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सािािलनक सेिा प्रिाहको मापदण्ड २०७९ 

 

स्िीकृि लमलि : २०७९/ ०२/२८ 

 

प्रस्िािना : नेपािको संवििान, प्रचलिि संघीर्, प्रदेश िथा स्थानीर् कानून बमोजिम िनिािाई प्रत्र्ाभिू भएका 
सािािलनक सेिाहरूमा सशुासन कार्म गना, संघीर् शासन व्र्िस्थाको ममा िथा िनिाको सबैभन्दा नजिकको 
सरकार भएकािे सेिाप्रिाह प्रभािकारी बनाई िनिाका दैलनक िनिीिनिाई सहि बनाउन, सेिा प्रिाहिाई 
लनरन्िर अनगुमन, पररमािान िथा सूचना प्रविलिमा आिाररि बनाई पररस्कृि बनाउन िाञ्छनीर् भएकोिे 

 

प्रशासकीर् कार्ाविलि (लनर्लमि गने) ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी र्ो मापदण्ड 
कार्ापालिकाको लमलि २०७९।०२।२८ गिेको बैठकबाट स्िीकृि गरी िारी गररएको छ । 

 

पररच्छेद १ प्रारजवभक 

 

१. संजिप्त नाम र प्रारवभ र्ो (१) मापदण्डको नाम सािािलनक सेिा प्रिाहको मापदण्ड २०७९ रहेको छ । 

 

(२) र्ो मापदण्ड स्थानीर् रािपत्रमा प्रकाजशि भए पलछ िागू हनुेछ । 

 २. पररभाषा विषर् िा प्रसंगिे अको अथा निागेमा र्स मापदण्डमा 
 

(क) अध्र्ि  भन्नािे मदान े गाउँपालिकाको प्रमखु सवझन ुपदाछ। 

(ख) "आलथाक ऐन" भन्नािे प्रचलिि आलथाक ऐनिाई सवझन ुपदाछ । 

(ग) “कमाचारी भन्नािे मदान े गाउँपालिका  कार्ाािर् िथा मािहिका कार्ाािर्मा कार्ारि सवपूर्ा कमाचारी 
सवझनपुदाछ । 

(घ) कार्ाािर्" भन्नािे मदाने  गाउँपालिका  कार्ािर्को कार्ाािर् सवझन ुपदाछ । 

(ङ) "गाउँपालिका ' भन्नािे मदाने  गाउँपालिका  सवझन ुपदाछ। 

 

(च) कार्ापालिका" भन्नािे मदाने  गाउँपालिका को कार्ापालिका सवझन ुपदाछ ।  

(छ) "गाउँसभा" भन्नािे मदाने  गाउँपालिका को गाउँ  सभा सवझन ुपदाछ । 

(ि) गनुासो सनेु्न अलिकारी भन्नािे मदाने  गाउँपालिका  कार्ािर्द्वारा िोवकएको गनुासो सनेु्न 

अलिकारी सवझन ुपदाछ ।  

(झ) िनप्रलिलनलि" भन्नािे नपेािको संवििान बमोजिम लनिााजचि मदान े गाउँपालिका का िनप्रलिलि सवझनपुदाछ 
। 

(ञ) "सलमलि" भन्नािे र्स लनर्ामाििीको दफा ५ बमोजिम िदठि सलमलि सवझन ुपदाछ  

(ट) "प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि भन्नािे मदाने  गाउँपालिका को प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृििाई सवझनपुदाछ 
। 

(ठ) "िडा अध्र्ि" भन्नािे मदाने  गाउँपालिका को िडा सवझन ुपदाछ । 

(ड) िडा कार्ाािर् भन्नािे मदाने  गाउँपालिका  रहेका िडा कार्ाािर्हरु सवझन ुपदाछ  



3 
 

(ढ) "िडा सजचि" भन्नािे िडा कार्ाािर्को प्रशासन प्रमखुको रुपमा िावकएको कमाचारी सवझन ुपदाछ । 

 

(र्) "सािािलनक सेिा" भन्नािे नेपािको संवििान, प्रचलिि संघीर् काननु, प्रदेश िथा स्थानीर् कानूनद्वारा व्र्जि 
िा संस्थािाई लनशलु्क िा सशलु्क उपिब्ि गराउन ुभनी िोवकएको सूचना अलिकारी सवझन ुपदाछ  । 

(ि) "सूचना अलिकारी" भन्नािे मदाने  गाउँपालिका को कार्ाािर्द्वारा िोवकएको सूचना अलिकारी सवझन ु
पदाछ। 

(थ) "शाखा प्रमखु" भन्नािे मदान े गाउँपालिका  कार्ाािर्को शाखाहरुको प्रमखुको रुपमा िोवकएको कमाचारी 
सवझन ुपदाछ। 

 

पररच्छेद २ सािािलनक सेिा प्रिाह 

 

३. सािािलनक सेिा प्रिाह सबैको दावर्त्ि हनुे : (१) स्थानीर् िहबाट प्रदान गररन ेसािािलनक सेिा प्रिाहमा 
कानून बमोजिम सबैको दावर्त्ि हनुेछ ।  

(२) सेिा प्रिाहको दावर्त्िबाट िोवकएको कुनै पलन िनप्रलिलनलि िथा कमाचारी पजन्छन पाईने छैन ।  

(३) सेिा प्रालप्तका िावकएका प्रकृर्ा िा शिा पािना गनुा सबै सेिाग्राहीको दावर्त्ि हनुछे।  

(४) सािािलनक सेिाको प्रिाहको कममा सवबजन्िि सबैिे सािािलनक सेिाको उच्च आदशािे प्ररेरि आचरर्को 
प्रदशान गनुापनेछ । 

 

४. सािािलनक सेिाको नाम, प्रकृलि आिश्र्क प्रकृर्ा िाग्न ेसमर् र दस्िरु, जिवमेिारी अलिकारी र गनुासो सनु्न े
अलिकारी (१) कार्ाािर् मािहिका कार्ाािर् िथा िडा कार्ाािर्बाट प्रदान गररने सािािलनक सेिाको नाम, 

प्रकृलि आिश्र्क प्रकृर्ा िाग्ने समर् दस्िरु, जिवमेिार अलिकारी र गनुासो सनेु्न अलिकारी कार्ापािकाद्वारा 
स्िीकृि नागररक िडापत्र बमोजिम हनुेछ । 

(२) सािािलनक सेिा प्रिाहिाई िप पररस्कृि बनाउन उपदफा १ बमोजिमको नागररक िडापत्र दफा ५ 
बमोजिमको सलमलिको लसफाररसमा कार्ापालिकािे आिश्र्क पररमािान गना सक्नेछ । 

(३) उपदफा २ बमोजिम पररमाजिाि नागररक बडापत्र सिासािरर्को िानकारीको िालग स्थानीर् रािपत्रमा 
प्रकाशन गनुापनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

 

अनगुमन िथा प्रलििेदन सवबन्िी व्र्िस्था 
 

५. अनगुमन सलमलि : (१) कार्ापालिका अन्िगािको सािािलनक सेिा िथा िमिा विकास सलमलििे सािािलनक 
सेिा प्रिाहिाई गरु्स्िरीर् िथा प्रभािकारी बनाउन अनगुमन गनेछ ।  

(२) उपदफा १ बमोजिमको सलमलििे आिश्र्क परेमा अन्र् िनप्रलिलनलि, कमाचारी, विषर् विज्ञ िथा 
सरोकारिािािाई बैठकमा आमन्त्रर् गना सक्नेछ ।  

६. सलमलिको काम, किाव्र् र अलिकारः - सािािलनक सेिा प्रिाहको सन्दमा सलमलिको काम किाव्र् र अलिकार 
देहार् बमाजिम हनुछे : 
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(क)सािािलनक सेिा प्रिाहिाई थप गरु्स्िरीर्, पररस्कृि िथा प्रभािकारी बनाउन नीलि िथा र्ोिना मस्र्ौदा 
ििुामा गने । 

(ख)गाउँपालिका को िेत्रालिकार लभत्र पने सवपूर्ा सािािलनक सेिा प्रदार्क कार्ाािर् िथा लनकार्को सेिा प्रिाह 
सवबन्िमा अनगुमन गरी थप सिुारका िालग सवबजन्िि लनकार्मा सझुाि ददने ।  

(ग) सािािलनक सेिा प्रिाह सवबन्िमा कविीमा िावषाक रुपमा सेिाग्राही सेिा प्रदार्क िथा सरोकारिािाहरुको 
सहभालगिामा सािािलनक सनुिुाई गराउने । 

(घ)नागररक िडापत्रको कार्ाान्िर्नको अिस्था मूल्र्ाङ्कन गरी थप सिुारका िालग सझुाि संकिन 

(ङ) घवुिी सेिाको िेत्र पवहचान गरी एकीकृि घवुिी सेिाको र्ोिना बनाई सािािलनक सेिा प्रिाह समदुार् स्िर 
सवम परु्ााउन सहर्ोग गने ।  

(च) सािािलनक सेिा प्रिाह सवबन्िमा सेिाग्राही िथा सेिा प्रदार्क गनुासो सनुिुाईको र्थोजचि प्रबन्ि लमिाउन े
र विद्यामान गनुासो सनुिुाई संर्न्त्रिाई थप प्रभािकारी बनाउन आिश्र्क सझुाि ददने । 

(छ) अनसूुजच १ बमोजिम सेिाग्राही सन्िवुि सिेिर् फारम प्रर्ोग गरी िावषाक रुपमा सेिाग्राही सन्िवुिको 
अिस्था मूल्र्ाड्कन गने । 

(ि) सेिाग्राही, सेिा प्रदार्क िथा सरोकारिािाहरुबीच समन्िर् िथा अन्िरकृर्ा गने । 

(झ) सािािलनक सेिा प्रिाहको कममा देखा परेका िा भविष्र्मा देखा पना सक्ने समस्र्ा समािान िथा अिरोि 
हटाउने  

७ अनगुमन प्रलििेदन िथा सलमिा (१) कार्ाािर्को पदसोपान अनसुार सवबजन्िि पदालिकारी िथा कमाचारीिे 
सिाािलनक सेिा प्रिाह सवबन्िमा लनर्लमि िा आिश्र्किा अनसुार अनगुमन गनुापनेछ । 

(२) सलमलििे दफा ६ बमोजिम सवपाददि कार्ाहरु भनुगमन प्रलििेदनका आिारमा विद्यमान समस्र्ा िथा 
चनुौिीहरु, समस्र्ा समािानका उपार्, सिुारका िालग गनुापने प्रर्ासहरु सवहिको एकीकृि सिुार र्ोिना प्रलििेदन 
िावषाक रूपमा कार्ापालिकामा पेश गनुापनेछ । 

(३) उपदफा २ बमोजिको प्रलििेदन मालथ कार्ापालिकािे आिश्र्क समीिा गरी गाउँ  सभामा प्रस्ििु गनेछ 
। 

 

पररच्छेद ४ 

 

विविि 

 

८. परुस्कारः - सािािलनक सेिा प्रिाहमा रचनात्मक र्ोगदान परु्ााउने व्र्जि िा संस्थािाई प्रोत्साहन परुस्कारको 
व्र्िस्था गररनछे । 

 

९. कार्ासवपादन मूल्र्ाङकनसंग आिद्ध गररन े: (१) कमाचारीको कार्ासवपादन मूल्र्ाङकनिाई सािािलनक सेिा 
प्रिाह सवबन्िमा गरेको कार्ा सवपादन संग आिद्ध गररनेछ। मालसक िथा िावषाक रुपमा सवझौिा 
 

(२) करार सेिा अन्िगाि कार्ारि कमाचारीहरुको करार सेिा लनरन्िरिािाई सािािलनक सेिा प्रिाह 
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सवबन्िमा गरेको कार्ा सवपादन संग आबद्ध गररनेछ । 

१०. सूचना प्रविलिको उपर्ोग सािािलनक सेिािाई सहि, सिुभ, भरपदो कम खजचािो बनाउन उपर्िु सूचना 
प्रविलिको उपर्ोगिाई प्रिद्धान गररनेछ । 

 

११. सिाािलनक सेिा प्रिाहमा सिुारका िालग िगानी सािािलनक सेिा प्रिाहमा सिुारका िालग िगानीका िेत्र 
िथा पररमार् समेि र्वकन गरी सलमलििे बिेट िथा कार्ाक्रम ििुामा सलमलि माफा ि कार्ापालिकामा प्रस्िाि 
पेश गनेछ  

१२. बािा अडकाउ फुकाउने सािािलनक सेिा प्रिाह सवबन्िमा कुनै बािा पना आएमा कार्ापालिकािे आिश्र्क 
लनर्ार् गरी बािा अडकाउ फुकाउन सक्नछे 
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सेवा प्रवाहको मापदण्ड  

मदाने गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्को 
नागरिक बडा पत्र – २०७८ 

 

सेवाको ककलसम सेवा प्राप्त गनय आवश्र्क पने कागज/प्रकिर्ा सेवा प्राप्त गनय 
िाग्ने दस्तिु 

सेवा प्राप्त गनय 
िाग्ने समर् 

जजम्मवेाि अधिकािी 
वा शाखा 
 

क) दताय, नववकिण तथा स्वीकृतत     

 

१. ववद्र्ािर् 
खोल्नको िाधग 

अनमुतत प्राप्त गनय  

१) तोककए अनसुािको तनवेदन पत्र 

२) सम्बजधित वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र  

३) ववद्र्ािर् व्र्वस्थापन सलमततका तनणयर् प्रततलिपी 
४) नजजकका सामदुातर्क ववद्र्ािर्हरूको सहमतत पत्र  

५) स्थिगत अनगुमन प्रततवेदन 

६) लशक्षकहरूको शकै्षक्षक र्ोग्र्ताका प्रमाणपत्रहरू 

  

ससं्थागत ववद्र्ािर्को िाधग थप पेश गनुय पने कागजपत्रहरू 

१) कम्पनी दताय प्रमाणपत्रको प्रततलिपी  

२) ससं्थापक, व्र्वस्थापन सलमतत ि प्र.अ.को ना.प्र.प.को  

   प्रततलिवप ि शकै्षक्षक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको प्रततलिपी  

३) कक्षागत शलु्क तथा पाठर्पसु्त सम्बधिी तनणयर् प्रततलिवप  

४) बहािमा भए घििनीस“ग कम्तीमा ५ वर्यका िाधग  

   गरिएको घि भाडा सम्झौताको प्रततलिवप  

५) कि चुक्ता प्रमाणपत्र ि खचय ब्र्होने किािनामा पत्र । 

 

 

ससं्थागत 

रु. ८००० 

सामदुातर्क तहको 
हकमा 
रु. ७००० 

 

 

पौर् मसाधत 
लभत्र तनवेदन 

चैत्र मसाधत 
लभत्र अनमुतत 
प्रदान 

 

 

 

लशक्षा सलमततको 
लसफारिसमा लशक्षा 
शाखा प्रमखु ि प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 
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२. ववद्र्ािर्को तह 
थप लसफारिस  

१) ववद्र्ािर्को तह थप तनवेदन पत्र । 
२) सम्बजधित वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र ।  

३) व्र्वस्थापन सलमततको तनणयर् प्रततलिवप । 
४) चाि ुआ.व. सम्मको कि चुक्ता गिेको िलसद । 
५) तल्िो तहको अनमुतत पत्रको प्रततलिवप । 
६) स्थिगत अनगुमन प्रततवेदन ।  

 

ससं्थागत/ 
सामदुातर्क तहको 
हकमा रु. 
२,५००।– 

 

पौर् मसाधत 
लभत्र तनवेदन चतै्र 
मसाधत लभत्र 

अनमुतत प्रदान  

 

लशक्षा सलमततको 
लसफारिसमा लशक्षा 
शाखा प्रमखु ि प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिवmृत 

 

 

३. ववद्र्ािर्को कक्षा 
थपका िाधग अनमुतत 
प्रदान गने]{ 

 

१) ववद्र्ािर्को कक्षा/तह अपगे्रड अनमुतत तनवेदन पत्र  

२) सम्बजधित वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र   

३) व्र्वस्थापन सलमततको तनणयर् प्रततलिवप   

४) चाि ुआ.व. सम्मको कि चुक्ता गिेको िलसद 

५) तल्िो कक्षाको अनमुतत पत्रको प्रततलिवप  

६) स्थिगत अनगुमन प्रततवेदन 

ससं्थागत/ 
सामदुातर्क तहको 
हकमा 

रु. २०००।- 

माघ मसाधत 
लभत्र तनवेदन 

चैत्र मसाधत 
लभत्र अनमुतत 
ददने 

 

 

लशक्षा सलमततको 
लसफारिसमा लशक्षा 
शाखा प्रमखु ि प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिक[t 

४. सरुवा सहमतत 
लसफारिस 

१) सम्वजधित लशक्षकको तनवेदन । 
२) ववद्र्ािर् ब्र्वस्थापन सलमततको तनणयर् प्रततलिपी । 

३) सरुवा भई जाने ि कार्यित ववद्र्ािर्को सहमतत पत्र । 

रु.१०००।–   सोही ददन लशक्षा शाखा/िाजस्व 
शाखा/प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 

 

५. माकय लसट  
प्रततलिपी 

१) व्र्जक्तको तनवेदन पत्र । 
२) शकै्षक्षक र्ोग्र्ता प्रमाण पत्रको सक्कि ैप्रतत । 
३) ववद्र्ािर्को लसफारिस पत्र । 

४) जधमदताय प्रमाण पत्र/नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रततलिपी 

२००।- सोही ददन ;f]xL lbg लशक्षा शाखा 
प्रमखु/िाजस्व शाखा 

 

६. ‘घ’ वगय तनमायण 
ब्र्वसार्ी अनमुतत 
पत्र जािी  

१) व्र्जक्त वा ससं्थाको तोककएको तनवेदन पत्र 

२) पासपोटय साइजको २ प्रतत फोटो 
३) जा“ँँचबझु सलमततिे अनगुमन गरि तोककएका   

आधथयक ऐन 
अनसुाि 

 

 

प्रकिर्ा पिु   र्ाई 
आएमा 

 

का.पा. बठैक, प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत, 
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    इक्वीपमेधटहरू भएको भतन लसफारिस पत्र  

४) स्थार्ी िेखा नम्बि तथा घिेिमुा दताय भएको प्रमाण पत्र  

५) कम्तीमा प्रमाण पत्र तह वा सो सिह उत्र्तीण गिेका  

   प्रशासन ि िेखा हेने दईु जना कमयचािी ि लसलभि इ.  

   ववर्र्मा कजम्तमा प्रमाणपत्र तह उविणय प्राववधिक १ जना  

   तनर्जुक्त ददई काममा िगाएको पत्र  

६) इक्वीपमधेट (उपकिण) को बीमा गिेको सक्कि कागज 

कार्यपालिका 
बठैकबाट तनणयर्  
भएपति  

 

प्राववधिक शाखा, 
िाजस्व शाखा, 

 

७. ‘घ’ वगय इजाजत 
पत्र नववकिण ि 

खािेजी 

१) तोककएकोँे ढा“चाकोँे तनवेदन पत्र । 
२) तनमायण ब्र्वसार्ी सघंको लसफारिस पत्र । 
३) ‘घ’ वगय इजाजत पत्रको प्रततलिपी । 
४) उद्र्ोग दताय प्रमाण पत्रको प्रततलिपी । 

५) स्थार्ी िेखा नम्वि (एब्ि  ) दताय प्रमाण पत्रको प्रततलिपी । 

६) कि चुक्ता गिेको प्रकाणको प्रततलिपी ।   

  

 

रु. १००००।– 
(श्रावणदेखख 
आजश्वनसम्म) 
  

 

सोही ददन  

 

/ िाजस्व 
शाखा/प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 

 

८. घि नक्सा पास
  
 
 
  

 

१) कार्ायिर्िे उपिब्ि गिाएको फािाम 

२) जग्गािनी दताय प्रमाण पजूायका प्रततलिवप  

३) ना.प्र.प.को प्रततलिवप ि फोटो २ प्रतत  

४) नापी कार्ायिर्बाट प्रमाखणत (ब्ि ुवप्रधट/टे्रस)  

५) िाजरट्रर् भवन तनमायण आचाि सदंहता, २०७२ अनसुािको  

   भवनको नक्सा  

६) इजधजतनर्िको काउजधसि दताय प्रमाण पत्र  

७) तनर्मानसुाि कि ततिेको िलसद  

८) सा“ि/सधिर्ािको मधजुिीनामा पत्र  

 

 

 

 

गाउँपालिकाको 
सािबसािी 
आधथयक ऐन 
अनसुाि  

 

नक्सा पासको 
कार्य प्रािम्भ भए 
पति १६ ददन 
देखख ३० ददन 
लभत्र 

 

 

घि/ नक्सा शाखा 
प्रमखु ि प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 
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९. घि तनमायण 
पणूय/आंलशक  

सम्पधन प्रमाण पत्र 

  
  
  

 

१. कार्ायिर्िे उपिब्ि गिाएको तनवेदन पत्र । 
२. नक्सा पासको सक्कि ि प्रततलिवप  

३. जग्गािनीको प्रततलिवप, ना.प्र.प्रततलिवप ि फोटो २ प्रतत  

४. सम्पती कि ततिेको िलसद 

५. चािै ददशावाट प्ररट देखखने घिको १/१ प्रतत  फोटो 
६. प्राववधिकको स्थिगत तनिीक्षण प्रततवेदन । 

आधथयक ऐन 
अनसुाि 

 

 

प्राववधिकको 
स्थिगत 
तनिीक्षण पश्चात 
१ ददन  

 

 

पवूायिाि शाखा/घि 
नक्सा पास शाखा), 
प्रमखु प्रशासकीर् 
अधिकृत 

 

१०. ससं्था नवीकिण,   

   लसफारिस  

  
  

 

१. सम्बजधित व्र्जक्त/ससं्थाको तनवेदन । 
२. सम्बजधित वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र । 
३. ससं्था अधर्त्र दताय भइसकेको भए प्रमाणपत्रको प्रततलिवप ।  

५. ससं्था िहेको भवनको सम्पती कि ततिेको िलसदको  

   प्रततलिवप, भाडामा लिएको भए सम्झौता पत्र । 
६. सािािण सभाको तनणयर्को प्रततलिवप । 
७. अतघल्िो आ.व.को िेखा पिीक्षण प्रततवेदन । 

आधथयक ऐन 
अनसुाि 

 

 

सोही ददन  

 

िाजस्व शाखा ि 
प्रमखु प्रशासकीर् 
अधिकृत । 

 

११. कृवर् तथा 
पशपुिंी फमय दताय 
तथा नववकिण  

  
  

 

१. सम्बजधित व्र्जक्त/ससं्थाको तनवेदन पत्र । 
२. सम्बजधित वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र । 
३. जग्गा िनी प्रमाण पजूायको प्रततलिवप । 
४. सधंिर्ािहरूको सहमती पत्र । 

५. दईु प्रतत पासपोटय साइजको फोटो । 

गाउँपालिकाको 
आधथयक ऐन  

तथा सम्बजधित   
कार्यववधि अनसुाि 

पश ुसेवा 
प्राववधिकबाट 
स्थिगत 

अध्र्र्न गिी ७ 
ददन लभत्र 

 

पशपुकं्षी शाखा प्रमखु 
ि प्रमखु प्रशासकीर् 
अधिकृत 

 

१२. टोि ववकास 
ससं्था तथा अधर् 
समहु दताय तथा 
नववकि0f 

१. तोककएको तनवेदन पत्र  

२. टोि ववकास ससं्थाको उद्देश्र् सदहतको वविान  

३. टोि ववकास ससं्था, समहुको बठैक भेिाको तनणयर्  

४. कार्य सलमततका पदाधिकािीहरूको ना.प्र.प.को प्रततलिपी  

५. सम्बजधित वडा कार्ायिर्को लसफारिस ।  

आधथयक ऐन 
अनसुाि 

 

 

प्रकिर्ा पिुा भ ै
आएमा सोही 
ददन  

 

 

पशपुकं्षी शाखा प्रमखु 
ि प्रमखु प्रशासकीर् 
अधिकृत 
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१३. सहकािी 
ससं्थाहरूको दताय, 
िेखापिीक्षण  
अनमुतत, 

खािेजी ि ववघटन ।
  
  

 

१. दतायको िाधगिः- 
२.सम्भाव्र्ता अध्र्र्न प्रततवेदन ि तनवेदन पत्र । 
३.सदस्र्हरूको नागरिकताको प्रमाखणत प्रततलिपी । 

४.सदस्र्/तदथय सञ्चािकको बबविण । 
५.सदस्र्हरूको शरे्ि सम्बधिी बबविण । 
६.प्रथम ि दोश्रो प्रािजम्भक भेिाको तनणयर् प्रततलिपी । 

७.ब्र्. कार्य र्ोजना, ववतनर्म २ प्रतत ि नमनुा भिपाई ।  

 

 

तनिःशलु्क  

 

 

प्रकिर्ा पिुा भई 
आएमा ३० ददन 

लभत्र   

सहकािी शाखा 
प्रमखु/प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 

 

१४. ववववि 
लसफारिसहरू तथा   

प्रमाखणत गने  

  

 

१तोककएको तनवेदन पत्र । 
२ सम्बजधित वडाको लसफारिस पत्र । 
३ सम्बजधत ब्र्जक्तको ना.प्र.प्र. । 

आधथयक ऐन 
अनसुाि 

 

प्रकिर्ा पिुा भ ै
आएमा सोही 

ददन 

प्रशासन शाखा, प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत, 

उपाध्र्क्ष तथा 
अध्र्क्ष 

 

ख) कि / शलु्क     

१. सम्पवि कि      
(जग्गा तथा सिंचना) 
  

  
  

१. जग्गािनी प्रमाणपत्र वा प्रततलिवप  

२. पतिल्िो पटक कि ततिेको िलसद 

३. जग्गा/घििनी स्वरं्िे तोककएकोँे फािम भिी पेश गनुयपने 

गा.पा.को आधथयक 
ऐन बमोजजम 

३ ददन लभत्र िाजस्व शाखा, प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 

 

२. घि वहाि कि
  

   

१. व्र्जक्त वा ससं्थािे घििनीस“ग गरिएको सम्झौता पत्र । 
 

सम्झौता िकमको 
१०%  

सोही ददन िाजस्व शाखा, प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 

 

ग) र्ोजना सझंौता तथा भकु्तानी     
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१. गाउँ“पालिका 
स्तिीर् आर्ोजना 
सम्झौता तथा बैंक 
खाता खोल्न े

 
  

 

१. आर्ोजना तथा सम्झौता गिी पाउँ भधने तनवेदन पत्र । 

२. आम भेिाको तनणयर्, उपभोक्ता वा तनमायण सलमतत गठन  

   गिेको तनणयर्को प्रततलिवप ि स्वघोर्णा पत्र । 
३. सम्बजधित वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र । 
४. खाता खोल्नको िाधग उपभोक्ता/तनमायण सलमततका  

   पदाधिकािीहरू ि सबकैो नागरिकताको प्रततलिपी  

५. प्राबबधिक िागत अनमुान (ि.इ.) 
६. बैंक खाता सचंािनका िाधग सलमततको तनणयर् ि  

   सचंािकको ३/३ प्रतत फोटो ।  

७. पेश्की लिनको िाधग पेश्की लिने भधने सलमततको तनणयर् । 

८. पेश्की पाउँ“ भने तनवेदन ।  

 

 

तनिःशलु्क 

 

सोही ददन  

 

 

प्राववधिक शाखा, 
र्ोजना तथा 
अनगुमन शाखा, 
प्रमखु प्रशासकीर् 
अधिकृत, गा.पा. 
अध्र्क्ष 

२. आर्ोजना ककस्ता 
भकु्तानी ि  

फिफािक  

  
   
 
 
 
 

 

१. ककस्ता भकु्तानी/फिफािक तनवेदन ि वीि भिपाई 

२. सम्बजधित वडाको कार्य सम्पधन भएको लसफरिस पत्र । 

३. र्ोजना सम्पधन भएको उपभोक्ता/तनमायण सलमततको  

   तनणयर् प्रततलिवप तथा र्ोजना/कार्यिमका फोटाहरू । 
४. प्राववधिक मलू्र्ांकन । 
५. अनगुमन सलमततको तनणयर्/अनगुमन तनिीक्षण प्रततवेदन । 
६. वडा सधचव/वडा अध्र्क्ष/गा.पा.को प्रतततनधिको िोहविमा  

   सावयजतनक पिीक्षणको फािम ि तनणयर् प्रततलिवप । 
७. खचय सावयजतनक ि सावयजतनक पिीक्षण फािम ।  

८. भौततक तथा वविीर् प्रगतत प्रततवेदन । 

 

तनिः शलु्क 

सोही ददन ।  

र्ोजना शाखा, 
प्राववधिक शाखा, िखेा 
शाखा, प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 

 

 

 

 

घ) कृवर् ववकास सेवा     

१) १००%  अनदुान 

– ब्र्वसातर्क  पकेट    

१. कृर्क/समहू/सहकािी तथा कृवर् फमयको प्रस्तावना ।      

२. तनणयर् प्रततलिपी । 
तनिःशलु्क   
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  क्षेत्र तनमायण  

– नर्ा“ँँ प्रववधि 
ववस्ताि  

– ववशरे् पकेट क्षेत्र   

  तनमायण सहर्ोग 

– उधनत/हाइविड  

  ककट ववतिण 

   

 

३. ससं्था दताय प्रमाण पत्रको प्रततलिपी । 
४. व्र्जक्तको हकमा नेपािी नागरिकताको प्रततलिपी 
५. सचंािन गरिने जग्गाको िािपजुायको प्रततलिपी । 
६. वडा कृवर् सञ्जाि, कृवर् प्राववधिक ि वडाको लसफारिस । 
७. माग गने ससं्था वा व्र्जक्तको तनवेदन । 
८. समहू सहकािी तथा फमयको स्थार्ी िेखा न.ं । 

िनौट 
सलमततबाट 
तनणयर् भएपति  

 

कृवर् ववकास शाखा 
प्रमखु, 

िेखा शाखा,  
प्रमखु प्रशासकीर् 

अधिकृत  

२) ५०%  अनदुान 

– प्राङ्गारिक मि 

– साना लसचंाई    

– मौिीजधर् सामाग्री   

– साना फमय,   
  मेलशनिी लमतनटेिि  

  तथा कृवर् उपकिण   

– प्िाजरटक घि,जािी 
– उधनत वीऊ उत्पादन  

– फिफुि ववरुवा
   
  

 

१. कृर्क/समहू/सहकािी तथा कृवर् फमयको प्रस्तावना । 
२. तनणयर् प्रततलिपी । 
३. ससं्था दताय प्रमाण पत्रको प्रततलिपी । 
४. व्र्जक्तको हकमा नेपािी ना. प्र. प. को प्रततलिपी 
५. सचंािन गरिने जग्गाको िािपजुायको प्रततलिपी । 
६. वडा कृवर् सञ्जाि, कृवर् प्राववधिक तथा वडा कार्ायिर्को  

   लसफारिस पत्र । 
७. माग गने ससं्था वा व्र्जक्तको तनवेदन पत्र 

 

तनिःशलु्क 

 

िनौट 
सलमततबाट 
तनणयर् भएपति  

 

 

कृवर् ववकास शाखा 
प्रमखु/ 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अधिकृत/िखेा शाखा 

 

३) शकै्षक्षक प्रमाण पत्र 
धितो अनदुान  

पत्र ि तनवेदन ।  
  

क) स्नातक उतीणयको शकै्षक्षक र्ोग्र्ताको सक्कि ैप्रमाणपत्र । 
ख) ट्राधसफि सदटयकफकेटको सक्कि ैप्रमाण पत्र । 

ग) वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र । 
घ) ब्र्वसार् सचंािन सम्वधिी प्रस्तावना 

आधथयक ऐन 
अनसुाि 

 

 

िनौट 
सलमततबाट 

तनणयर् भएपति 

कृवर् ववकास 
शाखा/िखेा 
शाखा/प्रमखु 

प्रशासकीर् अधिकृत 
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४) कृर्क समहू/कृवर् 
फमय/कृवर् सहकािी 
दताय  

  
  

 

१. कृर्क/कृर्क समहू/कृवर् सहकािी तथा कृवर् फमयको  

   प्रस्तावना, तनणयर् प्रततलिपी ि वविान २ प्रतत । 
२. सलमततका पदाधिकािीहरूको ना. प्र.प.को प्रततलिपी  

३. कृवर् प्राववधिक तथा वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र । 
४. ससं्थाको वावर्यक कार्यर्ोजना ि तनवेदन 

आधथयक ऐन 
अनसुाि 

 

 

सोही ददन 
 

कृवर् ववकास 
शाखा/िाजश्व 
शाखा/प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 

५) कृर्क समहू दताय, 
कृवर् फमय/सहकािी 
सधूचकृत तथा 
नववकिण  

  
  

  

१. कृर्क समहू/कृवर् सहकािी तथा कृवर् फमय दताय प्रमाण  

   पत्रको प्रततलिपी । 
२. वडा कार्ायिर्को लसफारिस । 
३. कृर्क समहू/कृवर् सहकािी तथा कृवर् फमयको तनवेदन । 

आधथयक ऐन 
अनसुाि 

 

 

सोही ददन ।. 
कृवर् ववकास 

शाखा/िाजस्व 
शाखा/प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 

 

ङ) पश ुववकास सेवा    

१) समहू, सलमतत 
दताय/नववकिण 

   

 

क) शाखाबाट उपिव्ि फमेट अनसुािको तनवेदन पत्र । 
ख) समहू, सलमततको बठैक तनणयर्को प्रततलिपी । 
ग) समहू/सलमततको वविान १ प्रतत ि फोटो २ प्रतत । 
घ) सम्वजधित वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र । 
नववकिणको िाधग  

क) तनवेदन पत्र ि समहू दताय प्रमाण पत्रको प्रततलिपी. 

 

तनिःशलु्क  

 

 

सोही ददन ।  

 

 

पश ुसेवा शाखा 
प्रमखु/प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 

 

२) पश ुसेवा सम्वधिी 
ववलभधन लसफारिस
  
  
  

 

क) व्र्जक्त/समहूको तनवेदन पत्र । 
ख) वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र । 
ग) सजयलमन मचुुल्का ि फोटो २ प्रतत । 

 

तनिःशलु्क  

 

 

सोही ददन । 
पश ुसेवा शाखा 
प्रमखु/प्रमखु 

प्रशासकीर् अधिकृत 
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३) पशपुकं्षी स्वास््र् 
सेवा   

   

 

 क) लिखखत वा मौखखक जानकािी प्राप्त भएको 
आिािमा  

   सेवा उपिव्ि गिाइने । 

तनिःशलु्क ददनको १ बजे 
लभत्र आएमा 
सोही ददन  

 

 

पश ुसेवा प्राववधिक 

 

४) पश ुप्रर्ोगशािा 
सेवा (गोबि पिीक्षण)
  
   

पश ुसेवा शाखामा ल्र्ाउन ुपने । तनिःशलु्क ददनको १ बजे 
लभत्र आएमा 
सोही ददन 

पश ुसेवा प्राववधिक 

 

५) सजजयकि सेवा    
(गोरु, िा“गा, बोका, 
बगंिु, कुकुि आदद)
  
   

पश ुसेवा शाखामा ल्र्ाउन ुपने । तनिःशलु्क ददनको १ बजे 
लभत्र आएमा 
सोही ददन 

पश ुसेवा प्राववधिक 

 

६) प्रजनन/गभय 
पिीक्षण  
   

पश ुसेवा शाखामा दताय गिाउन ुपने । तनिःशलु्क सोही ददन पश ुसेवा प्राववधिक 

 

च) िक्षक्षत वगयका कार्यिम    

ववलभधन वगयका 
िक्षक्षत कार्यिमहरू
  
  
  

 

क) कार्यिमको खाका सदहतको प्रस्तावना पेश गिेको । 

ख) खचय सावयजतनक ववविण ि बबि भिपाई । 
ग) प्रगतत प्रततवेदन ि वडाको लसफारिस पत्र । 
घ) तोककएको तनवेदन पत्र ।   

तनिःशलु्क  

सोही ददन 
;fdflhs सामाजजक 
ववकास/र्ोजना /िखेा 

शाखा, प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत 

ि) ववपत व्र्वस्थापन सहर्ोग    
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वाढी, पदहिो, आगिागी 
िगार्तमा पिी 
जनिनको क्षती भएमा
  

  
  

१. व्र्जक्त स्वरं्को तनवेदन । 

२. नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रततलिवप । 
३. वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र । 
४. आवश्र्कतानसुाि सजयलमन तथा प्रहिी मचुलु्का । 

तनिःशलु्क ववपत 
व्र्वस्थापन 

सलमततको तनणयर् 
भएपति 

िेखा शाखा, प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिकृत, 

गा.पा. अध्र्क्ष 

 

ज) धर्ार् सम्पादन सेवा    

धर्ातर्क सलमततमा 
उजुिी/तनवेदन  

(मेि लमिापको 
माध्र्मवाट मात्र 
वववाद तनरुपण हुने 
११ प्रकािका 
वववादहरू)  

  

   

१ उजुिीकतायको रितपवूयकको (तीन पसु्त ेववविण, ठेगाना ि  

  सम्पकय  माध्र्म खुिेको) बबस्ततृ ववविण खुिेको तनवेदन । 

२ प्रततवादीको नाम, थि ि थाहा भएसम्म तनजको बाब ुि  

  आमाको नाम, थि ि ठेगाना खुिाउन ुपने । 
३. ना.प्र.प.वा परिचर् खुल्ने कागजात । 
४. वववाद/उजुिी सम्वधिी आवश्र्क अधर् कागजातहरू । 

 

तनिःशलु्क 

पक्ष/बबपक्षमा 
सहमतत भएमा 
सोही ददन ि 
सहमतत हुन 

नसके पनुिः १५ 
ददनको सचूना 
तामेि गरिने 

धर्ातर्क सलमतत, 

सधचविर् वा 
सलमततिे तोकेको 
मेिलमिाप कताय/केधर 

 

झ) परिचर् पत्र    

१. जेरठ नागरिक 
परिचर्–पत्र  

  
  

 

१. तोककए अनसुािको व्र्जक्तको तनवेदन पत्र 

२. सम्बधिीत   वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र 

३. सम्बजधित व्र्जक्तको नागरिकताको प्रततलिवप 

४. सम्बजधित व्र्जक्तको फोटो(पासपोटय साइज) ३ प्रतत 

५. जेरठ नागरिक परिचर्—पत्र लिन व्र्जक्त स्वर् ंउपजस्थत 

   हुन नसके एकाघिको व्र्जक्तको नागरिकताको प्रततलिवप
  

 

 

तनिःशलु्क 

 

सोही ददन 
 

सामाजजक ववकास 
शाखा/प्रमखु 

प्रशासकीर् अधिवmृत 

 

२. अपाङ्गता  १. तोककए अनसुािको ब्र्जक्तको तनवेदन पत्र    
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परिचर्–पत्र  

  
  

 

२. सम्बजधित वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र 

३. सम्बजधित व्र्जक्तको फोटो (अटो साइज) ३ प्रतत 

४. पाल्पा अस्पताििे प्रमाखणत गिेको रिपोटय 
५. माधर्ता प्राप्त अस्पतािको मेडडकि रिपोटय भए सो रिपोटय 
६. नाबािकको हकमा आमा/बाबकुो नागरिकताको प्रततलिवप 

७. अपाङ्गता परिचर्–पत्र लिन स्वर् ंव्र्जक्त उपजस्थत हुनपुने]{  

तनिःशलु्क लसफारिस 
सलमतति े

तनणयर् गिेपति 

सोही ददन  

 

सामाजजक ववकास 
शाखा/प्रमखु 

प्रशासकीर् अधिवmृत 

 

ञ) ववपधनता लसफारिस      

लसफारिस  

  
  

 

१. सम्बजधित व्र्जक्त वा सिंक्षकको तनवेदन पत्र 

२. अस्पतािको पत्र ि नागरिकताको िार्ा प्रतत 

३. सम्बजधित वडा कार्ायिर्को लसफारिस पत्र 

तनिःशलु्क सोही ददन स्वास््र् शाखा, प्रमखु 
प्रशासकीर् अधिवmृत, 

लसफारिस सलमतत 

 

िडा कार्ाािर्  

ि.स.ं सेवाको ववविण  सेवा प्राप्त गनय आवश्र्क पने कागजात÷प्रकिर्ा सेवा प्राप्त गनय 
िाग्ने  समर् 

सेवा प्राप्त गनय 
िाग्ने दस्तिु 

जजम्मेवाि 
अधिकािी 

१  

वशंजको आिािमा 
नेपािी 

नागरिकताको 
लसफारिस 

१. रित पगेुको तनवेदन  

२. हािसाि ैखखचेको पासपोटय साइजको चाि प्रतत फोटा 
३. बाब ुआमाको नागरिकताको प्रमाण–पत्र, वववादहत   

   मदहिाको हकमा वववाह दताय प्रमाण–पत्र ि पततको   

   नागरिकताको प्रमाण–पत्र 

४. जधम लमतत खुिेको शकै्षक्षक प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

५. जधम दताय प्रमाण–पत्र  
 

 

३० लमनेट  

 

 

रु. १००।  

 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष । 

 

२  १. रित पगेुको तनवेदन     
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वशंजको आिािमा 
नेपािी 
नागरिकताको 
प्रततलिवप 
लसफारिस  

२. हािसाि ैखखचेको पासपोटय साइजको चाि प्रतत फोटा 
३. बाब ुआमाको नागरिकताको प्रमाण–पत्र, वववादहत   

   मदहिाको हकमा वववाह दताय प्रमाण–पत्र ि पततको   

   नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

४. पिुानो नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

५. २०६२ साि माघ १९ गतपेति बनेको ना.प्र.प. भए सोको  

   प्रततलिपी मात्र भए पगु्ने   

 

३० लमनेट  

 

रु. १००।  

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

३  

नाता प्रमाखणत  

  

 

१. रित पगेुको तनवेदन 

२. नाता सम्बधि कार्म गने व्र्जक्तहरूको २÷२ प्रतत फोटा  

३. नाता प्रमाखणत गने व्र्जक्तको नागरिकता प्रमाण–पत्र (ना.प्र.  

   नभएको हकमा जधमदताय प्रमाण–पत्र) 
४. नाता कार्म िहने व्र्जक्त मतृ्र् ुभएमा मतृ्र्दुताय प्रमाण–पत्र 
  

 

 

३० लमनेट 
 

नेपािीमा रु. ३००। 
अगें  िजीमा रु. १०००।
  

 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

४  

शे्रस्ता कार्म 
लसफारिस  

 

१. रित पगेुको तनवेदन  

२. जग्गािनी दताय प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

३. नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप  

४. चाि ुआ.व.को ततिो ततिेको िलसद 

५. वडा सजयमीन मचुुल्का  

 

 

३० लमनेट  

 

 

रु. ५००।  

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

५  

  

जग्गा नामसािी 
लसफारिस  

 

१. रित पगेुको हकदाि÷अलंशर्ािहरूिे ददएको सरं्कु्त तनवेदन 

२. मतृकको मतृ्र् ुदताय प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

३. हकदाि एवम   अलंशर्ािहरूको ि मतृकको नागरिकता  

   प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

 

४५ लमनेट 
 

प्रतत िाख रु. ३००।
  

 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 
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४. हकदािको ना.प्र.प. नभएमा जधमदतायको प्रततलिवप 

५. वडा सजयमीन मचुुल्का जग्गा नामसािी लसफारिस  

 

६ धितो मलू्र्ाङ्कन 

  
   

 

१. रित पगेुको तनवेदन  

२. जग्गादताय प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप  

३. नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

४. स्थिगत सजयमीन मचुुल्का 

४५ लमनेट आधथयक ऐन अनसुाि 

 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

७  

चािककल्िा 
प्रमाखणत  

१. रित पगेुको तनवेदन  

२. जग्गादताय प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप  

३. नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

४. नापी कार्ायिर्बाट जािी भएको वप्रधट नक्सा 
५. चाि ूआ.व.को मािपोत कि ततिेको िलसद  

  
 
 

 

४५ लमनेट 
आधथयक ऐन अनसुाि 

 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

८ सामाधर् 
लसफारिस  

१. रित पगेुको तनवेदन  

२. ना.प्र.प.को प्रततलिवप  

३. लसफारिसको ववर्र्सँग सम्बजधित   प्रमाणहरू    

 

१५ लमनेट 
 

रु. १००। 
वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

९ मािपोत कि 
सकंिन 

  
  

१. गत आ.व.मा मािपोत कि ततिेको िलसद  

२. जग्गाितन दताय प्रमाण–पत्र 

३. ना.प्र.प.को पततलिवप 

१० लमनेट आधथयक ऐन अनसुाि 

 

वडा सधचव 

 

१०  

जधम दताय  

   

१. बाब ुआमाको नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

२. सचूकको नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

३. बाब ुआमाको वववाह दताय प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

३० लमनेट  स्थानीर् 
पजञ्जकाधिकािी 
(वडा सधचव) 
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  ४. लशश ुजधमेको स्वास््र् ससं्थाको प्रमाण पत्र वा खोप काडय 
५. घटना दताय सचूना फािाम 

३५ ददन लभत्र 
तनिःशलु्क ि ३५ ददन 
कटेमा रु. २००। 

 

११  

वववाह दताय  

१. पतत÷पत्नी दबु ैसचूकको रुपमा अतनवार्य उपजस्थत हुनपुने  

२. पतत÷पत्नी दबुकैो नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

३. पत्नीको नागरिकता नबनेको भए जधम दतायको प्रततलिवप 

४. हािसाि ैखखचेको पतत÷पत्नी दबुकैो ३÷३ प्रतत फोटा 
५. घटना दताय सचूना फािाम  

 

 

३० लमनेट  

 

 

३५ ददन लभत्र 
तनिःशलु्क ि ३५ ददन 
कटेमा रु. ३००।  

स्थानीर् 
पजञ्जकाधिकािी 
(वडा सधचव) 

 

१२  

मतृ्र् ुदताय  

{ 

१. मतृकको नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

२. मतृकको नाममा जग्गा जलमन भए जग्गा ितन प्रमाण–पत्र 

३. मतृकको पतत वा पत्नीको ना.प्र.प.को प्रततलिवप 

४. सचूकको नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रततलिवप 

५. घटना दताय सचूना फािाम  

 

३० लमनेट  

 

 

३५ ददन लभत्र 
तनिःशलु्क ि ३५ ददन 
कटेमा रु. १००। 

स्थानीर् 
पजञ्जकाधिकािी 
(वडा सधचव) 

 

१३  

बसाई सिाई दताय{ 
१. बसाईसिी जाने घिमलूिको नागरिकताको प्रमाण–पत्र 

२. बसाईसिी जाने ठाउँको जग्गा ितन प्रमाण–प्रत्र  

३. नाम, थि ि जधम लमतत खुिेको पारिवारिक ववविण 

४. बसाई सिाई जाने अधर् सदस्र्हरूको ना.प्र. वा जधम दताय  
  

 

 

१ घण्टा  
  

३५ ददन लभत्र 
तनिःशलु्क ि ३५ ददन 
कटेमा रु. ५००। 

स्थानीर् 
पजञ्जकाधिकािी 
(वडा सधचव) 

_ 

१४  

सम्बधि ववच्िेद 
दताय  

 

{ 

१. सम्बधि ववच्िेद भएको अदाितको तनणयर् पत्र 

२. सचूकमा पतत वा पत्नी हुन ुपने  

३. पतत पत्नीको नागरिकताको प्रमाण–प्रत्रको प्रततलिवप 

४. घटना दताय सचूना फािाम  

  स्थानीर् 

 

३० लमनेट 
३५ ददन लभत्र 

तनिःशलु्क ि ३५ ददन 
कटेमा रु. ५००। 

पजञ्जकाधिकािी 
(वडा सधचव _ 
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१५ ब्र्जक्तगत घटना 
दताय प्रमाण पत्रको 
प्रततलिवप  

  
  

 

१. प्रमाण–पत्रको नक्कि (प्रततलिवप)  

२. तनवेदन पत्र 
 

३० लमनेट 

 

 

रु २००। 
पजञ्जकाधिकािी 
(वडा सधचव) 

 

१६ सामाजजक सिुक्षा 
परिचर् पत्र प्रदान 

 
 
  

 

१. रित पगेुको तनवेदन  

२. जेरठ नागरिकको िाधग ७० वर्य पगेुको, दलित जेरठ  

   नागरिक ि एकि मदहिाको हकमा ६० वर्य पिुा गिेको  

   नागरिकताको प्रमाण–प्रत्रको प्रततलिवप 

३. वविवा मदहिाको हकमा पततको मतृ्र्दुताय प्रमाण–पत्र ि  

   तनवेदकको नागरिकताको प्रमाण–प्रत्रको प्रततलिवप 

४. दईु÷दईु प्रतत अटो साईजको फोटा 
५. ‘क’÷‘ख’ वगयको अपाङ्गता परिचर् पत्र, ना.प्र.प., जधम दताय,  
   सिंक्षकको ना.प्र.प. 
६. दलित बािबालिकाको जधम दताय, सिंक्षकको ना.प्र.प. 
७. एकि मदहिाको हकमा अवववादहत प्रमाखणत  

 
  

 

 

३० लमनेट 

 

 

 

शलु्क निाग्ने  

 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

१७ र्ोजना 
सम्झौताको िाधग 
लसफारिस  

 

र्ोजना सम्झौताको िाधग लसफारिस १. तनर्म अनसुाि 
उपभोक्ता सलमतत गठन भएको      

   उपभोक्ताहरूको सझंौता गनय पठाउने तनणयर् प्रततलिवप 

२. प्राबबधिक िागत अनमुान 

३. उपभोक्ता सलमततका पदाधिकािीहरूको नागरिकता प्रमाण– 
   प्रत्रको प्रततलिवप, उपभोक्ता सलमततको िाप   

 

१५ लमनेट 
 

शलु्क निाग्ने] 
वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 
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१८ र्ोजना सञ्चािन 
पेश्की लसफारिस  
   

१. उपभोक्ता सलमतति ेपेश्की माग गिेको तनणयर् प्रततलिवप  

२. उपभोक्ता सलमततको अध्र्क्षबाट पेश्की मागको तनवेदन 
१५ लमनेट शलु्क निाग्ने  वडा सधचव ि 

वडा अध्र्क्ष 

 

१९ र्ोजना फिफािक 
गिी अजधतम 
ककस्ता 
भकु्तानीको िाधग 
लसफारिस  

  
  

 

१. प्राववधिकको अजधतम मलू्र्ाङ्कन, कार्यसम्पधन प्रततवेदन ि  

   नापी ककताब 

२. काम सम्पधन भएको उपभोक्ता सलमततको तनणयर् प्रततलिवप 

३. प्रमाखणत बबि, भिपाई ि खचय सावयजतनक फािम 

४. अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन सलमततिे गिेको लसफारिस 

५. फिफािक गिी पाउँ भतन उपभोक्ता सलमततको तनवेदन 
  

 

 

३० लमनेट 

 

 

शलु्क निाग्ने 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

२० िक्षक्षत वगयका 
कार्यिमहरूको 
प्रस्ताव पेश ि 
स्वीकृततको 
लसफारिस  

  

 

१. कार्यिम सञ्चािनको िाधग आधथयक प्रस्तावसदहतको   

   परिर्ोजना प्रस्ताव (प्रपोजि) 
२. िक्षक्षत वगयको सलमततिे कार्यिम प्रस्ताव सम्बधिी गिेको  

   तनणयर् प्रततलिवप 

३. रित पगेुको तनवेदन   
 

 

१५ लमनेट 
 

शलु्क निाग्ने  

 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

२१ िक्षक्षत वगयका 
कार्यिमको 
सम्झौता ि 
सञ्चािन पेश्की 
लसफारिस  

  
  

१. िक्षक्षत वगयको आम भेिाद्वािा कार्यिम सञ्चािन सलमतत  

   गठन भएको तनणयर्को प्रततलिवप 

२. सलमततको अध्र्क्ष ि गााउँपालिका बीच सम्झौता 
३. रित पगेुको पेश्की माग गिेको तनवेदन  

 

 

१५ लमनेट 
 

शलु्क निाग्ने 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 
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२२ िक्षक्षत वगयका 
कार्यिमको 
अजधतम ककस्ता 
भकु्तानीको िाधग 
लसफारिस  

  

 

१. कार्यिम सम्पधन भएको भतन सम्बजधित िक्षक्षत वगयको  

   सलमततको बठैकिे गिेको तनणयर्को प्रततलिवप 

२. खचय भएको प्रमाखणत बबि भिपाई  

३. कार्यिम सम्पधन प्रततवदेन  

४. खचय सावयजतनक फािम 

 

३० लमनेट 
 

शलु्क निाग्ने  

 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

२३ समहू, ससं्था, 
दताय/नववकिण 
लसफारिस  

  
    
  

 

१. रित पगेुको तनवेदन 

२. समहू, ससं्था, व्र्वशार्को वविान 

३. समहू, ससं्था, व्र्वशार् सञ्चािकहरूको ना.प्र.को प्रततलिवप 

४. समहू, ससं्था, व्र्वशार् दताय सम्बधिी गिेको भेिा÷बठैकको 
तनणयर् प्रततलिवप  
   

 

 

३० लमनेट 
कृवर् ि पश ुसेवा 
सम्बधिी शलु्क 
निाग्ने ि अधर्को 
िाधग रु. १००।  

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

   

२४  

व्र्वशार् 
दताय/नववकिण 
लसफारिस  

  
  

 

१. रित पगेुको तनवेदन 

२. व्र्वशार्को ववविण  

३. व्र्वशार् सञ्चािकको ना.प्र.प.को प्रततलिवप 

४. व्र्वशार् गने स्थानको जग्गािनी दताय प्रमाण पत्र 

५. वडा सजयमीन मचुुल्का  

 

 

१ घण्टा 
 

रु. १००। 
 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

२५ वडा सजयमीन 
मचुुल्का   

  

  

१. रित पगेुको तनवेदन 

२. कजम्तमा पाचँ जना साक्षी ि ना.प्र.प.को प्रततलिवप 

३. मचुुल्काको ववर्र्सँग सम्बजधित   प्रमाण 

 

१ घण्टा  
 

 

रु. ५००। 
वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 
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२६ पेधसन सम्बधिी 
लसफारिस  

  

 

१. रित पगेुको तनवेदन 

२. आवेदकको ना.प्र.प.को प्रततलिवप 

३. पेधसन पट्टाको सक्कि 

४. पारिवारिक ववविण भएमा परिवािका सदस्र्हरूको   
ना.प्र.प.को प्रततलिवप तथा सबकैो हािसािकैो फोटो  

 

 

१ घण्टा  
भाितीर् पधेसनिको 
िाधग रु. ५००।  

 

नेपािी पेधसनिको 
िाधग रु. ३००।  

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

२७ आर् प्रमाखणत  

  
  
 

 

१. रित पगेुको तनवेदन 

२. आवेदकको ना.प्र.प.को प्रततलिवप 

३. व्र्वशार् गिेको भएमा नववकिण गिेको दताय प्रमाण पत्र 

४. अधर् श्रोत भएमा आम्दानी खुल्ने प्रमाणहरू 

 

३० लमनट 
आधथयक ऐन अनसुाि 

 

 

वडा सधचव ि 
वडा अध्र्क्ष 

 

 

स्िास््र् कार्ाािर्हरु  

  स्िास््र् संस्थाहरूको नागररक िडापत्र 
 

लस.न.
  

सेिाको वििरर्  सेिा 
प्राप्त गना 
आिश्र्क 

कागिाि÷प्रवक्रर्ा 
  

सेिा प्राप्त 
गना िाग्ने 
दस्िरु   

सेिा ददन िाग्ने 
समर्  

जिवमेिार शाखा/कमाचारी 

 

१
  

पररिार लनर्ोिन सेिा, अस्थार्ी सािन 
लबिरर्,  लडपा, वपल्स, कण्डम िथा परामशा 
सेिा)   

सेिाग्राही आफैँ  
सवपका मा आउने] 

लन शलु्क र्थाजशघ्र (प्रत्रे्क 
ददन)  

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी. 
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२ ; २ सरुजिि माितृ्ि सेिा              
क) गभाििी  शारीररक िाँच, स्िास््र् 
जशिा, वट.लड. खोप, आईरन चक्की र 
अबिेण्डािोि  वििरर्            ख) 
सतु्करी – प्रसलुि सेिा िसमा आमा र 
जशशकुो िाँच, आईरन चक्की र लभटालमन ए 
वििरर्, पररिार लनर्ोिन र स्िनपान 
सवबन्िी िानकारी िगार्ि स्िास््र् जशिा 
    

सेिाग्राही 
मवहिािे सवपका  
गनुापने 

लन शलु्क र्थाजशघ्र (प्रत्रे्क 
ददन) 

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी. 

 

३ खोप सेिा – B.C.G. , D.P.T. , Polio, 

Measles, Hep BHib, Rota, PCV, fIPV, TD, 

JE‚ Typhoid  र स्िास््र् जशिा 

 खोप 
केन्दमा 
बच्चाहरु 
ल्र्ाउनपुने िथा 
सेिा लिन 
आउदा खोप 
काडा लिई 
आउनपुने 
 
 
  

लन शलु्क प्रत्रे्क मवहनाको 
िोवकएको ददनमा 
िोवकएको खोप 
केन्रमा 

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी. 
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४ िर्रोग सेिा (खकार नमनुा संकिन, 

विरामी िाचँ िथा उपचार र स्िास््र् 
जशिा)     

शंकासपद  
विरामी आफैँ  
आउनपुने 

लन शलु्क र्थाजशघ्र (प्रत्रे्क 
ददन) 

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी. 

 

५ कुष्ठरोग सेिा (विरामी िाँच िथा उपचार, 

स्िास््र् जशिा)    

 

शंकासपद  
विरामी आफैँ  
आउनपुने 

लन शलु्क र्थाजशघ्र (प्रत्रे्क 
ददन) 

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी. 

 

६ औिोरोग लनर्न्त्रर् सेिा (विरामी िाँच 
िथा वफल्डमा विरामीको रि नमनुा 
संकिन, स्िास््र् जशिा)   

ज्िरो आएको 
व्र्जिहरुिे 
स्िरं् सवपका  
राख्न ुपने  

लन शलु्क र्थाजशघ्र (प्रत्रे्क 
ददन) 

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी./ म.स्िा.स्िरं्.से. 

 

७ एवककृि बािरोग व्िस्थापन सेिा, नििाि 
जशश ुसेिा (विरामी िाँच, उपचार र 
स्िास््र् जशिा)   

५ िषा मलुनका 
बच्चाहरु 

लन शलु्क र्थाजशघ्र (प्रत्रे्क 
ददन) 

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी./ म.स्िा.स्िरं्.से. 

 

८ ड पोषर् सेिा (िृवद्ध अनगुमन, 

लभटालमन ए, आईरन चक्की, अिबेण्डािोि 
वििरर् र पोषर् जशिा)    

 

५ िषा मलुनका 
बच्चाहरु 

लन शलु्क र्थाजशघ्र (प्रत्रे्क 
ददन) 

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी. 

 

९ ढ महामारी लनर्न्त्रर् (सूचना प्राप्त 
हनुासाथ रेस्पोन्स गररने)   

िनुसकैु उमेरका लन शलु्क सूचना प्राप्त हनुे 
विजिकै्क 

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी./ रेवपड रेस्पोन्स वटम 
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१० प्राथलमक उपचार इएम ्सेिा (लबरामी िाँच, 

उपचार र स्िास््र् जशिा  लबरामीको 
आिश्र्किा बमोजिम ३७ वकलसमका 
औषलिहरु लन ः  शलु्क वििरर् हनुे ) 
 . 

 

लबरामी दिाा 
वटकट र लबरामी 
स्िरं् आउनपुने 

लन शलु्क प्रत्रे्क ददन हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी. 

 

११ गाउँघर जक्िलनक सेिा  . 

 

सेिाग्राही आफैँ  
सवपका मा आउन े

लन शलु्क प्रत्रे्क मवहनाको 
िोवकएको ददनमा 
िोवकएको केन्रमा 

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी. 

 

१२ म.स्िा.स्िरं्.से. कार्ाक्रम (िाडामा 
म.स्िा.स्िरं्.से.बाट पनुिालिर् झोि, जिङ्क 
चक्क, लभटालमन ए, आईरन चक्की, कण्डम, 

वपल्स पनु  वििरर् स्िास््र् जशिा, नििाि 
जशश ुस्र्ाहार िगार्िका आिारभिु 
स्िास््र् सेिा पदान गररने)   

सेिाग्राही आफैँ  
सवपका मा आउन े

लन शलु्क प्रत्रे्क ददन 
सवबजन्िि िाडामा 

हे.अ./लस.अ.हे.ि./अ.हे.ि/लस.अ.न.मी. 
/अ.न.मी. 
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नोट ः  माथी उजल्िजखि सेिा प्रालप्तमा कुनै 
वकलसमको अिरोि िा वढिा भएमा 
सवबजन्िि ्स्िास््र् संस्थाको प्रमखु, स्िास््र् 
शाखा प्रमखु िा प्रमखु प्रशासकवर् 
अलिकृििाई उिरुी गना सवकनेछ ।  
    

     
 


