मन्थली नगरपाललका

नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्
प्रदेश न.ं ३

नागररक वडापत्र
क्र.सं.

सेवा/सलु वधाको
प्रकार

१.

चिठ्ठी पत्र चिवेदि दर्ता

२.

चिठ्ठी पत्र िलतिी

३.

संस्ित सूचिकृ र्

४.

गै.स.स. कतर्ाक्रम स्वीकृ र्ी

५.

संस्ितगर् चवद्यतलर् दर्ता/
स्र्रवृचि

सेवाग्राहीले पुर्र्ाउनु पने प्रलक्रर्ा र प्रमाणहरु
चिवेदि, उजुरी, चिठ्ठी पत्र मतचि प्रमख
ु / उपप्रमख
ु / कतर्तालर् प्रमख
ु वत अचिकतर प्रतप्त
अचिकतरीबतट र्ोक आदेश भएपचि
िगरपतचलकतमत चर्िा बझु तउिु पिे कर, दस्र्रु , शल्ु क, बझु तई अचिकतर प्रतप्त
अचिकतरीबतट दस्र्खर् भएपचि
चिवेदि
संस्ितको चवितिको प्रचर्चलपी
संस्ित दर्ता/िचवकरण प्रचर्चलपी
लेखत परीक्षण प्रचर्वेदि
संस्ित सूचिकृ र् गिे सम्वचन्ि कतर्ासचमचर्को चिणार्
कर िक्त
ु त प्रमतणपत्र
चिवेदि
संस्ित सूचिकृ र् भएको िगरपतचलकतको पत्र
स्वीकृ चर् मतग गरे को कतर्ाक्रमको चववरण
संस्ित दर्ता/िचवकरण/ करिक्त
ु त/ लेखत परीक्षण प्रचर्वेदि
चिवेदि
कम्पिी दर्ता प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी, कर दर्ता/िक्त
ु त प्रमतणपत्र
सञ्ितलकहरुको ितगररकर्त प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी
िगरपतचलकतले र्ोके कत अन्र् मतपदण्ड । (चवद्यतलर् स्र्रवृचि चसफतररसकत लतचग)
चवद्यतलर्को आफ्िै भवि भएमत सोको जग्गतििी प्रमतणपजू ता र िक्सत पतस
प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी
भवि वहतलमत चलएको भए वहतल सम्झौर्तपत्रको प्रचर्चलपी
चवद्यतलर्को चवचिर्म र व्र्वस्ितपि सचमचर्को चिणार्को प्रचर्चलपी
बजेट कतर्ाक्रम र लेखतपरीक्षण प्रचर्वेदिको प्रचर्चलपी
पतठ् र्क्रमहरुको चववरण
सम्बचन्िर् वडतको चसफतररस (चसफतररस गदता िगरपतचलकतबतट स्वीकृ र् चिजी
चवद्यतलर् संितलि चसफतररस मतपदण्डलतई आितर चलइिे )
शल्ु कको चववरण

लाग्ने शुल्क/ दस्तुर

लाग्ने
समर्

सेवा प्रदान
सम्पकय
गने अलधकारी शाखा/उपशाखा

चििःशल्ु क

र्रुु न्र्ै

सम्बचन्िर् शतखत

दर्ता/िलतिी

चििःशल्ु क

र्रुु न्र्ै

सम्बचन्िर् शतखत

दर्ता/िलतिी

रू. ३०००
( अन्र्रतचरिर् गै.स.स. को हकमत रू.
७०००)

सोही चदि

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र्

सतमतचजक चवकतस शतखत

रू. ३०००

सोही चदि

िगर प्रमख
ु /उप प्रमख
ु

सतमतचजक चवकतस शतखत

१ मचहित

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र्

चशक्षत, र्ुवत र्ित खेलकुद
शतखत

चवद्यतलर् दर्ता- रू. ५०००
कक्षत िप- रू. २०००
र्ह िप- रू. ४०००

६.

चिजी अस्पर्तल,
पोलीचक्लचिक दर्ता/िचवकरण

७.

ब्र्वसतर् दर्ता/ ईजतजर्

८.

सम्पचि कर

९.

१०.

समति स्र्रकत िचजककत दइु वटत चवद्यतलर्को चसफतररस
िगर चशक्षत सचमचर्को चिणार्को प्रचर्चलपी
र्ोचकए बमोचजम भरे को चिवेदि फतरतम
कम्पचि दर्ता प्रमतणपत्र
र्ोचकएको मतपदण्ड अिसु तर जिशचक्त, पवू ताितर सचहर् चववरण भरे को फतरतम
कर दर्ता/िक्त
ु त प्रमतणपत्र
िगरपतचलकतद्वतरत गचठर् अिगु मि सचमचर्को चसफतररस
सम्बचन्िर् वडतको चसफतररस
चिवेदि
सम्बचन्िर् वडतको चसफतररस
व्र्तवसतर्ीको ितगररकर्त प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी
िगर क्षेत्रचभत्र भएको घर जग्गतको सम्पचि कर चर्रे को रचसद
बहतलमत बसेको भए घरििी संगको बहतल दर समेर् खल
ु ेको सम्झौर्त पत्रको
प्रचर्चलपी र िगरपतचलकतमत बहतल कर चर्रे को प्रचर्चलपी
सम्बचन्िर् व्र्चक्तको पतसपोटा सतइजको २ प्रचर् फोटो
गैर िेपतली ितगररकको हकमत घरििी संगको उल्लेचखर् चकचसमको सम्झौर्त पत्र र घर
ठे गतित देचखिे प्रमतणपत्र
र्स िगरपतचलकत चभत्र आफ्िो ितममत रहेकत सम्पणू ा घर जग्गतको जग्गतििी दर्ता
प्रमतणपजू ता वत प्रचर्चलपी सचहर् सक्कलै पजू ता
सतिै हतलसतलै िर्ताँ घर बितएको वत र्लत िप गररएको भए सो को िक्शतपतस/चिमताण
सम्पन्ि प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी
दोस्रो पटक देचख गर् वर्ाको सम्पचि कर चर्रे को रचसदको सक्कल देखतउिपु िे
िर्ताँ चववरण दतचखलत गिापु िे भए सम्बचन्िर् चववरण फतरतम भरी करदतर्तले सहीितप
गरे को

६ मचहित
(िचवकरणको
हकमत सोही चदि)

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र्

स्वतस््र् र्ित सतमतचजक
चवकतस

प्रिचलर् आचिाक ऐिमत चिितारण भए
सोही चदि
बमोचजम

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र् वत
र्ोचकएको अचिकृ र्

रतजश्व उपशतखत

प्रिचलर् आचिाक ऐिमत चिितारण भए
सोही चदि
बमोचजम

रतजश्व उपशतखत प्रमख
ु

रतजश्व उपशतखत

१० प्रचर्शर् (संघसंस्ित,
कम्पिी,कतर्तालर्,बैङ्क र्ित चविीर्
संस्ित,चवद्यतलर् आचदले श्रोर्मै कट्टत
गरी दतचखलत गिापु िे)

रतजश्व उपशतखत प्रमख
ु

रतजश्व उपशतखत

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र् वत
र्ोचकएको अचिकृ र्

भवि र्ित वचस्र् चवकतस
उपशतखत

रू. ४०००

बहतल कर

बहतल चलिे चदिे सम्बन्िी सम्झौर्त पत्रको प्रचर्चलपी

घर िक्सत
पतस/अचभलेचखकरण

सम्बचन्िर् व्र्चक्तको ितगररकर्त प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी
जग्गतििी पजू ताको प्रचर्चलपी
चकित खल
• देचवटतर-मन्िली-सेलेघतट र मदि
ु ेको ितपीको प्रमतचणर् ब्लुचप्रण्ट/िेस
भण्डतरीिोक पोचल– टेचक्िकल
र्ोके को ढताँित र मतपदण्ड अिसु तर र्र्तर गररएको िक्सत (३ प्रचर्)
इचन्स्टच्र्टु को ३०० चम. दतर्ताँबताँर्त
ितलु आ.व. सम्मको सम्पचि कर चर्रे को रचसदको प्रचर्चलपी
फ्रेमस्िक्िर प्रचर् व.चफट-रू. ८
िक्सत फतरतममत उल्लेचखर् अन्र् चववरण
िक्सत फतरतम (भरे को)
• अन्र् क्षेत्रमत प्रचर्
व.चफट
- रू. ६
ितर चकल्लत प्रमतचणर्
जग्गतको िक्शतमत मतपदण्ड अिरू
ु प बतटो िभएमत ६ चम. िौडत बतटो भएको वडतको • भक
ु म्प पीचडर्को कच्िी घरको
चसफतररस
लतचग एकमष्टु - रू. ५००
एकतघरको सगोलतमत रहेकत व्र्चक्तले अफन्र्को ितममत रहेको जग्गतमत मन्जुरीितमत
चलइ िक्शत पतस गिा ितहेमत वडत अध्र्क्षको रोहवरमत भएको मञ्जरु ीितमतको सक्कल

१५ चदि वत प्रिम
िरण प्रचक्रर्त
बमोचजम

११.

र्ल्लत िप

१२.

िक्सत ितमसतरी

१३

भवि चिमताण सम्पन्ि

१४.

जग्गत रे खतङ् कि

१५.

र्ोजित सम्झौर्त, चिमताण
सम्पन्ि एंव भक्त
ु तिी

१६.

टोल चवकतस संस्ित सिू ीकृ र्

हतलको मतपदण्ड परू त गिे गरी पचहले पतस गरे को िक्शत र प्रमतणपत्रको फोटोकपी
ितलु आ.व. सम्मको सम्पचि कर चर्रे को रचसदको प्रचर्चलपी
अरु कतगजतर्को हकमत िर्ताँ िक्शत पतस गदता आवश्र्क पिे सबै कतगजतर्हरु पेश
गिापु िे
चिवेदि
ितगररकर्त प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी
रचजरिेशि पतस भएको चलखर्को फोटोकपी
पचहले पतस गरे को िक्शत र प्रमतणपत्रको सक्कल र फोटोकपी
ितलु आ.व. सम्मको सम्पचि कर चर्रे को रचसदको प्रचर्चलपी
जग्गतििी प्रमतण पजू ताको प्रचर्चलपी
घर ििीको हतलसतलै चखचिएको चपचप सतइजको फोटो २ प्रचर्
चिवेदिकत सति स्वीकृ र्ी प्रतप्त प्रतचवचिकको चिमताण सम्पन्ि चसफतररस पत्र
पचहले पतस गरे को िक्शत र प्रमतणपत्रको सक्कल र फोटोकपी
जग्गतििी प्रमतण पजू ताको प्रचर्चलपी
ितलु आ.व. सम्मको सम्पचि कर चर्रे को रचसदको प्रचर्चलपी
ितगररकर्त प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी
चिमताण भएको भविको ितरै चर्रबतट चखिेको फोटो
घर ििीको हतलसतलै चखचिएको चपचप सतइजको फोटो २ प्रचर्
चिवेदि
जग्गतििी प्रमतण पजु ता
रतजश्व चर्रे को रचसद
चकित खल
ु ेको ितपीको प्रमतचणर् ब्लुचप्रण्ट/िेस
िगरपतचलकतको स्वीकृ र् र्ोजित
वडत भेलतबतट उपभोक्तत सचमचर् गठिको चिणार्
सम्बचन्िर् वडतको चसफतररस
लगर् इचस्टमेट/प्रस्र्तव पत्र
चिवेदि
र्ोजित सम्झौर्त
उपभोक्तत सचमचर्को बैंक खतर्त
ितपी चकर्तब, कतर्ा सम्पन्ि प्रचर्वेदि, अिगु मि र्ित मल्ू र्तङ् कि, खिाको चववरण,
सतवाजचिक परीक्षणको चिणार्को प्रचर्चलपी
रकम भक्त
ु तिी मतग चिवेदि
वडत सचमचर्को चसफतररस
लतगर् सहभतचगर्तको र्ोजितकत लतचग प्रतचवचिक लतगर् अिमु ति अिसु तर
िगरपतचलकतको बैंक खतर्तमत रकम जम्मत गरे को सक्कल बैंक भौिर
सम्बचन्िर् टोलकत स्ितर्ी बतचसन्दतहरुको भेलत
टोल चवकतस संस्ितको बैठक/भेलतले गरे को चिणार्को प्रचर्चलपी
टोल चवकतस संस्ितको चविति २ प्रचर्
संस्ितकत पदतचिकतरीहरुको ितम, ितगररकर्त प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी
टोल चवकतस संस्ितको लेटर प्र्तडमत संस्ितको ितप सचहर्को संस्ित सूचिकृ र् गररपतउाँ

आचिाक ऐिमत चिितारण भए
बमोचजम

१५ चदि वत प्रिम
िरण प्रचक्रर्त
बमोचजम

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र् वत
र्ोचकएको अचिकृ र्

भवि र्ित वस्र्ी चवकतस
उपशतखत

आचिाक ऐिमत चिितारण भए
बमोचजम

सोही चदि

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र् वत
र्ोचकएको अचिकृ र्

भवि र्ित वस्र्ी चवकतस
उपशतखत

आचिाक ऐिमत चिितारण भए
बमोचजम

१५ चदि

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र् वत
र्ोचकएको अचिकृ र्

भवि र्ित वस्र्ी चवकतस
उपशतखत

आचिाक ऐिमत चिितारण भए
बमोचजम

१५ चदि

सवेक्षक

भवि र्ित वस्र्ी चवकतस
उपशतखत

चििःशल्ु क

प्रचक्रर्त परु त भए
लगिै

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र्,र्ोजित
शतखत प्रमख
ु र
आचिाक प्रशतसि
शतखत प्रमख
ु

र्ोजित शतखत/ आचिाक
प्रशतसि शतखत

रू. १०००

सोही चदि

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र् वत
र्ोचकएको अचिकृ र्

सतमतचजक चवकतस शतखत

१७.

कृ र्क समहू दर्ता

१८.

सहकतरी दर्ता

क) न्र्तर्ीक सचमचर्मत
उजुरी दर्ता

१९.

ख) चलचखर् जवतफ दर्ता

ग) सतक्षी परीक्षण

२०.

“घ” वगाको चिमताण ब्र्वसतर्ी
इजतजर्/ िचवकरण

२१.

ज्र्ेष्ठ ितगररक पररिर् पत्र

भन्िे व्र्होरतको चिवेदि
सम्बचन्िर् वडतको चसफतररस
र्ोचकए बमोचजम भरे को फतरतम र चिवेदि
कृ र्क समहू को चविति २ प्रचर्
अध्र्क्ष,सचिव र कोर्तध्र्क्षको ितगररकर्त र लतलपजु ताको फोटोकपी
समहू गठि सम्बचन्ि आम भेलतको चिणार्
सम्बचन्िर् वडतको चसफतररस
चिवेदि
सहकतरी दर्ता सम्बन्िी सदस्र्हरुको चिणार्
सहकतरी चविति २ प्रचर्
सेर्र सदस्र्हरुको ितगररकर्तको फोटोकपी
सेर्र सदस्र्हरुको फोटो सचहर्को अचभलेख
प्रतरचम्भक सतितरण सभतको चिणार्
व्र्वसतचर्क कतर्ार्ोजित र सम्भतव्र्र्त अध्र्र्ि प्रचर्वेदि
र्ोचकएको ढताँितमत चिवेदि
ितगररकर्त वत पररिर् खल्ु िे कतगज प्रमतण
उजुरीसाँग सम्बचन्िर् प्रमतण
र्ोचकएको ढताँितमत जवतफ
ितगररकर्त वत पररिर् खल्ु िे कतगज प्रमतण
सम्बचन्िर् प्रमतण
र्ोचकएको म्र्तदचभत्र (म्र्तद ितघेको भए म्र्तद ितम्िे चिवेदि)
र्ोचकएको ढताँितमत चिवेदि
सतक्षीको स्वर् उपचस्िर्ी
चिर्मतवली बमोचजम भरे को चिवेदि फतरतम
ितगररकर्तको प्रचर्चलपी
पति/भ्र्तट दर्ता प्रमतणपत्र
सम्बचन्िर् वडतको चसफतररस
चिमताण व्र्वसतर्ी संघको चसफतररस
उद्योग चवभतग/घरे लु कतर्तालर्को प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी
करिक्ु ित प्रमतणपत्र
िचवकरणको लतचग “घ” वगाको चिमताण ब्र्वसतर्ी इजतजर् पत्रको प्रचर्चलपी
चिर्मतवली बमोचजम भरे को चिवेदि फतरतम
सवतरी सतिि/मेचशिरी ितलु हतलर्मत रहेको मेकतचिकल इचन्जचिर्रको प्रमतचणर् पत्र
उपकरणहरुको स्वतचमत्वको प्रमतणपत्र र चवमत गरे को कतगजतर्
जिशचक्तको शैचक्षक र्ोग्र्र्तको प्रमतणपत्रको प्रचर्चलपी
चिवेदि

ितगररकर्तको प्रचर्चलपी
हतलसतलै चखचिएको ३ प्रचर् फोटो

रू. १०००

५० लतख सम्म रू. २०००
५०–१ करोड सम्म रू. ३०००
१–१० करोड सम्म रू. ५०००

सोही चदि

सोही चदि

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र् वत
र्ोचकएको अचिकृ र्

सतमतचजक चवकतस शतखत

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र् वत
र्ोचकएको अचिकृ र्

सतमतचजक चवकतस शतखत

रू. २००

सोही चदि

र्ोचकएको कमाितरी

कतििु शतखत

रू. १००

र्रुु न्र्

र्ोचकएको कमाितरी

कतििु शतखत

चििःशल्ु क

पेशी र्ोचकएको
चदि

र्ोचकएको कमाितरी

कतििु शतखत

रू. ४०००

िचवकरण सोही
चदि र दर्ताको
लतचग १५ चदि

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र् वत
र्ोचकएको अचिकृ र्

प्रशतसि, रतजश्व उपशतखत

प्रमख
ु प्रशतसकीर्
अचिकृ र् वत
र्ोचकएको अचिकृ र्

मचहलत चवकतस उप शतखत

चििःशल्ु क

सोही चदि

