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सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको 
हक सम्बन्धि ननयमावली २०६५ को ननयम ३ बमोन्िम सावविननक गररएको 

 

कटहरी गाउँपानलकाको तै्रमानसक प्रगनि वववरण 

आ.व. २०७९/८० 

श्रावण-असोि 
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गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 

कटहरी, मोरङ्ग 

प्रदेश नं. १, नपेाल 
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स्वि प्रकाशन  

Proactive Disclosures 
 

नेपालको संवविानको िारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोन्िम 
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धि ननयमावली 
२०६५ मा प्रत्येक सावविननक ननकायले आफ्ना गनिववनिहरुको वववरण ३/३ मवहनामा 
प्रकान्शि गननवपने कानूनी व्यवस्था छ ।यसका लानग ऐन र ननयमावलीमा पाररि २० वटा 
न्शर्वक िोवकएका छन ्। सूचनाको हक सम्बन्धि कानूनको ध्येय नै नागररकले सूचना माग 
नगरे पनन आफ्नो ननकायको पारदन्शविा, िवाफदेवहिार ववश्वसननयिाको लानग ननयनमि रुपमा 
वववरण स्वि: प्रकाशन गननवपने क्रममा कटहरी गाउँपानलका गाउँ कायवपानलकाको कायावलय 
कटहरी मोरङ्गले चालन आ.व. २०७९/८० को तै्रमानसक श्रावण - असोि सम्मको सम्पाददि 
कामको मनख्य मनख्य वववरण प्रस्िनि गरेको छन ।    
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s6x/L ufpFkflnsf  

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no s6x/L, df]/ª  

! g+= k|b]z, lj/f6gu/ . 

 

;'rgfsf] xs;DaGwL P]gsf] bkmf % -#_ / lgodfjnL, @)^% sf] lgod # 

adf]lhd k|sflzt ljj/0fM @)&(  

 

>fj0f —c;f]h dlxgfsf] ljj/0f M 

  

!=lgsfosf] :j?k / k|s[lt M  

 

df]/ªsf] blIf0f klZrdL efudf kg]{ s6x/L ufpFkflnsf gS;fdf x]bf{ k"j{lt/ sf]lN6Psf] 7f8f] 

cfsf/df /x]sf] b]lvG5 . of] ufpFkflnsf s6x/L, ef}+8fxf / ynfxf uf=lj=;=nfO{ ldnfP/ lj=;+= 

@)&# ;fndf k'g;{+/rgf ul/Psf] xf] . s6x/L ufpFkflnsf lgdf{0fsf s|ddf ;fljssf] s6x/L 

uf=lj=;=sf ljleGg j8fx¿nfO{ o;sf] j8f g !, @, # / $ u/L hDdf rf/j6f j8fdf ljefhg 

ul/Psf] 5 . ;fljssf] s6x/L uf=lj=;=sf @ / # g+ j8fnfO{ xfn ufpFkflnsfsf] j8f g+= !, 

! / % nfO{ @, $ / ^ nfO{ # tyf&, * / ( g+= j8fnfO{ xfnsf] ufpFkflnsfsf] j8f g+= $ 

sfod ul/Psf] 5 . o;}u/L ef}+8fxf uf=lj=;=sf j8f g+= !, @, #, $ / ( g+= j8fnfO{ xfn o; 

ufpFkflnsfsf] j8f g+= % tyf ef}+8fxfsf j8f g+= %, ^, & / * tyf ynfxf uf=lj=;=sf j8f 

g %, ^, * / ( nfO{ s6x/L ufpFkflnsfsf] j8f g+= ^ sfod ul/Psf] 5 . otf ynfxfsf afFsL 

/x]sfj8fx¿ !, @, #, $ / & nfO{ s6x/L ufpFkflnsfsf] j8f g+= & sfod ul/Psf] 5 . o;/L 

blIf0fLklZrd df]/ªsf oL tLgj6f uf=lj=;=nfO{ ldnfP/ s6x/L ufpFkflnsf agfO{Psf] xf] . 

o; ufpFkflnsfdf hDdf & j6f j8fx¿ 5g\ . o; ufpFkflnsfsf] gfd eg] ;fljssf] s6x/L 

uf=lj=;=sf] gfddf /flvPsf] xf] .     

If]qkmn M  

s6x/L ufpFkflnsfsf] l;dfgf k"j{df /+u]nL gu/kflnsf tyf wgkfnyfg / hxbf 

ufpFkflnsf;Fu hf]l8Psf] 5 . otf o;sf] blIf0fdf hxbf ufpFkflnsf kb{5 eg] klZrddfrflx+ 

lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf kb{5 . o;sf] pQ/ tyf pQ/klZrddf eg] u|fdyfg ufpFkflnsf 

kb{5 . ;d'b| ;txaf6 sl/j &# ld6/ prfO{df /x]sf] 5 . o; ufpFkflnsfsf] e"–pkof]usf] 

cj:yfdf clwsf+z e'efu s[lif If]qn] cf]u6]sf] 5 . o; ufpFkflnsf leq Pp6f dfq ;fd'bflos 

jgsf ;fydf @ j6f cGo k|sf/sf j[Iff/f]k0f If]q klg /x]sf5g\ . t/ o; ufpFkflnsf leq 

jgh+un If]q cltGo"g 5 . o; ufpFkflnsfsf] If]qkmn %!=%( a=ls=dL= /x]sf]5 . o; uf=kf=df 

#(hgfhgk|ltlglw / !@* hgfsd{rf/L /x]sf 5g\ .  
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s_ sfof{nosf] b'/ b[li6 

:jR5, :j:Yo, cf}Bf]lus ufpF, cfly{s, ;fdflhs, ;f:s[lts ?kdf, s6x/LnfO{ ;d'Ggt 

agfcf}+  .  

  

v_ nIo M  

s6x/LnfO{ cfly{s ?kn] ;DkGg, ef}lts ?kn] of]hgfj4 ;'ljwfo'Qm, n}lus ?kdf dlxnf d}qL, 

;fdflhs ?kn] ;dfj]zL÷;xeflutfTds, jftfj/0fLo ?kn] :jR5, ;kmf tyf Joj:yfksLo 

?kn] ;'Jojl:yt z}lIfs, k|zf;lgs / cf}Bf]lus ufpFsf]  ?kdf ljsf; ug{] .  
 

u_ pb]Zo M  

!= k"jf{wf/x¿sf] ljsf; tyf lj:tf/af6 ;]jf, 

;'ljwf / ahf/df kx'Fr / pkof]u j[l4 eO{ 

hLjgofkg    ;xhtftkm{ pGd'vePsf] x'g]5 

.    

@=s[lif tyf kz'kfng k]zf Joj;flos /f]huf/d"nstkm{ pGd'v ePsf] x'g]5 .  

#=ko{6sLo k"jf{wf/sf] nut tof/ Pj+ k"jf{wf/df :t/j[l4ePsf] x'g]5 .  

$=pBf]u tyf Joj;fosf] l;h{gf, j[l4 / lj:tf/ ePsf] x'g]5 .  

%=lzIff tyf v]ns'b ;j{;'ne, u'0f:t/Lo, 

Joj;flos / ;dfjzL u/fpg of]hgfj4 

ljsf;sf] z'?jft      x'g] 5 .  

^= :yfgLonf]s, snf;+:s[lt / ;flxTosf] ;+/If0f / ;Dj4{gsf nflu of]hgf ePsf] x'g]5 .  

&= :jf:Yo ;]jfjf6 k|fKtx'g] cfwf/e"t ;]jfsf] u'0f:t/df :t/ j[l4 / ;'netfePsf] x'g]5 .   

* =ljw'lto z';f;gsf] k|f/De ePsf] x'g]5 .    

(= ljkb\ hGo hf]lvd Go"lgs0fsf nflu of]hgf / sf]if lgdf{0f ePsf] x'g]5 .   

!)=pBd Joj;fo ljsf;df dlxnfx?sf] cy{k'0f{ ;xeflutfdf j[l4eO{ cfocfh{gdf 

lqmoflznePsf]     x'g]5 .  

!!= kmf]x/ Joj:yfkgdf j}1flgs Joj:yfkgsf] z'?jft ul/g]5 .   

!@= a]/f]huf/ o'jfx?nfO{ cfjZostf cg';f/sf] tflndlbO{ /f]huf/L a[l4ub}{ nlug]5 .  

  

3_of]hgf tyf sfo{s|dx? 5gf}6 ubf{ tf]lsPsf k|fyldstfx? M  
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cfly{s ljsf; / ul/jL lgjf/0fdf k|ToIf of]ubfg k'of{pg].  pTkfbgd'ns / l56f] k|ltkmnlbg] 

. /fhZj kl/rfngdf of]ubfg k'of{pg] .  

;]jfk|jfx , ;+:yfut ljsf; / ;'zf;gdf of]ubfg k'of{pg] .  :yfgLo>f]t ;fwgdf cfwfl/t 

eO{ hg;xeflutf clej[l4ug]{ .  

n}lªus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/sf] clej[l4x'g] .  lbuf] ljsf;,jftfj/0f ;+/If0f / 

ljkb Joj:yfkgdf of]ubfg k'of{pg] .  ;d'bfonfO{ ljkb\ tyf hnjfo" kl/jt{g pTyfglzn 

agfpg] .  

:yfgljz]ifsf] ;+:s[lt / klxrfg k|j4{g ug]{ .  

ufpFkflnsfsf] u'?of]hgfdf ;3fpk'Ug] tyf ufpFkflnsfn] tf]s]sf ;8sdfk b08df ;3fp 

k'of{pg] . ;8s k"jf{wf/ lgdf{0fubf{ clgjfo{ lgsfz Joj:yfkg ePsf] .  

 

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

  ! =gu/ k|x/L ;DjGwL sfo{x?  

  @= ;xsf/L ;+:yf ;DjGwL sfo{x?  

  #= s/ tyf u}xs/ c;'nL ;DjGwL sfo{x?  

  $= PkmPd ;~rfng ;DjGwL sfo{x?  

  %= :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg ;DjGwL sfo{x?  

  ^= :yfgLot Yof+s / clen]v ;+sng ;DjGwL sfo{x?  

  &= :yfgLo :t/sfljsf; cfof]hgftyf kl/of]hgfx?  

  *= cfwf/e"t tyf dfWoldslzIffsf] Joj:yfkg  

  (= :yflgo jhf/ Joj:yfkg,jftfj/0f ;+/If0f / h}ljs ljljwtf  

  !)=cfwf/e't :jf:Yo  / ;/;kmfO{  ;DjGwLsfo{  

  !!=:yfgLo ;8s , u|fld0f ;8s, s[lif ;8s , l;+rfO{ ;DjGwLsfo{  

  !@= ufpF;ef, :yfgLo cbfnt,d]nldnfk / dWo:ytfsf] Joj:yfkg  

  !#= 3/ hUuf wlgk"hf{ ljt/0f  

  !$= :yflgo clen]v Joj:yfkg  

  !%= s[lif tyf kz'kfng ,s[lifpTkfbg tyf Joj:yfkg kz' :jf:Yo,;xsf/L ;DjGwLsfo{  

  !^= Ho]i7gfu/Ls , ckf+utfePsfJoltm / c;tmx?sf] Joj:yfkg    

   !&=a]/f]huf/x?sf] tYof+s ;+sng ;DjGwLsfo{x?  

  !*= s[lif k|;f/sf] Joj:yfkg, ;+rfng / lgoGq0f ;DjGwLsfo{x?  

  !(= vfg]kfgL , ;fgf hnljw't cfof]hgf , a}slNks phf{  ;DjGwL sfo{x?  

  @)=ljkb\ Joj:yfkg  

  @!=hnwf/, aGohGt', vfgL tyf vlghkbfy{sf] ;+/If0f ;DjGwL sfo{x?      
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  @@= efiff ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf; ;DjGwLsfo{x?  
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@#= ufpFkflnsfdf /xg] sd{rf/L ;+Vof / sfo{ ljj/0f M hDdf b/jGbL ;+:of  M 

!@* hgf hDdf :yfoL b/jGbL  M&@ hgf hDdf s/f/sf b/jGbL M %^ hgf 

     ख) गाउँपानलकाको प्रस्िाववि दरवधदी िेररिः 
 

कटहरी गाउँपानलका 
गाउँ कायवपानलकाको प्रस्िाववि कूल दरबधदी िेररि 

क्र.सं. पद शे्रणी/िह सेवा समनह/उपसमनह स्वीकृि 
दरबधदी 

कैवफयि 

(क) स्थायी दरवधदी िफव ः 
१. प्रमनख प्रशासकीय 

अनिकृि 
रा.प.ििृीय नेपाल 

प्रशासन 
सामाधय प्रशासन १  

२. इन्िननयर अनिकृि छैठौं इन्िननयररङ नसनभल १  

३. न्शक्षा अनिकृि आठौं न्शक्षा न्शक्षा प्रशासन १ फान्िल 
४. लेखा अनिकृि अनिकृि 

छैठौं /सािौ/आठौँ  
प्रशासन लेखा १  

५ न्शक्षा अनिकृि अनिकृि छैठौं न्शक्षा न्शक्षा प्रशासन १  

६. अनिकृि अनिकृि छैठौं प्रशासन सामाधय प्रशासन २  

७ अनिकृि अनिकृि छैठौं ववववि सामाधय प्रशासन १ फान्िल 

८. पशन ववकास अनिकृि अनिकृि छैठौं कृवर् भेवटररनरी/लापोडेड २ १ पद फान्िल 

९ कृवर् ववकास 
अनिकृि 

अनिकृि छैठौं कृवर् बाली ववज्ञान १  

१० कम््यूटर अपरेटर सहायक पाचँौ ववववि सामाधय प्रशासन १  

११ सहायक सहायक पाचँौं प्रशासन सामाधय प्रशासन ५  

१२. आधिररक 
लेखापरीक्षक 

सहायक पाचँौं प्रशासन लेखापरीक्षण १  

१३. लेखा सहायक सहायक पाचँौं प्रशासन लेखा २  

१४. प्राववनिक सहायक सहायक पाचँौं न्शक्षा न्शक्षा प्रशासन १  

१५. सब इन्िननयर सहायक पाचँौं इन्िननयररङ नसनभल २  

१६. अनमन सहायक चौथो इन्िननयररङ सभे १  

१७. हे ई  ६ औ स्वास््य हेल्थ इधस्पेक्सन १  

१८. पन्ललक हेल्थ नसव ६ औ स्वास््य कम्यनननटी ननसवङ १  
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१९. प्राववनिक सहायक सहायक पाचँौं कृवर् बाली ववज्ञान २  

२०. पशन स्वास््य 
प्राववनिक 

सहायक पाचँौं कृवर् भेटेररनरी २  

२१. पशन सेवा प्राववनिक सहायक पाचँौं कृवर् लापोडेड १  

२२. नायब पशन सेवा 
प्राववनिक 

सहायक चौथो कृवर् भेटेनरी १  

२३. नायब प्राववनिक 
सहायक 

सहायक चौथो कृवर्  १  

२४. सहायक मवहला 
ववकास ननरीक्षक 

सहायक चौथो ववववि  २ १ पद फान्िल 

२५ खानेपानी िथा 
सरसफाई 
टेन्क्ननसयन 

सहायक पाचँौ इन्िननयररङ स्याननटरी १  

२६ अनसषे्टण्ट सब 
इन्िननयर 

सहायक चौथो इन्िननयररङ नसनभल १  

२७. सहायक सहायक चौथो प्रशासन सामाधय प्रशासन २  

स्थायी दरवधदी िफव को िम्मा (क) ४०  

(ख) करार दरबधदी िफव ः 

१. सूचना प्रववनि 
अनिकृि 

अनिकृि छैठौं ववववि  १  

२. सहायक कम््यनटर 
अपरेटर 

सहायक चौथो  ववववि  १  

३. नायब पशन सेवा 
प्राववनिक 

सहायक चौथो पशन भेटेररनरी १  

४ नायब कृवर् सेवा 
प्राववनिक 

सहायक चौथो कृवर्  १  

५ हलनका सवारी 
चालक (प्रथम स्िर) 

शे्रणीवववहन   ४ १ स्थायी 

६ नगर प्रहरी हवल्दार   १ करार 
७ इलेन्क्टनसयन चौथो   १ करार 
८ नगर प्रहरी  िवान   ६ करार 
९ कायावलय सहयोगी   शे्रणीवववहन   ११ ५ स्थायी 

करार दरबधदी िफव को िम्मा (ख) २७  

गाउँपानलकामा कायम हनन ेकन ल दरबधदी (क) र (ख) को िम्मा ६७  
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कटहरी गाउँपानलका अधिगवि वडा कायावलयहरुको प्रस्िाववि कूल दरबधदी िेररि 

 
)क                               ( स्थाइव दरबधदी िफव  

१ सहायक (वडा सन्चव) सहायक 
पाँचौं 

प्रशासन सा.प्र.  ३ स्थायी 

२ सहायक (वडा सन्चव) सहायक 
चौथो 

प्रशासन सा.प्र.  ४ स्थायी 

३ सब इन्िननयर सहायक 
पाचौं 

इन्ि. नसनभल  ३ स्थायी 

४ अ.सब इन्िननयर सहायक 
चौथो 

इन्ि. नसनभल  ४ स्थायी 

५ सहायक सहायक 
िेश्रो 

   १ स्थायी 
फान्िल  

स्थायी दरबधदी िफव को िम्मा (क) १५  
 
कटहरी गाउँपानलका अधिगवि वडा कायावलयहरुको प्रस्िाववि कूल करार दरबधदी िेररि 

 
)ख                                (र दरबधदी िफवकरा  

१ सहायक कम््यूटर 
अपरेटर 

सहायक 
चौथो 

   ७ करार 

२ कायावलय सहयोगी शे्रणीवववहन    ७ करार 
करार दरबधदी िफव को िम्मा (ख) १४  

वडा कायावलयमा कायम हनन ेकन ल दरबधदी (क) र (ख) को िम्मा २९  
  

s6x/L ufpFkflnsfdf sfo{/t ;j} :jf:Yo  ;+:yfx?df sfo{/t 

sfd{rf/Lx? M 

l;=g+=   kb  tx  ;]jf  ;d'x  b/jGbL  hDdf  

!  
 

clws[t ^ 5}7f}+  
x]=O{=  

   *  *  
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@  
 

;xfos % cf}  
x]=O{=  

   *  *  

#   ;xfos rf}yf]  x]=O{=     #  #  

$   ;xfos 
rf}yf]/kfFrf}  

s=g     !!  !!  

%   ;xfos  rf}yf]   c=g=ld     $  $  

^   ;xfos  rf}yf}  Nofj 6]=     !  – 

&   sf=;=  >]0fLljlxg  k|zf;g     *  *  

   hDdf            43  42  

 

 

s6x/L ufpFkflnsfdf sfo{/t s[lif zfvfdf sfo{/t sfd{rf/Lx? M  

 

l;=g+=  kb  tx  ;]jf  ;d'x  b/jGbL  hDdf  

!  clws[t  ^5}7f}|  s[lif     !  !  

@  ;xfos  %cf}  s[lif     @  @  

#  ;xfos  rf}yf]  s[lif     !  !  

$  sf=;=  >]0fLljxLg  s[lif    !  !  

   hDdf           %  %  

 

s6x/L ufpFkflnsfdf sfo{/t e]6g/L zfvfdf sfo{/t sfd{rf/Lx? M  

l;=g+=  kb  tx  ;]jf  ;d'x  b/jGbL  hDdf  

!  clws[t  ^5}7f}+  kz';]jf     @  @  

@  ;xfos  %cf}  kz';]jf     @  @  

#  ;xfos  rf}yf]  kz';]jf     @  @  

$  sf=;=  >]0fLljxLg  s[lif    !  !  

             &  &  

s'n hDdf 
!@* 
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$_ ufpFkflnsfjf6k|bfgul/g] ;]jfx? M  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%_ ;]jf k|bfg ug]{ zfvf / lhDd]jf/ clwsf/L M 

 

   %=! k|zf;g zfvf 

!=>L hfgsL k|;fb clwsf/L  5}7f}  

  @= >L dfwj vgfn          kfFrf} 

    #= >L /ljGb| sfsL{           kfFrf}  

    $= >L cf]d ljs|d s6'jfn    kfFrf}  

    %= >L ;/Ltf sfdt         sf=;=  

 

  %=@ j8f sfof{no tkm{ M 

  

%=@=! j8f g+=! j8f ;lrj >L sljtf a:g]t , cGo sd{rf/Lx? >L c?0f /fhj+zL / 

c/ljGb| s'df/ rf}w/L  

    %=@=@ j8f g+=@ j8f ;lrj >L lutf a:g]t ,>L  , sdnf g]kfn s0f{ / afnf kf]v/]n  

 %=@=# j8f g+=# j8f ;lrj >L k'ik lg/f}nf , cGo sd{rf/Lx?  >L ljgf]b kf;jfg / 

>L a|x+db]j kf;jfg  
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%=@=$ j8f g+=$ j8f ;lrj >L efg'eQm vgfn , cGo sd{rf/Lx? >L wd{rGb| 7fs'/ 

/ /fdgf/fo0f ugufO{  

  %=@=% j8f g+=% j8f ;lrj >L,cGgtnfn vjf; cGo sd{rf/L >L  lszf]/ 7fs'/  

%=@=^ j8f g+=^ j8f ;lrj >L /f]zg s'df/ kf08], cGo sd{rf/Lx? >L ljho s'df/ 

rf}w/L / >L wd]{Gb| ;/bf/   

%=@=& j8f g+=& j8f ;lrj >L ;Gtf]if g]kfn , cGo sd{rf/Lx?  >L eujfgnfn 

;/bf/ / hgs ;/bf/  

 

    %=# /fhZj zfvf M >L uLtf u'/fufO{  cGo sd{rf/L >L ; 6] /fh]z e§/fO{ 

  

  %=$ lhG;L zfvf M  

    

         !=>L hfgsL k|;fb clwsf/L  5}7f}  

    @= >L /ljGb| sfsL{    kfFrf}  

    #= gGbg e§/fO{ sf ;  

       %=%;+3, ;+:yf tyf ;xsf/L zfvf 

  !=>L hfgsL k|;fb clwsf/L  5}7f}  

    @=>L cf]d ljs|d s6'jfn, kfFrf} 

 

  %=^ ;'rgf tyf sfg"g zfvf M   

    >L lzj rGb| ;/bf/  

    >L ;ljtf sfkmn]   

    >L lj/jn sfd}t   

   %=& cfly{s k|zf;g zfvf   

    >L  ?kf ;'g'jf/          ;ftf} 

  >L e/t l3ld/]   n]vfkfn 

    >L /f]zg s'df/ u'Ktf            kfFrf}  

    >L Zofd s'df/ l3ld/]           sf=;=  

    cf=n]=kf= zfvf M >L s[i0f cfrfo{  kfFrf} 

 

       %=* ljkb\ Joj:yfkg zfvf M  

      >L dfwj vgfn   ;xfos kfFrf} 

 

       %=( of]hgf, cg'udg tyf k|fljlws zfvf 

    >L zDe' ;fksf]6f     5}7f}  

    >L /fs]z s'df/ ofbj   O{=5}7f}+  

>L v]d/fh ;'j]bL        ;j=O{=  kfFrf}  
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>L s/g v8uf         ;j=O{=    kfFrf}    

>L k|sfz kf08]  c=;j=O{         rf}yf]    

>L k|zfGt emf  c=;j=O{   rf}yf]  

>L 8f]Ndf tfdfª c=;j=O{  rf}yf]                     

>L ;ld{nf l/hfn     rf}yf]  

    >L c:dLtf vfk'ª           ;=6]=  

            >L ;fljqf cf]emf            sf=;= 

  

         %=* :jf:Yo zfvf M   

   >L  z}n]Gb| k|;fb u'Ktf   5}7f}|  

   %=*=! :jf:Yo rf}sL s6x/L >L rGbf ;'j]bL 5}7f}|, nufot )( hgf   

   %=*=@ :jf:Yo rf}sL ef}8fxf >L ;DktLnfn ofbj  5}7f}|, nufot !) hgf  

   %=*=# :jf:Yo rf}sL ynfx >L /]dGt s'df/ bf; ,  5}7f}|, nufot  ^ hgf  

   %=*=$ cf= :jf:Yo s]Gb| s6x/L ! >L, a'l4dfg a:g]t 5}7f}|, nufot @ hgf  

 %=*=% cf=:jf:Yo s]Gb| s6x/L @ >L z'sn k|;fb zfx , 5}7f|, nufot $ hgf  

 %=*=^ cf=:jf:Yo s]Gb| s6x/L $ >L pd]z s'df/ b]j  ,5}7f}|, nufot  $ hgf  

 %=*=& cf=:jf:Yo s]Gb| s6x/L % >L nIdL /fpt ,   kfFrf}, nufot # hgf  

  %=*=* cf=:jf:Yo s]Gb| s6x/L & >L ljs|d /fha+zL  , kfFrf}, nufot # hgf  

  

 

 

%=( lzIff tyf ;fdflhs ljsf; zfvf M  

     != >L b|f]0f k|;fb kf]v/]n                    cf7f}            

     @= >L dlgiff yfkf                5}6f}+ 

     #= >L k'ik axfb'/ a:g]t       

 

  

 

          kfFrf} 

%=!) s[lif zfvf M    

  !=>L s]zj /fh sfkm\n]       5}7f}+ 

  @=>L k|]dnfn /fhj+;L     rf}yf} 

  #=>L lrqf /fO{     

 

 

 

;xfos kfFrf} 
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%=!! kz';]jf zfvf M 

       !=>L Zofd s'df/ ;'Jjf     5}6f}+ 

  #= >L Cifj cof{n     clws[t 5}7f} 

  $=>L ;'lgn s'df/ sfdt      sf=;= 

       %=>L t]haxfb'/ lji6 ;xfos kfFrf} 
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      ;]jf k|bfg ug]{ lgsfosf] zfvf / lhDd]jf/ clwsf/L 

l;=g+= zfvf zfvf k|d'vsf] gfd kb s} 

! sfof{no k|d'v >L /f]lx0fL cfrfo{ k|d'v k|zf;sLo clws[t  

@ cfly{s k|zf;g zfvf >L ?kf ;'g'jf/ clws[t ;ftf}F  

# lzIff zfvf >L b|f]0f kf]v/]n clws[t cf7f}F  

$ k|zf;g zfvf >L hfgsL k|;fb clwsf/L clws[t 5}7f}F  

% of]hgf zfvf >L zDe' ;fksf]6f clws[t 5}7f}F  

^ k|fljlws zfvf >L O{=/fs]z s'df/ ofbj  clws[t 5}7f}F  

& lhG;L zfvf >L /ljGb| sfsL{ ;xfos kfFrf}  

* ljkb zfvf >L dfwj vgfn ;xfos kfFrf}  

( ;"rgf zfvf >L lzj rGb| ;/bf/ ;"rgf k|ljlw clws[t 5}7f}  

!) :jf:Yo zfvf >L ;}n]Gb| k|;fb u'Ktf clws[t 5}7f}F  

!! s[lif zfvf >L s]zj /fh sfkm\n] clws[t 5}7f}F  

!@ kz' zfvf >L Zofd s'df/ ;'Aaf clws[t 5}7f}F  

!# cf n] k zfvf >L s[i0f k|;fb cfrfo{ ;xfos kfFrf}  

!$ /fhZj zfvf >L lutf u'/fufO{ ;xfos kfFrf}  

!% Goflos ;ldlt >L dfwj vgfn ;xfos kfFrf}  

!^ ;xsf/L zfvf >L cf]d ljs|d s6'jfn ;xfos kfFrf}  

!& /f]huf/ zfvf >L /fd s'df/ /fhj+zL /f]huf/ ;+of]hs  

                                            

 

ufpFkflnsfaf6 k|bfg ul/g] ;]jfx?M 

a'bfF g+= ! / @ df pNn]v eP adf]lhd / ;f] ;Fu ;DalGwt ;a} k|sf/sf ;]jf pknAw u/fpg] 

tyf ljleGg lgosfx? ljr ;dGjo / cg'udg ;DalGw sfo{x? ;fy} gful/s j8fkq cg';f/ 

b]xfo adf]lhdsf ;]jfx? . 

qm ; ;]jf ;'ljwfsf] gfd s}lkmot 

! df]xL nfut s6\6f l;kmfl/;  

@ 3/ sfod l;kmfl/;  

# 5fqj[lQ l;kmfl/;  

$ ljkGg ljBfyL{ 5fqj[lt l;kmfl/;  
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% ckfª\u l;kmfl/;  

^ c:yfoL a;f]jf; l;kmfl/;  

& :yfoL a;f]jf;  

* gful/stf / k|ltlnlk a;f]af;  

( cfly{s cj:yf alnof] jf ;DkGgtf 

k|dfl0ft 

 

!) ljB't h8fg l;lkmfl/;  

!! wf/f h8fg l;kmfl/;  

!@ hLljt /x]sf] l;kmfl/;  

!# b'j} gfd u/]sf JolQm Ps} xf] eGg] 

l;lkmfl/; 

 

!$ hUuf d"Nofª\sg l;kmfl/; k|dfl0ft  

!% Joj;fo aGb l;kmfl/;  

!^ Joj;fo ;~rfng gePsf] l;kmfl/;  

!& sf]6{ lkm ldgfx l;kmfl/;  

!* gfafns kl/ro kq l;lkmfl/;  

!( rf}kfof ;DalGw l;kmfl/;  

@) Joj;fo btf{ ;DalGw l;kmfl/;  

@! pBf]u 7fpF;f/L l;kmfl/;  

@@ ljBfno 7fpFF;f/L l;kmfl/;  

@# cfGtl/s a;fOF ;/fO{ l;kmfl/;  

@$ ljBfno ;~rfng / :jLs[t sIff j[l4   

@% JolQmut ljj/0f l;kmfl/;  

@^ JolQmut ljj/0f l;kmfl/;  

@& hUuf btf{ l;kmfl/;  

@* ;+/Ifs l;kmfl/; JolQmut  

@( ;+/Ifs l;kmfl/; ;+:yfut  

#) g]kfn ;/sf/sf] gfdd af6f] sfod   

#! lhljt;Fusf] gftf k|dfl0ft  

#@ d[ts;Fusf] gftf k|dfl0ft  

## lgMz'Ns jf ;Mz'Ns :jf:Yo pkrf/ 

l;lkmfl/; 

 

#$ cGo sfof{no dfu cg';f/ ljj/0f v'nfO{ 

k7fpg] sfo{ 

 

#% ;+:yf btf{ l;kmfl/;  
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#^ 3/af6f] k|dfl0ft  

#& rf/ lsNnf k|dfl0ft  

#* hGd lldt k|dfl0ft  

#( ljjfx k|dfl0ft  

$) 3/ kftfn k|dfl0ft  

$! sfuh d~h'/Ldf  k|dfl0ft  

$@ xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft  

$# cljjflxt k|dfl0ft  

$$ huf /]vfª\sgsf] sfo{ ;f] sfo{df /f]xj/  

$% hUuf wgL k"hf{ x/fPsf] l;kmfl/;  

$^ k"hf{df 3/ sfod ug]{ l;kmfl/;  

$& c+u|]hL l;kmfl/; tyf k|dfl0ft  

$* ldnfkq sfuh ph'/L btf{  

$( PsLs[t ;DklQ s/ 3/ hUuf s/  

%) axfn s/  

%! lj1fkg s/  

%@ dfnkf]t jf e"lds/  

%# hGd btf{  

%$ d[To' btf{  

%% a;fOF;/fO{ hfg] cfpg] btf{  

%^ ;DaGw laR5]bs btf{  

%& ljjfx btf{  

%* gofF Joj;fo btf{  

%( Joj;fo gljs/0f  

^) of]hgf ;~rfngsf] nflu ;Demf}tf ug]{ 

l;kmfl/; 

 

^! of]hgf ;DkGg l;kmfl/;  

^@ pNn]lvt afx]s cGo :yfgLo 

cfjZostf cg';f/sf l;kmfl/; 

k|df0fLtx? 
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^=;]jf k|fKt ug]{ nfUg]  b:t'/ / cjlw M 

  
  

क्र.
सं. 

सेवा सनवविाको 
नाम 

आवश्यक पने 
कागिािहरु 

सेवा सनवविा प्राप्त 
गनव आवश्यक 
पने प्रवक्रया 

सेवा प्रदान गने 
अनिकारी 

लाग्न े
दस्िनर 

लाग्न े
समय 

कैवफय
ि 

१ 
नागररकिा र 
प्रनिनलवप 
नसफाररस 

१) ननवेदन पत्र र 
आमा र बनबाको 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) िधम दिाव 
प्रमाण पत्रको 
प्रनिनलवप 

३) वववावहि 
मवहलाको हकमा 
पनि र आमा र 
बनबाको  
नागररकिा प्रमाण 
पत्रको प्रनिनलवप 

४) चाररनत्रक 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 
(ववद्याथीको 
हकमा) 

५) वववाह दिाव 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 
(वववावहिाको 
हकमा) 

६) बसाई सरी 
आएको हकमा 
बसाई सराईको 
प्रमाण पत्रको 
प्रनिनलवप 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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७) दनवै कान 
देन्खन ेपासपोटव 
साईिको फोटो 
३ प्रनि 

८) प्रनिनलवप 
नागररकिाको 
हकमा पनरानो 
नागररकिाको 
प्रनिनलवप/सक्कल 
नागररकिा प्रमाण 
पत्र 

९) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

उपललि 
गराउन े

७) िोवकएको 
ढाचँामा 
नागररकिा 
नसफाररसको 
अनभलेख राख्न े
। 

२ 

नाबालक 
पररचयपत्र 
नसफाररस 

 

१) बाबन आमाको 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र  
ननवेदन पत्र 

२) िधम दिावको 
प्रमाणपत्र 
प्रमान्णि प्रनिनलपी 

३) नाबालक खनल्न े
थप कन न ैप्रमाण 
कागिाि भए सो 
समेि पेश गने 

४) नाबालक 
अननवायव 
उपन्स्थि हननन पने 

५) दनवै कान 
देन्खन ेपासपोटव 
साईिको फोटो 

६) सरसफाइव 
काडवको 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

५) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

उपललि 
गराउन े

३ 
अंनगकृि 
नागररकिा 
नसफाररस 

१) वैवावहक 
अंनगकृि 
नागररकिाका 
लानग वववाह दिाव 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
सम्बन्धिि देशको 
आनिकाररक 
प्रमाणपत्र 

२) पासपोटव 
साईिको फोटो 
३ प्रनि 

३) सिवनमन 
मनच नल्का 

४) श्रीमानको 
नागररकिा प्रमाण 
पत्र 
सक्कल/प्रनिनलपी 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने, 

काननी राय 
आवश्यक 
भएमा राय 
सोध्न े

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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उपललि 
गराउन े

७) अननसूची ७ 
को ढाचँामा 
नागररकिा 
नसफाररसको 
अनभलेख राख्न े
। 

४ 

दनवै नाम गरेको 
व्यन्ि एकै हो 

भन्न े
नसफाररस/फरक 
िधम नमनि 
संशोिन 
नसफाररस 

 

१) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन पत्र 

२) नाम फरक 
परेको पनवष्ट गने 
प्रमान्णि 
कागििहरु 

३) सम्बन्धिि 
व्यन्ि वा 
हकवाला 
उपन्स्थि भई 
सनाखि गननव पने 

४) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

५ अपाङ्ग नसफाररस 

१) ननवेदन पत्र र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्र/िधमद
िावको प्रनिनलवप 

२)  कन न प्रकारको 
शारीररक 
अपाङ्गिा हो सो 
सम्बधिी 
मेनडकल 
सनपरीटेधडेधटको 
नसफाररस 

३) व्यन्ि स्वयं 
उपन्स्थि हनननपने 
वा सम्बन्धिि 
व्यत्तीको 
प्रनिनननि 

४) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसारप्रनिवेदन 
ियार गरी 
नसफाररस ियार 
गने 

५) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

 

६ 
छात्रबनृ्त्त 
नसफाररस 

 

१) ननवेदन पत्र र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) शैन्क्षक 
योग्यिाको 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
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प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

४) अध्ययन गदै 
गरेको न्शन्क्षक 
सस्थाको कागि 

वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

फाटँका 
कमवचारी 

 

बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

7 

ववपन्न ववद्याथी 
छात्रबनृ्त्त 
नसफाररस 

 

१) ननवेदन पत्र र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) शैन्क्षक 
योग्यिाको 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) सरसफाइव 
काडवको 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

8 

अधय कायावलयको 
माग अननसार 
वववरण खनलाई 
पठाउन ेकायव 

 

१) ननवेदन िथा 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) कायावलयको 
पत्र 

३) ववर्यसगँ 
सम्बन्धिि अधय 
कागिािहरु 

४) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) पत्र दिाव गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
वववरण ियार 
गने 

५) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

 

9 िधम दिाव १) ननवेदन पत्र 
१) घटना घटेको 

३५ ददन नभत्र 
वडा सन्चव 

 
सभा
को 

सोही 
ददन,  
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२) बालकको 
बाबन/आमाको 
नागररकिा 

३) चालन आ.व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

४) अस्पिालमा 
िधम भएको 
हकमा सम्बन्धिि 
अस्पिालले िधम 
प्रमान्णि गरेको 
पररचयपत्रको 
प्रमान्णि प्रनिनलपी 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

एक घर 
पररवारको उमेर 
पनगेको व्यन्िले 
सूचना ददन े

३) घटना घटेको 
३५ ददन 
नाघेको भए 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

४) िोवकएको 
ढाचँामा दिाव 
गरी दिाव 
प्रमाणपत्र 
उपललि 
गराउन े। 

५) बाबन वा 
आमाको िधम 
खनलेको कागि 

ननणवय 
अननसा
र 

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

10 
मतृ्यन दिाव 

 

१) ननवेदन पत्र 

२) मिृकको 
नागररकिा र 
सूचना ददन 
आउनकेो 
नागररकिा 

३) मिृकसगँ 
सम्बधि िोनडन े
प्रमाणपत्र 

४) मिृकको 
नागररकिा 
नभएको हकमा 
स्थानीय सिवनमन 
पत्र 

५) सूचना ददन े
व्यन्िको 

१) घटना घटेको 
३५ ददन नभत्र 
एक घर 
पररवारको 
सदस्यले 

२) घटना घटेको 
३५ ददन 
नाघेको भए 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

३) िोवकएको 
ढाचँामा दिाव 
गरी दिाव 
प्रमाणपत्र 
उपललि 
गराउन े। 

वडा सन्चव 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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नागररकिा 
नभएमा समेि 
स्थानीय सिवनमन 
पत्र 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

३) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
िोवकएको 
कमवचारीद्वारा 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गने 

11 

बसाई सराई 
िान/ेआउन ेदिाव 

 

१) ननवेदन पत्र र 
नागररकिाको 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलपी 

२) बसाई सराई 
गरी िानकेो 
हकमा पररवारको 
आनिकाररक 
वववरण सवहि 
सम्बन्धिि वडा 
कायावलय 

बसाईसराईको 
कागिाि 

३) िहा ँिान ेहो 
त्यस ठाउँको 
लालपूिाव र िनन 
ठाउँमा आउनकेो 
पनन पेश गननवपने 

४) बसाई सराई 
गरी आउनकेो 
हकमा बसाई 
सराई गरी 
ल्याएको 
प्रमाणपत्र 

५) िान/ेआउन े
सबै व्यन्िको 

१) घटना घटेको 
३५ ददन नभत्र 
सपररवारको 
बसाई सराई 
भए एक घर 
पररवारको 
सदस्यले 

२) 
एकिनाकोमात्र 
बसाई सराई 
भए ननिले 
सूचना ददन े

३) घटना घटेको 
३५ ददन 
नाघेको भए 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

४) िोवकएको 
ढाचँामा दिाव 
गरी दिाव 
प्रमाणपत्र 
उपललि 
गराउन े। 

 

 

वडा सन्चव 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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नागररकिा र 
िधमदिाव र 
वववाह दिावको 
प्रनिनलवप 

६) चालन आ.व. 
सम्म घर िग्गा 
र मालपोि कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

७) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

12 

सम्बधि नबच्छेद 
दिाव 
 

१) ननवेदन पत्र 

२) अदालिबाट 
सम्बधि नबच्छेद 
भएको फैसलाको 
प्रमान्णि प्रनिनलवप 

३) पनिपत्नीको 
नागररकिाको 
प्रनिनलवप १/१ 
प्रनि 

४) केटाको स्थायी 
ठेगना सम्बन्धिि 
वडाको हननन पने 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

१) सम्बधि 
ववच्छेद भएको 
पनि वा पत्नीले 
सूचना फाराम 
भरी सूचना ददन े
। 

२) घटना घटेको 
३५ ददन 
नाघेको भए 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

३) िोवकएको 
ढाचँामा दिाव 
गरी दिाव 
प्रमाणपत्र 
उपललि 
गराउन े

४) दिाव वकिाबमा 
बेग्लै अनभलेख 
राख्न े

 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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13 
वववाह दिाव 

 

१) ननवेदन पत्र 

२) 
दनलाहा(दनलहीको 
नागररकिाको 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) दनलहीको 
नागररकिा 
नभएमा बाबन वा 
दािनभाईको 
नागररकिाको 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

४) चालन आ.व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

१) दनलाहा दनलही 
दनवै उपन्स्थि 
भई सूचना ददन े

२) घटना घटेको 
३५ ददन 
नाघेको भए 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

३) िोवकएको 
ढाचँामा दिाव 
गरी दिाव 
प्रमाणपत्र 
उपललि 
गराउन े

४) दनलाह 
दनलहीको फोटो 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

 

14 
अस्थाई बसोबास 

नसफाररस 

१) ननवेदन पत्र र 
नागररकिा प्रमाण 
पत्रको प्रनिनलवप 
र बसोबास गने 
घर नम्बर, टोल, 

माग वा बाटोको 
नाम 

२) वहालमा 
बसेको भए 
घरिनीको 
सनाखि मनच नल्का 
र ननिको 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

 



 

30             

नागररकिा प्रमाण 
पत्रको प्रनिनलवप 

३) कमवचारीको 
हकमा हाल 
कायवरि रहेको 
कायावलयको पत्र 

४) घरबहाल कर 
निरेका रनसद 

५) घरबहालको 
सम्झौिा पत्र 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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स्थायी बसोबास 
नसफाररस 

 

१) ननवेदन पत्र र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) बसाई सराईको 
हकमा बसाई 
सराई दिाव प्रमाण 
पत्रको प्रनिनलवप 

३) िग्गािनी 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

४) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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आनथवक अवस्था 
बनलयो वा 
सम्पन्निा 
प्रमान्णि 

 

१) ननवेदन पत्र र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) िग्गािनी 
प्रमाण पूिाव 

३) आयश्रोि भए 
आयश्रोि खनल्न े
कागिाि 

४) अधय 
आवश्यक 
कागिाि 

५) सिवनमन 
मनच नल्का 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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आनथवक अवस्था 
कमिोर वा 

ववपन्निा प्रमान्णि 

 

१) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन पत्र 

२) आनथवक 
अवस्था कमिोर 
भएको पनवष्ट हनन े
कागिाि 

३) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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५) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

18 
कोटव वफः नमनाहा 

नसफाररस 

१) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र  
ननवेदन पत्र 

२) अदालिमा 
मनद्दा परेका 
प्रमाण 
कागिािहरु 

३) कोटव फीः 
नमनाहा हननन पने 
स्पष्ट कारण 
नलन्खि रुपमा 
ददनन पने 

४) स्थानीय 
सिवनमनकामनच न
ल्का 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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उपललि 
गराउन े
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न्िवविसगँको 
नािा प्रमान्णि 

 

१) ननवेदन िथा 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) नािा खनल्न े
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) सिवनमन गरी 
बनझ्नन पने भएमा 
साक्षी बस्न े७ 
िनाको 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

४) नािा प्रमान्णि 
गने व्यन्िहरुको 
२ प्रनि पासपोटव 
साइिको फोटो 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

 

20 
मिृकसगँको नािा 

प्रमान्णि 
१) ननवेदन िथा 
नािा खनल्न े

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 

सभा
को 

ननणवय 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
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प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) हकदारहरुको 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) मतृ्यन दिाव 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

४) मिृकको 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

५) हकवाला 
नावालक भए 
िधम दिाव 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

६) वसाईँसरी 
आएको हकमा 
बसाईसराईको 
प्रनिनलवप 

७) हकदारहरुको 
पासपोटव 
साईिको फोटो 
४ प्रनि 

८) स्थानीय 
सिवनमन मनच नल्का 

९) आवश्यकिा 
अननसार स्थानीय 
प्रहरी सिवनमन 
मनच नल्का 

१०) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) आवश्यकिा 
अननसार 
स्थानीय प्रहरी 
सिवनमन 
मनच नल्का माग 
गने 

६) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

७) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

अध्यक्ष/वडा 
सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

अननसा
र 

को 
हकमा 

बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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21 

न्िववि रहेको 
नसफाररस 

 

१) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन पत्र 

२) स्वयं व्यन्ि 
उपन्स्थि हननन पने 

३) दनई प्रनि 
पासपोटव 
साइिको फोटो 

४) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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ववद्यनि िडान 
नसफाररस 

 

१) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन पत्र 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
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२) िग्गािनी 
प्रमाणपत्रको 
प्रमान्णि प्रनिनलपी 

३) हक भोगको 
श्रोि खनल्न े
कागिाि 

४) अधय 
आवश्यक 
कागिािहरु 

५) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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चौपाय समब्धिी 
नसफाररस 

 

१) कारण 
सवहिको ननवेदन 

२) चौपाया लान े
ठाउँको स्वीकृि 
पत्र 

३) नलन ेददन े
दनवैले सनाखि 
गननव पने 

४) चौपाय पालन 
गनेका हकमा 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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स्थान र 
छरनछमेक िथा 
वािावरणमा 
प्रनिकूल प्रभाव 
नपने व्यहोरा 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
स्थलगि 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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आधिररक बसाई 
सराई नसफाररस 

 

१) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र  
ननवेदन पत्र 

२) सरी िान े
व्यन्िहरु 
नागररकिाको 
प्रमाणपत्रको 
प्रमान्णि प्रनिनलवप 
र नागररकिा 
प्रमाणपत्र 
नभएको हकमा 
वववाह दिाव वा 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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िधम दिाव वा 
उमेर खनलेको 
ननस्साको 
प्रमान्णि प्रनिनलवप 

३) िग्गािनी 
प्रमाण पूिावको 
प्रनिनलवप /घर वा 
िग्गा नभएकाको 
हकमा व्यवसाय 
वा बसाई खनल्न े
प्रमाण कागिाि 

४) घर िग्गा 
भएकाको हकमा 
घर भए चालन 
आ. व. सम्मको 
मालपोि र घर 
िग्गा कर वा 
एकीकृि सम्पन्त्त 
कर निरेको 
रनसद वा कर 
ननिावरण स्वीकृि 
भएको कागिाि 

५) घर िग्गा 
नभएकाको 
हकमा सम्बन्धिि 
घर िनीसगँ 
गरेको घर 
बहालको 
सम्झौिा 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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संरक्षक नसफाररस 

( व्यन्िगि) 
 

१) ननवेदन 

२) संरक्षक ददन ेर 
नलन ेव्यन्िको 

१) ववस्ििृ 
वववरण रहेको 
ननवेदन सवहि 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 

सभा
को 

ननणवय 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
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नागररकिा र 
िधमदिाव 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) आवश्यकिा 
अननसार स्थलगि 
सिवनमन मनच नल्का 

४) स्थानीय 
सिवनमन मनच नल्का 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 

 

अध्यक्ष/वडा 
सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

अननसा
र 

को 
हकमा 

बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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ननःशनल्क वा 
सःशनल्क स्वास््य 
उपचार नसफाररस 

 

१) ननवेदन िथा 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) ववपन्निा खनल्न े
प्रमाण कागिाि 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
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३) नसफाररस 
आवश्यक भएको 
अधय कारण 

४) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

फाटँका 
कमवचारी 

 

बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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व्यन्िगि वववरण 
नसफाररस 

 

१)  ननवेदन पत्र 

२) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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४) ववर्यसगँ 
सम्बन्धिि अधय 
प्रमाण 
कागिािहरु 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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िधम नमनि 
प्रमान्णि 

 

१) ननवेदन र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलपी 

२) नाबालकको 
हकमा िधम दिाव 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) बसाई सरी 
आएको भए सो 
को प्रमाण पत्र 

४) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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वववाह प्रमान्णि 

 

१) दनलहा 
दनलहीको 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) बसाई सरी 
आएकाको हकमा 
बसाई सराई दिाव 
प्रमाण पत्र 

३) दनलाहा दनलही 
दनबै उपन्स्थि भई 
सनाखि गननव पने 

४) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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स्वीकृि भएको 
कागिाि 

५)वव.स.२०३४ 
पनछको हकमा 
वववाह दिाव 
प्रमाण पत्रको 

प्रनिनलवप 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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घर पािाल 
प्रमान्णि 

 

१) ननवेदन 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन 

२) घरको नक्सा, 
नक्सा पास 
प्रमाण पत्र 

३) स्थलगि 
ननरीक्षण 
प्रनिवेदन 

४) चालन आ. व. 
सम्मको घर 
िग्गा कर वा 
एकीकृि सम्पन्त्त 
कर र चालन 
आ.ब. सम्मको 
मालपोि कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) प्र. प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

प्र. प्र.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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५) आवश्यकिा 
अननसार सिवनमन 
मनच नल्का 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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कागि/मिनरीनामा 
प्रमान्णि 

 

१) ननवेदन र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन 

२) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

३) प्रमान्णि गननव 
पने ववर्यसगँ 
सम्बन्धिि प्रमाण 
कागिहरुको 
प्रनिनलवप 

४) मधिनरीनामा 
नलन ेर ददन ेदनवै 
व्यन्ि 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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उपललि 
गराउन े
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हकवाला वा 
हकदार प्रमान्णि 

 

१) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन 

२) नािाप्रमान्णि 
प्रमाण पत्रको 
प्रनिनलवप 

३) हकदार 
प्रमान्णिका लानग 
स्थलगि सिवनमन 

४) हकदार 
प्रमान्णि गने थप 
प्रमाण कागि 

५) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

६) आवश्यकिा 
अननसारसिवनमन 
मनच नल्का 

७) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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अवववावहि 
प्रमान्णि 

 

१) ननवेदन र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) संरक्षक वा 
अनभभावकले 
कायावलयको 
रोहबरमा गरेको 
सनाखि पत्र 

३) स्थानीय 
सिवनमन 
मनच नल्काको पत्र 

४) ववदेशमा 
रहेकाको हकमा 
ववदेशन्स्थि 
नपेाली 
ननयोगबाट 
आएको नसफाररस 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) आवश्यकिा 
अननसार 
स्थानीय 
प्रहरीको 
सिवनमन 
मनच नल्का माग 
गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

 

34 

अंग्रिेी नसफाररस 
िथा प्रमान्णि 

 

१) ननवेदन र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) ववर्य सगँ 
सम्बन्धि प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
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कागिािको 
प्रनिनलवप 

३) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

४) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

फाटँका 
कमवचारी 

 

बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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नमलापत्र कागि/ 

उिनरी दिाव 
 

१) नमलापत्र गने 
दनवै पक्षको 
संयनि ननवेदन 

२) सम्बन्धिि 
व्यन्िहरुको 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) उपध्यक्षले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

धयायीक सनमिी 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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३) ववर्यसगँ 
सम्बन्धिि अधय 
कागिािहरु 

४) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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उल्लेन्खि बाहेक 
अधय स्थानीय 
आवश्यकिा 
अननसारका  

नसफाररस/प्रमान्णि
हरु 

 

१) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन 

२) ववर्य सगँ 
सम्बन्धिि प्रमाण 
कागिाि 

३) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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४) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

37 

िग्गा दिाव 
नसफाररस 

 

१) ननवेदन 

२) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर भए घर 
िग्गा कर वा 
एकीकृि सम्पन्त्त 
कर निरेको 
रनसद वा कर 
ननिावरण स्वीकृि 
भएको कागिाि 

४) साववक लगि 
प्रमान्णि प्रनिनलवप 

५) वफल्डबनक 
उिार 

६) स्थलगि 
ननरीक्षण 
प्रनिवेदन 

७) िग्गाको नापी 
नक्सा 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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८) िग्गासगँ 
सम्बन्धिि अधय 
प्रमाण 
कागिािहरु 

९) स्थानीय 
सिवनमन मनच नल्का 

१०) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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घर िग्गा 
नामसारी 
नसफाररस 

१) घर िग्गा 
नामसारी 
सम्बधिी ववस्ििृ 
वववरण खनलेको 
ननवेदन 

२) ननवेदकको 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) मिृक र 
ननवेदक नबचको 
नािा प्रमान्णि 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

४) िग्गा िनी 
प्रमाण पूिावको 
प्रनिनलवप 

५) सिवनमन 
मनच नल्का गरी 
बनझ्नन पने भए 
सिवनमनमा साक्षी 
बस्नकेो 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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६) चालन आ. व. 
सम्मको 
मालपोि र घर 
िग्गा कर वा 
एकीकृि सम्पन्त्त 
कर निरेको 
रनसद 

७) कानननी 
िवटलिा भएको 
देन्खएमा कानननी 
राय नलईनेछ । 

८) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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िग्गा मूल्याङ्कन 
नसफररस/प्रमान्णि 

 

१) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन पत्र 

२) िग्गा िनी 
प्रमाण पूिावको 
प्रनिनलवप 

३) िग्गाको 
आसपासको 
चलन चल्िीको 
मनल्य प्रक्षपेण 

४) हालसालै 
आसपासको 
खररद नबक्री 
भएको भए सो 
प्रमाण वा 
सिवनमन मनच नल्का 

५) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
प्राववनिक 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
प्राववनिक 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी मनल्याङकन 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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घर कायम 
नसफाररस 

 

१) घरकायम 
नसफाररस पाऊँ 
भन्न ेसम्बधिी 
ननवेदन 

२) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) सम्बन्धिि 
िग्गाको 
लालपूिावको 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

४) स्थलगि 
प्रनिवेदन 

५) चालन आ.व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

६) सरसफाइव 
काडवको 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) प्राववनिक 
कमवचारीबाट 
ननरीक्षण गरी 
प्रनिवेदन ददन े

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) दिाव चलानी 
गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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नपेाल सरकारको 
नाममा बाटो 

कायम नसफाररस 

 

१) ननवेदन 

२) िग्गािनी 
प्रमाणत्रको 
प्रनिनलवप 

३) नापी नक्सा 
४) चालन आ.व. 
सम्मको मालपोि 
र घर भए घर 
िग्गा कर वा 
एकीकृि सम्पन्त्त 
कर निरेको 
रनसद 

५) िग्गािनीको 
स्वीकृनिको 
सनाखि गननवपने 

६) िग्गा िनीले 
सनाखि गरेको 
कागिाि 

७) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
स्थलगि 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

 



 

55             

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
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घर बाटो 
प्रमान्णि 

 

१) ननवेदन 
(बाटोको नाम, 

टोल समेि 
खनलाउन)े 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) िग्गािनी 
प्रमाण पूिावको 
प्रमान्णि प्रनिनलवप 

३) िग्गा रहेको 
क्षते्रको प्रमान्णि 
सक्कल नापी 
नक्सा 

४) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

५) नलन ेददन ेदनवै 
व्यन्ि 
नागररकिाका 
प्रमाणपत्रको 
प्रमाणपत्र 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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प्रमान्णि प्रनिनलपी 
सवहि उपन्स्थि 
हननन पने वा 
ननिहरुले ददएको 
अनिकृि वारेसको 
प्रमान्णि प्रनिनलपी 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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चार वकल्ला 
प्रमान्णि 

 

१) ननवेदन र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) िग्गा िनी 
प्रमाण पूिावको 
प्रनिनलवप 

३) िग्गा रहेको 
क्षते्रको प्रमान्णि 
प्रनिनलवप नापी 
नक्सा 

४) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा  एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

५) ननवेदक स्वयं 
वा ननिले अधय 
व्यन्िलाई 
िोकेको हकमा 
ननि ननवेदकले 
ददएको अनिकृि 
वारेसनामा को 
प्रमान्णि प्रनिनलपी 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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िग्गा रेखाकंनको 
कायव/सो कायवमा 

रोहबर 

 

 

१)  ननवेदन पत्र 

२) सम्बन्धिि 
कायावलयको पत्र 

३) प्रानबनिक 
प्रनिवेदन 

४) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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िग्गा िनीपूिाव 
हराएको 
नसफाररस 

 

१) ननवेदन र 
नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर भए घर 
िग्गा कर वा 
एकीकृि सम्पन्त्त 
कर निरेको 
रनसद 

३) िग्गा िनी 
प्रमाण पूिावको 
प्रनिनलवप 

४) ननवेदकको 
स्थायी विन 
िग्गा रहेको 
वडाको नभएमा 
स्थानीयसिवनमन 
मनच नल्का 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
नसफाररस पत्र 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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पूिावमा घरकायम 
गने नसफाररस 

१) ननवेदन र 
नागररकिा 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

सभा
को 

सोही 
ददन,  
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 प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

२) भवन नक्सा 
पास प्रमाण 
पत्रको प्रनिनलवप 

३) ननमावण सम्पन्न 
प्रमाण पत्रको 
प्रनिनलवप 

४) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

५) िग्गा िनी 
प्रमाण पूिावको 
प्रनिनलवप 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

ननणवय 
अननसा
र 

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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मोही लगि कट्टा 

नसफाररस 

१) मोही लगि 
कट्टा हनननपने पूणव 
वववरणको 
ननवेदन 

२) ननवेदकको 
नागररकिा 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

लाग्न े
समयः 
सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 
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प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) िग्गािनी 
प्रमाण पूिावको 
प्रमान्णि प्रनिनलवप 

४) िग्गाको 
प्रमान्णि नापी 
नक्सा 

५) चालन आ.व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

६) िग्गाको शे्रस्िा 
र वफल्डबनकको 
प्रमान्णि प्रनिनलवप 

७) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवल 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोकआदेश गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन 

 

फाटँका 
कमवचारी 

 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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िारा िडान 
नसफाररस 

 

१) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन पत्र 

२) नक्सा पास वा 
नामसारी नक्सा 
भएको प्रमाणको 
प्रनिनलवप 

३) िग्गा िनी 
प्रमाण पूिावको 
प्रनिनिवप 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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४) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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घर  कोठा 
खोल्न कायव/ 
रोहबरमा बस्न े

कायव 
 

१) कारण प्रष्ट 
खनलेको ननवेदन 

२) चालन आ.व. 
सम्मको घरिग्गा 
कर , बहाल कर 
र मालपोि 
निरको रनसद 

३) बहाल 
सम्झौिाको 
प्रमान्णि प्रनिनलपी 

४) न्िल्ला प्रशासन 
कायावलयको पत्र 

५) स्थानीय 
सिवनमन मनच नल्का 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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६) आवश्यकिा 
अननसार स्थानीय 
प्रहरी सिवनमन 
मनच नल्का 

७) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) रोहबरमा बस्न े
कमवचारी िोक्न े

७) वडा 
कायावलयबाट 
प्रवर्ि ३५ ददन े
म्याद पत्रको 
सूचना प्रमान्णि 
प्रनिलपी 

 

50 

एवककृि सम्पन्त्त 
कर/घर िग्गा 

कर 

 

१) ननवेदन 

२) िग्गा िनी 
प्रमाण पूिावको 
प्रनिनलवप 

३) भवन नक्;f 
स्वीकृनि प्रमाण 
पत्र र नक्साको 
प्रनिनलवप 

४) भवन/िग्गा 
खररद गरेको भए 
मालपोिबाट 
रन्िषे्ट्रशन पाररि 
नलखिको 
प्रनिनलवप 

५) (स्थानीय 
िहको नाम) 
घोर्णा हननन पूवव 
ननमावण भएका 
भवनका हकमा 
नापी नक्सा वा 
स्थलगि 
प्राववनिक 
प्रनिवेदन 

१) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले कर 
ननिावरण ियार 
गरी वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चव समक्ष 
पेश गने 

५) िोवकएको कर 
बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
कर ननिावरण 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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६) मालपोि 
निरेको रनसद 

७) आ.व 
०५७।५८ पूवव 
आन्धिररक रािश्व 
कायावलयमा कर 
निरेको भए सो 
को प्रमान्णि 
प्रनिनलपी 

८) नागररकिा र 
नापी नक्साको 
प्रमान्णि प्रनिनलपी 

९) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

पत्र उपललि 
गराउन े। 

 

51 
बहाल कर 

 

१) ननवेदन पत्र 

२) बहाल सम्झौिा 
३) नपेाल 
सरकारमा 
बहालसगँ 
सम्बन्धिि 
ननकायमा दिाव 
गरेको प्रमाण 
पत्रको प्रनिनलवप 

४) नागररकिाको 
प्रमान्णि प्रनिनलपी 

५) चालन आ.व. 
सम्म घर िग्गा 
र मालपोि 
निरेको रनसदको 
वा ननिावरण 
आदेशको 
प्रमान्णि प्रनिनलपी 
। 

१) प्र. प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

२) िोवकएको 
कमवचारीले कर 
ननिावरण ियार 
गरी प्र.प.अ.  
समक्ष पेश गने 

३) िोवकएको कर 
बनझाउन े

४) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
कर ननिावरण 
पत्र उपललि 
गराउन े

 

 

प्र. प्र.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

52 

मालपोि वा भनूम 
कर 

 

१) ननवेदन पत्र 

२) प्रथम वर्वका 
लानग िग्गा िनी 
प्रमाण पूिाव, 
नवीकरणका 
लानग अन्घल्लो 
आ.व.मा 
मालपोि निरेको 
रनसद वा यस 
कायावलयबाट 
िारी गररएको 
मालपोि 
नवीकरण बनक 

३) घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको प्रमाण 

४) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

२) िोवकएको 
कमवचारीले कर 
ननिावरण ियार 
गरी वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चव समक्ष 
पेश गने 

३) िोवकएको कर 
बनझाउन े

४) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
कर रनसद 
उपललि   

गराउन े। 

 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

 

53 घर नक्सा पास  

१) िग्गा िनी 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप र 
ननवेदन 

२)  चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 

१) प्र. प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

प्र. प्र.अ. 

इन्धिननयर¸ 
सवेक्षक वा 
सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

ननयमानन
सार 
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कर निरेको 
रनसद  कर  

३) नागररकिा     
४) नक्साहरु       
५) घर नक्सा 

२) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

३) िोवकएको कर 
बनझाउन े

54 

व्यवसाय दिाव 
नसफाररस 

 

१) ननवेदन पत्र 

२) व्यवसाय दिाव 
गरेको 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) आफ्न ैघर भए 
चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

४) बहालमा भए 
सम्झौिा पत्रको 
प्रनिनलवप 

५) दनई प्रनि 
पासपोटव 
साइिको फोटो 

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) प्र. प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

५) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

प्र. प्र.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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55 

व्यवसाय बधद 
नसफाररस 

 

१) आफ्नो 
व्यवसायको 
ववस्ििृ व्यहोरा 
सवहिको ननवेदन 
पत्र 

२) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) चालन आ.व. 
सम्मको व्यवसाय 
नवीकरण गरेको 
प्रमाणपत्रको 
सक्कल 

४) घरबहाल 
सम्झौिा पत्रको 
प्रनिनलवप 

५) स्थलगि 
प्रनिवेदन 

६) ववदेशीको 
हकमा पररचय 
खनल्न ेकागिाि 
वा सम्बन्धिि 
दनिावासको पत्र 

७) आफन ैघर 
भएमा चालन 
आ.व. सम्मको 
मालपोि र घर 
िग्गा कर वा 
एकीकृि सम्पन्त्त 
कर निरेको 
रनसद वा कर 
ननिावरण स्वीकृि 
भएको कागिाि 

८) सरसफाइव 
काडवको 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) प्र. प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

प्र. प्र.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

56 

व्यवसाय सञ्चालन 
नभएको 
नसफाररस 

 

१) व्यवसाय 
सञ्चालन नभएको 
कारण सवहिको 
ननवेदन पत्र 

२) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) स्थानीय िहको 
नाममा व्यवसाय 
दिाव गरेको 
प्रमाणपत्र 

४) आफ्न ैघर 
भएमा चालन 
आ.व. सम्मको 
मालपोि र 
घरिग्गा कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

५) स्थलगि 
प्रनिवेदन 

६) घरबहाल 
सम्झौिा पत्रको 
प्रनिनलवप 

७) सिवनमन 
मनच नल्का 
आवश्यक परेमा 
सो समेि गराउन े

८) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) प्र. प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसारसिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 

 

प्र. प्र.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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लयापार व्यवसाय 
नभएको 
नसफाररस 

 

१) कारण 
सवहिको ननवेदन 
पत्र 

२) नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

३) स्थानीय िहको 
नाममा व्यवसाय 
दिाव गरेको 
प्रमाणपत्र 

४) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

५) सिवनमन 
मनच नल्का 
आवश्यक परेमा 
सो समेि गराउन े

६) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) प्र. प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
स्थलगि 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

प्र. प्र.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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उद्योग दिाव 
नामसारी¸ठाउँ 
सारी क्षमिा वा 
उदेश्य घटबढ 
नसफाररस,  

 

१) उद्योग 
ठाउँसारीका 
लानग ननवेदन 

२) उद्योग दिाव 
प्रमाण पत्रको 
प्रनिनलवप 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) प्र. प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 

प्र.प.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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३) स्थानीय िहको 
नामको नववकरण 
सवहिको 
व्यवसाय दिाव 
प्रमाण पत्र 

४) आफ्न ैघर भए 
चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

५) बहालमा भए 
सम्झौिा पत्रको 
प्रनिनलवप र 
बहाल कर 
निरेको 
रनसद/ननिरेको 
भए निननव बनझाउनन 
पने 

६) (स्थानीय 
िहको नाम) क्षते्र 
नभत्र सारी िान े
भए सम्बन्धिि 
वडा कायावलयको 
अननमनिको 
नसफाररस पत्र 

७) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े
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संस्था दिाव 
नसफाररस 

 

१) वविान, ननवेदन 
र नागररकिा 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

प्र. प्र.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
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२) संस्था भाडामा 
बस्न ेभए 
सम्झौिा पत्र र 
बहाल कर 
निरेको 
रनसद/ननिरेको 
भए निननव बनझाउनन 
पने 

३) संस्था आफ्न ै
घरमा बस्न ेभए 
सोको िग्गािनी 
प्रमाण पूिाव र 
नक्सा पास 
प्रमाण पत्रको 
प्रनिनलवप 

४) चालन आ. व. 
सम्मको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद वा 
कर ननिावरण 
स्वीकृि भएको 
कागिाि 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

 

२) प्र. प्र.अ. ले 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

60 
ववज्ञापन कर 

 

१) ननवेदन र 
संस्थाको प्रमान्णि 
कागिाि 

२) सम्बन्धिि 
स्थानीय िहमा 
निनव बनझाउन पने 
व्यवसाय र अधय 

१) प्र. प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

२) िोवकएको 
कमवचारीले कर 

प्र. प्र.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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करको प्रमान्णि 
प्रनिनलपी 

ननिावरण ियार 
गरी प्र.प.अ.  
समक्ष पेश गने 

३)  िोवकएको 
कर बनझाउन े
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नया ँ
दिाव̧ नामसारी¸ठा
उँ सारी र कक्षा 
थप नसफाररस 

 

१) ववद्यालय 
ठाउँसारीका 
लानग ननवेदन 

२) ववद्यालय दिाव 
प्रमाण पत्रको 
प्रनिनलवप 

३) स्थानीय िहको 
नामको नववकरण 
सवहिको 
व्यवसाय दिाव 
प्रमाण पत्र 

४) (सरकारी एवं 
सामनदावयक 
ववद्यालय बाहेक 
अधयमा)  चालन 
आ. व. सम्मको 
सरी िान ेठाउँ र 
हालको ठाउँ 
दनवैको मालपोि 
र घर िग्गा कर 
वा एकीकृि 
सम्पन्त्त कर 
निरेको रनसद 

५) बहालमा भए 
सम्झौिा पत्रको 
प्रनिनलवप र 
बहाल कर 
निरेको 
रनसद/ननिरेको 
भए निननव बनझाउनन 
पने 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) प्र.प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
स्थलगि 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

 

प्र. प्र.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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६) स्थायी लेखा 
नम्बर प्रमाण 
पत्रको प्रनिनलवप 

७) ननरीक्षण 
प्रनिवेदन 

८) सरी िान े
ठाउँको वडा 
कायावलयको 
अननमनि पत्र 

९) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 
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ववद्यालय सञ्चालन 
स्वीकृि/ कक्षा 
ववृि नसफाररस 

 

१) ववद्यालय कक्षा 
ववृिका लानग 
ननवेदन 

२) ववद्यालय दिाव 
प्रमाण पत्रको 
प्रनिनलवप 

३) स्थानीय िहको 
नाममा चालन आ. 
व.को नववकरण 
सवहिको 
व्यवसाय दिाव 
प्रमाण पत्र 

४) सरकारी 
बाहेकका 
ववद्यालयका 
हकमा चालन आ. 
व. सम्मको 
मालपोि र घर 
िग्गा कर वा 
एकीकृि सम्पन्त्त 
कर निरेको 
रनसद 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) प्र.प.अ. िोक 
आदेश गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
प्राववनिक 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
स्थलगि 
ननरीक्षण गरी 
प्रनिवेदन ियार 
गने 

५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 

प्र.प.अ.  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 

 

 



 

73             

५) बहालमा भए 
सम्झौिा पत्रको 
प्रनिनलवप र 
बहाल कर 
निरेको रनसद 

६) ननरीक्षण 
प्रनिवेदन 

७) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

उपललि 
गराउन े

 

63 

संरक्षक नसफाररस 

(संस्थागि) 
 

१) ननवेदन 

२) संस्थाको 
नवीकरण 
सवहिको 
प्रमाणपत्रको 
प्रनिनलवप एवं 
वविानको 
प्रनिनलवप वा 
ननयमावलीको 
प्रनिनलवप 

३) बहालमा भए 
सम्झौिा पत्र 
प्रनिनलवप र 
बहाल कर 
निरेको 
रनसद/ननिरेको 
भए निननव बनझाउनन 
पने 

४) आवश्यकिा 
अननसार सिवनमन 
मनच नल्का 

५) सरसफाइव 
काडवको 
प्रनिनलपी/सक्कल 
प्रमाण 

१) ननवेदन सवहि 
िोवकएको 
कागिािहरु 
पेश गने 

२) वडा 
अध्यक्ष/का.बा.
वडा 
अध्यक्ष/वडा 
सन्चवले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

३) ननवेदन दिाव 
गने 

४) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

वडा 
अध्यक्ष/का.बा.

वडा 
अध्यक्ष/वडा 

सन्चव,  

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

सोही 
ददन,  

सिवनमन
को 

हकमा 
बढीमा ३ 
ददननभत्र 
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५) ननवेदकले 
िोवकएको 
शनल्क बनझाउन े

६) चलानी गरी 
ननवेदकलाई 
नसफाररस 
उपललि 
गराउन े

64 सहकारी दिाव 

१) ननवेदन र 
ववननयम 

२) नागररकिा     
३) शेयर वविरण 
कागि  

४) शेयर सदस्यको 
प्रारम्भीक भेला 

५) सािारणा 
सभाको ननणवय 
३० सदस्य 
अननवायव हनन े

१) प्र. प्र.अ. ले 
सम्बन्धिि 
कमवचारीलाई 
िोक आदेश 
गने 

२) िोवकएको 
कमवचारीले 
आवश्यकिा 
अननसार 
सिवनमन 
मनच नल्का ियार 
गरी नसफाररस 
ियार गने 

३) िोवकएको कर 
बनझाउन े

प्र. प्र.अ. 

सम्बन्धिि 
फाटँका 
कमवचारी 

सभा
को 

ननणवय 
अननसा
र 

ननयमानन
सार 

 

 

  
  

७. ननणवय गने प्रकृया र अनिकारी 

 प्रशासननक ननणवय : प्रमनख प्रशासकीय अनिकृि श्री रोवहणी आचायव 

 नीनिगि एवम ्अधय ननणवय :  अध्यक्ष एवम ्गाउँ कायवपानलका र गाउँसभा 

८. ननणवय उपर उिनरी सनन्न ेअनिकारी : 

 प्रमनख प्रशासकीय अनिकृि श्री रोवहणी आचायव 

 उपाध्यक्ष श्री नसिादेवी रािवंशी 
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 अध्यक्ष  श्री देवराि चौिरी 
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भाग २  

१० प्रमनख प्रशासकीय अनिकृि र सनचना अनिकारीको नाम 

क्र स नाम थर पद कैवफयि 

१ रोवहणी आचायव प्रमनख प्रशासकीय अनिकृि  

२ िानकी प्रसाद अनिकारी सूचना अनिकारी  

  

 

कटहरी गाउँपानलका, मोरङबाट िाररभएका कानूनहरु 

कटहरी गाउँपानलका, मोरङ बाट िारर भएका कानूनहरुको वववरण 

क) ऐनहरु (११ वटा) 

क्र.स ऐनको नाम स्वीकृि नमनि 

स्वीकृिगने 
ननकाय 

रािपत्रमा 
प्रकान्शि नमनि 

१. आनथवक ऐन , २०७८ २०७८-०३-२३ सभा २०७८-११-०५ 

२. ववननयोिन ऐन, २०७८ २०७८-०३-२३ सभा २०७८-११-०५ 

३. न्शक्षा ऐन,२०७६ २०७६-११-०६ कायवपानलका २०७६-११-२२ 

४. संस्था दिाव ऐन,२०७६ २०७६-११-११ सभा २०७६-११-२२ 

५. कटहरी गाउँपानलकाको कर िथा गैरकर रािश्व 
सम्बधिी ऐन ,२०७७ 

२०७७-०३-१४ सभा २०७७-१२-१२ 

६. अनाथ िथा िोन्खमयनि बालबानलकाको लानग 
सामान्िक सनरक्षा कायवक्रम ऐन, २०७५ 

२०७५-१०-०३ कायवपानलका २०७५-११-१२ 

७. ववपद िोन्खम धयूनीकरण िथा व्यवस्थापन गनव 
बनेको ऐन २०७५ 

२०७५-०३-२० कायवपानलका २०७५-११-१२ 

८. सहकारी ऐन ,२०७५ २०७५-०३-२० सभा २०७५-११-१२ 

९. प्रशासकीय कायवववनि ननयनमि गने ऐन,२०७५ २०७५-०३-२० सभा २०७५-११-१२ 
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क्र.स ऐनको नाम स्वीकृि नमनि 

स्वीकृिगने 
ननकाय 

रािपत्रमा 
प्रकान्शि नमनि 

१०. कृवर् व्यवसाय प्रविवन सम्बधिमा बनेको ऐन, 

२०७५ 

२०७५-०३-२० सभा २०७५-११-१२ 

११. स्थानीय िहमा वािावरण िथा प्राकृनिक श्रोिको 
संरक्षण सम्बधिमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, 

२०७६ 

२०७६-११-१५ कायवपानलका २०७६-११-२२ 

ख) ननयमावलीहरु (२ वटा) 

क्र.स ननयमावलीको नाम स्वीकृि नमनि 

स्वीकृिगने 
ननकाय 

रािपत्रमा 
प्रकान्शि नमनि 

१. गाउँपानलका कायवववभािन ननयमावली ,२०७५ २०७५-१०-०४ सभा २०७५-१०-०५ 

२. गाउँपानलका कायवसम्पादन ननयमावली ,२०७५ २०७५-०२-२२ सभा २०७५-०२-२३ 

 

 

 
 

 

ग) ननदेन्शकाहरु (४ वटा) 

क्र.स ननदेन्शकाको नाम स्वीकृि नमनि 

स्वीकृिगने 
ननकाय 

रािपत्रमा 
प्रकान्शि नमनि 

१. गाउँपानलकाबाट गररने अननगमन ननदेन्शका 
,२०७५ 

२०७५-०४-२२ कायवपानलका २०७५-११-१२ 

२. स्थानीय उिाव ववकास सम्बधिी ननदेन्शका,२०७५  २०७५-०४-२२ कायवपानलका २०७५-११-१२ 

३. कायवसम्पदनमा आिाररि प्रोत्साहन भत्ता 
ननदेन्शका,२०७७ 

२०७७-१२-१२ कायवपानलका २०७७-१२-१२ 

४. एम्बनलेधस सेवा संचालन ननदेन्शका ,२०७७ २०७७-१०-२१ कायवपानलका २०७७-१२-१२ 

 

 

घ) कायवववनिहरु (२६ वटा) 

क्र.स कायवववनिको नाम स्वीकृि नमनि 

स्वीकृिगने 
ननकाय 

रािपत्रमा 
प्रकान्शि नमनि 

१. ठेक्का बधदोबस्िी सम्बधिी कायवववनि २०७८-०४-१८ कायवपानलका २०७८-११-०५ 
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क्र.स कायवववनिको नाम स्वीकृि नमनि 

स्वीकृिगने 
ननकाय 
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आ व २०७९/८० को नमनि २०७९ श्रावण ०१ देखी २०७९ असोि मसाधिसम्मको कटहरी गाउँपानलका 
अधिगविका ववर्यगि शाखाहरुिारा सम्पादन भएको कामको वववरणहरु देहाय बमोन्िम रहेको छ । 

क. आनथवक प्रशासन शाखा 

 
 

  
 

म.ले.प.फा.नं. २७५ 

कटहरी गाउँपानलका 
गाउँ कायवपानलकाको कायावलय, मोरङ 

कायावलयको कोड : ८०११३५०१३०० 

  

ववत्तीय प्रनिवेदन 

  

  

 

आ.व. : २०७९/८० अविी : २०७९/०४/०१-२०७९/०६/३१ 

 

ववत्तीय प्रनिवेदन 
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यो अविीको बाकी रकम (ङ + च)   ९,३६,१६,९३२.३५ ४,८४,५७,८३६.३५ १४,२०,७४,७६८.७० 
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नगद बाकी         

बैंक बाकी ९   १५,७७,१२,८३५.६८ १५,७७,१२,८३५.६८ 

िम्मा     १५,७७,१२,८३५.६८ १५,७७,१२,८३५.६८ 

  

अननसूची १ 

कर/गैर कर रािस्व 

रािस्व शीर्वक गि अविीसम्मको प्राप्त यो अविीको प्राप्ती िम्मा प्राप्ती   

कर रािस्व         

११३१५ घरिग्गा रन्िषे्टशन दस्िनर 0 ३७,४२,६७२.०० ३७,४२,६७२.००   

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हनने मूल्य 
अनभबवृि कर 0 ८४,७९,९३०.३६ ८४,७९,९३०.३६   

११४२१ बाँडफाँड भइव प्राप्त हनने 
अधि:शनल्क 0 ३३,१६,४५४.५६ ३३,१६,४५४.५६   

११४५२ पनवाविार सेवाको उपयोगमा लाग्न े
कर 0 ११,००,०००.०० ११,००,०००.००   

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हनने सवारी 
सािन कर 0 ६,१६,६५६.४० ६,१६,६५६.४०   

िम्मा कर रािस्व   १,७२,५५,७१३.३२ १,७२,५५,७१३.३२   

गैर कर रािस्व         

१४३१३ िरौटी सदरस्याहा 0 ३,११,०५५.०० ३,११,०५५.००   

१४५२९ अधय रािस्व 0 81388 81388   

िम्मा गैर कर रािस्व   ३,९२,४४३.०० ३,९२,४४३.००   
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कन ल िम्मा   १,७६,४८,१५६.३२ १,७६,४८,१५६.३२   

          

अननसूची २         

संघीय सरकारबाट प्राप्त (ववत्तीय 
हस्िाधिरण)         

रािस्व शीर्वक गि अविीसम्मको प्राप्त यो अविीको प्राप्ती िम्मा प्राप्ती   

१३३११ समाननकरण अननदान 0 ३,६०,२५,०००.०० ३,६०,२५,०००.०० िम्मा 
१३३१२ शसिव अननदान चालन 0 ४,८९,२८,४४०.०० ४,८९,२८,४४०.००   

१३३१३ शसिव अननदान पनिँीगि 0 ४७,६६,१९०.०० ४७,६६,१९०.००   

िम्मा   ८,९७,१९,६३०.०० ८,९७,१९,६३०.००   

          

अननसूची ३         

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त (ववत्तीय 
हस्िाधिरण)         

रािस्व शीर्वक गि अविीसम्मको प्राप्त यो अविीको प्राप्ती िम्मा प्राप्ती   

१३३१२ शसिव अननदान चालन 0 ३,७९,५००.०० ३,७९,५००.००   

िम्मा   ३,७९,५००.०० ३,७९,५००.००   

          

अननसूची ४         

ऋण प्रानप्त, भनिानी िथा व्याि)         

  ऋण १ ऋण २ ऋण ३   
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न्िम्मेबारी सरेको       

यो अविीमा 
वफिाव/भ निानी 

यो अविीमा प्राप्त       10000 

िम्मा       १,००,०००.०० 

यो अविीमा वफिाव/भ निानी       31700 

बाकी       १,४१,७००.०० 

अविीको व्याि खचव         

शनरुको निनवबाँकी व्याि         

यो अविीको व्याि खचव         

यो अविीको भ निानी         

अविीको अधिमा निनवबाँकी         

          

अननसूची ५         

कोर्को वववरण         

कोर् न्िम्मेबारी सरेको यो अविीमा प्राप्त िम्मा   

प्रकोप व्यवस्थापन कोर् ६६,४३,७९४.२० 0 ६६,४३,७९४.२०   

कमवचारी कल्याण कोर् ५२,५२,७५१.८५ 0 ५२,५२,७५१.८५   

नबनबि खचव खािा/कोर्- बैंक (ग २-७) 0 २,९२,४५७.०० २,९२,४५७.००   

िम्मा १,१८,९६,५४६.०५ २,९२,४५७.०० १,२१,८९,००३.०५   

          

अननसूची ५ क         
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िरौटीको वववरण         

शीर्वक िम्मा       

न्िम्मेबारी सरेको 0       

यो अविीमा प्राप्त २५,१०,०७९.००       

िम्मा २५,१०,०७९.००       

यो अविीमा वफिाव/भ निानी (२८,५७,८१८.७८)       

यो अविीमा सदरस्याहा (१४,११,०५५.००)       

बाकी (१७,५८,७९४.७८)       

          

अननसूची ६         

बाँडफांड गनव बाँकी रािस्व       िम्मा खचव 
शीर्वक िम्मा       

न्िम्मेबारी सरेको 0       

यो अविीमा असनली 0       

िम्मा 0       

यो अविीमा वविरण         

कटहरी गाउँपानलका         

नेपाल सरकार         

प्रदेश नंबर १         

बाँडफाँड गनव बाकी रािस्व 0       
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अननसूची ७         

संघीय, प्रदेश सरकार वा अधय कायवक्रम         

शीर्वक िम्मा प्राप्ती गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव   

          

अननसूची ८         

खचव वववरण         

शीर्वक गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव िम्मा खचव   

२११११ पाररश्रनमक कमवचारी 0 ३,३९,५९,६६४.६४ ३,३९,५९,६६४.६४   

२१११२ पाररश्रनमक पदानिकारी 0 १८,८९,०००.०० १८,८९,०००.००   

२११३२ महंगी भत्ता 0 ५,९८,०००.०० ५,९८,०००.००   

२११३४ कमवचारीको बैठक भत्ता 0 २,८५,३००.०० २,८५,३००.००   

२११३९ अधय भत्ता 0 19900 19900   

२११४१ पदानिकारी बैठक भत्ता 0 १,५८,०००.०० १,५८,०००.००   

२२१११ पानी िथा नबिनली 0 94770 94770   

२२११२ संचार महसनल 0 ५,८८,८६०.०० ५,८८,८६०.००   

२२२१२ इधिन (कायावलय प्रयोिन) 0 ९,२२,४५१.०० ९,२२,४५१.००   

२२२१३ सवारी सािन ममवि खचव 0 ३,७८,८९०.०० ३,७८,८९०.००   

२२२२१ मेन्शनरी िथा औिार ममवि 
सम्भार िथा सञ्चालन खचव 0 २,३४,२७९.०० २,३४,२७९.००   

२२२३१ नननमवि सावविननक सम्पन्त्तको 
ममवि सम्भार खचव 0 २,००,८००.०० २,००,८००.००   
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२२२९१ अधय सम्पन्त्तहरूको संचालन 
िथा सम्भार खचव 0 42934 42934   

२२३११ मसलधद िथा कायावलय सामाग्री 0 ८,५३,८४२.०० ८,५३,८४२.००   

२२३१३ पनस्िक िथा सामग्री खचव 0 10000 10000   

२२३१५ पत्रपनत्रका, छपाई िथा सूचना 
प्रकाशन खचव 0 ८,८४,१३०.०० ८,८४,१३०.००   

२२३१९ अधय कायावलय संचालन खचव 0 88500 88500   

२२४११ सेवा र परामशव खचव 0 १,९१,२९४.०० १,९१,२९४.००   

२२४१४ सरसफाईसेवा शनल्क 0 82829 82829   

२२४१९ अधय सेवा शनल्क 0 ७७,४५,९४०.१६ ७७,४५,९४०.१६   

२२५१२ सीप ववकास िथा िनचेिना 
िानलम िथा गोष्ठी सम्बधिी खचव 0 ४,८२,६००.०० ४,८२,६००.००   

२२५२२ कायवक्रम खचव 0 ३३,३७,०६४.०० ३३,३७,०६४.००   

२२५२९ ववववि कायवक्रम खचव 0 55865 55865   

२२६१२ भ्रमण खचव 0 ५,१६,१४०.०० ५,१६,१४०.००   

२२७११ ववववि खचव 0 ९,५३,७१७.०० ९,५३,७१७.००   

२७११२ अधय सामान्िक सनरक्षा 0 ७,५०,५००.०० ७,५०,५००.००   

२७२१३ और्िीखररद खचव 0 १६,२८,६७१.०० १६,२८,६७१.००   

२८१४२ घरभाडा 0 १,१४,३४५.०० १,१४,३४५.००   

२८१४३ सवारी सािन िथा मेन्शनर 
औिार भाडा 0 65500 65500   

३११११ आवासीय भवन ननमावण/खररद 0 २१,८०,०००.०० २१,८०,०००.००   
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३११२२ मेन्शनरी िथा औिार 0 १८,८०,६७२.०० १८,८०,६७२.००   

३११५१ सडक िथा पूल ननमावण 0 १०,६६,६१३.०० १०,६६,६१३.००   

३११५५ नसंचाई संरचना ननमावण 0 97000 97000   

३११५७ वन िथा वािावरण संरक्षण 0 55040 55040   

३११५८ सरसफाई संरचना ननमावण 0 ९,५४,६२४.०० ९,५४,६२४.००   

३११५९ अधय सावविननक ननमावण 0 ४५,७७,०४७.०० ४५,७७,०४७.००   

िम्मा   ६,७९,४४,७८१.८० ६,७९,४४,७८१.८०   

          

अननसूची ८         

पानलका श्रोि र समाननकरणिफव को खचव 
वववरण         

शीर्वक गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव िम्मा खचव   

२११११ पाररश्रनमक कमवचारी 0 ८५,९८,३६६.९४ ८५,९८,३६६.९४   

२१११२ पाररश्रनमक पदानिकारी 0 १८,८९,०००.०० १८,८९,०००.००   

२११३२ महंगी भत्ता 0 ४,३०,०००.०० ४,३०,०००.००   

२११३४ कमवचारीको बैठक भत्ता 0 २,८५,३००.०० २,८५,३००.००   

२११३९ अधय भत्ता 0 10000 10000   

२११४१ पदानिकारी बैठक भत्ता 0 १,५८,०००.०० १,५८,०००.००   

२२१११ पानी िथा नबिनली 0 94770 94770   

२२११२ संचार महसनल 0 ५,८८,८६०.०० ५,८८,८६०.००   

२२२१२ इधिन (कायावलय प्रयोिन) 0 ९,२२,४५१.०० ९,२२,४५१.००   
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२२२१३ सवारी सािन ममवि खचव 0 ३,७८,८९०.०० ३,७८,८९०.००   

२२२२१ मेन्शनरी िथा औिार ममवि 
सम्भार िथा सञ्चालन खचव 0 २,३४,२७९.०० २,३४,२७९.००   

२२२३१ नननमवि सावविननक सम्पन्त्तको 
ममवि सम्भार खचव 0 २,००,८००.०० २,००,८००.००   

२२२९१ अधय सम्पन्त्तहरूको संचालन 
िथा सम्भार खचव 0 42934 42934   

२२३११ मसलधद िथा कायावलय सामाग्री 0 ८,५३,८४२.०० ८,५३,८४२.००   

२२३१३ पनस्िक िथा सामग्री खचव 0 10000 10000   

२२३१५ पत्रपनत्रका, छपाई िथा सूचना 
प्रकाशन खचव 0 ८,८४,१३०.०० ८,८४,१३०.००   

२२३१९ अधय कायावलय संचालन खचव 0 88500 88500   

२२४११ सेवा र परामशव खचव 0 १,९१,२९४.०० १,९१,२९४.००   

२२४१४ सरसफाईसेवा शनल्क 0 82829 82829   

२२४१९ अधय सेवा शनल्क 0 ६३,३६,९०८.१६ ६३,३६,९०८.१६   

२२५१२ सीप ववकास िथा िनचेिना 
िानलम िथा गोष्ठी सम्बधिी खचव 0 ४,८२,६००.०० ४,८२,६००.००   

२२५२२ कायवक्रम खचव 0 १६,५९,९०८.०० १६,५९,९०८.००   

२२५२९ ववववि कायवक्रम खचव 0 55865 55865   

२२६१२ भ्रमण खचव 0 ५,१६,१४०.०० ५,१६,१४०.००   

२२७११ ववववि खचव 0 ९,५३,७१७.०० ९,५३,७१७.००   

२७११२ अधय सामान्िक सनरक्षा 0 ७,५०,५००.०० ७,५०,५००.००   
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२७२१३ और्िीखररद खचव 0 १६,२८,६७१.०० १६,२८,६७१.००   

२८१४२ घरभाडा 0 १,१४,३४५.०० १,१४,३४५.०० िम्मा खचव 
२८१४३ सवारी सािन िथा मेन्शनर 
औिार भाडा 0 65500 65500 २,८३,५१६.०० 

३११२२ मेन्शनरी िथा औिार 0 १८,८०,६७२.०० १८,८०,६७२.०० २,८३,५१६.०० 

३११५१ सडक िथा पूल ननमावण 0 १०,६६,६१३.०० १०,६६,६१३.००   

३११५५ नसंचाई संरचना ननमावण 0 97000 97000 िम्मा खचव 
३११५७ वन िथा वािावरण संरक्षण 0 55040 55040 २,७५,२१६.०० 

३११५८ सरसफाई संरचना ननमावण 0 ९,५४,६२४.०० ९,५४,६२४.०० २,७५,२१६.०० 

३११५९ अधय सावविननक ननमावण 0 ४५,७७,०४७.०० ४५,७७,०४७.००   

िम्मा   ३,७१,३९,३९६.१० ३,७१,३९,३९६.१० िम्मा खचव 
        २,७०,५२८.०० 

अननसूची ८       २,७०,५२८.०० 

सशिव अननदान/ववशेर् अननदान /समपनरक 
अननदानको खचव वववरण         

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : लिन उद्यम 
ववकास कायवक्रम : ३०७००१०६       िम्मा खचव 

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव २१,८०,०००.०० 

२२५२२ कायवक्रम खचव   0 २,८३,५१६.०० २१,८०,०००.०० 

िम्मा     २,८३,५१६.००   
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कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : कृवर् ववकास 
रणनीनि अननगमन िथा समधवय कायवक्रम : 
३१२००१०१       िम्मा खचव 

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव १,५२,३७,७४५.०० 

२२४१९ अधय सेवा शनल्क   0 २,७५,२१६.०० १,५२,३७,७४५.०० 

िम्मा     २,७५,२१६.००   

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : रावष्ट्रय 
पररचयपत्र िथा पिीकरण ववभाग : 
३१४०१०११       िम्मा खचव 

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव २४,१८,२४५.०० 

२२४१९ अधय सेवा शनल्क   0 २,७०,५२८.०० २४,१८,२४५.०० 

िम्मा     २,७०,५२८.००   

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : आवास 
व्यवस्था कायवक्रम : ३४७०११०१       िम्मा खचव 

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव २,२८,८८०.०० 

३११११ आवासीय भवन ननमावण/खररद   0 २१,८०,०००.०० २,२८,८८०.०० 
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िम्मा     २१,८०,०००.००   

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : सबैका लानग 
न्शक्षा- आिारभूि िह : ३५००००१४       िम्मा खचव 

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव १८,५०,५००.०० 

२११११ पाररश्रनमक कमवचारी   0 १,५२,३७,७४५.०० ३,६२,४००.०० 

िम्मा     १,५२,३७,७४५.०० १०,५७,०४५.०० 

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : माध्यानमक 
िह : ३५००००१५       ३२,६९,९४५.०० 

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव   

२११११ पाररश्रनमक कमवचारी   0 २४,१८,२४५.०० िम्मा खचव 
िम्मा     २४,१८,२४५.०० ५८,५४,८०७.७० 

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : सामान्िक 
ववकास मधत्रालय : ३५०००१२०       १,६८,०००.०० 

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव 9900 

२२४१९ अधय सेवा शनल्क   0 २,२८,८८०.०० ६०,३२,७०७.७० 

िम्मा     २,२८,८८०.००   
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कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : ववद्यालय 
न्शक्षा क्षेत्र योिना - ( प्रदेश िथा स्थानीय 
िहका लानग) : ३५००१८०१       िम्मा खचव 

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव ३,०३,६४५.०० 

२११११ पाररश्रनमक कमवचारी   0 १८,५०,५००.०० ३,०३,६४५.०० 

२२४१९ अधय सेवा शनल्क   0 ३,६२,४००.००   

२२५२२ कायवक्रम खचव   0 १०,५७,०४५.०० िम्मा खचव 
िम्मा     ३२,६९,९४५.०० 32950 

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : प्राथनमक 
स्वास््य सेवा : ३७००१०१२       32950 

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव   

२११११ पाररश्रनमक कमवचारी   0 ५८,५४,८०७.७० िम्मा खचव 
२११३२ महंगी भत्ता   0 १,६८,०००.०० १,७४,७५६.०० 

२११३९ अधय भत्ता   0 9900 १,७४,७५६.०० 

िम्मा     ६०,३२,७०७.७०   

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : एकीकृि 
मवहला स्वास््य िथा प्रिनन स्वास््य 
कायवक्रम : ३७००११०३       िम्मा खचव 
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शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव 97252 

२२५२२ कायवक्रम खचव   0 ३,०३,६४५.०० 97252 

िम्मा     ३,०३,६४५.०० ३,०८,०५,३८५.७० 

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : और्नि र 
उपकरण आपूनिव : ३७००११०७         

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव   

२२५२२ कायवक्रम खचव   0 32950   

िम्मा     32950 कैवफयि 

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : प्रिानमधत्री 
रोिगार कायवक्रम : ३७१००१०२         

शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव   

२२४१९ अधय सेवा शनल्क   0 १,७४,७५६.००   

िम्मा     १,७४,७५६.००   

कायवक्रम/पररयोिनाको नाम : यनवा 
रोिगारीका लानग रुपाधिरण पहल 

पररयोिना : ३७१००१०३         
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शीर्वक 

वक्रयाकलाप नम्बर 
(LMBIS/SuTRA) 

अननसार गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव   

२२४१९ अधय सेवा शनल्क   0 97252   

िम्मा     97252   

कन ल िम्मा     ३,०८,०५,३८५.७०   

          

अननसूची ९         

बैंक िथा नगद मौज्दाि         

खािाको प्रकार / बैंकको नाम (खािा नं) खािा अननसार बाकी रु बैंक अननसार बाकी रु फरक   

ग १.१ - आधिररक रािस्व खािा / 
रावष्ट्रय बान्णज्य बैंक नलनमटेड, 

२१९०१००३०१०१०००२ १४,९२,४४३.००       

ग १.२ - बाँडफाँडबाट प्राप्त रािस्व खािा 
/ रावष्ट्रय बान्णज्य बैंक नलनमटेड, 

२१९०१००३०१०२०००२ ३,०८,३२८.२०       

ग २.२ - चालू खचव खािा- िोर वर्व / 
रावष्ट्रय बान्णज्य बैंक नलनमटेड, 

२१९०१००३०२०२०००२ २,५०,०६,९४६.९५       

ग २.४ - पनिँीगि खचव खािा- िोर वर्व / 
रावष्ट्रय बान्णज्य बैंक नलनमटेड, 

२१९०१००३०२०४०००२ १,९९,६६,३२२.००       
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ग २.७ - ववववि खचव खािा / रावष्ट्रय 
बान्णज्य बैंक नलनमटेड, 

२१९०१००३०२०७०००२ २,६०,९६३.००       

ग ३.१ - स्िानीय िह िरौटी खािा / 
रावष्ट्रय बान्णज्य बैंक नलनमटेड, 

२१९०१००३०३०००००२ १,२०,७८,३५१.००       

ग ४.१ - स्थानीय िह सन्ञ्चि कोर् खािा 
/ रावष्ट्रय बान्णज्य बैंक नलनमटेड, 

२१९०१००३०४०१०००२ ८,६८,११,९३५.४८       

ग ५.१ - स्थानीय िह ववववि कोर् खािा 
/ रावष्ट्रय बान्णज्य बैंक नलनमटेड, 

२१९०१००३०५०१०००२ ५१,५३,७५१.८५       

ग ७.२ - स्थानीय िह प्रकोप व्यवस्थापन 
कोर् खािा / रावष्ट्रय बान्णज्य बैंक 
नलनमटेड, २१९०१००३०७०२०००२ ६६,३३,७९४.२०       

िम्मा १५,७७,१२,८३५.६८       

          

अननसूची १०         

पेश्की बाँकीको वववरण         

शीर्वक म्याद ननाघेको म्याद नाघेको िम्मा   

पदानिकारी 0 50000 50000   

कमवचारी १३,२८,०००.०० १,२५,०००.०० १४,५३,०००.००   
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ठेकेदार ५,८४,०००.०० 0 ५,८४,०००.००   

व्यन्िगि २,०६,०००.०० 0 २,०६,०००.००   

िम्मा २१,१८,०००.०० १,७५,०००.०० २२,९३,०००.००   

          

अननसूची ११       बाँवक रकम 

वैदेन्शक सहायिा समावेश सशिव अननदानको 
क्याटागोरी अननसारको वववरण       २,०५,३१,९३४.३० 

पररयोिनाको नामः       २५,८६,१९०.०० 

क्याटागोरीको नाम गि अविीसम्मको खचव यो अविीको खचव िम्मा १,५०,६२०.०० 

क्याटागोरी १ . . .  . . . .        २,३२,६८,७४४.३० 

क्याटागोरी २ . . .  . . . .          

िम्मा         

पननस्चः          

क्याटागोरी १ . . .  . . . .          

क्याटागोरीको वववरण आयोिना कायावधवयन 
इकाई वा समधवय कायावलयले प्रदान 
गननवपनेछ ।         

          

अननसूची १२         

सशिव/समपनरक /नबशेर् अननदानको 
समन्स्टगि नबवरण         

अननदानको नबवरण कन ल प्रानप्त कन ल खचव रकम संघ/प्रदेशमा वफिाव   
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१३३१२ शसिव अननदान चालन ४,८९,२८,४४०.०० २,८३,९६,५०५.७० 0   

१३३१३ शसिव अननदान पनिँीगि ४७,६६,१९०.०० २१,८०,०००.०० 0 नगद ऋण 

१३३१२ शसिव अननदान चालन ३,७९,५००.०० २,२८,८८०.०० 0 0 

िम्मा ५,४०,७४,१३०.०० ३,०८,०५,३८५.७०   0 

        0 

अननसूची १३       0 

ववभाज्य कोर्को वववरण       0 

शीर्वक कन ल संकनलि रकम 

संघ/प्रदेश/पानलकाको 
संन्चि कोर्मा दान्खला   0 

    िम्मा   0 

        0 

अननसूची १४       0 

सशिव अननदानको स्रोिगि नबवरण       0 

अननदानको वकनसम : सशिव, ववशेर् वा 
समपनरक       0 

सब- बिेट उपन्शर्वक 

नेपाल सरकारको 
स्वीकृि बिेट (क)     0 

  नगद (नेपाल सरकार) नगद अननदान सोिभनाव हनने अननदान 0 

३०७००१०६ लिन उद्यम ववकास 
कायवक्रम २९,००,०००.०० 0 0 0 

३०८००१०४ रावष्ट्रय ग्रामीण िथा 
नवीकरणीय उिाव कायवक्रम ८,००,०००.०० 0 0 0 
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३१२००१०१ कृवर् ववकास रणनीनि 
अननगमन िथा समधवय कायवक्रम ८,००,०००.०० 0 0 0 

३१२००१०६ प्रिानमधत्री कृवर् 
आिनननवककरण पररयोिना १८,००,०००.०० 0 0 0 

३१२०१०११ कृवर् ववभाग १८,००,०००.०० 0 0 0 

३१२०२०११ पशन सेवा ववभाग ४,००,०००.०० 0 0 0 

३१३०११०२ खानेपानी सेवा ववस्िार िथा 
पननस्थावपना कायवक्रम १०,००,०००.०० 0 0 0 

३१४०१०११ रावष्ट्रय पररचयपत्र िथा 
पिीकरण ववभाग 0 0 0 0 

३२५००१०३ संस्कृनि प्रविवन कायवक्रम ८,००,०००.०० 0 0 0 

३३६००१०१ गररब घर पररवार पवहचान 
िथा पररचय पत्र वविरण कायवक्रम (गररव 
लन्क्षि ववशेर् कायवक्रम) २,००,०००.०० 0 0 0 

३४३४१०११ रावष्ट्रय खेलकन द पररर्द् १,००,०००.०० 0 0 0 

३४७०११०१ आवास व्यवस्था कायवक्रम ५५,००,०००.०० 0 0 0 

३५००००१४ सबैका लानग न्शक्षा- 
आिारभूि िह ६,३२,००,०००.०० 0 0 0 

३५००००१५ माध्यानमक िह ९१,००,०००.०० 0 0 0 

३५००१८०१ ववद्यालय न्शक्षा क्षेत्र योिना 
- ( प्रदेश िथा स्थानीय िहका लानग) २,२४,००,०००.०० 0 ४०,००,०००.०० 0 
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३५०४१०११ प्राववनिक न्शक्षा िथा 
व्यवसावयक िानलम पररर्द् (ववशेर् कायवक्रम 
समेि) 0 ४१,००,०००.०० 0 0 

३६५००१०६ बहनक्षेत्रीय पोर्ण कायवक्रम ३,००,०००.०० 0 0 0 

३६५००१०७ िराई मिेस समवृि 
कायवक्रम ५५,००,०००.०० 0 0   

३७००१०१२ प्राथनमक स्वास््य सेवा १,४२,००,०००.०० 0 0   

३७००११०१ क्षयरोग ननयधत्रण २,००,०००.०० 0 0   

३७००११०३ एकीकृि मवहला स्वास््य 
िथा प्रिनन स्वास््य कायवक्रम ४६,००,०००.०० 0 0 नगद ऋण 

३७००११०५ महामारी िथा रोग 
ननयधत्रण कायवक्रम ८,००,०००.०० 0 0 0 

३७००११०७ और्नि र उपकरण आपूनिव ३,००,०००.०० 0 0   

३७००११०९ रावष्ट्रय स्वास््य न्शक्षा, 
सूचना िथा संचार केधर १,००,०००.०० 0 0   

३७००१११५ उपचारात्मक सेवा 
कायवक्रम २३,००,०००.०० 0 0   

३७००१११६ ननसवङ िथा सामािवक 
सनरक्षा सेवा कावयक्रम ७,००,०००.०० 0 0 नगद ऋण 

३७१००१०२ प्रिानमधत्री रोिगार 
कायवक्रम ४४,००,०००.०० 0 0 0 
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३७१००१०३ यनवा रोिगारीका लानग 
रुपाधिरण पहल पररयोिना 0 0 0 0 

३०५०११३०१ कोर् िथा लेखा ननयधत्रक 
कायावलय, मोरङ्ग ८,००,०००.०० 0 0 0 

८०११३५०१५१३ संघीय सरकारबाट 
हस्िाधिररि कायवक्रम(समपनरक अननदान) २,३०,००,०००.०० 0 0 0 

िम्मा १६,८०,००,०००.०० ४१,००,०००.०० ४०,००,०००.०० 0 

        0 

सब- बिेट उपन्शर्वक 

स्थानी सन्ञ्चि कोर्मा 
दान्खला (नेपाल 
सरकारबाट प्राप्त) ( 
ख)     0 

  नगद (नेपाल सरकार) नगद अननदान सोिभनाव हनने अननदान 0 

  ४,८०,६१,८६०.०० 0 १३,३३,२००.०० 0 

िम्मा ४,८०,६१,८६०.००   १३,३३,२००.०० 0 

        0 

सब- बिेट उपन्शर्वक 

स्थानीय िहबाट खचव 
भएको रकम (ग )     0 

  नगद (नेपाल सरकार) नगद अननदान सोिभनाव हनने अननदान   

३०७००१०६ लिन उद्यम ववकास 
कायवक्रम २,८३,५१६.०० 0 0   
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३१२००१०१ कृवर् ववकास रणनीनि 
अननगमन िथा समधवय कायवक्रम २,७५,२१६.०० 0 0   

३१४०१०११ रावष्ट्रय पररचयपत्र िथा 
पिीकरण ववभाग 0 0 0 नगद ऋण 

३४७०११०१ आवास व्यवस्था कायवक्रम २१,८०,०००.०० 0 0   

३५००००१४ सबैका लानग न्शक्षा- 
आिारभूि िह १,५२,३७,७४५.०० 0 0   

३५००००१५ माध्यानमक िह २४,१८,२४५.०० 0 0   

३५००१८०१ ववद्यालय न्शक्षा क्षेत्र योिना 
- ( प्रदेश िथा स्थानीय िहका लानग) ५,७७,५००.०० 0 १२,९२,०००.००   

३७००१०१२ प्राथनमक स्वास््य सेवा ६०,३२,७०७.७० 0 0   

३७००११०३ एकीकृि मवहला स्वास््य 
िथा प्रिनन स्वास््य कायवक्रम ३,०३,६४५.०० 0 0   

३७००११०७ और्नि र उपकरण आपूनिव 32950 0 0   

३७१००१०२ प्रिानमधत्री रोिगार 
कायवक्रम १,७४,७५६.०० 0 0   

३७१००१०३ यनवा रोिगारीका लानग 
रुपाधिरण पहल पररयोिना 0 0 0   

िम्मा २,७५,१६,२८०.७०   १२,९२,०००.००   
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सब- बिेट उपन्शर्वक 

स्थानीय िहबाट वफिाव 
गनव बाकी (घ = ख -
ग)       

  नगद (नेपाल सरकार) नगद अननदान सोिभनाव हनने अननदान   

िम्मा २,०५,४५,५७९.३०   41200   
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ख. प्रशासन शाखा 
क्र स न्शर्वक कृयाकलाप कैवफयि 

१ मिदािा न्शक्षा 
कायवक्रम 

 मिदािा न्शक्षा संचालन सम्बधिी 
स्वयमसेवीका अनभमनखीकरण  

 नमनना मिदान कायवक्रम 

 

२ ज्येष्ठ नागररक काडव 
वविरण 

 ज्येष्ठ नागररकहरुलाइव ज्येष्ठ नागररक 
काडव वविरण िथा नसफाररस 

 

३ व्यन्िगि घटना 
दिाव 

 नसफाररस  

४  ववपन्निाको 
नसफाररस 

 २ वटा नागररकहरुलाइव ववपन्निाको 
नसफाररस प्रदान 

 

५ कमवचारीहरुको 
अनभलेख व्यवस्थापन 

 कायवलयमा कायवरि सम्पूणव 
कमवचाररहरुको अनभलेख पररक्षण रुिन 
व्यवस्थापन 

 

ग. सूचना अनिकारी 
क्र स न्शर्वक कृयाकलाप कैवफयि 

१ सूचना वविरण 
सम्प्ररे्ण 

 मिन प्रसाद खनिवडा कान्धिपनरलाइव माग 
भए बमोन्िमको संवविानको िारा २७ 
बमोन्िम सूचना उपललि गराइएको 

 

घ. न्शक्षा शाखा 
क्र स न्शर्वक कृयाकलाप कैवफयि 

१ ववद्यालय अननगमन 
िथा ननररक्षण 

 शैन्क्षक र प्रशासननक अननगमनको िथा 
ननररक्षण 

२२ 
पटक 

२ िलव- भत्ता ननकाशा  मानसक रुपमा ननकासा गररएको  
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३ न्शक्षा सनमनि बैठक  न्शक्षा सनमनिका मनीननि सदस्यहरुको 
दनगदाव सका दरबधदी नमलान 
सम्बधदिमा  

१ पटक 

४ दरबधदी नमलान 
सम्बधिी 

 स.बाल ववकास सहयोगी कायवकिावको 
दरवधदी नमलान 

१ पटक 

५ IEMIS िानलम  कटहरी गा पा अधिगविका सम्पूणव 
ववद्यालयका IEMIS हेने १/१ िना 
न्शक्षकलाइव अध्यावविक सम्बधिी 
िानलम ददइएको 

१ पटक 

६ कायवववनि ननमावण  सामनदावयक ववद्यालयमा प्र अ छनौट 
सम्बधिी कायवववनि २०७९ ननमाणव 

 

७ प्र अ ननयनन्ि 
सम्बधिी 

 २ वटा सामनदावयक ववद्यालयमा प्र अ 
ननयनन्ि सम्बधिी कायव 

 

 

ङ. स्वास््य शाखा 

s|=;+= s[ofsnfk s}lkmot 

! Nofasf sd{rf/L egf{  

@ cfwf/e't :jf= s]=,/ aly{+u ;]G6df sfo{/t sd{rf/Lx?sf] t= e= 

e'QmfgL 

 

# Nofasf] sd{rf/Lx?sf] t=e= e'QmfgL  

$ :jf= rf}sLdf sfo{/t sf= ;= / :jLk/sf] t=e= e'QmfgL  

% d=:jf=:jo+ ;]ljsfx?sf] @ dlxgfsf] dfl;s eQf lat/0f  

^ :jf:Yo ;+:yfx?sf] nflu kmlg{r/ vl/b  k|s[of 

cuf8L 

a9]sf] 

& :jf:Yo ;+:yfx?sf] nflu d;nGb ;fdfu|L vl/b k|s[of 

cuf8L 

a9]sf] 

* :jf:Yo ;+:yf ;+rfng tyf Aoj:yfkg ;ldltx? nfO{ ? %) 

xhf/sf b/n] cg'bfg lat/0f 
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( /fi6«Lo le6fdLg P sfo{s|d k|yd r/0f ;dkGg  

!) :jf:Yo sfo{s|dx?sf] aflif{s ;ldIff ;dkGg  

!! cfdf ;d'xsf] a}7ssf] @ dlxgfsf] eQf lat/0f  

!@ cf}iflw tyf cf}iflw hGo ;fdfu|L vl/b  

!# vf]k 9'jfgL @ dlxgfsf] lat/0f  

!$ :jf:Yo sdL{x?nfO{ tflnd - eTB / eLMIS _ sf] tflnd ;dkGg  

!% ue{jtL dlxnfnfO{ Sofnl;od rSsL vl/b ;dkGg  

!^ ue{jtL ;'Ts]/L ;+u ufpkflnsf sfo{s|d - rln/x]sf] _  

!& h]i7 gfu/Ls cf}iflw pkrf/ sfo{s|d ;+rfngdf /x]sf]  

!* Nojsf] nflu s]ldsn tyf ;fdfu|L vl/b ;dkGg  

!( :jf:Yo zfvf tyf aly{+u ;]G6/sf] nflu cf}hf/ pks/0f vl/b 

;dkGg 

 

@) I U C D & IMPLANT lzlj/ ;+rfng ;+rfng 

k|s[ofdf 

@! :jf:Yo sdL{x?nfO{ DHIS 2 tflnd ;+rfng ;dkGg  

@@ gfu/Ls a8f kq, vf]k tyf ufp3/ lSnlgssf] xf]l8+u af]8{ lat/0f yk 

@# d]l8sn Paf]/;{g sfo{s|d ;+rfngdf /x]sf]  yk 

@$ a8fsf] sfo{s|d cg';f/ j8f g+= !,@ /% nfO{ kmlgr/ vl/b yk 

ax'If]lqo kf]if0f sfo{s|d @)@)=@ 

! a[l4 cg'udgsf nflu cfaZos ;fdfu|L vl/b ;dkGg  

 

 

च. :jf:Yo zfvf 

 

s|=;+= s[ofsnfk s}lkmot 

@)@)=# :jf:Yo ladf sfo{s|d 

! :jf:Yo ladf sfo{s|d k|s[of cuf8L a9]sf]  

zzt{ tkm{sf]\ :jf:Yo ;]jfsf] sfo{s|d 

! dft[ tyf gjlzz' sfo{s|d - s/f/df @$ 306] c=g=dL= egf{ 

_ 

 

@ sf]eL8 !( la?4sf] vf]k cleofg ;'k/eLhg eO{ /x]sf] 

# lgoldt vf]k ;'9;l9s/0f tyf k'0f{ vf]k ;'b[l9s/0f ;+rfngdf 

/x]sf] 
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$ kf]if0f sfo{s|d – kf]if0f ;ldIff ;dkGg, le6fdLg P SofK;'n 

lat/0f, :tgkfg ;Ktfx ;dkGg, laBfno :jf:Yo tyf kf]if0f 

;ldIff ;dkGg , 

 

% dft[ tyf gjlzz' sfo{s|d – cfdf ;'/Iff , ue{jlt pTk|]/0ff 

;]jf / ;'/lIft ue{ktg sfo{s|d ;+rfngdf /x]sf]  

 

^ kflnsf :t/df :jf:Yo ;+:yfx?sf] dfl;s a}7s lgoldt e} 

/x]sf] 

k|b]z ;/sf/,s?0ff kmfp08]zg g]kfn / s6x/L ufpkflnsfsf] lqklIfo ;fem]bf/L 

! laBfnodf :jf:Yo kl/If0f u/L ljsfz x'g ;Sg] ckfËtf  

/f]syfd ug]{ lzlj/ ;+rfngdf /x]sf] 

 

@ ;dfj]zL afnSnasf] a}7s ;dkGg  

# ldlnh'nL ;d'xsf] a}7s  e} /x]sf] 

$ kflnsf :t/Lo ;ldIff ;dkGg  

% l;lacf/ ;xh stf{sf] k|zf;lgs vr{ ;+rfngdf 

/x]sf] 

^ :jf:Yo O{Grfh{ / l;ljcf/ ;xhstf{sf] a}7s ;+rfngdf 

/x]sf] 

& Joj:yfkg ldltsf] a}7s ;+rfngdf 

/x]sf] 

*  D,P,O sf] Ifdtd clea[l4 ;+rfng e} ;s]sf]  

( gj lgjf{lrt gh k|ltlgwLx?sf nflu sfo{s|d laifos cled'lv 

s/0f ;dkGg 

 

!)  hGdbf]if klxrfg pkrf/  ;+rfngdf /x]sf] 

   

 

 

  

छ Goflos ;ldlt 

  

qm ; lzif{s lqmofsnfk s}lkmot 

! btf{ Goflos ;ldltdf cfPsf ph'/Lx? 

lgodfg';f/ btf{ ug]{ sfo{ . 

 

 @ Dofb tfd]nL btf{ ePsf ph'/Lsf k|ltjflbx?nfO{ 

tf]lsPsf] ;dodf k|ltpQ/ k]z ug{ 
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Dofbsf] ;"rgf k7fpg]÷ kqfrf/ ug]{ 

sfo{ 

# k|lt pQ/ btf{ k|ltjflbsf k|ltpQ/ btf{ ug]{, 

5nkmnsf nflu Goflos ;ldltdf 

pkl:yt x'g jfbL k|ltjflbnfO{ k'g 

kqfrf/ ug]{ sfo{  

 

$ a}7s  Goflos ;ldlt ;+of]hs / 

;b:ox?sf] /f]xj/df a}7s 

a;L jfbL ÷k|ltjflbx? lar 

ph'/L pk/ 5nkmn u/fO{ 

d]nd]lnfk tyf ;xdlt sfod 

u/fpg] ;f] sf] clen]v /fVg] 

sfo{ ug]{. 

 cfjZostf cg';f/ ph'/Lsf 

kmfonx? 5nkmn tyf 

;xdlt sfod u/fpg j8f 

sfof{nox?df k7fpg] sfo{ . 

 Goflos ;ldltdf ;xdlt tyf 

d]nldnfk x'g g;s]sf 

ph'/Lx? jflb÷k|ltjflbsf] 

O{R5f cg';f/ lhNnf 

cbfntdf k7fpg] 

 

 

 

ि /fhZj zfvf 

  

qm ; lzif{s lqmofsnfk s}lkmot 

! 7]Ssfk§f s6x/L ufpFkflnsf cGtu{t nfUg] 

xf6ahf/sf] Joj;fo s/ jfktsf] 

/fhZj ;+sng ug{ xf6ahf/ 7]Ssf 

nufpg] sfo{ 

 

@ 7]Ssfk§f s6x/L ufpFkflnsfdf k|j]z ug]{ 

ljb]zL ;jf/L ;fwgx?sf] ;/;kmfO{ 
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z'Ns jfkt /fhZj ;+sng ug{ 7]Ssf 

nufpg] sfo{  

# btf{ tyf gljs/0f o; ufpFkflnsf leq ;+rfng x'g] 

Joj;fox?sf] lgodfg';f/ btf{ tyf 

gljs/0f ug]{ sfo{ 

 

$ /fhZj ;+sng ufpFkflnsfsf] cfly{s P]g 

tf]lsPadf]lhd ljleGg lzif{sx?af6 

lgodfg';f/sf] /fhZj ;+sng ug]{ 

sfo{ 

 

% k|ltj]bg x/]s dlxgf /fhZj zfvfdf / j8f 

sfof{nox?df ;+sng ePsf] /fhZj 

sf] dfl;s k|ltj]bg n]vf zfvfdf k]z 

ug]{ sfo{ 

 

^ a}7s /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] a}7s /fvL 

/fhZj ;DaGwL ljljw ljifox?df 

5nkmn tyf lg0f{o ug]{ sfo{ . 

 

& kqfrf/ aflif{s Joj;fo s/ gltg]{ pBf]ux?sf] 

ljj/0f tof/ u/L lgodfg';f/sf] 

Joj;fo s/ ltg{ kqfrf/ ug]{ sfo{ 

 

* l;kmfl/; ljleGg k|s[ltsf l;kmfl/;x? kqx? 

agfO{ ;DalGwt lgsfodf k7fpg] sfo{ 

/ cGo b}lgs lgoldt ug'{ kg{] ljljw 

sfo{ . 

 

 

झ. रोिगार सेवा केधर 

क्र .स.  न्शर्वक कृयाकलाप कैवफयि 

1 ववर्वक सामेक्षामा भाग 
नलएको 

मधत्रालयको आदेश बमोन्िम 
फमेटमा सनमक्षाको ियारी गरी 
सनमक्षाबैठकमा भग नलएको । 

 



 

113             

2 वडाहरुबाट 
आयोिनाको माग 

पत्रमाफव ि, ईमेलमाफव ि िथा 
प्रत्यउक्ष फोन कलबाट 

 

3 आयोिनाहरुको 
सूचीकरण 

आयोिना सूचीकरण गरेर 
कायवपानलकामा पेश 

 

4 आयोिनाहरुको 
Estimate 

प्राववनिकबाट नाप िाँच गरेर   

5 आयोिना सञ्चालनको 
लानग भेला 

प्रत्येक वडामा बेरोिगारहरुलाई 
भेल  गराएको 

 

 

~f. सहकारी शाखा 

क्र .स.  न्शर्वक कृयाकलाप कैवफयि 

1 सहकारी 
अननगमन 

स्थलगि  

2 सहकारी 
Copomis 
िानलम 

गा  .पा .नभत्रका सहकारीलाई 
Copomis प्रन्शक्षक बोलाई 
िानलम संचालन गरेको 

 

 

 ट शाखा: सामान्िक सनरक्षा िथा पन्िकरण 

िपन्शल 

क्र .स  न्शर्वक  वक्रयाकलाप  कैवफयि  

१ सामान्िक सनरक्षा नववकरण 

(3501) िम्मा संख्या  

गररएको िम्मा संख्या 
3396 

नभएको 105 

२ सा  .सन .प नन :दिाव  19 नववकरण 
नगररएकोले 
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३ व्यक्त्ती घटना दिाव िधम -374 मतृ्यू -94 
वववाहा -139 बसाई 
सराई िाने -49 
आएको -64  

सम्बधि ववच्छेद -४  

िम्मा 472  

४ सामान्िक सनरक्षा लगि कट्टा 76  

५ सामान्िक सनरक्षा नयाँ दिाव 416  

६ सा .सन .दिावको कागिाि र 
फोटो सवहिको अध्यावनिक 

473  

७ सा .सन .भत्ताको पवहलो 
तै्रमानसकको प्रनिवेदन  

सेवाग्राही -4015  

रकम -30529304  

भ नक्त्तानी भएको  

संख्या - 4000  

रकम -30495502  

८ "ग"  वगव सा .सन .को प्रथम 
तै्रमानसक 

िम्मा संख्या - 81  

रकम -220000  

 

९ ददघव रोगी हरुको फारम दिाव िम्मा -21   

१० घटना दिावको प्रनिनलपी िधम -40  

मतृ्यू -16  

वववाहा -15  

बसाईसराई -3  

िम्मा -74  

 
 

११ घटना दिाव रेकडव नसफाररस िधम -15  

मतृ्यू -6  

वववाहा -3  

िम्मा -24  
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ठ. of]hgf zfvfM 

qm 

; 

lzif{s lqmofsnfk s}lkmot 

१ 
7]Ssf g+= @ b]lv !# ;Ddsf] ;"rgf 

k|sflzt u/L 7]Ssf vf]ln cf;osf] 

;"rgf k|sflzt u/]sf] 

7]Ssf Joj:Yfkgdf 

!@ j6f 7]Ssfsf] 

cf;okq ;"rgf 

k|sfzg u/]sf] 

 

२ 
pkef]Qmf dfkm{t ;~rfng x'g] 

of]hgfsf] ;Demf}tf 

@ j6f of]hgfsf] 

;Demf}tf ePsf] 

 

 

s6x/L ufpFkflnsfsf ;"rgfx? cGoGq k|sfzg ePsf jf x'g] ePsf] ljj/0f 

 ljleGg /fli6«o :t/sf kq klqsf tyf :yfgLo txsf /]l8of] kqklqsf tyf 

6]lnlehg . 

 

 

 

 

 

;dfKt 


