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रामपरु नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

रामपरु, रामपरु 

िमु्बिनी प्रदेश, नेपाि 

२०७८ 

नागररक वडा पत्र 
लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

क) मक्रहिा, िाििालिका, अपागंता तथा िेष्ठ नागररक िबिन्िी 

१ 
िेष्ठ नागररक 

पररचर्पत्र 
प्रदान 

मक्रहिा तथा 
िाििालिका 
शाखा प्रमखु 

मक्रहिा तथा 
िाििालिका 
शाखा 

1. लनवेदन पत्र, नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

2. पािपोर्य िाइिको २प्रलत फोर्ो 
3. िबिम्न्ित वडाको लिफाररि र स्थार्ी ििोिाि खिेुको प्रमाण 

4. अन्र् आवश्र्क कागि प्रमाणहरु  

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

कागिपत्र परुा 
भएपलि िबभव 
भएिबम िोही ददन 
नभए िो को 
भोलिपल्र् 

लनिःशलु्क 

२ 

 

अपाङ्गता 
पररचर्पत्र 
प्रदान 

 
 

 

मक्रहिा तथा 
िाििालिका
शाखा प्रमखु 

मक्रहिा तथा 
िाििालिका 
शाखा 

1. लनवेदन पत्र र स्थार्ी ििोिाि खिेुको प्रमाण 

2. नागररकता प्रमाणपत्र वा िन्म दतायको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

3. िबिम्न्ित वडाको लिफाररि,िबिम्न्ित म्चक्रकत्िकको लिफाररि 

4. िाििालिकाको िन्म दताय तथा अलभभावक वा िंरक्षकको 
नागररकताको प्रलतलिक्रप 

5. पािपोर्य िाइिको फोर्ो–२प्रलत र अपाङ्गता देम्खने फोर्ो -१प्रलत 

6. नगर स्तरीर् अपांगता िमन्वर् िलमलतको लनणयर् 

 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

वडािार् लिफाररि 
प्राप्त भई अपांगता 
िबिन्िी स्थानीर् 
िमन्वर् िलमलतिार् 
लनणयर् भएको लमलतिे 
३ ददन लभत्र 

लनिःशलु्क 

 

ख) कृक्रि िेवा िबिन्िी 
१ कृिक िमूह कृक्रि शाखा कृक्रि शाखा 1. िबिम्न्ित कृिक िमूह/फमयको लनवेदन तथा क्रविान प्रमखु िबभव भएिबम आलथयक 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

दताय तथा 
नवीकरण 

प्रमखु  

 
2. िबिम्न्ित वडाको लिफाररि 

3. कार्यिलमलतका िदस्र्हरूको नागररकताको प्रलतलिक्रप 

4. िमूहको लनणयर्को प्रलतलिक्रप 

5. िमूहको नवीकरणका िालग दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िोही ददन नभए िो 
को भोलिपल्र् 

ऐन/कार्यक्रवलिमा 
व्र्वस्था गरेको 
रािश्वका शलु्क 
अनिुार 

२ 
मिखाद, 
लििेता दताय 
तथा नवीकरण 

कृक्रि शाखा 
प्रमखु 

कृक्रि शाखा 
 

 

1. िबिम्न्ित िंस्थाको लनवेदन र लनणयर्को प्रलतलिक्रप 

2. िबिम्न्ित वडाको लिफाररि 

3. िंस्था/फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

4. व्र्विार् दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए िो 
को भोलिपल्र् 

नगरपालिकाको 
आलथयक 
ऐन/कार्यक्रवलि 
अनिुार 

३ 
कृक्रि ऋण तथा 
अनदुान 
लिफाररि 

कृक्रि शाखा 
प्रमखु 

कृक्रि शाखा 
 

 

1. लनवेदन तथावडाको लिफाररि 

2. प्रस्ताक्रवत िमूहको प्रस्तावना 
3. फमय िञ्चािकहरूको नागररकताको प्रलतलिक्रप 

4. िंस्था/फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए िो 
को भोलिपल्र् 

नगरपालिकाको 
आलथयक 
ऐन/कार्यक्रवलि 
अनिुार 

५ 
कृक्रि िबिन्िी 
प्राक्रवलिक िेवा 

कृक्रि शाखा 
प्रमखु 

कृक्रि शाखा 
 

 

1. िबिम्न्ित िमूह/ व्र्म्िको लनवेदन पत्र वा रे्लिफोन वा 
मौम्खक िानकारी 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िानकारी प्राप्त 
भएपलि तरुुन्तै 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

६ 
कृक्रि िेवा 
िबिन्िी अन्र् 
लिफाररि 

कृक्रि शाखा 
प्रमखु 

कृक्रि शाखा 
 

 

1. लनवेदन तथा वडाको लिफाररि 

2. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

3. िंस्था/फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए िो 
को भोलिपल्र् 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

ग) पश ुिेवा िबिन्िी 

1 

पश ुपन्िी, 
मािापािन 

िबिन्िी 
अनदुान 
लिफाररि 

पश ुिेवा 
शाखा 
प्रमखु 

पश ुिेवा 
शाखा 
 

 

1. लनवेदन तथा वडाको लिफाररि 

2. फमय िञ्चािकको नागररकताको प्रलतलिक्रप 

3. िंस्था/फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए िो 
को भोलिपल्र् 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

2 
कृक्रि तथा पश ु
पन्िी लिमा 
लिफाररि 

पशिेुवा/कृ
क्रि शाखा 
प्रमखु 

पश ु
िेवा/कृक्रि 
शाखा  

1. लनवेदन तथा वडाको लिफाररि 

2. फमय िञ्चािकको नागररकताको प्रलतलिक्रप 

3. िंस्था/फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए िो 
को भोलिपल्र् 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

 

 
4. क्षलत भएको क्रववरण देम्खने प्रमाण (मचुलु्का,फोर्ो)र प्राक्रवलिकको 

लनरीक्षण प्रलतवेदन  

3 
पश ुपन्िी 
िबिन्िी 
प्राक्रवलिक िेवा 

पश ुिेवा 
शाखा प्रमखु 

पशिेुवा 
शाखा 
 

 

1. िबिम्न्ित िमूह/ व्र्म्िको लनवेदन पत्र वा रे्लिफोन वा मौम्खक 
िानकारी 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िानकारी प्राप्त 
भएपलि तरुुन्तै 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

4 
पश ुपन्िी 
उपचार िेवा 

पश ुिेवा 
शाखा प्रमखु 

पश ुिेवा 
शाखा 

1. लिरामी पश ुपन्िीिाई पश ुिेवा केन्रमा ल्र्ाउन ुपने वा केन्रमा 
ल्र्ाउन िबभव नभएमा उपचारका िालग शाखामा अनरुोि गनुयपने  

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िानकारी प्राप्त 
भएपलि तरुुन्तै 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

5 गोिर परीक्षण 
पश ुिेवा 
शाखा प्रमखु 

पश ुिेवा 
शाखा 

1. प्राक्रवलिक क्रहिाििे उपर्िु हनुे गरी परीक्षण गररने गोिर 
िंकिन गरी शाखामा ल्र्ाउनपुने । 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

गोिरको नमनुा प्राप्त 
भएपलि तरुुन्तै 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

6 माईनर िियरी 
पश ुिेवा 
शाखाप्रमखु 

पश ुिेवा 
शाखा 

1. िानालतना घाउ खक्रर्राको माईनर िियरी शाखािार् उपिब्ि हनु 
िक्ने  

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िानकारी प्राप्त 
भएपलि तरुुन्तै 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

घ) घर नक्िा िबिन्िी 

१ 

 

 

 

 

 

नर्ााँ घर नक्िा 
दताय र नक्िा 
पाि (म्लिन्थ 
िेभि िबमको 
अस्थार्ी 
इिाित) 
 

भवन तथा 
नक्िा शाखा 
प्रमखु 

भवन तथा 
नक्िा 
शाखा 

1. नक्िा पाि दरखास्त फाराम 

2. नक्िा पाि दरखास्त फाराम खररद दस्तरु िझुाएको रलिद 

3. नागररकता तथा िग्गािनी पिुायको िक्कि र  प्रलतलिक्रप 

4. चािू आ.व.को िबपम्ि कर/ मािपोत लतरेको रलिद 

5. क्रकिा नं. स्पष्ट भएको नापी नक्िा (ब्ि ुक्रप्रन्र्) को िक्कि प्रलत 

6. लिम्खत रम्िस्रेिन पािको प्रलतलिक्रप 

7. िग्गा लितोको रूपमा राखेको भए िो लनकार्को स्वीकृलत पत्र 

8. नक्िा वािा मोही भएमा िग्गा िनी वा गठुीको स्वीकृलत पत्र 

9. िार्ो स्पष्ट नभएमा लिर् रम्िस्र्र उतार 

10. वारेि राखी नक्िा पाि गनुयपने भएमा वारेिनामा र वारेिको 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

11. न.पा.मा िूचीकृत लडिाइनरद्वारा आफ्नो नेपाि ईम्न्िलनर्ररङ 
काउम्न्िि (NEC िक्रर्यक्रफकेर्) िक्रहत नगरपालिकािार् लनिायररत 

 
 
 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 
 
 
 
 

 

 

४5ददन लभत्र 

आलथयक ऐन 
अनिुार  

नोर्िः- 
भकूबपपीलडतका 
िालग ९०% िुर् 
हनुेि । 

लनमायण िबपन्न 
प्रमाणपत्र दस्तरु  

 व्र्म्िगत रु. 
१,०००।- 

 िंस्थागत रु. 
२,०००।– 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

मापदण्ड अनिुार नक्िा तर्ार गरी िो को िक्कि प्रलत। 

12. घर लनमायणका िालग नक्िामा िार्ो स्पष्ट नभएमा िबिम्न्ित 
वडािार् चिनचल्तीको िार्ोको लिफाररि पत्र । 

13. िूचनाको बर्ादलभत्र दावी क्रवरोि नआएमा, तोक्रकएको बर्ाद परुा 
भएपलि िबिम्न्ित िग्गामा िबिम्न्ित वडािम्चव वा लनििे तोकेको 
प्रलतलनलििे िबिम्न्ित िग्गािनी र वडा प्रलतलनलिको रोहिरमा 
िाि िलिर्ारको रोहिरमा िियलमन मचुलु्का गराई िबिम्न्ित 
शाखामा पेश गने । 

14. स्थिगत प्राक्रविक प्रलतवेदन र िो पश्चात वडा कार्ायिर्को नक्िा 
पाि गने लिफाररि 

15. भकूबप पीलडतको हकमा पररचर् पत्र, िबझौता, लनस्िा र क्षलत 
भई घर पाताि भएको भन्ने िबिम्न्ित वडाको लिफाररि 

२ 

म्लिन्थ िेभि 
भन्दा मालथको 
घर लनमायणको 
स्थार्ी इिाित 

भवन तथा 
नक्िा शाखा 
प्रमखु 

भवन तथा 
नक्िा 
शाखा 

1. िबिम्न्ित व्र्म्िको लनवेदन 

2. म्लिन्थ िेभििबमको इिाितको प्रलतलिक्रप 

3. िबिम्न्ित वडामा कामकाि गनय तोक्रकएको प्राक्रवलिक कमयचारी 
अनमुलत लिए अनिुारको घर लनमायण भएको स्थार्ी अनमुलत ददने 
लिफाररि गरेको स्थिगत प्रलतवेदन 

4. म्लिन्थ िेभििबम भएको कामको प्रगलत देम्खने कम्बतमा २/३ 

तफय को रंगीन फोर्ो 
5. िग्गािनी प्रमाण पिुायको िक्कि र प्रलतलिक्रप 

6. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

7. चािू आ.व. िबमको िबपम्ि कर चिुा प्रमाणपत्र र रलिदको 
प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

१५ ददन लभत्र 
नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

३ तल्िा थप  
भवन तथा 
नक्िा शाखा 
प्रमखु 

भवन तथा 
नक्िा 
शाखा 

1. िबिम्न्ित व्र्म्िको लनवेदन 

2. िबिम्न्ित वडाको लिफाररि  

3. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

4. िग्गािनी प्रमाण पिुायको िक्कि र प्रलतलिक्रप 

5. चािू आ.व. िबमको िबपम्ि कर चिुा प्रमाणपत्र र रलिदको 
प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

४५ ददन लभत्र 
नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

6. स्वीकृत घर नक्िाको िक्कि  

7. स्थार्ी इिाित प्रमाणपत्रको िक्कि र प्रलतलिक्रप 

8. न.पा.मा िूचीकृत लडिाइनरद्वारा आफ्नो नेपाि ईम्न्िलनर्ररङ 
काउम्न्िि (NEC िक्रर्यक्रफकेर्) िक्रहत नगरपालिकािार् लनिायररत 
मापदण्ड अनिुार तल्िा थपको नक्िा तर्ार गरी िो को िक्कि 
प्रलत । 

9. क्रकिा नं. स्पष्ट भएको नापी नक्िा (ब्ि ुक्रप्रन्र्) को िक्कि प्रलत 

10. तल्िा थप गनय िक्रकने प्राक्रवलिक प्रलतवेदन । 

४ 

घर लनमायण 

िबपन्न  प्रलतवेदन 

 

भवन तथा 
नक्िा शाखा 
प्रमखु 

भवन तथा 
नक्िा 
शाखा 

1. िबिम्न्ित व्र्म्िको लनवेदन 

2. िग्गािनी प्रमाण पिुायको प्रलतलिक्रप 

3. भवन लनमायण स्थार्ी इिाितपत्रको प्रलतलिक्रप 

4. स्वीकृत नक्िाको प्रलतलिक्रप 

5. िबिम्न्ित वडामा कामकाि गनय तोक्रकएको प्राक्रवलिक कमयचारीको 
अनमुलत लिए अनिुारको घर लनमायण भएकोिे स्थार्ी अनमुलत ददन 

लिफाररि गरेको स्थिगत प्रलतवेदन 

6. त्र्स्तो प्रलतवेदनको आिारमा िबिम्न्ित ईम्न्िलनर्रिे िमेत गरेको 
लिफाररि 

7. घर िबपन्न भएको देम्खने कम्बतमा ४ तफय िार् म्खम्चएका रंगीन 

फोर्ोहरू 

8. भवन मापदण्ड िमोम्िम लनमायण भएको प्राक्रवलिक प्रलतवेदन 

9. चािू आ.व. िबमको िबपम्ि कर चिुा रलिद प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

१५ ददन लभत्र 
नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

५ 

घर नक्िा 
नामिारी 
 
 
 

 

भवन तथा 
नक्िा शाखा 
प्रमखु 

भवन तथा 
नक्िा 
शाखा 

1. िबिम्न्ित व्र्म्िको लनवेदन र वडाको लिफाररि  

2. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

3. िग्गािनी प्रमाण पिुायको िक्कि र  प्रलतलिक्रप 

4. चािू आ.व. िबमको िबपम्ि कर चिुा प्रमाणपत्र र रलिदको 
प्रलतलिक्रप 

5. स्वीकृत घर नक्िाको िक्कि  

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

कागिपत्र परुा 
भएपलि ३ ददन लभत्र 

नगरपालिकाको 
स्वीकृत आलथयक 
ऐन अनिुार 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

6. स्थार्ी इिाित प्रमाणपत्रको िक्कि र प्रलतलिक्रप 

7. रािीनामाको िक्कि र प्रलतलिक्रप 

8. अंशिण्डा भएको भए अंशिंडाको िक्कि र प्रलतलिक्रप 

9. मािपोत कार्ायिर्मा गररएको िग्गा रम्िषे्ट्रिनको प्रलतलिक्रप 
(रािीनामा लिखत) 

10. क्रकिा नं. स्पष्ट भएको नापी नक्िा (ब्ि ुक्रप्रन्र्) को िक्कि प्रलत 

11. घरिनीको २ प्रलत पािपोर्य िाइिको फोर्ो 

६ 
नक्िा िंशोिन 

 

भवन तथा 
नक्िा शाखा 
प्रमखु 

भवन तथा 
नक्िा 
शाखा 

1. िबिम्न्ित व्र्म्िको लनवेदन 

2. िंशोिन गनुयपने नक्िाको िक्कि प्रलत 

3. पाि भएको परुानो नक्िाको प्रलत 

4. लनमायण इिाित पत्रको प्रलतलिक्रप 

5. चािू आ.व. िबम िबपिी कर िझुाएको रलिदको प्रलतलिक्रप 

6. न.पा.मा िूचीकृत लडिाइनरद्वारा आफ्नो नेपाि ईम्न्िलनर्ररङ 
काउम्न्िि (NEC िक्रर्यक्रफकेर्) िक्रहत नगरपालिकािार् लनिायररत 
मापदण्ड अनिुार िंशोलित नक्िाको लडिाइन तर्ार गरी िो को 
िक्कि प्रलत । 

7. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

8. िग्गािनी प्रमाण पिुायको िक्कि र प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

कागिपत्र परुा 
भएपलि ७ ददन लभत्र 

नगरपालिकाको 
स्वीकृत आलथयक 
ऐन अनिुार 

७ 
घर नक्िा 
प्रलतलिक्रप 
प्रमाम्णत 

भवन तथा 
नक्िा शाखा 
प्रमखु 

भवन तथा 
नक्िा 
शाखा 

1. िबिम्न्ित व्र्म्िको लनवेदन  

2. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

3. िग्गािनी प्रमाण पिुायको प्रलतलिक्रप 

4. नक्िापाि प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

5. चािू आ.व. िबम िबपम्ि कर िझुाएको रलिदको प्रलतलिक्रप 

6. अन्र् आिश्र्क कागिातहरु 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

कागिपत्र परुा 
भएपलि ३ ददन लभत्र 

नगरपालिकाको 
स्वीकृत आलथयक 
ऐन अनिुार 

ङ) र्ोिना िबिन्िी 

१ 

उपभोिा 
िलमलतिाँग 
र्ोिना िबझौता  

 
 

र्ोिना तथा 
प्राक्रवलिक 
शाखा प्रमखु 

 
 

 
 

र्ोिना तथा 
प्राक्रवलिक 
शाखा 

1. िबझौताको िालग लनवेदन र वडा लिफाररि  

2. र्ोिनाको प्राक्रवलिक िागत ईम्स्र्मेर् 

3. वडा िनप्रलतलनलिको रोहिरमा िरोकारवािा पक्षहरू िक्रहतको 
भेिािार् उपभोिा िलमलत तथा अनगुमन िलमलत गठन गरेको 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

कागिपत्र परुा 
भएपलि ३ ददन लभत्र  

 
 
 
 
 

लनिःशलु्क 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

लनणयर्को प्रलतलिक्रप  

4. िंगदठत िंघिस्था, िमूह, क्िि िलमलत आदद िस्ता आलिकाररक 
िंस्थाद्वारा कार्ायन्वर्न गररने र्ोिना भएमा िलमलतको िैठकको 
लनणयर् प्रलतलिक्रप 

5. 33 % मक्रहिा िहभालगता 
6. अध्र्क्ष, िम्चव र कोिाध्र्क्ष पदमध्रे्१पदमक्रहिाहनुपुने  

7. उपभोिा िलमलतका पदालिकारीहरूको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिक्रप 

8. लनमायणको क्रववरण र िागत िहभालगता िबिन्िी लनणयर् प्रलतलिक्रप 

9. ठेक्कािार् हनुे कामको हकमा िोिपत्र िलमलतको लनणयर्, लनमायण 
व्र्विार्ीको लनवेदन र तोक्रकए िमोम्िमको कार्यिबपादन िमानत  

10. मोलििाईिेिन पेश्कीको हकमा पेश्की रकम िरािरको िैक 
िमानत 

11. ठेक्का िबिन्िी अन्र् कुराहरूको हकमा िोिपत्र िबिन्िी 
कागिात र िबझौता िमोम्िम हनुे । 

 
 
 
 

 

३ िरौर्ी क्रफताय 

र्ोिना/प्राक्रव
लिक/ 

आलथयक 
प्रशािन 

शाखा प्रमखु 

 

 

 
 

र्ोिना/प्रा
क्रवलिक/आ

लथयक 
प्रशािन 
शाखा 

 

 

1. िरौर्ी क्रफताय िबिन्िी लनवेदन पत्र 

2. उपभोिा िलमलतको हकमा िबिम्न्ित वडाको काम िबपन्न 
भएको लिफाररि 

3. ठेक्कािार् लनमायण कार्य भएको भए िबझौतामा उल्िेख भए िोही 
िमोम्िम र नभएको हकमा िावयिलनक खररद ऐन/लनर्मानिुार  

4. िबपन्न भएको काम ममयत िबभार अवलििबम दरुुस्त भएको 
प्रालिलिक प्रलतिेदन 

5. भिुानी आ.व.को आन्तररक रािस्व कार्ायिर्वार् िारी भएको 
कर चिुा प्रमाणपत्र र म.ुअ.क. िमार्ोिन पत्रका प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए िो 
को भोलिपल्र् 

लनिःशलु्क 

च) प्रशािन शाखा िबिन्िी 

१ 
क्रवलभन्न 
लिफाररिहरु 

प्रशािन 
शाखा 
प्रमखु/िबि

प्रशािन 
शाखा 
प्रमखु/िबि

1. कुन प्रकारको लिफाररि आवश्र्क पने हो, िो व्र्होरा खिेुको 
लनिेदन 

2. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए ५ 
ददनलभत्र 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

म्न्ित शाखा 
प्रमखु 

म्न्ित शाखा 
प्रमखु 

3. वडाको लिफाररि तथा िियलमन मचुलु्का आवश्र्क पने भएमा 
िबिम्न्ित वडािार् िियलमन मचुलु्का िक्रहतको लिफाररि पत्र  

 

२ 
कन्ििुर 
प्रमाम्णत 

प्रशािन 
शाखा प्रमखु 

प्रशािन 
शाखा  

१. वडा कार्ायिर्िे प्रमाम्णत गरेको लिफाररि 

२. नागररकताको िक्कि प्रलत 

३. िन्मदताय/क्रववाह दतायको िक्कि प्रलतलिक्रप 

४. िबिम्न्ित लिफाररिको िालग आिश्र्क अन्र् कागिातहरु 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए ३ 
ददनलभत्र 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

 

३ 
व्र्विार् दताय 
िबिन्िमा  

प्रशािन 
शाखा प्रमखु 

प्रशािन 
शाखा  

१. वडा कार्ायिर्को लिफाररि र वडाको िियलमन मचुलु्का 
२. नागररकताको प्रलतलिक्रप र िािपिुायको प्रलतलिक्रप 

३. अरुको नामको िािपिुाय भए मन्िरुीनामा िलिर्ार र अन्र् 
िाक्षीको नागररकताको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए ३ 
ददनलभत्र 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

 

ि) म्शक्षा िबिन्िी 

१ 

नर्ााँ 
िामदुाक्रर्क/ 
िंस्थागत 
क्रवद्यािर् खोल्न े
अनमुलत 

 

म्शक्षा शाखा 
प्रमखु 

म्शक्षा शाखा 

1. शैम्क्षक ित्र शरुु हनुभुन्दा कम्बतमा तीन मक्रहना पक्रहिा क्रवद्यािर् 
िेवा क्षेत्रको भेिािे गरेको प्रलतिद्धता िक्रहतको तोक्रकएको 
ढााँचामा लनवेदन तथा वडा लिफाररि  

2. क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन िलमलतको लनणयर् प्रलतलिक्रप तथा िलमलतका 
िदस्र्हरूको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

3. नम्िकका कम्बतमा तीन क्रवद्यािर्को िहमलत पत्र 

4. िग्गा िनी प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप वा अन्र् आवश्र्क कागिात 

5. क्रवद्यािर् िञ्चािनमा आवश्र्क िनशम्ि तथा भौलतक पूवायिार 
परुा गरेको म्शक्षा लनर्माविी २०७४ को अनिूुची–३ 
िमोम्िमको परुा गरेको हनु ुपने । 

6. स्थिगत लनरीक्षण प्रलतवेदन 

7. अन्र् आवश्र्क कागिात 

पनुश्चिः- नगरपालिकािार् हाििाई नर्ााँ िामदुाक्रर्क क्रवद्यािर् खोल्ने 
नीलत नरहेको । 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िढीमा ३ मक्रहना   

िरौर्ी िापत रु. 
२५,००0, अनमुलत 
दस्तरु रु. ५,००0, 
आिारभतू तह 
वाक्रियक दस्तरु रु. 
१,०००, 
माध्र्ालमक तह 
वाक्रियक दस्तरु रु. 
२,००0,गठुीद्वारा 
िञ्चालित 
क्रवद्यािर्हरूिाई 
िरौर्ी रकम 
निाग्ने 

2 कक्षा थप म्शक्षा शाखा म्शक्षा शाखा 1. क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन/ िंचािक िलमलतको लनणयर् प्रलतलिक्रप िक्रहत प्रमखु िढीमा दईु मक्रहना नगरपालिकाको 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

प्रमखु शैम्क्षक ित्र शूर हनुभुन्दा कम्बतमा तीन मक्रहना अगावै तोक्रकएको 
ढााँचामा लनवेदन 

2. क्रवद्यािर् स्थापनाको अनमुलतपत्र तथा िञ्चािन भइरहेको 
कक्षािबमको अनमुलतपत्रको प्रलतलिक्रप  

3. िबिम्न्ित वडा कार्ायिर्को लिफाररि पत्र 

4. स्थिगत अविोकन लनरीक्षण प्रलतवेदन 

5. तोक्रकए िमोम्िमका अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रशािकीर् 
अलिकृत 

आलथयक ऐन 
अनिुार 

3 लििर् थप 
म्शक्षा शाखा 
प्रमखु 

म्शक्षा शाखा 

1. क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन/ िंचािक िलमलतको लनणयर् प्रलतलिक्रप िक्रहत 
शैम्क्षक ित्र शरुु हनुभुन्दा कम्बतमा तीन मक्रहना अगावै तोक्रकएको 
ढााँचामा लनवेदन 

2. क्रविर् थप गनुय पनायको कारण प्रष्ट भएको प्रस्तावना पत्र 

3. स्थिगत अविोकन लनरीक्षण प्रलतवेदन 

4. तोक्रकए िमोम्िमका अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िढीमा दईु मक्रहना 
नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

4 
क्रवद्यािर्को 
स्थान पररवतयन 
अनमुलत 

म्शक्षा शाखा 
प्रमखु 

म्शक्षा शाखा 

1. क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन/ िंचािक िलमलतको लनणयर् प्रलतलिक्रप िक्रहत 
तोक्रकएको ढााँचामा लनवेदन पत्र 

2. िबिम्न्ित स्थानीर् तहहरू वा वडाहरूको लिफाररि पत्र (स्थान 
पररवतयन भई िाने र आउने स्थानको) 

3. क्रवद्यािर् स्थापनाको अनमुलतपत्र प्रलतलिक्रप  

4. स्थिगत अविोकन लनरीक्षण प्रलतवेदन 

5. तोक्रकए िमोम्िमका अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

िढीमा ३ मक्रहना 

 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

 
 

 

5 

क्रवद्यािर्को 
नाम तथा 
स्वालमत्व 
पररवतयन 

म्शक्षा शाखा 
प्रमखु 

म्शक्षा शाखा 

1. क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन/ िंचािक िलमलतको लनणयर् प्रलतलिक्रप िक्रहत 
तोक्रकएको ढााँचामा लनवेदन पत्र 

2. कबपनी रम्िस्र्ारको कार्ायिर्िार् नाम पररवतयन वा स्वालमत्व 
पररवतयन गररएको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप   

3. िबिम्न्ित वडाको लिफाररि पत्र  

4. क्रवद्यािर् स्थापनाको अनमुलतपत्र प्रलतलिक्रप  

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

िढीमा १ मक्रहना 

 

नगरपालिकाको 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

 
 

 



10 
 

लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

5. शैम्क्षक गठुीको क्रविान वा कबपनीको प्रिन्िपत्र तथा 
लनर्माविीको प्रलतलिक्रप  

6. स्थिगत अविोकन लनरीक्षण प्रलतवेदन 

7. तोक्रकए िमोम्िमका अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

6 

कक्षा आठको 
क्रवद्याथीको नाम 
थर तथा िन्म 
लमलत िंशोिन 

म्शक्षा शाखा 
प्रमखु 

म्शक्षा शाखा 

1. िबिम्न्ित व्र्म्िको लनवेदन पत्र 

2. िन्म दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप 

3. क्रवद्यािर्को लिफाररि पत्र 

4. िबिम्न्ित क्रवद्याथीको शैम्क्षक प्रमाणपत्र/ िक्कि ग्रडे लिर् 

5. तोक्रकए िमोम्िमका अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

कागिपत्र परुा 
भएपलि िबभव 
भएिबम िोही ददन 
नभए िो को 
भोलिपल्र् 

रु. २००।– 

7 
म्शक्षक िरुवा 
लिफाररि 

म्शक्षा शाखा 
प्रमखु 

म्शक्षा शाखा  

1. म्शक्षा लनर्माविी अनिुार तोक्रकएको ढााँचामा आवेदन 

2. क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन िलमलतको लनणयर्को प्रलतलिक्रप 

3. क्रवद्यािर्को लिफाररि पत्र 

4. तोक्रकए िमोम्िमका अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

कागिपत्र परुा 
भएपलि ३ ददन लभत्र 

लनिःशलु्क 

8 

कक्षा आठको 
ग्रडे लिर्/ 
प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिक्रप 

म्शक्षा शाखा 
प्रमखु 

म्शक्षा शाखा  

1. प्रलतलिक्रप आवश्र्क पनायको कारण खिेुको लनवेदन 

2. िक्कि प्रमाण पत्रको प्रलतलिक्रप वा िारी गने िंस्थाको लिफाररि  

3. प्रलतलिक्रप दस्तरु लतरेको रलिद 

4. तोक्रकए िमोम्िमका अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

कागिपत्र परुा 
भएपलि िबभव 
भएिबम िोही ददन 
नभए िो को 
भोलिपल्र् 

रु. २००।– 

9 
क्रवलभत्र 
लिफाररि 

म्शक्षा शाखा 
प्रमखु 

म्शक्षा शाखा  

1. लनवेदन पत्र/क्रवद्यािर्को पत्र 

2. लनवेदन दस्तरु लतरेको रलिद 

3. तोक्रकए िमोम्िमका अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

कागिपत्र परुा 
भएपलि िबभव 
भएिबम िोही ददन 
नभए िो को 
भोलिपल्र् 

रु. २००।– 

ि) स्वास््र् िबिन्िी 
 

१ क) क्रवपन्न स्वास््र् स्वास््र् 1. लनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप प्रमखु कागिपत्र परुा लनिःशलु्क 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

नागररक 
स्वास््र् उपचार 
लिफाररि 

ख)  

शाखा प्रमखु शाखा 2. लिपन्न नागररक स्वास््र् उपचारका िालग उपचारत अस्पतािको 
लिफाररि 

3. िबिम्न्ित वडाको लिफाररि र अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

(कृगौिा प्रत्र्ारोपण गरेका, डाइिाइलिि गरेका, क्र्ानिर उपचारत, 
मेरुदण्ड पक्षघातको औिलि उपचार खचयिाई िमेत मालथ उल्िेम्खत 

कागिातहरु पेश गनुयपने।) 

प्रशािकीर् 
अलिकृत 

भएपलि िबभव 
भएिबम िोही ददन 
नभए िो को 
भोलिपल्र् 

२ 
स्वास््र् 
िबिन्िी अन्र् 
िेवाहरू 

स्वास््र् 
शाखा प्रमखु 

िबिम्न्ित 
स्वास््र् 
िंस्थाका 
स्वास््र् 
कमीहरू 

दैलनक लिरामी िााँच तथा उपचार एवं परामशय, ५ वियमलुनका िच्चा र 
गभयवती मक्रहिाका िालग खोप िेवा र पोिण िेवा, पररवार लनर्ोिन 
िेवा १५—४९ वियका मक्रहिा एवं दबपम्िहरूका िालग, क्षर् तथा 
कुष्टरोगी एवं िवयिािारणका िालग क्षर् कुष्ट िेवा, 
िन—िािारण, क्रवद्यािर् तथा िम्क्षत िमूहका िालग स्वास््र् िचेतना 
िेवा,झाडा पखािा र स्वाि प्रश्वाि रोग लनर्न्त्रण कार्यिम,औिो 
कािािार रोग लनर्न्त्रण कार्यिम,महामारी लनर्न्त्रण 
कार्यिम,गााँउघर म्क्िलनकिरुम्क्षत माततृ्व,एच.आई.लभ/एड्ि 
एि.क्रर्.आइ, प्रर्ोगशािा िबिन्िीिेवाहरू  

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िावयिलनक क्रवदाका 
ददन िाहेक कार्ायिर् 
िमर्मा लनरन्तर 

लनिःशलु्क 

झ) आलथयक प्रशािन / िेखा िबिन्िी 

१ 

र्ोिनाहरूको 
पेश्की, रलनङ 
लिि, तथा 
अम्न्तम 
भिुानीका 
िालग 

 

आ.प्र.शाखा 
प्रमखु 

आ.प्र. 
शाखा 

1. उपभोिा िलमलतको तफय िार् लनवेदन 

2. र्ोिनाकोप्राक्रवलिकिागतईम्स्र्मेर् 

3. नगरपालिका वा वडािार् भएको र्ोिना िबझौताको प्रलतलिक्रप 

4. उपभोिािलमलतकापदालिकारीहरूकोनागररकता 
प्रमाणपत्रकोप्रलतलिक्रप 

5. िबिम्न्ित वडाकार्ायिर्को लिफाररि 

6. लनमायणकोक्रववरणरिागतिहभालगता िबिन्िी लनणयर्प्रलतलिक्रप 

7. ठेक्कािार् हनुे कामको हकमा िोिपत्र िलमलतको लनणयर्, लनमायण 
व्र्विार्ीको लनवेदन, लनमायण व्र्विार्ीिाँग भएको िबझौताको 
प्रलत र तोक्रकए िमोम्िमको कार्यिबपादन िमानत  

8. मोलििाईिेिन पेश्कीको हकमा पेश्की रकम िरािरको िैक 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

कागिपत्र परुा 
भएपलि ७ ददन लभत्र 

लनिःशलु्क 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

िमानत 

9. ठेक्का िबिन्िी अन्र् कुराहरूको हकमा िोिपत्र िबिन्िी 
कागिात र िबझौता िमोम्िम हनुे । 

10. र्ोिनाको रलनङ लिि भिुानी वा अम्न्तम भिुानीका िालग 
उपभोिा िलमलतको तफय िार् िलमलतको लनणयर्िक्रहत लनवेदन 

11. िबिम्न्ित र्ोिना हेने प्रालिलिकिार् कार्य िबपन्न प्रलतवेदन  

12. भिुानीका िालग िबिम्न्ित वडाकार्ायिर्कोलिफाररि 

13. खचयका प्रमाम्णत लिि भपायईहरू 

14. र्ोिनाको िावयिलनक परीक्षण प्रलतवेदन  

15. उपभोिा िलमलत र अनगुमन िलमलतको िैठकिार् लनमायण कार्य 
िबपन्न भएको भन्ने व्र्होराको लनणयर् प्रलतलिक्रप 

16. आर्ोिना िूचना पार्ी (होलडङ िोडय) को फोर्ो 
17. काम िरुु हनु ुपूवयको, काम हुाँदै गरेको र काम िक्रकए पलिको 

झिक देम्खने फोर्ोहरू 

18. खचयको क्रवि (रु. 20000/- भन्दा तिा पान क्रवि र िो वा 
िो भन्दा मालथ भ्र्ार् क्रवि पेश गनुयपने। 

19. कामदारको ज्र्ािाको िालग डोर हाम्िर फारम (प्रमाम्णत)।  

20. िामान ढुवानी गरेको गाडीको क्रवि िकु र चािक अनमुलत पत्र, 

लनमायण व्र्विार्ी, फमय, िंस्था र कबपनीको हकमा रु 
२००००। िीि हिार भन्दा मालथको रकमको हकमा कर 
क्रविक भ्र्ार् लिि नै पेश गनुयपनेि।  

21. ठेकािार् हनुे कामको हकमा रलनङ लिि, प्राक्रवलिक प्रलतवेदन, 
कार्य िबपन्न प्रलतवेदन र नगरस्तररर् अनगुमन िलमलतको 
लिफाररि िमोम्िम हनुे । 

22. र्ोिनाको बर्ाद थप गनुयपने भएमा बर्ाद िक्रकन ुभन्दा ७ ददन 
अगावै कारण िक्रहतको लनवेदन तथा उपभोिा िलमलतको हकमा 
िलमलतको लनणयर् तथा वडा कार्ायिर्को लिफाररि  

२ 
पूवायिार 
िाहेकका 

आ.प्र.शाखा 
प्रमखु 

आ.प्र. 
शाखा 

1. कार्यिम िबझौताका िालग िबिम्न्ित िंस्थाको िञ्चािक 
िलमलतको लनणयर् िक्रहतको लनवेदन 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 

कागिपत्र परुा 
भएपलि ७ ददन लभत्र 

लनिःशलु्क 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

प्रवियनात्मक 
र्ोिना तथा 
कार्यिमहरूको
पेश्की तथा 
अम्न्तम भिुानी 

2. कार्यिम स्वीकृत भएको भन्ने व्र्होराको आलिकाररक लनणयर् प्रलत 

3. नगरपालिकाको स्वीकृत नबिय िमोम्िमको कार्यिमको प्रस्ताव  

4. दताय भएको िंस्थाको हकमा िंस्थाको क्रविान र पलिल्िो 
आ.व.को अम्न्तम िेखा परीक्षण प्रलतवेदन  

5. कार्यिम िञ्चािनका िालग गररने िागतिहभालगता िबिन्िी 
क्रववरण 

6. पेश्की लिनपुने भएमा पेश्की पाऊाँ  भन्ने व्र्होराको लनवेदन 

7. कार्यिम िबपन्न भएपलि अम्न्तम भिुानी माग गदाय िंस्थाको 
पत्र, कार्यिम िञ्चािन भएको र िबपन्न भएको झिक देम्खने 
फोर्ाहरु,  

8. खचयको क्रवि (रु. 20000/- भन्दा तिा पान क्रवि र िो वा 
िो भन्दा मालथ भ्र्ार् क्रवि पेश गनुयपने। 

9. कार्यिम िबपन्न भएको प्रलतवेदन  

10. नगर स्तरीर् अनगुमन िलमलतको लिफाररि  

11. खचयको तेररि तथा प्रमाम्णत लिि भपायईहरू 

12. िहभागीहरूको उपम्स्थलत/ हाम्िरी  

13. िामानको हकमा क्रवतरण भएको भपायई वा दाम्खिा प्रलतवेदन  

14. भिुानीिबिन्िी लनणयर् वा आदेश 

15. कामको प्रकृलतअनिुार तोक्रकए िमोम्िमका अन्र् कागिातहरू  

अलिकृत 

३ अन्र् भिुानी 
आ.प्र.शाखा 
प्रमखु 

आ.प्र. 
शाखा 

1. िबिम्न्ित व्र्म्िको व्र्होरा खिेुको लनवेदन  

2. कार्यिम स्वीकृत भएको भन्ने व्र्होराको आलिकाररक लनणयर् प्रलत 

3. खचयको क्रवि (रु. 20000/- भन्दा तिा पान क्रवि र िो वा 
िो भन्दा मालथ भ्र्ार् क्रवि पेश गनुयपने। 

4. िामानहरूको हकमा प्रचलित खररद क्रवलि अनिुार खररद भई 
दाम्खिा प्रलतवेदन   

5. खचयको तेररि तथा प्रमाम्णत लिि भपायईहरू 

6. िहभागीहरूको उपम्स्थलत/ हाम्िरी  

7. भिुानीिबिन्िी लनणयर् वा आदेश 

8. कामको प्रकृलतअनिुार तोक्रकए िमोम्िमका अन्र् कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

कागिपत्र परुा 
भएपलि ७ ददन लभत्र 

लनिःशलु्क 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

ञ) िहकारी िंस्था िबिन्िी  

१ 

िहकारी िंस्था 
दताय गने 
  

  

  

िहकारी 
शाखा प्रमखु 

िहकारी 
शाखा 

1. तदथय िलमलतको तफय िार् लनवेदन पत्र 

2. कम्बतमा ३० िना (िचत तथा ऋण िहकारीका हकमा १०० 
िना) नेपािी नागररकहरुिे पक्रहिो र दोस्रोगरी दईु वर्ा 
प्रारम्बभक भेिा गरी िोको उपम्स्थलत िक्रहतको लनणयर् प्रलतलिक्रप  

3. प्रस्ताक्रवत िहकारी िंस्थाको िक्कि क्रवलनर्म, 

4. शेर्र िदस्र्को फोर्ो िक्रहतको क्रववरण, नेपािी नागररकताको 
प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रलतलिक्रप, ििोिाि तथा आिद्धता खलु्ने 
प्रमाम्णत कागिातहरू, कार्य र्ोिना, पवुय िहकारी िबिन्िी तालिम 
लिएको प्रमाणपत्र, िंभाव्र्ता अध्र्र्न  

5. तोक्रकए िमोम्िमको रकम लतरेको रलिद 

6. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

शाखािारै् दताय 
हनुेमा िबपूणय 
प्रक्रिर्ा पूरा गरी 
आवेदन पेश गरेको 
१५ ददनलभत्र र 
प्र.प्र.अ. िार् 

पूवय स्वीकृलत लिनपुने 
भएमा िो को िालग 
िाग्ने िमर् अनिुार 

कृक्रिका हकमा 
१,०००।– 
अन्र्का हकमा 
३,०००।– 

२ 

िहका 
िंघ/िंस्थाकोक्रव
लनर्मिंशोिनको
स्वीकृलत 

िहकारीशा
खा प्रमखु 

िहकारी 
शाखा 

1. िंस्थाको तफय िार् व्र्होरा खिेुको लनवेदन पत्र 

2. पलिल्िोिािारणिभामाकूििदस्र्िंख्र्ाकोिहमुतिेिहकारीऐन, 

लनर्म र लिद्धान्त एवं मापदण्ड अनकूुि क्रवलनर्म िंशोिनको 
लनणयर् गरी लनणयर् प्रलतलिक्रप र तीन महिे फारामको ढााँचामा 
नेपािी कागिमा िंशोलित क्रवलनर्म २ प्रलत   

3. िंस्थाको पलिल्िो आ.व. को अम्न्तम िेखा परीक्षण प्रलतवेदन 

4. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू  

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

शाखािारै् हनुेमा ७ 
ददन र प्र.प्र.अ. िार् 
पूवय स्वीकृलत लिन ु
पनेभएमािोकोिालग
िाग्नेिमर्ानिुार 

रु. ५००।– 

३ 

िहकारी 
िंघ/िंस्थािे 
लनर्मानिुार 
पाउनेिुर् 
िकु्रविाहरूको 
लिफाररिगने

िहकारीशा
खा प्रमखु 

िहकारी 
शाखा 

1. िंस्थाको तफय िार् व्र्होरा खिेुको लनवेदन पत्र 

2. िबिम्न्ितिंघ/िंस्थाको पत्र िक्रहत आवश्र्कता अनिुार िािारण 
िभा तथा िञ्चािक िलमलतको लनणयर्को प्रमाम्णत प्रलतलिक्रप ।  

3. िंस्थाको पलिल्िो आ.व. को अम्न्तम िेखा परीक्षण प्रलतवेदन 

4. घर िग्गा खररदमा रम्िस्रेिन दस्तरु िुर्को लिफाररि माग गदाय 
मापदण्ड अनिुार खरीदका िालग िेखा परीक्षकिे प्रमाम्णत 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

शाखावारै्हनुेमा३ददन
र प्र. प्र.अ. िार्पूवय 
स्वीकृती 
लिनपुनेभएमा िोको 
िालग िाग्ने िमर् 

५००।– 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

  

 

गरेको आवश्र्क स्रोतको क्रवश्लिेण गररएको कागिात  

5. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू  
अनिुार 

४ 

िहकारीिंस्थािा
र् भएको 
िोिपिु तथा 
माग भए 
िमोम्िमको रार् 
प्रदान  

िहकारीशा
खा प्रमखु 

िहकारीशा
खा 

1. िंस्थाको तफय िार् व्र्होरा खिेुको लनवेदन पत्र 

2. िंरचना गतवानीलतगतक्रविर्मािंघ/िंस्थाका कुि िदस्र् मध्रे् 
कम्बतमा ५ प्रलतशत िदस्र्को स्पष्ट कारण िक्रहतको लनवेदन 
रखािकाम, कावायही वा कारोिारका क्रविर्मा िबिम्न्ित िंस्था, 
व्र्म्ि वा लनिका अम्ख्तर्ार प्राप्त व्र्म्िको लनवेदन, लनवेदकको 
व्र्होरा पकु्रष्ट गने प्रमाण, र अन्र् आवश्र्क कागिातहरू  

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

शाखािारै् हनुेमा 
१५ ददन र प्र.प्र.अ. 
िार् पूवय स्वीकृलत 
लिन ु
पनेभएमािोकोिालग
िाग्नेिमर्अनिुार 

३००।– 

५ 
िहकारीिंघ/िं
स्थाकोदतायखारे
िी 

िहकारीशा
खा प्रमखु 

िहकारीशा
खा 

1. िंघ/िंस्थाको िािारण िभाको कुि िदस्र् िंख्र्ाको दईु लतहाइ 
िहमुतिे गरेको लनणयर्को प्रलतलिक्रप िमेतको पत्र 

2. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

अवस्था हेरी िढीमा 
३५ ददन 

५००।– 

६ 

िहकारीिंस्था 
एकीकरणर 
क्रवभािन 

िहकारीशा
खा प्रमखु 

िहकारीशा
खा 

1. दईुवादईुभन्दािढीिंस्थाहरूआपिमाएकीकरणगनयवाएकिंस्थािाईदु
ईवादईुभन्दािढीिंस्थामाक्रवभािनगनयिािारण 
िभाकोदईुलतहाईिहमुतिार्पाररत भएको लनणयर् िक्रहतको पत्र  

2. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू, (लनर्म ३९, ४० िमोम्िम) 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

अवस्था हेरी िढीमा 
३५ ददन 

प्रलत िंस्था 
१,०००।– 

७ 

िहकारी 
िंघ/िंस्थाहरूिाँ
गिबिम्न्ित 
गनुािो/उिरुी 

िहकारीशा
खा प्रमखु 

िहकारीशा
खा 

1. िनुवुाइ एवं िमस्र्ा िमािान गनयआवश्र्क प्रमाण िक्रहतको 
लनवेदन/उिरुी   

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

अवस्था हेरी िढीमा 
३५ ददन 

५००।– 

८ 

िहकारी 
िंघ/िंस्थािे 
िेखा 
परीक्षकलनर्िुग

िहकारीशा
खा प्रमखु 

िहकारी 
शाखा 

1. िबिम्न्ितिंघ/िंस्थाको पत्र 

2. िेखा परीक्षणको इिाित र िोको नवीकरण,  

3. िे.प.शलु्क तोक्रकएको लनणयर् िक्रहत िेखा परीक्षकलनर्मु्ि गरेको 
लनणयर्को प्रमाम्णत प्रलतलिक्रप,  

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िामान्र्अवस्थामाका
गिातपेशभएकै ददन, 
कार्ायिर्िार्लनरीक्षण
गनुयपनेभएमािढीमा७
ददन 

आम्श्वन मिान्त 
लभत्र लनिःशलु्क र 
िोभन्दा पलि 
कार्ायिर्िे तोके 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

रेकोमािमथयनग
नेवा स्वीकृलत 
प्रदान  

4. िंस्था तथा िेखा परीक्षकको कर चिुाको प्रमाण पत्र, लनिको 
कार्य क्षेत्र गत शरत,् िेखा परीक्षक लनर्िु हनु अर्ोग्र् नरहेको 
स्वघोिणा, 

5. क्रवगत तीन वियमा लनर्िु िेखा परीक्षकहरूको नाम र ठेगाना  

िमोम्िम  

९ 

तालिमरगोष्ठीरअ
न्तरक्रिर्ाकार्य
िमिंचािन 

िहकारीशा
खा प्रमखु 

िहकारी 
शाखा 

१. िहभालगताकािालगिंघ/िंस्थाको अनरुोि पत्र  

२. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 
प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

वाक्रियक कार्यिम 
अनिुार आवश्र्कता 
रस्थानपक्रहचानगरीिम
र्-िमर्मािञ्चािनहनुे 

१००।– 

१० प्रलतवेदन पेश  िहकारीशा
खा प्रमखु 

िहकारी 
शाखा 

१. िंस्थाकोआलिकाररकपत्रिक्रहतकाप्रमाम्णतक्रववरणहरू 

२. मालिक प्रगलत प्रलतवेदन, िेखापरीक्षण प्रलतवेदनिक्रहत 
िािारणिभाको लनणयर् िगार्तका वाक्रियक क्रववरण प्राप्तगरी 
िंघ/िंस्थाको क्रववरण अद्यावलिक 

नोर्: मक्रहना िक्रकएको ७ ददनलभत्र लनिःशलु्क र िािारण िभा 
भएको १५ ददनलभत्र लनिःशलु्क । 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

पेश गने िमर् 
तोक्रकए िमोम्िम र 
अद्यावलिक गने कार्य 
लनरन्तर 

तोक्रकएको िमर् 
भन्दा पलि पेश 
गरेमा रु ३,०००। 
िबम िररवाना 

र्) अन्र् िामाम्िक िंघ िंस्था दताय तथा नवीकरण िबिन्िी 

१ 

नर्ााँ िंस्था 
दताय/ 
नक्रवकरण/ 
लिफाररि 

प्रशािन 
शाखा प्रमखु 

 

प्रशािन 
शाखा/िह
कारी शाखा 

1. िंस्थाको तदथय िलमलतको लनणयर् प्रलतलिक्रप िक्रहतको लनवेदन पत्र 

2. िबिम्न्ित वडाको लिफाररि तथा  िंस्थाको क्रविान 

3. िलमलतका ििै पदालिकारीहरूको नागररकताको प्रलतलिक्रप 

4. िंस्थाको कार्यिर् ििेको घर भाडामा भए उि घरिनी िाँगको 
िबझौतापत्र र िहािकर लतरेको भए रलिद 

5. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

आवश्र्क कागिपत्र 
परुा भएपलि िबभव 
भएिबम िोही ददन 
नभए ३ ददन लभत्र  

रामपरु नगरपालिका 
आलथयक ऐन 
अनिुार 

ठ) िूचना माग िबिन्िी 

१ िूचना माग िूचना 
अलिकारी  

- 
1. िूचना मागको ढााँचामा िूचनाको प्रर्ोिन खिेुको लनवेदन पत्र 

2. नागररकताको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िूचनाको प्रकृलत हेरी 
१५ ददनिबम  

िूचनाको हक 
िबिन्िी कानूना 
िमोम्िम  
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

ड) पञ्जीकरण िबिन्िी 

१ 

पम्ञ्जकरण 
(िन्म, मतृ्र्,ु 
क्रववाह, ििाई 
िराई, र 
िबिन्िक्रवच्िेद) 
िबिन्िी 
प्रलतलिक्रप प्रदान 

पम्ञ्जकरण 
शाखा प्रमखु 

पम्ञ्जकरण 
शाखा 

1. क्रववरण खिेुको िबिम्न्ित व्र्म्ि वा वारेिमाफय त लनवेदन  

2. उपिब्ि भएिबम पक्रहिा िारी भएको प्रमाणपत्रको िक्ि प्रलत 
वा फोर्ोकपी वा दताय भएको लमलत तथा दताय नबिर 

3. िबिम्न्ित वडाको लिफाररि 

4. िबिम्न्ित व्र्म्ि वा आमा िाि ुवा िंरक्षकको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

5. एकाघरका पररवारका िदस्र्को लनवेदन  

6. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

आवश्र्क कागिपत्र 
परुा भएपलि िबभव 
भएिबम िोही ददन 
नभए ३ ददन लभत्र 

 

लनिःशलु्क/३५ ददन 
पलि िशलु्क रु. 
5००/- 

 
 

 

3 

पम्ञ्जकरण 
(िन्म, मतृ्र्,ु 
क्रववाह, ििाई 
िराई, र 
िबिन्िक्रवच्िेद) 
िबिन्िी 
िंशोिन गरी 
प्रमाण पत्र  

पम्ञ्जकरण 
शाखा प्रमखु 

पम्ञ्जकरण 
शाखा 

1. िबिम्न्ित व्र्म्ि वा वारेिमाफय त लनवेदन र वडाको लिफाररि 

2. उपिब्ि भएिबम पक्रहिा िारी भएको प्रमाणपत्रको िक्ि प्रलत 
फोर्ोकपी वा दताय भएको लमलत तथा दताय नबिर 

3. िबिम्न्ित व्र्म्ि वा आमा िाि ुवा िंरक्षकको नागररकता 
प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

4. िच्र्ाउनपुने कारण पसु्याई गने आिार (िन्म दतायको हकमा 
क्रवद्यािर्को शैम्क्षक प्रमाण पत्र तथा अन्र्को हकमा आवश्र्कता 
अनिुार िबिम्न्ित वडाको िियलमन मचुलु्का) 

5. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

(घर्ना दताय भएको १ विय लभत्र मात्र िंशोिन गनय िक्रकने) 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

आवश्र्क कागिपत्र 
परुा भएपलि िबभव 
भएिबम िोही ददन 
नभए ३ ददन लभत्र 

प्रचलित ऐन कानून 
अनिुार 

 
 

ढ) "घ" वगयको लनमायण व्र्विार्ी इिाित पत्र िबिन्िी 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

१ 

इिाित पत्र 
दताय र ईिाित 
पत्र प्रदान 

रािस्व 
शाखा प्रमखु 

रािस्व 
शाखा 

1. स्वीकृत कार्यक्रवलि िमोम्िमको ढााँचाको लनवेदन । 

2. स्थार्ी िेखा नं (मूल्र् अलभवकृ्रद्ध कर िमेतमा) दताय 
भएकोप्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

3. नगरपालिकामा रािस्व िझुाएको रलिद 

4. फमयको प्रोप्राइर्रको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

5. ििै कागिपत्रहरु नोर्री पम्ब्िक िार् प्रमाम्णत हनुपुनेि । 

6. “घ”वगयकोलनमायणव्र्विार्ीइिाितपत्रिबिन्िीकार्यक्रवलि, २०७५ िे 
तोकेका र्ोग्र्ता र प्रकृर्ा परुा गरेको हनु ुपने । 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

कागिपत्र परुा भई 
नगर कार्यपालिकाको 
लनणयर् भएको ७ ददन 
लभत्र  

 

नगरपालिकाको 
स्वीकृत कार्यक्रवलि 
र आलथयक ऐन 
अनिुार 

 
 

 

२ 
इिाित पत्रको 
प्रलतलिक्रप  

रािस्व 
शाखा प्रमखु 

रािस्व 
शाखा 

1. इिाित पत्र हराए वा नालिएकोमा प्रलतलिक्रप पाउन लनवेदन 

2. तोक्रकए िमोम्िमको शलु्क लतरेको रलिद  

3. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

कागिपत्र परुा 
भएपलि िबभव 
भएिबम िोही ददन 
नभए ३ ददन लभत्र  

 

नगरपालिकाको 
स्वीकृत कार्यक्रवलि 
र आलथयक ऐन 
अनिुार 

३ 
इिाित पत्र 
नवीकरण 

रािस्व 
शाखा प्रमखु 

रािस्व 
शाखा 

1. नवीकरण गरी पाउाँ भन्ने व्र्होराको लनवेदन 

2. रािस्व लतरेको रलिद 

3. कर कार्ायिर्िार् कर चिुाको प्रमाणपत्रको प्रलतलिक्रप 

4. पाििकु (लनमायण व्र्विार्ी िार् भएका िावयिलनक 
लनमायणकार्यको अलभिेख क्रववरण) 

5. अन्र् आवश्र्क कागिातहरू 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

 

कागिपत्र परुा 
भएपलि िबभव 
भएिबम िोही ददन 
नभए ५ ददनलभत्र  

नगरपालिकाको 
स्वीकृत कार्यक्रवलि 
र आलथयक ऐन 
अनिुार 

 

ण) न्र्ाक्रर्क िलमलत िबिन्िी (स्थानीर् िरकार िंचािन ऐन -2074 िमोम्िम) 
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लि.नं. िेवाको प्रकार 

म्िबमेवार 

कमयचारी/ 

पदालिकारी 

िेवा ददने 
शाखा 

पेश गनुय पने आवश्र्क कागिातहरू/प्रक्रिर्ा 
गनुािो िनु्न े

अलिकारी 

िेवा लिन िाग्न े

िमर् शलु्क/दस्तरु 

१ 

 दफा 47(1) 
िमोम्िम िेवा 
िकु्रविाहरू 

नगर उप 
प्रमखु 

न्र्ाक्रर्क 
िलमलतको 
िम्चवािर् 

1. काननु िमोम्िम हकदैर्ा पगुेको व्र्म्िको उिरुी लनवेदन 

2. नागररकताको प्रमाणपत्र 

3. वडाको लिफाररि तथा िियलमन मचुलु्का आवश्र्क पने भएमा 
िबिम्न्ित वडािार् िियलमन मचुलु्का िक्रहतको लिफाररि पत्र 

4. वडा स्तरिार्क्रववाद िमािान तथा मेिलमिापका िालग प्रर्ाि 
भएको भए िो िबिन्िी लनणयर् तथा कागिातहरू 

5. उिरुी प्रकृलतको आिारमा अन्र् आवश्र्क प्रमाण एवं कागिात 

6. प्रलतवादी िंख्र्ा िरािरको उिरुीको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए िो 
को भोलिपल्र्, बर्ाद 
तामेि रामपरु नगर 
क्षेत्रमा मात्र भए ३ 
ददन र िो भन्दा 
िाक्रहर भए ७ ददन 

क्रफल्ड ररपोर्य पेश 
गने िमर् ७ ददन   

आलथयक ऐन अनिुार 

 
 

 

२ 

दफा ४7(२) 
िमोम्िम िेवा 
िकु्रविाहरू 

नगर उप 
प्रमखु 

न्र्ाक्रर्क 
िलमलतको 
िम्चवािर् 

1. काननु िमोम्िम हकदैर्ा पगुेको व्र्म्िको उिरुी लनवेदन 

2. नागररकताको प्रमाणपत्र 

3. वडाको लिफाररि तथा िियलमन मचुलु्का आवश्र्क पने भएमा 
िबिम्न्ित वडािार् िियलमन मचुलु्का िक्रहतको लिफाररि पत्र 

4. वडा स्तरिार्क्रववाद िमािान तथा मेिलमिापका िालग प्रर्ाि 
भएको भए िो िबिन्िी लनणयर् तथा कागिातहरू 

5. उिरुी प्रकृलतको आिारमा अन्र् आवश्र्क प्रमाण एवं कागिात 

6. प्रलतवादी िंख्र्ा िरािरको उिरुीको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए िो 
को भोलिपल्र्, बर्ाद 
तामेि रामपरु नगर 
क्षेत्रमा मात्र भए ३ 
ददन र िो भन्दा 
िाक्रहर भए ७ ददन 

क्रफल्ड ररपोर्य पेश 
गने िमर् ७ ददन   

आलथयक ऐन अनिुार 
 

त. प्रकोप/क्रवपद राहत िबिन्िी  

1 
प्रकोप/क्रवपद 
राहत िबिन्िी 

वातावरण 
तथा क्रवपद् 
व्र्व.िलमलत
का िदस्र् 
िम्चव 

प्राक्रवलिक 
शाखा 

1. िाभग्राहीको लनवेदन 

2. वडा लिफाररि 

3. ईिाका प्रहरी कार्ायिर्िार् प्राप्त िम्ियलमन मचुलु्का 
4. घर्नाको पषु्टी हनुे फोर्ो  

5. नागररकताको प्रलतलिक्रप 

प्रमखु 
प्रशािकीर् 
अलिकृत 

िबभव भएिबम 
िोही ददन नभए िो 
को भोलिपल्र्, 

नगरपालिकाको 
स्वीकृत कार्यक्रवलि 
अनिुार 

 

 


