
सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

सुनछहरी गाउँपालिकाको सेवाप्रबाह मापदण्ड( Service Delivery Standards) 

क्र.सं. सेवा सुलवधाको नाम आवश्यक पने कागजातहरु सेवा सुलवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने प्रलक्रया सेवा प्रदान गने अलधकारी/शाखा िाग्ने दस्तुर िाग्ने समय 

1.  गैरसरकारी ससं्था दर्ाा १) निवेदि 

२) ससं्थाको नवधाि एक प्रनर् 

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

४) ससं्थाका पदानधकारीहरुको िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप 

५) कार्ासनमनर् गठि निणार्को प्रनर्निपी 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् शाखािे दर्ाा गरी प्रमाणपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

प्रशासि शाखा रु. २००० सोही नदि,  सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

2.  गैरसरकारी ससं्था िवीकरण 

नसफाररश 

१) ससं्थाको प्रगनर् प्रनर्वेदि 

२) िेखा परीक्षण प्रनर्वेदि 

३) कर चुक्तासनहर्को निवेदि 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे नसफाररशपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

प्रशासि शाखा  रु. १००० सोही नदि,  सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

3.  व्र्वसार् दर्ाा १) सम्बनधधर् व्र्नक्तको निवेदि पत्र । 

२) पासपोर्ा साइर्को २ प्रनर् फोर्ो । 

३) िागररकर्ा प्रमाणपत्र र र्ग्गा धनि प्रमाण पुर्ााको प्रनर्निनप । 

४) घर/र्नमि बहािमा निई व्र्वसार् गिे िए घर/र्नमि बहािमा निएको 

सम्झौर्ा पत्रको । 

५) सम्बनधधर् अधर् कार्ाािर्मा दर्ाा िएको प्रमाण पत्र र आर्कर दर्ाा, प्र्ाि 

दर्ाा प्रमाण ६) पत्र प्रनर्निनप, भ्र्ार् सगँ सम्बनधधर् िए सो को प्रमाण पत्र । 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे नसफाररशपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

प्रशासि शाखा   

4.  उद्योग दर्ाा र्था नसफाररस १) सम्बनधधर् उद्योगीको ररर्पुवाकको निवेदि । 

२) उद्योगीको िा.प्र.प.को प्रनर्निनप । 

३) उद्योग सचंािि हुिे र्ग्गाको प्रमाण पुर्ााको प्रनर्निनप । 

४) र्ग्गा िाडामा निएको िए र्ग्गा िाडाको संझौर्ाको प्रनर्निनप । 

५) र्.ध.को िा.प्र.प.को प्रनर्निनप । 

६) उद्योग अधर्त्र कार्ाािर्मा दर्ाा िएको िए सो को प्रमाण पत्रहरुको प्रनर्निनप, 

 ७) आर्कर, प्र्ाि दर्ाा प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप, भ्र्ार् सगँ सम्बनधधर् िए सो 

को प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप, सनंधर्ारहरुको सहमनर् सनहर्को सर्ानमि मचुुल्का । 

८) सम्बनधधर् वडा कार्ाािर्को सर्ानमि सनहर्को नसफाररस । 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे नसफाररशपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

प्रशासि शाखा /प्रमुख प्रशासकीर् 

अनधकृर् 

आनथाक ऐि 

बमोनर्म 

२ नदि वा सर्ानमि मचुुल्का 

पश्चार्् 

1.  

ठेक्का िाइसेधस नसफाररस 
१) अिुसूची अिुसारको निवदेि फाराम  

२) कार्ानवनध अिुसार र्ोनकएको अधर् आवश्र्क कागर्ार्हरु । 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे प्रमाणपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

प्रशासि शाखा /प्रमुख प्रशासकीर् 

अनधकृर् 
 २ नदि 

2.  ठेक्का इर्ार्र्पत्र दस्र्ुर "घ" 

वगा 

३) अिुसूची अिुसारको निवदेि फाराम । 

४) घर्ीमा ५ िाख रुपरै्ाको चािु पुंर्ी दखेाई उद्योग नविागमा दर्ाा िएको प्रमाणपत्र । 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

प्रशासि शाखा /प्रमुख प्रशासकीर् 

अनधकृर् 

आनथाक ऐि 

बमोनर्म 
२ नदि 
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५) इर्ार्र् पत्र कार्ानवनध अिुसार र्ोनकएको मखु्र् र्िशनक्त िएको प्रमानणर् कागर्ार् । 

६) ट्रीपर १ थाि, ट्राक्र्र १ थाि, नमक्सर १ थाि, Thedolite/Level Machine १ सेर्, 

७) वार्र पम्प ३ थाि, िाइब्ररे्र मेनशि ३ थाि मेनशि उपकरणहरुको स्वानमत्व िएको साथ ै

नवमा गरेको कागर्ार्हरु । 

८) मेनशि उपकरणहरु नठक अवस्थामा िएको िेपाि मेकानिकि इनधर्निर्रस  

९) एशोनसर्शि सदस्र्र्ा प्राप्त मेकानिकि इनधर्निर्रिे प्रमानणर् गरेको कागर्ार् । 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे प्रमाणपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

3.  

र्ोि नबकास र्था अधर् समूह 

१) र्ोि नवकास संस्था/समुहको आफ्िो िेर्र प्र्ाडमा िेनखएको छाप सनहर् निवदेि । 

२) र्ोि नवकास संस्था, अधर् समुहको बैठक िेिाि ेगरेको निणार् प्रनर्निनप । 

३) संस्थाको नवधाि २ प्रनर् । 

४) कार्ा सनमनर्मा रहकेा पदानधकारीहरुको िा.प्र.प.को प्रनर्निनप । 

५) वडा कार्ाािर्को नसफाररस । 

 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे प्रमाणपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

प्रशासि शाखा /प्रमुख प्रशासकीर् 

अनधकृर् 

आनथाक ऐि 

बमोनर्म 
१ नदि 

4.  

घरर्ग्गा मलु्र्ांकि र्था 

आर्श्रोर् प्रमानणर् 
१) व्र्होरा प्रष्ट खिेुको ररर्पूवाकको निवेदि । 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे नसफाररशपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

गाउँपानिका/वडा कार्ाािर् 
आनथाक ऐि 

बमोनर्म 
सोही नदि 

5.  व्र्नक्तगर् नसफाररश १) निवेदि 

२) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

३) िागररकर्ा र आवश्र्कर्ािुसारका प्रमाणपत्रको प्रनर्निपी 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे नसफाररशपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

प्रशासि शाखा /प्रमुख प्रशासकीर् 

अनधकृर् 
 

सोही नदि,  सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

6.  प्राकृनर्क प्रकोप सहार्र्ा १) निवेदि 

२) प्रहरी सनर्ानमि मचुुल्का  

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

४) नवपदको फोर्ो 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे नसफाररशपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

प्रशासि शाखा /प्रमुख प्रशासकीर् 

अनधकृर् 
 

नवपद व्र्वस्थापि सनमनर्को 

निणार् पश्चार् सोही नदि वा 

बढीमा ३ नदि नित्र  

7.  बैंक खार्ा खोल्िे/बधद गिे 

नसफाररश 

१) खार्ा सचंािि/बधदका िानग खार्ा सचंािि गिे पदानधकारीहरुको  

िमिूा दस्र्खर् काडा  

२) सनमनर्को निणार्  

३) निवेदि 

४) वडाको नसफाररस 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे नसफाररशपत्र उपिब्ध 

गराउिे 

प्रशासि शाखा /प्रमुख प्रशासकीर् 

अनधकृर् 
 

सोही नदि 

8.  स्वीकृर् र्ोर्िाको िागर् 

अिुमािका िानग सिे गिा 

१) स्वीकृर् र्ोर्िाहरुको नववरण (िाम, कार्ााधवर्ि हुिे स्थाि, स्रोर्, 

नवनिर्ोनर्र् बर्रे्)  

१) गाउँ कार्ापानिकाको स्वीकृर् वानषाक कार्ा 

र्ोर्िाअिुसार 

प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर्/पूवााधार 

नवकास शाखा 

निशलु्क र्ोर्िाको प्रकृनर् र दरूी अिुसार 

३ दनेख १५ नदि सम्म 

9.  कृनष/पश ुसमहू दर्ाा  १) सम्बनधधर् समहूको निणार्को प्रनर्निनप र निवेदि  

२) वडा कार्ाािर्को नसफाररस पत्र 

३) समहूको नवधाि दइुा प्रनर् 

४) समहूका पदानधकारीहरुको िागररकर्ाको प्रनर्निनप 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे  

३) सम्बनधधर् कमाचारीहरुिे दर्ााको 

प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउिे 

प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर्/कृनष/पश ु

शाखा 

रु.५००/- ३ दनेख ७ नदि सम्म   
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10.  आमा समहू र मनहिा 

नवकास सनमनर् दर्ाा  

१) सम्बनधधर् समहूको निणार्को प्रनर्निनप र निवेदि  

२) वडा कार्ाािर्को नसफाररस पत्र  

३) समहू/ सनमनर्को नवधाि दइुा प्रनर् 

४) समहू/ सनमनर्का पदानधकारीहरुको िागररकर्ाको प्रनर्निनप 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे  

३) सम्बनधधर् कमाचारीहरुिे दर्ााको प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे  

प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर्/ मनहिा 

बािबानिका र्था र्षे्ठ िागररक शाखा 

निशलु्क सोही नदि,  सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र  

11.  र्षे्ठ िागररक/अपाङ्ग 

पररचर् पत्र  

१) निवेदि 
२) वडा कार्ाािर्को नसफाररस पत्र 
३) मनेडकि ररपोर्ा 
४) िागररकर्ाको प्रनर्निनप 
५) पासपोर्ा साइार्को फोर्ो दइुा प्रनर् 

१) निवेदि दर्ाा गराउिे  
२) र्ोक िगाउिे 
३) सम्बनधधर् कमाचारीिे ररर् पुगेको दनेखएमा 
पररचर्पत्र उपिब्ध गराउिे  

प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर् 

/ मनहिा बािवानिका र्था र्ेष्ठ 

िागररक शाखा 

निशलु्क सोही नदि 

12.  बरेोर्गरा फारम दर्ाा १) सम्बनधधर् वडा कार्ाािर्मा गइा स्वीकृर् ढाँचा अिुसारको निवेदि फारम िि े
२) िागररकर्ाको प्रनर्निनप 
३) पासपोर्ा साइार्को फोर्ो १ प्रनर् 

१) सम्बनधधर् वडा कार्ाािर्मा गइा फमा ििे 
२) वडा कार्ाािर्िे फमा र्ाँचबझु गरर रोर्गार 

सवेा केधरमा पेश गिे 

३) स्थािीर् निदशेक सनमनर्को निणार्ािुरुप 
सम्बनधधर् कमाचरीिे दर्ाा गररनदिे ।    

रोर्गार सवेा केधर निशलु्क १ मनहिा  

13.  र्ोर्िा सम्झौर्ा गिे १) उपिोक्ता िेिाको निणार् प्रनर्निनप 

२) निर्मािुसार उपिोक्ता सनमनर् गठि 

३) सम्बनधधर् वडाको नसफाररस 

४) स्वीकृर् र्ोर्िाको िागर् अिुमाि 

५) सनमनर्का पदानधकारीहरुको िागररकर्ाको प्रनर्निपी 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे ररर् पुगेको दनेखएमा 

सम्झौर्ा गिे 

प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर्/र्ोर्िा 

शाखा प्रमखु 

निशलु्क सोही नदि  

 

14.  र्ोर्िाको अनधर्म 

प्रानवनधक मूल्र्ाङ्कि 

१) स्वीकृर् िागर् अिुमाि १) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर्द्वारा र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् प्रानवनधक कमाचारीिे नफल्डमा 

खनर्इा र्ोर्िाको िापर्ाँच गरर अनधर्म 

मलू्र्ाङ्कि प्रनर्वेदि नदिे 

प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर्/इनधर्निर्र  

 

निशलु्क र्ोर्िाको प्रकृनर् र दरूी अिुसार 

३ दनेख ७ नदि सम्म 

15.  स्वीकृर् र्ोर्िाहरुको  

अिुगमि मलू्र्ाङ्कि गिा 

१) र्ोर्िा सम्पधि गिे निकार्/उपिोक्ता सनमनर्को अिुरोध पत्र 

२) उपिोक्ता सनमनर्को निणार्को प्रनर्निपी 

३) सम्बनधधर् वडा कर्ाािर्को पत्र 

 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर्द्वारा र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् अिुगमि सनमनर्िे अिुगमि गरर 

सम्बनधधर् र्ोर्िाको  अिुगमि मलू्र्ाङ्कि 

प्रनर्वेदि नदिे 

र्ोर्िा र्था अिुगमि शाखा निशलु्क र्ोर्िाको प्रकृनर् र दरूी अिुसार 

३ दनेख ७ नदि सम्म 
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16.  र्ोर्िाको र्ाँचपास 

फरफारक 

१) कार्ा सम्पधि प्रनर्वेदि 

२) िापी नकर्ाब खचाको नबि िरपाई 

३) उपिोक्ता सनमनर्को फर्छ्र्ौर्का िानग निणार् प्रनर्निनप 

४) र्ोर्िाको फोर्ो र प्रनर्वेदि 

५) वडा कार्ाािर्को नसफारीस 

६) खचा सावार्निकरण र सावार्निक सिुवाइाको निणार्को प्रनर्निपी 

७) अिुगमि प्रनर्वेदि 

८) सम्बनधधर् उपिोक्ता सनमनर्, निमााण व्र्वसार्ी,फमाको बैंक चेकको 

निनत्रपािाको प्रनर्निनप 

१) निवेदि दर्ाा गिे 

२) प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर्द्वारा र्ोक िगाउिे 

३) सम्बनधधर् कमाचारीिे र्ोर्िा र्ाँचपास 

फरफारक गररनदिे 

प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर्/र्ोर्िा 

र्था अिुगमि शाखा/ आनथाक प्रशासि 

शाखा 

कुि िागर्को 

०.५% 

(सवेा शलु्क) 

सोही नदिनित्र 

17.  नवद्यािर् खोल्ि र्था कक्षा 

थप  

१) नशक्षा निर्माविी अिुसचूी १ बमोनर्मको निवेदि 

२) शनैक्षक गुठीको नवधाि वा कम्पिीको प्रबधधपत्र र्था निर्माविीको प्रनर्निपी 

३) र्ग्गा वा िवि िाडामा नििे िए कम्र्ीमा ५ वषासम्मको िानग घर वा 

र्ग्गाधिीिे बहािमा नदिे सम्बधधमा िएको कबुनिर्र्िामाको प्रनर्निपी 

४) प्रस्र्ानवर् नवद्यािर्को शनैक्षक िक्सा 

५) सम्बनधधर् वडाको नसफाररश 

६) सबिैधदा िनर्कै कम्र्ीमा २ वर्ा नछमकेी नवद्यािर्को सहमनर् 

७) नवद्यािर् व्र्वस्थापि सनमनर्को निणार् 

८) नशक्षा ऐि र निर्माविी अिुसार अधर् आवश्र्क कागर्ार्हरु 

१) निवेदि दर्ाा 

२) र्ोक िगाउिे 

३) आवश्र्क र्ाँचबझु र अध्र्र्िपनछ 

प्रिावकाररर्ा दनेखएमा अिुमनर् नदि े। 

प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृर् मा.नव स्र्र- 

रु.३०००/- 

आ.नव स्र्र - 

रु.२०००/- 

 

18.  

धर्ार्ीक सनमनर् मुद्धा दर्ाा र 

प्रनर्उत्तर पत्र दर्ाा 

१) हदम्र्ाद र्ोनकएको नवषर्मा सोही बमोनर्म र िर्ोनकएकोमा ३५ (पैनर्स) नदिनित्र 

ररर्पूवाक र्र्ार  गरेको (र्ीि पुस्र् ेनववरण, ठेगािा र सम्पका  माध्र्म खिुेको) निवदेि पत्र । 

२) आवश्र्क सम्वद्ध कागर्ार्हरु । 

 
धर्ानर्क सनमनर् वा सनमनर्िे र्ोकेको 

मेिनमिापकर्ाा/केधर 

आनथाक ऐि 

बमोनर्म 
सोनहनदि 

19.  

धर्ार्ीक सनमनर्िे उर्रुी हिेा 

नवषर् र समाधािको र्ररका 

न्यायीक सलमलतबाट लनरुपण, फैसिा हुने लवषयहरु: 

१) आनिधरु, बाँधपैिी, कुिो वा पािीघार्को बाँडफाँड र्था उपर्ोग । 

२) अकााको बािी िोक्सािी । 

३) चरि, घासँ, दाउरा । 

४) ज्र्ािा मर्दरुीको । 

५) घरपािुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको । 

६) ज्र्ेष्ठ िागररक पािि पोषण र्था हरेचाह िगरेको । 

७) िाबािक छोराछोरी वा पनर् पत्िीिाई आमद अिसुार खाि िाउि वा नशक्षा नदक्षा िनदएको । 

८)वानषाक २५ िाख रुपैर्ा सम्मको घरबहाि । 

९) अधर् व्र्नक्तको घर, र्ग्गा वा सम्पनत्तिाई असर पि ेगरी रुख नबरुवा िगाएको । 

१०) आफ्िो घर वा बिेसीबार् अकााको घर, र्ग्गा वा साबार्निक बार्ोमा पानि झारेको । 

११) सँनधर्ारको र्ग्गा र्फा  झ्र्ाि राखी घर बिाउँदा छोड्िुपिे र्ग्गा िछोडेको । 

मेिलमिापको माध्यामबाट मात्र लछनोफानो हुने लवषयहरु: 

१) सरकारी, साबार्निक वा सामुदानर्क बाहके एकाको हकको र्ग्गा अकोि ेचापी, नमची वा घुसाई 

खाएको 

२) सरकारी, साबार्निक वा सामुदानर्क बाहके आफ्िो हक िपुग्ि ेर्ग्गामा घर वा कुिै संरचिा बिाएको 

३)  पनर् पत्िी नबचको सम्बधध नबच्छेद 

४)  अगंिगं बाहकेको बढीमा १ वषा सम्म कैद हुिे कुर्नपर् 

५)  गािी बेइज्र्र्ी 

६)  िुर्नपर् 

७) अको आवासमा अिानधकृर् प्रवशे गरेको  

८) अकााको हक/िोगमा रहकेो र्ग्गा आवाद/िोगचिि 

९) ध्विी प्रदषुण गरी वा फोहोरमैिा फ्र्ाँकी नछमेकीिाई असर पुर्ााएको 

१०)  पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा राख्दा वा पाल्दा िापरबाही गरी अरुिाई असर परेको 
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१२) कुिै साबार्निक स्थिको उपर्ोग िनदएको । 

१३) अधर् कािुि बमोनर्मका नवषर्हरु । 

११)  प्रचनिर् काििु बमोनर्म मेिनमिाप हुिसक्िे व्र्नक्त बादी िई दार्र हुिे अधर् दवेािी र १ वषासम्म 

कैद हुिसक्िे फौर्दारी नववाद 

20.  
सूचिाको हक सम्बधधी नववरण 

१) ररर्पूवाक पेश गररएको निवदेि । 

२) निवदेकको िागररकर्ा वा िागररक िएको पररचर् खलु्िे प्रमाणपत्रको प्रनर्निपी । 

िोर्: दश पषृ्ठ िधदा बढीको नववरण िएमा शुल्क िाग्ि े

 

गाउँपानिका वा वडा कार्ाािर् सूचिा 

अनधकारी 

 

आनथाक ऐि 

बमोनर्म 
१ नदि 

 

1.  िगाररकर्ा र प्रनर्निनप नसफाररस  

 

१) निवेदि पत्र र आमा र बुबाको िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप   

२) र्धम दर्ाा प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

३) नववानहर् मनहिाको हकमा पनर् र आमा र बुबाको  िागररकर्ा 

प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

४) चाररत्रन क प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप (नवद्याथीको हकमा)   

५) नववाह दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप (नववानहर्ाको हकमा)   

६) बसाई सरी आएको हकमा बसाई सराईको प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप   

७) दवुै काि दनेखिे पासपोर्ा साईर्को फोर्ो २ प्रनर्   

८) चािु आ.व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्   

९) कमाचारी पररवारको हकमा सम्बनधधर् कार्ाािर्को नसफाररस  

१०) प्रनर्निनप िागररकर्ाको हकमा पुरािो िागररकर्ाको प्रनर्निनप  

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे   

३) निवेदि दर्ाा गिे   

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे   

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे   

७) र्ोनकएको ढाँचामा िागररकर्ा नसफाररसको 

अनििेख राख्िे ।  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

नसफाररस- रु.२००/- 

प्रनर्निनप नसफाररस - रु. ३००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

2.  िबािक पररचर्पत्र नसफाररस  

 

१) बाब ुआमाको िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र  निवेदि पत्र  

२) र्धम दर्ााको प्रमाणपत्र प्रमानणर् प्रनर्निपी  

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

४) िाबािक खुल्िे थप कुिै प्रमाण कागर्ार् िए सो समरे् पेश गिे  

५) िाबािक अनिवार्ा उपनस्थर् हुिु पिे   

६) दवुै काि दनेखिे पासपोर्ा साईर्को फोर्ो   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

५) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु.३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

3.  अनंगकृर् िागररकर्ा नसफाररस १) निवेदि पत्र र अनंगकृर् िागररकर्ा प्राप्त गिा खोर्केो स्पष्ट आधार   

२) सानवक मुिुकको िागररकर्ा पररत्र्ाग गरेको वा पररत्र्ाग गिा 

कारवाही चिाएको पुनष्ट गिे कागर्ार्हरु   

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे   

३) निवेदि दर्ाा गिे   

वडा अध्र्क्ष /का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी    

रु.५००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   
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३) िेपािमा १५ वषादनेख कुिै व्र्वसार् वा काम गरी बसेको 

प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप   

४) वैवानहक अनंगकृर् िागररकर्ाका िानग नववाह दर्ाा प्रमाणपत्रको 

प्रनर्निनप र सम्बनधधर् दशेको आनधकाररक प्रमाणपत्र  

५) िेपािी िाषा िेख्ि र बोल्ि र्ाधिे प्रमाण कागर्ार्हरु   

६) पासपोर्ा साईर्को फोर्ो ३ प्रनर्   

७) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद   

८) सर्ानमि मचुुल्का  

 

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे, 

काििी रार् आवश्र्क िएमा रार् सोध्िे   

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे   

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे   

७) अिुसचूी ८ को ढाँचामा िागररकर्ा नसफाररसको 

अनििेख राख्िे ।  

 

4.  दवुै िाम गरेको व्र्नक्त एकै हो िधिे 

नसफाररस/फरक र्धम नमनर् सशंोधि 

नसफाररस   

 

१) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र निवेदि पत्र  

२) िाम फरक परेको पुनष्ट गिे प्रमानणर् कागर्र्हरु  

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद कर निधाारण स्वीकृर् िएको कागर्ार्  

४) सम्बनधधर् व्र्नक्त वा हकवािा उपनस्थर् िई सिाखर् गिुा पिे  

५) आवश्र्कर्ा अिुसार स्थािीर् प्रहरी सर्ानमिका मचुुल्काको 

प्रनर्वेदि माग गिा सक्िे  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे 

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु.३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

5.  अपाङ्ग नसफाररस १) निवेदि पत्र र िागररकर्ा प्रमाणपत्र/र्धमदर्ााको प्रनर्निनप   

२)  कुि प्रकारको शारीररक अपाङ्गर्ा हो सो सम्बधधी मनेडकि 

सपुरीरे्धडेधर्को नसफाररस  

३) व्र्नक्त स्वर्ं उपनस्थर् हुिुपिे वा सम्बनधधर् कमाचारीको प्रनर्वेदि  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे   

३) निवेदि दर्ाा गिे   

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा 

अिुसारप्रनर्वेदि र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

५) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

निशलु्क सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

6.  छात्रबनृत्त नसफाररस  

 

१) निवेदि पत्र र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप   

२) घर िएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा 

एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद ,व्र्वसार् िएमा व्र्वसार् कर 

नर्रेको रनसद   

३) शनैक्षक र्ोग्र्र्ाको प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे   

३) निवेदि दर्ाा गिे   

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु.३००/-  सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे    

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

7.  नवपधि नवद्याथी छात्रबनृत्त नसफाररस  

 

१) निवेदि पत्र र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप   

२) शनैक्षक र्ोग्र्र्ाको प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

३) नवपधिर्ा पुनष्ट गिे कागर्ार् 

४) आवश्र्कर्ा अिुसार स्थािीर् प्रहरी सर्ानमिका मचुुल्काको 

प्रनर्वेदि माग गिा सक्िे  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे   

३) निवेदि दर्ाा गिे   

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

५) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

निशलु्क सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

8.  अधर् कार्ाािर्को माग अिुसार नववरण 

खिुाई पठाउिे कार्ा  

 

१) निवेदि र्था िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप   

२) कार्ाािर्को पत्र    

३) नवषर्सगँ सम्बनधधर् अधर् कागर्ार्हरु   

 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) पत्र दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे नववरण र्र्ार गिे  

५) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

 सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

9.  र्धम दर्ाा    १) निवेदि पत्र  

२) बािकको बाब/ुआमाको िागरन कर्ा  

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

४) अस्पर्ािमा र्धम िएको हकमा सम्बनधधर् अस्पर्ाििे र्धम 

प्रमानणर् गरेको पररचर्पत्रको प्रमानणर् प्रनर्निपी  

 

१) घर्िा घरे्को ३५ नदि नित्र पररवारको मखू्र् 

व्र्नक्तिे  

२) निर्को अिुपनस्थनर्मा उमेर पुगेको पुरुषमध्र्े 

सबिैधदा र्ठेो व्र्नक्तिे सचूिा नदिे  

३) घर्िा घरे्को ३५ नदि िाघेको िए र्ोनकएको 

शलु्क बझुाउिे 

४) र्ोनकएको ढाँचामा दर्ाा गरी दर्ाा प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे ।  

 

वडा सनचव 

 

३५ नदि पश्चार् रु.२०० सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

10.  मतृ्र्ु दर्ाा    

 

१) निवेदि पत्र  

२) मरृ्कको िागररकर्ा र सचूिा नदि आउिेको िागरन कर्ा  

३) मरृ्कसगँ सम्बधध र्ोनडिे प्रमाणपत्र  

४) अनववानहर् मरृ्कको हकमा स्थािीर् सर्ानमि पत्र  

५) मरृ्कको िागररकर्ा ििएको हकमा स्थािीर् सर्ानमि पत्र  

१) घर्िा घरे्को ३५ नदि नित्र पररवारको मखू्र् 

व्र्नक्तिे  

२) निर्को अिुपनस्थनर्मा उमेर पुगेको पुरुषमध्र्े 

सबिैधदा र्ठेो व्र्नक्तिे सचूिा नदिे  

वडा सनचव 

 

३५ नदि पश्चार् रु.२०० सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

६) सचूिा नदिे व्र्नक्तको िागररकर्ा ििएमा समेर् स्थािीर् सर्ानमि 

पत्र  

 

३) घर्िा घरे्को ३५ नदि िाघेको िए र्ोनकएको 

शलु्क बझुाउिे 

४) र्ोनकएको ढाँचामा दर्ाा गरी दर्ाा प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे ।  

३) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

र्ोनकएको कमाचारीद ्वारा सर्ानमि मचुुल्का 

र्र्ार गिे  

 

11.  बसाई सराई र्ािे/आउिे दर्ाा   

 

१) निवेदि पत्र र िागररकर्ाको प्रमाणपत्रको प्रनर्निपी  

२) बसाई सराई गरी र्ािेको हकमा पररवारको नववरण सनहर् 

सम्बनधधर् वडा कार्ाािर्बसाईसराईको कागर्ार्  

३) र्हाँ र्ािे हो त्र्स ठाउँको िािपूर्ाा र र्िु ठाउँमा आउिेको पनि 

पेश गिुापिे  

४) बसाई सराई गरी आउिेको हकमा बसाई सराई गरी ल्र्ाएको 

प्रमाणपत्र   

५) र्ािे/आउिे सब ैव्र्नक्तको िागररकर्ा र र्धमदर्ााको प्रनर्निनप  

६) चािु आ.व. सम्म घर र्ग्गा र मािपोर् कर वा एकीकृर् सम्पनत्त 

कर नर्रेको रनसद  

 

१) घर्िा घरे्को ३५ नदि नित्र सपररवारको बसाई 

सराई िए पररवारको मखू्र् व्र्नक्तिे सचूिा नदिे  

२) एकर्िाकोमात्र बसाई सराई िए निर्िे सचूिा नदिे 

३) घर्िा घरे्को ३५ नदि िाघेको िए र्ोनकएको 

शलु्क बझुाउिे 

४) र्ोनकएको ढाँचामा दर्ाा गरी दर्ाा प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे ।  

 

 

वडा सनचव 

 

३५ नदि पश्चार् रु.२०० सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

12.  सम्बधध नबच्छेद दर्ाा   

 

१) निवेदि पत्र  

२) अदािर्बार् सम्बधध नबच्छेद िएको फैसिाको प्रमानणर् 

प्रनर्निनप  

३) पनर्पत्िीको िागररकर्ाको प्रनर्निनप १/१ प्रनर्  

४) केर्ाको स्थार्ी ठेगिा सम्बनधधर् वडाको हुिु पिे 

 

१) सम्बधध नवच्छेद िएको पनर् वा पत्िीिे सचूिा 

फाराम िरी सचूिा नदिे ।  

२) घर्िा घरे्को ३५ नदि िाघेको िए र्ोनकएको 

शलु्क बझुाउिे 

३) र्ोनकएको ढाँचामा दर्ाा गरी दर्ाा प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

३५ नदि पश्चार् रु.२०० सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

13.  नववाह दर्ाा    

 

१) निवेदि पत्र  

२) दिुाहा(दिुहीको िागररकर्ाको प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

३) दिुहीको िागररकर्ा ििएमा बाब ुवा दार्िुाईको िागररकर्ाको 

प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

४) चािु आ.व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

 

१) दिुाहा दिुही दवुै उपनस्थर् िई सचूिा नदिे  

२) घर्िा घरे्को ३५ नदि िाघेको िए र्ोनकएको 

शलु्क बझुाउिे 

३) र्ोनकएको ढाँचामा दर्ाा गरी दर्ाा प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउिे 

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

३५ नदि पश्चार् रु.२०० सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

14.  अस्थाई बसोबास नसफाररस १) निवेदि पत्र र िागररकर्ा प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप र बसोबास गिे 

घर िम्बर, र्ोि, माग वा बार्ोको िाम   

२) वहािमा बसेको िए घरधिीको सिाखर् मचुुल्का र निर्को 

िागररकर्ा प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप   

३) कमाचारीको हकमा हाि कार्ारर् रहेको कार्ाािर्को पत्र   

४) घरबहाि कर नर्रेका रनसद  

५) घरबहािको सम्झौर्ा पत्र  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे   

३) निवेदि दर्ाा गिे   

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे   

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी  

 

रु.३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

15.  स्थार्ी बसोबास नसफाररस  

 

१) निवेदि पत्र र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप   

२) बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दर्ाा प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप   

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद   

४) र्ग्गाधिी प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे   

३) निवेदि दर्ाा गिे   

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे   

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु.५००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

16.  आनथाक अवस्था कमर्ोर वा नवपधिर्ा 

प्रमानणर्  

 

१) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र निवेदि पत्र   

२) आनथाक अवस्था कमर्ोर िएको पुनष्ट हुिे कागर्ार्   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे   

३) निवेदि दर्ाा गिे   

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउि े  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

निशलु्क सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

17.  र्ग्गा दर्ाा नसफाररस  

 

१) निवेदि  

२) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु.१०००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर िए घर र्ग्गा कर वा 

एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

४) सानवक िगर् प्रमानणर् प्रनर्निनप  

५) नफल्डबकु उर्ार  

६) स्थिगर् निरीक्षण प्रनर्वेदि  

७) र्ग्गाको िापी िक्सा  

८) र्ग्गासगँ सम्बनधधर् अधर् प्रमाण कागर्ार्हरु  

९) स्थािीर् सर्ानमि मचुुल्का  

 

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे   

 

18.  घर र्ग्गा िामसारी नसफाररस १) घर र्ग्गा िामसारी सम्बधधी नवस्र्रृ् नववरण खिेुको निवेदि 

२) निवेदकको िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप   

३) मरृ्क र निवेदक नबचको िार्ा प्रमानणर् प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप   

४) र्ग्गा धिी प्रमाण पूर्ााको प्रनर्निनप   

५) सर्ानमि मचुुल्का गरी बझु्िु पिे िए सर्ानमिमा साक्षी बस्िेको 

िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप   

६) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

७) कािुिी र्नर्िर्ा िएको दनेखएमा कािुिी रार् निईिेछ ।  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे   

३) निवेदि दर्ाा गिे   

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे   

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे   

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ५००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

19.  र्ग्गा मलु्र्ांकिनसफररस/प्रमानणर्   

 

१) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र निवेदि पत्र  

२) र्ग्गा धिी प्रमाण पूर्ााको प्रनर्निनप  

३) र्ग्गाको आसपासको चिि चल्र्ीको मलु्र् प्रक्षेपण  

४) हािसािै आसपासको खररद नबक्री िएको िए सो प्रमाण वा 

सर्ानमि मचुुल्का  

५) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

प्रानवनधक कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको प्रानवनधक कमाचारीिे आवश्र्कर्ा 

अिुसार सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी मुल्र्ाङकि 

र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे   

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

मलु्र्ाङकि रकमको ०.१ 

प्रनर्शर् 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

20.  घर कार्म नसफाररस  

 

१) घरकार्म नसफाररस पाऊँ िधिे सम्बधधी निवेदि   

२) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप   

३) सम्बनधधर् र्ग्गाको िािपूर्ााको प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे   

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

पक्की घर रु.१०००/- 

कनच्च घर रु. ५००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

४) स्थिगर् प्रनर्वेदि  

५) चािु आ.व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

 

३) प्रानवनधक कमाचारीबार् निरीक्षण गरी प्रनर्वेदि नदिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे   

६) दर्ाा चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

  

21.  िेपाि सरकारको िाममा बार्ो कार्म 

नसफाररस  

 

१) निवेदि  

२) र्ग्गाधिी प्रमाणत्रको प्रनर्निनप  

३) िापी िक्सा  

४) चािु आ.व. सम्मको मािपोर् र घर िए घर र्ग्गा कर वा 

एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद   

५) र्ग्गाधिीको स्वीकृनर्को सिाखर् गिुापिे  

६) र्ग्गा धिीिे सिाखर् गरेको कागर्ार्  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे स्थिगर् सर्ानमि मचुुल्का 

र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

 सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

22.  घर बार्ो प्रमानणर्  

 

१) निवेदि (बार्ोको िाम, र्ोि समरे् खिुाउिे) िागररकर्ा 

प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

२) र्ग्गाधिी प्रमाण पूर्ााको प्रमानणर् प्रनर्निनप  

३) र्ग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमानणर् सक्कि िापी िक्सा  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

५) नििे नदिे दवुै व्र्नक्त िागररकर्ाका प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र 

प्रमानणर् प्रनर्निपी सनहर् उपनस्थर् हुिु पिे वा निर्हरुिे नदएको 

अनधकृर् वारेसको प्रमानणर् प्रनर्निपी  

६) स्थिगर् निरीक्षण प्रनर्वेदि  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

पनक्क सडकिे छोएको रु. 

३००/-  

 र कनच्च सडकिे छोएको रु. 

२००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

23.  चार नकल्िा प्रमानणर्  

 

१) निवेदि र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

२) र्ग्गा धिी प्रमाण पूर्ााको प्रनर्निनप  

३) र्ग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमानणर् प्रनर्निनप िापी िक्सा  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् रघर र्ग्गा कर वा  एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

क.पक्की बार्ोिे छोएको रू 

६००/- 

ख.कच्ची बार्ोिे छोएको रू 

४००/- 

ग.सडकिे िछोएको रू ३००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

५) निवेदक स्वर्ं वा निर्िे अधर् व्र्नक्तिाई र्ोकेको हकमा निर् 

निवेदकिे नदएको अनधकृर् वारेसिामा को प्रमानणर् प्रनर्निपी  

 

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

24.  र्ग्गा धिीपूर्ाा हराएको नसफाररस   
 

१) निवेदि र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

२) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर िए घर र्ग्गा कर वा 

एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

३) र्ग्गा धिी प्रमाण पूर्ााको प्रनर्निनप  

४) निवेदकको स्थार्ी वर्ि र्ग्गा रहेको वडाको ििएमा 

स्थािीर्सर्ानमि मचुुल्का   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे नसफाररस पत्र र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

25.  पूर्ाामा घर कार्म गिे नसफाररस   

 

१) निवेदि र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

२) िवि िक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

३) निमााण सम्पधि प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

५) र्ग्गा धिी प्रमाण पूर्ााको प्रनर्निनप   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे 

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

पक्की घर कार्म रु. १०००/- 

कनच्च घर कार्म रु. ५००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

26.  िर्ा ँ व्र्वसार् दर्ाा   

 

१) निवेदि पत्र  

२) िागररकर्ा प्रमानणपत्रको प्रमानणर् प्रनर्निपी  

३) नवदशेीको हकमा राहदािीको प्रमानणर् प्रनर्निनप वा सम्बनधधर् 

दरु्ावासको निर्को पररचर् खलु्िे नसफाररस  

४) २ प्रनर् फोर्ो  

५) घर बहाि सम्झौर्ा  

६) आफ्िै घर र्हरा िए चा.िु. आ.व. सम्मको मािपोर् र घरर्ग्गा 

कर नर्रेको  

७) स्थािीर् र्हको िाममा दर्ाा िगरी प्र्ाि वा अधर् निकार्मा दर्ाा 

गरी व्र्वसार् दर्ाा गरेको हकमा प्र्ाि दर्ाा वा अधर् निकार्बार् 

र्ारी गरेको व्र्वसार् प्रमाणपत्रको प्रमानणर् प्रनर्निपी  

१) निवेदि सनहर्को र्ोनकएको कागार्र् पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् फाँर्मा र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) निवेदकिे र्ोकेको शिुक वझुाउिे  

५) चिािी गरी निवेदकिाई प्रमाणपत्र उपिव्ध गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

• रू ५० हर्ार िधदा कम पुर्ी 

िएको  व्र्ावसार् दर्ाा /िनवकरण 

शलु्क रु १०००/-  

 

•  रू५०हर्ार दखेी रू १ िाख 

सम्म पुँर्ी िएको  व्र्वसार् दर्ाा 

कर  

रु १५००/-  

•  रू१ िाख दखेी रू५ िाख 

सम्म पुँर्ी िएको व्र्वसार् दर्ाा 

कर रु २५००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

27.  व्र्वसार् िवीकरण   

 

१) निवेदि पत्र  

२) िागररकर्ा प्रमानणपत्रको प्रमानणर् प्रनर्निपी  

३) स्थािीर् र्हबार् दर्ाा िएको व्र्वसार् दर्ााको प्रमाणपत्रको 

प्रमानणर् प्रनर्निपी  

४) बहाि सम्झौर्ाको प्रनर्निपी  

५) आफ्िै घर र्हरा िए चा.िु. आ.व. सम्मको मािपोर् र घरर्ग्गा 

कर नर्रेको  

 

१) निवेदि सनहर्को र्ोनकएको कागार्र् पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् फाँर्मा र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) निवेदकिे र्ोकेको शिुक वझुाउिे  

५) चिािी गरी चिािी गरी निवेदकिाई प्रमाणपत्र 

उपिव्ध गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

• रू ५० हर्ार िधदा कम पुर्ी 

िएको  व्र्ावसार् िनवकरण 

शलु्क 

 रु १०००/-  

 

•  रू५०हर्ार दखेी रू १ िाख 

सम्म पुँर्ी िएको  व्र्वसार्  

िनवकरण कर 

 रु १५००/-  

•  रू१ िाख दखेी रू५ िाख 

सम्म पुँर्ी िएको व्र्वसार् 

िनवकरण कर रु २५००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

28.  व्र्वसार् दर्ाा नसफाररस  

 

१) निवेदि पत्र  

२) व्र्वसार् दर्ाा गरेको प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

३) आफ्िै घर िए चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा 

एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

४) बहािमा िए सम्झौर्ा पत्रको प्रनर्निनप  

५) दईु प्रनर् पासपोर्ा साइर्को फोर्ो  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

५) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

 रु.३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

29.  व्र्वसार् बधद नसफाररस  

 

१) आफ्िो व्र्वसार्को नवस्र्रृ् व्र्होरा सनहर्को निवेदि पत्र  

२) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

३) चािु आ.व. सम्मको व्र्वसार् िवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको 

सक्कि  

४) घरबहाि सम्झौर्ा पत्रको प्रनर्निनप  

५) स्थिगर् प्रनर्वेदि  

६) नवदशेीको हकमा पररचर् खुल्िे कागर्ार् वा सम्बनधधर् 

दरु्ावासको पत्र  

७) आफिै घर िएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर 

वा एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् 

िएको कागर्ार्   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे   

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ५००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

30.  व्र्वसार् सञ्चािि ििएको नसफाररस  

 

१) व्र्वसार् सञ्चािि ििएको कारण सनहर्को निवेदि पत्र  

२) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

३) स्थािीर् र्हको िाममा व्र्वसार् दर्ाा गरेको प्रमाणपत्र  

४) आफ ्िै घर िएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोर् र घरर्ग्गा 

कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको कागर्ार्  

५) स्थिगर् प्रनर्वेदि  

६) घरबहाि सम्झौर्ा पत्रको प्रनर्निनप  

७) सर्ानमि मचुुल्का आवश्र्क परेमा सो समरे् गराउिे  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा 

अिुसारसर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस 

र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ५००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

31.  ब्र्ापार व्र्वसार् ििएको नसफाररस  

 

१) कारण सनहर्को निवेदि पत्र  

२) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

३) स्थािीर् र्हको िाममा व्र्वसार् दर्ाा गरेको प्रमाणपत्र  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

५) सर्ानमि मचुुल्का आवश्र्क परेमा सो समरे् गराउिे  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

स्थिगर् सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस 

र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ५००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

32.  ससं्था दर्ाा नसफाररस  

 

१) नवधाि वा निर्माविी, निवेदि र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको 

प्रनर्निनप  

२) ससं्था िाडामा बस्िे िए सम्झौर्ा पत्र र बहाि कर नर्रेको 

रनसद/िनर्रेको िए नर्िुा बुझाउिु पिे  

३) स ंस्था आफ्िै घरमा बस्िे िए सोको र्ग्गाधिी प्रमाण पूर्ाा र 

िक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे सम्बनधधर् 

कमाचारीिाई वडा सनचव, र्ोक आदशे गिे े  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. २०००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

33.  नर्नवर्सगँको िार्ा प्रमानणर्   

 

१) निवेदि र्था िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

२) िार्ा खलु्िे प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

क.स्वदशेी िार्ा प्रमानणर् रू 

५००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

३) सर्ानमि गरी बझु्िु पिे िएमा साक्षी बस्िे ७ र्िाको िागररकर्ा 

प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

५) िार्ा प्रमानणर् गिे व्र्नक्तहरुको २ प्रनर् पासपोर्ा साइर्को फोर्ो  

 

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

 ख.नवदशेी िार्ा प्रमानणर् रू 

१५००/- 

 

34.  मरृ्कसगँको िार्ा प्रमानणर्   १) निवेदि र्था िार्ा खलु्िे प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

२) हकदारहरुको िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

३) मतृ्र्ु दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

४) मरृ्कको िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

५) हकवािा िावािक िए र्धम दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

६) वसाँईसरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रनर्निनप  

७) हकदारहरुको पासपोर्ा साईर्को फोर्ो ४ प्रनर्  

८) स्थािीर् सर्ानमि मचुुल्का  

९) आवश्र्कर्ा अिुसार स्थािीर् प्रहरी सर्ानमि मचुुल्का  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) आवश्र्कर्ा अिुसार स्थािीर् प्रहरी सर्ानमि 

मचुुल्का माग गिे  

६) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

७) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

क.स्वदशेी िार्ा प्रमानणर् रू 

५००/- 

ख.नवदशेी िार्ा प्रमानणर् रू 

१५००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

35.  नर्नवर् रहकेो नसफाररस  

 

१) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र निवेदि पत्र  

२) स्वर्ं व्र्नक्त उपनस्थर् हुिु पिे  

३) दईु प्रनर् पासपोर्ा साइर्को फोर्ो  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद कर निधाारण स्वीकृर् िएको कागर्ार्  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी  

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

36.  नवद्यरु् र्डाि नसफाररस  

 

१) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र निवेदि पत्र   

२) र्ग्गाधिी प्रमाणपत्रको प्रमानणर् प्रनर्निपी   

३) हक िोगको श्रोर् खलु्िे कागर्ार्   

४) िक्सा पास वा िामसारी िक्सा िएको प्रमाणको प्रनर्निनप   

५) अधर् आवश्र्क कागर्ार्हरु   

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे   

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

घर रू ३००/- 

उद्योग रू ५००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

६) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

 

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे   

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध  

 

37.  धारा र्डाि नसफाररस  

 

१) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र निवेदि पत्र   

२) िक्सा पास वा िामसारी िक्सा िएको प्रमाणको प्रनर्निनप   

३) र्ग्गा धिी प्रमाण पूर्ााको प्रनर्नर्नप   

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे   

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे   

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे   

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे   

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

 रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

38.  चौपार् समब्धधी नसफाररस  

 

१) कारण सनहर्को निवेदि  

२) चौपार्ा िािे ठाउँको स्वीकृर् पत्र  

३) नििे नदिे दवुैिे सिाखर् गिुा पिे  

४) चौपार् पािि गिेका हकमा स्थाि र छरनछमेक र्था वार्ावरणमा 

प्रनर्क ूि प्रिाव िपिे व्र्होरा   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

स्थिगर् सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस 

र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

39.  उद्योग ठाउँ सारी नसफाररस  

 

१) उद्योग ठाउँसारीका िानग निवेदि  

२) उद्योग दर्ाा प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

३) स्थािीर् र्हको िामको िनवकरण सनहर्को व्र्वसार् दर्ाा प्रमाण 

पत्र  

४) आफ्िै घर िए चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा 

एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

५) बहािमा िए सम्झौर्ा पत्रको प्रनर्निनप र बहाि कर नर्रेको 

रनसद/िनर्रेको िए नर्िुा बुझाउिु पिे  

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. १०००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

६) (स्थािीर् र्हको िाम) क्षेत्र नित्र सारी र्ािे िए सम्बनधधर् वडा 

कार्ाािर्को अिुमनर्को नसफाररस पत्र  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

40.  नवद्यािर् ठाउँ सारी नसफाररस   
 

१) नवद्यािर् ठाउँसारीका िानग निवेदि   

२) नवद्यािर् दर्ाा प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

३) स्थािीर् र्हको िामको िनवकरण सनहर्को व्र्वसार् दर्ाा प्रमाण 

पत्र  

४) (सरकारी एवं सामुदानर्क नवद्यािर् बाहेक अधर्मा)  चािु आ. 

व. सम्मको सरी र्ािे ठाउँ र हािको ठाउँ दवुैको मािपोर् र घर 

र्ग्गा कर वा एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद 

५) बहािमा िए सम्झौर्ा पत्रको प्रनर्निनप र बहाि कर नर्रेको 

रनसद/िनर्रेको िए नर्िुा बुझाउिु पिे  

६) स्थार्ी िेखा िम्बर प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

७) निरीक्षण प्रनर्वेदि  

८) सरी र्ािे ठाउँको वडा कार्ाािर्को अिुमनर् पत्र  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

स्थिगर् सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस 

र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे   

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. १०००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

41.  नवद्यािर् सञ्चािि स्वीकृर्/ कक्षा वनृद्ध 

नसफाररस  

 

१) नवद्यािर् कक्षा वनृद्धका िानग निवेदि  

२) नवद्यािर् दर्ाा प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

३) स्थािीर् र्हको िाममा चािु आ. व.को िनवकरण सनहर्को 

व्र्वसार् दर्ाा प्रमाण पत्र  

४) सरकारी बाहकेका नवद्यािर्का हकमा चािु आ. व. सम्मको 

मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद 

५) बहािमा िए सम्झौर्ा पत्रको प्रनर्निनप र बहाि कर नर्रेको 

रनसद  

६) निरीक्षण प्रनर्वेदि  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको प्रानवनधक कमाचारीिे आवश्र्कर्ा 

अिुसार स्थिगर् निरीक्षण गरी प्रनर्वेदि र्र्ार 

गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

नवद्यािर्को थप कक्षा थप 

अिुमनर् शलु्क

 ५००/- 

ससं्थागर् नवद्यािर्हरुको थप 

कक्षा अिुमनर्  १०००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

42.  आधर्ररक बसाई सराई नसफाररस         
 

१) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र  निवेदि पत्र  

२) सरी र्ािे व्र्नक्तहरु िागरन कर्ाको प्रमाणपत्रको प्रमानणर् 

प्रनर्निनप र िागररकर्ा प्रमाणपत्र ििएको हकमा नववाह दर्ाा वा 

र्धम दर्ाा वा उमरे खुिेको निस्साको प्रमानणर् प्रनर्निनप  

३) र्ग्गाधिी प्रमाण पूर्ााको प्रनर्निनप /घर वा र्ग्गा ििएकाको 

हकमा व्र्वसार् वा बसाई खुल्िे प्रमाण कागर्ार्  

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

४) घर र्ग्गा िएकाको हकमा घर िए चािु आ. व. सम्मको 

मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा 

कर निधाारण स्वीकृर् िएको कागर्ार्   

५) घर र्ग्गा ििएकाको हकमा सम्बनधधर् घर धिीसगँ गरेको घर 

बहािको सम्झौर्ा   

 

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

43.  सरंक्षक नसफाररस  

( व्र्नक्तगर्)   

 

१) निवेदि  

२) सरंक्षक नदिे र नििे व्र्नक्तको िागररकर्ा र र्धमदर्ाा प्रमाणपत्रको 

प्रनर्निनप  

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

४) आवश्र्कर्ा अिुसार स्थिगर् सर्ानमि मचुुल्का  

५) स्थािीर् सर्ानमि मचुुल्का   

 

१) नवस्र्रृ् नववरण रहेको निवेदि सनहर् र्ोनकएको 

कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

 सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

44.  सरंक्षक नसफाररस  
(ससं्थागर्)  

 

१) निवेदि  

२) ससं्थाको िवीकरण सनहर्को प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप एवं 

नवधािको प्रनर्निनप वा निर्माविीको प्रनर्निनप  

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद,  

४) बहािमा िए सम्झौर्ा पत्र प्रनर्निनप र बहाि कर नर्रेको 

रनसद/िनर्रेको िए नर्िुा बुझाउिु पिे  

५) आवश्र्कर्ा अिुसार सर्ानमि मचुुल्का  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

 सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

45.  घर  कोठा खोल्ि कार्ा/ रोहबरमा बस्िे 
कार्ा  

 

१) कारण प्रष्ट खिेुको निवेदि  

२) चािु आ.व. सम्मको घरर्ग्गा कर , बहाि कर र मािपोर् नर्रको 

रनसद  

३) बहाि सम्झौर्ाको प्रमानणर् प्रनर्निपी   

४) नर्ल्िा प्रशासि कार्ाािर्को पत्र  

५) स्थािीर् सर्ानमि मचुुल्का  

६) आवश्र्कर्ा अिुसार स्थािीर् प्रहरी सर्ानमि मचुुल्का    

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) रोहबरमा बस्िे कमाचारी र्ोक्िे  

७) वडा कार्ाािर्बार् प्रनषर् ३५ नदिे म्र्ाद पत्रको 

सचूिा प्रमानणर् प्रनर्िपी  

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ५००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

 

46.  नििःशलु्क वा सिःशलु्क स्वास््र् उपचार 

नसफाररस   

 

१) निवेदि र्था िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

२) नवपधिर्ा खलु्िे प्रमाण कागर्ार्  

३) नसफाररस आवश्र्क िएको अधर् कारण   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

निशलु्क सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

47.  व्र्नक्तगर् नववरण नसफाररस/प्रमानणर् 

 

१)  निवेदि पत्र  

२) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

४) नवषर्सगँ सम्बनधधर् अधर् प्रमाण कागर्ार्हरु   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे   

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

48.  र्धम नमनर् प्रमानणर्  
 

१) निवेदि र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निपी  

२) िाबािकको हकमा र्धम दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

३) बसाई सरी आएको िए सो को प्रमाण पत्र  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे 

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

49.  नववाह प्रमानणर्   
 

१) दिुहा दिुहीको िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

२) बसाई सरी आएकाको हकमा बसाई सराई दर्ाा प्रमाण पत्र  

३) दिुाहा दिुही दबु ैउपनस्थर् िई सिाखर् गिुा पिे  

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

५)नव.स.२०३४ पनछको हकमा नववाह दर्ाा प्रमाण पत्रको  

प्रनर्निनप   

 

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

50.  घर पार्ाि प्रमानणर्   

 

१) निवेदि िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र निवेदि  

२) घरको िक्सा, िक्सा पास प्रमाण पत्र  

३) स्थिगर् निरीक्षण प्रनर्वेदि  

४) चािु आ. व. सम्मको घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् सम्पनत्त कर र 

चािु आ.ब. सम्मको मािपोर् कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण 

स्वीकृर् िएको कागर्ार्  

५) आवश्र्कर्ा अिुसार सर्ानमि मचुुल्का  

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

51.  कागर्/मञ्र्रुीिामा प्रमानणर्   

 

१) निवेदि र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र निवेदि  

२) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्  

३) प्रमानणर् गिुा पिे नवषर्सगँ सम्बनधधर् प्रमाण कागर्हरुको 

प्रनर्निनप  

४) मधर्ुरीिामा नििे र नदिे दवुै व्र्नक्त   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

52.  हकवािा वा हकदार प्रमानणर्   

 

१) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र निवेदि  

२) िार्ाप्रमानणर् प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

३) हकदार प्रमानणर्का िानग स्थिगर् सर्ानमि  

४) हकदार प्रमानणर् गिे थप प्रमाण कागर्  

५) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

६) आवश्र्कर्ा अिुसारसर्ानमि मचुुल्का   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

53.  अनववानहर् प्रमानणर्   

 

१) निवेदि र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

२) सरंक्षक वा अनििावकिे कार्ाािर्को रोहबरमा गरेको सिाखर् 

पत्र  

३) स्थािीर् सर्ानमि मचुुल्काको पत्र  

४) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद  

५) नवदशेमा रहकेाको हकमा नवदशेनस्थर् िेपािी निर्ोगबार् आएको 

नसफाररस   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे 

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) आवश्र्कर्ा अिुसार स्थािीर् प्रहरीको सर्ानमि 

मचुुल्का माग गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

रु. ३००/- सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

54.  अगं्रेर्ी नसफाररस र्था प्रमानणर्   
 

१) निवेदि र िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

२) नवषर् सगँ सम्बनधध प्रमाण कागर्ार्को प्रनर्निनप  

३) चािु आ. व. सम्मको मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

 सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 

55.  नमिापत्र कागर्/ उर्ुरी दर्ाा   

 

१) नमिापत्र गिे दवुै पक्षको सरं्ुक्त निवेदि  

२) सम्बनधधर् व्र्नक्तहरुको िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप  

३) नवषर्सगँ सम्बनधधर् अधर् कागर्ार्हरु   

 

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष /का.बा. वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे 

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

नमिापत्र - दवुै पक्ष बार् प्रनर् पक्ष 

रु. १०००/- 

सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   

 



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

56.  एनककृर् सम्पनत्त कर/घर र्ग्गा कर    

 

१) निवेदि  

२) र्ग्गा धिी प्रमाण पूर्ााको प्रनर्निनप 

३) िवि िक्;f स्वीकृनर् प्रमाण पत्र र िक्साको प्रनर्निनप  

४) िवि/र्ग्गा खररद गरेको िए मािपोर्बार् रनर्ष्ट्टे्रशि पाररर् 

निखर्को प्रनर्निनप  

५) (स्थािीर् र्हको िाम) घोषणा हुिु पूवा निमााण िएका िविका 

हकमा िापी िक्सा वा स्थिगर् प्रानवनधक प्रनर्वेदि  

६) मािपोर् नर्रेको रनसद  

७) आ.व ०५७।५८ पूवा आनधर्ररक रार्श्व कार्ाािर्मा कर नर्रेको 

िए सो को प्रमानणर् प्रनर्निपी  

८) िागररकर्ा र िापी िक्साको प्रमानणर् प्रनर्निपी  

 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे 

२) र्ोनकएको कमाचारीिे कर निधाारण र्र्ार गरी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचव समक्ष 

पेश गिे  

३ र्ोनकएको कर बुझाउिे  

४) चिािी गरी निवेदकिाई कर निधाारण पत्र उपिब्ध 

गराउिे ।  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

 सोही नदि,   

 

57.  बहाि कर     

 

१) निवेदि पत्र  

२) बहाि सम्झौर्ा  

३) िेपाि सरकारमा बहािसगँ सम्बनधधर् निकार्मा दर्ाा गरेको 

प्रमाण पत्रको प्रनर्निनप  

४) िागररकर्ाको प्रमानणर् प्रनर्निपी   

५) चािु आ.व. सम्म घर र्ग्गा र मािपोर् नर्रेको रनसदको वा 

निधाारण आदशेको प्रमानणर् प्रनर्निपी ।  

 

 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे 

२) र्ोनकएको कमाचारीिे कर निधाारण र्र्ार गरी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचव समक्ष 

पेश गिे 

३) र्ोनकएको कर बझुाउिे  

४) चिािी गरी निवेदकिाई कर निधाारण पत्र उपिब्ध 

गराउिे   

 

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

सम्झौर्ा रकमको १० प्रनर्शर् सोही नदि,   

 

58.  मािपोर् वा िूनमकर   
 

१) निवेदि पत्र  

२) प्रथम वषाका िानग र्ग्गा धिी प्रमाण पूर्ाा, िवीकरणका िानग 

अनघल्िो आ.व.मा मािपोर् नर्रेको रनसद वा र्स कार्ाािर्बार् 

र्ारी गररएको मािपोर् िवीकरण बुक  

३) घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् सम्पनत्त कर नर्रेको प्रमाण  

 

१) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे 

२) र्ोनकएको कमाचारीिे कर निधाारण र्र्ार गरी वडा 

अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचव समक्ष 

पेश गिे 

३) र्ोनकएको कर बझुाउिे  

४) चिािी गरी निवेदकिाई कर रनसद उपिब्ध 

गराउिे ।  

 

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 

अब्बि-२५ रुपैर्ा प्रनर् रोपिी 

दोर्म-२० रुपैर्ा प्रनर् रोपिी 

नसम-१५ रुपैर्ा प्रनर् रोपिी 

चाहर-१० रुपैर्ा प्रनर् रोपिी 

सोही नदि,   

 

59.  उल्िेनखर् बाहेक अधर् स्थािीर् 

आवश्र्कर्ा अिुसारका  

नसफाररस/प्रमानणर्हरु   

१) िागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रनर्निनप र निवेदि  

२) नवषर् सगँ सम्बनधधर् प्रमाण कागर्ार्  

१) निवेदि सनहर् र्ोनकएको कागर्ार्हरु पेश गिे  

२) वडा अध्र्क्ष/का.बा.वडा अध्र्क्ष/वडा सनचविे 

सम्बनधधर् कमाचारीिाई र्ोक आदशे गिे  

वडा अध्र्क्ष/ का.बा.वडा 

अध्र्क्ष/वडा सनचव,  सम्बनधधर् 

फाँर्का कमाचारी   

 सोही नदि,  

सर्ानमिको हकमा 

बढीमा ३ नदिनित्र   



सुनछहरी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पोबाङ, रोल्पा 

  िुम्बिनी  प्रदेश, नेपाि 
 

 ६) चािु आ. व. सम्म को मािपोर् र घर र्ग्गा कर वा एकीकृर् 

सम्पनत्त कर नर्रेको रनसद वा कर निधाारण स्वीकृर् िएको 

कागर्ार्   

 

३) निवेदि दर्ाा गिे  

४) र्ोनकएको कमाचारीिे आवश्र्कर्ा अिुसार 

सर्ानमि मचुुल्का र्र्ार गरी नसफाररस र्र्ार गिे  

५) निवेदकिे र्ोनकएको शलु्क बुझाउिे  

६) चिािी गरी निवेदकिाई नसफाररस उपिब्ध 

गराउिे  

  

 

 


