बीरगञ्ज उप-महानगरपा�लकाको नाग�रक वडापत्र
नाग�रक बडापत्र ०७१।०७२

वीरगञ्ज उप-महानगरपा�लका कायार्लयवाट उपलब्ध सेवाहरू M➦
१. जन्म दतार्

आवश्यक कागजातहरु

–

बालबाल�काको बाबु र आमाको नेपाल� नाग�रकता प्रमाण पत्र वा सो को प्र�त�लपी
अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको जन्म प्रमा�णत प्र�त�लपी

अन्य िजल्ला वा गा.�व.स.वाट बसाई स�र आएको हकमा बसाई सराई प्रमाणपत्र ।
जन्म भएको ३५ �दन �भत्र दतार् गराउन आएमा दतार् दस्तरु लाग्ने छै न ।

सो प�छ ज�त सक
ु ै �दन भए प�न अ�धकतम रू. ५०।- (पचास) सम्म लाग्ने छ ।
•
•
•

२.

–

सम्विन्धत शाखा :- सम्विन्धत वडा स�मतीका कायार्लयहरु ।

पिञ्जकरण ऐन लागू हुनु भन्दा अगाडीको हकमा वडा स�मतीको �सफा�रसमा न.पा.को प्रशासन
शाखा/कानुन शाखावाट उपलव्ध गराईने छ ।
समय अव�ध :- सो�ह �दन ।

मत्ृ यु दतार्

आवश्यक कागजातहरु

मत
ृ कको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी ।

�नवेदकको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी ।

अस्पतालमा मत्ृ यु भएको भए अस्पतालको मत्ृ यु प्रमाणपत्र प्र�त�लपी ।

मत्ृ यु भएको ३५ �दन �भत्र दतार् गराउन आएमा दतार् दस्तुर लाग्ने छै न ।

सो प�छ ज�त सक
ु ै �दन भए प�न अ�धकतम रू. पचास सम्म लाग्ने छ ।
•
•
•

सम्विन्धत शाखा :- सम्विन्धत वडा स�मतीका कायार्लयहरु ।

पिञ्जकरण ऐन लागू हुनु भन्दा अगाडीको हकमा वडा स�मतीको �सफा�रसमा न.पा.को प्रशासन
शाखा/कानुन शाखावाट उपलव्ध गराईने छ ।
समय अव�ध :- सो�ह �दन ।

३.

-

बसाई सराई

आवश्यक कागजातहरु

बा�हर िजल्ला, नगरपा�लका वा गा.�व.स.वाट बसाई सराई भै आएको सक्कल प्रमाणपत्र ।
�नवेदकको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी ।
घरमल
ु �को नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी ।

अन्य ठाउँ वाट बसाई सर� आउँ दा आफु बसोवास गर� आएको ठाउको जग्गाधनी प्रमाणपूजार् वा

-

बसोवास भएको दे �खने अन्य के�ह प्रमाण ।
–

बसाई सराई गरे को ३५ �दन�भत्र दतार् गराउन आएमा दतार् दस्तुर लाग्ने छै न ।

सो प�छ ज�त सक
ु ै �दन भए प�न अ�धकतम रू. पचास सम्म लाग्ने छ ।
•
•

४.

सम्विन्धत शाखा :- सम्विन्धत वडा स�मतीका कायार्लयहरु ।
समय अव�ध :- सो�ह �दन ।

�ववाह दतार्।

आवश्यक कागजातहरु

-

प�त, पत्नी दव
ु ैको नाग�रकताको प्र�त�लपी

पत्नीले नाग�रकता पत्र न�लएको आवस्थामा �नजको माईती तफर्को नेपाल� नाग�रक खल्
ु ने

प्रमाणको प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी
–

प�त पत्नी दव
ु ै अ�नवायर् उपिस्थत हुनुपन� ।
अन्य िजल्ला वा गा.�व.स.वाट बसाई स�र आएकोहकमा बसाई सराई दतार्को प्रमाणपत्र ।
�ववाह गरे को ३५ �दन�भत्र दतार् गराउन आएमा दतार् दस्तुर लाग्ने छै न ।

सो प�छ ज�त सक
ु ै �दन भए प�न अ�धकतम रू. पचास सम्म लाग्ने छ ।
•
•

५.

सम्विन्धत शाखा :- सम्विन्धत वडा स�मतीका कायार्लयहरु ।
समय अव�ध :- सो�ह �दन ।

सम्बन्ध �वच्छे द

अदालतवाट फैसला भए बमोिजम फैसला वा �मलापत्रको प्रमा�णत प्र�त�लपी रा�ख प�त वा पत्नीवाट

सम्बन्ध �वच्छे द दतार् गराउन स�कनेछ ।
आवश्यक कागजातहरु

-

�नवेदकको नाग�रकताको प्र�त�लपी

सम्बिन्धत शाखाहरु:

वडा स�म�तको कायार्लयहरु।
सेवा शुल्क/दस्तरु

–

घटना घटे को ३५ �दन �भत्र दतार् दस्तुर �न:शुल्क ।

सो प�छ ज�त सक
ु ै �दन भए प�न अ�धकतम रू. पचास सम्म लाग्ने छ ।
•
•

सम्विन्धत शाखा :- सम्विन्धत वडा स�मतीका कायार्लयहरु ।
समय अव�ध :- सो�ह �दन ।

६.

-

जन्म�म�त प्रमा�णत

आवश्यक कागजातहरु

सम्बिन्धत व्यिक्तको नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी ।
पासपोटर् साईजको हालसालै �खचेको �तनप्र�त फोटो ।

नगरवा�हरको नाग�रक भएमा बसाई सराईको प्र�त�लपी ।

एक�कृत सम्प��कर र अन्य �तरो �तरे को र�सदको प्र�त�ल�प ।
•
•
•
•

७.

-

-

सेवाशुल्क दस्तरु : – रु.१५५।-

सम्बिन्धत व्यिक्तको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�प ।
नाम,थर फरक परे को सम्बन्धी कागजातहरु ।

�वधाथ� भए जन्म�म�त खुलेको शै��क योग्यताको प्रमाणपत्र ।

बा�हर िजल्ला, नगरपा�लका वा गा.�व.स.वाट बसाइसराइ भै आएको भए सो को प्रमाण ।

•

-

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

आवश्यक कागजातहरु

•

-

जन्म �म�त खुल्ने कुनै प्रमाण ।

नाम, थर संशोधन

•

८.

सम्बिन्धत शाखा/अ�धकार� : प्रशासन शाखा / कानुन शाखा

सेवा शुल्क दस्तरु : रु.१५५।-

सम्बिन्धत शाखा: प्रशासन शाखा / कानुन शाखा ।

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

नाता प्रमा�णत

आवश्यक कागजातहरु

मत्ृ यु दतार् प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी ( मत
ृ कको हकमा ) ।
नेपाल� नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

बा�हर िजल्ला वा गा.�व.स., न.पा.को नाग�रकता प्रमाणपत्र भए बसाई
सम्बिन्धत वडाको मच
ु ुल्का ।

सराईको प्रमाणपत्र ।

सोह्र वषर् उमेर पुगेको भए छोरा र छोर�हरुको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी,उमेर नपुगेको

-

हकमा जन्म दतार्को प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी ।
-

हालै �खचेको पासपोटर् साईजको फोटो ३/३ प्र�त ।

पेन्सनको हकमा प्रयोजन हे र� संयुक्त कोटा, नाम, नम्बर, पद पत्नीको नाम दे �खने पेन्सन

-

पट्टाको प्र�त�लपी ।
•
•

सेवा शुल्क/दस्तरु : रु ५००।-

सम्बिन्धत शाखा : प्रशासन शाखा / कानुन शाखा

९.

मत्ृ यु प्रमा�णत �सफा�रस

-

�नवेदकको नाग�रकताको प्रमाणपत्र प्र�त�लपी

आवश्यक कागजातहरु

-

मत्ृ यु खल्
ु ने आवश्यक प्रमाण ।

•
•
•

सेवाशुल्क दस्तुर/�सफा�रस दस्तुर :- रु. १५५/-

सम्बिन्धत शखा/अ�धकार� : प्रशासन शाखा / कानुन शाखा
समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

१०. अ�ववा�हत प्रमा�णत �सफा�रस
आवश्यक कागजातहरु

–

�नवेदकको नाग�रकताको प्रमाणपत्र प्र�त�लपी
वडा कायार्लयको सजर्मीन मच
ु ुल्का
प्रमाण खुल्ने अन्य कागजातहरु

सम्विन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस
•
•
•

सेवाशुल्क/दस्तुर-.रु. १५५।-

सम्बिन्धत शाखा M–प्रशासन शाखा / कानुन शाखा
समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

११. �ववा�हत प्रमा�णत �सफा�रस
आवश्यक कागजातहरु

–

प�त-पत्नीको नाग�रकताको प्रमाणपत्र प्र�त�लपी ।
वडा कायार्लयको सजर्मीन मच
ु ुल्का ।
प्रमाण खुल्ने अन्य कागजातहरु ।

पंिजकरण ऐन लागु भए प�छको हकमा �ववाह दतार् प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�प ।

सम्विन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस
•
•

•

सेवाशुल्क/दस्तुर -.रु. १५५।-

सम्बिन्धत शाखा:- प्रशासन शाखा / कानुन शाखा
समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

१२. घर जग्गा मुल्यांकन (बैदे�शक प्रयोजन)
आवश्यक कागजातहरु

–

सम्बिन्धत व्यिक्तको नाग�रकताको प्र�त�ल�प ।

सम्प�� सम्बिन्ध �ववरणको प्रमाण (घर जग्गाको नक्सा पास पुज�, जग्गा ध�न प्रमाणपत्र)
एक�कृत सम्प�ी कर �तरे को रसीद ।

सम्विन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस

• सेवा शुल्क दस्तुर M– प्र�त हजार रु. २÷– का दरले ।
•
•

सम्बिन्धत शाखा:- राजश्व शाखा / कानुन शाखा
समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

१३. आय श्रोत प्रमा�णत �सफा�रस (बैदे�शक प्रयोजन)
आवश्यक कागजातहरु

-

�नवेदनका साथ नाग�रकता तथा आय श्रोत खुलाउने जग्गा ध�न प्रमाणपूजार्को प्र�त�लपी स�हतका

कागजातहरु
–

उ.म.न.पा.को �न�त अनुसार कर बुझाउनु पन�, व्यवसायको हकमा व्यवसाय दतार्को प्र�त�लपी

सेयर बोनस, आ�दको ला�ग उ.म.न.पा.का व्यवसायीहरुले कर बुझाएको र दतार् भएको प्र�त�लपी

सेवाशुल्क/दस्तरु ः- रु १५५।–

रू. पचास लाख सम्मको आयश्रोतमा. रु २०००/-

रु. पचास लाख एक दे �ख एक करोड़ सम्मको आयश्रोतमा. रु ३५००/रु. एक करोड़ एक भन्दा मा�थको आयश्रोतमा. रु ५०००/-

सम्विन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस
•
•

सम्बिन्धत शाखा :- राजश्व शाखा / प्रशासन शाखा/ कानुन शाखा
समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

१४. चा�र�त्रक प्रमा�णत
आवश्यक कागजातहरु

- �नवेदकको नाग�रकताको प्रमाणपत्र प्र�त�लपी
•
•
•

सेवाशुल्क/दस्तुर �सफा�रस रु. १५५/–

सम्बिन्धत शाखा :- कानुन शाखा / प्रशासन शाखा

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

१५. बसोवास प्रमा�णत �सफा�रस
आवश्यक कागजातहरु

-

�नवेदकको नाग�रकताको प्र�त�लपी

बसाई सर� आएकोमा बसाई सराई प्रमाणपत्र
वडा स�म�तको �सफा�रस पत्र ।
•
•
•

सेवाशुल्क/दस्तुर :- रु.१५५/-.

सम्बिन्धत शाखा :- कानुन शाखा / प्रशासन शाखा

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

१६. नाग�रकता प्रमाणपत्रको �सफा�रस

सोह्र वषर् उमेर पुगेको उ.म.न.पा.�ेत्र�भत्रका नगरवासीले नाग�रकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गनर्को ला�ग

�सफा�रस आवश्यक परे मा सम्बिन्धत वडा कायार्लय माफर्त दे हायको प्रमाणहरु संलग्न ग�र �नवेदन
पेश गरे मा सो�ह �दन उ.म.न.पा.बाट �सफा�रस उपलब्ध गराईने छ ।
आवश्यक कागजातहरु

-

अस्थायी �नस्साको प्र�त�लपी, नाग�रकता टोल�मा दतार् भएको �नस्साको प्र�त�लपी
दव
ु ै कान दे �खने हालै �खचेको फोटो ६ प्र�त

अध्ययनरत वा अध्ययन समाप्त गरे को व्यिक्तको हकमा जन्म �म�त खल
ु ेको �वद्यालयको

-

प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

o अ�भभावक बाबु आमाको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

-

जन्म दतार् प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी / �ववाह दतार् प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

बसाई सराई ग�र आएको भए बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी, जग्गा धनी प्रमाणपत्रको

-

प्र�त�लपी
-

बैवा�हक, अं�गकृत नाग�रकताको ला�ग �वदे शी नाग�रकता त्यागेको प्रमाण

•
•
•

सेवाशुल्क/दस्तुर :- �नशुल्क

सम्बिन्धत शाखा : प्रशासन शाखा / कानुन शाखा
समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

१७ . सामािजक सुर�ा भ�ा (ज्येष्ठ नाग�रक, एकल म�हला, अपाड.)

यस उ.म.न.पा.�ेत्र �भत्रमा ७० वषर् उमेर पुगेको जेष्ठ नाग�रक, एकल म�हला (�वधवा) र ६० वषर् उमेर

पुगेका ज्येष्ठ द�लतहरुलाई राष्ट्रको तफर्बाट सम्मान स्वरुप �दईने भ�ाको ला�ग दे हायका प्रमाणहरु
संलग्न ग�र सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस स�हत �नवेदन पेश गरे मा भ�ा उपलब्ध गराउन
प्रकृया शुरु ग�रनेछ ।
आवश्यक कागजातहरु

-

�नवेदकको नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

असहाय / एकल म�हलाको ला�ग श्रीमानको मत्ृ यु दतार् प्रमाणपत्र वा प्रमा�णत प्रमाणपत्रको

-

प्र�त�लपी
-

बसाई सराईग�र आएको भए सो प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी
हालसालै �खचेको पासपोट साईजको ३ प्र�त फोटो

अपाङ्गको हकमा नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त �च�कत्सक द्वारा प्रमा�णत भएको प्रमाणपत्र
द�लतको हकमा जा�त खल
ु ेको प्रमाणपत्रको प्र�त�ल�प

•

सम्बिन्धत शाखा : प्रशासन शाखा

१८. जग्गा नामसार� �सफा�रस

आवश्यक कागजातहरु

मत्ृ यु दतार्को प्रमाणपत्र, मत
ृ कको नाग�रकताको प्रमाणपत्र प्र�त�लपी

-

नाता प्रमा�णत प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

-

जग्गा ध�न प्रमाणपज
ू ार् एक�कृत सम्प�ीकर र �तरो �तरे को चालु वषर्को र�सदको प्र�त�लपी

-

हकदारहरुको नाग�रकता प्रमाणपत्र (नावालकको हकमा जन्म दतार्को प्रमाणपत्र)

-

वडा स�म�तको �सफा�रस पत्र ।

-

सेवाशल्
ु क/दस्तरु :-रु. १५५/-

•

सम्बिन्धत शाखा: प्रशासन शाखा / कानन
ु शाखा

•

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

•
१९.

घर नक्सा पास :-

-

जग्गा ध�न प्रमाण पज
ू ार्को प्र�त�लपी

-

आवश्यक कागजातहरु

प्रष्टरुपमा खल
ु ेको �क�ा नापी नक्सा / ट्रे स नक्सा

प्रस्ताव ग�रएको भवन वा अन्य �नमार्ण कायर्को जग्गा �वकास एवं भवन मापदण्ड २०६४

-

बमोिजम उप-महानगरपा�लकावाट न�वकरण स�हत स�ु चकृत भएका कन्सल्टे न्सी फमर् इिन्ज�नयर /
प्रा�व�धकबाट तयार ग�रएको नक्सा ४ प्र�त
-

जग्गा रिजष्ट्रे शनको प्र�त�लपी

चार �कल्ला प्रमा�णत (हाल सालैको)

�नवेदकको नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

एक�कृत सम्प�ी कर �तरे को र�सदको प्र�त�लपी

बाटोमा �क�ा दे �खएको खण्डमा प्लट रिजष्टर, �फल्डबुक उतारको सक्कल

•

सम्बिन्धत शाखा :

नक्सा पास हुने अव�ध

नक्सा शाखा

नक्सा पासको ला�ग मा�थ (क) महलमा उल्ले�खत कागजात स�हत �नवेदन दतार् हुन आएको
हकमा १५ �दने सच
ु ना प्रका�शत हुने �म�तले १६ औं �दनमा सम्बिन्धत प� उपिस्थत भएको खण्ड र
�ववाद नभएको अवस्थामा �फल्ड प्र�तवेदन प्राप्त �म�तले २१ औं �दनमा �नमार्ण स्वीकृत प्राप्त हुनेछ।
नक्सा पास दस्तरु :-

- बेसम� ट प्र�त वगर्फुट ५।-

- भइ
ू र्तल्ला प्र�त वगर्फुट रु. ६।-

- प�हलो तल्ला प्र�त वगर्फुट रु.७।- दोश्रो तल्ला प्र�त वगर्फुट रु.८।-

- तेश्रो तल्ला र सो भन्दा मा�थ प्र�तवगर् फुट रु.१०।-

- गोदाम सेडघर, उधोग तथा व्यवसाय प्रयोजनको ला�ग प्र�तवगर् फुट रु.१०।–
- कम्पाउण्ड वाल प्र�त र�नङ फुट रू. १०।अन्य दस्तरु :-

पा�रत नक्साको नक्कल �लदा नक्सा प्र�त�लपी दस्तुर रु ३०।–
�नमार्ण सम्पन्न प्रमाणपत्र

उ.म.नगरपा�लका कायार्लयवाट स्वीकृत नक्सा अनुसार ईजाजत �लएको दई
ु वषर् �भत्र �नमार्ण सम्पन्न

प्रमाणपत्र अ�नवायर् रुपमा �लनु पन� छ । �नमार्ण कायर् सम्पन्न नभएको खण्डमा प�हले लागेको

दस्तरू को ५% थप दस्तरू �लई पन
ु : दइ
ु वषर्को ला�ग म्याद थप गनर् स�कने छ । साथै उपरोक्त म्याद
ना�घ आएमा सम्पन्न प्रमाणपत्र �दन कायार्लय बाध्य हुने छै न । सम्पन्न प्रमाणपत्र बापतको दस्तरू रू
१०००।– हुनेछ ।
•

सम्बिन्धत शाखा :- नक्सा शाखा

२०. नक्सा नामसार�

उप-महानगरपा�लका �ेत्र �भत्रका नगरवासीले घर जग्गा बेच�वखन भई नामसार� गनर् गराउन परे मा

संयुक्त �नवेदन स�हत दव
ु ै प�को नेपाल� नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी र उप-महानगरपा�लका
द्वारा मल्
ु याङ्कन ग�रएको कागजात �व�क्र सम्बिन्ध �लखतको प्र�त�लपी स�हत सम्बिन्धत दव
ु ै प�ले
सनाखत गरे प�छ आवश्यक प्रकृया पुयार्ई सोह� �दन नक्सा नामसार� ग�रनेछ ।
क) लाग्ने दस्तरु :�नवेदन दस्तरु रु.१०।–

नामसार� दस्तुर दे हाय बमोिजम लाग्ने छ ।
- १ दे �ख १००० वगर्�फट सम्म रु २,०००।-

- १००१ दे �ख १५०० वगर्�फट सम्म रु ४,०००।- १५०१ दे �ख २००० वगर्�फट सम्म रु ६,०००।-

- २००१ दे �ख ५००० वगर्�फर् ट सम्म रु १०,०००।-

- ५००१ दे �ख १०००० वगर्�फट सम्म रु ३०,०००।- १०००१ वगर्�फट भन्दा मा�थ ४०,०००।२१.

जग्गा मल्
ु यांकन (चार �कल्ला स�हत मल्
ु यांकनको ला�ग)

-

जग्गा ध�न प्रमाण पूजार् (लालपूजार्)

आवश्यक कागजातहरु

-

नेपाल� नाग�रकताको प्रमाणपत्र

एक�कृत सम्प�ी कर �तरे को र�सद
घरको नक्सा पास प्रमाणपत्र

नापी शाखावाट प्रमा�णत भएको जग्गाको नक्सा
सं�धयार छर�छमेकको सरज�मन मच
ु ुल्का
•
•
•

सेवा शुल्क/दस्तुर : प्र�त �क�ा रु. ३००।- का दरले लाग्ने छ ।
सम्बिन्धत शाखा:- राजश्व शाखा / कानुन शाखा
समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

२२. व्यवसाय दतार् तथा न�वकरण

आवश्यक कागजातहरु

-

व्यवसाय दतार् �नवेदन फारम

नाग�रकताको प्र�त�लपी, �वदे शीको हकमा राजदत
ु ावासको अनुम�त पत्र
घर जग्गा भाडामा �लएकोमा घर ध�न संगको सम्झौता पत्र

आफ्नै घर जग्गामा व्यवसाय गन�ले उप-महानगरपा�लकामा एक�कृत सम्प�ी कर बझ
ु ाएको प्रमाण।

लाग्ने शुल्क/ दस्तरु :

�नवेदन तथा प्रमाण पत्र वापत रु. ११५।- र नगरप�रषदवाट पा�रत दररे ट अनुसार

व्यवसायकर बुझाउनु पन� छ । वा�षर्क रुपमा व्यवसायकर नवुझाएमा १० प्र�तशत ज�रवाना लाग्ने छ ।
•
•

सम्बिन्धत शाखा : राजश्व शाखा
समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

२३. �वधत
ु �मटर, काठ तथा खानेपानीको �सफा�रस
आवश्यक कागजातहरु

-

जग्गा ध�न प्रमाण पत्रको प्र�त�लपी

नेपाल� नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी
नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

यसै आ.व.को एक�कृत सम्प�� कर �तरे को र�सद

सेवा शुल्क/दस्तरु

-

घरको ला�ग �सफा�रस दस्तरु रु १६५।-.(�वधत
ु , �मटर, काठ तथा खानेपानीको ला�ग)
उधोगको ला�ग �सफा�रस रु १६५।–(�वधत
ु �मटरको �सफा�रसको हकमा)

•
•

सम्बिन्धत शाखा/अ�धकार� : योजना शाखा, प्रशासन शाखा/ कानन
ु शाखा

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

२४. वा�षर्क सवार� कर दतार् तथा न�वकरण :आवश्यक कागजातहरु

-

�नवेदकको नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी
सावर� दतार् प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

न�वकरण तफर् दतार् भएको पत्र पेश ग�र तो�कएको कर बझ
ु ाएप�छ प्रमा�णत ग�रनेछ ।
वा�षकर् सवार�करका दरहरु:-

-

बस, ट्रक र लहर� रु. २०००।-

�म�न बस, �मनी ट्रक, टे क्टर रु.१०००।माईक्रो बस रु.५००।-

भाडाको िजप कार रु ५००।सम्बिन्धत शाखा :

-

िजप कार �नजी रु.३००।•

-

राजश्व शाखा

२५. उधोग स्थापनाको ला�ग �सफा�रस

मोटरसाईकल रु.१००।टे म्पु रु.३००।-

पावर टे लर रु ३००।-

आवश्यक कागजातहरु

-

स�धयार �छमेक�हरुको सरज�मन मच
ु ुल्का

सम्बिन्धत व्यिक्तको नाग�रकताको प्रमाणपत्र

उधोग स्थापना गन� स्थानको जग्गाधनी प्रमाणपज
ू ार् र संरचना भएमा यस आ.व.को एक�कृत

-

सम्प�त कर �तरो �तरे को र�सद र नक्सा पास प्रमाण पत्र
-

बहालमा बसेका वा गैर नाग�रक व्यिक्त भए ध�न संगको सम्झौता पत्र

�सफा�रस दस्तरु /सेवा शल्
ु क : उधोग अनस
ु ार तो�कएको दररे ट अनस
ु ार ।

•

सम्बिन्धत शाखा : प्रशासन शाखा÷कानन
ु शाखा

•

२६. बारुण यन्त्र

कुनै स्थानमा आगला�ग भएका खबर फोन नं.०५१-५२२०००.मा वा अन्य कुनै माध्यमवाट

प्राप्त भएमा खबर प्राप्त भएको ५ �मनट
ग�रनेछ ।

�भत्र बारुण यन्त्र सम्बिन्धत स्थानको ला�ग प्रस्थान

२७. घर बाटो प्रमा�णत
आवश्यक कागजातहरु

-

जग्गा ध�न पूजार्को प्र�त�लपी

नाग�रकता प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी
नापी नक्सा

वडा स�मतीको �सफा�रस

घरवाटो �सफा�रस गदार् लाग्ने शुल्क तथा दस्तरु दे हाय वमोिजम लाग्नेछ ।

�पच सडक संग जो�डएका जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तरु :-

१ नं सडक गण्डक दे �ख भन्सार सम्म (२०० �म. सम्म) दायांवायाका सडक संग जो�डएका

-

पशुपती आदशर्नगर �ेत्र�भत्रका सडक संग जो�डएका जग्गाहरु प्र�त �क�ा रु.३,०००/-

-

-

जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तरु प्र�त �क�ा रु.३५००/-

वाईपास सडक संग जो�डएका जग्गाहरु प्र�त �क�ा रु.२,५००/-

इनरवाईपास तथा नगर �ेत्र�भत्र पन� अन्य �पचसडकहरु संग जो�डएका जग्गाहरु प्र�त �क�ा
रु.२,०००/-

ढलान सडक संग जो�डएका जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तुर:-

आदशर्नगर,घ�डअवार्,गहवा,रे शमकोठ�,कुम्हालटोल,�वतार् �सगरे ट फ्यािक्ट्र तथा प्रगतीनगर �ेत्रका

-

अशोकवा�टका,श्रीपुर,रा�नघाट,मल
ु �,पानीटं क� तथा छपकैया �ेत्रका जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस

जग्गाहरुमा प्र�त �क�ा रु.१,८००/दस्तुर प्र�त �क�ा रु.१,५००/-

-

राधेमाई,म.�पप्रा,वजार छपकैया नगवा, ल�मनवा, भे�डयाह�, इनरुवा, घस
ु क
ु पुर,वहुअर�,नकटुवा
तथा नौतन �ेत्रका जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तुर प्र�त �क�ा रु.१,२००/-

ग्रेभल तथा खडन्जा सडकहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तुर :-

आदशर्नगर,�वतार्,पानीटं क�,रे शमकोठ� �ेत्रका जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तुर प्र�त �क�ा

-

रानीघाट, मल
ु �, अशोकबा�टका, छपकैया, राधेमाई, श्रीपरु , पानीटं क� �ेत्रका जग्गाहरुमा लाग्ने

-

रु.१,५००/-

�सफा�रस दस्तरु प्र�त �क�ा रु.१,२००/-

रानीघाट, बजारछपकैया, ल�मणवा, म. �पप्रा, �भस्वा, भे�डयाह�, इनरुवा, नगवा,

घस
ु क
ु परु ,वहुअर�,नकटुवा तथा नौतन �ेत्रका जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तरु प्र�त �क�ा
रु.१,०००/-

किच्च सडकहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तुर :-

�वतार्,पानीटं क�,घ�डअवार्,अशोकवा�टका,प्रगतीनगर,ठा.रा.व.क्याम्पस �ेत्रका जग्गाहरुमा लाग्ने

-

रा�नघाट, छपकैया, मल
ु �, श्रीपरु , �भस्वा, घस
ु क
ु परु , �ेत्रका जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तरु प्र�त

-

�सफा�रस दस्तरु प्र�त �क�ा रु.१,०००÷–
�क�ा रु.७००÷–

इनरुवा,नगवा,वजारछपकैया, ल�मनवा, भे�डयाह�, म.�पप्रा, बहुअर�, नकटुवा तथा नौतन �ेत्रका
जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तरु प्र�त �क�ा रु.५००÷–

सडक नभएका जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तरु :–
-

�वतार्,पानीटं क�,घ�डअवार्,अशोकवा�टका,प्रगतीनगर,ठा.रा.व.क्याम्पस �ेत्रका जग्गाहरुमा लाग्ने

-

रा�नघाट, छपकैया, मल
ु �, श्रीपुर, �भस्वा, घुसक
ु पुर, �ेत्रका जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तुर

-

�सफा�रस दस्तरु प्र�त �क�ा रु.१,०००/प्र�त �क�ा रु.७००/-

इनरुवा,नगवा,वजारछपकैया, ल�मनवा, भे�डयाह�, म.�पप्रा, बहुअर�, नकटुवा तथा नौतन �ेत्रका
जग्गाहरुमा लाग्ने �सफा�रस दस्तरु प्र�त �क�ा रु.५००/•
•

सम्बिन्धत शाखा/अ�धकार� : नक्सा शाखा
समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

२८. उद्योग स्थापना गदार् लाग्ने �सफा�रस दस्तरु रु. ३,०००÷–

२९. स्ववासी जग्गाधनी प्रमाणपज
ु ार् �सफा�रस दस्तरु :-

-

५ धरु सम्म प्र�तधरु रु.५००/-

-

�वटौर� (हा.सा.) गदार् लाग्ने �सफा�रस दस्तरु रु. ५००/-

-

५ धरु भन्दा मा�थ प्र�त धरु रु. १५०/- का दरले थप दस्तरु लाग्ने छ ।
•

•

सम्बिन्धत शाखा: प्रशासन शाखा / कानुन शाखा

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

३०. �व�ापन कर :-

आवश्यक कागजातहरु

व्यिक्त भएमा �नवेदकको नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

-

रा� चाहे को स्थान उल्लेख भएको कागजात

-

व्यिक्तको घर अथवा जग्गामा रा�े भए सोको सम्झौता पत्रको प्र�त�लपी

-

फमर् तथा उधोग भए दतार् प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

-

सेवा शुल्क/दस्तरु : �व�ापन करको दररे ट तो�कए बमोिजम हुनेछ ।

३१.

�वधालय स्थापना एवं स्तरबद्
ृ �धको �सफा�रस

आवश्यक कागजातहरु

सम्बिन्धत वडा कायार्लयको �सफा�रस

-

�नजी �वधालयको हकमा व्यवसाय दतार् प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी पेश गनप
ुर् न� छ ।

-

सम्बिन्धत �वधालय व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य

-

स्तरबद्
ृ �ध भए यस अ�धको स्वीकृती

-

आवश्यक भौ�तक पूवार्धार भए नभएको �न�र�ण गरे पश्चात �सफा�रस �दईनेछ।

-

�नकटतम २ �वधालयहरुको सहम�त

-

•
•

सेवाशुल्क /दस्तरु : �नवेदन रु १५५।- तो�कएको दररे ट अनुसार ।

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

३२. एक�कृत सम्प�तकर :आवश्यक कागजातहरु

- उ.म.न.पा.�भत्रका संरचना तथा जग्गाको सम्पण
ू र् �ववरण एकैपटक पेश गनुर् पन� छ ।

- जग्गाको लालपूजार्को फोटोकपी तथा संरचना भएकोमा नक्सापास प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी

- एक�कृत सम्प�तकर वुझाउन आउदां सा�वकका] घर जग्गा तथा मालपोत, भ�ु मकर बुझाएको प्रमाण
पेश गनुर् पन�छ ।

- नाग�रक्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी

-

व्यिक्त वा संस्थाको सम्प�तको सम्पुणर् �ववरण छुट हुन गएमा वा लक
ु ाएमा प्रच�लत कानुन
अनुसार दण्ड ज�रवाना ग�रने छ ।

•
•
•

सम्बिन्धत शाखा:-राजश्व शाखा

सेवाशुल्क/दस्तुर : नगरप�रषदवाट पा�रत दररे ट अनुसार लाग्नेछ ।

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

३३. उ.म.न.पा.ले �नमार्ण गरे को सडक काट� खानेपानी संस्थानको धारा जडान गनर् लाग्ने
�सफा�रस दस्तुर दे हाय बमोिजम लाग्ने छ ।
आवश्यक कागजातहरु :

-

नाग�रक्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्र�त�लपी
कर चुक्ता प्रमाण

संरचनाको नक्सा पास पुज�
•

सेवाशुल्क : रू. १६५/–

सावर्ज�नक संरचना ममर्त संभार दस्तरु :-

- कं�क्रट सडक प्र�तफुट रु.१५०/–
- �पच सडक प्र�तफुट रु १३०/-

- ग्रेभल सडक प्र�तफुट रु १००/-

- खडन्जा सडक प्र�तफुट रु ७५/- कच्ची सडक प्र�तफुट रु ५०/–
•
•

सम्बिन्धत शाखा : खानेपानी शाखा

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

३४. चार�कल्ला प्रमा�णत �सफा�रस :आवश्यक कागजातहरुः–
-

जग्गाधनी प्रमाण पुजार्को प्र�त�लपी ।

-

वडा सम�तीको �सफा�रस ।

-

नाग�रकता प्रमाण पत्रको प्र�त�लपी ।
ट्रे स नक्साको प्र�त�लपी ।

�फल्डवुक उतारको प्र�त�लपी ।

न.पा.को कर चुक्ता गरे को प्रमाण ।

चार�कल्ला प्रमा�णत गदार् लाग्ने दस्तुर दे हाय वमोिजम लाग्ने छ ।
क. ५ धुर सम्म रु. ३१५/- (प्र�त �क�ा)

ख. १० धुर सम्म रु.५१५/- (प्र�त �क�ा)
ग. १५ धुर सम्म रु.७१५/- (प्र�त �क�ा)

घ. १ कट्ठा सम्म रु.१०१५/- (प्र�त �क�ा)

१ कट्ठा भन्दा मा�थ प्र�त धुर रु. ३०/- का दरले थप दस्तुर लाग्ने छ ।
•

•

सम्बिन्धत शाखा: प्रशासन शाखा / कानुन शाखा

समय अव�ध :– सो�ह �दन ।

(मा�थ उल्ले�खत �सफा�रस/सेवा वाहे क अन्य �सफा�रस/सेवा �दनु परे मा प्रच�लत कानुन अनुसार दस्तुर
लाग्ने छ ।)

नोट - उप-महानगरपा�लकावाट �दईने सम्पणर् सेवाहरु न.पा.को
कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश भएप�छ मात्र उपलब्ध गराईने छ ।

