फलेवास नगरपाललकाको
नागररक वडापत्र-२०७६
qm=;= ;]jf ;'ljwfsf] gfd

cfjZos kg]{ sfuhftx?


of]hgf ;Demf}tf

of]hgfsf] clGtd
d'Nofª\sg
:jLs[t of]hgfsf]
nfut cg'dfgsf]
nflu ;j]{ ug{

of]hgfsf] hfFrkf;
km/kmf/s




Joj;fo s/
axfn s/

ननमभानुसाय उऩबोक्त सनभनत गठन
सम्फन्धधत वडाको नसपारयस



स्वीकृत मोजनको रागन अनुभान



प्रापवनधकको अन्धतभ भूल्माङ्कन



कामणसम्ऩन्न प्रनतवेदन




ननवेदन दताण गने

सम्फन्धधत कभणचायी रयत ऩुगक
े ो दे न्िएभा
सम्झौता गने



सावणजननक रेिाऩयीऺण प्रनतवेदन

प्रभुि प्रशासपकम अनधकृतद्धाया तोक रगाउने



cg'udg k|ltj]bg



सम्फन्धधत कभणचायीरे अन्धतभ भुल्माङ्कन




५ राि भानथ बए साभान्जक ऩयीऺण प्रनतवेदन

xfl8Ë af]8{sf] kmf]6f]



सनभनतको प्रापवनधक सहमोग भाग य रागत अनुभानको रानग



आनधकायीक ननणणम सपहतको ऩत्र


स्वीकृत मोजनाहरुको पववयण (नाभ, कामाणधवम हुने स्थान, स्रोत,
कामणसम्ऩन्न प्रनतवेदन



नाऩी पकताफ िचणको नफर बऩाई



उऩबोक्ता सनभनतको पछ्यौटका रानग ननणणम प्रनतनरपऩ



मोजनाको पोटो य प्रनतवेदन



वडा कामाणरमको नसपारयस



आमोजनाभा रागेको िचण (सावणजननक सूचना गये को)



cg'udg k|ltj]bg
ननवेदन



नेऩारी नागरयकताको प्रभाणा ऩत्रको प्रनतनरऩी



जग्गा धनी प्रभाणा ऩत्रको प्रनतनरऩी



ननवेदन




नेऩारी नागरयकताको प्रभाणा ऩत्रको प्रनतनरऩी



ननवेदन




नेऩारी नागरयकताको प्रभाणा ऩत्रको प्रनतनरऩी

प्रभुि प्रशासपकम
अनधकृत÷of]hgf

प्रभुि प्रशासपकम

अनधकृत/ ईन्धजननमय

ननशुल्क



प्रभुि प्रशासपकम अनधकृतद्धाया तोक रगाउने



इन्धजननमयरे सबे गयी रागत अनुभान उऩरब्ध

ननशुल्क

प्रभुि प्रशासपकम

ननवदे न दताण गने



प्रभुि प्रशासपकम अनधकृतद्धाया तोक रगाउने



सम्फन्धधत कभणचायीरे मोजना जाचऩास
पयपायक गरयददने

ननमभानुसाय

j8f sfof{noaf6

सजणनभनको हकभा

फढीभा ३ ददननबत्र

दुयी अनुसाय ३
दे न्ि १५ ददन

अनधकृत/ ईन्धजननमय

मोजनाको प्रकृनत
ननशुल्क

गयाउने



सोही ददन,

मोजनाको प्रकृनत

ननवेदन दताण गने



nfUg] ;do

सम्भ

दुयी अनुसाय ३
दे न्ि १५ ददन
सम्भ

प्रभुि प्रशासपकम

अनधकृत/तोपकएको

ननशुल्क

j8f sfof{no

lgodfg';f/

कभणचायी

ननमभानुसाय

j8f sfof{noaf6

j8f sfof{no

ननमभानुसाय

j8f sfof{noaf6

j8f sfof{no

;DjlGwt j8f sfof{nosf] l;kmf/L;

;DjlGwt j8f sfof{nosf] l;kmf/L;

zfvf

k|d'v

प्रभाणऩत्र ददने

पवननमोन्जत फजेट)


;]jf k|bfg ug]{
nfUg] b:t'/
clwsf/L÷ zfvf

ननवदे न दताण गने





;DklQ s/

उऩबोक्ता बेराको ननणणम प्रनतनरपऩ

;]jf ;'ljwf k|fKt ug{ cfjZos kg]{
k|lqmofx?

kmn]jf;
gu/kflnsfsf]
cfly{s P]g
cg';f/
kmn]jf;
gu/kflnsfsf]
cfly{s P]g
cg';f/

सोही ददन



;jf/L s/

ननवेदन




नेऩारी नागरयकताको प्रभाणा ऩत्रको प्रनतनरऩी



न्शऺा ननमभावरी अनुसूची–१ फभोन्जभको ननवेदन



शैन्ऺक गुठीको पवधान वा कम्ऩनीको प्रफधध ऩत्र तथा ननमभावरीको

ननमभानुसाय

j8f sfof{noaf6

j8f sfof{no

;DjlGwt j8f sfof{nosf] l;kmf/L;

kmn]jf;
gu/kflnsfsf]
cfly{s P]g
@)&% cg';f/
१–५ कऺा सम्भ
सॊ स्थागत रु।
२००००।–

प्रनतनरपऩ


ljBfno ;+rfng
cg'dlt

घय वा जग्गा धनीरे वहारभा ददने सम्फधधभा बएको कफुनरमत
नाभाको प्रनतनरपऩ


प्रस्तापवत पवद्यारमको शैन्ऺक नक्सा



सम्फन्धधत वडाको नसपारयस



६–८ कऺा सम्भ

जग्गा वा बवन बाडाभा नरने बए कम्तीभा ५ वषण सम्भका रानग


ननवेदन दताण गने



आवश्मक जाॉचफुझ य अध्ममनऩनि प्रबावकारयता
दे न्िएभा अनुभनत ददन]]

सॊ स्थागत रु।
प्रभुि प्रशासपकम
अनधकृत

४००००।–

सहभनत

पवद्यारम व्मवस्थाऩन सनभनतको ननणणम



न्शऺा ऐन य ननमभावरी अनुसाय अधम आवश्मक कागजातहरु

भा.पव.
सॊ स्थागत रु।

सफैबधदा नन्जक यहको कम्तीभा २ वटा निभेकी पवद्यारमको



३००००।–

साभुदापमक
भाध्मनभक प्रनतकऺा
रु. ५०००।–




ljBfno sIff a[l4
l;kmf/L;










gful/stf k|df0f kq
l;kmf/L;





ननवेदन

कम्ऩनी वा गुठीभा दताण बएको प्रभाणऩत्र प्रफधधऩत्र य नफधान
व्मफस्थाऩन सनभनतको ननणणम
कय च ुक्ता प्रभाणऩत्र



ननवेदन दताण गने



आवश्मक जाॉचफुझ य अध्ममनऩनि प्रबावकारयता
दे न्िएभा अनुभनत ददन]]

नगय न्शऺा सनभनतको नसपारयस

gu/ sfo{kflnsfsf]
sfof{no

रु. ५०००।–

ननरयऺण प्रनतफेदन

अन्घल्रो तहा/ कऺाको सॊचारन अनुभनत ऩत्र
ननवेदन

जधभदताणको प्रभाणऩत्र

शैन्ऺक प्रभाणऩत्रको प्रनतनरपऩ

फाफुको नागरयकता प्रभाण ऩत्र



ननवेदन दताण गने

ऩासऩोटण साइजको पोटो ५ प्रनत

सजणनभन गनण नऩने
वडा अध्मऺ

j8f sfof{no

रु. 1००।–

पववापहत भपहराको हकभा पववाह दताण प्रभाण ऩत्र, भाइनतऩपिका

बए सोपह ददन

|

ऩने बए ७ ददन
नबत्र

फाफु वा आभा वा ऩरयवायका कुनै सदस्मको नागरयकता(प्रमोजन
हेयी पववाह दताण, भृत्मु दताण प्रभाण)

gftf k|dfl0ft





सम्फन्धधत व्मन्क्तको ननवेदन
नाता सम्फधध िुल्ने प्रभाण कागज
गाउॉ सजणनभन सपहत वडा सनभनतको नसपारयस (पवशेष ऩरयन्स्थनतभा:
नाता सम्फधध

िुरेको प्रभाण नआएभा)



ननवेदन दताण गने

साभान्जक सुयऺा सजणनभन गनण नऩने

वडा अध्मऺ

j8f sfof{no

प्रमोजन: २००,
अधम प्रामोजन
३००

बए सोपह ददन

|

ऩने बए ७ ददन
नबत्र






cfo k|dfl0ft



नाता प्रभान्णत गनुण ऩने व्मन्क्तहरुको पोटो २/२ प्रनत
नागरयकता प्रभाणऩत्र
ननवेदन

व्माऩाय व्मवसाम बए दताण प्रभाणऩत्र
स्थरगत ननरयऺण प्रनतफेदन



अधम आवश्मक कागजऩत्र



सम्फन्धधत हकदायको ननवेदन



वडा अध्मऺ

j8f sfof{no






;fdfGo l;kmf/L;

नागरयकता य आवश्मकता अनुसायका प्रभाणऩत्रको प्रनतनरपऩ



िाता सॊ चारन/फधदका रानग िाता सॊचारन गने ऩदानधकायीहरुको
सनभनतको ननणणम



ननवेदन



वडाको नसपारयस

|

ऩने बए ७ ददन
नबत्र

%००।-

बए सोपह ददन

|

ऩने बए ७ ददन
नबत्र



ननवेदन दताण गने



सम्फन्धधत कभणचायीरे नसपारयस उऩरब्ध
गयाउन



ननवेदन दताण गने



प्रभुि प्रशासपकम अनधकृतद्धाया तोक रगाउने



सम्फन्धधत कभणचायीरे नसपारयस उऩरब्ध
गयाउन]

साभान्जक पवकास
शािा

रु. २००।-

प्रभुि प्रशासपकम

अनधकृत/ प्रशासन
शािा प्रभुि

ननशुल्क

सोही ददन,

सजणनभनको हकभा

फढीभा ३ ददननबत्र
सोही ददन,

सजणनभनको हकभा

फढीभा ३ ददननबत्र

हकवाराहरुको नागरयकता प्रभाण ऩत्र,हकबोग सम्फन्धध स्थरगत



सजणनभन,

नतयो नतये को यनसद,



5'6 hUuf btf{
l;kmf/L;

बए सोपह ददन

नाता प्रभान्णत





रु.

हकदायको ना.प्र.ऩ.को पोटोकऩी,

नभुना दस्तित काडण

a}+s vftf vf]Ng]÷aGb
ug]{ l;kmf/L;

वडा अध्मऺ

j8f sfof{no

चारु वषणभा फुझाएको भारऩोत यनसद,

सम्फन्धधत वडाको नसपारयस



यहेको

सजणनभन गनण नऩने

सजणनभन गनण नऩने

जग्गाधनी दताण प्रभाणऩुजाण,

ननवेदन



अनुसाय नफनबन्न दय

भृतक जग्गाधनीको भृत्मुदताण प्रभाणऩत्र (जग्गाधनीको भृत्मु बएको
बए),

hUuf gfd;f/Lsf]
l;kmf/L;

प्रमोजन य आम

हकवाराको स्ऩष्ट नाभनाभसी िुरेको प्रभान्णत पपल्डफुक उताय,





ननवेदन दताण गने



सम्फन्धधत कभणचायीरे नसपारयस उऩरब्ध

प्रभान्णत नाऩी नक्सा,



गयाउन

सम्फन्धधत व्मन्क्तको भृत्मु बएको बए भृत्मुदताण,नभसरयका रानग भृत्मु



j8f sfof{no

३००, सजणनभन गनण
ऩने बए: ५००

दताण प्रभाण ऩत्र, भृतकसॉगको नाता प्रभाण [ऩत्र सभेत |
ननवेदन



ना.प्र.ऩ.को प्रनतनरऩी,



3/ gS;f kf;

जग्गा धनी प्रभाण ऩुजाण प्रनतनरऩी,



चारु आ.व.भा फुझाएको भारऩोत यनसद,



3/ sfod ug]{
l;kmf/L;





ननवेदन,जग्गाधनी दताण प्रभाणऩुजाण
घय सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र

घयको भारऩोत फुझाएको यनसद



ननवेदन दताण गने



सम्फन्धधत कभणचायीरे नसपारयस उऩरब्ध
गयाउन

स्वीकृत दस्तुय

ददन ऩनि ननवेदक

तल्राको आधायभा

फित

square fit य

घयको नडजाइन नक्सा



सजणनभन सम्ऩन्न

रु ५०० नक्साऩास बएको नभनतरे १५

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no k|fljlws zfvf, zfvf
k|d'v

प्रभान्णत नाऩी नक्सा,



नक्साऩास पकताफ

j8f sfof{no

कच्ची घय : ३००,
ऩक्की घय : ५००

उऩन्स्थत बएको

सजणनभन गनण नऩने

बए सोपह ददन | ऩने
बए ७ ददन नबत्र



3/ lgdf{0f ;DkGg
k|df0f kq
rf/ lsNnf k|dfl0ft





ननवेदन

ना.प्र.ऩ.को प्रनतनरऩी

प्रानफनधकरे गये को स्थरगत प्रनतवेदन

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no k|fljlws zfvf

zfvf k|d'v

lgz'Ns

कधसल्टे धसी वा प्राईबेट इन्धजननमय को प्रापवनधक प्रनतफेदन



घयको चायै ददशा फाट पोटो



ननवेदन



जग्गाधनी दताण प्रभाणऩुजाण



जग्गाको प्रभान्णत नक्सा

वडा

cध्मऺ

७ ददन नबत्र

सजणनभन गनण नऩने

बए सोपह ददन | ऩने

j8f sfof{no

बए ७ ददन नबत्र

पवधुत जडानका


ljB't tyf wf/f
h8fg l;kmf/L;
k|df0f x/fP, gfl;Pdf
;f] sf] k|dfl0ft
k|ltlnkL lng]
l;kmf/L;
gfd y/ ;+zf]wg
l;kmf/L;
cfr/0f ;DjlGw
l;kmf/L;
cldg ;]jf




रानग

ननवेदन

नागरयकताको प्रनतनरपऩ

j8f sfof{no j8f
cWoIf

जग्गाधनी प्रभाणऩुजाण



घयनक्सा ऩास इजाजत ऩत्र



ननवेदन

ऩक्की घय रु ३००

कच्ची घय रु २००
धाया जडान

नसपारयस रु ३००

नानगरयकता प्रनतनरपऩ

नागरयकता प्र.ऩत्रको प्रनतनरपऩ



सॊ बव बएसम्भ हयाएको कागजातको प्रनतनरपऩ

j8f sfof{no j8f
cWoIf



ननवेदन,

j8f sfof{no j8f
cWoIf

रु

#))

j8f sfof{no j8f
cWoIf

रु

!))





नागरयकता प्र.ऩत्र/जग्गाधनी ऩुजाणको प्रनतनरपऩ



ननवेदन



ननवेदकको नेऩारी नागरयताको प्रभाणऩत्रको प्रनतनरपऩ



ननवेदकको फाफु/आभाको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रनतनरपऩ



ननवेदन



जधभ दताण:



JolQmut 36gf btf{

-hGd, d[To', ljjfx, भृत्मु दताण:
;DjGw ljR5]b, a;fO{ 

;/fO{ cflb_


पववाह


नाऩी नक्सा

जग्गा धनी प्रभाण ऩुजाण

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no k|fljlws zfvf

नसपारयस रु १५०

सोपह ददन

सजणनभन गनण नऩने

बए सोपह ददन | ऩने
बए ७ ददन नबत्र
सोपह ददन

७ ददन नबत्र

cldg

भुरीको सुचना पायाभ

फाफु य आभाको नागरयकता प्रभाणऩत्र (सक्करी)

आभाको नागरयकताभा ऩनन कामभ नबए पववाह दताण
भुरीको सूचना पायाभ
भृतकको नागरयकता

सुचकको नागरयकता
ु सूचना पायाभ,
ऩनत य ऩत्नीको सॊ मक्त

घटना बएको ३५

j8f sfof{no j8f
cWoIf

ददन सम्भ नन:शुल्क
सो नभनतऩनि रु
१५०

सजणनभन गनण नऩने

बए सोपह ददन | ऩने
बए ७ ददन नबत्र



ऩनत य ऩत्नीको भाईनत ऩपिको नागरयकता, (भाईनत ऩपिको

नागरयकता नबए जधभदताण य शैन्ऺक मोग्मता प्रभाणऩत्र ),


फाफु फाजेको नाभ िुरेको सक्कर प्रभाणनरइ ऩनत य ऩत्नी दुफै
उऩन्स्थत हुन,े



फसाईसयाइ बएको स्थानको जग्गाधनी दताण प्रभाणऩुजाण (जानेका
रानग),



फसाईसयाइ बई आउनेको हकभा फसाई ऩरयत्माग गये को गा.पव.स
को स्थानीम , ऩॊजीकानधकायीको कामाणरमफाट जारय गये को
फसाइसयाइ दताण प्रभाणऩत्र




नागरयकता,

ऩरयवायहरुको नाभ नातासम्वधध य जधभ नभनत

सम्फधध पवच्िे द :




;xsf/L btf{

ljlQo ;+:yf gljs/0f

u}/;/sf/L ;+:yf btf{

u}/;/sf/L ;+:yf
gljs/0f l;kmf/L;
k|fs[lts k|sf]k
;xfotf
cflbjf;L÷hghftL
k|dfl0ft l;kmf/L;

सूचना पायाभ,

अदारतफाट बएको ननणणम य ननवेदनको ना.प्र.ऩत्रसभेत
ननवेदन



सॊ स्थाको पवननमभ एक प्रनत





सम्फन्धधत वडाको नसपारयस





सॊ स्थाको ऩदानधकायीहरुको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रनतनरपऩ



कामणसनभनत गठन ननणणमको प्रनतनरपऩ



ननवेदन



गत आ.व. को आधतरयक रेिा ऩयीऺणको प्रनतवेदन



सम्फन्धधत वडाको नसपारयस

ननवेदन दताण गने

सम्फन्धधत शािारे दताण गयी प्रभाणऩत्र उऩरब्ध सहकायी शािा
गयाउने



ननवेदन दताण गने



सम्फन्धधत शािारे दताण गयी प्रभाणऩत्र उऩरब्ध सहकायी शािा
गयाउने



कामणसनभनत गठन ननणणमको प्रनतनरपऩ



ननवेदन



सॊ स्थाको पवधान १ प्रनत



सम्फन्धधत वडाको नसपारयस



सॊ स्थाका ऩदानधकायीहरुको नागरयकता प्रभाणऩत्रको



आवश्मकता अनुसाय तल्रो ननकामको नसपारयस

प्रनतनरपऩ



नसपारयसराई ऩुष्टाई गने आवश्मक कागजात



ननवेदन

कामणसनभनत गठन ननणणमको प्रनतरपऩ



सॊ स्थाको प्रगनत प्रनतवेदन



ननवेदन दताण गने



रेिाऩयीऺण प्रनतवदे न



सम्फन्धधत कभणचायीरे नसपारयस उऩरब्ध




ननवेदन



प्रहयी सजणनभन भुच ुल्का



सम्फन्धधत वडाको नसपारयस



सम्फन्धधत वडा तथा जानतम सॊस्थाको नसपारयस



सेवाग्राहीको नागरयकताको प्रनतनरपऩ

रू. 200/-

नसपारयस भाग गरयएको पववयण सपहतको



कय च ुक्ता सपहतको ननवेदन

रु. 200/-

गयाउन]


ननवदे न दताण गनण



तोपकएको सहामता उऩरब्ध गयाउने



ननवेदन दताण गने



सम्फन्धधत कभणचायी नसपारयस उऩरब्ध गयाउने

सोही ददन,

साभान्जक पवकास शािा

सजणनभनको हकभा

फढीभा ३ ददननबत्र

सोही ददन,

साभान्जक पवकास शािा

सजणनभनको हकभा

फढीभा ३ ददननबत्र

प्रभुि प्रशासपकम

अनधकृत/ आनथणक

प्रशासन शािा प्रभुि
साभान्जक पवकास
शािा

ननशुल्क

रु. २००।-

सोही ददन,

सजणनभनको हकभा

फढीभा ३ ददननबत्र
१ घण्टा

blnt k|dfl0ft
l;kmf/L;




सम्फन्धधत वडा तथा जानतम सॊस्थाको नसपारयस
सेवाग्राहीको नागरयकताको प्रनतनरपऩ



ननवेदन दताण गने



सम्फन्धधत कभणचायी नसपारयस उऩरब्ध गयाउने



सम्फन्धध वडाको स्थाननम ऩन्िकानधकायी सभऺ

साभान्जक पवकास शािा ननशुल्क

१ घण्टा

क जधभ नभनत सच्माउनको रानग


ऩयीऺ ननमधत्रण कामाणरमको प्रवेन्शका ऩयीऺाको रब्धाङ्कऩत्र

(रब्धाङ्क ऩत्र जायी बएको नभनत ६ भपहना नाघेको हुनेऩने) य
पवद्यारमको चारयनत्रक प्रभाणऩत्रको प्रनतनरपऩ वा


अस्ऩतारभा जधभेको फच्चाको हकभा अस्ऩताररे प्रदान गये को जधभ
प्रभाणऩत्र वा





नाफानरक ऩरयचम ऩत्र वा

नागरयकताको प्रभाणऩत्र वा

कुनै ऩनन प्रभाणऩत्र िुल्ने कागजात प्राप्त नबएको अवस्थाभा स्थाननम
तहको प्रनतनननधको योहवयभा कम्तीभा ५ जना नेऩारी नागरयकता
प्राप्त व्मन्क्तको सजणनभन भुच ुल्का (सजणनभन भुच ुल्का गनेहरुको

नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रभान्णत प्रनतनरपऩ अननवामण रुऩभा सॊ रग्नु
गनुऩ
ण नेि । )

ननवेदन सपहत कागजातहरु ऩेश गने


कामाणरमभा सॊ शोधनको रानग नसपारयस सपहत

ि) जधभ दताणभा नाभ सॊशोधनका रानग


36gf btf{sf] ljj/0f
;Rofpg], hGd btf{
k|df0f kqdf ;+zf]wg

फच्चाको नाभ सॊ शोधन गनुण ऩये भा आभा य फाफुको ननवदे न वा फच्चा

नगयऩानरकाभा ननवेदन÷ऩत्र दताण गने

नाभ सॊ शोधन गने व्मन्क्त वानरग बएभा एस.ई.ई. प्रभाणऩत्र,



तोपकएको कभणचायीरे आवश्मकता अनुसाय

अधम आनधकारयक प्रभाणऩत्र



ननवेदकरे तोपकएको शुल्क फुझाउने



चरानी गयी ननवेदकराई नसपारयस उऩरब्ध

पवद्यारमको चारयनत्रक प्रभाणऩत्र वा फाफु आभा सॉग नाता िुल्ने


आभा–फाफु वा फाजेको नाभ सॊ शोधन गनुण ऩये भा



सो सम्फधधी आश्वमक कागजात नागरयकता वा एस.इ.इ. वा सो

बधदा भानथल्रो स्तयको शैन्ऺक प्रभाणऩत्रभा नाभ िुरेको प्रभान्णत
कागजात य पवद्यारमको चारयनत्रक प्रभाणऩत्र


स्थाननम ननकामफाट दुफै व्मन्क्त एउटै हो बनी उल्रेि बएको

कम्तीभा ५ जना नेऩारी नागरयकता व्मन्क्तको सभणजनभन भुच ुल्का

सपहत सजणनभन भुच ुल्का गनेहरुको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रभान्णत
प्रनतनरपऩ अननवामण रुऩभा सॊ रग्नु गनुऩ
ण नेि ।
ग) जधभ स्थान सच्माउनु ऩये भा


पवदे शभा जन्धभएको फच्चाको जधभस्थर सच्माउनु ऩये भा उक्त
दे शको अस्ऩतारभा फच्चा जन्धभएको प्रभाणऩत्र वा कागजात

(प्रभाणऩत्र अॊग्रज
े ीभा नबएका सो दे शभा यहेको नेऩारी ननमोकफाट
फच्चा सो दे शभा जन्धभएको बनी प्रभान्णत कागजात) वा


अनुयोध गने


य फाफु–आभाको सम्फधध िुरेको अधम कागजात वा प्रभाणऩत्र


स्थाननम ऩन्िनधकायीद्धाया नगय कामणऩानरकाको

उक्त दे शभा फच्चाको जधभ दताण गरयएको प्रभाणऩत्र (सम्फन्धधत

दे शभा जधभदताण गये को बएभा उक्त प्रभाणऩत्रको नेऩारी ननमोगफाट
प्रभान्णत नेऩारी वा अॊग्रज
े ी बावानुवाद)

सजणनभन भुच ुल्का तमाय गयी नसपारयस गने

गयाउने


नसपारयस फभोन्जभ प्रभुि प्रशासकीम

अनधकृतको अनुभनत फभोन्जभको पववयण
सच्माउने

प्रभुि प्रशासपकम

अनधकृत/वडा सन्चव

उल्रेन्ित
रु. ३००।-

कागजात ऩेश

गये को नभनतरे ३
ददननबत्र



नाभ सॊशोधन



नागरयकता प्रभाणऩत्र आनधकारयकता िुल्ने अधम प्रभाणऩत्र जस्तै



सभऺननवेदन सपहत कागजातहरु ऩेश गने

फाफु फाजे वा ऩनत/ऩत्नी नाभ सॊ शोधन गनुण ऩने बएको नाता िुल्ने

सजणनभनभा फस्नेका प्रभान्णत नागरयकता प्रभाणऩत्र ननवृत्तबयण

d[To' btf{df
;+zf]wgsf] nflu

अनुयोध गने

िुल्ने कागजात प्राप्त नबएको अवस्थाभा स्थाननम तहको प्रनतनननधको
योहवयभा गरयएको कम्तीभा ५ जनाको सजणनभन भुच ुल्का य



नगयऩानरकाभा ननवेदन÷ऩत्र दताण गने



तोपकएको कभणचायीरे आवश्मकता अनुसाय

सजणनभन भुच ुल्का तमाय गयी नसपारयस गने

प्रमोजनका रानग बएभा ऩेधशन पववयणभा उल्रेि बएको ऩारयवारयक




स्थाननम ऩन्िनधकायीद्धाया नगय कामणऩानरकाको
कामाणरमभा सॊ शोधनको रानग नसपारयस सपहत

जग्गाधनी प्रभाणऩुजाण आदद


सम्फन्धध वडाको स्थाननम ऩन्िकानधकायी

पववयण



ननवेदकरे तोपकएको शुल्क फुझाउने

भृत्मु नभनत सच्माउने सम्फधधभा



चरानी गयी ननवेदकराई नसपारयस उऩरब्ध

सयकायी ननकामफाट भृत्मु नभनत प्रभान्ण गरयएको नसपारयस



प्रभुि प्रशासपकम

अनधकृत/ वडा सन्चव

उल्रेन्ित
रु. ३००।-

कागाजत ऩेश

गये को नभनतरे ३
ददननबत्र

गयाउने

अस्ऩतारफाट जायी भृत्मु नभनत उल्रेि बएको भृत्मु प्रभाणऩत्र वा

नसपारयस फभोन्जभ प्रभुि प्रशासकीम

अनधकृतको अनुभनत फभोन्जभको पववयण

स्थाननम तहको प्रनतनननधको योहवयभा गरयएको कम्तीभा ५ जनाको

सच्माउने

सजणनभन भुच ुल्का य सजणनभनभा फस्नेका प्रभान्णत नागरयकता
प्रभाणऩत्र



दुराहा-दुरहीको नाभ सॊ शोधन सम्फधधभा

पववाह दताण प्रभाणऩत्रभा बएको नाभ य सॊ शोधन गनुऩ
ण ने नाभ एकै
व्मन्क्तको हो बन्न आनधकारयक कागजात वा कम्तीभा ५ जनाको
सजणनभन भुच ुल्का य सजणनभनभा फस्नेका प्रभान्णत नागरयकता



सभऺननवेदन सपहत कागजातहरु ऩेश गने


ljjfx btf{ k|df0f
kqdf ;+zf]wg



दुराहा-दुरहीको फाफु, फाजेको नाभ सॊ शोधन गनण नाता िुरेको

आनधकारयक प्रभाणऩत्र वा स्थाननम तहको प्रनतनननधको योहवयभा

गरयएको कम्तीभा ५ जनाको सजणनभन भुच ुल्का य सजणनभनभा फस्नेका
प्रभान्णत नागरयकता प्रभाणऩत्र



पववाह नभनत सच्माउने सम्फधधभा

पववाह नभनत सच्माउने आनधकारयक कागजात, पववाह नभनत पयक

ऩये कोभा सॊ शोधन गनुऩ
ण ने कायण य पववाह नभनत उल्रेन्ित बएको

अनुयोध गने


नगयऩानरकाभा ननवेदन÷ऩत्र दताण गने



तोपकएको कभणचायीरे आवश्मकता अनुसाय

सजणनभन भुच ुल्का तमाय गयी नसपारयस गने


ननवेदकरे तोपकएको शुल्क फुझाउने



चरानी गयी ननवेदकराई नसपारयस उऩरब्ध

प्रभुि प्रशासपकम

अनधकृत/वडा सन्चव

उल्रेन्ित
रु. ३००।-

नसपारयस फभोन्जभ प्रभुि प्रशासकीम

अनधकृतको अनुभनत फभोन्जभको पववयण
सच्माउने

प्रभाणऩत्र



वडा कामाणरमहरुरे भानसक रुऩभा पववयण
उऩरब्ध गयाउनुऩने



सूचना पायाभहरु नगयऩानरकाभा उऩरब्ध
गयाउनुऩने



वडा सनभनतरे भॊसीय

dlxgf

ऩठाउने ।


साभान्जक पवकास
शािा

ननशुल्क

नबत्र ननवेदन

सॊ करन गयी नगयऩानरकाको कामाणरमभा
अद्यावनधक पववयणहरु सूचना ऩाटी य

कागाजत ऩेश

गये को नभनतरे ३
ददननबत्र

गयाउने


सजणनभन भुच ुल्का य सजणनभनभा फस्नेका प्रभान्णत नागरयकता

JolQmut 36gf
;DjlGwt nut tof/
u/L cBflws ug]{
h]i7 gful/s, Psn
dlxnf, ljwjf, czQm,
ckfË tyf blnt
jfnaflnsfsf] kf]if0f

स्थाननम ऩन्िनधकायीद्धाया नगय कामणऩानरकाको
कामाणरमभा सॊ शोधनको रानग नसपारयस सपहत

प्रभाणऩत्र य सम्फन्धधत ननकामरे सॊ शोधन गनण उन्चत हो बनी
गरयएको नसपारयस ऩत्र

सम्फन्धध वडाको स्थाननम ऩन्िकानधकायी

साभान्जक पवकास
शािा

ननशुल्क

वेबसाइटभा याख्ने

eQfsf] ljj/0f tof/L
/ cBfjlws


;fdflhs ;'/Iff
sfo{qmdsf] /sd
lgsf;f ug]{

ननदे न्शकाको प्रपिमा ऩु¥माई तमाय गरयएको जेष्ठ नागरयक, एकर

प्रभुि प्रशासपकम

भपहरा, पवधवा भपहरा, अशक्त अऩाङ्ग, रोऩोधभुि जनजानत, दनरत
फारफानरका





कोष तथा रेिा ननमधत्रक कामाणरमफाट

ननकाशा बएऩनि भाग गये का ७ ददननबत्र

गत पवगत वषणको सम्ऩूणण ऩेश्की पट्यौट बएको पववयण

दास्रो य तेश्रो चौभानसक ननकाशा दददा अन्घल्रो चौभानसकको ऩेश्की



परेवास नगयपऩरकाके घ वगणको ननभाणण व्मवसापम इजाजत ऩत्र

सम्वन्धध कामपवणनध २०75 को ननमभ 2 फभोन्जभको कागजात य
प्रपिमा ऩुया गये ऩनि


परेवास नगयपऩरकाके घ वगणको ननभाणण व्मवसापम इजाजत ऩत्र

सम्वन्धध कामपवणनध २०75 को ननमभ 3 फभोन्जभको कागजात य
प्रपिमा ऩुया गये ऩनि

प्रशासन शािा/

साभान्जक पवकास

ननशुल्क

चौभानसक रुऩभा
ननकाशा हुने

शािा

पछ्यौटको ननन्म्त आवश्मक पवर बऩाई ऩेश गनुऩ
ण ने

3 ju{sf] lgdf{0f
Joj;foL btf{
3 ju{sf] lgdf{0f
Joj;foL gljs/0f,
gfd;f/L / xs
x:tfGt/0f

अनधकृत/आ नथणक



ननवदे न दताण गने



प्रभिु प्रशासपकम अनधकृत सभऺ ऩेश गन]{



ननवदे न दताण गने



प्रभिु प्रशासपकम अनधकृत फाट प्रभाणऩत्रभा
नपवकयण

प्रभुि प्रशासपकम

अनधकृत/ तोपकएको
कभणचायी

प्रभुि प्रशासपकम

अनधकृत/ तोपकएको
कभणचायी

रु. 25000/-

रु. 2500/-

सोही ददन,

सजणनभनको हकभा

फढीभा ३ ददननबत्र
सोही ददन,

सजणनभनको हकभा

फढीभा ३ ददननबत्र

