
क्र. स सेवा सवुवधाको नाम आवश्यक कागजात प्रवक्रया  जजम्मेवार पक्ष तथा फााँट 
र लाग्न ेसमय 

लाग्न ेदस्तरु 

१ व्यवसाय दताा १. व्यवसायको प्रकृतत 
खलुाइएको तनवेदन / फारम 

२. अन्यत्र दताा गरेको भए सोको 
प्रतततलवप 

३. सञ्चालकको नागररकताको 
प्रमाण पत्रको प्रतततलवप 

४. दईु प्रतत पासपोटा साइजको 
फोटो 

५. घर भाडा सम्झौता तथा घर 
बहाल ततरेको रतसद 

६. आफ्नै घर भए मालपोत वा 
एकीकृत सम्पजि कर ततरेको 
रतसद वा कर तनधाारण 

स्वीकृत भएको कागजात 

१. वडा कायाालयमा सम्पूणा कागजात 
सवहत तनवेदन पेश गनुापने । 

२. अध्यक्ष / सदस्य वा सजिवले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोकादेश गने 
र आवशयक जााँिबझु गररनछे । 

३. आवश्कता अनसुार वडा सजिव वा 
खवटएका कमािारीले सजातमन मिुलु्का 
गने छ । 

४. शलु्क ततरेको रतसद र दईु प्रतत फोटो 
तलइआएमा आतथाक प्रशासन शाखाबाट 
प्रमाणपत्र ददइनछे। 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
आतथाक प्रशासन शाखा  

 

लाग्न ेसमय: सोही ददन / 
सजातमन मिुलु्का गनुापने 
भए वढीमा ३ ददन 

व्यवसायको प्रकृतत 
अनसुार आतथाक ऐन 
बमोजजम 

२ व्यवसाय नवीकरण १. व्यवसायको प्रकृतत 
खलुाइएको तनवेदन / फाराम 

२. स्थानीय तहमा दताा गरेको 
प्रमाण-पत्रको प्रतततलवप 

३. सञ्चालकको नागररकताको 
प्रमाण-पत्रको प्रतततलवप 

१. तनवेदन सवहत तोवकएका कागजातहरु 
पेश गने  

२. प्रमखु प्रशासवकय अतधकृतले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोक आदेश 
गने । 

३. तनवेदन दताा गने । 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
दताा फााँटको कमािारी / 
सम्बजन्धत शाखा प्रमखु 

 

लाग्न ेसमय:  सोवह ददन 

आतथाक ऐन अनसुार 



४. दईु प्रतत पासपोटा साइजको 
फोटो 

५. घर भाडा सम्झौता तथा घर 
बहाल ततरेको रतसद 

६. आफ्नै घर भए मालपोत वा 
एवककृत सम्पजि कर ततरेको 
रतसद वा कर तनधाारण 

स्वीकृत भएको कागजात 

४. तोवकएको कमािारीले तनयमानसुार 
कागजात तयार गने । 

५. तनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने । 

३ कृवि तथा पशपुालन 
सम्बजन्धत फमा दताा 
र नवीकरण 

१. फमा प्रकृतत खलुाइएको 
तनवेदन / फाराम 

२. २ प्रतत पासपोटा साइजको 
फोटो 

३. वडा सजातमन मिुलु्का 
४. दईु प्रतत पासपोटा साइजको 

फोटो 
५. अन्यत्र दताा गरेको भए सोको 

प्रतततलवप 

६. जग्गा वा घर भाडा सम्झौता 
७. मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पजि कर ततरेको 
रतसद वा कर तनधारण 

स्वीकृत भएको कागजात 

१. वडा कायाालयमा सम्पूणा कागजात 
सवहत तनवेदन पेश गनुापनेछ । 

२. अध्यक्ष / सदस्य वा सजिवले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोकादेश गने 
र आवशयक जााँिबझु गररनछे । 

३. वडा कायाालयबाट सजातमन मिुलु्का 
गररनेछ । 

४. कृवि तथा पश ु स्वास््य शाखाले 
आवस्यक मूल्याङ्कन सवहत तसफाररस 
गरी फमाको लातग आवश्यक सझुाव 
सवहत अनमुतत ददनछे । 

५. वडा कायाालय र सम्बजन्धत शाखाको 
तसफाररस पत्र शलु्क ततरेको रतसद र 
दईु प्रतत फोटो तलइआएमा आतथाक 
प्रशासन शाखाबाट प्रमाणपत्र ददइनेछ। 

जजम्मेवार: वडा कायाालय 
/ कृवि तथा पश ुस्वास््य 
शाखा र आतथाक प्रशासन 
शाखा / सतमतत  

 

लाग्न ेसमय: सोही ददन / 
सजातमन मिुलु्का गनुापने 
भए वढीमा ३ ददन 

आतथाक ऐन अनसुार 



४ घर नक्सा पास 
सम्बजन्ध अनमुतत 
पत्र 

१. गाउाँपातलकाद्वारा तोवकएको 
नक्सा पास तथा तनमााण 
इजाजत दरखास्त फाराम 

२. नागररताको प्रमाण पत्रको 
प्रतततलवप 

३. जग्गाधनी पूजााको प्रतततलपी 
४. ततरो ततरेको रतसदको 

प्रतततलपी 
५. नापी नक्सा 
६. व्यजि स्वयम ् उपजस्थत 

नभएमा वारेसनामा 
७. ततन प्रतत पासपोटा साइजको 

फोटो 
८. पवहले तनमााण भएको भए 

घरको फोटो 

१. ववतधपूवाकको तनवेदन पेश गने 
कायाालय प्रमखुबाट तोकदेश गररने  

२. राजश्वशाखाबाट शलु्क ततरी नक्सापास 
तथा तनमााण इजाजत वकताब तलई 
नेपाल सरकारको इजाजत प्राप्त जशक्षण 
संस्थाबाट लाइसेस प्राप्त भएको 
ईजन्जतनयरबाट घरको नक्सा बनाउने  

३. नक्सा दताा पतछ अतमनबाट सजातमन 
मिुलु्का र १५ ददने दावीववरोध सूिना 
जारी गररने 

४. कसैबाट मदु्दा नपरे तनमााण/ DPC 

इजाजत प्रमाण पत्र पाउन सक्ने 
५. घर तनमााण पतछ तनमााण सम्पन्न प्रमाण- 

पत्र पाउने  

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
घर नक्सा शाखा  
ईजन्जतनयर 

 

लाग्न ेसमय:  

१. इजाजतको लातग 
२१-३० ददन । 

२. सम्पन्न प्रमाणपत्र 
काया सम्पन्न पतछ । 

 
 

आतथाक ऐन अनसुार 

५ घर नक्सा नामसारी १. तनवेदन । 

२. घर नक्सा पास प्रमाण पत्र 

३. जग्गा धनी पूजााको प्रतततलवप 

४. अंशवण्डा भए नाता प्रमाजणत 

५. नापी नक्सा 
६. नाता प्रमाजणत 

७. ततरो ततरेको रतसद 

८. आवश्यकता अनसुार सजातमन 
मिुलु्का 

१. पेश गररएको तनवेदन उपर प्र.प्र 
अतधकृथ द्धारा सम्बजन्धत कमािारीलाई 
तोकदेश ददइन े। 

२. आवश्यकता अनसुार अतमन खटाई 
वडा सजातमन मिुलु्का तयार गने । 

३. धनी मतृ्य ुभए अंशवण्डा गने भए मतृ्य ु
दताा प्रमाण-पत्र पेश गने र नाता खलु्न े
कागजात पेश गनुापनेछ । 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
घर नक्सा शाखा  
ईजन्जतनयर 

 

लाग्न ेसमय: सोही ददन / 
सजातमन मिुलु्का गनुापने 
भए वढीमा ततन ददन 

 आतथाक ऐन अनसुार  



९. ततन प्रतत फोटो 
१०. मालपोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्पजि कर 
ततरेको रतसद वा कर तनधाारण 

स्वीकृत भएको कागजात 

४. घर धनी स्वयम उपजस्थत भए वा 
वारेसाना माफा त गने भए सो पेश गने 
र सो उपर जााँिबझु गररनेछ । 

५. शाखा प्रमखुले आवश्यक प्रवक्रया 
पयुााई तयार पारी कायाालय प्रमखु 
समक्ष पेश गरी नामसारी हनुछे । 

६ संस्था दताा / 
नवीकरण तसफाररस 

१. नयााँ संस्था भए ववधान 

२. सञ्चालक सतमततका 
पदातधकारीको ना.प्र.को 
प्रतततलवप 

३. लेखापरीक्षण प्रततवेदन । 

४. वडा तसफाररस 

५. घर भाडा सम्झौता तथा घर 
बहाल ततरेको रतसद 

६. मालपोत र घर जग्गा कर वा 
एकीकृत सम्पजि कर ततरेको 
रतसद वा कर तनधाारण 

स्वीकृत भएको कागजात 

१. संस्थाको प्रकृतत खलुाई ववनदेन पेश 
गनुापने छ । 

२. कायाालय प्रमखुले तोकादेश गरी 
सकेपतछ सम्बजन्धत कमािारीले 
जााँिबझु गनेछ । 

३. नयााँ संस्था दताा गनुापने भए वडा 
कायाालयबाट सजातमन मिुलु्का 
गररनेछ । 

४. प्रवक्रया पयुााईसकेपतछ सामाजजक 
शाखाको कमािारीले पत्र तयार गनेछ 
। 

५. आवश्यक राजश्च वझुाई िलानी गरी 
पत्र उपलब्ध गराइनेछ । 

जजम्मेवार: अध्यक्ष / 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 
/ वडा अध्यक्ष / वडा 
सजिव 

 
 

लाग्न ेसमय: सोही ददन / 
सजातमन मिुलु्का गनुापने 
भए वढीमा ततन ददन 

तनयमानसुार 

७ उल्लेजखत वाहेक 
अन्य स्थानीय 
आवश्यकता 
अनसुारका तसफाररस 
/  प्रमाजणतहरु 

१. नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रतततलवप र तनवेदन 

२. ववियसाँग सम्बजन्धत प्रमाण 
कागजात 

ववतधपूवाक जजम्मेवार: अध्यक्ष / 
प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत  

 

लाग्न ेसमय: कामको 
प्रकृतत हेरी 

आतथाक ऐन अनसुार 



३. िाल ुआ.व सम्मको मालपोत 
र घर जग्गा वा एकीकृत 
सम्पजि कर ततरेको रतसद वा 
कर तनधाारण स्वीकृत भएको 
कागजात 

४. आवश्यकता अनसुार सजातमन 
मिुलु्का 

८ अन्य समूह / 
सतमतत दताा 

१. अनसूुिी बमोजजमको तनवेदन  

२. प्ररजम्भक भेलाको प्रतततलवप 

३. अजन्तम भेलाको प्रतततलवप 

४. तदथा सतमततको 
पदातधकारीरुको नेपाली 
नागररकताको प्रमाण-पत्रको 
प्रतततलवप 

५. संस्थाका ववधानको दईु प्रतत 
सक्कल 

६. लेखा पररक्षण प्रततवेदन 
(नवीकरणको लातग ) 

७. सम्बजन्धत वडा कायाालयको 
तसफाररस 

१. तनवेदन सवहत तोवकएका कागजातहरु 
पेश गने  

२. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोक आदेश 
गने । 

३. तनवेदन दताा गने । 

४. तोवकएको कमािारीले तनयमनसुार 
कागजात तयार गने । 

५. तदथा सतमततका पदातधकारीको 
िालिलन सम्बजन्ध स्थानीय प्रहरी 
प्रततवेदन । 

६. तनवेदकले तोवकएको शलु्क बझुाउने 
। 

७. कानूनी जवटलता भई वा देजखएमा 
आवश्क कानूनी परामशा तलने । 

८. दताा गरी तनवेदकलाई प्रमाण-पत्र 
उपलब्ध गराउने र उपलब्ध गराएको 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
आतथाक प्रशासन शाखा 
 

लाग्न ेसमय:  १५ ददन 

आतथाक ऐन अनसुार 



प्रमाण-पत्र लगायतका कागजातको 
कायाालयप्रतत अतभलेख सरुजक्षत गरी 
राख्न े। 

९ अपाङ्ग पररिय-पत्र १. ब्यहोरा खलेुको तनवेदन । 

२. नेपाली नागररकताको प्रमाण-
प्रत्रको प्रतततलवप । 

३. पासपोटा साइजको दईु प्रतत 
फोटो । 

४. तबियसाँग सम्बजन्धत प्रमाण 
कागजात । 

५. आवश्यकता अनसुार स्थानीय 
सजातमन मिुलु्का । 

६. सम्बजन्धत वडा कायाालयको 
तसफाररस । 

७. तोवकएको जिवकत्सकले 
प्रमाजणत गररको अपाङ्ता 
सम्बजन्धत प्रमाण / कागजात 
। 

१. तनवेदन सवहत तोवकएका कागजातहरु 
पेश गने । 

२. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोक आदेश 
गने । 

३. तनवेदन दताा गने । 

४. तोवकएको कमािारीले तनयमानसुार 
कागजात तयार गने । 

५. कानूनी जवटलता भई वा देजखएमा 
आवश्क कानूनी परामशा तलने । 

६. दताा गरी तनवेदकलाई प्रमाण-पत्र 
उपलब्ध गराउने र उपलब्ध 
गराइएको प्रमाण-पत्र लगायतका 
कागजातको कायाालय प्रतत अतभलेख 
सरुजक्षत गरी राख्न े। 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
दताा फााँटको कमािारी / 
सम्बजन्धत शाखा प्रमखु 

 

लाग्न ेसमय:  सोही ददन 

तन:शलु्क 

१० ज्येष्ठ नागररक 
पररिय-पत्र 

१. ब्यहोरा खलेुको तनवेदन । 

२. नेपाली नागररकताको प्रमाण-
प्रत्रको प्रतततलवप । 

३. पासपोटा साइजको दईु प्रतत 
फोटो । 

 

१. तनवेदन सवहत तोवकएका कागजातहरु 
पेश गने । 

२. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोक आदेश 
गने । 

३. तनवेदन दताा गने । 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
दताा फााँटको कमािारी / 
सम्बजन्धत शाखा प्रमखु 

 

लाग्न ेसमय:  सोही ददन 

तन:शलु्क 



४. तोवकएको कमािारीले तनयमानसुार 
कागजात तयार गने । 

५. कानूनी जवटलता भई वा देजखएमा 
आवश्क कानूनी परामशा तलने । 

६. दताा गरी तनवेदकलाई प्रमाण-पत्र 
उपलब्ध गराउने र उपलब्ध 
गराइएको प्रमाण-पत्र लगायतका 
कागजातको कायाालय प्रतत अतभलेख 
सरुजक्षत गरी राख्न े। 

११ न्याय सम्पादन 
प्रवक्रया 

१. नेपाली कागजमा पीडक र 
पीतडत दवैु पक्षको नाम थर 
पक्षको ठेगाना, सम्पका  नं 
खलुाई गाउाँपातलकामा पेश 
गने। छलफलका लातग 
न्यावयक सतमततले बोलाउाँदा 
उपजस्थत हनुे । 

१. तनवेदन सवहत तोवकएका कागजातहरु 
पेश गने । 

२. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोक आदेश 
गने । 

३. तनवेदन दताा गने । 

४. तोवकएको कमािारीले तनयमनसुार 
कागजात तयार गने । 

५. कानूनी जवटलता भइ वा देजखएमा 
आवश्क कानूनी परामशा तलने । 

६. न्याय सम्पादन गरी दवैु पक्षलाई 
जानकारी ददने । 

 

जजम्मेवार: दताा फााँटको 
कमािारी / सम्बजन्धत 
न्यायक सतमतत वा प्रमखु 

 

लाग्न ेसमय:  सोही ददन 
/ घटनाको प्रकृतत 
अनसुार 

तन:शलु्क 



१२ तनमााण ब्यवसायी 
"घ" वगाको 
इजाजत पत्र 

१. अनसूुिी १ बमोजजमको 
ढााँिामा व्यहोरा खलेुको 
तनवेदन । 

२. उद्योग ववभागको दताा प्रमाण-
पत्र वा घरेल ु उद्योगको 
प्रमाण-पत्र । 

३. कर ििुाको प्रमाण-पत्र 

४. Civil Engineering प्रमाण-पत्र 
तह उत्रीना गरेको एक जना 
प्राववतधकको तनयजुि पत्र। 

५. जनुसकैु ववियमा प्रमाण तह 
उत्रीना एक जना प्रशासन 
सहायक । 

६. वाजणज्य अथाशास्त्र ववियमा, 
+2  वा सो सरह उत्रीना 
गररको एक जना लेखा 
सहायक गरी पूरा समय काम 
गने कमािारी । 

७. विपर १ थान । 

८. ट्याक्टर १ थान । 

९. तमक्सर १ थान । 

१०. Theodolite / Level 

Machine १ थान । 

११. वाटर पम्प ३ थान । 

१. तनवेदन सवहत तोवकएका कागजातहरु 
पेश गने । 

२. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोक आदेश 
गने । 

३. तनवेदन दताा गने । 

४. तोवकएको कमािारीले तनयमनसुार 
कागजात तयार गने । 

५. कानूनी जवटलता भई वा देजखएमा 
आवश्यक कानूनी परामशा तलने । 

६. दताा गरी तनवेदकलाई प्रमाण-पत्र 
उपलब्ध गराउने र उपलब्ध 
गराइइको प्रमाण-पत्र लगायतका 
कागजातको कायाालय प्रतत अतभलेख 
सरुजक्षत गरी राख्न े। 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
दताा फााँटको कमािारी / 
सम्बजन्धत शाखा प्रमखु 

 

लाग्न ेसमय:  १५ ददन 

 



१२. भ्याकुलेटर ३ थान । 

१३. उपरोि सामग्री वीमा 
गरेको कागजात र नेपाल 
ईजन्जतनयररङ् पररसद्मा दताा 
भएको लातग ईजन्जतनयररङ् 
पररिदले प्रमाजणत गरेको । 

१४. तसतभल इजन्जतनयरले 
जााँिबझु गरेको प्रततदेदन । 

१५. सम्बजन्धत वडा 
कायाालयको तसफाररस । 

१३ खानेपानी महुान दताा १. व्यहोरा खलेुको तनवेदन । 

२. पदातधकारीहरुको 
नागररकताको प्रतततलवप 

३. उपभोिाको प्रारजम्भक भेला, 
जल उपभोिा समूह गठन र 
तनणायको प्रतततलपी । 

४. सक्कल प्रमाजणत ववधान दईु 
प्रतत । 

५. वडा कायाालयबाट सूिना 
टााँसको सजातमन मिुलु्का । 

६. सम्बजन्धत वडा कायाालय 
तसफाररस । 

१. तनवेदन सवहत तोवकएका कागजातहरु 
पेश गने । 

२. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोक आदेश 
गने । 

३. तनवेदेन दताा गने । 

४. तोवकएको कमािारीले तनयमानसुार 
कागजात तयार गने । 

५. कानूनी जवटलता भई वा देजखएमा 
आवश्क कानूनी परामशा तलने । 

६. दताा गरी तनवेदकलाई प्रमाण-पत्र 
उपलब्ध गराउने र उपलब्ध 
गराइएको प्रमाण-पत्र लगायतका 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
दताा फााँटको कमािारी / 
सम्बजन्धत शाखा प्रमखु 

 

लाग्न ेसमय:  ४५ ददन 

आतथाक ऐन अनसुार 



कागजातको कायाालय प्रतत अतभलेख 
सरुजक्षत गरी राख्न े। 

१५ योजना सम्झौता १. व्यहोरा खलेुको तनवेदन र 
योजना वकताब । 

२. वडा कायालयको तसफाररस र 
दस्तरु ततरेको सक्कल रतसद। 

३. तनवााजित पदातधकारीको 
उपजस्थततमा सरोकारवाला 
समूदाय भेला भई उपभोिा 
सतमतत र अनगुमन सतमतत 
गठनको तनणायको प्रतततलवप 
। 

४. उपभोिा सतमततका 
पदातधकारीको नागररकताको 
प्रमाण-पत्रको प्रतततलवप । 

५. प्राववतधक लागत अनमुान वा 
वविय खलेुको प्रस्तावना 

६. ववतनयोजजत बजेट र 
योजनाको प्रतततलवप संलग्न । 

१. तनवेदन सवहत तोवकएका कागजातहरु 
पेश गने । 

२. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोक आदेश 
गने । 

३. तनवेदन दताा गने । 

४. तोवकएको कमािारीले तनयमानसुार 
कागजात तयार गने । 

 

 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
योजना शाखा/ आतथाक 
प्रशासन  

 

लाग्न ेसमय:  सोही ददन 

१. योजना वकताबको 
रु ५००। 

 

२. सम्झौता तन:शकु्ल 

१४ योजनाको रकम 
भिुानी तथा 
फरफारक 

१. व्यहोरा खलेुको तनवेदन । 

२. तनमााण सामाग्री खररद गरेको 
भए रु २०००० सम्म PAN 

ववल र सो भन्दा बढी भएमा 
VAT तबल । 

१. तनवेदन सवहत तोवकएका कागजातहरु 
पेश गने । 

२. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोक आदेश 
गने । 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
योजना शाखा/ आतथाक 
प्रशासन  

लाग्न ेसमय:  सोही ददन 

 



३. भारी उपकरण प्रयोगको VAT 

तबल । 

४. खिा अनसुार ववतभन्न ववल 
भरपाईहरु । 

५. योजना स्थलका ववतभन्न 
फोटोहरु । 

६. भारी उपकरण गाउाँपातलकामा 
सूजिकृत भएको पत्र । 

७. उपभोिा सतमततको काया 
सम्पन्न तनणायको प्रतततलवप । 

८. सूपररवेक्षण तथा अनगुमन 
सतमततको तनणाय एवम ्
तसफाररसको प्रतततलवप । 

९. सावाजतनक लेखा परीक्षण । 

१०. तोवकएको ढााँिामा 
योजना सूिना पाटीको फोटो 
। 

११. प्राववतधकको काया सम्पन्न 
मूल्यांकन एवम ्प्रततवेदन । 

१२. तनमााण सामग्री ढुवानी 
भएमा सवारी साधनको 
तबलबकु र सवारी िालकको 
सवारी िालक अनमुतत-पत्र 
(लाइसेन्स ) को प्रतततलवप । 

३. तनवेदन दताा गने । 

४. तोवकएको कमािारीले तनयमानसुार 
कागजात तयार गने । 

५. छाप लगाई तनवेदकलाई िेक उपलब्ध 
गराउने र उपलब्ध गराइएको िेक 
अधाक्ी लगायतका कागजातको 
कायाालय प्रतत अतभलेख सरुजक्षत गरी 
राख्न े। 



१३. प्रमाजणत डोर हाजजरी 
फाराम । 

१४. पेश भए बमोजजम काया 
सम्पन्न भएको भनी उपभोिा 
सतमततको अध्यक्षद्वारा घोवित 
स्वन्घोिण पत्र । 

१५. काया सम्पन्न भएकोले 
भिुानी लातग सम्वजन्धत वडा 
कायाालयको तसफाररस र 
दस्तरु ततरेको सक्कलै रतसद । 

१४ भारी उपकरण दताा १. व्यहोरा खलेुको तनवेदन । 

२. नेपाली नागररकताको 
प्रतततलवप । 

३. भारी उपकरणको सवारी दताा 
प्रमाण-पत्रको प्रतततलवप । 

४. भ्याटमा दताा भएको प्रमाण-
पत्रको प्रतततलवप । 

५. सवारी साधनको कर ििुाको 
प्रमाण-पत्रको प्रतततलवप । 

१. तनवेदन सवहत तोवकएका कागजातहरु 
पेश गने । 

२. प्रमखु प्रशासकीय अतधकृतले 
सम्बजन्धत कमािारीलाई तोक आदेश 
गने । 

३. तनवेदन दताा गने । 

४. तोवकएको कमािारीले तनयमनसुार 
कागजात तयार गने । 

५. कानूनी जवटलता भइ वा देजखएमा 
आवश्क कानूनी परामशा तलने । 

दताा गरी तनवेदकलाई प्रमाण-पत्र 
उपलब्ध गराउने र उपलब्ध गराइएको 
प्रमाण-पत्र लगायतका कागजातको 

जजम्मेवार: प्रमखु 
प्रशासकीय अतधकृत / 
दताा फााँटको कमािारी / 
आतथाक प्रशासन शाखा  

 

लाग्न ेसमय:  सोही ददन 

आतथाक ऐन अनसुार 



कायाालय प्रतत अतभलेख सरुजक्षत गरी 
राख्न े। 

 


