देवचल
ु ी नगरपाललका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
गण्डकी प्रदेश, नवलपरासी (ब.स.ु प.ू )

नागररक वडापत्र – आ.व. २०७५/०७६
सेवाग्राहीिे ध्र्ान लदनुपने कुराहरु :
(क.) लनवेदन लदिंदा आवश्यक सबै व्यहोरा खल
ु ेको हुनपु छछ ।
(ख.) प्रमाणका लालग पेश गने कागजातको सक्कलै चालहनेमा बाहेक फोटोकपी पेश गनछ सलकने छ । कायाछलयले आवश्यक ठानेमा रुजक
ु ो लालग सक्कल समेत उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(ग.) वडा/नगरपाललकाबाट कुनै पलन सेवा सलु वधा प्राप्त गनछ सेवाग्रहीले वडा/नगरपाललकामा बुझाउन बााँकी कर दस्तुर बुझाएको प्रमाणको फोटोकपी समेत सिंलग्न गनछु पनेछ ।
(घ.) कायाछलयमा उजरु ी दताछ भई तारे खमा राखेको वा वडा/नगरपाललकाबाट लनणछय हुनपु ने गरी तोक आदेश भएका लनवेदन उजरु ी दताछ भएको लमलतले १५ लदनलभत्र कारवाही नभए वा सरोकारवाला कारवाहीका
लालग सम्पकछ मा नआएमा त्यस्तो लनवेदन स्वत: लनष्कृ य भई जानेछ ।
(ङ.) यस वडा/नगरपाललकासिंग सम्बन्धीत कुनै लवषयमा जानकारी ललन आवश?यक भएमा वडा/नगरपाललकाको कायाछलयमा आई सम्पकछ गनछ सलकनेछ । 
क्र.स.ं सेवा/सलु िधाको प्रकार
१.

२.

नागररकता प्रमाण पत्रको
लसफाररस

सेवसग्रहीिे पुर्ाय कउनु पने प्रलक्रर्ा र प्रमाण

दवु ै कान देलखने हालसालै लखलचएको पासपोटछ साइजको फोटो सलहत
कालो मसीले लववरण भरे को अनसु चू ी फाराम ।
सम्बन्धीत वडाको वडा अध्यक्षको लसफाररस ।
जन्म लमलत खल
ु ेको कागजको प्रलतललपीहरु (जन्मदताछ प्रमाणपत्र, शैलक्षक
सिंस्थाले जारी गरे को प्रमाणपत्र) ।
बसाईसरी आएकोमा बसाईसराई प्रमाणपत्रको प्रलतललपी ।
लववालहत मलहलाको हकमा लववाह दताछ प्रमाणपत्र प्रलतललपी, पलतको
नागररकताको प्रलतललपी र माईलततफछ को लपता वा भएसम्मको नलजकको
नातेदारको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतललपी ।
आमाको नामबाट ललने भए आमाको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतललपी
नागररकता प्रलतललपीको लसफाररस अनसु चू ी फाराम (दवु ै कान देलखने हालसालै लखलचएको श्यामस्वेत
पासपोटछ साइजको फोटो सलहत कालो मसीले भरे को लववरण) ।
पलहले ललएको नागररकताको फोटोकलप वा नागररकता प्रमाणपत्र निं.
खल्ु ने प्रमाण ।
सम्बन्धीत वडाको वडाअध्यक्षको लसफाररस ।

िाग्ने
शुल्क/दस्तुर
१००.००

िाग्ने समर् सेवा प्रदान गने अलधकारी र
कार्ायिर्/शाखा
सोही लदन
वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

सरुु सम्पकय
कोठा नं.
वडा कायाछलय

१००.००

सोही लदन

वडा कायाछलय

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

३.

४.

अगिं ीकृ त नागररकता प्रमाणपत्रको
लसफाररस (नेपाली परुु षसाँग
लववाह भएकी लवदेशी मालहलाको
लालग)
अिंगीकृ त नागररकता प्रमाणपत्रको
लसफाररस (लवदेशी नागररकसाँग
लववाह गरे की नेपाली मलहलाबाट
जलन्मएका सन्तानको लालग)

५.

नाता प्रमालणत लसफाररस

७.

घरजग्गा नामसारी लसफाररस

८.

जग्गा नामसारी

अनसु चू ी ७ को फाराम भने ।
नेपाली नागररकसाँग भएको वैवालहक सम्बन्ध खल्ु ने कागजपत्र ।
लवदेशी नागररकता त्याग्ने कारवाही चलाएको लनस्सा ।

१५०.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

अनसु चू ी ७ को फाराम भने ।
आमाको नेपाली नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
नेपालमा जन्म भई स्थायी वसोबास गरे को खल्ु ने प्रमाण ।
जन्म दताछ प्रमाणपत्र वा नेपालको अस्पतालमा जन्मेको प्रमाणपत्र ।
सम्बन्धीत वडामा बसोबास गरे को प्रमाण (घरधनीले प्रमालणत गरे को
कागज ) ।
बाबक
ु ो नागररकताको आधारमा लनजले लवदेशी मल
ु क
ु को नागररकता
नललएको लनस्सा ।
नाता कायम गने सवैको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतललपी (उमेर
नपगु ेको हकमा जन्म दताछ प्रमाण पत्रको प्रलतललपी)
हालसालै लखचेको पासपोटछ साइजको फोटो (२ प्रलत)
मृत्यु भइसके को व्यलिसाँग नाता प्रमालणत गनछु परे कोमा मृतकको
मृत्यदु ताछ प्रमाणपत्र ।
आवश्यकता अनसु ार सजछलमन मचु ल्ु का ।
लनवेदन
नवेदक तथा हकदारहरुको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतललपी
(नावालकको हकमा जन्म दताछ प्रमाण पत्र)
मृतकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
नाता प्रमालणत लसफाररस ।
हकवालाको मन्जरु ीनामा (कायाछलयमा आई सनाखत गनछपु ने)
जग्गा धनी दताछ प्रमाण पजू ाछको प्रलतललपी ।
नगरपाललकालाई लतनछपु ने कर लतरे को रलसदको प्रलतललपी ।
बकस सकार लसफाररस ।
अिंशवण्डा लसफाररस ।
अपतु ाली लसफाररस, नागररकताको प्रमाणपत्र (नावालकको हकमा जन्म
दताछ प्रमाणपत्र )
अन्य आवश्यक ललखतका कागजात ।
आवश्यकता अनसु ार सजछलमन मचु ल्ु का ।
नगरपाललकालाई लतनछपु ने कर लतरे को रलसदको प्रलतललपी ।

१५०.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

५००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

५००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

५००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

९.

जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपजू ाछ)
प्रलतललपी ललने लसफाररस

१०.

चार लकल्ला प्रमालणत लसफाररस

११.

घर/बाटो प्रमालणत लसफाररस

१२.

खानेपानी धारा जडान सम्बन्धी
लसफाररस

१३.

लवद्यतु जडान सम्बन्धी लसफाररस

१४.

जग्गा धनी पजू ाछ (लालपजू ाछ) मा
घर जनाउने लसफाररस

१५.

नाम सिंशोधन लसफाररस

१६.

जन्मलमलत प्रमालणत लसफाररस

लनवेदन ।
सम्बन्धीत व्यलिको नागररकताको प्रलतललपी ।
जग्गाधनी दताछ प्रमाणपजू ाछको श्रेस्ताको प्रलतललपी ।
लनवेदन (कायाछलयबाट प्राप्त गनछ सलकने) ।
जग्गा धनी दताछ प्रमाणपजू ाछको प्रलतललपी ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललपी ।
लकत्ता खल
ु ेको नापीबाट प्रमालणत नक्साको प्रलतललपी ।
लनवेदन (कायाछलयबाट प्राप्त गनछ सलकने) ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललपी ।
जग्गा धनी दताछ प्रमाणपजू ाछको प्रलतललपी ।
नापी नक्सा ।
लनवेदन ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललपी ।
जग्गा धनी दताछ प्रमाणपजू ाछको प्रलतललपी ।
घरनक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रलतललपी ।
लनवेदन ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललपी ।
जग्गा धनी दताछ प्रमाण पजू ाछकोप्रलतललपी ।
घरनक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।

लनवेदन ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
जग्गा धनी दताछ प्रमाण पजू ाछकोप्रलतललपी ।
घरनक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
लनवेदन ।
नाम सिंशोधन गनछपु ने कारण खल्ु ने प्रमाणका कागजात ।
सम्बन्धीत व्यलिको नागररकताको प्रलतललपी ।
आवश्यकता अनसु ार सजछलमन मचु ल्ु का ।
लनवेदन ।
नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी वा जन्म दताछ प्रमाण पत्र ।
हालसालै लखलचएको पासपोटछ साइजको फोटो २ प्रलत ।

३००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

६००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

१०००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

१५०.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

(घरायसी रु
१५०.००)
उद्योग (साना रु.
१०००.००,
मझौला रु.
२०००.०० ठूला
रु.६०००.००)
३७०.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

३००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

१५०.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

१७.

मृत्यु प्रमालणत लसफाररस

लनवेदन ।
लनवेदकको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
मृत्यु दताछ प्रमाण पत्र ।

१५०.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

१८.

लववाह प्रमालणत लसफाररस

१५०.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

१९.

अलववालहत प्रमालणत लसफाररस

१५०.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

२०.

जग्गा धनी पजू ाछमा नाम सिंशोधन
लसफाररस

३००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

२१.

जग्गा धनी पजू ाछमा फोटो टााँस

३००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

२२.

चाररलत्रक प्रमाण लसफाररस

५००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

२३.

तीनपस्ु ते प्रमालणत

३००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

२४.

साधारण लसफाररस (वगीकरण
नखल
ु ेको)
अिंग्रेजीमा गररने सबै खाले
लसफाररस

लनवेदन ।
पलत, पत्नीको नागररकताको प्रमाण पत्र ।
लववाह दताछ प्रमाण पत्र ।
लनवेदन ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्र ।
लनवेदन ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्र ।
जग्गा धनी दताछ प्रमाण पजू ाछ ।
चालु आ.व. को सम्पलत्तकर लतरे को रलसद
सम्बन्धीत वडा अध्यक्षको लसफाररस ।
लनवेदन ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्र ।
जग्गा धनी दताछ प्रमाण पजू ाछ ।
चालु आ.व. को सम्पलत्तकर लतरे को रलसद
सम्बन्धीत वडा अध्यक्षको लसफाररस ।
जग्गा धनीको फोटो ।
लनवेदन ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्र ।
लनवेदन ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्र ।
तीनपस्ु ते प्रमाण देलखने कागज ।
जग्गा धनी प्रमाणपजू ाछ लगायतका कागजातको प्रलतललपी ।
लसफाररसको प्रकृ लत अनसु ार आवश्यक लनवेदन ।

३००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

व्यहोरा खल
ु ेको लनवेदनको साथमा आवश्यक सम्पणू छ कागजात ।

६००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

२५.

२६.

सस्िं था दताछ तथा नवीकरण
लसफाररस

२७.

लचठ्ठी पत्र लनवेदन दताछ

२८.

लचठ्ठी पत्र चलानी

२९.

जन्मदताछ

३०.

लववाह दताछ

३१.

बसाई िंसराई दताछ

३२.

घटना दताछ प्रमाण पत्रको
प्रलतललपी माग

लनवेदन ।
सिंस्थाको लवधान ।
सिंस्थामा सिंलग्न रहने कायछकारी पदालधकारीहरुको नागररकताको प्रमाण
पत्रको प्रलतललपी ।
सस्िं था खोल्ने सम्बन्धमा गररएको भेलाको लनणछयको प्रलतललपी ।
कायाछलय भाडामा बस्ने भए घरधनीसाँगको वहाल सम्झौता ।
लनवेदन, उजरु ी, लचठ्ठी पत्र मालथ कायाछलय प्रमख
ु वा अलधकार प्राप्त
अलधकारीबाट तोक आदेश भएपलछ ।

३००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

लनशल्ु क

तरुु न्तै

दताछ/चलानी शाखा

नगरपाललकामा लतनछ बुझाउनु पने कर, दस्तुर, शल्ु क, बुझाई अलधकार
प्राप्त अलधकारीबाट दस्तखत भएपलछ ।
जन्मेको सचू ना लदने अनसु चू ी फाराम भने (सचू ना फाराम पररवारको
मल
ू ीले भनछपु नेछ, मल
ू ीको अनपु लस्थलतमा पररवारको उमेर पगु ेको जेठो
व्यलि)
बाबु, आमा र फाराम भने सचू कको नागररकताको प्रमाण पत्र ।
अस्पतालले लदएको जन्म प्रमाणको प्रलतललपी ।
श्रीमान् र श्रीमती दवु ै स्थानीय पलजजकालधकारी समक्ष उपलस्थत भई
लववाह दताछका लालग भरे को आवेदन फाराम (अनसु चू ी फाराम)
श्रीमान् र श्रीमती दवु ैको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी र श्रीमतीको
नागररकता नभए श्रीमतीको वावु वा दाजक
ु ो नागररकता प्रमाण पत्रको
प्रलतललपी ।
पलत/पत्नीको फोटो १/१ प्रलत ।
(क) बसाई सरी जानेको हकमा :
पररवारको मल
ु ीले भरे को अनसु लू च पाराम ।
पररवरको मल
ु ी (सचू क) को नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
(ख.) बसाई सरी आउनेको हकमा :
बसाई सरी आएको स्थानबाट ललएको बसाई सराई प्रमाण पत्र (सक्कल)
पररवारको मल
ु ीको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतललपी
बसोबास गने स्थानमा बसोबास भएको देलखने प्रमाण कागज
सचू क बसाई सरी जाने वा आउने घरमल
ु ी वा बसाई सरी जाने वा आउने
सदस्य पररवार सचू क ।
सरोकारवालाको लनवेदन ।

लनशल्ु क

तुरुन्तै

दताछ/चलानी शाखा

३५ लदनलभत्र
सोही लदन
लनशल्ु क, त्यसपलछ
लवलम्ब शल्ु क
१००.००

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

३५ लदनलभत्र
सोही लदन
लनशल्ु क, त्यसपलछ
लवलम्ब शल्ु क
१००.००

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

३५ लदनलभत्र
सोही लदन
लनशल्ु क, त्यसपलछ
लवलम्ब शल्ु क
१००.००

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

३५ लदनलभत्र
सोही लदन
लनशल्ु क, त्यसपलछ
लवलम्ब शल्ु क
१००.००

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

३३.

घटना दताछका लववरण सच्याउने

जन्म दताय प्रमाण पत्रमा सश
ं ोधन
लनशल्ु क
क) जन्म लमलत सच्र्ाउनको िालग :
(१) पररक्षा लनयन्त्रण कायाछलयले प्रवेलशका पररक्षाको
लब्धाङ्कपत्र (लब्धाङ्कपत्र जारी भएको लमलत ६
मलहना नाघेको हुनपु ने ।) र लवद्यालयको चाररलत्रक
प्रमाण पत्रको प्रलतललपी वा
(२) अपस्तालमा जन्मेको बच्चाको हकमा अस्पतालले
प्रदान गरे को जन्म प्रमाण पत्र वा
(३) नाबाललग पररचयपत्र वा
(४) नगररकताको प्रमाण पत्र वा
(५) कुनै पलन प्रमाण खल्ु ने कागजात प्राप्त नभएको
अवस्थामा स्थानीय तहको प्रलतलनलधको रोहबरमा
कम्तीमा ५ जना नेपाली नगररकता प्राप्त व्यलिको
सजछलमन मचु ल्ु का (सजछलमन मचु ल्ु का गनेहरुको
नागररकता प्रमाण पत्रको प्रमालणत प्रलतललपी अलनवायछ
रुपमा सिंलग्न गनछु पनेछ ।)
ख) जन्म दताय मा नाम सश
ं ोधनको िालग :
(१) बच्चाको नाम सिंशोधन गनछपु रे मा आमा बाबुको लनवेदन
वा बच्चा र बाब-ु आमाको सम्बन्ध खल
ु ेको अन्य
कागजात वा प्रमाण पत्र ।
(२) नाम सश
िं ोधन गनछु पने व्यलि बाललग भएमा
एस.ई.ई.प्रमाण पत्र, लवद्यालयको चाररलत्रक प्रमाण पत्र
वा बाबु आमासाँग नाता खल्ु ने अन्य आलधकाररक
प्रमाण पत्र ।
(३) आमा-बाबु वा बाजेको नाम सिंशोधन गनछपु रे मा
(क) सो सम्बन्धी आवश्यक कागजात नागररकता
प्रमाण पत्र, लववाह दताछ प्रमाण पत्र वा
एस.एल.सी वा सोभन्दा मालथल्लो स्तरको
शैलक्षक प्रमाण पत्रमा नाम खल
ु रको प्रमालणत
कागजात र लवद्यालयको चाररलत्रक प्रमाण पत्र ।
(ख) स्थानीय तहबाट दबु ै व्यलि एउटै हो भनी
उल्लेख भएको कम्तीमा ५ जना नेपाली
नगररकता भएको व्यलिको सजछलमन मचु ल्ु का
सलहत सजछलमनमा बस्नेको प्रमालणत नागररकता
प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
ग) जन्म स्थान सच्र्ाउनु परेमा :
(१) लवदेशमा जलन्मएको बच्चाको जन्मस्थान सच्याउनु

उल्लेलखत
कागजात
पेश गरे को
लमलतले ३
लदन लभत्र

सम्बलन्धत शाखा हेने प्रमख
ु

पलजजकालधकारी
(रलजष्रार)

परे मा उि देशको अस्पतालमा बच्चा जलन्मएको
प्रमाण पत्र वा कागजात (प्रमाण पत्र अाँग्रेजीमा नभएमा
सो देशमा रहेको नेपाली लनयोगबाट बच्चा सो देशमा
जलन्मएको भनी प्रमालणत गररएको कागजात) वा
(२) उि देशमा बच्चाको जन्म दताछ गररएको प्रमाण पत्र
(सम्बन्धीत देशमा जन्म दताछ गरे को भएमा उि प्रमाण
पत्रको नेपाली लनयोगबाट प्रमालणत नेपाली वा अिंग्रेजी
भवानवु ाद )

मृत्र्ु दताय मा सश
ं ोधनको िालग :
क) नाम सश
ं ोधन
(१) बाबु बाजे वा पलत/पत्नीको नाम सश
िं ोधन गनछपु ने भएमा
नाता खल्ु ने नगररकता प्रमाण पत्र आलधकाररकता
खल्ु ने अन्य प्रमाण पत्र जस्तै जग्गा धनी प्रमाणपजू ाछ
आलद ।
(२) नाता खल्ु ने कागजात प्राप्त नभएको अवस्थामा
स्थानीय तहको प्रलतलनलधको रोहबरमा गररएको
सजछलमन मचु ल्ु का र सजछलमनमा बस्नेको प्रमालणत
नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
(३) लनवृलतभरण प्रयोजनको लालग भएमा पेन्सन लववरणमा
उल्लेख भएको पाररवाररक लववरण ।
ख) मृत्र्ु लमलत सच्र्ाउने सम्िन्धमा
(१) अस्पतालबाट जारी मृत्यु लमलत उल्लेख भएको मृत्यु
प्रमाण पत्र वा सरकारी लनकायबाट मृत्यु लमलत प्रमालणत
गररएको लसफाररस ।
(२) स्थानीय तहको प्रलतलनलधको रोहबरमा कम्तीमा ५ जना
नेपाली नगररकता प्राप्त व्यलिको सजछलमन मचु ल्ु का
(सजछलमन मचु ल्ु का गनेहरुको नागररकता प्रमाण पत्रको
प्रमालणत प्रलतललपी अलनवायछ रुपमा सल
िं ग्न गनछु पनेछ ।)

लववाह दताय प्रमाण पत्रमा सश
ं ोधन सम्िन्धमा
क) दुिाहा-दुिहीको नाम सश
ं ोधन सम्िन्धमा :
(१) लववाह दताछ प्रमाण पत्रमा भएको नाम र सश
िं ोधन गनछपु ने
नाम एकै व्यलिको भन्ने आलधकाररक कागजात वा
कम्तीमा ५ जनाको सजछलमन मचु ल्ु का र सजछलमन
बस्नेको प्रमालणत नगररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी र
सम्बन्धीत लनकायले सश
िं ोधन गनछ उलचत हो भलन गरे को

लसफाररस पत्र ।
(२) दल
ु ाहा-दल
ु हीको बाबु, बाजेको नाम सिंशोधन गनछ नाता
खल
ु ेको आलधकाररक प्रमाण पत्र वा स्थानीय तहको
प्रलतलनलधको रोहबरमा गररएको सजछलमन मचु ल्ु का र
सजछलमन बस्नेको प्रमालणत नागररकता प्रमाण पत्रको
प्रलतललपी ।
ख) लववाह लमलत सच्र्ाउने :
(१) लववाह लमलत सच्याउने आलधकाररक कागजात, लववाह
लमलत फरक परे मा सिंशोधन गनछपु ने कारण र लववाह
लमलत उलल्ललखत भएको सजछलमन मचु ल्ु का र सजछलमन
बस्नेको प्रमालणत नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
िसाईसराई सम्िन्धी (िसाईसराईको उमेर सश
ं ोधन सम्िन्धमा)
(१) सिंशोधन गनछ आलधकाररकता खल
ु ेको नागररकता,
(२) एस.ई.ई. वा सो भन्दा माथीका शैलक्षक प्रमाण पत्रहरु,
(३) व्यलि फरक परे मा एकै व्यलि हो भन्ने सरकारी लनकायबाट
प्रमालणत कागजात वा
(४) स्थानीय तहका प्रलतलनलधको रोहबरमा भएको कम्तीमा ५
जनाको सजछलमन मचु ल्ु का र सजछलमन बस्नेको प्रमालणत
नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
(५) लमलत फरक परे मा आलधकाररकता खल
ु ेको कागजात तथा
स्थानीय तहको सजछलमन मचु ल्ु का ।
सम्िन्ध लवच्छे द ;
(१) अदालतबाट भएको सम्बन्ध लवच्छे दको प्रमाण पत्रको
प्रमालणत प्रलतललपी ।
(२) नाता, जन्म खल
ु ेका नागररकता, नाता प्रमालणत वा अन्य
कागजात ।
(३) स्थायी ठे गानाको सम्बन्धमा नागररकता प्रमाण पत्रमा उल्लेख
भएको ठे गाना वा बसाईसराई गरी आएको प्रमाण पत्र ।
(४) स्थानीय तहका प्रलतलनलधको रोहबरमा भएको कम्तीमा ५
जनाको सजछलमन मचु ल्ु का र सजछलमन बस्नेको प्रमालणत
नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
३३.१ घटना दताछका लववरण सच्याउन
कसले लनवेदन लदने

जन्म दताय :
(१) जन्म दताछ गदाछको सचू क वा
(२) क्र.सिं. (१) मा उल्लेलखत व्यलिको अनपु लस्थलतमा बाबुआमा, बाजे वा पररवरको मख्ु य व्यलि वा

३४.

सामलजक सरु क्षा भत्ताका लालग
पररचयपत्र बनाउने

३५.

छात्रवृलत्त लसफाररस

३६.

लवद्यालय दताछ (लनजी क्षेत्र)

(३) क्र.सिं. (१) र (२) मा उल्लेलखत व्यलिहरु नभएको
अवस्थामा बाललग व्यलि स्वयिंले ।
मृत्र्ु दताय :
(१) मृत्यु दताछ गदाछको सचू क वा
(२) क्र.सिं. (१) मा उल्लेलखत व्यलिको अनपु लस्थलतमा मृत्यु
भएको व्यकत्को पलत वा पत्नी वा उमेर पगु ेको छोरा वा
अलववालहत छोरी वा बाबु आमा वा सरोकारवाला पररवारको
सदस्य वा लववालहत छोरी ।
लववाह दताय :
(१) पलत र पत्नी दवु ैले ।
(२) पलत वा पत्नी मध्ये एक मात्र जीलवत भएमा पलत वा पत्नीले ।
सम्िन्ध लवच्छे द :
सम्बन्ध लवच्छे द गदाछको सचू क वा पलत वा पत्नी मध्ये कुनै एक जना ।
िसाईसराई :
बसाईसराई गदाछको सचू क वा लनजको अनपु लस्थलतमा बसाईसराईमा
उलल्ललखत भएको उमेर पगु ेको व्यलिले ।
ललक्षत समहु का सम्बन्धीत व्यलिको लनवेदन ।
नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
पासपोटछ साइजको फोटो २ प्रलत ।
एकल मलहलाको एकल भएको प्रमाणको प्रलतललपी ।
बसाई सराई आएको भए बसाई सराईको प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
लनवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
अन्य स्कूल वा क्याम्पसमा अध्ययन गरे को प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
जन्म दताछ प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
बसाई सराई आएको भए बसाई सराईको प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
अध्ययन गनछ चाहेको लवद्यालय/सिंस्थाको नाम उल्लेख सलहतको लनवेदन।

लनवेदन ।
कम्पनी दताछ प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
सम्बन्धीत व्यलिको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
नगरपाललकाले तोके का अन्य मापदण्ड । (लवद्यालय स्तरवृलि
लसफाररसका लालग)
लवद्यालयको आफ्नै भवन भएमा सोको जग्गा धनी प्रमाणपजू ाछ र नक्सा
पास प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।

लनशल्ु क

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

लनशल्ु क

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

आधाभतू
लवद्यालय/
मा.लव.३७५०।००
क्याम्पस१०००।००
पवू छ वाललशक्षा-

सोही लदन

नगर लशक्षा अलधकृ त

लशक्षा शाखा

३७.

उद्योग स्थापना लसफाररस

३८.

अचल सम्पलत्त मल्ू याङ्कन
लसफाररस(वैदेलशक प्रयोजनका
लालग)

३९.

आय वा हैलसयत प्रमालणत
लसफाररस(वैदेलशक प्रयोजनका
लालग)

४०.

आय वा हैलसयत प्रमालणत
लसफाररस

भवन वहालमा ललएको भए वहाल सम्झौतापत्रको प्रलतललपी ।
लवद्यालयको लवलनयम र व्यवस्थापन सलमलतको लनणछयको प्रलतललपी ।
बजेट कायछक्रम र लेखापरीक्षण प्रलतवेदनको प्रलतललपी ।
पाठ्यक्रमहरुको लववरण ।
सम्बन्धीत वडाको लसफाररस (लसफाररस गदाछ नगरपाललकाबाट स्वीकृ त
लनजी लवद्यालय सिंचालन लसफाररस मापदण्डलाई आधार ललइनेछ )
सम्बन्धीत कायाछलयको पत्र ।
सम्बन्धीत व्यलिको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
बहालमा बसेको वा गैर नागररक भए घरधनीसाँगको सम्झौता पत्र ।
चार लकल्लाको साँलधयारहरुको सहमलत पत्र ।
चालु आ.व. को सम्पणू छ कर र शल्ु क लतरे को प्रमाण ।
नगरपाललकामा उद्योग व्यावसाय दताछ ।
लवदेशी नागररक भए ठे गाना देलखने लनस्सा ।
लनवेदन ।
सम्बन्धीत व्यलिको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
सम्पलत्त सम्बन्धी लववरणको प्रमाण ।
सम्पलत्तकर लतरे को रलसद ।
लनवेदन ।
सम्बन्धीत व्यलिको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
आय आजछन हुने लववरणको प्रमाणहरु ।
सम्पलत्तकर लतरे को रलसद ।

३७५०।००
प्रालवलधक
लवद्यालय –
४५००।००

लनवेदन ।
सम्बन्धीत व्यलिको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
आय आजछन हुने लववरणको प्रमाणहरु ।
सम्पलत्तकर लतरे को रलसद ।

१०००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

प्रलतहजारमा रु
१.००

सोही लदन

प्रालवलधक/वडा सलचव/
वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

२० लाखसम्म
प्रलतलाख १००,
सो भन्दा मालथ
प्रलतलाख १५०

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

५००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

४१.

सम्पलत्तकर

आफ्नो नाममा रहेका सम्पणू छ घर जग्गाको जग्गा धनी दताछ प्रमाणपजू ाछ वा
प्रलतललपी सलहत सक्कलै पजू ाछ ।
साथै हालसालै नयााँ घर बनाएको वा तला थप गररएको भए सो को
प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
दोस्रो पटकदेलख गत वषछको सम्पलत्त कर लतरे को रलसदको सक्कल
देखाउनपु ने ।
नयााँ लववरण दालखला गनछपु ने भए सम्बन्धीत लववरण फाराम भरी
करदाताले सहीछाप गरे को हुनपु ने ।
लनवेदन / सम्बन्धीत वडाको लसफाररस ।
व्यावसायीको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
नगर क्षेत्रलभत्र भएको घर जग्गाको सम्पलत्तकर लतरे को रलसद ।
बहालमा बसेको भए घरधनीसिंगको बहाल दर समेत खल
ु ेको सम्झौता
पत्रको प्रलतललपी ।
बहालमा बसेको भए नगरपाललकामा बहाल कर लतरे को प्रलतललपी ।
सम्बन्धीत व्यलिको पासपोटछ साइजको २ प्रलत फोटो ।
गैर नेपाली नागररकको हकमा घरधनीसिंगको उल्लेलखत लकलसमको
सम्झौता पत्र र घर ठे गाना देलखने प्रमाण पत्र ।

०.०१ प्रलतशत
(प्रलत करोड
१०००.००)

सोही लदन

राजश्व शाखा प्रमख
ु

राजश्व शाखा

४२.

व्यावसाय दताछ/व्यावसाय कर

तोलकएको स्वीकृ त
दररे ट अनसु ार

सोही लदन

राजश्व/उद्योग शाखा प्रमख
ु

राजश्व शाखा

४३.

बहाल कर

बहालवाला आएमा बहाल ललने लदने सम्बन्धी सम्झौता पत्रको प्रलतललपी
घरधनी भए लनजको सचू ना ।

राजश्व शाखा प्रमख
ु

राजश्व शाखा

घर नक्सा पास

नक्सा फाराम (भरे को) ।
सम्बन्धीत व्यलिको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
जग्गा धनी पजू ाछको प्रलतललपी ।
लकत्ता खल
ु ेको नापीको प्रमालणत नक्शा ।
तोके को ढााँचा र मापदण्ड अनसु ार तयार गररएको नक्सा (३ प्रलत) ।
चालु आ.व. सम्मको सम्पलत्त कर लतरे को रलसदको प्रलतललपी ।
नक्सा फाराममा उल्लेलखत अन्य लववरण ।

घरवहाल १०
प्रलतशत, जग्गा
वहाल कृ लष
प्रयोजन २ प्रलतशत
र व्यापार
व्यावसाय प्रयोजन
१० प्रलतशत
नगरपाललकाले
१५ लदन वा
तोके को दर रे ट
प्रथम चरण
अनसु ार
प्रलक्रया
बमोलजम

४४.

भवन लनमाछण शाखा प्रमख
ु /
ईलन्जलनयर

शहरी लवकास/
भवन शाखा

४५.

तल्ला थप

४६.

नक्सा नामसारी

४७.

आलथछक सहयोग

४८.

लवज्ञापन तथा सचू नाको भि
ु ानी

४९.

नगरपाललकासाँग सम्बन्धीत
सचू ना प्रालप्त

५०.

योजना सम्झौता एिंव भि
ु ानी

नयााँ नक्सा पास गदाछ आवश्यक सबै कागजातहरु पेश गनछपु नेछ ।
पलहले पास भएको नक्सा र नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
अन्य कागजातहरुको हकमा नयााँ नक्सा पास गदाछ आवश्यक पने सबै
कागजातहरु ।
नक्साको हकमा सम्पणू छ तल्ला (पलहले पास भएको समेत) देलखने गरी
पेश गनछु पनेछ ।
लनवेदन ।
नगाररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
रलजष्रेशन पाररत भएको ललखतको फोटोकपी ।
सालवक नक्सा पास प्रमाण पत्रको फोटोकपी ।
सम्पलत्तकर लतरे को रलसदको प्रलतललपी ।
जग्गा धनी प्रमाण पजू ाछकोप्रलतललपी ।
लनवेदन ।
आलथछक सहयोग गने लनणछयको प्रलतललपी ।
लवज्ञापन छाप्ने आदेश ।
लवज्ञापन छापेको पस्ु तक वा पत्रपलत्रका ।
लबल र लनवेदन ।
आवश्यक सम्पणू छ लववरण खल
ु ेको लनवेदन ।

लनवेदन ।
वडा भेलाबाट उपभोिा सलमलत गठनको लनणछयको ।
नगरपाललकाको स्वीकृ त योजना ।
योजना सम्झौता ।
उपभोिा सलमलतको बैंक खाता ।
नापी लकताब, कायछ सम्पन्न प्रलतवेदन, अनगु मन तथा मल्ू याङ्कन,
खचछको लववरण, सावछजलनक परीक्षणको लनणछयको प्रलतललपी ।

नगरपाललकाले
तोके को दर रे ट
अनसु ार

१५ लदन वा
प्रथम चरण
प्रलक्रया
बमोलजम

भवन लनमाछण शाखा प्रमख
ु /
ईलन्जलनयर

शहरी लवकास/
भवन शाखा

२५००.००

प्रलक्रया
पगु ेमा सोही
लदन

भवन लनमाछण शाखा प्रमख
ु /
ईलन्जलनयर

शहरी लवकास/
भवन शाखा

लनशल्ु क

सोही लदन

आलथछक प्रशासन शाखा प्रमख
ु

लनशल्ु क

सोही लदन

आलथछक प्रशासन शाखा प्रमख
ु

आलथछक प्रशासन
शाखा
आलथछक प्रशासन
शाखा

लनशल्ु क

तुरुन्त

सचू ना अलधकारी

सचू ना शाखा

लनशल्ु क

प्रलक्रया परु ा
भए लगत्तै

योजना शाखा प्रमख
ु र
आलथछक प्रशासन शाखा प्रमख
ु

योजना शाखा/
आलथछक प्रशासन
शाखा

५१.

टोल लवकास सिंस्था सचू ीकृ त

५२.

काठ आपलू तछ लसफाररस

५३.
५४.
५५.

सजछलमन दस्तुर
लनजी काठ लसफाररस
पाररवाररक लववरण, पेन्सन
प्रयोजन

रकम भि
ु ानी माग लनवेदन ।
वडा सलमलतको लनवेदन ।
लागत सहभालगताको योजनाका लालग प्रालवलधक लागत अनमु ान
अनसु ार नगरपाललकाको बैंक खातामा रकम जम्मा गरे को सक्कल बैंक
भौचर ।
टोल लवकास सिंस्थाको बैठक/भेलाले गरे को लनणछयको प्रलतललपी ।
टोल लवकास सस्िं थाको लवधान ।
सिंस्थाका पदालधकारीहरुको नाम, नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
टोल लवकास सिंस्थाको लेटर प्याडमा सिंस्थाको छाप सलहतको सिंस्था
सलू चकृ त गररपाउाँ भन्ने व्यहोराको लनवेदन ।
सम्बन्धीत वडा अध्यक्षको लसफाररस ।
सम्बन्धीत व्यलि वा सिंस्थाको लनवेदन ।
नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।
सजछलमन गनछपु ने लवषयको तोकआदेश ।
सम्पणू छ लववरण सलहतको लनवेदन ।
लनवेदन ।
सम्बन्धीत व्यलिहरुको नाता खल्ु ने प्रमाण ।
लनवेदकको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी ।

लनशल्ु क

एक लदन

सामालजक लवकास शाखा
प्रमख
ु

सामालजक शाखा

३००.००

सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय

५००.००
३०००.००
१०००.००

सोही लदन
सोही लदन

वडा सलचव/वडा अध्यक्ष
वडा सलचव/वडा अध्यक्ष
वडा सलचव/वडा अध्यक्ष

वडा कायाछलय
वडा कायाछलय
वडा कायाछलय

