पुनर्वास नगरपवलिकव

नगर कवर्ापवलिकवको कवर्वािर्,कञ्चनपुर
७ नं.प्रदे श,नेपवि

नवगररक र्डवपत्र-२०७५
क्र.सं .

सेर्वग्रवहीिे पुर्वाउनु पने प्रकृर्व,प्रमवण तथव

सेर्व सुवर्धवको
प्रकवर

कवगजवत

१.जग्गवधलन प्रमवणपुजवाको प्रलतलिपी
२. नवपी शवखवबवट प्रमवजणत वकत्तव नवपी नक्सव(ब्िु वप्रन्ट)
३. जग्गवधलनको नवगररक्तव प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी
४. तीन प्रलत भर्नको नक्सव

१

घर नक्सव पवस

सेर्व शुल्क तथव दस्तुर

५. चविु आ.र्.को एवककृत समपत्ती कर लतरे को रलसदको
प्रलतलिपी
६. नगर वर्कवस सलमलत क्षेत्रलभत्रको हकमव न.वर्.स.को
लसिवररस पत्र

सेर्व प्रवप्त गना
िवग्ने समर्

जजम्मेर्वर पदवलधकवरर
तथव ईकवइ

१. बजवर क्षेत्र प्रलत र्गािुट रू..५।-

२. न.वर्.स.आर्वलसर् क्षेत्र प्रलत र्गािुट रू.२।५०
३. न.वर्.स.उद्योग क्षेत्र प्रलत र्गािुट रू.........

प्रमुख प्रशवसकीर्

४.रवजमवगाकव ५००लम.दवंर्व र्वर्व मेनरोडसंग जोलडएको
वकत्तवहरूमव प्रलत र्गािुट रू........

५. अन्र् क्षेत्रहरूमव प्रलत गगािुट रू.......

६. नक्सव पवसको लनर्ेदन बुक रू.५००।-

१६ दे जख
३० ददन

७. नक्सव प्रलतलिपी प्रमवजणत दस्तुर रु. ५००।-

अलधकृत/पुर्वाधवर

वर्कवस शवखव/भर्न
लनमवाण तथव भ ुलम

व्र्र्स्थवपन शवखव

८. सन्धी सपान सम्बजन्ध सवर्ाजलनक सुचनव प्रकवशन र्वपत रू..

९. लनमवाण सम्पन्न प्रमवण पत्र रू.५००,६०० र ८००।-

२

ु लनर्ेदन
१. सं र्क्त

नक्सव नवमसवरी

२. दुर्ै पक्षको नेपविी नवगररक्तवको

३००।-

सोही ददन

प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी

व्र्र्सवर् दतवा

१.लनर्ेदकको नवगररकतवको प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी र
सम्बजन्धत र्डवको लसिवररस

२.आफ्नै घर भए,एवककृत सम्पत्ती कर लतरे को

अलधकृत/पुर्वाधवर

वर्कवस शवखव/भर्न
लनमवाण तथव भ ुलम

३. लबक्री सम्बजन्ध लिखतको प्रलतलिपी
३

प्रमुख प्रशवसकीर्

व्र्र्स्थवपन शवखव
व्र्र्सवर्को प्रकृलत अनुसवर नगरपवलिकवको लनणार्
बमोजजम

रलसदको प्रलतलिपी

सोही ददन,

प्रमुख प्रशवसकीर्

मुच ुल्कवको

शवखव/रवजश्व तथव

सजालमन

हकमव र्विमव

३.बहविमव जसेको भए सम्झौतव पत्रको प्रलतलिपी र

३ ददन

नगरपवलिकवमव बहवि कर लतरे को प्रलतलिपी

अलधकृत/प्रशवसन

आलथाक प्रशवसन शवखव

४.पवसपोटा सवईजको दुईप्रलत िोटो

५.गैर नवगररकको हकमव घरधलनसंगको सम्झौतव
पत्र

६.आर्श्र्क्तव हे री सजालमन मुच ुल्कव गररनेछ

४

व्र्र्सवर्

नवर्करण

१.लनर्ेदन सवहत नवगररकतव प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी

२.व्र्र्सवर् दतवा गरे को प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी
र सम्बजन्धत र्डवको लसिवररस

३.र्हवि भए र्हवि सम्झौतव पत्रको प्रलतलिपी
४.चविु आ.र्.सम्मको एवककृत सम्पत्ती कर

व्र्र्सवर्को प्रकृलत अनुसवर नगरपवलिकवको लनणार्
बमोजजम

सोही ददन

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/प्रशवसन

शवखव/रवजश्व तथव

आलथाक प्रशवसन शवखव

केविर्त

लतरे को रलसदको प्रलतलिपी
५

व्र्र्सवर्

नवमसवरर/ठवउं सवरी

१.लनर्ेदन सवहत नवगररकतव प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी

२.व्र्र्सवर् दतवा गरे को प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी

दस्तुर रु.१०००।-

सोही ददन

र सम्बजन्धत र्डवको लसिवररस

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/प्रशवसन

शवखव/रवजश्व तथव

३.र्हवि भए र्हवि सम्झौतव पत्रको प्रलतलिपी

आलथाक प्रशवसन शवखव

४.चविु आ.र्.सम्मको एवककृत सम्पत्ती कर
लतरे को रलसदको प्रलतलिपी
६

मददरव बेचलबखन
अनुमलत

१.लनर्ेदन सवहत नवगररकतव प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी
२.आफ्नै घर भए,एवककृत सम्पत्ती कर लतरे को
रलसदको प्रलतलिपी

३.बहविमव जसेको भए सम्झौतव पत्रको प्रलतलिपी र
नगरपवलिकवमव बहवि कर लतरे को प्रलतलिपी
४.पवसपोटा सवईजको दुईप्रलत िोटो

५.गैर नवगररकको हकमव घरधलनसंगको सम्झौतव

लडिर बजवर क्षेत्र अनुमलत रू.८,०००।–

सोही ददन,

प्रमुख प्रशवसकीर्

लबको खोिी मददरव लबक्री गनेको ग्रवलमण क्षेत्र

मुच ुल्कवको

शवखव/रवजश्व तथव

लडिर ग्रवलमण क्षेत्र दस्तुर रू.६,०००।–
रू.३०००।-

लबको खोिी मददरव लबक्री शहरी क्षेत्रको हकमव
दस्तुर रू.४,०००।-

सजालमन

हकमव र्विमव
३ ददन

अलधकृत/प्रशवसन

आलथाक प्रशवसन शवखव

पत्र

७

सं स्थव दतवा
लसिवररस

१.लनर्ेदन पत्र सवहत सं स्थवको वर्धवन र्व लनर्मवर्िी
र नवगररकतव प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी

२.बहविमव जसेको भए सम्झौतव पत्रको प्रलतलिपी र
नगरपवलिकवमव बहवि कर लतरे को प्रलतलिपी

दतवा दस्तुर रू.५००।–

सं घसंस्थवको हकमव दस्तुर रू.५००।–

सोही ददन

धवलमाक संस्थवको हकमव रू.१००।-

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/प्रशवसन

शवखव/रवजश्व तथव

आलथाक प्रशवसन शवखव

३.आफ्नै घर भए,एवककृत सम्पत्ती कर लतरे को
रलसदको प्रलतलिपी

८

सं स्थव

नवर्करणको
लसिवररस

१.लनर्ेदन पत्र सवहत सं स्थव दतवा प्रमवणपत्रको
प्रलतलिपी

सं स्थवको प्रकृती हे री नगरपवलिकवको लनणार् बमोजजम

सोही ददन

२.गत आ.र्.को प्रगलत प्रलतर्ेदन

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/प्रशवसन

शवखव/रवजश्व तथव

३.घर र्हविमव भए,र्हवि कर लतरे को रलसदको

आलथाक प्रशवसन शवखव

प्रलतलिपी

४.आफ्नै घर भए,एवककृत सम्पत्ती कर लतरे को
रलसदको प्रलतलिपी

९

र्ोजनव

ईजस्टमेटकव िवलग
अपनवउनु पने
प्रकृर्व

१.जुन र्ोजनवको ईजस्टमेट गरवउनु पने हो,सो र्ोजनव
संचविन गने भलन सम्बजन्धत र्डव सलमलतिे गरे को
लनणार्

२.सम्भवव्र्तव अध्र्र्न
३.वर्स्तृत सर्ेक्षण

लनिःशुल्क

७(सवत)ददन

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/पुर्वाधवर

वर्कवस शवखव/भर्न
लनमवाण तथव भ ुलम

व्र्र्स्थवपन शवखव

१०

र्ोजनव

१.र्ोजनव संचविन गने भलन र्डव सलमलतिे गरे को

अपनवउनु पने

२.र्डव सलमलतद्धवरव उपभोक्तव सलमलत गठन गरे को

सम्झौतवको िवलग
प्रकृर्व

लनणार्

लनिःशुल्क

सोही ददन

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/पुर्वाधवर

वर्कवस शवखव/भर्न

लनणार्

लनमवाण तथव भ ुलम

३.अध्र्क्ष र कोषवध्र्क्षको संर् ुक्त बैंक खवतव

व्र्र्स्थवपन शवखव

संचविन

४.रकम लनकवसवको िवलग सम्बजन्धत र्डव अध्र्क्षको
लसिवररस

५.उपभोक्तव सलमलतकव अध्र्क्षको लनर्ेदन

६. िवगत अनुमवन र र्ोजनव स्र्ीकृत भएको प्रमवण
र र्ोजनव पुजस्तकव खवतव

११

र्ोजनवको पेश्की

िर्छ्यौटकव िवलग
अपनवउनु पने
प्रकृर्व

१.र्ोजनव सम्पन्न भएको भए,सम्बजन्धत र्डवको
लसिवररस

लनिःशुल्क

सोही ददन

२. सम्पुणा खचाको वर्ि,भौचरहरू मवस्टर रोि आदी

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/पुर्वाधवर

वर्कवस शवखव/भर्न

३.उपभोक्तव सलमलतको लनणार् सवहतको लसिवररस

लनमवाण तथव भ ुलम

४.र्ोजनवसंग सम्बजन्धत उपभोक्तव सलमलतिवई र्ोजनव

व्र्र्स्थवपन शवखव

हस्तवन्तरन गरे कव कवगजवतहरु

५.सवमवजजक र सवर्ाजलनक गरे को
६.अनुगमन सलमलतको लसिवररस

१२

भ ुक्तवनी सम्बजन्ध
प्रकृर्व

१.लनर्ेदन

२. लबि भपवाई

लनिःशुल्क

सोही ददन

३.र्डव सलमलतको लसिवररस

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/पुर्वाधवर

वर्कवस शवखव/भर्न

४.र्ोजनव सम्बजन्ध भएकव कवगजवत

लनमवाण तथव भ ुलम

५.टोि वर्कवस सं स्थवसंग सम्बजन्धत भए सो को

व्र्र्स्थवपन शवखव

लसिवररस

६. उपभोक्तव सलमलत मविात भए सम्बजन्धत र्डव
सलमलतको लसिवररस

७.सजचर्को रोहबरमव उपभोक्तव सलमलत गठन भएको लनणार् प्रलतलिपी

८.संघ,संस्थवको िवलग अनुदवन भए लनधवाररत िवंचवको
अर्धवरणव र प्रस्तवर्नव,संस्थव दतवा प्रमवण पत्र
९.सवमवजजक र सवर्ाजलनक परीक्षण गरे को
१०.अनुगमन सलमलतको लसिवररस

१३

कवठकव िवलग
लसिवररस

१. सम्बजन्धत व्र्जक्तको लनर्ेदन

२. नेपविी नवगररकतवको प्रलतलिपी

३. जग्गवधलन प्रमवण पुजवाको प्रलतलिपी
४. घर नक्सव पवसको प्रलतलिपी

५.चविु आ.र्.को एवककृत सम्पत्ती कर लतरे को रलसदको प्रलतलिपी

रू.२५०।-

सोही ददन

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/पुर्वाधवर वर्कवस
शवखव/भर्न लनमवाण तथव
भ ुलम व्र्र्स्थवपन शवखव

१४

वर्ज्ञवपन स्र्ीकृती

व्र्जक्त भएमव लनर्ेदकको नवगररकतवको प्रमवणपत्रको
प्रलतलिपी

िमा तथव उद्योग भए दतवा प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी

कवठ,वटन र लभत्तव प्रलत विट रू.३०।-

सवईनबोडा,पोष्टर टवंस्ने,विल्मी पोष्टर र ठु िव होलडाङ्ग

सोही ददन

बोडामव दस्तुर प्रलत र्गािुट रू.१००।–

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/प्रशवसन

शवखव/रवजश्व तथव

सं घ,संस्थवको पोष्टर रू.२००।–

आलथाक प्रशवसन शवखव

ठु िव पसिमव रू.१००।–
सवनव पसिमव रू.५०
१५

टोि वर्कवस

सं स्थवहरूको दतवा

१.टोि वर्कवस सं स्थवको दतवा गने बवरे को टोि
वर्कवस संस्थवको बैठक लनणार् प्रलतलिपी

लनिःशुल्क

सोही ददन

२. अध्र्क्षको नवगररकतवको प्रलतलिपी

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/प्रशवसन
शवखव/सवमवजजक

३. टोि वर्कवस संस्थवको बैठकबवट वर्धवन पवररत

वर्कवस शवखव

भएको लनणार् प्रलतलिपी र वर्धवनको एक एक प्रलत
४.सम्बजन्धत र्डवको लसिवररस

१६

बन्दुक नवमसवरी

१.स्पष्टकवरण सवहत लनर्ेदन र नवगररकतव प्रमवण
पत्रको प्रलतलिपी

अर्स्थव हे री नगरपवलिकवको लनणार् बमोजजम

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/प्रशवसन

२.बन्दुक रवख्नकव िवलग पवएको ईजवजत पत्रको

शवखव/रवजश्व तथव

प्रलतलिपी

आलथाक प्रशवसन शवखव

३.नवमसवरी हुनक
े ो नवगररकतव प्रमवण पत्रको
प्रलतलिपी

१७

लनजी वर्द्यविर्

खोल्न अनुमलत

१.लनर्ेदन पत्र,जशक्षव लनर्मवर्िी २०५९को

१.मन्टे श्वरीको हकमव रू. नगरपवलिकवको लनणार् बमोजजम

लसिवररस पत्र

३. लन.मव.वर्.सम्म रू.१५०००।–

अनुसच
ु ी-१ बमोजजमको लनर्ेदन र सम्बजन्धत र्डवको
२.कम्पनी दतवा प्रमवणपत्रको प्रलतलिपी

३. वर्द्यविर् व्र्र्स्थवपन सलमलतको लनणार् प्रलतलिपी
४. नजजककव सवमुदववर्क वर्द्यविर्कोसहमलत पत्र
५. संस्थवपक व्र्र्स्थवपन सलमलत र प्र.अ.को

नव.प्र.प.को प्रलतलिपी र शैजक्षक र्ोग्र्तव प्रमवणपत्रको
प्रलतलिपी

६.कक्षवगत शुल्क तथव पवठ्यपुस्तकहरू सम्बजन्ध
लनणार् प्रलतलिपी

७.र्हविमव भए घरधलनसंग कजम्तमव ५र्षाकव िवलग
गररएको घरभवडव सम्झौतवको प्रलतलिपी

८. वर्द्यविर्को नवममव कुनै जग्गव र्व घर भएमव सो

को चविु आ.र्.सम्मको एवककृत सम्पत्ती कर लतरे को
रलसदको प्रलतलिपी

९.मन्टे श्वरी िगवर्त पूर्ा प्रवथलमक जशक्षवकव िवलग

र्वि वर्कवस केन्र व्र्र्स्थवपन सलमलतको लनणार्को

प्रलतलिपी र जशक्षव लनर्मवर्ि,२०५९को अनुसच
ु ी २

२. आधवरभ ुत दे जख प्रव.वर्.सम्म रू.१०,०००।–
४.मव.वर्.सम्म रू.२५०००।–

५. सो भन्दव मवलथको हकमव नगरपवलिकवको लनणार्
बमोजजम

प्रकृर्व पूणा

प्रमुख प्रशवसकीर्

पौष

मसवन्त लभत्र

वर्कवस शवखव

लभत्र

भएमव चैत्र
अनुमलत

ददईने ।

अलधकृत/सवमवजजक

मसवन्त
लनर्ेदन

दतवा गरवई
सक्नु

पनेछ ।

बमोजजमको लनर्ेदन

१०.स्थिगत अनुगमन सलमलतको लसिवररस

१८

ट्युशन कोजचङ

अध्र्वपन सेर्वको
अनुमलत

१.लनर्ेदनपत्र सवहत संचविन लनकवर्को प्रस्तवर्नव
पत्र

दस्तुर रू.१५००।-

२.सम्बजन्धत र्डवको लसिवररस

बविमव ७
ददन

३.नगरपवलिकविे तोकेको बैंकमव ५० हजवर धरौटी

प्रमुख प्रशवसकीर्

अलधकृत/सवमवजजक
वर्कवस शवखव

जम्मव गरे को प्रमवण

४.र्हविमव भए,कजम्तमव ५र्षाको घर र्हवि
सम्झौतव गरे को प्रमवण

५.अध्र्वपन गने जनशजक्तको शैजक्षक र्ोग्र्तव प्रमवण
पत्रको प्रलतलिपी सवहत पूणा वर्र्रण

१९

वर्द्यविर्को कक्षव
थप गने अनुमलत

संचविनमव रहेको वर्द्यविर्को कक्षव/तह/अपडेट
अनुमलत

१. लनर्ेदन पत्रसवहत सम्बजन्धत र्डवको
लसिवररस

२. व्र्र्स्थवपन सलमलतको लनणार् प्रलतलिपी

३. चविु आ.र्. सम्म एवककृत सम्पजत्त कर

१. प्रव.वर्.को हकमव रू.२,०००।–

प्रकृर्व पूणा

प्रमुख प्रशवसकीर्

मवघ

३. मव.वर्.को हकमव रू.५०००।–

मसवन्त लभत्र

वर्कवस शवखव

लनर्ेदन

२. लन.मव.वर्.को हकमव रू.३,०००।–
४. सो भन्दव मवलथको हकमव नगरपवलिकवको
लनणार् बमोजजम

भएमव चैत्र
अनुमलत

अलधकृत/सवमवजजक

ददईने ।

लतरे को रलसदको प्रलतलिपी

४. वर्द्यविर् सं चविन अनुमलत पत्रको
प्रलतलिपी

५. स्थिगत अनुगमन सलमलतको लसिवररस

नोटिः१.लनर्ेदन दस्तुर रू.२०।
२. वटकट दस्तुर रू.१०
३. सजालमन गनुा पने भएमव मुच ुल्कव लसिवररसदस्तुर र्वपत रू.५००।–
४. मवलथ उल्िेजखत लसिवररस तथव प्रमवणपत्रको िवलग र्स नगरपवलिकवको चविु आ.र्.सम्मको कर,शुल्क,दस्तुर बवंकी बक्र्ौतव अलनबवर्ा च ुक्तव गरे को हुन ु पने छ।
अन्र्थव नगरपवलिकव र्ो सुवर्धव ददन र्वध्र् रहने छै न ।
५. सेर्वको प्रकृती अनुसवर कवर्वािर्िे थप आर्श्र्क कवगजवत प्रमवण मवग गनुक
ा व सवथै थप समर्वर्लध िवग्न सक्छ ।
६. मवलथ उल्िेजखत सेर्व सुवर्धवहरू कवर्वािर्बवट प्रदवन गना वििव सुस्ती हुन गएमव र्व कुनै जनगुनवसो गनुा परे मव गुनवसो सुन्ने अलधकवरी पुनर्वास नगरपवलिकव,नगर
कवर्वापवलिकव कवर्वािर् कञ्चनपुरकव प्रशवसकीर् अलधकृत श्री प्रेम र्हवदुर लसं हिवई सम्पका गना सवकनेछ । सम्पका नं.०९९४२००५५मो.९८४८७२१११२

मसवन्तलभत्र
दतवा

गरवइसक्नु
पनेछ ।

