
क्र.स.ं
सेवा सवुवधाको 

प्रकार
सेवाग्राहीले पुर्ााउनु पने प्रवक्रर्ा, प्रमाण तथा कागजात सेवा शुल्क तथा दस्तुर

सेवा प्राप्त गना लाग्ने 

समर्
वजम्मेवार पदावधकारी तथा ईकाई कैविर्त

१ व्यवसाय दताा

१) ननवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र सम्बनधधत वडाको 

नसफाररस

२) आफ्नै घर भए , कर नतरेको रनसदको प्रनतनिनप

३) बहािमा बसेको भए सम्झौता पत्रको प्रनतनिनप र गाउँपानिकामा बहाि 

कर नतरेको प्रनतनिनप

४) पासपोर्ा साईजको दईु प्रनत फोर्ो

५) गैर नागररकको हकमा घरधनीसँगको सम्झौतापत्र

६) आवश्यकता हरेी सरजनमन मचुलु्का गररनेछ

व्यवसायको प्रकृती अनसुार गाउँपानिकाको ननणाय बमोनजम

सोनह नदन

सरजनमन मचुलु्काको 

हकमा बनढमा ३ नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / प्रशासन 

शाखा / 

राजश्व तथा आनथाक प्रशासन शाखा

२
संस्था दताा 

नसफाररस

१) ननवेदन पत्र सनहत संस्थाको नवधान वा ननयमाविी र नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप

२) बहािमा भए बहाि सम्झौता पत्रको प्रनतनिनप र बहाि कर बुझाएको 

रनसदको प्रनतनिनप

३) आफ्नै भवनमा भए एनककृत सम्पत्ती कर नतरेको रनसदको प्रनतनिनप

गाउँ  सभाको ननणायानसुार सोनह नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / प्रशासन 

शाखा / 

राजश्व तथा आनथाक प्रशासन शाखा

३ व्यवसाय ननवकरण

१) ननवेदनपत्र सनहत नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप

२) व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र सम्बनधधत वडाको 

नसफाररस

३) बहािमा भए बहाि सम्झौता पत्रको प्रनतनिनप

४) चाि ुआ.व. सम्मको एनककृत सम्पनत्त कर नतरेको रनसदको प्रनतनिनप

व्यवसायको प्रकृती अनसुार गाउँपानिकाको ननणाय बमोनजम सोनह नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / प्रशासन 

शाखा / 

राजश्व तथा आनथाक प्रशासन शाखा

४ व्यवसाय नामसारी

१) ननवेदनपत्र सनहत नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप

२) व्यवसाय दताा गरेको प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप र सम्बनधधत वडाको 

नसफाररस

३) बहािमा भए बहाि सम्झौता पत्रको प्रनतनिनप

४) चाि ुआ.व. सम्मको एनककृत सम्पनत्त कर नतरेको रनसदको प्रनतनिनप

व्यावसायमा िाग्ने  करको ५०% नामसारी दस्तुर सोनह नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / प्रशासन 

शाखा / 

राजश्व तथा आनथाक प्रशासन शाखा

५

संस्था 

ननवकरणको 

नसफाररस

१) ननवेदन पत्र सनहत संस्था दताा प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप

२) गत आ.व. को प्रगनत प्रनतवेदन

३) घर बहािमा भए बहाि कर नतरेको रनसदको प्रनतनिनप

४) आफ्नै भवनमा भए एनककृत सम्पत्ती कर नतरेको रनसदको प्रनतनिनप

गाउँ  सभाको ननणायानसुार सोनह नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / प्रशासन 

शाखा / 

राजश्व तथा आनथाक प्रशासन शाखा

६

योजना ईनिमेर्का 

िानग अपनाउनपुने 

प्रनिया

१) जनु योजनाको ईनिमेर् गराउन ुपने हो सो योजना संचािन गने भनन 

सम्बनधधत वडा सनमनतिे गरेको ननणाय

२) सम्भाव्यता अध्ययन

३) नवस्ततृ सवेक्षण

नन:शलु्क सात (७) नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / 

प्रानवनधक  शाखा /

योजना शाखा

बडीकेदार गाउँगरपावलका

गाउँ कार्ापावलकाको कार्ाालर्, खड्र्ौली , डोटी

सदूुरपविम प्रदेश, नेपाल

नागररक वडापत्र



७

योजना सम्झौताका 

िानग अपनाउन ु

पने प्रनिया

१) योजना संचािन गने भनन वडा सनमनतिे गरेको ननणाय

२) वडा सनमनतद्वारा उपभोक्ता सनमनत गठन गरेको ननणाय

३) अध्यक्ष, सनचव र कोषाध्यक्षको संयकु्त बैंक खाता संचािन

४) रकम ननकासाको िानग सम्बनधधत वडाध्यक्षको नसफाररस

५) उपभोक्ता सनमनतका अध्यक्षको ननवेदन

६) िागत अनमुान र योजना स्वीकृत भएको प्रमाण र योजना पनुस्तका 

खाता

नन:शलु्क सोनह नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / 

प्रानवनधक  शाखा /

योजना शाखा

८

योजनाको पेश्की 

फर्छ्यौर्का िानग 

अपनाउनपुने 

प्रनिया

१) योजना सम्पधन भएको भए सम्बनधधत वडाको नसफाररस

२) सम्पणूा खचाको नबि, भौचरहरु, मास्र्र रोि आनद

३) उपभोक्ता सनमनतको ननणाय सनहतको नसफाररस

४) योजनासँग सम्बनधधत उपभोक्ता सनमनतिाई योजना हस्ताधतरण गरेको 

कागजात

५) सामानजक र सावाजननक पररक्षण गरेको

६) अनगुमन सनमनतको नसफाररस

नन:शलु्क सोनह नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / 

प्रानवनधक शाखा /

आनथाक प्रशासन शाखा / योजना शाखा

९
भकु्तानी सम्बधधी 

प्रनिया

१) ननवेदन

२) नबि भपााई

३) वडा सनमनतको नसफाररस

४) योजना सम्बधधी भएका कागजात

५) र्ोि नवकास संस्थासँग सम्बनधधत भए सो को नसफाररस

६) उपभोक्ता सनमनत माफा त भए सम्बनधधत वडा सनमनतको नसफाररस

७) कायापानिका सदस्य/ गाउँसभा सदस्यको रोहवरमा उपभोक्ता सनमनत 

गठन भएको ननणाय प्रनतनिनप

८) संघ संस्थाको िानग अनदुान भए ननधााररत ढाँचाको अवधारणा र 

प्रस्तावना, संस्था दताा प्रमाणपत्र

९) सामानजक र सावाजननक पररक्षण गरेको

१०) अनगुमन सनमनतको नसफाररस

नन:शलु्क सोनह नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / राजस्व 

तथा आनथाक प्रशासन शाखा

योजना शाखा/

प्रानवनधक शाखा

१०
काठका िानग 

नसफाररस

१) सम्बनधधत व्यनक्तको ननवेदन

२) नेपािी नागररकताको प्रनतनिनप

३) जग्गाधनी प्रमाण पजुााको प्रनतनिनप

४) घर नक्सापासको प्रनतनिनप

५) चाि ुआ.व. को एनककृत सम्पत्ती कर नतरेको रनसदको प्रनतनिनप

रु. १००।- सोनह नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / प्रशासन 

शाखा / 

योजना शाखा / प्रानवनधक शाखा



११ नवज्ञापन नस्वकृती
१) व्यनक्त भएमा ननवेदकको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रनतनिनप

२) फमा तथा उद्योग भए दताा प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप

(१) होनडाङ बोडा १० स्वायर नफर् सम्मका िानग प्रनत स्वायर 

नफर् रू. २५।-                                                   (२) 

होनडाङ बोडा २० स्वायर नफर् सम्मका िानग प्रनत स्वायर नफर् 

रू. ३५।-                                                   (३) होनडाङ 

बोडा ३० स्वायर नफर् सम्मका िानग प्रनत स्वायर नफर् रू. 

४०।-                                                   (४) होनडाङ 

बोडा ३१ स्वायर नफर्  देनख मानथ का िानग प्रनत स्वायर नफर् 

रू. ५०।-                                             (५) नभते्त 

िेखनमा प्रनत स्कावर नफर् रु. २०।-                   (६)  

नवद्धनुतय वा रे्निफोनका पोिमा राखेका प्रनत वोडामा रु. 

५५।-                                                                    

(७) फ्याक्स ब्यानरमा १० स्वायर नफर् सम्मिाई प्रनत व्यानर 

रु. ८००।- र सो भधदा मानथका ब्यानरिाई रु. १२५०।-         

       (८) अस्थायी रुपमा पोिमा िगाईएका ब्यानर प्रनत नदन 

रु. २०।-(९) सडक वारपार गरी िगाईएका ब्यानग प्रनत नदन 

रु ४०।- उक्त ब्यानगहरुको बढीमा १५ नदनका िानग मात्र 

िगाउन पाओने छ । त्यस पनछ सम्बनधधत ज्यनक्त वा 

स_स्थािे उठाई िैजान ुपनेछ ।    (१०) बजारमा माईनकङ् 

गरेमा प्रनत घण्र्ा रु. ५०।-                   नोर्:- नेपाि सरकार 

सोनह नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / प्रशासन 

शाखा / राजश्व तथा आनथाक प्रशासन 

शाखा

१२
र्ोि नवकास 

संस्थाहरुको दताा

१) र्ोि नवकास संस्थाको दताा गने बारेको र्ोि नवकास संस्थाको बैठक 

ननणाय प्रनतनिनप

२) अध्यक्षको नागररकताको प्रनतनिनप

३) र्ोि नवकास संस्थाको बैठकबार् नवधान पाररत भएको ननणाय 

प्रनतनिनप र नवधानको एक एक प्रनत

४) सम्बनधधत वडाको नसफाररस

नन:शलु्क सोनह नदन
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / प्रशासन 

शाखा / सामानजक नवकास शाखा

१३
बधदकु नामसारी 

नसफाररस

१) स्पि कारण सनहत ननवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप

२) बधदकु रख्नका िानग पाएको इजाजतपत्रको प्रनतनिनप

३) नामसारी हुनेको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप

दस्तुर रु.१०००।- सोनह नदन

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत / प्रशासन 

शाखा / राजश्व तथा आनथाक प्रशासन 

शाखा

१४

र््यसुन कोनचङ्ग 

जस्ता अध्यापन 

सेवाको अनमुनत

१) ननवेदनपत्र सनहत सञ्चािन गने ननकायको प्रस्तावनापत्र

२) सम्बनधधत वडाको नसफाररस

३) नगरपानिकािे तोकेको बैंकमा ५० हजार रुपैया धरौर्ी जम्मा गरेको 

प्रमाण

४) बहािमा भए कनम्तमा ५ वषाको घर बहाि सम्झौता गरेको प्रमाण

५) अध्यापन गने जनशनक्तको शैनक्षक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रनतनिनप 

सनहत पणूा नववरण

 बनढमा ७ नदन
प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत

सामानजक नवकास शाखा



नोर्:
१. ननवेदन दस्तुर 

रु. ३०।-

५. माथी उल्िेनखत सेवा सनुवधाहरु कायााियबार् प्रदान गदाा नढिाससु्ती हुन गएमा वा कुनै जनगुनासो गनुा परेमा गुनासो सधुने अनधकारी बडीकेदार गाउँपानिकाका  सचुना प्रनवनध अनधकृत श्री र्ोप बहादरु चधद िाई सम्पका  गना सनकने छ। 

सम्पका  नं. ९८५८४९०६८८,  अध्यक्ष ९८५८४२८००२ , प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत ९८५८४२८०००

४. सेवाको प्रकृत्ती अनसुार कायााियिे थप आवश्यक कागजात प्रमाण माग गनुाका साथै थप समयावनध िाग्न सक्नेछ ।

३. माथी उल्िेनखत नसफाररस तथा प्रमाणपत्रका िानग यस गाउँपानिकाको चाि ुआ.व. सम्मको कर, शलु्क दस्तुर बाँकी बक्यौता अननवाया चकु्ता गरेको हुनपुने छ, अधयथा गाउँपानिका सो सेवा सनुवधा नदन बाध्य रहनेे छैन।

२. सजानमन गनुा पने भएमा मनदरा व्यावसायका िानग सजानमन मचुलु्का नसफाररस दस्तुर वापत 

रु. ५००।- , घरेि ुकायाािय दतााका िानग रु. ४००।- र अधय नसफाररसका िानग रु. १००।- थप 

िाग्नेछ।


