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घोराही उपमहानगरपालिकाको  नक्ीा 

 

घोराही उपमहानगरपालिकाको ींक्षिप्त क्षूनारी 
 

ि.ीं. ीचूक एकाई मानक कैवियि 

१ िेत्रिि िगत वक मस 522.21  
२ िडा ींख्या िटा 19  
3 जनींख्या जना 156164 कुि 

जना 83829 मवहिा 
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जना 72335 परुुष 
4 कुि घर िरी ींख्या घर िरुी 35419  
5 जन घनत्ि जना प्रलि िगत वक.मस 219  
6  औषि पररिार ींख्या जना 4.41  
7 जनींख्या िदृ्दिदर प्रलिशि प्रलििषत 3.78  
8 िैङ्गसक अनपुाि अनपुाि 91.7  
9 कुि ीािरिा दर प्रलिशि 73.58  
10 खानेपानस ीेिा पगुेको घरिरुी प्रलिशि 85.91  
11 विद्यिु ीेिा पगुेको घरिरुी प्रलिशि 95.29  
 

घोराही उपमहानगरपालिकाको स्िरुप र प्रकृलि 
नेपािको ींवििान बमोक्षजम स्थानसय िहको अलिकार ीम्बन्िस व्यिस्था कायातन्ियन गनत िथा ीङ्घ, प्रदेश र 
स्थानसय िह लबूको ीहकाररिा, ीहअक्षस्ित्ि र ीमन्ियिाई प्रिर्द्तन गदै जनीहभालगिा, उत्तरदावयत्ि, 
पारदक्षशतिा ीलुनक्षिि गरी ीिुभ र गणुस्िरीय ीेिा प्रिाह गनत, िोकिन्त्रका िाभहरुको ीमानपुालिक ीमािेशस 
र न्यायोक्षूि वििरण गरी कानचनस राज्य र द्ददगो विकाीको अििारणा अनरुुप ीमाजिाद उन्मखु ीवङ्घय 
िोकिाक्षन्त्रक गणिन्त्रात्मक शाीन प्रणािीिाई स्थानसय िहदेक्षख नै ीदुृविकरण गनत, र स्थानसय नेितृ्िको 
विकाी गदै स्थानसय शाीन पर्द्लििाई ीदृिु गरी स्थानसय िहमा वििावयकी, कायतकाररणस र न्यावयक 
अभ्याीिाई ींस्थागि गनत स्थानसय ीरकारको ीञ्चािन गने ीम्बन्िमा आिश्यक ियिस्था गनत िाञ्छनसय 
भएकोिे नेपािको ींवििानको िारा २९६ को उपिारा (१) बमोक्षजमकको व्यिस्थावपका-ींीदिे स्थानसय 
ीरकार ीञ्चािन ऐन, २०७४ बनाएको छ । यी ऐन बमोक्षजम ींक्षघय मालमिा िथा ीामान्य प्रशाीन 
मन्त्राियको आदेश अनीुार यी उप-महानगरपालिकाको अन्िररम दरिन्दी र स्िरुप िपलीि बमोक्षजम रहेको 
छ । 
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लनकायको काम, कितव्य र अलिकार 
स्थानसय ीरकार ीञ्चािन ऐन,२०७४ को पररच्छेद ३ अनीुार :- 
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लनकायबाट प्रदान गररने ीेिा  

१. ीामान्य प्रशाीन शाखा 

(क) स्थानसय ीेिा िथा जनशक्षि विकाी शाखा 

 स्थानसय ीेिाको व्यिस्थापन ीम्बन्िस नसलि, मापदण्ड, ीेिा शित, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 ींवििानको िारा ३०२ बमोक्षजम ीमायोजन भई आउन ेकमतू ारीको व्यिस्थापन 

 स्थानसय ीेिाको व्यिस्थापन ीम्बन्िस अन्य कायत 

 नगरपालिकाको ींगठन विकाी, ीङ्गठन ींरूना िथा दरबन्दी लनिातरण, जनशक्षि व्यिस्थापन र िकृ्षत्त विकाी, 

 स्थानसय ीेिाको व्यिस्थापनमा ीचूना िथा ीञ्चार प्रविलिको उपयोग, प्रबद्र्घन र लनयमन 

 मानि ींीािन विकाीका िालग अल्पकािीन िथा दीघतकािीन योजना िजुतमा 

 नगरपालिकामा ीाितजलनक विदा, उत्ीि, जात्रा, उदी आद्ददको व्यिस्थापन 

 स्थानसय शाक्षन्ि ीलमलि ीम्बन्िस कायतहरु । 

 स्थानसय ूाडपित, ीाितजलनक विदा, उत्ीि, जात्रा, उदी आद्ददको व्यिस्थापन 

 उपािस िथा विभषुण ीम्िन्िस लीिाररश, अलभिेख 

 ींघ िथा प्रदेश िहमा ींवििान िथा काननु बमोक्षजमको ीहभालगिा िथा प्रलिलनलित्ि 

 क्षजल्िा ीमन्िय ीलमलिीँगको ीमन्िय 

 िडा िहीँगको ीम्पकत  र ीमन्िय 

 पत्राूार, ीभा, ीमारोह, क्षशष्टाूार 
  

(ख) ीाितजलनक खरीद िथा ीम्पक्षत्त व्यिस्थापन शाखा 

 नगरपालिकाको िालग ीाितजलनक खरीद िथा अन्य बन्दोबस्िसका ीामान ीम्बन्िस विषय 

 ीेिा िथा लनमातण व्यिीायको ीञ्चािन िथा व्यिस्थापन 

 नगरपालिकालभत्रको ीाितजलनक िथा ीरकारी ीम्पक्षत्त, ीामदुावयक ीम्पक्षत्त, भिन, ीडक, पीि, व्यिीाय, पचबातिार, 
उद्योग, खानस िथा खनसज, िनको वििरण ीवहिको अद्यािलिक अलभिेख 

 नगरपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको ीम्पक्षत्तको अद्यािलिक अलभिेख 

 नगरपालिकाक्षस्थि ीरकारी ीम्पक्षत्तको एकीकृि वििरण । 

(ग) बैठक व्यिस्थापन शाखा 

 कायतपालिका िथा ीभाको बैठक व्यिस्थापन 

 कायतपालिकाको लनणतयहरुको विद्यलुिय माध्यमबाट अलभिेखसकरण िथा प्रकाशन  
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 कायतपालिकाका विलभन्न ीलमलि, उपीलमलि, कायतदिको बैठक व्यिस्थापन 

(घ) बजार अनगुमन, गणुस्िर, नापिौि, खाद्य ीरुिा र उपभोिा वहि ींरिण शाखा 

 स्थानसय व्यापार, िाक्षणज्य, िस्िकुो माग, आपचलित व्यबस्थापन िथा अनगुमन 

 बजार िथा हाट बजार व्यिस्थापन 

 उपभोिा अलिकार िथा वहि ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड, कायातन्ियन र लनयमन 

 स्थानसय िस्िहुरूको उत्पादन, आपचलित िथा लनकाीस प्रिेपण, मचल्य लनिातरण र अनगुमन 

 स्थानसय व्यापार र िाक्षणज्य ीम्बन्िस पचिातिार लनमातण, 

 स्थानसय िस्ि ुर ीेिा व्यापारको मचल्य िथा गणुस्िरको अनगुमन र लनयमन, 

 उपभोिा ीूेिना, िक्षिि उपभोिाको िगि व्यिस्थापन र स्थानसय िस्ि ुिथा ीेिाको गणुस्िर परीिण, 

 खाद्य पदाथतको गणुस्िर लनयन्त्रण, 

 खानेपानसको गणुस्िर लनयन्त्रण, 

 स्थानसय व्यापार प्रिद्र्घन ीहजसकरण र लनयमन, 

 स्थानसय बौवर्द्क ीम्पक्षत्तको ींरिण, प्रिद्र्घन र अलभिेखाङ्कन । 

२. राजश्व िथा आलथतक प्रशाीन शाखा 

(क) राजश्व नसलि िथा प्रशाीन शाखा 

 राजश्व ीम्बन्िस नसलि, कानचन िजचतमा, कायातन्ियन र लनयमन (राजस्ि ूहुािट लनयन्त्रण ीमेि) 

 ीम्पक्षत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क, ीिारी ीािन कर, ीेिा शलु्क दस्िरु, पयतटन शलु्क, 

विज्ञापन कर, व्यिीाय कर, भचलमकर (मािपोि), दण्ड जररिाना, मनोरञ्जन कर, बहािविटौरी कर, घरजग्गा कर, मिृ िा 
माररएको जसिजन्िकुो हाड, लींग, पिाँख, छािामा कर, प्राकृलिक स्रोि ीािन, व्यिीावयक कर ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड, 

कायातन्ियन, बाँडिाँड, ींकिन र लनयमन, अन्य आय व्यिस्थापन 

 ीाितजलनक खूत िथा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त हनुे रोयल्टी ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड िथा लनयमन र ीोको 
ीङ्किन िथा बाँडिाँड 

 आफ्नो िेत्रलभत्र राजस्िका दर अन्य शलु्क लनिातरण, ींघसय र प्रदेश कानचन बमोक्षजम प्राकृलिक श्रोि ीािन र 
ीेिा शलु्क जस्िा रोयल्टी ीङ्किन, ीमन्िय र लनयमन 

 स्थानसय पचिातिार ीेिा र उपयोगमा ीेिा शलु्क िथा दस्िरु (नसलि, काननु, मापदण्ड, लनयमन, शलु्क लनिातरण, 

ींकिन िथा व्यिस्थापन) 

 मािपोि ींकिन 

 काननु बमोक्षजम िंुगा, लगट्टस, िाििुा, माटो, ननु, स्िेट, िायरक्िेजस्िा खानस खनसज पदाथतको ीिेिण, अन्िेषण, 

उत्खनन र ीो ीम्बन्िस रोयल्टी ीङ्किन 

 टे्रवकङ्ग, कायावकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, बञ्जस जक्षम्पङ्ग, क्षजपफ्िायर, ¥याक्षफ्टङ्ग शलु्क 

 ीामदुावयक िनको ीञ्चािन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी ीङ्किन 

 पानसघट्ट, कच िो, पैनस जस्िा ीेिा ीञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी ीङ्किन 
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 प्राकृलिक स्रोिको उपयोग ीम्बन्िस नसलि लनिातरण र कायातन्ियन िथा प्रदेश र  ींघसय मापदण्ड पािना 

 प्रूलिि काननु बमोक्षजम दण्ड जररिाना 

 बाँकी बक्यौिा रकमको िगि र अीिु उपर  

 करदािा क्षशिा िथा करदािा वििरण अद्यािलिक 

 वित्तसय स्रोि ीािनको ीमिामचिक बाँडिाँड 

 आलथतक ीािनको महत्तम उपयोग िथा पररूािन 

 राजश्व परामशत ीलमलि ीम्बन्िस विषय 

 स्थानसय राजस्ि प्रिद्र्घनका िालग प्रोत्ीाहन,  

 राजश्वको ीम्भाव्यिा अध्ययन 

 राजस्ि ीचूना िथा िथ्याङ्कको आदान प्रदान 

 ींघसय िथा प्रदेश कानचन बमोक्षजम बजेट घाटापचलितको स्रोि व्यिस्था 

३ आलथतक प्रशाीन महाशाखा 

 आलथतक (कायतवििस) नसलि, काननु, मापदण्ड, कायातन्ियन र लनयमन, आलथतक प्रशाीन र व्यिस्थापन 

 बजेट ीसमा लनिातरण, बजेट िजचतमा, कायातन्ियन र लनयमन 

 ीक्षञ्चि कोष िथा आकक्षस्मक कोषको व्यिस्थापन 

 िगानस र िाभांशको व्यबस्थापन 

 िेखा व्यिस्थापन, खूत, राजश्व, िरौटी, कायतींूािन कोष िथा अन्य ीरकारी कोष िथा ींपक्षत्तको एकीकृि वििरण 

 ीमवष्टगि आलथतक अिस्थाको विश्लषेण  

 ऋण िथा अनदुानको व्यिस्थापन र लनयमन 

 िगानस प्रिपेण (ीहकारी, ीहकारी िथा लनजस) र वित्तसय व्यिस्थापन 

 कारोबारको िेखाकंन, लनयन्त्रण िथा व्यिस्थापन 

 राजश्व िथा व्ययको अनमुान 

 बेरुजच िछ्र्यौट 

 आलथतक प्रशाीन र व्यबस्थापन ीम्बन्िस अन्य विषय । 

४ आन्िररक िेखापरीिण शाखा 

 आन्िररक िथा पचित िेखापरीिण 

 िेखापरीिण वििरण (बेरुजचको िगि ीमेि)को अलभिेख व्यिस्थापन  

 अक्षन्िम िेखापरीिण कायतमा ीहयोग, ीमन्िय र ीहजसकरण 

 िेखापािनीम्िन्िस िमिा विकाी कायत 
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३. भौलिक पचबातिार विकाी महाशाखा 

(क) ीडक िथा यािायाि व्यिस्था शाखा 

 स्थानसय ीडक, ग्रामसण ीडक, कृवष ीडक िथा यािायाि ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड िथा लनयमन 

 स्थानसय ीडक, ग्रामसण ीडक, कृवष ीडक, झोिङु्गे पिु, पिेुीा र िटबन्िन ीम्बन्िस गरुुयोजनाको िजुतमा, 
कायातन्ियन र स्िरोन्नलिका आयोजनाको पवहूान,  अध्ययन, कायातन्ियन, ममति, ीम्भार 

 यािायाि ीरुिा व्यिस्थापन र लनयमन 

 स्थानसय ीाितजलनक यािायािको रुट लनिातरण, अनमुलि, निसकरण, खारेजस, ीेिाको गणुस्िर, भाडा दर लनिातरण र 
लनयमन 

 ट्याक्ीस ीेिा अनमुिस, व्यबस्थापन र लनयमन 

 ट्रिी बी, ट्रामजस्िा मध्यम िमिाका माी ट्राक्षन्जट प्रणािीको नसलि, योजना, मापदण्ड, कायातन्ियन, लनयमन 

 िािािरणमैत्रस, जििाय ुपररिितन अनकुच िन, अपाङ्गिा र िैवङ्गगमैत्रस यािायाि प्रणािीको प्रिद्र्िन  

 आिारभचि यािायाि ीम्बन्िमा प्रदेश ीरकारींग ीमन्िय 

 यािायाि िेत्रमा िगानस अलभबवृर्द् 

 यािायाि ीवुििामा नागररकको ीरि, ीहज र ीमान पहुँू 

 यािायाि िेत्रमा िािाबरणमैत्रस प्रविलििाई प्रोत्ीाहन 

 लनजस यािायाि लनयमन व्यिस्थापन 

(ख) जिविद्यिु, उजात, ीडक ित्तस शाखा 

 ीाना जिविद्यिु आयोजना, निसकरणसय उजात िथा िैकक्षल्पक ऊजात ीम्िन्िस ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड, 

योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 िैकक्षल्पक ऊजात ीम्बन्िस प्रविलि विकाी र हस्िान्िरण, िमिा अलभिवृर्द्÷प्रबद्र्घन, 

 विद्यिु वििरण प्रणािी र ीेिाको व्यिस्थापन, ीञ्चािन र लनयमन 

 जनीहभालगिामा आिाररि स्िदेशस िगानसिाई प्राथलमकिा द्दददै जिस्रोिको बहउुपयोगस विकाी कायतिमको 
िजुतमा र कायातन्ियन 

 स्थानसय विद्यिु वििरण प्रणािी र ीेिाको व्यिस्थापन, ीञ्चािन र लनयमन 

 ीडक ित्तसको व्यिस्था 

(ग) लींूाई िथा जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण शाखा 

 लीँूाई ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड लनिातरण र लनयमन 

 लीँूाई ीम्बन्िस गरुुयोजनाको िजुतमा, कायातन्ियन र स्िरोन्नलिका आयोजनाको पवहूान,  अध्ययन, कायातन्ियन, 

ममति, ीम्भार र लनयमन, 

 स्थानसय ीाना, ीिह िथा भचलमगि लीूाई प्रणािीको ीञ्चािन लनमातण, ीिुार, ममति ीम्भार िथा ीेिा शलु्कको 
लनिातरण र ीङ्किन व्यिस्थापन 
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 जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण ीम्िन्िस स्थानसय  

 िटबन्ि, नदी लनयन्त्रण िथा नदीे ेव्यिस्थापन र लनयमन 

 ीाना जि उपयोग ीम्बन्िस आयोजना िजुतमा, कायातन्ियन र अनगुमन । 

  

(ङ) खानेपानस व्यिस्थापन शाखा 

 स्थानसय खानेपानस ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 खानेपानस महीिु लनिातरण र खानेपानस ीेिा व्यिस्थापन 

 ीाितजलनक स्थिमा वपउन ेपानस व्यिस्थापन 

 पानस महुानको ींरिण 

 स्िच्छ खानेपानस आपचलित ीम्बन्िस अन्य विषय । 

 

 

४. आलथतक विकाी शाखा 

(क) कृवष, पशपुन्छी िथा ीहकारी 

 कृवष विकाी शाखा 

 कृवष, कृवष प्रीार, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन ीम्बन्िस स्थानसय नसलि, कानचन, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र 
लनयमन 

 कृवष बजार ीचूना, कृवष बजार िथा हाटबजारको पचिातिार लनमातण, ीाना लीँूाई लनमातण, िालिम, प्रविलि प्रीार, 
प्राविलिक टेिा, कृवष ीामाग्रस आपचलित र कृषक िमिा विकाी कायतिमको ीञ्चािन 

 कृवषजन्य प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनयन्त्रण 

 कृवष िािािरण ींरिण िथा जैविक विविििाको ींरिण र प्रिद्र्घन 

 कृवष प्रीार िथा जनशक्षिको प्रिपेण, व्यिस्थापन र पररूािन 

 उच्ू मचल्ययिु कृवषजन्य िस्िकुो प्रिद्र्घन, विकाी िथा बजारीकरण 

 कृवषीम्िन्िस िसमा र कजात ीहजसकरण 

 शसि भण्डारणको व्यिस्थापन 

 कृषकहरूको िमिा अलभिवृर्द्, प्राविलिक ीेिा, टेिा, ीसप विकाी र ीशिसकरण 

 कृवष बसउविजन, नश्ल, मिखाद र रीायन िथा औषलिहरूको आपचलित, उपयोग र लनयमन 

 कृषक ीमचह, कृवष ीहकारी र कृवष ीम्बन्िस स्थानसय ीङ्घ ींस्थाहरूको ीमन्िय, व्यिस्थापन र लनयमन 

 कृवष ीम्बन्िस प्रविलिको ींरिण र हस्िान्िरण 

 कृवष िथ्याङ्कको व्यिस्थापन र ीचूना प्रणािी िथा कृवष ीम्बन्िस ीचूनाको प्रूारप्रीार 

 कृवष स्रोि केन्रको स्थापना र व्यिस्थापन 

पशपुन्छी विकाी शाखा  
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 पशपुािन र पश ुस्िास्थ्य ीम्बन्िस स्थानसय नसलि, कानचन, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 पशपुन्छी बजार ीचूना, हाटबजारको पचिातिार लनमातण, िालिम, प्राविलिक टेिा, कृषक िमिा विकाी कायतिमको 
ीञ्चािन र लनयमन 

 पशपुन्छीजन्य प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनयन्त्रण 

 पशपुन्छी क्षूवकत्ीा ीेिाको व्यिस्थापन, 

 पशनुश्ल ीिुार पर्द्लि विकाी र व्यबस्थापन 

 पशपुन्छी ीम्बन्िस बसमा र कजात ीहजसकरण 

 स्थानसय ूरन िथा खकत  विकाी र व्यिस्थापन 

 पश ुआहारको गणुस्िर लनयमन 

 स्थानसयस्िरमा पशपुन्छी ीम्बन्िस िथ्याङ्कको व्यिस्थापन र ीचूना प्रणािी 

 पश ुबिशािा र शसि भण्डारणको व्यिस्थापन र लनयमन 

 पशपुािन िथा पश ुस्िास्थ्य ीम्बन्िस अन्य कायत । 

ीहकारी प्रिितन शाखा 

 ीहकारी ींस्था ीम्बन्िस स्थानसय नसलि, कानचन, मापदण्डको लनमातण, कायातन्ियन र लनयमन 

 स्थानसय ीहकारी ींस्थाको दिात, अनमुलि, खारेजस र विघटन 

 ीहकारी िूि िथा ऋण पररूािन ीम्बन्िस स्थानसय मापदण्ड लनिातरण र लनयमन 

 ीहकारी ीम्बन्िस रावष्ट्रय, केन्रीय, विषयगि, प्रादेक्षशक र स्थानसय ींघ ींस्थाीँग ीमन्िय र ीहकायत 

 ीहकारी ीम्बन्िस स्थानसय िथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनीुन्िान 

 स्थानसय ीहकारीको िमिा अलभिवृर्द् 

 स्थानसय ीहकारी िेत्रको प्रिद्र्घन, विकाी र पररूािन । 

(ग) उद्योग िथा उद्यमक्षशििा विकाी र खानस िथा खलनज पदाथतको ींरिण उपशाखा 

 उद्योग  

 िघ,ु घरेि ुिथा ीाना उद्योगको दिात, निसकरण, खारेजस र लनयमन 

 िघ,ु घरेि ुिथा ीाना उद्योगको विकाी र प्रिद्र्िन 

 उद्यमक्षशििा प्रिद्र्िन 

 व्यापाररक िमत, पीिको दिात, अनमुलि, निसकरण, खारेजस र लनयमन 

 ीसप विकाी ीम्बन्िस कायतको प्रबद्र्िन । 

खानस िथा खलनज 

 खानस िथा खलनज पदाथतको ींरिण ीम्बन्िस स्थानसय नसलि, कानचन, मापदण्ड िथा  योजनाको कायातन्ियन र 
लनयमन, 

 िुङ्गा, लगटी, बाििुा, माटो, ननु, स्िेट, खरीिुङ्गा, िायरक्िेजस्िा खानसजन्य िस्ि ुीिेिण, अन्िेषण, उत्खनन ्
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 िुङ्गा, लगट्टस, बाििुा, माटो, खरीिुङ्गा, िायर क्िे,स्िेट िथा ननु, आद्दद खानसजन्य िस्िकुो ींरिण, विकाी, उत्खनन ्र 
उपयोग ीम्बन्िस दिात, अनमुलि, निसकरण, खारेजस र व्यिस्थापन 

 खानस िथा खलनज पदाथत ीम्बन्िस ीचूना िथा िथ्याङ्क ीङ्किन, अलभिेखन िथा व्यबस्थापन 

 भौगलभतक नक्ीा प्रकाशन । 

(घ) रोजगार प्रबद्र्िन िथा गररबस न्यचनसकरण शाखा 

 गररबस लनिारण ीम्बन्िस स्थानसय नसलि, कानचन, मापदण्ड, लनयमन  र अध्ययन अनीुन्िान 

 गररबस लनिारणको स्थानसय रणनसलि िजचतमा 

 गररब घरपररिार पवहूान ीम्बन्िस स्थानसय ीिेिण, ीचूना व्यिस्थापन र लनयमन 

 गररबस लनिारण ीम्बन्िस रावष्ट्रय, प्रादेक्षशक र स्थानसय ींस्थाीँग ीम्पकत , ीमन्िय र ीहकायत 

 रोजगार िथा बेरोजगारको िथ्याङ्क ीङ्किन, प्रशोिन र ीचूना प्रणािीको स्थापना 

 स्थानसयस्िरमा रहेका विदेशस श्रलमकको िगि ीङ्किन िथा ीचूना व्यिस्थापन 

 पवहूान भएका गररब घरपररिार एिं िक्षिि ीमचह ीम्बन्िस स्थानसय योजना, कायतिम, स्रोि पररूािन र 
व्यिस्थापन 

 ींघसय र प्रदेश कानचन बमोक्षजम स्थानसय िहमा ीकुुम्बाीसको पवहूान र अलभिेख व्यिस्थापन 

 ीकुुम्बाीस ीम्बन्िस जसविकोपाजतन र बीोबाी व्यिस्थापन 

 रोजगारीका अिीर लीजतना ीम्िन्िस 
 

५. ीामाक्षजक विकाी शाखा 

(क) क्षशिा िथा खेिकच द महाशाखा 

 प्रारक्षम्भक बाि क्षशिा िथा विद्यािय क्षशिा, अनौपूाररक क्षशिा, खिुा िथा िैकक्षल्पक क्षशिा (गरुुकुि, मदरीा, 
गमु्बा आद्दद), लनरन्िर लीकाइ िथा विशेष क्षशिा ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड, योजनाको लनमातण, कायातन्ियन र लनयमन 

 प्राविलिक क्षशिा िथा व्यािीावयक िालिमको योजना िजुतमा, ीञ्चािन, अनमुलि र लनयमन 

 पाठ्यिम र पाठ्यीामग्रसको वििरण िथा कायातन्ियन 

 विद्यािय क्षशिक िथा कमतू ारी व्यिस्थापन 

 विद्याियको नक्ीाङ्कन, अनमुलि, स्िसकृलि, ीमायोजन िथा लनयमन 

 शैक्षिक पचिातिार लनमातण र ममति ीम्भार 

 आिारभचि िह (किा ८) को परीिा व्यिस्थापन 

 विद्याथी लीकाइ उपिब्िसको परीिण र व्यिस्थापन 

 विद्याथी प्रोत्ीाहन िथा छात्रिकृ्षत्तको व्यिस्थापन 

 शैक्षिक परामशत ीेिाको अनमुलि िथा लनयमन 

 स्थानसयस्िरको शैक्षिक ज्ञान, ीसप र प्रविलिको ींरिण, प्रिद्र्िन र स्िरीकरण 

 माध्यलमक िहीम्मको शैक्षिक कायतिमको ीमन्िय र लनयमन 
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 पसु्िकािय एिं पत्रपलत्रका 

 स्थानसय पसु्िकािय, िाूनािय िथा ीामदुावयक अध्ययन केन्र ीञ्चािन िथा व्यिस्थापन । 

 स्थानसयस्िरमा खेिकच द प्रशाीन िथा ीङ्घ ींस्थाको लनयमन र ीमन्िय 

 खेिकुदको ींरूनाको पचिातिार लनमातण, ीञ्चािन िथा विकाी 

 खेिकच दको विकाी र प्रिद्र्घन 

 खेिकच द प्रलियोगसिा आयोजना र ीहभागसिा 

 अलिररि वियाकिाप ीम्बन्िस विषय । 

(ख) स्िास्थ्य प्रिितन शाखा 

 आिारभचि स्िास्थ्य र ीरीिाई ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड, योजनाको लनमातण, कायातन्ियन िथा लनयमन 

 रावष्ट्रय िथा प्रदेशस्िरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोक्षजम स्थानसयस्िरको स्िास्थ्य ीम्बन्िस िक्ष्य र गणुस्िर लनिातरण 

 रावष्ट्रय र प्रादेक्षशक मापदण्ड अनरुुप जनरि अस्पिाि, नलीतङ्ग होम, लनदान केन्र िथा अन्य स्िास्थ्य ींस्थाहरूको 
क्षक्िलनक दिात, ीञ्चािन अनमुलि र लनयमन 

 आिारभचि स्िास्थ्य ीेिाको ीञ्चािन र प्रबद्र्घन 

 अस्पिाि र अन्य स्िास्थ्य ींस्थाको स्थापना िथा ीञ्चािन 

 स्िास्थ्य ीेिा ीम्बन्िस भौलिक पचिातिार विकाी िथा व्यिस्थापन 

 ीरीिाई ीूेिनाको अलभिवृर्द् 

 रि ीञ्चार ीेिा िथा स्थानसय र शहरी स्िास्थ्य ीेिा 

 औषलि पीि ीञ्चािन र लनयमन 

 औषलिजन्य िनस्पलि, जटीबटुी र अन्य औषलिजन्य िस्िकुो उत्पादन, प्रशोिन र वििरण 

 स्िास्थ्य बसमा िगायिका ीामाक्षजक ीरुिा कायतिमको व्यिस्थापन 

 औषलि िथा अन्य मेलडकि उत्पादनहरूको न्यचनिम मचल्य लनिातरण र लनयमन 

 औषलिको उक्षूि प्रयोग र ीचक्ष्मजसि लनरोिक प्रलिरोि न्यचनसकरण 

 औषलि र स्िास्थ्य उपकरणको खरीद, भण्डाण र वििरण 

 स्िास्थ्य ीचूना प्रणािीको व्यिस्थापन 

 जनस्िास्थ्य लनगरानस (पक्षब्िक हेल्थ ीभेिेन्ी) 

 प्रिद्र्घनात्मक, प्रलिकारात्मक, उपूारात्मक, पनुस्र्थापनात्मक र पयालिएवटभ स्िास्थ्य ीेिाको ीञ्चािन 

 स्िस्थ जसिनशैिी, पोषण, शारीररक ब्यायाम, योग अभ्याी, स्िास्थ्य ितृ्तको पािना, पञ्चकमत िगायिका जनस्िास्थ्य 
ीेिाको प्रिद्र्िन 

 जनुोवटक र कीटजन्य रोगको लनयन्त्रण िथा व्यिस्थापन 

 ीलुित, मद्ददरा र िागच पदाथतजन्य िस्िकुो प्रयोग लनयन्त्रण िथा ीूेिना अलभिवृर्द् 
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 आयिेुद्ददक, यनुानस, आम्ूस, होलमयोपयालथक, प्राकृलिक क्षूवकत्ीा िगायिका परम्परागि स्िास्थ्य उपूार ीेिाको 
व्यिस्थापन 

 जनस्िास्थ्य, आपत्कािीन स्िास्थ्य िथा महामारीको लनयन्त्रण योजना र कायातन्ियन 

 ीरुिा िथा नीने रोगको लनयन्त्रण िथा रोकथाम 

 आकक्षस्मक स्िास्थ्य ीेिा प्रिाह । 

(ग) िैंलगक ीमानिा िथा ीामाक्षजक ीरुिा शाखा 

 मवहिा हक ीम्बन्िस नसलि, योजना कायातन्ियन, ीमन्िय र लनयमन 

 मवहिाको आलथतक, ीामाक्षजक, राजनसलिक ीशक्षिकरण, िमिा विकाी 

 िैलगक वहंीा लनिारणका िालग लनरोिात्मक, प्रिद्र्िनात्मक, ींरिणात्मक उपाय र पनुःस्थापना 

 िैंलगक उत्तरदायस बजेट  

 बािबालिकाको हकहीि ींरिण ीम्बन्िस स्थानसय नसलि, कानचन, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 बािबालिकाको हकहीि ींरिण 

 बािमैत्रस शाीकीय प्रिन्ि, बाि क्िब, बाि ींरिण ीलमलि िथा बाि ीञ्जाि 

 बािबालिकाको हकहीि ींरिण ीम्बन्िमा ींघ, प्रदेश िथा अन्य लनकायीँग ीम्पकत , ीमन्िय िथा ीहकायत, 

 बािबालिका पररिार ीहयोग 

 बैकक्षल्पक स्याहार पर्द्लिको कायातन्ियन 

 बाि न्याय 

 बाि गहृ, पनुःस्थापना केन्र, क्षशश ुस्याहार केन्र र बाि विकाी केन्र व्यिस्थापन 

 अीहाय बािबालिकाका, ीडक बािबालिका व्यिस्थापन 

 बाि वहंीा लनयन्त्रण 

 बािीिुार िथा पनुःस्थापना केन्र स्थापना, ींूािन अनमुिस र लनयमन 

 आपत्कािीन बाि उर्द्ार कोष स्थापना र व्यिस्थापन 

 यिुा जागरण, ीशक्षिकरण र पररूािन 

 यिुा ीसप, उद्यमक्षशििा िथा नेितृ्ि विकाी 

 जेष्ठ नागररकको िगि, पररूयपत्र, ीम्मान, स्िास्थ्य ीवुििा, ीामाक्षजक ीरुिा ीम्बन्िस कायत 

 जेष्ठ नागररक क्िि, द्ददिा ीेिा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्रको ीञ्चािन िथा व्यिस्थापन 

 ीङ्घ िथा प्रदेशीँगको ीमन्ियमा अपाङ्गिा पनुःस्थापना केन्र िथा अीि स्याहार केन्रको ीञ्चािन र व्यिस्थापन 

 अपाङ्गिा भएका व्यक्षि िथा अीहायको िगि अद्यािलिक, पररूयपत्र वििरण, ीामाक्षजक ीरुिा िथा ीवुििाको 
व्यिस्थापन िथा वििरण 

 अपाँगिा भएका व्यक्षिमैत्रस पचिातिार लनमातण िथा ीञ्चािन 

 अपाङ्गिा भएका व्यक्षि र अीिहरूको व्यिस्थापन ीम्िन्िस अन्य कायत । 



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

14 
 

 एकि मवहिा ीम्िन्िस कायत 

 स्थानसयस्िरमा ीमाजकल्याण ीम्िन्िस ींघींस्था (गैरीरकारी, ीामाक्षजक िथा ीामदुावयक ींघींस्था) को दिात, 
निसकरण िथा लनयमन 

 गठुी, कोष िथा अन्य ट्रष्टहरुको व्यिस्थापन 

 लनजस िथा गैरीरकारी िेत्रीँग ीमन्िय र ीहकायत 

 ीमन्िय र पररूािन 

 ीामाक्षजक ींघींस्था ीम्बन्िस अन्य विषय ।  

(घ) ीामाक्षजक ीरुिा कायतिम िथा व्यक्षिगि घटना दिात शाखा 

 ीामाक्षजक ीरुिा ीम्बन्िस स्थानसय नसलि, कानचन, मापदण्ड, लनयमन  र अध्ययन अनीुन्िान 

 ीङ्घ िथा प्रदेशिे लनिातरण गरेको मापदण्ड बमोक्षजम ीामाक्षजक ीरुिा ीम्बन्िस कायतिम कायातन्ियन 

 ीामाक्षजक ीरुिाको कायातन्ियनको िालग ीङ्घ, प्रदेश र स्थानसय ीङ्घ ींस्थाीँग ीम्पकत , ीमन्िय र ीहकायत 

 स्थानसय ीामाक्षजक ीरुिा योजना र व्यिस्थापन िथा आिश्यक िथ्यांक ींकिन एिं व्यिस्थापन  

 आिलुनक प्रलबलिमाित ि व्यक्षिगि घटना दिात (जन्म, मतृ्य,ु वििाह, बीाईीराई, ीम्िन्ि विच्छेद र िमतपतु्र 
िमतपतु्रस), अलभिेख व्यिस्थापन िथा प्रलििेदन 

 

(ङ) ींस्कृलि, ीम्पदा, िलििकिा िथा पयतटन प्रबद्र्िन शाखा 

 भाषा, ींस्कृलि र िलििकिाको ींरिण र विकाी ीम्बन्िस स्थानसयस्िरको नसलि, कानचन, मापदण्ड, योजना, 
कायातन्ियन र लनयमन 

 परुाित्ि, प्राूसन स्मारक िथा ीङ्ग्ग्रहाियको ींरिण, ीम्भार, प्रबद्र्घन र विकाी 

 परम्परागरि रुपमा ूलिआएका जात्रा िथा पितको ीञ्चािन र व्यिस्थापन 

 स्थानसय महत्िका िालमतक िथा ीासं्कृलिक ीम्पदाको व्यबस्थापन 

 पयतटकीय महत्िका स्थि िथा ीम्पदाको पवहूान, ींरिण र प्रिद्र्िन 

 पयतटन पचिातिार विकाी िथा प्रोत्ीाहन 

 परुािाक्षत्िक, िालमतक महत्िका ीम्पदाहरुको ींरिण िथा ीम्बद्र्िन 

 भाषा, ींस्कृलि, जात्रा, पित र िलििकिाको ींरिण, प्रबद्र्िन र विकाी । 

 

६. िन, िािािरण, िोहोरमैिा िथा विपद् व्यिस्थापन शाखा 

(क) िन, िन्यजन्ि,ु भच—ींरिण िथा जैविक विविििा ींरिण शाखा 

 िन, जङ्गि, िन्यजन्ि,ु ूराूरुुङ्गस, जि उपयोग, िािािरण, पयातिरण िथा जैविक विविििा ीम्बन्िस स्थानसय नसलि, 

कानचन, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 ीामदुावयक, ग्रामसण िथा शहरी, िालमतक, किलुियिस िनको ींरिण, ीम्िद्र्िन, उपयोग र लनयमन  

 िन उपभोिा ीमचहको व्यिस्थापन 
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 मध्यििी िेत्रको ीामदुावयक, िालमतक र कबलुियिस िनको व्यिस्थापन 

 नदी वकनार, नदी उकाी, नहर वकनार िथा ीडक वकनारमा ििृारोपण व्यिस्थापन 

 लनजस िथा व्यिीावयक िनको प्रबद्र्घन र लनयमन 

 ीाितजलनक खािी जग्गा, पाखा िा िेत्रमा ििृारोपण, ीम्भार, उपयोग र व्यिस्थापन 

 जडसबटुी िथा अन्य गैरकाष्ठ िन पैदािार ीम्बन्िस, ीभेिण, उत्पादन, ीङ्किन,  प्रबद्र्घन, प्रशोिन, र बजार 
व्यिस्थापन 

 िनबसउ बगैँूा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिद्र्घन 

 नीतरी स्थापना, लबरुिा उत्पादन, वििरण, रोपण र प्रिद्र्िन 

 िन्यजन्ि ुर ूराूरुुङ्गसको ींरिण, व्यिीावयक पािन, उपयोग र अनगुमन 

 िन्यजन्िबुाट स्थानसय ीमदुायमा पने प्रभाि रोकथाम, व्यिस्थापन  

 स्थानसय प्राणस उद्यान (क्षूलडयाखाना) को स्थापना र ीञ्चािन 

 स्थानसय िन्यजन्ि ुपयतटन र आयआजतन 

 स्थानसयस्िरमा आखेटोपहारको व्यिस्थापन 

 िन, िन्यजन्ि ुिथा ूराूरुुङ्गसको अलभिेखाङ्कन र अध्ययन अनीुन्िान 

 रैथाने प्रजालिको ींरिण र प्रिर्द्तन 

 लमूाहा प्रजालिको लनयन्त्रण 

 जैविक विविििाको अलभिेख 

 ीामदुावयक भचींरिण र ीोमा आिाररि आय आजतन कायतिम 

 भचींरिण र जिािार व्यिस्थापनजन्य ीामदुावयक अनकुच िन 

 जििायच पररिितन अनकुुिन कायत  

 आय आजतनमा आिाररि जडसबटुीको ींरिण, प्रबद्र्िन, व्यिस्थापन 

 स्िच्छ िथा स्िस्थ िािािरण र जिािार िथा िन्ययजन्िकुो ींरिण व्यिस्थापन ीम्बन्िस नसलि, कानचन, कायतिम 
िजचतमा, कायातन्ियन र लनयमन 

 बिृारोपण, हररयािी िथा हररि िते्रको प्रितर्द्न 

 िाय ुिथा ध्िनसको प्रदचषण लनयन्त्रण 

 हालनकारक पदाथतहरूको लनयमन िथा  लनयन्त्रण 

 िािािरणसय जोक्षखम न्यचनसकरण 

 न्यचन काितनमखुस िथा िािािरणमैत्रस विकाी अििम्बन 

 िािािरण ींरिण िेत्र लनिातरण र व्यिस्थापन 

 पवहरो लनयन्त्रण 

 जििायच पररिितन अनकुुेुिन कायतिम  
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 िोहरमैिा ीङ्किन, पनुः उपयोग, प्रशोिन, विीजतन र ीोको ीेिा शलु्क लनिातरण र लनयमन 

 ल्याण्डविि ीाईट व्यिस्थापन 

 ीरीिाई  िथा स्िास्थ्यजन्य िोहोरमैिाको व्यिस्थापन 

 ीाितजलनक शौूािय व्यिस्थापन 

 विपद् व्यिस्थापन ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड िथा स्थानसयस्िरका आयोजनाको कायातन्ियन र लनयमन 

 विपद् पचित ियारी िथा प्रलिकायत योजना, जोक्षखम न्यचनसकरण कायत योजना 

 विपद् पचित ियारी, खोज िथा उर्द्ार, राहि ीामग्रसको पचित भण्डारण, वििरण र ीमन्िय 

 विपद् जोक्षखम िेत्रको नक्ीाङ्कन िथा बस्िसहरूको पवहूान र स्थानान्िरण 

 विपद् व्यिस्थापनमा ीङ्घ, प्रदेश र स्थानसय ीमदुाय, ींघ ींस्था, लनजसिते्रीँग ीहयोग, ीमन्िय र ीहकायत 

 विपद् कोषको  स्थापना िथा ीञ्चािन र स्रोि ीािनको पररूािन 

 विपद् पिाि ्स्थानसयस्िरको पनुस्र्थापना र पनुलनतमातण 

 विपद् ीम्बन्िस िथ्याङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनीुन्िान 

 प्राकृलिक प्रकोपको रोकथाम र पचित ियारी 

 विपद् जोक्षखम न्यचनसकरणका िालग पचित ीचूना प्रणािी ीम्बन्िस कायतिमको िजुते ृमा र कायातन्ियन,  

 बारुण यन्त्र िथा एम्बिेुन्ीको ीञ्चािन िथा व्यिस्थापन 

 स्थानसय आपिकािीन कायत ीञ्चािन प्रणािी 
 

७. भचलम व्यिस्थापन िथा भिन लनयमन शाखा 

(क) भच—उपयोग िथा िस्िस विकाी शाखा 

 शहरीकरण, बस्िस विकाी ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड िथा ीो ीम्िन्िस योजना िजुतमा, आयोजना पवहूान, 

अध्ययन, कायातन्ियन र लनयमन 

 आिारभचि आिाीका योजना िजुतमा र कायातन्ियन 

 नगरपालिकामा अव्यिक्षस्थि बीोबाी व्यिस्थापन कायतिमको िजुतमा र कायातन्ियन 

 आिारभचि बीोिाी ीम्बन्िमा प्रदेश ीरकारीँग ीमन्िय 

 योजनाबर्द् र व्यबक्षस्थि िस्िस विकाीका कायतिमको िजुतमा कायातन्ियन 

 एकीकृि बस्िस विकाीका िालग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा विकाी र व्यबस्थापन 

 आफ्नो िेत्रको भचउपयोग नसलि, योजना, कायतिम िजुतमा र कायातन्ियन  

 व्यिक्षस्थि बस्िस विकाीका कायतिमको िजुतमा र कायातन्ियन 

 ींघसय र प्रदेश काननु बमोक्षजम स्थानसय िहमा ीकुुम्िाीस पवहूान र अलभिेख व्यिस्था 

 स्थानसयस्िरमा ीकुुम्िाीस ीम्िन्िस जसविकोपाजतन र िीोिाी व्यिस्था 

 एकीकृि िस्िस विकाीका िालग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा विकाी र व्यिस्थापन । 
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(ख) जग्गा नापस िथा नक्ीा, घरजग्गा िनस पजुात शाखा 

 घरजग्गा िनस दिात प्रमाणपजुात वििरण िथा िगि व्यिस्थापन 

 भचलमको िगीकरण अनीुारको िगि  

 जग्गाको वकत्ताकाट र भचमस िगि (नक्शा, से्रस्िा) लनमातण र ींरिण 

 ीरकारी प्रयोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनिातरण िथा वििरणमा ीमन्िय र ीहजसकरण 

 जग्गा वििाद ीमािानमा मेिलमिाप र मध्यस्थिा 

 विश्व ीम्पदा ीचूसमा परेका स्मारक र परुािाक्षत्िक महत्ि िगायि िन, ीसमीार िेत्र, िटििी िेत्रका जग्गा 
ीम्बन्िस िगि 

(ग) भिन िथा भिन ींवहिा एिं लनमातण इजाजि (लडजाइन ीमेि) शाखा 

 भिन ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड िथा ीो ीम्िन्िस योजना िजुतमा, आयोजना पवहूान, अध्ययन, कायातन्ियन र 
लनयमन, 

 रावष्ट्रय भिन ींवहिा िथा मापदण्ड बमोक्षजम भिन लनमातण अनमुलि र लनयमन 

 भिन लनमातणको नक्शा स्िसकृलि, ींशोिन, लनयमन 

 परुाित्ि, प्राूसन स्मारक र ींग्ररहािय ींरिण, ीम्बद्र्िन र पनुःलनमातण, 

 ीरकारी भिन, विद्यािय, ीामदुावयक भिन, ीभागहृ िथा अन्य ीाितजलनक भिन िथा ींरूना लनमातण र ममति 
ींभार, 
 

८. न्याय, कानचन िथा मानि अलिकार प्रिद्र्िन शाखा 

(क) नगर प्रहरी व्यिस्थापन शाखा 

 ींघसय िथा प्रदेश कानचनको अलिनमा रही नगर प्रहरीको ीञ्चािन िथा व्यिस्थापन नसलि, कानचन, मापदण्ड, 

कायातन्ियन र लनयमन,  

 नगर प्रहरीमाित ि देहायका कायत ीम्पादन गने, 

य नसलि, कानचन, मापदण्ड, लनणतयहरु कायातन्ियनमा ीहयोग, 

य ीम्पक्षत्तको ींरिण, 

य नगरपालिकामा हनु ेीभा ीमारोह, परम्परा िथा जात्रा ूाडपितको व्यिस्थापनमा ीहयोग, 

य स्थानसय बजार िथा पावकत ङ्ग स्थिको व्यिस्थापनमा ीहयोग, 

य नगर प्रहरी ीम्बन्िस कायतपालिकािे िोके बमोक्षजमका नसलि, योजना, कायतिम कायातन्ियन,   

य नगर बस्िस ीरीिाई ीम्बन्िस मापदण्डको कायातन्ियन र कीचर उपर छानविन र अनीुन्िान, 

य स्थानसय न्यावयक ीलमलििे गरेका आदेश, िैीिा कायातन्ियनमा ीहयोग, 

य कायातिय पररीर, ीम्पदा, ीाितजलनक, ऐिानस, पलित जग्गा, ीाितजलनक भिन िथा भौलिक पचिातिारको ींरिण र 
ीरुिा, 

य विपद् व्यिस्थापनमा ीहयोग, 
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य अपराि रोकथाम िथा अनीुन्िानमा ीहयोग, 

य िच टपाथ व्यिस्थापन 

य लनमातण लनयमन 

य गणुस्िर लनयन्त्रण 

 नगर प्रहरी ीम्बन्िस अन्य कायत । 

(ख) न्याय, कानचन िथा मानि अलिकार प्रिद्र्िन शाखा 

 न्यावयक ीलमलिको ीक्षूिािय, न्याय, कानचन, मानि अलिकार प्रिद्र्िन िथा मेिलमिाप र मध्यस्थिा, लनणतय िथा 
िैीिा कायातन्ियन 

 न्यावयक ीलमलिको ीक्षूिािय ीम्िन्िस कायत 

 न्याय िथा कानचनस राज्यको पररपािना 

 मानि अलिकारको ींरिण िथा प्रिद्र्िन 

 व्यक्षि र ीमदुायबसू मेिलमिाप र मध्यस्थिाको व्यिस्थापन 

 न्यावयक लनणतय िथा िैीिा कायातन्ियन 

 

६. योजना, िजेट,अनगुमन िथा मचल्याकंन महाशाखा 

(क) योजना िथा िजेट शाखा 

 विकाी आयोजना िथा पररयोजना ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड, योजना र लनयमन 

 स्थानसय विकाी नसलि, अल्पकािीन, मध्यकािीन िथा दीघतकािीन विकाी योजना िजचतमा, अनगुमन िथा मचल्यांकन 

 आलथतक, ीामाक्षजक, ीाँस्कृलिक, िािािरणसय, प्रविलि र पचिातिारजन्य विकाीका िालग आिश्यक आयोजना िथा 
पररयोजनाहरूको िजुतमा, कायातन्ियन, अनगुमन िथा मचल्याङ्कन 

 बावषतक विकाी कायतिम, आयोजना िजुतमा, कायातन्ियन 

 विकाी लनमातण प्रकृयामा स्थानसय जनीहभालगिा अलभबवृर्द्का कायतिम िजुतमा र कायातन्ियन 

 विकाी योजनाहरुको िािािरणसय प्रभाि मचल्यांकन 

 उपभोिा ीलमलिको वििरण, िमिा विकाी 

 विकाीका प्राथलमकिा प्राप्त िेत्र लनिातरण 

 ींघसय र प्रादेक्षशक आयोजना, पररयोजना कायातन्ियनमा ीमन्िय, ीहजसकरण र ीहयोग 

 विकाी आयोजना िथा पररयोजना ीम्बन्िस अन्य कायत । 

(ख) अनगुमन िथा मचल्याकंन शाखा 

 विकाी आयोजनाको अनगुमन, आिलिक प्रगलि िथा प्रलिििको ीमसिा 

 विकाी योजनाको अनगुमन िथा मचल्यांकनको आिार िथा प्रविया लनिातरण 

 आयोजनाको अध्ययन, अनीुन्िान िथा प्रभाि मचल्याङ्कन 
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 लबषयिेत्रगि नसलिको अनगुमन िथा मचल्यांकन 

(ग) ीचूना प्रविलि िथा िथ्यांक व्यिस्थापन शाखा 

 िथ्याङक ींकिन, व्यिस्थापन िथा प्रयोग ीम्बन्िस नसलि, कानचन, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 ीचूना िथा अलभिेख केन्रको स्थापना िथा ीञ्चािन 

 स्थानसय िथ्याङक ींकिन, प्रशोिन, अलभिेक्षखकरण िथा वििरण 

ड्ड आिारभचि िथ्यांक ींकिन र व्यबस्थापन ेः जनीाक्षङ्ग्ख्यक, प्राकृलिक, आलथतक, ीामाक्षजक, ीांस्कृलिक, भौलिक 
पचबातिार, रोजगारीको अिस्था, कच ि ग्राहस्थ्य उत्पादन, प्रलिव्यक्षि आय, मानि विकाी ीचूकाङ्क, राजश्व िथा आयव्यय ीमेिको 
िथ्याङ्क ीङ्किन र प्रशोिन गरी ीचूना प्रणािीमा आिर्द्िा र पाश्र्ि क्षूत्र िथा श्रोि नक्ीाको अद्यािलिक एिं अलभिेख 

ड्ड बेरोजगारको िथ्यांक ींकिन 

ड्ड स्थानसय व्यापारको िथ्याङ्क प्रणािी र अध्ययन अनीुन्िान 

ड्ड ीामाक्षजक ीरुिा ीम्बन्िस स्थानसय िथ्याङ्क र ीचूना व्यिस्थापन 

ड्ड ीम्पन्न भएका िथा ूािच योजनाको वििरण 

ड्ड लबषिेत्रगि ीचूना, िथ्यांकको ींकिन, अलभिेख 

 प्रदेश िथा ींघीँग िथ्यांक एिं ीचूना आदानप्रदान र ीमन्िय 

 ीम्भाव्य प्राकृलिक श्रोि िथा  ीािनको अलभिेख (प्रोिाईि) व्यबस्थापन 

 नगरपालिकाको आिलिक िथा िावषतक कायतिम र बजेट स्िसकृलि । 

 आफ्नो िेत्रलभत्र इन्टरनेट ीेिा, टेलिीेन्टर, केबिु िथा िारविहीन टेलिलभजन प्रीारणको अनमुलि, निसकरण र 
लनयमन 

 एक ीय िाटीम्मको एि. एम. रेलडयो ीञ्चािन अनमुलि, निसकरण र  लनयमन 

 आफ्नो िेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनमुलि, अलभिेख िथा लनयमन 

 अलभिेख व्यिस्थापनमा निसनिम ीचूना प्रविलिको प्रयोग  

 ीचूना िथा ीञ्चार प्रविलिमा ीितीािारण जनिाको ीहज र ीरि पहुँू िथा ीचूना प्रविलिको विकाी र विस्िार 
ीम्बन्िस कायतिम िजुतमा र कायातन्ियन 

 बैज्ञालनक अध्ययन, अनीुन्िान र प्रविलि विकाीमा िगानस  

 ीचूना िथा ीञ्चार प्रविलिमा आिाररि िथ्याङ्क व्यिस्थापन । 

 

 

 

कायतरि कमतू ारी वििरण  
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#f]/fxL pkdxfgu/kflnsfsf] xfn sfo{/t :yfoL sd{rf/L ljj/)f 2075.076 
 

      
;+#, k|b]z jf :yfgLo txdf sfo{/t sd{rf/L ljj/)f -lghfdlt tkm{ :jf:Yo, lzIff, k|zf;g_ 

 
l;= 

g+= 

sd{rf/Lsf] gfd÷ 

y/ 
] kb >]0fL jf tx ;d'x sfo{/t dxfzfvf . Zfvf ;Dks{ gDa/ 

1 ;Gtaxfb"/ 

;'gf/ 

k|d"v 

k|zf;sLo 

clws[t 

/f=k= k|yd 

k|;fzg k|d"v k|zf;sLo clws[t 9857828111 

3 b"uf{ k|;fb 

l/hfn 

n]vf pk;lrj /f=k= l$tLo 

  cfly{s k|zf;g dxfzfvf 9847826621 

4 >Lk|;fb 

e \̂̂ /fO{{ 

lzIff pk;lrj   

  

gu/ lzIff, o'jf tyf v]ns'b 

dxfzfvf 9841506161 

5 o"j/fh kf}*]n l;=l*=O{ /f=k= l$tLo   ;x/L ljsf; tyf k"jf{wf/ 9841702116 

6 gf/fo)f k|;fb 

kf}*]n 

zf=c /f=k= t[tLo 

lzIff  

gu/ lzIff, o'jf tyf v]ns'b 

dxfzfvf 9847825813 

7 gj/fh ;"j]bL n]vf clws[t /f=k= t[tLo n]vf cfly{s k|zf;g zfvf 9841649959 

8 gf/fo)f k|;fb 

#lt{ 

hg:jf:Yo 

clws[[t 

;ftf}+ tx 

:jf:Yo  hg:jf:Yo k|a${g zfvf 9857834219 

9 s"df/l;+x *fuL x]=c= %}&f} tx :jf:Yo  hg:jf:Yo k|a${g zfvf 9841715546 

10 &fs"/ k|;fb 

vgfn 

l;lgo/ c=x]=a] 

clws[t 

%}&f} tx 

:jf:Yo  hg:jf:Yo k|a${g zfvf 9857832583 

13 lutf kf]v|]n slj/fh 

lgl/Ifs 

%}&f} tx :jf:Yo 

cfo"j]{b hg:jf:Yo k|a${g zfvf 9847837663 

14 df]tLs"df/L 

ljZjsdf{ 

dlxnf ljsf; 

clws[t 

/f=k= t[tLo 

ljjlw 

dlxnf, afnaflnsf tyf 

;fdflhs ljsf; 9857835294 

15 afa'/fd kGyL zfvf clws[t /f=k= t[tLo k|;fzg cfGtl/s Joa:yfkg tyf vl/b 9849785597 

16 ledaxfb"/ 

rf}w/L 

tYof+s 

clws[t 

/f=k= t[tLo 

k|;fzg ;'rgf tyf ;+rf/ k|ljlw zfvf 9847862678 

17 wgk|;fb zdf{ n]vf clws[t /f=k= t[tLo n]vf cfGtl/s n]vf kl/If)F 9847984096 

18 b'uf{ k|;fb vqL zfvf clws[t /f=k= t[tLo k|;fzg aftfj/)F tyf ljkb Joa:yfkg 9847998300 

19 /]jt axfb"/ 

a"(fyf]sL 

zfvf clws[t /f=k= t[tLo 

k|;fzg pkef]Stf lxt ;+/If)f zfvf 9860012564 

20 ;fljqf kf)*] zfvf clws[t /f=k= t[tLo 

k|;fzg 

;fdflhs ;"/Iff tyf klGhs/)F 

zfvf 9841449319 

21 nf]s axfb"/ 

s";f/L 

zfvf clws[t /f=k= t[tLo 

k|;fzg of]hgf tyf ah]^ zfvf 9861031961 

22 zzLw/ zdf{ k=lr= /f=k= t[tLo 

kz";]jf 

s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9847857841 

23 gf/fo)f s"df/ 

kf}*]n 

gf=;" /f=k=cg=k|= 

k|;fzg cfGtl/s Joa:yfkg tyf vl/b 9847825944 

24 nId)f clwsf/L gf=;" /f=k=cg=k|= k|;fzg 5 g+= j*f sfof{no 9857831816 

25 k"gf/fd lu/L gf=;" /f=k=cg=k|= k|;fzg 4 g+= j*f sfof{no 9844955741 

27 lai)f" lu/L gf=;" /f=k=cg=k|= k|;fzg 2 g+= j*f sfof{no 9847843664 

28 kbd k|;fb 

/]UdL 

gf=;" /f=k=cg=k|= 

k|;fzg 3 g+= j*f sfof{no 9848034328 



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

21 
 

29 s"n/fh uf}td gf=;" /f=k=cg=k|= k|;fzg 12 g+= j*f sfof{no 9847839589 

30 rGb| axfb'/ 

s]=;L 

gf=;" /f=k=cg=k|= 

k|;fzg 7 g+= j*f sfof{no 9847857854 

31 hLj/fh 

clwsf/L 

gf=;" /f=k=cg=k|= 

k|;fzg 6 g+= j*f sfof{no 9847826301 

32 bLjfs/ of]uL gf=;" /f=k=cg=k|= k|;fzg 15 g+= j*f sfof{no 9847844272 

33 af;"b]j kf]v|]n gf=;" /f=k=cg=k|= k|;fzg pkef]Stf lxt ;+/If)f zfvf 9847877411 

35 bfdf]b/ kf)*]o gf=;" /f=k=cg=k|= k|;fzg 4 g+= j*f sfof{no 9847825567 

36 xl/axfb"/ 

a"(fyf]sL 

n]vfkfn   

  cfly{s k|zf;g zfvf 9857834340 

37 pbo axfb"/ 

*f+uL 

n]vfkfn   

  cfly{s k|zf;g zfvf 9847826041 

38 b"uf{ k|;fb 

rf}w/L 

tYof+s ;xfos /f=k=cg=k|= 

k|fljlws ;'rgf tyf ;+rf/ k|ljlw zfvf 9858060311 

39 sdn /fh 

/]UdL 

/f=k=cg=k|=-k|f_ /f=k=cg=k|= 

k|fljlws 

s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9847852888 

40 /fwf dNn /f=k=cg=k|=-

k|f=;=_ 

  

  

s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9847845760 

42 bLks a"(Fyf]sL /f=k=cg=k|=-

k|f=;=_ 

  

  

s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9847836904 

43 >Lw/ clwsf/L /f=k=cg=k|=-

k=:jf=k|f=_ 

  

  

s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9847844775 

44 cho af]xf]/f k|f=;= /f=k=cg=k|= 

lzIff  

gu/ lzIff, o'jf tyf v]ns'b 

zfvf 9854030894 

45 uf]kfn kf}*]n gf=;" /f=k=cg=k|= 

k|;fzg 

;xsf/L tyf /f]huf/L k|a${g 

zfvf 9857835645 

46 nIdL zdf{ d=la=lg= /f=k=cg=k|= 

ljljw 

dlxnf, afnaflnsf tyf 

;fdflhs ljsf; 9848504267 

47 nIdL /fgf d=la=lg= /f=k=cg=k|= 

ljljw 

dlxnf, afnaflnsf tyf 

;fdflhs ljsf; 9868247928 

48 lvd axfb"/ 

a:g]t 

/fkc 

k|.k=;]=k|f= 

/f=k=cg=k|= 

kz";]jf 

s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9847832230 

49 
dfwj e \̂^/fO{ 

/fkc 

k|.k=;]=k|f= 

/f=k=cg=k|= 

  
s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9857823310 

50 

lznf l*;L 

/fkc 

k|.k=;]=k|f= 

/f=k=cg=k|= 

  
s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9867733458 

51 ;[hgf rf}w/L k=:jf=k|f /f=k=cg=k|= 

  

s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9840455161 

52 O{Zj//fh 

kf)*]o 

vl/bf/ rf}yf] tx 

k|;fzg 17 g+= j*f sfof{no 9868620865 

53 ljgf zdf{ vl/bf/ rf}yf] tx k|;fzg 18 g+= j*f sfof{no 9849030904 

54 k|lj)f vgfn vl/bf/ rf}yf] tx k|;fzg 8 g+= j*f sfof{no 9847978599 

55 yfg]Zj/ Gof}kfg] vl/bf/ rf}yf] tx k|;fzg 10 g+= j*f sfof{no 9847962524 

56 /fwf e \̂^/fO{ ;dlj lg   

  

dlxnf, afnaflnsf tyf 

;fdflhs ljsf; 9857836300 

57 v"df s"df/L 

l*;L 

;dlj lg   

  

dlxnf, afnaflnsf tyf 

;fdflhs ljsf; 9847827299 
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58 ledaxfb"/ s]=;L gf=k=:jf=k|f rf}yf] tx 

k|;fzg 

s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9857831477 

59 wg axfb'/ 

s];L 

vl/bf/ rf}yf] tx 

k|;fzg 

s[lif tyf kz'kG%L Joa;fo 

k|j${g zfvf 9866908605 

60 ]̂saxfb"/ 

/f]sfo 

vl/bf/ rf}yf] tx 

k|;fzg 1 g+= j*f sfof{no 9869879045 

61 lhtaxfb'/ #lt{ vfkf; ]̂ rf}yf] tx k|fljlws ;x/L ljsf; tyf k"jf{wf/ 9847868444 

62 anb]a /]UdL vfkf; ]̂ rf}yf] tx k|fljlws ;x/L ljsf; tyf k"jf{wf/ 9848753695 

63 ljgf]b of]uL x;rf kfRff} tx   jftfj/)F tyf ljkb Joa:yfkg   
64 sdnf ef/tL sf=; sf=; k|;fzg   9847828674 

65 eSt axfb"/ 

kf]v|]n 

sf=; sf=; 

k|;fzg   9847831695 

66 lrhdfgL rf}w/L sf=; sf=;     9809588782 

;+#, k|b]z jf :yfgLo txdf sfo{/t sd{rf/L ljj/)f -:yfgLo tkm{_ 
l;= 

g+= 

sd{rf/Lsf] gfd÷ 

y/ 
xnsf] kb >]0fL jf tx ;d'x sfo{/t dxfzfvf . Zfvf ;Dks{ gDa/ 

1 
afns[i)f 

vgfn 
;fdflhs ljsf; 

clws[t  
;ftf}+ tx 

  ko{^g tyf ;+:s[lt k|a${g 9857833215 

2 
s[i)f s"df/ 

s];L clws[t ;ftf}+ tx 
;ftf}+ tx 

  /fh:j Joa:yfkg zfvf 9857830596 

3 /fdwg >]i& OlGhlgo/ %}&f}+ tx 
  ;*s tyf oftoft Joa:yf zfvf 9857830708 

4 ;'af]w /]UdL zfvf clws[t %}&f}+ tx 
  k|zf;g tyf hgzlSt ljsf; 9857832200 

5 
k|]daxfb'/ 

s]=;L= zfvf clws[t 
%}&f}+ tx 

  ;xsf/L tyf /f]huf/L k|a${g zfvf 9847825824 

6 
k|tnfs'df/L 

b]asf]^f zfvf clws[t 
%}&f}+ tx 

  sfg'gL dfldnf zfvf 9847845770 

7 af;'b]a kf]v|]n ^f=gf=;' kfrf} tx 
  /fh:j Joa:yfkg zfvf 9847857069 

8 
z]/axfb'/ yfkf laQLo ;xfos 

kfrf} tx 
  

ejg cg'dlt tyf dfkb)* 

sfof{Gjog zfvf 9847829106 

9 s'df/ l;+x k'g gf=;' kfrf} tx 
  sfg'gL dfldnf zfvf 9847847565 

10 
k|sfz 

laZjsdf{ n]vfkfn 
kfrf} tx 

  cfly{s k|zf;g zfvf 9857830505 

11 la/axfb'/ jnL ;' ef= kfrf}+ kfrf} tx 
  ;x/L ljsf; tyf k"jf{wf/ 9847825801 

12 
g]kfndfof 

dxh{g gf=;' 
kfrf} tx 

  

;fdflhs ;"/Iff tyf klGhs/)F 

zfvf 9866829180 

13 
ltnsaxfb'/ 

s]=;L= ;'k/efO{h/ 
kfrf} tx 

  ;x/L ljsf; tyf k"jf{wf/ 9847802743 

14 
lzj s'df/ 

zdf{ h'=O{ 
kfrf} tx 

  ;x/L ljsf; tyf k"jf{wf/ 
9847827655 

15 
h+uaxfb'/ 

lh=;L= vl/bf/ 
rf}yf] tx 

  cfGtl/s Joa:yfkg tyf vl/b 9847828230 

16 l^sfk|;fb lu/L ;"k/efO{h/ rf}yf] tx 
  k|zf;g tyf hgzlSt ljsf; 9857830224 

17 
lai)f'Wjh 

lh=;L= O{n]S^«Ll;og 
rf}yf] tx 

  ;*s tyf oftoft Joa:yf zfvf 9847826985 

18 gf/fo)f k|;fb j*f ;lrj rf}yf] tx 
  16 g+= j*f sfof{no 9847857694 
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zdf{ 

19 
ltns/fd 

l*=;L= j*f ;lrj 
rf}yf] tx 

  14 g+= j*f sfof{no 9847847499 

20 
zfGtf l#dL/] vl/bf/ 

rf}yf] tx 
  

ejg cg'dlt tyf dfkb)* 

sfof{Gjog zfvf 9847836060 

21 ;'/axfb'/ s]=;L= vl/bf/ rf}yf] tx 
  /fh:j Joa:yfkg zfvf 9847858799 

22 lvdaxfb'/ #lt{ vl/bf/ rf}yf] tx 
  14 g+= j*f sfof{no 9847835852 

23 afdb]a /fgf j*f ;lrj rf}yf] tx 
  18 g+= j*f sfof{no 9847847314 

24 lnnflht g]kfnL j*f ;lrj rf}yf] tx 
  13 g+= j*f sfof{no 9847895471 

25 
^f]k]Gb|f s'df/L 

v*\sf j*f ;lrj 
rf}yf] tx 

  ;*s tyf oftoft Joa:yf zfvf 9844950661 

26 
Ps/fh vgfn vl/bf/ 

rf}yf] tx 
  

ejg cg'dlt tyf dfkb)* 

sfof{Gjog zfvf 9847825050 

27 a]blglw zdf{ vl/bf/ rf}yf] tx 
  3 g+= j*f sfof{no 9857834517 

28 uf]laGb a:g]t vl/bf/ rf}yf] tx 
  3 g+= j*f sfof{no 9847828100 

29 
nIdL jxs/L -

k'g_ 
vl/bf/ rf}yf] tx 

  11 g+= j*f sfof{no 9847847117 

30 dw';'bg j:g]t vl/bf/ rf}yf] tx 
  9 g+= j*f sfof{no 9847835656 

31 
s'df/L lutf jnL 

j:g]t 
vl/bf/ rf}yf] tx 

  11 g+= j*f sfof{no 9847882817 

32 laZj/fh rf}w/L ;=n]=kf= rf}yf] tx 
  6 g+= j*f sfof{no 9847804669 

33 xf]tf/d k'g vl/bf/ rf}yf] tx 
  18 g+= j*f sfof{no 9847846965 

34 
zfGtL s'df/L 

jnL d'lvof 
t[lto tx 

  k|zf;g tyf hgzlSt ljsf; 9847846188 

35 ;f}gf rf}w/L d'lvof t[lto tx 
  2 g+= j*f sfof{no 9847857719 

36 Ps/fh clwsf/L alxbf/ t[lto tx 
  8 g+= j*f sfof{no 9847841069 

37 
&u]Gb|axfb'/ 

jnL alxbf/ 
l$lto tx 

  9 g+= j*f sfof{no 9844920986 

38 
ch'{gs'df/ 

cfrfo{ ef=;=rf= 
l$lto tx 

  aftfj/)F tyf ljkb Joa:yfkg 9847825571 

39 
glag laqmd 

zfxL ef=;=rf= 
>])FL ljlxg 

  aftfj/)F tyf ljkb Joa:yfkg 9847809999 

40 
lhtaxfb'/ 

rf}w/L x=;=rf 
>])FL ljlxg 

  bdsn 9847832075 

41 lhj/fh s]=;L x=;=rf= >])FL ljlxg 
  aftfj/)F tyf ljkb Joa:yfkg 9847883591 

42 af]lbnfn e§/fO{ sfof{no ;xof]uL >])FL ljlxg 
  k|zf;g tyf hgzlSt ljsf; 9847958950 

  
sd{rf/Lsf] gfd÷ 

y/ 
xnsf] kb >]0fL jf tx ;d'x   ;Dks{ gDa/ 

43 lai)'k|;fb >]i& sfof{no ;xof]uL >])FL ljlxg 
    9847863088 

44 
km'gaxfb'/ 

e)*f/L sfof{no ;xof]uL 
>])FL ljlxg 

    9809806650 

45 efujt rf}w/L sfof{no ;xof]uL >])FL ljlxg 
    9848914307 

46 
rGb|s'df/ 

rf}w/L sfof{no ;xof]uL 
>])FL ljlxg 

    9847900136 
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47 a'l$/fd yf? sfof{no ;xof]uL >])FL ljlxg 
    9809807653 

48 xl/k|;fb k'g sfof{no ;xof]uL >])FL ljlxg 
    9868637410 

49 
snfjtL 

e)*f/L sfof{no ;xof]uL 
>])FL ljlxg 

    9868282970 

50 
b]aaxfb'/ 

rf}w/L sfof{no ;xof]uL 
>])FL ljlxg 

    9847925994 

51 >Lw/ lu/L sfof{no ;xof]uL >])FL ljlxg 
    9847827900 

52 
]̂saxfb'/ 

rf}w/L sfof{no ;xof]uL 
>])FL ljlxg 

    9874823897 

53 dfgaxfb'/ k'g kmfo/ d}g >])FL ljlxg 
    9847860700 

54 klt/fd rf}w/L sfof{no ;xof]uL >])FL ljlxg 
    9868622105 

55 v'zL/fd rf}w/L sfof{no ;xof]uL >])FL ljlxg 
    9847858092 

56 
k|]daxfb'/ 

l*=;L= sfof{no ;xof]uL 
>])FL ljlxg 

    9874842544 

57 tf]ogfy lu/L sfof{no ;xof]uL >])FL ljlxg 
    9844951566 

58 
l8NnL jxfb'/ 

rf}w/L 
sf=;= >])FL ljlxg 

  
  

9847883592 

59 Ps/fh rf}w/L x]Nk/ >])FL ljlxg 
    9847832802 

60 t]hk|;fb h};L gu/ /Ifs >])FL ljlxg 
    9847845840 

61 k|;fb' rf}w/L gu/ /Ifs >])FL ljlxg 
    9844987305 

62 gf/fo)f yfkf gu/ /Ifs >])FL ljlxg 
    9847959524 

63 
la/axfb'/ 

&]*Ldu/ x]Nk/ 
>])FL ljlxg 

      

64 k'gf/fd sfdL :jLk/ >])FL ljlxg 
      

65 ld%f ;fsL{ :jLk/ >])FL ljlxg 
      

66 kbd ;'gf/ :jLk/ >])FL ljlxg 
      

67 eb|axfb'/ ;"gf/ :jLk/ >])FL ljlxg 
      

68 yDdg sfdL :jLk/ >])FL ljlxg 
      

69 
s[i)faxfb"/ 

laZjsdf{ :jLk/ 
>])FL ljlxg 

      

70 
]̂saxfb'/ 

laZjsdf{ :jLk/ 
>])FL ljlxg 

      

              

#f]/fxL pk-dxfgu/kflnsf  
   

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 
   #f]/fxL ,bfª 5 g+= k|b]z,g]kfn 

   
s/f/ tkm{ 

     l;= 

g+= 

sd{rf/Lsf] gfd÷ 

y/ 

xnsf] kb >]0fL jf tx ;d'x   ;Dks{ gDa/ 

1 ljdn cu|x/L 
;'rgf k|lawL 

अधिकृत clws[t :t/      9860142008 

2 lakgf atf}{nf gf=;" ;xfos :t/ :yfgLo tx   9845028523 
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/]UdL kf¤rf}+ 

3 

g/]zlaqmd 

;"a]bL h"=O{lGhlgo/ 

;xfos :t/ 

kf¤rf}+ :yfgLo tx   9843143550 

4 :d[tL e)*f/L gf=;" 

;xfos :t/ 

kf¤rf}+ :yfgLo tx   9845028523 

5 uf]kfn v*sf gf=;" 

;xfos :t/ 

kf¤rf}+ :yfgLo tx   9822898678 

6 

dw";"bg 

vltj*f h"=O{lGhlgo/ 

;xfos :t/ 

kf¤rf}+ :yfgLo tx   9842282883 

7 k|sfz clwsf/L ;"k/efO{h/ 

;xfos :t/ 

rf}yf}+ :yfgLo tx   9847857545 

8 

b]a/fh 

a"(fyf]sL s=c= 

;xfos :t/ 

rf}yf}+ :yfgLo tx   9848343237 

9 /fwf l/hfn ;=s=c= 

;xfos :t/ 

rf}yf}+ :yfgLo tx   9857832217 

10 

x"s"daxfb"/ 

yfkf cldg 

;xfos :t/ 

rf}yf}+ :yfgLo tx   9848098813 

11 cf]k]Gb| cf]nL cldg 

;xfos :t/ 

rf}yf}+ :yfgLo tx   9847907353 

12 dw";"bg kf]v|]n cldg 

;xfos :t/ 

rf}yf}+ :yfgLo tx   9857840445 

13 ;+hLj rf}w/L cldg 

;xfos :t/ 

rf}yf}+ :yfgLo tx   9847803281 

14 xl/s"df/ l#ld/] vl/bf/ 

;xfos :t/ 

rf}yf}+ :yfgLo tx   9847842927 

15 

rfbgL >]i& dlxnf sfo{stf{ -

vfkf; ]̂_ 

rf}yf] tx 

k|;fzg   9865764542 

16 k'ikf Gof}kfg] 

dlxnf sfo{stf{ -

vfkf; ]̂_ 

rf}yf] tx 

k|;fzg     

17 k|sfz !jfnL ;fk   k|;fzg   9847828792 

18 lu/ a=a:g]t ;fk   k|;fzg     

19 ledf ;"j]bL ;fk       9843226892 

20 ;Demgf lwtfn ;fk       9847913664 

21 pdf s]=;L= d"lvof 

;xfos :t/ 

t[tLo :yfgLo tx   9847845506 

22 

/fhgs"df/ 

uf}td alxbf/ >])fL lalxg :yfgLo tx   9847883046 

23 lutf l*=;L= sf=;= 

;xfos :t/ 

l$tLo :yfgLo tx   9847880043 

24 lx/fnfn rf}w/L ef=;=rf= >])fL lalxg :yfgLo tx   9810882813 

25 u"?k|;fb la=;L x=;=rf >])fL lalxg :yfgLo tx   9847802923 

26 u"?k|;fb rf}w/L sfof{no ;xof]uL >])fL lalxg :yfgLo tx   9847860508 

27 la/xfb"/ rf}w/L sfof{no ;xof]uL >])fL lalxg :yfgLo tx   9748521233 

28 

x"s"daxfb"/ 

l;hjfn sfof{no ;xof]uL >])fL lalxg :yfgLo tx   9847959358 

29 

zf/fbf lwtfn-

cfrfo{_ sfof{no ;xof]uL >])fL lalxg :yfgLo tx   9847861744 
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30 u+u" rf}w/L sfof{no ;xof]uL >])fL lalxg :yfgLo tx   9847916466 

31 lbndfof k|hf dfnL >])fL lalxg :yfgLo tx   9847807831 

32 

la/axfb"/ 

laZjsdf{ :jLk/ >])fL lalxg :yfgLo tx     

33 nId)f af:kmf]/ :jLk/ >])fL lalxg :yfgLo tx   9847897177 

34 hu/fgL x]nf :jLk/ >])fL lalxg :yfgLo tx     

35 

nfnaxfb"/ 

laZjsdf{ :jLk/ >])fL lalxg :yfgLo tx   9847825333 

36 

lbnaxfb"/ 

laZjsdf{ :jLk/ >])fL lalxg :yfgLo tx   9847915529 

37 hna;L{ hdbf/ :jLk/ >])fL lalxg :yfgLo tx     

38 lvdfgGb s]=;L= ef=;=rf= >])fL lalxg :yfgLo tx   9857835227 

39 sNkgf rf}w/L sf=;= >])fL lalxg :yfgLo tx     

40 v"zL/fd rf}w/L *f]h/ rfns   

b}lgs 

Hofnfbf/L   9822828436 

41 r}g" rf}w/L kfj/ «̂]n/ rfns   

b}lgs 

Hofnfbf/L     

42 k|]d rf}w/L kfj/ «̂]n/ rfns   

b}lgs 

Hofnfbf/L     

43 

aL/ axfb"/ 

rf}w/L ;+S;g \̂of+s rfns   

b}lgs 

Hofnfbf/L     

44 

aL/ axfb"/ 

*f+uL 

NofG*lkmn ;fO^ 

gfOs]   

b}lgs 

Hofnfbf/L     

45 lbnaxfb'/ ;fsL{ 

NofG*lkmn ;fO^ 

s'lrsf/   

b}lgs 

Hofnfbf/L   9847870894 

46 /fwf ljs 

NofG*lkmn ;fO^ 

s'lrsf/   

b}lgs 

Hofnfbf/L     

47 efuL/fd rf}w/L sf=;=   

b}lgs 

Hofnfbf/L     

48 
?ksnL ljs 

sf=;=   

b}lgs 

Hofnfbf/L   9822945076 

50 
lgd s'=zfsL{ 

:jLk/   

b}lgs 

Hofnfbf/L     

51 

aL/ axfb"/ 

yfkf :jLk/   

b}lgs 

Hofnfbf/L     

53 t"N;L/fd rf}w/L :jLk/   

b}lgs 

Hofnfbf/L     
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ीेिा प्राप्त गनत िाग्ने दस्िरु र अििस 
      घोराही उपमहानगरपालिका कायातिय बाट जारी नागरीक िडापत्र 

ीेिाको वििरण ीेिा प्राप्त गनत पेश गनच तपने कागजािहरु 
ीेिा प्राप्त गनत िाग्न े ीम्पकत  गने 

शाखा र कमतू ारी 
कोठा नं. 

ीमय शचल्क 

नगररकिाको 
लीिाररी 

बाबआुमाको नागररकिाको प्रमाक्षणि प्रलिलिपस िा ीनाखि गने घर पररिारका 
िसनपसु्िा लभत्रको ीदस्यको नागररकिाको प्रलिलिवप िथा बाबआुमाको मतृ्य ुभएको 
अिस्थामा मतृ्य ुदिात प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

१५० 
ीम्बक्षन्िि िडा 

कायातिय 
  

ीम्िक्षन्िि िडा अध्यिको लीिाररी िा आिश्यकिा परेमा ीजतलमन ीवहिको 
लीिाररी पत्र । 

अस्थायस नागररकिाको प्रलिलिवप 

कान देक्षखन ेहािीािै क्षखूेको  िोटो ३ प्रलि । 

लमलि २०३६ ीाि ूैत्र मीान्िपलछ जन्म हनुेहरुको हकमा जन्म दिात 
प्रमाणपत्र । 
शैक्षिक योग्यिा प्राप्त गरेको व्यक्षिको हकमा जन्मलमलि खिेुको शैक्षिक 

प्रमाणपत्रको प्रलिलिवप िर क्षजल्िास्िरीय िा एी.एि.ीस. को प्रमाण–पत्रिाई 
आिार मालननेछ । 
शैक्षिक प्रमाण–पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्षिको हकमा जन्मलमलि खिेुको अन्य 

प्रमाण (जस्िै जन्म कुण्डिी िा ीजतलमन) । 
िैिावहक अंगसकृि नागररकिाको िालग विदेशस नागररकिा त्यागकेो िा त्याग्न 

कारिाही ूिाएको प्रमाण–पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप ीमेि राखस वििाह दिात 
प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप । 
नागररकिा प्रमाण–पत्र पाउन पवुष्ट गने प्रमाणहरुमा जग्गा िनस पचजात, मोही दिात 

प्रमाणपत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिपस । 
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लबिावहि मवहिाको हकमा माइिसको नागररकिाको प्रलिलिपस । 

लबिावहि मवहिाको हकमा पलिको नागररकिाको प्रलिलिपस र लबिाह दिात 
प्रमाणपत्र 
नागररकिा प्रलिलिपस लिन ेलीिाररीको हकमा झतु्रो िा हराएको नागररकिाको 

नम्बर खिेुको प्रमाण पत्र । 

बीाई ीराई गरी आएको भए बीाई ीराई प्रमाणपत्र । 

नािा प्रमाक्षणि 

लनिेदक र ीरोकारिािाको नपेािी नागररकिाको प्रलिलिपस िसन पसु्िे आिश्यक 
भएमा जग्गा िनस प्रमाण पजुातको प्रलिलिपस नगरपालिका िेत्रका मवहिाहरु औषिस 
उपूार िा अन्य कामका िालग लबदेश जादा ३ प्रलि िोटो ीवहि अलभभािक 
उपक्षस्थिस भई लनबेदन पेश गनुतपने छ । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

४५० 
ीम्बक्षन्िि िडा 

कायातिय   

िडा अध्यिको रोहिरमा भएको स्थिगि ीजतलमन । 

नािा कायम गने पिहरुमध्ये मतृ्य ुभएको मतृ्य ुदिातको प्रमाणपत्र 

नािा कायम गने लनिेदकिे हािीािै क्षखूेको पाीपोटत ीाईजको िोटो ३ प्रलि 
। 
१६ िषत पचरा भएको छोरा िा छोरीीँग नािा प्रमाक्षणि गनुतपने भए नेपािी 

नागररकिा प्रमाण पत्रको प्रलिलिवप र १६ िषतभन्दा कम उमेरको भएमा जन्म 
दिात प्रमाण–पत्र । 

नािा स्पष्ट नखिेुको खण्डमा प्रहरी प्रलिबेदन 

  

घरजग्गा नामीारी 
लीिाररी 

लनिेदकको नेपािी नागररकिाको प्रलिलिपस र पाीपोटत ीाइजको िोटो ३÷३ 
प्रलि जग्गा िनस प्रमाण पजुातको प्रमाक्षणि प्रलिलिपस ीम्पचणत कागजािहरु 

ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

२५० देखस 
३५० 

ीम्बक्षन्िि िडा 
कायातिय  

मिृकींगको नािा प्रमाक्षणि प्रलिलिपस 

कक्षम्िमा ५ जना ींलियारहरु ीमेि रहेको िडा अध्यिको रोहिरमा ीजतलमन 
गराई ीम्बक्षन्िि िडा अध्यिको लीिाररी पत्र 
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ेृिकको नामबाट नामीारी गराउदा मिृकको मतृ्यच दिात प्रमाण पत्र 

अंशबण्डा अनीुारको लीिाररी गनुतपदात पाररि अंशिण्डाको प्रलिलिपस 

बण्डापत्रबाट भएको अिस्थामा बण्डापत्र िा नामीारीको लनक्षम्ि आिारभचि 
कागजपत्र 

व्यक्षिगि घटना दिात 
ऐन िाग ुहनुपुचित घटेका 
व्यक्षिगि घटना 

लनिेदकको नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप । हािीािै क्षखूेको 
पाीपोटत ीाइजको िोटो ३ प्रलि । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

५० 
  

ीम्िक्षन्िि िडा अध्यिको लीिाररी ीवहिको ीजतलमन मुू लु्का कागज । 

नाम, थर ींशोिन 
लीिाररी 

लनिेदकको नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप । नाम, थर िरक परेको 
ीम्बन्िस पवुष्ट हनुे कागज पत्र । ीम्पचणत कागजािहरु 

ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

१५०० 
ीम्बक्षन्िि िडा 

कायातिय  िडा अध्यिको रोहिरमा भएको िडा ीजतलमनको लीिाररी पत्र । 

लनिकृ्षत्तभरण पाएका व्यक्षिहरुको हकमा पट्टाको प्रलिलिवप । 

अस्थायस बीोबाी 
प्रमाक्षणि लीिाररी 

लनिेदकको नागररकिाको प्रमाण–पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप । घोराही 
नगरपालिका िेत्रलभत्र बीोबाी गनुत पचित कुन स्थानमा बीोबाी गदै आएको हो 
ीो पवुष्ट हनु ेकागजाि । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

७५० 
ीम्बक्षन्िि िडा 

कायातिय  

नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै कायातियमा ीेिारि कमतू ारी भए आफ्नो पररूय–
पत्रीवहि कायातियको लीिाररी पत्र । 

लनिेदकको पेशा व्यििीाय पवुष्ट हनुे कागज पत्र । 

ीम्िक्षन्िि िडा अध्यिको रोहिरमा भएको ीजतलमन 

मोही नामीारी 
ीम्बन्िस लीिाररी 

मोही हक पगु्ने आिारभचि प्रमाणको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप । मोही कायम भएको 
प्रमाण–पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप । ीम्पचणत कागजािहरु 

ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

२५० देखस 
३५० 

ीम्बक्षन्िि िडा 
कायातिय  मिृकको नामबाट नामीारी हनु ेभए मिृकको मतृ्य ुदिात पमाण–पत्र । 

मिृकीँगको नािा प्रमाणको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप । 
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िडा अध्यिको ीजतलमन ीवहि लीिाररी पत्र । 

मोही िगि कट्टा गने 
ीम्बन्िस लीिाररी 

लनिेदकको नागररकिाको प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप । मोही कायम भएको 
प्रमाण–पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

७०० देखस 
४००० 

ीम्बक्षन्िि िडा 
कायातिय  

मोही िगि दबैु पिको मन्जरुीमा िगि कट्टा गनुतपने भएमा ींयिु लनिेदन िा 
अन्य कारणिश िगि कट्टा गनुतपने भएमा आिारभचि प्रमाण । 
ीम्मालनि अदाििको िैीिा िाहेक अन्य कारणबाट भएमा स्थिगि ीजतलमन 

पत्र । 

िडा अध्यिको स्थिगि ीजतलमन ीवहिको लीिाररी पत्र । 

छुट जग्गा दिात 
लीिाररी 

छुट जग्गाको विल्ड बकु उिार । मिृकको छुट जग्गा भएको अिस्थामा 
नािा प्रमाक्षणि । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

३०० 
ीम्बक्षन्िि िडा 

कायातिय  

छुट जग्गामा हक प्राप्त हनु ेअन्य प्रमाण जस्िै ीाविकको िण्डापत्र, राक्षजनामा, 
िकी पत्र आद्दद । 
िडा अध्यिको रोहबरमा भएको छुट जग्गाको वकटानस ीाथको ीजतलमन 

मुू लु्का । 

न.पा. बोडतको लनणतय 

िैदेक्षशक लीिाररी 

आयस्रोि प्रमाक्षणि कागज (िैदेक्षशक प्रयोजनको िालग) जन्मलमलि खिेुको 
शैक्षिक योग्यिाको प्रमाण–पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

५०० देखस 
२५०० 

ीम्बक्षन्िि िडा 
कायातिय  

आलथतक अिस्था पवुष्ट हनुे प्रमाणको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप 

कुन िहको अध्ययनको िालग कहा ँजाने हो ीो ीम्बन्िस कागजाि । 

विद्याथीको अलभभािक आिै उपक्षस्थि भई अध्ययनको िालग विदेश पठाउने 
मञ्जुरीनामा कागज पेश गनुतपने छ ।नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप 
। 

जन्म दिात 

क्षशशकुो बाब ुिा आमाको नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप 
एकाघरका पररिारको ीदस्य उपक्षस्थि भई अनीुचूस– २ बमोक्षजम िाराम भने । 
िाब ुिा आमाको नेपािी नागररकिाको प्रमाण पत्र नभएमा िडा कायातियको 
स्थिगि ीरजलमन ीचूकको ना.प्र.प्रलिलिपस । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

३५ द्ददन 
लभत्र लनशलु्क 

ीम्बक्षन्िि िडा 
कायातिय  
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अस्पिािमा जन्म भएको भए ीम्िक्षन्िि अस्पिािको प्रमाक्षणि कागज । 
बाब ुआमाको नागररकिा नभएकोखण्डमा ीम्िक्षन्िि िडा अध्यिको लीिाररी 

पत्र । 

मतृ्य ुदिात 

मिृकको नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप । मिृकको नागररकिा प्रमाण 
पत्र नभएमा ीम्िक्षन्िि िडा अध्यिको रोहबरमा भएको ीजतलमन ीवहि लीिाररी 
पत्र । ीम्पचणत कागजािहरु 

ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

३५ द्ददन 
लभत्र लनशलु्क 

ीम्बक्षन्िि िडा 
कायातिय  ीचूकको नागररकिा प्रमाण पत्र । 

अनीुचूस– ३ बमोक्षजम लनिेदन िाराम । 

वििाह दिात 

दिुहीको नागररकिा प्रमाण पत्र नभएमा जन्म दिात िा िाबकुो नेपािी 
नागररकिाको प्रलिलिपस िा शैक्षिक योग्यिाको प्रमाण पत्र प्रलिलिपस । नागररकिा 
प्रमाण–पत्र प्राप्त  नभएको अिस्थामा िडा अध्यिको रोहबरमा भएको स्थिगि 
ीजतलमन ीवहिको लीिाररी पत्र । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

३५ द्ददन 
लभत्र लनशलु्क 

ीम्बक्षन्िि िडा 
कायातिय  

दिुाहा दिुही दबैुजना उपक्षस्थि भई अनीुचूस– ४ भरी पेश गनुतपने छ । 

बीाई ीराई दिात 

घरमचिीको नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप  । बीाई ीराई दिात ीम्िक्षन्िि 
गा.वि.ी.÷न.पा.को प्रमाक्षणि कागजपत्र । आिश्यकिा अनीुार जग्गािनस दिात 
प्रमाण पचजातको प्रलिलिवप ।घरमचिी आिै िा बीाई ीराई गरेको ब्यक्षिहरु 
मध्येबाट नेपािी नागररकिा प्राप्त गरेको व्यक्षि उपक्षस्थि भै अनीुचूस– ६ भरी पेश 
गनुतपने छ । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

३५ द्ददन 
लभत्र लनशलु्क 

ीम्बक्षन्िि िडा 
कायातिय  

बीाई ीराई गरी 
जाने 

िीाई ीरी गरी जान ेव्यक्षिको हकमा बीाई ीराई गरी जान ेस्थानको जग्गा 
िनस पचजातको प्रलिलिपस िा स्थायस बीोबाी भएको पवुष्ट हनु ेअन्य कागजाि नेपािी 
नागररकिाको प्रमाण पत्र ीम्िक्षन्िि व्यक्षि उपक्षस्थि भै अनीुचूस ६ भरी पेश गनुत 
पनेछ । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

३५ द्ददन 
लभत्र लनशलु्क 

ीम्बक्षन्िि िडा 
कायातिय  
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ीम्बन्ि लबच्छेद 

ीम्बन्ि विच्छेद भएको ीम्मालनि अदाििको िैीिा आदेशको प्रमाक्षणि 
प्रलिलिवप ीमेि ीमािेश गरी पनुरािेदन गने म्याद ीमाप्त भएपलछ ीरोकारिािा 
आिै उपक्षस्थि भै अनीुचूस– ५ भरी पेश गनुतपने छ । मवहिािे ीम्बन्ि लबच्छेद 
गदात परुुष पिको स्थायस ठेगाना भएको गा.वि.ी िा नगरपालिकामा दिात गनुतपने 
छ । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक घण्टा 

३५ द्ददन 
लभत्र लनशलु्क 

ीम्बक्षन्िि िडा 
कायातिय  

घर नक्ीा पाी 
इजाजि ीम्बक्षन्ि प्रविया 

क) ीम्िक्षन्िि जग्गािनसिे दस्िखिगरेको  लनबेदन ख) नागररकिा प्रमाण 
पत्रको प्रलिलिपस ग) जग्गािनस प्रमाण पजुात प्रलिलिपस घ) एवककृि ीम्पक्षत्त कर 
लिरेको रलीद 

दिात भई आएमा 
अलमन खटाउन ेपत्र 
िेख्न े१ द्ददन 

४ देक्षख 
१८.५० प्रलि 
िगत विट 

योजना शाखा 
र घर नक्ीा 
उपशाखा 

५,९, १० 

अलमनबाट जग्गा 
नापजाँू 

ङ) वक.नं. स्पष्ट देक्षखन ेब्िवुप्रन्ट र टे्री 
३ द्ददनलभत्र अलमनिे 

प्रलििेदन द्ददन े
ींलियारको नाममा 

१५ द्ददने ीचूना 
प्रकाक्षशि 

क) न.पा. बाट स्िसकृि कन्ील्टेन्ीसबाट लनिेदकिे ीक्कि घरको नक्ीाको 
२ प्रलि पेश गनुतपने 

ीोही द्ददन कायातिय 
ीमयलभत्र 

ीचूना टाँी मुू लु्का 
पेश 

लनबेदकिे ीलियार अलनिायत उपक्षस्थि गराउन ुपने र २ जना ीािस २ द्ददन 

घर नक्ीा ीजतलमन 
पेश गने 

ीलियारहरुिाई अलनिायत उपक्षस्थि गराउन ुपने र  २ जना ीांिस ३ द्ददन 

ींलियार अनपुक्षस्थि 
भएमा 

२ जना ीांिस र ीम्बक्षन्िि व्यक्षििे नगरपालिकामा ीचूना प्रकाक्षशिको िालग 
लनिेदन पेश गनुतपने 

ीोही द्ददन पलत्रकामा 
ीचूना प्रकाक्षशि गने 
(१५ द्ददनको) 

िलिम ठेकेदार र घरिनस स्ियम उपक्षस्थि हनुपुने १ द्ददन 

क्षपिन्थिेभि ीम्मको ीम्पचणत कागजाि पेश भै आएमा १ द्ददन 
क्षपिन्थिेभि ीम्मको 

ूेकजाँू 
ड.वप.ीस.गनुतभन्दा कक्षम्िमा २ द्ददन प्राविलिक ूेकजांूको िालग लनबेदन पेश 

गनुत पने 
लनिेन पेश भएको 

२ द्ददन 

ीपुरस्ट्रक्ूर इजाजि 
क) ीम्बक्षन्िि कन्ील्टेन्ीसबाट ियार गररएको ीपुरस्ट्रक्ूर नक्ीा २ प्रलि 

ख) ीम्बक्षन्िि ब्यक्षिको िोटो २ प्रलि ग) ीम्झौिा बमोक्षजमको लनमातण कायतको 
आिश्यक िोटो 

१ द्ददन 
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घर लनमातण कायत 
ीम्पन्न 

क) लनिेदन ख) घर लनमातण भएको घरको ूार िेीको िोटो ४ प्रलि ग) 
ीम्बक्षन्िि ब्यक्षिको िोटो २ प्रलि घ) ीम्बक्षन्िि कन्ील्टेन्ीसको लीिाररी ङ) 
नगरपालिकाबाट ूेकजाँू 

२ द्ददन 

लनमातण कायत ीम्पन्न 
िायि ियारी 

ी.नं. १ देक्षख १२ ीम्मको कायत पचरा भएमा १ द्ददन 

ििा थप क) क्षपिन्थिेभि बाहेकका अन्य ीम्पचणत प्रविया अपनाउनपुने 
मालथ उल्िेख भए 

अनीुार 

आयोजना ीम्झौिा 
ीम्बन्िमा 

ीम्बक्षन्िि टोि विकाी ींस्थाको िा अन्य ीरोकारिािाको लीिाररीमा न.पा. 
अनदुान कायतविलि २०६९ अनीुार उपभोिा ीमचह िा अनगुमन ीलमलि गठन 
भएको लनणतय, योजना स्िसकृलिको िोटोकपस िागि इवष्टमेट, नक्ीा र लडजाइन 
आयोजनाको कच ि िागि मध्ये जनश्रमबाट ब्यहोने रकमको हकमा ीम्िक्षन्िि 
पिबाट प्रलििर्द्िा व्यि भएको प्रमाणठेक्का पट्टाबाट लनमातण कायत गदात ठेक्का 
ीम्झौिा पत्र 

ीम्पचणत कागजािहरु 
पेश भई आएको 
आिश्वय प्रविया 
बमोक्षजम 

लन-शलु्क य़ोजना शाखा १० 

घरबाटो लीिारली 

जग्गािनसको नेपािी नागररकिाको प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप र जग्गािनस दिात 
प्रमाण पचजातको ीक्कि प्रमाण । घर नक्शापाी प्रमाण–पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप । 
(घर भएमा)नापस शाखाबाट प्राप्त जग्गाको नक्शा घर जग्गा खरीद वििी गने 
प्रयोग किातको भएमा जग्गा खरीद लबिी गनत ियार भएको लिक्षखि कागज 
लनिेदन ीाथ ींिग्न हनुपुने छ । एक कठ्ठा भन्दा मालथको हकमा जग्गा विकाी 
कायतमा िाग्न ेकर लिरेको रलीद 

ीम्पचणत कागजािहरु 
पेश भई आएको 
अिस्थामा एक द्ददन 

६५० देखस 
८०० 

योजना शाखा 
र घर नक्ीा 
उपशाखा 

९,१० 

घर नक्शा पाी प्रमाण 
पत्र नामीारी 

ीम्बक्षन्िि ब्यक्षिको लनबेदन,नेपािी नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप 
,जग्गािनस प्रमाण पचजातको प्रलिलिवप । पाी गररएको नक्शा िथा प्रमाण–पत्रको 
ीक्किै प्रलि । मतृ्य ुभएको व्यक्षिबाट भए मतृ्यदुिात प्रमाण–पत्र र आफ्नो 
हकालिकार पवुष्ट गने प्रमाण–पत्र ।मािपोिबाट पाररि लिखि । 

ीम्पचणत कागजािहरु 
पेश भई आएको 
अिस्थामा एक द्ददन 

१००० देखस 
१५०० 

योजना शाखा 
र घर नक्ीा 
उपशाखा 

९,१० 
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ूार वकल्िा लीिाररी 

ींलियारको नाम र वक.न. खिेुको ीम्बक्षन्िि व्यक्षिको लनबेदन । नेपािी 
नागररकिाको प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप । जग्गािनस दिात प्रमाण पचजातको प्रलिलिवप 
। घर नक्शापाी गरेको प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप (घर लनमातण भएको हकमा) 
नापस शाखाबाट प्राप्त जग्गाको नक्शा 

ीम्पचणत कागजािहरु 
पेश भई आएको 
अिस्थामा ीोही द्ददन 

५०० देखस 
७५० 

 घर नक्ीा 
उपशाखा 

९ 

आयोजनाको वकस्िा 
रकम भचिानस 
र  आयोजनाको 
िरिारक 

ीम्बक्षन्िि उपभोिा ीलमलिको लनमातण कायत ीम्पन्न, ीम्पचणत खूत ीाितजलनक 
गरेको लनणतय, अनगुमन ीलमलिको र टोि  लबकाी ींस्थाको लीिाररी ,कायत 
ीम्पन्नको िरक िारकका िालग उपभोिा ीलमलिबाट भएको आिेदन पत्र 
।ीाितजलनक परीिण प्रलििेदन जाँू पाी ीलमलिबाट भएको लनणतय प्रलि ।  

ीम्पचणत कागजाि 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा ीोही द्ददन 

लनःशलु्क 
योजना शाखा 

र आलथतक 
प्रशाीन शाखा 

३,१० 

लबद्यिु, खानेपानस िथा 
टेलििोन लीिाररी 

ीम्बक्षन्िि ब्यक्षिको लनबेदन,ीम्िक्षन्िि व्यक्षिको नागररकिा प्रमाण–पत्र र 
जग्गािनस प्रमाण पजुातको प्रलिलिवप । घर नक्शापाी िा इजाजि प्रमाण–पत्रको 
प्रलिलिवप ०३५ माघ १५ गिेभन्दा अगालड बनकेो घरको हकमा ीम्िक्षन्िि िडा 
अध्यिको ीजतलमन ीवहिको ीजतलमन ीवहिको लीिाररी पत्र । खानपेानस 
लीिाररीका िालग ीम्बक्षन्िि खानेपानस उपभोिा ीलमलिको कायातियबाट 
लीिाररी पत्र ।ीकुुम्िाीसको हकमा टोि विकाी ींस्थाबाट लनणतय 
ीवहिको  लीिाररी पत्र । 

ीम्पचणत कागजाि 
ीमाबेश भई आएको 
ीोही द्ददन 

५० 
 घर नक्ीा 

उपशाखा 
९ 

लबद्यिु, खानेपानस िथा 
टेलििोन नामीारीिा 
ठाउंीारी लीिाररी 

ीम्बक्षन्िि व्यक्षिको लनबेदन,जग्गािनस प्रमाण पचजात र नागररकिाको प्रलिलिवप 
। घर नक्ीापाी प्रमाणपत्र र इजाजि ।मािपोिबाट पाररि लिखि (वकटान 
गररएको) लिखि िा मंन्जरुीनामा महीिु काडत ीक्कि 

ीम्पचणत कागजाि 
ीमाबेश भई आएको 
ीोही द्ददन 

७०० 
योजना शाखा 

र घर नक्ीा 
उपशाखा 

९,१० 

वक.न. र ज. 
लब.ींशोिन 

ीम्बक्षन्िि ब्यक्षिको लनबेदन,िािपचजात, नागररकिा, ब्ि ुवप्रन्ट (वकत्ता काट 
भएको नक्ीा)घर नक्ीा र इजाजिको ीक्कि कागजाि प्रालबलिकको विल्ड ररपोटत 

लनिेदन दिात भएको 
अको द्ददन 

५०० 
योजना शाखा 

र घर नक्ीा 
उपशाखा 

९,१० 

घर कायम लीपारीी 
ीम्बक्षन्िि ब्यक्षिको लनबेदन ,नक्ीापाी भएको घरको नक्ीा र  प्रमाण पत्रको 

प्रलिलिपस, जग्गा िनस प्रमाण पजुात र नागररकिाको प्रलिलिपस ,घरको िाटो र 
प्रालबलिक ररपोटत 

ीम्पचणत कागजािहरु 
पेश भई आएको अको 
भोलिपल्ट 

१५०० देखस 
२५०० 

योजना शाखा 
र घर नक्ीा 
उपशाखा 

९,१० 

विद्यािय स्िसकृिको 
िालग लीिाररी 

प्रस्िाविि विद्यािय व्यिस्थापन ीलमलिको लनणतय ीवहिको मागपत्र । विद्यािय 
जग्गा, भिन, खेि मैदान, िलनतू र िगायिको भौलिक पचिातिारको वििरण ।िोहर 
मैिा ब्यिस्थापन र अपांग, बािमैत्रस शौूािय लनमातण भएको क्षशिकहरुको 
वििरण ।िडा अध्यिको लीिाररी पत्र ।विद्यािय अध्ययन गनत आउने 

ीम्पचणत कागजािहरु 
पेश भई आएको 
अिस्थामा एक 
द्ददनलभत्र 

२००० देक्षख 
५०००   
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विद्याथीको ीम्भाविि वििरण िथा अलभभािकहरुको प्रलििर्द्िा । 

टोि विकाी ींस्था 
दिात 

ीम्बक्षन्िि टोि विकाी ींस्थाको ीािारण ीभाबाट अिग हनुे लनणतय लबिान २ 
प्रलि पदालिकारीहरुको नेपािी नागररकिाको प्रलिलिपस १, १ प्रलि अध्यिको िोटो 
नयां गठन हनु ेटो.लब.ीको घरिरुी र जनींख्या वििरण 

न.पा. बोडत 
बैठकको लनणतय भएको 
दईु द्ददन 

लनःशलु्क 
ीम्बक्षन्िि िडा 

कायातिय  

घर जग्गा मचल्यांकन 
लीिाररी 

ीम्िक्षन्िि व्यक्षिको नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप ।जग्गािनस 
प्रमाण पचजातको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप ।घर लनमातण भएको अिस्थामा घर नक्शापाी 
प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप नगरपालिकाको शहरी िेत्रभन्दा बावहरको िडा अन्िगति 
पने भएमा घर लनमातण गने स्िसकृि इजाजि पत्रको प्रलिलिवप ।ीम्िक्षन्िि िडा 
अध्यिको लीिाररी पत्र । 

ीम्पचणत कागजाि 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा ३ घण्टा 

ीयकडा 
०.१० प्रलिशि 

कर शाखा   

व्यापार व्यिीायको 
इजाजि 

ीम्िक्षन्िि व्यक्षिको नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप ीवहि लनिेदन पत्र 
।थोक व्यापार व्यिीाय गनेको हकमा लडिरलीप प्राप्त गरेको प्रमाण–पत्रको 
प्रलिलिवप ।हािीािै क्षखूेको पाीपोटत ीाइजको िोटो २ प्रलि ।आयकर दिात 
प्रमाण–पत्र ।िडा अध्यिको लीिाररी 

ीम्पचणत कागजािहरु 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा एक 
द्ददनलभत्र 

३६० देखस 
२५००० 

कर शाखा   

उद्योग स्थापनाका 
िागस लीिाररी 

ीम्िक्षन्िि व्यक्षिको नागररकिा प्रमाण–पत्र । उद्योग स्थापना गने जग्गा 
भाडामा प्रयोग गने भए जग्गा द्ददने व्यक्षिको मञ्जुरीनामाीवहि ीम्झौिा पत्र । 
उद्योग स्थापना गने स्थिको जग्गािनस दिात प्रमाण पचजात र उद्योग व्यिीाय 
ीञ्चािन गने घरको नक्शापाी प्रमाणको प्रलिलिवप । ूारवकल्िाका 
ींलियारहरुको लिक्षखि ीहमलि पत्र ।ीम्िक्षन्िि िडा अध्यिको ीजतलमन ीवहिको 
लीिाररी पत्र । कानचनिे लनषेि गरेका उद्योग, व्यिीाय िथा ीडक अिरोि गने 
गरी र िािािरणसय प्रभािमा प्रलिकच ि आउने उद्योग स्थापना गनत लीिाररी गररने 
छैन ीम्िक्षन्िि व्यिीावयको नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप । 

ीम्पचणत कागजाि 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा ३ घण्टा 

९०० कर शाखा   

उद्योग ब्यापार , 

ब्यिीाय दिात िगि 
कट्टा 

ीम्िक्षन्िि व्यिीावयको नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप ।ीम्िक्षन्िि िडा 
अध्यिको लीिाररी पत्रको प्रमाक्षणि प्रलिलिवप । 

ीम्पचणत कागजाि 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा २ घण्टा 

२०० देखस 
९०० 

कर शाखा   
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ीिारी ीािनहरु दिात 
िथा नलबकरण गदात 

नेपािी नागररकिा प्रमाण–पत्रको प्रलिलिवप ।ीिारी ीािन खरीद गदातको लबि 
भौूर । ीिारी ीािनको िोटोकपस २ प्रलि । विदेशबाट खरीद गरी ल्याएको 
ीिारी ीािन भएमा भन्ीार लनस्ीाको प्रमाण । 

ीम्पचणत कागजाि 
ीमािेश भई आएको 
अिस्थामा २ घण्टा 

२० देक्षख 
१२०० 

कर शाखा   
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आलथतक िषत २०७५/०७६ को अितिावषतक प्रगिस वििरण  

आय िित   

आलथतक िषत २०७५÷०७६ को िालग खूत व्यहोरीने श्रोिहरु मध्ये 

१. ींक्षघय ीरकार बाट प्राप्त हनुे विक्षत्तय ीमालनकरण अनदुान रु.३२ करोड ४६ िाख  
२. राजस्ि बाडिाटबाट रु.२१ करोड ६९ िाख ८५ हजार 
३. शीति अनदुान रु.४४ करोड ८१ िाख  
४. प्रदेश ीरकारबाट प्राप्त हनुे विक्षत्तय ीमालनकरण अनदुान रु.७३ िाख १३ हजार  
५. उपमहानगरपालिकाको आन्िरीक राजस्ि रु.२१ करोड 

६. िागि ीहभालगिा रु.५ करोड  
७. ीमाक्षजक ीरुिा कायतिम ,ीडक बोडत र अन्य क्षशषतकहरुबाट रु.२१ करोड ३४ िाख आय 
 अनमुान गररएको लथयो । 

आलथतक िषत ०७५÷०७६ पौष मीान्ि ीम्म नगरपालिकाको आम्दानस खािामा रु.४४ करोड ७१ 
िाख ७१ हजार २ ीय ८पैीा ५८ जम्मा भएको छ । जीमध्ये २०७५ माघ २४ गिे ीम्मको 
९ करोड १५ िाख ९६ हजार ५ ीय ७७ पैीा ३१ अथाति िक्ष्यको ४३.६१ प्रलिशि आन्िरीक 
राजस्ि ींकिन भएको छ । 

व्यय िित   
आलथतक िषत २०७५÷०७६ का िालग कच ि िजेट रु.१ अित ४९ करोड २६ िाख ८३ हजार 
अनमुान गररएको लथयो । जीमध्ये ूाि ुिित  ९१ करोड ५७ िाख ८५ हजार अथाति िजेटको 
६१.३५ प्रलिशि र पुंक्षजगि िित  रु.५७ करोड ६८ िाख ९८ हजार अथाति ३८.६५ प्रलिशि 
िजेट विलनयोजन भएकोमा २०७५ पौष मवहना ीम्म कच ि िजेटको २४.७३ प्रलिशि अथाति ३६ 
करोड ९१ िाख ६२ हजार ८ ीय २८ रुपैया खूत भएको छ । 

पचंक्षजगि िित  विलनयोक्षजि िजेटको ५.१४ प्रलिशि अथाति २ करोड ९७ िाख ७ हजार ६ ीय १२ 
रुपंेैया खूत भएको छ भने ूाि ुिित  ३७.०६ प्रलिशि अथाति ३३ करोड ९४ िाख ५५ हजार 
२ ीय १६ रुपैया खूत भएको छ । 

विस्ििृ रुपमा अनीुचूसमा उल्िेख छ । 

 

ीामान्य प्रशाीन महाशाखा 
 

नेपाि ीरकारिाट स्िसकृि दरिन्दी  १९४ जना 
कायतरि कमतू ारी वििरण           २१३ जना 
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लनजामिस िित                     ६६ जना 
स्थानसय िित                      ७० जना 
करार िथा ज्यािादारी              ५३ जना 
स्िास्थ्य केन्र÷ हे .पो िित           २४  जना 
जम्मा                            २१३ जना      
   

 

मखु्य कायतहरु 

१ कमतू ारी ीम्िन्िस अलभिेख अद्यािलिक राख्न ेकायत 
२ कमतू ारीहरुको विदा काजको अलभिेख राख्न ेकायत 
३ करार ज्यािादारी कमतू ारीहरु अलभिेख राख्न े 
४ अन्य आिश्यक प्रशाीलनक कायतहरु  
 

  

पचिातिार महाशांखा 
यी महाशाखा अन्र्िगि आ.ि.२०७५÷०७६ को िालग 

१. स्थानसय ीडक िित  १३ करोड ९० िाख  
२. लीूाई िित  २० िाख 

३. भिन िथा ीहरी विकाी िित  ३ करोड २५ िाख 

४. उजात िित  ४३ िाख ४५ हजार 
५.जिािार ींिरणको िालग १ करोड ८५ िाख 

६. िडागि पचक्षजगि अनदुानको िालग प्रलि िडा ९० िाखको दरिे रु.१७ करोड १० िाख 

  िजेट विलनयोजन भएकोमा  
हािीम्म िडास्िरीय जम्मा ६ ीय १२ योजनाहरु मध्ये ४ ीय  ९१ अथाति ८०.२२ प्रलिशि 
योजनाहरु ीम्झौिा भईीकेका छन ्। त्यीै गरी नगर स्िरीय कच ि  १ ीय ६३ योजनाहरु मध्ये 
६०.१२ प्रलिशि योजनाहरु ीम्झौिा भएका छन.े् । 

 िडास्िरीय ३६ र नगरस्िरीय १९ िटा गरी जम्मा ५५ योजनाहरु मात्र ीम्पन्न भएकािे 
िजेट  खूत न्यचन छ । 

 

२०७५ श्रािण देक्षख हािीम्म ीम्पादन गररएका कायतहरुः– 
 

१. अक्षघल्िो आ.ि.मा ींूािन भई ीम्पन्न हीन बाकी रहेका  िडा नं.१०,१७,९ र ७ का 
 कायातियको भिन िथा पखातिहरुको लनमातण ीम्पन्न गरी िडा कायातियहरु ींूािन गररएको 
। 
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२. िडा नं.१, १८ र १९ का िडा कायातियहरुको भिन लनमातणका िालग टेन्डर प्राप्त गरी 
 ीम्झौिाका िालग अक्षन्िम ूरणमा पगेुको । 

३. िडा नं. १ स्थसि ूेपेखोिामा ड्याम लनमातणका िालग घोराही उपमहानगरपालिका र प्रदेश 
 ीरकारको ींयिु िागि ीहभालगिामा रु १ करोड िजेट स्िसकृि भएको । 

४. ीकेुडांगस ूाक्िी घाट ीडक विस्िार िथा लनमातण कायत अक्षन्िम ूरणमा पगेुको छ । 

५. घोराही मलीना देक्षख िडा नं.१९ कायातिय जोड्ने ीडक उपभोिा ीलमलिबाट लनमातण 
भइरहेको  छ । 

६. बाम्िा झावि खोिा राल्िाङ ीडक लनमातण भइरहेको छ । 

७. उपमहानगरपालिकाको शहरी िेत्रलभत्र वपूममति कायतका िालग ीडक बोडत नेपाि र 
 नगरपालिकाको िागि ीहभालगिामा ींूािन हनुे रु.१ करोड २० िाख िजेट टेन्डर 
गररएको । 

८. शवहद गेट देक्षख दक्षिण क्षज.प्र.का. जाने वपी ीडक विस्िारका िालग टेन्डर गररएको । 

९. घोराही उपमहानगरपालिकाको ६ करोड ५० िाख र स्थानसय उपभोिाको १ करोड ७३ 
िाख  को िागि ीहभालगिामा वपी ीडक लनमातेाण गनत उपभोिा ींग ीम्झौिा भई लनमातण कायत 
 अगाडस बिेको छ । 

१०.खैरा कोठरी वपू ीडक लनमातण भईरहेको छ । 

 

क्षशिा, यिुा िथा खेिखदु महाशाखा 
यीमहाशाखा अन्र्िगि यी आलथतक िषत मा ३८ करोड ८४ िाख ९१ हजार िजेट विलनयोजन 
भएकोमा १६ करोड ७१ िाख २९ हजार ८ ीय ३४ रुपैया खूत भएको छ । जनु िावषतक 
४३.०२ प्रलिशि हनु आउछ । अितिावषतकमा िोवकएको िक्ष्यको आिारमा ८४.५ प्रलिशि खूत 
भएो देक्षखन्छ । यद्यवप कलिपय कायतिमहरु ीम्पन्न भए पलन भिुानस हनु बांवक छ । 

 

२०७५ श्रािण देक्षख हािीम्म ीम्पादन गररएका कायतहरुः– 
 

१. किा ११ मा ींस्थागि विद्याियिे प्रदान गनुतपने १० प्रलिशि छात्रिकृ्षत्तको पररिा ींूािन 
गरर  विद्याियहरुमा विद्याथी लीिाररी । 

२. क्षशिकको िमिा विकाी गरर विद्यािय क्षशिाको गणुस्िर ीिुारको िालग अंग्रजेस 
माध्ययमबाट  ींूािन भएका विद्याियहरुका क्षशिकहरुिाई अंग्रजेस माध्ययममा क्षशिण ीम्बनिस 
िालिम  ींूािन । 

३. बािबालिकाी किाको व्यिस्थापन प्रभािकाररिा ल्याउनका िालग ४० विद्याियका 
िािविकाी  किाकोठा व्यिस्थापनको िालग कुशनर पसिमतको व्यिस्था । 
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४. अस्थाई÷करार क्षशिक लनयकु्षििाई व्यिक्षस्थि र लनश्पि बनाउनको िालग प्रश्न बैंकको 
लनमातण र  ीोको प्रयोग । 

५. विद्याियका प्र.अ.िथा पररिा ींयोजकहरुिाई प्रश्न लनमातण ीम्बक्षन्ि अलभमकु्षखकरण कायतिम 
। 

६. शैक्षिक ीशुाीन िथा क्षशिक लनयलमििा र प्रभािकारी लीकाईका िालग विद्यािय िथा 
प्राविलिक  क्षशिाियहरुको ीघन लनररिण कायतको शचरुिाि । 

७. स्िाथ्यको िालग खेिखदु÷खेिखदुका िालग यिुा भने्न अलभयान अन्र्िगि दोश्रो मेयरकप रलनङ 
  िुटिि प्रलियोलगिा ीम्पन्न । 

८. विद्याियहरुको पररिािाई व्यिक्षस्थि बनाउने कायतको थािनस िथा किा ८ को पररिा 
ींूािन  गने कायत शरुु । 

९. ींस्थागि विद्याियहरुको लनयमन गने कायतको शरुुिाट । 

१०. विज्ञान प्रयोगशािा,ीचूना प्रविलिको स्थापना,पसु्िकािय िथा शौूािय व्यिस्थाको िालग 
 विद्याियहरुिाई अनदुान प्रदान । 

विस्ििृ रुपमा अनचीुू समा राक्षखएको छ । 

 ीमस्याहरु 

 १. ीयमै ीशित िित को िजेट विद्याियहरुिाई प्रदान गनत नीक्न ु। 

 २. भौलिक लनमातणका कायतींग ीम्बलनिि कायतिम ीमयमै प्राप्त नहनु ु। 

 ३. कायातियमा ठाउँको दबु्िो उपिब्ििा । 

 ४. अनगुमनको िालग ीािन िथा श्रोिको उपिब्ििा कमजोर भै लनयलमि हनु नीक्न ु
। 

 ५. क्षशिक र विद्याियींग ीम्बक्षन्िि आलथतक िथा प्रशाीलनक कायतमा बवि ीमय द्ददन 
पनातिे    शैक्षिक कायतिाई ीमय कम हनुपगु्न ु।  

जनस्िास्थ्य प्रिद्र्िन शाखा 
यीशाखा अन्र्िगि िावषतक शीति िित के िजेट ५ करोड ३८ िाख १२ हजार र ीमालनकरण िित  
१ करोड गरी ६ करोड ३८ िाख १२ हजार िजेट विलनयषजेन भएकोमा शीति िित को १ करोड 
७१ िाख ८१ हजार २ ीय ४२ रुपैया अथाति ३१.९२ प्रलिशि खू भएको देक्षखन्छ । 

यीशाखा अन्र्िगि २०७५ श्रािण देक्षख हािीम्म ीम्पादन गररएका कायतहरुः– 
१. जेष्ठ नागररक स्िास्थ्य क्षशविर । 

२. एू.आई.भस. िथा यौनरोग ींूािन खूत र द्ददिी  
३. शहरी स्िास्थ्य ींूािन लनरन्िरिा 
४. रावष्ट्रय लभटालमन ए कायतिम पवहिो ूरण ीम्पन्न । 

५. आयोलडन मवहना 
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६. िथत द्ददिेक्ट कायतिम । 

७. म.स्िा.स्ि.ीे.ीम्मान 

८. पचणतखोप ीलुनक्षिििा  
९. पचणतखोपको द्ददगोपन  
१०. ियरोग लनयन्त्रण  
११. एि.एम.मा ीन्देश प्रशारण 

१२. िेत्रसय मेलडकिबाट लनशलु्क औषलि प्राप्त गरी स्िास्थ्य ींस्थामा वििरण 

१३. शहरी स्िास्थ्य प्रिद्र्िनको िालग मेलडकि अविीर करारमा भनात 
१४.करारमा आमा ीरुिाका िालग अनमस भनात 
विस्ििृ रुपमा अनचीुू समा राक्षखएको छ । 

 

मवहिा बािबालिका िथा ीामाक्षजक विकाश शांखा 
यीशाखा अन्र्िगि यी आलथतक िषत मा ६३ िाख  िजेट विलनयोजन भएकोमा यी अिलिमा ३१ 
िाख ७८ हजार ९ ीय रुपैया खूत भएको देक्षखन्छ । जनु िावषतक ५०.४५ प्रलिशि हनु आउछ 
।  
यीशाखा अन्र्िगि २०७५ श्रािण देक्षख हािीम्म ीम्पादन गररएका कायतहरुः– 
१. दलिि ीमचदायका िालग कानलुन ीूेिना कायतिम । 

२. बािमैत्रस िडा घोषणा । 

३. ीडक िथा जोक्षखममा परेका बािबालिकाहरुका िालग आकक्षस्मक बािीरिण केन्र स्थापना 
। 

४. बाि ींरिणको िालग ीमचदायमा आिाररि ींरिण िालिम । 

५. बरृ्द् आश्रम व्यिस्थापन । 

६. बािबालिका क्षशिक अलभभािका लबू बाि वििाह न्यलुनकरण अन्र्िरविया । 

७. स्थालनय पचिातिार अपाङ्ग मैत्रस, बािममैत्रस र जेष्ठनागररक मैत्रस बनाउने ीम्बन्िमा जनप्रलिलनलि 
 लबू अन्र्िरविया । 

८. अल्िो प्रशोिन िालिम ीाी ुबहुारी अन्र्िरविया । 

९. जेष्ठनागररक द्ददिा ीेिा केन्र ींूािन । 

१०. जेष्ठनागररक ीम्मान,अपाङ्ग पररूयपत्र वििरण िथा पक्षञ्जकरण बारे जानकारी गोष्ठस िगायि 
 िावषतक कच ि ५४ मध्ये ३४ िटा कायतिमहरु ीम्पन्न भएका छन ्। 

विस्ििृ रुपमा अनचीुू समा राक्षखएको छ । 

 

राजस्ि शांखा 



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

44 
 

आ.ि.०७५÷०७६ को पौष मवहना ीम्मको आम्दानसको िाटिारी हेदात कच ि ४४ करोड ७१ िाख 
७१ हजार २ ीय ८ पैीा ५८ छ । जीमध्ये आन्िरीक राजस्ि लमलि ०७५÷१०÷२४ गिे 
ीम्मको रु ९ करोड१५ िाख ९६ हजार ५ ीय ७७ पैीा३१  देक्षखन्छ । यी प्रिकृ्षत्तिाई हेदात 
बांकी ५ मवहनामा झन्डै िक्ष्य परुा हनुे ीम्भािना रहेको छ । 

यीशाखा अन्र्िगि २०७५ श्रािण देक्षख हािीम्म ीम्पादन गररएका कायतहरुः– 
१. िडास्िरबाट राजस्ि ींकिन कायत 
२. राजस्ि ींकिनमा काम गने कमतू ारीिाई ीफ्टियेर िालिम 

पक्षञ्जकरण शांखा 
जेष्ठनागररक द्ददघत ीेिा र ीामाक्षजक ीरुिा अन्र्िगि िावषतक २० करोड िजेट विलनयोजन भएकोमा 
यी अिलिीम्म ७ करोड २३ िाख ४७ हजार २ ीय अथाति ३६.१७ प्रलिशि रुपैया खूत भएको 
छ । 

यीशाखा अन्र्िगि २०७५ श्रािण देक्षख हािीम्म ीम्पादन गररएका कायतहरुः– 
घटना दिात वििरण 

j8f g+= 
hGd btf{ d[To" btf{ ljjfx btf{ 

j;fO ;/fO 

btf{ dlxnf  k"?if hDdf dlxnf  k"?if hDdf dlxnf  k"?if hDdf 

1 130 137 267 18 16 34 70 70 70 9 

2 16 27 43 2 2 4 11 11 11 0 

3 216 207 423 27 14 41 72 72 72 37 

4 90 77 167 12 18 30 33 33 33 36 

5 22 28 50 7 5 12 27 27 27 8 

6 47 40 87 6 8 14 31 31 31 14 

7 35 29 64 17 11 28 31 31 31 21 

8 21 29 50 12 7 19 22 22 22 6 

9 64 40 104 10 11 21 42 42 42 10 

10 37 28 65 13 6 19 36 36 36 34 

11 180 110 290 32 16 48 117 117 117 11 

12 165 144 309 62 45 107 117 117 117 28 

13 166 161 327 29 20 49 77 77 77 85 

14 72 61 133 10 7 17 37 37 37 42 
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15 79 67 146 19 13 32 72 72 72 64 

16 69 45 114 11 9 20 27 27 27 37 

17 43 54 97 24 21 45 28 28 28 48 

18 83 74 157 24 11 35 58 58 58 184 

19 167 207 374 51 36 87 137 137 137 28 

hFDdf 

170
2 1565 3267 386 276 662 1045 1045 1045 702 

 
 

आन्िररक व्यिस्थापन िथा खररद शाखंा 
यी अिलिमा अनिाइन बाट कर बझु्न े प्रणािी स्थापनाका िालग आिश्यक पने कम्पयचटर डट वप्रनटर र 
व्याकअप लीस्टम ीबैजीो िडामा प¥ुयाइयो । िडा कायातियहरुका िालग मोटरीाइकि खररद गने काम 
ीवकएको । 

आलथतक विकाी महाशाखंा 
कृवष विकाी शाखंा 
यी शाखंा अन्र्िगि शीति िित  ३५ िाख ८० हजार र ीमालनकरण िित  ७६ िाख गरर जम्मा १ करोड १३ 
िाख ८० हजार रुपैया विलनयोक्षजि भएको देक्षखन्छ । जी अन्र्िगि शीति िित  ११ िाख १८ हजार ५ ीय 
४८ रुपैया अथाति ३१.२४ प्रलिशि खूत भएको देक्षखन्छ । 

यीशाखा अन्र्िगि २०७५ श्रािण देक्षख हािीम्म ीम्पादन गररएका कायतहरुः– 
१. कृषक पाठशािा । 

२. भकारो ीिुार । 

३. ीाना लींूाई लनमातण,ममति ीम्भार ,पिावष्टक पोखरी िगायि कायतिम ीम्पन्न भएका । 

विस्ििृ रुपमा अनचीुू समा राक्षखएको छ । 

पश ुस्िास्थ्य ीेिा 
पश ुस्िास्थ्य िित   शीति िित को १७ िाख ६३ हजार र ीमालनकरण िित को ३२ िाख गरर जम्मा ४९ 
िाख ६२ हजार िजेट विलनयोजन भएको देक्षखन्छ । जीमा शीति िित को २३ िाख ९९ हजार ३ ीय ५३ 
रुपैया खूत भएको देक्षखन्छ । अथाति कच ि िजेटमा ४८.३५ प्रलिशि खूत भएको छ । 

यीशाखा अन्र्िगि २०७५ श्रािण देक्षख हािीम्म ीम्पादन गररएका कायतहरुः– 
१. नश्ल ीिुारको िालग कृलत्रम गभतिान ।  
२. पश ुआहारा । 

३. व्यििाीावयक पश ुिामत प्रिद्र्िन । 

४. ीहकायतमा कृषकिाई ड्यचि प्रपोज कायतिम । 

५. बोयर बोका वििरण । 

६. व्यिीावयक बाख्रा िमतहरुको ीदुृविकरण । 
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७. गाई भैली कृलत्रम गभतिान प्रोत्ीाहन । 

८. इिेक्षक्ट्रक च्याप कटर ीेट वििरण । 

९. कृषकहरुिाई वहंउदे घाी विउँ वििरण । 

१०. पशपंुक्षेि बजार प्रिद्र्िन । 

११. पश ुस्िास्थ्य प्रयोगशािा कायतिम अन्र्िगि िक्षिि कच ि रु.२५ कायतिम मध्ये २० िटा कायिमहरु 
 ीम्पन्न भएको । 

विस्ििृ रुपमा अनचीुू समा राक्षखएको छ । 

 

पयतटन प्रिद्र्िन शाखंा 
यीशाखा िित  िावषतक ५६ िाख रुपैया िजेट विलनयोजन भएकोमा यी अिलिमा ३ िाख ७५हजार अथाति 
६.६९ प्रलिशि खूत भएको देक्षखन्छ । यद्यवप केवह कायतिमहरुको भतु्तानस द्ददन बाकंी छ । 

यीशाखा अन्र्िगि २०७५ श्रािण देक्षख हािीम्म ीम्पादन गररएका कायतहरुः– 
१. विश्व पयतटन द्ददिीको अिीरमा घोराही िेत्रको पयतटन विकाी बारे अनितरविया । 

२. नगरस्िरीय पयतटन िथा ीस्कृलि प्रितर्द्न   ीलमलि गठन िथा अलभमकु्षखकरण । 

३. घोराही उप–महानगरपालिकाको पयतटकीय िेत्रको अध्ययन अनीुन्िान कायत भइरहेको । 

४. घोराहीको एलिहालीक नाम झल्काउन े घोराही बजार लभत्र २ िटा घोडाको प्रलिमा लनमातण कायत 
 ूलिरहेको । 

५. प्रदेशस्िरीय माक्षघ महोत्ीि । 

६. पयतटन प्रिद्र्िनको िालगभोटेदह, ूररङ्ग ेदह को प्रितर्द्न भइरहेको । 

विस्ििृ रुपमा अनचीुू समा राक्षखएको छ । 

ीहकायत िथा रोजगार प्रितर्द्न शाखंा 
यी शाखा अन्र्िगि िावषतक रु. ३५ िाख िजेट विलनयोजन भएकोमा रु.१ िाख ८ हजार ९ ीय खूत भएको 
छ ।  
यीशाखा अन्र्िगि २०७५ श्रािण देक्षख हािीम्म ीम्पादन गररएका कायतहरुः– 
१. ीरोकारिािाहरु ींग ीहकारीको विद्यमान ऐन लनयम बारे अलभमकु्षखकरण । 

२. ीहकारी ींगको ीहकायतमा पिाक्षस्टक मिु अलभयान कायतिम ीहकारर िथा गररलब लनिारण  ीम्बक्षन्ि 
ीचूना प्रणिी िालिम ीम्पन्न । 

३. िैदेक्षशक रोजगारीबाट िवकत एका िथा उद्यम गनत ूाहन ेव्यक्षिहरुको ज्ञान क्षशपमा आिारीि  कायतिम 
को ीचूना प्रकाशन । 

विस्ििृ रुपमा अनचीुू समा राक्षखएको छ । 

 

ीचूना िथा ींूार प्रविलि शाखंा 
यीशाखाको मखु्य प्रगिसहरु लनम्न बमोक्षजम रहेको छ । 

१. व्यक्षिगि घट्ना दिात िथा ीामाक्षजक ीरुिा ीफ्टिेयर माित ि व्यिस्थापन िालिम िथा  इन्स्टेिेीन  
२. अनिाइन पक्षन्जकरण िथा ीामाक्षजक ीरुिा ीफ्टिेयर ीम्बलनि िडास्िरीय िडा कायातियका  िालिम 
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३. विलभन्न िडाहरुमा अनिाईन घटना दिातको ीरुुिाि । 

४. िडा नं. ७ को कायातियमा इन्टरनटे ीुू ारु गनतको िालग टािर लनमातण गरर ईन्टरनटे ीुू ारु गररएको छ 
। 

५. ीचूना प्रविलि ीम्बन्िस विलभन्न ीेिाहरु ींूािन (िेभीाईट, ईमेि, लडक्षजटि ीचू ना पाटी) 
६. क्षूविन्न शाखाहरुिाई ीचूना प्रविलि ीम्बन्िस ीपोटत िथा स्रोिहरुको व्यिस्थापन । 

७. िडा िहमा अनिाईन ीेिा ीम्बन्िस लीप हस्िानिरण  । 

८. घोराही उप-महनागरपालिकाींग ीम्बन्िसि विलभन्न क्षज.आई.एी. नक्ीाहरुको लनमातण । 

९.  
 

 

काननुस मालमिा शाखा 
यी शाखा अन्र्िगि मखु्य मखु्य कायतहरु िपक्षशि बमोक्षजम ीम्पन्न भएको छ । 

cf=j=)&%÷)&^ ut cf=j=)&$÷)&% 

qm=;+= ljifo btf{ ;+Vof 
ldnfg kq÷clGtd 

lg0f{o ÷tfd]nL 
k|lqmofdf /x]sf] ldnfg kq÷clGtd lg0f{o 

1 n]gb]g  17 2 15 1 
2 hUuf ljjfb÷/f]Ssf 36 11 25 11 
3 cGo 14 3 11  
4 3/]n' lx+;f 27 11 16  
5 s'nf] gfnf kflg 3 1 2  
6 jftfj/0f 1 0 1 1 
7 ufln a]O{HhtL 0 0 0 1 
8 3/ ef8f 2 1 1  
hDdf 100 29 71 14 
 

योजना ींशोिन 

 

यी घोराही उप–महानगरपालिकाका विलभन्न िडाहरुबाट आ.ि.०७५÷०७६ मा पाररि भएका जम्मा १०६ 
िटा योजनाहरुिाई ींशोिन गरी ११७ िटा ींशोलिि योजनाहरु कायम भएको छ । 

 

 

 

 

 

िेखापररिण  
 

आद्यिलिक बेरुज ु क्षस्थिसः–यी उप–महानगरपालिकाको आ.ि.२०७४÷०७५ ीम्मको िछ्यौट गनत बांकी 
बेरुज ुक्षस्थिस देहाय अनीुार रहेको छ । 

१. गि िषत ीम्मको िछ्यौट गनत बांकी रु.२ करोड २६ िाख ४९ हजार ५ ीय १९ पैीा ३९ 

२. यो िषतको ीमपररिणबाट कायम बेरुज ुरु.२ िाख ४ ीय मात्र 
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३. यो िषतको कायम बेरुज ुरु.२० करोड ६३  िाख ३८ हजार ३ ीय ७१ 

४. जम्मा बेरुज ुरु.२२ करोड ९१ िाख ८८ हजार २ ीय ९० पैीा ३९ 

 

ीारांीमा 
आ.ि. २०७५÷०७६ को हाि ीम्मको खूत वििरण 

ि.ीं. कायतिम/शाखा िावषतक िजेट हाि ीम्मको खूत खूत प्रलिशि 

1 आन्िररक प्रशाीलनक खूत 260823000 76558429 29.3526372 

2 क्षशिा यिुा िथा खेिकच द महाशाखा 388491000 167129834 43.0202589 

3 मवहिा िाििालिका िथा ीामाक्षजक विकाी शाखा 4248000 1486943 35.0033663 

4 जनस्िास्थ्य प्रिद्यतन शाखा 53812000 17181242 31.9282725 

5 पशीेुिा 1763000 2399353 136.094895 

6 कृवष विभाग 3580000 1118548 31.2443575 

7 गररि ीग विशेश्वर कायतिम 568000 182000 32.0422535 

8 जेष्ठ नागररक दीघतीेिा र ीामाक्षजक ीरुिा 200000000 72347200 36.1736 

9 मवहिा िथा िाििालिका कोष यलुनीेि 2500000 1051667 42.06668 

10 विक्षत्तय ीमालनकरण अनदुान खािा(पकु्षजगि) 576898000 29707612 5.14954325 

जम्मा   1492683000 369162828 24.7314954 

 

 
  

लनणतय गने प्रविया र अलिकारी 
िडा भेिा बाट छििि भई िडा कायातिय माित ि लीिाररी भई नगर ीभामा पेश भएका लनिस िथा 
कायतिमहरु नगर ीभाबाट पाररि भई र अन्य आिश्यक कायतिम कायतपालिका, ीलमलि र उप-
महानगरपालिकाबाट लनणतय गरी शाखागि रुपमा कायातन्ियन गने गररन्छ ।  

 

 लनणतय उपर उजरुी ीनेु्न अलिकारी 
नगर प्रमखु, नगर उप-प्रमखु, प्रमखु प्रशाीकीय अलिकृि, िडा अध्यि, ीम्बन्िसि महाशाखा प्रमखुहरु एंि 
शाखा प्रमखुहरु । 
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 प्रमखु प्रशाीवकय अलिकृि र ीचूना अलिकारीको नाम र पद 

नामः ीन्ि िहादरु ीनुार 

पदः प्रमखु प्रशाीकीय अलिकृि 

ीचूना अलिकारी 

नामः भसम बहादरु ूौिरी 

पदः िथ्याङ्क अलिकृि  

इमेि ठेगानाः bhimchaudhary2009@gmail.com 

मोिाइि नं. 9847862678 

घोराही उपमहानगरपालिकाको आलिकारीक website: www.ghorahimun.gov.np 

ईमेि info@ghorahimun.gov.np 

 ऐन, लनयम, विलनयम िा लनदेक्षशकाको ीचूस 
१ घोराही उपमहानगरपालिका कायतपालिका (कायतीम्पादन) लनयमाििी, २०७४ 

२ घोराही उप-महानगर कायतपालिकाको बैठक ींूािन ीम्बन्िस कायतविलि-२०७४ 

३ नगरीभा ीञ्चािन कायतविलि, २०७४ 

४ घोराही उपमहानगर कायतपालिका (कायत विभाजन) लनयमाििी, २०७४ 

५ स्िास्थय ींस्था ींूािन िथा ब्यिस्थापन कायतविलि-२०७४ 

६ क्षशिक छनौट पररिा ींूािन कायतविलि, २०७४ 

७ िोहोरमैिा व्यिस्थापन कायतविलि-२०७४ 

८ िालिम व्यिस्थापन िथा ींूािन कायतविलि २०७४ 

९ योजना िथा कायतिम ीञ्चािन कायातन्ियन र िरिारक कायतविलि २०७४ 

१० किा ८ को आिारभचि िह उलिणत परीिा कायतविलि २०७४ 

११ बजार व्यिस्थापन कायतविलि २०७४ 

१२ टोि विकाी ींस्था ीञ्चािन कायतविलि २०७४ 

१३ स्थानसय राजपत्र प्रकाशन ीम्बन्िस कायतविलि, २०७४ 
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१४ िालिम कायतविलि २०७५ 

१५ घोराही उपमहानगर पालिकाको िजार अनगुमन लनदेक्षशका २०७५ 

१६ विपद राहि मापदण्ड २०७५ 

१७ घोराही उपमहानगर पालिकाको ीहकारी  ऐन २०७४  

१८ घोराही उपमहानगर पालिकाको आलथतक ऐन २०७५ 

 

 

 

 

 


