खण्ड ५ नगरपालिकाको नागररक वडा पत्र
ऄपि नगरिापिका कार्ाािर् दार्ाचिा
नगिापिकावाट उििव्ध हुने सेवा सचपवधा तथा सम्िादन गररने कार्ाहुःपस.नं
.

सेवाको
प्रकृपत

अवश्र्क कागजात
 नेपािी नागररकता पत्रको प्रलतलिलप
 जग्गाधनी प्रमाण पजु ााको प्रलतलिलप
 चािु आ.व.को संम्पती कर लतरे को रलसदको
प्रलतलिलप

 प्रमालणत फायि नक्सा र नापी नक्साको
प्रलतलिलप

१

घर नक्सा पा र
स्वीकृ ती

 राजीनामको प्रलतलिलप
 चारलकल्िा प्रालणत मचु ल्ु का
 स्वीकृ त प्राप्त प्रालवलधकबाट तयार भएको
लडजाईन नक्सा न.पा.िे तोके को स्के ि बमोलजम
साईजको ३/३ प्रलत

 बलनसके को घरमा तल्िा पवु ा स्वीकृ ती प्रलतलिलप
 अरुको जग्गामा घर लनमााण गनाु पने भएमा
जग्गाधनीको मञ्जरु ीनामा सरसफाई पररचय पत्र
(दोश्रो घर लनमााण गने भए पलछ मात्र)

प्रकृर्ा र र्रण
 न.पा.द्बारा लनधाारण मापदण्ड
तथा प्रचलित लनयम
अनसु ारको सलु चकृ त
कन्िटेन्टबाट नक्सा तयार पारी
घरधनीिाई पेश गना िगाउने
 िाग्ने दस्तुर दालखिा गराई
दाताा गराउने र साध
सलधयारको नाममा १५ लदने
दालव लवरोधको सचू ना टााँस
गराउने, सचू नाको म्याद परु ा
भए पलछ दालव लवरोध नआएमा
सम्वलन्धत जग्गा सम्वलन्धत
वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको
अवस्थामा सलचवको) ।
रहोवरमा सलजालमन मचु ल्ु का
गराउने गरर ललिन्थ िेवि
सम्मको लनमााण काया परु ा गरी
प्रालवलधकको प्रलतवेदन सलहत
सम्बलन्धत जग्गाधनीिे लनवेदन
लदएपलछ प्रालवलधकिे चेक
जााँज गरी सपु रस्टक्चर ईजाजत
पत्र प्रदान गने सम्पणू ा लनमााण

िाग्ने शल्च क
दस्तचर ु.

िाग्ने
समर्ावधी

पजम्मेवारी

स्थानीय स्वयत्त
घरनक्सा शाखा
शासन ऐन वमोलजम

गनच ासो सन्च ने
ऄपधकारी
नगरपालिका
प्रमख
ु तथा
कायाकारी
अलधकृ त

अस्थायी
नक्सापास

 नेपािी नागररकता पत्रको प्रलतलिलप
 जग्गाधनी प्रमाण पजु ााको प्रलतलिलप
 चािु आ.व.को सम्ं पती कर लतरे को रलसदको
प्रलतलिलप

 प्रमालणत फायि नक्सा र नापी नक्साको
प्रलतलिलप

 रालजनामाको प्रलतलिलप
 चार लकल्िा प्रमालणत मचु ल्ु का
 स्वीकृ त प्राप्त प्रालवलधकबाट तयार भएको घरको

२

लडजायन नक्सा न.पा.िे तोके को स्के ि वमोलजम
साईजको ३/३ प्रलत

 बलनसके को घरका तल्िा पवू ा स्वीकृ लत नक्साको

काया सम्पन्न गरी प्रलवलधकको
प्रलत वेदन सलहत सम्बलन्धत
जग्गाधनीिे लनवेदन लदए पश्चात
प्रालवलधकिे चेक जााँच गरी
गराई सम्न्न प्रमाण पत्र प्रदान
गने लनमााण लनमाणा काया सरु क्षा
धरौटी लफताा लदने ।
न.पा.द्बारा लनधाारण मापदण्ड तथा
प्रचलित लनयम अनसु ारको नक्सा
तयार परी घरधनीिे पेश गरने ।
िाग्ने दस्तुर दालखिा गराई दाताा
गराउने र साध सलधयारको नाममा
१५ लदने दालव लवरोधको सचू ना
टााँस गराउने, सचू नाको म्याद परु ा
भए पलछ दालव लवरोध नआएमा
सम्वलन्धत जग्गा सम्वलन्धत
वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको
अवस्थामा सलचवको) । रहोवरमा
सलजालमन मचु ल्ु का गराउने गरी
कायाको अस्थायी ईजाजत पत्र
लदइने छ ।

सलजालमन भएर
घरनक्सा शाखा
आएको ७ लदन लभत्र
(नक्सा स्वीकृ त
गराउने अलधकारी
कायााियमा
उपलस्थत भएमा
मात्र)

कायाकारी
अलधकृ त

उल्िेलखत कागजात सलहत
सम्बलन्धत व्यलििे न.पा.द्बारा
लनलदाष्ट ढााँचा बमोलजमको फारम
भरी न.पा.मा लनवेदन लदएमा
न.पा.द्बारा उि व्यवसायका िालग

३.०० वजे लभत्र
लनवेदन दताा
भएममा सोही लदन
सो पलछ आएमा
भोलिपल्ट

नगरपालिका
प्रमख
ु तथा
कायाकारी
अलधकृ त

प्रलतलिलप

 अरुको जग्गामा घर लनमााण गनाु पने भएमा
जग्गाधनीको मञ्जरु ीनामा

 सरसफाई पररचय पत्र (दोश्रो घर लनमााण गने भए
पलछ मात्र)
पेशा व्यवसाय
दताा
३

 नेपािी नागररकता पत्रको प्रलतलिलप
 जग्गाधनी प्रमाण पजु ााको प्रलतलिलप
 आफ्नो नामको जग्गा छ वा घर नभएमा
सम्बलन्धत जग्गाधनीको मञ्जरु ी नामा

राजश्वशाखा

 व्यवसायको प्रकृ ती बमोलजम सो सगं सम्बलन्धत

ईजाजत लदइने छ ।

लनकायको प्रमाण
न.पा.कर चि
ु ा
पलछ लदइने कर
चि
ु ा प्रमाण पत्र

 सरसफाई पररचय पत्र
 नेपािी नागररकता पत्रको प्रलतलिलप
 कुनै पेशा व्यवसाय भएमा सोको प्रमाण पत्रको
प्रलतलिलप

 सरसफाई पररचय पत्र
४

 नेपािी नागररकता पत्रको प्रलतलिलप
 जग्गाधनी प्रमाण पजु ााको प्रलतलिलप
 चािु आ.व.को संम्पती कर लतरे को रलसदको

उल्िेलखत कागजातहरु सलहत
सम्वलन्धत व्यलििे लनवेदन िेलख
वडा सलमलतमा गई वडाध्यक्ष
(वडाध्यक्ष नभएको अवस्थामा
वडा सलचव) को राय लसफाररस
िेखाई न.पा.मा लनवेदन गरमा सो
लनवेदन उपर आवश्यक जााँचवझु
गरी उि लसफररस उपिब्ध गराईने
छ ।नोट एकाघरको व्यलििे कर
शल्ु क दस्तुर भि
ु ान गना बााँकी
रहेको देलखएमा त्यस्तो व्यिीिे
कर चि
ु ा लसफाररस माग गरे मा
उि लसफाररस उपिब्ध गराउन
न.पा.वाध्य हुने छै न ।
उल्िेलखत कागजातहरु सलहत
लनवेदन लदएमा आवश्यक जााँचवझु
गरी

२.३० बजे लभत्र
लनवेदन दताा भएमा
सो लदन सो पलछ
आएमा भोलिपल्ट

राजश्वशाखा

नगरपालिका
प्रमख
ु तथा
कायाकारी
अलधकृ त

प्रलतलिलप

५

घर नक्सा
नामसारी

 प्रमालणत फायि नक्सा र नापी नक्साको

लजम्मेवारी

प्रलतलिलप

गनु ासो सन्ु ने
अलधकारी

 रालजनामाको प्रलतलिलप
 असं वण्डा भएको भए अशं वण्डाको प्रलतलिलप
 सरसफाई पररचय पत्र
वारुणयन्त्र
६

 आगिालगको सचू ना (मोवईि,टेलिफोन
आदीवाट)

कुनै स्थानमा आग िालग भएमा
सो ठााँउको चोक गल्िी स्पष्ट
ठे गाना लदएमा वा अन्य कुनै

तुरुन्तै

सरसफाई
नगरपालिका
उपशाखा/जनस्वास््य प्रमख
ु तथा
उपशाखा
कायाकारी

मृत वेबाररशे पशु  सचू ना (मोवईि,टेलिफोन वा लिलखत लनवेदन
चौपाय सम्बन्धमा
आदीवाट)
७

वेवाररशे िास
 सचू ना
सद्गगद सम्वन्धमा

८

जग्गाको
मल्ू याङ्कन
लसफाररस
९

१०

सडक कटान
अनमु ती

 चार लकल्िा वा घर बाटो सडक खिु ेको
लसफाररसको प्रलतलिलप

 नापी नक्साको प्रलतलिलप
 नेपािी नागररकता पत्रको प्रलतलिलप
 जग्गाधनी प्रमाण पजु ााको प्रलतलिलप
 कर लतरे को रलसद
 सरसफाई पररचय पत्र
 नेपािी नागररकता पत्रको प्रलतलिलप
 जग्गाधनी प्रमाण पजु ााको प्रलतलिलप

माध्यमाबाट सचू ना भएमा
न.पा.को वारुणयन्त्र आगिालग
भएको स्थानमा प्रश्थान गने छ ।
नगरको कुनै पलन स्थानमा पशु
बाख्राको......
चौपाया मृत अवस्थामा भेलटएमा गाई वस्तुको...
नगरवासीद्बारा कायाािय समय
लभत्र न.पा.को फोन नं०९३४२०१३७ मा लिलखत वा मौलखक
सचू ना प्राप्त हुन आएमा न.पा.द्बारा
उि मृत चौपायािाई उपयि
ु
स्थानमा िलग गाड्ने व्यवस्था
गररने छ ।
नगरक्षेत्र लभत्रको कुनै पररच्छे दमा
मालनसको मृत्यहु ुन गएको र सो
मृतकको सनाखत समेत नभइ
प्रहरीद्बारा पोष्टमाटाम िगायतका
प्रकृ या परू ा गरी िाश सदगदक
् ो
िालग प्रहरी प्रशासनबाट न.पा.मा
सचू ना तथा अनरु ोध भइ आएमा
उि वेवाररसे िाश न.पा.द्बारा
सम्बलन्धत शवदह स्थिमा िगी
सदगदगद गररने छ ।
उलल्खत कागजातहरु सलहत
न.पा.मा लनवेदन लदएमा आवश्यक
जााँचवझु गरी उल्िेलखत लसफाररस
उपिव्ध गराइने छ ।

उल्िेलखत कागजातहरु सलहत
न.पा.मा लनवेदन लदएमा आवश्यक

अलधकृ त

तुरुन्तै

सरसफाई
नगरपालिका
उपशाखा/जनस्वास््य प्रमख
ु तथा
उपशाखा
कायाकारी
अलधकृ त

सरसफाई
नगरपालिका
उपशाखा/जनस्वास््य प्रमख
ु तथा
उपशाखा
कायाकारी
अलधकृ त

२.३० बजे लभत्र
लनवेदन दताा भएमा
सो लदन सो पलछ
आएमा भोलिपल्ट

योजना शाखा

नगरपालिका
प्रमख
ु तथा
कायाकारी
अलधकृ त

३ लदन

घर नक्सा शाखा

नगरपालिका
प्रमख
ु तथा

 चार लकल्िा वा घर सडक खिु ेको लसफाररसको
प्रलतलिलप

११

१२

 नापी नक्साको प्रलतलिलप
 खानेपानी संस्थाको लसफाररस
 सरसफाई पररचय पत्र
पेन्सन प्रयोजनका  सम्बलन्धत वडा सलमलतको लसफाररस
िालग पाररवाररक
लववरण लसफाररस  ना.प्र.को प्रलतलिलपहरु (ना.प्र.प्रलतलिलप नभएमा
जग्गाधनी प्रमाण पजू ााको प्रलतलिलप)
 न.पा.बालहरको भएमा वसाई सराई
 २ प्रलत फोटो
 सरसफाई पररचय पत्र
कोट लफ लमनाहा  सम्बलन्धत वडा सलमलतको लसफाररस
लसफाररस मद्दु ा
 ना.प्र.पत्रको प्रलतलिलप
पपु क्ष
ा का िालग
लसफाररस
 मद्दु ा म्याद नाघेको प्रमाण
अन्तजाालतय
 सरसफाई पररचय पत्र
लववाह लसफाररस

१२

अन्य लसफाररस  सम्बलन्धत वडाकायााियको फोटो टााँस सलहत
(मानलसक
लसफाररस
अवस्था लठक
नभएको, अपाङ्ग  ना.प्र.को प्रलतलिलप
पररचय आदी)
 लसफाररस आवश्यक भएको व्यहोरा खल्ु ने
प्रमाणको प्रलतलिलप

 अस्पतािमा उपचार गरे को प्रमाण
 २ प्रलत फोटो
 सरसफाई पररचय पत्र

जााँचवझु गरी उल्िेलखत लसफाररस
उपिव्ध गराइने छ ।

कायाकारी
अलधकृ त

उल्िेलखत कागजातहरु सलहत
न.पा.मा लसफाररस लदएमा
आवश्यक जााँचवझु गरी
उल्िेलखत लसफाररस उपिब्ध
गराइने छ ।

२.३० वजे लभत्र
लदवेदन दताा भएमा
सोही लदन तथा सो
पलछ आएमा
भोलिपल्ट

प्रशासन शाखा

नगरपालिका
प्रमख
ु तथा
कायाकारी
अलधकृ त

उल्िेलखत कागजातहरु सलहत
सम्बलन्धत व्यलििे लनवेदन िेलख
वडा सलमलतमा सरजलमन वझु ी
वडाध्यक्ष (वडाध्यक्ष नभएको
अवस्थामा सलचव) को राय
लसफाररस सलहत न.पा.मा लनवेदन
लदएमा न.पा.द्बारा उल्िेलखत
लसफाररस उपिब्ध गराइने छ ।
उल्िेलखत कागजातहरु सलहत
सम्बलन्धत व्यलििे लनवेदन िेलख
वडा सलमलतमा सरजलमन वझु ी
वडाध्यक्ष (वडाध्यक्षा नभएको
अवस्थामा सलचव) को राय
लसफाररस सलहत न.पा.मा लनवेदन
लदएमा न.पा.द्बारा उल्िेलखत
लसफाररस उपिब्ध गराइने छ ।

२.३० वजे लभत्र
लदवेदन दताा भएमा
सोही लदन तथा सो
पलछ आएमा
भोलिपल्ट

प्रशासन शाखा

नगरपालिका
प्रमख
ु तथा
कायाकारी
अलधकृ त

लनवेदन दताा लमलतिे सामालजक लवकास
२ लदन
शाखा, स्वास््य
शाखा

नगरपालिका
प्रमख
ु तथा
कायाकारी
अलधकृ त

आय श्रोत
प्रमालणत

उल्िेलखत कागजातहरु सलहत
 ना.प्र.को प्रलतलिलप
न.पा.मा लनवेदन लदएमा आवश्यक
 सम्वलन्धत वडाकायााियको लसफाररस सलहतको जाचवझु गरी उल्िेलखत लसफाररस
लनवेदन

१३

 आय श्रोत के बाट प्राप्त भएको हो खल्ु ने पेशा

लनवेदन दताा भएको योजना शाखा
लमलतिे २ लदन लभत्र

नगरपालिका
प्रमख
ु तथा
कायाकारी
अलधकृ त

लनवेदन लदएको
लमलतिे ३ लदन

योजना शाखा/
प्रालवलधक शाखा/
योजना कायाान्वयन
शाखा

नगरपालिका
प्रमख
ु तथा
कायाकारी
अलधकृ त

नगरपालिका प्रमख
ु
कायाकारी अलधकृ त

नगरपालिका
प्रमख
ु तथा
कायाकारी
अलधकृ त

उपिव्ध गराइने छ ।

व्यवासायको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप
योजना सम्झौता
सम्बन्धा

 सरसफाई पररचय पत्र
 वडा स्तररय योजना भएमा सम्बलन्धत वडा
सलमलतको लसफाररस

 नगरपालिकाबाट सम्बलन्धत यवजनाका िागी
बजेट तथा कायाक्रम स्वीकृ त भएको लनणायको
प्रलतलिलप

१४

 सम्बलन्धत (वडा अध्यक्ष नभएको अवस्थामा
सलचवको) रहोवरमा गठन भएको उपभोिा
सलमलतको लनणाय प्रलतलिलप
नाता प्रमाण पत्र
१५

 सरसफाई पररचय पत्र
 नाता खल्ु ने गरी वडा कायााियबाट लसफाररस
साथ सि
ं ग्न भएको मचु ल्ु का नआएको खण्डमा
प्रहरी प्रलतवेदन ।

 सम्बलन्धत व्यलिहरुको नेपािी नागररकताका
प्रलतलिलप

उल्िेलखत कागजातहरु सलहत
सम्बलन्धत उपभोिा
सलमलत,न.पा.मा सम्झौताका िागी
आएमा प्रालवलधकबाट िागत
अनमु ान तयार गरी तोलकएको
सहभालगता बरावरको रकम
उपभोिा सलमलतको र
जनसहभालगताको खातामा जम्मा
गरी भौचर पेश गरे मा न.पा.बाट
सम्झौता गररने छ ।
उल्िेलखत कागजातहरु तयार भइ
आएमा सोही लदन र
नगरपालिकािाई उल्िेलखत
कागजातहरुबाट नाता खि
ु ेको
प्रस्ट एलकन नभएमा प्रहरी
प्रलतवेदन प्राप्त भएको ७ लदन लभत्र

