
 

 

कचनकवल गाउँपाललका  

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्  

बनियािी, झापा  

नागरिक वडापत्र  
क्र.स.ं सेवा सलुवधाको 

प्रकाि 

सेवाग्राहीले पुर्ायउनु पने 

प्रलक्रर्ा तथा कागजातहरु 

शुल्क दस्तुि लाग्ने समर् लजम्मेवािी 

अलधकािी 

गुनासो सनु्ने अलधकािी 

१  र्ोजना / कार्यक्रम 

संचालन सम्झौता   

- उपभोक्ता सलमलत गठन 

लनर्यर्को प्रलतलललप  

- सम्वलन्धत वडा कार्ायलर्को 

लसफारिस  

- लागत इलिमेट, नक्शा 

लडजाईन 

- उ.स. बाट सम्झौता ि पेस्की 

माग ि लनर्यर् प्रलतलललप ि पत्र  

- उ.स. पदालधकािी सबैको 

ना.प्र. को प्रलतलललप  

- कार्यक्रमको हकमा 

सलमलतको प्रस्ताव    

नलाग्ने प्रलक्रर्ा पुगी १ 

बजे लभत्र आएमा 

उलहलदन  

- प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  

  

- गाउँपाललका अध्र्क्ष   



२  र्ोजनाको अलन्तम 

मुल्र्ांकन  

- प्रालवलधक मुल्र्ांकन 

प्रलतवेदन  

- काम सम्पन्न भएको वडाको 

लसफारिस  

- अनुगमन सलमलतको प्रलतवेदन  

- उ.स. को खचय सावयजलनक 

सलहतको लनर्यर्  

- र्ोजना फिफािक लनवेदन  

नलाग्ने प्रालवलधक 

प्रलक्रर्ा पुगेको 

२-५ लदन लभत्र  

- अनुगमन सलमलत  - गाउँपाललका अध्र्क्ष  

३  र्ोजनाको जाँचपास 

फिफािक ि अलन्तम 

भुक्तानी  

- प्रालवलधक मुल्र्ांकन ि 

प्रलतवेदन 

- उ.स. बाट काम सम्पन्न 

भएको लनर्यर्  

- प्रमालर्त लबल भिपाई ि 

कागजातहरु  

- र्ोजना पुवय ि पलिको तलस्वि  

- सावयजलनक परिक्षर् 

(Public Audit) को 

लवविर्  

- अनुगमन सलमलतको प्रलतवेदन  

- र्ोजना फिफािकको लनर्यर्   

नलाग्ने प्रलक्रर्ा पुगेको 

सोलह लदन  

- प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृत 

 

- गाउँपाललका अध्र्क्ष  



४  आलथयक सहार्ता, 

प्राकृलतक प्रकोप िाहत, 

संस्थागत अनुदान सहर्ोग  

- माग गिेको व्र्होिा सलहतको 

लनवेदन  

- औलचत्र् पुिी हुने आधाि 

प्रमार्हरु  

- प्राकृलतक प्रकोप 

सहार्ताको लालग वडाको 

लसफारिस ि प्रहिी मुचुल्का 

नलाग्ने कार्यपाललकाको 

लनर्यर् आदेश 

भएपलि तुरुन्तै  

- अध्र्क्ष  

 

- गाउँ कार्यपाललका  

 

५    लवलभन्न लसफारिस तथा 

प्रमार्पत्र (गाउँपाललका) 

- लसफारिस माग गिेको 

लनवेदन लसफारिसलाई 

पुि्र्ाई गने कागजात  

- आवेदकको परिचर् वा सो 

खुल्ने कागजपत्र वा 

संस्थाको लनर्यर्  

- आवस्र्कता अनुसाि 

वडाको लसफारिस  

आलथयक ऐन 

अनुसाि 

प्रलक्रर्ा पुगेमा 

सोलह लदन  

- अध्र्क्ष / 

उपाध्र्क्ष 

 

 

- गाउँ कार्यपाललका  

६  गैि सिकािी संस्था दताय ि 

नवीकिर्  

दतायको लालग  

क) संस्थाको लवधान  

ख) वडाको लसफारिस  

ग) ना.प्र. प्रलतलललप  

- बालषयक प्रगलत लवविर्  

- लेखा परिक्षर् प्रलतवेदन  

- किचुक्ताको प्रमार्पत्र  

संस्था दताय – 

५००  

नवीकिर् – 

३००  

प्रलक्रर्ा पुगेमा 

सोलह लदन 

- प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  

 

- गाउँपाललका अध्र्क्ष   

७   लवद्यालर् खोल्ने, कक्षा 

थप, नाम ि स्थान परिवतयन   

- लशक्षा लनर्मावली अनुसूची- 

१ बमोलजमको लनवेदन  

- शैलक्षक संस्था / गुठीको 

लवधान वा कम्पनीको 

आलथयक ऐन 

अनुसाि  

स्रोत व्र्लक्त 

लव.लन. को 

प्रलतवेदन प्राप्त 

भएपलि 

- प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  

 

- गाउँपाललका अध्र्क्ष   



प्रमार्पत्र तथा 

लनर्मावलीको प्रलतलललप  

- जग्गा वा भवन भाडामा ललने 

भए कलम्तमा ५ बषयको लालग 

घि वा जग्गा कबुललर्तको 

नामको प्रलतलललप  

- प्रस्तालवत लवद्यालर्को 

शैलक्षक नक्शा  

- सबै भन्दा नलजकको कलम्तमा 

२ वटा लवद्यालर्को सहमलत  

- लव.व्र्.सको लनर्यर्  

- लशक्षा ऐन ि लनर्मावली 

अनुसािका आवस्र्क 

कागजातहरु  

कार्यपाललकाको 

लनर्यर् भएपलि  

८   घि नक्शापास तथा दताय 

स्वीकृलत  

- ना.प्र. को प्रलतलललप  

- लालपुजायको प्रलतलललप  

- मालपोत कि लतिेको िलसद  

- सक्कल नापी नक्सा  

- पेश गरिएको घि नक्सा 

ब्लुलप्रन्ट एक थान  

प्रलत वगय लफट – 

रु ५/- (अलमन 

शुल्क िुटै लाग्ने 

ि)  

प्रलक्रर्ा पुगेको 

लदन   

- प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

- गाउँपाललका अध्र्क्ष  

९    सहकािी दताय / नवीकिर्  - सहकािी संस्थाको प्रस्तालवत 

लवलनर्म  

- सहकािी संस्था संचालकको 

सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

प्रलतवेदन  

रु २०००/- प्रलक्रर्ा पुगेको 

लदन  

- प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

- गाउँपाललका अध्र्क्ष  



- सदस्र् ललन स्वीकाि गिेको 

शेर्ि संख्र्ा ि िकमको 

लवविर्  

१०    पशु तथा कृलष समूह दताय / 

नवीकिर्  

दताय  

- कृषक / पशु समुहको लवधान 

३ प्रलत  

- कृषक हक समुहको लवविर् 

फािम ३ प्रलत  

- लहतकोष िकम फािम ३ प्रलत  

- समुहको सदस्र्को ना.प्र. को 

प्रलतलललप  

नवीकिर्  

- समुहको बालषयक कार्य र्ोजना  

- लेखा परिक्षर् प्रलतवेदन  

दताय – रु ५००/-  

नवीकिर् – रु 

३००/-  

सोलह लदन  - प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

- गाउँपाललका अध्र्क्ष  

११    न्र्ालर्क कार्य सम्बलन्ध 

व्र्वस्था  

- स्थानीर् सिकाि संचालन ऐन 

२०७४ को परिच्िेद -८ अनुसाि 

लववादको प्रकृलत हेिी आवस्र्क 

कागजातहरुको प्रलतलललप  

आलथयक ऐन 

अनुसाि 

प्रलक्रर्ा पुगेको 

सोलह लदन  

- उपाध्र्क्ष      



१२    १०० वाट सम्मको 

एफ.एम. िेलडर्ो संचालन 

अनुमलत / नवीकिर्  

- कचनकवल गाउँपाललका, 

एफ.एम. िेलडर्ो (व्र्वस्थापन 

तथा संचालन) कार्यलवलध अनुरुप 

आवस्र्क प्रलक्रर्ा तथा 

कागजातहरु संग्लग्न िाख्ने 

आलथयक ऐन 

अनुसाि 

प्रलक्रर्ा पुिा 

भएको लदन  

- प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  

- गाउँपाललका अध्र्क्ष  

१३  सामालजक सुिक्षा भत्ता 

ठाउँसािी लसफारिस   

- लगत कट्टा सलहत वडाको 

लसफारिस  

- बसाईसिाई प्रमार्पत्रको 

प्रलतलललप 

- नागरिकता प्रमार्पत्रको 

प्रलतलललप  

लनशुल्क सोलह लदन  - प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

 

- गाउँपाललका अध्र्क्ष   

नोट : मालथ उल्लेलखत लशषयकहरु बाहेक अन्र् लशषयकहरुमा दस्तुि ललनु पिेमा गाउँ कार्यपाललकाको लनर्यर् बमोलजम हुने व्र्होिा समेत जानकािी गिाईन्ि | साथै र्स 

गाउँपाललकाको आलथयक ऐन गाउँपाललकाकै वेबसाईट www.kachankawalmun.gov.np मा हेनय सलकने ि |  

http://www.kachankawalmun.gov.np/

