
क्र.सं
प्रदान गिरने
सेवाको िकिसम

पेश गनुर्पनेर् आव यक प्रमाण कागजातह िज मेवार शाखा सेवा प्रा  गनर् लाग्ने समय लाग्ने शु क

१ लागत इि मेट

1.      नगरसभा वा नगरकायर्पािलकाबाट वा प्रमखुबाट योजना 
वीकृत भएको एिकन ।
२.     लागत इि मेट तयार गनर्को लािग भएको तोक आदशे ।
३.     प्रािविधकबाट िफ डमा नापजाँच भइसकेको हुन ुपनेर् ।

प्रािविधक शाखा १ ह ा दिेख १५ िदन िभत्र िनशु क

२
योजनाको
मू यांकन

1.    योजना स प न भएको जानकारी गराउन ुपनेर् । 
२.  प्रािविधकबाट िफ डमा नापजाँच भइसकेको हुन ुपनेर्
३. खचर्को सावर्जिनकीकरण हुन ुपनेर् ।
४.  अनगुमन सिमितले अनगुमन स प न गरेको हुन ुपनेर् ।

प्रािविधक शाखा एक ह ा दिेख १५ िदन िभत्र िनशु क

३ घर नक्शा पास

1.      यस नगरपािलकाबाट तोिकए बमोिजम हुने गरी िनमार्ण गनर् 
लािगएको भवनको नक्शाह  ३ प्रित
२.     जग्गाधनीको नागिरकताको फोटोकपी
३.     जग्गाधनी प्रमाण पत्रको प्रमािणत प्रितिलपी
४.    घर नक्सा तयार गनेर् प्रािविधकको योग्यताको प्रमाण पत्र र 
इजाजत पत्र तथा घर िनमार्ण गनेर् डकिमर्को इजाजत पत्र  
५.      चाल ुआ.व.को मालपोत कर (ितरो ) ितरेको नगदी रिसद र 
फोटोकपी
६.     िक ा नं खलुेको नापी नक्साको प्रमािणत प्रितिलपी
७.     िनवेदनको िकताब/ नक्सा पास दरखा त फाराम

प्रािविधक शाखा

१.दरखा त िरतपवुर्क छ छैन जाँचबझुः 
              ७ िदनिभत्र

२.संिधयारको नाउँमा सचुना टाँसः
              १५ िदने

३. दरखा तमा उ लेख भएअनसुार भवन िनमार्ण गनर् 
िम ने/निम ने जाँचबझुः
             ३ िदन िभत्र

४. सजर्िमन मचुु का तयार गरी प्रितवेदन पेशः
              १५ िदन िभत्र

 नगरपािलकाको आिथर्क 
ऐनमा तोकेबमोिजम

        बेसीशहर नगरपािलका
नगर कायर्पािलकाको कायार्लय, लमजङु

      ग डकी प्रदशे, नेपाल

           नागिरक वडापत्र



४
घरको थायी
वीकृित

 
१ िनवेदन
१.  िड िप िस तहस म स प न भएको घरको रंिगन फोटो
३ िडजाइन गनेर् प्रािविधक र िनमार्ण गनेर् डकिमर्को प्रितवेदन          
                 साथै 
नक्सापासमा उ लेिखत सबै कागजात

प्रािविधक शाखा पेश भए पिछ ७ िदन िभत्र

        िनशु क   
पुन ः नक्सामा फेरबदल 

भएमा िनयमानसुार राज  
लाग्ने

५
घर स प न
प्रमाण पत्र

१. िनवेदन
२.  स प न भएको घरको रंिगन फोटो
३ िडजाइन गनेर् प्रािविधक र िनमार्ण गनेर् डकिमर्को प्रितवेदन          
                साथै 
नक्सापासमा उ लेिखत सबै कागजात

प्रािविधक शाखा पेश भए पिछ १० िदन िभत्र  प्रित वगर् िफट  १.५

नगर िवकासबाट ि वकृती प्रा  भएकाको हकमा पेश भए 
पिछ ७ िदन िभत्र
मािथ उ लेिखत बाहेकको हकमाः

१.दरखा त िरतपवुर्क छ छैन जाँचबझुः 
     दरखा त पेश भएको ३ िदन िभत्र

२.संिधयारको नाउँमा सचुना टाँसः
                ७ िदने

३. सजर्िमन मचुु का तयार गरी प्रितवेदन पेशः
                ७ िदन िभत्र

४. िरतपवुर्क िनवेदन प्रा  भइर् कसैले उजरुी नगरेमा घर 
अिभलेिखकरण प्रमाण पत्र प्रदानः              
               ३ िदन िभत्र

७

इि जिनयिरङ
परामशर् सेवा,
घर नक्सा
बनाउने समेत

१. नेपाल इि जिनयिरङ काउि सलमा दतार् भएको इि जिनयरको 
प्रमािणत प्रमाणपत्र
२. क पनी दतार् प्रमाणपत्र
३. क पनीको िवधान
४. क पनी भाडामा भए घरभाडा संझौता 
५. प्रोप्राइटरको नागिरकता प्रमाणपत्रको प्रमािणत प्रितिलिप
६. सजर्िमन मचुु का

प्रािविधक शाखा   ७ िदनिभत्र

१. दतार् तथा िसफारीस  
शु कः ३०००।-
२.वािषर्क निवकरण शु कः 
१०,०००।-

६
घर 

अिभलेखीकरण

१. प्रािविधकबाट तयार गिरएको घर नक्शा ३ प्रित
२. जग्गाधिनको नागरीकताको फोटोकपी
३.   जग्गाधिन प्रमाण पत्रको प्रमािणत प्रितिलपी
४. चाल ुआ.व.को मालपोत कर (ितरो ) ितरेको नगदी रिसद र 
फोटोकपी
५. घर अिभलेखीकरण िनवेदन िकताब
६. िक ा नं खलुेको नापी नक्सा
७. घरको रंिगन फोटो ३ प्रित
८. घर नक्सा तयार गनेर् प्रािविधकको योग्यताको प्रमाण पत्र र 
इजाजत पत्र

प्रािविधक शाखा

प्रितवगर् िफट   १.५ साथै
नगरिवकासबाट ि वकृित
निलइर् बनाएको हकमा
िनयमानसुार थप जिरवाना
समेत



८

लेवर
क ट्रयाक्टर (क)
इजाजत पत्र

१. िनवेदन
२. नागिरकता प्रमाण पत्रको प्रितिलिप
३. स बि धत क्षत्रमा तािलम प्रा  गरेको प्रमाणपत्र

प्रािविधक शाखा ७ िदन िभत्र

१. दतार् तथा िसफारीस  
शु कः ५०००।-
२.वािषर्क निवकरण शु कः 
५,०००।-
३. याद नािघ आएका 
निवकरण शु कः १०,०००

९

अदक्ष, अधर्दक्ष,
दक्ष  कामदार
दतार्/निवकरण

१. िनवेदन
२.कि तमा ७ िदने तािलम प्रा  गरेको प्रमाणपत्र
३. नागिरकताको प्रितिलिप
४. नगरपािलकाको प्रमाणपत्र िदने स बि ध िसफारीश िनणर्य

प्रािविधक शाखा ७ िदनिभत्र
क्रमशः  १०००, १५०० र
 २०००

१.      उपभोक्ता सिमित गठन गदार्को उपभोक्ताह को आम 
भलेाको उपि थित र िनणर्यको प्रितिलपी ।

२.     उपभोक्ता सिमितका पदािधकारी तथा सद यह को 
नागिरकताको फोटोकपी

३.     स झौताको लािग िज मेवार पदािधकारी  तोिकएको 
उपभोक्ता सिमितको िनणर्य

४.    लागत इि मेट (ल.इ गनुर् नपनेर् योजनाको हकमा प्र तावना)

५.      वडाको िसफािरश

६.     स झौता गरीपाउँ भ ने िनवेदन

1.      प्रािविधक मू यांकन

2.     बील भपार्इह

3.     िनवेदन
4.    वडाको िसफािरश

योजना स झौता 
(उपभोक्ता 
सिमितसंग)

योजना शाखा सबै कागजात परुा भएमा आधा घ टा िभत्र िनशु क१०

११
योजनाको रिनङ
िवल भुक्तानी

योजना शाखा सवै कागजात परुा भएमा आधा घ टा िभत्र । िनशु क



१२

योजनाको 
अि तम भुक्तानी 
तथा फरफारक

१.      कायर्स प न सिहतको प्रािविधक मू यांकन
२.     कायर्स प न सिहतको प्रिविधक मू यांकन
३.     लागत इि मेट (ल.इ गनुर् नपनेर् योजनाको हकमा प्र तावना)
४.    स वि धत वडाका कायर्स प न िसफािरश
५.      प्र तावनाको आधारमा स झौता भएका योजनाको हकमा 
प्रितवेदन
६.     उपभोक्ता सिमितको बैठकबाट खचर् अनमुोदन भएको 
िनणर्य, खचर् सावर्जिनक गनर् िमित तोिकएको िनणर्य साथै भक्तानी 
मागको िनणर्य ।
७.     सावर्जिनक परीक्षण तथा खचर् सावर्जिनकीकरण
८.    अनगुमन सिमितको िसफारीस िनणर्य
९.     िनवेदन
१०.  योजना स चालन अिघ र पिछको फोटो

योजना शाखा सवै कागजात परुा भएमा १ घ टा िभत्र िनशु क

१३
योजना तथा
कायर्क्रम माग

१.  यहोरा खलुेको िनवेदन
२. उपभोक्ता वा सिमितको बैठक र िनणर्य
३. कायर्क्रमको हकमा प्र तावना

योजना शाखा
योजना तथा कायर्क्रम वीकृत हुने /नहुने भ ने स बि ध
िनणर्य १ मिहना िभत्र

िनशु क

१४
एिककृत स पित
कर

1.     जग्गाधनी प्रमाण पजूार्
2.  अिघ लो आ.व.को मालपोत ितरेको रसीद
3.   नागिरकता प्रमाण पत्रको प्रितिलपी

राज  शाखा १ घ टा िभत्र
नगरपािलकाको आिथर्क
ऐनमा तोकेबमोिजम

१५ घर बहाल कर

1.      बेसीशहर नगरक्षत्र िभत्रका घर, गोदाम, ग्यारेज, कारखाना, 
जग्गा वा पोखरी परुै वा आंिशक तवरले जग्गा धनीले बहाल िददंा 
संझौता गरेको भए सो को प्रितिलपी र िनवेदन
२.     स झौता नभएको हकमा बहालमा िदएको बारे िनवेदन ।
३.     घरधनीको नागिरकता प्रितिलपी

राज  शाखा १ घ टा िभत्र
नगरपािलकाको आिथर्क 
ऐनमा तोकेबमोिजम

१६ यवसाय कर 1.      िनवेदन र नागिरकताको प्रितिलपी राज  शाखा १ घ टा िभत्र
 नगरपािलकाको आिथर्क 
ऐनमा तोकेबमोिजम

१७ िवज्ञापन कर 1.       िनवेदन र नागिरकताको प्रितिलपी
२.     काननूले वीकृत िदएको अिधकारको प्रितिलपी

राज  शाखा १ घ टा िभत्र
 नगरपािलकाको आिथर्क 
ऐनमा तोकेबमोिजम



१८
सहकारी दतार्
निवकरण

१. सहकारी सं थाको प्र तािवत िविनयम/िनवेदन
२. सहकारी सं था संचालनको स भा यता अ ययन
३. सद यले िलन वीकार गरेको शेयर सख्या र शेयर रकमको 
िववरण
४. शेयरधनीको नागिरकता प्रमाण पत्रको प्रितिलिपह
५. वडा कायार्लयको िसफारीस

राज  शाखा ३ िदन िभत्र
 नगरपािलकाको आिथर्क 
ऐनमा तोिकएबमोिजम

१९

िवपद् तथा
वा यसंग
स बि धत राहत
उपचार तथा
योजना माग

१. िनवेदन तथा िनवेदनलाई पु ्याइ ँगनेर् कागजातह
२. नागिरकताको फोटोकपी
३. भलेाको उपि थित र िनणर्य
४नगरप्रमखुको तोक आदशे
५.आव यक बील भपार्इह

लेखा शाखा सवै कागजात परुा भएमा २ घ टा िभत्र िनशु क

२०
िविवध
िसफािरश

१. िनवेदन
२. नागिरकताको फोटोकपी
३.आव यकतानसुारका थप कागजातह

प्रशासन शाखा िनवेदन पेश भएको १ घ टा िभत्र
 नगरपािलकाको आिथर्क 
ऐनमा तोिकएबमोिजम

२१

गैर सरकारी
सं था दतार्
/निवकरण
िसफािरश

१. सं थाको िवधान
२. पदािधकारीह को नागिरकताको फोटोकपी
३. सं था भाडामा ब ने भए संझौता पत्र र बहालकर ितरेको रसीद
४. आ नै भवन भए लालपजूार्को फोटोकपी
५. करचक्ता प्रमाणपत्र
६. लेखापरीक्षण प्रितवेदन
७. सजर्िमन मचुु का
८. कायर्योजना तथा प्रगित प्रितवेदन

प्रशासन शाखा
स पणुर् कागजात परुा भएमा िनवेदन पेश भएको २ घ टा
िभत्र

 नगरपािलकाको आिथर्क
ऐनमा तोिकएबमोिजम



२२

घ बगर्को
िनमार्ण
यवसायीको
इजाजत पत्र
प्रदान

१. प्राइभटे वा पि लक िलिमटेड क पनीको पमा यनूतम पाँच 
लाख चाल ुपुँजी दखेाई उद्योग िवभागमा दतार् भएको ।
२. िसिभल इि जिनयिरङ िवषयमा क तीमा प्रमाणपत्र तह उितणर् 
गरेको एकजना प्रािविधक, एक जना प्रशासिनक र एक जना 
वािण य शा को जनशिक्त हुनपुनेर् ।
३.िट्रपर  ट्रयाक्टर िमक् चर एक एक थान ( आ नो वािम वमा 
नभएको ख डमा क तीमा ३ बषर्को लािग भाडामा िलएको 
स झौता भएको हुनपुनेर्)
४. िथयोडोलाइट लेभल मेिसन १ सेट
५. वाटर प प र भाइब्रटर ितन/ितन थान
६. िनवेदन र नागरीकताको फोटोकपी

प्रशासन शाखा
सबै कागजात परुा भएमा कायर्पािलकाको बैठकमा पेश
भए पिछ १ ह ा िभत्र ।

 १५०००।-

२३

घ  वगर् िनमार्ण
यवसायी
इजाजतपत्र
निवकरण

१. क पनी दतार् प्रमाणपत्रको प्रितिलपी
२. करचक्ता प्रमाणपत्र
३. प्रोप्राइटरको नागिरकताको प्रमाणपत्र
४. गत आ.व. मा गरेको ठेक्का पट्टा कामको िववरण

प्रशासन शाखा सबै कागजात परुा भएमा सोही िदन  ५०००।-

२४
होम टे
दतार्/निवकरण

होम टे दतार्

१. िनवेदन र नागिरकता प्रमाणपत्रको प्रितिलपी
२. जग्गाधनी पजूार् वा संझौताको प्रितिलिप
३.होम टेको िवधान
४.होम टे संचालन गनर् म जरु गरेको कागजात सिहत होम टे 
यव थापन सिमितको िनणर्य
५. वडाको िसफारीस
होम टे निवकरण

१. िनवेदन
२. निवकरण गनेर् भ ने स ब धमा भएको बैठकको िनणर्य
३. अिघ लो आ.व.को लेखापरीक्षण प्रितवेदन
४. कर चक्ता प्रमाणपत्र

प्रशासन शाखा

होम टे दतार्ः

स पणुर् कागजात परुा भएको ७ िदन िभत्र
होम टे निवकरणः
स पणुर् कागजात परुा भएमा सोिह िदन

दतार् शु क  १०,०००।-
वािषर्क निवकरण शु क 
२,०००।-
पुन ः याद नाघी आएको

हकमा िनयमानसुार
निवकरण शु क लाग्नेछ ।



२५

अपागंता
पिरचयपत्र
िवतरण

१. िनवेदन
२. नागिरकताको फोटोकपी ब चाको हकमा ज मदतर् प्रमाणपत्रको 
फोटोकपी
३. स बि धत वडा कायार्लयको िसफारीश
४. पासपोटर् साइजको फोटो १ प्रित र अटो साइजको फोटो २ प्रित
५. सरकारी िचिक सकको िसफारीस

सामािजक सरुक्षा शाखा सबै प्रिक्रया परुा भएमा सोही िदन िनशु क

२६

जे  नागरीक
पिरचय पत्र
िवतरण

१. पासपोटर् आकारको फोटो २ प्रित
२. िनवेदन
३. नागिरकता प्रमाणपत्रको प्रितिलिप

सामािजक सरुक्षा शाखा सबै प्रिक्रया परुा भएमा सोही िदन िनशु क

२७

सामािजक
सुरक्षा भ ा
िनकासा

१. वडा कायार्लयबाट लगत कट्टा गरी प्रा  भएको नामावली
सामािजक सरुक्षा शाखा र
लेखा शाखा

चौमािसक पमा असोज माघ र जे  मिहनामा िनशु क

२८
िवप न नागिरक
औषधोपचार
सुिवधा

१. स बि धत वडा कायार्लयको िसफारीस
२. स बि धत अ पतालको कागजात( अ पतालको िटकट, 
डाक्टरको िसफारीस)
३. िबरामीको नागिरकता प्रितिलिप । नाबालकको हकमा ज म 
दतार्को प्रमाणपत्रको प्रितिलिप
४.  िनवेदकको नागिरकता प्रमाणपत्रको प्रितिलपी ।
५.िवप न नागिरक आवेदन तथा िसफारीस फाराम अनसुिुच

वा य शाखा िनवेदन पेश भएको ३ घ टा िभत्र िनशु क

२९

पशु पंक्षी म य
िवकास
स बि ध उपचार

कृषक उपि थित तथा फोन
पश ु  तथा म य िवकास
शाखा

उपि थत भएको १ घ टा िभत्र
ठुला पशकुो हकमाः प्रित 

पश ु  ५।-
साना पशःु प्रित पश ु  २।-

३०

पशु पंक्षी फमर्
दतार्/निवकरण
िसफारीस

१.नागरीकता प्रमाण 
२.चारिक लाको मचुु का

पश ु  तथा म य िवकास
शाखा

िनवेदन पेश भएको १ घ टा िभत्र  १०००।-



३१

कृषी कायर्क्रम
स बि ध सुचना
जानकारी
प्रािविधक
स लाह

१.िनवेदन 
२.कृषक पिरचय पत्र

कृिष िवकास शाखा िनवेदन पेश भएको १ घ टा िभत्र िनशु क

३२

कृिष फमर्
दतार्/निवकरण
िसफारीस

१.नागरीकताको फोटोकपी
२.चारिक लाको मचुु का

कृिष िवकास शाखा िनवेदन पेश भएको १ घ टा िभत्र  १०००।-

३३ िमलापत्र िववादको प्रकृित हरेी आव यक कागजात याियक सिमित

       १. उजरुी दतार्
     उजुरी परेको ५ िमनेट िभत्र

       २. दो ो पक्षको प्रितउ र

         आव यकता हेरी

       ३.छलफलको लािग आ ान
          ३ मिहना िभत्र

उजरुी दतार् शु क  १००


