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गल्छी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

गल्छी-६, बैरेनी, धालिङ्ग । 

 

सूचना प्रकाशन 

१. कार्ायिर्को स्वरुप र प्रकृलि 

र्स कार्ायिर् नेपािको संलिधान, २०७२ को भाग ५,  धारा ५६ को उपधारा १ र ४ मा पररभालिि राज्यको संरचना 

अन्तगयि पने िथा संलिधानको अनुसूची ८ अन्तगयिका के्षत्रालधकारलभत्र रही स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

बमोलिमका कार्यहरु गने गरी गलिि अलधकार सम्पन्न गाउँपालिकाको कार्ायिर् हो । 

२. काम, कियव्य र अलधकार 

र्स कार्ायिर्बाट स्वशासनको लसद्धान्त अनुरुप संलिधानको अनुसूची ८ मा उल्लिल्लिि एकि अलधकार अन्तगयिका 

कार्यहरु िथा सहशासनको लसद्धान्तअनुरुप संघ र प्रिेश सरकारसँग समन्वर्, सहअल्लित्व र सहकार्यको लसद्धान्तमा 

आधाररि भई साझा अलधकारके्षत्र अन्तगयिका कार्यहरु सम्पािन हुने गियछ । स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा 

उिेि भएबमोलिम र्स गाउँपालिकाबाट सम्पािन हुने मुख्य कार्यहरु िेहार्बमोलिम रहेका छन् । 

२.१ एकि अलधकारअन्तगयिका कार्यहरुुः  

क. नगर प्रहरी 

ि. सहकारी संस्था 

ग. एफ.एम सञ्चािन 

घ. स्थानीर् कर, सेिा शुल्क िथा ििुर 

ङ. स्थानीर् सेिाको व्यिस्थापन 

च. स्थानीर् िथ्याङ्क र अलभिेि सङ्किन 

छ. स्थानीर्िरका लिकास आर्ोिना िथा पररर्ोिना 

ि. आधारभूि िथा माध्यलमक लशक्षा 

झ. आधारभूि स्वास्थ्य र सरसफाइ 

ञ. स्थानीर् बिार व्यिस्थापन, िािािरण संरक्षण र िैलिक लिलिधिा 

ट. स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृलि सडक र लसंचाइ 

ि. गाउँ सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्यस्थिा व्यिस्थापन 

ड. स्थानीर् अलभिेि व्यिस्थापन 

ढ. िग्गाधनी ििाय प्रमाणपुिाय लििरण 

ण. कृलि िथा पशुपािन, कृलि उत्पािन व्यिस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी 

ि. जे्यष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यल्लि र अशिहरुको व्यिस्थापन 

थ. बेरोिगारको िथ्याङ्क सङ्किन 

ि. कृलि प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चािन र लनर्न्त्रण 

ध. िानेपानी, साना ििलिि्रु्ि आर्ोिना, िैकल्लिक उिाय 

न. लिपि् व्यिस्थापन 

प. ििाधार, िन्यिनु्त, िानी िथा िलनि पिाथयको संरक्षण 

फ. भािा, संसृ्कलि र िलििकिाको संरक्षण र लिकास  

उपरोि एकि अलधकार अन्तगयिका के्षत्रालधकारका अिािा र्स गाउँपालिकािे संघ र प्रिेश सरकारसँगको समन्वर् 

र सहकार्यमा संलिधानको अनुसूची ९ बमोलिमका के्षत्रालधकार अन्तगयिका कार्यहरु समेि सम्पािन गररनेछ । 

३. सेिा प्रिाह 
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क्र. 

सं. 

कामको 

वििरण 

काम 

सम्पादन हुने 

वनकाय 

सम्बन्धित 

पदाविका

री/ 

कममचारी 

काम र 

पम्पादन 

गनम लागे्न 

समय 

आिश्यक कागजात लागे्न 

दसु्तर 

१ 
िन्म ििाय 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
िडा सलचि 

सोलहलिन 

१) बाबु आमाको नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप र लनिेिन   

२) अस्पिािमा िल्लन्मएको भए िन्म प्रमालणिको 

प्रलिलिलप   

२ लिन ३) उमेर बढी भएको हकमा िडा सियलमन मुचुल्का   

२ लििाह ििाय  
 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
िडा सलचि सोलहलिन 

१) लनिेिन पत्र, िुिहा-िुिही िुबै उपल्लस्थि हुनुपने   

२) िुिहा-िुिहीको नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिपी   

३) िुिहीको नागररकिाको प्रमाणपत्रको नभएमा 

िन्मििाय र बाबु आमाको नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

३ 
बसाइसराइय 

गएको/आएको 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
िडा सलचि सोलहलिन 

१) लनिेिन पत्र, नागररकिाकोका प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप र नाबािकको हकमा िन्मििायको 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप/सूचकसँग नािा िुिेको 

प्रमाण   

२) बसाइय सराइय गरर िानेको हकमा पररिारको 

लििरण सलहि सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को बसाइय सरी 

गएको कागिाि    

३) बसाइय सराइय आउनेको हकमा बसाइय सरर आएको 

प्रमाणपत्र   

४) िाहाँ िाने हो त्यस िाउँको िािपुिाय र िुन 

िाउँमा आउने हो सो को पलन पेश गनुयपने   

५) िाने आउने सबै व्यल्लिको नागररकिाको 

प्रमाणपत्रको र िन्मििायका प्रलिलिलप   

४ 

सम्बि 

लिचे्छिको 

प्रमाणपत्र 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
िडा सलचि सोलहलिन 

१) लनिेिन पत्र   

२) अिाििबाट सम्बि लिचे्छि भएको फैसिाको 

प्रमालणि प्रलिलिपी   

३) सम्बल्लििको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप 

१/१ प्रलि    

४) केटाको स्थार्ी िेगाना सम्बल्लिि िडाको हुनुपने   

५ मृतु्य ििाय 
 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
िडा सलचि 

सोलहलिन 
१) लनिेिन पत्र   

२) मृिकको र सूचकको नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिपी (नािा िुिेको हुनुपने)   

२ लिन 
३) अलििालहि मृिकको हकमा स्थानीर् सियलमन पत्र   

४) मृिकको नागररकिाको प्रमाणपत्रको  नभएको 

हकमा स्थानीर् सियलमन मुचुल्का   

६ िन्म लमलि  सम्बल्लिि िडा सोलहलिन 
१) लनिेिन र नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   
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प्रमालणि िडा कार्ायिर् अध्यक्ष २) नािािकको हकमा िन्मििाय प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

३) बसाइयसरी आएको भए सो को प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

७ लििाह प्रमालणि 
 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलहलिन 

१) लनिेिन पत्र   

२) िुिहा-िुिहीको नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिपी   

३) िुिहा िुिही िुिै उपल्लस्थि भइय सनािि गनुयपने   

४) लि.सं. २०३४ सािपलछको हकमा लििाह ििाय 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप    

८ मृतु्य प्रमालणि 
 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलहलिन 

१) लनिेिन पत्र   

२) नािा िुल्ने प्रमाणका कागिािहरु   

३) सम्बल्लिि व्यल्लिको नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप    

९ 
आन्तररक बसाइय 

सराइय लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
िडा सलचि सोलहलिन 

१) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र लनिेिन   

२) सरी िाने व्यल्लिहरुको िन्मििाय र नागररकिाको 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) सरी िाने िाउँको िग्गा धनी प्रमाण पुिायको 

प्रलिलिलप   

१० 
बाह्य बसाइय 

सराइय लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
िडा सलचि सोलहलिन 

१) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र लनिेिन   

२) सरी िाने व्यल्लिहरुको िन्मििाय र नागररकिाको 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप    

३) सरी िाने िाउँको िग्गा धनी प्रमाण पुिायको 

प्रलिलिलप   

४) अनुसूची फाराम नं. ००००००   

११ 
नागररकिाको 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलहलिन 

१) ररिपूियक भरेको अनुसूची-१ फाराम   

२) िन्म ििाय र शैलक्षक र्ोग्यिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

३) सनािि गने माथिर व्यल्लिको नागररकिाकोको 

प्रलिलिलप   

४) लििालहि मलहिाको हकमा माइयिी पलिको बाबु 

आमा िा नािा िुल्ने नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

५) िुबै कान िेल्लिने फोटो ४ (चार) प्रलि (पासपोटय २ र 

अटो २ साइयि)   

१२ 
घरबाटो 

प्रमालणि  

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलहलिन 

१) लनिेिन (बाटोको नाम, टोि समेि िुिाउने) 

नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

२) िग्गाधनी प्रमाण पुिाय र नागररकिाको 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) िग्गा रहेका के्षत्रका प्रमालणि सक्कि नापी नक्सा   



4 
 

४) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

२ लिन ५) स्थिगि लनरीक्षण प्रलििेिन   

१३ 
चािलकिा 

प्रमालणि  

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) लनिेिन (बाटोको नाम, टोि समेि िुिाउने) 

नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

२) िग्गाधनी प्रमाण पुिाय र नागररकिाको 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) िग्गा रहेका के्षत्रका प्रमालणि प्रलिलिलप नापी नक्सा   

४) लनिेिक स्वरं् िा अन्य व्यल्लििाइय िोकेका हकमा 

लनि लनिेिकिे लिएका अलधकृि िाररसनामाको 

प्रमालणि प्रलिलिलप    

५) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

२ लिन ६) स्थिगि लनरीक्षण प्रलििेिन   

१४ 

नागररकिा र 

प्रलिलिलप 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र आमा र बाबुको नागररकिाको 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

२) िन्म ििाय /शैलक्षक र्ोग्यिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) लििालहि मलहिाको हकमा पलि र आमा र बाबुको 

नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप    

४) लििाह ििाय प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप (लििालहिको 

हकमा)   

५)  बसाइय सरी आएको हकमा बसाइय सराइय 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

६) िुिै कान िेल्लिने पासपोटय साइिको फोटो २ (िुइय) 

प्रलि र अटो साइयिको २ प्रलि    

७) सम्बल्लिि कमयचारीका पररिारको हकमा 

सम्बल्लिि कार्ायिर्को लसफाररश   

८) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलपको हकमा 

पूरानो नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

१५ 

अंलगकृि 

नागररकिा 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र अंलगकृि नागररकिाको प्राप्त गनय 

िोिेको स्पष्ट आधार   

२) सालिक मुिको नागररकिाको पररत्याग गरेको िा 

पररत्याग गने कारबाही चिाएको पुलष्ट गने 

कागिािहरु   

३) नेपािमा १५ ििय िेल्लि कुनै व्यिसार् िा काम गरी 

बसेको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

४) बैबालहक अंलगकृि नागररकिाकोका िालग लििाह 

ििाय प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र सम्बल्लिि िेशको 

आलधकाररक प्रमाणपत्र   

५) नेपािी भािा िेख्न र बोल्न िाने्न  प्रमाण 

कागिािहरु    

६) पासपोटय साइिको फोटो  ३ प्रलि र अटो साइयिको 

१ प्रलि   

२ लिन ७) सियलमन मुचुल्का   
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१६ 

नेपाि 

सरकारको 

नाममा बाटो 

कार्म 

लसफाररश 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 

सोलह लिन 

१) लनििन पत्र   

२) िग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप    

३) नापी नक्सा   

५) िग्गा धनीिे सनािि गरेको कागिाि   

४) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसि   

२ लिन ५) िग्गाधनीको स्वीकृलिको सनािि गनुयपने   

१७ 
िग्गा मूल्याङ्कन 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) िग्गा धनी प्रमाण पुिायको प्रलिलिलप   

३) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसि   

१८ 
कोट फी लमनाहा 

लसफाररश 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 

सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसि   

३) अिाििमा मुद्दा परेको प्रमाणको कागिािहरु   

४) कोटय फी लमनाहा हुनु पने स्पष्ट कारण लिल्लिि 

रुपमा लिनु पने   

२ लिन ५) स्थानीर् सियलमन मुचुल्का   

१९ 

नािािक 

पररचर्पत्र 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र बाबु आमाको नागररकिाको 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

२) िन्मििाय प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३)  िुिै कान िेल्लिने पासपोटय साइिको फोटो २ प्रलि   

२० 
चौपार्ा सम्बिी 

लसफाररश  

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) कारण सलहिको लनिेिन   

२) चौपार्ा पािन गनेको हकमा स्थान र छरलछमेक 

िथा िािािरणमा प्रलिकुि प्रभाि नपने व्यहोरा   

३) चौपार्ा िाने िाउँको स्वीकृि पत्र   

२ लिन ४) लिने लिने िुिैिे सनािि गनुय पने   

२१ 

अस्थार्ी 

बसोबास 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप र बसोबास गने घर नम्बर, टोि, मागय िा 

बाटोको नाम   

२) बहािमा बसेको भए घरधनीको सनािि मुचुल्का 

र लनिको नागररकिाको प्रमाणपत्रको  प्रलिलिलप   

३) सम्बल्लिि कमयचारीको हकमा हाि कार्यरि रहेको 

कार्यिर्को पत्र   

४) घरबहाि कर लिरेको रलसि   
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५) घरबहािको सम्झौिा पत्र   

२२ 
स्थार्ी बसोबास 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप    

२) बसाइय सराइयको हकमा बसाइय  सराइय प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

३) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

४) िग्गा धनी प्रमाण पुिायको प्रलिलिलप   

२३ 

आलथयक अिस्था 

बलिर्ो िा 

सम्पन्निा 

प्रमालणि  

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) िग्गा धनी प्रमाण पुिायको प्रलिलिलप   

३) आर्स्रोि भए आर्स्रोि िुल्ने कागिाि   

४) अन्य आिश्यक कागिािहरु   

५) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

२ लिन ६)  सियलमन मुचुल्का सम्बल्लिि िडा   

२४ 

आलथयक अिस्था 

कमिोर िा 

लबपन्निा 

प्रमालणि  

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) आलथयक अिस्था कमिोर भएको पुलष्ट हुने 

कागिाि   

२५ 
लिि्रु्ि िडान 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) िग्गा धनी प्रमाण पुिायको प्रलिलिलप/िानेपानीको 

काडयको प्रलिलिलप   

३) हक भोगको श्रोि िुल्ने कागिाि   

४) नक्सा पास िा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको 

प्रलिलिलप   

५) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

६)  अन्य आिश्यक कागिािहरु   

२६ 
धारा िडान 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) िग्गा धनी प्रमाण पुिायको प्रलिलिलप   

३) नक्सा पास िा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको 

प्रलिलिलप   

४) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

२७ 
लिलिि रहेको 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) स्वरं् व्यल्लि उपल्लस्थि हुनु पने   
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३) पासपोटय साइिको फोटो २ प्रलि   

४) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

२८ 

िुिै नाम गरेको 

व्यल्लि  एक हो 

भने्न 

लसफाररश/फर

क िन्म लमलि  

संशोधन 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) नाम फरक परेको पुलष्ट गने प्रमालणि कागिािहरु   

३) सम्बल्लिि व्यल्लि िा हकिािा उपल्लस्थि भइय 

सनािि गनुय पने   

२ लिन 

४) आिश्यकिा अनुसार स्थानीर् प्रहरी सियलमन 

मुचुल्काको  प्रलििेिन माग गनय सके्न   

२९ 

संरक्षक 

लसफाररश 

(व्यल्लिगि) 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
िडा सलचि 

सोलह लिन 
१) लनिेिन पत्र   

२) संरक्षक, लिने र लिने व्यल्लिको नागररकिाको र 

िन्मििायको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप    

२ लिन ३) आिश्यकिा अनुसार स्थिगि सियलमन मुचुल्का   

३ लिन ४) स्थानीर् सियलमन मुचुल्का   

३० 

संरक्षक 

लसफाररश 

(संस्थागि) 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 

सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र   

२) संस्थाको निीकरण सलहिको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप एिं लिधानको प्रलिलिलप िा लनर्माििीको 

प्रलिलिलप    

३) बहािमा भए सम्झौिा पत्र प्रलिलिलप र बहाि कर 

लिरेको रलसिको प्रलिलिलप   

२ लिन ४) आिश्यकिा अनुसार सियलमन मुचुल्का   

३१ 
लिलििसँगको 

नािा प्रमालणि 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र िथा नागररकिाकोको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) नािा िुल्ने प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप    

३) नािा प्रमालणि गनुय पने व्यल्लिहरुको २/२ प्रलि 

पासपोटय साइयिको फोटो   

२ लिन 

४) सियलमन गरी बुझ्नु पने भएमा साक्षी बसे्न ७ 

िनाको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३२ 
मृिकसँगको 

नािा प्रमालणि 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र िथा नािा िुल्ने प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

२) हकिारहरुको नागररकिाकोको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप    

३) मृत्यििायको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

४) मृिकको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

५) हकिािा नािािक भए िन्मििायको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

६) बसाइय सरी आएको हकमा बसाइ सराइयको 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   
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७) हकिारको पासपोटय साइयिको फोटो २/२ प्रलि   

२ लिन ८) आिश्यकिा अनुसार िडा सियलमन मुचुल्का   

३३ 

कोिा िोल्न 

कार्य रोहबरमा 

बसे्न कार्य 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) कारण प्रष्ट िुिेको लनिेिन    

२) चािु आ. ि. सम्मको घरिग्गा कर बहाि कर र 

एकीकृि सम्पलि कर लिरेको रलसिको प्रलिलिलप   

३) बहाि सम्झौिाका प्रमालणि प्रलिलिलप   

४) लििा प्रशासन कार्ायिर्को पत्र   

२ लिन ५) स्थानीर्  सियलमन मुचुल्का   

३ लिन 

६) आिश्यकिा अनुसार स्थानीर् प्रहरी सियलमन 

मुचुल्का   

३४ 

लनुः शुल्क िा 

सुः शुल्क स्वास्थ्य 

उपचार 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन िथा नागररकिाको प्रमाणपत्रका प्रलिलिलप   

२) लिपन्निा िुल्ने प्रमाण िा कागिाि   

३) लसफाररश माग गने आिश्यक भएका अन्य कारण   

३५ 

अन्य 

कार्ायिर्का 

माग अनुसार 

लििरण िुिाइय 

पिाउने कार्य 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१)  लनिेिन िथा नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

२) कार्ायिर्को पत्र   

३) लििर्संग सम्बल्लिि अन्य कागिािहरु   

३६ 
व्यिसार् ििाय 

लसफाररश 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१) व्यिसार् सञ्चािनको लनिेिन पत्र     

२) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) सञ्चािकको हािसािै ल्लिलचएको २ प्रलि फोटो   

४)  अन्यत्र ििाय भै सकेको व्यिसार्ीको हकमा 

घरेिुमा ििाय भएको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप, भ्याट र 

प्यान ििाय प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र कर चुिाको 

प्रलिलिलप िगार्िका कागिािहरु   

५) अन्यत्र किै ििाय नभएको व्यिसार्हरुको अकमा 

चारै िफय का सलधर्ारहरुको मुचुल्का आिश्यक पने   

६) आफ्नै घर िा िग्गामा व्यिसार् सञ्चािन गने भए 

िािपुिायको प्रलिलिलप साथै चािु आ.ि. सम्म 

एलककृि सम्पलि कर लिरेको प्रलिलिलप   

७) भाडामा बसेको भए घर धनीको िा िग्गाको 

िािपुिायको प्रलिलिलप, नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप, चािु आ. ि. सम्मको एलककृि सम्पलि कर 

लिरेको प्रलिलिलप र भाडामा लिने सम्बल्लि सम्झौिाको 

प्रलिलिलप   

८) मलिरा बेचलबिन गने होटि व्यिसालर्को हकमा 

अन्त शुल्क ििाय प्रमाणपत्र (चािु आ. सम्म निीकरण 

गररएको)    
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९) लनमायण व्यिसार्ी, लफरलफरे, िािुिा िानीको 

हकमा मालथ उिेल्लिि बाहेक थप स्थानीर् कानून 

बमोलिम कागिािहरु   

१०) सम्बल्लिि िडाको लसफाररश 
  

37 

व्यिसार् 

सञ्चािन 

नभएको 

लसफाररश 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 

सोलह लिन 

१) व्यिसार् सञ्चािन नभएको कारण सलहिको 

लनिेिन पत्र     

२) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) स्थानीर् िहको नाममा व्यिसार् ििाय गरेको 

प्रमाणपत्र    

४) चािु आ.ि. सम्मको व्यिसार् निीकरण गरेको 

प्रमाण पत्रको सक्कि   

५) घर बहाि सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप 
  

२ लिन ६) स्थिगि प्रलििेिन   

२ लिन 

७) सियलमन मुचुल्का आिश्यक परेमा सो समेि र 

साक्षीका नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३८ 
उद्योग िाउँसारी 

लसफाररश 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१) उद्योग िाउसारीको लनिेिन     

२) उद्योग ििाय प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) स्थानीर् िहका नाममा निीकरण सलहिको 

व्यिसार् ििाय प्रमाणपत्र   

४) आफ्नै घर भए चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि 

सम्पलि कर लिरेको रलसिको प्रलिलिलप   

५) घर बहािमा भए सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप र 

िहाि कर लिरेको रलसि/नलिरेको भए लिनुय/बुझाउनु 

पने   

६) (स्थानीर् िहको नाम) के्षत्रलभत्र सारी िाने भए 

सम्बल्लिि  सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को अनुमलिको 

लसफाररश पत्र   

३९ 
व्यिसार् बन्द 

लसफाररश 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 

सोलह लिन 

१) आफ्नो व्यिसार्को लििृि व्यहोरा सलहिको 

लनिेिन पत्र     

२) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) चािु आ.ि.सम्मको  व्यिसार् निीकरण गरेको 

प्रमाण पत्रको सक्कि   

4) लििेशीको हकमा पररचर्पत्र िुल्ने कागिाि िा 

सम्बल्लिि िुिािासको पत्र   

5) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

6)  घर बहाि सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप   

२ लिन 7)  स्थिगि प्रलििेिन   

४० लिद्यािर् गा.पा. सम्बल्लिि सोलह लिन 
१) लिद्यािर् िाउँसारीको लनिेिन     
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िाउँसारी कार्ायिर् कमयचारी 
२) लिद्यािर् ििाय प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) स्थानीर् िहका नाममा निीकरण सलहिको 

लिद्यािर् ििाय प्रमाणपत्र   

४) सरकारी एिं सामुिालर्क लिद्यािर् बाहेक अन्यमा 

चािु आ. ि. सम्मको सरी िाने िाउँ र हािको िाउँ 

िुिैको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको रलसिको 

प्रलिलिलप   

5) घर बहािमा भए सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप र 

बहाि कर लिरेको रलसि/नलिरेको भए लिनुय/बुझाउनु 

पने   

६) स्थार्ी िेिा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

7) सरी िाने िाउँको  सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को 

अनुमलि पत्र   

२ लिन 8) लनरीक्षण प्रलििेिन   

४१ 
संस्था ििाय 

लसफाररश 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१) लिधान िा लनर्माििी लनिेिन र नागररकिाको 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप     

२) संस्था भाडामा बसे्न भए सम्झौिा पत्र र बहाि कर 

लिरेको रलसि/नलिरेका भए लिनुय  बुझाउनु पने   

३) संस्था आफ्नो घरमा बसे्न भए सो को िग्गाधनी 

प्रमाणपुिाय र  नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

४)  चािु आ.ि. सम्मको मािपोि र घरिग्गा कर िा 

एलककृि  सम्पलिकर लिरेको रलसि िा कर लनधायरण 

स्वीकृि भएका कागिािहरु   

४२ 
घर पािाि 

प्रमालणि 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र लनिेिन    

२) घरको नक्सा पासको प्रमाणपत्र प्रलिलिलप   

३) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

२ लिन ४) स्थिगि लनरीक्षण प्रलििेिन   

२ लिन ५) आिश्यकिा अनुसार सियलमन मुचुल्का   

४३ 
कागि/मञ्िुरी

नामा प्रमालणि 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र लनिेिन    

२) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

३) प्रमालणि गनुय पने लििर् संग सम्बल्लिि प्रमाणका  

कागिािहरुको प्रलिलिलप   

४) मञ्िुरीनामा लिने र लिने िुबै व्यल्लि   

४४ 

हकिािा िा 

हकिार 

प्रमालणि 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र लनिेिन    

२) नािा प्रमालणिको प्रलिलिलप   

३) हकिार प्रमालणि गने थप प्रमाण कागि   
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२ लिन ४) हकिार प्रमालणिका िालग स्थिगि सियलमन   

२ लिन ५) आिश्यकिा अनुसार सियलमन मुचुल्का   

४५ 
अलििालहि 

प्रमालणि 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र लनिेिन    

२) संरक्षक िा अलिभािकिे कार्ायिर्को रोहिरमा 

गरेका सनािि पत्र   

३) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

४) लििेशमा रहेकाको हकमा लििेशल्लस्थि नेपािी 

लनर्ोगबाट आएका लसफाररश   

२ लिन ५) स्थानीर् सियलमन मुचुल्काको पत्र   

४६ 

िग्गा 

रेिाङ्कनको 

कार्य/सो कार्यमा 

रोहबर  

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र   

२) सम्बल्लिि कार्ायिर्को पत्र   

३) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

२ लिन ४) प्रालिलधक प्रलििेिन   

४७ 

िग्गा धनीपुिाय 

हराएको 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र लनिेिन    

२) िग्गा धनी प्रमाण पुिायको प्रलिलिलप   

३) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

२ लिन 

४) लनिेिकको स्थार्ी ििन िग्गा रहेका िडाको 

नभएमा स्थानीर् सियलमन मुचुल्का   

४८ 

पुिायमा घर 

कार्म गने 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र लनिेिन    

२) भिन नक्सा पास प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) लनमायण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

४) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसि िा कर लनधायरण स्वीकृि भएका कागिाि   

५) िग्गा धनी प्रमाण पुिायका प्रलिलिलप   

४९ 

अंगे्रिी 

लसफाररश िथा 

प्रमालणि 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र लनिेिन    

२) लििर्संग सम्बल्लिि प्रमाण कागिािका प्रलिलिलप   

३) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसििा कर लनधायरण स्वीकृि भएका कागिाि   

५० 

लमिापत्र 

कागि/उिुरी 

ििाय 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१) लमिापत्र गनय िुबै पक्षका संरु्ि लनिेिन    

२) सम्बल्लिि व्यल्लिहरुको नागररकिाको 

प्रमाणपत्रका प्रलिलिलप   
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३) लििर्सँग सम्बल्लिि अन्य कागिाि   

५१ 
एलककृि सम्पलि 

कर/घर कर 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१) लनिेिन   

२) िग्गा धनीको नागररकिाको प्रमाणपत्रको  

प्रलिलिलप   

३) भिन नक्सा स्वीकृि प्रमाणपत्र र नक्साको 

प्रलिलिलप   

४) िग्गा धनी प्रमाण पुिायको प्रलिलिलप   

५) मािपोि लिरेको रलसिको प्रलिलिलप   

६) िग्गा धनी स्वरं् उपल्लस्थि नभएमा एकाघरका 

पररिारको नािा िुल्ने प्रमालणि प्रलिलिलप    

५२ बहाि कर  
गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१) लनिेिन   

२) बहाि सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप   

३) नेपाि सरकारको बहािसँग सम्बल्लिि लनकार्मा 

ििाय गरेको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

४) नागररकिाको प्रमालणि प्रलिलिलप   

५) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसि िा कर लनधायरण स्वीकृि भएका कागिाि   

५३ लिज्ञापन कर 
गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१) लनिेिन र संस्थाका प्रमालणि कागिाि   

२) सम्बल्लिि स्थानीर् िहमा लिनुय बुझाउनु पने 

व्यिसार् र अन्य करको प्रमालणि प्रलिलिलप   

54 
नर्ाँ व्यिसार् 

ििाय 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१) व्यिसार् सञ्चािनको लनिेिन पत्र     

२) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) लििेशीको हकमा राहिानीको प्रमालणि प्रलिलिलप 

िा सम्बल्लिि िुिािासको लनिको पररचर् िुल्ने 

लसफाररश    

४) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसििा कर लनधायरण स्वीकृि भएका कागिाि   

५) घर बहाि सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप/बहाि कर 

लिरेको रलसिको प्रलिलिलप    

६) िािपुिायको प्रलिलिलप   

७) पासपोटय साइयिको २ प्रलि फोटो   

८) स्थानीर् िहको नाममा ििाय नगरी प्यान िा अन्य 

लनकार्मा ििाय गरी व्यिसार् ििाय गरेको हकमा प्यान 

ििाय िा  अन्य लनकार्बाट िारी गरेको व्यिसार् 

प्रमाणको प्रमालणि प्रलिलिलप 
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२ लिन ९) सियलमन मुचुल्का आिश्यक परेमा सो समेि   

५५ 
व्यिसार् 

निीकरण  

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१) व्यिसार् सञ्चािनको लनिेिन पत्र     

२) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) सञ्चािकको हािसािै ल्लिलचएको २ प्रलि फोटो   

४)  अन्यत्र ििाय भै सकेको व्यिसार्ीको हकमा 

घरेिुमा ििाय भएको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप, भ्याट र 

प्यान ििाय प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र कर चुिाको 

प्रलिलिलप िगार्िका कागिािहरु   

५) अन्यत्र किै ििाय नभएको व्यिसार्हरुको अकमा 

चारै िफय का सलधर्ारहरुको मुचुल्का आिश्यक पने   

६) आफ्नै घर िा िग्गामा व्यिसार् सञ्चािन गने भए 

िािपुिायको प्रलिलिलप साथै चािु आ.ि. सम्म 

एलककृि सम्पलि कर लिरेको प्रलिलिलप   

७) भाडामा बसेको भए घर धनीको िा िग्गाको 

िािपुिायको प्रलिलिलप, नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप, चािु आ. ि. सम्मको एलककृि सम्पलि कर 

लिरेको प्रलिलिलप र भाडामा लिने सम्बल्लि सम्झौिाको 

प्रलिलिलप   

८) मलिरा बेचलबिन गने होटि व्यिसालर्को हकमा 

अन्त शुल्क ििाय प्रमाणपत्र (चािु आ. सम्म निीकरण 

गररएको)    

९) लनमायण व्यिसार्ी, लफरलफरे, िािुिा िानीको 

हकमा मालथ उिेल्लिि बाहेक थप स्थानीर् कानून 

बमोलिम कागिािहरु   

१०) सम्बल्लिि िडाको लसफाररश 
  

५६ र्ोिना सम्झौिा  
गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१)  ररिपूियको लनिेिन पत्र     

२) उपभोिा सलमलिका पिालधकारीहरुमा ३३%  

मलहिा पुगे्न गरी ७ िेल्लि ९ सम्मको हुनु पने      

३) उभभोिा सलमलि, अनुगमन सलमलि, एिं सञ्चािन 

गने  लनणयर्को प्रलिलिलप   

४)  सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को लसफाररश   

५) उपभोिा सलमलिका सिस्यहरुको 

नागररकिाकोको प्रलिलिलप   

६) लिलनर्ोलिि बिेट र र्ोिनाको प्रलिलिलप संिग्न 
  

५७ 
र्ोिनाको रकम 

भुिानी 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 
सोलह लिन 

१) ररिपूिय लनिेिन पत्र     

२) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) सम्बल्लिि  सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को लसफाररश    

४) लनमायण सामग्री िररि गरेको भ्याट लबि    
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५) भारी उपकरण प्रर्ोगको भ्याट लबि 
  

६) लिलभन्न लबि भपाइयहरु   

७) र्ोिना स्थिको फोटो    

८) साियिलनक िेिा पररक्षण भएको प्रलिलिलप   

९) ३०००००/ िेल्लिका आर्ोिनाको होलडङ्ग बोडय 

(िाँिामा) को प्रलिलिलप    

१०) भारी उपकरण प्रर्ोग भएमा गाउँपालिकामा 

सुलचकृि भएको पत्र   

११) उपभोिा सलमलिको लनणयर्   

२ लिन १२) सुपररिेक्षण िथा अनुगमन सलमलिको लसफाररश   

२ लिन १३) प्रालिलधकको कार्य सपन्न मूल्याङ्कन प्रलििेिन   

५८ 

उले्खल्लिि 

बाहेकअन्य 

स्थानीर् 

आिश्यकिा 

अनुसारका 

लसफाररश/प्रमा

लणिहरु 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र     

२) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) लििर्सँग सम्बल्लिि प्रमाणका कागिािहरु    

५९ 

लिद्यािर् 

सञ्चािन 

स्वीकृि/कक्षा 

बृल्लद्ध लसफाररश 

गा.पा. 

कार्ायिर् 

सम्बल्लिि 

कमयचारी 

सोलह लिन 

१) लिद्यािर् कक्षा बृल्लद्धका िालग लनिेिन    

२) लिद्यािर् ििाय प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) स्थानीर् िहको नाममा चािु आ.ि. को निीकणर 

सलहि व्यिसार् ििाय गरेको प्रमाणपत्र    

४) सरकारी एिं सामुिालर्क लिद्यािर् बाहेक अन्य मा 

चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसि   

५)  बहाि भए सम्झौिा पत्रको प्रलिलिलप र बहाि कर 

लिरेको रलसिको प्रलिलिलप   

२ लिन ६) लनरीक्षण प्रलििेिन   

६० 

व्यल्लिगि 

लििरण 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र     

२) नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

४) लििर्सँग सम्बल्लिि अन्य प्रमाण कागिािहरु    

६१ 
िग्गा नामसारी 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
पिालधकारी  सोलह लिन 

१) िग्गा नामसारी सम्बिी लििृि लििरण िुिेको 

लनिेिन   

२) लनिेिकको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) मृिक र लनिेिक िीचको नािा प्रमालणिको   
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प्रलिलिलप 

४) िग्गा धनी प्रमाण पुिायको प्रलिलिलप   

५) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

२ लिन 

६) सियलमन मुचुल्का गरी बुझ्नु  पने भए सियलमनमा 

साक्षी बसे्नको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

६२ 
मोही िगि किा 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
पिालधकारी  सोलह लिन 

१) मोही िगि किा गनुय पने पूणय लििरणको लनिेिन   

२) लनिेिकको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) िग्गा धनी प्रमाण पुिायको प्रमाणपत्र प्रलिलिलप   

४) िग्गाका प्रमालणि नापी नक्सा   

५) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

६) िग्गाको स्रोि र लफल्डिुकको प्रमालणि प्रलिलिलप   

६३ 
घर कार्म 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 
पिालधकारी  

सोलह लिन 

१) घर कार्म लसफाररश गरी पाऊ भने्न सम्बिी 

लनिेिन   

२) लनिेिकको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) िग्गा धनी प्रमाण पुिाय प्रमालणि प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

४) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसि   

२ लिन ५) स्थिगि प्रलििेिन   

६४ 
छात्रिृलि 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र  नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) शैलक्षक र्ोग्यिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

३) चािु आ. ि. सम्मको एकीकृि सम्पलि कर लिरेको 

रलसिको प्रलिलिलप   

६५ 

लिपन्न लिद्याथी 

छात्रिृलि 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र  नागररकिाको प्रमाणपत्रको 

प्रलिलिलप   

२) शैलक्षक र्ोग्यिा प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

६६ 
अपाङ्ग 

लसफाररश 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 

सोलह लिन 

१) लनिेिन पत्र र नागररकिाको 

प्रमाणपत्र/िन्मििायको प्रलिलिलप   

२ लिन 

२) कुन प्रकारको शारीररक अपाङ्गिा हो सो सम्बिी 

मेलडकि सुपरीटेने्डन्टको लसफाररश   

३ लिन 

३) व्यल्लि स्वर्म उपल्लस्थि हुनु पने िा सम्बल्लिि 

कमयचारीको प्रलििेिन   

६७ 
भुकम्प आिास 

पुनलनयमायण 

 सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर् 

िडा 

अध्यक्ष 
सोलह लिन 

१) एन.आर.ए. िाभग्राहीमा नाम भएको हुनुपने    

२) सिेक्षण लनस्सा काडयको प्रलिलिलप   

३) िाभग्राहीको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

४) िाभग्राहीको िािपुिायको प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप   

४)  िािपुिाय िाभग्राहीको एकाघर पररिारको नाममा 

भए नािा िुल्ने कागिाि, िािपुिाय र नागररकािा   
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प्रमाणपत्रको प्रलिलिलप र िग्गा मञ्िुरी फाराम पत्र 

५)  िाभग्राही स्वरं् उपल्लस्थि नभएमा सो कारण र 

आलधकारी प्रलिलनलध िोके्न मञ्िुरी फाराम पत्र   

6) िाभग्राहीको मृतु्य भएमा मृतु्य ििाय प्रलिलिलप र 

नलिकको हकिार प्रमालणि पत्र   

७) िाभग्राही बैिेशीक रोिगारीमा भएमा 

आलधकारीक प्रलिलनलध िोके्न फाराम, नािा प्रमाण र 

िडाको लसफाररस पत्र   

२ लिन ८) आिश्यकिा अनुसार िडा सियलमन मुचुल्का   

१ 

कृषक समुह 

दताम तथा 

निीकरण 

गल्छी 

गाउँपालिका 

कृलि 

संर्ोिक 
सोही लिन 

लिधान, माइन्यट, कार्यसलमलि पिालधकाररको 

नागररकिाको प्रलिलिलप र सम्बल्लिि िडा 

कार्ायिर्को लसफाररस  ५०० 

नलिकरणुः  लनिेिन, ििाय प्रमाण पत्र, प्रगिी प्रलििेिन 

र माइनु्यटको प्रलिलिलप २०० 

२ वसफाररसहरु  

२.१ कृलि फामय ििाय  
गल्छी 

गाउँपालिका 

कृलि 

संर्ोिक 
सोही लिन 

रु.१० को लटकट टाँसेको लनिेिन, नागररकिा, 

कल्लिमा ५ रो. के्ष. बराबरको िग्गा धलन 

पुिायको प्रलिलिलप, चारलकिा प्रमालणि र 

सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को लसफाररस  १०० 

२.२ कृलि सहकारी ििाय  
गल्छी 

गाउँपालिका 

कृलि 

संर्ोिक 
सोही लिन 

लिलनर्म, रु.१० को लटकट टाँसेको लनिेिन र 

सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को लसफाररस   १०० 

२.३ कृलि ऋण लसफाररस  
गल्छी 

गाउँपालिका 

कृलि 

संर्ोिक 
सोही लिन 

पररर्ोिनाको फमेट,रु.१० को लटकट टाँसेको 

लनिेिन र सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को 

लसफाररस   १०० 

२.४ लिमा लसफररस  
गल्छी 

गाउँपालिका 

कृलि 

संर्ोिक 

सोही लिन 

िर 

स्थिगि 

भ्रमण 

गनुयपरेमा 

६लिन 

लनलियष्ट फमेट,रु.१० को लटकट टाँसेको लनिेिन 

र सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को लसफाररस   १०० 

२.५ 
कृलि लिधुि लमटर 

लसफाररस  

गल्छी 

गाउँपालिका 

कृलि 

संर्ोिक 

सोही लिन 

िर 

स्थिगि 

भ्रमण 

गनुयपरेमा 

६लिन 

लनलियष्ट फमेट,रु.१० को लटकट टाँसेको लनिेिन 

र सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को लसफाररस   १०० 

२.५ 
लबिािी िुद्रा लिके्रिा, 

ििाय नलिकरण लसफरर  

गल्छी 

गाउँपालिका 

कृलि 

संर्ोिक 

६ कार्य 

लिन  

प्रगिी प्रलििेिन, कर चुिाको प्रमाण पत्र, 

रु.१० को लटकट टाँसेको लनिेिन र सम्बल्लिि 

िडा कार्ायिर्को लसफाररस  १००० 
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२.६ 

रासार्लनक मि 

अनुिानमा 

सहकाररिाइ उपिब्ध 

गराउने लसफाररस 

गल्छी 

गाउँपालिका 

कृलि 

संर्ोिक ३ लिन 

कार्य लिन 

रु.१० को लटकट टाँसेको लनिेिन,  कार्यसलमलि 

लनणयर् प्रलिलिलप, िेिा पररक्षण प्रलििेिन, र 

सम्बल्लिि िडा कार्ायिर्को लसफाररस  १००० 

३ प्राविविक सेिाटेिा 

गल्छी 

गाउँपालिका 

कृलि 

संर्ोिक ित्काि टेलिफोन, पत्राचार िथा मौल्लिक सम्पकय   लनुः शुल्क 

 

 

२०७९/०४/०१ देन्धि २०७९/१०/१६ सम्मको आय वििरण 

  

शीियक प्रिालिि आर् िािलिक आर् आम्दानी(%) मौज्दाि 

संघीर् सरकार ३७२,९९०,१०४.०० १६७,५६५,०२६.०० ४४.९२ २०५,४२५,०७८.०० 

१३३११ समालनकरण अनुिान १५५,६००,०००.०० ७७,८००,०००.०० ५० ७७,८००,०००.०० 

१३३१२ शसिय अनुिान चािु १६६,९००,०००.०० ७९,५१७,५००.०० ४७.६४ ८७,३८२,५००.०० 

१३३१३ शसिय अनुिान पँुिीगि २७,४९०,१०४.०० १०,२४७,५२६.०० ३७.२८ १७,२४२,५७८.०० 

१३३१४ लििेश अनुिान चािु १५,०००,०००.०० ० ० १५,०००,०००.०० 

१३३१७ समपुरक अनुिान पँुिीगि ८,०००,०००.०० ० ० ८,०००,०००.०० 

प्रिेश सरकार ७९,९४४,०००.०० ३९,९७२,०००.०० ५० ३९,९७२,०००.०० 

१३३११ समालनकरण अनुिान १५,३८६,०००.०० ७,६९३,०००.०० ५० ७,६९३,०००.०० 

१३३१२ शसिय अनुिान चािु १९,५५८,०००.०० ९,७७९,०००.०० ५० ९,७७९,०००.०० 

१३३१४ लििेश अनुिान चािु १५,०००,०००.०० ७,५००,०००.०० ५० ७,५००,०००.०० 
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१३३१६ समपुरक अनुिान चािु ३०,०००,०००.०० १५,०००,०००.०० ५० १५,०००,०००.०० 

रािस्व बाडफाड ११५,५२७,०००.०० २७,६२०,२४४.७२ २३.९१ ८७,९०६,७५५.२८ 

११३१५ घरिग्गा रलिषे्टशन ििुर ४,०००,०००.०० ० ० ४,०००,०००.०० 

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य 

अलभबृल्लद्ध कर ९१,८५१,०००.०० २४,६२०,२४४.७२ २६.८ ६७,२३०,७५५.२८ 

११४५६ बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सिारी 

साधन कर १९,६७६,०००.०० ३,०००,०००.०० १५.२५ १६,६७६,०००.०० 

अन्तररक श्रोि ३५०,४६४,१२६.५३ २४०,८०८,१२६.५३ ६८.७ १०९,६५६,०००.०० 

३२१२१ नगि १०९,६५६,०००.०० ० ० १०९,६५६,०००.०० 

३२१२२ बैंक मौज्दाि २४०,८०८,१२६.५३ २४०,८०८,१२६.५३ १०० ० 

िम्मा ९१८,९२५,२३०.५३ ४७५,९६५,३९७.२५ ५१.७९ ४४२,९५९,८३३.२८ 

२०७९/०४/०१ देन्धि २०७९/१०/१६ सम्मको व्यय वििरण  

शीियक बालियक बिेट िचय िचय(%) मौज्दाि 

चािु ५१९,७३१,४०६.४२ २१०,३७१,२१८.३७ ४०.४७ ३०९,३६०,१८८.०५ 
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२११११ पाररश्रलमक कमयचारी १५९,२८०,०००.०० ८३,३२९,२८३.१३ ५२.३२ ७५,९५०,७१६.८७ 

२१११२ पाररश्रलमक पिालधकारी ८,५००,०००.०० ३,१३२,०००.०० ३६.८५ ५,३६८,०००.०० 

२११२१ पोशाक ७३०,०००.०० ० ० ७३०,०००.०० 

२११२२ िाद्यान्न ४,५००,०००.०० १,७९७,७६२.५१ ३९.९५ २,७०२,२३७.४९ 

२११२३ औिधीउपचार िचय ५००,०००.०० ० ० ५००,०००.०० 

२११३१ स्थानीर् भिा ७२६,०००.०० १६१,४६०.०० २२.२४ ५६४,५४०.०० 

२११३२ महंगी भिा १,३००,०००.०० ३४४,०००.०० २६.४६ ९५६,०००.०० 

२११३३ लफल्ड भिा ३,७००,०००.०० ० ० ३,७००,०००.०० 

२११३४ कमयचारीको बैिक भिा २,०७५,०००.०० २३२,०००.०० ११.१८ १,८४३,०००.०० 

२११३५ कमयचारी प्रोत्साहन िथा 

पुरस्कार ५,५७८,०००.०० ३,१६६,०७७.२५ ५६.७६ २,४११,९२२.७५ 

२११३९ अन्य भिा १,४००,०००.०० ० ० १,४००,०००.०० 

२११४१ पिालधकारी बैिक भिा १,०००,०००.०० ३४,०००.०० ३.४ ९६६,०००.०० 

२११४२ पिालधकारीअन्य सुलबधा १,०००,०००.०० ४३२,०००.०० ४३.२ ५६८,०००.०० 

२१२११ कमयचारीको सामालिक 

सुरक्षा कोि िचय १००,०००.०० ० ० १००,०००.०० 

२१२१२ कमयचारीको र्ोगिानमा 

आधाररि लनिृिभरण िथा उपिान 

कोि िचय १,५००,०००.०० ० ० १,५००,०००.०० 

२१२१३ कमयचारीको र्ोगिानमा 

आधाररि बीमा कोि िचय ५००,०००.०० ० ० ५००,०००.०० 

२१२१४ कमयचारी कल्याण कोि १,०००,०००.०० ० ० १,०००,०००.०० 

२१२१९ अन्य सामालिक सुरक्षा 

िचय १००,०००.०० ० ० १००,०००.०० 

२१२२१ पिालधकारी सामालिक 

सुरक्षा कोि िचय १००,०००.०० ० ० १००,०००.०० 

२२१११ पानी िथा लबिुिी ३,५५०,०००.०० ३८८,३६८.०० १०.९४ ३,१६१,६३२.०० 
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२२११२ संचार महसुि २,५०५,०००.०० २०१,१९६.८६ ८.०२ २,३०३,८०३.१४ 
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२२२१२ इिन (कार्ायिर् प्रर्ोिन) ३,०००,०००.०० १,१९५,६४५.०० ३९.८५ १,८०४,३५५.०० 

२२२१३ सिारी साधन ममयि िचय ३,०००,०००.०० १,५११,०८५.०० ५०.३७ १,४८८,९१५.०० 

२२२१४ लबमा िथा निीकरण िचय ६००,०००.०० १३७,४५०.०० २२.९१ ४६२,५५०.०० 

२२२२१ मेलशनरी िथा औिार 

ममयि सम्भार िथा सञ्चािन िचय ५,६००,०००.०० ६९७,२१०.०० १२.४५ ४,९०२,७९०.०० 

२२२९१ अन्य सम्पलिहरूको 

संचािन िथा सम्भार िचय ५००,०००.०० ० ० ५००,०००.०० 

२२३११ मसिन्द िथा कार्ायिर् 

सामाग्री ९,६७०,०००.०० १,४६२,९४७.०० १५.१३ ८,२०७,०५३.०० 

२२३१३ पुिक िथा सामग्री िचय १,८५५,०००.०० ० ० १,८५५,०००.०० 

२२३१४ इिन - अन्य प्रर्ोिन ५००,०००.०० ० ० ५००,०००.०० 

२२३१५ पत्रपलत्रका, छपाई िथा 

सूचना प्रकाशन िचय ४,१५०,०००.०० ४७९,९७८.०० ११.५७ ३,६७०,०२२.०० 

२२३१९ अन्य कार्ायिर् संचािन 

िचय ४,२६८,०००.०० ९८२,४०४.६० २३.०२ ३,२८५,५९५.४० 

२२४११ सेिा र परामशय िचय १,०००,०००.०० ३०,०००.०० ३ ९७०,०००.०० 

२२४१२ सूचना प्रणािी िथा 

सफ्टिेर्र संचािन िचय २,०००,०००.०० ० ० २,०००,०००.०० 

२२४१३ करार सेिा शुल्क १०,०००,०००.०० ५,९२४,८६९.०० ५९.२५ ४,०७५,१३१.०० 

२२४१४ सरसफाईसेिा शुल्क २००,०००.०० ० ० २००,०००.०० 

२२४१९ अन्य सेिा शुल्क ७००,०००.०० ० ० ७००,०००.०० 

२२५११ कमयचारी िालिम िचय १,८०२,०००.०० ० ० १,८०२,०००.०० 

२२५१२ सीप लिकास िथा 

िनचेिना िालिम िथा गोष्ठी 

सम्बिी िचय १३,८६०,०००.०० १,९८३,२९३.०० १४.३१ ११,८७६,७०७.०० 

२२५२२ कार्यक्रम िचय ६७,६९८,०००.०० ९,२०७,२८४.०० १३.६ ५८,४९०,७१६.०० 

२२५२९ लिलिध कार्यक्रम िचय ३८,७०४,०००.०० १८,१८८,९३३.६० ४६.९९ २०,५१५,०६६.४० 
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२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन िचय १,४२५,०००.०० ० ० १,४२५,०००.०० 

२२६१२ भ्रमण िचय १३०,०००.०० ० ० १३०,०००.०० 
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२५३११ शैलक्षक संस्थाहरूिाई 

सहार्िा १०,८५९,०००.०० १,३४७,६००.०० १२.४१ ९,५११,४००.०० 

२५३१२ स्वास्थ संस्थाहरूिाई 

सहार्िा २,५५०,०००.०० ३८०,१९४.०० १४.९१ २,१६९,८०६.०० 

२५३१५ अन्य सस्था सहार्िा २००,०००.०० ० ० २००,०००.०० 

२७१११ सामालिक सुरक्षा ३,०००,०००.०० ९०४,०००.०० ३०.१३ २,०९६,०००.०० 

२७२११ छात्रिृलि ९६२,०००.०० ० ० ९६२,०००.०० 

२७२१२ उद्दार, राहि िथा 

पुनस्थायपना िचय २,०००,०००.०० ० ० २,०००,०००.०० 

२७२१३ औिधीिररि िचय ९,४५५,०००.०० ३,७६३,४४३.०० ३९.७९ ५,६९१,५५७.०० 

२७२१९ अन्य सामालिक सहार्िा ६००,०००.०० ० ० ६००,०००.०० 

२८१४२ घरभाडा ३,३७२,०००.०० १,३५६,८००.०० ४०.२४ २,०१५,२००.०० 

२८१४३ सिारी साधन िथा 

मेलशनर औिार भाडा ५५०,०००.०० ० ० ५५०,०००.०० 

२८१४९ अन्य भाडा ५००,०००.०० ० ० ५००,०००.०० 
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पंूिीगि ३९९,१९३,८२४.११ ५३,०८९,९८२.०२ १३.३ ३४६,१०३,८४२.०९ 

३१११२ गैर आिासीर् भिन 

लनमायण/िररि २१,७५०,०००.०० १२,०३८,३०८.०० ५५.३५ ९,७११,६९२.०० 

३१११३ लनलमयि भिनको 

संरचनात्मक सुधार िचय २०,८४०,४८०.०० ० ० २०,८४०,४८०.०० 
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