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घोराही उपमहानगरपालऱकाको  नक्सा 

 

घोराही उपमहानगरपालऱकाको संक्षऺप्त लिनारी 
 

क्र.सॊ. सूचक एकाई भानक कैङ्जपमत 

१ ऺेत्रपर वगग ङ्जक भी 522.21  
२ वडा सॊख्मा वटा 19  
3 जनसॊख्मा जना 156164 कङ्ट र (२०६८ 

जनगणना) 
जना 83829 भङ्जहरा 
जना 72335 ऩङ्टरुष 
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4 कङ्ट र घय धयी सॊख्मा घय धङ्टयी 35419 कङ्ट र (२०६८ 
जनगणना) 

5 जन घनत्व जना प्रङ्झत वगग ङ्जक.भी 219  
6  औषत ऩङ्चयवाय सॊख्मा जना 4.41  
7 जनसॊख्मा वङृ्छिदय प्रङ्झतशत प्रङ्झतवषग 3.78  
8 रैङ्गीक अनङ्टऩात अनङ्टऩात 91.7  
9 कङ्ट र साऺयता दय प्रङ्झतशत 73.58  
10 खानेऩानी सेवा ऩङ्टगेको घयधङ्टयी प्रङ्झतशत 85.91  
11 ङ्जवद्यङ्टत सेवा ऩङ्टगेको घयधङ्टयी प्रङ्झतशत 95.29  
 

घोराही उपमहानगरपालऱकाको स्वरुप र प्रकृलि 
नेऩारको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको अङ्झधकाय सम्फन्धी व्मवस्था कामागन्वमन गनग तथा सङ्घ, प्रदेश य 
स्थानीम तह ङ्झफचको सहकाङ्चयता, सहअङ्ञस्तत्व य सभन्वमराई प्रवर्द्गन गदै जनसहबाङ्झगता, उत्तयदाङ्जमत्व, 
ऩायदङ्ञशगता सङ्टङ्झनङ्ञित गयी सङ्टरब य गङ्टणस्तयीम सेवा प्रवाह गनग, रोकतन्त्रका राबहरुको सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी 
य न्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण गयी कानूनी याज्म य ङ्छदगो ङ्जवकासको अवधायणा अनङ्टरुऩ सभाजवाद उन्भङ्टख सङ्जङ्घम 
रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन प्रणारीराई स्थानीम तहदेङ्ञख नै सङ्टदृङ्जढकयण गनग, य स्थानीम नेततृ्वको 
ङ्जवकास गदै स्थानीम शासन ऩर्द्ङ्झतराई सदृङ्टढ गयी स्थानीम तहभा ङ्जवधाङ्जमकी, कामगकाङ्चयणी य न्माङ्जमक 
अभ्मासराई सॊस्थागत गनग स्थानीम सयकायको सञ्चारन गने सम्फन्धभा आवश्मक वमवस्था गनग वाञ्छनीम 
बएकोरे नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २९६ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभकको व्मवस्थाङ्जऩका-सॊसदरे स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फनाएको छ । मस ऐन फभोङ्ञजभ सॊङ्ञघम भाङ्झभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्त्रारमको आदेश अनङ्टसाय मस उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाको अन्तङ्चयभ दयवन्दी य स्वरुऩ तऩङ्झसर फभोङ्ञजभ यहेको 
छ । 
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लनकायको काम, कितव्य र अलिकार 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन,२०७४ को ऩङ्चयच्छेदस ३दपा ११ वभोङ्ञजभ 

१ नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ को अनूसूची -८ भा उल्रेख बए वभोङ्ञजभ एकर अङ्झधकाय  
क. नगय प्रहयी 
ख. सहकायी सॊस्था 
ग. एप.एभ. सॊचारन 

घ. स्थाङ्झनम कय सेवा शङ्टल्क य दस्तङ्टय 

ङ. स्थानीम सेवा व्मवस्थाऩन 

च. स्थानीम तथमाॊक य अङ्झबरेख सॊकरन  

छ. स्थानीम स्तयका ङ्जवकास मोजना तथा ऩङ्चयमोजना 
ज. आधायबतू य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा  

झ. आधायबतू स्वास्थम य सयसपाइ 

ञ. स्थानीम वजाय व्मवस्थाऩन वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता  
ट. स्थाङ्झनम सडक ग्राङ्झभण सडक कृङ्जष सडक य ङ्झसॊचाइ 

ठ. गाउॉ सबा नगयसबा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थकतागको व्मवस्थाऩन 

ड. स्थाङ्झनम अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
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ढ. जग्गाधनी दताग प्रभाणऩूजाग ङ्जवतयण 

ण.कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन ऩशङ्ट स्वास्थम सहकायी 
त. जेष्ठ नागङ्चयक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य अशि हरुको व्मवस्थाऩन 

थ. फेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करन 

द. कृङ्जष प्रसायकाव व्मवस्थाऩन‚ सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण 

ध. खानेऩानी‚ साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना‚ वैकङ्ञल्ऩक उजाग 
न. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

ऩ. जराधाय‚ वन्मजन्तङ्ट‚ खानी तथा खङ्झनज ऩदाथगको सॊयऺण 

प. बाषा‚ सॊस्कृङ्झत य रङ्झरत कराको सॊयऺण य ङ्जवकास 

२ नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ को अनूसूची -९ भा उल्रेख बए वभोङ्ञजभ साझा अङ्झधकाय 
क. खेरकङ्ट द य ऩत्रऩङ्झत्रका 
ख. स्वास्थम 

ग. ङ्जवद्यङ्टत‚ खानेऩानी तथा ङ्झसॊचाई जस्ता सेवाहरु 

घ. सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय दण्ड जङ्चयवाना तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी‚ ऩमगटन शङ्टल्क 

ङ. वन‚ जङ्गर वन्मजन्तङ्ट चयाच ङ्टरुङ्गी जर उऩमोग वातावयण ऩमागवयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
च. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य गङ्चयफी ङ्झनवायण 

छ. व्मङ्ञिगत घटना जन्भ भतृ्मङ्ट ङ्जववाह य तथमाङ्क 

ज. स्थानीमस्तयभा ऩङ्टयातत्व‚ प्राचीन स्भायक य सङ्ग्ग्राहारम सॊयऺण‚ सम्फर्द्गन य ऩङ्टन् ङ्झनभागण । 

झ. सङ्टकङ्ट म्फासी व्मवस्थाऩन 

ञ. प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त योमल्टी 
ट. सवायी साधान अनङ्टभङ्झत 

उल्रेङ्ञखत अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि सॊङ्जवधानभा देहाम फभोङ्ञजभको काभ‚ कतगव्म य अङ्झधकाय हङ्टनेछ । 

क. बङू्झभ व्मवस्थाऩन 

ख. सञ्चाय सेवा 
ग. मातामात सेवा 

लनकायबाट प्रदान गररने सेवा 
(१)साभान्म प्रशासन भहाशाखा 

(१.१) प्रशासन तथा जनशङ्ञि ङ्जवकास शाखा 
 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड, सेवा शतग, मोजना, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 
 सॊङ्जवधानको धाया ३०२ फभोङ्ञजभ सभामोजन बई आउने कभगचायीको व्मवस्थाऩन 
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 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामग 
 नगयऩाङ्झरकाको सॊगठन ङ्जवकास, सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्दी ङ्झनधागयण, जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन य वङृ्ञत्त ङ्जवकास, 

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, प्रफद्र्घन य ङ्झनमभन 
 भानव सॊसाधन ङ्जवकासका राङ्झग अल्ऩकारीन तथा दीघगकारीन मोजना तजङ्टगभा 
 नगयऩाङ्झरकाभा सावगजङ्झनक ङ्जवदा, उत्सव, जात्रा, उदॊ आङ्छदको व्मवस्थाऩन 
 स्थानीम शाङ्ञन्त सङ्झभङ्झत सम्फन्धी कामगहरु । 

 स्थानीम चाडऩवग, सावगजङ्झनक ङ्जवदा, उत्सव, जात्रा, उदॊ आङ्छदको व्मवस्थाऩन 
 उऩाधी तथा ङ्जवब ङ्टषण सम्वन्धी ङ्झसपाङ्चयश, अङ्झबरेख 

 सॊघ तथा प्रदेश तहभा सॊङ्जवधान तथा कानङ्टन फभोङ्ञजभको सहबाङ्झगता तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
 ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतसॉगको सभन्वम 
 वडा तहसॉगको सम्ऩकग  य सभन्वम 
 ऩत्राचाय, सबा, सभायोह, ङ्ञशष्टाचाय 

 फैठक व्मवस्थाऩन अन्तगगत 
 कामगऩाङ्झरका तथा सबाको फैठक व्मवस्थाऩन 

 कामगऩाङ्झरकाको ङ्झनणगमहरुको ङ्जवद्यङ्टङ्झतम भाध्मभफाट अङ्झबरेखीकयण तथा प्रकाशन  
 कामगऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत, कामगदरको फैठक व्मवस्थाऩन 

 

 

(१.२) आन्तङ्चयक व्मवस्थाऩन तथा खङ्चयद शाखा 
 नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग सावगजङ्झनक खयीद तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान सम्फन्धी ङ्जवषम 
 सेवा तथा ङ्झनभागण व्मवसामको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको सावगजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञत्त, साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त, बवन, सडक, ऩसर, व्मवसाम, ऩूफागधाय, उद्योग, खानी तथा खनीज, 

वनको ङ्जववयण सङ्जहतको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख 

 नगयऩाङ्झरकाको स्वाङ्झभत्वभा यहेको सम्ऩङ्ञत्तको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख 

 नगयऩाङ्झरकाङ्ञस्थत सयकायी सम्ऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जववयण । 

(१.३) याजश्व व्मवस्थाऩन शाखा 
 याजश्व सम्फन्धी नीङ्झत, कानून तजूगभा, कामागन्वमन य ङ्झनमभन (याजस्व च ङ्टहावट ङ्झनमन्त्रण सभेत) 
  सम्ऩङ्ञत्त कय, घयफहार कय, घय जग्गा यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सवायी साधन कय, सेवा शङ्टल्क दस्तङ्टय, ऩमगटन शङ्टल्क, ङ्जवऻाऩन कय, व्मवसाम कय, 

बङू्झभकय (भारऩोत), दण्ड जङ्चयवाना, भनोयञ्जन कय, फहारङ्जवटौयी कय, घयजग्गा कय, भतृ वा भाङ्चयएको जीवजन्तङ्टको हाड, ङ्झसॊग, पवाॉख, 

छाराभा कय, प्राकृङ्झतक स्रोत साधन, व्मवसाङ्जमक कय सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामागन्वमन, फाॉडपाॉड, सॊकरन य ङ्झनमभन, अन्म 
आम व्मवस्थाऩन 

  सावगजङ्झनक खचग तथा प्राकृङ्झतक स्रोतफाट प्राप्त हङ्टने योमल्टी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन य सोको सङ्करन तथा 
फाॉडपाॉड 

  आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र याजस्वका दय अन्म शङ्टल्क ङ्झनधागयण, सॊघीम य प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ प्राकृङ्झतक श्रोत साधन य सेवा शङ्टल्क जस्ता 
योमल्टी सङ्करन, सभन्वम य ङ्झनमभन 

  स्थानीम ऩूवागधाय सेवा य उऩमोगभा सेवा शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय (नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन, शङ्टल्क ङ्झनधागयण, सॊकरन तथा व्मवस्थाऩन) 
  भारऩोत सॊकरन 

  कानङ्टन फभोङ्ञजभ ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी, वारङ्टवा, भाटो, नङ्टन, स्रेट, पामयक्रेजस्ता खानी खनीज ऩदाथगको सवेऺण, अन्वेषण, उत्खनन य सो सम्फन्धी 
योमल्टी सङ्करन 

  टे्रङ्जकङ्ग, कामाङ्जकङ्ग, क्मानोङ्झनङ्ग, फञ्जी जङ्ञम्ऩङ्ग, ङ्ञजऩफ्रामय, ¥माङ्ञफ्टङ्ग शङ्टल्क 

  साभङ्टदाङ्जमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 
  ऩानीघट्ट, कूरो, ऩैनी जस्ता सेवा सञ्चारनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 
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  प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोग सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनधागयण य कामागन्वमन तथा प्रदेश य  सॊघीम भाऩदण्ड ऩारना 
  प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ दण्ड जङ्चयवाना 
  फाॉकी फक्मौता यकभको रगत य असङ्टर उऩय  
  कयदाता ङ्ञशऺा तथा कयदाता ङ्जववयण अद्यावङ्झधक 

  ङ्जवत्तीम स्रोत साधनको सभताभूरक फाॉडपाॉड 

  आङ्झथगक साधनको भहत्तभ उऩमोग तथा ऩङ्चयचारन 

  याजश्व ऩयाभशग सङ्झभङ्झत सम्फन्धी ङ्जवषम 

  स्थानीम याजस्व प्रवद्र्घनका राङ्झग प्रोत्साहन,  

  याजश्वको सम्बाव्मता अध्ममन 

  याजस्व सूचना तथा तथमाङ्कको आदान प्रदान 

  सॊघीम तथा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ फजेट घाटाऩूङ्झतगको स्रोत व्मवस्था 
 

(१.४)कानङ्टनी भाङ्झभरा शाखा 
 न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम, न्माम, कानून, भानव अङ्झधकाय प्रवद्र्धन तथा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता, ङ्झनणगम तथा पैसरा कामागन्वमन 

 न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम सम्वन्धी कामग 
 न्माम तथा कानूनी याज्मको ऩङ्चयऩारना 
 भानव अङ्झधकायको सॊयऺण तथा प्रवद्र्धन 

 व्मङ्ञि य सभङ्टदामफीच भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन 

 न्माङ्जमक ङ्झनणगम तथा पैसरा कामागन्वमन 

 

 

 

 

(१.५)बङू्झभ व्मवस्थाऩन शाखा 
 शहयीकयण, फस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्वन्धी मोजना तजङ्टगभा, आमोजना ऩङ्जहचान, अध्ममन, कामागन्वमन य 

ङ्झनमभन 
 आधायबतू आवासका मोजना तजङ्टगभा य कामागन्वमन 
 नगयऩाङ्झरकाभा अव्मवङ्ञस्थत फसोफास व्मवस्थाऩन कामगक्रभको तजङ्टगभा य कामागन्वमन 
 आधायबतू फसोवास सम्फन्धभा प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम 
 मोजनाफर्द् य व्मफङ्ञस्थत वस्ती ङ्जवकासका कामगक्रभको तजङ्टगभा कामागन्वमन 
 एकीकृत फस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जवकास य व्मफस्थाऩन 
 आफ्नो ऺेत्रको बउूऩमोग नीङ्झत, मोजना, कामगक्रभ तजङ्टगभा य कामागन्वमन  
 व्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकासका कामगक्रभको तजङ्टगभा य कामागन्वमन 
 सॊघीम य प्रदेश कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा सङ्टकङ्ट म्वासी ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मवस्था 
 स्थानीमस्तयभा सङ्टकङ्ट म्वासी सम्वन्धी जीङ्जवकोऩाजगन य वसोवास व्मवस्था 
 एकीकृत वस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन । 
 घयजग्गा धनी दताग प्रभाणऩङ्टजाग ङ्जवतयण तथा रगत व्मवस्थाऩन 
 बङू्झभको वगॉकयण अनङ्टसायको रगत  
 जग्गाको ङ्जकत्ताकाट य बभूी रगत (नक्शा, से्रस्ता) ङ्झनभागण य सॊयऺण 

 सयकायी प्रमोजनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त, भङ्टआब्जा ङ्झनधागयण तथा ङ्जवतयणभा सभन्वम य सहजीकयण 
 जग्गा ङ्जववाद सभाधानभा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता 
 ङ्जवश्व सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्व रगामत वन, सीभसाय ऺेत्र, तटवतॉ ऺेत्रका जग्गा सम्फन्धी रगत 
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 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन  य अध्ममन अनङ्टसन्धान 
 गङ्चयफी ङ्झनवायणको स्थानीम यणनीङ्झत तजूगभा 
 गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान सम्फन्धी स्थानीम सवेऺण, सूचना व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 
 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी याङ्जष्डम, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊस्थासॉग सम्ऩकग , सभन्वम य सहकामग 
 योजगाय तथा फेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना 
 स्थानीमस्तयभा यहेका ङ्जवदेशी श्रङ्झभकको रगत सङ्करन तथा सूचना व्मवस्थाऩन 
 ऩङ्जहचान बएका गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय एवॊ रङ्ञऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम मोजना, कामगक्रभ, स्रोत ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन 
 सॊघीम य प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा सङ्टकङ्ट म्फासीको ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
 सङ्टकङ्ट म्फासी सम्फन्धी जीङ्जवकोऩाजगन य फसोफास व्मवस्थाऩन 
 योजगायीका अवसय ङ्झसजगना सम्वन्धी 

(१.६) नगय प्रहयी 
 सॊघीम तथा प्रदेश कानूनको अङ्झधनभा यही नगय प्रहयीको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामागन्वमन य ङ्झनमभन,  

 नगय प्रहयीभापग त देहामका कामग सम्ऩादन गने, 

 नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनणगमहरु कामागन्वमनभा सहमोग, 

 सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, 

 नगयऩाङ्झरकाभा हङ्टने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩवगको व्मवस्थाऩनभा सहमोग, 

 स्थानीम फजाय तथा ऩाङ्जकग ङ्ग स्थरको व्मवस्थाऩनभा सहमोग, 

 नगय प्रहयी सम्फन्धी कामगऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभका नीङ्झत, मोजना, कामगक्रभ कामागन्वमन,   

 नगय फस्ती सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको कामागन्वमन य कसूय उऩय छानङ्जवन य अनङ्टसन्धान, 
 स्थानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका आदेश, पैसरा कामागन्वमनभा सहमोग, 

 कामागरम ऩङ्चयसय, सम्ऩदा, सावगजङ्झनक, ऐरानी, ऩङ्झतग जग्गा, सावगजङ्झनक बवन तथा बौङ्झतक ऩूवागधायको सॊयऺण य सङ्टयऺा, 
 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सहमोग, 

 अऩयाध योकथाभ तथा अनङ्टसन्धानभा सहमोग, 

 पूटऩाथ व्मवस्थाऩन 

 ङ्झनभागण ङ्झनमभन 

 गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण 

 नगय प्रहयी सम्फन्धी अन्म कामग । 

(२)सहयी ङ्जवकास तथा ऩूफागधाय  भहाशाखा 

(२.१) सडक तथा मातामात व्मवस्था शाखा 
 स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक तथा मातामात सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन 

 स्थानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृङ्जष सडक, झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर, ऩङ्टरेसा य तटफन्धन सम्फन्धी गङ्टरुमोजनाको तजङ्टगभा, कामागन्वमन य स्तयोङ्ङङ्झतका 
आमोजनाको ऩङ्जहचान,  अध्ममन, कामागन्वमन, भभगत, सम्बाय 

 मातामात सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 स्थानीम सावगजङ्झनक मातामातको रुट ङ्झनधागयण, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी, सेवाको गङ्टणस्तय, बाडा दय ङ्झनधागयण य ङ्झनमभन 

 ट्याक्सी सेवा अनङ्टभती, व्मफस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 ट्ररी फस, ट्राभजस्ता भध्मभ ऺभताका भास ट्राङ्ञन्जट प्रणारीको नीङ्झत, मोजना, भाऩदण्ड, कामागन्वमन, ङ्झनमभन 

 वातावयणभैत्री, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतगन अनङ्टकूरन, अऩाङ्गता य रैङ्जङ्गगभैत्री मातामात प्रणारीको प्रवद्र्धन  
 आधायबतू मातामात सम्फन्धभा प्रदेश सयकायसॊग सभन्वम 

 मातामात ऺेत्रभा रगानी अङ्झबफङृ्जर्द् 

 मातामात सङ्टङ्जवधाभा नागङ्चयकको सयर, सहज य सभान ऩहङ्टॉच 

 मातामात ऺेत्रभा वाताफयणभैत्री प्रङ्जवङ्झधराई प्रोत्साहन 

 ङ्झनजी मातामात ङ्झनमभन व्मवस्थाऩन 
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(२.२) वस्ती ङ्जवकास तथा अन्म ऩङ्टवागधाय ङ्झनभागण शाखा 
 साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, नवीकयणीम उजाग तथा वैकङ्ञल्ऩक ऊजाग सम्वन्धी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामागन्वमन य 

ङ्झनमभन 

 वैकङ्ञल्ऩक ऊजाग सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य हस्तान्तयण, ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द्÷प्रफद्र्घन, 

 ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत स्वदेशी रगानीराई प्राथङ्झभकता ङ्छददै जरस्रोतको फहङ्टउऩमोगी ङ्जवकास कामगक्रभको तजङ्टगभा य कामागन्वमन 
 स्थानीम ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 सडक वत्तीको व्मवस्था 
 ङ्झसॉचाई सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड ङ्झनधागयण य ङ्झनमभन 

 ङ्झसॉचाई सम्फन्धी गङ्टरुमोजनाको तजङ्टगभा, कामागन्वमन य स्तयोङ्ङङ्झतका आमोजनाको ऩङ्जहचान,  अध्ममन, कामागन्वमन, भभगत, सम्बाय य ङ्झनमभन, 

 स्थानीम साना, सतह तथा बङू्झभगत ङ्झसचाई प्रणारीको सञ्चारन ङ्झनभागण, सङ्टधाय, भभगत सम्बाय तथा सेवा शङ्टल्कको ङ्झनधागयण य सङ्करन 
व्मवस्थाऩन 

 जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण सम्वन्धी स्थानीम  
 तटफन्ध, नदी ङ्झनमन्त्रण तथा नदीेे व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 साना जर उऩमोग सम्फन्धी आमोजना तजङ्टगभा, कामागन्वमन य अनङ्टगभन । 

 स्थानीम खानेऩानी सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधागयण य खानेऩानी सेवा व्मवस्थाऩन 
 सावगजङ्झनक स्थरभा ङ्जऩउने ऩानी व्मवस्थाऩन 
 ऩानी भङ्टहानको सॊयऺण 

 स्वच्छ खानेऩानी आऩूङ्झतग सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम । 

(२.३) बवन अनङ्टभती तथा भाऩदण्ड कामागन्वमन शाखा 
 बवन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्वन्धी मोजना तजङ्टगभा, आमोजना ऩङ्जहचान, अध्ममन, कामागन्वमन य ङ्झनमभन, 

 याङ्जष्डम बवन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभागण अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 
 बवन ङ्झनभागणको नक्शा स्वीकृङ्झत, सॊशोधन, ङ्झनमभन 

 ऩङ्टयातत्व, प्राचीन स्भायक य सॊग्ररहारम सॊयऺण, सम्फद्र्धन य ऩङ्टन्ङ्झनभागण, 

 सयकायी बवन, ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बवन, सबागहृ तथा अन्म सावगजङ्झनक बवन तथा सॊयचना ङ्झनभागण य भभगत सॊबाय, 

 

 

(३) स्वास्थम तथा साभङ्ञजक ङ्जवकास भहाशाखा 

(३.१)भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकास  शाखा 
 भङ्जहरा हक सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना कामागन्वमन, सभन्वम य ङ्झनमभन 

 भङ्जहराको आङ्झथगक, साभाङ्ञजक, याजनीङ्झतक सशङ्ञिकयण, ऺभता ङ्जवकास 

 रैङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनवायणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक, प्रवद्र्धनात्भक, सॊयऺणात्भक उऩाम य ऩङ्टन्स्थाऩना 
 रैंङ्झगक उत्तयदामी फजेट  
 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण 

 फारभैत्री शासकीम प्रवन्ध, फार क्रफ, फार सॊयऺण सङ्झभङ्झत तथा फार सञ्जार 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्धभा सॊघ, प्रदेश तथा अन्म ङ्झनकामसॉग सम्ऩकग , सभन्वम तथा सहकामग, 
 फारफाङ्झरका ऩङ्चयवाय सहमोग 

 फैकङ्ञल्ऩक स्माहाय ऩर्द्ङ्झतको कामागन्वमन 

 फार न्माम 
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 फार गहृ, ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र, ङ्ञशशङ्ट स्माहाय केन्र य फार ङ्जवकास केन्र व्मवस्थाऩन 
 असहाम फारफाङ्झरकाका, सडक फारफाङ्झरका व्मवस्थाऩन 

 फार ङ्जहॊसा ङ्झनमन्त्रण 

 फारसङ्टधाय तथा ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र स्थाऩना, सॊचारन अनङ्टभती य ङ्झनमभन 

 आऩत्कारीन फार उर्द्ाय कोष स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 
 मङ्टवा जागयण, सशङ्ञिकयण य ऩङ्चयचारन 

 मङ्टवा सीऩ, उद्यभङ्ञशरता तथा नेततृ्व ङ्जवकास 

 जेष्ठ नागङ्चयकको रगत, ऩङ्चयचमऩत्र, सम्भान, स्वास्थम सङ्टङ्जवधा, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी कामग 
 जेष्ठ नागङ्चयक क्रव, ङ्छदवा सेवा केन्र, बेटघाट स्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सभन्वमभा अऩाङ्गता ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र तथा असि स्माहाय केन्रको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 
 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि तथा असहामको रगत अद्यावङ्झधक, ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सङ्टङ्जवधाको व्मवस्थाऩन तथा 

ङ्जवतयण 

 अऩाॉगता बएका व्मङ्ञिभैत्री ऩूवागधाय ङ्झनभागण तथा सञ्चारन 

 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य असिहरूको व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म कामग । 

 एकर भङ्जहरा सम्वन्धी कामग 
 स्थानीमस्तयभा सभाजकल्माण सम्वन्धी सॊघसॊस्था (गैयसयकायी, साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊघसॊस्था) को दताग, नवीकयण तथा 

ङ्झनमभन 

 गङ्टठी, कोष तथा अन्म ट्रष्टहरुको व्मवस्थाऩन 

 ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्वम य सहकामग 
 सभन्वम य ऩङ्चयचारन 

 साभाङ्ञजक सॊघसॊस्था सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम ।  

 

 

(३.२)जनस्वास्थम प्रवधगन शाखा 
 आधायबतू स्वास्थम य सयसपाई सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभागण, कामागन्वमन तथा ङ्झनमभन 

 याङ्जष्डम तथा प्रदेशस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्थानीमस्तयको स्वास्थम सम्फन्धी रक्ष्म य गङ्टणस्तय ङ्झनधागयण 

 याङ्जष्डम य प्रादेङ्ञशक भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ जनयर अस्ऩतार, नङ्झसगङ्ग होभ, ङ्झनदान केन्र तथा अन्म स्वास्थम सॊस्थाहरूको ङ्ञक्रङ्झनक 
दताग, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 आधायबतू स्वास्थम सेवाको सञ्चारन य प्रफद्र्घन 

 अस्ऩतार य अन्म स्वास्थम सॊस्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 स्वास्थम सेवा सम्फन्धी बौङ्झतक ऩूवागधाय ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन 

 सयसपाई सचेतनाको अङ्झबवङृ्जर्द् 

 यि सञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य शहयी स्वास्थम सेवा 
 औषङ्झध ऩसर सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 औषङ्झधजन्म वनस्ऩङ्झत, जटीफङ्टटी य अन्म औषङ्झधजन्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, प्रशोधन य ङ्जवतयण 

 स्वास्थम फीभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामगक्रभको व्मवस्थाऩन 
 औषङ्झध तथा अन्म भेङ्झडकर उत्ऩादनहरूको न्मूनतभ भूल्म ङ्झनधागयण य ङ्झनमभन 
 औषङ्झधको उङ्ञचत प्रमोग य सूक्ष्भजीव ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध न्मूनीकयण 

 औषङ्झध य स्वास्थम उऩकयणको खयीद, बण्डाण य ङ्जवतयण 

 स्वास्थम सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन 

 जनस्वास्थम ङ्झनगयानी (ऩङ्ञब्रक हेल्थ सबेरेन्स) 
 प्रवद्र्घनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩङ्टनस्र्थाऩनात्भक य पमाङ्झरएङ्जटब स्वास्थम सेवाको सञ्चारन 
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 स्वस्थ जीवनशैरी, ऩोषण, शायीङ्चयक ब्मामाभ, मोग अभ्मास, स्वास्थम वतृ्तको ऩारना, ऩञ्चकभग रगामतका जनस्वास्थम सेवाको 
प्रवद्र्धन 

 जङ्टनोङ्जटक य कीटजन्म योगको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन 
 सङ्टङ्झतग, भङ्छदया य रागू ऩदाथगजन्म वस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् 

 आमङ्टवेङ्छदक, मङ्टनानी, आम्ची, होङ्झभमोपमाङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत स्वास्थम उऩचाय सेवाको व्मवस्थाऩन 

 जनस्वास्थम, आऩत्कारीन स्वास्थम तथा भहाभायीको ङ्झनमन्त्रण मोजना य कामागन्वमन 

 सरुवा तथा नसने योगको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ 

 आकङ्ञस्भक स्वास्थम सेवा प्रवाह । 

(३.३)साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा ऩॊङ्ञजकयण शाखा 
 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन  य अध्ममन अनङ्टसन्धान 
 सङ्घ तथा प्रदेशरे ङ्झनधागयण गयेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी कामगक्रभ कामागन्वमन 
 साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामागन्वमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सङ्घ सॊस्थासॉग सम्ऩकग , सभन्वम य सहकामग 
 स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन तथा आवश्मक तथमाॊक सॊकरन एवॊ व्मवस्थाऩन  
 आधङ्टङ्झनक प्रङ्झफङ्झधभापग त व्मङ्ञिगत घटना दताग (जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह, फसाईसयाई, सम्वन्ध ङ्जवच्छेद य धभगऩ ङ्टत्र धभगऩ ङ्टत्री), 

अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन तथा प्रङ्झतवेदन 

    (४) मोजना, फजेट तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध भहाशाखा 

        (४.१) मोजना तथा फजेट शाखा 
 ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना य ङ्झनमभन 
 स्थानीम ङ्जवकास नीङ्झत, अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघगकारीन ङ्जवकास मोजना तजूगभा, अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन 
 आङ्झथगक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक, वातावयणीम, प्रङ्जवङ्झध य ऩूवागधायजन्म ङ्जवकासका राङ्झग आवश्मक आमोजना तथा 

ऩङ्चयमोजनाहरूको तजङ्टगभा, कामागन्वमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
 फाङ्जषगक ङ्जवकास कामगक्रभ, आमोजना तजङ्टगभा, कामागन्वमन 
 ङ्जवकास ङ्झनभागण प्रकृमाभा स्थानीम जनसहबाङ्झगता अङ्झबफङृ्जर्द्का कामगक्रभ तजङ्टगभा य कामागन्वमन 
 ङ्जवकास मोजनाहरुको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन 
 उऩबोिा सङ्झभङ्झतको ङ्जववयण, ऺभता ङ्जवकास 
 ङ्जवकासका प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेत्र ङ्झनधागयण 
 सॊघीम य प्रादेङ्ञशक आमोजना, ऩङ्चयमोजना कामागन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण य सहमोग 
 ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी अन्म कामग । 

(४.२)अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन शाखा 
 ङ्जवकास आमोजनाको अनङ्टगभन, आवङ्झधक प्रगङ्झत तथा प्रङ्झतपरको सभीऺा 
 ङ्जवकास मोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनको आधाय तथा प्रङ्जक्रमा ङ्झनधागयण 

 आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन 

 ङ्झफषमऺेत्रगत नीङ्झतको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन 

(४.३) सूचना तथा सॊचाय प्रङ्जवङ्झध शाखा 
 तथमाङक सॊकरन, व्मवस्थाऩन तथा प्रमोग सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 सूचना तथा अङ्झबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन 
 स्थानीम तथमाङक सॊकरन, प्रशोधन, अङ्झबरेङ्ञखकयण तथा ङ्जवतयण 
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 आधायबतू तथमाॊक सॊकरन य व्मफस्थाऩन े् जनसाङ्ञङ्ग्ख्मक, प्राकृङ्झतक, आङ्झथगक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, बौङ्झतक ऩूफागधाय, 
योजगायीको अवस्था, कूर ग्राहस्थम उत्ऩादन, प्रङ्झतव्मङ्ञि आम, भानव ङ्जवकास सूचकाङ्क, याजश्व तथा आमव्मम सभेतको तथमाङ्क 
सङ्करन य प्रशोधन गयी सूचना प्रणारीभा आवर्द्ता य ऩाश्र्व ङ्ञचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावङ्झधक एवॊ अङ्झबरेख 

 फेयोजगायको तथमाॊक सॊकरन 

 स्थानीम व्माऩायको तथमाङ्क प्रणारी य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम तथमाङ्क य सूचना व्मवस्थाऩन 

 सम्ऩङ्ङ बएका तथा चारू मोजनाको ङ्जववयण 

 ङ्झफषऺेत्रगत सूचना, तथमाॊकको सॊकरन, अङ्झबरेख 

 प्रदेश तथा सॊघसॉग तथमाॊक एवॊ सूचना आदानप्रदान य सभन्वम 

 सम्बाव्म प्राकृङ्झतक श्रोत तथा  साधनको अङ्झबरेख (प्रोपाईर) व्मफस्थाऩन 
 नगयऩाङ्झरकाको आवङ्झधक तथा वाङ्जषगक कामगक्रभ य फजेट स्वीकृङ्झत । 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र इन्टयनेट सेवा, टेङ्झरसेन्टय, केफङ्टर तथा तायङ्जवहीन टेङ्झरङ्झबजन प्रसायणको अनङ्टभङ्झत, नवीकयण य ङ्झनमभन 

 एक सम वाटसम्भको एप. एभ. येङ्झडमो सञ्चारन अनङ्टभङ्झत, नवीकयण य  ङ्झनमभन 

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र ऩत्रऩङ्झत्रकाको प्रकाशन अनङ्टभङ्झत, अङ्झबरेख तथा ङ्झनमभन 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩनभा नवीनतभ सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग  
 सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधभा सवगसाधायण जनताको सहज य सयर ऩहङ्टॉच तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय सम्फन्धी 

कामगक्रभ तजङ्टगभा य कामागन्वमन 

 फैऻाङ्झनक अध्ममन, अनङ्टसन्धान य प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकासभा रगानी  
 सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत तथमाङ्क व्मवस्थाऩन 

 वाङ्जषगक मोजना तथा कामगक्रभको प्रगती सभीऺा तथा प्रङ्झतवेदन व्मवस्थाऩन 
 सावगजङ्झनक जवापदेङ्जहता सम्फन्धी कामग 

 

(५) ङ्ञशऺा,मङ्टवा तथा खेरकूद भहाशाखा (प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास तथा आधायबतू ङ्ञशऺा ङ्झसकाई, 
भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा शाखा, मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द शाखा) 

 प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञशऺा तथा ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा, खङ्टरा तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺा (गङ्टरुकङ्ट र, भदयसा, गङ्टम्फा आङ्छद), 
ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइ तथा ङ्जवशेष ङ्ञशऺा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभागण, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको मोजना तजङ्टगभा, सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 ऩाठ्यक्रभ य ऩाठ्यसाभग्रीको ङ्जवतयण तथा कामागन्वमन 

 ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺक तथा कभगचायी व्मवस्थाऩन 

 ङ्जवद्यारमको नक्साङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत, सभामोजन तथा ङ्झनमभन 

 शैङ्ञऺक ऩूवागधाय ङ्झनभागण य भभगत सम्बाय 
 आधायबतू तह (कऺा ८) को ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 

 ङ्जवद्याथॉ ङ्झसकाइ उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मवस्थाऩन 

 ङ्जवद्याथॉ प्रोत्साहन तथा छात्रवङृ्ञत्तको व्मवस्थाऩन 

 शैङ्ञऺक ऩयाभशग सेवाको अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन 

 स्थानीमस्तयको शैङ्ञऺक ऻान, सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण, प्रवद्र्धन य स्तयीकयण 

 भाध्मङ्झभक तहसम्भको शैङ्ञऺक कामगक्रभको सभन्वम य ङ्झनमभन 
 ऩङ्टस्तकारम एवॊ ऩत्रऩङ्झत्रका 
 स्थानीम ऩङ्टस्तकारम, वाचनारम तथा साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन । 

 स्थानीमस्तयभा खेरकूद प्रशासन तथा सङ्घ सॊस्थाको ङ्झनमभन य सभन्वम 
 खेरकङ्ट दको सॊयचनाको ऩूवागधाय ङ्झनभागण, सञ्चारन तथा ङ्जवकास 

 खेरकूदको ङ्जवकास य प्रवद्र्घन 

 खेरकूद प्रङ्झतमोगीता आमोजना य सहबागीता 
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 अङ्झतङ्चयि ङ्जक्रमाकराऩ सम्फन्धी ङ्जवषम । 

 

    (६) आङ्झथगक ङ्जवकास भहाशाखा 

           (६.१) उद्योग व्मवसाम प्रवधगन शाखा 
 रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योगको दताग, नवीकयण, खायेजी य ङ्झनमभन 

 रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योगको ङ्जवकास य प्रवद्र्धन 

 उद्यभङ्ञशरता प्रवद्र्धन 

 व्माऩाङ्चयक पभग, ऩसरको दताग, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी य ङ्झनमभन 

 सीऩ ङ्जवकास सम्फन्धी कामगको प्रफद्र्धन । 

खानी तथा खङ्झनज 
 खानी तथा खङ्झनज ऩदाथगको सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा  मोजनाको कामागन्वमन य ङ्झनमभन, 

 ढङ्टङ्गा, ङ्झगटी, फारङ्टवा, भाटो, नङ्टन, स्रेट, खयीढङ्टङ्गा, पामयक्रेजस्ता खानीजन्म वस्तङ्ट सवेऺण, अन्वेषण, उत्खनन ्

 ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा, भाटो, खयीढङ्टङ्गा, पामय क्रे,स्रेट तथा नङ्टन, आङ्छद खानीजन्म वस्तङ्टको सॊयऺण, ङ्जवकास, उत्खनन ्य उऩमोग 
सम्फन्धी दताग, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी य व्मवस्थाऩन 

 खानी तथा खङ्झनज ऩदाथग सम्फन्धी सूचना तथा तथमाङ्क सङ्करन, अङ्झबरेखन तथा व्मफस्थाऩन 

 बौगङ्झबगक नक्सा प्रकाशन । 

 

(६.२) कृङ्जष तथाऩशङ्टऩन्छी व्मवस्म प्रवधगन शाखा 
कृङ्जष ङ्जवकास  

 कृङ्जष, कृङ्जष प्रसाय, कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 कृङ्जष फजाय सूचना, कृङ्जष फजाय तथा हाटफजायको ऩूवागधाय ङ्झनभागण, साना ङ्झसॉचाई ङ्झनभागण, ताङ्झरभ, प्रङ्जवङ्झध प्रसाय, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, 
कृङ्जष साभाग्री आऩूङ्झतग य कृषक ऺभता ङ्जवकास कामगक्रभको सञ्चारन 

 कृङ्जषजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण 

 कृङ्जष वातावयण सॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवद्र्घन 

 कृङ्जष प्रसाय तथा जनशङ्ञिको प्रऺेऩण, व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन 

 उच्च भूल्ममङ्टि कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको प्रवद्र्घन, ङ्जवकास तथा फजायीकयण 

 कृङ्जषसम्वन्धी वीभा य कजाग सहजीकयण 

 शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन 

 कृषकहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द्, प्राङ्जवङ्झधक सेवा, टेवा, सीऩ ङ्जवकास य सशिीकयण 

 कृङ्जष फीउङ्जवजन, नश्ल, भरखाद य यसामन तथा औषङ्झधहरूको आऩूङ्झतग, उऩमोग य ङ्झनमभन 

 कृषक सभूह, कृङ्जष सहकायी य कृङ्जष सम्फन्धी स्थानीम सङ्घ सॊस्थाहरूको सभन्वम, व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 कृङ्जष सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण य हस्तान्तयण 

 कृङ्जष तथमाङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी तथा कृङ्जष सम्फन्धी सूचनाको प्रचायप्रसाय 
 कृङ्जष स्रोत केन्रको स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 

ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास  
 ऩशङ्टऩारन य ऩशङ्ट स्वास्थम सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩन्छी फजाय सूचना, हाटफजायको ऩूवागधाय ङ्झनभागण, ताङ्झरभ, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, कृषक ऺभता ङ्जवकास कामगक्रभको सञ्चारन य 
ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩन्छीजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण 

 ऩशङ्टऩन्छी ङ्ञचङ्जकत्सा सेवाको व्मवस्थाऩन, 

 ऩशङ्टनश्ल सङ्टधाय ऩर्द्ङ्झत ङ्जवकास य व्मफस्थाऩन 

 ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी फीभा य कजाग सहजीकयण 

 स्थानीम चयन तथा खकग  ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन 
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 ऩशङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन 

 स्थानीमस्तयभा ऩशङ्टऩन्छी सम्फन्धी तथमाङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी 
 ऩशङ्ट फधशारा य शीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 ऩशङ्टऩारन तथा ऩशङ्ट स्वास्थम सम्फन्धी अन्म कामग । 

(६.३)  उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण शाखा 
 स्थानीम व्माऩाय, वाङ्ञणज्म, वस्तङ्टको भाग, आऩूङ्झतग व्मफस्थाऩन तथा अनङ्टगभन 

 फजाय तथा हाट फजाय व्मवस्थाऩन 

 उऩबोिा अङ्झधकाय तथा ङ्जहत सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 स्थानीम वस्तङ्टहरूको उत्ऩादन, आऩूङ्झतग तथा ङ्झनकासी प्रऺेऩण, भूल्म ङ्झनधागयण य अनङ्टगभन 

 स्थानीम व्माऩाय य वाङ्ञणज्म सम्फन्धी ऩूवागधाय ङ्झनभागण, 

 स्थानीम वस्तङ्ट य सेवा व्माऩायको भूल्म तथा गङ्टणस्तयको अनङ्टगभन य ङ्झनमभन, 
 उऩबोिा सचेतना, रङ्ञऺत उऩबोिाको रगत व्मवस्थाऩन य स्थानीम वस्तङ्ट तथा सेवाको गङ्टणस्तय ऩयीऺण, 

 खाद्य ऩदाथगको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण, 

 खानेऩानीको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण, 

 स्थानीम व्माऩाय प्रवद्र्घन सहजीकयण य ङ्झनमभन, 

 स्थानीम फौङ्जर्द्क सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, प्रवद्र्घन य अङ्झबरेखाङ्कन । 

 

(६.४)ऩमगटन तथा सॊस्कृङ्झत प्रफद्र्धन शाखा 
 बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास सम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामागन्वमन य 

ङ्झनमभन 

 ऩङ्टयातत्व, प्राचीन स्भायक तथा सङ्ग्ग्रहारमको सॊयऺण, सम्बाय, प्रफद्र्घन य ङ्जवकास 

 ऩयम्ऩयागयत रुऩभा चङ्झरआएका जात्रा तथा ऩवगको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम भहत्वका धाङ्झभगक तथा साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदाको व्मफस्थाऩन 
 ऩमगटकीम भहत्वका स्थर तथा सम्ऩदाको ऩङ्जहचान, सॊयऺण य प्रवद्र्धन 

 ऩमगटन ऩूवागधाय ङ्जवकास तथा प्रोत्साहन 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्वक, धाङ्झभगक भहत्वका सम्ऩदाहरुको सॊयऺण तथा सम्फद्र्धन 

 बाषा, सॊस्कृङ्झत, जात्रा, ऩवग य रङ्झरतकराको सॊयऺण, प्रफद्र्धन य ङ्जवकास । 

 

(६.५) सहकायी तथा योजगाय प्रवधगन शाखा 
 सहकायी सॊस्था सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्डको ङ्झनभागण, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 स्थानीम सहकायी सॊस्थाको दताग, अनङ्टभङ्झत, खायेजी य ङ्जवघटन 

 सहकायी वचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्ड ङ्झनधागयण य ङ्झनमभन 

 सहकायी सम्फन्धी याङ्जष्डम, केन्रीम, ङ्जवषमगत, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊघ सॊस्थासॉग सभन्वम य सहकामग 
 सहकायी सम्फन्धी स्थानीम तथमाङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 स्थानीम सहकायीको ऺभता अङ्झबवङृ्जर्द् 

 स्थानीम सहकायी ऺेत्रको प्रवद्र्घन, ङ्जवकास य ऩङ्चयचारन । 

 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन  य अध्ममन अनङ्टसन्धान 
 गङ्चयफी ङ्झनवायणको स्थानीम यणनीङ्झत तजूगभा 
 गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान सम्फन्धी स्थानीम सवेऺण, सूचना व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी याङ्जष्डम, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम सॊस्थासॉग सम्ऩकग , सभन्वम य सहकामग 
 योजगाय तथा फेयोजगायको तथमाङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना 
 स्थानीमस्तयभा यहेका ङ्जवदेशी श्रङ्झभकको रगत सङ्करन तथा सूचना व्मवस्थाऩन 
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 ऩङ्जहचान बएका गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय एवॊ रङ्ञऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम मोजना, कामगक्रभ, स्रोत ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन 

 सॊघीम य प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा सङ्टकङ्ट म्फासीको ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन 
 सङ्टकङ्ट म्फासी सम्फन्धी जीङ्जवकोऩाजगन य फसोफास व्मवस्थाऩन 

 योजगायीका अवसय ङ्झसजगना सम्वन्धी 

(७) आङ्झथगक प्रशासन भहाशाखा 

         (७.१) आङ्झथगक प्रशासन शाखा 
 आङ्झथगक (कामगङ्जवधी) नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, कामागन्वमन य ङ्झनमभन, आङ्झथगक प्रशासन य व्मवस्थाऩन 

 फजेट सीभा ङ्झनधागयण, फजेट तजूगभा, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 सङ्ञञ्चत कोष तथा आकङ्ञस्भक कोषको व्मवस्थाऩन 

 रगानी य राबाॊशको व्मफस्थाऩन 

 रेखा व्मवस्थाऩन, खचग, याजश्व, धयौटी, कामगसॊचारन कोष तथा अन्म सयकायी कोष तथा सॊऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जववयण 

 सभङ्जष्टगत आङ्झथगक अवस्थाको ङ्जवश्लषेण  
 ऋण तथा अनङ्टदानको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 
 रगानी प्रऺेऩण (सहकायी, सहकायी तथा ङ्झनजी) य ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन 

 कायोफायको रेखाॊकन, ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन 

 याजश्व तथा व्ममको अनङ्टभान 

 फेरुजू पछ्र्मौट 

 आङ्झथगक प्रशासन य व्मफस्थाऩन सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम । 

 

 

 

(८) वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन भहाशाखा 

(८.१) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन शाखा 
 ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण 

 जरवामू ऩङ्चयवतगन अनङ्टकङ्ट ङे्टरन कामगक्रभ  
 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा स्थानीमस्तयका आमोजनाको कामागन्वमन य ङ्झनमभन 
 ङ्जवऩद् ऩूवग तमायी तथा प्रङ्झतकामग मोजना, जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कामग मोजना 
 ङ्जवऩद् ऩूवग तमायी, खोज तथा उर्द्ाय, याहत साभग्रीको ऩूवग बण्डायण, ङ्जवतयण य सभन्वम 
 ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ऺेत्रको नक्साङ्कन तथा फस्तीहरूको ऩङ्जहचान य स्थानान्तयण 
 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम सभङ्टदाम, सॊघ सॊस्था, ङ्झनजीऺेत्रसॉग सहमोग, सभन्वम य सहकामग 
 ङ्जवऩद् कोषको  स्थाऩना तथा सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन 
 ङ्जवऩद् ऩिात ्स्थानीमस्तयको ऩङ्टनस्र्थाऩना य ऩङ्टनङ्झनगभागण 
 ङ्जवऩद् सम्फन्धी तथमाङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 
 प्राकृङ्झतक प्रकोऩको योकथाभ य ऩूवग तमायी 
 ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग ऩूवग सूचना प्रणारी सम्फन्धी कामगक्रभको तजङ्टगे ृभा य कामागन्वमन,  
 फारुण मन्त्र तथा एम्फङ्टरेन्सको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 
 स्थानीम आऩतकारीन कामग सञ्चारन प्रणारी 

(८.२) सयसपाई व्मवस्थाऩन शाखा 
 पोहयभैरा सङ्करन, ऩङ्टन् उऩमोग, प्रशोधन, ङ्जवसजगन य सोको सेवा शङ्टल्क ङ्झनधागयण य ङ्झनमभन 

 ल्माण्डङ्जपर साईट व्मवस्थाऩन 

 सयसपाई  तथा स्वास्थमजन्म पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन 
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 सावगजङ्झनक शौचारम व्मवस्थाऩन 

 

(८.३) वातावयण तथा हङ्चयमारी प्रवर्द्गन शाखा 
 वन, जङ्गर, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमागवयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, 

भाऩदण्ड, मोजना, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 साभङ्टदाङ्जमक, ग्राभीण तथा शहयी, धाङ्झभगक, कवङ्टङ्झरमती वनको सॊयऺण, सम्वद्र्धन, उऩमोग य ङ्झनमभन  
 वन उऩबोिा सभूहको व्मवस्थाऩन 

 भध्मवतॉ ऺेत्रको साभङ्टदाङ्जमक, धाङ्झभगक य कफङ्टङ्झरमती वनको व्मवस्थाऩन 

 नदी ङ्जकनाय, नदी उकास, नहय ङ्जकनाय तथा सडक ङ्जकनायभा वृऺ ायोऩण व्मवस्थाऩन 
 ङ्झनजी तथा व्मवसाङ्जमक वनको प्रफद्र्घन य ङ्झनमभन 

 सावगजङ्झनक खारी जग्गा, ऩाखा वा ऺेत्रभा वृऺ ायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य व्मवस्थाऩन 

 जडीफङ्टटी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय सम्फन्धी, सबेऺण, उत्ऩादन, सङ्करन,  प्रफद्र्घन, प्रशोधन, य फजाय व्मवस्थाऩन 

 वनफीउ फगैँचा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रवद्र्घन 

 नसगयी स्थाऩना, ङ्झफरुवा उत्ऩादन, ङ्जवतयण, योऩण य प्रवद्र्धन 

 वन्मजन्तङ्ट य चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊयऺण, व्मवसाङ्जमक ऩारन, उऩमोग य अनङ्टगभन 

 वन्मजन्तङ्टफाट स्थानीम सभङ्टदामभा ऩने प्रबाव योकथाभ, व्मवस्थाऩन  
 स्थानीम प्राणी उद्यान (ङ्ञचङ्झडमाखाना) को स्थाऩना य सञ्चारन 
 स्थानीम वन्मजन्तङ्ट ऩमगटन य आमआजगन 

 स्थानीमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मवस्थाऩन 

 वन, वन्मजन्तङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीको अङ्झबरेखाङ्कन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 यैथाने प्रजाङ्झतको सॊयऺण य प्रवर्द्गन 

 ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको ङ्झनमन्त्रण 

 जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको अङ्झबरेख 

 साभङ्टदाङ्जमक बसूॊयऺण य सोभा आधाङ्चयत आम आजगन कामगक्रभ 

 बसूॊयऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्म साभङ्टदाङ्जमक अनङ्टकूरन 
 जरवामू ऩङ्चयवतगन अनङ्टकङ्ट रन कामग  
 आम आजगनभा आधाङ्चयत जडीफङ्टटीको सॊयऺण, प्रफद्र्धन, व्मवस्थाऩन 

 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावयण य जराधाय तथा वन्ममजन्तङ्टको सॊयऺण व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, कामगक्रभ 
तजूगभा, कामागन्वमन य ङ्झनमभन 

 फृऺ ायोऩण, हङ्चयमारी तथा हङ्चयत ऺेत्रको प्रवगर्द्न 

 वामङ्ट तथा ध्वनीको प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण 

 हाङ्झनकायक ऩदाथगहरूको ङ्झनमभन तथा  ङ्झनमन्त्रण 

 वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण 

 न्मून कावगनभङ्टखी तथा वातावयणभैत्री ङ्जवकास अवरम्फन 

 वातावयण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधागयण य व्मवस्थाऩन 

 

(९) आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण  
 आन्तङ्चयक तथा ऩूवग रेखाऩयीऺण 

 रेखाऩयीऺण ङ्जववयण (फेरुजूको रगत सभेत)को अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन  
 अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण कामगभा सहमोग, सभन्वम य सहजीकयण 

 रेखाऩारनसम्वन्धी ऺभता ङ्जवकास कामग 
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घोराही उप महानगर पालऱकाको स्वीकृि दरबन्दी र कायतरि कमतिारीहरुको बबबरण 
ङ्झस.नॊ. ऩद सेवा,सभूह तह स्वीकृत 

दयफन्दी 
सभामोजनफाट 
आएको 

साङ्जवक 
स्थानीम 
ङ्झनकाम 
फाट 

कामगयत 
सॊख्मा 

   कैङ्जपमत  

१ प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृत 

प्रशासन  ११ १ -     १ 
  

२ अङ्झधकृत प्रशासन,सा.प्र.  
९/१० 

५ ० ० ०    

३ अङ्झधकृत प्रशासन,रेखा  
९/१० 

१ ० ० ०    

४ अङ्झधकृत ङ्ञशऺा/ ङ्ञश.प्र.  
९/१० 

१ १ ० १    

५ ईन्जीङ्झनमय ईन्जी./ङ्झसङ्झबर  
९/१० 

१ १    १  

६ प्रभङ्टख भङ्जहरा ङ्जवकास 
अङ्झधकृत 

ङ्झफङ्झफध  
९/१० 
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१३ नाऩी अङ्झधकृत ईन्जी/सबे  ७/८ १ ० ० ०    
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२१ फातावयण ङ्झनयीऺक ङ्झफङ्झफध ७/८ १ ० ० ०    

२२ वातावयण ईङ्ञन्जनीमय ङ्झफङ्झफध ७/८ १ ० ० ०    

२३ तथमाङक अङ्झधकृत आमो तथा 
तथमाङक 

७/८ १ १ ० १    

२४ अङ्झधकृत प्रशासन/सा.प्र ६ ३२ १९ ३ २२    

२५ अङ्झधकृत प्रशासन/रेखा ६ १ १ १ २    

२६ ईङ्ञन्जनीमय ईङ्ञन्ज. ६ २२ ३ ० ३ १४  जना कयाय 

२७ कम्पमूटय अङ्झधकृत ङ्झफङ्झफध ६ १ ० ० ०    

२८ सहामक प्रशासन/सा.प्र. ५ ३३ १५ ४ १९ ३ जना ज्मारादायी 

 

२९ सहामक प्रशासन/रेखा ५ २० ० १ १    

३० आरेऩ सहामक प्रशासन/रेखा ५ १ ० १ १    

३१ सहामक न्माम/कानून ५ १ ० ० ०    

३२ सहामक ङ्ञशऺा/ ङ्ञश.प्र. ५ ३ ३ ० ३    
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३३ सफ ईङ्ञन्जनीमय ङ्झसङ्झबर ५ २० ० २ २ १४जना कयाय 

३४ ऩशङ्टसेवा प्राङ्जवङ्झधक कृषी/बेट ५ ९ ९ ० ९    

३५ प्राङ्झफङ्झधक सहामक कृषी/रा.ऩो.डे.डे. ५ ३ ३ ० ३    

३६ सबेऺक ईङ्ञन्ज/सबे ५ १ ० ० ०    

३७ कम्पमूटय अऩयेटय ङ्झफङ्झफध ५ २ १ १ २    

३८ भङ्जहरा ङ्झफकास 
ङ्झनयीऺक 

ङ्झफङ्झफध ५ १ ४ ० ४ १ जना छैठौ 

३९ तथमाङक सहामक तथमाङक ५ १ १ ० १   

४० हेल्थ अङ्झसस्टेन्ट स्वास्थ ५ १ १६ ० १६ स्वास्थमचौकीसभेत 

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

४२ सहामक कम्पमूटय 
अऩयेटय 

ङ्झफङ्झफध ४ २ २ ० २ २ जना कयाय 

४३ सहामक भङ्जहरा 
ङ्जवकास ङ्झनयीऺक 

ङ्झफङ्झफध ४ १ १ ० १    

४४ अङ्झभन सबे ४ १९ २ ० २ ४ जना कयाय 

४५ अ.सव ईङ्ञन्जनीमय ङ्झसङ्झबर ४ १९ ० २ २    

   कङ्ट र जम्भा       २४१ ९२ ३२ १२७    

सेवा प्राप्त गनत ऱाग्ने दस्िुर र अविी 

सेवाको ङ्जववयण सेवाप्राप्त गनग ऩेश गनूगऩने कागजातहरु 
सेवाप्राप्त गनग राग्ने सम्ऩकग  गने 

शाखा य कभगचायी 
कै 

सभम शूल्क 
वॊशजको 
नागङ्चयकताको 
ङ्झसपाङ्चयस/ 
अॊङ्झगकृत 
नागङ्चयकता 

फाफङ्टआभाकोनागङ्चयकताको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरऩी वा सनाखत गने घय ऩङ्चयवायका 
तीनऩङ्टस्ता ङ्झबत्रकोसदस्मको नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ तथा फाफङ्टआभाको भतृ्मङ्ट बएको 
अवस्थाभा भतृ्मङ्ट दतागप्रभाणऩत्रको 

सम्ऩूणग कागजातहरु 
सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा १ घण्टा 

१५० / 
१५००। 

वडा सङ्ञचव 
 



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

20 
 

ङ्झसपाङ्चयस/ 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
ङ्झसपाङ्चयस 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

सम्वङ्ञन्धत वडा अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस वा 
आवश्मकताऩयेभा सजगङ्झभन सङ्जहतको 
ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 
कान देङ्ञखने हारसारै ङ्ञखचेको  पोटो ३ 
प्रङ्झत । 
ङ्झभङ्झत २०३६ सार चैत्र भसान्तऩङ्झछ 
जन्भ हङ्टनेहरुकोहकभा जन्भ दताग 
प्रभाणऩत्र वा शैङ्ञऺक प्रभाणऩत्र । 
शैङ्ञऺक मोग्मता प्राप्त गयेको व्मङ्ञिको 
हकभाजन्भङ्झभङ्झत खङ्टरेको शैङ्ञऺक 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ तय ङ्ञजल्रास्तयीम 
वा एस.एर.सी.को प्रभाण-ऩत्रराई 
आधाय भाङ्झननेछ। 
शैङ्ञऺक प्रभाण–ऩत्र प्राप्त नगयेका 
व्मङ्ञिको हकभा जन्भङ्झभङ्झत खङ्टरेको 
अन्म प्रभाण (जस्तै जन्भ दताग‚ जन्भ 
कङ्ट ण्डरी वा सजगङ्झभन) । 
वैवाङ्जहक अॊगीकृत नागङ्चयकताको राङ्झग 
ङ्जवदेशी नागङ्चयकतात्मागेको वा त्माग्न 
कायवाही चराएको प्रभाण–ऩत्रको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेत याखी ङ्जववाह 
दताग प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 
अङ्झफवाङ्जहत भङ्जहराको हकभा फाफङ्टको 
नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩी । 
ङ्झफवाङ्जहत भङ्जहराको हकभा ऩङ्झतको 
नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩी य ङ्झफवाह दताग 
प्रभाणऩत्र । 
नागङ्चयकता प्रङ्झतङ्झरऩी ङ्झरने ङ्झसपाङ्चयसको 
हकभा झङ्टत्रो वा हयाएको नागङ्चयकताको 
नम्फय खङ्टरेको प्रभाण ऩत्र । 
फसाई सयाई गयी आएको बए फसाई 
सयाई प्रभाणऩत्र । 

नाता प्रभाङ्ञणत 

ङ्झनवेदक य सयोकायवाराको नेऩारी 
नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩी तीन ऩङ्टस्ते 
आवश्मक बएभा जग्गा धनीप्रभाण 
ऩङ्टजागको प्रङ्झतङ्झरऩी नगयऩाङ्झरका ऺेत्रका 
भङ्जहराहरु औषधी उऩचाय वा 
अन्मकाभका राङ्झग ङ्झफदेश जादा ३ प्रङ्झत 

सम्ऩूणग कागजातहरु 
सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

४५० 
सम्फङ्ञन्धत वडा 
कामागरम  
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पोटो सङ्जहत अङ्झबबावक उऩङ्ञस्थती बई 
ङ्झनफेदन ऩेशगनङ्टगऩने छ । 

वडा अध्मऺको योहवयभा बएको 
स्थरगत सजगङ्झभन । 
नाता कामभ गने ऩऺहरुभध्मे भतृ्मङ्ट 
बएको भतृ्मङ्टदतागको प्रभाणऩत्र 
नाता कामभ गने ङ्झनवेदकरे हारसारै 
ङ्ञखचेको ऩासऩोटग साईजको पोटो ३ 
प्रङ्झत ।नाता प्रभाङ्ञणत गने व्मङ्ञिको 
नागङ्चयकता प्रभाणऩत्र । 
१६ वषग ऩूया बएको छोया वा छोयीसॉग 
नाता प्रभाङ्ञणत गनङ्टगऩने बए नेऩारी 
नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य 
१६ वषगबन्दा कभ उभेयको बएभा जन्भ 
दताग प्रभाण–ऩत्र। 
नाता स्ऩष्ट नखङ्टरेको खण्डभा प्रहयी 
प्रङ्झतफेदन 

घयजग्गा 
नाभसायी 
ङ्झसपाङ्चयस 
ग्राङ्झभण/शहयी 

ङ्झनवेदकको नेऩारी नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरऩी य ऩासऩोटग साइजको पोटो 
३/३ प्रङ्झत जग्गा धनी प्रभाण ऩङ्टजागको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩी 

सम्ऩूणग कागजातहरु 
सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

२५० / 
३५० 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  

भतृकसॊगको नाता प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩी 
कङ्ञम्तभा ५ जना सॊङ्झधमायहरु सभेत 
यहेको वडाअध्मऺको योहवयभा सजगङ्झभन 
गयाई सम्फङ्ञन्धत वडा अध्मऺको 
ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र 
भतृकको नाभफाट नाभसायी गयाउदा 
भतृकको भतृ्मू दतागप्रभाण ऩत्र 
अॊशफण्डा अनङ्टसायको ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टगऩदाग 
ऩाङ्चयतअॊशवण्डाको प्रङ्झतङ्झरऩी 
फण्डाऩत्रफाट बएको अवस्थाभा फण्डाऩत्र 
वानाभसायीको ङ्झनङ्ञम्त आधायबतू 
कागजऩत्र 

व्मङ्ञिगत घटना 
दताग ऐन रागङ्ट 
हङ्टन ङ्टऩूवग घटेका 
व्मङ्ञिगत घटना 

ङ्झनवेदकको नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । हारसारै ङ्ञखचेको 
ऩासऩोटग साइजको पोटो ३ प्रङ्झत । 

सम्ऩूणग कागजातहरु 
सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

म्माद ङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  

सम्वङ्ञन्धत वडा अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस 
सङ्जहतको सजगङ्झभन भङ्टच ङ्टल्का कागज । 
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नाभ, थय सॊशोधन 
ङ्झसपाङ्चयस 
(स्वदेशी/ङ्जवदेशी) 

ङ्झनवेदकको नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।नाभ, थय पयकऩयेको 
सम्फन्धी ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने कागज ऩत्र । सम्ऩूणग कागजातहरु 

सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

२५० / 
१५०० 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  वडा अध्मऺको योहवयभा बएको वडा 

सजगङ्झभनको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 
ङ्झनवङृ्ञत्तबयण ऩाएका व्मङ्ञिहरुको हकभा 
ऩट्टाकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

अस्थामी स्थामी 
फसोफास प्रभाङ्ञणत 
ङ्झसपाङ्चयस 
(वैदेशीक) 

ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण–

ऩत्रकोप्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । घोयाही 
उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र फसोफास 
गनङ्टग ऩूवग कङ्ट न स्थानभा फसोफास गदै 
आएको हो सो ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने कागजात 
।टोर ङ्जवकास सॊस्थाको ङ्झसपाङ्चयस । सम्ऩूणग कागजातहरु 

सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

७५० / 
१५०० 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  नगयऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्ट नै कामागरमभा 

सेवायत कभगचायी बए आफ्नो ऩङ्चयचम–
ऩत्रसङ्जहत कामागरमको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 
ङ्झनवेदकको ऩेशा व्मववसाम ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने 
कागज ऩत्र । 
सम्वङ्ञन्धत वडा अध्मऺको योहवयभा 
बएको सजगङ्झभन य टोरको ङ्झसपाङ्चयस । 

भोही नाभसायी 
सम्फन्धी 
ङ्झसपाङ्चयस 

भोहीहक ऩङ्टग्ने आधायबतू प्रभाणको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । भोही कामभ 
बएको प्रभाण–ऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
। 

सम्ऩूणग कागजातहरु 
सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

७०० 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम 

 
भतृकको नाभफाट नाभसायी हङ्टने बए 
भतृकको भतृ्मङ्टदताग ऩभाण–ऩत्र । 
भतृकसॉगको नाता प्रभाणको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 
वडा अध्मऺको सजगङ्झभन सङ्जहत ङ्झसपाङ्चयस 
ऩत्र । 

भोही रगत कट्टा 
गने सम्फन्धी 
ङ्झसपाङ्चयस 

ङ्झनवेदकको नागङ्चयकताको प्रभाण–

ऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । भोही कामभ बएको 
प्रभाण–ऩत्रको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

सम्ऩूणग कागजातहरु 
सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

७०० देखी 
४००० 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम 

 

भोही रगत दङ्टफै ऩऺको भन्जङ्टयीभा रगत 
कट्टागनङ्टगऩने बएभा सॊमङ्टि ङ्झनवेदन वा 
अन्म कायणवश रगत कट्टा गनङ्टगऩने 
बएभाआधायबतू प्रभाण । 
सम्भाङ्झनत अदारतको पैसरा वाहेक 
अन्म कायणफाट बएभास्थरगत सजगङ्झभन 
ऩत्र । 
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वडा अध्मऺको स्थरगत सजगङ्झभन 
सङ्जहतको ङ्झसपाङ्चयसऩत्र । 

छङ्टट जग्गा दताग 
ङ्झसपाङ्चयस 

छङ्टटजग्गाको ङ्जपल्ड फङ्टक उताय । 
भतृकको छङ्टट जग्गा बएको अवस्थाभा 
नाता प्रभाङ्ञणत । 

सम्ऩूणग कागजातहरु 
सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

१०० 
सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  

छङ्टट जग्गाभा हक प्राप्त हङ्टने अन्म प्रभाण 
जस्तै साङ्जवकको वण्डाऩत्र, याङ्ञजनाभा, 
वकस ऩत्र आङ्छद । 
वडा अध्मऺको योहफयभा बएको छङ्टट 
जग्गाको ङ्जकटानीसाथको सजगङ्झभन 
भङ्टच ङ्टल्का । 

वैदेङ्ञशक 
ङ्झसपाङ्चयस 

आमस्रोत प्रभाङ्ञणत कागज (वैदेङ्ञशक 
प्रमोजनको राङ्झग) जन्भङ्झभङ्झत खङ्टरेको 
शैङ्ञऺक मोग्मताकोप्रभाण–ऩत्रको 
प्रभाङ्ञणतप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । सम्ऩूणग कागजातहरु 

सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

५०० देखी 
२५०० 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  आङ्झथगक अवस्था ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने प्रभाणको 

प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
कङ्ट न तहको अध्ममनको राङ्झग कहाॉ जाने 
हो सो सम्फन्धी कागजात । 

जन्भ दताग 

ङ्ञशशङ्टकोफाफङ्ट वा आभाको नागङ्चयकता 
प्रभाण–ऩत्रकोप्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
एकाघयका ऩङ्चयवायको सदस्म उऩङ्ञस्थत 
बई अनङ्टसूची-२फभोङ्ञजभ वा अनराईन 
पायाभ बने । वाफङ्ट वाआभाको नेऩारी 
नागङ्चयकताको प्रभाण ऩत्र नबएभा वडा 
कामागरमको स्थरगत सयजङ्झभन 
सूचकको ना.प्र. प्रङ्झतङ्झरऩी । 

सम्ऩूणग कागजातहरु 
सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

३५ 
ङ्छदनङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  

फाफङ्ट आभाको नागङ्चयकता 
नबएकोखण्डभा सम्वङ्ञन्धत वडाअध्मऺको 
ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

भतृ्मङ्ट दताग 

भतृकको नागङ्चयकता प्रभाण–

ऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । भतृकको नागङ्चयकता 
प्रभाण ऩत्र नबएभा सम्वङ्ञन्धत वडा 
अध्मऺको योहफयभाबएको सजगङ्झभन 
सङ्जहत ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

सम्ऩूणग कागजातहरु 
सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक घण्टा 

३५ 
ङ्छदनङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  

सूचकको नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्र । 

अनङ्टसूची– ३ फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन पायाभ । 
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ङ्जववाह दताग 

दङ्टरहीको नागङ्चयकता प्रभाण ऩत्र नबएभा 
जन्भ दताग वा वाफङ्टको नेऩारी 
नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩीवा शैङ्ञऺक 
मोग्मताको प्रभाण ऩत्र प्रङ्झतङ्झरऩी । 
नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्र प्राप्त  नबएको 
अवस्थाभा वडा अध्मऺकोयोहफयभा 
बएको स्थरगत सजगङ्झभन सङ्जहतको 
ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

सम्ऩूणगकागजातहरु सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा एक 
घण्टा 

३५ 
ङ्छदनङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  

दङ्टराहा दङ्टरही दङ्टफैजना उऩङ्ञस्थत बई 
अनङ्टसूची– ४ बयी ऩेश गनङ्टगऩने छ । 

फसाई सयाई दताग 

घयभूरीको नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  । फसाईसयाई दताग सम्वङ्ञन्धत 
स्थानीम तहफाट रगत हस्तानतयणको 
प्रभाङ्ञणत ऩत्र । आवश्मकता अनङ्टसाय 
जग्गाधनी दतागप्रभाण ऩूजागको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
। घयभूरी आपै वा फसाई सयाई 
गयेको ब्मङ्ञिहरु भध्मेफाट नेऩारी 
नागङ्चयकता प्राप्त गयेको व्मङ्ञि उऩङ्ञस्थत 
बै अनङ्टसूची– ६ बयी ऩेश गनङ्टगऩने छ । 

सम्ऩूणगकागजातहरु सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा एक 
घण्टा 

३५ ङ्छदन 
ङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  

फसाई सयाई गयी 
जाने 

वसाईसयी गयी जाने व्मङ्ञिको हकभा 
फसाई सयाई गयी जाने स्थानको जग्गा 
धनी ऩूजागकोप्रङ्झतङ्झरऩी वा स्थामी फसोफास 
बएको ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टने अन्म कागजात नेऩारी 
नागङ्चयकताकोप्रभाण ऩत्र सम्वङ्ञन्धत 
व्मङ्ञि उऩङ्ञस्थत बै अनङ्टसूची ६ बयी ऩेश 
गनङ्टग ऩनेछ । 

सम्ऩूणगकागजातहरु सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा एक 
घण्टा 

३५ ङ्छदन 
ङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम 

 

सम्फन्ध ङ्झफच्छेद 

सम्फन्ध ङ्जवच्छेद बएको सम्भाङ्झनत 
अदारतको पैसरा आदेशको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेत सभावेश गयीऩङ्टनयावेदन 
गने म्माद सभाप्त बएऩङ्झछ सयोकायवारा 
आपै उऩङ्ञस्थत बै अनङ्टसूची– ५ बयी ऩेश 
गनङ्टगऩने छ । भङ्जहरारेसम्फन्ध ङ्झफच्छेद 
गदाग ऩ ङ्टरुष ऩऺको स्थामी ठेगाना बएको 
गा.ङ्जव.स वा नगयऩाङ्झरकाभादताग गनङ्टगऩने 
छ । 

सम्ऩूणगकागजातहरु सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा एक 
घण्टा 

३५ ङ्छदन 
ङ्झबत्र 
ङ्झनशङ्टल्क 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम 

 

घय नक्सा ऩास 
इजाजत सम्फङ्ञन्ध 
प्रङ्जक्रमा 

क) सम्वङ्ञन्धत जग्गाधनीरे 
दस्तखतगयेको  ङ्झनफेदन  

ख) ख) नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरऩी  

ग) ग) जग्गाधनी प्रभाणऩङ्टजाग प्रङ्झतङ्झरऩी  

दतागबई आएभा अङ्झभन 
खटाउने ऩत्र रेख्न े१ ङ्छदन 

४ देङ्ञख 
१८.५० 
प्रङ्झत वगग 
ङ्जपट 

ऩूवागधाय ङ्जवकास 
भहाशाखा य 
बवन अणङ्टभती 
तथा भाऩदण्ड 
कामागनवमन 
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घ) घ) एङ्जककृत सम्ऩङ्ञत्त कय ङ्झतयेको 
यङ्झसद 

शाखा 

अङ्झभनफाट जग्गा 
नाऩजाॉच 

ङ्जक.नॊ. स्ऩष्ट देङ्ञखने ब्रङ्टङ्जप्रन्ट य टे्रस 
३ ङ्छदनङ्झबत्र अङ्झभनरे 
प्रङ्झतवेदन ङ्छदने 

सॊङ्झधमायको 
नाभभा १५ ङ्छदने 
सूचना प्रकाङ्ञशत 

क) उ.भ.न.ऩा. फाट स्वीकृत 
कन्सल्टेन्सीफाट ङ्झनवेदकरे सक्कर 
घयको नक्साको २ प्रङ्झत ऩेशगनङ्टगऩने 

सोही ङ्छदन कामागरम सभम 
ङ्झबत्र 

सूचना टाॉस 
भङ्टच ङ्टल्का ऩेश 

ङ्झनफेदकरे सङ्झधमाय अङ्झनवामग उऩङ्ञस्थत 
गयाउनङ्ट ऩने य २ जना साऺी । 

२ ङ्छदन 

घय नक्सा 
सजगङ्झभन ऩेश गने 

सङ्झधमायहरुराईअङ्झनवामग उऩङ्ञस्थत 
गयाउनङ्ट ऩने य  २ जना साॊऺी । 

३ ङ्छदन 

सॊङ्झधमाय 
अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा 

२ जना साॊऺी य सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सूचना 
प्रकाङ्ञशतको राङ्झग ङ्झनवेदनऩेश गनङ्टगऩने । 

सोही ङ्छदन ऩङ्झत्रकाभा सूचना 
प्रकाङ्ञशत गने (१५ 
ङ्छदनको) 

ताङ्झरभ 
ठेकेदाय य घयधनी स्वमभ उऩङ्ञस्थत 
हङ्टन ङ्टऩने । 

१ ङ्छदन 

ङ्ञपरन्थरेबर 
सम्भको 

सम्ऩूणग कागजात ऩेश बै आएभा । १ ङ्छदन 

ङ्ञपरन्थरेबर 
सम्भको चेकजाॉच 

ड.ङ्जऩ.सी.गनङ्टग बन्दा कङ्ञम्तभा २ ङ्छदन 
प्राङ्जवङ्झधक चेकजाॊचको राङ्झग ङ्झनफेदन ऩेश 
गनङ्टग ऩने । 

ङ्झनवेदन ऩेश बएको २ ङ्छदन 

सङ्टऩयस्ट्रक्चय 
इजाजत 

क) सम्फङ्ञन्धत कन्सल्टेन्सीफाट तमाय 
गङ्चयएको सङ्टऩयस्ट्रक्चय नक्सा २ 
प्रङ्झत  । 

ख) सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञिको पोटो २ 
प्रङ्झत । 

ग) सम्झौता फभोङ्ञजभको ङ्झनभागण 
कामगको आवश्मक पोटो । 

१ ङ्छदन 

घय ङ्झनभागण कामग 
सम्ऩङ्ङ 

क) ङ्झनवेदन । 
ख) घय ङ्झनभागण बएको घयको चाय 

पेसको पोटो ४ प्रङ्झत । 
ग) सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञिकोपोटो २ प्रङ्झत 

। 
घ) घ) सम्फङ्ञन्धत कन्सल्टेन्सीको 

ङ्झसपाङ्चयस । 
ङ) नगयऩाङ्झरकाफाट चेकजाॉच । 

२ ङ्छदन 

ङ्झनभागण कामग 
सम्ऩङ्ङ पामर 
तमायी 

 ङ्झस.नॊ.१ देङ्ञख १२ सम्भको कामग ऩूया 
बएभा । 

१ ङ्छदन 
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तरा थऩ 
क) ङ्ञपरन्थरेबर फाहेकका अन्म सम्ऩूणग 

प्रङ्जक्रमा अऩनाउनङ्टऩने । 
भाङ्झथ उल्रेख बए अनङ्टसाय 

आमोजना 
सम्झौता 
सम्फन्धभा 

सम्फङ्ञन्धत टोर ङ्जवकास सॊस्थाको वा 
अन्म सयोकायवाराको ङ्झसपाङ्चयसभा न.ऩा. 
अनङ्टदान कामगङ्जवङ्झध २०६९ अनङ्टसाय 
उऩबोिा सभूह वा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत 
गठन बएको ङ्झनणगम, मोजना स्वीकृङ्झतको 
पोटोकऩी रागत इङ्जष्टभेट, नक्सा य 
ङ्झडजाइन आमोजनाको कूर रागत भध्मे 
जनश्रभफाटब्महोने यकभको हकभा 
सम्वङ्ञन्धत ऩऺफाट प्रङ्झतवर्द्ता व्मि 
बएको प्रभाण ठेक्काऩट्टाफाट ङ्झनभागण कामग 
गदाग ठेक्का सम्झौता ऩत्र । 

सम्ऩूणग कागजातहरु ऩेश 
बई आएको आवश्वम 
प्रङ्जक्रमा फभोङ्ञजभ 

ङ्झन-शङ्टल्क 
मोजना तथा 
फजेट शाखा   

घयफाटो 
ङ्झसपाङ्चयस 

जग्गाधनीको नेऩारी नागङ्चयकताको 
प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य जग्गाधनी 
दताग प्रभाण ऩूजागको सक्कर प्रभाण । घय 
नक्शा ऩास प्रभाण–ऩत्रको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । (घयबएभा) नाऩी शाखाफाट 
प्राप्त जग्गाको नक्शा घय जग्गा खयीद 
ङ्जवक्री गने प्रमोगकतागको बएभा जग्गा 
खयीद ङ्झफक्री गनग तमाय बएको ङ्झरङ्ञखत 
कागज ङ्झनवेदन साथ सॊरग्न हङ्टन ङ्टऩने छ 
। एक कठ्ठा बन्दा भाङ्झथको हकभा 
जग्गा ङ्जवकास कामगभा राग्ने कय ङ्झतयेको 
यङ्झसद । 

सम्ऩूणग कागजातहरु ऩेश 
बई आएको अवस्थाभा एक 
ङ्छदन 

६५० देखी 
८०० 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  

घय नक्शा ऩास 
प्रभाण ऩत्र 
नाभसायी 

सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञिको ङ्झनफेदन,नेऩारी 
नागङ्चयकता प्रभाण–ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,जग्गाधनी प्रभाण ऩूजागको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । ऩास गङ्चयएको नक्शा तथा 
प्रभाण–ऩत्रको सक्करै प्रङ्झत । भतृ्मङ्ट 
बएको व्मङ्ञिफाट बए भतृ्मङ्टदताग प्रभाण–

ऩत्र य आफ्नो हकाङ्झधकाय ऩङ्टङ्जष्ट गने 
प्रभाण–ऩत्र ।भारऩोतफाट ऩाङ्चयत ङ्झरखत 
। 

सम्ऩूणगकागजातहरु ऩेश बई 
आएको अवस्थाभा एक 
ङ्छदन 

१००० 
देखी 
१५०० 

ऩूवागधाय ङ्जवकास 
भहाशाखा य 
बवन अनङ्टभती 
तथा भाऩदण्ड 
कामागन्वमन शाखा 

 

चाय ङ्जकल्रा 
ङ्झसपाङ्चयस 

सॊङ्झधमायकोनाभ य ङ्जक.न. खङ्टरेको 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको ङ्झनफेदन । नेऩारी 
नागङ्चयकताको प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
। जग्गाधनी दतागप्रभाण ऩूजागको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । घय नक्शाऩास गयेको 
प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (घय ङ्झनभागण 

सम्ऩूणगकागजातहरु ऩेश बई 
आएको अवस्थाभा सोही 
ङ्छदन 

५०० देखी 
७५० 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  
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बएको हकभा) नाऩी शाखाफाट 
प्राप्तजग्गाको नक्शा । 

आमोजनाको 
ङ्जकस्ता यकभ 
बिूानी 
य  आमोजनाको 
पयपायक 

सम्फङ्ञन्धतउऩबोिा सङ्झभङ्झतको ङ्झनभागण 
कामग सम्ऩङ्ङ, सम्ऩूणग खचग सावगजङ्झनक 
गयेको ङ्झनणगम, अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको य 
टोर  ङ्झफकास सॊस्थाको ङ्झसपाङ्चयस,कामग 
सम्ऩङ्ङको पयक पायकका राङ्झग 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट बएको आवेदनऩत्र 
।सावगजङ्झनक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन जाॉचऩास 
सङ्झभङ्झतफाट बएको ङ्झनणगम प्रङ्झत ।  

सम्ऩूणगकागजात सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा 
सोही ङ्छदन 

ङ्झन्शङ्टल्क 
मोजना तथा 
फजेट शाखा  

ऐरानी प्रङ्झतभा 
ङ्झफद्यङ्टत, खानेऩानी 
तथा टेङ्झरपोन 
ङ्झसपाङ्चयस 

सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञिको 
ङ्झनफेदन,सम्वङ्ञन्धतव्मङ्ञिको नागङ्चयकता 
प्रभाण–ऩत्र य जग्गाधनी प्रभाण ऩङ्टजागको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । घय नक्शाऩास वाइजाजत 
प्रभाण–ऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ०३५ भाघ १५ 
गतेबन्दा अगाङ्झड फनेको घयको हकभा 
सम्वङ्ञन्धत वडा अध्मऺको सजगङ्झभन 
सङ्जहतको सजगङ्झभन सङ्जहतको ङ्झसपाङ्चयस 
ऩत्र । खानेऩानी ङ्झसपाङ्चयसका 
राङ्झगसम्फङ्ञन्धत खानेऩानी उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतको कामागरमफाट ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र 
।सङ्टकङ्ट म्वासीको हकभा टोर ङ्जवकास 
सॊस्थाफाट ङ्झनणगम सङ्जहतको  ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र 
। 

सम्ऩूणग कागजात सभाफेश 
बई आएको सोही ङ्छदन 

१५० 
सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  

ङ्झफद्यङ्टत, खानेऩानी 
तथा टेङ्झरपोन 
नाभसायी वा 
ठाउॊसायी 
ङ्झसपाङ्चयस 

सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिको 
ङ्झनफेदन,जग्गाधनीप्रभाण ऩूजाग य 
नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । घय 
नक्साऩास प्रभाणऩत्र य 
इजाजत।भारऩोतफाट ऩाङ्चयत ङ्झरखत 
(ङ्जकटान गङ्चयएको) ङ्झरखत वा 
भॊन्जङ्टयीनाभा भहसङ्टर काडग सक्कर । 

सम्ऩूणगकागजात सभाफेश 
बई आएको सोही ङ्छदन 

७०० 
सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  

ङ्जक.न. य ज. ङ्झफ. 
सॊशोधन 

सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञिको ङ्झनफेदन,रारऩूजाग, 
नागङ्चयकता, ब्रङ्ट ङ्जप्रन्ट (ङ्जकत्ता काट 
बएको नक्सा)घय नक्सा य इजाजतको 
सक्कर कागजात प्राङ्झफङ्झधकको ङ्जपल्ड 
ङ्चयऩोटग । 

ङ्झनवेदनदताग बएको अको 
ङ्छदन 

५०० घय नक्सा शाखा  

ऩक्की घय कामभ 
ङ्झसपायीस 

सम्फङ्ञन्धतब्मङ्ञिको 
ङ्झनफेदन,नक्साऩासबएको घयको नक्सा 
य  प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी, जग्गाधनी 

सम्ऩूणगकागजातहरु ऩेश बई 
आएको अको बोङ्झरऩल्ट 

२।५० 
प्रङ्झत वगग 
ङ्जपट 

सम्फन्धीत वडा 
कामागरम  
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प्रभाण ऩङ्टजाग य नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरऩी,घयको पाटो य प्राङ्झफङ्झधक 
ङ्चयऩोटग । 

ङ्जवद्यारम 
स्वीकृतको राङ्झग 
ङ्झसपाङ्चयस 

प्रस्ताङ्जवतङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणगम सङ्जहतको भागऩत्र । ङ्जवद्यारम 
जग्गा, बवन, खेर भैदान, 

पङ्झनगचयरगामतको बौङ्झतक ऩूवागधायको 
ङ्जववयण ।पोहय भैरा ब्मवस्थाऩन य 
अऩाॊग, फारभैत्री शौचारम ङ्झनभागण 
बएकोङ्ञशऺकहरुको ङ्जववयण ।वडा 
अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र ।ङ्जवद्यारम 
अध्ममन गनग आउनेङ्जवद्याथॉको सम्बाङ्जवत 
ङ्जववयण तथा अङ्झबबावकहरुको प्रङ्झतवर्द्ता 
। 

सम्ऩूणगकागजातहरु ऩेश बई 
आएको अवस्थाभा एक 
ङ्छदनङ्झबत्र 

२००० 
देङ्ञख 
५००० 

ङ्ञशऺा मङ्टवा तथा 
खेरकङ्ट द ङ्जवकास 
भहाशाखा 

 

सूचनाको भाग  
सूचना भागको ङ्झनवेदन, नागङ्चयकताको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

ङ्झनमभ अनङ्टसाय 

ङ्झडङ्ञजटर 
कङ्जऩ 
ङ्झन्शङ्टल्क, 
दश ऩाना 
सम्भ 
ङ्झन्शङ्टल्क य 
सो बन्दा 
फढी प्रङ्झत 
ऩषृ्ठ रु. ५ 

सूचना अङ्झधकायी  

टोर ङ्जवकास 
सॊस्था दताग 

सम्फङ्ञन्धत टोर ङ्जवकास सॊस्थाको 
साधायण सबाफाट अरग हङ्टने ङ्झनणगम 
ङ्झफधान २ प्रङ्झत ऩदाङ्झधकायीहरुको नेऩारी 
नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩी १, १ प्रङ्झत 
अध्मऺको पोटो नमाॊ गठन हङ्टने 
टो.ङ्झफ.सको कङ्ञम्तभा ५० घयधङ्टयी य 
जनसॊख्मा ङ्जववयण । 

वडा सङ्झभङ्झतको फैठकको 
ङ्झनणगम बएको दङ्टई ङ्छदन 

ङ्झन्शङ्टल्क वडा कामागरम  

घय जग्गा 
भूल्माॊकन 
ङ्झसपाङ्चयस 

सम्वङ्ञन्धत व्मङ्ञिको नागङ्चयकता प्रभाण–

ऩत्रकोप्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।जग्गाधनी 
प्रभाण ऩूजागको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।घय 
ङ्झनभागण बएको अवस्थाभा घय नक्शाऩास 
प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ नगयऩाङ्झरकाको 
शहयी ऺेत्रबन्दा फाङ्जहयको वडा अन्तगगत 
ऩने बएभा घय ङ्झनभागण गने स्वीकृत 
इजाजत ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ।सम्वङ्ञन्धत 
वडा अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 

सम्ऩूणग कागजात सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा ३ 
घण्टा 

समकडा 
०.१० 
प्रङ्झतशत 

वडा कामागरम   
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व्माऩाय 
व्मवसामको 
इजाजत 

सम्वङ्ञन्धत व्मङ्ञिको नागङ्चयकता प्रभाण–

ऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सङ्जहत ङ्झनवेदन ऩत्र 
।थोक व्माऩाय व्मवसाम गनेको हकभा 
ङ्झडरयङ्झसऩ प्राप्तगयेको प्रभाण–ऩत्रको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।हारसारै ङ्ञखचेको ऩासऩोटग 
साइजको पोटो २ प्रङ्झत ।आमकय दताग 
प्रभाण–ऩत्र ।वडा अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस 
। 

सम्ऩूणग कागजातहरु 
सभावेश बई आएको 
अवस्थाभा एक ङ्छदनङ्झबत्र 

४५० देखी 
२५००० 

वडा कामागरम   

उद्योग स्थाऩनाका 
रागी ङ्झसपाङ्चयस 

सम्वङ्ञन्धत व्मङ्ञिको नागङ्चयकता प्रभाण–

ऩत्र। उद्योग स्थाऩना गने जग्गा बाडाभा 
प्रमोग गने बए जग्गा ङ्छदने व्मङ्ञिको 
भञ्जङ्टयीनाभा सङ्जहत सम्झौता ऩत्र । 
उद्योग स्थाऩना गने स्थरको जग्गाधनी 
दतागप्रभाण ऩूजाग य उद्योग व्मवसाम 
सञ्चारन गने घयको नक्शाऩास प्रभाणको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ। चायङ्जकल्राका सॊङ्झधमायहरुको 
ङ्झरङ्ञखत सहभङ्झत ऩत्र ।सम्वङ्ञन्धत वडा 
अध्मऺको सजगङ्झभनसङ्जहतको ङ्झसपाङ्चयस 
ऩत्र । कानूनरे ङ्झनषधे गयेका उद्योग, 

व्मवसाम तथा सडक अवयोध गने गयी 
य वातावयणीम प्रबावभा प्रङ्झतकूरआउने 
उद्योग स्थाऩना गनग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने छैन 
सम्वङ्ञन्धत व्मवसाङ्जमको 
नागङ्चयकताप्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ। 

सम्ऩूणग कागजात सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा ३ 
घण्टा 

९०० वडा कामागरम   

उद्योग ब्माऩाय, 

ब्मवसामदताग 
रगत कट्टा 
ङ्झसपाङ्चयस 

सम्वङ्ञन्धत व्मवसाङ्जमको नागङ्चयकता 
प्रभाण–ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।सम्वङ्ञन्धत 
वडा अध्मऺको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्रको 
प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

सम्ऩूणगकागजात सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा २ 
घण्टा 

२०० देखी 
९०० 

वडा कामागरम    

अटो -ई ङ्चयक्सा 
दताग ङ्झसपाङ्चयस 

नेऩारी नागङ्चयकता प्रभाण–
ऩत्रकोप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।सवायी साधन खयीद 
गदागको ङ्झफर बौचय । सवायी साधनको 
ङ्जवरफङ्टकको पोटोकऩी २ प्रङ्झत 
।ङ्जवदेशफाट खयीद गयी ल्माएको सवायी 
साधन बएभा बन्साय ङ्झनस्साको प्रभाण । 

सम्ऩूणग कागजात सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा २ 
घण्टा 

७५० वडा कामागरम   
 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
तथा नङ्जवकयण 

ङ्झनवेदन‚नागङ्चयकता प्रभाणऩत्र य 
फसाइसयाइको प्रभाणऩत्रको पोटोकऩी 
। 

सम्ऩूणग कागजात सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा १ 
घण्टा 

 वडा कामागरम  

ऩेन्सन ऩट्टा 
नाभसायी ङ्झनवेदन‚  ऩेन्सन ऩट्टाको पोटोकऩी‚ 

नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको पोटोकऩी । 

सम्ऩूणग कागजात सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा १ 
घण्टा 

 वडा कामागरम  
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याजश्व नेऩारी नागङ्चयकताको पोटोकऩी‚अङ्ञघल्रो 
वषगको कय ङ्झतयेको यङ्झसद य जग्गाधनी 
रारऩङ्टजागको पोटोकऩी 

सम्ऩूणग कागजात सभावेश 
बई आएको अवस्थाभा १ 
घण्टा 

 वडा कामागरम  

ङ्ञस्वकृत 
मोजनाको रागत 
अनङ्टभानका राङ्झग 
सबे गनग 

उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट प्राङ्जवङ्झधक सहमोग 
भाग य रागत अनङ्टभानका राङ्झग 
आङ्झधकाङ्चयक ङ्झनणगम सङ्जहतको ऩत्र, 
ङ्ञस्वकृत मोजनाहरुको ङ्जववयण 
(मोजनाको नाभ, कामागन्वमन हङ्टने स्थान, 
स्रोत,ङ्झफङ्झनमोजन फजेट) 

मोजनाको प्रकृङ्झत य दङ्टयी 
अनङ्टसाय ३ देङ्ञख १५ ङ्छदन 
सम्भ 

ङ्झन्शङ्टल्क 
शहयी ऩूवागधाय 
ङ्जवकास भहाशाखा 

 

मोजना सम्झौता  उऩबोिा बेराको ङ्झनणगमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन गयेको 
भाईन्मङ्टटको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, ङ्ञस्वकृत मोजनाको 
प्रभाङ्ञणत रागत अनङ्टभान य ङ्झडजाईन  

आवश्मक कागजात ऩङ्टगेभा 
सम्झौता सोही ङ्छदन 

ङ्झन्शङ्टल्क 
मोजना तथा 
फजेट शाखा 

 

मोजनाको 
प्रथभ/अङ्ञन्तभ 
भङ्टल्माङ्कन 

प्राङ्जवङ्झधकको प्रभाङ्ञणत अङ्ञन्तभ भङ्टल्माॊकन, 
कामग सम्ऩङ्ङ प्रङ्झतवेदन, उऩबोिा ङ्जवर, 
नाऩी ङ्जकताव, सावगजङ्झनक रेखा ऩङ्चयऺण 
प्रङ्झतवेदन खचग सावगजङ्झनक, ऩाॉचराख 
बन्दा फढी बए साभाङ्ञजक ऩङ्चयऺण 
प्रङ्झतवेदन, अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन 

मोजनाको प्रकृङ्झत य दङ्टयी 
अनङ्टसाय ३का  देङ्ञख १५ 
ङ्छदन ङ्झबत्र 

ङ्झन्शङ्टल्क 
शहयी ऩङ्टवागधाय 
ङ्जवकास भहाशाखा 

 

ङ्ञस्वकृत 
मोजनाहरुको 
भङ्टल्माॊकन 

मोजना सम्ऩङ्ङ गने ङ्झनकाम/उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतको अनङ्टयोध ऩत्र उऩबोिा सङ्झभङ्झत 
बेराको ङ्झनणगमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

मोजनाको प्रकृङ्झत य दङ्टयी 
अनङ्टसाय ३ देङ्ञख ५ ङ्छदन 
ङ्झबत्र 

ङ्झन्शङ्टल्क 
शहयी ऩङ्टवागधाय 
ङ्जवकास भहाशाखा 

 

मोजनाको 
ब ङ्टिानी 
ङ्जटपऩणी/जाॉचऩास 
तथा पयपायक 

प्राङ्जवङ्झधकफाट प्राभाङ्ञणत कामग सम्ऩङ्ङ 
प्रङ्झतवेदन, उऩबोिा ङ्जवर, नाऩी ङ्जकताव 
खचगको ङ्जवर बयऩाई, उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतको पर्छ्यौटका राङ्झग ङ्झनणगम 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, सम्फङ्ञन्धत मोजनाको पोटो य 
प्रङ्झतवेदन, वडा कामागरमको ङ्झसपाङ्चयस 
ऩत्र, आमोजनाभा रागेको खचग 
(सावगजङ्झनक सूचना गयेको) मोजनाको 
सूचना ऩाटी ऩाॉचराख बन्दा फढी बएभा 
। 

आवश्मक कागजात ऩङ्टगेभा 
सोही ङ्छदन 

ङ्झन्शङ्टल्क 

शहयी ऩङ्टवागधाय 
ङ्जवकास 
भहाशाखा/मोजना 
तथा फजेट 
शाखा/आङ्झथगक 
प्रशासन शाखा 

 

कृङ्जष सभूह दताग 
तथा नङ्जवकयण 

रु १० को ङ्जटकट सङ्जहत ङ्झनवेदन‚ 
सभूहको ङ्जवधान‚ सभूहको सदस्मको 
ङ्झनणगम‚ सम्ऩूणग सदस्मको नागङ्चयकताको 
पोटोकऩी‚ सभूहका सदस्म बएको 
ङ्जववयण । 

७ ङ्छदन ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जवकास 
शाखा 

 

कृङ्जष पभग दताग 
गनग ङ्झसपायीस 

रु १० को ङ्जटकट सङ्जहत ङ्झनवेदन‚ 
सम्फन्धीत वडा कामागरमको ङ्झसपायीस‚ 
जग्गाधनी रारऩङ्टजाग‚ नागङ्चयकताको 

७ ङ्छदन ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जवकास 
शाखा 
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पोटोकऩी‚ दतागको कागज‚ ऩान नॊ. । 

यासामङ्झनक भर 
ङ्जवके्रताको 
प्रभाणऩत्र 
नङ्जवकयण 
(सहकायीको) 

ङ्झनवेदन‚ सहकायीको अङ्झडड ङ्चयऩोटग ‚ वा 
ऩान नॊ.‚ सहकायीको प्रभाण ऩत्र‚ भर 
ङ्जवके्रता प्रभाण ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी‚ याजश्व 
ङ्झतयेको यङ्झसद‚ भर ङ्जवक्री गयेको ङ्चयऩोटग 
। 

७ ङ्छदन १००० कृङ्जष ङ्जवकास 
शाखा 

 

ङ्जकसानहरुराई 
अनङ्टदानभा ङ्झफउ 
ङ्जवतयण 

फीउ भाग सङ्जहतको ङ्झनवेदन‚ 
ऩयरभङ्टल्मको अनङ्टदान फाहेक यकभ 
जम्भा गनङ्टगऩने । 

१ भङ्जहना ५०% 
अनङ्टभान 

कृङ्जष ङ्जवकास 
शाखा 

 

वषे तथा ङ्जहउॉदे 
परपङ्ट रका 
ङ्जवरुवा ङ्जवतयण 

सम्फन्धीत वडा कामागरमको ङ्झसपायीस‚ 
जग्गाधनी रारऩङ्टजाग‚ नागङ्चयकताको 
पोटोकऩी । 

१ भङ्जहना ङ्झनमभानङ्टसाय कृङ्जष ङ्जवकास 
शाखा 

 

कृषकहरुराई 
आवश्मकता 
अनङ्टसाय प्राङ्जवङ्झधक 
ऻान 

 वषैबयी ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जवकास 
शाखा 

 

कृषक ताङ्झरभ कृङ्जष ऩेशाभा आधायीत ङ्जकसानको छनौट 
। 

 ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जवकास 
शाखा 

 

ङ्जकसानको 
सभस्मा सभाधान 
गने गोष्ठी 

कृङ्जष ऩेशाभा आधायीत ङ्जकसानको छनौट 
। 

 ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जवकास 
शाखा 

 

प्राङ्जवङ्झधक सेवा  आ.अ ङ्झनशङ्टल्क कृङ्जष ङ्जवकास 
शाखा 

 

HHpaअऩाॊगता 
ऩङ्चयचमऩत्र 
ङ्जवतयण 

सम्फङ्ञन्धत वडाको ङ्झसपाङ्चयस, अनङ्टसूची २ 
फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन पायाभ, अऩाॊगता 
वङ्झगगकयण खङ्टरेको डाक्टयको ङ्झसपाङ्चयस, 
ऩासऩोटग साईजको ३ प्रङ्झत पोटो, 
नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको पोटोकऩी, 
अऩाॊगता देङ्ञखने ठङ्टरो साईजको पोटो, 
फच्चाको हकभा नागङ्चयकता नबएभा 
जन्भ दताग वा उभेय खङ्टल्ने प्रभाण, 
अङ्झबबावकको नागङ्चयकता प्रभाणऩत्रको 
कऩी,फसाई सयाई गयी आएको बए 
फसाई सयाई प्रभाणऩत्र 

कागजात ऩङ्टगेभा ५ देङ्ञख 
१५ ङ्झभनेट 

ङ्झन्शङ्टल्क भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 
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जेष्ठ नागङ्चयक 
ऩङ्चयचमऩत्र 
ङ्जवतयण  

 

सम्फङ्ञन्धत वडाको ङ्झसपाङ्चयस, ऩासऩोटग 
साईजको ३ प्रङ्झत पोटो, नागङ्चयकता 
प्रभाणऩत्रको पोटोकऩी, फसाई सयाई 
गयी आएको बए फसाई सयाई प्रभाणऩत्र 

कागजात ऩङ्टगेभा ५ देङ्ञख 
१५ ङ्झभनेट 

ङ्झन्शङ्टल्क भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 

 

सॊस्था सङ्टङ्ञचकृत सॊस्थाको ङ्जवधान, सॊस्था सङ्टङ्ञचकृतको 
राङ्झग सॊस्थाको रेटयपमाडभा ऩत्र वा 
ङ्झनवेदन, कय च ङ्टिा प्रभाण ऩत्र, रेखा 
ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन, स्थामी रेखा नम्फय 

कागजात ऩङ्टगेभा ५ देङ्ञख 
१५ ङ्झभनेट 

ङ्झन्शङ्टल्क भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 

 

सॊस्था नङ्झफकयण 
ङ्झसपाङ्चयस 

सॊस्थाको ङ्जवधान, सॊस्थाको ऩत्र वा 
ङ्झनवेदन, कय च ङ्टिा प्रभाण ऩत्र, रेखा 
ऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन, स्थामी रेखा नम्फय 

 ङ्झनमभानङ्टसाय भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 

 

सॊस्था दताग 
ङ्झसपाङ्चयस 

कय च ङ्टिा प्रभाणऩत्र, रेखाऩङ्चयऺण 
प्रङ्झतवेदन, सदस्मको नागङ्चयकता 
प्रभाणऩत्र, स्थामी रेखा नम्फय, ऩत्र वा 
ङ्झनवेदन 

 ङ्झनमभानङ्टसाय भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 

 

रैङङ्झगक ङ्जहॊसा 
प्रबाङ्जवतका राङ्झग 
भङ्जहरा सेवा 
केन्रभा आश्रम 

रैंङ्झगक ङ्जहॊसा प्रबाङ्जवत भङ्जहरा वा 
फारफाङ्झरका हङ्टन ङ्ट ऩने, सम्फन्धीत वडाको 
ङ्झसपाङ्चयस,ङ्चयपय गने कामागरम वा सॊस्था 
बएभा सम्फन्धीत कामागरम वा सॊस्थाको 
ङ्झसपाङ्चयस, व्मङ्ञि वा जो कोहीरे पेरा 
ऩायी तत्कार व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
ङ्झनवेदन वा ङ्झसधै कामागरमभा सम्ऩकग  

  भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 

 

फारगहृभा 
ङ्झसपाङ्चयस 

सम्फन्धीत वडाको ङ्झसपाङ्चयस, नङ्ञजकको 
व्मङ्ञिको ङ्झनवेदन, व्मङ्ञि वा जो 
कोहीरे पेरा ऩायी तत्कार 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्झनवेदन वा ङ्झसधै 
कामागरमभा सम्ऩकग , कामागरम वा सॊस्था 
बएभा सम्फन्धीत कामागरम वा सॊस्थाको 
ङ्झसपाङ्चयस 

  भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 

 

सडक 
फारफाङ्झरकाको 
राङ्झग 
आऩतकाङ्झरन 
आश्रम गहृ 

फेवाङ्चयसे तथा सडक फारफाङ्झरका, 
सम्फन्धीत वडाको ङ्झसपाङ्चयस, नङ्ञजकको 
व्मङ्ञिको ङ्झनवेदन, व्मङ्ञिको वा जो 
कोहीरे पेरा ऩायी तत्कार 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्झनवेदन वा ङ्झसधै 
कामागरमभा सम्ऩकग , कामागरम  va vvaवा सॊस्था 
बएभा सम्फन्धीत कामागरम वा सॊस्थाको 
ङ्झसपाङ्चयस 

  भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 
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फेवासङ्चयसे सडक 
भानव 
व्मवस्थाऩन 
ङ्झसपाङ्चयस 

फेवाङ्चयसे तथा सडकभा ङ्जवऩत अवस्थाभा 
यहेका भानव , v, व्मङ्ञि वा जो कोहीरे 
पेरा ऩायी तत्कार व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
ङ्झनवेदन वा ङ्झसधै कामागरमभा सम्ऩकग , 
कामागरम वा सॊस्था बएभा सम्फन्धीत 
कामागरम वा सॊस्थाको ङ्झसपाङ्चयस 

  भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 

 

वरृ्द्ा आश्रभ तथा 
जेष्ठ नागङ्चयक 
ङ्छदवा सेवा केन्र 
आवद्यता 

ङ्जवधान, सम्फन्धीत वडाको ङ्झसपाङ्चयस, 
ङ्झनवेदन ऩत्र 

  भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 

 

मङ्टवा क्रफ, फार 
कल्फ, ङ्जकशोयी 
सभङ्टह सञ्जारको 
आवद्यता 

कल्फको नाभ, सदस्मको नाभावरी, मङ्टवा 
क्रवको हकभा नागङ्चयकताको 
पोटोकऩी, सभूह/सङ्झभङ्झतको ङ्झनणगम 
भाईनङ्टट 

  भङ्जहरा 
फारफाङ्झरका तथा 
साभङ्ञजक ङ्जवकास 
शाखा 
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सेवाको ङ्जववयण 
सेवा प्राप्त गनग ऩेश गनङ्टगऩने 

कागजातहरु 

सेवा प्राप्त 
गनग 
राग्न े

सम्ऩकग  गने शाखा कैङ्जपमत 

  सभम शङ्टल्क   

व्मङ्ञिगत घटना दताग 
सॊशोधन 

वडा कामागरमको अनङ्टभङ्झत 
ऩत्र‚ घटना दताग 
प्रभाणऩत्र‚ पयक ऩयेको 
प्रभाण 

तङ्टरुन्तै  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
तथा ऩङ्ञञ्जकयण 
शाखा 

घटना दताग ङ्झभङ्झत देङ्ञख ६ 
भङ्जहना ऩङ्झछको 

घटना दताग प्रभाणऩत्र 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ प्राङ्झप्तका राङ्झग 
अङ्झबरेख ङ्जववयण 

ङ्झनवेदक सङ्जहत 
सयोकायवाराको 
नागङ्चयकता प्रभाणऩत्र 

"  " 
 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
राबग्राहीको भतृ्मङ्ट बई 
फाॉकी यकभ ङ्झनकासाको 
राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस 

वडा कामागरमको 
ङ्झसपाङ्चयसऩत्र‚ साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा बत्ता ऩङ्चयचमऩत्र‚ 
भतृ्मङ्ट दताग प्रभाणऩत्र‚ नाता 
प्रभाङ्ञणत 

"  " 

 

 

 

सेवाको 
ङ्जववयण 

सेवा प्राप्त गनग ऩेश गनङ्टगऩने कागजातहरु 
सेवा प्राप्त गनग 

राग्न े
सम्ऩकग  गने शाखा कैङ्जपमत 

  सभम शङ्ट
ल्क 

  

सहकायी 
ङ्जवङ्झनमभ 

१. ङ्जवङ्झनमभको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

२. रेखा ऩयीऺणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

३. दताग प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

४. साधायण सबाको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

५. सॊशोधन गङ्चयऩाउॉ बङ्ङे ऩत्र 

६. सॊशोधनको व्महोया खङ्टरेको तीन भहरे 
पायाभ । 

७ ङ्छदन 

- 
सहकायी तथा 
योजगाय प्रवर्द्गन 
शाखा 

 

सॊस्था 
दताग 

१. तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ङ्जवङ्झनमभ दङ्टई प्रङ्झत‚ 
प्रायङ्ञम्बक बेराका ङ्झनणगमहरु तथा 
कागजातहरु दङ्टई/दङ्टई प्रङ्झत । 

२. दताग गङ्चयऩाउॉ बङ्ङे ङ्झनवेदन । 

१५ ङ्छदन 

- " 
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सेवा ङ्जववयण सेवा प्राप्त गनग ऩेश गनङ्टगऩने कागजातहरु सेवा प्राप्त गनग राग्न े शाखा कैङ्जपमत 
  सभम शङ्टल्क   
ङ्ञशऺक सरुवा 
सहभङ्झत  

१) दङ्टवै ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणगम 
२) सम्फङ्ञन्ध वडाको ङ्झसपाङ्चयस  
३) ङ्जवषम ङ्झभल्ने नङ्झभल्ने एङ्जकन 
४) ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरी को अनङ्टसङ्टङ्ञच १७ को 
ढाचाभा ङ्झनवेदन ऩेश 
५) अन्म ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरीभा तोङ्जकएका 
कागजऩत्र 

१ घण्टा  १००० प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
य भा ङ्जव 
शाखा   

 

अङ्झबरेङ्ञखकयण १) ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणगम 
२) ङ्ञशऺक छनौट सङ्झभङ्झतको ङ्झनणगम 
३) कामागरमरे ङ्छदएको अनङ्टभङ्झत ऩत्र 
४) सङ्टचना टासको जानकायी 
५) ङ्झनवेदन 
6) अन्म ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरीभा तोङ्जकएका 
कागजऩत्र  
 

१ घण्टा ५०० प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
य भा ङ्जव 
शाखा   

 

ङ्जवद्यारम 
व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत गठन 

१) ५१ प्रङ्झतसत अङ्झबबावक बेराफाट गठन 
गने 
२) ङ्ञशऺा शाखाको शाखा अङ्झधकृतको 
उऩङ्ञस्तङ्झथभा  
३) गठन बएको जानकायीऩत्र ऩेश 
4) अन्म ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरीभा तोङ्जकएका 
कागजऩत्र 

१ घण्टा छैन प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
य भा ङ्जव 
शाखा   

 

तरव ङ्झनकाशा १) तरव भाग पायाभ 
२) अङ्ञघल्रो भङ्जहना फङ्टझेको बऩागइ 
३) क.स कोष, ना र कोष य सा सङ्ट कयको 
दाङ्ञखरा बौचय  
४ हाङ्ञजयी ङ्जववयण 

असोज ऩङ्जहरो 
ऩौष दोस्रो चैत्र 
तेस्रो 
असाय अङ्ञन्तभ 
ङ्झनकाशा 

छैन प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
य भा ङ्जव 
शाखा   

 

अन्म ङ्झनकाशा प्रगङ्झत ङ्जववयणबऩागइ भागको 
आधायभा 

छैन प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
य भा ङ्जव 
शाखा   

 

साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जवद्यारम तपग  

१) ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणगम, 

२) रेखाऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन, 

ऩौष देङ्ञख भाघ 
सम्भ 

 प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
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३) नङ्ञजकका २ साभङ्टदाङ्जमको ङ्जवद्यारम 
सहभङ्झत, 

४) वडा कामागरमको ङ्झसपायीस, 

५) तल्रो कऺाको अनङ्टभङ्झत ऩत्र 

६) ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूङ्ञच १ 
को ढाचाॉभा ङ्झनवदेन 

७) अन्म ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरीभा 
तोङ्जकएका कागजऩत्र 

य भा ङ्जव 
शाखा   

भन्टेश्वयी 
कऺा अनङ्टभङ्झत 
शैङ्ञऺक गङ्टङ्छठभात्र 

१) गङ्टठीको ङ्जवधान 

२) नङ्ञजकका २ साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम 
सहभङ्झत 

३) वडा कामागरमको ङ्झसपायीस 

४) ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूङ्ञच १ 
को ढाचाॉभा ङ्झनवदेन 

५) अन्म ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरीभा 
तोङ्जकएका कागजऩत्र 

ऩौष देङ्ञख भाघ 
सम्भ 

1०००० प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
य भा ङ्जव 
शाखा   

 

सस्थागत 
ङ्जवद्यारम तपग  
गङ्टठी एवभ 
कम्ऩनी अनङ्टभङ्झत 
एव कऺा थऩ 

१) कम्ऩनी दताग प्रभाणऩत्र÷ गङ्टठी ङ्जवधान 

२) ङ्जवनमभावरी प्रभाणऩत्र 

३) कय च ङ्टिा प्रभाणऩत्र  

४) ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणगम, 

५) रेखाऩङ्चयऺण प्रङ्झतवेदन, 

६) ङ्ञशऺक ङ्झनमङ्टिी, 

७) नङ्ञजकका २ साभङ्टदाङ्जमको ङ्जवद्यारम 
सहभङ्झत, 

८) वडा कामागरमको ङ्झसपायीस, 

९) तल्रो कऺाको अनङ्टभङ्झत ऩत्रय  

१०) ङ्ञशऺा ङ्झनमभावरीको अनङ्टसूङ्ञच १ 
को ढाचाॉभा ङ्झनवदेन 

११) अन्म ङ्ञशऺा एन एव ङ्झनमभावरीभा 
तोङ्जकएका कागजात ऩत्र 

ऩौष देङ्ञख भाघ 
सम्भ 

कऺा १-५ को 
राङ्झग रु 
१५०००। हजाय 
कऺा ६-८ को 
राङ्झग २००००। 
कऺाको राङ्झग ९-

१२ २५०००। 
 
 

प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
य भा ङ्जव 
शाखा   

 

बौङ्झतक तपग    भागको आधायभा  दोस्रो 
चैभाङ्झसक 

छैन प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
य भा ङ्जव 
शाखा   
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भाकग ङ्झसटप्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ङ्जवद्यारमको ङ्झसपाङ्चयस आवश्मकताको 
आधायभा 

200 प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
य भा ङ्जव 
शाखा   

 

भाकग ङ्झसट 
शसोधन 

ङ्जवद्यारमको ङ्झसपाङ्चयस य ङ्जवद्याथॉको जन्भ 
ङ्झभङ्झत प्रभाणऩत्रको पोटोकङ्जऩ 

आवश्मकताको 
आधायभा 

200 प्रायङ्ञम्बक 
वार ङ्जवकास 
तथा आ ङ्जव 
य भा ङ्जव 
शाखा   

 

 

सेवा ङ्जववयण सेवा प्राप्त गनग ऩेश गनङ्टगऩने कागजातहरु सेवा प्राप्त गनग राग्न े शाखा कैङ्जपमत 
  सभम शङ्टल्क   
दताग तथा 
नङ्जवकयण 

     

सभङ्टह दताग तथा 
ङ्झनवकयण 
ङ्झसपायीस 

१  )उऩरब्ध हङ्टने पभेट अनङ्टसाय यीत ऩूवगक 
रु १०। -को हङ्टराक ङ्जटकट टाॉस गङ्चयएको 

ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩने । 
२  )सभूह /सङ्झभङ्झतको ङ्झनणगम भाईनङ्टट  
३  )सभूह/सङ्झभङ्झतको ङ्जवधान  

२ फजे 
ङ्झबत्र यीत 
ऩूवगक 
कामागरमभा 
ङ्झनवेदन 
दताग बएको 
ङ्छदनको 
हकभा 
सोही ङ्छदन 

ङ्झनशङ्टल्क ऩशङ्ट सेवा 
शाखा 

 

ऩशङ्ट स्वास्थम 
कभॉ दताग तथा  
नङ्जवकयण तथा 
ङ्झसपाङ्चयस 

१  )रु १०।  -हङ्टराक ङ्जटकट टाॉस सङ्जहतको 
ङ्झनवेदन 
२  )२ प्रङ्झत ऩासऩोटग साइजको पोटो  
३  )नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  
४  )प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

" " 

 

ङ्झसपायीस      

व्मवसामीक पभग 
नङ्जवकयण तथा 
ङ्झसपाङ्चयस 

१  )कामागरमफाट उऩरब्ध हङ्टने पभेट 
अनङ्टसाय यीत ऩूवगक रु १०। -को हङ्टराक 

ङ्जटकट टाॉस सङ्जहतको ङ्झनवेदन । 

२  )सम्फन्धीत वडा कामागरम वा 
नगयऩाङ्झरकाभा दताग प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

३  )जग्गाधनी प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी  

सोही ङ्छदन 
(स्थरगत 

ङ्झनयीऺण 
गनङ्टग ऩयेभा 

१० ङ्छदन)  

ङ्झनशङ्टल्क 

" 

 

ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ 
ऩारनका राङ्झग 
ऋण ङ्झसपाङ्चयस 

१  )सम्फन्धीत व्मङ्ञिको ङ्झनवेदन  

२ )नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩी  

३  )ऩयीमोजनाको पभेट  
" " 

 

सहकायी दताग 
ङ्झसपाङ्चयस 

१  )कामागरमफाट उऩरब्ध हङ्टने पभेट 
अनङ्टसाय यीत ऩूवगक रु १०को हङ्टराक ङ्जटकट 

टाॉस सङ्जहतको ङ्झनवेदन  

२  )ङ्झनणगमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

यीतऩूवगक 
ङ्झनवेदन 
आएभा 

सोही ङ्छदन 

ङ्झनशङ्टल्क " 
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३  )ङ्जवङ्झनभम य ङ्जवधान  

४  )नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  
ऩशङ्ट ऩॊऺी 
स्वास्थम सेवा    

 
 

गाई /बैसी  ऩशङ्टराई सेवाकेन्रभा ल्माउनङ्ट ऩने ङ्छदनको १ 
फजेङ्झबत्र 
कामागरमभा 
दताग बएको 
हकभा 
सोही ङ्छदन 
कामागरम 
सभम ङ्झबत्र 

ङ्झनशङ्टल्क " 
 

बेडा फाख्रा‚फॊगङ्टय 
खयामो 

ऩशङ्टराई सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने 
" " 

 

ऩॊङ्ञऺ सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " "  

कङ्ट कङ्ट य /ङ्झफयारो  ऩशङ्टराई सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " "  

हात्ती /घोडा  
ऩशङ्टराई सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " 

 

प्रमोगशारा     
 

गोफय ऩयीऺण ऩयीऺण गने वस्तङ्ट सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " "  

भाइनय सङ्ञजगकर 
सेवा     

 

फन्ध्माकयण  

फोका /साडे/याॉगो  
ऩशङ्टराई सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " " 

 

प्रजनन सेवा     

 

कृङ्झतभ गबागधान 
सेवा 
गाई /बैसी/फाख्रा  

ऩशङ्टराई सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " " 
 

गबग ऩयीऺण " " " "  

ऩयाभशग सेवा तथा प्राङ्जवङ्झधक सेवा आदी    
 

भहाभायी योग 
ङ्झनमन्त्रण सेवा 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

ऩशङ्ट आहाया भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

व्मवस्थाऩन      
ऩशङ्टऩारन 
व्मवस्थाऩन 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

ऩशङ्ट प्रजनन 
व्मवस्थाऩन 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

फजायीकयण सेवा भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा  
ङ्जवभा सम्फन्धी 
सेवा 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

ङ्जवङ्जवध सेवा      
ऩशङ्ट ऩॊऺी 
तथमाङ्क सम्फन्धी 
जानकायी 

रु १०। -को हङ्टराक ङ्जटकट  सङ्जहतको 
ङ्झरङ्ञखत ङ्झनवेदन 

ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
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ऩशङ्टसेवा 
सम्फन्धी ऐन 
ङ्झनमभ  सम्फन्धी 
जानकायी 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
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सेवाको ङ्जववयण 

सेवा प्राप्त गनग 
ऩेश गनङ्टगऩने 
कागजातहरु 

सेवा प्राप्त गनग राग्ने 
सम्ऩकग  गने 

शाखा 
कैङ्जपमत 

  सभम शङ्टल्क   

(क) आरीधङ्टय, फाॉध ऩैनी, कङ्ट रो वा 
ऩानीघाटको फाॉडपाॉड तथा उऩमोग 

उजङ्टयी ङ्झनवेदन 

ना.प्र. पोटोकऩी 
ङ्जववादको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय 

११०।– 
कानूनी भाङ्झभरा 
शाखा 

स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४ 
को दपा २७ उऩदपा  
१ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका 
अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्रका 

भङ्टिाहरु 

(ख) अकागको फारी नोक्सानी 
गयेको 

उजङ्टयी ङ्झनवेदन 

ना.प्र. पोटोकऩी 
ङ्जववादको प्रकृङ्झत 
अनङ्टसाय 

" """ 

(ग) चयन‚ घाॉस‚ दाउया उजङ्टयी ङ्झनवेदन 

ना.प्र. पोटोकऩी 
""" " """ 

(घ)ज्मारा भजङ्टयी नङ्छदएको उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी‚ कयाय 
सम्झौता ऩत्र 

""" " """ 

(ङ) घयऩारङ्टवा ऩशङ्टऩॊऺी हयाएको 
वा ऩाएको 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी 

""" " """ 

(च) जेष्ठ नागङ्चयकको ऩारनऩोषण 
तथा हेयचाह नगयेको 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी 

""" " """ 

(छ) नाफारक छोया छोयी वा ऩङ्झत 
ऩत्नीराई इज्जत आभद अनङ्टसाय 
खान राउन वा ङ्ञशऺा दीऺा 
नङ्छदएको 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी‚ 
जन्भदताग 
प्रभाणऩत्र‚ 
ङ्जववाहदताग 
प्रभाणऩत्र 

""" " """ 

(ज) वाङ्जषगक ऩच्चीस राख 
रुऩैमाॉसम्भको ङ्झफगो बएको घय 
फहार य घय फहार सङ्टङ्जवधा 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी‚ फहार 
सम्झौता ऩत्र 

""" " """ 

(झ) अन्म व्मङ्ञिको घय‚ जग्गा वा 
सम्ऩङ्ञत्तराई असय ऩने गयी रुख 
ङ्झफरुवा रगाएको  

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी‚ 
जग्गाधनी 
प्रभाणऩत्र 

""" " """ 

(ञ) आफ्नो घय वा फरेसीफाट 
अकागको घय‚ जग्गा वा सावगजङ्झनक 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. """ " """ 
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फाटोभा ऩानी झायेको पोटोकऩी‚ 
जग्गाधनी 
प्रभाणऩत्र 

(ट) सॊङ्झधमायको जग्गा तपग  झ्मार 
याखी घय फनाउनङ्ट ऩदाग कानून 
फभोङ्ञजभ छोड्नङ्ट ऩने ऩङ्चयभाणको 
जग्गा नछोडी नफनाएको 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी‚ 
जग्गाधनी 
प्रभाणऩत्र 

""" " """ 

(ठ) कसैको हक वा स्वाङ्झभत्वभा 
बए ऩङ्झन ऩयाऩूवगदेङ्ञख सावगजङ्झनक 
रुऩभा प्रमोग हङ्टॉदै आएको फाटो‚ 
वस्तङ्टबाउ ङ्झनकाल्ने ङ्झनकास‚ 
वस्तङ्टबाउ चयाउने चौय‚ कङ्ट रो‚ नहय‚ 
ऩोखयी‚ ऩाटॊ ऩौवा‚ अन्त्मष्टी स्थर‚ 
धाङ्झभगक स्थर वा अन्म कङ्ट नै 
सावगजङ्झनक स्थरको उऩमोग गनग 
नङ्छदएको वा फाधा ऩङ्टमागएको 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी 

""" " """ 

(ड) सङ्घीम वा प्रदेश कानूनरे 
स्थानीम तहफाट ङ्झनरुऩण हङ्टने बनी 
तोकेका अन्म ङ्जववाद 

 
 " """ 

(क) सयकायी‚ सावगजङ्झनक वा 
साभङ्टदाङ्जमक फाहेक एकाको हको 
जग्गा अकोरे चाऩी‚ ङ्झभची वा 
घङ्टसाई खाएको 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी‚ 
जग्गाधनी 
प्रभाणऩत्र 

""" " """ 

स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन‚ २०७४ 
को दपा २७ उऩदपा 
२ फभोङ्ञजभ न्माङ्जमक 
सङ्झभङ्झतरे भेरङ्झभराऩको 

भाध्मभफाट भात्र 
ङ्जववादको ङ्झनरुऩण गने 

भङ्टिाहरु 

(ख) सयकायी‚ सावगजङ्झनक वा 
साभङ्टदाङ्जमक फाहेक आफ्नो हक 
नऩङ्टग्ने अरुको जग्गाभा घयभा घय 
वा कङ्ट नै सॊयचना फनाएको  

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी‚ 
जग्गाधनी 
प्रभाणऩत्र 

""" " """ 

(ग) अङ्गबङ्ग फाहेकको फढीभा एक 
वषगसम्भ कैद हङ्टन सक्ने कङ्ट टङ्जऩट 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी 

""" " """ 

(घ) गारी फेइज्जती उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी 

""" " """ 

(ङ) रङ्टटङ्जऩट उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी 

""" " """ 

(च) ऩशङ्टऩॊऺी छाडा छाडेको वा उजङ्टयी """ " """ 
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ऩशङ्टऩॊऺी याख्दा वा ऩाल्दा 
राऩयवाही गयी अरुराई असय 
ऩायेको 

ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी 

(छ) अरुको आवासभा अनङ्झधकृत 
प्रवेश गयेको 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी 

""" " """ 

(ज) अकागको हक बोगभा यहेको 
जग्गा आवाद वा बोग चरन 
गयेको 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी‚ 
जग्गाधनी 
प्रभाणऩत्र 

""" " """ 

(झ) ध्वनी प्रदङ्टषण गयी वा 
पोहोयभैरा फ्माॉकी ङ्झछभेकीराई 
असय ऩङ्टमागएको 

उजङ्टयी 
ङ्झनवेदन‚ना.प्र. 
पोटोकऩी 

""" " """ 

(ञ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
भेरङ्झभराऩ हङ्टन सक्ने व्मङ्ञि वादी 
बई दामय हङ्टने अन्म देवानी य एक 
वषगसम्भ कैद हङ्टन सक्ने पौजदायी 
ङ्जववाद 

 

""" " """ 

ङ्झभराऩत्र  

""" 

ऩऺ् 
रु.५०० 
ङ्जवऩऺ् 
रु.५०० 

 

 

प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  
""" 

प्रङ्झतऩाना 
रु.५ 

 
 

 

सेवाको ङ्जववयण 
सेवा प्राप्त गनग ऩेश गनङ्टगऩने 

कागजातहरु 

सेवा प्राप्त गनग 
राग्न े

सम्ऩकग  गने शाखा कैङ्जपमत 

  सभम शङ्ट
ल्क 

  

ऩमगटन तथा सॊस्कृङ्झत 
प्रफर्द्गन सम्फन्धी 
मोजना/कामगक्रभको 
सॊकरन 

वडा कामागरमको 
ङ्झसपाङ्चयस‚प्रस्ताङ्जवत खचग 
सङ्जहतको प्रस्तावना 

सोही 
ङ्छदन 

ङ्झनशङ्ट
ल्क 

ऩमगटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्गन 
शाखा 

सॊकरन ऩिात मोजना 
तजङ्टगभाका राङ्झग ऩमगटन 
सङ्झभङ्झत/नगय कामगऩाङ्झरका 
फैठक फस्ने ङ्छदन ऩेश गङ्चयन े

ऩमगटन तथा सॊस्कृङ्झत 
प्रवर्द्गन सम्फन्धी 
मोजना/कामगक्रभको 
सम्झौता 

उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापग तको 
हकभा  ्

 ङ्झनवेदन 

 वडा कामागरमको 
योहवयभा 

सोही 
ङ्छदन 

ङ्झनशङ्ट
ल्क 

ऩमगटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्गन 
शाखा 

 नगयसबाफाट स्वीकृत 
कामगक्रभ हङ्टनऩने 

 ऩङ्टवागधाय कामगक्रभको हकभा 
बने ऩूवागधाय शाखाभा 
सम्ऩकग  गनङ्टगऩने 
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उऩबोिाहयको बेरा 
भापग त उ.बो.स. गठन 
गङ्चयएको ङ्झनणगम 
प्रङ्झतङ्झरऩी 

 प्रस्ताङ्जवत खचग 
सङ्जहतको प्रस्तावना 

सॊस्था भापग तको हकभा  ्
 सॊस्था दताग‚ नङ्जवकयण‚ 

कय च ङ्टिा जस्ता 
प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी 

 प्रस्ताङ्जवत खचग 
सङ्जहतको प्रस्तावना 

 वडा कामागरमको 
ङ्झसपाङ्चयस 

 ताङ्झरभ व्मवस्थाऩन तथा 
सॊचारन कामगङ्जवङ्झध‚ २०७५ 
को अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा प्रस्तावना हङ्टन ङ्टऩने 

 ङ्झनवेदनभा तोकादेश य दताग 
बएको हङ्टन ङ्टऩने 

ऩमगटन तथा सॊस्कृङ्झत 
प्रवर्द्गन सम्फन्धी 
मोजना/कामगक्रभको 
सॊचारन/कामागन्वमन 

सम्फन्धीत कामागरम/शाखा 
य उऩबोिा तथा सॊस्था 
ङ्जवच बएको सम्झौता 
ऩत्र/कामागदेश 

सोही 
ङ्छदन 

ङ्झनशङ्ट
ल्क 

ऩमगटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्गन 
शाखा 

सम्झौताभा उल्रेख बए 
अनङ्टसायको सभमावङ्झध ङ्झबत्र 
कामागन्वमन हङ्टन ङ्टऩने 

मोजना/कामगक्रभको 
अङ्ञन्तभ भूल्माॊकन य 
ब ङ्टिानी ङ्झसपाङ्चयस 

 अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन 

 वडा कामागरमफाट 
काभ सम्ऩङ्ङ बएको 
ङ्झसपाङ्चयस 

 उऩबोिा सङ्झभङ्झत वा 
सॊस्थाफाट काभ सम्ऩङ्ङ 
बएको ङ्झनणगम 

 प्रभाङ्ञणत ङ्जवर बयऩाई 
एवॊ कागजातहरु 

३ ङ्छदन 
ङ्झबत्र 

ङ्झनशङ्ट
ल्क 

ऩमगटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्गन 
शाखा 

सम्झौताभा उल्रेख बए 
अनङ्टसायको सभमावङ्झध ङ्झबत्र 
कामागन्वमन हङ्टन ङ्टऩने 

सभूह/सङ्झभङ्झत/सॊस्थागत 
अनङ्टदान सहमोग 

 ङ्झनवेदन/ऩत्र 

 प्रस्ताङ्जवत खचग 
सङ्जहतको प्रस्तावना 

 वडा कामागरमको 
ङ्झसपाङ्चयस 

 यकभ खङ्टराईएको 
तोकादेश 

१ हप्ता 
ङ्झबत्र 

ङ्झनशङ्ट
ल्क 

ऩमगटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्गन 
शाखा 

 प्रस्ताङ्जवत मोजना तथा 
कामगक्रभ य नगयसबाफाट 
स्वीकृत कामगक्रभ य 
फजेटको प्रकृङ्झत ङ्झभल्ने 
हङ्टन ङ्टऩने । 

 सम्झौता बने भाङ्झथकै 
प्रङ्जक्रमा अनङ्टसाय हङ्टने । 

ऩमगटन प्रकाशन साभग्री 
ङ्जवतयण 

 याजश्व शाखाफाट 
तोङ्जकएको यकभ 
फङ्टझाएको नगदी यङ्झसद 

सोही 
ङ्छदन 

तोङ्जक
ए 
फभो
ङ्ञजभ
को 
शङ्ट

ऩमगटन तथा 
सॊस्कृङ्झत प्रफर्द्गन 
शाखा 

 शङ्टल्कको हकभा 
उऩभहानगयऩाङ्झरकारे तोके 
फभोङ्ञजभ हङ्टने । 
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ल्क 
 

 

सेवाको ङ्जववयण 
सेवा प्राप्त गनग ऩेश गनङ्टगऩने 

कागजातहरु 

सेवा प्राप्त 
गनग 
राग्न े

सम्ऩकग  गने शाखा कैङ्जपमत 

  सभम शङ्टल्क   

फजाय अनङ्टगभन  
ङ्झनयन्तय 

 उऩबोिा ङ्जहत 
सॊयऺण शाखा 

 

उऩबोिाहरुको हक य 
ङ्जहतको सॊयऺण 

 
ङ्झनयन्तय - "  

उऩबोिाहरुको गङ्टनासो 
व्मवस्थाऩन 

ङ्झनवेदन/ङ्झरङ्ञखत वा 
भौङ्ञखक सूचना 

मथासक्म 
ङ्झछटो 

- "  

उऩबोिाहरुको राङ्झग 
जनचेतना अङ्झबवङृ्जर्द् 

 
ङ्झनयन्तय - "  

फजाय व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतफाट सभम-सभमभा 
ङ्छदएका ङ्झनदेशन एवॊ 
आदेश फभोङ्ञजभका कामग 

 

ङ्झनयन्तय - " 

 

उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण 
सङ्झभङ्झतफाट सभम-सभमभा 
ङ्छदएका ङ्झनदेशन एवॊ 
आदेश फभोङ्ञजभका कामग 

 

ङ्झनयन्तय - " 

 

फजाय व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतफाट गङ्छठत उऩ 
सङ्झभङ्झतहरुफाट सभम-
सभमभा ङ्छदएका ङ्झनदेशन 
एवॊ आदेश फभोङ्ञजभका 
कामग 

 

ङ्झनयन्तय - " 

 

 

 

 

सेवा ङ्जववयण सेवा प्राप्त गनग ऩेश गनङ्टगऩने कागजातहरु सेवा प्राप्त गनग राग्न े शाखा कैङ्जपमत 
  सभम शङ्टल्क   
दताग तथा 
नङ्जवकयण 

     

सभङ्टह दताग तथा १) उऩरब्ध हङ्टने पभेट अनङ्टसाय यीत ऩूवगक २ फजे ङ्झनशङ्टल्क ऩशङ्ट सेवा  
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ङ्झनवकयण 
ङ्झसपायीस 

रु १०।-को हङ्टराक ङ्जटकट टाॉस गङ्चयएको 
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩने । 
२) सभूह/ सङ्झभङ्झतको ङ्झनणगम भाईनङ्टट 
३) सभूह/सङ्झभङ्झतको ङ्जवधान 

ङ्झबत्र यीत 
ऩूवगक 
कामागरमभा 
ङ्झनवेदन 
दताग बएको 
ङ्छदनको 
हकभा 
सोही ङ्छदन 

शाखा 

ऩशङ्ट स्वास्थम 
कभॉ दताग तथा  
नङ्जवकयण तथा 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) रु १०।- हङ्टराक ङ्जटकट टाॉस सङ्जहतको 
ङ्झनवेदन 
२) २ प्रङ्झत ऩासऩोटग साइजको पोटो 
३) नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
४) प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

" " 

 

ङ्झसपायीस      

व्मवसामीक पभग 
नङ्जवकयण तथा 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) कामागरमफाट उऩरब्ध हङ्टने पभेट 
अनङ्टसाय यीत ऩूवगक रु १०।- को हङ्टराक 
ङ्जटकट टाॉस सङ्जहतको ङ्झनवेदन । 

२) सम्फन्धीत वडा कामागरम वा 
नगयऩाङ्झरकाभा दताग प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।  

३) जग्गाधनी प्रभाणऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी 

सोही ङ्छदन 
(स्थरगत 
ङ्झनयीऺण 
गनङ्टग ऩयेभा 
१० ङ्छदन) 

ङ्झनशङ्टल्क 

" 

 

ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ 
ऩारनका राङ्झग 
ऋण ङ्झसपाङ्चयस 

१) सम्फन्धीत व्मङ्ञिको ङ्झनवेदन  

२) नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरऩी  

३) ऩयीमोजनाको पभेट 
" " 

 

सहकायी दताग 
ङ्झसपाङ्चयस 

१) कामागरमफाट उऩरब्ध हङ्टने पभेट 
अनङ्टसाय यीत ऩूवगक रु १०को हङ्टराक ङ्जटकट 
टाॉस सङ्जहतको ङ्झनवेदन  

२) ङ्झनणगमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  

३) ङ्जवङ्झनभम य ङ्जवधान 

४) नागङ्चयकताको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 

यीतऩूवगक 
ङ्झनवेदन 
आएभा 

सोही ङ्छदन 

ङ्झनशङ्टल्क " 

 

ऩशङ्ट ऩॊऺी 
स्वास्थम सेवा    

 
 

गाई/बैसी ऩशङ्टराई सेवाकेन्रभा ल्माउनङ्ट ऩने ङ्छदनको १ 
फजेङ्झबत्र 
कामागरमभा 
दताग बएको 
हकभा 
सोही ङ्छदन 
कामागरम 
सभम ङ्झबत्र 

ङ्झनशङ्टल्क " 
 

बेडा फाख्रा‚फॊगङ्टय 
खयामो 

ऩशङ्टराई सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने 
" " 

 

ऩॊङ्ञऺ सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " "  

कङ्ट कङ्ट य/ङ्झफयारो ऩशङ्टराई सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " "  

हात्ती/घोडा 
ऩशङ्टराई सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " 

 

प्रमोगशारा     
 

गोफय ऩयीऺण ऩयीऺण गने वस्तङ्ट सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " "  

भाइनय सङ्ञजगकर 
सेवा     
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फन्ध्माकयण  

फोका/साडे/याॉगो 
ऩशङ्टराई सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " " 

 

प्रजनन सेवा     

 

कृङ्झतभ गबागधान 
सेवा 
गाई/बैसी/फाख्रा 

ऩशङ्टराई सेवा केन्रभा ल्माउनङ्टऩने " " " 
 

गबग ऩयीऺण " " " "  

ऩयाभशग सेवा तथा प्राङ्जवङ्झधक सेवा आदी    
 

भहाभायी योग 
ङ्झनमन्त्रण सेवा 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

ऩशङ्ट आहाया भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

व्मवस्थाऩन      
ऩशङ्टऩारन 
व्मवस्थाऩन 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

ऩशङ्ट प्रजनन 
व्मवस्थाऩन 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

फजायीकयण सेवा भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा  
ङ्जवभा सम्फन्धी 
सेवा 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

ङ्जवङ्जवध सेवा      
ऩशङ्ट ऩॊऺी 
तथमाङ्क सम्फन्धी 
जानकायी 

रु १०।-को हङ्टराक ङ्जटकट सङ्जहतको 
ङ्झरङ्ञखत ङ्झनवेदन 

ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 
 

ऩशङ्टसेवा 
सम्फन्धी ऐन 
ङ्झनमभ  सम्फन्धी 
जानकायी 

भौङ्ञखक तथा ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध ङ्झनशङ्टल्क सोही ङ्छदन ऩशङ्टसेवा शाखा 

 

 

 

 

लनणतय गने प्रक्रिया र अलिकारी 
वडा बेरा फाट छरपर बई वडा कामागरम भापग त ङ्झसपाङ्चयस बई नगय सबाभा ऩेश बएका ङ्झनती तथा कामगक्रभहरु नगय सबाफाट 
ऩाङ्चयत बई य अन्म आवश्मक कामगक्रभ कामगऩाङ्झरका, सङ्झभङ्झत य उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाफाट ङ्झनणगम गयी शाखागत रुऩभा कामागन्वमन 
गने गङ्चयन्छ ।  
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लनणतयउपर उजुरी सुन्ने अलिकारी 
नगय प्रभङ्टख, नगय उऩ-प्रभङ्टख, प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत, वडा अध्मऺ, सम्फन्धीत भहाशाखा प्रभङ्टखहरु एॊव शाखा प्रभङ्टखहरु ।  
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१४ घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन २०७४ 
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२५ 
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२६ 
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कामयक्रभको उदे्यश्महरु
१ आ.व.२०७८/०७९ भा संचारन बएका कामयक्रभहरुको कामय 
प्रगतिको अवस्था वाये छरपर गने । 
२ कामयक्रभ संचारन क्रभभा देखिएका सभस्माहरु ऩहहचान गयी सभाधान 
गयी आगाभी अवतधभा कसयी सधुाय गने सो को रातग आवश्मक यणतनति 
यहहि कामयमोजना िमाय गने । 
३ सभष्टीगि वाहषयक प्रगति िमाय गने । 



3f]/fxL pkdxfgu/kflnsfsf] gS;f



आ.व.२०७८/०७९ को प्रगतत वववयण
• cf=j=@)&*÷)&( sf] s"n jflif{s jh]6 

प्रायम्भबक अनुभान  
• कूर: रु. @ cj{ @) s/f]8 @* nfv &* xhf/ 
• k"FhLut M ! cj{ & s/f]8 @% nfv (% xhf/  ( ४८.६९%)
• rfn'     M ! cj{ !# s/f]8 @ nfv *# xhf/ (५१.३१%) 
      मथाथय आ.व.को अन्त्मभा 
चार ु:१,२०,०९,७९,०३४ 
ऩखँजगि :१,१२,५०,२८,९६६ 
जम्भा :२,३२,६०,०८,००० 
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cf=j 2077/078
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cf=j 2076/077

rfn' k'lhut

वजेट ववननमोजन अनुऩातको प्रववृि प्रायम्भबक अनुभान

61%

39%
cf=j 2075/076

rfn' k'lhut
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cf=j 2078/079

rfn' k'lhut



आम तपफ
आ.व.२०७८/०७९ को वावषफक आम व्मम वववयण

शीषफक प्रस्ताववत आमय रु.००० वास्तववक आम रु.००० प्रततशत 

सॊघीम सयकाय १ ,१४,९९,३०,००० १ ,१३,४१ ,२७,००० ९८.६३ 
१३३११ सभाननकयण 
अनुदान ३४,५०,००,००० ३४,५०,००,००० १०० 
१३३१२ शसतत अनुदान 
चार ु ६८,१७,३०,००० ६६,४७,२७,००० ९७.५१ 
१३३१३ शसतत अनुदान 
ऩुॉजीगत ७,७५,००,००० ७,८७,००,००० १०१ .५५ 
१३३१५ ववषेश अनुदान 
ऩुॉजीगत ३,५३,००,००० ३,५३,००,००० १०० 
१३३१७ सभऩुयक 
अनुदान ऩुॉजीगत १ ,०४,००,००० १ ,०४,००,००० १०० 



शीषफक प्रस्ताववत आमय रु.००० वास्तववक आम रु.००० प्रततशत 

प्रदेश सयकाय ११ ,४४,४८,००० ११ ,४४,४८,००० १०० 

१३३११ सभाननकयण 
अनुदान १ ,६७,०४,००० १ ,६७,०४,००० १०० 

१३३१२ शसतत अनुदान 
चार ु ५,१०,४४,००० ५,१०,४४,००० १०० 
१३३१४ ववषेश अनुदान 
चार ु १ ,६७,००,००० १ ,६७,००,००० १०० 
१३३१६ सभऩुयक अनुदान 
चार ु ३,००,००,००० ३,००,००,००० १०० 

आम तपफ
आ.व.२०७८/०७९ को हार सभभ आम व्मम वववयण



शीषफक प्रस्ताववत आमय रु. वास्तववक आम रु. प्रततशत 

याजस्व फाडपाड ३७,५९,४३,००० ४८,०६,९६,४००.०३ १२७.८६ 

११३१५ घयजग्गा 
यम्जष्टेशन दस्तुय १०,३३,००,००० १६,८१ ,५९,६४३ १६२.७९ 

११४११ फाॉडपाॉड बई प्राप्त 
हुने भूल्म अभबफदृ्धध कय १०,६३,४९,००० १९,१२,८६,९८७.२२ १७९.८७ 

११४२१ फाॉडपाॉड बइत प्राप्त 
हुने अन्त:शुल्क १०,६३,४९,००० ६,१९,५१ ,९३५.०६ ५८.२५ 

आम तपफ
आ.व.२०७८/०७९ को हार सभभ आम व्मम वववयण



शीषफक प्रस्ताववत आमय रु. वास्तववक आम रु. प्रततशत 
११४५६ फाॉडपाॉटफाट प्राप्त 
हुने सवायी साधन कय ४,१८,४५,००० ३,६९,०४,११३.५५ ८८.१९ 
११४७२ फाॉडपाॉडफाट प्राप्त 
हुने ववऻाऩन कय ६,००,००० ४,२३,००० ७०.५ 

१४१५३ फाॉडपाॉड बई प्राप्त 
वन योमल्टी १ ,००,००० १ ,९८,१६१ .८६ १९८.१६ 

१४१५४ फाॉडपाॉड बई प्राप्त 
खानी तथा खननज 
सभफन्धी योमल्टी 

४,००,००० ६,००,००० १५० 

१४१५७ फाॉडपाॉड बई प्राप्त 
दहिय फहियको ववक्रिफाट 
प्राप्त हुने आम 

१ ,७०,००,००० २,११ ,७२,५५९.३४ १२४.५४ 

आम तपफ
आ.व.२०७८/०७९ को हार सभभ आम व्मम वववयण



शीषफक प्रस्ताववत आमय 
रु. वास्तववक आम रु. प्रततशत 

अन्तरयक श्रोत १०,६१ ,००,००० १६,९१ ,३८,६३२.१५ १५९.४१ 
११३१३ एकीकृत सभऩती कय १ ,५०,००,००० १ ,८७,७८,७७५.२६ १२५.१९ 
११३१४ बुभभकय/भारऩोत २,००,००,००० १ ,८२,०३,६४०.४८ ९१ .०२ 
११३२१ घयवहार कय १ ,३०,००,००० २,००,२८,३०५.१९ १५४.०६ 
११३२२ वहार ववटौयी कय १२,००,००० ३०,६२,०८१ २५५.१७ 
११४५१ सवायी साधन कय (साना 
सवायी) २,००,००० ५,५९,२९० २७९.६४ 
११४७९ अन्म भनोयञ्जन कय १ ,००,००० ० ० 
११६३२ अखेटोऩहायभा राग्ने कय २३,००,००० ३९,०७,१६४.४४ १६९.८८ 
१४२१९ अन्म सेवा शलु्क तथा 
बफिी १ ,०२,००,००० ७०,५५,०७९.६८ ६९.१७ 
१४२२१ न्मानमक दस्तूय १ ,००,००० १४,४१३.३५ १४.४१ 

आम तपफ
आ.व.२०७८/०७९ को हार सभभ आम व्मम वववयण



शीषफक प्रस्ताववत आमय 
रु. वास्तववक आम रु. प्रततशत 

१४२२९ अन्म प्रशासननक सेवा शुल्क १ ,५०,००० ६,११ ,४७१ ४०७.६५ 
१४२४२ नक्साऩास दस्तुय ८०,००,००० १ ,१६,८१ ,७९४.४० १४६.०२ 
१४२४३ भसपारयश दस्तुय २,००,००,००० २,८८,६४,५५३.४८ १४४.३२ 
१४२४४ व्मम्क्तगत घटना दतात दस्तुय ६,००,००० ० ० 
१४२४९ अन्म दस्तुय १ ,००,००० ३,१३,२८६.५० ३१३.२९ 
१४२६५ अन्म ऺेत्रको आम ४५,५०,००० २,१०,९३,२७०.५९ ४६३.५९ 
१४३१२ प्रशासननक दण्ड, जरयवाना य 
जपत ५,००,००० ७,४६,८९२.७८ १४९.३८ 
१४६११ व्मवसाम कय १ ,००,००,००० १ ,१३,८९,६४३ ११३.९ 
१५१११ फेरूजू १ ,००,००० २,२८,२८,९७१ २२८२८.९७ 
३२१२२ फैंक भौज्दात ५५,६५,८७,००० ० ० 

आम तपफ
आ.व.२०७८/०७९ को हार सभभ आम व्मम वववयण



cfo tkm{

आ.व.२०७७/०७८ को रागग श्रोत य आम अवस्था

शीषफक प्रस्ताववत आमय रु. वास्तववक आम रु. प्रततशत 
जनसहबाधगता २,३०,००,००० ३,०५,३७,०९९.५५ १३२.७७ 

१३४१२ अन्म व्मम्क्तगत 
आन्तरयक अनुदान २,३०,००,००० ३,०५,३७,०९९.५५ १३२.७७ 

जभभा २,३२,६०,०८,००० १ ,९२,८९,४७,१३१ .७३ ८२.९२ 



व्मम तपफ  
 घोयाही उऩभहानगयऩालरका 

शीषतक फावषतक फजेट रु. खचत रु. खचत(%) 

चारु ५०,९७,०५,०३४ ४३,९७,३०,६५३.१५ ८६.२७ 

ऩूॊजीगत ९१ ,३६,२८,९६६ ६६,४७,१०,००१ .३१ ७२.७५ 

जभभा १ ,४२,३३,३४,००० १ ,१०,४४,४०,६५४.४६ ७७.५९ 



शीषतक फावषतक फजेट रु. खचत रु. खचत(%) 

चारु ६८,१७,३०,००० ५९,८४,९६,३४७.९१ ८७.७९ 

ऩूॊजीगत १२,३२,००,००० ८,८६,५०,००१ ७१ .९५ 

जभभा ८०,४९,३०,००० ६८,७१ ,४६,३४८.९१ ८५.३६ 

सॊघीम सयकायफाट हस्तान्तरयत कामतिभ



शीषतक फावषतक फजेट रु. खचत रु. खचत(%) 

चार ु ९५,४४,००० ८२,६१ ,६३२ ८६.५६ 

ऩूॊजीगत ८,८२,००,००० ४,४९,०९,८८७ ५०.९२ 

जभभा ९,७७,४४,००० ५,३१ ,७१ ,५१९ ५४.३९ 

 प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत कामतिभ



शीषतक फावषतक फजेट रु. खचत रु. खचत(%) 

चार ु १ ,२०,०९,७९,०३४ १ ,०४,६४,८८,६३३.०६ ८७.१४ 

ऩूॊजीगत १ ,१२,५०,२८,९६६ ७९,८२,६९,८८९.३१ ७०.९५ 

जभभा २,३२,६०,०८,००० १ ,८४,४७,५८,५२२.३७ ७९.३१ 

 सभग्र कामतिभ



८६.२७ ८७.७९ ८७ ८७.१४ 
७२.७५ ७१ .९५ 

५०.९२ 
७०.९५ ७७.५९ ८५.३६ 

५४.३९ 
७९.३१ 

०. 
२०. 
४०. 
६०. 
८०. 

१००. 

 घोयाही उऩ 
भहानगय 

कामफऩालरका 

सॊघीम सयकायफाट 
हस्तान्तरयत कामफक्रभ 

प्रदेश सयकायफाट 
हस्तान्तरयत कामफक्रभ 

s'n hDdf

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

वजेट खचत अवस्था



भहाशाखा/शाखा अनुसाय प्रगनत वववयण  
आ.व.२०७८/०७९



कामतऩाभरका फैठक व्मवस्थाऩन तपत ्
कामतऩाभरका फठैक सॊखमा् १२
ननणतमहरु् १७१
आ.व. २०७८/०७९ भा कामतऩाभरकाफाट ऩारयत कानूनहरु् ११ वटा  
 
१. कामतववधध सॊखमा् ४ 
२. भाऩदण्ड् २
३. ऐन् १ (दशौ नगयसबाफाट  ऩारयत बइसकेको)
४. ननदेभशका् २
५. नीनत् २

 



k"jf{wf/ dxfzfvf

क्र. सॊख्मा वववयण मोजना सॊख्मा कैफपमत 
१ ५० राख बन्दा वढी वजेटको आमोजना १४ 
 २ ५ राख देखख ५० राख सभभको आमोजना २३१ 
३ ५ राख बन्दा कभ वजेटको मोजना २२१ 

जभभा ४६६ 

वजेट आकायको आधायभा नगय स्तयीम मोजना वववयण



बवन अनभुति िथा भाऩदण्ड कामायन्तवमन शािा 
आ.व. ०७८/०७९ 
 
१ खलरन्तथरेबर इजाजि संख्मा :२९१ 
२ सऩुयस्रक्चय इजाजि संख्मा:३३० 
४ तनभायण कामय सम्ऩन्न : २९४ 
५ नक्सा नाभसायी : ११६ 
 



भहाशाखा/शाखा अनुसाय प्रगतत वववयण नगय स्तयीम रक्ष्म तोफकएका कामफक्रभ

भस.नॊ. शाखा /भहाशाखा कूर आमोजना 
हारसभभ 

सभझौता/स्वीकृत 
बएका कामतिभ 

सखमा 

सभऩन्न 
आमोजना 

प्रफक्रमाभा 
यहेको 

 
ववननमोजन 
रु.००० 

ववविम प्रगनत बौनतक 
प्रगनत 

जभभा खचत प्रनतशत(%) 

१ कृवष ववकास नगय १८ १८ १८ ० ८००० ६११४.२०  ८६.४३ ९५.९४ 
२ ऩशसेुवा नगय ३४ ३४ ३४ ० ६८६० ५९००  ८६.०१ ८८.६६ 
३ सहकायी ७ ७ ४ ० ९९० ५२७.७  ५३ ४३.२ 
४ उऩबोक्ताहहत सॊयऺण ११ ११ ९ ० २०१० ११६९ ५८.१६ ८१ .७४

५ ऩमफटन तथा सॊस्कृतत 
प्रवधफन १७ १५ १५ ० २२५० १४२१ .६ ६३.१८ ८३.७

६ भहहरा तथा 
वारवालरका ४४ ४४ ४४ ० १०६४२ १०५६० ९९.२३ १००

७ जनस्वास््म प्रवधफन 
नगय २६ २० २० ० ३०१०० १८५८६ ६१ .७५ ६१ .१७

८ लशऺा तथा खेरकूद ३६ २१ २१ ० ५०७२२ ४०४३२ ७९.७ ९०.८५



भहाशाखा/शाखा अनुसाय प्रगनत वववयण नगय स्तयीम रक्ष्म तोक्रकएका कामतिभ

भस.नॊ. शाखा /भहाशाखा 
कूर 

आमोज
ना 

हारसभभ 
सभझौता/स्वी
कृत बएका 
कामतिभ 
सखमा 

सभऩन्न 
आमोज
ना 

प्रफक्रमा
भा 

यहेको 
ववननमोजन 
रु.००० 

ववविम प्रगनत 
बौनतक 
प्रगनत जभभा खचत प्रनतशत

(%) 

९ साभाम्जक सयुऺा तथा 
ऩॊजीकयण ५ ४ ४ ९५० ७४८.४ ७८.७७ ९७

१० वातावयण तथा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन २७ १४ १४ ५०५४९ ३२५२० ६४.३३ ८४.९२

११ सयसपाई व्मवस्थाऩन ३४ ३४ २५ ९७५० ५२१८ ५३.५१ ८०
१२ ऩवूाफधाय ७११ ५८२ ५८२ ७१८५१२ ५०१७१८ ६९.८२ ८५.८
१३ काननूी भालभरा ८ ७ ७ १८०० १६०६.२ ८९.२४ ९४.४४

१४ 
साभान्म 
प्रशासन(साभी‚बलूभ 
व्मवस्था) ८ २ २ ६५०० ९०९ १३.९८ १९

१५ याजश्व व्मवस्थाऩन ५ ५ ५ ११५० १०५० ९१ .३८ १००
१६ सचूना तथा सॊचाय 

प्रववगध १६ १२ १२ ५३२५ ३५३२ ६६.३४ ७६.०६



भहाशाखा/शाखा अनुसाय प्रगनत वववयण सॊघीम रक्ष्म तोक्रकएका कामतिभ

भस.नॊ. शाखा /भहाशाखा 
कूर 

आमोज
ना 

हारसभभ 
सभझौता/स्वी
कृत बएका 
कामतिभ 
सखमा 

सभऩन्न 
आमोज
ना 

प्रफक्रमा
भा 

यहेको 
ववननमोजन 
रु.००० 

ववविम प्रगनत 
बौनतक 
प्रगनत जभभा खचत प्रनतशत

(%) 

९ कृवष ववकास सॊघीम ८ ३ ३ ० १०३०० २८८४ २८ ४६.६१ 
१० ऩशसेुवा सॊघीम १ १ १ ० ३९४ ३१५ ७९.९५ १०० 
११ सॊघीम भहहरा तथा 

वारवालरका २ २ २ ० ६०० ६०० १०० १००
१२ जनस्वास््म सॊघीम ३१ २७ २७ ० १०ऽ०७७२ ७२८९८ ७२.१४ ७२.३२
१३ लशऺा सॊघीम 

हस्तान्तयीत कामफक्रभ १८ १७ १७ ० ५४९०३६ ५१४४११ .४ ९३.६९ ९३.७३
१४ याष्ट्रऩतत शकैऺ्ष क सधुाय ५ ५ ५ ० २९३०० २९३०० १०० १००
१५ ऩॊजीकयण १ १ १ ० ४८६ ३५३ ७२ १००
१६ उद्मोग प्रवद्फधन ८ ८ ८ २९०० २८८४.२८ ९९.५३ १००



भहाशाखा/शाखा अनुसाय प्रगनत वववयण प्रदेश सयकायवाट हस्तान्तरयत रक्ष्म तोक्रकएका कामतिभ

भस.नॊ. शाखा /भहाशाखा 
कूर 

आमोज
ना 

हारसभभ 
सभझौता/स्वी
कृत बएका 
कामतिभ 
सखमा 

सभऩन्न 
आमोज
ना 

प्रफक्रमा
भा 

यहेको 
ववननमोजन 
रु.००० 

ववविम प्रगनत 
बौनतक 
प्रगनत 

जभभा खचत प्रनतशत(
%) 

१ कृवष ववकास प्रदेश
सयकाय १ ० ० ० ५० ० ० ० 

२ ऩशसेुवा प्रदेश सयकाय १ १ १ ० ५०० ३६८ ७३.६ १०० 



सॊघीम सयकायवाट हस्तान्तयीत रक्ष्म तोक्रकएका कामतिभ

भस.नॊ. कामतिभहरु कूर 
आमोजना 

ववननमोजन 
रु.००० 

ववविम प्रगनत 
बौनतक 
प्रगनत जभभा खचत प्रनतशत(

%) 

१ 
सॊघीम सयकायफाट 
हस्तान्तरयत कामफक्रभ (शसतफ 
अनुदान) 

१४१ ७५९२३० ६६२७६४ ८७.२९ ९०.२३

२ 
सॊघीम सयकायफाट 
हस्तान्तरयत कामफक्रभ (ववषेश 
अनुदान) 

२ ३५३०० २४३८१ ६९.०७ १००

३ 
सॊघीम सयकायफाट 
हस्तान्तरयत 
कामफक्रभ(सभऩुयक अनुदान) 

२ १०४०० ० ० ०

कूर १४५ ७२१२२० ३०५६७९ ८५ ९४.५



प्रदेश सयकायवाट हस्तान्तयीत रक्ष्म तोक्रकएका कामतिभ

भस.नॊ. कामतिभहरु कूर आमोजना ववननमोजन 
रु.००० 

ववविम प्रगनत बौनतक 
प्रगनत जभभा खचत प्रनतशत(%

) 

१ प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत 
कामफक्रभ (शसतफ अनुदान) 

१७ ५,१०,४४ २,८५,१९ ५५.८७ 56.8

२ प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत 
कामफक्रभ (ववषेश अनुदान) 

१ १ ,६७,०० १ ,३१ ,९४ ७९ 89.8

३ प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत 
कामफक्रभ (सभऩुयक अनुदान) 

9 ३०००० ११४५७ ३८.१९ 31.6

कूर 27 ९७७४४ ५३१७० ५४ 



प्रधानभन्त्री योजगाय कामतिभ सॊघीम

lqmofsnfk >f]t ljlgof]hg ah]6 vr{ /sd vr{ k|ltzt
काभका रागग ऩारयश्रलभक 
अनुदान

g]kfn ;/sf/ #!@@))) @*%^)@@ (!=$*

योजगाय सॊमोजकको तरव g]kfn ;/sf/ $^*))) $^*))) !))
योजगाय सॊमोजकको ऩोसाक g]kfn ;/sf/ !)))) !)))) !))
काभका रागग ऩारयश्रलभक cfO=l8=P= #*))))) @#%*%$& ^@=@!
योजगाय सेवा केन्रको 
सञ्चारन

cfO=l8=P= @)%))) !)%)*) %!=@#

तरव cfO=l8=P= &#$))) $!^(!) %^=*)
प्राववगधक सहामकको ऩोसाक cfO=l8=P= !)))) !)))) !))
योजगाय सहामकको ऩोसाक 
बत्ता

cfO=l8=P= !)))) ) )

s'n *#%())) ^@@$%%( &$=$^



a]/f]huf/ JolQmx?n] k|fKt u/]sf] /f]huf/L lbg tyf e'Stflgsf] ljj/0f
s'n ;'lrs[t a]/f]huf/ JolQmM ^*! hgf
s'n ;+rfng ePsf cfof]hgfx?M #* j6f
s'n /f]huf/Ldf ;+nUg JolQmM !%^ hgf
s'n /f]huf/Lsf lbgM (#*^ lbg
Hofnf /sd e'StfgL ljlwM ;DjlGwt j]/f]huf/ JolQmsf] a}s vftf dfkm{t
s'n ljt/0f ePsf] HofnfM ? %@,!$,%^(.



साभाम्जक सुयऺा कामतिभ
आ व 2078/079 को वावषफक साभाम्जक सयुऺा बत्ता ववतयणको वववयण  

क्र.स. वडा नॊ फङै्कको नाभ तनकासा 
प्रथभ दोश्रो तसे्रो चौथो जभभा  

१ 
१ 

लसलबर फङै्क 
रु5,314,738 रु5,368,183 रु5,498,145 रु5,634,925 रु21,815,991 

२ रु9,416,838 रु9,187,906 रु9,200,794 रु9,509,503 रु27,805,538 
५ रु6,547,782 रु6,678,245 रु6,850,760 रु6,974,824 रु20,076,787 

२ ३ प्रब ुफङै्क रु7,058,375 रु7,140,051 रु7,196,346 रु7,386,108 रु21,394,772 
३ ४ ज्मोती ववकास फङै्क रु7,786,657 रु7,854,936 रु7,775,575 रु7,521,505 रु23,417,168 

१६ रु6,191,674 रु6,220,170 रु6,232,994 रु6,356,888 रु18,644,838 
४ ६ साॊगिरा डबेरऩभेन्ट फङै्क रु4,870,649 रु4,949,058 रु5,032,883 रु5,185,108 रु14,852,590 

७ साइनयेसङु्गा 
डबेरऩभेन्ट फङै्क 

रु5,027,278 रु5,151,020 रु5,305,737 रु5,490,390 रु15,484,035 
५ १३ रु5,542,416 रु5,689,931 रु5,957,552 रु6,186,303 रु17,189,899 
६ ८ कुभायी फङै्क नायामनऩयु रु4,778,361 रु4,876,288 रु5,026,300 रु5,278,288 रु14,680,949 

१० रु6,122,902 रु6,601,475 रु7,358,992 रु7,561,430 रु20,083,369 
७ ९ एन.आइफ.लस. एलसमा फङै्क रु6,156,032 रु6,191,360 रु6,291,756 रु6,613,492 रु18,639,148 
८ ११ साइन येसङु्गा फङै्क 

नायामणऩयु रु4,823,888 रु4,896,926 रु5,009,954 रु5,263,152 रु14,730,768 
९ १२ काभना सेवा ववकास फङै्क रु11,136,591 रु11,355,956 रु11,449,603 रु11,765,766 रु33,942,150 
१० १४ भाछाऩचु्छ्रे फङै्क लर. रु5,759,682 रु5,972,595 रु6,313,507 रु6,545,615 रु18,045,784 

१५ रु7,535,646 रु7,714,104 रु8,023,874 रु8,354,515 रु23,273,624 
११ १७ ग्रोफर आइ.एभ.इफ फङै्क रु7,051,393 रु7,224,930 रु7,453,130 रु7,751,344 रु21,729,453 
१२ १८ कृवष ववकास फङै्क रु8,387,397 रु8,535,524 रु8,849,167 रु9,077,879 रु25,772,088 
१३ १९ लसहटजन्स फङै्क रु4,730,243 रु4,857,892 रु4,890,496 रु5,144,509 रु14,478,631 

जभभा रु124,238,542 रु126,466,550 रु129,717,565 रु133,601,544 रु514,024,201 



कृवष ववकास 
 

ि. सॊ. वववयण जभभा 
१ पाभत दतात भसपारयस २२५ 
२ सभह दतात २७ 
३ ववभा भसपारयस ११८ 
४ वैक ऩरयमोजना म्स्टभेट ३२ 

ऩशुऩॊऺी ववकास

ि.स वववयण भहहरा ऩुरुष जभभा कैक्रपएत 
१  कृवष पभत दतात भसपारयस १२३ ५९ १८२ घयेरु कामातरम 
२ कृवष भभटय जडान भसपारयस ९ ४० ४९ ववद्मुत कामातरम 
3कृषक सभहू दतात    १ ० ११ भभधश्रत १०
४धानवारी याहत ववतयण २६३३  रु. १०५४१७८२
५ यासामननक भर ववतयण गने 
सहकायी सॊस्था नववकयण ४४ 

रक्ष्म नतोक्रकएका कामतिभहरु



सहकायी तथा योजगाय प्रवधफन
 
१ .  सहकायी सॊस्थाहरुको अनुगभन य भलू्माङ्कन सभफन्धी ।
२.  सहकायी सॊस्थाहरुको ववननमभ सॊशोधन सभफन्धी ।
३.  गरयफी ननवायण कोष सभफन्धी ।
४.  म्ज आइ जेड सभफन्धी ।



उऩबोक्ता हहत सॊयऺण

 सडक ऩेहट दामाॉ फामाॉ अब्मफम्स्थत पुटऩाथका ऩसरहरुराई ब्मफम्स्थत गने कामफ

 खाद्म तथा गुण तनमन्रण डडलबजन कामाफरम तुरसीऩुय य उऩबोक्ता हहत सॊग 
सयोकाय याख् ने बफलबन् न तनकाम सॊग सभन्वमन गयी सघन अनुगभन कामफ 
सभऩन्न गयेको

 फजाय अनुगभनभा आईऩयेका सभस्माह तथा गुनासोहरुको सभफोधन तथा
सभाधानका गने कामफ गयेको



सयसपाई व्मवस्थाऩन

१ नेऩारी सेना य NNC को सहमोगभा तुल्सीऩुय चोक देखख कटुवाखोरा सभभ क्मायी 
सयसपाई गने कामतिभ गरयएको
२ नेऩारी सेनाको सहमोग फाह्रकुने देखख ज्माभभये तारतपत  जाने फाटो तथा तार 
वरयऩयी सयसपाई कामतिभ गरयएको
३ ननम्ज ऺेत्रराई नगल्ने पोहय व्मवस्थाऩन गनत हदने ननणतम गरयएको



सूचना िथा संचाय प्रहवतध
 
1)  तनमतभि कामयहरु् वेबसाइट,सयकायी ईभेर, आतधकायीक 
ऩोटयर, आतधकारयक साभाखजक संजार, हवतबन्न सूचना प्रहवतध 
प्रणारीहरु संचारन िथा व्मवस्थाऩन । 
2)  सूचना प्रहवतध सम्फन्तधी कभयचायीहरुराई ऩयाभशय, तसकाई िथा 
अनौऩचारयक िातरभ ।



कानूनी भाभभरा 
 
अनघल्रो वषतफाट सयी आएका १०५ य मस आ.व. भा दतात बएका  १५० गयी कुर 
२५५ वववाद भध्मे २३१ वववादको भभराऩत्र/अम्न्तभ ननणतम बएका छन ्बने २४ वटा 
वववाद प्रकृमाभा यहेका छन ्। 



वडा अनुसाय रक्ष्म तोफकएका कामफक्रभ प्रगतत वववयण 
लस.नॊ. वडा ववतनमोजन खचफ खचफ (%) भौज्दात 

१ वडा नॊ. १ 10000 9653 ९६.५३ 346
२ वडा नॊ. २ १०००० ८५५६ ८५.५६ १४४३ 
३ वडा नॊ. ३ १०००० ८८०९ ८८.०९ ११९० 
४ वडा नॊ. ४ १०००० ९७७७ ९७.७७ २२२ 
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