
सं. सेवाको िववरण सेवा ािहले पुयाउनु पन कृया 
ला े शु ,

द ुर, ज रवाना ला े समय स क शाखा िज ेवार पदािधकारी 

►१६ वष उमेर पुगेको माणप  (ज दता र शैि क माणप )
►बाबु आमाको नाग रकताको ितिलपी
►घरप रवारको सनाखत गन को नाग रकता माणप को ितिलपी

ाँस गाउँपािलका 
गाउँकायपािलकाको कायालय

सु ेरा दाचुला 

नािगरक वडाप  

►घरप रवारको सनाखत गन को नाग रकता माणप को ितिलपी
►तोिकएको ढाँचामा िनवेदन
►सिजिमन गनुपन भए सिजमन मुचु ा
►िववािहत मिहलाको लािग पितको नाग रकता ितिलिप र िववाह दता माण प  
र माइित प ीको आमा, बुवा, दाजु वा भाईको नाग रकताको ितिलिप
►दुवै कान दे खने हालै खचेको ५ ित फोटो
►बसाइ सरी आएको भए बसाइ सराइ माण-प को ितिलिप
►ज ाधिन माण पुजाको ितिलिप
►अंगीकृत नाग रकताको हकमा िववािहत मिहलाको माइती देशको नाग रकता ागेको माणको ितिलिप
►नाग रकता झु ो भए सो र नभए न ल
►नाग रकता हराएको भए स त हराएको भ े सुचना वा अ  कुनै माण
►तोिकएको ढाँचामा िनवेदन
►तोिकएको ढाँचामा िनवेदन
►मृ ु दता माण-प को ितिलिप

नेपाली नाग रकता िसफा रस

नाग रकता माण-प को 
ितिलिपका लािग िसफा रस

१

२

१००

१००

सोिह िदन 

सोिह िदन 

शासन शाखा 

शासन शाखा 

वडा अ /वडा सिचव

बडा अ /वडा सिचव

►मृ ु दता माण-प को ितिलिप
►नाता मािणत गन ेकको मृतकसँग वा िजिवत सँग नाता मािणत गनु पनमा नाग रकता माण-प को ितिलिप
►बािह र िज ा गािवस, न.पा.को नाग रकता माण-प  भए बसाई सराईको माण-प
►१६ वष उमेर पुगेको भए छोरा वा छोरीह को नाग रकता माण-प को ितिलिप र 
उमेर नपुगेको भए ज  दताको ितिलिप
►नाता मािणत गन ेकको हालसालै खचेको २/२ ित फोटो
►नाता खु ने अ  कुनै माण भए सोको ितिलिप
►पे नको हकमा योजन हेरी संयु  फोटो, नाम, पद, प ीको नाम दे खने पे न प ाको ितिलिप
►मृतकको नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलिप र मृ ु दता माण-प को ितिलपी
►नाता मािणत माण-प को ितिलिप
►ज ाधिन माण पूजा र मालपोत ितरेको रिसदको ितिलिप
►हकदारह को नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलिप ( नावालकको हकमा ज  दता माण -प को ितिलिप)
►अनुसूची बमोिजमका उपल  सूचना फारम
►सुचकको नेपाली नाग रकताको माण-प को ितिलिप

नाता मािणत३

म वा स वा नामसारी िसफा रस -प४

१००

१००

सोिह िदन 

सोिह िदन 

शासन शाखा 

शासन शाखा 

बडा अ /वडा सिचव

बडा अ /वडा सिचव

►सुचकको नेपाली नाग रकताको माण-प को ितिलिप
►सूचक-बाबु, आमा, बाजे, ब ै, पितप ी वा प रवारका जे  सद  (१६ वष उमेर पुरा भएको) 
►ज  दताको हकमा बाबु, आमाको नेपाली नाग रकता माण-प  र अ तालमा ज  भए अ तालको 
ज  मािणत ितिलिप वा िचना (ज  कुडँली)
►मृ ु दताको हकमा मृतकको नाग रकता माण-प को ितिलिप (नाबालक भए ज  दता माण-प को ितिलिप )
►िववाहको हकमा पित, प ी दुवैको नाग रकता माण-प को ितिलिप, पित, प ीको अिनवाय 
►उप थित र अदालतबाट नाता मािणत भएको फैसलाको मािणत ितिलिप
►बसाई सराईको हकमा घरमूली र अ  सद को नाग रकता माण-प को ितिलिप, अ  िज ा वा गािवस 
►नपाबाट बसाई सराई आउदा आफु बसोबास ग र आएको ठाउँको ज ा धिन माण पुजा 
वा बसोबास दे खने अ  केिह माण
►स  िव े दको हकमा अदालतको फैसलाको मािणत ितिलिप
►सूचक पित वा प ी को नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलिप
►तोिकएको ढाँचामा िनवेदन
►चार िक ा मािणत गन को नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलिप

गत घटना दता 
(ज ,मृ ु, िववाह,बसाइ
 सराई र स  िव े द)

५ ३५ िदन स  िनशु  
३५ िदन पिछ  १०० सोिह िदन शासन शाखा बडा अ /वडा सिचव

►चार िक ा मािणत गन को नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलिप
►ज ा धनी माण पुजाको ितिलिप
►ज ा मािणत न ा

चार िक ा मािणत६ सोिह िदन १०० शासन शाखा बडा अ /वडा सिचव



►मालपोत बुझाएको रिसदको ितिलिप
►तोिकएको ढाँचामा िनवेदन
►नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलिप
►ज ा धनी माण पुजाको ितिलिप
►मालपोत बुझाएको रिसदको ितिलिप
►नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलिप
►पासपोट साइजको २ ित फोटो र खाता खो नेको हकमा ३ ित फोटो
►रा कोषबाट अ  कुनै आिथक सुिवधा निलएको 
►जे  नाग रको हकमाः दिलत जे  नाग रक भए ६० वष र दिलत बाहेक अ  जे  नाग रक भए
 ७० वष उमेर पुगेको नु पन
►एकल मिहलाको हकमाः ६० वष उमेर पुगेका िववाह नग र बसेका र स  िव े द भएकोसामािजक सुर ा भ ाको लािग८

िवद्धुत, खानेपानी, टेिलफोन जडान,
 नामसारी ठाँउसारी िसफा रस७ १००

िनशु

सोिह िदन 

सोिह िदन 

शासन शाखा 

शासन शाखा 

बडा अ /वडा सिचव

बडा अ /वडा सिचव►एकल मिहलाको हकमाः ६० वष उमेर पुगेका िववाह नग र बसेका र स  िव े द भएको
►पितको मृ ु दताको ितिलिप र नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलिप
►िवधवाः पितको मृ ुदताको ितिलिप र नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलिप
►पुण र आंिशक अश  अपा को हकमाः नेपाली नाग रकता माण-प को ितिलिप
 (पुण अश  अपा को हकमा नावािलक भएमा ज  दताको ितिलिप
पासपोट साइजको २ ित फोटो अपा ता दे खने ग र
►तोिकएको ढाँचामा िनवेदन
►िनवेदकको नेपाली नाग रकताको माणप को ितलीपी 
►उ ोग तथा वसाय संचालन गन ठाउँको ज ाधनी माण पुजाको ितिलपी 
►ज ा जिमन तथा घर अका ीको नाममा भएमा ज ा /घर घनी को इ ाप  म जुरीनामा 
►मालपोत बुझाएको रिसदको ितिलिप
►सिजिमन रहने ीह को नाग रकता माणप को ितिलपी
►स त िव ालको व थापन सिमतीको अनुरोध प  
►िव ालय संचालनको लािग व थापन सिमितको बैठकको िनणय ितिलपी १ ित 

सामािजक सुर ा भ ाको लािग८

घरेलु उ ोग तथा वसाय 
अनुमती िसफा रस९

िव ालय संचालनका लािग िसफा रस१०

िनशु

आिथक ऐन बमोिजम 

आिथक ऐन बमोिजम 

सोिह िदन 

सोिह िदन 

सोिह िदन 

शासन शाखा 

शासन शाखा 

शासन शाखा 

बडा अ /वडा सिचव

मुख शासिकय अिधकृत

मुख शासिकय अिधकृत►िव ालय संचालनको लािग व थापन सिमितको बैठकको िनणय ितिलपी १ ित 
►संचालन ग रने िव ालयको िववरण भ रएको फारम १ ित 
►िनिज िव ालयको हकमा वसाय दता स  स ुण कागजात 
►तोिकएको ढाँचामा िनवेदन
►स त ीको नेपाली नाग रकताको माण प को ितिलपी 
►ज ाको मालपोत ितरेको रिसदको ितिलपी
► वसाय संचालन गन ठउको ज ाधनी माण पुजाको ितिलपी 
►ज ा तथा घर अक  ीको नाउमा भए सो ीको म जुरीनामा प  
►स त ठाउँको संिधयार /िछमेकीह को मुचु ा प
► ीको िनवेदन 
►स ीत को नेपाली नाग रकताको ितिलपी 
►अ  आव क / मािणत कागजातको ितिलपी 
►योजना संचालन गन गाउँप रषदको िनणय तथा ीकृत काय म
►योजना संचालन गन ठाउको उपभो ा सिमती गठन ग रएको िनणयको ितिलपी 

मिदरा वसाय 
संचालनअनुमती िसफा रस११

अ  िसफा रस १२

िव ालय संचालनका लािग िसफा रस१० आिथक ऐन बमोिजम सोिह िदन 

सोिह िदन 

सोिह िदन 

आिथक ऐन बमोिजम 

आिथक ऐन बमोिजम 

शासन शाखा 

शासन शाखा 

शासन शाखा 

कायालयको

मुख शासिकय अिधकृत

मुख शासिकय अिधकृत

मुख शासिकय अिधकृत

►योजना संचालन गन ठाउको उपभो ा सिमती गठन ग रएको िनणयको ितिलपी 
►योजना स झौता लागत ीमेट समेत स झौता गन उपभो ा सिमतीको
 िनणयको ितिलपी सिहत उपभो ा समीती अ को िनवेदन
►उपभो ा सिमतीका पदािधकारीह को ितन पु े नामावली िववरण 
►उपभो ा सिमतीका पदािधकारीह को नेपाली नाग रकताको माण प को ितिलपी 
►योजना स  भएको र फरफारक गन स ी उपभो ा सिमतीको िनणय 
►स ीत वडा कायालयको िसफा रस  प  
►अनुगमन सिमतीको ितवेदन 
►स त ािविधक कमचारीको मेजरमे  वुक अनुसार खच मािणत ग रएको मु ांकन प
►अ  खच मािणत गन कागजात 

१५ सुचना िवधी स ी/ जानकारी ►िनवेदन / आिधका रक प  िनशु १५ िदन िभ सुचना िवधी सुचना िवधी अिधकृत
►िनवेदन 
►समुह गठन ग रएको िनणय 
►सबै सद ह को नाग रकता माण प को ितिलपी

१३ योजना स झौताका लािग 

१६

योजना फ ट /फरफारक का लािग १४

कृषक समुह दता /निवकरण

आिथक ऐन बमोिजम 

िनशु

५०० कृिष शाखा

शासन शाखा 

शासन शाखा 

कायालयको
 व थापन 
अनुसार

कायालयको
 व थापन 
अनुसार

सोिह िदन 

मुख शासिकय अिधकृत

मुख शासिकय अिधकृत

मुख शासिकय अिधकृत►सबै सद ह को नाग रकता माण प को ितिलपी
►समुहको िवधान 
►वडा कायालयको िसफा रस

१६ कृषक समुह दता /निवकरण ५०० कृिष शाखासोिह िदन मुख शासिकय अिधकृत



►िनवेदन 
►समुह गठन ग रएको िनणय 
►सबै सद ह को नाग रकता माण प को ितिलपी
►समुहको िवधान 
►वडा कायालयको िसफा रस
►उपल  ढाँचा बमोिजम िनवेदन 
►नाग रकताको माणप  को ितिलपी 
►दुवैकान दे खने फोटो २ ित
►शैि कतथा तािलम माणप को ितिलपी
►िनवेदन 
► घरोगी मािणत गन मेिडकल अिधकृत ले मािणत गरेको कागजात 

ा  स ी िववरण 
तथा घरोगी िसफा रस

१७

१८

१९

पशु समुह दता निवकरण

बेरोजगार दता 

सोिह िदन 

सोिह िदन 

५००

िनशु

िनशु

पशु शाखा

रोजगार सेवा के

ा  शाखासोिह िदन 

मुख शासिकय अिधकृत

रोजगार संयोजक

ा  संयोजक 
► घरोगी मािणत गन मेिडकल अिधकृत ले मािणत गरेको कागजात 
►िनवेदन / आिधका रक प  
►स ीत िव ालयको िसफा रस प  शैि क स  समेत दसाउने ग र 
►शैि क स  २०७४ भ ा अधीको लािग स त िव ालको िव ालय रकड 
►अनुसार ा  अंक भ र पठाएको ल ांक प  नु पन
►िनवेदन
►एम िव िव एस ड रको िसफा रस 
►नाग रकता माणप को ितिलपी
►२ ित पासपोट साइजको फोटो
►सिमतीको िनणय 

मुख शासिकय अिधकृत२१ अपा ता माणप िनशु दुइ िदन मिहला िवकास शाखा 

तथा घरोगी िसफा रस

िश ा स ी तथा आधारभुत तहको
 ल ांक माण प को ितिलपी२० िनशु िश ा शाखा सोिह िदन िश ा अिधकृत


