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भमूिक ाः  
जनि ल ई आवश्यक पने अत्य वश्यक देखख स ि न्य सेव  सवुवि हर र ज्यक  िर्ा ब ट सरल एवं मिटो 

िररिोरपि  जनि सिक्ष परु् य उने प्रवाय  नस स वाजमनक सेव  प्रव ह होीयी सेव  सवुवि हर मििययययी एवं प्रभ वक री 
ढंगले उपलब्ि गर उन ुर ज्यको द वयत्व हनु्िी र ज्यद्व र  सञ्च मलि हरेक वाय कल प जनि ल ई केन्र मबन्द ुबन एर 
उनीहरकस  सवोत्ति वहिल ई ध्य नि  र खी गररनपुदाि ी स वाजमनक संस्थ ब ट प्रव वहि गणुस्िरीय सेव  प्र प्त गनुा र सो 
क याक  सम्बन्िि  आवश्यक सूचन  ि ग्ने र प उने प्रत्येक न गररकको हक हो ी यस्िो हक प्रत्य भमूि गनुा र 
जनि प्रमि जव र्देही हनु ु र ज्यक  अङ्गको किाययय हनु्ि ी यसस सन्दभाि  संववि न, क ननु बिोखजि वकस्प ङ ग उँ 
क याप मलक को क य ालयब ट के कस्ि  सेव  प्रव ह हनु्ि ? सेव को प्रत्य भिू कसरी गररन्ि र त्यसक  के कस्ि  
क ननुी र यययवह ररक प्रवाय  िन ्? सेव ग्र हीब ट क य ालयले के कस्िो अपेक्ष  र खेको ि भन्ने जस्ि  कुर को स ि न्य 
ज नक री ददल उने उद्देश्यक  स थस वकस्प ङ ग उँ क याप मलक को क य ालय, ववषयगि श ख  िथ  क य ालयहरब ट प्रव ह 
हनुे स वाजमनक सेव ल ई चसु्ि, प रदशी, मििययय वप दरुस्ि र प्रभ वक री बन उने िथ  सेव  प्रव ह एवं सेव ग्र वह प्रश्न 
उत्तरद वय बन ँउदस सशु सन क यि गने उद्देश्यले यो वड पत्र ज री गररएको ि ी  

 

१) वड पत्रको उद्देश्याः 
 वकस्प ङ ग उँ क याप मलक को क य ालय, ववषयगि श ख  िथ  क य ालय र वड  क य ालयहरब ट प्रव ह हनुे 

सेव  सम्बन्िि  आि सेव ग्र हीहरल ई ससूुखचि गनुा, 
 स वाजमनक प्र मप्तक  मसलमसल ि  क य ालयब ट सम्प दन हनुे क ि, क रब ही र क या प्रवाय क  स थस आवश्यक 

क गज िहरको ब रेि  ज नक री गर उन,ु 

 ग उँप मलक ब ट प्रव ह हनुे क ि क रब हील ई प रदशी  सहज पहुँचयोग्य बन ई ववश् वसनीय बन उन,ु 

 सेव ग्र हीप्रमि ग उँप मलक क  किाच रीहरि  खजम्िेव री र उत्तरद वयत्वको भ वन को ववक स गर उन,ु 

 कस्ि  प्रकृमिको कुन क िक  ल मग कुन क य ालय, श ख  व  र् ँट व  किाच रीसँग सम्पका  र ख्द  कुन 
प्रवाय ि  कमि सियमभत्र सेव  प्र प्त गना सवकन्ि भन्ने सन्दभाि  सेव ग्र हील ई ज नक री गर उन,ु 

 सेव प्र मप्तक  ल मग ज्ञ नि  आि ररि सि ज ववक स गरी सेव  प्रव हल ई सलुभ, सरल र प्रभ वक री बन उन ुी  

 

२) सेव ग्र हीको अमिक रको प्रत्य भमूि 
ग उँप मलक  नेप लको संववि नको ि र  २९५(३) बिोखजि क यि भएको क याप मलकीय, यययवस्थ पकीय र 
न्य यप मलकीय केही अमिक र प्रयोग गने एक स्थ नीय िहको सरक र हो ी अकोमिर मनयमिि सेव  प्रव ह गने 
स वाजमनक क य ालय पमन हो ी यसथा यस वड पत्रले सेव ग्र हीको मनम्न अमिक रको प्रत्य भमूि गदािाः 

 संववि न एवं क ननु बिोखजि प्र प्त गनुापने गणुस्िरीय सेव  प्र मप्तको अमिक र, 

 स्वच्ि र मनश्पक्ष सनुवु ईको अमिक र, 

 स ि खजक न्य य, सि नि  र सिि को आि रि  प्र प्त हनुे अवसर प्र मप्तको हक, 
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 मनश्पक्ष, ववनम्र र सि न यययवह रको अमिक र, 

 सरक री क ि र प्रवाय क  ब रेि  ज न्न र बझु्न प उने र सेव  समुनखचितिि को अमिक र, 

 आरू्ले मिरेको कर व  सेव  शलु्क व पिको रकिको सवह सदपुयोग भए नभएको ज न्न प उने अमिक र, 

 सेव  प्र मप्त र गणुस्िरक  ब रेि  खचत्त नबझेुि  व  कुनस गनु सो भएि  गनु सो िथ  उजरुी गने अमिक र ी 

 

३) क य ालयले सेव ग्र हीब ट र खेको अपेक्ष हराः 
 सेव  प्रव हक  ब रेि  खचत्त बझेुि  अरल ई बि उनहुनुेि र खचत्त नबझेुि  व  सिु र गनुापने भएि  गनु सो सनु्ने 

अमिक री व  क य ालयक  खजम्िेव र यययखिल ई भन्नुहनुेि ी  

 सेव  मलन आउँद  क िको आि रि  आवश्यक पने सबस क गज ि व  प्रि णपत्र मलएर आउनहुनुेि ी  

 न ि गोि  र पहुँचको भरि  क नून ववपररिको क ि व  रीि नपगुेको क ि गना गर उन  ददनहुनुे िसन ी रीि 
नपगुेको व  क नून ववपररिको क ि नहुँद  संयमिि भएर आवश्यक ज नक री मलनहुनुेि ी  

 ि दक पद था सेवन गरेर क य ालयि  प्रवेश गनुाहनुेिसन ी  

 क य ालय पररसरि  िमु्रप न, असभ्य बोली, वहंस जन्य वाय कल प लग यि क ननु ववपररि क याहर गनुाहनुेिसन 
ी  

 सर्  ह ि र ददलसँग सही र सत्य कुर को उजरु गनुा हनुेि ी  

 अन वश्यक होहल्ल , आाोश र आवेगब ट ििु भई सभ्य न गररकको पवहच न ददनहुनुेि ी  

 ग उँप मलक क  पद मिक री, किाच री र अन्य सेव ग्र हीहरसँग सभ्य, खशष्ट र नम्र यययवह र प्रदशान गररददन ुहनुेि 
ी 

 क िको प्रकृमि र प्रवाय क  आि रि  आफ्नो प लो पखखाई िसर् यि को प्रदशान गनुाहनुेि ी  

 क य ालयक  अल व  िप ई वहँड्ने ब टो, बस्न ेग उँ/टोल र घरल ई सिस स्वच्ि, सर्  र हररय ली र ख्न प्रमिवद्ध 
र कवटवद्ध हनुहुनुेि ी  
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१. न गररक वड पत्र 

वकस्प ङ ग उँ क याप मलक को क य ालयको न गररक वड पत्र 
 

क्र.स.ं सेवा सवुवधाको नाम आवश्यक पने कागजातहरु सेवा सवुवधा प्राप्त गनन आवश्यक पने प्रवक्रया सेवा प्रदान गने 

अवधकारी/शाखा 

लाग्ने 

दस्तुर (रु) 

लाग्ने समय 

१ व्यक्तिगत क्तिफारिि १) ब्यहोिा खलेुको क्तिवेदि 

२) िम्बक्तधित वडाको क्तिफारिि 

३) िागरिकता ि आवश्यकताििुािका प्रमाणपत्रको 

प्रक्ततक्तलपी 

१) प्रमखु प्रशािकीय अक्तिकृतले तोक आदेश गि े

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) क्तिफारिि पत्र उपलब्ि गिाउिे 

प्रमखु, प्रशािि शाखा आक्तथाक ऐि 

अििुाि 

िोही क्तदि,  

िर्ाक्तमिको हकमा 

बढीमा ३ क्तदिक्तित्र   

२ प्राकृक्ततक प्रकोप 

िहायता 

१) ब्यहोिा खलेुको क्तिवेदि 

२) क्षतीको क्तवविण खलेुको प्रहिी िर्ाक्तमि मचुलु्का  

३) िम्बक्तधित वडाको क्तिफारिि 

१) प्रमखु प्रशािकीय अक्तिकृत/अध्यक्षबाट तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) कायापाक्तलकामा पेश गिे 

४) कायापाक्तलकाको क्तिणायाििुाि िहायता उपलब्ि गिाउिे 

प्रमखु, प्रशािि शाखा/ 

आक्तथाक प्रशािि शाखा 

क्तिशलु्क िोही क्तदि,  

िर्ाक्तमिको हकमा 

बढीमा ३ क्तदिक्तित्र   

३ उपिोिा िक्तमक्ततिँग 

योर्िा िम्झौता गिे 

१) ब्यहोिा खलेुको क्तिबेदि 

२) उपिोिा िेलाको क्तिणाय प्रक्ततक्तलक्तप 

३) क्तियमाििुाि उपिोिा िक्तमक्तत गठि 

४) िम्बक्तधित वडाको क्तिफारिि 

५) स्वीकृत योर्िाको लागत अिमुाि 

१)  प्रमखु प्रशािकीय अक्तिकृतले तोक आदेश गिे 

२)  क्तिवेदि दताा गिे 

३)  कागर्ात र्ाँच गिे 

४)  िीत पगेुको देक्तखएमा िम्झौता तयाि गिे 

५)  िम्झौता गिी १ प्रक्तत उपलब्ि गिाउिे 

प्रमखु, योर्िा शाखा  क्तिशलु्क िोही क्तदि,  क्तवबिण 

बुझ्िपुिे िए 

बढीमा ७ क्तदिक्तित्र   

 

४ योर्िाको अक्तधतम 

मलू्याङ्कि, ििुािी 

तथा फिफािक 

१) ब्यहोिा खलेुको क्तिबेदि 

२) प्राक्तवक्तिकको अक्तधतम मलू्याङ्कि  

३) काया िम्पधि प्रक्ततवेदि 

४) िापी क्तकताब खचाको क्तबल िपााई 

५) उपिोिा िक्तमक्ततको फर्छ्यौटका लाक्तग क्तिणाय 

प्रक्ततक्तलपी 

६) योर्िा िचूिापाटी, योर्िाको फोटो ि प्रक्ततवेदि 

७) वडास्तिीय अिगुमि िक्तमक्ततको क्तिणाय 

१) प्रमखु प्रशािकीय अक्तिकृतले तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) कागर्ात र्ाँच गिे  

४) ििुािी गिे 

५) योर्िा र्ाँचपाि फिफािक गरिक्तदिे 

 

प्रमखु, योर्िा शाखा, 

पवूाािाि क्तवकाि शाखा/ 

आक्तथाक प्रशािि शाखा 

क्तिशलु्क योर्िाको प्रकृक्तत ि 

दिूी अििुाि ३ 

देक्तख १० क्तदि िम्म 
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८) वडा कायाालयको क्तिफारिि 

९) आयोर्िामा लागेको खचा (िावार्क्तिक पिीक्षण 

गिेको) 

१०) गाउँपाक्तलका स्तिीय अिगुमि िक्तमक्ततको प्रक्ततवेदि 

५ व्यविाय दताा  १) ब्यहोिा खलेुको क्तिवेदि पत्र (३ प्रक्तत फोटो िक्तहत) 

२) िेपाली िागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तलपी 

३) अधय क्तिकायमा व्यविाय दताा  गिेको िए स्थायी लेखा 

िं. प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तलक्तप 

४) मालपोत ि घि र्ग्गा कि क्ततिेको िक्तिद  

५) बहालमा िए िम्झौता पत्रको प्रक्ततक्तलक्तप 

६) एकाघिको िए मञ्र्िुीिामा 

७) िर्ाक्तमि मचुलु्का 

८) कृक्ति ि पशिँुग िम्बक्तधित िए मापदण्ड पिुा िएको 

क्तिफारिि 

१) प्रमखु  प्रशािकीय अक्तिकृतले तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) कागर्ात र्ाँच गि े

४) क्तिवेदकले तोक्तकएको शलु्क बुझाउिे 

५) अक्तिलेख िाखी ब्यबिाय दताा प्रमाणपत्र उपलब्ि गिाउिे 

 

प्रमखु, लघु उद्यम ईकाई १०००।- िोही क्तदि  

कृक्ति ि पशु िँग 

िम्बक्तधित िए ि 

िर्ाक्तमिको हकमा 

बढीमा ७ क्तदि क्तित्र 

६ व्यविाय िक्तवकिण १) ब्यहोिा खलेुको क्तिवेदि पत्र  

२) अधय क्तिकायमा व्यविाय दताा  गिेको िए प्रमाणपत्र ि 

स्थायी लेखा िं. प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तलक्तप 

३) मालपोत ि घि र्ग्गा कि क्ततिेको िक्तिद  

४) कि चिुाको प्रमाणपत्र 

५) बहालमा िए िम्झौता पत्रको प्रक्ततक्तलक्तप 

६) एकाघिको िए मञ्र्िुीिामा 

 

१) प्रमखु प्रशािकीय अक्तिकृतले तोकआदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) कागर्ात र्ाँच गिे 

४) क्तिवेदकले तोक्तकएको शलु्क बुझाउिे 

५) ब्याबिाय अक्तिलेख िाखी प्रमाणपत्रमा िक्तबकिण गिे 

 

प्रमखु, लघु उद्यम ईकाई ५००।- िोही क्तदि  

 

७ धयाक्तयक िक्तमक्तत 

धयाय क्तिरुपण 

१) ब्यहोिा खलेुको क्तिवेदि/क्तववाद दताा 

२) हकदैया, हदम्याद पगु्िे प्रमाण 

१) धयाक्तयक िक्तमक्तत िंयोर्कले तोक आदेश गिे 

२) तोक्तकएको ढाँचामा क्तववाद दताा गिे 

३) क्तववाद दतााको क्तिस्िा ि तािेख क्तलिे 

४) उर्िुीिाथ तोक्तकएको ढाँचामा क्तलक्तखतको प्रमाणको 

िक्कल ि कम्तीमा एक प्रक्तत िक्कल पेश गिे 

प्रमखु, प्रशािि 

शाखा/धयाक्तयक 

िक्तमक्तत 

क्तिशलु्क धयाक्तयक िक्तमक्ततको 

क्तिणायािुिाि 

८ अपाङ्ग परिचय-पत्र १) ब्यहोिा खलेुकोक्तिवेदि पत्र (३ प्रती फोटो िक्तहत) 

२) िेपाली िागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तलपी 

३) वडा कायाालयको क्तिफारिि 

४) तोक्तकएको क्तचक्तकत्िकले प्रमाक्तणत गिेको प्रमाण कागर् 

 

१) प्रमखु  प्रशािकीय अक्तिकृतले  तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) कागर्ात र्ाँच गि े

४) अक्तिलेख िाखी परिचय पत्र उपलब्ि गिाउिे 

प्रमखु, मक्तहला तथा 

बालबाक्तलका ईकाइ 

क्तिशलु्क िोही क्तदि वा 

क्तिफारिि 

िक्तमक्ततको 

क्तिणाययािुिाि 

९ र्ेष्ठ िागरिक परिचय-

पत्र 

१) ब्यहोिा खलेुकोक्तिवेदि पत्र (३ प्रती फोटो िक्तहत) 

२) िेपाली िागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रक्ततक्तलपी 

१) प्रमखु प्रशािकीय अक्तिकृतले तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

प्रमखु, मक्तहला तथा 

बालबाक्तलका ईकाइ 

क्तिशलु्क िोही क्तदि 
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३) वडा कायाालयको क्तिफारिि 

 

३) कागर्ात र्ाँच गि े

४) अक्तिलेख िाखी परिचय पत्र उपलब्ि गिाउिे 

१० उपचाि खचा १) ब्यहोिा खलेुको क्तिबेदि 

२) िागरिकताको प्रक्ततक्तलक्तप 

३) क्तबशेिज्ञले प्रमाक्तणत गिेको कागर्पत्र 

४) वडा कायाालयको क्तिफारिि 

१) प्रमखु प्रशािकीय अक्तिकृतले तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) कायापाक्तलका बैठकमा पेश गिे 

४) कायापाक्तलकाको क्तिणाय अििुाि िहायता उपलब्ि 

गिाउि े

प्रमखु, स्वास््य 

शाखा/आक्तथाक प्रशािि 

शाखा 

क्तिशलु्क कायापाक्तलकाको 

क्तिणाय पश्चात ३ 

क्तदि 

११ खािेपािी महुाि दताा १) ब्यहोिा खलेुको क्तिबेदि 

२) पदाक्तिकािीको िागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रक्ततक्तलपी 

३) उपिोिाको िेला, िमहू गठि ि क्तिणायको प्रक्ततक्तलपी 

४) उपिोिा िमहूको क्तबिािको िक्कल २ प्रक्तत 

५) िम्बक्तधित वडा कायाालयको क्तिफारिि 

१) प्रमखु  प्रशािकीय अक्तिकृतले िम्बक्तधित कमाचािीलाई 

तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) कागर्ातहरु र्ाँच गिे 

४) हकदावी िचूिा प्रकाशि गिे 

५) र्लस्रोत िक्तमक्ततको क्तिणायािुिाि अक्तिलेख िाखी दताा 

प्रमाण-पत्र उपलब्ि गिाउिे 

प्रमखु, प्रशािि शाखा २०००।- िक्तमक्ततको 

क्तिणायपक्ति ३ क्तदि 

१२ िहकािी दताा १) िहकािी क्तियमावलीको अििुचुी अििुािको क्तिबेदि 

२) तदथा िक्तमक्ततका पदाक्तिकािीको िागरिकताको प्रमाण 

पत्रको प्रक्ततक्तलपी 

३) िहकािी िदस्यहरुको प्रािक्तम्िक ि अक्तधतम िेलाको 

क्तिणाय प्रक्ततक्तलपी 

४) िहकािी क्तवक्तियमको िक्कल प्रती २ प्रती 

५) िहकािीकोको िाप 

६) िम्िाव्यता अध्ययि प्रक्ततबेदि 

७) अक्तिकाि प्रत्यायोर्िको पत्र 

८) स्वघोिणा पत्र 

९) िम्बक्तधित वडा कायाालयको क्तिफारिि 

१) प्रमखु  प्रशािकीय  अक्तिकृतले तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) कागर्ातहरु र्ाँच गिे 

४) कायापाक्तलका बैठकमा पेश गिे  

५) क्तिवेदकले तोक्तकएको शलु्क बुझाउिे 

६) कायापाक्तलका बैठकको  क्तिणायाििुाि अक्तिलेख िाखी 

प्रमाण-पत्र उपलब्ि गिाउिे 

प्रमखु, प्रशािि शाखा पुँर्ी 

अििुाि 

कृक्ति 

िहकािीलाई 

प्रक्तत १ 

लाखको 

५०।– ि 

अधय िए 

१००।- 

कायापाक्तलकाको 

क्तिणाय पश्चात ३ 

क्तदि 

१३ कृिक िमहू दताा १) ब्यहोिा खलेुको क्तिबेदि 

२) तदथा िक्तमक्ततका पदाक्तिकािीको िागरिकताको प्रमाण 

पत्रको प्रक्ततक्तलपी 

३) कृिकको िेला, िमहू गठि ि क्तिणायको प्रक्ततक्तलपी 

४) कृिक िमहूको क्तबिािको िक्कल प्रती २ प्रती 

५) िमहूको िाप 

६) िम्बक्तधित वडा कायाालयको क्तिफारिि 

१) प्रमखु प्रशािकीय  अक्तिकृतले तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) कागर्ातहरु र्ाँच गिे 

४) क्तिवेदकले तोक्तकएको शलु्क बुझाउिे 

५) अक्तिलेख िाखी प्रमाण पत्र उपलब्ि गिाउिे 

प्रमखु, कृक्ति शाखा ५००।- िोक्तह क्तदि 

१४ कृिक िमहू िक्तवकिण १) ब्यहोिा खलेुको क्तिबेदि 

२) तदथा िक्तमक्ततका पदाक्तिकािीको िागरिकताको प्रमाण 

पत्रको प्रक्ततक्तलपी 

३) कृिक िमहूको क्तिणाय प्रक्ततक्तलपी 

१)  प्रमखु प्रशािकीय  अक्तिकृतले तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) क्तिवेदकले तोक्तकएको शलु्क बुझाउिे 

४) अक्तिलेख िाखी प्रमाण-पत्र उपलब्ि गिाउिे  

प्रमखु, कृक्ति शाखा ३००।-  

िोक्तह क्तदि 
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४) कृिक िमहूको क्तबिािको िक्कल प्रती २ प्रती 

५) िमहूको िाप 

६) लेखा पिीक्षणको प्रक्ततवेदि 

१५ माटो पिीक्षण १) ब्यहोिा खलेुको क्तिबेदि 

२) लालपरु्ााको प्रक्ततलीपी 

३) माटोको िमुिा 

१)  तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) माटो र्ाँच गिी प्रक्ततवेदि उपलव्ि गिाउिे 

 

प्रमखु, कृक्ति शाखा १००।- िोक्तह क्तदि 

१६ प्राक्तबक्तिक पिामशा िेवा 

(कृक्ति ि पशु ) 

१) िमिुा िक्तहत स्वयं िेवाग्राही उपक्तस्थत हुिे १) िाम दताा गिे 

२) िमिुा परिक्षण गिे 

३) उपचाि तथा क्तिफारिि उपलब्ि गिाउिे 

क्तिशलु्क प्रमखु, 

कृक्ति/पश ु

शाखा 

िोक्तह क्तदि 

१७ िक्िा पाि १) िेपाली िागरिकताको प्रमाणपत्र, लालपुर्ाा, टे्रि 

िक्िाको प्रक्ततक्तलपी 

२) मालपोत कि क्ततिेको िक्तिद 

३) वडा कायाालयको टाँि मचुलु्का  िक्तहतको क्तिफारिि 

४) वडा कायाालयको घि र्ग्गापाि िर्ाक्तमि मचुलु्का 

प्रक्ततबेदि 

५) घि बिाउि प्रस्ताव  गिेको िक्िा 

६) िक्िा पािको दस्तुि क्ततिेको िक्तिद 

७) िक्िापाि दिखास्त फािाम 

 

१) दस्तुि क्ततिेि िक्िापाि दिखास्त फािाम क्तलिे 

२) िँक्तियािको िाममा १५ क्तदिे िचुिा टाँि 

३) वडा कायाालयबाट टािँ मचुलु्का 

४) िर्ाक्तमि मचुलु्काको प्रक्ततबेदि पेश 

५) घि बिाउि प्रस्ताव  गिेको िक्िाको मापदण्ड र्ाँच 

६) घि क्तिमााण (प्रथम चिण) क्तस्वकृत गिे 

७) क्तिवेदकलाइ प्रथम चिणको घि क्तिमााण गिा ईर्ार्त पत्र 

उपलब्ि गिाउिे 

प्रमखु, पवुाािाि क्तवकाि 

तथा िवि क्तियमि 

शाखा 

क्तिबेदि 

फािाम 

दस्तुि 

७००।– 

(दस्तुि 

आक्तथाक ऐि 

२०७८ 

अििुाि) 

कम्तीमा २० क्तदि  

१८ क्तिमााण ब्यबिायी "घ" 

बगाको ईर्ार्तपत्र 

१) ब्यहोिा खलेुको क्तिबेदि 

२) कायाक्तबिी बमोक्तर्म र्िशक्ति ि मेक्तिि उपकिणको 

क्तवविण 

३) वडा कायाालयको क्तिफारिि 

४) दस्तुि शलु्क क्ततिेको िक्तिद 

१) प्रमखु प्रशािकीय अक्तिकृतले तोक आदेश गिे  

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) मापदण्ड बमोक्तर्म कागर्ात र्ाँच 

४) दस्तुि शलु्क बुझाउिे 

५) अक्तिलेख िाखी प्रमाण पत्र उपलब्ि गिाउिे  

प्रमखु, प्रशािि शाखा १५०००।- १५ क्तदि 

१९ क्तिमााण ब्यबिायी "घ" 

बगाको ईर्ार्तपत्र 

िक्तवकिण 

१) ब्यहोिा खलेुको क्तिबेदि 

२) ईर्ार्त पत्रको िक्कल प्रक्तत ि प्रक्ततक्तलपी 

३) कायाक्तबिी बमोक्तर्म र्िशक्ति ि मेक्तिि उपकिणको 

क्तवविण 

४) कि चिुाको प्रमाण पत्र 

५) दस्तुि शलु्क क्ततिेको िक्तिद 

१) प्रमखु  प्रशािकीय  अक्तिकृतले तोक आदेश गिे 

२) क्तिवेदि दताा गिे 

३) मापदण्ड बमोक्तर्म कागर्ात र्ाँच 

४) दस्तुि शलु्क बुझाउिे 

५) अक्तिलेख िाखी प्रमाण-पत्र िक्तवकिण गिाउिे  

प्रमखु, प्रशािि शाखा ७५००।- िोक्तह क्तदि 

 

२० गुिािो िधुिे अक्तिकािी प्रमखु प्रशािकीय अक्तिकृत   

 

 


