जिल्ला बिकास समिति डडेल्धुराको नागररक वडापत्र

सि.नं.

1.

िेवा िुबिधाको प्रकार
"घ" िगगको तनिागण व्यवसायी ईिािि
पत्र िारी

िेवाग्रहीले पय्र
ु ाउनु पने प्रकृया तथा प्रमाण

लाग्ने दस्तुर

 घरे लु उध्दोग दिाग प्रिाण पत्रको प्रतिमलपी

रु. १०,०००/-

 ईजजितनररङ्ग एसोमसएसन िाट ईिािि प्राप्ि
रु.

 प्राबिधधक

र

१०००००/-

को

िैङ्क

जिम्मेवार

फांट/शाखा

कैफफयत

पदाधधकारी
सम्पुणग कागिाि
पेश भएको १

िेकातनकल ईजजितनयररङ्गको मसफाररस ।

 जयुनिि

लाग्ने िमय

स्थानीय बिकास

रािश्व फांट

अधधकारी

हप्िा मभत्र
ब्यालेजस

(िाजयिा प्राप्ि बिजतिय संस्था) ।
प्रशासतनक

सम्िजजध

काि

गने

किगचारीको बििरण ।

 िेमशनरी औिार र सो को बििा गररएको प्रिाण ।
 प्रोपराईटरको नागररकिा प्रिाण पत्रको प्रतिमलपी ।
 िग्गाधनी प्रिाण पत्रको प्रतिमलपी ।
 शल्
ु क दस्िरु िझ
ु ाएको रमसद ।
 िोककको ढांचािा रु.१० को टटकट टांस गरी
दरखास्ि तनिेदन ।

 जिल्ला

प्रहरी

पठाएको पत्र ।

2.

"घ" िगगको तनिागण व्यवसायी ईिािि
पत्र नबिकरण

कायागलयिाट

चालचलन

िुझी

 आजिररक रािश्व कायागलयिाट कर चुक्िा प्रिाण

रु.२५००/-

पत्रको प्रतिमलपी ।

 घरे लु ऊध्धोग दिाग प्रिाण पत्र नववकरण गररएको

आवश्यक

स्थानीय बिकास

कागिाि पेश

अधधकारी

रािश्व फांट

भएको टदन

प्रिाण पत्रको प्रतिमलपी ।

 तनिागण ब्यिसायी संघको मसफाररस पत्र ।
 शल्
ु क/दस्िरु िझ
ु ाएको रमसद ।
 रु.१० को टटकेट टांस गरे को इिािि पत्र
नववकरणको आिेदन पत्र ।

3.

संस्था दिागको मसफाररस

 िदथग समितिले संस्था दिागको लाधग गरे को
िैठकको तनणगय ।

 िदथग समितिका पदाधधकारीहरुको नागररकिा

रु.१५००/-

आवश्यक

स्थानीय बिकास

कागिाि पेश

अधधकारी

भएको टदन

प्रिाण पत्रको प्रतिमलपी ।

 प्रस्िाववि ववधानको प्रतिमलपी ।
 संस्था दिागका लाधग रु.१० को टटकेट टांस गरे को
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4.

संस्था नबिकरणको मसफाररस

 संस्था दिाग मसफाररस दस्िुर ।

 नेपाल सरकारको स्वीकृि प्राप्ि लेखापरीक्षक िाट

रु.१०००/- दे खी

आवश्यक

स्थानीय बिकास

संस्थाको कोष

कागिाि पेश

अधधकारी

 कर चुक्िा प्रिाण पत्रको प्रतिमलपी ।

प्रवाहको आधारिा

भएको टदन

रु.१०००/-

जिल्ला िलश्रोि

लेखा परीक्षण गररएको प्रतििेदनको प्रतिमलपी ।

सािाजिक शाखा

 िावषगक कायग सम्पजन प्रतििेदन ।

 गैर सरकारी संस्था िहासंघको मसफाररस पत्र
 प्रस्िाबिि र चालु कायगक्रि स्थानीय तनकायको
पररषद् िाट पास भएको प्रिाण ।

 रु.१० को टटकट टांस गररएको संस्थाको आवेदन।
 संस्था नववकरण मसफाररसको दस्िुर ।

5.

िलश्रोि ऊपभोक्िा समिति दिाग

 सम्िजजधि उपभोक्िा समिति िध्येिाट कजम्ििा ९

योिना अधधकृि

प्रशासन शाखा

िाग भएकै टदन

योिना अधधकृि

प्रशासन शाखा

दस्िुर नलाग्ने

कागिाि पेश

"

प्रशासन शाखा

रु. १०

तनिेदन प्राप्ि

िना उपभोक्िाहरुको िोककएको ढाचाको आिेदन

समिति िाट पास

पत्र (रु.१० को टटकट सटहि)

भएको १ टदन

 प्रस्िाबिि बिधानको प्रतिमलपी ।

मभत्र ।

 गा.बि.स. को मसफाररस ।
 खानेपानी िल उपभोक्िा िहासंघको मसफाररस पत्र
 दस्िरु िझ
ु ाएको प्रिाण ।

6.

अन्य सिफाररि
क) योिना सम्वजधिा

क) १. बिमभजन तनकायिा गररने योिना मसफाररस
गदाग सम्िजजधि स्थानीय तनकायको पररषद् िाट

जि.बि.स.ले िोके
ििोजिि

छनौट भएका योिना/कायगक्रिलाई तनिेदनको
आधारिा मसफाररस गने ।
ख) प्रकोप व्यिस्थापन िथा राहि

ख) १. तनिेदन प्राप्ि भएपतछ
२. प्रहरी प्रतििेदन

सम्िजधिा ।

३. गा.बि.स.को मसफाररसको आधारिा
सम्िजजधि तनकायिा मसफाररस गने ।

ग)

कोष प्रिाणणि

ग)

१. िाग गने व्यक्िी वा संस्थाको रु.१० को
टटकट

"

भएकै टदन

भएको टदन

योिना अधधकृि

प्रशासन शाखा

टांस गरे को आवेदन ।
२. शुल्क रमसद
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योिना िम्िन्धी
योिना िाग/छनौट र स्वीकृि

जिल्ला बिकास योिनािा सिािेश हुन िस्िी/वाडग िाट
िाग भई गा.बि.स. पररषद् िाट छनौट भई आएका

नलाग्ने

फाल्गुन िसाजि

जि.बि.स पररषद्

योिना शाखा

श्रावण दे खी

योिना/जिल्ला

योिना/

मभत्र

योिना/कायगक्रिलाई िात्र िागिा सिािेश गनग सककने
।
योिना संचालन

जिल्ला पररषद िैठक िाट प्रथमिकककरणिा परर श्रोि

नलाग्ने

योिना सम्झौिा

 कायगबिधी ििोजिि बिधी र प्रकृया पय्र
ु ाई (िटहला

तनयिानस
ु ार

 गा.बि.स को मसफाररस ।

तनयि ििोजिि

बितनयोिन भएका योिनाहरु ।

अधधकृि/

प्राबिधधक का.

ईजजितनयर
प्रतितनधी र सम्िजजधि) उपभोक्िा समिति गठन ।

स्था.बि.अ.

योिना/लेखा

प्रचमलि ऐन

 लगि ईष्टिेट, नक्सा, डडिायन
 योिना/लेखा र प्राबिधधकको मसफाररस ।

 तनिागचन क्षेत्र बिकास कायगक्रिको लाधग सम्िजजधि
सभासद वा तनिले िोकेको सहयोधगको मसफाररस ।
ठे क्का पट्टािाट संचामलि योिना

 ठे क्का पट्टािाट संचामलि योिनाको हकिा स्थानोय
स्वायति शासन ऐन २०५५, तनयिावली २०५६

तनयिानुसार

प्रचमलि तनयि

दस्िुर नलाग्ने

कागिाि उपलव्ध

स्था.बि.अ.

ििोजिि

स्थानीय तनकाय आधथगक प्रशासन तनयिावली २०६४
र सावगितनक खररद ऐन २०६३ र तनयिावली ०६४
पेश्की

ििोजिि संचालन हुने ।

 सािाजय प्रकृतिका योिनािा पेश्की टदन नहुने ।

 योिनाको प्रकृति िोिोजिि उकभोक्िा समितिको
तनणगय सटहि पेश्की िागपत्र ।

 प्राबिधधक/योिना/आधथगक प्रशासनको मसफाररस ।
ककस्िा रकि भुक्िानी

 खररद समितििाट सािाग्रीको सुधच सटहिको बििरण
 कायग भएको प्राबिधधक िुल्याङ्कन र प्रतििेदन ।

 उपभोक्िा समितिको तनणगय सटहि प्रिाणणि ववल

स्था.बि.अ.

भएको टदन

भरपाईहरु ।

 गा.बि.स.को मसफाररस पत्र ।
आजिररक िल्
ु याङ्कन/ भक्
ु िानी

 उपभोक्िा समितिको कायग सम्पजन भएको तनणगय
सटहिको प्रतििेदन

दस्िरु नलाग्ने

स्था.बि.अ.

 प्राबिधधक िाट कायग सम्पजन भएको अजजिि
िुल्याङ्कन प्रतििेदन ।
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 सावगितनक लेखा पररक्षण गरे को प्रतििेदन ।
 गा.बि.स. िाट कायग सम्पजन भएको मसफाररस पत्र
योिना िांचपास फरफारक

 प्राबिधधकको अजजिि िल्
ु याङ्कन प्रतििेदन
 गा.बि.स. को मसफाररस पत्र ।

दस्िरु नलाग्ने

 उपभोक्िा समितिको तनणगय सटहिको प्रिाणणि ववल
भरपाई ।

 सावगितनक लेखापरीक्षण गरे को प्रतििेदनको
प्रतिमलपी ।

8.

सच
ू ना, िथ्याङ्क िस्िग
ु ि बििरण

जिल्ला बिकास योिना/आिधधक योिना,
नक्सा, आदी ऊपनब्ध गराउने ।

 आवश्यक बििरण खोलेको पत्र, तनिेदन ।
 िोककएको शुल्क/दस्िुर िुझाएको प्रिाण ।

 जिल्ला पाश्वगि

िरु
ु जि

सूँच
ू ना अधधकृि

सच
ू ना शाखा

दस्िुर नलाग्ने

ििेट तनकासा

कायागलय प्रिख
ु /

लेखा

रु.१०००/-

२ टदन अगाडी

जिजसी+स्टोर

जिजसी स्टोर

धचत्र रु.५००/-

 नक्सा—
 िावषगक योिना

9.

सािाजिक सुरक्षा कायगक्रिको रकि
तनकासा ।

 तनदे मशकाको प्रकृया पुय्राई ियार गररएको

िेष्टनागररक, एकल िटहला अपाङ्ग, दमलि

भए पतछ

लेखा

वालवामलका, लोपोजिुख िािी लगायि सािाजिक

सुरक्षा भतिा पाउनेहरुको वववरण गा.वव.स.िाट प्राप्ि
भए पतछ

।

 ववगि िषगहरुको पेश्की फर्छ्यौट भएको वववरण
 दोस्रो िथा िेस्रो चौिामसक तनकासा टददा अतघल्लो
चौिामसकको पेश्की फर्छ्यौट भएको

 तनम्न आवश्यक वील भपागई पेश गरे को ।

10.

सभाकक्ष िामलि हल भाडािा टदने

 कजम्ििा २ टदन अगाडी भाडािा प्रयोग गनग
खोजिएको प्रयोिन सटहिको आधधकाररक पत्र ।
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