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.सं. सेवाको प्रकार/ककससम  
सेवा सकुवधा प्राप्त गर्न आवश्यक परे् प्रकिया/कागजातहरु 

(िमागतरुपमा उल्लल्लख गरे्) 

सेवा प्रदार् गरे् 
शाखा/असधकारी 

लाग्र् ेदस्तरु रु. 
(शलु्लक लाग्रे् हकमा सर्वेदर् फारम 
रु १० र सर्वेदर् किकि रु १० थप 

दस्तरु लाग्रे्छ) 

लाग्र् ेसमय 

क. योजर्ा संचालर् सेवा     
१ योजर्ा सम्झौता कायन १. वडा कायानलयको रोहवरमा सरोकारवालाहरुको सावनजसर्क 

भेलाबाि उपभोक्ता ससमसत र अर्गुमर् ससमसतको गठर् भएको 
सर्र्नयको प्रसतसलपी 

२.सम्बन्धधत वडा कायानलयको प्राकवसधक लागत अर्मुार् र 
सम्झौताका लागी ससफाररस  

३.उपभोक्ता ससमसतमा रहेका पदासधकारीहरुको र्ागररकता प्रमार् 
पत्रको प्रसतसलपी र मोबाइल र्म्बर 

४.उपभोक्ता ससमसतको बैठकबाि सम्झौताका लागी सम्बन्धधत 
व्यन्क्तलाई तोककएको सर्र्नयको प्रसतसलपी 

५.प्राकवसधक लागत अर्मुार् स्वीकृत भई सम्बन्धधत उपभोक्ता 
ससमसतले सम्झौताका लासग सर्वेदर् पेश गरे् 

६.सम्बन्धधत उपभोक्ता ससमसतको छााँप 

७.योजर्ा सञ्चालर् हरु् ेस्थार्को एक प्रसत फोिो 
८.लागत सहभासगताको हकमा रकम दान्खला गररएको सक्कलै 
भौचर 

शहरी पूवानधार शाखा 
 

 

सर्:शलु्लक सम्परु्न 
आवश्यक 

कागजात प्राप्त 
भएको समसतले 
७ ददर् सभत्र 
प्राकवसधक 

अर्मुार् तयार  
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२ 

खाता सञ्चालर्/खाता बधद 

१.उपभोक्ता ससमसतको बैठकबाि खाता सञ्चालर्/खाता बधद 
सम्बधधमा गररएको सर्र्नयको प्रसतसलपी र सर्वेदर् 

२.खाता सञ्चालर्का हकमा,  

  क) कुर् बैकमा खाता सञ्चालर् गरे् खलुाउर् ुपरे् 

  ख) ससमसतका कुर् कुर् पदासधकरीबाि खाता सञ्चालर् गररर् े
स्पष्ट खलुाउर् ुपरे् 

२.उपभोक्ता ससमसतले  खाता सञ्चालर् गरे् बैकबाि खाता सञ्चालर् 
फारम भरी फोिो िााँस गरी र्गरपासलकाको कायानलयबाि 
प्रमान्र्त गर्ुनपरे् 

३.योजर्ा सञ्चालर् भएको आसथनक वर्न समाप्त भए पश्चात मात्र 
उपभोक्ता ससमसतलाइ बैक खाता बधदको लासग ससफाररस ददइर्ेछ 
। 

शहरी पूवानधार शाखा 
 

सर्:शलु्लक 

सम्परु्न 
आवश्यक 

कागजात प्राप्त 
भएको समयले 
१ घण्िा सभत्र 
आवश्यक 

ससफाररस तयार  

 

३ 

पकहलो पेश्की रकम माग 

१.सम्बन्धधत उपभोक्ता ससमसतको बैठकबाि पेश्की मागको लागी 
भएको सर्र्नयको प्रसतसलपी र सर्वेदर् 

२.पेश्की रकम मागका लागी सम्वन्धधत वडा कायानलयको ससफाररस 
पत्र 

३.उपभोक्ता ससमसत र र्गरपासलका कवच योजर्ा सञ्चालर्का लासग 
भएको सम्झौताको प्रसतसलपी 

४.पकहलो पेश्की उपभोक्ता ससमसतले पाउर्े खदु भकु्तार्ी पाउर् े
रकमको ३० प्रसतशतले हरु् आउर् ेरकम सर्काशा ददइर् े

शहरी पूवानधार शाखा 
 

सर्:शलु्लक 

आवश्यक 
कागजात प्राप्त 
भएको समसतले 
सकेसम्म सोकह 
ददर् र्भए 
भोसलपल्लि 

-  
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४ 

रसर्ङ कवल रकम माग 

१.सम्बन्धधत उपभोक्ता ससमसतको बैठकबाि रसर्ङ कवल भकु्तार्ी 
मागको लागी भएको सर्र्नयको प्रसतसलपी र सर्वेदर् 

२.रसर्ङ कवल रकम भकु्तार्ीका लागी सम्वन्धधत वडा कायानलयको 
ससफाररस पत्र 

३.उपभोक्ता ससमसत र र्गरपासलका कवच योजर्ा सञ्चालर्का लासग 
भएको सम्झौताको प्रसतसलपी 

४.सम्वन्धधत उपभोक्ता ससमसतबाि प्रमान्र्त रससद/ कवल/भरपाइ 

५.रसर्ङ कवल रकम माग हदुा कायन प्रगती देन्खर् ेयोजर्ा सञ्चालर् 
भएको स्थार्को एक प्रसत फोिो 

६.रसर्ङ कवल भकु्तार्ीका लागी  रसर्ङ प्राकवसधक कवल  

 

शहरी पूवानधार शाखा 
 

 

 

 

 

 

सर्:शलु्लक 

सम्परु्न 
आवश्यक 

कागजात प्राप्त 
भएको समसतले 
७ ददर् सभत्र 
प्राकवसधक कवल 

तयार  
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५ 

अन्धतम सर्काशा रकम माग 

१.उपभोक्ता ससमसतको बैठकबाि कायन सम्पन्न भइ अन्धतम भकु्तार्ी 
मागको लागी भएको सर्र्नयको प्रसतसलपी 

२.स्थार्ीय अर्गुमर् ससमसतको बैठकबाि कायन सम्पन्न भएको भर्ी 
गररएको सर्र्नयको प्रसतसलपी 

३.कायनसम्पन्न भइ वडाध्यक्षबाि प्रमान्र्त गररएको सावनजसर्क 
पररक्षर् फारम 

४.अर्गुमर् ससमसतका पदासधकारीबाि अर्गुमर् गररएको फारम 
५.अन्धतम सर्काशा रकम भकु्तार्ीका लागी सम्वन्धधत वडा 
कायानलयको ससफाररस पत्र 

६.उपभोक्ता ससमसत र र्गरपासलका कवच योजर्ा सञ्चालर्का लासग 
भएको सम्झौताको प्रसतसलपी 

७.सम्वन्धधत उपभोक्ता ससमसतबाि प्रमान्र्त रससद, कवल,भरपाई 

८.सम्वन्धधत उपभोक्ता ससमसतको तफन बाि अन्धतम रकम सर्काशा 
माग सर्वेदर् 

९.योजर्ा सञ्चालर् भएको स्थार्को एक प्रसत फोिो र पाच लाख 
भधदा बढी रकम भएको योजर्ाको हकमा योजर्ा सम्वन्धध सूचर्ा 
पािीको स्थलगत फोिो 

१०.अन्धतम रकम भकु्तार्ीका लागी अन्धतम प्राकवसधक कवल  

११.अन्धतम रकम भकु्तार्ी गदान उपभोक्ता ससमसतको पेश्की र रसर्ङ 
कवलको रकम कट्टा गरर सर्काशा ददइर्ेछ । 

 

शहरी पूवानधार शाखा 
 

 

 

 

 

सर्:शलु्लक 

प्राकवसधक कवल 
सकहत सम्परु्न 
आवश्यक 
कागजात  प्राप्त 
भएको समसतले 
सकेसम्म सोकह 
ददर् र्भए 
भोसलपल्लि 
सर्काशा किप्पर्ी 
तयार 

ख. कायनिम संचालर् सेवा     
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१ कायनिमको सम्झौता १.सघं संस्था कम्पर्ीको हकमा र्सबकरर् भएको प्रमार्पत्र  

२.कर चकु्ता प्रमार्पत्र प्रसतसलकप  

३.कायानलयमा सचुीकृत गरे् सर्वेदर्। 

४.पररयोजर्ा प्रस्ताव सकहतको सर्वेदर् 

 

योजर्ा अर्गुमर् तथा 
तथयांक शाखा 

सर्:शलु्लक सोही ददर् 

२ कायनिमको फरफारक १.सम्झौताको प्रसतसलकप  

२.कायन सम्पन्न भएको सम्वन्धधत वडा /अर्गुमर् ससमसतको 
ससफाररस 

३.कायन सम्पन्न प्रसतवेदर् फोिो सकहत 

४.आवश्यक सबल भपानई 

योजर्ा अर्गुमर् तथा 
तथयांक शाखा 

सर्:शलु्लक सोही ददर् 

३ बैक खाता खोल्लर् ुपरे् भएमा सम्झौताको प्रसतसलकप सकहत बैकका लासग आवश्यक 
कागजात सकहतको सर्वेदर् 

योजर्ा अर्गुमर् तथा 
तथयांक शाखा 

सर्:शलु्लक सोही ददर् 

ग. घर र्क्शा सेवा     

१ संरचर्ा सर्मानर्को लासग र्क्शा 
पेश  

जग्गाको पजुानको फोिोकपी -१,र्ागररकता को फोिोकपी -
१,मालपोत सतरेको रससद  

१,जग्गा को सक्कल र्क्शा -१,  जग्गा /घरको फोिो -१ र 
बन्ने संरचर्ा को र्क्शा  

४ प्रसत र सर्बेदर् /घर र्क्साको ककताब  
(परामशन दाता बाि प्रकिया परुा गरी)  

भसुम व्यवस्थापर् तथा 
भवर् सर्यमर् शाखा 
  

 

र्लाग्र् े  
 
- 
 

२ र्क्सा/फाएल चेकजाच जग्गाको पजुानको फोिोकपी -१,र्ागररकता को फोिोकपी -
१,मालपोत सतरेको रससद  

१,जग्गा को सक्कल र्क्शा -१, जग्गा /घरको फोिो -१ र बन्ने 
संरचर्ा को र्क्शा  

४ प्रसत र सर्बेदर् /घर र्क्साको ककताब  
(परामशन दाता बाि प्रकिया परुा गरी) 

शाखा प्रासबसधक र्लाग्र् े ७ ददर् 
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३ सर्मानर् सम्पन्न प्रमार्पत्र बर्ेको संरचर्ाको फोिो ,घर धसर्को फोिो ३ प्रसत शाखा प्रमखु र्लाग्र् े १ ददर् 

४ घर र्ामसारी प्रमार् पत्र जग्गाको पजुानको फोिोकपी -१,र्ागररकता को फोिोकपी -
१,मालपोत सतरेको रससद  

१,जग्गा को सक्कल र्क्शा -१,  घर धसर् को फोिो ३ प्रसत  र  
रान्जर्ामा को फोिोककप १  

 

शाखा प्रमखु  र्.पा.को आसथनक ऐर्  
अर्सुार 

२ ददर्  

५ घर सर्मानर् सम्पन्न  प्रमार् पत्र 
को प्रसतसलकप  

सर्बेदर् र घर धर्ीको फोिो ३ प्रसत  शाखा प्रमखु र्.पा.को आसथनक ऐर्  
अर्सुार 

२ ददर्  

६ र्क्शा संसोधर्  जग्गाको पजुानको फोिोकपी -१,र्ागररकता को फोिोकपी -
१,मालपोत सतरेको रससद  

१,जग्गा को सक्कल र्क्शा -१, र सर्बेदर्  

 

शाखा प्रमखु  र्.पा.को आसथनक ऐर्  
अर्सुार 

२ ददर्  

७ छुटै्ट जग्गा छुट्याउर्े  जग्गाको पजुानको फोिोकपी -१,र्ागररकता को फोिोकपी -
१,मालपोत सतरेको रससद  

१,जग्गा को सक्कल र्क्शा -१, र सर्बेदर्  

 

असमर्  र्.पा.को आसथनक ऐर्  
अर्सुार 

१५ ददर्  

घ. न्शक्षा सेवा     

१ कवद्यालय खोल्लर्े अर्मुती १.सम्बन्धधत वडा ससमसतको ससफारीस  

२.शैन्क्षक सत्र सरुु गर्ुन भधदा सतर् मकहर्ा अगासड न्शक्षा ऐर्को 
अर्सुनु्च १ र २ बमोन्जमको प्रकिया परुा गरे् । 

न्शक्षा शाखा सर्:शलु्लक  पौर् मसाधत 

२ कवद्यालयको स्वीकृसत १.सम्बन्धधत वडा ससमसतको ससफारीस  

२. शैन्क्षक सत्र सरुु गर्ुन भधदा सतर् मकहर्ा सभत्र न्शक्षा ऐर्को 
अर्सुनु्च ४ बमोन्जमको ढााँचामा सर्वेदर् 

न्शक्षा शाखा सर्:शलु्लक पौर् मसाधत 
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३ आधारभतू तहसम्म मातभृार्ामा 
न्शक्षा ददर् ेकवद्यालयको अर्मुसत 

१.सम्बन्धधत वडा ससमसतको ससफारीस  

२.शैन्क्षक सत्र सरुु गर्ुन भधदा सतर् मकहर्ा अगासड न्शक्षा ऐर्को 
अर्सुनु्च ४ ढाचााँमा सर्वेदर् 

न्शक्षा शाखा सर्:शलु्लक पौर् मसाधत 

४ कम्पर्ी ऐर् अधतगनत संचासलत 
कवद्यालयलाई शैन्क्षक गदुठ 
अधतगनत संचालर् 

१.न्शक्षा ऐर्को अर्सुनु्च ७ बमोन्जमको ढाचामा सर्वेदर् न्शक्षा शाखा सर्:शलु्लक पौर् मसाधत 

५ संस्थागत कवद्यालयको असभलेख 
अध्यावसधक 

१.शाखाले तोकेको ढााँचामा कववरर् र कागजपत्र वाकर्नक रुपमा 
फागरु् मसाधत सभत्र पेश  गरे्  

न्शक्षा शाखा रु.1000 फाल्लगरु् मसाधत 

६ कवद्यालयको कक्षा थप १.शैन्क्षक सत्र सरुु हरु् ुभधदा ३ मकहर्ा अगाडी सर्वेदर् न्शक्षा शाखा सर्:शलु्लक पौर् मसाधत 

७ प्रारन्म्भक बाल न्शक्षा केधर 
स्थापर्ा 

१.र्गर न्शक्षा ऐर्को दफा ४४ को उपदफा १ र ३ 
बमोन्जमका कागजात सकहत संचालर् अर्मुतीका लासग अर्सुनु्च 
१० (क) को ढााँचामा सर्वेदर् 

न्शक्षा शाखा सर्:शलु्लक पौर् मसाधत 

८ आधारभतू तह उत्तीर्न पररक्षा 
र्ाम थर सच्याउर् े

१.जधमदतान, सम्बन्धधत कवद्यालयको ससफारीस न्शक्षा शाखा सर्:शलु्लक सर्वेदर् ददएको 
भोसलपल्लि 

९ कवद्यालयको बैक खाता संचालर् 
र दस्तखत पररवतनर् 

१.कव.व्य.सको बैठकको प्रसतसलकपका  

२.सम्बन्धधत कवद्यालयको सर्वेदर् 
न्शक्षा शाखा सर्:शलु्लक सोही ददर् 

ङ. आसथनक प्रशासर् सेवा     

१ पेश्की सर्कासा, दोश्रो/अन्धतम 
ककस्ता सर्कासा 

१.शहरी पूवानधार शाखा र योजर्ा शाखाबाि आवश्यक कागजात 
सकहत ससफाररस  

आसथनक प्रशासर् शाखा सर्:शलु्लक सोही ददर् 

२ सामान्जक सरुक्षा भत्ता सर्कासा १.पंजीकरर् शाखो अध्यावसधक कववरर् आसथनक प्रशासर् शाखा सर्:शलु्लक सोही ददर् 

च. पश ुसेवा     
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१ समहु गठर्  १.कृर्कहरुको भेलाले सर्र्नय गरेको बैठक प्रसतसलकप , 
२.समहुको सबधार् सम्बन्धधत वाडन कायानलयमा दतान गरेको प्रमार् 
पत्रको प्रसतसलकप , 
३.समहु सदस्यको र्ेपाली र्ागररकताको प्रसतसलकप  

४.पदासधकारीहरुको २ प्रसत फोिो सकहतको सर्बेदर्  

पश ुकवकास शाखा 
 

रु  .१० को किकि  सोकह ददर्  

२ समहु , ससमसत , व्यवसाकयक 
फामन , पशपुधछी पोल्लरी 
सप्लायसन , फे्रस हाउस , डेरी , 
दार्ा पसल , कृकर् सहकारी 
ह्ययाचरी , सून्चकृत र िर्सध 
पसल दतान 

१.सम्बन्धधत सर्कायमा दतान भएको प्रमार् पत्र प्रसतसलकप 
२.व्यवसायीको फोिो २ प्रसत सकहतको सर्बेदर्  

३.व्यवसायीको र्ेपाली र्ागररकताको प्रसतसलकप , 
४.व्यबसाय संचालर् गरे् स्थार्को जग्गा धसर् पजुान प्रसतसलकप 
५.आफर्ो र्ाममा जग्गा र्भएमा मधजरुीर्ामा 

पश ुकवकास शाखा 
 

रु  .१० को किकि  सोकह ददर् 

३ पश ुस्वास्थय सेवा प्रासबसधक र 
कृसतम गभानधार् कतान दतान  

१.तासलम प्रदायक सस्थाबाि प्राप्त प्रमार् पत्रको प्रसतसलकप 
२.कृ .ग.लाइसेधस,   

३.र्ेपाली र्ागररकताको प्रसतसलकप २ प्रसत फोिो सकहतको सर्बेदर्  

पश ुकवकास शाखा 
 

रु  .१० को किकि  सोकह ददर् 

४ मेसडकल  ,माईर्र सन्जनकल 
,गाइर्ोकोलोजी उपचार सेवा  

१.कायानलय समयमा पश ुसेवा शाखा बेलबारी  तथा पश ुसेवा 
केधर बाहसुर्मा पश ुपन्धक्ष ल्लयाई र्ाम लेखाउर् ुपरे्  

पशसेुवा केधर बेलबारी र 
बाहरु्ी  

सर्:शलु्लक सोकह ददर्  

५ पशपुन्धक्ष रोग सर्दार् 
)गोबर,कपसाब,दधु,छाला जााँच (  

१.सबहार्को ताजा १ चम्चा गोबर सफा सससा तथा प्लान्स्िक 
ब्यागमा प्याक गरर कढलोमा १२ बजे सभत्र शाखामा ल्लयाई 
पयुानउर् ुपरे्, 
२.ताजा कपसाब तथा दधु सफा सससामा बरफमा शाखामा 
ल्लयाउर्पुरे्,  

३.रोग प्रभाकवत स्थार्को छाला चकु्कले गकहरो गरर खकेुर शाखामा 
सम्मकन  गरे् | 

पशसेुवा केधर बेलबारी र 
बाहरु्ी  

सर्:शलु्लक सोकह ददर् १ 
घण्िा सभत्र  
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६ रगतको र्मरु्ा संकलर्  १.रोगी पश ुसेवा केधर बेलबारी वा बाहसुर्मा ल्लयाई र्ाम 
लेखाउर् ुपरे्  

२.संकसलत र्मरु्ा सेवा ग्राही स्वयंले पश ुरोग अधवेर्र् 
प्रयोगशाला लार् ुपरे्  

पशसेुवा केधर बेलबारी र 
बाहरु्ी  

सर्:शलु्लक तरुुधत  

७ पश ुप्रजर्र् कृसतम गभानधार्  १.गाइभैसीले बासल खोजेको १२ देन्ख १८ घण्िा सभत्र कायानलय 
समयमा उक्त पश ुल्लयाउर् ुपरे्  

सेवा केधर बेलबारी र 
बाहरु्ी  

रु .४५ ०० पशकुो कहि 
अर्सुार  

८ पश ुआहारा घााँसको सबउ बेर्ान 
सबतरर्  

१.ससजर् अर्सुारको सबउ सबरुवाको लासग १ मकहर्ा पकहले माग 
फारम पेश गर्ुन परे्  

सेवा केधर बेलबारी र 
बाहरु्ी  

कायनिम अर्सुार हरु् े कायनयोजर्ा 
अर्सुार हरु् े 

१० पशपुन्धक्ष सबमा तथा क्षसतपूसतन 
ससफाररस  

१.पशपुन्धक्ष मतृ्य ुभएको मचुलु्लका र प्रासबसधक प्रसतबेदर् 

२.वाडन कायानलयको ससफाररस,  
३.सबल र मतृ जर्वारको फोिो 
४.आवस्यकता अर्सुार प्रयोगशाला ररपोिन   

पशसेुवा शाखा  रु .१० को किकि  सोकह ददर्  

११ पश ुप्रजर्र् कृसतम गभानधार्  १.गाइभैसीले बासल खोजेको १२ देन्ख १८ घण्िा सभत्र कायानलय 
समयमा उक्त पश ुल्लयाउर् ुपरे्  

सेवा केधर बेलबारी र 
बाहरु्ी  

रु .४५ ०० पशकुो कहि 
अर्सुार  

छ. कृषि सेवा      
१ कृर्क समूह दतान १.समूहको सर्र्नयको प्रसतसलकप,  

२.वडा कायानलयको ससफाररस पत्र,  

३.समूहको कवधार् २ प्रसत,  

४.समूहको सदस्यको र्ागररकताको प्रसतसलकप १/१ प्रसत,  

५.समूहको छाप, बाकर्नक कायन योजर्ा 

कृकर् कवकास शाखा सर्:शलु्लक सोकह ददर् 
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२ कृर्क समूह र्कवकरर् तथा 
सून्चकृत 

१.दतान प्रमार्पत्रको प्रसतसलकप र सर्वेदर् 

२.समूहको सर्र्नयको प्रसतसलकप  

३.सम्बन्धधत वडा कायानलयको ससफाररस, 

४.समूहको कवधार्,  

५.समूहको सदस्यको र्ागररकताको प्रसतसलकप,  

६.हाल सम्मको प्रगसत र भाकव कायन योजर्ा  

कृकर् कवकास शाखा सर्:शलु्लक सोकह ददर् 

३ अन्नवाली तथा तरकारी कवउ 
कवजर् कवतरर् 

१.समूह, ससमसतको सर्र्नय र सर्वेदर्  

२.जग्गाधसर् पूजानको प्रसतसलकप 

३.र्ागररकताको प्रसतसलकप 

कृकर् कवकास शाखा कायनिमको प्रकृसत अर्सुार ससजर् अर्सुार 

४ कृकर् सम्बन्धध प्राकवसधक सेवा 
सकुवधा 

१.सलन्खत तथा मौन्खक अर्रुोध कृकर् कवकास शाखा सर्:शलु्लक सोकह ददर् 

५ रासायसर्क मल सबकि ससफाररस १.वडा कायानलयवाि प्रमान्र्त भएको सहकारीको सबिी प्रसतवेदर् कृकर् कवकास शाखा सर्:शलु्लक सोकह ददर् 

६ सहसुलयतको कवद्यतु समिर 
ससफारीस 

१.सर्वेदर्, वडा कायानलयको ससफाररस,  

२.र्ागररकताको प्रसतसलकप,  

३.जग्गा धसर् पूजानको प्रसतसलपी 

कृकर् कवकास शाखा सर्:शलु्लक सोकह ददर् 

ज. स्वास्थय सेवा     
1 स्वास्थय संस्थाहरुलाई िर्धी 

कवतरर् 
    

२ कवरामीहरुलाई स्वास्थय अर्दुार् 
ससफाररस 

    

३      
४ कवरामी पररक्षर् र पवुनकमन स्वेदर् 

कमन 
१.कवरामी सेवा सलर् आएमा आयूवेद िर्धालय सर्:शलु्लक तरुुधत 

५ जेष्ठ र्ागररक स्वास्थय प्रबर्द्नर् 
सेवा 

१.कवरामी सेवा सलर् आएमा आयूवेद िर्धालय सर्:शलु्लक तरुुधत 
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 सतु्केरी आमा (६ मकहर्ासम्म) 
हरुको लासग दगु्धबर्द्नक िर्धी 
कवतरर् 

१.कवरामी सेवा सलर् आएमा आयूवेद िर्धालय सर्:शलु्लक तरुुधत 

      
झ. धयाय सम्पादर् सेवा     
१ स्थार्ीय कववाद सर्रुपर् कायन १.धयाकयक ससमसत कायनकवसध सम्बधधी ऐर् २०७५ को दफा 

१०(२) बमोन्जमको सर्वेदर् 

२.र्ागररकताको फोिोकपी 
३.जग्गाको हकमा जग्गाको र्क्शा 
४.खार्लाउर् वा न्शक्षा र्ददएको हकमा कववाह र जधमदतानको 
प्रसतसलकप 

५.उजरुीलाई पकुष्ट गरे् अधय कागजातहरु । 

धयाकयक ससमसत जग्गाको हकमा सर्वेदर् रु. 
२२० । 

अधय सर्वेदर् रु. १७०। 

उजरुीको प्रकृसत 
अर्सुार बढीमा 
३ मकहर्ा । 

      
ञ. सामाधय प्रशासर् सेवा     

१ घ वगनको र्यााँ ईजाजतपत्र  

१.सर्मानर् व्यवसायी ईजाजतपत्र व्यवस्थापर् कायनकवसध २०७५ को 
अर्सूुन्च १ बमोन्जमको सर्वेदर् 

२.सर्मानर् व्यवसायी ईजाजतपत्र व्यवस्थापर् कायनकवसध २०७५ को 
अर्सूुन्च ५ बमोन्जमको योग्यता परुा भएको कागजात 

३.स्थलगत अध्ययर् प्रसतवेदर् 

४.र्गर कायनपासलकाको वैठकको सर्र्नय 

सामाधय प्रशासर् शाखा रु.१००००। 
अर्सूुन्च ५को 
प्रकिया परुा 
भएपसछ 

२ घ वगनको ईजाजतपत्र र्कवकरर् 

१.सर्मानर् व्यवसायी ईजाजतपत्र व्यवस्थापर् कायनकवसध २०७५ को 
अर्सूुन्च १ बमोन्जमको सर्वेदर् 

२.अर्सूुन्च ४ बमोन्जमको पासवकु कववरर् 

 

सामाधय प्रशासर् शाखा 
म्याद सभत्र रु. ५०००। 

म्याद र्ाघ ेथप रु.५०००। 
तरुुधत 
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३ घ वगनको ईजाजतपत्र प्रसतसलकप 
१.सर्मानर् व्यवसायी ईजाजतपत्र प्रसतसलकप सम्बधधी सर्वेदर् 

 
सामाधय प्रशासर् शाखा रु.१०००। तरुुधत 

४ 
घ वगनको ईजाजतपत्र 
र्ामसारी/ठाउाँसारी 

१.उद्योग वा कम्पर्ी कायानलयबाि र्ामसारी/ठाउाँसारी भएको 
प्रमार् 

२.सम्बन्धधत वडाको ससफाररस पत्र 

३.प्रोपाईिरबाि बिी गरेको प्रमार् 

४.करचकु्ताको प्रमार् पत्र 

५.सलर्ेददर्े दवैुको संयूक्त सर्वेदर् 

सामाधय प्रशासर् शाखा रु. ४०००। तरुुधत 

५ 
घ वगनको ईजाजतपत्रको र्ाम 
पररवतनर् 

१.उद्योग वा कम्पर्ी कायानलयबाि र्ाम पररवतनर् भएको प्रमार् 

२.सम्बन्धधत वडाको ससफाररस पत्र 

३.प्रोपाइिरको सर्वेदर् 

सामाधय प्रशासर् शाखा रु. ३०००। तरुुधत 

ि. संघसंस्था तथा सहकारी सेवा     
१ संस्था दतान १.आमभेला बाि संस्था दतान गरे् सर्र्नय,  

२. र्ौ देन्ख एकाइस जर्ा व्यन्क्तहरुले आवश्यक पदासधकारी 
सकहत सर्वेदर्,  

३. कायनससमसतका सदस्यहरुको हस्ताक्षर सकहत संस्थाको एक 
प्रसत कवधार्,  

४.वडा कायानलयको ससफारीस, स्थलगत सरजसमर्,  

५.कायनससमसतका सदस्यहरुको र्ागररकता प्रमार्पत्रको छायाप्रसत, 

६.ससमसतका सदस्यहरुको आचर शरु्द्ता तथा पेशा खलुाउर् े
ससफारीस,  

७.अधय जााँचबझु स्थासर्य असधकारी बाि हरु् े। 

उद्योग तथा सहकारी 
प्रवधनर् शाखा  

1000 ३० ददर् 



बेलबारी नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

बेलबारी, मोरङ 

                                 प्रदेश न.ं १  

 बेलबारी नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्को नागररक वडापत्र २०७६
   

13 
 

२ सहकारी दतान १.अर्सूुची १ को ढााँचाको सर्वेदर्,  

२.कवसर्यम, समूहको अध्ययर् प्रसतवेदर्, प्रारन्म्भक र दोश्रो भेलाको 
सर्र्नयको प्रमान्र्त छाया प्रसत,  

३.संलग्र् व्यन्क्तको र्ेपाली र्ागररकताको छाया कपी,  
४.संचालकको तीर् पसु्ते कववरर् र फोिो र दतानको अन्ततयारी,  
५.वडा कायानलयको ससफारीस, स्थालगत सजनमीर्, आसथनक 
न्जम्मेवारी सलएको कागजात,  

६.स्व:घोर्र्ा पत्र, वाकर्नक कायनयोजर्ा आदी  

उद्योग तथा सहकारी 
प्रवधनर् शाखा 

सर्शलु्लक ३० ददर् 

३ रोजगारदाता फमन वा व्यवसाय 
दतान 

१.सर्वेदर्को साथमा र्ागररकताको छायाकपी,  

२.र्ेपाल सरकार तथा र्पेाल सरकारबाि माधयता प्राप्त कन्म्तमा 
३ मकहर्े न्शप प्राप्तीको प्रमार्पत्रको छााँया प्रसत,  

४.तासलम ददर्े संस्थाको दतान प्रमार्पत्र,  

५.सम्बन्धधत कवर्यको समयावसध सभत्रको अर्मुसत पत्र 

उद्योग तथा सहकारी 
प्रवधनर् शाखा 

दतान शलु्लक ५०० 

वाकर्नक शलु्लक ४००० 

र्कवकरर् २०० 

बझु्र् ुपरे् भएमा 
बझेुको 
भोसलपल्लि 

बझु्र् ुर्परे् भए 
सोकह ददर् 

ठ. मकहला बालबासलका     
 अपाङ्गता पररपत्र १. सम्बन्धधत वडामा अपाङ्गता भएका व्यन्क्त स्वयं सर्जका 

असभभावक वा संरक्षकले अर्सुचुी १ बमोन्जमको ढााँचामा पररचय 
पत्र प्रासप्तका लासग सबै पषु्टायाई गरे् कागजातहरु २ प्रसत समावेश 
गरी सर्वेदर् ददर् े

२.दरखास्तमा आफ्र्ो र्ाम, स्थायी ठेगार्ा, उमेर, अपाङ्गता खलेुको 
सलन्खत प्रमान्र्त प्रसतसलपी, पासपोिन साइजको  ) सम्भव भएसम्म 
अपाङ्गता देन्खर्े गरी न्खन्चएको  (फोिो , 

३. न्चककत्सकले अपाङ्गगता भएको प्रमार् 

४. र्गर समधवय ससमसतको सर्र्नय 

मकहला बालबासलका 
शाखा 

सर्:शलु्लक र्गर समधवय 
ससमसतको 
सर्र्नय पसछ 
प्रदार् गररर्े । 
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 अपाङ्गगता पररचयपत्रको 
प्रसतसलकप 

१.पररचय पत्र हराई, र्ाससई वा कवसग्रई पररचय पत्रको प्रसतसलकप 
सलर्पुरे् भएमा आफ्र्ो स्थायी ठेगार्ा भएको  वडा कायानलयमा 
यथाथन कववरर् र कारर् खलुाई ससफाररसका लासग सर्वेदर् 

२.वडा कायानलयले सबै व्यहोरा बनु्झ सर्वेदकको माग मर्ाससब 
देन्खएमा पररचय पत्रको प्रसतसलपी उपलब्ध गराउर् प्राप्त सर्वेदर् 
तथा अधय कागजातको प्रसतसलपी वडा कायानलयमा राखी 
सर्वेदकले पेश गरेको सक्कल कागजात सकहत ससफाररस गरी र्गर 
कायनपासलकाको कायानलयमा पठाउर्े 
३.र्गर कायनपासलकाको कायानलयले उपदफा २ बमोन्जमको 
ससफाररसका आधारमा पररचय पत्रको प्रसतसलपी उपलब्ध गराउर् े

४.प्रसतसलपीका लासग प्राप्त भएको सर्वेदर्का कवर्यमा सो पररचय 
पत्र बाहक व्यन्क्तले पकहले प्राप्त गरेको पररचय पत्रमा हेरफेर 
गर्ुनपरे् देन्खएमा र्गर समधवय ससमसतमा पेश गरी सो ससमसतबाि 
प्राप्त सर्देशर् अर्सुार गरे् । 

मकहला बालबासलका 
शाखा 

सर्:शलु्लक सर्र्नय भएपसछ 
उपलब्ध 
गराउर् े

ड. राजस्व सेवा     
१ बहाल कर १.घरधर्ीसाँग संझौताको कागजात 

२.व्यवसाय प्रमार्पत्र 
राजस्व उपशाखा 10 प्रसतशत तरुुधत 

२ बैंक/लघकुवत्त/कवन्त्तय संस्था 
बाकर्नक कर 

१.व्यवसाय प्रमार्पत्र राजस्व उपशाखा आसथनक ऐर् अर्सुार तरुुधत 

३ कम्पर्ी रन्जष्ट्रारमा दतान 
भएकाको व्यवसाय दतान 

1.सर्वेदर् 

2.कम्पर्ी रन्जष्ट्रारको प्रमार्पत्र 
राजस्व उपशाखा र्गरसभाबाि पाररत दर 

अर्सुार 
तरुुधत 

४ उद्योग दतान १.उद्योग दतान सम्बधधी आवश्यक प्रकिया परुा गरेमा राजस्व उपशाखा र्गरसभाबाि पाररत दर 
अर्सुार 

 

ड. पंजीकरर्/सा.सरुक्षा     
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१ र्ामथर, ठेगार्ा, जधमसमसत, तीर् 
पसु्ते र्ाम संशोधर् र अधय 
व्यन्क्तगत घिर्ा सम्बधधी 

1.वडा कायानलयको सन्जनसमर् सकहतको ससफाररस 

2.र्ागररकता छायााँककप 

3.अध्ययर्रत छात्रछात्रा भए कवद्यालयको ससफाररस 

४.थप संशोधर् अर्रुुप मागकेो कागजात 

पंजीकरर् उपशाखा सर्यमार्सुार तरुुधत 

 

 


