सेवा प्राप्त गर्ने आवश्यक कागजात, प्रक्रिया दस्तुर, अवक्रि र क्रजम्मेवार
पदाक्रिकारी वा शाखा

३

४

कायाुलय
प्रमख
न बाट तोक
आदेश वलर्े

वर्िःशल्न क

तत्काल

दताु चलार्ी

वर्िःशल्न क

तत्काल

दताु चलार्ी

दताु

शल्न क (रु.)

 सेवाग्राहीको वर्वेदर्/पत्र
 सम्बवधित कामको अधय
कागजातहरु

कायाुलय
 गाउँपावलकाबाट जारी भएको पत्र
प्रमख
न बाट
 अधय आवश्यक कागजातहरु
प्रमावणत
 बच्चाको बबन ा आमाको वववाह
दताुको प्रमाणपत्र
 बच्चाको बबन ा आमाको र्ेपाली
र्गाररकताको प्रमाणपत्र
 बबन ा आमा बाहेक सचू क अधय
भए सोको र्ागररकता प्रमाणपत्र

सम्बवधित वडा
कायाुलयमा गई
सचू कले सचू र्ा
फारम भर्े

 दल
न ाहा दल
न हीको र्ेपाली
र्ागररकताको प्रमाणपत्र
 दल
न ाहा दल
न हीकव बबन ा आमाको
र्ेपाली र्ागररकताको प्रमाणपत्र
 दल
न ाहा दल
न हीको २/२ प्रवत फोटो

सम्बवधित वडा
कायाुलयमा गई
दल
न ाहा दल
न हीले
सचू र्ा फारम
भर्े

समय

वजम्मेवार
पदाविकारी वा
शाखा

प्रवक्रया

जधमदताु प्रमाणपत्र

२

पेश गर्ुपन र्े कागजातहरु

वववाह दताु प्रमाणपत्र

१

सेवा प्राप्त गर्े

चलार्ी

क्र. सेवाको
सं. वववरण

३५ वदर्
वभत्र
वर्िःशल्न क
तत्पश्चात
सोही वदर्
रु.२००।–
प्रवतवलवप
को लावग
रु.५००।३५ वदर्
वभत्र
वर्िःशल्न क
तत्पश्चात
सोही वदर्
रु.२००।–
प्रवतवलवप
को लावग
रु.५००।-

सम्बवधित वडा
कायाुलय /
स्थार्ीय
पवजजकाविकारी

सम्बवधित वडा
कायाुलय /
स्थार्ीय
पवजजकाविकारी

७

मृत्यन दताु प्रमाणपत्र
सम्बधि ववच्छे द

६

 सम्बधि वबच्छे द भएको
अदालतको फै सला
 श्रीमार् श्रीमतीको र्ेपाली
र्ागररकता प्रमाणपत्र

बसाइसरी जार्े

५

 मृतको र्ेपाली र्ागररकताको
प्रमाणपत्र
 मृतको श्रीमार्् वा श्रीमतीको
र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्र
 मृतकको र्ाममा जग्गा भएमा
जग्गािर्ी दताु प्रमाणपत्र
 सचू कको र्ेपाली र्ागररकता
प्रमाणपत्र

 बसाइसरी जार्ेहरुको र्ेपाली
र्ागररकता प्रमाणपत्र
 र्ागररकता प्रमाणपत्र प्राप्त
र्गरे काले जधमदताु प्रमाणपत्र
 बसाइसरी जार्े स्थार्को प्रष्ट
खल्न र्े कागजात

सम्बवधित वडँ
कायुलयमा
सचू र्ले सचू र्ा
फारम भर्े

३५ वदर्
वभत्र
वर्िःशल्न क
तत्पश्चात
सोही वदर्
रु.२००।–
प्रवतवलवप
को लावग
रु.५००।-

३५ वदर्
सम्बवधित वडा वभत्र
कायाुलयमा गई वर्िःशल्न क
श्रीमार् श्रीमती तत्पश्चात
सोही वदर्
मध्ये एकजर्ा रु.२००।–
सचू कले सचू र्ा प्रवतवलवप
फारम भर्े
को लावग
रु.५००।सम्बवधित वडा
कायाुलयमा गई
बसाइसरी जार्े ३५ वदर्
पररवारको
वभत्र
घरमल
वर्िःशल्न क
ू ी स्वयं
उपवस्थत भई
तत्पश्चात
सोही वदर्
सचू र्ा फारम
रु.२००।–
भर्े र
प्रवतवलवप
वसाइसराइ
को लावग
लगत
रु.५००।हस्ताधतरण
फारम लैजार्े
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सम्बवधित वडा
कायाुलय /
स्थार्ीय
पवजजकाविकारी

सम्बवधित वडा
कायाुलय /
स्थार्ीय
पवजजकाविकारी

सम्बवधित वडा
कायाुलय /
स्थार्ीय
पवजजकाविकारी

८

बसाइसरी आउर्े









९

र्ागररकता वसफाररस










सम्बवधित वडा
बसाइसरी आएको स्थार्को वडा कायाुलयमा गई
कायाुलयको लगत हस्ताधतरण बसाइसरी
फारम
आएको पररवार
ू ी स्वयं
बसाइसरी आउर्ेहरुको र्ेपाली घरमल
उपवस्थत भई
र्ागररकता, र्ागररकता प्राप्त
र्गरे काहरुको जधमदताु प्रमाणपत्र सचू र्ा फारम
भर्े
जधमदताुको प्रमाणपत्रको
प्रवतवलवप
जधमवमवत खल
न ेको शैविक
योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतवलवप
हालसालै वखचेको पासपोटु
साइजको फोटो ३ प्रवत
वर्वेदकको वपता/माता,
र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
सम्बवधित वडा
वबवावहत मवहलाको हकमा
वर्जको बवन ा वा माइती तफु को कायाुलयमा गई
एकाघरको पररवारको र्ागररकता तोकीएको
ढाँचाको फारम
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
भर्े
जधमदताु प्रमाणपत्र, वववावहत भए
वववाहदताु प्रमाणपत्रको
प्रवतवलवप
अधय ठाउँबाट बसाइसरी आएको
हकमा बसाइसराइ दताु प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप
वर्जको वपता/पवतको मृत्यन भएको
हकमा मृत्य दताु प्रमाणपत्र, र्ाता
प्रमावणत प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
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३५ वदर्
वभत्र
वर्िःशल्न क
तत्पश्चात
सोही वदर्
रु.२००।–
प्रवतवलवप
को लावग
रु.५००।-

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सम्बवधित वडा
कायाुलय /
स्थार्ीय
पवजजकाविकारी

सोही वदर्,
सजुवमर्को वडा कायाुलय,
हकमा बढीमा वडा अध्यि
३ वदर्

१०

र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप

११

र्ागररकता वसफाररस (अङ्वगकृ त)

१२

र्ामथर संशोिर् वसफाररस

 हराएको र्ागररकताको प्रवतवलवप
 हालसालै वखवचएको पासपोटु
साइजको फोटो २ प्रवत
 र्ागररकता अधय वजल्लाको
भएमा बसाइसराइ दताु वा
वववावहतको लावग वववाहदताु
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 सम्बवधित देशको र्ागररकता
त्याग गरे को वा त्याग सम्बवधित
कारवाही चलाएको जार्कारी
र्ेपाल सरकारलाई वदएको प्रमाण
 वववावहत मवहलाको हकमा
वववाह दताु प्रमाणपत्र
 बसोबास सम्बवधि स्थलगत
सजुवमर्
 व्यहोरा प्रष्ट खल
न ेको वर्वेदर्
 सम्बवधित व्यविको
र्ागररकताको सक्कल र
प्रवतवलवप
 र्ामथर आदी फरक परे को
सम्बवधित कागजातकव
प्रवतवलवप
 पासपोटु साइजको फोटो २ प्रवत

सम्बवधित वडा
कायाुलयमा गई आवथुक
तोकीएको
ऐर्
ढाँचाको फारम बमोवजम
भर्े

सोही वदर्

सम्बवधित वडा
कायाुलयमा गई आवथुक
तोकीएको
ऐर्
ढाँचाको फारम बमोवजम
भर्े

सोही वदर्,
सजुवमर्को वडा कायाुलय,
हकमा बढीमा वडा अध्यि
३ वदर्

सम्बवधित वडा
आवथुक
कायाुलयमा गई
ऐर्
वर्वेदर् दताु
बमोवजम
गराउर्े

सोही वदर्,
सजुवमर्को वडा कायाुलय,
हकमा बढीमा वडा अध्यि
३ वदर्
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वडा कायाुलय,
वडा अध्यि

१३

पाररवाररक र्ाता प्रमावणत

१४

घर जग्गा र्ामसारी

 व्यहोरा प्रष्ट खल
ु
न ेको ररतपवू क
वर्वेदर्
 सम्बवधित व्यविहरुको
र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 र्ाता प्रमाण खल्न र्े कागजको
प्रवतवलवप
 र्ावालकको हकमा जधमदताु
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 हालसालै वखवचएको पासपोटु
साइजको फोटो २/२ प्रवत
 व्यहोरा प्रष्ट खल
ु
न ेको ररतपवू क
वर्वेदर्
 मृत्यन दताु प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 मृतकसंगको र्ाता प्रमावणत
पत्रको प्रवतवलवप
 सम्बवधित हकदारको र्ागररकता
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 र्ावालकको हकमा जधमदताु
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 मृतकका र्ामको जग्गािर्ी दताु
प्रमाणपजू ाुको प्रवतवलवप
 हकदारको पासपोटु साइजको
फोटो २/२ प्रवत
 चालन आ.व.को घरजग्गा कर
वतरे को चि
न ा प्रमाणपत्र र
मालपोत वतरे को रवसद प्रवत

सम्बवधित वडा
आवथुक
कायाुलयमा गई
ऐर्
वर्वेदर् दताु
बमोवजम
गराउर्े

सोही वदर्,
सजुवमर्को वडा कायाुलय,
हकमा बढीमा वडा अध्यि
३ वदर्

सम्बवधित वडा
आवथुक
कायाुलयमा गई
ऐर्
वर्वदेर् दताु
बमोवजम
गराउर्े

सोही वदर्,
सजुवमर्को वडा कायाुलय,
हकमा बढीमा वडा अध्यि
३ वदर्
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१५

रुख कटार्को लावग वसफाररस

१६

चार वकल्ला घर बाटो प्रमावणत वसफाररस

 प्रष्ट व्यहोरा खल
ु
न ेको ररतपवू क
वर्वेदर्
 रुख काट्र् हुर्े स्थार्को
जग्गािर्ी प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 वतरो वतरे को रवसद
 सम्बवधित व्यविको र्ागररकता
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 सावुजवर्क मचन नल्का
 वजल्ला वर् कायाुलयको
वसफाररस
 वर्वदेकको र्ागररकता प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप
 जग्गािर्ी दताु प्रमाणपूजाुको
प्रवतवलवप
 सम्बवधित जग्गाको स्पष्ट र्ापी
र्क्शा ट्रेस
 चालन आवको मालपोत वतरे को
रवसदको प्रवतवलवप
 सावुजवर्क सजुवमर् मचन नल्का

सम्बवधित वडा
आवथुक
कायाुलयमा गई
ऐर्
वर्वेदर् दताु
बमोवजम
गराउर्े

सोही वदर्,
सजुवमर्को वडा कायाुलय,
हकमा बढीमा वडा अध्यि
३ वदर्

सम्बवधित वडा
कायाुलयमा गई आवथुक
तोकीएको
ऐर्
ढाँचाको फारम बमोवजम
भर्े

सोही वदर्,
सजुवमर्को वडा कायाुलय,
हकमा बढीमा वडा अध्यि
३ वदर्
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१७

ववद्यतन /खार्ेपार्ी/टेवलफोर् लाइर् जडा र् वसपाररस

१८

घर जग्गा मल्ू याङ्कर् तथा आय श्रोत
प्रमावणत

 व्यहोरा प्रष्ट खल
न ेको वर्वेदर्
 घर भएको स्थार्को जग्गािर्ी
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 वर्वेदकको र्ागररकता प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप
 घर र्क्शा पास इजाजात पत्रको
प्रवतवलवप
 घर जग्गा कर चि
न ा पत्र र
मालपोत वतरे को रवसदको
प्रवतवलवप
 घर वर्माुणको आवं शक वा पणू ु
सम्पधर् पत्रको प्रवतवलवप
 स्थार्ीय वर्कायमा दताु /
वर्वकरण प्रमाणपत्रको प्रतवलवप
 आधतररक राजश्व कायाुलयमा
दताु प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप
 अवघल्लो आवको करचि
न ा
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 अवघल्लो आवको लेखा परीिण
प्रवतवलवप

सम्बवधित वडा आवथुक
कायाुलयमा गई ऐर्
वर्वेदर् दताु गर्े बमोवजम

सोही वदर्,
सजुवमर्को वडा कायाुलय,
हकमा बढीमा वडा अध्यि
३ वदर्

सम्बवधित वडा
आवथुक
कायाुलयमा गई
ऐर्
वर्वेदर् दताु
बमोवजम
गराउर्े

सोही वदर्,
सजुवमर्को वडा कायाुलय,
हकमा बढीमा गाउँपावलका
३ वदर्
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१९

संस्था दताु / र्ववकरण

२०

व्यवसाय दताु

 सम्बवधित व्यवि/संस्थाको
वर्वेदर्
 वडा कायाुलयको वसफाररस
 संस्थाको वविार् २ प्रवत
 संस्था अधयत्र दताु भएको भए
प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप
 संस्था रहेको भवर्को घरजग्गा
कर र मालपोत वतरे को रवसदको
प्रवतवलवप
 भाँडामा भएको भए सम्झौता
पत्रको प्रवतवलवप
 सािारण सभाको वर्णुय
प्रवतवलवप
 अवघल्लो आवको लेखा परीिण
प्रवतवेदर् प्रवतवलवप
 सम्बवधित व्यविको वर्वेदर् पत्र
 पासपोटु साइजको फोटो २ प्रवत
 र्ागररकता प्रमाणपत्र, जग्गािर्ी
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 भाँडामा भए सम्झौता पत्रकफ
प्रवतवलवप
 अधयत्र दताु भए सोको प्रमाणपत्र
तथा स्थायी लेखा र्म्बर
प्रमाणपत्र प्रतवलवप

गाउँपावलकामा आवथुक
गई वर्वेदर् दताु ऐर्
गराउर्े
बमोवजम

सोही वदर्,
प्रमख
न
सजुवमर्को
प्रशासकीय
हकमा बढीमा
अविकृ त
३ वदर्

सम्बवधित वडा आवथुक
कायाुलयमा गई ऐर्
वर्वेदर् दताु गर्े बमोवजम

सोही वदर्,
सजुवमर्को वडा कायाुलय,
हकमा बढीमा वडा अध्यि
३ वदर्
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ठे क्का इजाजत पत्र (घ) वगु

२१

 व्यहोरा प्रष्ट खल्न र्े ररतपवू क
ु
वर्वेदर्
 घटीमा ५ लाख रुपैयाको चालन
पँजू ी देखाइ उद्योग ववभागमा दताु
भएको प्रमाणपत्र
 इजाजत पत्र कायुवववि अर्सन ार
तोकीएको मख्ू य जर्शिी
प्रमाणीत कागजात
 वट्रपर १ थार्, ट्याक्टर १ थार्,
वमक्सर १ थार्,
Theodolite/Level Machine
१ सेट, वाटर पम्प ३ थार्,
भाइब्रेटर मेवसर् ३ थार्, मेवसर्
उपकरणहरुको स्वावमत्व भएको
तथा वबमा गरे को कागजातको
प्रवतवलवप
 मेवशर् उपकरणहरु वठक
अवस्थामा भएको र्ेपाल
मेकावर्कल इवधजवर्यररङ
एशोवसएसर् सदस्यता प्राप्त
मेकावर्कल इवधजवर्यरले
प्रमावणत गरे को कागजात

गाउँपावलका
कायाुलयमा
वर्वेदर् दताु
गराउर्े
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आवथुक
ऐर्
बमोवजम

१-३ वदर्

प्रमख
न
प्रशासकीय
अविकृ त

२३

सामावजक सरन िा कायुक्रमिः सामावजक सरन िा कायुक्रमिः जेष्ठ र्ागररक, दवलत एकल मवहला, वविवा मवहला,
पररचयपत्र र्ववकरण
क र ख वगुका असि अपांग, दवलत बालबावलका पररचयपत्र र बाल पोषण
पररचयपत्र

२२

 वविवा मवहलाको लावग पवतको
मृत्यदन ताु, मृतकसँगको वववाह दताु,
मृत्यपन वछको र्ाता प्रमावणत
प्रमाणपत्र, र्ागररकता प्रमाणपत्रको
प्रवतवलवप
 अशि अपाङ्ग भएका
व्यविहरुको लावग अपाङ्गताको
सम्बवधित वडा
वगु खल
न ेको प्रमाणपत्र, र्ागररकता
कायाुलयमा गई
प्रमाणपत्र र र्ावालक भएमा जधम
सचू कले फारम
दताुको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप
भर्े
 बालपोषण र दवलत
बालबावलकाको लावग जधम दताु
प्रमाणपत्र, बाबन आमाको वववाह
दताुको प्रमाणपत्र, र्ागररकता
प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप
 सम्बवधित व्यविको पासपोटु
साइजको फोटो २/२ प्रवत
 पररचयपत्रको प्रवतवलवप
 र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप, सम्बवधित वडा
कायाुलयमा गई
र्ावालकको हकमा जधमदताु
सचू कले फारम
प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप
भर्े
 सम्बवधित व्यविको पासपोटु
साइजको फोटो २ प्रवत
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वर्िःशल्न क

सोही वदर्

वडा कायाुलय,
वडा सवचव

वर्िःशल्न क

सोही वदर्

वडा कायाुलय,
वडा सवचव

सामावजक सरन िाका लावग बैंक खाता खोल्र्

२५

सामावजक सरन िा
भत्ता बझ्न र्

२७

व्यवसाय कर

२८

व्यवसाय सवू चकृ त

२६

मालपोत
असल
न ी

२४

 वडा कायाुलयबाट जारी गररएको
सामावजक सरन िा प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप
 र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्रको
प्रवतवलवप
 सम्बवधित व्यविको पासपोटु
साइजको फोटो २ प्रवत
 बालबावलकाका लावग जधमदताु
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप, संरिकको
र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप र २/२ प्रवत फोटो
 वडा कायाुलयबाट जारी गररएको
पररचयपत्र (सक्कल)
 र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्र
(सक्कल)
 जग्गािर्ी प्रमाणपत्र वा प्रवतवलवप
 पवछल्लो पटक मालपोत वतरे को
रवसद
 व्यवसाय दताु प्रमाणपत्र
 पवछल्लो पटक कर वतरे को वववरण
खल्न र्े कागजात
 सम्बवधित व्यवसायको वर्वेदर्/पत्र
 कम्पर्ी/फमु/व्यवसाय दताु
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 स्थायी लेखा र्म्बर दताु प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप
 गत आ.व.को कर चि
न ा प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप

सम्बवधित
बैंकमा गई
फारम भर्े

वर्िःशल्न क

सोही वदर्

बैंक

रकम वर्कासा
भएपश्चात
बैंकमा जार्े

वर्िःशल्न क

सोही वदर्

बैंक

वडा
कायाुलयमा
जार्े

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सोही वदर्

वडा कायाुलय

वडा
कायाुलयमा
जार्े

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सोही वदर्

वडा कायाुलय

गाउँपावलकामा
गई वर्वेदर् दताु
गराउर्े

वर्िःशल्न क

सोही वदर्

खररद इकाई
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२९

आयोजर्ा सम्झौता तथा बैंक खाता खोल्र् वसफाररस

३०

आयोजर्ा वकस्ता भि
न र्ी र फरफारक

३१

म्याद थप

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 सम्बवधित आयोजर्ा उपभोिाको
गाउँपावलका
आमभेलाद्वारा उपभोिा सवमवत र
पवू ाुिार
अर्गन मर् सवमवत गठर् गरे को वर्णुय
शाखाबाट
प्रवतवलवप
प्रमावणत लगत
इवस्टमेट प्राप्त
 उपभोिा सवमवतको सम्झौता गर्े
गरर प्रमख
न
तथा बैंक खाता खोल्र्े सम्बवधि
प्रशासकीय
वर्णुय प्रवतवलवप
अविकृ तबाट
 उपभोिा सवमवत पदाविकारीको
तोक आदेश
र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्र
वलर्े
प्रवतवलवप १/१ प्रवत
 वडा कायाुलयको वसफाररस
 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वदर्
गाउँपावलका
 उपभोिा सवमवतको कायु सम्पधर्
पवू ाुिार
बैठक वर्णुय प्रवतवलवप
शाखाबाट
 अर्गन मर् सवमवतको भि
न ार्ी
प्रमावणत कायु
वसफाररस गरे को वर्णुय प्रवतवलवप
सम्पधर्
 खचु सावुजवर्क गरे को वर्णुय
प्रवतवेदर् प्राप्त
प्रवतवलवप
गरर प्रमख
न
 वडा कायाुलयको भि
प्रशासकीय
न ार्ीका लावग
वसफाररस
अविकृ तबाट
तोक आदेश
 आयोजर्ाको वबल भपाुइ, डोर
वलर्े
हावजरी तथा अधय आवश्यक
कागजातहरु
 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
गाउँपावलकामा
 उपभोिा सवमवतको बैठक वर्णुय
वर्वेदर् दताु गर्े
प्रवतवलवप
 वडा कायाुलयको वसफाररस
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सोही वदर्

पवू ाुिार शाखा,
योजर्ा तथा
अर्गन मर् इकाई,
प्रमख
न
प्रशासकीय
अविकृ त

वर्िःशल्न क

सोही वदर्

पवू ाुिार शाखा,
योजर्ा तथा
अर्गन मर् इकाई,
आवथुक
प्रशासर् इकाई,
प्रमख
न
प्रशासकीय
अविकृ त

वर्िःशल्न क

सोही वदर्

योजर्ा तथा
अर्गन मर् इकाई

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

३३

बैंक खाता बधद
गर्े वसफाररस

३५

राहत रकम भि
न ार्ी

३६

उजरन ी तथा वववाद सम्बवधि वर्वेदर् दताु

३४

आयोजर्ाको रकम आयोजर्ा अर्गन मर्
भि
न ार्ी

३२

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 उपभोिा सवमवतको बैठक वर्णुय
प्रवतवलवप
 वडा कायाुलयको वसफाररस
 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 उपभोिा सवमवतको बैठक वर्णुय
प्रवतवलवप
 योजर्ा इकाईबाट तयार गररएको
वटप्पणी
 योजर्ा इकाईबाट रुजन गररएको
अधय कागजातहरु

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु गर्े

वर्िःशल्न क

सोही वदर्

योजर्ा तथा
अर्गन मर् इकाई

अर्गन मर् सवमवत
सयं ोजकबाट
कायु तावलका योजर्ा तथा
तोक आदेश वर्िःशल्न क
अर्सन ार
अर्गन मर् इकाई
वलइ वर्वेदर्
दताु गर्े
योजर्ा
प्रमख
न
इकाईबाट तयार
प्रशासकीय
गररएको
वर्िःशल्न क सोही वदर्
अविकृ त,
कागजात
आवथुक
प्रमावणत गराउर्े
प्रशासर् इकाई

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल्न र्े वर्वेदर्
 वडा कायाुलयको वसफाररस
गाउँपावलका
गाउँपावलका
 स्वास््य उपचारका लावग भए
अध्यि, प्रमख
न
सम्बवधित अस्पतालमा भर्ाु भएको अध्यिबाट
प्रशासकीय
तोक आदेश वर्िःशल्न क सोही वदर्
तथा अधय कागजातको प्रवतवलवप
अविकृ त,
वलई
वर्वे
द
र्
 ववपदका लावग भए सजुवमर्
आवथुक
दताु
गर्े
मचन ल्न काको प्रवतवलवप
प्रशासर् इकाई
 र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्रको
प्रवतवलवप
 हदम्याद तोकीएको ववषयमा सोही
बमोवजम र र्तोकीएकोमा ३५ वदर् धयावयक सवमवत
हदम्याद
स
य
ोजक
धयावयक
ं
वभत्र ररतपवू क
ु तयार गरे को (वतर्
तोकीएकोमा
(गाउँपावलका आवथुक
सवमवत,
पस्न ते वववरण, ठे गार्ा र सम्पकु
सोही
उपाध्यि)
ऐर् तथा
गाउँपावलका
माध्यम खल
न ेको) वर्वेदर् पत्र
बमोवजम र
समि तोक कायुवववि
उपाध्यि, उजरन ी
र्तोकीएकोमा
 सम्बवधित वर्वेदकको र्ेपाली
आदेश वलइ
बमोवजम
प्रशासक/कार्र्न ी
कायुवववि
र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप
वर्वेदर् दताु
मावमला इकाई
बमोवजम
 वववादसँग सम्बवधित अधय
गराउर्े
आवश्यक कागजातहरु
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म्याद तामेली
उजरन ी तथा वववादको वलवखत
जवाफ दताु

३९

४०

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 सम्बवधित वर्वेदकको र्ेपाली
र्ागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप
 वववादसगं सम्बवधित अधय
आवश्यक कागजातहरु

मेलवमलाप

३८

 सम्बवधित वर्वेदर्को प्रवतवलवप
 म्याद तामेली पत्र

 अर्सन वन च बमोवजमको ढाँचामा दवन ै
पिहरुको वमलापपत्रका लावग
मेलवमलाप गराइपाउँ भधर्े संयि
न
वर्वेदर्

वर्रुपण हुर्े अविकारिेत्र अधतगुत
वर्णुय र संरिणात्मक आदेश जारी

३७

 वर्वेदर्मा पेश गररएका संलग्र्
आवश्यक प्रमाण कागजातहरु
 पि ववपिीका सािीहरुको वयार्
 वकपत्र
 वववावदत पिहरुको स्वीकारोिी
 पिको अवस्था
 अधय सम्बवधित प्रमाण

धयावयक सवमवत
संयोजक
(गाउँपावलका आवथुक
वर्वेदर् दताु
उपाध्यि)
ऐर् तथा
भएको ७ वदर्
समि तोक कायुवववि
वभत्र
आदेश वलइ
बमोवजम
वर्वेदर् दताु
गराउर्े
धयावयक सवमवत
संयोजक
(गाउँपावलका आवथुक
म्याद तामेल
उपाध्यि)
ऐर् तथा
भएको १५
समि तोक कायुवववि
वदर् वभत्र
आदेश वलइ
बमोवजम
वर्वेदर् दताु
गराउर्े
धयावयक सवमवत
संयोजक
(गाउँपावलका आवथुक
उपाध्यि)
ऐर् तथा
सोही वदर्
समि तोक कायुवववि
आदेश वलइ
बमोवजम
वर्वेदर् दताु
गराउर्े

धयायीक
सवमवतको
इजलास
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वर्िःशल्न क

इजलासको
वदर्

धयावयक
सवमवत,
गाउँपावलका
उपाध्यि, उजरन ी
प्रशासक/कार्र्न ी
मावमला इकाई

धयावयक
सवमवत,
गाउँपावलका
उपाध्यि, उजरन ी
प्रशासक/कार्र्न ी
मावमला इकाई
धयावयक
सवमवत,
गाउँपावलका
उपाध्यि, उजरन ी
प्रशासक/कार्र्न ी
मावमला इकाई,
मेलवमलापकताु

धयावयक सवमवत

 आवश्यकता अर्नसार
 इकाईबाट उपलब्ि गराइर्े
ररतपवू क
ु भरे को आवेदर् फारम
 हालसालै वखचेको पासपोटु
साइजको फोटो ३ प्रवत
 र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 इकाईबाट उपलब्ि गराइर्े
ररतपवू क
ु भरे को आवेदर् फारम
 हालसालै वखचेको पासपोटु
साइजको फोटो ३ प्रवत
 सम्बवधित वडा कायाुलयको
वसफाररस
 र्ागररकता वा र्ावालक भए
जधमदताु प्रमाणपत्र र सरं िकको
र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 आँखा, कार् र मार्वसक सम्बवधि
भए सम्बवधित ववशेषज्ञ, अधयको
हकमा स्थार्ीय स्वास््य चौकीको
वसफाररस
 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 समहन को भेलाद्वारा समहन गठर्
भएको वर्णुय तथा समहन दताु गर्े
सम्बवधि वर्णुयको प्रतवलवप
 सम्बवधित वडा कायाुलयको
वसफाररस
 समहन को वविार्
 समहन को कायुसवमवतको र्ेपाली
र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप

गाउँपावलकामा
अविकार प्राप्त
अविकारीबाट
तोक आदेश
वलर्े

जेष्ठ र्ागररक पररचय
पत्र

४३

अपाङ्गता पररचय पत्र

कार्र्ू ी
राय,
परामशु
सेवा

४२

४४

मवहला समहू दताु

४१

कार्र्न ी मावमला
इकाईमा जार्े

वर्िःशल्न क

कायाुलय
कार्र्ू ी मावमला
समयवभत्र
इकाई
जर्न सक
न ै बेला

वर्िःशल्न क

सोही वदर्

मवहला,
बालबावलका
तथा समाज
कल्याण इकाई

सोही वदर्

मवहला,
बालबावलका
तथा समाज
कल्याण इकाई

सोही वदर्

मवहला,
बालबावलका
तथा समाज
कल्याण इकाई

गाउँपावलकामा
अविकार प्राप्त
अविकारीबाट
तोक आदेश
वलर्े

वर्िःशल्न क

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराउर्े

आवथुक
ऐर्
बमोवजम
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४६

४७

४८

मवहला समहू
र्ववकरण

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराउर्े

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सोही वदर्

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 सम्बवधित वडा कायाुलयको
वसफाररस
 सम्बवधित ववद्यालयको वसफाररस
 सम्बवधित बालबावलकाको
जधमदताु प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 संरिकको र्ेपाली र्ागररकता
प्रमाणपत्र प्रवतवलवप

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराउर्े

वर्िःशल्न क

सोही वदर्

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 सम्बवधित वडा कायाुलयको
वसफाररस
 र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप
 राहत वा आवथुक सहयोग मागको
दावी प्रमाणपत्र

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराउर्े

वर्िःशल्न क

सोही वदर्

 ववद्यालयको ववज्ञापर् अर्मन वत माग
पत्र
 वव.व्य.स.को वर्णुय प्रवतवलवप

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराई वशिा
शाखामा पेश
गर्े

गाउँपावलका
लैंवगक वहसं ा वपवडतको लावग आवथुक ववपधर् बालबावलका आवथुक सहायता
अर्दन ार्मा वशिक
सहायता
वर्यवन िको ववज्ञापर्
अर्मन वत

४५

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 समहू दताु प्रमाणपत्र (सक्कल)
 समहू को बैठक वर्णुय प्रवतवलवप
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वर्िःशल्न क

सोही वदर्

मवहला,
बालबावलका
तथा समाज
कल्याण इकाई
प्रमख
न
प्रशासकीय
अविकृ त /
मवहला,
बालबावलका
तथा समाज
कल्याण इकाई /
आवथुक
प्रशासर् इकाई
प्रमख
न
प्रशासकीय
अविकृ त /
मवहला,
बालबावलका
तथा समाज
कल्याण इकाई /
आवथुक
प्रशासर् इकाई
वशिा, यवन ा
तथा खेलकनद
शाखा

गाउँपावलका अर्दन ार्मा वर्यि
न भएका
वशिक वर्यि
न ी समथुर्

जेहधे दार, ववपधर्
तथा गररब ववद्याथी
वसफाररस

सरुवा सहमवतको वसफाररस

५१

५२

वशिकको आय
प्रमावणत

५०

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 सम्बवधित ववद्यालयको वसफाररस

५३

सामावजक सरन िा
करकट्टी वसफाररस

४९

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको पत्र
 वशिक वर्यि
न ीको लावग ववज्ञापर्
अर्मन वतको माग गरे देवख वशिक
वर्यि
न ी हुदँ ा सम्म गररर्े सम्पणू ु
कायुको कागजात प्रवतवलवप
 वशिकको शैविक योग्यात,
व्यविगत वववरण कागजात तथा
र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप
 वशिा वर्यमावली २०५९ को
वर्यम ९९ को अर्सन चू ी-१७
अर्सन ार छोड्र्े र वलर्े ववद्यालयको
वव.व्स.स.को सहमवत वर्णुय तथा
ववद्यालयको पत्र
 अधतर वजल्लाको हकमा वशिा
ववकास तथा समधवय इकाईको
सहमवत पत्र

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 सम्बवधित ववद्यालयको वसफाररस

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 सम्बवधित ववद्यालयको वसफाररस

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराई वशिा
शाखामा पेश
गर्े

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराई वशिा
शाखामा पेश
गर्े

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराई वशिा
शाखामा पेश
गर्े
गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराई वशिा
शाखामा पेश
गर्े
गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराई वशिा
शाखामा पेश
गर्े
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आवथुक
ऐर्
बमोवजम

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सोही वदर्

वशिा, यवन ा
तथा खेलकनद
शाखा

सोही वदर्

वशिा, यवन ा
तथा खेलकनद
शाखा

सोही वदर्

वशिा, यवन ा
तथा खेलकनद
शाखा

सोही वदर्

वशिा, यवन ा
तथा खेलकनद
शाखा

सोही वदर्

वशिा, यवन ा
तथा खेलकनद
शाखा

स्थायी
वशिक
हावजरी
प्रमावणत

५५

स्थायी तथा करार वशिकको वर्यि
न ी
समथुर् वसफाररस

५६

त्रैमावसक तलब भत्ता वर्कासा

५७

व्यविगत फमु दताु

 ववद्यालयको हावजरी रवजष्टर

५८

व्यविगत फमु र्ववकरण

५४

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको पत्र
 वशिक वर्यि
न ीको लावग ववज्ञापर्
अर्मन वतको माग गरे देवख वशिक
वर्यि
न ी हुदँ ा सम्म गररर्े सम्पणू ु
कायुको कागजात प्रवतवलवप
 वशिकको शैविक योग्यात,
व्यविगत वववरण कागजात तथा
र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप
 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको पत्र
 ववद्यालयको प्रमावणत तलब भत्ता
माग फारम
 यसअवघ वर्कासा भएको तलब
भत्ता बझन क
े ो भपाुइ, सजचयकोष
तथा वबमा दावखला गरे को भौचर र
पत्रको प्रवतवलवप
 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 फमु सजचालकको र्ेपाली
र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 जग्गािर्ी प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 वडा कायाुलयको वसफाररस
 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 व्यविगत फमु दताु प्रमाणपत्र
सक्कल
 फमु सजचालकको र्ेपाली
र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 जग्गािर्ी प्रमाणपत्र प्रवतवलवप
 वडा कायाुलयको वसफाररस

वशिा शाखामा
जार्े

वर्िःशल्न क

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराई वशिा
शाखामा पेश
गर्े

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सोही वदर्

वशिा, यवन ा
तथा खेलकनद
शाखा

सोही वदर्

वशिा, यवन ा
तथा खेलकनद
शाखा

वशिा, यवन ा
तथा खेलकनद
शाखा /
आवथुक
प्रशासर् इकाई

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु
गराई वशिा
शाखामा पेश
गर्े

वर्िःशल्न क

प्रत्येक
त्रैमावसकको
अवधतममा

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु गर्े

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सोही वदर्

कृ वष ववकास
शाखा

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु गर्े

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सोही वदर्

कृ वष ववकास
शाखा
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५९

कृ षक समहन दताु

६०

कृ षक समहन र्ववकरण

६१

रासायर्ीक मल वववक्रका लावग सचू ीकरण

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 कृ षक समहन को वर्णुय प्रवतवलवप
 कृ षक समहन को वविार्
गाउँपावलकामा
 कृ षक समहन का कायुसवमवतको
वर्वेदर् दताु गर्े
र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्रको
प्रवतवलवप
 वडा कायाुलयको वसफाररस
 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 कृ षक समहू दताु प्रमाणपत्र सक्कल
 कृ षक समहन को वर्णुय प्रवतवलवप
 कृ षक समहन को वविार्
 पदाविकारी पररवतुर् भएमा सोको गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु गर्े
वर्णुय
 कृ षक समहन का कायुसवमवतको
र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपत्रको
प्रवतवलवप
 वडा कायाुलयको वसफाररस
 सहकारी संस्थाको ररतपवू क
ु
व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्/पत्र
 वडा कायाुलयको वसफाररस
 सहकारी संस्था दताु प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप
 गत आवको करचि
न ा प्रमाणपत्र
गाउँपावलकामा
प्रवतवलवप
वर्वेदर् दताु गर्े
 गत आवको लेखा परीिण
प्रवतवेदर् प्रवतवलवप
 रासायर्ीक मल सम्बधिी अर्नभव,
कायुदिता, कायुिमता, र्ापतौल
गर्े उपकरण, गोदाघर, सचू र्ा
प्रवववि लगायतको वववरण
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सोही वदर्

कृ वष ववकास
शाखा /
पशपन ंिी ववकास
शाखा

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सोही वदर्

कृ वष ववकास
शाखा /
पशपन ंिी ववकास
शाखा

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सोही वदर्

कृ वष ववकास
शाखा

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

सहकारी दताु

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

कृ षक समहन /फमु स्थायी
लेखा र्म्बर दताु प्रमाणपत्र
वसफाररस

आवथुक
ऐर्
बमोवजम

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु गर्े

६४

सचू र्ाको हक सम्बवधि
वववरण

गाउँपावलकामा
वर्वेदर् दताु गर्े

सचू र्ाको
हक
सम्बवधि
गाउँपावलकामा
ऐर् तथा
वर्वेदर् दताु गर्े
वर्यमाव
ली
बमोवजम

६५

अधय

६२

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 सहकारीको वर्णुय प्रवतवलवप
 सहकारीको वविार्
 सम्बवधित वडा कायाुलयको
वसफाररस
 सहकारीका सम्पणू ु सदस्यहरुको
र्ागररकता प्रमाणपत्र प्रवतवलवप र
पासपोटु साइजको फोटो
 सचं ालक सवमवतको वतर् पस्न ते
वववरण
 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको
वर्वेदर्/पत्र
 कृ षक समहन /फमु दताु प्रमाणपत्र
प्रवतवलवप
 वडा कायाुलयको वसफाररस
 बैठक वर्णुय प्रवतवलवप

६३

 ररतपवू क
ु व्यहोरा खल
न ेको वर्वेदर्
 वर्वेदकको र्ेपाली र्ागररकताको
प्रमावणत प्रवतवलवप

 अधय आवश्यक कागजातहरु

-
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-

सोही वदर्

कृ वष ववकास
शाखा

सोही वदर्

कृ वष ववकास
शाखा /
पशपन ंिी ववकास
शाखा

सोही वदर्

सचू र्ा प्रवववि
शाखा, प्रमख
न
प्रशासकीय
अविकृ त,
सचू र्ा
अविकारी

-

-

