
 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

वन्दिपरु, तनहुँ 
 

श्री वन्दिपरु गाउँपालिका अदतरगतका वडा कार्ायिर्हरुवाट उपिब्ध हनेु सेवा तथा सेवा प्राप्त गनय आवश्र्क कागजातहरु, प्रक्रिर्ा, 
िस्तरु  र िाग्ने समर् वारे जानकारी 

वडा स्तररर् नागररक वडापत्र 

लस.नं. सेवा आवश्र्क कागजात तथा प्रमाणहरु प्रक्रिर्ा सेवा िस्तरु िाग्न ेसमर् सेवा प्रिान गने 
अलधकारी 

१ नागररकता प्रमाणपत्रको 
लसफाररस 

१. अनसूुची फारम  
२. लनवेिन फारम 

३. क्रववाहको प्रमाणपत्र /जदम ितायको प्रमाणपत्र/ 
वसाईसरी आएको हकमा वसाईसराईको प्रमाण 
पत्र 

४. ब्र्न्िगत घटन िताय हनु नसक्ने कारण भएमा 
घटना िताय प्रमान्णत लसफाररस पत्र 

५. शैन्िक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र 

६. हािसािै न्िचेको पासपोटय साईजको फोटा २ 
थप फोटा ३ 

७. अंलगकृत/बैवाक्रहक तथा जदमको नागररकहरुका 
हकमा नागररकता एन २०६३ अनसुार हनुे  

१. आवश्र्क कागजात सक्रहतको लनवेिनमा 
वडा अध्र्िवाट तोक िगाउने 

२. प्रशासन शािावाट कागजात तर्ार 
गराउने वाब/ुआमा/पलत वा पररवारको 
जेष्ठ सिस्र्वाट सनाित गराउने  

३. वडा अध्र्िवाट लसफाररस गराउने 
४. चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 

प्राप्त गने 

१. रु १०० 

२. रु 
२०००/-
(अंलगकृत 
नागररकता
को हकमा 
) 

 

१. तरुुदत 

२.  सजयलमन 
गराउन ु
पनेमा ३ 
दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि, 
वडा सन्चव र 
सहार्क कमयचारी 

 

www.bandipurmun.gov.np 

bandipurmunicipality@gmail.com 

०६५-५२०१२३, ५२०१७७, ५२०००६ 

 



 

 

२ नागररकताको प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिपी लसफाररस 

१. नागररकताको फोटोकक्रप /मतिाता 
पररचर्पत्रको फोटोकक्रप 

२. अनसूुची फारम  
३. लनवेिन फारम 

४. हािसािै न्िचेको पासपोटय साईजको फोटा २ 
थप फोटा २ 

 

१. आवश्र्क कागजात सक्रहतको लनवेिनमा 
वडा अध्र्िवाट तोक िगाउने 

२. प्रशासन शािावाट कागजात तर्ार 
गराउने वाब/ुआमा/पलत वा पररवारको 
जेष्ठ सिस्र्वाट सनाित गराउने  

३. वडा अध्र्िवाट लसफाररस गराउने 
४. चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 

प्राप्त गने 

रु ५००/- १. तरुुदत 

२.  सजयलमन 
गराउन ु
पनेमा ३ 
दिन लभत्र 

 

 

वडा अध्र्ि, 
वडा सन्चव र 
सहार्क कमयचारी 

 

३ नावािक प्रमान्णत 
लसफाररस 

१. जदम ितायको फोटोकक्रप 

२. नागररकताको फोटोकक्रप /मतिाता 
पररचर्पत्रको फोटोकक्रप 

३. अनसूुची फारम  
४. लनवेिन फारम 

५. हािसािै न्िचेको पासपोटय साईजको फोटा २ 
थप फोटा २ 

 

१. आवश्र्क लनवेिनमा वडा अध्र्िवाट 
तोक िगाउने 

२. प्रशासन शािामा रुज ुगराउने िताय गरी 
लसफाररस शािावाट लसफाररस गराउन े
वाब/ुआमा/पलत वा पररवारको जेष्ठ 
सिस्र्वाट सनाित गराउने 

३. वडा अध्र्िवाट लसफाररस गराउने 
४. चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 

प्राप्त गने 

रु ५००/- १. तरुुदत 

२.  सजयलमन 
गराउन ु
पनेमा ३ 
दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि,  
वडा सन्चव र 
सहार्क कमयचारी 

 

४ नाम फरक भई 
संसोधनको लसफाररस वा 
िईु नामथर एकै भएको 
भन्न ेप्रमान्णत लसफाररस 

नाम संसोधन गनुय पने कागजातको प्रलतलिपी तथा 
प्रमाणहरु 

जस्तै 

१. नागररकता 
२. पेदसन पट्टा 
३. जग्गाधलन प्रमाण पूजाय 
४. मतिाता नामाविी 

आदिको फोटोकपी र सक्कि 

१. आवश्र्क लनवेिनमा वडा अध्र्िवाट 
तोक िगाउने 

२. प्रशासन शािामा रुज ुगराउने िताय गरी 
लसफाररस शािावाट लसफाररस गराउन े
वडा अध्र्िवाट लसफाररस गराउने 

३. चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस प्राप्त 
गने 

 

रु ५००/- १. तरुुदत 

२.  सजयलमन 
गराउन ु
पनेमा ३ 
दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि,  
वडा सन्चव र 
सहार्क कमयचारी 

 

५ नाता प्रमान्णत १. नाता कार्म हनु ु पने ब्र्न्ि हरुको 
१. आवश्र्क लनवेिनमा वडा अध्र्िवाट 

तोक िगाउने 
१. रु ३००/- 

नेपािी भाषा 
१. तरुुदत 

२. सजयलमन 
वडा अध्र्ि,  
वडा सन्चव र 



 

 

नागररकताको फोटोकक्रप (मतिाता 
पररचर्पत्रको फोटोकक्रप/ जदम िताय / मतृ्र् ु
िताय/ वसाईसराई को प्रमाणपत्रको फोटोकक्रप 
आवश्र्कता अनसुार) 

२. लनवेिन फारम 

३. (हािसािै न्िचेको पासपोटय साईजको फोटा २ 

प्रलत )  

२. प्रशासन शािामा रुज ुगराउने िताय गरी 
लसफाररस शािावाट लसफाररस गराउन े
वडा अध्र्िवाट लसफाररस गराउने 

३. चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 
प्राप्त गने 

२. रु ८००/- 
अंग्रजेी भाषा 

गराउन ु
पनेमा ३ 
दिन लभत्र 

सहार्क कमयचारी 

 

६ घर जग्गा सम्वन्दध 
लसफाररसहरु 

 घर भए/नभएको 
 सडक वाटो भए/ नभएको 
 चारक्रकल्िा प्रमान्णत 

१. लनवेिन 

२. नागररकताको फोटोकपी 
३. जग्गाधलन प्रमाण पूजायको फोटोकपी 
४. नापी नक्सा (घरवाटो /चारक्रकल्िाको िालग) 

५. घरको नक्साको फोटोकपी 
६. चाि ुआ.ब.को एक्रककृत सम्पन्िकर / भलुमकर 

वझुाएको रलसि 

१. आवश्र्क कागजात सक्रहतको लनवेिनमा 
वडा अध्र्िवाट तोक िगाउने 

२. प्रशासन शािामा रुज ुगराउने िताय गरी 
लसफाररस शािावाट लसफाररस गराउने  

३. वडा अध्र्िवाट प्रमान्णत गराउने 
४. चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 

प्राप्त गने 

रु ५००/- िेिी 
रु १५००/- 
सम्म 

१. तरुुदत 

२. सजयलमन 
गराउन ु
पनेमा ३ 
दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि, 
वडा सन्चव र 
सहार्क कमयचारी 

 

७ घर जग्गा नामसारी 
लसफाररस 

१. लनवेिन 

२. नागररकताको फोटोकपी 
३. जग्गाधलन प्रमाण पूजायको फोटोकपी 
४. मतृ्र्ितायको प्रमाणपत्रको फोटोकपी 
५. क्रववाह ितायको प्रमाणपत्रको फोटोकपी 
६. नामसारी गने घरको ईजाजत वा सम्पन्न 

कागजातहरु 

७. चाि ुआ.ब.को एक्रककृत सम्पन्िकर / भलुमकर 
वझुाएको रलसि 

१. आवश्र्क लनवेिनमा वडा अध्र्िवाट 
तोक िगाउने 

२. प्रशासन शािामा रुज ुगराउने िताय गरी 
लसफाररस शािावाट लसफाररस गराउन े
वडा अध्र्िवाट लसफाररस गराउने 

३. चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 
प्राप्त गने 

रु ५००/- िेिी 
रु १५००/- 
सम्म 

१. तरुुदत 

२.  सजयलमन 
गराउन ु
पनेमा ३ 
दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि, 
वडा सन्चव र 
सहार्क कमयचारी 

 

८ एक्रककृत सम्पन्िकर 
िान्ििा वा िारेजी 

 लनवेिन 

 नागररकताको फोटोकपी 
 जग्गाधलन प्रमाण पूजायको फोटोकक्रप 

 प्रशासन शािा वा राजश्व शािावाट 
फारम प्राप्त गरी फारम भराउने  

 राजश्व शािामा फारम र कागजात 
समेत पेश गने 

मलु्र्ांकनका 
आधारमा 

ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

 



 

 

 घरको नक्सापास 

 परुानो रलसि 

 क्रववरण सक्रहतको लनवेिन फारम 

 कर वझुाई रलसि प्राप्त गने सजयलमन गराउन ु
पनेमा ३ दिन 
लभत्र 

९ घर भाडा/ बहाि क्रवटौरी 
कर 

 नागररकताको फोटोकपी 
 भाडा सम्झौता पत्रको फोटोकपी 
 रलसि क्रवि तथा भपायईको फोटोकपी 
 उपभोग गरेको जग्गाको क्रववरण सक्रहतको 

लनवेिन फारम 

 प्रशासन शािा वा राजश्व शािावाट 
फारम प्राप्त गरी फारम भराउने  

 राजश्व शािामा फारम र कागजात 
समेत पेश गने 

 कर वझुाई रलसि प्राप्त गने 

मलु्र्ांकनका 
आधारमा 

ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 
सजयलमन गराउन ु
पनेमा ३ दिन 
लभत्र 

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

 

१०  क्रवद्यतु ट्रादसफमयर जडान 
र  लमटर सम्वन्दध 
लसफाररस 

  

 लनवेिन फारम 

 नागररकताको फोटोकपी 
 जग्गाधलन प्रमाण पूजायको फोटोकक्रप 

 घरको नक्सा वा क्रववरण  
 एक्रककृत सम्पिीकर / भलुमकर बझुाएको 

रलसि 

 ब्र्वसार् भएमा व्र्वसार् ितायको प्रमाणपत्रको 
फोटोकपी 

 राजश्व लतरेको रलसि 

 वडा मचुलु्का (आबश्र्क परेमा) 
 वडा अध्र्िको लसफाररस  
 प्रशासन शािामा रुज ुगराउने  
 िताय चिानी गराई छाप िगाई 

लसफाररस प्राप्त गने 

  

ट्रादसफमयर 
जडानका िालग 
रु २०००/- 

थ्री फेज लमटर 
रु १५००/- 

१६ एन्म्पर्र 
सम्म ५००/- 

अदर् रु 
३००/- 

 

 

ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 
सजयलमन गराउन ु
पनेमा ३ दिन 
लभत्र 

वडा अध्र्ि 

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

११ घर नक्सापास सम्वदधी  लनवेिन फारम 

 नागररकताको फोटोकपी 
 जग्गा धलन प्रमाण पजुायको फोटोकपी 

 सलधर्ाराको नाउँमा जारी १५ दिने 
सूचना टास गने र रोहवरमा 
संलधर्ारहरुिाई राख्न े १५ दिन पश्चात 
सजयलमनका िालग सम्वन्दधत क्रफल्डमा 

सजयलमन शलु्क 
रु ५००/- 

वढीमा १ 
मक्रहना लभत्र 

वडा अध्र्ि वडा 
सन्चव 

सहार्क कमयचारी 



 

 

 एक्रककृत सम्पिीकर / भलुमकर बझुाएको 
रलसि 

उपन्स्थत हनुे र उपन्स्थतीको ब्र्वस्था 
लमिाउने 

 स्थिगत सजयलमन संगै सो स्थानमा घर 
लनमायण गनय लमल्ने/नलमल्ने सक्रहतको 
लसफाररस तर्ार गराई वडा अध्र्िवाट 
प्रमान्णत गराई गाउँपालिकामा पेश गने 
अदर् लनर्महरु नक्सा िरिास्त 
फारममा उल्िेि भए अनसुार हनुेछ । 

१२ आर्श्रोत तथा घर जग्गा 
मलु्र्ाकंनिर प्रमान्णत 

 लनवेिन फारम 

 नागररकताको फोटोकपी 
 जग्गाधलन प्रमाण पूजायको फोटोकक्रप 

 घरको नक्सा वा क्रववरण फोटोकपी  
 नापी नक्सा 
 ब्र्वसार्को िेिापरीिण प्रलतवेिन 

 रोजगारीको लनरू्िी तथा सकु्रवधाको 
कागजातहरु 

 आवश्र्क परेमा मचुलु्का 
 एक्रककृत सम्पिीकर / भलुमकर बझुाएको 

रलसि 

 आवश्र्क कागजात सक्रहतको लनवेिनमा 
वडा अध्र्िवाट तोक िगाउने 

 प्रशासन शािामा रुज ुगराउने िताय गरी 
लसफाररस शािावाट लसफाररस गराउने  

 वडा अध्र्िवाट प्रमान्णत गराउने 
 चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 

प्राप्त गने 

रु ५००/- िेिी 
रु ७०००/- वा 
प्रत्रे्क िश 
िािमा थप 
१०००/- का 
िरिे 

अंग्रजेी भाषाको 
प्रमान्णतको िालग 
थप रु ५००/- 

ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 
सजयलमन गराउन ु
पनेमा ३ दिन 
लभत्र 

वडा अध्र्ि वडा 
सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

१३ घर कार्म लसफाररस  लनवेिन फारम 

 नागररकताको फोटोकपी 
 जग्गाधलन प्रमाण पूजायको फोटोकक्रप 

 घरको नक्सा पास प्रमान्णत पत्रको फोटोकपी  
 नापी नक्सा 
 आवश्र्क परेमा मचुलु्का 
 एक्रककृत सम्पिीकर / भलुमकर बझुाएको 

 आवश्र्क कागजात सक्रहतको लनवेिनमा 
वडा अध्र्िवाट तोक आिेश गने 

 प्रशासन शािामा रुज ुगराउने िताय गरी 
लसफाररस गराउने  

 वडा अध्र्िवाट प्रमान्णत गराउने 
 चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 

प्राप्त गने 

  

रु ५००/- िेिी 
१५००/- सम्म 

 

ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 
सजयलमन गराउन ु
पनेमा ३ दिन 
लभत्र 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 



 

 

रलसि 

१४ जग्गा धलन प्रमाण पूजायको 
प्रलतलिक्रपको िालग 
लसफाररस 

 लनवेिन फारम 

 नागररकताको फोटोकपी 
 जग्गाधलन प्रमाण पूजायको फोटोकक्रप  
 सम्पिीकर/ भलुमकर लतरेको रलसि 

 आवश्र्क परेमा मचुलु्का 
 

 आवश्र्क कागजात सक्रहतको लनवेिनमा 
वडा अध्र्िवाट तोक आिेश गने 

 प्रशासन शािामा रुज ुगराउने िताय गरी 
लसफाररस गराउने  

 वडा अध्र्िवाट प्रमान्णत गराउने 
 चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 

प्राप्त गने 

रु ५००/-  ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 
सजयलमन गराउन ु
पनेमा ३ दिन 
लभत्र 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

१५ ब्र्वसार् ितायका िालग 
लसफाररस 

 लनवेिन फारम 

 नागररकताको फोटोकपी 
 जग्गाधलन प्रमाण पूजायको फोटोकक्रप 

 घरको नक्सा /नापी नक्साको फोटोकपी 
 चारक्रकल्िा संलधर्ारहरुवाट अनूमलत तथा 

मचुलु्का  
 भाडा सम्झौता पत्रको फोटोकपी 
 सम्पिीकर/ भलुमकर लतरेको रलसि 

 आवश्र्क अदर् कागजातहरु 

 लनवेिनमा वडा अध्र्िवाट तोक 
िगाउने प्रशासन शािामा रुज ुगराउन े
िताय गरी लसफाररस शािावाट लसफाररस 
गराउने वडा अध्र्िवाट प्रमान्णत 
गराउने चिानी गराई छाप िगाई 
लसफाररस प्राप्त गने 

रु ५००/- िेिी 
रु ५०००/- 
सम्म 

ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 
सजयलमन गराउन ु
पनेमा ३ दिन 
लभत्र 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

१६ अस्थाई वसोवास प्रमान्णत 
लसफाररस 

 लनवेिन फारम 

 नागररकताको फोटोकपी 
 जग्गाधलन प्रमाण पूजायको फोटोकक्रप 

 घरको नक्सा /नापी नक्साको फोटोकपी 
 घरभाडा सम्झौता पत्र र घर भाडा कर 

वझुाएको फोटोकपी 
 नोकरी लनर्िुी पत्रको फोटोकक्रप 
 वडा सिस्र्वाट सनाित सक्रहतको स्थानीर् ५ 

जनावाट मचुलु्का र साछी वस्नेको 

 आवश्र्क कागजात सक्रहतको लनवेिनमा 
वडा अध्र्िवाट तोक आिेश गने 

 प्रशासन शािामा रुज ुगराउने िताय गरी 
लसफाररस गराउने  

 वडा अध्र्िवाट प्रमान्णत गराउने 
 चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 

प्राप्त गने 

रु ५००/-  ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 
सजयलमन गराउन ु
पनेमा ३ दिन 
लभत्र 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 



 

 

नागररकताको फोटोकक्रप   
 आवश्र्क अदर् कागजातहरु 

१७ संस्था  िताय लसफाररस  भौगोलिक अवस्था अनसुारको सवै पररवार 
समेटी वैठक वसी गररएको लनणयर्  

 ररत पूवयक लनवेिन 

 सलमलतमा रहने सिस्र्हरुको नागररकताको 
फोटोकक्रप 

 संस्थाको प्रमान्णत क्रवधान ४ प्रलत  

 वडा अध्र्िको तोक सहीत प्रशासन 
शािामा लनवेिन िताय गराउने 

 लसफाररस तर्ार गराई वडा अध्र्िवाट 
प्रमान्णत गराउने 

 चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 
प्राप्त गने 

रु ५००/-  तरुुदत 

वझु्न ु परेमा ३ 
दिन लभत्रमा 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

१८ र्ोजना संचािन तथा 
सम्झौता तथा अन्दतम 
भिुानी सम्वदधी 

 उपभोिा सलमलत गठन गररएको लनणयर् र 
सम्झौताको िालग अलधकार प्रिान गररएको 
लनणयर् र्ोजना क्रकताव 

 प्राक्रवलधक ईन्स्टमेट वा मलु्र्ांकन तथा क्रवि 

 बैक िाता नं. 
 िचयका क्रवि भपायईहरु 

 पिालधकारीहरुको नागररकताको फोटोकपी 
सक्रहत आलधकाररक लनवेिन पत्र 

 उपभोिा सलमलतवाट अध्र्ि स्वरं् 
उपन्स्थत हनुे  

 ररत पूवयक कागजातहरु पेश गरी  
 र्ोजना सम्झौता वा भिुानीका िालग 

लसफाररस गराउने वडा अध्र्िवाट 
प्रमान्णत गराउने 

 चिानी गराई छाप िगाई लसफाररस 
प्राप्त गने 

लनशलु्क ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 
बझु्न ु पनेमा ३ 
दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

१९ सामान्जक सरुिा भिा 

जेष्ठ नागररक भिााः 

 

 ७० बषय परुा भएको उमेर ििेुको नागररकता 
र फोटोकपी  

 हाि सािै न्िचेको पासपोटय साईजको फोटो २ 

 ररत पूवयकको लनवेिन फारम 

 सामान्जक सरुिा शािामा ररत पूवयक 
लनवेिन िताय गराउने 

  

लनशलु्क ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत । 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

२० सामान्जक सरुिा भिा 

जेष्ठ नागररक िलिताः 

 

 ६० बषय परुा भएको उमेर ििेुको नागररकता 
र फोटोकपी  

 हाि सािै न्िचेको पासपोटय साईजको फोटो २ 

 ररत पूवयकको लनवेिन फारम 

 सामान्जक सरुिा शािामा ररत पूवयक 
लनवेिन िताय गराउने 

  

लनशलु्क ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत । 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 



 

 

२१ सामान्जक सरुिा भिा 

एकि मक्रहिा भिााः 

 

 उमेर ििेुको नागररकता र फोटोकपी  
 श्रीमानको मतृ्र् ुितायको फोटोकपी 
 हाि सािै न्िचेको पासपोटय साईजको फोटो २ 

 ररत पूवयकको लनवेिन फारम 

 सामान्जक सरुिा शािामा ररत पूवयक 
लनवेिन िताय गराउने 

  

लनशलु्क ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत । 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

२२ सामान्जक सरुिा भिा 

पूणय अशि भिााः 

 

 उमेर ििेुको नागररकता / जदमितायको 
फोटोकपी  

 वगय ििेुको रातो अपाङ्गता पररचर् पत्र क वगय 
 हाि सािै न्िचेको पासपोटय साईजको फोटो २ 

 ररत पूवयकको लनवेिन फारम 

 सामान्जक सरुिा शािामा ररत पूवयक 
लनवेिन िताय गराउने 

  

लनशलु्क ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत । 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

२३ सामान्जक सरुिा भिा 

अलत अशि भिााः 

 

 उमेर ििेुको नागररकता / जदमितायको 
फोटोकपी  

 वगय ििेुको लनिो अपाङ्गता पररचर् पत्र  ि 
वगय 

 हाि सािै न्िचेको पासपोटय साईजको फोटो २ 

 ररत पूवयकको लनवेिन फारम 

 सामान्जक सरुिा शािामा ररत पूवयक 
लनवेिन िताय गराउने 

  

लनशलु्क ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत । 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

२४ छात्र बनृ्िको लसफाररस  शैन्िक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकक्रप  
 नागररकता/ जदमितायको फोटोकक्रप 

 ररत पूवयकको लनवेिन  
 आवश्र्क परेमा वडा मचुलु्का 

 

 वडा अध्र्िको तोक आिेश गराई 
लसफाररस/ प्रशासन शािामा रुज ु
गराउने लसफाररस शािावाट लसफाररस 
गराई िताय चिानी गराई छाप िगाई 
लसफाररस प्राप्त गने 

रु ३०० ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 
बझु्न ु पनेमा ३ 
दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

२५ जातजाती प्रमान्णत 
लसफाररस 

 शैन्िक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकक्रप  
 नागररकता/ जदमितायको फोटोकक्रप 

 ररत पूवयकको लनवेिन  
 आवश्र्क परेमा मचुलु्का 

 वडा अध्र्िको तोक आिेश गराई 
लसफाररस/ प्रशासन शािामा रुज ु
गराउने लसफाररस शािावाट लसफाररस 
गराई िताय चिानी गराई छाप िगाई 

रु ३०० ररतपूवयकको 
कागजात प्रमाण 
पगुेमा तरुुदत र 
बझु्न ु पनेमा ३ 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 



 

 

लसफाररस प्राप्त गने दिन लभत्र 

२६ ब्र्न्िगत घटनािताय 

१. जदम िताय  

२. क्रववाहा िताय 

३. मतृ्र् ुिताय 

४. सम्वदध क्रवच्छेि िताय 

५. वसाई सराई िताय  

 जदमको प्रमाण वा लमती ििेुको कागजात र 
आमा / वाबकुो नागररकता 

 ििुाहा ििुहीको नागररकता/ जदम िताय समेत 

 मतृकको नागररकता  र मतृकिे सामन्जक 
सरुिा भिा पाउने भएमा पररचर् पत्र 

 सम्वदध क्रवच्छेिका िालग अिाितको फैसिा  
 वसाईसराईका जानेका िालग सम्वदधीत 

स्थानको जग्गा धलन प्रमाण पूजाय वा सो 
सरहको प्रमान्णत कागजातको फोटोकपी र 
वसाई सराई गरी आउनेको िालग वसाई सराई 
गरेको ितायको प्रमाण पत्र वा लनस्सा  

 ब्र्िीगत घटना िताय गराउने सूचकको 
नागररकता अलनवार्य  

 जदम ितायको िालग वाब/ुआमा वा 
पररवारको जेष्ठ सिस्र्िे सूचना दिन ु
पने 

 क्रववाहा ितायको िालग ििुाहा ििुही िवैु 
उपन्स्थत भई सूचना दिन ुपने 

 मतृ्र् ुितायका िालग श्रीमान/ श्रीमलत वा 
छोरा / बहुारी पररवारको जेष्ठ 

 सम्वदध क्रवच्छेिका िालग कुनै एक 
ब्र्िी उपन्स्थत भई सूचना दिन ुपने  

 वसाई सराई गरर जाने/ आउन े
पररवारको मखु्र् सिस्र्िे सूचना दिन ु
पने  

 स्थानीर् पंन्जकालधकारीिाई आवश्र्क 
सूचना दिई ितायको प्रमाण पत्र लिने 

३५ दिन लभत्रमा 
लनशलु्क  

३५ दिन कटे 
पछी रु ५०/- 
सम्म 

तरुुदत  

बझु्न ु पने भएमा 
७ दिन लभत्र 

वडा सन्चव 

स्थानीर् 
पंन्जकालधकारी 

सहार्क कमयचारी 

२७ ब्र्न्िगत घटना (जदम 
मतृ्र् ुक्रववाहा) प्रमान्णत 
लसफाररस 

 ररत पूवयकको लनवेिन 

 नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र 

 शैन्िक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र 

 स्थानीर् मचुलु्का र मचुलु्कामा सािी 
वस्नेहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

 आवश्र्क अदर् कागजातहरु 

 ररत पूवयकको लनवेिनमा वडा 
अध्र्िवाट तोक िगाउने  

 प्रशासन शािामा रुज ुगराउने  
 राजश्व बझुाउने 
 प्रशासन/ लसफाररस शािावाट लसफाररस 

गराउने  
 वडा अध्र्िवाट प्रमान्णत गरी चिानी 

गराई छाप िगाई लसफाररस प्राप्त गने 

रु ५००/- तरुुदत  

बझु्न ु पने भएमा 
७ दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 



 

 

२८ अक्रववाक्रहत प्रमान्णत 
लसफाररस 

 ररत पूवयकको लनवेिन 

 नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्र 

 शैन्िक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र 

 स्थानीर् मचुलु्का र मचुलु्कामा सािी 
वस्नेहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

 आवश्र्क अदर् कागजातहरु 

 ररत पूवयकको लनवेिनमा वडा 
अध्र्िवाट तोक िगाउने  

 प्रशासन शािामा रुज ुगराउने  
 राजश्व बझुाउने 
 प्रशासन/ लसफाररस शािावाट लसफाररस 

गराउने  
 वडा अध्र्िवाट प्रमान्णत गरी चिानी 

गराई छाप िगाई लसफाररस प्राप्त गने 

रु ५००/- तरुुदत  

बझु्न ु पने भएमा 
७ दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

२९ ब्र्न्िगत घटना िताय 
अलभिेि संसोधन  

 ररत पूवयक लनवेिन 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 वडा मचुलु्का 
 शैन्िक र्ोग्र्ता एस एि सी वा एस ई ई 

परीिाको प्रमाणपत्र  
 अलभिेि संग सम्वन्दधत अदर् कागजातहरु 

 ररत पूवयक लनवेिनमा वडा अध्र्ििे 
तोक िगाई ररत पवुयक प्रशासन 
शािामा लनवेिन दिने 

 राजश्व वझुाउने 
 पंन्जकालधकारीवाट रार् लिने 
 संसोधनको िालग लसफाररस गराउने 
 वडा अध्र्िवाट प्रमान्णत गरी चिानी 

गराई छाप िगाई लसफाररस प्राप्त गने  

रु ३००/- िेिी 
रु ५००/- 
सम्म 

तरुुदत  

बझु्न ु पने भएमा 
७ दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

स्थानीर् 
पंन्जकालधकारी 

सहार्क कमयचारी 

३० स्वास््र् उपचार सम्वदधी 
लसफाररस 

 ररत पूवयक लनवेिन 

 स्थानीर् मचुलु्का वा वडा सिस्र्को सनाित 
पत्र 

 स्वास््र् अलभिेि संग सम्वन्दधत अदर् 
कागजातहरु 

 लनवेिनमा वडा अध्र्र्को तोक आिेश 
गरी िताय गराउने । प्रशासन शािावाट 
लसफाररस तर्ार गराउने वडा 
अध्र्िवाट प्रमान्णत गरी लसफाररस 
लिने 

 रु ३००/- 
 क्रवपन्न वगय 

प्रमान्णत भएमा 
लनशलु्क  

तरुुदत  

बझु्न ु पने भएमा 
७ दिन लभत्र 

वडा अध्र्ि  

वडा सन्चव 

सहार्क कमयचारी 

थप जानकारी 
क. वन्दिपरु गाउँपालिका कार्ायिर् वा वडा कार्ायिर्हरुवाट जनु सकैु प्रकृलतको सेवा वा लसफाररस माग गिाय गाउँपालिकािाई लतनुय वा वझुाउन ुपने राजश्व/ 

एक्रककृत सम्पिीकर/ मािपोत वा भलुमकर साथै जनु सकैु प्रकारको कर शलु्क वा जररवाना वझुाउन ुपनेछ ।  



 

 

ि. वन्दिपरु गाउँपालिका कार्ायिर् वा वडा कार्ायिर्हरुवाट जनु सकैु प्रकृलतको लसफाररस अंग्रजेी भाषामा प्रमान्णत गराउिा तोक्रकएको शलु्कमा थप रु ५००/- 
शलु्क िाग्नछे । 

ग. काव ुवाहेकको पररन्स्थलत परेमा वाहेक राजश्व सम्बदधी कारोवार क्रविाको दिन वाहेक आईतवार िेिी क्रवक्रहवार सम्म दिनको ३ वजे लभत्र र शिुवार दिनको 
१ वजे सम्म कार्म गररएको छ । 

घ. एक्रककृत सम्पिी कर / मािपोत वा भलुमकर वझुाउन सम्वदधीत ब्र्न्ि स्वरं् उपन्स्थत हनु ुपने छ । कुनै कारणिे आफू उपन्स्थत हनु नसकेमा जग्गा 
धलनको सम्पणुय क्रववरण र कागजात सक्रहत नाता िलु्न ेन्जम्मेवार ब्र्िीको आलधकारीक कागजात समेत लिई आउन ुपने छ । 

ङ. सेवा लिन आउिा वदृ्द वदृ्दा असि अपाङंको हकमा एकजना संरिक साथै लिई आउन ुपने छ । 

वडा स्तररर् जन प्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुको क्रववरण र सम्पकय  नं. 

वडा नं. १ २ ३ ४ ५ ६ 

वडा अध्र्ि भान ुभि पोख्रिे कृष्ण प्रसाि िालमछान े हस्त वहािरु न्ज.लस. हरेराम थापा मगर ध्रवु प्रसाि िालमछान े सदत वहािरु गरुुङ 

सम्पकय  नं. ९८४६०५५६४० ९८६६०४०४६० ९८४६४३६९८० ९८४६२७५९६१ ९८५६०४१४९५ ९८४६०६५११९ 

वडा सन्चव नवराज काफ्िे कक्रवदर रेग्मी गणेश दर्ौपान े टोपा िेवी िरुा सदतिाि सहनी जंग वहािरु थापा 

सम्पकय  नं. ९८५६०६०२१० ९८६५१८१०२५ ९८४६२१३७४० ९८४६०८१३८४ ९८४५२८०५०८ ९८४३२४०९२८ 

सहार्क कमयचारी पजुा शे्रष्ठ लसता क्रव.क. ईश्वरी शमाय भट्टराई पम्फा कँुवर/ क्रवमिा थापा वि ुराना न्चजा गरुुङ 

सम्पकय  नं. ९८६४२६४४७० ९८४६१ ९८४६७७५५५८ /९८१६५७३५०९ ९८४६७२३४९२ ९८४६८८१५२० 

 

 



 

 

थप जानकारीको िालग 

 

 

 

वन्दिपरु गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

वन्दिपरु, तनहुँ 

०६५-५२०१२३, ५२०१७७, ५२०००६ 

 
www.bandipurmun.gov.np 

bandipurmunicipality@gmail.com 


