड भन्दा
मालथको रु. ३०००/-

१९

अचि र्म्पलि
मुल्र्ाङकन प्रमाखणि
लर्फाररर्



लनवेदन पत्र र्ाथ नागररकिा िथा आर् श्रोि िुिाउने जग्गािनी प्रमाणपुजााको प्रलिलिपी
र्वहिका कागजािहरु ।



वी.म.न.पा.को नीलि अनुर्ार कर बुझाउनु पने मािपोि/र्म्पलिकर लिरे को प्रमाणको प्रलिलिपी
।

वडा अध्र्क्ष/वडा

र्म्पखत्त मुल्र्ाङ्कन प्रलि
हजारमा ०.५० पैर्ाको
दरिे

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।



व्र्वर्ार्को हकमा व्र्वर्ार् दिाा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



र्ेर्र बोनर्, आददको िालग वी.म.न.पा.का व्र्वर्ार्ीहरुिे कर बुझाएको र दिाा भएको
प्रलिलिपी ।

२०

२१

२२

२३

२४

व्र्खिगि वववरण
लर्फाररर्

स्थार्ी बर्ोवार् प्रमाखणि
लर्फाररर्



लनवेदकको लनवेदन पत्र ।



नागररकिाको प्रमाणपत्र प्रलिलिपी ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



ववर्र्र्ं ग र्म्वखन्िि आवश्र्क प्रमाणहरु ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि,/र्म्पलिकर एवं अन्र् कर वुझाएको प्रमाण ।



लनवेदकको लनवेदन पत्र र नागररकिाको प्रलिलिपी ।



जग्गािनी प्रमाणपुजााको प्रलिलिपी ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



बर्ाई र्राईर्री आएकोमा बर्ाई र्राईप्रमाणपत्र ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि,/र्म्पलिकर एवं अन्र् कर वुझाएको प्रमाण ।



घरजग्गा नामर्ारी र्म्वखन्ि ववस्िृि वववरण िुिेको लनवेदन पत्र ।

घरजग्गा नामर्ारी



मृत्र्ु दिााको प्रमाणपत्र, मृिकको नागररकिाको प्रमाणपत्र प्रलिलिपी ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी

लर्फाररर् (पैलत्रक



मृिक र लनवेदक बीच नािा प्रमाखणि प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्म्पलि)



जग्गािनी प्रमाणपुजाा घरजग्गा कर र लिरो लिरे को चािु आ.व. रलर्दको प्रलिलिपी ।



हकदारहरुको नागररकिा प्रमाणपत्र -नावािकको हकमा जन्म दिााको प्रमाणपत्र) ।



घरजग्गा नामर्ारी र्म्वखन्िी ववस्िृि वववरण िुिेको लनवेदन पत्र ।

लर्फाररर् (ववक्री
वविरण)

िानेपानी िाईन जडान
गदाा िाग्ने र्डक ममाि
र्ुिार शुल्क

लनवेदकको नागररकिाको प्रलिलिपी



मृत्र्ु दिााको प्रमाणपत्र, मृिकको नागररकिाको प्रमाणपत्र प्रलिलिपी ।



मृिक र लनवेदक बीच नािा प्रमाखणि प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



जग्गािनी प्रमाणपुजाा घरजग्गा कर र लिरो लिरे को चािु आ.व. रलर्दको प्रलिलिपी ।



हकदारहरुको नागररकिा प्रमाणपत्र- नावािकको हकमा जन्म दिााको प्रमाणपत्र) ।



लनवेदन फारम र लनवेदकको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



जग्गािनी प्रमाण पुजााको प्रलिलिपी ।



वी.न.पा.िाई बुझाउनु पने कर वुझाएको रलर्दको प्रलिलिपी ।



स्थिगि प्रलिवेदन ।

र्ोही ददन

र्ोही ददन

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

अ) कंवक्रट र्डक प्रलिफुट
आ) वपच र्डक प्रलिफुट रु
२००/-

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.२३०/-(अक्षरुपी

रु.३००/-

कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

िाग्नेछ ।

दुई र्र् िीर् रुपैर्ा) मात्र

र्खचव/र्म्वखन्िि

वडा अध्र्क्ष/वडा

िाग्नेछ ।

लनवेदकको नागररकिाको प्रलिलिपी



र्ोही ददन

िाग्नेछ ।



घरजग्गा नामर्ारी

वडा अध्र्क्ष/वडा

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

इ) ग्रेभि र्डक प्रलिफुट
रु१५०/-

इ) िडन्जा र्डक प्रलिफुट
रु१००/-

उ) कच्ची र्डक प्रलिफुट
रु ५०/दस्िुर रु.३०।- िाग्ने छ र
अ)५ िुर र्म्म जग्गा भएमा

२५

चारवकल्िा प्रमाखणि



लनवेदन पत्र र नेपािी नागररकिाको प्रमाणपत्र ।

रु.३००/-



जग्गािनी प्रमाण पुजाा (िािपुजाा) ।

आ) १० िुर र्म्म जग्गा



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि िथा र्म्पलिकर लिरे को रलर्द ।

भएमा रु.५००/-



नापी शािाबाट प्रमाखणि भएको जग्गाको नक्र्ा (व्िुवप्रन्ट)/ट्रेर् नक्र्ा ।

ऊ) १५ िुर र्म्म रु.

लनवेदक स्वर्ं वा लनजिे अन्र् व्र्खििाई िोकेको हकमा लनज लनवेदकिे ददएको अलिकृि

ऋ) १ कठ्ठा र्म्म




र्ँलिर्ार छरलछमेकको र्रजलमन मुच ुल्का ।
वारे र्नामाको प्रमाखणि प्रलिलिपी ।

७००/-

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

रु.१०००/ऌ) १ कठ्ठा भन्दा मालथ प्रलि
िुर रु.३० का दरिे

२६

२७



लनवेदन पत्र र नेपािी नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



जग्गािनी प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।

ववद्युि लमटर िथा



हकभोगको श्रोि िुल्ने कागजाि ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी

िानेपानी लमटरको



नक्र्ापार् वा नक्र्ा नामर्ारी भएको प्रमाणको प्रलिलिपी ,

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

लर्फाररर्



नक्र्ा पार् प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



अन्र् आवश्र्क कागजािहरु ।



चािु आ.व.र्म्मको कर लिरे को रलर्द ।

उद्योग स्थापनाको िालग



र्ँलिर्ार लछमेकीहरुको र्रजलमन मुच ुल्का ।



र्म्बखन्िि व्र्खिको नागररकिाको प्रमाणपत्र ।



उद्योग स्थापना गने स्थानको जग्गािनी प्रमाणपुजाा र घर भएमा चािु आ.व.र्म्मको र्म्पलि कर

लर्फाररर्

लिरे को रलर्द र नक्र्ा पार् प्रमाण पत्र ।


बहािमा बर्ेका वा गैर नागररक व्र्खि भए घरिनी र्ं ग भएको घरवहाि र्म्झौिा पत्र ।



उद्योग दिाा गने लनकार्िे मागेको अन्र् कागजािहरु ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

अ) ठु िा उद्योग
रु.१०,०००/आ) मझौिा उद्योग
रु.८,०००/इ ) र्ाना उद्योग
रु.५,०००/-

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

ई ) घरे ि ु उद्योग

२८

उद्योग ठाउँर्ारीको िालग
लर्फाररर्



उद्योग ठाउँर्ारीको िालग लनवेदन पत्र ।



स्थानीर् िहको नामको नववकरण र्वहिको व्र्वर्ार् दिाा प्रमाणपत्र ।



र्ँलिर्ार लछमेकीहरुको र्रजलमन मुच ुल्का ।



र्म्बखन्िि व्र्खिको नागररकिाको प्रमाणपत्र ।



कर लिरे को रलर्द र नक्र्ा पार् प्रमाण पत्र ।


बहािमा बर्ेका वा गैर नागररक व्र्खि भए घरिनी र्ं ग भएको घरवहाि र्म्झौिा पत्र ।



नगरक्षेत्र लभत्र र्ारी जाने भए र्म्वखन्िि वडा कार्ाािर्को अनुमलि लर्फाररर् पत्र ।



लनवेदन (बाटोको नाम, टोि र्मेि िुल्ने) नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



जग्गािनी पुजााको प्रलिलिपी ।



र्क्कि नापी नक्र्ा ।



२९

उद्योग ठाउँर्ारी गने स्थानको जग्गािनी प्रमाणपुजाा र घर भएमा चािु आ.व.र्म्मको र्म्पलि

घर बाटो प्रमाखणि

लिने/ददने दुवैको नागररकिा प्रमाणपत्र र्वहि दुवै उपखस्थि हुन ु पने वा लनजिे ददएको अलिकृि
वारे र्नामाको प्रमाखणि प्रलिलिपी ।



वडा कार्ाािर्को लर्फाररर् ।



स्थिगि लनरीक्षण प्राववलिक प्रलिवेदन ।



वी.म.न.पा.िाई वुझाउनु पने कर वुझाएको प्रमाणको प्रलिलिपी ।



ववद्यािर् कक्षा बृविका िालग लनवेदन पत्र ।



ववद्यािर् दिाा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



लनजी ववद्यािर्को हकमा व्र्वर्ार् दिाा भई चािु आ.व. र्म्मको नवीकरण भएको प्रमाणपत्रको

रु.१,०००/-

लनवेदन रु ३०/- र उद्योग
अनुर्ार वी.म.न.पा.िे िोकेको
दररे ट अनुर्ार िाग्नेछ ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

लनवेदन रु ३०/- र
वी.म.न.पा.िे िोकेको दररे ट
अनुर्ार िाग्नेछ ।

३०

स्वीकृिी/कक्षा बृवि



बहािमा भए र्म्झौिा पत्रको प्रलिलिपी र बहािकर लिरे को रलर्द ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



वी.म.न.पा.िाई वुझाउनु पने चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर वुझाएको रलर्दको

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

लर्फाररर्

प्रलिलिपी ।


र्म्बखन्िि वविािर् व्र्वस्थापन र्लमलिको लनर्ण्ाााा।
ार



कक्षा बृदद्व गनुा पने भए र्र् अखघको स्वीकृिी ।



आवश्र्क भौलिक पुवाािार भए नभएको वी.म.न.पा.िे लनरीक्षण गरे पश्चाि वी.म.न.पा.िाई
व्र्र्भार नपने गरी लर्फाररर् गररनेछ ।

िाग्नेछ ।

कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

प्रलिलिपी ।
ववद्यािर् र्ञ्चािन

र्खचव/र्म्वखन्िि

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

३१



लनकटिम २ वटा ववद्यािर्हरुको र्हमलि ।



मोही िगि कट्टा हुन ु पने पुणा वववरण र्वहिको लनवेदन ।



लनवेदकको नागररकिाको प्रलिलिपी ।



जग्गािनी प्रमाण पुजााको प्रलिलिपी ।

मोही िगि कट्टा



जग्गाको प्रमाखणि नाप नक्र्ा ।

लर्फाररर्



जग्गाको श्रे स्िा र वफल्डवुकको प्रमाखणि प्रलिलिपी ।



वी.म.न.पा.िाई वुझाउनु पने चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर वुझाएको रलर्दको

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

प्रलिलिपी ।

३२

घर कार्म लर्फाररर्



घर कार्म गरी पाउँको लनवेदन ।



लनवेदकको नागररकिाको प्रलिलिपी ।



र्म्वखन्िि जग्गािनी प्रमाण पुजााको प्रलिलिपी ।



जग्गाको प्रमाखणि नाप नक्र्ा ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



स्थिगि प्रलिवेदन ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



वी.म.न.पा.वाट लनर्मानुर्ार नक्र्ापार् भएको प्रमाणको प्रलिलिपी ।



वी.म.न.पा.िाई वुझाउनु पने चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर वुझाएको रलर्दको

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

प्रलिलिपी ।

३३

छात्रबृलि लर्फाररर्



लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



शैखक्षक र्ोग्र्िाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



वी.म.न.पा.िाई वुझाउनु पने चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर िगार्ि अन्र् कर
वुझाएको रलर्दको प्रलिलिपी ।



एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी र वार्ोवार् गने घरको टोि, मागा वा वाटोको
नाम ।

३४

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी

अस्थार्ी वर्ोवार्



बहािमा वर्ेको भए घिनीको र्नािि मुच ुल्का र लनजको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।

लर्फाररर्



कमाचारीको हकमा हाि कार्ारि रहेको कार्ाािर्को पत्र ।



घरवहािको र्म्झौिा र बहािकर लिरे को रलर्दको प्रलिलिपी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र
िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

३५

३६

३७

३८

३९

आलथाक अवस्था बलिर्ो
वा र्म्पन्निा प्रमाखणि
लर्फाररर्



लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



जग्गािनी प्रमाण पुजााको प्रलिलिपी ।



आर्श्रोि भए आर्श्रोि िुल्ने प्रमाण ।



र्जालमन मुच ुल्का ।



अन्र् आवश्र्क कागजाि ।



वी.म.न.पा.िाई बुझाउँन ु पने र्म्पूणा कर लिरे को रलर्द ।



लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



स्वर्ं व्र्खि उपखस्थि हुन ु पने ।



पार्पोटा र्ाईजको फोटो २ प्रलि ।



वी.म.न.पा. िाई बुझाउनु पने र्म्पूणा कर लिरे को रलर्द



व्र्वर्ार्को ववस्िृि व्र्होरा र्वहिको लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



चािु आ.व. र्म्म व्र्वर्ार् नववकरण गरे को र्क्कि प्रमाणपत्र ।



घर बहािको र्म्झौिाको प्रलिलिपी।



स्थिगि प्रलिवेदन ।



ववदे शी नागररक भए पररचर् िुल्ने कागज वा र्म्वखन्िि दुिावार्को पत्र ।



आफ्नो घर भएमा चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर वुझाएको रलर्द ।



व्र्वर्ार् र्ञ्चािन नभएको कारण र्वहिको लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



चािु आ.व. र्म्म व्र्वर्ार् नववकरण गरे को र्क्कि प्रमाणपत्र ।



घर बहािको र्म्झौिाको प्रलिलिपी ।

व्र्वर्ार् र्ञ्चािन



स्थिगि प्रलिवेदन ।

नभएको लर्फाररर्



ववदे शी नागररक भए पररचर् िुल्ने कागज वा र्म्वखन्िि दुिावार्को पत्र ।



आफ्नो घर भएमा चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर वुझाएको रलर्द ।

खजववि रहेको लर्फाररर्

व्र्वर्ार् वन्द लर्फाररर्

व्र्ापार व्र्वर्ार् नभएको
लर्फाररर्

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।



कारण र्वहिको लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



स्थिगि लनरीक्षण प्रलिवेदन ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर वुझाएको रलर्द ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र
िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्खचव/र्म्वखन्िि

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी

र्जालमन मुच ुल्का आवश्र्क परे मा मुच ुल्का र्मेि ।

र्जालमन मुच ुल्का आवश्र्क परे मा मुच ुल्का र्मेि ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।





वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

४०

४१

४२

४३

४४

कोटा वफ लमनाहा
लर्फाररर्



कारण र्वहिको लनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी



अदाििमा मुद्दा परे का प्रमाण ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर वुझाएको रलर्द ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



र्जालमन मुच ुल्का ।



लनवेदन पत्र र आमा/बाबुको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



नावािक िुल्ने प्रमाण ।

नावािक पररचर् पत्र



नावािक अलनवार्ा उपखस्थि हुनपने ।

लर्फाररर्



पार्पोटा र्ााईजको फोटो -२ प्रलि ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर वुझाएको रलर्द ।



कारण र्वहि लनवेदन पत्र ।



चौपार्ा िाने ठाउँको लर्फाररर् पत्र ।

चौपार्ा र्म्वन्िी



लर्फाररर्

लिने/ददने दुवैिे र्नािि गनुा पने ।



चौपार्ा पािन गनेको हकमा स्थान, छरलछमेक िथा वािावरणमा प्रलिकुि प्रभाव नपने गरी ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर वुझाएको रलर्द ।



लनवेदन पत्र ।



व्र्वर्ार् दिाा गरे को प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



बहािमा भए र्म्झौिाको प्रलिलिपी



पार्पोटा र्ााईजको २ प्रलि फोटो ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर वुझाएको रलर्द ।



लनवेदन पत्र ।



ववद्यािर् दिाा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



व्र्वर्ार् दिाा/नवीकरण गरे को प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।

व्र्वर्ार् दिाा लर्फाररर्

ववद्यािर् ठाउँर्ारी



र्रकारी एवं र्ामुदावर्क ववद्यािर् वाहे क) अन्र् ववद्यािर् र्री जाने ठाउँको हाि र्म्म रहेको
ठाउँको मािपोि/र्म्पलिकर लिरे को रलर्द ।

लर्फाररर्


बहािमा भए र्म्झौिा र बहािकर वुझाएको रलर्दको प्रलििपी ।



स्थार्ी िेिा नम्वर प्राप्त गरे को प्रमाणको प्रलिलिपी।



लनरीक्षण प्रलिवेदन ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्खचव/र्म्वखन्िि

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्खचव/र्म्वखन्िि

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

४५

४६

४७

४८

४९

आन्िररक बर्ाई
र्राईलर्फाररर्

जग्गा दिाा लर्फाररर्

र्ं रक्षक लर्फाररर्
(व्र्खिगि)



र्री जाने ठाउँको वडा कार्ाािर्को अनुलमि पत्र ।



लनवेदन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



र्री जाने व्र्खिहरुको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी र नागररकिा नभएको हकमा
वववाह दिाा, जन्म दिाा वा उमेर िुल्ने लनस्र्ाको प्रमाखणि प्रलिलिपी ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



घर/जग्गािनी प्रमाण पुजााको प्रलिलिपी घर जग्गा नभए व्र्वर्ार् वा वर्ााई िुल्ने प्रमाण ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



घर जग्गा भए चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर लिरे को रलर्द ।



बहािमा भए र्म्झौिा र बहािकर वुझाएको रलर्दको प्रलििपी ।



लनवेदन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



र्ाववक िगि प्रमाखणि प्रलिलिपी ।



वफल्डवुक उिार र नापी नक्र्ा ।



र्जालमन मुच ुल्का ।



स्थिगि लनररक्षण प्रलिवेदन ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर लिरे को रलर्द ।



लनवेदन पत्र ।



र्ं रक्षण ददने/लिने व्र्खिको नागररकिा र जन्मदिाा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



आवश्र्त्रिा अनुर्ार र्जालमन मुच ुल्का ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर लिरे को रलर्द ।



लनवेदन पत्र ।



र्ं स्थाको नवीकरण र्वहिको प्रमाणपत्र एवं वविान वा लनर्माविीको प्रलिलिपी ।

र्ं रक्षक लर्फाररर्



आवश्र्त्रिा अनुर्ार र्जालमन मुच ुल्का ।

(र्ं स्थागि)



बहािमा भए घरभाडा र्म्झौिाको प्रलिलिपी ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर लिरे को रलर्द ।



लनवेदन पत्र ।

नेपाि र्रकारको नाममा



जग्गािनी प्रमाण पुजााको प्रलिलिपी ।

वाटो कार्म लर्फाररर्



नापी नक्र्ा ।



जग्गािनीको स्वीकृलि एवं र्नािि गरे को प्रमाण ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्खचव/र्म्वखन्िि

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्खचव/र्म्वखन्िि

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

५०

५१

५२

५३

५४

५५

कोठा िोल्न रोहवरमा
वस्ने कार्ा

लनिःशुल्क वा र्िःशुल्क
स्वास््र् उपचार
लर्फाररर्
अन्र् कार्ाािर्को माँग
अनुर्ार वववरण िुिाई
पठाउने पत्र

र्ं स्था दिाा लर्फाररर्

वववाह प्रमाखणि

घर पािाि प्रमाखणि



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर लिरे को रलर्द ।



कारण िुल्ने लनवेदन पत्र ।



वहाि र्म्झौिाको प्रमाखणि प्रलिलिपी ।



खजल्िा प्रशार्न कार्ाािर्को पत्र ।



र्जालमन मुच ुल्का ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



स्थानीर् प्रहरीको मुच ुल्का ।



चािु आ.व. र्म्मको मािपोि/र्म्पलिकर लिरे को रलर्द ।



लनवेदन पत्र ।



नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलििपी ।



लर्फाररर् आवश्र्क भए अन्र् कारण ।



लनवेदन पत्र र नागररकिाको प्रलिलिपी ।



कार्ाािर्को पत्र ।



ववर्र्र्ं ग अन्र्ा आवश्र्क कागजािहरु ।



लनवेदन पत्र, नागररकिा र वविान वा लनर्माविीको प्रलिलिपी ।



र्ं स्था भाडामा भए र्म्झौिा पत्र र वहािकर लिरे को रलर्द ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



र्ं स्थाको आफ्नै घर भए जग्गािनी प्रमाण पुजाा र नक्र्ापार् प्रमाण पुजाा ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



चािु आ.व. र्म्मको वी.न.पा.िाई बुझाउनु पने कर वुझाएको रलर्दको प्रलिलिपी



दुिाहा/दुिहीको नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी र्वहि दुवै उपखस्थि हुनपु ने ।



बर्ाई र्राई भई आएको अवस्थामा बर्ाई र्राई प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



चािु आ.व. र्म्मको वी.म.न.पा.िाई बुझाउनु पने करहरु वुझाएको रलर्द ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



वव.र्ं .२०३४ पलछको हकमा वववाह दिाा प्रमाणपत्रको प्रलिलिपी ।



लनवेदन पत्र र लनवेदकको नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



घरको नक्र्ापार् प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



स्थिगि लनरीक्षण प्रलिवेदन ।



आवश्र्किा अनुर्ार र्जालमन मुच ुल्का ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
िाग्नेछ ।

कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

िाग्नेछ ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्खचव/र्म्वखन्िि

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्खचव/र्म्वखन्िि

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

5६

5७

5८

5९

६०

६१



चािु आ.व. र्म्मको वी.म.न.पा.िाई बुझाउनु पने करहरु वुझाएको रलर्द ।



लनवेदन पत्र र लनवेदकको नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



प्रमाखणि गनुा पने ववर्र् र्ं ग र्म्वखन्िि प्रमाण कागजहरुको प्रलिलिपी ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



मञ्जुरीनामा लिने/ददने दुवै व्र्खि उपखस्थि हुन पने ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



चािु आ.व. र्म्मको वी.म.न.पा.िाई बुझाउनु पने करहरु वुझाएको रलर्द ।



लनवेदन पत्र र लनवेदकको नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



नािा प्रमाखणि प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।

हकवािा वा हकदार



हकदार प्रमाखणिका िालग स्थिगि र्जालमन ।

प्रमाखणि



हकदार प्रमाखणि गने अन्र् आवश्र्क थप कागजािहरु ।



चािु आ.व. र्म्मको वी.म.न.पा.िाई बुझाउनु पने करहरु वुझाएको रलर्द ।



लनवेदन पत्र ।

जग्गा रे िाङ्कनको कार्ामा



र्म्वखन्िि कार्ाािर्को पत्र ।

रोहवरमा वस्ने



प्राववलिक प्रलिवेदन ।



चािु आ.व. र्म्मको वी.म.न.पा.िाई बुझाउनु पने करहरु वुझाएको रलर्द ।



लनवेदन र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



जग्गािनी प्रमाण पुजााको प्रलिलिपी ।

कागज मञ्जुररनामा
प्रमाखणि

जग्गािनी प्रमाण पुजाा

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

चािु आ.व. र्म्मको वी.म.न.पा.िाई बुझाउनु पने करहरु वुझाएको रलर्द ।



लनवेदन र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



जग्गािनी प्रमाण पुजााको प्रलिलिपी ।

जग्गािनी प्रमाण पुजाामा



भवनको नक्र्ापार् प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।

घर कार्म गने लर्फाररर्



लनमााण र्म्पन्न प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।



चािु आ.व. र्म्मको वी.म.न.पा.िाई बुझाउनु पने करहरु वुझाएको रलर्द ।



लनवेदन र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



ववर्र्र्ं ग र्म्वखन्िि प्रमाण कागजािको प्रलिलिपी ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



लनमााण र्म्पन्न प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

िाग्नेछ ।

कमाचारी ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्खचव/र्म्वखन्िि

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



प्रमाखणि

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्खचव/र्म्वखन्िि

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी

लनवेदकको स्थार्ी विन, जग्गा रहेको वडाको नभएमा र्जालमन मुच ुल्का ।

अग्रेजी लर्फाररर् िथा

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।



र्म्वन्िी लर्फाररर्

वडा अध्र्क्ष/वडा

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

वडा अध्र्क्ष/वडा
र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

6२

लमिापत्र/उजुरी दिाा

उल्िेखिि वाहे क अन्र्

6३

स्थानीर् आवश्र्किा
अनुर्ारका
लर्फाररर्/प्रमाखणिहरु



चािु आ.व. र्म्मको वी.म.न.पा.िाई बुझाउनु पने करहरु वुझाएको रलर्द ।



ु लनवेदन र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।
लमिापत्र गने दुवै पक्षको र्ं र्ि



ववर्र्र्ं ग र्म्वखन्िि प्रमाण कागजािको प्रलिलिपी ।



चािु आ.व. र्म्मको वी.म.न.पा.िाई बुझाउनु पने करहरु वुझाएको रलर्द ।



लनवेदन र नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिपी ।

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी



ववर्र्र्ं ग र्म्वखन्िि प्रमाण कागजािको प्रलिलिपी ।

एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र



चािु आ.व. र्म्मको वी.म.न.पा.िाई बुझाउनु पने करहरु वुझाएको रलर्द ।

वडा अध्र्क्ष/वडा

जम्मा रु.१८०/-(अक्षरुपी
एक र्र् अर्ी रुपैर्ा) मात्र

र्ोही ददन

िाग्नेछ ।

िाग्नेछ ।

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।
वडा अध्र्क्ष/वडा

र्ोही ददन

र्खचव/र्म्वखन्िि
कमाचारी ।

नोट : वडा कार्ाािर्वाट ददइने र्म्पूणा र्ेवाहरु वी.म.न.पा.को कर च ुिा प्रमाणपत्र पेश गरे पलछ र घरमा शौचािर् भएका व्र्खिहरुिाई मात्र उपिब्ि गराईने छ र र्ाथै र्जालमन मुच ुल्का गनुा परे मा थप ३
(िीन) ददन िाग्नेछ ।

