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१ सफै सेवाका रागग ननवेदन दस्तुय २०।००
 तोककएको ननवेदन पायाभ
 सम्फन्धधत वडा अध्मऺषॉको ससपारयस, आवश्मक 
ऩयेभा सजजसभन सहहतको ससपारयस ऩत्र
  फाफ/ुआभाको नागरयकताको प्रभाणणत प्रनतसरऩी 
वा घय ऩरयवायका सनाखत गन ेव्मन्ततको 
नागरयकताको प्रभाणणत प्रनतसरऩी, वववाहहत बए 
फाफ ुय ऩनतको नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रभाणणत 
प्रनतसरऩी य वववाह दताज प्रभाण ऩत्र
 दवु ैकान देणखने हारै णखचकेो पोटो २ प्रनत
 अध्ममनयत वा अध्ममन सभाप्त गयेको हकभा 
जधभसभनत खरेुको ववद्मारमको प्रभाण ऩत्रको 
प्रनतसरऩी य जधभ दताज प्रभाण ऩत्र, अधमको हकभा 
उभेय खरेुको अधम प्रभाण जस्तै जधभ दताज, जधभ 
कुण्डरी आदी)
  फसाई सयाई गयी आएको बए फसाई सयाईको 
प्रभाण ऩत्रको प्रनतसरऩी
 वैवाहहक सम्फधध अङ्गीकृतको रागग वववाह दताज 
प्रभाण ऩत्रको प्रनतसरऩी
  वैवाहहक अङ्गीकृतको नागरयकताका रागग 
ववदेशी नागरयकता त्मागेको वा त्माग्न कायवाही 
चराएको प्रभाण –जस्तै ऩत्राचाय गयेको ऩत्रको 
वोधाथज प्रनत वा ऩत्र ऩठाएको आगधकारयक प्रभाण)

 चारु आगथजक वषज सम्भको नगयऩासरकाराई नतनुज 
ऩन ेसम्ऩूणज कय य शुल्क नतयेको प्रभाण
 आवश्मक ऩयेभा जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाज, जधभ 
दताज प्रभाण ऩत्र वा भतृ्मु दताज प्रभाण ऩत्रको 
प्रनतसरऩी प्रभाणको रागग ऩेश गनुज ऩनेछ ।
 कुनै ऩनन व्मन्ततको सम्फधध नखरेुको खण्डभा 
नाता कामभको रागग न्जल्रा प्रहयीको सजजभीन 
भुचलु्का ।
  सयकायी कभजचायी बए सम्फन्धधत कामाजरमको 
ससपारयस ऩत्र ।
  सम्फन्धधत वडा ससभनतको सजजसभन भुचलु्का 
आवश्मकता अनुसाय न्जल्रा प्रहयीको सवजसभन 
भुचलु्का य वडाको ससपारयस
   भतृकसॊग नाता प्रभाणणत गदाज भतृ्मु दताज 
प्रभाण ऩत्र
  नाता प्रभाणणत गन ेसफैको नेऩारी नागरयकता 
प्रभाण—ऩत्रको प्रनतसरऩी
 फाहहय न्जल्रा वा गा.वव.स., नगयऩासरकाको 
नागरयकता प्रभाण ऩत्र बए फसाई सयाईको प्रभाण 
ऩत्र
 उभेय नऩुगेको हकभा जधभ दताज प्रभाण ऩत्र
 हारै णखचकेो ऩासऩोटज साईजको पोटो ३/३ प्रनत
 जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाजको प्रनतसरऩी
 ननवतृ्तबयण ऩाउनेहरुको हकभा प्रमोजन हेयी 
सॊमुतत पोटो
 सम्वन्धधत कुनै ऩऺको भतृ्मु बएको यहेछ बने 
भतृ्मु दताज प्रभाण–ऩत्र
 चारु आगथजक फषजसम्भको नगयऩासरकाराई नतनुज 
ऩन ेसम्ऩूणज कय य शुल्क नतयेको प्रभाण

२ नागरयकता 
प्रभाण ऩत्र 

प्राप्तीका रागग 
ससपारयश

५०।०० वडाफाट ससपारयस बई 
आएको १ घण्टा सबत्र

प्रशासन शाखा

वीयेधरनगय नगयऩासरका कामाजरम
वीयेधरनगय सुखेत

नागररक वडा पत्र २०७३

३ नाता प्रभाणणत सजजसभन 
भुचलु्का रु. 
१००।००, 

प्रभाणणत     
रु. १२५।००

वडाफाट ससपायीस बई 
आएको  ३ घण्टा सबत्र

वडाफाट 
ससपायीस प्रशासन
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  सम्वन्धधत वडाध्मऺ य स―गधमायको योहवयभा 
बएको सजजभीन सहहतको ससपारयश ।
  भतृकको भतृ्मु दताज प्रभाण–ऩत्र ।
  भतृकसॊग नाता प्रभाणणत प्रभाण–ऩत्र ।
 सम्वन्धधत व्मन्ततको नागरयकताको प्रभाण–ऩत्र ।
  वण्डाफाट बए वण्डाऩत्र ।
  जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाज ।
  ककत्ता खरेुको जग्गाको नतशा ।
  चारु आगथजक वषजको एकीकृत सम्ऩन्त्त कय 
नतयेको यससद
  चारु आ.व. सम्भको न.ऩा.राई नतनुज ऩन ेसम्ऩूणज 
कय य शुल्क नतयेको प्रभाण
 सम्वन्धधत व्मन्ततको नागरयकताको प्रभाण–ऩत्र ।

 सम्वन्धधत व्मन्ततको नागरयकताको प्रभाण–ऩत्र ।

   जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाज ।
   ककत्ता खरेुको जग्गाको नतशा ।
   ककत्ताभा घय बए नबएको प्रभाण
 चारु आगथजक वषजको एकीकृत सम्ऩन्त्त कय 
नतयेको यससद
  चारु आ.व. सम्भको न.ऩा.राई नतनुज ऩन ेसम्ऩूणज 
कय य शुल्क नतयेको प्रभाण ।
 सरने य हदने दफु ैऩऺ अननवामज उऩन्स्थनत 
हुनुऩनेछ
   सम्वन्धधत वडाध्मऺको ससपारयश, आवश्मक 
ऩयेभा  सजजसभन भुचलु्का सहहत ।
  सम्वन्धधत व्मन्ततको नागरयकता प्रभाण–ऩत्रको 
प्रनतसरऩी
  नाभथय पयक ऩयेको सम्वन्धधत कागजको 
प्रनतसरऩी ।
चारु आ.व. सम्भको नगयऩासरकाराई नतनुज ऩन े
सम्ऩूणज कय य शुल्क नतयेको प्रभाण ।
  सम्वन्धधत वडाध्मऺको ससपारयश सहहतको 
सजजसभन भुचलु्का ।
 टोर ववकास सॊस्थाको ससपारयस ऩत्र
 सम्वन्धधत व्मन्ततको नागरयकता प्रभाण–ऩत्र ।
 चारु आ.व. सम्भको नगयऩासरकाराई नतनुज ऩन े
सम्ऩूणज कय य शुल्क नतयेको प्रभाण ।
 घय वास, ऩेशा, ब्मवसाम ऩुन्टट हुन ेकागजऩत्र ।
 सम्वन्धित वडाध्यऺको ससिाररश सहहतको 
सजजमीन मुचलु्का ।
  अध्ममनयत बए शैक्षऺक प्रभाण ऩत्र
  सम्वन्धधत व्मन्ततको नागरयकता प्रभाण–ऩत्र ।
 ऩासऩोटज साईजको हारसारै णखचकेो पोटो ।
  चारु आ.व. सम्भको नगयऩासरकाराई नतनुज ऩन े
सम्ऩूणज कय य शुल्क नतयेको प्रभाण ।
 सम्फन्धधत व्मन्ततको नागरयकताको प्रभाण ऩत्र
चाय ककल्राका सॊगधमायहरुको सरणखत सहभनत ऩत्र

 सम्फन्धधत वडा अध्मऺको सजजसभन सहहतको 
ससपारयस ऩत्र
 उद्मोग स्थाऩना गन ेजग्गा बाडाभा प्रमोग गन े
बए जग्गा हदने व्मन्ततको भधजुयीनाभा सहहत 
सम्झौता ऩत्र

४क घय जग्गा 
नाभसायीको 

ससपारयस (भरुवा)

सजजसभन 
भुचलु्का रु. 
१५०।०० 

ससपारयसको   
रु. ३००

वडाफाट ससपायीस 
बएको ३ घण्टा सबत्र,

प्रशासन शाखा

६ अस्थामी 
फसोफास प्रभाण

२५०।०० २ घण्टा प्रशासन शाखा

ख रु. ६००।०० य   
 रु. ४००।०० 
(वडा नॊ. २३, 

२४ य 
शन्ततकाॊडा)

३ घण्टा

५ नाभथय सॊशोधन 
ससपारयस

१००।०० वडाफाट ससपायीस बई 
आएको २ घण्टा

प्रशासन शाखा

नतशा उऩशाखा 
(असभन)

खरयद ववक्री  
(यान्जनाभा, 
वकसऩत्र, 

दृन्टटफधधकी, 
अॊशवण्डा) 
ससपारयस

८ उद्मोग 
स्थाऩनाको 

रागग ससपारयस
रु. २००।— देणख 
रु. १०००।— 

सम्भ

सजजसभन भुचलु्का बई 
आए ऩनछ ३ घण्टा,

प्रशासन शाखा

७ जधभ सभनत 
प्रभाणणत

१२०।०० २ घण्टा प्रशासन शाखा
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 कानूनरे ननषेध गयेका उद्मोग व्मवसाम तथा 
सडक अवयोध गन ेगयी य वातावयणीम प्रबावको 
प्रनतकूरता आउने गयी उद्मोग स्थाऩना गनज 
ससपारयस गरयने छैन ।
 चारु आगथजक वषज सम्भभा नगयऩासरकाराई 
फुझाउनु ऩन ेसम्ऩूणज कय शुल्क फुझाएको प्रभाण
      सम्फन्धधत ब्मन्ततको नागरयकता/याहदानी 
प्रभाणऩत्रको प्रभाणणत प्रनतसरऩी ।
   कुन तहको अध्ममनको रागग कहा― जाने हो सो 
सम्फन्धधत कागजात ।
 ववद्माथॉको असबबावक आपै उऩन्स्थत बै 
अध्ममनको रागग ववदेश ऩठाउन ेभञ्जुयीनाभा 
कागज ऩेश गनुजऩनेछ
  आगथजक अवस्था ऩुन्टट हुन ेप्रभाणको प्रभाणणत 
प्रनतसरऩी
    जधभ सभनत खरेुको शैक्षऺक मोग्मताको 
प्रभाणऩत्रको प्रभाणणत प्रनतसरऩी ।
 सम्वन्धधत वडाध्मऺको ससपारयश य आवश्मकता 
अनुसाय न्जल्रा प्रहयी कामाजरमको  सजजभीन   
भुचलु्का ।
 सम्वन्धधत व्मन्ततको नागरयकता प्रभाण–ऩत्र ।
 चारु आ.व. सम्भको नगयऩासरकाराई नतनुज ऩन े
सम्ऩूणज कय य शुल्क नतयेको प्रभाण ।
       छुट जग्गाको कपल्ड फुक उताय ऩत्र
       साववकभा नतयो नतयेको यसीद ।
       नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रनतसरऩी ।
   वडाअध्मऺफाट छुट जग्गाको ककटानी साथको 
सजजभीन भुचलु्का ।
     भतृकको छुट जग्गा बएको अवस्थाभा नाता 
प्रभाणणत ऩत्र ।
   छुट जग्गाको हक प्राप्त हुन ेअधम प्रभाण 
जस्तै साववकको वण्डाऩत्र, याजीनाभा, फकसऩत्र 
आहद ।
   चारु आगथजक फषज सम्भभा नगयऩासरकाराई 
फुझाउनुऩने सम्ऩूणज कय शुल्क फुझाएको प्रभाण ।
   सुकुम्फासी आमोगभा ससपारयस गनुज ऩदाज 
आमोगरे तोके फभोन्जभका कागजातको प्रनतसरऩी
  जग्गाधनी प्रभाण ऩुजाज ।
  ननभाजण सम्ऩधन प्रभाण ऩत्र
  सम्फन्धधत व्मन्ततको नागरयकता प्रभाण ऩत्र
   सम्फन्धधत वडाध्मऺको ससपारयस
   चारु आ.व. को एकीकृत सम्ऩन्त्तकय नतयेको 
यससद
   चारु आ.व. सम्भको नगयऩासरकाराई नतनुज ऩन े
सम्ऩूणज कय य शुल्क नतयेको प्रभाण
   सम्फन्धधत ब्मन्ततको नागरयकता प्रभाणऩत्रका 
प्रनतसरऩी ।
  जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाजको प्रभाणणत प्रनतसरऩी ।
  घयनतशा ऩास प्रभाण ऩत्रको प्रभाणणत प्रनतसरऩी
   एकीकृत सम्ऩन्त्तकय फुझाएको यससद
  ग्राभीण ऺेत्रको हकभा न.ऩा. फोडजको ननणजमानुसाय 
आवश्मक ऩन ेअधम प्रभाण
  चारु आगथजक वषज सम्भभा नगयऩासरकाराई 
फुझाउनुऩने सम्ऩूणज कय शुल्क फुझाएको प्रभाण ।

८ उद्मोग 
स्थाऩनाको 

रागग ससपारयस
रु. २००।— देणख 
रु. १०००।— 

सम्भ

सजजसभन भुचलु्का बई 
आए ऩनछ ३ घण्टा,

प्रशासन शाखा

१०  भतृ्मु प्रभाणणत १५० १ घण्टा प्रशासन शाखा <

९ अध्ममनको 
रागग ववदेश 
जाॊदाको 
ससपारयस 
अॊगे्रजीभा

३५०।०० ३ घण्टा, प्रशासन शाखा

१२ घय जग्गा 
भूल्माॊकन

भूल्माॊकन 
यकभको ०.०५∞

१ हदन मोजना/ नतशा

११ छुट जग्गा दताज 
ससपारयस

३००।- प्रनत कठ्ठा ३ घण्टा मोजना/ प्रशासन 
शाखा

१३ ववद्मुत, 
टेसरपोन तथा 
खानेऩानी 
ससपारयस

२ घण्टा मोजना नतशा१५०।- 
आवसीम य रु. 

३००।- 
(व्मवसानमक)



क्र.

सं. प्रवाह गररने सेवा आवश्यक कागज पत्र शुल्क÷दस्तुर रु. ऱाग्ने समय समय सम्बन्धित 
शाखा÷अधिकारी कैफ

िय
त

    ननभाजण गरयने घयको नतशा सेट तीन (टे्रससङ 
एक य सोको पोटोकऩी दईु थान) ।

      सूचना टाॊस ७ 
हदनसबत्र, सजजसभन य 
रेआउट सूचना टाॊस 
बएको १८ हदनसबत्र, 

रेआउट बएको ७ 
हदनसबत्र आॊसशक 

नतशा ऩास, डड.वऩ.सी. 
रेबरसम्भ ननभाजण 
(सम्फन्धधत व्मन्तत 
अननवामज उऩन्स्थनत)

    जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाज ।
       भारऩोत कामाजरमको यन्जटटे्रशन पायाभ 
(याजीनाभा) ।
  घयको तरा थऩ बएभा ऩुयानो नतशा तथा 
प्रभाण ऩत्रहरु
  चारु फषजको बूसभकय, भारऩोत नतयेको यससद ।
  घय ननभाजण गरयने जग्गाको प्रटट देणखने नाऩी 
शाखाको प्रभाणणत नतशा ।
    गुठी जग्गा बए गुठीको ससपारयश ।
    सम्वन्धधत व्मन्ततको नागरयकताको प्रभाण–ऩत्र
      गधतो यहेको जग्गा बए सम्वन्धधत ननकामको 
स्वीकृनत ऩत्र ।
     सफ ैचयणभा घयधनीको अननवामज उऩन्स्थनत 
हुन ुऩनेछ ।
     चारु आगथजक फषज सम्भको नगयऩासरकाराई 
नतनुज ऩन ेसम्ऩूणज कय य शुल्क नतयेको प्रभाण ।
  भारऩोत कामाजरमफाट घय नाभसायी बएको 
प्रभाण
 सम्फन्धधत वडा/टोर सॊस्थाको ससपारयस
  नतशाऩास ननभाजण सम्ऩधन प्रभाण ऩत्रहरु
 नगय ऩरयषद्फाट सम्फन्धधत मोजनाको फजेट 
तथा कामजक्रभ स्वीकृत बएको हुनुऩनेछ ।
 सम्फन्धधत वडा ससभनतफाट उऩबोतता सभूह 
गठन बै नगयऩासरकाभा मोजना सम्झौताका रागग 
बएको ससपरयश । (टोर ववकाश सॊस्थारे मोजना 
सम्झौता गदाज छुटै उऩबोतता ससभती गठन गनज 
नऩने । )

 उऩबोतता ससभनतका सम्ऩूणज ऩदागधकायीहरूको 
दस्तखत बएको मोजना सम्झौता सम्फधधी 
भागऩत्र हुनुऩनेछ ।
   सम्झौता गदाज आमोजनाको रागत अनुभान 
एक प्रनत सभावेश बएको हुनुऩनेछ ।
  आमोजनका कुर रागत भध्मे जनश्रभफाट 
ब्महोने यकभको हकभा सम्फन्धधत ऩऺफाट 
प्रनतफद्धता ब्मतत बएको प्रभाण सभेत आवश्मक 
ऩनेछ ।

१६ नतशा प्रनतसरऩी न.ऩा. कामाजरमफाट स्वीकृत नतशाको कुनै कायणरे 
प्रनतसरऩी सरनु ऩयेभा ननवेदन ऩेश गयेकै हदन 
उऩरब्ध गयाइधछ । (२०६३ सारबधदा ऩनछका)

रु. २५।००देणख 
रु. १५०।०० 
प्रनत ऩाना

१ घण्टा नतशा उऩशाखा

 आमोजनाको कूर यकभ भध्मे नगयऩासरकारे 
ब्महोने जनत यकभ कम्तीभा ३ ककस्ताभा उऩरब्ध 
गयाइनेछ ।

ख. घय नाभसायी  रु. ५००।– ३ घण्टा नतशा उऩशाखा

१४ क. घय 
नतशाऩास 
इजाजत

 

    बएको ७ हदनसबत्र 
ऩूणज नतशा ऩास गदाज 

Superstrature 

ननभाजण गनज रागेको 
हुन ुऩनेछ ।  ऩूणज 

नतशा ऩास बएको २ 
वषजसबत्र ननभाजण 
सम्ऩधन बएको 
प्रभाण(ऩत्र सरई 
सतनुऩन,े महद 

नसरएभा ननमभानुसाय 
बै जाने ।

घयको प्रकृती 
अनुसाय रु. 
१।५० देणख रु. 
४।०० प्रनत वगज 
कपट सम्भ य 
रेआउट शुल्क 
वाऩत     रु. 
५०० देणख    
रु. २००० सम्भ

१७ आमोजना 
ककस्ता यकभ 
ननकासा गदाज

नन्शुल्क २ घण्टा रेखा/मोजना 
शाखा

१५ मोजना 
सम्झौता 
सम्फधधभा

नन्शुल्क र.ई. तमाय बएऩनछ १ 
हदन,

ननभाजण उऩशाखा
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     प्रथभ ककस्ता भाग गदाज आमोजनाको रागत 
अनुभान, सम्झौताऩत्र, फजेट भाग ऩत्र सभेत याखी 
ऩेश गनुजऩनेछ
   नगयऩासरकारे ब्महोने यकभ सम्फन्धधत वडा 
कामाजरम भापज त ष ऩठाइनेछ ।
 दोश्रो ककस्ता भाग गदाज प्रथभ ककस्ता यकभफाट 
बएको काभको प्राववगधक भुल्माङ्कन, उऩबोतता य 
अनुगभन ससभनतको ननणजम सहहतको ससपारयस 
ऩत्र, वडा कामाजरमको ससपारयश ऩत्र, यकभ खचज 
बएको फीर बयऩाई सभेत ऩेश गनुजऩनेछ ।
       अन्धतभ ककस्ता भाग गदाज प्राववगधक 
भुल्माङ्कन सहहत आमोजनाको कामज सम्ऩत्र 
प्रनतवेदन, उऩबोतता ससभनतको ननणजम, अनुगभन 
ससभनतको ननणजम, सावजजननक ऩरयऺणको उऩस्थीती 
सहहतको ननणजम, यकभ खचज बएको फीर बयऩाई, 

वडा कामाजरमको ससपारयश ऩत्र य जा―चऩास 
ससभनतफाट आमोजना पयपायक बएको ननणजम 
सभेत याखी ऩेश गनुजऩनेछ ।
    आमोजनाको कूर रागत खचज भध्मे अनुदान 
तथा जनश्रभको वववयण स्ऩटट खलु्ने गयी तमाय 
गयी ऩेश गनुजऩनेछ ।
   रागत अनुभान अनुसायको कामज सम्ऩत्र बएको 
प्राववगधक स्टभेट य भूल्माङ्कन ।
   सम्ऩूणज कामज सम्ऩत्र बएऩनछ उऩबोतता 
ससभनतफाट बएको ननणजम प्रनत
  फजेट खचज बएको ऩुन्टट हुन ेकागजातहरू 
स्थानीम ननकाम आ.प्र. सम्फधधी ननमभावरी २०५६ 
अनुसायको वववयण सहहत ।
  आमोजनाको कामजसम्ऩत्र बएको हुॊदा पयपायक 
गरयहदन वडा ससभनतफाट बएको ससपारयश ऩत्र ।
  सावजजननक ऩरयऺण गयेको उऩस्थीती सहहतको 
ननणजम प्रनतसरवऩ ।
     जाॉचऩास ससभनतफाट बएको ननणजम प्रनत ।
   जग्गाधनीको नागरयकता प्रभाण ऩत्रको 
प्रनतसरऩी य जग्गाधनी दताज प्रभाण ऩुजाजको 
प्रनतसरऩी
     घयको नतशा ऩास बएको बए घय नतशाऩास 
प्रभाण ऩत्रको प्रभाणणत प्रनतसरऩी
   नाऩी शाखाफाट प्राप्त जग्गाको नतशा
  चारू आगथजक वषजसम्भ वीयेधरनगय 
नगयऩासरकाराई फुझाउनु ऩन ेएकीकृत 
सम्ऩन्त्तकय रगामत सम्ऩूणज कय शुल्क फुझाएको 
प्रभाण
  नेऩारी नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रनतसरऩी
   जग्गा धनी दताज प्रभाण ऩुजाजको प्रनतसरऩी
  नाऩी शाखाफाट प्राप्त जग्गाको नतशा
    वडा अध्मऺको योहफयभा बएको स्थरगत 
सजजसभन
   चारू आगथजक वषजसम्भ वीयेधरनगय 
नगयऩासरकाराई फुझाउनु ऩन ेएकीकृत 
सम्ऩन्त्तकय रगामत सम्ऩूणज कय शुल्क फुझाएको 
प्रभाणव्मन्ततगत 

घटना दताज 
सम्फधधभा

 सम्फन्धधत वडा अध्मऺको ससपारयस सहहतको 
सजजसभन भुचलु्का कागज

     ननवेदकको नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रनतसरऩी

१७ आमोजना 
ककस्ता यकभ 
ननकासा गदाज

नन्शुल्क २ घण्टा रेखा/मोजना 
शाखा

१९   घय फाटो 
प्रभाणणत

रु.१०० देणख 
रु.२०० (१ 

ककत्ता सम्भ) 
१ ककत्ता बधदा 
फढ बए प्रनत 
ककत्ता रु. १५ 

थऩ

३ घण्टा नतशा उऩशाखा

१८ आमोजनाको 
ऩेश्की पछ्र्मौट 
तथा पयपायक 

गदाज

 नन्शुल्क १ हदन रेखा÷मोजना 
शाखा

़

२१ घटना घटेको 
३५ हदनसबत्र 
नन्शुल्क, 

त्मसऩनछ रु. 

११।— देणख 
रु.५०।— सम्भ

२ घण्टा, ऩन्ञ्जकयण इकाई

क) व्मन्ततगत 
घटना दताज ऐन 
रागु हुनुऩूवज 

घटेका 
व्मन्ततगत 

घटना सम्फधधभा

२० चाय ककल्रा 
प्रभाणको 

ससपारयस गदाज

१ कठ्ठा 
सम्भका रागग 
रु. १२५ य १ 
कठ्ठा बधदा 

फढी बए प्रनत 
कठ्ठा रु. २५ थऩ 

।

३ घण्टा प्रशासन शाखा
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      हारसारै णखचकेो ऩासऩोटज साइजको पोटो २ 
प्रनत
 चारू आगथजक वषजसम्भ वीयेधरनगय 
नगयऩासरकाराई फुझाउनु ऩन ेएकीकृत 
सम्ऩन्त्तकय रगामत सम्ऩूणज कय शुल्क फुझाएको 
प्रभाण

ख) व्मन्ततगत 
घटना दताज ऐन 
२०३३ अनुसाय 
ननम्नानुसायका 
व्मन्ततगत 

घटनाहरु दताजको 
रागग तऩससर 
फभोन्जभका 
कागजातहरु 
सभावेश गयी 
ऩेश गनज 

आवश्मक हुनेछ

   फच्चाको फाफ ु। आभाको नागरयकता प्रभाण 
ऩत्रको प्रनतसरऩी, वववाह दताजको प्रभाण ऩत्र सहहत 
घयभुरी आपै आई अनुसूची २ बयी ऩेश गनुजऩनेछ ।

१. जधभ दताज    अस्ऩतारको जधभ बएको बए सम्फन्धधत 
अस्ऩतारको प्रभाणणत कागज
  भतृकको नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रनतसरऩी य 
भतृ्मु दताज गयाउनेको नागरयकता प्रभाणऩत्र को 
प्रनतसरऩी ।
  भतृ्मु बएको अनुसूची ४ बयी घयभुरी आपै 
उऩन्स्थत बई दता गयाउनु ऩनेछ ।
  दरुाहा दरुही दवुैको नागरयकता प्रभाण ऩत्रको 
प्रनतसरऩी
   दरुाहा दरुही दफुैजना उऩन्स्थत बई अनुसूची ४ 
बयी ऩेश गनुजऩनेछ ।

      घयभुरीको नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रनतसरऩी

   फसाइसयाई गदाज सम्फन्धधत 
गा.वव.स/नगयऩासरकाको प्रभाणणत कागजऩत्र
  जग्गाधनी प्रभाण ऩुजाजको प्रनतसरऩी
  घयभुरी आपै उऩन्स्थत बई अनुसूची ६ बयी 
ऩेश गनुज ऩनेछ ।
  सम्फन्धधत व्मन्ततको नागरयकता प्रभाण ऩत्रको 
प्रनतसरऩी
   सम्फधधववच्छेद बएको सम्भाननत अदारतको 
पैसरा आदेशको प्रभाणणत प्रनतसरऩी सभेत 
सभावेश गयी ऩुनयावेदन गनज म्माद सभाप्त 
बएऩनछ सयोकायवारा आपै उऩन्स्थत बई अनुसूची 
५ बयी ऩेश गनुजऩनेछ ।
  व्मन्ततगत घटना दताज ऐन २०३३ अनुसाय भागथ 
उल्रेणखत ऩा―चवटै घटना दताज गदाज चारु आ.व. 

सम्भ वीयेधरनगय नगयऩासरकाराई फुझाउनु ऩन े
एकीकृत सम्ऩन्त्तकय रगामत सम्ऩूणज कय शुल्क 
फुझाएको प्रभाण
  नगयऩासरका ऺेत्रसबत्रभा ७० वषज उभेय ऩुगेका 
जेटठ नागरयक वा ६० वषज उभेय ऩुगेका एकर 
भहहरा वा १८ वषज उभेय ऩुगी ६० वषज भुननका 
ववधवुा, ६० वषज उभेय ऩुगेका दसरत य ऩूणज 
अऩाङ्गरे मो कामजक्रभभा सहबागग हुनुऩनेछ ।

रेखा शाखा

  ननवेदकको नागरयकताको प्रभाण ऩत्र प्रनतसरऩी (साभान्जक÷ 

रेखा शाखा)
  एकर भहहरा य ववधवुाको रागग ऩनतको भतृ्मु 
दताज प्रभाण ऩत्रको प्रनतसरऩी

२१ घटना घटेको 
३५ हदनसबत्र 
नन्शुल्क, 

त्मसऩनछ रु. 

११।— देणख 
रु.५०।— सम्भ

२ घण्टा, ऩन्ञ्जकयण इकाई

क) व्मन्ततगत 
घटना दताज ऐन 
रागु हुनुऩूवज 

घटेका 
व्मन्ततगत 

घटना सम्फधधभा

३. वववाह दताज घटना घटेको 
३५ हदनसबत्र 
ननशुल्क, 

त्मसऩनछ      
  रु. ५०।—

२ घण्टा ऩन्ञ्जकयण इकाई {

२२ घटना घटेको 
३५ हदनसबत्र 
नन्शुल्क, 

त्मसऩनछ      
  रु. ५०।—

२ घण्टा ऩन्ञ्जकयण इकाई {

२. भतृ्मु दताज घटना घटेको 
३५ हदनसबत्र 
नन्शुल्क, 

त्मसऩनछ      
  रु. ५०।—

१ घण्टा ऩन्ञ्जकयण इकाई {

५. सम्फधध 
ववच्छेद

घटना घटेको 
३५ हदनसबत्र 
नन्शुल्क, 

त्मसऩनछ      
  रु. ५०।—

२ घण्टा ऩन्ञ्जकयण इकाई {

४. फसाईसयाई 
दताज

घटना घटेको 
३५ हदनसबत्र 
नन्शुल्क, 

त्मसऩनछ      
  रु. ५०।—

२ घण्टा ऩन्ञ्जकयण इकाई {

२३ वदृ्ध तथा एकर 
भहहरा 

बत्ता÷अऩाङ्ग 
बत्ता

नन्शुल्क हयेक आ.व.को भॊससय 
भसाधत सबत्र ननवेदन 

दताज
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  फसासयाई गयी आएको बए सो प्रभाण ऩत्रको 
प्रनतसरऩी
  ऩासऩोट साइजको ३ प्रनत पोटो
  सम्फन्धधत ब्मवसामीको नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रनतसरऩी ।
 सम्फन्धधत वडा अध्मऺको ससपारयश ऩत्र य 
आवश्कता अनुसाय स्थरगत सजजभीन ।
   चारू आगथजक फषजसम्भभा नगयऩासरकाराई 
फुझाउनुऩने सम्ऩूणज कय शुल्क फुझाएको प्रभाण ।
       ननवेदनका साथ नागरयकता तथा आम श्रोत 
खरुाउने जग्गाधनी प्रभाण ऩुजाजको प्रनतसरऩी 
सहहतको कागजातहरु य वडा ससभनतको ससपारयस
  न.ऩा. को नीनत अनुसाय कय फुझाउनु ऩन े
व्मवसामको हकभा व्मवसाम दताजको प्रनतसरऩी
   शमेय, फोनस आहदको न.ऩा. का व्मवसामहरुरे 
कय फुझाएको य दताज बएको प्रनतसरऩी
 न.ऩा. फाहहयको व्मवसाम तथा अधमका आम्दानी 
श्रोत प्रभाणणत हुन ेछैन ।
 चारू आगथजक फषजसम्भभा नगयऩासरकाराई 
फुझाउनुऩने सम्ऩूणज कय शुल्क फुझाएको प्रभाण ।
नागरयकताको प्रनतसरऩी, ववदेशीको हकभा 
याजदतुावासको अनुसभत ऩत्र, वा ऩहहचान प्रभाण 
ऩत्र ।
 घय जग्गा बाडाभा सरएोभा घय धनीसॊगको 
सम्झौता ऩत्र गरयने छ ।
 आफ्न ैघय, जग्गाभा व्मवसाम गनेरे न.ऩा. भा 
एकीकृत सम्ऩन्त्तकय फुझाएको प्रभाण
 हारसारै णखचकेो २ प्रनत पोटो
  नववकयण तपज  दताज बएको प्रभाण ऩत्र ऩेश गयी 
तोककएको कय फुझाएऩनछ प्रभाणणत
 ननवेदकको नागरयकताको प्रभाण ऩत्र प्रनतसरऩी
  सवायी दताज प्रभाण ऩत्रको प्रनतसरऩी
 नववकयणतपज  दताज बएको प्रभाण ऩत्र ऩेश गयी 
तोककएको कय फुझाए ऩनछ प्रभाणणत गरयनेछ ।
 सम्ऩन्त्त वववयण न.ऩा. फाट फुणझ सोभा वववयण 
बयी ऩेश गनुज ऩनेछ ।
  जग्गाको रारऩुजाजको पोटोकऩी तथा घय 
बएकोभा नतशाऩास प्रभाण ऩत्रको प्रनतसरऩी
 नतशाऩास उऩशाखाको पायाभभा प्रभाणणत 
गरयहदएको वववयण
 वतमौता एकककृत सम्ऩत्तीकय तथा भारऩोत, 

बुसभकय फुझाएको हुनुऩनेछ ।  (एकऩटक दयखास्त 
पायाभ बरय सकेऩनछ दोहोयाएय बनुज ऩदैन तय 
जग्गा एवॊ बौनतक सॊयचना थऩघट बएभा सॊशोधन 
गयाउनु ऩनेछ । )
  व्मन्तत बएभा ननवेदकको नागरयकताको प्रभाण 
ऩत्रको प्रनतसरऩी
  याख्न चाहेको स्थान उल्रेख बएको कागजात
     व्मन्ततको घय अथवा जग्गाभा याख्ने बए 
सोको सम्झौताऩत्रको प्रनतसरऩी
  ववऻाऩन हुन ेववषम वा व्महोया य वोडज एवॊ 
प्रचाय साभाग्रीको साइज
    पभज तथा उद्मोग बए दताज प्रभाण ऩत्रको 
प्रनतसरऩी
  सम्फन्धधत वडा कामाजरमको ससपारयस
  टोर ववकास सॊस्थाको ववधान य ननमभावरी
  टोर ववकास सॊस्था बेरा ननणजम

२३ वदृ्ध तथा एकर 
भहहरा 

बत्ता÷अऩाङ्ग 
बत्ता

नन्शुल्क हयेक आ.व.को भॊससय 
भसाधत सबत्र ननवेदन 

दताज

२४   उद्मोग, 
व्माऩाय 

व्मवसाम दताज 
रगत कट्टा

नन्शुल्क १ घण्टा याजश्व उऩशाखा

२६ व्मवसाम दताज 
तथा नववकयण

रु. ३६०।— देणख 
रु. १२०००।०० 

सम्भ

४  घण्टा याजश्व उऩशाखा

२५ ०.०५∞ १ हदन याजश्व उऩशाखाआमश्रोत 
प्रभाणणत 
ससपारयस 
(वैदेसशक 
प्रमोजन)

२९ ववऻाऩन 
स्वीकृनत्

रु. २०।-रु. १००।- 
सम्भ प्रनत 
वगजकपट

३ घण्टा याजश्व उऩशाखा

२७ सवायी दताज तथा 
नववकयण

१ घण्टा याजश्व उऩशाखा

२८ एकीकृत 
सम्ऩन्त्तकय

भूल्माॊकन 
अनुसाय

१ घण्टा एकीकृत 
सम्ऩन्त्त कय 

उऩशाखा

रु. १५।- देणख   
  रु. १०००।-

३० टोर ववकास 
सॊस्था सूगचकृत

रु. ५०।- ३ हदन साभान्जक शाखा
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 सम्फन्धधत टोर ववकास सॊस्थाको ससपारयस ऩत्र 
(सतकर)
   सम्फन्धधत वडा कामाजरमको ससपारयस ऩत्र 
(सतकर)
 उद्मभ सभूह गठनको ननणजम
 उद्मभ सभूहको ननवेदन
 व्मवसामको मोजना
 व्मन्ततगत वववयण
  टोर ववकास सॊस्थाको ससपारयस
   नगयऩासरकाभा व्मवसाम दताज बएको प्रभाण 
ऩत्र/ससपारयस
 व्मवसामीहरुको ऩासऩोटज साइजको १/१ प्रनत पोटो

(नोट् उद्मभीहरु टोर ववकास सॊस्थाको ननमभनत 
वचतको सकक्रम सदस्म हुन ुऩनेछ)

  सम्फन्धधत वडा कामाजरमको ससपारयस
   ननजी ववद्मारमको हकभा व्मवसाम दताज 
प्रभाण ऩत्रको प्रनतसरऩी ऩेश गनुजऩनेछ ।
  सम्फन्धधत ववद्मारम व्मवस्थाऩन ससभनतको 
ननणजम
 स्तयववृद्ध बए मस अनघको स्वीकृनत
 नन्जकका २ ववद्मारमको सहभती ऩत्र ।

  आवश्मक बौनतक ऩूवाजधाय बए नबएको न.ऩा.रे 
ननयीऺण गये ऩश्चात न.ऩा.राई व्मम नऩने गयी 
ससपारयस गरयनेछ ।
 सॊस्था स्थाऩना गनजको रागग बएको साभूहहक 
ननणजम प्रनतसरऩी
   प्रस्ताववत सॊचारक/ऩदागधकायी भध्मेका प्रभुख 
तीन ऩदागधकायीको नागरयकताको प्रनतसरऩी
  सॊस्था दताज/नववकयण गनजका रागग सॊस्थाको 
ववधान १ प्रनत ल्माउनु ऩने छ ।
  सॊस्था यहन ेसम्फन्धधत वडाको ससपारयस
   नववकायणका रागग सॊस्था दताजको प्रभाण ऩत्र
 रेखा ऩयीऺण प्रनतवेदन
 गनतववगध प्रनतवेदन

www.birendranagarmun.gov.np

www.facebook.com/hellobirendranagarmun

३१ उद्मभ सभूह 
दताज÷ससपारयस

रु. ५०।- २ घण्टा साभान्जक 
उऩशाखा

३३ ववद्मारम 
स्थाऩना एवॊ 
स्तयववृद्धको 
ससपारयस

रु. १०००।— 

देणख रु. 

२०००।—

१ भहहना (तोककएको 
म्माद सबत्र ननवेदन 

हदनु ऩन)े

३ घण्टा, 
साभान्जक 
उऩशाखा

३२

 साझदेायी 
ववकास कोष 
भापज त ऋण 
सहमोग सरई 

उद्मभ 
सञ्चारन गनज 
आवश्मक ऩन े
कागजातहरु

रु. ५०।- २ भहहना साभान्जक 
उऩशाखा

पोन नॊ. ०८३५२१२९३

नगयऩासरकाफाट सरने सम्ऩूणज सेवाका रागग हदनको २:०० फजे (शुक्रफाय १२:०० फजे) सबत्र ननवेदन दताज बएको हुनुऩनेछ । अधमथा सोको 
कायवाही बोसरऩल्ट हुन सतनेछ ।
नगयऩासरका कामाजरमफाट प्रदान गरयने सेवाहरु भध्मे वडा ससभनतराई अगधकाय प्रत्मामोजन बएका कामजहरु वडा कामाजरमफाट हुनेछ ।
उजुरी÷सुनुवाईको व्यवस््ााः
न.ऩा. फाट सम्ऩादन गरयने सफ ैप्रकायको सेवा सुववधाका फायेभा कुनै ककससभको हढरा सुन्स्त वा कुनै गुनासो बएभा सोको उजुयी÷गुनासो 
गुनासो सुधने अगधकायीफाट सुनुवाई हुनेछ । ननजको अनुऩन्स्थनतभा नगय प्रभुख÷कामजकायी अगधकृतफाट सुनुवाई हुनेछ ।आपनो उजयी एवॊ गुनासोराई कामाजरमभा याणखएको उजुयी ऩेहटका÷गनासो सुनुवाई पेसफुक ऩेज य न.ऩा. को वेबसाईटभा सभेत सम्फन्धधत 
व्मन्ततसम्भ ऩ¥ुमाउन सककनेछ ।
सुझाव एवॊ गुनासोको रागग

३४ सॊस्था दताज एवॊ 
नववकयण

साभान्जक 
उऩशाखा

नोटाः वदृ्ध र अपाङ्गका ऱाधग ससिाररस ननाः शुल्क हुनेछ । 

दताज रु. ६००।—, 

नववकयणका 
रागग रु. २५०।—

http://www.birendranagarmun.gov.np/
http://www.facebook.com/hellobirendranagarmun

