
लिखु गाउँपालिका 

गाउँकाययपालिकाको कायायिय 

यसम, ओखिढुुंगा 

नागररक वडापत्र 
क्र.सुं. सेवा आवश्यक पने कागजातहरु सेवाप्राप्त गनय आवश्यक पने 

प्रलक्रया 

लजम्मेवार 

शाखा 

िाग्ने समय िाग्ने दस्तुर गुनासो सनु्ने 

अलधकारी 

प्रशासन सेवा 

१ चचठी पत्र तथा 

चनवेदन दताा  

चचठी पत्र तथा चनवेदन  अचधकार प्राप्त अचधकारीको तोक 

लगाई सामान्य प्रशासन शाखामा 

सम्पका  गने । 

सामान्य प्रशासन 

शाखा  

 

तुरुन्त हुन े आचथाक ऐन 

अनसुार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 
२ सेवा सम्बन्धी 

सामान्य जानकारी 

चनवेदन गरर वा मौचखक रुपमा पचन गना सचकने । आफै उपचथथत भई वा टेचलफोन 

माफा त सोधपछु गन े। 

सामान्य प्रशासन 

शाखा वा सचूना 

अचधकारी 

तुरुन्त उपलब्ध 

हुने वा सोही 

चदन 

चनिःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 
३ चसफाररसहरु  १. चसफाररसको लाचग माग गररएको चनवदेन  

२. वडाको चसफाररस  

३. चसफाररसको प्रकृचत अनसुारको अन्य आवश्यक कागजात 

४. राजश्व बझुाएको रचसद 

अचधकार प्राप्त अचधकारीको तोक 

लगाई सामान्य प्रशासन शाखामा 

सम्पका  गने । 

सामान्य प्रशासन 

शाखा   

 

तुरुन्त उपलब्ध 

हुने वा सोही 

चदन 

आचथाक ऐन 

अनसुार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 

४ तथ्याङ्क, सचूना  

तथा श्रोत नक्सा 

उपलब्ध गराउन े 

१. माग गन ेव्यचि / संथथाको सचूना मागको प्रयोजन समेत 

खलेुको चनवेदन 

२. आवश्यक दथतरु / बझुाएको रचसद  

१. सचूना अचधकारी समक्ष 

तोचकएको ढााँचामा चनवेदन चदने, 

२. आवश्यक प्रचिया परूा भएको 

खण्डमा सचूना उपलब्ध गराउने  ।  

सचूना अचधकारी  

 

सोही चदन वा 

बढीमा ७ 

चदनचभत्र 

आचथाक ऐन 

अनसुार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 

न्याय सेवा 

५ न्याचयक सचमचतमा 

मदु्दा दताा र प्रचतउत्तर 

पत्र दताा  

१. हदम्याद तोचकएको चवषयमा सोही बमोचजम र नतोचकएको 

मा ३५ चदन चभत्र रीतपवूाक तयार गरेको ( चतन पथुता 

चववरण ) ठेगाना र सम्पका  माध्यम खलेुको चनवेदन पत्र  

२. नपेाली नागररकताप्रचतचलचप 

१. न्यायीक सचमचतका रीत पवूाक 

चनवेदन चदन े ।  

२.न्यायीक सचमचतले आफ्नो क्षते्र 

अचधकारचभत्र पन ेमदु्दाको दताा 

तथा  प्रचतउत्तर पत्र दताा गन े । 

न्यायीक 

सचमचतको 

सचचवालय  

 

सोही चदन आचथाक ऐन 

अनसुार 
न्यायीक 

सचमचतको 

सचचवालय 

६ मेलचमलाप कतााको 

सचूचकृत   

१. मलेचमलाप कताा ( ईच्छुक ) को चनवेदन  

२. मलेचमलाप कतााको  व्यचिगत चववरण  

न्यायीक सचमचतले आवश्यक 

कागजातहरुको छानचवन गरी 

न्यायीक सचमचत   

 

सोही चदन आचथाक ऐन 

अनसुार 
न्यायीक 

सचमचतको 



 क. नेपाली नागररकताको फोटो कपी  

 ख. न्यनुतम योग्यता  

 ग. मलेचमलाप सम्बचन्ध ताचलमको प्रमाण पत्र भएमा  

 घ. दईु प्रचत पासपोटा साईजको फोटो  

सचुचकृत गने  ।  सचचवालय 

योजना, अनुगमन तथा तथयाुंक सेवा 

७ योजना सम्झौता, 

खाता सञ्चालन तथा 

पेश्की 

१. सम्बचन्धत जनप्रचतचनचधको उपचथथचतमा भएको आम 

भेलाको चनणायको प्रचतचलचप  । 

२. न्यनुतम ३३% मचहला सचहत मखु्य पदमा कचम्तमा १ 

पदमा मचहला रहन ेगरी सचमचत गठनको चनणायको 

प्रचतचलचप । 

३. उपभोिा सचमचतको योजना सम्झौता र खाता सञ्चालन 

गने चनणायको प्रचतचलचप तथा आवश्यक कागजातहरु  । 

४. उपभोिा सचमचतबाट सम्झौताको लाचग 

चजम्मेवारपदाचधकारी तोचकएको उपभोिा सचमचतको चनणाय 

५. आयोजनाको कायाान्वयनको काया ताचलका, 

६. प्राचवचधक लागत अनमुान चववरण, 

७. उपभोिा सचमचतका पदाचधकारीहरुको नपेाली 

नागररकताको फोटोकपी  । 

८. सम्झौता तथा पेश्की सम्बन्धी चनवेदन, 

९. वडाको चसफाररस ( वडा थतरीय योजना भएमा ), 

१०. काया सरुुवात हुन ुअगावैको कायाथथलको फोटोहरु  । 

१. अचधकार प्राप्त अचधकारीको 

तोक आदशे  । 

२. चनवेदन दताा गराई योजना 

शाखा, आचथाक प्रशासन 

शाखा तथा खाता सञ्चालन 

हुने बैंक शाखामा सम्पका  गन े। 

योजना 

शाखा,प्राचवचधक 

शाखा, आचथाक 

प्रशासन शाखा  

 

सोही चदन वा 

प्रचिया परूा भए 

लगत्त ै । 

चनिःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 

८ योजना जााँच पास 

फरफराक र अचन्तम 

भिुानी  

१. उपभोिा सचमचत/संघ संथथा बैठकको चनणायको प्रचतचलचप 

सचहतको चनवदेन, 

२. उपभोिा सचमचतबाट प्रमाचणत भएका खचाका चबल 

भरपाईहरु, 

३.नापी चकताब, काया सम्पन्न प्रचतवेदन र वडाको चसफाररस, 

४. साबाजाचनक सनुवुाई/सामाचजक लेखा परीक्षण/उपभोिा 

सचमचतबाट गररएको सामाचजक परीक्षणप्रचतवेदन, 

५. एकलाखभन्दा बढी लागतका योजनाहरुको हकमा 

उपभोिा सचमचतले सम्बचन्धत चनमााणथथलमा योजना 

सचूना पाटी (Hoarding board) राखेको प्रमाचणत गने 

कागजातहरु, 

१. अचधकार प्राप्त अचधकारीको 

तोक आदशे  । 

२. चनवेदन दताा गराई योजना 

शाखा, आचथाक प्रशासन 

शाखा तथा खाता सञ्चालन 

हुने बैंक शाखामा सम्पका  गन े।   

योजना शाखा 

प्राचवचधक शाखा 

तथा आचथाक 

प्रशासन शाखा   

सोही चदन वा 

प्रचिया परूा भए 

लगत्त ै । 

चनिःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 



६. अनगुमन सचमचतको प्रचतवेदन, 

७. काया सञ्चालन हुद ैगदाा र कायासम्पन्न भए पश्चातका 

कायाथथलका फोटोहरु  । 

कृलष तथा पशुपन्छी लवकास सेवा 

९ कृचष तथा पशपुन्छी 

उपचार र परामशा  

चलचखत चनवेदन गरर वा मौचखक रुपमा पचन गना सचकने । अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट तोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गने । 

कृचष तथा 

पशपुन्छी शाखा  

तुरुन्त वा 

उपचार र 

परामशाको 

प्रकृचत अनसुार 

आचथाक ऐन 

अनसुार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 

१० प्रयोगशाला परीक्षण 

( गोबर परीक्षण)  

प्राचवचधक दृचिले उपयिु हुन ेगरर गोबर संकलन गरर ल्याउन े

।  

शाखामा सम्पका  गन े । कृचष तथा 

पशपुकं्षी 

कायाालय 

१ घण्टा आचथाक ऐन 

अनसुार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 
११ पशपुालन तथा कृचष 

समहू दताा  

 

 

१.समहूको चवधानको ( २ प्रचत ) चशर र पछुार दवैुमा सबै 

सदथय सचहतको हथताक्षर भएको, 

३. समहूको चनणायको प्रचतचलचप र दतााका लाचग चनवेदन, 

४. १ र २ न.ं  फारम बमोचजम समहू चववरण, 

५. समहूको सदथयहरुको नपेाली नागररकताको प्रचतचलचप, 

६. वडाको चसफाररस  । 

अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट तोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गने । 

कृचष तथा 

पशपुकं्षी 

कायाालय 

सोही चदन आचथाक ऐन 

अनसुार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 

१२ समहू नवीकरण १. समहू चवद्यानको प्रचतचलचप, 

२. नवीकरण गना समहूको चनणाय, 

३. वडाको चसफाररस, 

४. सक्कल प्रमाण पत्र, 

५. प्रमाण पत्रको अगाडी पछाडी दवैु तफा को प्रचतचलचप । 

६. नवीकरणका लाचग चनवदेन 

अचधकार प्राप्त अचधकारीबाटतोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गने । 

कृचष तथा 

पशपुकं्षी 

कायाालय 

सोही चदन आचथाक ऐन 

अनसुार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत  

१३ महामारी रोग 

चनयन्त्रण 

चलचखत चनवेदन गरर वा मौचखक रुपमा पचन गना सचकने । अचधकार प्राप्त अचधकारीबाटतोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गने । 

कृचष तथा 

पशपुकं्षी 

कायाालय  

सोही चदन 

कावााही शरुु हुन े

। 

चनिःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 
१४ माटो नमनुा संकलन र 

जााँच  

 चलचखत चनवेदन  अचधकार प्राप्त अचधकारीबाटतोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गने । 

कृचष तथा 

पशपुकं्षी 

कायाालय 

सोही चदन आचथाक ऐन 

अनसुार 
प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत  

व्यवसाय, सुंस्था दताय तथा सहकारी सेवा 

१५ व्यवसाय दताा  १. उद्यमीको नेपाली नागररकताको प्रचतचलचप ( उद्यमी थवंम 

उपचथथत हुन पने), 

अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट तोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गने । 

व्यवसाय दताा 

शाखा 

सोही चदन आचथाक ऐन 

बमोचजम 

प्रमखु 

प्रशासकीय 



२. जग्गा धनी प्रमाण पजुााको प्रचतचलचप वा जग्गाको कचम्तमा 

३ बषाको भाडा सम्झौता र  मञ्जरुीनामा, 

३. वडा कायाालयको चसफाररस, 

४. चौतचफा  सजाचमन मचुलु्का तथा चार चकल्ला प्रमाचणत, 

५. उद्यचमको २ प्रचत फोटो PP size मा, 

६. साझेदारी गने भए साझदेारहरु बीचमा भएको 

कबचुलयतनामा, 

७. राजश्व बझुाएको रचसद । 

 अचधकृत 

१६ व्यवसाय नवीकरण १. व्यवसाय दतााको सक्कल प्रमाण पत्र, 

२. PAN दताा प्रमाण पत्रको प्रचतचलचप, 

३. कर चिुा प्रमाण पत्र, 

४. ५० लाख वा सो भन्दा बढी पुाँजी भएको व्यचिगत 

व्यवसायको हकमा लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रचतवेदन, 

५. नवीकरण चनवेदन, 

६. राजश्व बझुाएको रचसद  । 

अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट तोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गन े । 

 

व्यवसाय दताा 

शाखा 

सोही चदन आचथाक ऐन 

बमोचजम 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 

१७ संथथा दताा  १.संथथाको चवधानको ३ प्रचत (चशर र पछुार दवैुमा सबै 

सदथय सचहतको हथताक्षर भएको), 

२. संथथा गठन गने आम भेलाको चनणायको प्रचतचलचप, 

३. संथथाको सम्पणूा चववरण सचहतको चनवेदन, 

४. पदाचधकारीको नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र प्रचतचलचप र 

फोटो, 

५. वडा चसफाररस  । 

अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट तोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गन े । 

 

 

संथथा दताा शाखा  बढीमा ७ चदन 

चभत्र 

आचथाक ऐन 

बमोचजम 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 

१८ संथथा  नवीकरण १. संथथा अचधकारीको चनवेदन, 

२. साधारण सभाको चनणायको प्रचतचलचप, 

३. सचमचतका पदाचधकारीहरु सबैको नपेाली नागररकताको 

प्रमाण पत्रको प्रचतचलचप र चववरण, 

४. वडाको चसफाररस, 

५. लेखा परीक्षणको प्रचतवेदनको प्रचतचलचप, 

६. कर चिुा गरेको प्रमाणपत्र, 

७. संथथा दतााको प्रमाणपत्र, 

८. वाचषाक प्रचतवेदन  ।  

अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट तोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गन े ।  

संथथा दताा शाखा सोही चदन आचथाक ऐन 

बमोचजम 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 



१९ 'घ' बगाको चनमााण 

व्यवसायी इजाजत 

पत्र दताा    

१. अनसुचूी-१ बमोचजमको ढााँचामा चनवेदन, 

२. अनसुचूी-५ बमोचजमको योग्यता प्रमाचणत भएको 

प्राचवचधक प्रचतवेदन, 

३. कम्पनी दताा प्रमाण पत्र, 

४. राजश्व बझुाएको रचसद  । 

१. अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट 

तोक लगाई शाखामा सम्पका  

गने, 

२.कायापाचलकाको चनणाायानसुार 

हुने । 

व्यवसाय दताा 

शाखा  

 

कायापाचलका 

बैठक बसेको ३ 

चदन चभत्र 

आचथाक ऐन 

बमोचजम 

गाउाँपाचलका 

अध्यक्ष 

२० 'घ' बगाको चनमााण 

व्यवसायी इजाजत 

पत्र  नवीकरण 

१. नवीकरणका लाचग चनवेदन, 

२. अनसुचूी-४ बमोचजमको ढााँचाको पासबकु, 

३. कर चिुा प्रमाण पत्र, 

४. राजश्व बझुाएको रचसद  । 

अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट तोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गन े । 

 

व्यवसाय दताा 

शाखा  

 

सोही चदन आचथाक ऐन 

बमोचजम 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 

२१ सहकारी दताा  १. अनसुचूी -१ को ढााँचामा चनवेदन, 

२. सहकारी संथथाको  प्रथताचवत चवचनयम २ प्रचत (चशर र 

पछुार दवैुमा सबै सदथय सचहतको हथताक्षर भएको), 

३. सहकारी संथथाको सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन, 

४. सदथयले चलन थवीकार गरेको शेयर  संख्या र शेयर 

रकमको चववरण, 

५. पदाचधकारीको नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र प्रचतचलचप र 

फोटो २ प्रचत  । 

६. वडाको चसफाररस पत्र  । 

अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट तोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गन े । 

 

सहकारी शाखा  बढीमा ७ चदन आचथाक ऐन 

बमोचजम 

प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 

आधारभूत स्वास्थय सेवा 

२२ अत्यावश्यक थवाथथ्य 

सेवािः 

 खोप  

 पररवार चनयोजन 

 पोषण 

 बाल रोगको 

एकीकृत 

व्यवथथापन 

 सरुचक्षत माततृ्व 

 चबरामी उपचार 

 क्षयरोग, कुष्ठ रोग, 

औलंो रोग उपचार 

सम्बचन्धत सेवा काडा  । पायक पन ेथवाथथ्य संथथा वा 

गाउाँघर चक्लचनक तथा खोप 

केन्रमा सम्पका  गन े ।   

सम्बचन्धत 

थवाथथ्य संथथा 

१ घण्टा चभत्र 

तथा 

सेवाग्राहीको 

चाप अनसुार 

चनिःशलु्क थवाथथ्य 

संयोजक 



 थवाथथ्य परामशा 

तथा सचूना 

 अत्यावश्यक 

औषधी चवतरण 

२३ महामारी तथा रोग 

चनयन्त्रण सेवा  

चलचखत चनवेदन गरर वा मौचखक रुपमा पचन गना सचकने । अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट तोक 

लगाई थवाथथ्य संथथा वा 

आधारभतू थवाथथ्य तथा 

सरसफाई कायाालयमा सम्पका  गने 

। 

सम्बचन्धत 

थवाथथ्य संथथा 

तथा आधारभतू 

थवाथथ्य तथा 

सरसफाई 

कायाालय 

सोही चदन 

कावााही शरुु हुन े

। 

चनिःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 

२४ चवपन्न नागररक 

उपचार चसफाररस  

१. नपेाल सरकारले कडा रोग भचन वगीकरण गरेका रोगबाट 

ग्रचसत भएको भचन सचूचकृत अथपतालबाट रोग चनदान 

गररएको प्रेचथिप्सन लगायतका कागजातहरु, 

२. सम्बचन्धत वडाबाट चवपन्नताको चसफाररस, 

३. नपेाली नागररकताको प्रमाणपत्रकोप्रचतचलचप-१, 

नावालकको हकमा जन्म दतााको प्रमाण पत्रको प्रचतचलचप-

१  

४. चवपन्न नागररक औषधी उपचार कोष चनदचेशका अनसुचूी-

२ बमोचजमको चनवेदन  । 

१. अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट 

तोक लगाई शाखामा सम्पका  

गने, 

२. चवपन्न नागररक चसफाररस 

सचमचतको चनणायानसुार हुन े । 

आधारभतू 

थवाथथ्य तथा 

सरसफाई 

कायाालय 

सचमचतको बैठक 

बसेकै चदन 

चनिःशलु्क चवपन्न 

नागररक 

चसफाररस 

सचमचत  

२५ सरुचक्षत माततृ्व सेवा 

संथथागत सतु्केरी 

यातायात खचा  तथा 

गभाजााँच उत्प्ररेणा 

भत्ता  

१. प्रोटोकल अनसुार चनयचमत गभा जााँच गरेको सेवा काडा  । 

२. वचथाङ् सेन्टर थथापना भएको सम्बचन्धत थवाथथ्य संथथामा 

सतु्केरी भएको सेवा प्रदायकको चसफाररस  । 

३. आमा सरुक्षा कायािम अनसुचूी-३ बमोचजमको चनवदेन  ।  

माग भएका कागजात सचहत 

सम्बचन्धत थवाथथ्य संथथा प्रमखु 

समक्ष चनवेदन पेश गने  ।  

थवाथथ्य संथथा  ७ चदन चभत्र चनिःशलु्क थवाथथ्य 

संयोजक 

िैंलगक समानता तथा सामालजक सरुक्षा सेवा 

२६ सामाचजक सरुक्षा 

कायािमिः- जेष्ठ 

नागररक, दचलत, 

एकल मचहला, 

चवधवा मचहला, 

अशि अपांग र 

दचलत बालबाचलका 

१. सम्बचन्धत व्यचिको नेपाली नागररकताको प्रचतचलचप, 

२.  चवधवा मचहलाको लाचग  पचतको मतृ्य ुदताा, चववाह दताा 

वा मतृ्य ुपचछको  नाता प्रमाचणत प्रमाण-पत्रको प्रचतचलचप, 

३. असि अपाङ्गता भएका व्यचिहरुको लाचग अपाङ्गता  

वगा खलेुको प्रमाणपत्रको प्रचतचलचप, नपेाली नागररकता 

प्रमाण पत्रको प्रचतचलचप र नाबालक भएमा जन्म दताा 

प्रमाण पत्रको प्रचतचलचप, 

१. आवश्यक पन ेकागजातको 

साथमा चलचखत चनवदेन वडा 

कायाालयमा पेश गने  । 

२. वडा कायाालयले वडाको 

चसफाररस सचहत 

गाउाँपाचलकाको पचञ्जकरण 

शाखामा बझुाउन े ।  

थथानीय 

पचञ्जकाचधकारी 

 

 बढीमा १ 

मचहना 

चनिःशलु्क गाउाँपाचलका 

गनुासो 

सनुवुाई 

सचमचत 



पररचय पत्र   ४. दचलत बालबाचलकाको लाचग  जन्म दताा प्रमाण-पत्रको 

प्रचतचलचप बाब ुर आमाको चववाह दतााको प्रमाण-पत्र, 

नेपाली नागररकताको प्रचतचलचप,  

५. सम्बचन्धत व्यचिको पासपोटा साईजको २/२ प्रचत फोटो, 

६.बसाईसराई गरी आएकोमा पाररवाररक लगत हथतान्तरण 

फारम र बसाई सराई प्रमाण-पत्रको प्रचतचलचप   । 

 

२७ सामाचजक सरुक्षा 

कायािमिः- पररचय 

पत्र नवीकरण 

१. नपेाली नागररकताको प्रचतचलचप, 

२. सामाचजक सरुक्षा पररचय पत्रको प्रचतचलचप, 

३. चनवेदनको फारम,  

४. अन्य सम्बचन्धत पररचय पत्रको प्रचतचलचप,   

१. आवश्यक पन ेकागजातको 

साथमा चलचखत चनवदेन वडा 

कायाालयमा पेश गने  । 

२. वडा कायाालयले वडाको 

चसफाररस सचहत 

गाउाँपाचलकाको पचञ्जकरण 

शाखामा बझुाउन े । 

थथाचनय 

पचञ्जकाचधकारी   

सोही चदन चनिःशलु्क गाउाँपाचलका 

गनुासो 

सनुवुाई 

सचमचत 

२८ सामाचजक सरुक्षा 

भत्ता रकम चवतरण  

१. सामाचजक सरुक्षा पररचय पत्र, 

२. नपेाली नागररकता प्रमाण-पत्र  । 

सम्बचन्धत वडा कायाालयमा 

सम्पका  गने  । 

थथाचनय 

पचञ्जकाचधकारी   

सोही चदन चनिःशलु्क गाउाँपाचलका 

गनुासो 

सनुवुाई 

सचमचत 

२९ जेष्ठ नागररक पररचय 

पत्र चवतरण 

१.  चलचखत चनवेदन, 

२. नेपाली नागररकता प्रमाण-पत्रको सक्कल सचहत प्रचतचलचप, 

३. पासपोटा साईजजको फोटो ३ प्रचत  । 

अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट तोक 

लगाई शाखामा सम्पका  गने । 

लैंचगक समानता 

शाखा 

१ घण्टा चभत्र चनिःशलु्क प्रमखु 

प्रशासकीय 

अचधकृत 
३० अपाङ्गता पररचय 

पत्र चवतरण 

१.  चलचखत चनवेदन, 

२. नेपाली नागररकता वा १६ वषा भन्दा कम उमरेको भए 

जन्मदताा प्रमाण-पत्रको प्रचतचलचप, 

३. पासपोटा साईजको फोटो ४ प्रचत, 

४. अपाङ्गता दचेखन ेगररको पोि काडा साइजको फोटो, 

५. वडाको चसफाररस पत्र, 

६. थवाथथ्य संथथाको चसफाररस पत्र  । 

१. अचधकार प्राप्त अचधकारीबाट 

तोक लगाई शाखामा सम्पका  

गने । 

२. अपाङ्गता पररचय-पत्र चवतरण 

समन्वय सचमचतबाट चनणाय हुन े। 

लैंचगक समानता 

शाखा 

सचमचतको बैठक 

बसेको १ चदन 

चभत्र 

चनिःशलु्क अपाङ्गता 

पररचय-पत्र 

चवतरण 

समन्वय 

सचमचत 

आयुवेद सेवा 

३१ अत्यावश्यक 

आयवेुद सेवा  

 चवरामी परीक्षण 

सम्बचन्धत सेवा काडा वा चवरामी पजूाा  । आयवेुद औषधालयमा सम्पका  

गने  ।   

आयवेुद 

औषधालय, 

पोकली 

१ घण्टा चभत्र 

तथा 

सेवाग्राहीको 

चनिःशलु्क आयवेुद 

शाखा प्रमखु 



तथा परामाश 

 अत्यावश्यक 

औषधी चवतरण 

चाप अनसुार 

३२ पंचकमा सेवा सम्बचन्धत सेवा काडा वा चवरामी पजूाा  । आयवेुद औषधालयमा सम्पका  

गने  ।   

आयवेुद 

औषधालय, 

पोकली 

प्रत्येक हप्ताको  

चबचहवार  

चनिःशलु्क आयबेुद 

शाखाको 

प्रमखु  

आधारभूत तथा माध्यलमक लशक्षा सेवा 

३३ बालचवकास केन्र 

संचालनको लाचग 

अनमुचत  

१. चलचखत चनवेदन, 

२. प्रथतावना पत्र, 

३. चवधानको प्रचतचलचप, 

४. लाभग्राही भलेाको चनणाय, 

५. भौचतक पवूााधार अनगुमन प्रचतवेदन  ।  

आचधकार प्राप्त आचधकारीबाट 

तोक लगाई वडा चशक्षा सचमचतमा 

पेश गने  । 

 

वडा सचमचत वडा चशक्षा 

सचमचतको बैठक 

बैठक बसेको ७ 

चदन चभत्र 

आचथाक ऐन 

अनसुार 

गाउाँपाचलका 

चशक्षा सचमचत 

३४ आधारभतू तहको 

कक्षा सञ्चालन र 

कक्षा थपको अनमुचत 

१. चलचखत चनवेदन, 

२. प्रथतावना पत्र, 

३. चवधानको प्रचतचलचप, 

४. लाभग्राही भलेाको चनणाय, 

५. वडाको चसफाररस पत्र, 

६. भौचतक पवूााधार अनगुमन प्रचतवेदन,  

७. नचजकका चवद्यालयको सहमचत पत्र  । 

आचधकार प्राप्त आचधकारीबाट 

तोक लगाई शाखामा पेश गने  । 

 

आधारभतू तथा 

माध्यचमक चशक्षा 

कायाालय 

कायापाचलका 

बैठक बसेको ७ 

चदन चभत्र 

आचथाक ऐन 

अनसुार 

गाउाँपाचलका 

चशक्षा सचमचत 

३५ चशक्षक सरुवा १. अनसुचूी-१४ बमोचजमको चनवदेन, 

२. सम्बचन्धत चवद्यालयहरुको सहमती, 

३. सम्बचन्धत चवद्यालय व्यवथथापन सचमचतहरुको चनणायको 

प्रचतचलचप, 

४. दरबन्दी ररि रहकेो प्रमाचणत प्रचतचलचप  । 

आचधकार प्राप्त आचधकारीबाट 

तोक लगाई शाखामा पेश गने  । 

 

आधारभतू तथा 

माध्यचमक चशक्षा 

कायाालय 

सचमचतको बैठक 

बसेको ७ चदन 

चभत्र 

चनिःशलु्क गाउाँपाचलका 

चशक्षा सचमचत 

३६ चवद्यालयलाई 

थवीकृत कायािम 

अनसुारको रकम 

चनकासा 

१. माग फारम, 

२. चवद्यालय व्यवथथापन सचमचतको चनणायको प्रचतचलचप 

सचहत अन्य आवश्यक कागजात  । 

आचधकार प्राप्त आचधकारीबाट 

तोक लगाई शाखामा पेश गने  । 

 

आधारभतू तथा 

माध्यचमक चशक्षा 

कायाालय 

बचढमा ७ चदन 

चभत्र 

चनिःशलु्क गाउाँपाचलका 

चशक्षा सचमचत 

 

 

 


