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१. पृष्ठभुम ीः 

लोककल्याणकारी राज्यको उदयसँगै सार्वजननक ननकायले जनताको लानग तोनकए बमोनजमको सेर्ा उपलब्ध गराउनपुछव जनताले नछटो, छररतो र 

ननयम काननुसंगत तररकाले सेर्ा प्राप्त गनुव पदवछ भन्ने मान्यताको नर्कास भएको छ ।सरकारी ननकायले अफुले उपलब्ध गराउने सेर्ा तथा सनुर्धाको 

बारेमा सेर्ाग्राहीलाई नर्स्ततृ जानकारी नदनका लानग सार्वजननक गररएको प्रनतर्द्धतापत्रको रुपमा नागररक र्डापत्रलाई नलने गररन्छ । पौर्ादङुमा 

गाउँपानलकाले अफुले प्रदान गने सेर्ाहरु, सम्पादन गने कायवहरु के के हुन ?  उक्त सेर्ा प्रदान गनवका लानग अर्श्यक कागजात, प्रनिया, नजम्म्र्ार 

ऄनधकारी, दस्तरु र्ा शलु्क अनदको बारेमा सर्वसाधरण जनताको सहजातका लानग यो नागरनक र्डापत्र जारी गररएको हो । ऄतः सेर्ाग्राहीलाई सहज 

रुपमा सेर्ा प्राप्त गनवका लानग र सार्वजननक ननकायले पनन सहज रुपमा नै तोनकएको प्रनिया ऄनसुार सेर्ा प्रर्ाह गनवका लानग सहज होस,् पारदशी 

कायवसंस्कृनतको नर्कास होस ्भन्ने उद्दशे्यका साथ पौर्ादङुमा गाउँपानलका, गाउँ कायवपानलकाको कायावलय, च्याङ्ग्रे, भोजपरुले  यो नागररक र्डापत्र 

जारी गरेको हो । यो नागररक र्डापत्रले कमवचारी तथा पदानधकारीहरुले सेर्ाग्राही माझ सेर्ा प्रर्ाह गदाव उल्लेनित प्रनिया बमोनजम गनुवपनेछ भने 

सेर्ाग्राहीले पनन सेर्ा नलन अउँदा र्डापत्र बमोनजमको प्रनिया तथा कागजात नलएर अउनपुनेछ ।  

 

 

 



२. कायाालयले सेवाग्राह बाट राखेका अपेक्ाीः 

सेवाग्राह ले सेवा ललन आउँदा लनम्न बमोलजमको आचारहरु पालना गनुापनेछ । 

 कायावलयले सेर्ा प्रर्ाह गदाव नचत्त बझेुको र राम्रो कुरा ऄरुलाई पनन भन्नहुुनेछ तर नचत्त नबझेुको कुरा नजम्मेर्ार व्यनक्त र्ा गनुासो सनु्ने 

ऄनधकारी समक्ष राख्नहुुनेछ । 

 गाउँपानलकाका पदानधकारी, कमवचारी तथा ऄन्य सेर्ाग्राहीसँग सभ्य, नशष्ट र मयावनदत भाषा प्रयोग गनुवहुनेछ । 

 सेर्ा नलन अउँदा र्डापत्र बमोनजम तोनकएका कागजातहरु र प्रनिया पयुावएर अउनहुुनेछ । 

 कायावलयमा  अउँदा सनुतवजन्य तथा मनदराजन्य मादक पदाथव सेर्न गरी अउन ुहुने छैन । 

 ऄरुलाई दःुि नदने ननयतले मात्र उजरुी गनुवहुने छैन, सत्य तथ्य र सफा हात र स्र्च्छ नदल नलएर उजरुी गनुवहुनेछ । 

 काननु नर्पररत कामका लानग कायावलयमा ऄनार्श्यक दर्ार् तथा प्रलोभन दिेाउन ुहुने छैन । 

 ऄनार्श्यक होहल्ला, अिोश र अर्ेगबाट मकु्त भई सभ्य नागररकको पररचय नदन ुहुनेछ । 

 कायावलयले सम्पादन गने काममा धैयवता दिेाउनहुुनेछ । 

 

 

 

 

 



 

ऩौवादङुभा गाउॉऩालरका, गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम च्माङ्ग्रकेो नागरयक वडाऩत्र 2077 
क्र.स
. 

सेवाको प्रकाय/ककलसभ सेवा सकुवधा प्राप्त गनय आवश्मक ऩने 
प्रकक्रमा/कागजातहरु (क्रभागत रुऩभा उल्रेख 
गने) 

सेवा प्रदान गने 
शाखा/अलधकायी 

राग्ने दस्तयु रु. (शलु्क 
राग्ने हकभा लनवेदन 
पायभ रु 10 य लनवेदन 
कटकट रु 10 थऩ दस्तयु 
राग्नेछ) 

राग्ने सभम 

क. मोजना सॊचारन सेवा 

1 मोजना सम्झौता कामय 

1. वडा कामायरमको योहवयभा 
सयोकायफाराहरुको सावयजलनक बेराफाट 
उऩबोक्ता सलभलत य अनगुभन सलभलतको गठन 
बएको लनणयमको प्रलतलरकऩ 

2. सम्फन्धधत वडा कामायरमको प्राकवलधक 
रागत अनभुान य सम्झौताका रालग लसपारयस 

3. उऩबोक्ता सलभलतभा यहेका ऩदालधकायीहरुको 
नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरकऩ य भोफाइर 
नम्फय 

4. उऩबोक्ता सलभलतको फैठकफाट सम्झौताका 
रालग सम्फन्धधत व्मन्क्तराई तोककएको लनणयमको 
प्रलतलरऩी 
5. प्राकवलधक रागत अनभुान स्वीकृत बई 
सम्फन्धधत उऩबोक्ता सलभलतरे सम्झौताका रालग 
लनवेदन ऩेश गने 

6. सम्फन्धधत उऩबोक्ता सलभलतको छाऩ  

7. मोजना सञ्चारन हनुे स्थानको एक प्रलत 
पोटो 
8. रागत सहबालगताको हकभा यकभ दान्खरा 
गरयएको सक्करै बौचय 

मोजना तथा अनगुभन 
शाखा 

लन्शलु्क 

सम्ऩणुय आवश्मक 
कागजात प्राप्त बएको 
लभलतरे ७ ददन लबत्र 

प्राकवलधक अनभुान तमाय 

2 खाता सञ्चारन/खाता फधद 1. उऩबोक्ता सलभलतको फैठकफाट खाता मोजना तथा अनगुभन लन्शलु्क सम्ऩणुय आवश्मक 



सञ्चारन/खाता फधद सम्फधधभा गरयएको 
लनणयमको प्रलतलरकऩ य लनवेदन 

२. खाता सञ्चारन हकभा  

(क) कुन फैंकभा खाता सञ्चारन गने हो 
खरुाउन ुऩने 

(ख) सलभलतका कुन कुन ऩदालधकायीफाट खाता 
सञ्चारन गरयने स्ऩष्ट खरुाउन ुऩने 

2. उऩबोक्ता सलभलतको खाता सञ्चारन गने 
फैंकफाट खाता सञ्चारन पायभ बयी पोटो टाॉस 
गयी गाउॉऩालरकाको कामायरमफाट प्रभान्णत 
गनुयऩने 

3. मोजना सञ्चारन बएको आलथयक वषय सभाप्त 
बएऩश्चात भात्र उऩबोक्ता सलभलतराई फैंक खाता 
फधदको रालग लसपारयस ददइनेछ । 

शाखा कागजात प्राप्त बएको 
सभमरे १ घण्टा लबत्र 

आवश्मक लसपारयस तमाय 

3 ऩकहरो ऩेश्की यकभ भाग 

1. सम्फन्धधत उऩबोक्ता सलभलतको फैठकफाट 
ऩेश्की भागेको रालग बएको लनणयमको प्रलतलरऩी 
य लनवेदन 

2. ऩेश्की यकभ भागका रालग सम्फन्धधत वडा 
कामायरमको लसपारयस ऩत्र 

3. उऩबोक्ता सलभलत य गाउॉऩालरका फीच 
मोजना सञ्चारनका रालग बएकी सम्झौताको 
प्रलतलरऩी  

4. ऩकहरो ऩेश्की उऩबोक्ता सलभलतरे ऩाउने 
खदु बकु्तानी ऩाउने यकभको 30 प्रलतशतरे हनु 
आउने यकभ लनकाशा ददइने 

मोजना तथा अनगुभन  लन्शलु्क 
आवश्मक कागजात प्राप्त 
बएको लभलतरे सकेसम्भ 
सोकह ददन नबए बोलरऩल्ट          

4 यलनङ लफर यकभ भाग 

1. सम्फन्धधत उऩबोक्ता सलभलतको फैठकफाट 
यलनङ लफर बकु्तानी भागको रालग बएको 
लनणयमको प्रलतलरऩी य लनवेदन 

2. यलनङ लफर यकभ बकु्तानीका रालग 
सम्फन्धधत वडा कामायरमको लसपारयस ऩत्र 

मोजना तथा अनगुभन 
शाखा 

लन्शलु्क 

सम्ऩणुय आवश्मक 
कागजात प्राप्त बएकी 
लभलतरे ७ ददन लबत्र 
प्राकवलधक लफर तमाय 



3. उऩबोक्ता सलभलत य गाउॉऩालरका फीच 
मोजना सञ्चारनका रालग बएको सम्झौताको 
प्रलतलरऩी 
4. सम्फन्धधत उऩबोक्ता सलभलतफाट प्रभान्णत 
यलसद लफर बयऩाई 

5. यलनङ लफर यकभ भाग हुॉदा कामय प्रगलत 
देन्खने मोजना सञ्चारन बएको स्थानको एक 
प्रलत पोटो 
6. यलनङ लफर बकु्तानीका रालग यलनङ 
प्राकवलधक लफर 

5 
अन्धतभ लनकाशा यकभ 

भाग 

1. उऩबोक्ता सलभलतको फैठकफाट कामय सम्ऩन्न 
बइ अन्धतभ बकु्तानी भागको रागी बएको 
लनणयमको प्रलतलरऩी 
2. स्थानीम अनगुभन सलभलतको फैठकफाट कामय 
सम्ऩन्न बएको बनी गरयएको लनणयमको प्रलतलरऩी 
3. कामयसम्ऩन्न बई वडाध्मऺफाट प्रभान्णत 
गरयएको सावयजलनक ऩरयऺण पायभ 

4. अनगुभन सलभलतका ऩदालधकायीफाट 
अनगुभन गरयएको पायभ  

5. अन्धतभ लनकाशा यकभ बकु्तानीका रागी 
सम्फन्धधत वडा कामायरमको लसपारयस ऩत्र 

6. उऩबोक्ता सलभलत य गाउॉऩालरका वीच 
मोजना सॊचारनका रालग बएको सम्झौताको 
प्रलतलरऩी 
7. सम्फन्धधत उऩबोक्ता सलभलतको तपय फाट 
अन्धतभ यकभ लनकाशा भाग लनवेदन 

9. मोजना सॊचारन बएको स्थानको एक प्रलत 
पोटो य ऩाॉच राख बधदा फढी यकभ बएको 
मोजनाको हकभा मोजना सम्फन्धध सूचना 
ऩाटीको स्थरगत पोटो 

मोजना तथा अनगुभन 
शाखा 

लन्शलु्क 

प्राकवलधक कवर सकहत 
सम्ऩणुय आवश्मक 

कागजात प्राप्त बएको 
लभलतरे सकेसम्भ सोही ददन 
नबए बोलरऩल्ट लनकाशा  



10. अन्धतभ यकभ बकु्तानीका रालग अन्धतभ 
प्राकवलधक कवर  

11. अन्धतभ यकभ बकु्तानी गदाय उऩबोक्ता 
सलभलतको ऩेश्की य यलनङ कवरको यकभ कट्टा 
गरय लनकाशा ददइनेछ । 

ख. कामयक्रभ सॊचारन सेवा 

1. कामयक्रभको सम्झौता 

1. सॊघ सॊस्था कम्ऩनीको हकभा नकवकयण 
बएको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी  

2.PAN/VAT भा दताय बएको प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरऩी 
3. कय चकु्ता प्रभाणऩत्र प्रलतलरकऩ 

4. कामायरमभा सचुीकृत गने लनवेदन । 

5. ऩरयमोजना प्रस्ताव सकहतको लनवेदन 

मोजना तथा अनगुभन 
शाखा 

लन्शलु्क सोकह ददन 

2. कामयक्रभको पयपायक 

1. सम्झौताको प्रलतलरकऩ 

2.कामय सम्ऩन्न बएको सम्फन्धधत वडा अनगुभन 
सलभलतको/लसपारयस 

3.कामय सम्ऩन्न प्रलतवेदन पोटो सकहत  

4. आवश्मक लफर बऩायई 

मोजना तथा अनगुभन 
शाखा 

लन्शलु्क सोकह ददन 

3. फैंक खाता खोल्न ुऩने 
सम्झौताको प्रलतलरऩ सकहत फैंकका रालग 
आवश्मक कागजात सकहतको लनवेदन 

मोजना तथा अनगुभन 
शाखा 

लन्शलु्क सोकह ददन 

ग. घय नक्शा सेवा 

1. 
सॊयचना लनभायणको रालग 

नक्शा ऩेश 

जग्गाको ऩजुायको पोटोकऩी-1 नागरयकताको 
पोटोकऩी-1 भारऩोत लतयेको यलसद-1 जग्गा 
को सक्कर नक्शा-1 जग्गा/घयको पोटो-1 य 
फन्ने सॊयचनाको नक्शा-4 प्रलत य लनवेदन/घय 
नक्साको ककताफ (ऩयाभशय दाताफाट प्रकक्रमा ऩयुा 
गयी) 

   

2. नक्सा/पामर चेकजाॉच 
जग्गाको ऩजुायको पोटोकऩी-1 नागरयकताको 
पोटोकऩी-1 भारऩोत लतयेको यलसद-1 जग्गा 
को सक्कर नक्शा-1 जग्गा/घयको पोटो-1 य 

   



फन्ने सॊयचनाको नक्शा-4 प्रलत य लनवेदन/घय 
नक्साको ककताफ (ऩयाभशय दाताफाट प्रकक्रमा ऩयुा 
गयी) 

३. लनभायण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र 
फनेको सॊयचनाको पोटोकऩी, घय धलनको पोटो 
3 प्रलत 

   

4. घय नाभसायी प्रभाणऩत्र 

जग्गाको ऩजुायको पोटोकऩी-1 नागरयकता को 
पोटोकऩी 1 भारऩोत लनयेको यलसद-1 
जग्गाको सक्कर नक्शा-1 घय धलनको पोटो-3 
प्रलत य यान्जनाभाको पोटोकऩी-1 

   

5. 
घय लनभायण सम्ऩन्न 

प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी 
लनवेदन य घय धनीको पोटो ३ प्रलत 

   

6. नक्शा सॊसोधन 
जग्गाको ऩजुायको पोटोकऩी-1 नागरयकताको 
ऩोटोकऩी-1 भारऩोत लतयेको यलसद जग्गाको 
सक्कर नक्शा-1 य लनवेदन 

   

7. छुटै्ट जग्गा छुट्याउन े
जग्गाको ऩजुायको पोटोकऩी-1 नागरयकताको 
ऩोटोकऩी-1 भारऩोत लतयेको यलसद जग्गाको 
सक्कर नक्शा-1 य लनवेदन  

   

घ. न्शऺा सेवा 

1. कवद्यारम खोल्ने अनभुलत 

1. सम्फन्धधत वडा सलभलतको लसपारयस  

2. शैन्ऺक सत्र सरुु गनुय बधदा लतन भकहना 
अगालड न्शऺा ऐनको अनसुनु्च 1 य २ 
फभोन्जभको प्रक्रमा ऩयुा गने । 

न्शऺा शाखा लन्शलु्क ऩौष भसाधत 

2. कवद्यारमको न्स्वकृलत 

1. सम्फन्धधत वडा सलभलतको लसपारयस  

2. शैन्ऺक सत्र सरुु गनुय बधदा लतन भकहना 
अगालड ऩौष लबत्र न्शऺा ऐनको अनसुनु्च ४ 
फभोन्जभको ढाॉचाभा लनवेदन 

न्शऺा शाखा लन्शलु्क ऩौष भसाधत 

3. 
आधायबतु तहसम्भ 

भातबृाषाभा न्शऺा ददने 
कवद्यारमको अनभुलत 

1. सम्फन्धधत वडा सलभलतको लसपारयस  

2. शैन्ऺक सत्र सरुु गनुय बधदा लतन भकहना 
लबत्र न्शऺा ऐनको अनसुनु्च ४ फभोन्जभको 
ढाॉचाभा लनवेदन 

न्शऺा शाखा लन्शलु्क ऩौष भसाधत 



4. 

कम्ऩनी ऐन अधतगयत 
सॊचालरत कवद्यारमकराई 
शैन्ऺक गदुठ अधतगयत 

सॊचारन 

1.न्शऺा ऐनको अनसुनु्च 7 फभोन्जभको ढाॉचाभा 
लनवेदन 

न्शऺा शाखा लन्शलु्क ऩौष भसाधत 

5. 
सॊस्थागत कवद्यारमको 
अलबरेख अध्मावलधक 

1. शाखारे तोकेको ढाॉचाभा कववयण य 
कागजऩत्र फाकषयक रुऩभा पागनु भसाधत लबत्र 
ऩेश गने 

न्शऺा शाखा रु. 1000 पाल्गनु भसाधत 

6. कवद्यारमको कऺा थऩ 
1. शैन्ऺक सत्र सरुु हनु ुबधदा ३ भकहना 
अगालड लनवेदन 

न्शऺा शाखा लन्शलु्क ऩौष भसाधत 

7. 
प्रायन्म्बक फार कवकास 

केधर स्थाऩना 

1. गाउॉ न्शऺा ऐनको दपा ४४ को उऩदपा 
१ य ३ फभोन्जभका काजगान सकहत सॊचारन 
अनभुलतका रालग अनसूुन्च १० (क) को 
ढाॉचाभा लनवेदन 

न्शऺा शाखा लन्शलु्क ऩौष भसाधत 

८. 
आधायबतू तह उन्िणय 
ऩयीऺाभा नाभ थय 

सच्माउने 

1. जधभदताय सम्फन्धधत कवद्यारमको लसपारयस 
न्शऺा शाखा लन्शलु्क लनवेदन ददएको बोलरऩल्ट 

9. 
कवद्यारमको फैंक खाता 
सॊचारन य दस्तखत 

ऩरयवतयन 

1. कव.व्मा.सलभलतको फैठकको प्रलतलरकऩ 

2. सम्फधधत कवद्यारमको लनवेदन न्शऺा शाखा लन्शलु्क सोकह ददन 

ङ. आलथयक प्रशासन सेवा 

1. 
ऩेश्की लनकासा, 

दोश्रो/अन्धतभ ककस्ता 
लनकासा 

1. मोजना शाखाफाट आवश्मक कागजात 
सकहत लसपारयस आलथयक प्रशासन शाखा लन्शलु्क सोकह ददन 

2. 
साभान्जक सयुऺा बिा 

लनकासा 
1. ऩॊन्जकयण शाखा अध्मावलधक कववयण 

आलथयक प्रशासन शाखा लन्शलु्क सोकह ददन 

च. ऩश ुसेवा 

१. सभहु गठन 

१. कृषकहरुको बेरारे लनणयम गयेको फैठक 
प्रलतलरऩी, 
2. सभहुको कवधान सम्फन्धधत फोडय कामायरमभा 
दताय गयेको प्रभाण ऩत्रको प्रलतलरकऩ, 

कृकष तथा ऩश ुशाखा रु.10 को कटकट सोकह ददन 



3. सभहु सदस्मको नेऩारी नागरयकताको 
प्रलतलरकऩ 

4. ऩदालधकायीहरुको २ प्रलत कोटो सकहतको 
लनवेदन 

2. 

सभहु,सलभलत, व्मवसाकमक 
पाभय,ऩशऩुधछी ऩोल्री 

सप्रामसय,फे्रस 
हाउस,डेयी,दाना ऩसर,कृकष 
सहकायी ह्याचयी,सनु्चकृत 
य औषधी ऩसर दताय 

1.सम्फन्धधत लनकामभा दताय बएको प्रभाण ऩत्र 
प्रलतलरकऩ 

2.व्मवसामीको पोटो 2 प्रलत सकहतको लनवेदन 

3. व्मवसामीको नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरकऩ 

4.व्मवसाम सॊचारन गने स्थानको जग्गा धलन 
ऩजुाय प्रलतलरकऩ 

5.आफ्नो नाभभा जग्गा नबएको भधजयुीनाभा 

ऩश ुकवकास शाखा रु.10 को कटकट सोकह ददन 

3. 
ऩश ुस्वास््म सेवा 
प्राकवलधक य कृलतभ 
गबायधान कताय दताय 

1.तालरभ प्रदामक सॊस्थाफाट प्रभाण ऩत्रको 
प्रलतलरकऩ 

2.नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरकऩ 2 प्रलत पोटो 
सकहतको लनवेदन 

ऩश ुकवकास शाखा रु. 10 को कटकट  सोकह ददन 

4. 
ऩश ुभेलडकर भाईनय 

सन्जयकर, गाइनोकोरोजी 
उऩबाय सेवा 

1.कामायरम सभमभा ऩश ुसेवा शाखा ऩौवादङुभा 
गा.ऩा. ऩश ुऩधऺी ल्माई नाभ रेखाउन ुऩने  

ऩशसेुवा केधर ऩौवादङुभा 
गा.ऩा. 

लन्शलु्क सोकह ददन 

5. 
ऩशऩुधऺी योग लनदान 

(छारा 
जाॉच,दधु,कऩसाव,गोवय ) 

1.लफहानको ताजा १ चम्चा गोफय सपा लससा 
तथा प्राकष्टक व्मागभा प्माक गरय कढरोभा 12 
फजेलबत्र शाखाभा ल्माई ऩमुायउन ुऩने, 
2.ताजा कऩसाफ तथा दधु सपा लससाभा फयपभा 
याखी शाखभा ल्माउनऩुने  

3.योग प्रबाकवत स्थानको छारा चक्कुरे गकहयो 
गरय खकेुय शाखाभा सम्ऩकय  गने  

ऩशसेुवा केधर ऩौवादङुभा 
गा.ऩा. 

लन्शलु्क सोकह दलन १ घण्टा लबत्र 

6. यगतको नभनुा सॊकरन 

1. योगी ऩश ुसेवा केधर ऩौवादङुभा गा.ऩा.भा 
ल्माई नाभ रेखाउन ुऩने 

2.सॊकलरत नभनुा सेवा राही स्वॊमरे ऩश ुयोग 
अधवेषण प्रमोगशारा रान ुऩने 

ऩशसेुवा केधर ऩौवादङुभा 
गा.ऩा. 

लन्शलु्क तरुुधत 

7. ऩश ुप्रजनन कृलतभ 1.गाईबैसीरे फालर खोजेको 12 देन्ख १८ ऩशसेुवा केधर ऩौवादङुभा रु.45.00।- ऩशकुो कहट अनसुाय 



गबायधान घण्टा लबत्र कामायरम सभमभा उक्त ऩश ुल्माउन ु
ऩने 

गा.ऩा. 

8. 
ऩश ुआहाय घाॉसको लफउ 

फेनाय कवतयण 
1.लसजन अनसुायको लफउ लफरुवाको रालग १ 
भकहना ऩकहरे भाग पायभ ऩेश गनुय ऩने 

ऩशसेुवा केधर ऩौवादङुभा 
गा.ऩा. 

कामयक्रभानसुाय हनुे कामायमोजना अनसुाय हनुे 

9. 
ऩशऩुधऺी लफभा तथा 
ऺलतऩलुतय लसपारयस 

1.ऩशऩुन्धऺ भतृ्म ुबएको भचुलु्का य प्राकवलधक 
प्रलतवेदन  

2.वाडा कामायरमको लसपारयस 

3.लफर य भतृ जनावयको पोटो 
4.आवश्मकता अनसुाय प्रमोगशारा रयऩोटय 

ऩशसेुवा शाखा रु.10 को कटकट सोकह ददन 

10. ऩश ुप्रजन्न कृलतभ गबायधान 
1.गाईबैसीरे फालर खोजेको 12 देन्ख 18 
घण्टा लबत्र कामायरम सभमभा उक्त ऩश ुल्माउन ु
ऩने 

ऩशसेुवा केधर ऩौवादङुभा 
गा.ऩा. 

रु.100।- सोकह ददन 

छ कृकष सेवा 

1. कृषक सभहु दताय 

1.सभहुको लनणयमको प्रलतलरकऩ 

2.वडा कामायरमको लसपारयस ऩत्र 

3.सभहुको कवधान 2 प्रलत 

4.सभहुको सदस्मको नागरयकताको प्रलतलरकऩ 
1/1 प्रलत 

5.सभहुको छाऩ, वाकषयक कामय मोजना 

कृकष कवकास शाखा रु.50।- सोकह ददन 

2. 
कृषक सभहु नकवकयण 

तथा सून्चकृत 

1.दताय प्रभाणऩत्रको प्रलतलरकऩ य लनवेदन 

2.सभहुको लनणयमको प्रलतलरकऩ 

3.सम्फन्धधत वडा कामायरमको लसपारयस 

4.सभहुको कवधान 

5. सभहुको सदस्मको नागरयकताको प्रलतलरऩ 

6.हार सम्भको प्रगलत य बाकव कामय मोजना 

कृकष कवकास शाखा रु.50।- सोकह ददन 

3. 
अन्नफारी तथा तयकायी 
कवउ कवजन कवतयण 

1.सभहु सलभलतको लनणयम य लनवेदन  

2.जग्गाधनी ऩजुायको प्रलतलरकऩ 

3.नागरयकताको प्रलतलरकऩ 
कृकष कवकास शाखा 

कामयक्रभको प्रकृलत 
अनसुाय  

लसजनानसुाय 

4. 
कृकष सम्फन्धध प्राकवलधक 

सेवा सकुवधा 
1.लरन्खत तथा भौन्खक अनयुोध 

कृकष कवकास शाखा लन्शलु्क सोकह ददन 



5. 
यसामलनक भर लफक्री 

लसपारयस 
1. वडा कामायरमफाट प्रभान्णत बएको 
सहकायीको लफक्री प्रलतवेदन 

कृकष कवकास शाखा लन्शलु्क सोकह ददन 

6. 
सहलुरमतको कवद्यतु लभटय 

लसपारयस 

1.लनवेदन, वडा कामायरमको लसपारयस 

2.नागरयकताको प्रलतलरकऩ 

3.जग्गा धलन ऩजुायको प्रलतलरऩी  
प्रशासन शाखा रु.350।- सोकह ददन 

ज स्वास््म सेवा 

1. स्वास््म सॊस्थाहरुराई 
औषधी कवतयण 

स्वास््म चौकीहरुको भाग अनसुाय स्वास््म शाखा प्रभखु लन्शलु्क सोही ददन 

2. 
कवयाभीहरुराई स्वास््म 

अनदुान लसपारयस 

1.कवयाभीको लनवेदन, नागरयकताको प्रलतलरऩी, 
डाक्टयको रयऩोटय य पोटो 
2.लसपारयश सलभलतको फैठकको प्रलतलरऩी 

स्वास््म शाखा प्रभखु लन्शलु्क सोही ददन 

झ धमाम सम्ऩादन सेवा 

1. 
स्थानीम कववाद लनरुऩण 

कामय 

1.धमाकमक सलभलत कामयकवलध सम्फधधी ऐन, 
2075 को दपा 10(2) फभोन्जभको लनवेदन 

2.नागरयकताको पोटोकऩी 
3.जग्गाको हकभा जग्गाको नक्सा 
4.खानराउन वा न्शऺा नददएको हकभा कववाह 
य जधभदतायको प्रलतलरऩी 
5.उजयुीराई ऩकुष्ट गने अधम कागजातहरु  

धमाकमक सलभलत 
जग्गाको हकभा लनवेदन रु 

200।- 
 

उजयुीको प्रकृलत अनसुाय 
फढीभा ३ भकहना 

ञ. साभाधम प्रशासन सेवा 

1. 
"घ" वगयको नमाॉ 

ईजाजतऩत्र 

1.लनभायण व्मवसामी ईजाजतऩत्र व्मवस्थाऩन 
कामयकवलध 2075 को अनसुचुी 1 फभोन्जभको 
लनवेदन 

2. लनभायण व्मवसामी ईजाजतऩत्र व्मवस्थाऩन 
कामयकवलध 2075 को अनसूुन्च ५ फभोन्जभको 
मोग्मता ऩयुा बएको कागजात  

3.स्थरगत अध्ममन प्रलतवेदन 

4.गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकको लनणयम 

साभाधम प्रशासन शाखा रु. 10,000।- 
अनसूुन्च ५ को प्रकक्रमा 

ऩयुा बएऩलछ 

2. 
"घ" वगयको ईजाजतऩत्र 

नकवकयण 
1.लनभायण व्मवसामी ईजाजतऩत्र व्मवस्थाऩन 
कामयकवलध 2075 को अनसूुन्च १ फभोन्जभको 

साभाधम प्रशासन शाखा 
म्माद लबत्र रु.5,000।- 

म्माद नाघेको थऩ 
कामयऩालरकाको स्वीकृलत 

ऩलछ 



लनवेदन 

2.अनसूुन्च ४ फभोन्जभको ऩासफकु कववयण 
रु.3000।- 

(३ वषय लबत्र नवीकयण 
गयीसक्नऩुने) 

3. 
"घ" वगयको ईजाजतऩत्र 

प्रलतलरकऩ 
1.लनभायण व्मवसामी ईजाजतऩत्र प्रलतलरकऩ 
सम्फधधी लनवेदन 

साभाधम प्रशासन शाखा रु.1,000।- तरुुधत 

4. 
"घ" वगयको ईजाजतऩत्र 

नाभसायी/ठाउॉसायी 

1.उद्योग वा कम्ऩनी कामायरमफाट 
नाभसायी/ठाउॉसायी बएको प्रभाण 

2.सम्फन्धधत वडाको लसपारयस ऩत्र 

3.प्रोऩाईटयफाट लफक्री गयेको प्रभाण 

4.कयचकु्ताको प्रभाण ऩत्र 

5.लरनेददने दवैुको सॊमकु्त लनवेदन 

साभाधम प्रशासन शाखा रु.5,000।- तरुुधत 

5. 
"घ" वगयको 

ईजाजतऩत्रको नाभ 
ऩरयवतयन 

1.उद्योग वा कम्ऩनी कामायरमफाट नाभ 
ऩरयवतयन बएको प्रभाण 

2.सम्फन्धधत वडाको लसपारयस ऩत्र 

3.प्रोऩाइटयको लनवेदन 

साभाधम प्रशासन शाखा रु.3000।- तरुुधत 

ट. सॊघसॊस्था तथा सहकायी सेवा 

1. सॊस्था दताय 

1.आभबेराफाट सॊस्था दताय गने लनणयम 

2.नौ देन्ख एकाइस जना व्मन्क्तहरुरे आवश्मक 
ऩदालधकायी सकहत लनवेदन 

3.कामयसलभलतका सदस्महरुको हस्ताऺय सकहत 
सॊस्थाको एक प्रलत कवधान 

4.वडा कामायरमको लसपारयस, स्थरगत 
सयजलभन 

5.कामयसलभलतका सदस्महरुको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको छाॉमाप्रलत 

6.सलभलतका सदस्महरुको आचयण, शदु्धता तथा 
ऩेशा खरुाउने लसपारयस 

7.अधम जाॉचफझु प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतफाट 

उद्योग तथा सहकायी 
प्रवधयन शाखा 

रु.1000।- 60 ददन 

2. सहकायी दताय 
१.अनसूुची १ को ढाॉचाको लनवेदन 

2.कवलनमभ,सभहुको अध्ममन प्रलतवेदन,प्रायन्म्बक 
उद्योग तथा सहकायी 

प्रवधयन शाखा 
रु.3,000।- 30 ददन 



य दोश्रो बेराकी लनणयमको प्रभान्णत छाॉमा प्रलत 

3.सॊरग्न व्मन्क्तको नेऩारी नागरयकताकी छाॉमा 
प्रलत 

4.सॊचारकको लतन ऩसु्ते कववयण य पोटो य 
दतायको अन्ततमायी 
5.वडा कामायरमको लसपारयस,स्थरगत 
सजयलभन,आलथयक न्जम्भेवायी लरएको कागजात 

6.स्व्घोषणा ऩत्र,वाषयक कामयमोजना आदद 

3. 
योजगायदाता पभय वा 

व्मवसाम दताय 

1.लनवेदनको साथभा नागरयकताको छाॉमाकऩी 
2.नेऩार सयकाय तथा नेऩार सयकायफाट 
भाधमता प्राप्त कन्म्तभा  

3.भकहने न्शऩ प्राप्तीको प्रभाणऩत्रको छाॉमा प्रलत 

4.तालरभ ददने सॊस्थाको दताय प्रभाणऩत्र 

5.सम्फन्धधत कवषमको सभमावलध लबत्रको 
अनभुलत ऩत्र 

उद्योग तथा सहकायी 
प्रवधयन शाखा 

सबाको लनणयमानसुाय 

 
सजयलभन गनय नऩने बए 

सोही ददन 

ठ. भकहरा फारफालरका     

1. अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र 

1.सम्फन्धधत वडाभा अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त 
स्वमॊ वा लनजका अलबबावक वा सॊयऺकरे 
अनसूुची -१ फभोन्जभको ढाॉचाभा ऩरयचम ऩत्र 
प्रालप्तका रालग सफै ऩषु्टमाई गने कागजातहरु २ 
प्रलत सभावेश गयी लनवेदन ददने 
2.दयखास्तभा आफ्नो नाभ,स्थामी ठेगाना,उभेय 
अऩाङ्गता खरेुको लरन्खत प्रभान्णत 
प्रलतलरऩी,ऩासऩोटय साइजको सम्बव बएसम्भ 
अऩाङ्गता देन्खने गयी न्खन्चएको पोटो 
3.न्चककत्सकरे अऩाङ्गता बएको प्रभाण 

4.अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र कववयण सम्फधधी गाउॉ 
सभधवम सलभलतको लनणयम 

भकहरा फारफालरका शाखा लन्शलु्क 
गाउॉ सभधवम सलभलतको 
लनणयम ऩलछ प्रदान गरयने  

2. 
अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्रको 

प्रलतलरऩी 
१.ऩरयचम ऩत्र हयाई,नालसई वा लफलरई ऩरयचम 
ऩत्रको प्रलतलरकऩ लरनऩुने बएभा आफ्नो स्थामी 

भकहरा फारफालरका शाखा लन्शलु्क 
लनणयम बएऩलछ उऩरब्ध 

गयाउन े



ठेगाना बएको वडा कामायरमभा मथाथय कववयण 
य कायण खरुाई लसपारयसका रालग लनवेदन  

2.वडा कामायरमरे सफै व्महोया फनु्झ 
लनवेदकको भाग भनालसफ देन्खएभा ऩरयचम 
ऩत्रको प्रलतलरऩी उऩरब्ध गयाउ प्राप्त लनवेदन 
तथा अधम कागजातको प्रलतलरऩी वडा 
कामायरमभा याखी लनवेदकरे ऩेश गयेकी सक्कर 
कागजात सकहत लसपारयस गयी गाउॉ 
कामयऩालरकाको कामायरमभा ऩठाउने 
3.गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमरे उऩदपा २ 
फभोन्जभको लसपारयसका आधायभा ऩरयचम 
ऩत्रको प्रलतलरऩी उऩरब्ध गयाउने 
4.प्रलतलरऩीका रालग प्राप्त बएको लनवेदनका 
कवषमभा सो ऩरयचम ऩत्र फाहेक व्मन्क्तरे ऩकहरे 
प्राप्त गयेको ऩरयचम ऩत्रभा हेयपेय गनुयऩने 
देन्खएभा गाउॉ सभधवम सलभलतभा ऩेश गयी सो 
सलभलतफाट प्राप्त लनदेशन अनसुाय गने  

ठ. याजस्व सेवा     

1. फहार कय 
१. घयधनीसॉग सॊझौताको कागजात 

2.व्मवसाम प्रभाणऩत्र 
याजस्व शाखा 

सम्झौता यकभको 10 
प्रलतशत 

तरुुधत 

2. 
फैंक/रघकुवि/कवन्िम 
सॊस्था वाकषयक कय 

1. व्मवसाम प्रभाणऩत्र 
याजस्व शाखा आलथयक ऐन अनसुाय तरुुधत 

3. 
कम्ऩनी यन्जष्ट्रायभा दताय 
बएकोको व्मवसाम दताय 

1.लनवेदन 

2.कम्ऩनी यन्जष्ट्रायको प्रभाणऩत्र 
याजस्व शाखा 

गाउॉसबाफाट ऩारयत दय 
अनसुाय 

तरुुधत 

4. उद्योग दताय 
१.उद्योग दताय सम्फधधी आवश्मक प्रकक्रमा ऩयुा 
गयेभा 

याजस्व शाखा 
गाउॉसबाफाट ऩारयत दय 

अनसुाय 
 

ठ. ऩॊजीकयण/सा.सयुऺा     

1. 
नाभथय, 

ठेगाना,जधभलभलत,लतन ऩसु्ते 
नाभ सॊशोधन य अधम 

1.वडा कामायरमको सजयलभन सकहतको लसपारयस 

2.नागरयकता छाॉमाककऩ 

3.अध्ममनयत छात्रछात्रा बए कवद्यारमको 

साभान्जक सयुऺा तथा 
ऩॊजीकयण शाखा 

लनमभानसुाय तरुुधत 



व्मन्क्तगत घटना सम्फधधी लसपारयस 

4.थऩ सॊशोधन अनरुुऩ भागेको कागजात 

2. 
साभान्जक सयुऺा 

राबराहीको अधावलधक 
1.वडारे सूचना जायी गयी हयेक आ.व.को 
श्रावणलबत्र 

साभान्जक सयुऺा तथा 
ऩॊजीकयण शाखा 

लन्शलु्क श्रावण भसाधत लबत्र 

 


