
कटारी नगरऩालिका 
कटारी नगरकार्यऩालिकाको कार्ायिर् 

कटायी, उदमऩुय 

नागररक वडाऩत्र 

क्र.
सं. 

सेवा सुववधाको 
प्रकार 

सेवाग्राहीिे ऩुर्ायउनु ऩन ेप्रक्रक्रर्ा, प्रमाण तथा 
कागजात 

सेवा शुल्क तथा दस्तुर सेवा प्राप्त 
गनय िाग्ने 
समर् 

जजम्मेवार ऩदाधधकारी तथा 
ईकाई 

कैक्रपर्त 

१ घय नक्सा ऩास १) सम्फन्धधत जग्गाधनी प्रभाण ऩुजााको प्रततलरपऩ 

२) नाऩी शाखाफाट प्रभाणणत ककत्ता नाऩी नक्सा (ब्रु 
पप्रधट), टे्रस नक्सा 
३) जग्गाधनीको नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रततलरपऩ  

४) तीन प्रतत बवनको नक्सा 
५) चारु आ.व.को एकककृत सम्ऩतत कय ततयेको 
यलसदको प्रततलरपऩ 

६) नगय पवकास सलभतत ऺेत्रलबत्रको हकभा न.पव.स.को 
लसपारयश ऩत्र  ७) चाय ककल्रा प्रभाणणत 

 रु. ४ का दयरे  बुइॉ 
तल्रा प्रतत वगा पुट य 
प्रतत थऩ तल्रा रु. १ 
प्रतत वगा पुट थऩ राग्ने 
छ य कच्ची घयको रु. ४ 
का दयरे प्रतत वगा पुट   

१६ देखी ३० 
ददनसम्भ 

मोजना तथा प्रापवकधक शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत      

घय नक्शा ऩास इकाई 

  

२ नक्सा नाभसायी १) सॊमुक्त तनवेदन 

२) दवैुऩऺको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 
प्रततलरपऩ 

३) बफकि सम्फधधी लरखतको प्रततलरपऩ 

फजाय ऺेत्र रु. १००० बुइॉ 
तल्रा रु. २००० दईु 
तल्रा य सो बधदा 
भाकथ रु. ३०००   

सोदह ददन मोजना तथा प्रापवकधक शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत      

घय नक्शा ऩास इकाई 

  

३ नक्सा भुचुल्का १) जग्गा धतन प्रभाण 
ऩुजाा                                                    २) नागरयकता 

रु. ८०० देणख १००० 
सम्भ  

सोदह ददन     



प्रभाण ऩत्रको प्रततलरपऩ 

४ सम्ऩतत भुल्माॊकन १) जग्गाधतन प्रभाण ऩुजाा प्रततलरपऩ 

२) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रततलरपऩ  

ऋण/फैदेलशक 
अध्ममनको राकग  

१) रु. १० राख सम्भको 
राकग रु. १०००/१०००  

२)रु. २० राख सम्भको 
राकग रु. १५००/१५००  

३) रु. ३० राख सम्भको 
राकग रु. २०००/२०००  

४) रु.४० राख सम्भको 
राकग रु. ३०००/३०००   

५) रु. ५० राख सम्भको 
राकग रु. ४०००/३५०० य  

६) ५० राख बधदा 
भाकथ प्रत्मेक राखभा 
राग्ने थऩ दस्तुय रु. 
१०० दयरे   

सोदह ददन मोजना तथा प्रापवकधक शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत      

घय नक्शा ऩास इकाई 

  

५ व्मवसाम दताा १) तनवेदकको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रततलरपऩ य 
सम्फन्धधत वडाको लसपारयस 

२) आफ्नै घय बए , घयजग्गा कय ततयेको यलसदको 
प्रततलरपऩ 

३) ऩासऩोटा साईजको दईु प्रतत पोटो 
४) बाडाभा बए कन्म्तभा ५ वषाको सम्झौताऩत्र 

ब्मफसाम प्रकृतत हेयेय रु. 
१००० देणख रु. २५००० 
सम्भ 

प्रभाण बए 
सोदह ददन 

सयजलभन 
भुचुल्काको 
हकभा फदढभा 
३ ददन 

याजश्व शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  



५) आवश्मकता हेयी सयजलभन भुचुल्का गरयनेछ। 

६ घय कामभ गने १)तनफेदन  

२)जग्गाधतन ऩुजााको पोटोकोऩी 

३)घय नक्सा ऩास बएको प्रभाणऩत्रको पोटोकोऩी  

४)घय कामभ गरयददने बफषमको प्रमोजन  

रु. ४ का दयरे  बुइॉ 
तल्रा प्रतत वगा पुट य 
प्रतत थऩ तल्रा रु. १ 
प्रतत वगा पुट थऩ राग्ने 
छ य कच्ची घयको रु. ४ 
का दयरे प्रतत वगा पुट   

१६ देखी ३० 
ददनसम्भ 

मोजना तथा प्रापवकधक शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत      

घय नक्शा ऩास इकाई 

 

७ व्मवसाम नपवकयण १) तनवेदनऩत्र सदहत व्मवसाम दताा गयेको प्रभाणऩत्रका 
प्रततलरपऩ 

४) चारु आ.व. सम्भको एकककृत सम्ऩपत्त कय ततयेको 
यलसदको प्रततलरपऩ 

ब्मफसाम प्रकृतत हेयेय रु. 
१००० देणख रु. २५००० 
सम्भ 

सोदह ददन याजश्व शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

८ व्मवसाम नाभसायी १) तनवेदनऩत्र सदहत व्मवसाम दताा गयेको प्रभाणऩत्रका 
प्रततलरपऩ य सम्फन्धधत वडाको लसपारयस 

२) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रततलरपऩ  

३) फहारभा बए फहार सम्झौता ऩत्रको प्रततलरपऩ  

४) चारु आ.व. सम्भको एकककृत सम्ऩपत्त कय ततयेको 
यलसदको प्रततलरपऩ 

रु. १०००  सोदह ददन याजश्व शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

९ भददया फेचबफखन 
अनुभतत 

१) तनवेदनऩत्र सदहत तनवेदकको नागरयकताको 
प्रभाणऩत्रको प्रततलरपऩ य सम्फन्धधत वडाको लसपारयस 

२) आफ्नै घय बए , जग्गा धतन प्रभाण ऩत्र प्रततलरपऩ 
य घयजग्गा कय ततयेको यलसदको प्रततलरपऩ  

३) फहारभा फसेको बए नगयऩालरकाभा फहार कय 
ततयेको प्रततलरपऩ य घयधनीसॉगको सम्झौताऩत्रको 

रु. ३०००  देणख  रु. 
६००० सम्भ  

सोदह ददन याजश्व शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  



प्रततलरपऩ 

४) ऩासऩोटा साईजको दईु प्रतत पोटो 
५) आवश्मकता हेयी सयजलभन भुचुल्का गरयनेछ 

१० सॊस्था दताा तथा 
नपवकयणको 
लसपारयस 

१) सॊस्थाको रेखा ऩयीऺण प्रततलरपऩ 

२) कय ततयेको यलसद 

३) पवधानको प्रततलरपऩ  

रु. १५०० सोदह ददन सा.बफ. शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

११ आकथाक सहामता १) तनफेदन 

२) नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रततलरपऩ 

तनशुल्क  सोदह ददन नगय प्रभुख    

१२ मोजना ईन्टटभेटका 
राकग अऩनाउनुऩने 
प्रकिमा 

१) सम्बाव्मता 
अध्ममन                                                     २) पवस्ततृ 
सवेऺण 

३)  वडा कामाारमको लसपारयस 

४) मोजना सॊचारन गने उऩबोक्ता सलभततको तनणाम  

५)न्स्वकृत कामािभ/ तनणाम  

तनशुल्क  सात (७) ददन मोजना शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

१३ सम्झौता(उऩबोक्ता 
सलभतत) 

१) उऩबोक्ता सलभतत गठनको तनणामको प्रततलरपऩ  

२) उऩबोक्ता सलभततको खाता सॊचारक कन्म्तभा ३ 
जनाको नाभ(एक भदहरा अतनवामा) 
३) वडाको लसपारयस 

४) मोजनाको रगत इन्स्टभेट  

५) उऩबोक्ता सलभततको सम्ऩूणा सदस्महरुको 
नागरयकता  प्रभाणऩत्र प्रततलरपऩ  

६) खाता सॊचारनको राकग सलभततको अध्मऺ, सकचफ, 

तनशुल्क  सोदह ददन मोजना शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  



कोषाध्मऺ को पोटो  

१४ फैंक खाता खोल्ने  १) उऩबोक्ता सलभततको तनफेदन 

२) उऩबोक्ता सलभततको तनणामको प्रततलरपऩ 

३) खाता सॊचारन गनेको नभुना दस्तखत 

४) वडा कामाारमको लसपारयस 

रु. १००  सोदह ददन मोजना शाखा                      
आकथाक प्रशासन शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

१५ फैंक खाता फधद 
गने 

१) उऩबोक्ता सलभततको तनफेदन 

२) उऩबोक्ता सलभततको तनणामको प्रततलरपऩ 

रु. १००  सोदह ददन मोजना शाखा                      
आकथाक प्रशासन शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

१६ बुक्तानी 
मोजनाको(ऩुयै 
अथवा आॊलशक 
बुक्तानी) 

१) रगत इन्स्टभेट अनुसायको भुल्माॊकन (पवर बयऩाई) 
सदहत  

२) वडाको लसपारयस 

३) उऩप्रभुख वा प्रभुखको काभ बएको लसपारयस 

४) उऩबोक्ता सलभततको बुक्तानीको राकग लसपारयस 

५) कामा सम्ऩधन बै सकेको वा आॊलशक बुक्तानी के 
हो? सो को 
बफफयण                                                                                

६) उऩबोक्ता सलभततको अध्मऺको तनफेदन 

तनशुल्क  सोदह ददन मोजना शाखा                      
आकथाक प्रशासन शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

१७ न.ऩा मोजनाको 
सम्झौता तथा 
बुक्तानी 

१) रयतऩुफाक प्रभुख वा उऩप्रभुखको आदेश वा तनणाम 

२) सस्थाको तनणाम 

३) काभ सम्ऩधन बएको सॊस्थाको तनणाम 

५) बुक्तानी गरयददने बतन सम्फन्धधत सम्फन्धधत वडा 
कामाारमको लसपारयस 

६) सॊस्थाको छाऩ य आकधकारयक  व्मन्क्तको तनफेदन   

तनशुल्क  सोदह ददन मोजना शाखा                      
आकथाक प्रशासन शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  



१८ धयौटी कपताा १) सम्फन्धधत वडाको काभ सम्ऩधन बएको लसपारयस 

२) ठेक्काको बए भभात अफकध सभाप्त बएको काभ 
सम्ऩधन बएको प्राबफकधक शाखाको प्रततफेदन 

३) ठेक्का सधधबाभा बए आधतरयक याज्सस्व कामाारमको 
कय चुक्ता बएको प्रभाण ऩत्र 

तनशुल्क  सोदह ददन मोजना शाखा                      
आकथाक प्रशासन शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

१९ मोजनाको ऩेश्की 
पर्छामौटका राकग 
अऩनाउनुऩने 
प्रकिमा 

१) मोजना सम्ऩधन बएको बए सम्फन्धधत वडाको 
लसपारयस 

२) सम्ऩूणा खचाको बफर, बौचयहरु आदद 

३) उऩबोक्ता सलभततको तनणाम सदहतको लसपारयस 

४) मोजनासॉग सम्फन्धधत उऩबोक्ता सलभततराई 
मोजना हस्ताधतयण गयेको कागजात 

५) साभान्जक य सावाजतनक ऩयीऺण गयेको कागजात 

६) अनुगभन सलभततको लसपारयस 

तनशुल्क  सोदह ददन मोजना शाखा                      
आकथाक प्रशासन शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

२० बुक्तानी सम्फधधी 
प्रकिमा 

१) तनवेदन 

२) बफर बऩााई 

३) वडाको लसपारयस 

४) सम्झौता ऩत्र य इन्टटभेट 

५) उऩबोक्ता सलभतत भापा त बए सम्फन्धधत वडा 
सलभततको लसपारयस  

६) सकचव वा तनजरे तोककएको कभाचायीको योहवयभा 
उऩबोक्ता सलभतत गठन बएको तनणाम प्रततलरपऩ  

७) सॊघ सॊस्थाको राकग अनुदान बए तनधाारयत ढाॉचाको 
अवधायणा य प्रस्तावना, सॊस्था दताा प्रभाणऩत्र  

८) साभान्जक य सावाजतनक ऩयीऺण गयेको कागजात  

तनशुल्क  सोदह ददन मोजना शाखा                      
आकथाक प्रशासन शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  



९) अनुगभन सलभततको लसपारयस  

१०) प्राबफकधक भुल्माॊकन 

२१ काठका राकग 
लसपारयस 

१) सम्फन्धधत व्मन्क्तको तनवेदन 

२) नागरयकताको प्रततलरपऩ 

३) जग्गाधनी प्रभाण ऩुजााको प्रततलरपऩ 

४) घय नक्साऩासको प्रततलरपऩ 

५) चारु आ.व. को ततयो ततयेको यलसदको प्रततलरपऩ 

रु. १५०० सोदह ददन प्रशासन शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

२२ टोर पवकास 
सॊस्थाहरुको दताा 

१) टोर पवकास सॊस्थाको दताा गने फायेको टोर पवकास 
सॊस्थाको फैठक तनणाम प्रततलरपऩ  

२) अध्मऺको नागरयकताको प्रततलरपऩ 

३) टोर पवकास सॊस्थाको फैठकफाट पवधान ऩारयत 
बएको तनणाम प्रततलरपऩ य पवधान एक एक प्रतत 

४) सम्फन्धधत वडाको लसपारयस 

तनशुल्क  सोदह ददन स.बफ.शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

२३ फधदकु नाभसायी 
लसपारयस 

१) स्ऩटट कायण सदहत तनवेदन य नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रततलरपऩ 

२) फधदकु याख्नका राकग ऩाएको इजाजतऩत्रको 
प्रततलरपऩ 

३) नाभसायी हुनेको नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रततलरपऩ 

रु. २०००  सोदह ददन याजश्व शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

२४ फधदकु नबफकयण १) फधदकु याख्नका राकग ऩाएको इजाजतऩत्रको 
प्रततलरपऩ             २) कय ततयेको यलसद 

रु. १५००  सोदह ददन याजश्व शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  

२५ एकककृत सम्ऩतत 
कय फुझाउने 

१) ऩुयानो कय ततयेको यलसद वा जग्गाधनी प्रभाण ऩुजाा  प्रकृतत हेयेय रु. २५ देणख 
रु. २५००० सम्भ य ५ 
कयोड बधदा भाकथ प्रतत 

सोदह ददन याजश्व शाखा 
प्रभुख प्रशासकीम अकधकृत 

  



१००० रु.२ का दयरे  

२६  बफलबधन अॊगे्रजी 
लसपारयस 

१) तनफेदन 

२) नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रततलरपऩ  

३) सम्फन्धधत लसपारयसको आफश्मक कागजातहरु 

रु. ३०० सोदह ददन नगय प्रभुख    

 


