
तारकेश्वर नगरपालिका 

नगरकाययपालिकाको कायायिय, धमयस्थिी, काठमाण्डौ  
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सचुनाको हक सम्वन्धध ऐन, २०६४ को दफा ५ र सचुनाको हकसम्वन्धध न्नयमावली,२०५६ को न्नयम 

३ बमोन्जम साववजन्नक गररएको २०७६ऄसार मसाधत सम्मको सम्पान्दत प्रमखु न्ियाकलापहरुको 

न्ववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

२०७६, साईन  



 

 

स्वत प्रकाशन (Proactive Disclosure) 

 

नपेालको संन्वधानको धारा २७ मा रहकेो नागररकको सूचनाको हकको भावना बमोन्जम 

सूचनाको हकसम्बधधी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बधधी न्नयमावली, २०६४ 

मा प्रत्यके साववजन्नक न्नकायल ेअफ्ना गन्तन्वन्धहरुको न्ववरण ३/३ मन्हनामा प्रकान्शत गनुव 

पन ेकाननूी व्यवस्था छ । यसका लान्ग ऐन र न्नयमावलीमा गरी २० वटा शीषवक तोन्कएका 

छन।् सूचनाको हक सम्बधधी काननूको मूलध्येय न ैनागररकल ेसूचना माग नगरे पन्न अफ्नो 

न्नकायको पारदन्शवता, जवाफदेन्हता र न्वश्वसनीयताको लान्ग न्नयन्मत रुपमा न्ववरण प्रकान्शत 

(Proactive Disclosure) गन ेिममा तारकेश्वर नगरपान्लका कायावलय, काठमाडौंल ेचाल ु

अ.व. २०७४/०७५ को चैत्र मसाधत सम्म सम्पान्दत कामको मखु्य मुख्य न्ववरण प्रस्ततु 

गरीएको छ ।  

 

तारकेश्वर नगरपान्लकाको कायावलय धमवस्थली काठमाडौं 

 

 

 

 

 

 

 



 

लबषयसूची 

१)  नगरपान्लकाको स्वरुप र प्रकृन्त 

२)  नगरपान्लकाको काम, कतवव्य र ऄन्धकार 

३)  नगरपान्लकामा रहने कमवचारी संख्या र कायव न्ववरण  

४)  नगरपान्लकाबाट प्रदान गररने सेवा 

५)  सेवा प्रदान गने न्नकायको शाखा र न्जम्मेवार ऄन्धकारी, सम्बन्धधत शाखा प्रमखु 

६)  सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तुर र ऄवन्ध 

७)  न्नवेदन, ईजरुी ईपर न्नणवय गने प्रन्कया र ऄन्धकारी 

८)  न्नणवय ईपर ईजरुी सधुने ऄन्धकारी 

९)  सम्पादन गरेको कामको न्ववरण 

१०) सचूना ऄन्धकारी र प्रमखुको नाम र पद 

११) ऐन, न्नयम, न्वन्नयम वा न्नदने्शकाको सचूी 

१२) अम्दानी, खचव तथा अन्थवक कारोवार सम्बधधी ऄध्यावन्धक  न्ववरण 

१३) तोन्कए बमोन्जमका ऄधय न्ववरण 

१४) ऄन्घल्लो अ.व.मा संचान्लत कायविमहरु 

१५) साववजन्नक न्नकायको वेभसाआट 

१६) सचूना पररयोजनामा प्राप्त भएको वैदने्शक सहायता,ऊण, ऄनदुान एवम सम्झौता 

 सम्बधधी न्ववरण 

१७) साववजन्नक न्नकायले संचालन गरेको कायाविम र सोको प्रन्तवेदन 

१८) साववजन्नक न्नकायले वन्गवकरण तथा संरक्षण गरेको सचूनाको न्नमावली 

१९) साववजन्नक न्नकायमा परेको सचूना माग सम्बधधी न्नवेदन र सचूना न्दआएको न्वषय 

२०) साववजन्नकन्नकायका सचूनाहरु ऄधयत्र प्रकाशन भएको वा हुने भए सोको न्ववरण 

        

 

 



तारकेश्वर नगरपालिकाको कायायिय 

धमयस्थिी काठमाण्डौं 

;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf %-#_ / lgodfjnL, @)^%sf] lgod # adf]lhd k|sflzt 

ljj/0f 

१) नगरपालिकाको स्वरुप र प्रकृलत  

तारकेश्वर नगरपान्लका न्नवावन्चत जनप्रन्तन्नन्धहरुले नेतृत्व गन े कायावलय हो । नगरपान्लका न्भत्रका मतदाताले 

न्नवावन्चत गरेको नगर प्रमुखको ऄध्यक्षमा नगर कायवपान्लका गठन हुने छ । नगरपान्लकाको नगर प्रमुख, नगर ईप 

प्रमुख,  प्रत्येक वडाका मतदाले अ अफनो वडामा न्नवावन्चत गरेका वडा ऄध्यक्षहरु र नगर सभाका सदस्यहरुले 

अफु मध्येवाट न्नवावन्चत गरेका पांच जना मन्हला सदस्य र दन्लत वा ऄल्पसंख्यक मध्यवेाट न्तन जना समेत गरर 

जम्मा ८ जना न्नवावन्चत सदस्य समेत गरर जम्मा २१ जना पदान्धकारी नगर कायावपान्लकामा सदस्यहरु रहन ेप्रावधान 

छ । तारकेश्वर नगरपान्लकाको वैठक अवश्यक्ताका अधारमा वस्ने गरेको छ । यस्ले गने न्नणवयहरुको कायावधवयन तथा 

दनै्नक प्रशासन संचालनको लान्ग प्रमुख प्रशासन्कय ऄन्धकृतको नेतृत्वमा न्नजामती तथा स्थानीय तह तफव का 

कमवचारीहरु रहकेा छन् । नेपालको संन्वधानको धारा  २१६ र २२३ मा नगर कायवपान्लका र नगर सभाको व्यवस्था भइ 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले नगरपान्लकाले गने कायव न्नन्दवष्ट गरेको छ । 

२  नगरपालिकाको काम कतयब्य र ऄलधकार 

नेपालको संन्वधान, २०७२ को ऄनुसुन्च ८ मा स्थानीय तहको ऄन्धकार न्नम्नानुसार व्यवस्था भएको छ । 

१) नगर प्रहरी  

२) सहकारी संस्था  

३) एफ. एम सञ्चालन 

४) स्थानीय कर (सम्पन्ि कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रन्जष्ट«ेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, 

पयवटन शुल्क, न्वज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भनू्मकर (मालपोत), दण्ड जररवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन  

५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन  

६) स्थानीय तथयांक र ऄन्भलेख संकलन  

७) स्थानीय स्तरका न्वकास अयोजना तथा पररयोजनाहरू  

८) अधारभतू र माध्यन्मक न्शक्षा  

९) अधारभतू स्वास्थय र सरसफाआ  

१०) स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैन्वक न्वन्वधता  

११) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृन्ष सडक, न्संचाआ  

१२) गाईँ सभा, नगर सभा, न्जल्ला सभा, स्थानीय ऄदालत, मेलन्मलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन  

१३) स्थानीय ऄन्भलेख व्यवस्थापन  

१४) घर जग्गा धनी पुजाव न्वतरण  



१५) कृन्ष तथा पशुपालन, कृन्ष ईत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थय, सहकारी  

१६) ज्येष्ठ नागररक, ऄपांगता भएका व्यन्क्त र ऄशक्तहरूको व्यवस्थापन 

१७) बरेोजगारको तथयांक संकलन 

१८) कृन्ष प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र न्नयधत्रण  

१९) खानेपानी, साना जलन्वद्युत अयोजना, वैकन्ल्पक उजाव  

२०) न्वपद व्यवस्थापन  

२१) जलाधार, वधयजधतु, खानी तथा खन्नज पदाथवको संरक्षण  

२२) भाषा, संस्कृन्त र लन्लतकलाको संरक्षण र न्वकास 

 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा नगरपालिकाको काम कतयव्य र ऄलधकार देहाय 

वमोजम ईल्िेख छ :- 

(१) नगरपान्लकाको एकल ऄन्धकार संन्वधानको ऄनुसूची (८) मा ईल्लेख भएबमोन्जम हुने छन। 

(२) ईपदफा (१) को सववमाधयतामा प्रन्तकूल ऄसर नपने गरी नगरपान्लकाको काम,  कतवव्य र ऄन्धकार  दहेाय 

वमोन्जम हुने छ । 

क) नगर प्रहरी 

१) नगर प्रहरीको गठन सधचालन व्यवस्थापन, ऄनुगमन तथा प्रहरी सम्वन्धध नीन्त,कानुन र मापदण्डको न्नमावण तथा 

कायावधवयन 

२) दहेायका कायवमा सहयोग पुयावईनको लान्ग नगर प्रहरीको लान्ग पररचालन गनव सक्न े

 क. नगरपान्लकाको नीन्त,कानुन, मापदण्ड तथा न्नणवय कायावधवयन 

 ख. नगरपान्लकाको सम्पन्िको सुरक्षा र संरक्षण 

 ग. स्थानीय स्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपववको सुरक्षा व्यवस्थापन, 

 घ. स्थानीय बजार तथा पान्कव ङ्ग।स्थलको रेखदखे र व्यवस्थापन,  

 ङ. गाईँ वा नगर सरसफाइ सम्बधधी मापदण्डको कायावधवयन, 

 च. धयान्यक सन्मन्तले गरेका न्मलापत्र तथा न्नणवयको कायावधवयन, 

 छ. साववजन्नक ऐलानी र पन्तव जग्गा, साववजन्नक भवन, सम्पदा तथा भौन्तक पुवावधारको संरक्षण र   सुरक्षा, 

 ज. न्वपद ्व्यवस्थापन सम्वन्धध खोजी ईद्घार राहत तथा पुनस्र्थापना, 

 झ. ऄनन्धकृत न्वज्ञापन तथा होन्डङ्ग वोडव न्नयधत्रण,  

  ञ.  छाडा पशु चौपायाको न्नयधत्रण, 

 ट. ऄनन्धकृत न्नमावण तथा साववजन्नक सम्पन्ि ऄन्तिमण रोकथाम तथा न्नयधत्रण, 

 ठ. कायवपान्लकाले तोकेको ऄधय कायव । 

 ख) सहकारी संस्था 

 १) सहकारी संस्था सम्वन्धध स्थानीय नीन्त, कानुन, मापदण्डको न्नमावण,कायावधवयन र न्नयमन, 

 २) सम्वन्धधत नगरपान्लकाको भौगोन्लक क्षते्रन्भत्र संचालन हुने सहकारी संस्थाको दताव ऄनुमन्त खारेजी र न्वघटन । 

३) सहकारी बचत तथा ऊण पररचालन सम्वन्धध स्थानीय मापदण्ड न्नधावरण र न्नयमन, 

४) सहकारी सम्वन्धध रान्ष्टय, केधरीय न्वषयगत, प्रादने्शक र स्थानीय सड्घ संस्थासंग समधवय र सहकायव, 



५) सहकारी सम्वन्धध स्थानीय तथयाङ्क व्यवस्थापन र ऄध्ययन ऄनुसधधान, 

६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता ऄन्भवनृ्द्घ, 

७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्वन, पररचालन र न्वकास । 

 

ग) एफ.एम सन्चािन 

१) एक सय वाट सम्मको एफ.एम रेन्डयो सधचालन ऄनुमन्त,नन्वकरण, न्नयमन र खारेजी, 

२) प्रदशे कानुनको ऄधीनमा रन्ह एफ.एम संधचालन सम्वन्धध ऄधय कायव । 

 

घ) स्थानीय कर,  सेवा शुल्क तथा दस्तृर :- 

१. संघीय तथा प्रदशे कानुनको ऄन्धनमा रन्ह सम्पन्ि कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रन्जष्टशेन  शुल्क, सवारी  साधन  

    कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पयवटन शुल्क, न्वज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भनु्मकर (मालपोत), मनोरधजन कर सम्वन्धध   

   नीन्त, कानुन मापदण्ड, कायावधवयन र न्नयमन, 

२) स्थानीय पुवावधार तथा सेवाको शुल्क न्नधावरण, सङ्कलन र व्यवस्थापन, 

३) टेन्कड कायान्कड, क्यानोन्नड, वधजीजम्प,न्जपफ्लायर, र  याफन्टड, मोटरवोट, केवलुकार सेवालगायत ऄधय जल  

   तथा स्थल क्षते्रमा संधचालन हुने नन्वन पयवटकीय सेवा तथा साहन्सक खेलको शुल्क, 

४) जडीवुटी कवाडी र न्जवजधतु कर न्नधावरण तथा संकलन, 

५) स्थानीय राजश्वको अधार न्वस्तार तथा प्रवर्द्वन, 

६) ढुङ्गा न्गट्टी, वालुवा, माटो, काठ, दाईरा, जराजुरी, स्लेट, खररढुङ्गा अदी प्रकृन्तक एवं खानीजधय वस्तुको न्विी  

    तथा न्नकासी शुल्क दस्तुर संकलन, 

७) न्सफाररस, दताव , ऄनुमती, नन्वकरण अदीको शुल्क, दस्तुर न्नधावरण र संकलन, 

८) स्थानीय राजस्व प्रवर्द्वन लान्ग प्रोत्साहन, 

९) राजश्व सुचना तथा तथयाङ्कको अदान प्रदान, 

१०) संघीय प्रदशे कानुनको ऄन्धनमा रन्ह स्थानीय तहमा राजश्व चहुावट न्नयधत्रण सम्वन्धध नीन्त कानुन मापदण्ड र  

     न्नयमन, 

११) स्थानीय पुवाधावर सेवा र ईपयोगमा सेवा शुल्क दस्तुर सम्वन्धध नीन्त कानुन मापदण्ड र न्नयमन, 

१२) मालपोत संकलन, 

१३) कर तथा सेवा शुल्क सम्वन्धध ऄधय कायव 

 

ङ) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

१) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धध नीन्त, मापदण्ड, सेवा, सतव, योजना, कायावधवयन र न्नयमन, 

२) संन्वधानको धारा ३०२ को ईपधारा(२) बमोन्जम समायोजन भएका कमवचारीको व्यवस्थापन,ईपयोग र समधवय, 

३) संगठन न्वकास, जनशन्क्त व्यवस्थापन र वनृ्िन्वकास, 

४) स्थानीय कानुन वमोन्जम संगठन तथा व्यवस्थापन सभके्षण गरर संगठन संरचना तथा दरवधदी न्नधावरण, 

५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा संचार प्रन्वन्धको ईपयोग, प्रवर्द्वन र न्नयमन, 



६) जनशन्क्त व्यवस्थापन तथा बनृ्ि न्वकास, 

७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धध ऄधय कायव 

च. स्थानीय तथ्याङ्क र ऄलभिेख संकिन 

१) स्थानीय तथयाङ्क सम्वन्धध नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजना कायावधवयन र न्नयमन, 

२) अधारभतु तथयाङ्क संकलन र व्यवस्थापन, 

३) जधम मृत्यु न्ववाह सम्वधध न्वच्छेद वसाइ सराइ दताव र पाररवाररक लगतको ऄन्भलेख तथा पधजीकरण व्यवस्थापन, 

४) सूचना तथा संचार प्रान्वन्धयुक्त अधारभतु तथयाङ्कको संकलन र व्यवस्थापन, 

५) स्थानीय तथयाङ्क र ऄन्भलेख संकलन सम्वन्धध ऄधय कायव । 

छ) स्थानीयस्तरका लवकास अयोजना तथा पररयोजना 

१) न्वकास अयोजना तथा पररयोजना सम्वन्धध नीन्त, कानुन, मापदण्ड तजुवमा, कायावधवयन, ऄनुगमन, मूल्याङ्कन र    

    न्नयमन, 

२) अन्थवक सामान्जक, सांस्कृन्तक, वातावरणीय, पून्वन्ध र पुवावधारजधय न्वकासका लान्ग अवश्यक अयोजना तथा    

    पररयोजनाहरुको तजुवमा, कायावधवयन, ऄनुगमन र मुल्याङ्कन,  

३) अयोजनाको ऄध्ययन, ऄनुसधधान तथा प्रभाव मुल्याङ्कन, 

४) सम्भाव्य प्राकृन्तक श्रोत तथा साधनको पन्हचान तथा ऄन्भलेख  व्यवस्थापन, 

५) संघीय तथा प्रदशे कानुनको ऄन्धनमा रन्ह शहरी न्वकास, वस्ती न्वकास र भवन सम्बधधी नीन्त, कानुन, मापदण्ड              

    तथा सो सम्बधधी योजना तजुवमा अयोजना पन्हचान ऄध्ययन, कायावधवयन र न्नयमन, 

६) रान्रिय भवन संन्हता तथा मापदण्ड बमोन्जम भवन न्नमावण ऄनुमन्त, ऄनुगमन र न्नयमन,  

७) सरकारी भवन, न्बद्यालय,सामुदायीक भवन, सभागृह र ऄधय साववजन्नक भवन तथा संरचनाको न्नमावण र ममवत   

    सम्भार र व्यवस्थापन,  

८) सङ्घीय र प्रदशे स्तरीय अयोजना तथा पररयोजानको कायवधवयनमा समधवय, सहजीकरण र सहयोग 

९) सुरन्क्षत वस्ती न्वकास सम्बधधी नीन्त, योजना, कायविम तजुवमा, कायावलयधवय, ऄनुगमन, न्नयमन र मुल्याङ्कन 

१०) साववजन्नक न्नमावण कायवका लान्ग प्रचन्लत कानुन बमोन्जमको “घ” वगवको आजाजतपत्रको जारी, नन्वकरण ताथ    

     खारेजी,  

११) पयवटन क्षते्रको न्वकास, न्वस्तार र प्रवर्द्वन सम्बधधी अयोजनाहरुको पन्हचान, कायवधवयन, व्यवस्थापन, ऄनुगमन   

    र न्नयमन  

१२) नवीन पयवटकीय वा तथा कायवहरु सम्बधधी अयोजनाहरुको पन्हचान, कायवधवयन, व्यवस्थापन, ऄनुगमन र  

     न्नयमन  

१३) न्वकास अयोजना तथा पररयोजना सम्बधधी ऄधय कायव 

ज. अधारभुत र माध्यलमक लशक्षा  

१.  प्रारन्म्भक बाल न्वकास तथा न्शक्षा, अधारभतु न्शक्षा, ऄन्भभावक न्शक्षा, ऄनौपचाररक न्शक्षा, खुला तथा    

वैकन्ल्पक न्नरधतर न्सकाइ, सामुदान्यक न्सकाइ र न्वशेष न्शक्षा सम्बधधी नीन्त, कानुन,  मापदण्ड, योजना तजुवमा,    

कायवधवयन, ऄनुगमन, मुल्याङ्कन र न्नयमन 



२.    सामुदान्यक, संस्थागत, गुठी र सहकारी न्वद्यालय स्थापना, ऄनुमन्त, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा न्नयमन,  

३.    प्रान्वन्धक न्शक्षा तथा व्यावसान्यक तान्लमको योजना तजुवमा, सञ्चालन, ऄनुमन्त, व्यवस्थापन, मुल्याङ्कन र        

       न्नयमन,  

४.    मातृभाषा न्शक्षान्दने न्वद्यालयको ऄनुमन्त, ऄनुगमन तथा न्नयमन,, 

५.    गान्भएका वा बधद गररएका न्वद्यालयहरुको सम्पन्क्त व्यवस्थापन, 

६.    गाउँ ताथ नगर न्शक्षा सन्मन्त गठन तथा व्यवथापन,  

७.    न्वद्यालय व्यवस्थापन सन्मन्त गठन ताथ व्यवस्थापन,  

८.    न्वद्यालयको नामाकरण, 

९.    सामुदान्यक न्वदालयको जग्गाको स्वान्मत्व, सम्पन्क्तको ऄन्भलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन,  

१०.  न्वद्यालयको गुणस्तरी ऄन्भवनृ्र्द् तथा पाठ्यसामग्रीको न्वतरण,  

११.  सामुदान्यक न्वद्यालयको न्शक्षक तथा कमवचारीको दरवधदी न्मलान  

१२.   न्वद्यलायको नक्साङ्कन, ऄनुमन्त, स्वीकृन्त, समायोजना तथा न्नयमन,  

१३.   सामुदन्यक न्वद्यालयको शैन्क्षक पुवावधार न्नमावण, ममवत सम्भार सञ्चालन र व्यवस्थापन  

१४.   अधारभतु तहको पररक्षा सञ्चालन, ऄनुगमन र व्यवस्थापन,  

१५.    न्वद्याथी न्सकाइ ईपलन्धधको परीक्षण रर व्यवस्थापन  

१६.    न्नःशुल्क  न्शक्षा, न्वद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवनृ्िको व्यवस्थापन,  

१७.    ट्युसन, कोन्चङ्ग जस्ता न्वद्यालय बान्हर हुने ऄध्ययन सेवाका  ऄनुमन्त र न्नयमन,  

१८.    स्थानीयस्तरको शैन्क्षक ज्ञान, सीप र प्रन्वन्धको संरक्षण, प्रववर्द्न र स्तरीकरण,  

१९.   स्थानीय पुस्तकालय र वाचानालयको  सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,  

२०.   माध्यान्मक तहसम्मको शैन्क्षक कायविमको समधवय र न्नयमन,  

२१.    सामुदान्यक न्वद्यालयलाइ न्दने ऄनुदान तथा सोको वनोट व्यवस्थापन, न्वद्यालयको अय व्ययको लेखा   

        ऄनुशासन  कायम, ऄनुगमन र न्नयमन,  

२२.    न्शक्षण न्शकाइ, न्शक्षक र कमवचारीको तान्लम तथा क्षमता न्वकास,  

२३.    ऄन्तररक्त  शैन्क्षक न्ियाकलापको सञ्चालन ।  

 

झ. अधारभुत  स्वास्थ्य र सरसफाइ  

१.   अधारभतु स्वास्थय  र सरसफाइ तथा पोषण सम्बधधी नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजनाको तजुवमा, कायावधवयन  

      तथा न्नयमन,  

२.    अधारभतु स्वास्थय, प्रजनन स्वास्थय र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रवर्द्वन,  

३.    ऄस्पाताल र ऄधय स्वास्थय संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन,  

४.    स्वास्थय सेवा सम्बधधी भौन्तक पुवावधार न्वकास तथा व्यवस्थापन,,  

५.    स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथवको गुणस्तर र वायु तथा ध्वन्नको प्रदषुण न्नयधत्रण र न्नयमन, 

६.    सरसफाइ सचतेनाको ऄन्भवनृ्र्द् र स्वास्थयजधय फोहोरमैलाको व्यवस्थापन 

७.    स्वास्थयजधय फोहोरमैला सङ्कलन, पुनःईपयोग, प्रशोधन, न्वसजवन र सोको सेवा शुल्क  न्नधावरण र न्नयमन,  

८.    रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थय सेवा सञ्चालन,  



९.    औषधी पसल सञ्चालन, ऄनुमन्त, ऄनुगमन र न्नयमन,  

१०.    सरसफाइ तथा स्वास्थय क्षते्रबाट न्नरकान्शत फोहोरमैला  व्यवस्थापनमा न्नजी र गैरसरकारी क्षते्रसँग समधवय,  

        सहकायव र साझेदारी, 

११.    पररवार न्नयोजन ताथ मातृन्शशु कल्याण सम्बधधी सेवा सञ्चालन, ऄनुमन्त, ऄनुगमन र न्नयमन,  

१२.    मन्हला तथा बालबान्लकाको कुपोषण धयुनीकरण, रोकथाम, न्नयधत्रण र व्यस्थापन, 

ञ. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जवलवक लवलवधता  

१.   स्थानीय व्यापार, वस्तुको माग, अपुन्तव तथा ऄनुगमन, ईपभोक्ता ऄन्धकार तथा न्हत सम्बधधी नीन्त, कानुन,  

       मापदण्ड, कायावधवयन र न्नयमन, 

२.    बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन,  

३.    स्थानीय वस्तुहरुको ईत्पादन, अपुन्तव तथा न्नकासी  प्रक्षपेण, मुल्य न्नधावरण र ऄनुगमन,  

४.    स्थानीय व्यापार र वान्णज्य सम्बधधी पुवावधार न्नमावण,  

५.    स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मुल्य तथा गुणस्तरको ऄनुमगन र न्नयमन, 

६.    स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमवको दताव, ऄनुमन्त, नन्वकरण, खारेजी, ऄनुगमन र न्नयमन,  

७.    स्थानीय व्यापारको तथयाङ्क प्रणाली र ऄध्ययन ऄनुसधधान,  

८.    न्नजी तथा गैरसरकारी क्षते्रसँग समधवय् र सहकायव,  

९.    स्थानीय व्यापार प्रवर्द्वन, सहजीकरण र न्नयमन,  

१०.    स्थानीय बौन्दक सम्पन्क्तको संरक्षण, प्रवर्द्वन र ऄन्भलेखाङ्कन,  

११.    ईपभोक्ता सचतेना ऄन्भवनृ्र्द् लन्क्षत ईपभोक्तको लगत व्वस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर  

         परीक्षण,  

१२.    वातारवरण संरक्षण र जैन्वक न्वन्वधता सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानुन,  मापदण्ड, योजना तजुवमा तथा त्यसको  

          कायावधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

१३.    स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोन्खम धयुनीकरण,  

१४.    स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थयमा प्रन्तकुल ऄसर पने न्कन्समका ईपभोग्य वस्तुको वेचन्वखन र ईपभोग तथा  

         वातावरणीय प्रदषुण र हानीकारक पदाथवहरुको हानीकारक पदाथवरुको न्नयधत्रण, ऄनुगमन तथा न्नयमन, 

१५.    स्थानीयस्तरमा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन,  

१६.    स्थानीयस्तरमा धयुन काबवनमुखी तथा वातावरणमैत्री  न्वकास ऄवलम्बन,  

१७.    स्थानीयस्तरमा हररत क्षते्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्वन,  

१८.    स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षते्र न्नधावरण व्यवस्थापन,  

१९.    स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैन्वक न्वन्वधता सम्बधधी ऄधय कायव ।  

 

ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृलष सडक र लसिँचाइ  

१.   स्थानीय, ग्रामीण तथा कृन्ष सडक र न्सँचाइ सम्बधधी नीन्त, कानुन, मापदण्ड तथा सो सम्बधधी योजना तजुवमा,  

   कायावधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन,  

२. स्थानीय, ग्रामीण तथा कृन्ष सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा, न्सँचाइ र तटबधधन सम्बधधी गुरुयोजनाको तजुवमा,  



    कायावधवयन, ममवत सम्भार र न्नयमन,  

३. स्थानीय स्तरका न्सँचाइ प्राणालीको न्नमावण, सञ्चालन, रेखदखे, ममवत सम्भार, स्तरोधनन्त, ऄनुगमन र न्नयमन,  

४. यातायात सुरक्षाको व्यवस्थापन र न्नयमन, 

५. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृन्ष सडक सम्बधधी ऄधय कायव,  

ठ. गाउिँ  सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन  

१. गाउँसभा वा नगरसभा सम्बधधी नीन्त, कानुन र कायवन्वधी,  

२.  स्थानीयस्तरका न्वषय क्षते्रगत नीन्त तथा रणनीन्त, अवन्द्यक तथा वान्षवक योजना, कायविम र वजेट स्वीकृन्त,  

३. सभाका सन्मन्तहरुको गठन र सञ्चालान,  

४. स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका न्वषयमा संयुक्त सन्मन्त गठन,  

५. कायवपान्लका ताथ धयान्यक सन्मन्तबाट सभामा प्रस्तुत प्रन्तवेदनमान्थ छलफल तथा सो सम्बधधमा अवश्यक  

    न्नदशेन,  

६. न्वकास योजना तथा कायविमको प्रभावकारी कायावधवयन तथा सुशासनको लान्ग कायवपान्लकालाइ न्नदशे,  

७. गाउँपान्लका तथा नगरपान्लकादलाइ अन्थवक व्ययभार पने न्वषयको न्नयमन,  

८. स्थानीय मेलन्मलाप र मध्यस्थता,  

९. गाउँ सभा, नगर सभा, मेलन्मलाप र मध्यस्थताको व्यवथापन सम्बधधी ऄधय कायव ।  

 

ड. स्थानीय ऄलभिेख व्यवस्थापन  

१.    स्थानीय ऄन्भलेख व्यवस्थापन सम्बधधी नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजनाको न्नमावण, कायावधवयन, ऄनुगमन र 

न्नयमन,  

२. जनसाङ्न्ख्यक, प्राकृन्तक, अन्थवक, सामान्जक, सांस्कृन्तक, भौन्तक पुव्ावधार, रोजगारीको ऄवस्था, कुल ग्राह्सस्थ 

ईत्पादन, प्रन्तव्यन्क्त अय, मानव न्वकास तथा लैङ्न्गक सशक्तीकरण सुचकाङ्क, राजस्व तथा अयव्यय समेतको 

तथयाङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रन्वन्धयुक्त र रान्रिय तथा स्थानीय सूचना प्रणालीमा अवर्द्ता र पाश्र्व 

न्चत्र तथा स्रोत नक्साको ऄद्यावन्धक ऄन्भलेखन,  

३. सूचना तथा ऄन्भलेख केधरको स्थापना तथा सञ्चालन,  

४. साववजन्नक सम्पन्िः,सामुदान्यक सम्पन्ि, भवन, सडक, पसल, व्यावसायको न्ववरण सन्हतको ऄद्यावन्धक  

   ऄन्भलेख,  

५. अफ्नो क्षते्रभीत्र सम्पधन भएका वस्तु तथा चालु योजनाको न्ववरण र त्यस्तो योजनाको सम्पन्िको ऄद्यावन्धक 

ऄन्भलेखन, 

६. स्थानीय ऄन्भलेख व्यबस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रन्वन्धको ईपयोग,  

७. स्थानीय ऄन्भलेख व्यवस्थापन सम्बधधी ऄधय कायव ।  

 

 ढ. जग्गा धनी दताय प्रमाण पुजाय लवतरण  

१. स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, न्किाकाट, हालसान्वक, रन्जरिेशन नामसारी तथा दान्खल खारेज,  

२. जग्गा धनी दताव प्रमाणपुजाव न्वतरण तथा लगत व्यवस्थापन, 

३.   भनु्मको वगीकरण ऄनुसारको लगत, 



४.    साववजन्नक प्रयोजनका लान्ग जग्गा प्रान्प्त,मुअधजा न्नधावरण तथा न्वतरणमा समधवय र सहजीकरण,  

५.    नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वान्मत्व न्नधावरण कायवमा समधवय र सहजीकरण 

६.    जग्गा धनी दताव प्रमाणपुजाव न्वतरण सम्बधधी ऄधय कायव ।  

 

 ण. कृलष तथा पशुपािन, कृलष ईत्पादन व्यस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी  

१.    कृन्ष तथा पशुपालन, कृन्ष ईत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थय सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानुन, मापदण्ड,  

      योजना, कायावधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन,  

२.    कृन्ष तथा पशुपधछी बजार सूचना, बजार  तथा हाटबजारको पुवावधार न्नमावण, साना न्सँचाइ न्नमावण, तान्लम,  

       प्रन्वन्ध प्रसार, प्रान्वन्धक टेवा, कृन्ष सामग्री अपुन्तव र कृषक क्षमता न्वकास कायविमको सञ्चालन, ऄनुगमन र  

      न्नयमन,  

३.    कृन्ष तथा पशुपधछीजधय प्राकृन्तक प्रकोप तथा माहामारी रोगको न्नयधत्रण, 

४.    पशुपधछी न्चन्कत्सा सेवाको व्यवस्थापन,  

५.    कृन्ष वातावरण संरुक्षण तथा जैन्वक न्वन्वधताको सरक्षण र प्रवर्द्वन, 

६.    पशुनश्ल सुधार पर्द्न्तको न्वकास र व्यवस्थापन,  

७.    ईच्च मुल्ययुक्त कृन्षजधय वस्तुको प्रवर्द्वन, न्वकास  तथा बजारीकरण,  

८.    स्थानीय चरन तथा खकव  न्वकास र व्यवस्थापन,  

९.    पशु अहारको गुणस्तर न्नयमन,  

१०.    स्थानीयस्तरमा पशुपधछी सम्बधधी तथयाङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली,  

११.    पशु वाधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र न्नयमन,  

१२.    पशपुधछी सम्बधधी बीमा र कजाव सहजीकरण,  

१३.    पशुपालन तथा पशु स्वास्थय सम्बधधी ऄधय कायव ।  

 

त. जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यलि र ऄशिहरुको व्यवस्थापन 

१.    सङ्घ र प्रदशे कानुनको ऄन्धनमा रही सामान्जक सुरक्षा कायविमको कायावनवयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,  

२.    जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यन्क्त तथा ऄसहायको लगत ऄद्यावन्धक, पररचयपत्र न्वतरण, सामान्जक  

       सुरक्षा तथा सुन्वधाको व्यवस्थापन तथा न्वतरण, 

३.    जेष्ठ नागररक क्लव, न्दवा सेवा केधर, भटेघाट स्थल, अश्रय केधरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,  

४.    संघ तथा प्रदशेसँगको समधवयमा ऄपाङ्गता पुनस्र्थापना केधरको सञ्चालन र व्यवस्थापन, 

५.    सडक बालबान्लका, ऄनाथ, ऄसहाय, ऄशक्त र मान्सक ऄसधतुलन भएका व्यन्क्तहरुको पुनवस्थापना केधरको  

      सञ्चालन, व्यवस्थापन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

६.    जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यन्क्त र ऄशक्तहरुको व्यवस्थापन सम्बधधी ऄधय कायव ।  

 

थ.  बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्किन 

१.   रोजगार तथा बरेोजगार श्रमशन्क्तको तथयाङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना, 

२.    स्थानीयस्तरमा रहकेा न्वदशेी तथा स्वदशेी श्रन्मकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापना,  



३.    न्वन्भधन क्षते्र तथा न्वषयका दक्ष जनशन्क्तको तथयाङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन,  

४.    सुरन्क्षत वैदने्शक रोजगारी र वैदने्शक रोजगारीमा रहकेो श्रम शन्क्तको सूचना तथा तथयाङ्ककको सङ्कलन तथा  

       व्यवस्थापन,  

५.    रोजगार सूचना केधरको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, 

६.    वैदने्शक रोजगारीबाट फकेका व्यन्क्तहरुको सामान्जक पुनः एकीकरण,  

७.    वैदने्शक रोजगारीबाट  प्राप्त ज्ञान, सीप र ईद्यमशीलताको ईपयोग,  

८.    बरेोजगारको तथयाङ्क सङ्कलन सम्बधधी ऄधय कायव ।  

द. कृलष प्रसारको व्यबस्थापन, सञ्चािन र लनयन्रण   

१.    कृन्ष प्रसार सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजना, कायावधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन,  

२.    कृन्ष प्रसार तथा जनशन्क्तको प्रक्षपेण, व्यस्थापन र पररचालन, 

३.    कृषकहरुको क्षमता ऄन्भवनृ्र्द्, प्रान्वन्धक सेवा, टेवा, सीप न्वकास र सशिीकरण,  

४.    कृन्ष वीईवीजन, नश्ल, मसलधद र रसायन तथा औषधीहरुको अपुन्तव, ईपयोग र न्नयमन,  

५.    कृषक समुह, कृन्ष सहकारी र कृन्ष सम्बधधी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरुको समधवय्, व्यवस्थापन र न्नयमन,  

६.    स्थानीयस्तरमा कृन्ष सम्बधधी प्रन्वन्धको संरक्षण र हस्ताधतरण,  

७.    कृन्ष सम्बधधी सूचनाको प्रचार प्रसार,  

८.    स्थानीयस्तरका श्रोत केधरहरुको न्वकास र व्यवस्थापन,  

९.    प्राङ्गाररक खेती तथा मलको प्रवर्द्वन र प्रचार प्रसार, 

१०.    कृन्ष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र न्नयधत्रण सम्बधधी ऄधय कायव ।  

 

ध.    खानेपानी, साना जिलवदु्यत अयोजना, ववकलल्पक ईजाय  

१.    स्थानीय खानेपानी, सम्बधधी नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजना कायावधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन,  

२.    खानेपानी महसुल न्नधावरण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन,  

३.    एक मेगावाट सम्मका जलन्वद्युत ओजना सम्बधधी स्थानीयस्तरको नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजना कायावधवयन,      

      ऄनुगमन र न्नयमन, 

४.    स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ईजाव सम्बधधी नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजना कायावधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन,  

५.    स्थानीय न्वद्युत न्वतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, ऄनुगमन र न्नयमन,  

६.    स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ईजाव सम्बधधी प्रन्वन्ध न्वकास र हस्ताधतरण, क्षमता ऄन्भवनृ्र्द् र प्रवर्द्वन,  

७.    खानेपानी, साना जलन्वद्युत अयोजना तथा वैकन्ल्पक ईजाव सम्बधधी ऄधय कायव ।  

 

न.  लवपद् व्यवस्थापन  

१.   न्वपद ्व्यवस्थापन सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजना कायावधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन,  

२.    स्थानीयस्तरमा न्वपद ्पुवव तयारी तथा प्र्रन्तकायव योजना, पुवव सूचना प्रणाली, खोज तथा ईर्द्ार, राहत सामग्रीको  



      पुवव भण्डारण, न्वतरण र समधवय,  

३.    स्थानीय तटबधध, नदी र पन्हरोको न्नयधत्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र न्नयमन,  

४.    न्वपद ्जोन्खम क्षते्रको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको पन्हचान र स्थानाधतरण,  

५.    न्वपद ्व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय समुदाय, संघ तथा न्नजी क्षते्रसँग सहयोग, समधवय र सहकायव 

६.    न्वपद ्व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र श्रोत साधनको पन्हचान,  

७.    न्वपद ्जोन्खम धयुनीकरण सम्बधधी स्थानीयस्तरका अयोजनाको तजुवमा, कायवधवयन, ऄनुगमन न्नयमन,  

८.    न्वपद ्पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनवस्थापना र पुनःन्नमावण,  

९.    स्थानीयस्तरको न्वपद ्सम्बधधी तथयाङ्क व्यबस्थापना र ऄध्ययन, ऄनुसधधान,  

१०.  स्थानीय अपतकान्लन कायव संचालन प्रणाली,  

११.  समुदायमा अधाररत न्वपद ्व्यबस्थापन सम्बधधी कायविमको सञ्चालन,  

१२. न्वपद ्व्यवस्थापन सम्बधधी ऄधय कायव ।  

 

प. जिाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खलजन पदाथयको संरक्षण  

१.    जलाधार, वधयजधतु, खानी तथा खन्नज पदाथवको संरक्षण सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानुन, मापदण्ड तथा  

       योजनाको कायावधवयन र न्नयमन,  

२.    पानी मुहानको संरक्षण,  

३.    सामुदान्यक भ–ुसंरक्षण र सो मा अधाररत अय अजवन कायविम,  

४.    भु–संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजधय सामुदान्यक ऄनुकुलन,  

५.    खानी तथा खन्नज पदाथवसम्बधधी सूचना ताथ तथयाङ्क सङ्कलन, 

६.    बहुमुल्य धातु, पत्थर तथा खन्नज पदाथवको संरक्षण र समवर्द्वनमा सहयोग,  

       ढुङ्गा, न्गट्टी, बालुवा, माटो, खररढुङ्गा, तथा स्लेट जस्ता खानीजधय वस्तुको सवेक्षण, ईत्खनन तथा ईपयोगको     

       दताव, ऄनुमन्त, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन 

७.   भौगन्भवक नक्सा प्रकाशन । 

 

फ. भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास  

१.    भाषा, संस्कृन्त र लन्लतकलाको संरक्षण र न्वकास स्म्बधधी स्थानीय स्तरको नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजनाको  

     कायावधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

२.    पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवर्द्वन र न्वकास 

३.    परम्परागत जात्रा तथा पववको सञ्चालन र व्यवस्थापन,   

४.    प्रचन्लत कानुन न्वरुर्द्का कुररती तथा कुसंस्कार न्वरुर्द् सामान्जक पररचालन सम्बधधी कायव,  

५.    भाषा, संस्कृन्त र लन्लतकलाको संरक्षण र न्वकास सम्बधधी ऄधय कायव ।  

(३) गाईँपान्लका तथा नगरपान्लकाले सङ्घ तथा प्रदशेसँगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा    ऄन्धकारसंन्वधानको  

      ऄनुसूची – ९ मा ईल्लेख भए बमोन्जम हुनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) को सववमाधयतामा प्रन्तकुल ऄसर नपन ेगरी दहेायको न्वषयमा सङ्घ तथा प्रदशे कानुनको ऄन्धनमा  

    रही गाईँपान्लका तथा नगरपान्लकाको काम, कतवव्य र ऄन्धकार दहेाय बमोन्जम हुनेछ :- 



 

 

क. खेिकुद र परपलरका  

(१) स्थानीयस्तरका खेलकुदको संरचनाको पुवावधार  न्नमावण, सञ्चालन तथा न्वकास,  

(२) स्थानीयस्तरका खेलकुद प्रशासन तथा संघसंस्थाको  न्नयमन र समधवय,  

(३) खेलकुदको न्वकास र प्रवर्द्वन,  

(४) खेलकुद प्रन्तयोन्गता अयोजना र सहभान्गता,  

(५) खेलकुद सम्बधधी पुवावधारको न्वकास,  

(६) स्थानीय तहका पत्रपन्त्रकाको दताव, ऄन्भलेख तथा न्नयमन, ।  

 

ख. स्वास्थ्य 

१.    संघीय तथा प्रदशेस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोन्जम स्थानीय स्तरको स्वास्थय सम्बधधी लक्ष्य र गुणस्तर  

       न्नधावरण,  

२.    जनरल ऄस्पताल, नन्सवङ्ग होम, ध्यान केधर तथा ऄधय स्वास्थय संस्थाहरुको न्क्लन्नक दताव, सञ्चालन,  

     ऄनुमन्त र न्नयमन,  

३.    स्थानीयस्तरमा औषधीजधय वनस्पन्त, जडीवटुी र ऄधय औषधीजधय वस्तुको ईत्पादन प्रशोधन र न्वतरण,  

४.    स्वास्थय न्वमा लगायतका सामान्जक सुरक्षा कायविमको व्यवस्थापन,  

५.    स्थानीयस्तरमा औषधी तथा ऄधय मेन्डकल ईत्पादनहरुको धयुनतम मुल्य न्नधावरण र न्नयमन,  

६.    स्थानीयस्तरमा औषधीको ईन्चत प्रयोग र शुक्ष्म जीव न्नरोधक प्रन्तरोध धयुनीकरण,  

७.    स्थानीयस्तरमा औषधी र स्वास्थय ईपकरणको खररद, भण्डारण र न्वतरण,  

८.    स्थानीयस्तरमा स्वास्थय सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, 

९.    स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थय न्नगरानी (पन्धलक हले्थ सभलेेधस),  

१०.    स्थानीयस्तरको प्रवर्द्वननात्मक, प्रन्तकारात्मक, ईपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक र प्यान्लएन्टभ स्वास्थय सेवाको  

       सञ्चालन,  

११.    स्वास्थय जीवनशैली, पोषण, शरीररक व्ययाम, योग ऄभ्यास, स्वास्थय विृको पालना, पञ्चकमव लगायतका  

       जनस्वास्थय सेवाको प्रवर्द्वन,  

१२.    जुनोन्टक र कीटजधय रोगको न्नयधत्रण तथा व्यवस्थापन,  

१३.    सुन्तव, मन्दरा र लागु पदाथव जधय वस्तुको प्रयोग न्नयधत्रण तथा सचतेना ऄन्भवनृ्र्द्,  

१४.    अयुवेन्दक, युनानी, अम्ची, होन्मयोप्यान्थक, प्राकृन्तक न्चन्कत्सा लगायतका परम्परागत स्वास्थय ईपचार  

         सेवाको व्यवस्थापन,  

१५.    जनस्वास्थय, अपतकान्लन स्वास्थय तथा महामारीको न्नयधत्रण र योजना कायवधवयन, 

१६.    रोग न्नयधत्रण तथा रोकथाम  

१७.    अकन्स्मक स्वास्थय सेवा प्रवाह तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन,  



 

 

(ग) लवदु्यत, खानेपानी तथा लसिँचाइ जस्ता सेवाहरु  

१.   न्वद्युत न्वतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन,  

२.    खानेपानी महसुल न्नधावरण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन,  

३.    स्थानीय साना सतह तथा भनु्मगत न्सँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भार, सेवा शुल्क न्नधावरण र  

      संकलन सम्बधधी व्यवस्थापन,  

 

(घ) सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जररवाना तथा प्राकृलतक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पययटन शुल्क  

१.    स्थानीय सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जररवाना सम्बधधी नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजना तजुवमा, कायवधवयन र  

      न्नयमन,  

२.    प्राकृन्तक श्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोयल्टी संकलन, समधवय र न्नयमन,  

३.    खन्नज पदाथवको ईत्खनन् र सो सम्बधधी रोयल्टी संकलन,  

४.    सामुदान्यक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी संकलन,  

 

(ङ) वन, जंगि, वन्यजन्तु, चराचुरङ्गी, जि ईपयोग, वातावरण, पयायवरण तथा जवलवक लवलवधता  

१.    वन, जंगल, वधयजधतु, चराचरुङ्गी, जल ईपयोग, वातावरण, पयाववरण तथा जैन्वक न्वन्वधता सम्बधधी स्थानीय  

      नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजना, कायावधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन,  

२.    स्थानीयस्तरमा सामुदान्यक, ग्रामीण तथा शहरी, धान्मवक, कवनु्लयती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्वर्द्वन,  

      ईपयोग, ऄनुगमन र न्नयमन तथा वन ईपभोक्ता समुहको व्यवस्थापन,,  

३.    मध्यवती क्षते्रको सामुदान्यक, धान्मवक र कवनु्लयती  वनको व्यस्थापन,  

४.    स्थानीयस्तरमा नदी न्कनार, नदी ईकास, नहर न्कनार तथा सडक न्कनारमा वकृ्षारोपण व्यवस्थापन,  

५.    स्थानीयस्तरमा न्नजी वनको प्रवर्द्वन, ऄनुगमन र न्नयमन, 

६.    स्थानीयस्तरमा साववजन्नक खाली जग्गा, पाखो वा क्षते्रमा वकृ्षरोपण, सम्भार, ईपयोग र व्यवस्थापन 

७.    स्थानीयस्तरमा जडीवटुी तथा ऄधय गैर काष्ठ वन पैदावार सम्बधधी, सवेक्षण, ईत्पादन, संकलन, प्रवर्द्वन,  

      प्रशोधन  र बजार व्यवस्थापन, 

८.    वन, वीउ, वगैचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवर्द्वन, 

९.    नसवरी स्थापना, न्वरुवा ईत्पादन, न्वतरण, रोपण र प्रवर्द्वन,  

१०.    वधयजधतु र चरचचरुुङ्गीको संरक्षण, व्यावसान्यक पालन, ईपयोग र ऄनुमगन,  

११.    मानव तथा वधयजधतु बीचको र्द्धर्द् व्यवस्थापन,  

१२.    स्थानीय प्राणी ईद्यान (न्चन्डयाखाना) को स्थापना र संचालन,  

१३.    स्थानीय वधयजधतु पयवटन र अय अजवन,  

१४.    स्थानीयस्तरमा अखेटोपहारको व्यवस्थापन,  

१५.    स्थानीयस्तरमा वन, वधयजधतु तथा चरचचरुुङ्गीको ऄन्भलेखाङ्कन र ऄध्ययन, ऄनुसधधान,  

१६.    न्वश्वसम्पदना सूचीमा परेका स्मारक र पुरातान्त्वक महत्वका वन, न्समसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका जग्गा सम्बधधी लगत,  



१७.    न्मचाहा प्रजान्तको न्नयधत्रण,  

१८.    स्थानीयस्तरको जोन्खम धयनीकररण,  

१९.    जैन्वक न्ववधताको ऄन्भलेखाङ्कन,  

२०.    स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रवर्द्वन,  

२१.    स्थानीय साना जल ईपयोग सम्बधधी क्षते्रगत अनयोजना,तजुवमा, कायवधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन,  

२२.    रैथाने प्रजान्तकोसंरक्षण र प्रवर्द्वन,  

२३.    स्थानीयस्तरमा ववातावरणीय जोन्खम धयुनीकरण, 

२४.    स्थानीय स्तरमा प्रदषुण न्नयधत्रण र हान्नकारक पदाथवहरुको न्नयमन र व्यवस्थापन,  

२५.    स्थानीयस्तरमा धयुन काववनमुखी तथा वातावरण मैत्री न्वकास ऄवलम्बन,  

२६.    स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण, क्षते्र न्नधावरण र व्यवस्थापन । 

 

(च) सामालजक सुरक्षा र गररबी लनवारण 

१.    सामान्जक सुरक्षा तथा गररबी न्नवारण सम्बधधी स्थानीय नीन्त, कानुन, मापदण्ड, न्नयमन र ऄध्ययन ऄनुसधधान,  

२.    लन्क्षत समुह सम्बधधी स्थानीय योजना, कायविम, श्रोत पररचालन र व्यवस्थापन,  

३.    सामान्जक सुरक्षाको कायावधवयनको लान्ग सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकव , समधवय र सहकायव,  

४.    सामान्जक सुरक्षा सम्बधधी स्थानीय तथयाङ्क र सूचना व्यवस्थापन,  

५.    गररव घरपररवार पन्हचा सम्बधधी स्थानीय सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र न्नयमन,  

६.    स्थानीय सामान्जक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन ।  

 

छ) व्यलिगत घटना, जन्म, मृत्यु, लववाह र तथ्याङ्क 

१.    व्यन्क्तगत घटना (जधम, मृत्यु, न्ववाह, बसाइसराइ, सम्बधध न्वच्छेद र धमवपुत्र र धमवपुत्री) को दताां,  

२.    व्यन्क्तगत घटनाको स्थानीय तथयाङ्क सम्बधधी नीन्त, कानुन, मापदण्ड, योजना, कायवधवयनर न्नयमन,  

३.    व्यन्क्तगत घटनाको ऄन्भलेख व्यवस्थापन र प्रन्तवेदन ।  

४.    स्थानीयस्तरमा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय संरक्षण, सम्वर्द्वन र पुनःन्नमावण ।  

ज).   सुकुम्वासी व्यवस्थापन 

१.    सुकुम्वासीको पन्हचान र ऄन्भलेख व्यवस्थापन, 

२.    सुकुम्बासी सम्बधधी जीन्वकोपाजवन र बसोबास व्यवस्थापन । 

 

ज. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी 

१. प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बधधी नीन्त,कानुन,मापदण्ड तथा न्नयमन 

२. प्राकृन्तक स्रोतबाट प्राप्त हे्न रोयल्टी संकलन तथा बाडफाडँ । 



 

 झ. सवारी साधन ऄन्ुमलत 

१. यातायात व्यवस्थापन सम्बधधी स्थानीय नीन्त,कानुन,मापदण्ड,योजना, कायवधवयन र न्नयमन, 

२. स्थानीय साववजन्नक यातायातको रुट न्नधावरण,ऄनुमन्त,नन्वकरण,खारेजी,सेवाको गुणस्तर,भाडा दर न्नधावरण र  

    न्नयमन, 

३. वातावरण मैत्री,जलवायु पररववतन ऄनुकुलन,न्वपद ्जोन्खम ,ऄपाङ्गता र लैङ्न्गक मैत्री यातायात प्रणलीको  

    स्थानीय तहमा प्रवर्द्वन । 

(५) ईपदफा (१) र (३) मा ईन्ल्लन्खत ऄन्धकारका ऄन्तररक्त गाईँपान्लका तथा नगरपान्लकाको ऄधय काम,कतवव्य र 

ऄन्धकार दहेाय बमोन्जम हुनेछ । 

क. भुलम व्यवस्थापन 

१. सङ्न्घय तथा प्रदशे कानुनको ऄन्धनमा रही स्थानीय स्तरको भ ुईपयोग नीती, योजना, कायविँम तजुवमा योजना र  

     कायावधवयन, 

२. संन्घय तथा प्रदशेको मापदण्डको ऄन्धनमा रही व्यवन्स्थत बस्ती  न्वकासका कायविमको तजुवमा र कायावधवयन,  

    एकीकृत वस्ती न्वकासका लागी जग्गाको एकीकरण तथा न्वकास व्यवस्थापन, 

३. स्थानीयस्तरमा ऄव्यबन्स्थत बसोबास व्यबस्थापन । 

 

ख. सञ्चार सेवा  

१. संन्घय तथा प्रदशे कानुनको ऄन्धनमा रही स्थानीय क्षते्र न्भत्र आधटरनेट सेवा, टेन्लसेधटर, केबलु तथा तार न्बहीन  

    टेन्लन्भजन प्रसारणको ऄनुमन्त, नन्वकरण र न्नयम, 

२. स्थानीय क्षते्रको सूचना प्रन्वन्धको न्वकास र प्रवर्द्वन गने । 

ग. यातायात सेवा  

(१) स्थानीय बस, िली बस, िाम जस्ता मध्यम क्षमताको मास िन्ञ्जट प्रणलीको नीती, मापदण्ड, योजना,  

     कायावधवयन, ऄनुगमन र न्नयम,  

(२) रान्रिय रेल  पुबावधारको ईपयोग तथा महानगरीय क्षते्रन्भत्र शहरी रेल सेवाको संजाल, व्यवस्थापन, ममवत  

     सम्भार, समधवय, साझेदारी र सहकायाव । 

६. संघ वा प्रदशेले स्ंन्वधान तथा प्रचन्लत कानुन बमोन्जम अफ्नो ऄन्धकार क्षते्र न्भत्रको कुनै न्वषय गाईँपालीका  

   वा नगरपालीकालाइ कानुन वमोन्जम न्नक्षपेण गनव सक्नेछ । 

७. गाईँपालीका वा नगरपालीकाको ईपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोन्जमको काम, कतवव्य र ऄन्धकारको प्रयोग  

    गदाव अवश्यक्ता ऄनुसारको कानुन, नीन्त, योजना, मापदण्ड तथा कायवन्बन्ध बनाइ लागु गनव सक्नेछ । 

८. स्थानीय तहले प्रदशे सरकारको परामशव नेपाल सरकारको पुवव स्वीकृन्त न्लइ न्बदशेका कुनै स्थानीय सरकार संग  

    भन्गनी सम्बधध कायम गनव सक्नेछ । 

 

 

 



 

 

३ हाि काययरत कमयचारीहरुको लबवरण  

क) नगरपान्लका र वडा कायावलयमा कायवरत कमवचारी 

तारकेश्वर नगरपालिकामा काययरत कमयचारीहरुको लबवरण 

लस. 

न ं नाम /थर पद  तह/ शे्रणी सम्पकय  कव लफयत 

१ न्हरामणी सुवेदी प्रमुख प्रशासन्कय ऄन्धकृत रा.प. न्ितीय ९८५११९०७५१ स्थायी 

२ पणूवकाजी महजवन इन्धजन्नयर अठौं ९८४१८८९०८३ स्थायी 

३ न्तथव राज थापा मगर ऄन्धकृत सातौ ९८४१८२४९४४ स्थायी 

४ देव कुमार  न्गरी  लखेा ऄन्धकृत सातौ ९८४२४९४७६२ स्थायी 

५ हररराम प्याकुरेल इन्धजन्नयर सातौ ९८५१२३६१०७ स्थायी 

६ सुदशवन खनाल ऄन्धकृत छैठौ ९८५१२०१७०३ स्थायी 

७ खड्ग ब. श्रषे्ठ  ऄन्धकृत छैठौ ९८४३४६७६३६ स्थायी 

८ राजन फुयाल ऄन्धकृत छैठौ ९८४१६०१९६९ स्थायी 

९ चेत ब. न्संह ऄन्धकृत छैठौ ९८५१०७२१२८ स्थायी 

१० न्मलन ऄयावल इन्धजन्नयर छैठौ ९८४१६६०६२२ करार 

११ कधचन भट्ट इन्धजन्नयर छैठौ ९८४१७७०७७२ करार 

१२ शन्श गरूङ इन्धजन्नयर छैठौ ९८५१२३८९९६ करार 

१३ नरहरी गौतम सुचना प्रन्वन्ध ऄन्धकृत छैठौ ९८६०१०३६९९ करार 

१४ षडानधद  अचायव रोजगार सयंोजक छैठौ ९८१३६१७१५१ करार 

१५ सन्वता अचायव लखेापाल पांचौ ९८४७६२२३५४ स्थायी 

१६ राजु प्र. न्तन्मन्ल्शना सहायक  पांचौ ९८५११९०७५२ स्थायी 

१७ सपना पौडेल सहायक  पांचौ ९८४३७६७२२१ स्थायी 



१८ आधदुश्वरी धयौपान े सहायक  पांचौ ९८४१४८४८८८ स्थायी 

१९ आश्वर ऄंगाआ सहायक  पांचौ ९८५११०५९३६ करार 

२० न्सता थपन्लया सहायक  पांचौ ९८४१८२५४२७ स्थायी 

२१ नवल चौधरी स.इन्धजन्नयर पांचौ ९८४३१०३१०७ स्थायी 

२२ सुजन रेग्मी स.इन्धजन्नयर पांचौ ९८४६५६४४३७ स्थायी 

२३ वासु ऄन्धकारी  स.इन्धजन्नयर पांचौ ९८५१००७२७० करार 

२४ न्वकास महजवन स.इन्धजन्नयर पांचौ ९८५१०३३४७० करार 

२५ न्नल राज भेटवाल खा.प .स.ेटी 

रा.प. ऄन.ं 

प्रथम ९८४१४५४५८३ स्थायी 

२६ लक्ष्मी लामीछान े ऄ.स.इन्धजन्नयर 

रा.प. ऄन.ं 

न्ितीय  ९८४१८८९२३४ स्थायी 

२७ हरी कृरण ऄयावल सहायक  चौथो ९८४१६९४८२३ स्थायी 

२८ सोन्नया शमाव सहायक  चौथो ९८५११८५१५१ स्थायी 

२९ प्रमोद चधर डागी स.ल.ेपा चौथो ९८५११९२१८१ स्थायी 

३० सागर ऄयावल ऄन्मन चौथो ९८५१२१५३२२ करार 

३१ न्नराजन थापा क.ऄ चौथो ९८६०६८४२८५ करार 

३२ संगीता बढुाथोकी सहायक  चौथो ९८४३९३७५९२ करार 

३३ आन्धदरा ऄन्धकारी सामान्जक परीचालक चौथो ९८४१८८७१७४ करार 

३४ खम ब. ऄयावल कायावलय सहयोगी 

श्रेणी बीहीन 

पाचौं ९८४९०७११२४ स्थायी 

३५ न्दपक थापा सवारी चालक 

श्रेणी बीहीन 

चौथो ९८४१२१९२५४ स्थायी 

३६ रन्वधर महजवन कायावलय सहयोगी श्रेणी बीहीन ९८४१३९९०२५ करार 

३७ ऄजुवन थापा कायावलय सहयोगी श्रेणी बीहीन ९८६१००८९७५ करार 



३८ न्वनोद लामा कायावलय सहयोगी श्रेणी बीहीन ९८४३४३२७६७ करार 

३९ ऄधजना  ओझा न्सटौला कायावलय सहयोगी श्रेणी बीहीन ९८६१९२८९६८ करार 

४० आन्धदरा पडुासैनी कायावलय सहयोगी श्रेणी बीहीन ९८४९२२५५६२ करार 

४१ हरी चधर बोहरा कायावलय सहयोगी श्रेणी बीहीन ९८४११७५११६ करार 

४२ कैलाश ऄयावल सवारी चालक श्रेणी बीहीन ९८४३६७७६५० करार 

४३ सुरेश बोहरा सवारी चालक श्रेणी बीहीन ९८५१२३८०८२ करार 

४४ ऄजय न्धताल सवारी चालक श्रेणी बीहीन ९८४१३०२५०० करार 

४५ प्रकाश श्रेष्ठ सवारी चालक श्रेणी बीहीन ९८४१०८६४२४ करार 

४६ शदु्द श्रेष्ठ सवारी चालक श्रेणी बीहीन ९८०३७०७०५४ करार 

       

 

 

वडा कायायियमा काययरत कमयचारीहरुको लववरण 

 

वडा.नं   १  

 

      लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ पदमा गजरेुल वडा  सन्चव चौथो ९८५१०२४७४३ स्थायी 

२ न्वश्व राम थापा सहायक  चौथो ९८५१०९८४१३ करार 

३ गायत्री दवेकोटा सहायक  चौथो ९८४१०९४८९१ करार 

४ सान्वन्त्र भट्टराइ ऄन्धकारी 

कायावलय 

सहयोगी श्रेणी न्वन्हन ९८४०१३७५९४ करार 

      

 

वडा नं   २ 

 

      



लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ केशव राज पाण्डे वडा सन्चव पाचौं ९८४१७९५५७१ स्थायी 

२ शन्मवला लामा सहायक  चौथो ९८४९२९९५९३ करार 

३ मरुारी भण्डारी कायवलय सहयोगी  श्रेणी न्वन्हन ९८४१६५०९९० स्थायी 

      

 

वडा नं  ३ 

 

      लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ नवराज फुयाल वडा  सन्चव पाचौं ९८४९८४९४२२ स्थायी 

२ ईिम गजरेुल सहायक  चौथो ९८४१७४४७७६ करार 

३ न्तलक प्रसाद गजरेुल 

कायावलय 

सहयोगी श्रेणी न्वन्हन ९७४१०९०५३५ स्थायी 

      

 

वडा नं   ४ 

 

      लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ वसन्धत गरुूङ वडा सन्चव पाचौं ९८६०८१९३७० स्थायी 

२ कुमार धयौपाने क.ऄ पाचौं ९८४७८२९३३७ स्थायी 

३ समुन महजवन 

कायावलय 

सहयोगी श्रेणी न्वन्हन ९८६०६६७५२९ करार 

      

 

वडा नं   ५ 

 

      लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ संगीता शमाव  वडा सन्चव पाचौं ९८४१३७५१८४ स्थायी 

२ सनु्शला न्संखडा ऄयावल सहायक  चौथो ९८४१७२४९७४ करार 



३ सधतन्वर महजवन 

कायावलय 

सहयोगी श्रेणी न्वन्हन ९८१३६६५७४३ स्थायी 

      

 

 

 

 

 

वडा नं  ६ 

 

      लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ सदुशवन न्घन्मरे वडा  सन्चव तेस्रो ९८४१५९१९३१ स्थायी 

२ रन्व न्तन्मन्ल्सना सहायक  चौथो ९८५११९८०८६ करार 

३ परुप महजवन 

कायावलय 

सहयोगी श्रेणी न्वन्हन ९८४१५६३९७७ करार 

४ न्नशा बान्नया 

कायावलय 

सहयोगी श्रेणी न्वन्हन ९८४९१५३५९७ करार 

      

 

वडा नं  ७ 

 

      लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ सनु्शला शमाव लोहनी वडा  सन्चव पाचौं ९८४९१९९२६३ स्थायी 

२ गोन्वधद प्र. लान्मछाने सहायक  चौथो ९८५१०८६७५९ करार 

३ रोन्जन काकी 

स. कम्पटुर 

ऄपरेटर तेस्रो ९८५११४९३६१ करार 

४ नारायण खत्री 

कायावलय 

सहयोगी श्रेणी न्वन्हन ० करार 

      

 

 

 

 



वडा नं  ८ 

      लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ जयराम भण्डारी  वडा  सन्चव पाचौं ९८४१३३२३४३ स्थायी 

२ राजकुमार खड्का 

कायावलय 

सहयोगी  श्रेणी न्वन्हन ९८४१९२८३९७ करार 

      

 

 

वडा नं  ९ 

 

      लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ सजृना भट्टराइ वडा  सन्चव पाचौं           स्थायी 

२ सजृना पौडेल सहायक चौथो ९८४६६०२५१५ स्थायी 

३ सररता पधथ खड्का 

कायावलय 

सहयोगी  श्रेणी न्वन्हन ९८६१३७५०७२ करार 

      

 

वडा नं  १० 

 

      लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ वेदनाथ सवेुदी वडा  सन्चव पाचौं ९८४३४३७७५३ स्थायी 

२ सजृना महजवन सहायक  चौथो ९८४९०६५५९५ करार 

३ गोमा पौडेल 

कायावलय 

सहयोगी  श्रेणी न्वन्हन ९८४९१४६७०९ करार 

        



 

वडा नं   ११ 

 

      लस. 

नं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ नान ुन्तवारी काकी वडा  सन्चव चौथो ९८५११००१२७ स्थायी 

२ महशे न्घन्मरे कम्पटुर ऄपरेटर चौथो ९८४९०६६७२० करार 

३ भगवन्त बोहरा 

कायावलय 

सहयोगी  श्रेणी न्वन्हन ९८६१७०७७४० करार 

 

 

 

लवषयगत शाखामा काययरत कमयचारीहरुको लववरण 

 

 लशक्षा शाखा 

    लस. न ं नाम /थर पद  तह /शे्रणी सम्पकय  कव लफयत 

१ होम नाथ धयौपाने ईप- सन्चव  दशौं ९८४१५२५१६७ स्थायी 

२ पदम बहादरु खत्री ऄन्धकृत अठौं ९८४१५९९४०९ स्थायी 

३ ईमेश न्धताल कम्पुटर ऄपरेटर चौथो ९८४९३७०७७६ करार 

४ सररता ऄन्धकारी कायावलय सहयोगी श्रेणी न्वन्हन ९८१३८६७०३१ करार 

       

 स्वस्थ्य शाखा 

    लस. न ं नाम /थर पद  तह  सम्पकय  कव लफयत 

१ ऄरूण कुमार न्गरी न्स .ऄ.ह े.ब छैठौं ९८४१३४०७४४ स्थायी 

२ कल्याण लान्मछान े क.ऄ पाचौं ९८४१६७७६५८ करार 

३ केशव खरेल त.स पाचौं ९८५१२२४३२७ करार 



       

 

 कृलष  लवकास शाखा 

   लस. न ं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ न्मना कुमारी थापा ऄन्धकृत छैठौं ९८४९६८३८३६ स्थायी 

२ ररतु न्सग्दले श्रेष्ठ ऄन्धकृत छैठौं ९८५१२०००८७ स्थायी 

३ सन्वता कुमारी काफ्ले ना.प्रा.स चौथो ९८४६४२०८१२ स्थायी 

      

  

 

मलहिा तथा बािबालिका शाखा 

   लस. न ं नाम /थर पद  तह / शे्रणी सम्पकय  कव लफयत 

१ प्रन्तमा न्मश्र म.न्ब.ऄ रा.प.ततृीय ९८५१२०१२७३ स्थायी 

२ न्वमला लम्साल सुवेदी म.न्ब.न्न पाचौं ९८४१४३२०७९ स्थायी 

३ लक्ष्मी दने्व खड्का म.न्ब.न्न पाचौं ९८४१४०६१८५ स्थायी 

४ मन्लना पोखरेल स.म.न्ब.न्न पाचौं ९८४६४३२७८४ स्थायी 

५ न्सजवना भट्टाराइ स.म.न्ब.न्न पाचौं ९८४१८८९३०७ स्थायी 

 

 

 

पशु शेवा शाखा 

    लस. न ं नाम /थर पद  तह सम्पकय  कव लफयत 

१ धन्नपत राय पशु न्वकास ऄन्धकृत अठौं ९८४१६४१५९३ स्थायी 

२ शंकर थपन्लया पशु न्वकास ऄन्धकृत छैठौं ९८४०७९१३०० स्थायी 

३ डम्बर बहादरु तामाङ्ग कायावलय सहयोगी श्रेणी न्वन्हन ९८४१५४१२७८ स्थायी 



 यस नगरपालिकाको लशक्षा  शाखा ऄन्तगयतका  कमयचारीहरुको लववरण 

 

 

लवद्याियको  नाम 

 
लशक्षक नाम तह शे्रणी लववरण 

१. मानलसंह मालव, मनमवज ु

 
    

 

नारायणजड थापा मा न्द स्थायी 

केदार गजुरेल मा त ृ स्थायी 

केदार प्रसाद नेपाल मा त ृ स्थायी 

रुपाकुमारी शमाव मा त ृ राहात 

भरत न्तवारी मा त ृ राहात 

महेश्वर प्रसाद दवेकोटा प्रा न्द स्थायी 

सुवरा लान्मछान े प्रा न्द स्थायी 

जानुका सेढाइ प्रा न्द स्थायी 

यशोधा पाण्डे प्रा त ृ स्थायी 

तारा काकी प्रा न्द स्थायी 

गीता न्सखडा प्रा त ृ स्थायी 

ररक्त प्रा त ृ   

ररक्त प्रा त ृ   

ऄन्म्वका पाण्ड े न्न न्द स्थायी 

ईषा पाण्ड े न्न त ृ स्थायी 

न्दनेश पाण्ड े न्न न्द स्थायी 

सगुन पोखरेल न्न त ृ स्थायी 

कमलन्दन न्मया ई त ृ राहात 

न्ववेक ऄन्धकारी ई त ृ राहात 

पूणवप्रसाद भट्ट न्न त ृ राहात 

२. मनमवज ुमा.लव, मनमवज ु 

 

         

 

 

भक्तमान महजवन न्न न्द स्थायी 

लक्ष्मी खनाल मा त ृ स्थायी 

तेजनाथ अचायव मा त ृ स्थायी 

सीजवना दवेकोटा मा त ृ स्थायी 

रन्वना महजवन मा त ृ स्थायी 

भरवहादरु थापा मा त ृ राहात 

सन्धदप सापकोटा न्न त ृ राहात 

ज्ञानेधर प्रसाद अचायव प्रा न्द स्थायी 



सन्दप दवाडी न्न त ृ राहात 

ऄन्जता सेढाआ न्न त ृ राहात 

न्वजया थपन्लया न्न न्द स्थायी 

श्रीकाजी महजवन प्रा न्द स्थायी 

न्दपेधरवहाजुर लामा प्रा न्द स्थायी 

सररता न्घन्मरे प्रा न्द स्थायी 

भारतीकुमारी नेपाल प्रा त ृ स्थायी 

न्कशोर खनाल न्न त ृ स्थायी 

रन्मता प्रजापन्त प्रा त ृ स्थायी 

ऄमतृा मजाकोटी न्न त ृ स्थायी 

३.ग्राम सेवा मा.लव, 

धमयस्थिी  

 

         

 

 

ईमाकाधत भूतेल मा न्द स्थायी 

सुरमा खराल  मा त ृ स्थायी 

गणेशकुमार वुढा मा त ृ राहात 

श्यामलाल पाण्ड े मा त ृ स्थायी 

डोन्पधर कुमार वस्नेत मा त ृ स्थायी 

ऄनन्मका अचायव मा त ृ स्थायी 

सीजवना शमाव मा त ृ स्थायी 

ऄरुण कटुवाल मा त ृ स्थायी 

मीना भारती ई त ृ राहात 

न्लला शमाव ई त ृ राहात 

सुरेधर वहादरु महत न्न न्द स्थायी 

ईिमकुमार शाही न्न त ृ स्थायी 

लक्ष्मी न्तन्मन्ल्सना न्न त ृ स्थायी 

योगेधर राज धयौपान े न्न न्द स्थायी 

श्यामकाजी वेधजनकार न्न त ृ स्थायी 

ऄधनपूणव न्घन्मरे प्रा न्द स्थायी 

वासुदवे पाण्डे प्रा न्द स्थायी 

भवनी न्तन्मल्सेना प्रा न्द स्थायी 

आश्वरी प्रधान प्रा न्द स्थायी 

न्मनु पाठक प्रा न्द स्थायी 

गणेश प्रसाद भट्ट प्रा न्द स्थायी 

रुकुमैया न्तन्मन्ल्सना प्रा त ृ स्थायी 

नन्वन डड्गोल प्रा त ृ स्थायी 

कल्पना ऄन्धकारी प्रा त ृ स्थायी 

ररक्त प्रा त ृ   



सधतोशी न्तन्मन्ल्सना प्रा त ृ स्थायी 

नवराज सापकोटा न्न त ृ स्थायी 

४. पृथ्वीनारायण मा.लव, 

 गोिढुङ्गा          

 

 

 

नारायणप्रसाद शमाव मा त ृ स्थायी 

योगधरप्रसाद वसौला मा त ृ स्थायी 

खेमराज खरेल मा त ृ स्थायी 

शकर ऄन्धकारी ई त ृ राहात 

वधदना घटानी मा त ृ स्थायी 

काजीराम वञ्जरा न्न त ृ स्थायी 

सुन्नता ऄन्धकारी प्रा त ृ स्थायी 

सीता सुवेदी पधथी मा त ृ स्थायी 

तजेधर पाण्ड े ई त ृ राहात 

ररक्त न्न     

न्भमप्रसाद दाहाल न्न त ृ स्थायी 

मधु ऄयावल न्न न्द स्थायी 

वासुदवे न्धताल न्न न्द स्थायी 

गगाराम थापा न्न न्द स्थायी 

न्शवहरर न्धताल प्रा न्द स्थायी 

सानुमैया दाहाल प्रा न्द स्थायी 

न्खमवहादरु तामाङ प्रा न्द स्थायी 

दवेेधर प्रसाद पराजुली प्रा न्द स्थायी 

ऄन्म्वका दाहाल प्रा त ृ स्थायी 

यमुनाप्रसाद न्धताल प्रा न्द स्थायी 

न्दलकुमारी पगेनी प्रा त ृ स्थायी 

न्मरा कोआराला वोहोरा प्रा त ृ स्थायी 

ररक्त 

  

  

५. काभे्रस्थिी मा.लव,     

    काभे्रस्थिी 

         

 

 

गीताप्रसाद शमाव मा त ृ राहात 

मोहनदवे भट्ट मा त ृ राहात 

न्दपा चापागाआ मा त ृ राहात 

सान्वन्त्र फुय्याल मा त ृ राहात 

मैया ऄयावल थापा प्रा त ृ स्थायी 

प्रलावदकुमार पोखरेल प्रा न्द स्थायी 

ररता सत्याल न्न त ृ स्थायी 

रन्वना न्तन्मन्ल्सना न्न त ृ राहात 

मायाँ दवेी थापा पोखरेल प्रा त ृ स्थायी 



कोन्पला पधत प्रा त ृ स्थायी 

सुकदवे ढकाल प्रा त ृ स्थायी 

न्भमनाथ अचायव प्रा त ृ स्थायी 

लक्ष्मी वजगाइ लान्मछान े प्रा त ृ स्थायी 

सन्हकुमार न्लम्व ु प्रा त ृ स्थायी 

कन्वता सुवेदी प्रा त ृ राहात 

यन्डना रोक्का प्रा त ृ राहात 

आश्वर प्रसाद ढुङ्गना न्न त ृ स्थायी 

६.कलिका शरण मा.लव,  

    लजतपुरफेदी         

 

 

 

 

 

राममाया ँऄन्धकारी 

 

न्न 

 

त ृ

 

स्थायी 

गोपालप्रसाद गजुरेल प्रा न्द स्थायी 

घनश्याम ररमाल प्रा त ृ स्थायी 

न्शवकुमार लान्मछान े प्रा न्द स्थायी 

भून्मकला धयौपाने पन्ण्डत प्रा न्द स्थायी 

दन्धराम ढकाल प्रा न्द स्थायी 

हररप्रसाद ऄयावल प्रा त ृ स्थायी 

७. नागजुयङ मा.लव, गोिढुगा 

          

 

वलराम कोआरालf मा त ृ स्थायी 

चधरमन्ण ढुङ्गाना मा त ृ स्थायी 

रामकुमारी पौडेल मा त ृ स्थायी 

न्सतलवावु श्रेष्ठ मा त ृ स्थायी 

न्ललामान श्रेष्ठ न्न त ृ स्थायी 

न्वरणु ऄन्धकारी  प्रा त ृ स्थायी 

नन्वन ररजाल न्न न्द स्थायी 

नानी दलुाल न्न त ृ स्थायी 

सुदशवन न्वष्ट न्न त ृ स्थायी 

सुदशवन ऄन्धकारी प्रा न्द स्थायी 

पवन फ्याल प्रा न्द स्थायी 

दवेेधर ऄयावल प्रा न्द स्थायी 

प्रेमराज धयौपान े प्रा न्द स्थायी 

गीता दवेी पुडसैनी प्रा त ृ स्थायी 

रेशा ऄन्धकारी प्रा न्द स्थायी 

ररक्त प्रा त ृ ऄस्थायी 

न्शवहरर फूयाल प्रा त ृ स्थायी 

          

८. फुटुङ मा.लव, न्वरणुप्रसाद पोखरेल मा त ृ स्थायी 



फुटुङ मनकुमार राइ मा त ृ स्थायी 

भन्गरथ ईपाध्याय मा त ृ स्थायी 

दवेकी धामी मा त ृ राहात 

लोकनाथ ईपध्याय मा त ृ राहात 

हररकृरण के सी मा त ृ राहात 

पुजा शाही ई त ृ राहात 

प्रकाश ढकाल ई त ृ राहात 

श्याम सुधदर के सी ई त ृ राहात 

स्वरुपा गौतम न्न त ृ स्थायी 

राजकुमार ऄछामी न्न त ृ स्थायी 

रजनी कुमारी मास्के न्न त ृ राहात 

राजीव काकी न्न त ृ राहात 

पुरुषोिम मास्के प्रा न्द स्थायी 

कलावती वोगटी प्रा न्द स्थायी 

ईमीला न्घन्मरे प्रा न्द स्थायी 

गणेशप्रसाद नेपाल प्रा न्द स्थायी 

न्वमला न्वष्ट प्रा त ृ स्थायी 

सन्वना ढकाल प्रा त ृ राहात 

न्वमला सापकोटा प्रा त ृ राहात 

सीता ढकाल प्रा त ृ स्थायी 

मन्धदरा न्घन्मरे प्रा न्द स्थायी 

राधादवेकोटा ढकाल प्रा त ृ स्थायी 

९. नेपाि रालरिय मा.लव,  

     नेपािटार         

 

 

 

न्नमवला शाक्य मा त ृ स्थायी 

प्रजापन्त नेपाल मा त ृ स्थायी 

गोन्वधद न्तन्मन्ल्सना मा त ृ स्थायी 

परमेश्वर श्रेष्ठ मा त ृ स्थायी 

शैलेधर डल्लाकोटी मा त ृ स्थायी 

वसधतराज ढकाल मा त ृ स्थायी 

ररक्त मा त ृ   

नारायण न्गरी मा त ृ स्थायी 

सुमी न्सटौला ई त ृ राहात 

न्वनोद ऄयावल ई त ृ राहात 

हरर रेग्मी मा त ृ स्थायी 

सीता कुवर पौडेल न्न त ृ राहात 

हररप्रसाद दाहाल प्रा न्द स्थायी 

रेणु वस्नेत न्न न्द स्थायी 

ज्ञानु भण्डारी न्न न्द स्थायी 



नवराज लान्मछान े प्रा न्द स्थायी 

यमुना लान्मछान े प्रा न्द स्थायी 

सुलोचना ईप्रेती प्रा न्द स्थायी 

ररता थपन्लया प्रा न्द स्थायी 

न्वधद ुके सी प्रा न्द स्थायी 

ऄचवना भट्टराइ प्रा त ृ स्थायी 

सुधदरप्रसाद पाण्डे प्रा त ृ स्थायी 

नवराज के सी प्रा त ृ स्थायी 

सुन्मत्रा न्घन्मरे प्रा त ृ स्थायी 

ईमा पोखरेल दाहाल प्रा त ृ राहात 

एन्लना न्घन्मरे प्रा न्द स्थायी 

काधछा महजवन प्रा न्द स्थायी 

न्वद्या खरेल न्न त ृ स्थायी 

नारायणप्रसाद सुवेदी न्न त ृ स्थायी 

ऄङ्गुरा थापा न्संखडा न्न त ृ स्थायी 

छायाँदवेी रेग्मी न्न त ृ स्थायी 

रवीधर ढकाल न्न त ृ स्थायी 

१०. जीतपुर मा.लव,  

       जीतपुरफेदी 

          

 

जयराम चापाँगाआ ई त ृ राहात 

ऄमतृ ढकाल ई त ृ राहात 

ऄमतृ पौडेल मा त ृ राहात 

रान्धका सुवेदी मा त ृ राहात 

सरस्वती ऄयावल मा त ृ राहात 

चेतनाथ रेग्मी न्न त ृ स्थायी 

कलमवहादरु खत्री न्न त ृ स्थायी 

महेश दवाडी प्रा त ृ राहात 

राजन भट्ट न्न न्द स्थायी 

आन्धदरा दङ्गाल न्न न्द स्थायी 

राजेधर ज्ञवाली न्न न्द स्थायी 

शसीकला थापामगर न्न त ृ राहात 

राधाकृरण ऄयावल प्रा न्द स्थायी 

वासुदवे न्तन्मन्ल्सना प्रा न्द स्थायी 

दबेभक्त धमला प्रा त ृ स्थायी 

दवेकी ऄन्धकारी न्न त ृ स्थायी 

ईमा कुमारी गोराथोकी प्रा त ृ स्थायी 

ऄन्भन न्तन्मन्ल्सना प्रा त ृ ऄस्थायी 

मेनका दवेकोटा प्रा त ृ ऄस्थायी 



न्दनेश कुमार ऄयावल प्रा त ृ स्थायी 

ईमीला ऄयावल प्रा त ृ स्थायी 

ऄधजु ऄयावल प्रा त ृ स्थायी 

हररकृरण ऄयावल मा त ृ स्थायी 

भोलानाथ ऄयावल प्रा त ृ राहात 

ऄन्नल फुयाल आन्धजन्नयर प्रान्वन्धक 

प्रज्वल ऄयावल आन्धजन्नयर प्रान्वन्धक 

सुन्नल रेग्मी स आन्धजन्नयर प्रान्वन्धक 

रमेश न्सह स आन्धजन्नयर प्रान्वन्धक 

११. साङ्िा   

वािकुमारी मा.लव,  साङ्िा 

       

 

 

डा न्टकाराम भट्ट मा त ृ स्थायी 

मोहनकुमार दाहाल मा त ृ स्थायी 

समुधरकुमार न्तन्मन्ल्सना मा त ृ राहात 

जानुका थापा मा त ृ राहात 

यादवप्रसाद फुयाल मा त ृ राहात 

पुरपराज पधथी मा त ृ राहात 

न्नमवला दाहाल मा त ृ राहात 

गणेशहरर कोआराला ई त ृ राहात 

रस्मीता ढकाल ई त ृ राहात 

दवेेधरवहादरु ऄन्धकारी मा त ृ स्थायी 

खेमराज खरेल न्न त ृ स्थायी 

रामवावु फुयाल न्न त ृ स्थायी 

ररक्त न्न त ृ ऄस्थायी 

सान्वत्रा कडररया न्न त ृ राहात 

ईिमकुमार केसी प्रा न्द स्थायी 

हररकृरण ऄन्धकारी प्रा न्द स्थायी 

शेखरकुमार मास्के प्रा न्द स्थायी 

शान्धत ऄमगाआ प्रा न्द स्थायी 

लक्ष्मी श्रेष्ठ प्रा त ृ स्थायी 

टेकवहादरु हमाल प्रा त ृ स्थायी 

ररक्त प्रा त ृ   

कल्पना जोशी न्न त ृ राहात 

योमायाँ गुरुङ न्न प्र स्थायी 

रुर सापकोटा प्रा त ृ स्थायी 

 १२. कालिदेवी मा.लव,  

        काभे्रस्थिी         

 कृरणप्रसाद ओझा मा त ृ स्थायी 



 श्रीराम फुयाल ई त ृ राहात 

न्दपक न्संखडा मा त ृ राहात 

प्रन्मला पौडेल मा त ृ राहात 

मुकुधद के सी ई त ृ राहात 

कन्वराज श्रेष्ठ मा त ृ स्थायी 

राजनकुमार दाहाल मा त ृ स्थायी 

मेनका दाहाल खरेल मा त ृ राहात 

रामकृरण ऄन्धकारी न्न त ृ स्थायी 

शधतोष शमाव न्न त ृ स्थायी 

ऄनुपमा ऄन्धकारी न्न त ृ राहात 

रचना श्रेष्ठ प्रा त ृ राहात 

प्रकाशप्रसाद फुयाल न्न त ृ स्थायी 

रेवती प्रसाद पराजुली न्न त ृ स्थायी 

न्वन्वता ऄन्धकारी न्न त ृ राहात 

गोपालवहादरु घले प्रा न्द स्थायी 

हररहर ऄन्धकारी प्रा न्द स्थायी 

गीता न्तन्मन्ल्सना प्रा त ृ स्थायी 

तारा ऄन्धकारी प्रा न्द स्थायी 

शोभा वराल ढकाल प्रा त ृ स्थायी 

सधतोशी न्व क प्रा त ृ स्थायी 

न्वना भट्ट प्रा त ृ राहात 

जीतवहादरु वमजन प्रा त ृ राहात 

मन्नता ऄन्धकारी वाली न्वज्ञान प्रन्शक्षक 

सन्वन काकी वाली न्वज्ञान प्रन्शक्षक 

कन्वता शमाव अचायव वाली न्वज्ञान प्रन्शक्षक 

रमेश न्धताल वाली न्वज्ञान प्रन्शक्षक 

न्वकास अचायव वाली न्वज्ञान स प्रन्शक्षक 

न्शव गौतम वाली न्वज्ञान स प्रन्शक्षक 

न्ववेक सापकोटा वाली न्वज्ञान स प्रन्शक्षक 

न्दपेधर लामा वाली न्वज्ञान स प्रन्शक्षक 

१३. नागजुयङ ठुिागाईिँ मा.लव, 

 

       जीतपुरफेदी 

 

        

 

 

लता शमाव मा त ृ स्थायी 

हेमराज दाहाल मा त ृ राहात 

कुमार प्रधान मा त ृ राहात 

सधजयकुमार पुडासैनी मा त ृ राहात 



कुमार हुमागाआ मा त ृ स्थायी 

न्शव सापकोटा ई त ृ राहात 

जीवन थापा ई त ृ राहात 

मीना क्षत्री प्रा त ृ राहात 

गोमा फुयाल न्संखडा प्रा त ृ राहात 

कमला ऄन्धकारी थापा प्रा त ृ स्थायी 

शुन्शला पुडासैनी प्रा न्द स्थायी 

ऄजुवन फुयाल न्न न्द स्थायी 

प्रेमकुमारी मल्ल न्न त ृ स्थायी 

न्वन्मता वस्तेत न्न त ृ राहात 

चधरप्रसाद पधत प्रा त ृ स्थायी 

ऄमतृा दवेकोटा प्रा त ृ स्थायी 

न्शवप्रसाद फुयाल प्रा न्द स्थायी 

राजु फुयाल प्रा त ृ स्थायी 

हरेराम फुयाल प्रा न्द स्थायी 

        

१४. पुरानो गुह्यश्वरी मा.लव, 

       गोिढुङ्गा 

          

 

 

होमनाथ ऄंगाइ मा त ृ स्थायी 

नवराज पाण्ड े मा त ृ राहात 

भरत न्सम्खडा मा त ृ राहात 

लक्ष्मी कुमारी सुवेदी मा त ृ राहात 

नारायणी खड्का न्न त ृ राहात 

जानकी थापा न्न त ृ राहात 

लन्लता न्धताल न्न त ृ राहात 

पाववती धयौपान े प्रा त ृ ऄस्थायी 

राजेधरप्रसाद न्तन्मन्ल्सना प्रा न्द स्थायी 

हररकृरण धयौपान े प्रा न्द स्थायी 

सकुधतला ऄन्धकारी प्रा न्द स्थायी 

शुभरा थापा प्रा न्द स्थायी 

सगीता गौतम प्रा त ृ स्थायी 

प्रन्तमा ऄयावल प्रा त ृ स्थायी 

   

  

          

१५. कुञ्जीपाकि मा.लव,      

     

       साङ्िा 

    

तेजनारायण चौधरी न्न त ृ राहात 

वन्वता ऄन्धकारी न्न त ृ राहात 

शुन्शला ऄन्धकारी न्न त ृ राहात 



सन्वना ऄन्धकारी न्न त ृ राहात 

शाधता थपन्लया प्रा प्र स्थायी 

राजु नेपाल प्रा त ृ स्थायी 

वालकुमार शमाव प्रा त ृ ऄस्थायी 

न्वश्वनाथ दवेकोटा प्रा त ृ ऄस्थायी 

रघनुाथ न्तन्मन्ल्सना प्रा त ृ स्थायी 

रमेश परुी न्न त ृ ऄस्थायी 

न्वजयकुमार तामाङ प्रा त ृ स्थायी 

 १६. धमय लवद्याश्रम प्रा.लव, 

      धमयस्थिी         

 

शान्धत वस्नेत प्रा न्द स्थायी 

आन्धदरा न्घन्मरे प्रा न्द स्थायी 

जनकी वस्नेत प्रा न्द स्थायी 

जनकराज कुवर प्रा न्द स्थायी 

१७. खड्कवािकोट प्रा.लव, 

 

     जीतपुरफेदी          

 

 

 

 

ईद्दव लामा 

 

 

प्रा 

 

 

न्द 

 

 

स्थायी 

साधना श्रेष्ठ प्रा न्द स्थायी 

खड्गमदवन वस्नेत प्रा न्द स्थायी 

न्मना श्रेष्ठ प्रा त ृ स्थायी 

१८. ज्ञानोदय प्रा.लव,  

      काभे्रस्थिी 

          

 

प्रलावद फुयाल प्रा त ृ स्थायी 

महालक्ष्मी शमाव प्रा त ृ स्थायी 

शोभा खन्तवडा प्रा त ृ स्थायी 

१९.  सरस्वती प्रा.लव, 

     जीतपुरफेदी          

 

न्वमला वस्धयात प्रा न्द स्थायी 

सागरमन्ण वारसैनी प्रा न्द स्थायी 

नन्वन लामा प्रा त ृ स्थायी 

ताराकुमारी वाग्ले प्रा त ृ स्थायी 

२०. कालिका कठेरी साङ्ग्िा         

 

सुन्दप सापकोटा प्रा त ृ स्थायी 

सररता थापा प्रा त ृ राहात 

रेणु न्वडारी प्रा त ृ ऄस्थायी 

     



२१. महादेवस्थान प्रा.लव, 

    जीतपुरफेदी          

 

मेघवहादरु दाहाल प्रा न्द स्थायी 

जुनुकला राइ प्रा त ृ ऄस्थायी 

न्वद्या फुयाल प्रा त ृ स्थायी 

समुधर पररयार प्रा त ृ राहात 

 

 

 

  



यस नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा ऄन्तगयतका  कमयचारीहरुको लववरण 

क्र.स नाम थर पद सस्था कव लफयत 

          

१ 
जसबहादरु राइ न्स.ऄ.हे.व साङ्गला प्रा.स्वा.के   

२ 
फन्डधर ज्ञवाली ल्या.टे साङ्गला प्रा.स्वा.के   

३ 
कमला कुवँर बढुथापा ऄ. न. मी. साङ्गला प्रा.स्वा.के 

सेवा करार 

४ 
ऄन्नता कुमारी खड्गी ऄ. न. मी. साङ्गला प्रा.स्वा.के   

५ 
शाधती वागटी ऄ. ह.े ब.  साङ्गला प्रा.स्वा.के   

६ 
बरी प्रसाद मैनाली ऄ.ह.ेब साङ्गला प्रा.स्वा.के   

७ 

भवानी नेपाल ऄ. न. मी.  साङ्गला प्रा.स्वा.के   

८ 
प्रभा श्रषे्ठ स्टाफ नसव साङ्गला प्रा.स्वा.के   

९ 

सन्कल धोवी न्स.ऄ.ह.ेब साङ्गला प्रा.स्वा.के   

१० 
लक्ष्मी ऄन्धकारी का. स. साङ्गला प्रा.स्वा.के   

११ 
कल्पना काकी का. स. साङ्गला प्रा.स्वा.के 

सेवा करार 

१२ 
संजय तामाङ्ग का. स. साङ्गला प्रा.स्वा.के 

सेवा करार 

१३ 
राजकुमार सापकोटा चौकीदार साङ्गला प्रा.स्वा.के 

सेवा करार 

१४ 
न्वजय कुमार दवे ज. स्वा. न्न 

काभ्ेरस्थली स्वास्थय चौकी   

१५ 
सधतोष ढकाल ह.े ऄ. 

काभ्ेरस्थली स्वास्थय चौकी   

१६ 
आश्वरी प्रसाद पाठक ऄ. ह.े ब.  

काभ्ेरस्थली स्वास्थय चौकी   

१७ 
सुन्शला खड्गी ऄ. न. मी. 

काभ्ेरस्थली स्वास्थय चौकी   

१८ 

ईन्मवला नगरकोटी ल्या.ऄ 
काभ्ेरस्थली स्वास्थय चौकी सेवा करार 

१९ 
ईमादवेी फुयाल का.स 

काभ्ेरस्थली स्वास्थय चौकी सेवा करार 

२० 
न्नजवला गौतम स्टाफ नसव  

नगर स्वास्थय केधर –२ सेवा करार 



२१ 
कमली दवेकोटा का.स  

नगर स्वास्थय केधर –२ सेवा करार 

२२ 
न्लला न्सह ंखत्री न्स. ऄ. ह.े ब. छैठौ 

न्जतपुरफेदी स्वास्थय चौकी   

२३ 
दामोदर खनाल न्स. ऄ. ह.े ब. छैठौ 

न्जतपुरफेदी स्वास्थय चौकी   

२४ 

सशीकला सुनुवार  ऄ.ह.ेब 
न्जतपुरफेदी स्वास्थय चौकी   

२५ 
गंगा दवेी ऄयावल ऄ. न. मी. 

न्जतपुरफेदी स्वास्थय चौकी   

२६ 

न्शखर राज थापा ल्या.ऄ 
न्जतपुरफेदी स्वास्थय चौकी सेवा करार 

२७ 
न्सजवना ऄयावल क.स 

न्जतपुरफेदी स्वास्थय चौकी सेवा करार 

२८ 
मधुसुदन न्घन्मरे न्स.ऄ.ह.ेब 

नगर स्वास्थय केधर –४   

२९ 
शारदा लान्मछाने  ऄ. ह.े ब.  

नगर स्वास्थय केधर –४ सेवा करार 

३० 
सन्सकला सुनुवार ऄ.न.मी 

नगर स्वास्थय केधर –४   

३१ 
संन्चता काकी का.स  

नगर स्वास्थय केधर –४ सेवा करार 

३२ 
न्वश्व मोहन न्गरी न्स. ऄ. हे. ब. छैठौ 

गोलढुङ्गा स्वास्थय चौकी   

३३ 

न्दपक रीमाल न्स. ऄ. हे. ब. छैठौ 

गोलढुङ्गा स्वास्थय चौकी   

३४ 
जसमाया न्जरेल न्स. ऄ. न. मी. 

गोलढुङ्गा स्वास्थय चौकी   

३५ 
पन्वत्रा शमाव न्स. ऄ. हे. ब. छैठौ 

गोलढुङ्गा स्वास्थय चौकी   

३६ 
शाधता फुयाल का. स. 

गोलढुङ्गा स्वास्थय चौकी   

३७ 
ऄञ्जना पौडेल ज.स्वा.न्न . छैठौ 

धमवश्थली स्वास्थय चौकी   

३८ 
तोप बहादरु थापा न्स. ऄ. ह.े ब.ऄ. छैठौ 

धमवश्थली स्वास्थय चौकी   

३९ 
दामोदर लान्मछाने न्स. ऄ. ह.े ब. छैठौ 

धमवश्थली स्वास्थय चौकी   

४० 
रामकुमारी लुआटेल न्स. ऄ. न. मी. 

धमवश्थली स्वास्थय चौकी   

४१ 
राधा थपन्लया न्स. ऄ. न. मी. 

धमवश्थली स्वास्थय चौकी   

४२ 

लक्ष्मी न्तमल्सीना ऄ. ह.े ब. 
धमवश्थली स्वास्थय चौकी   

४३ 
सोन्वता ऄन्धकारी ल्या.ऄ 

धमवश्थली स्वास्थय चौकी सेवा करार 



४४ 
सुकु नारायण श्रषे्ठ का. स. 

धमवश्थली स्वास्थय चौकी   

४५ 
न्वरणु प्रसाद ओली  हे. ऄ. पाचौ ँ

फुटुङ्ग स्वास्थय चौकी   

४६ 
न्वणा चौधरी न्स.ऄ.ह.ेव 

फुटुङ्ग स्वास्थय चौकी   

४७ 

गोपाल प्रसाद पाण्डे ऄ.ह.ेव चौथो 
फुटुङ्ग स्वास्थय चौकी   

४८ 
ऄप्सरा बोगटी ऄ. न. मी. 

फुटुङ्ग स्वास्थय चौकी   

४९ 

सजना काफ्ले ऄ. न. मी. 
फुटुङ्ग स्वास्थय चौकी   

५० 
ईपेधर ब. शान्ह ल्या.ऄ 

फुटुङ्ग स्वास्थय चौकी सेवा करार 

५१ 
भवानी खत्री का.स 

फुटुङ्ग स्वास्थय चौकी सेवा करार 

५२ 
चडुामणी के. सी. ह.े ऄ. 

मनमैजु स्वास्थय चौकी   

५३ 
शारदा ऄन्धकारी न्स. ऄ. ह.े ब. 

मनमैजु स्वास्थय चौकी   

५४ 
फिे बहादरु गुरुङ न्स. ऄ. ह.े ब. छैठौ 

मनमैजु स्वास्थय चौकी   

५५ 

जयकली जेठरा ऄ. न. मी. 
मनमैजु स्वास्थय चौकी   

५६ 

ज्ञानु लामा ऄ. न. मी. 
मनमैजु स्वास्थय चौकी   

५७ 
न्गता चापागाइ ल्याब. ऄ 

मनमैजु स्वास्थय चौकी सेवा करार 

५८ 

लक्ष्मी खत्री का.स 
मनमैजु स्वास्थय चौकी सेवा करार 

५९ 
राधा कुमारी शमाव सुवेदी ऄ. ह.े ब. 

नगर स्वास्थय केधर –९   

६० 
कल्पना पोखरेल ऄ. ह.े ब.  

नगर स्वास्थय केधर –९ सेवा करार 

६१ 
मधुमाया मगर के.सी का.स  

नगर स्वास्थय केधर –९ सेवा करार 

६२ 

सररता पोखरेल न्स.ऄ.ह.ेब ऄ.छैठौ 

तह नगर स्वास्थय केधर –१०   

६३ 

न्गता न्तमन्ल्सना ऄ. न. मी.  
नगर स्वास्थय केधर –१०   

६४ 
ईषा बढुाथोकी का.स  

नगर स्वास्थय केधर –१० सेवा करार 

६५ 

सुन्मत्रा कुवर न्स.ऄ.ह.ेब ऄ. 
नगर स्वास्थय केधर –११   



६६ 
सान्वत्री थपन्लया ऄ.न.मी 

नगर स्वास्थय केधर –११   

६७ 
गीता ईप्रेती  ऄ. ह.े ब.  

नगर स्वास्थय केधर –११   

६८ 
सरला कुआकेल ऄ.न.मी 

नगर स्वास्थय केधर –११   

६९ 
मन्नता थापा  ल्या.ऄ 

नगर स्वास्थय केधर –११ सेवा करार 

७० 
कमला तामाङ्ग का.स 

नगर स्वास्थय केधर –११ सेवा करार 
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क्र.सं.  

सेवा 

सुलवधाको 

नाम  

अवश्यक पने कागजातहरु  सेवा सुलवधा प्राप्त गनय अवश्यक पने प्रलक्रया  
लजम्मेवार 

ऄलधकारी 

 िाग्ने 

समय  
िाग्ने दस्तुर 

१ 

ईजुरी तथा 

गुनासो 

सम्बन्धी 

१  न्नबदेन  १ न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गने   
नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

यथाशक्य 

न्छटो  
तोलकए बमोलजम  

२ अवश्यक सूचना तथा प्रमाणहरु 

२ 

नगर प्रमुख/नगर ईप प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत फाँट वा कमवचारीलाइ तोक 

अदशे गने   

३ 
सम्बन्धधत फाँटबाट अवश्यक कायव गरी 

कायावलयमा पेश गन े

२ बािी धरौटी  

१  न्नबदेन  १ न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गने  

नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

प्रमाण 

पुगेकै 

न्दन 

तोलकए बमोलजम  

२ 
 नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लपी 
२ 

नगर प्रमुख , नगर ईप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत कमवचारी÷फाँटलाइ तोक 

अदशे गने   

३ 
 मोन्हयानी हक प्रमाण पत्रको 

प्रन्तन्लपी 
३ न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बझुाईने   

४ 
 ऄन्घल्लो अ ब मा न्तरेको 

रन्सदको सक्कल/प्रन्तन्लपी  
४ 

तोकादशे लगाएको कागजातमा ऄवश्यक प्रन्िया 

पुरा गरी न्नवेदकलाआव न्सफाररस ईपलधध गराईने  

३ 
सडक खन्ने 

ऄनुमलत 

१ 
 न्नबदेन (कारण सन्हत 

खुलाईनुपने) 
१ न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गने   

नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमाण 

पुगेकै  

लस्वकृलतिाइ 

दस्तुर रकम रु.  

     प्रमुख  न्दन   १,५००।- र 



    

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

धरौटीिाइ 

प्रलतवगयलमटर 

रकम रु . 

४,०००।-  

२ 
 नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लपी 
२ 

नगर प्रमुख/नगर ईप प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत फाँट वा कमवचारीलाइ तोक 

अदशे गने   

३ 
 जग्गाधनी प्रमाणपुजावको 

प्रन्तन्लपी 
३ न्नवेदन दताव गने   

४ 

 जग्गामा घर/टहरा भएमा 

घर/टहरा नक्सा पास प्रमाण 

पत्रको प्रन्तन्लपी  

४ 

तोन्कएको कमवचारी/फाँट/प्रान्वन्धक कमवचारीले 

अवश्यकता ऄनुसार न्फल्ड न्नररक्षण गरी सो को 

प्रन्तवेदन कायावलयमा पेश गन े

५  नापी नक्साको प्रन्तन्लन्प ५ तोन्कए बमोन्जमको शुल्क र धरौटी बझुाईने  

६ 
 ऄधयको हकमा सम्बन्धधत 

कायावलयको पत्र  
६ 

सम्बन्धधत कमवचारी/फाँटले न्सफाररस तयार 

बनाईने  

७  प्रान्बन्धकको स्थलगत प्रन्तबेदन  ७ 
चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईने   

४ 
घर 

नक्सापास 

 
ऄस्थायी नक्सापास     

नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत  

२५ न्दन 

अवसीय घर 

(नक्सापास) प्रलत 

वगयफुट रू. 

१२।००, 

व्यावसालयक 

(नक्सापासः 

१   नक्सा दरखास्त फारम / न्नबदेन  १ 

 न.पा. िारा न्नधावररत मापदण्ड प्रचन्लत न्नयम 

ऄनुसार न.पा. मा सून्चकृत परामशवदाताबाट नक्सा 

तयार गरी घरधनीले पेश गनव ल्याईनु पने, न्नवेदन 

सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश तथा 

नगरपान्लका कायवलयमा दताव गराईनु पने 



२ 
  नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लन्प 
२ 

नगरपान्लकाको नक्सा फाँटका सव इन्धजन्नयर, 

इन्धजन्नयरले सो घरको नक्सा नगरपान्लकाको 

मापदण्ड बमोन्जम ठीक छ भनेपन्छ 

नगरपान्लकाबाट ईपलधध गराआवने नक्सा दरखास्त 

फारामको लाग्ने शुल्क राजस्व शाखामा बझुाएर 

नक्सा दरखास्त फाराम खररद गरी दताव गरी नक्सा 

फाँटमा बझुाईने ।   

लमलश्रत 

व्यावसालयक घर 

प्रलत वगयफुट रू. 

२०।००,  

व्यावसालयक घर 

तथा ऄपायटमेन्ट 

तथा ऄन्य ठुिा 

लबलल्डङ्गहरु 

प्रलत वगयफुट रू. 

३०।००,  

अवसीय घर 

(ऄलभिखेलकरण) 

रू. १८।००, 

व्यावसालयक घर 

(ऄलभिखेलकरण) 

३०।०० 

३ 
  जग्गाधनी प्रमाणपुजावको 

प्रन्तन्लन्प 
३ 

दताव पश्चात् घर न्नमावण न्स्वकृन्तका लान्ग घर 

न्नमावण हुने स्थलमा साँध सँन्धयारको नाममा 

जानकारीका लान्ग १५ न्दने दावी न्वरोधको 

सूचना वडा कायावलय तथा न्नमावण स्थलमा टाँस 

गराईने   

४ 
 चालु अ.व. को मालपोत न्तरेको 

रन्सद 
४ 

सूचनाको म्याद पूरा भएपन्छ दावी न्वरोध 

नअएमा सम्बन्धधत जग्गामा सम्बन्धधत वडा 

ऄध्यक्ष÷वडा सदस्य÷वडा सन्चव वा न्नजले 

तोकेको प्रन्तन्नन्धको रोहवरमा सजवन्मन मुचलु्का 

गराइ  सम्बन्धधत वडामा कामकाज गनव तोन्कएको 

प्रान्वन्धकलाइ घरनक्सा न्जम्मा लगाईने । 

५ 
 प्रमान्णत फाआल नक्सा वा  नापी 

नक्साको प्रन्तन्लन्प 
५ 

 प्रान्वन्धक दृन्ष्टले ईक्त घर नक्सा पास गनव ईपयुक्त 

रहकेो, नरहकेो बारे स्थलगत रुपमा गइ प्रन्तवेदन 

न्दएपन्छ मात्र वडा कायावलयले घरनक्सा पासका 

लान्ग नगरपान्लकामा न्सफाररस गने । 



६  रान्जनामाको प्रन्तन्लन्प ६ 

न्सफाररस भइ नगरपान्लकामा प्राप्त फाइल 

सम्बन्धधत फाँटका कमवचारीले ईक्त घर प्लीधथ 

लेभलसम्म न्नमावण गनव न्मल्ने भएमा लाग्ने राजस्व 

दस्तुर नगरपान्लकाको राजस्व शाखामा बझुाइ 

नक्सा न्स्वकृत गने ऄन्धकारीकोमा पेश गने  

७  चारन्कल्ला प्रमान्णत प्रन्तन्लपी ७ 

 नगरपान्लकाले ईक्त नक्सा पास गनव ईपयुक्त 

दने्खए प्लीधथ लेभल सम्मको घर नक्सा  

नगरपान्लकाले तोकेको दस्तुर राजस्व शाखामा 

बझुाइ  

ऄस्थायी आजाजत न्दने । 

८  ४ प्रन्त पासपोटव साआजको फोटो     

 
स्थायी आजाजत     

१  न्नबदेन १ 

सम्बन्धधत वडामा कामकाज गनव तोन्कएको 

प्रान्वन्धक कमवचारीको ऄनुमन्त न्लए ऄनुसारको 

घर न्नमावण भएकोले स्थायी ऄनुमन्त न्दन 

न्सफाररस गरेको स्थलगत प्रन्तवेदन गने 

२ 
 घरधनीको २ प्रन्त पासपोटव 

साआजको फोटो 
२ 

न्प्लधथ लेभल सम्म भएको कामको प्रगन्त दने्खने 

कम्तीमा २/३ एगंलको रंन्गन फोटो धुलाएर पेश 

गने 

३ 

 न.पा. बाट ऄनुमन्त न्दए ऄनुसार 

घर वा संरचना  न्नमावण भएको 

सम्बधधी वडा कायवलयको 

न्सफाररस 

३ 

सम्बन्धधत वडा कायावलयको न्सफाररस साथ 

ऄस्थायी न्स्वकृत गदावको नक्सा र प्लीधथ लेभल 

सम्मको ऄस्थायी आजाजत पत्र सन्हत पेश गन े

  
४ न्सफाररस साथ पेश भएको फाआवल नगरपान्लकामा 



पेश गने 

  
५ 

ऄस्थायीकै प्रन्िया जस्तै पुन नक्सा फाँटका 

कमवचारीसमक्ष पेश गरी ऄस्थायी न्स्वकृत न्दए 

बमोन्जमको न्नमावण कायव भए नभएको 

प्रान्वन्धकबाट स्थलगत न्फल्ड न्नररक्षण गरी  

प्रान्वन्धक दृन्ष्टले ईक्त घर नक्सा स्थायी आजाजत 

न्दन ईपयुक्त रहमेा वडा कायावलयले घरनक्सा 

पासका लान्ग नगरपान्लकामा न्सफाररस गरे पश्चात् 

नगरपान्लका कायावलयले स्थायी आजाजत 

ईपलधध गराईने ।  

  
६ 

ऄस्थायी आजाजत र स्थायी आजाजत पत्र न्दने 

बीचको फरक कम्तीमा २५ न्दनको हुनेछ । 

५ 

घर लनमायण 

सम्पन्न 

प्रमाणपर 

१  न्नबदेन  १ न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गने   

नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत  

 ३ न्दन 
रकम रू. 

५,०००।०० 

२ 
 जग्गा धनी प्रमाण पुजावको 

प्रन्तन्लपी 
२ 

तोन्कएको सम्पूणव कागजाहरू समेत न्नमावण 

भएको घरको घर सम्पधन भएको दने्खने कम्तीमा 

४ एगंलबाट न्खन्चएका रंगीन फोटोहरू साथ पेश 

गने 

३ 
 भवन न्नमावण यी आजाजतपत्रको 

प्रन्तन्लपी 
३ 

सम्बन्धधत वडामा कामकाज गनव तोन्कएको 

प्रान्वन्धक कमवचारीले सो घरको स्थलगत 

न्नररक्षण गरी सो को स्थलगत प्रन्तवेदन सन्हत 

न्सफाररस नगरपान्लका कायावलयमा पेश गने 



४ 

  सम्बन्धधत वडामा कामकाज गनव 

तोन्कएको प्रान्वन्धक कमवचारीको 

ऄनुमन्त न्लए ऄनुसारको घर 

न्नमावण भएकोले स्थायी ऄनुमन्त 

न्दन न्सफाररस गरेको स्थलगत 

प्रन्तवेदन 

४ 

भवन मापदण्ड बमोन्जम न्नमावण भएको प्रान्वन्धक 

कबनु्लयतनामा (न्नमावण सम्पधन फाराम समेत भरी 

पेश गने 

५ 

 त्यस्तो प्रन्तवेदनको अधारमा 

सम्बन्धधत आन्धजन्नयरले समेत 

गरेको न्सफाररश 

५ 

ईल्लेन्खत कागजातहरू समेतको ऄधारमा 

सम्बन्धधत फाँटका प्रान्वन्धकले कायावलयबाट 

न्दआवएको न्स्वकृत आजाजत बमोन्जमको घर न्नमावण 

भएकाले न्नमावण सम्पधनका लाग्ने दस्तुर सन्हत 

न्सफाररस गने 

६ 

 घर सम्पधन भएको दने्खने 

कम्तीमा ४ एगंलबाट न्खन्चएका 

रंगीन फोटोहरू 

६ 

सो न्सफाररसका अधारमा लाग्न ेदस्तुर बझुाआव 

न्सफाररस भएको फाआवल घर न्नमावण सम्पधन 

न्स्वकृत गन ेऄन्धकारीकोमा पेश गने 

७ 
 घरधनीको २ प्रन्त पासपोटव 

साआजको फोटो 
७ 

न्नयमानुसार घर न्नमावण सम्पधन प्रमाणापत्रमा पेश 

गनेको, न्सफाररस गनेको र प्रमान्णत गने 

ऄन्धकारीको हस्ताक्षर भआवसकेपन्छ चलानी गरी 

न्नवेदकलाइ सम्पधनता प्रमाणपत्र ईपलधध गराईने   

८ 

 भवन मापदण्ड बमोन्जम न्नमावण 

भएको प्रान्वन्धक कबनु्लयतनामा 

(न्नमावण सम्पधन फाराम समेत 

भनुवपने)  

    

९  घरजग्गाकर चकु्ता/रन्सद     



प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी   

६ 
घर नक्सा 

नाम सारी 

१  न्नबदेन  १ न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गने   

नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

प्रमाण 

पुगेकै 

न्दन  

क. अवसीय 

घरको हकमा 

प्रलतवगयफुट रू. 

५।००, ख. 

व्यावसालयक 

घरको हकमा 

प्रलतवगयफुट ८।०० 

र  नक्सा नामसारी 

लतनपुस्ते लभर 

प्रलत नक्सा रू. 

२,५००।०० 

२ 
  नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लन्प 
२ 

नगर प्रमुख/नगर ईप प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे 

गने   

३ 
 जग्गाधनी प्रमाणपुजावको 

सक्कल/प्रन्तन्लन्प 
३ न्नवेदन दताव गने   

४ 
 घरजग्गा कर चकु्ता प्रमाण 

पत्र/रन्सदको प्रन्तन्लपी  
४ 

सम्बन्धधत फाँटका कमावचारीले घर नक्सा 

नामसारीका लान्ग तोन्कएको कमवचारीले 

अवश्यकता ऄनुसार सजवन्मन मुचलु्का तयार गरी 

न्सफाररस तयार गन े  

५ 
 प्रमान्णत फाआल नक्सा वा नापी 

नक्साको प्रन्तन्लन्प 
५ न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बझुाईने   

६   रान्जनामाको सक्कल/प्रन्तन्लन्प ६ 
चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईने   

७ 
 ऄंशबण्डा भएको भए 

ऄंशबण्डाको सक्कल/प्रन्तन्लन्प 
७ 

कानुनी जन्टलता भएको दने्खएमा कानुनी राय 

न्लइनेछ । 

८  वडाको कायवलयको न्सफाररस   
 

९ 
 घरधनीको २ प्रन्त पासपोटव 

साआजको फोटो 
    

७ 
नक्सा 

नलबकरण  

१  न्नबदेन  १ न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गने   नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रमाण 

पुगेकैन्दन  

नक्सा नलवकरण 

प्रलत वगय फुट प्रलत 

वगय फुट रु ५।०० २ 
 पास भएको नक्शा र प्रमाण पत्र 

सक्कल  
२ 

नगर प्रमुख/नगर ईप प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत फाँट वा कमवचारीलाइ तोक 



अदशे गने   प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

  
३ न्नवेदन दताव गने   

  
४ 

सम्बन्धधत फाँटका कमावचारीले घर नक्सा 

नन्वकरणका लान्ग अवश्यक कामकाज गने 

    ५ 
राजस्व शाखामा लाग्ने दस्तुर न्तरी नन्वकरण गरी 

कागजात ईपलधध गराईने 

८ 
नक्सा 

सम्शोधन  

१   न्नबदेन  १ न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गने   

नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

प्रमाण 

पुगेकै 

न्दन  

घरनक्सा संशोधन 

प्रलत नक्सा प्रलत 

नक्सा रु ३,०००।- 

२ 
 सम्शोधन गनुवपने नक्शा सक्कल 

३ प्रन्त 
२ 

नगर प्रमुख/नगर ईप प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे 

गने   

३  पुरानो पास भएको नक्शा  ३ न्नवेदन दताव गने   

४ 
 न्नमावण आजाजत पत्रको 

सक्कल/प्रन्तन्लपी  
४ 

सम्बन्धधत फाँटका कमावचारीले घर नक्सा 

संशोधनका  नन्वकरणका लान्ग अवश्यक 

कामकाज गने 

५ 
  चालु अ ब सम्म मालपोत 

बझुाएको रन्सदको प्रन्तन्लपी  
५ 

राजस्व शाखामा लाग्ने दस्तुर न्तरी नन्वकरण गरी 

कागजात ईपलधध गराईने 

९ 
नक्सा 

प्रलतलिपी  

१   न्नबदेन  १ 
व्यहोरा खोली न्नवेदन सन्हत तोन्कएको 

कागजातहरु पेश गने   

नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

प्रमाण 

पुगेकै 

न्दन  

घर नक्सा 

सम्बन्धी 

प्रलतलिलप दस्तुर 

रू. १,०००।०० 
२ 

 घर न्नमावण आजाजत वा सम्पधन 

भएको प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लपी  
२ 

नगर प्रमुख/नगर ईप प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे 

गने   



  
३ न्नवेदन दताव गने   

  
४ 

सम्बन्धधत फाँटका कमावचारीले घर नक्सा 

प्रन्तन्लपीको लान्ग अवश्यक कागजात तयारी 

पाने 

    ५ 

राजस्व शाखामा लाग्ने दस्तुर न्तरी 

नक्साफाँट÷सम्बन्धधत फाँटबाट प्रन्तन्लपी 

कागजात ईपलधध गराईने 

१० 
टहरा लनमायण 

ऄनुमलत 

१   न्नबदेन/नक्शा दरखास्त फाराम  १ 

 न.पा. िारा न्नधावररत मापदण्ड प्रचन्लत न्नयम 

ऄनुसार न.पा. मा सून्चकृत परामशवदाताबाट नक्सा 

तयार गरी घरधनीले पेश गनव ल्याईनु पने, न्नवेदन 

सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश तथा 

नगरपान्लका कायवलयमा दताव गराईनु पने 

नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

३ न्दन 

न्भत्र  

टहरा स्वीकृती 

प्रलत वगय फुट प्रलत 

वगय लफट रु 

५।००, टहरा 

स्वीकृती प्रलत वगय 

फुट 

(व्यावसालयक) 

रू. १०।०० र 

लस्टि स्िक्चर 

व्यावसालयक 

टहरा प्रमालणत 

प्रलत वगय फुट  रू. 

१५।००  

२ 
 जग्गाधनी प्रमाणपुजावको 

सक्कल/प्रन्तन्लपी  
२ 

नगरपान्लकाको नक्सा फाँटका सव इन्धजन्नयर, 

इन्धजन्नयरले सो घरको नक्सा नगरपान्लकाको 

मापदण्ड बमोन्जम ठीक छ भनेपन्छ 

नगरपान्लकाबाट ईपलधध गराआवने टहरा न्स्वकृत 

दरखास्त फारामको लाग्ने शुल्क राजस्व शाखामा 

बझुाएर खररद गरी दताव गरी नक्सा फाँटमा बझुाईने 

।   

३ 
 नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लन्प 
३ 

दताव पश्चात् टहरा न्नमावण न्स्वकृन्तका लान्ग घर 

न्नमावण हुने स्थलमा साँध सँन्धयारको नाममा 

जानकारीका लान्ग १५ न्दने दावी न्वरोधको 

सूचना वडा कायावलय तथा न्नमावण स्थलमा टाँस 

गराईने   



४ 
 प्रमान्णत फाआल नापी नक्सा/धलु 

न्प्रधट 
४ 

सूचनाको म्याद पूरा भएपन्छ दावी न्वरोध 

नअएमा सम्बन्धधत जग्गामा सम्बन्धधत वडा 

ऄध्यक्ष÷वडा सदस्य÷वडा सन्चव वा न्नजले 

तोकेको प्रन्तन्नन्धको रोहवरमा सजवन्मन मुचलु्का 

गराइ  सम्बन्धधत वडामा कामकाज गनव तोन्कएको 

प्रान्वन्धकलाइ टहरा नक्सा न्जम्मा लगाईने । 

५ 
 चालु अ ब को मालपोत न्तरेको 

रन्सद 
५ 

 प्रान्वन्धक दृन्ष्टले ईक्त टहरा न्नमावण गनव मनान्सव 

दने्खएमा टहरा नक्सा पास गनव ईपयुक्त रहकेो, 

नरहकेो बारे स्थलगत रुपमा गइ प्रन्तवेदन न्दएपन्छ 

मात्र वडा कायावलयले घरनक्सा पासका लान्ग 

नगरपान्लकामा न्सफाररस गने । 

६  टहराको नक्शा २ थान   ६ 

न्सफाररस भइ नगरपान्लकामा प्राप्त फाइल 

सम्बन्धधत फाँटका कमवचारीले ईि टहरा न्स्वकृत 

नक्सा बमोन्जम न्नमावण गनव न्मल्न ेभएमा लाग्ने 

राजस्व दस्तुर नगरपान्लकाको राजस्व शाखामा 

बझुाइ नक्सा न्स्वकृत गने ऄन्धकारीकोमा पेश गने 

घर नक्सा  नगरपान्लकाले तोकेको दस्तुर राजस्व 

शाखामा बझुाइ आजाजत न्दने   

११ 

पखायि 

लनमायण 

ऄनुमलत 

१  न्नबदेन  १ 
व्यहोरा खोली न्नवेदन सन्हत वाल÷पखावलको 

नक्सा÷स्केच  तोन्कएको कागजातहरु पेश गने   
नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

३ न्दन 

न्भत्र  

नगरपालिकाको 

अलथयक ऐन 

२०७५ मा 

ईल्िेख भए 

बमोलजम  

२ 
 जग्गाधनी प्रमाणपुजावको 

सक्कल/प्रन्तन्लपी  
२ 

नगर प्रमुख/नगर ईप प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत फाँट वा कमवचारीलाइ तोक 

अदशे गने   

३   नागररकता प्रमाणपत्रको ३ न्नवेदन दताव गने   



प्रन्तन्लन्प 

४ 
 चालु अ ब सम्म मालपोत 

बझुाएको रन्सदको प्रन्तन्लपी 
४ 

सम्बन्धधत फाँटका कमावचारी÷प्रान्वन्धकले 

वाल÷पखावलको पेश नक्सा न्स्वकृत गनव न्मल्ने 

भएमा सोही ऄनुसार प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतकोमा न्टप्पणी पेश गरी सदर गराईन े 

५   धलु-न्प्रधट नक्शा  ५ 
राजस्व शाखामा लाग्ने दस्तुर न्तरी नक्सा 

प्रन्तन्लपी कागजात ईपलधध गराईने  

६ वाल तथा पखावलको नक्सा  ६ 

 न्नयमानुसार पेश भएको वाल÷पखावलको 

नक्सा÷स्केच प्रमाणीकरण पश्चात् दताव चलानी 

गरी न्नवेदकलाआव ईपलधध गराईने ।  

१२ 

मृत बेवाररसे 

पशु चौपाया 

व्यवस्थापन 

१  न्नबदेन  १ 
कायावलयमा  सूचना (मोवाआल, टेन्लफोन 

अन्दबाट वा न्लन्खत न्नवेदन) पेश गने   

नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

सोही 

न्दन  

नगरपालिकाको 

अलथयक ऐन 

२०७५ मा 

ईल्िेख भए 

बमोलजम  

२ 

 सूचना (मोवाआल, टेन्लफोन 

अन्दबाट वा न्लन्खत न्नवेदन) 

को अधारमा 

२ 

नगर प्रमुख/नगर ईप प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे 

गने   

३ 

 मरेको पशु ईठाएर तोकेको 

ठाईँमा गाडेमा न्नम्न पाररश्रन्मक 

न्दआनेछ 

३ 

पशु  चौपाया मरेको भधने पुन्ष्ट भए पश्चात् नपा 

तथा वडाका न्जम्मेवार पदान्धकारीको 

न्सफाररसमा कायावलयमा प्राप्त न्नवेदन ईपर 

तोन्कएको पाररश्रन्मक ईपलधध गराआव  ऄवश्यक 

कामकाज गरी पशु चौपाया  गाड्ने व्यवस्था 

न्मलाईने 

४ o  गाइ,भैंसी रु. एकहजार     



५ o  बाख्रा खसी रु. तीन सय     

६ o  कुकुर रु. पाँच सय      

१३ 

ईपभोिा 

सलमलतबाट 

योजना 

कायायन्वयन 

१ 

 वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा 

सन्चव/सामान्जक पररचालक वा 

न्नजले तोकेको प्रन्तन्नन्धको 

रोहवरमा सम्बन्धधत क्षते्रका 

प्रत्यक्ष सरोकार वालाहरूको 

भलेाबाट ईपभोक्ता सन्मन्त र 

ऄनुगमन सन्मन्त गठन भएको 

न्नणवयको प्रन्तन्लन्प 

१ 

वडा ऄध्यक्ष÷वडा सदस्य÷वडा सन्चव तथा 

न्नजले तोकेको प्रन्तन्नन्धको रोहवरमा 

सरोकारवालाहरुको भलेाबाट ईपभोक्ता सन्मन्त र 

ऄनुगमन सन्मन्त गठन भएको न्नणवय साथ 

तोन्कएको ऄधय कागजातहरु सन्हत व्यहोरा 

खोली वडा कायावलयमा न्नवेदन पेश गन े

नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

३ न्दन 

न्भत्र 
  

२ न्नबदेन २ 
वडा कायावलयमा माग न्नवेदनका अधारमा वडा 

ऄध्यक्ष÷वडा सदस्यबाट तोकादशे लगाईने  

३ 

 ईपभोक्ता  न्नमावणको न्ववरण र 

लागत सहभान्गता सम्बधधी 

न्नणवय प्रन्तन्लपी 

३ 

सम्बन्धधत फाँटका कमवचारीबाट न्सफाररस तयार 

गरी सहीछाप तथा दताव चलानी गरी ईपलधध 

गराईने 

४ वडा कायावलयको न्सफाररस ४ 

वडा कायावलयबाट प्राप्त न्सफाररस साथ न्नमावण 

सन्मन्तबाट व्यहोरा खोली न्नवेदन साथ 

नगरकायवपान्लका कायावलयमा पेश गने  

५ 
प्रान्वन्धकको नाप नक्सा न्डजाआन 

तथा लागत ऄनुमान 
५ 

नगर प्रमुख/नगर ईप प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत फाँट वा कमवचारीलाइ तोक 

अदशे गने   



६ 

ईपभोक्ता सन्मन्तको नाममा बैंक 

खाता खोल्नका न्नन्म्त बढीमा 

तीन जना(एक जना मन्हला 

सन्हत) पदान्धकारीहरूको संयुक्त 

दस्तखतबाट संचालन गने गरी 

बैंकको नाम समेत ईल्लेख भएको  

न्नणवयको प्रन्तन्लन्प 

६ न्नवेदन दताव गने 

७ 

ईल्लेन्खत कागजात सन्हत न.पा. 

मा योजना संझौताको लान्ग 

ईपन्स्थत हुने  

७ 

नगरपान्लकाबाट न्स्वकृत भएको योजनाको 

तोन्कएको कमवचारी÷प्रान्वन्धक कमवचारीले 

अवश्यकता ऄनुसार न्फल्ड न्नररक्षण तथा 

अवश्यक लागत ऄनुमान तयार गरी कायावलयमा 

पेश गने 

८ 
योजना संझौताका बखत 

सन्मन्तको छाप ऄन्नवायव हुनुपने । 
८ 

कायावलयमा पेश भएको लागत ऄनुमान न्स्वकृत 

पश्चात् योजना शाखाबाट योजना सम्झौता गने 

९ 

अवश्यकता ऄनुसार ईपभोक्ता 

सन्मन्तको ऄधय सक्कल फाआवल 

समेत पेश गनुवपन े

९ 

कायावलयमा भएको सम्झौताका अधारमा 

ईपभोक्ता÷न्नमावण कन्मटीबाट योजना 

कायावधवयनमा लैजाने 

  
१० 

कायवप्रगन्तका अधारमा भकु्तानी न्दइने हुदाँ पेश्की 

ईपलधध नगराइने 



  
११ 

 प्रत्येक पटक भकु्तानी माग गदाव ऄनुगमन 

सन्मन्तबाट ऄनुगमन गराइ सो सन्मन्तको न्नणवय 

पश्चात मुल सन्मन्तबाट भकु्तानीका लान्ग ऄनुरोध 

गने न्नणवय तथा खचव साववजन्नक गरेको न्नणवय र 

मुचलु्का सन्हत कामको प्रगन्त दने्खने कम्तीमा 

पोष्टकाडव साइजको २ वटा रंगीन फोटो ऄन्नवायव 

रुपमा फाआलमा संलग्न गनुवपने । 

  
१२ 

नगरपान्लकाले स्वीकृत गरेको लागत ऄनुमानको 

पररन्धन्भत्र रही न्नमावण कायवको न्बल भपावइ र 

भौचर सन्हतको न्ववरणका प्रत्येक पाना र 

न्नणवयका प्रत्येक पानामा कम्तीमा ऄध्यक्षको सही 

र सन्मन्तको छाप ऄन्नवायव लगाएको हुनुपने । 

  
१३ 

न.पा. को सम्बन्धधत प्रान्वन्धकिारा स्थलगत 

रुपमा नाप जाँच गरी तयार गररएको मूल्याङ्कन 

प्रन्तवेदन समेत संलग्न गनुवपने 

  
१४ 

योजनाको फरफारक र ऄन्धतम पटक भकु्तानीको 

लान्ग माग गदाव ऄनुगमन सन्मन्तको न्नणवय साथ 

मुल सन्मन्तबाट कुल खचव ऄनुमोदन तथा ऄन्धतम 

न्कस्ता मागको न्नणवय भएको प्रन्तन्लन्प पेश 

गनुवपने । 

  
१५ 

न्नमावण कायव सम्पधन भएको भए सोही व्यहोरा 

खुलाआव वडा कायावलयको न्सफाररस पेश गनुवपने । 

  
१६ 

प्रान्वन्धकको ऄन्धतम मूल्याङ्कन र कायवसम्पधन 

प्रन्तवेदन  



  
१७ 

साववजन्नक परीक्षण प्रन्तवेदन ऄन्नवायव संलग्न 

हुनुपने । 

  
१८ 

काम सम्पधन भएको दने्खने पोष्टकाडव साइजको 

कम्तीमा ४ वटा रंगीन फोटो ऄन्नवायव संलग्न 

गनुवपने । 

    १९ 

योजनाको म्याद थप गनुवपने भएमा कारण र 

अधार सन्हतको सन्मन्तको न्नणवय साथ वडा 

नागररक मञ्च र वडा कायावलयको न्सफाररस साथ 

म्याद थप गनव नगरपान्लकामा पेश गने । 

१४ 
लवलवध 

लसफाररस 

१  न्नबदेन  १ न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गने   
नगर प्रमुख, 

नगर ईप प्रमुख, 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

ऄन्धकृत 

प्रमाण 

पुगेकै 

न्दन 

नगरपालिकाको 

अलथयक ऐन 

२०७५ मा 

ईल्िेख भए 

बमोलजम  

२ 
 न्नवेदकको नागररकताको 

प्रमाणपत्र 
२ 

नगर प्रमुख/नगर ईप प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय 

ऄन्धकृतले सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे 

गने   

३ 
 न्वषयसँग सम्बन्धधत अवश्यक 

प्रमाण 
३ 

सम्बन्धधत फाँटबाट अवश्यक कायव गरी 

कायावलयमा पेश गन े

 

 

 

 

     नोट:     १.ईल्लेन्खत प्रमाणपत्रहरूको प्रन्तन्लन्प न्नवेदन साथ पेशगनुव पनेछ । ऄवश्यक परेको खण्डमा सक्कल प्रमाण समेत पेशगनुव पनेछ ।  

       २. स्थलगत सजवन्मन गराईनु पने भएमा कम्तीमा ३ न्दन दने्ख ७ न्दन सम्म समय लाग्नेछ। 



 ३.सेवाग्राहीहरुले नगरपान्लकालाइ बझुाईनुपने सम्पुणव करहरु बझुाए पन्छ मात्र नगरपान्लकाबाट न्दइने सम्पुणव सेवा सुन्बधा ईपलधध गराइने छ ।  

 ४.मान्थ ईल्लेन्खत सवै प्रन्िया पुरागदाव समेत सेवा प्रान्प्तमा न्ढला सुस्ती भएमा प्रमुख प्रसाशन्कय ऄन्धकृत/ नगर प्रमुख समक्ष ईजुरी न्दन सन्कने छ। 

 

   वडा कायायियवाट प्रदान गररने सेवा र िाग्ने दस्तुर 

नागरिक वडापत्र   

 

क्र.सं.  
सेवा सुलवधाको 

नाम  
अवश्यक पने कागजातहरु  सेवा सुलवधा प्राप्त गनय अवश्यक पने प्रलक्रया  

लजम्मेवार ऄलधकारी र 

िाग्ने समय  

१ 
घर जग्गा नामसारी 

न्सफाररस 

१) घर जग्गा नामसारी सम्बधधी न्वस्ततृ न्ववरण खुलेको न्नवेदन   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/ वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) न्नवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प   
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) मतृक र न्नवेदक न्वचको नाता प्रमान्णत प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प   ३) न्नवेदन दताव गन े  

४) जग्गा धनी प्रमाण पुजावको प्रन्तन्लन्प   
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  

५) सजवन्मन मचुुल्का गरी बुझ्न ुपने भए सजवन्मनमा साक्षी बस्नेको 

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प   
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े  

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद 

६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े  

  
७) कानुनी जन्टलता भएको दने्खएमा कानुनी राय 

न्लइनेछ । 



२ 
मोही लगत कट्टा 

न्सफाररस 

१) मोही लगत कट्टा हुनुपने पूणव न्ववरणको न्नवेदन   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र   

२) न्नवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प   
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) जग्गाधनी प्रमाण पुजावको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प   ३) न्नवेदन दताव गन े  

४) जग्गाको प्रमान्णत नापी नक्सा  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद   
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े  

६) जग्गाको श्रसे्ता र न्फल्डबुकको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प 
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन 

३ 
घर कायम 

न्सफाररस 

१) घरकायम न्सफाररस पाईः भधन ेसम्बधधी न्नवेदन                   २) 

नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प   
१) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

३ सम्बन्धधत जग्गाको लागपुजावको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

४) स्थलगत प्रन्तवेदन  
३) प्रान्वन्धक कमवचारीबाट न्नरीक्षण गरी प्रन्तवेदन 

न्दने  

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद 

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े  

  
६) दताव चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस 

ईपलधध गराईन े

४ छात्रबनृ्ि न्सफाररस १) न्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  वडा ऄध्यक्ष/वडा 



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

एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद ,व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर 

न्तरेको रन्सद   

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

३) शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प ३) न्नवेदन दताव गन े  

  
४) तोन्कएको कमवचारील ेअवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

५ 
न्वपधन न्वद्याथी 

छात्रबनृ्ि न्सफाररस 

१) न्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प 
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

  ३) न्नवेदन दताव गन े  

  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

  
५) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

६ ऄपाङ्ग न्सफाररस 

१) न्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्र÷जधमदतावको प्रन्तन्लन्प   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  
वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२)  कुन प्रकारको शारीररक ऄपाङ्गता हो सो सम्बधधी मेन्डकल 

सुपरीटेधडेधटको न्सफाररस  

२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) व्यन्क्त स्वंय ईपन्स्थत हुनुपने वा सम्बन्धधत कमवचारीको प्रन्तवेदन ३) न्नवेदन दताव गन े  

  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

प्रन्तवेदन तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  



  
५) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

७ 
ऄस्थाइ बसोबास 

न्सफाररस 

१) न्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प र बसोबास गने 

घर नम्बर, टोल, माग वा बाटोको नाम   
१) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) वहालमा बसेको भए घरधनीको सनाखत मचुुल्का र न्नजको 

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प   

२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) कमवचारीको हकमा हाल कायवरत रहेको कायावलयको पत्र  ३) न्नवेदन दताव गन े  

४) घरबहाल कर न्तरेका रन्सद  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  

५) घरबहालको सम्झौता पत्र  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े  

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

८ 
स्थायी बसोबास 

न्सफाररस 

१) न्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) बसाँइ सराइको हकमा बसाइ सराइ दताव प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प   
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद   
३) न्नवेदन दताव गन े  

४) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प 
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े  

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

९ 
नगाररकता र 

प्रन्तन्लन्प 

१) न्नवेदन पत्र र अमारबुबाको को नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लन्प   
१) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  



न्सफाररस २) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले सम्बन्धधत कमवचारीलाइ 

तोक अदशे गन े  

२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

३) जधम दताव प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प  ३) न्नवेदन दताव गन े  

४) न्ववान्हत मन्हलाको हकमा पन्तरअमारबुबाको  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  

नागररकता प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प   ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईने   

५) चाररत्रीक प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प (न्बद्याथीको हकमा)   
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े  

६) न्ववाह दताव प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प (न्बबान्हताको हकमा)   
७)तोन्कएको ढाँचामा नागररकतान्सफाररसको 

ऄन्भलेख राख्ने । 

७) बसाँइसरी अएको हकमा बसाँइ सराइको प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प     

८) दवुै कान दने्खन ेपासपोटव साइजको फोटो २ प्रन्त     

९) चालुअ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात   
  

१०) कमवचारी पररवारको हकमा सम्बन्धधत कायावलयको न्सफाररस    

११) प्रन्तन्लन्प नागररकताको हकमा पुरानो नागररकताको प्रन्तन्लन्प    

१० 

ऄंन्गकृत 

नागररकता 

न्सफाररस 

१) न्नवेदन पत्र र ऄंन्गकृत नागररकता प्राप्त गनव खोजेको स्पष्ट अधार   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 
२) सान्वक मुलुकको नागररकता पररत्याग गरेको वा पररत्याग गनव 

कारवाही चलाएको पुन्ष्ट गने कागजातहरु   

२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  



३) नेपालमा १५ वषवदने्ख कुनै व्यवसाय वा काम गरी वसेको 

प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प   
३) न्नवेदन दताव गन े  

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

४)बैबान्हक ऄंन्गकृत नागररकताका लान्ग न्ववाह दताव प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लन्पर सम्बन्धधत दशेको अन्धकाररक प्रमाणपत्र  

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन,े 

काननी राय अवश्यक भएमा राय सोध्न े  

५)नेपाली भाषा लेख्न र वोल्न जाधने प्रमाण कागजातहरु   ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े  

६) पासपोटव साइजको फोटो ३ प्रन्त   
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े  

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

सम्पन्ि करन्तरेको रन्सद   

७)ऄनुसूची ८ को ढाँचामा नागररकता 

न्सफाररसको ऄन्भलेख राख्न े। 

८) सजवन्मन मचुुल्का   

११ 

अन्थवक ऄवस्था 

बन्लयो वा 

सम्पधनता प्रमान्णत 

१) न्नवेदन पत्र र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  

२) जग्गाधनी प्रमाण पुजाव   
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

३) अयश्रोत भए अयश्रोत खुल्न ेकागजात   ३) न्नवेदन दताव गन े  

४) ऄधय अवश्यक कागजात   
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  

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

सम्पन्ि कर र बहाल कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत 

भएको कागजात                                                                    

६) सजवन्मन मचुुल्का 

५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े  

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

१२ अन्थवक ऄवस्था १) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र न्नवेदन पत्र   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  वडा ऄध्यक्ष/वडा 



कमजोर वा 

न्वपधनता प्रमान्णत २) अन्थवक ऄवस्था कमजोर भएको पुन्ष्ट हुन ेकागजात 
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

 
३) न्नवेदन दताव गन े  

  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन  

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

१३ 
न्वदु्यत जडान 

न्सफाररस 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र न्नवेदन पत्र   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी   
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) हक भोगको श्रोत खुल्न ेकागजात   ३) न्नवेदन दताव गन े  

४) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रन्तन्लन्प   
४) तोन्कएको कमवचारील ेअवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  

५) ऄधय अवश्यक कागजातहरु   ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े  

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात 

६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईने । 

१४ 
धारा जडान 

न्सफाररस 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र न्नवेदन पत्र   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े  वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रन्तन्लन्प   
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) जग्गा धनी प्रमाण पूजावको प्रन्तन्तन्प   ३) न्नवेदन दताव गन े  

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात 

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े  



  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

१५ 
न्जन्वत रहेको 

न्सफाररस 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

२) स्वयं व्यन्क्त ईपन्स्थत हुन ुपन े 
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) दइु प्रन्त पासपोटव साआजको फोटो  ३) न्नवेदन दताव गन े 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात 

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

१६ 

दवुै नाम गरेको 

धयन्क्त एकै हो भधन े

न्सफाररस/फरक 

जधम न्मन्त संशोधन 

न्सफाररस   

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) नाम फरक परेको पुन्ष्ट गन ेप्रमान्णत कागजतहरु  
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात  
३) न्नवेदन दताव गन े 

४) सम्बन्धधत व्यन्क्त वा हकवाला ईपन्स्थत भइ सनाखत गनुव पन े 
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

५) अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरी सजवन्मनका मुचुल्काको 

प्रन्तवेदन माग गनव सक्न े
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

१७ जग्गा मूल्याङकन १) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 



न्सफररस/प्रमान्णत 
२) जग्गा धनी प्रमाण पुजावको प्रन्तन्लन्प  

२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

३) जग्गाको असपासको चलन चल्तीको मुल्य प्रक्षपेण  ३) न्नवेदन दताव गन े 

४) हालसालै असपासको खररद न्बिी भएको भए सो प्रमाण वा 

सजवन्मन मचुुल्का  

४) तोन्कएको प्रान्वन्धक कमवचारील ेअवश्यकता 

ऄनुसार सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी मुल्याङकन 

तयार गन े 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात 
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

१८ 
धयवसाय बधद 

न्सफाररस 

१) अफ्नो व्यवसायको न्वस्ततृ व्यहोरा सन्हतको न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) चालु अ.व. सम्मको व्यवसाय नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको 

सक्कल  
३) न्नवेदन दताव गन े 

४) घरबहालसम्झौता पत्रको प्रन्तन्लन्प  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

५) स्थलगत प्रन्तवेदन  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

६) न्वदशेीको हकमा पररचय खुल्न ेकागजात वा सम्बन्धधत 

दतुावासको पत्र  

६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

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

वा एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत 

भएको कागजात 

  

१९ धयवसाय १) व्यवसाय सञ्चालन नभएको कारण सन्हतको न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 



सञ्चालन नभएको 

न्सफाररस २) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताव गरेको प्रमाणपत्र  ३) न्नवेदन दताव गन े 

४) अफनै घर भएमा चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर 

न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात  

४) तोन्कएको कमवचारील ेअवश्यकता 

ऄनुसारसजवन्मन मुचुल्का तयार गरी न्सफाररस 

तयार गन े 

५) स्थलगत प्रन्तवेदन  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

६)घरबहाल सम्झौता पत्रको प्रन्तन्लन्प 
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईने ।  

७) सजवन्मनका मचुुल्का अवश्यक परेमा सो समेत   

२० 
धयापार धयवसाय 

नभएको न्सफाररस 

१) कारण सन्हतको न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दताव गरेको प्रमाणपत्र  ३) न्नवेदन दताव गन े 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात  

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

स्थलगत सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस 

तयार गन े 

५) सजवन्मनका मचुुल्का अवश्यक परेमा सो समेत ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६)चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

२१ 
कोटव न्फ न्मनाहा 

न्सफाररस 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र  न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 
वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

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

वा एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  

२)वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) ऄदालतमा मुद्दा परेका प्रमाण कागजातहरु  ३) न्नवेदन दताव गन े 



४) कोटव फी न्मनाहा हुनु पन ेस्पष्ट कारण न्लन्खत रुपमा न्दनु पन े 
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

५) स्थानीय सजवन्मनका मचुुल्का 
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईने ६)चलानी 

गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध गराईन े

२२ 
नवालक पररचयपत्र 

न्सफाररस 

१) बाबु अमाको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र  न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) जधम दतावको प्रमाणपत्र प्रमान्णत प्रन्तन्लपी  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  
३) न्नवेदन दताव गन े 

४) नाबालक खुल्न ेथप कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत पेश गन े ४) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

५) नावालक ऄन्नवायव ईपन्स्थत हुन ुपने ।  
५) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

६) दवुै कान दने्खन ेपासपोटव साइजको फोटो   

२३ 
चौपाय सम्वधधी 

न्सफाररस 

१) कारण सन्हतको न्नवेदन  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) चौपाया लाने ठाईँको स्वीकृत पत्र  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) न्लने न्दने दवुैले सनाखत गनुव पने  ३) न्नवेदन दताव गन े 

४) चौपाय पालन गनेका हकमा स्थान र छरन्छमेक तथा वाताबरणमा 

प्रन्तकुल प्रभाव नपने व्यहोरा 

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

स्थलगत सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस 

तयार गन े 

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

२४ धयवसाय दताव १) न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 



न्सफाररस 
२) व्यवसाय दताव गरेको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

३) अफ्न ैघर भए चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको 

कागजात  

३) न्नवेदन दताव गन े 

४) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रन्तन्लन्प  ४) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

५)दइु प्रन्त पासपोटव साआजको फोटा 
५) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

२५ 
ईद्योग ठाईंसारी 

न्सफाररस 

१) ईद्योग ठाईंसारीका लान्ग न्नवेदन  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) ईद्योग दताव प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प 
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

 ३) स्थानीय तहको नामको नन्बकरण सन्हतको व्यवसाय दताव प्रमाण 

पत्र  
३) न्नवेदन दताव गन े 

४) अफ्न ैघर भए चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 

एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद 

४) तोन्कएको कमवचारील ेअवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

 ५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रन्तन्लन्प र बहाल कर न्तरेको 

रन्सद/नन्तरेको भए न्तनुव बुझाईनु पन े 
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

६) (स्थानीय तहको नाम) क्षेत्र न्भत्र सारी जाने भए सम्बन्धधत वडा 

कायावलयको ऄनुमन्तको न्सफाररस पत्र 

६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन 

२६ 
न्वद्यालय ठाईंसारी 

न्सफाररस 

१) न्वद्यालय ठाईंसारीका लान्ग न्नवेदन   १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

३) स्थानीय तहको नामको नन्बकरण सन्हतको व्यवसाय दताव प्रमाण 

पत्र  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े



४) (सरकारी एवंसामुदान्यक न्वद्यालयबाहेकऄधय मा) चालु अ. व. 

सम्मको सरी जाने ठाईँ र हालको ठाईँ दवुैको मालपोत र घर जग्गा 

कर वा एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  

३) न्नवेदन दताव गन े 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रन्तन्लन्प र बहाल कर न्तरेको 

रन्सद/नन्तरेको भए न्तनुव बुझाईनु पन े 

४) तोन्कएको कमवचारील ेअवश्यकता ऄनुसार 

स्थलगत सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस 

तयार गन े 

६) स्थायी लेखा नम्बरप्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

७) न्नरीक्षण प्रन्तवेदन  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

८) सरी जाने ठाईँको वडा कायावलयको ऄनुमन्त पत्र   

२७ 
अधतररक बसाइ 

सराइ न्सफाररस 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र  न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) सरी जाने व्यन्क्तहरु नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रमान्णत 

प्रन्तन्लन्प र नागररकता प्रमाणपत्र नभएको हकमा न्ववाह दताव वा 

जधम दताव वा ईमेर खुलेको न्नस्साको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) जग्गा धनी प्रमाण पुजावको प्रन्तन्लन्प /घर वा जग्गा नभएकाको 

हकमा व्यवसाय वा बसाइ खुल्ने प्रमाणकागजात  
३) न्नवेदन दताव गन े 

४) घर जग्गा भएकाको हकमा घर भए चालु अ. व. सम्मको 

मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा 

कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात   

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

५)घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बन्धधत घर धनीसँग गरेको घर 

बहालको सम्झौता 
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

२८ न्वद्यालय १) न्वद्यालय कक्षा बनृ्र्द्का लान्ग न्नवेदन  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 



सञ्चालन स्वीकृत 

/ कक्षा बनृ्र्द् 

न्सफाररस 

२) न्वद्यालय दताव प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

३) स्थानीय तहको नाममा चालु अ. व.को नन्बकरण सन्हतको 

व्यवसाय दताव प्रमाण पत्र  
३) न्नवेदन दताव गन े 

४) सरकारी बाहेकका न्वद्यालयका हकमा चालु अ. व. सम्मको 

मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  

४) तोन्कएको प्रान्वन्धक कमवचारील ेअवश्यकता 

ऄनुसार स्थलगत न्नरीक्षण गरी प्रन्तवेदन तयार गन े 

५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रन्तन्लन्प र बहाल कर न्तरेको 

रन्सद  
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

६) न्नरीक्षण प्रन्तवेदन 
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

२९ 
धयन्क्तगत न्ववरण 

न्सफाररस 

१)  न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,   

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  
३) न्नवेदन दताव गन े 

४) न्वषयसँग सम्बन्धधत ऄधय प्रमाण कागजातहरु 
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  ६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

३० 
जग्गा दताव 

न्सफाररस 

१) न्नवेदन  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 
२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े



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

एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको 

कागजात  

३) न्नवेदन दताव गन े 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

४) सान्वक लगत प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

५) न्फल्डबुक ईतार  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

६) स्थलगत न्नरीक्षण प्रन्तवेदन  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े  

७) जग्गाको नापी नक्सा    

८) जग्गासँग सम्बन्धधत ऄधय प्रमाण कागजातहरु    

९) स्थानीय सजवन्मन मचुुल्का   

३१ 
संरक्षक न्सफाररस 

(धयन्क्तगत)   

१) न्नवेदन  
१) न्वस्ततृ न्ववरण रहेको न्नवेदन सन्हत 

तोन्कएको कागजातहरु पेश गने  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) संरक्षक न्दन ेर न्लन ेव्यन्क्तको नागररकता र जधमदताव प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लन्प  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  
३) न्नवेदन दताव गन े 

४) अवश्यकता ऄनुसार स्थलगत सजवन्मन मुचुल्का  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

५)स्थानीय सजवन्मन मुचुल्का ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईने ।  

३२ संरक्षक न्सफाररस १) न्नवेदन  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 



(संस्थागत) २) संस्थाकोनवीकरण सन्हतको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प एवं 

न्वधानको प्रन्तन्लन्प वा न्नयमावलीको प्रन्तन्लन्प  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद,  
३) न्नवेदन दताव गन े 

४) बहालमा भए सम्झौता पत्र प्रन्तन्लन्प र बहाल कर न्तरेको 

रन्सद/नन्तरेको भए न्तनुव बुझाईनु पन े 

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

४) अवश्यकता ऄनुसार सजवन्मन मुचुल्का ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

३३ 

नेपाल सरकारको 

नाममा बाटो कायम 

न्सफाररस 

१) न्नवेदन  
१) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गने 

गने  

वडा ऄध्यक्ष÷वडा 

सदस्य÷वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) जग्गाधनी प्रमाणत्रको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) नापी नक्सा  ३) न्नवेदन दताव गन े 

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

एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद ।  

४) तोन्कएको कमवचारील ेस्थलगत सजवन्मन 

मुचुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

५) जग्गाधनीको स्वीकृन्तको सनाखत गनुवपन े ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

६)जग्गा धनीले सनाखत गरेको कागजात 
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईने ।  

३४ 
न्जन्वत सँगको 

नाता प्रमान्णत 

१) न्नवेदनतथा नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

२) नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष÷वडा सदस्य÷वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गनेेे  

३) सजवन्मन गरी बुझ्नु पन ेभएमा साक्षी बस्न े ७ जनाको नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
३) न्नवेदन दताव गन े 



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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

न्दनन्भत्र 

५)नाता प्रमान्णत गन ेव्यन्क्तहरुको २ प्रन्त पासपोटव साआजको फोटो ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

३५ 
मतृक सँगको नाता 

प्रमान्णत 

१)न्नवेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) हकदारहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) मतृ्यु दताव प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  ३) न्नवेदन दताव गन े 

४) मतृकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
४) तोन्कएको कमवचारील ेअवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

५) हकवाला नावालक भए जधम दताव प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
५) अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरी सजवन्मन 

मुचुल्का माग गने  

६) वसाँइसरी अएको हकमा बसाइसराइको प्रन्तन्लन्प  ६) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े

७) हकदारहरुको पासपोटव साइजको फोटो ४ प्रन्त  
७) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े 

८) स्थानीय सजवन्मन मुचुल्का     

९) अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरी सजवन्मन मचुुल्का   

३६ 
कोठा खोल्न कायव/ 

रोहबरमा बस्न ेका 

१) कारण प्रष्ट खुलेको न्नवेदन  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) चालु अ.व. सम्मको घरजग्गा कर, बहाल कर र मालपोत न्तरको 

रन्सद  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) बहाल सम्झौताको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी   ३) न्नवेदन दताव गन े 

४)न्जल्ला प्रशासन कायावलयको पत्र  ४) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

५)स्थानीय सजवन्मन मुचुल्का  ५) रोहबरमा बस्ने कमवचारी तोक्न े 



६)अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरी सजवन्मन मुचुल्का 
६) वडा कायावलयबाट प्रन्षत ३५ न्दने म्याद पत्रको 

सूचना प्रमान्णत प्रन्तलपी 

३७ 

न्नःशुल्क वा 

सःशुल्क स्वास्थय 

ईपचार न्सफाररसक 

१) न्नवेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,   

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) न्वपधनता खुल्न ेप्रमाण कागजात  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) न्सफाररस अवश्यक भएको ऄधय कारण ३) न्नवेदन दताव गन े 

  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े 

३८ 

ऄधय कायावलयको 

माग ऄनुसार 

न्ववरण खुलाइ 

पठाईने कायव 

१) न्नवेदन तथा नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प   
१) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) कायावलयको पत्र    ३) पत्र दताव गन े 

४) न्वषयसँग सम्बन्धधत ऄधय कागजातहरु ४) तोन्कएको कमवचारील ेन्ववरण तयार गन े 

  
५) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन 

३९ 
संस्था दताव 

न्सफाररस 

१) न्वधान वा न्नयमावली, न्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रन्तन्लन्प  
१) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर न्तरेको 

रन्सद/नन्तरेको भए न्तनुव बुझाईनु पन े 

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सन्चवले सम्बन्धधत 

कमवचारीलाइ वडा सन्चव, तोक अदशे गन े

३) ससं्था अफ्नै घरमा बस्न ेभए सोको जग्गाधनी प्रमाण पुजाव र 

नक्सा पास प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प  
३) न्नवेदन दताव गन े 



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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात 

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

४० घर बाटो प्रमान्णत 

१) न्नवेदन (बाटोको नाम, टोल समेत खुलाईने) नागररकता 

प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
१) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) जग्गाधनी प्रमाण पुजावको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमान्णत सक्कलनापी नक्सा  ३) न्नवेदन दताव गन े 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात  

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

५) न्लने न्दने दवु ैव्यन्क्त नागररकताका प्रमाणपत्रको प्रमाणपत्र 

प्रमान्णत प्रन्तन्लपी सन्हत ईपन्स्थत हुन ुपन ेवा न्नजहरुले न्दएको 

ऄन्धकृत वारेसको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी  

५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

६) स्थलगत न्नरीक्षण प्रन्तवेद 
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

४१ 
चार न्कल्ला 

प्रमान्णत 

१) न्नबेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) जग्गा धनी प्रमाण पुजावको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प नापी नक्सा  ३) न्नवेदन दताव गन े 

४) चालु अ. व. सम्मको मालपोत रघर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 



५) न्नवेदक स्वयं वा न्नजले ऄधय व्यन्क्तलाइ तोकेको हकमा न्नज 

न्नवेदकले न्दएको ऄन्धकृत वारेसनामा को प्रमान्णत प्रन्तन्लपी 
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

४२ 
जधम न्मन्त 

प्रमान्णत 

१) न्नवेदन र नागररकता प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लपी  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) नाबालकको हकमा जधम दताव प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) बसाँइ सरी अएको भए सो को प्रमाण पत्र  ३) न्नवेदन दताव गन े 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद 

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

४३ न्ववाह प्रमान्णत 

१) दलुहा दलुहीको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) बसाँइ सरी अएकाको हकमा बसाँइ सराइ दताव प्रमाण पत्र  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) दलुाहा दलुही दबैु ईपन्स्थत भइ सनाखत गनुव पने ।  ३) न्नवेदन दताव गन े 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात  

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

५) न्व.स. २०३४ पन्छको हकमा न्बबाह दताव प्रमाण पत्रको  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

प्रन्तन्लन्प   
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

४४ घर पाताल १) न्नवेदन नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 



प्रमान्णत 
   न्नवेदन  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण पत्र  ३) न्नवेदन दताव गन े 

३) स्थलगत न्नरीक्षण प्रन्तवेदन  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

४) चालु अ. व. सम्मको घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पन्ि कर र 

चालु अ.ब. सम्मको मालपोत न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत 

भएको कागजात  

५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

५) अवश्यकता ऄनुसारसजवन्मन मुचुल्का 
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े 

४५ 
कागज/मञ्जुरीनामा 

प्रमान्णत 

१) न्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र न्नवेदन             

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात 

३) प्रमान्णत गनुव पन ेन्वषय सँग सम्बन्धधत प्रमाण कागजहरुको 

प्रन्तन्लन्प                                                                     ४) 

मधजुरीनामा न्लन ेर न्दने दवु ैव्यन्क्त 

१) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े      

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े                             

३) न्नवेदन दताव गने                                           

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े                     

५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईने                    

६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

४६ 
हकवाला वा 

हकदार प्रमान्णत 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र न्नवेदन  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 
वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

२) नाताप्रमान्णत प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) हकदार प्रमान्णतका लान्ग स्थलगत सजवन्मन  ३) न्नवेदन दताव गन े 



४) हकदार प्रमान्णत गन ेथप प्रमाण कागज  
४) तोन्कएको कमवचारील ेअवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 
५) चालु अ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

६)अवश्यकता ऄनुसारसजवन्मन मुचुल्का 
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े 

४७ 
ऄन्ववान्हत 

प्रमान्णत   

१) न्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) संरक्षक वा ऄन्भभावकले कायावलयको रोहबरमा गरेको सनाखत 

पत्र  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) स्थानीय सजवन्मन मचुुल्काको पत्र   ३) न्नवेदन दताव गन े 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  

४) अवश्यकता ऄनुसार स्थानीय प्रहरीको 

सजवन्मन मचुुल्का माग गने  

५) न्बदशेमा रहेकाको हकमा न्वदशेन्स्थत नेपाली न्नयोगबाट 

अएको न्सफारर 
५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

४८ 

जग्गा रेखांकनको 

कायव/सो कायवमा 

रोहबर 

१)  न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) सम्बन्धधत कायावलयको पत्र  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) प्रान्बन्धक प्रन्तवेदन  ३) न्नवेदन दताव गन े 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद 

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  ६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 



गराईन े

४९ 
जग्गा धनीपूजाव 

हराएको न्सफाररस 

१) न्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

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

एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) जग्गा धनी प्रमाण पुजावको प्रन्तन्लन्प  ३) न्नवेदन दताव गन े 

४) न्नवेदकको स्थायी वतन जग्गा रहेको वडाको  ४) तोन्कएको कमवचारील ेन्सफाररस पत्र तयार गने  

नभएमा स्थानीय सजवन्मन मुचुल्का   ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

५० 
पुजावमा घरकायम 

गने न्सफाररस 

१) न्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) भवन नक्शा पास प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) न्नमावण सम्पधन प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लन्प  ३) न्नवेदन दताव गन े 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात  

४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

५) जग्गा धनी प्रमाण पुजावको प्रन्तन्लन्प ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

५१ 
ऄंगे्रजी न्सफाररस 

तथा प्रमान्णत 

१) न्नवेदन र नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

२) न्वषय सँग सम्बन्धध प्रमाण कागजातको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद 
३) न्नवेदन दताव गन े 



  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

न्दनन्भत्र 

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

५२ 
न्मलापत्र कागज/ 

ईजुरी दताव   

१) न्मलापत्र गने दवु ैपक्षको संयुक्त न्नवेदन  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) सम्बन्धधत व्यन्क्तहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

३) न्वषयसँग सम्बन्धधत ऄधय कागजातहरु ३) न्नवेदन दताव गन े 

  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े

५३ 
एन्ककृत सम्पन्ि 

कर/घर जग्गा कर 

१) न्नवेदन  
१) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) जग्गा धनी प्रमाण पुजावको प्रन्तन्लन्प  

२) तोन्कएको कमवचारील ेकर न्नधावरण तयार गरी 

वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चव समक्ष पेश 

गने ।  

३) भवन नक्शा स्वीकृन्त प्रमाण पत्र र नक्शाको प्रन्तन्लन्प  ३) तोन्कएको कर बुझाईने  

४) भवन/जग्गा खररद गरेको भए मालपोतबाट रन्जरिेशन पाररत 

न्लखतको प्रन्तन्लन्प  

४) चलानी गरी न्नवेदकलाइ कर न्नधावरण पत्र 

ईपलधध गराईने ।  

५) स्थानीय तहको नाम) घोषणा हुन ुपूवव न्नमावण भएका भवनका 

हकमा नापी नक्शा वा स्थलगत प्रान्वन्धक प्रन्तवेदन  
  



६) मालपोत न्तरेको रन्सद    

७) अ.व. ०५७।५८ पूवव अन्धतररक राजश्व कायावलयमा कर न्तरेको 

भए सो को प्रमान्णत प्रन्तन्लपी  
  

८) नागररकता र नापी नक्साको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प    

५४ बहाल कर 

१) न्नवेदन पत्र  
१) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) बहाल सम्झौता 

२) तोन्कएको कमवचारील ेकर न्नधावरण तयारगरी 

वडा ऄध्यक्षवडा सदस्य/वडा सन्चव समक्ष पेश 

गने ।  

३) नेपाल सरकारमा बहाल सँग सम्बन्धधत      ३) तोन्कएको कर बुझाईने  

   न्नकायमा दताव गरेको प्रमाण पत्रको         
४) चलानी गरी न्नवेदकलाइ कर न्नधावरण पत्र 

ईपलधध गराईन े

   प्रन्तन्लन्प    

४) नागररकताको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी     

५) चालु अ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत    

    न्तरेको रन्सदको वा न्नधावरण अदशेको    

    प्रमान्णत प्रन्तन्लपी ।   

५५ न्वज्ञापन कर 

१) न्नवेदन र संस्थाको प्रमान्णत कागजात    वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) सम्बन्धधत स्थानीय तहमा न्तनव बुझाईन    

   पने व्यवसाय र ऄधय करको प्रमान्णत    

   प्रन्तन्लपी   



५६ 
मालपोत 

वाभूमीकर 

१) न्नवेदन पत्र                                                               २) 

प्रथम वषवका लान्ग जग्गा धनी प्रमाण पुजाव, नवीकरणका लान्ग 

ऄन्घल्लो अ.व.मा मालपोत न्तरेको रन्सद वा यस कबाट जारी 

गररएको मालपोत नवीकरण बुक                                          ३) 

घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पन्ि कर न्तरेको प्रमाण 

१) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  
वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

  
२) तोन्कएको कमवचारील ेकर न्नधावरण तयार गरी 

सन्चव समक्ष पेश गन े।  

  ३) तोन्कएको कर बुझाईने  

  
४) चलानी गरी न्नवेदकलाइ कर रन्सद ईपलधध 

गराईने । 

५७ जधम दताव    

१.न्नवेदन पत्र  
१) घटना घटेको ३५ न्दन न्भत्र पररवारको मूख्य 

व्यन्क्तले वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२. बालकको बाबु/अमाको नागरीकता 
२) न्नजको ऄनुपन्स्थन्तमा ईमेर पुगेको पुरुष मध्ये 

सबैभधदा जेठो व्यन्क्तले सूचना न्दन े

३. चालु अ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत 

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  
  

४. ऄस्पतालमा जधम भएको हकमा सम्बन्धधत ऄस्पतालले जधम 

प्रमान्णत गरेको पररचयपत्रको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी 
  

५८ मतृ्युदताव  

१) न्नवेदन पत्र  
१) घटना घटेको ३५ न्दन न्भत्र पररवारको मूख्य 

व्यन्क्तले  

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः २)मतृकको नागररकता र सूचना न्दन अईनेको नागरीकता  
२) न्नजको ऄनुपन्स्थन्तमा ईमेर पुगेको पुरुष मध्ये 

सबैभधदा जेठो व्यन्क्तले सूचना न्दन े 



३) मतृक सँग सम्बधध जोन्डन ेप्रमाणपत्र  

३) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

तोन्कएको कमवचारीर्द्ारा सजवन्मन मुचुल्का तयार 

गने 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

४) ऄन्ववान्हत मतृकको हकमा स्थानीय सजवन्मन पत्र    

५) मतृकको नागररकता नभएको हकमा स्थानीय सजवन्मन पत्र    

६) सूचना न्दन ेव्यन्क्तको नागररकता नभएमा समेत स्थानीय सजवन्मन 

पत्र  
  

५९ 
बसाइ सराइ 

जाने/अईने दताव   

१)न्नवेदन पत्र र नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी  
१) घटना घटेको ३५ न्दन न्भत्र सपररवारको बसाइ 

सराइ भए पररवारको मूख्य व्यन्क्तले सूचना न्दन े।  वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) बसाइ सराइ गरी जानेको हकमा पररवारको न्ववरण सन्हत 

सम्बन्धधत वडा कायावलय बसाइ सराइको कागजात  

२) एकजनाको मात्र बसाइ सराइ भए न्नजले 

सूचना न्दने । 

३) जहाँ जानेहो त्यस ठाईँको लालपूजाव र जुन ठाईँमा अईनेको पन्न 

पेश गनुवपने ।  
  

४) बसाइ सराइ गरी अईनेको हकमा बसाइ सराइ गरी ल्याएको 

प्रमाणपत्र 
  

६० 
सम्बधध न्वच्छेद 

दताव 

१. न्नवेदन पत्र  
१) सम्बधध न्वच्छेद भएको पन्त वा पत्नीले सूचना 

फाराम भरी सूचना न्दने । 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२.ऄदालतबाट सम्बधध न्वच्छेद भएको पैसलाको प्रमान्णत 

प्रन्तन्लन्प  
  

३. पन्तपत्नीको नागरीकताको प्रन्तन्लन्प १/१ प्रन्त    

४) केटाको स्थायी ठेगना सम्बन्धधत वडाको हुन ुपने ।   

६१ न्ववाह दताव 
१) न्नवेदन पत्र  १) दलुाहा दलुही दवु ैईपन्स्थत भइ सूचना न्दन े वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  २) दलुाहा(दलुहीको नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प)   



३) दलुहीको नागररकता नभएमा बाबु वा दाजुभाइको नागरीकताको 

प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प  
  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद  
  

६२ नयाँ व्यावसाय दताव  

१) न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हतको तोन्कएको कागाजत पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) नागररकता प्रमान्णपत्रको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

३) न्वदशेीको हकमा राहदानीको प्रमान्णत प्रन्तन्लन्प वा सम्बन्धधत 

दतुावासको न्नजको पररचय खुल्न ेन्सफाररस  
३) न्नवेदन दताव गन े 

४) २ प्रन्तफोटो ५० घर बहाल सम्झौता  ४) न्नवेदकले तोकेको शुलक वुझाईन े 

५) अफ्न ैघर टहरा भए चा.लु. अ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा 

कर न्तरेको  

५) चलानी गरी न्नवेदकलाइ प्रमाणपत्र ईपलव्ध 

गराईन े 

६) स्थानीय तहको नाममा दताव नगरी प्यान वा ऄधय न्नकायमा दताव 

गरी व्यवसाय दताव गरेको हकमा प्यान दताव वा ऄधय न्नकायबाट जारी 

गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी 

  

६३ 
व्यावसाय 

नन्वकरण  

१) न्नवेदन पत्र  १) न्नवेदन सन्हतको तोन्कएको कागाजत पेश गन े 
वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) नागररकता प्रमान्णपत्रको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी ३) स्थानीय तहबाट 

दताव भएको व्यवसाय दतावको प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रन्तन्लपी  

२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े  

४) बहाल सम्झौताको प्रन्तन्लपी  ३) न्नवेदन दताव गन े 

५) अफ्न ैघर टहरा भए चा.लु. अ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा 

कर न्तरेको 
४) न्नवेदकले तोकेको शुलक वुझाईन े 



  
५) चलानी गरी चलानी गरी न्नवेदकलाइ 

प्रमाणपत्र ईपलव्ध गराईन े

६४ 

ईल्लेन्खत बाहेक 

ऄधय स्थानीय 

अवश्यकता 

ऄनुसारका  

न्सफाररस/प्रमान्णत 

१) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प र न्नवेदन  १) न्नवेदन सन्हत तोन्कएको कागजातहरु पेश गन े 

वडा ऄध्यक्ष/वडा 

सदस्य/वडा सन्चव,  

सम्बन्धधत फाँटका 

कमवचारी  लाग्ने समयः 

सोही न्दन,  सजवन्मनको 

हकमा बढीमा ३ 

न्दनन्भत्र 

२) न्वषय सँग सम्बन्धधत प्रमाण कागजात  
२) वडा ऄध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सन्चवले 

सम्बन्धधत कमवचारीलाइ तोक अदशे गन े

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

सम्पन्ि कर न्तरेको रन्सद वा कर न्नधावरण स्वीकृत भएको कागजात   
३) न्नवेदन दताव गन े

  
४) तोन्कएको कमवचारीले अवश्यकता ऄनुसार 

सजवन्मन मचुुल्का तयार गरी न्सफाररस तयार गन े 

  ५) न्नवेदकले तोन्कएको शुल्क बुझाईन े 

  
६) चलानी गरी न्नवेदकलाइ न्सफाररस ईपलधध 

गराईन े 

 

 

 

 



 

५ .सेवा प्रदान गने लनकायको शाखा र लजम्मेवार ऄलधकारी, सम्बलन्धत शाखा प्रमुख 

लस.नं शाखा/ईप शाखा शाखा प्रमुखको पद र नाम कव लफयत 

१ न्शक्षा ईप सन्चव श्री होमनाथ धयौपान े  

२ प्रशासन शाखा ऄन्धकृत न्तथवराज थापामगर  

३ योजना प्रशासकीय ऄन्धकृत श्री सुदशवन खनाल  

५ लेखा लेखा ऄन्धकृत श्री दवे कुमार न्गरर  

६ प्रान्वन्धक शाखा इ. पुणवकाजी महजवन   

७ अन्थवक न्वकास शाखा  ऄन्धकृत खड्क श्रषे्ठ  

८ सामान्जक न्वकास शाखा ऄन्धकृत राजन फुयाल  

९ कानुन शाखा ऄन्धकृत चते ब. न्संह  

१० रोजगार शाखा संयोजक षडानधद अचायव  

११ सूचना शाखा इ. नरहरी गौतम  

१२ पशु सेवा डा. धनपत राय  

१३ न्जधसी ना.सु श्री राजु प्रसाद न्तन्मल्सीना  

१४ राजश्व ना.सु श्री आश्वर ऄंगाइ  

१५ स्वास्थय न्स.ऄ. ह.ऄरुण गीरी  

१६ मन्हला न्वकास ऄन्धकृत प्रन्तमा न्मश्र  

१७ कृन्ष न्वकास ऄन्धकृत न्मना कुमारी थापा  

 

 

^= ;]jf k|fKt ug{ nfUg] b:t'/ 

 

क्र.स. करका के्षर/ लववरण दर कव लफयत  

१ धयुनतम ५००। र ऄन्धकतम न्नयमावली बमोन्जम 

०–६–०–० जग्गा भधदा मान्थ 

जग्गाको हकमा घर जग्गा कर न्लदाँ 

०–६–०–० को मुल्याङ्कन गरी कर 

लाग्ने र ०–६–०–० जग्गासम्मको 

हकमा घर जग्गा करमा ०–६–०–० 

जग्गालाइ गणना गने । घर जग्गाकर 

जररवाना प्रन्तवषव ५ प्रन्तशत र 

२ घरजग्गाको मुल्य                            करको दर 

३  पन्हलो ३० लाखसम्ममा रु ५००।०० ( एकमुष्ठ) 

४ त्यसपछीको रु २० लाखसम्ममा         
०.१० प्रन्तशतले हुन 

अईने रकम  



५ त्यसपछीको रु ५० लाखसम्ममा         
०.१५ प्रन्तशतले हुन 

अईने रकम  

ऄन्धकतम ४० प्रन्तशत सम्म । 

६ त्यसपछीको रु १ करोडसम्ममा         
०.२५ प्रन्तशतले हुन 

अईने रकम  

७ त्यसपन्छको वाँकी रकममा         
०.४० प्रन्तशतले हुन 

अईने रकम  

८ घरको मुल्यांकन 

९ घरको बनोट 
औषत लागत दर (प्रन्त 

वगवफुट) 

प्रन्त वषव  

कट्टी 

टुटफुट 

कट्टी दर 

प्रन्तशत  

कट्टी गने जम्मा वषव 

१० 
न्भत्र काचो बान्हर इट्टा माटोको  जोडाइ भएका 

सब ैन्कन्समका ३र र  काठैकाठबाट बनेका घर 
रु ६००।०० ३ २५ 

११ 
अ) न्भत्र बान्हर पाको इट्टा वा ढुगंामा माटोको 

जोडाइ भएका सब ैन्कन्समका घरहरु   
रु १५००।०० २ ३० 

१२ 
आ) न्भत्रबान्हर पाको इट्टा वा ढुगंामा माटोको 

जोडाइ भएका सब ैन्कन्समका घरहरु 
रु १५००।०० १ ७० 

१३ इ) अर न्स.न्स. फे्रम स्टक्चरबाट बनेका घर     रु १८००।०० ०.७५ १०० 

१४ ई) न्लफ्ट न्सष्टमको घरहरु     रु २२००।०० ०.७५ १०० 

 

 

          ऄनुसूची-२ 

(दफा ४ सिँग सम्बलन्धत ) 

भूलमकर (मािपोत) दरहरु 

क्र 

.स. करका के्षर/ लववरण दर 

कव लफयत 

    

१ 
मालपोत प्रन्त अना 

क  वगव  

 

 (वडा नं.-

 

 



४,७,८,९,१०,११) ख  वगव  

(वडा नं.-१,२,३,५,६) 

 

       रु  १०    रु ७ दने्ख रु १० 

 

 

 

 

 

 

ऄनुसूची-३ 

(दफा ६ सिँग सम्बलन्धत ) 

घरबहाि करका दरहरु 

क्र.स. करका के्षर/ लववरण दर 

१ 3/ axfn s/ १० प्रन्तशत 

२ hUufef8f s/   २ प्रन्तशत 

 

 



ऄनुसूची- ४ 

( दफा ६ सिँग सम्बलन्धत 

व्यावसाय करका दरहरु 

ि .सं.  व्यवसाय, सेवा दताव दस्तुर  नन्वकरण दस्तुर  

१ पान पसल ५००।०० ३७५।०० 

२ माटोको भाडा वेच्ने पसल ५००।०० ३७५।०० 

३ कपाल काट्ने सैलुन १०००।००   ७५०।००  

४ कम्यून्नकेशन साआवर  ५००।०० 
३७५।०० 

५ 
फलफगल तथा तरकारी पसल  ५००।००  

३७५।०० 

६ 
व्युटीपालवर १,०००।०० ७५०।०० 

७ 
कस्मेन्टक पसल ५००।०० 

३७५।०० 

८ 
लुगा न्सलाईने टेलसव ५००।००  

३७५।०० 

९ 
फोटो स्टुन्डयो ५००।०० 

३७५।०० 

१० 
मून्तव वेच्ने पसल ५००।०० 

३७५।०० 

११ 
जुिा वनाईने पसल ५००।०० 

३७५।०० 

१२ 
न्चया खाजा तथा नास्ता पसल १,०००।०० ७५०।०० 

१३ 
न्सडी पसल ५००।०० 

३७५।०० 

१४ 
फन्नवचर सोरुम  ५,०००।०० 

३,७५०।०० 

१५ 
एग हाईस  ५००।०० 

३७५।०० 

१६ 
मासु पसल  १,०००।०० ७५०।०० 

१७ 
खुरा न्कराना पसल ५००।०० 

३७५।०० 

१८ 
वेकरी पसल ५००।०० 

३७५।०० 

१९ 
स्टेसनरी  ५००।००  

३७५।०० 



२० 
न्गफ्ट सप ५००।०० 

३७५।०० 

२१ 
कपडा पसल १,०००।०० ७५०।०० 

२२ 
फन्नवचर वनाईने )ठूलो(  ५,०००।०० ३,७५०।०० 

२३ 
फन्नवचर वनाईने )सानो(  २,०००।०० १,५००।००  

२४ 
दधु ईत्पादन पसल      ५००।००  ३७५।०० 

२५ 
न्ससा पसल 

५००।०० ३७५।०० 

२६ 
व्याग पसल 

५००।०० ३७५।०० 

२७ न्डस्टीलरीबाट ईत्पान्दत मन्दरा न्विी पसल )न्नदने्शका 

ऄनुसार(  
५,०००।०० ३,७५०।०० 

२८ 
न्समेधट धलक, टायल, आनार,  ररंग १,०००।००  ७५०।०० 

२९ 
न्मठाआ पसल १,०००।०० 

७५०।०० 

३० 
न्क्लन्नक तथा फामेसी १,०००।०० 

७५०।०० 

३१ 
फामेसी  ५००।०० ३७५।०० 

३२ 
भाडा पसल १,०००।०० ७५०।०० 

३३ 
ग्यास न्डपो   १,५००।००  १,१२५।०० 

३४ 
आन्धस्टच्युट १,०००।०० ७५०।०० 

३५ 
रोडा, ढुगा तथा वालुवा सप्लायसव साना ५,०००।०० ३,७५०।०० 

३६ 
नसवरी ५००।०० ३७५।०० 

३७ 
साना कृन्ष फमव     )फूल , तरकारी, च्याई, फलफूल( ५००।००  ३७५।०० 

३८ 
गाइ फमव ५००।०० ३७५।०० 

३९ 
बाख्रा फमव ५००।००  ३७५।००  



४० 
कुखुरा फामव १,०००।०० ७५०।०० 

४१ 
ठूलो कृन्ष फमव )सेड हाईस , ग्रीन हाईस( ५००।०० ३७५।०० 

४२ 
ह्याचरी फमव ५००।०० ३,७५०।०० 

४३ 
िाभल एजेधसी १,०००।०० ७५०।०० 

४४ 
सुनचांदी पसल   १,५००।००  १,१२५।०० 

४५ 
होटल व्यवसाय २,५००।०० १,८७५।०० 

४६ 
होटल व्यवसाय )मन्दरा , मासु समेत( ५,०००।०० ३,७५०।०० 

४७ 
पेिोल पम्प          ५,०००।०० ३,७५०।०० 

४८ 
मोटर ड्राआन्भगं सेधटर २,५००।०० १,८७५।०० 

४९ 
इलेक्िोन्नक्स पसल  ( रेन्डयो, घडी,क्यामेरा ऄधय.....) १,०००।०० ७५०।०० 

५० 
छापाखाना १,०००।०० ७५०।०० 

५१ 
न्वन्िय संस्था ,बचत तथा ऊण सहकारी ५,०००।०० ३,७५०।०० 

५२ 
कृन्ष सहकारी १,०००।०० ७५०।०० 

५३ 
मेसीनरी पाटव पूजाव पसल १,०००।०० ७५०।०० 

५४ 
न्समेधट मात्र न्विी पसल २,५००।०० १,८७५।०० 

५५ 
न्कराना होलसेल १,०००।००  ७५०।०० 

५६ 
ग्रील पसल  १,०००।०० ७५०।०० 

५७ 
हाडववेयर पसल ५ लाख र ५ भधदा मान्थ      ३,०००।०० २,२५०।०० 

५८ 
न्मन्नरल वाटर ईद्योग, पानी प्रशोधन ५,०००।०० ३,७५०।०० 

५९ 
सुपर माकेट,माटव, न्मन्न माटव ,सन्पगं सेधटर ३,०००।०० २,२५०।०० 



६० 
वैंक १०,०००।०० ७,५००।०० 

६१ 
न्नमावण व्यवसाय 

  

 

क वगव,  ६,०००।०० ४,५००।०० 

 

ख वगव,  ५,०००।०० ३,७५०।०० 

 

ग वगव,  ३,०००।०० २,२५०।०० 

 

घ वगव,       २,०००।००  १,५००।००  

६२ 
गलैंचा ईद्योग ५,०००।०० ३,७५०।०० 

६३ 
पन्श्मना ईद्योग २,०००।०० १,५००।०० 

६४ 
ररयल स्टेट व्यवसाय ५,०००।०० ३,७५०।०० 

६५ 
मोटरसाआकल पाटवस ५००।०० ३७५।०० 

६६ 
मोटर पाटवस १,०००।०० ७५०।०० 

६७ 
काठको सः न्मल ५,०००।०० ३,७५०।०० 

६८ 
मोवाआल ममवत पसल  ५००।००  ३७५।०० 

६९ 
मसला न्मल ५००।०० ३७५।०० 

७० 
धान, तेल न्मल १,०००।०० ७५०।०० 

७१ 
वैदने्शक न्शक्षा कधसल्टेधसी १,०००।०० ७५०।०० 

७२ 
आधजीन्नयररंग कधसल्टेधसी सुन्चकृत सन्हत  ५,०००।०० ३,७५०।०० 

७३ 
कम्प्यूटर पाट्वस पसल ५००।०० ३७५।०० 

७४ 
औषधी ईत्पादन ईद्योग १,०००।०० ७५०।०० 

७५ 
कानुन व्यावसाय, ल फमव दताव, नन्वकरण  १,०००।००  ७५०।०० 

७६ 
सोलार आधभटवर पसल ५००।०० ३७५।०० 

७७ 
लौण्ड्री पसल ५००।०० ३७५।०० 
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गाडी ररकन्धडसन २,०००।०० १,५००।०० 

९१ 
मोटरसाआकल ररकन्धडसन १,०००।००  ७५०।०० 

९२ 
साइन वोडव तथा अटव पसल  ५००।०० ३७५।०० 

९३ 
आलेक्िोन्नक्स पसल  १,०००।००  ७५०।०० 

९४ 
खानी न्सफाररश १०,००००।०० ७,५००।०० 

९५ 
नन्सवङ होम १,०००।०० ७५०।०० 

९६ 
हाईन्जंग कम्पनी, ऄपाटवमेधट १०,००००।०० ७,५००।०० 

९७ 
दाना कारखाना न्फड ५,०००।०० ३,७५०।०० 



९८ 
ह्यमु पाआप, माववल १,०००।०० ७५०।०० 

९९ 
लेखापरीक्षण फमव ५००।०० ३७५।०० 

१०० 
पोन्लन्क्लन्नक  २,०००।००  १,५००।०० 

१०१ 
कोल्डस्टोर  १,०००।०० ७५०।०० 

१०२ 
पाटी प्यालेस ५,००००।०० ३,७५०।०० 

१०३ 
नेपाली कागज कारखाना ५०००।००  ३,७५०।००  

१०४ 
म्यून्जक कम्पनी १,०००।०० ७५०।०० 

१०५ 
पुल तथा स्नूकर हाईस २,०००।०० १,५००।०० 

१०६ 
टेन्लफोन टावर स्वीकृन्त १०,०००।०० ७,५००।०० 

१०७ 
क्याररंग १,०००।०० ७५०।०० 

१०८ 
ऄधय घरेलु तथा साना ईद्योग ५०००।००  ३,७५०।०० 

१०९ व्यावसान्यक भाडाका गाडी सधचालन गने सन्मन्त प्रन्त 

रुट प्रन्त वषव धयुनतम  
५,०००।०० ३,७५०।०० 

११० 
घरेलु ईद्योग )व्यवसाय प्रकृन्तका ईद्योग(  

 
 

 

१ लाख सम्म पुँजी भएको  
 

५००।०० 

 

 ५ लाख सम्म पुँजी भएको  
 

१,०००।- 

 

१० लाख सम्म पुँजी भएको  
 

२,०००।- 

 

 २५ लाख सम्म पुँजी  भएको  
 

३,०००।- 

 

५० लाख सम्म पुँजी  भएको  
 

४,०००।- 

 

१ करोड सम्म पुँजी   भएको  
 

५,०००।- 

 

५ करोड सम्म पुँजी भएको  
 

१०,०००।- 

 

५ करोड भधदा मान्थ पुँजी  भएको  
 

१५,०००।- 

१११ 
केबल नेटवकव  १०,०००।००  ७,५००।०० 

११२ 
न्ससाको न्चन्लम ईद्योग  ५,०००।००  ३,७५०।००  



 

ऄनुसूची- ५ 

(दफा ७ सिँग सम्बलन्धत ) 

जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करका दरहरु 

 )प्रचलित कानुन बमोलजम िगाइनेछ (  

क्र.स. लववरण दर 

      

      
 

 

 

 

ऄनुसूची- ६ 

(दफा ८ सिँग सम्बलन्धत ) 

सवारी साधन कर 

 )प्रचलित कानुन बमोलजम िगाइनेछ (  

क्र.स. सवारी साधनको लववरण दर 

      

      
 

 

ऄनुसूची-७ 

  

११३ 
व्यायमशाला  १,०००।०० ७५०।०० 

११४ 
न्सनेमा हल  १०,०००।०० ७,५००।०० 

११५ 
रंगरोगन पसल  २,०००।००  १,५००।०० 

११६ 
फन्नवन्संग पसल  २,०००।०० १,५००।०० 

११७ 
न्वजुलीका सामग्री पसल  ५००।०० ३७५।०० 

११८ 
चस्मा पसल  ५००।०० ३७५।०० 

 



(दफा ९ सिँग सम्बलन्धत ) 

  
लवज्ञापन कर 

  क्र.स. लववरण दर 

  
१ 

फ्लेक्स बाट तयार पाररएको न्वज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रन्त वषव प्रन्त 

वगवफुट 

१००।०० 

  

२ 

होन्डांग बोडव न्नयोन साइन गलो साइन र यस्तै न्वज्ञापन प्रचार 

सामग्रीको प्रन्त वगव फुट 

२००।०० 

    

  
३ 

न्डन्जटल बोडवमा गररने न्वज्ञापन प्रचार प्रसार सामग्रीको प्रन्त वगव 

फुट 
३००।०० 

  

४ 

मालवाहक सवारी साधनको दायावाया परट्टको भागमा ऄन्धकतम 

दश स्क्वायर फुट सम्मको लान्ग प्रन्तन्दन रु  .२००।०० र स्थायी 

रुपमा लेन्खएको वा छान्पएको प्रचार प्रसार  सामग्रीको प्रन्तवगवफुट 

१००।०० 

  

    

५ 

खेलकुद मैदान मेला जात्रा पवव र यस्तै प्रकृन्तका कायविममा हुन े

न्वज्ञापन प्रचार प्रसार सामग्रीको ऄन्धकतम १५ न्दन र २० स्क्वायर 

फुट प्रन्तन्दन 

३००।०० 

  

  

६ 

सवारी साधनको छत ऄन्धकतम ३ फुट ईचाइ मात्र, २ पांग्रा 

वीचको भाग, पछान्डको न्ससा न्ससाको जम्मा भाग मध्येको 

ऄन्धकतम ५० प्रन्तशत सम्म मात्र मुख्य मान्थ परट्ट भने्धटलेशनमा 

न्वज्ञापन प्रचार प्रसार  सामग्रीको प्रन्तवगवफुट  

१००।००   

  

  
७ 

अकाशमा बलेुन, ज्याकेटमा वा बलेन बोकेर गररने न्वज्ञापन 

प्रन्तन्दन  
२००।०० 

  
८ 

ऄधयको हकमा प्रन्तवगवफुट प्रचार प्रसारसामग्रीको प्रन्तवगवफुट 

प्रन्तवषव 
३००।००  

 

 
९ 

मान्थको वगीकरणमा समावेश समावेश नभएका सेवा व्यवासायको 

कारोबार र स्तर हरेी वान्षवक  

५००।००, 

१,०००।०० 

  



 

 

 

ऄनुसूची- ८ 

(दफा १० सिँग सम्बलन्धत ) 

मनोरञ्जन कर 

( प्रचलित कानुन बमोलजम िगाइनेछ ) 

क्र.स. लववरण दर 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनुसूची- ९ 

(दफा ११ सिँग सम्बलन्धत ) 

बहाि लवटौरी शुल्क 

( प्रचलित कानुन बमोलजम िगाइनेछ ) 

क्र.स. लववरण दर 

      
      

प्रमुख 

 

 

 

 

 

 

 



ऄनुसूची- १० 

(दफा १२ सिँग सम्बलन्धत ) 

पालकय ङ्ग शुल्क 

( प्रचलित कानुन बमोलजम िगाइनेछ ) 

क्र.स. लववरण दर 

      

      
 

 

 

 

 

ऄनुसूची- ११ 

(दफा १३ सिँग सम्बलन्धत ) 

िेलकङ, कोयोलकड, क्यानोआङ, जलम्पङ, लजपफ्िायर र यायफ्टीङ शुल्क 

( प्रचलित कानुन बमोलजम िगाइनेछ ) 

क्र.स. लववरण दर 

      

      

 

 



ऄनुसूची- १२ 

(दफा १४  सिँग सम्बलन्धत ) 

सेवा शुल्क, दस्तुर 

क्र.स. लववरण 

दर 

कव लफयत 
वगव क  वगव ख  

वडा नं ४, ७, ८, 

९, १०, ११ 

वडा नं १, २, 

३, ५, ६ 

१ न्नवेदन दताव शुल्क  १०।००   

२ घर नक्सा न्नवेदन फराम शुल्क  १०००।००   

३ टहरा फाराम शुल्क  १००।००   

४ अवसीय घर )नक्सापास(  १२।००   

५ अवसीय घर )ऄन्भलखेन्करण(  १८।००   

६ 
व्यावसान्यक )नक्सापासः न्मन्श्रत 

व्यावसान्यक घर  
२०।००   

७ 
व्यावसान्यक घर तथा ऄपावटमेनट तथा 

ऄधय ठुला न्बन्ल्डङ्गहरु प्रन्त वगवफुट 
३०।००   

८ व्यावसान्यक घर )ऄन्भलखेन्करण(  ३०।००   

९ नक्सा नामसारी     

  क. अवसीय घरको हकमा प्रन्तवगवफुट ५।००   

  
ख.  व्यावसान्यक घरको हकमा 

प्रन्तवगवफुट  
८।००   

१० 
नक्सा नामसारी न्तनपुस्ते न्भत्र प्रन्त 

नक्सा 
२५००।००   

११ घर नक्सा संशोधन प्रन्त नक्सा ३०००।००   

१२ नक्सा नन्वकरण प्रन्त वगव फुट               ५।००   

१३ 

क. घर न्नमावण सम्पधन ५०००।००   

ख. घर न्नमावण सम्पधन नामसारी २५००।००   

ग.  .रेिोन्फन्टङ्ग प्रन्त घर  ५०००।००   



१४ 

टहरा स्वीकृती प्रन्त वगव फुट ५।०० 
कृन्ष व्यावसाय 

दताव 

प्रयोजनाथवलाइ 

५० प्रन्तशत छुट 

न्दइने । 

टहरा स्वीकृती प्रन्त वगव फुट 

(व्यावसान्यक) 
१०।०० 

न्स्टल स्िक्चर व्यावसान्यक टहरा 

प्रमान्णत  
१५।०० 

१५ स्वीकृत नन्लइ घर न्नमावण गरेमा  

नक्सा न्स्वकृत नगरी धर न्नमावण कायव 

गरेमा थप १०० प्रन्तशत न्वलम्ब 

शुल्क लाग्ने छ ।  

  

१६ घर नक्सा समबधधी प्रन्तन्लन्प दस्तुर  १०००।००   

१७ 
जग्गा प्लान्नङ्ग प्रन्त रोपनी 

)धयबसायीक प्रयोजन(  
३२०००।००   

१८ ईजुरी तथा मुर्द्ा दताव  २००।००   

१९ 
न्मलापत्र शुल्क   १०००।०० अधा अधा  

न्मलापत्र प्रन्तन्लन्प शुल्क  १००।००   

२० घर नम्बररङ्ग शुल्क प्रन्तघर   २००।००   

२१ स्थलगत प्रान्वन्धक सेवा शुल्क  १०००।००   

२२ स्थलगत ऄन्मन सेवा शुल्क १०००।००   

२३ 
स्थलगत रेखांकन ऄन्मन सेवा शुल्क 

प्रन्तअना  
१००।००   

२४ 

नाफामुलक संस्था दताव न्सफाररस 

)एनन्जओ दताव(   
५०००।००   

नाफामुलक संस्था दताव न्सफाररस 

(एनन्जओ नन्वकरण(  
२५००।००   

२५ 

नाफामुलक संस्था दताव न्सफाररस 

)अइएनन्जओ दताव(  
१००००।००   

नाफामुलक संस्था दताव न्सफाररस 

(अइएनन्जओ नन्वकरण(  
५०००।००   

२६ सेवामुलक संस्था दताव न्सफाररस  १०००।००   



सेवामुलक संस्था नन्वकरण न्सफाररस ५००।००   

२७ 

पेधसन पट्टा न्सफाररस :  नेपाली ५००।००   

 भारतीय १०००।००   

 ऄधय  १५००।००   

२८ ऄंग्रजेीमा न्सफाररस  १०००।००   

२९ 

घरवाटो न्सफाररस दस्तुरः प्रन्त अना        

 (क)  न्पच सडक  ८५०।०० ६००।००   

(ख) कच्ची मोटर बाटो ६५०।०० ५००।००   

 (ग) गोरेटो बाटो ४५०।०० ३००।००   

(घ) बाटो नभएको  २५०।०० १५०।००   

(ङ) ऄंशबण्डा ( न्तन पुस्ते न्भत्र 

दाखेल खारेज प्रयोजन प्रन्त न्शफाररस 

) 

२०००।००   

३० 
जग्गा दताव न्सफाररस जग्गाधनीको 

तफव बाट 
३२००।०० २४००।००   

३१ 
जग्गा दताव न्सफाररस मोहीको तफव बाट 

प्रन्त रोपनी 
२०००।०० 

 

३२ 

चारन्कल्ला न्सफाररस दस्तुरः प्रन्त 

अना  
      

 (क)  १ अना दने्ख ५ अना सम्म  १०००।०० ९००।००   

 (ख) सो भधदा मान्थ प्रन्त अना १५०।०० १००।००   

३३ धारा न्सफाररस ५००।००   

३४ न्वद्युत न्सफाररस ५००।००   

३५ नाता प्रमान्णत  ५००।००   

३६ जग्गा नामसारी प्रन्त न्सफाररस दस्तुर ५००।००   

३७ मोही लगत कट्टा न्सफाररस १०००।००   

३८ मोही नामसारी २००।००   

३९ 
मोही बाँडफाँड तथा मोही र जग्गधनी 

बाँडफाड प्रन्त न्सफाररस  
५००।००   



४० ऄधय न्सफाररस दस्तुर २००।००   

४१ 
सजवन्मन दस्तुर रेखांकन, मालपोत, 

भनू्मसुधार, नापी 
१०००।००   

४२ घर कायम न्सफाररस दस्तुर ५००।००   

४३ 
कायम भएको घर हटाईने (प्रन्त  

न्सफाररस दस्तुर) 
२००।००   

४४ 

(क) पंन्जकरण घटना दताव (३५ न्दन 

न्भत्र) 
न्न शुल्क   

(ख)  पंन्जकरण घटना दताव (जररवाना) १००।००   

(ग)  पंन्जकरण घटना दताव (प्रन्तन्लपी) ५०।००   

४५ 
न्वद्याथी छात्रवनृ्ि र ऄसहाय, औषधी 

ईपचार न्सफाररस दस्तुर 
न्न शुल्क   

४६ 

घरजग्गा मूल्यांकन न्सफारीस     

(क) रु दश लाख सम्म  १०००।००  न्वद्याथीको हकमा 

न्वदशेी ऄफर लेटर 

भएकोलाइ मात्र 

५० प्रन्तशत छुट 

न्दइने । 

 (ख) रु दश लाख भधदा माथी प्रन्त 

लाख  
 ५०।००  

४७ सडक खधन स्वीकृती प्रन्त वगव न्मटर  ५५००।००  

न्स्वकृतीलाइ 

दस्तुर रकम रु .

१,५००।०० र 

धरौटी रकम रु .

४,०००।०० 

४८ 

न्वद्यालय ऄनुमन्त तह  दताव कक्षा थप  न्शक्षा कायवन्वन्ध 

ईल्लेख भए 

बमोन्जम   

  

  

  

(क) मा.न्व भधदा मान्थ प्रन्त संकाय  २५०००।००    

(ख) मा.न्व  २००००।००    

(ग) पूवव प्रा.न्व/ मधटेश्वरी (ऄनुमन्त / 

नन्वकरण) 
 १५०००।००    

४९ सामुदान्यक न्वद्यालय न्सफाररस न्न शुल्क   

५० 
नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र 

न्सफाररस 

न्न शुल्क 

  
  



 

५१ प्राकृन्तक प्रकोप न्पन्डत न्सफाररस 
न्न शुल्क 

  
  

५२ 

घ वगवको इजाजत      

नयाँ इजाजत प्रदान  १०,०००।००   

इजाजत नन्वकरण  

ऄसोज मसाधत सम्म रु २,५००।०० 

र सो पन्छ चतै्र मसाधत सम्म रु  

५,०००।००  

  

नामसारी, ठाईसारी तथा संशोधन  रू १,५००।००   

५३ पाकव , न्पकन्नक स्पोटव तफव का करहरु  १०००।००   

५४ खानेपानी प्रा .न्ल .दताव   ५०००।००   

५५ खानेपानी प्रा .न्ल .नन्वकरण  २५००।००   

५६ 

पानी वोररङ्ग न्स्वकृन्त, नन्वकरण 

)वातावरणलाइ ऄर नपने गरी 

खोन्लएका(  तफव का करहरु 

२,५००।००   

५७ 
न्फरन्फरे, वालुवा वान्सङ्ग, माटो 

ईत्खनन दताव नन्वकरण िमशः  
प्रदशे सरकारको कानुन बमोन्जम    

५८ 
ह्याण्डीिाफ्ट तथा ईद्योग धधदा 

सञ्चालन तफव का दताव  
५,०००।००   

५९ 
ह्याण्डीिाफ्ट तथा ईद्योग धधदा 

सञ्चालन तफव का नन्वकरण 
२,५००।००   

 

 

 

 

 

 

ऄनुसूची- १३ 

(दफा १५ सिँग सम्बलन्धत ) 

पययटन शुल्क 

( प्रचलित कानुन बमोलजम िगाइनेछ ) 

क्र.स. लववरण दर 

      

      



 

७ ननर्णम गन ेप्रकृमा य अधधकायी  

१. शाखासंग सम्वन्धधत न्नयन्मन्त कामहरु शाखा प्रमुखवाट न्नणवय हुने । 

२. न्वशेष न्नणवण तथा कायावलय प्रमुखवाट हुनु पन ेभन्न तोकीएको कामहरु कायावलय  

    प्रमुखवाट न्नणवय हुने । 

३. नीन्तगत न्वषयका न्नणवयहरु नगर कायवपान्लकावाट 

 

*= lg0f{o pk/ ph'/L ;'Gg] clwsf/L  

  १. प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत भातहतवाट बएको ननणणमको  नगय प्रभुख 

   २. शाखा प्रभुखस्तयीमवाट बएका ननणणमको प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत 

   ३. दैननक सेवा प्रवाह तथा कभणचायीको कामण व्मवहाय वाये गुनासो सुन्ने अधधकायी प्रशासन     

    शाखा प्रभुख  

   

 

९.सम्पादन गरेका कामको लबवरण  

१) न्मन्त २०७६ जेठ ५ गते यस नगरपान्लकाको अ.व. ०७६/७७ को बजेट नीन्त तथा कायविम तजुवमा पूवव छलफल 

गोष्ठी सम्पधन । 

२) न्मन्त २०७६।२।१५ गते गणतधत्र न्दवसको ऄवसरमा ता.न.पाको प्राङ्गणमा नगर प्रमुख श्री रामेश्वर बोहराज्युबाट 

ईर्द्ाटन भइ वहृत रक्तदान, पाठेघरको मुखको क्याधसरको न्नशुल्क जाँच,IMPLANT सेवा र न्नशुल्क रक्तपरीक्षण 

सेवाहरु सन्हतको कायविम सम्पधन । 

३) न्मन्त २०७६।२।३१ गते दने्ख ३।५ गते सम्म अधारभतु तथा प्रस्तावना लेखन तान्लम कायविम सम्पधन । 

४) न्मन्त २०७६।३।६ गते पाँचौ नगरसभा ऄन्धवेशन ईर्द्ाटन भइ अ.व. २०७६/०७७ को लान्ग बजेट नीन्त तथा 

कायविम स्वीकृत गरर न्मन्त २०७६।३।८ गते सम्पधन । 

५) न्मन्त २०७६।३।१२ गते दने्ख २०७६।३।१३ गते सम्म ऄपाङ्गता भएका व्यन्क्तहरुका संरक्षकहरुलाइ ऄपाङ्गता 

व्यन्क्तहरुको ऄन्धकार पररवारको भनु्मका सम्बधधी नगर स्तररय ऄन्भमुन्खकरण कायविम सम्पधन । 

६) ६२३ योजनाहरु फरफारक गररएको । 



 

 अ.व २०७५/०७६ को ऄसार मसाधत सम्मको न्ववरण 

  
 

 श्रोतगत विविम विियर् 

लस

.नं.  

खचय 

शीषयक नं. 

काययक्रम

को नाम 

लनकासा रकम खचय रकम लनकासा लफताय 

रकम 

वालषयक बजेट 

१ ८०१२३१३ तारकेश्वर 

नगरपान्लका )

सशतव 

ऄनुदान(  

२३,१२,४४,०००।

– 

२१,४७,१५,४०४।

– 

१,६५,२८,५९६।

– 

२३,१२,४४,०००।

– 

२ ३१२२०५

३ 

गरीवसंग 

न्वश्वेश्वर 

कायविम 

५,६८,०००।– ५,२८,६००।– ३९,४००।– ५,६८,०००।– 

३ ३६५१५८३ प्रदशे तथा 

स्थानीय तह 

क्षमता न्वकास 

कायविम 

३,०५,०००।– २,०७,५००।– ९७,५००।– ३,०५,०००।– 

४ ३७११०८३ प्रधानमधत्री 

रोजगार 

कायविम 

५०,१२,०००।– ४०,२०,९५८।– ९,९१,०४२।– ५०,१२,०००।– 

५ ३६५१६०३ स्थानीय 

पूवावधार 

न्वकास 

साझेदारी 

कायविम 

३,८९,२०,०००।– ३,८०,६६,८००।– ८,५३,२००।– ३,८९,२०,०००।– 

६ ३६५०१५३ सामान्जक 

सुरक्षा 

कायविम 

५४४५१६६५।– ५४४५१६६५।– – ५६२८०००० 

७ प्रदशे 

समपुरक 

ऄनुदान 

प्रदशे समपुरक 

ऄनुदान 

११,००,०००।– ११,००,०००।–  १९९०००००।– 

८ प्रदशे 

समानीकरण 

प्रदशे 

समानीकरण 

१२३२५००।– १२३२५००।– – ९३१७०००।– 

९ प्रदशे चालु प्रदशे चालु १०५५०००।– १०५५०००।– – १०५५०००।– 



 

 

 मोजनाको प्रगनत विियर् 

 

अ. व. २०७४/०७५ को योजना प्रगलत लववरण 

लशषयक 
जम्मा योजना 

संख्या 

लवलनयोलजत रकम 

रु हजारमा  

कायय सम्पन्न भएका योजना 

संख्या 

वडास्तरीय योजना ५०३ १६५००० ५०३ 

लागत सहभान्गता (५०/५०) ६५ ३००० ६५ 

नगर स्तरीय वडागत योजना ३८ ३५८०० ३० 

न्वन्वध योजना तथा कायविमहरु ४० २२९६ ४० 

जम्मा  ६४६ २०६०९६ ६३८ 

नगर स्तरीय योजना ६ ११०००० ६  

कुि योजना संख्या ६५२ ३१६०९६ ६४४ 

१० प्रदशे 

पुन्जगत 

प्रदशे पुन्जगत ५१००००००।– ५,०७,४१,१००।– २,५८,९००।– ५१००००००।– 

११ नगरपान्ल

का चालू 

नगरपान्लका 

चालू 

– ९३३५७१३३।– – १४८०५७५२८।– 

१२ नगरपान्ल

का पुन्जगत 

नगरपान्लका 

पुन्जगत 

– ३८१८८७१९२।– – ६०,९३,०६,२४०।

– 

जम्मा रु.  ८४,१३,६३,८५२।

– 

 ११७०९६४७६८।– 



 

अ. व. २०७५/०७६ को योजना प्रगलत लववरण 

लशषयक 
जम्मा योजना 

संख्या 

कायय सम्पन्न 

भएका योजना 

संख्या कायायन्वयन प्रगलत प्रलतशत 

वडास्तरीय योजना ४८४ ४४० ९०.९१ 

लागत सहभान्गता (५०/५०) ८९ ८३ ९३.२६ 

स्थान्नय पुवावधार न्वकास  साझेदारी कायविम २३ २३ १००.०० 

सशवत ऄनुदान( प्रदशेको योजना) १० १० १००.०० 

न्वन्वध योजना तथा कायविमहरु ७३ ६७ ९१.७८ 

जम्मा  ६७९ ६२३ ९१.७५ 

नगर स्तरीय योजना ७ ० टेण्डर भआ कायव भआरहेको  

३ नं प्रदशे सरकार लागत साझेदारी १ ० „          „ 
सडक  बोडव नेपाल र नगरपान्लका साझेदारी  १ ० „          „ 

कुि योजना संख्या ६८८ ० 

 



अ.व. २०७५/०७६ को सामालजक सुरक्षा तफय   

 नगयऩालरकाभा ननम्नानसुायको सखं्माभा साभाजजक सुयऺा बिा लरनकेो संख्मा यहेको 

  

लववरण 
अब ०७५। ७६  मा भत्ता प्राप्त गने 

संख्या 

िगत कट्टा गररएको 

संख्या 

खचय रकम (रु. 

हजारमा) 

लिज रकम (रु. 

हजारमा) 

औषन्ध ईपचार वरृ्द्-वरृ्द्ा 
४६१९ ० ५५४२८००० 

 जेष्ठ नागररक ऄधय भिा 
४२७८ ६३ ५०५८०००० 

 दन्लत जेष्ठ नागररक भिा 
२०६ २ २४४८००० 

 पूणव ऄपाङ्ग भिा 
२१८ ० ५२३२००० 

 अंन्शक ऄपाङ्ग भिा 
३८१ २ २७२८८०० 

 



एकल मन्हला भिा 
३६५१ १७ ४३६०८००० 

 लोपोधमुख भिा 
० ० ० 

 बाल संरक्षण ऄनुदान 
२३५ २० १०३२००० 

 कुि 
१३५८८ १०४ १६१०५६ 

 
 

व्यलिगत घटना दताय 

लववरण मलहिा परुुष जम्मा 

जधम ४१९ ४४९ ८६८ 

मतृ्य ु १६१ १५८ ३१९ 

न्ववाह ४२८ ४२८ 

वसाइ सराइ अएको ८२० ८२० 

वसाइ सराइ गएको  ८७ ८७ 

सम्वधध न्वच्छेद १६ १६ 

 

 



 

 बुकम्ऩ ऩुनननभाणर् तपण   

   जम्मा लाभग्रान्ह संख्या :  ६१९६ 

      संझौता भएको संख्या  : ५१२४ 

    पन्हलो न्कस्ता न्बतरण लाभग्राही संख्या : ५०६२ 

      दोस्रो न्कस्ता न्बतरण लाभग्राही संख्या :  २२०० 

      तेस्रो न्कस्ता न्बतरण लाभग्राही संख्या :  १७२५ 

       

घय नक्सा ऩास तपण  : 

  अस्थाइ नक्सा ऩास सख्मा :  ३१३ 

     स्थाइ नक्सा ऩास सख्मा:  १०० 

      ननभाणण सम्ऩन्न घय संख्मा :  २७९ 

   "घ" वगणको आवशशम बवन : १२० 

   अशबरेखखकयण ननभाणण : ११५ 



   नाभ सायी ऩास : ८० 

   संसोधन : ४५ 

१०= कामाणरम प्रभुख य सुचना अधधकायीको नाभ य ऩद 

क) कामाणरम प्रभुख : प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत श्री हहयाभणी सुवेदी 

ख) सुचना अधधकायी : प्रशासकीम अधधकृत श्री सुदशणन खनार 

११= ऐन ननमभ विननमभ िा ननदेलिकाको सचुी 
स्थानीम सयकाय संचारन ऐन, २०७४ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका ववननमोजन ऐन(ऩहहरो ससंोधन सहहत),२०७४  

तायकेश्वय नगयऩाशरका आधथणक ऐन,(ऩहहरो ससंोधन सहहत), २०७४ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका मोजना तजुणभा सचंारन तथा व्मवस्थाऩन कामणववधध,२०७४ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका नक्साऩास कामणववधध, २०७४ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका ववऩद व्मवस्थाऩन कामणववधध, २०७४                     

तायकेश्वय नगयऩाशरका बवन ननभाणण भाऩदण्ड,२०७४ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका दैवव प्रकोऩ उद्घाय ववशेष कोष सचंारन ननदेशशका,२०७४ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका भभणत सबंाय ववशेष कोष संचारन ननदेशशका,२०७४  

तायकेश्वय नगयऩाशरका ननभाणण व्मवसाम ननमभन गन ेननदेशशका, २०७४ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका व्मवसाम कय ननदेशशका ,२०७४ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका पोहयभरैा व्मवस्थाऩन कामणववधध, २०७४ 



तायकेश्वय नगयऩाशरका जग्गा व्मवस्थाऩन सम्वन्न्ध कामणववधध, २०७४ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका ववऻाऩन कय ननदेशशका, २०७४ 

आधायबतु शशऺा ऩरयऺा सन्चारन कामणबफधी २०७४ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका शशऺा ऐन २०७६ 

तायकेश्वय नगयऩाशरका सहकायी ऐन २०७६ 

नगय प्रहयी ऐन २०७६ 

 
 



१२ आम्दानी खचण तथा आधथणक कायोिाय सम्िजधध अध्मािधधक बफियर् 

अ.व. २०७४।०७५ को यथाथय अय, अ.व २०७५।०७६ को ऄनुमालनत (लस्वकृत) बजेट , २०७५।०७६ अषाढ मसान्तसम्मको यथाथय अ.व. 

२०७५।०७६ मा िक्ष्यभन्दा थपघट रकम लववरण 

लस.न. अय शीषयक 

अ.व. 

२०७४।०७५ को 

यथाथय अय 

अ.व २०७५।०७६ 

को  संशोलधत अय 

ऄनमुान 

अ.व २०७५।०७६ को 

हािसम्मको यथाथय 

अय मलहनासम्मको  

िक्ष्य भन्दा थपघट 

 १ अधतररक श्रोत          

१.१ सम्पन्ि कर  ०. ०. ०. ०. 

१.२ घर बहालकर  ०. २५०००००. ४९०२४१०.६ २४०२४१०.६ 

१.३ घरजग्गा रन्जरिेशन शुल्क । नक्शापास शुल्क ६४९६४०१४.२ ४१५०००००. ६०१२८४७७. १८६२८४७७. 

१.४ सवारी साधन कर  ०. ०. ०. ०. 

१.५ सेवा शुल्क (स्थानीय पुवावधार तथा सेवा ईपयोग) ०. ०. ०. ०. 

१.६ दस्तुर -स्थानीय तहबाट हुने न्सफाररस लगायतमा २९७८८५९२.९ ३३००००००. ३५६१३३००. २६१३३००. 

१.७ पयवटन शुल्क  ०. ०. ०. ०. 

१.८ न्वज्ञापन शुल्क  ०. १५००००. ०. -१५००००. 

१.९ व्यावसाय कर  ५४६४६७. २००००००. १४६१५२९. -५३८४७१. 



१.१ भनु्मकर -मालपोत ॒ ७०२२११८.२ ९००००००. १०३४९७२२.३ १३४९७२२.३ 

१.१ दण्ड जररवाना  ०. ५००००. ०. -५००००. 

१.१ मनोरञ्जन कर  ०. ०. ०. ०. 

१.१ मालपोत संकलन  ०. ०. ०. ०. 

१.१ बहाल न्बटौरी घर जग्गाकर, सम्पन्िकर  २६३८६४९०.१ २७८०००००. २६२०१७१३.८ -१५९८२८६.२ 

१.२ 
मृत वा माररएका जीव जधतुको हाड, न्संग, प्वाँख, 

छालामा कर  
०. ०. ०. ०. 

१.२ प्राकृन्तक श्रोत साधन व्यावसान्यक कर  ०. ०. ०. ०. 

१.२ 
शेयर लगानीबाट प्राप्त लाभांश तथा पुजीगत लाभ 

अय  
०. ०. ०. ०. 

१.२ ऊण लगानीबाट प्राप्त व्याज अय  ०. ०. ०. ०. 

१.२ ऄधय सेवा शुल्क ६०९४७४५. ४००००००. ५९३१०९६. १९३१०९६. 

१.२ फोहोरमैला ०. ०. ०. ०. 

  जम्मा  १३४८०२४२७.४ १२०००००००. १४४५८८२४८.६ २४५८८२४८.६ 

१.२ 
अधतररक अय तफव  ढुगंा न्गट्टी बालुवा तफव को 

न्नकासी कर 
०. १५००८०००. १५००८०००. ०. 

१.२ परीक्षा दस्तुर ०. ०. ५४२७००. ५४२७००. 

०. जम्मा  ०. १५००८०००. १५५५०७००. ५४२७००. 
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२  राजस्व बाँडफाँड         
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२.२ राजस्व बाँडफाँड प्रान्प्त (+), मालपोत बाट समेत ०. ०. ०. ०. 

२.३ राजस्व बाँडफाँड हस्तानतरण (-) ०. ०. ०. ०. 
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१४ अधधल्रो आ व भा सन्चारीत कामणक्रभहरु 

 

आ ि २०७४÷०७५ भा सचारीत भखु्म भुख्म मोजना तथा कामणक्रभके बफियर्      

 

सडक ग्रावेर 
 
     

ऩक्की कारेऩते्र ढरान 
 
     

सौम सडक फत्ती 
 
     

सयसपाइ{÷पोहोय भैरा 
ब्मवस्थाऩन  

     

वार ÷ ऩखाणर ननभाणण 
 
     

ढर ननभाणण 
 
     

बवन 
 
     

शशऺा तथा सस्कृती 
 
     

खेरकुद 
 
     

आम आजणन तथा स्वयोजकाय 
भुरक  

     

चेतनाभुरक कामणक्रभ 
 
     

 

!%= सािणजननक ननकामको िबेसाइट 

वबेसाइट M www.tarakeshwormun.gov.np 

ईभरे: tarakeshwormun2071@gmail.com 

भोवाइर एप्स M Tarakeshwor Municipality 

पेसवुक M हरो तायकेश्वय नगयऩाशरका  धभणस्थरी कामभाण्डौं 

http://www.tarakeshwor.gov.np/


१६= सुचना ऩरयमोजना प्राप्त बएको वैदेशशक सहामता ऋण अनुदान एवं सझौता 

सम्वन्धीत वववयण । 

   फैदेशशक सहामता ऋण अनुदान एव सम्झौता सम्वन्न्ध कुनै कामण नबएको । 

१७ सावणजननक ननकामर ेसन्चारन गयेको कामणक्रभ य सोको  प्रनतवदेन  

१८= सावणजननक ननकामर ेवगीकयण तथा संयऺण गयेको सूचनाके नाभावरी  

१९= सावणजननक ननकामभा ऩयेका सुचना भाग सम्वन्न्ध ननवेदन य सुचना हदइएको 

ववषम  

    सुचना भाग गरय कुनैऩनन ननवेदन प्राप्त हुन नआएको । 

२०= सावणजननक ननकामका सुचनाहरु अन्मत्र प्रकाशन बएको वा हुन ेबए सोको 
बफवयण  

    पेसफुक ऩेज् हेरो तायकेश्वय नगयऩाशरकाको कामाणरम  धभणस्थरी कामभाण्डौं । 

   वेव ऩेज् tarakeshwormun.gov.np 

   भोफाइर मप्स: Tarakeshwor Muncipality. 

 

  


