
 
 
 

 सुयगढ  गाउँपािलका 
गाउँ कायपािलकाको कायालय              

                                                              चोकदे, नुवाकोट 
                                               सबसाधारणको जानकार का लािग जार  ग रएको  

नाग रक बडाप   (CITIZEN CHARTER) 
 

.
सं. 

 सेवा सु बधाह   
 आव यकपनकागजातह  

 सेवासु बधा ा  गन आव यक 
पन या 

 सेवा दानग
न 

अिधकार /शा
खा 

 ला ने 
द तुर 

 ला नेसमय 

१ गैरसरकार सं था
दता /सामा जक 
तथा सामुदाियक 
सं था 
दतािसफा रस  

१) िनबेदन,२) सं थाको बधान एक ित,३) 
स ब धत वडाको िसफा रस, ४) 
सं थाकोपधािधका रह को नाग रकताको 
ितिल प, ५) कायसिमित गठन िनणयको 
ितिल प   

१) िनबेदन दता गन,२) 
तोकलगाउने, ३) स ब धत 
शाखाले दता ग र माणप  
उपल ध गराउने  

सामा जक 
वकास शाखा  

नला ने सो ह दन, 
सजिमनको 
हकमा 
बढ मा३ दन 
िभ   

२ गैरसरकार सं था
न बकरण 
िसफा रस  

१) सं थाको गित ितबेदन,२) लेखा 
प र ण ितबेदन,३) कर चु ा स हतको 
िनबेदन,४) स ब धत वडाको िसफा रस  

१) िनबेदन दता गन,२) तोक 
लगाउने,३) स ब धत 
कमचार ले िसफा रस उपल ध 
गराउने  

सामा जक 
वकास शाखा  

नला ने सो ह दन, 
सजिमनको 
हकमा 
बढ मा३ दन 
िभ    



३  सहकार , सं था 
दता  

१) िनबेदन, २) सं थाको विनमय २ ित, 
३) स ब धत वडाको िसफा रस, ४) 
सं थाको पदािधकार ह को नाग रकता 
माण को ितिल प, ५) तदथ संचालक 

सिमित गठन िनणयको ितिल प  

१) िनबेदन दता गन,२) तोक 
लगाउने, ३) विनयम मा णत 
ग न ४) स ब धत शाखाले 
दता ग र माणप  उपल ध 
गराउने  

आिथक 
वकास शाखा  

. 
१०००।- 

१५ दन िभ     

४  सहकार  विनयम 
संसोधन  

१) िनबेदन,२) गत आ. व. को ले. प. 
ितबेदन,३) समब धत वडाको िसफा रस, 

४) संचालकसिमित िनणयको ितिल प,५) 
साधारण सभाको िनणय,६) ितन महले 
फारम  

१) िनबेदन दता गन,२) तोक 
लगाउने, ३) स ब धत शाखाले 
दता ग र माणप  उपल ध 
गराउने 

आिथक 
वकास शाखा 

. 
५००।- 

७ दन  

५  सहकार  सं था 
न बकरण / 
खारेजी  

१) िनबेदन, २) गत आ. व. को ले. प. 
ितबेदन, ३) समब धत अडको 

िसफा रस,४) संचालकसिमितको  
िनणय ितिल प,५) साधारण सभा को 
िनणय   

१) िनबेदन दता गन,२) तोक 
लगाउने, ३) स ब धत शाखाले 
दता ग र माणप  उपल ध 
गराउने  

आिथक 
वकास शाखा 

. 
५००।- 

१५ दनिभ    

६  क सुलर 
स ब ध 
कागजात  

१) िनबेदन,२) स ब धत वडाको 
िसफा रस, ३) मा णत गनु पन 
कागजातको स कल ित   

१) िनबेदन दता गन, २) तोक 
लागाउने, ३) . . अ. को क  
मा पेस गन  

. . अ.  . 
१,०००।- 

सो ह 
दन,अनुस धान 
गनु पन भएमा 
बढ मा ३ दन    

७  घ’ वगको िनमाण 
यावसायी दता  

१) गाउँपािलका को काय विध अनुसारको 
कागजात  

१) िनबेदन दता गन, २) तोक 
लागाउने, ३) . . अ. को क  
मा पेस गन 

. . अ/  
ा बिधक/िन

माण शाखा  
.१०,००
०।- 

सो ह 
दन,अनुस धान 
गनु पन भएमा 
बढ मा ७ दन    

८  घ’ वगको िनमाण 
यावसायीन बकर
ण, नामसार  र 
हक ह ता तरण  

१) िनबेदन, २) गत आ. व. को ले. प. 
ितबेदन, ३) कारोबारका कागजातह   

१) िनबेदन दता गन, २) तोक 
लागाउने,३) . . अ. बाट . 
प. मा न बकरण  

. . अ/  
ा बिधक/िन

माण शाखा 

 
.३०००
।- 

सो ह 
दन,अनुस धान 
गनु पन भएमा 
बढ मा३ दन 



िभ     

९  घर न सा पास 
तथा 
अिभलेखे ककरण 
गन  

१)िनबेदन, २) ज गा धिन पुजा र 
नाग रकता को ितिल प, ३) घरको न सा 
४) स दयार को सजिमन मुचु का  

१) िनबेदन दता गन  
२) तोक लागाउने 
३) ा बिधक शाखा मा चेक 
जांच गन  

. . अ/  
ा बिधक/िन

माण शाखा 
गाउँपा
िलकाको 
आिथक 
ऐन 
अनुसार  

१५ दन िभ  र 
सनुसंधन गनु 
पन भएमा 
कृित हेर   

१०  याियक 
सिमितमा उजुर  
दता  

१)सामा य िनबेदन  
 

१) िनबेदनमा तोक लगाई उजुर  
दता फाँटबाट तारेख बु ने  

याियक 
सिमित/ 
सामा य 
शासन 

शाखा  

नला ने सो ह दन  

११  ाकृितक कोप 
सहायता 
िसफा रस तथा 
उपल धता  

१) िनबेदन,  २) हर  सजिमन मुचु का, ३) 
स ब धत वडाको िसफा रस, ४) फोटोह   

१) िनबेदन दता गन , २) तोक 
लागाउने 
३) तो कएको सहायता उपल ध 
गराउने  

. . 
अ./पूवाधार 
वकास तथा 
भवन 
िनयमन 
शाखा /दता 
इकाई  

नला ने  सो ह दन, 
सजिमन गनु 
पन भए बढ मा 
३ दन िभ   

१२ बक खाता खो न 
/ ब द 
गनकोिसफा रस 
गन  

१) खाता संचालन / ब दको लािग खाता 
संचालन गन पधािधकार ह को नमुना 
द तखत काड, नाग रकता र फोटो  
२) सिमितको िनणय,३) िनबेदन, ४) 
वडाको िसफा रस  

१) िनबेदन दता गन, २) मुख 
शासक य अिधकृत बाट तोक 

लगाउने, ३) स ब धत 
कमचार ले िसफा रस प  
उपल ध गराउने  

. . 
अ./सामा य 
शासन 

शाखा मुख  

नला ने  सो ह दन 

१३  वीकृत 
योजनाको लागत 
अनुमानको लािग 

१) वीकृत योजनाह को ववरण (नाम,  
कायाव यन हुने थान, ोत तथा 
विनयो जत बजेटसमेत खु ने िनबेदन प   

१) िनबेदन दता गन, २) मुख 
शासक य अिधकृत बाट तोक 

लगाउने, 

मुख 
शासक य 

अिधकृत/इ
नला ने  योजनाको कृित 

र दरु  हेर  ३ 
दे ख १५ दन 



सभ गन  ३) इ जिनयरले सभ ग र 
लागत अनुमान उपल ध 
गराउने  

जिनयर  स म   

१४  योजना स झौता 
गन  

१) उपभो ा भेलाको िनणय ितिल प, २) 
िनयमानुसार उपभो ा सिमित गठन, ३) 
स ब धत वडाको िसफा रस  
४) वीकृत योजनाको लागत अनुमान  

१) िनबेदन दता गन, २) तोक 
लगाउने  
३) स ब धत कमचार ले रत 
पुगेको भए स झौता गन  

फरफारक 
तथा जांच 
पास 
सिमित/ . .
अ./योजना, 
अनुगमन 
तथा त यांक 
शाखा  

नला ने सो ह दन, 
सजिमनको 
हकमा बढ मा ३ 
दन   

१५  वीकृत 
योजनाह को 
ा बिधकमु यांक

न गन  

१) योजना स प न गन िनकाय/ उपभो ा 
सिमितको अनुरोध प , २) उपभो ा 
सिमितको िनणय ितिल प   

१) िनबेदन दता गन, २) मुख 
शासक य अिधकृत बाट तोक 

लगाउने, ३) स ब धत 
कमचार ले मु यांकन माणप  
दान गन  

. .अ./इ
जिनयर 

नला ने योजनाको कृित 
र दरु  हेर  ३ 
दे ख १५ दन 
स म     

१६  योजनाको 
जांचपास 
फरफारक र 
अ तम  भु ानी   

१) ा बिधकको अ तम, मु यांकन र काय 
स प न ितबेदन,२)नापी कताब खचको 
बल भरपाई,३) उपभो ा सिमितको बल 
फछौटका लािग िनणय ितिल प स हतको 
मा णत बल भरपाई र कागजातह ,४) 

योजनाको फोटो र ितबेदन, हो डङ बोडको 
फोटो,५) साबजिनक प र ण,६) 
वडाकायालयको िसफा रस,७) आयोजनामा 
लागेको खच/ साबजिनक सूचना गरेको 

१) िनबेदन दता गन, २) मुख 
शासक य अिधकृत बाट तोक 

लगाउने, ३) स ब धत 
कमचार ले योजना जांचपास 
फरफारक ग र दने  

मुख 
शासक य 

अिधकृत/तो
कएको 
कमचार   

नला ने  ३ दन िभ   

१७  िचठ  प , 
िनबेदन, 

दता चलानी इकाई मा बुझाउन ुपन  सामा य शासन शाखा  दता चलानी 
इकाई  

नला ने  तु त ै 



ितबेदन, उजुर  
आ द दता गन  

१८  िसफा रस तथा 
मा णत ग रएको 

कागजातमा छाप 
लगाउने  

दता चलानी इकाई मा बुझाउने  सामा य शासन शाखा  दता चलानी 
इकाई  

नला ने  तु त ै 

१९  जे  
नाग रक माण 
प   

१) िनबेदन,२) नाग रकताको ितिल प 
स हत २ पत  पी.पी. साइज को फोटो, ३) 
६० वष उमेर पुगेको  
 

सामा जक बकास शाखा  . . अ. वा 
तो कएको 
अिधकार   

नला ने  सो ह दन  

२०  आपांगताको  
माण प  

१) िनबेदन,२) वडाको िसफा रस,३) 
डा टरको िसफा रस  
४) नाग रकता को ितिल प स हत ४ पत  
पी.पी. साइज को फोटो, ५) नाबालक को 
हकमा ज म दता माण प   

सामा जक बकास शाखा . . अ. वा 
तो कएको 
अिधकार  

नला ने सो ह दन  

२१  सभा क , हल 
भाडामा दने  

१) भाडामा िलन ुभ दा अगाड  भाडामा िलन 
खोजेको योजन स हत िनबेदन दने, २) 
ला ने द तुर बुझाएको रिसद  

१) िनबेदन  
२) द तुर रिसद  

शासन 
शाखा  

. 
३०००।- 

तु त/ैप हलो 
माग भएकोलाई 
ाथिमकता 
दइने  

२२  समयमा काय 
स पन नभएमा 
उजुर  सु ने 
अिधकार   

िनबेदन  िनबेदन  सूचना 
अिधकार   

नला ने  तु त ै 

२३  नयाँ यावसाय 
दता / पान 
नं बरदताको 
िसफा रस  

१) िनबेदन, २) वडा को िसफा रस, ३) 
ज गा धिन पुजा  
४) स ब धत िनकायको िसफा रस, ५) 
नाग रकताको ितिल प  

१) िनबेदन दता गन, २) मुख 
शासक य अिधकृत बाट तोक 

लगाउने  
 

सामा जक 
बकास शाखा  

गाउँपा
िलका 
को 
आिथक 

कृित हेर  



ऐन 
अनुसार  

२४  यावसाय दता 
नवीकरण  

१) िनबेदन, २) लेखा प र ण ितबेदन, ३) 
कर चु ा को कागजात, ४) यवसाय दता 
माण प   

 

१) िनबेदन दता गन, २) मुख 
शासक य अिधकृत बाट तोक 

लगाउने  
 

सामा जक 
बकास शाखा  

गाउँपा
िलका 
को 
आिथक 
ऐन 
अनुसार  

कृित हेर  

२५  अ य िसफा रस  १) िसफा रस माग ग रएको बवरण 
स हतको िनबेदन  
२) आव कता अनुसार त लो िनकायको 
िसफा रस  
३) िसफा रस लाइ पु याई गन आव यक 
कागज प   

िनयमानुसार  योजना 
शाखा/स ब
धत शाखा  

गाउँपा
िलका 
को 
आिथक 
ऐन 
अनुसार  

कृित हेर   

 


