महाराजगंज नगरपालिका

नगर काययपालिकाको कायायिय
नागररक वडापत्र
क्र.
सं.

सेवा सुलवधाको
नाम

पेश गनुयपने कागजातहरु

सेवा लदने शाखा
/लजम्मेवार अलधकारी

िाग्ने समय

िाग्ने दस्तुर

कामको प्रकृलत अनुसार

कानुन
बमोलजम

सोही लदन

रु ३०० दे न्धख रु
५००

जाचँबुज सलमलतिे
लसफाररस गरी
काययपालिकाबाट
न्धिकृत हुनसाथ

रु १०,०००

सोही लदन

२५००

राजश्व शाखा

तुरुन्तै

आलथयक ऐन
अनुसार

"

"

"

प्रशासन शाखा
क

सम्पूणय
प्रशासलनक
लक्रयाकिाप
सुचीकृत तथा
नलवकरण

१.

प्रचलित कानून बमोलजम

१.
२.

लनवेदन पत्र
सम्बन्धित कागजातहरु

ग

'घ' बगयको नया
प्रमाणपत्र प्रप्त
गने

घ

'घ' बगयको नया
प्रमाणपत्र
नलवकरण गने

१.
२.
३.
४.
१.
२.
३.
४.

फमय दतायको प्रमाण पत्र
कर चुक्ता प्रमाणपत्र
अनुसूची १ बमोलजमको लनवेदन
अनुसूची ५ बमोलजमको कागजात
लनवेदन
अनुसूची ४ भरे को
कर चुक्ता प्रमाणपत्र
नगरपालिकामा व्यवसाय दताय नलवकरण

१.
२.
३.
१.
२.
३.

नागररकताको प्रलतलिलप
बहाि सम्झौताको कागज
पुजायको प्रलतलिलप
नागररकताको प्रलतलिलप
पुजायको प्रलतलिलप
लववरण भरे को वडाबाट प्राप्त फारम

ख

प्रशासन शाखा

"
प्रशासन शाखा

"

राजश्व शाखा
क

बहाि कर

ख

मािपोत/सम्पलि
कर

ग

नयाँ व्यवसाय
दताय

१.
२.
३.

लनवेदन पत्र
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप
लवदे शीको हकमा राहदानीको प्रमालणत प्रलतलिलप वा
सम्बन्धित दु तावासको लनजको पररचय खुल्ने
लसफाररस
४. २ प्रलत फोटो
५. घर बहाि सम्झौता
६. आफ्नै घर टहरा भए चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घर जग्गा कर लतरे को
७. स्थानीय तहको नाममा दताय नगरी प्यान वा अन्य
लनकायमा दताय गरी व्यवसाय दताय गरे को हकमा प्यान
दताय वा अन्य लनकायबाट जारी गरे को व्यवसाय
प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप

घरे िु तथा साना उद्योग
शाखा
सम्बन्धित फाँटका
कमयचारी

िाग्ने समयः सोही लदन,
सजय लमनको हकमा
बढीमा ३ लदन

रु २०० दे न्धख
१५००

घ

व्यवसाय
नलवकरण

१.
२.
३.

सम्बन्धित फाँटका
कमयचारी

िाग्ने समयः सोही लदन,
सजय लमनको हकमा
बढीमा ३ लदन

रु २०० दे न्धख
१५००

सही लदन

आथयक ऐन
अनुसार

ङ

अन्य कर

१.

लनवेदन पत्र
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप
स्थानीय तहबाट दताय भएको व्यवसाय दतायको
प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप
बहाि सम्झौताको प्रलतलिलप
बहाि कर लतरे को रलसद
आफ्नै घर टहरा भए चािु आ.व. सम्मको मािपोत र
घर जग्गा कर लतरे को
प्रचलित कानुन बमोलजम

च

माटो बािुवा
लसफाररस

१.
२.
३.
४.

प्रयोजन खुिेको लनवेदन
नागररकात
जग्जा प्रमाणपुजाय
प्रालवलधक राय

४.
५.
६.

राजश्व शाखा
"

"

क्र.
सं.

सेवा सुलवधाको
नाम

पेश गनुयपने कागजातहरु

सेवा लदने शाखा
/लजम्मेवार अलधकारी

िाग्ने समय

िाग्ने दस्तुर

योजना शाखा

सोही लदन

लनशुल्क

योजना शाखा

सोही लदन

लनशुल्क

सात लदन लभत्र

लनलशल्क

योजना शाखा
क

योजनाको
सम्झौता

१.
२.

लनवेदन
वडा भेिाबाट उपभोक्ता सलमलत गठन गरे को
बैठकको लनणयय प्रलतलिलप
सलमलतका सदस्यहरुको नागररकता फोटोकपी
प्रालवलधक िागत इन्धिमेट
सम्बन्धित वडा कायायियको लसफाररस
आवश्यक अन्य कागजात
लनवेदन
उपभोक्ता सलमलतको लकस्ता माग गरे को लनणययको
फोटोकपी
उपभोक्ता सलमलतको लनणयय
खचय भएको लबि
प्रालवलधक मूल्याङ्कन
लबि,फोटो

ख

पलहिो लकस्ता
पेश्की कारवाही

३.
४.
५.
६.
१.
२.

ग

दोस्रो लकस्ता
कारवाही

१.
२.
३.
४.

घ

अन्धन्तम भुक्तानी
कारवाही

१.
२.
३.
४.
५.
६.

लनवेदन
योजना सम्झौता
िीकृत बजे ट तथा काययक्रम
खचयका लबि भरपाईहरु (अध्यक्षबाट प्रमालणत)
आयोजना स्थिका लवलभन्न चरणका फोटोहरु
नापी लकताव, प्रालवलधक मूल्याङ्कन लबि, कायय सम्पन्न
प्रलतवेदन
७. वडाका योजनाहरुको िालग सम्बन्धित वडाको
लसफाररस
८. सामालजक पररक्षण प्रलतवेदन
९. काययक्रमहरुको हकमा काययक्रम सम्पन्न प्रलतवेदन

योजना शाखा/आलथयक
प्रशासन शाखा

जाँचपास भएको
भोिीपल्ट

लनशुल्क

१.
२.

योजना प्रमुख/आलथयक
प्रशासन शाखा

सोही लदन

लनशुल्क

आलथयक प्रशासन शाखा

"

लनशुल्क

आलथयक प्रशासन शाखा

"

लनशुल्क

आलथयक प्रशासन शाखा

"

लनशुल्क

आलथयक प्रशासन शाखा

"

लनशुल्क

"

आलथयक प्रशासन शाखा
क

धरौटी लफताय

ख

लवज्ञापन तथा
सूचनाको
भुक्तानी
योजना तथा
काययक्रम रकम
लनकासा

ग

घ

दोस्रो लकस्ता
लनकाश

ङ

अन्धन्तम लकस्ता
लनकासा

फमय वा व्यन्धक्तको लनवेदन
दान्धखिा भएको भौचर वा नगरपालिकामा कट्टी
भएको रे कडय
३. प्रलवलधक तथा योजना शाखाको लसफाररस
४. उपभोक्ता भए उपभोक्ता सलमलतको लनणयय र
सम्बन्धित वडाको लसफाररस पत्र
१. लवज्ञापन छाप्ने आदे श पत्र
२. लवज्ञापन छापेको पुस्तक वा पत्रपलत्रका
३. लबि र लनवेदन पत्र
१. बजे ट लवलनयोजन भएको हुनुपने
२. िागत अनुमान
३. सम्झौता र कायायदेश पत्र
४. बजे ट स्रोतबाट लनकासा भएको हुनुपने
१. लनवेदन पत्र
२. कायायदेशको प्रलतलिलप
३. उपभोक्ता सलमलतको लनणयय
४. लबिभरपाई
५. नापी लकताब, प्रालवलधक लबि
६. योजना वा काययक्रमको फोटो
१. लनवेदन पत्र
२. काययदेशको प्रलतलिलप
३. सम्झौताको प्रलतलिलप
४. उपभोक्ता सलमलतको लनणयय
५. लबिभरपाई
६. नापीलकताब, प्रलवलधक लबि, योजनाको फोटो
७. अनुगमन सलमलतको लनणयय
८. फरफारकको लनणयय
९. सामालजक पररक्षण, काययसम्पन्न प्रलतवेदन
१०. योजना सम्पन्नको प्रलतदे वन

क्र.
सं.

सेवा सुलवधाको
नाम

पेश गनुयपने कागजातहरु

सेवा लदने शाखा
/लजम्मेवार अलधकारी

िाग्ने समय

िाग्ने दस्तुर

१.

लशक्षा युवा तथा खेिकुद
शाखा
शाखा प्रमुख

लनणयय भएको ३ लदन
लभत्र

आलथयक ऐन
अनुसार

"

नगर लशक्षा सलमलतबाट
लनणयय भएपलछ तुरुन्तै

लनजी लव. रु
५०००
सामुदालयक
लव. रु २५०

"

नगर लशक्षा सलमलत
तथा नगर
काययपालिकाको लनणयय
भएपलछ तुरुन्तै

आलथयक ऐन
अनुसार

"

सोलह लदन

रु २००

"

सोलह लदन

लनशुल्क

कागजात पूरा भएको
७ लदन लभत्र

नक्शापास
फारम-रु
१०००

शहरी लवकास शाखासम्पूणय कागजात पूरा भै
आएको अवस्थामा सात
लदन लभत्र

रु ५००

कागजात पूरा भएको ७
लदन

रु ५००

िाग्ने समय

िाग्ने दस्तुर

लशक्षा शाखा
क

लवद्यािय खोल्न
तथा कक्षा थप
अनुमती
लसफाररस

२.
३.
४.

ख

लवद्यािय स्थान
स्थानान्तरण
लसफारस

१.
२.
३.

ग

लवद्याियमा
लबषय थप
लसफाररस

घ

परीक्षा प्रमाणपत्र
प्रलतलिलप

ङ

छात्रवृलत
लसफाररस

४.
५.
१.
२.
३.
४.
५.
१.
२.
३.
४.
५.
१.
२.
३.

मनपाको नगर लशक्षा लनयमाविी, २०७८ को
पररच्छे द २ को लनयम ४ संग सम्बिीत अनुसूची-२
बमोलजमको पूवायधार भएको
लनयम ३ संग सम्बन्धित अनुसूची-१ बमोलजमको
लनवेदन
शैलक्षक शत्र सुरु हुनुभन्दा ३ महीना अगाडी पेश
गनुयपने
कक्षा थपको हकमा पररच्छे द २ को लनयम १९
बमोलजमको पूवायधार
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लनणयय प्रलतलिलप
सम्बन्धित वडाहरुको लसफाररस (जाने तथा छोड् ने
वडा दु बैको )
आफ्नो भवन नभए तोलकएको समयका िालग
घरभाडाको सम्झौता पत्र
लवद्यािय अनुमलत तथा िीकृलत पत्र
अनुगमन प्रलतवेदन
लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको लनणयय प्रलतलिलप
सम्बन्धित वडाको लसफाररस
ऐन्धच्छक लवषयमा लवद्याथी संख्या तथा लशक्षकको
लववरण
लवद्याियको अनुमलत तथा िीकृलत पत्र
भौलतक, शैलक्षकको अनुगमन प्रलतवेदन
व्यन्धक्तको लनवेदन
जन्मदताय/नागररकता प्रमालणत फोटोकपी
लवद्याियको लसफाररस पत्र
पुरानो माकयलसट तथा िेजरको फोटोकपी
दस्तुर लतरे को रलसद
लनवेदन
सम्बन्धित वडाको लसफाररस
शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र

प्रालवलधक तथा नक्शा शाखा
क

घर नक्शा

१.
२.
३.
४.
५.

ख

भवन लनमायण
सम्पन्न प्रमाणपत्र

१.
२.
३.
४.
५.

ग

नक्शापास
नामसारी

क्र.
सं.

सेवा सुलवधाको
नाम

१. िीकृत नक्शा र प्रमाणपत्र
२. नयाँ िािपुजाय तथा राजीनामा
३. नयाँ जग्गाधनीको फोटो
पेश गनुयपने कागजातहरु

िास्थ्य शाखा

नक्सा दरखास्त फारम
जग्गाधनी दताय प्रमाण पुजायको फोटोकपी
ब्लुलप्रन्ट नक्शा
लनदे वकको नागररकता
सूचीकृत इन्धजजलनयरबाट तयार गररएको नक्सा ४
प्रलत, जग्गाधनीको पासपोटय साइजको फोटो ४ प्रलत
६. लनवेदकको बाहे क एकाघरको सदस्यको नाममा
जग्गा भएमा वडा कायायियको रोहबरमा मजजुरीनामा
७. वडा कायायियबाट चारलकल्ला खुिाई लसफाररस
८. चािु आ.व. को सम्पिी कर भूलम कर लतरे को
रलसदको प्रलतलिलप
लनवेदन पत्र
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप
िीकृत भएको नक्शा र सोको स्थायी प्रमाणपत्र
घरको चार लदशाको फोटो
जग्गाधनीको फोटो ३ प्रलत

पूवायधार शाखा/ भवन
तथा सहरी लवकास शाखा
प्रमुख

पूवायधार शाखा

"

सेवा लदने शाखा
/लजम्मेवार अलधकारी

क

लवपन्न नागररक
िास्थ्य उपचार
लसफाररस

१.
२.
३.
४.
५.
६.

ख

िास्थ्य संस्था
दताय तथा
नलवकरण

१.

लनवेदन
लबरामीको नागररकताको फोटोकपी, १६ बषय मुलनको
हकमा जन्मदताय प्रमाणपत्रको फोटोकपी
लवरामी बाहे क अन्य ब्यन्धक्त लनवेदक भएमा लनजको
समेत नागरकता प्रमाणपत्र
रोग लनदान तथा उपचारको कागतपत्रको फोटोकपी
लबरामीको उपचारका िालग तोलकएको अस्पतािको
लसफाररस
लवपन्न नागररक भएको खुल्ने सम्बन्धित वडा
कायायियको लसफाररस
िास्थ्य संस्था स्थापना, संचािन तथा स्तरोन्नती
मापदण्ड लनदे लशका

िास्थ्य शाखा

सोलह लदन

लनशुल्क

िास्थ्य शाखा

लनदे लशका बमोलजम
प्रकृया पुगेपछी

लनदे लशक
बमोलजम

सोही लदन

लनशुल्क

मलहिा तथा
बािबालिका शाखा
शाखा प्रमुख-सोही लदन

लनशुल्क

सोही लदन

लनशुल्क

मलहिा तथा बािबलिका तथा समाज कल्याण उप-शाखा
क

जे ष्ठ नागररक
लसफाररस

ख

अपाङ्गता
पररचयपत्र
लवतरण

ग

बाि समूह दताय

१.
२.
३.
४.

नागररकताको फोटोकपी
पासपोटय साइजको फोटो २ प्रलत
अन्य स्थानीय तहको भएमा बसाईसराईको
फोटोकपी
वडाको लसफारक

१.
२.
३.
४.

आवेदन फारम
हुिाक लटकट
वडा कायायियको लसफाररस
सरकारी अस्पतािको लचलकत्सकद्वारा िास्थय
पररक्षण पुजी
५. ३ प्रलत फोटो (पासपोटय साइज)
६. नागररकताको फोटोकलप
७. बच्चाको हकमा जन्मदताय र संरक्षक मध्ये एक
जनाको नागररकताको फोटोकपी
१. लनवेदन
२. बािक्लब लवधान १ प्रलत
३. बाि बेिािे बािक्लब गठन गने लनणयय गरे को
प्रलतलिलप
४. लवद्याियको हकमा लवद्याियको लसफाररस र
समनुदायको भए टोि लवकास संस्थाको लसफाररस
५. बािक्लबको काययसलमलतमा रहे को
बािबालिकाहरुको जन्मदतायको प्रलतलिलप ॰

मलहिा लवकास शाखा

"

मलहिा लवकास
शाखा

नयालयक सेवा सम्बन्धि
क

उजु रु दताय

१.
२.
३.
४.

ख

मेिलमिाप
लनवेदन दताय

१.
२.
३.
४.

ग

प्रलतबाद दताय

५.
१.
२.
३.
४.

कानुन बमोलजम कहदै या पुगेको व्यन्धक्तको रीतपूवयक
लनवेदन
नागररकताको फोटोकपी
आवश्यक भएमा सजय लमन मुचुल्का
वडा स्तरबाट लववाद समाधान तथा मेिलमिापका
िालग प्रयास भएको भए सोसम्बन्धि लनणयय तथा
कागजात
कानुन बमोलजम कहदै या पुगेको व्यन्धक्तको रीतपूवयक
लनवेदन
नागररकताको फोटोकपी
सम्बन्धित वडाको लसफाररस (आवश्यक पने भएमा
सजय लमन मुचुल्का सलहत)
वडा स्तरबाट लववाद समाधान तथा मेिलमिापका
िालग प्रयास भएको भए सोसम्बन्धि लनणयय तथा
कागजात
मेिलमिाप कतायबाट भएको लसफाररस
म्याद वा सुचनामा तलकएको समयावलधलभत्र लिन्धखत
प्रलतबाद दताय गने
राजश्व लतरे को रलसद
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप
पेश गरे को प्रमाणको प्रलतलिलप

कानुन शाखा
(न्यालयक सलमलत तथा
उपप्रमुख)

कागजात र प्रलक्रया
पुगेमा सोलह लदन

रु ५०

कानुन शाखा

कागजात र प्रलक्रया
पुगेमा सोलह लदन

रु ५०

कानुन शाखा

कागजात र प्रलक्रया
पुगेमा सोलह लदन

रु ५०

घ

नक्कि लनवेदन

१.

प्रचलित कानुन बमोलजमको ढाँचामा लनवेदन पेश गने

क्र. सेवा सुलवधाको
पेश गनुयपने कागजातहरु
सं.
नाम
सामालजक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण उप-शाखा
क

मृतकको
हकवािािाई
सामाजक सुरक्षा
भिा भुक्तानी
लसफाररस

ख

व्यन्धक्तगत घटना
दताय संशोधनका
िालग अनुमलत
प्रदान

कानुन शाखा

सेवा लदने शाखा /लजम्मेवार
अलधकारी

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
१.
२.
३.
४.
५.

लनवेदन
सम्बन्धित वडाको लसफाररस
वडाको रोहबरमा गररएको हकवािाको मजजु रीनामा
मृतक संगको नाता प्रमालणत
मृतकको नागररकताको फोटोकपी
हकवािाको नागररकताको फोटोकपी
मृतकको मृत्यु दताय प्रमाणपत्रको फोटोकपी
सामालजक सुरक्षा भिा पररचयपत्रको फोटोकपी
लनवेदन
सम्बन्धित वडाको लसफाररस (टप्पणी)
सजय लमन मुचुल्का
संशोधन गनुयपने कागजातको सक्कि प्रलत
संशोधनका िालग प्रमाण पुग्ने कागजातको फोटोकपी

१.
२.
३.

लनवेदन
नागररकता फोटोकपी
खेती गररएको जलमनको जग्गाधनी दताय प्रमाण पुजाय वा
भाडामा लिएको भए सम्झौता पत्रको फोटोकपी, सजय लमन
मुचुल्का
सम्बन्धित वडा कायायियको लसफाररस पत्र
लनवेदन
नागररकता फोटोकपी
व्यवसाय दताय प्रमाणपत्रको फोटोकपी
सम्बन्धित वडा कायायियको लसफाररस पत्र

सम्भव भए सोलह
लदन नभए सोको
भोलिपल्ट
िाग्ने समय

प्रलत पाना रु
१०
लनवेदन दस्तुर
रु१०
िाग्ने दस्तुर

पञ्जीकरण शाखा

कागजपत्र पूरा भएमा
सोही लदन

लनः शुल्क

पञ्जीकरण शाखा

कागजपत्र पूरा भएमा
तीन लदन लभत्र

लनः शुल्क

कृलष लवकास शाखा
/शाखा अलधकृत

कागज पुरा भएको
लमलतिे तीन लदन लभत्र

रू ५००

कृलष लबकास शाखा
क

व्यवसालयक कृलष
फमय दताय तथा
नलवकरण

ख

लवषादी लवक्रता
लसफाररस

ग

रसायलनक मि
लबलक्र इजाजत
पत्र प्रदान तथा
नलवकरण

घ

कृषक समूह,
सहकारी दताय
तथा नलवकरण

ङ

कृलष सेवा
लवद् युत लमटर
लसफाररस

च

प्रालवलधक सेवा
तथा परामशय
सेवा
छ
लमनीलकट/लवषा
दी
पशु सेवा केन्द्र

४.
१.
२.
३.
४.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
१.
२.
३.
४.
५.

लनवेदन
सम्बन्धित वडा कायायियको लसफाररस पत्र
स्थायी िेखा नम्बर दताय प्रमाणपत्रको फोटोकपी
दस्तुर बुझाएको भौचर
बैठकको लनणययको फोटोकपी
सुचीकृत गरे को हुनुपने
लनवेदक
लवधान २ प्रलत
बैठकको लनणययको फोटोकपी
काययसलमलतका पदालधकारीहरुको नागरररकताको
फोटोकपी र पासपोटय साइजको फोटो २ प्रलत
सम्बन्धित वडा कायायियको लसफाररस पत्र

१.
२.
३.
४.
१.

समुह/सहकारी भए लनणययको प्रलतलिलप
लनवेदन
वडाको लसफाररस
जग्गाधनी दताय प्रमाणपुजायको फोटोकपी
नाम दताय

१.

नाम दताय

क

पशुपंक्षी उपचार

१.

लवरामी पशुपंक्षीको िालग नाम दताय गराउने

ख

रोज लनयन्त्रण
तथा खोप सेवा

१.

सरुवा रोग दे खापनय साथ उपचार केन्द्रमा सम्पकय
राखी खोप संचािनमा सहयोग गने

"

"

रु १००

"

"

आलथयक ऐनिे
तोकेको दस्तुर

"

"

रु ५००

कृलष लवकास शाखा
/शाखा अलधकृत

सोही लदन

आलथयक ऐनिे
तोकेको दस्तुर

कृलष लवकास शाखा

कृषकको समस्या
अनुसार तुरुन्त

लनशुल्क

रोग लकराको पलहचान
भएर

लनशुल्क

सोही लदन

लनशुल्क

अवस्था र पशुको
संख्या अनुसार

लनशुल्क

"

पशु सेवा शाखा
"

ग
घ

कृलत्रम गभायधान
सेवा
व्यवसालयक
पशुपंक्षी फरम
दताय तथा
नलवकरण

१.

गाई भैसी ल्याई नाम दताय गराउने

१.
२.
३.

लनवेदन
नागररकता फोटोकपी
खेती गररएको जलमनको जग्गाधनी दताय प्रमाण पुजाय
वा भाडामा लिएको भए सम्झौता पत्रको फोटोकपी,
सजय लमन मुचुल्का
सम्बन्धित वडा कायायियको लसफाररस पत्र

पशु सेवा शाखा

लनवेदक
लवधान २ प्रलत
बैठकको लनणययको फोटोकपी
काययसलमलतका पदालधकारीहरुको नागरररकताको
फोटोकपी र पासपोटय साइजको फोटो २ प्रलत
सम्बन्धित वडा कायायियको लसफाररस पत्र
लसधा सम्पकय गने

पशु सेवा शाखा

कागजात पुरा भएको
लमलतिे ३ लदन लभत्र

लनशुल्क

पशु सेवा शाखा

कामको प्रकृलत हेरी
तुरुन्तै

लनशुल्क

िाग्ने समय

िाग्ने दस्तुर

सूचनाको प्रकृलत
अनुसार तत्कािै र
तत्काि उपिब्ध
गराउन नसलकने
प्रकृलतको भए १५
लदनलभत्र

रु १० प्रलत पेज

प्रत्येक बषयको फाल्गुन
मलहना भरी

लनशुल्क

४.
ङ

पशुपंक्षी
समूहदताय तथा
नलवकरण

च

पशुपंक्षी पािन
तथा अन्य
प्रालवलधक
परामशय बारे
जानकारी
क्र. सेवा सुलवधाको
सं.
नाम
सूचना सम्बजघी
क

सूचनाको माग
(सूचनाको हक
सम्बन्धि ऐन,
२०६४ बमोलजम)

१.
२.
३.
४.
५.
१.

पेश गनुयपने कागजातहरु

१.
२.

औलचत्य खुिेको लनवेदन
सूचना माग गने व्यन्धक्तको पररचय खुल्ने कागजात

"

सेवा लदने शाखा
/लजम्मेवार अलधकारी

सूचना अलधकारी

बािी खोजे को समय
अनुसार
कागजात पुरा भएको
लमलतिे ३ लदन लभत्र

लनशुल्क

प्रधानमन्त्री रोजगार काययक्रम
क

न्यूनतम १००
लदनको
रोजगारीमा
आबद्ध हुन
चाहने

१.
२.
३.

नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
पासपोटय साइजको फोटो १ प्रलत
अनुसूची-१ बमोलजमको लनवेदन (प्रधानमन्त्री रोजगार
काययक्रम संचािन लनदे लशका)

सम्बिीत वडा कायायिय /
रोजगार सेवा केन्द्र

