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घोराह� उपमहानगरपा�लकाको  न�सा 

 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको सं���त �चनार� 

 

�.सं. सूचक एकाई मानक कै�फयत 

१ �े�फल वग� �क मी 522.21  

२ वडा सं�या वटा 19  

3 जनसं�या जना 156164 कुल 

जना 83829 म�हला 

जना 72335 प�ुष 

4 कुल घर धर� सं�या घर धरु� 35419  
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5 जन घन�व 

6  औषत प�रवार सं�या 

7 जनसं�या व�ृ�दर 

8 लै�ीक अनपुात 

9 कुल सा�रता दर 

10 खानेपानी सेवा पगुेको घरधरु� 

11 �व�तु सेवा पगुेको घरधरु� 

 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �व�प र �कृ�त

नेपालको सं�वधान बमोिजम �थानीय तहको अ�धकार स�ब�धी �यव�था काया��वयन गन� तथा स�घ

�थानीय तह �बचको सहका�रता

सु�नि�चत गर� सुलभ र गुण�तर�य सेवा �वाह गन�

�वतरण गर� कानूनी रा�य र �दगो �वकासको अवधारणा अनु�प

गणत��ा�मक शासन �णाल�लाई �थानीय तहदे�ख नै सु��ढकरण गन�

शासन प�ध�तलाई सदृढु गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�

�थानीय सरकारको स�चालन गन� स�ब�धमा आव�यक वयव�था गन� वा

२९६ को उपधारा (१) बमोिजमकको �यव�था�पका

ऐन बमोिजम सं�घय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयको आदेश अनुसार यस 

अ�त�रम दरव�द� र �व�प तप�सल बमोिजम
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जना ��त वग� �क.मी 219  

जना 4.41  

��तशत ��तवष� 3.78  

अनपुात 91.7  

��तशत 73.58  

��तशत 85.91  

��तशत 95.29  

को �व�प र �कृ�त 

नेपालको सं�वधान बमोिजम �थानीय तहको अ�धकार स�ब�धी �यव�था काया��वयन गन� तथा स�घ

�थानीय तह �बचको सहका�रता, सहअि�त�व र सम�वयलाई �व��धन गद� जनसहभा�गता

सु�नि�चत गर� सुलभ र गुण�तर�य सेवा �वाह गन�, लोकत��का लाभह�को समानुपा�तक समावेशी र �यायो�चत 

�वतरण गर� कानूनी रा�य र �दगो �वकासको अवधारणा अनु�प समाजवाद उ�मुख स��घय लोकताि��क 

��ा�मक शासन �णाल�लाई �थानीय तहदे�ख नै सु��ढकरण गन�, र �थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय 

शासन प�ध�तलाई सदृढु गर� �थानीय तहमा �वधा�यक�, काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� 

�थानीय सरकारको स�चालन गन� स�ब�धमा आव�यक वयव�था गन� वा�छनीय भएकोले नेपालको सं�वधानको धारा 

बमोिजमकको �यव�था�पका-संसदले �थानीय सरकार स�चालन ऐन

ऐन बमोिजम सं�घय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयको आदेश अनुसार यस 

�व�प तप�सल बमोिजम रहेको छ । 
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नेपालको सं�वधान बमोिजम �थानीय तहको अ�धकार स�ब�धी �यव�था काया��वयन गन� तथा स�घ, �देश र 

सम�वयलाई �व��धन गद� जनसहभा�गता, उ�रदा�य�व, पारद�श�ता 

लोकत��का लाभह�को समानुपा�तक समावेशी र �यायो�चत 

समाजवाद उ�मुख स��घय लोकताि��क 

र �थानीय नेत�ृवको �वकास गद� �थानीय 

काय�का�रणी र �या�यक अ�यासलाई सं�थागत गन� 

�छनीय भएकोले नेपालको सं�वधानको धारा 

संसदले �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ बनाएको छ । यस 

ऐन बमोिजम सं�घय मा�मला तथा सामा�य �शासन म��ालयको आदेश अनुसार यस उप-महानगरपा�लकाको 
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�नकायको काम, कत��य र अ�धकार 

�थानीय सरकार स�चालन ऐन,२०७४ को प�र�छेदस ३दफा ११ वमोिजम 

१ नेपालको सं�वधान २०७२ को अनूसूची -८ मा उ�लेख भए वमोिजम एकल अ�धकार  

क. नगर �हर� 

ख. सहकार� सं�था 

ग. एफ.एम. संचालन 

घ. �था�नय कर सेवा शु�क र द�तुर 

ङ. �थानीय सेवा �यव�थापन 

च. �थानीय त�यांक र अ�भलेख संकलन  

छ. �थानीय �तरका �वकास योजना तथा प�रयोजना 

ज. आधारभूत र मा�य�मक �श�ा  

झ. आधारभूत �वा��य र सरसफाइ 

ञ. �थानीय वजार �यव�थापन वातावरण संर�ण र जै�वक �व�वधता  

ट. �था�नय सडक �ा�मण सडक कृ�ष सडक र �सचंाइ 

ठ. गाउँ सभा नगरसभा मेल�मलाप र म�य�थकता�को �यव�थापन 

ड. �था�नय अ�भलेख �यव�थापन 

ढ. ज�गाधनी दता� �माणपूजा� �वतरण 

ण. कृ�ष तथा पशुपालन कृ�ष उ�पादन �यव�थापन पशु �वा��य सहकार� 

त. जे�ठ नाग�रक अपा�गता भएका �यि�त र अश�त ह�को �यव�थापन 

थ. बेरोजगारको त�या�क स�कलन 

द. कृ�ष �सारकाव �यव�थापन‚ स�चालन र �नय��ण 

ध. खानेपानी‚ साना जल�व�युत आयोजना‚ वैकि�पक उजा� 

न. �वप� �यव�थापन 

प. जलाधार‚ व�यज�तु‚ खानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण 

फ. भाषा‚ स�ंकृ�त र ल�लत कलाको संर�ण र �वकास 

२ नेपालको सं�वधान २०७२ को अनूसूची -९ मा उ�लेख भए वमोिजम साझा अ�धकार 

क. खेलकुद र प�प��का 

ख. �वा��य 

ग. �व�युत‚ खानेपानी तथा �सचंाई ज�ता सेवाह� 

घ. सेवा शु�क‚ द�तुर‚ द�ड ज�रवाना तथा �ाकृ�तक �ोतबाट �ा�त रोय�ट�‚ पय�टन शु�क 

ङ. वन‚ ज�गल‚ व�यज�तु‚ चराचु��गी‚ जल उपयोग‚ वातावरण‚ पया�वरण तथा जै�वक �व�वधता 

च. सामािजक सुर�ा र ग�रबी �नवारण 

छ. �यि�तगत घटना‚ ज�म‚ म�ृयु‚ �ववाह र त�या�क 
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ज. �थानीय�तरमा पुरात�व‚ �ाचीन �मारक र स��ाहालय संर�ण‚ स�ब��धन र पुनः �नमा�ण । 

झ. सुकु�बासी �यव�थापन 

ञ. �ाकृ�तक �ोतबाट �ा�त रोय�ट� 

ट. सवार� साधान अनुम�त 

उ�ले�खत अ�धकारका अ�त�र�त सं�वधानमा देहाय बमोिजमको काम‚ कत��य र अ�धकार हुनेछ । 

क. भू�म �यव�थापन 

ख. स�चार सेवा 

ग. यातायात सेवा 

�नकायबाट �दान ग�रने सेवा 

१. सामा�य �शासन शाखा 

(क) �थानीय सेवा तथा जनशि�त �वकास शाखा 

 �थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी नी�त, मापद�ड, सेवा शत�, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 सं�वधानको धारा ३०२ बमोिजम समायोजन भई आउने कम�चार�को �यव�थापन 

 �थानीय सेवाको �यव�थापन स�ब�धी अ�य काय� 

 नगरपा�लकाको संगठन �वकास, स�गठन संरचना तथा दरब�द� �नधा�रण, जनशि�त �यव�थापन र व�ृ� �वकास, 

 �थानीय सेवाको �यव�थापनमा सचूना तथा स�चार ��व�धको उपयोग, �ब�घन र �नयमन 

 मानव संसाधन �वकासका ला�ग अ�पकाल�न तथा द�घ�काल�न योजना तजु�मा 

 नगरपा�लकामा साव�ज�नक �वदा, उ�सव, जा�ा, उद� आ�दको �यव�थापन 

 �थानीय शाि�त स�म�त स�ब�धी काय�ह� । 

 �थानीय चाडपव�, साव�ज�नक �वदा, उ�सव, जा�ा, उद� आ�दको �यव�थापन 

 उपाधी तथा �वभुषण स�व�धी �सफा�रश, अ�भलेख 

 संघ तथा �देश तहमा सं�वधान तथा कानुन बमोिजमको सहभा�गता तथा ��त�न�ध�व 

 िज�ला सम�वय स�म�तसँगको सम�वय 

 वडा तहसँगको स�पक�  र सम�वय 

 प�ाचार, सभा, समारोह, �श�टाचार 

  

(ख) साव�ज�नक खर�द तथा स�प�� �यव�थापन शाखा 

 नगरपा�लकाको ला�ग साव�ज�नक खर�द तथा अ�य ब�दोब�तीका सामान स�ब�धी �वषय 

 सेवा तथा �नमा�ण �यवसायको स�चालन तथा �यव�थापन 

 नगरपा�लका�भ�को साव�ज�नक तथा सरकार� स�प��, सामुदा�यक स�प��, भवन, सडक, पसल, �यवसाय, पूबा�धार, उ�योग, 

खानी तथा खनीज, वनको �ववरण स�हतको अ�याव�धक अ�भलेख 
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 नगरपा�लकाको �वा�म�वमा रहेको स�प��को अ�याव�धक अ�भलेख 

 नगरपा�लकाि�थत सरकार� स�प��को एक�कृत �ववरण । 

(ग) बैठक �यव�थापन शाखा 

 काय�पा�लका तथा सभाको बैठक �यव�थापन 

 काय�पा�लकाको �नण�यह�को �व�यु�तय मा�यमबाट अ�भलेखीकरण तथा �काशन  

 काय�पा�लकाका �व�भ�न स�म�त, उपस�म�त, काय�दलको बैठक �यव�थापन 

(घ) बजार अनुगमन, गुण�तर, नापतौल, खा�य सुर�ा र उपभो�ता �हत संर�ण शाखा 

 �थानीय �यापार, वा�ण�य, व�तुको माग, आपू�त � �यब�थापन तथा अनुगमन 

 बजार तथा हाट बजार �यव�थापन 

 उपभो�ता अ�धकार तथा �हत स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन 

 �थानीय व�तुह�को उ�पादन, आपू�त � तथा �नकासी ��ेपण, मू�य �नधा�रण र अनुगमन 

 �थानीय �यापार र वा�ण�य स�ब�धी पूवा�धार �नमा�ण, 

 �थानीय व�तु र सेवा �यापारको मू�य तथा गुण�तरको अनुगमन र �नयमन, 

 उपभो�ता सचेतना, ल��त उपभो�ताको लगत �यव�थापन र �थानीय व�तु तथा सेवाको गुण�तर पर��ण, 

 खा�य पदाथ�को गुण�तर �नय��ण, 

 खानेपानीको गुण�तर �नय��ण, 

 �थानीय �यापार �व�घन सहजीकरण र �नयमन, 

 �थानीय बौ��धक स�प��को संर�ण, �व�घन र अ�भलेखा�कन । 

२. राज�व तथा आ�थ�क �शासन शाखा 

(क) राज�व नी�त तथा �शासन शाखा 

 राज�व स�ब�धी नी�त, काननू तजू�मा, काया��वयन र �नयमन (राज�व चुहावट �नय��ण समेत) 

 स�प�� कर, घरबहाल कर, घर ज�गा रिज��ेशन शु�क, सवार� साधन कर, सेवा शु�क द�तुर, पय�टन शु�क, �व�ापन कर, 

�यवसाय कर, भू�मकर (मालपोत), द�ड ज�रवाना, मनोर�जन कर, बहाल�वटौर� कर, घरज�गा कर, मतृ वा मा�रएको जीवज�तुको 

हाड, �सगं, �वाँख, छालामा कर, �ाकृ�तक �ोत साधन, �यवसा�यक कर स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन, बाँडफाँड, 

संकलन र �नयमन, अ�य आय �यव�थापन 

 साव�ज�नक खच� तथा �ाकृ�तक �ोतबाट �ा�त हुन ेरोय�ट� स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा �नयमन र सोको 

स�कलन तथा बाँडफाँड 

 आ�नो �े��भ� राज�वका दर अ�य शु�क �नधा�रण, संघीय र �देश कानून बमोिजम �ाकृ�तक �ोत साधन र सेवा 

शु�क ज�ता रोय�ट� स�कलन, सम�वय र �नयमन 

 �थानीय पूवा�धार सेवा र उपयोगमा सेवा शु�क तथा द�तुर (नी�त, कानुन, मापद�ड, �नयमन, शु�क �नधा�रण, संकलन 

तथा �यव�थापन) 

 मालपोत संकलन 

 कानुन बमोिजम ढंुगा, �ग�ट�, वालवुा, माटो, नुन, �लेट, फायर�लेज�ता खानी खनीज पदाथ�को सव��ण, अ�वेषण, उ�खनन 

र सो स�ब�धी रोय�ट� स�कलन 
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 �े�क�ग, काया�क�ग, �यानो�न�ग, ब�जी जि�प�ग, िजप�लायर, ¥याि�ट�ग शु�क 

 सामुदा�यक वनको स�चालन र �यव�थापनबाट �ा�त रोय�ट� स�कलन 

 पानीघ�ट, कूलो, पैनी ज�ता सेवा स�चालनबाट �ा�त रोय�ट� स�कलन 

 �ाकृ�तक �ोतको उपयोग स�ब�धी नी�त �नधा�रण र काया��वयन तथा �देश र  संघीय मापद�ड पालना 

 �च�लत कानुन बमोिजम द�ड ज�रवाना 

 बाँक� ब�यौता रकमको लगत र असुल उपर  

 करदाता �श�ा तथा करदाता �ववरण अ�याव�धक 

 �व�ीय �ोत साधनको समतामलूक बाँडफाँड 

 आ�थ�क साधनको मह�म उपयोग तथा प�रचालन 

 राज�व परामश� स�म�त स�ब�धी �वषय 

 �थानीय राज�व �व�घनका ला�ग �ो�साहन,  

 राज�वको स�भा�यता अ�ययन 

 राज�व सूचना तथा त�या�कको आदान �दान 

 संघीय तथा �देश काननू बमोिजम बजेट घाटापू�त �को �ोत �यव�था 

३ आ�थ�क �शासन महाशाखा 

 आ�थ�क (काय��वधी) नी�त, कानुन, मापद�ड, काया��वयन र �नयमन, आ�थ�क �शासन र �यव�थापन 

 बजेट सीमा �नधा�रण, बजेट तजू�मा, काया��वयन र �नयमन 

 सि�चत कोष तथा आकि�मक कोषको �यव�थापन 

 लगानी र लाभांशको �यब�थापन 

 लेखा �यव�थापन, खच�, राज�व, धरौट�, काय�संचालन कोष तथा अ�य सरकार� कोष तथा संप��को एक�कृत �ववरण 

 समि�टगत आ�थ�क अव�थाको �व�लेषण  

 ऋण तथा अनुदानको �यव�थापन र �नयमन 

 लगानी ��ेपण (सहकार�, सहकार� तथा �नजी) र �व�ीय �यव�थापन 

 कारोबारको लेखांकन, �नय��ण तथा �यव�थापन 

 राज�व तथा �ययको अनुमान 

 बे�जू फ�यौट 

 आ�थ�क �शासन र �यब�थापन स�ब�धी अ�य �वषय । 

४ आ�त�रक लेखापर��ण शाखा 

 आ�त�रक तथा पूव� लेखापर��ण 

 लेखापर��ण �ववरण (बे�जूको लगत समेत)को अ�भलेख �यव�थापन  

 अि�तम लेखापर��ण काय�मा सहयोग, सम�वय र सहजीकरण 

 लेखापालनस�व�धी �मता �वकास काय� 
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३. भौ�तक पूबा�धार �वकास महाशाखा 

(क) सडक तथा यातायात �यव�था शाखा 

 �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक तथा यातायात स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा �नयमन 

 �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक, झोलु�गे पुल, पुलेसा र तटब�धन स�ब�धी गु�योजनाको तजु�मा, काया��वयन 

र �तरो�न�तका आयोजनाको प�हचान,  अ�ययन, काया��वयन, मम�त, स�भार 

 यातायात सुर�ा �यव�थापन र �नयमन 

 �थानीय साव�ज�नक यातायातको �ट �नधा�रण, अनुम�त, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुण�तर, भाडा दर �नधा�रण र 

�नयमन 

 �या�सी सेवा अनुमती, �यब�थापन र �नयमन 

 �ल� बस, �ामज�ता म�यम �मताका मास �ाि�जट �णाल�को नी�त, योजना, मापद�ड, काया��वयन, �नयमन 

 वातावरणमै�ी, जलवायु प�रवत�न अनुकूलन, अपा�गता र लै��गगमै�ी यातायात �णाल�को �व�धन  

 आधारभूत यातायात स�ब�धमा �देश सरकारसंग सम�वय 

 यातायात �े�मा लगानी अ�भब�ृ�ध 

 यातायात सु�वधामा नाग�रकको सरल, सहज र समान पहँुच 

 यातायात �े�मा वाताबरणमै�ी ��व�धलाई �ो�साहन 

 �नजी यातायात �नयमन �यव�थापन 

(ख) जल�व�युत, उजा�, सडक व�ी शाखा 

 साना जल�व�युत आयोजना, नवीकरणीय उजा� तथा वैकि�पक ऊजा� स�व�धी स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, 

काया��वयन र �नयमन 

 वैकि�पक ऊजा� स�ब�धी ��व�ध �वकास र ह�ता�तरण, �मता अ�भव�ृ�ध÷�ब�घन, 

 �व�युत �वतरण �णाल� र सेवाको �यव�थापन, स�चालन र �नयमन 

 जनसहभा�गतामा आधा�रत �वदेशी लगानीलाई �ाथ�मकता �ददै जल�ोतको बहुउपयोगी �वकास काय��मको तजु�मा र 

काया��वयन 

 �थानीय �व�युत �वतरण �णाल� र सेवाको �यव�थापन, स�चालन र �नयमन 

 सडक व�ीको �यव�था 

(ग) �सचंाई तथा जलउ�प�न �कोप �नय��ण शाखा 

 �सँचाई स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

 �सँचाई स�ब�धी गु�योजनाको तजु�मा, काया��वयन र �तरो�न�तका आयोजनाको प�हचान,  अ�ययन, काया��वयन, मम�त, 

स�भार र �नयमन, 

 �थानीय साना, सतह तथा भू�मगत �सचाई �णाल�को स�चालन �नमा�ण, सुधार, मम�त स�भार तथा सेवा शु�कको 

�नधा�रण र स�कलन �यव�थापन 

 जलउ�प�न �कोप �नय��ण स�व�धी �थानीय  

 तटब�ध, नद� �नय��ण तथा नद�◌े �यव�थापन र �नयमन 
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 साना जल उपयोग स�ब�धी आयोजना तजु�मा, काया��वयन र अनुगमन । 

 

(ङ) खानेपानी �यव�थापन शाखा 

 �थानीय खानेपानी स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 खानेपानी महसुल �नधा�रण र खानेपानी सेवा �यव�थापन 

 साव�ज�नक �थलमा �पउने पानी �यव�थापन 

 पानी मुहानको संर�ण 

 �व�छ खानेपानी आपू�त� स�ब�धी अ�य �वषय । 

 

४. आ�थ�क �वकास शाखा 

(क) कृ�ष, पशुप�छ� तथा सहकार� 

 कृ�ष �वकास शाखा 

 कृ�ष, कृ�ष �सार, कृ�ष उ�पादन �यव�थापन स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 कृ�ष बजार सूचना, कृ�ष बजार तथा हाटबजारको पूवा�धार �नमा�ण, साना �सँचाई �नमा�ण, ता�लम, ��व�ध �सार, �ा�व�धक 

टेवा, कृ�ष सामा�ी आपू�त� र कृषक �मता �वकास काय��मको स�चालन 

 कृ�षज�य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नय��ण 

 कृ�ष वातावरण संर�ण तथा जै�वक �व�वधताको संर�ण र �व�घन 

 कृ�ष �सार तथा जनशि�तको ��पेण, �यव�थापन र प�रचालन 

 उ�च मू�ययु�त कृ�षज�य व�तुको �व�घन, �वकास तथा बजार�करण 

 कृ�षस�व�धी वीमा र कजा� सहजीकरण 

 शीत भ�डारणको �यव�थापन 

 कृषकह�को �मता अ�भव�ृ�ध, �ा�व�धक सेवा, टेवा, सीप �वकास र सश�तीकरण 

 कृ�ष बीउ�वजन, न�ल, मलखाद र रसायन तथा औष�धह�को आपू�त�, उपयोग र �नयमन 

 कृषक समूह, कृ�ष सहकार� र कृ�ष स�ब�धी �थानीय स�घ सं�थाह�को सम�वय, �यव�थापन र �नयमन 

 कृ�ष स�ब�धी ��व�धको संर�ण र ह�ता�तरण 

 कृ�ष त�या�कको �यव�थापन र सूचना �णाल� तथा कृ�ष स�ब�धी सूचनाको �चार�सार 

 कृ�ष �ोत के��को �थापना र �यव�थापन 

पशुप�छ� �वकास शाखा  

 पशुपालन र पश ु�वा��य स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 पशुप�छ� बजार सूचना, हाटबजारको पूवा�धार �नमा�ण, ता�लम, �ा�व�धक टेवा, कृषक �मता �वकास काय��मको स�चालन 

र �नयमन 

 पशुप�छ�ज�य �ाकृ�तक �कोप तथा महामार� रोगको �नय��ण 

 पशुप�छ� �च�क�सा सेवाको �यव�थापन, 
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 पशुन�ल सुधार प�ध�त �वकास र �यब�थापन 

 पशुप�छ� स�ब�धी बीमा र कजा� सहजीकरण 

 �थानीय चरन तथा खक�  �वकास र �यव�थापन 

 पशु आहारको गुण�तर �नयमन 

 �थानीय�तरमा पशुप�छ� स�ब�धी त�या�कको �यव�थापन र सूचना �णाल� 

 पशु बधशाला र शीत भ�डारणको �यव�थापन र �नयमन 

 पशुपालन तथा पश ु�वा��य स�ब�धी अ�य काय� । 

सहकार� �वध�न शाखा 

 सहकार� सं�था स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�डको �नमा�ण, काया��वयन र �नयमन 

 �थानीय सहकार� सं�थाको दता�, अनुम�त, खारेजी र �वघटन 

 सहकार� वचत तथा ऋण प�रचालन स�ब�धी �थानीय मापद�ड �नधा�रण र �नयमन 

 सहकार� स�ब�धी राि��य, के���य, �वषयगत, �ादे�शक र �थानीय संघ सं�थासँग सम�वय र सहकाय� 

 सहकार� स�ब�धी �थानीय त�या�क �यव�थापन र अ�ययन अनसु�धान 

 �थानीय सहकार�को �मता अ�भव�ृ�ध 

 �थानीय सहकार� �े�को �व�घन, �वकास र प�रचालन । 

(ग) उ�योग तथा उ�यम�शलता �वकास र खानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण उपशाखा 

 उ�योग  

 लघु, घरेलु तथा साना उ�योगको दता�, नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

 लघु, घरेलु तथा साना उ�योगको �वकास र �व�धन 

 उ�यम�शलता �व�धन 

 �यापा�रक फम�, पसलको दता�, अनुम�त, नवीकरण, खारेजी र �नयमन 

 सीप �वकास स�ब�धी काय�को �ब�धन । 

खानी तथा ख�नज 

 खानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण स�ब�धी �थानीय नी�त, काननू, मापद�ड तथा  योजनाको काया��वयन र �नयमन, 

 ढु�गा, �गट�, बालुवा, माटो, नुन, �लेट, खर�ढु�गा, फायर�लेज�ता खानीज�य व�तु सव��ण, अ�वेषण, उ�खनन ्

 ढु�गा, �ग�ट�, बालुवा, माटो, खर�ढु�गा, फायर �ले,�लेट तथा ननु, आ�द खानीज�य व�तुको संर�ण, �वकास, उ�खनन ्र 

उपयोग स�ब�धी दता�, अनुम�त, नवीकरण, खारेजी र �यव�थापन 

 खानी तथा ख�नज पदाथ� स�ब�धी सूचना तथा त�या�क स�कलन, अ�भलेखन तथा �यब�थापन 

 भौग�भ�क न�सा �काशन । 

(घ) रोजगार �ब�धन तथा ग�रबी �यूनीकरण शाखा 

 ग�रबी �नवारण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, �नयमन  र अ�ययन अनुस�धान 

 ग�रबी �नवारणको �थानीय रणनी�त तजू�मा 
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 ग�रब घरप�रवार प�हचान स�ब�धी �थानीय सव��ण, सूचना �यव�थापन र �नयमन 

 ग�रबी �नवारण स�ब�धी राि��य, �ादे�शक र �थानीय सं�थासँग स�पक� , सम�वय र सहकाय� 

 रोजगार तथा बेरोजगारको त�या�क स�कलन, �शोधन र सूचना �णाल�को �थापना 

 �थानीय�तरमा रहेका �वदेशी ��मकको लगत स�कलन तथा सूचना �यव�थापन 

 प�हचान भएका ग�रब घरप�रवार एवं ल��त समूह स�ब�धी �थानीय योजना, काय��म, �ोत प�रचालन र �यव�थापन 

 संघीय र �देश काननू बमोिजम �थानीय तहमा सकुु�बासीको प�हचान र अ�भलेख �यव�थापन 

 सुकु�बासी स�ब�धी जी�वकोपाज�न र बसोबास �यव�थापन 

 रोजगार�का अवसर �सज�ना स�व�धी 

५. सामािजक �वकास शाखा 

(क) �श�ा तथा खलेकूद महाशाखा 

 �ारि�भक बाल �श�ा तथा �व�यालय �श�ा, अनौपचा�रक �श�ा, खुला तथा वकैि�पक �श�ा (गु�कुल, मदरसा, गु�बा 

आ�द), �नर�तर �सकाइ तथा �वशषे �श�ा स�ब�धी नी�त, काननू, मापद�ड, योजनाको �नमा�ण, काया��वयन र �नयमन 

 �ा�व�धक �श�ा तथा �यावसा�यक ता�लमको योजना तजु�मा, स�चालन, अनुम�त र �नयमन 

 पा�य�म र पा�यसाम�ीको �वतरण तथा काया��वयन 

 �व�यालय �श�क तथा कम�चार� �यव�थापन 

 �व�यालयको न�सा�कन, अनुम�त, �वीकृ�त, समायोजन तथा �नयमन 

 शै��क पूवा�धार �नमा�ण र मम�त स�भार 

 आधारभूत तह (क�ा ८) को पर��ा �यव�थापन 

 �व�याथ� �सकाइ उपल�धीको पर��ण र �यव�थापन 

 �व�याथ� �ो�साहन तथा छा�व�ृ�को �यव�थापन 

 शै��क परामश� सेवाको अनुम�त तथा �नयमन 

 �थानीय�तरको शै��क �ान, सीप र ��व�धको संर�ण, �व�धन र �तर�करण 

 मा�य�मक तहस�मको शै��क काय��मको सम�वय र �नयमन 

 पु�तकालय एवं प�प��का 

 �थानीय पु�तकालय, वाचनालय तथा सामुदा�यक अ�ययन के�� स�चालन तथा �यव�थापन । 

 �थानीय�तरमा खेलकूद �शासन तथा स�घ सं�थाको �नयमन र सम�वय 

 खेलकुदको संरचनाको पूवा�धार �नमा�ण, स�चालन तथा �वकास 

 खेलकूदको �वकास र �व�घन 

 खेलकूद ��तयोगीता आयोजना र सहभागीता 

 अ�त�र�त ��याकलाप स�ब�धी �वषय । 

(ख) �वा��य �वध�न शाखा 

 आधारभूत �वा��य र सरसफाई स�ब�धी नी�त, काननू, मापद�ड, योजनाको �नमा�ण, काया��वयन तथा �नयमन 
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 राि��य तथा �देश�तर�य ल�य र मापद�ड बमोिजम �थानीय�तरको �वा��य स�ब�धी ल�य र गुण�तर �नधा�रण 

 राि��य र �ादे�शक मापद�ड अन�ुप जनरल अ�पताल, न�स��ग होम, �नदान के�� तथा अ�य �वा��य सं�थाह�को 

ि�ल�नक दता�, स�चालन अनुम�त र �नयमन 

 आधारभूत �वा��य सेवाको स�चालन र �ब�घन 

 अ�पताल र अ�य �वा��य सं�थाको �थापना तथा स�चालन 

 �वा��य सेवा स�ब�धी भौ�तक पवूा�धार �वकास तथा �यव�थापन 

 सरसफाई सचेतनाको अ�भव�ृ�ध 

 र�त स�चार सेवा तथा �थानीय र शहर� �वा��य सेवा 

 औष�ध पसल स�चालन र �नयमन 

 औष�धज�य वन�प�त, जट�बुट� र अ�य औष�धज�य व�तुको उ�पादन, �शोधन र �वतरण 

 �वा��य बीमा लगायतका सामािजक सुर�ा काय��मको �यव�थापन 

 औष�ध तथा अ�य मे�डकल उ�पादनह�को �यूनतम मू�य �नधा�रण र �नयमन 

 औष�धको उ�चत �योग र सू�मजीव �नरोधक ��तरोध �यूनीकरण 

 औष�ध र �वा��य उपकरणको खर�द, भ�डाण र �वतरण 

 �वा��य सूचना �णाल�को �यव�थापन 

 जन�वा��य �नगरानी (पि�लक हे�थ सभ�ले�स) 

 �व�घना�मक, ��तकारा�मक, उपचारा�मक, पुन�थापना�मक र �या�लए�टभ �वा��य सेवाको स�चालन 

 �व�थ जीवनशैल�, पोषण, शार��रक �यायाम, योग अ�यास, �वा��य व�ृको पालना, प�चकम� लगायतका जन�वा��य 

सेवाको �व�धन 

 जुनो�टक र क�टज�य रोगको �नय��ण तथा �यव�थापन 

 सु�त �, म�दरा र लाग ूपदाथ�ज�य व�तुको �योग �नय��ण तथा सचतेना अ�भव�ृ�ध 

 आयुव��दक, युनानी, आ�ची, हो�मयो�या�थक, �ाकृ�तक �च�क�सा लगायतका पर�परागत �वा��य उपचार सेवाको 

�यव�थापन 

 जन�वा��य, आप�काल�न �वा��य तथा महामार�को �नय��ण योजना र काया��वयन 

 स�वा तथा नसन� रोगको �नय��ण तथा रोकथाम 

 आकि�मक �वा��य सेवा �वाह । 

(ग) ल��गक समानता तथा सामािजक सुर�ा शाखा 

 म�हला हक स�ब�धी नी�त, योजना काया��वयन, सम�वय र �नयमन 

 म�हलाको आ�थ�क, सामािजक, राजनी�तक सशि�तकरण, �मता �वकास 

 लै�गक �हसंा �नवारणका ला�ग �नरोधा�मक, �व�धना�मक, संर�णा�मक उपाय र पुनः�थापना 

 ल��गक उ�रदायी बजेट  

 बालबा�लकाको हकह�त संर�ण स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 बालबा�लकाको हकह�त संर�ण 
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 बालमै�ी शासक�य �व�ध, बाल �लब, बाल संर�ण स�म�त तथा बाल स�जाल 

 बालबा�लकाको हकह�त संर�ण स�ब�धमा सघं, �देश तथा अ�य �नकायसँग स�पक� , सम�वय तथा सहकाय�, 

 बालबा�लका प�रवार सहयोग 

 बैकि�पक �याहार प�ध�तको काया��वयन 

 बाल �याय 

 बाल गहृ, पुनः�थापना के��, �शशु �याहार के�� र बाल �वकास के�� �यव�थापन 

 असहाय बालबा�लकाका, सडक बालबा�लका �यव�थापन 

 बाल �हसंा �नय��ण 

 बालसुधार तथा पुनः�थापना के�� �थापना, संचालन अनुमती र �नयमन 

 आप�काल�न बाल उ�धार कोष �थापना र �यव�थापन 

 युवा जागरण, सशि�तकरण र प�रचालन 

 युवा सीप, उ�यम�शलता तथा नेत�ृव �वकास 

 जे�ठ नाग�रकको लगत, प�रचयप�, स�मान, �वा��य सु�वधा, सामािजक सुर�ा स�ब�धी काय� 

 जे�ठ नाग�रक �लव, �दवा सेवा के��, भेटघाट �थल, आ�य के��को स�चालन तथा �यव�थापन 

 स�घ तथा �देशसँगको सम�वयमा अपा�गता पुनः�थापना के�� तथा अस�त �याहार के��को स�चालन र �यव�थापन 

 अपा�गता भएका �यि�त तथा असहायको लगत अ�याव�धक, प�रचयप� �वतरण, सामािजक सुर�ा तथा सु�वधाको 

�यव�थापन तथा �वतरण 

 अपाँगता भएका �यि�तमै�ी पूवा�धार �नमा�ण तथा स�चालन 

 अपा�गता भएका �यि�त र अस�तह�को �यव�थापन स�व�धी अ�य काय� । 

 एकल म�हला स�व�धी काय� 

 �थानीय�तरमा समाजक�याण स�व�धी संघसं�था (गैरसरकार�, सामािजक तथा सामुदा�यक संघसं�था) को दता�, 

नवीकरण तथा �नयमन 

 गुठ�, कोष तथा अ�य ��टह�को �यव�थापन 

 �नजी तथा गैरसरकार� �े�सँग सम�वय र सहकाय� 

 सम�वय र प�रचालन 

 सामािजक संघसं�था स�ब�धी अ�य �वषय ।  

(घ) सामािजक सुर�ा काय��म तथा �यि�तगत घटना दता� शाखा 

 सामािजक सुर�ा स�ब�धी �थानीय नी�त, कानून, मापद�ड, �नयमन  र अ�ययन अनुस�धान 

 स�घ तथा �देशले �नधा�रण गरेको मापद�ड बमोिजम सामािजक सरु�ा स�ब�धी काय��म काया��वयन 

 सामािजक सुर�ाको काया��वयनको ला�ग स�घ, �देश र �थानीय स�घ सं�थासँग स�पक� , सम�वय र सहकाय� 

 �थानीय सामािजक सुर�ा योजना र �यव�थापन तथा आव�यक त�यांक संकलन एवं �यव�थापन  

 आधु�नक ��ब�धमाफ� त �यि�तगत घटना दता� (ज�म, म�ृय,ु �ववाह, बसाईसराई, स�व�ध �व�छेद र धम�पु� धम�पु�ी), 

अ�भलेख �यव�थापन तथा ��तवेदन 
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(ङ) सं�कृ�त, स�पदा, ल�लतकला तथा पय�टन �ब�धन शाखा 

 भाषा, सं�कृ�त र ल�लतकलाको सरं�ण र �वकास स�ब�धी �थानीय�तरको नी�त, कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन 

र �नयमन 

 पुरात�व, �ाचीन �मारक तथा स��हालयको संर�ण, स�भार, �ब�घन र �वकास 

 पर�परागरत �पमा च�लआएका जा�ा तथा पव�को स�चालन र �यव�थापन 

 �थानीय मह�वका धा�म�क तथा सां�कृ�तक स�पदाको �यब�थापन 

 पय�टक�य मह�वका �थल तथा स�पदाको प�हचान, संर�ण र �व�धन 

 पय�टन पूवा�धार �वकास तथा �ो�साहन 

 पुराताि�वक, धा�म�क मह�वका स�पदाह�को संर�ण तथा स�ब�धन 

 भाषा, सं�कृ�त, जा�ा, पव� र ल�लतकलाको संर�ण, �ब�धन र �वकास । 

६. वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा �वप� �यव�थापन शाखा 

(क) वन, व�यज�तु, भ—ूसंर�ण तथा जै�वक �व�वधता संर�ण शाखा 

 वन, ज�गल, व�यज�तु, चराचु��गी, जल उपयोग, वातावरण, पया�वरण तथा जै�वक �व�वधता स�ब�धी �थानीय नी�त, 

कानून, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 सामुदा�यक, �ामीण तथा शहर�, धा�म�क, कवु�लयती वनको संर�ण, स�व�धन, उपयोग र �नयमन  

 वन उपभो�ता समूहको �यव�थापन 

 म�यवत� �े�को सामुदा�यक, धा�म�क र कबु�लयती वनको �यव�थापन 

 नद� �कनार, नद� उकास, नहर �कनार तथा सडक �कनारमा व�ृारोपण �यव�थापन 

 �नजी तथा �यवसा�यक वनको �ब�घन र �नयमन 

 साव�ज�नक खाल� ज�गा, पाखा वा �े�मा व�ृारोपण, स�भार, उपयोग र �यव�थापन 

 जडीबुट� तथा अ�य गैरका�ठ वन पैदावार स�ब�धी, सभ��ण, उ�पादन, स�कलन,  �ब�घन, �शोधन, र बजार �यव�थापन 

 वनबीउ बग�चा �थापना, �यव�थापन र �व�घन 

 नस�र� �थापना, �ब�वा उ�पादन, �वतरण, रोपण र �व�धन 

 व�यज�तु र चराचु��गीको संर�ण, �यवसा�यक पालन, उपयोग र अनुगमन 

 व�यज�तुबाट �थानीय समुदायमा पन� �भाव रोकथाम, �यव�थापन  

 �थानीय �ाणी उ�यान (�च�डयाखाना) को �थापना र स�चालन 

 �थानीय व�यज�त ुपय�टन र आयआज�न 

 �थानीय�तरमा आखेटोपहारको �यव�थापन 

 वन, व�यज�तु तथा चराचु��गीको अ�भलेखा�कन र अ�ययन अनसु�धान 

 रैथाने �जा�तको संर�ण र �व��धन 

 �मचाहा �जा�तको �नय��ण 

 जै�वक �व�वधताको अ�भलेख 
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 सामुदा�यक भूसंर�ण र सोमा आधा�रत आय आज�न काय��म 

 भूसंर�ण र जलाधार �यव�थापनज�य सामुदा�यक अनुकूलन 

 जलवायू प�रवत�न अनकुुलन काय�  

 आय आज�नमा आधा�रत जडीबुट�को संर�ण, �ब�धन, �यव�थापन 

 �व�छ तथा �व�थ वातावरण र जलाधार तथा व�ययज�तुको संर�ण �यव�थापन स�ब�धी नी�त, कानून, काय��म 

तजू�मा, काया��वयन र �नयमन 

 ब�ृारोपण, ह�रयाल� तथा ह�रत �े�को �व��धन 

 वायु तथा �वनीको �दषूण �नय��ण 

 हा�नकारक पदाथ�ह�को �नयमन तथा  �नय��ण 

 वातावरणीय जो�खम �यूनीकरण 

 �यून काव�नमुखी तथा वातावरणम�ैी �वकास अवल�बन 

 वातावरण संर�ण �े� �नधा�रण र �यव�थापन 

 प�हरो �नय��ण 

 जलवायू प�रवत�न अनकुु◌ुलन काय��म  

 फोहरमैला स�कलन, पुनः उपयोग, �शोधन, �वसज�न र सोको सेवा शु�क �नधा�रण र �नयमन 

 �या�ड�फल साईट �यव�थापन 

 सरसफाई  तथा �वा��यज�य फोहोरमैलाको �यव�थापन 

 साव�ज�नक शौचालय �यव�थापन 

 �वप� �यव�थापन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा �थानीय�तरका आयोजनाको काया��वयन र �नयमन 

 �वप� पूव� तयार� तथा ��तकाय� योजना, जो�खम �यूनीकरण काय� योजना 

 �वप� पूव� तयार�, खोज तथा उ�धार, राहत साम�ीको पूव� भ�डारण, �वतरण र सम�वय 

 �वप� जो�खम �े�को न�सा�कन तथा ब�तीह�को प�हचान र �थाना�तरण 

 �वप� �यव�थापनमा स�घ, �देश र �थानीय समुदाय, संघ सं�था, �नजी�े�सँग सहयोग, सम�वय र सहकाय� 

 �वप� कोषको  �थापना तथा स�चालन र �ोत साधनको प�रचालन 

 �वप� प�चात ्�थानीय�तरको पुन�थापना र पुन�न�मा�ण 

 �वप� स�ब�धी त�या�क �यव�थापन र अ�ययन अनुस�धान 

 �ाकृ�तक �कोपको रोकथाम र पूव� तयार� 

 �वप� जो�खम �यूनीकरणका ला�ग पूव� सूचना �णाल� स�ब�धी काय��मको तजु�◌ृमा र काया��वयन,  

 बा�ण य�� तथा ए�बुले�सको स�चालन तथा �यव�थापन 

 �थानीय आपतकाल�न काय� स�चालन �णाल� 

 

७. भू�म �यव�थापन तथा भवन �नयमन शाखा 

(क) भ—ूउपयोग तथा व�ती �वकास शाखा 
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 शहर�करण, ब�ती �वकास स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा सो स�व�धी योजना तजु�मा, आयोजना प�हचान, 

अ�ययन, काया��वयन र �नयमन 

 आधारभूत आवासका योजना तजु�मा र काया��वयन 

 नगरपा�लकामा अ�यवि�थत बसोबास �यव�थापन काय��मको तजु�मा र काया��वयन 

 आधारभूत बसोवास स�ब�धमा �देश सरकारसँग सम�वय 

 योजनाब�ध र �यबि�थत व�ती �वकासका काय��मको तजु�मा काया��वयन 

 एक�कृत ब�ती �वकासका ला�ग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा �वकास र �यब�थापन 

 आ�नो �े�को भूउपयोग नी�त, योजना, काय��म तजु�मा र काया��वयन  

 �यवि�थत ब�ती �वकासका काय��मको तजु�मा र काया��वयन 

 संघीय र �देश काननु बमोिजम �थानीय तहमा सकुु�वासी प�हचान र अ�भलेख �यव�था 

 �थानीय�तरमा सुकु�वासी स�व�धी जी�वकोपाज�न र वसोवास �यव�था 

 एक�कृत व�ती �वकासका ला�ग ज�गाको एक�करण तथा ज�गा �वकास र �यव�थापन । 

(ख) ज�गा नापी तथा न�सा, घरज�गा धनी पुजा� शाखा 

 घरज�गा धनी दता� �माणपुजा� �वतरण तथा लगत �यव�थापन 

 भू�मको वग�करण अनुसारको लगत  

 ज�गाको �क�ाकाट र भूमी लगत (न�शा, �े�ता) �नमा�ण र संर�ण 

 सरकार� �योजनका ला�ग ज�गा �ाि�त, मुआ�जा �नधा�रण तथा �वतरणमा सम�वय र सहजीकरण 

 ज�गा �ववाद समाधानमा मले�मलाप र म�य�थता 

 �व�व स�पदा सूचीमा परेका �मारक र पुराताि�वक मह�व लगायत वन, सीमसार �े�, तटवत� �े�का ज�गा स�ब�धी 

लगत 

(ग) भवन तथा भवन सं�हता एव ं�नमा�ण इजाजत (�डजाइन समेत) शाखा 

 भवन स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड तथा सो स�व�धी योजना तजु�मा, आयोजना प�हचान, अ�ययन, काया��वयन र 

�नयमन, 

 राि��य भवन सं�हता तथा मापद�ड बमोिजम भवन �नमा�ण अनुम�त र �नयमन 

 भवन �नमा�णको न�शा �वीकृ�त, संशोधन, �नयमन 

 पुरात�व, �ाचीन �मारक र सं�र्हालय संर�ण, स�ब�धन र पुनः�नमा�ण, 

 सरकार� भवन, �व�यालय, सामुदा�यक भवन, सभागहृ तथा अ�य साव�ज�नक भवन तथा संरचना �नमा�ण र मम�त संभार, 

 

८. �याय, काननू तथा मानव अ�धकार �व�धन शाखा 

(क) नगर �हर� �यव�थापन शाखा 

 संघीय तथा �देश काननूको अ�धनमा रह� नगर �हर�को स�चालन तथा �यव�थापन नी�त, कानून, मापद�ड, काया��वयन 

र �नयमन,  

 नगर �हर�माफ� त देहायका काय� स�पादन गन�, 
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य नी�त, कानून, मापद�ड, �नण�यह� काया��वयनमा सहयोग, 

य स�प��को संर�ण, 

य नगरपा�लकामा हुने सभा समारोह, पर�परा तथा जा�ा चाडपव�को �यव�थापनमा सहयोग, 

य �थानीय बजार तथा पा�क� �ग �थलको �यव�थापनमा सहयोग, 

य नगर �हर� स�ब�धी काय�पा�लकाले तोके बमोिजमका नी�त, योजना, काय��म काया��वयन,   

य नगर ब�ती सरसफाई स�ब�धी मापद�डको काया��वयन र कसूर उपर छान�वन र अनसु�धान, 

य �थानीय �या�यक स�म�तले गरेका आदेश, फैसला काया��वयनमा सहयोग, 

य काया�लय प�रसर, स�पदा, साव�ज�नक, ऐलानी, प�त� ज�गा, साव�ज�नक भवन तथा भौ�तक पूवा�धारको सरं�ण र सुर�ा, 

य �वप� �यव�थापनमा सहयोग, 

य अपराध रोकथाम तथा अनुस�धानमा सहयोग, 

य फूटपाथ �यव�थापन 

य �नमा�ण �नयमन 

य गुण�तर �नय��ण 

 नगर �हर� स�ब�धी अ�य काय� । 

(ख) �याय, कानून तथा मानव अ�धकार �व�धन शाखा 

 �या�यक स�म�तको स�चवालय, �याय, कानून, मानव अ�धकार �व�धन तथा मले�मलाप र म�य�थता, �नण�य तथा 

फैसला काया��वयन 

 �या�यक स�म�तको स�चवालय स�व�धी काय� 

 �याय तथा काननूी रा�यको प�रपालना 

 मानव अ�धकारको संर�ण तथा �व�धन 

 �यि�त र समुदायबीच मेल�मलाप र म�य�थताको �यव�थापन 

 �या�यक �नण�य तथा फैसला काया��वयन 

६. योजना, वजेट,अनुगमन तथा मू�यांकन महाशाखा 

(क) योजना तथा वजेट शाखा 

 �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी नी�त, कानून, मापद�ड, योजना र �नयमन 

 �थानीय �वकास नी�त, अ�पकाल�न, म�यकाल�न तथा द�घ�काल�न �वकास योजना तजू�मा, अनुगमन तथा मू�यांकन 

 आ�थ�क, सामािजक, साँ�कृ�तक, वातावरणीय, ��व�ध र पूवा�धारज�य �वकासका ला�ग आव�यक आयोजना तथा 

प�रयोजनाह�को तजु�मा, काया��वयन, अनुगमन तथा मू�या�कन 

 बा�ष�क �वकास काय��म, आयोजना तजु�मा, काया��वयन 

 �वकास �नमा�ण �कृयामा �थानीय जनसहभा�गता अ�भब�ृ�धका काय��म तजु�मा र काया��वयन 

 �वकास योजनाह�को वातावरणीय �भाव मू�यांकन 

 उपभो�ता स�म�तको �ववरण, �मता �वकास 

 �वकासका �ाथ�मकता �ा�त �े� �नधा�रण 
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 संघीय र �ादे�शक आयोजना, प�रयोजना काया��वयनमा सम�वय, सहजीकरण र सहयोग 

 �वकास आयोजना तथा प�रयोजना स�ब�धी अ�य काय� । 

(ख) अनुगमन तथा मू�याकंन शाखा 

 �वकास आयोजनाको अनुगमन, आव�धक �ग�त तथा ��तफलको समी�ा 

 �वकास योजनाको अनुगमन तथा मू�यांकनको आधार तथा ���या �नधा�रण 

 आयोजनाको अ�ययन, अनुस�धान तथा �भाव मू�या�कन 

 �बषय�े�गत नी�तको अनुगमन तथा मू�यांकन 

(ग) सूचना ��व�ध तथा त�यांक �यव�थापन शाखा 

 त�याङक संकलन, �यव�थापन तथा �योग स�ब�धी नी�त, काननू, मापद�ड, योजना, काया��वयन र �नयमन 

 सूचना तथा अ�भलेख के��को �थापना तथा स�चालन 

 �थानीय त�याङक सकंलन, �शोधन, अ�भले�खकरण तथा �वतरण 

�ड आधारभूत त�याकं सकंलन र �यब�थापन ◌ः जनसा�ि�यक, �ाकृ�तक, आ�थ�क, सामािजक, सां�कृ�तक, भौ�तक पूबा�धार, 

रोजगार�को अव�था, कूल �ाह��य उ�पादन, ��त�यि�त आय, मानव �वकास सूचका�क, राज�व तथा आय�यय समतेको त�या�क 

स�कलन र �शोधन गर� सूचना �णाल�मा आव�धता र पा�व �च� तथा �ोत न�साको अ�याव�धक एवं अ�भलेख 

�ड बेरोजगारको त�यांक संकलन 

�ड �थानीय �यापारको त�या�क �णाल� र अ�ययन अनुस�धान 

�ड सामािजक सरु�ा स�ब�धी �थानीय त�या�क र सूचना �यव�थापन 

�ड स�प�न भएका तथा चाल ूयोजनाको �ववरण 

�ड �बष�े�गत सूचना, त�यांकको संकलन, अ�भलेख 

 �देश तथा संघसँग त�याकं एव ंसूचना आदान�दान र सम�वय 

 स�भा�य �ाकृ�तक �ोत तथा  साधनको अ�भलेख (�ोफाईल) �यब�थापन 

 नगरपा�लकाको आव�धक तथा वा�ष�क काय��म र बजेट �वीकृ�त । 

 आ�नो �े��भ� इ�टरनेट सेवा, टे�लसे�टर, केबुल तथा तार�वह�न टे�ल�भजन �सारणको अनुम�त, नवीकरण र �नयमन 

 एक सय वाटस�मको एफ. एम. रे�डयो स�चालन अनुम�त, नवीकरण र  �नयमन 

 आ�नो �े��भ� प�प��काको �काशन अनमु�त, अ�भलेख तथा �नयमन 

 अ�भलेख �यव�थापनमा नवीनतम सूचना ��व�धको �योग  

 सूचना तथा स�चार ��व�धमा सव�साधारण जनताको सहज र सरल पहँुच तथा सूचना ��व�धको �वकास र �व�तार 

स�ब�धी काय��म तजु�मा र काया��वयन 

 बै�ा�नक अ�ययन, अनुस�धान र ��व�ध �वकासमा लगानी  

 सूचना तथा स�चार ��व�धमा आधा�रत त�या�क �यव�थापन 
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काय�रत कम�चार� �ववरण 

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           
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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 

सेवा �ा�त गन� ला�ने द�तुर र अवधी 

      घोराह� उपमहानगरपा�लका काया�लय बाट जार� नागर�क वडाप� 

सेवाको �ववरण सेवा�ा� गन� पेश गनू�पन� कागजातह� 

सेवा�ा� गन� ला�ने 
स�पक�  

गन� शाखा 

र 

कम�चार� 

कै 

समय शू�क 

वंशजको 

नाग�रकताको 

�सफा�रस/ 

अं�गकृत 

नाग�रकता 

�सफा�रस 

बाबआुमाकोनाग�रकताको �मािणत ��त�लपी वा 

सनाखत गन� घर प�रवारका तीनप�ुता �भ�कोसद�यको 

नाग�रकताको ��त�ल�प तथा बाबआुमाको म�ृय ुभएको 

अव�थामा म�ृय ुदता��माणप�को ��त�ल�प । 

स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

१५० 

/ 

१५००। 

स�बि�धत 

वडा 

काया�लय 
 

स�वि�धत वडा अ�य�को �सफा�रस वा 

आव�यकतापरेमा सज��मन स�हतको �सफा�रस प� । 

कान देिखने हालसालै िखचेको  फोटो ३ ��त । 

�म�त २०३६ साल चै� मसा�तप�छ ज�म हनुेह�को 

हकमा ज�म दता� �माणप� वा शैि�क �माणप� । 

शैि�क यो�यता �ा� गरेको �यि�को हकमा 

ज�म�म�त खलेुको शैि�क �माणप�को ��त�ल�प तर 

िज�ला�तर�य वा एस.एल.सी.को �माण-प�लाई आधार 

मा�ननेछ। 

शैि�क �माण–प� �ा� नगरेका �यि�को हकमा 

ज�म�म�त खलेुको अ�य �माण (ज�तै ज�म दता�‚ ज�म  

कु�डल� वा सज��मन) । 

वैवा�हक अंगीकृत नाग�रकताको ला�ग �वदेशी 

नाग�रकता �यागेको वा �या�न कारवाह� चलाएको 

�माण–प�को �मािणत ��त�ल�प समेत राखी �ववाह 

दता� �माण–प�को ��त�ल�प । 

अ�बवा�हत म�हलाको हकमा बाबकुो नाग�रकताको 

��त�लपी । 

�बवा�हत म�हलाको हकमा प�तको नाग�रकताको 

��त�लपी र �बवाह दता� �माणप� । 
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नाग�रकता ��त�लपी �लने �सफा�रसको हकमा झ�ुो वा 

हराएको नाग�रकताको न�बर खलेुको �माण प� । 

बसाई सराई गर� आएको भए बसाई सराई �माणप� 

। 

नाता �मािणत 

�नवेदक र सरोकारवालाको नेपाल� नाग�रकताको 

��त�लपी तीन प�ुते आव�यक भएमा ज�गा धनी�माण 

पजुा�को ��त�लपी नगरपा�लका �े�का म�हलाह� 

औषधी उपचार वा अ�यकामका ला�ग �बदेश जादा ३ 

��त फोटो स�हत अ�भभावक उपि�थती भई �नबेदन 

पेशगनु�पन� छ । 

स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

४५० 

स�बि�धत 

वडा 

काया�लय 
 

वडा अ�य�को रोहवरमा भएको �थलगत सज��मन । 

नाता कायम गन� प�ह�म�ये म�ृय ुभएको म�ृयदुता�को 

�माणप� 

नाता कायम गन� �नवेदकले हालसालै िखचेको पासपोट� 

साईजको फोटो ३ ��त ।नाता �मािणत गन� �यि�को 

नाग�रकता �माणप� । 

१६ वष� पूरा भएको छोरा वा छोर�सँग नाता �मािणत 

गनु�पन� भए नेपाल� नाग�रकता �माण प�को ��त�ल�प 

र १६ वष�भ�दा कम उमेरको भएमा ज�म दता� 

�माण–प�। 

नाता �प� नखलेुको ख�डमा �हर� ��तबेदन 

घरज�गा नामसार� 

�सफा�रस 

�ा�मण/शहर� 

�नवेदकको नेपाल� नाग�रकताको ��त�लपी र पासपोट� 

साइजको फोटो ३/३ ��त ज�गा धनी �माण पजुा�को 

�मािणत ��त�लपी 

स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

२५० / 

३५० 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 
 

मतृकसंगको नाता �मािणत ��त�लपी 

कि�तमा ५ जना सं�धयारह� समेत रहेको 

वडाअ�य�को रोहवरमा सज��मन गराई स�बि�धत वडा 

अ�य�को �सफा�रस प� 

मतृकको नामबाट नामसार� गराउदा मतृकको म�ृयू 

दता��माण प� 

अंशब�डा अनसुारको �सफा�रस गनु�पदा� 

पा�रतअंशव�डाको ��त�लपी 

ब�डाप�बाट भएको अव�थामा ब�डाप� वानामसार�को 

�नि�त आधारभतू कागजप� 

�यि�गत घटना 

दता� ऐन लाग ु

हनुपूुव� घटेका 

�यि�गत घटना 

�नवेदकको नाग�रकता �माण–प�को �मािणत ��त�ल�प 

। हालसालै िखचेको पासपोट� साइजको फोटो ३ ��त 

। 

स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

�याद �भ� 

�नश�ुक 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 
 

स�वि�धत वडा अ�य�को �सफा�रस स�हतको सज��मन 



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

29 
 

मचु�ुका कागज । 

नाम, थर संशोधन 

�सफा�रस 

(�वदेशी/�वदेशी) 

�नवेदकको नाग�रकता �माण–प�को ��त�ल�प ।नाम, 

थर फरकपरेको स�ब�धी प�ु� हनुे कागज प� । स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

२५० 

/ १५०० 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 
 

वडा अ�य�को रोहवरमा भएको वडा सज��मनको 

�सफा�रस प� । 

�नविृ�भरण पाएका �यि�ह�को हकमा 

प�ाको��त�ल�प । 

अ�थायी �थायी 

बसोबास �मािणत 

�सफा�रस 

(वैदेशीक) 

�नवेदकको नाग�रकताको �माण–प�को�मािणत 

��त�ल�प । घोराह� नगरपा�लका �े��भ� बसोबास 

गनु� पूव� कुन �थानमा बसोबास गद� आएको हो सो 

प�ु� हनुे कागजात ।टोल �वकास सं�थाको �सफा�रस 

। 
स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

७५० 

/ १५०० 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 
 

नगरपा�लका �े��भ� कुनै काया�लयमा सेवारत 

कम�चार� भए आ�नो प�रचय–प�स�हत काया�लयको 

�सफा�रस प� । 

�नवेदकको पेशा �यववसाय प�ु� हनुे कागज प� । 

स�वि�धत वडा अ�य�को रोहवरमा भएको सज��मन र 

टोलको �सफा�रस । 

मोह� नामसार� 

स�ब�धी �सफा�रस 

मोह�हक प�ुने आधारभतू �माणको �मािणत ��त�ल�प 

। मोह� कायम भएको �माण–प�को �मािणत 

��त�ल�प । स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

७०० 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 

 
मतृकको नामबाट नामसार� हनुे भए मतृकको म�ृयदुता� 

पमाण–प� । 

मतृकसँगको नाता �माणको �मािणत ��त�ल�प । 

वडा अ�य�को सज��मन स�हत �सफा�रस प� । 

मोह� लगत क�ा 

गन� स�ब�धी 

�सफा�रस 

�नवेदककोनाग�रकताको �माण–प�को��त�ल�प । 

मोह� कायम भएको �माण–प�को �मािणत ��त�ल�प 

। 

स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

७०० 

देखी 

४००० 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 

 

मोह� लगत दबैु प�को म�जरु�मा लगत क�ागनु�पन� 

भएमा संय�ु �नवेदन वा अ�य कारणवश लगत क�ा 

गनु�पन� भएमाआधारभतू �माण । 

स�मा�नत अदालतको फैसला वाहेक अ�य कारणबाट 

भएमा�थलगत सज��मन प� । 

वडा अ�य�को �थलगत सज��मन स�हतको 

�सफा�रसप� । 

छुट ज�गा दता� 

�सफा�रस 

छुटज�गाको �फ�ड बकु उतार । मतृकको छुट 

ज�गा भएको अव�थामा नाता �मािणत । 

स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

१०० 

स�ब

�धीत वडा 

काया�लय 
 छुट ज�गामा हक �ा� हनुे अ�य �माण ज�तै 

सा�वकको व�डाप�, रािजनामा, वकस प� आ�द । 
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वडा अ�य�को रोहबरमा भएको छुट ज�गाको 

�कटानीसाथको सज��मन मचु�ुका । 

वैदेिशक �सफा�रस 

आय�ोत �मािणत कागज (वैदेिशक �योजनको ला�ग) 

ज�म�म�त खलेुको शैि�क यो�यताको�माण–प�को 

�मािणत��त�ल�प । 

स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

५०० 

देखी 

२५०० 

स�ब

�धीत वडा 

काया�लय 
 आ�थ�क अव�था प�ु� हनुे �माणको �मािणत ��त�ल�प 

कुन तहको अ�ययनको ला�ग कहाँ जाने हो सो 

स�ब�धी कागजात । 

ज�म दता� 

िशशकुोबाब ुवा आमाको नाग�रकता �माण–

प�को�मािणत ��त�ल�प एकाघरका प�रवारको सद�य 

उपि�थत भई अनसूुची– २ बमोिजम फाराम भन� । 

वाब ुवाआमाको नेपाल� नाग�रकताको �माण प� 

नभएमा वडा काया�लयको �थलगत सरज�मन सूचकको 

ना.�. ��त�लपी । 

स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

३५ 

�दन�भ� 

�नश�ुक 

स�ब

�धीत वडा 

काया�लय 
 

बाब ुआमाको नाग�रकता नभएकोख�डमा स�वि�धत 

वडाअ�य�को �सफा�रस प� । 

म�ृय ुदता� 

मतृकको नाग�रकता �माण–प�को��त�ल�प । 

मतृकको नाग�रकता �माण प� नभएमा स�वि�धत 

वडा अ�य�को रोहबरमाभएको सज��मन स�हत 

�सफा�रस प� । 

स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

३५ 

�दन�भ� 

�नश�ुक 

स�ब

�धीत वडा 

काया�लय 
 

सूचकको नाग�रकता �माण प� । 

अनसूुची– ३ बमोिजम �नवेदन फाराम । 

�ववाह दता� 

दलुह�को नाग�रकता �माण प� नभएमा ज�म दता� वा 

वाबकुो नेपाल� नाग�रकताको ��त�लपीवा शैि�क 

यो�यताको �माण प� ��त�लपी । नाग�रकता �माण–

प� �ा�  नभएको अव�थामा वडा अ�य�कोरोहबरमा 

भएको �थलगत सज��मन स�हतको �सफा�रस प� । 

स�पूण�कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

३५ 

�दन�भ� 

�नश�ुक 

स�ब

�धीत वडा 

काया�लय 
 

दलुाहा दलुह� दबैुजना उपि�थत भई अनसूुची– ४ भर� 

पेश गनु�पन� छ । 

बसाई सराई दता� 

घरमूल�को नाग�रकता �माण–प�को ��त�ल�प  । 

बसाईसराई दता� स�वि�धत �थानीय तहको �मािणत 

कागजप� । आव�यकता अनसुार ज�गाधनी 

दता��माण पूजा�को ��त�ल�प । घरमूल� आफै वा 

बसाई सराई गरेको �यि�ह� म�येबाट नेपाल� 

नाग�रकता �ा� गरेको �यि� उपि�थत भै अनसूुची– 

६ भर� पेश गनु�पन� छ । 

स�पूण�कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

३५ �दन 

�भ� 

�नश�ुक 

स�ब

�धीत वडा 

काया�लय 
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बसाई सराई गर� 

जाने 

वसाईसर� गर� जाने �यि�को हकमा बसाई सराई गर� 

जाने �थानको ज�गा धनी पूजा�को��त�लपी वा �थायी 

बसोबास भएको प�ु� हनुे अ�य कागजात नेपाल� 

नाग�रकताको�माण प� स�वि�धत �यि� उपि�थत भै 

अनसूुची ६ भर� पेश गनु� पन�छ । 

स�पूण�कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

३५ �दन 

�भ� 

�नश�ुक 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय  

स�ब�ध �ब�छेद 

स�ब�ध �व�छेद भएको स�मा�नत अदालतको फैसला 

आदेशको �मािणत ��त�ल�प समेत समावेश 

गर�पनुरावेदन गन� �याद समा� भएप�छ सरोकारवाला 

आफै उपि�थत भै अनसूुची– ५ भर� पेश गनु�पन� छ । 

म�हलालेस�ब�ध �ब�छेद गदा� प�ुष प�को �थायी 

ठेगाना भएको गा.�व.स वा नगरपा�लकामादता� गनु�पन� 

छ । 

स�पूण�कागजातह

� समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक घ�टा 

३५ �दन 

�भ� 

�नश�ुक 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 

 

घर न�सा पास 

इजाजत स�बि�ध 

���या 

क) स�वि�धत ज�गाधनीले द�तखतगरेको  �नबेदन  

ख) ख) नाग�रकता �माणप�को ��त�लपी  

ग) ग) ज�गाधनी �माणपजुा� ��त�लपी  

घ) घ) ए�ककृत स�पि� कर �तरेको र�सद 

दता�भई आएमा 

अ�मन खटाउने प� 

ले� े१ �दन 

४ देिख 

१८.५० 

��त वग� 

�फट 

पूवा�धार 

�वकास 

शाखा र 

घर न�सा 

शाखा 

 

अ�मनबाट ज�गा 

नापजाँच 
�क.नं. �प� देिखने �ल�ु��ट र �ेस 

३ �दन�भ� 

अ�मनले ��तवेदन 

�दने 

सं�धयारको नाममा 

१५ �दने सूचना 

�कािशत 

क) उ.म.न.पा. बाट �वीकृत क�स�टे�सीबाट 

�नवेदकले स�ल घरको न�साको २ ��त 

पेशगनु�पन� 

सोह� �दन काया�लय 

समय �भ� 

सूचना टाँस 

मचु�ुका पेश 

�नबेदकले स�धयार अ�नवाय� उपि�थत गराउन ुपन� र 

२ जना सा�ी । 
२ �दन 

घर न�सा 

सज��मन पेश गन� 

स�धयारह�लाईअ�नवाय� उपि�थत गराउन ुपन� र  २ 

जना सां�ी । 
३ �दन 

सं�धयार 

अनपुि�थत भएमा 

२ जना सां�ी र स�बि�धत �यि�ले 

उपमहानगरपा�लकामा सूचना �कािशतको ला�ग 

�नवेदनपेश गनु�पन� । 

सोह� �दन 

प��कामा सूचना 

�कािशत गन� (१५ 

�दनको) 

ता�लम ठेकेदार र घरधनी �वयम उपि�थत हनुपुन� । १ �दन 

ि�ल�थलेभल 

स�मको 
स�पूण� कागजात पेश भै आएमा । १ �दन 

ि�ल�थलेभल 

स�मको चेकजाँच 

ड.�प.सी.गनु� भ�दा कि�तमा २ �दन �ा�व�धक 

चेकजांचको ला�ग �नबेदन पेश गनु� पन� । 

�नवेदन पेश भएको 

२ �दन 

सपुर���चर 

इजाजत 

क) स�बि�धत क�स�टे�सीबाट तयार ग�रएको 

सपुर���चर न�सा २ ��त  । 

ख) स�बि�धत �यि�को फोटो २ ��त । 

ग) स�झौता बमोिजमको �नमा�ण काय�को आव�यक 

१ �दन 



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

32 
 

फोटो । 

घर �नमा�ण काय� 

स�प� 

क) �नवेदन । 

ख) घर �नमा�ण भएको घरको चार फेसको फोटो ४ 

��त । 

ग) स�बि�धत �यि�कोफोटो २ ��त । 

घ) घ) स�बि�धत क�स�टे�सीको �सफा�रस । 

ङ) नगरपा�लकाबाट चेकजाँच । 

२ �दन 

�नमा�ण काय� 

स�प� फायल 

तयार� 

स.नं.१ देिख १२ स�मको काय� पूरा भएमा । १ �दन 

तला थप 
क) ि�ल�थलेभल बाहेकका अ�य स�पूण� ���या 

अपनाउनपुन� । 

मा�थ उ�लेख भए 

अनसुार 

आयोजना स�झौता 

स�ब�धमा 

स�बि�धत टोल �वकास सं�थाको वा अ�य 

सरोकारवालाको �सफा�रसमा न.पा. अनदुान काय��व�ध 

२०६९ अनसुार उपभो�ा समूह वा अनगुमन स�म�त 

गठन भएको �नण�य, योजना �वीकृ�तको फोटोकपी 

लागत इ��मेट, न�सा र �डजाइन आयोजनाको कूल 

लागत म�ये जन�मबाट�यहोन� रकमको हकमा 

स�वि�धत प�बाट ��तव�ता �य� भएको �माण 

ठे�ाप�ाबाट �नमा�ण काय� गदा� ठे�ा स�झौता प� । 

स�पूण� कागजातह� 

पेश भई आएको 

आव�य ���या 

बमोिजम 

�न-

श�ुक 

योजना 

तथा बजेट 

शाखा  
 

घरबाटो �सफा�रस 

ज�गाधनीको नेपाल� नाग�रकताको �माण–प�को 

��त�ल�प र ज�गाधनी दता� �माण पूजा�को स�ल �माण 

। घर न�शा पास �माण–प�को �मािणत ��त�ल�प 

। (घरभएमा) नापी शाखाबाट �ा� ज�गाको न�शा 

घर ज�गा खर�द �व�� गन� �योगकता�को भएमा ज�गा 

खर�द �ब�� गन� तयार भएको �लिखत कागज �नवेदन 

साथ संल�न हनुपुन� छ । एक क�ा भ�दा मा�थको 

हकमा ज�गा �वकास काय�मा ला�ने कर �तरेको र�सद 

। 

स�पूण� 

कागजातह� पेश 

भई आएको 

अव�थामा एक �दन 

६५० 

देखी 

८०० 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 
 

घर न�शा पास 

�माण प� 

नामसार� 

स�बि�धत �यि�को �नबेदन, नपेाल� नाग�रकता 

�माण–प�को ��त�ल�प,ज�गाधनी �माण पूजा�को 

��त�ल�प । पास ग�रएको न�शा तथा �माण–प�को 

स�लै ��त । म�ृय ुभएको �यि�बाट भए म�ृयदुता� 

�माण–प� र आ�नो हका�धकार प�ु� गन� �माण–प� 

।मालपोतबाट पा�रत �लखत । 

स�पूण�कागजातह

� पेश भई आएको 

अव�थामा एक �दन 

१००० 

देखी 

१५०० 

पूवा�धार 

�वकास 

शाखा र 

घर न�सा 

शाखा 

 

चार �क�ला 

�सफा�रस 

सं�धयारकोनाम र �क.न. खलेुको स�बि�धत �यि�को 

�नबेदन । नेपाल� नाग�रकताको �माण–प�को 

��त�ल�प । ज�गाधनी दता��माण पूजा�को ��त�ल�प । 

स�पूण�कागजातह

� पेश भई आएको 

अव�थामा सोह� 

५०० 

देखी 

७५० 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 
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घर न�शापास गरेको �माण–प�को ��त�ल�प (घर 

�नमा�ण भएको हकमा) नापी शाखाबाट �ा�ज�गाको 

न�शा । 

�दन 

आयोजनाको 

�क�ता रकम 

भ�ूानी 

र  आयोजनाको 

फरफारक 

स�बि�धतउपभो�ा स�म�तको �नमा�ण काय� स�प�, 

स�पूण� खच� साव�ज�नक गरेको �नण�य, अनगुमन 

स�म�तको र टोल  �बकास सं�थाको �सफा�रस,काय� 

स�प�को फरक फारकका ला�ग उपभो�ा स�म�तबाट 

भएको आवेदनप� ।साव�ज�नक पर��ण ��तवेदन 

जाँचपास स�म�तबाट भएको �नण�य ��त ।  

स�पूण�कागजात 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

सोह� �दन 

�नःशु

�क 

योजना 

तथा बजेट 

शाखा 
 

ऐलानी ��तमा 

�ब�तु, खानेपानी 

तथा टे�लफोन 

�सफा�रस 

स�बि�धत �यि�को �नबेदन, स�वि�धत�यि�को 

नाग�रकता �माण–प� र ज�गाधनी �माण पजुा�को 

��त�ल�प । घर न�शापास वाइजाजत �माण–

प�को��त�ल�प ०३५ माघ १५ गतेभ�दा अगा�ड 

बनेको घरको हकमा स�वि�धत वडा अ�य�को 

सज��मन स�हतको सज��मन स�हतको �सफा�रस प� । 

खानेपानी �सफा�रसका ला�गस�बि�धत खानेपानी 

उपभो�ा स�म�तको काया�लयबाट �सफा�रस प� 

।सकुु�वासीको हकमा टोल �वकास सं�थाबाट �नण�य 

स�हतको  �सफा�रस प� । 

स�पूण� कागजात 

समाबेश भई 

आएको सोह� �दन 

१५० 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 
 

�ब�तु, खानेपानी 

तथा टे�लफोन 

नामसार� वा 

ठाउंसार� 

�सफा�रस 

स�बि�धत �यि�को �नबेदन,ज�गाधनी�माण पूजा� र 

नाग�रकताको ��त�ल�प । घर न�सापास �माणप� र 

इजाजत।मालपोतबाट पा�रत �लखत (�कटान ग�रएको) 

�लखत वा मं�जरु�नामा महसलु काड� स�ल । 

स�पूण�कागजात 

समाबेश भई 

आएको सोह� �दन 

७०० 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 
 

�क.न. र ज. �ब. 

संशोधन 

स�बि�धत �यि�को �नबेदन, लालपूजा�, नाग�रकता, �ल ु

���ट (�क�ा काट भएको न�सा)घर न�सा र 

इजाजतको स�ल कागजात �ा�ब�धकको �फ�ड �रपोट� 

। 

�नवेदनदता� भएको 

अक� �दन 
५०० 

घर न�सा 

शाखा  

प�ी घर कायम 

�सफार�स 

स�बि�धत�यि�को �नबेदन,न�सापासभएको घरको 

न�सा र  �माणप�को ��त�लपी, ज�गाधनी �माण पजुा� 

र नाग�रकताको ��त�लपी,घरको फाटो र �ा�ब�धक 

�रपोट� । 

स�पूण�कागजातह� 

पेश भई आएको 

अक� भो�लप�ट 

२।५० 

��त वग� 

�फट 

स�ब�धीत 

वडा 

काया�लय 
 

�व�ालय 

�वीकृतको ला�ग 

�सफा�रस 

��ता�वत�व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नण�य 

स�हतको मागप� । �व�ालय ज�गा, भवन, खेल 

मैदान, फ�न�चरलगायतको भौ�तक पूवा�धारको �ववरण 

।फोहर मैला �यव�थापन र अपांग, बालमै�ी शौचालय 

�नमा�ण भएकोिश�कह�को �ववरण ।वडा अ�य�को 

�सफा�रस प� ।�व�ालय अ�ययन गन� 

आउने�व�ाथ�को स�भा�वत �ववरण तथा 

अ�भभावकह�को ��तव�ता । 

स�पूण�कागजातह

� पेश भई आएको 

अव�थामा एक 

�दन�भ� 

२००० 

देिख 

५००० 

िश�ा यवुा 

तथा 

खेलकुद 

�वकास 

महाशाखा 
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टोल �वकास 

सं�था दता� 

स�बि�धत टोल �वकास सं�थाको साधारण सभाबाट 

अलग हनुे �नण�य �बधान २ ��त 

पदा�धकार�ह�कोनेपाल� नाग�रकताको ��त�लपी १, १ 

��त अ�य�को फोटो नयां गठन हनुे टो.�ब.सको 

कि�तमा ..... घरधरु� र जनसं�या �ववरण । 

न.पा.बोड� बैठकको 

�नण�य भएको दईु 

�दन 

�नःशु

�क 

वडा 

काया�लय  

घर ज�गा 

मू�यांकन 

�सफा�रस 

स�वि�धत �यि�को नाग�रकता �माण–प�को�मािणत 

��त�ल�प ।ज�गाधनी �माण पूजा�को �मािणत ��त�ल�प 

।घर �नमा�ण भएको अव�थामा घर न�शापास �माण–

प�को ��त�ल�प नगरपा�लकाको शहर� �े�भ�दा 

बा�हरको वडा अ�तग�त पन� भएमा घर �नमा�ण गन� 

�वीकृत इजाजत प�को ��त�ल�प।स�वि�धत वडा 

अ�य�को �सफा�रस प� । 

स�पूण� कागजात 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

३ घ�टा 

सयकडा 

०.१० 

��तशत 

वडा 

काया�लय 
  

�यापार 

�यवसायको 

इजाजत 

स�वि�धत �यि�को नाग�रकता �माण–प�को��त�ल�प 

स�हत �नवेदन प� ।थोक �यापार �यवसाय गन�को 

हकमा �डलर�सप �ा�गरेको �माण–प�को ��त�ल�प 

।हालसालै िखचेको पासपोट� साइजको फोटो २ ��त 

।आयकर दता� �माण–प� ।वडा अ�य�को �सफा�रस 

। 

स�पूण� कागजातह� 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

एक �दन�भ� 

४५० 

देखी 

२५००० 

वडा 

काया�लय 
  

उ�ोग �थापनाका 

लागी �सफा�रस 

स�वि�धत �यि�को नाग�रकता �माण–प�। उ�ोग 

�थापना गन� ज�गा भाडामा �योग गन� भए ज�गा �दने 

�यि�को म�ुर�नामा स�हत स�झौता प� । उ�ोग 

�थापना गन� �थलको ज�गाधनी दता��माण पूजा� र 

उ�ोग �यवसाय स�ालन गन� घरको न�शापास 

�माणको ��त�ल�प। चार�क�लाका सं�धयारह�को 

�लिखत सहम�त प� ।स�वि�धत वडा अ�य�को 

सज��मनस�हतको �सफा�रस प� । कानूनले �नषधे 

गरेका उ�ोग, �यवसाय तथा सडक अवरोध गन� गर� 

र वातावरणीय �भावमा ��तकूलआउने उ�ोग �थापना 

गन� �सफा�रस ग�रने छैन स�वि�धत �यवसा�यको 

नाग�रकता�माण–प�को ��त�ल�प। 

स�पूण� कागजात 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

३ घ�टा 

९०० 
वडा 

काया�लय 
  

उ�ोग �यापार, 

�यवसायदता� 

लगत क�ा 

स�वि�धत �यवसा�यको नाग�रकता �माण–प�को 

��त�ल�प ।स�वि�धत वडा अ�य�को �सफा�रस प�को 

�मािणत ��त�ल�प । 

स�पूण�कागजात 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

२ घ�टा 

२०० 

देखी 

९०० 

राज� 

शाखा  
  

अटो -ई �र�सा 

नेपाल� नाग�रकता �माण–प�को��त�ल�प ।सवार� 

साधन खर�द गदा�को �बल भौचर । सवार� साधनको 

�वलबकुको फोटोकपी २ ��त ।�वदेशबाट खर�द गर� 

�याएको सवार� साधन भएमा भ�सार �न�साको �माण 

। 

स�पूण� कागजात 

समावेश भई 

आएको अव�थामा 

२ घ�टा 

७५० 
राज� 

शाखा 
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सेवाको �ववरण 

सेवा �ा� गन� 

पेश गनु�पन� 

कागजातह� 

सेवा �ा� गन� ला�न े
स�पक�  गन� 

शाखा 
कै�फयत 

  समय श�ुक   

(क) आल�धरु, बाँध पैनी, कुलो वा 

पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग 

उजरु� �नवेदन 

ना.�. फोटोकपी 

�ववादको �कृ�त 

अनसुार 
११०।– 

कानूनी मा�मला 

शाखा 

�थानीय सरकार 

स�ालन ऐन, २०७४ 

को दफा २७ उपदफा  

१ बमोिजम तो�कएका 

अ�धकार �े��भ�का 

म�ुाह� 

(ख) अका�को बाल� नो�सानी 

गरेको 

उजरु� �नवेदन 

ना.�. फोटोकपी 

�ववादको �कृ�त 

अनसुार 
" 

"     "    

" 

(ग) चरन‚ घाँस‚ दाउरा उजरु� �नवेदन 

ना.�. फोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    

" 

(घ)�याला मजरु� न�दएको उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी‚ 

करार स�झौता 

प� 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ङ) घरपालवुा पशपंु�ी हराएको 

वा पाएको 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    

" 

(च) जे� नाग�रकको पालनपोषण 

तथा हेरचाह नगरेको 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    

" 

(छ) नाबालक छोरा छोर� वा प�त 

प�ीलाई इ�जत आमद अनसुार 

खान लाउन वा िश�ा द��ा 

न�दएको 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी‚ 

ज�मदता� 

�माणप�‚ 

�ववाहदता� 

�माणप� 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ज) वा�ष�क प�चीस लाख 

�पैयाँस�मको �बगो भएको घर 

बहाल र घर बहाल स�ुवधा 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी‚ 

बहाल स�झौता 

प� 

"     "    " " 
"     "    

" 

(झ) अ�य �यि�को घर‚ ज�गा 

वा स�पि�लाई असर पन� गर� �ख 

�ब�वा लगाएको  

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी‚ 

ज�गाधनी 

�माणप� 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ञ) आ�नो घर वा बलेसीबाट 

अका�को घर‚ ज�गा वा साव�ज�नक 

बाटोमा पानी झारेको 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी‚ 

ज�गाधनी 

�माणप� 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ट) सं�धयारको ज�गा तफ�  �याल 

राखी घर बनाउन ुपदा� कानून 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी‚ 
"     "    " " 

"     "    

" 
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बमोिजम छो�न ुपन� प�रमाणको 

ज�गा नछोडी नबनाएको 

ज�गाधनी 

�माणप� 

(ठ) कसैको हक वा �वा�म�वमा 

भए प�न परापूव�देिख साव�ज�नक 

�पमा �योग हुँदै आएको बाटो‚ 

व�तभुाउ �नका�ने �नकास‚ 

व�तभुाउ चराउने चौर‚ कुलो‚ 

नहर‚ पोखर�‚ पाट� पौवा‚ अ��य�ी 

�थल‚ धा�म�क �थल वा अ�य कुनै 

साव�ज�नक �थलको उपयोग गन� 

न�दएको वा बाधा पयुा�एको 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ड) स�ीय वा �देश कानूनले 

�थानीय तहबाट �न�पण हनुे भनी 

तोकेका अ�य �ववाद 

 

 " 
"     "    

" 

(क) सरकार�‚ साव�ज�नक वा 

सामदुा�यक बाहेक एकाको हको 

ज�गा अक�ले चापी‚ �मची वा 

घसुाई खाएको 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी‚ 

ज�गाधनी 

�माणप� 

"     "    " " 
"     "    

" 

�थानीय सरकार 

स�ालन ऐन‚ २०७४ 

को दफा २७ उपदफा 

२ बमोिजम �या�यक 

स�म�तले मेल�मलापको 

मा�यमबाट मा� 

�ववादको �न�पण गन� 

म�ुाह� 

(ख) सरकार�‚ साव�ज�नक वा 

सामदुा�यक बाहेक आ�नो हक 

नप�ुने अ�को ज�गामा घरमा घर 

वा कुनै संरचना बनाएको  

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी‚ 

ज�गाधनी 

�माणप� 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ग) अ�भ� बाहेकको बढ�मा एक 

वष�स�म कैद हनु स�ने कुट�पट 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    

" 

(घ) गाल� बेइ�जती उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    

" 

(ङ) लटु�पट उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    

" 

(च) पशपंु�ी छाडा छाडेको वा 

पशपंु�ी रा�दा वा पा�दा 

लापरवाह� गर� अ�लाई असर 

पारेको 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    

" 

(छ) अ�को आवासमा अन�धकृत 

�वेश गरेको 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    

" 

(ज) अका�को हक भोगमा रहेको 

ज�गा आवाद वा भोग चलन 

गरेको 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी‚ 

ज�गाधनी 

�माणप� 

"     "    " " 
"     "    

" 

(झ) �वनी �दषुण गर� वा 

फोहोरमैला �याँक� �छमेक�लाई 

उजरु� �नवेदन‚ 

ना.�. फोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    

" 
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असर पयुा�एको 

(ञ) �च�लत कानून बमोिजम 

मेल�मलाप हनु स�ने �यि� वाद� 

भई दायर हनुे अ�य देवानी र एक 

वष�स�म कैद हनु स�ने फौजदार� 

�ववाद 

 

"     "    " " 
"     "    

" 

�मलाप�  

"     "    " 

प�ः 

�.५०० 

�वप�ः 

�.५०० 

 

 

��त�ल�प  
"     "    " 

��तपाना 

�.५ 
 

 

 

सेवाको �ववरण 
सेवा �ा� गन� पेश गनु�पन� 

कागजातह� 

सेवा �ा� गन� 

ला�न े
स�पक�  गन� शाखा कै�फयत 

  समय शु

�क 

  

पय�टन तथा सं�कृ�त 

�ब��न स�ब�धी 

योजना/काय��मको 

संकलन 

वडा काया�लयको 

�सफा�रस‚ ��ता�वत खच� 

स�हतको ��तावना 

सोह� 

�दन 

�नशु

�क 

पय�टन तथा 

सं�कृ�त �ब��न 

शाखा 

संकलन प�ात योजना 

तजु�माका ला�ग पय�टन 

स�म�त/नगर काय�पा�लका 

बैठक ब�ने �दन पेश ग�रन े

पय�टन तथा सं�कृ�त 

�व��न स�ब�धी 

योजना/काय��मको 

स�झौता 

उपभो�ा स�म�त माफ� तको 

हकमाः 

 �नवेदन 

 वडा काया�लयको 

रोहवरमा 

उपभो�ाहरको भेला 

माफ� त उ.भो.स. गठन 

ग�रएको �नण�य 

��त�लपी 

 ��ता�वत खच� 

स�हतको ��तावना 

सं�था माफ� तको हकमाः 

 सं�था दता�‚ न�वकरण‚ 

कर च�ुा ज�ता 

�माणप�को ��त�लपी 

 ��ता�वत खच� 

स�हतको ��तावना 

 वडा काया�लयको 

सोह� 

�दन 

�नशु

�क 

पय�टन तथा 

सं�कृ�त �ब��न 

शाखा 

 नगरसभाबाट �वीकृत 

काय��म हनुपन� 

 पवुा�धार काय��मको हकमा 

भने पूवा�धार शाखामा 

स�पक�  गनु�पन� 

 ता�लम �यव�थापन तथा 

संचालन काय��व�ध‚ २०७५ 

को अनसूुची १ बमोिजमको 

ढाँचामा ��तावना हनुपुन� 

 �नवेदनमा तोकादेश र दता� 

भएको हनुपुन� 
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�सफा�रस 

पय�टन तथा सं�कृ�त 

�व��न स�ब�धी 

योजना/काय��मको 

संचालन/काया��वयन 

स�ब�धीत काया�लय/शाखा 

र उपभो�ा तथा सं�था 

�वच भएको स�झौता 

प�/काया�देश 

सोह� 

�दन 

�नशु

�क 

पय�टन तथा 

सं�कृ�त �ब��न 

शाखा 

स�झौतामा उ�लेख भए 

अनसुारको समयाव�ध �भ� 

काया��वयन हनुपुन� 

योजना/काय��मको 

अि�तम मू�यांकन र 

भ�ुानी �सफा�रस 

 अनगुमन ��तवेदन 

 वडा काया�लयबाट 

काम स�प� भएको 

�सफा�रस 

 उपभो�ा स�म�त वा 

सं�थाबाट काम स�प� 

भएको �नण�य 

 �मािणत �वल भरपाई 

एवं कागजातह� 

३ �दन 

�भ� 

�नशु

�क 

पय�टन तथा 

सं�कृ�त �ब��न 

शाखा 

स�झौतामा उ�लेख भए 

अनसुारको समयाव�ध �भ� 

काया��वयन हनुपुन� 

समूह/स�म�त/सं�थागत 

अनदुान सहयोग 

 �नवेदन/प� 

 ��ता�वत खच� 

स�हतको ��तावना 

 वडा काया�लयको 

�सफा�रस 

 रकम खलुाईएको 

तोकादेश 

१ ह�ा 

�भ� 

�नशु

�क 

पय�टन तथा 

सं�कृ�त �ब��न 

शाखा 

 ��ता�वत योजना तथा 

काय��म र नगरसभाबाट 

�वीकृत काय��म र 

बजेटको �कृ�त �म�ने 

हनुपुन� । 

 स�झौता भने मा�थकै 

���या अनसुार हनुे । 

पय�टन �काशन साम�ी 

�वतरण 

 राज� शाखाबाट 

तो�कएको रकम 

बझुाएको नगद� र�सद 

सोह� 

�दन 

तो�क

ए 

बमो

िजम

को 

शु

�क 

पय�टन तथा 

सं�कृ�त �ब��न 

शाखा 

 श�ुकको हकमा 

उपमहानगरपा�लकाले तोके 

बमोिजम हनुे । 

 

सेवाको �ववरण 
सेवा �ा� गन� पेश गनु�पन� 

कागजातह� 

सेवा �ा� 

गन� 

ला�न े

स�पक�  गन� शाखा कै�फयत 

  समय श�ुक   

�यि�गत घटना दता� 

संशोधन 

वडा काया�लयको अनमु�त 

प�‚ घटना दता� 

�माणप�‚ फरक परेको 

�माण 

त�ु�तै  सामािजक सरु�ा 

तथा पि�करण 

शाखा 

घटना दता� �म�त देिख ६ 

म�हना प�छको 

घटना दता� �माणप� 

��त�ल�प �ा��का ला�ग 

�नवेदक स�हत 

सरोकारवालाको 
"  " 
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अ�भलेख �ववरण नाग�रकता �माणप� 

सामािजक सरु�ा भ�ा 

लाभ�ाह�को म�ृय ुभई 

बाँक� रकम �नकासाको 

ला�ग �सफा�रस 

वडा काया�लयको 

�सफा�रसप�‚ सामािजक 

सरु�ा भ�ा प�रचयप�‚ 

म�ृय ुदता� �माणप�‚ नाता 

�मािणत 

"  " 

 

 

सेवाको �ववरण 
सेवा �ा� गन� पेश गनु�पन� 

कागजातह� 

सेवा �ा� 

गन� 

ला�न े

स�पक�  गन� शाखा कै�फयत 

  समय श�ुक   

बजार अनगुमन  
�नर�तर 

 उपभो�ा �हत 

संर�ण शाखा 

 

उपभो�ाह�को हक र 

�हतको संर�ण 

 
�नर�तर - " 

 

उपभो�ाह�को गनुासो 

�यव�थापन 

�नवेदन/�लिखत वा 

मौिखक सूचना 

यथास�य 

�छटो 
- " 

 

उपभो�ाह�को ला�ग 

जनचेतना अ�भव�ृ� 

 
�नर�तर - " 

 

बजार �यव�थापन 

स�म�तबाट समय-समयमा 

�दएका �नद�शन एवं 

आदेश बमोिजमका काय� 

 

�नर�तर - " 

 

उपभो�ा �हत संर�ण 

स�म�तबाट समय-समयमा 

�दएका �नद�शन एवं 

आदेश बमोिजमका काय� 

 

�नर�तर - " 

 

बजार �यव�थापन 

स�म�तबाट ग�ठत उप 

स�म�तह�बाट समय-

समयमा �दएका �नद�शन 

एवं आदेश बमोिजमका 

काय� 

 

�नर�तर - " 

 

 

सेवाको 

�ववरण 
सेवा �ा� गन� पेश गनु�पन� कागजातह� 

सेवा �ा� गन� 

ला�न े
स�पक�  गन� शाखा कै�फयत 

  समय शु

�क 

  

�व�नयम १. �व�नयमको ��त�ल�प ७ �दन - सहकार� तथा  
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२. लेखा पर��णको ��त�ल�प 

३. दता� �माणप�को ��त�ल�प 

४. साधारण सभाको ��त�ल�प 

५. संशोधन ग�रपाउँ भ�े प� 

६. संशोधनको �यहोरा खलेुको तीन महले 

फाराम । 

रोजगार �व��न 

शाखा 

सं�था 

दता� 

१. तो�कए बमोिजमको �व�नयम दईु ��त‚ 

�ारि�भक भेलाका �नण�यह� तथा 

कागजातह� दईु/दईु ��त । 

२. दता� ग�रपाउँ भ�े �नवेदन । 

१५ �दन 

- " 

 

      

 

सेवा �ववरण सेवा �ा� गन� पेश गनु�पन� कागजातह� सेवा �ा� गन� ला�न े शाखा कै�फयत 

  समय श�ुक   

िश�क स�वा 

सहम�त  

१) दवैु �व�ालय �यव�थापन स�म�तको 

�नण�य 

२) स�बि�ध वडाको �सफा�रस  

३) �वषय �म�ने न�म�ने ए�कन 

४) िश�ा �नयमावल� को अनसुिुच १७ को 

ढाचामा �नवेदन पेश 

५) अ�य िश�ा �नयमावल�मा तो�कएका 

कागजप� 

१ घ�टा  १००० �ारि�भक 

वाल �वकास 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   

 

अ�भलेिखकरण १) �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नण�य 

२) िश�क छनौट स�म�तको �नण�य 

३) काया�लयले �दएको अनमु�त प� 

४) सचुना टासको जानकार� 

५) �नवेदन 

6) अ�य िश�ा �नयमावल�मा तो�कएका 

कागजप�  

 

१ घ�टा ५०० �ारि�भक 

वाल �वकास 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   

 

�व�ालय 

�यव�थापन 

स�म�त गठन 

१) ५१ ��तसत अ�भभावक भेलाबाट गठन 

गन� 

२) िश�ा शाखाको शाखा अ�धकृतको 

उपि�त�थमा  

३) गठन भएको जानकार�प� पेश 

4) अ�य िश�ा �नयमावल�मा तो�कएका 

कागजप� 

१ घ�टा छैन �ारि�भक 

वाल �वकास 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   

 

तलव �नकाशा १) तलव माग फाराम 

२) अिघ�लो म�हना बझेुको भपा�इ 

असोज प�हलो 

पौष दो�ो चै� 

छैन �ारि�भक 

वाल �वकास 
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३) क.स कोष, ना ल कोष र सा स ुकरको 

दािखला भौचर  

४ हािजर� �ववरण 

ते�ो 

असार अि�तम 

�नकाशा 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   

अ�य �नकाशा �ग�त �ववरण भपा�इ मागको 

आधारमा 

छैन �ारि�भक 

वाल �वकास 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   

 

सामदुा�यक 

�व�ालय तफ�  

१) �व�ालय �यव�थापन स�म�तको 

�नण�य, 

२) लेखाप�र�ण ��तवेदन, 

३) निजकका २ सामदुा�यको �व�ालय 

सहम�त, 

४) वडा काया�लयको �सफार�स, 

५) त�लो क�ाको अनमु�त प� 

६) िश�ा �नयमावल�को अनसूुिच १ 

को ढाचाँमा �नवदेन 

७) अ�य िश�ा �नयमावल�मा 

तो�कएका कागजप� 

पौष देिख माघ 

स�म 

 �ारि�भक 

वाल �वकास 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   

 

म�टे�र� 

क�ा अनमु�त 

शैि�क 

ग�ुठमा� 

१) गठु�को �वधान 

२) निजकका २ सामदुा�यक �व�ालय 

सहम�त 

३) वडा काया�लयको �सफार�स 

४) िश�ा �नयमावल�को अनसूुिच १ 

को ढाचाँमा �नवदेन 

५) अ�य िश�ा �नयमावल�मा 

तो�कएका कागजप� 

पौष देिख माघ 

स�म 

1०००० �ारि�भक 

वाल �वकास 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   

 

स�थागत 

�व�ालय तफ�  

गठु� एवम 

क�पनी 

अनमु�त एव 

क�ा थप 

१) क�पनी दता� �माणप�÷ गठु� �वधान 

२) �वनयमावल� �माणप� 

३) कर च�ुा �माणप�  

४) �व�ालय �यव�थापन स�म�तको �नण�य, 

५) लेखाप�र�ण ��तवेदन, 

६) िश�क �नय�ुी, 

७) निजकका २ सामदुा�यको �व�ालय 

सहम�त, 

८) वडा काया�लयको �सफार�स, 

९) त�लो क�ाको अनमु�त प�र  

१०) िश�ा �नयमावल�को अनसूुिच १ 

को ढाचाँमा �नवदेन 

११) अ�य िश�ा एन एव �नयमावल�मा 

तो�कएका कागजात प� 

पौष देिख माघ 

स�म 

क�ा १-५ को 

ला�ग � 

१५०००। हजार 

क�ा ६-८ को 

ला�ग २००००। 

क�ाको ला�ग ९-

१२ २५०००। 

 

 

�ारि�भक 

वाल �वकास 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   
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भौ�तक तफ�    मागको आधारमा  दो�ो 

चैमा�सक 

छैन �ारि�भक 

वाल �वकास 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   

 

 

माक� �सट 

��त�ल�प 

�व�ालयको �सफा�रस आव�यकताको 

आधारमा 

200 �ारि�भक 

वाल �वकास 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   

 

माक� �सट 

शसोधन 

�व�ालयको �सफा�रस र �व�ाथ�को ज�म 

�म�त �माणप�को फोटोक�प 

आव�यकताको 

आधारमा 

200 �ारि�भक 

वाल �वकास 

तथा आ �व र 

मा �व शाखा   

 

 

सेवा �ववरण सेवा �ा� गन� पेश गनु�पन� कागजातह� सेवा �ा� गन� ला�न े शाखा कै�फयत 

  समय श�ुक   

दता� तथा 

न�वकरण 
     

समहु दता� तथा 

�नवकरण 

�सफार�स 

१) उपल�ध हनुे फम�ट अनसुार र�त पूव�क 

� १०।-को हलुाक �टकट टाँस ग�रएको 

�नवेदन �दनपुन� । 

२) समूह/ स�म�तको �नण�य माईनटु 

३) समूह/स�म�तको �वधान 

२ बजे 

�भ� र�त 

पूव�क 

काया�लयमा 

�नवेदन 

दता� भएको 

�दनको 

हकमा 

सोह� �दन 

�नश�ुक पश ुसेवा 

शाखा 

 

पश ु�वा��य 

कम� दता� तथा  

न�वकरण तथा 

�सफा�रस 

१) � १०।- हलुाक �टकट टाँस स�हतको 

�नवेदन 

२) २ ��त पासपोट� साइजको फोटो 

३) नाग�रकताको ��त�ल�प 

४) �माणप�को ��त�ल�प 

" " 

 

�सफार�स      

�यवसायीक फम� 

न�वकरण तथा 

�सफा�रस 

१) काया�लयबाट उपल�ध हनुे फम�ट 

अनसुार र�त पूव�क � १०।- को हलुाक 

�टकट टाँस स�हतको �नवेदन । 

२) स�ब�धीत वडा काया�लय वा 

नगरपा�लकामा दता� �माणप�को ��त�ल�प । 

३) ज�गाधनी �माणप�को ��त�लपी 

सोह� �दन 

(�थलगत 

�नर��ण 

गनु� परेमा 

१० �दन) 

�नश�ुक 

" 

 

पशपंुि� 

पालनका ला�ग 

ऋण �सफा�रस 

१) स�ब�धीत �यि�को �नवेदन 

२) नाग�रकताको ��त�लपी 

३) पर�योजनाको फम�ट 

" " 

 

सहकार� दता� 

�सफा�रस 

१) काया�लयबाट उपल�ध हनुे फम�ट 

अनसुार र�त पूव�क � १०को हलुाक �टकट 

र�तपूव�क 

�नवेदन 
�नश�ुक " 

 



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

44 
 

टाँस स�हतको �नवेदन 

२) �नण�यको ��त�ल�प 

३) �व�नमय र �वधान 

४) नाग�रकताको ��त�ल�प 

आएमा 

सोह� �दन 

पश ुपं�ी 

�वा��य सेवा    
 

 

गाई/भैसी पशलुाई सेवाके��मा �याउन ुपन� �दनको १ 

बजे�भ� 

काया�लयमा 

दता� भएको 

हकमा 

सोह� �दन 

काया�लय 

समय �भ� 

�नश�ुक " 
 

भेडा बा�ा‚ बंगरु 

खरायो 

पशलुाई सेवा के��मा �याउनपुन� 
" " 

 

पंि� सेवा के��मा �याउनपुन� " " 
 

कुकुर/�बरालो पशलुाई सेवा के��मा �याउनपुन� " " 
 

हा�ी/घोडा 
पशलुाई सेवा के��मा �याउनपुन� " " 

 

�योगशाला     
 

गोबर पर��ण पर��ण गन� व�त ुसेवा के��मा �याउनपुन� " " " 
 

माइनर सिज�कल 

सेवा 
    

 

ब��याकरण 

बोका/साडे/राँगो 
पशलुाई सेवा के��मा �याउनपुन� " " " 

 

�जनन सेवा     

 

कृ�तम गभा�धान 

सेवा 

गाई/भैसी/बा�ा 
पशलुाई सेवा के��मा �याउनपुन� " " " 

 

गभ� पर��ण " " " " 
 

परामश� सेवा तथा �ा�व�धक सेवा आद�    
 

महामार� रोग 

�नय��ण सेवा 
मौिखक तथा �लिखत अनरुोध �नश�ुक सोह� �दन पशसेुवा शाखा 

 

पश ुआहारा मौिखक तथा �लिखत अनरुोध �नश�ुक सोह� �दन पशसेुवा शाखा 
 

�यव�थापन      

पशपुालन 

�यव�थापन 
मौिखक तथा �लिखत अनरुोध �नश�ुक सोह� �दन पशसेुवा शाखा 

 

पश ु�जनन 

�यव�थापन 
मौिखक तथा �लिखत अनरुोध �नश�ुक सोह� �दन पशसेुवा शाखा 

 

बजार�करण सेवा मौिखक तथा �लिखत अनरुोध �नश�ुक सोह� �दन पशसेुवा शाखा  

�वमा स�ब�धी 

सेवा 
मौिखक तथा �लिखत अनरुोध �नश�ुक सोह� �दन पशसेुवा शाखा 

 

�व�वध सेवा      

पश ुपं�ी � १०।-को हलुाक �टकट स�हतको �नश�ुक सोह� �दन पशसेुवा शाखा  
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त�या� स�ब�धी 

जानकार� 

�लिखत �नवेदन 

पशसेुवा 

स�ब�धी ऐन 

�नयम  स�ब�धी 

जानकार� 

मौिखक तथा �लिखत अनरुोध �नश�ुक सोह� �दन पशसेुवा शाखा 

 

 

सेवा �ववरण सेवा �ा� गन� पेश गनु�पन� कागजातह� सेवा �ा� गन� ला�न े शाखा कै�फयत 

  समय श�ुक   

कृ�ष समूह दता� 

तथा न�वकरण 

� १० को �टकट स�हत �नवेदन‚ समूहको 

�वधान‚ समूहको सद�यको �नण�य‚ स�पूण� 

सद�यको नाग�रकताको फोटोकपी‚ समूहका 

सद�य भएको �ववरण । 

७ �दन �नश�ुक कृ�ष �वकास 

शाखा 

 

कृ�ष फम� दता� 

गन� �सफार�स 
� १० को �टकट स�हत �नवेदन‚ स�ब�धीत 

वडा काया�लयको �सफार�स‚ ज�गाधनी 

लालपजुा�‚ नाग�रकताको फोटोकपी‚ दता�को 

कागज‚ पान नं. । 

७ �दन �नश�ुक कृ�ष �वकास 

शाखा 

 

रासाय�नक मल 

�व�ेताको 

�माणप� 

न�वकरण 

(सहकार�को) 

�नवेदन‚ सहकार�को अ�डड �रपोट�‚ वा पान 

नं.‚ सहकार�को �माण प�‚ मल �व�ेता 

�माण प�को ��त�लपी‚ राज� �तरेको र�सद‚ 

मल �व�� गरेको �रपोट� । 

७ �दन �नयमानसुार कृ�ष �वकास 

शाखा 

 

�कसानह�लाई 

अनदुानमा �बउ 

�वतरण 

बीउ माग स�हतको �नवेदन‚ परलम�ुयको 

अनदुान बाहेक रकम ज�मा गनु�पन� । 

१ म�हना ५०% अनमुान कृ�ष �वकास 

शाखा 
 

वष� तथा �हउँदे 

फलफुलका 

�व�वा �वतरण 

स�ब�धीत वडा काया�लयको �सफार�स‚ 

ज�गाधनी लालपजुा�‚ नाग�रकताको फोटोकपी 

। 

१ म�हना �नयमानसुार कृ�ष �वकास 

शाखा 
 

कृषकह�लाई 

आव�यकता 

अनसुार 

�ा�व�धक �ान 

 वष�भर� �नश�ुक कृ�ष �वकास 

शाखा 
 

कृषक ता�लम कृ�ष पेशामा आधार�त �कसानको छनौट ।  �नश�ुक कृ�ष �वकास 

शाखा 
 

�कसानको 

सम�या 

समाधान गन� 

गो�ी 

कृ�ष पेशामा आधार�त �कसानको छनौट ।  �नश�ुक कृ�ष �वकास 

शाखा 
 

�ा�व�धक सेवा  आ.अ �नश�ुक कृ�ष �वकास  
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शाखा 
 

सेवा �ववरण सेवा �ा� गन� पेश गनु�पन� कागजातह� सेवा �ा� गन� ला�न े शाखा कै�फयत 

  समय श�ुक   

अपांगता 

प�रचयप� 

�वतरण 

स�ब�धीत वडाको �सफा�रस कागजात 

पगुमेा 

नला�न े म�हला 

बालबा�लका 

तथा सामािजक 

�वकास शाखा 

 

अनसुचुी १ बमोिजमको �नवेदन फाराम   "  

अपांगता व�ग�करण खलेुको ड�टरको 

�सफा�रस 

  
" 

 

पासपाट� साईजको ३ ��त फोटो   "  

नाग�रकता �माणप�को फोटोकपी   "  

अपांगता देिखने ठुलो साईजको फोटो   "  

ब�चाको हकमा नाग�रकता नभएमा ज�म 

दता� वा उमेर ख�ुने �माण 

  
" 

 

अ�भभावकको नाग�रकता �माणप�को कपी   "  

जे� नाग�रक 

प�रचयप� 

�वतरण 

स�ब�धीत वडाको �सफा�रस   "  

पासपोट� साईजको २ ��त फोटो   "  

नाग�रकता �माणप�को फोटोकपी   "  

सं�था सिुचकृत 

सं�थाको �वधान   "  

कर च�ु �माणप�   "  

लेखाप�र�ण ��तवेदन   "  

�थायी लेखा न�बर   "  

सं�था 

न�वकरण 

�सफा�रस 

सं�थाको �वधान   "  

कर च�ु �माणप�   "  

लेखापर��ण ��तवेदन   "  

�थायी लेखा न�बर   "  

सं�थाको प�   "  

सं�था दता� 

�सफा�रस 

कर च�ु �माणप�   "  

लेखापर��ण ��तवेदन   "  

सद�यको नाग�रकता �माणप�   "  

�थायी लेखा न�बर   "  
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बाल �लव 

�कशोर� समहु 

स�ालको 

आव�ता 

�नवेदन प�   "  

वडाको �सफा�रस   "  

यवुा �लवको नाम   "  

सद�यको नामावल�   "  

आिथ�क वष� २०७६/०७७ अध�वािष�क �गित िववरण  
आ.व.२०७६/०७७ को कूल वािष�क वजटे वजटे १ अव� ७८ करोड २९ लाख ६६ हजार अनमुान ग�रएको िथयो 
पूँजीगत   ५९ करोड ३९ लाख ४१ हजार 
चाल ु     १ अव� १८ करोड ९० लाख २५ हजार 
आय तफ�  
    आिथ�क वष� २०७६/०७७ को लािग �ोतह�  र आयको अध�वािष�कअव�था 
शीष�क ��तािवत  आय वा�तिवक आय �ितशत 

संघीय सरकार ८७करोड ११लाख ४४ करोड ५९ लाख ५४ हजार ५०० ५१ .१९  
१३३११ समािनकरण अनदुान ३३करोड ९९लाख 

१६ करोड ९९लाख ५० हजार ५० 

१३३१२ शसत� अनदुान चाल ु ५३करोड १२ लाख 
२७ करोड ६०लाख ४ हजार ५०० ५१ .९६  

�दशे सरकार ४ करोड २९लाख ८७ हजार  ० ० 

१३३११ समािनकरण अनदुान ६९ लाख ८७ हजार  ० ० 

१३३१२ शसत� अनदुान चाल ु ३ करोड ६० लाख  ० ० 

आ�त�रक �ोत १९६९६६३३७. २५००४५९८९ .२२  126.95 

११३१३ एक�कृत स�पती कर २०००००००. १०४९९०११. 52.50 

११३१४ भुिमकर /मालपोत  १०००००००. ४९१११२९. 49.11 

११३२१ घरवहाल कर २१५०००००. ४६८१८००. 21.78 

११३२२ वहाल िवटौरी कर १०००००. ७५२२७३. 752.27 

११४५१ सवारी साधन कर )साना 
सवारी(  

५०००००. ४,५०० .००  0.90 
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११४५२ पवुा�धार सेवाको 
उपयोगमा ला�ने कर 

५०००००.  0 0.00 

११४७९ अ�य मनोर�जन कर १०००००. 0  0.00 

११६३२ अखेटोपहारमा ला�न ेकर १६०००००. ९६२५५०. 60.16 

११६९१ अ�य कर २००००००. 0  0.00 

१४२१९ अ�य सेवा श�ुक तथा 
िब�� 

२०७२५०००. ९४८७७४८. 45.78 

१४२२९ अ�य �शासिनक सेवा 
श�ुक 

१४००००. 0  0.00 

१४२४२ न�सापास द�तुर १५००००००. ६८०६१०६. 45.37 

१४२४३ िसफा�रश द�तुर ८८०००००. २०४२६५८. 23.21 

१४२४९ अ�य द�तुर १०३१००००. ३३४४८११ .४९  32.44 

१४३११ �याियक द�ड ज�रवाना र 
जफत 

२२५०००. ४६,१२५ .००  20.50 

१४५२९ अ�य राज�व ४६६३३७. 0  0.00 

१४६११ �यवसाय कर २०००००००. ६७५९२१२. 33.80 

३२१२२ ब�क मौ�दात ६५००००००. १९९७४८०६५ .७३  307.30 

जनसहभािगता ५०००००००. १५८५५४१. 3.17 

१३४१२ अ�य �यि�गत 
आ�त�रक अनदुान 

५०००००००. १५८५५४१. 3.17 

ज�मा १५७६८५२०००. ७५९९५५४४९ .६१  48.19 
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�यय तफ�  

वजटे उपिशष�कगत वजटे तथा खच� 

िस
. 
नं. 

वजेट उपिशष�क वजेट खच� खच� �ितशत 

संकेत नाम चालु पूंजीग
त 

ज�मा चालु पूंजीगत ज�मा चालु पूंजीग
त 

ज�मा 

१ ८०५५६३०१०
०१ 

घोराही 
उपमहानग
र 
काय�पािल
का 

४४९१८
८ 

५६०४६
४ 

१००९६५
२ 

११६२४३
.३५  

४७६८७
.२७  

१६३९३०
.६२  

२५ .८८  ८ .५१  १६
.२४  

२ ८०५५६३०१५
०१ 

संघीय 
सरकारवाट 
ह�ता�त�र
त काय��म 

५२५७३
७ 

५४६३ ५३१२०
० 

२२३९००
.३२  

० २२३९००
.३२  

४२ .५९  ०. ४२
.१५  

३ ८०५५६३०१५
०२ 

�दशे 
सरकारवाट 
ह�ता�त�र
त काय��म 

0 ३६०० ३६००० ० ० ० #DIV/
0! 

०. ०. 

    ज�मा ९७४९२
५ 

६०१९२
७ 

१५७६८५
२ 

३४०१४३
.६७  

४७६८७
.२७  

३८७८३०
.९४  

३४ .८९  ७ .९२  २४ .६  
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शाखा/महाशाखा अनसुार िविनयोिजत रकम र खच� अव�था  

शाखा/महाशाखा 
िविनयोिजत कुल 
बजेट 

कुल खच� खच� नभएको रकम 
िव�ीय 
�गित 

भौितक 
पगित 

वातावरण तथा िवपद 
�यव�थापन 

�. १ करोड ११ लाख � २ लाख �. १ करोड ९ लाख २ �ितशत 
 

सरसफाइ �यव�थापन 
शाखा 

�. ७७ लाख ७० हजार 
�. १८ लाख ६४ हजार 
८०० 

५९ लाख ५हजार 
२०० 

२४ 
 

िश�ा यवुा तथा खेलकुद 
महाशाखा 

�. ४३ करोड ९७ लाख 
७८ हजार 

�. ११ करोड ४६ लाख 
८३ हजार १९८ 

�.३२ करोड ५० 
लाख ९४ हजार ८०२ 

२७ 
�ितशत 

२७ 
�ितशत 

जन�वा��य �व��न शाखा 
�.६ करोड ५५ लाख 
४१ हजार  

�. १ करोड ७१ लाख 
५९ हजार ३४७ 

�. ४ करोड ८३ लाख 
८१ हजार ६५२ 

२६.१८ 
�ितशत 

२७.१२३ 
�ितशत 

मिहला बालबािलका तथा 
सामािजक िवकास शाखा 

�. ७६ लाख ३८ हजार 
�. ९ लाख ७१ हजार 
६७० 

�. ६६ लाख ६६ 
हजार ३३० 

१२.७२ 
�ितशत  

सामािजक सरु�ा तथा 
पि�जकरण शाखा 

�.३ लाख १५ हजार 
�. २ लाख २८ हजार 
२०० 

�. २ लाख ७१ हजार 
८०० 

४५.६४ 
�ितशत  

25.88

42.59

0.00

34.89

8.51

0.00 0.00

7.92

16.24

42.15

0.00

24.60

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

८०५५६३०१००१ jh]^ lzif{s -

80556301501

jh]^ lzif{s -

80556301502

s'n hDdf

rfn' vr{ k''hLut vr{ hDdf vr{
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कृिष िवकास शाखा �. ९७ लाख ५० हजार �. १४ लाख ६३ हजार �. 82 लाख 87 हजार 
१५.०१ 
�ितशत 

०० 
�ितशत 

पश ुसेवा शाखा �. १३ लाख ८६ हजार �. ८ लाख १ हजार �. 66 लाख 15 हजार 
०० 

�ितशत 
०० 

�ितशत 

पय�टन तथा सं�कृित �व��न 
शाखा 

�. ७७ लाख �. ७७ लाख �. ४६ हजार ३५  

�. ७६ 
लाख ५३ 

हजार 
९६५ 

०.५९ 

उपभो�ा िहत संर�ण 
शाखा 

�. १०लाख ५२ हजार 
�. ३ लाख १६ हजार 

७७४ 
�.७ लाख ३५ हजार 

२२६ 
३०.११ 
�ितशत 

०० 
�ितशत 

सहकारी तथा रोजगार 
�व��न शाखा 

�. २ लाख ७५ हजार �. १८ हजार २५० 
�.२ लाख ५६  हजार  

७५० 
२० 

�ितशत 
२५ 

�ितशत 

काननूी मािमला शाखा �. १५लाख �.२५७४४ 
१४ लाख ७४ हजार 

२५६ 
२ �ितशत  

सचूना तथा स�चार �िविध 
शाखा 

�. ३५ लाख 
�.३ लाख ४५ हजार 

२५० 
�.३१ लाख ५४ हजार 

६५० 
९.८६ 

�ितशत 
११.४२ 
�ितशत 

 
वडा अनसुार �गित िववरण 
वडा न.ं  हालस�म स�झौता/ �वीकृत भएका 

काय��म सं�या 
स�प�न काय��म 
सं�या 

�ि�यामा रहकेा  कैिफयत 

१ १३ ६ ७  
२ योजनातफ� -१७ काय��मतफ� -२२ ४ र १२ १९ र १०  
३ २१ ६ २३  
४ पवूा�धारतफ� -११ काय��म-३ ३ र २ ७ र १  
५ १७ ८ ९  
६ २८ १६ १२  
७ ५  ३७  
८     
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९ २३ ९ ९  
१० पवूा�धारतफ� -२७‚ काय��मतफ� -१६ १ र ६ २६ र १०  
११     
१२ योजना-१२‚ काय��म २८ १   
१३ १६ ३ १३  
१४ ३४ ८ २६  
१५ १४ ६ ८  
१६     
१७ योजनातफ� -२३ काय��मतफ� - ० २ र ० २१ र ०  
१८     
१९     
 
वडा अनसुार अध�वािष�क चौमािसक �गित िववरण 
वडा न.ं िविनयोिजत रकम खच� रकम खच� नभएको रकम िवि�य �गित भौितक 

�गित 
कैिफयत 

१ १०००००० ८०००००  १००   
२ १०००००० २१७८३०९  ९९ १००  
३ १०००००० ६००००० ५८००००    
४ १०००००० ५५०००० ५४६०००    
५ १०००००० ३४००० ६५६०००    
६ १०००००० २५९१०००  १०० १००  
७ १०००००० ३५०००० ३५००००    
८ १०००००० ४२८००० ९५७२००० ४.२८   
९ १०००००० ३००००  १०० १००  
१० १०००००० ६१७०००  १०० १००  
११ १०००००० ४११०३० ९५८८९७० ४.११   
१२ १०००००० ४५०००० ६०००००    
१३ १०००००० ८५००००  ९.४४ ५  
१४ १०००००० १०२९५२७  १०.२९ ३.५७  
१५ १०००००० ११७७४७७  १००   
१६ १०००००० ४६३००० ९५३७००० ४.६३   
१७ १०००००० ५०४८८० ९४९५१२० ५.०४   
१८ १००००००      
१९ ३४७३८० ९६५२६२०  ३.४७   
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वडा अनसुार राज� संकलन अध�वािष�क �गित अव�था 
िववरण संकिलत राज� रकम कैिफयत 
नगर काय�पािलकाको काया�लय   
१  नं. वडा काया�लय -  
२  नं. वडा काया�लय ६‚४८‚५२४।८२  
३  नं. वडा काया�लय १०‚०९‚१७६।-  
४ नं. वडा काया�लय ५८४००२।०६  
५  नं. वडा काया�लय ५‚००‚०८७।५७  
६  नं. वडा काया�लय ९‚४८‚६८८।४६  
७  नं. वडा काया�लय १०‚६६‚१६२।०३  
८  नं. वडा काया�लय ३५९७९०।९  
९  नं. वडा काया�लय १०६४७९८।८७  
१०  नं. वडा काया�लय २३००७२१।५५  
११  नं. वडा काया�लय २६४८३७३।८९  
१२  नं. वडा काया�लय ३९१८५८।२५  
१४  नं. वडा काया�लय ७३‚४२‚५२५।९६  
१५  नं. वडा काया�लय ३५३२६६१।८९  
१६  नं. वडा काया�लय १३२९६५७।२६  
१७  नं. वडा काया�लय १४५८७६१।६१  
१८  नं. वडा काया�लय २‚३१‚३८२।६७  
१९  नं. वडा काया�लय   
 
सामा�य �शासन शाखा 

 �वीकृत दरव�दी 
सामा�य �शासन म��ालयबाट �वीकृत भएको संगठन तािलका अनसुार �वीकृत दरव�दी �शासन तफ�  ११९ 
र�ािविधक तफ�  ९३ जना गरी ज�मा २१६ जना । 

 पदपिूत� 
 �शासन तफ�  ११६ जना �ािविधक तफ�  ११८ जना । 

 �र� 
 �शासन ५८ जना  र  
�ािविधक  तफ�   २१ जना बढी भएको । 

 लोकसेवामा माग नभएको । 

 �यसैगरी पािलका सभा वा बोड�बाट सजृना /�वीकृत भए अनुसार अ�थायी/करारमा भना� भएको ज�मा �शासन तफ�  
६२ जना । र �ािविधक तफ�  ९४ जना गरी ज�मा १५६ जना । 
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स�पादन गरेका मु�य काय�ह� 

 १ कम�चारी स�व�धी अिभलेख अ�ाविधक रा�ने काय� 

 २ कम�चारीह�को िवदा काजको अिभलेख रा�ने काय� 

 ३ करार �यालादारी कम�चारीह� अिभलेख रा�ने  

 ४ अ�य आव�यक �शासिनक काय�ह� 
आ�त�रक �यव�थापन तथा ख�रद शाखा 

 घोराही उपमहानगरपािलकाका िविभ�न महाशाशाखा÷शाखाह� र वडा काया�लयका लािग आव�यक मिेसनरी  
साम�ीह� ख�रदका लािग  ३वटा वोलप� आ�ान ग�रएको 

 वोलप� माफ� त  योजना शाखा र नगर �हरीका लािग २ वटा गाडी ख�रद ।  
१ �कािप�यो            ५५लाख ७५ हजार 
२ िपकअप (नगर�हरी)  २६ लाख ५२ हजार ८९९ 
कृषकलाइ ५०% अनदुानमा उ�नत वीउ िवतरण (गह�,ँ धान, मकै) 
सामािजक सुर�ा तथा पि�जकरण शाखा 

 अनलाईन घटना दता� तथा सामािजक सरु�ा स�ब�धी तािलम 

 सामािजक सरु�ा भ�ा िवतरण गन� िवषयक गो�ी 
ल�य नतोिकएका काय��मह� 

 सामािजक सरु�ामा कायम ह�न आएका लाभ�ाहीह�को सं�या १४५८४ जनालाई �ं १२७५६४६०० िवतरण भएको  

 अनलाइन घटना दता� सं�या १६९२ जना 
कानुनी मािमला शाखा 

 प�कार स�मलेन 

 ल�िगक िहसंा �यनूीकरण र काननू काया��वयन स�ब�धमा राजनीितक दल, प�कार, सरोकारवाल बीच 
छलफलरअ�तरि�या 

 काननूी प�ुतक खरीद 
ल�य नतोिकएका ि�याकलापह� र स�पादन अव�था 

 चौमािसक �पमा परेका िववाद सं�या ७९ 

 चौमािसक �पमा परेका िववाद उपर िमलाप� भएका २२ वटा र गत आ.व.बाट सरी आएका िववाद म�ये १७ वटा गरी 
ज�मा यस चौमािसकमा ३९ िववाद समाधान भएका 

पूवा�धार महाशाखा 
महाशाखा अ�तरगत िविनयोिजत रकम 

१  .सडक तथा पलु िनमा�ण ३१ करोड ६० लाख ४७ हजार  
२ .िव�तु संरचना िनमा�ण ६० लाख ५६ हजार 
३ .तटब�ध तथा बाँधिनमा�ण ४ लाख  

४ .िसंचाई संरचना िनमा�ण २ करोड ४१ लाख २९ हजार  
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५ .खानेपानी संरचना िनमा�ण ३ करोड २१ लाख २५ हजार  
६ .वन तथा वातावरण संरचना ४ करोड २४ लाख ८० हजार  

७ .सरसफाई संरचना िनमा�ण  १४ लाख ७० हजार  
८  .अ�य साव�जिनक िनमा�ण ६ करोड ३९लाख २७ हजार  

९ .िनिम�त भवनको संरचना�मक सधुार खच� ३६लाख ७५ हजार  
१० .पूँजीगत सधुार खच� साव�जिनक िनमा�ण २ करोड १६ लाख ०९हजार  

११ .१९ वडा काया�लय वाट स�प�न ह�ने पवूा�धार तफ�  ��येक वडामा ७० लाखको दरले १३ करोड ३० लाख  
ज�मा ६२ करोड ५४ लाख ७८ हजार 
योजना काया��वयन अव�था 

 
भवन अनुमित तथा मापद�ड काया��वयन शाखाआ.व ०७६/०७७ 

१.  भकू�प �ितरोधी घर वनेको ११५ 
२.  साधारण घर              १७ 
३.  अिभलेिखकरण              ४७२ 
४.  अिभलेिखकरण स�वि�ध अ�य काय� भरैहकेो 

जन�वा��य  �व��न शाखा 

स�प�न भएका काय��मह� 

 मात ृतथा नविशश ुकाय��मका लािग �यि� करारमा भना� गन� 

 ड�ग ुिनय��ण गन� नगरपािलकाह� समतेमा लामख�ेुको वास �थान खोजी गरी लाभा� न� गन� अिभयान संचालन गन� 
तथा ओ�रए�टेसन गन� 

 मात ृतथा नविशश ुकाय��म अ�तग�त आमा सरु�ा,ANC, �यानो झोला,Vitamin K Magnesium Sulphate, 
Calcium Gluconate र िनश�ुक गभ�पतन काय��म 

 शहरी �वा��य �व��न के�� �थापना तथा संचालन (परुानो र नयां थप ह�ने समते) 

 औलो िनय��ण काय��मको अनगुमन एवम ्म�ूयाङ्कन, औलो माहामारी ह�ने औलो �सीत �े�को छनौट गरी 
िबषािद छक� ने (रे�पो�सीभ ��ेइङ समते), िव� औलो िनय��ण िदवस मनाउने तथा औलो िनय��णका लािग 
बह�िनकाय अ�तरि�या 

६२४ 

१३९ 

१० 

७७३ 

७२ 
४ २ 

७८ 
४ २ ० ६ 

० 

२०० 

४०० 

६०० 

८०० 

१००० 

वडा �तर�य नगर �तर�य �देश �तर�य ज�मा 

�वीकृत योजना संझौताभएका स�प�न भएका 
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 काय��मको िनयिमत अनुगमन तथा म�ुयांकन ग�र काय��मको गणु�तरीयता सिुनि�चत गन�, �थलगत अनिुश�ण ग�र 
�वा��यकिम�ह�को �मता अिभविृ�द, �यरोगका िबरामीको उपचारको नितजको कोहट� िव�ेषण तथा काय��मको 
चौमािसक सिम�ा 

 खोपि�लिनकगाँउघर र ि�लिनक र ज�े नाग�रक घर दलैो जाँच गदा� �वा��यकम�को िफ�ड तथा यातायात खच� 

 पालेि�वपरका.स.करार त.भ. तथा िबिबध 

 HMIS मािसक �ितबेदन िमटीग ंसिम�ा �वा��यसं�था �मखु 

 एच.आई.िभ.एड्स �यिुनकरण सपोिट�भ काय��म 

 ओ िप िड िटकट छपाई तथा �वा��य सं�था अनदुान 

 �वा��यसं�थाको �यब�थापन खच�मसल�दसामानपानी िबजलुी संचार र भाडा �मण खच� 

 �थापनाभएका र थप ह�ने शहरी �वा��य के�� संचालन अनदुान 

 घो.उ.म.न.पा.�ये� नाग�रक िज�ला संघ अ�तरगत तेरौटेमा �बा��यकाय��म संचालन र जनशि� �यब�थापन 

 �य�नाग�रकह�को िनयिमत सुगर मगृौलाको रोगको �याब प�र�ण िडप ि�टक िकटको �यब�था सबै �वा��य 
सं�थाह�मा 

 िढकपरु �वा��य चौक�को लािग २४ घ�टे �सिुत गहृ �यव�थापन तथा कम�चारी �यव�थापन 

 चौिवसघ�टे �सतुी सेवा �यव�थापन 

 �वा��यचौक� नारायणपरुको �योगशाला �यव�थापन 

 राि�कािलन �वा��य सेवा साम�ी ख�रद 

 त�यांकसंकलन �वा��य स�ब�धी‚ अध�वािष�क सिम�ा 

 नगर�वा��य काया�लय �यव�थापन‚ मगृौला �याव िवशेष� िशिवर 

 शहरी�वा��य के��मा आकि�मक औषधी ख�रद 

 चौघरेामा स�चािलत रहकेो पत�जली योग हलको लािग काप�ट‚ साउ�ड िस�टम र पंखा ख�रद 

 �सतुीक� संचालन तथा �यब�थापन 

 �ये� नागरीक घरदलैो काय��म संचालन 
िश�ा युवा तथा खेलकूद  िवकास  महाशाखा 

 नगर �तरिय यवुा �ितभाको खोज 

 �.अ बैठक सहिजकरण 

 िश�क दरब�दी िमलान तथा िव�ालय न�शांकन 

 िश�ा िदवस तथा िव�ालय �तरीय िविवध �ितयोिगता स�चालन 

 सवकैा लािग िश�ा आधारभतु तह ( �वीकृत दरब�दीका िश�क, राहत अनदुान िश�कका लािग तलव भ�ा अनदुान 

 तोिकएका िव�ाथ�को िदवा खाजाका लािग िव�ालयलाई अनदुान 
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 िव�ालय स�चालन तथा �यव�थापन अनदुान 

 नगर िश�ाको िविभ�न सिमितको बैठक संचालन 
 

मिहला बालबािलका तथा सामािजक िवकास शाखा  

िववरण                       �गम चौमािसक          
बाल �लव सं�या .             ८   
िकशोरी समहू        ७    
वडा �तरीय बाल संजाल   पनु�र गठन   २    
नगर �तरी बाल संजाल           
नगर �तरी बाल म�ैी सिमित गठन      १                   
नगर �तरी बाल संर�ण सिमित गठन    १                   
नगर �तरी लैिगक िहसंा िनवारण सिमित  १                   
वडा �तरी बाल म�ैी सिमित गठन       १                  ◌ ्
वडा �तरी लैिगक िहसंा िनवारण सिमित   १                     
वडा बाल संर�ण सिमित  पनु�र गठन  २  
  
लैिगक समानता तथा सामािजक समाविेशकरण 
ल�य नतोिकएका ि�याकलापह� र स�पादन अव�था 
१.  अपांगता प�रचय प� िवतरण ज�मा सं�या ३६० जना 
क वग�)  मिहला  १६    प�ुष १२  
ख वग�)  मिहला  ३७    प�ुष ४६ 
ग वग�)  मिहला  १४    प�ुष ६  
घ वग�)  मिहला  ६         प�ुष ६ 
 ज�मा    मिहला  १५७    प�ुष २०३     
 
२.  यस आ.व.मा �ये� नाग�रक प�रचय प� िवतरण मिहला ५८ प�ुष  ६४ ज�मा सं�या १२२ 
३. सं�था निवकरण तथा िसफा�रस सं�या २५ 
४. सं�था सिुचकृत सं�या ४  
 

वातावरण तथा िवपद् �यव�थापन शाखा 

 वडा �त�रय िवपद ्�यव�थापन सिमितको गठन 

 वातावरण संर�ण, जलवाय ूप�रवत�न अनकुुलन स�ब�धी सचेतना काय��म स�चालन 

 नगर �त�रय िवपद ्�यव�थापन सिमितको बैठक स�चालन 

 वतावरण संर�ण, जलवाय ूप�रवत�न अनकुुलन तथा िवपद ्�यव�थापन स�ब�धी व�ृ�वकला काय��म स�चालन 

 डुबानबाट ह�ने जोिखम �यव�थापनका लागी गोताखोर तािलम स�चालन 
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 नगर िभ� खरको छानो िव�थापन काय��म स�चालन 

 आगलागीको जोिखममा रहकेा �थानमा अ�नी िनय��ण य��को �यव�था 

 �थानीय िवपद ्�यव�थापन कोषबाट िनयिमत �पमा आव�य�ा तथा औिच�यताका आधारमा राहत िवतरण भरैहकेो । 

 सबै वडाका �ितिनिधह�को सहभािगतामा नेपाली सेना, �रपमुद�न गण, भरतपरु �यारेकको �ािविधक सहयोगमा तीन 
िदने िवपद ्�यव�थापन तािलम स�प�न भएको । 
सरसफाई �यव�थापन शाखा 

 पणू� सरसफाई काय��म अिभयानको �पमा स�चालन 

 घोराही लमही सडक ख�डको कटूवा खोलास�म ि�नबे�टमा ह�रयाली र सौ�दय� �वध�न काय��म 

 िबिभ�न बस सिमित लगायतका अ�य सिमित छलफल काय��म 

 घोराही �यठूान सडक ख�डको नवलपरु टोलस�म ि�नबे�टमा ह�रयाली र सौ�दय� �वध�न काय��म 

 सरसफाई �वय सेवक �यव�थापन 

 साव�जिनक चौपाया �यव�थापन 

 तलुसीपरु चौक कटुवा खोलाको ि�नबे�टमा कामदार �यव�थापन 

 घोराही �यठूान सडक ख�डको नवलपरु टोलस�म ि�नबे�टमा ह�रयाली र सौ�दय� �वध�न काय��म 
शु�वात  भएका काय��म 

 लागत सहभािगता डि�टबन काय��म 

 पलाि�क, िससा तथा कपडाज�य ब�तकुो ख�रद काय� �यव�थापन 

 �या�डिफ�ड साइटमा  ह�रयाली पाक�  िनमा�ण 

 सरसफाईका लािग सामा�ी ख�रद 

 खानेपानी सरसफाई तथा �व�छता योजना �दशेसगको सहकाय� 
 

कृिष िवकास शाखा 

 कृषकलाइ ५०% अनदुानमा उ�नत वीउ िवतरण (गह�,ँ धान, मकै) 

 वीउ उ�पादक सहकारीह�लाइ ५०% अनदुानमा मलू वीउ िवतरण काय��म ( तोरी, मसरुो, गह�,ँ धान, मकै)  
स�झौता भई काया��वयनमा रहेका काय��मह� 

 एक वडा एक उ�पादन काय��म सव ैवडामा स�भा�यताका अधारमा वीभी�न  

 ग�ा सधुार काय��म 50%लागत सहभागीतfमा 

 जलाशय वरीपरी टनेल खतेी 

 िनजी �े�को सहकाय�मा उपमहानगर �तरीय प�ुप नस�री तथा बगचैा �थापना 

 कृषकलाइ ५०% अनदुानमा उ�नत वीउ िवतरण (गह�,ँ धान, मकै) 

 भकारो सधुार काय��म 
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 माँगमा आधारीत काय��म (या��ीकरण प�पसेट/पाइप/पावरटीलर/रोटाभटेर/�ेसर/  आदी) 
ल�य नतोिकएका ि�याकलापह� र स�पादन अव�था 

१. कृषक समहू निवकरण तथा सचुीकृत गन� गरेको 
२. रासायिनक मलको �माण प� निवकरण 
३. उ�ोग तथा फम� दता� िसफा�रस 
 
पशु सेवा शाखा 

  विड��जो �या��ेटर ख�रद (म�यम�तर) 

 लाभाि�वत समदुाय छनौट तथा समहु गठन २० जनाको र अिभमखुीकरण 

 डूयल �पस (�य ूह�ेपसायर र अ��लप) जातका १ िदने च�ला िवतरण 

 वा�ाको वजारीकरणका लािग वा�ा तौलने िडिजटल तराज ु 

 द�ुधउ�पादक िकसानह�लाई �थलगत  तािलम ( आहारा, �जनन,् �यब�थापन,परिजबी िनय��ण) 

 पश ुिबमा संचालन र �यब�थापन �थलगत तािलम 

 सहकाय�मा विष�म, िवउ िवतरण 

 सहकाय�मा ज ैघाँस िवउ िवतरण 

 साइलेज तयारी �दश�नी 

 टुल व�स ख�रद तथा िवतरण 

 रे��जरेट� ख�रद िवतरण 
स�झौता भई काया��वयनमा रहेका काय��मह� 

 फामाचा काड� िवतरण 

 वोड� लेखन तथा जडान  

 त�यांक संकलन तथा िव�ेषण 

 �याकुते, चरचरे र खोरेत रोग िब�द ्खोप ७ पश ु�ित प�रवार 

 �यवसाियक वा�ा खोर सधुार अनदुान 

 �यवसाियक वगंरु खोर सधुार अनदुान 

 �यवसाियक गाइभसैी गोठ सधुार अनदुान 

 �यवसाियक �थािनय कुखरुा खोर सधुार अनदुान 

 होड�ग वोड� जडान 

 शािकनी कुखरुा संर�ण काय��म फलोअप ०७५/७६ मा कुखरुा खोर सधुार 
 
ल�य नतोिकएका ि�याकलापह� र स�पादन अव�था 
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१.  �यबसायीक फाम� दता� िसफा�रस  
२.  िबिभ�न िकिसमको प�रयोजना ि�टमटे 

 
 
पय�टन तथा सं�कृित �व��न काय��म 

 िव� पय�टन िदवसको अवसरमा अ�ति�या�मक गो�ी स�प�न 

 म�ुय स�पदा (कुनै ३ �कारका) पो�र �काशन िडजाइन भई �काशनको �ममा रहकेो 

 पय�टक�य स�पदाको जानकारी िदने अ�ंेजी �ोसर÷ति�वरको एलबम÷पय�टन न�सा �काशन िडजाइन भई �काशनको 
�ममा रहकेो (एलबम बाहके) 

 बका�नाचको व�ृिच� िनमा�ण (था� क�याणकारीणी सभासँगको सहकाय�मा)छयांकन र स�पादनको काय� समा� भई डिवङ 
काय� अि�तम चरणमा रहकेो 

 िसमसार र जलाशय �े�को उपयोिगता तथा स�भा�यता अ�ययन स�झौता भई काय� भरैहकेो 

 भाषा, सािह�य, सं�कृित तथा कला �व��न  काय��म सहयोग  नेपाल �मण वष� २०२० को �चार�सारको लािग ��य��य 
साम�ी िनमा�ण गन� स�झौता भई काया�दशे िदएको 

 था�, मगर, दिलत तथा अ�य जातजातीका पर�परागत नाचगानसँग स�बि�धत समहूह�लाई � �व��न सहयोग ३ समहूलाई 
था� नाच तथा लाख ेनाचको �व��न गन� आब�यक साम�ी ख�रदको लािग स�झौता भई काया�दशे िदएको 

 सरोकारवालाह�सँग सहकाय� ह�ने गरी घोराही �मण वष� सन ्२०२० आयोजक सिमित÷उपसिमित गठन गन� 

 �त�भकारह�लाई लेखन शैलीमा अ�ाविधक गन� तािलमको स�झौता �. एक लाख(पय�टन शाखा भ�दा बािहरको) 
 

उपभो�ा िहत संर�ण  शाखा 

 बजार अनगुमन िनर�तर 

 चेतनामलुक काय��म िनर�तर 

 सचूना तथा संचार �यब�थापन िनर�तर 
सहकारी तथा रोजगार �व��न शाखा 

 सहकारी �ोसर �काशन 

 सहकारी अ�तरि�या काय��म सं�थाह�सँग स�पक�  भरैहकेो । 

 सहकारी ऐन िनयमबारे जानकारी काय��म काय� संचालनमा रहकेो । 

 सहकारी लेखापालन तािलम काय� संचालनमा रहकेो । 
ल�य नतोिकएका ि�याकलापह� र स�पादन अव�था 

 १७ वटा सहकारी सं�थाह�को िविनयम संशोधन ग�रएको । संशोधनको काय� अझ ैबढ्न स�ने । 

  जी. आई. जडे स�ब�धी काम ग�ररहकेो । 

  करीब २५ सं�थाह�को साधारणसभामा उपि�थत भएको । 
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 सहकारी संघ सं�थाह�को मािसक िववरण, लेखा परी�ण �ितवदेन, साधारणसभा लगायतका अिभलेखह� अ�ाविधक 
ग�ररहकेो । 

 काया�लयले तोकेका अ�य काम गरेको । 
 
सूचना तथा संचार �िविध शाखा 

 इ�टरनेट �ाउजर माफ� त संचालन ह�ने राज�व संकलन स�ब�धी पणू�तः अनलाईन सफट्वेयर िनमा�ण तथा �यव�थापन 

 गत आ.व.को वािष�क तथा चाल ुआ.व.को  �थम चौमािसक सिम�ा गो�ी 

 नगर�तरीय साव�जिनक सनुवाई �ि�यामा रहकेो 
रेिडयो काय��म संझौता भई काया��वयनमा रहकेो 

�नण�य गन� ���या र अ�धकार� 

वडा भेला बाट छलफल भई वडा काया�लय माफ� त �सफा�रस भई नगर सभामा पेश भएका �नती तथा काय��मह� नगर सभाबाट 

पा�रत भई र अ�य आव�यक काय��म काय�पा�लका, स�म�त र उप-महानगरपा�लकाबाट �नण�य गर� शाखागत �पमा काया��वयन 

गन� ग�र�छ ।  

�नण�यउपर उजुर� सु�ने अ�धकार� 

नगर �मखु, नगर उप-�मखु, �मखु �शासक�य अ�धकृत, वडा अ�य�, स�ब�धीत महाशाखा �मखुह� एंव शाखा �मखुह� । 

�मुख �शास�कय अ�धकृत र सूचना अ�धकार�कोनाम र पद 

नामः ऋ�षराम केसी 

पदः �मखु �शासक�य अ�धकृत 

सूचना अ�धकार� 

नामः भीम बहादरु चौधर� 

पदः त�या� अ�धकृत  (अ�धकृत �तर सात� तह) 

इमेल ठेगानाः bhimchaudhary2009@gmail.com 

मोवाइल नं. 9847862678 

घोराह� उपमहानगरपा�लकाको आ�धकार� website: www.ghorahimun.gov.np 

Facebook page:  



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

62 
 

 

ऐन, �नयम, �व�नयम वा �नद��शकाको सूची 

राजप�मा �कािशत कानूनह� 

१. घोराह� उपमहानगर काय�पा�लकाको ( काय� स�पादन) �नयमावल�‚२०७४ 

 

२. घोराह� उपमहानगर काय�पा�लकाको वैठक सचालन स�वि�ध काय��व�ध‚ २०७४ 

३. नगरसभा सचालन काय��व�ध‚ २०७४ 

४. घोराह� उपमहानगर काय�पा�लकाको (काय� �वभाजन) �नयमावल�‚ २०७४ 

५. �वा��य सं�था संचालन तथा �यव�थापन  काय��व�ध‚ २०७४ 

६. िश�क छनौट प�र�ा संचालन काय��व�ध‚  २०७४ 

७. फोहरमैला �यव�थापन काय��व�ध‚ २०७४ 

८. ता�लम �यव�थापन तथा संचालन काय��व�ध‚  २०७४ 

९. योजना तथा काय��म संचालन‚ काया��वयन र फरफारक काय��व�ध‚ २०७४ 

१०. क�ा ८ को आधारभतू तक उ�ीण� प�र�ा काय��व�ध‚ २०७४ 

११. वजार �यव�थापन काय��व�ध‚ 2074 

12. टोल �वकास सं�था संचालन काय��व�ध‚ 2074 

१३. �थानीय राजप� �काशन स�वि�ध काय��व�ध‚ 2074 

१४. सहकार� ऐन‚207५ 

1५. आ�थ�क ऐन‚ २०७५  

१६. �व�नयोजन ऐन‚2075 

17. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको कृ�ष �यवसाय �व��न ऐन‚2074  

18. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको एफ.एम.रे�डयो संचालन तथा �यव�थापन ऐन‚2074 

19. घोराह� उपमहानगरपा�लका �या�यक स�म�त (काय��व�ध स�ब�धी) २०७४ 

२१. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �शासक�य (�नय�मत गन�) ऐन‚ २०७४ 

२२. िश�ा ऐन‚ २०७४ 

२३. घोराह� उप महानगरपा�लकाको िश�ा �नयमावल�‚ २०७४ 

२४. अलपकाल�न सेवा के�� संचालन (काय��व�ध) मापद�ड‚२०७५ 

2५. “घ” वग�को �नमा�ण �यवसायी इजाजतप� स�वि�ध काय��व�ध‚ 2075 
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2६. ता�लम �यव�थापन तथा संचालन काय��व�ध‚ २०७४ प�रमाज�न 2075 

२७. घोराह� उप महानगरपा�लकाको �वप� राहत �यूनतम मापद�ड स�ब�धी �यव�था‚ २०७५  

२८. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको �या�यक स�म�तको वैठक संचालन स�ब�धी �नद� िशका‚२०७५ 

२९. घोराह� उपमहानगरपा�लकाको वजार अनगुमन �नद� िशका‚ 2075 

३०. नगर पय�टन तथा सं�कृ�त �व��न स�म�त गठन तथा काय�संचालन काय��व�ध‚ 2075  

३१. घोराह� उपमहानगरपा�लका  अपा�ता भएका �यि�को प�रचयप� �वतरण काय��व�ध‚ 2075  

३२. घोराह� नगर �वप� जोिखम �यूनीकरण तथा �यव�थापन ऐन, २०७५ 

३३. आ�थ�क काय��व�ध �नय�मत तथा �यवि�थत गन� वनकेो कानून‚2074  

३४. भवन �नमा�ण अनमु�त ���याको काय��वधी‚2075 

३५. घोराह� उप महानगरपा�लका समाजक�याण �े�मा काम गन� सं�थालाई �दइने अनदुान स�ब�धी मापद�ड‚ 

२०७५ 

३६. घोराह� उपमहानगरपा�लका  वालक�याण स�म�त कोष (संचालन) काय��व�ध‚ 2075 

३७. घोराह� उपमहानगरपा�लका  वालगहृ संचालन काय��व�ध‚ 2075 

३८. घोराह� उपमहानगरपा�लका  सडक वालवा�लकाको �यव�थापन खच� काय��व�ध‚ 2075 

३९. अटो �र�सा ई-�र�सा दता� स�वि�ध काय��व�ध‚ 2075 

४०. पशसेुवा काय��म संचालन काय��व�ध‚ 2075 

४१. कृ�ष �वकास काय��म संचालन काय��नद� िशका‚ 2075 

४२. फोहर मैला �यव�थापन काय��वधको प�हलो संशोधन ‚2075 

४३. क�ा 8 को आधारभतू तह उ�ीण� प�र�ा काय��व�धको प�हलो संशोधन‚ 2075 

४४. करारमा �ा�व�धक र अ�य कम�चार� �यव�थापन गन� स�वि�ध काय��व�ध‚ 2075  

४५. घोराह� नगर �वपद �यव�थापन कोष संचालन काय��व�ध‚ 2075 

४६. घोराह� उपमहानगरपा�लका आपतकाल�न काय� संचालन के�� संचालन काय��व�ध‚ 2075 

४७. तलाउ स�ालन तथा �यव�थापन काय��व�ध‚ २०७६ 

४७. िश�क दरब�द� �मलान तथा �व�ालय �यव�थापनस�ब�धी काय��व�ध‚२०७६  

४८. अ�थायी सेवा अवधी गणना काय��व�ध‚ २०७६ 

४९. �थानीय तहमा �वा�थ�य सं�था दता� अनमुती तथा नवीकरण स�ब�धी �नद� िशका‚२०७६ 

५०. �निज ज�गाको ढंुगा �गट� बालवुा माटो आद� उ�खनन संकलन तथा ढुवानी �यवि�थत गन� स�ब�धी 

काय��व�ध‚ २०७६  
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