भीमदत्त नगरपावलका
नगर कार्ापावलकाको कार्ाालर्, कञ्चनपुर
सदु ू रपविम प्रदेश, नेपाल
नागररक वडापत्र

क्र.स.ं सेवा सवु वधाको प्रकार

१ घर नक्सा पास

सेवाग्राहीले पर्ु ााउनु पने प्रवक्रर्ा, प्रमाण तथा कागजात

१) जग्गाधनी प्रमाण पजु ााको प्रतितितप
२) नापी शाखाबाट प्रमातणि तकत्ता नापी नक्सा (ब्िु तप्रन्ट)
३) जग्गाधनीको नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रतितितप
४) िीन प्रति भवनको नक्सा
५) चािु आ.व.को एतककृ ि सम्पति कर तिरेको रतसदको प्रतितितप
६) नगर तवकास सतमति क्षेत्रतभत्रको हकमा न.तव.स.को तसफाररश पत्र

२ नक्सा नामसारी

१) संयक्त
ु तनवेदन
२) दवु ै पक्षको नेपािी नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रतितितप
३) तबति सम्बन्धी तिखिको प्रतितितप

३ व्यवसाय दिाा

१) तनवेदकको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रतितितप र सम्बतन्धि वडाको तसफाररस
२) आफ्नै घर भए , एतककृ ि सम्पतत्त कर तिरे को रतसदको प्रतितितप
३) बहािमा बसेको भए सम्झौिा पत्रको प्रतितितप र नगरपातिकामा बहाि कर तिरेको प्रतितितप
४) पासपोटा साईजको दईु प्रति फोटो
५) गैर नागररकको हकमा घरधनीसाँगको सम्झौिापत्र
६) आवश्यकिा हेरी सरजतमन मचु ल्ु का गररनेछ

४ व्यवसाय नतवकरण

१) तनवेदनपत्र सतहि नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रतितितप
२) व्यवसाय दिाा गरे को प्रमाणपत्रको प्रतितितप र सम्बतन्धि वडाको तसफाररस
३) बहािमा भए बहाि सम्झौिा पत्रको प्रतितितप
४) चािु आ.व. सम्मको एतककृ ि सम्पतत्त कर तिरेको रतसदको प्रतितितप

५ व्यवसाय नामसारी

१) तनवेदनपत्र सतहि नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रतितितप
२) व्यवसाय दिाा गरे को प्रमाणपत्रको प्रतितितप र सम्बतन्धि वडाको तसफाररस
३) बहािमा भए बहाि सम्झौिा पत्रको प्रतितितप
४) चािु आ.व. सम्मको एतककृ ि सम्पतत्त कर तिरेको रतसदको प्रतितितप

सेवा शल्ु क तथा दस्तरु

सेवा प्राप्त गना लाग्ने वजम्मेवार पदावधकारी तथा
समर्
ईकाई

१) बजार क्षेत्र प्रति वगा फुट रु. १०।२) न.तव.स. आवतसय क्षेत्र प्रति वगा फुट रु. ६।३) न.तव.स. उद्योग क्षेत्र प्रति वगा फुट रु. ८।४) वडा नं. ९ ब्रहमदेव, न.तव.स. क्षेत्रमा प्रति वगाफुट रु. ६।५) राजमागाका ५०० तमटर दााँया-बायााँ र ब्रह्मदेव तिक
ं रोड साँग
१६ देखी ३० तदनसम्म
जोतडएको तकत्ताहरुमा प्रति वगा तफट रु. ७।६) अन्य क्षेत्रहरुमा प्रति वगा फुट रु. ३।७) नक्सा पासको तनवेदन, सचू ना, काया सम्पन्न प्रमाणपत्र सतहि रु.
१५००।-

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
पवू ााधार तवकास शाखा /
भवन तनमााण िथा भमू ी
व्यवस्थापन शाखा

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
पवू ााधार तवकास शाखा /
भवन तनमााण िथा भमू ी
व्यवस्थापन शाखा

रु. १२००।-

सोतह तदन

व्यवसायको प्रकृ िी अनसु ार नगरपातिकाको तनणाय बमोतजम

सोतह तदन
सरजतमन मचु ल्ु काको
हकमा बतिमा ३ तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
प्रशासन शाखा /
राजश्व िथा आतथाक प्रशासन
शाखा

सोतह तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
प्रशासन शाखा /
राजश्व िथा आतथाक प्रशासन
शाखा

सोतह तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
प्रशासन शाखा /
राजश्व िथा आतथाक प्रशासन
शाखा

व्यवसायको प्रकृ िी अनसु ार नगरपातिकाको तनणाय बमोतजम

दस्िरु रु ५५०।-

कै विर्त

१) तनवेदनपत्र सतहि तनवेदकको नेपािी नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रतितितप र सम्बतन्धि वडाको तसफाररस
२) आफ्नै घर भए , एतककृ ि सम्पत्ती कर तिरे को रतसदको प्रतितितप
६ मतदरा बेचतबखन अनमु ति ३) बहािमा बसेको भए नगरपातिकामा बहाि कर तिरेको प्रतितितप र घरधनीसाँगको सम्झौिापत्रको प्रतितितप
४) पासपोटा साईजको दईु प्रति फोटो
५) गैर नागररकको हकमा घरधनीसाँगको सम्झौिापत्र

७ सस्ं था दिाा तसफाररस

८

९

१०

१) तनवेदन पत्र सतहि संस्थाको तवधान वा तनयमाविी र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रतितितप
२) बहािमा भए बहाि सम्झौिा पत्रको प्रतितितप र बहाि कर बझु ाएको रतसदको प्रतितितप
३) आफ्नै भवनमा भए एतककृ ि सम्पत्ती कर तिरे को रतसदको प्रतितितप

सस्ं था नतवकरणको
तसफाररस

१) तनवेदन पत्र सतहि संस्था दिाा प्रमाणपत्रको प्रतितितप
२) गि आ.व. को प्रगति प्रतिवेदन
३) घर बहािमा भए बहाि कर तिरेको रतसदको प्रतितितप
४) आफ्नै भवनमा भए एतककृ ि सम्पत्ती कर तिरे को रतसदको प्रतितितप

योजना ईतिमेटका िातग
अपनाउनपु ने प्रतिया

१) जनु योजनाको ईतिमेट गराउनु पने हो सो योजना संचािन गने भतन सम्बतन्धि वडा सतमतििे गरेको तनणाय
२) सम्भाव्यिा अध्ययन
३) तवस्िृि सवेक्षण

योजना सम्झौिाका िातग
अपनाउनु पने प्रतिया

१) योजना संचािन गने भतन वडा सतमतििे गरे को तनणाय
२) वडा सतमतिद्वारा उपभोक्ता सतमति गठन गरे को तनणाय
३) अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको सयं क्त
ु बैंक खािा सच
ं ािन
४) रकम तनकासाको िातग सम्बतन्धि वडाध्यक्षको तसफाररस
५) उपभोक्ता सतमतिका अध्यक्षको तनवेदन
६) िागि अनमु ान र योजना स्वीकृ ि भएको प्रमाण र योजना पतु स्िका खािा

योजनाको पेश्की
११ फर्छ्यौटका िातग
अपनाउनपु ने प्रतिया

१) योजना सम्पन्न भएको भए सम्बतन्धि वडाको तसफाररस
२) सम्पणू ा खचाको तबि, भौचरहरु, मास्टर रोि आतद
३) उपभोक्ता सतमतिको तनणाय सतहिको तसफाररस
४) योजनासाँग सम्बतन्धि उपभोक्ता सतमतििाई योजना हस्िान्िरण गरे को कागजाि
५) सामातजक र सावाजतनक पररक्षण गरे को
६) अनगु मन सतमतिको तसफाररस

१२ भक्त
ु ानी सम्बन्धी प्रतिया

१) तनवेदन
२) तबि भपााई
३) वडा सतमतिको तसफाररस
४) योजना सम्बन्धी भएका कागजाि
५) टोि तवकास सस्ं थासाँग सम्बतन्धि भए सो को तसफाररस
६) उपभोक्ता सतमति माफा ि भए सम्बतन्धि वडा सतमतिको तसफाररस
७) सतचवको रोहवरमा उपभोक्ता सतमति गठन भएको तनणाय प्रतितितप
८) संघ संस्थाको िातग अनदु ान भए तनधााररि िााँचाको अवधारणा र प्रस्िावना, संस्था दिाा प्रमाणपत्र
९) सामातजक र सावाजतनक पररक्षण गरे को
१०) अनगु मन सतमतिको तसफाररस

१३ काठका िातग तसफाररस

१) सम्बतन्धि व्यतक्तको तनवेदन
२) नेपािी नागररकिाको प्रतितितप
३) जग्गाधनी प्रमाण पजु ााको प्रतितितप
४) घर नक्सापासको प्रतितितप
५) चािु आ.व. को एतककृ ि सम्पत्ती कर तिरेको रतसदको प्रतितितप

तडिर अनमु ति दस्िरु रु. १७५००।मतदरा तबति मात्रको दस्िरु रु. ७७००।तबको खोिी मतदरा तबति गनेको हकमा दस्िरु रु. ५५००।-

दिाा दस्िरु रु. ११००।धातमाक सघं सस्ं थाको हकमा दस्िरु रु. ३००।-

नतवकरण दस्िरु रु. ११००।धातमाक सघं सस्ं थाको हकमा -रु ३००।-

तन:शल्ु क

तन:शल्ु क

तन:शल्ु क

तन:शल्ु क

रु. २७५।-

सोतह तदन
सरजतमन मचु ल्ु काको
हकमा बतिमा ३ तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
प्रशासन शाखा /
राजश्व िथा आतथाक प्रशासन
शाखा

सोतह तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
प्रशासन शाखा /
राजश्व िथा आतथाक प्रशासन
शाखा

सोतह तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
प्रशासन शाखा /
राजश्व िथा आतथाक प्रशासन
शाखा

साि (७) तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
पवू ााधार तवकास शाखा /
भवन तनमााण िथा भमू ी
व्यवस्थापन शाखा

सोतह तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
पवू ााधार तवकास शाखा /
भवन तनमााण िथा भमू ी
व्यवस्थापन शाखा

सोतह तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
पवू ााधार तवकास शाखा /
भवन तनमााण िथा भमू ी
व्यवस्थापन शाखा

सोतह तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
राजस्व िथा आतथाक प्रशासन
शाखा
पवू ााधार तवकास शाखा /
भवन तनमााण िथा भमू ी
व्यवस्थापन शाखा

सोतह तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
प्रशासन शाखा /
पवू ााधार तवकास शाखा /
भवन तनमााण िथा भमू ी
व्यवस्थापन शाखा

काठ, तटन र भीत्ता प्रति वगा तफट रु. ३८.५०।साईनबोडा , पोिर टास्ने , तफल्मी पोिर र ठुिा होतडाङ्ग बोडामा दस्िरु
रु. ८२.५०।सोतह तदन
सघं सस्ं थाको पोिर रु. २२०।ठुिा पसिमा रु. ११०।साना पसिमा रु. ५५।-

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
प्रशासन शाखा / राजश्व िथा
आतथाक प्रशासन शाखा

तन:शल्ु क

सोतह तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
प्रशासन शाखा / सामातजक
तवकास शाखा

दस्िरु रु. २२००।-

सोतह तदन

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि /
प्रशासन शाखा / राजश्व िथा
आतथाक प्रशासन शाखा

१) मन्टेश्वरीको हकमा रु. ५०००।२) प्रा.तव. देतख आधारभिू सम्म रु. ५०००।- प्रति कक्षा
३) मा.तव. सम्म रु.८७५०।- प्रति कक्षा
४) सो भन्दा माथीको हकमा रु. २०,०००।-

प्रतिया पणु ा भएमा चैत्र
प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि
मसान्ि तभत्र अनमु ति
सामातजक तवकास शाखा
तदइने

१) तनवेदनपत्र सतहि सञ्चािन गने तनकायको प्रस्िावनापत्र
२) सम्बतन्धि वडाको तसफाररस
ट्यसु न कोतचङ्ग जस्िा
१८
३) नगरपातिकािे िोके को बैंकमा ५० हजार रुपैया धरौटी जम्मा गरे को प्रमाण
अध्यापन सेवाको अनमु ति
४) बहािमा भए कतम्िमा ५ वषाको घर बहाि सम्झौिा गरेको प्रमाण
५) अध्यापन गने जनशतक्तको शैतक्षक योग्यिा प्रमाणपत्रको प्रतितितप सतहि पणू ा तववरण

दस्िरु रु. २७५०।-

बतिमा ७ तदन

सचं ािनमा रहेको तवद्याियको कक्षा/िह अपग्रेड अनमु ति
१) तनवेदन पत्र सतहि सम्बतन्धि वडाको तसफाररस
तवद्याियको कक्षा थप गना २) व्यवस्थापन सतमतिको तनणाय प्रतितितप
१९
अनमु ति
३) चािु आ.व. सम्मको एतककृ ि सम्पतत्त कर तिरेको रतसदको प्रतितितप
४) तवद्यािय संचािन अनमु ति पत्रको प्रतितितप
५) स्थिगि अनगु मन सतमतिको तसफाररस

१) प्रा.तव.को हकमा रु. ५०००।- (प्रति कक्षा)
२) तन.मा.तव. को हकमा रु. ५०००।- (प्रति कक्षा)
३) मा.तव. को हकमा रु.८७५०।- (प्रति कक्षा)
४) सो भन्दा माथीको हकमा रु. ८७५०।- (प्रति कक्षा)

प्रतिया पणु ा भएमा चैत्र
प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि
मसान्ि तभत्र अनमु ति
सामातजक तवकास शाखा
तदइने

१) दिाा शल्ु क रु. १८,०००।२) हकवािाको नाममा नामसारी शल्ु क रु. ३,३००।३) हकवािा बाहेकको नाममा नामसारी शल्ु क रु. ११,०००।४) नतवकरण शल्ु क रु. ४,५००।- असोज मसान्ि तभत्र
५) नतवकरण शल्ु क रु. ७,५००।- चैत्र मसान्ि तभत्र
६) खारेज शल्ु क रु. २,५००।-

इजाजि पत्र तसफाररस
सतमति बाट तसफाररस प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि
भएमा कायाापातिकाको प्रशासन शाखा
तनणाय अनसु ार

१४ तवज्ञापन तस्वकृ िी

१) व्यतक्त भएमा तनवेदकको नागररकिाको प्रमाण पत्रको प्रतितितप
२) फमा िथा उद्योग भए दिाा प्रमाणपत्रको प्रतितितप

टोि तवकास संस्थाहरुको
१५
दिाा

१) टोि तवकास संस्थाको दिाा गने बारेको टोि तवकास संस्थाको बैठक तनणाय प्रतितितप
२) अध्यक्षको नागररकिाको प्रतितितप
३) टोि तवकास संस्थाको बैठकबाट तवधान पाररि भएको तनणाय प्रतितितप र तवधानको एक एक प्रति
४) सम्बतन्धि वडाको तसफाररस

१) स्पि कारण सतहि तनवेदन र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रतितितप
१६ बन्दक
ु नामसारी तसफाररस २) बन्दक
ु रख्नका िातग पाएको इजाजिपत्रको प्रतितितप
३) नामसारी हुनेको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रतितितप

१७ तवद्यािय खोल्न अनमु ति

"घ" वगाको तनमााण
व्यवसायको नयााँ इजाजि
२०
पत्र जारी, नतवकरण,
नामसारी िथा खारे जी

१) तनवेदन पत्र, तशक्षा तनयमाविी २०५९को अनसु चू ी १ बमोतजमको तनवेदन र सम्बतन्धि वडाको तसफाररस पत्र
२) कम्पनी दिाा प्रमाणपत्रको प्रतितितप
३) तवद्यािय व्यवस्थापन सतमतिका तनणाय प्रतितितप
४) नतजकका सामदु ातयक तवद्याियहरुको सहमति पत्र
५) संस्थापक, व्यवस्थापन सतमति र प्रधानाध्यापकको ना.प्र.प.को प्रतितितप र शैतक्षक योग्यिाको प्रमाणपत्रको प्रतितितप
६) कक्षागि शल्ु क िथा पाठयपस्ु िकहरु सम्बन्धी तनणाय प्रतितितप
७) बहािमा भए घरधनी साँग कम्िीमा ५ वषाका िातग गररएको घर भाडा सम्झौिाको प्रतितितप
८) तवद्याियको नाममा कुनै जग्गा वा घर भएमा सो को चािु आ.व. सम्मको एतककृ ि सम्पतत्त कर तिरेको रतसदको प्रतितितप
९) मन्टेश्वरी िगायि पवू ा प्राथतमक तशक्षाका िातग बाि तवकास के न्र व्यवस्थापन सतमतिको तनणायको प्रतितितप र तशक्षा
तनयमाविी, २०५९को अनसु चू ी २ बमोतजमको तनवेदन
१०) स्थिगि अनगु मन सतमतिको तसफाररस

१) तनवेदन
२) घरेिु िथा साना उद्योग कायााियको दिाा प्रमाणपत्रको प्रमातणि प्रतितितप
२) नेपािी नागररकिा भएको व्यतक्त वा नेपाि सरकारको कम्पतन दिाा ऐन बमोतजम दिाा भएको प्राइभेट वा पतब्िक
तितमटेड कम्पनी
३) मेकातनकि ईतञ्जतनयरको तसफाररस एवं नोटरी पतव्िक बाट प्रमातणि मेतशनरी िथा औजारको तववरण
४) नोटरी पतब्िक बाट प्रमातणि कमाचारी तववरण
५) रु. ३,००,०००।- बराबरको नगद वा बैंक िे तडट उपिब्ध रहेको प्रमाण

पौष मसान्ि तभत्र
तनवेदन दिाा
गराइसक्नपु ने छ ।

प्रमख
ु प्रशासकीय अतधकृ ि
सामातजक तवकास शाखा

माघ मसान्ि तभत्र
तनवेदन दिाा
गराइसक्नपु ने छ।

न्र्ावर्क सवमवतमा उजुरी दताा वापत दताा दस्तुर - १००।नोट: १. तनवेदन दस्िरु रु. २०।२. तटकट दस्िरु रु. १०।३. सजातमन गनाु पने भएमा सजातमन मचु ल्ु का तसफाररस दस्िरु वापि रु. ५००।- थप िाग्नेछ।
४. माथी उल्िेतखि तसफाररस िथा प्रमाणपत्रका िातग यस नगरपातिकाको चािु आ.व. सम्मको कर, शल्ु क दस्िरु बााँकी बक्यौिा अतनवाया चक्त
ु ा गरे को हुनपु ने छ, अन्यथा नगरपातिका सो सेवा सतु वधा तदन बाध्य रहेने छै न।
५. सेवाको प्रकृ त्ती अनसु ार कायााियिे थप आवश्यक कागजाि प्रमाण माग गनाक
ु ा साथै थप समयावतध िाग्न सक्नेछ ।
६. माथी उल्िेतखि सेवा सतु वधाहरु कायााियबाट प्रदान गदाा तििासस्ु िी हुन गएमा वा कुनै जनगनु ासो गनाु परेमा गनु ासो सन्ु ने अतधकारी भीमदत्त नगरपातिका, नगर कायापातिका कञ्चनपरु का प्रशासकीय अतधकृ ि श्री हरर वसहं धामीिाई सम्पका गना सतकने छ। सम्पका नं. ०९९-५२११६७,
टोिफ्री न.ं १६६०-९९-५२१११

