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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

१ 

घर
 ज

ग्ग
ा न

ाम
सा
री 

धस
फ
ारर
स 

१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी ववस्ततृ 
वववरण खलेुको धनवेदन  
२)धनवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
३) मतृक र धनवेदक ववचको नाता प्रमाजणत 
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
४) जग्गा धनी प्रमाण पजुानको प्रधतधलवप  
५) सरजधमन मचुलु्का गरी बझु्न ुपने भए 
सरजधमनमा साक्षी बस्नेको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
६) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  

२)वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  

३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  

६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने  
७) काननुी जविलता भएको देजखएमा 
काननुी राय धलईनेछ । 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

२ 

ववप
न्न 

ववद्य
ार्थ
ी/
 छ

ात्र
बजृ
ि 

धस
फ
ारर
स 

१) धनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
२) घर भएमा चाल ुआ.व. सम्मको 
मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत 
सम्पजि कर धतरेको रधसद ,व्यवसाय भएमा 
व्यवसाय कर धतरेको रधसद  

३) शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  

४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने 
 

 

 

 

 

 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

३ 

अप
ाङ्ग
 धस

फ
ारर
स 

१) धनवेदन पत्र र नागररकता 
प्रमाणपत्र/जन्मदतानको प्रधतधलवप  
२) कुन प्रकारको शारीररक अपाङ्गता हो सो 
सम्बन्धी मेधडकल सपुरीिेन्डेन्िको धसफाररस  
३) व्यजि स्वंय उपजस्र्थत हनुपुने वा 
सम्बजन्धत कमनचारीको प्रधतवेदन 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  

४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार प्रधतवेदन तयार गरी धसफाररस 
तयार गने  
५) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

४ 

नग
ारर
क
ता
 र
 प्र
धतध
लव
प 
धस
फ
ारर
स 

१) धनवेदन पत्र र आमारबबुाको को 
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
२) जन्म दतान प्रमाण पत्रको प्रधतधलवप  
३) वववावहत मवहलाको हकमा पधतर आमा 
र बबुाको नागररकता प्रमाण पत्रको 
प्रधतधलवप  
४) चाररधत्रक प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप -
ववद्यार्थीको हकमा)  

५) वववाह दतान प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप -
धबबावहताको हकमा)  
६) बसाई सरी आएको हकमा बसार  ाँइ 
सरानईको प्रमाण पत्रको प्रधतधलवप  
७) दवैु कान देजखने पासपोिन सानईजको 
फोिो २ प्रधत  
८) चालआु.व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद वा कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात  
९) कमनचारी पररवारको हकमा सम्बजन्धत 
कायानलयको धसफाररस  
१०) प्रधतधलवप नागररकताको हकमा परुानो 
नागररकताको प्रधतधलवप 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  

५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने  

७)तोवकएको ढााँचामा नागररकता 
धसफाररसको अधभलेख राख्न े। 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

५ 

अंध
गकृ

त 
ना
गर
रक

ता
 धस

फ
ारर
स 

१) धनवेदन पत्र र अंधगकृत नागररकता प्राप्त 
गनन खोजेको स्पष्ट आधार  
२) साववक मलुकुको नागररकता पररत्याग 
गरेको वा पररत्याग गनन कारवाही चलाएको 
पवुष्ट गने कागजातहरु  
३) नेपालमा १५ वर्नदेजख कुनै व्यवसाय वा 
काम गरी वसेको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
४)वैवावहक अंधगकृत नागररकताका लाधग 
वववाह दतान प्रमाणपत्रको प्रधतधलवपर 
सम्बजन्धत देशको आधधकाररक प्रमाणपत्र  

५)नेपाली भार्ा लेख्न र वोल्न जान्ने प्रमाण 
कागजातहरु  
६) पासपोिन सानइजको फोिो ३ प्रधत ७) 
चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद  

८) सरजधमन मचुलु्का 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने, काननी राय 
आवश्यक भएमा राय सोध्ने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने  
७)अनसूुची ८ को ढााँचामा नागररकता 
धसफाररसको अधभलेख राख्न े। 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

६ 

आ
धर्थ
नक
 अ

वस्
र्था
 ब
धल
यो
 व
ा स

म्प
न्नत

ा प्र
मा
जण
त १) धनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधलवप  
२) जग्गाधनी प्रमाण पजुान  
३) आयश्रोत भए आयश्रोत खलु्न ेकागजात  
४) अन्य आवश्यक कागजात  
५) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर र 
बहाल कर धतरेको रधसद वा कर धनधानरण 
स्वीकृत भएको कागजात ६) सरजधमन 
मचुलु्का 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  

६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

७ 

आ
धर्थ
नक
 अ

वस्
र्था
 क

मज
ोर 

वा
 वव

पन्न
ता
 प्र
मा
जण
त १) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप र 

धनवेदन पत्र  
२) आधर्थनक अवस्र्था कमजोर भएको पवुष्ट 
हनुे कागजात 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  

५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउन  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

८ 

ववद्य
तु 
जड

ान
 धस

फ
ारर
स 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप र 
धनवेदन पत्र  
२) जग्गाधनी प्रमाण पजुानको प्रमाजणत 
प्रधतधलवप  
३) हक भोगको श्रोत खुल्ने कागजात  

४) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको 
प्रमाणको प्रधतधलवप  

५) अन्य आवश्यक कागजातहरु  
६) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद वा कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  

५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने 
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

९ 

जज
ववत

 र
हेक

ो ध
सफ

ारर
स 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप र 
धनवेदन पत्र  
२) स्वयं व्यजि उपजस्र्थत हनु ुपने  
३)  दईु प्रधत पासपोिन साइजको फोिो  
४) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  

३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

१० 

दवुै
 न
ाम
 ग
रेक

ो ब्
यज
ि

 ए
कै
 ह
ो भ

न्न े
धस
फ
ारर
स/

फ
रक

 
जन्
म 
धम
धत 

संश
ोध
न 
धस
फ
ारर
स 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप र 
धनवेदन पत्र  
२) नाम फरक परेको पवुष्ट गने प्रमाजणत 
कागजतहरु  
३) चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात  
४) सम्बजन्धत व्यजि वा हकवाला उपजस्र्थत 
भई सनाखत गनुन पने  
५) आवश्यकता अनसुार स्र्थानीय प्रहरी 
सरजधमन मचुलु्काको प्रधतवेदन माग गनन 
सक्ने 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

11 

जग्
गा
 मू
ल्य
ाङ
क
न 
धस
फ
ररस

/प्र
मा
जण
त 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप र 
धनवेदन पत्र  
२) जग्गा धनी प्रमाण पजुानको प्रधतधलवप  

३) जग्गाको आसपासको चलन चल्तीको 
मूल्य प्रक्षेपण  
४) हालसालै आसपासको खररद धिवक्र 
भएको भए सो प्रमाण वा सरजधमन मचुलु्का  
६) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद वा कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले प्राववधधक कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  

४) तोवकएको प्राववधधक कमनचारीले 
आवश्यकता अनसुार सरजधमन मचुलु्का 
तयार गरी मूल्याङकन तयार गने  

५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

१२ 

ना
वा
लक

 प
ररच

यप
त्र 

धस
फ
ारर
स 

१) बाब ुआमाको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप र धनवेदन पत्र  
२) जन्म दतानको प्रमाणपत्र प्रमाजणत 
प्रधतधलवप  
३) चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद  

४) नाबालक खलु्ने र्थप कुनै प्रमाण 
कागजात भए सो समेत पेश गने  

५) नावालक अधनवायन उपजस्र्थत हनु ुपने ।  
६) दवैु कान देजखने पासपोिन सानईजको 
फोिो 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  

५) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

१३ 

ब्य
वस

ाय
 द
ता
न धस

फ
ारर
स 

१) धनवेदन पत्र  

२) व्यवसाय दतान गरेको प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
३) आफ्नै  घर भए चाल ुआ. व. सम्मको 
मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत 
सम्पजि कर धतरेको रधसद वा कर धनधानरण 
स्वीकृत भएको कागजात  
४) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रधतधलवप  
५)दईु प्रधत पासपोिन साइजको फोिो 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  

५) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

१४ 

आ
न्त
ररक

 ब
सा
ई 
सर
ाई
 धस

फ
ारर
स 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप र 
धनवेदन पत्र  
२) सरी जाने व्यजिहरुको नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रधतधलवप र 
नागररकता प्रमाणपत्र नभएको हकमा वववाह 
दतान वा जन्म दतान वा उमेर खुलेको 
धनस्साको प्रमाजणत प्रधतधलवप  
३) जग्गा धनी प्रमाण पजुानको प्रधतधलवप 
/घर वा जग्गा नभएकाको हकमा व्यवसाय 
वा बसानई खलु्ने प्रमाणकागजात  
४) घर जग्गा भएकाको हकमा घर भए 
चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद वा कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात  

५)घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बजन्धत 
घर धनीसाँग गरेको घर बहालको सम्झौता 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  

६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

१५ 

ववद्य
ाल
य 
सञ्च

ाल
न 
स्व
ीकृ
त/

 क
क्षा

 ब
वृि
 धस

फ
ारर
स १) ववद्यालय कक्षा बवृिका लाधग धनवेदन  

२) ववद्यालय दतान प्रमाण पत्रको प्रधतधलवप  
३) स्र्थानीय तहको नाममा चाल ुआ. व.को 
नधबकरण सवहतको व्यवसाय दतान प्रमाण 
पत्र  
४) सरकारी बाहेकका ववद्यालयका हकमा 
चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद  
५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रधतधलवप 
र बहाल कर धतरेको रधसद ६) धनरीक्षण 
प्रधतवेदन 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको प्राववधधक कमनचारीले 
आवश्यकता अनसुार स्र्थलगत धनरीक्षण 
गरी प्रधतवेदन तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  

६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

१६ 

ब्य
जि

गत
 वव

वर
ण 

धस
फ
ारर
स 

१) धनवेदन पत्र  
२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
३) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद  

४) ववर्यसाँग सम्बजन्धत अन्य प्रमाण 
कागजातहरु 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

१७ 

जग्
गा
 द
ता
न धस

फ
ारर
स 

१) धनवेदन  

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
३) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
भए घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि 
कर धतरेको रधसद वा कर धनधानरण स्वीकृत 
भएको कागजात  
४) साववक लगत प्रमाजणत प्रधतधलवप  

५) वफल्डबकु उतार  
६) स्र्थलगत धनरीक्षण प्रधतवेदन  
७) जग्गाको नापी नक्सा  

८) जग्गासाँग सम्बजन्धत अन्य प्रमाण 
कागजातहरु  
९)स्र्थानीय सरजधमन मचुलु्का 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  

४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने 
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

१८ 

जज
ववत

साँ ग
क
ो न

ात
ा प्र

मा
जण
त 

१) धनवेदन तर्था नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
२) नाता खलु्ने प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
३) सरजधमन गरी बझु्न ुपने भएमा साक्षी 
बस्ने ७ जनाको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
४) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद  

५)नाता प्रमाजणत गने व्यजिहरुको २ प्रधत 
पासपोिन साइजको फोिो 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

१९ 

मतृ
क
साँ ग

क
ो न

ात
ा प्र

मा
जण
त 

१)धनवेदन तर्था नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
२) हकदारहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  

३) मतृ्य ुदतान प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
४) मतृकको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
५) हकवाला नावालक भए जन्म दतान 
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
६) वसार  ाँइसरी आएको हकमा बसाई 
सराईको प्रधतधलवप  

७) हकदारहरुको पासपोिन सानईजको फोिो 
४ प्रधत  
८)स्र्थानीय सरजधमन मचुलु्का 
९)आवश्यकता अनसुार स्र्थानीय प्रहरी 
सरजधमन मचुलु्का 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) आवश्यकता अनसुार स्र्थानीय प्रहरी 
सरजधमन मचुलु्का माग गने  

६) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने   
७) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

२० 

धनः
शल्

क
 व
ा स

ःश
ल्क

 स्
वा
स््
य 
उप

चा
र 
धस
फ
ारर
स १) धनवेदन तर्था नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधलवप  
२) ववपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात  

३) धसफाररस आवश्यक भएको अन्य कारण 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  

४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

२१ 

अन्
य 
क
ाय
ानल
यक

ो म
ाग
 अ

नसु
ार 

ववव
रण

 ख
लुा
ई 
पठ

ाउ
न े 
क
ाय
न १) धनवेदन तर्था नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधलवप  
२) कायानलयको पत्र  
३) ववर्यसाँग सम्बजन्धत अन्य कागजातहरु 

१) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) पत्र दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले वववरण तयार 
गने  

५) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

२२ 

संस्
र्था
 द
ता
न धस

फ
ारर
स 

१) ववधान वा धनयमावली, धनवेदन र 
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  

२) सस्ंर्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र 
र बहाल कर धतरेको रधसद/नधतरेको भए 
धतनुन बझुाउन ुपने ३) सस्ंर्था आफ्नै घरमा 
बस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण पजुान र 
नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रधतधलवप  
४) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद वा कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सजचवले 
सम्बजन्धत कमनचारीलाई वडा सजचव, 
तोक आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  

५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 



झिमरुक गाउँपाझिका तथा वडा कार्ाािर्हरुबाट प्रदान गने सेवा सम्वन्धी तर्ार पाररएको नागररक वडापत्र 

Page | 12  

 
गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

२३ 

घर
 ब
ाि
ो प्र

मा
जण
त 

१) धनवेदन -बािोको नाम, िोल समेत 
खलुाउने नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
२) जग्गाधनी प्रमाण पजुानको प्रमाजणत 
प्रधतधलवप  
३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाजणत सक् कल 
नापी नक्सा  
४) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद वा कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात  

५) धलने ददने दवैु व्यजि नागररकताका 
प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र प्रमाजणत प्रधतधलवप 
सवहत उपजस्र्थत हनु ुपने वा धनजहरुले 
ददएको अधधकृत वारेसको प्रमाजणत प्रधतधलवप  
६) स्र्थलगत धनरीक्षण प्रधतवेदन 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  

६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

२४ 

चा
र 
वक
ल्ल

ा प्र
मा
जण
त 

१) धनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
२) जग्गा धनी प्रमाण पजुानको प्रधतधलवप  

३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाजणत प्रधतधलवप 
नापी नक्सा  

४) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत रघर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद  
५) धनवेदक स्वयं वा धनजले अन्य 
व्यजिलाई तोकेको हकमा धनज धनवेदकले 
ददएको अधधकृत वारेसनामा को प्रमाजणत 
प्रधतधलवप 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

२५ 

जन्
म 
धम
धत 

प्रम
ाजण

त 

१) धनवेदन र नागररकता प्रमाण पत्रको 
प्रधतधलवप  
२) नाबालकको हकमा जन्म दतान 
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
३) बसाईसरी आएको भए सो को प्रमाण 
पत्र  
४) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  

५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  

६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

२६ 

ववव
ाह 

प्रम
ाजण
त 

१) दलुहा दलुहीको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
२) बसाईसरी आएकाको हकमा बसार  ाँइ 
सरानई दतान प्रमाण पत्र  
३) दलुाहा दलुही दबैु उपजस्र्थत भई 
सनाखत गनुन पने ।  

४) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद वा कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात 
 ५) वव.स.२०३४ पधछको हकमा धबबाह 
दतान प्रमाण पत्रको प्रधतधलवप 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  

६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

२७ 

घर
 प
ात
ाल
 प्र
मा
जण
त 

१) धनवेदन नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप र धनवेदन  
२) घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र  
३) स्र्थलगत धनरीक्षण प्रधतवेदन  
४) चाल ुआ. व. सम्मको घर जग्गा कर 
वा एवककृत सम्पजि कर र चाल ुआ.ब. 
सम्मको मालपोत कर धतरेको रधसद वा कर 
धनधानरण स्वीकृत भएको कागजात  

५)आवश्यकता अनसुार सरजधमन मचुलु्का 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने   
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने 
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

२८ 

हक
वा
ला

 व
ा ह

क
दार

 प्र
मा
जण
त 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप र 
धनवेदन  
२) नाताप्रमाजणत प्रमाण पत्रको प्रधतधलवप  
३) हकदार प्रमाजणतका लाधग स्र्थलगत 
सरजधमन   
४) हकदार प्रमाजणत गने र्थप प्रमाण कागज  
५) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद  
६)आवश्यकता अनसुारनसरजधमन मचुलु्का 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

२९ 

अव
वव

ावह
त 
प्रम

ाजण
त 

१) धनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
२) संरक्षक वा अधभभावकले कायानलयको 
रोहबरमा गरेको सनाखत पत्र  
३) स्र्थानीय सरजधमन मचुलु्काको पत्र  
४) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद  
५) धबदेशमा रहेकाको हकमा ववदेशजस्र्थत 
नेपाली धनयोगबाि आएको धसफाररस 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) आवश्यकता अनसुार स्र्थानीय 
प्रहरीको सरजधमन मचुलु्का माग गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

३० 

जग्
गा
 ध
नी
 प
जुा
न ह
राए

क
ो ध
सफ

ारर
स 

१) धनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
२) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
भए घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि 
कर धतरेको रधसद  
३) जग्गा धनी प्रमाण पजुानको प्रधतधलवप  

४) धनवेदकको स्र्थायी वतन जग्गा रहेको 
वडाको नभएमा स्र्थानीय सरजधमन मचुलु्का 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले धसफाररस पत्र 
तयार गने  

५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  

६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

३१ 

पजु
ानम
ा घ

रक
ाय
म 
गने

 धस
फ
ारर
स 

१) धनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
२) भवन नक्शा पास प्रमाण पत्रको 
प्रधतधलवप  
३) धनमानण सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रधतधलवप  
४) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद वा कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात  

५) जग्गा धनी प्रमाण पजुानको प्रधतधलवप 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  

३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

३२ 

अंग्र
जेी
 धस

फ
ारर
स 
तर्थ

ा प्र
मा
जण
त 

१) धनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
२) ववर्य साँग सम्बजन्ध प्रमाण कागजातको 
प्रधतधलवप  
३) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  

३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  
५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

३३ 

धम
ला
पत्र

 क
ाग
ज/

 उ
जरु
ी द

ता
न 

१) धमलापत्र गने दवैु पक्षको संयिु 
धनवेदन  
२) सम्बजन्धत व्यजिहरुको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
३) ववर्यसाँग सम्बजन्धत अन्य कागजातहरु 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा /वडा सदस्य/वडा सजचवले 
सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने ५) धनवेदकले 
तोवकएको शलु्क बझुाउने  

६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 
 

 

 

 

 

 

 

 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

३४ 

एवक
कृ
त 
सम्
पजि

 क
र/
घर

 ज
ग्ग
ा क

र 

१) धनवेदन  
२) जग्गा धनी प्रमाण पजुानको प्रधतधलवप ३) 
भवन नक्शा स्वीकृधत प्रमाण पत्र र 
नक्शाको प्रधतधलवप  
४) भवन/जग्गा खररद गरेको भए 
मालपोतबाि रजजषे्ट्रशन पाररत धलखतको 
प्रधतधलवप  

५) -स्र्थानीय तहको नाम) घोर्णा हनु ुपूवन 
धनमानण भएका भवनका हकमा नापी नक्शा 
वा स्र्थलगत प्राववधधक प्रधतवेदन ६ 
) मालपोत धतरेको रधसद  
७) आ.व ०५७।५८ पूवन आजन्तररक 
राजश्व कायानलयमा कर धतरेको भए सो को 
प्रमाजणत प्रधतधलवप  
८) नागररकता र नापी नक्साको प्रमाजणत 
प्रधतधलवप 

१) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  

४) तोवकएको कमनचारीले कर धनधानरण 
तयार गरी वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव समक्ष पेश गने ।  
५) तोवकएको कर बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई कर 
धनधानरण पत्र उपलब्ध गराउने । 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

३५ 

बह
ाल
 क

र 

१) धनवेदन पत्र  
२) बहाल समझौता  
३) नेपाल सरकारमा बहालसाँग सम्बजन्धत 
धनकायमा दतान गरेको प्रमाण पत्रको 
प्रधतधलवप  
४) नागररकताको प्रमाजणत प्रधतधलवप  

५) चाल ुआ.व. सम्म घर जग्गा र 
मालपोत धतरेको रधसदको वा धनधानरण 
आदेशको प्रमाजणत प्रधतधलवप । 

१) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
२) तोवकएको कमनचारीले कर धनधानरण 
तयार गरी वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव समक्ष पेश गने ।  
३) तोवकएको कर बझुाउने  
४) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई कर 
धनधानरण पत्र उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

३६ 

ववज्ञ
ापन

 क
र 

१) धनवेदन र संस्र्थाको प्रमाजणत कागजात  
२) सम्बजन्धत स्र्थानीय तहमा धतनन बझुाउन 
पने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाजणत 
प्रधतधलवप 

 वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

३७ 

मा
लप

ोत
 व
ा भ

ू मी
 क

र 

१) धनवेदन पत्र  
२) प्रर्थम वर्ान लाधग जग्गा धनी प्रमाण 
पजुान, नवीकरणका लाधग अजघल्लो आ.व.मा 
मालपोत धतरेको रधसद वा यस कायानलयबाि 
जारी गररएको मालपोत नवीकरण बकु  
३) घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि 
कर धतरेको प्रमाण 

१) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
२) तोवकएको कमनचारीले कर धनधानरण 
तयार गरी सजचव समक्ष पेश गने ।  

५) तोवकएको कर बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई कर 
रधसद उपलब्ध गराउने । 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

३८ 

जन्
म 
दत
ान 

१.धनवेदन पत्र  
२) बालकको बाब/ुआमाको नागररकता  
३) चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद  
४)अस्पतालमा जन्म भएको हकमा 
सम्बजन्धत अस्पतालले जन्म प्रमाजणत गरेकेा 
पररचयपत्रको प्रमाजणत प्रधतधलवप 

१) घिना घिेको ३५ ददन धभत्र 
पररवारको मूख्य व्यजिले   
२) धनजको अनपुजस्र्थधतमा उमेर पगेुको 
परुुर् मध्ये सबैभन्दा जेठो व्यजिले 
सूचना ददन े

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

३९ 

मत्
य ु
दत
ान 

१)धनवेदन पत्र  
२) मतृकको नागररकता र सूचना ददन 
आउनेको नागररकता  
३) मतृकसाँग सम्बन्ध जोधडन ेप्रमाणपत्र  
४) अवववावहत मतृकको हकमा स्र्थानीय 
सरजधमन पत्र  
५) मतृकको नागररकता नभएको हकमा 
स्र्थानीय सरजधमन पत्र  

६) सूचना ददने व्यजिको नागररकता 
नभएमा समेत स्र्थानीय सरजधमन पत्र 

१) घिना घिेको ३५ ददन धभत्र 
पररवारको मखु्य व्यजिले  
२) धनजको अनपुजस्र्थधतमा उमेर पगेुको 
परुुर् मध्ये सबैभन्दा जेठो व्यजिले 
सूचना ददने  
३) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले तोवकएको कमनचारीिारा 
सरजधमन मचुलु्का तयार गने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

४० 

बस
ाई
 स
राई

 ज
ान
े/आ

उन
 ेद
ता
न 

१)धनवेदन पत्र र नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
२) बसाई सराई गरी जानेको हकमा 
पररवारको वववरण सवहत सम्बजन्धत वडा 
कायानलयबाि बसाई सराईको कागजात  
३) जहााँ जानेहो त्यस ठाउाँको लालपजुान र 
जनु ठाउाँमा आउनेको पधन पेश गनुनपने ।  
४) बसाई सराई गरी आउनेको हकमा 
बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र   
५)जान-ेआउने सबै व्यजिको नागररकता र 
जन्मदतानको प्रधतधलवप  
६) चाल ुआ.व. सम्म घर जग्गा र 
मालपोत करवा एवककृत सम्पजि कर 
धतरेको रधसद। 

१) घिना घिेको ३५ ददन धभत्र 
सपररवारको बसाई सराई भए पररवारको 
मूख्य व्यजिले सूचना ददने ।  
२) एकजनाको मात्र बसाई सराई भए 
धनजले सूचना ददन े। 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

४१ 

सम्
बन्
ध 
ववच्

छेद
 द
ता
न १) धनवेदन पत्र  

२)अदालतबाि सम्बन्ध ववच्छेद भएको 
फैसलाको प्रमाजणत प्रधतधलवप  
३) पधतपत्नीको नागररकताको प्रधतधलवप 
१/१ प्रधत  
४) केिाको स्र्थायी ठेगना सम्बजन्धत 
वडाको हनु ुपने। 

१) सम्बन्ध ववच्छेद भएको पधत वा 
पत्नीले सूचना फाराम भरी सूचना ददने । 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

४२ 

ववव
ाह 

दत
ान 

१) धनवेदन पत्र  
२) दलुाहा-दलुहीको नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप  
३) दलुहीको नागररकता नभएमा बाब ुवा 
दाजभुाईको नागररकताको प्रमाणपत्रको 
प्रधतधलवप  
४) चाल ुआ.व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद 

१) दलुाहा दलुही दवैु उपजस्र्थत भई 
सूचना ददन े

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

४३ 

नय
ां व्

यव
सा
य 
दत
ान 

१) धनवेदन पत्र  
२) नागररकता प्रमाजणपत्रको प्रमाजणत 
प्रधतधलवप  
३) ववदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाजणत 
प्रधतधलवप वा सम्बजन्धत दतुावासको धनजको 
पररचय खलु्ने धसफाररस  
४) २ प्रधतफोिो  

५) घर बहाल सम्झौता  
६) आफ्नै घर िहरा भए चा.ल.ु आ.व. 
सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर धतरेकेा  

७) स्र्थानीय तहको नाममा दतान नगरी प्यान 
वा अन्य धनकायमा दतान गरी व्यवसाय दतान 
गरेको हकमा प्यान दतान वा अन्य 
धनकायबाि जारी गरेको व्यवसाय 
प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रधतधलवप 

१) धनवेदन सवहतको तोवकएको कागाजत 
पेश गने  

२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत फााँिमा तोक आदेश 
गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) धनवेदकले तोकेको शलुक वझुाउने  
५) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

४४ 

व्य
वस

ाय
 न
वी
क
रण

 

१) धनवेदन पत्र  
२) नागररकता प्रमाजणपत्रको प्रमाजणत 
प्रधतधलवप  
३) स्र्थानीय तहबाि दतान भएको व्यवसाय 
दतानको प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रधतधलवप  

४) बहाल सम्झौताको प्रधतधलवप  
५) आफ्नै घर िहरा भए चा.ल.ु आ.व. 
सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर धतरेकेा 

१) धनवेदन सवहतको तोवकएको कागाजत 
पेश गने  
२)वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत फााँिमा तोक आदेश 
गने  

३) धनवेदन दतान गने  
४) धनवेदकले तोकेको शलुक वझुाउने  
५) पत्र चलानी गरी चलानी गरी 
धनवेदकलाई प्रमाणपत्र उपलव्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धतफााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 



झिमरुक गाउँपाझिका तथा वडा कार्ाािर्हरुबाट प्रदान गने सेवा सम्वन्धी तर्ार पाररएको नागररक वडापत्र 
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गाउँपालिकाको वेवसाइट jhimrukmun.gov.np मा समेत उपिव्ध छ । 

क्र.सं. सेव
ा 

सवु
वध

ाक
ो 

ना
म आवश्यक पने कागजातहरु 

सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने 
प्रवक्रया 

जजम्मेवार अधधकारी र 
लाग्ने समय 

लाग्ने 
दस्तरु 

४५ 

उल्
लेज
खत

 ब
ाहेक

 अ
न्य

 स्
र्था
नी
य 
आ
वश्
यक

ता
 

अन
सुा
रक

ा ध
सफ

ारर
स/

प्रम
ाजण
तह
रु 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप र 
धनवेदन  
२) ववर्यसाँग सम्बजन्धत प्रमाण कागजात  

६) चाल ुआ. व. सम्मको मालपोत र घर 
जग्गा कर वा एवककृत सम्पजि कर धतरेको 
रधसद वा कर धनधानरण स्वीकृत भएको 
कागजात 

१) धनवेदन सवहत तोवकएको 
कागजातहरु पेश गने  
२) वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 
सजचवले सम्बजन्धत कमनचारीलाई तोक 
आदेश गने  
३) धनवेदन दतान गने  
४) तोवकएको कमनचारीले आवश्यकता 
अनसुार सरजधमन मचुलु्का तयार गरी 
धसफाररस तयार गने  

५) धनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने  
६) पत्र चलानी गरी धनवेदकलाई 
धसफाररस उपलब्ध गराउने 

वडा अध्यक्ष/वडा 
सदस्य/वडा सजचव, 
सम्बजन्धत फााँिका 
कमनचारी लाग्ने समयः 
सोही ददन, 
सरजधमनको हकमा 
बढीमा ३ ददनधभत्र 

 

 

 


