ऩाॉचखऩन नगयऩालरकाको नागरयक वडाऩत्र २०७७
लसन

सेवाको प्रकाय

सेवा सुववधा प्राप्त गनन आवश्मक

सेवा प्रदान गने

राग्ने

ऩने प्रविमा/कागजातहरु

शाखा/अलधकायी

दस्तुय

मोजना शाखा

लनशुल्क

मोजना शाखा

२००

राग्ने सभम

क.
१

मोजना सझौता कामन

१. वडा कामानरमको योहवयभा सयोकायवाराको सावनजलनक बेरावाट
उ.स. गठन, अनुगभन सलभलत गठन बएको लनणनम ।
२. प्राववलधक रागत अनुभान य

सम्ववन्धत वडा कामानरमको सवझौता

लसपारयस
३. उ.स. भा यहेका ऩदालधकायीहरुको ना. प्र. को प्रलतलरवऩ य भो. नॊ.
४. उ.स. को वैठकवाट सवझौताका रालग सवफम्न्धत व्मम्तिराइ
तोवकएको लनणनमको प्रलतलरवऩ

काजग ऩत्र लभरे को खन्डभा
सोही ददन

५. प्राववलधक रागत अनुभान म्स्ववित बइ सम्वफन्धत उ.स. को सवझौता
का रालग लनवेदन ऩेश गने ।
६. उ.स. को छाऩ ।
७. मोजना सॊ चारन हुने स्थानको पोटो ।

८. रागत सहबालगता बए यकभ दाम्खरा गये को सक्करै बौचय ।
२

खाता सॊ चारन/खाता

१. लनवेदन

फन्द

२. खाता सॊ चारनका हकभा
क. खाता सॊ चारन गने वैंकको खाता पायाभ बयी पोटो टाॉसी नगय
ऩालरकाको कामानरमभा प्रभाम्णत गयाउने ।
३. मोजना सॊ चारन बएको आ.व. सभाप्त बएऩलछ भात्र वैंक खाता वन्द

काजग ऩत्र लभरे को खन्डभा
सोही ददन १ घन्टा लबत्र

गनन लसपारयस गरयने छ ।
४. दुवै काभभा उ.स. को लनणनम अलनवामन छ ।
३

ऩवहरो ऩेश्की यकभ

१. ऩेश्की भागको रालग उ.स. को लनवेदन

भाग

२.

ऩेश्की भागको रालग उ.स. को लनणनम

३.

ऩेश्कीको रालग वडा कामानरमको लसपारयस

मोजना शाखा

लनशुल्क

कागजात प्राप्त लभलतरे २ ददन

मोजना शाखा

लनशुल्क

कागजात प्राप्त लभलतरे २ ददन

४. सझौता ऩत्र
५. उ.स. रे ऩाउने खुद यकभको ३० प्रलतशत यकभ ऩाउने ।
४

यलनङ लफर यकभ

१. उ.स. को फैठकवाट यलनङ लफर ब ुक्तानीका रालग लनणनम य लनवेदन

भाग

२. सवफन्धत वडा कामानरमको लसपारयस
३. सवझौता ऩत्र
४. प्रभाम्णत ववर बयऩाई
५. मोजनाको प्रगती वववयण दे म्खने पोटो
६. यलनङ प्राववलधक लफर

५

अम्न्तभ लनकासा

१. काभ सवऩन्न बई अम्न्तभ वकस्ता यकभ भागका रालग उ.स. को

मोजना शाखा

लनशुल्क

लनवेदन

सोही ददन

२. कामन सवऩन्न बएको बनी अनुगभन सलभलतको प्रलतवेदन
३.
४.

कागजात लभरे ऩछी सके सवभ

सॊ बव नबए २ ददन
बीत्र

कामन सवऩन्न बएको बनी वडाध्मक्ष्मको लसपारयस

अम्न्तभ वकस्ता यकभ ब ुक्तानीका रालग वडाध्मक्ष्मको लसपारयस

५. सवझौता ऩत्र
६. उ.स. वाट प्रभाम्णत ववर बयऩाई
७. मोजना सॊ चारनको पोटो, ८ राख बन्दा भालथको मोजना बए सुचना
ऩाटी सवहतको पोटो
८. प्राववलधक ववर
९.
६

कामनिभ सवझौता

१. सॊ घ सॊ स्था य कवऩनीको हकभा नववकयण प्रभाण ऩत्र
२. कय च ुक्ता प्रभाण ऩत्र

मोजना/प्रशासन

लनशुल्क

सोहीददन

मोजना/प्रशासन

लनशुल्क

सोहीददन

नऩा को

सोहीददन

३. सुम्चकृत बएको प्रभाण
४. ऩरयमोजना प्रस्ताव
७

कामनिभको

१. सवझौता प्रलतलरवऩ

पयपायक

२. कामन सवऩन्न बएको अनुगन सलभलतको प्रलतवेदन
३. कामन सवऩन्न प्रलतवेदन
४. आवश्मक लफर बयऩाई

८

सॊ यचना लनभानणको

१. धनीऩुजानको पोटोको प्रलतलरवऩ, नागरयकताको प्रलतलरवऩ

प्राववलधक शाखा य

रालग नक्शा ऩेश

२. भारऩोत यलसद

प्रशासन

३. सक्कर नक्शा, जग्गा घयको पोटो य वन्ने सॊ यचनाको नक्शा
नक्शा पामर चेक

१. धनीऩुजानको पोटोको प्रलतलरवऩ, नागरयकताको प्रलतलरवऩ

जाॉच

२. भारऩोत यलसद
३. सक्कर नक्शा, जग्गा घयको पोटो य वन्ने सॊ यचनाको नक्शा

ऐन
अनुसाय

४. घय नक्शाको वकताव य लनवेदन
९

आलथनक

प्रालफलधक शाखा

लनशुल्क

१ हप्ता लबत्र

४. घय नक्शाको वकताव य लनवेदन
१०

लनभानण सवऩन्न प्रभाण

१. फनेको सॊ यचनाको पोटो, घयधनीको पोटो ३ प्रती

प्राववलधक शाखा प्रभुख

ऩत्र
११

घय नाभसायी

१. धनीऩुजानको पोटोको प्रलतलरवऩ, नागरयकताको प्रलतलरवऩ

प्रभाणऩत्र

२. भारऩोत यलसद

लनभानण सवऩन्न प्रभाण

प्राववलधक शाखा प्रभुख

१. लनवेदन य घयधनीको पोटो ३ प्रती

ववद्यारम खोल्ने

प्राववलधक शाखा प्रभुख

ववद्यारमको स्वीकृती

१. सववम्न्धत वडा सलभलतको लनणनम सवहत लसपारयस

ु ी
२. शैम्ऺक सत्र सुरु हुन ु बन्दा ३ भवहना अगालड म्शऺा ऐनको अनुशच

म्शऺा शाखाको यामभा

सॊ स्थागत ववद्यारमको
अलबरेख अध्मावलधक

१६

ववद्यारमको कऺा

१. सववम्न्धत वडा सलभलतको लनणनम सवहत लसपारयस

२ ददन लबत्र

ऐन

अनुगभन ऩश्चात २ ददन लबत्र

आलथनक

नगयऩालरकारे
म्शऺा शाखाको यामभा

आलथनक

३ भवहना

अनुसाय

३ भवहना

नगयऩालरकारे

ऐन

१.शाखारे तोकेको ढाचाभा वववयण य कागजऩत्र वावषनक रुऩभा पागुन

म्शऺा शाखाको यामभा

लनशुल्क

२ भवहना

भसान्त सवभभा ऩेश गने ।

नगयऩालरकारे

ु न्दा ३ भवहना अगालड लनवेदन
१. शैम्ऺक सत्र सुरु हुनब

म्शऺा शाखाको यामभा

आलथनक

३ भवहना

२. शैम्ऺक सत्र सुरु हुन ु बन्दा ३ भवहना अगालड म्शऺा ऐनको अनुशम्ु च

अनुसाय

नगयऩालरकारे

ऐन

१. जन्भदतान, ववद्यारमको लसपारयस

म्शऺा शाखा

२००

कागजात लभरे सोही ददन

ववद्यारमको फैक

१. वव. व्म.स.को फैठक लनणनम

म्शऺा शाखा

२००

कागजात लभरे सोही ददन

खाता खोल्ने,

२. ववद्यारमको लनवेदन
१. सभूहको लनणनमको प्रलतलरवऩ

कृवष ववकास शाखाको

आलथनक

कागजात लभरे सोही ददन

२. वडा कामानरमको लसपारयस

यामभा नगयऩालरकारे

थऩ
१७

आलथनक

ऐन

४ फभोम्जभको प्रविमा ऩूया गने ।
१५

ऐन

अनुसाय

१ य २ फभोम्जभको प्रविमा ऩूया गने ।
१४

आलथनक
अनुसाय

ऩत्रको प्रलतलरवऩ
१३

ऐन

२ ददन लबत्र

अनुसाय

३. सक्कर नक्शा, घयधनीको पोटो ३ प्रलत, याम्जनाभा ऩत्र
१२

आलथनक

आधायबूत तह

अनुसाय

नाभथय सच्माउने
१८

दस्तखत ऩरयवतनन
१९

कृषक सभूह दतान

३. सभूहको ववधान २ प्रलत
४. सभुहका सदस्मका नागरयकताको प्रलतलरवऩ
५. सभूहको छाऩ

६. कृवष ववकास शाखाको लसपारयस

ऐन
अनुसाय

२०

कृवष पभन दतान

आलथनक

१. पभनको नाभ सवहतको लनवेदन

कृवष ववकास शाखाको

२. नागरयकताको प्रलतलरवऩ

यामभा नगयऩालरकारे

ऐन

न्मावमक सलभलत

१००

प्राववलधक शाखाको

५०००

१ भवहना

१०००

१ हप्ता

३. धनीऩुजानको प्रलतलरवऩ

कागजात लभरे सोही ददन

अनुसाय

४. सददमायी भुच ुल्का

५. वडाको लसपारयस, कृवष शाखाको लसपारयस
६. जग्गा लरजभा बए भन्जुयीनाभा
७. ऩासऩोटन साइजको पोटो २ प्रलत
२१

स्थानीम वववाद

१. लनवेदन (उजुयी)

लनरुऩण

२. नागरयकताको पोटोकऩी

३ भवहना लबत्र

३. जग्गाको हकभा नक्शा
४. उजुयीराई ऩुष्टी गने अन्म कागज वा प्रभाण
२२

घ वगनको लनभानण
ईजाजत ऩत्र

१. लनभानण व्मवसामी इजाजत ऩत्र कामनववलध २०७६ फभोम्जभको
लनवेदन

ु ी ५
२. लनभानण व्मवसामी इजाजत ऩत्र कामनववलध २०७६ को अनुसच

यामभा प्रशासनरे

फभोम्जभको मोग्मता ऩुया बएको कागजात
३. स्थरगत अध्ममन प्रलतवेदन
४. नगय कामनऩालरकाको लनणनम
२३

घ वगनको लनभानण

ु ी १ फभोम्जभको लनवेदन ।
१. अनुसच

ईजाजत ऩत्र

प्राववलधक शाखाको
यामभा प्रशासनरे

नववकयण
२४
२५

घ वगनको लनभानण

१. लनवेदन

प्राववलधक शाखाको

ईजाजत ऩत्र प्रलतलरवऩ

२. अन्म अवश्मक कागजातको प्रलतलरवऩ

यामभा प्रशासनरे

घ वगनको लनभानण
ईजाजत ऩत्र ठाउॉ सायी
य नाभसायी

१. ठाउॉसायी गनुऩ
न ने कायण सवहतको लनवेदन
२. वडाको लसपारयस

३. कय च ुक्ताको प्रभाण ऩत्र

प्राववलधक शाखाको

५००

सोही ददन

१०००

१ हप्ता

२५००

१५ ददन

यामभा प्रशासनरे

ु लनवेदन
४. लरने ददने दुवैको सॊ मक्त
२६

सहकायी दतान

ु ी १ फभोम्जभको लनवेदन
१. अनुसच
२. ववलनमभ, सभूहको अध्ममन प्रलतवेदन, प्रायम्वबक य दोस्रो बेराको
लनणनम
३. सॊ रग्न व्मक्तीहरुको नागरयकताको प्रलतलरवऩ
४. सॊ चारकको ३ ऩुस्ते वववयण, पोटो य दतानको अम्ततमायी

प्रशासन

५. वडा कामानरमको लसपारयस, आथीक म्जवभेवायीको कागजात
७. स्वघोषणा ऩत्र
२७

व्मवसाम दतान

१. लनवेदन

प्रशासन

२. नागरयकताको य धलनऩुजान प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ

आलथनक
ऐन

२ ददन

अनुसाय

३. ऩासऩोटन साइजको पोटो २ प्रलत
४. वडा लसपारयस
२८

अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र

१. नगयऩालरकारे तोकेको ढाॉचाभा लनवेदन गने

भवहरा फारवालरका

२. अऩाॊगता दे म्खने पोटो सॊ रग्न गने

शाखाको लसपारयसभा

३. म्चवकतसकरे प्रभाम्णत गये को कागज

प्रशासन

लनशुल्क

कामानरमरे तोकेको
सभमभा

४. नगय सभन्वम सलभलतको लनणनम
२९

३०

अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र
प्रलतलरवऩ
नाभथय, ठे गाना,
जन्भलभलत, तीन ऩुस्ते
नाभ सॊ शोधन य अन्म
व्मम्क्तगत घटना
सववन्धी लसपारयस

१. वडाको लसपारयस

भवहरा फारवालरका

२. लनवेदन

शाखाको लसपारयसभा

३. नगय सभन्वम सलभलतको लसपारयस

प्रशासन

१. वडा कामानरमको लसपारयस (आवश्मक ऩये सजनलभन)

प्रशासन

२. नागरयकता छामाॉकऩी
३. ववद्याथी बए ववद्यारमको लसपारयस

२००

सोही ददन

आलथनक

सोही ददन

ऐन
अनुसाय

४. थऩ सॊ शोधन अनुरुऩको कागजात

नोट् मस नागरयक वडाऩत्रभा उल्रे ख हुन छु ट बएका सेवा तथा म्शषनकहरु नगयऩालरकाको आलथनक ऐन, २०७७ फभोम्जभ हुनेछ ।

