भीरकोट नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
बर्रघारी, स्र्ाङ्जा
गण्डकी प्रदे श
भीरकोट नगरपालिका तथा वडा कार्ायिर्हरुको
नागररक वडापत्र 0७७/07८
सेवाग्राहीहरुमा अनुरोधः

1. सेवाग्राहीिे ददने लनवेदनमा आफुिाई आवश्र्क पने सवै व्र्होरा खुिेको हुनपु ने छ ।

2. प्रमाणको िालग पेश गने कागजातहरुको छार्ााँप्रलत पेश गनुप
य ने छ । कार्ायिर्िे आवश्र्क ठानेमा सक्कि प्रमाण समेत पपि्ध गरापनुपनेछ ।
3. लनवेदन/सूचना ददिं दा नागररकता प्रमाणपत्रको छााँर्ाप्रलत अलनवार्य रुपमा पेश गनुप
य ने छ।
4. नगरपालिका/वडा कार्ायिर्बाट सेवा सुववधा प्राप्त गनय सेवाग्राहीिे नगरपालिका/वडा कार्ायिर्मा बुझापनुपने सवै कर, दस्तुर, सेवा शुल्क बुझाएको प्रमाणको
छार्ााँप्रलत समेत सिं िग्न गनुप
य नेछ ।

5. नगरपालिका/वडा कार्ायिर्साँग सम्बन्धधत कुनै ववषर्मा जानकारी आवश्र्क भएमा नगरपालिका/वडा कार्ायिर्मा आई सम्पकय गनय सवकधछ ।
लस.न.
१

कार्यक्रम
नागररकताको
लसफाररश

प्रमाणपत्रको

सेवा लिने प्रवक्रर्ा/ चावहने कागजातहरु

िाग्ने सेवा शुल्क तथा दस्तुर

ु ी फारम
 नागररकताको िालग लसफाररश पााँप भलन ददएको लनवेदन/अनुसच
 दुवै कान दे न्खने पासपोटय साइजको २ प्रलत फोटो,
 जधम

लमलत

खुिेको

जधमदतायको

प्रमाण

पत्र/शैन्िक

र्ोग्र्ताको

चाररलत्रक प्रमाणको फोटोकपी,
 बसाइयसराइय भै आएको हकमा बसाइय सराइय प्रमाणपत्रको फोटोकपी,
 वववावहत मवहिाको हकमा वववाह दताय प्रमाणपत्रको/पतीको नागररकता
प्रमाणपत्रको फोटोकपी,
 आमा/बाबुको नागररकताको प्रमाणपत्रको फोटोकवप,
 वववावहत मवहिाको हकमा आमा/बाबुको नागररकताको प्रमाणपत्र

रु १५०/-

िाग्ने

न्जम्मेवार

समर्

पदालधकारी

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

२

नागररकताको

प्रमाणपत्रको

प्रलतलिवप लसफाररश

ु ी फारम
 नागररकताको प्रलतलिवप पााँप भलन ददएको लनवेदन/अनुसच
 आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुच ुल्का

रु ३००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

प्रमाण

वडा अध्र्ि

 दुवै कान दे न्खने पासपोटय साइजको २ प्रलत फोटो,
 पवहिे लिएको नागररकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी/नागररकता
३

अिं लगकृत

नेपािी

नागररकताको

प्रमाणपत्रको

लसफाररश
(

नेपािी

भएकी

पुरुषसिं ग

ववदे शी

वववाह

मवहिाको

 नागररकताको

लसफाररश

ु ी 7)
फारम(अनुसच

पााँप

भलन

ददएको

ु ी
लनवेदन/अनुसच

रु १५००/-

पुगेको

 आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुच ुल्का

ददन

 नेपािी नागररकसिं ग भएको वैवावहक सम्बधध खुल्ने/प्रमाणपत्र
 ववदे शी नागररकता त्र्ाग्ने कारवाही चिाएको लनस्सा

िालग)
४

अिं लगकृत
नागररकताको

नेपािी
प्रमाणपत्रको

लसफाररश
नागररकसिं ग

(ववदे शी
वववाह

गरे की

 नागररकताको

लसफाररश

ु ी 7)
फारम(अनुसच

पााँप

भलन

ददएको

ु ी
लनवेदन/अनुसच

रु १५००/-

प्रमाण

वडा अध्र्ि

पुगेको

 आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुच ुल्का

ददन

 आमाको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

नेपािी मवहिाबाट जन्धमएका

 नेपािमा जधम भइय स्थार्ी बसोबास गरे को खुल्ने वडाको लसफाररश

सधतानको हकमा)

 जधम दताय प्रमाणपत्र वा नेपािको अस्पतािमा जधमेको प्रमाणपत्र
 सम्बन्धधत वडामा बसोबास गरे को प्रमाण (घरधनीिे प्रमान्णत गरे को
कागज)

ु को नागररकता
 बाबुको नागररकताको आधारमा लनजिे ववदे शी मुिक
नलिएको लनस्सा
 आमाको नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी
५

नाता प्रमान्णत
नेपािी

 नाता प्रमान्णत गरर पााँप भलन ददएको लनवेदन,

रु ३००/-

 आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुच ुल्का,

 नाता कार्म गने व्र्न्िहरुको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
(पमेर नपुगेकाको हकमा जधमदतायको प्रमाणपत्र,)

 नाता कार्म गने व्र्न्िहरुको हािसािै न्खचेको पासपोटय साइजको
२/२ प्रलत फोटो
 मृत्र्ु

भएका

व्र्न्िसिं गको

नाता

प्रमान्णत

गनुय

परे मा

मृतकको

मृत्र्ुदतायको प्रमाणपत्र,
 नाता प्रमान्णत गने व्र्न्िहरुका ववच नाता खुल्ने कागजातको प्रलतलिवप

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

६

नाता प्रमान्णत

 नाता प्रमान्णत गरर पााँप भलन ददएको लनवेदन,
 आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुच ुल्का,

अग्रेजीमा

रु ७५०/-

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

रु ३००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

रु ३००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

रु ३००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

 नाता कार्म गने व्र्न्िहरुको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
(पमेर नपुगेकाको हकमा जधमदतायको प्रमाणपत्र,)

 नाता कार्म गने व्र्न्िहरुको हािसािै न्खचेको पासपोटय साइजको
२/२ प्रलत फोटो
 मृत्र्ु

भएका

व्र्न्िसिं गको

नाता

प्रमान्णत

गनुय

परे मा

मृतकको

मृत्र्ुदतायको प्रमाणपत्र,
 नाता प्रमान्णत गने व्र्न्िहरुका ववच नाता खुल्ने कागजातको प्रलतलिवप
७

घर/जग्गाको लसफाररश

 घर/जग्गा लसफाररश गरर पााँप भलन ददएको लनवेदन,
 आवश्र्कता सजयलमन अनुसार मुच ुल्का
 घर/जग्गाको साववकमा लतरो/एकीकृत सम्पत्ती कर लतरे को रलसद
 घर/जग्गा धलनको मृत्र्ु भइय हकदार भएमा नाता प्रमान्णत, मृत्र्ु दतायको
प्रमाणपत्र, नागररकताको प्रमाणपत्र,नाबािकको हकमा जधम दतायको
प्रमाणपत्र
 अधर् आवश्र्क लिखतका कागजागहरु

८

घरजग्गा
कार्म

नामसारी/सेस्ता
र

िािपूजायको

प्रलतलिपी लसफाररश

 घरजग्गा लसफाररश गरर पााँप भलन ददएको लनवेदन
 आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुच ुल्का
 लनवेदक

तथा

हकदारको

नागररकताको

प्रमाणपत्रको

फोटोकपी

(नाबािकको हकमा जधमदतायको प्रमाणपत्र)
 मृतकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 मृतकको मृत्र्ु दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 नाता प्रमान्णत प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 हकवािाको मधजुरीनामा (कार्ायिर्मा आइय सनाखत गनुप
य ने)
 जग्गाधनी दताय प्रमाण पुजायको प्रलतलिवप
९

नाम सिं शोधनको लसफाररश

 नाम सिं शोधनको लसफाररश गरर पााँप भलन ददएको लनवेदन
 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का
 पासपोटय साइजको २ प्रलतफोटो
 नाम सिं शोधन गनुप
य ने कारण खुल्ने प्रमाणसिं ग सम्बन्धधत कागजतहरु
 सम्बन्धधत व्र्न्िको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

 हािसािै न्खचेको पासपोटय साइजको २ प्रलत फोटो
१०

चारवकल्िा

प्रमान्णत

लसफाररश

 चार वकल्िा लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन
 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमनको मुच ुल्का

३ रोपनी सम्म रु ३००/- र सो भधदा

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

सोवह

वडा अध्र्ि

रु 50०/-

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

नेपािीमा रु १५०/- र अग्रेजीमा रु

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

मालथ प्रलतरोपनी थप र रु ७५/-

 जग्गाधनी प्रमाणपुजायको प्रलतलिवप
 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 जग्गाको वकत्ता खुिेको नापीबाट प्रमान्णत ट्रेस नक्शाको प्रलतलिवप
११

घर/बाटो लसफाररश

 घर/बाटो लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन
 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का

२ रोपनी सम्म रु ३००/- र सो भधदा
मालथ प्रलतरोपनी थप र रु ७५/-

 लनवेदनको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 जग्गाधनी प्रमाणपूजायको प्रलतलिपी
 जग्गाको वकत्ता खुिेको नापीबाट प्रमान्णत नक्शाको प्रलतलिवप
१२

खानेपानी

जडान

सम्बधधी

लसफाररश

 खानपानी जडानको लसफाररश गरर पााँप भलन ददएको लनवेदन
 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का

स्थार्ी रु ३००/- र अस्थार्ीको हकमा
रु 10००/- सर्

 नक्शापासको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 जग्गाधनी प्रमाणपुजायको प्रलतलिवप
१३

ववद्युत

जडान

सम्बधधी

लसफाररश

 ववद्युत जडान लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन,
 आवश्र्कताको आधारमा सजयलमन मुच ुल्का,

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

३ फेजसम्मको स्थार्ी रु ४५०/- र
सो भधदा मालथ प्रलतफेज रु ३००/थप

 नक्शापासको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप,
 घरजग्गाको िािपूजायको प्रलतलिवप
१४

जग्गाधनी

प्रमाणपत्रपूजायमा

घर कार्म लसफाररश

 जग्गामा घर जनापने लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन
 आवश्र्कताको आधारमा सजयलमन मुच ुल्का

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 जग्गाधनी प्रमाणपूजायको प्रलतलिवप
 नक्शा पासको प्रमाणपत्र वा पि वकत्तामा घर भएको एवकन हुने
कागजात

१५

जधम
लसफाररश

लमलत

प्रमान्णत

 जधम लमलत प्रमान्णत गररपााँप भलन ददएको लनवेदन
 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का

 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप वा जधम दतायको प्रमाण पत्रको

७५०/-

प्रलतलिवप
 हािसािै न्खचेको पासपोटय साइजको २ प्रलतफोटो
 बाबु आमाको नागररकताको प्रलतलिवप
१६

मृत्र्ु प्रमान्णतको लसफाररश

 मृत्र्ु प्रमान्णतको लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन

ु धदा अगाडीको मृत्र्ू प्रमान्णत
 व्र्न्िगत घटना दताय ऐन िागु हुनभ
गनुप
य दाय वडा सजयलमन मूच ुल्का

नेपािीमा रु १५०/- र अग्रेजीमा रु

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

रु ८५०/-

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

रु १५०/-

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

रु ४५०/-

कानून

प्रमुख प्रशासकीर्

सोही ददन

वडा अध्र्ि

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

८५०/-

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 मृत्र्ु दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
१७

वववाह प्रमान्णत लसफाररश

 वववाह दतायको प्रमान्णतको लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन
 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का

नेपािीमा रु १५०/- र अग्रेजीमा रु
८५०/-

 पत्नी पलतको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 वववाह दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
१८

अवववावहत

प्रमान्णत

लसफाररश

 अवववावहत प्रमान्णत लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन
 लनवेदकको हािसािै न्खन्चएको फोटो

 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का
 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

१९

बसोबास प्रमान्णत लसफाररश

 बसोबास प्रमान्णतको

गररपााँप ददएको लनवेदन

 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
२०

सम्बधध ववच्छे द गरर पााँप
लनवेदन

 सम्बधध ववच्छे द गररपााँप भलन ददएको लनवेदन/वफरादपत्रको

 लनवेदन परे पश्चात सकेसम्म सम्झाइय बुझाइय दुवैपििाइय मेिलमिाप

बमोन्जम

अलधकृत

गरापने

 मेिलमिाप गरापन नसकेमा/सम्भव नभएमा १ वषय लभत्र आफ्नो रार्
सम्बन्धधत न्जल्िा अदाितमा पठापने

२१

२२

चारलत्रक

प्रमाणपत्रको

 चारलत्रक प्रमाणपत्रको लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन

लसफाररश

 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का

तीनपुस्ते लसफाररश

 लतनपुस्ते लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन

िालग रु ३००/-

 लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 लतनपुस्ते

लसफाररश गनयका

प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

िालग

आवश्र्क सबैको

भारतको िालग रु 500/- र नेपािको

रु १५०/नागररकताको

 जग्गाधनी प्रमाणपत्र/िािपुजाय िगार्तका कागजातहरु
२३

सिं स्था

दताय/नववकरण

लसफाररश

 सिं स्था दतायका िालग लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन

रु 50०/-

सोवह ददन

प्रमुख प्रशासकीर्

 जधमेको सूचना ददने अनुसन्ु च फारम भने र सूचना फारम पररवारको

३५ ददन लभत्र लनशुल्क र ३५ ददन

सोवह ददन

वडा

मूिीिे भनुप
य नेछ, मूिीको अनुपन्स्थलतमा पमेर पुगेको जेठो व्र्न्ििे

पश्चात रु ७५/-

 दताय गने सिं स्थाको ववधान
 सिं स्थामा

सिं िग्न

रहने

कार्यकारी

पदालधकारीहरुको

अलधकृत

नागररकताको

प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 सिं स्था गनयका िालग आर्ोजना गररएको सभाको लनणयर् र पपन्स्थलत
 कार्ायिर् भाडा लिने भए घनधनीसिं ग गरे को सम्झौताको प्रलतलिवप
२४

जधम दताय

सन्चव/स्थानीर्

 बाबु आमा सुचकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

पिंजीकालधकारी

 अस्पतािमा जधमेको हकमा अस्पतािबाट पपि्ध गराइयएको लनस्सा
२५

वववाह दताय

 वववाह दताय गराइय पााँप भलन श्रीमान श्रीमती दुवै पपन्स्थत भै भरे को
सुचना फाराम

३५ ददन लभत्र लनशुल्क र ३५ ददन

सोवह ददन

पश्चात रु ७५/-

 आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुच ुल्का

वडा
सन्चव/स्थानीर्
पिंजीकालधकारी

 श्रीमान श्रीमती दुवैको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 श्रीमान श्रीमती दुवैको १/१ प्रलत PP साईजको फोटो
 श्रीमतीको

माइती

तफयको

बाबु/आमाको

नागररकता

प्रमाणपत्रको

प्रलतलिवप
२६

सम्बधध ववच्छे द दताय

 वववरण भरे को सम्बधध ववच्छे दको सूचना फारम(पलत वा पत्नीिे)
 सम्बधध ववच्छे दका सम्बधधमा अदाितबाट भएको लनणयर्को प्रलतलिपी

३५ ददन लभत्र लनशुल्क र ३५ ददन

सोवह ददन

पश्चात रु ७५/-

सन्चव/स्थानीर्

 सूचकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
२७

बसाइय सराइय दताय

पिंजीकालधकारी

क. बसाइय सरर जानेको हकमा

आधतररक रु ५००/- र बाह्य रु

 पररवारको मुिीिे भरे को बसाइय सराइयको सुचना फाराम

७५०/-

 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का
ख. वसाईसरी आपनेको हकमा
सराइय

गरर

आएको

स्थानबाट

सोवह ददन

वडा
सन्चव/स्थानीर्
पिंजीकालधकारी

 बसाईसरर जाने व्र्न्िहरुको नागररकता प्रमाणपत्र/जधमदताय प्रमाणपत्र
 बसाइय

वडा

ल्र्ाएको

बसाइय

प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 सूचकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 बसोबास गरे को स्थानमा बसोबास गरे को दे न्खने कागजातहरु

सराइयको

२८

मृत्र्ु दताय

 मृत्र्ु दताय गरर पााँप भलन पररवारको मुिीिे भरे को सुचना फाराम
 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का

३५ ददन लभत्र लनशुल्क र ३५ ददन

सोवह ददन

पश्चात रु ७५/-

वडा
सन्चव/स्थानीर्

 मृतक र सुचक दुवैको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

पिंजीकालधकारी

 अस्पतािमा मृत्र्ु भएको हकमा अस्पताििे पपि्ध गराएको मृत्र्ुको
लनस्सा
२९

घटना दतायको प्रमाणपत्रको
प्रलतलिवप माग

 सरोकारवािाको लनवेदन

 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का

रु १५०/-

सोवह ददन

वडा सन्चव

रु ७५०/-

सोवह ददन

वडा सन्चव

लनशुल्क

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

लनशुल्क

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

 पवहिा घटना दताय गरे को प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
३०

घटना

दतायको

वववरण

सच्चापने

 कुन वववरण के कलत कारणिे सच्चापन पने सो स्पष्टरुपमा खुिाइय
ददएको लनवेदन

 आवश्र्कता आधारमा सजयलमन मुच ुल्का
 घटना दतायको साववक प्रमाणपत्र सक्किै प्रलत

३१

सामान्जक

सुरिा

भत्ताका

िालग पररचर् पत्र बनापने

 िन्ित समूहका सम्बन्धधत व्र्न्िको लनवेदन
 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का
 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 हािसािै न्खचेको पासपोटय साइजको २ प्रलत फोटो
 एकि मवहिाको हकमा (एकि मवहिा भएको प्रमाणपत्र) को फोटोकपी
 बसाइय सराइय गरर आएको हकमा बसाइय सराइयको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 एकि मवहिाको पलतको मृत्र्ु दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

३२

छात्रवृन्त्त लसफाररश

 छात्रवृन्त्त लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन
 ववद्यािर्/ववश्वववद्यािर्मा अध्र्र्न गरे को प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 जधम

दतायको

प्रमाणपत्रको

प्रलतलिवप,

नागररकताको

प्रमाणपत्रको

प्रलतलिवप
 बसाइय सराइय गरर आएको हकमा बसाइय सराइयको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
३३

ववद्यािर्
(लनजी तफय)

दताय

लसफाररश

 ववद्यािर् दताय गररपााँप भलन ददएको लनवेदन
 प्रचलित कानून बमोन्जम नेपाि सरकारका लनकार्मा दताय गरे को
प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 दताय गररपााँप भलन लनवेदन ददने व्र्न्िको नागररकताको प्रमाणपत्रको
प्रलतलिवप
 ववद्यािर् रहने स्थान खुिेको वववरणको लनस्सा

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

मा वव को

रु ३०००/-

पच्चमावव को रु4500/-

प्रमुख प्रशासकीर्
अलधकृत/न्शिा
शाखा

 ववद्यािर्को ववलनर्म र व्र्वस्थापन सलमलतको लनणयर्को प्रलतलिपी
 सम्बन्धधत वडाको लसफाररस
३४

पद्योग स्थापना/नामासारी र

 पद्योग स्थापना लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन

ठााँपसारी लसफाररश

 दताय लसफाररश गररपााँप भलन सम्बन्धधत कार्ायिर्को पत्र

रु ५००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

मादक पदाथयजधर् रु ५००/-

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

प्रलत हजार रु ३

सोवह दद

वडा अध्र्ि

हेभी सवारी साधनको हकमा रु

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

सोवह ददन

वडा अध्र्ि

 बहािमा बसेको वा गैर नेपािी नागररक भए सम्बधधी घरधनीसिं ग
भएको सम्झौता/मधजुरीनामाको प्रलतलिवप

 चारवकल्िा सलधर्ारहरुको सहमलत खुिेको सजयलमन मुच ुल्का
 गैर नेपािी नागररकको हकमा ठे गाना खुिेको लनस्सा
३५

 कुन सामानको कुन स्थानमा लडिरलसप राख्ने हो सो समेत खुिाइय

लडिरलसप लसफाररश

लसफाररश गररपााँप भलन ददएको लनवेदन
 लडिरलसप

लसफाररश

गररपााँप

भलन

मल्टीनेशनि कम्पनीको रु ५००/- र
लनवेदन

ददनेको

नागररकताको

अधर्को रु ७५०/-

प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 नगरपालिकामा व्र्वसार् दताय गरे को प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
३६

घर

जग्गा/अचि

सम्पन्त्त

मुल्र्ााँकन लसफाररश

 सम्बन्धधत व्र्न्िको लनवेदन

रु ५ िाखसम्म रु 20००/-

 आवश्र्कताका आधारमा सजयलमन मुच ुल्का

रु ५-१० िाखसम्म रु २7५०/-

 अचिसम्पन्त्त मुल्र्ााँकन गरापनु पने व्र्न्िको नागररकताको प्रमाणपत्र

रु १०-२० िाखसम्म रु ३5००/-

 सम्पन्त्त मुल्र्ााँकन गनुय पने व्र्न्िका नाममा रहेको सम्पन्त्तको वववरण

रु २०-५० िाखसम्म रु 50००/-

खुल्ने कागजातहरु प्रलतलिवप

रु

५० िाख दे न्ख १ करोड सम्म रु

९5००/-

१ करोड दे न्ख १ करोड

५० िाख सम्म रु 19०००/- र १
करोड ५० िाख भधदा वढी भएमा रु
20000/३७

है लसर्त/आर्

प्रमान्णत

लसफाररश

 सम्बन्धधत व्र्न्िको लनवेदन
 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
 आर् आजयन हुने सम्पन्त्तको वववरण खुल्ने प्रमाणहरु

३८

सवारी दतायको लसफाररश

 सम्बन्धधत व्र्न्ि वा व्र्वसार्ीको लनवेदन
 नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

१०००/-, साना सवारीको हकमा रु

 सवारी दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

७००/- र मोटरसाइकिको हकमा रु
३००/-

३९

व्र्वसार् दताय

 व्र्वसार् दताय गररपााँप भलन ददएको लनवेदन

रु ५ िाखसम्मको रु ५००/- र रु ५

 व्र्वसार्ीको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

िाखभधदा बढीको रु १०००/-

 गैर नेपािीको हकमा वतन खुल्ने कागजातहरु
 हािसािै न्खचेको पासपोटय साइजको २ प्रलत फोटो
 चािु आलथयक वषयमा नगरपालिकामा कानून अनुसार लतनुप
य ने घर बहाि
कर, व्र्वसार् कर र जग्गाको लतरो लतरे को रलसद/लनस्सा चािु आलथयक
वषयमा नगरपालिकामा कानून अनुसार लतनुप
य ने घर बहाि कर, व्र्वसार्
कर र जग्गाको लतरो लतरे को रलसद/लनस्सा
४०

र्ोजना

सम्झौता

 र्ोजना सम्झौता गररपााँप भलन ददएको लनवेदन

नगरपालिका/र्ोजना

 पपभोिा सलमलत गठनका िालग भएको भेिाको लनणयर्को प्रलतलिवप

सम्झौताको लसफाररश

 पपभोिा

सलमलतका

पदालधकारीहरुको

नागररकताको

लनःशुल्क

सोवह ददन

प्रमुख प्रशासकीर्

लनःशुल्क

सोवह ददन

प्रमुख प्रशासकीर्

अलधकृत

प्रमाणपत्रको

फोटोकपी
 र्ोजनाको िागत अनुमान/प्रस्तावनाको प्रलतवेदन
४१

रलनङ्ग लबि वा अन्धतम लबि
भ ुिानी माग

 रलनङ्ग ववि वा अन्धतम ववि भ ुिानी पााँप भलन ददएको लनवदे न
 प्राववलधक मुल्र्ािंकनको प्रलतवेदन

अलधकृत/िेखा

 आर्ोजना सम्पन्न भएको सावयजलनवककरण गरे को भेिाको पपन्स्थलत

शाखा

 पपभोिा सलमलतबाट प्रमान्णत ववि भरपाइय
 सम्बन्धधत वडाका वडा अध्र्िको लसफाररश
४२

घरको नक्शा पास

 घरको नक्शापास गररपााँप भलन ददएको लनवेदन

नक्शा सिं शोधन

लनर्मानुसा

 सम्बन्धधत व्र्न्िको नागररकताको प्रलतलिवप

4 पवहिो तिाको रु 5 र सो भधदा

रको

 घर लनमायणको िालग नगरपालिकाबाट लिएको अनुमलत

मालथको हकमा रु 6 रुपैर्ा प्रलत वगय

प्रवक्रर्ा

 जग्गाको जग्धाधनी प्रमाणपत्र, ट्रेस नक्शा

४३

धर्ुनतम रु ५००/- र भ ुइय तिाको रु

वफट थप

पुरा

नक्शा पेश

 घरको नक्शा बनापने प्राववलधकबाट नक्शा पासको लसफाररश

भएको ददन

ददएको लनवेदन

 स्वीकृत नक्शाको प्रमाणपत्र

धर्ुनतम रु १०००/- र प्रलत वगय फुट
रु २ थप

लनर्मानुसा
रको
प्रवक्रर्ा
पुरा

गरर

पेश भएको
ददन

अलधकृत

गरर

 तोवकएको ढााँचा र मापदण्ड अनुसार तर्ार गररएको घर नक्शा २ प्रलत
 नक्शा सिं शोधन गरर पााँप भलन सिं शोधन गनुय पनायको कारण पल्िेख गरर

प्रमुख प्रशासकीर्

प्रमुख प्रशासकीर्
अलधकृत
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अपाङ्ग पररचर् पत्र ववतरण

 लनवेदन(कार्ायिर्/वडाबाट प्राप्त गनय सवकने)

लनःशुल्क

लनवेदन

प्रमुख प्रशासकीर्
अलधकृत

 स्वास््र् सिं स्थाको लसफाररस

सिं किन

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस

प्रत्र्ेक

 दुई प्रलत फोटो

मवहनाको
५

गते

सलमलतको
वैठक वसी
ववतरण
गररने
45

'घ' वगयको ठे क्का ईजाजत

 सम्बन्धधत व्र्न्िको माग लनवेदन

ददने

 कम्पनी दतायको प्रमाणपत्रको छार्ााँप्रती

1000/-

 भौलतक, प्राववलधक, मापदण्ड पुरा भए/गरे को कागजात

प्रकृर्ा

प्रमुख प्रशासकीर्

पुगेमा

अलधकृत

सोही ददन

प्रमुख प्रशासकीर्

सोहीददन

 स्थार्ी िेखा नम्बरको छार्ााँप्रलत
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ववज्ञापन
भ ुिानी

तथा

सूचनाको

 सम्बन्धधत व्र्न्ि/सिं स्थाको माग लनवेदन

लनःशुल्क

 नगरपालिकाबाट ववज्ञापन छाप्न/प्रशारण गनय ददएको अनुमलत आदे श
पत्र
 ववज्ञापन छापेको पुस्तक वा पलत्रका
 ववि भपायई

नोटः

नागररक वडापत्रमा पल्िेन्खत कार्य गने लसिलसिामा कुनै समस्र्ा आएमा तत्काि प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिाइय सम्पकय गनुय पनेछ ।
पुनश्चः
गरीब घर पररवारको प्रमाण पत्र लिएका व्र्न्िहरुिाई नगरपालिकाबाट ददईने सवै सेवा सुववधा लनःशुल्क पपि्ध गराईने छ ।

अलधकृत/िेखा
शाखा

