कीर्तिपरु नगरपालिका
नगरकार्िपालिकाको कार्ाििर्, कीर्तिपरु , काठमाण्डौ
३ नं. प्रदेश, नेपाि

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सुचनाको हक सम्वन्धी
लनर्माविी,२०५६ को लनर्म ३ बमोलिम सावििलनक गिरकको २०७९ बैशाख
देलख २०७९ असार मसान्त सम्मको सम्पाददत प्रमुख दिर्ाकिापहरुको लववरण

२०७९, साउन

स्वत प्रकाशन (Proactive Disclosure)
नेपालको सं ववधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी
ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी ननयमावली, २०६४ मा प्रत्येक सावविननक ननकायले आफ्ना
गनतववनधहरुको वववरण ३/३ मवहनामा प्रकाजशत गननव पने कानूनी व्यवस्था छ । यसका लानग ऐन र
ननयमावलीमा गरी २० वटा शीर्वक तोवकएका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको मूलध्येय नै नागररकले
सूचना माग नगरे पनन आफ्नो ननकायको पारदजशवता, िवाफदे वहता र ववश्वसनीयताको लानग ननयनमत रुपमा वववरण
प्रकाजशत

(Proactive Disclosure)

गने

क्रममा

कीनतवपरन

नगरपानलका

कायावलय, काठमाडौंले

चालन आ.व.

२०७८/०७९ को बैशाख दे जख असार मसान्त सम्म सम्पाददत कामको मनख्य मनख्य वववरण प्रस्तनत गरीएको
छ ।

कीनतवपरन नगरपानलकाको कायावलय, कीनतवपरन काठमाडौं

नबर्यसूची
१)

नगरपानलकाको स्वरुप र प्रकृनत

२)

नगरपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार

३)

नगरपानलकामा रहने कमवचारी सं ख्या र कायव वववरण

४)

नगरपानलकाबाट प्रदान गररने सेवा

५)

सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी, सम्बजन्धत शाखा प्रमनख

६)

सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तनर र अवनध

७)

ननवेदन, उिनरी उपर ननणवय गने प्रवकया र अनधकारी

८)

ननणवय उपर उिनरी सनन्ने अनधकारी

९)

सम्पादन गरे को कामको वववरण

१०)

सूचना अनधकारी र प्रमनखको नाम र पद

११)

ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदे जशकाको सूची

१२)

आम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अध्यावनधक वववरण

१३)

तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण

१४)

अजिल्लो आ.व.मा सं चानलत कायवक्रमहरु

१५)

सावविननक ननकायको वेभसाइट

१६)

सूचना पररयोिनामा प्राप्त भएको वैदेजशक सहायता,ऋण, अननदान एवम सम्झौता

१७)

सावविननक ननकायले सं चालन गरे को कायावक्रम र सोको प्रनतवेदन

१८)

सावविननक ननकायले वनगवकरण तथा सं रक्षण गरे को सूचनाको ननमावली

१९)

सावविननक ननकायमा परे को सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सूचना ददइएको ववर्य

२०)

सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हनने भए सोको वववरण

सम्बन्धी वववरण

कीनतवपरन नगरपानलकाको कायावलय
कीनतवपरन , काठमाण्डौं

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५को ननयम ३ बमोजिम प्रकाजशत
वववरण
१) नगरपानलकाको स्वरुप र प्रकृनत
कीनतवपरन नगरपानलका ननवावजचत िनप्रनतनननधहरुले नेतत्ृ व गने स्थानीय सरकार र सोको कायावलय हो । नगरपानलका नभत्रका
मतदाताले ननवावजचत गरे को नगर प्रमनखको अध्यक्षमा नगर कायवपानलका गठन हनन्छ । नगरपानलकाको नगर प्रमनख, नगर
उप प्रमनख, प्रत्येक वडाका मतदाले आ आफनो वडामा ननवावजचत गरे का वडा अध्यक्षहरु र नगर सभाका सदस्यहरुले आफन
मध्येवाट ननवावजचत गरे का पांच िना मवहला सदस्य र दनलत वा अल्पसं ख्यक मध्येवाट तीन िना समेत गरी िम्मा ८ िना
ननवावजचत सदस्य समेत गरर िम्मा २० िना पदानधकारी नगर कायावपानलकामा सदस्यहरु रहने प्रावधान छ । कीनतवपरन
नगरपानलकाको वैठक आवश्यकताका आधारमा वस्ने गरे को छ । यस्ले गने ननणवयहरुको कायावन्वयन तथा दै ननक प्रशासन
सं चालनको लानग प्रमनख प्रशासकीय अनधकृतको नेतत्ृ वमा ववनभन्न सेवा समनहका

कमवचारीहरु रहेका छन् । नेपालको

सं ववधानको धारा २१६ र २२३ मा नगर कायवपानलका र नगर सभाको व्यवस्था भई स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४
को दफा ११ ले नगरपानलकाले गने कायव ननददवष्ट गरे को छ । स्थानीय सं रचना अननसार नगरपानलका िनताको सवभन्दा
नजिकको िरदै लोको सरकार हो ।

२ नगरपानलकाको काम कतवब्य र अनधकार
नेपालको सं ववधान, २०७२ को अननसजन च ८ मा स्थानीय तहको अनधकार ननम्नाननसार व्यवस्था भएको छ ।
१) नगर प्रहरी
२) सहकारी सं स्था
३) एफ. एम सञ्चालन
४) स्थानीय कर (सम्पजि कर, िर बहाल कर, िर िग्गा रजिष्टे «शन शनल्क, सवारी साधन कर), सेवा शनल्क दस्तनर, पयवटन
शनल्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूनमकर (मालपोत), दण्ड िररवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सं कलन
५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६) स्थानीय तथयांक र अनभले ख सं कलन
७) स्थानीय स्तरका ववकास आयोिना तथा पररयोिनाहरू
८) आधारभूत र माध्यनमक जशक्षा
९) आधारभूत स्वास्थय र सरसफाइ
१०) स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण सं रक्षण र िैववक ववववधता
११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवर् सडक, नसं चाइ

१२) गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३(स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन
१४) िर िग्गा धनी पनिाव ववतरण

१५) कृवर् तथा पशनपालन, कृवर् उत्पादन व्यवस्थापन, पशन स्वास्थय, सहकारी
१६) ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यजि र अशिहरूको व्यवस्थापन
१७) बेरोिगारको तथयांक सं कलन

१८) कृवर् प्रसारको व्यवस्थापन, सं चालन र ननयन्त्रण १८) खानेपानी, साना िलववद्यनत आयोिना, वैकजल्पक ऊिाव
१९) ववपद व्यवस्थापन
२०) िलाधार, वन्यिन्तन, खानी तथा खननि पदाथवको सं रक्षण
२१) भार्ा, सं स्कृनत र लनलतकलाको सं रक्षण र ववकास

स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा नगरपानलकाको काम कतवव्य र अनधकार दे हाय
वमोिम उल्लेख छ :-

(१) नगरपानलकाको एकल अनधकार सं ववधानको अननसूची (८) मा उल्लेख भएबमोजिम हनने छन।

(२) उपदफा (१) को सववमान्यतामा प्रनतकूल असर नपने गरी नगरपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार दे हाय वमोजिम
हनने छ ।

क) नगर प्रहरी
१) नगर प्रहरीको गठन सन्चालन व्यवस्थापन, अननगमन तथा प्रहरी सम्वजन्ध नीनत,काननन र मापदण्डको ननमावण तथा
कायावन्वयन
२) दे हायका कायवमा सहयोग पनयावउनको लानग नगर प्रहरीको लानग पररचालन गनव सक्ने
क. नगरपानलकाको नीनत,काननन, मापदण्ड तथा ननणवय कायावन्वयन
ख. नगरपानलकाको सम्पजिको सनरक्षा र सं रक्षण
ग. स्थानीय स्तरमा हनने सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपववको सनरक्षा व्यवस्थापन,
ि. स्थानीय बिार तथा पावकवङ्ग।स्थलको रे खदे ख र व्यवस्थापन,
ङ. गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कायावन्वयन,

च. न्यावयक सनमनतले गरे का नमलापत्र तथा ननणवयको कायावन्वयन,

छ. सावविननक ऐलानी र पनतव िग्गा, सावविननक भवन, सम्पदा तथा भौनतक पनवावधारको सं रक्षण र सनरक्षा,
ि. ववपद् व्यवस्थापन सम्वजन्ध खोिी उद्घार राहत तथा पननस्र्थापना,
झ. अननधकृत ववज्ञापन तथा होनडङ्ग वोडव ननयन्त्रण,
ञ. छाडा पशन चौपायाको ननयन्त्रण,

ट. अननधकृत ननमावण तथा सावविननक सम्पजि अनतक्रमण रोकथाम तथा ननयन्त्रण,
ठ. कायवपानलकाले तोकेको अन्य कायव ।

ख) सहकारी संस्था

१) सहकारी सं स्था सम्वजन्ध स्थानीय नीनत, काननन, मापदण्डको ननमावण,कायावन्वयन र ननयमन,
२) सम्वजन्धत नगरपानलकाको भौगोनलक क्षेत्रनभत्र सं चालन हनने सहकारी सं स्थाको दताव अननमनत खारे िी र वविटन ।

३) सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्वजन्ध स्थानीय मापदण्ड ननधावरण र ननयमन,

४) सहकारी सम्वजन्ध रावष्टय, केन्रीय ववर्यगत, प्रादे जशक र स्थानीय सड्ि सं स्थासं ग समन्वय र सहकायव,
५) सहकारी सम्वजन्ध स्थानीय तथयाङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अननसन्धान,
६) स्थानीय सहकारी सं स्थाको क्षमता अनभवृवद्घ,
७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवध्दन, पररचालन र ववकास

ग) एफ.एम सन्चालन
१) एक सय वाट सम्मको एफ.एम रे नडयो सन्चालन अननमनत,नववकरण, ननयमन र खारे िी,
२) प्रदे श कानननको अधीनमा रवह एफ.एम सं न्चालन सम्वजन्ध अन्य कायव ।

ि) स्थानीय कर, सेवा शनल्क तथा दस्तृर :१. सडिीय तथा प्रदे श कानननको अनधनमा रवह सम्पजि कर, िर बहाल कर, िर िग्गा रजिष्टे शन शनल्क, सवारी साधन कर,
सेवा शनल्क दस्तनर, पयवटन शनल्क, ववज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भ ननमकर (मालपोत), मनोरन्िन कर सम्वजन्ध नीनत, काननन
मापदण्ड, कायावन्वयन र ननयमन,

२) स्थानीय पनवावधार तथा सेवाको शनल्क ननधावरण, सङ्कलन र व्यवस्थापन,
३) टे वकड कायावकड, क्यानोननड, वन्िीिम्प,जिपप्mलायर, र्याफवटड, मोटरवटो, केवनलकार सेवालगायत अन्य िल तथा
स्थल क्षेत्रमा सं न्चालन हनने नववन पयवटकीय सेवा तथा साहनसक खेलको शनल्क,
४) िडीवनटी कवाडी र जिविन्तन कर ननधावरण तथा सं कलन,
५) स्थानीय रािश्वको आधार ववस्तार तथा प्रावध्र्दन,

६) ढन ङ्गा नगट्टी, वालनवा, माटो, काठ, दाउरा, िरािनरी, स्लेट, खररढन ङ्गा आदी प्रकृनतक एवं खानीिन्य वस्तनको ववक्री तथा
ननकासी शनल्क दस्तनर सं कलन,
७) नसफाररस, दताव , अननमती, नववकरण आदीको शनल्क, दस्तनर ननधावरण र सं कलन,
८) स्थानीय रािस्व प्रवध्र्दनका लानग प्रोत्साहन,
९) रािश्व सनचना तथा तथयाड्ढको आदान प्रदान,

१०) सं िीय प्रदे श कानननको अनधनमा रवह स्थानीय तहमा रािश्व च नहावट ननयन्त्रण सम्वजन्ध नीनत काननन मापदण्ड र
ननयमन,
११) स्थानीय पनवाधावर सेवा र उपयोगमा सेवा शनल्क दस्तनर सम्वजन्ध नीनत काननन मापदण्ड र ननयमन,
१२) मालपोत सं कलन,
१३) कर तथा सेवा शनल्क सम्वजन्ध अन्य कायव

ङ) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वजन्ध नीनत, मापदण्ड, सेवा, सतव, योिना, कायावन्वयन र ननयमन,
२) सं ववधानको धारा ३०२ को उपधारा(२) बमोजिम समायोिन भएका कमवचारीको व्यवस्थापन,उपयोग र समन्वय,
३) सं गठन ववकास, िनशजि व्यवस्थापन र वृजिववकास,
४) स्थानीय काननन वमोजिम सं गठन तथा व्यवस्थापन सभे क्षण गरर सं गठन सं रचना तथा दरवन्दी ननधावरण,
५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सं चार प्रववनधको उपयोग, प्रावध्र्दन र ननयमन,
६) िनशजि व्यवस्थापन तथा बृजि ववकास,
७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वजन्ध अन्य कायव

च. स्थानीय तथयाड्ग र अनभलेख संकलन

१) स्थानीय तथयाड्ग सम्वजन्ध नीनत, काननन, मापदण्ड, योिना कायावन्वयन र ननयमन,
न तथयाड्ढ सं कलन र व्यवस्थापन,
२) आधारभत

३) िन्म मृत्यन वववाह सम्वन्ध ववच्छे द वसांई सराई दताव र पाररवाररक लगतको अनभलेख तथा पन्िीकरण व्यवस्थापन,
न तथयाड्ढको सं कलन र व्यवस्थापन,
४) सूचना तथा सं चार प्राववनधयनि आधारभत
५) स्थानीय तथयाड्ढ र अनभले ख सं कलन सम्वजन्ध अन्य कायव ।

छ) स्थानीयस्तरका ववकास आयोिना तथा पररयोिना
१) ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्वजन्ध नीनत, काननन, मापदण्ड तिनम
व ा, कायावन्वयन, अननगमन, मूल्याड्ढन र ननयमन,
२) आनथवक सामाजिक, सांस्कृनतक, वातावरणीय, पूववनध र पनवावधारिन्य ववकासका लानग आवश्यक आयोिना तथा
पररयोिनाहरुको तिनम
व ा, कायावन्वयन, अननगमन र मनल्याङ्कन,
३) आयोिनाको अध्ययन, अननसन्धान तथा पभाव मनल्याङ्कन,

४) सम्भाव्य प्राकृनतक श्रोत तथा साधनको पवहचान तथा अनभलेख व्यवस्थापन,
५) सड्िीय तथा प्रदे श कानननको अनधनमा रवह शहरी ववकास, वस्ती ववकास र भवन स्म्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड तथा
सो स्म्बन्धी योिना तिनम
व ा आयोिना पवहचान अध्ययन, कायावन्वयन र ननयमन,
६) राविय भवन सं वहता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन ननमावण अननमनत, अननगमन र ननयमन,
७) सरकारी भवन, नबद्यालय,सामनदायीक भवन, सभागृह र अन्य सावविननक भवन तथा सं रचनाको ननमावण र ममवत सम्भार
र व्यवस्थापन,
८) सङ्घीय र प्रदे श स्तरीय आयोिना तथा पररयोिानको कायवन्वयनमा समन्वय्, सहिीकरण र सहयोग
९) सनरजक्षत वस्ती ववकास सम्बन्धी नीनत, योिना, कायवक्रम तिनम
व ा, कायावलयन्वय, अननगमन, ननयमन र मनल्याङ्कन
१०) सावविननक ननमावण कायवका लानग प्रचनलत काननन बमोजिमको “ि” वगवको इिाितपत्रको िारी, नववकरण ताथ
खारे िी,
११) पयवटन क्षेत्रको ववकास, ववस्तार र प्रववद्धन सम्बन्धी आयोिनाहरुको पवहचान, कायवन्वयन, व्यवस्थापन, अननगमन र
ननयमन
१२) नवीन पयवटकीय वा तथाकायवहरु सम्बन्धी आयोिनाहरुको पवहचान, कायवन्वयन, व्यवस्थापन, अननगमन र ननयमन
१३) ववकास आयोिना तथा पररयोिना सम्बन्धी अन्य कायव

ि. आधारभनत र माध्यनमक जशक्षा

न जशक्षा, अनभभावक जशक्षा, अनौपचाररक जशक्षा, खनला तथा
१. प्रारजम्भक बाल ववकास तथा जशक्षा, आधारभत

वैकजल्पक

ननरन्तर नसकाई, सामनदावयक नसकाई र ववशेर् जशक्षा सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड, योिना तिनम
व ा, कायवन्वयन, अननगमन,
मनल्याङ्कन र ननयमन
२. सामनदावयक, सं स्थागत, गनठी र सहकारी ववद्यालय स्थापना, अननमनत, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा ननयमन,
३. प्राववनधक जशक्षा तथा व्यावसावयक तानलमकोयोिना तिनम
व ा, सञ्चालन, अननमनत, व्यवस्थापन, मनल्याङ्कन र
४. मातृभार्ा जशक्षाददने ववद्यालयको अननमनत, अननगमन तथा ननयमन,,
५. गानभएका वा बन्द गररएका ववद्यालयहरुको सम्पजि व्यवस्थापन,
६. गाऊँ ताथ नगर जशक्षा सनमनत गठन तथा व्यवथापन,
७. ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनत गठन ताथ व्यवस्थापन,
८. ववद्यालयको नामाकरण,
९. सामनदावयक ववदालयको िग्गाको स्वानमत्व, सम्पजिको अनभलेख, सं रक्षण र व्यवस्थापन,
१०. ववद्यालयको गनणस्तरी अनभवृवद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको ववतरण,
११. सामनदावयक ववद्यालयको जशक्षक तथा कमवचारीको दरवन्दी नमलान
१२. ववद्यलायको नक्साङ्कन, अननमनत, स्वीकृनत, समायोिना तथा ननयमन,

१३. सामनदवयक ववद्यालयको शैजक्षक पनवावधार ननमावण, ममवत सम्भार सञ्चालन र व्यवस्थापन
न तहको पररक्षा सञ्चालन, अननगमन र व्यवस्थापन,
१४. आधारभत
१५. ववद्याथी नसकाई उपलजब्धको परीक्षण रर व्यवस्थापन
१६. ननिःशनल्क जशक्षा, ववद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृजिको व्यवस्थापन,

ननयमन,

१७. ट्यनसन, कोजचङ्ग िस्ता ववद्यालय बावहर हनने अध्ययन सेवाका अननमनत र ननयमन,
१८. स्थानीयस्तरको शैजक्षक ज्ञान, सीप र प्रववनधको सं रक्षण, प्रववद्धन र स्तरीकरण,
१९. स्थानीय पनस्तकालय र वाचानालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
२०. माध्यानमक तहसम्मको शैजक्षक कायवक्रमको समन्वय र ननयमन,
२१. सामनदावयक ववद्यालयलाई ददने अननदान तथा सोको वनोट व्यवस्थापन, ववद्यालयको आय व्ययको लेखा
अननशासन कायम, अननगमन र ननयमन,
२२. जशक्षण जशकाई, जशक्षक र कमवचारीको तानलम तथा क्षमता ववकास,
२३. अनतररि शैजक्षक वक्रयाकलापको सञ्चालन ।

झ. आधारभनत स्वास्थय र सरसफाई

न स्वास्थय र सरसपाmई तथा पोर्ण सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड, योिनाको तिनम
१. आधारभत
व ा, कायावन्वयन तथा
ननयमन,

न स्वास्थय, प्रिनन स्वास्थय र पोर्ण सेवाको सञ्चालन र प्रववद्धन,
२. आधारभत
३. अस्पाताल र अन्य स्वास्थय सं स्थाको स्थापना तथा सञ्चालन,
४. स्वास्थय सेवा सम्बन्धी भौनतक पनवावधार ववकास तथा व्यवस्थापन,,
५. स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथवको गनणस्तर र वायन तथा ध्वननको प्रदनर्ण ननयन्त्रण र ननयमन,
६. सरसफाई सचेतनाको अनभवृवद्ध र स्वास्थयिन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन
७. स्वास्थयिन्य फोहोरमैला सङ्कलन, पननिःउपयोग, प्रशोधन, ववसिवन र सोको सेवा शनल्क ननधावरण र ननयमन,
८. रि सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थय सेवा सञ्चालन,
९. और्धी पसल सञ्चालन, अननमनत, अननगमन र ननयमन,

१०. सरसफाई तथा स्वास्थय क्षेत्रबाट ननष्काजशत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ननिी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय्,
सहकायव र साझेदारी,
११. पररवार ननयोिन ताथ मातृजशशन कल्याण सम्बन्धी सेवा सञ्चालन, अननमनत, अननगमन र ननयमन,
१२. मवहला तथा बालबानलकाको कनपोर्ण न्यननीकरण, रोकथाम, ननयन्त्रण र व्यस्थापन,

ञ. स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैववक ववववधता
१. स्थानीय व्यापार, वस्तनको माग, आपननतव तथा अननगमन, उपभोिा अनधकार तथा वहत सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड,
कायावन्वयन र ननयमन,
२. बिार तथा हाट बिार व्यवस्थापन,
३. स्थानीय वस्तनहरुको उत्पादन, आपननतव तथा ननकासी प्रक्षेपण, मनल्य ननधावरण र अननगमन,
४. स्थानीय व्यापार र वाजणज्य सम्बन्धी पनवावधार ननमावण,
५. स्थानीय वस्तन र सेवा व्यापारको मनल्य तथा गनणस्तरको अननमगन र ननयमन,
६. स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमवको दताव, अननमनत, नववकरण, खारे िी, अननगमन र ननयमन,
७. स्थानीय व्यापारको तथयाङ्क प्रणाली र अध्ययन अननसन्धान,
८. ननिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय् र सहकायव,
९. स्थानीय व्यापार प्रववद्धन, सहिीकरण र ननयमन,
१०. स्थानीय बौददक सम्पजिको सं रक्षण, प्रववद्धन र अनभलेखाङ्कन,
११. उपभोिा सचेतना अनभवृवद्ध लजक्षत उपभोिको लगत व्वस्थापन र स्थानीय वस्तन तथा सेवाको गनणस्तर परीक्षण,
१२. वातारवरण सं रक्षण र िैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननन, मापदण्ड, योिना तिनम
व ा तथा त्यसको

कायावन्वयन, अननगमन र ननयमन,
१३. स्थानीयस्तरमा वातावरणीय िोजखम न्यननीकरण,

१४. स्थानीयस्तरमा िनस्वास्थयमा प्रनतकनल असर पने वकनसमका उपभोग्य वस्तनको वेचववखन र उपभोग तथा
वातावरणीय प्रदनर्ण र हानीकारक पदाथवहरुको हानीकारक पदाथवरुको ननयन्त्रण, अननगमन तथा ननयमन,
१५. स्थानीयस्तरमा सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन,
१६. स्थानीयस्तरमा न्यनन काबवनमनखी तथा वातावरणमैत्री ववकास अवलम्बन,
१७. स्थानीयस्तरमा हररत क्षेत्रको सं रक्षण तथा प्रववद्धन,
१८. स्थानीयस्तरमा वातावरण सं रक्षण क्षेत्र ननधावरण व्यवस्थापन,
१९. स्थानीय बिार व्यवस्थापन, वातावरण सं रक्षण र िैववक ववववधता सम्बन्धी अन्य कायव ।

ँ ाई
ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवर् सडक र नसच

१. स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवर् सडक र नसँचाई सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योिना तिनृृमा,
कायावन्वयन, अननगमन र ननयमन,

२. स्थानीय, ग्रामीण तथा कृवर् सडक, झोलनङ्गे पनल, पनलेसा, नसँचाई र तटबन्धन सम्बन्धी गनरुयोिनाको तिनम
व ा, कायावन्वयन,
ममवत सम्भार र ननयमन,

३. स्थानीय स्तरका नसँचाई प्राणालीको ननमावण, सञ्चालन, रे खदे ख, ममवत सम्भार, स्तरोन्ननत, अननगमन र ननयमन,
४. यातायात सनरक्षाको व्यवस्थापन र ननयमन,

५. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृवर् सडक सम्बन्धी अन्य कायव,

ठ. गाऊँ सभा, नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१. गाऊँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीनत, काननन र कायवववधी,

२. स्थानीयस्तरका ववर्य क्षेत्रगत नीनत तथा रणनीनत, आवनद्यक तथा वावर्वक योिना, कायवक्रम र विेट स्वीकृनत,
३. सभाका सनमनतहरुको गठन र सञ्चालान,

न सनमनत गठन,
४. स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका ववर्यमा सं यि
५. कायवपानलका ताथ न्यावयक सनमनतबाट सभामा प्रस्तनत प्रनतवेदनमानथ छलफल तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक ननदे शन,
६. ववकास योिना तथा कायवक्रमको प्रभावकारी कायावन्वयन तथा सनशासनको लानग कायवपानलकालाई ननदे श्न,
७. गाऊँपानलका तथा नगरपानलकादलाई आनथवक व्ययभार पने ववर्यको ननयमन,
८. स्थानीय मेलनमलाप र मध्यस्थता,

९. गाऊँ सभा, नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यवथापन सम्बन्धी अन्य कायव ।

ड. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन
१. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड, योिनाकोृे ननमावण, कायावन्वयन, अननगमन र ननयमन,
् ावधार, रोिगारीको अवस्था, कनल ग्राह्सस्थ उत्पादन,
२. िनसाज्ख्यक, प्राकृनतक, आनथवक, सामाजिक, सांस्कृनतक, भौनतक पनव

प्रनतव्यजि आय, मानव ववकास तथा लै वङ्गक सशिीकरण सनचकाङ्क, रािस्व तथा आयव्यय समेतको तथयाङ्क सङ्कलन र
प्रशोधन गरी नवीनतम प्रववनधयनि र राविय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा आवद्धता र पाश्र्व जचत्र तथा स्रोत नक्साको
अद्यावनधक अनभलेखन,

३. सूचना तथा अनभलेख केन्रको स्थापना तथा सञ्चालन,

४. सावविननक सम्पजििः,सामनदावयक सम्पजि, भवन, सडक, पसल, व्यावसायको वववरण सवहतको अद्यावनधक अनभलेख,
५. आफ्नो क्षेत्रभीत्र सम्पन्न भएका वस्तन तथा चालन योिनाको वववरण र त्यस्तो योिनाको सम्पजिको अद्यावनधक
अनभलेखन,

६. स्थानीय अनभलेख व्यबस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रववनधको उपयोग,
७. स्थानीय अनभलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।

ढ. िग्गा धनी दताव प्रमाण पनिाव ववतरण
१. स्थानीय िग्गाको नाप नक्सा, वकिाकाट, हालसाववक, रजििे शन नामसारी तथा दाजखल खारे ि,
२. िग्गा धनी दताव प्रमाणपनिाव ववतरण तथा लगत व्यवस्थापन,
३. भ ननमको वगीकरण अननसारको लगत,

४. सावविननक प्रयोिनका लानग िग्गा प्रानप्त,मनआब्िा ननधावरण तथा ववतरणमा समन्वय र सहिीकरण,
५. नापी नक्सा तथा िग्गाको स्वानमत्व ननधावरण कायवमा समन्वय र सहिीकरण
६. िग्गा धनी दताव प्रमाणपनिाव ववतरण सम्बन्धी अन्य कायव ।

ण. कृवर् तथा पशनपालन, कृवर् उत्पादन व्यस्थापन, पशन स्वास्थय, सहकारी

१. कृवर् तथा पशनपालन, कृवर् उत्पादन व्यवस्थापन र पशन स्वास्थय सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननन, मापदण्ड, योिना,
कायावन्वयन, अननगमन र ननयमन,

२. कृवर् तथा पशनपन्छी बिार सूचना, बिार तथा हाटबिारको पनवावधार ननमावण, साना नसँचाई ननमावण, तानलम, प्रववनध प्रसार,
प्राववनधक टे वा, कृवर् सामग्री आपननतव र कृर्क क्षमता ववकास कायवक्रमको सञ्चालन, अननगमन र ननयमन,
३. कृवर् तथा पशनपन्छीिन्य प्राकृनतक प्रकोप तथा माहामारी रोगको ननयन्त्रण,
४. पशनपन्छी जचवकत्सा सेवाको व्यवस्थापन,

५. कृवर् वातावरण सं रुक्षण तथा िैववक ववववधताको सरक्षण र प्रववद्धन,
६. पशननश्ल सनधार पद्धनतको ववकास र व्यवस्थापन,

७. उच्च मनल्ययनि कृवर्िन्य वस्तनको प्रववद्धन, ववकास तथा बिारीकरण,
८. स्थानीय चरन तथा खकव ववकास र व्यवस्थापन,
९. पशन आहारको गनणस्तर ननयमन,
१०. स्थानीयस्तरमा पशनपन्छी सम्बन्धी तथयाङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली,
११. पशन वाधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र ननयमन,
१२. पशपनन्छी सम्बन्धी बीमा र किाव सहिीकरण,
१३. पशनपालन तथा पशन स्वास्थय सम्बन्धी अन्य कायव ।

त. िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि र अशिहरुको व्यवस्थापन
१. सङ्घ र प्रदे श कानननको अनधनमा रही सामाजिक सनरक्षा कायवक्रमको कायावनवयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
२. िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि तथा असहायको लगत अद्यावनधक, पररचयपत्र ववतरण, सामाजिक सनरक्षा तथा
सनववधाको व्यवस्थापन तथा ववतरण,
३. िेष्ठ नागररक क्लव, ददवा सेवा केन्र, भेटिाट स्थल, आश्रय केन्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
४. सङ्घ तथा प्रदे शसँगको समन्वयमा अपाङ्गता पननस्र्थापना केन्रको सञ्चालन र व्यवस्थापन,

५. सडक बालबानलका, अनाथ, असहाय, अशि र मानसक असन्तनलन भएका व्यजिहरुको पननस्व थापना केन्रको सञ्चालन,
व्यवस्थापन, अननगमन र ननयमन,

६. िेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजि र अशिहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।

थ. बेरोिगारको तथयाङ्क सङ्कलन

१. रोिगार तथा बेरोिगार श्रमशजिको तथयाङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना,

२. स्थानीयस्तरमा रहे का ववदे शी तथा स्वदे शी श्रनमकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापना,
३. ववनभन्न क्षेत्र तथा ववर्यका दक्ष िनशजिको तथयाङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन,
४. सनरजक्षत वैदेजशक रोिगारी र वैदेजशक रोिगारीमा रहे को श्रम शजिको सूचना तथा तथयाङ्ककको सङ्कलन तथा
व्यवस्थापन,

५. रोिगार सूचना केन्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन,

६. वैदेजशक रोिगारीबाट फकेका व्यजिहरुको सामाजिक पननिः एकीकरण,
७. वैदेजशक रोिगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीलताको उपयोग,
८. बेरोिगारको तथयाङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अन्य कायव ।
द. कृवर् प्रसारको व्यबस्थापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण

१. कृवर् प्रसार सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननन,, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अननगमन र ननयमन,
२. कृवर् प्रसार तथा िनशजिको प्रक्षेपण, व्यस्थापन र पररचालन,

३. कृर्कहरुको क्षमता अनभवृवद्ध, प्राववनधक सेवा, टे वा, सीप ववकास र सशिीकरण,

४. कृवर् वीउवीिन, नश्ल, मसलन्द र रसायन तथा और्धीहरुको आपननतव, उपयोग र ननयमन,

५. कृर्क समनह, कृवर् सहकारी र कृवर् सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ सं स्थाहरुको समन्वय्, व्यवस्थापन र ननयमन,
६. स्थानीयस्तरमा कृवर् सम्बन्धी प्रववनधको सं रक्षण र हस्तान्तरण,
७. कृवर् सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार,

८. स्थानीयस्तरका श्रोत केन्रहरुको ववकास र व्यवस्थापन,
९. प्राङ्गाररक खेती तथा मलको प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार,

१०. कृवर् प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र ननयन्त्रण सम्बन्धी अन्य कायव ।

ध.

खानेपानी, साना िलववद्यनत आयोिना, वैकजल्पक उिाव

१. स्थानीय खानेपानी, सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड, योिना कायावन्वयन, अननगमन र ननयमन,
२. खानेपानी महसनल ननधावरण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन,
३. एक मेगावाट सम्मका िलववद्यनत ओिना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीनत, काननन, मापदण्ड, योिना कायावन्वयन,
अननगमन र ननयमन,
४. स्थानीय तहमा वैकजल्पक उिाव सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड, योिना कायावन्वयन, अननगमन र ननयमन,
५. स्थानीय ववद्यनत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अननगमन र ननयमन,
६. स्थानीय तहमा वैकजल्पक उिाव सम्बन्धी प्रववनध ववकास र हस्तान्तरण, क्षमता अनभवृवद्ध र प्रवद्र्धन,
७. खानेपानी, साना िलववद्यनत आयोिना तथा वैकजल्पक उिाव सम्बन्धी अन्य कायव ।

न. ववपद् व्यवस्थापन
१. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननन, मापदण्ड, योिना कायावन्वयन, अननगमन र ननयमन,
२. स्थानीयस्तरमा ववपद् पनव व तयारी तथा प्ररनतकायव योिना, पनव व सूचना प्रणाली, खोि तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पनव व
भण्डारण, ववतरण र समन्वय,
३. स्थानीय तटबन्ध, नदी र पवहरोको ननयन्त्रण तथा नदीको व्वस्थापन र ननयमन,
४. ववपद् िोजखम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको पवहचान र स्थानान्तरण,

५. ववपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय समनदाय, सङ्घ तथा ननिी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकायव
६. ववपद् व्यवस्थापन कोर्को स्थापना तथा सञ्चालन र श्रोत साधनको पवहचान,

७. ववपद् िोजखम न्यननीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोिनाको तिनम
व ा, कायवन्वयन, अननगमन ननयमन,
८. ववपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पननस्व थापना र पननिःननमावण,
९. स्थानीयस्तरको ववपद् सम्बन्धी तथयाङ्क व्यबस्थापना र अध्ययन, अननसन्धान,
१०. स्थानीय आपतकानलन कायव स्ञ्चालन प्रणाली,
११. समनदायमा आधाररत ववपद् व्यबस्थापन सम्बन्धी कायवक्रमको सञ्चालन,
१२. ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कायव ।

प. िलाधार, वन्यिन्तन, खानी तथा खजिन पदाथवको संरक्षण

१. िलाधार, वन्यिन्तन, खानी तथा खननि पदाथवको सं रक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननन, मापदण्ड तथा योिनाको
कायावन्वयन र ननयमन,
२. पानी मनहानको सं रक्षण,

३. सामनदावयक भ–न सं रक्षण र सो मा आधाररत आय आिवन कायवक्रम,
४. भ न–सं रक्षण र िलाधार व्यवस्थापनिन्य सामनदावयक अननकनलन,

५. खानी तथा खननि पदाथवसम्बन्धी सूचना ताथ तथयाङ्क सङ्कलन,

६. बहनमल्न य धातन, पत्थर तथा खननि पदाथवको सं रक्षण र सम्र्वद्धनमा सहयोग,
ढन ङ्गा, नगट्टी, बालनवा, माटो, खररढन ङ्गा, तथा स्लेट िस्ता खानीिन्य वस्तनको सवेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दताव, अननमनत,
नवीकरण, खारे िी र व्यवस्थापन
७. भौगनभवक नक्सा प्रकाशन ।

फ. भार्ा, संस्कृनत र लनलतकलाको संरक्षण र ववकास

१. भार्ा, सं स्कृनत र लनलतकलाको सं रक्षण र ववकास स्म्बन्धी स्थानीय स्तरको नीनत, काननन, मापदण्ड, योिनाको
कायावन्वयन, अननगमन र ननयमन,
२. पनरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा स्ग्रहालयको सं रक्षण, सम्भार, प्ररवद्र्धन र ववकास
३. परम्परागत िात्रा तथा पववको सञ्चालन र व्यवस्थापन,

४. प्रचनलत काननन ववरुद्धका कनररती तथा कनसं स्कार ववरुद्ध सामाजिक पररचालन सम्बन्धी कायव,
५. भार्ा, सं स्कृनत र लनलतकलाको सं रक्षण र ववकास सम्बन्धी अन्य कायव ।

(३) गाउँपानलका तथा नगरपानलकाले सङ्घ तथा प्रदे शसँगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा अनधकारसं ववधानको अननसूची –
९ मा उल्लेख भए बमोजिम हननेछ ।

(४) उपदफा (३) को सववमान्यतामा प्रनतकनल असर नपने गरी दे हायको ववर्यमा सङ्घ तथा प्रदे श कानननको अनधनमा रही
गाउँपानलका तथा नगरपानलकाको काम, कतवव्य र अनधकार दे हाय बमोजिम हननेछिः-

क. खेलकनद र पत्रपनत्रका

(१) स्थानीयस्तरका खेलकनदको सं रचनाको पनवावधार ननमावण, सञ्चालन तथा ववकास,
(२) स्थानीयस्तरका खेलकनद प्रशासन तथा सं िसं स्थाको ननयमन र समन्वय,
(३) खेलकनदको ववकास र प्रवद्र्धन,

(४) खेलकनद प्रनतयोनगता आयोिना र सहभानगता,
(५) खेलकनद सम्बन्धी पनवावधारको ववकास,

(६) स्थानीय तहका पत्रपनत्रकाको दताव, अनभलेख तथा ननयमन, ।

ख. स्वास्थय
१. सं िीय तथा प्रदे शस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय स्तरको स्वास्थय सम्बन्धी लक्ष्य र गनणस्तर ननधावरण,
२. िनरल अस्पताल, ननसवङ्ग होम, ध्यान केन्र तथा अन्य स्वास्थय सं स्थाहरुको जक्लननक दताव, सञ्चालन, अननमनत र
ननयमन,

३. स्थानीयस्तरमा और्धीिन्य वनस्पनत, िडीवनटी र अन्य और्धीिन्य वस्तनको उत्पादन प्रशोधन र ववतरण,
४. स्वास्थय ववमा लगायतका सामाजिक सनरक्षा कायवक्रमको व्यवस्थापन,
५. स्थानीयस्तरमा और्धी तथा अन्य मेनडकल उत्पादनहरुको न्यननतम मनल्य ननधावरण र ननयमन,
६. स्थानीयस्तरमा और्धीको उजचत प्रयोग र शनक्ष्म िीव ननरोधक प्रनतरोध न्यननीकरण,
७. स्थानीयस्तरमा और्धी र स्वास्थय उपकरणको खररद, भण्डारण र ववतरण,
८. स्थानीयस्तरमा स्वास्थय सू चना प्रणालीको व्यवस्थापन,
९. स्थानीयस्तरमा िनस्वास्थय ननगरानी (पजब्लक हेल्थ सभे लेन्स),

१०. स्थानीयस्तरको प्रवद्र्धनात्मक, प्रनतकारात्मक, उपचारात्मक, पननस्र्थापनात्मक र प्यानलएवटभ स्वास्थय सेवाको
सञ्चालन,
११. स्वास्थय िीवनशैली, पोर्ण, शरीररक व्ययाम, योग अभ्यास, स्वास्थय वृिको पालना, पञ्चकमव लगायतका िनस्वास्थय
सेवाको प्रवद्र्धन,
१२. िननोवटक र कीटिन्य रोगको ननयन्त्रण तथा व्यवस्थापन,
१३. सनर्ती, मददरा र लागन पदाथव िन्य वस्तनको प्रयोग ननयन्त्रण तथा सचेतना अनभवृवद्ध,

१४. आयनवेददक, यननानी, आम्ची, होनमयोप्यानथक, प्राकृनतक जचवकत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थय उपचार सेवाको
व्यवस्थापन,
१५. िनस्वास्थय, आपतकानलन स्वास्थय तथा महामारीको ननयन्त्रण र योिना कायवन्वयन,
१६. रोग ननयन्त्रण तथा रोकथाम

१७. आकजस्मक स्वास्थय सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन,

ँ ाई िस्ता सेवाहरु
(ग) ववद्यनत, खानेपानी तथा नसच
१. ववद्यनत ववतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन,
२. खानेपानी महसनल ननधावरण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन,

३. स्थानीय साना सतह तथा भ ननमगत नसँचाई प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भार, सेवा शनल्क ननधावरण र सं कलन
सम्बन्धी व्यवस्थापन,

(ि) सेवा शनल्क, दस्तनर, दण्ड िररवाना तथा प्राकृृृनतक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयवटन शनल्क
१. स्थानीय सेवा शनल्क, दस्तनर, दण्ड िररवाना सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड, योिना तिनम
व ा, कायवन्वयन र ननयमन,
२. प्राकृनतक श्रोत साधन र से वा शनल्क, रोयल्टी सं कलन, समन्वय र ननयमन,
३. खननि पदाथवको उत्खनन् र सो सम्बन्धी रोयल्टी सं कलन,
४. सामनदावयक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सं कलन,

(ङ) वन, िंगल, वन्यिन्तन, चराच नरङ्गी, िल उपयोग, वातावरण, पयाववरण तथा िैववक ववववधता

१. वन, िंगल, वन्यिन्तन, चराच नरङ्गी, िल उपयोग, वातावरण, पयाववरण तथा िैववक ववववधता सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननन,
मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन, अननगमन र ननयमन,
२. स्थानीयस्तरमा सामनदावयक, ग्रामीण तथा शहरी, धानमवक, कवननलयती र साझेदारी वनको सं रक्षण, सम्वद्र्धन, उपयोग,

अननगमन र ननयमन तथा वन उपभोिा समनहको व्यवस्थापन,,
३. मध्यवती क्षेत्रको सामनदावयक, धानमवक र कवननलयती वनको व्यस्थापन,
४. स्थानीयस्तरमा नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार तथा सडक वकनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन,
५. स्थानीयस्तरमा ननिी वनको प्रवद्र्धन, अननगमन र ननयमन,
६. स्थानीयस्तरमा सावविननक खाली िग्गा, पाखो वा क्षेत्रमा वृक्षरोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन
७. स्थानीयस्तरमा िडीवनटी तथा अन्य गैर काष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सवेक्षण, उत्पादन, सं कलन, प्रवद्र्धन, प्रशोधन र
बिार व्यवस्थापन,
८. वन, वीऊ, वगैचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन,
९. नसवरी स्थापना, ववरुवा उत्पादन, ववतरण, रोपण र प्रवद्र्धन,

१०. वन्यिन्तन र चरचच नरुङ्गीको सं रक्षण, व्यावसावयक पालन, उपयोग र अननमगन,
११. मानव तथा वन्यिन्तन बीचको द्धन्द्ध व्यवस्थापन,
१२. स्थानीय प्राणी उद्यान (जचनडयाखाना) को स्थापना र सं चालन,
१३. स्थानीय वन्यिन्तन पयवटन र आय आिवन,
१४. स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापन,

१५. स्थानीयस्तरमा वन, वन्यिन्तन तथा चरचच नरुङ्गीको अनभले खाङ्कन र अध्ययन, अननसन्धान,
१६. ववश्वसम्पदना सूचीमा परे का स्मारक र पनराताजत्वक महत्वका वन, नसमसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका िग्गा सम्बन्धी लगत,
१७. नमचाहा प्रिानतको ननयन्त्रण,
१८. स्थानीयस्तरको िोजखम न्यनीकररण,
१९. िैववक वववधताको अनभलेखाङ्कन,
२०. स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रवद्र्धन,

२१. स्थानीय साना िल उपयोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आनयोिना,, तिनम
व ा, कायवन्वयन, अननगमन र ननयमन,
२२. रै थाने प्रिानतकोसं रक्षण र प्रवद्र्धन,
२३. स्थानीयस्तरमा ववातावरणीय िोजखम न्यननीकरण,
२४. स्थानीय स्तरमा प्रदनर्ण ननयन्त्रण र हाननकारक पदाथवहरुको ननयमन र व्यवस्थापन,
२५. स्थानीयस्तरमा न्यनन काववनमनखी तथा वातावरण मैत्री ववकास अवलम्बन,
२६. स्थानीयस्तरमा वातावरण सं रक्षण, क्षेत्र ननधावरण र व्यवस्थापन ।

(च) सामाजिक सनरक्षा र गररबी ननवारण
१. सामाजिक सनरक्षा तथा गररबी ननवारण सम्बन्धी स्थानीय नीनत, काननन, मापदण्ड, ननयमन र अध्ययन अननसन्धान,
२. लजक्षत समनह सम्बन्धी स्थानीय योिना, कायवक्रम, श्रोत पररचालन र व्यवस्थापन,

३. सामाजिक सनरक्षाको कायावन्वयनको लानग सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय सङ्घ सं स्थासँग सम्पकव, समन्वय र सहकायव,
४. सामाजिक सनरक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथयाङ्क र सूचना व्यवस्थापन,
५. गररव िरपररवार पवहचा सम्बन्धी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र ननयमन,
६. स्थानीय सामाजिक सनरक्षा योिना र व्यवस्थापन ।

छ) व्यजिगत िटना, िन्म, मृत्यन, वववाह र तथयाङ्क

न र धमवपत्र
न ी) को दताां,
१. व्यजिगत िटना (िन्म, मृत्यन, वववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध ववच्छे द र धमवपत्र
२. व्यजिगत िटनाको स्थानीय तथयाङ्क सम्बन्धी नीनत, काननन, मापदण्ड, योिना, कायवन्वयनर ननयमन,
३. व्यजिगत िटनाको अनभले ख व्यवस्थापन र प्रनतवेदन ।

४. स्थानीयस्तरमा पनरातत्व, प्राचीन स्मारक र स्ग्रहालय सं रक्षण, स्म्वद्र्धन र पननिःननमावण ।
ि. सनकनम्वासी व्यवस्थापन

१. सनकनम्वासीको पवहचान र अनभलेख व्यवस्थापन,

२. सनकनम्बासी सम्बन्धी िीववकोपािवन र बसोबास व्यवस्थापन ।

ि. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी

१. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त हनने रोयल्टी सम्बन्धी नीनत,काननन,मापदण्ड तथा ननयमन
२. प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त ह्ने रोयल्टी सं कलन तथा बाडफाडँ ।

् नत
झ. सवारी साधन अननम
१. यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीनत,काननन,मापदण्ड,योिना, कायवन्वयन र ननयमन,
२. स्थानीय सावविननक यातायातको रुट ननधावरण,अननमनत,नववकरण,खारे िी,सेवाको गनणस्तर,भाडा दर ननधावरण र ननयमन,

३. वातावरण मैत्री,िलवायन पररववतन अननकनलन,ववपद् िोजखम ,अपाङ्गता र लै वङ्गक मैत्री यातायात प्रणलीको स्थानीय तहमा
प्रववद्धन ।

(५) उपदफा (१) र (३) मा उजल्लजखत अनधकारका अनतररि गाउँपानलका तथा नगरपानलकाको अन्य काम,कतवव्य र
अनधकार दे हाय बमोजिम हननेछ ।

क. भननम व्यवस्थापन

१. सवङ्घय तथा प्रदे श कानननको अनधनमा रही स्थानीय स्तरको भ न उपयोग नीती, योिना, कायँक्रम तिनम
व ा योिना र
कायावन्वयन,
२. सं जिय तथा प्रदे शको मापदण्डको अनधनमा रही व्यवजस्थत बस्ती ववकासका कायवक्रमको तिनम
व ा र कायावन्वयन,
एकीकृत वस्ती ववकासका लागी िग्गाको एकीकरण तथा ववकास व्यवस्थापन,
३. स्थानीयस्तरमा अव्यबजस्थत बसोबास व्यबस्थापन ।

ख. सञ्चार सेवा
१. सं जिय तथा प्रदे श कानननको अनधनमा रही स्थानीय क्षेत्र नभत्र इन्टरनेट सेवा, टे नलसेन्टर, केबनल तथा तार नबहीन
टे नलनभिन प्रसारणको अननमनत, नववकरण र ननयम,

२. स्थानीय क्षेत्रको सूचना प्रववनधको ववकास र प्रवद्र्धन गने ।

ग. यातायात सेवा
(१) स्थानीय बस, ट्रली बस, ट्राम िस्ता मध्यम क्षमताको मास टा«जञ्जट प्रणलीको नीती, मापदण्ड, योिना, कायावन्वयन,
अननगमन र ननयम,
(२) राविय रे ल पनबावधारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रनभत्र शहरी रे ल सेवाको स्ृाृंिाल, व्यवस्थापन, ममवत सम्भार,
समन्वय, साझेदारी र सहकायाव ।

६. सङ्घ वा प्रदे शले जस्ंवधान तथा प्रचनलत काननन बमोजिम आफ्नो अनधकार क्षेत्र नभत्रको कननै ववर्य गाउँपालीका वा
नगरपालीकालाई काननन वमोजिम ननक्षेपण गनव सक्नेछ ।

७. गाउँपालीका वा नगरपालीकाको उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोजिमको काम, कतवव्य र अनधकारको प्रयोग गदाव
आवश्यिा अननसारको काननन, नीनत, योिना, मापदण्ड तथा कायवनबनध बनाई लागन गनव सक्नेछ ।

८. स्थानीय तहले प्रदे श सरकारको परामशव नेपाल सरकारको पनव व स्वीकृनत नलई नबदे शका कननै स्थानीय सरकार सं ग
भनगनी सम्बन्ध कायम गनव सक्नेछ ।

३. नगरपानलमा रहने कमवचारी संख्या र कायव वववरण

क) कीनतवपरन नगरपानलकाका ननवावजचत िनप्रनतननधीहरुकमो नबवरण
क्र. सं.

वडा नं.

पद

नामथर

सम्पकव नं.

१

की.न.पा

नगर प्रमनख

श्री रािकनमार नकमी

9851025125

२

की.न.पा

नगर उपप्रमनख

श्री शनभलक्ष्मी शाक्य सनननता

9851197811

वडा अध्यक्ष

श्री वहरालाल महिवन

9841302076

सदस्य

श्री हरे राम महिवन

9849225129

सदस्य

श्री िमनना महिवन

9843597066

सदस्य

श्री सरस्वती ज्ञवाली पौडे ल

9849755596

वडा अध्यक्ष

ई.श्री रुपेश महिवन

9851095937

सदस्य

श्री नेत्र बहादनर भट्टराई

9851186865

३
४
५

१

६
७
८

२

क्र. सं.

पद

नामथर

सम्पकव नं.

९

सदस्य

श्री ददल बहादनर महिवन

9841301325

१०

सदस्य

श्री शनमवला श्रे ष्ठ महिवन

9841115931

११

सदस्य

श्री सनष्मा वव क

9742543291

१२

वडा अध्यक्ष

श्री सननबन्र महिवन

9841301938

१३

सदस्य

श्री अशोक महिवन

9841491903

सदस्य

श्री ददल कनमार शाही

9813727823

१५

सदस्य

श्री रामदे वी महिवन

9841649583

१६

सदस्य

श्री सीता खाती

9841948329

१७

वडा अध्यक्ष

श्री श्याम कनमार अनधकारी

9851099968

१८

सदस्य

श्री ददनेश चन्र दाहाल

(*$!$*^)@(

सदस्य

श्री अननल बास्कोटा

9851037363

२०

सदस्य

श्री सननमत्रा थापा

(*^@()^&&^

२१

सदस्य

श्री सनलना पररयार स्यावा

(*^))()!^(

२२

वडा अध्यक्ष

श्री रािेन्र कनमार महिवन

9849774869

२३

सदस्य

श्री राम कनमार महिवन

9851037150

सदस्य

श्री दै वज्ञा महिवन सहनजशला

9841718849

२५

सदस्य

श्री पववत्रा ववष्ट

9841419058

२६

सदस्य

श्री दनगाव रम्तेल

9849330175

२७

वडा अध्यक्ष

श्री खीरमान नसं ह बस्नेत पृथवी

9851003648

२८

सदस्य

श्री नन्दलाल महिवन

9841402161

सदस्य

श्री कान्छा महिवन शंकर

9860205442

३०

सदस्य

श्री ववमला काकी

9841959976

३१

सदस्य

श्री वटका कनमारी साकी

9841742250

३२

वडा अध्यक्ष

श्री ददवाकर अनधकारी

9851130920

३३

सदस्य

श्री उमा महिवन

9841716615

सदस्य

श्री प्रनमला सननाम

9808322854

३५

सदस्य

श्री ववनोद के सी

9843437100

३६

सदस्य

श्री दनगावलाल माली

9841352356

३७

वडा अध्यक्ष

श्री सानन मैयाँ महिवन

9808244241

सदस्य

श्री मानदे वी महिवन

9849112450

सदस्य

श्री सरस्वती पररयार

9841808371

१४

१९

२४

२९

३४

३८
३९

वडा नं.

३

४

५

६

७

८

क्र. सं.

पद

नामथर

सम्पकव नं.

४०

सदस्य

श्री राजित महिवन

9851007016

४१

सदस्य

श्री नरे न्र श्रे ष्ठ

9808102166

४२

वडा अध्यक्ष

श्री ददनेश श्रे ष्ठ

9841760194

४३

सदस्य

श्री राजिता महिवन गौतम

9851064367

सदस्य

श्री यशोदा पररयार

9803923717

४५

सदस्य

श्री नसिन महिवन

9860461500

४६

सदस्य

श्री सनननल सनवाल

9849029613

४७

वडा अध्यक्ष

श्री नरे श महिवन

9841301473

४८

सदस्य

श्री राज्यलक्ष्मी श्रे ष्ठ शाक्य

9813251001

सदस्य

श्री ज्ञानेश्वर महिवन

9847393309

५०

सदस्य

श्री मञ्जन पररयार

9813535332

५१

सदस्य

श्री सनदन महिवन

9841760379

५२

नगरकायवपानलका सदस्य

श्री सनिाता सननाम

9813904274

५३

नगरकायवपानलका सदस्य

श्री श्याम दानाकोटी

9851218342

५४

नगरकायवपानलका सदस्य

श्री हरर राम बोगटी

9841857428

४४

४९

वडा नं.

९

१०

ख) नगरकायवपानलका कायावलयमा कायवरत कमवचारीहरु

सस.न.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७

नाम
श्री राजेन्द्र र्ार्ी
श्री टंर्लाल गैरे
श्री गोसवन्द्दप्रसाद सनरौला
श्री बालर्ृ ष्ण महजकन
श्री प्रसवन र्ु. शाही
श्री शसशिर टंडन
श्री असदती सवष्ट
श्री ससजकना श्रेष्ठ
श्री संसगता खड्र्ा
श्री र्ृ ष्ण भोला महजकन
श्री ससु जन्द्र महजकन
श्री अनजु प्रिान
श्री जनर् थापा
श्री नरे न्द्र महजकन
श्री प्रर्ाश लुईटेल
श्री शासन्द्तदेसव शमाक
श्री र्ृ ष्ण गोपाल महजकन
श्री िन्द्रमाया महजकन
श्री राजु महजकन
श्री रसवन प्रसाद फै जु
श्री सन्द्तोष आिायक
श्री रसवन्द्र उप्रेती
श्री शान्द्तर्ुमार महजकन
श्री ज्ञानबज्र महजकन
श्री र्ाजीराम मालार्ार
श्री बालर्ृ ष्ण बास्र्ोटा
श्री शान्द्ती ढुंगाना(आिायक)
श्री र्े शब प्रसाद सबु ेदी
श्री शान्द्ता पाठर् असिर्ारी
श्री अजकनु सवु ेदी
श्री सदलमाया र्ुवाँर
श्री िााँदनी थापा
श्री महेश ब. बोहरा
श्री परशरु ाम जैसी
श्री लक्ष्मी भट्ट
श्री मन्द्दोदरी ररजाल
श्री िन्द्र प्रर्ाश रोर्ा

पद
प्र.प्र.असिर्ृ त
उप ससिव
शाखा असिर्ृ त
बररष्ठ ईसन्द्जसनयर
लेखा असिर्ृ त
ब.र्सवराज सनदेशर्
वाली सवर्ास असिर्ृ त
मसहला सवर्ास असिर्ृ त
लेखा असिर्ृ त
बररष्ठ इसन्द्जसनयर
बररष्ठ असिर्ृ त
बररष्ठ असिर्ृ त
बररष्ठ असिर्ृ त
लेखा बररष्ठ असिर्ृ त
असिर्ृ त
असिर्ृ त
वडा ससिव (असिर्ृ त)
वडा ससिव (असिर्ृ त)
ईसन्द्जसनयर
ईसन्द्जसनयर
ईसन्द्जसनयर
ईसन्द्जसनयर
असिर्ृ त
नायव सव्ु बा
वडा ससिव (ना.स.ु )
वडा ससिव (ना.स.ु )
नायव सव्ु बा
वडा ससिव (ना.स.ु )
नायव सव्ु बा
नायव सव्ु बा
नायव सव्ु बा
सव ईसन्द्जसनयर
सव ईसन्द्जसनयर
सव ईसन्द्जसनयर
सव- ईसन्द्जसनयर
प्रासवसिर् सहायर्
सहयर् पााँिौ

तह
रा.प. सितीय
दशौ तह
आठौ तह
सातौ तह
सातौ तह
सातौ तह
सातौ तह
सातौ तह
सातौ तह
सातौ तह
सातौ तह
सातौ तह
सातौतह
सातौ तह
छै ठौं तह
छै ठौं तह
छै ठौं तह
छै ठौं तह
छै ठौं तह
छै ठौंतह
छै ठौंतह
छै ठौंतह
छै ठौं तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह

शाखा

सम्पर्क न.ं
९८५१२५००३४
सशक्षा
९८४१२७०८६५
सशक्षा
९८५१०६३६५४
योजना तथा प्रासविर्
९८५१०८३४३२
लेखा
९८५१०८०५७८
आयवु ेद
९८४१५१३६८१
अध्ययन सबदामा
९८०७०२८४९८
मसहला तथा बालबासलर्ा ९८४१७६१७३१
आ.ले.प.
९८४११५९६९७
सबपद ब्यवस्थापन
९८४१२३४४२३
सहर्ारी
९८५११६४४५५
सामासजर् सवर्ास
९८४१२६७७०७
प्रशासन
९८४१३४९५७८
राजश्व
९८४१३४९६९५
पशु
९८४२५३३२५४
आयवु ेद
९८४१६४१२२६
वडा नं.- ६ र्ो र्ायाकलय ९८४१२१२५७०
वडा न.ं - ७ र्ो र्ायाकलय ९८६१५९५७०५
वडा न.ं - ७ र्ो र्ायाकलय ९८४१२८०९८१
वडा नं.- २ र्ो र्ायाकलय ९८४१२५५८१६
योजना तथा प्रासविर्
९८५११४२५४२
योजना तथा प्रासविर्
९८४९३७९२४२
योजना
९८४१८५०८०८
वातावरण तथा फोहरमैला ९८४१३६६०८३
वडा न.ं - ३ र्ो र्ायाकलय ९८४१३६९२२०
वडा नं.- ४ र्ो र्ायाकलय ९८४१७००२४९
प्रशासन
९८४१५७३६९०
वडा नं.- २ र्ो र्ायाकलय ९८५११६२१४२
सवपद
९८४१७३१५३३
सजन्द्सी
९८४७६२६३३९
वडा न.ं - ६ र्ो र्ायाकलय ९८५१२०१६७२
योजना
९८४८११५८९८
वडा नं.- ९ र्ो र्ायाकलय ९८४३७०४९४१
वडा नं.- १० र्ो र्ायाकलय ९८६८४६४११०
वडा नं.- ४ र्ो र्ायाकलय ९८०९४८६५४६
सशक्षा
९८४१७६०८८४
र्ृ सष
९८५१२१२३५२

सस.न.
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५

नाम
श्री असर्ल अमात्य
श्री शासन्द्त महजकन
श्री राज र्ुमार दाहाल
श्री प्रसतसा र्डेल
श्री बासदु बे श्रेष्ठ
श्री र्सबर महजकन
श्री राजेश महजकन
श्री राज र्परू श्रेष्ठ
श्री सदपर् महजकन
श्री बालर्ृ ष्ण महजकन
श्री राज र्ुमार महजकन
श्री ज्ञानेन्द्रमान महजकन
श्री रमेश प्रसाद नेपाल
श्री सृजना महजकन
श्री लक्ष्मी बहादरु महजकन
श्री र्े शब महजकन
श्री महेन्द्र र्ाजी शाक्य
श्री सवष्णहु री वस्नेत
श्री महेश्वर र्ार्ी
श्री अशोर् र्ुमार शमाक
श्री श्रीर्ृ ष्ण महजकन
श्री असन्द्दरा श्रेष्ठ
श्री अजय अवस्थी
श्री सबजयलोिन सबु ेदी
श्री जीत बहादरु पररयार
श्री सृजना स्याङतान
श्री पसवत्रा पररयार
श्री पसवत्रा अयाकल
श्री सर्सान बहादरु क्षेत्री
श्री मन र्ुमारी राई
श्री मनोज सबु ेदी
श्री रामर्ृ ष्ण महजकन
श्री हेमन्द्त र्ुमार महजकन
श्री सबरे न्द्र मानन्द्िर
श्री नसवन महजकन
श्री मनेष र्ुमार महजकन
श्री िन्द्रलाल महजकन
श्री भोज र्ुमारी खड्र्ा

पद
र्म्पटू र अपरे टर
र्म्पटू र अपरे टर
लेखापाल
बैि
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
ना.स.ु
वडा ससिव (ना.स.ु )
वडा ससिव (ना.स.ु )
वडा ससिव (ना.स.ु )
वडा ससिव (ना.स.ु )
वडा ससिव (ना.स.ु )
स.वडा ससिव (ना.स.ु )
स.वडा ससिव (ना.स.ु )
स.वडा ससिव (ना.स.ु )
स.वडा ससिव (ना.स.ु )
वडा ससिव (ना.स.ु )
ना.स.ु
खा.पा.स.टे.
खररदार
सह लेखापाल
ना.प्र.स्वा.प्रा
स.म.सब.सन.
स.म.सब.सन.
अससस्टेन्द्ट सव-ई
ना.प्रा.स.
हेभी सवारी िालर्
ज.ु लो.अ.प्रा.
हलुर्ा सवारी िालर्
हलुर्ा सवारी िालर्
हलुर्ा सवारी िालर्
हलुर्ा सवारी िालर्
हलर्
ु ा सवारी िालर्
र्ायाकलय सहयोगी

तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
िौथो तह
िौथो तह
िौथो तह
िौथो तह
िौथो तह
िौथो तह
िौथो तह
िौथो तह
िौथो तह
पााँिौ तह
पााँिौ तह
िौथो तह
िौथो तह
िौथो तह
िौथो तह
पााँिौ तह

शाखा
सिु ना प्रसवसि
प्रशासन
लेखा
आयवु ेद
र्ाननु
सबष्णदु वे ी अस्पताल
योजना तथा प्रासविर्
राजश्व
लेखा
सहर्ारी
भवन तथा नक्सा उपशाखा
वडा न.ं - ७ र्ो र्ायाकलय
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वडा नं.- ८ को कायावलय

९८४१६१५३८९

५०

श्री ररना महिवन

सामाजिक पररचालक

चौथो तह

वडा नं.- ९ को कायावलय

९८४३३१५६३८

सामाजिक पररचालक

चौथो तह

५१

श्री पतम केसरी
बज्राचायव

वडा नं.- १० को
कायावलय

९८४९२९६४६७

५२

श्री सं नगता काकी

सामाजिक पररचालक

चौथो तह

वडा नं.- ४ को कायावलय

९८४९१२४७९२

५३

श्री सजिना डं गोल

सामाजिक पररचालक

चौथो तह

वडा नं.- ६ को कायावलय

९८४९११६८५५

५४

श्री तारा महिवन

स्वयंसेवव

सामाजिक ववकास

९८६०५२१६१७

५५

श्री रािन थापा

न.प्रहरी हवल्दार

प्रशासन

९८४१७५१५३८

५६

श्री धन बहादनर पोडे

नगर प्रहरी िवान

प्रशासन

९८४११७८०२६

५७

श्री शेखर महिवन

नगर प्रहरी िवान

प्रशासन

९८६७८०६५५९

५८

श्री नडजल्ल ब. चौधरी

नगर प्रहरी िवान

प्रशासन

९८४३४२०६९१

५९

श्री उद्वव भारती

लोडर अपरे टर

प्रानबनधक

९८४१४०३१२९

६०

श्री शान्ता बास्कोटा

कायावलय सहयोगी

जशक्षा, स्वास्थय

९८४१११०५११

६१

श्री रािमती महिवन

कायावलय सहयोगी

वडा नं.- ९ को कायावलय

९८४१८८१३९२

६२

श्री सन्त कनमार बस्नेत

कायावलय सहयोगी

नगाँउ शहरी स्वास्थय वक.

९८४३४५९१८७

६३

श्री उमा पोडे

कायावलय सहयोगी

६४

श्री रचना धोला दे उला

स्वयमसेबी

बातावरण

९८०३१६००३२

६५

श्री सननबना दे उला

स्वयमसेबी

बातावरण

९८१०२०९५९९

६६

श्री जिना पोडे

स्वयमसेबी

बातावरण

९८२३१९८३२९

६७

श्री ददलमाया नेपाली

स्वयमसेबी

बातावरण

९८६४६७०४१७

६८

श्री रािन पोडे

श्रे णी नबवहन

प्राववनधक

९८१३३६६७८६

६९

श्री ददपक दे उला

श्रे णी नबवहन

प्राववनधक

९८१८३८१३५५

का. स. और्धी कनटन वा

पशन

९८०८४२७९३१

७०

श्री सनननता थापा
बनढाथोकी

वडा नं.- १० को
कायावलय

९८४३४९९७९३

७१

श्री सृिना शाही

कायावलय सहयोगी

स्वास्थय शाखा

९८६०९२०५०१

७२

श्री सनमता महिवन

कायावलय सहयोगी

लायकन स्वा.चौकी

९८०८२१४५४९

७३

श्री मैया खड्का

कायावलय सहयोगी

चोभार स्वा.चौकी

९८४९२००७७०

७४

श्री सनबता महिवन

कायावलय सहयोगी

जचठन नबहार स्वा.चौकी

९८४३०९७४१७

७५

श्री धमवलजक्ष्म माली

कायावलय सहयोगी

पानलफल स्वा.चौकी

९८४३०८१२८४

७६

श्री रमेश तनलाधर

कायावलय सहयोगी

आददनाथ श.स्वा.जक्ल

९८४३०३४६९७

७७

श्री कनबता थापा खड्का

कायावलय सहयोगी

चम्पादे बी स्वा.चौकी

९८४१११४५०१

७८

श्री यज्ञलक्ष्मी तण्डनकार

कायावलय सहयोगी

पांगा बालकनमारी स्वा.चौ.

९८४९२९६०९२

७९

श्री नबन्दन दे उला

कायावलय सहयोगी

नबष्णनदेबी अस्पताल

९८४३१५२३८८

८०

श्री सववता नब.क.

कायावलय सहयोगी

मैत्रीनगर शहरी स्वा.केन्र

९८१०१८८७९२

८१

श्री धमे न्र महिवन

कायावलय सहयोगी

नबष्णनदेवव अस्पताल

९८४७३६२३८३

नगरपानलकामा करारमा कायवरत कमवचारीहरूको नबवरण
नस.न

नाम/ थर

पद

८२

श्री प्रववन महिवन

८३

श्री सनरेश महिवन

तह

शाखा

सम्पकव नं.

हलनका सवारी चालक

नबष्णनदेवव अस्पताल

९८४१३०१२४७

ईलेजक्टनसयन

प्राववनधक

९८६४०६०९०४

नगरपानलका नभत्र नबनभन्न स्वास्थय सं स्थामा कायवरत स्थायी स्वास्थयकमीहरुको वववरण
क्र.स.

कायवरत सं स्था

क्र.स.

१

स्वास्थय शाखा

२

३

४

५

६

पागाँबालकनमारी स्वा. चौ.

चम्पादे वी स्वा. चौ.

चोभार स्वा. चौ.

आददनाथ श. स्वा. के.

भािङ्गल श. स्वा. के.

कमवचारीको नामथर

पद

मोवाईल नम्बर

१

सन्तमान मानन्धर

स्वा. शाखा प्रमनख

९८४१३२९६०९

२

तपराि फनलारा

नस.अ.हे.व.

९८४९४२१४८९

३

अमृत िंग बस्नेत

हे. अ.

९८४९६८१३५५

४

जिववकला राना

नस.अ.न.मी.

९८४६१११५०७

५

शमीला खनाल

अ. न. मी.

९८४९१४०३५३

६

जशव बनढा

नस.अ.हे.व.

९८५७८३०४२०

७

रणेन्र बोहरा

हे. अ.

९८४००५९७७३

८

शारदा अनधकारी

नस. अ. न. मी.

९८४११८९५४०

९

बालकनमारी ज्ञावली

नस.अ.हे.व.

९८४१५९०७३०

१०

रमेश थापा

अ. हे. व.

९७४११४१४१७

११

राधा आचायव

अ. हे. व.

९८५१००३१९४

१२

दे वकी सनवेदी

अ. न. मी.

९८४१५८४४००

१३

मोनत आले

अ. न. मी.

९८४७९९४२८६

१४

गणेश के सी

ि.स्वा.नी.

९८४१६३२६२३

१५

ईश्वर श्रे ष्ठ

ि.स्वा.नी.

९८५११९१०६४

१६

शारदा काकी

अ. न. नम.

९८६१०५१२६६

१७

कृष्णमाया महिवन

अ. न. नम.

९८४१५९२२६९

१८

दे वराि रखाल

अ. हे. व.

९८४४३८४१४३

१९

कमला गैरे

नस. अ. हे. व.

९८४७०८२७६२

२०

प्रकाश साकी

ि.स्वा.नी.

९८४८६८४८३२

२१

रत्ना बस्नेत

नस. अ. न. मी.

९८४१७२२७३९

२२

रन्िन भण्डारी

अ. न. मी.

९८४१४७८५२०

२३

मननर्ा पौडेल

ि.स्वा.नी.

९८४३५७१९६८

२४

पप्पन कनमार शाह

हे. अ.

९८६०१७३३२१

२५

रानधका आचायव

अ. हे. व.

९८६१४४७०६०

२६

पनष्पा भट्ट

अ. न. मी.

९८४८८८१५३०

२७

पनबत्रा नब.क.

अ. हे. व.

९८६५४३९००३

२८

अनमत कनमार शाह

ि.स्वा.नी.

९८४३७२५८१३

२९

रनतलाल चौधरी

ि.स्वा.नी.

९८४३७६६६०६

३०

रामवती राना

अ. न. मी.

९८४९२१३७४१

नगरपानलका नभत्र नबनभन्न स्वास्थय सं स्थामा कायवरत स्थायी स्वास्थयकमीहरुको वववरण
क्र.स.
७

८

9

९

१०

कायवरत सं स्था
नबष्णनदेवी अस्पताल

नगाँउ श. स्वा. के.

बावहरीगाँउ स्वा. चौ.

पानलफल स्वा. चौ.

लयाकन स्वा. चौ.

क्र.स.

कमवचारीको नामथर

पद

मोवाईल नम्बर

३१

पदमा के सी

अ. न. मी.

९८४१३८६४६५

३२

डा. अरुण गौतम

मेनडकल अवफसर

९८४९८२३५७१

३३

कामेश्वर चौधरी

ि.स्वा.नी.

९८४४२४३८३०

३४

प्रमेन्र कनमार दे व

नस. अ. हे. व.

९८४९५५५९९०

३५

नसता पोख्ररे ल

अ. न. मी.

९८४१२१०१०६

३६

सनलम सीहं नबसांकी

ल्या. टे .

९८४१७०३७१४

३७

पूजणवमा खड्का

अ. न. मी.

९८५११६७८२६

३८

प्रनतमा थापा

ए. अ.

९८४१५८३८८१

३९

ओमकला पौडेल

अ. न. मी.

९८४१४२८९६७

४०

सरस्वनत रे ग्मी

अ. न. मी.

९८४३१४०९९९

४१

सनजिता श्रे ष्ठ

स्टाफ नसव

९८४३६४१६००

४२

अजम्बका अनधकारी

ल्या. टे .

९८४१९१९२५१

४३

सररता शमाव

अ. न. मी.

९८४७६३९०४८

४४

प्रभा महिवन

नस. अ. न. मी.

९८४१७१६५२९

४५

आजशर्शमाव कडें ल

ि. स्वा. नी.

९८६५७७५७५१

४६

नसिवना श्रे ष्ठ

हे. अ.

९८६१५८८८२९

४७

वहराशोभा महिवन

अ. न. मी.

९८४११८६७७५

४८

सनिाता लनइटे ल

अ. न. मी.

९८६२६१८२१४

४९

सीता कन. रावत

अ. न. मी.

९८४३६५२६१५

५०

रोशनी बोहरा

अ. हे. व.

९८६००२६२९७

५१

नभमसेन आचायव

नस. अ. हे. व.

९८६०२८२०७८

५२

बालकनमार ओझा

ि. स्वा. नी.

९८४९६७२४०९

५३

भोिन ढकाल

हे अ

९८४५४२१७१२

५४

साववत्रा कनमारी पौडेल

नस. अ. न. मी.

९८४६०९७९३२

५५

साववत्री दाहाल

नस.अ. न. मी.

९८४३४४५२९२

५६

लक्ष्मी नतवारी

अ. हे. व.

९८४६३४९४९१

५७

भवानी के सी

का. स.

९८४१५८३५४०

५८

यनवराि आयावल

नस. अ. हे. व.

९८४४७६८६६६

५९

यनवराि उप्रेनत

नस. अ. हे. व.

९८६०४७७२७०

६०

डा छबनकला गनरुङ्ग

नस. अ. न. मी.

९८४४७७७०२०

६१

शान्ती सनवेदी

हे. अ.

९८६०६६०२२५

६२

सरस्वनत पौडेल

हे. अ.

९८६५१२५०८०

६३

रमा पोख्रेल

अ. हे. व.

९८४७८०२५५२

६४

पनणश
व ोभा बलामी

अ. न. मी.

९८६१२८४९१७

६५

नारायण शमाव

नस. अ. हे. व.

९८६९२३९९००

६६

मजन्िला महिवन

हे. अ.

९८४११७११९२

नगरपानलका नभत्र नबनभन्न स्वास्थय सं स्थामा कायवरत स्थायी स्वास्थयकमीहरुको वववरण
क्र.स.

११

२०

कायवरत सं स्था

जचठन ववहार स्वा. चौ.

मैनत्र नगर श. स्वा. के.

क्र.स.

कमवचारीको नामथर

पद

मोवाईल नम्बर

६७

सान्ताराि कजणवकार

अ. हे. व.

९८४१८२५६८६

६८

जशव कनमारी महिवन

अ. न. मी.

९८४९३००७७५

६९

सनवणव श्रे ष्ठ

ि.स्वा.नी.

९८५१२३५००५

७०

सनशान शाही

ि.स्वा.नी.

९८५१२१२४३५

७१

कमला सापकोटा

नस. अ. न. मी.

९८४१०१४३८७

७२

सन्तोिना कट्टे ल

अ. हे. व.

९८४१६६७११६

७३

साववत्री अनधकारी

नस. अ. न. मी.

९८५१०२५७६८

७४

गीता कनमारी गिनरेल

नस. अ. न. मी.

९८४३४०५८१०

७५

अजस्मता न्यौपाने

स्टाफ नसव

९८४१९४३५७२

७६

नबनोद सहनी
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अ. न. मी.
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क) नगर कायवपानलका कायावलयवाट प्रदान गररने सेवा र लाग्ने दस्तनर
नगरकायवपानलका कायावलयबाट

िारी गररने सेवा र लाग्ने दस्तनर तपजशल बमोजिम रहेको छ ।

नस.नं.
क)

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

िेष्ठ नागररक

पररचयपत्र प्रदान

मवहला तथा

बालबानलका

शाखा प्रमनख

मवहला तथा

बालबानलका
शाखा

2.

समय

शनल्क/दस्तनर

4.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

5.

स्थायी बसोबास खनलेको प्रमाण

6.

अन्य आवश्यक कागि प्रमाणहरु

1.

सम्बजन्धत व्यजिको व्यहोरा खनलेको ननवेदन पत्र

प्रदान

4.
मवहला तथा

बालबानलका

शाखा प्रमनख

मवहला तथा

बालबानलका
शाखा

5.
6.
7.

कागिपत्र पनरा

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
पासपोटव साइिको २ प्रनत फोटो

3.
अपाङ्गता पररचयपत्र

सम्बजन्धत व्यजिको व्यहोरा खनलेको ननवेदन पत्र

3.

2.

२

अनधकारी

मवहला, बालबानलका, अपांगता तथा िेष्ठ नागररक सम्बन्धी
1.

१

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

भएपनछ सम्भव
टं कलाल गैरे

9.

नभए सो को

ननिःशनल्क

भोनलपल्ट

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप वा िन्म दतावको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस
स्थायी बसोबास खनलेको प्रमाण

वडाबाट नसफाररस

सम्बजन्धत जचवकत्सकको नसफाररस

नागररकताको प्रनतनलवप वा िग्गा धनी प्रमाण पनिाव

बालबानलका भए ननिको िन्म दताव तथा अनभभावक वा सं रक्षकको नागररकताको

प्राप्त भई अपांगता
टं कलाल गैरे

प्रनतनलवप
8.

भएसम्म सोही ददन

सम्बन्धी स्थानीय

समन्वय सनमनतबाट

ननिःशनल्क

ननणवय भएको नमनतले

पासपोटव साइिको फोटो – २ प्रनत

३ ददन नभत्र

अपाङ्गता दे जखने फोटो - १ प्रनत (सम्भव भए सम्म)

10. नगर स्तरीय अपांगता समन्वय सनमनतको ननणवय
11. अन्य आवश्यक कागि प्रमाणहरु
ख)

कृवर् सेवा सम्बन्धी
1.

१

कृवर् समूह दताव तथा
नवीकरण

कृवर् ववकास
शाखा प्रमनख

कृवर् ववकास
शाखा

सम्बजन्धत समूहको ननवेदन वा पत्र

2.

प्रस्ताववत समूहको ववधान

3.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

4.

कायवसनमनतका सदस्यहरूको नागररकताको प्रनतनलवप

5.

समूहका सदस्यहरूले दताव गनवको लानग गरे को ननणवयको प्रनतनलवप

6.

समूहको नवीकरणका लानग साववकको जिल्ला कृवर् ववकास कायावलय वा जिल्ला
पशन सेवा कायावलयमा दताव भएको भए सो को प्रनतनलवप तथा नगरपानलकामा दताव
भएको भए दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

7.

अध्यक्ष, कोर्ाध्यक्ष र सजचवको २/२ प्रनतफोटो

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को
भोनलपल्ट

कृवर् फमव/ समूह भए
रु.५००

नस.नं.

सेवाको प्रकार

मलखाद, कृवर् फमव
२

तथा कृवर् सामग्री
नबक्रेता दताव तथा
नवीकरण

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

कृवर् ववकास
शाखा प्रमनख

सेवा ददने शाखा

कृवर् ववकास
शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
8.

अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

सम्बजन्धत समूह/ व्यजिको ननवेदन वा पत्र

2.

प्रस्ताववत फमवको प्रबन्धपत्र वा प्रस्ताव

3.

पररयोिनाको प्रस्ताव

4.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

5.

फमव सञ्चालकहरूको नागररकताको प्रनतनलवप

6.

ववक्रेताको प्रमाणपत्र

7.

फमवको नवीकरणका लानग साववकको जिल्ला कृवर् ववकास कायावलय वा जिल्ला
पशन सेवा कायावलयमा दताव भएको भए सो को प्रनतनलवप तथा नगरपानलकामा दताव

अनधकारी

सञ्चालकहरूको २/२ प्रनत फोटो

9.

व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

समय

शनल्क/दस्तनर

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

भएको भए दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
8.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

भोनलपल्ट

10. व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण
11. बहालमा बसेको भए बहालको सम्झौता पत्रको प्रनतनलवप र बहाल कर नतरे को
प्रमाण
12. अन्य आवश्यक कागिातहरू
1.

३

कृवर् ऋण तथा

अननदान नसफाररस

कृवर् ववकास
शाखा प्रमनख

कृवर् ववकास
शाखा

सम्बजन्धत समूह/ व्यजिको ननवेदन वा पत्र

2.

प्रस्ताववत फमवको प्रबन्धपत्र वा प्रस्ताव

3.

पररयोिनाको प्रस्ताव

4.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

5.

फमव सञ्चालकहरूको नागररकताको प्रनतनलवप

6.

ववक्रेताको प्रमाणपत्र

7.

साववकको जिल्ला कृवर् ववकास कायावलय वा जिल्ला पशू सेवा कायावलयमा दताव
भएको भए सो को प्रनतनलवप तथा नगरपानलकामा दताव भएको भए दताव
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

8.

व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

9.

व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को
भोनलपल्ट

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

10. बहालमा बसेको भए बहालको सम्झौता पत्रको प्रनतनलवप र बहाल कर नतरे को
प्रमाण
11. अन्य आवश्यक कागिातहरु
1.

४

कृवर् नबमा
नसफाररस

सम्बजन्धत

शाखा प्रमनख

कृवर् ववकास
शाखा

सम्बजन्धत समूह/ व्यजिको ननवेदन वा पत्र

2.

प्रस्ताववत फमवको प्रबन्धपत्र वा प्रस्ताव

3.

पररयोिनाको प्रस्ताव

4.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

5.

फमव सञ्चालकहरूको नागररकताको प्रनतनलवप

6.

ववक्रेताको प्रमाणपत्र

7.

साववकको जिल्ला कृवर् ववकास कायावलय वा जिल्ला पशन सेवा कायावलयमा दताव
भएको भए सो को प्रनतनलवप तथा नगरपानलकामा दताव भएको भए दताव

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
8.

व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

9.

व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

भोनलपल्ट

10. बहालमा बसेको भए बहालको सम्झौता पत्रको प्रनतनलवप र बहाल कर नतरे को
प्रमाण
11. क्षनत भएको वववरण दे जखने प्रमाण वा प्राववनधकको ननरीक्षण प्रनतवेदन
12. अन्य आवश्यक कागिातहरू
५

६

कृवर् सम्बन्धी

प्राववनधक सेवा

कृवर् सेवा सम्बन्धी
अन्य नसफाररस

कृवर् ववकास
शाखा प्रमनख

कृवर् ववकास
शाखा प्रमनख

कृवर् ववकास
शाखा

कृवर् ववकास
शाखा



सम्बजन्धत समूह/ व्यजिको ननवेदन पत्र वा टे नलफोन वा मौजखक िानकारी

1.

कनन प्रकारको नसफाररस आवश्यक पने हो, सो व्यहोरा खनलेको ननबेदन

2.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

3.

वडाको नसफाररस तथा सिवनमन मनच नल्का आवश्यक पने भएमा सम्बजन्धत
वडाबाट सिवनमन मनच नल्का सवहतको नसफाररस पत्र

4.
ग)

पशन सेवा सम्बन्धी

सम्बजन्धत नसफाररसको लानग आबश्यक अन्य कागिातहरु

टं कलाल गैरे

िानकारी प्राप्त

भएपनछ तनरुन्तै

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को
भोनलपल्ट

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

१

सेवाको प्रकार

पशन पन्छी समूह

दताव तथा नवीकरण

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

पशन ववकास
शाखा

सेवा ददने शाखा

पशन सेवा शाखा

प्रमनख

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
1.

सम्बजन्धत समूहको ननवेदन वा पत्र

2.

प्रस्ताववत समूहको ववधान

3.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

4.

कायवसनमनतका सदस्यहरूको नागररकताको प्रनतनलवप

5.

समूहका सदस्यहरूले दताव गनवको लानग गरे को ननणवयको प्रनतनलवप

6.

समूहको नवीकरणका लानग साववकको जिल्ला कृवर् ववकास कायावलय वा

अनधकारी

टं कलाल गैरे

पशन पन्छी पालन
२

फमव तथा पशन सेवा

सामग्री नबक्रेता दताव
तथा नवीकरण

पशन ववकास
शाखा

पशन ववकास
शाखा

8.

अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

सम्बजन्धत समूह/ व्यजिको ननवेदन वा पत्र

2.

प्रस्ताववत फमवको प्रबन्धपत्र वा प्रस्ताव

3.

पररयोिनाको प्रस्ताव

4.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

5.

फमव सञ्चालकहरूको नागररकताको प्रनतनलवप

6.

ववक्रेताको प्रमाणपत्र

7.

फमवको नवीकरणका लानग साववकको जिल्ला कृवर् ववकास कायावलय वा जिल्ला
पशन सेवा कायावलयमा दताव भएको भए सो को प्रनतनलवप तथा नगरपानलकामा दताव

प्रमनख

सञ्चालकहरूको २/२ प्रनत फोटो

9.

व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को

पशन फमव/समूह भए
रु.५००

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

भएको भए दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
8.

शनल्क/दस्तनर

भोनलपल्ट

दताव भएको भए दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
अध्यक्ष, कोर्ाध्यक्ष र सजचवको २/२ प्रनत फोटो

समय

कागिपत्र पनरा

जिल्ला पशन सेवा कायावलयमा दताव भएको भए सो को प्रनतनलवप तथा नगरपानलकामा
7.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

भोनलपल्ट

10. व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण
11. बहालमा बसेको भए बहालको सम्झौता पत्रको प्रनतनलवप र बहाल कर नतरे को
प्रमाण
12. अन्य आवश्यक कागिातहरू
३

पशन पन्छी सम्बन्धी
ऋण तथा अननदान
नसफाररस

पशन ववकास
शाखा
प्रमनख

पशन ववकास
शाखा

1.
2.

सम्बजन्धत समूह/ व्यजिको ननवेदन वा पत्र
प्रस्ताववत फमवको प्रबन्धपत्र वा प्रस्ताव

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
3.

पररयोिनाको प्रस्ताव

4.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

5.

फमव सञ्चालकहरूको नागररकताको प्रनतनलवप

6.

ववक्रेताको प्रमाणपत्र

7.

साववकको जिल्ला कृवर् ववकास कायावलय वा जिल्ला पशन सेवा कायावलयमा दताव

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

नभए सो को
भोनलपल्ट

भएको भए सो को प्रनतनलवप तथा नगरपानलकामा दताव भएको भए दताव
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
8.

व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

9.

व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण

10. बहालमा बसेको भए बहालको सम्झौता पत्रको प्रनतनलवप र बहाल कर नतरे को
प्रमाण
11. अन्य आवश्यक कागिातहरू

४

पशन पन्छी नबमा
नसफाररस

पशन ववकास
शाखा

पशन ववकास
शाखा

1.

सम्बजन्धत समूह/ व्यजिको ननवेदन वा पत्र

2.

प्रस्ताववत फमवको प्रबन्धपत्र वा प्रस्ताव

3.

पररयोिनाको प्रस्ताव

4.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

5.

फमव सञ्चालकहरूको नागररकताको प्रनतनलवप

6.

ववक्रेताको प्रमाणपत्र

7.

साववकको जिल्ला कृवर् ववकास कायावलय वा जिल्ला पशन सेवा कायावलयमा दताव
भएको भए सो को प्रनतनलवप तथा नगरपानलकामा दताव भएको भए दताव

प्रमनख

प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
8.

व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

9.

व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण

10. बहालमा बसेको भए बहालको सम्झौता पत्रको प्रनतनलवप र बहाल कर नतरे को
प्रमाण
11. क्षनत भएको वववरण दे जखने प्रमाण वा प्राववनधकको ननरीक्षण प्रनतवेदन
12. अन्य आवश्यक कागिातहरू

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को
भोनलपल्ट

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

५

६

७

८

९

१०

ि)
१

सेवाको प्रकार

पशन पन्छी सम्बन्धी
प्राववनधक सेवा

पशन पन्छी उपचार
सेवा

गोबर परीक्षण

माईनर सिवरी

पशन पन्छी सेवा
सम्बन्धी अन्य
नसफाररस

मृत बेबाररसे पशन
व्यवस्थापन

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

पशन ववकास
शाखा

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

सम्बजन्धत समूह/ व्यजिको ननवेदन पत्र वा टे नलफोन वा मौजखक िानकारी

प्रमनख

पशन ववकास
शाखा

पशन ववकास

नबरामी पशन पन्छीलाई पशन सेवा केन्रमा ल्याउनन पने वा केन्रमा ल्याउन

शाखा

सम्भव नभएमा उपचारका लानग शाखामा अननरोध गननप
व ने

प्रमनख

पशन ववकास
शाखा

पशन ववकास

प्राववनधक वहसाबले उपयनि हनने गरी परीक्षण गररने गोबर सं कलन गरी शाखामा

शाखा

ल्याउननपने ।

प्रमनख

पशन ववकास
शाखा

शाखा

शाखा

सानानतना िाउ खवटराको माईनर सिवरी शाखाबाट उपलब्ध हनन सक्ने

पशन ववकास
शाखा

1.

कनन प्रकारको नसफाररस आवश्यक पने हो, सो व्यहोरा खनलेको ननबेदन

2.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

3.

वडाको नसफाररस तथा सिवनमन मनच नल्का आवश्यक पने भएमा सम्बजन्धत

प्रमनख

फोहोर मैला
व्यवस्थापन

वा पशन सेवा
शाखा प्रमनख

टं कलाल गैरे

टं कलाल गैरे

टं कलाल गैरे

पशन ववकास

प्रमनख

पशन ववकास

अनधकारी

पशन ववकास
शाखा

टं कलाल गैरे

फोहोर मैला

व्यवस्थापन वा

पशन सेवा शाखा

सम्बजन्धत नसफाररसको लानग आबश्यक अन्य कागिातहरु

1.

आवश्यक सूचना

2.

मृत बेबाररसे पशन फेला परे को िानकारी

1.

नक्सा पास दरखास्त फाराम

समय

शनल्क/दस्तनर

िानकारी प्राप्त

नगरपानलकाको आनथवक

िानकारी प्राप्त

नगरपानलकाको आनथवक

गोबरको नमनना प्राप्त

नगरपानलकाको आनथवक

िानकारी प्राप्त

नगरपानलकाको आनथवक

भएपनछ तनरुन्तै

भएपनछ तनरुन्तै

भएपनछ तनरुन्तै

भएपनछ तनरुन्तै

ऐन अननसार

ऐन अननसार

ऐन अननसार

ऐन अननसार

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

वडाबाट सिवनमन मनच नल्का सवहतको नसफाररस पत्र
4.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

भोनलपल्ट

टं कलाल गैरे

िानकारी प्राप्त

भएपनछ तनरुन्तै

ननिःशनल्क

िर नक्सा सम्बन्धी
नयाँ िर नक्सा

दताव र नक्सा पास
(जप्लन्थ लेभल

सम्मको अस्थायी
इिाित)

भवन तथा

नक्सा शाखा
प्रमनख

भवन तथा

नक्सा शाखा

2.

नगरपानलकाको रािस्व शाखामा नक्सा पास दरखास्त फाराम खररदका लानग
तोवकएको दस्तनर बनझाएको रनसद

3.
4.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

िग्गाधनी प्रमाण पनिावको प्रनतनलवप

आनथवक ऐन अननसार
टं कलाल गैरे

४5 ददन नभत्र

नोटिः- भूकम्प पीनडतका
लानग ९०% छन ट हननेछ
।

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा
5.
6.
7.
8.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

अनधकारी

समय

चालूआ.व.कोसम्पजि कर/ मालपोत नतरे को रनसद

ननमावण सम्पन्न प्रमाणपत्र

नलजखत रजिस्ट्रेसन पासको प्रनतनलवप



वकिा नं. स्पष्ट भएको नापी नक्सा (ब्लन वप्रन्ट) को सक्कल प्रनत

दस्तनर

िग्गा कननै ननकायमा नधतोको रूपमा राखेको भए सम्बजन्धत ननकायको स्वीकृनत

व्यजिगत रु.
१,०००।-

पत्र
9.

शनल्क/दस्तनर



नक्सा वाला मोही भएमा िग्गा धनी वा गनठीको स्वीकृनत पत्र

सं स्थागत रु.

२,०००।–

10. बाटो स्पष्ट नभएमा प्लट रजिस्टर उतार

11. वारे स राखी नक्सा पास गननप
व ने भएमा वारे सनामा र वारे सको नागररकताको
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

12. न.पा.मा सूचीकृत नडिाइनरद्वारा आफ्नो नेपाल ईजन्िननयररङ काउजन्सल (NEC

सवटववफकेट) सवहत नगरपानलकाबाट ननधावररत मापदण्ड अननसार नक्सा तयार गरी
अनलाईन (ई.वव.वप.एस.) प्रवववष्ट गरी सो को सक्कल प्रनत ।

13. िर

ननमावणका

लानग

नक्सामा

बाटो

चलनचल्तीको बाटोको नसफाररस पत्र ।

स्पष्ट

नभएमा

सम्बजन्धत

वडाबाट

14. सूचनाको म्याद नभत्र दावी ववरोध नआएमा, तोवकएको म्याद पनरा भएपनछ

सम्बजन्धत िग्गामा सम्बजन्धत वडा सजचव वा ननिले तोकेको प्रनतनननधले सम्बजन्धत
िग्गाधनी र वडा प्रनतनननधको रोहबरमा साध सनधयारको रोहबरमा सिवनमन
मनच नल्का गराई सम्बजन्धत शाखामा पेश गने ।

15. प्राववनधक दृवष्टले उि िर नक्सापास गनव उपयनि रहेको नरहेको बारे स्थलगत
रूपमा गई प्रनतवेदन ददएपनछ मात्र वडा कायावलयले िर नक्सापासका लानग
नगरपानलकामा नसफाररस गने |

16. भूकम्प पीनडतको हकमा
o
o
o
o

भूकम्प पीनडत पररचय पत्र
भूकम्प पीनडत सम्झौता
भूकम्प पीनडत ननस्सा

भूकम्पबाट क्षनत भई िर पाताल भएको भन्ने सम्बजन्धत वडाको
नसफाररस

१७. अन्य आबश्यक कागिातहरु
२

जप्लन्थ लेभल

भन्दामानथको िर

भवन तथा

नक्सा शाखा
प्रमनख

भवन तथा

नक्सा शाखा

1.
2.

सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन

जप्लन्थ लेभलसम्मको इिाितको प्रनतनलवप

टं कलाल गैरे

१५ ददन नभत्र

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

ननमावणको स्थायी

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
3.

इिाित

समय

शनल्क/दस्तनर

सम्बजन्धत वडामा कामकाि गनव तोवकएको प्राववनधक कमवचारी अननमनत नलए
प्रनतवेदन

5.
6.
7.

6.

प्रमनख

नक्सा शाखा

चालू आ.व. सम्मको सम्पजि कर च निा प्रमाणपत्र र रनसदको प्रनतनलवप
सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन

5.

नक्सा शाखा

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
अन्य आबश्यक कागिातहरु

4.

भवन तथा

िग्गाधनी प्रमाण पनिावको सक्कल र प्रनतनलवप

1.
3.

भवन तथा

जप्लन्थ लेभलसम्म भएको कामको प्रगनत दे जखने कजम्तमा २/३ तफवको रं गीन फोटो

8.
2.

३

अनधकारी

अननसारको िर ननमावण भएको स्थायी अननमनत ददने नसफाररस गरे को स्थलगत
4.

तल्ला थप

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

7.
8.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

िग्गाधनी प्रमाण पनिावको सक्कल र प्रनतनलवप

चालू आ.व. सम्मको सम्पजि कर च निा प्रमाणपत्र र रनसदको प्रनतनलवप
स्वीकृत िर नक्साको सक्कल

स्थायी इिाित प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रनतनलवप

न.पा.मा सूचीकृत नडिाइनरद्वारा आफ्नो नेपाल ईजन्िननयररङ काउजन्सल (NEC
सवटववफकेट) सवहत नगरपानलकाबाट ननधावररत मापदण्ड अननसार तल्ला थपको

टं कलाल गैरे

४५ ददन नभत्र

टं कलाल गैरे

१५ ददन नभत्र

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नक्सा तयार गरी अनलाईन (ई.वव.वप.एस.) प्रवववष्ट गरी सो को सक्कल प्रनत ।
9.

वकिा नं. स्पष्ट भएको नापी नक्सा (ब्लन वप्रन्ट) को सक्कल प्रनत

10. तल्ला थप गनव सवकने प्राववनधक प्रनतवेदन ।
11. िरधनीको २ प्रनत पासपोटव साइिको फोटो
12. अन्य आबश्यक कागिातहरु
1.
िर ननमावण सम्पन्न
४

प्रनतवेदन

भवन तथा

नक्सा शाखा
प्रमनख

भवन तथा

नक्सा शाखा

सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन

2.

िग्गाधनी प्रमाण पनिावको प्रनतनलवप

3.

भवन ननमावण स्थायी इिाितपत्रको प्रनतनलवप

4.

स्वीकृत नक्साको प्रनतनलवप

5.

सम्बजन्धत वडामा कामकाि गनव तोवकएको प्राववनधक कमवचारीको अननमनत नलए
अननसारको िर ननमावण भएकोले स्थायी अननमनत ददन नसफाररस गरे को स्थलगत
प्रनतवेदन

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
6.

त्यस्तो प्रनतवेदनको आधारमा सम्बजन्धत ईजन्िननयरले समेत गरे को नसफाररस

7.

िर सम्पन्न भएको दे जखने कजम्तमा ४ तफवबाट जखजचएका रं गीन फोटोहरू

8.

िरधनीको २ प्रनत पासपोटव साइिको फोटो

9.

भवन मापदण्ड बमोजिम ननमावण भएको प्राववनधक प्रनतवेदन

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

10. चालू आ.व. सम्मको सम्पजि कर च निा रनसद प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
11. अन्य आबश्यक कागिातहरु
1.
2.
3.
4.
िर नक्सा नामसारी
५

5.
भवन तथा

नक्सा शाखा
प्रमनख

भवन तथा

नक्सा शाखा

6.
7.
8.
9.

सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन
सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

िग्गाधनी प्रमाण पनिावको सक्कल र प्रनतनलवप

चालू आ.व. सम्मको सम्पजि कर च निा प्रमाणपत्र र रनसदको प्रनतनलवप
स्वीकृत िर नक्साको सक्कल

स्थायी इिाित प्रमाणपत्रको सक्कल र प्रनतनलवप
रािीनामाको सक्कल र प्रनतनलवप

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

नगरपानलकाको स्वीकृत

कागिपत्र पनरा

नगरपानलकाको स्वीकृत

भएपनछ ३ ददन नभत्र

आनथवक ऐन अननसार

अंशबण्डा भएको भए अंशबंडाको सक्कल र प्रनतनलवप

10. मालपोत कायावलयमा गररएको िग्गा रजििेसनको प्रनतनलवप (रािीनामा नलखत)
11. वकिा नं. स्पष्ट भएको नापी नक्सा (ब्लन वप्रन्ट) को सक्कल प्रनत
12. िरधनीको २ प्रनत पासपोटव साइिको फोटो
13. अन्य आबश्यक कागिातहरु
1.
2.
3.
4.

६

नक्सा सं शोधन

भवन तथा

नक्सा शाखा
प्रमनख

5.
भवन तथा

6.

नक्सा शाखा

सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन

सं शोधन गननप
व ने नक्साको सक्कल ४ प्रनत
पास भएको पनरानो नक्साको प्रनत
ननमावण इिाितपत्रको प्रनतनलवप

चालूआ.व. सम्मसम्पिी कर बनझाएको रनसदको प्रनतनलवप

न.पा.मा सूचीकृत नडिाइनरद्वारा आफ्नो नेपाल ईजन्िननयररङ काउजन्सल (NEC
सवटववफकेट) सवहत नगरपानलकाबाट ननधावररत मापदण्ड अननसार सं शोनधत

नक्साको नडिाइन तयार गरी अनलाईन (ई.वव.वप.एस.) प्रवववष्ट गरी सो को
सक्कल प्रनत ।
7.
8.
9.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

िग्गाधनी प्रमाण पनिावको सक्कल र प्रनतनलवप
अन्य आबश्यक कागिातहरु

टं कलाल गैरे

भएपनछ ७ ददन नभत्र

आनथवक ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
1.

७

८

ङ)

िर नक्सा प्रनतनलवप
प्रमाजणत

िर नक्सा
नवीकरण

भवन तथा

नक्सा शाखा
प्रमनख

भवन तथा

नक्सा शाखा
प्रमनख

2.
भवन तथा

नक्सा शाखा

3.
4.
5.

भवन तथा

नक्सा शाखा

िग्गाधनी प्रमाण पनिावको प्रनतनलवप
नक्सापास प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन

4.
5.

टं कलाल गैरे

चालूआ.व. सम्म सम्पजि कर बनझाएको रनसदको प्रनतनलवप

1.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

िग्गाधनी प्रमाण पनिावको प्रनतनलवप

नक्सापास प्रमाणपत्रको सक्कल प्रनत

टं कलाल गैरे

चालूआ.व. सम्मसम्पिी कर बनझाएको रनसदको प्रनतनलवप

6.

अन्य आबश्यक कागिातहरु

समय

शनल्क/दस्तनर

1.

योिना सम्झौताका लानग उपभोिा सनमनतको तफवबाट ननवेदन

कागिपत्र पनरा

नगरपानलकाको स्वीकृत

कागिपत्र पनरा

नगरपानलकाको स्वीकृत

भएपनछ ३ ददन नभत्र

भएपनछ ३ ददन नभत्र

आनथवक ऐन अननसार

आनथवक ऐन अननसार

योिना सम्बन्धी
2.
3.
उपभोिा

सनमनतसँग योिना
सम्झौता तथा
पेश्की प्रदान
१

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

अन्य आबश्यक कागिातहरु

3.

अनधकारी

सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन

6.
2.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

योिनाको प्राववनधक लागत ईजस्टमेट

ननवावजचत वडा िन प्रनतनननधको रोहबरमा सरोकारवाला पक्षहरू सवहतको

भेलाबाटउपभोिासनमनत तथा अननगमन सनमनत गठन गरे को ननणवयको प्रनतनलवप
योिना तथा
प्राववनधक

शाखा प्रमनख

4.
योिना तथा

प्राववनधक शाखा

उपभोिा सनमनत गठनमा कजम्तमा ३३ प्रनतशत मवहला सहभानगता सनननजश्चत
भएको हननपन ने साथै उपभोिा सनमनत समावेशे हननपन ने

5.

सं गदठत सं िसस्था, समूह, क्लब सनमनत आदद िस्ता आनधकाररक सं स्थाद्वारा
कायावन्वयन गररने योिना भएमा सनमनतको बैठकको ननणवय प्रनतनलवप

6.
7.
8.
9.

अध्यक्ष, सजचव र कोर्ाध्यक्ष पदमध्ये १ पद मवहला हननपन ने
उपभोिा सनमनतको छाप

उपभोिा सनमनतका पदानधकारीहरूको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
सम्झौताको लानग सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस

10. ननमावणको वववरण र लागत सहभानगता सम्बन्धी ननणवय प्रनतनलवप

11. उपभोिा सनमनतको नाममा बैंक खाता खोल्नका ननजम्त बढीमा तीन िना ( एक
न दस्तखतबाट संचालन गने गरी
मवहला सवहत ) पदानधकारीहरूको सं यि

बैंकको नाम समेत उल्लेख भएको ननणवयको सनमनतको खाता सं चालकको 2/2
प्रनत पासपोटव साइिको फोटो, नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

भएपनछ ३ ददन नभत्र

ननिःशनल्क

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

12. ठे क्काबाट हनने कामको हकमा बोलपत्र सनमनतको ननणवय, ननमावण व्यवसायीको
ननवेदन र तोवकए बमोजिमको कायवसम्पादन िमानत

13. मोनबलाईिेसन पेश्कीको हकमा पेश्की रकम बराबरको बैक िमानत

14. ठे क्का सम्बन्धी अन्य कनराहरूको हकमा बोलपत्र सम्बन्धी कागिात र सम्झौता
बमोजिम हनने ।

15. अन्य आबश्यक कागिातहरु
1.

योिनाको रननङ नबल भ निानी वा अजन्तम भ निानीका लानग उपभोिा सनमनतको
तफवबाट सनमनतको ननणवयसवहत ननवेदन

2.
3.
4.
5.
6.

सम्बजन्धत योिना हेने प्रानबनधकबाट रननङ नबल वा कायव सम्पन्न प्रनतवेदन

रननङ नबल वा अजन्तम भ निानीका लानग सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस
खचवका प्रमाजणत नबल-भरपाईहरू

योिनाको सावविननक परीक्षण प्रनतवेदन

उपभोिा सनमनत र अननगमन सनमनतको बैठकबाट ननमावण कायव सम्पन्न भएको
भन्ने व्यहोराको ननणवय प्रनतनलवप

योिना तथा
प्राववनधक

२

रननङ नबल तथा
अजन्तम नबल
भ निानी

शाखा प्रमनख

7.
योिना तथा

प्राववनधक शाखा

8.

आयोिना सूचना पाटी (होनडङ बोडव) को फोटो

काम सनरु हनन न पूवक
व ो, काम हनँदै गरे को र काम सवकए पनछको झलक दे जखने
फोटोहरू

9.

खचवको ववल भपावईहरू रू.१००० र (वा सो भन्दा मानथ रु २०००० बीस
हिार सम्म प्यान नबल र सो भन्दा मानथको हकमा भ्याट (VAT)
अननवायव हनन न पनेछ ।

ववल

10. कामदारको ज्यालाको लानग डोर हाजिर फारम (प्रमाजणत)।

11. सामान ढन वानी गरे को गाडीको ववल बनक र चालक अननमनत पत्र, ननमावण

व्यवसायी, फमव, सं स्था र कम्पनीको हकमा रु २००००। बीस हिार भन्दा
मानथको रकमको हकमा कर वविक भ्याट नबल
मान्य हनने छै न ।

नै पेश गननप
व नेछ। भपावई

12. ठे काबाट हनने कामको हकमा रननङ नबल, प्राववनधक प्रनतवेदन, कायव सम्पन्न
प्रनतवेदन र नगरस्तररय अननगमन सनमनतको नसफाररस बमोजिम हनने ।

13. योिनाको म्याद थप गननप
व ने भएमा म्याद सवकनन भन्दा ७ ददन अगावै कारण र
आधार सवहतको ननमावण व्यवसायीको ननवेदन तथा उपभोिा सनमनतको हकमा

सनमनतको ननणवय तथा वडा कायावलयको नसफाररस साथ म्याद थपका लानग पेश
भई म्याद थप गने ननणवय भएको हननपन ने ।

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

भएपनछ ७ ददन नभत्र

ननिःशनल्क

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

14. अन्य आबश्यक कागिातहरु
योिना तथा
प्राववनधक

३

धरौटी वफताव

शाखा प्रमनख

योिना तथा

प्राववनधक शाखा

1.

धरौटी वफताव सम्बन्धी ननवेदन पत्र

2.

उपभोिा सनमनतको हकमा सम्बजन्धत वडाको काम सम्पन्न भएको नसफाररस

3.

ठे क्काबाट ननमावण कायव भएको भए सम्झौतामा उल्लेख भए सोही बमोजिम र
नभएको हकमा सावविननक खररद ऐन/ननयमाननसार

4.

सम्पन्नभएको काम ममवत सम्भार अवनधसम्म दनरुस्त भएको प्रानबनधक प्रनतबेदन

5.

भ निानी आ.व.को आन्तररक रािस्व कायावलयवाट िारी भएको कर च निा

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

अन्य आबश्यक कागिातहरु

1.

कायवक्रम सम्झौताका लानग सम्बजन्धत सं स्थाको सञ्चालक सनमनतको ननणवय

भएसम्म सोही ददन

ननिःशनल्क

नभए सो को
भोनलपल्ट

प्रमाणपत्र र मन.अ.क. समायोिन पत्रका प्रनतनलवप
6.

भएपनछ सम्भव

सवहतको ननवेदन
पूवावधार बाहेकका

प्रवधवनात्मक योिना
४

तथा

योिना तथा
प्राववनधक

शाखा प्रमनख

2.
योिना तथा

प्राववनधक शाखा

कायवक्रमहरूको

3.
4.

6.

तथा अजन्तम

नगरपानलकाको स्वीकृत नम्सव बमोजिमको कायवक्रमको प्रस्ताव

दताव भएको सं स्थाको हकमा सं स्थाको ववधान र पनछल्लो आ.व.को अजन्तम
लेखा परीक्षण प्रनतवेदन

5.

सम्झौता, पेश्की

कायवक्रम स्वीकृत भएको भन्ने व्यहोराको आनधकाररक ननणवय प्रनत

7.

भ निानी

कायवक्रम सञ्चालनका लानग गररने लागत सहभानगता सम्बन्धी वववरण
पेश्की नलननपने भएमा पेश्की

पाऊँ भन्ने व्यहोराको ननवेदन

टं कलाल गैरे

कागिात पनरा

भएपनछ ७ ददन नभत्र

ननिःशनल्क

कायवक्रम सम्पन्न भएपनछ अजन्तम भ निानी माग गदाव सं स्थाको पत्र, कायवक्रम

सञ्चालन भएको र सम्पन्न भएको झलक दे जखने फोटाहरु, नगरस्तररय अननगमन
सनमनतको नसफाररस र खचवको तेररि तथा प्रमाजणत नबल भपावईहरू पेश गननव
पनेछ ।

५

ववनभन्न प्रकारका
नसफाररस

योिना तथा
प्राववनधक

शाखा प्रमनख

योिना तथा

8.

अन्य आबश्यक कागिातहरु

1.

कनन प्रकारको नसफाररस आवश्यक पने हो, सो व्यहोरा खनलेको ननबेदन

2.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

3.

वडाको नसफाररस तथा सिवनमन मनच नल्का आवश्यक पने भएमा सम्बजन्धत

प्राववनधक शाखा

वडाबाट सिवनमन मनच नल्का सवहतको नसफाररस पत्र
4.
5.

च)

न्यावयक सनमनत सम्बन्धी

सम्बजन्धत नसफाररसको लानग आबश्यक अन्य कागिातहरु
अन्य आबश्यक कागिातहरु

जशक्षा शाखा
प्रमनख

कागिपत्र पनरा

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को
भोनलपल्ट

नगरपानलकाको स्वीकृत
आनथवक ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

स्थानीय सरकार
सं चालन ऐन १

2074 को दफा
47(1) बमोजिम
न्यावयक सनमनत

नगर उप
प्रमनख

सम्बन्धी सेवा

न्यावयक

सनमनतको

सजचवालय

सनववधाहरू

स्थानीय सरकार
सं चालन ऐन २

2074 को दफा
४7(२) बमोजिम
न्यावयक सनमनत

नगर उप
प्रमनख

सम्बन्धी सेवा

न्यावयक

सनमनतको

सजचवालय

सनववधाहरू

छ)

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
1.

काननन बमोजिम हकदै या पनगक
व को उिनरी ननवेदन
े ो व्यजिको ररतपनवक

2.

नागररकताको प्रमाणपत्र

3.

वडाको नसफाररस तथा सिवनमन मनच नल्का आवश्यक पने भएमा सम्बजन्धत

अनधकारी

वडा स्तरबाट वववाद समाधान तथा मेलनमलापका लानग प्रयास भएको भए सो
सम्बन्धी ननणवय तथा कागिातहरू

समय

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को
टं कलाल गैरे

भोनलपल्ट, म्याद

तामेल कीनतवपरन नगर
क्षेत्रमा मात्र भए ३

5.

उिनरी प्रकृनतको आधारमा अन्य आवश्यक प्रमाण एवं कागिात

6.

प्रनतवादी सं ख्या बराबरको उिनरीको प्रनतनलवप

7.

अन्य आबश्यक कागिातहरु

वफल्ड ररपोटव पेश

1.

काननन बमोजिम हकदै या पनगक
व को उिनरी ननवेदन
े ो व्यजिको ररतपनवक

दताव कागिपत्र पनरा

2.

नागररकताको प्रमाणपत्र

3.

वडाको नसफाररस तथा सिवनमन मनच नल्का आवश्यक पने भएमा सम्बजन्धत

ददन र सो भन्दा

बावहर भए ७ ददन

वडा स्तरबाट वववाद समाधान तथा मेलनमलापका लानग प्रयास भएको भए सो
सम्बन्धी ननणवय तथा कागिातहरू

5.

उिनरी प्रकृनतको आधारमा अन्य आवश्यक प्रमाण एवं कागिात

6.

प्रनतवादी सं ख्या बराबरको उिनरीको प्रनतनलवप

7.

अन्य आबश्यक कागिातहरु

५00|-

मनद्दा दताव प्रनतवादी रु.
१००।-

प्रनतनलवप प्रनत पाना रु
५

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को
टं कलाल गैरे

भोनलपल्ट, म्याद

तामेल कीनतवपरन नगर
क्षेत्रमा मात्र भए ३
ददन र सो भन्दा

बावहर भए ७ ददन

वादी रु मनद्दा दताव
200|-

मनद्दा दताव प्रनतवादी रु.
5०।-

प्रनतनलवप प्रनत पाना रु
५

वफल्ड ररपोटव पेश

गने समय ७ ददन

जशक्षा सम्बन्धी

1. शैजक्षक सत्र शनरुहननभन न्दा कजम्तमा तीन मवहना पवहला ववद्यालय सेवा क्षेत्रको

धरौटी बापत रु.

भेलाले गरे को प्रनतबद्धतासवहतको तोवकएको ढाँचामा ननवेदनपत्र

नयाँ सामनदावयक
१

वादी रु मनद्दा दताव

गने समय ७ ददन

वडाबाट सिवनमन मनच नल्का सवहतको नसफाररस पत्र
4.

शनल्क/दस्तनर

दताव कागिपत्र पनरा

वडाबाट सिवनमन मनच नल्का सवहतको नसफाररस पत्र
4.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

ववद्यालय खोल्ने
अननमनत

जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा

2. सम्बजन्धत वडाको ववद्यालय सञ्चालन गने नसफाररस पत्र र प्रनतबद्धता पत्र
3. प्रस्तावना पत्र
4. ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको गठन भएको कागिात तथा सनमनतको ननणवय
प्रनतनलवप तथा सञ्चालक सनमनतका पदानधकारी तथा सदस्यहरूको नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप एवं शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रनतनलवप

5. नजिकका कजम्तमा दनई ववद्यालयको सहमनत पत्र

२५,०००।–

अननमनत दस्तनर रु.
टं कलाल गैरे

बढीमा ३ मवहना

५,०००।–आधारभूत
तह वावर्वक दस्तनर रु.

१,०००।– माध्यानमक
तह वावर्वक दस्तनर रु.
२,०००।–

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर
गनठीद्वारा सञ्चानलत

6. िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप अथवा िग्गा वा भवन भाडामा नलएको भए
कजम्तमा पाँच वर्वका लानग गररएको कबननलयतनामा तथा सम्झौता पत्रको

ववद्यालयहरूलाई धरौटी

प्रनतनलवप वा िग्गा भोगचलनको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

रकम नलाग्ने

7. जशक्षा ऐन तथा ननयमावलीले तोकेको मापदण्ड पनरा भएको िानकारी पत्र वा
ननवेदन

8. चालू आ.व. सम्मको सम्पजिकर तथा िर बहाल नतरे को रनसद
9. तोवकए बमोजिमको रकम बनझाएको रनसद
10. ववद्यालय सञ्चालनमा आवश्यक िनशजि तथा भौनतक पूवावधार पनरा गरे को जशक्षा
ननयमावली २०७४ को अननसूची–३ बमोजिमको पनरा गरे को हनन न पने ।

11. ववद्यालयमा कायवरत जशक्षक, कमवचारीको सेवा सतव सम्बन्धी ववननयमावलीको
प्रनतनलवप

12. स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन
13. तोवकए बमोजिमको अन्य आवश्यक कागिातहरू

पननश्चिः- नगरपानलकाबाट हाललाई नयाँ सामनदावयक ववद्यालय खोल्ने नीनत नरहेको ।
1.

सम्बजन्धत ववद्यालयको व्यवस्थापन/संचालन सनमनतको ननणवयको प्रनतनलवप
सवहतको तोवकएको ढाँचामा ननवेदनपत्र

2.
3.

२

नयाँ संस्थागत

ववद्यालय ववद्यालय
खोल्ने अननमनत

4.
जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा

5.
6.
7.

सञ्चालक सनमनतका पदानधकारी तथा लगानी कताव सदस्यहरूको नागररकता

धरौटी बापत रु.

गनठी, कम्पनी वा सहकारी कनन प्रकृनतको ववद्यालय सञ्चालन गने हो सो

अननमनत दस्तनर रु.

सम्बजन्धत वडा कायावलयको ववद्यालय सञ्चालन गनव ददएको नसफाररस पत्र

तह वावर्वक दस्तनर रु.

प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप एवं शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रनतनलवप

२५,०००।–

अननसारको ववधान तथा ववननयमावलीको प्रमाजणत प्रनतनलवप

५,०००।–आधारभूत

सं स्थाको प्यान दतावको प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप

सबै भन्दा नजिकका दनई ववद्यालयको सहमनत पत्र

१,०००।– माध्यानमक
तह वावर्वक दस्तनर रु.
२,०००।–

ववद्यालय सञ्चालनमा आवश्यक िनशजि तथा भौनतक पूवावधार पनरा गरे को जशक्षा

ववद्यालयहरूलाई धरौटी

ननयमावली २०७४ को अननसूची–३ बमोजिमको पनरा गरे को हनन न पने ।
9.

बढीमा ३ मवहना

जशक्षा ऐन तथा ननयमावलीले तोकेको मापदण्ड पनरा भएको िानकारी पत्र वा
ननवेदन

8.

टं कलाल गैरे

स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन

10. ववद्यालयमा कायवरत जशक्षक तथा कमवचारीहरूको सेवा शरत् सम्बन्धी
ववननयमावलीको प्रनतनलवप

गनठीद्वारा सञ्चानलत
रकम नलाग्ने

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

11. िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप अथवा िग्गा वा भवन भाडामा नलएको भए
कजम्तमा पाँच वर्वका लानग गररएको कबननलयतनामा तथा सम्झौता पत्रको
प्रनतनलवप

12. चालू आ.व. सम्मको सम्पजिकर तथा िरवहाल कर नतरे को प्रमाणको प्रनतनलवप
13. धरौटी राखेको बैंक ननस्साको प्रनतनलवप

14. व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण
15. तोवकए बमोजिमको रकम बनझाएको रनसद

16. नगरपानलकामा ननवेदन दस्तनर नतरे को रनसद

17. तोवकए बमोजिमको अन्य आवश्यक कागिातहरू
1.

ववद्यालय व्यवस्थापन/ सं चालक सनमनतको ननणवय प्रनतनलवप सवहत शैजक्षक सत्र
न न्दा कजम्तमा तीन मवहना अगावै तोवकएको ढाँचामा ननवेदन
शूर हननभ

2.

ववद्यालय स्थापनाको अननमनतपत्र तथा सञ्चालन भइरहेको कक्षासम्मको
अननमनतपत्रको प्रनतनलवप

3.

ववद्याथी सं ख्याको वववरण

4.

ववद्यालयमा कायवरत जशक्षक तथा कमवचारीहरूको सेवा शरत् सम्बन्धी
ववननयमावलीको प्रनतनलवप

३

कक्षा थप

जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा

5.

सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस पत्र

6.

आवश्यक िनशजि तथा भौनतक पूवावधार पनरा भएको हननपन ने

7.

चालू आ.व. सम्मको सम्पजिकर तथा िरवहाल कर नतरे को प्रमाणको प्रनतनलवप

8.

स्थलगत अवलोकन ननरीक्षण प्रनतवेदन

9.

वावर्वक आयकर नतरे को रनसद

टं कलाल गैरे

बढीमा दनई मवहना

टं कलाल गैरे

बढीमा दनई मवहना

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

10. धरौटी राखेको बैंक ननस्साको प्रनतनलवप

11. व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण
12. तोवकए बमोजिमको रकम बनझाएको रनसद

13. पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेखा परीक्षण प्रनतवेदन
14. तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू

४

नबर्य थप

जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा

1.

ववद्यालय व्यवस्थापन/ सं चालक सनमनतको ननणवय प्रनतनलवप सवहत शैजक्षक सत्र
न न्दा कजम्तमा तीन मवहना अगावै तोवकएको ढाँचामा ननवेदन
शनरुहननभ

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
2.

ववर्य थप गननव पनावको कारण प्रष्ट भएको प्रस्तावना पत्र

3.

ववद्याथी सं ख्या वववरण

4.

ववद्यालयमा कायवरत जशक्षक तथा कमवचारीहरूको सेवा शरत् सम्बन्धी

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

ववननयमावलीको प्रनतनलवप
5.

पूवावधारको अवस्था खनलेको वववरण

6.

आवश्यक िनशजि वववरण

7.

चालू आ.व. सम्मको सम्पजिकर तथा िरवहाल कर नतरे को प्रमाणको प्रनतनलवप

8.

स्थलगत अवलोकन ननरीक्षण प्रनतवेदन

9.

वावर्वक आयकर नतरे को रनसद

10. तोवकए बमोजिमको रकम बनझाएको रनसद
11. धरौटी राखेको बैंक ननस्साको प्रनतनलवप

12. व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण
13. पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेखा परीक्षण प्रनतवेदन
14. तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू
1.

गनदठयार सनमनत तथा ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनतबाट भएको ननणवय प्रनतनलवप
सवहतको तोवकएको ढाँचामा ननवेदन पत्र

2.
ववधान तथा
५

ववननयमावली
सं शोधन

ववद्यालयको स्थान
६

पररवतवन अननमनत

जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा
प्रमनख

ववधान तथा ववननयमावली पररवतवन गननव पनावको कारण खनलेको तीन महले
फारामसवहतको पत्र

जशक्षा शाखा

जशक्षा शाखा

3.

चालू आ.व. सम्मको सम्पजिकर तथा िरवहाल कर नतरे को प्रमाणको प्रनतनलवप

4.

वावर्वक आयकर नतरे को रनसद

5.

तोवकए बमोजिमको रकम बनझाएको रनसद

6.

व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण

7.

पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेखा परीक्षण प्रनतवेदन

8.

तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

ववद्यालय व्यवस्थापन/ सं चालक सनमनतको ननणवय प्रनतनलवप सवहत तोवकएको
ढाँचामा ननवेदन पत्र

टं कलाल गैरे

टं कलाल गैरे

बढीमा एक मवहना

बढीमा ३ मवहना

आवेदन दस्तनर रु.
११०।–

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
2.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

सञ्चालक सनमनतका पदानधकारी, लगानी कताव तथा सदस्यहरूको नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप एवं शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रनतनलवप

3.

ववद्यालयमा कायवरत जशक्षक तथा कमवचारीहरूको सेवा शरत् सम्बन्धी
ववननयमावलीको प्रनतनलवप

4.

सम्बजन्धत स्थानीय तहहरू वा वडाहरूको नसफाररस पत्र (स्थान पररवतवन भई
िाने र आउने स्थानको)

5.

ववद्यालय स्थापनाको अननमनतपत्र प्रनतनलवप

6.

िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप अथवा िग्गा वा भवन भाडामा नलएको भए
कजम्तमा पाँच वर्वका लानग गररएको कबननलयतनामा तथा सम्झौता पत्रको
प्रनतनलवप

7.

चालू आ.व. सम्मको सम्पजिकर तथा िरवहाल कर नतरे को प्रमाणको प्रनतनलवप

8.

स्थलगत अवलोकन ननरीक्षण प्रनतवेदन

9.

व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण

10. तोवकए बमोजिमको रकम बनझाएको रनसद
11. वावर्वक आयकर नतरे को रनसद

12. पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेखा परीक्षण प्रनतवेदन
13. तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू
1.

ववद्यालय व्यवस्थापन/ सं चालक सनमनतको ननणवय प्रनतनलवप सवहत तोवकएको
ढाँचामा ननवेदन पत्र

2.

प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप एवं शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रनतनलवप

ववद्यालयको नाम
७

तथा स्वानमत्व
पररवतवन

सञ्चालक सनमनतका पदानधकारी, लगानी कताव तथा सदस्यहरूको नागररकता

जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा

3.

कम्पनी रजिस्टारको कायावलयबाट नाम पररवतवन वा स्वानमत्व पररवतवन गररएको
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

4.

सञ्चालक सनमनतका पदानधकारी तथा सदस्यहरूको नागररकता प्रमाणपत्रको
प्रनतनलवप एवं शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रनतनलवप

5.

ववद्यालयमा कायवरत जशक्षक तथा कमवचारीहरूको सेवा शरत् सम्बन्धी
ववननयमावलीको प्रनतनलवप

टं कलाल गैरे

नगरपानलकाको आनथवक
बढीमा १ मवहना

ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
6.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस पत्र

7.

ववद्यालय स्थापनाको अननमनतपत्र प्रनतनलवप

8.

शैजक्षक गनठीको ववधान वा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा ननयमावलीको प्रनतनलवप

9.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप अथवा िग्गा वा भवन भाडामा नलएको भए
कजम्तमा पाँच वर्वका लानग गररएको कबननलयतनामा तथा सम्झौता पत्रको
प्रनतनलवप

10. चालू आ.व. सम्मको सम्पजिकर तथा िरवहाल कर नतरे को प्रमाणको प्रनतनलवप
11. स्थलगत अवलोकन ननरीक्षण प्रनतवेदन
12. वावर्वक आयकर नतरे को रनसद
13. व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण
14. तोवकए बमोजिमको रकम बनझाएको रनसद

15. पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेखा परीक्षण प्रनतवेदन
16. तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू
1.

ववद्यालय व्यवस्थापन/ सं चालक सनमनतको ननणवय प्रनतनलवप सवहत तोवकएको
ढाँचामा ननवेदन पत्र

2.

कम्पनी रजिस्टारको कायावलयमा दताव भई नवीकरण सवहतको प्रमाणपत्रको
प्रनतनलवप

3.

प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप एवं शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रनतनलवप

सं स्थागत
८

ववद्यालयको
नवीकरण

सञ्चालक सनमनतका पदानधकारी, लगानी कताव तथा सदस्यहरूको नागररकता

4.
जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा

ववद्यालयमा कायवरत जशक्षक तथा कमवचारीहरूको सेवा शरत् सम्बन्धी
ववननयमावलीको प्रनतनलवप

5.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस पत्र

6.

ववद्यालय स्थापनाको अननमनतपत्र प्रनतनलवप

7.

िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप अथवा िग्गा वा भवन भाडामा नलएको भए
कजम्तमा पाँच वर्वका लानग गररएको कबननलयतनामा तथा सम्झौता पत्रको
प्रनतनलवप

8.

चालू आ.व. सम्मको सम्पजिकर तथा िरवहाल कर नतरे को प्रमाणको प्रनतनलवप

9.

स्थलगत अवलोकन ननरीक्षण प्रनतवेदन

10. वावर्वक आयकर नतरे को रनसद

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

भएपनछ ७ ददन नभत्र

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

11. धरौटी राखेको बैंक ननस्साको प्रनतनलवप

12. व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण
13. पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेखा परीक्षण प्रनतवेदन
14. तोवकए बमोजिमको रकम बनझाएको रनसद
15. तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू
1.

सम्बजन्धत ववद्यालयको व्यवस्थापन/संचालन सनमनतको ननणवयको प्रनतनलवप
सवहतको तोवकएको ढाँचामा ननवेदनपत्र

2.

सञ्चालक सनमनतका पदानधकारी, लगानी कताव तथा सदस्यहरूको नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप एवं शैजक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रका प्रनतनलवप

3.

गनठी, कम्पनी वा सहकारी कनन प्रकृनतको ववद्यालय सञ्चालन गने हो सो
अननसारको ववधान तथा ववननयमावलीको प्रमाजणत प्रनतनलवप

4.
5.
6.
7.
पूव व प्राथनमक तह
९

सञ्चालन अननमनत

जशक्षा शाखा
प्रमनख

सम्बजन्धत वडा कायावलयको ववद्यालय सञ्चालन गनव ददएको नसफाररस पत्र
सं स्थाको प्यान दतावको प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप

सबै भन्दा नजिकका दनई ववद्यालयको सहमनत पत्र

जशक्षा ऐन तथा ननयमावलीले तोकेको मापदण्ड पनरा भएको िानकारी पत्र वा
ननवेदन

जशक्षा शाखा

8.

ववद्यालयमा कायवरत जशक्षक तथा कमवचारीहरूको सेवा शरत् सम्बन्धी
ववननयमावलीको प्रनतनलवप

9.

ववद्यालय सञ्चालनमा आवश्यक िनशजि तथा भौनतक पूवावधार पनरा गरे को जशक्षा
ननयमावली २०७४ को अननसूची–३ बमोजिमको पनरा गरे को हनन न पने ।

10. स्थलगत ननरीक्षण प्रनतवेदन

11. िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप अथवा िग्गा वा भवन भाडामा नलएको भए
कजम्तमा पाँच वर्वका लानग गररएको कबननलयतनामा तथा सम्झौता पत्रको
प्रनतनलवप

12. चालू आ.व. सम्मको सम्पजिकर तथा िरवहाल कर नतरे को प्रमाणको प्रनतनलवप
13. धरौटी राखेको बैंक ननस्साको प्रनतनलवप

14. व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण
15. तोवकए बमोजिमको रकम बनझाएको रनसद

16. तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

भएपनछ ३ मवहना
नभत्र

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

कक्षा आठको
१०

ववद्याथीको नाम थर

जशक्षा शाखा

तथा िन्म नमनत

प्रमनख

जशक्षा शाखा

सं शोधन

११

जशक्षक सरुवा

जशक्षा शाखा

नसफाररस

प्रमनख

कक्षा आठको ग्रेड
१२

नसट/ प्रमाणपत्रको
प्रनतनलवप

जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा

जशक्षा शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

1.

सम्बजन्धत व्यजिको ननवेदन पत्र

2.

िन्म दताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप

कागिपत्र पनरा

3.

ववद्यालयको नसफाररस पत्र

भएपनछ सम्भव

4.

सम्बजन्धत ववद्याथीको शैजक्षक प्रमाणपत्र/ सक्कल ग्रेड नसट

5.

बाबन आमाको नागररकताको प्रनतनलवप

नभए सो को

6.

दस्तनर नतरे को रनसद

भोनलपल्ट

7.

तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

जशक्षा ननयमावली अननसार तोवकएको ढाँचामा आवेदन

2.

ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनतको ननणवयको प्रनतनलवप

3.

ववद्यालयको नसफाररस पत्र

4.

तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

प्रनतनलवप आवश्यक पनावको कारण खनलेको ननवेदन

2.

सक्कल प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप वा प्रमाण पत्र िारी गने सं स्थाको नसफाररस पत्र

3.

प्रनतनलवप दस्तनर नतरे को रनसद

4.

तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू

टं कलाल गैरे

टं कलाल गैरे

भएसम्म सोही ददन

कागिपत्र पनरा
भएपनछ ३ ददन नभत्र

शनल्क/दस्तनर

रु. २००।–

ननिःशनल्क

कागिपत्र पनरा
भएपनछ सम्भव
टं कलाल गैरे

भएसम्म सोही ददन

रु. २००।–

नभए सो को
भोनलपल्ट
कागिपत्र पनरा

१३

ववनभत्र नसफाररस

जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा

1.

नसफाररस आवश्यक पनावको कारण खनलेको ननवेदन पत्र/ववद्यालयको पत्र

2.

ननवेदन दस्तनर नतरे को रनसद

3.

तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू

भएपनछ सम्भव
टं कलाल गैरे

भएसम्म सोही ददन

रु. २००।–

नभए सो को
भोनलपल्ट

१४

ननवृजिभरण

जशक्षा शाखा

नसफाररस

प्रमनख

जशक्षा शाखा

1.

सम्बजन्धत जशक्षकको ननवेदन पत्र

2.

ववद्यालय जशक्षक वकताबखानाले तोकेका आवश्यक कागि प्रमाणहरू

3.

ववद्यालयको नसफाररस पत्र

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा
भएपनछ सम्भव
भएसम्म सोही ददन

ननिःशनल्क

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
4.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

नभए सो को

तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू

भोनलपल्ट
1.

पनस्तकालय स्थापना गने सम्बन्धी आम भेलाको ननणवय तथा तदथव सञ्चालन
सनमनतको बैठकको ननणवय तथा प्रस्तावना पत्रसवहतको ननवेदन पत्र

2.

िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप अथवा िग्गा वा भवन भाडामा नलएको भए
कजम्तमा पाँच वर्वका लानग गररएको कबननलयतनामा तथा सम्झौता पत्रको
प्रनतनलवप

जशक्षा शाखा
१५

पनस्तकालय स्थापना

प्रमनख

जशक्षा शाखा

3.

पनस्तकालय खनल्ने समयको वववरण

4.

सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस पत्र

5.

पनस्तकालय संचालनको स्रोत खनलेको वववरण

6.

पनस्तकालय सञ्चालन सनमनतको व्यजिगत वववरण, नागररकता प्रमाणपत्रको

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

भएपनछ १ मवहना
नभत्र

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

प्रनतनलवप

कम्प्यूटर
ईजन्स्चच नट, टाईप
१६

सेन्टर, भार्ा

जशक्षा शाखा

प्रजशक्षण तथा

प्रमनख

कोजचङ कक्षा
सञ्चालन

7.

आवेदन दस्तनर नतरे को रनसद

8.

ननयमाननसारका अन्य कागि प्रमाणहरू

9.

तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

व्यहोरा खनलेको ननवेदन पत्र

2.

प्रस्तावना पत्र

3.

कोजचङ तथा अन्य शनल्कको वववरण

4.

सञ्चालन हनने स्थानको ठे गाना तथा बाटोको नक्सा

5.

सं चालक तथा जशक्षकहरूको शैजक्षक योग्यताका प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप तथा

जशक्षा शाखा

व्यजिगत वववरण
6.

ननवेदन दस्तनर नतरे को रनसद

7.

स्थलगत अननगमन तथा ननरीक्षण प्रनतवेदन

8.

िग्गा धनी प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप अथवा िग्गा वा भवन भाडामा नलएको भए
कजम्तमा पाँच वर्वका लानग गररएको कबननलयतनामा तथा सम्झौता पत्रको
प्रनतनलवप

9.

चालू आ.व. सम्मको सम्पजिकर तथा िरवहाल कर नतरे को प्रमाणको प्रनतनलवप

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

भएपनछ १ मवहना
नभत्र

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

10. व्यवसाय दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप तथा व्यवसाय कर नतरे को प्रमाण
11. तोवकए बमोजिमको रकम बनझाएको रनसद
12. ननयमाननसारका अन्य कागि प्रमाणहरू

जशक्षासँग सम्बजन्धत
१७

तानलम, अननसन्धान
तथा परामशव सेवा

पत्रपनत्रका, पनस्तक
१८

ि)

१

तथा स्टे शनरी खनरा
नबक्रेता दताव

जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा
प्रमनख

जशक्षा शाखा

जशक्षा शाखा

1.

व्यहोरा खनलेको ननवेदन पत्र

2.

कायवक्रमको उद्देश्य तथा लक्ष्य सवहतको प्रस्तावना पत्र

3.

कायवक्रमबाट लाभाजन्वत हनने समूहको प्रस्ताववत प्रक्षेपण पत्र

4.

प्रनत व्यजि खचवको लागत अननमान

5.

प्यान दताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप

6.

सं चालन सं स्था तथा व्यजिको प्रनतबद्धता पत्र

7.

आवेदन दस्तनर नतरे को रनसद

8.

ननयमाननसारका अन्य कागि प्रमाणहरू

1.

व्यहोरा खनलेको ननवेदन पत्र

2.

प्रस्तावना पत्र

3.

प्यान दताव प्रमाण पत्रको प्रनतनलवप

4.

सं चालन हनने स्थान र बाटोको नक्सा

5.

स्थलगत अननगमन तथा ननरीक्षण प्रनतवेदन

6.

आवेदन दस्तनर नतरे को रनसद

7.

ननयमाननसारका अन्य कागि प्रमाणहरू

1.

व्यहोरा खनलेको ननवेदन पत्र

2.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

3.

नबपन्न नागररक स्वास्थय उपचारका लानग उपचारत अस्पतालको नसफाररस

4.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

5.

तोवकए बमोजिमका अन्य आवश्यक कागिातहरू

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

नगरपानलकाको आनथवक

भएपनछ ७ ददन नभत्र

ऐन अननसार

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

भएपनछ १ मवहना
नभत्र

नगरपानलकाको आनथवक
ऐन अननसार

स्वास्थय सम्बन्धी

ववपन्न नागररक

स्वास्थय उपचार
नसफाररस

स्वास्थय

शाखा प्रमनख

स्वास्थय शाखा

कागिपत्र पनरा
टं कलाल गैरे

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए सो को
भोनलपल्ट

ननिःशनल्क

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

सम्बजन्धत
स्वास्थय
२

स्वास्थय सम्बन्धी
अन्य सेवाहरू

स्वास्थय

शाखा प्रमनख

सं स्थाका
स्वास्थय

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
1.

दै ननक नबरामी िाँच तथा उपचार एवं परामशव

2.

५ वर्वमनन नका बच्चा र गभववती मवहलाका लानग खोप सेवा

3.

पररवार ननयोिन सेवा १५—४९ वर्वका मवहला एवं दम्पजिहरूका लानग

4.

५ वर्वमनन नका बच्चा,गभववती एवं सनत्केरी मवहलाहरूका लानग पोर्ण सेवा

5.

क्षय तथा कनष्टरोगी एवं सववसाधारणका लानग क्षय कनष्ट सेवा

6.

िन— साधारण, ववद्यालय तथा लजक्षत समूहका लानग स्वास्थय सचेतना सेवा

7.

िन — साधारण एवं लजक्षत समूहका लानग झाडा पखाला र स्वास प्रश्वास रोग
ननयन्त्र कायवक्रम

सं स्थाका

8.

औलो कालािार रोग ननयन्त्रण कायवक्रम

9.

महामारी ननयन्त्रण कायवक्रम

कमीहरू

10. गाँउिर जक्लननक

स्वास्थय

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

टं कलाल गैरे

समय

सावविननक ववदाका

ददन बाहेक कायावलय
समयमा ननरन्तर

शनल्क/दस्तनर

ननिःशनल्क

11. सनरजक्षत मातृत्व
12. एच.आई.नभ/एड्स एस.वट.आइ
13. प्रयोगशाला सम्बन्धी सेवाहरू
14. स्वास्थय सम्बन्धी अन्य सेवाहरु
झ)

आनथवक प्रशासन / लेखा सम्बन्धी
1.
2.
3.
योिनाहरूको

१

पेश्की, रननङ नबल,
तथा अजन्तम

भ निानीका लानग

4.
आ.प्र. शाखा
प्रमनख

5.
आ.प्र. शाखा

6.
7.
8.

उपभोिा सनमनतको तफवबाट ननवेदन
योिनाको प्राववनधक लागत ईजस्टमेट

नगरपानलका वा वडाबाट भएको योिना सम्झौताको प्रनतनलवप
उपभोिा सनमनतको छाप

उपभोिा सनमनतका पदानधकारीहरूको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप
सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस

ननमावणको वववरण र लागत सहभानगता सम्बन्धी ननणवय प्रनतनलवप

ठे क्काबाट हनने कामको हकमा बोलपत्र सनमनतको ननणवय, ननमावण व्यवसायीको
ननवेदन, ननमावण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताको प्रनत र तोवकए बमोजिमको
कायवसम्पादन िमानत

9.

मोनबलाईिेसन पेश्कीको हकमा पेश्की रकम बराबरको बैक िमानत

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

भएपनछ ७ ददन नभत्र

ननिःशनल्क

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

10. ठे क्का सम्बन्धी अन्य कनराहरूको हकमा बोलपत्र सम्बन्धी कागिात र सम्झौता
बमोजिम हनने ।

11. योिनाको रननङ नबल भ निानी वा अजन्तम भ निानीका लानग उपभोिा सनमनतको
तफवबाट सनमनतको ननणवयसवहत ननवेदन

12. सम्बजन्धत योिना हेने प्रानबनधकबाट रननङ नबल वा कायव सम्पन्न प्रनतवेदन

15. रननङ नबल वा अजन्तम भ निानीका लानग सम्बजन्धत वडा कायावलयको नसफाररस
16. खचवका प्रमाजणत नबल भपावईहरू

17. योिनाको सावविननक परीक्षण प्रनतवेदन

18. उपभोिा सनमनत र अननगमन सनमनतको बैठकबाट ननमावण कायव सम्पन्न भएको
भन्ने व्यहोराको ननणवय प्रनतनलवप

19. आयोिना सूचना पाटी (होनडङ बोडव) को फोटो

20. काम सनरु हनन न पूवक
व ो, काम हनँदै गरे को र काम सवकए पनछको झलक दे जखने
फोटोहरू

21. खचवको ववल भपावईहरू रू.१००० र (वा सो भन्दा मानथ रु २०००० बीस
हिार सम्म प्यान नबल र सो भन्दा मानथको हकमा भ्याट (VAT)
अननवायव हनन न पनेछ ।

ववल

22. कामदारको ज्यालाको लानग डोर हाजिर फारम (प्रमाजणत)।

23. सामान ढन वानी गरे को गाडीको ववल बनक र चालक अननमनत पत्र, ननमावण

व्यवसायी, फमव, सं स्था र कम्पनीको हकमा रु २००००। बीस हिार भन्दा
मानथको रकमको हकमा कर वविक भ्याट नबल
मान्य हनने छै न ।

नै पेश गननप
व नेछ। भपावई

24. ठे काबाट हनने कामको हकमा रननङ नबल, प्राववनधक प्रनतवेदन, कायव सम्पन्न
प्रनतवेदन र नगरस्तररय अननगमन सनमनतको नसफाररस बमोजिम हनने ।

25. योिनाको म्याद थप गननप
व ने भएमा म्याद सवकनन भन्दा ७ ददन अगावै कारण र
आधार सवहतको ननमावण व्यवसायीको ननवेदन तथा उपभोिा सनमनतको हकमा

सनमनतको ननणवय तथा वडा कायावलयको नसफाररस साथ म्याद थपका लानग पेश
भई म्याद थप गने ननणवय भएको हननपन ने ।

26. अन्य भ निानीको हकमा तोवकएको प्रकृया पनरा गरी फाईल पेश गननव पने ।
२

पूवावधार बाहेकका

प्रवधवनात्मक योिना
तथा

आ.प्र. शाखा
प्रमनख

1.
आ.प्र. शाखा

कायवक्रम सम्झौताका लानग सम्बजन्धत सं स्थाको सञ्चालक सनमनतको ननणवय
सवहतको ननवेदन

2.

कायवक्रम स्वीकृत भएको भन्ने व्यहोराको आनधकाररक ननणवय प्रनत

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

भएपनछ ७ ददन नभत्र

ननिःशनल्क

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

कायवक्रमहरूको

3.

पेश्की तथा अजन्तम

4.

भ निानी

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

नगरपानलकाको स्वीकृत नम्सव बमोजिमको कायवक्रमको प्रस्ताव

दताव भएको सं स्थाको हकमा सं स्थाको ववधान र पनछल्लो आ.व.को अजन्तम
लेखा परीक्षण प्रनतवेदन

5.
6.
7.

कायवक्रम सञ्चालनका लानग गररने लागत सहभानगता सम्बन्धी वववरण
पेश्की नलननपने भएमा पेश्की पाऊँ भन्ने व्यहोराको ननवेदन

कायवक्रम सम्पन्न भएपनछ अजन्तम भ निानी माग गदाव सं स्थाको पत्र, कायवक्रम
सञ्चालन भएको र सम्पन्न भएको झलक दे जखने फोटाहरु,

8.

खचवको ववल भपावईहरू रू.१००० र (वा सो भन्दा मानथ रु २०००० बीस
हिार सम्म प्यान नबल र सो भन्दा मानथको हकमा भ्याट (VAT)
अननवायव हनन न पनेछ ।

9.

ववल

कायवक्रम सम्पन्न भएको प्रनतवेदन

10. नगर स्तरीय अननगमन सनमनतको नसफाररस

11. खचवको तेररि तथा प्रमाजणत नबल भपावईहरू
12. सहभागीहरूको उपजस्थनत/ हाजिरी

13. सामानको हकमा ववतरण भएको भपावई वा दाजखला प्रनतवेदन
14. भ निानीसम्बन्धी ननणवय वा आदे श

15. कामको प्रकृनतअननसार तोवकए बमोजिमका अन्य कागिातहरू
1.
2.
3.

सम्बजन्धत व्यजिको व्यहोरा खनलेको ननवेदन

कायवक्रम स्वीकृत भएको भन्ने व्यहोराको आनधकाररक ननणवय प्रनत

खचवको ववल भपावईहरू रू.१००० र (वा सो भन्दा मानथ रु २०००० बीस
हिार सम्म प्यान नबल र सो भन्दा मानथको हकमा भ्याट (VAT)

३

अन्य भ निानी

आ.प्र. शाखा
प्रमनख

आ.प्र. शाखा

अननवायव हनन न पनेछ ।
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ञ)

सहकारी संस्था सम्बन्धी

ववल

सामानहरूको हकमा प्रचनलत खररद ववनध अननसार खररद भई दाजखला प्रनतवेदन
खचवको तेररि तथा प्रमाजणत नबल भपावईहरू
सहभागीहरूको उपजस्थनत/ हाजिरी
भ निानीसम्बन्धी ननणवय वा आदे श

भ निानीलाई पनस्ट्याई गने अन्य आवश्यक कागिात तथा व्यहोरा
कामको प्रकृनतअननसार तोवकए बमोजिमका अन्य कागिातहरू

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

भएपनछ ७ ददन नभत्र

ननिःशनल्क

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
1.

तदथव सनमनतको तफवबाट ननवेदन पत्र

2.

कजम्तमा ३० िना (बचत तथा ऋण सहकारीका हकमा १०० िना) नेपाली

अनधकारी

१

गने

सहकारी

शाखा प्रमनख

सहकारी शाखा

4.

गरी आवेदन पेश

प्रस्ताववत सहकारी सं स्थाको सक्कल ववननयम,
शेयर सदस्यको फोटो सवहतको वववरण, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको

टं कलाल गैरे

प्रमाजणत प्रनतनलवप, बसोबास तथा आबद्धता खनल्ने प्रमाजणत कागिातहरू, कायव

२

सहका सं ि/

सं स्थाको ववननयम

सं शोधनको स्वीकृनत

सहकारी

शाखा प्रमनख

छन ट सनववधाहरूको
नसफाररस गने

सहकारी

शाखा प्रमनख

अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

सं स्थाको तफवबाट व्यहोरा खनलेको ननवेदन पत्र

2.

पनछल्लो साधारण सभामा कूल सदस्य सं ख्याको बहनमतले सहकारी ऐन, ननयम र
र तीन महले फारामको ढाँचामा नेपाली कागिमा सं शोनधत ववननयम २ प्रनत

सहकारी शाखा

सं ि/सं स्थाले

३

6.

ददन र प्र.प्र.अ. बाट
टं कलाल गैरे

पूव व स्वीकृनत नलनन
पने भएमा सो को

अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

सं स्थाको तफवबाट व्यहोरा खनलेको ननवेदन पत्र

2.

सम्बजन्धत सं ि/सं स्थाको पत्र सवहत आवश्यकता अननसार साधारण सभा तथा

शाखावाटै हननेमा३

सञ्चालक सनमनतको ननणवयको प्रमाजणत प्रनतनलवप ।

ददन र प्र. प्र.अ.

5.

समयाननसार

बाट पूव व स्वीकृती

सं स्थाको पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेखा परीक्षण प्रनतवेदन
टं कलाल गैरे

नलनन पने भएमा

अननसार खरीदका लानग लेखा परीक्षकले प्रमाजणत गरे को आवश्यक स्रोतको

सोको लानग लाग्ने

ववश्लेर्ण गररएको कागिात

समय अननसार

अन्य आवश्यक कागिातहरू

रु. ५००।–

लानग लाग्ने

4.

िर िग्गा खररदमा रजिस्ट्रेसन दस्तनर छन टको नसफाररस माग गदाव मापदण्ड

हकमा ३,०००।–

शाखाबाटै हननेमा ७

सं स्थाको पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेखा परीक्षण प्रनतवेदन

4.

१,०००।– अन्यका

लाग्ने समय अननसार

3.

3.
सहकारी शाखा

र प्र.प्र.अ. बाट

कृवर्का हकमा

भएमा सो को लानग

नसद्धान्त एवं मापदण्ड अननकूल ववननयम सं शोधनको ननणवय गरी ननणवय प्रनतनलवप

सहकारी
ननयमाननसार पाउने

तोवकए बमोजिमको रकम नतरे को रनसद

गरे को १५ ददननभत्र
पूव व स्वीकृनत नलननपने

योिना, पनव व सहकारी सम्बन्धी तानलम नलएको प्रमाणपत्र, सं भाव्यता अध्ययन
5.

शनल्क/दस्तनर

सम्पूणव प्रवक्रया पूरा

सवहतको ननणवय प्रनतनलवप
3.

समय

शाखाबाटै दताव हननेमा

नागररकहरुले पवहलो र दोस्रोगरी दनई वटा प्रारजम्भक भेला गरी सोको उपजस्थनत
सहकारी सं स्था दताव

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

५००।–

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

सहकारी सं स्थाबाट
४

भएको सोधपनछ
तथा माग भए

बमोजिमको राय

सहकारी

शाखा प्रमनख

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
1.

सं स्थाको तफवबाट व्यहोरा खनलेको ननवेदन पत्र

2.

सं रचना गत वा नीनतगत ववर्यमा सं ि/सं स्थाका कनल सदस्य मध्ये कजम्तमा ५
कारोबारका ववर्यमा सम्बजन्धत सं स्था, व्यजि वा ननिका अजख्तयार प्राप्त

५

सं ि/सं स्थाको दताव
खारे िी

सहकारी

शाखा प्रमनख

सहकारी शाखा

सहकारी सं स्था
६

एकीकरण र
ववभािन

सहकारी

शाखा प्रमनख

टं कलाल गैरे

पूव व स्वीकृनत नलनन
पने भएमा सो को

३००।–

लानग लाग्ने समय
अननसार

सं ि/सं स्थाको साधारण सभाको कनल सदस्य सं ख्याको दनई नतहाइ बहनमतले
गरे को ननणवयको प्रनतनलवप समेतको पत्र

2.

अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

दनई वा दनई भन्दा बढी सं स्थाहरू आपसमा एकीकरण गनव वा एक सं स्थालाई

टं कलाल गैरे

दनई वा दनई भन्दा बढी सं स्थामा ववभािन गनव साधारण सभाको दनईनतहाई
सहकारी शाखा

शनल्क/दस्तनर

ददन र प्र.प्र.अ. बाट

कागिातहरू
1.

समय
शाखाबाटै हननेमा १५

व्यजिको ननवेदन, ननवेदकको व्यहोरा पनवष्ट गने प्रमाण, र अन्य आवश्यक

प्रदान

सहकारी

अनधकारी

प्रनतशत सदस्यको स्पष्ट कारण सवहतको ननवेदन रखासकाम, कावावही वा
सहकारी शाखा

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

बहनमतबाट पाररत भएको ननणवय सवहतको पत्र
2.

अन्य आवश्यक कागिातहरू, (ननयम ३९, ४० बमोजिम)

1.

न ाइ एवं समस्या समाधान गनवआवश्यक प्रमाण सवहतको ननवेदन/उिनरी
सननव

टं कलाल गैरे

अवस्था हेरी बढीमा
३५ ददन

अवस्था हेरी बढीमा
३५ ददन

५००।–

प्रनत सं स्था १,०००।–

सहकारी सं ि/
सं स्थाहरूसँग
७

सम्बजन्धत
गननासो/उिनरी

शाखा प्रमनख

सहकारी शाखा

टं कलाल गैरे

सहकारी

1.

सम्बजन्धत सं ि/सं स्थाको पत्र

सं ि/सं स्थाले लेखा

2.

लेखा परीक्षणको इिाित र सोको नवीकरण,

3.

ले.प.शनल्क तोवकएको ननणवय सवहत लेखा परीक्षक ननयनजि गरे को ननणवयको

परीक्षक ननयनि
८

सहकारी

गरे कोमा समथवन
गने वा स्वीकृनत

सहकारी

शाखा प्रमनख

प्रमाजणत प्रनतनलवप,

सहकारी शाखा
4.

सं स्था तथा लेखा परीक्षकको कर च निाको प्रमाण पत्र, ननिको कायव क्षेत्र गत
शरत्, लेखा परीक्षक ननयनि हनन अयोग्य नरहेको स्विोर्णा,

प्रदान
5.

ववगत तीन वर्वमा ननयनि लेखा परीक्षकहरूको नाम र ठे गाना

अवस्था हेरी बढीमा
३५ ददन

सामान्य अवस्थामा

कागिात पेश भएकै

ददन,सम्पूणव कागिात
टं कलाल गैरे

पनगेको अवस्थामा
कायावलयबाट

ननरीक्षण गननप
व ने

भएमा बढीमा ७
ददन

५००।–

(सहकारी सं स्थाको
लेखा परीक्षण ननदे जशका,
२०७५ बमोजिम)
आजश्वन
मसान्त नभत्र ननिःशनल्क
र सो भन्दा पनछ
कायावलयले तोके

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
6.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर
बमोजिम, बढीमा

अन्य आवश्यक कागिातहरू

रु३,०००।सम्म
िररवाना
तानलम र गोष्ठी र
९

अन्तरवक्रया
कायवक्रम संचालन

सहकारी

शाखा प्रमनख

१.
सहकारी शाखा

२.

वावर्वक कायवक्रम

सहभानगताका लानग सं ि/संस्थाको अननरोध पत्र
अन्य आवश्यक कागिातहरू

टं कलाल गैरे

अननसार आवश्यकता
र स्थान पवहचान

१००।–

गरी समय-समयमा
सञ्चालन हनने

मानसक वववरणको

मानसक प्रगनत

हकमा मवहना सवकएको

प्रनतवेदन,

७ ददननभत्र ननिःशनल्क र

लेखापरीक्षण
प्रनतवेदन सवहत
१०

साधारण सभाको
ननणवय लगायतका

सहकारी

शाखा प्रमनख

१.
सहकारी शाखा

२.

सं स्थाको आनधकाररक पत्र सवहतका प्रमाजणत वववरणहरू
अन्य आवश्यक कागिातहरू

टं कलाल गैरे

वावर्वक वववरण प्राप्त

पेश गने समय

वावर्वक वववरणको

तोवकए बमोजिम र

हकमा साधारण सभा

अद्यावनधक गने कायव

भएको१५ ददननभत्र

ननरन्तर

ननिःशनल्क । सो समय
पश्चात् बढीमा रु

गरी सं ि/संस्थाको

३,०००। सम्म

वववरण अद्यावनधक

िररवाना

सहकारी
सं ि/सं स्थाको
अननगमन, ननरीक्षण
११

गरी सनझाव वा
ननदे शन वा आदे श
प्रदान

१.
सहकारी

शाखा प्रमनख

सहकारी शाखा

सहकारी सं ि/संस्थाका सम्बन्धमा कीनतवपरन नगरपानलका सहकारी ऐन, २०७४
को दफा ८७ बमोजिमको हदम्याद नभत्र ननवेदन र त्यसलाई पनवष्ट गने
कागिात प्रमाण

बढीमा ३५ ददन
टं कलाल गैरे

कायावलयको योिना

मनतानबक भए तोवकए
बमोजिम

रु. १००।

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

सहकारी
सं ि/सं स्थाको
अननगमन, ननरीक्षण
१२

गरी सनझाव वा
ननदे शन वा आदे श

१.
सहकारी

शाखा प्रमनख

कीनतवपरन नगरपानलका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१(१) बमोजिम
िरीवाना गननव नपने, कसूर ठहर गननव नपने कननै कागिात वा प्रमाण सवहतको

सहकारी शाखा

सफाई ।

बढीमा ३५ ददन,
टं कलाल गैरे

सहकारी

१३

अननगमन, ननरीक्षण
गरी सनझावका

१.
सहकारी

शाखा प्रमनख

बढीमा ३५ ददन,

कीनतवपरन नगरपानलका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१ (२) अननसार

कायावलयको योिना

िरीवाना गननव नपने, कसूर ठहर गननव नपने कननै कागिात वा प्रमाण सवहतको

सहकारी शाखा

मनतानबक भए तोवकए

सफाई ।

बमोजिम

ननदे शन प्रदान
ट)

नसफाररस

सामाजिक
ववकास/
गै.स.स.

समन्वय

शाखा प्रमनख

सं स्था नवीकरणका
२

सहकारी ऐन, २०७४
को दफा ८१ (१)
अननसार

कीनतवपरन नगरपानलका
सहकारी ऐन, २०७४
को दफा ८१ (२)
अननसार िररवाना हनने
।

अन्य सामाजिक संि संस्था दताव तथा नवीकरण सम्बन्धी

नयाँ सं स्था दतावका
१

मनतानबक भए तोवकए
बमोजिम

प्रदान

सं ि/सं स्थाको

कायावलयको योिना

कीनतवपरन नगरपानलका

लानग नसफाररस

सामाजिक
ववकास/
गै.स.स.

समन्वय

शाखा प्रमनख

सामाजिक
ववकास/

गै.स.स. समन्वय

1.

प्रस्ताववत सं स्थाको तदथव सनमनतको ननणवय प्रनतनलवप सवहतको ननवेदन पत्र

2.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

3.

प्रस्ताववत सं स्थाको ववधान

4.

सनमनतका सबै पदानधकारीहरूको नागररकताको प्रनतनलवप

5.

सं स्थाको कायवलय बसेको िर भाडामा भएउि िरधनी सँगको सम्झौतापत्र र

ववकास/

गै.स.स. समन्वय
शाखा

टं कलाल गैरे

बहालकर नतरे को भए रनसद

शाखा

सामाजिक

आवश्यक कागिपत्र

6.

नगरपानलकामा तोवकए बमोजिमको शनल्क नतरे को रनसद

7.

अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

सं स्थाको ननवेदन पत्र

2.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

3.

सं स्थाको ववधान

4.

सं स्थाको कायवलय बसेको िर भाडामा भएउि िरधनी सँगको सम्झौतापत्र र
बहालकर नतरे को रनसद

पनरा भएपनछ सम्भव

कीनतवपरन नगरपानलका

भएसम्म सोही ददन

आनथवक ऐन अननसार

नभए ३ ददन नभत्र

आवश्यक कागिपत्र
टं कलाल गैरे

पनरा भएपनछ सम्भव

कीनतवपरन नगरपानलका

भएसम्म सोही ददन

आनथवक ऐन अननसार

नभए ३ ददन नभत्र

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
5.

नवीकरणका लानग समाि कल्याण पररर्दमा आबद्धता भएको प्रमाणपत्र

6.

स्थायी लेखा नम्बर (PAN)को प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

7.

आन्तररक रािस्व कायावलयको कर च निा प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

8.

पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेखा परीक्षण प्रनतवेदन

9.

सं स्था दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

10. नगरपानलकामा तोवकए बमोजिमको शनल्क नतरे को रनसद
11. अन्य आवश्यक कागिातहरू

गैर सरकारी
सं स्थालाई कायवक्रम
३

सं चालनको पूव व
स्वीकृती

सामाजिक
ववकास/
गै.स.स.

समन्वय

शाखा प्रमनख

1.

सं स्थाको ननणवय प्रनतनलवप सवहतको ननवेदन पत्र

2.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

3.

सं स्थाको ववधान

4.

सं स्थाको कायवलय बसेको िर भाडामा भएउि िरधनी सँगको सम्झौतापत्र र
बहालकर नतरे को रनसद

सामाजिक
ववकास/

गै.स.स. समन्वय
शाखा

5.

समाि कल्याण पररर्दमा आबद्धता भएको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

6.

स्थायी लेखा नम्बर (PAN)को प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

7.

आन्तररक रािस्व कायावलयको कर च निा प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

8.

पनछल्लो आ.व. को अजन्तम लेखा परीक्षण प्रनतवेदन

9.

सं स्था दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

आवश्यक कागिपत्र
टं कलाल गैरे

पनरा भएपनछ सम्भव

कीनतवपरन नगरपानलका

भएसम्म सोही ददन

आनथवक ऐन अननसार

नभए ३ ददन नभत्र

10. नगरपानलकामा तोवकए बमोजिमको शनल्क नतरे को रनसद
11. पूव व स्वीकृनत माग गररएको योिनाको ववस्तृत वववरण
12. अन्य आवश्यक कागिातहरू
गैर सरकारी
४

सं स्थालाई कायवक्रम
सं चालनको अननमनत

सामाजिक
ववकास/
गै.स.स.

समन्वय

शाखा प्रमनख

सामाजिक
ववकास/

गै.स.स. समन्वय
शाखा

1.

सं स्थाको ननणवय प्रनतनलवप सवहतको ननवेदन पत्र

2.

नगरपानलकामा तोवकए बमोजिमको शनल्क नतरे को रनसद

3.

स्वीकृत कायवक्रमको ववस्तृत वववरण

4.

अन्य आवश्यक कागिातहरू

आवश्यक कागिपत्र
टं कलाल गैरे

पनरा भएपनछ सम्भव

कीनतवपरन नगरपानलका

भएसम्म सोही ददन

आनथवक ऐन अननसार

नभए ३ ददन नभत्र

नस.नं.

सेवाको प्रकार

टोल ववकास
सं स्था/
५

आमा/मवहला/नाग
ररक समाि दताव

ठ)

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सामाजिक
ववकास/
गै.स.स.

समन्वय

शाखा प्रमनख

सेवा ददने शाखा

सामाजिक
ववकास/

गै.स.स. समन्वय
शाखा

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
1.

प्रस्ताववत सं स्थाको तदथव सनमनतको ननणवय प्रनतनलवप सवहतको ननवेदन पत्र

2.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

3.

प्रस्ताववत सं स्थाको ववधान

4.

सनमनतका सबै पदानधकारीहरूको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

5.

सं स्थाको कायवलय बसेको िर भाडामा भए उि िरधनी सँगको सम्झौतापत्र

6.

बहालकर नतरे को रनसद

7.

अन्य आवश्यक कागिातहरू

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

आवश्यक कागिपत्र
टं कलाल गैरे

पनरा भएपनछ सम्भव

कीनतवपरन नगरपानलका

भएसम्म सोही ददन

आनथवक ऐन अननसार

नभए ७ ददन नभत्र

सूचना माग सम्बन्धी
सूचनाको हक सम्बन्धी

१

ड)

सूचना माग

सूचना प्रववनध
शाखा प्रमनख

सूचना प्रववनध
शाखा

मृत्यन, वववाह,
बसाई सराई, र
सम्बन्धववच्छे द)
सम्बन्धी प्रनतनलवप

2.

नागररकताको प्रनतनलवप

टं कलाल गैरे

सूचनाको प्रकृनत हेरी

ऐन, ननयम, ननयमावली

१५ ददनसम्म

र ननदे जशका बमोजिम
तोवकएको दस्तनर ।

शाखा प्रमनख

पजञ्जकरण शाखा

बसाई सराई, र
सम्बन्धववच्छे द)

वववरण खनलेको सम्बजन्धत व्यजि वा वारे समाफवत ननवेदन

2.

उपलब्ध भएसम्म पवहला िारी भएको प्रमाणपत्रको फोटोकपी वा दताव भएको

3.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

4.

सम्बजन्धत व्यजि वा आमा बाबन वा सं रक्षकको नागररकता प्रमाणपत्रको

टं कलाल गैरे

पजञ्जकरण

शाखा प्रमनख

पजञ्जकरण शाखा

5.

अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

वववरण खनलेको सम्बजन्धत व्यजि वा वारे समाफवत ननवेदन

2.

उपलब्ध भएसम्म पवहला िारी भएको प्रमाणपत्रको फोटोकपी वा दताव भएको
नमनत तथा दताव नम्बर

3.

सम्बजन्धत वडाको नसफाररस

आवश्यक कागिपत्र
पनरा भएपनछ सम्भव

ननिःशनल्क

भएसम्म सोही ददन
नभए ३ ददन नभत्र

प्रनतनलवप

पजञ्जकरण (िन्म,
मृत्यन, वववाह,

1.

नमनत तथा दताव नम्बर
पजञ्जकरण

प्रदान

२

सूचना मागको ढाँचामा सूचनाको प्रयोिन खनलेको ननवेदन पत्र

पञ्जीकरण सम्बन्धी
पजञ्जकरण (िन्म,

१

1.

टं कलाल गैरे

आवश्यक कागिपत्र
पनरा भएपनछ सम्भव
भएसम्म सोही ददन
नभए ३ ददन नभत्र

ननिःशनल्क

नस.नं.

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

सम्बन्धी सं शोधन

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया
4.

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने
अनधकारी

समय

शनल्क/दस्तनर

सम्बजन्धत व्यजि वा आमा बाबन वा सं रक्षकको नागररकता प्रमाणपत्रको
प्रनतनलवप

प्रदान
5.

सच्याउननपने कारण पनस्ट्याई गने आधार (िन्म दतावको हकमा ववद्यालयको
शैजक्षक प्रमाण पत्र तथा अन्यको हकमा आवश्यकता अननसार सम्बजन्धत वडाको
सिवनमन मनच नल्का)

ढ)

6.

अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

स्वीकृत कायवववनध बमोजिमको ढाँचाको ननवेदन ।

2.

स्थायी लेखा नं (मूल्य अनभवृवद्ध कर समेतमा) दताव भएको प्रमाणपत्रको

"ि" वगवको ननमावण व्यवसायी इिाित पत्र सम्बन्धी

"ि" वगवको ननमावण
व्यवसायी इिाित
१

पत्र दताव र
ईिाित पत्र प्रदान

प्रनतनलवप
रािस्व शाखा
प्रमनख

रािस्व शाखा

3.

नगरपानलकामा रािस्व बनझाएको रनसद

4.

फमवको प्रोप्राइटरको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

5.

सबै कागिपत्रहरु नोटरी पजब्लक बाट प्रमाजणत हननपन नेछ ।

6.

कीनतवपरन नगरपानलकाको “ि” वगवको ननमावण व्यवसायी इिाितपत्र सम्बन्धी

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा भई

नगरपानलकाको स्वीकृत

ननणवय भएको ७ ददन

अननसार

नगर कायवपानलकाको

कायवववनध र आनथवक ऐन

नभत्र

कायवववनध, २०७५ ले तोकेका योग्यता र प्रकृया पनरा गरे को हनन न पने ।

"ि" वगवको ननमावण
२

व्यवसायी इिाित
पत्रको प्रनतनलवप

रािस्व शाखा
प्रमनख

रािस्व शाखा

"ि" वगवको ननमावण
३

व्यवसायी इिाित
पत्र नवीकरण

रािस्व शाखा
प्रमनख

रािस्व शाखा

1.

इिाित पत्र हराए वा नानसएकोमा प्रनतनलवप पाउन ननवेदन

2.

तोवकए बमोजिमको शनल्क नतरे को रनसद

3.

अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

नवीकरण गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको ननवेदन

2.

रािस्व नतरे को रनसद

3.

कर कायावलयबाट कर च निाको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

4.

पासबनक ( ननमावण व्यवसायी बाट भएका सावविननक ननमावण कायवको अनभलेख
वववरण)

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन

नगरपानलकाको स्वीकृत

कायवववनध र आनथवक ऐन
अननसार

नभए ३ ददन नभत्र

टं कलाल गैरे

कागिपत्र पनरा

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन
नभए ५ ददननभत्र

नगरपानलकाको स्वीकृत

कायवववनध र आनथवक ऐन
अननसार

नस.नं.

ण)

सेवाको प्रकार

जिम्मेवार

कमवचारी/पद
ृानधकारी

सेवा ददने शाखा

सेवा नलन लाग्ने

गननासो सनन्ने

पेश गननव पने आवश्यक कागिातहरू/ प्रवक्रया

अनधकारी

5.

अन्य आवश्यक कागिातहरू

1.

कनन प्रकारको नसफाररस आवश्यक पने हो, सो व्यहोरा खनलेको ननबेदन

2.

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

3.

वडाको नसफाररस तथा सिवनमन मनच नल्का आवश्यक पने भएमा सम्बजन्धत

समय

शनल्क/दस्तनर

प्रशासन शाखा अन्तगवत

ववनभन्न
१

नसफाररसहरू

प्रशासन
शाखा

प्रशासन शाखा/

प्रमनख/

सम्बजन्धत

सम्बजन्धत शाखा

टं कलाल गैरे

नगरपानलकाको आनथवक

भएपनछ सम्भव

भएसम्म सोही ददन

वडाबाट सिवनमन मनच नल्का सवहतको नसफाररस पत्र
4.

शाखा प्रमनख

कागिपत्र पनरा

ऐन अननसार

नभए ५ ददननभत्र

सम्बजन्धत नसफाररसको लानग आबश्यक अन्यकागिातहरु

ख) वडा कायावलयवाट प्रदान गररने सेवा र लाग्ने दस्तनर
यस नगर क्षेत्रअन्तरगत कीनतवपरन नगरपानलकाका वडा कायावलयबाट प्रदान गररने सेवा र लाग्ने दस्तनर तथा प्रवक्रया ननम्न बमोजिम रहेको छ ।

qm=;+=

;]jf ;'ljwfsf] gfd

cfjZos kg]{ sfuhftx?

;]jf ;'ljwf k|fKt ug{ cfjZos kg]{ k|lqmof lhDd]jf/ clwsf/L
/ nfUg] ;do

1

3/ hUuf
gfd;f/L l;kmfl/;

!_ 3/ hUuf gfd;f/L ;DaGwL lj:t[t
ljj/0f v'n]sf] lgj]bg
@_lgj]bssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ d[ts / lgj]bs jLrsf] gftf k|dfl0ft
k|df0fkqsf] k|ltlnlk
$_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
%_ ;h{ldg d'r'Nsf u/L a'em\g' kg]{ eP
;h{ldgdf ;fIfL a:g]sf] gful/stf
k|df0fkqsf] k|ltlnlk
^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_अजख्तयारवाला व्यजिले ;DalGwt
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{
#_ lgj]bg btf{ ug]{
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{

j8f
f

cWoIf÷j8

;b:o÷j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L
nfUg] ;doM ;f]xL
lbg,

;h{ldgsf] xsdf
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ sfg'gL hl6ntf ePsf] b]lvPdf sfg'gL a9Ldf # lbgleq

गननासो सनन्ने

nfUg] b:t'/

अनधकारी

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु. ११०

/l;b k|ltlnlk
७)

मृत्यन दताव प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप

८)

हकदारहरुको प्रनतव्यजि पासपोटवसाईिको

/fo lnO{g]5 .
&_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{
l;kmfl/; pknAw u/fpg]

२/२ प्रनत फोटो

2

df]xL nut
s6\6f
l;kmfl/;

!_ df]xL nut s§f x'g'kg]{ k"0f{ ljj/0fsf]
lgj]bg
@_ lgj]bssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ hUufwgL k|df0f k'hf{sf] k|dfl0ft k|ltlnlk
$_ hUufsf] k|dfl0ft gfkL gS;f

k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z ug]{

j8f
f

cWoIf÷j8

वडा अध्यक्ष / वडा

तीनपनस्ते नभत्र भएमा रु.

सजचव

११०/- र अन्यको हकमा रु.
५१०/-

;b:o÷j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf

#_ lgj]bg btf{ ug]{

sd{rf/L
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ nfUg] ;doM
/l;b
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;
;f]xL lbg,
tof/ ug]{
^_ मोही अस्थायी ननस्सा, अननसूची नं. २ /
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
;h{ldgsf] xsdf
lkmN8a'ssf] k|dfl0ft k|ltlnlk
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
a9Ldf # lbgleq
u/fpg
3/ sfod l;kmfl/; !_ 3/ sfod l;kmfl/; kfpmF eGg] ljifosf] !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z j8f
वडा अध्यक्ष
lgj]bg
cWoIf÷j8
ug]{
सजचव
f
@_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ clVtof/jfnf JolQmn]] ;DalGwt
;b:o÷j8f ;lrj,
#_ ;DalGwt hUufsf] nfuk'hf{sf] k|df0fkqsf] sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{
;DalGwt kmFf6sf
k|ltlnlk
sd{rf/L
$_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] #_ lgj]bg btf{ ug]{
$_tf]
l
sPsf]
sd{
r
f/Ln]
cfjZostf
cg'
;
f/
/l;bsf] k|ltlnlk
nfUg] ;doM
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/; ;f]xL lbg,
%_ भवन ननमावण ईिाित पत्रको प्रनतनलवप
tof/ ug]{
;h{ldgsf] xsdf
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
a9Ldf # lbgleq
%_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]

3

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

^_ btf{ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;

/ वडा

रु. ११०/-

pknAw u/fpg]
4

5fqa[lQ l;kmfl/;

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
@_rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b, Joj;fo ePdf Joj;fo s/
lt/]sf] /l;b
#_ z}lIfs

k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{

j8f
f

cWoIf÷j8

वडा अध्यक्ष / वडा

रु. ११०/-

सजचव

;b:o÷j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf

#_ lgj]bg btf{ ug{]

सं स्थाबाट िारी गररएको

पररचयपत्रको

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

k|ltlnlk

sd{rf/L
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ nfUg] ;doM
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
;f]xL lbg,
l;kmfl/; tof/ ug]{

;h{ldgsf] xsdf
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
a9Ldf # lbgleq
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]
5

ljkGg ljBfyL{
5fqa[lQ l;kmfl/;

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
@_rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b, Joj;fo ePdf Joj;fo s/
lt/]sf] /l;b
#_ z}lIfs

k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{
#_ lgj]bg btf{ ug{]

सं स्थाबाट िारी गररएको

पररचयपत्रको

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

k|ltlnlk

j8f
f

cWoIf÷j8

वडा अध्यक्ष / वडा

रु. ११०/-

सजचव

;b:o÷j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ nfUg] ;doM
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
;f]xL lbg,
l;kmfl/; tof/ ug]{
;h{ldgsf] xsdf
%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
a9Ldf # lbgleq
pknAw u/fpg]

6

ckfËता l;kmfl/;

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkq÷
hGdbtf{ ÷

िग्गा धनी पनिाव शैजक्षक

योग्यताको प्रमाण प्रत्र वा मतदाता प्रमाणपत्र

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z j8f
ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]

f

cWoIf÷j8

;b:o÷j8f ;lrj,

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

नन:शनल्क

वा अपांगताको आधारमा कननै िानगर

;DalGwt kmFf6sf

गरररहेको भए ननयनजि पत्र वा त्यो संस्थाले

#_ lgj]bg btf{ ug{]

ददएको प्रमाणपत्र वा जि.प्र.का. मा दताव

$_tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ nfUg] ;doM

भएका अपांगता सम्वन्धी कायव गने
संिसस्थाले गरे को नसफाररस मध्ये कननै एक

@_

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{

सम्भव भएसम्म अपांगता दे जखने गररने
जखजचएको फोटो – २ प्रनत

sd{rf/L

k|ltj]bg tof/ u/L l;kmfl/; tof/ ;f]xL lbg,
ug]{
%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]

३) पासपोटव साईिको फोटो – २ प्रनत

7

c:yfO{ a;f]af;
l;kmfl/;

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0f kqsf] !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k|ltlnlk / a;f]af; ug{] 3/ gDa/,
6f]n,

र

af6f]sf] gfd

खनलेको कागिात

@_ jxfndf a;]sf] eP 3/wgLsf] ;gfvt
d'r'Nsf / lghsf] gful/stf k|df0f kqsf]
k|ltlnlk
#_ sd{rf/Lsf] xsdf xfn sfo{/t /x]sf]
sfof{nosf] kq

मानथ भएमा ।

8

:yfoL a;f]af;
l;kmfl/;

@_ clVtof/jfnf JolQmn]] ;DalGw
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

$_ 3/axfn s/ lt/]sf /l;b
%_ 3/axfnsf] ;Demf}tf kq

k]z ug]{

मानसक नबस हिार

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0f kqsf]
k|ltlnlk
@_ a;fFO{;/fO{sf] xsdf a;fO{ ;/fO{ btf{
k|df0f kqsf] k|ltlnlk
#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;

j8f
f

cWoIf÷j8

वडा अध्यक्ष / वडा

रु ११०/-

सजचव

;b:o÷j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

pknAw u/fpg]
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{
#_ lgj]bg btf{ ug{]

j8f
f

cWoIf÷j8

;b:o÷j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु ११०/-

/l;bsf] k|ltlnlk
$_ hUufwgL k|df0fkqsf] k|ltlnlk

$_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

nfUg] ;doM

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;

;f]xL lbg,

pknAw u/fpg]
9

gful/stf /
gful/stf k|ltlnlk
l;kmfl/;

!_ नागररकता फारfम / cfdf/
a'afsf]] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ hGd btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk
#_ ljjflxt dlxnfsf] xsdf
klt/ cfdf/ a'afsf] gful/stf k|df0f

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{
#_ lgj]bg btf{ ug{]

j8f
f

cWoIf÷j8

;b:o÷j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ nfUg] ;doM
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
;f]xL lbg,
$_ rfl/lqs k|df0fkqsf] k|ltlnlk -laBfyL{sf]
l;kmfl/; tof/ ug]{
xsdf_
;h{ldgsf] xsdf
%_
lgj]
b
sn]
tf]
l
sPsf]
z'
N
s
a'
e
mfpg]
%_ ljjfx btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk a9Ldf # lbgleq
^_ tf]lsPsf]
9fFrfdf gful/stf
laaflxtfsf] xsdf_
kqsf] k|ltlnlk

^_ a;fFO{;/L cfPsf] xsdf a;fFO{;/fO{sf]
k|df0f kqsf] k|ltlnlk
&_ b'j} sfg b]lvg] u/L xfn;fn} lvr]sf]
kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt
*_ sd{rf/L kl/jf/sf] xsdf ;DalGwt
sfof{nosf] l;kmfl/;
()k|ltlnlk gful/stfsf] xsdf k'/fgf]
gful/stfsf] k|ltlnlk
१०) कमवचारीको हकमा सम्वजन्धत कायावलयको

आनधकाlरक पत्रसवहत सम्वजन्धत वडा
कायावलयबाट प्रदान गररने ।

l;kmfl/;sf] clen]v /fVg] .

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु. १०/-

10

c+uLs[t gful/stf

!_

l;kmfl/;

नागररकता फारfम

/ c+uLs[t

gful/stf k|fKt ug{ vf]h]sf] :ki6
cfwf/

!_

फाराम

;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]

@_ ;fljs d'n'ssf] gful/stf kl/Tofu
u/]sf] jf kl/Tofu ug{ sf/jfxL
rnfPsf] k'li6 ug]{ sfuhftx?
#_ g]kfndf !% jif{b]lv s'g} Joj;fo jf
sfd u/L j;]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
$_वैवावहक c+uLs[t gful/stfsf nflu

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा

रु. १०/-

सजचव

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{, sfggL /fo
cfjZos ePdf
/fo ;f]Wg]

ljjfx btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk / %_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
*
sf] 9fFrfdf
;DalGwt b]zsf] cflwsfl/s k|df0fkq ^_ cg';"rL
gful/stf l;kmfl/;sf] clen]v /fVg] .
%_g]kfnL efiff n]Vg / jf]Ng hfGg] k|df0f
sfuhftx?
^_ kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] # k|lt
&_ आवश्यकता भएमा ;h{ldg d'r'Nsf
11

आयस्रोत

k|dfl0ft

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
@_ hUufwgL k|df0f k'hf{
#_ cfo>f]t v'Ng] sfuhft
$_ cGo cfjZos sfuhft

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{
#_ lgj]bg btf{ ug{]

%_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/, axfn $_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
s/ lt/]sf] /l;b

र

s/ lgwf{/0f :jLs[t

l;kmfl/; tof/ ug]{

ePsf] sfuhft
^_

आवश्यकता भएमा

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L

;h{ldg d'r'Nsf

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

आनथवक ऐन अननसार

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
12

cj:yf !_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
kq
k]z ug]{
sdhf]/
jf
ljkGgtf k|dfl0ft @_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/, axfn @_ clVtof/jfnf JolQmn]]
cfly{s

s/ lt/]sf] /l;b

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{
#_ lgj]bg btf{ ug{]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा

रु. ११०/-

सजचव

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
13

ljB't h8fg
l;kmfl/;

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
kq
k]z ug]{
@_ hUufwgL k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
#_ पनिाव नभएको हकमा xs ef]u v'Ng]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{
sfuhft
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ gS;f kf; jf gS;f gfd;f/L ePsf]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
k|df0fsf] k|ltlnlk
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
%_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
l;kmfl/; tof/ ug]{
/l;b
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ cGo cfjZos sfuhftx?
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव
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14

wf/f h8fg
l;kmfl/;

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
kq
k]z ug]{
@_ hUufwgL k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
#_ पनिाव नभएको हकमा xs ef]u v'Ng]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{
sfuhft
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ gS;f kf; jf gS;f gfd;f/L ePsf]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
k|df0fsf] k|ltlnlk
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
%_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
l;kmfl/; tof/ ug]{
/l;b
^_ cGo cfjZos sfuhftx?
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा
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;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
15

hLljt
/x]sf]
l;kmfl/;

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
kq
k]z ug]{
@_ :jo+ JolQm pkl:yt x'g' kg]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn] JolQmn]
#_ b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/
#_ lgj]bg btf{ ug{]
lt/]sf] /l;b
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा
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;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
16

b'j} gfd
u/]sf] AolQm
Ps} xf]

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
kq
k]z ug]{
@_ gfd km/s k/]sf] k'li6 ug{] k|dfl0ft
@_ clVtof/jfnf JolQmn]] ;DalGwt
sfuhftx?

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा
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eGg]
l;kmfl/;÷km/s
hGd ldlt ;+zf]wg
l;kmfl/;

#_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
$_ ;DalGwt JolQm jf xsjfnf
pkl:yt eO{ ;gfvt ug{' kg{]

sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

;h{ldgsf] xsdf

#_ lgj]bg btf{ ug{]

a9Ldf # lbgleq

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L

l;kmfl/; tof/ ug]{
%_cfjZostf cg';f/ :yfgLo
k|x/L sf]
;h{ldg d'r'Nsfsf] k|ltj]bg dfu ug{ ;Sg] %_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
17

hUuf d"Nof°g
l;kmfl/;
÷k|dfl0ft
(वैदेजशक
प्रयोिन)

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
kq
k]z ug]{
@_ hUufwgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
@_ clVtof/jfnf JolQmn]] k|fljlws
#_ hUufsf] cf;kf;sf] rng rNtLsf] मूल्य
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
k|If]k0f
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ xfn;fn} cf;kf;sf] vl/b las|L
$_ tf]lsPsf] k|fljlws sd{rf/Ln]
ePsf] eP ;f] k|df0f jf ;h{ldg
cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf tof/
d'r'Nsf
u/L d'Nof°g tof/ ug]{
^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
/l;b

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

klxnf] bz nfv ;Dd
?=$)).— , aL; nfv
;Dd ?=!))).— ,
krf; nfv ;Dd
?=#))).— , Ps s/f]8
;Dd ?=^))).— , To;
kl5sf] k|To]s bz
nfvdf ?=$)). sf b/n]
yk x'Fb} hfg] .

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
18

Aoj;fo
aGb
l;kmfl/;

!_ cfkm\gf] Joj;fosf] lj:t[t Joxf]/f
;lxtsf] lgj]bg kq
@_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ rfn' cf=j= ;Ddsf] Joj;fo
gjLs/0f u/]sf] k|df0fkqsf] ;Ssn
$_ 3/axfn ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]] ;DalGwt
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq
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%_ ljb]zLsf] xsdf kl/ro v'Ng]
sfuhft jf
;DalGwt b'tfjf;sf]] kq
^_ cfkmg} 3/ ePdf rfn' cf=j= ;Ddsf]
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
19

Aoj;fo ;~rfng
gePsf] l;kmfl/;

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

!_ Joj;fo ;~rfng gePsf] sf/0f ;lxtsf] !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
lgj]bg kq

k]z ug]{

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

;f]xL lbg,
@_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt
;h{ldgsf] xsdf
#_ :yfgLo txsf] gfddf Joj;fo btf{ sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
a9Ldf # lbgleq
u/]sf] k|df0fkq
$_tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
$_ cfkmg} 3/ ePdf rfn' cf=j= ;Ddsf]
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
%_ :ynut k|ltj]bg
tof/ ug]{

वडा अध्यक्ष / वडा
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@_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk

20

^_3/axfn ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

&_ ;h{ldgsf d'r'Nsf cfjZos k/]df ;f]
;d]t

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw

Aofkf/

!_ sf/0f ;lxtsf] lgj]bg kq

Aoj;fo

@_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk

gePsf]

#_ rfn' cf= j= ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b

l;kmfl/;

$_ ;h{ldg d'r'Nsf cfjZos k/]df ;f]
;d]t

u/fpg]
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn] JolQmn]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
:ynut ;h{ldg d'r'Nsf tof/
u/L l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

वडा अध्यक्ष / वडा
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^_rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
21

sf]6{ lkm
ldgfxf
l;kmfl/;

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
kq
k]z ug]{
@_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/
@_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt
lt/]sf] /l;b
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ cbfntdf d'2f k/]sf k|df0f sfuhftx?

#_ lgj]bg btf{ ug{]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा
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;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

$_ sf]6{ kmL ldgfxf x'g' kg{] :ki6 sf/0f $_tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
lnlvt
;h{ldg d'rN' sf tof/ u/L
?kdf lbg' kg{]
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf
%_rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
22

Gffjfns
kl/ro – kq
l;kmfl/;

!_ afa' cfdfsf] gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk / lgj]bg kq
@_ hGd btf{sf] k|df0fkq k|dfl0ft k|ltlnkL
#_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

rf}kfof

%_ b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f]
!_ lgj]bg
@_ rf}kfof nfg] 7fpFsf] :jLs[t kq

;DjGwL

#_ lng] lbg] b'j}n] ;gfvt ug'{ kg]{

l;kmfl/;

$_ rf}kfof kfng ug{]sf xsdf :yfg /

;f]xL lbg,

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

वडा अध्यक्ष / वडा
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;h{ldgsf]
xs

#_ lgj]bg btf{ ug{]

$_ gfafns v'Ng] yk s'g} k|df0f sfuhft $_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
eP ;f]
%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
;d]t k]z ug{]
pknAw u/fpg]
23 ;fd'bflos

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

df a9Ldf #
lbgleq

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
;h{ldgsf] xsdf

वडा अध्यक्ष / वडा
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5/l5d]s tyf jftfa/0fdf k|lts"n
k|efj gkg{] Joxf]/f

#_ lgj]bg btf{ ug{]

a9Ldf # lbgleq

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
:ynut ;h{ldg d'r'Nsf tof/
u/L l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

24

Aoj;fo
btf{
l;kmfl/;

!_ lgj]bg kq
@_ cfk\mg} 3/ eP rfn' cf= j= ;Ddsf]
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
#_ axfndf eP axfn ;Demf}tf
$_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
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;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

25

pBf]u 7fpF

!_ pBf]u 7fpF ;f/Lsf nflu lgj]bg

;f/L

@_ pBf]u btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk

l;kmfl/;

#_ :yfgLo txåf/f hf/L]

नवीकरण

;lxtsf] Joj:ffo btf{ k|df0f kq
$_ cfk\mg} 3/ eP rfn' cf= j= ;Ddsf]
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
%_ axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk
/ axfn s/ lt/]sf] /l;b
^_ ;DalGwt :yfgLo tx If]q leq ;/L
hfg] eP

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;
tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
;h{ldgsf]
xs
df a9Ldf #
lbgleq

वडा अध्यक्ष / वडा
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;DalGwt j8f sfof{nosf] cg'dltsf]

pknAw u/fpg]

l;kmfl/; kq / ;DalGwt :yfgLo tx
aflx/ ;/L hfg] eP ;/L hfg] :yfgLo
txsf] :jLs[ltsf] l;kmfl/;
26

ljBfno 7fpF

!_ ljBfno 7fpF ;f/Lsf nflu lgj]bg

;f/L

@_ ljBfno btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk

l;kmfl/;

#_ :yfgLo txåf/f hf/L] ul/Psf]

नवीकरण

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]

;lxtsf] Joj:ffo btf{ k|df0f kq -

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

;/sf/L Pj+ ;fd'bflos ljBfno

#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/

afx]s cGoका

हकdf_

%_ axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk
/ axfn s/ lt/]sf] /l;b
^_ :yfoL n]vf gDa/ k|df0f kqsf] k|ltlnlk
&_ lg/LIf0f k|ltj]bg

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL
lbg,
;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

वडा अध्यक्ष / वडा

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
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:ynut ;h{ldg d'r'Nsf tof/
u/L l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]

*_ ;/L hfg] 7fpFsf] j8f sfof{nosf]
cg'dlt kq
27

cfGtl/s a;fO{
;/fO{ l;kmfl/;

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
kq
k]z ug]{
@_;/L hfg] JolQmx?को gful/stfsf] @_ clVtof/jfnf JolQmn]]
k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk /
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

;f]xL lbg,
;h{ldgsf]

xs
gful/stf k|df0fkq gePsf] xsdf #_ lgj]bg btf{ ug{]
ljjfx btf{ jf hGd btf{ jf pd]/ v'n]sf] $_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ df a9Ldf #
lbgleq
lg:;fsf] k|dfl0ft k|ltlnlk
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L

सजचव
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#_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk ÷3/

l;kmfl/; tof/ ug]{

jf hUuf gePsfsf] xsdf a;fO{ v'Ng] %_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
k|df0f sfuhft
$_ 3/ hUuf ePsfsf] xsdf 3/ eP rfn'
cf= j=;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf
s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft
%_3/ hUuf gePsfsf] xsdf ;DalGwt 3/

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

wgL;Fu u/]sf] 3/ axfnsf] ;Demf}tf
28

ljBfno
g
:jLs[t÷
sIff a[l4
l;kmfl/;

;~rfn

!_ ljBfno sIff a[l4sf nflu lgj]bg
@_ ljBfno btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z j8f cWoIf
nfUg] ;doM
ug]{
;f]xL lbg,
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#_ :yfgLo txaf6 hf/L rfn' cf= j=sf]
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;h{ldgsf]
न वी क र ण ;lxtsf] Joj:ffo btf{ k|df0f kq
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
xs
$_ ;/sf/L afx]ssf ljBfnosf xsdf rfn' #_ lgj]bg btf{ ug{]
cf= j=;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
df a9Ldf #
$_tf]lsPsf] k|fljlws sd{rf/Ln] cfjZostf
%_ axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk
cg';f/ :ynut lg/LIf0f u/L k|ltj]bg lbgleq
/ axfn s/ lt/]sf] /l;b
tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]

29

AolQm

!_ lgj]bg kq

ut

@_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk

ljj/0f
l;kmfl
/;

#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
$_ ljifo;Fu ;DalGwt cGo k|df0f
sfuhftx?

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
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l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

30

hUuf

!_ lgj]bg

btf{

@_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk

l;kmfl/
;

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
j8f cWoIf
nfUg] ;doM
k]z ug]{

#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] @_ clVtof/jfnf JolQmn]]
/l;b
$_ ;fljs nut
k|ltlnlk

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
(पोता रनसद)

k|dfl0ft

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L

^_ hUufsf] gfkL gS;f

l;kmfl/; tof/ ug]{

रु. ११०

सजचव

;h{ldgsf]
xs

#_ lgj]bg btf{ ug{]

%_ lkmN8a's ptf/
&_ hUuf;Fu ;DalGwt cGo k|df0f
sfuhftx?

;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा

df a9Ldf #
lbgleq

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

31

;+/Ifs
l;kmfl/
;AolQmu
t_

!_ lgj]bg
@_ ;+/If0f lbg] / lng] JolQmsf]
gful/stf / hGdbtf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk

!_ lj:t[t ljj/0f /x]sf] lgj]bg
;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? k]z

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

ug]{

;f]xL lbg,

@_ clVtof/jfnf JolQmn]]

;h{ldgsf]
xs

;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;
tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw

df a9Ldf #
lbgleq

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु. ११०

32 ;+/Ifs
l;kmfl/

!_ lgj]bg
@_ ;+:yfsf] gjLs/0f ;lxtsf]

;-

k|df0fkqsf] k|ltlnlk Pj+ ljwfgsf]

;+:yfut_

k|ltlnlk jf lgodfjnLsf]] k|ltlnlk
#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b,

u/fpg]
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

axfn s/ lt/]sf] /l;b

;f]xL lbg,

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L

वडा अध्यक्ष / वडा

रु. ११०

सजचव

;h{ldgsf]
xs

#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/

$_ axfndf eP ;Demf}tf kq k|ltlnlk /

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

df a9Ldf #
lbgleq

l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

33

g]kfn ;/sf/sf]

!_ lgj]bg

gfddf af6f]

@_ hUufwgL k|df0fqsf] k|ltlnlk

sfod l;kmfl/;

#_ gfkL gS;f
$_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b .
%_ hUufwgLsf] :jLs[ltsf] ;gfvt ug'{kg]{
६_hUuf

wgLn] ;gfvt u/]sf] sfuhft

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;

रु. ११०

सजचव

;h{ldgsf]
xs

#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] :ynut

वडा अध्यक्ष / वडा

df a9Ldf #
lbgleq

tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

34

hLljt;Fu
gftf
k|dfl0ft

!_ lgj]bg tyf gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
@_ gftf v'Ng] k|df0fkqsf] k|ltlnlk

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
j8f cWoIf
nfUg] ;doM
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]] ;DalGwt

;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

नेपानलमा भए रु. ३१०
अं ग्रि
े ीमा भए रु.६१०

#_ rfn' cf= j= सम्मको ;DklQ s/
lt/]sf] /l;b

sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

४_gftf

k|dfl0ft ug]{ JolQmx?sf] @ k|lt %_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f]
pknAw u/fpg]
35

d[ts;Fusf]
gftf
k|dfl0ft

!_ lgj]bg tyf gftf v'Ng] k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
२)

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

xsbf/x?sf] gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk

@_clVtof/jfnf JolQmn]] ;DalGwt
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

#_ d[To' btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk

#_ lgj]bg btf{ ug{]

$_ d[tssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ df a9Ldf #

%_ xsjfnf gfjfns eP hGd btf{
k|df0fkqsf] k|ltlnlk
^_ j;fFO{;/L cfPsf] xsdf a;fO{;/fO{sf]
k|ltlnlk

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

ननवेदन रु. २५, प्रनत
व्यजि रु.२५, र सिवनमन
रु. २००/-

;h{ldgsf]
xs
lbgleq

l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ cfjZostf cg';f/ :yfgLo k|x/L
;h{ldg d'r'Nsf dfu ug{]

&_ xsbf/x?sf] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] $
k|lt

^_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
&_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]
!_
lgj]
b
g
!_
lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
j8f cWoIf
36 /f]xa/df a:g] sfo{
nfUg] ;doM
k]z ug]{
@_ मानसक रु. २०,००० भन्दा माथी भए axfn
;f]xL lbg,
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;Demf}tfsf k|ltlnkL
;h{ldgsf]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
३) rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ र
xs
#_ lgj]bg btf{ ug{]
बहाल lt/]sf] /l;b .
df a9Ldf #
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
$_ सम्वजन्धत ननकायको आनधकारीक पत्र
^_ /f]xa/df a:g] िनप्रनतनननध/ sd{rf/L tf]Sg] lbgleq
५_

:yfgLo k|x/L ;h{ldg d'r'Nsf

&_ j8f sfof{noaf6 k]|lift #% lbg]

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु. 200

Dofb kqsf] ;"rgf k|dfl0ft k|ltnkL
37

lgMz'Ns jf ;Mz'Ns !_ lgj]bg tyf gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
:jf:Yo
@_ ljkGgtf v'Ng] k|df0f sfuhft
pkrf/
l;kmfl/;

#_ l;kmfl/; cfjZos ePsf] cGo sf/0f

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा

ननिःशनल्क स्वाथय नसफाररस भए

सजचव

ननिःशनल्क र सशनल्क भए रु.

वडा अध्यक्ष / वडा

ननिःशनल्क

११०/-

;h{ldgsf]

$_ ;+ej eP 8fS6/sf] k|]l:s|K;g jf lj/fdL
xs
#_ lgj]bg btf{ ug{]
k'hf{ k|ltlnkL
df a9Ldf #
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
lbgleq
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
38

!_ lgj]bg tyf gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk

!_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

dfu cg';f/

२)

sfof{nosf] kq

#_ kq btf{ ug{]

;f]xL lbg,

ljj/0f v'nfO{

३)

ljifo;Fu ;DalGwt cGo sfuhftx?

cGo
sfof{nosf]

k7fpg] sfo{
39

सजचव

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] ljj/0f tof/ ug]{
%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

;+:yf btf{ l;kmfl/; !_

मस्यौदा

ljwfg jf lgodfjnL,

lgj]bg
@_ axfn ;Demf}tf kq / axfn s/ lt/]sf]
/l;b
३) कायवसनमनतका पदानधकारीहरुको नागररकताको
प्रनतनलवप
४) कायवसनमनतका पदानधकारीहरुको बैठकको

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु. ११०

ननणवय

40

pknAw u/fpg]

3/

!_ lgj]bg -af6f]sf] gfd, 6f]n ;d]t

af6f]

v'nfpg]_, gful/stf k|df0fkqsf]

k|dfl0f

k|ltlnlk

t

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{

@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
@_ hUufwgL k|df0f k'hf{sf] k|dfl0ft k|ltlnlk
#_ lgj]bg btf{ ug{]
#_ hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft ;Ssn gfkL $_ cfjZostf cg';f/ tf]lsPsf] sd{rf/Ln]
:ynut lg/LIf0f ug{]
gS;f
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] %_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
/l;b
u/fpg]
%_lng] lbg] b'j} JolQm gful/stfsf

j8f

cWoIf

nfUg] ;doM

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

;f]xL lbg,
:ynut lg/LIf0f
ug{]
xsdf a9Ldf #
lbgleq

laqmL x'g]hlt If]qkmnsf] ls6fgL l;kmfl/;sf cfwf/df_
मूसयांर्नर्ो )=%Ü lwtf]
k|of]hgsf nflu मूसयांर्नर्ो

)=!Ü
t/ Go'gtd b:t'/ ? @)).
eGbf sd x'g] 5}g .

र अंशबण्डा प्रयोिन रु. ११०

k|df0fkqsf] k|df0fkq k|dfl0ft k|ltlnkL
;lxt pkl:yt x'g' kg{] jf lghx?n]
lbPsf]

clws[t

jf/];sf]

k|dfl0ft

k|ltlnkL
41

rf/

!_ lga]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

lsNnf

@_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk

k|dfl0ft

;f]xL lbg,
#_ hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft k|ltlnlk gfkL @_ clVtof/jfnf JolQmn]]
gS;f
;h{ldgsf] xsdf
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
a9Ldf # lbgleq
$_ rfn' cf= j= ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
#_ lgj]bg btf{ ug{]
%_ lgj]bs :jo+ jf lghn] cGo JolQmnfO{
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
tf]s]sf] xsdf lgh lgj]bsn] lbPsf]
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
jf/];gfdfsf] k|ltlnkL र वारे सको
l;kmfl/; tof/ ug]{
नागररकता प्रनतनलवप

k]z ug]{

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

rf/lsNnfsf] xsdf
d"NofÍg /sdsf] )=! Ü

42

hGd

!_ lgj]bg / gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnkL !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

ldlt

@_ gfafnssf] xsdf hGd btf{ k|df0fkqsf]
k|ltlnlk

k|dfl0ft

#_ a;fFO{ ;/L cfPsf] eP ;f]sf] k|df0f kq
$_ rfn' cf= j= ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b

k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]

j8f

cWoIf

nfUg] ;doM

वडा अध्यक्ष / वडा नेपालीमा भए रु. ३१०/सजचव
अंग्रिीमा भए रु.६१०/-

;f]xL lbg,

$_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

43

ljjfx k|dfl0ft

!_ b'nxf b'nxLsf] gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
@_ a;fFO{ ;/L cfPsfsf] xsdf a;fFO{
;/fO{ btf{ k|df0f kq

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
j8f cWoIf
nfUg] ;doM
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा नेपालीमा भए रु. ३१०/सजचव

अंग्रिीमा भए रु.६१०/-

;h{ldgsf]

#_ b'nfxf b'nxL b'a} pkl:yt eO{ ;gfvt ug{'
xs
#_ lgj]bg btf{ ug{]
kg{] .
df a9Ldf #
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
$_ rfn' cf= j= ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
lbgleq
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
%_ lj. ;. @)#$ kl5sf] xsdf laafx btf{
k|df0f kqsf] k|ltlnlk

l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

44

3/
kftfn
k|dfl0ft

!_ lgj]bg gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
lgj]bg
k]z ug]{
@_ 3/ भएको प्रमाण
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
#_ :ynut lg/LIf0f k|ltj]bg
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ rfn' cf= j= ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
िनप्रनतनननधको रोहबरमा ;h{ldg d'r'Nsf
tof/ u/L l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु. ११०/-

46

!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf]
n]gb]g sf/f]jf/
k|dfl0ft

k|ltlnlk

k]z ug]{

@_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b

k|df0f sfuhx?sf] k|ltlnlk
%_

लेनदे न गने]

@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

#_ k|dfl0ft ug{' kg{] ljifo;Fu ;DalGwt
$_

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]
j8f
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

b'j} JolQm

साक्षीहरुको नागररकता प्रनतनलपी र स्वयं

उपजस्थत हनन न पने

#_ lgj]bg btf{ ug{]

cWoIf

nfUg] ;doM

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु. २००

;f]xL lbg,
;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]
46

xsjfnf jf

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

xsbf/

@_ gftf k|dfl0ft k|df0f kqsf] k|ltlnlk

k|dfl0ft

#_ xsbf/ k|dfl0ftsf nflu :ynut ;h{ldg @_ clVtof/jfnf JolQmn]] ;DalGwt
$_ xsbf/ k|dfl0ft ug{] yk k|df0f sfuh sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
%_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
^_cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf

cljjfl
47

xt
k|dfl0f

k]z ug]{

#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L

j8f

cWoIf

nfUg] ;doM

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु. ११०

वडा अध्यक्ष / वडा

रु. ६१०

;f]xL lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf # lbgleq

l;kmfl/; tof/ ug]{

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]
!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
j8f cWoIf
nfUg] ;doM
@_ ;+/Ifs jf cleefjsn] sfof{nosf]
k]z ug]{
;f]xL lbg,
/f]xa/df u/]sf] ;gfvt kq
@_ clVtof/jfnf JolQmn]] ;DalGwt

सजचव

t

#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
$_ lab]zdf /x]sfsf] xsdf ljb]zl:yt
g]kfnL lgof]uaf6 cfPsf] l;kmfl/;

sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

;h{ldgsf]

#_ lgj]bg btf{ ug{]

xs

$_ cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf ug]{ df a9Ldf #
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

lbgleq

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
48

hUuf

!_ ;DalGwt sfof{nosf] kq

!_ lgj]bg k]z ug]{

@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
JolQmsf] xsdf
sfo{÷; !_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
f] sfo{df /f]xa/
@_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
#_ lgj]bg btf{ ug{]
#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
$_ tf]lsPsf] ि न प्र नत नन धी ल ] cfjZostf
$_ hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft k|ltlnlk gfkL cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf tof/ गदाव
gS;f
रोहबरमा बस्ने
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
/]vf+sgsf]

hUuf wgLk"hf{
49 x/fPsf]

l;kmfl/;

!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
@_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
#_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk

४) पासपोटव साईिको फोटो – २ प्रनत

k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] l;kmfl/; kq
tof/ ug{]
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

j8f
f

cWoIf÷j8

;b:o, nfUg]
;doM तोवकएको

;f]xL lbg,
;h{ldgsf]
xs
lbgleq

रु. २००

सजचव

ददन

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

df a9Ldf #

वडा अध्यक्ष / वडा

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु. ११०

50

k'hf{df

3/

!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

sfod ug{]

@_ ejg gSzf kf; k|df0f kqsf] k|ltlnlk

l;kmfl/;

#_ lgdf{0f ;DkGg k|df0f kqsf] k|ltlnlk
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
%_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk

k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा

रु. ११०

सजचव

;h{ldgsf]
xsd

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ f a9Ldf #
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
lbgleq
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

c+u|]hL
51

l;kmfl/;
tyf k|dfl0ft

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]
!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
j8f cWoIf
nfUg] ;doM
@_ ljifo ;Fu ;DalGw k|df0f sfuhftsf]
k]z ug]{
k|ltlnlk

#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b

@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L

;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा

रु. ६१०

सजचव

;h{ldgsf]
xs
df a9Ldf #
lbgleq

l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
52

ldnfkq

!_ ldnfkq ug]{ b'j} kIfsf] ;+o'Qm lgj]bg

sfuh÷ ph'/L

@_ ;DalGwt JolQmx?sf] gful/stf

btf{

k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ ljifo;Fu ;DalGwt cGo sfuhftx?

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]

j8f cWoIf
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,
;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

वडा अध्यक्ष / वडा
सजचव

रु. २००

54

55

axfn s/

lj1fkg s/

#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L l;kmfl/;
tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/; pknAw
u/fpg]
!_ lgj]bg kq
!_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt
j8f
वडा अध्यक्ष
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
cWoIf÷j8
@|_ axfn ;Ddmf}tf (मानसक रु. २०,००० भन्दा @_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] s/ lgwf{/0f tof/
सजचव
f
मानथको हकमा अनवायव)
u/L j8f cWoIf÷j8f ;b:o÷j8f ;lrj
;b:o÷j8f ;lrj,
;dIf k]z ug{] .
#_ gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] #_ tf]lsPsf] s/ a'emfpg]
/l;b
$_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ s/ lgwf{/0f kq nfUg] ;doM
pknAw u/fpg]
;f]xL lbg,
!_ lgj]bg / ;+:yfsf] k|dfl0ft sfuhft
@_ ;DalGwt :yfgLo txdf ltg{ a'emfpg kg{]
Joj;fo / cGo s/sf] k|ltlnkL

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt

j8f cWoIf÷j8f

$_ tf]lsPsf] s/ a'emfpg]

वडा अध्यक्ष / वडा

;b:o÷j8f ;lrj, सजचव
;DalGwt
sf sd{rf/L
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

56

;DklQ s/

!_ सम्पिी वववरण फारम, नागररकता प्रनतनलवप,
hUuf wgL k|df0f k'hf{, dfnkf]t / 3/
hUuf s/ च निा कागिात (प्रथम पटकका
लानग )

!_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
@_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] s/ lgwf{/0f

tof/ u/L ;lrj ;dIf k]z ug{] .
२) दोस्रो पटक दे जख cl3Nnf] cf=j=सम्मको
%_ tf]lsPsf] s/ a'emfpg]
;DklQ s/ lt/]sf] k|df0f

j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L
nfUg] ;doM

बहाल रकमको 10
प्रनतशत

Joj;fosf] gfd 7]ufgf ePsf]
;fO{g af]8{ k|lt ju{ km'6 ?=
@).— -aL;_
-hghftLx?sf] dft[efiffdf
n]v]sf]nfO{ %)Ü 5'6_, Joj;fosf] gfd 7]ufgf ePsf]
ljB'tLo ;fO{g af]8{ k|lt yfg
?= %)).— -kfFr ;o_ xf]l8{Ë
af]8{ -;fwf/0f k|lt ju{
k"m6÷k|lt jif{_ ?= ^).—

kmFf6

sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]

/ वडा

वडा अध्यक्ष / वडा

आनथवक ऐनको अननसूची

सजचव

१ र २ अननसार

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ s/ /l;b

;f]xL lbg,

pknAw u/fpg] .
57

hGd btf{

1= afa' jf cfdfsf] gful/stfsf] k|ltlnlk;

!_ 36gf 36]sf] #% lbg leq kl/jf/sf]
बाबन वा आमा मध्ये एक िनाले टोकन नम्वर

2= :jf:Yo ;+:yf÷c:ktfndf hGd ePsf]

वडा अध्यक्ष / वडा

३५ ददन नभत्र ननिः

;doM ;f]xL lbg

सजचव

शनल्क, त्यसपछी रु.५०

वडा अध्यक्ष / वडा

३५ ददन नभत्र ननिः

सजचव

शनल्क, त्यसपछी रु.५०

सवहत सूचना ददने ।

eP pQm ;+:yfaf^ hf/L hGd
k|ltj]bg ;

j8f ;lrj, nfUg]

@_ lghsf] cg'kl:yltdf pd]/ k'u]sf]
dWo] ;a}eGbf h]7f] JolQmn] ;"rgf lbg]

3=#/df hGd ePsf] eP kl%NNf] vf]k
lbPsf] k|df)f ;
4=c:ktfn jf vf]ksf] k|df)f gePdf hGd
btf{ ug'{kg]{ AolQm :jo+nfO{
pkl:yt u/fpg kg]{;
5=ljb]zL ePdf aaf', cfdfsf] /fxbfgL
k|df)fkqsf] k|ltlnlk tyf ;DalGwt
:yfgLo txsf] j*fdf a;f]jf;
/x]sf] k|df)f ;
6=ef/tLo ePdf ef/tLo gful/s egL
klxrfg v'Ng] k|df)f
7= afa' a]kQf jf &]ufgf yfxf gePsf]
eP ;f] ;DjGwdf k|x/Lsf] kq

*=

58 d[To' btf{

अनलाईनमा सूचना फारम भरे को टोकन नम्बर
1= d[tssf] gful/stf k|df)fkqsf] k|ltlnlk ;

!_ 36gf 36]sf] #% lbg leq kl/jf/sf]
सदस्यले सूचना ददने

2= ;"rssf] gful/stfsf] k|df)fkqsf] k|ltlnlk ;

@_

आवश्यकता अननसार

j8f ;lrj,
nfUg] ;doM

tf]lsPsf] sd{rf/L ;f]xL lbg,

3= lab]zL ePdf ;"rs / d[tssf] /fxbfgL,

द्वारा

;h{ldg d'r'Nsf tof/ ug{]

;h{ldgsf]

k|j]zf!f tyf lgh To; j*fdf

xs

a;f]af; ul//x]sf] k|df)f ;

df a9Ldf #

अनलाईनमा सूचना फारम भरे को टोकन
नम्बर

$=
59

a;fO{;/fO btf{

1= ;"rsssf] gful/stf k|df)fkqsf]
k|ltlnlk ;
2= a;fO¤;/fO{sf] nfut x:tfGt/)f
kmf/fdsf] ;Ssn k|lt .

#= बसाईसराई

60

;DaGw ljR5]b btf{

गरी िानेको हकमा पररवारका
सवै सदस्यहरुको अनलाईनमा सूचना फारम
भरे को टोकन नम्बरहरु,
1= ;"rssf] gful/stf k|df)fkqsf]
k|ltlnlk,

lbgleq
!_ 36gf 36]sf] #% lbg leq
;kl/jf/sf] a;fO{;/fO{ eP kl/jf/sf]

j8f ;lrj
nfUg] ;doM

d"Vo JolQmn]

;f]xL lbg,

वडा अध्यक्ष / वडा

३५ ददन नभत्र ननिः

सजचव

शनल्क, त्यसपछी रु.५०

वडा अध्यक्ष / वडा

३५ ददन नभत्र ननिः

सजचव

शनल्क, त्यसपछी रु.५०

वडा अध्यक्ष / वडा

३५ ददन नभत्र ननिः

सजचव

शनल्क, त्यसपछी रु.५०

;"rgf lbg] .
@_ Pshgfsf] dfq a;fO{;/fO{ eP lghn]
;"rgf lbg] .
!_ ;DaGw ljR5]b ePsf] klt jf kTgLn]
अनलाईनमा सूचना फारम

e/L ;"rgf lbg] .

2= cbfntaf^ ;DjGw ljR%]b ePsf]

j8f ;lrj,
nfUg] ;doM ;f]xL
lbg,

km};nfsf] k|ltlnlk
१. दनवै िनाको अनलाईनमा सूचना फारम भरे को
टोकन नम्बर

61

lajfx btf{

1= b'nfxf b'nxLsf] gful/stfsf] k|ltlnlk;
2= s'g} Pshgf lab]zdf /x]df
lab]zl:yt g]kfnL /fhb'tfjf;af^
k|dfl)ft clws[t

jf/];gfdf;

3= b'nfxf jf b'nxL gePdf cbfntaf^
ePsf] gftf sfodsf] sfuh;
4= b'a} hgfsf] xfn} lvr]sf] c^F}
:FOhsf] kmf]^f] .

%=

दनवै िनाको अनलाईनमा सूचना फारम भरे को

!_ b'nfxf b'nxL b'j} pkl:yt eO{ ;"rgf lbg]

j8f ;lrj,
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

टोकन नम्बर

64

pNn]lvt afx]s
cGo
:yfgLo
cfjZostf
cg';f/sf
l;kmfl/;÷k|dfl0ft
x?

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
@_ ljifo ;Fu ;DalGwt k|df0f sfuhft
^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b

k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]

j8f
f

cWoIf÷j8

;b:o÷j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf cg';f/ nfUg] ;doM
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
;f]xL lbg,
l;kmfl/; tof/ ug]{
;h{ldgsf] xsdf
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
a9Ldf # lbgleq
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

वडा अध्यक्ष / वडा

आनथवक ऐनमा तोवकए

सजचव

बमोजिम

५ .सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी, सम्बजन्धत शाखा प्रमनख
यस कीनतवपरन नगरपानलका, नगरकायवपानलकाको कायावलयमा शाखागत जिम्मेवार अनधकारीहरु तपजशल अननसार रहेको छ ।
नस.नं

शाखा/उप शाखा

शाखा प्रमनखको पद र नाम

१

जशक्षा

उप सजचव श्री टं कलाल गैरे

२

आन्तररक लेखा परीक्षण शाखा

ले. अ. श्री सं नगता खड्का

३

योिना

ब.ई. श्री बालकृष्ण महिवन

४

आनथवक प्रशासन शाखा

लेखा अनधकृत श्री प्रववनकनमार शाही

५

पशन सेवा

श्री प्रकास लनईटे ल

६

प्रशासन तथा पजञ्जकरण

बररष्ठ अनधकृत श्री िनक थापा

७

नक्सा

ई. श्री सनरि ओझा

८

सूचना शाखा

ई. परशनराम चौलागाई

९

मवहला तथा बालबानलका

म.वव.अ. श्री नसिवना श्रे ष्ठ

१०

कृवर् ववकास

अ. श्री गणेश थापा

११

रािश्व

ब.ले.अ. श्री नरे न्र महिवन

१२

सामाजिक शाखा

ब.अ.

१३

काननन तथा सहकारी

ब.अ. श्री सनिेन्र महिवन

१४

स्वास्थय

अ.

१५

पननिः ननमावण शाखा

ई. श्री कृष्णभोला महिवन

१६

जिन्सी

ना.सन श्री अिनन
व सनवेदी

१७

आयनवेद शाखा

अ.छै ठौं श्री शजश टन्डन

१८

फोहोरमैला, ववपद् व्यवस्थापन शाखा

ना.सन. श्री ज्ञानबज्र महिवन

कैवफयत

श्री अननि प्रधान
छै ठौ श्री सन्तमान मानन्धर

७. ननणवय गने प्रकृया र अनधकारी




शाखासँग सम्वजन्धत ननयनमनत कामहरु शाखा प्रमनखवाट ननणवय हनने ।

ववशेर् ननणवण तथा कायावलय प्रमनखवाट हनन न पने भनन तोकीएको कामहरु कायावलय प्रमनखवाट ननणवय हनने ।
नीनतगत ववर्यका ननणवयहरु नगर कायवपानलकावाट र बिेट तथा ऐन सरहका काननन सम्वन्धी ववर्य
नगरसभाबाट हनने ।



न्यावयक ववर्यिः- न्यावयक सनमनतबाट ।

८. ननणवय उपर उिनरी सनन्ने अनधकारी


प्रमनख प्रशासकीय अनधकृत मातहतवाट भएको ननणवयको नगर प्रमनख



शाखा प्रमनखस्तरीयवाट भएका ननणवयको प्रमनख प्रशासकीय अनधकृत



दै ननक सेवा प्रवाह तथा कमवचारीको कायव व्यवहार वारे गननासो सनन्ने अनधकारी जशक्षा शाखा प्रमनख श्री
टं कलाल गैरे ।

९= सम्पादन गरे का कामको

शाखागत रुपमा वववरण

क) जशक्षा शाखा


ववद्यालयहरुमा शैजक्षक वर्व २०७९ को ववद्याथी भनाव अनभयान कायवक्रम सञ्चालन गररएको ।



स्थानीय पाठ्यक्रम कायावन्वयन गने सन्दभवमा कक्षा १-३ को पाठ्यपनस्तक लेखन तथा छपाई गरी
ववद्यालयमा ववतरण गररएको
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शैजक्षक वर्व २०७८ को कक्षा ८ को नगरस्तरीय वावर्वक परीक्षाको ननतिा प्रकाशन तथा



प्रमाणपत्र ववतरण कायव सम्पन गररएको
ववद्यालयहरुको ननयनमत अननगमन गररएको



(नवज्योनत आ.वव.,गोरखनाथ मा.वव., सनस्तमनजस्थनत

बालकल्याण ववद्यालय, कीनतवपरन मा.वव., मं गल मा.वव., आददनाथ मा.वव.) ।


सबै ववद्यालयहरुमा पवहलो त्रैमानसक परीक्षा सम्पन्न भएको

।



गोरखनाथ मा.वव.मा प्र.अ. बैठक सम्पन्न भएको ।



ववद्यालयहरुमा शैजक्षक तथयाङ्क (IEMIS) अध्यावनधक गने कायव भईरहेको ।



ववनभन्न ववद्यालयमा ववद्यालय व्यवस्थापन सनमनत गठन भएको ( मं गल मा.वव., ववश्वराविय मा.वव.
कीनतव सेकेण्डरी बोनडवङ ) ।



सं स्थागत ववद्यालय छात्रवृजि- २०७९ का लानग ननवेदन सं कलन गररएको ।



कोनभड-१९ का कारण उत्पन्न पररजस्थनतमा नसकाइ सहिीकरणका लानग सामनदावयक तथा
सावविननक शैजक्षक गूदठ ववद्यालयहरुलाई स्वास्थय सामग्री (मास्क, स्याननटाइिर, झोल साबनन)
खररद गरी ववतरण गररएको ।



तेस्रो चौमानसक ननकासा तथा वावर्वक अननदान ववद्यालयहरुमा ननकासा गररएको ।



१३०७ िना सामनदावयक ववद्यालयका छात्राहरुलाई ननशनल्क स्यानेटरी प्याड ववतरण गररएको

ख) आन्तररक प्रशासन शाखा


आनथवक कारोबारको ननयनमतता, नमतव्यवयता, कायवदक्षता र प्रभावकाररता भए नभएको परीक्षण गरे को ।



आ.व.२०७८/७९ को आन्तररक लेखापरीक्षण गने क्रममा दे हायको म.ले .प.फारमलाइव आधार मानन
श्रे स्ताहरुको पररक्षण भएको ।



नस.न

म.ले.प.फा.न

नाम

1.

210

खचवको फाँटवारी

2.

२०९

बैक नगदी वकताब

3.

२०८

बिेट खाता

4.

211

फछवयौट गनव बाँको पेश्कीको मास्केवारी

5.

१५

बैं क वहसाबको वववरण

6.

१७

आनथवक वववरण

7.

207

खाता

8.

२१४

श्रोत समावेश भएको आनथवक वववरण

9.

२७५

ववजिय प्रनतवेदन

10.

२७२

भ निानी गननप
व ने

आ२०७८ व./७९ को ववनभन्न बिेट उपजशर्वकको गो रुिन गने क्रममा .भौ.तपजशल बिेट
उपजशर्वकको गो .भौ.रुिन गररसकेको तथा प्रनतवेदन तयार गने क्रममा रहेको ।

नस.न.

बिेट उपजशर्वक

उपजशर्वक नम्बर

गो.भौ.न

१

कीनतवपरन नगर कायवपानलका

८०३३५४०२००१

१-1225

८०३३५४०२००१

१-९५०

कैवफयत

(चालन)
कीनतवपरन नगर कायवपानलका

२

(पूजँ िगत)

केही कैवफयतहरु


नबल भरपाइव, डोर हाजिरी फाराम लगायतका कागिातहरुमा दस्तखत तथा नमनत छन ट ।



फाइलमा गोश्वारा भौचार राख्न छन ट,
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पनष्टाइव गने प्रमाजणत कागिात राख्न छन ट,



एक मवहना भन्दा बढी अवनधको ज्याला भ निानी एउटै डोर हाजिरी फारामबाट भ निानी गने र
फाराम पूणव रुपमा नभने ववर्य,



खररद भएका सामानको जिन्सी दाजखला र अन्य सं ि सं स्थालाइव उपलब्ध गराएको वस्तन सामानको
हस्तान्तरण फाराम सं लग्न नहनने ववर्य,



जिन्सी दाजखलामा मनकर बाहेकको रकम मात्र उल्ले ख गने गरीएको ववर्य.अ.



रु २०,००० भन्दा बढीका मालसामान खररद, ममवत सं म्भार र ननमावण कायवको भ निानी पनन PAN
bill बाटै भएको ववर्य,



जशर्वक अननसार खचव नभएका ववर्य ।

ग) प्रधानमन्त्री रोिगार कायवक्रम
सूचीकृत बेरोिगार िम्मा - ८२४

१

पनरूर्-१८८
मवहला-६३६
२

रोिगारीमा सं लग्न-१६०

३

कनल योिना (सबै वडा)-२९

४

सम्पन्न योिना २६

५

कूल रोिगारीका ददनहरु-८५४०

६

कनल ज्याला बापत भ निानी गरे को रकम -रू ५३,४६४०७

७

कनल खचव रकम - रू६७,०८६९५

८

कनल बिेट िम्मा रु – ९५,०००००

९

औसत बिेत खचव - ७०.६२%

ि) योिना तथा प्राववनधक शाखा
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1

18

ङ) कृवर् ववकास शाखा
नस.न.
१

सम्पाददत वक्रयाकलापहरु

शाखाको बावर्वक स्वीकृत कायवक्रम अननसार तरकारीको नसिनल नमननकीट ( ८१५

नमननवकट ववतरण

२

पाकेट) खररद गरी कृवर् समनह तथा समनहका सदस्य कृर्कहरुलाइव ववतरण गरे को ।

५० प्रनतसत अननदानमा अगावननक

स्वीकृत बावर्वक कायवक्रम अननसार अगावननक मल खररद गरी माग अननसारका कृर्कलाइव

मल ववतरण

ववतरण (५०% अननदानमा ४०० बोरा) गररएको

कृर्क समनह गठन/वफल्ड

३

३ मवहनामा ४ वटा कृर्क समनह दताव भएका

अननगमन
४

स्थानीयतह मल ब्यवस्थापन
सनमनतको बैठक सं चालन

५
६

कैवफयत

३ पटकको बैठकबाट नगरपानलकाका ४ वटा सहकारी सं स्थालाइव रासायननक मल

नडलरनसपका लानग कृवर् सामग्री कम्पनी नल.मा ननणवय गरी पठाएको र मल ववक्री दररे ट
ननधावरण गरे को

मल उपलब्धका लानग नसफाररस

अननदानको रासायननक मल उपलब्धका लानग ननयमानूसार नबनभन्न नसफाररसहरु

तथा अन्य नसफाररस

सम्बजन्धत ननकायलाइव गरे को ।

प्राववनध सेवा टे वा तथा वफल्ड
अननगमन भ्रमण

कायावलयबाट हनने प्राववनधक सेवा टे वा तथा आवश्यकता अननसार वफल्ड अननगमन भ्रमण

च) आनथवक प्रशासन शाखा
नस.न.

क्षेत्र

ववननयोजित बिेट

खचव

खचव प्रनतशत

कैवफयत

१

आनथवक ववकास

४३३,३०,५४८.४८

७१,२४,४५५.६०

१६.४४

बैशाख दे जख असार सम्मको मात्र

२

सामाजिक ववकास

५०,९६,८०,६२६.४३

१५,२०,३९,४९८.२३

२९.८३

बैशाख दे जख असार सम्मको मात्र

३

पनवावधार ववकास

७८,३१,६३,१५१.४२

१४,८१,३१,५९९.५३

१८.९१

बैशाख दे जख असार सम्मको मात्र

४

सनशासन तथा

७,५१,९६,८१४.००

२५७,८०,४४८.७१

३४.२८

बैशाख दे जख असार सम्मको मात्र

१६,५९,१६,५६७.२२

५,१२,१०,६३१.३९

३०.८७

बैशाख दे जख असार सम्मको मात्र

१,५७,७२,८७,७०७.५५

३८,४२,८६,६३३.४९

२४.३६%

बैशाख दे जख असार सम्म मात्र

अन्तरसम्बजन्धत क्षेत्र
५

कायावलय सञ्चालन
तथा प्रशासननक
कनल िम्मा

२४.३६% खचव भएको ।

छ) सूचना प्रववनध शाखा


एकीकृत सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागी वडा स्वयंसेवीहरुलाई तानलम सञ्चालन तथा वडा वडामा
पररचालन ।



गररव पररवार पवहचान तथा पररचयपत्र ववतरण कायवक्रम अन्तरगत वडा वडामा खवटई डाटा सं कलन
गरररहेका गणक तथा सनपरीवेक्षकको कायवमा सहिीकरण, सनपरीवेक्षण तथा ननयमन गरर कायव सम्पन्न
भएको ।



ननयनमत कायवहरु वेवसाईट, फेसबनक पेि अपडेट, सूचना प्रचार प्रसार, ई – हाजिरी प्रनतवेदन,
बैठकमा सहभानगता, नगर सभा सञ्चालनमा सहभानगता आदी



नस.नस.टी.भी तथा फ्री वाईफाई कायवको अननगमन तथा कायवको ननयमन गरर सूचना प्रववनध नबभागको
प्रनतनननध सवहतको सहभानगतामा प्रनतवेदन तयार ।

 नागररक वडापत्र अपग्रेड, नगरपानलकाको नेटववकवङ व्यवस्थापन आदी ।
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ि) नक्सा शाखा


अस्थाई इिाित: १५४



स्थाई इिािन: १५०



ननमावण सम्पन्न: १५७



अस्थाई ईिाित सं शोधनिः- १



स्थाई ईिाित सं शोधनिः- २६



ननमावण सम्पन्न सं शोधनिः- ४७

झ) काननन शाखा
क्र.सं

दताव नं/दताव नमनत

ननवेदक/प्रनतवादी

१

१/२०७९/०१/०६

मनद्धा/नबर्य

िमनना आचायव वडा नं.-१

कायववाही

सावविननक बाटोमा भएको

ववपक्षीको नाम थर, ठे गाना

पखावल हटाई पाउँ ।

फोन उललब्ध नभएर
म्याद तामेल हनन
नसकेको।

२

२/०७९/०१/०९

वडा माफवत मधनकर महिवन

िग्गा नापिाँच सम्वन्धमा।

म्याद तामेली।

वडा माफवत राय माग ज्ञान

नाता प्रमाजणतमा छोरीको

नमनत २०७९/२/२४ मा

प्रसाद महिवनको वडा नं .-१

हकदारहरुमा उल्ले ख

वडामा नसफाररस चलानी।

समेत, कान्छा महिवन वडा
नं.-८,
३

३/२०७९/०१/०६

नमल्ले/ननमल्ले ।
४
५
६
७
८

४/२०७९/२/१६
५/२०७९/०२/२०
६/२०७९/०२/२३
७/२०७९/०३/०१
८/२०७९/०३/१३

वडा माफवत राय माग सनमेश

ववबाह दतावको प्रनतलीवप ददलाई

महिवन वडा नं.-७

पाउँ।

वडा माफवत राय माग सनरि

सम्वन्ध ववच्छद प्रमाजणत गराई

वडामा नसफाररस चलानी।

महिवन वडा नं.-९

पाउँ।

वडा माफवत राय माग सोनी

पनतको नाम हटाई नागररकता

गधबव वडा नं.-५

प्रमाण पत्र पाउँ।

वडा माफवत राय नरे श श्रे ष्ठ

पालन पोर्णको नसफाररस

नमनत २०७९/२/२४ मा
वडामा नसफाररस चलानी।
नमनत २०७९/२/२७ मा
वडामा नसफाररस चलानी।
नमनत २०७९/३/२ मा

वडा नं.-३

पाउँ।

मनरारी अनधकारी वडा नं.-६

फैसला तथा ननणवय कायावन्वयन
गराई पाउँ।

नमनत २०७९/२/२३ मा

वडामा नसफाररस चलानी।
श्री काठमाण्डौ अदालतमा
पननरावेदन परे /नपरे को वारे
पत्राचार भएको।

१०. सूचना अनधकारी र प्रमनखको पद र नाम
नस.न.

नाम थर

पद

सम्पकव नं.

१

रािकनमार नकमी

नगर प्रमनख

9851025125

२

परशनराम चौलागाई

सूचना अनधकारी

9851219805
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११. ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदे जशकाको सूची
नस.न.

कायवववनधको नाम

१

कीनतवपरन नगरपानलका जशक्षा ऐन, २०७४

२

कीनतवपरन नगरपानलका सहकारी ऐन, २०७४

३

कीनतवपरन नगरपानलकाको कृवर् व्यवसाय प्रवद्धवन ऐन, २०७४

४

कीनतवपरन नगरपानलका न्यावयक सनमनत (कायवववनध सम्वन्धी) ऐन, २०७४

५

कीनतवपरन नगरपानलकाको आनथवक कायवववनध ननयनमत तथा व्यवजस्थत गनव बनेको ऐन, २०७४

६

कीनतवपरन नगरपानलका (कायवसम्पादन) ननयमावली, २०७४

७

कीनतवपरन नगरपानलका (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४

८
९

कीनतवपरन नगर कायवपानलकाको ननणवय वा आदे श र अनधकारपत्रको प्रमाणीकरण (कायवववनध) (सं शोधनसवहत) ननयमावली,
२०७४
कीनतवपरन नगर कायवपानलकाको वैठक सं चालन (सं शोधनसवहत) कायवववनध, २०७४

१०

कीनतवपरन नगरपानलका नगरसभालाई व्यवजस्थत गनव बनेको नगर सभा सञ्चालन (सं शोधनसवहत) कायवववनध, २०७४

११

कीनतवपरन नगरपानलकाका पदानधकारीहरुको आचारसं वहता (सं शोधनसवहत), २०७४

१२

भवन तथा वाटो सम्वन्धी (सं शोनधत) मापदण्ड, २०७४

१३

कीनतवपरन नगरपानलकाको आनथवक ऐन, २०७६

१४

कीनतवपरन नगरपानलकाको ववननयोिन ऐन, २०७६

१५

प्रशासकीय कायवववनध ननयनमत गने ऐन रािपत्र, २०७६

१६

कीनतवपरन नगरपानलकाको कर तथा गैरकर रािस्व सम्बन्धी ऐन, २०७६

१७

नगर ववपद् िोजखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६

कीनतवपरन नगरपानलकामा करारमा प्राववनधक तथा पररयोिनामा कमवचारी र सामाजिक पररचालक व्यवस्थापन
१८

गने सम्बन्धी कायवववनध, २०७६

१९

शैजक्षक ऋण सम्बन्धी कायवववनध, २०७६

२०

स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन कोर् सञ्चालन कायवववनध, २०७६

२१

कीनतवपरन नगरपानलकाको िर बहाल कर कायवववनध, २०७६

२२

अपाङ्गता भएका व्यजिको पररचय-पत्र ववतरण कायवववनध (सं शोधन सवहत), २०७५

२३

सावविननक शौचालय ननमाणव, सञ्चालन र व्यवस्थापन मागवदशवन, २०७६

२४

एम्बनलेन्स, शव बाहन सञ्चालन तथा सहयोग सम्वन्धी कायवववनध , २०७५

२५

जशक्षक / कमवचारी / वालववकास सहिकतावहरुको सरुवा तथा काि व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवववनध, २०७५

२६

दनलत, ववपन्न तथा मवहला छात्रवृनत सम्वन्धी कायवववनध, २०७५

२७

बहाल-ववटौरी कर असनली सम्बन्धी ननदे जशका २०७५

२८

सावविननक सम्पजिको सं रक्षण तथा व्यवस्थापन ननदे जशका, २०७५

२९

असहाय, ववपन्न तथा न्यून आय उपचार तथा सहयोग सम्वन्धी कायवववनध, २०७५

३०

िेष्ठ नागररक पररचय पत्र ववतरण ननदे जशका, 2076

३१

सनशासन सनमनत कायवसञ्चालन ननयमावली, २०७६

३२

लेखा सनमनत कायव सञ्चालन ननयमावली, २०७६

३३

आकजष्मक कोर् सं चालन तथा व्यवस्थापन कायवववनध, २०७६

३४

कीनतवपरन नगरपानलका सं स्था दताव तथा नवीकरण कायवववनध, 207७

३५

कन्टे न्िेन्सी कायवववनध कीनतवपरन नगरपानलका, २०७७

३६

कीनतवपरन नगरपानलकाको आनथवक ऐन, २०७7
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३७

कीनतवपरन नगरपानलकाको ववननयोिन ऐन, २०७7

३८

सहरी योिना तथा भवन ननमावण मापदण्ड, २०७६

३९

कीनतवपरन नगरपानलकामा कायवरत कमवचारीहरुको समायोिन सम्बन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७७
ढनं गा, वालनवा, ईटा र नडपो िस्ता ननमावण सामग्री नबवक्र, ववतर र व्यवस्थापन कायावन्वयन सम्बन्धी कायवववनध,

४०

२०७७

४१

करार जशक्षक तथा ववध्यालय कमवचारी छनौट कायवववनध २०७७

४२

जशक्षक दरवन्दी नमलान कायवववनध २०७७

४३

पूव व प्राथनमक ववध्यालय सञ्चालन कायवववनध २०७७

४४

कीनतवपरन नगरपानलकाको सं स्था दताव कायवववनध, २०७७

४५

लै वङ्गक समानता तथा सामााजिक समावेशीकरण नीनत,२०७६

४६

बाल समनह/सञ्जाल गठन

४७

बालअनधकार सनमनत गठन तथा सं चालन कायवववनध, २०७७

४८

नबपद िोजखम न्यूननकरण नननत, २०७८

४९

मेलनमलाप कायव सं चालन कायवववनध, २०७८

५०

लै वङ्गक वहं सा ननवारण कोर् सं चालन कायवववनध, २०७८

५१

कीनतवपरन नगरपानलकाको आनथवक ऐन, २०७८

५२

कीनतवपरन नगरपानलकाको ववननयोिन ऐन, २०७८

५३

स्वास्थय सं स्था दताव अननमनत ननबकरण ननदे जशका, 207८

५४

अटो ररक्सा कायवववनध २०७८

५५

कीनतवपरन नगर साँस्कृनतक सरजक्षत क्षेत्र सम्वन्धमा व्यवस्था गनव बनेको ऐन, २०७८

तथा सं चालन ननदे जशका, २०७७

१२. आम्दानी खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अध्यावनधक वववरण
नगरपानलकाको आनथवक ऐन, २०७८ मा सम्पनणव आम्दानी खचव र आनथवक कारोबारको अध्यावनधक वववरण सं लग्न
गररएको ।
१३. तोवकए बमोजिम अन्य वववरण १४. अजिल्लो आ.व .मा सञ्चानलत कायवक्रमहरु
नगरपानलकाको ववननयोिन ऐन (सं शोधन सवहत), २०७७ बमोजिम अजिल्लो आ.व. २०७७/०७८ मा नबनबध
कायवक्रमहरु सञ्चालन गररएको ।
१५. सावविननक ननकायको वेभसाइट
वेभसाइट M www.kirtipurmun.gov.np
ईमेल: ict.munkirtipur@gmail.com, suchanaadhikari@kirtipurmun.gov.np
फेसवनक M हेलो कीनतवपरन नगरपानलका, कीनतवपरन काठमाण्डौं facebook.com/kirtipurmun
१६= सनचना पररयोिना प्राप्त भएको वैदेजशक सहायता ऋण अननदान एवं सझौता सम्वन्धीत वववरण ।
92

बैदेजशक सहायता ऋण अननदान एव सम्झौता सम्वजन्ध कननै कायव नभएको ।
१७. सावविननक ननकायले सन्चालन गरे को कायवक्रम र सोको प्रनतवेदन
१८. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा सं रक्षण गरे को सूचनाको नामावली
सूचनाको सं रक्षण गनवपने वववरण नभएको ।
१९. सावविननक ननकायमा परे का सनचना माग सम्वजन्ध ननवेदन र सनचना ददइएको ववर्य

नमनत
नस.न.
१

207९/0१/१३

सनचना माग

सूचनाको मागको

सनचना उपलब्ध गराईएको

गनेको नाम

वववरण

वववरण

ररना दे वी शाह

पानलफल नागावहटी

पत्रमाफवत िानकारी

क्षेत्रको ववववध
वववरण

२

207९/02/२७

कैवफयत
207९/ 0१/१९
मा उपलब्ध

गराईएको ।

शारदा भ नसाल

नगरपानलकामा

सो सम्बन्धी वववरण

207९/०२/३०

झा

पञ्जीकरण सम्बन्धी

उपलब्ध गराईएको

मा उपलब्ध

वववरण

गराईएको ।

२०. सावविननक ननकायका सनचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हनने भए सोको नबवरण

कीनतवपरन नगरपानलकाले तपजशल बमोजिम सावविननक सूचनाहरु प्रकाशन गने गरे को छ ।

 नेवा एफ.एम.(१०६.६ मेगाहिव) कीनतवपरन बाट साप्तावहक गनतववनध प्रशारण ।

 पत्रकार भेलामा ववनभन्न सञ्चार माध्यमका सञ्चारकमीहरुलाई आमन्त्रण गरी भेला सञ्चालन गने गररएको ।
 ईजन्डजिननयस टे नलनभिनबाट नगरपानलकाका गनतववनध तथा योिना एवं कायवक्रमहरुको प्रसारण ।

 समय-समयमा स्थानीय पत्रपनत्रकाहरु (कीनतवपरन दपवण, कीनतवपरन सन्दे श, ज्विोल्पा साप्तावहक, शवहद
साप्तावहक, स्वजणवम सन्दे श आदद) मा सन्दे श/सूचनामनलक सामाग्रीहरु प्रकाशन ।

 कीनतवपरन नगरपानलकाले "नगर सन्दे श" साप्तावहक प्रकाशन भएको ।

कीनतवपरन नगरपानलका
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