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खण्ड-क 

१. पररचर् 

१.१. फाकफोकथुम गाउँपालिकाको संलिप्त पररचर्  

नेपािको सदुिु पवूिको लजल्िा इिामको पलिमी भागमा अवलथथत फाकफोकथमु गाउँपालिकाको िाज्य पनुसंिचनाको क्रममा इिाम 

लजल्िाका सालवक आमचोक, फाकफोक, एकतप्पा, फूएतप्पा, िमु्द ेगाउँ लवकास सलमती ि चमैता गाउँ लवकास सलमतीको वडा नं. 

९ िाई समेटेि २०७३।११।२७ गते गठन भएको हो । नेपािका ७५३ थथानीय तहहरु मध्येको एउटा तह यस गाउँपालिकामा सबै 

जातजालतको बसोबास िहकेो पाइन्छ । यो गाउँपालिका भालषक ि सांथकृलतक रुपमा धनी हुनकुा साथै प्राकृलतक रुपमा समेत मनोिम 

िहकेो छ ।  

१.२. नामाकरण  

उलहिे लिम्बहुरुको िाज हुदँा त्यस लभत्र १७ थमु लथए । नेपाििाई १४ अजचि ि ७५ लजल्िामा लवभाजन गनुि भन्दा पलहिे इिाममा 

फाकफोक, पवुापाि, इिामडांडा ि माईपाि गिी चाि थमु लथए । त्यसै मध्ये एउटा फाकफोकथमु िहकेो आधािमा यसको नामकिण 

गरिएको हुन सक्छ । यो नामिे लिम्ब ूइलतहास ि संथकृतीिाई दशािउँछ ।  

१.३ भौगोलिक अवलस्थलत 

फाकफोकथमु गाउँपालिका लसमाना ि भौगोलिक अवलथथलत हदेाि २६० ५४” दलेख २७० १०” उििी अिाँश सम्म ि ९०० ४०दलेख  ”

९०० ४९” पलूवि दशेान्ति सम्म लवथताि भएको छ साथै समनु्र सतहबाट ५३० दलेख २८४० लफटसम्मको उचाईमा फैलिएको छ । 

१.४ भौगोलिक लसमाना 

पवूिः दउेमाई नगिपालिका     पलिमः पाँचथि लजल्िा     

उििः पाँचथि लजल्िा       दलिणः माङसेवुङ गाउँपालिका 

१.५ प्रशासलनक लवभािन 
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  स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना २०५८,२०६८ तथा राष्ट्रिय जनगणना प्ररष्ट्भिक जनसंख्या २०७८ 

१.६.२. वडा अनुसार घरधुरी र िनसंख्र्ाको लववरण 

कूि ७ वटा वडामा लवभालजत यस गाउँपालिकाको औषत जनघनत्व १९७ जना िहकेो छ । गाउँपालिकाको सबै वडामा एउटै ढाँचाको 

बसोबास नभई कुनै वडामा बढी ि कुनै वडामा कम जनघनत्व िहकेो पाईन्छ । गाउँपालिकाको वडागत जनसंख्याको लबतिणिाई 

तालिकामा उल्िेख गरिएको छ । 

तालिका नं  .३.२  :िनसंख्र्ाको लवतरण (वडा अनुसार)  

वडा नं. 
िम्मा घरधुरी 

संख्र्ा 
पुरुष मलहिा िम्मा प्रलतशत 

िनघनत्व (प्रलत 

व्र्लि प्रलत वगय 

लक.लम).  

िेत्रफि     )वगय 

लकलम( 

1 736 1733 1654 3387 15.80 164.98 २२।२६ 
2 649 1562 1396 2958 13.80 220.42 १३।५८ 
3 665 1645 1542 3187 14.87 217.10 १४।६३ 
4 686 1548 1587 3135 14.63 195.45 १८।९८ 
5 520 1417 1330 2747 12.82 158.24 ११।९२ 
6 610 1477 1319 2796 13.04 173.02 १६।९६ 
7 686 1693 1531 3224 15.04 304.15 १०।९७ 

िम्मा 4552 11075 10359 21434 100.00 204.76 १०९।३ 

स्रोत: घरधुरी सरे्वक्षण २०७६  

  
 १.६.३. मातृभाषाका आधारमा िनसंख्र्ाको लववरण 

फाकफोकथमु गाउँपालिका जालतय रुपमा लवलवधता भएको गाउँपालिका हो । जालतय रुपमा जलत लवलवधतापणूि िहकेो छ भालषक रुपमा पलन 

त्यती नै मात्रामा लवलवधतापणूि िहकेो छ । मिुत यस गाउँपालिकाको भालषक लवलवधतािाई तालिकामा उल्िेख गरिएको छ । 

 

वडा गुरुङ तामांग नेपािी नेवारी मगर लिम्बू िम्मा 



 

वडा गुरुङ तामांग नेपािी नेवारी मगर लिम्बू िम्मा 

1 1 123 2229 6 204 824 3387 

2 1 34 2922 1 0 0 2958 

3 0 7 3116 1 0 63 3187 

4 19 45 1983 2 1043 43 3135 

5 0 57 1553 39 807 291 2747 

6 4 18 2760 14 0 0 2796 

7 0 13 2473 0 53 685 3224 

िम्मा 25 297 17036 63 2107 1906 21434 

प्रलतशत 0.12 1.39 79.48 0.29 9.83 8.89 100.00 

स्रोत: घरधुरी सरे्वक्षण २०७६ 

 

 

१.६.४. धालमयक आधारमा वडागत रुपमा घरधुरी लववरण 

वडा इस्िाम लकरात लिलस्टर्न िैन बौद्ध लहन्दु अन्र् िम्मा 

1 0 1253 24 0 370 1739 0 3387 

2 6 961 7 0 702 1283 0 2958 

3 0 1486 9 2 55 1624 11 3187 

4 3 610 27 0 1266 1227 3 3135 

5 0 1145 53 1 860 668 19 2747 

6 0 940 6 1 210 1638 1 2796 

7 0 1630 38 1 222 1210 123 3224 

िम्मा 9 8025 164 5 3685 9388 157 21434 

प्रलतशत 0.04 37.44 0.77 0.02 17.19 43.80 0.73 100.00 
स्रोत: घरधुरी सरे्वक्षण २०७६ 

 

 

 १.६.५. िातिालतका आधारमा िनसंख्र्ाको लवतरण 

वडा िेत्री गुरुङ तामांग थका
िी 

दलित दशनामी नेवार ब्रामण भुिेि मगर मुलखर्ा राई लिम्ब ु हिुवा
ई 

िम्मा 

1 1186 1 176 0 115 0 0 355 17 210 1 366 960 0 3387 

2 981 1 417 4 74 0 0 249 1 40 0 922 265 4 2958 

3 668 0 28 0 173 125 20 401 15 182 1 990 585 0 3187 

4 195 14 47 0 243 89 48 409 15 1424 9 146 495 0 3135 

5 296 2 58 0 141 0 75 212 12 741 355 325 530 0 2747 

6 612 121 59 0 219 0 447 359 
 

10 0 856 113 0 2796 

7 522 1 21 0 171 0 79 327 72 190 3 328 1510 0 3224 

िम्मा 4460 140 806 4 1136 214 669 2312 132 2797 369 3933 4458 4 21434 

प्रलतशत 

20.81 0.65 3.76 0.02 5.30 1.00 3.12 10.79 0.62 13.05 1.72 18.35 20.80 0.02 
100.0

0 
स्रोत: घरधुरी सरे्वक्षण २०७६ 

 

 



 

१.७. गाउँपालिका लभत्र रहेका प्रहरी चौकीको लववरण 

क) प्रहरी चौकी आमचोक वडा नं. ३    ख) प्रहरी चौकी एकतप्पा वडा नं. ७ 

 

१.८. गाउँपालिका लभत्र रहेका स्वास््र् संस्थाहरु 

क)आमचोक स्वास््य चौकी      ख) फाकफोक स्वास््य चौकी   ग) एकतप्पा स्वास््य चौकी     

घ) लमु्दे स्वास््य चौकी      ङ) फूएतप्पा स्वास््य चौकी          च) एकतप्पा आयवेुद औषधालय  

छ) ठ ंगेपरु सामदुाययक स्वास््य सेवा इकाई   ज) पोखरी सामदुाययक स्वास््य सेवा इकाई 
१.९. शैलिक संस्थाहरु 

   १.९.१. सामदुाययक यवद्यालयहरु 

    क) बहमुखुी क्याम्पस १ 

    ख) माध्यममक यवद्यालय ११ 

    ग) आधारभतु यवद्यालय ३० 

    घ) वाल यवकास केन्द्र ५१ 

    ङ) गमु्बा शिक्षा १ 

   १.९.२. संस्थागत यवद्यालयहरु  

क) माध्याममक तह  १ 

ख) आधारभतु तह   ६ 

२.०. बैंक तथा लवत्तीर् संस्थाहरु 

 क) बाशिज्य बैंक १ 

 ख) सहारी संस्थाहरु ३७ 
 

२.फाकफोकथुम गाउँपालिकाको काम, कतयव्र् र अलधकार  

➢ कृलष ि पशपुािन पेशािाई व्यवसायीकिण गने । 

➢ थथानीय सडक, ग्रालमण सडक, कृलष सडक लनमािण ।  

➢ आधािभतू थवाथ्य ि सिसफाइ तथा पोषण सम्बन्धी लनयम, काननू, मापदण्ड, योजनाको तजुिमा, कायािन्वयन तथा लनयमन गन े।  

➢ आधािभतू ि माध्यलमक लशिाको थथानीय नीलत, काननू, मापदण्डको लनमािण, कायािन्वयन ि लनयमन गिी सम्पणूि गाउँमा सम्मान 

रुपमा लशिा िेत्रको लवकास गिी गाउँपालिका वासीिाई लशिा िेत्रको पहुचँमा ल्याईन े। 

➢ आन्तरिक पयिटनका िागी नयाँ गन्तव्यका रुपमा पलहचान बढाउने । 

➢ थथानीयथतिका लवकास अयोजना तथा परिइजनाको आलथिक, सामालजक, साथकृलतक, वाताविणीय, प्रलवलध ि पवूािधािजन्य 

लवकासका िागी आवश्यक अयोजना तथा परियोजनाहरुको तजुिमा, कायािन्वयन, ऄनगुमन तथा मलू्याकंन गन े।  

➢ थथानीय कि, सेवा  शलु्क तथा दथतिु सम्पिि कि, घि बहाि कि, घि जग्गा िलजष्ट्रसन शलु्क, सवािी साधन कि, सेवा शलु्क 

दथतिु, पयिटन शलु्क, लवज्ञापन कि, व्यावसाय कि, भलूमकि (मािपोत), मनोिजजन कि सम्बन्धी लनलत, काननू, मापदण्ड, 

कायािन्वयन ि लनयमन गन े।  

➢ थथानीय सेवाको  व्यवथथापन सम्बन्धी नीलत, मापदण्ड, सेवा शति, योजना, कायािन्वयन ि लनयमन  गने ।  

➢ थथानीय त्याकं ि अलभल्िेख संकिन गिी नीलत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायािन्वयन ि लनयमन  गने ।  

➢ गाउँ सभा, मेिलमिाप ि मध्यथथताको व्यवथथापन  

➢ थथानीय अलभल्िेख थथापना । 



 

➢ बेिोजगािी व्यवथथापन 

➢ लवपद ्व्यवथथापन   

➢ सेवा प्रवाहिाई लछटो, छरितो ि प्रभावकािी बनाउद ैसशुासनको प्रत्याभतूी गिाउने ।  

➢ ग्रामीण िघ ुजिलवद्युतको संििण तथा सम्वधिन 

➢ सचूना तथा सजचाि सेवाको लवकास  

➢ थवाथ्य सेवाको लवथताि तथा घमु्ती सेवा सजचािन  

➢ व्यलिगत घटना दताि जन्म, मतृ्य,ु लववाह ि बसाई सिाई  

➢ सवािी साधन अनमुती  

➢ संघ संथथा दताि नवीकिण 

➢ खेिकुद लवकास कायिक्रम 

 

२.१. गाउँपालिकाको संगठन संरचना  

 

 

 

 



 

खण्ड-ख 

३. आ.व. २०७९।०८० को दोस्रो तै्रमालसक अवलधको संलिप्त पृष्ठभूलम  

नेपािको संलवधान २०७२ जािी भई सो अनसुाि िाज्यका तीनवटै तहका सिकािहरू लक्रयाशीि भएसँगै िाज्यव्यवथथाको रुपान्तिण 

संथथागत भएको छ । थथानीय थतिको समावेशी लवकास ि शासन प्रलक्रयामा समदुाय ि नागरिकको सहभालगता सलुनलित गद ै

थथानीय तहमा नै प्रलतवद्ध एवं सिम नेततृ्व लवकासको वाताविण ि जनतािे प्राप्त गने सेवा सलुवधािाई लछटो, छरितो ि प्रभावकािी 

बनाई संघीय शासन प्रणािीिाई सदुृढीकिण गनि तथा सुशासन, लवकास ि समलृद्धको आकांिा पिूा गनि थथानीय सिकािहरु संलवधान 

प्रदि अलधकािहरुिाई थथानीय तहमा कायािन्वयन गनि ि सोको संथथागत लवकास गिी सेवाहरुिाई लनयलमत, गणुथतिीय, प्रभावकािी 

ि भिपदो बनाउन लनिन्ति लक्रयालशि भईिहकेो छ । 

यस फाकफोकथमु गाउँपालिका कायाििय, वडा कायाििय िगायत मातहतका अन्य कायािियहरुको सामान्य सेवा प्रवाहदलेख 

लवकास लनमािण िगायत सम्पूणि िेत्रको समलृद्धको िालग समन्यालयक दृलिकोण िाख्न तथा सीलमत श्रोत ि साधनबाट जनताका 

उच्चतम ्ि सीलमत आकांिाहरुिाई सम्बोधन गने प्रयास थवरुप “कृलष, पयिटन ि पवूािधाि, समदृ्ध फाकफोकथमुको आधाि” भन्न े

नािािाई आत्मसाथ गद ै लवलभन्न समथया, चनुौती ि अनभुवहरुिाई समेत उपयोग गिी आ.व. २०७९।०८० कुि ५१ किोड ३४ 

िाख १५ हजािको बजेट बनाएको छ । 

यस फाकफोकथमु गाउँपालिकािे आ.व. २०७९।०८० मा थथानीय थतिमा गणुथतिीय सेवा सलुवधाहरु व्यवलथथत ि प्रभावकािी 

तिीकाबाट प्रवाह गिी आम जनमानसमा शसुासनको अलधिम प्रत्याभुत गिाउने कोलसस गिेको छ । यस प्रलतवेदनमा गाउँपालिकािे 

लवलनयोजन गिेको बजेटको लसमािाई आत्मसाथ गिी गाउँपालिका कायाििय लभत्र िहकेा लवषयगत शाखा, उप-शाखा तथा 

इकाईबाट सम्पालदत कायिहरुिाई एलककृत गिी पेश गरिएको छ । 

४. आ.व. २०७९।०८० को दोस्रो तै्रमालसक अवलधमा सम्पदन भए/गरेका मुख्र्-मुख्र् कार्यहरु: 

४.१. भौलतक पूवायधार शाखा 

क. भौलतक पूवायधार शाखा माफय त संचािन भएका आर्ोिनाहरु:  

गाउँपालिका स्तरीर् 

➢ आलथिक वषि २०७९/२०८० मा फाकफोकथमु गाउपालिका तफि  लवलनयोलजत भाएका सम्पूणि योजना : ५१वटा   

➢ चाि ुतफि का योजनाहरु :३वटा  

➢ पजुीगत तफि का योजनाहरु :४८वटा  

➢ ठेक्काबाट काम संचािन भइ िहकेा योजना :६वटा  

➢ प्रदशे समपिुकबाट :१वटा  

➢ सघ समपिुकबाट :१ वटा 

ख. भौलतक पूवायधार शाखा माफय त संचािन भएका आर्ोिनाहरु: 

वडा स्तरीर् 

वडा नं ०१ 

➢ वडा न १ मा लवलनयोलजत भाएका सम्पणूि आयोजनाहरु :१६वटा  



 

➢ सम्झौता भाएका आयोजनाहरु :१२वटा  

➢ सम्झौता हुन बाकी योजनाहरु : ८वटा  

➢ भिुानी भाएका आयोजनाहरु :२वटा  

वडा नं ०२ 

➢ वडा न २ मा लवलनयोलजत भाएका सम्पणूि आयोजनाहरु :१५वटा  

➢ सम्झौता भाएका आयोजनाहरु :१३वटा  

➢ सम्झौता हुन बाकी योजनाहरु :२वटा  

➢ भिुानी भाएका आयोजनाहरु :१वटा  

वडा नं ०३ 

➢ वडा न ३ मा लवलनयोलजत भाएका सम्पणूि योजनाहरु :१४ 

➢ सम्झौता भाएका योजनाहरु :१३ 

➢ सम्झौता हुन बाकी योजनाहरु :६ 

➢ भिुानी भाएका योजनाहरु :० 

वडा नं ०४ 

➢ वडा न ४ मा लवलनयोलजत भाएका सम्पणूि योजनाहरु :२० 

➢ सम्झौता भाएका योजनाहरु :२७ 

➢ सम्झौता हुन बाकी योजनाहरु :० 

➢ भिुानी भाएका योजनाहरु :१ 

वडा नं ०५ 

➢ वडा न ५ मा लवलनयोलजत भाएका सम्पणूि योजनाहरु :१८ 

➢ सम्झौता भाएका योजनाहरु :२० 

➢ सम्झौता हुन बाकी योजनाहरु :१० 

➢ भिुानी भाएका योजनाहरु :१ 

वडा नं ०६ 

➢ वडा न ६ मा लवलनयोलजत भाएका सम्पणूि योजनाहरु :१३ 

➢ सम्झौता भाएका योजनाहरु :९ 

➢ सम्झौता हुन बाकी योजनाहरु :५ 

➢ भिुानी भाएका योजनाहरु :५ 

वडा नं ०७ 

➢ वडा न ७ मा लवलनयोलजत भाएका सम्पणूि योजनाहरु :१४ 

➢ सम्झौता भाएका योजनाहरु :११ 

➢ सम्झौता हुन बाकी योजनाहरु :१० 

➢ भिुानी भाएका योजनाहरु :१ 

 



 

४.२. र्ोिना शाखा 

क. हाि सम्मका सम्पन्न: 

ि.स.ं र्ोिनाको लववरण संख्र्ा रकम रु. कैलफर्त 

१ हािसम्म सम्झौता भएका योजना १०४ वटा २४,६१,८३,००० केलह संयिु आयोजना 

खानेपानी ढि तथा लसँचाई अन्तगित २८ वटा 

सडक पवूािधाि ३८ वटा 

भवन, घेिाबािा तथा मलन्दि लनमािण २३ वटा 

अन्य १५ वटा 

२ हाि सम्म भिुानी भएका योजना १० वटा ३८,००,००० सम्झौता भएका ६०% योजना 

सम्पन्न भई भिुानी चिणमा 

िहकेा 

३ प्रधानमन्त्री िोजगाि कायिक्रम अन्तगित १५ वटा -  

४ प्रदशे तथा संघीय कायिक्रम ४ वटा -  

५ िाष्ट्रपलत शैलिक सधुाि कायिक्रम अन्तगितका 

योजना 

५ वटा -  

ख. गाउँपालिका/वडालभत्र सञ्चालित र्ोिनाहरु: 

रु. हिारमा 

लस.नं. 

  

  

  

कार्यिम/आर्ोिना/लिर्ाकिापको नाम 
कार्ायन्वर्न 

हुने स्थान 
खचय शीषयक िि इकाई लवलनर्ोिन 

८०१०३५०२१०१ फाकफोकथुम गाउँपालिका 

१ १ 

कालिका दवेी मलन्दि लसँडी ि प्रलतिािय लनमािण 

वडा नं १ गा पा  २२२३१ ४ संख्या २,०० 

२ २ चौहान डाँडा लशवािय मलन्दि वडा नं २ गा पा  २२२३१ ४ संख्या २,०० 

३ ३ नामतोक डाँडा प्रलतिािय लनमािण गा पा  २२२३१ ४ संख्या ३,०० 

४ ४ िातमाटेको कालिका माङ्लहम वडा नं ३ लनमािण गा पा  २२२३१ ४ संख्या २,०० 

५ ५ िईुटेि डाँडा मलन्दि वडा न ं२ गा पा  २२२३१ ४ संख्या २,०० 

६ ६ सेवा ि पिामशि खचि गा पा  २२४११ ४ संख्या २५,०० 

७ ७ 

LISA, FRA, PAMS, SUTRA 

अलभमुलखकरण कार्यिम गा पा  २२५१२ ४ संख्या ५,०० 

८ ८ 

उपाध्यि सँग मलहिा िोजगाि खानपेानी 

सिसफाई पदमागि लनमािण कायिक्रम गा पा  २२५२२ ४ संख्या ३०,०० 



 

९ ९ साविजलनक सनुुवाई कायिक्रम संचािन खचि गा पा  २२५२९ ४ संख्या ८,०० 

१० १० वडा नं ५ िमु्द ेगाउँघि लक्िलनक भवन लनमािण गा पा  ३१११३ ४ संख्या ५,०० 

११ ११ िेडक्रस भवन लनमािण गा पा  ३१११३ ४ संख्या ५,०० 

१२ १२ 

जनजाती भवन लनमािण फाकफोकथमु ३ 

आमचोक गा पा  ३१११३ ४ संख्या ५,०० 

१३ १३ लत्रवेणी संथथा भवन वडा नं ०४ गा पा  ३१११३ ४ संख्या १५,०० 

१४ १४ 

आमचोक प्रहिी चौकी प्रलतिािय तथा वाि ि 

गेट लनमािण गा पा  ३१११३ ४ संख्या ७,०० 

१५ १५ कोिबोटे साप्तीन ढुङ्गाना गाउँ सडक थतिोन्नती गा पा  ३११५१ ४ N/A १०,०० 

१६ १६ 

लमश्र भजज्याङ दखेी लशकािी भजज्याङ सम्मकी 

सडक थतिोन्नती गा पा  ३११५१ ४ N/A १५,०० 

१७ १७ फूएतप्पा सल्ििेी सडक सोलिङ ग्राभेि गा पा  ३११५१ ४ N/A १०,०० 

१८ १८ 

वडा नं १ घलुविसे पजचलम पलहिो ग्यालवनको 

िालग ताि जािी खरिद गा पा  ३११५१ ४ संख्या २,०० 

१९ १९ 

दोकान डाँडा कोईिािा गाउँ जट्टेश्वि सडक 

थतिोन्नती गा पा  ३११५१ ४ N/A १०,०० 

२० २० 

आमचोक लपपिबोट िोखिोम्बा फूएतप्पा 

सडक ग्रभि गा पा  ३११५१ ४ N/A १०,०० 

२१ २१ पाण्डप धािा हुद ैपचेवा जान ेबाटो वडा नं १ गा पा  ३११५१ ४ संख्या ४,०० 

२२ २२ 

गाउँपालिका प्रशासलनक भवनमा खानपेानी 

व्यवथथापन गा पा  ३११५६ ४ संख्या ५,०० 

२३ २३ मलहिा भवन वडा नं ०६ एकतप्पा गा पा  ३११६१ ४ संख्या ५,०० 

८०१०३५०२२०३ फाकफोकथुम गाउँपालिकावडा नं.१ 

२४ १ उििे  खेिमैदान लनमािण १  २२५२९ ४ संख्या २,०० 

२५ २ लसंगेको घि हुद ैधमिद्वाि जान ेबाटो १  ३११५१ ४ संख्या १,५० 

२६ ३ 

लदपक गौतमको घि छेउ चकु्ररुम्बा दोभान बाटो 

ममित १  ३११५१ ४ संख्या १,०० 



 

२७ ४ लकिात हाँसाम माङलहम ममित १  ३११५१ ४ संख्या १,०० 
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अध्यावलधक, 

➢ कायािियको प्रशासलनक तथा लवषयगत शाखाहरु सँग सचूना प्रलवलध सँग सम्बलन्धत कायिहरुमा समन्वय, 

➢ िाजश्व व्यवथथापन प्रणािी सम्बलन्ध वडा सलचव, िाजश्व,आलथिक प्रशासन शाखािाई अलभमलुखकिण तालिम प्रदान, 

➢ दलैनक सचूना प्रलवलध सँग सम्बलन्धत प्रालवलधक कायिहरु, 

➢ अन्य लवलवध दलैनक कायिहरु ।    

४.६. स्वास््र् सेवा शाखा 

क. कोलभड खोपको अवस्था 

कोलभड १९ खोप कार्यिम सञ्चािन 

➢ बथुटि डोज (१८ वषि मालथका) िगाउनेको संख्या- १६५८ जना (मलहिा ९४७/परुुष ७११) 

➢ दोस्रो मात्रा िगाउनेको संख्या- १७६ (मलहिा ९७/परुुष ६९)  

➢ पलहिो मात्रा िगाउनेको संख्या- १०९ (मलहिा ५५/परुुष ५४)  

५ वषयदेलख १२ वषय उमेर सम्मका 

➢ दोस्रो डोज िगाउने जम्मा संख्या- १६६८ (मलहिा ८०८/परुुष ८६०) 

➢ पलहिो मात्रा िगाउने जम्मा संख्या- १०५ (मलहिा ५६/परुुष ४९)  

➢ कूि जम्मा खोप िगाउनेको संख्या- ३७१६ (मलहिा १९६३/परुुष १७५३)  

ख. कोलभड-१९ खोप QR Code Card Verification 

 हािसम्म िम्मा १३१३ िनाको भेररलफकेसन भइसकेको ।  

ग. लवपन्न नागररकहरुिाई कडा रोगीको लसफाररस 

ि.सं. रोगको नाम मलहिा  पुरुष िम्मा कैलफर्त 

१ मटुु िोगी  १  १  

२ मगृौिा  १ १  

३ क्यान्सि १ ३ ४  

िम्मा १ ५ ६  

घ. लवत्तीर् प्रगलततफय  

ि 

स ं

कार्यिम लवलनर्ोलित बिेट खचय कैलफर्त 

१ थवाथ्यकमीहरुका िालग परिमालजित HMIS Training सजचािन ८०,०००। ८०,०००।  

२ कोलभड खोप सजचािन पालिका ि थवाथ्य संथथाथतिीय 

व्यवथथापन तथा अनगुमन कायिक्रम 

२,२६,०००। १,१९,०००।  

३ पालिकाथतिीय पोषण कायिक्रमको समीिा तथा कायियोजना तयािी ५०,०००। ५०,०००।  

४ लवद्यािय थवाथ्य तथा पोषण कायिक्रमको समीिा तथा योजना 

तजुिमा  

३५,०००। ३५,०००।  

५ मलहिा थवाथ्य थवयमसेलवका लदवस मनाउने कायिक्रम १००००। १००००।  

६ थवाथ्य संथथा प्रमखुहरुको मालसक समीिा बैठक कायिक्रम  १,५५,०००। ८१,०००।  



 

७ थवाथ्यकमीहरुका िालग PNC Home visit समीिा कायिक्रम  ३,००,०००। ४२,२००।  

८ थवाथ्यकमीहरुका िालग Birth Defect समीिा कायिक्रम  ८०,०००। ३३,२००  

९ ियिोग कायिक्रमको अधिवालषिक समीिा कायिक्रम ८६,०००। ३४,२००।  

१० थवाथ्यकमीहरुका िालग IMNICI समीिा कायिक्रम ५,००,०००। ३७,३००।  

११ कोलभड १९ िगायत महामािीजन्य िोगहरुको िोकथाम तथा 

लनयन्त्रणका िालग सिोकािवािाहरुसँगको अन्तिलक्रया तथा 

थवाथ्यकमी RRT परिचािन कायिक्रम 

२५,०००। २५,०००।  

 

४.७. पशु सेवा शाखा 

क. संलघर् सशतय हस्तान्तररत कार्यिम 

गाई पकेट लनरन्तरता कार्यिम(बिेट रु.१२,००,०००।-) 

✓ गाई पकेट संख्या २ वटा 

✓ श्री पोखिी कृलष सहकािी सं लि वडा नं ६ (दोस्रो वषि) 

✓ श्री नवलकिण कृलष सहकािी सं लि माफि त बनेको गाई पकेट संचािन समन्वय सलमलत वडा नं २ (दोस्रो वषि) 

✓ संझौता भई काम भईिहकेो 

छुपी प्रवधयन कार्यिम बिेट रु १९,५०,००० 

✓ सचूना प्रकाशन भएको 

✓ १३ वटा आवेदन लनधािरित समय लभत्र दताि भएको 

✓ कायिक्रम सजचािन प्रकृयामा िहकेो 

ख. समालनकरण अनुदान तफय  

✓ औषलध खरीद बिेट रु ७,०००००।  सम्पन्न भई लवतरण गने कार्य  भईरहेको 

✓ हाि सम्म उपचार सेवा ११५० 

✓ पशु बन््र्ाकरण सेवा ९३० 

✓ मागमा आधारीत पशुपािन समुह िलित कार्यिम बिेट रु १०,०००००। 

• संख्या २ वटा 

• लनधािरित समय लभत्र २ वटा आवेदन दताि भएको 

• कायिक्रम सजचािन प्रकृयामा िहकेो 

✓ वडा लसलिङ्ग अन्तगयतका कार्यिम 

✓ गोठ सधुाि १३५ वटा रु ४०,५०,०००। 

✓ खोि सधुाि ४२ वटा रु ८,४०,०००। 

✓ मोटि सलहतको च्यापकटि लवतिण रु ७,६६,०००। (वडा नं.१,४,५ ि ७)  

✓ सचुना प्रकाशन कायि सम्पन्न भई सकेको 

✓ कायिक्रम सजचािनको क्रममा िहकेो 

 

 

 



 

४.८. कलष लवकास शाखा  

क. संलघर् सशतय अन्तगयतका हाि सम्म सञ्चालित कार्यिमहरु: 

ि.सं

. 

कार्यिमको नाम ठेगाना कार्यिमको बिेट 

रु. 

बिेट खचय 

प्रलतशत 

कैलफर्त 

िि प्रगलत  

१. 
प्रधानमन्त्री कृलष आधुलनकिण परियोजना 

तिकािी पकेट लवकास कायिक्रम (दोश्रो वषि) 
फाकफोकथुम - ०६   १    - ६०००००      

कायिक्रम सम्झौता 

भई संचािन मा 

िहकेो    

२. 

प्रधानमन्त्री कृलष आधुलनकिण परियोजना 

तिकािी पकेट लवकास कायिक्रम (पलहिो 

वषि) 

फाकफोकथुम – ०२ बाट 

2 वटा आवेदन पिेको    
१    - 

१२००००

०  
    

सूचना प्रकाशन भई 

छनौट प्रलक्रया मा 

िहकेो     

३. ओखि खेती लवथताि कायिक्रम  

फाकफोकथुम – 

१,२,३,४,५ बाट ६९  

वटा आवेदन पिेको    

१    - 
१५२०००

०  
    

कायिक्रम 

कायिन्वयनको चिम 

िहकेो      

४. 
कृलष पशपुन्छी तथा मत्थय त्यांक 

अध्यावलधक कायिक्रम  

फाकफोकथुम 

गाउँपालिका  
१    - १०००००          

५. लकसान सूचीकिण कायिक्रम   फाकफोकथुम – 2,६ ि ५    १    - ३०००००      

कायिक्रम 

कायिन्वयनको चिण 

िहकेो      

६. कृलष थनातक किाि        - १    १  ४८००००  -     

ख. समालनकरण अनुदान अन्तगयतका हाि सम्म सञ्चालित कार्यिमहरु: 

ि.सं. कार्यिमको नाम ठेगाना कार्यिमको बिेट रु. बिेट खचय 

प्रलतशत 

कैलफर्त 

िि प्रगलत  

३. 
  व्यवसालयक कृलष प्रवधिन 

कायिक्रम साझेदािी  

पालिका थतिीय ५ वटा 

आवेदन पिेको   
७    - ७०००००      

आवेदन लिई 

िाभग्राही छनौट 

प्रलक्रयामा िहकेो  

४. 
  आकलथमक बालि संििण 

सेवा तथा कायिक्रम  
पालिका थतिीय     १    - १००००००      -   

५. 
 जैलवक मि व्यवथथापन 

कायिक्रम  
पालिका थतिीय     १    - ३०००००      

१ वटा आवेदन 

पिेको छनौट 

प्रलक्रयामा िहकेो  

६. 
 कृलष सामालजक परिचािक 

लनयुलि  
गाउँपालिका      2     १  ५४००००        

७. 
 साझेदािीमा कृलष यालन्त्रकिण 

कायिक्रम  
पालिका थतिीय      -     -  १००००००        

85 वटा आवेदन 

पिेको ि 

िाभग्राही छनौट 

प्रलक्रया मा िहकेो  

१ . 
 कृलष लवकास तथा प्रवधिन 

कायिक्रम  
वडा नं.१   १      -  ४०००००        

आवेदन लिई  

िाभग्राही छनौट 

प्रलक्रया मा िहकेो  

२. 
- सब्जी लकट लवतिण  

- प्िालिक टनेि लवतिण  
वडा नं.०२      

१  

१     

 - 

-   

१५००००  

३५००००     
    

 आवेदन लिई 

िाभग्राही छनौट 

प्रलक्रया मा िहकेो  

५. 

-कृलष िणनैलतक योजना लड.पी. 

आि. 

-तिकािी खेती प्रवधिन 

वडा नं.०५        
 १  

 १   

- 

- 

१५०००० 

६०००००       

- 

-    

आवेदन लिई 

िाभग्राही छनौट 

प्रलक्रया मा िहकेो   



 
कायिक्रम   

६. 
 कृलष लवकास तथा प्रवद्धिन 

कायिक्रम  
वडा नं.०६        १    -  ६०००००     -    

आवेदन लिई 

िाभग्राही छनौट 

प्रलक्रया मा िहकेो   

७. थपे्र ट्यांकी खरिद कायिक्रम  वडा नं. ०७        १    -  २५००००     -    

आवेदन लिई 

िाभग्राही छनौट 

प्रलक्रया मा िहकेो   

 

४.९. लशिा र्ुवा तथा खेिकुद शाखा  

ि.सं. लिर्ाकिापको नाम लनकासा रकम कैलफर्त 

१ आधािभतु तह तथा माध्यलमक तहका थवीकृत 

दिबन्दीका लशिक, िाहत अनदुान लशिकहरुको 

िालग तिव भिा अनदुान लनकासा 

5,32,68,659.36  

२ दृलिलवलहन ि श्रवणशलि लवलहन का.स.को पारिश्रलमक 

लनकासा 

2,46,333.00  

३ बािलशिक (का.स) लवद्यािय कमिचािी ि लवद्यािय 

सहयोगी (का.स.) को थथानीय तहिे व्यहोने त.भ. 

लनकासा 

36,05,000.00  

४ लसकाइ केन्रका सजचालिकाहरुको गा.पा.िे व्यहोने 

त.भ. लनकासा 

1,40,000.00  

५ प्रथम चौमालसक लदवा खाजा लनकासा 23,49,520.00  

६ बािलवकास अनदुान, लन.लव.मू. अनदुान, छात्रवलृि, 

लवद्यािय सजचािन तथा व्यवथथापन अनदुान, 

सा.प./िे.प. लवलवध अनदुान, लव.स.ुयो अनदुान 

लनकासा 

24,47,300.00  

िम्मा 6,20,56,812.36  

 

५.०. मलहिा तथा वािवालिका शाखा  

➢ मलहिा लहसंा लवरुद्धको १६ लदने अलभयान,  

➢ पालिका थतरिय मलहिाहरुिाई १ मलहने िोकसेवा तयािी किा, 

➢ एकि मलहिाहरुिाई अथोपाजिनमा लवशेष सहयोग गनि अनुदान प्रदान गने । 

➢ पालिका थतिीय विृत्वकिा,लचत्रकिा तथा नतृ्य प्रलतयोलगता, 

➢ ज्येष्ठ नागरिकहरुिाई न्यानो कपडा लवतिण,  

➢ िैङ्लगक लहंसा लवरुद्धको १६ लदने अलभयान(१-७) वडाहरु 

➢ पालिका थतिीय अपाङ्ग समन्वय सलमलतको बैठक १ 

 

 



 

५.१. िघु उद्यम लवकास शाखा 

क. गररवी लनवारणका िालग िघु उद्यम लवकास कार्यिम अन्तगयत नर्ाँ उद्यमी लसियना तफय का कार्यिमहरु: 

➢ उद्यम लवकासका िालग सामालजक परिचािन, 

➢ उद्यमलशिता लवकास तालिम , 

➢ प्रालवलधक लसप लवकास तालिम,  

➢ उपयिू प्रलवलध हथतान्तिण,                                   

➢ िघ ुलविमा पहुचँ, 

➢ बजाि बजािीकिण तथा व्यवसालयक पिामशि, 

ख. समुहमा प्रलवलध हस्तान्तरण  

ग. उद्यमीको स्तोन्नलत आवश्र्ता पलहचानका आधारमा पुनतायिगी र एड्भान्स लसप लवकास तालिम कार्यिम 

घ. अलतगररव पररवारका िालग कलम्तमा १० िनाको िालग साझा सलुवधा केन्रको स्थाप  

ङ. सेवा प्रदार्क संस्था माफय त संचािन गररएका कार्यिमहरु 

➢ प्रालवलधक लसप लवकास तालिम  

फाकफोकथुम गा.पा वडा नं २  

✓ ढाँका सम्बलन्ध िामो अवलधको लसप लवकास तालिम  सजचािन भइ िहकेो । 

✓ गाई ि बङ्गिु पािन सम्बनलध छोटो अवलधको तालिम सजचािन हुन बाँकी । 

फाकफोकथुम गा.पा वडा नं ६ 

✓ गाई ि बङ्गिु पािन सम्बनलध छोटो अवलधको तालिम सजचािन भइिहकेो                             

➢ उद्यमीको स्तोन्नलत आवश्र्ता पलहचानका आधारमा पुनतायिगी र एड्भान्स लसप लवकस तालिम 

कार्यिम  

फाकफोकथुम गा.पा वडा नं ५ मा 

✓ बेमौषमी तिकािी खेलत सम्बलन्ध छोटो अवलधको तालिम सजचािन  भइ िहकेो  

     फाकफोकथुम गा.पा वडा नं ४ मा 

✓ गाई पािन व्र्वसार् सम्बनलध छोटो अवलधको तालिम सञ्चािनको तर्ारी अवस्थामा   

च. अन्र् कार्यहरु 

➢ मेडपा कायिक्रमको िक्ष्य ८० जना नयाँ उद्यमी लसजिना 

➢ हाि मेडपा कायिक्रमिे उत्पादन गिेको नयाँ उद्यमी जम्मा ९३ जना   

 

५.२. रोिगार सेवा इकाई 

क. सम्पालदत मूख्र् कार्यहरु: 

ि.सं. कार्यिमको नाम कार्यन्वर्नको अवस्था  कैलफर्त  

१ लमलत २०७९।०८।२२ मा सलुचकृत बेिोजगाि व्यलिहरुको 

प्रथालमलककिण नामाविी कायािपालिकामा पेश 

७३९ जना बेिोजगाि व्यलिहरुको नामाविी 

कायािपालिकाबाट अनमुोदन 

 

२ लमलत २०७९।०८।२६ मा सलुचकृत बेिोजगाि व्यलिहरुको 

प्राथालमलककिण नामाविी प्रकाशन  

७ वटै वडाहरुमा प्राथालमकताक्रम सलहत 

नामाविी उपिब्ध गिाईएको 

 

३ िोजगाि सहायक लनयलुि  सेवामा िहकेो  



 

४ सम्पणूि (१-७) वटै वडाहरुमा अलभमुलखकिण कायिक्रम 

सम्पन्न  

अलधकतम सहभालगता  

ख. अन्र् कार्यहरु  

✓ सातै वडा वडाहरुमा कुि १६ वटा योजनाहरु पारित गरिएको, 

✓ कुि १३ वटा योजनाहरु सम्झौता भई लनमािणको कायि अलघ बलढिहकेो ।  

 

५.३. पलञ्िकरण सेवा इकाई 

क. शाखाबाट भई रहेका कार्यहरु: 

➢ सामालजक सिुिा भिाको बालषिक नलवकिण कायि सम्पन्न गरिएको  

➢ अनिाईन व्यलिगत घटना दताि तथा सामालजक सिुिा भिा सम्बन्धी चथुत दरुुथत कायिहरु गनि ि गिाउने कायि सम्बन्धी 

कामहरु वडा कायािियहरुमा पलजजकिण शाखाबाट समन्वय गरििहकेो ।  

➢ सामालजक सिुिा भिा नपाउने तथा अयोग्य िाभग्रालहहरुको लवविण अनिाईन लसथटमबाट िगत कट्टा गने कामहरु 

लनिन्ति भइिहकेो । 

➢ ६८ वषि मालथका नयाँ िाभग्राही तथा नयाँ सामालजक सिुिा भिा प्राप्त गने िाभग्रालहहरुको वडा कायािियमा दताि 

गिाई अनिाईन प्रणालिमा प्रलवि गने कामहरु भइिहकेो । 

➢ सम्बलन्धत वडा अन्तगितका नयाँ सामालजक सिुिा भिा प्राप्त गने योग्य िाभग्राहीहरुको सम्बलन्धत बैकँहरुमा खाता 

खोिाउने पहि भइिहकेो । 

➢ पलहिो ि दोस्रो तै्रमालशक सामालजक सिुिा भिा िकम लनकासाका गिी सबै वडामा िाभग्राहीहरुिे खाता खोिेका 

सम्बलन्धत बैकँहरुमाफि त लवतिण गिाउने कायि सम्पन्न भएको । 

➢ अनिाइन व्यलिगत घटना दताि तथा सामालजक सिुिा भिा सम्बन्धी लवलभन्न सचेतनामिूक कायिक्रमहरु एफ.एम. 

लमलडया, अनिाइन लमलडया ि पत्रपलत्रकाहरुमा पलजजकिण शाखािे तयाि गिेको बालषिक कायाितालिका तथा 

कायियोजना अनसुाि प्रचाि प्रचाि गरििहकेो साथै सामालजक सिुिा तथा व्यलिगत घटना दताि सम्बन्धी भएका समथया 

तथा गनुासोहरु व्यवथथापन गरििहकेो । 

➢ सामालजक सिुिा भिाको तै्रमालशक प्रलतवेदन तथा व्यलिगत घटना दतािको मालसक प्रलतवेदनहरु तयाि गरिएको । 

➢ वडाहरुमा अनिाईन व्यलिगत घटना दताि तथा सामालजक सिुिा सम्बन्धी भएका प्रालवलधक समथयाहरुको बािेमा 

पलजजकि शाखाबाट समन्वय तथा सहलजकिण गने कायिहरु लनयलमत रुपमा भइिहकेो । 

➢ फाकफोकथमु गाउँपालिका अन्तगित िहकेा सबै वडाहरुका अनिाईन व्यलिगत घटना दताि तथा सामालजक सिुिा 

व्यवथथापन प्रणािी ि डाटाहरुको सिुिाका िालग (VERSP-MIS) िाई  VPN माफि त सजचािन गने कायिहरु 

भईिहकेो . 

 

 

 

 

 

 



 

ख. दोस्रो तै्रमालसकमा लवतररत वडागत सामालिक सुरिा भत्ता लववरण : 

िम्मा सबै वडा दोस्रो तै्रमालशक भत्ता 

ि.सं. िलित समूह 
अनुमालनत 

संख्र्ा 

अनुमालनत 

रकम 

लवतरण गनुयपने िम्मा 

संख्र्ा 
 

लवतरण गनुयपने िम्मा 

रकम 

१ जेष्ठ नागरिक अन्य  १,३४८ १,५९,४०,३१२ १३४८ १,५९,४०,३१२ 

२ जेष्ठ नागरिक दलित ७९ ६,०३,९९८ ७९ ६,०३,९९८ 

३ एकि मलहिा  १९३ १५,२६,१२५ १९३ १५,२६,१२५ 

४ लबधवुा मलहिा  २५४ २०,००,४९८ २५४ २०,००,४९८ 

५ पणूि अपाङ्ग ७३ ८,७३,८१० ७३ ८७३,८१० 

६ अलत असि अपाङ्ग १५२ ९६८,७३७ १५२ ९६८,७३७ 

७ 

िोपोन्मखु अलधबाशी  

जनजाती 
० ० ० ० 

८ बिपोषण भिा ९४ १४२,२२९ ९४ १४२,२२९ 

९ उपचाि खचि  ० ० ० ० 

िम्मा २,१९३ २२,०५५,७०९ २,१९३ २२,०५५,७०९ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

५.४. रािश्व शाखा  

फाकफोकथुम गाउँपालिकाका सबै वडाहरुबाट बैंक दालखिा गरी प्राप्त भएको रािश्व (मालसक आम्दानी) 

साि २०८० 

२०८० २०८० 

२०७९ 

२०७९ २०७९ २०७९ २०७९ २०७९ २०७

९ 

२०७

९ 

२०७९ 

िम्मा 

ि.सं. वडा  बैसाख िेष्ठ आसाढ श्रावण भार आलश्वन कालतयक मंलसर पौष माघ 
फा

ल्गुन 
चैत्र 

१ १ 
0 0 0 0 0 0 0 0 

199,1

20 
0 0 0 

१९९१

२० 

२ २ 
0 0 0 १९२२६ १५६४६ ६९४० ९६०० ३७७५५ 

११९१

० 
0 0 0 

१०१०

७७ 

३ ३ 
0 0 0 १८९३१ २१०४६ १७२२९ ९०७० १२३५३ 0 0 0 0 

७८६२

९ 

४ ४ 
0 0 0 १९२९० १२८०० 0 0 0 0 0 0 0 

३२०९

० 

५ ५ 
0 0 0 २३५९५ ९८३० ११६९५ २०५६५ ३७५३० 

३५१५

१ 
0 0 0 

१३८३

६६ 

६ ६ 
0 0 0 ४१६०६ २४८२२ १४०६४ १०७४१ ३४५६४ 0 0 0 0 

१२५७

९७ 

७ ७ 
0 0 0 २९९३९ २५५०५ 0 0 0 0 0 0 0 

५५४४

४ 

िम्मा 0 0 0 १५२७५८ 

१०९६४

९ ४९९२८ ४९९७६ 

१२२२०

२ 

२४६१

८१ 0 0 0 

७३०५

२३ 

               

qm:

;+: ljj/0f  hDdf    

1 
kmfskmf]sy'd uf:kf:sf: & j6} j8fx?af6 a}Fs bflvnf eO{ k|fKt ePsf aflif{s 

cfDbfgL hDdf /sd 730,523    

2 ufpFkflnsfsf] sfof{noaf6 cfGtl/s /fhZj vftfdf a}Fs bflvnf ePsf] /sd 127,200  

राज
श्व  

3 ufpFkflnsfsf] sfof{noaf6 :yfgLo ;+lrt sf]if vftfdf a}Fs bflvnf ePsf] /sd 0  

गा.पा
.  

  hDdf /sd 857,723  
127,2
00  

 

५.५. सहकारी शाखा 

➢ गाउँपालिका लभत्रका िम्मा सहकारी संख्र्ा: ३७ 

➢ पौष मसान्त सम्ममा िेखा पररिण प्रलतवेदन पेश गने सहकारी संख्र्ा: १४ 

➢ १९ वटा सहकारीको साधारण सभा सम्पन्न  

➢ ५ वटा सहकारीहरुको नर्ाँ कार्य सलमलत चर्न 

 

 



 

३. फाकफोकथुम गाउँपालिकामा रहने कमयचारी तथा कार्य लववरण 

क.गाउँपालिकाको कार्ायिर्  

लस.नं. शे्रणी तह/सेवा सूमुह तह सेवा  समूह उप-समूह 
स्वीकृत दरबन्दी कैलफर्त 

 

१ प्र. प्रशासकीय अलधकृत शा.अ. प्रशासन सा.प्र.  १ . 

२ ईलन्जलनयि ७/८ औ ईलन्ज. लसलभि  १  

३ अलधकृत ७/८ औ लशिा लश.प्र.  १  

४ अलधकृत ७/८ औ प्रशासन िेखा  १  

५ अलधकृत ६ औ प्रशासन सा.प्र.  १  

६ आन्तरिक िेखा परििक ५ औ प्रशासन िेखा  १  

७ सहायक ५ औ प्रशासन सा.प्र.  ४  

८ कम्प्यटूि अपिेटि ५ औ लवलवध   १  

९ िेखा सहायक ५ औ प्रशासन िेखा  १  

१० प्रा.स. ५ औ लशिा लश.प्र.  १  

११ ह.ेअ. ५/६ औ थवाथ्य ह.ेई.  १  

१२ सव-ईलन्जलनयि ५ औ  ईलन्ज. लसलभि  १  

१३ अ-सव-ईलन्जलनयि चौथो ईलन्ज. लसलभि  १  

१४ स.मलहिा लवकास लनरििक चौथो लवलवध   १  

१५ खा.पा.स. टे. चौथो/पाचँौ ईलन्ज. लसलभि थयानीटिी १  

वडा कार्ायिर् )७ वटा(  तफय  

१ सहायक ५ औ प्रशासन सा.प्र.  ३  

२ सव-ईलन्जलनयि ५ औ ईलन्ज. लसलभि  ३  

३ सहायक चौथो प्रशासन सा.प्र.  ४  

४ अ.सव-ईलन्जलनयि चौथो चौथो लसलभि  ४  

वडा कार्ायिर् कुि िम्मा १४  

गा.पा. कार्ायिर्/वडा कार्ायिर् कुि िम्मा ३३  

                                         २. कृलष लवकास शाखा तफय को कमयचारी दरवन्दी  

लस.नं. पद शे्रणी तह/सेवा सूमुह स्वीकृत दरबन्दी 

 

कैलफर्त 

१ अलधकृत ७/८ औ ं १  

२ सहायक ५ औ २  

३ सहायक ४ औ १  

िम्मा ४  

 

 



 
 ३. पशु सेवा शाखा तफय को कमयचारी दरवन्दी  

लस.नं. पद शे्रणी तह/सेवा सूमुह स्वीकृत दरबन्दी 

 

कैलफर्त 

१ अलधकृत ७/८ औ ं १  

२ सहायक ५ औ २  

३ सहायक ४ औ २  

िम्मा ५  

 ४. सामुदालर्क स्वास््र् इकाई तफय को कमयचारी दरवन्दी  

 लस.नं. पद शे्रणी तह/सेवा सूमुह स्वीकृत दरबन्दी 

 

कैलफर्त 

१ सहायक चौथो थवा.ह.ेई. २  

२ सहायक पाचँौं थवा.क.न. २  

३ का.स. श्रेणी लबलहन २  

िम्मा ६  

  ५. स्वास््र् चौकी तफय को कमयचारी दरवन्दी  

ि.सं. पद शे्रणी/तह सेवा सूमुह स्वीकृत दरबन्दी कैलफर्त 

१ अलधकृत छैठौ थवा.ह.ेई. ५  

२ सहायक पाचँौ  थवा.ह.ेई. ५  

३ सहायक पाचँौ थवा.क.न. ५  

४ सहायक चौथो थवा.ह.ेई. ५  

५ सहायक चौथो थवा.क.न. ५  

६ कायाििय सहयोगी श्रेणी लवलहन  ५  

िम्मा ३०  

 ६. आर्वेुद शाखा तफय को कमयचारी दरवन्दी  

ि.सं. पद शे्रणी/तह शे्रणी तह/सेवा समूह  स्वीकृत दरबन्दी कैलफर्त 

१ कलविाज पाचँौ थवा. कलविाज १  

२ सहायक पाचँौ  थवा.वैद्य १  

३  कायाििय सहयोगी श्रेणी लवलहन  २  

िम्मा ४  

 

 

 

 

 



 

गाउँपालिका कार्ायिर्/शाखाहरुमा  कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

लस.नं. पदनाम शे्रणी/तह कमयचारीको नाम थर शाखा कैलफर्त 

१ प्र. प्रशासकीय अलधकृत िा.प. ततृीय लदि कुमाि लिम्बु प्रशासन थथायी 

२ सचूना प्रलवलध अलधकृत छैठौं नािायण थापा मगि 
सचूना तथा प्रलवलध 

शाखा 
किाि 

३ ईलन्जलनयि छैठौं अखिेश कुमाि यादव 
भौलतक पवूािधाि 

शाखा 
किाि 

४ जन थवाथ्य लनरििक छैठौं याम बहादिु बथनेत थवाथ्य सेवा शाखा थथायी 

५ िोजगाि संयोजक छैठौं लदपक िाई िोजगाि सेवा इकाई किाि 

६ कृलष थनातक  छैठौं लधिेन श्रेष्ठ कृलष लवकास शाखा किाि 

७ आन्तिीक िेखा परििक सहायक पांचौं लबश्वास लनिौिा 
आन्तिीक िेखा 

परििक 
थथायी 

८ पश ुसेवा प्रालवलधक 
िा.प.अनं. प्रथम 

(भेटेिीनिी)  
पशुििाम अलधकािी पश ुसेवा शाखा थथायी 

९ िेखापाि 
िा.प.अनं.प्रथम 

(िेखा)  
लति लबक्रम लिम्बु िेखा थथायी 

१० कम्प्यटुि अपिेटि सहायक पांचौं माधव प्रसाद दाहाि प्रशासन थथायी 

११ सहायक पाँचौ  
िा.प.अनं.प्रथम 

(प्रशासन)  
शोभा बान्तवा िाई प्रशासन थथायी 

१२ एम.आई.एस.अपिेटि सहायक पाँचौं तोया नाथ सारु मगि 
पलजजकिण सेवा 

इकाई 
किाि 

१३  प्रालवलधक सहायक सहायक पाँचौ लदपेश िाई िोजगाि सेवा इकाई किाि 

१४ िोजगाि सहायक सहायक पाँचौं  खगेन्र लनिौिा िोजगाि सेवा इकाई किाि 

१५  सहायक चौथो िा.प.अनं.लद्धतीय 

(प्रशासन)  

लसता िाई प्रशासन थथायी 

१६  ना.प्रा.स. सहायक चौथो (प्रा.) बसन्त भट्टिाई कृलष लवकास शाखा किाि 

१७ लफल्ड सहायक सहायक चौथौ लबमि लघलमिे पलजजकिण सेवा 

इकाई 

किाि 

१८  अ.सव-ईजजलनयि सहायक चौथो (प्रा.) लकसन लिम्बु 
भौलतक पवूािधाि 

शाखा 
थथायी 

१९  ना.प्रा.स. सहायक चौथो (प्रा.) सयूि प्रसाद न्यौपान े पश ुसेवा शाखा किाि 

२०  पश ुसामालजक परिचािक सहायक चौथो (प्रा.) लमम कुमाि िाई पश ुसेवा शाखा किाि 

२१  लफल्ड सपुिभाईजि सहायक चौथो गोलबन्द प्रसाद िालमछान े गाउँपालिका किाि 

२२ उद्यम लवकास सहजकताि सहायक चौथो लनशा िावत उद्यम लवकास शाखा किाि 

२३ उद्यम लवकास सहजकताि सहायक चौथो सलुनता थापा  उद्यम लवकास शाखा किाि 



 

२४ कृलष सामालजक परिचािक श्रेणी लवलहन  लवष्ट्ण ुमाया श्रेष्ठ कृलष लवकास शाखा  किाि 

२५ हभेी सवािी चािक(थकाभेटि) श्रेणी लवलहन लटका िाम रिजाि गाउँपालिका किाि 

२६  हभेी सवािी चािक (थकाभटेि) श्रेणी लवलहन लबि बहादिु िाई गाउँपालिका किाि 

२७  
हभेी सवािी सह-

चािक(थकाभटेि) 
श्रेणी लवलहन िोकेन्र पवुिछाने गाउँपालिका किाि 

२८  हिकुा सवािी चािक श्रेणी लवलहन गोपाि िालमछाने गाउँपालिका     किाि 

२९  हिकुा सवािी चािक श्रेणी लवलहन मनोज आिे मगि गाउँपालिका     किाि 

३०  हिकुा सवािी चािक श्रेणी लवलहन अमतृ बहादिु कामी गाउँपालिका     किाि 

३१  कायाििय सहयोगी श्रेणी लवलहन लति लबक्रम थेलगम गाउँपालिका किाि 

३२  कायाििय सहयोगी श्रेणी लवलहन सजुन नेपािी गाउँपालिका किाि 

३३  कायाििय सहयोगी श्रेणी लवलहन मौसम प्रधान गाउँपालिका किाि 

३४ कायाििय सहयोगी  श्रेणी लवलहन  भेष कुमािी िालमछाने गाउँपालिका  किाि 

३५ कायाििय सहयोगी  श्रेणी लवलहन  हरि प्रसाद भट्टिाई गाउँपालिका  किाि 

३६  कायाििय सहयोगी श्रेणी लवलहन नलबन िालमछाने गाउँपालिका किाि 

              

                १ न. वडा कार्ायिर्हरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

लस.नं. पद शे्रणी/तह कमयचारीको नाम थर कार्ायिर् कैलफर्त 

१ वडा सलचव सहायक चौथो लबनोद काकी १ नं वडा कायाििय थथायी 

२ अ.स-इलन्जलनयि सहायक चौथो लकसन लिम्बु १ नं वडा कायाििय थथायी 

३ 
सामालजक 

परिचािक 
श्रेणी लवलहन लति रुपा िाई १ नं वडा कायाििय किाि 

४ का.स. श्रेणी लवलहन पेमा डोल्मा योजजन १ नं वडा कायाििय किाि 

५ का.स. श्रेणी लवलहन ऐथमा चेम्जोङ १ नं वडा कायाििय किाि 

६ थटाफ नसि सहायक पाँचौं लमना लिम्बु सा.थवा.ई. वडा नं १ किाि 

७ अ.न.मी. सहायक चौथो उलमििा बोहोिा सा.थवा.ई. वडा नं १ किाि 

८ अ.ह.ेब. सहायक चौथो छलबिाि लनिौिा सा.थवा.ई. वडा नं १ किाि 

२ न. वडा कार्ायिर्हरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

लस.नं. पद शे्रणी/तह कमयचारीको नाम थर कार्ायिर् कैलफर्त 

९ सव-ईजजलनयि सहायक पाँचौ उज्वि श्रेष्ठ २ नं वडा कायाििय किाि 

१० का.स. श्रेणी लवलहन िलबन िाई २ नं वडा कायाििय किाि 

११ का.स. श्रेणी लवलहन भपेन्र बोहोिा २ नं वडा कायाििय किाि 

१२ अ.ह.ेब. सहायक चौथो लबनोद पौडेि फाकफोक थवा. चौकी थथायी 

१३ अ.न.मी. सहायक चौथो बलबता सबु्बा फाकफोक थवा. चौकी थथायी 

१४ का.स. श्रेणी लवलहन िक्ष्मी लनिौिा फाकफोक थवा. चौकी किाि 



 

१५  का.स. श्रेणी लवलहन संलगता िाई फाकफोक थवा. चौकी किाि 

३ न. वडा कार्ायिर्हरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

लस.नं. पद शे्रणी/तह कमयचारीको नाम थर कार्ायिर् कैलफर्त 

१६  वडा सलचव सहायक चौथो लसता िाई ३ नं वडा कायाििय थथायी 

१७  का.स. श्रेणी लवलहन िोनी मगि ३ नं वडा कायाििय किाि 

१८  अ.सव-ईजजलनयि सहायक चौथो लदपा थेलगम ३ नं वडा कायाििय किाि 

१९  अ.ह.ेब. सहायक चौथो तािा लनिौिा आमचोक थवा. चौकी थथायी 

२०  अ.न.मी. सहायक चौथो प्रलकशा भट्टिाई आमचोक थवा. चौकी थथायी 

२१  अ.न.मी. सहायक चौथो पजूा अलधकािी आमचोक थवा. चौकी किाि 

२२  ल्याव अलसिने्ट सहायक चौथो अलनशा िाई आमचोक थवा. चौकी किाि 

२३  का.स. श्रेणी लवलहन सालवत्रा पौडेि आमचोक थवा. चौकी किाि 

४ न. वडा कार्ायिर्हरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

लस.नं. पद शे्रणी/तह कमयचारीको नाम थर कार्ायिर् कैलफर्त 

२४ वडा सलचव सहायक चौथो सन्तोस खनाि ४ नं वडा कायाििय थथायी 

२५ अ.सव-ईजजलनयि सहायक चौथो लसता िाम पौडेि ४ नं वडा कायाििय थथायी 

२६  का.स. श्रेणी लवलहन टेकवीि िाई ४ नं वडा कायाििय थथायी 

२७ का.स. श्रेणी लवलहन सिोज िाई ४ नं वडा कायाििय किाि 

२८ अ.ह.ेब. सहायक चौथो निेन्र शाह फूएतप्पा थवा. चौकी थथायी 

२९  अ.न.लम. सहायक चौथो बलबता ढुङ्गाना फूएतप्पा थवा. चौकी थथायी 

३० अ.न.मी. सहायक चौथो सीतादवेी लब.क. फूएतप्पा थवा. चौकी थथायी 

३१  का.स. श्रेणी लवलहन यज्ञ िाज काकी फूएतप्पा थवा. चौकी थथायी 

५ न. वडा कार्ायिर्हरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

लस.नं. 
पद शे्रणी/तह कमयचारीको नाम थर कार्ायिर् कैलफर्त 

३२ वडा सलचव सहायक पाँचौं िेक बहादिु नेम्बाङ ५ नं वडा कायाििय  थथायी 

३३ सव-ईजजलनयि सहायक पाँचौ लदवश जोगी ५ नं वडा कायाििय किाि 

३४  
सामालजक 

परिचािक 
श्रेणी लवलहन यशोदा दवेी भट्टिाई ५ नं वडा कायाििय किाि 

३५  लस.अ.ह.ेब. सहायक पाँचौ लदपेन्र आचायि िमु्द ेथवा. चौकी थथायी 

३६  अ.न.मी. सहायक पाँचौ िीता खिेि िमु्द ेथवा. चौकी थथायी 

३७ अ.न.मी. सहायक चौथो एलिना आिे मगि िमु्द ेथवा. चौकी थथायी 

३८ अ.न.मी. सहायक चौथो मलनशा दिािमी िमु्द ेथवा. चौकी थथायी 



 

३९  अ.न.मी. सहायक चौथो गीता अलधकािी िमु्द ेथवा. चौकी थथायी 

४०  का.स. श्रेणी लवलहन हिी प्रसाद मलुखया िमु्द ेथवा. चौकी थथायी 

४१  का.स. श्रेणी लवलहन सान्त कुमाि मलुखया िमु्द ेपश ुसेवा केन्र थथायी 

६ न. वडा कार्ायिर्हरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

लस.नं. 
पद शे्रणी/तह कमयचारीको नाम थर कार्ायिर् कैलफर्त 

४२ वडा सलचव सहायक चौथो िक्ष्मीप्रसाद शमाि ६ नं वडा कायाििय थथायी 

४३  सव-ईजजलनयि सहायक पाँचौ बम बहादिु िाई ६ नं वडा कायाििय किाि 

४४  का.स. श्रेणी लवलहन चन्रकिा बदवेा ६ नं वडा कायाििय किाि 

४५  का.स. श्रेणी लवलहन नलबन अलधकािी ६ नं वडा कायाििय किाि 

४६  अ.ह.ेब. सहायक चौथो प्रलतिा पौडेि सा.थवा.ई.पोखिी किाि 

४७ अ.न.मी. सहायक चौथो भलुमका पौडेि सा.थवा.ई.पोखिी किाि 

७ न. वडा कार्ायिर्हरुमा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

लस.नं. 
पद शे्रणी/तह कमयचारीको नाम थर कार्ायिर् कैलफर्त 

४८  वडा सलचव सहायक पाँचौं िक्ष्मी श्रेष्ठ 
७ नं वडा कायाििय / 

थवाथ्य चौकी एकतप्पा 
थथायी 

४९  का.स. श्रेणी लवलहन लबष्ट्णिुाि खनाि ७ नं वडा कायाििय थथायी 

५०  अ.सव-ईजजलनयि सहायक चौथो लदपेश योङ्हाङ ७ नं वडा कायाििय किाि 

५१  अ.ह.ेब. सहायक पाँचौं लबनता नेपाि थवाथ्य चौकी एकतप्पा थथायी 

५२  अ.न.लम. सहायक चौथो लटका कुमािी लिम्ब ु थवाथ्य चौकी एकतप्पा थथायी  

५३  का.स. श्रेणी लवलहन सन्त बहादिु लिम्ब ु थवाथ्य चौकी एकतप्पा थथायी 

 

             आर्ुवेद औषधािर्मा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

लस.नं. पद शे्रणी/तह कमयचारीको नाम थर कार्ायिर् कैलफर्त 

५४ कलविाज सहायक पाँचौ िाम शलुशि यादव एकतप्पा आयवेुद थथायी 

५५ वैद्य सहायक चौथो भपुेन्र योङहाङ एकतप्पा आयवेुद थथायी 

५६ का.स. श्रेणी लवलहन भलुमका भुजेि मगि एकतप्पा आयवेुद किाि 

५७ का.स. श्रेणी लवलहन िाज ुिाई एकतप्पा आयवेुद थथायी 

 

 

 

 

 

 



 

५. फाकफोकथुम गाउँपालिकामा रहेका िनप्रलतलनलधहरुको लववरण  

ि.सं. िनप्रलतलनलधहरुको नाम पद वडा नं. फोन नं. इमेि ठेगाना 
१ लदपेन्र खनाि अध्यि ४ ९८५२६८०९१९ dipendra80919@gmail.com 

२ कल्पना िाई उपाध्यि ५ ९८६२६३०६४०   

३ कणि बहादिु लिम्बु वडा-अध्यि १ ९८२५९३२७८३   

४ िाम बहादिु पौडेि सदथय १ ९८१६०११३०६   

५ कमान लसंह लिम्बु सदथय १ ९८१७००४८४९   

६ गोमा दवेी भट्टिाई मलहिा सदथय १ ९८२५९५७६७६   

७ सीता बिाइिी दलित मलहिा सदथय १ ९८१३३७८८६६   

८ याम बहादिु खत्री पौडेि वडा-अध्यि २ ९८६२७६९६३१   

९ लववश िाई सदथय २ ९८२५९८४०१६   

१० डम्बि बहादिु लनिौिा सदथय २     

११ िमा दवेी िालमछाने थापा ढकाि मलहिा सदथय २ ९८४२७८६६६२   

१२ वाि कुमािी परियाि दमाई दलित मलहिा सदथय २ ९८१३५१७८३८   

१३ लदपेन्र लिम्बु वडा-अध्यि ३ ९७४९४३७६३१   

१४ शान्त कुमाि िाई सदथय ३ ९८०६०५५८२६   

१५ ििमुण िाई सदथय ३ ९८६८१५६९९४   

१६ दवेी माया िालमछाने  मलहिा सदथय ३ ९८६२७६७०६७   

१७ खड्क माया घतानी दलित मलहिा सदथय ३ ९८२४९९३३४५   
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४.फाकफोकथुम गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने सेवाहरु  

नागरिक वडापत्र 

आ.ब. २०७८/०७९ 

 

गुनासो सुने्न अधिकािी 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

फाकफोकथुम गाउँपाधिका 

गाउँकाययपाधिकाको कायायिय 

आमचोक , ईिाम 

फोन नं.- ०२७-६९१४११, ईमेि- phakphokthum.ruralmunicipality@gmail.com 

(वडा कार्ाालर्मा तत्काल गुनासो व्यवस्थापन, वडाध्यक्ष) 

 

प्रकाशकः  

फाकफोकथुम गाउँपाधिका 

गाउँकाययपाधिको कायायिय 

आमचोक , ईिाम 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

२०७३ 

 

 

 



 

क्र.

सं. 

प्रदान गरिने सेवा 

सुधविाको नाम 

आवश्यक पने कागजातहरु सेवा सुधविा प्राप्त गना आवश्यक पने प्रधक्रर्ा सेवा प्रदान गने 

अधिकािी 

लागे्न 

दसु्ति 

लागे्न समर् 

कै
धि

र्
त

 

१. 

य
ोज

न
ा 
स

म्झ
ौत

ा 
ग

ने
 

• गाउँ सभाबाट उक्त आयोजना बाधषयक योजनामा 

परेको प्रमाण 

• उपभोक्ता भेिाको धनणययको प्रधतधिपी 

• धनयमानुसार उपभोक्ता सधमधत गठन भएको 

धििरण तथा उपभोक्ता सधमधतका पदाधिकारीको 

नागररक्ता सधितको िडा कायायियको धसफाररस 

• स्वीकृत योजनाको िागत अनुमान 

• सम्झौताको िाधग धनिेदन पत्र 

• धनिेदन धसफाररस तोक िगाउने  

• दताय गने 

• ररतपुियक देखखएमा सम्बखित कमयचारीिे 

सम्झौता गने । 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत िा 

योजना शाखा 

प्रमुख 

५ िाख 

सम्म १०० 

सो भन्दा 

माधथ ५०० 

सोिी धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

बढीमा ३ 

धदन । 

 

२.  

ब
ैंक

 ख
ात

ा 

ख
ोल्

ने
/ब

न्द
 ग

ने
 

धस
फ

ार
र
स

 

• उपभोक्ता सधमधतको अखियारी सधितको 

धनणययको प्रधतधिधप 

• सम्बखित पदाधिकारीिरुको नागररकता तथा फोटो 

सधितको नमुना दस्तखत काडय  

• धनिेदन  

• योजना सम्झौता 

• धनिेदन धसफाररस तोक िगाउने 

• दताय गने  

• ररतपुियक देखखएमा सम्बखित कमयचारीिे 

धसफाररस पत्र उपिब्ध गराउने । 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत / योजना 

शाखा प्रमुख / 

आधथयक प्रशासन 

शाखा प्रमुख 

निागे्न सोधि धदन  

३. 

स्व
ीकृ

त
 

य
ोज

न
ाक

ो 

ि
ाग

त
 

अ
नु

म
ान

 

त
य

ार
 ग

ने
 • योजनाको धििरण िाधषयक काययक्रममा परेको 

प्रमाण र योजना कायायन्वयन ताधिका 

• ईखजजधनयर / सि ईखजजधनयरिे स्थिगत भ्रमण  

नापजाँच गरी िागत अनुमान उपिब्ध गराउने 

। 

•  

योजना शाखा 

प्रमुख/ ईखजजधनयर/ 

सब ईखजजधनयर 

निागे्न योजनाको 

दुरी अनुसार 

३ देखख १० 

धदन सम्म 

 

४. 

य
ोज

न
ाक

ो 
अ

खि
म

 

मु
ल्य

ाङ
क

न
 

• कायय सम्पन्न प्रधतिेदन  

• साियजधनक पररक्षण 

• िडा कायायियको सम्पन्नताको धसफाररस 

• उपभोक्ता सधमधतको भेिाको धनणयय  

• अनुगमन सधमधतिे स्थिगत अनुगमन र काम 

सिोषजनक रिेको भने्न व्यिोरा भएको धनणययको 

प्रधतधिधप 

• ईखजजधनयर / सि ईखजजधनयरको स्थिगत सभे 

नापजाँच 

• अनुगमन सधमतको स्थिगत अनुमान 

ईखजजधनयर / सब 

ईखजजधनयर 

निागे्न योजनाको 

दुरी र प्रकृधत 

अनुसार ३ 

देखख १० धदन 

सम्म 

 



 

५. 

य
ोज

न
ाक

ो 
ज

ाँच
प

ास
 फ

र
फ

ार
क

 र
 

अ
खि

म
 भु

क्त
ान

ी 

• काययसम्पन्न प्रधतिेदन 

• नापी धकताब 

• खचयको धििभरपाई 

• उपभोक्ता सधमधतिे आम भेिामा खचय साियजधनक 

गरेको प्रमाण 

• फछ्यौटको धनणययको प्रधतधिपी  

• योजनाको कायायियको धसफाररस 

• साियजधनक पररक्षण प्रधदिेदन 

• अनुगमन सधमधतिे स्थिगत अनुगमन र काम 

सिोषजनक रिेको भने्न व्यिोरा भएको धनणययको 

प्रधतधिपी 

• धनिेदन/ धसफाररस तोक िगाउने 

• दताय गने 

• आिश्यक जाँचबुझ र प्रधक्रया पुगेको भएमा 

जाँचपास गरी पेश्की पछ्यौट तथा अखिम 

भुक्तानी तथा फरफारक गररधदने । 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत / 

ईखजजधनयर / सब 

ईखजजधनयर/ 

िेखापाि 

निागे्न सोिी धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

बढीमा ३ 

धदन । 

 

६. 

धि
द्य

ाि
य

 ख
ोल्

ने
 त

थ
ा 
क

क्ष
ा 
थ

प
 

अ
नु

म
धत

 

• धशक्षा धनयमाििी अनुसुची १ बमोधजमको धनिेदन 

• शैधक्षक गुठीको धििान िा प्रििपत्र िा 

धनयमाििीको प्रधतधिपी 

• जग्गा िनी प्रमाण पजाय िा भाडामा धिने भए ििाि 

सम्झौता पत्र 

• प्रस्ताधित धिद्याियको नक्सा 

• सम्बखित िडाको धसफाररस 

• धिद्यािय व्यिस्थापन सधमधतको धनणययको प्रधतधिधप 

• धशक्षा ऐन तथा धनयमाििी एिम् प्रचधित कानुन 

बमोधजम आिश्यक कागजातिरु 

• धनिेदन तोक आदेश  

• दताय गने आिश्यक जाँचबुझ र अध्ययन पधि 

प्रभािकारी देखखएमा गाउँ काययपाधिकाको 

धनणययानुसार धसफाररस गने । 

गाउँपाधिका 

अध्यक्ष/प्रमुख 

प्रशासकीय 

अधिकृत/ धशक्षा 

शाखा प्रमुख/ गाउँ 

काययपाधिका 

आ.ऐ. मा 

तोके 

िमोधजम 

सोिी धदन 

बैठकबाट 

धनणयय 

गनुयपने 

अिस्थामा ३ 

धदन देखख 

१५ धदन 

 

७. 

गै
र
 स

र
क

ार
ी 
सं

स्थ
ा 

अ
धभ

िे
ख

 द
त

ाय 
त

थ
ा 

न
धि

क
र
ण

 

• धनिेदन 

• संस्थाको धििान एक प्रधत 

• सम्बखित िडाको धसफाररस  

• संस्थाका पदाधिकारीिरुको ना.प्र. को प्रधतधिधप 

• समािेशी तिरिे गठन भएको कायय सधमधत गठन 

धनणययको प्रधतधिपी 

• धनिेदन तोक आदेश  

• दताय गने 

• आिश्यक जाँचबुझ र अध्ययन पधि प्रधक्रया 

पुगेको देखखएमा अधभिेख राखी दताय गने 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत/ प्रशासन 

शाखा प्रमुख 

२००० सोिी धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

बढीमा ३ 

धदन । 

 

८. 

गै
र
 स

र
क

ार
ी 

सं
स्थ

ा 
न

ि
ीक

र
ण

 

धस
फ

ार
र
स

 

• धनिेदन  

• संस्थाको प्रगधत धििरण 

• िेखापररक्षण प्रधतिेदन 

• कर चुक्ता प्रमाणपत्र 

• धनिेदन तोक आदेश 

• दताय गने 

• आिश्यक जाँच बुझ र अध्ययन पधि प्रधक्रया 

पुगेको देखखएमा अधभिेख राखी दताय गने 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत / 

प्रशासन शाखा 

प्रमुख 

५०० सोिी धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

बढीमा ३ 

धदन । 

 

९. 

ग
ाउँ

 

क
ाय

यप
ाध
ि

क
ाब

ा

ट
 ध
द

नु
प

ने
 व्य

धि
 

धस
फ

ार
र
स

 

• धनबेदन 

• सम्बधित िडाको धसफाररस 

नागाररकता र आिासकता अनुसार अन्य कागजात   

• धनबेदन तोक आदेश, 

• दताय गने,आिश्यकता अनुसार सम्बनधित 

चमयचारीिे धसफाररस उपिब्ध गराउने  

गाउपधिका 

अिय्क्क्ष/प्रमुख 

प्रशासकीय 

अधिकृत/ 

शाखाप्रमुख  

गा.पा ऐन 

अनुसार  

सोिी 

धदन,सजयधमन

को िकमा 

बढीमा ३ 

धदन  

 



 

१०. 

प्र
ाकृ

धत
क

 प्र
क

ोप
 र

ाि
त

 

स
ि

ाय
त

ा 

• धनिेदक  

• प्रिरी मुचुल्का  

• िडाको धसफाररस 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• धनणयय भई तोके अनुसारको सिायता उपिब्ध 

गराउने । 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत/ आधथयक 

प्रशासन शाखा 

प्रमुख/ गाउँ 

काययपाधिका 

धनशुल्क सोधि धदन 

बैठकबाट 

धनणयय 

गनुयपने 

अिस्थामा ३ 

धदन देखख 

१५ धदन 

 

११.  

घ
ट

न
ा 
द

त
ाय 
धि

ि
र
ण

 स
च्य

ाउ
ने

ेः 
ज

न्म
द

त
ाय 
सं

श
ोि

न
 

क) जम्म धमधत सच्याउने 

• राधरि य पररक्षा बोडयको िब्धांकपत्र र 

धिद्याियको चाररधत्रक प्रमाण पत्रको प्रधतधिपी 

िा 

• अस्पतािमा जने्मको भए अस्पताििे धदएको 

जन्म प्रमाण पत्र िा 

• नाििक पररचयपत्र िा 

• नागररकताको प्रमाणपत्र िा 

• कुनै पधन प्रमाण खुल्ने कागजात प्राप्त नभएको 

अिस्थामा स्थानीय तिका प्रधतधनधिको 

रोििरमा कम्तीमा ७ जना नेपािी नागररकता 

प्राप्त गरेका व्यखक्तको सजयमीन मुचुल्का 

(मुचुल्काको साथमा सबै जनाको ना.प्र. 

प्रधतधिपी हुनुपने) 

ख) नाम सच्याउनेेः  

• बच्चको नाम संशोिन गनुयपरेमा बाबु र 

अमाको धनिेदन तथा बाबु आमा र बच्चाको 

सम्बि खुिेको कागजात िा प्रमाणपत्र 

• नाम संशोिन गनुयपने व्यखक्त िाधिग भएमा 

एस ई.ई िब्धांकपत्र धिद्याियको चाररधत्रक 

प्रमाणपत्र िा बाबु आमा सँग नाता खुल्ने 

आधिकारीक प्रमाण कागज 

• बाबु आमाको िा बाजेको नाम संशोिन गनुय 

परेमा सो सम्बिी आिश्यक व्यिोरा खुल्ने 

प्रमाधणत कागजात िा एस.ई.ई. िा सो भन्दा 

माधथको शैधक्षक योग्यताको कागजात 

• स्थानीय तिका प्रधतधनधिको रोििरमा 

कम्तीमा ७ जना नेपािी नागररकिे दुिै व्यखक्त 

एकै िो भनी ना.प्र.प्रधतधिपी सधित सिीिाप 

गरेको सजयधमन मुचुल्का 

• सम्बखित िडाको स्थानीय पधिकराधिकारी 

समक्ष धनिेदन सधित कागजात पेश गने 

• स्थानीय पधिकाधिकारीिे गा.का.पा. 

कायायियमा संशोिनका िाधग धसफाररस 

सधित अनुरोि गने 

• गा.पा. मा धनिेदन / पत्र दताय गने  

• तोधकएकि कमयचारीिे सजयधमन मुचुल्का 

तयार गरी सीफाररस गने 

• धसफाररस बमोधजम प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृतको धनदेशन बमोधजम स्थानीय 

पधिकाधिकारीिे धििरण सच्याउने र सोको 

अधभिेख अद्यािधिक राखे्न । 

प्रमुख 

प्रशासकीयक 

अधिकृत / िडा 

सधचि/ सम्बखित 

कमयचरी 

धनयामानु

सार 

सोधि धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

बढीमा १० 

धदन । 
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क) नाम संशोिन 

• बाबु बाजे िा पधत/ पत्नीको नाम संशोिन गनुय 

परेमा नाता खुल्ने आधिकारीक प्रमाणपत्र जसै्त 

नागररकता प्रमाणपत्र जग्गािनी प्रमाण पुजाय 

आधद । 

• नाम खुल्ने कागजात नभएको अिस्थामा 

स्थानीय तिका जनप्रधतधनधिको रोिबरमा ७ 

जना स्थानीय नेपािी नागररक सधितको 

सजयधमन मुचुल्का (उनीिरुको ना.प्र. प्रधतधिपी 

सधित) 

ख) मृतु्य धमधत सच्याउनु परेमा 

• सच्याउनु पने कारण र आिार सधितको 

धनिेदन अस्पतािमा मृतु्य भएको भए मृतु्य 

धमधत उले्लख भएको मृतु्य प्रमाणपत्र िा 

सरकारी धनकायबाट मृतु्य धमधत प्रमाधणत 

गररएको धसफाररस कागजात 

• सो नभएमा स्थानीय तिका जनप्रधतधनधि 

सधित ७ जना स्थानीय नागररक सधितको 

सजयधमन मुचुल्का (धनजिरुको ना.प्र. प्रधतधिपी 

सधित) 

• सम्बखित िडाको स्थानीय पधिकाधिकारी 

समक्ष धनिेदन सधित कागजात पेश गने 

• स्थाधनय पखजजकाररिे गा.पा.पा.काययियमा 

संसोिनका िाधग धसफारीस सधित अनुरोि 

गने 

• गा.पा.मा धनबेदन/पत्र दताय गने  

• तोधकएको कमयचारीिे सजयधमन मुचुल्का तयार 

गरी धसफाररस गने 

• धसफाररस बमोधजम प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृतको धनदेशन बमोधजम स्थानीय 

पधिकाधिकारीिे धििरण सच्याउने र सोको 

अधभिेख अद्यािधिक राखे्न ।  

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत/ िडा 

सधचि/ सम्बखित 

कमयचारी 

आ.ऐन. 

अनुसार 

सोिी धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

बढीमा १० 

धदन । 

 



 

१३ 
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क) दुिािा दुििीको नाम संशोिन गनुयपरेमाेः  

• धििाि दताय प्रमाणपत्र भएको नाम र संशोिन 

गनुयपने नाम एकै व्यखक्तको िो भने्न खुिेको 

अधिकारीक प्रमाण कागजात िा कम्तीमा ७ 

जना नेपािी नागररक र स्थानीय प्रधतधनधि 

सधितको सजयधमन मुचुल्का र धनजिरुको 

ना.प्र. प्रधतधिपी तथा सम्बखित िडा 

कायायियिे उक्त संशोिन गनय धसफाररस 

गरेको पत्र । 

• दुदािा दुििीको बाबु आमा िा बाजेको नाम 

संशोिन गने नाता खुल्ने आधिकारीक प्रमाण 

कागजात िा स्थानीय प्रधतधनधिको रोिबरमा ७ 

जना नेपािी नागररकिे गरेको सजयधमन 

मुचुिका र धनजिरुको ना.प्र. प्रधतधिपी  

ख) धििाि धमधत सच्याउनु परेमाेः  

• धििाि धमधत सच्याउनु पने कारण सधितको 

धनिेदन धमधत फरक परेकोमा सच्याउनु पने 

आिार तथा धििाि धमधत उले्लखखत भएकि 

स्थानीय प्रधतधनधि सधितको ७ जना स्थानीय 

नेपािी नागररककि सजयधमन मुचुल्का 

• सम्बखित िडाको स्थानीय पधिकाधिकारी 

समक्ष धनिेदन सधित कागजात पेश गने 

• स्थानीय पधिकािाकारीिे गा.का.पा. 

कायायियमा संशोिनका िाधग धसफाररस 

सधित अनुरोि गने । 

• गा.पा.मा धनिेदन/पत्र दताय गने  

• तोधकएको कमयचारीिे सजयधमन मुचुल्का तयार 

गरी धसफाररस गने 

• धसफाररस बमोधजम प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृतको धनदेशन बमोधजम स्थानीय 

पधिकाधिकारीिे धििरण सच्याउने र सोको 

अधभिेख अद्यािधिक राखे्न । 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत/ िडा 

सधचि/ सम्बखित 

कमयचारी 

धनयामानु

सार 

सोिी धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

बढीमा १० 

धदन । 

 

१४. 

स
म्ब

ि
 ध
ि

च्छ
द

 सं
श

ोि
न

 

• अदाितबाट भएको फैसिाको प्रमाधणत प्रधतधिपी 

• नाता जन्म खुिेको ना.प्र. नाता प्रमाधणत िा अन्य 

कागजात 

• स्थायी ठेगानाको सम्बिमा ना.प्र. मा उले्लख 

भएको ठेगाना िा बसाईसराई गरी आएको 

प्रमाणपत्र 

• स्थानीय धनकायका प्रधतधनिी सधित ७ जना नेपािी 

नागररकको सजयधमन मुचुल्का र उनीिरुको ना.प्र. 

प्रधतधिपी । 

• सम्बखित िडाको स्थानीय पधिकाधिकारी 

समक्ष धनिेदन सधित कागजात पेश गने । 

• स्थानीय पधिकाधिकारी समक्ष धनिेदन सधित 

कागजात पेश गने । 

• गा.पा.मा निेदन/पत्र दताय गने  

• तोधकएकि कमयचारीिे सजयधमन मुचुल्का 

तयार गरी धसफाररस गने । 

• धसफाररस बमोजम प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृतको धनदेशन बमोधजम स्थानीय 

पधिकाधिकारीिे धििरण सच्याउने र सोको 

अधभिेख अद्यािधिक राखे्न । 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत/ िडा 

सधचि / सम्बखित 

कमयचारी 

धनयामानु

सार 

सोिी धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

बढीमा १० 

धदन । 

 

१५. 
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 • उजुरी िा मकाय परेको व्यिोरा सधितको धनिेदन 

• ना.प्र. प्रधतधिपी 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रिेको 

न्याधयक सधमधत समक्ष उजुरीपेश गने । 

• उजुरी पेश भएपधि दुिै पक्ष (पीधडत र 

पीडक) िाई उपखस्थत गराई बिस ििफि 

गराउने र आपसी समझदारीमा धमिापत्रको 

कागज गराउने र अधभिेख राखे्न । 

गा.पा. उपाध्यक्ष/ 

न्यायीक सधमधतका 

पदाधिकारी / 

सम्बखित कमयचारी 

उजुरी 

धनिेदन रु. 

१०० 

धमिपत्र 

दसु्तर 

३५० 

सोिी धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

बढीमा ३ 

देखख १५ 

धदन । 

 



 

१६.  
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• धनमायण व्यिसाय धनयमाििी २०५६ को अनुसुची १ 

बमोधजमको धनिेदन  

• उद्योग धिभागमा उद्योग/ पमय दताय प्रमाणपत्रको 

प्रधतधिपी 

• स्थायी िेखा नम्बर (PAN) दताय प्रमाणपत्र 

• नु्यनतम १ िाख बैंक व्यािेन्स भएको प्रमाण तथा 

जग्गािनी दताय प्रमाण पुजायको प्रधतधिपी 

• प्रोपाईटरको नागररकता प्रमाणपत्रको धिधतधिपी 

• प्राधिधिक िेखा र प्रशासनमा काम गने कमयचारीको 

धििरण 

• सम्बखित फमयसँग भएकि मेधसनरी उपकरणको 

खस्वमत्व र सोको धिमा समेत भएको धििरण पुधर 

हुने कागजात 

• िानधिन उपसधमधतको धसफाररस  

• उले्लखखत उपकरण ठीक दुरुस्त रिेकि कुरा 

उले्लखखत नेपाि ईखजजधनयसय एशोधसयसनको 

सदस्यता प्रमाप्त मेकाधनकि ईखजजधनयरको 

धसफाररस र  

• दसु्तर बुजाएको ररसद 

• धनिेदनमा तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• कागजात अध्ययन गरी आिश्यकता अनुसार 

अनुसिान सजयधमन गरी सम्बखित 

अधिकारीिे अधभिेख राख्न िगाई ईजाजत पत्र 

उपिब्ध गराउने । 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत / 

प्रशासन शाखा 

१००० िानधिन 

उपसधमधत

को 

धसफाररस 

प्राप्त 

भएपधि 

 

१७. 
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 • धनिेदन 

• निीकरण दसु्तर बुझाएको रसीद 

• म्याद सधकएको भए कम्पनी/ फमय निीकरण 

भएको प्रमाण 

• धनिेदन तोक िगाउने 

• दताय गने  

• सम्बखित कमयचारीिे अधभिेख राखी 

निीकरण गररधदने । 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत/ प्रशासन 

शाखा 

१००० सोिी धदन 

 

 

१८.  
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 • कनु्सिर प्रमाधणत गनुय पने सम्बखित कागजात 

सधितको धनिेदन र सो कागजातको एक प्रधत 

प्रधतधिपी 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• सम्बखित कमयचारीिे िस्ताक्षर गने तथा िाप 

िगाउने । 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत/ दताय 

चिानी शाखा 

धिदेशी 

प्रयोजन 

२०० 

सोिी धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

बढीमा ३ 

धदन 

 

१९. 

स
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 • िडा कायायियबाट प्रमाण सधित प्राप्त धििरण 

(ना.प्र. मतु्यदताय बसाईसराई दताय प्रमाणपत्र आधद) 

• पत्र िा धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• िडा कायायियबाट धििरण प्राप्त भएपधि 

सम्बखित कमयचारीिे धििरण अद्यािधिक गने 

प्रमुख प्रशासकीय 

अधिकृत/ आधथयक 

प्रशासन शाखा/  

सामाधजक धिकास 

शाखा 

निागे्न  सोिी धदन 

िा धिशेष 

पररखस्थधतमा 

३ धदन सम्म 

 



 

२०. 

स
ि

क
ार
र
 सं

स्थ
ा 
द

त
ाय 

• गाउँपाधिकाको सिकारी ऐन २०७५ को अनुसुची १ 

को ढाचामा दरखास्त धदनु पने 

• सिकारी संस्थाको प्रस्ताधित धिधनयम  

• सिकारी संचािन सम्भाव्यता प्रधतिेदन 

• सदस्यिे धिन स्वीकार गरेको सेयर संख्या र सेयर 

रकमको धििरण 

• प्रस्तधित सिकारी संस्थाको प्रारखम्भक भेिाको 

प्रधतधिपी सम्बखित कायायके्षत्र भएको िडा 

कायायियको धसफाररस 

• सेयर सदस्यिरु नागररकताको प्रधतधिपी 

 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• सम्भाव्यता अध्यान गने 

• सम्भाव्यता प्रधतिेदनको आिारमा 

धनयमानुसार दताय गरर सोको अधभिेख राखे्न 

प्रमुख प्रशासधकय 

अधिकृत/ 

सम्बखित फाँटका 

कमयचारीिरु 

२००० ३५ धदन  

२१. 

कृ
ष

क
 स

मु
ि

 त
थ

ा 
कृ

धष
 फ

म
 द

त
ाय 
त

थ
ा 

अ
धभ

िे
खख

क
र
ण

 

• धनिेदन पत्र 

• समुिको धिधनयम 

• माइनटको प्रधतधिपी 

• सम्बखित प्राधिधिक र िडाध्यक्षको संयुक्त 

दस्ताखत भएको िडा कायायियको धसफाररस, 

सम्बखित प्रधिधिक नभए सम्बखित शाखाको 

धसफाररस 

• समुिको सदस्यिरुको नागररकताको फोटो कपी 

• समुिको िाप 

• फमको िकमा अधनिायय व्यिसाय दताय गरेको 

प्रमाण पत्र र व्यिसाय नधिकरण गररएको रधसदको 

प्रधतधिपी हुनु पने ि । 

 

• अधभिेखखकरणको िकमा पुरानो दताय 

प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• पेश भएको कागजातको िानधिन गने 

• धनयमानुसार दसु्तर धिई दताय गने अधभिेख 

राखे्न र प्रमाणपत्र प्रदान गने 

प्रमुख प्रशासधकय 

अधिकृत/ प्रशासन 

फाँटका 

कमयचारीिरु 

फम समुि 

अधभिेखख

करण 

धनशुल्क 

 

सोधि धदन 

िानधिन गनुय 

पने भए 

िढीमा १५ 

धदन 

 

२२ 

धि
धभ

न्न
 स

धम
धत

 द
त

ाय 
त

थ
ा 

अ
धभ

िे
खख

क
र
ण

 

• धनिेदन पत्र 

• सधमधतको धिधनयम 

• माइनटको प्रधतधिपी 

• सम्बखित िडा कायायियको धसफाररस  

• कायय सधमधतको सदस्यिरुको नागररकताको फोटो 

कपी 

• सधमधतको िाप 

 

• अधभिेखखकरणको िकमा पुरानो दताय 

प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• पेश भएको कागजातको िानधिन गने 

• धनयमानुसार दसु्तर धिई दताय गने अधभिेख 

राखे्न र प्रमाणपत्र प्रदान गने 

प्रमुख प्रशासधकय 

अधिकृत/ प्रशासन 

फाँटका 

कमयचारीिरु 

५०० सोधि धदन 

िानधिन गनुय 

पने भए 

िढीमा १५ 

धदन 

 

२३. 

उ
ल्ल

खख
त

 ब
ािे

क
 

अ
न्य

 क
ाय

य 

• प्रचधित कानुन बमोधजम आिश्यक धनिेदन 

कागजात तथा कामको प्रकृधत अनुसार माग गनय 

सधकने अन्य प्रमाण कागजात 

• धनिेदन तोक आदेश  

• दताय गने 

• सम्बखित शाखाका कमयचारीिे तोधकएको 

प्रधक्रया पुरा गरी काययसम्पादन गररधदने । 

गा.पा. अध्यक्ष/ 

उपाध्यक्ष/ प्रमुख 

प्रशासकीय 

अधिकृत/ 

सम्बखित शाखाका 

कमयचारी 

तोधकए 

बमोधजम 

सोिी धदन 

सजयधमनको 

िकमा 

िढीमा ३ 

धदन । 

 



 

४. िाकिोकथुम गाउँपाधलका आमचोक  इलाम अन्तगातका वडा कार्ाालर्हरु (७ वटै) को लाधग नागरिक वडा पत्र 
क्र.

सं. 

प्रदान गरिने 

सेवा सुधविाको 

आवश्य पने कागजातहरु सेवा सुधविा प्राप्त गना आवश्यक पने 

प्रधक्रर्ा 

सेवा प्रदान गने 

अधिकािी 

लागे्न 

दसु्ति 

लागे्न समर् कैधिर्

त 

१. 

न
ाग

रर
क

त
ा 
र
 प्र

धत
धि

प
ी 

धस
फ

ार
र
स

 

• धनिेदन 

• आमा र बुिाको नागररकता प्रमाणपत्र 

शैधक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र 

• फोटो २ प्रधत 

• प्रधतधिपीको िकमा पुरानो ना.प्र.को 

प्रधतधिप 

• धनिेदन साथ आफै उपखस्थत हुनुपने 

• अंगीकृत ना.प्र. का िकमा सजयधमन 

गनुयपपने । 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• सजयधमन गनेको िकमा सजयधमन 

मुचुल्का समेतको आिारमा तोधकएको 

दसु्तर धिई धसफाररस गने र सोको 

अधभिेख राखे्न 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य / िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचरी 

सािारण 

२०० 

मुचुल्का 

सधित ३५० 

अंधगकृत 

५०० 

प्रधतधिधप 

५०० 

सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

२. 

न
ाि

ाि
क

 

धस
फ

ार
र
स

 

• धनिेदन 

• बाबु आमाको ना.प्र. प्रधतधिपी 

• जन्मदताय 

• नािािक उपखस्थत हुनुपने 

• फोटो २ प्रधत 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने र तोधकएको दसु्तर धिई 

सीफाररस धदने । 

िडा अध्यक्ष / 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोिी धदन 

सधजयमनको िकमा 

िडीमा ३ धदन । 

 

३. 

फ
र
क

 ज
न्म

 ध
म

धत
 

स
च्य

ाउ
ने

 ध
स

फ
ार

ीस
 

त
थ

ा 
दु

िै
 न

ाम
 ग

रे
क

ो 

व्य
खक्त

 ए
कै

 ि
ो 
भ

न्न
 

धस
फ

ार
र
स

 

• ना.प्र. प्रधतधिधप 

• धनिेदन  

• फरक नाम तथा जन्म धमधत पुधर हुने 

कागजात 

• सम्बखित व्यखक्त स्वयं उपखस्थत भै 

सनाखत गनुयपने 

• आिश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने र तोधकएको दसु्तर धिई 

धसफाररस धदने 

िडा अध्यक्ष 

/सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोधि धदन 

सजयधमनको िकमा 

िडीमा ३ धदन 

 

४. 

अ
प

ांग
त

ा 

धस
फ

ार
र
स

 

• धनिेदन 

• ना.प्र. प्रधतधिपी िा जन्मदताय  

• मेधडकि सुपेरीटेणे्डण्टको धसफाररस 

• व्यखक्त स्वयं उपखस्थत हुनुपने िा 

सम्बखित कमयचारीको प्रधतिेदन । 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• सजयधमन समेत आिश्यक परेमा सो को 

आिारमा तोधकएको दसु्तर धिई 

धसफाररस धदने । 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

५०/- सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 



 

५. 
प

ि
ीक

र
ण

 द
त

ाय 
(ज

न्म
द

त
ाय/

 मृ
त्य

द
त

ाय 
ब

स
ाई

स
र
ाई

 द
त

ाय 
धि

ि
ाि

 द
त

ाय 
स

म्ब
ि

 ध
ि

च्छ
द

 द
त

ाय)
 • जन्मदतायको िकमा धनिेदन साथ 

िािकको आमा बाबुको ना.प्र. 

प्रधतधिपी अस्पतािको जन्म प्रमाणपत्र 

। 

• मृतु्यको िकमा मृतक र सुचकको 

ना.प्र. प्रधतधिपी मृतकसँग सम्बि 

जोडीने प्रमाणपत्र अधििाधित ना.प्र. 

प्रधतधिपी नभएकाको िकमा सजयधमन 

। 

• बसाईसराईको िकमा जाने िा आउने 

सबैको ना.प्र. प्रधतधिपी नभएकाको 

िकमा सजयधमन मुचुल्का । 

• बसाईसराईको िकमा जाने िा आउने 

सबैको ना.प्र. आउनेको िकमा 

सम्बखित िडाको बसाईसराईको 

कागजात । 

• धििािदतायको िकमा दुिै बरबिुको 

ना.प्र. केटीको ना.प्र. नभएमा धनजको 

बाबुको ना.प्र. 

• सम्बि धिचे्छदको िकमा धनिेदन साथै 

अदाितबाट सम्बि धिचे्छद भएको 

फैसिाको प्रमाधणत प्रधतधिपी 

पधतपत्नीको ना.प्र.को प्रधत केटाको 

स्थायी ठेगाना सम्बखित िडाको 

हुनुपने । 

• घटना घटेको ३५ धदनधभत्र पररिारको 

मुख्य व्यखक्तिे सुचना धदने ३५ धदन 

पधि तोधकएको शुल्क बुझाउने र 

कायायियिे प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउने 

। 

• धििािदतायको िकमा दुिै उपखस्थत भै 

सुचना धदनुपने । 

• सम्बि धिचे्छदको िकमा पधत िा 

पत्नीिे सुचना फाराम भनुयपने । 

िडासधचि/ 

स्थानीय 

पधिकाधिकारी 

धनशुल्क 

३५ धदन 

नाघेपधि 

१००/- 

सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

६.  

िु
ट

 ज
ग्ग

ा 
द

त
ाय 
धस

फ
ार
र
स

 

• धनिेदन 

• ना.प्र. प्रधतधिपी तथा िकदार खुल्ने 

कागजात 

• चािु आ.ब. सम्म मािपोत धतरेको 

ररसद 

• साधिक िगत प्रमाधणत प्रधतधिपी 

• धफल्डबुक उतार 

• स्थिगत धनरीक्षण प्रधतिेदन 

• जग्गाको नापी नक्सा 

• स्थानीय सजयधमन मुचुल्का 

• अन्य प्रमाण कागजातिरु । 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• आिश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का 

तयार गने 

• शुल्क बुझाउने र धसफाररस उपिब्ध 

गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

५०००/- सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 



 

७. 
घ

र
 ज

ग्ग
ा 
न

ाम
स

ार
ी 

स
ीफ

ार
र
स

 

• घरजग्गा नामसारी सम्बखि धिसृ्तत 

धििरण खुिेको धनिेदन 

• ना.प्र. प्रधतधिपी 

• धनिेदक र मृतकको नाता प्रमाधणत 

• सक्कि जग्गा िनी प्रमाण पुजाय 

आिश्यकता अनुसार सजयधमन 

प्रधतिेदन 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• आिश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का 

तयार गने 

• शुल्क बुझाउने र धसफाररस उपिब्ध 

गराउने । 

िडा अध्यक्ष 

/सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

पधििो २० 

रोपनी 

सम्मको 

४०० त्यस 

पधि प्रधत 

रोपनी ५० 

थप 

सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

८. 

घ
र
क

ाय
म

 ध
स

फ
ार
र
स

 • धनिेदन 

• ना.प्र. प्रधतधिपी 

• जग्गा िनी प्रमाण पुजाय 

• नक्सापास 

• धनमायण सम्पन्न भएको पराधिधिक 

प्रधतिेदन 

• स्थिगत प्रधतिेदन 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• आिश्यता अनुसार सजयधमन मुचुल्का 

तयार गने 

• शुल्क बुझाउने र धसफाररस उपिब्ध 

गराउने । 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

५००/- सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

 

९. 

ने
प

ाि
 स

र
क

ार
क

ो 

न
ाम

म
ा 
ब

ाट
ो 
क

ाय
म

 

धस
फ

ार
र
स

 

• धनिेदन 

• ना.प्र. प्रधतधिपी 

• जग्गा िनी दताय प्रमाण पुजाय 

• नापी नक्सा 

• जग्गा िनीको स्वीकृतको सनाखत  

• मािपोत धतरेको प्रमाण 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• आिश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का 

तयार गने 

• शुल्क बुझाउने र धसफाररस उपिब्ध 

गराउने । 

िडा अध्यक्ष / 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

१०. 

च
ार

 ध
क

ल्ल
ा 
प्र

म
ाध
ण

त
 • धनिेदन 

• ना.प्र.को प्रधतधिपी 

• जग्गा िनी प्रमाण पुजाय  

• नापी नक्सा 

• मािपोत धतरेको रसीद 

• धनिेदक स्वयं िा अधिकाररक 

िारेसनामाको प्रधतधिपी 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• आिश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का 

तयार गने  

• शुल्क बुझाउने र धसफाररस उपिब्ध 

गराउने । 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य / िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

पधििो 

धकिा ३०० 

त्यस पधि 

प्रधत धकिा 

१०० 

सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

११. 

ज
ग्ग

ा 
ि

न
ी 
द

त
ाय 

प्र
म

ाण
 पु

ज
ाय 
ि

र
ाए

क
ो 

ि
ा 
प्र

धत
धि

प
ी 
धस

फ
ार
र
स

 

• धनिेदन र नागररकता प्रमाण पत्रको 

प्रधतधिधप 

• चािु आ.ि. सम्मको मािपोत र घरभए 

घरजग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद 

• जग्गा िनी प्रमाण पूजायको प्रधतधिधप सो 

नभएमा मािपोत कायायियबाट 

प्रमाधणत जग्गािनी दताय शे्रष्ता उतार  

• धनिेदकको स्थायी ितन जग्गा रिेको 

िडाको नभएमा स्थानीय सजयधमन 

मुचुल्का 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष र का. बा. िडा अध्यक्ष र 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे धसफाररस पत्र 

तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/  िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२००/- सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 
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• मोिी िगत कट्टा हुनुपने पूणय 

धििरणको धनिेदन 

• धनिेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधिधप 

• जग्गािनी प्रमाण पूजायको प्रमाधणत 

प्रधतधिधप 

• जग्गाको प्रमाधणत नापी नक्सा  

• चािु आ.ि. सम्मबको मािपोत र 

घरजग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद 

• जग्गाको शे्रस्ता र धफल्डबुकको 

प्रमाधणत प्रधतधिधप 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष र का. बा. िडा अध्यक्ष र 

िडा सधचिि सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने  

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने  

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउन 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

३५० सोधि धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

१३. 

व्य
ि

स
ाय

 द
त

ाय 

• व्यिसाय सञ्चािन गने स्थान िगानी 

प्रकार तथा अन्य धििरण खुिेको 

धनिेदन पत्र 

• आफ्नै घर भए चािु आ.ि. सम्मको 

मािपोत घर जग्गा कर िा एकीकृत 

सम्पधि कर धतरेको ररसद िा कर 

धनिायरण स्वीकृत भएको कागजात  

• बिािमा भए सम्झौता पत्रको प्रधतधिधप 

• उद्योग भए संधियारको सिमधत 

मुचुल्का 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष र का.बा.िडा अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने  

• चिानी गरी धनिेदकिाई व्यिसाय 

प्रमाण पत्र उपिब्ध गराउनेगराउने 

गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

३५० सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

बढीमा ३ धदन 
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• आफ्नो व्यिसायको धिसृ्तत व्यिोरा र 

बन्द गनुयपनायको कारण सधितको 

धनिेदन पत्र 

• नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• चािु आ.ि. सम्मको व्यिसाय 

निीकरण गरेको प्रमाणपत्रको सक्कि 

• घर बिाि सम्झौता पत्रको प्रधतधिधप 

• स्थिगत प्रधतिेदन 

• धिदेशीकि िकमा पररचय खुल्ने 

कागजात िा सम्बखित दुतािासको पत्र 

• आफ्नै घर भएमा चािु आ.ि. सम्मको 

मािपोत र घर जग्गा कर िा एकीकृत 

सम्पधि कर धतरेको रधसद िा कर 

धनिायरण स्वीकृत भएको कागजात 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा. िडा अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई सीफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 
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• व्यिसाय सञ्चािन नभएको कारण 

सधितको धनिेदन पत्र 

• नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• स्थानीय तिको नाममा व्यिसाय दताय 

गरेको प्रमाण पत्र 

• आफ्नै घरभएमा चािु आ.ि. सम्मको 

मािपोत र घर जग्गा कर धतरेको 

रधसद िा कर धनिायरण स्वीकृत भएको 

कागजात 

• स्थिगत प्रधतिेदन 

• घर बिाि सम्झौता पत्रको प्रधतधिधप  

• सजयधमन मुचुल्का आिश्यक परेमा सो 

समेत गराउने 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा.िडा अध्यक्ष/ िडा 

सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई तोक 

आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएकि कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

५०० सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

बढीमा ३ धदन । 
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• धबिान िा धनयामाििी िा प्रििको 

प्रधतधिधप सधितको धनबेदन  

• सस्था भाडामा बसे्न भए सम्झौता पत्र र 

बिाि कर धतरेको रधसद र नधतरेको 

भए धतनुय बुझाउनु पने  

• संस्था आफ्नै घर मा बसे्न भए सोको 

जग्गा िधन प्रमाण पूजाय र नक्सा पास 

प्रमाण पत्रको प्रधतधिधप 

• चािु आ.ि. सम्मको मािपोत र 

घरजग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद िा कर धनिायरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने  

• िडा अध्यक्ष / िडा सधचििे सम्बखित 

कमयचारीिाई िडा सधचि तोक आदेश 

गने  

• धनिेदन दताय गने तोधकएको कमयचारीिे 

आिश्यकता अनुसार सजयधमन मुचुल्का 

तयार गरी धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाट का कमयचारी  

५०० सोधि धदन 

सजयधमनको िकमा 

िधढमा ३ धदन । 
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• धनिेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधिधप 

• नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप  

• सजयधमन गरी बुझ्नु पने भएमा साक्षी 

बसे्न ७ जनाको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• चािु आ.ि. सम्मको मािपोत र 

घरजग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद 

• नाता प्रमाधणत गने व्यखक्त िरुको २ 

प्रधत पासपोट साइजको फोटो 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने  

• िडा अध्यक्ष/ का.बा.िडा अध्यक्ष/ िडा 

सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई तोक 

आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने र 

चिानी गरी धसफाररस उपिब्ध 

गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

३५०/- सोधि 

धदन,सजयधमनको 

िकमा बढीमा ३ 

धदन  
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• धनिदेन तथा नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको 

प्रधतधिधप  

• िकदारिरुको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• मृतु्य दताय प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप  

• मृतकको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधिधप 

• िकिािा नािािक भए जन्म दताय 

प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• िसाइसरी आएको िकमा बसाईसराई 

दताय प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• िकदारिरुको पासपोटय साईजको 

फोटो ४ प्रधत  

• स्थानीय सजयधमन मुचुल्का  

• आिश्यकता अनुसार स्थानीय प्रिरी 

सजयधमन मुचुल्का    

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा. िडा अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• आिश्यकता अनुसार स्थानीय प्रिरी 

सजयधमन मुचुल्का माग गने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष / 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

३५० सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 
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• नागररकता प्रमाण पत्रको प्रधतधिधप र 

धनिेदन पत्र 

• स्वयं व्यक्त उपखस्थत हुनु पने 

• दुई प्रधत पासपोट साइजको फोटो  

• चािु आ.ि. सम्मकि मािपोत र 

३रजग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद कर धनिायरण स्वीकृत 

भएको कागजात 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा.िडा  अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने  

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य / िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटको कमयचारी 

५०० सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 
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• नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप र 

धनिेदन पत्र 

• जग्गा िनी प्रमाणपत्रको प्रमाधणत 

प्रधतधिपी 

• िक भोगको श्रोत खुल्ने कागजात 

• नक्सा पास िा नामसारी नक्सा भएको 

प्रमाणको प्रधतधिधप 

• अन्य आिश्यक कागजािरु  

• चािु आ.ि. सम्मको मिपोत र घर 

जग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको ररसद िा कर धनिायरण स्वीकृत 

भएको कागजात 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा.िडा अध्यक्ष/ िडा 

सधचिे सम्बखित कमयचारीिाई तोक 

आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध 

 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य / िडा 

सधचि सम्बखित 

फाटका कमयचारी 

घरायसी 

प्रयोजनका 

िाधग ३५० 

अन्य 

प्रयोजनका 

िाधग १५०० 

 सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 
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• उद्योग ठाउँ सारीका िाधग धनिेदन  

• उद्योग दताय प्रमाण पत्रको प्रधतधिधप  

• स्थानीय तिको नामको नधिकरण 

सधितको व्यिसाय दताय प्रमाण पत्र  

• आफ्नै घरमा भए चािु आ.ि. सम्मको 

मािफोतमा घर जग्गा कर िा एकीकृत 

सम्पधि कर धतरेको ररसद 

• बिािमा भए सम्झौता पत्रको प्रधतधिधप 

र ििाि कर धतरेको रधसदरनधतरेको 

भए धतनुय बुझाउनु पने  

• (स्थानीय तिको नाम) के्षत्र धभत्र सारी 

जाने भए सम्बखित िडा कायायियको 

अनुमधतको धसफाररस पत्र 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा. िडा अध्यक्ष / 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने  

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष / 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाटका कमयचारी 

२०० सोधि धदन 

ससजयधमनको 

िकमा िढीमा ३ 

धदन 
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• धिद्यािय ठाउँ सारीका िाधग धनिेदन  

• धिद्यािय दताय प्रमाण पत्रको प्रधतधिधप 

• स्थानीय तिको नामको नधिकरण 

सधितको व्यिसाय दताय प्रमाण पत्र 

• (सरकारी एिं समुदाधयक धिद्यािय 

बािेक अन्यमा) चािु आ.ि. सम्मको 

सरी जाने ठाउँ र िािको ठाउँ दुिैको 

मािपोत र घरजग्गा कर िा एकीकृत 

सम्पधि कर धतरेको रधसद 

• बिािमा भए सम्झता पत्रको प्रधतधिधप 

र बिाि कर धतरेको प्रधतधिधप 

• धनरीक्षण प्रधतिेदन  

• सरी जाने ठाउँको िडा कायायियको 

अनुमधत पत्र 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा.िडा अध्यक्ष/ िडा 

सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई तोक 

आदेश गने  

• धनिेदन दताय  गने 

• तोधकएको  

• कमयचारीिे आिश्यकता अनुसार 

स्थिगत सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने  

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष 

/सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमायचरी 

धनधज 

धिद्यािय 

५००० 

सामुदाधयक 

धिद्यािय 

१००० 

सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 
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 • नयाँ धबद्यािय संचािन स्वीकृधत िा 

धबद्यािय कक्षा बृखिका िाधग धनबेदन  

• नयाँ िकमा धनयमाििीको प्रधतधिधप  

• कक्षा बृखिको िाधग धबिािय दताय 

प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप  

• स्थाधनय तिको नाममा चािु आ.ब.को 

नधबकरण सधितको व्यिसाय दताय 

प्रमाण पत्र  

• सरकारी बािेका धबद्याियका आ.ि 

सम्मको मािपोत र घरजग्गा कर िा 

एकीकृत सम्पधत कर धतरको रधसद  

• बििमा भए सम्जौता पत्र को प्रधतधिधप 

• आिश्यकता अनुसारको धनरीक्षण  

प्रधतबेदन  

• धनबेदन सधितको कागजातिरु पेस 

गने  

• िडा अध्यक्ष/का.िा.िडा अध्यक्ष/िडा 

सधचबिे सम्बखित कमयचारीिाई तोक 

आदेस गने  

• धनबेदन दताय गने  

• तोधकएको प्राधबधिक कमयचारीिे 

आिश्कता अनुसार स्थािगत धनरीक्षण 

गरर प्रधतिेदन तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरर धनबेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने  

 

 

 

िडा 

अध्यक्ष/सदस्य/ि

डा सधचब,सम्बधित 

फाटका चमयचारी  

गा.पा.को 

आधथयक ऐन 

अनुसार 

सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

बढीमा३ धदन  
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• कारण प्रस्ट  

खुिेको धनबेदन 

• चािु आ.ि. सम्मको घर जग्गा कर 

बिाि कर र मािपोत धतरेको ररसद 

• बिाि सम्झौताको प्रमाधणत प्रधतधिपी 

• धजल्ला प्रशासन कायायियको पत्र 

• आिश्यकता अनुसार स्थानीय प्रमरी 

सजयधमन मुचुल्का 

• िडा कायायियबाट प्रकाधशत २१ धदने 

म्याद पत्रको सूचना प्रमाधणत प्रधतधिपी 

 

 

 

• धनबेदन सधितको तोधकएको 

कागजातिरु पेस गने  

• िडा अिक्ष्य/ का.िा िडा अिक्ष्य /िडा 

सधचबिे सम्बधित कमयचारीिाई तोक 

आदेश गने  

• धनबेदन दताय गने  

• धनबेिकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने  

• रोिबरमा बसे्न कमयचारी तोके्न  

 

 

िडा अिक्ष्य 

/सदस्य/िडा 

सधचब,सम्बखित् 

फाटका कमयचारी  

 

 

 

 

 

५०० 

सोधि धदन,सजयधमन 

िकमा बढीमा ३ 

धदन  

 

२७  

धन
:शु

ल्क
 ि

ा 
स

:शु
ल्क

 स्व
ास्थ्य

 उ
प

च
ार

 

धस
फ

ार
र
स

 

• धनबेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधिधप  

• धिपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात  

• धसफारीस आिश्यक भएको अन्य 

कागज पत्र  

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.िा.िडा अध्यक्ष/ िडा 

सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई तोक 

आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने  

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने  

िक्षा अध्यक्ष / 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

धनेः शुल्क 

धनेः शुिुक 

सेः शुल्क 

१५० 

सोधि धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 
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• धनिेदन पत्र 

• नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर िा एधककृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद 

• धिषयसँग सम्बखित अन्य प्रमाण 

कागजातिरु 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.िा. िडा अध्यक्ष/िडा 

सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई तोक 

आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने  

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपल्बि गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 
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• धनिेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधिपी 

• नाबािकको िकमा जन्म दताय प्रमाण 

पत्रको प्रधतधिधप 

• बसाई सरी आएको भए सो को प्रमाण 

पत्र 

• चािु आ.ि. सम्मको मािपोत र 

घरजग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद 

• आिश्यकता अनुसार स्थानीय 

जनप्रधतधनधि सधितको सजयधमन 

मुचुल्का 

• धनिेदन सधित तोधकएको कागजातिरु 

पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा. िडा अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

१५० सोधि धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

३० 
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• दुिािा दुििीको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• बसाई सरी आएकाको िकमा बसाई 

सराई दताय प्रमाण पत्र 

• दुिािा दुििी दुिै उपखस्थत भई 

सनाखत गनुय पने 

• चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको ररसद िा कर धनिायर 

• धनबेदन सिीत तोधकएको कागजातिरु 

पेस गने  

•  िडा अदक्ष्य/का.िा.िडा सधचििे 

सम्बधित कमयचारीिाई तोक आदेश 

गने  

• धनबेदान पेस गने  

• तोधकएको कमयचारीिे अिश्यकता 

अनुसार मुचुल्का तयार गरर धसफाररस 

तयार गने  

• धनबेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरर धनबेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने   

िडा 

अध्य्कय्क्क्ष/सदस्य/िडा  

सधचब,सम्बधित 

फाटका कमयचारी  

 

 

 

 

 

२०० 

सोिी धदन, 

सजयधमन कोिकमा 

बडीमा ३ धदन  
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• धनिेदन नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधिधप र धनिेदन 

• घरको  

नक्सा , नक्सा पास प्रमाण पत्र  

• स्थिगत धनररक्षण प्रधतिेदन 

• चािु आ.ि. सम्मको घर जग्गा कर 

िा एकीकृत सम्पधि कर र चािु 

आ.ब. सम्मको मािपोत कर तरेको 

रधसद िा कर धनिायरण स्वीकृत 

भएको कागजात 

• आिश्यकता अनुसार सजयधमन 

मुचुल्का 

 

• धनिेदन सधित तोधकएको 

कागजातिरु पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा.िडा अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदनकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोधि धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 
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• धनिेदन र नागररकता प्रमापत्रको 

प्रधतधिधप र धनिेदन 

• चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र 

घरजग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद िा कर धनिायरण स्वीकृत 

• भएको कागजात 

• प्रमाधणत गनुय पने धिषय सँग सम्बखित 

प्रमाण कागजिरुको प्रधतधिधप 

• मजजुरीनामा धिने र धदने दै व्यखक्त 

• धनिेदन सधित तोधकएको 

कागजातिरु पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/का.बा. िडा अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोधि धदन 

सधजयमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

३३ 

ि
क
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ा 
ि
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ार
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म
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ण

त
 

• नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप र 

धनिेदन 

• नाता प्रमाण पत्रको प्रधतधिधप 

• आिश्यकता अनुसार िकदार 

प्रमाधणतका िाधग स्थिगत सजयधमन 

• िकदार प्रमाधणत गने थप प्रमाण 

कागज 

• चािु आ.ि. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद 

• धनिेदन सधित तोधकएको 

कागजातिरु पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा.िडा अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष 

/सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

३४ 

अ
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ि
ाध
ि

त
 प्र

म
ाध
ण

त
 

• धनिेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधिधप 

• धनिेदक र संरक्षक िा अधभभािकिे 

कायाियको रोिबरमा गरेको सनाखत 

पत्र 

• आिश्यकता अनुसार स्थानीय सजयधमन 

मुचुल्का  

• चािु आ.ि. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद 

• धिदेशमा रिेकाको िकमा धिदेश खस्थत 

नेपािी धनयोगबाट आएको धसफाररस 

• धनिेदन सधित तोधकएको 

कागजातिरु पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा.िडा अध्यक्ष / 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष / 

सदस्य/ िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२००  सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 
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• धनिेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रधतधिधप 

• धिषय सँग  सम्बखित प्रमाण 

कागजातको प्रधतधिधप 

• चािु आ.ि. सम्मको मािपोत र 

घरजग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद 

• धनिेदन सधित तोधकएको 

कागजातिरु पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/का.बा.िडा अध्यक्ष/ िडा 

सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई तोक 

आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य /िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

५०० सोधि धदन 

सजयधमनको िकमा 

बढीमा ३ धदन । 

 

३६ 

धम
ि

ाप
त्र

 क
ाग

ज
/ 

उ
जु

र
ी 
द

त
ाय 

• धमिापत्र गने दुबै पक्षको संयुक्त 

धनिेदन  

• सम्बखित व्यखक्तिरुको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप 

• धिषयसँग सम्बखित अन्य कागजातिरु 

• धनिेदन सधित तोधकएको 

कागजातिरु पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा.िडा  

अध्यक्ष/िडा सधचििे सम्बखित 

कमयचारीिाई तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे आिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गरी धसफाररस तयार 

गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य / िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोधि धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 



 

३७ 
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• धनिेदन तथा पधििो िषय जग्गा िनी 

प्रमाण पूजायको प्रधतधिधप त्यसपधि 

अधघल्लो आ.ब. को कर धतरेको प्रमाण 

रधसद 

• भिन नक्सा स्वीकृधत प्रमाण पत्र र 

नक्साको प्रधतधिधप 

• भिन/ जग्गा खररद गरेको भए 

मािपोतबाट रधजरि ेशन पाररत 

धिखतको प्रधतधिधप 

• (स्थानीय तिको नाम) घोषणा हुनु पूिय 

धनमायण भएका भिनका िकमा नापी 

नक्सा िा स्थिगत प्राधिधिक प्रधतिेदन 

• मािपोत धतरेको ररसद तथा आ.ब. 

०५७/०५८ पूिय आिररक राजश्व 

कायायियमा कर धतरेको भए सो को 

प्रमाधणत प्रधतधिपी 

• नागररकता र नापी नक्साको प्रधतधिपी 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा.िडा अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• तोधकएको कमयचारीिे कर धनिायरण 

तयार गरी िडा अध्यक्ष र का.बा. िडा 

अध्यक्ष / िडँ सधचि समक्ष पेश गने 

• तोधकएको कर बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई कर धनिायरण 

पत्र उपिब्ध गराउने । 

िडा अध्यक्ष 

/सदस्य / िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोधि धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 

३८ 
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ा 
भू
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र
 

• धनिेदन पत्र 

• प्रथम िषयका िाधग जग्गा िनी प्रमाण 

पूजाय निीकरणका िाधग अधघल्लो 

आ.ब. मा मािपोत धतरेको रधसद िा 

यस कायायियबाट जारी गररएको 

मािपोत निीकरण बुक  

• घरजग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको प्रमाण 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा. िडा अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• तोधकएको कमयचारीिे कर धनिायरण 

तयार गरी िडा  अध्यक्ष/ का.बा.िडा 

अध्यक्ष/ िडा सधचि समक्ष पेश गने 

• तोधकएको कर बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई कर रधसद 

उपिब्ध गराउने । 

िडा अध्यक्ष/ 

सदस्य / िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

बढीमा ३ धदन । 

 

३९ 
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आ
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• नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिधप र 

धनिेदन  

• धिषय सँग सम्बखित प्रमाण कागजात 

• चािु आ.ब. सम्मको मािपोत र घर 

जग्गा कर िा एकीकृत सम्पधि कर 

धतरेको रधसद िा कर धनिायरण स्वीकृत 

भएको कागजात 

• धनिेदन सधित तोधकएको 

कागजातिरु पेश गने 

• िडा अध्यक्ष/ का.बा. िडा अध्यक्ष/ 

िडा सधचििे सम्बखित कमयचारीिाई 

तोक आदेश गने 

• धनिेदन दताय गने 

• तोधकएको कमयचारीिे बिश्यकता 

अनुसार सजयधमन मुचुल्का तयार गरी 

धसफाररस तयार गने 

• धनिेदकिे तोधकएको शुल्क बुझाउने 

• चिानी गरी धनिेदकिाई धसफाररस 

उपिब्ध गराउने 

िडा अध्यक्ष 

/सदस्य िडा 

सधचि सम्बखित 

फाँटका कमयचारी 

२०० सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

िढीमा ३ धदन । 

 



 

४०

. 
व्य

ि
स

ाय
 द

त
ाय 

• धनिेदन 

• जग्गा िनी प्रमाण पुजाय भाडामा भए 

घरििाि सम्झौता सञ्चािकको ना.प्र. 

प्रधतधिपी 

• धनिेदक स्वयं उपखस्थत हुनुपने िा 

आधिकाररक िारेसनामाको प्रधतधिपी 

• २ प्रधत पासिोटय साईज फोटो  

• उद्योग भए संधियारको सिमधत 

मुचुल्का 

• धनिेदन तोक आदेश  

• दताय गने 

• सम्बखित शाखाका कमयचारीिे 

अधभिेख राखी दताय प्रमाणपत्र 

उपिब्ध गराउने । 

िडा सधचि/ 

प्रशासन शाखा 

प्रमुख/ शाखाका 

कमयचारी 

आधथयक ऐन 

अनुसार 

सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

बढीमा ३ धदन । 

 

४१ 

व्य
ि

स
ाय

 

न
ि

ीक
र
ण

 

• धनिेदन 

• पुरानो व्यिसाय सञ्चािन ईजाजत पत्र 

• धनिेदन तोक आदेश  

• दताय गने 

• सम्बखित शाखाका कमयचारीिे 

तोधकएको राजश्व असुि गरी अधभिेख 

मा जनाई निीकरण गररधदने । 

िडा सधच िडा 

सधचि/ प्रशासन 

शाखा प्रमुख/ 

शाखाका कमयचारी  

आधथयक ऐन 

अनुसार 

सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

बढीमा ३ धदन । 

 

४२ 

व्य
ि

स
ाय

 ब
न्द

 

• कारण सधितको धनिेदन 

• चािु आ.ब. सम्म िक्यौता राजश्व भए 

फछ्यौटँ भएको प्रमाण 

• सक्कि व्यिसाय दताय प्रमाणपत्र 

• नागररकताको प्रधतधिपी 

• धनिेदन तोक आदेश 

• दताय गने 

• सम्बखित शाखाका कमयचारीिे 

तोधकएको राजश्व असुि गरी अधभिेख 

मा जनाई व्यिसाय िन्द भएको 

जानकारी सधितको पत्र धदने 

िडा सधच िडा 

सधचि/ प्रशासन 

शाखा प्रमुख/ 

शाखाका कमयचारी 

आधथयक ऐन 

अनुसार 

सोिी धदन 

सजयधमनको िकमा 

बढीमा ३ धदन । 

 

४३ 
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• धनिेदन 

• नागररकताको प्रधतधिपी सधित दुई प्रधत 

पासपोटय साईजको फोटो 

• धनिेदन तोक आदेश गने 

• दताय गने 

• सम्बखित कमयचारीिे नागररकता अनुसार 

प्रमाणपत्र जारी गने 

िडा सधचि/ 

प्रशासन शाखा 

निागे्न सोधि धदन  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


