
भीरकोट नगरपालिका तथा वडा कार्ाािर्हरुको  

नागररक वडापत्र 

लि.न. कार्ाक्रम िेवा लिने प्रक्रक्रर्ा/ चाक्रहने कागजातहरु िाग्ने िेवा शलु्क तथा 
दस्तरु 

िाग्ने िमर् जजम्मेवार 
पदालिकारी 

१ नागररकताको 
प्रमाणपत्रको लिफाररश 

 नागररकताको िालग लिफाररश पााँउ भलन ददएको लनवेदन, 

 दवैु कान देजिने पािपोटा िाइजको २ प्रलत फोटो, 
 जन्म लमलत ििेुको जन्मदतााको प्रमाण पत्र/शैजिक र्ोग्र्ताको 

चाररलत्रक प्रमाणको फोटोकपी, 
 बिाइािराइा भै आएको हकमा बिाइा िराइा प्रमाणपत्रको 

फोटोकपी, 
 क्रववाक्रहत मक्रहिाको हकमा क्रववाह दताा प्रमाणपत्रको/पतीको 

नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी, 
 आमा/बाबकुो नागररकताको प्रमाणपत्रको फोटोकक्रप, 

 क्रववाक्रहत मक्रहिाको हकमा आमा/बाबकुो नागररकताको 
प्रमाणपत्र 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

रु १५०/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

२ नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
लिफाररश 

 नागररकताको प्रलतलिक्रप पााँउ भलन ददएको लनवेदन, 

 आवश्र्कता अनिुार िजालमन मचुलु्का 
 दवैु कान देजिने पािपोटा िाइजको २ प्रलत फोटो, 
 पक्रहिे लिएको नागररकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी/नागररकता 
 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 

जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

रु ३००/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 



३ अंलगकृत नेपािी 
नागररकताको 
प्रमाणपत्रको लिफाररश  

( नेपािी परुुषिंग 
क्रववाह भएकी क्रवदेशी 
मक्रहिाको िालग) 

 नागररकताको लिफाररश पााँउ भलन ददएको लनवेदन, 

 आवश्र्कता अनिुार िजालमन मचुलु्का 
 नेपािी नागररकिंग भएको वैवाक्रहक िम्बन्ि िलु्ने/प्रमाणपत्र 

 क्रवदेशी नागररकता त्र्ागेको कारवाही चिेको लनस्िा 
 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 

जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

रु १५००/- प्रमाण 
पगुेको ददन 

वडा अध्र्ि 

४ अंलगकृत नेपािी 
नागररकताको 
प्रमाणपत्रको लिफाररश 

(क्रवदेशी नागररकिंग 
क्रववाह गरेकी नेपािी 
मक्रहिाबाट जजन्मएका 
िन्तानको हकमा) 

 नागररकताको लिफाररश पााँउ भलन ददएको लनवेदन  

 आवश्र्कता अनिुार िजालमन मचुलु्का 
 आमाको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नेपािमा जन्म भइा स्थार्ी बिोबाि गरेको िलु्ने वडाको 
लिफाररश 

 जन्म दताा प्रमाणपत्र वा नेपािको अस्पतािमा जन्मेको 
प्रमाणपत्र 

 िम्बजन्ित वडामा बिोबाि गरेको प्रमाण (घरिनीिे प्रमाजणत 
गरेको कागज) 

 बाबकुो नागररकताको आिारमा लनजिे क्रवदेशी मिुकुको 
नागररकता नलिएको लनस्िा 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

रु १५००/- प्रमाण 
पगुेको ददन 

वडा अध्र्ि 

५ नाता प्रमाजणत 

नेपािी 
 नाता प्रमाजणत गरर पााँउ भलन ददएको लनवेदन,  

 आवश्र्कता अनिुार िजालमन मचुलु्का, 
 नाता कार्म गने व्र्जिहरुको नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिक्रप (उमेर नपगुेकाको हकमा जन्मदतााको प्रमाणपत्र,) 

 नाता कार्म गने व्र्जिहरुको हाििािै जिचेको पािपोटा 
िाइजको २/२ प्रलत फोटो 

 मतृ्र् ु भएका व्र्जििंगको नाता प्रमाजणत गनुा परेमा मतृकको 
मतृ्र्दुतााको प्रमाणपत्र, 

रु ३००/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 



 नाता प्रमाजणत गने व्र्जिहरुका क्रवच नाता िलु्ने कागजातको 
प्रलतलिक्रप, 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

 

६ नाता प्रमाजणत 

अग्रजेीमा  
 नाता प्रमाजणत गरर पााँउ भलन ददएको लनवेदन,  

 आवश्र्कता अनिुार िजालमन मचुलु्का, 
 नाता कार्म गने व्र्जिहरुको नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिक्रप (उमेर नपगुेकाको हकमा जन्मदतााको प्रमाणपत्र,) 

 नाता कार्म गने व्र्जिहरुको हाििािै जिचेको पािपोटा 
िाइजको २/२ प्रलत फोटो 

 मतृ्र् ु भएका व्र्जििंगको नाता प्रमाजणत गनुा परेमा मतृकको 
मतृ्र्दुतााको प्रमाणपत्र, 

 नाता प्रमाजणत गने व्र्जिहरुका क्रवच नाता िलु्ने कागजातको 
प्रलतलिक्रप, 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

 

रु ७५०/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

७ घर/जग्गाको लिफाररश  घर/जग्गा लिफाररश गरर पााँउ भलन ददएको लनवेदन, 

 आवश्र्कता िजालमन अनिुार मचुलु्का 
 घर/जग्गाको िाक्रवकमा लतरो लतरेको रलिद, 

 घर/जग्गा िलनको मतृ्र् ुभइा हकदार भएमा नाता प्रमाजणत, मतृ्र् ु
दतााको प्रमाणपत्र, नागररकताको प्रमाणपत्र,नाबािकको हकमा 
जन्म दतााको प्रमाणपत्र 

 अन्र् आवश्र्क लिितका कागजागहरु 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

रु ३००/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 



८ घरजग्गा 
नामिारी/िेस्ता कार्म 
र िािपूजााको प्रलतलि 
लिफाररश 

 घरजग्गा लिफाररश गरर पााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कता अनिुार िजालमन मचुलु्का 
 लनवेदक तथा हकदारको नागररकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

(नाबािकको हकमा जन्मदतााको प्रमाणपत्र) 

 मतृकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 मतृकको मतृ्र् ुदतााको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नाता प्रमाजणत प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 हकवािाको मन्जरुीनामा (कार्ाािर्मा आइा िनाित गनुापने) 

 जग्गािनी दताा प्रमाण पजुााको प्रलतलिक्रप 

 नागरपालिकािाइा लतनुापने घर वहाि कर व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको रलिद 

रु ३००/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

९ नाम िंशोिनको 
लिफाररश 

 नाम िंशोिनको लिफाररश गरर पााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 पािपोटा िाइजको २ प्रलतफोटो 
 नाम िंशोिन गनुापने कारण िलु्ने प्रमाणिंग िम्बजन्ित 

कागजतहरु 

 िम्बजन्ित व्र्जिको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 हाििािै जिचेको पािपोटा िाइजको २ प्रलत फोटो 
 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 

जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

रु ३००/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

१० चारक्रकल्िा प्रमाजणत 
लिफाररश 

 चार क्रकल्िा लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमनको मचुलु्का 
 जग्गािनी प्रमाणपजुााको प्रलतलिक्रप 

 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 जग्गाको क्रकत्ता ििेुको नापीबाट प्रमाजणत टे्रि नक्शाको 
प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 

३ रोपनी िम्म रु ३००/- 
र िो भन्दा मालथ 

प्रलतरोपनी थप र रु ७५/- 

िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 



जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 
११ घर/बाटो लिफाररश  घर/बाटो लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 लनवेदनको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 जग्गािनी दतााको प्रमाणपत्र/िािपजुाा 
 जग्गाको क्रकत्ता ििेुको नापीबाट प्रमाजणत नक्शाको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

२ रोपनी िम्म रु ३००/- 
र िो भन्दा मालथ 

प्रलतरोपनी थप र रु ७५/- 

िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

१२ िानेपानी जडान 
िम्बन्िी लिफाररश 

 िानपानी जडानको लिफाररश गरर पााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 नक्शापािको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 जग्गाको िािपजुााको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

स्थार्ी रु ३००/- र 
अस्थार्ीको हकमा रु 

६००/- िर् 

िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

१३ क्रवद्यतु जडान िम्बन्िी 
लिफाररश 

 क्रवद्यतु जडान लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन, 

 आवश्र्कताको आिारमा िजालमन मचुलु्का, 
 नक्शापािको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप, 

 घरजग्गाको िािपूजााको प्रलतलिक्रप, 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

३ फेजिम्मको स्थार्ी रु 
४५०/- र िो भन्दा मालथ 
प्रलतफेज रु ३००/- थप 

िोक्रह वडा अध्र्ि 

१४ जग्गािनी 
प्रमाणपत्रपूजाामा घर 
कार्म लिफाररश 

 जग्गामा घर जनाउने लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताको आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 जग्गािनी प्रमाणपूजााको प्रलतलिक्रप 

 नक्शा पािको प्रमाणपत्र वा उि क्रकत्तामा घर भएको एक्रकन 
हनुे कागजात 

रु ४५०/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 



 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

१५ जन्म लमलत प्रमाजणत 
लिफाररश 

 जन्म लमलत प्रमाजणत गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप वा जन्म दतााको प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिक्रप 

 हाििािै जिचेको पािपोटा िाइजको २ प्रलतफोटो 
 बाब ुआमाको नागररकताको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

नेपािीमा रु १५०/- र 
अग्रजेीमा रु ७५०/- 

िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

१६ मतृ्र् ु प्रमाजणतको 
लिफाररश 

 मतृ्र् ुप्रमाजणतको लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 मतृ्र् ुदताा प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

नेपािीमा रु १५०/- र 
अग्रजेीमा रु ७५०/- 

िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

१७ क्रववाह प्रमाजणत 
लिफाररश 

 क्रववाह दतााको प्रमाजणतको लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको 
लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 पत्नी पलतको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 क्रववाह दतााको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

नेपािीमा रु १५०/- र 
अग्रजेीमा रु ७५०/- 

िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

१८ अक्रववाक्रहत प्रमाजणत 
लिफाररश 

 अक्रववाक्रहत प्रमाजणत लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 

रु ७५०/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 



जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 
१९ बिोबाि प्रमाजणत 

लिफाररश 
 बिोबाि प्रमाजणतको  गररपााँउ ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकािाइा लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् कर र 
जग्गाको लतरो लतरेको लनस्िा 

रु १५०/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

२० िम्बन्ि क्रवच्छेद गरर 
पााँउ  लनवेदन 

 िम्बन्ि क्रवच्छेद गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन  

 लनवेदन परे पश्चात िकेिम्म िम्झाइा बझुाइा दवैुपििाइा 
मेिलमिाप गराउने 

 मेिलमिाप गराउन निकेमा/िम्भव नभएमा १ वषा लभत्र 
आफ्नो रार् िम्बजन्ित जजल्िा अदाितमा पठाउने 

रु ४५०/- १ वषालभत्र कार्ाकारी 
अलिकृत 

२१ चारलत्रक प्रमाणपत्रको 
लिफाररश 

 चारलत्रक प्रमाणपत्रको लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

रु ३००/- िोही ददन वडा अध्र्ि 

२२ तीनपसु्ते लिफाररश  लतनपसु्ते लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 लतनपसु्ते लिफाररश गनाका िालग आवश्र्क िबैको 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 जग्गािनी प्रमाणपत्र/िािपजुाा िगार्तका कागजातहरु 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

रु १५०/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

२३ िंस्था दताा लिफाररश  िंस्था दतााका िालग लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 दताा गने िंस्थाको क्रविान 

 िंस्थामा िंिग्न रहने कार्ाकारी पदालिकारीहरुको 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 िंस्था गनाका िालग आर्ोजना गररएको िभाको लनणार् र 

रु ७५०/- िोक्रह ददन कार्ाकारी 
अलिकृत 



उपजस्थलत 

 कार्ाािर् भाडा लिने भए घनिनीिंग गरेको िम्झौताको 
प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

२४ जन्म दताा  िम्बजन्ित पररवार लभत्रको िदस्र्िे भरेको िचुनाको फाराम 

 बाब ुआमा िचुकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 अस्पतािमा जन्मेको हकमा अस्पतािबाट उपिब्ि गराइाएको 
लनस्िा 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

३५ ददन लभत्र लनशलु्क र 
३५ ददन पश्चात रु ७५/- 

िोक्रह ददन वडा िजचव 

२५ क्रववाह दताा  क्रववाह दताा गराइा पााँउ भलन श्रीमान श्रीमती दवैु उपजस्थत भै 
भरेको िचुना फाराम 

 आवश्र्कता अनिुार िजालमन मचुलु्का 
 श्रीमान श्रीमती दवैुको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 श्रीमती माइती तफा को बाब/ुआमाको नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

३५ ददन लभत्र लनशलु्क र 
३५ ददन पश्चात रु ७५/- 

िोक्रह ददन वडा िजचव 

२६ िम्बन्ि क्रवच्छेद दताा  िम्बन्ि क्रवच्छेद गररपााँउ भलन भरेको िचुना फाराम 

 आवश्र्कता अनिुार िजालमत मचुलु्का 
 िम्बन्ि क्रवच्छेदका िम्बन्िमा अदाितबाट भएको लनणार् 

 िम्बन्ि क्रवच्छेदका िालग िचुना ददने व्र्जिको नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

३५ ददन लभत्र लनशलु्क र 
३५ ददन पश्चात रु ७५/- 

िोक्रह ददन वडा िजचव 

२७ बिाइा िराइा दताा  बिाइा िरी जानेको हकमा पररवारको मिुीिे बिाइा िरी आन्तररक रु ५००/- र िोक्रह ददन वडा िजचव 



जानपााँउ भलन भरेको बिाइा िराइाको िचुना फाराम 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 बिाइा िरर जानपााँउ भलन लनवेदन ददने व्र्जिको नागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 बिाइा िरी आउनेको हकमा बिाइा िराइा गरर आएको 
स्थानबाट ल्र्ाएको बिाइा िराइाको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 पररवार िक्रहत बिाइा िराइा जाने भए पररवारका िदस्र्हरुको 
नागररकता वा जन्म दतााको प्रमाणपत्र 

 बिाइा िरर आउनको िालग लनवेदन ददनेको नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 बिोबाि गरेको स्थानमा बिोबाि गरेको देजिने कागजातहरु 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

बाह्य रु ७५०/- 

२८ मतृ्र् ुदताा  मतृ्र् ु दताा गरर पााँउ भलन पररवारको मिुीिे भरेको िचुना 
फाराम 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 मतृक र िचुक दवैुको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 अस्पतािमा मतृ्र् ुभएको हकमा अस्पताििे उपिब्ि गराएको 
मतृ्र्कुो लनस्िा 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 
 

३५ ददन लभत्र लनशलु्क र 
३५ ददन पश्चात रु ७५/- 

िोक्रह ददन वडा िजचव 

२९ घटना दतााको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 
माग 

 कुन घटना दतााको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप आवश्र्क भएको हो 
िो ििुाइा िरोकारवािाबाट ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 पक्रहिा घटना दताा गरेको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 

रु १५०/- िोक्रह ददन वडा िजचव 



कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 
३० घटना दतााको क्रववरण 

िच्चाउन े
 कुन क्रववरण के कलत कारणिे िच्चाउन पने िो स्पष्टरुपमा 

ििुाइा ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कता आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 घटना दतााको िाक्रवक प्रमाणपत्र िक्किै प्रलत 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

 

रु ७५०/- िोक्रह ददन वडा िजचव 

३१ िामाजजक िरुिा 
भत्ताका िालग पररचर् 
पत्र बनाउन े

 पररचर् पत्र बनाइा पााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 हाििािै जिचेको पािपोटा िाइजको २ प्रलत फोटो 
 एकि मक्रहिाको हकमा (एकि मक्रहिा भएको प्रमाणपत्र) को 

फोटोकपी 
 बिाइा िराइा गरर आएको हकमा बिाइा िराइाको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिक्रप 

 एकि मक्रहिाको पलतको मतृ्र् ुदतााको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

लनशलु्क िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

३२ छात्रवजृत्त लिफाररश  छात्रवजृत्त लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 क्रवद्यािर्/क्रवश्वक्रवद्यािर्मा अध्र्र्न गरेको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 जन्म दतााको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप, नागररकताको प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिक्रप 

 बिाइा िराइा गरर आएको हकमा बिाइा िराइाको प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

रु ३००/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 



३३ क्रवद्यािर् दताा लिफाररश   क्रवद्यािर् दताा गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 प्रचलित कानून बमोजजम नेपाि िरकारका लनकार्मा दताा 
गरेको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 दताा गररपााँउ भलन लनवेदन ददने व्र्जिको नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 क्रवद्यािर् रहने स्थान ििेुको क्रववरणको लनस्िा 
 नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर बहाि कर, व्र्विार् 

कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

 

प्रा क्रव को रु १५००/- 
लन मा क्रव को  २२५० /- 

र मा क्रव को  रु 
३०००/- 

 कार्ाकारी 
अलिकृत 

३४ उद्योग 
स्थापना/नामािारी र 
ठााँउिारी लिफाररश 

 उद्योग स्थापना लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 दताा लिफाररश गररपााँउ भलन िम्बजन्ित कार्ाािर्को पत्र 

 बहािमा बिेको वा गैर नेपािी नागररक भए िम्बन्िी 
घरिनीिंग भएको िम्झौता/मन्जरुीनामाको प्रलतलिक्रप 

 चारक्रकल्िा िलिर्ारहरुको िहमलत ििेुको िजालमन मचुलु्का 
 गैर नेपािी नागररकको हकमा ठेगाना ििेुको लनस्िा 
 चाि ुआलथाक वषामा नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर 

बहाि कर, व्र्विार् कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

रु १५००/- िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

३५ लडिरलिप लिफाररश  कुन िामानको कुन स्थानमा लडिरलिप राख्न े हो िो िमेत 
ििुाइा लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 लडिरलिप लिफाररश गररपााँउ भलन लनवेदन ददनेको नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 नगरपालिकामा व्र्विार् दताा गरेको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 चाि ुआलथाक वषामा नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर 
बहाि कर, व्र्विार् कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

मादक पदाथाजन्र् रु 
१५००/- मल्टीनेशनि 

कम्पनीको रु १५००/- र 
अन्र्को रु ७५०/- 

िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

३६ घर जग्गा/अचि 
िम्पजत्त मलु्र्ााँकन 
लिफाररश 

 अचि िम्पजत्त मलु्र्ााँकन गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 आवश्र्कताका आिारमा िजालमन मचुलु्का 
 अचििम्पजत्त मलु्र्ााँकन गराउन ु पने व्र्जिको नागररकताको 

प्रमाणपत्र 

रु ५ िाििम्म रु 
१५००/- रु ५-१० 

िाििम्म रु २२५०/- रु 
१०-२० िाििम्म रु 

िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 



 िम्पजत्त मलु्र्ााँकन गनुा पने व्र्जिका नाममा रहेको िम्पजत्तको 
क्रववरण िलु्ने कागजातहरु प्रलतलिक्रप 

 चाि ुआलथाक वषामा नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर 
बहाि कर, व्र्विार् कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

३०००/- रु २०-५० 
िाििम्म रु ४५००/- रु  
५० िाि देजि १ करोड 
िम्म रु ९०००/- र १ 
करोड भन्दा बढी रु 

१८०००/- 

३७ हैलिर्त/आर् प्रमाजणत 
लिफाररश 

 हैलिर्त वा आर् प्रमाजणतको लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको 
लनवेदन 

 हैलिर्त वा आर् प्रमाजणत गररददन ुपने व्र्जिको नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 आर् आजान हनुे िम्पजत्त क्रववरण िलु्ने प्रमाणहरु 

 चाि ुआलथाक वषामा नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर 
बहाि कर, व्र्विार् कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

प्रलत हजार रु ३ िोक्रह दद वडा अध्र्ि 

३८ िवारी दतााको लिफाररश  िवारी दतााका िालग लिफाररश गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 िवारी दताा गराइा पााँउ भलन लनवेदन ददनेको नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 िवारी दतााको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 चाि ुआलथाक वषामा नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर 
बहाि कर, व्र्विार् कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

हेभी िवारी िािनको 
हकमा रु १०००/-, िाना 

िवारीको हकमा रु 
७००/- र 

मोटरिाइकिको हकमा रु 
३००/- 

िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 

३९ व्र्विार् दताा   व्र्विार् दताा गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 व्र्विार्ीको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

 गैर नेपािीको हकमा वतन िलु्ने कागजातहरु 

 हाििािै जिचेको पािपोटा िाइजको २ प्रलत फोटो 
 चाि ुआलथाक वषामा नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर 

बहाि कर, व्र्विार् कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 
चाि ुआलथाक वषामा नगरपालिकामा कानून अनिुार लतनुापने घर 
बहाि कर, व्र्विार् कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद/लनस्िा 

रु ५ िाििम्मको रु 
५००/- र रु ५ 

िािभन्दा बढीको रु 
१०००/- 

िोक्रह ददन वडा अध्र्ि 



४० र्ोजना िम्झौता 
नगरपालिका/र्ोजना 
िम्झौताको लिफाररश 

 र्ोजना िम्झौता गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 उपभोिा िलमलत गठनका िालग भएको भेिाको लनणार्को 
प्रलतलिक्रप 

 उपभोिा िलमलतका पदालिकारीहरुको नागररकताको 
प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

 र्ोजनाको िागत अनमुान/प्रस्तावनाको प्रलतवेदन 

 

नगरपालिकिंग लनशलु्क र 
नगरपालिका बाहेकका 
लनकार्मा लिफाररशको 
हकमा रु ३००/- 

िोक्रह ददन कार्ाकारी 
अलिकृत 

४१ रलनङ्ग लबि वा अजन्तम 
लबि भिुानी माग 

 रलनङ्ग क्रवि वा अजन्तम क्रवि भिुानी पााँउ भलन ददएको लनवदेन 

 रलनङ्ग वा अजन्तम लबि कुन भिुानी मागेको हो त्र्िको 
प्राक्रवलिक मलु्र्ांकनको प्रलतवेदन 

 आर्ोजना िम्पन्न भएको िावाजलनक्रककरण गरेको भेिाको 
उपजस्थलत 

 उपभोिा िलमलतबाट प्रमाजणत क्रवि भरपाइा 
 िम्बजन्ित वडाका वडा अध्र्िको लिफाररश 

लनशलु्क िोक्रह ददन कार्ाकारी 
अलिकृत 

४२ घरको नक्शा पाि  घरको नक्शापाि गररपााँउ भलन ददएको लनवेदन 

 िम्बजन्ित व्र्जिको नागररकताको प्रलतलिक्रप 

 घर लनमााणको िालग नगरपालिकाबाट लिएको अनमुलत 

 जग्गाको जग्िािनी प्रमाणपत्र, टे्रि नक्शा 
 तोक्रकएको ढााँचा र मापदण्ड अनिुार तर्ार गररएको घर नक्शा 

२ प्रलत 

 घरको नक्शा बनाउने प्राक्रवलिकबाट नक्शा पािको लिफाररश 

 चाि ुआलथाक वषामा नगरपालिकािाइा घर बहाि कर, व्र्विार् 
कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद 

न्र्नुतम रु ५००/- र भइुा 
तिाको रु ३ पक्रहिो 

तिाको रु ४ र िो भन्दा 
मालथको हकमा रु ५ 

रुपैर्ा प्रलत वगा क्रफट थप 

लनर्मानिुार
को प्रक्रक्रर्ा 
परुा गरर 
नक्शा पेश 
भएको ददन 

कार्ाकारी 
अलिकृत 

४३ नक्शा िंशोिन  नक्शा िंशोिन गरर पााँउ भलन िंशोिन गनुा पनााको कारण 
उल्िेि गरर ददएको लनवेदन 

 स्वीकृत नक्शाको प्रमाणपत्र 

 चाि ुआलथाक वषामा नगरपालिकािाइा घर बहाि कर, व्र्विार् 

न्र्नुतम रु १०००/- र 
प्रलत वगा फुट रु २ थप 

लनर्मानिुार
को प्रक्रक्रर्ा 
परुा गरर 
पेश भएको 

कार्ाकारी 
अलिकृत 



कर र जग्गाको लतरो लतरेको रलिद ददन 

नोटः  

 नगरपालिका/वडा कार्ाािर्हरुबाट र्ि वडापत्रमा उल्िेजित कुनै पलन कार्ा गदाा चाि ुआलथाक वषामा नगरपालिकािाइा लनर्मानिुार बझुाउन ुपने घर बहाि 
कर, व्र्विार् कर र जग्गाको लतरो बझुाएको रलिद अलनवार्ारुपमा पेश गनुा पने छ । 

 नागररक वडापत्रमा उल्िेजित कार्ा गने लििलििामा कुनै िमस्र्ा आएमा तत्काि कार्ाकारी अलिकृतिाइा िम्पका  गनुा पनेछ । 


