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!=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 
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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 .  
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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, 

lvhLsftL, lvhLkmnf6], kf]snL -(_, /fjfbf]n', kfTn] -#–^_ / e'l;+uf uf=lj=;= ;dfj]z u/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] #–^ 
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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{  
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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 $cf}F g]kfn s[lif ;]jf –! 
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$= 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  

OGb| k|;fb uf}td (*%@*$)%(# 

@ :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 8]6 /fh kxfl8 (*$@*((^** 

* 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 (*$#))%^(! 
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%= lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf ljleGg zfvfaf6  ;Dkflbt d'Vo d'Vo sfo{x? M  

खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

प्रशासन शािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ कार्यपाखिका बैठक ९ १ १०   

२ अन्र् बैठक १६ ३ १९   

३ संघ/संस्था 
दिाय  ६ ० ६   

नवीकरण ० ० ०   

४ व्र्वसार् दिाय 
दिाय  १५ ० १५   

नवीकरण ० ० ०   

जम्मा ४६ ४ ५०   

 

 

खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

पश ुशािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

cf}iflw ljt/0f  

pkrf/ kz'kFIfL  

uf]j/ kl/If0f  

lkmN8df pkrf/  

Joj;fo btf{ l;kmfl/;  

k|:tfj k]z l;kmfl/;  

sfo{s|d 

cf}iflw vl/b 
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

सचुना प्रखवखि शािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ राजपत्र प्रकाशन 

ऐन   0 0   

खनर्म   0 ०   

कार्यखवखि २ 0 २   

खनदखेशका १ ० १   

२ अन्र् प्रकाशन ४ १ ५   

३ अनगुमन ३ ० ३   

  जम्मा १० १ ११   

 

खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

र्ोजना  शािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको खववरण गि मखिना सम्मको र्स मखिनाको  जम्मा कै 

  गि बषयका र्ोजनािरू     ३   

१ बोिपत्र आह्वान ६ ३ ९   

२ र्ोजना सम्झौिा 

उपभोक्ता 

सखमखि 
७३ ६९ 

१४२   

बोिपत्र ६ ० ६   

अन्र् ० ० ०   

३ साझदेारीमा सञ्चाखिि र्ोजना ० २ २   

४ र्ोजना अनगुमन १५ ५ २०   

५ र्ोजना फरफराक १५ ५ २०   

६ DPR ० १ १   

जम्मा ११५ ८५ २०३   
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

प्रिानमन्त्री रोजगार शािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

1 सचुीकृि बेरोजगार संख्र्ा ८०० ० ८००   

२ रोजगार प्राप्त  संख्र्ा ० २०० २००   

३ सम्पन्न र्ोजना ४ ० ४   

४ सञ्चािनमा रिकेा र्ोजना ० ६ ६   

५ र्ोजना अनगुमन ० ६ ६   

 

खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

पञ्जीकरण शािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

  सामावजक सरुक्षा          

१ सामाखजक सरुक्षा नर्ाँ िाभग्रािी सखुचकरण १८१ १० १९१   

  ब्यक्तीगत घटना दताा         

१ जन्म ७२ ७५ २१७   

२ मतृ्र् ु २० ११ ४९   

३ खववाि १३ ३२ ७०   

४ 
 बसाइ सरी जान े ० २ २   

 बसाइ सरी आउन े ५ ११ १६   

५ सम्बन्ि खवछेद ० १ २   

  जम्मा ११० १३२ ३५६   
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

न्र्ार्  शािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं

. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  

ज

म्मा फर्छ्यौट कै 

१ गि बषयको उजरुी बाँकी     ७     

२ उजरुी दिाय ३ १ ४ ०   

जम्मा ३ १ ११ ०   

 

खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

िेिा शािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. खर्ाको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ चाि ु       

२ पुँजीगि       

 

खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

कृखष शािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ t/sf/L ljp ljt/0f   $%)  !))  %%)    

२ 

ljleGg /f]u tyf ls/fx?sf] ljiffbL 

ljt/0f  
@()  &)  #^)  

  

३ s[lif ;d'x btf{   #  #  #    

४ gljs/0f   &  !  *    

५ lkmN8 cg'udg  ^F  ! &    

६ 

ufpFkflknsf s[lif zfvfaf6 cg'bgsf 

nflu ljleGg sfof{nodf l;kmfl/; 

ul/Psf]   

(  !    

  

७ cfn' ks]6sf] ;"rgf k|sfzg  !  !  !    

८ bnxg afFnL ;"rgf k|sfzg   !  !  !    

 

खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

मखििा खवकास शािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ जषे्ठ नागररक पररचर् पत्र खविरण   

२ 

अपाङ्ग पररचर्पत्र खविरण   

क बगय   

ि बगय   

ग बगय   

घ बगय   

३ र्ोजना िथा कार्यक्रम   

जम्मा ०   

 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

पवुयिार खवकास शािाको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ बोिपत्र िर्ार ६ ३ ९   

२ िागि अनमुान ७१ ६० १३१   

३ र्ोजना मलु्र्ाङ्कन ० ० ०   

४ र्ोजना सभे १५ ० १५   

५ र्ोजना अनगुमन ५ १५ २०   

  जम्मा ९७ ७८ १७५   

 

 

वखजीदेम्िा गाउँपाविका कायापाविकाको कायाािय, 
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 वखजीफिाटे, ओखिढुङ्गा 

१ नं िडा कायाािय २०७९/८० को काविक देवख पौष  मविनाको प्रगवत प्रवतिेदन 

क्र.स.ं कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ 

व्र्
खक्त

ग
ि

 घ
ट
न
ा 
द
ि
ाय 

जन्म ५ १२ १७   

खववाि ३ ९ १२   

मतृ्र् ु २ ३ ५   

बसाइयसराइय ० ० ०   

सम्बन्ि खवच्छेद ० ० ०   

जम्मा         

२ 
सामाखजक 

सरुक्षा 

नर्ाँ १ ३ ४   

िगि कट्टा         

३ 

खस
फ
ार
रस

 

नर्ाँ नागररकिा ३ ५ ८   

नागररकिा प्रखिखिखप   २ २   

जम्मा   ७ ७   

मािपोि   ३ ३   

नािा प्रमाखणि   ७ ७   

अन्र्   ३८ ३८   

४ 

रा
ज
श्व

 

खसफाररस   ३४५० ३४५०   

घर बिाि कर         

व्र्वसार् कर         

घटना दिाय खविम्ब शलु्क         

मािपोि   ३९५० ३९५०   

अन्र्   २०० २००   

जम्मा   ४१५० ४१५०   

५ 

र्
ोज
न
ा 

उपभोक्ता सखमखिको गठन ५ ३ ८   

र्ोजना सम्झौिा २ ५ ७   

अनगुमन         

सम्पन्न         

६ वडा सखमखिको बैठक ३ २ ५   

७ अन्र्         

  जम्मा         
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

२ नं वडा कार्ायिर् २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ 

व्र्
खक्त

ग
ि

 घ
ट
न
ा 
द
ि
ाय 

जन्म २ २ २२   

खववाि ५ २ ७   

मतृ्र्ु ० ० ०   

बसाइयसराइय २ २ ४   

सम्बन्ि खवच्छेद ० १ १   

जम्मा ९ ७ ३४   

२ 
सामाखजक 

सरुक्षा 

नर्ाँ २८ २ ३०   

िगि कट्टा ४ ० ४   

३ 

खस
फ
ार
रस

 

नर्ाँ नागररकिा         

नागररकिा प्रखिखिखप         

जम्मा         

मािपोि ४ २ ६   

नािा प्रमाखणि ० २ ७   

अन्र् १२ २० ९३   

४ 

रा
ज
श्व

 

खसफाररस   

घर बिाि कर         

व्र्वसार् कर         

घटना दिाय खविम्ब शलु्क         

मािपोि         

अन्र्         

जम्मा         

५ 

र्
ोज
न
ा 

उपभोक्ता सखमखिको गठन १४ ७ २१   

र्ोजना सम्झौिा ४   ६   

अनगुमन         

सम्पन्न         

६ वडा सखमखिको बैठक ६ १ ७   

७ अन्र्         

  जम्मा         
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                                               खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

३ नं. वडा कार्ायिर्को २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ 

व्र्
खक्त

ग
ि
 घ
ट
न
ा 
द
ि
ाय 

जन्म १६ २ १८   

खववाि ४ ३ ७   

मतृ्र्ु ६ ४ १०   

बसाइयसराइय १ ० १   

सम्बन्ि खवच्छेद १ ० १   

जम्मा २८ ९ ३७   

२ सामाखजक सरुक्षा 
नर्ाँ २७ ० २७   

िगि कट्टा १ २ ३   

३ 

खस
फ
ार
रस

 

नर्ाँ नागररकिा ३ ३ ६   

नागररकिा प्रखिखिखप २ ४ ६   

जम्मा ५ ७ १२   

मािपोि ० २ २   

नािा प्रमाखणि ० ६ ६   

अन्र् १०२ ६१ १६३   

४ 

रा
ज
श्व

 

खसफाररस ७,०००। २,०००। ९,०००।   

घर बिाि कर ० ० ०   

व्र्वसार् कर ० ० ०   

घटना दिाय खविम्ब शलु्क ० ० ०   

मािपोि २९४ ० २९४   

अन्र् ० ० ०   

जम्मा ७,२९४। २,०००। ९,२९४।   

५ 

र्
ोज
न
ा 

उपभोक्ता सखमखिको गठन ० ० ०   

र्ोजना सम्झौिा ० ० ०   

अनगुमन ० ० ०   

सम्पन्न ० ० ०   

६ वडा सखमखिको बैठक ० ० ०   

७ अन्र्         

  जम्मा         
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

४ नं. वडा कार्ायिर्को २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ 

व्र्
खक्त

ग
ि

 घ
ट
न
ा 
द
ि
ाय 

जन्म १५ ७ २२   

खववाि १० ४ १४   

मतृ्र्ु ५ ० ५   

बसाइयसराइय २ १ ३   

सम्बन्ि खवच्छेद ० ० ०   

जम्मा ३२ १२ ०   

२ 
सामाखजक 

सरुक्षा 

नर्ाँ १६ ० १६   

िगि कट्टा ० ३ ३   

३ 

खस
फ
ार
रस

 

नर्ाँ नागररकिा         

नागररकिा प्रखिखिखप         

जम्मा         

मािपोि         

नािा प्रमाखणि         

अन्र् १३६ ४० १७६   

४ 

रा
ज
श्व

 

खसफाररस         

घर बिाि कर         

व्र्वसार् कर         

घटना दिाय खविम्ब शलु्क         

मािपोि २३६० २३३२ ४६९२   

अन्र् १३२०० ३७०० १६९००   

जम्मा १५५६० ६०३२ २१५९२   

५ 

र्
ोज
न
ा 

उपभोक्ता सखमखिको गठन ७ ० ७   

र्ोजना सम्झौिा १ २ ३   

अनगुमन         

सम्पन्न         

६ 
वडा सखमखिको बैठक 

  
      

  

७ अन्र्           

  जम्मा           
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

५ नं. वडा कार्ायिर्को २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण 

गत मविना 

सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ 
ब्र्
खक्त

ग
ि
 घ
ट
न
ा 
द
ि
ाय 

जन्म १८ ५ २३   

खववाि ८ २ १०   

मतृ्र्ु ५ १ ६   

बसाइयसराइय २ ० २   

सम्बन्ि खवच्छेद ० ० ०   

जम्मा ३३ ८ ४१   

२ सामाखजक सरुक्षा 
नर्ाँ १८ २ २०   

िगि कट्टा २ ० २   

३ 

खस
फ
ार
रस

 

नर्ाँ नागररकिा २ ३ ५   

नागररकिा प्रखिखिखप ४ २ ६   

जम्मा ६ ५ ११   

मािपोि ७ ३ १०   

नािा प्रमाखणि ४ २ ६   

अन्र् २२७ ४६ २७३   

४ 

रा
ज
श्व

 

खसफाररस १६४५० ३१०० १९५५०   

घर बिाि कर ४०८० ४०० ४४८०   

व्र्वसार् कर ० ० ०   

घटना दिाय खविम्ब शलु्क ५१०० ३१०० ८२००   

मािपोि १५७७८ २७७८ १८५५६   

अन्र् ० १७०३ १७०३   

जम्मा ४१४०८ ११०८१ ५२४८९   

५ 

र्
ोज
न
ा 

उपभोक्ता सखमखिको गठन ८ ३ ११   

र्ोजना सम्झौिा २ ४ ६   

अनगुमन ० २ २   

सम्पन्न ० ३ ३   

६ वडा सखमखिको बैठक ६ २ ८   

७ अन्र् ० ० ०   

  जम्मा         
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

  खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

 ६ नं. वडा कार्ायिर्को  २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

 
क्र.स. 

कामको 
वििरण 

गि मखिना सम्मको र्स मखिनाको जम्मा कै 
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

७ नं. वडा कार्ायिको २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ 

व्र्
खक्त

ग
ि

 घ
ट
न
ा 
द
ि
ाय 

जन्म ७ ११ १८   

खववाि २ ३ ५   

मतृ्र्ु २ ४ ६   

बसाइयसराइय ० ० ०   

सम्बन्ि खवच्छेद ० ० ०   

जम्मा ११ १८ २९   

२ 
सामाखजक 

सरुक्षा 

नर्ाँ २३ ४ २७   

िगि कट्टा १ ० १   

३ 

खस
फ
ार
रस

 

नर्ाँ नागररकिा ५ ४ ९   

नागररकिा प्रखिखिखप ५ ४ ९   

जम्मा १० ८ १८   

मािपोि ३ ९ १२   

नािा प्रमाखणि ३ ४ ७   

अन्र् १३ १३ २६   

४ 

रा
ज
श्व

 

खसफाररस ८४५० ४५६० १३०१०   

घर बिाि कर     ०   

व्र्वसार् कर     ०   

घटना दिाय खविम्ब   

शलु्क 
    ० 

  

मािपोि ३३६७ १५३२ १५३२   

अन्र्     ०   

जम्मा १६३७७ १०१८२ २६५५९   

५ 

र्
ोज
न
ा 

उपभोक्ता सखमखिको 

गठन 
७ १ ८ 

  

र्ोजना सम्झझौिा २ १ ३   

अनगुमन ० १ १   

सम्पन्न ० २ २   

६ वडा सखमखिको बैठक ५ २ ७   

७ अन्र्           

  जम्मा           
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

८ नं. वडा कार्ायिर्को २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 
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खिजीदमे्वा गाउँपाखिका कार्यपाखिकाको कार्ायिर्, 

 खिजीफिाटे, ओििढुङ्गा 

९ नं. वडा कार्ायिर्को २०७९/८० को काखिक दखेि पौष  मखिनाको प्रगखि प्रखिवदेन 

क्र.सं. कामको वििरण गत मविना सम्मको यस मविनाको  जम्मा कै 

१ 
व्र्
खक्त

ग
ि
 घ
ट
न
ा 
द
ि
ाय 

जन्म ६८ ४ ७२   

खववाि १८ १ १९   

मतृ्र्ु १४ १ १५   

बसाइयसराइय ० ० ०   

सम्बन्ि खवच्छेद ० ० ०   

जम्मा १०० ६ १०६   

२ सामाखजक सरुक्षा 
नर्ाँ १४ ४ १८   

िगि कट्टा ० १ १   

३ 

खस
फ
ार
रस

 

नर्ाँ नागररकिा २७ ६ ३३   

नागररकिा प्रखिखिखप ८ ३ ११   

जम्मा ३५ ९ ४४   

मािपोि ० ४ ४   

नािा प्रमाखणि ४ २ ६   

अन्र्         

४ 

रा
ज
श्व

 

खसफाररस ३९०० १५०० ५४००   

घर बिाि कर         

व्र्वसार् कर         

घटना दिाय खविम्ब शलु्क         

मािपोि ० ४०० ४००   

अन्र्         

जम्मा         

५ 

र्
ोज
न
ा 

उपभोक्ता सखमखिको गठन ६ ५ ११   

र्ोजना सम्झौिा ५ ४ ९   

अनगुमन         

सम्पन्न         

६ वडा सखमखिको बैठक   ४ २ ६   

७ अन्र्           

  जम्मा           



22 
 

 

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

 

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

 

वखजीदेम्िा गाउँपाविकाका जनप्रवतवनवििरुको वििरण 

क्र.सं. 
पदाविकारीिरुको 

नाम/थर 
पद 

पाविका/िडा 

कायाािय 
ठेगाना सम्पका  नं. 

१ गम्ब ुशपेाय अध्र्क्ष 
पाखिका 

खिजीदमे्वा 

गा.पा.६ 
९८५११३०८०१ 

२ सखुशिा िामाङ उपाध्र्क्ष 
पाखिका 

खिजीदमे्वा 

गा.पा.६ 
९८४१५५०९४४ 

३ कुमार सनुवुार वडा अध्र्क्ष वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-१ ९८५१२४७५०८ 

४ सरेुन्र शकंर खघखमरे वडा अध्र्क्ष वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-२ ९८६०४५९५९८ 

५ टंक राज सनुवुार वडा अध्र्क्ष वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-३ ९८५११९५७६० 

६ िोम बिादरु सनुवुार वडा अध्र्क्ष वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-४ ९८६२८१९५३० 

७ राम कुमार सनुवुार वडा अध्र्क्ष वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-५ ९८५२८४०४८१ 

८ पासाङ खनमा शपेाय वडा अध्र्क्ष वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-६ ९८४३४७८७७० 

९ खडल्िी राम बस्नेि वडा अध्र्क्ष वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-७ ९८४०३४५८६२ 

१० नगने्र बिादरु बस्नेि वडा अध्र्क्ष वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-८ ९८६३८५४३१५ 

११ ङवाङ फुरी शपेाय वडा अध्र्क्ष वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-९ ९८४१३१००९४ 

१२ कल्पना भजुेि 
मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 

खिजीदमे्वा-१ 

 
९८४०६४७८७२ 

१३ कखविा खवश्वकमाय 
दखिि मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-१ ९८६४०३०८२५ 

१४ अजुयन कुमार श्रेष्ठ सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-१ ९८६०७९५८६० 

१५ गोरे िामाङ सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-१ ९७४२८५९८०९ 

१६ 
खिन मार्ा खघखमरे 

(पोिरेि) 

मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-२ ९८४३०५४८०२ 

१७ इखन्दरा दजी 
दखिि मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-२ ९८४०३८३२५६ 

१८ खनमा कािे शपेाय सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-२ ९८४४४१७९९५ 

१९ वाङछे शपेाय सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-२ ९८६१७१५३९२ 
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२० दगुाय दवेी सनुवुार 
मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-३ ९८४४४३५३६७ 

२१ ज्र्ोिी नेपािी 
दखिि मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-३ ९८६६०१९०५४ 

२२ पदम बिादरु सनुवुार सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-३   

२३ ररन्जी शपेाय सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-३ ९८६३६३०९३१ 

२४ िेज मार्ा ित्री 
मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-४ ९८६०६०६६०५ 

२५ रेश्मा पररर्ार 
दखिि मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-४ ९८६२६२८५४७ 

२६ इन्र बिादरु भजुिे सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-४ ९८६१५०९८९२ 

२७ सकु बिादरु िामाङ सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-४ ९८६३७७६११५ 

२८ खसर मार्ा सनुवुार 
मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-५ ९८४३७६७४६८ 

२९ दगुाय मार्ा खवश्वकमाय 
दखिि मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-५   

३० खसङ्ग बिादरु िामाङ सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-५ ९८४१२२३३०७ 

३१ खजक्म ेशपेाय सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-५ ९८४८२८१६८३ 

३२ शखमयिा िामाङ 
मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-६ ९७४२२९८८८४ 

३३ खमना मार्ा खवश्वकमाय 
दखिि मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-६   

३४ टंक बिादरु िामाङ सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-६ ९८६३९२२६४१ 

३५ िीि वीर िामाङ सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-६ ९७४१७६६६७६ 

३६ राम कुमारी बस्नेि 
मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-७ ९८६९००१३७२ 

३७ दवे कुमारी खव.क 
दखिि मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-७ ९८१८०९९२५९ 

३८ काजी शपेाय सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-७   

३९ शान्ि बिादरु िामाङ सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-७   

४० आङ ल्वाम ुशपेाय 
मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-८ ९७४२११५६११ 

४१ अखम्बका मार्ा खवश्वकमाय 
दखिि मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-८ ९८४०७०८३५३ 
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४२ खनमसाङ्ग ेशपेाय सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-८ ९८४४००९८९५ 

४३ स्वर्म बिादरु बस्नेि सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-८ ९७४५३४१८८२ 

४४ पखस शपेाय 
मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-९ ९८६९८४२१८८ 

४५ खनज ुखव.क. 
दखिि मखििा 

सदस्र् वडा कार्ायिर् 
खिजीदमे्वा-९ ९७४६२१९०४४ 

४६ ङाङ चेम्बा शपेाय सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-९ ९८६५३९३६२१ 

४७ पेम्बा ङावाङ शपेाय सदस्र् वडा कार्ायिर् खिजीदमे्वा-९ ९८६१३३६२८० 

४८ दोची शपेाय का.पा सदस्र्  खिजीदमे्वा-२  

४९ कखविा सनुवुार का.पा सदस्र्  खिजीदमे्वा-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 (*^@^!)*#%  

& 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 (*$@(#(^&!  

!# 8]6/fh kxf8L vf=kf=;=6]= k|fljlws (*$@*((^**   
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!$ 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=;= (*$@(#(@&$ (  
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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 

 



27 
 

 

(= 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.  lvhLb]Djf ufpFkflnsf e'–pkof]u jlu{s/0f 

cfwf/ / dfkbG8 –@)&( 

5  

8.  lvlhb]Daf ufpFkflnsfsf] ;/sf/L sfdsfhdf 

efiff k|of]u ;DalGw gLlt–@)&( 

5  

9.  lvhLb]Djf jfª\do k|lti7fg  P]g @)&( 5  

10.  lvhLb]Djf ufpFkflnsfsf] eflifs tyf ;f+:s[lts 

;Ë|xfno P]g @)&( 

5  

 

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  
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@)&$ 

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

@)&% 

5  

 

 

 

 

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  
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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  

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

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

 

5  

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  

38.  cfdf 3/ ;~rfng sfo{ljlw @)&( 5  

39.  ljBfno lzIff ;~rfng sfo{ljlw @)&^-bf];|f] 

;+;f]wg @)&(_ 

5  

40.  PDa'n]G; ;~rfng Tfyf Joj:yfkg sfo{ljlw–

@)&% -klxnf] ;+;f]wg @)&(_ 

5  

41.  z}lIfs u'0f:t/ a[l4sf] nflu z}lIfs sfo{ljlw 

@)&% -bf];|f] ;+zf]wg @)&(_ 

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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वखजीदेम्बा गाउँपाविका 

गाउँकायापाविकाको कायाािय 

वखजीफिाटे , ओखिढंुगा 

नागररक िडापत्र 

  िडा कायााियिरु माफा त प्रदान गरीने सेिािरु 

क्र.स.ं सेिा सवुबिाको नाम आिश्यक पने कागजातिरु 
सेिा सवुििा प्राप्त गना आिश्यक पने प्रवक्रया वजम्मेिार अविकारी र िाग्ने 

समय 

िाग्ने दस्तुर गुनासो सनु्ने 

अविकारी 

१ घर जग्गा नामसारी 

खसफाररस 

१. घर जग्गा नामसारी सम्बन्िी खवस्ििृ खववरण ििेुको खनवेदन 

२. खनवेदकको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. मिृक र खनवेदकबीचको नािा प्रमाखणि प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

४. जग्गा िनी प्रमाण पजुायको प्रखिखिखप 

५. सजयखमन मचुलु्का गरी बु् न ु पने भ  सजयखमनमा साक्षी बस्नेको 

नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

६. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पशे गने वडा 

अध्र्क्ष ̸ वडा सदस्र् ̸ वडा सखचविे सम्बखन्िि 

कमयचारीिाई िोक आदशे गने 

२. खनवेदन दिाय गने 

३. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

४. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

५. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

६. काननुी जखट 

७. ििा भ को देखि मा काननुी रार् खिइनेछ  

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷   

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १५०।-  

 

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

२ मोखि िगि कट्टा 

खसफाररस 

१. मोखि िगि कट्टा िुनपुने पणूय खववरणको खनवेदन 

२. खनवेदकको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. जग्गािनी प्रमाण पजुायको प्रखिखिखप 

४. जग्गाको प्रमाण पजुायको प्रमाखणि प्रखिखिखप 

५. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

६. जग्गाको श्रेस्िा र खफल्डबकुको प्रमाखणि प्रखिखिखप 

७. जग्गाको प्रमाखणि नापी नक्सा  

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचव 
सम्बखन्िि कमयचाररिाई िोक आदेश गने 

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने  

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

७.  

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु २००।-  

 

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

३ घर कार्म खसफाररस १. घर कार्म खसफाररस पाँउ भन्ने सम्बन्िी खनवेदन १. खनबेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेस गने वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ रु २००।-     
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२. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. सम्बखन्िि जग्गाको िािपजुायको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

४. स्थिगि प्रखिवेदन 

५. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गन े

३. प्राखबखिक कमयचारीबाट खनरीक्षण गरी प्रखिवेदन खदन े

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने  

६. दिाय चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउने 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

४ छात्रवखृि खसफाररस १. खनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. घर भ मा चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा 

 कीकृि सम्पखि कर खिरेको रखसद, ब्र्वसार् कर खिरेको रखसद 

३. शैखक्षक र्ोग्र्िाको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेस गने  

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. दिाय चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउने 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

स्वदशेको िकमा रु 

२००।–  
खवदशेको िकमा रु 

२५०।- 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

५ खवपन्न खवद्याथी 

छात्रवखृि खसफाररस 

१. खनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. शैखक्षक र्ोग्र्िाको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. खबपन्निा पषु्टी गने कागजाि  

४. आवश्र्किा अनसुार स्थानीर् प्रिरी  सजयखमनको  

मचुलु्काको प्रखिवेदन माग गनय सक्ने   

 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेश गने 

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. दिाय चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

खनःशलु्क गाउँपाखिका 

प्रमिु 

६ अपाङ्ग खसफाररस १. खनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्र ̷ जन्मदिाय प्रखिखिखप 

२. कुन प्रकारको शारीररक अपाङ्गिा िो सो सम्बन्िी मेखडकि 

सुपरीटेन्डेन्टको खसफाररस 

३. ब्र्खक्त स्वर्म ् उपखस्थि िुनपुने वा सम्बखन्िि कमयचारीको 

प्रखिवेदन  

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेस गने 

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार प्रखिवेदन िर्ार 

गरी खसफाररस िर्ार गने  

५. चिानी गरी खनवेदक िाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

खनःशलु्क गाउँपाखिका 

प्रमिु 

७ अस्थार्ी बसोबास १. खनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप र बसोबास 

गने घर नम्वर, टोि, वा बाटोको नाम 

२. बािािमा बसेको भ  घरिनीको सनािि मचुलु्का र खनजको 

नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

१. खनबेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेस गने 

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. प्राखबखिक कमयचारीबाट खनरीक्षण गरी प्रखिवेदन खदन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

रु १००।– गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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३. कमयचाररको िकमा िाि कार्यरि रिकेो कार्ायिर्को पत्र 

४. घरबिाि कर खिरेको रखसद 

५. घरबिािको सम्झौिा पत्र 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने  

६. दिाय चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउने 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

८ स्थार्ी बसोबास १. खनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. बसाइसराइको िकमा बसाइसराइ दिाय प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. ,चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

४. जग्गा िनी प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेस गने  

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमायचारीिाई िोक आदेश गन े

३. खनवेदन दिाय गने  

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।– गाउँपाखिका 

प्रमिु 

९ नागररकिा  र प्रखिखिखप 

खसफाररस 

१. खनवेदन पत्र र आमा ̷ बाबकुो नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. जन्मदिाय प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. खववाखिि मखििाको िकमा पखि ̷ आमा ̷ बवुाको नागररकािा 
प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

४. चाररखत्रक प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप(खबद्याथीको िकमा) 

५. खववाि दिायको प्रखिखिखप (खववाखििको िकमा) 

६. बसाई सरी आ को िकमा बसाईसराईको प्रमाण पत्रको 

प्रखिखिखप 

७. दवैु कान दखेिने पासपोटय साईजको फोटो २ प्रखि 

८. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि भ को 

कागजाि 

९. कमयचारी पररवारको िकमा सम्बखन्िि कार्ायिर्को खसफाररस 

१०. प्रखिखिखप नागररकिाको िकमा परुानो नागररकािाको प्रखिखिखप 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेस गने  

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमायचारीिाई िोक आदेश गन े

३. खनवेदन दिाय गने  

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउन े 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिबि गराउन े

७. िोखक को ढाँचामा नागररकिा खसफाररसको अखभिेि 

राख्ने । 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।– गाउँपाखिका 

प्रमिु 

१० अङ्गीकृि नागररकिा 

खसफाररस 

१. खनवेदन पत्र र अङ्खगकृि नागररकिा प्राप्त गनय िोजेको स्पष्ट 

आिार 

२. साखबक मिुुकको नागररकिा पररत्र्ाग गरेको वा पररत्र्ाग गनय 

कारबािी चिा को पखुष्ट गने कागजाििरु 

३. नेपािमा १५ बषयदेखि कुनै ब्र्बसार् वा काम गरी बसेको 

प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

४. वैवाखिक अङ्खगकृि नागररकिाका िाखग खववाि दिाय 

प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप र सम्बखन्िि दशेको आखिकाररक 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेस गने 

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचाररिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने, कानखुन रार् 

आवश्र्क भ मा रार् सोध्न े

५. खनवेदनिे िोखक को शलु्क बझुाउन  

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु ५००।– गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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प्रमाणपत्र 

५. नेपािी भाषा िेख्न बोल्न जान्ने प्रमाण कागजाििरु 

६. पासपोटय साइजको फोटो ३ प्रखि  

७. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

८. सजयखमन मचुलु्का 

६. चिानी गरी खनवेदनिाई खसफाररस उपब्ि गराउन े

७. अनसुूची ८ को ढाँचामा नागररकिा खसफाररसको 

अखभिेि राख्ने 

११ आखथयक  अवस्था 

बखिर्ो वा सम्पनिाको 

प्रमाखणि 

१. खनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप  

२. जग्गा िनी प्रमाण  पजुाय 

३. आर्श्रोि भ  आर्स्रोि िलु्ने कागजाि 

४. अन्र् आवश्र्क कागजाि 

५. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर र बािाि खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि 

भ को कागजाि  

६. सजयखमन मचुलु्का 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेस गने 

२. वडा अध्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने  

४. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

५. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउने। 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

आखथयक ऐन 

बमोखजम 
गाउँपाखिका 

प्रमिु 

१२ आखथयक अबस्था 

कमजोर वा खबपन्निा 

प्रमाखणि 

१. खनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. आखथयक अवस्था कमजोर भ को पखुष्ट िुने कागजाि 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेस गने  

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने  

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

खनःशलु्क गाउँपाखिका 

प्रमिु 

१३ खवद्युि जडान खसफाररस १. खनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. िक भोगको श्रोि िलु्ने कागजाि 

४. नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भ को प्रमाणको प्रखिखिखप 

५. अन्र् आवश्र्क कागजाििरु 

६. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर  जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि भ को 

कागजाि 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेस गने  

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने  

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

टुफेजको िकमा        

रु १००।–  

थ्रीफेजको िकमा  

रु २००।- 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

१४  िारा जडान खसफाररस १. नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप र खनवेदन पत्र 

२. नक्सा पास वा नामसारी नक्सा  भ को प्रमाणको प्रखिखिखप 

३. जग्गािनी प्रमाण पजुायको प्रखिखिखप 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेश गने 

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

रु १००।–  

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 



37 
 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घरजग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि भ को 

कागजाि 

३. खनवेदन दिाय गने  

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्क अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

१५ जीखवि रिकेो खसफाररस १. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप र खनवेदन पत्र 

२. स्वर्म ्ब्र्खक्त उपखस्थि िुन ुपने 

३. दईु प्रखि पासपोटय साइजको फोटो 

४. चाि ुआ.व. सम्मको मािपोि र घरजग्गा वा  कीकृि सम्पखि 

कर खिरेको रखसद कर खनिायरण स्वीकृि भ को कागजपत्र 

१. खनवेदन सखिि िोखि को कागजाििरु पेश गने 

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. खनवेदन दिाय गने  

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्क अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।–  

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

१६ दबैु नाम गरेका ब्र्खक्त 

 कै िो भन्ने खसफाररस 

फारम जन्म खमखि 

संसोिन खसफाररस 

१. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप र खनवेदन पत्र 

२. नाम फरक परेको पखुष्ट गने प्रमाखणि कागजपत्र 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घरजग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद कर खनिायरण स्वीकृखि भ को 

कागजपत्र 

४. सम्बखन्िि ब्र्खक्त वा िकवािा उपखस्थि भई सनािि गनुयपने 

५. आवश्र्किा अनसुार स्थानीर् प्रिरी सजयखमनका मचुलु्काको 

प्रखिबेदन माग गनय सक्न े

१. खनवेदन सखिि िोखि को कागजाििरु पेश गने 

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. खनवेदन दिाय गने  

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्क अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।–  

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

१७  जग्गा मलू्र्ाङ्कन 

खसफाररस प्रमाखणि 

१. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप र खनवेदन पत्र 

२. जग्गा िनी प्रमाण पजुायको प्रखिखिखप 

३. जग्गाको आसपासको चिन चल्िीको मलू्र् प्रके्षपण 

४. िािसािै आसपासको िररद खबक्री भ को भ  सो प्रमाण वा 

सजयखमन मचुलु्का 

५. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घरजग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद कर खनिायरण स्वीकृि भ को कागजपत्र 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजपत्र पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष / का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/ वडा सखचविे 
प्राखबखिक कमयचारीिाई िोक आदेश गन े

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को प्राखबखिक कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी मलू्र्ाङ्कन िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने  

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

आखथयक ऐन 

बमोखजम 
गाउँपाखिका 

प्रमिु 

१८ ब्र्बसार् बन्द खसफाररस १. आफ्नो ब्र्वसार्को खवस्ििृ ब्र्िोरा सखििको खनवेदन पत्र 

२. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. चािु आ.व. सम्मको ब्र्बसार् नवीकरण  गरेको प्रमाणपत्रको 

सक्कि 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गन े

२. वडा अध्र्क्ष / का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

रु २००।–  

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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४. घरबिाि सम्झौिा पत्रको प्रखिखिखप 

५. स्थिगि प्रखिबेदन  

६. खवदशेीको िकमा पररचर् िलु्ने कागजाि वा सम्बखन्िि 

दिुावासको पत्र 

७. आफ्नो घर भ को चािु आ.ब. सम्मको मािपोि र घर जग्गा 

कर वा  कीकृि सम्पखिको कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण 

स्वीकृि भ को कागजाि 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनबेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

१९ ब्र्बसार् सञ्चािन 

नभ को खसफाररस 

१. ब्र्वसार् सञ्चािन नभ को कारण सखििको खनवेदन पत्र 

२. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. ब्र्बसार् दिाय गरेको प्रमाणपत्र 

४. आफ्नै घर भ मा चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घरजग्गा कर 

खिरेको रखसद वा कर  खनिायररि स्वीकृि भ को कागजाि 

५. स्थिगि प्रखिबेदन 

६. घरबािाि सम्झौिा पत्रको प्रखिखिखप 

७. सजयखमनका मचुलु्का आवश्र्क परे सो समेि 

१. खनवेदन सखिि िोखकर्को कागजाि पेश गन े

२. वडा अध्र्क्ष / का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा आनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु २००।–  

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

२० ब्र्ापार ब्र्वसार् 

नभ को खसफाररस 

१. कारण सखििको खनवेदन पत्र 

२. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. स्थानीर् ििबाट ब्र्ासार् दिाय गरेको प्रमाणपत्र  

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर खनिायरण स्वीकृि 

भ को कागजाि 

५. सजयखमनका मचुलु्का आवश्र्क परेमा सो समेि 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।–  

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

२१ कोटय फी खमनािा 

खसफाररस 

१. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप र खनवेदन पत्र 

२. आफ्नै घर भ मा चािु आ.ब. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर 

वा  खककृि सम्पखि कर खिरेको रखसद  

३. अदाििमा मदु्धा परेका प्रमाण कागजाििरु  

४. कोटय खफ खमनािा िुन ुपने स्पष्ट कारण खिखिि रुपमा खदन ुपने  

५. स्थानीर् सजयखमनका मचुलु्का  

 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

खनःशलु्क गाउँपाखिका 

प्रमिु 

२२ नाबािक पररचर्पत्र 

खसफाररस 

१. बाब ुआमाको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप र खनवेदन पत्र  

२. जन्म दिायको प्रमाणपत्र 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

रु १००।–  

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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सम्पखि कर खिरेको रखसद 

४. नाबािक िलु्ने थप कुनै प्रमाण कागजाि भ  सो समेि पेश गने 

५. नाबािक अखनवार्य रुपमा उपखस्थि िुन ुपने  

६. दबैु कान देखिने पासपोटय साइजको फोटो 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

५. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

२३ चौपार्ा सम्बन्िी 

खसफाररस 

१. कारण सखिि खनवेदन पेश 

२. चौपार्ा िाने ठाउँको स्वीकृि पत्र 

३. खिने खदने दबैुको सनािि गनुयपने 

४. चौपार् पािन गनेका िकमा स्थान र छरखछमेक िथा 

वािावरणमा प्रखिकूि प्रभाव नपने ब्र्िोरा 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।–  

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

२४ नर्ाँ ब्र्बसार् दिाय 

खसफाररस 

१. खनवेदन पत्र 

२. नागररकिा प्रमाखणि प्रखिखिखप  

३. खबदेशीको िकमा रािदानीको प्रमाखणि प्रखिखिखप वा सम्बखन्िि 

दिुाबासको खनजको पररचर् िलु्ने खसफाररस  

४. दईु प्रखि पासपोटय साइजको फोटो 

५. घर बिाि सम्झौिा  

६. आफ्न ैघर टिरा भ  चाि ुआ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा 

कर खिरेको रखसद  

७. स्थानीर् ििबाट दिाय नगरी प्र्ान वा अन्र् खनकार्मा दिाय गरी 

ब्र्ाबसार् दिाय गरेको  िकमा प्र्ान दिाय वा अन्र् खनकार्बाट 

जारी गरेको ब्र्बसार् प्रमाणपत्रको प्रमाखणि प्रखिखिखप  

 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गन े

२. वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. खनबेदन दिाय गने 

४. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउदने 

५. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु ५००।–  

 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

२५ उद्योग ठाउँसारी 

खसफाररस  

१. उद्योग ठाउँसारीका िागी खनवेदन 

२. उद्योग दिाय प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. स्थानीर् ििको नामको नवीकरण सखििको ब्र्वसार् दिाय 

प्रमाणपत्र 

४. आफ्नै घर भ  चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा 

 कीकृि सम्पखि कर खिरेको रखसद 

५. विािमा भ  सम्झौिा पत्रको प्रखिखिखप र बिाि कर खिरेको 

रखसद/नखिरेको भ  खिनुय बझुाउन ुपने 

६. (स्थानीर् ििको नाम) के्षत्रखभत्र सारी जाने भ  सम्बखन्िि वडा 

कार्ायिर्को अनमुखिको खसफाररस पत्र 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

 ठुिा उद्योगको 

िकमा  

रु १५००।–  

मझौिा उद्योगको 

िकमा रु१०००।– 

साना उद्योगको 

िकमा रु ५००।- 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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२६ खबद्यािर् ठाउँ सारी 

खसफाररस 

१. खबद्यािर् ठाउँसारीका िाखग खनबेदन 

२. खबद्यािर् दिाय प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप 

३. स्थानीर् ििको  नामको नवीकरण सखििको ब्र्वसार् दिाय 

प्रमाणपत्र 

४. (सरकारी  वं सामदुाखर्क खबद्यािर्बािके अन्र्मा) चाि ुआ.व. 

सम्मको सरी जाने ठाउँ र िािको ठाउँ दबैुको मािपोि र घरजग्गा 

कर वा  कीकृि सम्पखि कर खिरेको रखसद 

५. बिािमा भ  सम्झौिा पत्रको प्रखिखिखप र बािाि कर खिरेको 

रखसद ̷ नखिरेको भ  खिनुय बझुाउन ुपने 

६. स्थार्ी िेिा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

७. खनरीक्षण प्रखिबेदन 

८. सरी जाने ठाउँको वडा कार्ायिर्को अनमुखि पत्र 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

पवुय प्राथखमकको 

िकमा रु ५००।–  

आिारभिुको 

िकमा रु ७००।–  

माध्र्ाखमकको 

िकमा रु १०००।- 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

२७  बसाइसराइ खसफाररस १. नागररकिाको प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप र खनवेदनको पत्र 

२. सरी जाने ब्र्खक्तिरुको नागररकिाको प्रमाणपत्र नभ को िकमा 

खववाि दिाय वा जन्मदिाय वा उमेर ििेुको खनस्साको प्रमाखणि 

प्रखिखिखप 

३. जग्गा िनी प्रमाण पजुायको प्रखिखिखप/घर वा जग्गा नभ को िकमा 

ब्र्बसार् वा बसाई िलु्ने प्रमाण कागजाि 

४. घर जग्गा भ को िकमा घर जग्गा भ  चािु आ.व. सम्मको 

मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि सम्पखि कर खिरेको रखसद 

वा कर खनिायरण स्वीकृि भ को कागजाि 

५. घर जग्गा नभ को िकमा सम्बखन्िि घर िनीसँग गरेको घर 

बिािको सम्झौिा 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

स्वदेशको िकमा रु 

१००।– 

भारिको िकमा रु 

२००।–  

अन्र्को िकमा रु 

५००।- 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

२८  खनखज खवद्यािर् 

सञ्चािन स्वीकृि/कक्षा 

वखृि खसफाररस 

१. खबद्यािर् कक्षा बखृद्धका िाखग खनवेदन 

२. खबद्यािर् दिाय प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप 

३. स्थानीर् ििको नाममा चािु आ.व. को नखवकरण सखििको 

ब्र्वसार् दिाय प्रमाण पत्र 

४. सरकारी बािकेका खबद्यािर्का िकमा चािु आ.व. सम्मको 

मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि सम्पखि कर खिरेको रखसद 

५. बिािमा भ  सम्झौिा पत्रको प्रखिखिखप र बिाि कर खिरेको 

रखसद 

६. खनरीक्षण प्रखिवेदन 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाििरु पेश गने 

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/ वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को प्राखबखिक कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार 

स्थिगि खनरीक्षण गरी प्रखिवेदन िर्ार गने 

५. खनवेदनकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

पवुय प्राथखमकको 

िकमा रु १५००।–  

आिारभिुको 

िकमा रु २०००।–  

माध्र्ाखमकको 

िकमा रु २५००।- 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

२९ ब्र्खक्तगि खववरण 

खसफाररस 

१. खनवेदन पत्र 

२. नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

रु १००।-  गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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३. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

४. खबषर्सँग सम्बखन्िि अन्र् प्रमाण कागजाििरु 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार  सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

३० जग्गा दिाय खसफाररस १. खनवेदन पत्र 

२. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर भ  घर जग्गा कर वा 

 कीकृि सम्पखि कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि 

भ को कागजाि 

४. साखबक िगि प्रमाखणि प्रखिखिखप 

५. खफल्डबकु उिार 

६. स्थिगि खनरीक्षण प्रखिबेदन 

७. जग्गाको नापी नक्सा  

८. जग्गासँग सम्बखन्िि अन्र् प्रमाण कागजाििरु 

९. स्थानीर् सजयखमन मचुलु्का 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्न ेसमर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १५०।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

३१ संरक्षक खसफाररस 

(ब्र्खक्तगि) 

१. खनवेदन पत्र  

२. संरक्षक खिने ब्र्खक्तको नागररकिाको प्रखिखिखप  

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

४. आवश्र्किा अनसुार स्थिगि सजयखमन मचुलु्का 

 

 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार  सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

३२ संरक्षक खसफाररस 

(संस्थागि) 

१. खनवेदन 

२. संस्था नखवकरण सखििको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप  वं खबिानको 

प्रखिखिखप वा खनर्मावखिको प्रखिखिखप 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गाको कर खिरेको  रखसद 

४. बिािमा भ  सम्झौिा पत्र प्रखिखिखप र बिाि कर खिरेको 

रखसद/नखिरेको भ  खिनुय पने 

५. आवश्र्किा अनसुार सजयखमन मचुलु्का 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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३३ नेपाि सरकारको नाममा 

बाटो  

१. खनवेदन 

२. जग्गािनी प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. नापी नक्सा 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर भ  घर जग्गा कर वा 

 कीकृि सम्पखि कर खिरेको रखसद 

५. जग्गा िनीिे स्वीकृखिको सनािि गनुयपने 

६. जग्गा िनीिर सनािि गरेको कागजाििरु  

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।-  गाउँपाखिका 

प्रमिु 

३४ जीखविसँगको नािा 

प्रमाखणि 

१. खनवेदन िथा नागररकिा प्रमाणपत्र प्रखिखिखप 

२. नािा िलु्ने प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. सजयखमन गरी बु् नपुने भ मा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागररकिा 

प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घरजग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

५. नािा प्रमाखणि गने ब्र्खक्तिरुको २ प्रखि पासपोटय साइजको फोटो 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार  सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

३५ मिृकसँगको नािा 

प्रमाखणि 

१. खनवेदन िथा नािा िलु्ने प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. िकदारिरुको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. मतृ्र्ु दिाय प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

४. मिृकको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

५. िकवािा नाबािक भ  जन्मदिाय प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

६. बसाई सरी भ को िकमा बसाई सराईको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

७. खनरीक्षण प्रखिबेदन  

८. िकदारिरुको पासपोटय साइजको फोटो ४ प्रखि 

९. आवश्र्किा अनसुार स्थानीर् प्रिरी सजयखमन मचुलु्का 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार  सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. आवश्र्किा अनसुार स्थानीर् प्रिरी सजयखमन मचुलु्का 

माग गने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र  

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

३६ घर कोठा िोल्न े

कार्य/रोिवरमा वस्ने 

कार्य 

१. कारण प्रष्ट ििेुको खनवेदन 

२. चािु आ.व. सम्मको घर जग्गा कर, बािाि कर र मािपोि 

खिरेको रखसद 

३. बिाि सम्झौिाको प्रमाखणि प्रखिखिखप 

४. खजल्िा प्रशासन कार्ायिर्को पत्र 

५. स्थानीर् सजयखमन मचुलु्का 

६. आवश्र्किा आनसुार स्थानीर् प्रिरी सजयखमन मचुलु्का 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

५. रोिबरमा बस्ने कमयचारी िोक्ने 

६. वडा कार्ायिर्बाट पे्रखषि ३५ खदने म्र्ाद पत्रको सूचना 

प्रमाखणि प्रखिखिखप 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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३७ खनःशलु्क वा सःशलु्क 

स्वास्थ उपचार 

खसफाररस 

१. खनवेदन िथा नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. खवपन्निा िलु्ने प्रमाण कागजाि 

३. खसफाररस आवश्र्क भ को अन्र् कारण 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

४. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

५. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

खनःशलु्क गाउँपाखिका 

प्रमिु 

 
 
 
 
 
  

३८ अन्र् कार्ायिर्मा माग 

अनसुार खववरण ििुाई 

पठाउन ेकार्य 

१. खनवेदन िथा नागररकिा प्रमाणपत्र प्रखिखिखप 

२. कार्ायिर्को पत्र 

३. खबषर्सँग अन्र् कागजाििरु 

१. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने 

२. पत्र दिाय गने 

३. िोखक को कमयचारीिे खववरण िर्ार गने 

४. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

३९ संस्था दिाय खसफाररस १. खविान वा खनर्माविी, खनवेदन र नागररकिा प्रमाणपत्रको 

प्रखिखिखप 

२. संस्था भाडामा बस्ने भ  सम्झौिा पत्र र बिाि कर खिरेको 

रखसद/नखिरेको भ  खिनुय पने बझुाउन ुपने 

३. संस्था आफ्नै घरमा बस्ने भ  सोको जग्गािनी प्रमाण पजुाय र 

नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि भ को 

कागजाि 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार  सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु ५००।-  गाउँपाखिका 

प्रमिु 

४० घर बाटो प्रमाखणि  १. खनवेदन(बाटोको नाम, टोि समेि ििुाउने) नागररकिा 

प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. जग्गािनी प्रमाण पजुायको प्रखिखिखप 

३. जग्गा रिकेो क्षेत्रको प्रमाखणि सक्कि नापी नक्सा 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि भ को 

कागजाि 

५. खिने खदने दबैु ब्र्खक्त नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रमाखणि प्रखिखिखप 

सखिि उपखस्थि िुनपुने वा खनजिरुिे खद को अखिकृि वारेसको 

प्रमाखणि प्रखिखिखप 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार  सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु २००।-  गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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६. स्थिगि  खनरीक्षण प्रखिबदेन 

४१ चार खकल्िा प्रमाखणि १. खनवेदन र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. जग्गा िनी प्रमाण पजुायको प्रखिखिखप 

३. जग्गा रिकेो क्षेत्रमा प्रमाखणि प्रखिखिखप नापी नक्सा 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि/घर जग्गा कर वा  कीकृि सम्पखि 

कर खिरेको रखसद 

५. खनवेदक स्वर्म ्वा खनजिे अन्र् ब्र्खक्तिाई िोकेको िकमा खनज 

खनवेदकिे खद को अखिकृि वारेसनामाको प्रमाखणि प्रखिखिखप 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १५०।-  गाउँपाखिका 

प्रमिु 

४२ जन्म खमखि प्रमाखणि १. खनवेदन र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. नाबािकको िकमा जन्म दिाय प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. बसाई सरी आ को भ  सो को प्रमाण पत्र 

४. चाि ुआ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

४३ खववाि प्रमाखणि १. दिुािा दिुिीको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. बसाइ सरी आ को िकमा बसाईसराई दिाय प्रमाणपत्र 

३. दिुाि दिुिी दबैु उपखस्थि भई सनािि िुनपुने 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि भ को 

कागजाि 

५. खव.स. २०३४ पखछको िकमा खववाि दिाय प्रमाण पत्रको 

प्रखिखिखप 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार  सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

४४ घर पािाि प्रमाखणि १. खनवेदन र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र 

३. स्थिगि खनरीक्षण प्रखिवेदन 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि भ को 

कागजाि 

५. आवश्र्किा अनसुार सजयखमन मचुलु्का 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷/वडा सखचविे 
सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु २००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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४५ कागज/मन्जुरीनामा 

प्रमाखणि 

१. खनवेदन र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि भ को 

कागजाि 

३. प्रमाखणि गनुय पने खवषर्सँग सम्बखन्िि प्रमाण कागजिरुको 

प्रखिखिखप 

४. मञ्जुरीनामा खिने र खदने दबैु ब्र्खक्त 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

४६ िकवािा वा िकदार 

प्रमाखणि 

१. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप र खनवेदन 

२. नािा प्रमाखणि पत्रको प्रखिखिखप 

३. िकदार प्रमाखणिका िाखग स्थिगि सजयखमन 

४. िकदार प्रमाखणि गने थप प्रमाण कागज 

५. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

६. आवश्र्किा अनसुार सजयखमन मचुलु्का 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

४७ अखववाखिि प्रमाखणि १. खनवेदन र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. संरक्षक वा अखवभावकिे कार्ायिर्को रोिबरमा गरेको सनािि 

पत्र 

३. स्थानीर् सजयखमन मचुलु्का पत्र 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

५. खवदशेमा रिकेो िकमा खवदेशखस्थि नेपािी खनर्ोगबाट आ को 

खसफाररस 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. आवश्र्किा अनसुार स्थानीर् प्रिरीको सजयखमन मचुलु्का 

माग गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु २००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

४८ जग्गा रेिाङ्कनको 

कार्य/सो कार्यमा रोिबर 

१. खनवेदन पत्र 

२. सम्बखन्िि कार्ायिर्को पत्र 

३. प्राखबखिक प्रखिवेदन 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि खिरेको रखसद 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १५०।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

४९ जग्गा िनीपजुाय िरा को १. खनवेदन र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप १. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ रु १५०।- गाउँपाखिका 
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खसफाररस २. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर भ  घर जग्गाको कर वा 

 कीकृि सम्पखि कर खिरेको रखसद 

३. जग्गा िनी प्रमाण पजुायको प्रखिखिखप 

४. खनवेदकको स्थार्ी विन जग्गा रिकेो वडाको नभ मा स्थानीर् 

सजयखमन मचुलु्का  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे खसफाररस पत्र िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

प्रमिु 

५० पजुायमा घर कार्म गने 

खसफाररस 

१. खनवेदन र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. भवन नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. खनमायण सम्पन्न पत्रको प्रखिखिखप 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद वा कर खनिायरण स्वीकृि भ को 

कागजाि 

५. जग्गा िनी प्रमाण पजुायको प्रखिखिखप 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १५०।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

५१ अंगे्रजी खसफाररस िथा 

प्रमाखणि 

१. खनवेदन र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. खबषर्सँग सम्वखन्िि प्रमाण कागजािको प्रखिखिखप 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गाको कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु ५००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

५२ खमिापत्र कागज/उजरुी 

दिाय 

१. खमिापत्र गने दबैु पक्षको संर्ुक्त खनवेदन 

२. सम्बखन्िि ब्र्खक्तिरुको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. खबषर्सँग सम्बखन्िि अन्र् कागजाििरु 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजाि पेश गने  

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोखक को शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई खसफाररस उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु ५००।-  गाउँपाखिका 

प्रमिु 

५३  कीकृि सम्पखि कर/घर 

जग्गा कर  

१. खनवेदन 

२. जग्गा िनी प्रमाण पजुायको प्रखिखिखप 

३. भवन नक्सा स्वीकृि प्रमाणपत्र र नक्साको प्रखिखिखप 

१. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

२. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

आखथयक ऐन 

बमोखजम 
गाउँपाखिका 

प्रमिु 



47 
 

४. भवन/जग्गा िररद गरेको भ  मािपोिबाट रखजष्ट्रेशन पाररि 

खिखिि प्रखिखिखप 

५. (स्थानीर् ििको नाम) घोषणा िुन ु पवूय खनमायण भ का भवनका 

िकमा नापी नक्सा वा स्थिगि प्राखवखिक प्रखिवेदन 

६. मािपोि खिरेको रखसद 

७. आ.व. ०५७/५८ पवूय आन्िररक राजश्व कार्ायिर्मा कर खिरेको 

भ  सो को प्रमाखणि प्रखिखिखप 

८. नागररकिा र नापी नक्साको प्रमाखणि प्रखिखिखप 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

३. िोखक को कर बझुाउने 

४. चिानी गरी खनवेदकिाई कर खनिायरण पत्र उपिब्ि 

गराउने। 

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

५४ बिाि कर १. खनवेदन पत्र  

२. बिाि सम्झौिा 

३. नेपाि सरकारमा बिािसँग सम्बखन्िि खनकार्मा दिाय गरेको 

प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

४. नागररकिाको प्रमाखणि प्रखिखिखप 

५. चािु आ.व. सम्म घर जग्गा र मािपोि खिरेको रखसदको वा 

खनिायरण आदेशको प्रमाखणि प्रखिखिखप 

१. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

२. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

३. िोखक को कर बझुाउने 

४. चिानी गरी खनवेदकिाई कर खनिायरण पत्र उपिब्ि 

गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

१० प्रखिशि गाउँपाखिका 

प्रमिु 

५५ खबज्ञापन  कर खनिायरण 

पत्र  

१. खनवेदन र संस्थाको प्रमाखणि कागजाि 

२. सम्बखन्िि स्थानीर् ििमा खिनुय बझुाउनपुने ब्र्वसार् र अन्र् 

करको प्रमाखणि प्रखिखिखप 

५. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

६. िोखक को कमयचारीिे कर खनिायरणको खबबरण िर्ार गरी 

वडा/ का.ब वडा अध्र्क्ष / वडा  

७. िोखक को कर बझुाउने  

८. चिानी गरी खनबेदकिाई कर खनबेदन पत्र उपिब्ि गराउन े 

 

 

 

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

आखथयक ऐन 

बमोखजम 
गाउँपाखिका 

प्रमिु 

५६ मािपोि वा भखूमकर 

रखसद  

१. खनवेदन पत्र 

२. प्रथम बषयका िाखग जग्गा िनी प्रमाण पजुाय, नखवकरणका िागी 

अखघल्िो आ.व.मा मािपोि खिरेको रखसद वा र्स कार्ायिर्बाट 

गारी गरर को मािपोि नखवकरण बकु 

३. घर जग्गा कर वा  कीकृि सम्पखि कर खिरेको प्रमाण 

१. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि कमयचारीिाई िोक आदेश गने  

२. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार स्थिगि 

सजयखमन मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

३. िोखक को कर बझुाउने 

४. चिानी गरी खनवेदकिाइ कर खनिायरण पत्र उपिब्ि 

गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

आखथयक ऐन 

बमोखजम 
गाउँपाखिका 

प्रमिु 

५७ जन्म दिाय १. बच्चाको नाम र जन्मखमखि  

२. खनवेदन पत्र 

३. बािकको बाब/ुआमाको नागररकिा 

१. घटना घटेको ३५ खदनखभत्र पररवारको मखु्र् ब्र्खक्तिे  

२. खनजको अनपुखस्थखिमा उमेर पगेुको परुूषमध्रे् सबैभन्दा 

जेठो ब्र्खक्तिे सचूना खदने 

वडा सखचव  वा गाउँपाखिकािे 

िोखक को कमयचारी   

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको रखसद 

५. अस्पिािमा जन्म प्रमाखणि गरेको पररचर्पत्रको प्रमाखणि 

प्रखिखिखप 

३. िोखक को ढाँचामा दिाय गरी प्रमाण पत्र उपिब्ि गराउने  

४.  

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

५८ मतृ्र्ु दिाय १. खनवेदन पत्र 

२. मिृकको नागररकिा र सूचना खदन आउनेको नागररकिा 

३. मिृकसँग सम्बन्ि जोखडने प्रमाणपत्र 

४. अखववाखिि मिृकको िकमा स्थानीर् सजयखमन पत्र 

५. मिृकको नागररकिा नभ को िकमा स्थानीर् सजयखमन पत्र 

६. सूचना खदने ब्र्खक्तको नागररकिा नभ मा समेि स्थानीर् सजयखमन 

पत्र 

१. घटना ३५ खदनखभत्र पररवारको सजयखमन मखु्र् ब्र्खक्तिे 

२. खनजको अनपुखस्थखिमा उमेर पगेुको परुूषमध्रे् सबैभन्दा 

जेठो ब्र्खक्तिे सचूना खदने 

३. घटना घटेको ३५ खदन नाघेको भ  िोखक को शलु्क 

बझुाउने  

४. िोखक को ढाँचामा दिाय गरी दिाय प्रमाण पत्र उपिब्ि 

गराउने  

५. िोखक को कमयचारीद्वारा सजयजखमन मचुलु्का िर्ार गने 

 

वडा सखचव  वा गाउँपाखिकािे 

िोखक को कमयचारी   

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

५९ बसाइसराइ जाने/आउने 

दिाय 

१. खनवेदन पत्र र नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

२. बसाईसराई गरी जानेको िकमा पररवारको खववरण सखिि 

सम्बखन्िि वडा कार्ायिर् बसाईसराईको कागजाि 

३. जिाँ जाने त्र्स ठाउँको िािपजुाय र जुन ठाउँमा आउनेको पखन 

पेश गनुय पने 

४. जाने आउने ब्र्खक्तको नागररकिा/जन्मदिायको प्रखिखिखप 

५. चािु आ.व. सम्म घर जग्गा र मािपोि कर वा  कीकृि सम्पखि 

कर खिरेको रखसद 

१. घटना घटेको ३५ खदनखभत्र सपररवारको बसाईसराई भ  

पररवारको मखु्र् ब्र्खक्तिे सूचना खदने 

२.  कजनाको मात्र बसाइसराइ भ  खनजिे सूचना खदने 

३. घटना घटेको ३५ खदन नाघेको भ  िोखक को शलु्क 

बझुाउने  

४. िोखक को ढाँचामा दिाय गरी दिाय प्रमाण पत्र उपिब्ि 

गराउने  

 

 

वडा सखचव  वा गाउँपाखिकािे 

िोखक को कमयचारी   

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र  

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

६० सम्बन्ि खवच्छेद दिाय १. खनवेदन पत्र 

२. अदाििबाट सम्बन्ि खवच्छेद भ को फैसिाको प्रमाखणि 

प्रखिखिखप 

३. पखिपत्नीको नागररकिाको प्रखिखिखप १/१ प्रखि 

४. केटाको स्थार्ी ठेगाना सम्बखन्िि वडाको िुनपुने 

१. सम्बन्ि खबच्छेद भ को वा पत्नीिे सूचना फारम भरी 

सूचना खदने 

२. घटना घटेको ३५ खदन नाघेको भ  िोखक को शलु्क 

बझुाउने 

३. िोखक को ढाँचामा दिाय गरी दिाय प्रमाण पत्र उपिब्ि 

गराउने  

 

 

वडा सखचव  वा गाउँपाखिकािे 

िोखक को कमयचारी   

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 

६१ खववाि दिाय १. खनवेदन पत्र  

२. दिुाि-दिुिीको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. दिुिीको नागररकिा नभ मा बाब ुवा दाजभुाईको नागररकिाको 

प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

४. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

१. दिुाि दिुिी दबैु उपखस्थि भई सचूना खदने 

२. घटना घटेको ३५ खदन नाघेको भ  िोखक को शलु्क 

बझुाउने 

३. िोखक को ढाँचामा दिाय गरी दिाय प्रमाण पत्र उपिब्ि 

गराउने  

वडा सखचव  वा गाउँपाखिकािे 

िोखक को कमयचारी   

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र  

रु १००।- गाउँपाखिका 

प्रमिु 
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सम्पखि कर खिरेको रखसद  

६२ ब्र्वसार् नवीकरण १. खनवेदन पत्र 

२. नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप 

३. स्थानीर् ििबाट दिाय भ को ब्र्वसार् दिायको प्रमाणपत्रको 

प्रमाखणि प्रखिखिखप 

४. बिाि सम्झौिाको प्रखिखिखप 

५. आफ्नै घर टिरा भ  चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घरजग्गा 

कर खिरेको रखसद 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजान पेश गने 

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि फाँटमा िोक आदेश गन े

३. खनवेदन दिाय गने 

४. खनवेदकिे िोकेको शलु्क बझुाउने 

५. चिानी गरी खनवेदकिाई प्रमाणपत्र उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

रु १००।-  गाउँपाखिका 

प्रमिु 

६३ उल्िेखिि बािके अन्र् 

स्थानीर् आवश्र्किा 

अनसुारका खसफाररस 

प्रमाखणििरु 

१. नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप र खनवेदन 

२. खबषर्सँग सम्बखन्िि प्रमाण कागजाि 

३. चािु आ.व. सम्मको मािपोि र घर जग्गा कर वा  कीकृि 

सम्पखि कर खिरेको कागजाि 

१. खनवेदन सखिि िोखक को कागजान पेश गने 

२. वडा अध्र्क्ष/ का.ब. वडा अध्र्क्ष /वडा सखचविे 

सम्बखन्िि फाँटमा िोक आदेश गन े

३. खनवेदन दिाय गने 

४. िोखक को कमयचारीिे आवश्र्किा अनसुार सजयखमन 

मचुलु्का िर्ार गरी खसफाररस िर्ार गने 

५. खनवेदकिे िोकेको शलु्क बझुाउने 

६. चिानी गरी खनवेदकिाई प्रमाणपत्र उपिब्ि गराउन े

वडा अध्र्क्ष ̷ का.ब. वडा अध्र्क्ष ̷ 

वडा सखचव सम्बखन्िि फाँटका 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन, सजयखमनको 

िकमा बढीमा ३ खदनखभत्र 

आखथयक ऐन 

बमोखजम 
गाउँपाखिका 

प्रमिु 

 सामान्य प्रशासन शाखा  

१. प्रशासन 

६४ खचठी पत्र दिाय चिानी  १.खचठी पत्र दिाय शािामा परु्ायउने   दिाय शािा प्रमिु  खनशलु्क  प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 
६५ अन्र् जानकारी िथा 

सिर्ोग  

१. कार्ायिर्मा सम्पकय  राख्ने   सोिपछु कक्षको कमयचारी खनशलु्क  प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 
६६ अन्र् खसफाररसिरु  १. खसफाररसको िाखग माग गरर को खनवेदन  

२. वडाको खसफाररस  

३. प्रखिबेदनको प्रकृखि अनसुार िागि ईस्टमेट, उपभोक्ता सखमखि संघ 

संस्थाको खनणयर्  

 

 प्रशासन शािा प्रमिु  खनशलु्क  प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 

६७ सेवा प्रबाि सम्बन्िी 

जानकारी खदने  

१. आफै उपखस्थि भई वा टेखिफोन माफय ि सोिपछु गने  

 

 प्रशासन फाट वा सोिपछु कक्षको 

कमयचारी  

खनशलु्क  प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 
६८ िथ्र्ाङ्क, सचूना  िथा १. माग गने व्र्खक्त / संस्थाको खनबेदन  १.  सूचना अखिकारी समक्ष िोखक को ढाँचामा खनबेदन खदने, सूचना अखिकारी   प्रमिु 
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श्रोि नक्सा उपिब्ि 

गराउने  

२. आवश्र्क दस्िरु / बझुा को रखसद  २. आवश्र्क प्रकृर्ा परूा भ को िण्डमा सचूना उपिब्ि 

गराउने ।  

  

िाग्ने समर्ः सोिी खदन वा बढीमा ७ 

खदनखभत्र 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 

२. न्यायीक सवमवत 

६९ न्र्ाखर्क सखमखिमा मिुा 

दिाय र प्रखिउिर पत्र दिाय  

१. िदम्र्ाद िोखक को खवषर्मा सोिी बमोखजम र निोखक को मा ३५ 

खदन खभत्र रीिपवूयक िर्ार गरेको ( खिन पसु्िा खववरण ) ठेगना र सम्पकय  

माध्र्म ििेुको खनवेदन पत्र  

२. नागररकिा प्रखिखिखप  

१. न्र्ार्ीक सखमखिका रीि पवूयक खनवेदन खदने ।  

२. न्र्ार्ीक सखमखििे आफ्नो के्षत्र अखिकार खभत्र पने मिुाको 

दिाय िथा  प्रखिउिरपत्र दिाय गने । 

३. मिुाको प्रकृखि िरेी  आवश्र्क काम कारवािी अगाडी 

बढाउन खनबेदन िाई न्र्ार्ीक सखमखिको सखचवािर् माफय ि 

खनस्सा प्रदान गने ।  

 

न्र्ार्ीक सखमखिको सखचवािर्  

िाग्ने समर्ः-  सोिी खदन  

रु २००।-  न्र्ार्ीक 

सखमखिको 

सखचवािर् 

७० मेिखमिाप किायको 

सूखचकृि   

१. मेिखमिाप किाय ( ईच्छुक ) को खनवेदन  

२. मेिखमिाप किायको  व्र्खक्तगि खववरण  

 क. नागररकिाको फोटो कखप  

 ि. न्र्ुनिम र्ोग्र्िा  

 ग. मेिखमिाप सम्बखन्ि िाखिमको प्रमाण पत्र भ मा  

 घ. दईु प्रखि पासपोटय साईजको फोटो  

१. न्र्ार्ीक सखमखिमा  

२. न्र्ार्ीक सखमखििे आवश्र्क कागजाििरुको छानखवन गरी 

सुखचकृि गने ।  

न्र्ार्ीक सखमखि   

िाग्ने समर्ः-  सोिी खदन  

रु २००।-  न्र्ार्ीक 

सखमखिको 

सखचवािर् 

७१ न्र्ार्ीक सखमखििे उजरुी 

माखथ छिफि / खनणयर्   

१. खनवेदनमा पढी दवैु पक्षिाई सुनवुाई गने । 

२. वादीप्रखिवादीको कुरा ध्र्ान खद र सुन्ने । 

३. आवश्र्किा अनसुार साक्षी बेिाउने र उनीिरुको कुरा खिने ।  

४. दवैु पक्ष खमल्दा मेिखमिाप गराउने ।  

१. छिफि  न्र्ार्ीक सखमखि   

िाग्ने समर्ः-  सोिी खदन 

 

रु २००।- 

 

न्र्ार्ीक 

सखमखिको 

सखचवािर्  

 अनुगमन तथयांक शाखा  

१. योजना  

७२ र्ोजना सम्झौिा/ िािा 

संचािन 

१. गाउँसभािे खबखनर्ोखजि गरेको खनणयर्को प्रखिखिखप । 

२. उपभोक्ता सखमखि गठनको खनणयर्को प्रखिखिखप । 

३. उपभोक्ता सखमखिको िािा िोल्ने  खनणयर्को प्रखिखिखप । 

४. र्ोजना सम्झौिा गने सम्बखन्ि खनणयर्को प्रखिखिखप । 

५. प्राखवखिक िागि अनमुान । 

६. उपभोक्ता सखमखिका पदाखिकारीिरुको नागररकिाको फोटोकखप । 

१. अखिकार प्राप्त अखिकारीको िोक आदेश । 

२. आवश्र्क सम्पणूय कागजाि सखिि बैंक िािा िोखि 

प्रशासन     शािामा दिाय गने ।  

३. र्ोजना शािामा पेश गने ।   

र्ोजना शािा प्रमिु वा सम्बखन्िि 

फाँटका कमयचारी  

िाग्ने समर्ःसोिी खदन वा प्रकृर्ा परूा 

भ  िगिै ।  

खनशलु्क प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 
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७. सम्झौिा गरी पाउँभन्ने खनबेदन । 

८. वडाको खसफाररस ( वडा स्िरीर् र्ोजना भ मा )। 

७३ र्ोजना सम्झौिा र पेश्की  १. उपभोक्ता सखमखिको िफय बाट सम्झौिा गने ब्र्खक्तको खनबेदन  

२. न्र्ुनिम ३३% मखििा सखिि मखु्र् कखम्िमा १ पदमा मखििा रिने 

गरी सखमखि गठन  

३. उपभोक्ता सखमखि भेिाको खनणयर्को प्रखिखिखप र उपभोक्ता 

सखमखिको  खनणयर् माईनटको प्रखिखिखप  खसफाररस  

४. िागि स्टमेट, नक्सा , खडजाईन कार्यक्रम प्रस्िाब, उपभोक्ता 

सखमखिको नाम बैक िािा नं. , िािा िोल्नको िाखग सखमखिका 

मखििा १ सखिि ३ जनाको फोटो िथा नागररकिाको प्रखिखिखप गा.पा. 

मा पेश गरेपखछ िािा िोल्न ेखसफाररस खदईन े।  

१. िागि खस्टमटे, नक्सा खडजाईन / कार्यक्रम प्रस्िाव 

उपभोक्ता सखमखिको बैक िािा नम्बर, उपभोक्ता सखमखिको 

सम्पणुय सदस्र्को नागररकिाको प्रखिखिखप , उपभोक्ता 

सखमखि गठन भेिाको न्र्ुनिम ३३% मखििा सखिि , 

उपभोक्ता सखमखि गठन गेको खनणयर् , उपभोक्ता सखमखििे 

समझौिा गरी र्ोजना संचािन गने खनणयर् र उपभोक्ता 

सखमखिको िफय बाट सम्झौिा गने व्र्खक्तको खनवेदन प्रमिु 

प्रशासकीर् अखिकृि समक्ष पेश गने  

२.  

र्ोजना शािा प्रमिु / िेिा शािा 

प्रमिु  

आखथयक ऐन 

बमोखजम 
गाउँपाखिका 

प्रमिु 

७४ र्ोजना संचािन र पेश्की  १. उपभोक्ता सखमखि / संघ संस्था बैठकको खनणयर् सखिि सम्झौिा र 

पेश्की सम्बखन्ि खनबेदन  

२. पखििो पेश्की फछौटको िाखग आवश्र्क खवि भरपाई, सखमखिको 

बैठकको खनणयर् र खनबेदन  

 र्ोजना शािा प्रमिु / िेिा शािा 

प्रमिु 

 प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 

७५ र्ोजना जाँच पास 

फरफराक र अखन्िम 

भकु्तानी  

१. उपभोक्ता सखमखि/ संघ संस्था बैठकको खनणयर्को प्रखिखिखप 

सखििको खनबेदन  

२. उपखभक्ता सखमखिबाट प्रमाखणि भ का िचयका खबि भरपाईिरु  

३. कार्य सम्पन प्रखिबेदनका सक्कि प्रखि र वडाको खसफाररस  

४. साबयजाखनक सुनवुाई/ सामखजक िेिा पररक्षण/ उपभोक्ता सखमखि 

बाट गरर को सामाखजक पररक्षण प्रखिबेदन  

५. िाि भन्दा बढी िागिका र्ोजनािरुको िकमा उपभोक्ता सखमखििे 

सम्बन्िीि खनणयर्स्थिमा र्ोजना सूचना पाटी ( Hoarding board ) 

रािेको प्रमाखणि गने कागजाििरु  

 

 

 

 र्ोजना प्रमिु िथा िेिा प्रमिु   प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 

 पूिाािार विकास तथा िातािरण शाखा  

१. प्राविविक   

७६ घर नक्सा पास/ घर 

अखभिेखिकरण  

१. सम्वखन्िि व्र्खक्तको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप । 

२. जग्गािनी पजूायको प्रखिखिखप । 

३. खकिा ििेुको नापीको प्रमाखणि ब्िखुपण्ट/रेस । 

४. िोकेको ढाँचा मापदण्ड अनसुार िर्ार गरर को नक्सा ( ३ प्रखि ) । 

५. चािु आ. व. सम्मको सम्पखि र कर खिरेको रखसदको प्रखिखिखप । 

१. गाउँपाखिकाको प्रशासन शािाबाट नक्सा फारम िररद गने । 

२. नक्सा फारम भरी आवश्र्क कागजाि सखिि प्रमिु 

प्रशासकीर् अखिकृि वा िोखक को अखिकृि सँग िोक िगाउने 

। 

३. नक्सा पास शािामा गई आवश्र्क प्रखक्रर्ा परुा गरर नक्सा 

प्रमिु प्रशासकीर् अखिकृि वा 

िोखक को अखिकृि 

िाग्ने समर्ः १५  खदन वा  प्रथम 

चरण प्रखक्रर्ा बमोखजम  

ऐन बमोखजम  भवन िथा बखस्ि 

खवकास 

उपशािा  



52 
 

६. नक्सा फारममा उल्िेखिि अन्र् खववरण । 

७. नक्सा फारम भरेको । 

८. चार खकल्िा प्रमाखणि । 

९. जग्गाको नक्सामा मापदण्ड अनरुुप बाटो नभ मा ६ खम.चौडा बाटो 

भ को वडाको खसफाररस । 

१०.  काघरको सगोिमा रिकेो व्र्खक्तिे आफन्िको नाममा रिकेो  

जग्गामा मञ्जुरीनामा खिई नक्सा पास गनय चािमेा वडा अध्र्क्षको 

रोिबरमा भ को मञ्जुरीनामाको सक्कि । 

पास गने ।  

७७ नक्सा नामसरी १. नागररकिाको प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप । 

२. रखजष्ट्रेशन पास भ को खििि फोटो कपी । 

३. पखििे पास गरेको नक्सा र प्रमाणपत्रको सक्कि र फोटोकपी । 

४.  चाि ुआ.ब. सम्मको सम्पखि कर खिरेको रखसदको प्रखिखिखप । 

५. जग्गा िनी प्रमाण पजूायको प्रखिखिपी । 

६. घर िनी िािसािै खिचे को  खपखप साईजको फोटो २ प्रखि  । 

१. गाउँपाखिकाको प्रशासन शािाबाट नक्सा फारम िररद गने । 

२. नक्सा फारम भरी आवश्र्क कागजाि सखिि प्रमिु 

प्रशासकीर् अखिकृि वा िोखक को अखिकृि सँग िोक िगाउने 

। 

३. नक्सा पास शािामा गई आवश्र्क प्रखक्रर्ा परुा गरर नक्सा 

नामसारी गने । 

प्रमिु प्रशासकीर् अखिकृि वा 

िोखक को अखिकृि 

िाग्ने समर्ः सोिी  खदन  

३० प्रखिशि भवन िथा बखस्ि 

खवकास 

उपशािा  

७८ भवन खनमायण सम्पन  १. खनवेदन साथ स्वीकृि प्राप्त प्राखवखिकको खनमायण सम्पन्न खसफाररस   

पत्र । 

२. पखििे पास गरेको नक्सा र प्रमाणपत्रको सक्कि र फोटोकपी । 

३. जग्गा िनी प्रमाण पजूायको प्रखिखिपी । 

४. चािु आ.ब. सम्मको सम्पखि कर खिरेको रखसदको प्रखिखिखप । 

५. नक्सा फारम भरेको । 

६. खनमायण भ को भवनको चारै खिर खिचेको फोटो । 

७. घर िनी िािसािै खिचे को  खपखप साईजको फोटो २ प्रखि   । 

१.  आवश्र्कीर् कागजाि सखिि िोक िगाउने । 

२. आवश्र्क प्रखक्रर्ा परा गरी कामिाई अखघ बढाउने ।  

प्रमिु प्रशासकीर् अखिकृि वा 

िोखक को अखिकृि 

िाग्न ेसमर्ः १५   

ऐन बमोखजम   

७९ वस्िगुि सामाग्री / 

सिर्ोग उपिब्ि गराउन े

१. माग गने  व्र्खक्त / संस्थाको खनबेदन  

२. वडा पाखिकाको खसफाररस  

३. सिर्ोग उपिब्ि गराउने वा िोक आदेश  

४. िागि अनमुान ( पबूायिार सम्बन्िी माग भ को मात्र )   

 

 

 

 

 

 खजखन्स शािा प्रमिु  खनःशलु्क गाउँपाखिका 

प्रमिु 

 आवथाक विकास शाखा  

१. पशुपन्छी शाखा 
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८० पशपुन्छी उपचार र 

परामशय  

मौखिक िथा खिखिि अनरुोि  १. अखिकार प्राप्त व्र्खक्तको िोक आदेश  पशपुखन्छ शािा वा सम्बखन्िि 

फाँटका कमयचारी  

िाग्ने समर्ः-  खबरामी पशकुो प्रकृखि 

अनसुार  

खनशलु्क शािा प्रमिु  

८१ िोप कार्यक्रम पशपुन्छी 

मात्र 

मौखिक िथा खिखिि अनरुोि १. प्रकोपको पकृखि अनसुार अखिकार प्राप्त व्र्खक्तको िोक 

आदेश  

पशपुखन्छ शािा  वा सम्बखन्िि 

फाँटका कमयचारी  

िाग्ने समर्ः-   

खनशलु्क शािा प्रमिु  

८२ प्रर्ोगशािा परीक्षण ( 

गोबर परीक्षण)  

गोबर संकिन  िथा पेश गने खवखि प्राखवखिक खिसाबिे खठक िुनपने ।             
 

 

 

                      - 

पशपुखन्छ शािा   

िाग्ने समर्ः-  १ घण्टा  

खनशलु्क शािा प्रमिु  

८३ पशपुखन्छ सम्बन्िी 

आवश्र्क परामशय  

१. पशपुािन सम्बखन्ि आवश्र्क परामशय  

 

१. खनबेदन  

२.  अखिकार प्राप्त व्र्खक्तको िोक आदेश 

पशपुखन्छ शािा   

 

िाग्ने समर्ः-  सोिी खदन  

खनशलु्क शािा प्रमिु  

८४ पशपुािन समिू दिाय  

 

 

१. वडाको खसफाररस 

२. समिूको खविान  

३. समिुको खनणयर् र माईन्र्ुट  

१. समिु दिायको िाखग खनबेदन  

२. समिुको सदस्र्िरुको नागररकिाको प्रखिखिखप ।  

 

पशपुखन्छ शािा   

 

िाग्ने समर्ः-  सोिी खदन 

खनशलु्क शािा प्रमिु  

८५ मिामारी रोग  १. मौखकक िथा खिखिि अनरुोि  १. रोगको प्रकृखि अनसुार अिाकर प्राप्त व्र्खक्तको िोक आदेश 

।  

पशपुखन्छ शािा   

िाग्ने समर्ः-   अवस्था िरेेर  

खनशलु्क शािा प्रमिु  

८६ पशपुािन व्र्वसार् 

प्रबियन 

१. मौखिक िथा खिखिि अनरुोि       
 

 

 

                                   - 

पशपुखन्छ शािा   

 

िाग्ने समर्ः-   अवस्था िरेेर 

खनशलु्क शािा प्रमिु  
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८७ पश ुआिार िथा  प्रजनन 

व्र्बस्थापन  

१. मौखिक िथा खिखिि अनरुोि           
 

 

 

                                   - 

पशपुखन्छ शािा   

िाग्ने समर्ः-  अवस्था िरेेर 

खनशलु्क शािा प्रमिु  

८८ पश ुसेवा सँग सम्बखन्िि 

ऐन खनर्म सम्बन्िी 

जानकारी  

१. मौखिक िथा खिखिि अनरुोि 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                  - 

पशपुखन्छ शािा   

िाग्ने समर्ः-   सोिी खदन  

खनशलु्क शािा प्रमिु  

२. कृवष शाखा 

८९ कृखष दिाय समिू  १. समिूको खविानको ( २ प्रखि ) खशर र पछुार दवैुमा सबै सदस्र् 

सखििको िस्िाक्षर भ को । 

२. १ र २ नं.  फारम बमोखजम समिू खववरण  

३. समिूको खनणयर्  

६. वडाको खसफाररस  

७. कार्यसखमखिको नागररकिाको प्रखिखिखप  

८. समिुको छाप  

९.  समिू दिायका िाखग दिाय खनबेदन  

१. कृखष शािामा आई समिू गठन सम्बखन्ि जानकारी खिने र 

१नं. , २ नं. फारम , र खवद्यान खिने ।  

कृखष शािा  

िाग्ने समर्ः-  सोिी खदन  

खनशलु्क प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि  

९० समिु नखवकरण  १. समिु खवद्यानको प्रखिखिखप  

२. नखवकरण गनय समिुको खनणयर्  

३. वडाको खसफाररस  

४. सक्कि प्रमाण पत्र  

५. प्रमाण पत्रको अगाडी पछाडी दवैु िफय को प्रखिखिखप १/१ प्रखि  

६. खनबेदन  

 कृखष शािा  

िाग्ने समर्ः-  सोिी खदन 

खनशलु्क प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि  

९१ बािी संरक्षण िथा 

उत्पादन सम्बखन्ि 

खबखभन्न खकखसमका 

जानकारी िथा परामशय  

१. स्वंर्म उपखस्थि िथा टेखिफन बािाय  १. मौखिक िथा  खिखिि अनरुोि ।  कृखष शािा  

िाग्ने समर्ः-  आवश्र्किा अनसुार  

खनशलु्क कृखष सम्बखन्ि 

कार्ायिर्  
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९२ माटो जाँच नमनुा 

संकिन िररका  

१. खिखिि खनवेदन  १. खिखिि खनबेदन खदन ुपने  कृखष शािा  

िाग्ने समर्ः-  आवश्र्किा अनसुार  

खनशलु्क कृखष शािा 

 कृखष सम्बखन्ि अन्र् 

जानकारी िथा परामशय  

१. खिखिि खनबेदन िथा फोन सम्पकय   १. खिखिि िथा मौखिक खनबेदन पेश  गने  

 

 

 

 

कृखष शािा  

िाग्ने समर्ः-  आवश्र्किा अनसुार 

खनशलु्क कृखष शािा  

३. व्यिसाय दताा शाखा 

९३ व्र्वसार् दिाय  १. उद्यमीको नागररकिाको प्रखिखिखप ( उद्यमी स्वंम उपखस्थि िुन पने ।  

२. जग्गा िनी प्रमानपजुायको प्रखिखिखप । 

३. र्खद जग्गािनी प्रमाणपत्र आफ्नो नाममा नभ  कखम्िमा ३ बषयको 

भाडा सम्झौिा र  मञ्जुरानामा । 

४. वडा कार्ायिर्को खसफाररस ।  

५. चौिखफय  सजयखमन मचुलु्का संखिर्ारिरुको र वडा सखचवको रोिवरमा 

चौिफी खकिा नं सखिि ििुा र । 

६. रु. १० को िुिाक खटकट । 

७. उद्यखमको ३ प्रखि फोटो PP size. 

८. मेखसन औजार खबि/कोटेसन खबि। 

९. र्खद साझेदारी गने भ  साझेदारिरु बीचमा भ को कबखुिर्िनामा । 

१. खनवेदन पाखिका प्रमिुबाट िोक आदेश गने । 

२. दिाय शािामा दिाय गने । 

३. व्र्वसार् शािामा जान े। 

व्र्वसार् दिाय शािा प्रमिु वा 

सम्बखन्िि फाँटका कमयचारी  

िाग्ने समर्ः-   सोिी खदन 

आखथयक ऐन 

बमोखजम 

प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 

९४ व्र्वसार् दिाय नखवकरण १. PAN दिाय प्रमाण पत्रको प्रखिखिपी 

२. अखघल्िो आखथयक वषयको कर खिरेको खनस्सा 

३. ५० िाि वा सो भन्दा बढी पजुी भ को व्र्कखिगि व्र्वसार्को 

िकमा िेिा पररक्षण सम्बन्िी प्रखिवेदन 

४. खनवेदन 

१. खनवेदन पाखिका प्रमिुबाट िोक आदेश गने । 

२. दिाय शािामा दिाय गने । 

३. व्र्वसार् शािामा जान े। 

व्र्वसार् दिाय शािा प्रमिु वा 

सम्बखन्िि फाँटका कमयचारी  

िाग्ने समर्ः-   सोिी खदन 

आखथयक ऐन 

बमोखजम 

प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 

९५ संस्था दिाय  १. संस्थाको खविानको १ प्रखि  । 

२. संस्थाको सम्पणूय खववरण सखिि खनवेदन । 

३. पदाखिकारीको नेपािी नागररकिा प्रमाणपत्र प्रखिखिपी । 

४. वडा खसफाररस । 

१. खनवेदनमा पाखिका प्रमिुबाट िोक आदशे गने  । 

२. दिाय शािामा दिाय गने । 

३. संस्था दिाय शािामा जाने । 

व्र्वसार् दिाय शािा प्रमिु वा 

सम्बखन्िि फाँटका कमयचारी  

िाग्ने समर्ः-   सोिी खदन 

आखथयक ऐन 

बमोखजम 

प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 
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९६ गैर सरकारी संस्था दिाय / 

नखवकरण   

१. संस्था अखिकारीको खनबेदन  

२. २ प्रखि खबिान ( दिायको िाखग )  

३. संस्थागि संचािक सखमखिको खनणयर् ( िदथय सखमखर् गठन गरेको )    

दिायको िाखग  

४. सखमखिका पदाखिकारीिरु सबैको नागररकिाको प्रमाण पत्रको 

प्रखिखिखप  ( दिायको िाखग )  

५. वडा पाखिकाको खसफाररस ( दिायको िाखग )  

६. िेिा पररक्षणको प्रखिबेदनको प्रखिखिखप ( नखवकरणको िाखग )  

७.  आन्िररक राजश्व कार्ायिर्मा कर चकु्ता गरेको प्रमाण पत्र ( 

नवीकरणको िाखग )  

८. संस्था दिायको प्रमाणपत्र ( नवीकरणको िाखग )  

९. प्रगखि प्रखिवेदन ( नवीकरणको िागी )  

 

 

 

 

 

 

 

१. खनवेदन पाखिका प्रमिुबाट िोकआदेश गने । 

२. खविान प्रमाखणि गने ।  

३. दिाय शािामा खनवेदन दिाय गने ।  

४. संस्था दिाय शािामा जाने ।   

सामाखजक खवकास शािा प्रमिु  आखथयक ऐन 

बमोखजम 

प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 

४. सिकारी शाखा 

९७ "घ" बगयको खनमायण 

व्र्वसार्ी इजाजि पत्र र 

नखवकरण   

१.  "घ" वगयको खनमायण व्र्वसार्ी इजाजि पत्र सम्बन्िी कार्यखवखि 

२०७५ को अनसुूची-५ को कागजाि पत्र सखिि अनसुुखच १ 

बमोखजमको ढाँचाको खनवेदन । 

१. खनवेदन कार्ायिर् प्रमिुबाट िोक आदशे गने । 

२. दिाय शािामा दिाय गने । 

३. व्र्वसार् शािामा जान े। 

प्रमिु प्रशासकीर् अखिकृि / राजश्व 

शािा प्रमिु  

आखथयक ऐन 

बमोखजम 

गाउँपाखिका 

प्रमिु 

९८ सिकारी दिाय  १. अनसुूची -१ को ढाँचामा सदस्ििि खनवेदन ।  

२. सिकारी संस्थाको  प्रस्िाखवि खवखनर्म । 

३. सिकारी संस्थाको सञ्चािनको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न ।  

४. सदस्र्िे खिन स्वीकार गरेको शेर्र  संख्र्ा र शेर्र रकमको खववरन 

।  

१. खनवेदनमा पाखिका प्रमिुबाट िोक आदशे गने  । 

२. दिाय शािामा दिाय गने । 

३. संस्था दिाय शािामा जाने । 

सिकारी संस्था  शािा प्रमिु वा 

सम्बखन्िि फाँटका कमयचारी  

िाग्ने समर्ः-   सोिी खदन 

आखथयक ऐन 

बमोखजम 

प्रमिु 

प्रशासकीर् 

अखिकृि 

 सामावजक विकास शाखा  

१. स्िास्थय शाखा 
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९९ िोप सेवाः- खव.खस.जी., 

खड.पी.खड. , ि.ेप.खब., 

पोखिर्ो खज.ई., 

खप.खस.खभ., खट.खड. दादरुा 

र स्वेिा खट.डी. , 

टाइफाइड  

१. शरुु पटक उपिब्ि गरा को िोप काडय । १.पार्क पने िोप केन्रमा संम्पकय  गने ।   सम्बखन्िि स्वास्थ्र् संस्थाका अ.ि.ेव. 

वा अ.न.मी.   

िाग्ने समर्ः-  सेवा ग्रािीको 

चापअनसुार  

खनशलु्क  स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु  

१०० पररवार खनर्ोजन परामशय  

िथा अस्थार्ी सािनको 

उपिब्ििा ।   

१. सेवा काडय  १. पा क पने स्वास्थ्र् संस्थामा गई नाम दिाय गरी सेवा खिन 

सखकने ।  

सम्बखन्िि स्वास्थ्र् संस्थाका अ.ि.ेव. 

वा अ.न.मी.   

िाग्ने समर्ः-  सेवा ग्रािीको 

चापअनसुार  

खनशलु्क  स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु  

१०१ पोषण सेवा झाडा 

पिािा  िथा 

स्वासप्रस्वास खनर्न्त्रण 

उपचार सेवा  

१. पखििे सेवा खि को उपचार काडय  १. सम्बखन्िि स्वास्थ्र् संस्थामा गई नाम दिाय गरी सेवा खदने 

कोठामा जाने ।  

सम्बखन्िि स्वास्थ्र् संस्थाका  

अ.ि.ेव. वा अ.न.मी.   

िाग्ने समर्ः-  सेवा ग्रािीको 

चापअनसुार  

खनशलु्क  स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु  

१०२ सुरखक्षि माितृ्व सेवा , 

पवूय प्रशखुि सेवा, उिर 

प्रशखुि सेवा, सतु्केरी 

जाँच सेवा  

१. सुरखक्षि माितृ्व सेवा काडय  १. सम्बखन्िि स्वास्थ्र् संस्थामा गई नाम दिाय गरी सेवा खदने 

कोठामा जाने । 

सम्बखन्िि स्वास्थ्र् संस्थाका नखसयङ 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ः-  सेवा ग्रािीको 

चापअनसुार , खबरामीको अबस्था िरेे 

। 

खनशलु्क  स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु  

१०३ सुरखक्षि माितृ्व सेवा , 

संस्थागि सतु्केरी सेवा  

१. सुरखक्षि माितृ्व सेवा काडय १. वखथयङ सेन्टर संचाखिि भ का स्वास्थ्र् संस्थामा सम्पकय  गने 

।  

सम्बखन्िि स्वास्थ्र् संस्थाका नखसयङ 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ः-  िरुुन्िै उि सेवा प्रदान 

गनय सुरु गने । 

खनशलु्क  स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु  

१०४ दैखनक खवरामी उपचार 

सेवा खवरामी जाँच िथा 

उपचार खनशलु्क औषिी 

खविरण  

१. खवरामी उपचार पजुाय  १. नाम दिाय गरी सेवा खदन ेकोठािरुमा उपिब्ि सेवा खिन 

सखकने ।  

सम्बखन्िि स्वास्थ्र् संस्थाका अ.ि.ेव. 

वा अ.न.मी.   

िाग्ने समर्ः-  सेवा ग्रािीको 

चापअनसुार , खबरामीको अबस्था िरेे 

। 

खनशलु्क  स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु  
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१०५ गाउँघर खक्िखनक सेवा 

पररवार खनर्ोजन सुरखक्षि 

माितृ्व पोषण ( IMNTC) 

प्रारखम्भक उपचार 

१. सम्बन्िीि सेवा सम्बखन्ि पखििे उपिब्ि गरा को र नाम दिाय गरी 

उपिब्ि गराईने सेवा काडय ।  

१. सम्बन्िीि स्वास्थ्र् संस्थामा गई ना, दिाय गरी  उपिब्ि सेवा 

काडय  सखिि सेवा खिने स्थानमा पािोमा रिने ।  

केन्रमा िखट का अ.ि.ेव. वा 

अ.न.मी.   

िाग्ने समर्ः-  सेवा ग्रािीको 

चापअनसुार । 

खनशलु्क  स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु  

१०६  क्षर्रोग िथा कुष्टरोग 

खनर्न्त्रण सेवा  

१. सम्बन्िीि सेवा उपचार काडय  १. सम्बन्िीि स्वास्थ्र् संस्थामा नाम दिाय गरी सेवा खदने 

कोठामा जाने ।  

सम्बखन्िि स्वास्थ्र् संस्थाका अ.ि.ेव. 

वा अ.न.मी.   

िाग्ने समर्ः-  िरुुन्िै  

खनशलु्क  स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु  

१०७ स्वास्थ्र्  सूचना िथा 

संचार सेवाः- खवद्यािर् 

स्वास्थ्र् खशक्षा, आमा 

समिू वैठक, स्वास्थ्ि 

खशक्षा खनर्खमि सेवा 

सम्बखन्िि  स्वास्थ्र् 

खशक्षा , स्वाङ सम्बखन्ि 

पोष्टर, पम्पिेट क्रसर 

आदीको उपिब्ििा ।   

 

 

 

 

 

 

 

                                - 

१. वाखषयक कार्यर्ोजना अनसुार सम्बखन्दि , स्वास्थ्र् आमा 

समिू , खबद्यािर्मा स्वास्थ्र् खशक्षा र ORR/EPI खक्िखनक र 

स्वास्थ्र् संस्थामा खनर्खमि सेवाको क्रममा स्वा.खश. र सन्देश 

मिूक सामाग्री खविरण । 

ि.ेअ./ खस.अ.ि.ेव. वा अ.ि.ेव. 

,अ.न.मी.   

िाग्ने समर्ः- कार्य र्ोजना अनसुार  

 

खनशलु्क  स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु  

१०८ औिो रोग खनर्न्त्रण  

उपचार  

 

 

                                        _  

१. सम्बखन्िि स्वास्थ्र् संस्थामा गई ना, दिाय गरी  उपिब्ि सेवा 

काडय  सखिि सेवा खिने स्थानमा पािोमा रिने । 

ि.ेअ./ खस.अ.ि.ेव. वा अ.ि.ेव. 

,अ.न.मी.   

िाग्ने समर्ः-  िरुुन्िै  

खनशलु्क  स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु  

१०९ औषिी िथा सामाग्री 

आपखूिय  

१.सम्ब्नखिि स्वास्थ्र् संस्थाको माग फारम अनसुार स्वा.फाटबाट 

खनशलु्क खववरण प्रर्ोजनका िाखग । 

१. स्वास्थ्र् संस्थािरुिे  गाउँपाखिका आिारभिू स्वास्थ्र् िथा 

सरसफाई कार्ायिर्मा माग गरी पठाउने ।  

आिारभिू स्वास्थ्र् िथा सरसफाई 

कार्ायिर् प्रमिु  

खनशलु्क आिारभिू 

स्वास्थ्र् िथा 

सरसफाई 

कार्ायिर् प्रमिु 

११० मिामारी िथा रोग 

खनर्न्त्रण सेवा  

                      
 

 

 

                                       - 

१. नखजकको स्वास्थ्र् संस्था  वं  गाउँपाखिका आिारभिू 

स्वास्थ्र् िथा सरसफाई कार्ायिर्मा सूचना सेवा गरी माग गने ।  

सम्वखन्िि स्वास्थ्र् शािा प्रमिु िथा 

आिारभिू स्वास्थ्र् िथा सरसफाई 

कार्ायिर् प्रमिु  

िाग्ने समर्ः-  िरुुन्िै 

खनशलु्क सम्वखन्िि 

स्वास्थ्र् शािा 

प्रमिु िथा 

आिारभिू 

स्वास्थ्र् िथा 

सरसफाई 

कार्ायिर् प्रमिु  
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१११ खवपन्न नागररक उपचार 

खसफाररस  

१. नेपाि सरकारिे कडा रोग भखन वखगयकरण गरेका रोग वाट ग्रखसि 

भ कोको भखन सखूचकृि अस्पिािबाट रोग खनदान गरर को पे्रप्कीप्सन 

िगार्िका कागजाििरु  

२. सम्वखन्िि वडावाट खवपन्निाको खसफाररस  

३. नागररकिाको प्रमाणपत्रकोको प्रखिखिखप-१ , नावािकको िकमा 

जन्म दिायको प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप-१  

४. खवपन्न नागरीक औषिी उपचार कोष खनदखेशका अनसुखूच -२ 

वमोखजमको खनवेदन । 

 

१. िोखक को कागजाि सखिि आिारभिू स्वास्थ्र् िथा 

सरसफाई कार्ायिर्मा पशे गने ।  

पाखिका स्िरीर् खवपन्न  नागरीक 

औषिी उपचार सिुखिर्ि खनशलु्क 

खसफाररस  

िाग्ने समर्ः-  प्रखक्रर्ा परूा भ पखछ ।  

खनशलु्क आिारभिू 

स्वास्थ्र् िथा 

सरसफाई 

कार्ायिर् प्रमिु 

औषखि उपचार 

सिुखिर्ि 

खसफाररस सखमखि  

११२ सुरखक्षि माितृ्व सेवा 

संस्थागि सतु्केरी 

र्ािार्ाि िचय  िथा 

गभयजाँच उत्पे्ररणा भिा 

खववरण  

१. प्रोटोकि अनसुार खनर्खमि गभय जाँच गरेको सेवा वोडय । 

२. वखथयङ् सेन्टर स्थापना भ को सम्वखन्िि स्वास्थ्र् संस्थामा सुत्केरी 

भ को सेवा प्रदार्कको खसफाररस । 

३. आमा सरुक्षा कार्यक्रम अनसुखूच ३ वमोखजमको खनवेदन ।  

१. माग भ का कागजाि सखिि सम्वखन्िि स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु समक्ष खनवेदन पेश गने ।  

स्वास्थ्र् संस्था प्रमिु र सेवा प्रदार्क 

कमयचारी  

िाग्ने समर्ः-  िरुुन्िै 

 

खनशलु्क सम्वखन्िि 

स्वास्थ्र् संस्था 

प्रमिु . 

२.मवििा तथा बािबाविका समाज कल्याण शाखा  

११३ जेष्ठ नागररक काडय 

खविरण 

१.वडाको खसफारीस 

२.नागरीकिा प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप  

३. पासपोटय साइज फोटो २ प्रखि 

४. खनवेदन 

१. माग भ का कागजाि सखिि शािा प्रमिु समक्ष खनवेदन पेश 

गने । 

  सोखि खदन 

 

खनःशलु्क  

११४ अपाङ्गिा पररचर् पत्र १.वडाको खसफारीस 

२.मेखडकि रीपोटय 

२.खनवेदन 

१. माग भ का कागजाि सखिि शािा प्रमिु समक्ष खनवेदन पेश 

गने । 

  सोखि खदन 

 

खनःशलु्क  

३.पवजजकरण शाखा 

११५ सामाखजक सुरक्षा 

कार्यक्रमः- जेष्ठ नागररक, 

दखिि,  कि मखििा, 

खविवा मखििा, क र क 

वगयका अशक्त अपांग र 

दखिि बािबाखिका 

पररचर् पत्र   

१. सम्वखन्िि व्र्खक्तको नागररकिाको प्रखिखिखप, 

२.  खविवा मखििाको िाखग  पखिको मतृ्र्ु दिाय, मिृक सँग खववाि दिाय 

र     मतृ्र्ु पखछको  नािा प्रमाखणि प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप, 

३. असंख्ि अपाङ्िा भ का व्र्खक्तिरुको िाखग अपाङ्िा  वगय ििेुको 

प्रमाणपत्रको प्रखिखिखप, नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप र नाबािक 

भ मा जन्म दिाय प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप, 

४. दखिि वािवाखिकाको िाखग  जन्म दिाय प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप 

बाब ुर आमाको खववाि दिायको प्रमाण पत्र, नागररकिाको प्रखिखिखप,  

१. आवश्र्क पने कागजािको साथमा खनवेदन िेखि वडा 

कार्ायिर्मा पेश गने । 

२. वडा कार्ायिर्िे वडाको खसफाररस सखिि गाउँपाखिकाको 

पखञ्जकरण शािामा बझुाउने ।  

स्थानीर् पखञ्जकाखिकारी (वडा 

सखचव ) 

िाग्ने समर्ः-  ३ मखिना  

 

खनशलु्क पखञ्जकरण 

 काई 
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५. सम्वखन्िि व्र्खक्तको पासपोटय साईजको २/२ प्रखि फोटो, 

६. बसाईसराई गरी आ कोमा  बसाई सराई प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप  । 

 

११६ सामाखजक सुरक्षा 

कार्यक्रमः- पररचर् पत्र 

नखवकरण  

१. नागररकिाको प्रखिखिखप, 

२. सा.सु. पररचर् पत्रको प्रखिखिखप, 

३. खनवेदनको फारम,  

४. पररचर् पत्रको प्रखिखिखप,  

५. अन्र्त्र बसाई सराई भ  प्रमाण पत्रको प्रखिखिखप, 

६.सम्वखन्िि व्र्खक्तको पासपोटय साईजको २/२ प्रखि फोटो । 

 

  

१. आवश्र्क पने कागजािको साथमा खनवेदन िेखि वडा 

कार्ायिर्मा पेश गने । 

२. वडा कार्ायिर्िे वडाको खसफाररस सखिि गाउँपाखिकाको 

पखञ्जकरण शािामा बझुाउने । 

स्थाखनर् पखञ्जकाखिकारी ( वडा 

सखचव ) 

िाग्ने समर्ः-  ३ मखिना  

खनशलु्क पखञ्जकरण 

 काई 

११७ भिा रकम भु् न  सम्बखन्िि वैकंबाट भिा रकम बु् न सखकनेछ ।  

१. पररचर् पत्र 

२. नागररकिा  

   
 

                                  - 

वडा अध्र्क्ष वा वडा सखचव  

िाग्ने समर्ः-  १ खदन  

खनशलु्क सम्बखन्िि वडा 

अध्र्क्ष वा वडा 

सखचव  

५. वशक्षा विकास तथा युिा खेिकुद शाखा 

११८ वािखवकास केन्द 

संचािनको िाखग 

अनमुखि  

१. खनबेदन  

२.प्रस्िावना पत्र  

३. खविान 

४. प्रर्ाप्त भौखिक अनगुमन खनबेदन  

१. वडाको खसफाररस  

२. भेिा खनणयर् ( िाभ ग्रािी )  

३. पाठ्र्क्रमको खववरण  

 

कार्ायिर् प्रमिु 

िाग्ने समर्ः-  

गा.पा.को 

खनणयर्ानसुार 

गा.पा. सँग 

सम्बखन्िि शािा 

प्रमिु  

११९ पवुय प्राथखमक खवद्यािर् 

संचािन अनमुखि 

१. खनबेदन  

२. प्रस्िावना पत्र  

३. खविान 

४. प्रर्ाप्त भौखिक अनगुमन खनबेदन 

१. वडाको खसफाररस  

२. भेिा खनणयर् ( िाभ ग्रािी )  

३. पाठ्र्क्रमको खववरण  

 

कार्ायिर् प्रमिु 

िाग्ने समर्ः-  

गा.पा.को 

खनणयर्ानसुार  

गा.पा. सँग 

सम्बखन्िि शािा 

प्रमिु  

१२० गाउँपाखिकाको सम्पणुय 

खवद्यािर्को अनगुमन, 

पररक्षण र पषृ्ठपोषण  

१. खनबेदन  

२.प्रस्िावना पत्र  

३. खविान 

४. प्रर्ाप्त भौखिक अनगुमन खनबेदन 

१. वडाको खसफाररस  

२. भेिा खनणयर् ( िाभ ग्रािी )  

३. पाठ्र्क्रमको खववरण  

 

कार्ायिर् प्रमिु 

िाग्ने समर्ः-  

गा.पा.को 

खनणयर्ाअनसुार  

गा.पा. सँग 

सम्बखन्िि 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  

 lbg]z x'dfufO{ 

 ;"rgf k|ljlw clws[t 

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

suchana.adhikari@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 



 

 


