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                  (Service Delivery Standard) 



भरतपरु महानगरपालिका                    
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

भरतपरु, चितवन 
 

सेवा प्रवाह मापदण्डहरु 
क्र.सं. सेवा-सवुवधाहरुको वकलसम  सम्बचधधत शाखा  िाग्न ेसमर्  सेवा शलु्क/ 

दस्तरु  

आवश्र्क कागजातहरु  

१. सूिनाको हक बमोचजमको 
सूिना प्रदान 

सूिना तथा सञ्चार 
प्रववलध शाखा   

सूिनाको प्रकृलत 
अनसुार १ देचख १५ 
ददनसम्म 

१० पेज भधदा कम 
लनशलु्क र १०  
पेजभधदा बढीको 
हकमा प्रलत पेज रु 
५ का दरिे 

लनवेदन वा इमेि 

२. उपभोक्ता सलमलतसँग सम्झौता र्ोजन तथा बजेट 
शाखा  

१ देचख ३ ददन लभत्र लनिःशलु्क  वडाको िगत 
इचस्टमेट  

 वडाको वटप्पणी  
 उपभोक्ता सलमलतको 

लनणयर् प्रलतलिवप 



 प्राववलधकबाट  तर्ार 
गरेको कामको 
प्रगलत प्रलतवेदन 

३. र्ोजनाको भकु्तानी र्ोजन तथा बजेट 
शाखा  

७ ददनलभत्र लनिःशलु्क  र्ोजनाको फोटो 
 नापी वकताब  

 उपभोक्ताको लबि  

 डोर हाचजरी फाराम 

 सावयजलनक परीक्षण 
फाराम  

 सामाचजक 
परीक्षणको प्रलतवेदन  

 प्राववलधकको 
वटप्पणी 

४. वैदेचशक प्रर्ोजनका िालग 
कागजात प्रमाणीकरण 

प्रशासन तथा 
जनशचक्त ववकास 
शाखा र सूिना तथा 
सञ्चार प्रववलध शाखा 

लनवेदन पेस भएको 
१ ददन लभत्र 

लनिःशलु्क  नागररकताको 
प्रमाणपत्र (सक्कि)  

 जधम दताय वा 
घटना दतायको 
प्रमाण  

 वडा कार्ायिर्बाट 
प्रमाचणत गररएका 
कागजातहरू 



५. बाटो िगत कट्टाको लसफाररस भमूी व्र्वस्थापन 
शाखा (नापी नक्सा 
एकाइ) 

७ ददन लभत्र 

 

रु ६००।- अंशवण्डा प्रर्ोजनका िालगिः 

 अंशवण्डाको लिखत 

 वडाको लसफाररस  

 नापी नक्सा  
 लतरो लतरेको रलसद 

 िािपजुाय  
 सबै व्र्चक्तको 

नागररकताको 
प्रलतलिवप 

 िगत कट्टा 
लसफाररश सलमलतको 
लनणयर्  

घर नक्सा प्रर्ोजनका िालग 

 लिखत बाहेक अधर् 
सबै कागजातहरू 

 

६. छाडा िौपार्ा लनर्धत्रण नगर प्रहरी शाखा  तत्काि लनिःशलु्क 

 

 कुनै कागजात 
आवश्र्क नपने 



 मौचखक वा 
फोनबाट जानकारी 
गराउन सवकन े

७. प्िाचस्टक जधर् वस्त ुलनर्धत्रण 
फुटपाथ व्र्वस्थापन तथा 
व्र्ापार व्र्वसार् जधर् लनमायण 
सामग्री होलडङ् वोडय व्र्वस्थापन 

नगर प्रहरी शाखा तत्काि लनिःशलु्क 

बारम्बार अटेरी 
गनेको हकमा पटके 
जरीवाना गररन े

 नागररकबाट 
मौचखक वा लिचखत 
उजरुी ददन सवकन े

८. सावयजलनक स्थिमा बनेका अवैध 
घर टहरा व्र्वस्थापन 

नगर प्रहरी शाखा प्रकृलत हेरी तत्काि 
र केही ददन सम्म 

लनिःशलु्क  नागररकबाट 
मौचखक वा लिचखत 
उजरुी ददन सवकन े

 

९. सावयजलनक खरीदका िालग फमय 
सूिीकरण 

आधतररक व्र्वस्थापन 
तथा खरीद शाखा 

लनवेदन ददएको ददन लनिःशलु्क  संस्था वा फमय दताय 
प्रमाण पत्र 

 कर िकु्ता प्रमाण 
पत्र 

 भ्र्ाट वा पान दताय 
प्रमाण पत्र 

 महानगरको हकमा 
व्र्वसार् दताय 
प्रमाण पत्र 



 

१०. सरुचक्षत नागररक आवासका 
िालग लसफाररस 

भ-ूउपर्ोग तथा बस्ती 
ववकास शाखा 

बढीमा ३ मवहना लनिःशलु्क  नागररकताको 
प्रलतलिवप 

 िािपजुायको 
प्रलतलिवप  

 जग्गावािा नभएको 
अवस्थामा वडाको 
लसफाररस 

११. नर्ाँ घर नक्सा पास भवन तथा भवन 
संवहता एवम ्लनमायण 
इजाजत (लडजाइन 
समेत) शाखा 

लनवेदन ददएको 
लमलतिे ७ ददनलभत्र 

आलथयक ऐनको दफा 
५३ अनसुारको 
दस्तरु िाग्न े

 

 जग्गा धनी 
िािपजुाय 

 मािपोत लतरेको 
रलसद 

 नागररकता 
प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप 

 नापी नक्साको 
कम्र्टुर वप्रधट 

 घर नक्साको 
लडजाइन 



१२. नक्सा नामसारी भवन तथा भवन 
संवहता एवम ्लनमायण 
इजाजत (लडजाइन 
समेत) शाखा 

सबै कागजात पूरा 
भएको अवस्थामा १ 
ददनलभत्र 

आलथयक ऐनको दफा 
५३ अनसुारको 
दस्तरु िाग्न े

 मािपोत 
कार्ायिर्मा 
गररएको राचजनामा 
पासको तमसकु 

 नापी नक्साको 
कम्र्टुर वप्रधट 

 कार्यसम्पन्न प्रमाण 
पत्र 

 फोटो २ प्रलत 

 नक्सा पास 
सम्बधधी सबै 
कागजातहरू 

 नक्सा 
 राजस्व लतरेको 

रलसद 

१३. नक्सा संशोधन भवन तथा भवन 
संवहता एवम ्लनमायण 
इजाजत (लडजाइन 
समेत) शाखा 

आवश्र्क 
कागजातहरू पेस 
भएको अवस्थामा 
सोही ददन 

आलथयक ऐनको दफा 
५३ अनसुारको 
दस्तरु िाग्न े

 नर्ाँ नापी नक्सा 
 िगत कट्टा 
 नर्ाँ िािपजुायको 

प्रलतलिवप  

 नर्ाँ घरको 
नक्साको ड्रइङ् सेट 



१४. नक्साको प्रलतलिवप भवन तथा भवन 
संवहता एवम ्लनमायण 
इजाजत (लडजाइन 
समेत) शाखा 

लनवेदन ददएको ददन रु. १,०००।-  लनवेदन  

 नागररकताको 
प्रलतलिवप  

 िािपजुायको 
प्रलतलिवप  

 अधर् उपिब्ध भए 
सम्मका 
कागजातहरू 

१५. इचधजलनर्र तथा कधसल्टेधसी 
सेवाका िालग सूिीकरण 

भवन तथा भवन 
संवहता एवम ्लनमायण 
इजाजत (लडजाइन 
समेत) शाखा 

लनवेदन ददएको ददन जनशचक्तको 
उपिब्धताका 
आधारमा रु 
५,००० देचख 
१०,००० सम्म 

 लनवेदन  

 कम्पनी दताय प्रमाण 
पत्र 

 महानगर व्र्वसार् 
दतायको प्रलतलिवप 

 इचिलनर्रको 
व्र्चक्तगत वववरण 

१६. लनमायण कमीहरूको प्रमाणीकरण भवन तथा भवन 
संवहता एवम ्लनमायण 
इजाजत (लडजाइन 
समेत) शाखा 

लनवेदन ददएको ददन रु २,०००।-  टे्रलनङ् प्रमाण 
पत्रको प्रलतलिवप 

 नागररकताको 
प्रलतलिवप 



१७. कृषक समूह गठन कृवष तथा पशपुधछी 
व्र्वसार् प्रवर्द्यन 
शाखा 

तत्काि रु १००।-  समूह गठन 
लनणयर्को प्रलतलिवप 

 समूहको कार्यववलध 
वा ववधान 

 वडा वा कृवष वा 
पश ुकेधरको 
लसफाररस  

 फोटो सवहत सम्पूणय 
सदस्र्हरूको 
नागररकता 

१८. लनर्लमत अनदुान ववतरण कृवष तथा पशपुधछी 
व्र्वसार् प्रवर्द्यन 
शाखा 

१५ ददन देचख ३ 
मवहना सम्म 

लनिःशलु्क  कृषक समूहको 
माग लनवेदन र 
लनणयर् 

 कृषक समूह 
सहकारी वा कृवष 
फमय दतायको प्रमाण 
पत्र 

 सहकारीको हकमा 
अचघल्िो आवको 
कर िकु्ता प्रमाण 
पत्र 



 नेपािी 
नागररकताको 
प्रमाणपत्र 

 सम्बचधधत वडा 
कार्ायिर् वा सेवा 
केधरको लसफाररस 

 कृवष सहकारीको 
हकमा अलडट 
प्रलतवेदन  

 सेवा वा कार्य क्षेत्र 
खलु्ने कागजात 

१९. अनदुानमा रासार्लनक मि 
ववतरक सिुीकृत अनमुती 

कृवष तथा पशपुधछी 
व्र्वसार् प्रवर्द्यन 
शाखा 

सोही ददन रु २००।-  संस्था दतायको 
प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिवप  

 स्थार्ी िेखा नम्बर 
प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिवप  

 रासार्लनक मि 
लबके्रता 
प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप 



 कर िकु्ता 
प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप 

 ववगत दईु वषयको 
िेखा परीक्षण 
प्रलतवेदनको 
प्रलतलिवप 

 संस्थागत लनणयर्को 
प्रलतलिवप 

 नेपािी 
नागररकताको 
प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप 

 वडा कार्ायिर्को 
लसफाररसपत्र 

 सेवा क्षेत्र खलु्ने 
कागजात 

२०. पश ुउपिार तथा कृलतम 
गभायधान 

कृवष तथा पशपुधछी 
व्र्वसार् प्रवर्द्यन 
शाखा 

तत्काि  

 

लनिःशलु्क 

कृलतम गभायधानको 
हकमा प्रलत पश ुरु 
२५।- 

 जानकारी प्रदान 
गने  

 अधर् कागजात 
आवश्र्क नपने 

 



२१. पश ुववमा लसफाररस कृवष तथा पशपुधछी 
व्र्वसार् प्रवर्द्यन 
शाखा 

तत्काि  

 

लनिःशलु्क  ववमा गरेको 
प्रमाणको प्रलतलिवप 

 ववमा दाबी फाराम 

 सम्बचधधत पश ुसेवा 
केधरको लसफाररस  

 सम्बचधधत वडाको 
मिुलु्का सवहतको 
लसफाररस 

२२. रासार्लनक मि ववतरक 
सिुीकृत अनमुती 

कृवष तथा पशपुधछी 
व्र्वसार् प्रवर्द्यन 
शाखा 

सोही ददन वावषयक रु १ िाख 
सम्मको कारोबारको 
िालग रु १००।-,  

वावषयक रु २ देचख 
५ िाख सम्मको 
कारोबारका िालग 
रु ३००।-,  

वावषयक रु ५ िाख 
भधदा बढी 
कारोवारका िालग 
रु ५००।- 

 

 संस्था दतायको 
प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिवप  

 स्थार्ी िेखा नम्बर 
प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिवप  

 रासार्लनक मि 
लबके्रता 
प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप 

 कर िकु्ता 
प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप 



 ववगत दईु वषयको 
िेखा परीक्षण 
प्रलतवेदनको 
प्रलतलिवप 

 संस्थागत लनणयर्को 
प्रलतलिवप 

 नेपािी 
नागररकताको 
प्रमापत्रको प्रलतलिवप 

 वडा कार्ायिर्को 
लसफाररस 

 सेवा क्षेत्र खलु्ने 
कागजात 

२३. सहकारी संस्था दताय सहकारी तथा रोजगार 
प्रवर्द्यन शाखा 

लनवेदन दताय भएको 
लमलतिे ३ ददनलभत्र 

रु १० को वटकट सहकारी संस्था लनदेचशका 
२०७५ को अनसूुिी १४ 
अनसुारका दस्तावेजहरू 

२४. ववलनर्म संशोधन वा पनुिेखन 
स्वीकृलत 

सहकारी तथा रोजगार 
प्रवर्द्यन शाखा 

पत्र दताय भएको ददन लन:शलु्क  संस्थाको पत्र  

 ववलनर्म सशोधनको 
सैर्द्ाचधतक सहमलत  

 साधारण सभाको 
लनणयर् 



 सञ्चािक 
सलमलतबाट 
पनुलियचखत ववलनर्म 

२५. बैङ्क खाता खोल्ने, बधद गने वा 
दस्तखत पररवतयन गने 

सहकारी तथा रोजगार 
प्रवर्द्यन शाखा 

पत्र दताय भएको ददन लन:शलु्क  संस्थाको पत्र 

 व्र्होरा खिेुको 
सञ्चािक सलमलतको 
लनणयर् प्रलतलिवप 

२६. सहकारी संस्था एकीकरण सहकारी तथा रोजगार 
प्रवर्द्यन शाखा 

पत्र दताय भएको ददन   दबैु संस्थाको 
सञ्चािक सलमलतिे 
एकीकरणका िालग 
गरेको लनणयर्को 
प्रलतलिवपहरू 

 सहकारी संस्था 
दताय सम्बधधी 
लनदेचशकाको 
अनसूुिी १६ को 
ढाँिामा लनवेदन 

 अनसूुिी १५ 
अनसुारका 
कागजातहरू 



 साधारण सभाको 
लनणयर् सवहतको 
संस्थाको पत्र 

२७. लबिको भकु्तानी आलथयक प्रशासन 
शाखा 

बढीमा तीस ददन 
लभत्र 

लनिःशलु्क  िाभाचधवत वगयको 
आमभेिाको लनणयर् 

 िाभाचधवत वगयको 
भेिािे गरेको 
सलमलत गठन 
लनणयर्को प्रलतलिवप 

 अनगुमन सलमलत 
गठन गरेको लनणयर् 

 िागत अनमुान 

 वडा कार्ायिर्बाट 
िागत अनमुान 
स्वीकृत पत्र 

 सम्झौता पत्र 

 कार्ायदेशको 
प्रलतलिपी 

 र्ोजनास्थिको 
सूिना बोडयमा टाँस 
गरेको प्रमाण 

(फोटो) 



 सामान खरीद 
गरेको हकमा भ्र्ाट 
लबि 

 डोर हाचजरी फाराम 

(दैलनक 
ज्र्ािादारीमा काम 
गराएको हकमा) 

 कार्यसम्पन्न भएको 
व्र्होरा उल्िेख 
गरेको लनवेदन 

 प्राववलधक 
जाँिपासको 
प्रलतवेदन (टेस्ट 
प्रलतवेदन) 

 भकु्तानीको िालग 
वडाको लसफाररस 
पत्र 

 आम भेिािे खिय 
सावयजलनक गरेको 
लनणयर् 



 पालिकाको 
अनगुमन सलमलतको 
प्रलतवेदन 

२८. अपाङ्गता पररिर् पत्र जारी मवहिा बािबालिका 
तथा समाज कल्र्ाण 
शाखा 

स्वतिः पवहिान हनुे 
का हकमा ३ ददन 

अपाङ्गता पररिर् पत्र 
लसफाररस सलमलतमा 
िान ुपनेको हकमा 
बढीमा ३ मवहना 

 

लनिःशलु्क  वडा कार्ायिर्को 
लनवेदन सवहतको 
लसफाररस 

 नागररकता वा जधम 
दताय प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप 

 फोटो ३ प्रलत 

 स्वास््र् परीक्षण 
सम्बधधी अस्पताि 
वा स्वीकृत प्राप्त 
चिवकत्सकबाट 
प्रमाचणत प्रलतवेदन 

 

२९. बेवाररसे बािबालिकाको 
संरक्षकत्वका िालग अनमुलत 

मवहिा बािबालिका 
तथा समाज कल्र्ाण 
शाखा 

वढीमा ३ ददन लनिःशलु्क  दम्पचिको लनवेदन 

 जार् जधम नहनुे 
भनी चिवकत्सकिे 
प्रदान गरेको प्रमाण 

 वववाह दतायको 
प्रलतलिवप 



 दवैु दम्पचिको 
नागररकताको 
प्रलतलिवप 

 स्थानीर् वडाको 
लसफाररस 

 जग्गा धनी 
िािपजुायको 
प्रलतलिवप 

३०. उपिारात्मक स्वास््र् सेवा,  
पोषण सेवा, सरुचक्षत माततृ्व 
सेवा, पररवार लनर्ोजन सेवा, रोग 
लनर्धत्रण सम्बधधी सेवा, खोप 
सेवा, गाउँघर चक्िलनक सेवा 
िगार्तका अधर् ववववध स्वास््र् 
सेवाहरू 

सम्बचधधत स्वास््र् 
िौकी वा सेवा 
केधरहरु  

तत्काि लन:शलु्क आवश्र्क नपने 

३१. अलभिेख प्रलतलिवपका िालग 
लसफाररस 

सम्बचधधत स्वास््र् 
िौकी वा सेवा 
केधरहरु 

तत्काि लन:शलु्क  तोवकएको ढाँिा 
अनसुारको लनवेदन 

 सम्बचधधत 
व्र्चक्तको 
नागररकताको 
प्रलतलिवप 



३२. गैरसरकारी संस्थाको सूिीकरण गैरसरकारी संघ संस्था 
समधवर् तथा 
सामदुावर्क पररिािन 
शाखा 

लनवेदन ददएको ददन लनिःशलु्क  तोवकएको ढाँिामा 
लनवेदन 

 गत आलथयक वषयको 
िेखा परीक्षण 
प्रलतवेदन 

 कर िकु्ता प्रमाण 
पत्र 

 वावषयक प्रलतवेदन 

 आगामी वषयको 
प्रस्ताववत कार्यक्रम 
तथा बजेट 

 

३३. समदुार्मा आधाररत संस्था दताय गैरसरकारी संघ संस्था 
समधवर् तथा 
सामदुावर्क पररिािन 
शाखा 

लनवेदन पेश भएको 
ददन 

लनिःशलु्क  तोवकएको ढाँिामा 
लनवेदन 

 संस्थाको लनणयर् 

 सम्बचधधत वडाको 
लसफाररस 

 संस्था सञ्चािक 
सलमलतका 
पदालधकारीहरूको 
नागररकता 



प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप 

३४. ववपदमा राहत ववतरण ववपद व्र्वस्थापन 
शाखा 

तत्काि लनिःशलु्क  वडा र  प्रहरीको 
लसफाररस 

 मिुलु्का सवहतको 
पत्र 

३५. आपतकािीन सहर्ोगका िालग 
सम्पकय  

ववपद व्र्वस्थापन 
शाखा 

तत्काि लनिःशलु्क  आपतकालिन 
सहर्ोगका िालग 
तोवकएको नम्वरमा 
फोन गने 

३६. खोज तथा उर्द्ार ववपद व्र्वस्थापन 
शाखा (ववपद तथा 
आपतकालिन कार्य 
सञ्चािन) केधर 

तत्काि लनिःशलु्क  खोज तथा उर्द्ारका 
िालग तोवकएको 
नम्वरमा फोन गने  

३७. दमकि सेवा बारुण र्धत्र प्रमखु तत्काि लनिःशलु्क तोवकएको फोनमा तत्काि 
खबर गने (फोन नं ०५६-

५२१०८३, 

९८४५१४३८७८) 

३८. ववद्यािर् अनमुलत शैचक्षक प्रशासन 
महाशाखा 

सामदुावर्क तफय  – 

लनशलु्क  

फारम ववतरण माध 
देचख िैत्र सम्म 

 तोवकए अनसुारको 
माग फारम 

 वडाको लसफाररस  



संस्थागत तफय िः 

वािववकास का 
िालग रु ५,०००।– 

(वाि ववकास धरौटी 
रु ५०,०००।- 

) 

आधारभतूका िालग  

रु १०,०००।- 

माध्र्लमकका 
िालग  रु 
१५,०००।- 

 (आवेदन फाराम 
दस्तरु – सामदुावर्क 
तफय  - 

आधारभतू 
ववद्यािर्का िालग रु 
१,०००।-, 

माध्र्लमक 

ववद्यािर् अनमुलत 

फार्ि पेस गरेको 
लमलतिे २ ददन लभत्र 

 

 ववद्यािर् 
व्र्वस्थापन 
सलमलतको लनणयर् 

 नचजकका समान 
तहका दईु वटा 
ववद्यािर्को सहमलत 
पत्र 

 कक्षा थपका िालग 
तल्िो कक्षाको 
अनमुलत पत्रको 
प्रलतलिवप,  

 संस्थागत 
ववद्यािर्को हकमा 
ववद्याथीको शलु्क 
वववरण 

 र्ोग्र्ता प्राप्त 
चशक्षकहरूको 
वववरण 

 



ववद्यािर्का िालग रु 
२,०००।– र 
संस्थागत तफय  
बािववकासका िालग 
रु १,०००।-, 

आधारभतू 
ववद्यािर्का िालग रु 
२,०००।- 

र  माध्र्लमक 
ववद्यािर्का िालग  

रु ४,०००।-) 

 

३९. चशक्षक सरुवा शैचक्षक प्रशासन 
महाशाखा 

अधतर पालिका 
आधारभतू तहको 
चशक्षकको 
हकमा  रु.१,०००।- 

र माध्र्लमक तहको 
रु. २,०००।- 

कागजात पगेुको 
अवस्थामा लनवेदन 
पेस गरेको ७ ददन 
लभत्र 

 तोवकएअनसुारको 
अनसूुिी लनवेदन 
फारम 

 दबैु ववद्यािर्को 
व्र्वस्थापन 
सलमलतको लनणयर् 
सहमलत, 

 अधतरपालिका भए 
पालिकाको सहमलत,  



 स्थार्ी लनर्चुक्त 
पत्रको प्रलतलिवप 

४०. करारमा चशक्षक लनर्चुक्त र 
अलभिेख 

शैचक्षक प्रशासन 
महाशाखा 

कागजात पगेुको 
अवस्थामा लनवेदन 
पेस गरेको ७ ददन 
लभत्र 

अलभिेखीकरण 
दस्तरु - आधारभतू 
तह रु. ३००।-, 

माध्र्लमक तह रु. 
५००।- 
 

 पद ररक्त भएको 
जानकारी पत्र  

 अनमुलत मागको 
िालग वव.व्र्.स.को 
लनणयर्  

 कार्ायिर्को 
अनमुलत पत्र  

 सम्बचधधत 
चशक्षकको 
र्ोग्र्ताको 
प्रमाणपत्रका 
प्रलतलिवपहरू  

 छनोट सलमलतको 
लसफाररस लनणयर्  

 ववज्ञापन गरेको 
सूिना 

४१. कक्षा ८ को प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप 

शैचक्षक प्रशासन 
महाशाखा 

लनवेदन ददएको ददन प्रलत ववद्याथी दस्तरु 
रु.१००।- 

 ववद्यािर्को 
लसफाररस 



 नाम थर वा जधम 
लमलत सच्र्ाउन ुपने 
भए जधमदताय 
प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप 

४२. मोटरबोट / जि र्ातार्ात 
संञ्चािनको अनमुलत 

राजस्व व्र्वस्थापन 
महाशाखा 

कागजात पूरा 
भएपलछ बढीमा  १ 
मवहना 

बोट सङ्ख्र्ाका 
आधारमा रु 
१५,०००।- देचख 
रु १७,०००।- 
सम्म 

 फमयका नामबाट 
लनवेदन 

 कम्पनी रचजष्ट्रारको 
कार्ायिर्बाट जारी 
कम्पनी दताय प्रमाण 
पत्र  

 प्रबधध पत्र 

 पर्यटन 
मधत्रािर्बाट 
चस्वकृत इ आइ ए 
प्रलतवेदन 

 स्थार्ी िेखा नम्बर 
प्रमाण पत्र 

 पर्यटन 
मधत्रािर्बाट जारी 
जिर्ातार्ात 
सञ्चािन इजाजत 



पत्र माधर् (अवलध 
रहेको)  

 िािक तथा र्ात्र ु
क्षमता बमोचजमको 
माधर् अवलध रहेको 
लबमािेख 

 वडा कार्ायिर्को 
लसफाररस 

 सञ्चािकको 
नागररकताको 
प्रमाण पत्रको 
प्रलतलिवप 

४३. लनमायण व्र्वसार् दताय घ वगय राजस्व व्र्वस्थापन 
महाशाखा 

कागजात पूरा 
भएपलछ बढीमा  १ 
मवहना 

धरू्नतम रु 
५,०००।- 

 संस्थाको तफय बाट 
लनवेदन 

 कम्पनी दताय प्रमाण 
पत्र 

 भ्र्ाट/प्र्ान दताय 
प्रमाणपत्र 

 तोवकएको मेलसन 
औजार खररद 
गरेको वववरण 



 उपकरणको 
स्वालमत्व पत्र 

 मेचशन औजारको 
अवस्थाका बारेमा 
मेकालनकि 
ईचधजलनर्रिे 
प्रमाचणत गरेको पत्र 

 जनशचक्त वववरण 

 मेलसन औजारको 
लबमा 

 कोटेसन लबि 

 जग्गाको कर 
लतरेको रलसद 

 कम्पनीको प्रबधध 
पत्र  

 नोटरी पचब्िकबाट 
प्रमाचणत प्रलतलिवप 
कागजातहरू 

४४. क्रसर उद्योग सञ्चािन अनमुती राजस्व व्र्वस्थापन 
महाशाखा 

कागजात पूरा 
भएपलछ बढीमा  १ 
मवहना 

धरू्नतम रु 
५०,०००।- देचख 
रु ५,००,०००।- 

सम्म 

 संस्थाको तफय वाट 
लनवेदन 

 कम्पनी दताय प्रमाण 
पत्र 



 भ्र्ाट/प्र्ान दताय 
प्रमाणपत्र 

 तोवकएको मेलसन 
औजार खररद 
गरेको वववरण 

 उपकरणको 
स्वालमत्व पत्र 

 मेचशन औजारको 
अवस्थाका बारेमा 
मेकालनकि 
ईचधजलनर्रिे 
प्रमाचणत गरेको पत्र 

 जनशचक्त वववरण 

 मेलसन औजारको 
ववमा 

 कोटेसन ववि 

 जग्गाको कर 
लतरेको रलसद 

 कम्पनीको प्रवधध 
पत्र 

 नापी कार्ायिर्बाट 
प्रमाचणत (१०० 
वफटको 



रेलडएस,  २०० 
वफट िम्वाई र 
२०० वफटको 
िौडाई भएको एउटै 
िाक्िाको जग्गा, 
राजमागयवाट ५०० 
लम., 
खोिावकनारवाट 
५०० लम., चशक्षण 
संस्थावाट २ 
वक.लम., स्वास््र् 
संस्थावाट २ 
वक.लम., धालमयक, 

सांस्कृलतक र 
परुाताचत्वक 
संस्थावाट २ 
वक.लम. सरुक्षा 
लनकार्वाट २ 
वक.लम.,  लनकुि 
आरक्षवाट २ 
वक.लम. र 
घनावस्तीवाट २ 
वक.लम., हाइटेधसन 



वाट २०० लम 
टाढा रहेको) 

 स्वास््र्, पर्यटन, 

सञ्चार जस्ता 
उद्योगको हकमा 
अलधकार प्राप्त 
लनकार्को लसफाररस 

 नोटरी पचब्िकको 
कार्ायिर्बाट 
प्रमाचणत प्रलतलिवप 
कागजहरू 

४५. सेवा ग्राहीका गनुासाहरूको 
सनुवुाइ 

शासकीर् सधुार 
इकाइ 

तत्काि र प्रकृलत 
अनसुार केही 
ददनलभत्र 

लनिःशलु्क  टेलिफोन वा इमेि 
वा पत्रािार वा 
नागररक आफै 
उपचस्थत भइ 
गनुासो पेवटकामा 
सेवा प्रवाह 
सम्बधधी गनुासाहरू 
राख्न े

४६. अच्तर्ार उल्िङ्घन सम्बधधी 
उजरुी 

शासकीर् सधुार 
इकाइ 

उजरुीको प्रकृलत 
अनसुार ५ ददनलभत्र 

लनिःशलु्क ववलभन्न माध्र्मबाट उजरुी 
ददन सवकन े

 


