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ससभकोट 
गाउॉऩासरकाको कामायरमको 

नागरयक वडाऩत्र



क्र.
सॊ.

सेवा 
सटुवधाको 
नाभ

आवश्मक ऩने कागजातहरु सेवा सटुवधा प्राप्त गनय 
आवश्मक ऩने प्रटक्रमा

सेवा 
प्रदान गने 
असधकायी
/शाखा

राग्न े
दस्तयु

राग्न े
सभम

1 गैयसयकायी 
सॊस्था दताय

१) सनवेदन
२) सॊस्थाको टवधान एक 
प्रसत
३) सम्फन्धधत वडाको 
ससपारयश
४) सॊस्थाका 
ऩदासधकायीहरुको नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रसतसरटऩ
५) कामयससभसत गठन 
सनणयमको प्रसतसरऩी

१) सनवेदन दताय गने
२) तोक रगाउने
३) सम्फन्धधत शाखारे दताय 
गयी प्रभाणऩत्र उऩरब्ध 
गयाउने

साभान्जक 
टवकास 
शाखा 

रु. सोही 
ददन,  

सजयसभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनसबत्र  

2 गैयसयकायी 
सॊस्था 
नवीकयण 
ससपारयश

१) सॊस्थाको प्रगसत 
प्रसतवेदन
२) रेखा ऩयीऺण प्रसतवेदन
३) कय चकु्तासटहतको 
सनवेदन

१) सनवेदन दताय गने
२) तोक रगाउने
३) सम्फन्धधत कभयचायीरे 
ससपारयशऩत्र उऩरब्ध 
गयाउने

साभान्जक 
टवकास 
शाखा 

रु. सोही 
ददन,  

सजयसभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनसबत्र  



1. K

a

l

व्मन्क्तगत 
ससपारयश

१) सनवेदन
२) सम्फन्धधत वडाको 
ससपारयश
३) नागरयकता य 
आवश्मकतानसुायका 
प्रभाणऩत्रको प्रसतसरऩी

१) सनवेदन दताय गने
२) प्रभखु प्रशासटकम 
असधकृतद्वाया तोक रगाउने

३) सम्फन्धधत कभयचायीरे 
ससपारयशऩत्र उऩरब्ध 
गयाउने

साभान्जक 
टवकास 
शाखा 

रु. सोही 
ददन,  

सजयसभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनसबत्र  

प्राकृसतक 
प्रकोऩ 
सहामता

१) सनवेदन
२) प्रहयी सन्जयसभन भचुलु्का 
३) सम्फन्धधत वडाको 
ससपारयश

१) सनवेदन दताय गने
२) तोक रगाउने
३) तोटकएको सहामता 
उऩरब्ध गयाउने

प्रभखु 
प्रशासटकम 
असधकृत/आ
सथयक 
प्रशासन 
शाखा 
प्रभखु

सनशु
ल्क

सोही 
ददन,  

सजयसभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनसबत्र  

फैंक खाता 
खोल्न/ेफधद 
गने 
ससपारयश

१) खाता सॊचारन/फधदका 
रासग खाता सॊचारन गने 
ऩदासधकायीहरुको 
नभूना दस्तखत काडय 
२) ससभसतको सनणयम 
३) सनवेदन
४) वडाको ससपारयश 

१) सनवेदन दताय गने
२) प्रभखु प्रशासटकम 
असधकृतद्वाया तोक रगाउने

३) सम्फन्धधत कभयचायीरे 
ससपारयशऩत्र उऩरब्ध 
गयाउने

प्रभखु 
प्रशासटकम 
असधकृत/ 
प्रशासन 
शाखा 
प्रभखु



मोजनाको 
रागत 
अनभुानका 
रासग सबे 
गनय

सहमोग भाग य रागत 
अनभुानका रासग 
आसधकारयक सनणयम सटहतको 
ऩत्र
२) स्वीकृत मोजनाहरुको 
टववयण (नाभ, कामायधवमन 
हनुे स्थान, स्रोत, टवसनमोन्जत 
फजेट) 

२) प्रभखु प्रशासटकम 
असधकृतद्वाया तोक रगाउने

३) इन्धजसनमयरे सबे गयी 
रागत अनभुान उऩरब्ध 
गयाउने

प्रशासटकम 
असधकृत/इ
न्धजसनमय

ल्क प्रकृसत य 
दूयी 
अनसुाय 
३ देन्ख 
१५ ददन 
सम्भ

मोजना 
सम्झौता 
गने

१)उऩबोक्ता बेराको सनणयम 
प्रसतसरटऩ
२) सनमभानसुाय उऩबोक्ता 
ससभसत गठन
३) सम्फन्धधत वडाको 
ससपारयश
४) स्वीकृत मोजनाको 
रागत अनभुान

१) सनवेदन दताय गदे
२) तोक रगाउने
३) सम्फन्धधत कभयचायीरे 
यीत ऩगेुको देन्खएभा 
सम्झौता गने

प्रभखु 
प्रशासटकम 
असधकृत/मो
जना शाखा 
प्रभखु

सोही 
ददन,  

सजयसभन
को 
हकभा 
फढीभा 
३ 
ददनसबत्र  

मोजनाको 
अन्धतभ 
भूल्माङ्कन

१) प्राटवसधकको अन्धतभ 
भूल्माङ्कन
२) कामय सम्ऩन्न प्रसतवेदन
३) सावयजसनक रेखा 
ऩयीऺण प्रसतवेदन
४) ५ राखबधदा भासथ बए 
साभान्जक ऩयीऺण प्रसतवेदन

१) सनवेदन दताय गने
२) प्रभखु प्रशासटकम 
असधकृतद्वाया तोक रगाउने

३) सम्फन्धधत कभयचायीरे 
अन्धतभ भूल्माङ्कन प्रभाणऩत्र 
ददने

प्रभखु 
प्रशासटकम 
असधकृत/इ
न्धजसनमय

सनशु
ल्क

मोजनाको 
प्रकृसत य 
दूयी 
अनसुाय 
३ देन्ख 
१५ ददन 
सम्भ



स्वीकृत 
मोजनाहरु
को  
भूल्माङ्कन 
गनय

१) मोजना सम्ऩन्न गने 
सनकाम/उऩबोक्ता 
ससभसतको अनयुोध ऩत्र

२) उऩबोक्ता ससभसतको 
सनणयमको प्रसतसरऩी

१) सनवेदन दताय गने
२) प्रभखु प्रशासटकम 
असधकृतद्वाया तोक रगाउने

३) सम्फन्धधत कभयचायीरे 
भूल्माङ्कन प्रभाणऩत्र ददने

प्रभखु 
प्रशासटकम 
असधकृत/इ
न्धजसनमय

सनशु
ल्क

मोजनाको 
प्रकृसत य 
दूयी 
अनसुाय 
३ देन्ख 
१५ ददन 
सम्भ

मोजनाको 
जाॉचऩास 
पयपायक

१) कामय सम्ऩन्न प्रसतवेदन
२) नाऩी टकताफ खचयको 
सफर बयऩाई
३) उऩबोक्ता ससभसतको 
पर्छ्यौटका रासग सनणयम 
प्रसतसरटऩ
४) मोजनाको पोटो य 
प्रसतवेदन
५) वडा कामायरमको 
ससपारयश
६) आमोजनाभा रागेको 
खचय (सावयजसनक सूचना 
गयेको)

१) सनवेदन दताय गने
२) प्रभखु प्रशासटकम 
असधकृतद्वाया तोक रगाउने

३) सम्फन्धधत कभयचायीरे 
मोजना जाॉचऩास पयपायक 
गरयददने

प्रभखु 
प्रशासटकम 
असधकृत/तो
टकएका 
कभयचायी

सोही 
ददनसबत्र



टवद्यारम 
खोल्न तथा 
कऺा थऩ 

१) न्शऺा सनमभावरी अनसूुची 
१ फभोन्जभको सनवेदन

२) शैन्ऺक गठुीको टवधान वा 
कम्ऩनीको प्रफधधऩत्र तथा 
सनमभावरीको प्रसतसरऩी

३) जग्गा वा बवन बाडाभा 
सरने बए कम्तीभा ५ 
वषयसम्भको रासग घय वा 
जग्गाधनीरे फहारभा ददने 
सम्फधधभा बएको 
कफसुरमतनाभाको प्रसतसरऩी

४) प्रस्ताटवत टवद्यारमको 
शैन्ऺक नक्सा

५) सम्फन्धधत वडाको 
ससपारयश

६) सफैबधदा नन्जकै कम्तीभा 
२ वटा सिभेकी टवद्यारमको 
सहभसत

७) टवद्यारम व्मवस्थाऩन 
ससभसतको सनणयम

८) न्शऺा ऐन य सनमभावरी 
अनसुाय अधम आवश्मक 
कागजातहरु

१) सनवेदन दताय
२) तोक रगाउने
३)आवश्मक जाॉचफझु य 
अध्ममनऩसि प्रबावकारयता 
देन्खएभा अनभुसत ददने।

प्रभखु 
प्रशासटकम 
असधकृत



घटना 
दतायको 
टववयण 
सच्माउने
जधभ दताय 
प्रभाणऩत्रभा 
सॊशोधन

क) जधभ सभसत सच्माउनको रासग 
(१) ऩयीऺा   सनमधत्रण   
कामायरमको   प्रवेन्शका   
ऩयीऺाको रब्धाङ्कऩत्र 
(रब्धाङ्कऩत्र  जायी  बएको  
सभसत  ६  भटहना नाघकेो  
हनुऩुने ।) 

य टवद्यारमको  चारयसत्रक  
प्रभाणऩत्रको प्रसतसरऩी वा 

(२) अस्ऩतारभा  जधभेको  
फच्चाको हकभा अस्ऩताररे  
प्रदान गयेको जधभ प्रभाणऩत्र वा 

(३) नाफासरक ऩरयचमऩत्र वा
(४) नागरयकताको प्रभाणऩत्र वा 
(५) कुनै ऩसन प्रभाण खलु्न े
कागजात प्राप्त नबएको 
अवस्थाभा स्थानीम तहको 
प्रसतसनसधको योहवयभा कम्तीभा 
५ जना नेऩारी  नागरयकता  
प्राप्त  व्मन्क्तको  सजयसभन  
भचुलु्का (सजयसभन   भचुलु्का   
गनेहरुको नागरयकता   
प्रभाणऩत्रको प्रभान्णत प्रसतसरऩी 
असनवामय रुऩभा सॊरग्न गनुय 
ऩनेि ।)

१) सम्फन्धधत वडाको स्थानीम 
ऩन्िकासधकायी सभऺ सनवेदन 
सटहत कागजातहरु ऩेश गने । 

२) स्थानीम ऩन्िकासधकायीद्वाया 
गाउॉ कामयऩासरकाको 
कामायरमभा सॊशोधनका रासग 
ससपारयश सटहत अनयुोध गने ।

३) गाउॉऩासरकाभा सनवेदन/ऩत्र 
दताय गने  

४) तोटकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयसभन 
भचुलु्का तमाय गयी ससपारयस 
तमाय गने  

५) सनवेदकरे तोटकएको शलु्क 
फझुाउने  

६) चरानी गयी सनवेदकराई 
ससपारयस उऩरब्ध गयाउने  

७) ससपारयश फभोन्जभ प्रभखु 
प्रशासटकम असधकृतको अनभुसत 
फभोन्जभको टववयण सच्माउन े

प्रभखु 
प्रशासटकम 
असधकृत/ 
वडा सन्चव

रु. उन्ल्रन्खत 
कागजात  
ऩेश गयेको  
सभसतरे ३ 
ददन सबत्र 



ख) जधभ दतायभा नाभ सॊसोधनको रासग
(१) फच्चाको नाभ सॊशोधन गनुयऩयेभा आभा 
य फाफकुो सनवेदन वा फच्चा  य फाफ–ु

आभाको  म्फधध  खरेुको  अधम  
कागजात  वा प्रभाणऩत्र ।

(२) नाभ  सॊशोधन  गनुय  ऩने  व्मन्क्त  
फासरग  बएभा  एस.एर.सी प्रभाणऩत्र, 

टवद्यारमको चारयसत्रक प्रभाणऩत्र वा फाफ ु
आभासॉग नाता खलु्ने अधम आसधकारयक 
प्रभाणऩत्र ।

(३) आभा–फाफ ुवा फाजेको नाभ सॊशोधन 
गनुयऩयेभा 

(क) सो सम्फधधी आवश्मक कागजात 
नागरयकता, टववाह दताय प्रभाणऩत्रभा  वा 

एस.एर.  सी.  वा  सोबधदा  भासथल्रो 
स्तयको शैन्ऺक  प्रभाणऩत्रभा  नाभ  
खरेुको  प्रभान्णत कागजात य टवद्यारमको 
चारयसत्रक प्रभाणऩत्र ।

(ख) स्थानीम  सनकामफाट  दवैु  व्मन्क्त  
एउटै  हो  बनी  उल्रेख बएको  
कम्तीभा  ५  जना  नेऩारी  नागरयकता  
व्मन्क्तको सजयसभन  भचुलु्का  सटहत  
सजयसभनभा  फस्नेको  प्रभान्णत नागरयकता 
प्रभाणऩत्रको प्रसतसरऩी ।

ग) जधभ स्थान सच्माउन ुऩयेभा 
(१) टवदेशभा  जन्धभएको फच्चाको  
जधभस्थान  सच्माउन ु ऩयेभा उक्त  
देशको  अस्ऩतारभा  फच्चा  जन्धभएको  
प्रभाणऩत्र  वा कागजात (प्रभाणऩत्र  
अॉग्रजेीभा  नबएभा  सो  देशभा  यहेको 

१) सम्फन्धधत वडाको स्थानीम 
ऩन्िकासधकायी सभऺ सनवेदन सटहत 
कागजातहरु ऩेश गने । 

२) स्थानीम ऩन्िकासधकायीद्वाया गाउॉ 
कामयऩासरकाको कामायरमभा 
सॊशोधनका रासग ससपारयश सटहत 
अनयुोध गने ।

३) गाउॉऩासरकाभा सनवेदन/ऩत्र दताय 
गने  

४) तोटकएको कभयचायीरे आवश्मकता 
अनसुाय सजयसभन भचुलु्का तमाय गयी 
ससपारयस तमाय गने  

५) सनवेदकरे तोटकएको शलु्क 
फझुाउने  

६) चरानी गयी सनवेदकराई 
ससपारयस उऩरब्ध गयाउने  

७) ससपारयश फभोन्जभ प्रभखु 
प्रशासटकम असधकृतको अनभुसत 
फभोन्जभको टववयण सच्माउने 

प्रभखु 
प्रशासटकम 
असधकृत/ 
वडा सन्चव

रु.



भतृ्म ुदतायभा 
सॊशोधनको 
रासग

क) नाभ सॊशोधन
(१) फाफ ुफाजे वा ऩसत÷ऩत्नी नाभ 
सॊशोधन गनुयऩने बएभा नाता 
खलु्ने  नागरयकता  प्रभाणऩत्र  
आसधकारयकता  खलु्ने  अधम 
प्रभाणऩत्र जस्तै जग्गाधनी 
प्रभाणऩूजाय आदद । 

(२) खलु्ने कागजात प्राप्त नबएको 
अवस्थाभा स्थानीम तहको 
प्रसतसनसधको   योहवयभा   
गरयएको   सजयसभन   भचुलु्का   
य सजयसभनभा फस्नेका प्रभान्णत 
नागरयकता प्रभाणऩत्र

(३) सनवतृ्तबयण  प्रमोजनको  रासग  
बएभा  ऩेधसन  टववयणभा 
उल्रेख बएको ऩारयवारयक 
टववयण ।

ख) भतृ्म ुसभसत सच्माउने सम्फधधभा
(१)  अस्ऩतारफाट  जायीभतृ्म ु 
सभसत  उल्रेख  बएको  भतृ्म ु
प्रभाणऩत्र  वा  सयकायी  
सनकामफाट  भतृ्म ु सभसत  
प्रभान्णत गरयएको ससपारयश

(२) स्थानीम तहको प्रसतसनधीको 
योहवयभा गरयएको कम्तीभा ५ 
जनाको सजयसभन भचुलु्का य 
सजयसभन फस्नेको प्रभान्णत 
नागरयकता प्रभाणऩत्र ।

१) सम्फन्धधत वडाको स्थानीम 
ऩन्िकासधकायी सभऺ सनवेदन 
सटहत कागजातहरु ऩेश गने । 

२) स्थानीम ऩन्िकासधकायीद्वाया 
गाउॉ कामयऩासरकाको कामायरमभा 
सॊशोधनका रासग ससपारयश 
सटहत अनयुोध गने ।

३) गाउॉऩासरकाभा सनवेदन/ऩत्र दताय 
गने  

४) तोटकएको कभयचायीरे 
आवश्मकता अनसुाय सजयसभन 
भचुलु्का तमाय गयी ससपारयस 
तमाय गने  

५) सनवेदकरे तोटकएको शलु्क 
फझुाउने  

६) चरानी गयी सनवेदकराई 
ससपारयस उऩरब्ध गयाउने  

७) ससपारयश फभोन्जभ प्रभखु 
प्रशासटकम असधकृतको अनभुसत 
फभोन्जभको टववयण सच्माउने 

प्रभखु 
प्रशासटकम 
असधकृत/ 
वडा सन्चव

रु.



टववाह दताय 
भाणऩत्रभासॊशोधन 
सम्फधधभा 

क) दरुाहा–दरुहीको नाभ सॊशोधन सम्फधधभा:–
 टववाह दताय प्रभाणऩत्रभा बएको नाभ य 

सॊशोधन गनुयऩने नाभ एकै व्मन्क्तको हो 
बने्न आसधकारयक कागजात वा कम्तीभा 
५ जनाको सजयसभन भचुलु्का य सजयसभन 
फस्नकेोप्रभान्णत नागरयकता प्रभाणऩत्र य 
सम्फन्धधत सनकामरे सॊशोधन गनय उन्चत 
हो बनी गयेको ससपारयसऩत्र ।

 दरुाहा–दरुहीको फाफ,ु फाजेको नाभ 
सॊशोधन गनय नाता खरेुको आसधकारयक 
प्रभाणऩत्र वा स्थानीम तहको योहवयभा 
गरयएको सजयसभन भचुलु्का य सजयसभन 
फस्नकेो प्रभान्णत नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रसतसरऩी 

ख) टववाह सभसत सच्माउन ेसम्फधधभा
– टववाह सभसत सच्माउने आसधकारयक कागजात, 

टववाह सभसत पयक ऩयेकोभा सॊशोधन गनुयऩने 
कायण य टववाह सभसत उन्ल्रन्खत बएको 
सजयसभन भचुलु्का य सजयसभन फस्नेको प्रभान्णत 
नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रसतसरऩी

१) सम्फन्धधत वडाको स्थानीम ऩन्िकासधकायी 
सभऺ सनवेदन सटहत कागजातहरु ऩेश गने । 

२) स्थानीम ऩन्िकासधकायीद्वाया गाउॉ 
कामयऩासरकाको कामायरमभा सॊशोधनका रासग 
ससपारयश सटहत अनयुोध गने ।

३) गाउॉऩासरकाभा सनवेदन/ऩत्र दताय गने  
४) तोटकएको कभयचायीरे आवश्मकता अनसुाय 

सजयसभन भचुलु्का तमाय गयी ससपारयस तमाय 
गने  

५) सनवेदकरे तोटकएको शलु्क फझुाउन े 
६) चरानी गयी सनवेदकराई ससपारयस उऩरब्ध 

गयाउने  
७) ससपारयश फभोन्जभ प्रभखु प्रशासटकम 

असधकृतको अनभुसत फभोन्जभको टववयण 
सच्माउन े

प्रभखु प्रशासटकम 
असधकृत/ वडा 
सन्चव

रु.

सम्फधध 
टवच्िेदसॊशोधन

(१)  अदारतफाट  बएको  सम्फधध  
टवच्िेदको  प्रभाणऩत्रको  प्रभान्णत प्रसतसरऩी

(२)  नाता,  जधभ  खरेुका  नागरयकता,  नाता  
प्रभान्णत  वाअधमकागजात

(३)  स्थामी  ठेगानाको  सम्फधधभा  
नागरयकता  प्रभाणऩत्रभा  उल्रेख बएको 
ठेगाना वा फसाइसयाई गयी आएको प्रभाणऩत्र 

(४) स्थानीम  सनकामका  प्रसतसनसधको  
योहवयभा  बएको कम्तीभा  ५ जनाको  
सजयसभन  भचुलु्का  य  सजयसभन  फस्नेको  
प्रभान्णत नागरयकता प्रभाणऩत्र।

१) सम्फन्धधत वडाको स्थानीम ऩन्िकासधकायी 
सभऺ सनवेदन सटहत कागजातहरु ऩेश गने । 

२) स्थानीम ऩन्िकासधकायीद्वाया गाउॉ 
कामयऩासरकाको कामायरमभा सॊशोधनका रासग 
ससपारयश सटहत अनयुोध गने ।

३) गाउॉऩासरकाभा सनवेदन/ऩत्र दताय गने  
४) तोटकएको कभयचायीरे आवश्मकता अनसुाय 

सजयसभन भचुलु्का तमाय गयी ससपारयस तमाय 
गने  

५) सनवेदकरे तोटकएको शलु्क फझुाउन े 
६) चरानी गयी सनवेदकराई ससपारयस उऩरब्ध 

गयाउने  
७) ससपारयश फभोन्जभ प्रभखु प्रशासटकम 

असधकृतको अनभुसत फभोन्जभको टववयण 
सच्माउन े

प्रभखु प्रशासटकम 
असधकृत/ वडा 
सन्चव

रु.१५०



सिमकोट 
गााँउपासिका 

पशु िेवा शाखा 
अन्तगगत



क्र
.सॊ
.

सेवा 
सटुवधाको 
नाभ

आवश्मक ऩने कागजातहरु सेवा सटुवधा प्राप्त गनय 
आवश्मक ऩने प्रटक्रमा

सेवा 
प्रदान 
गने 
असधका
यी

राग्न े
दस्तयु

राग्न े
सभम

कै
टपम
त

ऩश ुदताय 
तथा 
औषधी 
उऩचाय

१) ऩश ुउऩचाय गरयददने 
वायेको सनवेदन ऩत्र
२) ऩश ुय ऩशकुो 
अवस्थाफाये टववयण

१) सनवेदन सटहत 
तोटकएको कागजातहरु 
ऩेश गने  

२) सनवेदकरे तोटकएको 
शलु्क फझुाउने  

3) ऩश ुसेवा शाखाफाट ऩश ु
जाॉच गयाउने

।

ऩश ु
सेवा 
शाखा

घोडा-
25 
गाई-
20 
गधा-
25 
कुकुय
-25 
कुखयुा
-5 
फाख्रा-
10

सोही 
ददन  

भास ु
सनमायत 
तथा 
ओसाय 
ऩसाय

१)सनवेदन ऩत्र 
2) अनसुचुी पायाभ 
३)भासु

१)अनसुचुी बने 
२)भास ुजाॉच तथा तौर 
गयाउने

ऩश ु
सेवा 
शाखा

खसी-
15 
याॉगा-
25 
ऩिुय-
30

सोही 
ददन,  



भास ु
ऩसर 
दताय/ 
नटवकयण

१) नागरयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रसतसरटऩ य सनवेदन ऩत्र 
२) सनमभानसुाय अधम 
कागजातहरु
३) सम्फन्धधत वडाको ससपारयस

१) सनवेदन सटहत 
तोटकएको कागजातहरु 
ऩेश गने 

२) प्रभखु प्रशासटकम 
असधकृत तोक आदेश 
गने

३) सनवेदन दताय गने 
4) शलु्क फझुाउने 
5) यन्जष्टयभा असबरेख 
गयी प्रभाणऩत्र उऩरब्ध 
गयाउने 

सम्फन्धधत 
पाॉटका 
कभयचायी  

5०० सोही 
ददन,  

ऩशऩुारन
सभहु 
दताय

१) सनवेदन ऩत्र य नागरयकता 
प्रभाणऩत्र/जधभदतायको प्रसतसरटऩ  
२)  सभहुको टवधान
३) खाता सञ्चारनको रासग 
पोटो य नभनुा हस्ताऺय 
पायाभ

१) सनवेदन सटहत 
तोटकएको कागजातहरु 
ऩेश गने  

२)प्रभखु प्रशासटकम 
असधकृतरे तोक आदेश 
गने  

4) शलु्क फझुाउने 
5) यन्जष्टयभा असबरेख 
गयी प्रभाणऩत्र उऩरब्ध 
गयाउने 

सम्फन्धधत 
पाॉटका 
कभयचायी  

सोही 
ददन,  



ऩशरुाई 
भ्मान्क्सने
सन

१) सनवेदन ऩत्र य ऩशकुो 
टववयण
२) गरयने ठाॉउको टववयण

१) सनवेदन सटहत 
तोटकएको कागजातहरु 
ऩेश गने  

२) ऩश ुउऩरब्ध गयाउने

सम्फन्धधत 
पाॉटका 
कभयचायी  

सोही 
ददन,  










