
बढु�गंगा नगरपा�लका�ारा नगरवासीका नाममा जार� �गरएको 

नागर�क वडा प� 

आ.व. २०७९/८० 

�.स. सेवाको �क�सम पेश गनु� पन� कागजात/ �ववरणह� सेवा �लन ला�ने  सेवा �दन ेशाखा  

समय  श�ुक  

१ �ब�ालय खो�ने 

तथा क�ा थप 

 सं�थाको �नबेदन (िश�ा �नयमाव�ल 

तोकएको ढाँचामा) 

 आव�यक पवुा�धार पगुेको प� 

 �ब�ाथ� सं�या र िश�कको �ववरण 

 सरका�र बाहेकका �ब�लयको हकमा 

चाल ुआ.व. स�मको मालपोत र घर 

ज�गा कर वा स�प�तकर �तरेको 

र�सद  

 

 �न�र�ण ��तबेदन 

 वडा काया�लयको �सफा�रस 

३ म�हना  नगपा�लकाको 

आ�थ�क ऐन 

अनसुार 

िश�ा, यवुा तथा 

खेलकुद शाखा 

२ सामदुायीक 

�ब�ालय �मािणत 

 �नबेदन 

 स�बि�धत �ब�ालायको �सफा�रस 

सो�ह �दन  �नश�ुक  िश�ा, यवुा तथा 

खेलकुद शाखा 

३ �ब�ालय खाता 

संचालन �सफा�रस 

 �ब�ालयको खाता संचालनका ला�ग 

चलानी प� 

 �ब�ालय �यव�थापन स�म�तको 

�नण�यको ��त�ल�प 

सो�ह �दन  �नश�ुक  िश�ा, यवुा तथा 

खेलकुद शाखा 



४ �डे �सट 

स�याएको  

 �नवेदन  

 �ब�ाथ�को ज�म दता� पमा�ण प� को 

�त�ुल�प 

 स�वि�धत �ब�ालयको �सफा�रस प� 

 

२ �दन  २०० िश�ा, यवुा तथा 

खेलकुद शाखा 

५ तलब �मािणत  �नबेदन  

 �नयिु� प�को ��त�ल�प 

 बढुवा प�को ��त�ल�प 

सो�ह �दन  १०० �शासन शाखा 

६ �वप� �ब�ाथ� 

छा�व�ृत �सफा�रस  

 �यहोरा ख�ुने �नवेदन प�  

 नाग�रकताको ��त�ल�प  

 शैि�क यो�यताको ��त�ल�प  

 �बप�ता स�ब�धमा वडाको �सफा�रस 

सो�ह �दन तथा सज��मनको 

हाकमा ३ �दन 

lgz'Ns �शासन शाखा  

७ अपा� प�रचयप�   �यहोरा ख�ुने �नवेदन प�  

 नाग�रकता �माण प� वा ज�म 

दता�को ��त�ल�प 

 कुन �कारको शा�र�रक अपा�ता हो 

सो स�बि�ध मे�डकल अ�धकृतको 

�सफा�रस 

 वडाको �सपा�रस  

 

सो�ह �दन  lgz'Ns म�हला तथा 

बालबा�लका शाखा  

८ जे� नाग�रक 

प�रचय प� 

 ६० बष� उमेर परुा भएका नेपाल� 

नाग�रकको नाग�रकताको ��त�ल�प 

 �नबेदन स�हत३ ��त पास पोट� 

साइजको फोटो  

 ��त�ल�पको हकमा वडाको �सफा�रस  

सो�ह �दन  lgz'Ns मा�हला तथा 

बालबा�लका शाखा  

९      



१० �यवसाय दता�   �यहोरा ख�ुने �नवेदन प�  

 नाग�रकता �माणप�को ��त�ल�प 

 �बदेिशको हकमा राहदा�नको 

��त�ल�प वा स�बि�धत दतुावासको 

प�रचय ख�ुने �सफा�रस  

 पास पोट� साइजको २ ��त फोटो 

 घर बहाल स�झौता  

 चाल ुआ.व. स�मको मालपोत र घर 

ज�गा कर �तरेको र�सद  

 अ�य माग भएका काजातह�  

 

सो�ह �दन  नगपा�लकाको 

आ�थ�क ऐन 

अनसुार 

राज�व उप-शाखा 

११ �यवसाय न�वकरण  �यहोरा ख�ुने �नवेदन प�  

 नाग�रकताको ��त�ल�प 

 �यवसाय दता� �माण प�को ��त�ल�प 

 बहाल स�झौताको ��त�ल�प  

 चाल ुआ.ब. स�मको मालपोत र 

स�प�त कर �तरेको र�सद   

 

सो�ह �दन  नगपा�लकाको 

आ�थ�क ऐन 

अनसुार 

राज�व उप-शाखा 

१२ �नश�ुक �वा��य 

उपचार �सफा�रस  

 �यहोरा ख�ुने �नवेदन प�  

 नाग�रकताको ��त�ल�प 

 �बप�ता ख�ुने कागजात  

 वडाको �सपा�रस  

 मटुु, �मग�ला, �या�सर, अ�जाइरम 

ज�ता ज�टल रोग लागेकाह�को 

हकमा िच�क�सकको �सफा�रस  

सो�ह �दन  lgz'Ns �वा��य शाखा 

१३ सं�था दता�   सं�था दता�को ला�ग �नबेदन �ब�ान सो�ह �दन  नगपा�लकाको �शासन शाखा  



वा �नयमाव�ल ३ ��त  

 सा�म�तका सद�यह�को नाग�रकता 

�माणप�को ��त�ल�प, सं�था दता� 

गन� �नण�य ��त�ल�प  

 चाल ुआ.व. स�मको मालपोत र 

स�प�त कर �तरेको र�सद  

 घर वहाल कर �तरेको र�सद  

आ�थ�क ऐन 

अनसुार 

९ सं�था न�वकरण 

�सफा�रस  

 सं�था न�वकरणको ला�ग �नवेदन  

 सं�थाको न�वकरन स�बि�ध �नण�य 

 वहाल कर �तरेको र�सद  

 चल ुआ.व. स�मको मालपोत र 

स�प�त कर �तरेको र�सद 

 गत आ.व. को लेखा प�र�ण 

��तवेदन  

 कर च�ुा �माणप� को ��त�ल�प  

सो�ह �दन  नगपा�लकाको 

आ�थ�क ऐन 

अनसुार 

�शासन शाखा 

१४ अं�जेी �स�फ�रस 

तथा �मािणत 

 �यहोरा खलेुको �नवेदन प�  

 स�वि�धत वडा काया�लायको 

�सफा�रस तथा �माणप�  

 नाग�रकता �माणप�को ��त�ल�प 

सो�ह �दन  १५० �शासन शाखा  

१५ 'घ' वग�को इजाजत 

दता� 

 फम� दता� गन�को नेपाल� 

नाग�रकाताको ��त�ल�प  

 फम�मा �शास�नक कम�चा�रको �पमा 

काय� गन� एक जना कम�चा�र संग 

ग�रएको स�झौता र �नज कम�चा�रको 

नेपाल� नाग�रकाताको ��त�ल�प, 

फायल पेश भएको १५ �दन 

�भ� 

नगपा�लकाको 

आ�थ�क ऐन 

अनसुार 

राज�व उप-शाखा 



शैि�क यो�यताका �माण प�ह�को 

��त�ल�पह� 

 फम�मा �स�भल इि�ज�नयर वा �स�भल 

सब-इि�ज�नयर कम�चा�रको �पमा 

काय� गन� एक जना कम�चा�र संग 

ग�रएको स�झौता र �नज कम�चा�रको 

नेपाल� नाग�रकाताको ��त�ल�प, 

शैि�क यो�यताका �माण प�ह�को 

��त�ल�पह� 

 फम�मा लेखा हेन� कम�चा�रको �पमा 

काय� गन� एक जना लेखापाल 

कम�चा�र संग ग�रएको स�झौता र 

�नज कम�चा�रको नेपाल� 

नाग�रकाताको ��त�ल�प, शैि�क 

यो�यताका �माण प�ह�को 

��त�ल�पह� 

 फम�मा भाइ�ेटर मेिशन, �नडल, 

लेबल मे�सन, वाटर प�प, �काभेटर 

लगायतका मेसन�र औजारह� ख�रद 

ग�रएको स�ल �याट �बल  

 फम�मा भाइ�ेटर मेिशन, �नडल, 

लेबल मे�सन, वाटर प�प, �काभेटर 

लगायतका मेसन�र औजारह� चाल ु

अव�थामा रहेको भ�न मेका�नकल 

इि�ज�नयरबाट �मािणत भएको 



कागजात र �नजको इि�ज�नय�र� 

काउि�सलमा दता� भएको �माण प� 

को ��त�ल�प र अ�य सबै शैि�क 

यो�यताका �माणप�ह� 

 मा�थ उ�लेिखत मेशन�र औजारह�को 

�बमा ग�र पेश ग�रएको �बमालेख 

 फम�को नाममा नेपाल सरकारबाट 

मा�यता �ा� "क" वग�को बै�मा �. 

१ लाख वा सो भ�दा बढ� बै� 

�याले�स भएको बै� भौचर वा बै� 

�टेटमे�टको स�ल ��त 

 मा�थ उ�लेख भएका सबै 

कागजातह� नोटर� पि�लक बाट 

�मािणत ग�र पेश गनु� पन�  

 क�प�न रिज�टारको काया�लय उ�ोग 

�बभाग | घरेल ुतथा साना उ�ोग 

�बकास स�म�तबाट ठे�ा प�ा फम� 

दता� गरेको �माणप�को ��त�ल�प  

 स�बि�धत फम� आ�त�रक राज�व 

काया�लाय, �यान  �याट दता� ग�र 

सोको �माणप�को ��त�ल�प पेस गनु� 

पन�  

 ईजाजत प� पाउ भ�े �यहोराको 

�नबेदन प�   

१६ 'घ' वग�को इजाजत  ईजाजत न�वकरणको ला�ग �नवेदन  सो�ह �दन  नगपा�लकाको राज�व उप-शाखा 



न�वकरण  गत आ.व. को असोज मसा�तस�म 

कर च�ुा �माणप� को ��त�ल�प  

 �नमा�ण �यवसायी संघको �सफा�रस 

प�  

आ�थ�क ऐन 

अनसुार 

१७ योजना स�झौता  उपभो�ा स�म�तको �नवेदन  

 स�झौताको ला�ग वडाको �सफा�रस   

 आमभेला र उपभो�ा स�म�तको 

�नण�य ��त�ल�प 

 �ा�ब�धक लागत अनमुान  

सो�ह �दन  lgz'Ns �शासन योजना 

तथा अनगुमन 

शाखा 

१८ योजना र�न� 

�बलको भ�ुानी 

 उपभो�ा स�म�तको �नवेदन तथा 

�नण�य ��त�ल�प 

 �बल भरपाइ  

 �ा�ब�धकले तयार पारेको म�ुयांकन 

तथा काय� र�न� ��तबेदन  

 काय� भइ रहेको अव�थाका फोटोह�  

 वडा काया�लयको �सफा�रस  

सो�ह �दन  �नश�ुक योजना शाखा / 

लेखा शाखा  

१९ अि�तम �बल 

भ�ुानी 

 उपभो�ा स�म�तको �नबेदन  

 उपभो�ा स�म�तको बैठकको �नण�य  

 योजना अनगुमान स�म�तको ��तबेदन 

 साव�ज�नक सनुवाईको ��त�ल�प 

 �बल भरपाई  

 योजना शाखाको �सफा�रस  

 �ा�ब�धकले तयार पारेको नापी 

�कताब रकाय� स�प� ��तबेदन  

 काय� स�प� भएको योजना �थलको 

सो�ह �दन  �नश�ुक लेखा शाखा  



फोटो 

 आयोजना सचुना पाट�को फोटो 

 वडा काया�लयको �सफा�रस  

 योजना स�झौताका सबै कागजातह� 

२० अटो-ई �र�सा दता� 

न�वकरण  

 तो�कएको ढाचामा �नवेदन । 

 �दषुण मापद�ड �भ� परेको �मािणत 

प� । 

 स�ल भ�सार प� वा भ�सार महशलु 

�तरेको र�सद । 

 फम� वा क�प�नमा दता� भएको �माण 

प� । 

 आयकर दता�को कागजात, कर च�ुा 

�माण प�को ��त�ल�प, �याट दता�को 

��त�ल�प । 

 सवा�र साधनको ईि�जन, �या�ससको 

फोटो । 

 �बमाको कागजात। 

 सवार� कर आयकर �तरेको र�सद । 

 �बि�य सं�थाबाट ऋण लगानी भई 

दता� हनुेह�को हकमा �बि�य 

सं�थाको दता� �माणप�, आयकर, 

करच�ुा र �यि� भए नाग�रकताको 

�माण प� । 

 

सो�ह �दन  नगपा�लकाको 

आ�थ�क ऐन 

अनसुार 

�शासन शाखा 

२१ सचुना माग   औिच�य खलेुको �लिखत �नवेदन  सचुनाको सं�या हेरेर सचुनाको �कृती सचुना अ�धकार� 



 प�रचय खलेुको �ववरण   अनसुार 

 गनुासो स�वि�ध  औिच�य खलेुको �लिखत �नवेदन  

 प�रचय खलेुको �ववरण   

गनुासोको सं�या हेरेर गनुासोको �कृती 

अनसुार 

सचुना अ�धकार� 

२२   फम� दता�     �नवेदन 

 नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प 

 वडा को �सफा�रस  

 फम� रहेको ज�गाको लाल पजुा�को 

��त�ल�प 

 सो  �क�ाको चार �क�ला �मािणत  

 सो �क�लाको स�धयाको म�ज�ुरनामा 

प�  

 २ ��त पास पोट� साइज फोटो 

 न�वकारणको ला�ग फम� दता� �माण 

प�  

 

सो�ह �दन  १०००  पश ुसेवा शाखा 

/कृषी शाखा  

२३ समहु दता�   आव�यक ढाँचामा �नवेदन 

 समहु काय� स�म�तको नाग�रकताको 

�माण प� को ��त�ल�प  

 १० देिख २० जना कृषकको समहु 

दता� स�बि�ध �नण�य 

 समहुको �बधान २ ��त 

 न�वकारणको ला�ग समहु दता� �माण 

प�  

 

सो�ह �दन  १०००(दता�) 

३००(न�वकरण) 

पश ुसेवा शाखा 

/कृषी शाखा  

२४ पश ुधन ��त �बमा  आव�यक ढाँचामा �नवेदन सो�ह �दन  १०० पश ुसेवा शाखा   



�सफा�रस  क�तमा ६ जनाको पश ु ��तको 

मचुलुका 

 स�बि�धत सनाखत मचु�ुकामा ब�ने 

�यि�ह�को नाग�रकता �माणप�को 

�सफा�रस 

 ��तको �बवरण झि�कने पश ुपं�ीको 

फोटो 

 वडाको �सफा�रस  

२५ कृषी तथा पश ु

स�वि�ध योजना 

भ�ुा�न �सफा�रस 

 �सफा�रस का ला�ग �नवेदन  

 काम स�प� �ा�ब�धक ��तवेदन  

 योजना स�प� फोटो 

 सारबज�नक सनुवाई ��त�ल�प 

सो�ह �दन  ५०० पश ुसेवा शाखा 

/कृषी शाखा 

२६ उजरु�  �नधा��रत ढाँचामा �नवेदन  

 �नवेदकको नाग�रकता �माण प�को 

��त�ल�प 

 उज�ुर स�बि�ध कागजातको ��त�ल�प 

 �नवेदन द�तरु �तरेको र�सद 

 

सो�ह �दन  २०० �या�यक स�म�त 

 

Website : budhigangamunbajura.gov.np, Email: ito.budhigangamun7@gmail.com 

(नोट –  अ�य द�तरु तथा राज�व नगरपा�लकाको नगरसभाले �नरधारण गरे बमोिजम हनुछे ।) 
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