झापा गाउँ पािलका,
गाउँ कायपािलकाको कायालय,
टाधनडु ा, झापा
दे श न १ नेपाल

नाग रक वडाप
दान ग रने से वा
सुिवधाको नाम

१.
योजना स झौता गन









ीकृत
योजनाको
लागत अनु मान
तयार गन

बक खाता खो ने/ब
गन िसफा रस

२.

३.

आव







क पन कागजातह

गाउँ सभाबाट उ आयोजना
बािषक योजनामा परे को माण
उपभो ा भेलाको िनणयको
ितिलपी
िनयमानुसार उपभो ा सिमित गठन
भएको िववरण तथा उपभो ा
सिमितका पदािधकारीको नाग र ा
सिहतको वडा कायालयको िसफा रस
ीकृत योजनाको लागत अनुमान
स झौताको लािग िनवे दन प
उपभो ा सिमितको अ
यारी
सिहतको िनणयको ितिलिप
स
त पदािधकारीह को
नाग रकता तथा फोटो सिहतको
नमुना द खत काड
िनवे दन
योजना स झौता
योजनाको िववरण वािषक
काय ममा परे को माण र योजना
काया यन तािलका

सेवा सुिवधा ा
पन ि या













गन आव

क

सेवा दान गन
अिधकारी

ला े द

िनवे दन िसफा रस तोक
लगाउने
दता गन
रतपुवक दे खएमा स
त
कमचारीले स झौता गन ।

मुख शासकीय
अिधकृत वा
योजना शाखा
मुख

िनशु

सोही िदन सजिमनको हकमा
बढीमा ३ िदन ।

िनवे दन िसफा रस तोक
लगाउने
दता गन
रतपुवक दे खएमा स
कमचारीले िसफा रस प
उपल गराउने ।

मुख शासकीय
अिधकृत / योजना
शाखा मुख /
आिथक शासन
शाखा मुख

िनशु

सोिह िदन

योजना शाखा
मुख/ ई जिनयर/
सब ई जिनयर

िनशु

योजनाको दु री अनुसार ३ दे ख
१० िदन स

त

ई जिनयर / सव ई जिनयरले
थलगत मण नापजाँ च गरी
लागत अनु मान उपल
गराउने ।

ुर

ला े समय
कैिफयत

.
सं.

५.

योजनाको जाँ चपास फरफारक र
अ म भु ानी

योजनाको अ म
मु ाङकन

४.

६.













िव ालय खो ने तथा क ा थप अनुमित



गै र सरकारी सं था
अिभलेख दता तथा
निवकरण

७.


















काय स
ितवे दन
सावजिनक प र ण
वडा कायालयको स
ताको
िसफा रस
उपभो ा सिमितको भेलाको िनणय
अनुगमन सिमितले थलगत अनु गमन
र काम स ोषजनक रहे को भ े
होरा भएको िनणयको ितिलिप
कायस
ितवे दन
नापी िकताब
खचको िवलभरपाई
उपभो ा सिमितले आम भेलामा
खच सावजिनक गरे को माण
फ ौटको िनणयको ितिलपी
योजनाको कायालयको िसफा रस
सावजिनक प र ण िदवे दन
अनुगमन सिमितले थलगत अनु गमन
र काम स ोषजनक रहे को भ े
होरा भएको िनणयको ितिलपी
िश ा िनयमावली अनुसुची १
बमोिजमको िनवे दन
शैि क गुठीको िवधान वा व प
वा िनयमावलीको ितिलपी
ज ा धनी माण पजा वा भाडामा
िलने भए वहाल स झौता प
ािवत िव ालयको न ा
स
त वडाको िसफा रस
िव ालय व थापन सिमितको
िनणयको ितिलिप
िश ा ऐन तथा िनयमावली एवम्
चिलत कानुन बमोिजम आव क
कागजातह
िनवे दन
सं थाको िवधान एक ित
स
त वडाको िसफा रस
सं थाका पदािधकारीह को ना. . को
ितिलिप
समावे शी तवरले गठन भएको काय
सिमित गठन िनणयको ितिलपी

ई जिनयर / सव ई जिनयरको
थलगत सभ नापजाँ च
अनुगमन सिमितको थलगत
अनुमान

ई जिनयर / सब
ई जिनयर

िनशु

योजनाको दु री र कृित अनुसार
३ दे ख १० िदन स

िनवे दन/ िसफा रस तोक
लगाउने
दता गन
आव क जाँ चबुझ र ि या
पुगेको भएमा जाँ चपास गरी
पे ी प ौट तथा अ म
भु ानी तथा फरफारक
ग रिदने ।

मुख शासकीय
अिधकृत /लेखा
अिधकृत/
ई जिनयर / सब
ई जिनयर/

िनशु

काबु बािहरको प र थितबाहे क
सोही िदन ।




िनवे दन तोक आदे श
दता गन आव क जाँ चबुझ र
अ यन पिछ भावकारी
दे खएमा गाउँ कायपािलकाको
िनणयानुसार िसफा रस गन ।

गाउँ पािलका
अ
/ मुख
शासकीय
अिधकृत/ िश ा
शाखा मुख/ गाउँ
कायपािलका

िनयमानुसार

सोही िदन बैठकबाट िनणय
गनुपन अव थामा ३ िदन दे ख
१५ िदन





िनवे दन तोक आदे श
दता गन
आव क जाँ चबुझ र अ यन
पिछ ि या पुगेको दे खएमा
अिभले ख राखी दता गन

मुख शासकीय
अिधकृत/ शासन
शाखा मुख

िनयमानुसार

सोही िदन सजिमनको हकमा
बढीमा ३ िदन ।








१०.

गै र सरकारी
सं था
नवीकरण
िसफा रस
गाउँ
कायपािलका
बाट िदनु पन
ि
िसफा रस

९.

िनवे दन
सं थाको गित िववरण
लेखाप र ण ितवे दन
कर चु ा माणप






 िनबे दन
 स िधत वडाको िसफा रस
नागा रकता र आवासकता अनुसार अ
कागजात

ाकृितक
कोप राहत
सहायता

८.





िनवे दक
हरी मुचु ा
वडाको िसफा रस












िनवे दन तोक आदे श
दता गन
आव क जाँ च बु झ र अ यन
पिछ ि या पुगेको दे खएमा
अिभले ख राखी दता गन
िनवे दन तोक आदे श,
दता गन,आव कता अनुसार
स निधत चमचारीले
िसफा रस उपल गराउने
िनवे दन तोक आदे श गन
दता गन
िनणय भई तोके अनुसारको
सहायता उपल गराउने ।

मुख शासकीय
अिधकृत /
शासन शाखा
मुख

िनयमानुसार

सोही िदन सजिमनको हकमा
बढीमा ३ िदन ।

गाउपिलका
अध / मुख
शासकीय
अिधकृत/
शाखा मुख
मुख शासकीय
अिधकृत/ आिथक
शासन शाखा
मुख/ गाउँ
कायपािलका

िनयमानुसार

सोही िदन,सजिमनको हकमा
बढीमा ३ िदन

िनशु

सोिह िदन बैठकबाट िनणय
गनुपन अव थामा ३ िदन दे ख
१५ िदन

क) ज


घटना दता िववरण स

ाउने ः ज दता सं शोधन

११.

िमित स ाउने
राि य परी ा बोडको ल ां कप
र िव ालयको चा रि क माण
प को ितिलपी वा
 अ तालमा ज ेको भए
अ तालले िदएको ज
माण
प वा
 नावलक प रचयप वा
 नाग रकताको माणप वा
 कुनै पिन माण खु ने कागजात
ा नभएको अव थामा थानीय
तहका ितिनिधको रोहवरमा
क ीमा ७ जना नेपाली
नाग रकता ा गरे का
को
सजमीन मुचु ा (मुचु ाको
साथमा सबै जनाको ना. .
ितिलपी नुपन)
ख) नाम स ाउनेः
 ब को नाम सं शोधन गनुपरे मा
बाबु र अमाको िनवे दन तथा बाबु
आमा र ब ाको स
खु लेको
कागजात वा माणप
 नाम सं शोधन गनुपन
वािलग भएमा एस ई.ई
ल ां कप िव ालयको
चा रि क माणप वा बाबु
आमा सँ ग नाता खु ने
आिधकारीक माण कागज
 बाबु आमाको वा बाजेको नाम
सं शोधन गनु परे मा सो स
ी
आव क होरा खु ने
मािणत कागजात वा एस.ई.ई.
वा सो भ ा मािथको शैि क
यो ताको कागजात

थानीय तहका ितिनिधको
रोहवरमा क ीमा ७ जना
नेपाली नाग रकले दु वै
एकै हो भनी ना. . ितिलपी
सिहत सहीछाप गरे को सजिमन
मुचु ा










स
त वडाको थानीय
पि करािधकारी सम िनवेदन
सिहत कागजात पेश गन
थानीय पि कािधकारीले
गा.का.पा. कायालयमा
सं शोधनका लािग िसफा रस
सिहत अनु रोध गन
गा.पा. मा िनवे दन / प दता
गन
तोिकएको कमचारीले सजिमन
मुचु ा तयार गरी िसफा रस
गन
िसफा रस बमोिजम मुख
शासकीय अिधकृतको
िनदशन बमोिजम थानीय
पि कािधकारीले िववरण
स ाउने र सोको अिभलेख
अ ाविधक रा े ।

मुख
शासकीयक
अिधकृत / वडा
सिचव/ स
त
कमचारी

िनयामानुसार

सोिह िदन सजिमनको हकमा
बढीमा १० िदन ।

मृ ुदता माणप मा सं शोधन

१२.

क) नाम सं शोधन
 बाबु बाजे वा पित/ प ीको नाम
संशोधन गनु परे मा नाता खु ने
आिधकारीक माणप ज ै
नाग रकता माणप ज ाधनी
माण पुजा आिद ।
 नाम खु ने कागजात नभएको
अव थामा थानीय तहका
जन ितिनिधको रोहबरमा ७ जना
थानीय नेपाली नाग रक
सिहतको सजिमन मुचु ा
(उनीह को ना. . ितिलपी
सिहत)
ख) मृ ु िमित स ाउनु परे मा
 स ाउनु पन कारण र आधार
सिहतको िनवेदन अ तालमा
मृ ु भएको भए मृ ु िमित
उ े ख भएको मृ ु माणप
वा सरकारी िनकायबाट मृ ु
िमित मािणत ग रएको
िसफा रस कागजात
 सो नभएमा थानीय तहका
जन ितिनिध सिहत ७ जना
थानीय नाग रक सिहतको
सजिमन मुचु ा (िनजह को
ना. . ितिलपी सिहत)










स
त वडाको थानीय
पि कािधकारी सम िनवे दन
सिहत कागजात पेश गन
थािनय प जका रले
गा.पा.पा.कायलयमा
सं सोधनका लािग िसफारीस
सिहत अनु रोध गन
गा.पा.मा िनबे दन/प दता गन
तोिकएको कमचारीले सजिमन
मुचु ा तयार गरी िसफा रस
गन
िसफा रस बमोिजम मुख
शासकीय अिधकृतको
िनदशन बमोिजम थानीय
पि कािधकारीले िववरण
स ाउने र सोको अिभलेख
अ ाविधक रा े ।

मुख शासकीय
अिधकृत/ वडा
सिचव/ स
त
कमचारी

िनयमानुसार

सोही िदन सजिमनको हकमा
बढीमा १० िदन ।

िववाह दता माणप मा सं शोधन

१३

क) दु लाहा दु लहीको नाम सं शोधन
गनुपरे माः
 िववाह दता माणप भएको
नाम र संशोधन गनुपन नाम एकै
को हो भ े खुलेको
अिधकारीक माण कागजात वा
क ीमा ७ जना नेपाली
नाग रक र थानीय ितिनिध
सिहतको सजिमन मुचु ा र
िनजह को ना. . ितिलपी तथा
स
त वडा कायालयले उ
सं शोधन गन िसफा रस गरे को
प ।
 दु दाहा दु लहीको बाबु आमा वा
बाजेको नाम सं शोधन गन नाता
खु ने आिधकारीक माण
कागजात वा थानीय
ितिनिधको रोहबरमा ७ जना
नेपाली नाग रकले गरे को
सजिमन मुचुलका र िनजह को
ना. . ितिलपी
ख) िववाह िमित स ाउनु परे माः
 िववाह िमित स ाउनु पन
कारण सिहतको िनवे दन िमित
फरक परे कोमा स ाउनु पन
आधार तथा िववाह िमित
उ े खत भएकव थानीय
ितिनिध सिहतको ७ जना
थानीय नेपाली नाग रककव
सजिमन मुचु ा










स
त वडाको थानीय
पि कािधकारी सम िनवे दन
सिहत कागजात पेश गन
थानीय पि काधाकारीले
गा.का.पा. कायालयमा
सं शोधनका लािग िसफा रस
सिहत अनु रोध गन ।
गा.पा.मा िनवे दन/प दता गन
तोिकएको कमचारीले सजिमन
मुचु ा तयार गरी िसफा रस
गन
िसफा रस बमोिजम मुख
शासकीय अिधकृतको
िनदशन बमोिजम थानीय
पि कािधकारीले िववरण
स ाउने र सोको अिभलेख
अ ाविधक रा े ।

मुख शासकीय
अिधकृत/ वडा
सिचव/ स
त
कमचारी

िनयामानुसार

सोही िदन सजिमनको हकमा
बढीमा १० िदन ।

१४.







१५.

िमलाप गराउने िववाद समाधान
तथा अ
ाियक कायस ादन

स

िव े द सं शोधन







अदालतबाट भएको फैसलाको
मािणत ितिलपी
नाता ज खु लेको ना. . नाता
मािणत वा अ कागजात
थायी ठे गानाको स
मा ना. . मा
उ े ख भएको ठे गाना वा बसाईसराई
गरी आएको माणप
थानीय िनकायका ितिनधी सिहत ७
जना नेपाली नाग रकको सजिमन
मुचु ा र उनीह को ना. . ितिलपी
।



उजुरी वा मका परे को होरा
सिहतको िनवे दन
थप माण भए सो समेत
ना. . ितिलिप













स
त वडाको थानीय
पि कािधकारी सम िनवे दन
सिहत कागजात पेश गन ।
थानीय पि कािधकारी सम
िनवे दन सिहत कागजात पेश
गन ।
गा.पा.मा नवे दन/प दता गन
तोिकएकव कमचारीले सजिमन
मुचु ा तयार गरी िसफा रस
गन ।
िसफा रस बमोजम मुख
शासकीय अिधकृतको
िनदशन बमोिजम थानीय
पि कािधकारीले िववरण
स ाउने र सोको अिभलेख
अ ाविधक रा े ।
िनवे दन तोक आदे श गन
दता गन उपा
को
सं योजक मा रहे को ाियक
सिमित सम उजुरीपेश गन ।
उजुरी पेश भएपिछ दु वै प
(पीिडत र पीडक) लाई
उप थत गराई बहस छलफल
गराउने र आपसी समझदारीमा
िमलाप को कागज गराउने र
अिभले ख रा े ।

मुख शासकीय
अिधकृत/ वडा
सिचव / स
त
कमचारी

िनयामानुसार

सोही िदन सजिमनको हकमा
बढीमा १० िदन ।

गा.पा. उपा
/
ायीक सिमितका
पदािधकारी /
स
त कमचारी

िनयमानुसार

सोही िदन सजिमनको हकमा
बढीमा ३ दे ख १५ िदन ।

१६.





१७.

"घ" वगको
िनमाण
वसायी
ईजाजत
प
नवीकरण

"घ" वगको िनमाण

वसायी ईजाजत प जारी गन ।



१८.













कागजात
माणीकरण



िनमाण वसाय िनयमावली २०५६
को अनु सुची १ बमोिजमको िनवे दन
उ ोग िवभागमा उ ोग/ पम दता
माणप को ितिलपी
थायी लेखा न र (PAN) दता
माणप
ुनतम १ लाख बक ाले भएको
माण तथा ज ाधनी दता माण
पुजाको ितिलपी
ोपाईटरको नाग रकता माणप को
ितिलिप
ािविधक लेखा र शासनमा काम
गन कमचारीको िववरण
स
त फमसँग भएकव मेिसनरी
उपकरणको
म र सोको िवमा
समेत भएको िववरण पुि ने
कागजात
छानिवन उपसिमितको िसफा रस
उ े खत उपकरण ठीक दु
रहे कव कुरा उ े खत नेपाल
ई जिनयस एशोिसयसनको सद ता
मा मेकािनकल ई जिनयरको
िसफा रस र
द ु र बु जाएको रसद
िनवे दन
नवीकरण द ु र बु झाएको रसीद
ाद सिकएको भए क नी/ फम
नवीकरण भएको माण
क ुलर मािणत गनु पन स
त
कागजात सिहतको िनवे दन र सो
कागजातको एक ित ितिलपी





िनवे दनमा तोक आदे श गन
दता गन
कागजात अ यन गरी
आव कता अनुसार
अनुस ान सजिमन गरी
स
त अिधकारीले
अिभले ख रा लगाई ईजाजत
प उपल गराउने ।

मुख शासकीय
अिधकृत /
शासन शाखा

िनयमानुसार

छानिवन उपसिमितको
िसफा रस ा भएपिछ





िनवे दन तोक लगाउने
दता गन
स
त कमचारीले अिभलेख
राखी नवीकरण ग रिदने ।
िनवे दन तोक आदे श गन
दता गन
स
त कमचारीले ह ा र
गन तथा छाप लगाउने ।

मुख शासकीय
अिधकृत/ शासन
शाखा

िनयमानुसार

सोही िदन

मुख शासकीय
अिधकृत/ दता
चलानी शाखा

िनयमानुसार

सोही िदन सजिमनको हकमा
बढीमा ३ िदन





सामािजक सु र ा भ ा
ा गन लाभ ाहीको
िववरण अ ाविधक
गन

१९.

२०.









२१.

कृषक समुह तथा कृिष फम दता तथा अिभले खकरण

सहकारी सं था दता














वडा कायालयबाट माण सिहत ा
िववरण (ना. . म ुदता बसाईसराई
दता माणप आिद)



गाउँ पािलकाको सहकारी ऐन २०७५
को अनु सुची १ को ढाचामा दरखा
िदनु पन
सहकारी सं थाको
ािवत िविनयम
सहकारी संचालन स ा ता
ितवे दन
सद ले िलन ीकार गरे को से यर
सं ा र से यर रकमको िववरण
िवत सहकारी सं थाको
ार क भे लाको ितिलपी
स
त काया े भएको वडा
कायालयको िसफा रस
से यर सद ह नाग रकताको
ितिलपी






िनवे दन प
समुहको िविनयम
माइनटको ितिलपी
स
त ािविधक र वडा
को
सं यु द ाखत भएको वडा
कायालयको िसफा रस, स
त
िविधक नभए स
त शाखाको
िसफा रस
समुहको सद ह को नाग रकताको
फोटो कपी
समुहको छाप
फमको हकमा अिनवाय वसाय
दता गरे को माण प र वसाय
निवकरण ग रएको रिसदको
ितिलपी नु पन छ ।











प वा िनवे दन तोक आदे श
गन
दता गन
वडा कायालयबाट िववरण
ा भएपिछ स
त
कमचारीले िववरण अ ाविधक
गन
िनवे दन तोक आदे श गन
दता गन
स ा ता अ ान गन
स ा ता ितवे दनको
आधारमा िनयमानुसार दता
ग र सोको अिभलेख रा े

मुख शासकीय
अिधकृत/ आिथक
शासन शाखा/
सूचना िविध
अिधकृत

नला े

सोही िदन वा िवशेष
प र थितमा ३ िदन स

मुख शासिकय
अिधकृत/
स
त फाँ टका
कमचारीह

िनयमानुसार

िनयमानुसार

अिभले खकरणको हकमा
पुरानो दता माणप को
ितिलिप
िनवे दन तोक आदे श गन
दता गन
पेश भएको कागजातको
छानिवन गन
िनयमानुसार द ु र िलई दता
गन अिभलेख रा े र माणप
दान गन

मुख शासिकय
अिधकृत/ शासन
फाँ टका
कमचारीह

फम समुह
अिभले खकर
ण िनशु

सोिह िदन छानिवन गनु पन भए
वढीमा १५ िदन

२३

े नाग रक
प रचयप
िवतरण

िविभ सिमित दता तथा
अिभले खकरण

२२





िनवे दन प
२ ित पासपोट साइजको फोटो
नाग रकता माणप को ितिलिप







स





चिलत कानुन बमोिजम आव क
िनवे दन कागजात तथा कामको
कृित अनुसार माग गन सिकने अ
माण कागजात



त शाखाबाट तोिकएबमोिजम






उ
अ

२५.

े खत बाहे क
काय

िविभ
शाखाबाट
स ादन
ने अ
से वाह

२४





िनवे दन प
सिमितको िविनयम
माइनटको ितिलपी
स
त वडा कायालयको
िसफा रस
काय सिमितको सद ह को
नाग रकताको फोटो कपी
सिमितको छाप










अिभले खकरणको हकमा
पुरानो दता माणप को
ितिलिप
िनवे दन तोक आदे श गन
दता गन
पेश भएको कागजातको
छानिवन गन
िनयमानुसार द ु र िलई दता
गन अिभलेख रा े र माणप
दान गन
िनवे दन तोक आदे श
दता गन
स
त शाखाका कमचारीले
तोिकएको ि या पुरा गरी
कायस ादन ग रिदने ।
स
त शाखाबाट
तोिकएबमोिजम

मुख शासिकय
अिधकृत/ शासन
फाँ टका
कमचारीह

िनयमानुसार

सोिह िदन छानिवन गनु पन भए
वढीमा १५ िदन

मुख शासिकय
अिधकृत/स
त शाखाका
कमचारीह

िनशु

सोही िदन

मुख शासिकय
अिधकृत/स
त शाखाका
कमचारीह

िनयमानुसार

तोिकएबमोिजम

िनवे दन तोक आदे श
दता गन
स
त शाखाका कमचारीले
तोिकएको ि या पुरा गरी
कायस ादन ग रिदने ।

गा.पा. अ
/
उपा
/ मुख
शासकीय
अिधकृत/
स
त शाखाका
कमचारी

तोिकए
बमोिजम

सोही िदन सजिमनको हकमा
वढीमा ३ िदन ।

