
बराहताल गाउँपाललका 
गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

कुनाथरी सुरे्खत 

नागरिक वडा पत्र 

कर्ााली प्रदेश, नेपाल 
 

  

क्र.स. 

 

 

सेवाको लववरण  पेश गनुयपने कागजातहरु  सेवा प्राप्त गने पलक्रया सेवा प्रप्त गनय लागे्न  सम्वन्धित 

पदालधकारी 

वा शार्खा 

गुनासो सुने्न 

अलधकारर 

शुल्क रु समय  

१ उद्योग संचालनका 

लालग घरेलुमा 

लसफाररस 

लनवेदन , लनवेदकको नागररकता , उद्योग संचालन 

स्थलको स्थलगत सजयलमन मुचुल्का , उद्योग वालणज्य 

संघको लसफाररस ॰  

कागजात सलहत प्र.प्र.अ. समक्ष लनवेदन लदने र 

राजस्व शार्खा माफय त सेवा प्रदान गने 
 

१५००॰- 

 

सोही लदन 

राजस्व इयकाइय  , 

प्रमुर्ख 

प्रशासलकय 

अलधकृत 

 

प्रमुर्ख प्रशासलकय 

अलधकृत 

 

२ 

विधुत जडान 

विफारीि 

नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रलतललपी र लनवेदन ,जग्गा 

धनी प्रमाण प्रत्रको प्रलतललपी ,नक्सा पास र नामसरी 

नक्सा भएको प्रमाणको प्रलतललपी ,घर जग्गाको कर 

लतरेको रलसदको प्रलतललपी ॰  

 

कागजात सलहत प्र.प्र.अ. समक्ष लनवेदन लदने र 

प्रालवलधक  शार्खा माफय त सेवा प्रदान गने 

  

 

सोही लदन 

 

प्रमुर्ख 

प्रशासलकय 

अलधकृत , 

प्रालवलधक 

शार्खा 

 

प्रमुर्ख प्रशासलकय 

अलधकृत घरायसी प्रयोजन 

औद्योलगक प्रयोजन ५०॰- 

इटा भट्टा प्रयोजन ४००॰- 

५००॰ 

३ उधोग कल 

कारर्खानाको अन्य 

लसफाररस 

लनवेदन , लनवेदकको नागररकता , उद्योग संचालन 

स्थलको स्थलगत सजयलमन मुचुल्का , उद्योग वालणज्य 

संघको लसफाररस 

कागजात सलहत प्र.प्र.अ. समक्ष लनवेदन लदने र 

राजस्व शार्खा माफय त सेवा प्रदान गने 
 

१०००॰- 

 

सोही लदन 

 

राजस्व इयकाइय  , 

गा.पा. अध्यक्ष 

 

गा.पा . अध्यक्ष 

४ अपाङ्ग पररचय पत्र  सम्वन्धित व्यन्धिको लनवेदन , २ प्रलत अटो साइजको 

फोटो , सम्वन्धित वडाको लसफाररस , अपाङ्ग देन्धर्खने 

हकमा पूणय फोटो  , सम्वन्धित लचलकत्सक वाट 

अपाङ्गता प्रमाणीत भएको कागजत ॰  

कागजात सलहत प्र. प्र. अलधकृत लाइय  लनवेदन 

लदने र मलहला वालवाललका तथा समाज 

कल्यण  इकाइ वाट सेवा प्रदान गररने ॰ 

 

लन : 

शुल्क 

 

सोही लदन  

मलहला 

वालवाललका 

तथा समाज 

कल्याण  शार्खा 

प्रमुर्ख  

प्रमुर्ख प्रशासलकय 

अलधकृत 



५ साना उद्योग 

संचालनका लालग 

लसफाररस 

लनवेदन , लनवेदकको नागररकता , उद्योग संचालन 

स्थलको स्थलगत सजयलमन मुचुल्का , उद्योग वालणज्य 

संघको लसफाररस 

कागजात सलहत प्र.प्र.अ. समक्ष लनवेदन 

लदने र राजस्व शार्खा माफय त सेवा प्रदान 

गने 

 

१५००॰- 

सजयलमन 

पछी 

सोही लदन 

राजस्व  इयकाइय    गा .पा. अध्यक्ष 

६ ठूला उद्योग संचालनका 

लागी लसफाररस 
लनवेदन , लनवेदकको नागररकता , उद्योग संचालन 

स्थलको स्थलगत सजयलमन मुचुल्का , उद्योग वालणज्य 

संघको लसफाररस 

कागजात सलहत प्र.प्र.अ. समक्ष लनवेदन 

लदने र राजस्व शार्खा माफय त सेवा प्रदान 

गने 

 

२०००॰- 

 

सोही लदन 

राजस्व  इयकाइय    

 

गा .पा. अध्यक्ष 

७  

योजना सम्झौता  

उपभोिा सलमलतको लनणयय , वडा कायायलयको 

लसफाररस , टोल लवकास संस्था र अन्य संधसंस्थाको 

हकमा सम्वन्धित संस्थाको लनणयय , गाउँपाललकाको 

लनणयय , प्रालवलधकहरु वाट सभे भएको प्रालवलधक लगत 

इयष्टीमेट , योजना संचालन गनय गलठत उपभोिा 

सलमलतमा रहेका पदालधकारीहरुका नेपाली नागररकता 

प्रमाण पत्रको प्रलतलललप थान –१/१ 

 

कागजात सलहत प्रमुर्ख प्रशासकीय 

अलधकृत समक्ष लनवेदन लदने र प्रालवलधक 

जाँचपास पलछ योजना शार्खा वाट सेवा 

प्रदान गररने ॰ 

 

 

लन:शुल्क 

 

सोही लदन 

पूवायधार लवकास 

तथा बातावरण 

व्यवस्थापन  

शार्खा वा योजना 

शार्खा  

 

 

प्रमुर्ख 

प्रशासलकय 

अलधकृत 

८ योजना जाँचपास तथा 

फरफारक र भुिानी 

उपभोिा सलमलतको लनणयय , सावयजलनक लेर्खा पररक्षण , 

लागत से्टटमेन्ट अनुसारको लवल भपायइ , सम्झौता पत्र 

सलहतको योजना र्खाता लकताव , उपभोिा सलमलतका 

पदालधकारीहरुको नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रलतललपी , वडा कायायलयको काम सम्पन्न भएको 

लसफाररस , अनुगमन सलमलतको कायय सम्पन्न भएको 

प्रलतवेदन , योजना फरफारक सलमलतको लनणयय र 

गाउँपाललकाको अनुगमन मूल्याङकन तथा योजना 

फरफारक एवं भुिानी काययलवलध , २०७४ बमोलजम 

माग हुने कागजातहरु ॰  

 

कागजात सलहत प्रमुर्ख प्रशासकीय 

अलधकृत समक्ष लनवेदन लदने र प्रालवलधक 

जाँचपास पलछ योजना शार्खा वाट सेवा 

प्रदान र लेर्खा शार्खा वाट भुिानी माग 

गररने ॰ 

 

 

लन: 

शुल्क 

 

 

३० लदन 

लभत्र  

पूवायधार लवकास 

तथा बातावरण 

व्यवस्थापन  

शार्खा वा योजना 

शार्खा र आलथयक 

प्रशासन शार्खा 

 

 

प्रमुर्ख 

प्रशासलकय 

अलधकृत 

९ असाहाय , लवधुवा , जेष्ठ 

नागररक तथा ललक्षत 

वालसंरक्षण असि 

अपाङ्गहरुको भत्ता 

सम्वन्धि पररचयपत्र 

वनाउने  

सम्वन्धित व्यन्धिको लनवेदन , नागररकता , पलतको मुतु्य 

दताय  , पलत सँगको नाता प्रमालणत , सम्वि लवचे्छदको 

प्रलतललपी , जन्म दताय प्रमाण पत्र , बसाइ सराइ , ३ प्रलत 

पासपोटय साइजको फोटो , एकल मलहलाको हकमा 

सम्वन्धित वडा वाट अलववालहत प्रमालणतको सजयलमन 

मुचुल्का , 

 

कागजात सलहत प्रमुर्ख प्रशासकीय 

अलधकृत समक्ष लनवेदन लदने र मलहला 

वालवाललका तथा समाज कल्याण शार्खा 

वाट सेवा प्रदान गररने ॰ 

 

लन: 

शुल्क 

 

 

३ लदन 

मलहला 

वालवाललका 

तथा समाज 

कल्याण इयकाइय  

 

 

प्रमुर्ख 

प्रशासलकय 

अलधकृत 

१० सामालजक सुरक्षा 

काययक्रम रकम 

लनकासा तथा लवतरण  

पंलजकरण शार्खाले प्रते्यक चौमालसक अनुमालनत वजेट 

प्रलतवेदन सलहत लेर्खा शार्खा मा पेश गने 

केन्द्रीय पंलजकरण लवभागको अलभलेर्ख 

अनुसार भरपाइय  तयार गरी वडा 

सलचवहरुले नगदै सम्वन्धित ठाउँमा गएर 

सेवा प्रदान गनुय पनेछ ॰  

लन: 

शुल्क 

प्रचललत 

कानुन 

अनुसार 

पंलजकरण 

इयकाइय  , वडा 

सलचव  

प्रमुर्ख 

प्रशासलकय 

अलधकृत 

११ उ.स.बैंक र्खाता र्खोल्न 

लसफाररस 

उपभोिा सलमलतको लनवेदन , र्खाता र्खोल्ने सम्वन्धि 

उ.स. को लनणयय , उ.स. का पदालधकारीहरुको 

नागररकताको प्रलतललपी , वडाको लसफाररस र २/२ प्रलत 

पासपोटय साइजको फोटो  

कागजात सलहत प्रमुर्ख प्रशासकीय 

अलधकृत समक्ष लनवेदन लदने र लेर्खा शार्खा 

माफय त सेवा प्रदान गररने ॰  

लन: 

शुल्क 
 

सोही लदन  

योजना शार्खा प्रमुर्ख 

प्रशासलकय 

अलधकृत 

१२ उ.स. को बैंक र्खाता उपभोिा सलमलतको लनवेदन , लनणयय प्रलतललपी , वडाको कागजात सलहत प्रमुर्ख प्रशासकीय लन:  योजना शार्खा प्रमुर्ख 



 

   

बन्द गने लसफाररस लसफाररस  अलधकृत समक्ष लनवेदन लदने र लेर्खा शार्खा 

माफय त सेवा प्रदान गररने ॰  

शुल्क सोही लदन  प्रशासलकय 

अलधकृत 

१३  

व्यवसाय दताय 

लनवेदन , नागररकता , व्यवसायीको जग्गा धनी प्रमाण 

पुजाय वा घर भाडा सम्झौता 

कागजात सलहत प्रमुर्ख प्रशासकीय 

अलधकृत समक्ष लनवेदन लदने र राजस्व 

शार्खा माफय त सेवा प्रदान गररने ॰  

 

२००॰- 

 

सोही लदन  

 राजस्व इयकाइय   प्रमुर्ख 

प्रशासलकय 

अलधकृत 

१४  

लवलवध लसफाररस 

 

लनवेदन , नागररकता , अन्य आवश्यक कागजातहरु  

कागजात सलहत प्रमुर्ख प्रशासकीय 

अलधकृत समक्ष लनवेदन लदने र प्रशासन 

शार्खा माफय त सेवा प्रदान गररने ॰  

 

१००॰- 

 

सोही लदन  

 

प्रशासन शार्खा 

 

गा.पा. अध्यक्ष 

१५  

न्याय सम्पादन 

 

लनवेदन , नागररकता , अन्य आवश्यक कागजातहरु 

कागजात सलहत उपप्रमुर्ख समक्ष लनवेदन 

लदने र तोलकएको काययलवलध अनुशरण गरी 

सेवा प्रदान गररने ॰ 

लन : 

शुल्क 

मुद्धाको 

प्रकृलत 

अनुसार 

 

न्यालयक सलमलत 

 

उपाध्यक्ष 

१६  कृषक नयाँ समुह दताय  लवधान , नागरीकताको प्रलतललपी सवे सदस्यहरुको , 

वडा को लसफाररस , माइयनटको लनणयय प्रलतललपी , 

अध्यक्ष , सलचव र कोषाध्यक्ष को १/१ प्रलत फोटो  

कागजात सलहत प्र.प्र. अलधकृत समक्ष 

लनवेदन लदने र कृलष शार्खा वाट सेवा प्रदान 

गररने ॰  

 

१००॰- 

 

सोही लदन  

 

कृलष शार्खा  

प्र . प्र . अलधकृत 

१७  

सहकारी दताय 

संचलन सलमलत गठन भएको लनणयय प्रलतललपी , कम्तीमा 

२५ जना सदस्यहरुको लतन पुसे्त फोटो सलहतको लववरण 

, नगरीकताको प्रलतललपी , लवलनयम २ प्रलत ॰ 

 

कागजात सलहत प्र.प्र. अलधकृत समक्ष 

लनवेदन लदने र कृलष शार्खा वाट सेवा प्रदान 

गररने ॰  

 

५००॰- 

 

१५ लदन  

 

 कृलष शार्खा  

 

प्र . प्र . अलधकृत 

१८ लशक्षक लवदा प्रमाणीत  लवदा रलजष्टर र हालजर रलजष्टर , लशक्षक को लनवेदन  कागजात सलहत लवद्यालय प्र. अ. लाइय  

लनवेदन लदने र लशक्षा शार्खा वाट सेवा 

प्रदान गररने ॰ 

 

लन : 

शुल्क 

 

सोही लदन  

 लशक्षा शार्खा 

प्रमुर्ख , लव .व्य , 

सलमलत 

 लशक्षा शार्खा 

प्रमुर्ख  

१९ लशक्षक सरुवा 

लसफाररस सहमती 

दुवै लवद्यालयको सहमलत पत्र , लव.व्य.स. को लनणयय प्रलत , 

अनसुलच १७ वमोलजमको फमय  

कागजात सलहत प्र. प्र. अलधकृत लाइय  

लनवेदन लदने र लशक्षा शार्खा वाट सेवा 

प्रदान गररने ॰ 

 

लन : 

शुल्क 

लनयम 

अनुसार 

लशक्षा शार्खा 

प्रमुर्ख , लव. व्य . 

सलमलत 

प्र.प्र. अलधकृत र 

लशक्षा शार्खा 

प्रमुर्ख 

२० करार लशक्षक 

लनयिीको लसफाररस 
 

लव.व्य .स.को लनणयय , पदररि रहेको जानकारी पत्र  

कागजात सलहत प्र. प्र. अलधकृत लाइय  

लनवेदन लदने र लशक्षा शार्खा वाट सेवा 

प्रदान गररने ॰ 

 

लन : 

शुल्क 

 लशक्षा शार्खा 

प्रमुर्ख  

लशक्षा शार्खा 

प्रमुर्ख  

२१  

लाभग्राही पररचय पत्र 

 

बेरोजगार नाम ललस्टमा परेको लववरण 

  

लन : 

शुल्क 

लनयम 

अनुसार 

प्र.प्र .अलधकृत. र 

रोजगार शार्खा 

प्रमुर्ख  

प्र.प्र .अलधकृत. 

र रोजगार 

शार्खा प्रमुर्ख  


