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१. ऩङ्चयचम 

रङ्टङ्ञम्फङ्झन प्रदेिभा १०९ वटा स्थानीम तहहरु यहेका छन ्। कङ्जऩरवस्तङ्ट ङ्ञजल्राभा यहेका १० वटा 
स्थानीम तहभध्मे कङ्जऩरवस्तङ्टको सदयभङ्टकाभफाट ऩङ्ञिभभा यहेको एउटा स्थानीम तह हो भहायाजगॊज 
नगयऩाङ्झरका । मस नगयऩाङ्झरकाको ऩूवयभा फङ्टद्धब ङ्टङ्झभ नगयऩाङ्झरका, कङ्जऩरवस्तङ्ट नगयऩाङ्झरका, भामादेवी 
गाउॉऩाङ्झरका य मिोधाया गाउॉऩाङ्झरका य  ऩङ्ञिभभा  ङ्ञिवयाज नगयऩाङ्झरका य  कृष्णनगय नगयऩाङ्झरका 
दङ्ञऺणभा ङ्झछभेकी याष्ड बायत य  उत्तयभा अघायखाॉची ङ्ञजल्राको ङ्ञितगॊगा नगयऩाङ्झरका यहेका छन ्। 
य जसको ऺेत्रपर ११२.२१ वगय ङ्जकङ्झभ यहेको छ  । २०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय 
५४८०० जनसॊख्मा यहेका छन ्।मो नगयऩाङ्झरकाभा भधेिी फाहङ्टल्मता यहेको छ । महाॉ भङ्टस्रीभ, 

कङ्ट भी चौधयी, मादव, ऩासी,करवाय, चाभय, भल्राह, धोफी, िङ्टक्रा, ऩाण्डे, गङ्टप्ता, ङ्झतवायी, थारु, रगामतका 
जातजातीहरुको फाहङ्टल्मता यहेको छ ।कङ्जऩरवस्तङ्ट ङ्ञजल्राको भहायाजगञ्ज,  फरयभावाऩ ङ्टय, कङ्ट िहवा, हदौना, 
ङ्ञिसवा, कजयहवा, फयईऩङ्टय, बरवायी य उदमऩङ्टय गाङ्जवसराई सभेटेय नगयऩाङ्झरका फनाईएको हो । 

मस नगयऩाङ्झरकाभा जम्भा ११ वटा वडाहरु यहेका छन ्। जसभा वडा नॊ १भहायाजगॊज, वडा नॊ २ 
गैडहवा ,वडा नॊ ३ जभङ्टनी, वडा नॊ ४ फयईऩङ्टय, वडा नॊ ५ उदमऩङ्टय ,वडा नॊ ६ बरवायी , वडा नॊ ७ 
कङ्ट िहवा, वडा नॊ ८ कजयहवा, वडा नॊ ९ ङ्ञिसवा, वडा नॊ १० हयदौना य वडा नॊ ११ फडेगाॉव 
यहेका छन ्। 

भहायाजगॊज नगयऩाङ्झरकाको आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, बौङ्झतक, िैङ्ञऺक, धाङ्झभयक तथा ऩमयटकीम ङ्जवकासको 
राङ्झग प्रमत्निीर यहॉदै उऩरब्ध स्रोत य साधनको अङ्झधकतभ उऩमोग गयी नगयऩाङ्झरकाराई स्वावरम्फी 
य आत्भङ्झनबयय फनाउने प्रमास जायी यहको छ । िैङ्ञऺक ऺेत्रराई सवर सपर फनाउनको राङ्झग  
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञिऺाका सयोकायवाराहरु सॊग ङ्झनमङ्झभत रुऩभा सभन्वम , छरपर  य अन्तयङ्जिमा गङ्चय 
आवश्मकताभङ्टखी िैङ्ञऺक मोजना तथा कामयिभहरु ङ्झनभायण गयी कामायन्वमन बइयहेको ङ्जवद्यभान 
अवस्था यहेको छ । 
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वडा कामायरम तपय  जम्भा २२ ० २२ 
 

कङ्ट र जम्भा ५४ ९ ५३ 
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३.१ सेवा कयायभा कामययत कभयचायीहरुको  ङ्जववयण 

ि.सॊ. ऩद कामययत सॊख्मा कैङ्जपमत 
१ सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत १ 

 

२ इङ्ञन्जङ्झनमय २ 
 

३ सव-इङ्ञन्जङ्झनमय २ 
 

४ अ.स.इङ्ञन्जङ्झनमय ३ 
 

५ योजगाय सॊमोजक १ 
 

६ प्राङ्जवङ्झधक सहामक १ 
 

७ एभ.आइ.एस अऩयेटय २ 
 

८ ङ्जपल्ड सहामक १  

९ वास सॊमोजक १  

१० अङ्झभन १  

११ कामायरम सहामक ४  

१२ कामायरम सहमोगी ५  

१३ हरङ्टका सवायी चारक ४  

१४ सङ्टयऺा गाडय ३  

१५ सपाईकभी २  

४. िाखाफाट प्रदान गङ्चयन ेसेवा 
 ४.१ साभान्म प्रिासन िाखा 

(क) स्थानीम सेवा तथा जनिङ्ञि ङ्जवकास उऩिाखा 

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, भाऩदण्ड, सेवा ितय, मोजना, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

 सॊङ्जवधानको धाया ३०२ फभोङ्ञजभ सभामोजन बई आउने कभयचायीको व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अन्म कामय 
 नगयऩाङ्झरकाको सॊगठन ङ्जवकास, सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्दी ङ्झनधाययण, जनिङ्ञि व्मवस्थाऩन 

य वृङ्ञत्त ङ्जवकास, 

 स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग, प्रफद्र्घन य ङ्झनमभन 

 भानव सॊसाधन ङ्जवकासका राङ्झग अल्ऩकारीन तथा दीघयकारीन मोजना तजङ्टयभातथा ऺभता
 ङ्जवकास 

 नगयऩाङ्झरकाभा सावयजङ्झनक ङ्जवदा, उत्सव, जात्रा, उदी आङ्छदको व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम िाङ्ञन्त सङ्झभङ्झत सम्फन्धी कामयहरु । 
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 (ख) सावयजङ्झनक खयीद तथा सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन िाखा 

 नगयऩाङ्झरकाको राङ्झग सावयजङ्झनक खयीद तथा अन्म फन्दोफस्तीका साभान सम्फन्धी ङ्जवषम 

 नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्रको सावयजङ्झनक तथा सयकायी सम्ऩङ्ञत्त, साभङ्टदाङ्जमक सम्ऩङ्ञत्त तथा आफ्नो 
 स्वाङ्झभत्वभा यहेको बवन,  सडक, ऩसर, व्मवसाम, ऩूफायधाय, उद्योग, खानी तथा खनीज, वनजस्ता 
 प्राकृङ्झतक स्रोत आङ्छदको एकीकृत  ङ्जववयणसङ्जहतको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख 

 सेवा तथा ङ्झनभायण व्मवसामको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन । 

 (ग) स्थानीम तह, प्रदेि य सॊघसॉगको सम्वन्ध य सभन्वम तथा वडासॉगको सभन्वम उऩिाखा 

 सॊघ तथा प्रदेि तहभा सॊङ्जवधान तथा कानङ्टन फभोङ्ञजभको सहबाङ्झगता तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 

 ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतसॉगको सभन्वम 

 वडा तहसॉगको सम्ऩकय  य सभन्वम 

 ऩत्राचाय, सबा, सभायोह, ङ्ञिष्टाचाय 

 (घ) फैठकव्मवस्थाऩन उऩिाखा 

 कामयऩाङ्झरका तथा सबाको फैठक व्मवस्थाऩन 

 कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयमहरुको ङ्जवद्यङ्टङ्झतम भाध्मभफाट अङ्झबरेखीकयण तथा प्रकािन  

 कामयऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत, उऩसङ्झभङ्झत, कामयदरको फैठक व्मवस्थाऩन 

 (ङ) फजाय अनङ्टगभन, गङ्टणस्तय, नाऩतौर, खाद्य सङ्टयऺा य उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण उऩिाखा 

 स्थानीम व्माऩाय, वाङ्ञणज्म, वस्तङ्टको भाग, आऩूङ्झतय व्मफस्थाऩन तथा अनङ्टगभन 

 फजाय तथा हाट फजाय व्मवस्थाऩन 

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

 स्थानीम वस्तङ्टहरूको उत्ऩादन, आऩूङ्झतय तथा ङ्झनकासी प्रऺेऩण, भूल्म ङ्झनधाययण य अनङ्टगभन 

 स्थानीम व्माऩाय य वाङ्ञणज्म सम्फन्धी ऩूवायधाय ङ्झनभायण, 

 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 ऩदाथयको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण, 

 खानेऩानीको गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण, 

 स्थानीम व्माऩाय प्रवद्र्घन सहजीकयण य ङ्झनमभन, 
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 स्थानीम फौङ्जद्धक सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, प्रवद्र्घन य अङ्झबरेखाङ्कन । 

 (च) आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण िाखा 

 आन्तङ्चयक तथा ऩूवय रेखाऩयीऺण 

 रेखाऩयीऺण ङ्जववयण (फेरुजकूो रगत सभेत)को अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन  

 अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण कामयभा सहमोग, सभन्वम य सहजीकयण 

 रेखाऩारनसम्वन्धी ऺभता ङ्जवकास कामय 

 (छ) ङ्जवदा, उत्सव, उदी, जात्रा, ऩवय, उऩाधी, ङ्जवब ङ्टषण इकाई 

 स्थानीम चाडऩवय, सावयजङ्झनक ङ्जवदा, उत्सव, जात्रा, उदी आङ्छदको व्मवस्थाऩन 

 उऩाधी तथा ङ्जवब ङ्टषण सम्वन्धी ङ्झसपाङ्चयि, अङ्झबरेख 

 ४.२  याजश्व तथा आङ्झथयक प्रिासनिाखा 

 (क) याजश्व नीङ्झत तथा प्रिासनउऩिाखा 

 याजश्व सम्फन्धी नीङ्झत, कानून तजूयभा, कामायन्वमन य ङ्झनमभन (याजस्व च ङ्टहावट ङ्झनमन्त्रण सभेत) 

 सम्ऩङ्ञत्त कय, घयफहार कय, घय जग्गा यङ्ञजषे्डिन िङ्टल्क, सवायी साधन कय, सेवा िङ्टल्क दस्तङ्टय, 

 ऩमयटन िङ्टल्क,  ङ्जवऻाऩन कय, व्मवसाम कय, बङू्झभकय (भारऩोत), दण्ड जङ्चयवाना, भनोयञ्जन कय, 

 फहारङ्जवटौयी कय, घयजग्गा कय,  भतृ वा भाङ्चयएको जीवजन्तङ्टको हाड, ङ्झसॊग, ्वाॉख, छाराभा 
 कय, प्राकृङ्झतक स्रोत साधन, व्मवसाङ्जमक कय सम्फन्धीनीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, कामायन्वमन, 

 फाॉडपाॉड, सॊकरन य ङ्झनमभन, अन्म आम व्मवस्थाऩन 

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

 आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र याजस्वका दय अन्म िङ्टल्क ङ्झनधाययण, सॊघीम य प्रदेि कानून फभोङ्ञजभ 
 प्राकृङ्झतक श्रोत साधन य सेवा िङ्टल्क जस्ता योमल्टी सङ्करन, सभन्वम य ङ्झनमभन 

 स्थानीम ऩूवायधाय सेवा य उऩमोगभा सेवा िङ्टल्क तथा दस्तङ्टय (नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन, 

 िङ्टल्क ङ्झनधाययण,  सॊकरन तथा व्मवस्थाऩन) 

 भारऩोत सॊकरन 

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

 टे्रङ्जकङ्ग, कामाङ्जकङ्ग, क्मानोङ्झनङ्ग, फञ्जी जङ्ञम्ऩङ्ग, ङ्ञजऩफ्रामय, ¥माङ्ञफ्टङ्ग िङ्टल्क 
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 साभङ्टदाङ्जमक वनको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 ऩानीघट्ट, कूरो, ऩैनी जस्ता सेवा सञ्चारनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 प्राकृङ्झतक स्रोतको उऩमोग सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनधाययण य कामायन्वमन तथा प्रदेि य  सॊघीम 
 भाऩदण्ड ऩारना 
 प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ दण्ड जङ्चयवाना 
 फाॉकी फक्मौता यकभको रगत य असङ्टर उऩय  

 कयदाता ङ्ञिऺा तथा कयदाता ङ्जववयण अद्यावङ्झधक 

 ङ्जवत्तीम स्रोत साधनको सभताभूरक फाॉडपाॉड 

 आङ्झथयक साधनको भहत्तभ उऩमोग तथा ऩङ्चयचारन 

 याजश्व ऩयाभिय सङ्झभङ्झत सम्फन्धी ङ्जवषम 

 स्थानीम याजस्व प्रवद्र्घनका राङ्झग प्रोत्साहन,  

 याजश्वको सम्बाव्मता अध्ममन 

 याजस्व सूचना तथा त्माङ्कको आदान प्रदान 

 सॊघीम तथा प्रदेि कानून फभोङ्ञजभ फजेट घाटाऩूङ्झतयको स्रोत व्मवस्था 

 (ख) आङ्झथयक प्रिासनउऩिाखा 

 आङ्झथयक (कामयङ्जवधी) नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड, कामायन्वमन य ङ्झनमभन, आङ्झथयक प्रिासन य 
 व्मवस्थाऩन 

 सङ्ञञ्चत कोष तथा आकङ्ञस्भक कोषको व्मवस्थाऩन 

 फजेट सीभा ङ्झनधाययण, फजेट तजूयभा, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

 रेखा व्मवस्थाऩन, खचय, याजश्व, धयौटी, कामयसॊचारन कोष तथा अन्म सयकायी कोष तथा 
 सॊऩङ्ञत्तको एकीकृत ङ्जववयण 

 सभङ्जष्टगत आङ्झथयक अवस्थाको ङ्जवश्लषेण  

 ऋण तथा अनङ्टदानको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 रगानी प्रऺेऩण (सयकायी, सहकायी तथा ङ्झनजी) य ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन 

 रगानी य राबाॊिको व्मफस्थाऩन (जनसहाबङ्झगता तथा साभङ्टदाङ्जमक रगानीको अङ्झबरेख सभेत) 

 कायोफायको रेखाॊकन, ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन 

 याजश्व तथा व्ममको अनङ्टभान 

 फेरुजू पछ्र्मौट 

 आङ्झथयक प्रिासन य व्मफस्थाऩन सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम । 
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 ४.३ िहयी ऩूफायधाय ङ्जवकास िाखा 

 (क) सडक तथा मातामात व्मवस्थाउऩिाखा 

 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 तजङ्टयभा,  कामायन्वमन य स्तयोङ्ङङ्झतका आमोजनाको ऩङ्जहचान,  अध्ममन, 

 कामायन्वमन, भभयत, सम्बाय 

 मातामात सङ्टयऺा व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 स्थानीम सावयजङ्झनक मातामातको रुट ङ्झनधाययण, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी, सेवाको गङ्टणस्तय, बाडा 
 दय ङ्झनधाययण य  ङ्झनमभन 

 ट्याक्सी सेवा अनङ्टभती, व्मफस्थाऩन य ङ्झनमभन 

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

 कामायन्वमन, ङ्झनमभन 

 वातावयणभैत्री, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन अनङ्टकूरन, अऩाङ्गता य रैङ्जङ्गगभैत्री मातामात प्रणारीको 
 प्रवद्र्धन  

 आधायबतू मातामात सम्फन्धभा प्रदेि सयकायसॊग सभन्वम 

 मातामात ऺेत्रभा रगानी अङ्झबफङृ्जद्ध 

 मातामात सङ्टङ्जवधाभा नागङ्चयकको सयर, सहज य सभान ऩहङ्टॉच 

 मातामात ऺेत्रभा वाताफयणभैत्री प्रङ्जवङ्झधराई प्रोत्साहन 

 ङ्झनजी मातामात ङ्झनमभन व्मवस्थाऩन 

 (ख) जरङ्जवद्यङ्टत, उजाय, सडक वत्ती उऩिाखा 

 साना जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, नवीकयणीम उजाय तथा वैकङ्ञल्ऩक ऊजाय सम्वन्धी सम्फन्धी नीङ्झत, 

 कानून, भाऩदण्ड,  मोजना, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

 वैकङ्ञल्ऩक ऊजाय सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य हस्तान्तयण, ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध÷प्रफद्र्घन, 

 ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत स्वदेिी रगानीराई प्राथङ्झभकता ङ्छददै जरस्रोतको फहङ्टउऩमोगी 
 ङ्जवकास कामयिभको तजङ्टयभा य कामायन्वमन 
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 स्थानीम ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 सडक वत्तीको व्मवस्था 

 (ग) ङ्झसॊचाई तथा जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रणउऩिाखा 

 ङ्झसॉचाई सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन 

 ङ्झसॉचाई सम्फन्धी गङ्टरुमोजनाको तजङ्टयभा, कामायन्वमन य स्तयोङ्ङङ्झतका आमोजनाको ऩङ्जहचान,  

 अध्ममन, कामायन्वमन, भभयत, सम्बाय य ङ्झनमभन, 

 स्थानीम साना, सतह तथा बङू्झभगत ङ्झसचाई प्रणारीको सञ्चारन ङ्झनभायण, सङ्टधाय, भभयत सम्बाय तथा 
 सेवा िङ्टल्कको  ङ्झनधाययण य सङ्करन व्मवस्थाऩन 

 जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण सम्वन्धी स्थानीम  

 तटफन्ध, नदी ङ्झनमन्त्रण तथा नदी े व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 साना जर उऩमोग सम्फन्धी आमोजना तजङ्टयभा, कामायन्वमन य अनङ्टगभन । 

 (घ) सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास तथा ङ्जवस्ताय य एप.एभ. सञ्चारन उऩिाखा 

 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 प्रकािन अनङ्टभङ्झत, अङ्झबरेख तथा ङ्झनमभन 

 अङ्झबरेख व्मवस्थाऩनभा नवीनतभ सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग  

 सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधभा सवयसाधायण जनताको सहज य सयर ऩहङ्टॉच तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधको 
 ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय सम्फन्धी कामयिभ तजङ्टयभा य कामायन्वमन 

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

 (ङ) खानेऩानी व्मवस्थाऩन उऩिाखा 

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

 खानेऩानी भहसङ्टर ङ्झनधाययण य खानेऩानी सेवा व्मवस्थाऩन 

 सावयजङ्झनक स्थरभा ङ्जऩउन ेऩानी व्मवस्थाऩन 

 ऩानी भङ्टहानको सॊयऺण 

 स्वच्छ खानेऩानी आऩूङ्झतय सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम । 
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 (च) सावयजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी इकाई 

 स्थानीम सावयजङ्झनक—ङ्झनजी साझेदायी सम्वन्धी स्थानीम नीङ्झत, मोजना ङ्झनभायण 

 स्थानीम सावयजङ्झनक—ङ्झनजी साझेदायीका आमोजना छनौट तथा कामायन्वमन  

 सावयजङ्झनक साभङ्टदाङ्जमक साझेदायी 
 स्थानीम ङ्जवकासभा ङ्झनजी ऺेत्रको प्रफद्र्धन 

 

 ४.४ आङ्झथयक ङ्जवकास िाखा 

 (क) कृङ्जष, ऩिङ्टऩन्छी तथा सहकायी 

 कृङ्जष 

 कृङ्जष, कृङ्जष प्रसाय, कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩनसम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
 कामायन्वमन य  ङ्झनमभन 

 कृङ्जष फजाय सूचना, कृङ्जष फजाय तथा हाटफजायको ऩूवायधाय ङ्झनभायण, साना ङ्झसॉचाई ङ्झनभायण, ताङ्झरभ, 

 प्रङ्जवङ्झध प्रसाय, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, कृङ्जष साभाग्री आऩूङ्झतय य कृषक ऺभता ङ्जवकास कामयिभको 
 सञ्चारन 

 कृङ्जषजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण 

 कृङ्जष वातावयण सॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवद्र्घन 

 कृङ्जष प्रसाय तथा जनिङ्ञिको प्रऺेऩण, व्मवस्थाऩन य ऩङ्चयचारन 

 उच्च भूल्ममङ्टि कृङ्जषजन्म वस्तङ्टको प्रवद्र्घन, ङ्जवकास तथा फजायीकयण 

 कृङ्जषसम्वन्धी वीभा य कजाय सहजीकयण 

 िीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन 

 कृषकहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध, प्राङ्जवङ्झधक सेवा, टेवा, सीऩ ङ्जवकास य सििीकयण 

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

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

 कृङ्जष सम्फन्धी प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण य हस्तान्तयण 

 कृङ्जष त्माङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी तथा कृङ्जष सम्फन्धी सूचनाको प्रचायप्रसाय 

 कृङ्जष स्रोत केन्रको स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 
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 ऩिङ्टऩन्छी 

 ऩिङ्टऩारन य ऩिङ्ट स्वास््म सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन य 
ङ्झनमभन 

 ऩिङ्टऩन्छी फजाय सूचना, हाटफजायको ऩूवायधाय ङ्झनभायण, ताङ्झरभ, प्राङ्जवङ्झधक टेवा, कृषक ऺभता 
 ङ्जवकास कामयिभको सञ्चारन य ङ्झनमभन 

 ऩिङ्टऩन्छीजन्म प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ङ्झनमन्त्रण 

 ऩिङ्टऩन्छी ङ्ञचङ्जकत्सा सेवाको व्मवस्थाऩन, 

 ऩिङ्टनश्ल सङ्टधाय ऩद्धङ्झत ङ्जवकास य व्मफस्थाऩन 

 ऩिङ्टऩन्छी सम्फन्धी फीभा य कजाय सहजीकयण 

 स्थानीम चयन तथा खकय  ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन 

 ऩिङ्ट आहायको गङ्टणस्तय ङ्झनमभन 

 स्थानीमस्तयभा ऩिङ्टऩन्छी सम्फन्धी त्माङ्कको व्मवस्थाऩन य सूचना प्रणारी 
 ऩिङ्ट फधिारा य िीत बण्डायणको व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 ऩिङ्टऩारन तथा ऩिङ्ट स्वास््म सम्फन्धी अन्म कामय । 

 सहकायी 

 सहकायी सॊस्था सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्डको ङ्झनभायण, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

 स्थानीम सहकायी सॊस्थाको दताय, अनङ्टभङ्झत, खायेजी य ङ्जवघटन 

 सहकायी वचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्धी स्थानीम भाऩदण्ड ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन 

 सहकायी सम्फन्धी याङ्जष्डम, केन्रीम, ङ्जवषमगत, प्रादेङ्ञिक य स्थानीम सॊघ सॊस्थासॉग सभन्वम य 
सहकामय 
 सहकायी सम्फन्धी स्थानीम त्माङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 स्थानीम सहकायीको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध 

 स्थानीमसहकायी ऺेत्रको प्रवद्र्घन, ङ्जवकास य ऩङ्चयचारन । 

 (ग)उद्योग तथा उद्यभङ्ञिरता ङ्जवकास य खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण उऩिाखा 

 उद्योग 

 रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योगको दताय, नवीकयण, खायेजी य ङ्झनमभन 

 रघङ्ट, घयेरङ्ट तथा साना उद्योगको ङ्जवकास य प्रवद्र्धन 



12 
 

 उद्यभङ्ञिरता प्रवद्र्धन 

 व्माऩाङ्चयक पभय, ऩसरको दताय, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी य ङ्झनमभन 

 सीऩ ङ्जवकास सम्फन्धी कामयको प्रफद्र्धन । 

 खानी तथा खङ्झनज 

 खानी तथा खङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा  मोजनाको 
 कामायन्वमन 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 दताय, अनङ्टभङ्झत, नवीकयण, खायेजी य व्मवस्थाऩन 

 खानी तथा खङ्झनज ऩदाथय सम्फन्धी सूचना तथा त्माङ्क सङ्करन, अङ्झबरेखन तथा व्मफस्थाऩन 

 बौगङ्झबयक नक्सा प्रकािन । 

 (घ) योजगाय प्रफद्र्धन तथा गङ्चयफी न्मूनीकयण उऩिाखा 

 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन  य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 गङ्चयफी ङ्झनवायणको स्थानीम यणनीङ्झत तजूयभा 
 गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचानसम्फन्धी स्थानीम सवेऺण, सूचना व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन 

 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी याङ्जष्डम, प्रादेङ्ञिक य स्थानीम सॊस्थासॉग सम्ऩकय , सभन्वम य सहकामय 
 योजगाय तथा फेयोजगायको त्माङ्क सङ्करन, प्रिोधन य सूचना प्रणारीको स्थाऩना 
 स्थानीमस्तयभा यहेका ङ्जवदेिी श्रङ्झभकको रगत सङ्करन तथा सूचना व्मवस्थाऩन 

 ऩङ्जहचान बएका गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय एवॊ रङ्ञऺत सभूह सम्फन्धी स्थानीम मोजना, कामयिभ, स्रोत 
 ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन 

 सॊघीम य प्रदेि कानून फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा सङ्टकङ्ट म्फासीको ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख 
 व्मवस्थाऩन 

 सङ्टकङ्ट म्फासी सम्फन्धी जीङ्जवकोऩाजयन य फसोफास व्मवस्थाऩन 

 योजगायीका अवसय ङ्झसजयना सम्वन्धी 

 ४.५ साभाङ्ञजक ङ्जवकास िाखा 

 (क) आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा कामायरम 
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 प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺा तथा ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺा, अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा, खङ्टरा तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञिऺा 
 (गङ्टरुकङ्ट र, भदयसा, गङ्टम्फा आङ्छद), ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइ तथा ङ्जविषे ङ्ञिऺा सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, 

 भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभायण, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

 प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञिऺा तथा व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभको मोजना तजङ्टयभा, सञ्चारन, अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 ऩाठ्यिभ य ऩाठ्यसाभग्रीको ङ्जवतयण तथा कामायन्वमन 

 ङ्जवद्यारम ङ्ञिऺक तथा कभयचायी व्मवस्थाऩन 

 ङ्जवद्यारमको नक्साङ्कन, अनङ्टभङ्झत, स्वीकृङ्झत, सभामोजन तथा ङ्झनमभन 

 िैङ्ञऺक ऩूवायधाय ङ्झनभायण य भभयत सम्बाय 

 आधायबतू तह (कऺा ८) को ऩयीऺा व्मवस्थाऩन 

 ङ्जवद्याथी ङ्झसकाइ उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मवस्थाऩन 

 ङ्जवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृङ्ञत्तको व्मवस्थाऩन 

 िैङ्ञऺक ऩयाभिय सेवाको अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन 

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

 भाध्मङ्झभक तहसम्भको िैङ्ञऺक कामयिभको सभन्वम य ङ्झनमभन 

 ऩङ्टस्तकारम एवॊ ऩत्रऩङ्झत्रका 
 स्थानीम ऩङ्टस्तकारम, वाचनारम तथा साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केन्र सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन । 

 (ख) खेरकङ्ट द तथा अङ्झतङ्चयि ङ्जिमाकराऩ इकाई 

 स्थानीमस्तयभा खेरकूद प्रिासन तथा सङ्घ सॊस्थाको ङ्झनमभन य सभन्वम 

 खेरकङ्ट दको सॊयचनाको ऩूवायधाय ङ्झनभायण, सञ्चारन तथा ङ्जवकास 

 खेरकूदको ङ्जवकास य प्रवद्र्घन 

 खेरकूद प्रङ्झतमोगीता आमोजना य सहबागीता 
 अङ्झतङ्चयि ङ्जिमाकराऩ सम्फन्धी ङ्जवषम । 

 (ग) आधायबतू स्वास््म तथा सयसपाई कामायरम 

 आधायबतू स्वास््म य सयसपाई सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ङ्झनभायण, कामायन्वमन 
तथा ङ्झनमभन 

 याङ्जष्डम तथा प्रदेिस्तयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ स्थानीमस्तयको स्वास््म सम्फन्धी रक्ष्म 
 य गङ्टणस्तय ङ्झनधाययण 
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 याङ्जष्डम य प्रादेङ्ञिक भाऩदण्ड अनङ्टरुऩ जनयर अस्ऩतार, नङ्झसयङ्ग होभ, ङ्झनदान केन्र तथा अन्म 
 स्वास््म सॊस्थाहरूको ङ्ञक्रङ्झनक दताय, सञ्चारन अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 आधायबतू स्वास््म सेवाको सञ्चारन य प्रफद्र्घन 

 अस्ऩतार य अन्म स्वास््म सॊस्थाको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 स्वास््म सेवा सम्फन्धी बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन 

 सयसपाई सचेतनाको अङ्झबवृङ्जद्ध 

 यि सञ्चाय सेवा तथा स्थानीम य िहयी स्वास््म सेवा 
 औषङ्झध ऩसर सञ्चारन य ङ्झनमभन 

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

 स्वास््म फीभा रगामतका साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयिभको व्मवस्थाऩन 

 औषङ्झध तथा अन्म भेङ्झडकर उत्ऩादनहरूको न्मूनतभ भूल्म ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन 

 औषङ्झधको उङ्ञचत प्रमोग य सूक्ष्भजीव ङ्झनयोधक प्रङ्झतयोध न्मूनीकयण 

 औषङ्झध य स्वास््म उऩकयणको खयीद, बण्डाण य ङ्जवतयण 

 स्वास््म सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन 

 जनस्वास््म ङ्झनगयानी (ऩङ्ञब्रक हेल्थ सबेरेन्स) 

 प्रवद्र्घनात्भक, प्रङ्झतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩङ्टनस्र्थाऩनात्भक य ्माङ्झरएङ्जटब स्वास््म सेवाको 
 सञ्चारन 

 स्वस्थ जीवनिैरी, ऩोषण, िायीङ्चयक ब्मामाभ, मोग अभ्मास, स्वास््म वृत्तको ऩारना, ऩञ्चकभय 
 रगामतका जनस्वास््म सेवाको प्रवद्र्धन 

 जङ्टनोङ्जटक य कीटजन्म योगको ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन 

 सङ्टङ्झतय, भङ्छदया य रागू ऩदाथयजन्म वस्तङ्टको प्रमोग ङ्झनमन्त्रण तथा सचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध 

 आमङ्टवेङ्छदक, मङ्टनानी, आम्ची, होङ्झभमो्माङ्झथक, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत स्वास््म 
 उऩचाय  सेवाको व्मवस्थाऩन 

 जनस्वास््म, आऩत्कारीन स्वास््म तथा भहाभायीको ङ्झनमन्त्रण मोजना य कामायन्वमन 

 सरुवा तथा नसने योगको ङ्झनमन्त्रण तथा योकथाभ 

 आकङ्ञस्भक स्वास््म सेवा प्रवाह । 

 (घ)रैंङ्झगक सभानता तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा उऩिाखा 

 रैंङ्झगक सभानता इकाई 

 भङ्जहरा हक सम्फन्धी नीङ्झत, मोजना कामायन्वमन, सभन्वम य ङ्झनमभन 
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 भङ्जहराको आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, याजनीङ्झतक सिङ्ञिकयण, ऺभता ङ्जवकास 

 रैङ्झगक ङ्जहॊसा ङ्झनवायणका राङ्झग ङ्झनयोधात्भक, प्रवद्र्धनात्भक, सॊयऺणात्भक उऩाम य ऩङ्टन्स्थाऩना 
 रैंङ्झगक उत्तयदामी फजेट  

 वारवाङ्झरका, ङ्जकिोय ङ्जकिोयी तथा मङ्टवा इकाई 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन य 
 ङ्झनमभन 

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण 

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

 फारफाङ्झरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्धभा सॊघ, प्रदेि तथा अन्म ङ्झनकामसॉग सम्ऩकय , सभन्वम 
 तथा सहकामय, 
 फारफाङ्झरका ऩङ्चयवाय सहमोग 

 फैकङ्ञल्ऩक स्माहाय ऩद्धङ्झतको कामायन्वमन 

 फार न्माम 

 फार गहृ, ऩङ्टन्स्थाऩना केन्र, ङ्ञििङ्ट 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 उद्धाय कोष स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 

 मङ्टवा जागयण, सिङ्ञिकयण य ऩङ्चयचारन 

 मङ्टवा सीऩ, उद्यभङ्ञिरता तथा नेततृ्व ङ्जवकास 

 अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि तथा जेष्ठ नागङ्चयक इकाई 

 जेष्ठ नागङ्चयकको रगत, ऩङ्चयचमऩत्र, सम्भान, स्वास््म सङ्टङ्जवधा, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी कामय 
 जेष्ठ नागङ्चयक क्रव, ङ्छदवा सेवा केन्र, बेटघाटस्थर, आश्रम केन्रको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 सङ्घ तथा प्रदेिसॉगको 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 ऩूवायधाय ङ्झनभायण तथा सञ्चारन 
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 अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य असिहरूको व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म कामय । 

 एकर भङ्जहरा सम्वन्धी कामय 

 (च)गैयसयकायी सॊस्थाऩङ्चयचारन, सभन्वम तथा ङ्झनमभन उऩिाखा 

 स्थानीमस्तयभा सभाजकल्माण सम्वन्धी सॊघसॊस्था (गैयसयकायी, साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक 
 सॊघसॊस्था) को दताय, नवीकयण, ऩङ्चयचारन तथा ङ्झनमभन 

 गङ्टठी, कोष तथा अन्म ट्रष्टहरुको व्मवस्थाऩन 

 ङ्झनजी तथा गैयसयकायी ऺेत्रसॉग सभन्वम य सहकामय 
 साभाङ्ञजक सॊघसॊस्था सम्फन्धी अन्म ङ्जवषम ।  

 (छ) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयिभ तथा व्मङ्ञिगत घटना दताय उऩिाखा 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनमभन  य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 सङ्घ तथा प्रदेिरे ङ्झनधाययण गयेको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी कामयिभ 
 कामायन्वमन 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको कामायन्वमनको राङ्झग सङ्घ, प्रदेि य स्थानीम सङ्घ सॊस्थासॉग सम्ऩकय , 
 सभन्वम य सहकामय 
 स्थानीम साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना य व्मवस्थाऩन तथा आवश्मक त्माॊक सॊकरन एवॊ 

 व्मवस्थाऩन  

 आधङ्टङ्झनक प्रङ्झफङ्झधभापय त व्मङ्ञिगत घटना दताय (जन्भ, भतृ्मङ्ट, ङ्जववाह, फसाईसयाई, सम्वन्ध ङ्जवच्छेद 
 य धभयऩ ङ्टत्र धभयऩ ङ्टत्री), अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन तथा प्रङ्झतवेदन 

 (ज) सॊस्कृङ्झत, सम्ऩदा, रङ्झरतकरा तथा ऩमयटन प्रफद्र्धन उऩिाखा 

 बाषा, सॊस्कृङ्झत य रङ्झरतकराको सॊयऺण य ङ्जवकास सम्फन्धी स्थानीमस्तयको नीङ्झत, कानून, 

 भाऩदण्ड, मोजना,  कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

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

 ऩयम्ऩयागयत रुऩभा चङ्झरआएका जात्रा तथा ऩवयको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम भहत्वका धाङ्झभयक तथा साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदाको व्मफस्थाऩन 

 ऩमयटकीम भहत्वका स्थर तथा सम्ऩदाको ऩङ्जहचान, सॊयऺण य प्रवद्र्धन 

 ऩमयटन ऩूवायधाय ङ्जवकास तथा प्रोत्साहन 

 ऩङ्टयाताङ्ञत्वक, धाङ्झभयक भहत्वका सम्ऩदाहरुको सॊयऺण तथा सम्फद्र्धन 
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 बाषा, सॊस्कृङ्झत, जात्रा, ऩवय य रङ्झरतकराको सॊयऺण, प्रफद्र्धन य ङ्जवकास । 

 ४.६ वन, वातावयण, पोहोयभैरा तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन िाखा 

 (क) वन, वन्मजन्तङ्ट, ब—ूसॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण िाखा 

 वन, जङ्गर, वन्मजन्तङ्ट, चयाच ङ्टरुङ्गी, जर उऩमोग, वातावयण, ऩमायवयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
 सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

 साभङ्टदाङ्जमक, ग्राभीण तथा िहयी, धाङ्झभयक, कवङ्टङ्झरमती वनको सॊयऺण, सम्वद्र्धन, उऩमोग य 
 ङ्झनमभन  

 वन उऩबोिा सभूहको व्मवस्थाऩन 

 भध्मवती ऺेत्रको साभङ्टदाङ्जमक, धाङ्झभयक य कफङ्टङ्झरमती वनको व्मवस्थाऩन 

 नदी ङ्जकनाय, नदी उकास, नहय ङ्जकनाय तथा सडक ङ्जकनायभा वृऺायोऩण व्मवस्थाऩन 

 ङ्झनजी तथा व्मवसाङ्जमक वनको प्रफद्र्घन य ङ्झनमभन 

 सावयजङ्झनक खारी जग्गा, ऩाखा वा ऺेत्रभा वृऺायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य व्मवस्थाऩन 

 जडीफङ्टटी तथा अन्म गैयकाष्ठ वन ऩैदावाय सम्फन्धी, सबेऺण, उत्ऩादन, सङ्करन,  प्रफद्र्घन, प्रिोधन, 

 य फजाय व्मवस्थाऩन 

 वनफीउ फगैँचा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन य प्रवद्र्घन 

 नसययी 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 ऩमयटन य आमआजयन 

 स्थानीमस्तयभा आखेटोऩहायको व्मवस्थाऩन 

 वन, वन्मजन्तङ्ट तथा चयाच ङ्टरुङ्गीको अङ्झबरेखाङ्कन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 यैथाने प्रजाङ्झतको सॊयऺण य प्रवद्धयन 

 ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको ङ्झनमन्त्रण 

 जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको अङ्झबरेख 

 साभङ्टदाङ्जमक बसूॊयऺण य सोभा आधाङ्चयत आम आजयन कामयिभ 

 बसूॊयऺण य जराधाय व्मवस्थाऩनजन्म साभङ्टदाङ्जमक अनङ्टकूरन 

 जरवामू ऩङ्चयवतयन अनङ्टकङ्ट रन कामय  

 आम आजयनभा आधाङ्चयत जडीफङ्टटीको सॊयऺण, प्रफद्र्धन, व्मवस्थाऩन 
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 (ख) वातावयण, ऩमायवयण एवॊ जराधायऺेत्र सॊयऺण उऩिाखा 

 स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावयण य जराधाय तथा वन्ममजन्तङ्टको सॊयऺण व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
 नीङ्झत, कानून, कामयिभ तजूयभा, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

 फृऺ ायोऩण, हङ्चयमारी तथा हङ्चयत ऺेत्रको प्रवयद्धन 

 वामङ्ट तथा ध्वनीको प्रदूषण ङ्झनमन्त्रण 

 हाङ्झनकायक ऩदाथयहरूको ङ्झनमभन तथा  ङ्झनमन्त्रण 

 वातावयणीम जोङ्ञखभ न्मूनीकयण 

 न्मून कावयनभङ्टखी तथा वातावयणभैत्री ङ्जवकास अवरम्फन 

 वातावयण सॊयऺण ऺेत्र ङ्झनधाययण य व्मवस्थाऩन 

 ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण 

 जरवामू ऩङ्चयवतयन अनङ्टकङ्ट  ङ्टरन कामयिभ  

 (ग)पोहयभैरा व्मवस्थाऩन उऩिाखा 

 पोहयभैरा सङ्करन, ऩङ्टन् उऩमोग, प्रिोधन, ङ्जवसजयन य सोको सेवा िङ्टल्क ङ्झनधाययण य ङ्झनमभन 

 ल्माण्डङ्जपर साईट व्मवस्थाऩन 

 सयसपाई  तथा स्वास््मजन्म पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन 

 सावयजङ्झनक िौचारम व्मवस्थाऩन 

 (घ) ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन, फारुण मन्त्र, एम्वङ्टरेन्स उऩिाखा 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा स्थानीमस्तयका आमोजनाको 
 कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

 ङ्जवऩद् ऩूवय तमायी तथा प्रङ्झतकामय मोजना, जोङ्ञखभ न्मूनीकयण कामय मोजना 
 ङ्जवऩद् ऩूवय तमायी, खोज तथा उद्धाय, याहत साभग्रीको ऩूवय बण्डायण, ङ्जवतयण य सभन्वम 

 ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ऺेत्रको नक्साङ्कन तथा फस्तीहरूको ऩङ्जहचान य स्थानान्तयण 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सङ्घ, प्रदेि य स्थानीम सभङ्टदाम, सॊघ सॊस्था, ङ्झनजीऺेत्रसॉग सहमोग, सभन्वम 
 य सहकामय 
 ङ्जवऩद् कोषको  स्थाऩना तथा सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन 

 ङ्जवऩद् ऩिात ्स्थानीमस्तयको ऩङ्टनस्र्थाऩना य ऩङ्टनङ्झनयभायण 

 ङ्जवऩद् सम्फन्धी त्माङ्क व्मवस्थाऩन य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 प्राकृङ्झतक प्रकोऩको योकथाभ य ऩूवय तमायी 
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 ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग ऩूवय सूचना प्रणारी सम्फन्धी कामयिभको तजङ्टय भृा य 
 कामायन्वमन,  

 फारुण मन्त्र तथा एम्फङ्टरेन्सको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 स्थानीम आऩतकारीन कामय सञ्चारन प्रणारी 

 ४.७ बङू्झभ व्मवस्थाऩन तथा बवन ङ्झनमभन िाखा 

 (क) ब—ूउऩमोग तथा वस्ती ङ्जवकास उऩिाखा 

 िहयीकयण, फस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्वन्धी मोजना तजङ्टयभा, 
 आमोजना ऩङ्जहचान, अध्ममन, कामायन्वमन य ङ्झनमभन 

 आधायबतू आवासका मोजना तजङ्टयभा य कामायन्वमन 

 नगयऩाङ्झरकाभा अव्मवङ्ञस्थत फसोफास व्मवस्थाऩन कामयिभको तजङ्टयभा य कामायन्वमन 

 आधायबतू फसोवास सम्फन्धभा प्रदेि सयकायसॉग सभन्वम 

 मोजनाफद्ध य व्मफङ्ञस्थत वस्ती ङ्जवकासका कामयिभको तजङ्टयभा कामायन्वमन 

 एकीकृत फस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जवकास य व्मफस्थाऩन 

 आफ्नो ऺेत्रको बउूऩमोग नीङ्झत, मोजना, कामयिभ तजङ्टयभा य कामायन्वमन  

 व्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकासका कामयिभको तजङ्टयभा य कामायन्वमन 

 सॊघीम य प्रदेि कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा सङ्टकङ्ट म्वासी ऩङ्जहचान य अङ्झबरेख व्मवस्था 
 स्थानीमस्तयभा सङ्टकङ्ट म्वासी सम्वन्धी जीङ्जवकोऩाजयन य वसोवास व्मवस्था 
 एकीकृत वस्ती ङ्जवकासका राङ्झग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा ङ्जवकास य व्मवस्थाऩन । 

 (ख) जग्गा नाऩी तथा नक्सा, घयजग्गा धनी ऩङ्टजाय उऩिाखा 

 घयजग्गा धनी दताय प्रभाणऩङ्टजाय ङ्जवतयण तथा रगत व्मवस्थाऩन 

 बङू्झभको वगीकयण अनङ्टसायको रगत  

 जग्गाको ङ्जकत्ताकाट य बभूी रगत (नक्िा, से्रस्ता) ङ्झनभायण य सॊयऺण 

 सयकायी प्रमोजनका राङ्झग जग्गा प्राङ्झप्त, भङ्टआब्जा ङ्झनधाययण तथा ङ्जवतयणभा सभन्वम य 
 सहजीकयण 

 जग्गा ङ्जववाद सभाधानभा भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थता 
 ङ्जवश्व सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका स्भायक य ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्व रगामत वन, सीभसाय ऺेत्र, तटवती 

 ऺेत्रका जग्गा सम्फन्धी रगत 
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 (ग) बवन तथा बवन सॊङ्जहता एवॊ ङ्झनभायण इजाजत (ङ्झडजाइन सभेत) उऩिाखा 

 बवन सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्वन्धी मोजना तजङ्टयभा, आमोजना ऩङ्जहचान, 

 अध्ममन, कामायन्वमन य ङ्झनमभन, 

 याङ्जष्डम बवन सॊङ्जहता तथा भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बवन ङ्झनभायण अनङ्टभङ्झत य ङ्झनमभन 

 बवन ङ्झनभायणको नक्िा स्वीकृङ्झत, सॊिोधन, ङ्झनमभन 

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

 सयकायी बवन, ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बवन, सबागहृ तथा अन्म सावयजङ्झनक बवन तथा सॊयचना 
 ङ्झनभायण य भभयत  सॊबाय, 

 ४.८ न्माम, कानून तथा भानव अङ्झधकाय प्रवद्र्धन िाखा 

 (क) नगय प्रहयी व्मवस्थाऩन उऩिाखा 

 सॊघीम तथा प्रदेि कानूनको अङ्झधनभा यही नगय प्रहयीको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन नीङ्झत, 

 कानून, भाऩदण्ड,  कामायन्वमन य ङ्झनमभन,  

 नगय प्रहयीभापय त देहामका कामय सम्ऩादन गने, 

 नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, ङ्झनणयमहरु कामायन्वमनभा सहमोग, 

 सम्ऩङ्ञत्तको सॊयऺण, 

 नगयऩाङ्झरकाभा हङ्टन ेसबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जात्रा चाडऩवयको व्मवस्थाऩनभा 
सहमोग, 

 स्थानीम फजाय तथा ऩाङ्जकय ङ्ग स्थरको व्मवस्थाऩनभा सहमोग, 

 नगय प्रहयी सम्फन्धी कामयऩाङ्झरकारे तोके फभोङ्ञजभका नीङ्झत, मोजना, कामयिभ 
कामायन्वमन,   

 नगय फस्ती सयसपाई सम्फन्धी भाऩदण्डको कामायन्वमन य कसूय उऩय छानङ्जवन य 
अनङ्टसन्धान, 

 स्थानीम न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे गयेका आदेि, पैसरा कामायन्वमनभा सहमोग, 

 कामायरम ऩङ्चयसय, सम्ऩदा, सावयजङ्झनक, ऐरानी, ऩङ्झतय जग्गा, सावयजङ्झनक बवन तथा बौङ्झतक 
ऩूवायधायको सॊयऺण य सङ्टयऺा, 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सहमोग, 

 अऩयाध योकथाभ तथा अनङ्टसन्धानभा सहमोग, 

 पूटऩाथ व्मवस्थाऩन 
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 ङ्झनभायण ङ्झनमभन 

 गङ्टणस्तय ङ्झनमन्त्रण 

 नगय प्रहयी सम्फन्धी अन्म कामय । 

 (ख) न्माम, कानून तथा भानव अङ्झधकाय प्रवद्र्धन उऩिाखा 

 न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम, न्माम, कानून, भानव अङ्झधकाय प्रवद्र्धन तथा भेरङ्झभराऩ य 
 भध्मस्थता, ङ्झनणयम तथा पैसरा कामायन्वमन 

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

 व्मङ्ञि य सभङ्टदामफीच भेरङ्झभराऩ य भध्मस्थताको व्मवस्थाऩन 

 न्माङ्जमक ङ्झनणयम तथा पैसरा कामायन्वमन 

 (ग) ङ्जवधामन उऩिाखा 

 कामयऩाङ्झरका तथा सबाभा ऩेि गनङ्टयऩने ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झत, ङ्झनमभ तथा कानूनको भसौदाभा सॊमोजन य 
 सभन्वम 

 नीङ्झत, कानङ्टनको प्रभाणीक प्रङ्झतको सॊयऺण, प्रकासन य अङ्झबरेख 

 ङ्जवधामन सम्वन्धी अन्म कामय । 

 ४.९ मोजना, अनङ्टगभन तथा त्माॊक िाखा 

 (क) मोजनाउऩिाखा 

 ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना य ङ्झनमभन 

 स्थानीम ङ्जवकास नीङ्झत, अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघयकारीन ङ्जवकास मोजना एवॊ 
 गङ्टरुमोजनातजूयभा,  कामायन्वमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन 

 आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, साॉस्कृङ्झतक, वातावयणीम, प्रङ्जवङ्झध य ऩूवायधायजन्म ङ्जवकासका राङ्झग आवश्मक 
 आमोजना तथा ऩङ्चयमोजनाहरूको तजङ्टयभा, कामायन्वमन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 

 फाङ्जषयक ङ्जवकास कामयिभ, आमोजना तजङ्टयभा, कामायन्वमन 

 ङ्जवकास ङ्झनभायण प्रकृमाभा स्थानीम जनसहबाङ्झगता अङ्झबफङृ्जद्धका कामयिभ तजङ्टयभा य कामायन्वमन 

 ङ्जवकास मोजनाहरुको वातावयणीम प्रबाव भूल्माॊकन 

 उऩबोिा सङ्झभङ्झतको ङ्जववयण, ऺभता ङ्जवकास 
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 ङ्जवकासका प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेत्र ङ्झनधाययण 

 सॊघीम य प्रादेङ्ञिक आमोजना, ऩङ्चयमोजना कामायन्वमनभा सभन्वम, सहजीकयण य सहमोग 

 ङ्जवकास आमोजना तथा ऩङ्चयमोजना सम्फन्धी अन्म कामय । 

 (ख) अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन उऩिाखा 

 ङ्जवकास आमोजनाको अनङ्टगभन, आवङ्झधक प्रगङ्झत तथा प्रङ्झतपरको सभीऺा 
 ङ्जवकास मोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकनको आधाय तथा प्रङ्जिमा ङ्झनधाययण 

 आमोजनाको अध्ममन, अनङ्टसन्धान तथा प्रबाव भूल्माङ्कन 

 ङ्झफषमऺेत्रगत नीङ्झतको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन 

 (ग) त्माॊक व्मवस्थाऩन उऩिाखा 

 त्माङक सॊकरन, व्मवस्थाऩन तथा प्रमोग सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामायन्वमन 
 य ङ्झनमभन 

 सूचना तथा अङ्झबरेख केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 स्थानीम त्माङक सॊकरन, प्रिोधन, अङ्झबरेङ्ञखकयण तथा ङ्जवतयण 

 आधायबतू त्माॊक सॊकरन य व्मफस्थाऩन  ् जनसाङ्ञङ्ग्ख्मक, प्राकृङ्झतक, आङ्झथयक, साभाङ्ञजक, 

साॊस्कृङ्झतक, बौङ्झतक ऩूफायधाय, योजगायीको अवस्था, कूर ग्राहस््म उत्ऩादन, प्रङ्झतव्मङ्ञि आम, भानव 
ङ्जवकास सूचकाङ्क, याजश्व तथा आमव्मम सभेतको त्माङ्क सङ्करन य प्रिोधन गयी सूचना 
प्रणारीभा आवद्धता य ऩाश्र्व ङ्ञचत्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावङ्झधक एवॊ अङ्झबरेख 

 फेयोजगायको त्माॊक सॊकरन 

 स्थानीम व्माऩाय, व्मवसामको त्माङ्क प्रणारी य अध्ममन अनङ्टसन्धान 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी स्थानीम त्माङ्क य सूचना व्मवस्थाऩन 

 सम्ऩङ्ङ बएका तथा चारू मोजनाको ङ्जववयण 

 ङ्झफषऺेत्रगत सूचना, त्माॊकको सॊकरन, अङ्झबरेख 

 प्रदेि तथा सॊघसॉग त्माॊक एवॊ सूचना आदानप्रदान य सभन्वम 

 सम्बाव्म प्राकृङ्झतक श्रोत तथा  साधनको अङ्झबरेख (प्रोपाईर) व्मफस्थाऩन 

 नगयऩाङ्झरकाको आवङ्झधक तथा वाङ्जषयक कामयिभ य फजेट स्वीकृङ्झत । 

५. नगयऩाङ्झरका कामायरमको िाखा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी 
प्रिासन िाखा् अङ्झधकृत, श्री ङ्झनयन्जन ऩौडेर 
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रेखा िाखा् रेखाऩार, श्री याजेन्र प्रसाद चौधयी 
ङ्ञिऺा िाखा् उऩ-सङ्ञचव, श्री येश्भीयाज अमायर 

स्वास््म िाखा् अङ्झधकृत, श्री याधेश्माभ जमसवार 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास िाखा् अङ्झधकृत, श्री ङ्झनयन्जन ऩौडेर 

मोजना िाखा् अङ्झधकृत, श्री प्रभोद चौधयी 
ऩूवायधाय ङ्जवकास िाखा् ईङ्ञन्जङ्झनमय, श्री सङ्टङ्झनर के.सी. 
बवन तथा वस्ती ङ्जवकास उऩ-िाखा्श्री सङ्टङ्झनर के.सी. 
सूचना प्रङ्जवङ्झध िाखा् अङ्झधकृत, श्री फजेृि कङ्ट भाय चौधयी 
कृङ्जष ङ्जवकास िाखा् अङ्झधकृत, श्री उदम फहादङ्टय ऩासी 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा ऩङ्ञञ्जकयण उऩ-िाखा :अङ्झधकृत, श्री फजेृि कङ्ट भाय चौधयी 
ऩिङ्ट सेवा िाखा्अङ्झधकृत, श्री उदम फहादङ्टय ऩासी 
प्रधानभन्त्री योजगाय कामयिभ् अङ्झधकृत, श्री अङ्झनर ऩाण्डेम 

याजश्व उऩ-िाखा् श्री ध्र ङ्टव कङ्ट भाय चौधयी 
भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा सभाज कल्माण उऩ-िाखा् श्री ङ्जवन्दवासनी चौधयी 
रघङ्टउद्यभ िाखा् श्री सङ्टधा वरी 

 

६. सेवा प्राप्त गनय राग्न ेदस्तङ्टय् ऐन य ङ्झनमभावरी फभोङ्ञजभ । 

क्र.

सं. 

सेवासुववधाको नाम पेशगनुुपने कागजातहरु सेवा वदने  

शाखा/वजम्मेवारऄवधकारी 

 लाग्ने समय लाग्नेदस्तुर 

प्रशासन शाखा 

क सम्पूणु प्रशासवनक 

वक्रयाकलाप 

१. प्रचवलतकानूनबमोवजम प्रशासन शाखा कामको प्रकृवत ऄनुसार कानुन बमोवजम 

ख सुचीकृत तथा 

नववकरण 

१. वनवेदन पत्र 

२. सम्बवधधत कागजातहरु 

" सोही वदन रु ३०० देवख रु 

५०० 

ग 'घ' बगुको नया 

प्रमाणपत्र प्रप्त गने 

१. फमु दताुको प्रमाण पत्र 

२. कर चुक्ता प्रमाणपत्र 

३. ऄनुसूची १ बमोवजमको वनवेदन 

४. ऄनुसूची ५ बमोवजमको कागजात 

प्रशासन शाखा जाचँबुज सवमवतले 

वसफाररस गरी 

कायुपावलकाबाट वस्वकृत 

हुनसाथ 

रु १०,००० 

घ 'घ' बगुको नया 

प्रमाणपत्रनववकरण 

गने 

१. वनवेदन 

२. ऄनुसूची ४ भरेको 

३. कर चुक्ता प्रमाणपत्र 

४. नगरपावलकामा व्यवसाय दताु नववकरण 

" सोही वदन २५०० 

राजश्व शाखा 

क बहाल कर १. नागररकताको प्रवतवलवप 

२. बहाल सम्झौताको कागज 

३. पुजाुको प्रवतवलवप 

राजश्व शाखा तुरुधतै अवथुक ऐन 

ऄनुसार 

ख मालपोत/सम्पवि 

कर 

१. नागररकताको प्रवतवलवप 

२. पुजाुको प्रवतवलवप 

३. वववरण भरेको वडाबाट प्राप्त फारम 

" " " 

ग नयाँव्यवसाय दताु 

  

  

१. वनवेदन पत्र 

२. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप 

३. ववदेशीको हकमा राहदानीको प्रमावणत प्रवतवलवप वा 

घरेलु तथा साना ईद्योग शाखा 

सम्बवधधत फाँटका कमुचारी 

 

लाग्ने समयः सोही वदन, 

सजुवमनको हकमा बढीमा 

३ वदन 

रु २०० देवख 

१५०० 
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सम्बवधधतदुतावासको वनजको पररचय खुल्ने वसफाररस 

४. २ प्रवत फोटो 

५. घर बहाल सम्झौता 

६. अफ्नै घर टहरा भए चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर 

वतरेको 

७. स्थानीय तहको नाममा दताु नगरी प्यान वा ऄधय वनकायमा दताु 

गरीव्यवसाय दताु गरेको हकमा प्यान दताु वा ऄधय वनकायबाट जारी 

गरेको व्यवसायप्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप 

  

  

  

घ व्यवसाय नववकरण १. वनवेदनपत्र 

२. नागररकताप्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप 

३. स्थानीयतहबाट दताु भएको व्यवसाय दताुको प्रमाणपत्रको प्रमावणत 

प्रवतवलवप 

४. बहालसम्झौताको प्रवतवलवप 

५. बहालकर वतरेको रवसद 

६. अफ्नैघर टहरा भए चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर 

वतरेको  

सम्बवधधत फाँटका कमुचारी लाग्ने समयः सोही वदन, 

सजुवमनको हकमा बढीमा 

३ वदन 

 

रु २०० देवख 

१५०० 

ङ ऄधय कर १. प्रचवलत कानुन बमोवजम राजश्व शाखा सही वदन अथुक ऐन 

ऄनुसार 

च माटो बालुवा 

वसफाररस 

१. प्रयोजन खुलेको वनवेदन 

२. नागररकात 

३. जग्जा प्रमाणपुजाु 

४. प्रावववधक राय 

" "  

योजना शाखा 

क योजनाको सम्झौता १. वनवेदन 

२. वडा भेलाबाट ईपभोक्ता सवमवत गठन गरेको बैठकको वनणुय 

प्रवतवलवप 

३. सवमवतका सदस्यहरुको नागररकता फोटोकपी 

४. प्रावववधक लागत आवस्टमेट 

५. सम्बवधधत वडा कायाुलयको वसफाररस 

६. अवश्यक ऄधय कागजात 

योजना शाखा सोही वदन वनशुल्क 

ख पवहलो वकस्ता 

पेश्की कारवाही 

१. वनवेदन 

२. ईपभोक्ता सवमवतको वकस्ता माग गरेको वनणुयको फोटोकपी 

योजना शाखा सोही वदन वनशुल्क 

ग दोस्रो वकस्ता 

कारवाही 

१. ईपभोक्ता सवमवतको वनणुय 

२. खचु भएको वबल 

३. प्रावववधक मूल्याङ्कन 

४. वबल,फोटो 

" सात वदन वभत्र वनवशल्क 

घ ऄवधतम भुक्तानी 

कारवाही 

१. वनवेदन 

२. योजना सम्झौता 

३. स्वीकृत बजेट तथा कायुक्रम 

४. खचुका वबल भरपाइहरु (ऄध्यक्षबाट प्रमावणत) 

५. अयोजना स्थलका वववभधन चरणका फोटोहरु 

६. नापी वकताव, प्रावववधक मूल्याङ्कन वबल, कायु सम्पधन प्रवतवेदन 

७. वडाका योजनाहरुको लावग सम्बवधधत वडाको वसफाररस 

८. सामावजक पररक्षण प्रवतवेदन 

९. कायुक्रमहरुको हकमा कायुक्रम सम्पधन प्रवतवेदन 

योजना शाखा/अवथुक 

प्रशासन शाखा 

जाँचपास भएको 

भोलीपल्ट 

वनशुल्क 

अवथुक प्रशासन शाखा 

क धरौटी वफताु १. फमु वा व्यवक्तको वनवेदन 

२. दावखला भएको भौचर वा नगरपावलकामा कट्टी भएको रेकडु 

३. प्रवववधक तथा योजना शाखाको वसफाररस 

४. ईपभोक्ता भए ईपभोक्ता सवमवतको वनणुय र सम्बवधधत वडाको 

वसफाररस पत्र 

योजना प्रमुख/अवथुक 

प्रशासन शाखा 

सोही वदन वनशुल्क 
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ख ववज्ञापन तथा 

सूचनाको भुक्तानी 

१. ववज्ञापन छाप्ने अदेश पत्र 

२. ववज्ञापन छापेको पुस्तक वा पत्रपवत्रका 

३. वबल र वनवेदन पत्र 

अवथुक प्रशासन शाखा " वनशुल्क 

ग योजना तथा 

कायुक्रम रकम 

वनकासा 

१. बजेट वववनयोजन भएको हुनुपने 

२. लागत ऄनुमान 

३. सम्झौता र कायाुदेश पत्र 

४. बजेट स्रोतबाट वनकासा भएको हुनुपने 

अवथुक प्रशासन शाखा " वनशुल्क 

घ दोस्रो वकस्ता 

वनकाश 

१. वनवेदन पत्र 

२. कायाुदेशको प्रवतवलवप 

३. ईपभोक्ता सवमवतको वनणुय 

४. वबलभरपाइ 

५. नापी वकताब, प्रावववधक वबल 

६. योजना वा कायुक्रमको फोटो 

अवथुक प्रशासन शाखा " वनशुल्क 

ङ ऄवधतम वकस्ता 

वनकासा 

१. वनवेदन पत्र 

२. कायुदेशको प्रवतवलवप 

३. सम्झौताको प्रवतवलवप 

४. ईपभोक्ता सवमवतको वनणुय 

५. वबलभरपाइ 

६. नापीवकताब, प्रवववधक वबल, योजनाको फोटो 

७. ऄनुगमन सवमवतको वनणुय 

८. फरफारकको वनणुय 

९. सामावजक पररक्षण, कायुसम्पधन प्रवतवेदन 

१०. योजना सम्पधनको प्रवतदेवन 

अवथुक प्रशासन शाखा " वनशुल्क 

वशक्षा शाखा 

क ववद्यालय खोल्न 

तथा कक्षा थप 

ऄनुमती वसफाररस 

१. मनपाको नगर वशक्षा वनयमावली, २०७८ को पररच्छेद २ को वनयम 

४ संग सम्बधधीत ऄनुसूची-२ बमोवजमको पूवाुधार भएको 

२. वनयम ३ संग सम्बवधधत ऄनुसूची-१ बमोवजमको वनवेदन 

३. शैवक्षक शत्र सुरु हुनुभधदा ३ महीना ऄगाडी पेश गनुुपने 

४. कक्षा थपको हकमा पररच्छेद २ को वनयम १९ बमोवजमको पूवाुधार 

वशक्षा युवा तथा खेलकुद 

शाखा 

शाखा प्रमुख 

वनणुय भएको ३ वदन वभत्र अवथुक ऐन 

ऄनुसार 

ख ववद्यालय स्थान 

स्थानाधतरण 

वसफारस 

१. ववद्यालय व्यवस्थापन सवमवतको वनणुय प्रवतवलवप 

२. सम्बवधधत वडाहरुको वसफाररस (जाने तथा छोड्ने वडा दुबैको ) 

३. अफ्नो भवन नभए तोवकएको समयका लावग घरभाडाको सम्झौता 

पत्र 

४. ववद्यालय ऄनुमवत तथा स्वीकृवत पत्र 

५. ऄनुगमन प्रवतवेदन 

" नगर वशक्षा सवमवतबाट 

वनणुय भएपवछ तुरुधतै 

वनजी वव. रु 

५००० 

सामुदावयक वव. 

रु २५० 

ग ववद्यालयमा वबषय 

थप वसफाररस 

१. ववद्यालय व्यवस्थापन सवमवतको वनणुय प्रवतवलवप 

२. सम्बवधधत वडाको वसफाररस 

३. ऐवच्छक ववषयमा ववद्याथी संख्या तथा वशक्षकको वववरण 

४. ववद्यालयको ऄनुमवत तथा स्वीकृवत पत्र 

५. भौवतक, शैवक्षकको ऄनुगमन प्रवतवेदन 

" नगर वशक्षा सवमवत तथा 

नगर कायुपावलकाको 

वनणुय भएपवछ तुरुधतै 

अवथुक ऐन 

ऄनुसार 

घ परीक्षा प्रमाणपत्र 

प्रवतवलवप 

१. व्यवक्तको वनवेदन 

२. जधमदताु/नागररकता प्रमावणत फोटोकपी 

३. ववद्यालयको वसफाररस पत्र 

४. पुरानो माकुवसट तथा लेजरको फोटोकपी 

५. दस्तुर वतरेको रवसद 

" सोवह वदन रु २०० 

ङ छात्रवृवत वसफाररस १. वनवेदन 

२. सम्बवधधत वडाको वसफाररस 

३. शैवक्षक योग्यताको प्रमाणपत्र 

" सोवह वदन वनशुल्क 

प्रावववधक तथा नक्शा शाखा 

क घर नक्शा 

  

  

१. नक्सा दरखास्त फारम 

२. जग्गाधनी दताु प्रमाण पुजाुको फोटोकपी 

३. ब्लुवप्रधट नक्शा 

पूवाुधार शाखा/ भवन 

तथासहरी ववकास शाखा 

प्रमुख 

 कागजात पूरा भएको ७ 

वदन वभत्र 

  

नक्शापास 

फारम-रु १०००  
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४. वनदेवकको नागररकता 

५. सूचीकृत आवधजवनयरबाट तयार गररएको नक्सा ४ 

प्रवत,जग्गाधनीकोपासपोटु साआजको फोटो ४ प्रवत 

६. वनवेदकको बाहेक एकाघरको सदस्यको नाममा जग्गा भएमा वडा 

कायाुलयकोरोहबरमा मधजुरीनामा 

७. वडा कायाुलयबाट चारवकल्ला खुलाइ वसफाररस 

८. चालु अ.व. को सम्पिी कर भूवम कर वतरेको रवसदको प्रवतवलवप 

   

  

  

  

  

  

ख भवन वनमाुण 

सम्पधन प्रमाणपत्र 

१. वनवेदन पत्र 

२. नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप 

३. स्वीकृत भएको नक्शा र सोको स्थायी प्रमाणपत्र 

४. घरको चार वदशाको फोटो 

५. जग्गाधनीको फोटो ३ प्रवत 

पूवाुधार शाखा शहरी ववकास शाखा- 

सम्पूणु कागजात पूरा भै 

अएको ऄवस्थामा सात 

वदन वभत्र 

रु ५०० 

ग नक्शापास नामसारी १. स्वीकृत नक्शा र प्रमाणपत्र 

२. नयाँ लालपुजाु तथा राजीनामा 

३. नयाँ जग्गाधनीको फोटो 

" कागजात पूरा भएको ७ 

वदन 

रु ५०० 

क्र.

सं. 

सेवासुववधाको नाम पेशगनुुपने कागजातहरु सेवा वदने  

शाखा/वजम्मेवारऄवधकारी 

 लाग्ने समय लाग्नेदस्तुर 

स्वास््य शाखा 

क ववपधन नागररक 

स्वास््य ईपचार 

वसफाररस 

१. वनवेदन 

२. वबरामीको नागररकताको फोटोकपी, १६ बषु मुवनको हकमा 

जधमदताु प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

३. ववरामी बाहेक ऄधय ब्यवक्त वनवेदक भएमा वनजको समेत नागरकता 

प्रमाणपत्र 

४. रोग वनदान तथा ईपचारको कागतपत्रको फोटोकपी 

५. वबरामीको ईपचारका लावग तोवकएको ऄस्पतालको वसफाररस 

६. ववपधन नागररक भएको खुल्ने सम्बवधधत वडा कायाुलयको 

वसफाररस 

स्वास््य शाखा सोवह वदन वनशुल्क 

ख स्वास््य संस्था दताु 

तथा नववकरण 

१. स्वास््य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोधनती मापदण्ड 

वनदेवशका 

स्वास््य शाखा वनदेवशका बमोवजम प्रकृया 

पुगेपछी 

वनदेवशक 

बमोवजम 

मवहला तथा बालबवलका तथा समाज कल्याण ईप-शाखा 

क जेष्ठ नागररक 

वसफाररस 

१. नागररकताको फोटोकपी 

२. पासपोटु साआजको फोटो २ प्रवत 

३. ऄधय स्थानीय तहको भएमा बसाइसराइको फोटोकपी 

४. वडाको वसफारक 

मवहला ववकास शाखा सोही वदन वनशुल्क 

ख ऄपाङ्गता 

पररचयपत्र ववतरण 

१. अवेदन फारम 

२. हुलाक वटकट 

३. वडा कायाुलयको वसफाररस 

४. सरकारी ऄस्पतालको वचवकत्सकद्वारा स्वास्थय पररक्षण पुजी 

५. ३ प्रवत फोटो (पासपोटु साआज) 

६. नागररकताको फोटोकवप 

७. बच्चाको हकमा जधमदताु र  संरक्षक मध्ये एक जनाको 

नागररकताको फोटोकपी 

" मवहला तथा बालबावलका 

शाखा 

शाखा प्रमुख-सोही वदन 

वनशुल्क 

ग बाल समूह दताु १. वनवेदन 

२. बालक्लब ववधान १ प्रवत 

३. बाल बेलाले बालक्लब गठन गने वनणुय गरेको प्रवतवलवप 

४. ववद्यालयको हकमा ववद्यालयको वसफाररस र समनुदायको भए टोल 

ववकास संस्थाको वसफाररस  

५. बालक्लबको कायुसवमवतमा रहेको बालबावलकाहरुको जधमदताुको 

प्रवतवलवप । 

मवहला ववकास शाखा सोही वदन वनशुल्क 
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नयावयक सेवा सम्बवधध 

क ईजुरु दताु १. कानुन बमोवजम कहदैया पुगेको व्यवक्तको रीतपूवुक वनवेदन 

२. नागररकताको फोटोकपी 

३. अवश्यक भएमा सजुवमन मुचुल्का  

४. वडा स्तरबाट वववाद समाधान तथा मेलवमलापका लावग प्रयास भएको 

भए सोसम्बवधध वनणुय तथा कागजात 

कानुन शाखा 

(धयावयक सवमवत तथा 

ईपप्रमुख) 

कागजात र प्रवक्रया 

पुगेमा सोवह वदन 

रु ५० 

ख मेलवमलाप वनवेदन 

दताु 

१. कानुन बमोवजम कहदैया पुगेको व्यवक्तको रीतपूवुक वनवेदन 

२. नागररकताको फोटोकपी 

३. सम्बवधधत वडाको वसफाररस (अवश्यक पने भएमा सजुवमन मुचुल्का 

सवहत) 

४. वडा स्तरबाट वववाद समाधान तथा मेलवमलापका लावग प्रयास भएको 

भए सोसम्बवधध वनणुय तथा कागजात 

५. मेलवमलाप कताुबाट भएको वसफाररस   

कानुन शाखा 

 

 

कागजात र प्रवक्रया 

पुगेमा सोवह वदन 

रु ५० 

ग प्रवतबाद दताु १. म्याद वा सुचनामा तवकएको समयाववधवभत्र वलवखत प्रवतबाद दताु गने 

२. राजश्व वतरेको रवसद 

३. नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

४. पेश गरेको प्रमाणको प्रवतवलवप 

कानुन शाखा कागजात र प्रवक्रया 

पुगेमा सोवह वदन 

रु ५० 

घ नक्कल वनवेदन १. प्रचवलत कानुन बमोवजमको ढाँचामा वनवेदन पेश गने कानुन शाखा सम्भव भए सोवह वदन 

नभए सोको भोवलपल्ट 

प्रवत पाना रु १० 

वनवेदन दस्तुर 

रु१० 

सामावजक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण ईप-शाखा 

क मृतकको 

हकवालालाइ 

सामाजक सुरक्षा 

भिा भुक्तानी 

वसफाररस 

१. वनवेदन 

२. सम्बवधधत वडाको वसफाररस 

३. वडाको रोहबरमा गररएको हकवालाको मधजुरीनामा 

४. मृतक संगको नाता प्रमावणत 

५. मृतकको नागररकताको फोटोकपी 

६. हकवालाको नागररकताको फोटोकपी 

७. मृतकको मृत्यु दताु प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

८. सामावजक सुरक्षा भिा पररचयपत्रको फोटोकपी 

पञ्जीकरण शाखा कागजपत्र पूरा भएमा सोही 

वदन 

वनःशुल्क 

ख व्यवक्तगत घटना 

दताु संशोधनका 

लावग ऄनुमवत 

प्रदान 

१. वनवेदन 

२. सम्बवधधत वडाको वसफाररस (टप्पणी) 

३. सजुवमन मुचुल्का 

४. संशोधन गनुुपने कागजातको सक्कल प्रवत 

५. संशोधनका लावग प्रमाण पुग्ने  कागजातको फोटोकपी 

पञ्जीकरण शाखा कागजपत्र पूरा भएमा तीन 

वदन वभत्र 

वनःशुल्क 

कृवष वबकास शाखा 

क व्यवसावयक कृवष 

फमु दताु तथा 

नववकरण 

१. वनवेदन 

२. नागररकता फोटोकपी 

३. खेती गररएको जवमनको जग्गाधनी दताु प्रमाण पुजाु वा भाडामा वलएको 

भए सम्झौता पत्रको फोटोकपी, सजुवमन मुचुल्का 

४. सम्बवधधत वडा कायाुलयको वसफाररस पत्र 

कृवष ववकास शाखा 

/शाखा ऄवधकृत 

कागज पुरा भएको वमवतले 

तीन वदन वभत्र 

रू ५०० 

ख ववषादी ववक्रता 

वसफाररस 

१. वनवेदन 

२. नागररकता फोटोकपी 

३. व्यवसाय दताु प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

४. सम्बवधधत वडा कायाुलयको वसफाररस पत्र 

" " रु १०० 

ग रसायवनक मल 

वबवक्र आजाजत पत्र 

प्रदान तथा 

नववकरण 

१. वनवेदन 

२. सम्बवधधत वडा कायाुलयको वसफाररस पत्र 

३. स्थायी लेखा नम्बर दताु प्रमाणपत्रको फोटोकपी 

४. दस्तुर बुझाएको भौचर 

५. बैठकको वनणुयको फोटोकपी 

६. सुचीकृत गरेको हुनुपने 

" " अवथुक ऐनले 

तोकेको दस्तुर  
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घ कृषक समूह, 

सहकारी दताु तथा 

नववकरण 

१. वनवेदक 

२. ववधान २ प्रवत 

३. बैठकको वनणुयको फोटोकपी 

४. कायुसवमवतका पदावधकारीहरुको नागरररकताको फोटोकपी र पासपोटु 

साआजको फोटो २ प्रवत 

५. सम्बवधधत वडा कायाुलयको वसफाररस पत्र 

" " रु ५०० 

ङ कृवष सेवा 

ववद्युतवमटर 

वसफाररस 

१. समुह/सहकारी भए वनणुयको प्रवतवलवप 

२. वनवेदन 

३. वडाको वसफाररस 

४. जग्गाधनी दताु प्रमाणपुजाुको फोटोकपी 

कृवष ववकास शाखा 

/शाखा ऄवधकृत 

सोही वदन अवथुक ऐनले 

तोकेको दस्तुर 

च प्रावववधक सेवा 

तथा परामशु सेवा 

१. नाम दताु  कृवष ववकास शाखा कृषकको समस्या ऄनुसार 

तुरुधत 

वनशुल्क 

छ वमनीवकट/ववषादी १. नाम दताु " रोग वकराको पवहचान भएर वनशुल्क 

पशु सेवा केधर 

क पशुपंक्षी ईपचार १. ववरामी पशुपंक्षीको लावग नाम दताु गराईने पशु सेवा शाखा सोही वदन वनशुल्क 

ख रोज वनयधत्रण तथा 

खोप सेवा 

१. सरुवा रोग देखापनु साथ ईपचार केधरमा सम्पकु राखी खोप संचालनमा 

सहयोग गने 

" ऄवस्था र पशुको संख्या 

ऄनुसार 

वनशुल्क 

ग कृवत्रम गभाुधान 

सेवा 

१. गाइ भैसी ल्याइ नाम दताु गराईने " बाली खोजेको समय 

ऄनुसार 

 

घ व्यवसावयक 

पशुपंक्षी फरम दताु 

तथा नववकरण 

१. वनवेदन 

२. नागररकता फोटोकपी 

३. खेती गररएको जवमनको जग्गाधनी दताु प्रमाण पुजाु वा भाडामा वलएको 

भए सम्झौता पत्रको फोटोकपी, सजुवमन मुचुल्का 

४. सम्बवधधत वडा कायाुलयको वसफाररस पत्र 

पशु सेवा शाखा कागजात पुरा भएको 

वमवतले ३ वदन वभत्र 

वनशुल्क 

ङ पशुपंक्षी समूहदताु 

तथा नववकरण 

१. वनवेदक 

२. ववधान २ प्रवत 

३. बैठकको वनणुयको फोटोकपी 

४. कायुसवमवतका पदावधकारीहरुको नागरररकताको फोटोकपी र पासपोटु 

साआजको फोटो २ प्रवत 

५. सम्बवधधत वडा कायाुलयको वसफाररस पत्र 

पशु सेवा शाखा कागजात पुरा भएको 

वमवतले ३ वदन वभत्र 

वनशुल्क 

च पशुपंक्षी पालन 

तथा ऄधय 

प्रावववधक परामशु 

बारे जानकारी 

१. वसधा सम्पकु गने पशु सेवा शाखा कामको प्रकृवत हेरी तुरुधतै  वनशुल्क 

सूचना सम्बधघी 

क सूचनाको माग 

(सूचनाको हक 

सम्बवधध ऐन, २०६४ 

बमोवजम) 

१. औवचत्य खुलेको वनवेदन 

२. सूचना माग गने व्यवक्तको पररचय खुल्ने कागजात 

सूचना ऄवधकारी सूचनाको प्रकृवत ऄनुसार 

तत्कालै र तत्काल ईपलब्ध 

गराईन नसवकने प्रकृवतको 

भए १५ वदनवभत्र 

रु १० प्रवत पेज 

प्रधानमधत्री रोजगार कायुक्रम 

क धयूनतम १०० 

वदनको रोजगारीमा 

अबद्ध हुन चाहने  

१. नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी  

२. पासपोटु साआजको फोटो १ प्रवत 

३. ऄनुसूची-१ बमोवजमको वनवेदन (प्रधानमधत्री रोजगार कायुक्रम 

संचालन वनदेवशका) 

सम्बधधीत वडा कायाुलय / 

रोजगार सेवा केधर 

प्रत्येक बषुको फाल्गुन 

मवहना भरी 

वनशुल्क 

 

वडारे ङ्छदन ेसेवा य सेवा िङ्टल्क् 

वस

.नं. 

सेवा सवुवधाको 

नाम 

अवश्यक पने कागजातहरु वजम्मेवार 

ऄवधकारी  

लाग्ने समय लाग्ने दस्तुर 
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१ नाता प्रमावणत १) ररतपवुूक वनवेदन 

२) हकवालाको नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र 

३) नपा. बावहरको नेपाली नगररकता प्रमाण भएमा बसाइसराइ दताु 

प्रमाणपत्र 

४) मृतक संगको नाता प्रमावणत गनुुपरेमा मृत्यु प्रमाणपत्रहालसालैवखचेको 

पासपोटु साआजको फोटो 

५) पेधसनको हकमा पेधसनपट्टा 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु १५० 

२ नागररकता र 

प्रवतवलवप वसफाररस 

१) वनबेदन पत्र र अमाबवुाको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) जधमदताु प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) वववावहत मवहलाको हकमा पवत र अमाबवुाको नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप 

४) चाररवत्रक प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप (वबधाथीको हकमा) 

५) वववाह दताु प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप (वववावहताको हकमा) 

६) बसाइसरी अएको हकमा बसाइसराइको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

७) दुबै कान देवखने पासपोटु साआजको फोटो २ प्रवत 

८) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि 

करवतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

९) कमुचारी पररवारको हकमा सम्बवधधत कयाुलयको वसफाररस 

१०) प्रवतवलवप नागररकताको हकमापुरानो नागररकताको प्रवतवलवप 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनःशुल्क 

३ ऄंवगकृत नागररकता 

वसफाररस 

१)वनवेदन पत्र र ऄंवगकृत नागररकता प्राप्त गनु खोजेको स्प्ट  अधार 

२)साववक मुलुकको नागररकता पररत्याग गरेको वा पररत्याग गनु कारवाही 

चलाएको पवु्ट गने कागजातहरु 

३) नेपालमा १५ वषुदेवख कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप 

४) वैवावहक ऄंवगकृत नागररकताका लावग वववाह दताु प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप र सम्बवधधत देशको अवधकाररक प्रमाणपत्र 

५) नेपाली भाषा लेख्न र बोल्न जाधने प्रमाण कागजातहरु 

६) पासपोटु साइजको फोटो ३ प्रवत 

७) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

८) सजुवमन मुचुल्का 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 

४ बहाल कर 

लेखाजोखा 

वसफाररस 

१. तोवकएको ढाँचामा सम्बवधधत व्यवक्तको वनवेदन 

२. घर बहाल वलनेवदनेबीचको सम्झौताको प्रवतवलवप 

३. सम्बवधधत पक्षको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप (अवश्यक परेमा 

सजुवमन) 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

अवथुक ऐन 

ऄनुसार 

५ कोठा खोल्न कायु / 

रोहबरमा बस्ने कायु 

१)कारण प्र्ट  खलेुको वनवेदन 

२)चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर, बहालकर र मालपोत 

वतरेको रवसद 

३)बहाल सम्झौताको प्रमावणत प्रवतवलवप 

४)वजल्ला प्रसासन कायाुलयको पत्र 

५)स्थानीय सजुवमन मुचुल्का 

६) अवस्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरी सजुवमन मुचुल्का 

७) सामाग्री वजम्मा वलने मधजुरी 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 

६ घरजग्गा करको 

लेखाजोखा 

वसफाररस 

१) वसफाररस मागको वनवेदन 

२) वनवेदकको नागररकताको प्रवतवलवप 

३) घर जग्गा कर वतरेको प्रमाणको रवसद 

४)सो सम्बवधध पु््ट याइ वदने ऄधय कागजातहरु 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

अवथुक ऐन 

ऄनुसार 

७ मोही लगत कट्टा 

वसफाररस 

१) मोही लगत कट्टा हुनपुने पूणु वववरणको वनबेदन 

२) वनवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) जग्गा धनी प्रमाण पुजाुको प्रवतवलवप 

४) जग्गाको प्रमावणत नापी नक्सा 

५) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ५०० 
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६) जग्गाको शे्रस्ता र वफल्डबुकको प्रमावणत प्रवतवलवप 

८ जधम वमवत प्रमावणत १)वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)नावालकको हकमा जधमजताु प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३)बसइसरी अएको भए सोको प्रमाणपत्र 

४) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु १०० 

९ व्यवसाय बधद 

वसफाररस 

१)अफ्नो व्यवसायको ववस्तृत व्यहोरा सवहतको वनवेदन पत्र 

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) चालु अ.व. सम्मको व्यवसाय नवबकरण गरेको प्रमाणपत्रको सक्कल 

४) घरबहाल सम्झौता पत्रको प्रवतवलवप 

५) स्थलगत प्रवतवेदन 

६) ववदेशीको हकमा पररचय खलु्ने कागजात वा सम्बवधधत दुतावासको पत्र 

७) अफ्नै घर भएमा चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एवककृत सम्पवि कर वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ३०० 

१० व्यवसाय संचालन 

नभएको वसफाररस 

१) व्यवसाय सचंालन नभएको कारण सवहतको वनवेदन पत्र 

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताु गरेको प्रमाणपत्र 

४) अफ्नै घर भएमा चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एवककृत सम्पवि कर वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

५)स्थलगत प्रवतवेदन 

६) घरबहाल सम्झौता पत्रको प्रवतवलवप 

७) सजुवमन मुचुल्का अवश्यक परेमा समेत 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ३०० 

११ व्यापार व्यवसाय 

नभएको वसफाररस 

१)कारण सवहतको वनवेदन पत्र 

२)नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३)स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताु गरेको प्रमाणपत्र 

४) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

५) सजुवमन मुचुल्का अवश्यक परेमा समेत 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ३०० 

१२ वववाह प्रमावणत १) दुलाहा दुलहीको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) बसइसरी अएको भए सोको प्रमाणपत्र 

३) दुलाहा दुलही दुबै ईपवस्थत भइ सनाखत गनुुपने 

४) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर, बहालकर र मालपोत 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

५) वब.स. २०३४ पवछको हकमा वववाह दताु प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु २०० 

१३ ऄवववावहत 

प्रमावणत 

१) वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप र वनवेदन 

२)संरक्षक वा ऄववभावकले कायाुलयको रोहबरमा गरेको सनाखत पत्र 

३)स्थानीय सजुवमन मुचुल्काको पत्र 

४) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर, बहालकर र मालपोत 

वतरेको रवसद 

५)ववदेशमा रहेको हकमा ववदेश वस्थत नेपाली वनयोगबाट अएको वसफाररस  

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु १०० 

१४ वनशुल्क वा सशुल्क 

स्वास््य ईपचार 

वसफाररस 

१)वनवेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)ववपधनता खुल्ने प्रमाण कागजात 

३)वसफाररस अवस्यक भएको ऄधय कारण 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनःशुल्क 

१५ ऄंगे्रजी वसफाररस 

तथा प्रमावणत 

१) वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)ववषय सँग सम्बवधधत प्रमाण कागजातको प्रवतवलवप 

३) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ५०० 

१६ घर पाताल प्रमावणत १) वनवेदन नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप र वनवेदन 

२)घरको नक्सा, नक्सापास प्रमाण पत्र 

३)स्थलगत वनरीक्षण प्रवतवेदन 

४) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर, बहालकर र मालपोत 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु १०० 
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वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

५) अवस्यकता ऄनुसार सजुवमन' मुचुल्का 

१७ व्यवक्तगत वववरण 

वसफाररस 

१)वनवेदन पत्र 

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३)चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

४)ववषयसंग सम्बवधधत ऄधय प्रमाण कागजातहरु 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु १०० 

१८ पुजाुमा घर कायम 

गने वसफाररस 

१) वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)भवन नक्शा पास प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३)वनमाुण सम्पधन प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

४) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर, बहालकर र मालपोत 

वतरेको रवसद वा करवनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

५) जग्गाधनी प्रमाण पजुाुको प्रवतवलवप 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ३०० 

१९ दुबै नाम गरेको 

ब्यवक्त एकै हो भधने 

वसफाररस / फरक 

जधम वमवत संशोधन 

वसफाररस 

१)वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)नाम फरक परेको पु्ट ी गने परमावणत कागजातहरु  

३)चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

४)सम्बवधधत व्यवक्त वा हकवाला ईपवस्थत भइ सनाखत गनुु पने 

५) अवश्यकता ऄनसुार स्थानीय प्रहरी सजुवमनका मुचुल्काको प्रवतवेदन 

माग गनु सक्ने  

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ३०० 

२० नाम, थर, जधम वमवत 

संशोधन वसफाररस 

१)वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) नाम, थर,जधमवमवत अवद फरक परेको सम्बवधधत कागजात 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ३०० 

२१ जग्गाधनी पुजाु 

हराएको वसफाररस 

१) वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर, बहालकर र मालपोत 

वतरेको रवसद 

३)जग्गाधनी प्रमाण पजुाुको प्रवतवलवप 

४)वनवेदकको स्थायी वतन जग्गा रहेको वडाको नभएमा स्थानीय सजुवमन 

मुचुल्का 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

अवथुक ऐन 

ऄनुसार 

२२ वकिाकाट गनु 

वसफाररस 

१) वनवेदकको तीन पुस्ते ववववरण सवहतको वनवेदन 

२) वनवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) वकिाकाट गनुुपने जग्गाको जग्गाधनी दताु प्रमाण पुजाु र ब्लू वप्रधट नक्शा  

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ५०० 

२३ संरक्षक वसफाररस 

(व्यवक्तगत) 

१)वनवेदन  

२)संरक्षक वदने र वलने व्यवक्तको नागररकता र जधमदताु प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप 

३) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

४)अवश्यकता ऄनुसार स्थलगत सजुवमन मुचुल्का  

५)स्थानीय सजुवमन मुचुल्का 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु १०० 

२४ संरक्षक वसफाररस 

(संस्थागत) 

१)वनवेदन 

२)संस्थाको नववकरण सवहतको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप एव ंववधानको 

प्रवतवलवप वा वनयमावलीको प्रवतवलवप 

३) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

४)बहाल भए सम्झौता पत्र प्रवतवलवप र बहाल कर वतरेको रवसद / नवतरेको 

भए वतनुु बुझाईनु पने 

४) अवश्यकता ऄनसुार सजुवमन मुचुल्का 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ३०० 

२५ वजववत संगको नाता 

प्रमावणत 

१)वनवेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३)सजुवमन गरी बझु्नु पने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 
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४) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

५)नाता प्रमावणत गने व्यवक्तहरुको २ प्रवत पासपोटु साइजको फोटो 

२६ मृतक संगको नाता 

प्रमावणत 

१) वनवेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)हकदारहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३)मृत्यु दताु प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

४)मृतकको नागररकता प्रमाणपत्रको पवतवलवप 

५)हकवाला नावालक भए जधम दताु प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

६)बसइसरी अएको हकमा बसाइसराइको प्रवतवलवप 

७)हकदारहरुको पासपोटु साइजको ४ प्रवत फोटो 

८)स्थानीय सजुवमन मुचुल्का 

९)अवस्यकता ऄनसुार स्थानीय प्रहरी सजुवमन मुचुल्का 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्ल 

२७ वजववत रहेको 

वसफाररस 

१)वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) स्वयं व्यवक्त ईपवस्थत हुनु पने 

३) दुइ प्रवत पासपोटु साइजको फोटो 

४)चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 

२८ हकवाला वा हकदार 

प्रमावणत 

१) वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)नाता प्रमावणत प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३)हकदार प्रमावणतका लावग स्थलगत सजुवमन 

४)हकदार प्रमावणत गने थप प्रमाण कागज 

५)चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर, बहालकर र मालपोत 

वतरेको रवसद  

६)अवश्यकता ऄनुसार सजुवमन मुचुल्का 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

अवथुक ऐन 

ऄनुसार 

२९ घर जग्गा नामसारी 

वसफाररस 

१) घर जग्गा नामसारी सम्बधधी ववस्तृत वववरण खलेुको वनबेदन 

२) वनवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) मृतक र वनवेदक वबचको नाता प्रमावणत प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

४) जग्गा धनी प्रमाण पुजाुको प्रवतवलवप 

५) सजुवमन मुचुल्का गरी बुझ्नु पने सजुवमनमा साक्षी बस्नेको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

६) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु. ५००/- 

३० जग्गाको हक 

सम्बधधमा वसफाररस 

१) वसफाररस मागको वनवेदन 

२) वनवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) हक पु््ट याइ गने प्रमाण कागज 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ५०० 

३१ ईधोग ठाईंसारी 

वसफाररस 

१) ईधोग ठाईंसारीका लावग वनवेदन 

२) ईधोग दताु प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) स्थानीय तहको नाममा नवबकरण सवहतको व्यवसाय दताु गरेको 

प्रमाणपत्र 

४) अफ्नै घर भएमा चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एवककृत सम्पवि कर वतरेको रवसद  

५)बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रवतवलवप र बहाल कर वतरेको रवसद/ 

नवतरेको भए वतनुु बझुाईन ुपने 

६) (स्थानीय तहको नाम) के्षत्र वभत्र सारी जाने भए सम्बवधधत वडा 

कयाुलयको अनुमवतको वसफाररस पत्र 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु २०० देवख 

१००० 

३२ ववधालय संचालन 

स्वीकृत / कक्षा वृवद्ध 

वसफाररस 

१)ववधालय कक्षा ववृद्धका लावग वनवेदन 

२)ववधालय दताु प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

३)स्थानीय तहको नाममा चालु अ.व. को नववकरण सवहतको व्यवसाय दताु 

प्रमाणपत्र 

४)सरकारी बाहेकका ववधालयका हकमा चालु अ. व. सम्मको मालपोत र 

घर जग्गा वा एवककृत सम्पवि कर वतरेको रवसद 

५)बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रवतवलवप र बहाल कर वतरेको रवसद 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

अवथुक ऐन 

ऄनुसार 
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६)वनरीक्षण प्रवतवेदन 

३३ जग्गा मूल्यांकन 

वसफाररस / 

प्रमावणत 

१)वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)जग्गा धनी प्रमाण पजुाुको प्रवतवलवप 

३) जग्गाको असपासको चलन चल्तीको मूल्य प्रके्षपण 

४) हालचालै असपासको खररद वबक्री भएको भए सो प्रमाण वा सजुवमन 

मुचुल्का 

६)चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

प्रवत लाख रु 

१०० 

३४ ऄशक्त, ऄसहाय 

तथा ऄनाथको 

पालनपोषणकोला

वग वसफाररस 

१)  हकवालाको सहमवत मधजुरी 

२) सजुवमन 

३) सम्बवधधत व्यवक्तको वनवेदन 

४) जधमदताु वा नागररकताको प्रवतवलवप 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 

३५ अवथुक ऄवस्था 

बवलयो वा 

सम्पधनता प्रमावणत 

१)वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) जग्गाधनी प्रमाण पजुाु 

३) अयश्रोत भए अयश्रोत खुल्ने कागजात 

४) ऄधय अवस्यक कागजात 

५) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

६) सजुवमन मुचुल्का 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

प्रवत लाख रु 

१०० 

३६ अवथुक ऄवस्था 

कमजोर वा 

सम्पधनता प्रमावणत 

१)वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) अवथुक ऄवस्था कमजोर भएको पुव्ट  हुने कागजात 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 

३७ ववधालय ठाईं सारी 

वसफाररस 

१) ववधालय ठाईंसारीका लावग वसफाररस 

२)ववधालय दताु प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३)स्थावनय तहको नामको नववकरण सवहतको व्यवसाय दताु प्रमाणपत्र 

४)(सरकारी एवं सामुदावयक ववधालय बाहेक ऄधयमा) 

चालु अ.व. सम्मको सरीजाने ठाईं र हालको ठाईं दुबैको मालपोत र घर 

जग्गा कर वाएवककृत सम्पवि कर वतरेको रवसद 

५)बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रवतवलवप र बहाल कर वतरेको रवसद/ 

नवतरेको भए वतनु बझुाईन ुपने 

६)स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप 

७)वनरीक्षण प्रवतवेदन 

८)सरी जाने ठाईंको वडा कायाुलयको ऄनुमवत पत्र 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनवज रु ५००० 

सामुदावयक रु 

२५० 

३८ वबधुत जडान 

वसफाररस 

१)वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप 

३) हक भोगको श्रोत खुल्ने कागजात 

४) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रवतवलवप 

५) ऄधय अवस्यक कागजात 

६) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

घरायसी 

रु ३०० 

व्यवसावयक रु 

५०० 

३९ धारा जडान 

वसफाररस 

१)वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप 

३) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रवतवलवप 

४) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

घरायसी 

रु ३०० 

व्यवसावयक रु 

५०० 

४० जातीय पवहचान र 

जातीय वसफाररस 

१) सम्बवधधत व्यवक्तवाट वनवेदन   

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) अवश्यक ऄधय कागजात 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ५० 

४१ घर कायम वसफाररस १) घर कायम वसफाररस पाईँ: भधने सम्बधधी वनबेदन 

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

रु ३०० 
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३) सम्बवधधत जग्गाको लालपुजाुको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

४) स्थलगत प्रवतवेदन 

५) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

 हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

४२ छात्रवृवि वसफाररस/ 

वबपधन ववधाथी 

छात्रवृवि वसफाररस 

१) वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) घर भएमा चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत 

सम्पवि कर वतरेको रवसद,व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर वतरेको रवसद 

३) शैवक्षक योग्यता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 

४३ ऄपाङ्ग वसफाररस १) वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्र/ जधमदताुको प्रवतवलवप 

२) कुनै प्रकारको शारीररक ऄपाङ्गता हो सो सम्बधधी मेवडकल 

सुपररटेधडेधटको वसफाररस 

३) व्यवक्त स्वयं ईपवस्थत हुनपुने वा सम्बवधधत कमुचारीको प्रवतबेदन 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 

४४ बसोबास वसफाररस १) वनवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) बसाइ सराइको हकमा बसाइसराइ दताु प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

४) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

५) ऄस्थायी बसोबासको हकमा घरबहाल सम्झौता 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु २०० 

४५ नावालक 

पररचयपत्र 

वसफाररस 

१)बाबु अमाको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप र वनवेदन पत्र 

२)जधमदताुको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) अफ्नै घर भएमा चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एवककृत सम्पवि कर वतरेको रवसद  

४)बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रवतवलवप 

५)दुइ प्रवत पासपोटु साआजको फोटो 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु २०० 

४६ व्यवसाय दताु 

वसफाररस 

१)वनवेदन पत्र 

२)व्यवसाय दताु गरेको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) अफ्नै घर भएमा चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एवककृत सम्पवि कर वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

४)बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रवतवलवप 

५)दुइ प्रवत पासपोटु साआजको फोटो 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु २०० देवख 

रु १५००  

४७ जग्गा दताु वसफाररस १)वनवेदन 

२)नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

४)साववक लगत प्रमावणत प्रवतवलवप 

५)वफल्डबुक  ईतार 

६)स्थलगत वनरीक्षण प्रवतवेदन 

७)जग्गाको नापी नक्सा 

८) जग्गासंग सम्बवधधत ऄधय प्रमाण कागजातहरु 

९)स्थानीय सजुवमन मुचुल्का 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: ३ वदन 

वभत्र, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ७ 

वदन  

अथुक ऐन 

ऄनुसार 

४८ नेपाल सरकारको 

नाममा बाटो कायम 

वसफाररस 

१)वनवेदन 

२)जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

३)नापी नक्सा 

४) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

५)जग्गाधनीको स्वीकृवतको सनाखत गरेको कागजात 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 

४९ संस्था दताु 

वसफाररस 

१)ववधान वावनयमावली, वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर वतरेको रवसद / नवतरेको 

भए वतनुु बुझाईनु पने 

३)संस्था अफ्नै घरमा बस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण पजुाु र नक्सा पास 

प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

४) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर, बहालकर र मालपोत 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु २०० देवख 

रु १५०० 
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५० घरबाटो प्रमावणत १)वनवेदन ( बाटोको नाम, टोल समेत खलुाईने नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रवतवलवप) 

२)जग्गाधनी प्रमाण पुजाुको प्रमावणत प्रवतवलवप 

३)जग्गा रहेको के्षत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप 

४) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर, बहालकर र मालपोत 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात 

५)वलने वदने दुबै व्यवक्त नागररकताका प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप 

सवहत ईपवस्थत हुनपुने वा वनजहरुले वदएको ऄवधकृत वारेसको प्रमावणत 

प्रवतवलवप 

६)स्थलगत वनररक्षण प्रवतवेदन 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ३०० 

५१ चार वकल्ला 

प्रमावणत 

१)वनवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)जग्गाधनी प्रमाण पुजाुको प्रवतवलवप 

३)जग्गा रहेको के्षत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप नापी नक्सा 

४) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

५)वनवेदक स्वयं वा वनजले ऄधय व्यवक्तलाइ तोकेको हकमा वनज वनवेदकले 

वदएको ऄवधकृत वारेसको प्रमावणत प्रवतवलवप 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु ३०० 

५२ मालपोत वा 

भूवमकर 

१)वनवेदन पत्र 

२)प्रथम वषुका लावग जग्गाधनी प्रमाण पुजाु, नववकरणका लावग ऄवघल्लो 

अ.व. मा मालपोत वतरेको रवसद वा यस कयाुलयबाट जारी गररएको 

मालपोत नववकरण बुक 

३) घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर वतरेको प्रमाण 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

अवथुक ऐन 

ऄनुसार 

५३ जधम दताु १) वनवेदन पत्र 

२) बालकको बाबु / अमाको नागररकता 

३) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

४)ऄस्पतालमा जधम भएको हकमा सम्बवधधत ऄस्पतालले जधम प्रमावणत 

गरेको पररचयपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

३५ वदन वभत्र 

वनःशुल्क र 

३५ वदन पवछ  

रू २०० 

 

५४ मृत्यु दताु १)वनवेदन पत्र 

२)मृतकको नागररकता र सूचना वदन अईनेको नागररकता 

३)मृतक सँग सम्बधध जोवडने प्रमाणपत्र 

४)ऄवववावहत मृतकको हकमा स्थानीय सजुवमन पत्र 

५)मृतकको नागररकता नभएको हकमा स्थानीय सजुवमन पत्र 

६)सूचना वदने व्यवक्तको नागररकता नभएको समेत स्थानीय सजुवमन पत्र 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

३५ वदन वभत्र 

वनःशुल्क र 

३५ वदन पवछ  

रू २०० 

 

५५ बसाइ सरी जाने / 

अईने दताु 

१) वनवेदन पत्र र नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२) बसाइ सराइ गरी जानेको हकमा पररवारको वववरण सवहत सम्बवधधत वडा 

कायाुलय बसाइसराइको कागजात 

३)जहाँ जानेहो त्यस ठाईँको लालपजुाु र जुन ठाईँमा अईनेको पवन पेश गने 

४) बसाइसराइ गरी अईनेको हकमा बसाइसराइ गरी ल्याएको कागजात 

(लगत हस्ताधतरण) 

५)जाने ( अईने सबै व्यवक्तको नागररकता र जधमदताुको प्रवतवलवप 

६) चालु अ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत कारवा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद  

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

३५ वदन वभत्र 

वनःशुल्क र 

३५ वदन पवछ  

रू २०० 

 

५६ सम्बधध ववच्छेद दताु  १)वनवेदन पत्र 

२)ऄदालतबाट सम्बधध ववच्छेद भएको फैसलाको प्रमावणत प्रवतवलवप 

३) पवतपत्नीको नागररकताको प्रवतवलवप १/१ प्रवत 

४)केटाको स्थायी ठेगाना सम्बवधधत वडाको हुनु पने 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

३५ वदन वभत्र 

वनःशुल्क र 

३५ वदन पवछ  

रू २०० 

५७ वववाह दताु १)वनवेदन पत्र 

२)दुलाहा दुलहीको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप (२० बषु ईमेर पूरा 

भएको) 

३)दुलहीको नागररकता नभएमा जधमदताुको प्रमाणपत्र 

४) चालु अ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत कार वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

३५ वदन वभत्र 

वनःशुल्क र 

३५ वदन पवछ  

रू २०० 
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५८ सामावजक सुरक्षा 

भिा कायुक्रम 

१) वडाबाट प्राप्त वनवेदन 

२) सम्बवधधत ब्यवक्तको ना.प्र.पत्र 

३)हालसालै वखचेको पासपोटु साआजको फोटो 

४) नाता प्रमाणपत्र 

५) ववधवा मवहलाको हकमा पवतको मृत्यु प्रमाणपत्र 

६) ऄपाङ्गको हकमा ऄपाङ्गता पररचयपत्र 

७) नाबालक भएमा जधमदताु प्रमाणपत्र 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनःशुल्क 

५९ योजना सम्झौता 

वसफाररस 

१) नगरपावलकाको स्वीकृत योजना 

२) वडा प्रवतवनवधको रोहबरमा लाभग्राही भेलाबाट ईपभोक्ता सवमवत गठनको 

वनणुय 

३) ईपभोक्ता सवमवतको वनवेदन पत्र 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 

६० भुक्तानीको  

वसफाररस 

१) ईपभोक्ता सवमवतको वनणुयको प्रवतवलवप 

२) सावुजवनक लेखापररक्षणको वनणुय 

३) ऄनुगमन सवमवत वनणुय 

४) वनवेदन 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

वनशुल्क 

६१ रूख कटान 

वसफाररस 

१) ररतपवुूक वनवेदन 

२) वनवेदकको नेपाली नागररकता प्रमाणपत्र 

३) जग्गाधनी प्रमाणपजुाु 

४) चालु अ.व मा मालपोत कर बझुाएको रवसद 

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

प्रवत रूख रु 

१०० 

६२ ईल्लेवखत बाहेक 

ऄधय स्थानीय 

अवश्यक 

वसफाररस / 

प्रमाणहरु 

१)नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतवलवप 

२)ववषयसँग सम्बवधधत प्रमाण कागजात 

३) चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एवककृत सम्पवि कर 

वतरेको रवसद वा कर वनधाुरण स्वीकृत भएको कागजात  

वडा ऄध्यक्ष/ 

वडा सवचव 

 

लाग्ने समय: सोही 

वदन, सजुवमनको 

हकमा बढीमा ३ 

वदन वभत्र 

रु १०० 

 

७. ङ्झनणयम गने प्रिमा य अङ्झधकायी् सम्फङ्ञन्धत िाखाफाट ऩेि बएको ङ्जट्ऩणीको आधायभा प्रभङ्टख प्रिासकीम 
अङ्झधकृतफाट ङ्झनणयम हङ्टने । 

८. ङ्झनणयम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायी् प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत 

९. आ.व. २०७९।८० को प्रथभ तै्रभाङ्झसक ङ्झबत्र सम्ऩादन गयेको कामय ङ्जववयण् 

 ९.१ प्रिासन िाखा 
 

प्रिासन िाखा ¬ कानून उऩिाखा 
 हार सम्भ ३५ वटा कानूनहरु ऩास बइ याजऩत्र प्रकािन बएको । 

प्रिासन िाखा ¬ याजश्व उऩिाखा 
 

ङ्झस.न. मोजना/कामयिभ/ङ्जववयण ऩङ्चयभाण/र
क्ष्म 

हार सम्भको 
प्रगङ्झत 

उऩरब्धी/सॊख्मा कैङ्जपमत 

  

०१ दताय बएको उद्योग/व्मवसाम/ऩसर - - - १५ वटा  

०२ ऩाङ्झरका वाट उठईएको आन्तङ्चयक याजश्व - - - रु. ४,९२,१६३  

०३ वडा कामायरमहरु (१-११) वाट उठईएको 
कङ्ट र आन्तङ्चयक याजश्व 

- - - रु. ११,७५,२६५/-  
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०४ वडा नॊ. १ को आन्तङ्चयक याजश्व - - - रु. १,७७,१६८/-  

०५ वडा नॊ. २ को अन्तङ्चयक याजश्व - - - रु. १,२२,८२३/-  

०६ वडा नॊ. ३ को आन्तङ्चयक याजश्व - - - रु. ७९,५०८/-  

०७ वडा नॊ. ४ को आन्तङ्चय याजश्व - - - रु. ७८,६७५/-  

०८ वडा नॊ. ५ को आन्तङ्चय याजश्व - - - रु. १,४०,३७५/-  

०९ वडा नॊ. ६ को आन्तङ्चय याजश्व - - - रु. १,४२,१६२।-  

१० वडा नॊ. ७ को आन्तङ्चय याजश्व - - - रु. ५३,५३५/-  

११ वडा नॊ. ८ को आन्तङ्चय याजश्व - - - रु. ३९,७८३/-  

१२ वडा नॊ. ९ को आन्तङ्चय याजश्व - - - रु.१,५०,०४९।-  

१३ वडा नॊ. १० को आन्तङ्चय याजश्व - - - रु. ८९,१०८/-  

१४ वडा नॊ. ११ को आन्तङ्चय याजश्व - - - रु. १,०२,०७९/-  

१५ सॊघ सॊस्था सूचीकृत/दताय - - - ६४ वटा  
१६ 'घ' वगयको ईजाजत ऩत्र - - - ० वटा  
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९.२ भङ्जहरा फारफाङ्झरका तथा सभाजकल्माण उऩिाखा 
 अऩाॊगता बएका व्मङ्ञिहरुको ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण ३५ जना अऩाॊगता बएका व्मङ्ञिरे 

ऩङ्चयचमऩत्र प्राप्त गयेजसभा 'क' वगयका ३ जना , 'ख' वगयका २० जना , 'ग' वगयका 
९ जना य 'घ' वगयका ३ जना .। 

 अऩाङ्गता सभन्वम सङ्झभङ्झत फैठक - ३ ऩटक 

 

९.३ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत 

ङ्झस.नॊ. उजङ्टयीको प्रकाय कङ्ट र सॊख्मा हार सम्भको पच्मौट पच्मौट हङ्टन फाॉकी कैङ्जपमत 

१ दपा ४७ को १ फभोङ्ञजभ ७ ३ ४ - 

२ दपा ४७ को २ फभोङ्ञजभ ९ ३ ६ - 

३ ङ्ञजल्रा अदारतफाट सङ्चय  
आएको । 

१ ० ०  

जम्भा १७ ६ १०  

 

९.४ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा ऩञ्जीकयण िाखा 

९.४.१ घटना दताय 
अनुसूर्च-५ 

दपा १० को उऩदपा १ सँग सम्फजन्धत 

व्मजततगत घटना दतााको सकं्षऺप्त प्रनतवेदन 

  जजल्रा :  कवऩऱिस्तु   गा.ऩा/न.ऩा. :  महारािग ंि   दताा सभनत देखख :  २०७९-०४-०१   दताा सभनत सम्भ :  २०७९-०६-३१ 

  

 वडा 
नं. 

जन्भ भतृ्मु 

सम्फन्ध 

बफच्छेद वववाह  फसाई सयी आएको  फसाई सयी जाने  

जम्भा ऩुरूष भहहरा  जम्भा ऩुरूष भहहरा  जम्भा जम्भा जम्भा 
दताा 
संख्मा 

सदस्मको 
संख्मा 

दताा 
संख्मा 

सदस्मको 
संख्मा 

 १ ३१ ४८ ७९ ६ ७ १३   ३१ २ ९ ३ २३ १२८ 

 २ ३९ ५१ ९० ७ ५ १२ २ २० १ ३ २ ५ १२७ 

 ३ ३४ ३६ ७० ४ ८ १२   १७ १ ६ २ ९ १०२ 

 ४ १९ २० ३९ ४ ६ १०   १९         ६८ 

 ५ ३० ३१ ६१ ६ ७ १३   २४ ३ ११ १ ६ १०२ 

 ६ ४० २८ ६८ २ ३ ५   २१     १ ४ ९५ 

 ७ २९ ३४ ६३ ६ ५ ११   १८     १ १ ९३ 

 ८ २६ ३८ ६४ ९ ७ १६   २३     १ २ १०४ 
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 ९ ५४ ५६ ११० १० ६ १६ १ ३७ २ १४     १६६ 

 १० ५१ ४३ ९४ ३ ५ ८   २३         १२५ 

 ११ ३९ ४३ ८२ ६ ४ १०   १६     २ ५ ११० 

 जम्भा ३९२ ४२८ ८२० ६३ ६३ १२६ ३ २४९ ९ ४३ १३ ५५ १२२० 
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९.४.२  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण 

प्रथभ तै्रभाङ्झसक 
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९.५ ङ्ञिऺा िाखा 

 ९.५.१ साऺयताको अवस्था: 
एघाय वटा वडाहरुभा नौ वटा वडाहरु साऺय घोषणा बएका छन ्।२०६८ सारको जनगणना 
अनङ्टसाय ५४८०० जनसॊख्मा यहेकोभा साऺयता दय ऩङ्टरुष तपय  ५७.६५ प्रङ्झतित य भङ्जहरा तपय  
३४.६६ प्रङ्झतित गयी कङ्ट र औषत साऺयता ४६.१६ प्रङ्झतित यहेको छ । 

 ९.५.२ ङ्ञिऺण सॊस्थाहरुको सॊख्मात्भक ङ्जववयण: 
मस भहायाजगॊज नगयऩाङ्झरका अन्तगयत सञ्चाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक, सॊस्थागत तथा ऩयम्ऩयागत ङ्जवद्यारम, 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केन्र य क्माम्ऩस, ङ्जवद्याथी तथा ङ्ञिऺकको सॊख्मात्भक ङ्जववयण देहाम फभोङ्ञजभ 
यहेको छ । 

 

ङ्ञिऺण सॊस्थाहरूको सॊख्मात्भक ङ्जववयण : 

ि.स. ङ्जववयण साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थागत धाङ्झभयक (भदयसा)   जम्भा 

१ फारङ्जवकास केन्र 61 1 0 61 

२ प्राथङ्झभक (१-५) 38 7 0 43 

३ ङ्झन.भा.ङ्जव.(१-7)  8 0 0 8 

4 ङ्झन.भा.ङ्जव (1-8) 3 0 0 3 
5 भा.ङ्जव.(१-१०) 6 2 0 8 

6 भा.ङ्जव.(१-१२) 3 0 0 3 

7 क्माम्ऩस १ 0 0 १ 

8 साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केन्र 3 0 0 3 
9 ऩयम्ऩयागत ङ्जवद्यारम 0 0 26 26 

 

ङ्ञिऺक तथा कभयचायी ङ्जववयण ङ्जववयण् 

ि.स. ङ्जववयण स्वीकृत दयफन्दी याहत/अनङ्टदान नगयऩाङ्झरका अनङ्टदान जम्भा 

१ फारङ्जवकास स.का. 0 60 1 61 

२ प्राथङ्झभक तह 88 45 25 158 

३ ङ्झन.भा.ङ्जव. तह 15 5 2 22 

४ भा.ङ्जव.(९-१०) 7 10 2 19 

५ भा.ङ्जव.(११-१२) 2 4 0 6 

६ प्राङ्जवङ्झधक धायतपय  0 6 0 6 
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7 रेखाऩार 0 9 0 9 
8 कामायरम सहमोगी 0 56 0 56 

 

 ९.५.३ ङ्जवद्याथी ङ्जववयण (कऺागत साभङ्टदाङ्जमक सस्थागत दङ्टवै देङ्ञखन)े  
तहगत ङ्जवद्याथी ङ्जववयण 

ि.
स. 

 

        तह 
 साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थागत  धाङ्झभयक   जम्भा 
छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र  

१ फारङ्जवकास 776 746 88 179 30 23 1842 
२ प्राथङ्झभक (1-5) 4679 4182 213 502 596 451 10172 

३ ङ्झन.भा.ङ्जव. (6-8) 1256 1263 83 304 15 33 2921 

४ भा.ङ्जव.(९-१०) 503 562 63 207 0 0 1335 

५ भा.ङ्जव.(११-१२) 242 287 0 0 0 0 529 

६ प्राङ्जवङ्झधक धाय(9-10)     64 0 0 0 0 64 

 

कऺागत ङ्जवद्याथी ङ्जववयण् 

ि.स. कऺा  साभङ्टदाङ्जमक   सॊस्थागत  धाङ्झभयक जम्भा 

छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र  
१ १ 1335 1165 31 75 209 138 2953 
२ २ 987 901 53 100 127 107 2275 

३ ३ 954 790 27 80 140 85 2076 

४ ४ 722 697 55 132 74 90 1770 

५ ५ 681 629 47 115 46 31 1549 

६ ६ 512 463 27 98 8 25 1133 

७ ७ 397 422 29 99 7 8 962 

८ ८ 347 378 27 107 0 0 859 

९ ९ 281 306 32 94 0 0 713 

१० १० 222 256 31 113 0 0 622 

११ ११ 133 175 0 0 0 0 308 

१२ १२ 109 112 0 0 0 0 221 
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 ९.५.४ कामयिभ कामायन्वमनको बौङ्झतक तथा ङ्जवत्तीम प्रगती 

 

 

ङ्झस .नॊ .
ङ्जिमाकराऩ 

नॊ.
ङ्जिमाकराऩको  नाभ

ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत
 कङ्ट र 
यकभ

खचय 
बएको 

यकभ (प्रथभ
 ङ्झनकासा )

खचय बएको 
यकभ (दोस्रो
 ङ्झनकासा )

खचय बएको 
यकभ (तेस्रो 
ङ्झनकासा )

खचय बएको 
यकभ (चौथो
 ङ्झनकासा )

ङ्जवङ्ञत्तम 
प्रगङ्झत

ङ्जवङ्ञत्तम 
प्रगङ्झत 
प्रङ्झतितभा

बौङ्झतक
 रक्ष्म

बौङ्झतक 
प्रगङ्झत

कैङ्जपम
त

१ 1.1.3.3
आधायबतू तहका स्वीकृत दयफन्दीका ङ्ञिऺक, याहत अनङ्टदान 
ङ्ञिऺकका राङ्झग  तरफ बत्ता अनङ्टदान (ङ्जविेष ङ्ञिऺा ऩङ्चयषद 
अन्तयगतका ङ्ञिऺक/कभयचायीहरु सभेत)

76500 22780 0 0 0 0 0 159 159

२ 2.7.11.1
 तोङ्जकएको ङ्जवद्याथीहरुको ङ्छदवा खाजाका राङ्झग ङ्जवद्यारमराई 
अनङ्टदान

33822 0 0 13424

३ 2.7.13.3
प्रङ्झत ङ्जवद्याथी  रागतका आधायभा ङ्ञिऺण ङ्झसकाइ  साभग्री 
एवभ ्कऺा ८ को  ऩयीऺा व्मवस्थाऩन अनङ्टदान

4854 0 0

४ 1.1.4.1
प्रायङ्ञम्बक फार ङ्जवकास  सहजकतायहरुको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा 
ङ्जवद्यारम कभयचायी व्मफस्थाऩन अनङ्टदान

17131 4168 0

५ 1.1.3.4

भाध्मङ्झभक तहका स्वीकृत दयफन्दीका ङ्ञिऺक, याहत 
अनङ्टदान ङ्ञिऺक  राङ्झग तरफ बत्ता अनङ्टदान (ङ्जविेष ङ्ञिऺा 
ऩङ्चयषद अन्तयगतका ङ्ञिऺक/कभयचायी,प्राङ्जवङ्झधक धायका 
प्रङ्ञिऺक सभेत)

19100 5880.6 0

६ 2.7.13.10 ङ्जवद्यारम सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन अनङ्टदान 4643 2215 0

७ 2.7.13.13
 ङ्जवद्यारमभा िैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टदृढीकयण एवभ ्कामय 
सम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन अनङ्टदान

10750 0 0

८ 2.7.13.11
िैङ्ञऺक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञितता, अनौऩचाङ्चयक तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञिऺा 
कामयिभ (ऩयॊऩयागत ङ्जवद्यारम, वैकङ्ञल्ऩक ङ्जवद्यारम, साऺयता 
य ङ्झनयन्तय ङ्ञिऺाका कामयिभ सभेत)

10089 64 0

९ 2.7.13.23
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका छात्राहरुराई ङ्झनिङ्टल्क सेङ्झनटयी ्माड 
व्मवस्थाऩन (िैङ्ञऺक कामयिभ)

2458 0 0

१० 2.4.6.1
सावयजङ्झनक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथीहरुका राङ्झग 
ङ्झनिङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक अनङ्टदान

9829 0 0

११ 7.2.1.1
सावयजङ्झनक ङ्जवद्यारमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथीहरुका राङ्झग 
छात्रवङृ्ञत्त (आवासीम तथा गैयआवासीम)

4385 0 0

१२ 2.7.13.40
भाध्मङ्झभक तह कऺा (9-10) भा अॊग्रजेी, गङ्ञणत य ङ्जवऻान 
ङ्जवषमभा ङ्ञिऺण सहमोग अनङ्टदान

7294 0 0

१३ 2.7.13.41
आधायबतू भाध्मङ्झभक तह कऺा (6-8 भा अॊग्रजेी, गङ्ञणत य 
ङ्जवऻान ङ्जवषमभा ङ्ञिऺण सहमोग अनङ्टदान

3986 0 0

१४ याष्डऩङ्झत यङ्झनङ्गङ्झसल्ड प्रङ्झतमोङ्झगता 100 0 0

१५ 2.7.13.42
कोङ्झबड-19 फाट ऩङ्टगेको िैङ्ञऺक ऺङ्झतको ऩङ्चयऩूणय तथा अन्म 
ङ्जवऩदको सभमभा ङ्झसकाइ ङ्झनयन्तयताका राङ्झग कामयिभ

500 0 0

१६ 11.1.2.445
सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास, ऩयीऺा सञ्चारन एवभ ङ्जवद्याथी 
भूल्माङ्कन

1059 124.8 0

बवन ङ्झनभायण 6750 0 0 0 0 2 0

आई.ङ्झस.टी. ल्माफ ब्मवस्थाऩन 1300 0 0 0 0 2 0

जम्भा

ङ्जवद्यारम ऺेत्र ङ्जवकास कामयिभ (ङ्ञजल्रास्तय ) य सफैका राङ्झग ङ्ञिऺा ङ्ञििङ्ट ङ्जवकास  कामयिभको प्रगङ्झत ङ्जववयण

१७
याष्डऩङ्झत िैङ्ञऺक सङ्टधाय कामयिभ अन्तगयत
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नगयऩाङ्झरकाफाट  सॊचाङ्झरत कामयिभ 

 

 प्र.अ. फैठक ङ्झनमङ्झभत सञ्चारन बएको । 

 भागको आधायभा ICT ताङ्झरभ सञ्चारन बएको । 

 अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन कामयिभराई प्राथङ्झभकता िभभा याङ्ञखएको । 

 प्रबावकायी रुऩभा अङ्झबरेखराई सही ब्मवस्थाऩन । 

 

 ९.६ स्वास््म िाखा 
 ऺमयोग कामयिभको कोहटय ङ्जवश्लिेण । 

 आधायबतू तथा आकङ्ञश्भक स्वास््म सेवाको राङ्झग औषधी खङ्चयद कामयिभ टेन्डय प्रकृमा बैसकेको । 

 HMIS ताङ्झरभ सॊचारन बैसकेको । 

 कोङ्झबड १९ को भ्माङ्ञक्सनको ङ्झडङ्ञजटाइजेसन तथा QR कोड प्रभाङ्ञणकयण । 

 स्वास््म सॊस्थाहरुको भाङ्झसक फैठक य फाङ्जषयक सङ्झभऺा बएको । 

 भात ृतथा नवङ्ञििङ्ट कामयिभ अन्तगयत आभासङ्टयऺा, गबयवती उत्प्रयेण सेवा ङ्झनयन्तय बैयहेको । 

 भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवका ङ्छदवस भनाइएको । 

 आॉखा ङ्ञिङ्जवय सॊचारन बएको । 

 उदमऩङ्टय हेल्थऩोष्ट बवनको टेण्डय बएय ङ्झनभायणाधीन अवस्थाभा यहेको । 

 फयईऩङ्टय हेल्थऩोष्टको अधङ्टयो बवन ङ्झनभायणाधीन । 

ङ्झस .नॊ . ङ्जिमाकराऩ नॊ ङ्जिमाकराऩ
ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत

 कङ्ट र 
यकभ

खचय 
बएको 
यकभ

खचय बएको 
यकभ (प्रथभ 
ङ्झनकासा )

खचय बएको 
यकभ (दोस्रो
 ङ्झनकासा )

खचय बएको 
यकभ (तेस्रो 
ङ्झनकासा )

खचय बएको 
यकभ (चौथो
 ङ्झनकासा )

ङ्जवङ्ञत्तम 
प्रगङ्झत

ङ्जवङ्ञत्तम
 

प्रगङ्झत 
प्रङ्झतित
भा

बौङ्झतक 
प्रगङ्झत

कैङ्जपम
त

1 आधायबतू ङ्ञिऺकहरुको राङ्झग ताङ्झरभ 400 0 0 0 0 0 0 29 29

2
उऩभेमय स्वगीम िङ्टबावती छात्रफङृ्ञत्त ङ्जवतयणको राङ्झग (स्नातक तह 
अध्ममनका राङ्झग)

1000 0 0 0 0 0 0 1047 1047

3
कऺा 5, ८ य SEE ऩयीऺाभा प्रथभ ङ्छिङ्झतम य तङृ्झतम स्थान हाङ्झसर 
गयेका ङ्जवद्याथीहरुराई ऩङ्टरुस्कृत

1000 0 0 0 0 0 0 70 0

4 कऺा ८ य ५ को ऩयीऺा ब्मवस्थाऩन 200 0 0 0 0 0 0 1 1

5
वारङ्जवकासहरुको राङ्झग िैङ्ञऺक साभाग्री तथा खेरकङ्ट द साभाग्री ङ्झनभायण 
ताङ्झरभ

500 0 0 0 0 0 0 19 19

6 वारङ्जवकास सहजकतायहरुको राङ्झग ताङ्झरभ 300 0 0 0 0 0 0 12 12
7 ङ्जवद्याथी िैङ्ञऺक भ्रभण 500 0 0 0 0 0 0 65 64
8 भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺकहरुको राङ्झग ताङ्झरभ 400 163.9 0 0 0 0 0 0
9 िैङ्ञऺक क्मारेण्डय छऩाई 100 0 0 0 0 0 0 0

10 िैङ्ञऺक सॊस्थाराई अनङ्टदान 1000 0 0 0 0 0 0 0
11 ङ्ञिऺक सम्भान कामयिभ 500 0 0 0 0 0 0 0
12 ङ्ञिऺकहरुको राङ्झग अध्ममन अवरोकन भ्रभण 500 0 0 0 0 0 0 0
13 स्वमॊसेवक ङ्ञिऺक तरफ 1820 29 29
14 प्रायङ्ञम्बक वारङ्जवकास सहजकताय तथा का.स. हरुको तरफ 2604 117 112
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 बरवायी हेल्थऩोष्टभा तल्रा थऩ ङ्झनभायणाधीन । 

 भहायाजगॊज १५ सैमा नगय अस्ऩतार ङ्झनभायणाधीन । 

 भहायाजगॊज प्राथङ्झभक स्वा. के.भा रमाफ, एक्सये, ङ्झबङ्झडमो एक्सये सॊचारनभा आएको । 

 

९.७  ऩिङ्ट सेवा िाखा 

l;=g= of]hgf   sfo{qmd OsfO{ 
Jflif{s 

nIo  
k|utL sfo{qmdsf] cj:yf s}lkmot 

! 
uf]7 ;'wf/sf] nflu cg'bfg 

 k6s !  

;'rgf k|sfzg ug]{ 

tof/Ldf  

@ 

kz' ljdf cg'bfg k|lt ls;fg ?=%))sf] 

b/n]  ;+Vof !^)  k|lqmofd /x]sf]   

# 
EoflS;g vl/b tyf EoflS;g]zg 

  k6s !  sfo{qmd ;+rfgsf] tof/Ldf  

zz{t cg'bfg                                             

l;=g= of]hgf   sfo{qmd OsfO{ 
Jflif{s 

nIo  
k|utL sfo{qmdsf] cj:yf s}lkmot 

! Olk8]ldof]lhsn l/kf]l6{Ë  k6s !  k|lqmofd /x]sf] 
 

@ 

Ps kflnsf Ps e]6]l/g/L 8fS6/  

 ;+Vof !  

Gfu/sfo{kflnsfdf 

5nkmn u/L ;+rfng 

ug]{ 
 

# s[lqd uef{wfg ld;g sfo{s|d 

  k6s !  k|lqmofd /x]sf]  

$ kz' ;]jf ljefu / k|fb]lzs lgsfodf kz'k+5L 

tYof+s tyf kz' ;]jfsf sfo{s|dsf] k|ult 

l/kf]l6{ª 

  k6s !  

sfo{qmd ;+rfgsf] 

tof/Ldf 

 

% kz'kG5L /f]usf] cGj]if0f, gd'gf ;Íng tyf 

k|]if0f 

  k6s !  

sfo{qmd ;+rfgsf] 

tof/Ldf 

 

 

^ cf=j=@)&(.*) df gofF ufO{÷e};L ks]6 ljsf; 

sfo{qmd ;~rfng 

  k6s !  

;'rgf k|sfzg ug]{ 

tof/Ldf 

 

 

 

 

 

९.८  कृङ्जष ङ्जवकास िाखा 
 

mailto:cf=j=@)&(.*)
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qm=

;= 

sfo{qmd ÷ls|ofsnfk OsfO{ Jfflif{s 

nIo 

k|ult sfo{qmdsf] cj:yf s}lkmot 

!= sGo] Rofp v]tLsf] nflu !) hgf 

s[ifsx?nfO{ cg'bfg sfo{qmd  

;+Vof !)  sfoqmd ;+rfngsf] tof/Ldf  

@= s[lif ;DaGwL ljleGg lsl;dsf] tflnd 

;+rfng tyf lap lat/0f sfo{qmd 

;+Vof @ @ sfo{qmd ;DkGg ePsf]  

# s[lif pks/0f vl/b ^)÷$) sf] ;fem]bf/Ldf k6s !  ;"rgf k|sfzg ug]{ tof/Ldf 

 

 

 

$ Kofh v]tLsf] nflu k|lt sÝf * xhf/sf] b/n] 

&) hgf ls;fgnfO{ cg'bfg sfo{qmd 

k6s !  k|lqmofdf /x]sf]  

% a]df};dL t/sf/L ;DaGwL tflnd ;+rfng 

tyf lap lat/0f -@ 7fpFdf_ 

k6s !  gu/sfo{kflnsfdf 5nkmn u/L ;+rfng 

ug]{ tof/Ldf . 

 

 

^ df6f] kl/If/0f lzla/ ;+rfng  k6s !  ux'F afnL s6fgL kZrft ;+rfng ug]{  

 

& ls;fg ;'lrs/0f sfo{qmd ;+rfng k6s !  gu/sfo{kflnsfdf 5nkmn u/L ;+rfng 

ug]{  . 

 

* %) k|ltzt cg'bfgdf cn'sf] aLp lat/0f k6s !  sfo{qmd ;+rfng x'g g;s]sf]   

 

cf=a= @)&(÷)*) zz{t cg'bfg                                             

qm=

;= 

sfo{qmd ÷ls|ofsnfk OsfO{ Jfflif{

s 

nIo 

k|ult sfo{qmdsf] cj:yf  

! vfog  cfn' pTkfbg sfo{qmd sn:6/ 

  4 
 

sfo{qmd ;DkGg ePsf]   

@ ls;fg ;"lrs/0f sfo{qmd  k6s 
    1 

 
gu/sfo{kflnsfdf 5nkmn u/L ;+rfng 

ug]{ . 
 

# s[lif ,kz'kGIfL tyf dT:o tYofFs cWofjlws 

sfo{qmd 

 k6s 
1 

    gu/sfo{kflnsfdf 5nkmn u/L ;+rfng 

ug]{ . 

 

$ cf=j= @)&&    )&* df :yfkgf ePsf s[lif 

tkm{sf ;fgf Joj;flos s[lif pTkfbg s]Gb| -

ks]6_ ljsf; sfo{qmd lg/GTf/tf . 

 

 

sn:6/ 

 

$  
lg/GTf/tfsf] nflu ;"rgf k|sfzg ug]{ 

tof/Ldf 

 

 

 

% wfg afnLsf] ;fgf Joj;flos s[lif pTkfbg 

s]Gb| -ks]6_ ljsf; sfo{qmd 

;+Vof 
1 

     ;"rgf k|sfzg ug]{ tof/Ldf 

 

 

 

 

९.९ मोजना िाखा 
 प्रत्मेक वडाभा वडा स्तयीम मोजना गठनका राङ्झग ऩङ्चयऩत्र गङ्चयएको य उ.स. गठनका राङ्झग मोजना ङ्जकताफ 

ऩठाईसकेको । 

 खोराको ठेक्काको राङ्झग TOR स्वीकृत गयी IEE  प्रङ्झतवेदन तमाय गयी ठेक्का आवहान तमायी अवस्थाभा यहेको । 

 नगत दययेट स्वीकृत गयी मस आ.व. को Rate Analysis तमाय ऩाङ्चयएको । 

 गत आ.व.को फाकी यहेको ठेक्काहरु भध्मे २ वटा ठेक्काको काभ सम्ऩङ्ङ बई ब ङ्टिानी बएको ।  



47 
 

९.१० प्रधानभन्त्री योजगाय कामयिभ 

 जम्भा सङ्टङ्ञचकृत फेयोजगाय व्मङ्ञि सॊ.-३६७  

 योजगायीभा खटाउन सङ्जकने अनङ्टभाङ्झनत फेयोजगाय व्मङ्ञिको सॊ.- ६४  

 वडा फाट प्राप्त कङ्ट र मोजना सॊ.- ५५  

 आगाभी भङ्जहना देङ्ञख मोजनाको काभ सॊचारन हङ्टन ्सक्ने 
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९.११ बवन तथा वस्ती ङ्जवकास उऩ-िाखा 
 ४ वटा ऩङ्टयानो घयहरुको अङ्झबरेङ्ञखकयण गङ्चयएको । 

९.१२  टेन्डय प्रङ्जिमाफाट सॊचारन हङ्टने मोजना 
 

 sn
o 

Contarct No. Project 
project 
type 

Name of 
contract
or 

Date of 
Agree
ment 

 
Date of 
work 
order 

intende
d date 
of work 
comple
tion 

day 
remaini
ng for 
comple
tion 

Finacial 
progress 

Physix
cal 
progr
ess 

Status 

1 

19-
MM/KPL/RD/Work
s/2078/079 

Maintainance of 
shankarpur Dhekhi 
Aurahawa Samma and 
Maharajganj Hatbajar 
Sadak 

Works  
NCB 

ARK 
Construc
tion and 
Supplier
s 7/14/2022 

7/14/20
22 

1/30/2
023 50.00 0 25% 

Agreement
ed and 
implememt
ation phase 

2 
20/KPIL/MM/BDG/
WORKS/078/079 

Piyushraj Adharbhut 
Vidhalaye Bargadi Ko 
Bhawan Nirman 

Works  
NCB 

Shuneri 
Drilling 
and 
Construc
tion Pvt 
.Ltd. 11/9/2022 

11/9/20
22 

6/30/2
023 201.00 0   

Agreement
ed 
implentatio
n phase 

3 
21/KPIL/MM/BDG/
WORKS/078/079 

Rastriye Adharbhut 
Vidhalaye Ko Bhawan 
Nirman 

Works  
NCB 

Shia 
Nirman 
Sewa 11/15/2022 

11/15/2
022 

6/30/2
023 201.00 0   

Agreement
ed 
implentatio
n phase 

4 
22/KPIL/MM/BDG/
WORKS/078/079 

Ghinna Ma. Vi. 12 Kothe 
Bhawan Nirman 

Works  
NCB 

Shia 
Nirman 
Sewa 11/15/2022 

11/15/2
022 

6/30/2
023 201.00 0   

Agreement
ed 
implentatio
n phase 
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5 
23/KPIL/MM/BDG/
WORKS/078/079 

Bhadra ma. Vi. Bhawan 
Nirman 

Works  
NCB 

Victoria 
Hyrdro 
Construc
tion Pvt. 
Ltd. 11/15/2022 

11/15/2
022 

6/30/2
023 201.00 0   

Agreement
ed 
implentatio
n phase 

6 

01-
KPIL/MM/RD/Wor
ks/2079/080 

Ward no. 9 Shivbhari 
Boarder Sadak Dhekhi 
Mujahana Mujanhani Alga 
Hardauna Sadak 
Stharunnati Kalopatre 

Works  
NCB 

Green 
Peace 
Builders 
Pvt. Ltd. 11/15/2022 

11/15/2
022 

5/8/20
24 514.00 0   

Agreement
ed 
implentatio
n phase 

7 
02/KPIL/MM/GOO
DS/2079/080 

Supply and Delivery of 
Shallow tubewell Material 

Goods  
NCB               

bid in 
process of 
evaluation 

8 
03/KPIL/MM/GOO
DS/2079/080 

supply and delivery of 
Handpump Material 

Goods  
NCB               

bid in 
process of 
evaluation 

9 
04/KPIL/MM/GOO
DS/2079/080 

Supply and Delivary of 
Medicine at Maharajgunj 
Municipality 

Goods  
NCB               

bid in 
process of 
evaluation 

10 
05/KPIL/MM/RD/
Works/2079/080 

Hulaki Dhekhi Thulo 
Butahaniya 
Madhawanagar Sadak 
Stharunnati 

Works  
NCB               

bid in 
process of 
evaluation 

11 
06/KPIL/MM/RD/
Works/2079/080 

Derwa Maharajganj 
Chowk Dhekhi Derwa 
Gaun Samma Sadak 
Stharunnati 

Works  
NCB               

bid in 
process of 
evaluation 

12 
7/KPIL/MM/RD/W
ORKS/2079/080 

Dhumra Maharajganj 
Sadak ko Golahipur, 
Takdeerpur, Balramwapur 
Hudai Aurahawa samma 
Sadak Stharunnati                   

  
Time extender   
running project                     
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from previous year 

13 
MM/IRR/077/78-
23 

;f]tjf bf]efg l;rfO{ 

of]hgf 

Works  
NCB               running 

14 
17/KPl/MM/RD/W
ORKS/078/079 

v/LGb|k'/ ;8ssf] 

rd/;7 sNe{6 b]vL 

s/xjf ufp ;Dd ;8s 

:t/pGgtL -k]mh @_ 

Works  
NCB 

Jaimata
di 
Nirman 
Sewa / 
JaiMata 
di boring 
sewa 6/15/2022 

6/15/20
22 

1/14/2
023 34.00     running 

15 

18-
MM/KPL/RD/Work
s/078/079 

cf}/fxjf b]lv an/fdk'/ 

x'b} tlSb/ ;Dd ;8s 

:t/pGgtL jf8{ g= ! / 

@ -k]mh @_ 

Works  
NCB 

Dines 
Nirman 
Sewa 6/8/2022 

6/8/202
2 

1/14/2
023 34.00     running 

16 
07/KPL/MM/RD/W
ORKS/2078/79 

cf}/fxjf b]lv an/fdk'/ 

x'b} tlSb/ ;Dd ;8s 

:t/pGgtL jf8{ g= ! / 

@  

Works  
NCB 

insa 
nNirman 
Sewa 2/25/2022 

2/25/20
22 

1/14/2
023 34.00     Completed 

  
 running project 
from previous year                     

17 
08/KPIL/MM/BDG/
WORKS/2078-79 

Construction of Primary 
Hospital (15 Bed) 

Works  
NCB 

Kumar 
RoyalJV 4/7/2022 

4/7/202
2 

4/7/20
24 483.00 

3678722
7.51   running 

18 

12-
MM/KPL/BDG/Wor
ks/078/079 

Construction of 
Healthpost Building 
Udhayepur Healthpost 

Works  
NCB 

Shiv 
Shakti 
Nirman  
Sewa 6/21/2022 

6/21/20
22 

4/25/2
023 135   30 running 

19 

13-
MM/KPL/BDG/Wor
ks/078/079 

Construction of 
Healthpost Building 
Balramwapur Healthpost 

Works  
NCB 

Dinesh 
Nirman 
Sewa 6/21/2022 

6/21/20
22 

4/25/2
023 135     

site not 
clear 
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20 

14-
MM/KPL/BDG/Wor
ks/078/079 

Construction of Additional 
Floor Birthing center ward 
no.6 

Works  
NCB 

Shaini 
Nirman 
Sewa  6/21/2022 

6/21/20
22 

4/25/2
023 135   40 running 

21 

15-
MM/KPL/BDG/Wor
ks/078/079 

Ward no.4 ko Prasuti 
Griha ko Thap Talla 
Nirman 

Works  
NCB 

Shaini 
Nirman 
Sewa  6/21/2022 

6/21/20
22 

4/25/2
023 135   30 running 

22 

16-
MM/KPL/BDG/Wor
ks/078/079 

Ward no.4 ko prasuti 
Griha ko Adhuro Bhawan 
Nirman 

Works  
NCB 

Shaini 
Nirman 
Sewa  6/21/2022 

6/21/20
22 

4/25/2
023 135   50 running 
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९.१३ आङ्झथयक प्रिासन िाखा  
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१०. सूचना अङ्झधकायी य कामायरम प्रभङ्टखको नाभ य ऩद् 

 कामायरम प्रभङ्टख् श्री यङ्जवन्र प्रसाद चौधयी (प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत)- ९८५७०५२२३३ 

सूचना अङ्झधकायी् फजेृि कङ्ट भाय चौधयी (सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत)-९८५७०५३१५० 

११. ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ वा ङ्झनदेङ्ञिकाको सूची् 
 

ि.सॊ. ऐन,ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, कामयङ्जवङ्झध प्रकािन ङ्झभङ्झत 

१ नगयऩाङ्झरकाको फैठक सॊचारन कामयङ्जवङ्झध, २०७४ २०७४।१२।०१ 

२ भहायाजगॊज नगयऩाङ्झरकाको कामयसम्ऩादन ङ्झनमभावरी, २०७४ २०७४।१२।०१ 

३ नगयऩाङ्झरकाको कामयङ्जवबाजन ङ्झनमभावरी, २०७४ २०७४।१२।०१ 

४ नगय सबा सॊचारन कामयङ्जवङ्झध, २०७४ २०७४।१२।०१ 

५ उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन ऩङ्चयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, २०७४ (प्रथभ सॊिोधन 
२०७९) 

२०७९।०४।०१ 

६ प्रिासकीम कामयङ्जवङ्झध (ङ्झनमङ्झभत गने) ऐन, २०७४ २०७४।१२।०१ 

७ स्थाङ्झनम याजऩत्र प्रकािन सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, २०७४ (प्रथभ सॊिोधन २०७९) २०७९।०४।०१ 

८ नगय ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूङ्झनकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ २०७४।१२।०१ 

९ नगय ङ्ञिऺा ङ्झनमभावरी, २०७४ २०७४।१२।०१ 

१० नगय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष कामयङ्जवङ्झध, २०७४ २०७४।१२।०५ 

११ "घ" वगयको ङ्झनभायण व्मवसामी इजाजत कामयङ्जवङ्झध, २०७५ २०७५।०२।०४ 

१२ कयायभा प्राङ्जवङ्झधक कभयचायी व्मवस्थाऩन कामयङ्जवङ्झध, २०७५ (प्रथभ सॊिोधन २०७९) २०७९।०४।०१ 

१३ न्माङ्जमक सङ्झभङ्झतरे उजङ्टयीको कायवाही ङ्जकनाया गदाय अऩनाउनङ्टऩने कामयङ्जवङ्झधका सम्फन्धभा व्मस्था गनय 
फनेको ऐन, २०७५  

२०७५।०२।०८ 

१४ आङ्झथयक काङ्जवयङ्झध ङ्झनमङ्झभत तथा व्मवङ्ञस्थत गनय फनेको ऐन, २०७५ २०७५।०२।०८ 

१५ कृङ्जष व्मवसाम प्रवधयन सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको ऐन, २०७५ २०७५।०२।११ 

१६ नगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७५ २०७५।०२।११ 

१७ एङ्जककृत कय सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, २०७५ २०७५।०३।०९ 

१८ स्वमॊसेवक ङ्ञिऺक व्मवस्थाऩन कामयङ्जवङ्झध, २०७५(प्रथभ सॊिोधन २०७९) २०७५।०८।२४ 

१९ अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जवतयण कामयङ्जवङ्झध, २०७५ २०७५।०८।२८ 

२० फार सभङ्टह गठन तथा सॊचारन ङ्झनदेङ्ञिका, २०७५ २०७५।११।०६ 

२१ वडा स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष ऩङ्चयचारन कामयङ्जवङ्झध, २०७५ २०७५।०२।०४ 
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२२ ङ्ञिऺा ऐन २०७६ २०७६।११।०५ 

२३ कामयसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन कामयङ्जवङ्झध, २०७६ २०७६।०३।२२ 

२४ नगय ङ्ञिऺा ङ्झनमभावरी- २०७८ (प्रथभ सोिोधन २०७९) २०७९।०४।०१ 

२५ भहायाजगॊज नगयऩाङ्झरकाको स्थानीम तहका कभयचायी सभाङ्जमजन तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७८ २०७८।०३।२८ 

२६ आङ्झथयक एन, २०७८ २०७८।०३।२९ 

२७ ङ्जवङ्झनमोजन ऐन, २०७८ २०७८।०३।२९ 

२८ नगय स्तयीम सहकायी सॊजारकामयङ्जवधी, २०७८ २०७८।०३।२९ 

२९ टोर ङ्जवकास सॊस्था गठन तथा ऩङ्चयचारन कामयङ्जवङ्झध, २०७८ २०७८।०३।२९ 

३० व्मवसाम कय सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध, २०७९ २०७९।०४।०१ 

३१ शे्रणी ङ्जवङ्जहन कयाय कभयचायी बनाय ङ्झनदेङ्ञिका, २०७९ २०७९।०४।०१ 

३२ ऩदाङ्झधकायी, सदस्म, एवॊ कभयचायी आचायसॊङ्जहता, २०७९ २०७९।०४।०१ 

३३ आऩतकारीन कामयसॊचारन कामयङ्जवङ्झध, २०७९ २०७९।०४।०१ 

३४ एम्फङ्टरेन्स सेवा सॊचारन कामयङ्जवङ्झध, २०७९ २०७९।०४।०१ 

३५ भहायाजगॊज नगयऩाङ्झरकाको कामयसॊचारन ङ्झनदेङ्ञिका, २०७९ २०७९।०४।०१ 

 
१२. नगयऩाङ्झरकाको वेवसाइट् www.maharajgunjmun.gov.np 

  इभेर् napamaharajgunj2073@gmail.com 

   info@maharajgunjmun.gov.np 

 


