
क्र.सं

.

सेवा / सवुवधाको 

वकवसम
आवश्यक परे्न कागजातहरु सेवाग्राहीले पुऱ्याउरु्न परे्न प्रवक्रया 

सेवा प्रदार्न गरे्न अवधकारी / 

शाखा

लाग्रे्न शुल्क / 

दस्तुर
लाग्रे्न समय

गरु्नासो 

सनु्रे्न 

अवधकारी

क्षवतपूवति कैवियत

१)   निवदेि १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   संस्थतको नवधति २)   र्ोक लगतउिे

३)   संस्थतमत संलग्ि रहिे कतर्ाकतरी पदतनधकतरीहरुको ितगररकर्तको 

प्रमतणपत्रको प्रनर्नलनप
३)   नवधतिको अध्र्र्ि गिे

४)   संस्थत खोल्िे सम्बन्धमत गररएको भलेतको निणार्को प्रनर्नलनप ४)   आवश्र्क प्रमतण पगेुमत दर्ता/ िवीकरण गरी प्रमतणपत्र उपलब्ध गरतउिे

५)   कतर्तालर् भतडतमत बस्िे भए घर धिीसंग भएको सम्झौर्त

१)   ि.पत.को सहकतरी ऐि-२०७५ को अिसुचूी १ को ढताँचतमत 

निवदेि ।
१)   निवदेि दर्ता गिे

२)   सहकतरी संस्थतको प्रस्र्तनवर् नवनिर्म २)   र्ोक लगतउिे

३)   सहकतरी संस्थत संचतलिको सम्भतव्र् अध्र्र्ि प्रनर्वदेि
३)   नवनिर्म संसोधि गिुापिे दनेखएमत १५ नदि  नभत्र सच्र्तउिे गरी निवदेकलतई जतिकतरी 

गरतउिे

४)   २ प्रनर् नवनिर्म ४)   दर्ता गिा नमल्िेलतई दर्ता गरी प्रमतणपत्र उपलब्ध गरतउिे ।

५)   सदस्र्ले नलि स्वीकतर गरेको शेर्र संस्थत र शेर्र रकमको 

नववरण

१)   निवदेि १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   घटितको व्र्होरत २)   र्ोक लगतउिे

३)   नपनडर्को पररचर् खलु्िे निस्सत ३)   सम्बनन्धर् फताँटकत कमाचतरीले सम्बनन्धर् उजरुीलतई न्र्तनर्क सनमनर्मत पेश गिे

४)   नपडकको पररचर् र बसोबतसको ठेगतित ४)   न्र्तनर्क सनमनर्ले न्र्तर् सम्पतदि प्रनिर्त परुत गरी नमलतपत्र र्थत आवश्र्क निणार् गिे ।

१)   निवदेि १)   निवदेि दर्ता गरतउिे

२)   प्रहरी सजानमि मचुलु्कत २)   र्ोक लगतउिे

३)   सम्बनन्धर् वडतको नसफतररश ३)   र्ोनकएको सहतर्र्त उपलब्ध गरतउिे

१)   खतर्त सञ्चतलि/ बन्दकत लतगी खतर्त संचतलि गिे 

पदतनधकतरीहरुको िमिुत दस्र्खर् कतडा
१)   निवदेि दर्ता गिे

२)   सनमनर्को निणार् २)   र्ोक लगतउिे

३)   निवदेि ३)   सम्बनन्धर् कमाचतरीले नसफतररश पत्र उपलब्ध गरतउिे

४)   वडतको नसफतररश

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

४
प्राकृवतक प्रकोप 

सहायता

प्रमखु प्रशतसकीर् 

अनधकृर्/आनथाक प्रशतसि 

शतखत प्रमखु

र्ोनकए बमोनजम

५
बैंक खाता खोल्रे्न / बन्द 

गरे्न वसिाररश

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्/ 

प्रशतसि र्ोजित र्थत अिगुमि 

शतखत

र्ोनकए बमोनजम १ घण्टत नभत्र

सोही नदि, 

सनजानमिको हकमत 

बढीमत ३ नदिनभत्र

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

३ न्यावयक सवमवतमा उजुरी िगर उपप्रमखु र्ोनकए बमोनजम
घटितको प्रकृनर्को 

आधतरमत समर् लतग्िे

२
सहकारी ससं्था दताि र 

र्नवीकरण

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

शतखत अनधकृर्, ित.सु. / 

सतमतनजक नवकतस शतखत

र्ोनकए बमोनजम

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम
१

सघंससं्था दताि तथा 

र्नवीकरण वसिाररस

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

शतखत अनधकृर्, ित.सु. / 

सतमतनजक नवकतस शतखत

र्ोनकए बमोनजम १ घण्टत

नवनिर्म संशोधि गिा 

िपिेमत ३ नदिनभत्र, 

संशोधि गिुापिे भएमत 

निवदेि नदएको ३० 

नदिनभत्र

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

िगर 

उपप्रमखु

र्ोनकए 

बमोनजम



क्र.सं

.

सेवा / सवुवधाको 

वकवसम
आवश्यक परे्न कागजातहरु सेवाग्राहीले पुऱ्याउरु्न परे्न प्रवक्रया 

सेवा प्रदार्न गरे्न अवधकारी / 

शाखा

लाग्रे्न शुल्क / 

दस्तुर
लाग्रे्न समय

गरु्नासो 

सनु्रे्न 

अवधकारी

क्षवतपूवति कैवियत

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम
१

सघंससं्था दताि तथा 

र्नवीकरण वसिाररस

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

शतखत अनधकृर्, ित.सु. / 

सतमतनजक नवकतस शतखत

र्ोनकए बमोनजम १ घण्टत

१)   सनमनर्को प्रतनवनधक सहर्ोग मतग र लतगर् अिमुतिकत लतनग 

आनधकतरीक निणार् सनहर्को पत्र
१)   निवदेि दर्ता गिे

२)   स्वीकृर् र्ोजितहरुको नववरण( ितम, कतर्तान्वर्ि हुिे स्थति, 

श्रोर्, नवनिर्ोनजर् बजटे
२)   र्ोक लगतउिे

३)   ईनन्जनिर्रले सभ ेगरी लतगर् अिमुति उपलब्ध गरतउिे

१)   वतनषाक िगर नवकतस पसु्र्कमत प्रकतनशर् र्ोजितको नववरण 

खलु्िे कतगर् ।
१)   निवदेि दर्ता गिे

२)   उपभोक्तत भलेतको निणार् प्रनर्नलनप २)   र्ोक लगतउिे

३)   निर्मतिसुतर उपभोक्तत सनमनर् गठि, ३)   सम्पणुा व्र्होरत खलु्िे गरी प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्वतट नटप्पणी सदर गरतउिे

४)   सम्बनन्धर् वडतको नसफतररश ४)   सम्बनन्धर् कमाचतरीले रीर् पगेुको दनेखएमत सम्झौर्त गिे

५)   स्वीकृर् र्ोजितको लतगर् अिमुति

६)   निमताण / सधुतर गररिे स्थतिको स्पष्ट दनेखिे गरी नखनचएको फोटो

७)   सनमनर्कत पदतनधकतरीहरुको ितगररकर्त प्रमतणपत्र प्रनर्नलनप

८)   सनमनर्कत पदतनधकतरीहरु अनभमखुीकरण भएको निस्सत ।

१)   सनमनर्को प्रतनवनधकको अनन्र्म मलु्र्तंकिकत लतगी सहर्ोग 

मतगको निवदेि
१)   निवदेि सनहर् र्ोनकएको कतगजतर्हरु पेश गिे

२)   प्रतनवनधकको अनन्र्म मलु्र्तंकि २)   प्र.प्र.अ.ले सम्बनन्धर्  कमाचतरीलतई र्ोक आदशे गिे

३)   कतर्ा सम्पन्ि प्रनर्वदेि ३)   निवदेि दर्ता गिे

४)   सतवाजनिक लेखत पररक्षण प्रनर्वदेि ४)   प्रतनवनधकको कतर्ासम्पन्ि प्रनर्वदेिअिसुतर भकु्ततिी नदिे ।

५)   ५ लतख भन्दत मतथी भए सतमतनजक पररक्षण प्रनर्वदेि

६)   िगरस्र्रीर् अिगुमि सनमनर्को अिगुमि प्रनर्वदेि

७)   गरेको कतर्ा झनल्किे र्नस्बर

८)   र्ोजितस्थलमत रतनखएको होनडङबोडाको र्स्बीर

१)   कतर्ा सम्पन्ि प्रनर्वदेि १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   ितपी नकर्तब खचाको नबल भरपतई २)   र्ोक लगतउिे

३)   उपभोक्तत सनमनर्को फछर्ौटकत लतनग निणार्को प्रनर्नलनप ३)   सम्बनन्धर् कमाचतरीले र्ोजित जताँचपतस फरफतरक गररनदिे

४)   र्ोजितको फोटो र प्रनर्वदेि

५)   वडत कतर्तालर्को नसफतररश

६)   आर्ोजितमत लतगेको खचा सतवानजिक सचूित गरेको

९
योजर्नाको जााँचपास 

िरिारक

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

र्ोनकएकत कमाचतरी / पवुताधतर 

नवकतस र्थत वतर्तवरण 

व्र्वस्थतपि शतखत, र्ोजित 

उपशतखत, आनथाक प्रशतसि 

शतखत

र्ोनकए बमोनजम सोही नदि

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

७ योजर्ना सम्झौता गरे्न र्ोनकए बमोनजम सोही नदि

८
योजर्नाको अवन्तम 

मलू्यांकर्न

ईनन्जनिर्र /  पवुताधतर नवकतस 

र्थत वतर्तवरण व्र्वस्थतपि 

शतखत, र्ोजित उपशतखत, 

आनथाक प्रशतसि शतखत

र्ोनकए बमोनजम सोही नदि

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

ईनन्जनिर्र / पवूताधतर नवकतस 

र्थत वतर्तवरण व्र्वस्थतपि 

शतखत

६

स्वीकृत योजर्नाको 

लागत अरु्नमार्नका लागी 

सरे्भ गरे्न

पवुताधतर नवकतस र्थत वतर्तवरण 

व्र्वस्थतपि शतखत/ ईनन्जनिर्र
र्ोनकए बमोनजम

प्रतथनमकर्तको 

आधतरमत बढीमत ७ 

नदिनभत्र

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम



क्र.सं

.

सेवा / सवुवधाको 

वकवसम
आवश्यक परे्न कागजातहरु सेवाग्राहीले पुऱ्याउरु्न परे्न प्रवक्रया 

सेवा प्रदार्न गरे्न अवधकारी / 

शाखा

लाग्रे्न शुल्क / 

दस्तुर
लाग्रे्न समय

गरु्नासो 

सनु्रे्न 

अवधकारी

क्षवतपूवति कैवियत

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम
१

सघंससं्था दताि तथा 

र्नवीकरण वसिाररस

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

शतखत अनधकृर्, ित.सु. / 

सतमतनजक नवकतस शतखत

र्ोनकए बमोनजम १ घण्टत

१)   स्थतिीर् नशक्षत ऐि - २०७४ बमोनजमको निवदेि १)   निवदेि दर्ता

२)   शैनक्षक गठुीको नवधति वत कम्पिीको प्रबन्धपत्र र्थत 

निर्मतवलीको प्रनर्नलनप
२)   र्ोक लगतउिे

३)   जग्गत वत भवि भतडतमत नलिे भएमत कम्र्ीमत ५ वषासम्मको 

लतगी घर वत जग्गतधिीले बहतलमत नदिे सम्बन्धमत भएको 

कबनुलर्र्ितमतको प्रनर्नलनप

३)   आवश्र्क जताँचबझु र अध्र्र्ि पनछ प्रभतवकतरीर्त दनेखएमत अिमुनर् नदिे ।

४)   प्रस्र्तनवर् नवद्यतलर्को शैनक्षक िक्सत

५)   सम्बनन्धर् वडतको नसफतररश

६)   सबैभन्दत िनजकै कनम्र्मत २ वटत नछमेकी नवद्यतलर्को सहमनर्

७)   नवद्यतलर् व्र्वस्थतपि सनमनर्को निणार्

८)   नशक्षत ऐि , निर्मतवली र्थत अन्र् प्रचनलर् कतििू अिसुतर 

आवश्र्क कतगजतर्हरु

१)   सरोकतरवतलतको निवदेि १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   घटित दर्ताको सतनवक प्रमतण सक्कलै प्रनर् २)   र्ोक लगतउिे

३)   सच्र्तउि पिताको प्रमतण कतगज ३)   घटित दर्ता भएको ६ मनहितनभत्र आएमत वडत सनचव (स्थतिीर् पञ्जीकतनधकतरी) ले सच्र्तउि सक्िे

४)   चतल ुआ.व. सम्मको एकीकृर् सम्पनिकर लगतर्र् अन्र् कर 

नर्रेको रनसद

४)   दर्ता भएको ६ मनहित ितघपेनछ आएमत  प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्को आदशेमत  

स्थतिीर् पञ्जीकतनधकतरीले सच्र्तउि सक्िे ।

५)   वडतको नसफतररस ५)   आवश्र्क पिे शलु्क बझुतउिपुिे ।

६)   निर्ोगको नसफतररस ६)   स्थतिीर् पञ्जीकतनधकतरीले संशोनधर् प्रमतणपत्र उपलब्ध गरतउिे

७)    आवश्र्क पिे भएमत  SLC वत सो सरहको  शैनक्षक प्रमतणपत्र

१)   िक्सत नकर्तब - निवदेि भरेको १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   सम्बनन्धर् व्र्नक्तको ितगररकर्तको प्रनर्नलनप २)   र्ोक लगतउिे

३)   जग्गतधिी पजूताको प्रनर्नलनप ३)   कतगजपत्र चकेजताँच गिे

४)   नकित खलेुको ितपीको प्रमतनणर् िक्सत ४)   अनमिले स्थलगर् र्थत ब्ल ुनप्रन्ट अध्र्र्ि गरी प्रनर्वदेि भिे ।

५)   र्ोकेको ढतंचत र मतपदण्ड अिसुतर र्र्तर गररएको िक्सत (३ प्रनर्) ५)   ईनन्जनिर्रको स्थलगर् निरीक्षण गरी प्रनर्वदेि भिे ।

६)   चतल ुआ.व.सम्मको एकीकृर् सम्पनि कर नर्रेको रनसदको 

प्रनर्नलनप
६)   संनधर्तरको ितममत १५ नदिे सचूित टताँस गिे

७)   िक्सत फतरतममत उल्लेनखर् अन्र् नववरण ७)   सम्बनन्धर् वडतले संनधर्तरहरुको सजानमि मचुलु्कत र्र्तर गिे

८)   प्रथम चरणको अिमुनर् प्रदति गिे ।

९)   िमश: अन्र् अिमुनर्हरु प्रदति गद ैजतिे ।

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

निर्म 

उल्लङ्घि 

गरेमत र्ोनकए 

बमोनजमको 

जररवतित 

लतग्िे

११
व्यविगत घटर्ना दतािको 

वववरण सशंोधर्न

रु. ५० जररवतित 

स्वरुप
कम्र्ीमत ३ नदि

१२ घर र्नक्सा पास

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

ईनन्जनिर्र, अनमि, ित.सु. / घर 

िक्सत ईकतई

प्रनर् वगानफट 

रु.३।५० दनेख 

रु.९।५० सम्म

प्रनिर्त सम्पन्ि भएको 

नदि

स्थतिीर् पञ्जीकतनधकतरी (वडत 

सनचव) वत प्रमखु प्रशतसकीर् 

अनधकृर्

१०
ववद्यालय खोल्र्न तथा 

कक्षा थप

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर् / 

नशक्षत र्वुत र्थत खलेकुद शतखत 

प्रमखु

र्ोनकए 

बमोनजमको धरौटी 

रकम

प्रनिर्त पगेुको 

भोनलपल्ट
िगर प्रमखु

र्ोनकए 

बमोनजम



क्र.सं

.

सेवा / सवुवधाको 

वकवसम
आवश्यक परे्न कागजातहरु सेवाग्राहीले पुऱ्याउरु्न परे्न प्रवक्रया 

सेवा प्रदार्न गरे्न अवधकारी / 

शाखा

लाग्रे्न शुल्क / 

दस्तुर
लाग्रे्न समय

गरु्नासो 

सनु्रे्न 

अवधकारी

क्षवतपूवति कैवियत

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम
१

सघंससं्था दताि तथा 

र्नवीकरण वसिाररस

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

शतखत अनधकृर्, ित.सु. / 

सतमतनजक नवकतस शतखत

र्ोनकए बमोनजम १ घण्टत

१)   सतनवक घरको चतरै मोहडतको फोटो र घर भत्कतउि प्रतप्त गरेको 

स्वीकृर्ी पत्रको फोटोकपी

२)   िर्ताँ िक्सत पतस गदता आवश्र्क सबै कतगजतर्हरु पेश गिुा पिेछ ।

१)   पनहले पतस भएको िक्सत र िक्सत पतस प्रमतणपत्रको प्रनर्नलनप

२)   अन्र् कतगजतर्हरुको हकमत िर्ताँ िक्सत पतस गदता आवश्र्क पिे 

सबै कतगजतर्हरु

३)   िक्सतको हकमत सम्पणूा र्ल्लत (पनहले पतस भएको समेर्) 

दनेखिे गरी पेश गिुा पिेछ ।

१)   निवदेि ( कतर्तालर्वतट प्रतप्त गिा सनकिे ) १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   ितगररकर्त प्रमतणपत्रको प्रनर्नलनप २)   र्ोक लगतउिे

३)   रनजष्ट्रेशि पतररर् भएको नलखर्को फोटोकपी ३)   अनमि र ईनन्जनिर्रबतट चकेजताँच ।

४)   सतनवक िक्सत पतसको प्रमतणपत्रको प्रनर्नलनप ४)   ितमसतरी गरी प्रमतणपत्र उपलब्ध गरतउिे ।

५)   एकीकृर् सम्पनि कर नर्रेको रनसदको प्रनर्नलनप

६)   जग्गत धिी प्रमतणपजूताको प्रनर्नलनप

१)   निवदेि ( कतर्तालर्वतट प्रतप्त गिा सनकिे ) १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   ितगररकर्त प्रमतणपत्रको प्रनर्नलनप २)   र्ोक लगतउिे

३)   सतनवक िक्सत पतसको प्रमतणपत्रको प्रनर्नलनप ३)   अनमि र ईनन्जनिर्रबतट चकेजताँच ।

४)   एकीकृर् सम्पनि कर नर्रेको रनसदको प्रनर्नलनप ४)   िक्सत निर्नमर् गरी प्रमतण उपलब्ध गरतउिे ।

५)   जग्गत धिी प्रमतणपजूताको प्रनर्नलनप

६)   घर सम्पन्ि भएकोमत घरको फोटो ।

१)   निवदेि १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   नप्लन्थ लेभल निमताण सम्पन्ि गरेको खलु्िे कतगजतर् २)   र्ोक लगतउिे

३)   िक्सत ईजतजर् पत्रको सक्कल ३)   अनमि र ईनन्जनिर्रबतट चकेजताँच ।

४)   निमताण अिमुनर् प्रदति गिे ।

१)   निवदेि १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   िक्सत ईजतजर् पत्रको सक्कल २)   र्ोक लगतउिे

३)   पतस भएको भवि िक्सतको सक्कल ३)   ईनन्जनिर्रबतट गररएको निरीक्षण प्रनर्वदेि

४)   चतल ुआ.व.को एकीकृर् सम्पनि कर चकु्तत गरेको रनसद ४)   निमताण सम्पन्ि प्रमतणपत्र जतरी गिे  ।

१)   नफरतद पत्र १)   नववरण खलुतईएको कतगर्सनहर्को निवदेि दर्ता गिे

२)   निवदेकको ितगररकर्तको प्रमतणपत्रको प्रनर्नलनप २)   र्ोक लगतउिे

३)   जग्गतधिी प्रमतणपजूताको प्रनर्नलनप ३)   निर्मतिसुतर कमाचतरीलतई  खटतई उजरुी फर्छ्र्ौट गिे ।

४)   प्रमतनणर् ितपी िक्सत

५)   चतल ुआ.व. को एकीकृर् सम्पनि कर नर्रेको रनसद

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

र्ोकेबमोनजम
निवदेि पेश भएको 

भोनलपल्ट

निर्म 

उल्लङ्घि 

गरेमत र्ोनकए 

बमोनजमको 

जररवतित 

लतग्िे

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

१८
वर्नमािण सम्पन्र्न 

प्रमाणपत्र
रु. १०००

घर निमताण सम्पन्ि 

भएपनछ

१६ र्नक्सा वर्नयवमत
िक्सतपतस सरह 

दस्र्रुको दोब्बर

िक्सत पतस गदता लतग्िे 

समर्

१७
स्थायी वर्नमािण प्रमाण 

पत्र(सपुरस्रक्चर वर्नमािण)

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

ईनन्जनिर्र, अनमि, ित.सु. / घर 

िक्सत ईकतई

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

ईनन्जनिर्र, अनमि, ित.सु. / घर 

िक्सत ईकतई

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

ईनन्जनिर्र, अनमि, ित.सु. / घर 

िक्सत ईकतई

१९ र्नक्सा वबरुद्ध उजुरी िलतग्िे
सोही नदि दर्ता गिा 

सनकिे

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

ईनन्जनिर्र, अनमि, ित.सु. / घर 

िक्सत ईकतई

१५ र्नक्सा र्नामसारी

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

ईनन्जनिर्र, अनमि, ित.सु. / घर 

िक्सत ईकतई

निवदेि फतरतम 

रु.१००० र वगा 

नफटको आधतरमत 

रु.३००० दनेख 

४००० सम्म

सोही नदि िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

१४ तल्ला थप िर्ताँ घरको िक्सत पतस जस्रै्

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

ईनन्जनिर्र, अनमि, ित.सु. / घर 

िक्सत ईकतई

िक्सतपतस दस्र्रु 

सरह

िक्सत पतस गदता लतग्िे 

समर्
िगर प्रमखु

र्ोनकए 

बमोनजम

१३
साववक घर र्भत्काई र्नयााँ 

घर बर्नाउरे्न
िर्ताँ घरको िक्सत पतस जस्रै्

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

ईनन्जनिर्र, अनमि, ित.सु. / घर 

िक्सत ईकतई

िक्सतपतस दस्र्रु 

सरह

िक्सत पतस गदता लतग्िे 

समर्



क्र.सं

.

सेवा / सवुवधाको 

वकवसम
आवश्यक परे्न कागजातहरु सेवाग्राहीले पुऱ्याउरु्न परे्न प्रवक्रया 

सेवा प्रदार्न गरे्न अवधकारी / 

शाखा

लाग्रे्न शुल्क / 

दस्तुर
लाग्रे्न समय

गरु्नासो 

सनु्रे्न 

अवधकारी

क्षवतपूवति कैवियत

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम
१

सघंससं्था दताि तथा 

र्नवीकरण वसिाररस

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

शतखत अनधकृर्, ित.सु. / 

सतमतनजक नवकतस शतखत

र्ोनकए बमोनजम १ घण्टत

१)   निवदेि १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   पतस भएको िक्सत सक्कल २)   र्ोक लगतउिे

३)   ईनन्जनिर्रबतट गररएको निरीक्षण प्रनर्वदेि

४)   अनभलेख रतख्िे र प्रमतण प्रदति गिे .

१)   निमताण व्र्वसतर्ीको निवदेि १)   निवदेि दर्ता गिे

२)   उद्योग नवभतगमत दर्ता भएको प्रमतण २)   र्ोक लगतउिे

३)   अिसुचूी ५ बमोनजमको जिशनक्त नववरण र्थत मेनसिरी 

उपकरणको नववरण
३)   आवश्र्क शलु्क बझुतउिे

४)   उपकरणहरुको स्वतनमत्व र्थत बीमत सम्बन्धी कतगजतर् ४)   निर्मतिसुतर व्र्वसतर् दर्ता/ िवीकरण गरी प्रमतण उपलब्ध गरतउिे ।

५)   करचकु्तत प्रमतणपत्र र्थत स्थतर्ी लेखत िं. सम्बन्धी कतगजतर्

६)   िगर कतर्ापतनलकतको निणार्

१)   ररपोटा सनहर्को निवदेि पेश गिे

२)   दर्ता गिे

३)    स्वतस््र्कमीद्वतरत औषधी उपलब्ध गरतउिे ।

४)   औषधी नवर्रण गरेको रेकडा अद्यतवनधक गिे ।

१)   स्थतिीर् स्वतस््र् र्थत सरसफतई ऐि – २०७५ मत व्र्वस्थत 

भएबमोनजमको जिशनक्तको सम्पणूा र्ोग्र्र्त खलु्िे कतगजतर्हरु
१)   आवश्र्क कतगजतर्हरु सनहर्को निवदेि

२)   आफ्िै घरमत सञ्चतलि गिे भए निमताण सम्पन्ि र चतल ुआ.व. 

सम्मको एकीकृर् सम्पनिकर नर्रेको रनसद
२)   दर्ता गिे

३)   बहतलमत सञ्चतलि गिे भए घर बहतल सम्झौर्त चतल ुआ.व. 

सम्मको  र बहतल कर नर्रेको रनसद ।
३)   र्ोक लगतउिे

४)   सञ्चतलि गिा आवश्र्क मेनडकल औजतरहरु, मेनसि, 

Equipment, Bed आनदको नववरण खलु्िे कतगजतर्
४)   सम्बनन्धर् शतखतद्वतरत निरीक्षण गरी प्रनर्वदेि पेश गिे ।

५)   सेवत शलु्क खलु्िे कतगजतर्हरु । ५)   दर्ता गिे र प्रमतणपत्र उपलब्ध गरतउिे ।

६)   र्ोनकएको दस्र्रु नर्रेको रनसद ६)   िवीकरणको हकमत र्ोनकएको दस्र्रु नर्रेको रनसद हरेी िवीकरण गिे ।

१)   निवदेि १)   आवश्र्क कतगजतर्सनहर् निवदेि पेश गिे

२)   कम्र्ीमत १५ जित कृषकहरु रहको समहूको भलेतको निणार् २)   दर्ता गिे

३)   समहूको नवधति २ प्रनर् ३)   र्ोनकएको कमाचतरीले चकेजताँच गरी दर्ता गिे

४)   सबै सदस्र्हरुको ितगररकर्त प्रमतणपत्रको प्रनर्नलनप ४)   प्रमतणपत्र उपलब्ध गरतउिे ।

५)   र्ोनकएको दस्र्रु नर्रेको रनसद

आनथाक नवकतस शतखत/कृनष 

सेवत केन्र

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

२४ कृषक समहू दताि र्ोनकए बमोनजम सोही नदि

२२ औषधी ववतरण १) स्वतस््र् जताँच गरी स्वतस््र्कमीद्वतरत उपलब्ध गरतईएको ररपोटा

नवनभन्ि ७० 

प्रकतरकत औषधी 

नि:शलु्क पतईिे

सोही नदि िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

िगरपतनलकतद्वतरत संचतनलर् 

स्वतस््र् संस्थतहरु

२३

वक्लवर्नक, 

पोवलवक्लवर्नक र २५ 

सैय्यासम्मको अस्पताल 

दताि तथा र्नवीकरण

र्ोनकए बमोनजम
निवदेि पेश भएको 

१५ नदि नभत्र
िगर प्रमखु

र्ोनकए 

बमोनजम

िगर प्रमखु
र्ोनकए 

बमोनजम

स्वतस््र् र्थत सतमतनजक नवकतस 

शतखत

२० र्नक्सा अवर्भलेखीकरण र्ोनकए बमोनजम
सोही नदि दर्ता गिा 

सनकिे

२१

घ वगिको वर्नमािण 

व्यवसायी दताि / 

र्नवीकरण

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

शतखत अनधकृर्
र्ोनकए बमोनजम

प्रमतण पगेुको 

भोनलपल्ट

प्रमखु प्रशतसकीर् अनधकृर्, 

ईनन्जनिर्र, अनमि, ित.सु. / घर 

िक्सत ईकतई


