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फोन नं. : 036-420120, 420144, 420344
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जिल्ला विकास समिमिको कार्ाालर्, खोटाङबाट उपलब्र् हुने सेिा सुविर्ा िथा सम्पादन गरिने कार्ाहरू :
मस.

सेिा सुविर्ाको प्रकाि

नं.

सेिाग्राही िगा, मनकार् ि

कार्ाालर्को कार्ा प्रविर्ा

लाग्ने शुल्क िथा दस्िुि

ब्र्जिले पुर्ााउनुपने प्रविर्ा

सेिा ददने िथा
लाग्ने सिर्

िावषाक र्ोिना ििुि
ा ा

१

श्रोि ि सार्नको अनुिान िथा

जिविस पदामर्कािी, विषर्गि शाखा

सम्िजधर्ि पदामर्कािीहरुबाट

नीमि ि िागादशानको विश्लेषण

िथा कार्ाालर् प्रिुखहरु सहर्ागी हुने

श्रोि सार्नको अनुिान िथा

िथा पुनिािलोकन गने

२

पूिर्
ा ोिना ििुि
ा ा गोष्ठी

जिविस पदामर्कािी, विषर्गि
कार्ाालर् प्रिुखहरु, विजिर् सं स्था ि
गैिसिकािी सं स्थाका प्रिुखहरु,
गाविस अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सजचि

नलाग्ने

सुऩ्ने
अमर्कािी

कामिाक िसाधि

र्ोिना अनुगिन

स्था.वि.अ.

मर्त्र

िथा प्रशासकीर्

नीमि ि िागादशानको विश्लेषण

सम्िजधर्ि पदामर्कािीहरुको

पदामर्कािी /शाखा

गुनासो

/किाचािी

िथा प्रिाण

क

जिम्िेिाि

अमर्कृि /

कार्ािि अमर्कृि
नलाग्ने

उपजस्थमििा पूिर्
ा ोिना ििुि
ा ा

िं मसि िवहनाको

र्ोिना अनुगिन

पवहलो हप्ता मर्त्र

िथा प्रशासकीर्

गोष्ठी सं चालन

स्था.वि.अ.

अमर्कृि /

कार्ािि अमर्कृि

सहर्ागी हुने
३

ईलाका स्ििीर् र्ोिना ििुि
ा ा
गोष्ठी

जिविस पदामर्कािी, सेिा केधर िथा
उपसेिा केधरका प्रिुखहरु, विजिर्
सं स्था ि गैिसिकािी सस्थाका

प्रिुखहरु, गाविस अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष,
सजचि सहर्ागी हुने

सम्िजधर्ि पदामर्कािीहरुको
उपजस्थमििा ईलाका स्ििीर्
र्ोिना ििुि
ा ा गोष्ठी

नलाग्ने

िाघ िवहनाको

र्ोिना अनुगिन

िेश्रो हप्ता मर्त्र

िथा प्रशासकीर्
अमर्कृि /

कार्ािि अमर्कृि

स्था.वि.अ.

4

विषर्गि र्ोिना ििुि
ा ा
समिमिको िैठक

जिविसले िोकेको सदस्र्, कार्ा प्रकृमि
अनुसािको विषर्गि कार्ाालर्हरु,

विषर्गि कार्ाालर् प्रिुखहरु, विजिर्

सम्िजधर्ि पदामर्कािीहरुको

नलाग्ने

उपजस्थमििा र्ोिना ििुि
ा ा

फागुन िवहनाको

विषर्गि समिमिका

स्था.वि.अ.

पवहलो हप्तामर्त्र

अध्र्क्ष, कार्ािि

फागुन िवहनाको

स्था.वि.अ.

सर्ापमि

स्था.वि.अ.

सर्ापमि

समिमिको िैठक

अमर्कृि

सं स्था ि गैिसिकािी सस्थाका
प्रिुखहरु सहर्ागी हुने
5

6

एकीकृि र्ोिना ििुि
ा ा

जिविस सर्ापमि, उप—सर्ापमि,

समिमिको िैठक

विषर्गि कार्ाालर् प्रिुखहरु सहर्ागी

सं र्ोिकत्ििा एकीकृि

हुने

र्ोिना ििुि
ा ा समिमिको

जिविस पदामर्कािी

जिविस िैठक िसी परिषदिा

जिल्ला विकास र्ोिनालाई

लाने मनणार्हरु िथा

परिषदिा पेश गने

कार्ाििहरुलाई अजधिि रुप

(जिल्ला विकास समिमिको

ददने

जिल्ला परिषद् िैठक

जिल्ला परिषद्का सदस्र्हरु, विषर्गि
कार्ाालर्का प्रिुखहरु, गैसस

नलाग्ने

दोश्रो हप्तामर्त्र

िैठक िस्ने

अजधिि रुप ददई जिल्ला

बैठक)
7

सम्िजधर्ि पदामर्कािीहरुको

सम्िजधर्ि पदामर्कािीहरुको

नलाग्ने

फागुन िवहनाको
िेस्रो हप्तामर्त्र

नलाग्ने

फागुन िसाधिमर्त्र

स्था.वि.अ.

सर्ापमि

नलाग्ने

िावषाक रुपिा

सूचना अमर्कृि

स्था.वि.अ.

कार्ािि अमर्कृि

स्था.वि.अ.

उपजस्थमििा जिल्ला परिषद्

प्रिुखहरु
8

ु ाई
सािािमनक सुनि

सिोकाििाला िथा सिासार्ािण

सिोकाििालाहरूको र्ेला द्वािा

सबैलाई जिल्ला विकास समिमिबाट

छलफल गिी मनणार् गने

कजम्ििा ३ पटक

ददइने सेिा सुमबर्ाको प्रर्ािकारििाको

(प्रत्र्ेक मनिााचन

बािे िा छलफल गने

क्षेत्रिा कजम्ििा
एक पटक)

९

सािाजिक परिक्षण

जिविस पदामर्कािीहरू, विषर्गि

गि आ.ि.िा सं चामलि

कार्ाालर् िथा गैिसिकािी ि

कार्ाििहरुको प्रगमिका

दािृसंस्थाका प्रमिमनमर्हरूलाई

बािे िा सिकािी,

आिधत्रण गरिए अनुसाि सहर्ागी हुने

गैिसिकािीसं स्था, मनिी क्षेत्र

; कार्ाालर्, गैिसिकािी सं स्था िथा

िथा विकास साझेदािहरूको

विकास साझेदािको सहर्ागीिा िहने

प्रस्िुमिकिण ि छलफल

नलाग्ने

िावषाक रुपिा १
पटक (कामिाक
िसाधि मर्त्र)

1०

जिल्ला विकास र्ोिनाको

जिविस पदामर्कािीहरू, विषर्गि

गि आ.ि.िा सं चामलि

समिक्षा ि िूल्र्ाङ्कन गने

कार्ाालर् िथा गैिसिकािी ि

कार्ाििहरुको प्रगमिका

दािृसंस्थाका प्रमिमनमर्हरूलाई

ख
१

नलाग्ने

पवहलो चौिामसक

गैिसिकािीसं स्था, मनिी क्षेत्र

; कार्ाालर्, गैिसिकािी सं स्था िथा

िथा विकास साझेदािहरूको

विकास साझेदािको सहर्ागीिा िहने

प्रस्िुमिकिण ि छलफल

सर्ापमि

सािाजिक विकास

स्था.वि.अ.

मर्त्र

बािे िा सिकािी,

आिधत्रण गरिए अनुसाि सहर्ागी हुने

स्था.वि.अ.

“घ” िगाको मनिााण ब्र्र्ासार्ीको इािािि
“घ” िगाको मनिााण व्र्िसार्



मनिााण व्र्िसार् मनर्िािली,



२०५६ को अनुसूची –१

नर्ााँ इिाििपत्र

ििोजििको मनिेदन, अनुसूची –







छानविन उपसमिमिको मसफारिस

फािि दस्िूि रु

प्राप्त र्एपमछ

५००।-

िुरुधिै

शाखा

आएपमछ कार्ाालर्बाट

क्षििा, िनशजिको विििण ि



इिाििपत्र छानविन उप

िािस्ि रु १०००
।-

समिमिबाट मसफारिस र्ई

–१३ बिोजििको आमथाक





रुिु

२ बिोजिि दिाा दस्िुि, अनुसूची

िेशीन उपकिण

आिश्र्क कागिपत्रको

मनणार्


प्रोपाइटिको सक्कल नागरिकिा

प्रविर्ा पुगक
े ो
मनिेदनलाई

प्रिाणपत्र ि प्रमिमलवप

मनर्िािलीको अनुसूची ३

र्ाजधत्रक उपकिणको वििा

बिोजििको ढााँचािा

गिे को कािग ि खरिद विल

इिाििपत्र प्रदान गने ि
अनुसूची ४ बिोजिि

र्ाजधत्रक उपकिण दठक

अिस्थािा र्एको कुिा प्रिाजणि

इिाििपत्रको अमर्ले ख

गने नेपाल इजिमनर्रिङ्ग

िाख़्ने

एशोमसर्सनको सदस्र्िा प्राप्त
िेकामनकल इजिमनर्िको

ना.प्रिाणपत्र, शैजक्षक र्ोग्र्िाको
प्रिाणपत्रको प्रमिमलवप


सम्पूणा कागिािहरुको सक्कलै
प्रमि ि सो को एक प्रमि
नोटिीबाट प्रिाजणि नक्कल

२

“घ” िगाको मनिााण व्र्िसार्
इिाििपत्र निीकिण



मनिााण व्र्िसार् मनर्िािली,
२०५६ को अनुसूची –५

ििोजििको मनिेदन, अनुसूची –
२ बिोजिि निीकिण दस्िुि



आिश्र्क कागिपत्रको
रुिु



पवहलो म्र्ाद असोि
िसाधि मर्त्र रू.
1000।–

प्रविर्ा पुिा
र्एपमछ िुरुधिै

सािाजिक विकास
शाखा

स्था.वि.अ.



सक्कलै इिाििपत्र



फिा दिाा गने कार्ाालर्बाट



निीकिण र्एको प्रिाणपत्रको

प्रविर्ा पुगेको

कि च ुिाको प्रिाणपत्र



मनिााण व्र्िसार्ी सं घको

अजधिि म्र्ाद चै ि

इिाििपत्रको निीकिण

िसाधिसम्ि रू.

गिी अमर्लेख िाख़्ने

2000।–

प्रमिमलवप






फािि दस्िूि प्रमि
फिा रू. 500।-

मसफारिस

ग

संस्था दिाा

१

िलश्रोि उपर्ोिा समिमि
अधिागिको सं स्था दिाा

- िलस्रोि मनर्िािमल 2050को
अनुसूची -1 अनुसािको दिखास्ि
- समिमिको विर्ानको प्रमिमलवप

- खानेपानी कार्ाालर् िा सम्िजधर्ि

जिल्ला िलस्रोि समिमिको

रु. 1000।- को िमसद

जिल्ला िलस्रोि

सूचना शाखा

बैठक बसी मनणार् अनुसाि

समिमिको बैठकको

(कार्ािि

प्रिाणपत्र ददने

मनणार् पमछ िुरुधिै

स्था.वि.अ.

अमर्कृि)

कार्ाालर् सं स्थाको मसफािीस
- समिमिका पदामर्कािीको
नागिीकिाको प्रमिमलवप

- पानीको श्रोि वििादिवहि ब्र्होिाको
सम्िजधर्ि गाविसको मसफािीस

- उपर्ोिा समिमि गठनको मनणार्
प्रमिमलवप, घििुलीको नािािली िथा
लार्ाजधिि िनसं ख्र्ा
२

गैि सिकािी सं स्था दिाा



मसफारिस



मनिेदन

पवहलो, दोस्रो र्ेला ि िदथा
समिमिको िैठकको मनणार्
प्रमिमलवप



प्रिाजणि विर्ान



िदथा समिमिको
पदामर्कािीहरूको ना.प्र.पत्रको
प्रमिमलवप



सम्िजधर्ि गाविसको मसफारिस



जिविसको नगदी िमसद



कागिपत्रको रुिु



प्रविर्ा पुगेिा मसफारिस
ददने

धर्ूनिि रु. 1000।-

प्रविर्ा पुिा
र्एपमछ िुरुधिै

सािाजिक विकास
शाखा

स्था.वि.अ.

३

गैि सिकािी सं स्था नविकिण



मनिेदन



कागिपत्रको रुिु

मसफारिस



समिमिको िैठकको मनणार्



प्रविर्ा पुगेिा मसफारिस

प्रमिमलवप

र्ोिना

१

र्ोिनाको लागि अनुिान

धर्ूनिि रु.
300।-



गि आ.ि.को प्रगमि विििण

कािोिािको



गि आ.ि.को लेखा पिीक्षण

आर्ाििा अमर्किि

प्रमििेदन

रु. 15,000।-

जिविसको नगदी िमसद

सम्ि

- र्ोिना स्िीकृमि र्एको मनणार्

प्राविमर्क किाचािी खटाउने

नलाग्ने

िर्ाि

२

र्ोिना सं झौिा

प्रविर्ा पुिा
र्एपमछ िुरुधिै

सािाजिक विकास

स्था.वि.अ.

शाखा

सं स्थाको आमथाक





घ

ददने



र्ोिनाको प्रकृिी

जिल्ला प्राविमर्क

अनुसाि बवढिा ४

कार्ाालर् / जिविस

हप्ता

र्ोिना शाखा

- स्िीकृि लागि अनुिान

-र्ोिना शाखाले उ.स. सं ग

- र्ोिना सं चालन गना ३३ प्रमिशि

खािा खोल्नका लामग

प्रविर्ा पूिा

जिविस र्ोिना

सम्झौिा गने

मसफारिस दस्िुि रू.

र्एपमछ १ ददन

शाखा

िवहला प्रमिमनमर्त्ि सवहिको उपर्ोिा

- खािा खोल्नका लामग

समिमि ि अनुगिन िथा सहजिकिण

बैं कलाई मसफारिस गने

प्रविर्ा पूिा

जिविस लेखा शाखा

स्था.वि.अ.

स्था.वि.अ.

२००।-

समिमि गठन र्एको मनणार् प्रमिमलपी
- गाविसको मसफारिस िा सं र्ूि

कार्ािि र्ए गाविसको प्रमििद्धिा िा
ु कार्ािि र्ए
सं स्थासाँग सं र्ि
सं स्थाको प्रमििद्धिा
- उ.स.को मनिेदन

- अध्र्क्ष, सजचि ि कोषाध्र्क्ष िध्र्े
एक िवहला अमनिार्ा िहने गिी
िोवकएको बैं किा र्ोिनाको नाििा
खािा खोल्नुपने मनणार् सवहिको
मनिेदन
३

र्ोिना सं चालनको लामग
पेश्की ददने

प्रथि वकस्िा पेश्कीको लामग
- र्ोिना सं झौिा पत्र

- र्ोिनाको लागि अनुिान
- उपर्ोिा समिमिको पेजश्क िाग
गने मनणार् सवहिको मनिेदन

-सं झौिा पत्रिा उल्लेजखि शिा
बिोजिि पेजश्क ददने

नलाग्ने

र्एपमछ िुरुधिै

स्था.वि.अ.

४

र्ोिनाको र्ूिानी िथा पेश्की

- र्ोिनाको प्राविमर्क पूल्र्ाङ्कन ि

-पेश र्एका कागिािहरू

फर्छ्यौट

प्रमििेदन

मनणार्का लामग सम्बधर्ीि

- र्ोिना सम्पन्न र्एको र्न्ने

- मनणार्ानुसाि लेखा

मसफारिस

शाखाबाट पेश्की फर्छ्यौट

प्रिाजणि सक्कल विल र्िपाई ि

प्रविर्ा पूिा
र्एपमछ १ ददन

अमर्कािी सिक्ष पेश गने

ब्र्होिाको गाविसको वकटानी
- उपर्ोिा समििको मनणार् सवहिको

नलाग्ने

जिल्ला प्राविमर्क

स्था.वि.अ.

कार्ाालर्/ जिविस
र्ोिना शाखा/
जिविस लेखा शाखा

िथा िकि र् ुिानी हुने

कागिाि
- अनुगिन िथा सहजिकिण
समिमिको मनणार् सवहिको मसफारिस
- सािािमनक परिक्षणको सक्कल
प्रमििेदन
- सं चामलि र्ोिनाको मनिााणामर्न
अिस्था ि सम्पन्न पश्चािको फोटो
5

र्ोिनाको िााँचपास ि
फिफािक

- प्राविमर्कको अजधिि िूल्र्ाङ्कन ि
कार्ा सम्पन्न प्रमििेदन/गाविसको
मसफारिस

- उपर्ोिा समिमिको मनणार् ि
प्रिाणीि िील, र्िपाई, कागिाि

- सम्पूणा प्रिृर्ाहरु पुिा र्एि

नलाग्ने

आएपमछ िाचपासका लामग

समिमि सिक्ष र्ोिना शाखाले

कार्ासम्पन्न

फिफािक िथा

प्राविमर्क प्रमििेदन

िाचपास समिमि

सर्ापमि

प्राप्त र्एको ३०

पेश गने

ददन मर्त्र

- मनिााचन क्षेत्र विकास कार्ाििको
हकिा सम्िजधर्ि क्षेत्रका िाननीर्
सदस्र् िा मनिले िोकेको प्रमिमनमर्को
मसफारिस

- िााँचपास िथा फिफािक समिमि
िाट र्ोिना फिफािक र्एको मनणार्
6

बैं क खािा िधद गना मसफारिस

-उपर्ोिा समिमिको मनणार् सवहि

- खािा बधद गनाका लामग

ददने

खािा सं चालन गने पदामर्कािीहरु ि

बैं कलाई मसफारिस गने

सम्बधर्ीि गाविसको कार्ा सम्पन्न
र्एको मसफारिश

ङ

गाविस सम्बधर्ी

रु. २००।-

िूरुधिै

लेखा शाखा

स्था.वि.अ.

1

लेखापिीक्षण िेरुिु फर्छ्यौट ि
कार्ािाही गने गिाउने

- आ.ले.प. िथा अजधिि ले खा
परिक्षण प्रमििेदन,

मबल र्िपाई रुिु गिी

नलाग्ने

मनर्मिि र्एिा सम्परिक्षणको

- सािािमनक लेखा परिक्षण ि

पेश र्एको १५

आलेप शाखा

स्था.वि.अ.

आलेप शाखा

स्था.वि.अ.

ददन मर्त्र

िानकािी ददने

समिमिको मनणार् सवहि सक्कल विल

र्िपाई, प्राविमर्क िूल्र्ाङ्कन प्रमििेदन,
मनिेदन
2

गाविसको आधिरिक

िोवकएको सिर् मसिा मर्त्र आलेप

आलेप शाखाबाट गाविसको

लेखापिीक्षण

शाखालाई गाविसले आिश्र्क सम्पूणा

आलेप गने

नलाग्ने

र्एको ४ िवहना
मर्त्र, चौिामसक

कागिािहरु उपलब्र् गिाउने
3

बैं क खािा खोल्न मसफारिस
ददने

गाविसको खािा खोल्दा

- सम्िजधर्ि गाविसको मसफारिश साथ
खािा सं चालन गने गाविस अध्र्क्ष ि

- खािा खोल्नका लामग

आ.ि. सिाप्त

नलाग्ने

िूरुधिै

लेखा शाखा

स्था.वि.अ.

नलाग्ने

३ ददन मर्त्र

लेखा शाखा

स्था.वि.अ.

को.ले.मन.का.िा मसफारिस
गिी पठाउने

गाविस सजचिको दस्िखि निुना काडा
पेश गनुप
ा ने
4

गाविसलाई अनुदान मनकासा
ददने (चौिामसक रुपिा मनकासा
हुने)

प्रथि चौिामसक मनकासा दददा

िाग र्एबिोजिि मनकासाको

- आले प / विगिको िलेप प्रमििेदन

मसफारिस गिी पठाउने

- गाउाँ परिषद् मनणार्को प्रमिमलवप
- विगिको आ.ि.िा अजधिि लेखा
परिक्षण प्रमििेदनले औल्र्ाएका पेश्की
िथा िेरुिुको विििण

- अजघल्लो आ.ि को िावषाक प्रगमि
प्रमििेदन
- स्थानीर् मनकार् श्रोि परिचालन

िथा व्र्िस्थान कार्ाविर्ीको अनुसजु च
18,19,20,21 ि 27

दोश्रो चौिामसक मनकासा दददा

- कार्ाविर्ीको अनुसजु च 17.2 ि
21

िेश्रो चौिामसक मनकासा दददााँ

- प्रथि ि दोश्रो चौिामसक िकिबाट
र्एको कार्ाको प्राविमर्क िूल्र्ाङ्कन
सवहि र्थाथा प्रगमि विििण

प्रथि ि

लामग को.ले.मन.का.िा

दोश्रो चौिामसक िकिबाट कार्ा प्रगमि
विििण िथा कार्ाविर्ीको अनुसजु च

17.2 बिोजििको चौिामसक प्रगमि
विििण

- कार्ाविर्ीको अनुसजु च 20
बिोजििको ििागि आर्ोिनाको
प्रगमि विििण

- कार्ाविर्ीको अनुसजु च 21
बिोजििको पेश्की विििण

- कूल पेश्कीको कजम्ििा 50

प्रमिशि पेश्की फर्छ्यौट र्एको हुनपु ने
- गि आ.ि.को अजधिि लेखा
परिक्षण प्रमििेदन

च

विविर्

1

जचठ्ठी पत्र, मनिेदन, प्रमििेदन,

दिाा शाखािा बुझाउनु पने

उिुिी आदद दिाा गने

- दिााशाखाबाट सम्बधर्ीि

नलाग्ने

िुरुधिै

दिाा शाखा

स्था.वि.अ.

िोवकए बिोजिि

िुरुधिै

सम्बधर्ीि शाखा

स्था.वि.अ.

प्रमिपाना रु. 100।-

िुरुधिै

िािश्व / प्रशासन

स्था.वि.अ.

आमर्कािी सिक्ष पेश गने
- दिाा गिी सम्बधर्ीि
शाखािा पठाउने

2

3

विमर्न्न मसफारिस

कधसुलि प्रिाजणकिण

मसफारिस िाग गरिएको व्र्होिा ि

िोवकएको दस्िुि मलई

पुष्ट्याई सवहिको मनिेदन

उपलब्र् गिाईने

प्रिाजणकिण गनुप
ा ने कागिाि

िोवकएको दस्िुि मलई
उपलब्र् गिाईने

4

सूचना/िथ्र्ाङ्क िस्िुगि विििण,
श्रोि नक्सा िथा विमर्न्न
सूचनािूलक िानकािीहरु
उपलब्र् गिाउने

िाग गरिएको विििण खुलेको मनिेदन
पत्र

सूचना शाखािा िहेको

शाखा
5 पृष्ठ सम्िको मन:शुल्क

अमर्लेखको आर्ाििा सूचना

ि प्रचमलि कानूनिा छूट्टै

उपलब्र् गिाउने

व्र्िस्था र्एको िा सोही
बिोजिि ि सो बाहेकको
हकिा सूचनाको प्रकृमि
अनुसाि रु. 5।- दे खी
रु. 50।- सम्ि

िुरुधिै

सूचना शाखा
(कार्ािि
अमर्कृि)

स्था.वि.अ.

जिल्ला पाश्वाजचत्र रु.
500।5

6

िाग गने ब्र्जि िा सं स्थाको मनिेदन/

िोवकएको दस्िुि मलई

िाग पत्र

उपलब्र् गिाईने

आमथाक सहार्िा ददने

- र्थाथा सहर्ोग चावहएको ब्र्होिा

जिविस बैठकबाट मनणार् र्ए

(जिविसले िोकेको ििेट

सवहिको िाग गिे को मनिेदन

बिोजिि

कोष प्रिाजणि मसफारिश

सीिासम्ि िात्र)

रु 5० ।-

िुरुधिै

िािश्व / प्रशासन

स्था.वि.अ.

शाखा
मनशुल्क

प्रविर्ा पूिा

लेखा शाखा

र्एपमछ िुरुधिै

सर्ापमि ,
स्था.वि.अ.

- गाविसको मसफारिस पत्र

- मबिािीको हकिा िाधर्िा प्राप्त
जचवकत्सकको प्रेजस्िप्सन
7

प्राकृमिक प्रकोप सहार्िा
प्रदान (जिविसले िोकेको ििेट
सीिासम्ि िात्र)

8

िामलि हल / समिक्षालर् र्िन
उपलब्र् गिाउने

- िाग गिे को ब्र्होिा खुलाईएको
मनिेदन,

प्रहिी प्रमििेदन (क्षमि

िूल्र्ाङ्कन सवहि)

गाविसको मसफारिश

जिविस बैठकबाट मनणार् र्ए

मनशुल्क

बिोजिि

- प्राविमर्क प्रमििेदन

प्रविर्ा पूिा

लेखा शाखा

र्एपमछ िुरुधिै

िाग गने ब्र्जि िा सं स्थाको मनिेदन/

िोवकएको दस्िुि मलई

प्रमिददन :

िाग पत्र

उपलब्र् गिाईने

िामलि हल रु

खामल र्एिा िुरुधिै

िािश्व / जिजधस

सर्ापमि ,
स्था.वि.अ.

स्था.वि.अ.

शाखा

४०00।–

समिक्षालर् र्िन रु
1500।–
9

चलजचत्र र्िन मनिााण िथा



सं चालन इिाििपत्र

चलजचत्र (मनिााण, प्रदशान िथा



विििण) मनर्िािली, २०५७ को

कागिपत्रको रुिु



स्थलगि अध्र्र्नको

अनुसूची –४ बिोजििको

(नगिपामलका क्षेत्र बाहेक)

मनिेदन



चलजचत्र िोडाको सहिमिपत्र

घिे ल ु िथा साना उद्योग विकास
समिमििा फिा दिाा र्एको प्रिाण



चलजचत्र घि मनिााण गिी
चलाउनको लामग चावहने िग्गा

ददनेको िं ििु नािा ि िग्गा दिाा
प्रिाणपूिाा


प्रोप्राइटिको ना.प्र.पत्रको
प्रमिमलवप



सम्िजधर्ि गाविसको मसफारिस

लामग प्राविमर्क खटाउने


पेश र्एको कागिपत्र ि
प्राविमर्क टोलीको
प्रमििेदनको आर्ाििा
जिविस बैठकिा पेश गने

“क” ि “ख” श्रे णीको
लामग रु. 15,000।–
“ग” श्रे णीको लामग रु.
10,000।-

प्राविमर्क
प्रमििेदनको
आर्ाििा जिविसको
िैठकले स्िीकृि
गिे पमछ िुरुधिै

सािाजिक विकास
शाखा

सर्ापमि ,
स्था.वि.अ.


10

ठे क्का सम्झौिा

टोल सिामिन िुच ुल्का

ठे क्का स्िीकृमि सम्िधर्ी जिविसको
पत्र, बैं क ग्र्ािे धटी / सक्कलै बैंक

दाजखला र्ौचि, ठे केदािको मनिेदन

छ

पंजिकिण िथा सािाजिक सुिक्षा सम्बधर्ी

1

सािाजिक सुिक्षा िकि

- मनदे जशकाको प्रविर्ा पुर्ााई िर्ाि

मनकासा गने (चौिामसक रुपिा

गरिएको विििण

मनकासा)

- गि विगि िषाको सम्पूणा पेश्की
फर्छ्यौट र्एको विििण

- दोश्रो ि िेश्रो चौिामसक मनकासा
िाग गदाा अजघल्लो चौिामसकको

कागिपत्रको रुिु

मन:शुल्क

गिी ठे क्का सम्झौिा गने

प्रथि चौिामसक मनकासा

अनुसूची 11 को आर्ाििा ि

नलाग्ने

प्रविर्ा पूिा

लेखा /र्ोिना

र्एपमछ िुरुधिै

शाखा

चौिामसक रुपिा

सािाजिक सुिक्षा /

स्था.वि.अ.

स्था.वि.अ.

आ.प्र. शाखा

दोस्रो िथा िेस्रो चौिामसक
मनकासा अजघल्लो र्िपाईको
पेजश्क फर्छ्यौटको आर्ाििा
आ.प्र.शाखािा मसफारिस गने

पेश्की फर्छ्यौटको मनजम्ि 35 ददन
मर्त्र आिश्र्क विल र्िपाई पेश
र्एको हुनपु ने
2

ब्र्जिगि घटना सम्िधर्ी

गाविसहरुले िामसक रुपिा उपलबर्

गाविसबाट प्राप्त विििणहरु

लगि िर्ाि गिी अद्यािमर्क

गिाउनु पने

अध्र्ािमर्क गिी िामसक िथा

गने

नलाग्ने

िामसक िथा

पंजिकिण शाखा

स्था.वि.अ.

सािाजिक सुिक्षा

स्था.वि.अ.

िावषाक रुपिा

िावषाक रुपिा केधरीर्

पंजिकिण विर्ागिा पठाउने
3

िेष्ठ नागिीक, असहार्,
विर्िा, असि, अपाङहरुको
विििण िर्ािी ि अद्यािमर्क
गने

प्रत्र्ेक िषाको पुष िसाधि मर्त्र

गाविसबाट प्राप्त विििणहरु

गाविसहरुले विििण अध्र्ािमर्क गिी

अध्र्ािमर्क गिी अर्ािावषाक

उपलब्र् गिाउनुपने

रुपिा केधरीर् पंजिकिण
विर्ागिा पठाउने

नलाग्ने

अर्ािावषाक रुपिा

शाखा

