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घोराही उपमहानगरपालिकाको  नक्सा 

 

घोराही उपमहानगरपालिकाको संक्षिप्त लिनारी 
 

क्र.सं. सूचक एकाई मानक कैफियत 

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

जना 83829 मफिला 
जना 72335 परुुष 

4 कुल घर धरी संख्या घर धरुी 35419  



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

3 
 

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

 

घोराही उपमहानगरपालिकाको स्वरुप र प्रकृलि 
नेपािको संवििान बमोक्षजम स्थानीय िहको अलिकार सम्बन्िी व्यिस्था कायातन्ियन गनत िथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 
िह वबचको सहकाररिा, सहअक्षस्ित्ि र समन्ियिाई प्रिर्द्तन गदै जनसहभालगिा, उत्तरदालयत्ि, पारदलशतिा सुलनक्षिि 
गरी सुिभ र गुणस्िरीय सेिा प्रिाह गनत, िोकिन्रका िाभहरुको समानुपालिक समािेशी र न्यायोलचि वििरण गरी 
कानूनी राज्य र क्रदगो विकासको अििारणा अनुरुप समाजिाद उन्मुख सक्षङ्घय िोकिाक्षन्रक गणिन्रात्मक शासन 
प्रणािीिाई स्थानीय िहदेक्षख नै सुदृक्रिकरण गनत, र स्थानीय नेितृ्िको विकास गदै स्थानीय शासन पर्द्लििाई सदृिु 
गरी स्थानीय िहमा वििालयकी, कायतकाररणी र न्यालयक अभ्यासिाई संस्थागि गनत स्थानीय सरकारको सञ्चािन गने 
सम्बन्िमा आिश्यक ियिस्था गनत िाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संवििानको िारा २९६ को उपिारा (१) बमोक्षजमकको 
व्यिस्थावपका-संसदिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ बनाएको छ । यस ऐन बमोक्षजम संलघय मालमिा िथा 
सामान्य प्रशासन मन्राियको आदेश अनुसार यस उप-महानगरपालिकाको अन्िररम दरिन्दी र स्िरुप िपलसि बमोक्षजम 
रहेको छ । 
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लनकायको काम, कितव्य र अलिकार 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को पररच्छेदस ३दफा ११ िमोक्षजम 

१ नेपािको संवििान २०७२ को अनूसूची -८ मा उल्िेख भए िमोक्षजम एकि अलिकार  

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

घ. स्थालनय कर सेिा शुल्क र दस्िुर 

ङ. स्थानीय सेिा व्यिस्थापन 

च. स्थानीय िथयांक र अलभिेख संकिन  

छ. स्थानीय स्िरका विकास योजना िथा पररयोजना 
ज. आिारभूि र माध्यलमक लशिा  

झ. आिारभूि स्िास्थय र सरसफाइ 

ञ. स्थानीय िजार व्यिस्थापन िािािरण संरिण र जैविक विविििा  

ट. स्थालनय सडक ग्रालमण सडक कृवष सडक र लसंचाइ 

ठ. गाउँ सभा नगरसभा मेिलमिाप र मध्यस्थकिातको व्यिस्थापन 

ड. स्थालनय अलभिेख व्यिस्थापन 

ि. जग्गािनी दिात प्रमाणपूजात वििरण 

ण. कृवष िथा पशुपािन कृवष उत्पादन व्यिस्थापन पशु स्िास्थय सहकारी 
ि. जेष्ठ नागररक अपाङ्गिा भएका व्यवि र अशि हरुको व्यिस्थापन 

थ. बेरोजगारको िथयाङ्क सङ्किन 

द. कृवष प्रसारकाि व्यिस्थापन‚ सञ्चािन र लनयन्रण 

ि. खानेपानी‚ साना जिविद्युि आयोजना‚ िैकक्षल्पक उजात 
न. विपद् व्यिस्थापन 

प. जिािार‚ िन्यजन्िु‚ खानी िथा खलनज पदाथतको संरिण 

फ. भाषा‚ संस्कृलि र िलिि किाको संरिण र विकास 

२ नेपािको संवििान २०७२ को अनूसूची -९ मा उल्िेख भए िमोक्षजम साझा अलिकार 

क. खेिकुद र परपवरका 
ख. स्िास्थय 

ग. विद्युि‚ खानेपानी िथा लसंचाई जस्िा सेिाहरु 

घ. सेिा शुल्क दस्िरु दण्ड जररिाना िथा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी‚ पयतटन शुल्क 

ङ. िन‚ जङ्गि िन्यजन्िु चराचुरुङ्गी जि उपयोग िािािरण पयातिरण िथा जैविक विविििा 
च. सामाक्षजक सुरिा र गररबी लनिारण 

छ. व्यविगि घटना जन्म मतृ्यु वििाह र िथयाङ्क 
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ज. स्थानीयस्िरमा पुराित्ि‚ प्राचीन स्मारक र सङ्ग्राहािय संरिण‚ सम्बर्द्तन र पुनः लनमातण । 
झ. सुकुम्बासी व्यिस्थापन 

ञ. प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी 
ट. सिारी सािान अनुमलि 

उल्िेक्षखि अलिकारका अलिररि संवििानमा देहाय बमोक्षजमको काम‚ कितव्य र अलिकार हुनेछ । 

क. भूलम व्यिस्थापन 

ख. सञ्चार सेिा 
ग. यािायाि सेिा 

लनकायबाट प्रदान गररने सेवा 
(१) सामान्य प्रशासन महाशाखा 

(१.१) प्रशासन िथा जनशक्ति क्तवकास शाखा 
 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी नीलि, मापदण्ड, सेिा शित, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 
 संवििानको िारा ३०२ बमोक्षजम समायोजन भई आउने कमतचारीको व्यिस्थापन 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्बन्िी अन्य कायत 
 नगरपालिकाको संगठन विकास, सङ्गठन संरचना िथा दरबन्दी लनिातरण, जनशवि व्यिस्थापन र िवृत्त विकास, 

 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सचूना िथा सञ्चार प्रविलिको उपयोग, प्रबद्र्घन र लनयमन 
 मानि संसािन विकासका िालग अल्पकािीन िथा दीघतकािीन योजना िजुतमा 
 नगरपालिकामा साितजलनक विदा, उत्सि, जारा, उदी आक्रदको व्यिस्थापन 
 स्थानीय शाक्षन्ि सलमलि सम्बन्िी कायतहरु । 
 स्थानीय चाडपित, साितजलनक विदा, उत्सि, जारा, उदी आक्रदको व्यिस्थापन 
 उपािी िथा विभुषण सम्िन्िी लसफाररश, अलभिेख 

 संघ िथा प्रदेश िहमा संवििान िथा कानुन बमोक्षजमको सहभालगिा िथा प्रलिलनलित्ि 
 क्षजल्िा समन्िय सलमलिसँगको समन्िय 

 िडा िहसँगको सम्पकत  र समन्िय 

 पराचार, सभा, समारोह, लशष्टाचार 
 बैठक व्यवस्थापन अन्िगति 

 कायतपालिका िथा सभाको बैठक व्यिस्थापन 

 कायतपालिकाको लनणतयहरुको विद्युलिय माध्यमबाट अलभिेखीकरण िथा प्रकाशन  
 कायतपालिकाका विलभन्न सलमलि, उपसलमलि, कायतदिको बैठक व्यिस्थापन 

 

 

(१.२) आन्िररक व्यवस्थापन िथा खररद शाखा 
 नगरपालिकाको िालग साितजलनक खरीद िथा अन्य बन्दोबस्िीका सामान सम्बन्िी विषय 

 सेिा िथा लनमातण व्यिसायको सञ्चािन िथा व्यिस्थापन 

 नगरपालिकालभरको साितजलनक िथा सरकारी सम्पवत्त, सामुदालयक सम्पवत्त, भिन, सडक, पसि, व्यिसाय, पूबातिार, उद्योग, खानी िथा 
खनीज, िनको वििरण सक्रहिको अद्यािलिक अलभिेख 

 नगरपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको सम्पवत्तको अद्यािलिक अलभिेख 
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 नगरपालिकाक्षस्थि सरकारी सम्पवत्तको एकीकृि वििरण । 

(१.३) राजश्व व्यवस्थापन शाखा 
 राजश्व सम्बन्िी नीलि, कानून िजूतमा, कायातन्ियन र लनयमन (राजस्ि चुहािट लनयन्रण समेि) 
  सम्पवत्त कर, घरबहाि कर, घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन शुल्क, सिारी सािन कर, सेिा शुल्क दस्िुर, पयतटन शलु्क, विज्ञापन कर, व्यिसाय 

कर, भूलमकर (मािपोि), दण्ड जररिाना, मनोरञ्जन कर, बहािविटौरी कर, घरजग्गा कर, मिृ िा माररएको जीिजन्िकुो हाड, लसंग, 

पिाँख, छािामा कर, प्राकृलिक स्रोि सािन, व्यिसालयक कर सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, कायातन्ियन, बाँडफाँड, सकंिन र 
लनयमन, अन्य आय व्यिस्थापन 

  साितजलनक खचत िथा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा लनयमन र सोको सङ्किन िथा 
बाँडफाँड 

  आफ्नो िेरलभर राजस्िका दर अन्य शुल्क लनिातरण, संघीय र प्रदेश कानून बमोक्षजम प्राकृलिक श्रोि सािन र सेिा शुल्क जस्िा 
रोयल्टी सङ्किन, समन्िय र लनयमन 

  स्थानीय पूिातिार सेिा र उपयोगमा सेिा शुल्क िथा दस्िुर (नीलि, कानुन, मापदण्ड, लनयमन, शुल्क लनिातरण, संकिन िथा 
व्यिस्थापन) 

  मािपोि संकिन 

  कानुन बमोक्षजम िंुगा, लगट्टी, िाििुा, माटो, नुन, स्िेट, फायरक्िेजस्िा खानी खनीज पदाथतको सिेिण, अन्िेषण, उत्खनन र सो 
सम्बन्िी रोयल्टी सङ्किन 

  टे्रक्रकङ्ग, कायाक्रकङ्ग, क्यानोलनङ्ग, बञ्जी जक्षम्पङ्ग, क्षजपफ्िायर, ¥याक्षफ्टङ्ग शुल्क 

  सामुदालयक िनको सञ्चािन र व्यिस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन 

  पानीघट्ट, कूिो, पैनी जस्िा सेिा सञ्चािनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्किन 

  प्राकृलिक स्रोिको उपयोग सम्बन्िी नीलि लनिातरण र कायातन्ियन िथा प्रदेश र  संघीय मापदण्ड पािना 
  प्रचलिि कानुन बमोक्षजम दण्ड जररिाना 
  बाँकी बक्यौिा रकमको िगि र असुि उपर  
  करदािा लशिा िथा करदािा वििरण अद्यािलिक 

  वित्तीय स्रोि सािनको समिामिूक बाँडफाँड 

  आलथतक सािनको महत्तम उपयोग िथा पररचािन 

  राजश्व परामशत सलमलि सम्बन्िी विषय 

  स्थानीय राजस्ि प्रिद्र्घनका िालग प्रोत्साहन,  

  राजश्वको सम्भाव्यिा अध्ययन 

  राजस्ि सूचना िथा िथयाङ्कको आदान प्रदान 

  संघीय िथा प्रदेश काननू बमोक्षजम बजेट घाटापूलितको स्रोि व्यिस्था 
 

(१.४) कानुनी मालमिा शाखा 
 न्यालयक सलमलिको सलचिािय, न्याय, कानून, मानि अलिकार प्रिद्र्िन िथा मेिलमिाप र मध्यस्थिा, लनणतय िथा फैसिा 

कायातन्ियन 

 न्यालयक सलमलिको सलचिािय सम्िन्िी कायत 
 न्याय िथा काननूी राज्यको पररपािना 
 मानि अलिकारको संरिण िथा प्रिद्र्िन 

 व्यवि र समुदायबीच मेिलमिाप र मध्यस्थिाको व्यिस्थापन 

 न्यालयक लनणतय िथा फैसिा कायातन्ियन 
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(१.५) भूलम व्यवस्थापन शाखा 
 शहरीकरण, बस्िी विकास सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा सो सम्िन्िी योजना िजुतमा, आयोजना पक्रहचान, अध्ययन, 

कायातन्ियन र लनयमन 
 आिारभूि आिासका योजना िजुतमा र कायातन्ियन 

 नगरपालिकामा अव्यिक्षस्थि बसोबास व्यिस्थापन कायतिमको िजुतमा र कायातन्ियन 

 आिारभूि बसोिास सम्बन्िमा प्रदेश सरकारसँग समन्िय 

 योजनाबर्द् र व्यबक्षस्थि िस्िी विकासका कायतिमको िजुतमा कायातन्ियन 

 एकीकृि बस्िी विकासका िालग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा विकास र व्यबस्थापन 

 आफ्नो िेरको भूउपयोग नीलि, योजना, कायतिम िजुतमा र कायातन्ियन  
 व्यिक्षस्थि बस्िी विकासका कायतिमको िजुतमा र कायातन्ियन 

 संघीय र प्रदेश काननु बमोक्षजम स्थानीय िहमा सकुुम्िासी पक्रहचान र अलभिेख व्यिस्था 
 स्थानीयस्िरमा सुकुम्िासी सम्िन्िी जीविकोपाजतन र िसोिास व्यिस्था 
 एकीकृि िस्िी विकासका िालग जग्गाको एकीकरण िथा जग्गा विकास र व्यिस्थापन । 
 घरजग्गा िनी दिात प्रमाणपुजात वििरण िथा िगि व्यिस्थापन 
 भूलमको िगीकरण अनुसारको िगि  
 जग्गाको क्रकत्ताकाट र भूमी िगि (नक्शा, से्रस्िा) लनमातण र संरिण 

 सरकारी प्रयोजनका िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनिातरण िथा वििरणमा समन्िय र सहजीकरण 

 जग्गा वििाद समािानमा मेिलमिाप र मध्यस्थिा 
 विश्व सम्पदा सचूीमा परेका स्मारक र पुरािाक्षत्िक महत्ि िगायि िन, सीमसार िेर, िटििी िेरका जग्गा सम्बन्िी िगि 
 गररबी लनिारण सम्बन्िी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, लनयमन  र अध्ययन अनुसन्िान 

 गररबी लनिारणको स्थानीय रणनीलि िजूतमा 
 गररब घरपररिार पक्रहचान सम्बन्िी स्थानीय सिेिण, सचूना व्यिस्थापन र लनयमन 
 गररबी लनिारण सम्बन्िी रावष्ट्रय, प्रादेलशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकत , समन्िय र सहकायत 
 रोजगार िथा बेरोजगारको िथयाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सूचना प्रणािीको स्थापना 
 स्थानीयस्िरमा रहेका विदेशी श्रलमकको िगि सङ्किन िथा सूचना व्यिस्थापन 

 पक्रहचान भएका गररब घरपररिार एिं िक्षिि समूह सम्बन्िी स्थानीय योजना, कायतिम, स्रोि पररचािन र व्यिस्थापन 

 संघीय र प्रदेश काननू बमोक्षजम स्थानीय िहमा सकुुम्बासीको पक्रहचान र अलभिेख व्यिस्थापन 

 सुकुम्बासी सम्बन्िी जीविकोपाजतन र बसोबास व्यिस्थापन 

 रोजगारीका अिसर लसजतना सम्िन्िी 

(१.६) नगर प्रहरी 
 संघीय िथा प्रदेश काननूको अलिनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन िथा व्यिस्थापन नीलि, कानून, मापदण्ड, कायातन्ियन र 

लनयमन,  

 नगर प्रहरीमाफत ि देहायका कायत सम्पादन गने, 
 नीलि, कानून, मापदण्ड, लनणतयहरु कायातन्ियनमा सहयोग, 

 सम्पवत्तको संरिण, 

 नगरपालिकामा हुने सभा समारोह, परम्परा िथा जारा चाडपितको व्यिस्थापनमा सहयोग, 

 स्थानीय बजार िथा पाक्रकत ङ्ग स्थिको व्यिस्थापनमा सहयोग, 

 नगर प्रहरी सम्बन्िी कायतपालिकािे िोके बमोक्षजमका नीलि, योजना, कायतिम कायातन्ियन,   

 नगर बस्िी सरसफाई सम्बन्िी मापदण्डको कायातन्ियन र कसूर उपर छानविन र अनसुन्िान, 

 स्थानीय न्यालयक सलमलििे गरेका आदेश, फैसिा कायातन्ियनमा सहयोग, 

 कायातिय पररसर, सम्पदा, साितजलनक, ऐिानी, पलित जग्गा, साितजलनक भिन िथा भौलिक पूिातिारको सरंिण र सुरिा, 
 विपद् व्यिस्थापनमा सहयोग, 
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 अपराि रोकथाम िथा अनुसन्िानमा सहयोग, 

 फूटपाथ व्यिस्थापन 

 लनमातण लनयमन 

 गुणस्िर लनयन्रण 

 नगर प्रहरी सम्बन्िी अन्य कायत । 

(२) सहरी क्तवकास िथा पूबातिार  महाशाखा 

       (२.१) सडक िथा यािायाि व्यवस्था शाखा 
 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक िथा यािायाि सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा लनयमन 

 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक, झोिुङ्गे पिु, पुिेसा र िटबन्िन सम्बन्िी गुरुयोजनाको िजुतमा, कायातन्ियन र 
स्िरोन्नलिका आयोजनाको पक्रहचान,  अध्ययन, कायातन्ियन, ममति, सम्भार 

 यािायाि सुरिा व्यिस्थापन र लनयमन 

 स्थानीय साितजलनक यािायािको रुट लनिातरण, अनुमलि, निीकरण, खारेजी, सेिाको गुणस्िर, भाडा दर लनिातरण र लनयमन 

 ट्याक्सी सेिा अनमुिी, व्यबस्थापन र लनयमन 

 ट्रिी बस, ट्रामजस्िा मध्यम िमिाका मास ट्राक्षन्जट प्रणािीको नीलि, योजना, मापदण्ड, कायातन्ियन, लनयमन 

 िािािरणमैरी, जििायु पररिितन अनुकूिन, अपाङ्गिा र िैक्षङ्गगमैरी यािायाि प्रणािीको प्रिद्र्िन  
 आिारभूि यािायाि सम्बन्िमा प्रदेश सरकारसंग समन्िय 

 यािायाि िेरमा िगानी अलभबवृर्द् 

 यािायाि सुवििामा नागररकको सरि, सहज र समान पहँुच 

 यािायाि िेरमा िािाबरणमैरी प्रविलििाई प्रोत्साहन 

 लनजी यािायाि लनयमन व्यिस्थापन 

(२.२) वस्िी क्तवकास िथा अन्य पुवातिार लनमातण शाखा 
 साना जिविद्युि आयोजना, निीकरणीय उजात िथा िकैक्षल्पक ऊजात सम्िन्िी सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन 

र लनयमन 

 िैकक्षल्पक ऊजात सम्बन्िी प्रविलि विकास र हस्िान्िरण, िमिा अलभिवृर्द्÷प्रबद्र्घन, 

 विद्युि वििरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र लनयमन 

 जनसहभालगिामा आिाररि स्िदेशी िगानीिाई प्राथलमकिा क्रददै जिस्रोिको बहुउपयोगी विकास कायतिमको िजुतमा र कायातन्ियन 

 स्थानीय विद्युि वििरण प्रणािी र सेिाको व्यिस्थापन, सञ्चािन र लनयमन 

 सडक ित्तीको व्यिस्था 
 लसँचाई सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड लनिातरण र लनयमन 

 लसँचाई सम्बन्िी गुरुयोजनाको िजुतमा, कायातन्ियन र स्िरोन्नलिका आयोजनाको पक्रहचान,  अध्ययन, कायातन्ियन, ममति, सम्भार र 
लनयमन, 

 स्थानीय साना, सिह िथा भूलमगि लसचाई प्रणािीको सञ्चािन लनमातण, सुिार, ममति सम्भार िथा सेिा शुल्कको लनिातरण र 
सङ्किन व्यिस्थापन 

 जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्रण सम्िन्िी स्थानीय  
 िटबन्ि, नदी लनयन्रण िथा नदीेे व्यिस्थापन र लनयमन 

 साना जि उपयोग सम्बन्िी आयोजना िजुतमा, कायातन्ियन र अनुगमन । 
 स्थानीय खानेपानी सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 खानेपानी महसुि लनिातरण र खानेपानी सेिा व्यिस्थापन 

 साितजलनक स्थिमा वपउने पानी व्यिस्थापन 

 पानी मुहानको संरिण 

 स्िच्छ खानेपानी आपूलित सम्बन्िी अन्य विषय । 

(२.३) भवन अनुमिी िथा मापदण्ड कायातन्वयन शाखा 
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 भिन सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा सो सम्िन्िी योजना िजुतमा, आयोजना पक्रहचान, अध्ययन, कायातन्ियन र 
लनयमन, 

 रावष्ट्रय भिन संक्रहिा िथा मापदण्ड बमोक्षजम भिन लनमातण अनुमलि र लनयमन 

 भिन लनमातणको नक्शा स्िीकृलि, संशोिन, लनयमन 

 पुराित्ि, प्राचीन स्मारक र संग्ररहािय संरिण, सम्बद्र्िन र पुनःलनमातण, 

 सरकारी भिन, विद्यािय, सामुदालयक भिन, सभागहृ िथा अन्य साितजलनक भिन िथा संरचना लनमातण र ममति संभार, 

 

 

(३) स्वास््य िथा सामक्षजक क्तवकास महाशाखा 

(३.१) महहिा, बािबालिका िथा सामाक्षजक क्तवकास  शाखा 
 मक्रहिा हक सम्बन्िी नीलि, योजना कायातन्ियन, समन्िय र लनयमन 

 मक्रहिाको आलथतक, सामाक्षजक, राजनीलिक सशविकरण, िमिा विकास 

 िैलगक क्रहंसा लनिारणका िालग लनरोिात्मक, प्रिद्र्िनात्मक, संरिणात्मक उपाय र पनुःस्थापना 
 िैंलगक उत्तरदायी बजेट  
 बािबालिकाको हकहीि संरिण सम्बन्िी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 बािबालिकाको हकहीि संरिण 

 बािमैरी शासकीय प्रिन्ि, बाि क्िब, बाि संरिण सलमलि िथा बाि सञ्जाि 

 बािबालिकाको हकहीि संरिण सम्बन्िमा सघं, प्रदेश िथा अन्य लनकायसँग सम्पकत , समन्िय िथा सहकायत, 
 बािबालिका पररिार सहयोग 

 बैकक्षल्पक स्याहार पर्द्लिको कायातन्ियन 

 बाि न्याय 

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

 असहाय बािबालिकाका, सडक बािबालिका व्यिस्थापन 

 बाि क्रहंसा लनयन्रण 

 बािसुिार िथा पुनःस्थापना केन्र स्थापना, संचािन अनुमिी र लनयमन 

 आपत्कािीन बाि उर्द्ार कोष स्थापना र व्यिस्थापन 

 युिा जागरण, सशविकरण र पररचािन 

 युिा सीप, उद्यमलशििा िथा नेितृ्ि विकास 

 जेष्ठ नागररकको िगि, पररचयपर, सम्मान, स्िास्थय सुवििा, सामाक्षजक सुरिा सम्बन्िी कायत 
 जेष्ठ नागररक क्िि, क्रदिा सेिा केन्र, भेटघाट स्थि, आश्रय केन्रको सञ्चािन िथा व्यिस्थापन 

 सङ्घ िथा प्रदेशसँगको समन्ियमा अपाङ्गिा पनुःस्थापना केन्र िथा असि स्याहार केन्रको सञ्चािन र व्यिस्थापन 

 अपाङ्गिा भएका व्यवि िथा असहायको िगि अद्यािलिक, पररचयपर वििरण, सामाक्षजक सुरिा िथा सुवििाको व्यिस्थापन 
िथा वििरण 

 अपाँगिा भएका व्यविमैरी पूिातिार लनमातण िथा सञ्चािन 

 अपाङ्गिा भएका व्यवि र असिहरूको व्यिस्थापन सम्िन्िी अन्य कायत । 
 एकि मक्रहिा सम्िन्िी कायत 
 स्थानीयस्िरमा समाजकल्याण सम्िन्िी संघसंस्था (गैरसरकारी, सामाक्षजक िथा सामुदालयक संघसंस्था) को दिात, निीकरण िथा 

लनयमन 

 गुठी, कोष िथा अन्य ट्रष्टहरुको व्यिस्थापन 

 लनजी िथा गैरसरकारी िेरसँग समन्िय र सहकायत 
 समन्िय र पररचािन 

 सामाक्षजक संघसंस्था सम्बन्िी अन्य विषय ।  
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(३.२) जनस्वास््य प्रवितन शाखा 
 आिारभूि स्िास्थय र सरसफाई सम्बन्िी नीलि, काननू, मापदण्ड, योजनाको लनमातण, कायातन्ियन िथा लनयमन 

 रावष्ट्रय िथा प्रदेशस्िरीय िक्ष्य र मापदण्ड बमोक्षजम स्थानीयस्िरको स्िास्थय सम्बन्िी िक्ष्य र गुणस्िर लनिातरण 

 रावष्ट्रय र प्रादेलशक मापदण्ड अनुरुप जनरि अस्पिाि, नलसतङ्ग होम, लनदान केन्र िथा अन्य स्िास्थय संस्थाहरूको 
क्षक्िलनक दिात, सञ्चािन अनुमलि र लनयमन 

 आिारभूि स्िास्थय सेिाको सञ्चािन र प्रबद्र्घन 

 अस्पिाि र अन्य स्िास्थय संस्थाको स्थापना िथा सञ्चािन 

 स्िास्थय सेिा सम्बन्िी भौलिक पिूातिार विकास िथा व्यिस्थापन 

 सरसफाई सचेिनाको अलभिवृर्द् 

 रि सञ्चार सेिा िथा स्थानीय र शहरी स्िास्थय सेिा 
 औषलि पसि सञ्चािन र लनयमन 

 औषलिजन्य िनस्पलि, जटीबुटी र अन्य औषलिजन्य िस्िुको उत्पादन, प्रशोिन र वििरण 

 स्िास्थय बीमा िगायिका सामाक्षजक सुरिा कायतिमको व्यिस्थापन 

 औषलि िथा अन्य मेक्रडकि उत्पादनहरूको न्यनूिम मूल्य लनिातरण र लनयमन 

 औषलिको उलचि प्रयोग र सूक्ष्मजीि लनरोिक प्रलिरोि न्यूनीकरण 

 औषलि र स्िास्थय उपकरणको खरीद, भण्डाण र वििरण 

 स्िास्थय सूचना प्रणािीको व्यिस्थापन 

 जनस्िास्थय लनगरानी (पक्षब्िक हेल्थ सभेिेन्स) 
 प्रिद्र्घनात्मक, प्रलिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक र पयालिएक्रटभ स्िास्थय सेिाको सञ्चािन 

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

 जुनोक्रटक र कीटजन्य रोगको लनयन्रण िथा व्यिस्थापन 

 सुलित, मक्रदरा र िागू पदाथतजन्य िस्िुको प्रयोग लनयन्रण िथा सचेिना अलभिवृर्द् 

 आयुिेक्रदक, यनुानी, आम्ची, होलमयोपयालथक, प्राकृलिक लचक्रकत्सा िगायिका परम्परागि स्िास्थय उपचार सेिाको 
व्यिस्थापन 

 जनस्िास्थय, आपत्कािीन स्िास्थय िथा महामारीको लनयन्रण योजना र कायातन्ियन 

 सरुिा िथा नसने रोगको लनयन्रण िथा रोकथाम 

 आकक्षस्मक स्िास्थय सेिा प्रिाह । 

(३.३) सामाक्षजक सुरिा िथा पंक्षजकरण शाखा 
 सामाक्षजक सुरिा सम्बन्िी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, लनयमन  र अध्ययन अनुसन्िान 

 सङ्घ िथा प्रदेशिे लनिातरण गरेको मापदण्ड बमोक्षजम सामाक्षजक सरुिा सम्बन्िी कायतिम कायातन्ियन 

 सामाक्षजक सुरिाको कायातन्ियनको िालग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकत , समन्िय र सहकायत 
 स्थानीय सामाक्षजक सुरिा योजना र व्यिस्थापन िथा आिश्यक िथयांक संकिन एिं व्यिस्थापन  
 आिुलनक प्रवबलिमाफत ि व्यविगि घटना दिात (जन्म, मतृ्यु, वििाह, बसाईसराई, सम्िन्ि विच्छेद र िमतपुर िमतपुरी), 

अलभिेख व्यिस्थापन िथा प्रलििेदन 

    (४) योजना, बजेट िथा सूिना प्रक्तवलि महाशाखा 

        (४.१) योजना िथा बजेट शाखा 
 विकास आयोजना िथा पररयोजना सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना र लनयमन 
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 स्थानीय विकास नीलि, अल्पकािीन, मध्यकािीन िथा दीघतकािीन विकास योजना िजूतमा, अनुगमन िथा 
मूल्यांकन 

 आलथतक, सामाक्षजक, साँस्कृलिक, िािािरणीय, प्रविलि र पूिातिारजन्य विकासका िालग आिश्यक आयोजना िथा 
पररयोजनाहरूको िजुतमा, कायातन्ियन, अनुगमन िथा मूल्याङ्कन 

 बावषतक विकास कायतिम, आयोजना िजुतमा, कायातन्ियन 
 विकास लनमातण प्रकृयामा स्थानीय जनसहभालगिा अलभबवृर्द्का कायतिम िजुतमा र कायातन्ियन 

 विकास योजनाहरुको िािािरणीय प्रभाि मूल्यांकन 

 उपभोिा सलमलिको वििरण, िमिा विकास 

 विकासका प्राथलमकिा प्राप्त िेर लनिातरण 

 संघीय र प्रादेलशक आयोजना, पररयोजना कायातन्ियनमा समन्िय, सहजीकरण र सहयोग 

 विकास आयोजना िथा पररयोजना सम्बन्िी अन्य कायत । 

 (४.२) अनुगमन िथा मूलयांकन शाखा 
 विकास आयोजनाको अनुगमन, आिलिक प्रगलि िथा प्रलिफिको समीिा 
 विकास योजनाको अनुगमन िथा मूल्यांकनको आिार िथा प्रक्रिया लनिातरण 

 आयोजनाको अध्ययन, अनसुन्िान िथा प्रभाि मूल्याङ्कन 

 वबषयिेरगि नीलिको अनुगमन िथा मूल्यांकन 

 (४.३) सूिना िथा संिार प्रक्तवलि शाखा 
 िथयाङक संकिन, व्यिस्थापन िथा प्रयोग सम्बन्िी नीलि, काननू, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 सूचना िथा अलभिेख केन्रको स्थापना िथा सञ्चािन 

 स्थानीय िथयाङक सकंिन, प्रशोिन, अलभिेक्षखकरण िथा वििरण 

 आिारभूि िथयांक सकंिन र व्यबस्थापन ेः जनसाक्षङ्ययक, प्राकृलिक, आलथतक, सामाक्षजक, सांस्कृलिक, भौलिक पबूातिार, 
रोजगारीको अिस्था, कूि ग्राहस्थय उत्पादन, प्रलिव्यवि आय, मानि विकास सूचकाङ्क, राजश्व िथा आयव्यय समेिको 
िथयाङ्क सङ्किन र प्रशोिन गरी सूचना प्रणािीमा आिर्द्िा र पाश्र्ि लचर िथा श्रोि नक्साको अद्यािलिक एिं 
अलभिेख 

 बेरोजगारको िथयांक संकिन 

 स्थानीय व्यापारको िथयाङ्क प्रणािी र अध्ययन अनुसन्िान 

 सामाक्षजक सुरिा सम्बन्िी स्थानीय िथयाङ्क र सूचना व्यिस्थापन 

 सम्पन्न भएका िथा चाि ूयोजनाको वििरण 

 वबषिेरगि सूचना, िथयांकको संकिन, अलभिेख 

 प्रदेश िथा संघसँग िथयांक एि ंसूचना आदानप्रदान र समन्िय 

 सम्भाव्य प्राकृलिक श्रोि िथा  सािनको अलभिेख (प्रोफाईि) व्यबस्थापन 

 नगरपालिकाको आिलिक िथा िावषतक कायतिम र बजेट स्िीकृलि । 
 आफ्नो िेरलभर इन्टरनेट सेिा, टेलिसेन्टर, केबिु िथा िारविहीन टेलिलभजन प्रसारणको अनुमलि, निीकरण र लनयमन 

 एक सय िाटसम्मको एफ. एम. रेक्रडयो सञ्चािन अनुमलि, निीकरण र  लनयमन 

 आफ्नो िेरलभर परपवरकाको प्रकाशन अनमुलि, अलभिेख िथा लनयमन 

 अलभिेख व्यिस्थापनमा निीनिम सूचना प्रविलिको प्रयोग  
 सूचना िथा सञ्चार प्रविलिमा सितसािारण जनिाको सहज र सरि पहँुच िथा सूचना प्रविलिको विकास र विस्िार 

सम्बन्िी कायतिम िजुतमा र कायातन्ियन 

 बैज्ञालनक अध्ययन, अनुसन्िान र प्रविलि विकासमा िगानी  
 सूचना िथा सञ्चार प्रविलिमा आिाररि िथयाङ्क व्यिस्थापन 

 िावषतक योजना िथा कायतिमको प्रगिी समीिा िथा प्रलििेदन व्यिस्थापन 

 साितजलनक जिाफदेक्रहिा सम्बन्िी कायत 
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(५) लशिा,युवा िथा खेिकूद महाशाखा (प्रारक्षभभक बाि क्तवकास िथा आिारभूि लशिा लसकाई, 
माध्यलमक लशिा शाखा, युवा िथा खेिकुद शाखा) 

 प्रारक्षम्भक बाि लशिा िथा विद्यािय लशिा, अनौपचाररक लशिा, खुिा िथा िैकक्षल्पक लशिा (गुरुकुि, मदरसा, गुम्बा 
आक्रद), लनरन्िर लसकाइ िथा विशेष लशिा सम्बन्िी नीलि, काननू, मापदण्ड, योजनाको लनमातण, कायातन्ियन र लनयमन 

 प्राविलिक लशिा िथा व्यािसालयक िालिमको योजना िजुतमा, सञ्चािन, अनुमलि र लनयमन 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामग्रीको वििरण िथा कायातन्ियन 

 विद्यािय लशिक िथा कमतचारी व्यिस्थापन 

 विद्याियको नक्साङ्कन, अनुमलि, स्िीकृलि, समायोजन िथा लनयमन 

 शैक्षिक पूिातिार लनमातण र ममति सम्भार 
 आिारभूि िह (किा ८) को परीिा व्यिस्थापन 

 विद्याथी लसकाइ उपिब्िीको परीिण र व्यिस्थापन 

 विद्याथी प्रोत्साहन िथा छारिवृत्तको व्यिस्थापन 

 शैक्षिक परामशत सेिाको अनुमलि िथा लनयमन 

 स्थानीयस्िरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविलिको संरिण, प्रिद्र्िन र स्िरीकरण 

 माध्यलमक िहसम्मको शैक्षिक कायतिमको समन्िय र लनयमन 

 पुस्िकािय एिं परपवरका 
 स्थानीय पुस्िकािय, िाचनािय िथा सामुदालयक अध्ययन केन्र सञ्चािन िथा व्यिस्थापन । 
 स्थानीयस्िरमा खेिकूद प्रशासन िथा सङ्घ संस्थाको लनयमन र समन्िय 

 खेिकुदको संरचनाको पूिातिार लनमातण, सञ्चािन िथा विकास 

 खेिकूदको विकास र प्रिद्र्घन 

 खेिकूद प्रलियोगीिा आयोजना र सहभागीिा 
 अलिररि क्रियाकिाप सम्बन्िी विषय । 

 

    (६) आलथतक क्तवकास महाशाखा 

           (६.१) उद्योग व्यवसाय प्रवितन शाखा 
 िघु, घरेिु िथा साना उद्योगको दिात, निीकरण, खारेजी र लनयमन 

 िघु, घरेिु िथा साना उद्योगको विकास र प्रिद्र्िन 

 उद्यमलशििा प्रिद्र्िन 

 व्यापाररक फमत, पसिको दिात, अनमुलि, निीकरण, खारेजी र लनयमन 

 सीप विकास सम्बन्िी कायतको प्रबद्र्िन । 
खानी िथा खलनज 

 खानी िथा खलनज पदाथतको संरिण सम्बन्िी स्थानीय नीलि, काननू, मापदण्ड िथा  योजनाको कायातन्ियन र लनयमन, 

 िुङ्गा, लगटी, बािुिा, माटो, नुन, स्िेट, खरीिुङ्गा, फायरक्िेजस्िा खानीजन्य िस्िु सिेिण, अन्िेषण, उत्खनन ्

 िुङ्गा, लगट्टी, बािुिा, माटो, खरीिुङ्गा, फायर क्िे,स्िेट िथा ननु, आक्रद खानीजन्य िस्िुको संरिण, विकास, उत्खनन ्र 
उपयोग सम्बन्िी दिात, अनुमलि, निीकरण, खारेजी र व्यिस्थापन 

 खानी िथा खलनज पदाथत सम्बन्िी सूचना िथा िथयाङ्क सङ्किन, अलभिेखन िथा व्यबस्थापन 

 भौगलभतक नक्सा प्रकाशन । 
 

(६.२) कृक्ति िथा पशुपन्छी व्यवस्य प्रवितन शाखा 
कृक्ति क्तवकास  

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्यिस्थापन सम्बन्िी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 
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 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार िथा हाटबजारको पूिातिार लनमातण, साना लसँचाई लनमातण, िालिम, प्रविलि प्रसार, 
प्राविलिक टेिा, कृवष सामाग्री आपूलित र कृषक िमिा विकास कायतिमको सञ्चािन 

 कृवषजन्य प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनयन्रण 

 कृवष िािािरण संरिण िथा जैविक विविििाको संरिण र प्रिद्र्घन 

 कृवष प्रसार िथा जनशविको प्रिेपण, व्यिस्थापन र पररचािन 

 उच्च मूल्ययुि कृवषजन्य िस्िुको प्रिद्र्घन, विकास िथा बजारीकरण 

 कृवषसम्िन्िी िीमा र कजात सहजीकरण 

 शीि भण्डारणको व्यिस्थापन 

 कृषकहरूको िमिा अलभिवृर्द्, प्राविलिक सेिा, टेिा, सीप विकास र सशिीकरण 

 कृवष बीउविजन, नश्ल, मिखाद र रसायन िथा औषलिहरूको आपूलित, उपयोग र लनयमन 

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

 कृवष सम्बन्िी प्रविलिको संरिण र हस्िान्िरण 

 कृवष िथयाङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी िथा कृवष सम्बन्िी सूचनाको प्रचारप्रसार 
 कृवष स्रोि केन्रको स्थापना र व्यिस्थापन 

पशुपन्छी क्तवकास  
 पशुपािन र पश ुस्िास्थय सम्बन्िी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिातिार लनमातण, िालिम, प्राविलिक टेिा, कृषक िमिा विकास कायतिमको 
सञ्चािन र लनयमन 

 पशुपन्छीजन्य प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोगको लनयन्रण 

 पशुपन्छी लचक्रकत्सा सेिाको व्यिस्थापन, 

 पशुनश्ल सुिार पर्द्लि विकास र व्यबस्थापन 

 पशुपन्छी सम्बन्िी बीमा र कजात सहजीकरण 

 स्थानीय चरन िथा खकत  विकास र व्यिस्थापन 

 पशु आहारको गुणस्िर लनयमन 

 स्थानीयस्िरमा पशुपन्छी सम्बन्िी िथयाङ्कको व्यिस्थापन र सूचना प्रणािी 
 पशु बिशािा र शीि भण्डारणको व्यिस्थापन र लनयमन 

 पशुपािन िथा पश ुस्िास्थय सम्बन्िी अन्य कायत । 

(६.३)  उपभोिा हहि संरिण शाखा 
 स्थानीय व्यापार, िाक्षणज्य, िस्िुको माग, आपूलित व्यबस्थापन िथा अनुगमन 

 बजार िथा हाट बजार व्यिस्थापन 

 उपभोिा अलिकार िथा क्रहि सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड, कायातन्ियन र लनयमन 

 स्थानीय िस्िुहरूको उत्पादन, आपलूित िथा लनकासी प्रिेपण, मूल्य लनिातरण र अनुगमन 

 स्थानीय व्यापार र िाक्षणज्य सम्बन्िी पूिातिार लनमातण, 

 स्थानीय िस्िु र सेिा व्यापारको मूल्य िथा गुणस्िरको अनुगमन र लनयमन, 

 उपभोिा सचेिना, िक्षिि उपभोिाको िगि व्यिस्थापन र स्थानीय िस्िु िथा सेिाको गुणस्िर परीिण, 

 खाद्य पदाथतको गुणस्िर लनयन्रण, 

 खानेपानीको गुणस्िर लनयन्रण, 

 स्थानीय व्यापार प्रिद्र्घन सहजीकरण र लनयमन, 

 स्थानीय बौवर्द्क सम्पवत्तको संरिण, प्रिद्र्घन र अलभिेखाङ्कन । 
 

(६.४) पयतटन िथा संस्कृलि प्रबद्र्िन शाखा 
 भाषा, संस्कृलि र िलििकिाको सरंिण र विकास सम्बन्िी स्थानीयस्िरको नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन 

र लनयमन 
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 पुराित्ि, प्राचीन स्मारक िथा सङ्ग्रहाियको संरिण, सम्भार, प्रबद्र्घन र विकास 

 परम्परागरि रुपमा चलिआएका जारा िथा पितको सञ्चािन र व्यिस्थापन 

 स्थानीय महत्िका िालमतक िथा सांस्कृलिक सम्पदाको व्यबस्थापन 

 पयतटकीय महत्िका स्थि िथा सम्पदाको पक्रहचान, संरिण र प्रिद्र्िन 

 पयतटन पूिातिार विकास िथा प्रोत्साहन 

 पुरािाक्षत्िक, िालमतक महत्िका सम्पदाहरुको संरिण िथा सम्बद्र्िन 

 भाषा, संस्कृलि, जारा, पित र िलििकिाको संरिण, प्रबद्र्िन र विकास । 
 

           (६.५) सहकारी िथा रोजगार प्रवितन शाखा 
 सहकारी संस्था सम्बन्िी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्डको लनमातण, कायातन्ियन र लनयमन 

 स्थानीय सहकारी संस्थाको दिात, अनुमलि, खारेजी र विघटन 

 सहकारी िचि िथा ऋण पररचािन सम्बन्िी स्थानीय मापदण्ड लनिातरण र लनयमन 

 सहकारी सम्बन्िी रावष्ट्रय, केन्रीय, विषयगि, प्रादेलशक र स्थानीय सघं संस्थासँग समन्िय र सहकायत 
 सहकारी सम्बन्िी स्थानीय िथयाङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनसुन्िान 

 स्थानीय सहकारीको िमिा अलभिवृर्द् 

 स्थानीय सहकारी िेरको प्रिद्र्घन, विकास र पररचािन । 
 गररबी लनिारण सम्बन्िी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, लनयमन  र अध्ययन अनुसन्िान 

 गररबी लनिारणको स्थानीय रणनीलि िजूतमा 
 गररब घरपररिार पक्रहचान सम्बन्िी स्थानीय सिेिण, सूचना व्यिस्थापन र लनयमन 

 गररबी लनिारण सम्बन्िी रावष्ट्रय, प्रादेलशक र स्थानीय संस्थासँग सम्पकत , समन्िय र सहकायत 
 रोजगार िथा बेरोजगारको िथयाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सूचना प्रणािीको स्थापना 
 स्थानीयस्िरमा रहेका विदेशी श्रलमकको िगि सङ्किन िथा सूचना व्यिस्थापन 

 पक्रहचान भएका गररब घरपररिार एिं िक्षिि समूह सम्बन्िी स्थानीय योजना, कायतिम, स्रोि पररचािन र व्यिस्थापन 

 संघीय र प्रदेश काननू बमोक्षजम स्थानीय िहमा सकुुम्बासीको पक्रहचान र अलभिेख व्यिस्थापन 

 सुकुम्बासी सम्बन्िी जीविकोपाजतन र बसोबास व्यिस्थापन 

 रोजगारीका अिसर लसजतना सम्िन्िी 

       (७) आलथतक प्रशासन महाशाखा 

         (७.१) आलथतक प्रशासन शाखा 
 आलथतक (कायतवििी) नीलि, कानुन, मापदण्ड, कायातन्ियन र लनयमन, आलथतक प्रशासन र व्यिस्थापन 

 बजेट सीमा लनिातरण, बजेट िजूतमा, कायातन्ियन र लनयमन 

 सक्षञ्चि कोष िथा आकक्षस्मक कोषको व्यिस्थापन 

 िगानी र िाभांशको व्यबस्थापन 

 िेखा व्यिस्थापन, खचत, राजश्व, िरौटी, कायतसंचािन कोष िथा अन्य सरकारी कोष िथा संपवत्तको एकीकृि वििरण 

 समवष्टगि आलथतक अिस्थाको विशे्लषण  
 ऋण िथा अनुदानको व्यिस्थापन र लनयमन 

 िगानी प्रिेपण (सहकारी, सहकारी िथा लनजी) र वित्तीय व्यिस्थापन 

 कारोबारको िेखांकन, लनयन्रण िथा व्यिस्थापन 

 राजश्व िथा व्ययको अनमुान 

 बेरुजू फछ्र्यौट 

 आलथतक प्रशासन र व्यबस्थापन सम्बन्िी अन्य विषय । 
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(८) वािावरण िथा क्तवपद् व्यवस्थापन महाशाखा 

(८.१) क्तवपद् व्यवस्थापन शाखा 
 पक्रहरो लनयन्रण 

 जििाय ूपररिितन अनकुुेुिन कायतिम  
 विपद् व्यिस्थापन सम्बन्िी नीलि, कानून, मापदण्ड िथा स्थानीयस्िरका आयोजनाको कायातन्ियन र लनयमन 
 विपद् पूित ियारी िथा प्रलिकायत योजना, जोक्षखम न्यूनीकरण कायत योजना 
 विपद् पूित ियारी, खोज िथा उर्द्ार, राहि सामग्रीको पूित भण्डारण, वििरण र समन्िय 
 विपद् जोक्षखम िेरको नक्साङ्कन िथा बस्िीहरूको पक्रहचान र स्थानान्िरण 

 विपद् व्यिस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, संघ संस्था, लनजीिेरसँग सहयोग, समन्िय र सहकायत 
 विपद् कोषको  स्थापना िथा सञ्चािन र स्रोि सािनको पररचािन 

 विपद् पिाि ्स्थानीयस्िरको पुनस्र्थापना र पुनलनतमातण 

 विपद् सम्बन्िी िथयाङ्क व्यिस्थापन र अध्ययन अनुसन्िान 

 प्राकृलिक प्रकोपको रोकथाम र पूित ियारी 
 विपद् जोक्षखम न्यूनीकरणका िालग पूित सूचना प्रणािी सम्बन्िी कायतिमको िजुते ृमा र कायातन्ियन,  

 बारुण यन्र िथा एम्बुिेन्सको सञ्चािन िथा व्यिस्थापन 

 स्थानीय आपिकािीन कायत सञ्चािन प्रणािी 

(८.२) सरसफाई व्यवस्थापन शाखा 
 फोहरमैिा सङ्किन, पुनः उपयोग, प्रशोिन, विसजतन र सोको सेिा शुल्क लनिातरण र लनयमन 

 ल्याण्डक्रफि साईट व्यिस्थापन 

 सरसफाई  िथा स्िास्थयजन्य फोहोरमैिाको व्यिस्थापन 

 साितजलनक शौचािय व्यिस्थापन 

 

(८.३) वािावरण िथा हररयािी प्रवर्द्तन शाखा 
 िन, जङ्गि, िन्यजन्ि,ु चराचुरुङ्गी, जि उपयोग, िािािरण, पयातिरण िथा जैविक विविििा सम्बन्िी स्थानीय 

नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायातन्ियन र लनयमन 

 सामुदालयक, ग्रामीण िथा शहरी, िालमतक, किुलियिी िनको संरिण, सम्िद्र्िन, उपयोग र लनयमन  
 िन उपभोिा समूहको व्यिस्थापन 

 मध्यििी िेरको सामुदालयक, िालमतक र कबुलियिी िनको व्यिस्थापन 

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

 लनजी िथा व्यिसालयक िनको प्रबद्र्घन र लनयमन 

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

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

 िनबीउ बगैँचा स्थापना, व्यिस्थापन र प्रिद्र्घन 

 नसतरी स्थापना, वबरुिा उत्पादन, वििरण, रोपण र प्रिद्र्िन 

 िन्यजन्िु र चराचुरुङ्गीको संरिण, व्यिसालयक पािन, उपयोग र अनुगमन 

 िन्यजन्िुबाट स्थानीय समुदायमा पने प्रभाि रोकथाम, व्यिस्थापन  
 स्थानीय प्राणी उद्यान (लचक्रडयाखाना) को स्थापना र सञ्चािन 

 स्थानीय िन्यजन्ि ुपयतटन र आयआजतन 

 स्थानीयस्िरमा आखेटोपहारको व्यिस्थापन 

 िन, िन्यजन्िु िथा चराचुरुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्ययन अनसुन्िान 
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 रैथाने प्रजालिको संरिण र प्रिर्द्तन 

 लमचाहा प्रजालिको लनयन्रण 

 जैविक विविििाको अलभिेख 

 सामुदालयक भूसंरिण र सोमा आिाररि आय आजतन कायतिम 

 भूसंरिण र जिािार व्यिस्थापनजन्य सामुदालयक अनुकूिन 

 जििाय ूपररिितन अनकुुिन कायत  
 आय आजतनमा आिाररि जडीबुटीको संरिण, प्रबद्र्िन, व्यिस्थापन 

 स्िच्छ िथा स्िस्थ िािािरण र जिािार िथा िन्ययजन्िुको संरिण व्यिस्थापन सम्बन्िी नीलि, कानून, कायतिम 
िजूतमा, कायातन्ियन र लनयमन 

 बिृारोपण, हररयािी िथा हररि िेरको प्रितर्द्न 

 िायु िथा ध्िनीको प्रदषूण लनयन्रण 

 हालनकारक पदाथतहरूको लनयमन िथा  लनयन्रण 

 िािािरणीय जोक्षखम न्यनूीकरण 

 न्यून काितनमुखी िथा िािािरणमरैी विकास अििम्बन 

 िािािरण संरिण िेर लनिातरण र व्यिस्थापन 

 

(९) आन्िररक िेखापरीिण  
 आन्िररक िथा पूित िेखापरीिण 

 िेखापरीिण वििरण (बेरुजूको िगि समेि)को अलभिेख व्यिस्थापन  
 अक्षन्िम िेखापरीिण कायतमा सहयोग, समन्िय र सहजीकरण 

 िेखापािनसम्िन्िी िमिा विकास कायत 
 

 

 

घोराही उप महानगर पालिकाको स्वीकृि दरबन्दी र कायतरि कमतिारीहरुको क्तबबरण 

लस.नं.  पद  सेिा,समूह  िह  स्िीकृि 
दरबन्दी  

समायोजनबाट 
आएको  

साविक 
स्थानीय 
लनकाय 
बाट  

कायतरि 
संयया  

   कैक्रफयि  

१  प्रमुख प्रशासकीय 
अलिकृि  

प्रशासन   ११  १  -     १  
  

२  अलिकृि  प्रशासन,सा.प्र.   
९/१०  

५  ०  ०  ०     

३  अलिकृि  प्रशासन,िेखा   
९/१०  

१  ०  ०  ०     
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४  अलिकृि  लशिा/ लश.प्र.   
९/१०  

१  १  ०  १     

५  ईन्जीलनयर  ईन्जी./लसलभि   
९/१०  

१  ०     १  १ जना काजमा  

६  प्रमुख मक्रहिा 
विकास अलिकृि  

वबवबि   
९/१०  

१  ०  ०  ०     

७  अलिकृि  प्रशासन/सा.प्र   
७/८  

१४  २  २  ४     

८  अलिकृि  प्रशासन/ िेखा   
७/८  

१  १  ०  १     

९  आ िे प अलिकृि  प्रशासन/िेखा   
७/८  

१  ०  ०  ०     

१०  अलिकृि  लशिा/ लश.प्र.   
७/८  

३  २  ०  २     

११  ईन्जीलनयर  लसलभि/वब.आकत    
७/८  

२  ०  ०  ०     

१२  ईन्जीलनयर  लसलभि   
७/८  

४  ०  ०  ०     

१३  नापी अलिकृि  ईन्जी/सभ े  
७/८  

१  ०  ०  ०     

१४  अलिकृि  कृषी   
७/८  

१  १  ०  १     

१५  पशु लचक्रकत्सक  भेटेनरी   
७/८  

१  ०  ०  ०     

१६  पशु विकास 
अलिकृि  

िा.पो.डे.डे.   
७/८  

१  १  ०  १     
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१७  अलिकृि  स्िास्थ  ७/८  १  ३  ०  ३     

१८  अलिकृि  न्याय/कानून  ७/८  १  ०  ०  ०     

१९  कम्पयूटर 
ईन्जीलनयर  

वबवबि  ७/८  १  ०  ०  ०    १ जना सू.प्र.अ. 
करार 

२०  मक्रहिा विकास  
अलिकृि  

वबवबि  ७/८  २  १  ०  १     

२१  बािािरण लनरीिक  वबवबि  ७/८  १  ०  ०  ०     

२२  िािािरण 
ईक्षन्जनीयर  

वबवबि  ७/८  १  ०  ०  ०     

२३  िथयाङक अलिकृि  आयो िथा 
िथयाङक  

७/८  १  १  ०  १     

२४  अलिकृि  प्रशासन/सा.प्र  ६  ३२  १९  २  २१     

२५  अलिकृि  प्रशासन/िेखा  ६  १  ०  ०  ०     

२६  ईक्षन्जनीयर  ईक्षन्ज.  ६  २२  १  २  ३  १४  जना करार  

२७  कम्पयूटर अलिकृि  वबवबि  ६  १  ०  ०  ०     

२८  सहायक  प्रशासन/सा.प्र.  ५  ३३  १५  ४  १९  ३ जना करार  

२९  सहायक  प्रशासन/िेखा  ५  २०  ०  १  १     

३०  आिेप सहायक  प्रशासन/िेखा  ५  १  ०  १  १     

३१  सहायक  न्याय/कानून  ५  १  ०  ०  ०     

३२  सहायक  लशिा/ लश.प्र.  ५  ३  ३  ०  ३     

३३  सब ईक्षन्जनीयर  लसलभि  ५  २०  ०  २  २  १४जना करार  

३४  पशुसेिा प्राविलिक  कृषी/भेट  ५  ९  ९  ०  ९     

३५  प्रावबलिक सहायक  कृषी/िा.पो.डे.डे.  ५  ३  ३  ०  ३     
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३६  सभिेक  ईक्षन्ज/सभ े ५  १  ०  ०  ०     

३७  कम्पयूटर अपरेटर  वबवबि  ५  २  १  १  २     

३८  मक्रहिा वबकास 
लनरीिक  

वबवबि  ५  १  ४  ०  ४  १ जना छैठौ  

३९  िथयाङक सहायक  िथयाङक  ५  १  ०  ०  १   १ काजमा  

४०  हेल्थ अलसस्टेन्ट  स्िास्थ  ५  १  १६  ०  १६  स्िास्थयचौकीसमेि  

४१  सहायक  प्रशासन/सा.प्र  ४  १  ३  १५  १८     

४२  सहायक कम्पयूटर 
अपरेटर  

वबवबि  ४  २  २  ०  २  २ जना करार  

४३  सहायक मक्रहिा 
विकास लनरीिक  

वबवबि  ४  १  १  ०  १     

४४  अलमन  सभ े ४  १९  २  ०  २  ४ जना करार  

४५  अ.सि ईक्षन्जनीयर  लसलभि  ४  १९  ०  २  २     

   कुि जम्मा        २४१  ९२  ३२  १२७     

सेवा प्राप्त गनत िाग्ने दस्िुर र अविी 

सेवाको फववरण सेवाप्राप्त र्नग पेश र्नूगपने कार्जातिरु 
सेवाप्राप्त र्नग लाग्ने सम्पकग  र्ने 

शाखा र 
कमगचारी 

कै 
समय शूल्क 

वंशजको 
नार्ररकताको 
तसिाररस/ 
अंतर्कृत 
नार्ररकता 
तसिाररस/ 
प्रतततलफप 
तसिाररस 

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

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा १ घण्टा 

१५० / 
१५००। 

वडा सणचव  

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

नाता प्रमाणणत 

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

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

४५० 
सम्बणधधत वडा 
कायागलय 

 

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

घरजग्र्ा 
नामसारी 
तसिाररस 
ग्रातमण/शिरी 

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

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

२५० / 
३५० 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

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

व्यणिर्त घटना 
दताग ऐन लार् ु
िनुपूुवग घटेका 
व्यणिर्त घटना 

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

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

म्याद तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 
सम्वणधधत वडा अध्यक्षको तसिाररस 
सफितको सजगतमन मचुलु्का कार्ज । 

नाम, थर 
संशोधन 
तसिाररस 
(स्वदेशी/फवदेशी) 

तनवेदकको नार्ररकता प्रमाण–पत्रको 
प्रतततलफप ।नाम, थर िरकपरेको 
सम्बधधी पफुष्ट िनुे कार्ज पत्र । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

२५० / 
१५०० 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

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

अस्थायी स्थायी 
बसोबास 
प्रमाणणत 
तसिाररस 
(वैदेशीक) 

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

समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

७५० / 
१५०० 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

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

मोिी नामसारी 
सम्बधधी 
तसिाररस 

मोिीिक पगु्ने आधारितू प्रमाणको 
प्रमाणणत प्रतततलफप । मोिी कायम 
िएको प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत प्रतततलफप 
। 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

७०० 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

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

मोिी लर्त कट्टा 
र्ने सम्बधधी 
तसिाररस 

तनवेदकको नार्ररकताको प्रमाण–
पत्रकोप्रतततलफप । मोिी कायम िएको 
प्रमाण–पत्रको प्रमाणणत प्रतततलफप । 

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

७०० देखी 
४००० 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

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

िुट जग्र्ा दताग 
तसिाररस 

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

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

१०० 
सम्बधधीत वडा 
कायागलय 
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िुट जग्र्ामा िक प्राप्त िनुे अधय 
प्रमाण जस्तै साफवकको वण्डापत्र, 

राणजनामा, वकस पत्र आद्दद । 
वडा अध्यक्षको रोिबरमा िएको िुट 
जग्र्ाको फकटानीसाथको सजगतमन 
मचुलु्का । 

वैदेणशक 
तसिाररस 

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

समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

५०० देखी 
२५०० 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

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

जधम दताग 

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

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

३५ 
द्ददनतित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

बाब ुआमाको नार्ररकता 
निएकोखण्डमा सम्वणधधत 
वडाअध्यक्षको तसिाररस पत्र । 

मतृ्य ुदताग 

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

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

३५ 
द्ददनतित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

सूचकको नार्ररकता प्रमाण पत्र । 

अनसूुची– ३ बमोणजम तनवेदन िाराम 
। 

फववाि दताग 

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

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

३५ 
द्ददनतित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 
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िएको स्थलर्त सजगतमन सफितको 
तसिाररस पत्र । 

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

बसाई सराई 
दताग 

घरमूलीको नार्ररकता प्रमाण–पत्रको 
प्रतततलफप  । बसाईसराई दताग सम्वणधधत 
स्थानीय तिबाट लर्त िस्तानतरणको 
प्रमाणणत पत्र । आवश्यकता अनसुार 
जग्र्ाधनी दतागप्रमाण पूजागको प्रतततलफप 
। घरमूली आिै वा बसाई सराई 
र्रेको ब्यणििरु मध्येबाट नेपाली 
नार्ररकता प्राप्त र्रेको व्यणि उपणस्थत 
िै अनसूुची– ६ िरी पेश र्नुगपने ि । 

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

३५ द्ददन 
तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

बसाई सराई र्री 
जाने 

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

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

३५ द्ददन 
तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

सम्बधध तबच्िेद 

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

सम्पूणगकार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक घण्टा 

३५ द्ददन 
तित्र 
तनशलु्क 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

घर नक्सा पास 
इजाजत सम्बणधध 
प्रफक्रया 

क) सम्वणधधत जग्र्ाधनीले 
दस्तखतर्रेको  तनबेदन  

ख) ख) नार्ररकता प्रमाणपत्रको 
प्रतततलपी  

र्) र्) जग्र्ाधनी प्रमाणपजुाग प्रतततलपी  
घ) घ) एफककृत सम्पणि कर ततरेको 

रतसद 

दतागिई आएमा अतमन 
खटाउने पत्र लेख्न े१ द्ददन 

४ देणख 
१८.५० 
प्रतत वर्ग 
फिट 

पूवागधार फवकास 
मिाशाखा र 
िवन अणमुती 
तथा मापदण्ड 
कायागनवयन 
शाखा 

 

अतमनबाट जग्र्ा 
नापजाँच 

फक.नं. स्पष्ट देणखने ब्लफुप्रधट र टे्रस 
३ द्ददनतित्र अतमनले 
प्रततवेदन द्ददने 
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संतधयारको 
नाममा १५ द्ददने 
सूचना प्रकाणशत 

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

सोिी द्ददन कायागलय समय 
तित्र 

सूचना टासँ 
मचुलु्का पेश 

तनबेदकले सतधयार अतनवायग उपणस्थत 
र्राउन ुपने र २ जना साक्षी । 

२ द्ददन 

घर नक्सा 
सजगतमन पेश र्ने 

सतधयारिरुलाईअतनवायग उपणस्थत 
र्राउन ुपने र  २ जना सांक्षी । 

३ द्ददन 

संतधयार 
अनपुणस्थत िएमा 

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

सोिी द्ददन पतत्रकामा 
सूचना प्रकाणशत र्ने (१५ 
द्ददनको) 

तातलम 
ठेकेदार र घरधनी स्वयम उपणस्थत 
िनुपुने । 

१ द्ददन 

णललधथलेिल 
सम्मको 

सम्पूणग कार्जात पेश िै आएमा । १ द्ददन 

णललधथलेिल 
सम्मको 
चेकजाँच 

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

तनवेदन पेश िएको २ 
द्ददन 

सपुरस्ट्रक्चर 
इजाजत 

क) सम्बणधधत कधसल्टेधसीबाट 
तयार र्ररएको सपुरस्ट्रक्चर 
नक्सा २ प्रतत  । 

ख) सम्बणधधत ब्यणिको िोटो २ 
प्रतत । 

र्) सम्झौता बमोणजमको तनमागण 
कायगको आवश्यक िोटो । 

१ द्ददन 

घर तनमागण कायग 
सम्पन्न 

क) तनवेदन । 
ख) घर तनमागण िएको घरको चार 

िेसको िोटो ४ प्रतत । 
र्) सम्बणधधत ब्यणिकोिोटो २ 

प्रतत । 
घ) घ) सम्बणधधत कधसल्टेधसीको 

तसिाररस । 
ङ) नर्रपातलकाबाट चेकजाँच । 

२ द्ददन 

तनमागण कायग 
सम्पन्न िायल 
तयारी 

 तस.नं.१ देणख १२ सम्मको कायग पूरा 
िएमा । 

१ द्ददन 

तला थप 
क) णललधथलेिल बािेकका अधय सम्पूणग 

प्रफक्रया अपनाउनपुने । 
मातथ उल्लेख िए अनसुार 
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आयोजना 
सम्झौता 
सम्बधधमा 

सम्बणधधत टोल फवकास संस्थाको वा 
अधय सरोकारवालाको तसिाररसमा 
न.पा. अनदुान कायगफवतध २०६९ 
अनसुार उपिोिा समूि वा अनरु्मन 
सतमतत र्ठन िएको तनणगय, योजना 
स्वीकृततको िोटोकपी लार्त इफष्टमेट, 

नक्सा र तडजाइन आयोजनाको कूल 
लार्त मध्ये जनश्रमबाटब्यिोने 
रकमको िकमा सम्वणधधत पक्षबाट 
प्रततवद्धता व्यि िएको प्रमाण 
ठेक्कापट्टाबाट तनमागण कायग र्दाग ठेक्का 
सम्झौता पत्र । 

सम्पूणग कार्जातिरु पेश 
िई आएको आवश्वय 
प्रफक्रया बमोणजम 

तन-शलु्क 
योजना तथा 
बजेट शाखा  

 

घरबाटो 
तसिाररस 

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

सम्पूणग कार्जातिरु पेश 
िई आएको अवस्थामा 
एक द्ददन 

६५० देखी 
८०० 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

घर नक्शा पास 
प्रमाण पत्र 
नामसारी 

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

सम्पूणगकार्जातिरु पेश 
िई आएको अवस्थामा 
एक द्ददन 

१००० 
देखी 
१५०० 

पूवागधार फवकास 
मिाशाखा र 
िवन अनमुती 
तथा मापदण्ड 
कायागधवयन 
शाखा 

 

चार फकल्ला 
तसिाररस 

संतधयारकोनाम र फक.न. खलेुको 
सम्बणधधत व्यणिको तनबेदन । नेपाली 
नार्ररकताको प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप 
। जग्र्ाधनी दतागप्रमाण पूजागको 
प्रतततलफप । घर नक्शापास र्रेको 
प्रमाण–पत्रको प्रतततलफप (घर तनमागण 

सम्पूणगकार्जातिरु पेश 
िई आएको अवस्थामा 
सोिी द्ददन 

५०० देखी 
७५० 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 



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

27 
 

िएको िकमा) नापी शाखाबाट 
प्राप्तजग्र्ाको नक्शा । 

आयोजनाको 
फकस्ता रकम 
ििूानी 
र  आयोजनाको 
िरिारक 

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

सम्पूणगकार्जात समावेश 
िई आएको अवस्थामा 
सोिी द्ददन 

तनिःशलु्क 
योजना तथा 
बजेट शाखा 

 

ऐलानी प्रततमा 
तबद्यतु, खानेपानी 
तथा टेतलिोन 
तसिाररस 

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

सम्पूणग कार्जात समाबेश 
िई आएको सोिी द्ददन 

१५० 
सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

तबद्यतु, खानेपानी 
तथा टेतलिोन 
नामसारी वा 
ठाउंसारी 
तसिाररस 

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

सम्पूणगकार्जात समाबेश 
िई आएको सोिी द्ददन 

७०० सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

फक.न. र ज. तब. 
संशोधन 

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

तनवेदनदताग िएको अको 
द्ददन ५०० घर नक्सा शाखा  
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पक्की घर कायम 
तसिारीस 

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

सम्पूणगकार्जातिरु पेश 
िई आएको अको 
िोतलपल्ट 

२।५० 
प्रतत वर्ग 
फिट 

सम्बधधीत वडा 
कायागलय 

 

फवद्यालय 
स्वीकृतको लातर् 
तसिाररस 

प्रस्ताफवतफवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको 
तनणगय सफितको मार्पत्र । फवद्यालय 
जग्र्ा, िवन, खेल मैदान, 

ितनगचरलर्ायतको िौततक पूवागधारको 
फववरण ।िोिर मैला ब्यवस्थापन र 
अपांर्, बालमैत्री शौचालय तनमागण 
िएकोणशक्षकिरुको फववरण ।वडा 
अध्यक्षको तसिाररस पत्र ।फवद्यालय 
अध्ययन र्नग आउनेफवद्याथीको 
सम्िाफवत फववरण तथा 
अतििावकिरुको प्रततवद्धता । 

सम्पूणगकार्जातिरु पेश 
िई आएको अवस्थामा 
एक द्ददनतित्र 

२००० 
देणख 
५००० 

णशक्षा यवुा तथा 
खेलकुद फवकास 
मिाशाखा 

 

सूचनाको मार्  
सूचना मार्को तनवेदन, नार्ररकताको 
प्रतततलफप 

तनयम अनसुार 

तडणजटल 
कफप 
तनिःशलु्क, 
दश पाना 
सम्म 
तनिःशलु्क र 
सो िधदा 
बढी प्रतत 
पषृ्ठ रु. ५ 

सूचना अतधकारी  

टोल फवकास 
संस्था दताग 

सम्बणधधत टोल फवकास संस्थाको 
साधारण सिाबाट अलर् िनुे तनणगय 
तबधान २ प्रतत पदातधकारीिरुको 
नेपाली नार्ररकताको प्रतततलपी १, १ 
प्रतत अध्यक्षको िोटो नयां र्ठन िनुे 
टो.तब.सको कणम्तमा ५० घरधरुी र 
जनसंख्या फववरण । 

वडा सतमततको बैठकको 
तनणगय िएको दईु द्ददन 

तनिःशलु्क वडा कायागलय  

घर जग्र्ा 
मूल्यांकन 
तसिाररस 

सम्वणधधत व्यणिको नार्ररकता 
प्रमाण–पत्रकोप्रमाणणत प्रतततलफप 
।जग्र्ाधनी प्रमाण पूजागको प्रमाणणत 
प्रतततलफप ।घर तनमागण िएको 
अवस्थामा घर नक्शापास प्रमाण–पत्रको 
प्रतततलफप नर्रपातलकाको शिरी 
क्षेत्रिधदा बाफिरको वडा अधतर्गत पने 

सम्पूणग कार्जात समावेश 
िई आएको अवस्थामा ३ 
घण्टा 

सयकडा 
०.१० 
प्रततशत 

वडा कायागलय   
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िएमा घर तनमागण र्ने स्वीकृत इजाजत 
पत्रको प्रतततलफप।सम्वणधधत वडा 
अध्यक्षको तसिाररस पत्र । 

व्यापार 
व्यवसायको 
इजाजत 

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

सम्पूणग कार्जातिरु 
समावेश िई आएको 
अवस्थामा एक द्ददनतित्र 

४५० देखी 
२५००० 

वडा कायागलय   

उद्योर् 
स्थापनाका लार्ी 
तसिाररस 

सम्वणधधत व्यणिको नार्ररकता 
प्रमाण–पत्र। उद्योर् स्थापना र्ने 
जग्र्ा िाडामा प्रयोर् र्ने िए जग्र्ा 
द्ददने व्यणिको मञ्जुरीनामा सफित 
सम्झौता पत्र । उद्योर् स्थापना र्ने 
स्थलको जग्र्ाधनी दतागप्रमाण पूजाग र 
उद्योर् व्यवसाय सञ्चालन र्ने घरको 
नक्शापास प्रमाणको प्रतततलफप। 
चारफकल्लाका संतधयारिरुको तलणखत 
सिमतत पत्र ।सम्वणधधत वडा 
अध्यक्षको सजगतमनसफितको तसिाररस 
पत्र । कानूनले तनषधे र्रेका उद्योर्, 

व्यवसाय तथा सडक अवरोध र्ने र्री 
र वातावरणीय प्रिावमा प्रततकूलआउने 
उद्योर् स्थापना र्नग तसिाररस र्ररने 
िैन सम्वणधधत व्यवसाफयको 
नार्ररकताप्रमाण–पत्रको प्रतततलफप। 

सम्पूणग कार्जात समावेश 
िई आएको अवस्थामा ३ 
घण्टा 

९०० वडा कायागलय   

उद्योर् ब्यापार, 

ब्यवसायदताग 
लर्त कट्टा 
तसिाररस 

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

सम्पूणगकार्जात समावेश 
िई आएको अवस्थामा २ 
घण्टा 

२०० देखी 
९०० 

वडा कायागलय    

अटो -ई ररक्सा 
दताग तसिाररस 

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

सम्पूणग कार्जात समावेश 
िई आएको अवस्थामा २ 
घण्टा 

७५० वडा कायागलय   
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सामाणजक सरुक्षा 
तथा नफवकरण 

तनवेदन‚नार्ररकता प्रमाणपत्र र 
बसाइसराइको प्रमाणपत्रको िोटोकपी 
। 

सम्पूणग कार्जात समावेश 
िई आएको अवस्थामा १ 
घण्टा 

 वडा कायागलय  

पेधसन पट्टा 
नामसारी तनवेदन‚  पेधसन पट्टाको िोटोकपी‚ 

नार्ररकता प्रमाणपत्रको िोटोकपी । 

सम्पूणग कार्जात समावेश 
िई आएको अवस्थामा १ 
घण्टा 

 वडा कायागलय  

राजश्व नेपाली नार्ररकताको िोटोकपी‚ 
अणघल्लो वषगको कर ततरेको रतसद र 
जग्र्ाधनी लालपजुागको िोटोकपी 

सम्पूणग कार्जात समावेश 
िई आएको अवस्थामा १ 
घण्टा 

 वडा कायागलय  

णस्वकृत 
योजनाको लार्त 
अनमुानका लातर् 
सिे र्नग 

उपिोिा सतमततबाट प्राफवतधक सियोर् 
मार् र लार्त अनमुानका लातर् 
आतधकाररक तनणगय सफितको पत्र, 
णस्वकृत योजनािरुको फववरण 
(योजनाको नाम, कायागधवयन िनुे 
स्थान, स्रोत,तबतनयोजन बजेट) 

योजनाको प्रकृतत र दरुी 
अनसुार ३ देणख १५ द्ददन 
सम्म 

तनिःशलु्क 
शिरी पूवागधार 
फवकास 
मिाशाखा 

 

योजना सम्झौता  उपिोिा िेलाको तनणगयको प्रतततलफप, 
उपिोिा सतमतत र्ठन र्रेको 
माईधयटुको प्रतततलफप, णस्वकृत 
योजनाको प्रमाणणत लार्त अनमुान र 
तडजाईन  

आवश्यक कार्जात परु्ेमा 
सम्झौता सोिी द्ददन 

तनिःशलु्क 
योजना तथा 
बजेट शाखा 

 

योजनाको 
प्रथम/अणधतम 
मलु्याङ्कन 

प्राफवतधकको प्रमाणणत अणधतम 
मलु्यांकन, कायग सम्पन्न प्रततवेदन, 
उपिोिा फवल, नापी फकताव, 
सावगजतनक लेखा पररक्षण प्रततवेदन खचग 
सावगजतनक, पाँचलाख िधदा बढी िए 
सामाणजक पररक्षण प्रततवेदन, अनरु्मन 
सतमततको प्रततवेदन 

योजनाको प्रकृतत र दरुी 
अनसुार ३का  देणख १५ 
द्ददन तित्र 

तनिःशलु्क 
शिरी पवुागधार 
फवकास 
मिाशाखा 

 

णस्वकृत 
योजनािरुको 
मलु्यांकन 

योजना सम्पन्न र्ने तनकाय/उपिोिा 
सतमततको अनरुोध पत्र उपिोिा 
सतमतत िेलाको तनणगयको प्रतततलफप 

योजनाको प्रकृतत र दरुी 
अनसुार ३ देणख ५ द्ददन 
तित्र 

तनिःशलु्क 
शिरी पवुागधार 
फवकास 
मिाशाखा 

 

योजनाको 
ििुानी 
फटलपणी/जाँचपास 
तथा िरिारक 

प्राफवतधकबाट प्रामाणणत कायग सम्पन्न 
प्रततवेदन, उपिोिा फवल, नापी फकताव 
खचगको फवल िरपाई, उपिोिा 
सतमततको िर्छ्यौटका लातर् तनणगय 
प्रतततलफप, सम्बणधधत योजनाको िोटो र 
प्रततवेदन, वडा कायागलयको तसिाररस 
पत्र, आयोजनामा लार्ेको खचग 
(सावगजतनक सूचना र्रेको) योजनाको 
सूचना पाटी पाँचलाख िधदा बढी िएमा 
। 

आवश्यक कार्जात परु्ेमा 
सोिी द्ददन 

तनिःशलु्क 

शिरी पवुागधार 
फवकास 
मिाशाखा/योजना 
तथा बजेट 
शाखा/आतथगक 
प्रशासन शाखा 
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कृफष समूि दताग 
तथा नफवकरण 

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

७ द्ददन तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

कृफष िमग दताग 
र्नग तसिारीस 

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

७ द्ददन तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

रासायतनक मल 
फवके्रताको 
प्रमाणपत्र 
नफवकरण 
(सिकारीको) 

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

७ द्ददन १००० कृफष फवकास 
शाखा 

 

फकसानिरुलाई 
अनदुानमा तबउ 
फवतरण 

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

१ मफिना ५०% 
अनमुान 

कृफष फवकास 
शाखा 

 

वषे तथा फिउँदे 
िलिुलका 
फवरुवा फवतरण 

सम्बधधीत वडा कायागलयको तसिारीस‚ 
जग्र्ाधनी लालपजुाग‚ नार्ररकताको 
िोटोकपी । 

१ मफिना तनयमानसुार कृफष फवकास 
शाखा 

 

कृषकिरुलाई 
आवश्यकता 
अनसुार 
प्राफवतधक ज्ञान 

 वषैिरी तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

कृषक तातलम कृफष पेशामा आधारीत फकसानको 
िनौट । 

 तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

फकसानको 
समस्या समाधान 
र्ने र्ोष्ठी 

कृफष पेशामा आधारीत फकसानको 
िनौट । 

 तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

प्राफवतधक सेवा  आ.अ तनशलु्क कृफष फवकास 
शाखा 

 

HHpaअपांर्ता 
पररचयपत्र 
फवतरण 

सम्बणधधत वडाको तसिाररस, अनसूुची 
२ बमोणजम तनवेदन िाराम, अपांर्ता 
वतर्गकरण खलेुको डाक्टरको तसिाररस, 
पासपोटग साईजको ३ प्रतत िोटो, 
नार्ररकता प्रमाणपत्रको िोटोकपी, 
अपांर्ता देणखने ठुलो साईजको िोटो, 
बच्चाको िकमा नार्ररकता निएमा 

कार्जात परु्ेमा ५ देणख 
१५ तमनेट 

तनिःशलु्क मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 
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जधम दताग वा उमेर खलु्ने प्रमाण, 
अतििावकको नार्ररकता प्रमाणपत्रको 
कपी,बसाई सराई र्री आएको िए 
बसाई सराई प्रमाणपत्र 

जेष्ठ नार्ररक 
पररचयपत्र 
फवतरण  

 

सम्बणधधत वडाको तसिाररस, पासपोटग 
साईजको ३ प्रतत िोटो, नार्ररकता 
प्रमाणपत्रको िोटोकपी, बसाई सराई 
र्री आएको िए बसाई सराई 
प्रमाणपत्र 

कार्जात परु्ेमा ५ देणख 
१५ तमनेट 

तनिःशलु्क मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 

 

संस्था सणुचकृत संस्थाको फवधान, संस्था सणुचकृतको 
लातर् संस्थाको लेटरलयाडमा पत्र वा 
तनवेदन, कर चिुा प्रमाण पत्र, लेखा 
पररक्षण प्रततवेदन, स्थायी लेखा नम्बर 

कार्जात परु्ेमा ५ देणख 
१५ तमनेट 

तनिःशलु्क मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 

 

संस्था नतबकरण 
तसिाररस 

संस्थाको फवधान, संस्थाको पत्र वा 
तनवेदन, कर चिुा प्रमाण पत्र, लेखा 
पररक्षण प्रततवेदन, स्थायी लेखा नम्बर 

 तनयमानसुार मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 

 

संस्था दताग 
तसिाररस 

कर चिुा प्रमाणपत्र, लेखापररक्षण 
प्रततवेदन, सदस्यको नार्ररकता 
प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर, पत्र वा 
तनवेदन 

 तनयमानसुार मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 

 

लैङतर्क फिंसा 
प्रिाफवतका लातर् 
मफिला सेवा 
केधरमा आश्रय 

लैंतर्क फिंसा प्रिाफवत मफिला वा 
बालबातलका िनु ुपने, सम्बधधीत 
वडाको तसिाररस,ररिर र्ने कायागलय 
वा संस्था िएमा सम्बधधीत कायागलय 
वा संस्थाको तसिाररस, व्यणि वा जो 
कोिीले िेला पारी तत्काल 
व्यवस्थापनका लातर् तनवेदन वा तसधै 
कायागलयमा सम्पकग  

   मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 

 

बालर्िृमा 
तसिाररस 

सम्बधधीत वडाको तसिाररस, नणजकको 
व्यणिको तनवेदन, व्यणि वा जो 
कोिीले िेला पारी तत्काल 
व्यवस्थापनका लातर् तनवेदन वा तसधै 
कायागलयमा सम्पकग , कायागलय वा 
संस्था िएमा सम्बधधीत कायागलय वा 
संस्थाको तसिाररस 

  मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 

 

सडक 
बालबातलकाको 
लातर् 

बेवाररसे तथा सडक बालबातलका, 
सम्बधधीत वडाको तसिाररस, नणजकको 
व्यणिको तनवेदन, व्यणिको वा जो 
कोिीले िेला पारी तत्काल 

  मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 
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आपतकातलन 
आश्रय र्िृ 

व्यवस्थापनका लातर् तनवेदन वा तसधै 
कायागलयमा सम्पकग , कायागलय  va vvaवा संस्था 
िएमा सम्बधधीत कायागलय वा संस्थाको 
तसिाररस 

बेवासररसे सडक 
मानव 
व्यवस्थापन 
तसिाररस 

बेवाररसे तथा सडकमा फवपत अवस्थामा 
रिेका मानव, v, व्यणि वा जो कोिीले 
िेला पारी तत्काल व्यवस्थापनका 
लातर् तनवेदन वा तसधै कायागलयमा 
सम्पकग , कायागलय वा संस्था िएमा 
सम्बधधीत कायागलय वा संस्थाको 
तसिाररस 

  मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 

 

वदृ्धा आश्रम 
तथा जेष्ठ 
नार्ररक द्ददवा 
सेवा केधर 
आवद्यता 

फवधान, सम्बधधीत वडाको तसिाररस, 
तनवेदन पत्र 

  मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 

 

यवुा क्लब, बाल 
कल्ब, फकशोरी 
समिु सञ्जालको 
आवद्यता 

कल्बको नाम, सदस्यको नामावली, 
यवुा क्लवको िकमा नार्ररकताको 
िोटोकपी, समूि/सतमततको तनणगय 
माईनटु 

  मफिला 
बालबातलका तथा 
सामणजक फवकास 
शाखा 
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सेवाको फववरण 
सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने 

कार्जातिरु 

सेवा 
प्राप्त र्नग 
लाग्न े

सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शलु्क   

व्यणिर्त घटना दताग 
संशोधन 

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

तरुुधतै  सामाणजक सरुक्षा 
तथा पणञ्जकरण 
शाखा 

घटना दताग तमतत देणख ६ 
मफिना पतिको 

घटना दताग प्रमाणपत्र 
प्रतततलफप प्रातप्तका लातर् 
अतिलेख फववरण 

तनवेदक सफित 
सरोकारवालाको 
नार्ररकता प्रमाणपत्र 

"  " 
 

सामाणजक सरुक्षा ििा 
लािग्रािीको मतृ्य ुिई 
बाँकी रकम तनकासाको 
लातर् तसिाररस 

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

"  " 

 

 

 

सेवाको 
फववरण 

सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने कार्जातिरु 
सेवा प्राप्त र्नग 

लाग्न े
सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शु
ल्क 

  

सिकारी 
फवतनयम 

१. फवतनयमको प्रतततलफप 

२. लेखा परीक्षणको प्रतततलफप 

३. दताग प्रमाणपत्रको प्रतततलफप 

४. साधारण सिाको प्रतततलफप 

५. संशोधन र्ररपाउँ िन्ने पत्र 

६. संशोधनको व्यिोरा खलेुको तीन मिले 
िाराम । 

७ द्ददन 

- 
सिकारी तथा 
रोजर्ार प्रवद्धगन 
शाखा 

 

संस्था 
दताग 

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

२. दताग र्ररपाउँ िन्ने तनवेदन । 

१५ द्ददन 

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

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

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

 

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

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

 

फवद्यालय 
व्यवस्थापन 
सतमतत र्ठन 

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

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

 

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

असोज पफिलो 
पौष दोस्रो चैत्र 
तेस्रो 
असार अणधतम 
तनकाशा 

िैन प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

अधय तनकाशा प्रर्तत फववरणिपागइ मार्को 
आधारमा 

िैन प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

सामदुाफयक 
फवद्यालय तिग  

१) फवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको 
तनणगय, 

२) लेखापररक्षण प्रततवेदन, 

पौष देणख माघ 
सम्म 

 प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
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३) नणजकका २ सामदुाफयको फवद्यालय 
सिमतत, 

४) वडा कायागलयको तसिारीस, 

५) तल्लो कक्षाको अनमुतत पत्र 

६) णशक्षा तनयमावलीको अनसूुणच १ 
को ढाचाँमा तनवदेन 

७) अधय णशक्षा तनयमावलीमा 
तोफकएका कार्जपत्र 

र मा फव 
शाखा   

मधटेश्वरी 
कक्षा अनमुतत 
शैणक्षक 
र्दु्दठमात्र 

१) र्ठुीको फवधान 

२) नणजकका २ सामदुाफयक फवद्यालय 
सिमतत 

३) वडा कायागलयको तसिारीस 

४) णशक्षा तनयमावलीको अनसूुणच १ 
को ढाचाँमा तनवदेन 

५) अधय णशक्षा तनयमावलीमा 
तोफकएका कार्जपत्र 

पौष देणख माघ 
सम्म 

००००1  प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

सस्थार्त 
फवद्यालय तिग  
र्ठुी एवम 
कम्पनी 
अनमुतत एव 
कक्षा थप 

१) कम्पनी दताग प्रमाणपत्र÷ र्ठुी फवधान 

२) फवनयमावली प्रमाणपत्र 

३) कर चिुा प्रमाणपत्र  

४) फवद्यालय व्यवस्थापन सतमततको 
तनणगय, 

५) लेखापररक्षण प्रततवेदन, 

६) णशक्षक तनयिुी, 

७) नणजकका २ सामदुाफयको फवद्यालय 
सिमतत, 

८) वडा कायागलयको तसिारीस, 

९) तल्लो कक्षाको अनमुतत पत्रर  

१०) णशक्षा तनयमावलीको अनसूुणच १ 
को ढाचाँमा तनवदेन 

११) अधय णशक्षा एन एव तनयमावलीमा 
तोफकएका कार्जात पत्र 

पौष देणख माघ 
सम्म 

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

१२ २५०००। 
 
 

प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

िौततक तिग    मार्को आधारमा  दोस्रो 
चैमातसक 

िैन प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
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र मा फव 
शाखा   

माकग तसट 
प्रतततलफप 

फवद्यालयको तसिाररस आवश्यकताको 
आधारमा 

200 प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

माकग तसट 
शसोधन 

फवद्यालयको तसिाररस र फवद्याथीको जधम 
तमतत प्रमाणपत्रको िोटोकफप 

आवश्यकताको 
आधारमा 

200 प्रारणम्िक 
वाल फवकास 
तथा आ फव 
र मा फव 
शाखा   

 

 

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

     

समिु दताग तथा 
तनवकरण 
तसिारीस 

१  (लब्ध िनुे िमेट अनसुार रीत उप
पूवगक रु १०। -को िलुाक फटकट टाँस 

र्ररएको तनवेदन द्ददनपुने । 
२  (समूि/ सतमततको तनणगय माईनटु  
३  (समूि/सतमततको फवधान  

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

तनशलु्क पश ुसेवा 
शाखा 

 

पश ुस्वास््य 
कमी दताग तथा  
नफवकरण तथा 
तसिाररस 

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

" " 

 

तसिारीस      

व्यवसायीक िमग 
नफवकरण तथा 
तसिाररस 

१  (कायागलयबाट उपलब्ध िनुे िमेट 
क रुअनसुार रीत पूवग ।१०- को िलुाक 

फटकट टाँस सफितको तनवेदन । 

२  (सम्बधधीत वडा कायागलय वा 
नर्रपातलकामा दताग प्रमाणपत्रको प्रतततलफप 
। 

३  (जग्र्ाधनी प्रमाणपत्रको प्रतततलपी  

सोिी द्ददन 
)स्थलर्त 

तनरीक्षण 
र्नुग परेमा 

१० द्ददन(  

तनशलु्क 

" 

 

पशपंुणक्ष 
पालनका लातर् 
ऋण तसिाररस 

१  (त व्यणिको तनवेदनसम्बधधी  

२ (नार्ररकताको प्रतततलपी  

३  (परीयोजनाको िमेट  
" " 
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सिकारी दताग 
तसिाररस 

१  (कायागलयबाट उपलब्ध िनुे िमेट 
अनसुार रीत पूवगक रु को िलुाक १०

फटकट टाँस सफितको तनवेदन  

२  (तनणगयको प्रतततलफप  

३  (फवतनमय र फवधान  

४  (नार्ररकताको प्रतततलफप  

रीतपूवगक 
तनवेदन 
आएमा 

सोिी द्ददन 

तनशलु्क " 

 

पश ुपंक्षी 
स्वास््य सेवा    

 
 

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

तनशलु्क " 
 

िेडा बाख्रा ‚ बंर्रु 
खरायो 

पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने 
" " 

 

पंणक्ष सेवा केधरमा ल्याउनपुने " "  

कुकुर /तबरालो  पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " "  

िािी /घोडा  
पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " " 

 

प्रयोर्शाला     
 

र्ोबर परीक्षण परीक्षण र्ने वस्त ुसेवा केधरमा ल्याउनपुने " " "  

माइनर सणजगकल 
सेवा     

 

बधध्याकरण 

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

 

प्रजनन सेवा     

 

कृततम र्िागधान 
सेवा 
र्ाई /िैसी/बाख्रा  

पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " " " 
 

र्िग परीक्षण " " " "  

परामशग सेवा तथा प्राफवतधक सेवा आदी    
 

मिामारी रोर् 
तनयधत्रण सेवा 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

पश ुआिारा 
मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 

पशसेुवा 
शाखा 

 

व्यवस्थापन      
पशपुालन 
व्यवस्थापन 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

पश ुप्रजनन 
व्यवस्थापन 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

बजारीकरण सेवा 
मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 

पशसेुवा 
शाखा 
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फवमा सम्बधधी 
सेवा 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

फवफवध सेवा      
पश ुपंक्षी 
त्याङ्क सम्बधधी 
जानकारी 

रु १०। -फटकट को िलुाक  सफितको 
तलणखत तनवेदन 

तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

पशसेुवा 
सम्बधधी ऐन 
तनयम  सम्बधधी 
जानकारी 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 
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सेवाको फववरण 

सेवा प्राप्त र्नग 
पेश र्नुगपने 
कार्जातिरु 

सेवा प्राप्त र्नग लाग्न े
सम्पकग  र्ने 

शाखा 
कैफियत 

  समय शलु्क   

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

उजरुी तनवेदन 

ना.प्र. िोटोकपी 
फववादको प्रकृतत 
अनसुार ११०।– 

कानूनी 
मातमला शाखा 

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

मिुािरु 

(ख) अकागको बाली नोक्सानी 
र्रेको 

उजरुी तनवेदन 

ना.प्र. िोटोकपी 
फववादको प्रकृतत 
अनसुार 

" 
"     "    

" 

(र्) चरन‚ घाँस‚ दाउरा उजरुी तनवेदन 

ना.प्र. िोटोकपी 
"     "    " " 

"     "    
" 

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

"     "    " " 
"     "    

" 

(ङ) घरपालवुा पशपंुक्षी िराएको 
वा पाएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(च) जेष्ठ नार्ररकको पालनपोषण 
तथा िेरचाि नर्रेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

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

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

"     "    " " 
"     "    

" 

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

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

"     "    " " 
"     "    

" 

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

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. 
िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

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

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. 
िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ट) संतधयारको जग्र्ा तिग  झ्याल 
राखी घर बनाउन ुपदाग कानून 
बमोणजम िोड्न ुपने पररमाणको 
जग्र्ा निोडी नबनाएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. 
िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

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

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

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

 
 " 

"     "    
" 

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

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. 
िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

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

माध्यमबाट मात्र 
फववादको तनरुपण र्ने 

मिुािरु 

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

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. 
िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

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

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी "     "    " " 

"     "    
" 

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

"     "    " " 
"     "    

" 

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

"     "    " " 
"     "    

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

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

(ि) अरुको आवासमा अनतधकृत 
प्रवेश र्रेको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी 

"     "    " " 
"     "    

" 

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

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. 
िोटोकपी‚ 
जग्र्ाधनी 
प्रमाणपत्र 

"     "    " " 
"     "    

" 

(झ) ध्वनी प्रदषुण र्री वा 
िोिोरमैला फ्याँकी तिमेकीलाई 
असर पयुागएको 

उजरुी तनवेदन‚ 
ना.प्र. िोटोकपी "     "    " " 

"     "    
" 

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

 

"     "    " " 
"     "    

" 

तमलापत्र  

"     "    " 

पक्षिः 
रु.५०० 
फवपक्षिः 
रु.५०० 

 

 

प्रतततलफप  
"     "    " 

प्रततपाना 
रु.५ 

 
 

 

सेवाको फववरण 
सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने 

कार्जातिरु 

सेवा प्राप्त र्नग 
लाग्न े

सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शु
ल्क 

  

पयगटन तथा संस्कृतत 
प्रबद्धगन सम्बधधी 
योजना/कायगक्रमको 
संकलन 

वडा कायागलयको 
तसिाररस‚ प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

सोिी 
द्ददन 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

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

पयगटन तथा संस्कृतत 
प्रवद्धगन सम्बधधी 
योजना/कायगक्रमको 
सम्झौता 

उपिोिा सतमतत 
मािग तको िकमािः 
 तनवेदन 

 वडा कायागलयको 
रोिवरमा 

सोिी 
द्ददन 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

 नर्रसिाबाट स्वीकृत 
कायगक्रम िनुपने 

 पवुागधार कायगक्रमको 
िकमा िने पूवागधार 
शाखामा सम्पकग  र्नुगपने 
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उपिोिािरको िेला 
मािग त उ.िो.स. र्ठन 
र्ररएको तनणगय 
प्रतततलपी 

 प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

संस्था मािग तको िकमािः 
 संस्था दताग‚ 

नफवकरण‚ कर चिुा 
जस्ता प्रमाणपत्रको 
प्रतततलपी 

 प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

 वडा कायागलयको 
तसिाररस 

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

 तनवेदनमा तोकादेश र दताग 
िएको िनुपुने 

पयगटन तथा संस्कृतत 
प्रवद्धगन सम्बधधी 
योजना/कायगक्रमको 
संचालन/कायागधवयन 

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

सोिी 
द्ददन 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

सम्झौतामा उल्लेख िए 
अनसुारको समयावतध तित्र 
कायागधवयन िनुपुने 

योजना/कायगक्रमको 
अणधतम मूल्यांकन र 
ििुानी तसिाररस 

 अनरु्मन प्रततवेदन 

 वडा कायागलयबाट 
काम सम्पन्न िएको 
तसिाररस 

 उपिोिा सतमतत वा 
संस्थाबाट काम 
सम्पन्न िएको तनणगय 

 प्रमाणणत फवल िरपाई 
एवं कार्जातिरु 

३ द्ददन 
तित्र 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

सम्झौतामा उल्लेख िए 
अनसुारको समयावतध तित्र 
कायागधवयन िनुपुने 

समूि/सतमतत/संस्थार्त 
अनदुान सियोर् 

 तनवेदन/पत्र 

 प्रस्ताफवत खचग 
सफितको प्रस्तावना 

 वडा कायागलयको 
तसिाररस 

 रकम खलुाईएको 
तोकादेश 

१ िप्ता 
तित्र 

तनशु
ल्क 

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

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

 सम्झौता िने मातथकै 
प्रफक्रया अनसुार िनुे । 

पयगटन प्रकाशन सामग्री 
फवतरण 

 राजश्व शाखाबाट 
तोफकएको रकम 
बझुाएको नर्दी रतसद 

सोिी 
द्ददन 

तोफक
ए 
बमो
णजम

पयगटन तथा 
संस्कृतत प्रबद्धगन 
शाखा 

 शलु्कको िकमा 
उपमिानर्रपातलकाले तोके 
बमोणजम िनुे । 
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को 
शु
ल्क 

 

 

सेवाको फववरण 
सेवा प्राप्त र्नग पेश र्नुगपने 

कार्जातिरु 

सेवा 
प्राप्त र्नग 
लाग्न े

सम्पकग  र्ने शाखा कैफियत 

  समय शलु्क   

बजार अनरु्मन  
तनरधतर 

 उपिोिा फित 
संरक्षण शाखा 

 

उपिोिािरुको िक र 
फितको संरक्षण 

 
तनरधतर - "  

उपिोिािरुको र्नुासो 
व्यवस्थापन 

तनवेदन/तलणखत वा 
मौणखक सूचना 

यथास
क्य 
तिटो 

- " 
 

उपिोिािरुको लातर् 
जनचेतना अतिवफृद्ध 

 
तनरधतर - "  

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

 

तनरधतर - " 

 

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

 

तनरधतर - " 

 

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

 

तनरधतर - " 

 

 

 

 

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

     

समिु दताग तथा 
तनवकरण 
तसिारीस 

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

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

तनशलु्क पश ुसेवा 
शाखा 

 

पश ुस्वास््य 
कमी दताग तथा  
नफवकरण तथा 
तसिाररस 

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

" " 

 

तसिारीस      

व्यवसायीक िमग 
नफवकरण तथा 
तसिाररस 

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

२) सम्बधधीत वडा कायागलय वा 
नर्रपातलकामा दताग प्रमाणपत्रको प्रतततलफप 
। 

३) जग्र्ाधनी प्रमाणपत्रको प्रतततलपी 

सोिी द्ददन 
(स्थलर्त 
तनरीक्षण 
र्नुग परेमा 
१० द्ददन) 

तनशलु्क 

" 

 

पशपंुणक्ष 
पालनका लातर् 
ऋण तसिाररस 

१) सम्बधधीत व्यणिको तनवेदन 

२) नार्ररकताको प्रतततलपी  

३) परीयोजनाको िमेट 
" " 

 

सिकारी दताग 
तसिाररस 

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

२) तनणगयको प्रतततलफप  

३) फवतनमय र फवधान 

४) नार्ररकताको प्रतततलफप 

रीतपूवगक 
तनवेदन 
आएमा 

सोिी द्ददन 

तनशलु्क " 

 

पश ुपंक्षी 
स्वास््य सेवा    

 
 

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

तनशलु्क " 
 

िेडा बाख्रा‚ बंर्रु 
खरायो 

पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने 
" " 

 

पंणक्ष सेवा केधरमा ल्याउनपुने " "  

कुकुर/तबरालो पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " "  

िािी/घोडा 
पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " " 
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प्रयोर्शाला     
 

र्ोबर परीक्षण परीक्षण र्ने वस्त ुसेवा केधरमा ल्याउनपुने " " "  

माइनर सणजगकल 
सेवा     

 

बधध्याकरण 

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

 

प्रजनन सेवा     

 

कृततम र्िागधान 
सेवा 
र्ाई/िैसी/बाख्रा 

पशलुाई सेवा केधरमा ल्याउनपुने " " " 
 

र्िग परीक्षण " " " "  

परामशग सेवा तथा प्राफवतधक सेवा आदी    
 

मिामारी रोर् 
तनयधत्रण सेवा 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

पश ुआिारा 
मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 

पशसेुवा 
शाखा 

 

व्यवस्थापन      
पशपुालन 
व्यवस्थापन 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

पश ुप्रजनन 
व्यवस्थापन 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

बजारीकरण सेवा 
मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 

पशसेुवा 
शाखा 

 

फवमा सम्बधधी 
सेवा 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

फवफवध सेवा      
पश ुपंक्षी 
त्याङ्क सम्बधधी 
जानकारी 

रु १०।-को िलुाक फटकट सफितको 
तलणखत तनवेदन 

तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 

 

पशसेुवा 
सम्बधधी ऐन 
तनयम  सम्बधधी 
जानकारी 

मौणखक तथा तलणखत अनरुोध तनशलु्क सोिी द्ददन 
पशसेुवा 
शाखा 
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लनणतय गन ेप्रहिया र अलिकारी 
वडा िेला बाट िलिल िई वडा कायागलय मािग त तसिाररस िई नर्र सिामा पेश िएका तनती तथा कायगक्रमिरु नर्र सिाबाट 
पाररत िई र अधय आवश्यक कायगक्रम कायगपातलका, सतमतत र उप-मिानर्रपातलकाबाट तनणगय र्री शाखार्त रुपमा कायागधवयन 
र्ने र्ररधि ।  

लनणतयउपर उजुरी सुन्ने अलिकारी 
नर्र प्रमखु, नर्र उप-प्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत, वडा अध्यक्ष, सम्बधधीत मिाशाखा प्रमखुिरु एंव शाखा प्रमखुिरु । 

प्रमुख प्रशासहकय अलिकृि र सूिना अलिकारीको नाम र पद 

नामिः ऋफषराम केसी 

पदिः प्रमखु प्रशासकीय अतधकृत 

सूचना अतधकारी 

नामिः िीम बिादरु चौधरी 

पदिः त्याङ्क अतधकृत  (अतधकृत स्तर सातौं ति) 

इमेल ठेर्ानािः bhimchaudhary2009@gmail.com 

मोवाइल नं. 9847862678 

घोरािी उपमिानर्रपातलकाको आतधकारी website: www.ghorahimun.gov.np 

 

ऐन, लनयम, क्तवलनयम वा लनदेलशकाको सूिी 
राजपत्रमा प्रकाणशत कानूनिरु 

तस.नं. ऐन तनयम तनयमावाली मापदण्ड नीतत आचारसंफिता कायगफवतध 

१ घोरािी उपमिानर्र कायगपातलका (कायगसम्पादन) तनयमावली 

२ 

घोरािी उपमिानर्र कायगपातलकाको बैठक संचालन सम्बधधी कायगफवतध 

२०७४ 

३ नर्रसिा संचालन कायगफवतध‚ २०७४ 
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४ घोरािी उपमिानर्र कायगयातलका (कायगफविाजन) तनयमावली‚ २०७४ 

५ स्वास््य संस्था संचालन तथा व्यवस्थापन कायगफवतध २०७४ 

६ णशक्षक िनौट परीक्षा संचालन कायगफवतध २०७४ 

७ िोिोरमैला व्यवस्थापन कायगफवतध २०७४ 

८ तातलम व्यवस्थापन तथा संचालन कायगफवतध‚ २०७४ 

९ 

योजना तथा कायगक्रम संचालन कायागधवयन र िरिारक कायगफवतध 
२०७४ 

१० कक्षा ८ को आधारितू ति उिीणग परीक्षा कायगफवतध २०७४ 

११ बजार व्यवस्थापन कायगफवतध २०७४ 

१२ टोल फवकास संस्था संचालन कायगफवतध २०७४ 

१३ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बधधी कायगफवतध‚ २०७४ 

१४ घोरािी उपमिानर्रपातलकाको सिकारी ऐन २०७४ 

१५ घोरािी उपमिानर्रपातलकाको कृफष व्यवसाय प्रबद्धगन ऐन २०७४ 

१६ एि.एम. रेतडयो (संचालन तथा व्यवस्थापन) कायगफवतध‚ २०७४ 

१७ 

धयाफयक सतमततले उजरुीको कारवािी फकनारा र्दाग अपनाउनपुने 

कायगफवतधका सम्ब्धमा व्यवस्था र्नग बनेको तबधेयक 

१८ 

घोरािी उपमिानर्रपातलकाको प्रशासकीय कायगफवतध (तनयतमत र्ने) 
ऐन‚ २०७४ 

१९ तातलम व्यवस्थापन तथा संचालन कायगफवतध‚ २०७५ 

२० घ वर्गको तनमागण व्यवसायी इजाजत सम्बधधी कायगफवतध‚ २०७५ 

२१ घोरािी उपमिानर्रपातलकाको बजार अनरु्मन तनदेणशका, 2075 

२२ 

नर्रस्तरीय पयगटन तथा संस्कृतत प्रवद्धगन सतमतत र्ठन तथा कायग 
संचालन कायगफवतध, 2075 

२३ 

घोरािी उपमिानरपातलका अधतर्गत अपाङ्गता िएका व्यणिको पररचय-
पत्र फवतरण कायगफवतध, 2075 
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२४ फवपद् जोणखम धयूनीकरण तथा व्यवस्थापन र्नग बनेको कानून, 2075, 

२५ आतथगक कायगफवतध तनयतमत तथा व्यवणस्थत र्नग बनेको कानून,२०७४ 

२६ 

घोरािी उपमिानर्रपातलकाको आतथगक कायगफवतध तनयतमत तथा 
व्यवणस्थत र्नग बनेको कानून २०७५ 

२८ िवन तनमागण अनमुतत तथा इजाजत सम्बधधी कायगफवतध २०७५ 

२९ बालकल्याण सतमतत कोष (सधचालन) कायगफवतध, 2075 

३० बाल र्िृ सञ्चालन कायगफवतध, 2075 

३१ सडक बालबातलकाको व्यवस्थापन खचग कायगफवतध, 2075 

३२ अटो ररक्सा, ई-ररक्सा दताग सम्बधधी कायगफवतध, 2075 

३३ पश ुसेवा कायगक्रम सञ्चालन कायगफवतध, 2075 

३४ कृफष फवकास कायगक्रम संचालन कायग तनदेणशका, 2075 

३५ िोिोरमैला व्यवस्थापन कायगफवतध २०७४ को पफिलो संशोधन, 2075 

३६ 

समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम र्ने संस्थालाई द्ददइने अनदुान सम्बधधी 
मादण्ड, 2075 

३७ कक्षा 8 को आधारितू ति उिीणग परीक्षा कायगफवतध २०७५ 

३८ 

कक्षा 8 को आधारितू ति उिीणग परीक्षा कायगफवतध को पफिलो 
संशोधन, 2075 

३९ 

घोरािी उपमिानर्रपातलकामा करारमा कमगचारी व्यवस्थापन र्ने 

सम्बधधी कायगफवतध २०७५ 
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४० 

करारमा प्राफवतधक र अधय कमगचारी व्यवस्थापन र्ने सम्बधधी 
कायगफवतध, 2075 

४१ घोरािी नर्र फवपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कायगफवतध, 2075 

४२ 

घोरािी उपमिानर्रपातलका आपतकालीन कायग सञ्चालन केधर कायग 
सञ्चालन फवतध, 2075 

४३ 

घोरािी उपमिानर्रपातलकाको धयाफयक सतमततको बैठक संचालन 
सम्बधधी तनदेणशका २०७५ 

४४ आतथगक ऐन २०७६ 

४५ 

णशक्षक दरबधदी तमलान तथा फवद्यालय नक्सांकन सम्बधधी कायगफवतध‚ 

२०७६ 

४६ 

स्थानीय तिमा स्वास््य संस्था दताग अनमुतत तथा नवीकरण सम्बधधी 
तनदेणशका‚ २०७६ 

४७ तलाउ संचालन तथा व्यववस्थापन कायगफवतध‚ २०७६ 

४८ अस्थायी सेवा अवतध र्णना कायगफवतध‚ २०७६ 

४९ 

घोरािी उपमिानर्रपातलकाको प्रधानाध्यापक िनौट तथा व्यवस्थापन 

कायगफवतध‚ २०७६ 

५० व्यवसाफयक तरकारी उत्पादन कायगफवतध २०७६ 

५१ 

तनणज जग्र्ाको ढंुर्ा‚ तर्ट्टी‚ वालवुा‚ माटो आद्दद उत्खनन‚ संकलन 
तथा ढुवानी व्यवणस्थत र्ने सम्बधधी कायगफवतध २०७६ 

५२ कृफष याणधत्रकरण अनदुान संचालन कायगफवतध‚ २०७६ 

५३ 

कोरोना िाइरस संक्रमण (कोतिड-१९) रोकथाम तथा उपचार कोष 
संचालन सम्बधधी कायगफवतध‚२०७७ 

५४ फवतनयोजन ऐन २०७७ 

५५ आतथगक ऐन २०७७ 

५६ णशक्षा ऐन २०७५ 

५७ 

घर/पसल ताला खोल्ने तथा चलन चलाउने सम्बधधी कायगफवतध‚ 
२०७७ 



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

51 
 

५८ सूचना प्रवाि तथा अतिलेख व्यवस्थापन सम्बधधी कायगफवतध २०७७ 

५९ मार्मा आधाररत अनदुान कायगक्रम‚ २०७७ 

६० उपप्रमखु खतु्रकेु्क बचत कायगक्रम सञ्चालन कायगफवतध २०७७ 

६१ लैफङ्गक फिंसा तनवारण कोष सञ्चालन मापदण्ड २०७७ 

६२ घोरािी उपमिानर्रपातलकाको सिकारी तनयमावली २०७७ 

६३ िवन तनमागण अनमुतत प्रफक्रयाको कायगफवतध, 2075 

 

आ.व. २०७७/०७८को वाक्तितक प्रगिी 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



आ.व.२०७७/०७८ को प्रगति वववरण
• cf=j=@)&&÷)&* sf] s"n jflif{s jh]6 jh]6 

• प्रारम्भिक अनुमान
• कूल: रु. ! cj{ *% s/f]8 @@ nfv (# xhf/

• k"FhLut M &^s/f]8 ^% nfv &! xhf/ (४१%)
• rfn'     M ! cj{ * s/f]8 %& nfv @@ xhf/ (५९%)
• सशंोधिि अनुमान 
• कूल : रु. २ अवव २६ करोड ८९ लाख ५० हजार १९
• पूजीगि: रु. १अवव ५ करोड ४८ लाख ३५ हजार ९४४ (४६.४९%)
• चाल:ु रु.१ अवव २१ करोड ४१ लाख १४ हजार ७४ (५३.६१%)



59%

41%
cf=j 2077/078

rfn' k'lhut

11890
25000, 

67%

59394
1000, 
33%

cf=j 2076/077

rfn' k'lhut

वजेट ववनियोजि अिुपातको प्रववृि प्रारम्भिक अिुमाि

61%

39%

cf=j 2075/076

rfn' k'lhut



cfo tkm{

cfl{s jif{ @)&&÷)&* sf] nflu >f]tx? / cfosf] cj:yf

शीर्वक प्रस्िाववि आयर रु.००० वास्िववक आय रु.००० प्रतिशि

संघीय सरकार १ ,०७,५८४२.४५७ १ ,०६,९५६२.८५० 99.416308

१३३११ समातनकरण 
अनुदान ३२,७२००.००० ३२,७२००.५०० 100.00015

१३३१२ शसिव अनुदान 
चालु ७३,०४४२.४५७ ७२,४१६२.३५० 99.140232

१३३१४ ववरे्श अनुदान 
चालु १ ,१०००.००० १ ,१०००.००० 100

१३३१६ समपुरक अनुदान 
चालु ७२००.००० ७२००.००० 100



cfo tkm{

आ.व.२०७७/०७८ को लाधग श्रोि र आय अवस्था
शीर्वक प्रस्िाववि आयर रु.००० वास्िववक आय रु.००० प्रतिशि

प्रदेश सरकार १९,९५१४.००० १९,७१४५.००० 98.812615

१३३११ समातनकरण अनुदान ७९७३.००० ७९७३.००० 100

१३३१२ शसिव अनुदान चालु ६,८८५०.००० ६,८८५०.००० 100

१३३१४ ववरे्श अनुदान चालु ८,७०००.००० ८,७०००.००० 100

१३३१६ समपुरक अनुदान 
चालु ३,५६९१ .००० ३,३३२२.००० 93.362472



cfo tkm{

आ.व.२०७७/०७८ को लाधग श्रोि र आय अवस्था
शीर्वक प्रस्िाववि आयर रु.००० वास्िववक आय रु.००० प्रतिशि

राजस्व बाडफाड ३५,८३२९.६०० ४१ ,४३९६.४६२ 115.64673

११३१५ घरजग्गा रम्जष्टेशन 
दस्िुर १२,००००.००० १५,७१६२.८२१ 130.96902

११४११ बााँडफााँड िर्व प्राप्ि 
हुने मूल्य अभिबदृ्धि कर २१ ,१२१०.६०० २१ ,९९२७.३७७ 104.12705

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्ि हुने 
सवारी सािन कर २,७११९.००० ३,७३०६.२६३ 137.56504



शीर्वक प्रस्िाववि आयर
रु.००० वास्िववक आय रु.००० प्रतिशि

अfन्िररक श्रोि ६२०२६३.९६२ ५९२७२८.६२८ 95.560707
११३१३ एकीकृि सभपिी कर १८७५०.००० १६९५८.६८७ 90.446331
११३१४ िुभमकर/मालपोि ११२५०.००० १९६३३.०६७ 174.51615
११३२१ घरवहाल कर १०३००.००० १५७१७.८९८ 152.60095
११३२२ वहाल ववटौरी कर १६००.००० १३५१ .३६२ 84.460125
११४५१ सवारी सािन कर (साना 
सवारी) ३१५.००० १४९.१४५ 47.347619

११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर ११००.००० ० 0
११६११ व्यवसायले िुक्िानी गने १००००.००० १०१५९.९४३ 101.59943
११६३२ अखेटोपहारमा लाग्ने कर १७००.००० २३१२.५६२ 136.03312
१४२१९ अन्य सेवा शुल्क िथा बबक्री २१०००.००० १५३४७.६३९ 73.084

cfo tkm{

आ.व.२०७७/०७८ को लाधग श्रोि र आय अवस्था



शीर्वक प्रस्िाववि आय वास्िववक आय प्रतिशि
अfन्िररक श्रोि ६२०२६३.९६२ ५९२७२८.६२८ 95.560707

१४२२९ अन्य प्रशासतनक सेवा शलु्क ४००.००० २७७.२३७ 69.30925

१४२४२ नक्सापास दस्िुर १००००.००० ९१०६.६३५ 91.06635

१४२४३ भसफाररश दस्िुर १९२००.००० १४८३७.१३७ 77.276758

१४२४९ अन्य दस्िुर ४६६०.००० १७७१ .९६६ 38.025041
१४३११ न्यातयक दण्ड जररवाना र 
जफि ३००.००० ९०७.२६४ 302.42133

१४५२९ अन्य राजस्व ४४२५.००० ६१७०.९०१ 139.4554

आन्िररक मात्र ११५०००.००० ११४७०१४४७ ९९.७४
३२१२२ बैंक मौज्दाि ५०५२६३.९६२ ४७८०२७.१८२ 94.609396

cfo tkm{

आ.व.२०७७/०७८ को लाधग श्रोि र आय अवस्था



cfo tkm{

आ.व.२०७७/०७८ को लाधग श्रोि र आय अवस्था

शीर्वक प्रस्िाववि आयर रु.००० वास्िववक आय रु.००० प्रतिशि
आन्िररक मात्र ११ ,५०००.००० १४,३५७१ .२०५ १२४.८४
११३१५ घरजग्गा 
रम्जष्टेशन दस्िुर १२,००००.००० १५,७१६२.८२१ 130.96

जिसहिागिता १ ,५०००.००० ३,१०६८.५३७ 207.12

कूल आन्िररक २५,००००.००० ३३,१८०२.५६४ १३२.७२
जभमा २,२६,८९,५०.०१९ २,३०,४९,०१ .४७९ 101.58



व्यय िफव
घोराही उपमहानगरपाभलका 

शीर्षक बावर्षक बजेट रु.००० खर्ष रु.००० खर्ष(%)

र्ालु ५८,२५४०.०७४ ४९,१२६७.००२ ८४.३३

प ूंजीित ७८,९११७.४८७ ५६,२८६९.१९७ ७१ .३३

जभमा १ ,३७,१६५७.५६२ १ ,०५,४१३६.२०० ७६.८५



शीर्षक बावर्षक बजेट रु.००० खर्ष रु.००० खर्ष(%)

र्ालु ६१ ,५२२४.००० ५६,८०५७.०२२ ९२.३३

प ूंजीित १२,६२१८.४५७ १०,६०४७.०७९ ८४.०२

जभमा ७४,१४४२.४५७ ६७,४१०४.१०१ ९०.९१

सूंघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायषक्रम



शीर्षक बावर्षक बजेट रु.००० खर्ष रु.००० खर्ष(%)

र्ालु १ ,६३५०.००० १ ,३५७९.५८१ ८३.०६

प ूंजीित १३,९५००.००० ६,३११३.५५० ४५.२४

जभमा १५,५८५०.००० ७,६६९३.१३१ ४९.२

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायषक्रम



शीर्षक बावर्षक बजेट रु.००० खर्ष रु.००० खर्ष(%)

र्ालु १ ,२१ ,४११४.०७४ १ ,०७,२९०३.६०५ ८८.३७

प ूंजीित १ ,०५,४८३५.९४४ ७३,२०२९.८२७ ६९.४

जभमा २,२६,८९५०.०१९ १ ,८०,४९३३.४३२ ७९.५४

समग्र कायषक्रम



८४.३३ ९२.३३
83.06 88.37

७१ .३३
८४.०२

४५.२४
69.4

७६.८५
९०.९१

४९.२

79.54

०.
२०.
४०.
६०.
८०.

१००.

घोराही उप 
महानगर 

कायवपाभलका

संघीय सरकारबाट 
हस्िान्िररि कायवक्रम

प्रदेश सरकारबाट 
हस्िान्िररि कायवक्रम

s'n hDdf

rfn' vr{ k''hLut vr{ hDdf vr{

वजेट खर्ष अवस्था



महाशाखा/शाखा अिुसार प्रिनत वववरण 
आ.व.२०७७/०७८



;fdfGo k|zf;g dxfzfvf
#f]/fxL pkdxfgu/kflnsf bfª 

sd{rf/Lx?sf] b/jGbL ljj/)f
qm=;+= :jLs[t kb ÷tx÷;]jf, ;d"x :jLs[t ;+Vof hDdf kbk"lt{ s}lkmot

1k|d'v k|zf;sLo clws[t 1 1
2clws[t gjf}+ bzf ;f=k|zf;g 5 0
3clws[t gjf}+ bzf k|zf;g÷n]vf 1 0
4clws[t gjf}+ bzf}+ lzIff k|zf;g 1 1
5OlGhlgo/ gjf}+ bzf}+, OlGh l;len 1 1
6k|d'v dlxnf ljsf; clws[t gjf}+ bzf}+ 1 0
7g]kfn s[lif ;]jf, gjf}+, bzf}+ 1 0
8g]kfn s[lif nfkf] *]*] gjf}+ bzf}+ 1 0
9clws[t ;ftf}+ cf&f}+ ;f= k|zf;g 14 4
10cfn]k clws[t ;ftf}+ cf&f}+ 1 0
11n]vf clws[t ;ftf}+ cf&f}+ k|zf;g÷n]vf 1 1
12clws[t lzIff k|zf;g  ;ftf}+ cf&f}+ 3 3
13OlGhlgo/ ;ftf}+ cf&f}+ l;len lj P)* cf/ 2 0
14OlGhlgo/ ;ftf}+ cf&f}+ l;len 4 0
15OlGhlgo/ /f k t[tLo 0 1 sfdsfhdf
16gfkL clws[t ;ftf}+ cf&f}+ OlGh ;e]{ 1 0
17clws[t ;ftf}+ cf&f}+ s[lif 1 1



#f]/fxL pkdxfgu/kflnsf bfª 
sd{rf/Lx?sf] b/jGbL ljj/)f

18kz' lrlsT;s ;ftf}+ cf&f}+ e]^g/L 1 0

19kz' ljsf; clws[t ;ftf} cf&f}+ s[lif nfkf] P)* *]*] 1 1
20g]kfn s[lif ;]jf dT:o ;ftf}+ cf&f}+ 1 0
21clws[t ;ftf}+ cf&f}+ :jf:Yo 1 2
22clws[t ;ftf}+ cf&f}+ Gofo sfg"g 1 0
23sDKo'^/ OlGhlgo/ 1 0
24dlxnf ljsf; clws[t ;ftf}+ cf&f}+ ljljw 2 1
25aftfj/)f lgl/Ifs cftf}+ cf&f}+ ljljw 1 0
26jftfj/)f OlGhlgo/ ;ftf} cf&f}+ ljljw 1 0
27tYof+s clws[t ;ftf}+ cf&f}+ 1 1
28clws[t %}+^f}+ ;fdfGo k|zf;g 32 19
29clws[t %}+^f}+ k|zf;g÷n]vf 1 1
30OlGhlgo/ %}+^f}+ OlGh÷l;len 22 16 s/f/ ;d]t
31sDKo''^/ clws[t %}+^f}+ 1 0
32;xfos kfFrf} k|zf;g 33 19
33;xfos kfFrf}+ n]vf 20 1
34lzIff k|zf;g lzIff k|zf;g %}+^f}+ 0 1



#f]/fxL pkdxfgu/kflnsf bfª 
sd{rf/Lx?sf] b/jGbL ljj/)f

35;"rgf k|ljlw clws[t 0 1 s/f/
36;xfos kfFrf}+ lzIff k|zf;g 3 2
37;j–OlGhlgo/ OlGh, l;len 20 17 s/f/ ;d]t
38kz';]jf k|fljlws, %}+^f}+ s[lif ÷e]^ 0 3
39s[lif k|fljlws %}+^f}+ 0 2
40g]kfn s[lif ;]jf, kfFrf} 2 0
41s[lif e]^g/L ;xfos kfFrf} 2 5
42g]kfn s[lif nfkf] *]*] kfFrf} 1 0
43s[lif rf}yf] 0 1
44;e]{Ifs kfFrf} OlGh ;e]{ 1 0
45sDKo'^/ ck/]^/ kfFrf}+ 2 2
46dlxnf ljsf; lgl/Ifs kfFrf} 1 3
47dlxnf ljsf; lgl/Ifs %}+^f}+ 0 1
48tYof+s ;xfos kfFrf} 1 1 sfhdf
49x]Ny cl;i^]G^ kfFrf} 16 17
50;xfos rf}yf] ;fdfGo k|zf;g 1 46 s/f/ ;f=k= ;d]t 
51;xfos sDKo'^/ ck/]^/ 2 5 s/f/ ;d]t



#f]/fxL pkdxfgu/kflnsf bfª 
sd{rf/Lx?sf] b/jGbL ljj/)f

52;xfos rf}yf] n]vf 0 1
53;dljgL ;xfos rf}yf] ljljw 1 0
54cldg rf}yf] OlGh ;d]{ 19 6 s/f/ ;d]t
55cl;i^]G^ ;j OlGhlgo/ rf}yf] 19 2
56clws[t %}+^f}+ :jf:Yo x]=O{= 9 19
57clws[t %}+^f}+ kx]g s=g= 9 14
58cfo'j]{b ;xfos %}+^f}+÷kfFrf} 1 0
59;xfos kfFrf} kx]g 0 6
60;xfos rf}yf] x]=O{ 8 9
61;xfos rf}yf] kx]g 8 8
62:jf:Yo tkm{sf s/f/ -ljleGg kb txsf_ 0 12

63

;xfos t]>f], bf]>f], *«fOe/, efG;], dfnL, gu//Ifs, sfof{no 
;xof]]uL ;d]t u/L -g]kfn ;/sf/ ± cfGtl/s :yfoL tyf  
s/f/ ;d]t_ 122 s/f/ ;d]t

64:jf:Yo tkm{sf cGt ;dfof]hg eO{ oxL sfo{/t 0 5

65/f]huf/ ;+of]hs 0 1
66k|fljlws ;xfos 0 1

hDdf 285 387



प्रिनत वववरण आ.व २०७७।०७८
आन्तररक व्यवस्थापि तथा खररद शाखा

क्र सूं बजेट कायषक्रम ववनियोम्जत
रकम रु मखु्य कायषहरु खर्ष िएको 

रकम रु कैफियत

१ सवारी साधि ४ करोड

बबद्यनुतय बोलपत्रबाट 
ब्याक्हो लोडर तथा रोलर 
खररद

74‚49‚000

बबद्यनुतय बोलपत्रबाट मोटर 
गे्रडर खररद 1‚69‚00‚000

बबद्यनुतय बोलपत्रबाट 
िारवेज कभ्याक्टर खररद ५९,३२,५००

2
मेशशिरी तथा औजार ९० लाख बबद्यनुतय बोलपत्रबाट 

डडजेल जेिेरेटर खररद 39,73,000

3

उपमहाििरपाशलका र अन्तिषतका वडा कायाषलयहरु एवूं स्वास््य तथा पश ुसेवा केन्रहरुको 
सञ्र्ालिको लागि आवश्यक मसलन्द, औजार उपकरण, स्वास््य सामाग्री एवूं कायाषलय 
सामग्रीहरु खररद



k"jf{wf/ dxfzfvf

क्र. संख्या वववरण योजना संख्या कैफफयि
१ ५० लाख िन्दा वढी वजेटको आयोजना २१
२ ५लाख देखख ५० लाख सभमको आयोजना २३८
३ ५ लाख िन्दा कम वजेटको बयोजना ८७९

जभमा ११३८

वजेट आकारको आधारमा योजिा वववरण



योजिा कायाषन्वयि अवस्था

कूल कायवक्रम
संख्या

हालसभम सभझौिा
/स्वीकृि िएका 
कायवक्रम संख्या

सभपन्न  कायवक्रम 
संख्या प्रफक्रयामा रहेका कैफफयि

नगरस्िरीय- २२७ २२० १९४
उपिोक्िा 
सभमतिबाट १९३ १९३
टेन्डरबाट २७ १ २६ वहुववर्वय योजना

िएकोले
वडास्िरीय- ६०३ ५९३ ५९३
जभमा १०३३ ९८१ २६



प्रदेश सरकार तिष

क ल कायषक्रम सूंख्या
हालसभम सभझौता /स्वीकृत 
िएका कायषक्रम सूंख्या सभपन्ि  कायषक्रम सूंख्या प्रफक्रयामा रहेका कैफियत

ससतष अिुदाि -१४ १४ १३
ववशेर् अिुदाि -१४ १४ १४
समपुरक अिुदाि-४ ४ ४

सूंघीय सरकार तिष
ससतष अिुदाि -१२ १२ १२
ववशेर् अिुदाि-२ २ २ १
समपुरक अिुदाि-१ १ १

स्थािीय पवुाषधार साझदेारी निवाषर्ि के्षत्र १ र २  कायषक्रमको योजिाको वववरण 
जभमा वजेट योजिाको सूंख्या कायाषन्वयिको अवस्था कैफियत

२६९१०३००१८ र ३ - २१
21 वटा योजिा 
सभझौता िसैकेको 21 सभपन्ि 

योजना कायावन्वयन अवस्था



योजना कायावन्वयन अवस्था

लक्ष्य तोफकएका कायषक्रमहरु

क्र.सं. कायवक्रम/कृयाकलाप
ववतनयोम्जि रकम 
रु.००० खचव रकम ववत्तीय प्रधगि

िौतिक 
प्रगति कैफफयि

१ खािेपािी १०५९०.७९१ 7504.762 70 100

२ शसूंर्ाई  १०५९३ १०१२९.८१६ 95 100

३ जलाशय  ५००० ४७५७.४३५ 97 100

४ सडक टेण्डरबाट २२४८०० 89920 40 50

५ कल्िटष  २३९५० २१७५० ९१ 91

६ िवि  टेण्डरबाट ११वटा ६४१०० 33000 51 51 वहुववर्षय योजिा 
िएकोले

७ ितसालको सडक वोडष १०००० ८५०० ८५. 100



ििर स्तरीय सूंघीय तथा प्रदेश सरकार वाट हस्तान्तररत कायषक्रम प वाषधार तिष

शस.िूं. कायषक्रमहरु क ल 
आयोजिा

ववनियोजि रु. 
०००

ववविय प्रिनत िौनतक 
प्रिनतजभमा खर्ष प्रनतशत(%)

१ नगर स्िरीय २२७ ४७७३७८ ३१२१३५ ६५.३९ ६६.०६

२ संघी सरकारवाट
हस्िान्िरीि १५ ४४७०० २५६४३ ५७.३७ ५४.३३

३ स्थानीय पूवाविार
ववकास २१ २७८०४ २७१६०.५ ९८ १००

४ प्रदेश सरकार वाट 
हस्िान्िरीि ३५ १२५१०० ६४४०९ ५१ .४९ ५८.०५



भस.
नं सचूक ईकाई ०७४/७५ ०७५/७६ ०७६/७७ आ.व. ०७७/७८ मा 

थप िएको

आ.व. 
०७७/७८को
हालसभम
को कूल 
जभमा

कैफफय
ि

१ sfnf] kq] ;*s ls=dL= 18.37 14.53 23.49 35.48 91.87

२ u|fe]n ;*s tyf :t/f]GgtL ls=dL= 14.25 16.53 36.53 41.53 108.84

3 gof :yfgLo ;*s lgdf{)f - Track 

opening _ 
ls=dL= 13.37 14.48 29.06 33.32 90.23

4 ;*s dd{t tyf ;Def/ ls=dL= 1.83 6.064 4.90 6.22 19.01

5 df]^/]jn k"n -sNe {̂ ;d]t_ ;+Vof 4 6 10 18 38

6 emf]n"ª\u] k"n ;+Vof 0 0 0 2 2

7 cfsf;] k"n ;+Vof 0 0 0 0 0

8 kfs{ lgdf{)f ;+Vof 1 2 5 4 12

९ vfg] kfgL ;"ljwf yk pknAw u/fPsf
;+Vof 
#/w"/L

180 350 980 992 2502

१० s"jf lgdf{)f ;+Vof 12 17 20 15 64

११ l*k af]/Lª ;+Vof 4 12 6 4 26

१२ (n tyf gfnf lgdf{)f ls=dL= 1.25 2.18 7.38 18.68 29.49

२०७४/०७५ देखख हाल सभम िौनतक प्रिनत वववरण अवस्था



भस.
नं सूचक ईकाई ०७४/७५ ०७५/७६ ०७६/७७

आ.व. 
०७७/७८ मा 
थप िएको

आ.व. 
०७७/७८को
हालसभमको
कूल जभमा

कैफफ
यि

१३ j[Iff/f]kg x]S^/ 1065 12540
1582.0
0

830.00 16017.00

१४ glb lgoGq)f ls=dL= 2.84 1.25 2.33 6.65 13.07

१५ ;fgf l;rfO{ x]S^/ 105.33 85.00 99.20 115.43 404.96

१६ hn ljB"t tyf j}slNks phf{ 
pTkfbg

ls=jf= 0 0 0.00 0.00 0.00

1७ k|;f/)f nfO{g lj:tf/ ls=dL= 4.23 8.29 19.60 12.23 44.35
१८ ;f}o{ phf{-hl*t KnfG^_ ;+Vof 2 2 1 0 5
१९ kf]v/L tfn tn}of ;+Vof 9 7 4 2 22
२० v]n s"b d}bfg lgdf{)f ;+Vof 1 6 2 2 11
२१ /+u ;fnf lgdf{)f ;+Vof 0 1 2 0 3
२२ k":tsfno lgdf{)f ;+Vof 0 1 0 0 1
२३ xf^ ahf/ Aoa:yfkg ;+Vof 0 1 0 0 1
२४ d"St sDn/L ejg ef}lts k"jf{wf/ ;+Vof 0 1 0 0 1

२०७४/०७५ देखख हाल सभम िौनतक प्रिनत वववरण अवस्था



भस.
नं सूचक ईकाई ०७४/७५ ०७५/७६ ०७६/७७

आ.व. 
०७७/७८ मा 
थप िएको

आ.व. 
०७७/७८को
हालसभमको
कूल जभमा

कैफफ
यि

26 *lDkª ;fO^df ef}lts k"af{wf/ ;+Vof 1 1 1 1 4 26

27 :ofg]^/L Nof)*lkmn ;fO ;+Vof 0 0 0 0 0 27

28 gof+ d]lzg pks/)f ;+Vof 0 0 0 1 1 28

29 gof+ ljBfno ejg lgdf{)f ;+Vof 1 2 2 10 15 29

30 ljBfno sIffsf]&f dd{t
sIffsf]&f 
;+Vof

4 4 4 4 16 30

31 k|f}( lzIff lgdf{)f
sIffsf]&f 
;+Vof

3 0 0 0 3 31

32 h]i& gfu/Ls ;+Vof 0 1 1 0 2 32

33 se*{ xn lgdf{)f ;+Vof 1 1 1 1 4 33

34 of]uf xnf lgdf{)f ;+Vof 1 0 0 0 1 34

35 :jf:Yo rf}ls lgdf{)f ;+Vof 12 6 8 3 29 35

36 ofq" k|ltIffno ;+Vof 4 2 2 3 11 36

37 ;fd"bflos ejg lgdf{)f ;+Vof 4 8 7 8 27 37

२०७४/०७५ देखख हाल सभम िौनतक प्रिनत वववरण अवस्था



भस.
नं सचूक ईकाई ०७४/७५ ०७५/७६ ०७६/७७ आ.व. ०७७/७८ मा 

थप िएको

आ.व. 
०७७/७८को
हालसभम
को कूल 
जभमा

कैफफय
ि

38 ;fa{hlgs zf}rfno ;+Vof 1 1 0 0 2

39 aw zfnfdf ef}lts lgdf{)f ;+Vof 0 2 3 1 6

40 aw zfnf dd{t sf]&f 7 0 0 0 7

41 lbK;gf ejg s]Gb| ;+Vof 0 0 0 4 4

42 d& dlGb/ tyf ef}lts lgdf{)f ;+Vof 1 1 2 3 7

43 j*f sfof{no ejg lgdf{)f ;+Vof 0 0 5 5 10

44 sfof{no tyf j*f sfof{no ejg dd{t 
sIffsf]&f 
;+Vof

0 0 2 3 5

45 v/sf] %fgf lj:tfkg sfo{s|d #/ w"/L 0 0 325 800 1125

२०७४/०७५ देखख हाल सभम िौनतक प्रिनत वववरण अवस्था



भवन अनमुति िथा मापदण्ड कार्ाान्वर्न शाखा
आ.व. ०७७/०७८

१ भवन स्थार्ी पास तनवेदन दिाा संख्र्ा :४७८
२ तनमााण कार्ा सम्पन्न :२८१
३ साधारण घर तनमााण सम्पन्न  :२३
४ अतभलेखखकरण परुानो दिाा भएका :२४६
५ नक्सा नामसारी :१२७



महाशाखा/शाखा अिुसार प्रिनत वववरण ििर स्तरीय लक्ष्य तोफकएका कायषक्रम

तस.नं. शाखा /महाशाखा कूल 
आर्ोजना

सम्पन्न 
आर्ोजना

ववतनर्ोजन 
रु.०००

ववखिर् प्रगति भौतिक 
प्रगतिजम्मा खर्ा प्रतिशि(

%)
१ कृवि ववकास १९ १२ 8880 7215.601 81.26 ८८
२ पशसेुवा ३२ ३० 7780 6217.926 79.92 ८७.४४
३ सहकारी ९ १ 2500 241.400 9.66 १८

४ उपभोक्तावहि संरक्षण ६ ४ 1150 561.587 48.83 ८२.६१

५ पर्ाटन िथा संस्कृति
प्रवधान ११ १०

5200 3215.478 61.84 ९५

६ मवहला िथा वालवातलका ३९ ३३ 7500 6470.223 86.27 ८८

७ जनस्वास््र् प्रवधान ३५ २८ 38300 27998.348 73.10 ७६.८९

८ खशक्षा िथा खेलकूद २६ १८ 12000 7864.021 65.53 ७१.६९



महाशाखा/शाखा अिुसार प्रिनत वववरण ििर स्तरीय लक्ष्य तोफकएका कायषक्रम

तस.नं. शाखा /महाशाखा कूल 
आर्ोजना

सम्पन्न 
आर्ोजना ववतनर्ोजन रु.०००

ववखिर् प्रगति भौतिक 
प्रगतिजम्मा खर्ा प्रतिशि(%)

९ सामाखजक ववकास िथा 
पंजीकरण ४ ४ 1000 471.800 47.18 ५१.८४

१० वािावरण िथा ववपद्
व्र्वस्थापन १२ १० 27350 18210.697 66.58 75

११ सरसपाई व्र्वस्थापन २२ १५ 8100 4756.005 58.72 69.14

१२ पूवााधार २२७ २२० 503921.848 314599.537 62.43 66

१३ कानूनी मातमला ८ ५ 1130 459.100 40.63 ४४.६९

१४ सामान्र् प्रशासन २ २ 2000 1484.643 74.23 १००

१५ राजश्व व्र्वस्थापन ३ ० 830.152 0 0.00 0

१६ सूर्ना िथा संर्ार 
प्रववतध १० ६ 3000 2055.300 68.51 76.67

कुल 630642000 401821666 63.72 ६८.१२६



सूंघीय तथा प्रदेश सरकार वाट हस्तान्तररत कायषक्रम

तस.नं. कार्ाक्रमहरु कूल 
आर्ोजना

सम्पन्न 
आर्ोजना

ववतनर्ोजन 
रु.०००

ववखिर् प्रगति भौतिक 
प्रगतिजम्मा खर्ा प्रतिशि(

%)
१ खशक्षा सशिा संघ ४६ ४२ ५४८२५१ ५४६९९८.

३ ९९.७७ ९९.८३

२ स्वास््र् सशिा संघ ३५ २७ ३८३०० २८००९ ७३.१३ ७६.८९
३ कृवि सशिा संघ ४ १ ६१०० १९६० ३२ ३३

४ कृवि सशिा प्रदेश ४ ३ ५८५० ३८०९ ६५.११ ७२.७४

५ पशसेुवा संघ ६ ४ ८६०० ३९४९ 45.92 ४८.२२

६ पशसेुवा प्रदेश २ २ १६५० ११५० 69.71 १००

७ समाखजक सरुक्षा िथा
पञ्जीकरणकरण १४ ९ १८०५ ५१८ २७.३५ ३९.४२



आ.व. २०७७/०७८ को .उद्योि व्यवसाय प्रवधषि शाखा/वडा अन्तरित कायषक्रम तथा 
योजिाको वावर्षक प्रिती वववरण

भस.नं. शाखा /महाशाखा कूल 
आयोजना

सभपन्न 
आयोजना ववतनयोजन रु.०००

वववत्तय प्रगति
िौतिक 
प्रगति मौज्दाि

जभमा खचव प्रतिशि(
%)

१ उद्योग व्यवसाय 
प्रविवन शाखा

९ ३ ३६०० ६९७ १९.३८ २४.६० २९०२

२ प्रिानमन्त्री
रोजगार

३२ ३२ १११२० ८२३८.५ ७४.०९ 100 2881.44



लक्ष्य ितोफकएका कायषक्रमहरु :

खशक्षा
• नगर खशक्षाको बैठक सञ्चालन ।
• प्र अ व्र्वस्थापनको लातग सहखजकरण
• ववद्यालर् थप कक्षा सञ्चालनको अनमुति ।
• ववद्यालर्को सहमतिको आधारमा खशक्षक सरुवा ।
• नर्ााँ खशक्षक तनर्कु्ती।
• ववतभन्न ववद्यालर्हरुमा सञ्चालन भएका तसकाइ केन््को अनगुमन ।



महहला तथा वालवाशलका
अपाि पररर्र् ववतरण ६३८
ज्येर्ठिागिरक पररर्यपत्र ववतरण ७१९५

वािावरण िथा सरसफाई व्र्वस्थापन
१ रे्पे ड्याममा िारबार गरी बकृ्षारोपण गरेको ।
२ ल्र्ाण्डवफल साइटमा तभत्र बाटो तबस्िार 
३ ल्र्ाण्डवफल साइटको फोहर ब्र्वस्थापन सधुार
४  सरसफाइ रुट पनुराबलोकन गरी फोहर ब्र्वस्थापन गरेको ।
५ तिन बेल्ट ब्र्वस्थापनमा तनरन्िरिा 



सामाम्जक सुरक्षा कायषक्रम

आ.व २०७७/२०७८ मा वविरण िएको सामाम्जक सुरक्षा ित्ताको वववरण

जभमा लािग्राहीको सूंख्यााः 16077

प्रथम र्ौमाशसकाः 13,51,02,340।-
दोस्रो र्ौमाशसकाः 13,59,33,938।-
तेस्रो र्ौमाशसकाः 14,04,60,722।
जभमा रकमाः 41,14,97,000।-



कृवर् ववकास
१ कृवर् शमटरको लािी शसिाररस : ५५
२ कृवर् िमष दताषको लािी घरेलमुा शसिारीस: २५०
३ अिुदाि रासायनिक मलको शसिाररस सहकारी: ४२
४ कृर्क सम ह दताष तथा िववकरण ::५१
५ अथष ववकास सशमनतको वैठक ५



लक्ष्र् निोवकएका 
कार्ाक्रमहरु संख्र्ा कैवफर्ि

समहु गठन ४८ र्समा २० गोटा लक्ष्र् तभत्र पदाछन

ववमा रकम भकु्तातनका
लातग तसफाररस १२३ गाइ भैसी वाख्रा िथा वंगरु
ऋण प्रातिका लातग
पररर्ोजना िर्ारी ३३ वाख्रा, गाइ, भैसी िथा कुखरुा

पशपुन्छी मलु्र्ांकन ७ वोर्र वोका िथा वाख्रा 

फामा दिाा ३९६
वाख्रा वंगरु गाइ भैसी कुखरुा का 
एकल िथा वहउुदेश्र् फामाहरु

पशुपूंक्षी ववकास



पर्ाटन िथा संस्कृति प्रवधान 

• पर्ाटन सूर्ना केन्रको भवन तनमााण
• पर्ाटकीर् स्थलहरु झखल्कने होतडङ बोडा तनमााण
• पर्ाटकीर् सम्पदाहरुको जानकारीमूलक फोटो, पोष्टर, क्र्ालेण्डर आदद 

प्रकाशन
• थारु लोकमहाभारि कथामा आधाररि बवका मार नामक पसु्िक प्रकाशन
• थारुज ्फोटु पोस्टा नामक एल्बम प्रकाशन
• परम्परागि नतृ्र् एवं बाजा संरक्षणका लातग सामिी सहर्ोग
• कुसणु्डा जािीको प्राखर्न कला संस्कृतिसाँग सम्बखन्धि सामिी संकलन
• थारु लोककथा बटकुही अध्र्र्न एवं संकलन
• गोरक्ष तसद्दरत्ननाथ मठको पसु्िकालर् र प्रभािकला केन्रको व्र्वस्थापन



सहकारी िथा रोजगार प्रविवन

१  सहकारी तनयमावली ियारी ।
२ सहकारी लेखापालन िाभलम ।
३ सहकारी सभबन्िी सचूना प्रसारण ।



सूर्ना िथा संर्ार प्रववतध
1. वडा कार्ाालर्हरुमा इन्टरनेट क्षमिा अतभवदृ्धी िथा १९ नं. वडा कार्ाालर्हरुमा 

इन्टरनेट सेवा जडान ।
2. तनर्तमि कार्ाहरुुः वेभसाइट,सरकारी ईमेल, आतधकारीक पोटाल, आतधकाररक 

सामाखजक संजाल, ववतभन्न सूर्ना प्रववतध प्रणालीहरु संर्ालन िथा व्र्वस्थापन ।
3. सूर्ना प्रववतध िथा ि्र्ाङ्क व्र्वस्थापन सम्बन्धी कमार्ारीहरुलाई परामशा, तसकाई 

िथा अनौपर्ाररक िातलम ।
4. Early Warning System जडानमा समन्वर् िथा प्राववतधक सहर्ोग ।र
5. राजपत्र प्रकासन‚सूर्ना प्रवाह‚सूर्नाको हक कार्ाान्वर्न‚संघीर् िथा प्रदेश सरकार 

लगार्ि सरोकारवाला तनकार्मा प्रतिवेदनहरु प्रशेण ।  



काि िी माशमला

ित आ.व.बाट सररआएका ९८ र यस वर्ष दताष िएका १४४ 
िरी जभमा  २४२ वववाद मध्ये १४० वटा वववादको 
शमलापत्र/अम्न्तम निणषय िएको ।



िूभम व्यवस्थापन
भतूमवहन दतलि‚ भतूमवहन सकुुम्बासी र अव्र्वखस्थि बसोबासीको 
पवहर्ान‚ लगि संकलन गने कार्ा सम्पन्न गनाका लातग घोराही 
उपमहानगरपातलकाबाट करारमा कमार्ारी भनाा सम्बन्धी ववज्ञापन 
भई कमार्ारीहरु तनर्कु्त गरीएको ।

भतूमवहन दतलि‚ भतूमवहन सकुुम्बासी र अव्र्वखस्थि
बसोबासीहरुको वडा स्िरमा लगि संकलनकिाा खटाई लगि 
संकलनको कार्ा सम्पन्न गररएको ।

लगि संकलनकिााहरुबाट संकतलि  लगि वडास्िरबाट 
प्रमाखणकरण भई घोराही उपमहानगरपातलकाको लगि संकलन 
इकाईमा प्राि भई लगि प्रववष्टीकिााहरुबाट लगि प्रणालीमा 
प्रववष्टीको कार्ा भैरहेको ।



• कार्ाक्रम सन्र्ालन भएका वडाहरुमा ५ ठााँउमा मेड्पा 
कार्ाक्रम सम्बखन्ध अतभमखुखकरण 

• ५ ठााँउमा सहभातगिमलुक िातमण लेखा जोखा कार्ाक्रम
• घरधरुी िथा ववभन्न सवेक्षण फारमहरु भने काम सम्पन्न
• १० वटा लघ ुउदर्मी समहु गठन
• ५ ठााँउमा गरी जम्मा १०७ जना सम्भाववि लघ ुउदर्तमलाइ 
समेटेर उद्यमखशलिा ववकास िातलम सम्पन्न

उद्योग व्यवसाय प्रबिवन 



वडा अनुसार लक्ष्य िोफकएका कायवक्रम प्रगति वववरण
भस.नं. वडा कूल आयोजना सभपन्न 

आयोजना ववतनयोजन रु. वववत्तय प्रगति िौतिक 
प्रगति

जभमा खचव प्रतिशि(%)
१ वडा न.ं १ ४३ ४१ 9000000 7708402 85.65 97.8
२ वडा नं. २ ४१ ३९ 9000000 8576588 95.30 97.8
३ वडा न.ं ३ ५६ ५१ 9000000 8258768 91.76 95.05
४ वडा न.ं ४ ४४ ३६ 9000000 8259171 91.77 89.65
५ वडा न.ं ५ ६४ ६४ 9500000 9081005 95.59 99.67
६ वडा न.ं ६ ६६ ६६ 9000000 8824346 98.05 100
७ वडा न.ं ७ ५३ ४६ 9000000 7204628 80.05 93.04
८ वडा न.ं ८ ६८ ६३ 9000000 8461306 94.01 97.25
९ वडा न.ं ९ ६५ ५५ 9000000 6605456 73.39 ८२
१० वडा न.ं १० ६६ ६5 9000000 8756580 97.30 98.56



वडा अनुसार लक्ष्य िोफकएका कायवक्रम प्रगति वववरण
शस.िूं. वडा क ल 

आयोजिा
सभपन्ि
आयोज
िा

ववनियोजि रु. ववविय प्रिनत िौनतक 
प्रिनत

जभमा खर्ष प्रनतशत(%)
११ वडा न.ं ११ ५८ ५४ 9000000 7974141 88.60 91.75
१२ वडा न.ं १२ ५८ ५० 9000000 7734884 85.94 88
१३ वडा नं. १३ ४६ ४३ 9500000 8053214 84.77 93.95
१४ वडा न.ं १४ ७५ ७२ 9000000 8360626 92.90 96.8.
१५ वडा न.ं १५ २७ २६ 9000000 8695439 96.62 99.88
१६ वडा न.ं १६ ५२ ५१ 9000000 8599734 95.55 99
१७ वडा नं. १७ ३५ ३५ 9000000 8619959 95.78 100
१८ वडा न.ं १८ ३१ २५ 9000000 7593997 84.38 88
१९ वडा न.ं १९ ६४ ६३ 9000000 8502152 94.47 99.73

1016.00 950.00 172000000 155870393 90.62 95.7



वडा अिुसार राजश्व सूंकलिको अवस्था
क्र.सं. वववरण जभमा रकम रु. कैफफयि

१
नगर कायवपाभलकाको 

कायावलय 88198511.74
२ १ नं वडा कायावलय 0 रु. 342990 न पा मा जोडडएको
३ २ नं वडा कायावलय 2317188.82
४ ३ नं वडा कायावलय 2592368.93
५ ४ नं वडा कायावलय 3301055.13
६ ५ नं वडा कायावलय 2542149.74
७ ६ नं वडा कायावलय 2332033.31
८ ७ नं वडा कायावलय 2547770.21
९ ८ नं वडा कायावलय 2446630.21
१० ९ नं वडा कायावलय 3620839.59



वडा अनुसार राजश्व सकंलनको अवस्था
क्र.सं. वववरण जभमा रकम रु. कैफफयि

११ १० नं वडा कायावलय 7385551.14
१२ ११ नं वडा कायावलय 3242942.42
१३ १२ नं वडा कायावलय 2784103.13
१४ १३ नं वडा कायावलय 3336992.88
१५ १४ नं वडा कायावलय 11562720.53
१६ १५ नं वडा कायावलय 21456587.60
१७ १६ नं वडा कायावलय 4830703.18
१८ १७ नं वडा कायावलय 5859964.65
१९ १८ नं वडा कायावलय 4281629.88
२० १९ नं वडा कायावलय 0 रु.200140 न पा मा जोडडएको

जभमा 174639743.1



वडा अनुसार घटना दिाव वववरण
म्जल्ला : दाङ गा.पा/न.पा. : घोराही दिाव भमति देखख : २०७७-०४-०१ दिाव भमति 

सभम : २०७८-०३-३१

वडा 
नं.

जन्म मतृ्यु
सभबन्ि 
बबच्छेद वववाह बसाई सराई

पुरूर् महहला
ज
भमा पुरूर् महहला जभमा जभमा जभमा दिाव संख्या

१ ९१ ९६ १८६ २९ २१ ५० ५ ६३ ३३
२ ११४ ९३ २०७ ४२ ३० ७२ ४ ६५ ३४
३ ७७ ७३ १५० ४६ २७ ७३ २ ७० ११९
४ १३७ १०८ २४५ ३९ २८ ६७ १ ९६ ५४
५ १३६ १३९ २७५ ३८ २१ ५९ ११ ९० ७७
६ ६९ ७५ १४४ ३५ २२ ५७ ६० २०
७ ९६ ६७ १६३ ३६ २५ ६१ २ ९५ ५०
८ ९८ १०६ २०४ २९ २३ ५२ ३ ५२ ४२
९ १४५ १३६ २८१ ४६ २५ ७१ २ ११३ ६९



वडा अनुसार घटना दिाव वववरण
म्जल्ला : दाङ गा.पा/न.पा. : घोराही दिाव भमति देखख : २०७७-०४-०१ दिाव भमति 

सभम : २०७८-०३-३१

वडा 
नं.

जन्म मतृ्यु
सभबन्ि 
बबच्छेद वववाह बसाई सराई

पुरूर् महहला
ज
भमा पुरूर् महहला जभमा जभमा जभमा दिाव संख्या

१० १११ १२७ २३८ ३८ ३५ ७३ ५ ९३ १०३
११ १६० १२३ २८३ ३८ ३३ ७१ ४ ९८ ५०
१२ ११५ ८६ २१७ ४१ २१ ७८ ४ ६३ ५९
१३ १२२ ११३ २३५ ४८ ३२ ८० ७ ८७ १४४
१४ ९३ ९२ १८५ ३८ २१ ५९ ८ ६१ १५५
१५ १२९ १३९ २६८ ६७ ३१ ९८ १० ९५ १५२
१६ ९३ ६८ १६१ २८ २८ ५६ ३ ७४ ९६
१७ ११४ ९७ २११ ५३ ३८ ९१ ५ ९६ १५९
१८ १५० १२३ २७३ ५५ ४७ १०२ १० ९० १२४

१९ २२६ ७२ ५ ५३ ६७
जभमा ४१५२ १३४३ ९१ १५१४ १५४०


