फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र (वडाकार्ायिर्)

क्र.
सं.

१

सेवा सुववधाको

आवश्र्क पने कागजातहरु

नाम

घर जग्गा

नामसारी लसफाररस

जजम्मेवार
अलधकारी

िाग्ने समर्

१.

घर जग्गा नामसारी सम्बजधध ववस्तृत वववरण खुिेको लनवेदन

२.

लनवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

३.

मृतक र लनवेदक वीिको नाता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

४.

जग्गा धलन प्रमाण पुजायको प्रलतलिवप

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

५.

सजयलमन मुजुल्का गरी बुझ्नु पने िए सजयलमनमा साक्षी बस्नेको नागररकता

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

२

३

४

घर कार्म
लसफाररस

छात्रबृलत लसफाररस

वबपधन वबध्र्ाथी
लसफाररस

६.

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद

१.

घरकार्म लसफाररस पाउँ िधने सम्बजधध लनवेदन

२.

लनवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

३.

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

सम्बजधधत जग्गाको िािपुजायको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

४.

स्थिगत प्रलतवेदन

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

५.

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद

१.

लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

२.

घर िएमा िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

लतरे को रलसद व्र्वसार् िएमा व्र्वसार् कर लतरे को रलसद
३.

शैजक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

१.

लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

२.

शैजक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

िाग्ने

दस्तुर

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.
५

सेवा सुववधाको

आवश्र्क पने कागजातहरु

नाम

अपाङ्ग लसफाररस

१.

लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्र/जधम दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

२.

कुन प्रकारको शारीररक अपाङ्गताको हो सो सम्बजधध मेदडकि सुपरीटे धडे धटको
लसफाररस पत्र

३.
१.

६

७

८

अस्थार्ी बसोबास
लसफाररस

स्थार्ी बसोबास
लसफाररस

नागररकता र
प्रलतलिवप

लसफाररस

२.

व्र्वि स्वर्ं उपजस्थत हुनु पने वा सम्बजधधत कमयिारीको प्रलतवेदन

अलधकारी

िाग्ने समर्

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र बसोबास गने घर नम्बर टोि
माग वा बाटोको नाम
वहािमा बसेकव िए घरधनीको सनाखत मुिुल्का र लनजको नागररकता प्रमाण
पत्रको प्रलतलिवप

३.

कमयिारीको हकमा हाि कार्यरत रहे को कार्ायिर्को पत्र

४.

घरबहाि कर लतरे को रलसद

५.

घरबहािको सम्झौता पब

१.

लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

२.

बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

३.

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद

४.

जग्गाधलन प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

१.

लनवेदन पत्र र आमा बाबुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

२.

जधम दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

३.

वववादहत मदहिाको हकमा पलत/आमा/बाबुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

४.

िाररवत्रक प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप (वबध्र्ाथीको हकमा )

५.

वववाह दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप (वववादहत मदहिाको हकमा )

६.

बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

७.

दव
ु ै कान दे जखने पासपोटय साईजको फोटो ३ प्रलत

८.

जजम्मेवार

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद

९.

कमयिारी पररवारको हकमा सम्बजधधत कार्ायिर्को लसफाररस

१०.

प्रलतलिवप नागररकताको हकमा पुरानो नागररकताको प्रलतलिवप

िाग्ने

दस्तुर

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

सेवा सुववधाको

आवश्र्क पने कागजातहरु

नाम

१.

लनवेदन पत्र र अंलगकृ त नागररकता प्राप्त गनय खोजेको स्पस्ट आधार

२.

साववक मुिुकको नागररकता पररत्र्ाग गरे को वा पररत्र्ाग गनय कारवाही ििाएको

जजम्मेवार
अलधकारी

िाग्ने समर्

पुवि गने कागजातहरु

९

अंलगकृ त

नागररकता
लसफाररस

३.
४.

१०

बलिर्ो वा

सम्पधनता
प्रमाजणत

११

वबधुत जडान
लसफाररस

बैवादहक अंलगकृ त नागररकताका िागी वववाह दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र
सम्बजधधत दे शको आलधकाररक प्रमाण पत्र

५.

नेपािी िार्ा र िेख्न जाधने प्रमाण कागजातहरु

६.

दव
ु ै कान दे जखने पासपोटय साईजको फोटो ३ प्रलत

७.

आलथयक अवस्था

नेपािमा १५ बर्य दे खी कुनै व्र्वसार् वा काम गरी बसेको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद

८.

सजयलमन मुिुल्का

१.

लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

२.

जग्गा धनी प्रमाण पुजाय प्रलतलिवप

३.

आर्श्रोत िए आएश्रोत खुल्ने कागजात

४.

अधर् आवश्र्क कागजात

५.

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद

६.

सजयलमन मुिुल्का

१.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२.

जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रलतलिवप

३.

हक िोकको श्रोत खुल्ने कागजात

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

४.

नक्सा पास वा नामसारी नक्सा िएको प्रमाणको प्रलतलिवप

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

५.

अधर् आवश्र्क कागजात

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

६.

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद
वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

िाग्ने

दस्तुर

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

१२

१३

सेवा सुववधाको
नाम

धारा जडान
लसफाररस

जजववत रहे को
लसफाररस

दव
ु ै नाम गरे को

१४

व्र्वि एकै हो तथा
फरक जधम लमलत

संशोधन लसफाररस

जजम्मेवार

आवश्र्क पने कागजातहरु

अलधकारी

१.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२.

नक्सा पास वा नामसारी नक्सा िएको प्रमाणको प्रलतलिवप

३.

जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमाजणत प्रलतलिवप

िाग्ने समर्

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

४.

सम्बजधधत व्र्वि वा हकविा उपजस्थत िई सनाखत गनुय पने

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

५.

आवश्र्कता अनुसार स्थानीर् प्रहरी सजयलमनका मुिुल्काको प्रलतवेदन माग

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

४.

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद
वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

१.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२.

स्वर्ं व्र्वि उपजस्थत हुनु पने

३.
४.

दव
ु ै कान दे जखने २ प्रलत पासपोटय साईजको फोटो
िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद
वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

१.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२.

नाम फरक परे को पुवि गने प्रमाजणत कागजातहरु

३.

गनयसक्ने

१५

जग्गा मुल्र्ाङ्कन

लसफाररस/प्रमाजणत

१.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२.

जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिवप

३.

जग्गाको आसपासको ििन िल्तीको मुल्र् प्रक्षेपण

४.

हािसािै आसपासको खररद वबदक्र िएको िए सो प्रमाण वा सजयलमन मुिुल्का

५.

आवश्र्कता

अनुसार

स्थानीर्

प्रहरी

सजयलमनका

मुिुल्काको

प्रलतवेदन

माग

गनयसक्ने
६.

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद
वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

िाग्ने

दस्तुर

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

१६

१७

सेवा सुववधाको

आवश्र्क पने कागजातहरु

नाम

व्र्वसार्

सञ्िािन

निएको लसफाररस

कोटय दफ लमनाह
लसफाररस

जजम्मेवार
अलधकारी

िाग्ने समर्

१.

व्र्वसार् संिािन निएको कारण सदहतको लनवेदन पत्र

२.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

३.

स्थानीर् तहको नाममा व्र्वसार् दताय गरे को प्रमाण पत्र

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

४.

आफ्नै घर िएमा िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

सम्पलत लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात
५.

घरबहाि सम्झौता पत्रको प्रलतलिवप र स्थिगत प्रलतवेदन

६.

आवश्र्कता परे मा सजयलमन मुिुल्का समेत

१.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र कारण सदहतको लनवेदन पत्र

२.

आफ्नै घर िएमा िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त
सम्पलत लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

३.

अदाितमा मुद्दा परे का प्रमाण कागजातहरु

४.

कोटय दफ लमनाहा हुनु पने स्पि कारण लिजखत रुपमा ददनुपने

५.

स्थानीर् सजयलमन मुिुल्का समेत

िाग्ने

दस्तुर

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

१८

सेवा सुववधाको

आवश्र्क पने कागजातहरु

नाम

नावािक पररिर्
पत्र लसफाररस

१.

बाबु आमाको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२.

जधम दताय प्रमाण पत्रको प्रमाजणत प्रलतलिवप

३.

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद

४.

नावािक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागजात िए सो समेत पेश गने

५.

नावािक अलनवार्य उपजस्थत हुनु पने

६.
१.

१९

िौपार् सम्बधधी
लसफाररस

जजम्मेवार
अलधकारी

िाग्ने समर्

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

दव
ु ै कान दे जखने ३ प्रलत पासपोटय साईजको फोटो
कारण सदहतको लनवेदन पत्र

२.

िौपार् िाने ठाउँ को स्वीकृ त पत्र

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

३.

लिने ददने दव
ु ैिे सनाखत गनुय पने

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

स्थानीर् तहको नामको नववकरण सदहतको व्र्वसार् दताय प्रमाण पत्र

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

आफ्नै घर िएमा िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

४.

िौपार् पािन गनेको हकमा स्थान र छरलछमेक तथा वातावरणमा प्रलतकुि प्रिाव
नपने व्र्होरा सदहतको सजयलमन मुिुल्का

१.

२०

व्र्वसार् दताय
लसफाररस

लनवेदन पत्र
व्र्वसार् दताय गरे को प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप
आफ्नै घर िएमा िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त
सम्पलत कर लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात
बहािमा िए सम्झौता पत्रको प्रलतलिवप
दव
ु ै कान दे जखने २ प्रलत पासपोटय साईजको फोटो
उधोग ठाउं सारीका िागी लनवेदन पत्र
उधोग दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

२१

उधोग ठाउं सारी
लसफाररस

सम्पलत लतरे को रलसद
बहािमा िए सम्झौता पत्रको प्रलतलिवप र बहाि कर लतरे को रलसद नलतरे को िए
लतनु/
य बुझाउनु पने

िाग्ने

दस्तुर

(स्थानीर् तहको नाम) क्षेत्र लित्र सारी जाने िए सम्बजधधत वडा कार्ायिर्को
अनुमलतको लसफाररस पत्र

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

सेवा सुववधाको

आवश्र्क पने कागजातहरु

नाम

१

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२

सरीजाने व्र्विहरुको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रमाजणत प्रलतलिवप र नागररकता

जजम्मेवार
अलधकारी

िाग्ने समर्

प्रमाण पत्र निएको हकमा वववाह दताय वा जधम दताय वा उमेर खुिेको लनस्साको

२२

आधतररक बसाई
सराई लसफाररस

३
४

प्रमाजणत प्रलतलिवप

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिवप/घर वा जग्गा निएकाको हकमा व्र्वसार् वा

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

बसाई खुल्ने प्रमाण कागजात

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

घर जग्गा िएकाको हकमा घर िए िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर
वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

वबद्यािर्
२३

५

घर जग्गा निएकाको हकमा सम्बजधधत घरधनीसंग गरे को घरबहािको सम्झौता

१

वबद्यािर् कक्षा बृविका िागी लनवेदन पत्र र वबद्यािर् दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

२

स्थानीर् तहको नाममा िािु आ.व. को नववकरण सदहतको व्र्वसार् दताय प्रमाण पत्र

संिािन स्वीकृ त ३
कक्षा बृवि
लसफाररस

सरकारी बाहे कका वबद्यािर्का हकमा िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर
वा एकीकृ त सम्पलत लतरे को रलसद

४

बहािमा िए सम्झौता पत्रको प्रलतलिवप र बहाि कर लतरे को रलसद

५

लनररक्षण प्रलतवेदन

िाग्ने

दस्तुर

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

सेवा सुववधाको
नाम

व्र्विगत
२४

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत कर लतरे को

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

लनवेदन पत्र

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत कर लतरे को

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

रलसद

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

लनर्माविीको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

२

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर लतरे को रलसद

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

(संस्थागत)

३

बहािमा िए सम्झौता पत्र प्रलतलिवप र बहाि कर लतरे को रलसद नलतरे को िए लतनुय

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

नेपाि सरकारको

१

जग्गाधनी प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२

नापी नक्सा

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

३

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

जग्गा दताय
लसफाररस

लसफाररस

संरक्षक

२८

२

वडा सदस्र्,

वववरण

(व्र्विगत)

२७

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

अलधकारी

िाग्ने समर्
सोही ददन

संरक्षक
२६

१

जजम्मेवार

वडा आध्र्क्ष,

लसफाररस

२५

आवश्र्क पने कागजातहरु

लसफाररस

नाममा बाटो
कार्म लसफाररस

रलसद
३

ववर्र्संग सम्बजधधत अधर्ि प्रमाण कागजातहरु

१

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत कर लतरे को
रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

३

साववक िगत प्रमाजणत प्रलतलिवप

४

दफल्ड बुक उतार र स्थिगत लनररक्षण प्रलतवेदन

५

जग्गाको नापी दकताब र जग्गासंग सम्बजधधत अधर् प्रमाण कागजातहरु

६

स्थानीर् सजयलमन मुिुल्का

१

संरक्षक ददने र लिने व्र्विको नागररकता, जाधमदताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र

२
३

आवश्र्कता अनुसार स्थिगत सजयलमन मुिुल्का र स्थानीर् सजयलमन मुिुल्का

१

संस्थाको नववकरण सदहतको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप एवं ववधानको प्रलतलिवप वा

बुझाउनु पने र आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुजुल्का

लतरे को रलसद

िाग्ने

दस्तुर

४

जग्गाधनीको स्वीकृ लतको सनाखत गनुप
य ने र जग्गाधनीिे सनाखत गरे को कागजात

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

२९

सेवा सुववधाको

आवश्र्क पने कागजातहरु

नाम

जजववतसंगको
नाता लसफाररस

१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२

नाता खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

३

सजयलमन गरी बुझ्नु पने िएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागररकता प्रमाण पत्रको
प्रलतलिवप

४

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर

जजम्मेवार
अलधकारी

िाग्ने समर्

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

लतरे को रलसद

३०

मृतकसंगको
नाता लसफाररस

कोठा खोल्न
३१

कार्य/रोहवरमा
बस्ने कार्य

३२

लनिःशुल्क वा
सिःशुल्क

५

नाता प्रमाजणत गने व्र्विहरुको २/२ प्रलत पासपोटय साइजको फोटो

१

नाता खुल्ने प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२

हकदारको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

३

मृत्र्ु दताय प्रमाण पत्र र मृतकको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

४

हकवािा नावािक िए जधम दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

५

बसाई सरी आएको हकमा बसाईसराई दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

६

हकदारको पासपोटय साईजको ४ प्रलत फोटो

७

स्थानीर् सजयलमन मुिुल्का र आवश्र्कता अनुसार स्थानीर् प्रहरी सजयलमन मुिुल्का

१

कारण प्रस्ट खुिेको लनवेदन पत्र

२

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर
लतरे को रलसद

३

बहाि सम्झौताको प्रमाजणत प्रलतलिवप

४

जजल्िा प्रशासन कार्ायिर्को पत्र

५

स्थानीर् सजयलमन मुिुल्का र आवश्र्कता अनुसार स्थानीर् प्रहरी सजयलमन मुिुल्का

१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

२

वबपधनता खुल्ने प्रमाण कागजातहरु

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

३

लसफाररस आवश्र्क िएको अधर् कारण

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

िाग्ने

दस्तुर

स्वास््र्
लसफाररस

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

सेवा सुववधाको

आवश्र्क पने कागजातहरु

नाम

१

३३

संस्था दताय
लसफाररस

२
३
४
१

३४

घर बाटो
प्रमाजणत

प्रमाजणत

ववधान वा लनर्माविी, नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र
संस्था िाडामा बस्ने िए सम्झौता पत्र र बहाि कर लतरे को रलसद नलतरे को िए
लतनुय बुझाउनु पने

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

संस्था आफ्नै घरमा बस्ने िए सोको जग्गाधनी प्रमाण पुजाय र नक्सा पास प्रमाण

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

पत्रको प्रलतलिवप
िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर
लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात
लनवेदन पत्र साथ (बाटोको नाम, टोि समेत खुिाउने) र नागररकता प्रमाण पत्रको
प्रलतलिवप
जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रमाजणत प्रलतलिवप

३

जग्गा रहे को क्षेत्रको प्रमाजणत सक्कि नापी नक्सा

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

४

६

३५

अलधकारी

िाग्ने समर्

२

५

िार दकल्िा

जजम्मेवार

लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात
लिने ददने दव
ु ै व्र्वि नागररकताका प्रमाण पत्रको प्रमाण पत्र प्रमाजणत प्रलतलिवप
सदहत उपजस्थत हुनु पने वा लनजहरुिे ददएको अलधकृ त वारे सको प्रलतलिवप
स्थिगत लनररक्षण प्रलतवेदन

१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप, जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिवप र लनवेदन

२

जग्गा रहे को क्षेत्रफि प्रमाजणत प्रलतलिवप नापी नक्सम

३
४

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर
लतरे को रलसद
लनवेदक स्वर्ं वा लनजिे अधर् व्र्वििाई तोकेको हकमा लनज लनवेदकिे ददएको
अलधकृ त वारे सनामाको प्रमाजणत प्रलतलिवप

िाग्ने

दस्तुर

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

३६

सेवा सुववधाको नाम

जधम दताय
प्रमाजणत

आवश्र्क पने कागजातहरु
१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन

२

नावािकको हकमा जधम दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

३

बसाई सरी आएको िए सोको प्रमाण पत्र

४

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर

जजम्मेवार
अलधकारी

िाग्ने समर्

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

लतरे को रलसद
१
२

३७

वववाह प्रमाजणत

३
४

दि
ु हा दि
ु हीको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

बसाई सरी आएकाको हकमा बसाई सराई दताय प्रमाण पत्र
दि
ु हा दि
ु ही दव
ु ै उपजस्थत िई सनाखत गनुय पने

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर
लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

३८

३९

४०

घर पताि प्रमाजणत

कागज/मञ्जुरीनामा
प्रमाजणत

५

वबक्रम संम्वत २०३४ पलछको हकमा वववाह दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन

२

घरको नक्सा नक्सा, पास प्रमाण पत्र र स्थिगत लनररक्षण प्रलतवेदन

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

३

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात
४

आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुिुल्का

१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन

२

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर
लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

३

प्रमाजणत गनुय पने वबर्र्संग सम्बजधधत प्रमाण कागजहरुको प्रलतलिवप

४

मञ्जुरीनामा लिने र ददने दव
ु ै व्र्वि

१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन

हकविा वा हकदार

२

नाता प्रमाजणत प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

प्रमाजणत

३

हकदार प्रमाजणतका िागी स्थिगत सजयलमन र हकदार प्रमाजणत गने थप प्रमाण

४

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर

िाग्ने

दस्तुर

लतरे को रलसद तथा आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुिुल्का

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

४१

सेवा सुववधाको
नाम

अवववादहत
प्रमाजणत

जग्गा रे खांकन
४२

आवश्र्क पने कागजातहरु
१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन

२

संरक्षक वा अलििावकिे कार्ायिर्को रोहबरमा गरे को सनाखत पत्र

३

स्थानीर् सजयलमन मुिुल्का पत्र

४

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर
लतरे को रलसद

५

ववदे शी िएको हकमा ववदे शी जस्थत नेपािी लनर्ोगबाट आएको लसफाररस

१

लनवेदन पत्र
सम्बजधधत कार्ायिर्को पत्र

कार्य/सो कार्यमा

प्राववलधक प्रलतवेदन

रोहबर
जग्गा धनीपुजाय
४३

हराएको

लसफाररस

१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन

२

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर
लतरे को रलसद

३

जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिवप

४

लनवेदको स्थार्ी वतन जग्गा रहे को वडाको निएमा स्थानीर् सजयलमन मुिुल्का

१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन
िवन नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

पुजायमा
४४

लनमायण सम्पधन प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

घरकार्म गने

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर

लसफाररस

लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

जजम्मेवार
अलधकारी

िाग्ने समर्

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिवप

अग्रेजी
४५

लसफाररस तथा
प्रमाजणत

१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन

२

ववर्र्संग सम्बजधधत प्रमाण कागजातको प्रलतलिवप

३

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

िाग्ने

दस्तुर

लतरे को रलसद

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

४६

४७

सेवा सुववधाको
नाम

लमिापत्र कागज
उजुरी दताय

एदककृ त सम्पलत
कर/घर जग्गा
कर

जजम्मेवार

आवश्र्क पने कागजातहरु

अलधकारी

१

लमिापत्र गने दव
ु लनवेदन
ु ै पक्षको संर्ि

२

सम्बजधधत व्र्विहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप

३

ववर्र्संग सम्बजधधत अधर् कागजातहरु

१

जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिवप र लनवेदन

२

िवन नक्सा स्वीकृ लत प्रमाण पत्र र नक्साको प्रलतलिवप

३

िवन जग्गा खररद गरे को िए मािपोतबाट रजजष्ट्रेशन पाररत लिजखको प्रलतलिवप

४

(स्थानीर् तहको नाम) घोर्णा हुनु पुवय लनमायण िएका िवनका हकमा नापी नक्सा

िाग्ने समर्

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

प्रलतलिवप

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

िािु आ.व. सम्म घर जग्गा र मािपोत लतरे को रलसद वा लनधायरण आदे शको

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वा स्थिगत प्राववलधक प्रलतवेदन
५

मािपोत लतरे को रलसद

६

आ.व. ०५७/५८ पुवय आधतररक राजश्व कार्ायिर्मा कर लतरे को िए सोको प्रमाजणत

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

प्रलतलिवप, नागररकता र नापी नक्साको प्रमाजणत प्रलतलिवप

४८

बहाि कर

१

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप, बहाि सम्झौता पत्र र लनवेदन पत्र

२

नेपाि

३

सरकारमा बहािसंग

सम्बजधधत लनकार्मा

दताय

गरे को

प्रमाण पत्रको

प्रमाजणत प्रलतलिवप

४९

५०

वबज्ञापन कर
मािपोत वा
िूलमकर

१

लनवेदन पत्र र संस्थाको प्रमाजणत कागजात

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

२

सम्बजधधत स्थानीर्तहमा बुझाउनु पने व्र्वसार् र अधर् करको प्रमाजणत प्रलतलिपी

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

१

लनवेदन पत्र

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

२

प्रथम वर्यका िागी जग्गाधनी प्रमाण पुजाय, नववकरणका िागी अलघल्िो आ.व. मा

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

मािपोत लतरे को रलसद वा र्स कार्ायिर्बाट जारी गररएको मािपोत नववकरण बुक

िाग्ने

दस्तुर

३

घर जग्गा कर वा एदककृ त सम्पलत कर लतरे को प्रमाण

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

५१

सेवा सुववधाको
नाम

मृत्र्ु दताय

बसाई-सराई
५२

आवश्र्क पने कागजातहरु

जाने/आउने
दताय

जजम्मेवार
अलधकारी

िाग्ने समर्

१

मृतकको नागररकता र सूिना ददन आउनेको नागररकता र लनवेदन पत्र

२

मृतकसंग सम्बधध जोदडने प्रमाण पत्र

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

३

अवववादहत मृतकको हकमा स्थानीर् सजयलमन पत्र

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

४

मृतकको नागररकता निएको हकमा स्थानीर् सजयलमन पत्र

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

५

सूिना ददने व्र्विको नागररकता निएमा समेत स्थानीर् सजयलमन पत्र

१

बसाईसरी आउने/जाने व्र्विहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२

बसाई सराई गरी जानेको हकमा पररवारको वववरण सदहत सम्बजधधत वडा कार्ायिर्
बसाई सराईको कागजातहरु

३

जहाँ जाने हो त्र्स ठाउँ को िािपुजाय र जुन ठाउँ मा आउनेको पलन पेश गनुप
य ने

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

४

मृतकको नागररकता निएको हकमा स्थानीर् सजयलमन पत्र

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

५

बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्र्ाएको प्रमाण पत्र

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

६

आउने जाने सवै व्र्विहरुको नागररकता/जधम दतायको प्रलतलिवप

७

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत कर
लतरे को रलसद

५३

सम्बधध ववच्छे द
दताय

१

लनवेदन पत्र

२

अदाितबाट सम्बधध ववच्छे द िएको फैसिाको प्रमाजणत प्रलतलिवप

३

पलत पत्नीको नागररकताको प्रलतलिवप १/१ प्रलत

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

४

केटाको स्थार्ी ठे गाना सम्बजधधत वडाको हुनु पने

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

२
३

दि
ु हीको नागररकता निएमा बाबु वा दाजुिाईको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलि.
िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घर जग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलत कर
लतरे को रलसद

िाग्ने

दस्तुर

फुङलिङ नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको, कार्ायिर् फुङलिङ ताप्िेजुङ

नागररक वडा पत्र

क्र.
सं.

सेवा सुववधाको नाम

आवश्र्क पने कागजातहरु
१

नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२

ववदे शीको हकमा राहदानीको प्रमाजणत प्रलतलिवप वा सम्बजधधत दत
ु ावासको

जजम्मेवार
अलधकारी

िाग्ने समर्

लनजको पररिर् खुल्ने लसफाररस

५४

नर्ाँ व्र्वसार् दताय

३
४

२ प्रलत फोटो सदहत घर बहाि सम्झौता

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

स्थानीर् तहबाट दताय िएको व्र्वसार् दतायको प्रमाण पत्रको प्रमाजणत प्रलतलिवप

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

बहाि सम्झौताको प्रलतलिवप

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

वडा आध्र्क्ष,

सोही ददन

वडा सदस्र्,

(सजयलमनको हकमा

आफ्नै घर टहरा िए िािु आ.व. सम्मको मािपोत वा घरजग्गा कर लतरे को
रलसद

५

स्थानीर् तहको नाममा दताय नगरी प्र्ान वा अधर् लनकार्मा दताय गरी
व्र्वसार् दताय गरे को हकमा प्र्ान दताय वा अधर् लनकार्बाट जारी गरे को
व्र्वसार् प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप

१

५५

व्र्वसार् नववकरण
दताय

नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

आफ्नै घर टहरा िए िािु आ.व. सम्मको मािपोत वा घरजग्गा कर लतरे को
रलसद

उल्िेजखत बाहे क
५६

अधर् स्थानीर्
आवश्र्कता नुसारका

लसफाररस/प्रमाजणतहरु

१

नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र लनवेदन पत्र

२

वबर्र्संग सम्बजधधत प्रमाण कागजातहरु

३

िािु आ.व. सम्मको मािपोत र घर िए घरजग्गा कर वा एकीकृ त सम्पलतकर
लतरे को रलसद वा कर लनधायरण स्वीकृ त िएको कागजात

वडा सलिव

बढीमा ३ ददन लित्र)

िाग्ने

दस्तुर

