
गण्डकी गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

भमु्िीचोक, गोरखा 
सार्यजलिक सेवा वडापत्र (Public Service Charter) 

 

क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी 
गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

१ पशपंुक्षी फमय दताय  ब्र्जिगत लिवेदि 

 िागररकतातको प्रलतलिपी 
 जग्गाधिी प्रमाणपूजायको प्रलतलिपप 

 भाडाको घर/जग्गामा संचािि गररिे भए जग्गाधिीको 
मञ्जुरीिामा वा सम्झौतापत्र 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 पश ुसेवा केन्द्रको लसफाररस 

 लिमेकीिे वातावरणमा कुिै असर पदैि भलि गररएको 
सजयलमि मचुलु्का 

 चाि ुआ.व मा जग्गाको लतरो लतरेको रलसद 

िाग्िे समर्: सोही ददि, 
मचुलु्का वा अिगुमिको 
हकमा ३ ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिकाको आलथयक ऐि 
अिसुार 

पश ुसेवा शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

२ पशपंुक्षी फमय िपवकरण  ब्र्जिगत लिवेदि 

 फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 
िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिकाको आलथयक ऐि 
अिसुार 

पश ुसेवा शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

३ मास ुपसि दताय  ब्र्जिगत लिवेदि 

 िागररकतातको प्रलतलिपी 
 जग्गाधिी प्रमाणपूजायको प्रलतलिपप 

 भाडामाको घर/जग्गामा संचािि गररिे भए जग्गाधिीको 
मञ्जुरीिामा वा सम्झौतापत्र 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 पश ुसेवा केन्द्रको लसफाररस 

िाग्िे समर्: सोही ददि, 
मचुलु्का वा अिगुमिको 
हकमा ३ ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिकाको आलथयक ऐि 
अिसुार 

पश ुसेवा शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 



क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

 लिमेकीिे वातावरणमा कुिै असर पदैि भलि गररएको 
सजयलमि मचुलु्का 

 चा.ि.ु आ.व.मा जग्गाको भलूमकर लतरेको रलसद 
४ मास ुपसि िपवकरण  ब्र्जिगत लिवेदि 

 फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 
िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिकाको आलथयक ऐि 
अिसुार 

पश ुसेवा शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

५ कृपि फमय दताय  फमय िामाकरण सपहतको लिवेदि 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 िागरीकताको प्रलतलिपप 

 फमय संचािि हिुे क्षेत्रको जग्गाधिी पजुायको प्रलतलिपप 

 भाडाको जग्गामा संचािि गररिे भए जग्गाधिीको मञ्जुरीिामा 
वा संझौतापत्र 

 फमय संचािि हिुे वररपररको कम्तीमा ५ जिािे स्वकृलत 
गरेको मचुलु्का 

 फमय संचािि कार्यर्ोजिा 
 चाि ुआ.व.मा जग्गाको भलूम कर लतरेको रलसद 

 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिकाको आलथयक ऐि 
अिसुार 

कृपि पवकास शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

६ कृपि फमय िपवकरण  व्र्जिगत लिवेदि 

 फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 
िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिकाको आलथयक ऐि 
अिसुार 

कृपि पवकास शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

७ कृिक समहु दताय  समूहको दताय गरर पाउँ भन्न ेलिवेदि 

 समूहको पवधाि-२ प्रलत 

 समूहका सदस्र्हरुको िागररकताको प्रलतलिपप 

 कृिक समहु गठि गिे लिणयर्को प्रलतलिपप 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिकाको आलथयक ऐि 
अिसुार 

कृपि पवकास शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 



क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

८ कृिक समहु िपवकरण  कृिक समूहको लिवेदि 

 कृिक समूहको दताय प्रमाण पत्रको प्रलतलिपप 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 कृिक समहुको िपवकरण गिे लिणयर्को प्रलतलिपप 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिकाको आलथयक ऐि 
अिसुार 

कृपि पवकास शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

९  पवपन्न िागररक उपचार 
लसफाररस 

 व्र्जिगत लिवेदि 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 वडा अध्र्क्षिे प्रमाजणत गरेको पवपन्न िागररक लसफाररस 
सम्र्जन्द्ध अिसूुजच -२ 

 सम्र्जन्द्धत अस्पतािमा भिाय भएको प्रमाणको प्रलतलिपप 

 िागररकता प्रमाणपत्र वा जन्द्म दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
स्वास््र् शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत 

१० पवुायधार तफय को र्ोजिा 
तथा कार्यक्रम सम्झौता 

 उपभोिा सलमलतको र्ोजिा सम्झौता गिे सम्र्जन्द्ध लिणयर्को 
प्रलतलिपप 

 उपभोिा सलमलतको अध्र्क्ष, सजचव र कोिाध्र्क्षको 
िागररकताको प्रलतलिपप 

 र्ोजिाको प्रालर्लधक िागत अिमुाि प्रलतवेदि 

 कार्यक्रमको हकमा उपभोिा सलमलतको अध्र्क्षिे हस्ताक्षर 
गरेको कार्यक्रम प्रस्ताविाको सक्कि 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 र्ोजिा सम्झौता गरी पाउँ भिी उपभोिा सलमलतको 
अध्र्क्षको लिवेदि 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
र्ोजिा शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत 

११  उपभोिा सलमलतको खाता 
संचािि 

 उपभोिा सलमलतको खाता संचािि गिे सम्र्जन्द्ध लिणयर्को 
प्रलतलिपप 

 उपभोिा सलमलतको अध्र्क्ष, सजचव र कोिाध्र्क्षको 
िागररकताको प्रलतलिपप र पासपोर्य साईजको फोर्ो 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 उपभोिा सलमलतको अध्र्क्षको लिवेदि 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
र्ोजिा शाखा, 
पवुायधार पवकास तथा 
भवि लिर्मि शाखा 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 



क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

१२  र्ोजिा तथा कार्यक्रमको 
रलिङ्ग पवि माग 

 रलिङ्ग लर्ि माग सम्र्न्द्धमा उपभोिा सलमलतको लिणयर् 

 सम्र्जन्द्धत स्थािीर् अिगुमि सलमलतको लिणयर् 

 सम्र्जन्द्धत र्ोजिाको पवि भरपाई 

 प्रालर्लधक मूल्र्ाङ्कि प्रलतरे्दि 

 लिमायण कार्य भइरहेको र्ोजिाको फोर्ो 
 सम्र्जन्द्धत वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 र्ैंक खाता खोल्ि ुपिे 

 सम्र्जन्द्धत र्ोजिाको िाप 

 रलिङ्ग लर्िको भिुािी पाउँ भिी उपभोिा सलमलतका 
अध्र्क्षिे पेश गरेको लिवेदि 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
र्ोजिा शाखा, 
पवुायधार पवकास तथा 
भवि लिर्मि शाखा 
र िेखा शाखा 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

१३  र्ोजिा तथा कार्यक्रमको 
अजन्द्तम पवि भिुािी 

 अजन्द्तम लर्ि भिुािी सम्र्न्द्धमा उपभोिा सलमलतको लिणयर्, 
 र्ोजिा अिगुमि सलमलतको लिणयर् 

 सम्र्जन्द्धत र्ोजिा र कार्यक्रमको लर्ि भरपाई,डोर हाजजरर 

 ५ िाख भन्द्दा मालथका र्ोजिाको हकमा सम्र्जन्द्धत 
र्ोजिाको सरै् पववरण खुल्ि ेगरी लिमायण स्थिमा राजखएको 
होलडङ र्ोडयको सपहत काम गदायको फोर्ो 

 प्रालर्लधक मूल्र्ाङ्कि प्रलतवेदि 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
र्ोजिा शाखा, 
पवुायधार पवकास तथा 
भवि लिर्मि शाखा 
र िेखा शाखा 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

१४  उपभोिा सलमलतको खाता 
र्न्द्द 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 उपभोिा सलमलतको खाता र्न्द्द गिे सम्र्जन्द्ध लिणयर् प्रलतलिपप 

 उपभोिा सलमलतको अध्र्क्षको लिवेदि 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
र्ोजिा शाखा, 
पवुायधार पवकास तथा 
भवि लिर्मि शाखा  

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

१५  सहकारी दताय  दताय दरखास्तको लिवेदि 

 सहकारी संस्था दताय गिे सम्र्जन्द्ध पपहिो प्रारजम्भक भेिाको 
लिणयर्को प्रलतलिपप 

 सहकारी संस्था दताय गिे सम्र्जन्द्ध दोस्रो प्रारजम्भक भेिाको 
लिणयर्को प्रलतलिपप 

 तदथय सलमलतिाई अलधकार प्रत्र्ार्ोजि गररएको पत्र 

िाग्िे समर्: दरखास्त पेश 
भएको ६० ददि लभत्र 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिका आलथयक ऐि 
अिसुार 

सहकारी शाखा 
 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 



क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

 सदस्र्हरुिे एउरै् प्रकृलतको अन्द्र् सहकारी संस्थामा सदस्र् 
िरहेको स्व-घोिणापत्र 

 सदस्र्हरुको िागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

 सहकारी संस्थाको पवलिर्म ३ प्रलत  

 सहकारी संस्था संचाििको संभाव्र्ता अध्र्र्ि प्रलतलिपप 

 सदस्र्िे लिि जस्वकार गरेको शेर्र संख्र्ा र शेर्र पववरण 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 
१६  सहकारी िेखापरीक्षक 

लिर्जुि लसफाररस 
 संस्थाको साधारणसभाको िेखा परीक्षक लिर्जुि गिे सम्र्जन्द्ध 

लिणयर्को प्रलतलिपप 

 िेखापरीक्षकको दताय प्रमाणपत्र 

 िेखा परीक्षकको करचिुा प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

 िेखापररक्षक कािो सूजचमा िपरेको सम्र्जन्द्ध पत्र 

 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
सहकारी शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत 

१७  खािेपािी तथा सरसफाई 
उपभोिा सलमलत दताय 

 अिसूुची १ र्मोजजमको लिवेदि 

 उपभोिा सलमलतका कार्यकारी सदस्र्हरुिे प्रत्रे्क पषृ्ठको 
ति र मालथ दवैु लतर दस्तखत गरेको प्रमाजणत ३ प्रलत 
पवधाि 

 सलमलतको सदस्र्को िागररकता प्रमाण पत्रको (प्रलतलिपपमा 
सम्र्जन्द्धत व्र्जििे दस्तखत गरी प्रमाजणत गरेको हिु ुपिे), 

 उपभोिाहरुको आम भेिािे उपभोिा सलमलत गठि गरेको 
प्रलतलिपप, 

 जिश्रोत रहेको तथा उपर्ोग गररिे क्षेत्रको अवस्था झजल्किे 
िक्शा, 

 गाउँपालिकािे तोके र्मोजजम दस्तरु र्झुाएको िगदी रलसद, 
 खािेपािी श्रोत तथा उपभोिा सलमलत गठिमा कुिै पववाद 

िैि भन्न ेवडा कार्ायिर्को लसफाररस पत्र 

िाग्िे समर्: प्रपक्रर्ा पगेुमा 
सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिका आलथयक ऐि 
अिसुार 
 

प्रशासि शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 



क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

१८  खािेपािी तथा सरसफाई 
उपभोिा सलमलत िपवकरण 

 उपभोिा सलमलतका अध्र्क्ष वा सजचवको लिपवकरण गरर 
पाउँ भन्ने लिवेदि,  

 उपभोिा सलमलतको िपवकरण गराउिे सम्र्न्द्धी लिणयर्को 
प्रलतलिपप, 

 उपभोिा सलमलतको साधारण सभाको लिणयर्को प्रलतलिपप, 
 वापियक आर् व्र्र् सपहतको िेखा परीक्षण प्रलतवेदि १ प्रलत, 
 िेखापररक्षकको दताय प्रमाणपत्र, प्र्ाि दताय प्रमाण पत्र, कर 

चिुा प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप, 
 सम्र्जन्द्धत वडा कार्ायिर्को लसफाररस, 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिका आलथयक ऐि 
अिसुार 
 

प्रशासि शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

१९  आलथयक सहार्ता, प्राकृलतक 
प्रकोप राहात, पवलभन्न संघ 
संस्था अिदुाि 

 सहार्ता गिुयपिे व्र्होराको व्र्जिगत लिवेदि 

 िागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

 प्रहरीको मचुलु्का (प्राकृलतक पवपद) 

 घर्िासँग सम्र्जन्द्ध फोर्ोहरु 

िाग्िे समर्: सोही ददि, 
मचुलु्का गिुय पिे भएमा ७ 
ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
 

आलथयक प्रशासि 
शाखा 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

२०  घर िक्सापास  जग्गाधिी प्रमाणपत्र (िाि पजुाय) को प्रलतलिपप 

 चाि ुआ.व.को मािपोत लतरेको रलसदको प्रलतलिपप 

 िागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

 पकत्ता िं. स्पष्ट भएको िापीको िक्सा (ब्ि ुपप्रन्द्र्) र टे्रस 
िक्सा (सक्कि) 

 पास गररिे िक्साको फोर्ोकपीमा लडजाइिर एवं 
िक्सावािाको सही िाप, हस्ताक्षर समेत हिुपुिे(िक्सा २ 
कपप) 

 जग्गा सम्म पगु्िे र्ार्ो (लिमायण स्थि) मा प्रष्ट िभएमा 
वडाको लसफाररस हिुपुिे 

 वारेस राखी िक्सा पास गिे भए वारेसको वारेसिामा, 
 लिकास िखुिेको जग्गाहरुको हकमा गाउँपालिकामा र्ार्ो 

दताय भएको प्रमाण पत्र, 

िाग्िे समर्: कार्यपवलधको 
प्रपक्रर्ा र्मोजजम 

िाग्िे दस्तरु: आलथयक ऐि 
र्मोजजम िक्सापास पकतार् 
रु.५००।  

पवुायधार पवकास तथा 
भवि लिर्मि शाखा 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 



क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

 जग्गाको चार पकल्िा प्रमाजणत प्रमाणपत्र, 
 िक्सावािा मोही भएमा जग्गा धिी वा गठुीको स्वीकृलतपत्र, 
 सम्र्जन्द्धत वडाको लसफाररस(सक्ककि) 

२१  तिा थप  पास भएको िक्सा र पास पजुायको प्रलतलिपप 

 िापी िक्सामा देजखिे घरको सम्र्न्द्धमा प्रस्तापवत तिा थप 
घरको िक्सा सपहत सालर्क घरको सरै् प्िाि, पकल्िा 
मोहोडा, सरै्भन्द्दा अग्िो ठाउँको क्रस सेक्सि र साइर् 
प्िाि समेतको िक्सा प्रलतलिपप 

 अन्द्र् कागजातको हकमा िर्ा ँिक्सा पास गदाय आवश्र्क 
पिे सरै् कागजातहरु 

िाग्िे समर्: १५ ददि  

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिका आलथयक ऐि 
अिसुार 
 

पवुायधार पवकास तथा 
भवि लिर्माि शाखा  

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

२२ मपहिा समूह दताय  समूहको लिवेदि 

 समूह गठि गिे लिणयर्, समूह िामाकरण तथा िाप  

 समूह सदस्र्हरुको िागररकता प्रलतलिपप 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 राजश्व वझुाएको रलसद 

 समूहको पवधाि २ प्रलत 

िाग्िे समर्: १ ददि  

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिका आलथयक ऐि 
अिसुार 
 

मपहिा वािवालिका 
तथा जेष्ठ िागररक 
शाखा 

 

२३ मपहिा समूह िपवकरण  समूहको लिवेदि 

 समूह दताय र िपवकरण सम्वजन्द्ध लिणयर् प्रलतलिपप 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 राजश्व वझुाएको रलसद  

िाग्िे समर्: १ ददि  

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिका आलथयक ऐि 
अिसुार 
 

मपहिा वािवालिका 
तथा जेष्ठ िागररक 
शाखा 

 

२४ अपाङ्ग पररचर्पत्र  अिसूुची १ र्मोजजमको लिवेदि 

 िागररकता प्रमाणपत्र वा जन्द्म दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

 हाि सािै जखचेको पासपोर्य साइजको फोर्ो ३ प्रलत 

 सम्भव भए सम्म अपाङ्गता देजखि ेफोर्ो 
 जचपकत्सकको अपाङ्गता सम्र्जन्द्ध पररक्षण प्रमाण पत्र 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस  

िाग्िे समर्: सोही ददि, 
मचुलु्का गिुय पिे भएमा ७ 
ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
 

मपहिा वािवालिका 
तथा जेष्ठ िागररक 
शाखा 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 



क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

२५  अपाङ्ग पररचर्पत्रको 
प्रलतलिपप 

 प्रलतलिपप लिि ुपिे कारण सपहतको लिवेदि 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 िागररकता प्रमाणपत्र वा जन्द्म दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

 हाि सािै जखचेको पासपोर्य साइजको फोर्ो ३ प्रलत 

िाग्िे समर्: सोही ददि, 
मचुलु्का गिुय पिे भएमा ७ 
ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
 

मपहिा वािवालिका 
तथा जेष्ठ िागररक 
शाखाको समन्द्वर्मा 
स्वास््र् शाखा 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

२६  ज्रे्ष्ठ िागररक पररचर्पत्र  व्र्जिगत लिवेदि 

 िागररकताको प्रलतलिपप 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 र्साइसराइ गरर आएको हकमा र्साइसराइ प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिपप 

 हाि सािै जखचेको पासपोर्य साइजको फोर्ो २ प्रलत 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
मपहिा वािवालिका 
तथा जेष्ठ िागररक 
शाखा 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

२७  संस्था दताय तथा  लसफाररस  संस्था दताय लसफाररस गररपाउँ भन्न ेलिवेदि 

 संस्था रहिे सम्र्जन्द्धत वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 संस्थाको लर्धाि १ प्रलत (कार्य सलमलत र्ार् प्रमाजणत)   

 पधालधकारीहरु को १/१ प्रलत िागररकताको प्रलतलिपप  

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपािका आलथयक ऐि 
अिसुार  

प्रशासि शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

२८  संस्था िपवकरण लसफाररस  संस्था िपवकरण लसफाररस गररपाउँ भन्न ेलिवेदि 

 वडा कार्ायिर्को लसफाररस 

 कर चिुा प्रमाणपत्र  

 कार्यसलमलतको लिणयर्को प्रलतलिपप  

 िेखापरीक्षण प्रलतवेदिको प्रलतलिपप 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपािका आलथयक ऐि 
अिसुार 

प्रशासि शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

२९ 'घ' वगयको लिमायण 
व्र्वसापर् इजाजतपत्र 

 'घ' वगयको लिमायण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र सम्र्न्द्धी कार्यलर्लध, 
२०७५ को अिसूुची १ र्मोजजमको लिवेदि, 

 'घ' वगयको लिमायण व्र्वसार्ी इजाजतपत्र सम्र्न्द्धी कार्यलर्लध, 
२०७५ को अिसूुची ५ र्मोजजमको औजार तथा 
उपकरणहरु, 

 उपकरणहरुको स्वालमत्व तथा र्ीमा सम्र्जन्द्ध कागजात 

िाग्िे समर्: प्रपक्रर्ा परुा 
हिु िाग्िे समर् 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपािका आलथयक ऐि 
अिसुार  

र्ोजिा शाखा, 
पवुायधार पवकास तथा 
भवि लिर्मि शाखा 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 



क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

३०  'घ' वगयको लिमायण 
व्र्वसापर् इजाजतपत्र 
िपवकरण 

 लिमायण व्र्वसापर्को लिवेदि, 
 कािो सूचीमा िपरेको स्व-घोिणा पत्र, 
 इजाजतपत्रको प्रलतलिपप, 
 प्र्ाि दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप, 
 करचिुा प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपािका आलथयक ऐि 
अिसुार 

र्ोजिा शाखा, 
पवुायधार पवकास तथा 
भवि लिर्मि शाखा 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

३१  एम.एम.् रेलडर्ो संचािि 
अिमुलतपत्र 

 अिसूुची-१ र्मोजजमको लिवेदि, 
 सम्र्जन्द्धत पविर्मा अिभुवी तथा ख्र्ालत प्राप्त व्र्जि वा 

मान्द्र्ता प्राप्त अिसुन्द्धािात्मक संस्थार्ार् आफूिे इजाजतपत्र 
लिि खोजेको पविर्को आलथयक, प्रापवलधक तथा व्र्ावसापर्क 
पक्षमा पवस्ततृ अध्र्र्ि गिय िगाई तर्ार गरेको प्रलतवेदि, 

 प्रसारण संस्था दतायको प्रमाणपत्र सम्र्जन्द्धत पवधाि तथा 
संचािकहरुको िागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप, 

 लिवेदि दस्तरु गाउँ सभािे तोके अणरुुपको रकम र्झुाएको 
िगदी रलसद वा तोपकएको राजश्व खातामा जम्मा गरेको 
दोस्रो प्रलत भौचरको साथै प्रसारण केन्द्र रहिे ठाउँको 
पववरण, 

 अिसूुची १ र्मोजजमको समावेश गिुय पिे कागजातहरु 

िाग्िे समर्: प्रपक्रर्ा पगेुको 
१ मपहिा लभत्र । 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपािका आलथयक ऐि 
अिसुार 

 

प्रशासि शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत  

३२  एम.एम.् रेलडर्ो संचािि 
अिमुलतपत्र िपवकरण 

 अिसूुची ३ र्मोजजमको लिवेदि, 
 अिसूुची ३ र्मोजजम आवश्र्क कागजातहरु 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपालिका आलथयक ऐि 
अिसुार 

प्रशासि शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

३३ कक्षा ५ र ८ को ग्रडे 
लसर्को प्रलतलिपप 

 व्र्जिगत लिवेदि, 
 सम्र्जन्द्धत पवद्यािर्को लसफाररस, 
 िेजरको प्रलतलिपप 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपािका आलथयक ऐि 
अिसुार 

जशक्षा शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 



क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

३४  कक्षा ५ र ८ को ग्रडे 
लसर्मा िाम र जन्द्मलमलत 
सच्र्ाउि 

 व्र्जिगत लिवेदि, 
 सम्र्जन्द्धत पवद्यािर्को प्रलतलिपप, 
 िेजरको प्रलतलिपप, 
 वडा कार्यिर्को लसफाररस, 
 जन्द्म दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपािका आलथयक ऐि 
अिसुार 

जशक्षा शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

३५ जशक्षक सरुवा 
सहमलत/अिमुती 

 जशक्षकको लिवेदि, 
 दरैु् पवद्यािर्को पवद्यािर् व्र्वस्थापि सलमलतको लिणयर्को 

प्रलतलिपप, 
 दवैु पवद्यािर्को पत्र, 
 दरैु् पालिकाको सहमलत पत्र 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: लि:शलु्क 
जशक्षा शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत 

३६ अन्द्र् लसफाररस जस्तैैः 
जिजाती, कन्द्सिुर 
सेवा,पववरण प्रमाजणत, 
मन्द्त्रािर् लसफाररस आदी 

 व्र्जिगत लिवेदि 

 िागररकताको प्रलतलिपप 

 वडा कार्ायिको लसफाररस 

 लसफाररस शलु्क लतरेको रलसद 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपािका आलथयक ऐि 
अिसुार 

प्रशासि शाखा प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

३७ जग्गा पकत्ता र साधलसमािा 
िुट्याउि े

 व्र्जिगत लिवेदि 

 िागररकताको प्रलतलिपप 

 वडा कार्ायिको लसफाररस 

 पकत्ता िं स्पष्ट भएको िापीको िक्सा(ब्ि ुपप्रन्द्र्), टे्रस 
िक्सा(सक्कि) र जग्गा धलि पजुाय 

िाग्िे समर्: ३० ददि लभत्र 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपािका आलथयक ऐि 
अिसुार 

पवुायधार पवकास तथा 
भवि लिर्मि शाखा 
(अलमि) 

प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 

३८ मदु्धा मालमिा दताय  लिवेदि  

 िागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

 स्थािीर् सरकार संचािि ऐि, २७४ मा उल्िेजखत अलधकार 
क्षेत्रहरु लभत्रका मदु्धा अिसुारको आवश्र्क कागजातहरु 

िाग्िे समर्: सोही ददि 

िाग्िे दस्तरु: गण्डकी 
गाउँपािका आलथयक ऐि 
अिसुार 

उपाध्र्क्ष/न्द्र्ापर्क 
सलमलत,गाउँपालिकाको 
कार्ायिर् 

न्द्र्ापर्क सलमलत, 
गाउँपालिकाको 
कार्ायिर् 

३९ रे्रोजगार व्र्जि दताय  तोपकएको ढाँचामा भररएको फारम 

 िागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपप 

 पासपोर्य साइजको फोर्ो १ प्रलत 

िाग्िे समर्: हरेक 
आ.व.को फागिु मपहिामा 
िाग्िे दस्तरु: लिैःशलु्क 

रोजगार सेवा केन्द्र प्रमखु प्रशासकीर् 
अलधकृत 



क्र.सं सेवा सलुर्धाको िाम आवश्र्क पिे कागजातहरु िाग्ि ेदस्तरु र िाग्ि ेसमर् जजम्मेवार अलधकारी गिुासो सनु्न े
अलधकारी 

 पररवारको सम्पूणय सदस्र्को िाम,जन्द्मलमलत,िागररकता िं 
,जारी लमलत र जारी जजल्िा 

 िागररकता प्रमाणपत्र अन्द्र् जजल्िार्ार् जारर भएको भए 
र्साइसराइको प्रलतलिपप, िागररकतामा स्थाई ठ्गािा अन्द्र्त्र 
उल्िेख भएको मपहिाको हकमा लर्वाह दतायको प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिपप 

 

 अध्र्क्ष श्री होम र्हादरु रािा मगर फो.िं ९८५६०४०१०० 

 उपाध्र्क्ष श्री िलिता अलधकारी फो.िं ९८५६०७०४४९ 

 गिुासो सनु्ने अलधकारी श्री परुण गरुुङ फो.िं ९८५६०१०९७६ 

 सूचिा अलधकारी श्री वेदहरर अलधकारी फो.िं ९८४६०५७९०१ 

गाउँपालिका इमेि :- info@gandakimun.gov.np, gandakirm@gmail.com 

गाउँपालिका वेवसाइर् :- www.gandakimun.gov.np 


