
;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf % / ;"rgfsf] xs;DaGwL lgodfjnL, @)^% sf] lgod # adf]lhd ;fj{hlgs ul/Psf] ljj/0f 

1 
 

विषय - सूची  

घोराही उपमहानगरपालिकाको  नक्सा .................................................................................................................................................................................. 2 

घोराही उपमहानगरपालिकाको संक्षिप्त चचनारी ...................................................................................................................................................................... 2 

घोराही उपमहानगरपालिकाको स्िरुप र प्रकृतत ..................................................................................................................................................................... 3 

तनकायको काम, कततव्य र अचिकार ..................................................................................................................................................................................... 4 

तनकायबाट प्रदान गररने सेिा .............................................................................................................................................................................................. 5 

कायतरत कमतचारी वििरण .................................................................................................................................................................................................. 19 

सेिा प्राप्त गनत िाग्ने दस्तुर र अििी .............................................................................................................................................................................. 27 

तनणतय गने प्रक्रिया र अचिकारी ........................................................................................................................................................................................ 61 

तनणतयउपर उजुरी सुन्ने अचिकारी ...................................................................................................................................................................................... 61 

प्रमुख प्रशासक्रकय अचिकृत र सूचना अचिकारीकोनाम र पद ............................................................................................................................................... 61 

ऐन, तनयम, वितनयम िा तनदेलशकाको सूची ......................................................................................................................................................................... 61 

 

 
 



;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf % / ;"rgfsf] xs;DaGwL lgodfjnL, @)^% sf] lgod # adf]lhd ;fj{hlgs ul/Psf] ljj/0f 

2 
 

 

घोराही उपमहानगरपालिकाको  नक्सा 

 

घोराही उपमहानगरपालिकाको संक्षिप्त चचनारी 
 

क्र.सं. सूचक एकाई मानक कैफियत 

१ क्षेत्रिल वर्ग फक मी 522.21  
२ वडा संख्या वटा 19  
3 जनसंख्या जना 156164 कुल 

जना 83829 मफिला 
जना 72335 परुुष 

4 कुल घर धरी संख्या घर धरुी 35419  
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5 जन घनत्व जना प्रतत वर्ग फक.मी 219  
6 औषत पररवार संख्या जना 4.41  
7 जनसंख्या वृद्दिदर प्रततशत प्रततवषग 3.78  
8 लैङ्गीक अनपुात अनपुात 91.7  
9 कुल साक्षरता दर प्रततशत 73.58  
10 खानेपानी सेवा परेु्को घरधरुी प्रततशत 85.91  
11 फवद्यतु सेवा परेु्को घरधरुी प्रततशत 95.29  
 

घोराही उपमहानगरपालिकाको स्िरुप र प्रकृतत 
नेपािको संवििान बमोजजम स्थानीय तहको अचिकार सम्बन्िी व्यिस्था कायातन्ियन गनत तथा सङ्घ, प्रदेश र 
स्थानीय तह बबचको सहकाररता, सहअजस्तत्ि र समन्ियिाई प्रिर्दतिन गदै जनसहभाचगता, उत्तरदातयत्ि, पारदलशतता 
सुतनजचचत गरी सुिभ र गुणस्तरीय सेिा प्रिाह गनत, िोकतन्रका िाभहरुको समानुपाततक समािेशी र न्यायोचचत 
वितरण गरी कानूनी राज्य र ददगो विकासको अििारणा अनुरुप समाजिाद उन्मुख सङ्तघय िोकताजन्रक 
गणतन्रात्मक शासन प्रणािीिाई स्थानीय तहदेखख नै सुदृदिकरण गनत, र स्थानीय नेततृ्िको विकास गदै स्थानीय 
शासन पर्दिततिाई सदृिु गरी स्थानीय तहमा वििातयकी, कायतकाररणी र न्यातयक अभ्यासिाई संस्थागत गनत 
स्थानीय सरकारको सञ्चािन गने सम्बन्िमा आिचयक ियिस्था गनत िाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संवििानको िारा 
२९६ को उपिारा (१) बमोजजमकको व्यिस्थावपका-संसदि ेस्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बनाएको छ । यस 
ऐन बमोजजम संतघय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्राियको आदेश अनुसार यस उप-महानगरपालिकाको 
अन्तररम दरिन्दी र स्िरुप तपलसि बमोजजम रहेको छ । 
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तनकायको काम, कततव्य र अचिकार 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को पररच्छेदस ३दफा ११ िमोजजम 

१ नेपािको संवििान २०७२ को अनूसूची -८ मा उल्िेख भए िमोजजम एकि अचिकार  

क. नगर प्रहरी 
ख. सहकारी संस्था 
ग. एफ.एम. संचािन 

घ. स्थातनय कर सेिा शुल्क र दस्तुर 

ङ. स्थानीय सेिा व्यिस्थापन 

च. स्थानीय तथयांक र अलभिेख संकिन  

छ. स्थानीय स्तरका विकास योजना तथा पररयोजना 
ज. आिारभूत र माध्यलमक लशिा  

झ. आिारभूत स्िास्थय र सरसफाइ 

ञ. स्थानीय िजार व्यिस्थापन िातािरण संरिण र जैविक विवििता  

ट. स्थातनय सडक ग्रालमण सडक कृवष सडक र लसचंाइ 

ठ. गाउँ सभा नगरसभा मेिलमिाप र मध्यस्थकतातको व्यिस्थापन 

ड. स्थातनय अलभिेख व्यिस्थापन 

ि. जग्गािनी दतात प्रमाणपूजात वितरण 

ण. कृवष तथा पशुपािन कृवष उत्पादन व्यिस्थापन पशु स्िास्थय सहकारी 
त. जेष्ठ नागररक अपाङ्गता भएका व्यजक्त र अशक्त हरुको व्यिस्थापन 

थ. बेरोजगारको तथयाङ्क सङ्किन 

द. कृवष प्रसारकाि व्यिस्थापन‚ सञ्चािन र तनयन्रण 

ि. खानेपानी‚ साना जिविर्दयुत आयोजना‚ िैकजल्पक उजात 
न. विपर्द व्यिस्थापन 

प. जिािार‚ िन्यजन्तु‚ खानी तथा खतनज पदाथतको संरिण 

फ. भाषा‚ ससं्कृतत र िलित किाको संरिण र विकास 

२ नेपािको संवििान २०७२ को अनूसूची -९ मा उल्िेख भए िमोजजम साझा अचिकार 

क. खेिकुद र परपबरका 
ख. स्िास्थय 

ग. विर्दयुत‚ खानेपानी तथा लसचंाई जस्ता सेिाहरु 

घ. सेिा शुल्क‚ दस्तुर‚ दण्ड जररिाना तथा प्राकृततक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी‚ पयतटन शुल्क 

ङ. िन‚ जङ्गि‚ िन्यजन्तु‚ चराचुरुङ्गी‚ जि उपयोग‚ िातािरण‚ पयातिरण तथा जैविक विवििता 
च. सामाजजक सुरिा र गररबी तनिारण 

छ. व्यजक्तगत घटना‚ जन्म‚ मतृ्यु‚ वििाह र तथयाङ्क 
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ज. स्थानीयस्तरमा पुरातत्ि‚ प्राचीन स्मारक र सङ्ग्राहािय संरिण‚ सम्बर्दतिन र पुनः तनमातण । 
झ. सुकुम्बासी व्यिस्थापन 

ञ. प्राकृततक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 
ट. सिारी सािान अनुमतत 

उल्िेखखत अचिकारका अततररक्त संवििानमा देहाय बमोजजमको काम‚ कततव्य र अचिकार हुनेछ । 

क. भूलम व्यिस्थापन 

ख. सञ्चार सेिा 
ग. यातायात सेिा 

तनकायबाट प्रदान गररने सेिा 
१. सामान्य प्रशासन शाखा 

(क) स्थानीय सेिा तथा जनशजक्त विकास शाखा 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी नीतत, मापदण्ड, सेिा शतत, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 संवििानको िारा ३०२ बमोजजम समायोजन भई आउने कमतचारीको व्यिस्थापन 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायत 

 नगरपालिकाको संगठन विकास, सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी तनिातरण, जनशजक्त व्यिस्थापन र िवृत्त विकास, 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सचूना तथा सञ्चार प्रविचिको उपयोग, प्रबद्र्घन र तनयमन 

 मानि संसािन विकासका िाचग अल्पकािीन तथा दीघतकािीन योजना तजुतमा 

 नगरपालिकामा साितजतनक विदा, उत्सि, जारा, उदी आददको व्यिस्थापन 

 स्थानीय शाजन्त सलमतत सम्बन्िी कायतहरु । 

 स्थानीय चाडपित, साितजतनक विदा, उत्सि, जारा, उदी आददको व्यिस्थापन 

 उपािी तथा विभुषण सम्िन्िी लसफाररश, अलभिेख 

 संघ तथा प्रदेश तहमा संवििान तथा कानुन बमोजजमको सहभाचगता तथा प्रतततनचित्ि 

 जजल्िा समन्िय सलमततसँगको समन्िय 

 िडा तहसँगको सम्पकत  र समन्िय 

 पराचार, सभा, समारोह, लशष्टाचार 
  

(ख) साितजतनक खरीद तथा सम्पवत्त व्यिस्थापन शाखा 

 नगरपालिकाको िाचग साितजतनक खरीद तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्िी विषय 

 सेिा तथा तनमातण व्यिसायको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

 नगरपालिकालभरको साितजतनक तथा सरकारी सम्पवत्त, सामुदातयक सम्पवत्त, भिन, सडक, पसि, व्यिसाय, पूबातिार, उर्दयोग, 

खानी तथा खनीज, िनको वििरण सदहतको अर्दयािचिक अलभिखे 
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 नगरपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको सम्पवत्तको अर्दयािचिक अलभिखे 

 नगरपालिकाजस्थत सरकारी सम्पवत्तको एकीकृत वििरण । 

(ग) बैठक व्यिस्थापन शाखा 

 कायतपालिका तथा सभाको बैठक व्यिस्थापन 

 कायतपालिकाको तनणतयहरुको विर्दयतुतय माध्यमबाट अलभिेखीकरण तथा प्रकाशन  

 कायतपालिकाका विलभन्न सलमतत, उपसलमतत, कायतदिको बैठक व्यिस्थापन 

(घ) बजार अनुगमन, गुणस्तर, नापतौि, खार्दय सुरिा र उपभोक्ता दहत संरिण शाखा 

 स्थानीय व्यापार, िाखणज्य, िस्तुको माग, आपूततत व्यबस्थापन तथा अनुगमन 

 बजार तथा हाट बजार व्यिस्थापन 

 उपभोक्ता अचिकार तथा दहत सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड, कायातन्ियन र तनयमन 

 स्थानीय िस्तुहरूको उत्पादन, आपतूतत तथा तनकासी प्रिेपण, मूल्य तनिातरण र अनुगमन 

 स्थानीय व्यापार र िाखणज्य सम्बन्िी पूिातिार तनमातण, 

 स्थानीय िस्तु र सेिा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र तनयमन, 

 उपभोक्ता सचेतना, िक्षित उपभोक्ताको िगत व्यिस्थापन र स्थानीय िस्तु तथा सेिाको गुणस्तर परीिण, 

 खार्दय पदाथतको गुणस्तर तनयन्रण, 

 खानेपानीको गुणस्तर तनयन्रण, 

 स्थानीय व्यापार प्रिद्र्घन सहजीकरण र तनयमन, 

 स्थानीय बौर्दचिक सम्पवत्तको संरिण, प्रिद्र्घन र अलभिखेाङ्कन । 

२. राजचि तथा आचथतक प्रशासन शाखा 

(क) राजचि नीतत तथा प्रशासन शाखा 

 राजचि सम्बन्िी नीतत, काननू तजूतमा, कायातन्ियन र तनयमन (राजस्ि चुहािट तनयन्रण समेत) 

 सम्पवत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रजजष्रेशन शुल्क, सिारी सािन कर, सेिा शुल्क दस्तुर, पयतटन शुल्क, विज्ञापन कर, 
व्यिसाय कर, भूलमकर (मािपोत), दण्ड जररिाना, मनोरञ्जन कर, बहािविटौरी कर, घरजग्गा कर, मतृ िा माररएको जीिजन्तकुो 
हाड, लसगं, प्िाँख, छािामा कर, प्राकृततक स्रोत सािन, व्यिसातयक कर सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड, कायातन्ियन, बाँडफाँड, 

संकिन र तनयमन, अन्य आय व्यिस्थापन 

 साितजतनक खचत तथा प्राकृततक स्रोतबाट प्राप्त हुन ेरोयल्टी सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा तनयमन र सोको 
सङ्किन तथा बाँडफाँड 

 आफ्नो िेरलभर राजस्िका दर अन्य शुल्क तनिातरण, संघीय र प्रदेश कानून बमोजजम प्राकृततक श्रोत सािन र सेिा 
शुल्क जस्ता रोयल्टी सङ्किन, समन्िय र तनयमन 

 स्थानीय पूिातिार सेिा र उपयोगमा सेिा शुल्क तथा दस्तुर (नीतत, कानुन, मापदण्ड, तनयमन, शुल्क तनिातरण, संकिन 
तथा व्यिस्थापन) 

 मािपोत संकिन 

 कानुन बमोजजम िंुगा, चगट्टी, िाििुा, माटो, नुन, स्िेट, फायरक्िेजस्ता खानी खनीज पदाथतको सिेिण, अन्िेषण, उत्खनन 
र सो सम्बन्िी रोयल्टी सङ्किन 
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 रेक्रकङ्ग, कायाक्रकङ्ग, क्यानोतनङ्ग, बञ्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर, ¥याजफ्टङ्ग शुल्क 

 सामुदातयक िनको सञ्चािन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन 

 पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्ता सेिा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन 

 प्राकृततक स्रोतको उपयोग सम्बन्िी नीतत तनिातरण र कायातन्ियन तथा प्रदेश र  संघीय मापदण्ड पािना 

 प्रचलित कानुन बमोजजम दण्ड जररिाना 

 बाँकी बक्यौता रकमको िगत र असुि उपर  

 करदाता लशिा तथा करदाता वििरण अर्दयािचिक 

 वित्तीय स्रोत सािनको समतामिूक बाँडफाँड 

 आचथतक सािनको महत्तम उपयोग तथा पररचािन 

 राजचि परामशत सलमतत सम्बन्िी विषय 

 स्थानीय राजस्ि प्रिद्र्घनका िाचग प्रोत्साहन,  

 राजचिको सम्भाव्यता अध्ययन 

 राजस्ि सूचना तथा तथयाङ्कको आदान प्रदान 

 संघीय तथा प्रदेश काननू बमोजजम बजेट घाटापूतततको स्रोत व्यिस्था 

३ आचथतक प्रशासन महाशाखा 

 आचथतक (कायतवििी) नीतत, कानुन, मापदण्ड, कायातन्ियन र तनयमन, आचथतक प्रशासन र व्यिस्थापन 

 बजेट सीमा तनिातरण, बजेट तजूतमा, कायातन्ियन र तनयमन 

 सजञ्चत कोष तथा आकजस्मक कोषको व्यिस्थापन 

 िगानी र िाभांशको व्यबस्थापन 

 िेखा व्यिस्थापन, खचत, राजचि, िरौटी, कायतसंचािन कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा संपवत्तको एकीकृत वििरण 

 समजष्टगत आचथतक अिस्थाको विचिेषण  

 ऋण तथा अनुदानको व्यिस्थापन र तनयमन 

 िगानी प्रिेपण (सहकारी, सहकारी तथा तनजी) र वित्तीय व्यिस्थापन 

 कारोबारको िेखांकन, तनयन्रण तथा व्यिस्थापन 

 राजचि तथा व्ययको अनुमान 

 बेरुजू फछ्र्यौट 

 आचथतक प्रशासन र व्यबस्थापन सम्बन्िी अन्य विषय । 

४ आन्तररक िखेापरीिण शाखा 

 आन्तररक तथा पूित िेखापरीिण 

 िेखापरीिण वििरण (बेरुजूको िगत समेत)को अलभिेख व्यिस्थापन  

 अजन्तम िेखापरीिण कायतमा सहयोग, समन्िय र सहजीकरण 

 िेखापािनसम्िन्िी िमता विकास कायत 
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३. भौततक पूबातिार विकास महाशाखा 

(क) सडक तथा यातायात व्यिस्था शाखा 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक तथा यातायात सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा तनयमन 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिुङ्गे पिु, पुिेसा र तटबन्िन सम्बन्िी गुरुयोजनाको तजुतमा, कायातन्ियन 
र स्तरोन्नततका आयोजनाको पदहचान,  अध्ययन, कायातन्ियन, ममतत, सम्भार 

 यातायात सुरिा व्यिस्थापन र तनयमन 

 स्थानीय साितजतनक यातायातको रुट तनिातरण, अनुमतत, निीकरण, खारेजी, सेिाको गुणस्तर, भाडा दर तनिातरण र 
तनयमन 

 ट्याक्सी सेिा अनमुती, व्यबस्थापन र तनयमन 

 रिी बस, रामजस्ता मध्यम िमताका मास राजन्जट प्रणािीको नीतत, योजना, मापदण्ड, कायातन्ियन, तनयमन 

 िातािरणमैरी, जििायु पररिततन अनुकूिन, अपाङ्गता र िैङ्चगगमैरी यातायात प्रणािीको प्रिद्र्िन  

 आिारभूत यातायात सम्बन्िमा प्रदेश सरकारसंग समन्िय 

 यातायात िेरमा िगानी अलभबरृ्दचि 

 यातायात सुवििामा नागररकको सरि, सहज र समान पहँुच 

 यातायात िेरमा िाताबरणमैरी प्रविचििाई प्रोत्साहन 

 तनजी यातायात तनयमन व्यिस्थापन 

(ख) जिविर्दयुत, उजात, सडक ित्ती शाखा 

 साना जिविर्दयुत आयोजना, निीकरणीय उजात तथा िैकजल्पक ऊजात सम्िन्िी सम्बन्िी नीतत, काननू, मापदण्ड, योजना, 
कायातन्ियन र तनयमन 

 िैकजल्पक ऊजात सम्बन्िी प्रविचि विकास र हस्तान्तरण, िमता अलभिरृ्दचि÷प्रबद्र्घन, 

 विर्दयुत वितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र तनयमन 

 जनसहभाचगतामा आिाररत स्िदेशी िगानीिाई प्राथलमकता दददै जिस्रोतको बहुउपयोगी विकास कायतिमको तजुतमा र 
कायातन्ियन 

 स्थानीय विर्दयुत वितरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र तनयमन 

 सडक ित्तीको व्यिस्था 

(ग) लसचंाई तथा जिउत्पन्न प्रकोप तनयन्रण शाखा 

 लसँचाई सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तनिातरण र तनयमन 

 लसँचाई सम्बन्िी गुरुयोजनाको तजुतमा, कायातन्ियन र स्तरोन्नततका आयोजनाको पदहचान,  अध्ययन, कायातन्ियन, ममतत, 

सम्भार र तनयमन, 

 स्थानीय साना, सतह तथा भूलमगत लसचाई प्रणािीको सञ्चािन तनमातण, सुिार, ममतत सम्भार तथा सेिा शुल्कको 
तनिातरण र सङ्किन व्यिस्थापन 

 जिउत्पन्न प्रकोप तनयन्रण सम्िन्िी स्थानीय  

 तटबन्ि, नदी तनयन्रण तथा नदीेे व्यिस्थापन र तनयमन 
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 साना जि उपयोग सम्बन्िी आयोजना तजुतमा, कायातन्ियन र अनुगमन । 
 

(ङ) खानेपानी व्यिस्थापन शाखा 

 स्थानीय खानेपानी सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 खानेपानी महसुि तनिातरण र खानेपानी सेिा व्यिस्थापन 

 साितजतनक स्थिमा वपउने पानी व्यिस्थापन 

 पानी मुहानको संरिण 

 स्िच्छ खानेपानी आपूततत सम्बन्िी अन्य विषय । 
 

४. आचथतक विकास शाखा 

(क) कृवष, पशुपन्छी तथा सहकारी 

 कृवष विकास शाखा 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार तथा हाटबजारको पूिातिार तनमातण, साना लसँचाई तनमातण, तालिम, प्रविचि प्रसार, प्राविचिक 
टेिा, कृवष सामाग्री आपूततत र कृषक िमता विकास कायतिमको सञ्चािन 

 कृवषजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोगको तनयन्रण 

 कृवष िातािरण संरिण तथा जैविक विवििताको संरिण र प्रिद्र्घन 

 कृवष प्रसार तथा जनशजक्तको प्रिेपण, व्यिस्थापन र पररचािन 

 उच्च मूल्ययुक्त कृवषजन्य िस्तुको प्रिद्र्घन, विकास तथा बजारीकरण 

 कृवषसम्िन्िी िीमा र कजात सहजीकरण 

 शीत भण्डारणको व्यिस्थापन 

 कृषकहरूको िमता अलभिरृ्दचि, प्राविचिक सेिा, टेिा, सीप विकास र सशक्तीकरण 

 कृवष बीउविजन, नचि, मिखाद र रसायन तथा औषचिहरूको आपूततत, उपयोग र तनयमन 

 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्िी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको समन्िय, व्यिस्थापन र तनयमन 

 कृवष सम्बन्िी प्रविचिको संरिण र हस्तान्तरण 

 कृवष तथयाङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी तथा कृवष सम्बन्िी सूचनाको प्रचारप्रसार 

 कृवष स्रोत केन्रको स्थापना र व्यिस्थापन 

पशुपन्छी विकास शाखा  

 पशुपािन र पश ुस्िास्थय सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिातिार तनमातण, तालिम, प्राविचिक टेिा, कृषक िमता विकास कायतिमको सञ्चािन 
र तनयमन 

 पशुपन्छीजन्य प्राकृततक प्रकोप तथा महामारी रोगको तनयन्रण 

 पशुपन्छी चचक्रकत्सा सेिाको व्यिस्थापन, 
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 पशुनचि सुिार पर्दितत विकास र व्यबस्थापन 

 पशुपन्छी सम्बन्िी बीमा र कजात सहजीकरण 

 स्थानीय चरन तथा खकत  विकास र व्यिस्थापन 

 पशु आहारको गुणस्तर तनयमन 

 स्थानीयस्तरमा पशुपन्छी सम्बन्िी तथयाङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी 

 पशु बिशािा र शीत भण्डारणको व्यिस्थापन र तनयमन 

 पशुपािन तथा पश ुस्िास्थय सम्बन्िी अन्य कायत । 

सहकारी प्रिितन शाखा 

 सहकारी संस्था सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्डको तनमातण, कायातन्ियन र तनयमन 

 स्थानीय सहकारी संस्थाको दतात, अनुमतत, खारेजी र विघटन 

 सहकारी िचत तथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीय मापदण्ड तनिातरण र तनयमन 

 सहकारी सम्बन्िी राजष्रय, केन्रीय, विषयगत, प्रादेलशक र स्थानीय संघ संस्थासँग समन्िय र सहकायत 

 सहकारी सम्बन्िी स्थानीय तथयाङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्िान 

 स्थानीय सहकारीको िमता अलभिरृ्दचि 

 स्थानीय सहकारी िेरको प्रिद्र्घन, विकास र पररचािन । 

(ग) उर्दयोग तथा उर्दयमलशिता विकास र खानी तथा खतनज पदाथतको संरिण उपशाखा 

 उर्दयोग  

 िघु, घरेिु तथा साना उर्दयोगको दतात, निीकरण, खारेजी र तनयमन 

 िघु, घरेिु तथा साना उर्दयोगको विकास र प्रिद्र्िन 

 उर्दयमलशिता प्रिद्र्िन 

 व्यापाररक फमत, पसिको दतात, अनमुतत, निीकरण, खारेजी र तनयमन 

 सीप विकास सम्बन्िी कायतको प्रबद्र्िन । 

खानी तथा खतनज 

 खानी तथा खतनज पदाथतको संरिण सम्बन्िी स्थानीय नीतत, काननू, मापदण्ड तथा  योजनाको कायातन्ियन र तनयमन, 

 िुङ्गा, चगटी, बािुिा, माटो, नुन, स्िटे, खरीिुङ्गा, फायरक्िेजस्ता खानीजन्य िस्तु सिेिण, अन्िेषण, उत्खनन ्

 िुङ्गा, चगट्टी, बािुिा, माटो, खरीिुङ्गा, फायर क्िे,स्िेट तथा ननु, आदद खानीजन्य िस्तुको संरिण, विकास, उत्खनन ्र 
उपयोग सम्बन्िी दतात, अनुमतत, निीकरण, खारेजी र व्यिस्थापन 

 खानी तथा खतनज पदाथत सम्बन्िी सूचना तथा तथयाङ्क सङ्किन, अलभिेखन तथा व्यबस्थापन 

 भौगलभतक नक्सा प्रकाशन । 

(घ) रोजगार प्रबद्र्िन तथा गररबी न्यूनीकरण शाखा 

 गररबी तनिारण सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, तनयमन  र अध्ययन अनुसन्िान 

 गररबी तनिारणको स्थानीय रणनीतत तजूतमा 
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 गररब घरपररिार पदहचान सम्बन्िी स्थानीय सिेिण, सूचना व्यिस्थापन र तनयमन 

 गररबी तनिारण सम्बन्िी राजष्रय, प्रादेलशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकत , समन्िय र सहकायत 

 रोजगार तथा बेरोजगारको तथयाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सूचना प्रणािीको स्थापना 

 स्थानीयस्तरमा रहेका विदेशी श्रलमकको िगत सङ्किन तथा सूचना व्यिस्थापन 

 पदहचान भएका गररब घरपररिार एिं िक्षित समूह सम्बन्िी स्थानीय योजना, कायतिम, स्रोत पररचािन र व्यिस्थापन 

 संघीय र प्रदेश काननू बमोजजम स्थानीय तहमा सकुुम्बासीको पदहचान र अलभिेख व्यिस्थापन 

 सुकुम्बासी सम्बन्िी जीविकोपाजतन र बसोबास व्यिस्थापन 

 रोजगारीका अिसर लसजतना सम्िन्िी 

५. सामाजजक विकास शाखा 

(क) लशिा तथा खिेकूद महाशाखा 

 प्रारजम्भक बाि लशिा तथा विर्दयािय लशिा, अनौपचाररक लशिा, खिुा तथा िकैजल्पक लशिा (गुरुकुि, मदरसा, गुम्बा 
आदद), तनरन्तर लसकाइ तथा विशषे लशिा सम्बन्िी नीतत, काननू, मापदण्ड, योजनाको तनमातण, कायातन्ियन र तनयमन 

 प्राविचिक लशिा तथा व्यािसातयक तालिमको योजना तजुतमा, सञ्चािन, अनुमतत र तनयमन 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामग्रीको वितरण तथा कायातन्ियन 

 विर्दयािय लशिक तथा कमतचारी व्यिस्थापन 

 विर्दयाियको नक्साङ्कन, अनुमतत, स्िीकृतत, समायोजन तथा तनयमन 

 शैक्षिक पूिातिार तनमातण र ममतत सम्भार 

 आिारभूत तह (किा ८) को परीिा व्यिस्थापन 

 विर्दयाथी लसकाइ उपिब्िीको परीिण र व्यिस्थापन 

 विर्दयाथी प्रोत्साहन तथा छारिवृत्तको व्यिस्थापन 

 शैक्षिक परामशत सेिाको अनुमतत तथा तनयमन 

 स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविचिको संरिण, प्रिद्र्िन र स्तरीकरण 

 माध्यलमक तहसम्मको शैक्षिक कायतिमको समन्िय र तनयमन 

 पुस्तकािय एिं परपबरका 

 स्थानीय पुस्तकािय, िाचनािय तथा सामुदातयक अध्ययन केन्र सञ्चािन तथा व्यिस्थापन । 

 स्थानीयस्तरमा खेिकूद प्रशासन तथा सङ्घ संस्थाको तनयमन र समन्िय 

 खेिकुदको संरचनाको पूिातिार तनमातण, सञ्चािन तथा विकास 

 खेिकूदको विकास र प्रिद्र्घन 

 खेिकूद प्रततयोगीता आयोजना र सहभागीता 

 अततररक्त क्रियाकिाप सम्बन्िी विषय । 

(ख) स्िास्थय प्रिितन शाखा 

 आिारभूत स्िास्थय र सरसफाई सम्बन्िी नीतत, काननू, मापदण्ड, योजनाको तनमातण, कायातन्ियन तथा तनयमन 
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 राजष्रय तथा प्रदेशस्तरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोजजम स्थानीयस्तरको स्िास्थय सम्बन्िी िक्ष्य र गुणस्तर तनिातरण 

 राजष्रय र प्रादेलशक मापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पताि, नलसतङ्ग होम, तनदान केन्र तथा अन्य स्िास्थय संस्थाहरूको 
जक्ितनक दतात, सञ्चािन अनुमतत र तनयमन 

 आिारभूत स्िास्थय सेिाको सञ्चािन र प्रबद्र्घन 

 अस्पताि र अन्य स्िास्थय संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन 

 स्िास्थय सेिा सम्बन्िी भौततक पिूातिार विकास तथा व्यिस्थापन 

 सरसफाई सचेतनाको अलभिरृ्दचि 

 रक्त सञ्चार सेिा तथा स्थानीय र शहरी स्िास्थय सेिा 

 औषचि पसि सञ्चािन र तनयमन 

 औषचिजन्य िनस्पतत, जटीबुटी र अन्य औषचिजन्य िस्तुको उत्पादन, प्रशोिन र वितरण 

 स्िास्थय बीमा िगायतका सामाजजक सुरिा कायतिमको व्यिस्थापन 

 औषचि तथा अन्य मेडडकि उत्पादनहरूको न्यनूतम मूल्य तनिातरण र तनयमन 

 औषचिको उचचत प्रयोग र सूक्ष्मजीि तनरोिक प्रततरोि न्यूनीकरण 

 औषचि र स्िास्थय उपकरणको खरीद, भण्डाण र वितरण 

 स्िास्थय सूचना प्रणािीको व्यिस्थापन 

 जनस्िास्थय तनगरानी (पजब्िक हेल्थ सभेिेन्स) 

 प्रिद्र्घनात्मक, प्रततकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक र प्यालिएदटभ स्िास्थय सेिाको सञ्चािन 

 स्िस्थ जीिनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्िास्थय ितृ्तको पािना, पञ्चकमत िगायतका जनस्िास्थय 
सेिाको प्रिद्र्िन 

 जुनोदटक र कीटजन्य रोगको तनयन्रण तथा व्यिस्थापन 

 सुततत, मददरा र िागू पदाथतजन्य िस्तुको प्रयोग तनयन्रण तथा सचतेना अलभिरृ्दचि 

 आयुिेददक, यनुानी, आम्ची, होलमयोप्याचथक, प्राकृततक चचक्रकत्सा िगायतका परम्परागत स्िास्थय उपचार सेिाको 
व्यिस्थापन 

 जनस्िास्थय, आपत्कािीन स्िास्थय तथा महामारीको तनयन्रण योजना र कायातन्ियन 

 सरुिा तथा नसने रोगको तनयन्रण तथा रोकथाम 

 आकजस्मक स्िास्थय सेिा प्रिाह । 

(ग) िैंचगक समानता तथा सामाजजक सुरिा शाखा 

 मदहिा हक सम्बन्िी नीतत, योजना कायातन्ियन, समन्िय र तनयमन 

 मदहिाको आचथतक, सामाजजक, राजनीततक सशजक्तकरण, िमता विकास 

 िैचगक दहसंा तनिारणका िाचग तनरोिात्मक, प्रिद्र्िनात्मक, संरिणात्मक उपाय र पुनःस्थापना 

 िैंचगक उत्तरदायी बजेट  

 बािबालिकाको हकहीत संरिण सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 बािबालिकाको हकहीत संरिण 
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 बािमैरी शासकीय प्रिन्ि, बाि क्िब, बाि संरिण सलमतत तथा बाि सञ्जाि 

 बािबालिकाको हकहीत संरिण सम्बन्िमा सघं, प्रदेश तथा अन्य तनकायसँग सम्पकत , समन्िय तथा सहकायत, 

 बािबालिका पररिार सहयोग 

 बैकजल्पक स्याहार पर्दिततको कायातन्ियन 

 बाि न्याय 

 बाि गहृ, पुनःस्थापना केन्र, लशश ुस्याहार केन्र र बाि विकास केन्र व्यिस्थापन 

 असहाय बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्यिस्थापन 

 बाि दहसंा तनयन्रण 

 बािसुिार तथा पुनःस्थापना केन्र स्थापना, संचािन अनुमती र तनयमन 

 आपत्कािीन बाि उर्दिार कोष स्थापना र व्यिस्थापन 

 युिा जागरण, सशजक्तकरण र पररचािन 

 युिा सीप, उर्दयमलशिता तथा नेततृ्ि विकास 

 जेष्ठ नागररकको िगत, पररचयपर, सम्मान, स्िास्थय सुवििा, सामाजजक सुरिा सम्बन्िी कायत 

 जेष्ठ नागररक क्िि, ददिा सेिा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्रको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

 सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समन्ियमा अपाङ्गता पनुःस्थापना केन्र तथा असक्त स्याहार केन्रको सञ्चािन र व्यिस्थापन 

 अपाङ्गता भएका व्यजक्त तथा असहायको िगत अर्दयािचिक, पररचयपर वितरण, सामाजजक सुरिा तथा सुवििाको 
व्यिस्थापन तथा वितरण 

 अपाँगता भएका व्यजक्तमैरी पूिातिार तनमातण तथा सञ्चािन 

 अपाङ्गता भएका व्यजक्त र असक्तहरूको व्यिस्थापन सम्िन्िी अन्य कायत । 

 एकि मदहिा सम्िन्िी कायत 

 स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्िन्िी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामाजजक तथा सामुदातयक संघसंस्था) को दतात, 
निीकरण तथा तनयमन 

 गुठी, कोष तथा अन्य रष्टहरुको व्यिस्थापन 

 तनजी तथा गैरसरकारी िेरसँग समन्िय र सहकायत 

 समन्िय र पररचािन 

 सामाजजक संघसंस्था सम्बन्िी अन्य विषय ।  

(घ) सामाजजक सुरिा कायतिम तथा व्यजक्तगत घटना दतात शाखा 

 सामाजजक सुरिा सम्बन्िी स्थानीय नीतत, कानून, मापदण्ड, तनयमन  र अध्ययन अनुसन्िान 

 सङ्घ तथा प्रदेशिे तनिातरण गरेको मापदण्ड बमोजजम सामाजजक सरुिा सम्बन्िी कायतिम कायातन्ियन 

 सामाजजक सुरिाको कायातन्ियनको िाचग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकत , समन्िय र सहकायत 

 स्थानीय सामाजजक सुरिा योजना र व्यिस्थापन तथा आिचयक तथयांक संकिन एिं व्यिस्थापन  

 आिुतनक प्रबबचिमाफत त व्यजक्तगत घटना दतात (जन्म, मतृ्यु, वििाह, बसाईसराई, सम्िन्ि विच्छेद र िमतपुर िमतपुरी), 
अलभिेख व्यिस्थापन तथा प्रततिेदन 
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(ङ) संस्कृतत, सम्पदा, िलितकिा तथा पयतटन प्रबद्र्िन शाखा 

 भाषा, संस्कृतत र िलितकिाको सरंिण र विकास सम्बन्िी स्थानीयस्तरको नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन 
र तनयमन 

 पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहाियको संरिण, सम्भार, प्रबद्र्घन र विकास 

 परम्परागरत रुपमा चलिआएका जारा तथा पितको सञ्चािन र व्यिस्थापन 

 स्थानीय महत्िका िालमतक तथा सांस्कृततक सम्पदाको व्यबस्थापन 

 पयतटकीय महत्िका स्थि तथा सम्पदाको पदहचान, संरिण र प्रिद्र्िन 

 पयतटन पूिातिार विकास तथा प्रोत्साहन 

 पुराताजत्िक, िालमतक महत्िका सम्पदाहरुको संरिण तथा सम्बद्र्िन 

 भाषा, संस्कृतत, जारा, पित र िलितकिाको संरिण, प्रबद्र्िन र विकास । 

६. िन, िातािरण, फोहोरमैिा तथा विपर्द व्यिस्थापन शाखा 

(क) िन, िन्यजन्तु, भ—ूसंरिण तथा जैविक विवििता संरिण शाखा 

 िन, जङ्गि, िन्यजन्त,ु चराचुरुङ्गी, जि उपयोग, िातािरण, पयातिरण तथा जैविक विवििता सम्बन्िी स्थानीय नीतत, 

कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 सामुदातयक, ग्रामीण तथा शहरी, िालमतक, किुलियती िनको संरिण, सम्िद्र्िन, उपयोग र तनयमन  

 िन उपभोक्ता समूहको व्यिस्थापन 

 मध्यिती िेरको सामुदातयक, िालमतक र कबुलियती िनको व्यिस्थापन 

 नदी क्रकनार, नदी उकास, नहर क्रकनार तथा सडक क्रकनारमा ििृारोपण व्यिस्थापन 

 तनजी तथा व्यिसातयक िनको प्रबद्र्घन र तनयमन 

 साितजतनक खािी जग्गा, पाखा िा िेरमा ििृारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यिस्थापन 

 जडीबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्िी, सभेिण, उत्पादन, सङ्किन,  प्रबद्र्घन, प्रशोिन, र बजार व्यिस्थापन 

 िनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिद्र्घन 

 नसतरी स्थापना, बबरुिा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रिद्र्िन 

 िन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको संरिण, व्यिसातयक पािन, उपयोग र अनुगमन 

 िन्यजन्तुबाट स्थानीय समुदायमा पने प्रभाि रोकथाम, व्यिस्थापन  

 स्थानीय प्राणी उर्दयान (चचडडयाखाना) को स्थापना र सञ्चािन 

 स्थानीय िन्यजन्त ुपयतटन र आयआजतन 

 स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यिस्थापन 

 िन, िन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्ययन अनसुन्िान 

 रैथाने प्रजाततको संरिण र प्रिर्दतिन 

 लमचाहा प्रजाततको तनयन्रण 

 जैविक विवििताको अलभिखे 
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 सामुदातयक भूसंरिण र सोमा आिाररत आय आजतन कायतिम 

 भूसंरिण र जिािार व्यिस्थापनजन्य सामुदातयक अनुकूिन 

 जििाय ूपररिततन अनकुुिन कायत  

 आय आजतनमा आिाररत जडीबुटीको संरिण, प्रबद्र्िन, व्यिस्थापन 

 स्िच्छ तथा स्िस्थ िातािरण र जिािार तथा िन्ययजन्तुको संरिण व्यिस्थापन सम्बन्िी नीतत, कानून, कायतिम 
तजूतमा, कायातन्ियन र तनयमन 

 बिृारोपण, हररयािी तथा हररत िेरको प्रितर्दिन 

 िायु तथा ध्िनीको प्रदषूण तनयन्रण 

 हातनकारक पदाथतहरूको तनयमन तथा  तनयन्रण 

 िातािरणीय जोखखम न्यनूीकरण 

 न्यून काितनमुखी तथा िातािरणमरैी विकास अििम्बन 

 िातािरण संरिण िेर तनिातरण र व्यिस्थापन 

 पदहरो तनयन्रण 

 जििाय ूपररिततन अनकुुेुिन कायतिम  

 फोहरमैिा सङ्किन, पुनः उपयोग, प्रशोिन, विसजतन र सोको सेिा शुल्क तनिातरण र तनयमन 

 ल्याण्डक्रफि साईट व्यिस्थापन 

 सरसफाई  तथा स्िास्थयजन्य फोहोरमैिाको व्यिस्थापन 

 साितजतनक शौचािय व्यिस्थापन 

 विपर्द व्यिस्थापन सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा स्थानीयस्तरका आयोजनाको कायातन्ियन र तनयमन 

 विपर्द पूित तयारी तथा प्रततकायत योजना, जोखखम न्यूनीकरण कायत योजना 

 विपर्द पूित तयारी, खोज तथा उर्दिार, राहत सामग्रीको पूित भण्डारण, वितरण र समन्िय 

 विपर्द जोखखम िेरको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पदहचान र स्थानान्तरण 

 विपर्द व्यिस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, संघ संस्था, तनजीिेरसँग सहयोग, समन्िय र सहकायत 

 विपर्द कोषको  स्थापना तथा सञ्चािन र स्रोत सािनको पररचािन 

 विपर्द पचचात ्स्थानीयस्तरको पुनस्र्थापना र पुनतनतमातण 

 विपर्द सम्बन्िी तथयाङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनुसन्िान 

 प्राकृततक प्रकोपको रोकथाम र पूित तयारी 

 विपर्द जोखखम न्यूनीकरणका िाचग पूित सूचना प्रणािी सम्बन्िी कायतिमको तजुते ृमा र कायातन्ियन,  

 बारुण यन्र तथा एम्बुिेन्सको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन 

 स्थानीय आपतकािीन कायत सञ्चािन प्रणािी 
 

७. भूलम व्यिस्थापन तथा भिन तनयमन शाखा 

(क) भ—ूउपयोग तथा िस्ती विकास शाखा 
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 शहरीकरण, बस्ती विकास सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्िन्िी योजना तजुतमा, आयोजना पदहचान, 

अध्ययन, कायातन्ियन र तनयमन 

 आिारभूत आिासका योजना तजुतमा र कायातन्ियन 

 नगरपालिकामा अव्यिजस्थत बसोबास व्यिस्थापन कायतिमको तजुतमा र कायातन्ियन 

 आिारभूत बसोिास सम्बन्िमा प्रदेश सरकारसँग समन्िय 

 योजनाबर्दि र व्यबजस्थत िस्ती विकासका कायतिमको तजुतमा कायातन्ियन 

 एकीकृत बस्ती विकासका िाचग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यबस्थापन 

 आफ्नो िेरको भूउपयोग नीतत, योजना, कायतिम तजुतमा र कायातन्ियन  

 व्यिजस्थत बस्ती विकासका कायतिमको तजुतमा र कायातन्ियन 

 संघीय र प्रदेश काननु बमोजजम स्थानीय तहमा सकुुम्िासी पदहचान र अलभिखे व्यिस्था 

 स्थानीयस्तरमा सुकुम्िासी सम्िन्िी जीविकोपाजतन र िसोिास व्यिस्था 

 एकीकृत िस्ती विकासका िाचग जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यिस्थापन । 

(ख) जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा िनी पुजात शाखा 

 घरजग्गा िनी दतात प्रमाणपुजात वितरण तथा िगत व्यिस्थापन 

 भूलमको िगीकरण अनुसारको िगत  

 जग्गाको क्रकत्ताकाट र भूमी िगत (नक्शा, स्रेस्ता) तनमातण र संरिण 

 सरकारी प्रयोजनका िाचग जग्गा प्राजप्त, मुआब्जा तनिातरण तथा वितरणमा समन्िय र सहजीकरण 

 जग्गा वििाद समािानमा मिेलमिाप र मध्यस्थता 

 विचि सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुराताजत्िक महत्ि िगायत िन, सीमसार िेर, तटिती िेरका जग्गा सम्बन्िी 
िगत 

(ग) भिन तथा भिन संदहता एि ंतनमातण इजाजत (डडजाइन समेत) शाखा 

 भिन सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्िन्िी योजना तजुतमा, आयोजना पदहचान, अध्ययन, कायातन्ियन र 
तनयमन, 

 राजष्रय भिन संदहता तथा मापदण्ड बमोजजम भिन तनमातण अनुमतत र तनयमन 

 भिन तनमातणको नक्शा स्िीकृतत, संशोिन, तनयमन 

 पुरातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रर्हािय संरिण, सम्बद्र्िन र पुनःतनमातण, 

 सरकारी भिन, विर्दयािय, सामुदातयक भिन, सभागहृ तथा अन्य साितजतनक भिन तथा संरचना तनमातण र ममतत संभार, 
 

८. न्याय, काननू तथा मानि अचिकार प्रिद्र्िन शाखा 

(क) नगर प्रहरी व्यिस्थापन शाखा 

 संघीय तथा प्रदेश काननूको अचिनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन तथा व्यिस्थापन नीतत, कानून, मापदण्ड, कायातन्ियन 
र तनयमन,  

 नगर प्रहरीमाफत त देहायका कायत सम्पादन गने, 
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य नीतत, कानून, मापदण्ड, तनणतयहरु कायातन्ियनमा सहयोग, 

य सम्पवत्तको संरिण, 

य नगरपालिकामा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जारा चाडपितको व्यिस्थापनमा सहयोग, 

य स्थानीय बजार तथा पाक्रकत ङ्ग स्थिको व्यिस्थापनमा सहयोग, 

य नगर प्रहरी सम्बन्िी कायतपालिकािे तोके बमोजजमका नीतत, योजना, कायतिम कायातन्ियन,   

य नगर बस्ती सरसफाई सम्बन्िी मापदण्डको कायातन्ियन र कसूर उपर छानविन र अनसुन्िान, 

य स्थानीय न्यातयक सलमततिे गरेका आदेश, फैसिा कायातन्ियनमा सहयोग, 

य कायातिय पररसर, सम्पदा, साितजतनक, ऐिानी, पततत जग्गा, साितजतनक भिन तथा भौततक पूिातिारको सरंिण र सुरिा, 

य विपर्द व्यिस्थापनमा सहयोग, 

य अपराि रोकथाम तथा अनुसन्िानमा सहयोग, 

य फूटपाथ व्यिस्थापन 

य तनमातण तनयमन 

य गुणस्तर तनयन्रण 

 नगर प्रहरी सम्बन्िी अन्य कायत । 

(ख) न्याय, कानून तथा मानि अचिकार प्रिद्र्िन शाखा 

 न्यातयक सलमततको सचचिािय, न्याय, कानून, मानि अचिकार प्रिद्र्िन तथा मिेलमिाप र मध्यस्थता, तनणतय तथा 
फैसिा कायातन्ियन 

 न्यातयक सलमततको सचचिािय सम्िन्िी कायत 

 न्याय तथा काननूी राज्यको पररपािना 

 मानि अचिकारको संरिण तथा प्रिद्र्िन 

 व्यजक्त र समुदायबीच मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन 

 न्यातयक तनणतय तथा फैसिा कायातन्ियन 

६. योजना, िजेट,अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 

(क) योजना तथा िजेट शाखा 

 विकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्िी नीतत, कानून, मापदण्ड, योजना र तनयमन 

 स्थानीय विकास नीतत, अल्पकािीन, मध्यकािीन तथा दीघतकािीन विकास योजना तजूतमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन 

 आचथतक, सामाजजक, साँस्कृततक, िातािरणीय, प्रविचि र पूिातिारजन्य विकासका िाचग आिचयक आयोजना तथा 
पररयोजनाहरूको तजुतमा, कायातन्ियन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

 बावषतक विकास कायतिम, आयोजना तजुतमा, कायातन्ियन 

 विकास तनमातण प्रकृयामा स्थानीय जनसहभाचगता अलभबरृ्दचिका कायतिम तजुतमा र कायातन्ियन 

 विकास योजनाहरुको िातािरणीय प्रभाि मूल्यांकन 

 उपभोक्ता सलमततको वििरण, िमता विकास 

 विकासका प्राथलमकता प्राप्त िेर तनिातरण 
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 संघीय र प्रादेलशक आयोजना, पररयोजना कायातन्ियनमा समन्िय, सहजीकरण र सहयोग 

 विकास आयोजना तथा पररयोजना सम्बन्िी अन्य कायत । 

(ख) अनुगमन तथा मूल्याकंन शाखा 

 विकास आयोजनाको अनुगमन, आिचिक प्रगतत तथा प्रततफिको समीिा 

 विकास योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनको आिार तथा प्रक्रिया तनिातरण 

 आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्िान तथा प्रभाि मूल्याङ्कन 

 बबषयिेरगत नीततको अनुगमन तथा मूल्यांकन 

(ग) सूचना प्रविचि तथा तथयांक व्यिस्थापन शाखा 

 तथयाङक संकिन, व्यिस्थापन तथा प्रयोग सम्बन्िी नीतत, काननू, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र तनयमन 

 सूचना तथा अलभिखे केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन 

 स्थानीय तथयाङक सकंिन, प्रशोिन, अलभिेखखकरण तथा वितरण 

ड्ड आिारभूत तथयाकं सकंिन र व्यबस्थापन ेः जनसाङ्जययक, प्राकृततक, आचथतक, सामाजजक, सांस्कृततक, भौततक पबूातिार, 
रोजगारीको अिस्था, कूि ग्राहस्थय उत्पादन, प्रततव्यजक्त आय, मानि विकास सूचकाङ्क, राजचि तथा आयव्यय समतेको तथयाङ्क 
सङ्किन र प्रशोिन गरी सूचना प्रणािीमा आिर्दिता र पाश्र्ि चचर तथा श्रोत नक्साको अर्दयािचिक एिं अलभिखे 

ड्ड बेरोजगारको तथयांक संकिन 

ड्ड स्थानीय व्यापारको तथयाङ्क प्रणािी र अध्ययन अनुसन्िान 

ड्ड सामाजजक सुरिा सम्बन्िी स्थानीय तथयाङ्क र सूचना व्यिस्थापन 

ड्ड सम्पन्न भएका तथा चाि ूयोजनाको वििरण 

ड्ड बबषिेरगत सूचना, तथयाकंको संकिन, अलभिेख 

 प्रदेश तथा संघसँग तथयाकं एि ंसूचना आदानप्रदान र समन्िय 

 सम्भाव्य प्राकृततक श्रोत तथा  सािनको अलभिेख (प्रोफाईि) व्यबस्थापन 

 नगरपालिकाको आिचिक तथा िावषतक कायतिम र बजेट स्िीकृतत । 

 आफ्नो िेरलभर इन्टरनेट सेिा, टेलिसेन्टर, केबिु तथा तारविहीन टेलिलभजन प्रसारणको अनुमतत, निीकरण र तनयमन 

 एक सय िाटसम्मको एफ. एम. रेडडयो सञ्चािन अनुमतत, निीकरण र  तनयमन 

 आफ्नो िेरलभर परपबरकाको प्रकाशन अनमुतत, अलभिेख तथा तनयमन 

 अलभिेख व्यिस्थापनमा निीनतम सूचना प्रविचिको प्रयोग  

 सूचना तथा सञ्चार प्रविचिमा सितसािारण जनताको सहज र सरि पहँुच तथा सूचना प्रविचिको विकास र विस्तार 
सम्बन्िी कायतिम तजुतमा र कायातन्ियन 

 बैज्ञातनक अध्ययन, अनुसन्िान र प्रविचि विकासमा िगानी  

 सूचना तथा सञ्चार प्रविचिमा आिाररत तथयाङ्क व्यिस्थापन 
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कायतरत कमतचारी वििरण 

qm=;+=  gfd y/  kb 
s=;+= sf]if 

gDa/ 
;+s]t 
gDa/ :yfoL  s/f/ ;Dks{ gDa/ 

  gu/ k|d'vHo"sf] ;lrjfno 
1 :d[tL e)*f/L  ;xfos:t/ kfFrf}        s/f/ 9843143550 
2 lvdfgGb s]=;L ;jf/L rfns          9857835227 
3 sNkgf rf}w/L  sf=;= -efG;]_            
  gu/ pk—k|d'vHo"sf] ;lrjfno 
1 lx/fnfn rf}w/L  ;jf/L rfns          9810882813 
2 snfjtL e)*f/L  sf=;=          9868282970 
  k|d'v k|zf;sLo clws[tHo"sf] ;lrjfno 
1 Clif/fd s]=;L=  k|=k|zf;sLo clws[t 226330   :yfoL   9847857397 
2 u'?k|;fb la=;L= xNsf ;jf/L rfns         9847802923 
3 af]wLnfn e^\^/fO{  sf=;=          9809807653 
  zfvfM ;fdfGo k|zf;g dxfzfvf  
1 jf;'b]j cfrfo{  clws[t:t/ cf&f}+  226202   :yfoL   9847841964 
2 ;'af]w /]UdL  clws[t:t/ %}+&f}+      :yfoL   9857832200 
3 v'df Gof}kfg]  ;xfos:t/ kfrf} s=c= 7700099   :yfoL   9847826270 
4 t'N;L /fgf  ;xfos:t/ kfFrf} gf=;'= 2616849   :yfoL   9864794482 
5 k|d]axfb'/ cf]nL  ;xfos;t/ kfFrf}  zfvfdf v^fpg afFsL    
6 l^sf k|;fb lu/L  ;xfos rf}yf] -btf{ r=_     :yfoL   9857830224 
7 ;kgf s]=;L= ;xfos rf}yf]  zfvfdf v^fpg afFsL    
8 zfGtL s'df/L jnL  t[tLo tx -btf{, rnfgL_     :yfoL   9847846188 
9 efujt rf}w/L  sf=;=          9847914307 
10 gf/fo)f yfkf  >])fL ljlxg -;f]wk'%_ gu/ /Ifs        9847959524 
11 lji)f' a= /fjt  sfof{no ;xof]uL          9847863471 
12 nfnaxfb'/ >]i& sfof{no ;xof]uL            
13 a'l$/fd yf? sfof{no ;xof]uL          9847958950 
  zfvfM lzIff o'jf tyf v]ns"b zfvf  
1 ljgf]b uf}td  clws[t, gaf}+  278333   :yfoL    9858023988 
2 z]/axfb'/ lji^  clws[t cf&f}+      :yfoL    9857832875 
3 gf/fo)f k|= kf}*]n  clws[t, cf&f}+     :yfoL    9847825813 
4 cho af]xf]/f  clws[t:t/ %}+^f}+      :yfoL    9854030894 
5 ;Ltf zdf{  ;xfos:t/ kfFrf}      :yfoL      
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6 ljkgf atf}+nf /]UdL  ;xfos:t/ kfFrf}       s/f/ 9854028523 
7 uf]kLnfn rf}w/L  sf=;         9847880858 
  zfvfM zx/L tyf k"jf{wf/ ljsf; zfvf   
1 o'j/fh kf}*]n  l;=l*=O{ 248722   :yfoL    9841702116 
2 O{=/fdwg >]i& clws[t:t/ %}+^f}+      :yfoL    9857830708 
3 aL/axfb'/ jnL  ;xfos:t/ kfFrf}      :yfoL    9847825801 

4 ltns a=s]=;L= 
;xfos:t/ kfFrf}  -
;'k/efOh/_     :yfoL    9857834225 

5 lzjs'df/ zdf{  ;xfos:t/ kfFrf}-h'=O{_     :yfoL    9847827655 
6 g/]zljqmd ;'j]bL  ;xfos:t/ kfFrf}        s/f/ 9843143550 
7 dw';'bg vltj*f ;xfos:t/ kfFrf}        s/f/ 9842282883 
8 anb]j /]UdL  /f=k=cg+= k|yd 291123   :yfoL    9847853695 
9 cf]dk|sfz a:g]t ;xfos:t/ kfFrf}      :yfoL      
10 lji)f'Wjh lh;L  rf}yf] tx, On]lS «̂l;og         9847826985 
11 k|sfz clwsf/L  ;xfos:t/ rf}yf]       s/f/ 9847857545 
12 k|sfz !jfnL  ;fdflhs kl/rfns       s/f/ 9847828792 
13 v'zL/fd rf}w/L  *f]h/ rfns        b}=Hof= 9822828436 
  zfvfM of]hgf tyf ah]^ zfvf  
1 ;/:jtL /]UdL clws[t:t/ %}+^f}+      :yfoL    9847828933 
                
  zfvfM s[lif tyf kz'k+IfL k|j${g zfvf  
1 hLj/fh kf}*]n  clws[t:t/ cf&f}+  1103432   :yfoL   9858055450 
2 /fwf dNn clws[t:t/ %}+^f}+      :yfoL   9847845760 
3 lvdaxfb'/ a:g]t  clws[t:t/ %}+^f}+      :yfoL   9847832230 
4 s]z/ axfb'/ /fjt clws[t:t/ %}+^f}+  222431 136203 :yfoL   9806225471 
5 lznf l*=;L=  ;xfos kfFrf}      :yfoL   9867733458 
6 l;h{gf rf}w/L  ;xfos kfFrf}      :yfoL   9840455161 
7 lxdk|;fb zdf{ ;xfos kfFrf}      :yfoL     
8 dx]Gb| rf}w/L  ;xfos kfFrf}            
9 lbjfs/ rf}w/L  ;xfos kfFrf}            
10 ;':dLtf v*\sf  ;xfos rf}yf]      :yfoL   9840455161 
  zfvfM cfly{s k|zf;g zfvf  
1 b'uf{ l/hfn clws[t:t/ gjf}+     :yfoL   9847826621 
2 nf]sdl)f zdf{  clws[t:t/ ;ftf}     :yfoL   9851122001 
3 k|sfz ljZjsdf{ ;xfos:t/ kfFrf}      :yfoL   9857830505 
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4 eQmaxfb'/ kf]v|]n  sf=;=      :yfoL   9847831695 
5 lji)f' k|= >]i& sf=;=      :yfoL   9847863088 
  zfvfM dlxnf afnaflnsf tyf ;fdflhs ljsf; zfvf  
1 lji)f' s'= cfrfo{  d=lj=c= -clws[t:t/ cf&f}+_ 298274   :yfoL   9848034154 
2 df]tL s'= ljZjsdf{  dlxnf ljsf; clws[t     :yfoL   9857835294 
3 u'Ktf s'df/L clwsf/L clws[t %}^f}+      :yfoL     
4 nIdL zdf{  d=lj=lg=      :yfoL   9748504266 
5 sNkgf s]=;L=of]uL ;=d=lj=lg= -;xfos kfFrf}+_     :yfoL    9847857310 
6 lrhdfgL rf}w/L  sf=;=      :yfoL   9809588782 
  zfvfM jftfj/)f tyf ljkb\ Joj:yfkg zfvf  
1 pd]z zdf{  clws[t:t/ ;ftf}     :yfoL   9860663903 
2 cfgGb/fd sj+/ of]uL ;xfos:t/ kfFrf}  284019   :yfoL   9847836411 
3 k'mgaxfb'/ e)*f/L  sf=;=, bdsn          9809806650 
4 rGb| s'df/ rf}w/L  sf=;=, bdsn          9847900136 
5 b]axfb'/ rf}w/L  sf=;=, bdsn          9847925994 
6 lhtaxfb'/ rf}w/L  x=;jf/L rfns, bdsn         9847832075 
7 dfgaxfb'/ k'g  kmfo/d}g, bdsn         9847860700 
8 ;Ltf rf}w/L  dfnL           
9 lbndfof k|hf  dfnL          9847807831 
  zfvfM ;"rgf tyf ;+rf/ k|ljlw zfvf  
1 eLdaxfb'/ rf}w/L  clws[t:t/ ;ftf}     :yfoL   9847862678 
2 ljdn cu|x/L  ;"rgf k|ljlw clws[t       s/f/ 9860142008 
3 >Ldg kf]v|]n  ;xfos:t/ kfFrf} s=c=     :yfoL    9841925847 
  zfvfM cfGtl/s Joj:yfkg tyf v/Lb zfvf  
1 afa'/fd kGyL  zfvf clws[t 2578859   :yfoL    9849785597 
2 gf/fo)f s'=kf}*]n  clws[t:t/ %}+^f}+      :yfoL    9847825944 
  zfvfM k+lhs/)f tyf ;fdflhs ;'/Iff zfvf  
1 lbjfs/ of]uL  clws[t %}^f}+      :yfoL      
2 g]kfndfof dxh{g  ;xfos:t/ kfFrf}      :yfoL    9866829180 
3 cf; s'df/ /fgf  ;=s=c= rf}yf]  2612417   :yfoL    9863614403 
  zfvfM hg:jf:Yo k|j${g zfvf  
1 gf/fo)f k|=#tL{  clws[t:t/ ;ftf} -h=:jf_     :yfoL    9857834219 
2 s'df/l;+x *fFuL  clws[t:t cf&f}+ -x]=c=_     :yfoL    9841715546 
3 &fs'/ k|=vgfn  clws[t:t/ %}+^f}+ -l;=c=x]=j=_     :yfoL    9857832583 
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4 lutf kf]v|]n  
clws[t:t/ %}+^f}+ -slj/fh 
lg/LIfs_     :yfoL    9847837663 

5 b'uf{ k|;fb rf}w/L  tYof+s ;xfos           
6 lbn s'df/ rf}w/L  sfof{no ;xof]uL          9864946233 
  zfvfM /fhZj Joj:yfkg zfvf  
1 s[i)fs'df/ s]=;L clws[t:t/ ;ftf} 7719702   :yfoL    9857830596 
2 jf;'b[j kf]v|]n  ;xfos:t/ kfFrf}  240030   :yfoL    9847857069 
3 ;'/axfb'/ s]=;L= ;xfos, rf}yf]      :yfoL    9847858799 
4 ledf ;'jb]L  ;fdflhs kl/rfns       s/f/ 9843226892 
5 la/axfb'/ rf}w/L  sf=;=        s/f/ 9748521233 
  zfvfM ko{^g tyf ;+:s[lt k|j${g zfvf  
1 afns[i)f vgfn  clws[t:t/ ;ftf}+     :yfoL    9857833215 
2 uf]ljGb cfrfo{  ;xfos:t/ kfFrf}  7835944   :yfoL    9857830602 
  zfvfM sfg"gL dfldnf zfvf  
1 k|tnf s'=b]jsf]^f clws[t:t/ %}+^f}+      :yfoL    9847845770 
2 lu/axfb'/ ;]h'jfn clws[t:t/ %}+^f}+      :yfoL      
3 l*n/fh kf}*]n  ;xfos sDKo'^/ ck/]^/       :yfoL   ९८४७९४२७३४  
  zfvfM ;/;kmfO{ Joj:yfkg zfvf  
1 k|]daxfb'/ s]=;L  clws[t:t/ %}+^f}+      :yfoL    9847825824 
2 uf]kfn v*\sf  ;xfos kfFrf}        s/f/ 9822898678 
3 ch'{gs'df/ cfrfo{  ef=;jf/L rfns     :yfoL    9847825571 
4 gljg ljqmd zfxL  ef=;jf/L rfns     :yfoL    9847809999 
5 ljgf]b of]uL  xNsf ;jf/L rfns         9847832689 
6 hLj/fh s];L= xNsf ;jf/L rfns     :yfoL   9847883591 
7 Ps/fh rf}w/L  x]Nk/      :yfoL    9847832802 
8 t]hk|;fb h};L  gu//Ifs     :yfoL    9847845840 
9 k|;fb' rf}w/L  gu//Ifs     :yfoL    9844987305 
10 la/axfb'/ &]*L du/  x]Nk/      :yfoL      
11 k'gf/fd sfdL  :jLk/      :yfoL      
12 ld%f ;fsL{ :jLk/      :yfoL      
13 kbd ;'gf/  :jLk/      :yfoL      
14 eb|axfb'/ ;'gf/  :jLk/      :yfoL      
15 yDdg sfdL  :jLk/      :yfoL      
16 s[i)f a= ljZjsdf{ :jLk/      :yfoL      
17 ^]saxfb'/ ljZjsdf{  :jLk/      :yfoL      
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18 la/axfb'/ ljZjsdf{  :jLk/        s/f/   
19 nId)f af:kmf]/  :jLk/        s/f/ 9847897177 
20 hu/fgL x]nf  :jLk/        s/f/   
21 nfnaxfb'/ ljZjsdf{  :jLk/        s/f/ 9847825333 
22 lbnaxfb'/ ljZjsdf{  :jLk/        s/f/ 9847915529 
23 hnj;L{ hdbf/  :jLk/        s/f/   
24 t'N;L/fd rf}w/L  sfof{no ;xof]uL        s/f/   
25 r}g' rf}w/L  kfj/^]n/ rfns        s/f/   
26 k|]d rf}w/L  kfj/^]n/ rfns        s/f/   
27 la/axfb'/ rf}w/L  ;S;g \̂ofÍ rfns        s/f/   
28 la/axfb'/ *fFuL  Nof)*lkmN*;fO* gfOs]       s/f/   
29 lbnaxfb'/ ;fsL{  Nof)*lkmN*;fO* s'lrsf/       s/f/ 9847870894 
30 /fwf lj=s Nof)*lkmN*;fO* s'lrsf/       s/f/   
31 efuL/fd rf}w/L sfof{no ;xof]uL        s/f/   
32 ?ksnL lj=s= sfof{no ;xof]uL        s/f/ 9822945076 
33 lgds'df/L ;fsL{  :jLk/        s/f/   
34 la/axfb'/ yfkf :jLk/        s/f/   
  zfvfM ejg cg'dtL tyf dfkb)* sfof{Gjog zfvf  
1 z]/axfb'/ yfkf  ;xfos:t/ kfFrf}      :yfoL    9847829106 
2 Ps/fh vgfn  vl/bf/, rf}yf]      :yfoL    9847825050 
3 zfGtf l#ld/]  ;xfos:t/ rf}yf]      :yfoL    9847837060 
4 ^f]k]Gb|f s'=v*\sf  vl/bf/, rf}yf] tx      :yfoL    9844950661 
5 x's'daxfb'/ yfkf  cldg, rf}yf]       s/f/ 9848098813 
6 cf]k]Gb| jnL  cldg, rf}yf]       s/f/ 9847907353 
7 dw';'bg kf}v|]n  cldg, rf}yf]       s/f/ 9857840445 
8 ;+hLj rf}w/L  cldg, rf}yf]       s/f/ 9847803281 
9 ;'/h rf}w/L  ;xfos:t/ rf}yf] cldg     :yfoL    9857854929 
10 e'kfn dNn ;xfos:t/ rf}yf] cldg     :yfoL    9844996497 
11 ^]saxfb'/ rf}w/L  sf=;=      :yfoL    9847823897 
  zfvfM pkef]Qmf lxt ;+/If)f zfvf zfvf  
1 cd//fh zdf{  clws[t, %}+&f}+      :yfoL      
2 j]b k|= (sfn  ;xfos:t/ kfFrf}  177607   :yfoL    9847825380 
3 jf;'b]j kf]v|]n  gf=;'=      :yfoL    9847877411 
4 >Lw/ lu/L  sf=;=      :yfoL    9847827900 
  zfvfM ;xsf/L tyf /f]huf/ k|j${g zfvf  
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1 xf]dnfn e';fn  clws[t, %}+&f}+      :yfoL    9847825803 
2 b]jf ;'j]bL  ;xfos:t/ kfFrf}      :yfoL    9847900110 
3 u)f]z a= #tL{  sfof{no ;xof]uL      :yfoL    9745053187 
  zfvfM k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmd  
1 z/b kf)*] /f]huf/ ;+of]hs       s/f/ 9868141590 

j*fx? tkm{             
  1 gDa/ j*f sfof{no           
1 wgaxfb'/ s]=;L= j*f ;lrj, ;xfos kfFrf}      :yfoL    9866908605 
2 z'idf /]UdL  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
3 v'zL/fd rf}w/L  sfof{no ;xof]uL      :yfoL    9847858092 
  2 gDa/ j*f sfof{no           
1 gf/fo)f k|;fb cfrfo{  j*f ;lrj, ;xfos kfFrf}      :yfoL    9847923771 
2 ;f}gf rf}w/L  ;xfos t]>f] tx      :yfoL      
3 dGh' vgfn  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
4 /fwf l/hfn ;xfos rf}yf] s[lif k|fljlws       s/f/ 9857832217 
  3 gDa/ j*f sfof{no           
1 kbdk|;fb /]UdL j*f ;lrj ;xfos kfFrf}     :yfoL    9857834597 
2 uf]ljGb a:g]t  ;xfos rf}yf]      :yfoL      
3 lnnf zdf{  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
4 lqk'/f v*\sf  ;xfos rf}yf], s[lif k|fljlws       s/f/   
5 j]blgwL zdf{  ;xfos rf}yf]          9857834517 
  4 gDa/ j*f sfof{no           
1 s]zj/fh yfkf  j*f ;lrj clws[t %}+^f}+      :yfoL    9847859924 
2 kqaxfb'/ jnL  ;xfos kfFrf}     :yfoL      
3 x]d/fh kf}*]n  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
4 lnnfw/ kf&s  s[lif k|fljlws        s/f/   
5 b]j/fh a'(fyf]sL  ;=sDKo'^/ ck/]^/ rf}yf]        s/f/   
6 klt/fd rf}w/L  sfof{no ;xof]uL            
  5 gDa/ j*f sfof{no           
1 nId)f clwsf/L  j*f ;lrj clws[t %}+^f}+      :yfoL    9857831816 
2 pdf s]=;L=  ;xfos, t]>f] tx        s/f/   
3 lji)f'k|;fb kf}*]n  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
4 u'?k|;fb rf}w/L  sfof{no ;xof]uL        s/f/   
  6 gDa/ j*f sfof{no           
1 bfdf]b/ kf)*]o j*f ;lrj clws[t %}+^f}+      :yfoL    9857825567 
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2 ljZj/fh rf}w/L   ;=n]=kf= ;xfos rf}yf]      :yfoL      
3 sdnf rGb  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
4 u+u' rf}w/L  sfof{no ;xof]uL        s/f/   
  7 gDa/ j*f sfof{no           
1 rGb|axfb'/ s]=;L=  j*f ;lrj clws[t %}+^f}+      :yfoL    9847857854 
2 s'df/ l;+x k'g ;xfos:t/ kfFrf}            
3 xl/s'df/ l#ld/] ;xfos:t/ rf}yf] tx        s/f/ 9847842927 
4 ljdn of]uL  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
  8 gDa/ j*f sfof{no           
1 lji)f' lu/L j*f ;lrj, clws[t %}+^f}+           
2 lnnfw/ >]i&   ;xfos kfFrf}      :yfoL    9857824036 
3 k|lj)f vgfn  vl/bf/      :yfoL    9847978599 
4 Ps/fh clwsf/L  ;xfos bf]>f] tx      :yfoL    9847841069 
5 zfGtL rf}w/L  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   

  9 gDa/ j*f sfof{no           
1 dw';'bg a:g]t  j*f ;lrj, ;xfos rf}yf]      :yfoL    9847835656 
2 &u]Gb| axfb'/ jnL  ;xfos bf]>f] tx      :yfoL      
3 ;Ltf rf}w/L  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
4 s[li)f a:ofn s[lif k|fljlws        s/f/   
5 x's'daxfb'/ l;hjfn sfof{no ;xof]uL        s/f/   
  10 gDa/ j*f sfof{no           
1 lb#{/fh uf}td  j*f ;lrj clws[t %}+^f}+  884078   :yfoL    9847848820 
2 >Lw/ clwsf/L  clws[t %}+&f}+      :yfoL   9847844775 
3 yfg]Zj/ Gof}kfg]  ;xfos kfFrf}      :yfoL      
4 s'= lutf jnL a:g]t ;xfos rf}yf]      :yfoL    9847882817 
5 lutf l*=;L= rf}yf] tx, s[lif k|fljlws        s/f/ 9847880043 
6 k|]daxfb'/ l*=;L=  sfof{no ;xof]uL      :yfoL      
  11 gDa/ j*f sfof{no           
1 cUgLs'df/ Gof}kfg] j*f ;lrj clws[t %}+^f}+  195884   :yfoL    9847824024 
2 nIdL axs/L k'g  ;xfos rf}yf]      :yfoL      
3 lu/axfb'/ a:g]t  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
4 ;+uLtf zdf{  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
5 l*NnL axfb'/ rf}w/L  sfof{no ;xof]uL      :yfoL      
  12 gDa/ j*f sfof{no           
1 g'dfsfGt sfnfyf]sL  ;xfos:t/ kfFrf}      :yfoL    9857833234 
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2 /fhgs'df/ uf}td  ;xfos bf]>f]       s/f/ 9847883046 
3 ;/:jtL v*\sf  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
4 zf/bf lwtfn  sfof{no ;xof]uL        s/f/ 9847861744 
  13 gDa/ j*f sfof{no           
1 /gaL/ a'(f j*f ;lrj, clws[t %}+^f}+           
2 lnnfhLt g]kfnL ;xfos rf}yf]      :yfoL    9847895471 
3 ;'jf; s'df/ jnL  s=c= rf}yf] tx      :yfoL      
4 ;/:jtL s]=;L=  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
5 xl/k|;fb k'g  sfof{no ;xof]uL      :yfoL      
  14 gDa/ j*f sfof{no           
1 ltns/fd l*=;L=  j*f ;lrj, ;xfos rf}yf]      :yfoL    9847847499 
2 lvdaxfb'/ #tL{  ;xfos rf}yf]      :yfoL      
3 ozf]bf s]=;L=  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
4 ;Demgf lwtfn ;fdflhs kl/rfns         9847913664 
  15 gDa/ j*f sfof{no           
1 rfFbgL yfkf j*f ;lrj clws[t %}+^f}+      :yfoL      
2 dfwj b]jsf]^f  ;xfos kfFrf}      :yfoL      
4 od'gf j}B  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
5 sdnf ef/tL  sfof{no ;xof]uL          9847825674 
6 /fh' rf}w/L sfof{no ;xof]uL          9822829305 
  16 gDa/ j*f sfof{no           
1 lvd]Gb|l;+x v*\sf  ;xfos kfFrf}, j*f ;lrj     :yfoL    9847846888 
2 gf/fo)f k|= zdf{  ;xfos rf}yf]     :yfoL    9847857694 
3 ljGb' g]kfnL  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
  17 gDa/ j*f sfof{no           
1 zfGtf e)*f/L kGt clws[t %}+&f}+            
2 t]hs'df/ zdf{  ;xfos kfFrf}      :yfoL    9868620865 
3 ;Ldf g]kfnL  ;xfos kfFrf}            
                
  18 gDa/ j*f sfof{no           
1 b]j/fh clwsf/L  j*f ;lrj, clws[t %}^f}+             
2 aLgf zdf{  j*f ;lrj, ;xfos kfFrf}      :yfoL    9849030904 
3 afdb]j /fgf  ;xfos rf}yf]      :yfoL    9847847314 
4 ;/nf /fjt  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
  19 gDa/ j*f sfof{no           



;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf % / ;"rgfsf] xs;DaGwL lgodfjnL, @)^% sf] lgod # adf]lhd ;fj{hlgs ul/Psf] ljj/0f 

27 
 

1 ledaxfb'/ s]=;L= j*f ;lrj, gf=k=:jf=k|f=     :yfoL    9857831477 
2 xf]tf/fd k'g  ;xfos rf}yf] tx      :yfoL    9847846965 
3 OGb|axfb'/ k'g  ;fdflhs kl/rfns        s/f/   
4 tf]ofgfy lu/L  sfof{no ;xof]uL      :yfoL      

  
:jf:Yo k|j${g s]Gb| / zx/L :jf:Yo s]Gb|x?df sfo{/t s/f/ sd{rf/Lx? afx]s #f]/fxL pkdxfgu/kflnsfdf hDdf 

sfo{/t sd{rf/L ;+Vof 

सेिा प्राप्त गनत िाग्ने दस्तुर र अििी 
      घोरािी उपमिानर्रपातलका कायागलय बाट जारी नार्रीक वडापत्र 

सेवाको फववरण सेवाप्राप्त र्नग पेश र्नूगपने कार्जातिरु 
सेवाप्राप्त र्नग लाग्ने 

सम्पकग  
र्ने शाखा 
र 
कमगचारी 

कै 
समय शूल्क 

वंशजको 
नार्ररकताको 
तसिाररस/ 
अंतर्कृत 
नार्ररकता 
तसिाररस 

बाबआुमाकोनार्ररकताको प्रमाणणत प्रतततलपी वा 
सनाखत र्ने घर पररवारका तीनपसु्ता तित्रकोसदस्यको 
नार्ररकताको प्रतततलफप तथा बाबआुमाको मतृ्य ुिएको 
अवस्थामा मतृ्य ुदतागप्रमाणपत्रको प्रतततलफप । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

१५० 
/ 
१५००। 

सम्बणधधत 
वडा 
कायागलय 

 

सम्वणधधत वडा अध्यक्षको तसिाररस वा 
आवश्यकतापरेमा सजगतमन सफितको तसिाररस पत्र । 
कान देणखने िालसालै णखचेको  िोटो ३ प्रतत । 
तमतत २०३६ साल चैत्र मसाधतपति जधम िनुेिरुको 
िकमा जधम दताग प्रमाणपत्र वा शैणक्षक प्रमाणपत्र । 
शैणक्षक योग्यता प्राप्त र्रेको व्यणिको िकमा 
जधमतमतत खलेुको शैणक्षक प्रमाणपत्रको प्रतततलफप तर 
णजल्लास्तरीय वा एस.एल.सी.को प्रमाण-पत्रलाई आधार 
मातननेि। 
शैणक्षक प्रमाण–पत्र प्राप्त नर्रेका व्यणिको िकमा 
जधमतमतत खलेुको अधय प्रमाण (जस्तै जधम दताग‚ जधम  
कुण्डली वा सजगतमन) । 
वैवाफिक अंर्ीकृत नार्ररकताको लातर् फवदेशी 
नार्ररकता त्यारे्को वा त्याग्न कारवािी चलाएको 
प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत प्रतततलफप समेत राखी फववाि 
दताग प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप । 
अतबवाफित मफिलाको िकमा बाबकुो नार्ररकताको 
प्रतततलपी । 
तबवाफित मफिलाको िकमा पततको नार्ररकताको 
प्रतततलपी र तबवाि दताग प्रमाणपत्र । 
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नार्ररकता प्रतततलपी तलने तसिाररसको िकमा झतु्रो वा 
िराएको नार्ररकताको नम्बर खलेुको प्रमाण पत्र । 
बसाई सराई र्री आएको िए बसाई सराई प्रमाणपत्र 
। 

नाता प्रमाणणत 

तनवेदक र सरोकारवालाको नेपाली नार्ररकताको 
प्रतततलपी तीन पसु्ते आवश्यक िएमा जग्र्ा धनीप्रमाण 
पजुागको प्रतततलपी नर्रपातलका क्षेत्रका मफिलािरु 
औषधी उपचार वा अधयकामका लातर् तबदेश जादा ३ 
प्रतत िोटो सफित अतििावक उपणस्थती िई तनबेदन 
पेशर्नुगपने ि । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

४५० 
सम्बणधधत 
वडा 
कायागलय 

 

वडा अध्यक्षको रोिवरमा िएको स्थलर्त सजगतमन । 

नाता कायम र्ने पक्षिरुमध्ये मतृ्य ुिएको मतृ्यदुतागको 
प्रमाणपत्र 
नाता कायम र्ने तनवेदकले िालसालै णखचेको पासपोटग 
साईजको िोटो ३ प्रतत ।नाता प्रमाणणत र्ने व्यणिको 
नार्ररकता प्रमाणपत्र । 
१६ वषग पूरा िएको िोरा वा िोरीसँर् नाता प्रमाणणत 
र्नुगपने िए नेपाली नार्ररकता प्रमाण पत्रको प्रतततलफप 
र १६ वषगिधदा कम उमेरको िएमा जधम दताग 
प्रमाण–पत्र। 
नाता स्पष्ट नखलेुको खण्डमा प्रिरी प्रततबेदन 

घरजग्र्ा नामसारी 
तसिाररस 
ग्रातमण/शिरी 

तनवेदकको नेपाली नार्ररकताको प्रतततलपी र पासपोटग 
साइजको िोटो ३/३ प्रतत जग्र्ा धनी प्रमाण पजुागको 
प्रमाणणत प्रतततलपी 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

२५० / 
३५० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

मतृकसंर्को नाता प्रमाणणत प्रतततलपी 
कणम्तमा ५ जना संतधयारिरु समेत रिेको 
वडाअध्यक्षको रोिवरमा सजगतमन र्राई सम्बणधधत वडा 
अध्यक्षको तसिाररस पत्र 
मतृकको नामबाट नामसारी र्राउदा मतृकको मतृ्यू 
दतागप्रमाण पत्र 
अंशबण्डा अनसुारको तसिाररस र्नुगपदाग 
पाररतअंशवण्डाको प्रतततलपी 
बण्डापत्रबाट िएको अवस्थामा बण्डापत्र वानामसारीको 
तनणम्त आधारिूत कार्जपत्र 

व्यणिर्त घटना 
दताग ऐन लार् ु
िनुपूुवग घटेका 
व्यणिर्त घटना 

तनवेदकको नार्ररकता प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत प्रतततलफप 
। िालसालै णखचेको पासपोटग साइजको िोटो ३ प्रतत 
। 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

म्याद तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

सम्वणधधत वडा अध्यक्षको तसिाररस सफितको सजगतमन 
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मचुलु्का कार्ज । 

नाम, थर संशोधन 
तसिाररस 
(स्वदेशी/फवदेशी) 

तनवेदकको नार्ररकता प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप ।नाम, 

थर िरकपरेको सम्बधधी पफुष्ट िनुे कार्ज पत्र । सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

२५० 
/ १५०० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 वडा अध्यक्षको रोिवरमा िएको वडा सजगतमनको 
तसिाररस पत्र । 
तनवृणििरण पाएका व्यणििरुको िकमा 
पट्टाकोप्रतततलफप । 

अस्थायी स्थायी 
बसोबास प्रमाणणत 
तसिाररस 
(वैदेशीक) 

तनवेदकको नार्ररकताको प्रमाण–पत्रकोप्रमाणणत 
प्रतततलफप । घोरािी नर्रपातलका क्षेत्रतित्र बसोबास 
र्नुग पूवग कुन स्थानमा बसोबास र्दै आएको िो सो 
पफुष्ट िनुे कार्जात ।टोल फवकास संस्थाको तसिाररस 
। सम्पूणग कार्जातिरु 

समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

७५० 
/ १५०० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 नर्रपातलका क्षेत्रतित्र कुनै कायागलयमा सेवारत 
कमगचारी िए आफ्नो पररचय–पत्रसफित कायागलयको 
तसिाररस पत्र । 
तनवेदकको पेशा व्यववसाय पफुष्ट िनुे कार्ज पत्र । 
सम्वणधधत वडा अध्यक्षको रोिवरमा िएको सजगतमन र 
टोलको तसिाररस । 

मोिी नामसारी 
सम्बधधी तसिाररस 

मोिीिक पगु्ने आधारिूत प्रमाणको प्रमाणणत प्रतततलफप 
। मोिी कायम िएको प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत 
प्रतततलफप । सम्पूणग कार्जातिरु 

समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

७०० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 मतृकको नामबाट नामसारी िनुे िए मतृकको मतृ्यदुताग 
पमाण–पत्र । 
मतृकसँर्को नाता प्रमाणको प्रमाणणत प्रतततलफप । 
वडा अध्यक्षको सजगतमन सफित तसिाररस पत्र । 

मोिी लर्त कट्टा 
र्ने सम्बधधी 
तसिाररस 

तनवेदककोनार्ररकताको प्रमाण–पत्रकोप्रतततलफप । 
मोिी कायम िएको प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत प्रतततलफप 
। 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

७०० 
देखी 
४००० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

मोिी लर्त दबैु पक्षको मधजरुीमा लर्त कट्टार्नुगपने 
िएमा संयिु तनवेदन वा अधय कारणवश लर्त कट्टा 
र्नुगपने िएमाआधारितू प्रमाण । 
सम्मातनत अदालतको िैसला वािेक अधय कारणबाट 
िएमास्थलर्त सजगतमन पत्र । 
वडा अध्यक्षको स्थलर्त सजगतमन सफितको 
तसिाररसपत्र । 

िुट जग्र्ा दताग 
तसिाररस 

िुटजग्र्ाको फिल्ड बकु उतार । मतृकको िुट 
जग्र्ा िएको अवस्थामा नाता प्रमाणणत । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

१०० 
सम्ब

धधीत वडा 
कायागलय 

 
िुट जग्र्ामा िक प्राप्त िनुे अधय प्रमाण जस्तै 
साफवकको वण्डापत्र, राणजनामा, वकस पत्र आद्दद । 
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वडा अध्यक्षको रोिबरमा िएको िुट जग्र्ाको 
फकटानीसाथको सजगतमन मचुलु्का । 

वैदेणशक तसिाररस 

आयस्रोत प्रमाणणत कार्ज (वैदेणशक प्रयोजनको लातर्) 
जधमतमतत खलेुको शैणक्षक योग्यताकोप्रमाण–पत्रको 
प्रमाणणतप्रतततलफप । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

५०० 
देखी 
२५०० 

सम्ब
धधीत वडा 
कायागलय 

 
आतथगक अवस्था पफुष्ट िनुे प्रमाणको प्रमाणणत प्रतततलफप 
कुन तिको अध्ययनको लातर् किाँ जाने िो सो 
सम्बधधी कार्जात । 

जधम दताग 

णशशकुोबाब ुवा आमाको नार्ररकता प्रमाण–
पत्रकोप्रमाणणत प्रतततलफप एकाघरका पररवारको सदस्य 
उपणस्थत िई अनसूुची– २ बमोणजम िाराम िने । 
वाब ुवाआमाको नेपाली नार्ररकताको प्रमाण पत्र 
निएमा वडा कायागलयको स्थलर्त सरजतमन सूचकको 
ना.प्र. प्रतततलपी । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ 
द्ददनतित्र 
तनशलु्क 

सम्ब
धधीत वडा 
कायागलय 

 

बाब ुआमाको नार्ररकता निएकोखण्डमा सम्वणधधत 
वडाअध्यक्षको तसिाररस पत्र । 

मतृ्य ुदताग 

मतृकको नार्ररकता प्रमाण–पत्रकोप्रतततलफप । 
मतृकको नार्ररकता प्रमाण पत्र निएमा सम्वणधधत 
वडा अध्यक्षको रोिबरमािएको सजगतमन सफित 
तसिाररस पत्र । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ 
द्ददनतित्र 
तनशलु्क 

सम्ब
धधीत वडा 
कायागलय 

 

सूचकको नार्ररकता प्रमाण पत्र । 

अनसूुची– ३ बमोणजम तनवेदन िाराम । 

फववाि दताग 

दलुिीको नार्ररकता प्रमाण पत्र निएमा जधम दताग वा 
वाबकुो नेपाली नार्ररकताको प्रतततलपीवा शैणक्षक 
योग्यताको प्रमाण पत्र प्रतततलपी । नार्ररकता प्रमाण–
पत्र प्राप्त  निएको अवस्थामा वडा अध्यक्षकोरोिबरमा 
िएको स्थलर्त सजगतमन सफितको तसिाररस पत्र । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ 
द्ददनतित्र 
तनशलु्क 

सम्ब
धधीत वडा 
कायागलय 

 

दलुािा दलुिी दबैुजना उपणस्थत िई अनसूुची– ४ िरी 
पेश र्नुगपने ि । 

बसाई सराई दताग 

घरमूलीको नार्ररकता प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप  । 
बसाईसराई दताग सम्वणधधत स्थानीय तिको प्रमाणणत 
कार्जपत्र । आवश्यकता अनसुार जग्र्ाधनी 
दतागप्रमाण पूजागको प्रतततलफप । घरमूली आिै वा 
बसाई सराई र्रेको ब्यणििरु मध्येबाट नेपाली 
नार्ररकता प्राप्त र्रेको व्यणि उपणस्थत िै अनसूुची– 

६ िरी पेश र्नुगपने ि । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ द्ददन 
तित्र 
तनशलु्क 

सम्ब
धधीत वडा 
कायागलय 
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बसाई सराई र्री 
जाने 

वसाईसरी र्री जाने व्यणिको िकमा बसाई सराई र्री 
जाने स्थानको जग्र्ा धनी पूजागकोप्रतततलपी वा स्थायी 
बसोबास िएको पफुष्ट िनुे अधय कार्जात नेपाली 
नार्ररकताकोप्रमाण पत्र सम्वणधधत व्यणि उपणस्थत िै 
अनसूुची ६ िरी पेश र्नुग पनेि । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ द्ददन 
तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

सम्बधध तबच्िेद 

सम्बधध फवच्िेद िएको सम्मातनत अदालतको िैसला 
आदेशको प्रमाणणत प्रतततलफप समेत समावेश 
र्रीपनुरावेदन र्ने म्याद समाप्त िएपति सरोकारवाला 
आिै उपणस्थत िै अनसूुची– ५ िरी पेश र्नुगपने ि । 
मफिलालेसम्बधध तबच्िेद र्दाग परुुष पक्षको स्थायी 
ठेर्ाना िएको र्ा.फव.स वा नर्रपातलकामादताग र्नुगपने 
ि । 

सम्पूणगकार्जाति
रु समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक घण्टा 

३५ द्ददन 
तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय  

घर नक्सा पास 
इजाजत सम्बणधध 
प्रफक्रया 

क) सम्वणधधत जग्र्ाधनीले दस्तखतर्रेको  तनबेदन  
ख) ख) नार्ररकता प्रमाणपत्रको प्रतततलपी  
र्) र्) जग्र्ाधनी प्रमाणपजुाग प्रतततलपी  
घ) घ) एफककृत सम्पणि कर ततरेको रतसद 

दतागिई आएमा 
अतमन खटाउने पत्र 
लेख्न े१ द्ददन 

४ देणख 
१८.५० 
प्रतत वर्ग 
फिट 

पूवागधार 
फवकास 
शाखा र 
घर नक्सा 
शाखा 

 

अतमनबाट जग्र्ा 
नापजाँच 

फक.नं. स्पष्ट देणखने ब्लफुप्रधट र टे्रस 
३ द्ददनतित्र 
अतमनले प्रततवेदन 
द्ददने 

संतधयारको नाममा 
१५ द्ददने सूचना 
प्रकाणशत 

क) उ.म.न.पा. बाट स्वीकृत कधसल्टेधसीबाट 
तनवेदकले सक्कल घरको नक्साको २ प्रतत 
पेशर्नुगपने 

सोिी द्ददन कायागलय 
समय तित्र 

सूचना टाँस 
मचुलु्का पेश 

तनबेदकले सतधयार अतनवायग उपणस्थत र्राउन ुपने र 
२ जना साक्षी । 

२ द्ददन 

घर नक्सा 
सजगतमन पेश र्ने 

सतधयारिरुलाईअतनवायग उपणस्थत र्राउन ुपने र  २ 
जना सांक्षी । 

३ द्ददन 

संतधयार 
अनपुणस्थत िएमा 

२ जना सांक्षी र सम्बणधधत व्यणिले 
उपमिानर्रपातलकामा सूचना प्रकाणशतको लातर् 
तनवेदनपेश र्नुगपने । 

सोिी द्ददन 
पतत्रकामा सूचना 
प्रकाणशत र्ने (१५ 
द्ददनको) 

तातलम ठेकेदार र घरधनी स्वयम उपणस्थत िनुपुने । १ द्ददन 
णललधथलेिल 
सम्मको 

सम्पूणग कार्जात पेश िै आएमा । १ द्ददन 

णललधथलेिल 
सम्मको चेकजाँच 

ड.फप.सी.र्नुग िधदा कणम्तमा २ द्ददन प्राफवतधक 
चेकजांचको लातर् तनबेदन पेश र्नुग पने । 

तनवेदन पेश िएको 
२ द्ददन 

सपुरस्ट्रक्चर 
इजाजत 

क) सम्बणधधत कधसल्टेधसीबाट तयार र्ररएको 
सपुरस्ट्रक्चर नक्सा २ प्रतत  । 

ख) सम्बणधधत ब्यणिको िोटो २ प्रतत । 
र्) सम्झौता बमोणजमको तनमागण कायगको आवश्यक 

१ द्ददन 
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िोटो । 

घर तनमागण कायग 
सम्पन्न 

क) तनवेदन । 
ख) घर तनमागण िएको घरको चार िेसको िोटो ४ 

प्रतत । 
र्) सम्बणधधत ब्यणिकोिोटो २ प्रतत । 
घ) घ) सम्बणधधत कधसल्टेधसीको तसिाररस । 
ङ) नर्रपातलकाबाट चेकजाँच । 

२ द्ददन 

तनमागण कायग 
सम्पन्न िायल 
तयारी 

स.नं.१ देणख १२ सम्मको कायग पूरा िएमा । १ द्ददन 

तला थप 
क) णललधथलेिल बािेकका अधय सम्पूणग प्रफक्रया 

अपनाउनपुने । 
मातथ उल्लेख िए 
अनसुार 

आयोजना सम्झौता 
सम्बधधमा 

सम्बणधधत टोल फवकास संस्थाको वा अधय 
सरोकारवालाको तसिाररसमा न.पा. अनदुान कायगफवतध 
२०६९ अनसुार उपिोिा समूि वा अनरु्मन सतमतत 
र्ठन िएको तनणगय, योजना स्वीकृततको िोटोकपी 
लार्त इफष्टमेट, नक्सा र तडजाइन आयोजनाको कूल 
लार्त मध्ये जनश्रमबाटब्यिोने रकमको िकमा 
सम्वणधधत पक्षबाट प्रततवद्धता व्यि िएको प्रमाण 
ठेक्कापट्टाबाट तनमागण कायग र्दाग ठेक्का सम्झौता पत्र । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
पेश िई आएको 
आवश्वय प्रफक्रया 
बमोणजम 

तन-
शलु्क 

योजना 
तथा बजेट 
शाखा  

 

घरबाटो तसिाररस 

जग्र्ाधनीको नेपाली नार्ररकताको प्रमाण–पत्रको 
प्रतततलफप र जग्र्ाधनी दताग प्रमाण पूजागको सक्कल प्रमाण 
। घर नक्शा पास प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत प्रतततलफप 
। (घरिएमा) नापी शाखाबाट प्राप्त जग्र्ाको नक्शा 
घर जग्र्ा खरीद फवक्री र्ने प्रयोर्कतागको िएमा जग्र्ा 
खरीद तबक्री र्नग तयार िएको तलणखत कार्ज तनवेदन 
साथ संलग्न िनुपुने ि । एक कठ्ठा िधदा मातथको 
िकमा जग्र्ा फवकास कायगमा लाग्ने कर ततरेको रतसद 
। 

सम्पूणग 
कार्जातिरु पेश 
िई आएको 
अवस्थामा एक द्ददन 

६५० 
देखी 
८०० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

घर नक्शा पास 
प्रमाण पत्र 
नामसारी 

सम्बणधधत ब्यणिको तनबेदन, नेपाली नार्ररकता 
प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप,जग्र्ाधनी प्रमाण पूजागको 
प्रतततलफप । पास र्ररएको नक्शा तथा प्रमाण–पत्रको 
सक्कलै प्रतत । मतृ्य ुिएको व्यणिबाट िए मतृ्यदुताग 
प्रमाण–पत्र र आफ्नो िकातधकार पफुष्ट र्ने प्रमाण–पत्र 
।मालपोतबाट पाररत तलखत । 

सम्पूणगकार्जाति
रु पेश िई आएको 
अवस्थामा एक द्ददन 

१००० 
देखी 
१५०० 

पूवागधार 
फवकास 
शाखा र 
घर नक्सा 
शाखा 

 

चार फकल्ला 
तसिाररस 

संतधयारकोनाम र फक.न. खलेुको सम्बणधधत व्यणिको 
तनबेदन । नेपाली नार्ररकताको प्रमाण–पत्रको 
प्रतततलफप । जग्र्ाधनी दतागप्रमाण पूजागको प्रतततलफप । 

सम्पूणगकार्जाति
रु पेश िई आएको 
अवस्थामा सोिी 

५०० 
देखी 
७५० 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 
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घर नक्शापास र्रेको प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप (घर 
तनमागण िएको िकमा) नापी शाखाबाट प्राप्तजग्र्ाको 
नक्शा । 

द्ददन 

आयोजनाको 
फकस्ता रकम 
ििूानी 
र  आयोजनाको 
िरिारक 

सम्बणधधतउपिोिा सतमततको तनमागण कायग सम्पन्न, 

सम्पूणग खचग सावगजतनक र्रेको तनणगय, अनरु्मन 
सतमततको र टोल  तबकास संस्थाको तसिाररस,कायग 
सम्पन्नको िरक िारकका लातर् उपिोिा सतमततबाट 
िएको आवेदनपत्र ।सावगजतनक परीक्षण प्रततवेदन 
जाँचपास सतमततबाट िएको तनणगय प्रतत ।  

सम्पूणगकार्जात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
सोिी द्ददन 

तनिःशु
ल्क 

योजना 
तथा बजेट 
शाखा 

 

ऐलानी प्रततमा 
तबद्यतु, खानेपानी 
तथा टेतलिोन 
तसिाररस 

सम्बणधधत ब्यणिको तनबेदन, सम्वणधधतव्यणिको 
नार्ररकता प्रमाण–पत्र र जग्र्ाधनी प्रमाण पजुागको 
प्रतततलफप । घर नक्शापास वाइजाजत प्रमाण–
पत्रकोप्रतततलफप ०३५ माघ १५ र्तेिधदा अर्ातड 
बनेको घरको िकमा सम्वणधधत वडा अध्यक्षको 
सजगतमन सफितको सजगतमन सफितको तसिाररस पत्र । 
खानेपानी तसिाररसका लातर्सम्बणधधत खानेपानी 
उपिोिा सतमततको कायागलयबाट तसिाररस पत्र 
।सकुुम्वासीको िकमा टोल फवकास संस्थाबाट तनणगय 
सफितको  तसिाररस पत्र । 

सम्पूणग कार्जात 
समाबेश िई 
आएको सोिी द्ददन 

१५० 
सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

तबद्यतु, खानेपानी 
तथा टेतलिोन 
नामसारी वा 
ठाउंसारी 
तसिाररस 

सम्बणधधत व्यणिको तनबेदन,जग्र्ाधनीप्रमाण पूजाग र 
नार्ररकताको प्रतततलफप । घर नक्सापास प्रमाणपत्र र 
इजाजत।मालपोतबाट पाररत तलखत (फकटान र्ररएको) 
तलखत वा मंधजरुीनामा मिसलु काडग सक्कल । 

सम्पूणगकार्जात 
समाबेश िई 
आएको सोिी द्ददन 

७०० 
सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

फक.न. र ज. तब. 
संशोधन 

सम्बणधधत ब्यणिको तनबेदन, लालपूजाग, नार्ररकता, ब्ल ु
फप्रधट (फकिा काट िएको नक्सा)घर नक्सा र 
इजाजतको सक्कल कार्जात प्रातबतधकको फिल्ड ररपोटग 
। 

तनवेदनदताग िएको 
अको द्ददन 

५०० 
घर नक्सा 
शाखा 

 

पक्की घर कायम 
तसिारीस 

सम्बणधधतब्यणिको तनबेदन,नक्सापासिएको घरको 
नक्सा र  प्रमाणपत्रको प्रतततलपी, जग्र्ाधनी प्रमाण पजुाग 
र नार्ररकताको प्रतततलपी,घरको िाटो र प्रातबतधक 
ररपोटग । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
पेश िई आएको 
अको िोतलपल्ट 

२।५० 
प्रतत वर्ग 
फिट 

सम्बधधीत 
वडा 
कायागलय 

 

फवद्यालय 
स्वीकृतको लातर् 
तसिाररस 

प्रस्ताफवतफवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको तनणगय 
सफितको मार्पत्र । फवद्यालय जग्र्ा, िवन, खेल 
मैदान, ितनगचरलर्ायतको िौततक पूवागधारको फववरण 
।िोिर मैला ब्यवस्थापन र अपांर्, बालमैत्री शौचालय 
तनमागण िएकोणशक्षकिरुको फववरण ।वडा अध्यक्षको 
तसिाररस पत्र ।फवद्यालय अध्ययन र्नग 
आउनेफवद्याथीको सम्िाफवत फववरण तथा 
अतििावकिरुको प्रततवद्धता । 

सम्पूणगकार्जाति
रु पेश िई आएको 
अवस्थामा एक 
द्ददनतित्र 

२००० 
देणख 
५००० 

णशक्षा यवुा 
तथा 
खेलकुद 
फवकास 
मिाशाखा 
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टोल फवकास 
संस्था दताग 

सम्बणधधत टोल फवकास संस्थाको साधारण सिाबाट 
अलर् िनुे तनणगय तबधान २ प्रतत 
पदातधकारीिरुकोनेपाली नार्ररकताको प्रतततलपी १, १ 
प्रतत अध्यक्षको िोटो नयां र्ठन िनुे टो.तब.सको 
कणम्तमा ..... घरधरुी र जनसंख्या फववरण । 

न.पा.बोडग बैठकको 
तनणगय िएको दईु 
द्ददन 

तनिःशु
ल्क 

वडा 
कायागलय 

 

घर जग्र्ा 
मूल्यांकन 
तसिाररस 

सम्वणधधत व्यणिको नार्ररकता प्रमाण–पत्रकोप्रमाणणत 
प्रतततलफप ।जग्र्ाधनी प्रमाण पूजागको प्रमाणणत प्रतततलफप 
।घर तनमागण िएको अवस्थामा घर नक्शापास प्रमाण–
पत्रको प्रतततलफप नर्रपातलकाको शिरी क्षेत्रिधदा 
बाफिरको वडा अधतर्गत पने िएमा घर तनमागण र्ने 
स्वीकृत इजाजत पत्रको प्रतततलफप।सम्वणधधत वडा 
अध्यक्षको तसिाररस पत्र । 

सम्पूणग कार्जात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
३ घण्टा 

सयकडा 
०.१० 
प्रततशत 

वडा 
कायागलय 

  

व्यापार 
व्यवसायको 
इजाजत 

सम्वणधधत व्यणिको नार्ररकता प्रमाण–पत्रकोप्रतततलफप 
सफित तनवेदन पत्र ।थोक व्यापार व्यवसाय र्नेको 
िकमा तडलरतसप प्राप्तर्रेको प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप 
।िालसालै णखचेको पासपोटग साइजको िोटो २ प्रतत 
।आयकर दताग प्रमाण–पत्र ।वडा अध्यक्षको तसिाररस 
। 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
एक द्ददनतित्र 

४५० 
देखी 
२५००० 

वडा 
कायागलय 

  

उद्योर् स्थापनाका 
लार्ी तसिाररस 

सम्वणधधत व्यणिको नार्ररकता प्रमाण–पत्र। उद्योर् 
स्थापना र्ने जग्र्ा िाडामा प्रयोर् र्ने िए जग्र्ा द्ददने 
व्यणिको मञ्जुरीनामा सफित सम्झौता पत्र । उद्योर् 
स्थापना र्ने स्थलको जग्र्ाधनी दतागप्रमाण पूजाग र 
उद्योर् व्यवसाय सञ्चालन र्ने घरको नक्शापास 
प्रमाणको प्रतततलफप। चारफकल्लाका संतधयारिरुको 
तलणखत सिमतत पत्र ।सम्वणधधत वडा अध्यक्षको 
सजगतमनसफितको तसिाररस पत्र । कानूनले तनषेध 
र्रेका उद्योर्, व्यवसाय तथा सडक अवरोध र्ने र्री 
र वातावरणीय प्रिावमा प्रततकूलआउने उद्योर् स्थापना 
र्नग तसिाररस र्ररने िैन सम्वणधधत व्यवसाफयको 
नार्ररकताप्रमाण–पत्रको प्रतततलफप। 

सम्पूणग कार्जात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
३ घण्टा 

९०० 
वडा 

कायागलय 
  

उद्योर् ब्यापार, 

ब्यवसायदताग 
लर्त कट्टा 

सम्वणधधत व्यवसाफयको नार्ररकता प्रमाण–पत्रको 
प्रतततलफप ।सम्वणधधत वडा अध्यक्षको तसिाररस पत्रको 
प्रमाणणत प्रतततलफप । 

सम्पूणगकार्जात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
२ घण्टा 

२०० 
देखी 
९०० 

राजश्व 
शाखा  

  

अटो -ई ररक्सा 

नेपाली नार्ररकता प्रमाण–पत्रकोप्रतततलफप ।सवारी 
साधन खरीद र्दागको तबल िौचर । सवारी साधनको 
फवलबकुको िोटोकपी २ प्रतत ।फवदेशबाट खरीद र्री 
ल्याएको सवारी साधन िएमा िधसार तनस्साको प्रमाण 
। 

सम्पूणग कार्जात 
समावेश िई 
आएको अवस्थामा 
२ घण्टा 

७५० 
राजश्व 

शाखा 
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सेवाको फववरण 

सेवा प्राप्त र्नग 
पेश र्नुगपने 
कार्जातिरु 

सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े
सम्पकग  र्ने 

शाखा 
कैफियत 

  समय शलु्क   

(क) आलीधरु, बाँध पैनी, कुलो वा 
पानीघाटको बाँडिाँड तथा उपयोर् 

उजरुी तनवेदन 

ना.प्र. िोटोकपी 
फववादको प्रकृतत 
अनसुार 

११०।– 
कानूनी मातमला 
शाखा 

स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ 
को दिा २७ उपदिा  
१ बमोणजम तोफकएका 
अतधकार क्षेत्रतित्रका 

मिुािरु 

(ख) अकागको बाली नोक्सानी 
र्रेको 

उजरुी तनवेदन 

ना.प्र. िोटोकपी 
फववादको प्रकृतत 
अनसुार 

" 
"     "    

" 

(र्) चरन‚ घाँस‚ दाउरा उजरुी तनवेदन 

ना.प्र. िोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    
" 

(घ)ज्याला मजरुी नद्ददएको उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
करार सम्झौता 
पत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ङ) घरपालवुा पशपंुक्षी िराएको 
वा पाएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(च) जेष्ठ नार्ररकको पालनपोषण 
तथा िेरचाि नर्रेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ि) नाबालक िोरा िोरी वा पतत 
पत्नीलाई इज्जत आमद अनसुार 
खान लाउन वा णशक्षा दीक्षा 
नद्ददएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जधमदताग 
प्रमाणपत्र‚ 
फववािदताग 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ज) वाफषगक पच्चीस लाख 
रुपैयाँसम्मको तबर्ो िएको घर 
बिाल र घर बिाल सफुवधा 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
बिाल सम्झौता 
पत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(झ) अधय व्यणिको घर‚ जग्र्ा 
वा सम्पणिलाई असर पने र्री रुख 
तबरुवा लर्ाएको  

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ञ) आफ्नो घर वा बलेसीबाट 
अकागको घर‚ जग्र्ा वा सावगजतनक 
बाटोमा पानी झारेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ट) संतधयारको जग्र्ा तिग  झ्याल 
राखी घर बनाउन ुपदाग कानून 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 

"     "    " " 
"     "    

" 
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बमोणजम िोड्न ुपने पररमाणको 
जग्र्ा निोडी नबनाएको 

जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

(ठ) कसैको िक वा स्वातमत्वमा 
िए पतन परापूवगदेणख सावगजतनक 
रुपमा प्रयोर् िुँदै आएको बाटो‚ 
वस्तिुाउ तनकाल्ने तनकास‚ 
वस्तिुाउ चराउने चौर‚ कुलो‚ 
निर‚ पोखरी‚ पाटी पौवा‚ अधत्यष्टी 
स्थल‚ धातमगक स्थल वा अधय कुनै 
सावगजतनक स्थलको उपयोर् र्नग 
नद्ददएको वा बाधा पयुागएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले 
स्थानीय तिबाट तनरुपण िनुे िनी 
तोकेका अधय फववाद 

 
 " 

"     "    
" 

(क) सरकारी‚ सावगजतनक वा 
सामदुाफयक बािेक एकाको िको 
जग्र्ा अकोले चापी‚ तमची वा 
घसुाई खाएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन‚ २०७४ 
को दिा २७ उपदिा 
२ बमोणजम धयाफयक 
सतमततले मेलतमलापको 

माध्यमबाट मात्र 
फववादको तनरुपण र्ने 

मिुािरु 

(ख) सरकारी‚ सावगजतनक वा 
सामदुाफयक बािेक आफ्नो िक 
नपगु्ने अरुको जग्र्ामा घरमा घर 
वा कुनै संरचना बनाएको  

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(र्) अङ्गिङ्ग बािेकको बढीमा एक 
वषगसम्म कैद िनु सक्ने कुटफपट 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(घ) र्ाली बेइज्जती उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ङ) लटुफपट उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(च) पशपंुक्षी िाडा िाडेको वा 
पशपंुक्षी राख्दा वा पाल्दा 
लापरवािी र्री अरुलाई असर 
पारेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ि) अरुको आवासमा अनतधकृत 
प्रवेश र्रेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ज) अकागको िक िोर्मा रिेको 
जग्र्ा आवाद वा िोर् चलन 
र्रेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(झ) ध्वनी प्रदषुण र्री वा 
िोिोरमैला फ्याँकी तिमेकीलाई 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 
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असर पयुागएको 
(ञ) प्रचतलत कानून बमोणजम 
मेलतमलाप िनु सक्ने व्यणि वादी 
िई दायर िनुे अधय देवानी र एक 
वषगसम्म कैद िनु सक्ने िौजदारी 
फववाद 

 

"     "    " " 
"     "    

" 

तमलापत्र  

"     "    " 

पक्षिः 
रु.५०० 
फवपक्षिः 
रु.५०० 

 

 

प्रतततलफप  
"     "    " 

प्रततपाना 
रु.५ 

 
 

 

सेवाको फववरण 
सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने 

कार्जातिरु 

सेवा प्राप्त र्नग 
लाग्न े

सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शु
ल्क 

  

पयगटन तथा संस्कृतत 
प्रबद्धगन सम्बधधी 
योजना/कायगक्रमको 
संकलन 

वडा कायागलयको 
तसिाररस‚ प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

सोिी 
द्ददन 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

संकलन पश्चात योजना 
तजुगमाका लातर् पयगटन 
सतमतत/नर्र कायगपातलका 
बैठक बस्ने द्ददन पेश र्ररने 

पयगटन तथा संस्कृतत 
प्रवद्धगन सम्बधधी 
योजना/कायगक्रमको 
सम्झौता 

उपिोिा सतमतत 
मािग तको िकमािः 
➢ तनवेदन 

➢ वडा कायागलयको 
रोिवरमा 
उपिोिािरको िेला 
मािग त उ.िो.स. र्ठन 
र्ररएको तनणगय 
प्रतततलपी 

➢ प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

संस्था मािग तको िकमािः 
➢ संस्था दताग‚ नफवकरण‚ 

कर चिुा जस्ता 
प्रमाणपत्रको प्रतततलपी 

➢ प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

➢ वडा कायागलयको 

सोिी 
द्ददन 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

➢ नर्रसिाबाट स्वीकृत 
कायगक्रम िनुपने 

➢ पवुागधार कायगक्रमको िकमा 
िने पूवागधार शाखामा 
सम्पकग  र्नुगपने 

➢ तातलम व्यवस्थापन तथा 
संचालन कायगफवतध‚ २०७५ 
को अनसूुची १ बमोणजमको 
ढाँचामा प्रस्तावना िनुपुने 

➢ तनवेदनमा तोकादेश र दताग 
िएको िनुपुने 
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तसिाररस 
पयगटन तथा संस्कृतत 
प्रवद्धगन सम्बधधी 
योजना/कायगक्रमको 
संचालन/कायागधवयन 

सम्बधधीत कायागलय/शाखा 
र उपिोिा तथा संस्था 
फवच िएको सम्झौता 
पत्र/कायागदेश 

सोिी 
द्ददन 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

सम्झौतामा उल्लेख िए 
अनसुारको समयावतध तित्र 
कायागधवयन िनुपुने 

योजना/कायगक्रमको 
अणधतम मूल्यांकन र 
ििुानी तसिाररस 

➢ अनरु्मन प्रततवेदन 

➢ वडा कायागलयबाट 
काम सम्पन्न िएको 
तसिाररस 

➢ उपिोिा सतमतत वा 
संस्थाबाट काम सम्पन्न 
िएको तनणगय 

➢ प्रमाणणत फवल िरपाई 
एवं कार्जातिरु 

३ द्ददन 
तित्र 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

सम्झौतामा उल्लेख िए 
अनसुारको समयावतध तित्र 
कायागधवयन िनुपुने 

समूि/सतमतत/संस्थार्त 
अनदुान सियोर् 

➢ तनवेदन/पत्र 

➢ प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

➢ वडा कायागलयको 
तसिाररस 

➢ रकम खलुाईएको 
तोकादेश 

१ िप्ता 
तित्र 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

➢ प्रस्ताफवत योजना तथा 
कायगक्रम र नर्रसिाबाट 
स्वीकृत कायगक्रम र 
बजेटको प्रकृतत तमल्ने 
िनुपुने । 

➢ सम्झौता िने मातथकै 
प्रफक्रया अनसुार िनुे । 

पयगटन प्रकाशन सामग्री 
फवतरण 

➢ राजश्व शाखाबाट 
तोफकएको रकम 
बझुाएको नर्दी रतसद 

सोिी 
द्ददन 

तोफक
ए 
बमो
णजम
को 
शु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

➢ शलु्कको िकमा 
उपमिानर्रपातलकाले तोके 
बमोणजम िनुे । 

 

सेवाको फववरण 
सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने 

कार्जातिरु 

सेवा प्राप्त 
र्नग 
लाग्न े

सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शलु्क   

व्यणिर्त घटना दताग 
संशोधन 

वडा कायागलयको अनमुतत 
पत्र‚ घटना दताग प्रमाणपत्र‚ 
िरक परेको प्रमाण 

तरुुधतै  सामाणजक सरुक्षा 
तथा पणञ्जकरण 
शाखा 

घटना दताग तमतत देणख ६ 
मफिना पतिको 

घटना दताग प्रमाणपत्र 
प्रतततलफप प्रातप्तका लातर् 
अतिलेख फववरण 

तनवेदक सफित 
सरोकारवालाको 
नार्ररकता प्रमाणपत्र 

"  " 
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सामाणजक सरुक्षा ििा 
लािग्रािीको मतृ्य ुिई 
बाँकी रकम तनकासाको 
लातर् तसिाररस 

वडा कायागलयको 
तसिाररसपत्र‚ सामाणजक 
सरुक्षा ििा पररचयपत्र‚ 
मतृ्य ुदताग प्रमाणपत्र‚ नाता 
प्रमाणणत 

"  " 

 

 

सेवाको फववरण 
सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने 

कार्जातिरु 

सेवा प्राप्त 
र्नग 
लाग्न े

सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शलु्क   

बजार अनरु्मन  
तनरधतर 

 उपिोिा फित 
संरक्षण शाखा 

 

उपिोिािरुको िक र 
फितको संरक्षण 

 
तनरधतर - "  

उपिोिािरुको र्नुासो 
व्यवस्थापन 

तनवेदन/तलणखत वा 
मौणखक सूचना 

यथासक्य 
तिटो 

- "  

उपिोिािरुको लातर् 
जनचेतना अतिवृफद्ध 

 
तनरधतर - "  

बजार व्यवस्थापन 
सतमततबाट समय-समयमा 
द्ददएका तनदेशन एवं 
आदेश बमोणजमका कायग 

 

तनरधतर - " 

 

उपिोिा फित संरक्षण 
सतमततबाट समय-समयमा 
द्ददएका तनदेशन एवं 
आदेश बमोणजमका कायग 

 

तनरधतर - " 

 

बजार व्यवस्थापन 
सतमततबाट र्द्दठत उप 
सतमततिरुबाट समय-
समयमा द्ददएका तनदेशन 
एवं आदेश बमोणजमका 
कायग 

 

तनरधतर - " 

 

 

सेवाको 
फववरण 

सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु 
सेवा प्राप्त र्नग 

लाग्न े
सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शु
ल्क 

  

फवतनयम १. फवतनयमको प्रतततलफप 

२. लेखा परीक्षणको प्रतततलफप 

७ द्ददन 
- 

सिकारी तथा 
रोजर्ार प्रवद्धगन 
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३. दताग प्रमाणपत्रको प्रतततलफप 

४. साधारण सिाको प्रतततलफप 

५. संशोधन र्ररपाउँ िन्ने पत्र 

६. संशोधनको व्यिोरा खलेुको तीन मिले 
िाराम । 

शाखा 

संस्था 
दताग 

१. तोफकए बमोणजमको फवतनयम दईु प्रतत‚ 
प्रारणम्िक िेलाका तनणगयिरु तथा 
कार्जातिरु दईु/दईु प्रतत । 

२. दताग र्ररपाउँ िन्ने तनवेदन । 

१५ द्ददन 

- " 

 

      

 

सेवा फववरण सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े शाखा कैफियत 
  समय शलु्क   
णशक्षक सरुवा 
सिमतत  

१) दवैु फवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको 
तनणगय 
२) सम्बणधध वडाको तसिाररस  
३) फवषय तमल्ने नतमल्ने एफकन 
४) णशक्षा तनयमावली को अनसुणुच १७ को 
ढाचामा तनवेदन पेश 
५) अधय णशक्षा तनयमावलीमा तोफकएका 
कार्जपत्र 

१ घण्टा  १००० प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव र 
मा फव शाखा   

 

अतिलेणखकरण १) फवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको तनणगय 
२) णशक्षक िनौट सतमततको तनणगय 
३) कायागलयले द्ददएको अनमुतत पत्र 
४) सचुना टासको जानकारी 
५) तनवेदन 
6) अधय णशक्षा तनयमावलीमा तोफकएका 
कार्जपत्र  
 

१ घण्टा ५०० प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव र 
मा फव शाखा   

 

फवद्यालय 
व्यवस्थापन 
सतमतत र्ठन 

१) ५१ प्रततसत अतििावक िेलाबाट र्ठन 
र्ने 
२) णशक्षा शाखाको शाखा अतधकृतको 
उपणस्ततथमा  
३) र्ठन िएको जानकारीपत्र पेश 
4) अधय णशक्षा तनयमावलीमा तोफकएका 
कार्जपत्र 

१ घण्टा िैन प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव र 
मा फव शाखा   

 

तलव तनकाशा १) तलव मार् िाराम 
२) अणघल्लो मफिना बझेुको िपागइ 
३) क.स कोष, ना ल कोष र सा स ुकरको 

असोज पफिलो 
पौष दोस्रो चैत्र 
तेस्रो 

िैन प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव र 
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दाणखला िौचर  
४ िाणजरी फववरण 

असार अणधतम 
तनकाशा 

मा फव शाखा   

अधय तनकाशा प्रर्तत फववरण िपागइ मार्को 
आधारमा 

िैन प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव र 
मा फव शाखा   

 

सामदुाफयक 
फवद्यालय तिग  

१) फवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको 
तनणगय, 

२) लेखापररक्षण प्रततवेदन, 
३) नणजकका २ सामदुाफयको फवद्यालय 

सिमतत, 
४) वडा कायागलयको तसिारीस, 
५) तल्लो कक्षाको अनमुतत पत्र 
६) णशक्षा तनयमावलीको अनसूुणच १ 

को ढाचाँमा तनवदेन 
७) अधय णशक्षा तनयमावलीमा 

तोफकएका कार्जपत्र 

पौष देणख माघ 
सम्म 

 प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव र 
मा फव शाखा   

 

मधटेश्वरी 
कक्षा अनमुतत 
शैणक्षक 
र्दु्दठमात्र 

१) र्ठुीको फवधान 
२) नणजकका २ सामदुाफयक फवद्यालय 

सिमतत 
३) वडा कायागलयको तसिारीस 
४) णशक्षा तनयमावलीको अनसूुणच १ 

को ढाचाँमा तनवदेन 
५) अधय णशक्षा तनयमावलीमा 

तोफकएका कार्जपत्र 

पौष देणख माघ 
सम्म 

1०००० प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव र 
मा फव शाखा   

 

सस्थार्त 
फवद्यालय तिग  
र्ठुी एवम 
कम्पनी 
अनमुतत एव 
कक्षा थप 

१) कम्पनी दताग प्रमाणपत्र÷ र्ठुी फवधान 
२) फवनयमावली प्रमाणपत्र 
३) कर चिुा प्रमाणपत्र  
४) फवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको तनणगय, 
५) लेखापररक्षण प्रततवेदन, 
६) णशक्षक तनयिुी, 
७) नणजकका २ सामदुाफयको फवद्यालय 

सिमतत, 
८) वडा कायागलयको तसिारीस, 
९) तल्लो कक्षाको अनमुतत पत्रर  

१०) णशक्षा तनयमावलीको अनसूुणच १ 
को ढाचाँमा तनवदेन 

११) अधय णशक्षा एन एव तनयमावलीमा 
तोफकएका कार्जात पत्र 

पौष देणख माघ 
सम्म 

कक्षा १-५ को 
लातर् रु 
१५०००। िजार 
कक्षा ६-८ को 
लातर् २००००। 
कक्षाको लातर् ९-

१२ २५०००। 
 
 

प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव र 
मा फव शाखा   

 

िौततक तिग    मार्को आधारमा  दोस्रो िैन प्रारणम्िक  
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चैमातसक वाल फवकास 
तथा आ फव र 
मा फव शाखा   

 

माकग तसट 
प्रतततलफप 

फवद्यालयको तसिाररस आवश्यकताको 
आधारमा 

200 प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव र 
मा फव शाखा   

 

माकग तसट 
शसोधन 

फवद्यालयको तसिाररस र फवद्याथीको जधम 
तमतत प्रमाणपत्रको िोटोकफप 

आवश्यकताको 
आधारमा 

200 प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव र 
मा फव शाखा   

 

 

सेवा फववरण सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े शाखा कैफियत 
  समय शलु्क   
दताग तथा 
नफवकरण 

     

समिु दताग तथा 
तनवकरण 
तसिारीस 

१) उपलब्ध िनुे िमेट अनसुार रीत पूवगक 
रु १०।-को िलुाक फटकट टाँस र्ररएको 
तनवेदन द्ददनपुने । 
२) समूि/ सतमततको तनणगय माईनटु 
३) समूि/सतमततको फवधान 

२ बजे 
तित्र रीत 
पूवगक 
कायागलयमा 
तनवेदन 
दताग िएको 
द्ददनको 
िकमा 
सोिी द्ददन 

तनशलु्क पश ुसेवा 
शाखा 

 

पश ुस्वास््य 
कमी दताग तथा  
नफवकरण तथा 
तसिाररस 

१) रु १०।- िलुाक फटकट टाँस सफितको 
तनवेदन 
२) २ प्रतत पासपोटग साइजको िोटो 
३) नार्ररकताको प्रतततलफप 
४) प्रमाणपत्रको प्रतततलफप 

" " 

 

तसिारीस      

व्यवसायीक िमग 
नफवकरण तथा 
तसिाररस 

१) कायागलयबाट उपलब्ध िनुे िमेट 
अनसुार रीत पूवगक रु १०।- को िलुाक 
फटकट टाँस सफितको तनवेदन । 

२) सम्बधधीत वडा कायागलय वा 
नर्रपातलकामा दताग प्रमाणपत्रको प्रतततलफप । 

३) जग्र्ाधनी प्रमाणपत्रको प्रतततलपी 

सोिी द्ददन 
(स्थलर्त 
तनरीक्षण 
र्नुग परेमा 
१० द्ददन) 

तनशलु्क 

" 

 

पशपंुणक्ष 
पालनका लातर् 
ऋण तसिाररस 

१) सम्बधधीत व्यणिको तनवेदन 

२) नार्ररकताको प्रतततलपी  

३) परीयोजनाको िमेट 
" " 

 

सिकारी दताग 
तसिाररस 

१) कायागलयबाट उपलब्ध िनुे िमेट 
अनसुार रीत पूवगक रु १०को िलुाक फटकट 
टाँस सफितको तनवेदन  

रीतपूवगक 
तनवेदन 
आएमा 

तनशलु्क " 
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२) तनणगयको प्रतततलफप  

३) फवतनमय र फवधान 

४) नार्ररकताको प्रतततलफप 

सोिी द्ददन 

पश ुपंक्षी 
स्वास््य सेवा    

 
 

र्ाई/िैसी पशलुाई सेवाकेधरमा ल्याउन ुपने द्ददनको १ 
बजेतित्र 
कायागलयमा 
दताग िएको 
िकमा 
सोिी द्ददन 
कायागलय 
समय तित्र 

तनशलु्क " 
 

िेडा बाख्रा‚ बंर्रु 
खरायो 

पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने 
" " 

 

पंणक्ष सेवा केधरमा ल्याउनपुने " "  

कुकुर/तबरालो पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " "  

िािी/घोडा 
पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " " 

 

प्रयोर्शाला     
 

र्ोबर परीक्षण परीक्षण र्ने वस्त ुसेवा केधरमा ल्याउनपुने " " "  

माइनर सणजगकल 
सेवा     

 

बधध्याकरण 

बोका/साडे/राँर्ो 
पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " " " 

 

प्रजनन सेवा     

 

कृततम र्िागधान 
सेवा 
र्ाई/िैसी/बाख्रा 

पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " " " 
 

र्िग परीक्षण " " " "  

परामशग सेवा तथा प्राफवतधक सेवा आदी    
 

मिामारी रोर् 
तनयधत्रण सेवा 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन पशसेुवा शाखा 
 

पश ुआिारा मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन पशसेुवा शाखा 
 

व्यवस्थापन      
पशपुालन 
व्यवस्थापन 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन पशसेुवा शाखा 
 

पश ुप्रजनन 
व्यवस्थापन 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन पशसेुवा शाखा 
 

बजारीकरण सेवा मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन पशसेुवा शाखा  
फवमा सम्बधधी 
सेवा 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन पशसेुवा शाखा 
 

फवफवध सेवा      
पश ुपंक्षी 
त्याङ्क सम्बधधी 

रु १०।-को िलुाक फटकट सफितको 
तलणखत तनवेदन 

तनशलु्क सोिी द्ददन पशसेुवा शाखा 
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जानकारी 
पशसेुवा 
सम्बधधी ऐन 
तनयम  सम्बधधी 
जानकारी 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन पशसेुवा शाखा 

 

 

सेवा फववरण सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े शाखा कैफियत 
  समय शलु्क   
कृफष समूि दताग 
तथा नफवकरण 

रु १० को फटकट सफित तनवेदन‚ समूिको 
फवधान‚ समूिको सदस्यको तनणगय‚ सम्पूणग 
सदस्यको नार्ररकताको िोटोकपी‚ समूिका 
सदस्य िएको फववरण । 

७ द्ददन तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

कृफष िमग दताग 
र्नग तसिारीस 

रु १० को फटकट सफित तनवेदन‚ सम्बधधीत 
वडा कायागलयको तसिारीस‚ जग्र्ाधनी 
लालपजुाग‚ नार्ररकताको िोटोकपी‚ दतागको 
कार्ज‚ पान नं. । 

७ द्ददन तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

रासायतनक मल 
फवके्रताको 
प्रमाणपत्र 
नफवकरण 
(सिकारीको) 

तनवेदन‚ सिकारीको अतडड ररपोटग‚ वा पान 
नं.‚ सिकारीको प्रमाण पत्र‚ मल फवके्रता 
प्रमाण पत्रको प्रतततलपी‚ राजश्व ततरेको रतसद‚ 
मल फवक्री र्रेको ररपोटग । 

७ द्ददन तनयमानसुार कृफष फवकास 
शाखा 

 

फकसानिरुलाई 
अनदुानमा तबउ 
फवतरण 

बीउ मार् सफितको तनवेदन‚ परलमलु्यको 
अनदुान बािेक रकम जम्मा र्नुगपने । 

१ मफिना ५०% अनमुान कृफष फवकास 
शाखा 

 

वषे तथा फिउँदे 
िलिुलका 
फवरुवा फवतरण 

सम्बधधीत वडा कायागलयको तसिारीस‚ 
जग्र्ाधनी लालपजुाग‚ नार्ररकताको िोटोकपी 
। 

१ मफिना तनयमानसुार कृफष फवकास 
शाखा 

 

कृषकिरुलाई 
आवश्यकता 
अनसुार 
प्राफवतधक ज्ञान 

 वषैिरी तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

कृषक तातलम कृफष पेशामा आधारीत फकसानको िनौट ।  तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

फकसानको 
समस्या 
समाधान र्ने 
र्ोष्ठी 

कृफष पेशामा आधारीत फकसानको िनौट ।  तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

प्राफवतधक सेवा  आ.अ तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 
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सेवा फववरण सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े शाखा कैफियत 
  समय शलु्क   

अपांर्ता 
पररचयपत्र 
फवतरण 

सम्बधधीत वडाको तसिाररस कार्जात 
परु्ेमा 

नलाग्ने मफिला 
बालबातलका 
तथा सामाणजक 
फवकास शाखा 

 

अनसुचुी १ बमोणजमको तनवेदन िाराम   "  
अपांर्ता वतर्गकरण खलेुको डक्टरको 
तसिाररस 

  
"  

पासपाटग साईजको ३ प्रतत िोटो   "  
नार्ररकता प्रमाणपत्रको िोटोकपी   "  
अपांर्ता देणखने ठुलो साईजको िोटो   "  
बच्चाको िकमा नार्ररकता निएमा जधम 
दताग वा उमेर खलु्ने प्रमाण 

  
"  

अतििावकको नार्ररकता प्रमाणपत्रको कपी   "  
जेष्ठ नार्ररक 
पररचयपत्र 
फवतरण 

सम्बधधीत वडाको तसिाररस   "  
पासपोटग साईजको २ प्रतत िोटो   "  
नार्ररकता प्रमाणपत्रको िोटोकपी   "  

संस्था सणुचकृत 

संस्थाको फवधान   "  

कर चिु प्रमाणपत्र   "  

लेखापररक्षण प्रततवेदन   "  

स्थायी लेखा नम्बर   "  

संस्था 
नफवकरण 
तसिाररस 

संस्थाको फवधान   "  

कर चिु प्रमाणपत्र   "  

लेखापरीक्षण प्रततवेदन   "  

स्थायी लेखा नम्बर   "  

संस्थाको पत्र   "  

संस्था दताग 
तसिाररस 

कर चिु प्रमाणपत्र   "  

लेखापरीक्षण प्रततवेदन   "  

सदस्यको नार्ररकता प्रमाणपत्र   "  

स्थायी लेखा नम्बर   "  

बाल क्लव तनवेदन पत्र   "  
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फकशोरी समिु 
सञ्जालको 
आवद्यता 

वडाको तसिाररस   "  

यवुा क्लवको नाम   "  

सदस्यको नामावली   "  

cfly{s jif{ @)&^÷)&& k|yd rf}dfl;s k|utL ljj/0f  

• cf=j=@)&^÷)&& sf] s"n jflif{s jh]6 jh]6 ! cj{ &* s/f]8 @( nfv ^^ xhf/ cg'dfg ul/Psf] lyof]  

• k"FhLut  M %( s/f]8 #( nfv $! xhf/ 

• rfn'     M! cj{ !* s/f]8 () nfv @% xhf/  

54%
46%

cf=j 2074/075

rfn' k'lhut

118902
5000, 6

7%

593941
000, 33

%

cf=j 2076/077

rfn' k'lhut

िजेट वितनयोजन अनुपातको प्रिवृत्त

61%

39%

cf=j 2075/076

rfn' k'lhut

 

cfo tkm{  

    cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] nflu >f]tx?  / cfosf] k|yd rf}dfl;s cj:yf  

शीषगक  प्रस्ताफवत  आय  वास्तफवक आय  प्रततशत  

संघीय सरकार  ८७ करोड ११लाख  २०करोड ४०लाख  २३.४१  

१३३११ समातनकरण अनदुान  ३३करोड ९९लाख  ८ करोड४९ लाख७५ िजार  २५  

१३३१२ शसतग अनदुान चाल ु ५३करोड १२ लाख  ११ करोड ९४लाख २५ िजार  २२.४८  

 

cfo tkm{  

    cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] nflu >f]tx?  / cfosf] k|yd rf}dfl;s cj:yf  
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 cfo tkm{  

   cfly{s jif{ @)&^÷)&& sf] nflu >f]tx?  / cfosf] k|yd rf}dfl;s cj:yf  

शीषगक  प्रस्ताफवत  आय  वास्तफवक आय  प्रततशत  

आधतररक आय  १३ करोड १३ लाख ४१ िजार ३३७   ५ करोड २ लाख ९६ िजार ७०६  ३८.२९  

११३१५ घरजग्र्ा रणजषे्ट्रशन दस्तरु  ११ करोड ५० लाख   ५ करोड ४ लाख ८३ िजार ६८४  ४३.८९  

जम्मा  २४ करोड ९३ लाख ७५ िजार  १० करोड ७लाख ८० िजार३९०  ४०.४१  

Joo tkm{ 

वजेट उपणशषगकर्त वजेट तथा खचग  

तस. 
नं.  

वजेट उपणशषगक  वजेट  खचग  खचग प्रततशत  

संकेत  नाम  चाल ु पंूजीर्त  जम्मा  चाल ु पंूजीर्त  जम्मा  चाल ु पंूजीर्त  जम्मा  

१  ८०५५६३०१००१  
घोरािी उपमिानर्र 
कायगपातलका  ४४९१८८  ५६०४६४  १००९६५२  ७५१०६.७९  ३३२७२.०२  १०८३७८.८१  

16.72  5.937  10.73  

२  ८०५५६३०१५०१  
संघीय सरकारवाट 
िस्ताधतररत कायगक्रम  

525737  5463  
५३१२००  

137534  0  
१३७५३४.४९  

26.16  0  25.89  

३  ८०५५६३०१५०२  
प्रदेश सरकारवाट 
िस्ताधतररत कायगक्रम  

0  36000  
३६०००  

0  0  
०.  

#DIV/0!  0  0  

      hDdf  
९७४९२५  ६०१९२७  १५७६८५२  २१२६४१  ३३२७२  २४५९१३  

21.81  5.528  15.6  

 

 

 

शीषगक  प्रस्ताफवत  आय  वास्तफवक आय  प्रततशत  

राजश्व बाडँिाँड  ४१ करोड ५७ लाख ९८िजार ६६३   ५करोड ४ लाख ८३ िजार ६८४  १२.१४  

११३१५ घरजग्र्ा रणजषे्ट्रशन दस्तरु  ११ करोड ५० लाख   ५ करोड ४ लाख ८३ िजार ६८४  ४३.८९  

११४११ बाडँिाँड िई प्राप्त िनु ेमूल्य अतिवृफद्ध कर  २६ करोड १लाख   ०  
 

११४५६ बाडँिाँडबाट प्राप्त िनु ेसवारी साधन कर  ३ करोड ७६ लाख ६५ िजार   ०  
 

१४१५३ बाडँिाँड िई प्राप्त वन रोयल्टी  १६‚३१६   ०  
 

१४१५४ बाडँिाँड िई प्राप्त खानी तथा खतनज सम्बधधी रोयल्टी  ३० लाख१७ िजार ३४७   ०  
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िजेट खचत अिस्था 

 

zfvf÷dxfzfvf cg'';f/ k|ult ljj/0f @)&^÷)&& 

;fdfGo k|zf;g dxfzfvf 

kflnsfdf sfo{/t hgzltm ljj/0f M 

-;f k| dGqfnojf6 :jLs[t ePsf] ;+u7g tflnsf cg';f/ _ 

l; g+  kb ÷ tx  

:jLs[t ;+Vof  kbk"lt{ ePsf] ;+Vof  l/tm ;+Vof  nf]s ;]jf dfu ;+Vof  

k|zf;g  k|fljlws  k|zf;g  k|fljlws  k|zf;g  k|fljlws  k|zf;g  k|fljlws  

!  k| k| clws[t  !     !     )           

@  clws[t bzf}  

&  @  

                  

#  clws[t gjf}+  )  @              

$  clws[t cf7f}  !(  !*  @  @              

16.72

26.16

0

21.81

5.93
0 0

5.528
10.73

25.89

0

15.6

0

10

20

30

rfn' vr{ k''hLut vr{ hDdf vr{
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%  clws[t ;ftf}  %  &              

^  clws[t 5}6f}  ##  @#  @@  $#              

&  ;xfos:t/ kfrf}  %*  @*  @%  $)              

*  ;xfos:t/ rf}yf]  !  @@  !*  @$              

(  >]0fL ljxLg  )  $#                 

hDdf M   !!(   (#   !!%   %)              

 

#= kflnsfdf sfo{/t hgzltm ljj/0f M  

-kflnsfsf] ;ef jf jf]8{jf6 l;h{gf ul/Psf] jf :jLs[t eP cg';f/_  

l; g+  kb  tx  

:jLs[t ;+Vof  kbk"lt{ ePsf] ;+Vof  

lgo'ltm lsl;d  

k|zf;g  k|fljlws  k|zf;g  k|fljlws  

!  d]l8sn clws[t  clws[t cf7f}+     @     @     

@  hg:jf:Yo clws[t  clws[t ;ftf}+     !     !     

#  ;"rgf k|ljlw clws[t  /f=k=t[tLo     !     !  s/f/  

$  /f]huf/ ;+of]hs  /f=k=t[tLo  !     !     s/f/  

%  OlGhlgo/  clws[t 5}7f}     !$     !$  s/f/  

^  ;j OlGhlgo/  ;xfos kfFrf}     !$     !$  s/f/  

&  :6fkm g;{  ;xfos kfFrf}     @     @  s/f/  

*  slj/fh  ;xfos kfFrf}     !     !  s/f/  

(  gu/ k|x/L  
;xfos 

kfFrf}÷rf}yf]  
^     ^     

s/f/  

!)  cldg  ;xfos rf}yf]     $     $  s/f/  

!!  
;xfos sDKo"6/ 

ck/]6/  
;xfos rf}yf]     @     @  s/f/  

!@  /]l8of] u|fkm/  ;xfos  kfFrf}   !   !  s/f/  

!#  c=x]=j÷cgdL÷Nof=c=  ;xfos rf}yf]     @!     @!  s/f/  

!$  vl/bf/÷jlxbf/÷d'lvof  rf}yf],t[tLo låtLo     #     #  s/f/  

!%  ;fdflhs kl/rfns  ;xfos rf}yf]     @%     @%  s/f/  
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!^  lzIfs        !     !  s/f/  

!&  
Pd cfO{ P; ck/]6/ 

lkmN8 ;xfos  

;xfos  

kfFrf}÷rf}yf]  
 #   #  

s/f/  

!&  ;jf/L rfns  
>]0fLljlxg 

kfFrf}÷rf}yf]  
(     (     

s/f/  

!*  s'rLsf/  
>]0fLljlxg 

bf]>f]÷t]>f]  
!!     !!     s/f/  

!(  dfnL  >]0fLljlxg  #     #     s/f/  

 sf=;=  >]0fLljlxg  #@     #@     s/f/  

hDdf M  ^@  ($  ^@  ($     

 

k"jf{wf/ dxfzfvf  

१. सडक तथा पलु तनमागण ३१ करोड ६० लाख ४७ िजार 
२. फवद्यतु संरचना तनमागण ६० लाख ५६ िजार 
३. तटबधध तथा बाँधतनमागण ४ लाख 
४. तसंचाई संरचना तनमागण २ करोड ४१ लाख २९ िजार 
५. खानेपानी संरचना तनमागण ३ करोड २१ लाख २५ िजार 
६. वन तथा वातावरण संरचना ४ करोड २४ लाख ८० िजार 
७. सरसिाई संरचना तनमागण १४ लाख ७० िजार 
८. अधय सावगजतनक तनमागण ६ करोड ३९लाख २७ िजार  
९. तनतमगत िवनको संरचनात्मक सधुार खचग ३६लाख ७५ िजार 
१०. पूजँीर्त सधुार खचग सावगजतनक तनमागण २ करोड १६ लाख ०९िजार 
११. १९ वडा कायागलय वाट सम्पन्न िनुे पूवागधार तिग  प्रत्येक वडामा ७० लाखको दरले १३ करोड ३० लाख 
जम्मा ६२ करोड ५४ लाख ७८ िजार  

of]hgf sfof{Gjog cj:yf  
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१७ वटामा सडक विी जडान िई ििुानी िएको ।   
ejg cg'dlt tyf dfkb08 sfof{Gjog zfvf  

! e"sDk k|lt/f]wL 3/ jg]sf] M!!% 

@ ;fwf/0f 3/              M !& 

# clen]lvs/0f              M $&@ 

$ clen]lvs/0f ;DjlGw cGo sfo{ e}/x]sf 

Jfftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg zfvf  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= ! s/f]8 !! nfv  

s"n vr{             M ?= @ nfv  

vr{ gePsf] /sd     M ?= ! s/f]8 ( nfv  

ljQLo k|ult          M     @  k|ltzt  

ef}lts k|ult          M       k|ltzt  

 

;/;kmfO Joj:yfkg zfvf  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= @ s/f]8 #$ nfv&) xhf/  

s"n vr{             M ?=)  

vr{ gePsf] /sd     M ?= @ s/f]8 #$ nfv&) xhf/  

ljQLo k|ult          M     )  k|ltzt  

ef}lts k|ult          M       k|ltzt  

lzIff, o'jf tyf v]nv'b dxfzfvf  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= $# s/f]8 (& nfv &* xhf/  

६२४

१३९
१०

७७३

७२
४ २

७८
४ २ ० ६

०
१००
२००
३००
४००
५००
६००
७००
८००
९००

िडा स्तरीय नगर स्तरीय प्रदेश स्तरीय जम्मा

स्िीकृत योजना संझौताभएका सम्पन्न भएका
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s"n vr{             M ?= !! s/f]8 $^ nfv *# xhf/ !(*  

vr{ gePsf] /sd     M ?= #@ s/f]8 %) nfv ($ xhf/ *)@  

ljQLo k|ult          M     @&  k|ltzt  

ef}lts k|ult          M     @&  k|ltzt  

hg:jf:Yo k|j¢{g zfvf  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?=^s/f]8 %% nfv $!xhf/  

s"n vr{           M ?=!s/f]8 &!nfv %(xhf/ #$&  

vr{ gePsf] /sd   M ? $s/f]8 *#nfv *!xhf/ ^%@  

ljQLo k|ult          M @^=!*  k|ltzt  

ef}lts k|ult          M @&=!#  k|ltzt  

dlxnf afnaflnsf tyf ;fdflhs ljsf; Zffvf  

n}lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfa]lzs/0f  

lalgof]lht s"n ah]6 M ?= &^,#*))) .))  

s"n vr{             M  ?= (&!^&)  

vr{ gePsf] /sd    M  ?= ^^^^##)  

ljQLo k|ult         M      k|ltzt !@=&@ %  

ef}lts k|ult         M      k|ltzt %  

;fdflhs ;'/Iff tyf kl~hs/0f zfvf  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?=%,)),))) 

s"n vr{             M ?=@,@*,@)) 

vr{ gePsf] /sd     M ?= @,&!*,)) 

ljQLo k|ult          M   $%=^$ k|ltzt  

ef}lts k|ult          M           k|ltzt  
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सामाजजक सुरिा कायतिम 

अनुसूची-१२ 
(दफा ३० को खन्ड (क) सँग सम्बजन्ित) 

भत्ता वितरणको मालसक/बावषतक वििरण फारम 

जजल्िा :  दाङ   गा.पा/न.पा. :  घोराही   आचथतक िषत :  २०७६/७७ 

  

पदहिो चौमालसक 

कायम संङ्यया रकम वितरण गरेको संङ्यया वितरण गरेको रकम 

जेष्ठ नागररक भत्ता (अन्य) ४६८२ ५५९४७००० ० ० 

जेष्ठ नागररक भत्ता (दलित) १७६८ १६५७९००० ० ० 

एकि मदहिा भत्ता १० ९२००० ० ० 

बबििा भत्ता ५३०७ ४४८७८००० ० ० 

िोपोन्मुख आददिासी/जनजाती २६ ३१५००० ० ० 

पूणत अपाङ्गता भत्ता ३०४ ३६५६००० ० ० 

अतत अशक्त अपाङ्गता भत्ता ४६० २९५५२०० ० ० 

बािबलिका सुरिा भत्ता - दलित २०२७ ३१४२४०० ० ० 

जम्मा १४५८४ १२७५६४६०० ० ० 

 

अनसूुणच-५ 

दिा १० को उपदिा १ सँर् सम्बणधधत 

व्यणिर्त घटना दतागको संणक्षप्त प्रततवेदन 

के्षत्र/राज्य :  मध्यपणश्चमाञ्चल फवकास के्षत्र   अञ्चल :  राप्ती   णजल्ला :  दाङ   र्ा.पा/न.पा. :  घोरािी   दताग तमतत देणख :  २०७६-०४-०१   दताग तमतत 
सम्म :  २०७६-०७-३० 

 वडा नं. 

जधम मतृ्य ु

सम्बधध 
तबच्िेद फववाि  बसाई सरी आएको  बसाई सरी जाने  बेवाररसे 

जम्मा परुूष मफिला  
तेश्रो 
तलङ्ग जम्मा परुूष मफिला  

तेश्रो 
तलङ्ग जम्मा जम्मा जम्मा 

दताग 
संख्या  संख्या 

दताग 
संख्या  संख्या जम्मा 

 २ ४५ २४ 
  

६९ १८ ८ 
  

२६ २ २५ ४ १८ ४ १० 
  

१३० 

 ३ ३४ २६ 
  

६० ८ ३ 
  

११ १ २९ १४ ६१ १ २ 
  

११६ 

 ४ ३५ ३३ 
  

६८ १४ ३ 
  

१७ १ १८ ११ ४० ६ २७ 
  

१२१ 

 ५ ३६ ३० 
  

६६ १० ७ 
  

१७ २ ३२ ४ १३ ११ ३२ 
  

१३२ 
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 ६ २१ १२ 
  

३३ ८ ४ 
  

१२ १ १३ ८ ४१ १ ४ 
  

६८ 

 ७ २२ २३ 
  

४५ ५ ४ 
  

९ १ १० ५ १२ 
      

७० 

 ८ १५ २६ 
  

४१ ७ २ 
  

९ २ १६ ३ १० २ ६ 
  

७३ 

 १० ४७ ३४ 
  

८१ २२ ११ 
  

३३ 
  

३६ २२ ८६ ३ ८ 
  

१७५ 

 १३ ३१ ३० 
  

६१ ८ ६ 
  

१४ २ १८ ५ २५ २ १० 
  

१०२ 

 १४ ३९ ३२ 
  

७१ १४ ११ 
  

२५ ३ २१ ८ ३२ ८ ४० 
  

१३६ 

 १५ ३२ ३५ 
  

६७ १४ १० 
  

२४ १ ३३ ३२ १२५ ६ २० 
  

१६३ 

 १६ २८ २४ 
  

५२ ९ ३ 
  

१२ 
  

१८ ११ ३६ २ १२ 
  

९५ 

 १७ ३६ ३४ 
  

७० ९ ८ 
  

१७ २ २८ १४ ५२ 
      

१३१ 

 १८ ४८ ५६ 
  

१०४ १५ ७ 
  

२२ ३ ३५ १३ ४३ ३ १६ 
  

१८० 

 जम्मा ४६९ ४१९ ० ८८८ १६१ ८७ ० २४८ २१ ३३२ १५४ ५९४ ४९ १८७ ० १६९२ 

 

cfGtl/s Joj:yfkg tyf vl/b zfvf  

• 3f]/fxL pkdxfgu/kflnsfsf ljleGg dxfzfzfvf÷zfvfx? / j8f sfof{nosf nflu cfjZos d]l;g/L  ;fdu|Lx? vl/bsf nflu  

# j6f jf]nkq cfXjfg ul/Psf] 

• jf]nkq dfkm{t  of]hgf zfvf / gu/ k|x/Lsf nflu @ j6f uf8L vl/b .  

! :sflk{of]            M%%nfv &% xhf/ 

@ lksck -gu/k|x/L_  M@^ nfv %@ xhf/ *(( 

s[lif ljsf; zf+vf  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?=@#,(),))). 

s"n vr{             M ?=!,)),))). 

vr{ gePsf] /sd     M ?=@@,(),))). 

ljQLo k|ult          M   $=!*  k|ltzt  

ef}lts k|ult          M    #%   k|ltzt 
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kz' ;]jf zfvf  

तबतनयोणजत कुल बजेट रु १३ ८६०००।००  

कुल खचग   ३३५०००।००  

खचग निएको रकम  १०५१०००।००  

तबणिय प्रर्तत    २५ प्रततशत  

िौततक प्रर्तत     ४६ प्रततशत 

ko{6g tyf ;+:s[lt k|j4{g zfvf 

 

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= && nfv - &&))))).))_  

s"n vr{             M ?= $^ xhf/ #% -$^)#%.))_ 

vr{ gePsf] /sd     M ?= &^ nfv %# xhf/ ( ;o ^% -&^,%#,(^%.))_ 

ljQLo k|ult          M    k|ltzt  

ef}lts k|ult          M    k|ltzt 

pkef]Stf lxt ;+/If0f  zfvf  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= !(,#%,))).– 

s"n vr{             M ?=!,%^,**).– 

vr{ gePsf] /sd     M ?= !&,&*,!@).– 

ljQLo k|ult          M   @% k|ltzt  

ef}lts k|ult          M   #) k|ltzt  

;xsf/L tyf /f]huf/ k|j{4g zfvf  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?=@&%))).  

s"n vr{             M ?=!*@%).  

vr{ gePsf] /sd     M ?=@%^&%).  

ljQLo k|ult          M  @)    k|ltzt  

ef}lts k|ult          M  @%    k|ltzt  

:f"rgf tyf ;+rf/ k|ljlw zfvf  

क्र.स.  शाखामा अधतर्गत फववरण  कुल रकम  

१ कुल फवतनयोणजत बजेट  रु. ३५ लाख  
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२  कुल खचग रु. ३१ लाख ५४ िजार ६५०  

३ खचग निएको रकम  रु. १२ लाख ४ िजार ६५०  

४  फवतीय प्रर्तत  ९.८६%  

५  िौततक प्रर्तत  ११.४२%  

 

sfg'gL dfldnf zfVff  

ljlgof]lht s"n jh]6 M ?= !%,))))) .– -kGw| nfv_ 

s"n vr{             M ?= १८२२४४/-  

vr{ gePsf] /sd     M ?=१३१७७५६.–  

ljQLo k|ult          M१२।१४Ü  k|ltzt  

ef}lts k|ult          M       k|ltzt 

 

वडा अनसुार प्रर्तत फववरण  

वडा 
नं.  

पूवागधार तिग   कायगक्रम तिग   
कैफियत  

कुल योजना 
संख्या  

संझौता िएको 
संख्या  

सम्पन्न िएको 
संख्या  

कुल योजना संख्या  संझौता िएको 
संख्या  

सम्पन्न िएको 
संख्या  

१  

       

२  

       

३  

       

४  

       

५  

       

६  ३३  ५  ०  २३  ६  ६  

 

७  

       

८  

       

९  

       

१०  

       

११  ६७  १०  ०  १७  ३  २  

 

१२  ४८  ८  ०  १५  ४  १  

 

१३  ३८  ४  ०  २३  ३  ३  

 

१४  

       

१५  ३३  ५  ०  २३  ६  ६  

 

१६  
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१७  ३८  ४  ०  २३  ३  ३  

 

१८  
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फववरण   संकतलत राजश्व रकम  

नर्र कायगपातलकाको कायागलय  27569456.81  
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४ नं वडा कायागलय  584002.06  

५ नं वडा कायागलय  393989.9  

६ नं वडा कायागलय  546357.4  

७ नं वडा कायागलय  669609.12  

८ नं वडा कायागलय  359790.9  

९ नं वडा कायागलय  569370.14  

१० नं वडा कायागलय  2300721.55  

११ नं वडा कायागलय  2648373.89  

१२ नं वडा कायागलय  391858.25  

१३ नं वडा कायागलय  577697.85  

१४ नं वडा कायागलय  6202033.16  

१५ नं वडा कायागलय  3532661.89  

१६ नं वडा कायागलय  1329657.26  

१७ नं वडा कायागलय  1458761.61  

१८ नं वडा कायागलय  1562557.69  

१९ नं वडा कायागलय  0  

जम्मा  51533464.49  
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