वराहक्षेत्र नगरपामलका, चक्रघट्टी, सन
ु सरी
क्र. सं.

१

२

३

४

सेवा सवु वधाको
प्रकार

आयोजना वा
काययक्रम सम्झौता

आयोजना वा
काययक्रमको रकम
भक्
ु तानी

घर नक्शा पास

बैंक खाता खोल्ने

सेवा दिने शाखा

योजना

आधथयक प्रशासन

प्रापवधधक

आधथयक प्रशासन

जिम्मेवार कममचारी

आवश्यक कागिातहरु

शाखा प्रमख
ु

उपभोक्ता सममतत गठन गने आमभेलाको तनर्यय,
योजनाको लागत अनम
ु ान, योजना सम्झौता गने
सम्बन्धी उपभोक्ता सममततको तनर्यय, बैंक खाता
सञ्चालन गने पदाधधकारी तोककएको उपभोक्ता
सममततको तनर्यय, नागररकताको प्रततमलपप र वडा
कायायलयको मसफाररस ।

सेवाका लागग लाग्ने
समय

शल्
ु क

प्रकृया परू ा भए
सोही ददन

तनिःशल्
ु क

शाखा प्रमख
ु

बील भपायई योजना सम्बन्धी भएमा प्रापवधधक
प्रततवेदन, उपभोक्ता सममतत माफयत ् भएमा सम्बन्न्धत
वडा सममततको मसफाररश र संघ संस्थाको भएमा पत्र, प्रकृया परू ा भए
संस्था दताय नपवकरर्को प्रमार्पत्र, छाप तथा कायय
सोही ददन
सम्पन्नको फोटो, सावयजतनक पररक्षर् प्रततवेदन, ३
लाख बढीको भए होडडङ्ग बोडयको फोटो ।

शाखा प्रमख
ु

ररतपव
य को तनवेदन, जग्गाधनी प्रमार् पज
ू क
ू ाय, नापी
नक्शा (ब्लपू प्रण्ट), जग्गा धनीको नागररकताको
१ मदहनामभत्र
प्रमार्पत्र, घरको नक्शा (डडजाइन), कर ततरे को रमसद र
चारककल्ला प्रमाणर्त

शाखा प्रमख
ु

उपभोक्ता सममततको तनर्यय प्रततमलपी, अध्यक्ष सधचव
र कोषाध्यक्षको नेपाली नागररकता प्रमार्पत्रको
प्रकृया परू ा भए
प्रततमलपी १।१ प्रतत र बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धमा
सोही ददन
सम्बन्न्धत उपभोक्ता सममततको तनवेदन

रु. ३/- प्रतत
वगयफीट

वराहक्षेत्र नगरपामलका, चक्रघट्टी, सन
ु सरी
५

व्यवसाय दताय

प्रशासन

शाखा प्रमख
ु

न्यातयक सममतत /
प्रशासन

नागररकताको प्रमार्पत्र, फोटो २ प्रतत, तनधायररत
आवेदन फाराम, व्यवसाय गने स्थान / अरुको घर
भाडामा मलएको भए घरधनीसंग गररएको सम्झौताको
प्रततमलपप, आफ्नो घर भए जग्गाधनी प्रमार्पज
ू ायको
प्रततमलपी ।

प्रकृया परू ा भए
सोही ददन

पववादको पववरर् खल्
ु ने गरी तोककएको ढाूँचामा तनवेदन,
प्रकृया परू ा भए
नागररकता प्रमार्पत्र र अन्य आवश्यक प्रमार्
सोही ददन
कागजहरु

पूँज
ू ी अनस
ु ार

६

उजूरी / कफराद दताय

मद्
ु दा / प्रशासन

७

व्यवसाय नवीकरर्

प्रशासन

शाखा प्रमख
ु

ररतपव
य को तनवेदन, व्यवसाय दताय प्रमार्पत्र,
ू क
अतघल्लो वषयको कर ततरको रमसद

प्रकृया परू ा भए
सोही ददन

व्यवसाय दताय
गदायको पूँज
ू ी
अनस
ु ार

८

अंग्रेजीमा मसफाररश
र कन्सल
ु र
प्रमाणर्करर्

प्रशासन

शाखा प्रमख
ु

कामको प्रकृतत अनस
ु ार पववरर् खल्
ु ने तनवेदन,
सम्बन्न्धत प्रमार्पत्रहरु

प्रकृया परू ा भए
सोही ददन

प्रतत पाना रु.
१५०/-

९

उद्योग व्यवसाय
दताय मसफाररश

प्रशासन

शाखा प्रमख
ु

उद्योग व्यवसायको प्रकृतत अनस
ु ार पववरर् खल्
ु ने
तनवेदन, सम्बन्न्धत प्रमार्पत्रहरु

२ ददन

पूँज
ू ी अनस
ु ार

१०

संस्था दताय
मसफाररश /
नवीकरर्

प्रशासन

शाखा प्रमख
ु

तनवेदन, पवधान, पदाधधकारीको नामावली सदहतको
व्यन्क्तगत पववरर्, तदथय सञ्चालक सममततको तनर्यय प्रकृया परू ा भए
। नवीकरर्को हकमा साधारर् सभाको तनर्यय,
सोही ददन
लेखापरीक्षर् प्रततवेदन र कर चक्
ु ता प्रमार्पत्र

११

अध्ययनको लाधग
पवदे श जाूँदा आय
प्रमाणर्त

राजश्व / प्रशासन

शाखा प्रमख
ु

तनवेदन / जग्गाधनी पज
ू ाय/ नागररकता प्रमार्पत्र, वडा
कायायलयको मसफारीश

प्रकृया परू ा भए
सोही ददन

रु. १००/-

रु. १५०/-

प्रतत लाख रु.
५०/- का दरले

वराहक्षेत्र नगरपामलका, चक्रघट्टी, सन
ु सरी
१२

१३

सहकारी दताय

"घ" वगयको तनमायर् व्यवसाय
इजाजतपत्र दताय र नवीकरर्

१४

पवद्यालय दताय /
थप कक्षा

मशक्षा सममतत /
मशक्षा शाखा

सहकारी शाखा

सममतत/ शाखा प्रमख
ु

ररत पव
य को दरखास्त फारम, माधथल्लो कक्षा संचामलत
ू क
तनयमानस
ु ार
२ पवद्यालयको सहममत, वडा कायायलयको मसफाररस

आधथयक ऐन,
२०७५ मा
तोककए
बमोन्जम

शाखा प्रमख
ु

अनस
ु च
ू ी -१ को ढाूँचामा दरखास्त, संस्थाको प्रस्तापवत
पवतनयम, सदस्यले मलन स्वीकार गरे को शेयर संख्या र
शेयर रकमको पववरर्, संस्थाको तनर्यय, संभाब्यता
अध्ययन प्रततवेदन, प्रथम प्रारन्म्भक भेलाको तनर्यय
बढीमा १ (एक)
पन्ु स्तका, दोस्रो प्रारन्म्भक भेलाको तनर्यय पन्ु स्तका,
मदहना
व्यवसातयक कायययोजना, वडा कायायलयको संस्था दताय
मसफाररस, घर बहाल सम्झौता पत्र, सदस्यहरुको स्थायी
बसोबास दे णखने कागजात ।

बचत तथा
ऋर्
सहकारीलाई
रु. १५००/- र
अन्यलाई रु.
१०००/-

"घ" वगयको तनमायर् व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी
काययपवधध, २०७५ को अनस
ु च
ू ी १ बमोन्जमको ढाूँचामा
दरखास्त
राजश्व

शाखा प्रमख
ु

घ वगयको तनमायर् व्यवसाय इजाजत पत्र सम्बन्धी
काययपवधध, २०७५ को अनस
ु च
ू ी ५ बमोन्जमका प्रमार्
कागजातहरु

नवीकरर्को हकमािः-"घ" वगयको तनमायर् व्यवसाय
इजाजत पत्र सम्बन्धी काययपवधध, २०७५ को दफा ३ ले
तोकेका प्रमार् कागजातहरु

तनयमानस
ु ार

रु. १०००/-

