बागचौर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्द्वारा नगरवासीका नाममा जारी गररएको
नागररक बडापत्र
आ.व २०७६/०७७
लस.न

उजुरी सुन्ने अलिकारी :- प्रमुख प्रशासलकर् अलिकृत
पेश गनुयपने कागजात/ लववरण

सेवाको लकलसम

सेवा लिन िाग्ने
समर्

१

छात्रबृ त्ति त्तिफारिि







२

त्तवपन्न त्तवद्याथी
छात्रवृत्ति त्तिफारिि

३

अपाङ्ग परिचयपत्र
त्तिफारिि

४

घि र्ग्गा मु ल्याङ्कि
प्रमात्तणत













व्यहोिा खुलेको त्तिवे दि पत्र
िागरिकताको प्रत्ततत्तलपी
चालु आ.व िम्मको मालपोत, ित्तिद, व्यविाय भएमा व्यविाय कि
त्ततिे को ित्तिद
शैत्तिक योग्यताको प्रत्ततत्तलत्तप
वडाको त्तिफारिि

िोही त्तदि तथा
िर्ज त्तमिको हकमा ३
त्तदि

व्यहोिा खुलेके त्तिवेदि पत्र ि िात्तगिकताको प्रत्ततत्तलपी
शै त्तिक योग्यताको प्रत्ततत्तलत्तप
त्तवपन्नता िम्बन्धमा वडाको त्तिफारिि
व्यहोिा खुलेको त्तिवेदि पत्र
िात्तगिकता प्रमाणपत्र वा र्न्म दताज को प्रत्ततत्तलपी
कुि प्रकािको शारििीक अपाङ्गता हो िो िम्बन्धी मे त्तडकल
अत्तिकृतको त्तिफारिि
वडाको त्तित्तफिि
व्यहोिा खुलेको त्तिवेदि पत्र ि िात्तगिकताको प्रत्ततत्तलपी
र्ग्गाको आिपािको चलि चल्तीको मू ल्य प्रिे पण एवं खरिद
त्तवक्री भएको भए िो को प्रमाण ि िर्ज त्तमि मु चुल्का
चालु आ.व िम्मको मालपोत घि बहाल कि त्ततिे का ित्तिद
त्तवद्याथीको हकमा शै त्तिक योग्यताको प्रत्ततत्तलपी

िोही त्तदि तथा
िर्ज त्तमिको हकमा ३
त्तदि
िोही त्तदि

िोही त्तदि

शुल्क

त्तििःशुल्क

त्तििःशुल्क

त्तििःशुल्क






एक लाख दे खी
१० लाख िम्म
रु. २०००
थप प्रत्तत लाख
रु.२००
िक्सा पाि
त्तकताब रु
५००

सेवा लिने
शाखा

त्तशिा शाखा/
िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

त्तशिा शाखा /
िम्बन्धीत वडा
कायाज लय
मत्तहला तथा
बालबात्तलका
शाखा

िम्बन्धन्धत वडा
कायाज लय

५

व्यविाय दताज









व्यहोिा खुलेको त्तिवेदि पत्र
िागरिकताको प्रत्ततत्तलपी
लालपुर्ाज को प्रत्ततत्तलपी
पािपोर्ज िार्ज र्को २ प्रती फोर्ो
घि बहाल िम्झौता (घि भाडामा त्तलएको भए मात्र)
चालु आ व िम्मको मालपोत ि कि त्ततिे को ित्तिद
अन्य माग भएका कागर्ातहरु

िोही त्तदि

६

व्यविाय ित्तवकिण







व्यहोिा खुलेको त्तिवेदि पत्र
िागरिकताको प्रत्ततत्तलपी
व्यविाय दताज प्रमाणपत्र प्रत्ततत्तलपी
बहाल िम्झौताको प्रत्ततत्तलपी
चालु आ.व िम्मको मालपोत त्ततिे को ित्तिद

िोही त्तदि





त्तवद्यालयको किा वृध्दीका लात्तग त्तिवेदि
त्तवद्यालयको दताज प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलपी
ििकािी बाहे कका त्तवध्यालयको हकमा चालु आ व िम्मको
मालपोत ि त्ततिे को ित्तिद
घि बहालमा भए िम्झौता पत्रको प्रत्ततत्तलपी ि बहाल कि त्ततिे के
रििद
त्तििीिण प्रत्ततवेदि
त्तिवेदि िाथ िागरिकताको प्रत्ततत्तलपी
िाता खु ल्िे प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलपी
िर्ज त्तमिको मु चुल्का
िाता प्रमात्तणत गिे व्यन्धिहरुको पािपोर्ज िार्र्को फोर्ो
चालु आ व िम्मको मालपोत
व्यहोिा खुलेको त्तिवेदि पत्र ि त्तिवेदको िागरिकताको प्रत्ततत्तलत्तप
त्तवपन्नता खु ल्िे कागर्ात
वडाको त्तिफारिि
मु र्ु , मृ गौला , क्यान्सि , अल्जार्मिज र्स्ता र्त्तर्ल िोग
लागेकाहरुको हकमा त्तचत्तकत्सकको त्तिफारिि

बढीमा १५ त्तदि

७

त्तवद्यालय किा
बृन्धि त्तिफारिि



८

िाता प्रमात्तणत
त्तिफारिि

९

त्तििःशुल्क स्वास्थ्य
उपचाि त्तिफारिि












बागचौि
िगिपात्तलकाको
अिु िुची ४
अिु िाि

बागचौि
िगिपात्तलकाको
अिु िुची ४
अिु िाि

िोही त्तदि

बागचौि
िगिपात्तलकाको
आत्तथजक ऐि १२
मा उल्ले न्धखत दि

स्वदे श प्रयोर्िको
लात्तग-रु.२००
त्तवदे श प्रयोर्िको
लात्तग-रु.५००

िोही त्तदि

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

त्तशिा शाखा

2000 2000

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

स्वास्थ्य शाखा
रु.३००

१०

१२

िंस्था दताज
त्तिफारिि




िोही त्तदि




िंस्था दताज को लात्तग त्तिवेदि , त्तविाि वा त्तियमावली ३ प्रत्तत
ित्तमत्ततका िदस्यहरुको िागरिकता प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलत्तप ,
िंस्था दताज गिे त्तिणजय प्रत्ततत्तलत्तप
चालु आ व िम्मको मालपोत त्ततिे को िस्था
घि बहाल कि त्ततिे को ित्तिद
व्यहोिा खुलेको त्तिवेदि पत्र ि त्तिवेदको िागरिकताको प्रत्ततत्तलत्तप
िंििक वा अत्तभभावकले कायाज लयको िोहविमा गिे को ििाखत
पत्र
वडा िर्ज त्तमि मु चुल्का
त्तवदे शमा िहे काको हकमा त्तवदे श न्धस्थत िे पाली ियोगबार्
आएको त्तिफारिि
व्यहोिा खुलेको त्तिवेदि पत्र
िम्बन्धीत वडा कायाज लयको त्तिफारिि तथा प्रमाणपत्र

अत्तववात्तहत
प्रमात्तणत






िोही त्तदि

रु. ५००

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय











व्यहोिा खुलेको त्तिवेदि
िागरिकताको प्रत्ततत्तलत्तप
घि ििीिग गरिएके िम्झौताको प्रत्ततत्तलत्तप
र्ग्गाििी प्रमाण पूर्ाज को प्रत्ततत्तलपी
गत आ व िम्मको घि बहाल त्ततिे को ित्तिद
व्यहोिा खुलेको त्तिवेदि पत्र
र्ग्गाििी प्रमाण पुर्ाज के प्रत्ततत्तलत्तप
िागरिकताको प्रत्ततत्तलत्तप
चालु आ व िम्मको मालपोत त्ततिे को ित्तिद

िोही त्तदि

बहाल कि ११
प्रत्ततशत

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

िोही त्तदि

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय





त्तिवेदि पत्र
बाबु वा आमाको िागरिकता
अस्पतालमा र्न्म भएको हकमा िम्बन्धीत अस्पतालको र्न्म
प्रमात्तणत गिे को परिचयपत्रको प्रत्ततत्तलत्तप
चालु आ व िम्मको मालपोत त्ततिे को ित्तिद
त्तिवेदि पत्र
मृ तकको िागरिकता ि िूचिा त्तदि आउिे को िागरिकता
मृ तकिंग िम्बन्ध र्ोत्तडिे कागर्ात

िोही त्तदि तथा
िर्ज त्तमिको हकमा ३
त्तदि

बागचौि
िगिपात्तलकाको
आत्तथजक ऐिको
अिु िूची २ मा
उल्ले न्धखत दि
बमोत्तर्मको कि
३५ त्तदि िम्म
त्तििःशुल्क, त्यि
भन्दा पत्तछ रु. ५०

िोही त्तदि तथा
िर्ज त्तमिको हकमा ३
त्तदि

त्तििःशुल्क
त्यि भन्दा पत्तछ
रु. ५०

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय



१३

१४

अंग्रेर्ीमा
त्तिफारिि तथा
प्रमात्तणत
घि र्ग्गा बहाल
कि

१५

मालपोत कि

१६

र्न्म दताज

१७

मृ त्यू दताज






रु. ५००

िोही त्तदि
रु. २००

प्रशािि शाखा

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

िम्बन्धन्धत वडा
कायाज लय

१८

िम्बन्ध त्तवच्छे द
दताज

१९

त्तबबाह दताज

२०

घ बगजको र्ज र्ार्त
दताज






















त्तिवेदि पत्र
अदालतबार् िम्बन्ध त्तबच्छे द भएको फैिलाको प्रत्ततत्तलत्तप
पती पत्नीको िागरिकताको प्रत्ततत्तलत्तप
केर्ाको स्थायी ठे गािा िम्बन्धीत वडको हुिु पिे
त्तिवेदि पत्र
दु लाह दु लहीको िागरिकताको प्रत्ततत्तलपी
दु लहीको िागरिकता िभएमा बाबु वा दार्ु भार्ज को
िागरिकताको प्रत्ततत्तलत्तप
चालु आ व िम्मको मालपोत त्ततिे को ित्तिद
फमज दताज गिे को िे पाली िागरिकताको प्रत्ततत्तलपी
फमज मा प्रशाित्तिक कमज चािीको रुपमा कायज गिे एक र्िा
कमज चािीिग गरिएको िम्झौता ि त्तिर् कमज चािीको िे पाली
िागरिकताको प्रत्ततत्तलत्तप शैत्तिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको
प्रत्ततत्तलत्तपहरु
फमज मा त्तित्तभल र्न्धजर्त्तियि वा त्तित्तभल िव र्ज न्धजर्त्तियि
कमज चािीको रुपमा कायज गिे एक र्िा कमज चािीिग गरिएको
िम्झौता ि त्तिर् कमज चािीको िेपाली िागरिकताको प्रत्ततत्तलत्तप
शै त्तिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरुको प्रत्ततत्तलत्तप
फमज मा लेखा हे िे कमज चािीको रुपमा कायज गिे एक र्िा
ले खापाल कमज चािी िग गरिएको िम्झौता ि त्तिर् कमज चािीको
िे पाली िागरिकताको प्रत्ततत्तलपी शै त्तिक योग्यताका
प्रमाणपत्रहरुको प्रत्ततत्तलपी
फमज मा भ्रार्ब्रेर्ि मे त्तशि त्तिडल ले बल मेत्तशि वार्ि पम्प
स्काभे र्ि लगायतका मे त्तशििी आर्ािहरु खरिद गरिएको
िक्कल भ्यार् त्तबल
फमज मा भ्रार्ज बेर्ि मे त्तशि,त्तिडल ले बल मे त्तशि, वार्ि पम्प
स्काभे र्ि लगायतका मे त्तशििी आर्ािहरु चालु अवस्थामा
िहे को भत्ति मे कात्तिकल र्न्धजर्त्तियिबार् प्रमात्तणत भएको
कागर्ात ि त्तिर्को र्न्धजर्त्तियिङ्ग काउन्धन्सलमा दताज भएको
प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलपी ि अन्य िबै शै त्तिक योग्यताका
प्रमाणपत्रहरु
मात्तथ उल्ले न्धखत मे त्तशििी और्ािहरुको त्तबमा गिी पेश गरिएको
त्तबमालेख
फमज को िाममा िे पाल ििबािबार् मान्यता प्राप्त क बगजको
बैकमा रु १ लाख वा िो भन्दा बढी बैक ब्याले न्स भएको बैक

िोही त्तदि

िोही त्तदि तथा
िर्ज त्तमिको हकमा ३
त्तदिे

फायल पेश भएको
१५ त्तदि त्तभत्र

३५ त्तदि िम्म
त्तििःशुल्क, त्यि
भन्दा पत्तछ रु.
५००
३५ त्तदि िम्म
त्तििःशुल्क, त्यि
भन्दा पत्तछ रु. १००

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

रु २५०००

प्रशािि /
प्रात्तवत्तिक
शाखा

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय





२१

घ वगजको
र्ज र्ार्तपत्र
ित्तवकिण

२२

त्तविुत र्डाि
त्तिफारिि

२३

ियाँ िागरिकता
त्तिफारिि

२४

२६

िागरिकता
प्रत्ततत्तलत्तप
त्तिफारिि
िक्सा पाि त्तिमाज ण
र्र्ार्तपत्र
























भौचि वा बैक स्टे र्मे न्ट िक्कल प्रती
मात्तथ उल्ले न्धखत भएका िबै कागर्ातहरु िोर्िी पन्धिक बार्
प्रमात्तणत गिी पेश गिज पिे ।
कम्पिी ित्तर्ष्ट्रािको कायाज लय उद्योग त्तवकाि ित्तमत्ततबार् ठे क्का
पट्टा फमज दताज गिे को प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलत्तप पेश गिुज पिे
िम्बन्धीत फमज आन्तरिक िार्श्व कायाज लयमा प्याि भ्यार् दताज
गिी िो को प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलपी पेश गिु पिे
र्ज र्ार्तपत्र पाउँ भन्ने व्यहोिाको त्तिवेदि पत्र
र्ज र्ार्त ित्तवकिणको लागी त्तिवेदि
गत आ व को अिोर् मिान्तिम्म कि चुिा गिे को
प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलत्तप
त्तिमाज ण व्यविायी िघको त्तिफारिि पत्र
िागरिकताको प्रत्ततत्तलपी ि त्तिवेदि
िक्शा पाि भएको प्रमाणपत्र प्रत्ततत्तलप
र्ग्गा ििी प्रमाण पूर्ाज को प्रत्ततत्तलत्तप
चालु आ व िम्मको मालपोत ि घि बहाल कि त्ततिे को ित्तिद
त्तिवेदि आमा बुवाको िागरिकता प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलत्तप
र्न्म दताज प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलत्तप
त्तववात्तहत मत्तहलाको हकमा पत्तत ि आमा वा बुवाको मध्ये एक
र्िाको िागरिकता एव त्तववाह दताज प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलत्तप
त्तवद्याथीको हकमा उमे ि खुलेको शै त्तिक प्रमाणपत्रको प्रत्ततत्तलप
बिार्ज ििार्ज आएको हकमा बिार्ज ििार् प्रमाणपत्र
दु बै काि दे न्धखिे पािजपोर्ज िार्ज र्को २ प्रत्तत फोर्ो
चालु आ व िम्मको मालपोत त्ततिे को ित्तिद
कमज चािी परिवािको हकमा िम्बन्धीत कायाज लयको त्तिफारिि
प्रत्ततत्तलत्तप िागरिकताको हकमा पुिािो िागरिकताको प्रत्ततत्तलपी

ब्यहोिा खु लेको त्तिवेदि पत्र
िागरिकता प्रमाण पत्र को प्रत्ततत्तलत्तप
र्ग्गा ििी प्रमाण पुर्ाज को प्रत्ततत्तलत्तप
फायल िक्साको प्रत्ततत्तलत्तप
स्वीकृत कन्सल्टे न्सीबार् तयाि गिे को घि कम्पाउण्डको िक्सा
३ प्रती

िोही त्तदि

रु.१००००

िार्श्व शाखा

िोही त्तदि

घिायिी-रु.२००

िार्श्व शाखा

िोही त्तदि तथा
िर्ज त्तमिको हकमा ३
त्तदि

ियाँ -रु.१००

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

िोही त्तदि

प्रत्ततत्तलत्तप-रु.२००

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

बागचौि
िगिपात्तलकाको
आथीक ऐिको
अिु िूची १२ मा
उल्ले न्धखत दि

प्रात्तवत्तिक
शाखा

२७

घि र्ग्गा िामिािी
त्तिफारिि

२८

िामात्तर्क िुििा
भिा














२८

र्े ष्ठ िागरिक
परिचय पत्र

२९

आयश्रोत प्रमात्तणत

३०

योर्िा ित्तिङ्ग
त्तवलको भुिािी


















घि र्ग्गा िामिािी िम्बन्धी त्तवस्तृ त त्तवविण खुलेको त्तिवेदि
त्तिवेदकको िागरिकताको प्रत्ततत्तलत्तप
र्ग्गाििी प्रमाण पूर्ाज को प्रत्ततत्तलपी
िर्ज त्तमि मु चुल्का गिी बुझ्िु पिे भए िर्ज त्तमिको मु चुल्का
चालु आ व िम्मको मालपोत ित्तिद
त्तिवेदि ित्तहत उमे ि खु लेको िेपाली िात्तगिकताको प्रतत्तलत्तप
३ प्रती पािपोर्ज िार्ज को फोर्ो
त्तविवा मत्तहलाको हकमा पत्ततको मृ त्यू दताज प्रमाणपत्रको
प्रत्ततत्तलपी
६० बर्ज माथीको एकल मत्तहलाको हकमा अत्तववाहीत प्रमात्तणत
प्रत्ततलत्तप
िम्बन्ध त्तवच्छे द भएका मत्तहलाको हकमा िम्बन्ध त्तवच्छे द प्रमाण
पत्रको प्रत्ततत्तलपी
अत्तत अशि तथा पूणज अपाङ्गताको हकमा परिचय पत्रको
प्रत्ततत्तलपी
५ बर्ज मु त्तिका दत्तलत बालबात्तलकाहरुको हकमा र्न्म दताज को
प्रत्ततत्तलपी
पािपोर्ज िार्ज र्को फोर्ो ३ प्रती
६० बर्ज उमे ि पूिा भएका िे पाली िागरिकको िागरिकताको
प्रत्ततत्तलपी
त्तिवेदि ित्तहत ३ प्रत्तत पािपोर्ज िार्ज र्को फोर्ो
व्यहोिा खुलेको त्तिवेदि
िागरिकताको प्रत्ततत्तलत्तप
पािपोर्ज िार्ज र्को २ प्रत्तत फोर्ो
र्ग्गाििी प्रमाण पुर्ाज को प्रत्ततत्तलत्तप ि घिको िक्सा िमे त
व्यविाय भए व्यविाय दताज को प्रत्ततत्तलत्तप
वडाको त्तिफारिि
चालु आ व को मालपोत
उपभोिा ित्तमत्ततको त्तिवेदि तथा त्तिणजय प्रत्ततत्तलत्तप
येर्िा शाखाको त्तिफारिि
त्तबल भिपार्ज
प्रात्तवत्तिकले तयाि गिे को मु ल्याकि तथा कायज िम्पन्न प्रत्ततवेदि
कायज भर्िहे को अवस्थाको फोर्ोहरु
वडा कायाज लयको त्तिफारिि

िोही त्तदि तथा
िर्ज त्तमिको
हकमा ३ त्तदि

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

र्े ष्ठ िागरिक ि एकल
मत्तहलाको हकमा
चालु आ व को मं त्तिि
१५ गते त्तभत्र दताज गरि
िक्नु पिे ि अन्यको
हकमा प्रत्येक
चौमात्तिक अविी
त्तभत्र दताज गरििक्नु
पिे

त्तििःशुल्क

िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

िोही त्तदि

त्ति शु ल्क

मत्तहला तथा
बालबात्तलका
शाखा
िम्बन्धीत वडा
कायाज लय

िोही त्तदि
बागचौि
िगिपात्तलकाको
आथीक ऐिको
अिु िूची १२ मा
उल्ले न्धखत दि
िोही त्तदि

योर्िा शाखा/
ले खा शाखा
--------

३१

अन्धन्तम बील
भु िािी











उपभोिा ित्तमत्ततको त्तिवेदि
उपभोिा ित्तमत्ततको बैठकको त्तिणजय, िामात्तर्क लेखा
परििण,िावजर्त्तिक िुिुवाई
योर्िा अिु गमण ित्तमत्ततको प्रत्ततवेदि
त्तबल भिपार्ज
प्रात्तवत्तिकले तयाि गिे को मु ल्याकि तथा कायज िम्पन्न प्रत्ततवेदि
कायज िम्पन्न भएको योर्िा स्थलको फोर्ो
वडा कायाज लयको त्तिफारिि
योर्िा िम्झौताको िवै कागर्ातहरु
कायज िम्पन्न प्रतवेदि

िोही त्तदि
-----

योर्िा शाखा/
ले खा शाखा

