
सस नॊ  सेवा सवुवधाको नाभ आफश्मक ऩने कागजात य आफश्मक ऩने प्रविमा सेवा फापत राग्ने दस्तयु राग्ने सभम सेवा ददने शाखा/असधकायी कैवपमत

१ सनवेदन 1. सरखखत सनवेदन रु 1०/- काभको प्रकृती अनसुाय प्रभखु प्रशासकीमअसधकृत

१. जग्गा धनी प्रभाण ऩजुााको प्रसतसरऩी

२.नाऩी शाखाफाट प्रभाखणत वकताा य नक्सा
३. सनभााण गरयने घयको नक्शा,वा सनभााण बएको बए बवनको नक्शा ३ सेट (टे्रससङ् एक 
य सो को पोटोकऩी दइुा थान)

४. चार ुआ व को एवककृत सम्ऩती कय  सतयेको यससदको प्रसतसरऩी

५. घयको तरा थऩ बएभा ऩयुानो नक्शा तथा प्रभाणऩत्रहरु

६. सधतो यहेको जग्गा बए सम्फखधधत सनकामको स्वीकृती ऩत्र

७. सफै चयणभा घयधनीको असनफामा उऩखस्थत हनु ुऩनेछ।

८. गठुी जग्गा बए गठुीको ससपारयस ऩत्र

९. भारऩोत कामाारमको यखजषे्ट्रशन पायाभ (याखजनाभा)

१. सॊमकु्त सनवेदन

२. दफैु ऩऺको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रसतसरऩी

३. सफवि सम्फधधी सरखतको प्रसतसरऩी

१. भारऩोत कामाारमफाट घयनाभसायी बएको प्रभाण

२. सम्फखधधत वडा कामाारमको ससपारयस

३. नक्साऩास सनभााण सम्ऩन्न प्रभाणऩत्रहरु

१. सनवेदकको नागरयकताको प्रसतसरऩी य सम्फखधधत वडाको ससपारयस

२. आफ्नै घय बए एवककृत सम्ऩती कय सतयेको यससदको प्रसतसरऩी

३. फहारभा फसेको बए सम्झौता ऩत्रको प्रसतसरऩी

४. ऩासऩोट साइाजको दइुा प्रसत पोटा

५. गैय नागरयकको हकभा घयधनी सॉगको सम्झौता ऩत्र

६. चाय वकल्रा उल्रेख बएको ससधमायको सजासभन भचुलु्का

१. सनवेदकको नागरयकताको प्रसतसरऩी य सम्फखधधत वडाको ससपारयस

२. आफ्नै घय बए एवककृत सम्ऩती कय सतयेको यससदको प्रसतसरऩी

३. फहारभा फसेको बए सम्झौता ऩत्रको प्रसतसरऩी

भहाफ ुगाउॉऩासरका 
गाॉउ कामाऩासरकाको कामाारम

गैडाफाज, दैरेख

नागरयक वडाऩत्र
कणाारी प्रदेश नेऩार

६ व्मवसाम नसफकयण
व्मवसामको प्रकृती हेयी गाउॉऩासरकाको 

सनणामानसुाय
सोही ददन

प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/ 
याजश्व तथा आसथाक प्रशासन 

शाखा/प्रशासन शाखा

४ घय नाभसायी गाउॉसबाको सनणामानसुाय सोही ददन ऩवुााधाय ववकास शाखा

५ व्मवसाम दताा
व्मवसामको प्रकृती हेयी गाउॉऩासरकाको 

सनणामानसुाय

सोही ददन  सजासभन 
भचुलु्काको हकभा फढीभा 

सतन ददन

प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/ 
याजश्व तथा आसथाक प्रशासन 

शाखा/प्रशासन शाखा

३ नक्सा नाभसायी गाउॉसबाको सनणामानसुाय सोही ददन
प्रभखु प्रशासकीम 

असधकृत/ऩवुााधाय ववकास शाखा

२ घय नक्सा ऩास इाजाजत गाउॉसबाको सनणामानसुाय

सचुना टाॉस ७ ददन सबत्र. 
सजासभन य रेआउट सचुना 
टाॉस बएको १८ ददन सबत्र. 
रेआउट बएको ७ ददन 
सबत्र आॊखशक नक्सा ऩास 
.सड.वऩ.सी.रेबर सम्भ 

सनभााण बएको ७ ददन सबत्र 
ऩूणा नक्साऩास गदाा 

Superstrature सनभााण गना 
रागेको हनु ुऩनेछ ।

प्रभखु प्रशासकीम 
असधकृत/ऩवुााधाय ववकास शाखा



४. ऩासऩोट साइाजको दइुा प्रसत पोटा

५. गैय नागरयकको हकभा घयधनी सॉगको सम्झौता ऩत्र

१. सनवेदकको नागरयकताको प्रसतसरऩी

२. व्मवसाम दतााको प्रभाण ऩत्र य सम्फखधधत वडाको ससपारयस

३. फहारभा फसेको बए सम्झौता ऩत्रको प्रसतसरऩी

४. ऩासऩोट साइाजको दइुा प्रसत पोटा

५. गैय नागरयकको हकभा घयधनी सॉगको सम्झौता ऩत्र

८

फावषाक आम प्रभाखणत रु ५ 
राख सम्भको रु ५ राख 
देखख १० राख सम्भ य 
रु१० राख बधदा भाथी 
जसत राख सम्भ बएता ऩसन 
शैखऺक अध्ममन रागी आम 
प्रभाखणत

१. फावषाक आम प्रभाखणत सम्फधधी सफस्ततृ सफफयण खलु्ने सनवेदन सवहत अधम कागजात गाउॉसबाको सनणामानसुाय सनवेदन ऩेश गयेको ददन
प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/याजश्व 
तथा आसथाक प्रशासन 
शाखा/प्रशासन शाखा

१. सम्फखधधत सफस्ततृ सफफयण खलु्ने सनवेदन

२. नागरयकता प्रभाण ऩत्रको पोटोकऩी

३. अधम आफश्मक कागजात

१. प्रभाखणत प्रसतसरऩी सम्फधधी सफस्ततृ सफफयण खलु्ने सनवेदन

२. नागरयकता प्रभाण ऩत्रको पोटोकऩी

१. सनवेदन ऩत्र  सवहत सॊस्थाको सफधान सनमभावरी य नागरयकताको प्रभाखणत प्रसतसरवऩ

२. फहारभा बए फहार सम्झौताऩत्रको प्रसतसरवऩ य फहार कय फझुाएको यससद

३. आफ्नै घय बए एवककृत सम्ऩती कय सतयेको यससदको प्रसतसरऩी

१. सनवेदन ऩत्र  सवहत सॊस्थाको सफधान सनमभावरी य नागरयकताको प्रभाखणत प्रसतसरवऩ

२. गत आ व को प्रगती प्रसतवेदन

३. फहारभा बए फहार सम्झौताऩत्रको प्रसतसरवऩ य फहार कय फझुाएको यससद

४. आफ्नै घय बए एवककृत सम्ऩती कय सतयेको यससदको प्रसतसरऩी

१. तोवकएको ढाॉचाभा सनवेदन

२. सनवेदकको नेऩारी नागरयकताको प्रभाखणत प्रसतसरवऩ

३. उद्योग तथा  व्मवसाम सॊचारन गने ठाॉउको जग्गा धनी प्रभाण ऩजुााको प्रसतसरवऩ

४. जग्गा जसभन अकेको नाभभा बए सो ब्मखक्तको सम्झौता तथा इाच्छाऩत्र

१. सनवेदन ऩत्र सवहत सॊस्थाको 3 प्रसत ववधान वा सनमभावरी

सनवेदन ऩेश गयेको ददन

१४ सहकायी सॊस्था  दताा गाउॉसबाको सनणामानसुाय
७ ददन (सजासभन भचुलु्का 
गनुा ऩने बएभा फढीभा १५ 

ददन)

प्रभखु प्रशासकीम 
असधकृत/साभाखजक ववकास शाखा

१३
उद्योग तथा पभा दताा  
ससपारयस

गाउॉसबाको सनणामानसुाय
सोही ददन (सजासभन भचुलु्का 
गनुा ऩने बएभा फढीभा ३ 

ददन)

प्रभखु प्रशासकीम 
असधकृत/साभाखजक ववकास शाखा

१२ सॊस्था नसफकयण ससपारयस गाउॉसबाको सनणामानसुाय सोही ददन
प्रभखु 

प्रशासकीमअसधकृत/साभाखजक 
ववकास शाखा

११ सॊस्था दताा ससपारयस गाउॉसबाको सनणामानसुाय सोही ददन
प्रभखु प्रशासकीम 

असधकृत/साभाखजक ववकास शाखा

१० प्रभाखणत प्रसतसरऩी दस्तयु
रु  १००/- य प्रसत ऩाना थऩ दस्तयु रु 

१०/-
सनवेदन ऩेश गयेको ददन

प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/याजश्व 
तथा आसथाक प्रशासन 
शाखा/प्रशासन शाखा

९
अधम नखरेुका ससपारयस 

दस्तयु
गाउॉसबाको सनणामानसुाय

प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/ 
याजश्व तथा आसथाक प्रशासन 

शाखा/प्रशासन शाखा

७ व्मवसाम नाभसायी
व्मवसामको प्रकृती हेयी गाउॉऩासरकाको 

सनणामानसुाय
सोही ददन

प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/ 
याजश्व तथा आसथाक प्रशासन 

शाखा/प्रशासन शाखा

६ व्मवसाम नसफकयण
व्मवसामको प्रकृती हेयी गाउॉऩासरकाको 

सनणामानसुाय
सोही ददन

प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/ 
याजश्व तथा आसथाक प्रशासन 

शाखा/प्रशासन शाखा



२. सॊस्थाका सदस्महरुको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रसतसरवऩ

३. फहारभा बए फहार सम्झौताऩत्रको प्रसतसरवऩ य फहार कय फझुाएको यससद

४. आफ्नै घय बए एवककृत सम्ऩती कय सतयेको यससदको प्रसतसरऩी

१. तोवकएको ढाॉचाभा सॊस्थाको  सनवेदन

२. गत आ व को प्रगती प्रसतवेदन

३. फहारभा बए फहार सम्झौताऩत्रको प्रसतसरवऩ य फहार कय फझुाएको यससद

४. आफ्नै घय बए एवककृत सम्ऩती कय सतयेको यससदको प्रसतसरऩी
१. जनु मोजनाको  इाविभेट गयाउन ुऩने हो सो मोजना सॊचारन गने बसन सम्फधधीत वडा 
ससभसतरे गयेको सनणामको प्रसतसरवऩ

२. सम्बाब्मता अध्ममन प्रसतवेदन

३. सफस्ततृ सफेऺण प्रसतवेदन

१. मोजना सम्झौता गने बसन वडा ससभसतको सनणाम

२. वडा ससभसतद्धाया उऩबोक्ता ससभसत गठन गयेको सनणामको प्रसतसरवऩ

३. वडा कामाारमरे फैंक खाता सॊचारन गरय ददने बने्न ब्महोयाको ससपारयस ऩत्र

४. उऩबोक्ता ससभसतको सनणाम य सनवेदन

५. रागत अनभुान य मोजना खस्वकृत प्रभाण मोजना ऩखुस्तका खाता

6. उऩबोक्ता ससभसतका सदस्महरुरे एवककृत सम्ऩती कय सतयेको यससदको प्रसतसरऩी

७. कामास्थरको यॊ सगन पोटा

८. उऩबोक्ता ससभसत गठन गदााको यॊ सगन पोटा

९. उऩबोक्ता ससभसतका ऩदासधकायीको नागरयकताको प्रसतसरवऩ

१०. खाता सॊचारन गने ऩदासधकायीको २।२ प्रसत ऩासऩोट साइाजको पोटा

११. गाउॉऩरयषदफाट सम्फखधधत मोजनाको फजेट तथा कामािभ स्वीकृत बएको हनु ुऩनेछ ।
१२. आमोजनको कुर रागत भध्मे जनश्रभफाट ब्महोने यकभको हकभा सम्फखधधत 
ऩऺफाट प्रसतफद्धता ब्मक्त बएको प्रभाण सभेत आफश्मक ऩनेछ ।
१. मोजना सम्ऩन्न बएको बए सम्फखधधत वडा कामाारमको ससपारयस

२. सम्ऩूणा खचाको सफर बयऩाई बौचय आदद

३. मोजना सम्ऩन्न बएको उऩबोक्ता ससभसतको सनणाम

४. सम्ऩन्न मोजना उऩबोक्ताहरुराइा हस्ताधतयण गयेको कागजात

५. साभाखजक य साफाजसनक ऩरयऺण प्रसतवेदन उऩखस्थसतको पोटो सवहत

६. अनगुभन ससभसतको प्रसतवेदन

७. प्राववसधक कामा सम्ऩन्न प्रसतवेदन

८. कामा सम्ऩन्न स्थरको यॊ सगन पोटा

९. होसडङ्गफोडको पोटो

१८
मोजनाको ऩेखश्क पछौटका 
रागी आफश्मक ऩने प्रविमा

सन्शलु्क सोही ददन
प्रभखु प्रशासकीमअसधकृत/मोजना 
शाखा/आसथाक प्रशासन शाखा

१७
मोजना सम्झौताका रासग 
आवश्मक ऩने प्रविमा

सन्शलु्क सोही ददन
प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/मोजना 

शाखा/ऩवुााधाय ववकास शाखा

१६
मोजनाको रागत अनभुान 
तमायीका रासग

सन्शलु्क सोही ददन
प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/मोजना 

शाखा/ऩवुााधाय ववकास शाखा

१५ सहकायी सॊस्था नसफकयण गाउॉसबाको सनणामानसुाय सोही ददन
प्रभखु प्रशासकीम 

असधकृत/साभाखजक ववकास शाखा

१४ सहकायी सॊस्था  दताा गाउॉसबाको सनणामानसुाय
७ ददन (सजासभन भचुलु्का 
गनुा ऩने बएभा फढीभा १५ 

ददन)

प्रभखु प्रशासकीम 
असधकृत/साभाखजक ववकास शाखा



१. सनवेदन 

२. सफर बयऩाइा

३. वडा ससभसतको ससपारयस

४. मोजना सम्फधधी कागजात

५. टोर ववकास सॊस्था गठन बएको बए सो को ससपारयस

६.साभाखजक य साफाजसनक ऩरयऺण प्रसतवेदन उऩखस्थतीको पोटो  सवहत

७. अनगुभन ससभसतको प्रसतवेदन

८. प्रासफसधक कामा सम्ऩन्न प्रसतवेदन

९. कामा सम्ऩन्न स्थरको यॊ सगन पोटा

१०. होसडङ्गफोडको पोटो

११. कभाचायी एवॊ जनप्रसतसनसधको योहवयभा उऩबोक्ता ससभसत गठन गयेको सनणामको प्रसतसरवऩ

१२. सॊघ सॊस्थाको रागी अनदुान बए सनधाारयत ढाॉचाको अवधायणा ऩत्र य प्रस्तावना

१. उद्योग तथा उऩबोक्ता वहत सॊयऺण कामाारमभा दताा बएको प्रभाण ऩत्रको प्रसतसरवऩ

२. आधतरयक याजश्व कामाारमभा स्थामी रेखा नॊम्फय दताा प्रभाणऩत्रको प्रसतसरवऩ

३. औजाय तथा अधम साभानको वववयण य सफभा सम्फधधी कागजात

४. फैंक भौज्जात यहेको बौचय

५. तोवकएको ढाॉचाभा सनवेदन

६. नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रसतसरवऩ

७. ऩासऩोट साइाजको पोटा २ प्रसत

१. टोर ववकास सॊस्थाको दताा गने फायेको टोर ववकास सॊस्थाको फैंठकको सनणामको प्रसतसरवऩ

२. सॊस्थाका ससभसतका सदस्महरुको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रसतसरवऩ

३. टोर ववकास सॊस्थाको ववधान ऩारयत बएको सनणामको प्रसतसरवऩ य ववधान २ प्रसत

४. सम्फखधधत वडाको ससपारयस

१. सनवेदन ऩत्र खशऺा सनमभावरी २०५९ को अनसुखुच ९ फभोखजभ सनवेदन य सम्फखधधत 
वडाको ससपारयस

२. कम्ऩनी दताा प्रभाण ऩत्रको प्रसतसरवऩ

३. सफद्यारम ब्मफस्थाऩन ससभसतको सनणामको प्रसतसरवऩ

४. नखजकका साभदुामीक सफद्यारमहरुको सहभती ऩत्र
५. सॊस्थाऩक ब्मफस्थाऩन ससभसत य प्रधानाध्माऩकको ना प्र ऩ को प्रसतसरवऩ य खशऺकको 
शैखऺक मोग्मताका प्रभाण ऩत्रको प्रसतसरवऩ
६. कऺागत शलु्क तथा ऩाठ्यऩसु्तकहरु सम्फधधी सनणाम प्रसतसरवऩ
७. फहारभा बए घयधनी सॉग कखम्तभा ५ फषाको रागी गरयएको घयबाडाको सम्झौता 
ऩत्रको प्रसतसरवऩ

२२ सफद्यारम खोल्ने अनभुती गाउॉसबाको सनणामानसुाय
प्रविमा ऩयुा बएभा चैत्र 
भसाधतभा अनभुती ददने

प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/खशऺा 
मवुा तथा खेरकुद शाखा

२१ टोर ववकास सॊस्था दताा गाउॉसबाको सनणामानसुाय सोही ददन
प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/मोजना 
शाखा/ प्रशासन शाखा/साभाखजक 
ववकास शाखा

२०
घ फगाको ठेकेदाय अनभुती 
ऩत्र

गाउॉसबाको सनणामानसुाय १५ ददन
प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/मोजना 
शाखा/आसथाक प्रशासन शाखा/  

ऩवुााधाय ववकास शाखा

१९ बकु्तानी सम्फधधी प्रविमा सन्शलु्क सोही ददन
प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/मोजना 

शाखा/ऩवुााधाय ववकास 
शाखा/आसथाक प्रशासन शाखा



८. सफद्यारमको नाभभा कुनै घय जग्गा बएभा सो को चार ुआ व भा एवककृत सम्ऩती 
कय सतयेको यससदको प्रसतसरवऩ
९. स्थरगत अनगुभन ससभसतको ससपारयस

१. सनवेदनऩत्र सवहत सम्फखधधत वडाको ससपारयस

२. ब्मफस्थाऩन ससभसतको सनणामको प्रसतसरवऩ

३. सफद्यारम सॊचारन अनभुती ऩत्रको प्रसतसरवऩ

४. स्थरगत अनगुभन ससभसतको ससपारयस

१. तोवकएको ढाॉचाको सनवेदन ऩत्र य नेऩारी नागरयक्ताको प्रभाखणत प्रसतसरवऩ

२. कुन प्रकायको शायीरयक अऩाङ्गता हो सो सम्फधधी भेसडकर सऩुरयटेधडेधटको ससपारयस

३. ब्मखक्त स्वमॊ उऩखस्थत हनु ुऩने वा सम्फखधधत कभाचायीको प्रसतवेदन

४. वडा कामाारमको ससपारयस ऩत्र

५. ऩयैु शरयय देखखने यॊ सगन पोटो २ प्रसत

१. छोयीको जधभ दताा प्रभाण ऩत्रको प्रभाखणत प्रसतसरवऩ

२. असबबावक भध्मे एक वा दफैु जनाको नागरयकताको प्रभाण ऩत्रको प्रभाखणत प्रसतसरवऩ

३. छोयीको ऩासऩोटा साइाजको पोटो थान- ६

४. असबबावक वा सॊयऺकको  ऩासऩोटा साइाजको पोटो थान -६
५. वैकखल्ऩक स्माहायभा यहेको छोयीको हकभा सॊयऺण गने सॊस्थारे सॊयऺकत्व ग्रहण 
गयेको अफस्थाभा सॊयऺकत्व गयेको प्रभाणको प्रभाखणत प्रसतसरवऩ य सॊस्था दतााको प्रभाण 
ऩत्रको प्रसतसरवऩ

६. ब्मखक्त सॊयऺण बएको अफस्थाभा ब्मखक्तको नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रसतसरवऩ य 
सॊयऺकत्व ग्रहण गयेको प्रभाणको प्रसतसरवऩ

७. अस्ऩतार वा स्वास््म केधर वा तारीभ प्राप्त सुॉडेनीको सेवाफाट सतु्केयी बएको बए 
सम्बव बएभा सो को प्रभाण ऩत्रको प्रसतसरवऩ

१. जग्गाधनी प्रभाण ऩजुाा

२. सनभााण सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र

३. चार ुआ.व.को एवककृत सम्ऩखिकय सतयेको प्रभाणऩत्रको प्रसतसरऩी

४. सम्फखधधत ब्मखक्तको नागरयकताको प्रभाणऩत्र

१. छुट जग्गाको वपल्ड फकु उिाय ऩत्र

२. सासफकभा सतयो सतयेको यससद

३. नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रसतसरऩी

४. वडा अध्मऺफाट छुट जग्गाको वकटानी साॉथको सजासभन भचुलु्का

५.  भतृकको छुट जग्गा बएको अफस्थाभा नाता प्रभाखणत ऩत्र२७ छुट जग्गा दताा ससपारयस गाउॉसबाको सनणामानसुाय सोही ददन मोजना/प्रशासन शाखा

२६ घय जग्गा भलु्माॊकन भलु्माॊकन यकभको ०।०५% सोही ददन मोजना /ऩवुााधाय ववकास शाखा

२५
फैंक खाता छोयीको सयुऺा 
खजवन बयीको कामािभ

सन्शलु्क सोही ददन
प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/भवहरा 
फारफासरका तथा सभाज कल्माण 

इकाई

२४ अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र सन्शलु्क
सोही ददन  सजासभन 

भचुलु्काको हकभा फढीभा 
३ ददन

प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/भवहरा 
फारफासरका तथा सभाज कल्माण 

इकाई

२३ सफद्यारम कऺा थऩ अनभुती गाउॉसबाको सनणामानसुाय
प्रविमा ऩयुा बएभा चैत्र 
भसाधतभा अनभुती ददने

 प्रभखु प्रशासकीम 
असधकृत/खशऺा मवुा तथा 

खेरकुद शाखा

२२ सफद्यारम खोल्ने अनभुती गाउॉसबाको सनणामानसुाय
प्रविमा ऩयुा बएभा चैत्र 
भसाधतभा अनभुती ददने

प्रभखु प्रशासकीम असधकृत/खशऺा 
मवुा तथा खेरकुद शाखा



६. सकुुम्फासी आमोगभा ससपारयस गनुा ऩदाा आमोगरे तोके फभोखजभका कागजातको 
प्रसतसरऩी
७. छुट जग्गाको हक प्राप्त हनुे अधम प्रभाण जस्तै सासफकको फण्डाऩत्र याखजनाभा 
फकसऩत्र आदी

१. ब्मखक्त बएभा सनवेदकको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रसतसरऩी

२. याख्न चाहेको स्थान उल्रेख बएको कागजात

३. ब्मखक्तको घय अथवा जग्गाभा याख्न ेबए सोको सम्झौता ऩत्रको प्रसतरऩी

४. सफऻाऩन हनुे सफषम वा ब्महोया वोडा एवॊ प्रचाय साभाग्रीको साइाज

५. पभा दताा उद्योग बए दताा प्रभाणऩत्रको प्रसतसरऩी

ऩनुश्च्

१. सनवेदन दस्तयु रु 1०/-

२. वटकट दस्तयु रु १०/-

३. सजासभन भचुलु्का गनुा ऩने बएभा सजासभन भचुलु्का ससपारयस दस्तयु  रु ५००/- थऩ राग्ने छ ।

४. भासथ उल्रेखखत ससपारयस तथा प्रभाणका रासग मस गाउॉऩासरकाको चार ुआ व सम्भको कय शलु्क दस्तयु फाकी फक्मौता असनफामा चकु्ता गयेको हनु ुऩने छ । अधमथा गाउॉऩासरकारे सो ससुफधा ददन फाध्म यहने छैन ।

५. सेवाको प्रकृती अनसुाय कामाारमरे थऩ आफश्मक कागजात प्रभाण भाग गनुाका साथै थऩ सभामावसध राग्न सक्ने छ ।

६. भासथ उल्रेखखत सेवा ससुफधाहरु कामाारमफाट प्रदान गदाा वढरा ससु्ती हनु गएभा वा कुनै जनगनुासो गनुा ऩयेभा गनुासो सनेु्न असधकायी वा प्रभखु प्रशासकीम असधकृत सभऺ ऩेश गना सवकने छ ।

७. गाउॉऩासरकाफाट सरने सम्ऩणुा सेवाका रागी ददनको २.०० फजे शिुफाय १२.०० फजे सबत्र सनवेदन दताा बएको हनु ुऩनेछ। अधमथा सो को कायफाही बोरीऩल्ट हनु सक्नेछ ।

८. फदृ्ध य अऩाङ्गका रागी ससपारयस सन्शलु्क हनुेछ ।

सचुना असधकायी                                        

नाभ् असनर कुभाय ऩाण्डे                                           नाभ् उदमयाज उऩाध्माम

ऩद् असधकृत छैटौ                                           ऩद् प्रभखु प्रशासवकम असधकृत

सम्ऩका  नॊ ९८५८०७४६०७                                          सम्ऩका  नॊ ९८५८०७४६०३

Email:mahabugaupalika74@gmail.com वेवसाइाट्www.mahabumum.gov.np

Email:mahabugaupalika74@gmail.com

कामाारम प्रभखु

२८ सफऻाऩन स्वीकृसत गाउॉसबाको सनणामानसुाय सोही ददन प्रशासन/याजश्व शाखा

२७ छुट जग्गा दताा ससपारयस गाउॉसबाको सनणामानसुाय सोही ददन मोजना/प्रशासन शाखा


