क्जल्रा विकास सभभततको कामाुरम अिाभको नागरयक िडा–ऩत्र
क्र.सं.

सेवा सुववधाका प्रकार

सेवा ग्राहीवर्गले ऩुर्ागउनु ऩने

शुल्क

लाग्ने

जिम्मेवारी तथा संलग्न

प्रक्रक्रर्ा तथा प्रमाण

दस्तुर

समर्

कमगचारी तथा ऩदाधधकारी

भसपारयस गनऩ
ु ने आिश्मकता य प्रकृतत खोरेको
१

विभबन्न भसपारयस दस्तुय (ब्मक्ततगत)

ऩत्र य सम्फक्न्धत सॊस्थाको भसपारयस ऩत्र
भसपारयस गनऩ
ु ने आिश्मकता य प्रकृतत खोरेको ऩत्र

प्रकृतत अनस
ु ाय १ ददन
३५।–

२

विभबन्न भसपारयस दस्तयु (सॊस्थागत)

य सम्फक्न्धत सॊस्थाको भसपारयस ऩत्र

१००।–

३

कोष प्रभाखित

प्रमोजनको कायि खर
ु ेको ऩत्र य तनिेदन

५०।–

सूचनाको रागग सयकायी कागजातको

दे खख १५ ददन सम्भ

याजश्ि शाखा

प्रकृतत अनुसाय १ ददन
दे खख १५ ददन सम्भ

याजश्ि शाखा

तुरुन्तै

याजश्ि शाखा

प्रकृतत अनुसाय १ ददन

४

प्रततभरऩी

आिश्मकताको कायि य सूचनाको प्रकृतत खर
ु ेको तनिेदन

प्रततऩष्ृ ठ रु.१०।–

दे खख १५ ददन सम्भ

सूचना शाखा याजश्ि शाखा

५

क्जल्रा दयये टको प्रततभरऩी

आिश्मकता य प्रकृतत खोभरएको तनिेदन
घये रु तथा साना उद्मोग विकास सभभततभा दताु बएको प्रभाि

२००।–

तरु
ु न्तै

याजश्ि शाखा

ऩत्रको प्रततभरऩी, भेकातनकर इक्न्जतनमयको भसपारयस, न्मूनतभ
रु.१ राख फैंक भौज्दात बएको प्रभाि ऩत्र, औजायको विभा
घ िगुको तनभाुि व्मफसामी इजाजत ऩत्र

गये को प्रभाि, प्रोऩयाइटयको ना.प्र.ऩ.हरुको प्रततभरऩी य दस्तुय

ददने

िुझाएको यभसद

३५००।–

घ िगुको तनभाुि व्मफसामी इजाजत

नविकयि दस्तुय फुझाएको नगदी यभसद, िा फैंक बौचय य

२५००।– म्माद नातघ आएभा

नविकयि

कयचत
ु ता प्रभाि ऩत्रको प्रततभरऩी

घ िगुको तनभाुि व्मफसामी इजाजत

तनभाुि व्मफसातम सॊघको भसपारयस, सयी जाने क्जविसको

८

ठाउॉ सायी

अनुभतत ऩत्र य प्रोऩयाइटयको तनिेदन

९

प्राकृततक प्रकोऩ सहामता प्रदान

व्महोया खर
ु ेको तनिेदन, प्रहयी तनिेदन, न.ऩा.÷गाविसको भसपारयस दस्तुय नराग्ने

मोजनाको सम्झौता गने

नतसा डडजाइन य गाविसको भसपारयस ऩत्र,

६

७

१०

आमकय दताु प्रभाि ऩत्र, तनभाुि व्मफसातम सॊघको भसपारयस,

घये रु तथा साना उद्मोग विकास सभभततको भसपारयस ऩत्र,

सभभततको फैठक फसेको
बोभरऩल्ट

याजश्ि शाखा

दोब्फय

तरु
ु न्तै

स्थानीम विकास अगधकायी याजश्ि शाखा

२०००।–

तुरुन्तै

याजश्ि शाखा

क्जविसको तनिुम बएऩति सबाऩतत स्थानीम विकास अगधकायी

उऩबोतता सभभतत गठन बएको प्रततभरऩी, रागत इक्ष्टभेट,
दस्तुय नराग्ने

१ ददन भबत्र

मोजना शाखा प्राविगधक कामाुरम

दस्तुय नराग्ने

१५ ददन

मोजना शाखा प्राविगधक कामाुरम

उऩबोतता सभभततफाट कामुसम्ऩन्न बएको तनिुमको प्रततभरऩी,
११

मोजनाको अक्न्तभ भूल्माॊकन

गाविसको भसपारयस ऩत्र, प्राविगधकको तनिेदन

क्र.सं.

सेवा ग्राहीवर्गले ऩुर्ागउनु ऩने

शुल्क

लाग्ने

जिम्मेवारी तथा संलग्न

प्रक्रक्रर्ा तथा प्रमाण

दस्तुर

समर्

कमगचारी तथा ऩदाधधकारी

सेवा सुववधाका प्रकार

प्राविगधकको तनिेदन, गाविसको भसपारयस, साभाक्जक ऩयीऺि,
सािुजतनक जनरेखा ऩयीऺि, उऩबोतता सभभततको तनिुम,को
१२

मोजनाको अक्न्तभ बत
ु तानी

प्रततभरऩी, विर बयऩाई य आिश्मक कागजातहरु

उऩबोतता सभभततको तनिुमको प्रततभरऩी, गाविसको भसपारयस,

तनिुम बएको ७ ददन
दस्तयु नराग्ने

भबत्र

मोजना शाखा, प्राविगधक शाखा रेखा शाखा

२००।–

तुरुन्तै

मोजना शाखा रेखा शाखा

३००।–

तुरुन्तै

मोजना शाखा

२०००।–

तरु
ु न्तै

याजश्ि शाखा साभाक्जक विकास शाखा

खाता सॊचारकको २ प्रतत ऩासऩोटु साइजको पोटो य दस्तखत
१३
१४

उऩबोतताको फैंक खाता खोल्ने भसपारयस

नभूनाकाडु सदहतको तनिेदन

उऩबोतताको फैंक खाता फन्द गनु

कामुसम्ऩन्न बएको उऩबोतता सभभततको तनिुम, गाविसको

भसपारयस ऩत्र

भसपारयस

सॊस्थाको विधानको प्रततभरऩी, सॊस्थाका ऩदागधकायीहरुको

रेखा शाखा

ना.प्र.ऩ.को पोटोकऩी, सॊस्थाको तनिुमको प्रततभरऩी य
१५

सभभतत÷सॊस्था दताु

भसपारयसको तनिेदन

२०००।– क्जविसको मोजना
तजभ
ु ा गोष्ठीभा उऩक्स्थत

१६

सॊस्था नविकयि भसपारयस

सॊस्थाको अक्न्तभ रे.ऩ.को प्रततिेदन, कयचत
ु ता प्रभाि ऩत्र,

नबएकाराई रु.५००।– थऩ

साधायि सबाको तनिुम य नविकयि गनु भसपारयसको तनिेदन

जरयिाना

तरु
ु न्तै

याजश्ि शाखा साभाक्जक विकास शाखा

तन्शुल्क

७ ददन

मोजना शाखा क्जल्रा प्राविगधक कामाुरम

तन्शुल्क

१५ ददन

मोजना शाखा प्राविगधक कामाुरम

सम्फक्न्धत ऩऺको तनिेदन, गाविसको भसपारयस, उऩबोतता
१७

कामु सम्ऩन्नताको प्रभाि ऩत्र प्रदान

सभभततको तनिुमको प्रततभरऩी,

ऩरयषदको तनिुम, मोजना सञ्चारन प्रकृमा, तोकेको गाविसको
तनिुम, रागत इक्ष्टभेट, नाऩी ककताफ तथा भूल्माॊकन प्रततिेदन,
कामुसम्ऩन्न प्रततिेदन, विर बयऩाई तथा सािुजतनकीकयि

१८

जाॉचऩास िा पयपायक

गये को प्रभाि
तनदे भशकाको प्रकृमा ऩ¥ु माई तमाय गरयएको जेष्ठ नागरयक,
असहाम विधिा, असतत अऩाङ्ग, य एकर भदहराको विियि

१९

गतिषुको सम्ऩूिु ऩेश्की पछ्र्मौट बएको विियि दोस्रो य तेस्रो

को.रे.तन.का फाट

चौभाभसक तनकासा दददा अतघल्रो चौभाभसकको ऩेश्की

तनकासा बएऩति भाग

साभाक्जक सुयऺा कामुक्रभको यकभ तनकासा पछ्मौटको आिश्मक विर बयऩाइहरु

तन्शुल्क

बएको ५ ददन भबत्र

ऩक्ञ्जकयि शाखा आगथुक प्रशासन शाखा

