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          k]h g+ 

qm=;+ 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] kl/ro ! 

 ufpFkflnsfsf] sfd, st{Jo / clwsf/       $  

 lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] ;+/rgf        ^ 

 lvhLb]Daf ufpFkflndf /x]sf zfvf / lhDd]jf/ clwsf/L    & 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf ljleGg zfvfaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dkflbt 

d'Vo d'Vo sfo{x?                                                         * 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsf j8f sfof{nox?af6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd 

;Dkflbt sfo{x?                                                            $)  

 lvhLb]Daf ufpFkflnsfsf] hgk|ltlglw tyf sd{rf/Lx?sf] ;Dks{ ljj/0f        $( 

  ;+u7g 9fFrf / df}h'bf lhDd]jf/ kbflwsf/L Pjd\ ljifout zfvf         %% 

 lg0f{o ug]{ k|lqmof / clwsf/L              %^ 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsf;Fu ;DalGwt P]g, sfg"gx?           %^ 

  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] :jLs[t b/aGbL t]l/h           ^) 

 ;]jf k|jfx ;DaGwL gfu/Ls j8fkq                                           ^@ 

 j]j ;fO6 ljj/0f               () 

 u'gf;f] ;'Gg] clwsf/L÷;"rgf clwsf/L÷k|jQmf           () 

 ;Gbe{ ;fdfu|L                      (! 



 
 

 

!=lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] kl/ro M 

 lvlhb]Djf ufpFkflnsf 

 
s_ k[i7e"dL M 

lvhLb]Daf ufFpkflnsfÆ g]kfnsf] ! g++ k|b]z cGtu{t cf]vn9'+uf lhNnfsf] lhNnf ;b/d'sfd 

b]vL pQ/ klZrddf cjl:yt Ps ufFpkflnsf xf] . cf]vn9'+uf lhNnfsf] * j6f :yflgo tx 

dWo] clt b'u{d ufFpkflnsfsf] ?kdf /x]sf]  of] ufFpkflnsfsf] s'n If]qkmn !&(=&& ju{ ls=ld 

df km}lnPsf] of] ufFpkflnsf ;fljssf ^ j6f uf=lj=; x? ;fy} ;fljssf kfTn] / kf]snL 

uf=lj=; sf s]lx j8fx? ;fdfj]z eO{ lgdf{0f ePsf] of] ufFpkflnsfdf hDdf ( j6f j8fx? 

/x]sf 5g\ . e"uf]n / hg;+Vofsf] c;dfg ljt/0f /x]sf] of] ufFpkflnsfsf] clwsf+z e"efu 

kftnf] a:tL /x]sf] 5 . lj=; @)&* ;fnsf] hgu0fgf cg';f/ oxfFsf] s'n hg;+Vof !%*&* 

/x]sf] 5 eg] 3/w'/L ;+Vof #$^! /x]sf] 5 . h;dWo] z]kf{, tfdfª, ;'g'jf/, If]qL, g]jf/, a|fDxg 

hftsf dfg;x? oxfFsf jfl;Gbfx? x'g\ . ljleGg hftx?n] cf–cfkm\gf] wd{ ;+:sf/ dfGb} 

cfPsf] of] ufFpkflnsfdf lxGb', af}4, ls/fFt, ls|lirog wd{sf] afx'Notf /x]sf] 5 

k]zfut ?kdf s[ifLnfO{ k|d'v k]zfsf] ?kdf cjnDag ug]{ of] ufFpkflnsfsf afl;Gbfx?n] 

:yflgo xf]6n, Jofkf/ Joj;fo tyf ko{6g If]qdf sfo{ u/]/ cfo cfh{g ug]{ ub{5g eg] 

ljleGg h8La'6L k|zf]wg tyf pTkfbg ug]{ b]vL sfi7hGo / k/Dk/fut 3/]n' x:tsnfsf 

;fdfu|Lx? ;d]t lgdf{0f u/L k/Dk/fut ;Lksf] ;+/If0f / ;+jw{g ug]{ sfo{ ub}{ cfo cfh{g ug]{ 

sfo{ oxfFsf dflg;x? ub{5g\ .o;/L s[ifL k|0ffnLnfO{ k/Dk/fut ?kdf pTkfbg ug}{ cfPsf 

oxfFsf s[ifsx? xfnsf lbgx?df cfw'lgs Jofj;flos s[ifL k|0ffnL af6 s[ifL pTkfbg 



 
 

k|0fnLnfO{ cjnDag u/]/ cfkm\gf] s[ifL Joj;fo ug]{ ub{5g eg] k|;:t dfqfdf cfn' pTkfbg 

u/L 7"nf] dfqfdf lgof{t ug]{ u/]sf] kfOG5 . 

cf]vn9'+uf lhNnfsf :yfgLo txx?dWo] o; ufFpkflnsf lhNnf ;b/d'sfd b]vL lgs} 6f9f 

/x]sf] 5 . ef}uf]lns ?kn] clt ljs6 dflgg] o; ufFpkflnsfdf s]lx ;do cuf8L ;Dd 

s'ltsf] g'g af]s]/ vfg], lhNnf ;dbd'sfd k'Ug Ps lbg ;do vr{ ug'{kg]{ tyf cGo ;fdfu|L 

lnO{ cfkm\gf] b}lgs u'hf/f rnfpgsf] nfuL si6s/ ofqf ug'{kg]{ o; If]qsf gfu/Lssf] nfuL 

;+l3o ;+/rgf cg';f/ :yflgo txsf] lgdf{0f ePkl5 qmdz ljsf; lgdf{0fn] km8\sf] df/]sf] 

cfef; ug{ ;lsG5 . g]6 OG6/g]sf] kxF'rdf pNn]vgLo k|utL ul//x]sf o; ufFpkflnsfdf s]lx 

;do cl3 ;Dd dfq} o; :yfgaf6 cGo :yfgdf hfg'kbf{ vfhf ;fdnsf] hf]xf] u/]/ s7Lg 

ofqf ug'{kg{] ePtfklg xfn k|To]s j8fdf ;8s ofqf ug{ ;lsg] cj:yf /x]sf] 5 . Onfsf 

k|zf;g sfof{nosf] :yfkgf ePsf] o; ufFpkflnsfdf a}+lsª sf/f]jf/, gfu/Lstf k|flKt, e"ld 

s/, /fh:j, gfkL, hUuf lsga]r h:tf b}lgs lhjg ;Fu hf]l8Psf sfo{x?sf nfuL :yflgo 

lgsfosf] kxndf o;} :yfgdf ;]jf pknAw eP;Fu} ljsf;sf] b}lgs hglhjgdf o:tf ;]jfx? 

;xh ePsf] 5 . o:t} s]lx ;do cuf8L dfq} u'0f:t/L lzIff :jf:ysf nfuL nfvf}F /sd vr{ 

u/]/ lhNnf ;b/d'sfd hfg'kg]{ afWotfnfO{ dWogh/ u/L xfn o;} ufFpkflnsfsf] x/]s k|To]s 

j8fdf :yf:Yo rf}ls tyf kmnf6] ahf/df % ;}ofsf] ;'ljwf ;Dd :yf:Yo ;+:yf aGg] s|ddf 

/x]sf] 5 eg] k|fljlws lzIffnfO{ ;do ;fk]If ug{sf] nfuL kmnf6] ahf/ glhs} /x]sf] >L 

k"\mndtL df=lj df sIff ( b]vL g} OlGhlgol/ª lzIff k|bfg ug{ ;'? ul/Psf] 5 ;fy} pRr 

lzIffsf] nfuL Ps SofDk; - /ugL SofDk; _ ;d]t ;~rfngdf 5 eg] sIff !@ ;Dd 

;~rflnt ;fd"bfoLs ljBfnox? /x]sf 5g . 

o; ufFpkflnsfdf a;f]jf; ug]{ :yfgLox?df cfk;L ;b\efj, ;lx:0f'tf, d]nldnfk, 

;xof]ufTds efjgf, ;+:s[tLsf] cfbfgk|bfg tyf eft[Tjsf] ;DaGw k|uf9 5 . kl/0ff:j?k 

ufFpkflnsfdf ;fdflhs ;b\efj sfod 5 . ;fy} ;+l3o ;+/rgf cg';f/ :yflgo lgsfo 3/ 

5]pd} :yfkgf eP;Fu} o; If]qsf :yflgox?sf] hgr]tgf :t/sf] a[l4 eO{ oxfFsf gful/sx? 

qmdzM cfkm\gf] xs, clwsf/ tyf st{Jo kfngf ug{ ;w}Fg} tTk/ b]lvG5g\ . 

o; ufFpkflnsfsf] ljsf; ;Da[4Lsf nfuL ljsf;sf k"jf{wf/dWo ;8s, lzIff, :jf:Yo, ;~rf/, 

vfg]kfgL, ljB't cflbsf] ljsf; x'b} ubf{ oxfFsf] hn, hldg, h+un tyf h8La'6L / ko{6g If]q 

o;sf] d'Vo cfwf/sf ?kdf /x]sf 5g . o:t} u/L g]kfn ;/sf/n] lgwf{/0f u/]sf ;o j6f 

uGtJo dWo] ##%) ld= sf] prfO{df /x]sf] yf]n]b]Daf 6fs'/f] Ps /d0fLo ko{6sLo ;lxt 

k|fs[tLs, wfld{s, ;f+:s[tLs tyf P]ltxfl;s dxTjsf ljljw s'/fx?sf] k|fr'o{tf /x]sf] of] 

ufFpkflnsf ko{6g If]qsf] ljsf;sf] 7'nf] ;Defjgf af]s]sf] ufFpkflnsf xf] . kl5Nnf] ;dodf 

bL3{sfnLg ;f]Frn] ePu/]sf ljleGg ljsf; lgdf{0f sfo{x?n] of] ufFpkflnsfsf] ljsf;, ;Da[4L 

cuf8L a9\b} hfFbf of] ufFpkflnsfsf] eljio ;'Gb/ aGg] s'/fdf b'O{ dt 5}g .  



 
 

v_ gfdfs/0f M 

xfn o; ufFpkflnsfsf] gfd ælvhLb]DafÆ, …lvhLÚ / …b]DafÚ b'O{ zAb ldn]/ ag]sf] 5.  

P]ltxfl;s k]i7e"ldnfO{ x]bf{ lvhL zAb lvGrL÷lvFrL af6 cke|+z eP/ ag]sf] b]lvG5 . lvFrL 

zJb oxfFsf ;a}eGbf k'/fgf] cflbjf;L ;'g'jf/ efiffjf6 ag]sf] xf] . cfd hgdfg;df k|rlnt 

dfGotf tyf ldys cg';f/ lvhL ± b]Daf Ö lvhLb]Daf gfdfs/0fsf] af/]df lgDgfg';f/sf] 

dfGotfx? /x]sf] kfO{G5 . 

 != lvhLdf cfO{ a;f]jf;sf] ljsf; ug]{ lvFrLxfª ÷lvFrLxf]kf]sf ;Gtfgn] cfjfb u/]sf] 

x'gfn] o; 7fFpnfO{ …lvFrLÚ eGg yflnof] / olx zAb sfnfGt/df cke|z eO{ lvhL x'g uof] . 

oBkL sf]FOr y/sf ;'g'jf/x? cem}klg o; 7fFpnfO{ lvFrL g} eGg] u5{g . 

 @= kf}/fl0fs >'tL cg';f/ lvhL zAb …lvFrLÚ zJbaf6 ag]sf] xf] . h;sf] cy{ æ3/ 

k5f8LÆ eGg] x'G5 . olx zAb kl5 vf; g]kflns/0fdf cke|+; x'bf lvhL x'g uPsf] xf] eGg] 

dfGotf 5 . 

#= lvhLsf] ;a}eGbf cUnf] :yfg b]Daf 6fs'/f÷b]Daf8fF8f xf] . b]Daf 6fs'/fnfO{ 

:yfgLox? …yf]n]b]DafÚ eGg] ub{5g\ . b]Daf 6fs'/fsf] cy{ :yfgLo sf]OFr ;'g'jf/ efiffdf …hd]sf] 

rf}/Ú  eGg] x'G5 . ;f]lx dfGotf jf6 ;f] :yfgsf] gfd b]Daf8fF8f ÷ b]Daf 6fs'/f /xg uPsf] 

dfGotf /lxcfPsf] 5 .  

o;/L …lvhLÚ / …b]DafÚ b'O{ zAbx?sf] ;+of]hgaf6 /fHo k'gM;/rgf kl5 o; 

ufFpkflnsfnfO{ ælvhLb]DafÆ gfdfs/0f ul/of] 

. 

u_ cjl:ytL M 

g]kfnsf] gofF ;+/rgf cg';f/ & j6f k|b]z 

dWo]sf] k|b]z g++ ! cGtu{tsf] cf]vn9'+uf 

lhNnfsf] blIf0fL e]udf cjl:yt ælvhLb]Daf 

ufFpkflnsfÆ Ps ko{6sLo ;Defjgf af]s]sf] 

ufFpkflnsf xf] . o; ufFpkflnsfsf] k"j{df 

df]n'Ë uf=kf= / ;f]n'v'Da" lhNnf, klZrddf 

/fd]5fk lhNnf, pQ/df ;f]n'v'Da' lhNnf / 

blIf0fdf lnv' / df]n'Ë ufFpkflnsf /x]sf 5g\ 

. of] ufFpkflnsf gofF ;+/rgf cg';f/ 

;dfj]zL tyf hghftLsf] afx'No If]qsf] 

l;dfleq cjl:yt kb{5 eg] o; ufFpkflnsf 

lhNnf ;b/d"sfd b]vL k}bn sl/j Ps lbg 

tyf oftfoftsf] b[li6n] tLg 306fsf] b'/Ldf 

cjl:yt 5 . ;+l3o ;+/rgf cg';f/ o; ufFpkflnsf ;fljs uf=lj=;x? /ugL, lvhLr08]Zj/L, 

j8f g+= ;dfj]z ePsf ;fljs 

uf=lj=;= 

;fljs j8f 

g+= 

!= /ugL !–% 

@= /ugL ^–( 

#= lvhLr08]Z/L !–( 

   $ lvhLsftL !–( 

%= lvhLkmnf6] !–% 

 

  ^= 

lvhLkmnf6] ^–( 

kf]sNfL ( 

&= /fjfbf]n' !–( 

    *= e"l;+Ëf !–( 

(= kfTn] #–^ 



 
 

lvhLsftL, lvhLkmnf6], kf]snL -(_, /fjfbf]n', kfTn] -#–^_ / e'l;+uf uf=lj=;= ;dfj]z u/L 

lgdf{0f u/LPsf] 5. !&(=&& ju{ ls=ld=/x]sf] o; ufFpkflnsfsf] d"Vo sfof{no % g+ j8fsf] 

lvhLkmnf6] eGg] :yfgdf /x]sf] 5 .              

            ->f]tM g]kfn /fhkq_  

3_ ef}uf]lns :j?k M 

7"nf], km/flsnf] tyf kmfFl6nf] e"efu /x]sf], a]+lzsf e"efu sd tyf clwsf+z e"efu n]sfnL / 

kftnf] a:tL, ld>Lt xfjfkfgL, 3gf h+un, hl8a'l6 ;lxtsf ljljw jg:klt, ljleGg jGohGt' 

;lxt n]sfnL kmfl6Fnf :yfgx?n] el/k"0f{ o; ufFpkflnsfdf dg} nf]Eofpg] dgf]/d b[iox? 

cjnf]sg ug{ ;lsg] cUnf 8fF8fFx? ;d]t cjl:yt 5g\ eg] dflyNnf] e"efu æyf]n]b]DafÆ - 

##%+) ld= cUnf] _ 8fF8fF cf;kf;sf :yfgx?df ljleGg y/Lsf u'/fF;x? km'n]sf] b[Zon] ;f] 

If]qsf] h+ung} x/fe/f ePsf] b]Vg ;lsG5 . ;fy} ;f] :yfgjf6 o;} ufFpkflnsfsf s]Gb| kmnf6] 

ahf/ nufot clwsf+z l5d]sL ufFpkflnx?sf e"efu ;lxt ljZjsf] ;jf]Rr lzv/ ;u/dfyf 

nufotsf bGt nx/em} ;]tfDo lxdz[+vnfx? cjnf]sg ug{ ;lsG5 . 

@= ufpFkflnsfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ sf] kl/R5]b\–#, g]kfnsf] jt{dfg ;+ljwfgsf] 

cg';'RfL–* sf] dftxtdf /xL ufpFkflnsfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 

/x]sf] 5 M  

s_ ufpFk|x/L ;DaGwL sfo{ 

v_ ;xsf/L ;+:yf ;DaGwL sfo{  

u_ Pkm= Pd= ;~rfng ;DaGwL sfo{  

3_ :yfgL s/ ;DaGwL sfo{  

ª_ ufpF;ef, gu/;ef, lhNNff;ef, :yfgLo cbfnt, d]nldnfk / dWo:ytfsf] 

Joj:yfkg ;DaGwL sfo{  

r_ :yfgL ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL sfo{  

5_ :yfgLo tYofªs / clen]v ;+sng ;DaGwL sfo{  

h_ :yfgLo :t/sf ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgfx? ;DaGwL sfo{  

´_ cfwf/e't / dfWolds lzIff ;DaGwL sfo{  

`_ cfwf/e't :jf:Yo / ;/;kmfO{ ;DaGwL sfo{  

6_ :yfgLo ahf/ Joj:yfkg, jftfj/0f ;+/If0f / h}ljs ljljwtf ;DaGwL sfo{  

7_ :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s / l;+rfO{ ;DaGwL sfo{  

8_ :yfgLo clen]v Joj:yfkg ;DaGwL sfo{  

9_ 3/ hUuf wgLk"hf{ ljt/0f ;DaGwL sfo{  

0f_ s[lif tyf kz'kfng, s[lif pTkfbg Joj:yfkg, kz' :jf:Yo, ;xsf/L ;DaGwL sfo{  

t_ Ho]i7 gfu/Ls, ckfËtf ePsf] JolQm / czQmx?sf]  Joj:yfkg ;DaGwL sfo{  

y_ a]/f]huf/sf] tYofÍ ;+sng ;DaGwL sfo{ 

b_ s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, ;+rfng / lgoGq0f ;DaGwL sfo{  



 
 

w_ vfg]kfgL, ;fgf hnljB't cfof]hgf, j}slNks phf{ ;DaGwL sfo{  

g_ ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL sfo{  

t_ hnfwf/, aGohGt', vfgL tyf vgLHf kbfy{sf] ;+/If0f ;DaGwL sfo{  

y_ efiff, ;+:s[lt / nlnt snfsf] ;+/If0f / ljsf; ;DaGwL sfo{  
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#= lvhLb]DAff ufFpkflnsfsf]] ;+/rgf M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ufpF;ef 

cWoIf 

k|d'v k|zf;lso clws[t 

*cf}F -k|=;f=k|_–! 

 

ufpFsfo{kflnsf 

n]vf, ljwfog, ;'zf;g tyf cGo ;ldlt 

cfly{s ljsf;, ;fdflhs ljsf;, k"jf{wf/ ljsf; / 

jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 

Goflos ;ldlt pkfWoIf 

k|;f;g of]hgf tyf cg'udg 

zfvf 

k|;f;g OsfO{ 

clws[t ^cf}F-k|=;f=k|–!_ 

;f=k|–%cf}F- k|=;f=k|–!_ 

/fh:j OsfO{ 

/fh:j %cf}F -k|=;f=k|–!_ 

of]hgf tyf cg'udg OsfO{ 

;xfos %cff}F -k|=;f=k|–!_ 

sfg"gL dfldnf OsfO{  

;xfos %cf}F -k|=;f=k|–!_ 

 

 

 

k"jf{wf/ ljsf; tyf jftfj/0f 

Joj:yfkg zfvf  

OlGhlgol/ª &÷*cf}F OlGh, l;len–! 

;8s l;FrfO{ tyf cGo k"jf{wf/ 

ljsf;  

;j–OlGh %cf}F -OlGh l;len–!_ 

ejg tyf dfkb08 sfof{Gog OsfO{  

;j–OlGh %cf}F -OlGh l;len–!_ 

c=;j–OlGh $cf}F -OlGh l;len–!_ 

jftfj/0f ;/;kmfO{ tyf ljkb\ 

Joj:yfkg OsfO{ 

gf;' %cf}F-k|=;f=k|_–! 

vf=kf=;=6]= $÷%cf}F -OlGh= 

l;len=:ofof–!_ 

 

;fdflhs ljsf; zfvf 

;fdflhs ;'/Iff tyf 

kl~hs/0f OsfO{  

clws[t ^cf}F-;f=k|=;f_–! 

dlxnf afnaflnsf tyf 

afnsNof0f OsfO{  

;=d=lj=lg= $cf}F ljljw–! 

:jf:Yo OsfO{  

x]=c= %÷^cf}F-x]=O{=_–! 

 

lzIff o'jf tyf v]ns'b zfvf  

clws[t &÷*cf}F-lzIff÷lz=k|_–! 

k|f=;=%cf}F -lz=k|_–!  

 

cfly{s k|zf;g zfvf 

clws[t &÷*-k|=n]vf_–! 

n]vf ;xfos %cf}F-k|=n]vf_–! 

 

cfGtl/s n]vf 

kl/If0f OsfO{  

cf=n]=k= %cf}F-

k|=n]vf_–! 

 

j8f sfof{nox?  

;xfos %cf}F-k|=;f=k|_–$ 

;–OlGh= %cf}F-

OlGh=l;len_–$ 

;xfos $cf}F-k|=;f=k|_–% 

;–OlGh= $cf}F-

OlGh=l;len_–% 

 

kz' zfvf 

clws[t *÷(cf}F g]kfn s[lif ;]jf -e]6_–! 

;xfos %cf}F g]kfn s[lif ;]jf -e]6_–! 

 ;xfos %cf}F g]kfn s[lif ;]jf -nfkf]8]8]_–@ 

;xfos $cf}F g]kfn s[lif ;]jf -e]6_–@ 

;xfos $cf}F g]kfn s[lif ;]jf -nfkf]8]8]_–@ 

s[lif zfvf  

clws[t &÷*cf}F g]kfn s[lif ;]jf –! 

;xfos % cf}F g]kfn s[lif ;]jf –@ 

;xfos $cf}F g]kfn s[lif ;]jf –! 

 

 



 

$= lvhLb]Djf ufpFkflnsfdf /x]sf zfvf / lhDd]jf/ clwsf/LM 

l;=g+= zfvfsf] gfd  lhDd]jf/ clwsf/L  ;Dks{ g+= 

! k|zf;g, of]hgf tyf 

cg'udg  

afa'/fd l3ld/] (*^#*&*()( 

@ :jf:Yo zfvf OGb| k|;fb uf}td  (*%@*$)%(# 

# k|fljlws  lg/~hg sfsL{  (*$(&!$#&* 

$ lzIff, o'jf tyf v]ns'b  a'l4/fh d'lnrf  (*$@(#(^&! 

% ;'rgf k|ljlw  lbg]z x'dfufO{ (*$(^&))*( 

^ /f]huf/  ;'o{ k|sfz ;'g'jf/  (*%!)!&&@@ 

& of]hgf afa'/fd l3ld/] (*^#*&*()( 

* n]vf lbks l3ld/] (*^@^!)*#% 

( cf=n]=k= od s'df/ cfn] du/ (*^@*!%(^* 

!) /fh:j  od s'df/ cfn] du/ (*^@*!%(^* 

!! Pd=cfO{=P;= dl0f/fh tfdfª (*$($$^(## 

!@ dlxnf, afnaflnsf tyf 

;dfh sNof0f  

ldgf ;'g'jf/ (*$(%@*&@) 

!# s[lif ljgf]b 9sfn  (*$@($)@#) 

!$ kz' ldgf ;'g'jf/  (*$(%@*&@) 

!% pBd ljsf; zfvf ;Gtf]if uf}td (*$#))%^(! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

%= lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf ljleGg zfvfaf6  ;Dkflbt d'Vo d'Vo sfo{x? M  

s_ cf=j= )&(÷)*) sf] c;f]h dlxgf;Ddsf] k|zf;g zfvfaf6 ;Dkfbg ePsf] sfdsf] k|ult ljj/0f 

 

s|=;= 

 

sfdsf] ljj/0f  

ut dlxgf 

;Ddsf]  

o; dlxgf 

;Dd 

 

hDdf  

 

s}= 

! Joj;fo btf{  # @ %  

@ ;F:Yff btf{ ! ) !  

# ;F:yf btf{ gljs/0f  ) ) )  

$ ljleGg l;kml/;  ^ !$ @)  

% shf/ cg'udg  ) ! !  

^ sd{rf/L a}7s  ) ! !  

& sfo{kflnsf a}7s $ ! %  
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v_ dlxnf, afnaflnsf tyf h]i7 gfu/Ls zfvfaf6 cf=j @)&(÷)*) sf] c;f]h d;fGt ;Dddf 

;Dkflbt sfo{x? M 

 

 

qm=;=  sfdsf] ljj/0f  ;fpg efb|  c;f]h hDdf ;FVof  s}= 

! h]i7 gful/s sf8{   ) ) )  
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 v_ ju{  @ $ ^  

 u_ ju{   $ % (  

 3_ ju{  $ ^ !)  

# of]hgf sfo{qmd  ) ) )  
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u_ s[lif zfvfaf6 zfvfaf6 cf=j @)&(÷)*) sf] c;f]h d;fGt ;Dddf ;Dkflbt sfo{x? M 
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;DDfsf] 

nfeflGjt 
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of] 

dlxgfsf] 

yk 

nfeflGjt 
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hDdf 

lzif{s ljtl/t 

;dfu|Lx? 

 

glthf 

 

s}= 

! t/sf/L ljp 

ljj/0f  
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& 

s[lif 

1fgs]Gb|,cfn'hf]
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3_  lzIff zfvf M 

lZfIff, o'jf tyf v]ns'b zfvfaf6 cf=j @)&(÷)*) sf] c;f]h d;fGt ;Dddf ;Dkflbt sfo{x? M 

 

l;=g+= ;Dkfbg u/]sf sfd  sfdsf] 

kl/df0f  
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!  lzIfs tna, eQf lgsf;f  -

cfwf/e't tyf dfWolds tx _ 

! k6s   
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sd{rf/L Joj:yfkg cg'bfg  
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ª_ ;"rgf k|ljlw zfvf M 

;'rgf k|ljlw zfvfaf6 ;Dkflbt sfo{x? M 
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!= Gofo ;DalGw cf= j= @)&(÷)*) sf] ;fpg b]lv c;f]h dlxgf ;Ddsf] k|utL–k|ltj]bgM 
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#= cbfnt 
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o; 
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c;f]h 
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s} 
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% of]hgf d'Nofª\sg  ) ) ) )  

^ of]hgf cg'udg  ) ) ) )  
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`_ /fli6«o kl/rokq tyf k~hLs/0f ;]jf OsfO af6 cf= j= @)&(÷)*) sf] c;f]h 

d;fGt ;Ddsf] k|utL–k|ltj]bgM 

qm=;=    ljj/0f  >fj0f efb« hDdf s{}= 

 ;fdfhLs ;'/Iff eQf     

! ;dfhLs ;'/Iff gofF nfeu|fxL  !)) ^! !^!  
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6_ kz' :jf:Yo ;]jf zfvfaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

s|=;+=  sfdsf] ljj/0f  

;fpg dlxgf 

;Ddsf] ;+Vof  

efb| dlxgf ;Ddsf] 

;+Vof  

 c;f]h dlxgf 
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! cf}iflw ljt/0f  
८० ३४३ १०० ५२३   

@ pkrf/ kz'kFIfL  
५० ११४५ २०३४ ३२२९   

# uf]j/ kl/If0f  
० ० २ २   

$ lkmN8df pkrf/  
४ ६ ४ १४   
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Joj;fo btf{ 

l;kmfl/;  
० २ ० २   

^ k|:tfj k]z l;kmfl/;  
० ४ ० ४   

& sfo{s|d 
० 0 ० ०   

  cf}iflw vl/b 
० १ ० १   

hDdf  
१३४ १५०१ २१४० ३७७५   
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7_ n]vf zfvfaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 
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8_ cf=n]=k zfvfaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

 

अद्यावधिक आलेप बेरुज ुः                                                                                            रु एकमा   

क्र.सं.  सैद्धाधतिक  अस लउपर अधियधमि जम्मा बेरुज   

१  १७६२७५ ४२३२९५ ५९९५७० 

 

अद्यावधिक बेरुज ुः 

यस पालिकाको २०७७/०७८ सम्मको फछयोट गर्न बााँकी बेरुजकुो लथिती दहेाय अर्ुसार रहकेो छ ।  (रु 

हजारमा ) 

पालिकाको र्ाम  गत बर्न सम्मको 

बााँकी 

समायोजर् यो वर्नको 

फछौट  

बााँकी 

बेरुज ु

यो बर्न समपररक्षणबाट 

कायम बेरुज ु 

यो बर्नको बेरुज ु कुि बेरुज ु

बााँकी  

लिजीदमे्वा 

गा.पा. 

३१७८८ ० २३३ ३१५५५ ० २२६१६ ५४१७१ 
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^_ j8f sfof{nox?af6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

  

s_ ! g+=j8f sfof{noaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

j8f g+= ! sf] @)&( c;f]h dlxgf;Ddsf] dfl;s k|ltj]bg 

S|m=;+= sfdsf] ljj/0f ;fpg ut dlxgf o; dlxgf hDdf 

!= JolStut 

36gf btf{ 

hGd @ # % !) 

d[To'  ! @ # 

ljjfx ! @ % * 

a;fO;/fO{ ! ! ! # 

;DaGw ljR5]b !   ! 

hDdf    @% 

@= ;f=;'= gof‘ ;'lrs[t @^ # % #$ 

nut s6\6f     

hDdf    #$ 

#= l;kmfl/; %) %$ (^ @)) 

$= Jf8f ;ldltsf] a}7s # @ # * 

%= /fhZj l;kmfl/;     

Dffnkf]t     

hDdf    
!&,$)).- 

^= of]hgf pkef]Qmf 

;ldlt u7g  

 @ $ ^ 

    

of]hgf 

;Demf}tf 

l;kmfl/; 

    

    

;DkGg u/]sf cGo sfo{x?M 

!=a}+s vftf ;~rfng . 

@=cfFvf :jf:Yo l;lj/ . 
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v_ @ g+=j8f sfof{noaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

j8f g+= @ sf] @)&( c;f]h dlxgf;Ddsf] dfl;s k|ltj]bg 

S|m=;+= sfdsf] ljj/0f ;fpg ut dlxgf o; dlxgf hDdf 

!= JolStut 

36gf btf{ 

hGd  % ^ !! 

d[To'     

ljjfx  @ @ $ 

a;fO;/fO{   ! ! 

;DaGw ljR5]b     

hDdf    !^ 

@= ;f=;'= gof‘ ;'lrs[t !& # # @# 

nut s6\6f  @ @ $ 

hDdf    & 

#= l;kmfl/; !) @) @$ %% 

$= Jf8f ;ldltsf] a}7s  @ ! # 

%= /fhZj l;kmfl/; 
!,#().- !,#%).- #,@%).- #@%).- 

Dffnkf]t     

hDdf    
%,(().- 

^= of]hgf pkef]Qmf 

;ldlt u7g  

  ( ( 

    

of]hgf 

;Demf}tf 

l;kmfl/; 
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u_ # g+=j8f sfof{noaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M  

j8f g+= # sf] @)&( c;f]h dlxgf;Ddsf] dfl;s k|ltj]bg 

qm=;= sfdsf] ljj/0f ut 

dlxgf;Dd  

o; dlxgf hDdf s}= 

!= JolQmut 

36gf 

btf{ 

hGd !! % !^  

ljjfx # ! $  

d[To' @ $ ^  

a;fO{;/fO{ ! ) !  

;DaGw 

ljR5]b 

) ! !  

hDdf !& !! @*  

@= ;f= ;'= gofF ;'lrs[t @& ) @&  

nut s6\6f ! ) !  

#= l;kmfl/; &% @& !)@  

$= j8f ;ldlt a}7s @ ! #  

%= /fhZj cfDbfgL  &,&)).– &,&)).–  

dfnkf]t  @($.– @($.–  

hDdf   &,(($.–  

^= of]hgf pkef]Qmf 

;ldltsf] 

u7g 

) ) )  

of]hgf 

;Demf}tf 

) ) )  

 

;Dkfbg u/]sf] cGo sfo{x? 

 ;fdflhs ;'/Iff eQf a}lsª k|0ffnL dfkm{t j8f sfof{noaf6 d]uf a}Fssf] ;xsfo{df 

$) hgf nfeu|fxLnfO{ ljt/0f  

 ;fdflhs ;'/Iff eQfsf nfeu|fxLsf] gfdfjnL gljs/0f  
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3_ $ g+=j8f sfof{noaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

j8f g+= $ sf] @)&( c;f]h dlxgfsf] dfl;s k|ltj]bg 

qm=;= sfdsf] ljj/0f ut 

dlxgf;Dd  

o; dlxgf hDdf s}= 

!= JolQmut 

36gf 

btf{ 

hGd !! # !$  

ljjfx ^ @ )*  

d[To' ! @ #  

a;fO{;/fO{ ! ! @  

;DaGw 

ljR5]b 

) ) )  

hDdf !( * @&  

@= ;f= ;'= gofF ;'lrs[t !^ ) !^  

nut s6\6f ) ) )  

#= l;kmfl/; !)# !! !!$  

$= j8f ;ldlt a}7s % @ &  

%= /fhZj cfDbfgL !!,!%) @)%) !#@)).  

dfnkf]t @@*). *). @#^).  

hDdf   !%,%^)..  

^= of]hgf pkef]Qmf 

;ldltsf] 

u7g 

& ) &  

of]hgf 

;Demf}tf 

) ) )  

 

;Dkfbg u/]sf] cGo sfo{x? 

 ;fdflhs ;'/Iff eQf a}lsª k|0ffnL dfkm{t $ g+ j8fsf] dlxnf lasfz ejgdf ebf} 

@# ut] d]uf a}Fssf] ;xsfo{df !)* hgf nfeu|fxLnfO{ ljt/0f  

 ;fdflhs ;'/Iff eQfsf nfeu|fxLsf] gfdfjnL gljs/0f  
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ª_ % g+=j8f sfof{noaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

j8f g+= % sf] @)&( c;f]h dlxgf;Ddsf] dfl;s k|ltj]bg 

qm=;= sfdsf] ljj/0f ut dlxgf 

;Dd 

o; dlxgf hDdf s}= 

!= JolQmut 

36gf 

btf{ 

hGd & $ !!  

ljjfx # ! $  

d[To' ! ) !  

a;fO{;/fO{ ) ) )  

;DaGw 

ljR5]b 

) ) )  

hDdf !! % !^  

@= ;f= ;'= gofF ;'lrs[t !& ) !&  

nut s6\6f ) ) )  

#= l;kmfl/; !!% %^ !!%  

$= j8f ;ldlt a}7s # ! $  

%= /fhZj cfDbfgL %,()).– %,()).– !!,*)).–  

dfnkf]t &,#)^.– !,(@$.– (,@#).–  

hDdf !#,@)^.– &,*@$.– @!,)#).–  

^= of]hgf pkef]Qmf 

;ldltsf] 

u7g 

* ) *  

of]hgf 

;Demf}tf 

@ ) @  
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r_ ^ g+=j8f sfof{noaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

j8f g+= ^ sf] @)&( c;f]h dlxgf;Ddsf] dfl;s k|ltj]bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s|=;   sfdsf] ljj/0f  ;+Vof   dlxgf s}lkmot 

)! JolQmut 36gf btf{    

s hGd btf{ $@ xfn ;Dd  

v d[To' btf{ !)   

u ljjfx btf{ !$   

3 ;DaGw ljR5]b  )   

  hDdf ^^   

)@    ;fdflhs ;'/Iff    

s gofF ;'lrs[t !(   

v nut s§f #   

 hDdf @@   

)#  l;kmfl/; ^@   

)$      j8f ;ldltsf] a}7s %   

)%       /fhZj    

s l;kml/; @!,)))÷–   

 

v 

dfnkf]t –   

)^       of]hgf 

 

 

 

  

s pkef]Qmf ;ldlt u7g &   

v of]hgf ;Demf}tf l;kml/; ^   

)&  s sf7] k'n lg{df0f ;DkGg ^  lghL ;xof]u af6 
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5_ & g+=j8f sfof{noaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

s| ;= sfdsf] ljj/0f ;fpg ebf} c;f]h s}lkmot 

!= JolStut  36gf btf{ hGd @ !$ (  

d[To' ) @ !  

ljjfx ! ! )  

a;fO{;/fO{ ) ) )  

;DaGw ljR5]b ) ) )  

hDdf # !& !)  

@= ;f= ;'= gofF ;'lrs[t ) @% @  

nut s6\6f ) ) )  

hDdf ) @% @  

#= l;kml/; !@ !& !$  

$= j8f ;ldltsf] a}7s ! ! !  

%= /fh:j l;kml/; !*))÷– %@))÷– &#))÷–  

dfnkf]t ($^÷– @&)÷– @%&%÷–  

hDdf @&$^÷– %$&)÷– (*&%÷–  

^=  pkef]Qmf ;ldlt 

u7g 

) ) )  

of]hgf  ;Dem}ftf 

l;kmfl/; 

) ) )  
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h_ * g+=j8f sfof{noaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

s| ;= sfdsf] ljj/0f ;fpg ebf} c;f]h  

!= JolStut  36gf 

btf{ 

hGd ) !& ^  

d[To' ) ) !  

ljjfx ) * !  

a;fO{;/fO{ ) ) )  

;DaGw ljR5]b ) ) )  

hDdf # @% *  

@= ;f= ;'= gofF ;'lrs[t ) !# )  

nut s6\6f $ ) )  

hDdf $ !# )  

#= l;kml/; !) %% !(  

$= j8f ;ldltsf] a}7s ! ! !  

%= /fh:j l;kml/; ##))÷– &^))÷– @$)^÷–  

dfnkf]t !((()÷– #%)^÷– @%))÷–  

hDdf @#@()÷– !!!)^÷– $()^÷–  

^=  pkef]Qmf ;ldlt 

u7g 

) ! )  

of]hgf  ;Dem}ftf 

l;kmfl/; 

) ) )  
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em_ ( g+=j8f sfof{noaf6 cf=j @)&(÷)*) c;f]h d;fGt ;Dd ;Dkflbt sfo{x? M 

 

s| ;= sfdsf] ljj/0f ;fpg ebf} c;f]h s}lkmot 

!= JolStut  36gf btf{ hGd  & !^ !!  

d[To' ! % !  

ljjfx  $ $  

a;fO{;/fO{     

;DaGw ljR5]b     

hDdf * @% !%  

@= ;f= ;'= gofF ;'lrs[t     

nut s6\6f     

hDdf     

#= l;kml/; %  $  

$= j8f ;ldltsf] a}7s  !   

%= /fh:j l;kml/; ())    

dfnkf]t @))    

hDdf !!))    

^=  pkef]Qmf ;ldlt 

u7g 

  ^  

of]hgf  ;Dem}ftf 

l;kmfl/; 

  $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 
 

 

&= lvhLb]Djf ufp|Fkflnsfsf] hgk|ltlgwL tyf sd{rf/Lx?sf] ;Dks{ ljj/0fM 

 

s_ lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] hgk|ltgLlwx?sf] ljj/0f M  

 

धिजीदेम्वा गाउँपाधलकाका जिप्रधिधिधिहरुको धववरण 

क्र.सं. 
पदाधिकारीहरुको 

िाम/थर 
पद 

पाधलका/वडा 

कायाालय 
ठेगािा सम्पका  िं. 

१ गम्ब ुशपेान अध्यक्ष 
पालिका 

लिजीदमे्वा 

गा.पा.६ 
९८५११३०८०१ 

२ सलुशिा तामाङ उपाध्यक्ष 
पालिका 

लिजीदमे्वा 

गा.पा.६ 
९८४१५५०९४४ 

३ कुमार सरु्वुार वडा अध्यक्ष वडा कायानिय लिजीदमे्वा-१ ९८५१२४७५०८ 

४ सरेुन्द्र शकंर लिलमरे वडा अध्यक्ष वडा कायानिय लिजीदमे्वा-२ ९८६०४५९५९८ 

५ टंक राज सरु्वुार वडा अध्यक्ष वडा कायानिय लिजीदमे्वा-३ ९८५११९५७६० 

६ होम बहादरु सरु्वुार वडा अध्यक्ष वडा कायानिय लिजीदमे्वा-४ ९८६२८१९५३० 

७ राम कुमार सरु्वुार वडा अध्यक्ष वडा कायानिय लिजीदमे्वा-५ ९८५२८४०४८१ 

८ पासाङ लर्मा शपेान वडा अध्यक्ष वडा कायानिय लिजीदमे्वा-६ ९८४३४७८७७० 

९ लडल्िी राम बथर्ेत वडा अध्यक्ष वडा कायानिय लिजीदमे्वा-७ ९८४०३४५८६२ 

१० र्गने्द्र बहादरु बथर्ेत वडा अध्यक्ष वडा कायानिय लिजीदमे्वा-८ ९८६३८५४३१५ 

११ ङवाङ फुरी शपेान वडा अध्यक्ष वडा कायानिय लिजीदमे्वा-९ ९८४१३१००९४ 

१२ कल्पर्ा भजुेि 
मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 

लिजीदमे्वा-१ 

 
९८४०६४७८७२ 

१३ कलवता लवश्वकमान 
दलित मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-१ ९८६४०३०८२५ 

१४ अजुनर् कुमार श्रेष्ठ सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-१ ९८६०७९५८६० 

१५ गोरे तामाङ सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-१ ९७४२८५९८०९ 

१६ 
लिर् माया लिलमरे 

(पोिरेि) 

मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-२ ९८४३०५४८०२ 

१७ इलन्द्दरा दजी 
दलित मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-२ ९८४०३८३२५६ 

१८ लर्मा कािे शपेान सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-२ ९८४४४१७९९५ 

१९ वाङछे शपेान सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-२ ९८६१७१५३९२ 
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२० दगुान दवेी सरु्वुार 
मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-३ ९८४४४३५३६७ 

२१ ज्योती र्ेपािी 
दलित मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-३ ९८६६०१९०५४ 

२२ पदम बहादरु सरु्वुार सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-३   

२३ ररन्द्जी शपेान सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-३ ९८६३६३०९३१ 

२४ तेज माया ित्री 
मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-४ ९८६०६०६६०५ 

२५ रेश्मा पररयार 
दलित मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-४ ९८६२६२८५४७ 

२६ इन्द्र बहादरु भजुिे सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-४ ९८६१५०९८९२ 

२७ सकु बहादरु तामाङ सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-४ ९८६३७७६११५ 

२८ लसर माया सरु्वुार 
मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-५ ९८४३७६७४६८ 

२९ दगुान माया लवश्वकमान 
दलित मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-५   

३० लसङ्ग बहादरु तामाङ सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-५ ९८४१२२३३०७ 

३१ लजक्म ेशपेान सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-५ ९८४८२८१६८३ 

३२ शलमनिा तामाङ 
मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-६ ९७४२२९८८८४ 

३३ लमर्ा माया लवश्वकमान 
दलित मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-६   

३४ टंक बहादरु तामाङ सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-६ ९८६३९२२६४१ 

३५ तीि वीर तामाङ सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-६ ९७४१७६६६७६ 

३६ राम कुमारी बथर्ेत 
मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-७ ९८६९००१३७२ 

३७ दवे कुमारी लव.क 
दलित मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-७ ९८१८०९९२५९ 

३८ काजी शपेान सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-७   

३९ शान्द्त बहादरु तामाङ सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-७   

४० आङ ल्वाम ुशपेान 
मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-८ ९७४२११५६११ 

४१ अलम्बका माया लवश्वकमान 
दलित मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-८ ९८४०७०८३५३ 
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४२ लर्मसाङ्ग ेशपेान सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-८ ९८४४००९८९५ 

४३ थवयम बहादरु बथर्ेत सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-८ ९७४५३४१८८२ 

४४ पलस शपेान 
मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-९ ९८६९८४२१८८ 

४५ लर्ज ुलव.क. 
दलित मलहिा 

सदथय वडा कायानिय 
लिजीदमे्वा-९ ९७४६२१९०४४ 

४६ ङाङ चेम्बा शपेान सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-९ ९८६५३९३६२१ 

४७ पेम्बा ङावाङ शपेान सदथय वडा कायानिय लिजीदमे्वा-९ ९८६१३३६२८० 

४८ दोची शपेान का.पा सदथय  लिजीदमे्वा-२  

४९ कलवता सरु्वुार का.पा सदथय  लिजीदमे्वा-४  

  

v_ lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] sd{rf/Lx?sf] ljj/0f M  

qm=

;  

Gffd y/ kb zfvf ;Dks{ g+= s}lkmot 

! 8Da/ axfb'/ 

/hgdu/ 

k|d'v k|zf;sLo 

clws[t 

 (*^#)!#)!@  

@ OGb| k|;fb uf}td :jf:Yo zfvf k|d'v :jf:Yo zfvf (*%@*$)%(#  

# lg/~hg sfsL{ Ol~hlgo/ k|fljwLs zfvf (*$(&!$#&*  

$ lbg]z x'dfufO{ ;'rgf k|ljwL 

clws[t 

;'rgf k|ljwL 

zfvf 

(*$(^&))*(  

% ;'o{ k|sf; ;'g'jf/ /f]huf/ ;+of]hs /f]huf/ zfvf (*%!)!&&@@  

^ lbks l3ld/] n]vfkfn n]vf zfvf (*^@^!)*#%  

& afa'/fd l3ld/] k|zf;g ;xfos k|zf;g zfvf (*^#*&*()(  

* od s'df/ cfn]du/ cf=n]=k= cf=n]=k= zfvf (*^@*!%(^*  

( dl0f/fh tfdfª MIS ck/]6/ MIS zfvf (*$($$^(##  

!) nf]s axfb'/ tfdfª c=;= Ol~hlgo/ k|fljwLs zfvf (*$@(#!!$#  

!! kml/; >]i7 sDko'6/ ck/]6/ k|zf;g (*^@*)*!!*  

!@ nf]s axfb'/ ;'g'jf/ c=;= Ol~hlgo/ k|fljwLs zfvf (*^$@&%*^^  

!# a'l4/fh d'lnrf ;|f]t JoflQm lzIff zfvf (*$@(#(^&!  
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!$ 8]6/fh kxf8L vf=kf=;=6]= k|fljlws (*$@*((^**   

!% ldng ;'g'jf/ c=;= Ol~hlgo/ k|fljwLs zfvf (*$@(#^@**  

!^ k|]d axfb'/ tfdfª c=;= Ol~hlgo/ k|fljwLs zfvf (*^@@*@!%@  

!& ;~ho nfdf lkmN8 ;xfos MIS zfvf (*$!#!(%)@  

!* b]jLWjh ;'g'jf/ lkmN8 ;xfos MIS zfvf (*$@(#!)(&  

!( lagf]b 9sfn gf=k|f=;= s[lif zfvf (*$@($)@#)  

@) ldgf ;'g'jf/ gf=k|f=:jf=k|f= kz' zfvf (*$(%@*&@)  

@! ga/fh l3ld/]  gf=k|f=:jf=k|f= kz' zfvf (*$@%$#&$*  

@@ ;Gtf]if uf}td n=p=;  (*$#))%^(!  

@# l;df]g lj=s n=p=; pBd ljsf; 

zfvf 

(&$^*!!*!$  

@$ b]a gf/fo0f >]i7 sfof{no ;xof]uL  (*$##!#$()  

@%     z]/;fªu] z]kf{ sfof{no ;xof]uL  (*$()*@(@!  

@^ u+uf/fh ;'g'jf/  sfof{no ;xof]]lu  (*^&*)*%(!  

 

u_ lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] j8f ;lrjx?sf] ljj/0f M  

qm=;+= sd{rf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= j8f g+= s}lkmot 

! b]jLWjh ;'g'jf/ lkmN8 ;xfos (*$@(#!)(& !   

@ ;~ho nfdf lkmN8 ;xfos (*$!#!(%)@ @  

# lvn/fh ;'g'jf/  ;xfos rf}yf]  (*$&()##!# # / %  

$ lj/ s'df/ ;'g'jf/  c=;= Ol~hlgo/  (*$@(@()(# $  

% ck{0f ;'g'jf/  gf=k|f=;= (*$(^$&&^! ^  

^ u0f]zh+u /fodfemL ;xfos rf}yf] (*^@@$!))! & / *  

& ldª\df/ z]kf{ gf=k|f=;= (*$@(#(@&$ (  

 

 



53 
 

3_ lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] j8fut :jf:Yo ;+of]hsx?sf] ljj/0f M  

qm=;+= sd{rf/Lsf] gfd kb ;Dks{ g+= j8f g+= s}lkmot 

! lbks vqL  c=x]j= rf}yf] (*^)!(**^) !  

@ ofª8L z]kf{  cgdL  (&$$)%@^#) @  

# dfxntL ;'g'jf/ cgdL kfFrf}  (*$@(^&)%! #  

$ g/ axfb'/ vqL  c=x]=j=  (*$#(@%(@( $  

% xf]d s'df/L ;'g'jf/  cgdL rf}yf] (*$$$#%#^* %  

^ wg s'df/L tfdfª cgdL  (*^(@&@^(* ^  

& sf};Lnf u'?ª cgdL rf}yf] (*^!&)#&@& &  

* uLtf s'df/L v8\sf  cgdL kfrf}  (*$%*&!%*! *  

( ljj]s tfdfª c=x]=j= (*^@^!)$*# (  
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*= ;+u7g 9fFrf / df}h'bf lhDd]jf/ kbflwsf/L Pjd\ ljifout zfvf M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ufpF;ef 

cWoIf–uDa' z]kf{ 

ds 

df 

c 

ccdkfjl;dsj 

k|d'v k|zf;lso clws[t 

8Da/ axfb'/ /hgdu/ 

 

ufpFsfo{kflnsf 

n]vf, ljwfog, ;'zf;g tyf cGo ;ldlt 

cfly{s ljsf;, ;fdflhs ljsf;, k"jf{wf/ ljsf; / 

jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 

Goflos ;ldlt -;'o{ k|sfz 

;'g'jf/–ph'/L clws[t 

–––––––––––– 

pkfWoIf– z'l;nf 

tfdfª 

k|;f;g of]hgf tyf cg'udg 

zfvf –afa'/fd l3ld/]_ 

k|;f;g OsfO{ 

clws[t ^cf}F-k|=;f=k|–)_ 

;f=k|–%cf}F- k|=;f=k|–!_ 

/fh:j OsfO{ 

afa'/fd l3ld/] 

of]hgf tyf cg'udg OsfO{ 

;xfos %cff}F -k|=;f=k|–!_ 

sfg"gL dfldnf OsfO{  

;xfos %cf}F -k|=;f=k|–!_ 

 

 

 

k"jf{wf/ ljsf; tyf jftfj/0f 

Joj:yfkg zfvf  

lg/~hg sfsL{ 

;8s l;FrfO{ tyf cGo k"jf{wf/ 

ljsf;  

nf]s axfb'/ tfdfª 

nf]s axfb'/ ;'g'jf/ 

k|]d axfb'/ tfdfª 

ldng ;'g'jf/ 

ejg tyf dfkb08 sfof{Gog OsfO{  

 

jftfj/0f ;/;kmfO{ tyf ljkb\ 

Joj:yfkg OsfO{ 

gf;' %cf}F-k|=;f=k|_–! 

8]6/fh kxf8L 

 

;fdflhs ljsf; zfvf 

;fdflhs ;'/Iff tyf 

kl~hs/0f OsfO{  

clws[t ^cf}F-;f=k|=;f_–! 

dlxnf afnaflnsf tyf 

afnsNof0f OsfO{  

 

:jf:Yo OsfO{  

OGb| k|;fb uf}td 

 

lzIff o'jf tyf v]ns'b zfvf  

a'l4/fh d'lnrf 

k|f=;=%cf}F -lz=k|_–!  

 

cfly{s k|zf;g zfvf 

clws[t &÷*-k|=n]vf_–! 

lbks l3ld/] 

 

cfGtl/s n]vf 

kl/If0f zfvf 

od s'df/ cfn] 

du/ 

 

j8f sfof{nox?  

b]jLWjh ;'g'jf/ -j8f g+=!_ 

;+ho nfdf -j8f g+= @_ 

lvnf/fh ;'g'jf/ -j8f g+=# / %_ 

lj/ s'df/ ;'g'jf/ -j8f g+=$_      

ck{0f ;'g'jf/ -j8f g+=^_         

u0f]zh+u /fodfemL-j8f g+=& / *_ 

ldªdf/ z]kf{ -j8f g+=(_ 

kz' zfvf 

clws[t *÷(cf}F g]kfn s[lif ;]jf -e]6_–! 

;xfos %cf}F g]kfn s[lif ;]jf -e]6_–! 

 ;xfos %cf}F g]kfn s[lif ;]jf -nfkf]8]8]_–@ 

ldgf ;'g'jf/  

;xfos $cf}F g]kfn s[lif ;]jf -nfkf]8]8]_–@ 

s[lif zfvf  

clws[t &÷*cf}F g]kfn s[lif ;]jf –! 

;xfos % cf}F g]kfn s[lif ;]jf –@ 

ljgf]b 9sfn 

 



 56 

 

 

(= lg0f{o ug]{ k|lqmof / clwsf/L M  

s_ ufpF;ef  

v_ ufpFsfo{kflnsf  

u_ ufpFkflnsf cWoIf tyf pkfWoIf  

3_ ljleGg ;ldltsf] a}7s  

ª_ k|d'v k|zf;lso clws[t  

 

!)= lvhLb]Djf ufpFkflnsf;Fu ;DaGwLt P]g sfg"gx? M  

 

qm=;+= P]gsf] gfd 
:yfgLo /fhkqdf k|sflzt 

ul/Psf] 5 jf 5}g 
s}lkmot 

1.  lvhLb]Daf ufpFkflnsfsf] ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0f 

tyf Joj:yfkg P]g,@)&% 

5  

2.  lvhLb]Daf ufpFkflnsfsf] ;xsf/L P]g, @)&% 5  

3.  lvhLb]Daf ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw -

lgoldt ug{]_ P]g, @)&% 

5  

4.  lvHfLb]Djf ufpFkflnsfsf] s[lif Joj;fo k|j4{g 

P]g, @)&% 

5  

5.   lvhLb]Djf ufpFkflnsf lzIff P]g, @)&% 5  

6.  k"jf{wf/ Joj:yfkg P]g,@)&& 5  

7.     

8.     

 

qm=;+= lgodfjnLsf] gfd 

:yfgLo /fhkqdf 

k|sflzt ul/Psf] 5 jf 

5}g 

s}lkmot 

1.  lvhLb]Daf ufpF sfo{kflnsfsf] lg0f{o jf cfb]z / 

clwsf/ kqsf] k|df0fLs/0f -sfo{ljlw_ 

lgodfjnL, @)&$ 

5  

2.  ufpF sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, 

@)&$ 

5  

3.  ufpF sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL, 

@)&% 

5  
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qm=;+= sfo{ljlw tyf lgb]{lzsfsf] gfd 

:yfgLo /fhkqdf 

k|sflzt ul/Psf] 5 jf 

5}g 

s}lkmot 

1.  lvhLb]Daf ufpFkflnsfsf] cfly{s sfo{ljlw sfg'g, 

@)&%  

5  

2.  ljBfno lzIff ;~rfng, Joj:yfkg tyf lgodg 

sfo{ljlw, @)&^ 

5  

3.  lvhLb]Daf ufpFkflnsfdf ;]jf s/f/df k|fljlws 

sd{rf/L Joj:yfkg ug{ ;DaGwL sfo{l{jlw, @)&$ 

5  

4.  :yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 5  

5.  æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfht–kq ;DaGwL 

sfo{ljlw @)&% 

5  

6.  lvhLb]Daf ufpFkflnsfsf] pkef]Qmf ;ldlt u7g, 

kl/rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw–

@)&% 

5  

7.  lvhLb]Daf ufpFkflnsfsf] ljkb\ Joj:yfkg sf]if -

;~rfng_ sfo{ljlw–@)&% 

5  

8.  PDa'n]G; ;]jf ;~rfng Tfyf Joj:yfkg 

sfo{ljlw–@)&% 

5  

9.  ljleGg lgsfoaf6 :yfgLo txnfO{ x:tfGt/0f eO{ 

cfPsf ejg lgdf{0f ;DjGwL sfo{ljlw, @)&% 

5  

10.  ckfËtf ePsf JolQmsf] kl/ro kq ljt/0f 

;DaGwL sfo{ljlw, @)&^ 

5  

11.  lvhLb]Daf ufpFkflnsfsf] Goflos ;ldlt tyf 

d]nldnfk OsfO{sf] Goflos sfo{ k|ls|of ;DalGw 

sfo{ljlw–@)&% 

5  

12.  lvhLb]Daf ufpFkflnsfsf] ;+3 ;+:yf tyf ;d'x 

;+rfng  sfo{ljlw, @)&% 

5  

13.  Jofj;flos s[lif shf{df k|bfg ul/g] Jofh 

cg'bfg ;DalGw sfo{ljlw, @)&% 

5  

14.  ;fd'bflos ljBfnosf] z}lIfs u'0f:t/ j[l4sf 

nflu z}lIfs cg'bfg sfo{ljlw, @)&% 

5  

15.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] lbuf] ljsf; / ;'zf;g 

lgb]{lzsf, @)&& 

5  
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16.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] Joj;fo btf{ tyf 

gljs/0f ;DalGw sfo{ljlw, @)&& 

5  

17.  cfly{s ;xfotf ljt/0f ;DalGw sfo{ljlw, @)&& 5  

18.  hn pkef]Stf ;+:yf btf{ ;DalGw sfo{ljlw, @)&& 5  

19.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] ljkb\ Joj:yfkg sf]if 

;+rfng sfo{ljlw @)&% k|yd ;+zf]wg 

5  

20.  ;fd'bflos ljBfnosf] z}lIfs u'0f:t/ a[l4sf 

nflu z}lIfs cg'bfg sfo{ljlw,@)&%k|yd ;+zf]wg 

5  

21.  n}lËs lx+;f lgjf/0f sf]if ;+rfng sfo{ljlw, 

@)&& 

5  

22.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] u|fld0f cfFvf s]Gb| 

;+~rfng ;DalGw sfo{ljlw, @)&& 

5  

23.  ælvhLb]Djf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;fd'bflos 

ljBfnox?df sfo{/t sd{rf/L tyf afn ljsf; 

s]Gb|sf] ;xhstf{sf] cltl/Qm kfl/>lds ljt/0f 

;DalGw sfo{ljlw @)&&Æ 

5  

24.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ 

;+rfng tyf Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&& 

5  

25.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] gljs/0fLo phf{ gLlt 

@)&& 

5  

26.  lvhLb]Djf ufpFkflnsf phf{ ljsf; pk ;ldlt 

u7g tyf ;+rfng sfo{ljlw @)&& 

5  

27.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] :jf:Yo ;+:yf btf{, 

cg'dlt tyf gljs/0f ;DalGw lgb]{lzsf, @)&& 

5  

28.  ljBfno lzIff ;+rfng, Joj:yfkg tyf lgodg 

sfo{ljlw @)&^ k|yd ;+zf]wg @)&& 

5  

29.  ckfËtf ePsf JolQmx?sf] kl/ro kq ljt/0f 

;DaGwL sfo{ljwL, @)&% k|yd _;+zf]wg @)&* 

5  

30.  dft[ tyf lzz' kf]if0f /sd ljt/0f sfo{ljlw, 

@)&* 

5  

31.  ;fd'bflos dlxnf :jf:Yo :jo;]ljsfx?nfO{ 

k|f]T;fxg /sd ljt/0f sfo{ljwL, @)&* 

5  

32.  !(==lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] ljkb\ k"j{ tof/L 

tyf k|ltsfo{ of]hgf @)&* 

 

5  
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33.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] :yfgLo /fh:j k/fdz{ 

;ldltsf] sfo{ ;+rfng sfo{ljlw @)&* 

5  

34.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] ah]6 tyf sfo{qmd 

th'{df ;ldltsf] sfo{ ;+rfng sfo{ljlw @)&* 

5  

35.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] cg'udg tyf ;'kl/j]If0f 

;ldltsf] sfo{ ;+rfng sfo{ljlw @)&* 

5  

36.  खिजीदमे्वा गाउँपाखिकाको संखित कोषको आन्तरीक 

िेिापररक्षण सम्बखन्ि कार्यखविी २०७८ 

5  

37.  lvhLb]Daf ufpFkflnsf cGtu{tsf ;fd'bfoLs 

ljBfnox?df sfo{/t sd{rf/L tyf jfn ljsf; 

s]Gb|sf ;xhstf{sf] yk kfl/>lds /sd ljt/0f 

sfo{ljlw– @)&* 

5  
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!!= lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] :jLs[t b/aGbL t]l/h M  

qm=;+= kb :jLs[t b/jGbL ;+= kbk'lt{ kbk'lt{ x'g afFsL s}lkmot 

! k|d'v k|zf;sLo clws[t ! ! )  

@ OlGhlgo/ ! ! )  

# clws[t -lzIff_ ! ) )  

$  clws[t k|zf;g- n]vf_ ! ) !  

%  clws[t k|zf;g -;f=k|_  @ ) @  

^ cfGtl/s n]vfk/LIfs  ! ! )  

& ;xfos k|zf;g - ;f=k|_ $ ! #  

* sDKo"6/ ck/]6/ - ljljw_ ! ) !  

( n]vf ;xfos  ! ! )  

!) k|f=;= ! ! )  

!! x]=c= :jf:Yo ! ! )  

!@ ;j–OlGhlgo/ ! ) !  

!# c=;=O{= ! ) !  

!$ ;=d=lj=lg= ! ) !  

!% vf=kf=;=6]= ! ! )  

sfof{notkm{ hDdf  !( !) (  

j8f sfof{no - ( j6f _ 

! ;xfos k|zf;g kfFrf}  $ ) $  

@ ;j–OlGhlgo/  $ ) $  

# ;xfos k|zf;g rf}yf] % @ #  

$ c=;=O{ % # @  

j8f sfof{notkm{ hDff  !* % !#  

s'n hDdf  #& !% @!  
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धिजीदेम्बा गाउँपाधलका 

गाउँकायापाधलकाको कायाालय 

धिजीफलाटे , ओिलढ ंगा 

िागररक वडापत्र 

  वडा कायाालयहरु माफा ि प्रदाि गरीिे सेवाहरु 

क्र.स.ं सेवा स धबिाको िाम आवश्यक पिे कागजािहरु 
सेवा स धविा प्राप्त गिा आवश्यक पिे प्रधक्रया धजम्मेवार अधिकारी र लाग्िे 

समय 

लाग्िे दस्ि र ग िासो स तिे 

अधिकारी 

१ िर जग्गा र्ामसारी 

लसफाररस 

१. िर जग्गा र्ामसारी सम्बन्द्धी लवथततृ लववरण ििेुको लर्वेदर् 

२. लर्वेदकको र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. मतृक र लर्वेदकबीचको र्ाता प्रमालणत प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

४. जग्गा धर्ी प्रमाण पजुानको प्रलतलिलप 

५. सजनलमर् मचुलु्का गरी बझु्र् ु परे् भए सजनलमर्मा साक्षी बथरे्को 

र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

६. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलि कर लतरेको रलसद 

 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पशे गर्े वडा 

अध्यक्ष ̸ वडा सदथय ̸ वडा सलचविे सम्बलन्द्धत 

कमनचारीिाई तोक आदशे गर्े 

२. लर्वेदर् दतान गरे् 

३. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

४. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

५. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

६. कार्रु्ी जलट 

७. िता भएको देलिएमा कार्रु्ी राय लिइरे्छ  

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷   

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १५०।-  

 

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

२ मोलह िगत कट्टा 

लसफाररस 

१. मोलह िगत कट्टा हुर्पुरे् पणून लववरणको लर्वेदर् 

२. लर्वेदकको र्ागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. जग्गाधर्ी प्रमाण पजुानको प्रलतलिलप 

४. जग्गाको प्रमाण पजुानको प्रमालणत प्रलतलिलप 

५. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद 

६. जग्गाको श्रेथता र लफल्डबकुको प्रमालणत प्रलतलिलप 

७. जग्गाको प्रमालणत र्ापी र्क्सा  

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचव 

सम्बलन्द्धत कमनचाररिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे्  

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

७.  

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु २००।-  

 

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

३ िर कायम लसफाररस १. िर कायम लसफाररस पााँउ भन्द्रे् सम्बन्द्धी लर्वेदर् १. लर्बेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेस गरे् वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ रु २००।-     
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२. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. सम्बलन्द्धत जग्गाको िािपजुानको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

४. थििगत प्रलतवेदर् 

५. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद 

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. प्रालबलधक कमनचारीबाट लर्रीक्षण गरी प्रलतवेदर् लदर् े

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे्  

६. दतान चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर्े 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

४ छात्रवलृि लसफाररस १. लर्वेदर् पत्र र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. िर भएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पलत कर लतरेको रलसद, ब्यवसाय कर लतरेको रलसद 

३. शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेस गर्े  

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. दतान चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

थवदशेको हकमा रु 

२००।–  
लवदशेको हकमा रु 

२५०।- 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

५ लवपन्द्र् लवद्यािी 

छात्रवलृि लसफाररस 

१. लर्वेदर् पत्र र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. शैलक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. लबपन्द्र्ता पषु्टी गरे् कागजात  

४. आवश्यकता अर्सुार थिार्ीय प्रहरी  सजनलमर्को  

मचुलु्काको प्रलतवेदर् माग गर्न सक्र्े   

 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेश गर्े 

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. दतान चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर्े 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

लर्ःशलु्क गाउाँपालिका 

प्रमिु 

६ अपाङ्ग लसफाररस १. लर्वेदर् पत्र र र्ागररकता प्रमाणपत्र ̷ जन्द्मदतान प्रलतलिलप 

२. कुर् प्रकारको शारीररक अपाङ्गता हो सो सम्बन्द्धी मेलडकि 

सुपरीटेन्द्डेन्द्टको लसफाररस 

३. ब्यलि  थवयम ् उपलथित हुर्पुरे् वा सम्बलन्द्धत कमनचारीको 

प्रलतवेदर्  

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेस गर्े 

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार प्रलतवेदर् तयार 

गरी लसफाररस तयार गर्े  

५. चिार्ी गरी लर्वेदक िाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

लर्ःशलु्क गाउाँपालिका 

प्रमिु 

७ अथिायी बसोबास १. लर्वेदर् पत्र र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र बसोबास 

गर्े िर र्म्वर, टोि, वा बाटोको र्ाम 

२. बाहािमा बसेको भए िरधर्ीको सर्ाित मचुलु्का र लर्जको 

र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

१. लर्बेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेस गरे् 

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. प्रालबलधक कमनचारीबाट लर्रीक्षण गरी प्रलतवेदर् लदर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

रु १००।– गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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३. कमनचाररको हकमा हाि कायनरत रहकेो कायानियको पत्र 

४. िरबहाि कर लतरेको रलसद 

५. िरबहािको सम्झौता पत्र 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे्  

६. दतान चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर्े 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

८ थिायी बसोबास १. लर्वेदर् पत्र र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. बसाइसराइको हकमा बसाइसराइ दतान प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. ,चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद 

४. जग्गा धर्ी प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेस गर्े  

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमानचारीिाई तोक आदेश गर् े

३. लर्वेदर् दतान गरे्  

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।– गाउाँपालिका 

प्रमिु 

९ र्ागररकता  र प्रलतलिलप 

लसफाररस 

१. लर्वेदर् पत्र र आमा ̷ बाबकुो र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. जन्द्मदतान प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. लववालहत मलहिाको हकमा पलत ̷ आमा ̷ बवुाको र्ागररकाता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

४. चाररलत्रक प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप(लबद्यािीको हकमा) 

५. लववाह दतानको प्रलतलिलप (लववालहतको हकमा) 

६. बसाई सरी आएको हकमा बसाईसराईको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

७. दवैु कार् दलेिरे् पासपोटन साईजको फोटो २ प्रलत 

८. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत भएको 

कागजात 

९. कमनचारी पररवारको हकमा सम्बलन्द्धत कायानियको लसफाररस 

१०. प्रलतलिलप र्ागररकताको हकमा परुार्ो र्ागररकाताको प्रलतलिलप 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेस गर्े  

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमानचारीिाई तोक आदेश गर् े

३. लर्वेदर् दतान गरे्  

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे्  

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिबध गराउर् े

७. तोलकएको ढााँचामा र्ागररकता लसफाररसको अलभिेि 

राख्रे् । 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।– गाउाँपालिका 

प्रमिु 

१० अङ्गीकृत र्ागररकता 

लसफाररस 

१. लर्वेदर् पत्र र अङ्लगकृत र्ागररकता प्राप्त गर्न िोजेको थपष्ट 

आधार 

२. सालबक मिुुकको र्ागररकता पररत्याग गरेको वा पररत्याग गर्न 

कारबाही चिाएको पलुष्ट गरे् कागजातहरु 

३. र्ेपािमा १५ बर्नदेलि कुरै् ब्यबसाय वा काम गरी बसेको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

४. वैवालहक अङ्लगकृत र्ागररकताका िालग लववाह दतान 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र सम्बलन्द्धत दशेको आलधकाररक 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेस गर्े 

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचाररिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे्, कार्लुर् राय 

आवश्यक भएमा राय सोध्र् े

५. लर्वेदर्िे तोलकएको शलु्क बझुाउर्  

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु ५००।– गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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प्रमाणपत्र 

५. र्ेपािी भार्ा िेख्र् बोल्र् जान्द्रे् प्रमाण कागजातहरु 

६. पासपोटन साइजको फोटो ३ प्रलत  

७. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद 

८. सजनलमर् मचुलु्का 

६. चिार्ी गरी लर्वेदर्िाई लसफाररस उपब्ध गराउर् े

७. अर्सुूची ८ को ढााँचामा र्ागररकता लसफाररसको 

अलभिेि राख्रे् 

११ आलिनक  अवथिा 

बलियो वा सम्पर्ताको 

प्रमालणत 

१. लर्वेदर् पत्र र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप  

२. जग्गा धर्ी प्रमाण  पजुान 

३. आयश्रोत भए आयस्रोत िलु्रे् कागजात 

४. अन्द्य आवश्यक कागजात 

५. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर र बाहाि लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत 

भएको कागजात  

६. सजनलमर् मचुलु्का 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेस गर्े 

२. वडा अध्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे्  

४. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

५. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर्े। 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 
गाउाँपालिका 

प्रमिु 

१२ आलिनक अबथिा 

कमजोर वा लबपन्द्र्ता 

प्रमालणत 

१. लर्वेदर् पत्र र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. आलिनक अवथिा कमजोर भएको पलुष्ट हुरे् कागजात 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेस गर्े  

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे्  

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

लर्ःशलु्क गाउाँपालिका 

प्रमिु 

१३ लवद्युत जडार् लसफाररस १. लर्वेदर् पत्र र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. जग्गाधर्ी प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. हक भोगको श्रोत िलु्रे् कागजात 

४. र्क्सा पास वा र्ामसारी र्क्सा भएको प्रमाणको प्रलतलिलप 

५. अन्द्य आवश्यक कागजातहरु 

६. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर  जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत भएको 

कागजात 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेस गर्े  

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे्  

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

टुफेजको हकमा        

रु १००।–  

थ्रीफेजको हकमा  

रु २००।- 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

१४  धारा जडार् लसफाररस १. र्ागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लर्वेदर् पत्र 

२. र्क्सा पास वा र्ामसारी र्क्सा  भएको प्रमाणको प्रलतलिलप 

३. जग्गाधर्ी प्रमाण पजुानको प्रलतलिलप 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेश गर्े 

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

रु १००।–  

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िरजग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत भएको 

कागजात 

३. लर्वेदर् दतान गरे्  

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यक अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

१५ जीलवत रहकेो लसफाररस १. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लर्वेदर् पत्र 

२. थवयम ्ब्यलि  उपलथित हुर् ुपरे् 

३. दईु प्रलत पासपोटन साइजको फोटो 

४. चाि ु आ.व. सम्मको मािपोत र िरजग्गा वा एकीकृत सम्पलत 

कर लतरेको रलसद कर लर्धानरण थवीकृत भएको कागजपत्र 

१. लर्वेदर् सलहत तोलिएको कागजातहरु पेश गरे् 

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्वेदर् दतान गरे्  

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यक अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।–  

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

१६ दबैु र्ाम गरेका ब्यलि  

एकै हो भन्द्रे् लसफाररस 

फारम जन्द्म लमलत 

संसोधर् लसफाररस 

१. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लर्वेदर् पत्र 

२. र्ाम फरक परेको पलुष्ट गरे् प्रमालणत कागजपत्र 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िरजग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद कर लर्धानरण थवीकृलत भएको 

कागजपत्र 

४. सम्बलन्द्धत ब्यलि  वा हकवािा उपलथित भई सर्ाित गर्ुनपरे् 

५. आवश्यकता अर्सुार थिार्ीय प्रहरी सजनलमर्का मचुलु्काको 

प्रलतबेदर् माग गर्न सक्र् े

१. लर्वेदर् सलहत तोलिएको कागजातहरु पेश गर्े 

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्वेदर् दतान गरे्  

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यक अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।–  

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

१७  जग्गा मलू्याङ्कर् 

लसफाररस प्रमालणत 

१. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लर्वेदर् पत्र 

२. जग्गा धर्ी प्रमाण पजुानको प्रलतलिलप 

३. जग्गाको आसपासको चिर् चल्तीको मलू्य प्रके्षपण 

४. हािसािै आसपासको िररद लबक्री भएको भए सो प्रमाण वा 

सजनलमर् मचुलु्का 

५. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िरजग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद कर लर्धानरण थवीकृत भएको कागजपत्र 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजपत्र पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष / का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/ वडा सलचविे 

प्रालबलधक कमनचारीिाई तोक आदेश गर् े

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको प्रालबलधक कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी मलू्याङ्कर् तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे्  

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 
गाउाँपालिका 

प्रमिु 

१८ ब्यबसाय बन्द्द लसफाररस १. आफ्र्ो ब्यवसायको लवथततृ ब्यहोरा सलहतको लर्वेदर् पत्र 

२. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. चािु आ.व. सम्मको ब्यबसाय र्वीकरण  गरेको प्रमाणपत्रको 

सक्कि 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर् े

२. वडा अध्यक्ष / का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

रु २००।–  

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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४. िरबहाि सम्झौता पत्रको प्रलतलिलप 

५. थििगत प्रलतबेदर्  

६. लवदशेीको हकमा पररचय िलु्रे् कागजात वा सम्बलन्द्धत 

दतुावासको पत्र 

७. आफ्र्ो िर भएको चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र िर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्पलतको कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण 

थवीकृत भएको कागजात 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्बेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

१९ ब्यबसाय सञ्चािर् 

र्भएको लसफाररस 

१. ब्यवसाय सञ्चािर् र्भएको कारण सलहतको लर्वेदर् पत्र 

२. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. ब्यबसाय दतान गरेको प्रमाणपत्र 

४. आफ्रै् िर भएमा चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िरजग्गा कर 

लतरेको रलसद वा कर  लर्धानररत थवीकृत भएको कागजात 

५. थििगत प्रलतबेदर् 

६. िरबाहाि सम्झौता पत्रको प्रलतलिलप 

७. सजनलमर्का मचुलु्का आवश्यक परे सो समेत 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकयको कागजात पेश गरे् 

२. वडा अध्यक्ष / का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता आर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु २००।–  

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

२० ब्यापार ब्यवसाय 

र्भएको लसफाररस 

१. कारण सलहतको लर्वेदर् पत्र 

२. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. थिार्ीय तहबाट ब्यासाय दतान गरेको प्रमाणपत्र  

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर लर्धानरण थवीकृत 

भएको कागजात 

५. सजनलमर्का मचुलु्का आवश्यक परेमा सो समेत 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।–  

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

२१ कोटन फी लमर्ाहा 

लसफाररस 

१. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लर्वेदर् पत्र 

२. आफ्रै् िर भएमा चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर 

वा एलककृत सम्पलत कर लतरेको रलसद  

३. अदाितमा मदु्धा परेका प्रमाण कागजातहरु  

४. कोटन लफ लमर्ाहा हुर् ुपरे् थपष्ट कारण लिलित रुपमा लदर् ुपरे्  

५. थिार्ीय सजनलमर्का मचुलु्का  

 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

लर्ःशलु्क गाउाँपालिका 

प्रमिु 

२२ र्ाबािक पररचयपत्र 

लसफाररस 

१. बाब ुआमाको र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लर्वेदर् पत्र  

२. जन्द्म दतानको प्रमाणपत्र 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

रु १००।–  

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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सम्पलत कर लतरेको रलसद 

४. र्ाबािक िलु्रे् िप कुरै् प्रमाण कागजात भए सो समेत पेश गरे् 

५. र्ाबािक अलर्वायन रुपमा उपलथित हुर् ुपरे्  

६. दबैु कार् देलिरे् पासपोटन साइजको फोटो 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

५. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

२३ चौपाया सम्बन्द्धी 

लसफाररस 

१. कारण सलहत लर्वेदर् पेश 

२. चौपाया िारे् ठाउाँको थवीकृत पत्र 

३. लिरे् लदरे् दबैुको सर्ाित गर्ुनपरे् 

४. चौपाय पािर् गर्ेका हकमा थिार् र छरलछमेक तिा 

वातावरणमा प्रलतकूि प्रभाव र्परे् ब्यहोरा 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।–  

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

२४ र्यााँ ब्यबसाय दतान 

लसफाररस 

१. लर्वेदर् पत्र 

२. र्ागररकता प्रमालणत प्रलतलिलप  

३. लबदेशीको हकमा राहदार्ीको प्रमालणत प्रलतलिलप वा सम्बलन्द्धत 

दतुाबासको लर्जको पररचय िलु्रे् लसफाररस  

४. दईु प्रलत पासपोटन साइजको फोटो 

५. िर बहाि सम्झौता  

६. आफ्र् ैिर टहरा भए चाि ुआ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा 

कर लतरेको रलसद  

७. थिार्ीय तहबाट दतान र्गरी प्यार् वा अन्द्य लर्कायमा दतान गरी 

ब्याबसाय दतान गरेको  हकमा प्यार् दतान वा अन्द्य लर्कायबाट 

जारी गरेको ब्यबसाय प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप  

 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर् े

२. वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्बेदर् दतान गरे् 

४. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउदरे् 

५. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु ५००।–  

 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

२५ उद्योग ठाउाँसारी 

लसफाररस  

१. उद्योग ठाउाँसारीका िागी लर्वेदर् 

२. उद्योग दतान प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. थिार्ीय तहको र्ामको र्वीकरण सलहतको ब्यवसाय दतान 

प्रमाणपत्र 

४. आफ्रै् िर भए चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पलत कर लतरेको रलसद 

५. वहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रलतलिलप र बहाि कर लतरेको 

रलसद/र्लतरेको भए लतर्ुन बझुाउर् ुपरे् 

६. (थिार्ीय तहको र्ाम) के्षत्रलभत्र सारी जार्े भए सम्बलन्द्धत वडा 

कायानियको अर्मुलतको लसफाररस पत्र 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

 ठुिा उद्योगको 

हकमा  

रु १५००।–  

मझौिा उद्योगको 

हकमा रु१०००।– 

सार्ा उद्योगको 

हकमा रु ५००।- 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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२६ लबद्यािय ठाउाँ सारी 

लसफाररस 

१. लबद्यािय ठाउाँसारीका िालग लर्बेदर् 

२. लबद्यािय दतान प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

३. थिार्ीय तहको  र्ामको र्वीकरण सलहतको ब्यवसाय दतान 

प्रमाणपत्र 

४. (सरकारी एवं सामदुालयक लबद्याियबाहके अन्द्यमा) चाि ुआ.व. 

सम्मको सरी जार् ेठाउाँ र हािको ठाउाँ दबैुको मािपोत र िरजग्गा 

कर वा एकीकृत सम्पलत कर लतरेको रलसद 

५. बहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रलतलिलप र बाहाि कर लतरेको 

रलसद ̷ र्लतरेको भए लतर्ुन बझुाउर् ुपरे् 

६. थिायी िेिा र्म्बर प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

७. लर्रीक्षण प्रलतबेदर् 

८. सरी जार् ेठाउाँको वडा कायानियको अर्मुलत पत्र 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

पवुन प्रािलमकको 

हकमा रु ५००।–  

आधारभतुको 

हकमा रु ७००।–  

माध्यालमकको 

हकमा रु १०००।- 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

२७  बसाइसराइ लसफाररस १. र्ागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप र लर्वेदर्को पत्र 

२. सरी जार्े ब्यलि हरुको र्ागररकताको प्रमाणपत्र र्भएको हकमा 

लववाह दतान वा जन्द्मदतान वा उमेर ििेुको लर्थसाको प्रमालणत 

प्रलतलिलप 

३. जग्गा धर्ी प्रमाण पजुानको प्रलतलिलप/िर वा जग्गा र्भएको हकमा 

ब्यबसाय वा बसाई िलु्रे् प्रमाण कागजात 

४. िर जग्गा भएको हकमा िर जग्गा भए चािु आ.व. सम्मको 

मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत कर लतरेको रलसद 

वा कर लर्धानरण थवीकृत भएको कागजात 

५. िर जग्गा र्भएको हकमा सम्बलन्द्धत िर धर्ीसाँग गरेको िर 

बहािको सम्झौता 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

थवदेशको हकमा रु 

१००।– 

भारतको हकमा रु 

२००।–  

अन्द्यको हकमा रु 

५००।- 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

२८  लर्लज लवद्यािय 

सञ्चािर् थवीकृत/कक्षा 

वलृि लसफाररस 

१. लबद्यािय कक्षा बलृद्धका िालग लर्वेदर् 

२. लबद्यािय दतान प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

३. थिार्ीय तहको र्ाममा चािु आ.व. को र्लवकरण सलहतको 

ब्यवसाय दतान प्रमाण पत्र 

४. सरकारी बाहकेका लबद्याियका हकमा चािु आ.व. सम्मको 

मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलत कर लतरेको रलसद 

५. बहािमा भए सम्झौता पत्रको प्रलतलिलप र बहाि कर लतरेको 

रलसद 

६. लर्रीक्षण प्रलतवेदर् 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजातहरु पेश गर्े 

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/ वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको प्रालबलधक कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार 

थििगत लर्रीक्षण गरी प्रलतवेदर् तयार गर्े 

५. लर्वेदर्किे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

पवुन प्रािलमकको 

हकमा रु १५००।–  

आधारभतुको 

हकमा रु २०००।–  

माध्यालमकको 

हकमा रु २५००।- 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

२९ ब्यलि गत लववरण 

लसफाररस 

१. लर्वेदर् पत्र 

२. र्ागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

रु १००।-  गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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३. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद 

४. लबर्यसाँग सम्बलन्द्धत अन्द्य प्रमाण कागजातहरु 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार  सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

३० जग्गा दतान लसफाररस १. लर्वेदर् पत्र 

२. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर भए िर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पलत कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत 

भएको कागजात 

४. सालबक िगत प्रमालणत प्रलतलिलप 

५. लफल्डबकु उतार 

६. थििगत लर्रीक्षण प्रलतबेदर् 

७. जग्गाको र्ापी र्क्सा  

८. जग्गासाँग सम्बलन्द्धत अन्द्य प्रमाण कागजातहरु 

९. थिार्ीय सजनलमर् मचुलु्का 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १५०।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

३१ संरक्षक लसफाररस 

(ब्यलि गत) 

१. लर्वेदर् पत्र  

२. संरक्षक लिर्े ब्यलि को र्ागररकताको प्रलतलिलप  

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद 

४. आवश्यकता अर्सुार थििगत सजनलमर् मचुलु्का 

 

 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार  सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

३२ संरक्षक लसफाररस 

(संथिागत) 

१. लर्वेदर् 

२. संथिा र्लवकरण सलहतको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप एवं लबधार्को 

प्रलतलिलप वा लर्यमावलिको प्रलतलिलप 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गाको कर लतरेको  रलसद 

४. बहािमा भए सम्झौता पत्र प्रलतलिलप र बहाि कर लतरेको 

रलसद/र्लतरेको भए लतर्ुन परे् 

५. आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् मचुलु्का 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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३३ र्ेपाि सरकारको र्ाममा 

बाटो  

१. लर्वेदर् 

२. जग्गाधर्ी प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. र्ापी र्क्सा 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर भए िर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पलत कर लतरेको रलसद 

५. जग्गा धर्ीिे थवीकृलतको सर्ाित गर्ुनपरे् 

६. जग्गा धर्ीिर सर्ाित गरेको कागजातहरु  

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।-  गाउाँपालिका 

प्रमिु 

३४ जीलवतसाँगको र्ाता 

प्रमालणत 

१. लर्वेदर् तिा र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रलतलिलप 

२. र्ाता िलु्रे् प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. सजनलमर् गरी बझु्र्पुरे् भएमा साक्षी बथरे् ७ जर्ाको र्ागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िरजग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद 

५. र्ाता प्रमालणत गरे् ब्यलि हरुको २ प्रलत पासपोटन साइजको फोटो 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार  सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

३५ मतृकसाँगको र्ाता 

प्रमालणत 

१. लर्वेदर् तिा र्ाता िलु्रे् प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. हकदारहरुको र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. मतृ्यु दतान प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

४. मतृकको र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

५. हकवािा र्ाबािक भए जन्द्मदतान प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

६. बसाई सरी भएको हकमा बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

७. लर्रीक्षण प्रलतबेदर्  

८. हकदारहरुको पासपोटन साइजको फोटो ४ प्रलत 

९. आवश्यकता अर्सुार थिार्ीय प्रहरी सजनलमर् मचुलु्का 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार  सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. आवश्यकता अर्सुार थिार्ीय प्रहरी सजनलमर् मचुलु्का 

माग गरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र  

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

३६ िर कोठा िोल्र् े

कायन/रोहवरमा वथर्े 

कायन 

१. कारण प्रष्ट ििेुको लर्वेदर् 

२. चािु आ.व. सम्मको िर जग्गा कर, बाहाि कर र मािपोत 

लतरेको रलसद 

३. बहाि सम्झौताको प्रमालणत प्रलतलिलप 

४. लजल्िा प्रशासर् कायानियको पत्र 

५. थिार्ीय सजनलमर् मचुलु्का 

६. आवश्यकता आर्सुार थिार्ीय प्रहरी सजनलमर् मचुलु्का 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

५. रोहबरमा बथर्े कमनचारी तोक्र्े 

६. वडा कायानियबाट पे्रलर्त ३५ लदरे् म्याद पत्रको सूचर्ा 

प्रमालणत प्रलतलिलप 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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३७ लर्ःशलु्क वा सःशलु्क 

थवाथि उपचार 

लसफाररस 

१. लर्वेदर् तिा र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. लवपन्द्र्ता िलु्रे् प्रमाण कागजात 

३. लसफाररस आवश्यक भएको अन्द्य कारण 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

४. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

५. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

लर्ःशलु्क गाउाँपालिका 

प्रमिु 

 
 
 
 
 
  

३८ अन्द्य कायानियमा माग 

अर्सुार लववरण ििुाई 

पठाउर् ेकायन 

१. लर्वेदर् तिा र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रलतलिलप 

२. कायानियको पत्र 

३. लबर्यसाँग अन्द्य कागजातहरु 

१. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे् 

२. पत्र दतान गरे् 

३. तोलकएको कमनचारीिे लववरण तयार गरे् 

४. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

३९ संथिा दतान लसफाररस १. लवधार् वा लर्यमाविी, लर्वेदर् र र्ागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप 

२. संथिा भाडामा बथरे् भए सम्झौता पत्र र बहाि कर लतरेको 

रलसद/र्लतरेको भए लतर्ुन परे् बझुाउर् ुपरे् 

३. संथिा आफ्रै् िरमा बथरे् भए सोको जग्गाधर्ी प्रमाण पजुान र 

र्क्सा पास प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत भएको 

कागजात 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार  सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु ५००।-  गाउाँपालिका 

प्रमिु 

४० िर बाटो प्रमालणत  १. लर्वेदर्(बाटोको र्ाम, टोि समेत ििुाउरे्) र्ागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. जग्गाधर्ी प्रमाण पजुानको प्रलतलिलप 

३. जग्गा रहकेो क्षेत्रको प्रमालणत सक्कि र्ापी र्क्सा 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत भएको 

कागजात 

५. लिरे् लदरे् दबैु ब्यलि  र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रमालणत प्रलतलिलप 

सलहत उपलथित हुर्पुरे् वा लर्जहरुिे लदएको अलधकृत वारेसको 

प्रमालणत प्रलतलिलप 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार  सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु २००।-  गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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६. थििगत  लर्रीक्षण प्रलतबदेर् 

४१ चार लकल्िा प्रमालणत १. लर्वेदर् र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. जग्गा धर्ी प्रमाण पजुानको प्रलतलिलप 

३. जग्गा रहकेो क्षेत्रमा प्रमालणत प्रलतलिलप र्ापी र्क्सा 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत/िर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलि 

कर लतरेको रलसद 

५. लर्वेदक थवयम ्वा लर्जिे अन्द्य ब्यलि िाई तोकेको हकमा लर्ज 

लर्वेदकिे लदएको अलधकृत वारेसर्ामाको प्रमालणत प्रलतलिलप 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १५०।-  गाउाँपालिका 

प्रमिु 

४२ जन्द्म लमलत प्रमालणत १. लर्वेदर् र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. र्ाबािकको हकमा जन्द्म दतान प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. बसाई सरी आएको भए सो को प्रमाण पत्र 

४. चाि ु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलत कर लतरेको रलसद 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउर् े

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

४३ लववाह प्रमालणत १. दिुाहा दिुहीको र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. बसाइ सरी आएको हकमा बसाईसराई दतान प्रमाणपत्र 

३. दिुाह दिुही दबैु उपलथित भई सर्ाित हुर्पुरे् 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलि कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत भएको 

कागजात 

५. लव.स. २०३४ पलछको हकमा लववाह दतान प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार  सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

४४ िर पाताि प्रमालणत १. लर्वेदर् र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. िरको र्क्सा, र्क्सा पास प्रमाण पत्र 

३. थििगत लर्रीक्षण प्रलतवेदर् 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलि कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत भएको 

कागजात 

५. आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् मचुलु्का 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷/वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु २००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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४५ कागज/मन्द्जुरीर्ामा 

प्रमालणत 

१. लर्वेदर् र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलि कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत भएको 

कागजात 

३. प्रमालणत गर्ुन परे् लवर्यसाँग सम्बलन्द्धत प्रमाण कागजहरुको 

प्रलतलिलप 

४. मञ्जुरीर्ामा लिरे् र लदरे् दबैु ब्यलि  

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

४६ हकवािा वा हकदार 

प्रमालणत 

१. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लर्वेदर् 

२. र्ाता प्रमालणत पत्रको प्रलतलिलप 

३. हकदार प्रमालणतका िालग थििगत सजनलमर् 

४. हकदार प्रमालणत गरे् िप प्रमाण कागज 

५. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलि कर लतरेको रलसद 

६. आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् मचुलु्का 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

४७ अलववालहत प्रमालणत १. लर्वेदर् र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. संरक्षक वा अलवभावकिे कायानियको रोहबरमा गरेको सर्ाित 

पत्र 

३. थिार्ीय सजनलमर् मचुलु्का पत्र 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलि कर लतरेको रलसद 

५. लवदशेमा रहकेो हकमा लवदेशलथित र्ेपािी लर्योगबाट आएको 

लसफाररस 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. आवश्यकता अर्सुार थिार्ीय प्रहरीको सजनलमर् मचुलु्का 

माग गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु २००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

४८ जग्गा रेिाङ्कर्को 

कायन/सो कायनमा रोहबर 

१. लर्वेदर् पत्र 

२. सम्बलन्द्धत कायानियको पत्र 

३. प्रालबलधक प्रलतवेदर् 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलि लतरेको रलसद 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १५०।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

४९ जग्गा धर्ीपजुान हराएको १. लर्वेदर् र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप १. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ रु १५०।- गाउाँपालिका 
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लसफाररस २. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर भए िर जग्गाको कर वा 

एकीकृत सम्पलि कर लतरेको रलसद 

३. जग्गा धर्ी प्रमाण पजुानको प्रलतलिलप 

४. लर्वेदकको थिायी वतर् जग्गा रहकेो वडाको र्भएमा थिार्ीय 

सजनलमर् मचुलु्का  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे लसफाररस पत्र तयार गर्े 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

प्रमिु 

५० पजुानमा िर कायम गरे् 

लसफाररस 

१. लर्वेदर् र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. भवर् र्क्सा पास प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. लर्मानण सम्पन्द्र् पत्रको प्रलतलिलप 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलि कर लतरेको रलसद वा कर लर्धानरण थवीकृत भएको 

कागजात 

५. जग्गा धर्ी प्रमाण पजुानको प्रलतलिलप 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १५०।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

५१ अंगे्रजी लसफाररस तिा 

प्रमालणत 

१. लर्वेदर् र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. लबर्यसाँग सम्वलन्द्धत प्रमाण कागजातको प्रलतलिलप 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गाको कर वा एकीकृत 

सम्पलि कर लतरेको रलसद 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु ५००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

५२ लमिापत्र कागज/उजरुी 

दतान 

१. लमिापत्र गरे् दबैु पक्षको संयुि  लर्वेदर् 

२. सम्बलन्द्धत ब्यलि हरुको र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. लबर्यसाँग सम्बलन्द्धत अन्द्य कागजातहरु 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजात पेश गर्े  

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोलकएको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई लसफाररस उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु ५००।-  गाउाँपालिका 

प्रमिु 

५३ एकीकृत सम्पलि कर/िर 

जग्गा कर  

१. लर्वेदर् 

२. जग्गा धर्ी प्रमाण पजुानको प्रलतलिलप 

३. भवर् र्क्सा थवीकृत प्रमाणपत्र र र्क्साको प्रलतलिलप 

१. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

२. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 
गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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४. भवर्/जग्गा िररद गरेको भए मािपोतबाट रलजष्ट्रेशर् पाररत 

लिलित प्रलतलिलप 

५. (थिार्ीय तहको र्ाम) िोर्णा हुर् ु पवून लर्मानण भएका भवर्का 

हकमा र्ापी र्क्सा वा थििगत प्रालवलधक प्रलतवेदर् 

६. मािपोत लतरेको रलसद 

७. आ.व. ०५७/५८ पवून आन्द्तररक राजश्व कायानियमा कर लतरेको 

भए सो को प्रमालणत प्रलतलिलप 

८. र्ागररकता र र्ापी र्क्साको प्रमालणत प्रलतलिलप 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गर्े 

३. तोलकएको कर बझुाउरे् 

४. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई कर लर्धानरण पत्र उपिब्ध 

गराउर्े। 

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

५४ बहाि कर १. लर्वेदर् पत्र  

२. बहाि सम्झौता 

३. र्ेपाि सरकारमा बहािसाँग सम्बलन्द्धत लर्कायमा दतान गरेको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

४. र्ागररकताको प्रमालणत प्रलतलिलप 

५. चािु आ.व. सम्म िर जग्गा र मािपोत लतरेको रलसदको वा 

लर्धानरण आदेशको प्रमालणत प्रलतलिलप 

१. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

२. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

३. तोलकएको कर बझुाउरे् 

४. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई कर लर्धानरण पत्र उपिब्ध 

गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

१० प्रलतशत गाउाँपालिका 

प्रमिु 

५५ लबज्ञापर्  कर लर्धानरण 

पत्र  

१. लर्वेदर् र संथिाको प्रमालणत कागजात 

२. सम्बलन्द्धत थिार्ीय तहमा लतर्ुन बझुाउर्पुरे् ब्यवसाय र अन्द्य 

करको प्रमालणत प्रलतलिलप 

५. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

६. तोलकएको कमनचारीिे कर लर्धानरणको लबबरण तयार गरी 

वडा/ का.ब वडा अध्यक्ष / वडा  

७. तोलकएको कर बझुाउरे्  

८. चिार्ी गरी लर्बेदकिाई कर लर्बेदर् पत्र उपिब्ध गराउर् े 

 

 

 

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 
गाउाँपालिका 

प्रमिु 

५६ मािपोत वा भलूमकर 

रलसद  

१. लर्वेदर् पत्र 

२. प्रिम बर्नका िालग जग्गा धर्ी प्रमाण पजुान, र्लवकरणका िागी 

अलिल्िो आ.व.मा मािपोत लतरेको रलसद वा यस कायानियबाट 

गारी गररएको मािपोत र्लवकरण बकु 

३. िर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पलि कर लतरेको प्रमाण 

१. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत कमनचारीिाई तोक आदेश गरे्  

२. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार थििगत 

सजनलमर् मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गर्े 

३. तोलकएको कर बझुाउरे् 

४. चिार्ी गरी लर्वेदकिाइ कर लर्धानरण पत्र उपिब्ध 

गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 
गाउाँपालिका 

प्रमिु 

५७ जन्द्म दतान १. बच्चाको र्ाम र जन्द्मलमलत  

२. लर्वेदर् पत्र 

३. बािकको बाब/ुआमाको र्ागररकता 

१. िटर्ा िटेको ३५ लदर्लभत्र पररवारको मखु्य ब्यलि िे  

२. लर्जको अर्पुलथिलतमा उमेर पगेुको परुूर्मध्ये सबैभन्द्दा 

जेठो ब्यलि िे सचूर्ा लदरे् 

वडा सलचव  वा गाउाँपालिकािे 

तोलकएको कमनचारी   

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलि कर लतरेको रलसद 

५. अथपतािमा जन्द्म प्रमालणत गरेको पररचयपत्रको प्रमालणत 

प्रलतलिलप 

३. तोलकएको ढााँचामा दतान गरी प्रमाण पत्र उपिब्ध गराउर्े  

४.  

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

५८ मतृ्यु दतान १. लर्वेदर् पत्र 

२. मतृकको र्ागररकता र सूचर्ा लदर् आउरे्को र्ागररकता 

३. मतृकसाँग सम्बन्द्ध जोलडरे् प्रमाणपत्र 

४. अलववालहत मतृकको हकमा थिार्ीय सजनलमर् पत्र 

५. मतृकको र्ागररकता र्भएको हकमा थिार्ीय सजनलमर् पत्र 

६. सूचर्ा लदरे् ब्यलि को र्ागररकता र्भएमा समेत थिार्ीय सजनलमर् 

पत्र 

१. िटर्ा ३५ लदर्लभत्र पररवारको सजनलमर् मखु्य ब्यलि िे 

२. लर्जको अर्पुलथिलतमा उमेर पगेुको परुूर्मध्ये सबैभन्द्दा 

जेठो ब्यलि िे सचूर्ा लदरे् 

३. िटर्ा िटेको ३५ लदर् र्ािेको भए तोलकएको शलु्क 

बझुाउरे्  

४. तोलकएको ढााँचामा दतान गरी दतान प्रमाण पत्र उपिब्ध 

गराउर्े  

५. तोलकएको कमनचारीद्वारा सजनजलमर् मचुलु्का तयार गरे् 

 

वडा सलचव  वा गाउाँपालिकािे 

तोलकएको कमनचारी   

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

५९ बसाइसराइ जार्े/आउर्े 

दतान 

१. लर्वेदर् पत्र र र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

२. बसाईसराई गरी जार्ेको हकमा पररवारको लववरण सलहत 

सम्बलन्द्धत वडा कायानिय बसाईसराईको कागजात 

३. जहााँ जारे् त्यस ठाउाँको िािपजुान र जुर् ठाउाँमा आउरे्को पलर् 

पेश गर्ुन परे् 

४. जार्े आउर्े ब्यलि को र्ागररकता/जन्द्मदतानको प्रलतलिलप 

५. चािु आ.व. सम्म िर जग्गा र मािपोत कर वा एकीकृत सम्पलि 

कर लतरेको रलसद 

१. िटर्ा िटेको ३५ लदर्लभत्र सपररवारको बसाईसराई भए 

पररवारको मखु्य ब्यलि िे सूचर्ा लदरे् 

२. एकजर्ाको मात्र बसाइसराइ भए लर्जिे सूचर्ा लदरे् 

३. िटर्ा िटेको ३५ लदर् र्ािेको भए तोलकएको शलु्क 

बझुाउरे्  

४. तोलकएको ढााँचामा दतान गरी दतान प्रमाण पत्र उपिब्ध 

गराउर्े  

 

 

वडा सलचव  वा गाउाँपालिकािे 

तोलकएको कमनचारी   

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र  

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

६० सम्बन्द्ध लवच्छेद दतान १. लर्वेदर् पत्र 

२. अदाितबाट सम्बन्द्ध लवच्छेद भएको फैसिाको प्रमालणत 

प्रलतलिलप 

३. पलतपत्र्ीको र्ागररकताको प्रलतलिलप १/१ प्रलत 

४. केटाको थिायी ठेगार्ा सम्बलन्द्धत वडाको हुर्पुरे् 

१. सम्बन्द्ध लबच्छेद भएको वा पत्र्ीिे सूचर्ा फारम भरी 

सूचर्ा लदरे् 

२. िटर्ा िटेको ३५ लदर् र्ािेको भए तोलकएको शलु्क 

बझुाउरे् 

३. तोलकएको ढााँचामा दतान गरी दतान प्रमाण पत्र उपिब्ध 

गराउर्े  

 

 

वडा सलचव  वा गाउाँपालिकािे 

तोलकएको कमनचारी   

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 

६१ लववाह दतान १. लर्वेदर् पत्र  

२. दिुाह-दिुहीको र्ागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. दिुहीको र्ागररकता र्भएमा बाब ुवा दाजभुाईको र्ागररकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

१. दिुाह दिुही दबैु उपलथित भई सचूर्ा लदरे् 

२. िटर्ा िटेको ३५ लदर् र्ािेको भए तोलकएको शलु्क 

बझुाउरे् 

३. तोलकएको ढााँचामा दतान गरी दतान प्रमाण पत्र उपिब्ध 

गराउर्े  

वडा सलचव  वा गाउाँपालिकािे 

तोलकएको कमनचारी   

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र  

रु १००।- गाउाँपालिका 

प्रमिु 
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सम्पलि कर लतरेको रलसद  

६२ ब्यवसाय र्वीकरण १. लर्वेदर् पत्र 

२. र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

३. थिार्ीय तहबाट दतान भएको ब्यवसाय दतानको प्रमाणपत्रको 

प्रमालणत प्रलतलिलप 

४. बहाि सम्झौताको प्रलतलिलप 

५. आफ्रै् िर टहरा भए चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िरजग्गा 

कर लतरेको रलसद 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजार् पेश गरे् 

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत फााँटमा तोक आदेश गर् े

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. लर्वेदकिे तोकेको शलु्क बझुाउरे् 

५. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

रु १००।-  गाउाँपालिका 

प्रमिु 

६३ उल्िेलित बाहके अन्द्य 

थिार्ीय आवश्यकता 

अर्सुारका लसफाररस 

प्रमालणतहरु 

१. र्ागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप र लर्वेदर् 

२. लबर्यसाँग सम्बलन्द्धत प्रमाण कागजात 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोत र िर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पलि कर लतरेको कागजात 

१. लर्वेदर् सलहत तोलकएको कागजार् पेश गरे् 

२. वडा अध्यक्ष/ का.ब. वडा अध्यक्ष /वडा सलचविे 

सम्बलन्द्धत फााँटमा तोक आदेश गर् े

३. लर्वेदर् दतान गरे् 

४. तोलकएको कमनचारीिे आवश्यकता अर्सुार सजनलमर् 

मचुलु्का तयार गरी लसफाररस तयार गरे् 

५. लर्वेदकिे तोकेको शलु्क बझुाउरे् 

६. चिार्ी गरी लर्वेदकिाई प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउर् े

वडा अध्यक्ष ̷ का.ब. वडा अध्यक्ष ̷ 

वडा सलचव सम्बलन्द्धत फााँटका 

कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर्, सजनलमर्को 

हकमा बढीमा ३ लदर्लभत्र 

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 
गाउाँपालिका 

प्रमिु 

 सामातय प्रशासि शािा  

१. प्रशासि 

६४ लचठी पत्र दतान चिार्ी  १.लचठी पत्र दतान शािामा पयुानउरे्   दतान शािा प्रमिु  लर्शलु्क  प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 
६५ अन्द्य जार्कारी तिा 

सहयोग  

१. कायानियमा सम्पकन  राख्रे्   सोधपछु कक्षको कमनचारी लर्शलु्क  प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 
६६ अन्द्य लसफाररसहरु  १. लसफाररसको िालग माग गररएको लर्वेदर्  

२. वडाको लसफाररस  

३. प्रलतबेदर्को प्रकृलत अर्सुार िागत ईथटमेट, उपभोि ा सलमलत संि 

संथिाको लर्णनय  

 

 प्रशासर् शािा प्रमिु  लर्शलु्क  प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 

६७ सेवा प्रबाह सम्बन्द्धी 

जार्कारी लदर्े  

१. आफै उपलथित भई वा टेलिफोर् माफन त सोधपछु गरे्  

 

 प्रशासर् फाट वा सोधपछु कक्षको 

कमनचारी  

लर्शलु्क  प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 
६८ तथ्याङ्क, सचूर्ा  तिा १. माग गरे् व्यलि  / संथिाको लर्बेदर्  १.  सूचर्ा अलधकारी समक्ष तोलकएको ढााँचामा लर्बेदर् लदरे्, सूचर्ा अलधकारी   प्रमिु 
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श्रोत र्क्सा उपिब्ध 

गराउर्े  

२. आवश्यक दथतरु / बझुाएको रलसद  २. आवश्यक प्रकृया परूा भएको िण्डमा सचूर्ा उपिब्ध 

गराउर्े ।  

  

िाग्र्े समयः सोही लदर् वा बढीमा ७ 

लदर्लभत्र 

प्रशासकीय 

अलधकृत 

२. तयायीक सधमधि 

६९ न्द्यालयक सलमलतमा मिुा 

दतान र प्रलतउिर पत्र दतान  

१. हदम्याद तोलकएको लवर्यमा सोही बमोलजम र र्तोलकएको मा ३५ 

लदर् लभत्र रीतपवूनक तयार गरेको ( लतर् पथुता लववरण ) ठेगर्ा र सम्पकन  

माध्यम ििेुको लर्वेदर् पत्र  

२. र्ागररकता प्रलतलिलप  

१. न्द्यायीक सलमलतका रीत पवूनक लर्वेदर् लदरे् ।  

२. न्द्यायीक सलमलतिे आफ्र्ो के्षत्र अलधकार लभत्र परे् मिुाको 

दतान तिा  प्रलतउिरपत्र दतान गरे् । 

३. मिुाको प्रकृलत हरेी  आवश्यक काम कारवाही अगाडी 

बढाउर् लर्बेदर् िाई न्द्यायीक सलमलतको सलचवािय माफन त 

लर्थसा प्रदार् गर्े ।  

 

न्द्यायीक सलमलतको सलचवािय  

िाग्र्े समयः-  सोही लदर्  

रु २००।-  न्द्यायीक 

सलमलतको 

सलचवािय 

७० मेिलमिाप कतानको 

सूलचकृत   

१. मेिलमिाप कतान ( ईच्छुक ) को लर्वेदर्  

२. मेिलमिाप कतानको  व्यलि गत लववरण  

 क. र्ागररकताको फोटो कलप  

 ि. न्द्युर्तम योग्यता  

 ग. मेिलमिाप सम्बलन्द्ध तालिमको प्रमाण पत्र भएमा  

 ि. दईु प्रलत पासपोटन साईजको फोटो  

१. न्द्यायीक सलमलतमा  

२. न्द्यायीक सलमलतिे आवश्यक कागजातहरुको छार्लवर् गरी 

सुलचकृत गरे् ।  

न्द्यायीक सलमलत   

िाग्र्े समयः-  सोही लदर्  

रु २००।-  न्द्यायीक 

सलमलतको 

सलचवािय 

७१ न्द्यायीक सलमलतिे उजरुी 

मालि छिफि / लर्णनय   

१. लर्वेदर्मा पढी दवैु पक्षिाई सुर्वुाई गरे् । 

२. वादीप्रलतवादीको कुरा ध्यार् लदएर सुन्द्रे् । 

३. आवश्यकता अर्सुार साक्षी बेिाउरे् र उर्ीहरुको कुरा लिरे् ।  

४. दवैु पक्ष लमल्दा मेिलमिाप गराउरे् ।  

१. छिफि  न्द्यायीक सलमलत   

िाग्र्े समयः-  सोही लदर् 

 

रु २००।- 

 

न्द्यायीक 

सलमलतको 

सलचवािय  

 अि गमि िथयांक शािा  

१. योजिा  

७२ योजर्ा सम्झौता/ िाता 

संचािर् 

१. गाउाँसभािे लबलर्योलजत गरेको लर्णनयको प्रलतलिलप । 

२. उपभोि ा सलमलत गठर्को लर्णनयको प्रलतलिलप । 

३. उपभोि ा सलमलतको िाता िोल्र्े  लर्णनयको प्रलतलिलप । 

४. योजर्ा सम्झौता गरे् सम्बलन्द्ध लर्णनयको प्रलतलिलप । 

५. प्रालवलधक िागत अर्मुार् । 

६. उपभोि ा सलमलतका पदालधकारीहरुको र्ागररकताको फोटोकलप । 

१. अलधकार प्राप्त अलधकारीको तोक आदेश । 

२. आवश्यक सम्पणून कागजात सलहत बैंक िाता िोलि 

प्रशासर्     शािामा दतान गरे् ।  

३. योजर्ा शािामा पेश गरे् ।   

योजर्ा शािा प्रमिु वा सम्बलन्द्धत 

फााँटका कमनचारी  

िाग्र्े समयःसोही लदर् वा प्रकृया परूा 

भए िगतै ।  

लर्शलु्क प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 
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७. सम्झौता गरी पाउाँभन्द्रे् लर्बेदर् । 

८. वडाको लसफाररस ( वडा थतरीय योजर्ा भएमा )। 

७३ योजर्ा सम्झौता र पेश्की  १. उपभोि ा सलमलतको तफन बाट सम्झौता गरे् ब्यलि को लर्बेदर्  

२. न्द्युर्तम ३३% मलहिा सलहत मखु्य कलम्तमा १ पदमा मलहिा रहरे् 

गरी सलमलत गठर्  

३. उपभोि ा सलमलत भेिाको लर्णनयको प्रलतलिलप र उपभोि ा 

सलमलतको  लर्णनय माईर्टको प्रलतलिलप  लसफाररस  

४. िागत थटमेट, र्क्सा , लडजाईर् कायनक्रम प्रथताब, उपभोि ा 

सलमलतको र्ाम बैक िाता रं्. , िाता िोल्र्को िालग सलमलतका 

मलहिा १ सलहत ३ जर्ाको फोटो तिा र्ागररकताको प्रलतलिलप गा.पा. 

मा पेश गरेपलछ िाता िोल्र् ेलसफाररस लदईर् े।  

१. िागत लथटमटे, र्क्सा लडजाईर् / कायनक्रम प्रथताव 

उपभोि ा सलमलतको बैक िाता र्म्बर, उपभोि ा सलमलतको 

सम्पणुन सदथयको र्ागररकताको प्रलतलिलप , उपभोि ा 

सलमलत गठर् भेिाको न्द्युर्तम ३३% मलहिा सलहत , 

उपभोि ा सलमलत गठर् गेको लर्णनय , उपभोि ा सलमलतिे 

समझौता गरी योजर्ा संचािर् गरे् लर्णनय र उपभोि ा 

सलमलतको तफन बाट सम्झौता गरे् व्यलि को लर्वेदर् प्रमिु 

प्रशासकीय अलधकृत समक्ष पेश गरे्  

२.  

योजर्ा शािा प्रमिु / िेिा शािा 

प्रमिु  

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 
गाउाँपालिका 

प्रमिु 

७४ योजर्ा संचािर् र पेश्की  १. उपभोि ा सलमलत / संि संथिा बैठकको लर्णनय सलहत सम्झौता र 

पेश्की सम्बलन्द्ध लर्बेदर्  

२. पलहिो पेश्की फछौटको िालग आवश्यक लवि भरपाई, सलमलतको 

बैठकको लर्णनय र लर्बेदर्  

 योजर्ा शािा प्रमिु / िेिा शािा 

प्रमिु 

 प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 

७५ योजर्ा जााँच पास 

फरफराक र अलन्द्तम 

भिु ार्ी  

१. उपभोि ा सलमलत/ संि संथिा बैठकको लर्णनयको प्रलतलिलप 

सलहतको लर्बेदर्  

२. उपलभि ा सलमलतबाट प्रमालणत भएका िचनका लबि भरपाईहरु  

३. कायन सम्पर् प्रलतबेदर्का सक्कि प्रलत र वडाको लसफाररस  

४. साबनजालर्क सुर्वुाई/ सामलजक िेिा पररक्षण/ उपभोि ा सलमलत 

बाट गररएको सामालजक पररक्षण प्रलतबेदर्  

५. िाि भन्द्दा बढी िागतका योजर्ाहरुको हकमा उपभोि ा सलमलतिे 

सम्बन्द्धीत लर्णनयथििमा योजर्ा सूचर्ा पाटी ( Hoarding board ) 

रािेको प्रमालणत गरे् कागजातहरु  

 

 

 

 योजर्ा प्रमिु तिा िेिा प्रमिु   प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 

 पूवाािार धवकास िथा वािावरण शािा  

१. प्राधवधिक   

७६ िर र्क्सा पास/ िर 

अलभिेलिकरण  

१. सम्वलन्द्धत व्यलि को र्ागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

२. जग्गाधर्ी पजूानको प्रलतलिलप । 

३. लकिा ििेुको र्ापीको प्रमालणत ब्िलुपण्ट/रेस । 

४. तोकेको ढााँचा मापदण्ड अर्सुार तयार गररएको र्क्सा ( ३ प्रलत ) । 

५. चािु आ. व. सम्मको सम्पलि र कर लतरेको रलसदको प्रलतलिलप । 

१. गाउाँपालिकाको प्रशासर् शािाबाट र्क्सा फारम िररद गरे् । 

२. र्क्सा फारम भरी आवश्यक कागजात सलहत प्रमिु 

प्रशासकीय अलधकृत वा तोलकएको अलधकृत साँग तोक िगाउरे् 

। 

३. र्क्सा पास शािामा गई आवश्यक प्रलक्रया परुा गरर र्क्सा 

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत वा 

तोलकएको अलधकृत 

िाग्र्े समयः १५  लदर् वा  प्रिम 

चरण प्रलक्रया बमोलजम  

ऐर् बमोलजम  भवर् तिा बलथत 

लवकास 

उपशािा  
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६. र्क्सा फारममा उल्िेलित अन्द्य लववरण । 

७. र्क्सा फारम भरेको । 

८. चार लकल्िा प्रमालणत । 

९. जग्गाको र्क्सामा मापदण्ड अर्रुुप बाटो र्भएमा ६ लम.चौडा बाटो 

भएको वडाको लसफाररस । 

१०. एकािरको सगोिमा रहकेो व्यलि िे आफन्द्तको र्ाममा रहकेो  

जग्गामा मञ्जुरीर्ामा लिई र्क्सा पास गर्न चाहमेा वडा अध्यक्षको 

रोहबरमा भएको मञ्जुरीर्ामाको सक्कि । 

पास गरे् ।  

७७ र्क्सा र्ामसरी १. र्ागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप । 

२. रलजष्ट्रेशर् पास भएको लिित फोटो कपी । 

३. पलहिे पास गरेको र्क्सा र प्रमाणपत्रको सक्कि र फोटोकपी । 

४.  चाि ुआ.ब. सम्मको सम्पलत कर लतरेको रलसदको प्रलतलिलप । 

५. जग्गा धर्ी प्रमाण पजूानको प्रलतलिपी । 

६. िर धर्ी हािसािै लिचेएको  लपलप साईजको फोटो २ प्रलत  । 

१. गाउाँपालिकाको प्रशासर् शािाबाट र्क्सा फारम िररद गरे् । 

२. र्क्सा फारम भरी आवश्यक कागजात सलहत प्रमिु 

प्रशासकीय अलधकृत वा तोलकएको अलधकृत साँग तोक िगाउरे् 

। 

३. र्क्सा पास शािामा गई आवश्यक प्रलक्रया परुा गरर र्क्सा 

र्ामसारी गरे् । 

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत वा 

तोलकएको अलधकृत 

िाग्र्े समयः सोही  लदर्  

३० प्रलतशत भवर् तिा बलथत 

लवकास 

उपशािा  

७८ भवर् लर्मानण सम्पर्  १. लर्वेदर् साि थवीकृत प्राप्त प्रालवलधकको लर्मानण सम्पन्द्र् लसफाररस   

पत्र । 

२. पलहिे पास गरेको र्क्सा र प्रमाणपत्रको सक्कि र फोटोकपी । 

३. जग्गा धर्ी प्रमाण पजूानको प्रलतलिपी । 

४. चािु आ.ब. सम्मको सम्पलत कर लतरेको रलसदको प्रलतलिलप । 

५. र्क्सा फारम भरेको । 

६. लर्मानण भएको भवर्को चारै लतर लिचेको फोटो । 

७. िर धर्ी हािसािै लिचेएको  लपलप साईजको फोटो २ प्रलत   । 

१.  आवश्यकीय कागजात सलहत तोक िगाउर्े । 

२. आवश्यक प्रलक्रया परा गरी कामिाई अलि बढाउर्े ।  

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत वा 

तोलकएको अलधकृत 

िाग्र्े समयः १५   

ऐर् बमोलजम   

७९ वथतगुत सामाग्री / 

सहयोग उपिब्ध गराउर् े

१. माग गरे्  व्यलि  / संथिाको लर्बेदर्  

२. वडा पालिकाको लसफाररस  

३. सहयोग उपिब्ध गराउर्े वा तोक आदेश  

४. िागत अर्मुार् ( पबूानधार सम्बन्द्धी माग भएको मात्र )   

 

 

 

 

 

 लजलन्द्स शािा प्रमिु  लर्ःशलु्क गाउाँपालिका 

प्रमिु 

 आधथाक धवकास शािा  

१. पश पतछी शािा 
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८० पशपुन्द्छी उपचार र 

परामशन  

मौलिक तिा लिलित अर्रुोध  १. अलधकार प्राप्त व्यलि को तोक आदेश  पशपुलन्द्छ शािा वा सम्बलन्द्धत 

फााँटका कमनचारी  

िाग्र्े समयः-  लबरामी पशकुो प्रकृलत 

अर्सुार  

लर्शलु्क शािा प्रमिु  

८१ िोप कायनक्रम पशपुन्द्छी 

मात्र 

मौलिक तिा लिलित अर्रुोध १. प्रकोपको पकृलत अर्सुार अलधकार प्राप्त व्यलि को तोक 

आदेश  

पशपुलन्द्छ शािा  वा सम्बलन्द्धत 

फााँटका कमनचारी  

िाग्र्े समयः-   

लर्शलु्क शािा प्रमिु  

८२ प्रयोगशािा परीक्षण ( 

गोबर परीक्षण)  

गोबर संकिर्  तिा पेश गरे् लवलध प्रालवलधक लहसाबिे लठक हुर्परे् ।             
 

 

 

                      - 

पशपुलन्द्छ शािा   

िाग्र्े समयः-  १ िण्टा  

लर्शलु्क शािा प्रमिु  

८३ पशपुलन्द्छ सम्बन्द्धी 

आवश्यक परामशन  

१. पशपुािर् सम्बलन्द्ध आवश्यक परामशन  

 

१. लर्बेदर्  

२.  अलधकार प्राप्त व्यलि को तोक आदेश 

पशपुलन्द्छ शािा   

 

िाग्र्े समयः-  सोही लदर्  

लर्शलु्क शािा प्रमिु  

८४ पशपुािर् समहू दतान  

 

 

१. वडाको लसफाररस 

२. समहूको लवधार्  

३. समहुको लर्णनय र माईन्द्युट  

१. समहु दतानको िालग लर्बेदर्  

२. समहुको सदथयहरुको र्ागररकताको प्रलतलिलप ।  

 

पशपुलन्द्छ शािा   

 

िाग्र्े समयः-  सोही लदर् 

लर्शलु्क शािा प्रमिु  

८५ महामारी रोग  १. मौलकक तिा लिलित अर्रुोध  १. रोगको प्रकृलत अर्सुार अधाकर प्राप्त व्यलि को तोक आदेश 

।  

पशपुलन्द्छ शािा   

िाग्र्े समयः-   अवथिा हरेेर  

लर्शलु्क शािा प्रमिु  

८६ पशपुािर् व्यवसाय 

प्रबधनर् 

१. मौलिक तिा लिलित अर्रुोध       
 

 

 

                                   - 

पशपुलन्द्छ शािा   

 

िाग्र्े समयः-   अवथिा हरेेर 

लर्शलु्क शािा प्रमिु  
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८७ पश ुआहार तिा  प्रजर्र् 

व्यबथिापर्  

१. मौलिक तिा लिलित अर्रुोध           
 

 

 

                                   - 

पशपुलन्द्छ शािा   

िाग्र्े समयः-  अवथिा हरेेर 

लर्शलु्क शािा प्रमिु  

८८ पश ुसेवा साँग सम्बलन्द्धत 

ऐर् लर्यम सम्बन्द्धी 

जार्कारी  

१. मौलिक तिा लिलित अर्रुोध 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                  - 

पशपुलन्द्छ शािा   

िाग्र्े समयः-   सोही लदर्  

लर्शलु्क शािा प्रमिु  

२. कृधि शािा 

८९ कृलर् दतान समहू  १. समहूको लवधार्को ( २ प्रलत ) लशर र पछुार दवैुमा सबै सदथय 

सलहतको हथताक्षर भएको । 

२. १ र २ रं्.  फारम बमोलजम समहू लववरण  

३. समहूको लर्णनय  

६. वडाको लसफाररस  

७. कायनसलमलतको र्ागररकताको प्रलतलिलप  

८. समहुको छाप  

९.  समहू दतानका िालग दतान लर्बेदर्  

१. कृलर् शािामा आई समहू गठर् सम्बलन्द्ध जार्कारी लिर्े र 

१रं्. , २ रं्. फारम , र लवद्यार् लिरे् ।  

कृलर् शािा  

िाग्र्े समयः-  सोही लदर्  

लर्शलु्क प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत  

९० समहु र्लवकरण  १. समहु लवद्यार्को प्रलतलिलप  

२. र्लवकरण गर्न समहुको लर्णनय  

३. वडाको लसफाररस  

४. सक्कि प्रमाण पत्र  

५. प्रमाण पत्रको अगाडी पछाडी दवैु तफन को प्रलतलिलप १/१ प्रलत  

६. लर्बेदर्  

 कृलर् शािा  

िाग्र्े समयः-  सोही लदर् 

लर्शलु्क प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत  

९१ बािी संरक्षण तिा 

उत्पादर् सम्बलन्द्ध 

लबलभन्द्र् लकलसमका 

जार्कारी तिा परामशन  

१. थवंयम उपलथित तिा टेलिफर् बातान  १. मौलिक तिा  लिलित अर्रुोध ।  कृलर् शािा  

िाग्र्े समयः-  आवश्यकता अर्सुार  

लर्शलु्क कृलर् सम्बलन्द्ध 

कायानिय  
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९२ माटो जााँच र्मरु्ा 

संकिर् तररका  

१. लिलित लर्वेदर्  १. लिलित लर्बेदर् लदर् ुपरे्  कृलर् शािा  

िाग्र्े समयः-  आवश्यकता अर्सुार  

लर्शलु्क कृलर् शािा 

 कृलर् सम्बलन्द्ध अन्द्य 

जार्कारी तिा परामशन  

१. लिलित लर्बेदर् तिा फोर् सम्पकन   १. लिलित तिा मौलिक लर्बेदर् पेश  गर्े  

 

 

 

 

कृलर् शािा  

िाग्र्े समयः-  आवश्यकता अर्सुार 

लर्शलु्क कृलर् शािा  

३. व्यवसाय दिाा शािा 

९३ व्यवसाय दतान  १. उद्यमीको र्ागररकताको प्रलतलिलप ( उद्यमी थवंम उपलथित हुर् परे् ।  

२. जग्गा धर्ी प्रमार्पजुानको प्रलतलिलप । 

३. यलद जग्गाधर्ी प्रमाणपत्र आफ्र्ो र्ाममा र्भए कलम्तमा ३ बर्नको 

भाडा सम्झौता र  मञ्जुरार्ामा । 

४. वडा कायानियको लसफाररस ।  

५. चौतलफन  सजनलमर् मचुलु्का संलधयारहरुको र वडा सलचवको रोहवरमा 

चौतफी लकता रं् सलहत ििुाएर । 

६. रु. १० को हुिाक लटकट । 

७. उद्यलमको ३ प्रलत फोटो PP size. 

८. मेलसर् औजार लबि/कोटेसर् लबि। 

९. यलद साझेदारी गरे् भए साझेदारहरु बीचमा भएको कबलुियतर्ामा । 

१. लर्वेदर् पालिका प्रमिुबाट तोक आदेश गरे् । 

२. दतान शािामा दतान गरे् । 

३. व्यवसाय शािामा जार् े। 

व्यवसाय दतान शािा प्रमिु वा 

सम्बलन्द्धत फााँटका कमनचारी  

िाग्र्े समयः-   सोही लदर् 

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 

प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 

९४ व्यवसाय दतान र्लवकरण १. PAN दतान प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी 

२. अलिल्िो आलिनक वर्नको कर लतरेको लर्थसा 

३. ५० िाि वा सो भन्द्दा बढी पजुी भएको व्यकलतगत व्यवसायको 

हकमा िेिा पररक्षण सम्बन्द्धी प्रलतवेदर् 

४. लर्वेदर् 

१. लर्वेदर् पालिका प्रमिुबाट तोक आदेश गरे् । 

२. दतान शािामा दतान गरे् । 

३. व्यवसाय शािामा जार् े। 

व्यवसाय दतान शािा प्रमिु वा 

सम्बलन्द्धत फााँटका कमनचारी  

िाग्र्े समयः-   सोही लदर् 

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 

प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 

९५ संथिा दतान  १. संथिाको लवधार्को १ प्रलत  । 

२. संथिाको सम्पणून लववरण सलहत लर्वेदर् । 

३. पदालधकारीको र्ेपािी र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रलतलिपी । 

४. वडा लसफाररस । 

१. लर्वेदर्मा पालिका प्रमिुबाट तोक आदशे गरे्  । 

२. दतान शािामा दतान गरे् । 

३. संथिा दतान शािामा जारे् । 

व्यवसाय दतान शािा प्रमिु वा 

सम्बलन्द्धत फााँटका कमनचारी  

िाग्र्े समयः-   सोही लदर् 

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 

प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 



 85 

 

९६ गैर सरकारी संथिा दतान / 

र्लवकरण   

१. संथिा अलधकारीको लर्बेदर्  

२. २ प्रलत लबधार् ( दतानको िालग )  

३. संथिागत संचािक सलमलतको लर्णनय ( तदिन सलमलय गठर् गरेको )    

दतानको िालग  

४. सलमलतका पदालधकारीहरु सबैको र्ागररकताको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप  ( दतानको िालग )  

५. वडा पालिकाको लसफाररस ( दतानको िालग )  

६. िेिा पररक्षणको प्रलतबेदर्को प्रलिलिलप ( र्लवकरणको िालग )  

७.  आन्द्तररक राजश्व कायानियमा कर चिु ा गरेको प्रमाण पत्र ( 

र्वीकरणको िालग )  

८. संथिा दतानको प्रमाणपत्र ( र्वीकरणको िालग )  

९. प्रगलत प्रलतवेदर् ( र्वीकरणको िागी )  

 

 

 

 

 

 

 

१. लर्वेदर् पालिका प्रमिुबाट तोकआदेश गरे् । 

२. लवधार् प्रमालणत गरे् ।  

३. दतान शािामा लर्वेदर् दतान गरे् ।  

४. संथिा दतान शािामा जारे् ।   

सामालजक लवकास शािा प्रमिु  आलिनक ऐर् 

बमोलजम 

प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 

४. सहकारी शािा 

९७ "ि" बगनको लर्मानण 

व्यवसायी इजाजत पत्र र 

र्लवकरण   

१.  "ि" वगनको लर्मानण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्द्धी कायनलवलध 

२०७५ को अर्सुूची-५ को कागजात पत्र सलहत अर्सुुलच १ 

बमोलजमको ढााँचाको लर्वेदर् । 

१. लर्वेदर् कायानिय प्रमिुबाट तोक आदशे गरे् । 

२. दतान शािामा दतान गरे् । 

३. व्यवसाय शािामा जार् े। 

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत / राजश्व 

शािा प्रमिु  

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 

गाउाँपालिका 

प्रमिु 

९८ सहकारी दतान  १. अर्सुूची -१ को ढााँचामा सदथतित लर्वेदर् ।  

२. सहकारी संथिाको  प्रथतालवत लवलर्यम । 

३. सहकारी संथिाको सञ्चािर्को सम्भाव्यता अध्ययर् ।  

४. सदथयिे लिर् थवीकार गरेको शेयर  संख्या र शेयर रकमको लववरर् 

।  

१. लर्वेदर्मा पालिका प्रमिुबाट तोक आदशे गर्े  । 

२. दतान शािामा दतान गरे् । 

३. संथिा दतान शािामा जारे् । 

सहकारी संथिा  शािा प्रमिु वा 

सम्बलन्द्धत फााँटका कमनचारी  

िाग्र्े समयः-   सोही लदर् 

आलिनक ऐर् 

बमोलजम 

प्रमिु 

प्रशासकीय 

अलधकृत 

 सामाधजक धवकास शािा  

१. स्वास्थय शािा 



 86 

 

९९ िोप सेवाः- लव.लस.जी., 

लड.पी.लड. , ह.ेप.लब., 

पोलियो लज.ई., 

लप.लस.लभ., लट.लड. दादरुा 

र थवेिा लट.डी. , 

टाइफाइड  

१. शरुु पटक उपिब्ध गराएको िोप काडन । १.पायक परे् िोप केन्द्रमा संम्पकन  गरे् ।   सम्बलन्द्धत थवाथथ्य संथिाका अ.ह.ेव. 

वा अ.र्.मी.   

िाग्र्े समयः-  सेवा ग्राहीको 

चापअर्सुार  

लर्शलु्क  थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु  

१०० पररवार लर्योजर् परामशन  

तिा अथिायी साधर्को 

उपिब्धता ।   

१. सेवा काडन  १. पाएक परे् थवाथथ्य संथिामा गई र्ाम दतान गरी सेवा लिर् 

सलकर्े ।  

सम्बलन्द्धत थवाथथ्य संथिाका अ.ह.ेव. 

वा अ.र्.मी.   

िाग्र्े समयः-  सेवा ग्राहीको 

चापअर्सुार  

लर्शलु्क  थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु  

१०१ पोर्ण सेवा झाडा 

पिािा  तिा 

थवासप्रथवास लर्यन्द्त्रण 

उपचार सेवा  

१. पलहिे सेवा लिएको उपचार काडन  १. सम्बलन्द्धत थवाथथ्य संथिामा गई र्ाम दतान गरी सेवा लदरे् 

कोठामा जार्े ।  

सम्बलन्द्धत थवाथथ्य संथिाका  

अ.ह.ेव. वा अ.र्.मी.   

िाग्र्े समयः-  सेवा ग्राहीको 

चापअर्सुार  

लर्शलु्क  थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु  

१०२ सुरलक्षत माततृ्व सेवा , 

पवून प्रशलुत सेवा, उिर 

प्रशलुत सेवा, सतु्केरी 

जााँच सेवा  

१. सुरलक्षत माततृ्व सेवा काडन  १. सम्बलन्द्धत थवाथथ्य संथिामा गई र्ाम दतान गरी सेवा लदर्े 

कोठामा जार्े । 

सम्बलन्द्धत थवाथथ्य संथिाका र्लसनङ 

कमनचारी  

िाग्र्े समयः-  सेवा ग्राहीको 

चापअर्सुार , लबरामीको अबथिा हरेे 

। 

लर्शलु्क  थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु  

१०३ सुरलक्षत माततृ्व सेवा , 

संथिागत सतु्केरी सेवा  

१. सुरलक्षत माततृ्व सेवा काडन १. वलिनङ सेन्द्टर संचालित भएका थवाथथ्य संथिामा सम्पकन  गरे् 

।  

सम्बलन्द्धत थवाथथ्य संथिाका र्लसनङ 

कमनचारी  

िाग्र्े समयः-  तरुुन्द्तै उि सेवा प्रदार् 

गर्न सुरु गरे् । 

लर्शलु्क  थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु  

१०४ दैलर्क लवरामी उपचार 

सेवा लवरामी जााँच तिा 

उपचार लर्शलु्क और्धी 

लवतरण  

१. लवरामी उपचार पजुान  १. र्ाम दतान गरी सेवा लदर् ेकोठाहरुमा उपिब्ध सेवा लिर् 

सलकर्े ।  

सम्बलन्द्धत थवाथथ्य संथिाका अ.ह.ेव. 

वा अ.र्.मी.   

िाग्र्े समयः-  सेवा ग्राहीको 

चापअर्सुार , लबरामीको अबथिा हरेे 

। 

लर्शलु्क  थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु  
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१०५ गाउाँिर लक्िलर्क सेवा 

पररवार लर्योजर् सुरलक्षत 

माततृ्व पोर्ण ( IMNTC) 

प्रारलम्भक उपचार 

१. सम्बन्द्धीत सेवा सम्बलन्द्ध पलहिे उपिब्ध गराएको र र्ाम दतान गरी 

उपिब्ध गराईर्े सेवा काडन ।  

१. सम्बन्द्धीत थवाथथ्य संथिामा गई र्ा, दतान गरी  उपिब्ध सेवा 

काडन  सलहत सेवा लिर्े थिार्मा पािोमा रहर्े ।  

केन्द्रमा िलटएका अ.ह.ेव. वा 

अ.र्.मी.   

िाग्र्े समयः-  सेवा ग्राहीको 

चापअर्सुार । 

लर्शलु्क  थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु  

१०६  क्षयरोग तिा कुष्टरोग 

लर्यन्द्त्रण सेवा  

१. सम्बन्द्धीत सेवा उपचार काडन  १. सम्बन्द्धीत थवाथथ्य संथिामा र्ाम दतान गरी सेवा लदर् े

कोठामा जार्े ।  

सम्बलन्द्धत थवाथथ्य संथिाका अ.ह.ेव. 

वा अ.र्.मी.   

िाग्र्े समयः-  तरुुन्द्तै  

लर्शलु्क  थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु  

१०७ थवाथथ्य  सूचर्ा तिा 

संचार सेवाः- लवद्यािय 

थवाथथ्य लशक्षा, आमा 

समहू वैठक, थवाथथ्त 

लशक्षा लर्यलमत सेवा 

सम्बलन्द्धत  थवाथथ्य 

लशक्षा , थवाङ सम्बलन्द्ध 

पोष्टर, पम्पिेट क्रसर 

आदीको उपिब्धता ।   

 

 

 

 

 

 

 

                                - 

१. वालर्नक कायनयोजर्ा अर्सुार सम्बलन्द्दत , थवाथथ्य आमा 

समहू , लबद्याियमा थवाथथ्य लशक्षा र ORR/EPI लक्िलर्क र 

थवाथथ्य संथिामा लर्यलमत सेवाको क्रममा थवा.लश. र सन्द्देश 

मिूक सामाग्री लवतरण । 

ह.ेअ./ लस.अ.ह.ेव. वा अ.ह.ेव. 

,अ.र्.मी.   

िाग्र्े समयः- कायन योजर्ा अर्सुार  

 

लर्शलु्क  थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु  

१०८ औिो रोग लर्यन्द्त्रण  

उपचार  

 

 

                                        _  

१. सम्बलन्द्धत थवाथथ्य संथिामा गई र्ा, दतान गरी  उपिब्ध सेवा 

काडन  सलहत सेवा लिर्े थिार्मा पािोमा रहर्े । 

ह.ेअ./ लस.अ.ह.ेव. वा अ.ह.ेव. 

,अ.र्.मी.   

िाग्र्े समयः-  तरुुन्द्तै  

लर्शलु्क  थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु  

१०९ और्धी तिा सामाग्री 

आपलूतन  

१.सम्ब्र्लधत थवाथथ्य संथिाको माग फारम अर्सुार थवा.फाटबाट 

लर्शलु्क लववरण प्रयोजर्का िालग । 

१. थवाथथ्य संथिाहरुिे  गाउाँपालिका आधारभतू थवाथथ्य तिा 

सरसफाई कायानियमा माग गरी पठाउर्े ।  

आधारभतू थवाथथ्य तिा सरसफाई 

कायानिय प्रमिु  

लर्शलु्क आधारभतू 

थवाथथ्य तिा 

सरसफाई 

कायानिय प्रमिु 

११० महामारी तिा रोग 

लर्यन्द्त्रण सेवा  

                      
 

 

 

                                       - 

१. र्लजकको थवाथथ्य संथिा एवं  गाउाँपालिका आधारभतू 

थवाथथ्य तिा सरसफाई कायानियमा सूचर्ा सेवा गरी माग गरे् ।  

सम्वलन्द्धत थवाथथ्य शािा प्रमिु तिा 

आधारभतू थवाथथ्य तिा सरसफाई 

कायानिय प्रमिु  

िाग्र्े समयः-  तरुुन्द्तै 

लर्शलु्क सम्वलन्द्धत 

थवाथथ्य शािा 

प्रमिु तिा 

आधारभतू 

थवाथथ्य तिा 

सरसफाई 

कायानिय प्रमिु  
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१११ लवपन्द्र् र्ागररक उपचार 

लसफाररस  

१. र्ेपाि सरकारिे कडा रोग भलर् वलगनकरण गरेका रोग वाट ग्रलसत 

भएकोको भलर् सलूचकृत अथपतािबाट रोग लर्दार् गररएको पे्रप्कीप्सर् 

िगायतका कागजातहरु  

२. सम्वलन्द्धत वडावाट लवपन्द्र्ताको लसफाररस  

३. र्ागररकताको प्रमाणपत्रकोको प्रलतलिलप-१ , र्ावािकको हकमा 

जन्द्म दतानको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप-१  

४. लवपन्द्र् र्ागरीक और्धी उपचार कोर् लर्दलेशका अर्सुलूच -२ 

वमोलजमको लर्वेदर् । 

 

१. तोलकएको कागजात सलहत आधारभतू थवाथथ्य तिा 

सरसफाई कायानियमा पशे गर्े ।  

पालिका थतरीय लवपन्द्र्  र्ागरीक 

और्धी उपचार सहुलियत लर्शलु्क 

लसफाररस  

िाग्र्े समयः-  प्रलक्रया परूा भएपलछ ।  

लर्शलु्क आधारभतू 

थवाथथ्य तिा 

सरसफाई 

कायानिय प्रमिु 

और्लध उपचार 

सहुलियत 

लसफाररस सलमलत  

११२ सुरलक्षत माततृ्व सेवा 

संथिागत सतु्केरी 

यातायात िचन  तिा 

गभनजााँच उत्पे्ररणा भिा 

लववरण  

१. प्रोटोकि अर्सुार लर्यलमत गभन जााँच गरेको सेवा वोडन । 

२. वलिनङ् सेन्द्टर थिापर्ा भएको सम्वलन्द्धत थवाथथ्य संथिामा सुत्केरी 

भएको सेवा प्रदायकको लसफाररस । 

३. आमा सरुक्षा कायनक्रम अर्सुलूच ३ वमोलजमको लर्वेदर् ।  

१. माग भएका कागजात सलहत सम्वलन्द्धत थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु समक्ष लर्वेदर् पेश गरे् ।  

थवाथथ्य संथिा प्रमिु र सेवा प्रदायक 

कमनचारी  

िाग्र्े समयः-  तरुुन्द्तै 

 

लर्शलु्क सम्वलन्द्धत 

थवाथथ्य संथिा 

प्रमिु . 

२.मधहला िथा बालबाधलका समाज कल्याण शािा  

११४ जेष्ठ र्ागररक काडन 

लवतरण 

१.वडाको लसफारीस 

२.र्ागरीकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप  

३. पासपोटन साइज फोटो २ प्रलत 

४. लर्वेदर् 

१. माग भएका कागजात सलहत शािा प्रमिु समक्ष लर्वेदर् पेश 

गर्े । 

  सोलह लदर् 

 

लर्ःशलु्क  

११५ अपाङ्गता पररचय पत्र १.वडाको लसफारीस 

२.मेलडकि रीपोटन 

२.लर्वेदर् 

१. माग भएका कागजात सलहत शािा प्रमिु समक्ष लर्वेदर् पेश 

गर्े । 

  सोलह लदर् 

 

लर्ःशलु्क  

३.पधजजकरण शािा 

११३ सामालजक सुरक्षा 

कायनक्रमः- जेष्ठ र्ागररक, 

दलित, एकि मलहिा, 

लवधवा मलहिा, क र क 

वगनका अशि  अपांग र 

दलित बािबालिका 

पररचय पत्र   

१. सम्वलन्द्धत व्यलि को र्ागररकताको प्रलतलिलप, 

२.  लवधवा मलहिाको िालग  पलतको मतृ्यु दतान, मतृक साँग लववाह दतान 

र     मतृ्यु पलछको  र्ाता प्रमालणत प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप, 

३. असंख्त अपाङ्ता भएका व्यलि हरुको िालग अपाङ्ता  वगन ििेुको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप, र्ागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप र र्ाबािक 

भएमा जन्द्म दतान प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप, 

४. दलित वािवालिकाको िालग  जन्द्म दतान प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

बाब ुर आमाको लववाह दतानको प्रमाण पत्र, र्ागररकताको प्रलतलिलप,  

१. आवश्यक पर्े कागजातको सािमा लर्वेदर् िेलि वडा 

कायानियमा पेश गर्े । 

२. वडा कायानियिे वडाको लसफाररस सलहत गाउाँपालिकाको 

पलञ्जकरण शािामा बझुाउरे् ।  

थिार्ीय पलञ्जकालधकारी (वडा 

सलचव ) 

िाग्र्े समयः-  ३ मलहर्ा  

 

लर्शलु्क पलञ्जकरण 

एकाई 
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५. सम्वलन्द्धत व्यलि को पासपोटन साईजको २/२ प्रलत फोटो, 

६. बसाईसराई गरी आएकोमा  बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप  । 

 

११४ सामालजक सुरक्षा 

कायनक्रमः- पररचय पत्र 

र्लवकरण  

१. र्ागररकताको प्रलतलिलप, 

२. सा.सु. पररचय पत्रको प्रलतलिलप, 

३. लर्वेदर्को फारम,  

४. पररचय पत्रको प्रलतलिलप,  

५. अन्द्यत्र बसाई सराई भए प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप, 

६.सम्वलन्द्धत व्यलि को पासपोटन साईजको २/२ प्रलत फोटो । 

 

  

१. आवश्यक पर्े कागजातको सािमा लर्वेदर् िेलि वडा 

कायानियमा पेश गर्े । 

२. वडा कायानियिे वडाको लसफाररस सलहत गाउाँपालिकाको 

पलञ्जकरण शािामा बझुाउरे् । 

थिालर्य पलञ्जकालधकारी ( वडा 

सलचव ) 

िाग्र्े समयः-  ३ मलहर्ा  

लर्शलु्क पलञ्जकरण 

एकाई 

११५ भिा रकम भझु्र्  सम्बलन्द्धत वडा कायानियबाट भिा रकम बझु्र् सलकरे्छ ।  

१. पररचय पत्र 

२. र्ागररकता  

   
 

                                  - 

वडा अध्यक्ष वा वडा सलचव  

िाग्र्े समयः-  १ लदर्  

लर्शलु्क सम्बलन्द्धत वडा 

अध्यक्ष वा वडा 

सलचव  

११६ कृलर् सम्बलन्द्ध अन्द्य 

जार्कारी तिा परामशन  

१. लिलित लर्बेदर् तिा फोर् सम्पकन   १. लिलित तिा मौलिक लर्बेदर् पेश  गर्े  कृलर् शािा  

िाग्र्े समयः-  आवश्यकता अर्सुार 

लर्शलु्क कृलर् शािा  

५. धशक्षा धवकास िथा य वा िेलक द शािा 

१२४ वािलवकास केन्द्द 

संचािर्को िालग 

अर्मुलत  

१. लर्बेदर्  

२.प्रथतावर्ा पत्र  

३. लवधार् 

४. प्रयाप्त भौलतक अर्गुमर् लर्बेदर्  

१. वडाको लसफाररस  

२. भेिा लर्णनय ( िाभ ग्राही )  

३. पाठ्यक्रमको लववरण  

 

कायानिय प्रमिु 

िाग्र्े समयः-  

गा.पा.को 

लर्णनयार्सुार 

गा.पा. साँग 

सम्बलन्द्धत शािा 

प्रमिु  

१२५ पवुन प्रािलमक लवद्यािय 

संचािर् अर्मुलत 

१. लर्बेदर्  

२. प्रथतावर्ा पत्र  

३. लवधार् 

४. प्रयाप्त भौलतक अर्गुमर् लर्बेदर् 

१. वडाको लसफाररस  

२. भेिा लर्णनय ( िाभ ग्राही )  

३. पाठ्यक्रमको लववरण  

 

कायानिय प्रमिु 

िाग्र्े समयः-  

गा.पा.को 

लर्णनयार्सुार  

गा.पा. साँग 

सम्बलन्द्धत शािा 

प्रमिु  

१२६ गाउाँपालिकाको सम्पणुन 

लवद्याियको अर्गुमर्, 

पररक्षण र पषृ्ठपोर्ण  

१. लर्बेदर्  

२.प्रथतावर्ा पत्र  

३. लवधार् 

४. प्रयाप्त भौलतक अर्गुमर् लर्बेदर् 

१. वडाको लसफाररस  

२. भेिा लर्णनय ( िाभ ग्राही )  

३. पाठ्यक्रमको लववरण  

 

कायानिय प्रमिु 

िाग्र्े समयः-  

गा.पा.को 

लर्णनयाअर्सुार  

गा.पा. साँग 

सम्बलन्द्धत शािा 

प्रमिु  
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!#= j]j ;fO6 ljj/0f M  

 

Website :  www.khijidembamun.gov.np  

 

Facebook Page : lvhLb]Djf ufpFkflnsf, cf]vn9'+uf  

 

E-mail M info@khijidembamun.gov.np, 

 khijeedembarm2073@gmail.com 

 

 

!$= u'gf;f] ;'Gg] clwsf/LM 

8Da/ axfb'/ /hgdu/ 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

df]=gM (*^#)!#)!@ 

   

;"rgf clwsf/L M  

 afa'/fd l3ld/]  

 ;xfos kfrf}F 

df]=g+=M (*^#*&*()( 

suchanaadhukari@khijidembamun.gov.np 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.khijidembamun.gov.np/
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!%= ;Gbe{ ;fdfu|Lx? M  

 cf]vn9'+uf ko{6g, dx]z s'df/ sf]df]{rf 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] P]g, lgod ;+u|x @)&^ 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] dWofjlw ;ldIff k|ltj]bg, @)&^ 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] len]h k|f]kmfOn 

 lvhLb]Djf ufpFkfnsfsf] cfjlws of]hgfx? 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] km];a's k]h - lvhLb]Daf ufFpkflnsf, cf]vn9'+uf _ 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] j]j ;fO6, -www.khijidembamun.gov.np_ 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] k|fljlws zfvf af6 sfo{;DkGg k|ltj]bgsf l/kf]6{x? 

 lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] ljleGGf zfvfx?sf] k|ult k|ltj]bg 



 

 


