
बलुिङटार गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
नविपरासी(बर्यघाट-सुस्ता पूवय) 

नागररक वडापत्र 
  

क्र 

स ं
सवेाको ककलसम सवेा प्राप्त गनय संिग्न गनुयपन ेकागजात 

सवेा प्राप्त गर्ाय 

िाग्न ेर्स्तरु रु. 

सवेा प्राप्त गर्ाय 

िाग्न ेसमर्  

सवेा प्राप्त गन े

शाखा /फाटँ 

लजम्मवेार 

अलिकारी 

गनुासो सनु्न े

अलिकारी 

१ 
नागररकता प्रमाण-

पत्र लसफाररस 

 नेपाि राजपत्र भाग ३, अनुसूची १ लनर्म ३ को उपलनर्म २ सँग सम्बलधि लववरण भरेको 

फाराम १ प्रलत  

 हािसािै लखचेको पासपोटय साइजको फोटो ३ प्रलत  

 लनवेर्कको लपता/पलत वा सनाखत गने घर पररवारको व्यलकको नागररकता प्रमाणपत्र को 

प्रलतलिलप २ प्रलत  

 लववालहत मलहिाको हकमा लववाह र्ताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप २ प्रलत  

 जधम र्तायको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप १ प्रलत  

 जधम लमलत खुिेको शैलिक र्ोग्र्ता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप २ प्रलत  

 अधर् स्थानीर् तहबाट बसाई सरर आएको व्यलकको हकमा बसाई सराई र्तायको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप २ प्रलत  

 लनवेर्कको लपता/पलतको मृत्र्ु भएको अवस्थामा मृत्र्ु र्ताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप २ प्रलत  

  आवश्र्कता अनुसार सजयलमन मुचुल्का र उपर्ुयक लववरण उििेलखत लनवेर्न  

  लववालहत मलहिाको हकमा लनजको बाबु वा अधर् माईती तफय को  सम्बधित व्यलकको ना. प्र प 

को  प्रलतलिलप २ प्रलत    

१००।- 

अनुसूची फारम 

बाहके 

सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 
गाउँपालिका 

अध्र्ि 

२ 

नागररकता  

प्रलतलिलप 

लसफाररस 

 अनुसुलच बमोलजम लनबेर्न फारम 

  हराएको ना . प्र पत्रको प्रलतलिलप वा ककटालन लमलत खुल्ने कागजात  

  ना. प्र पत्र झुत्रो  भएको फोटो नबुझ्ने भएमा सोको सक्कि प्रलत 

 

१००।- 

अनुसूची फारम 

बाहके 

तुरुधत वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

३ नाम थर सम्सोिन 

  सम्बलधित व्यलकको  नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलपको  १ प्रलत 

 नाम थर आर्ी फरक परेको सम्बलधित कागजपत्रको प्रलतलिलप १ प्रलत 

 ररत पुबयकको मुचुल्का एंव लसफाररस 

१००।- 

 

 

सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 
गाउँपालिका 

अध्र्ि 

४ 

लववाह प्रमालणत 

२०३६/१/ भधर्ा 

अलिक 

  सम्बलधित व्यलकिे ना. प्र  पत्रको प्रलतलिलप १ प्रलत 

  सम्बलधित वडा अध्र्िको लसफाररस 

 आवश्र्क भएमा ररतपुवयकको  सजयलमन मुचुल्का 

 सम्बलधित व्यलकको  फोटो प्रमालणत 

१००।- 

 
सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

५ 

जधम प्रमालणत 

२०३५/१२/१ 

भधर्ा अलिको 

 लनवेर्कको ना. प्र पत्रको प्रलतलिलप 

  शौलिक र्ोग्र्ताको  प्रलतलिलप 

 ररतपुवयकको  सजयलमन मुचुल्का 

१००।- 

 
सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

६ बसोबास प्रमालणत 

  सम्बलधित  व्यलकको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

  जग्गा िलन र्ताय प्रमाण पूजायको प्रलतलिलप 

 आवश्र्क भए सजयलमन मुचुल्का 

१००।- 

 
सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

७ मुत्र्ु प्रमालणत 

 सम्बलधित व्यलकको  नागररकता प्रमाण पत्र प्रलतलिलप  

 सम्बलधित  को व्यहोरा खुल्ने लनवेर्न 

 अवश्र्क भएमा सजयलमन मुचुल्का 

१००।- 

 
सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

 



८ नाता प्रमालणत 

  गा.पा  बालहरका नागररकता प्रमाण पत्र भएमा बसाई सराई र्ताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 मृतकसंग नाता प्रमालणत गनुय परेमा मृत्र्ु प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

 हकबािहरुको  नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 

 ररत पुवयक सम्बलधित वडाको सर्जयलमन मुचुल्का 

 हािसािै लखचेको पासपोटय साईजको फोटो २/२ प्रलत 

 पेधसनरको हकमा पेधसन पट्टाको प्रलतलिलप  

५००।- सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 
गाउँपालिका 

अध्र्ि 

९ 
नाता कार्म 

लसफाररस 

  गा .पा बालहरका नागररकता प्रमाण पत्र भएमा बसाई सराई र्ताय प्रमाण  पत्रको  प्रलतलिलप 

  सम्बलधित व्यलकहरुको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप  

 नाबािकको हकमा  जधम र्ताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 प्रमाण नभएको हकमा  ररत पुवयक सम्बलधित वडाको सजयलमन मुचुल्का 

 हािसािै लखचेको  पासपोटय साईजको फोटो २/२ प्रलत  

 पेधसनरको हकमा पेधसन पट्टाको प्रलतलिलप 

१००।- 

 
सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

१० घरजग्गा नामसारर 

  मृत्र्ु र्ताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

  मृतम संगकव नाता प्रमालणत पत्रको प्रलतलिलप 

  लनवेर्कको नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 अंशबण्डाको हक स्थालपत भएको अवस्थामा अंशबण्डाको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 मृतकको नाउका  ज. ि. र्. प्र पुजायको प्रलतलिलप 

  चािु आ. व मा मािपोत कर बुझाएकव रलसर् 

 हकबािाहरुको फोटो २/२ प्रलत 

१५०।-थप प्रलत 

ककत्ता रु ५०।- 
सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

११ 

आर्थयक अबस्था 

कमजोर  लसफाररस 

आकर्वालस 

जनजाती र्लित 

िगार्तको 

लसफररस 

 ररत पुवयकको लनबेर्न  

 सम्बलधित व्यलकको ना. प्र पत्रको प्रलतलिलप 

 आवश्र्क भएमा  सजयलमन मुचुल्का 

 सम्बलधित जालतगत संस्थाको लसफाररस 

१००।- 

 

कागजात पुगेमा 

तुरुधत 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

१२ 
चाररलत्रक 

लसफाररस 

  ररत पुवयकको लनबेर्न 

  सम्बलधित व्यलकको ना. प्र पत्रको प्रलतलिलप 

 आवश्र्क भएका सजयलमन मुचुल्का 

 

१००।- 

 सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 
गाउँपालिका 

अध्र्ि 

१३ 

जग्गा िलनको 

पुजायमा फोटो टाँस 

लसफाररस 

 लनवेर्न 

 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 जग्गा िलनको फोटो 

 जग्गा िलनको  पुजायको प्रलतलिलप 

 चािु  आ. व को  मािपोत कर लतरेको रलसर् 

 सम्बलधित वडा अध्र्िको लसफाररस 

५०० ।- 
कागजात पुगेमा 

तुरुधत 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

१४ घरबाटो लसफाररस 

  लनवेर्न 

 सम्बलधित वडा अध्र्िको लसफाररस 

 जग्गा िलनको  नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 जग्गा िलन पुजायको प्रलतलिलप 

 चािु  आ. व को  मािपोत कर लतरेको रलसर् 

१००।- थप प्रलत 

ककत्ता रु २०।- 

कागजात पुगेमा 

तुरुधत 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

१५ 
घर कार्म 

लसफाररस 

  लनवेर्न 

 जग्गा िलनको  नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 जग्गा िलन पुजायको प्रलतलिलप 

 चािु  आ. व को  मािपोत कर लतरेको रलसर् 

 घर  लनमायण सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

५००।- प्रकृर्ा पुगे िगत्तै वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 
गाउँपालिका 

अध्र्ि 

१६ आर् स्रोत प्रमालणत  लनवेर्न ५००।- तीन कर्न लभत्र वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि गाउँपालिका 



 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 आर् र्ेलखने   सम्झौता एंव अधर् प्रमालणत प्रमाणपत्र 

अध्र्ि 

१७ लनशुल्क उपचार 

  लनवेर्न 

 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 सम्बलधित वडा अध्र्िको लसफाररस 

लनशुल्क सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 
गाउँपालिका 

अध्र्ि 

१८ 
लवलवि 

लसफाररस 

 मालथ उल्िेलखत प्रशासन साखा बाट गररने लसफाररस बाहके अधर् लवलवि प्रकारका लसफाररस गर्ाय 

लवषर्सँग सम्बलधित आवश्र्क कागज प्रमाण पेश गनुयपने । 
१००।- सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

१९ जधम र्ताय 

  सुचकिे भरर पेश गरेको जधम र्ताय अनुसुची २ फारम कािो मलसिे भरी पेश गनुय पने 

 नवजात लशशुको आमा र बाबुको सक्कि नागररकता प्रमाण पत्र 

 अस्पताि मा जधम भएकाको हकमा अस्पतािको जधम  प्रमाण सलहत सुचक (सुचक हुन नसके्न 

एकाघरका पररवार मध्र्ेका कुनै सर्स्र्)को  सक्कि नागररकता 

  गा.पा बालहरबाट आएको व्यलकको हकमा बसाईसराई र्तायको प्रमाण पत्रको  प्रलतलिलप 

३५ कर्न लभत्र 

लनशुल्क त्र्सपलि 

लविम्ब शुल्क रु 

१००।- 

सोलह कर्न 
स्थालनर् 

पलिकालिकारी 

स्थालनर् 

पलिकालि

कारी 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२० मृत्र्ु र्ताय 

  सुचकिे भरर पेश गरेकफ मृत्र्ु र्ताय अनुसुलच ३ फारम कािो मलसिे भरर पेस  गनुयपने। 

  मृतकको ना. प्र . पत्र 

  गा. पा बालहर बाट आएको हकमा बसाईसराई र्ताय प्रमाणपत्र 

३५ कर्न लभत्र 

लनशुल्क त्र्सपलि 

लविम्ब शुल्क रु 

१००।- 

सोलह कर्न 
स्थालनर् 

पलिकालिकारी 

स्थालनर् 

पलिकालि

कारी 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२१ लववाह र्ताय 

   पलत पलि र्बैुको संर्ुक रुपमा सलहिाप गरेको लववाह र्ताय अनुसुची ४ फारम 

  पलत पलिको अलनबार्य उपलस्थलत 

 पलतको  नागररकता अलनबार्य पेश  गनुयपने (पलिको लववाह हुनु  अगाबै  बनाएको भए पेश 

गनुयपने) 

  पलििे आफ्नो लपता वा अलभभावकको नागररकता अलनवार्य पेश गनुयपने 

३५ कर्न लभत्र 

लनशुल्क त्र्सपलि 

लविम्ब शुल्क रु 

१००।- 

सोलह कर्न 
स्थालनर् 

पलिकालिकारी 

स्थालनर् 

पलिकालि

कारी 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२२ बसाई सराई र्ताय 

 बसाईसरी आएको हकमा बसाई सराई र्ताय अनुसुचस६  फारम भरर पेश गनुयपने।(बसाई सराई 

र्ताय प्रमाणपत्र सलहत) 

 बसाई सरर जानेको हकमा बसाई सराई र्ताय अनुसुलच ६ फारममा  पररबारको लववरण खुिाई 

पेश गनुयपने 

 घरमुलिको ना. प्र. पत्र 

 आवश्र्कता अनुसार जग्गा िलन प्रमाण पुजायको प्रलतलिलप 

१०००।- सोलह कर्न 
स्थालनर् 

पलिकालिकारी 

स्थालनर् 

पलिकालि

कारी 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२३ सम्बधि लवच्िेर् 

 सम्बलधित व्यलकिे भरर पेश गरेको  सम्बधि लवच्िेर् अनुसुची ५ फारम 

 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 अर्ाित बाट सम्बधि लवच्िेर्को फौसिाको प्रलतलिलप 

५००।- सोलह कर्न 
स्थालनर् 

पलिकालिकारी 

स्थालनर् 

पलिकालि

कारी 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२४ 
चार ककल्िा 

प्रमालणत 

  लनवेर्कको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 जग्गा िलन र्ताय प्रमाण पत्रको  प्रलतलिलप 

 सम्बलधित जग्गाको प्रलतलिलप नक्सा 

 चािु  आ. व को  मािपोत कर लतरेको रलसर् 

 आवश्र्क भएका सजयलमन मुचुल्का 

१००।-थप प्रलत 

ककत्ता रु ५०।- 
सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

२५ 
लविुत जडान 

घरार्सी 

 लनवेर्न 

 सम्बलधित वडा अध्र्िको लसफाररस  

 घर भएको स्थानको  ज.ि. प्र पूजायको प्रलतलिलप 

 लनवेर्कको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

  लनवेर्कको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 चािु  आ. व को  मािपोत कर लतरेको रलसर् 

१००।- 

 
सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

२६ 
लविुत  जडान 

उद्योग 

 लनवेर्न 

 सम्बलधित वडा अध्र्िको लसफाररस  

 घर भएको स्थानको  ज.ि. प्र पूजायको प्रलतलिलप 

१० हषयपावर 

िमता सम्म रु 

५००।- 

सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 
गाउँपालिका 

अध्र्ि 



 लनवेर्कको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 लनवेर्कको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 चािु  आ. व को  मािपोत कर लतरेको रलसर् 

 जग्गा िलन सँगको सम्झौता पत्र 

  उद्योग र्तायको  प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

२७ नक्सा पास 

  गा.पा िे  उपिब्ि  गराएको नक्सा पास र्रखास्त फारम 

  जग्गा िलनको  र्ताय प्रमाण  पुजायको प्रलतलिलप 

 नालप शाखाबाट प्रमालणत ककत्ता नालप नक्सा (व्िु लप्रधट) 

 नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 गाँउपालिकामा सुलचकृत सधसल्टेलधस फमय द्धारा भवन लनमायण आचार संलहता बमोलजम तर्ार 

भएको नक्सा लडजाईन 

 चािु  आ. व को  मािपोत कर लतरेको रलसर् 

५०००।- 

र्ताय प्रकृर्ा १ 

कर्ख ७ कर्न 

त्र्सलपि १५ 

कर्नमा प्रथम 

चरण प्रकृर्ा 

बमोलजम नक्सा 

पास 

भु उपर्ोग तथा 

भवन लनर्मन 

शाखा 

ईलधजलनर्र 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२८ 

घर जग्गा 

मुल्र्ाङकन बैर्ेलशक 

प्रर्ोजनको िागी 

 लनवेर्न 

 सम्बलधित वडा अध्र्िको लसफाररस  

 लनवेर्कको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 लनवेर्कको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 चािु  आ. व को  मािपोत कर लतरेको रलसर् 

 जग्गा िलन सँगको सम्झौता पत्र 

  

२० िाख भधर्ा 

कम भएमा 

प्रलतिाख रु ७५।- 

र बढी भएमा 

प्रलतिाख रु १००।- 

सोलह कर्न 

भु उपर्ोग तथा 

भवन लनर्मन 

शाखा 

ईलधजलनर्र 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

२९ 
काठ आपुर्तय 

लसफाररस 

 सम्बलधिच व्यलक वा संस्थाको लनवेर्न । 

 नक्सा पासको प्रमाण पत्रको  प्रलतलिलप 

 नागररक प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

१००।- सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 
गाउँपालिका 

अध्र्ि 

३० 
िारा जडान 

लसफाररस 

 लनवेर्न 

 जग्गा िलन र्ताय प्रमाण पत्रको  प्रलतलिलप 

 नागररक प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 घर / नक्सा पास इजाजत पत्रको प्रलतलिलप 

 

१००।- 

 

प्रकृर्ा पुगेमा 

तुरुधतै 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

३१ 
सवारर र्ताय तथा  

नलवकरण 

 सवारर िलनको  लनवेर्न पत्र 

 सवाररको  लवि बुकको प्रलतलिलप 

 सवारर िलनको नागररक प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

तोककएको स्वीकृत 

र्र रेट अनुसार 
सोलह कर्न 

शहरी तथा 

पूवायिार लवकास 

शाखा 

सम्बलधित 

शाखा प्रमुख 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

३२ 
{ उद्योग ताथ 

व्यवसार् 

 व्यवसार्ीक इजाजतको िागी लनवेर्न पत्र 

 वडा अध्र्िको लसफाररस र सजयलमन मुचुल्का 

 पासपोटय साइजको  २ प्रलत फोटो 

  नागररक प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

 घर/ जलमन बहािमा लिई  व्यावार् गने भए घर/जलमन बहािका लिएको सम्झौता पत्रको 

प्रलतलिलप 

तोककएको स्वीकृत 

र्र रेट अनुसार 
सोलह कर्न 

सामालजक 

लवकास शाखा 

सम्बलधित 

शाखा प्रमुख 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

३३ 

सामालजक सुरिा 

कार्यक्रम अधतगयत, 

ज्र्ेष्ठ नागररक, 

एकि, अपाङ्ग, 

र्लित 

बािबालिकाका 

िालग पररचर् पत्र 

बनाउन 

 गाउँपालिकाबाट प्राप्त लनवेर्न  

 सम्बलधित व्यलकको ना.प्र. पत्रको प्रलतलिलप  

 पासपोटय साइजको २ प्रलत फोटो  

 एकि मलहिाको िालग पलतको मृत्र्ु र्तायको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप  

 अशकका िालग अशकताको प्रमालणत कागजको प्रलतलिलप (समाज कल्र्ाण अलिकृतबाट शे्रणी 

करण गररएको पररचर् पत्र) 

 नाबािक भएमा जधम र्ताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप (हकवािाको नागररकता प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप सलहत १ प्रलत फोटो) 

लनशुल्क 
रकम लनकासा 

भएपलि 

सामालजक 

लवकास शाखा 

स्थालनर् 

पलिकालि

कारी 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

३४ संघ संस्था र्ताय  संस्थाको प्रस्तालवत लविान १ प्रलत  १०००।- सोलह कर्न सामालजक शाखा सामालजक प्रमुख 



लसफाररस  संस्थाको लनणयर् प्रलतलिलप १ प्रलत  

 संस्थाको कार्य सलमलतको पर्ालिकारीहरुको १/१ प्रलत ना.प्र. पत्रको प्रलतलिलप  

 सम्बलधित वडा अध्र्िको लसफाररस  

 

 शाखा प्रमुख प्रशासकीर् 

अलिकृत 

३५ टोि लवकास संस्था 

 टोि लवकास संस्थाको बैठक भेिािे गरेको लनणयर् प्रलतलिलप  

 टोि लवकास संस्थाको लविान  

 टोि लवकास संस्थाको लविान पर्ालिकारीहरुको नाम, ठेगाना, बैठक लमलत, मालसक बचत खुिेको 

लववरण ( लनणयर् प्रलतलिलप ) 

 टो.लव.स. को िटेर प्र्ाडमा संस्था र्ताय गरर पाउँ भलन िेलखएको लनवेर्न संस्थाको िाप सलहतको 

पत्र  

 सम्बलधित वडा अध्र्िको लसफाररस  

तोककएको स्वीकृत 

र्र रेट अनुसार 
सोलह कर्न सामालजक शाखा 

सामालजक 

शाखा प्रमुख 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

३६ 

गाउँपालिका सँग 

सम्बलधित सूचना 

प्रालप्त 

 आवश्र्क लववरण खुिेको लनवेर्न  

लनशुल्क सोलह कर्न प्रशासन शाखा 
सूचना 

अलिकारी 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

३७ 
अंगे्रजीमा 

लसफाररस गनुय पर्ाय 

 उपर्ुयक उल्िेलखत लसफाररसहरु अंगे्रजी भाषामा गनुय परेमा, उपर्ुयक उल्िेलखत बमोलजमका 

कागजात प्रमाण आकर् उपिब्ि गराउन पने  
५००।- सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

३८ 

र्ोजना सम्झौता 

एवं भुकानी 

सम्बधिमा 

 वडा भेिाबाट उपभोका सलमलत गठनको लनणयर्को प्रलतलिलप लनवेर्न 

 गाउँपालिकाको स्वीकृत र्ोजना  

 र्ोजना सम्झौता खाता  

 उपभोका सलमलतको बैंक खाता  

 नापी ककताब, कार्य सम्पन्न प्रलतवेर्न, अनुगमन  तथा मुल्र्ांकन, खचयको लववरण, सावयजलनक 

पररिणको लनणयर्को प्रलतलिलप  

 रकम भुकानी माग लनवेर्न  

 वडा सलमलतको लसफाररस  

 िागत सहभालगताको र्ोजनाको िालग प्रालवलिक िागत अनुमान अनुसार गा.पा. को बैंक 

खातामा रकम जम्मा गरेको सक्कि बैंक भौचर  

 

 प्रकृर्ा पुगे िगत्तै 

र्ोजना शाखा 

राजश्व शाखा 

आर्थयक प्रशासन 

शाखा 

शहरी पुवायिार 

लवकास शाखा 

भूलम व्यवस्थापन 

तथा लनर्मन 

शाखा 

र्ोजना 

शाखा प्रमुख 

सम्बलधित 

प्रालवलिक 

शाखा प्रमुख 

आर्थयक 

प्रशासन 

शाखा प्रमुख 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 

३९ 

र्ैवी 

प्रकोप,अपाङ्ग, 

असहार् पररचर् 

पत्र र िात्रवृलत 

लसफाररस 

 सम्बलधितको लनवेर्न  

 प्रहरी मुचुल्का आवश्र्क भए सजयलमन मुचुल्का ( र्ैवी प्रकोपको हकमा ) 

 अपाङ्ग पररचर् पत्र, असहार् प्रमालणत गने कागजात  

 

लनशुल्क सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 
गाउँपालिका 

अध्र्ि 

४०  नाबािक लसफाररस 

 सम्बंलितको लनवेर्न 

 उमेर खुल्ने जधम र्ताय वा प्रमलणत कागजात  

 तोकीएको र्स्तुर लतरेको रलसर्  

 अलभभावक बुलिङटार गा.पा.मा बसोबास प्रमालणत गने कागजात  

१००।- 

 
सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

४१ 

लविुत जडान , 

नामसारी, ठाउं 

सारी ( घरार्सी) 

 सम्बलधितको लनवेर्न  

 लतरो लतरेको रलसर्  

 चौककल्िा प्रमालणत  

 जग्गािलन प्रमाण पुजाय वा जग्गा भाडामा लिएको सम्झौता पत्र  

१००।- 

 
सोलह कर्न वडा कार्ायिर् वडाध्र्ि 

गाउँपालिका 

अध्र्ि 

४२ बािक्िब आबद्धता 

 सम्बंलित्को लनवेर्न  

 उमेर खुल्ने जधमर्ताय वा प्रमालणत कागजात  

 क्िबको बैठकको लनणयर् प्रलतलिलप  

 सम्बलधित वडाको लसफाररस  

 सम्बलधित लवद्यािर् वा टोि लवकास संस्थाको लसफाररस  

लनशुल्क सोलह कर्न सामालजक शाखा 
सामालजक 

शाखा प्रमुख 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलिकृत 



 


