तारके श्वर नगरपालिका
नगरकाययपालिकाको कायायिय, धमयस्थिी, काठमाण्डौ
३ नं. प्रदेश, नेपाि

सचु नाको हक सम्वन्धध ऐन, २०६४ को दफा ५ र सचु नाको हकसम्वन्धध न्नयमावली,२०५६ को न्नयम
३ बमोन्जम साववजन्नक गररएको २०७४ चैत्र मसाधत सम्मको सम्पान्दत प्रमख
ु न्ियाकलापहरुको न्ववरण

२०७५, बैशाख

स्वत प्रकाशन (Proactive Disclosure)

नेपालको सन्ं वधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सचू नाको हकको भावना बमोन्जम
सचू नाको हकसम्बधधी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सचू नाको हकसम्बधधी न्नयमावली, २०६४
मा प्रत्येक साववजन्नक न्नकायले अफ्ना गन्तन्वन्धहरुको न्ववरण ३/३ मन्हनामा प्रकान्शत गनवु
पने काननू ी व्यवस्था छ । यसका लान्ग ऐन र न्नयमावलीमा गरी २० वटा शीषवक तोन्कएका
छन।् सचू नाको हक सम्बधधी काननू को मल
ू ध्येय नै नागररकले सचू ना माग नगरे पन्न अफ्नो
न्नकायको पारदन्शवता, जवाफदेन्हता र न्वश्वसनीयताको लान्ग न्नयन्मत रुपमा न्ववरण प्रकान्शत
(Proactive Disclosure) गने िममा तारके श्वर नगरपान्लका कायावलय, काठमाडौंले चालु
अ.व. २०७४/०७५ को चैत्र मसाधत सम्म सम्पान्दत कामको मख्ु य मख्ु य न्ववरण प्रस्ततु
गरीएको छ ।
तारके श्वर नगरपान्लकाको कायावलय धमवस्थली काठमाडौं

लबषयसूची
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)
१६)
१७)
१८)
१९)
२०)

नगरपान्लकाको स्वरुप र प्रकृ न्त
नगरपान्लकाको काम, कतवव्य र ऄन्धकार
नगरपान्लकामा रहने कमवचारी सख्ं या र कायव न्ववरण
नगरपान्लकाबाट प्रदान गररने सेवा
सेवा प्रदान गने न्नकायको शाखा र न्जम्मेवार ऄन्धकारी, सम्बन्धधत शाखा प्रमख
ु
सेवा प्रदान गनव लाग्ने दस्तरु र ऄवन्ध
न्नवेदन, ईजरु ी ईपर न्नणवय गने प्रन्कया र ऄन्धकारी
न्नणवय ईपर ईजरु ी सधु ने ऄन्धकारी
सम्पादन गरे को कामको न्ववरण
सचू ना ऄन्धकारी र प्रमख
ु को नाम र पद
ऐन, न्नयम, न्वन्नयम वा न्नदेन्शकाको सचू ी
अम्दानी, खचव तथा अन्थवक कारोवार सम्बधधी ऄध्यावन्धक न्ववरण
तोन्कए बमोन्जमका ऄधय न्ववरण
ऄन्घल्लो अ.व.मा संचान्लत कायविमहरु
साववजन्नक न्नकायको वेभसाआट
सचू ना पररयोजनामा प्राप्त भएको वैदन्े शक सहायता,ऊण, ऄनदु ान एवम सम्झौता
सम्बधधी न्ववरण
साववजन्नक न्नकायले संचालन गरे को कायाविम र सोको प्रन्तवेदन
साववजन्नक न्नकायले वन्गवकरण तथा संरक्षण गरे को सचू नाको न्नमावली
साववजन्नक न्नकायमा परे को सचू ना माग सम्बधधी न्नवेदन र सचू ना न्दआएको न्वषय
साववजन्नकन्नकायका सचू नाहरु ऄधयत्र प्रकाशन भएको वा हुने भए सोको न्ववरण

तारके श्वर 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
तारके श्वर नगरपान्लका न्नवावन्चत जनप्रन्तन्नन्धहरुले नेतत्ृ व गने कायावलय हो । नगरपान्लका न्भत्रका मतदाताले
न्नवावन्चत गरे को नगर प्रमख
ु को ऄध्यक्षमा नगर कायवपान्लका गठन हुने छ । नगरपान्लकाको नगर प्रमख
ु , नगर ईप
प्रमख
ु , प्रत्येक वडाका मतदाले अ अफनो वडामा न्नवावन्चत गरे का वडा ऄध्यक्षहरु र नगर सभाका सदस्यहरुले
अफु मध्येवाट न्नवावन्चत गरे का पांच जना मन्हला सदस्य र दन्लत वा ऄल्पसंख्यक मध्येवाट न्तन जना समेत गरर
जम्मा ८ जना न्नवावन्चत सदस्य समेत गरर जम्मा २१ जना पदान्धकारी नगर कायावपान्लकामा सदस्यहरु रहने प्रावधान
छ । तारके श्वर नगरपान्लकाको वैठक अवश्यक्ताका अधारमा वस्ने गरे को छ । यस्ले गने न्नणवयहरुको कायावधवयन तथा
दैन्नक प्रशासन संचालनको लान्ग प्रमख
ु प्रशासन्कय ऄन्धकृ तको नेतत्ृ वमा न्नजामती तथा स्थानीय तह तफव का
कमवचारीहरु रहेका छन् । नेपालको संन्वधानको धारा २१६ र २२३ मा नगर कायवपान्लका र नगर सभाको व्यवस्था भइ
स्थानीय सरकार सचं ालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले नगरपान्लकाले गने कायव न्नन्दवष्ट गरे को छ ।
२ नगरपालिकाको काम कतयब्य र अलधकार
नेपालको संन्वधान, २०७२ को ऄनसु न्ु च ८ मा स्थानीय तहको ऄन्धकार न्नम्नानसु ार व्यवस्था भएको छ ।
१) नगर प्रहरी
२) सहकारी संस्था
३) एफ. एम सञ्चालन
४) स्थानीय कर (सम्पन्ि कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रन्जष्टे«शन शल्ु क, सवारी साधन कर), सेवा शल्ु क दस्तरु ,
पयवटन शल्ु क, न्वज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भन्ू मकर (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, कृ न्ष सडक, न्संचाआ
१२। गाईँ सभा, नगर सभा, न्जल्ला सभा, स्थानीय ऄदालत, मेलन्मलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३(स्थानीय ऄन्भलेख व्यवस्थापन
१४) घर जग्गा धनी पजु ाव न्वतरण

१५) कृ न्ष तथा पशपु ालन, कृ न्ष ईत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थय, सहकारी
१६) ज्येष्ठ नागररक, ऄपागं ता भएका व्यन्क्त र ऄशक्तहरूको व्यवस्थापन
१७) बेरोजगारको तथयांक संकलन
१८) कृ न्ष प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र न्नयधत्रण १८) खानेपानी, साना जलन्वद्यतु अयोजना, वैकन्ल्पक उजाव
१९) न्वपद व्यवस्थापन
२०) जलाधार, वधयजधत,ु खानी तथा खन्नज पदाथवको संरक्षण
२१) भाषा, सस्ं कृ न्त र लन्लतकलाको सरं क्षण र न्वकास
स्थानीय सरकार सच
ं ािन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा नगरपालिकाको काम कतयव्य र अलधकार देहाय
वमोजम उल्िेख छ ः —
(१) नगरपान्लकाको एकल ऄन्धकार संन्वधानको ऄनसु चू ी (८) मा ईल्लेख भएबमोन्जम हुने छन।
(२) ईपदफा (१) को सववमाधयतामा प्रन्तकूल ऄसर नपने गरी नगरपान्लकाको काम, कतवव्य र ऄन्धकार देहाय
वमोन्जम हुने छ ।
क) नगर प्रहरी
१) नगर प्रहरीको गठन सधचालन व्यवस्थापन, ऄनगु मन तथा प्रहरी सम्वन्धध नीन्त,काननु र मापदण्डको न्नमावण तथा
कायावधवयन
२) देहायका कायवमा सहयोग पुयावईनको लान्ग नगर प्रहरीको लान्ग पररचालन गनव सक्ने
क. नगरपान्लकाको नीन्त,काननु , मापदण्ड तथा न्नणवय कायावधवयन
ख. नगरपान्लकाको सम्पन्िको सरु क्षा र संरक्षण
ग. स्थानीय स्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपववको सरु क्षा व्यवस्थापन,
घ. स्थानीय बजार तथा पान्कव ङ्ग।स्थलको रे खदेख र व्यवस्थापन,
ङ. गाईँ वा नगर सरसफाइ सम्बधधी मापदण्डको कायावधवयन,
च. धयान्यक सन्मन्तले गरे का न्मलापत्र तथा न्नणवयको कायावधवयन,
छ. साववजन्नक ऐलानी र पन्तव जग्गा, साववजन्नक भवन, सम्पदा तथा भौन्तक पवु ावधारको संरक्षण र सरु क्षा,
ज. न्वपद् व्यवस्थापन सम्वन्धध खोजी ईद्घार राहत तथा पनु स्र्थापना,
झ. ऄनन्धकृ त न्वज्ञापन तथा होन्डङ्ग वोडव न्नयधत्रण,
ञ. छाडा पशु चौपायाको न्नयधत्रण,
ट. ऄनन्धकृ त न्नमावण तथा साववजन्नक सम्पन्ि ऄन्तिमण रोकथाम तथा न्नयधत्रण,
ठ. कायवपान्लकाले तोके को ऄधय कायव ।
ख) सहकारी संस्था
१) सहकारी संस्था सम्वन्धध स्थानीय नीन्त, काननु , मापदण्डको न्नमावण,कायावधवयन र न्नयमन,
२) सम्वन्धधत नगरपान्लकाको भौगोन्लक क्षेत्रन्भत्र संचालन हुने सहकारी संस्थाको दताव ऄनमु न्त खारे जी र न्वघटन ।
३) सहकारी बचत तथा ऊण पररचालन सम्वन्धध स्थानीय मापदण्ड न्नधावरण र न्नयमन,
४) सहकारी सम्वन्धध रान्ष्टय, के धरीय न्वषयगत, प्रादेन्शक र स्थानीय सड्घ संस्थासंग समधवय र सहकायव,
५) सहकारी सम्वन्धध स्थानीय तथयाङ्क व्यवस्थापन र ऄध्ययन ऄनसु धधान,

६) स्थानीय सहकारी संस्थाको क्षमता ऄन्भवृन्द्घ,
७) स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवध्दन, पररचालन र न्वकास ।
ग) एफ.एम सन्चािन
१) एक सय वाट सम्मको एफ.एम रे न्डयो सधचालन ऄनमु न्त,नन्वकरण, न्नयमन र खारे जी,
२) प्रदेश काननु को ऄधीनमा रन्ह एफ.एम संधचालन सम्वन्धध ऄधय कायव ।
घ) स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तृर ः
१. सडघीय तथा प्रदेश काननु को ऄन्धनमा रन्ह सम्पन्ि कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रन्जष्टेशन शल्ु क, सवारी साधन
कर, सेवा शल्ु क दस्तरु , पयवटन शल्ु क, न्वज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भन्ु मकर (मालपोत), मनोरधजन कर सम्वन्धध
नीन्त, काननु मापदण्ड, कायावधवयन र न्नयमन,
२) स्थानीय पवु ावधार तथा सेवाको शल्ु क न्नधावरण, सङ्कलन र व्यवस्थापन,
३) टेन्कड कायान्कड, क्यानोन्नड, वधजीजम्प,न्जपपm
् लायर, ््याफन्टड, मोटरवोट, के वल
ु कार सेवालगायत ऄधय
जल तथा स्थल क्षेत्रमा संधचालन हुने नन्वन पयवटकीय सेवा तथा साहन्सक खेलको शल्ु क,
४) जडीवटु ी कवाडी र न्जवजधतु कर न्नधावरण तथा सक
ं लन,
५) स्थानीय राजश्वको अधार न्वस्तार तथा प्रावध्र्दन,
६) ढुङ्गा न्गट्टी, वालवु ा, माटो, काठ, दाईरा, जराजरु ी, स्लेट, खररढुङ्गा अदी प्रकृ न्तक एवं खानीजधय वस्तक
ु ो न्विी
तथा न्नकासी शल्ु क दस्तरु संकलन,
७) न्सफाररस, दताव , ऄनमु ती, नन्वकरण अदीको शल्ु क, दस्तरु न्नधावरण र संकलन,
८) स्थानीय राजस्व प्रवध्र्दनका लान्ग प्रोत्साहन,
९) राजश्व सचु ना तथा तथयाड्ढको अदान प्रदान,
१०) संघीय प्रदेश काननु को ऄन्धनमा रन्ह स्थानीय तहमा राजश्व चहु ावट न्नयधत्रण सम्वन्धध नीन्त काननु मापदण्ड र
न्नयमन,
११) स्थानीय पवु ाधावर सेवा र ईपयोगमा सेवा शल्ु क दस्तरु सम्वन्धध नीन्त काननु मापदण्ड र न्नयमन,
१२) मालपोत सक
ं लन,
१३) कर तथा सेवा शल्ु क 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 वृन्िन्वकास,
४) स्थानीय काननु वमोन्जम संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गरर संगठन संरचना तथा दरवधदी न्नधावरण,
५) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सचू ना तथा सच
ं ार प्रन्वन्धको ईपयोग, प्रावध्र्दन र न्नयमन,
६) जनशन्क्त व्यवस्थापन तथा बृन्ि न्वकास,
७) स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धध ऄधय कायव

च. स्थानीय तथ्याड्ग र अलभिेख सक
ं िन
१) स्थानीय तथयाड्ग सम्वन्धध नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजना कायावधवयन र न्नयमन,
२) अधारभतु तथयाड्ढ संकलन र व्यवस्थापन,
३) जधम मृत्यु न्ववाह सम्वधध न्वच्छे द वसांइ सराइ दताव र पाररवाररक लगतको ऄन्भलेख तथा पधजीकरण व्यवस्थापन,
४) सचू ना तथा सचं ार प्रान्वन्धयक्त
ु अधारभतु तथयाड्ढको संकलन र व्यवस्थापन,
५) स्थानीय तथयाड्ढ र ऄन्भलेख संकलन सम्वन्धध ऄधय कायव ।
छ) स्थानीयस्तरका लवकास आयोजना तथा पररयोजना
१) न्वकास अयोजना तथा पररयोजना सम्वन्धध नीन्त, काननु , मापदण्ड तजमवु ा, कायावधवयन, ऄनगु मन, मल्ू याड्ढन र
न्नयमन,
२) अन्थवक सामान्जक, सांस्कृ न्तक, वातावरणीय, पन्ू वन्ध र पवु ावधारजधय न्वकासका लान्ग अवश्यक अयोजना तथा
पररयोजनाहरुको तजमवु ा, कायावधवयन, ऄनगु मन र मल्ु याङ्कन,
३) अयोजनाको ऄध्ययन, ऄनसु धधान तथा पभाव मल्ु याङ्कन,
४) सम्भाव्य प्राकृ न्तक श्रोत तथा साधनको पन्हचान तथा ऄन्भलेख व्यवस्थापन,
५) सड्घीय तथा प्रदेश काननु को ऄन्धनमा रन्ह शहरी न्वकास, वस्ती न्वकास र भवन स्म्बधधी नीन्त, काननु , मापदण्ड
तथा सो स्म्बधधी योजना तजमवु ा अयोजना पन्हचान ऄध्ययन, कायावधवयन र न्नयमन,
६) रान्रिय भवन सन्ं हता तथा मापदण्ड बमोन्जम भवन न्नमावण ऄनमु न्त, ऄनगु मन र न्नयमन,
७) सरकारी भवन, न्बद्यालय,सामदु ायीक भवन, सभागृह र ऄधय साववजन्नक भवन तथा संरचनाको न्नमावण र ममवत
सम्भार र व्यवस्थापन,
८) सङ्घीय र प्रदेश स्तरीय अयोजना तथा पररयोजानको कायवधवयनमा समधवय्, सहजीकरण र सहयोग
९) सरु न्क्षत वस्ती न्वकास सम्बधधी नीन्त, योजना, कायविम तजमवु ा, कायावलयधवय, ऄनगु मन, न्नयमन र मल्ु याङ्कन
१०) साववजन्नक न्नमावण कायवका लान्ग प्रचन्लत काननु बमोन्जमको “घ” वगवको आजाजतपत्रको जारी, नन्वकरण ताथ
खारे जी,
११) पयवटन क्षेत्रको न्वकास, न्वस्तार र प्रववद्धन सम्बधधी अयोजनाहरुको पन्हचान, कायवधवयन, व्यवस्थापन, ऄनगु मन
र न्नयमन
१२) नवीन पयवटकीय वा तथाकायवहरु सम्बधधी अयोजनाहरुको पन्हचान, कायवधवयन, व्यवस्थापन, ऄनगु मन र
न्नयमन
१३) न्वकास अयोजना तथा पररयोजना सम्बधधी ऄधय कायव
ज. आधारभुत र माध्यलमक लशक्षा
१. प्रारन्म्भक बाल न्वकास तथा न्शक्षा, अधारभतु न्शक्षा, ऄन्भभावक न्शक्षा, ऄनौपचाररक न्शक्षा, खल
ु ा तथा
वैकन्ल्पक न्नरधतर न्सकाइ, सामदु ान्यक न्सकाइ र न्वशेष न्शक्षा सम्बधधी नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजना तजमवु ा,
कायवधवयन, ऄनगु मन, मल्ु याङ्कन र न्नयमन
२. सामदु ान्यक, संस्थागत, गठु ी र सहकारी न्वद्यालय स्थापना, ऄनमु न्त, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा न्नयमन,
३. प्रान्वन्धक न्शक्षा तथा व्यावसान्यक तान्लमकोयोजना तजमवु ा, सञ्चालन, ऄनमु न्त, व्यवस्थापन, मल्ु याङ्कन र
न्नयमन,

४. मातृभाषा न्शक्षान्दने न्वद्यालयको ऄनमु न्त, ऄनगु मन 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. सामदु ान्यक न्वदालयको जग्गाको स्वान्मत्व, सम्पन्क्तको ऄन्भलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन,
१०. न्वद्यालयको गणु स्तरी ऄन्भवृन्द्ध तथा पाठ्यसामग्रीको न्वतरण,
११. सामदु ान्यक न्वद्यालयको न्शक्षक तथा कमवचारीको दरवधदी न्मलान
१२. न्वद्यलायको नक्साङ्कन, ऄनमु न्त, स्वीकृ न्त, समायोजना तथा न्नयमन,
१३. सामदु न्यक न्वद्यालयको शैन्क्षक पवु ावधार न्नमावण, ममवत सम्भार सञ्चालन र व्यवस्थापन
१४. अधारभतु तहको पररक्षा सञ्चालन, ऄनगु मन र व्यवस्थापन,
१५. न्वद्याथी न्सकाइ ईपलन्धधको परीक्षण रर व्यवस्थापन
१६. न्नःशल्ु क न्शक्षा, न्वद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृन्िको व्यवस्थापन,
१७. ट्यसु न, कोन्चङ्ग जस्ता न्वद्यालय बान्हर हुने ऄध्ययन सेवाका ऄनमु न्त र न्नयमन,
१८. स्थानीयस्तरको शैन्क्षक ज्ञान, सीप र प्रन्वन्धको सरं क्षण, प्रववद्धन र स्तरीकरण,
१९. स्थानीय पस्ु तकालय र वाचानालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
२०. माध्यान्मक तहसम्मको शैन्क्षक कायविमको समधवय र न्नयमन,
२१. सामदु ान्यक न्वद्यालयलाइ न्दने ऄनदु ान तथा सोको वनोट व्यवस्थापन, न्वद्यालयको अय व्ययको लेखा
ऄनश
ु ासन कायम, ऄनगु मन र न्नयमन,
२२. न्शक्षण न्शकाइ, न्शक्षक र कमवचारीको तान्लम तथा क्षमता न्वकास,
२३. ऄन्तररक्त शैन्क्षक न्ियाकलापको सञ्चालन ।
झ. आधारभुत स्वास्थ्य र सरसफाई
१. अधारभतु स्वास्थय र सरसपाmइ तथा पोषण सम्बधधी नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजनाको तजमवु ा, कायावधवयन
तथा न्नयमन,
२. अधारभतु स्वास्थय, प्रजनन स्वास्थय र पोषण सेवाको सञ्चालन र प्रववद्धन,
३. ऄस्पाताल र ऄधय स्वास्थय संस्थाको स्थापना तथा सञ्चालन,
४. स्वास्थय सेवा सम्बधधी भौन्तक पवु ावधार न्वकास तथा व्यवस्थापन,,
५. स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथवको गणु स्तर र वायु तथा ध्वन्नको प्रदषु ण न्नयधत्रण र न्नयमन,
६. सरसफाइ सचेतनाको ऄन्भवृन्द्ध र स्वास्थयजधय फोहोरमैलाको व्यवस्थापन
७. स्वास्थयजधय फोहोरमैला सङ्कलन, पनु ःईपयोग, प्रशोधन, न्वसजवन र सोको सेवा शल्ु क न्नधावरण र न्नयमन,
८. रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्थय सेवा सञ्चालन,
९. औषधी पसल सञ्चालन, ऄनमु न्त, ऄनगु मन र न्नयमन,
१०. सरसफाइ तथा स्वास्थय क्षेत्रबाट न्नरकान्शत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा न्नजी र गैरसरकारी क्षेत्रसँग समधवय्,
सहकायव र साझेदारी,

११. पररवार न्नयोजन ताथ मातृन्शशु कल्याण सम्बधधी सेवा सञ्चालन, ऄनमु न्त, ऄनगु मन र न्नयमन,
१२. मन्हला तथा बालबान्लकाको कुपोषण धयनु ीकरण, रोकथाम, न्नयधत्रण र व्यस्थापन,
ञ. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैलवक लवलवधता
१. स्थानीय व्यापार, वस्तक
ु ो माग, अपन्ु तव तथा ऄनगु मन, ईपभोक्ता ऄन्धकार तथा न्हत सम्बधधी नीन्त, काननु ,
मापदण्ड, कायावधवयन र न्नयमन,
२. बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन,
३. स्थानीय वस्तहु रुको ईत्पादन, अपन्ु तव तथा न्नकासी प्रक्षेपण, मल्ु य न्नधावरण र ऄनगु मन,
४. स्थानीय व्यापार र वान्णज्य सम्बधधी पवु ावधार न्नमावण,
५. स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मल्ु य तथा गणु स्तरको ऄनमु गन र न्नयमन,
६. स्थानीयस्तरका व्यापाररक फमवको दताव, ऄनमु न्त, नन्वकरण, खारे जी, ऄनगु मन र न्नयमन,
७. स्थानीय व्यापारको तथयाङ्क प्रणाली र ऄध्ययन ऄनसु धधान,
८. न्नजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समधवय् र सहकायव,
९. स्थानीय व्यापार प्रववद्धन, सहजीकरण र न्नयमन,
१०. स्थानीय बौन्दक सम्पन्क्तको सरं क्षण, प्रववद्धन र ऄन्भलेखाङ्कन,
११. ईपभोक्ता सचेतना ऄन्भवृन्द्ध लन्क्षत ईपभोक्तको लगत व्वस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गणु स्तर
परीक्षण,
१२. वातारवरण संरक्षण र जैन्वक न्वन्वधता सम्बधधी स्थानीय नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजना तजमवु ा तथा त्यसको
कायावधवयन, ऄनगु मन र न्नयमन,
१३. स्थानीयस्तरमा वातावरणीय जोन्खम धयनु ीकरण,
१४. स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थयमा प्रन्तकुल ऄसर पने न्कन्समका ईपभोग्य वस्तक
ु ो वेचन्वखन र ईपभोग तथा
वातावरणीय प्रदषु ण र हानीकारक पदाथवहरुको हानीकारक पदाथवरुको न्नयधत्रण, ऄनगु मन तथा न्नयमन,
१५. स्थानीयस्तरमा सरसफाइ तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन,
१६. स्थानीयस्तरमा धयनु काबवनमख
ु ी तथा वातावरणमैत्री न्वकास ऄवलम्बन,
१७. स्थानीयस्तरमा हररत क्षेत्रको सरं क्षण तथा प्रववद्धन,
१८. स्थानीयस्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र न्नधावरण व्यवस्थापन,
१९. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैन्वक न्वन्वधता सम्बधधी ऄधय कायव ।
ट. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृलष सडक र लसिँचाई
१. स्थानीय, ग्रामीण तथा कृ न्ष सडक र न्सँचाइ सम्बधधी नीन्त, काननु , मापदण्ड तथा सो सम्बधधी योजना तज्
ु ृमा,
कायावधवयन, ऄनगु मन र न्नयमन,
२. स्थानीय, ग्रामीण तथा कृ न्ष सडक, झोलङु ् गे पल
ु , पल
ु ेसा, न्सँचाइ र तटबधधन सम्बधधी गरुु योजनाको तजवमु ा,
कायावधवयन, ममवत सम्भार र न्नयमन,
३. स्थानीय स्तरका न्सँचाइ प्राणालीको न्नमावण, सञ्चालन, रे खदेख, ममवत सम्भार, स्तरोधनन्त, ऄनगु मन र न्नयमन,
४. यातायात सरु क्षाको व्यवस्थापन र न्नयमन,
५. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृ न्ष सडक सम्बधधी ऄधय कायव,

ठ. गाऊिँ सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१. गाउँसभा वा नगरसभा सम्बधधी नीन्त, काननु र कायवन्वधी,
२. स्थानीयस्तरका न्वषय क्षेत्रगत नीन्त तथा रणनीन्त, अवन्द्यक तथा वान्षवक योजना, कायविम र वजेट स्वीकृ न्त,
३. सभाका सन्मन्तहरुको गठन र सञ्चालान,
४. स्थानीय तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका न्वषयमा सयं क्त
ु सन्मन्त गठन,
५. कायवपान्लका ताथ धयान्यक सन्मन्तबाट सभामा प्रस्ततु प्रन्तवेदनमान्थ छलफल तथा सो सम्बधधमा अवश्यक
न्नदेशन,
६. न्वकास योजना तथा कायविमको प्रभावकारी कायावधवयन तथा सश
ु ासनको लान्ग कायवपान्लकालाइ न्नदेश्न,
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 अलभिेख व्यवस्थापन
१. स्थानीय ऄन्भलेख व्यवस्थापन सम्बधधी नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजनाको्े न्नमावण, कायावधवयन, ऄनगु मन र
न्नयमन,
२. जनसाङ्न्ख्यक, प्राकृ न्तक, अन्थवक, सामान्जक, सांस्कृ न्तक, भौन्तक पवाव
ु ् धार, रोजगारीको ऄवस्था, कुल ग्राह्सस्थ
ईत्पादन, प्रन्तव्यन्क्त अय, मानव न्वकास तथा लैङ्न्गक सशक्तीकरण सचु काङ्क, राजस्व तथा अयव्यय समेतको
तथयाङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी नवीनतम प्रन्वन्धयक्त
ु र रान्रिय तथा स्थानीय सचू ना प्रणालीमा अवद्धता र पाश्र्व
न्चत्र तथा स्रोत नक्साको ऄद्यावन्धक ऄन्भलेखन,
३. सचू ना तथा ऄन्भलेख के धरको स्थापना तथा सञ्चालन,
४. साववजन्नक सम्पन्िः,सामदु ान्यक सम्पन्ि, भवन, सडक, पसल, व्यावसायको न्ववरण सन्हतको ऄद्यावन्धक
ऄन्भलेख,
५. अफ्नो क्षेत्रभीत्र सम्पधन भएका वस्तु तथा चालु योजनाको न्ववरण र त्यस्तो योजनाको सम्पन्िको ऄद्यावन्धक
ऄन्भलेखन,
६. स्थानीय ऄन्भलेख व्यबस्थापनमा नवीनतम सचू ना 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 खारे ज,
२. जग्गा धनी दताव प्रमाणपुजाव न्वतरण तथा लगत व्यवस्थापन,
३. भन्ु मको वगीकरण ऄनुसारको लगत,
४. साववजन्नक प्रयोजनका लान्ग जग्गा प्रान्प्त,मअ
ु धजा न्नधावरण तथा न्वतरणमा समधवय र सहजीकरण,
५. नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वान्मत्व न्नधावरण कायवमा समधवय र सहजीकरण
६. जग्गा धनी दताव प्रमाणपजु ाव न्वतरण सम्बधधी ऄधय कायव ।

ण. कृलष तथा पशुपािन, कृलष उत्पादन व्यस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१. कृ न्ष तथा पशपु ालन, कृ न्ष ईत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थय सम्बधधी स्थानीय नीन्त, काननु , मापदण्ड,
योजना, कायावधवयन, ऄनगु मन र न्नयमन,
२. कृ न्ष तथा पशपु धछी बजार सचू ना, बजार तथा हाटबजारको पवु ावधार न्नमावण, साना न्सँचाइ न्नमावण, तान्लम,
प्रन्वन्ध प्रसार, प्रान्वन्धक टेवा, कृ न्ष सामग्री अपन्ु तव र कृ षक क्षमता न्वकास कायविमको सञ्चालन, ऄनगु मन र
न्नयमन,
३. कृ न्ष तथा पशपु धछीजधय प्राकृ न्तक प्रकोप तथा माहामारी रोगको न्नयधत्रण,
४. पशपु धछी न्चन्कत्सा सेवाको व्यवस्थापन,
५. कृ न्ष वातावरण सरुं क्षण तथा जैन्वक न्वन्वधताको सरक्षण र प्रववद्धन,
६. पशनु श्ल सधु ार पद्धन्तको न्वकास र व्यवस्थापन,
७. ईच्च मल्ु ययक्त
ु कृ न्षजधय वस्तक
ु ो प्रववद्धन, न्वकास तथा बजारीकरण,
८. स्थानीय चरन तथा खकव न्वकास र व्यवस्थापन,
९. पशु अहारको गणु स्तर न्नयमन,
१०. स्थानीयस्तरमा पशपु धछी सम्बधधी तथयाङ्कको व्यवस्थापन र सचू ना प्रणाली,
११. पशु वाधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र न्नयमन,
१२. पशपधु छी सम्बधधी बीमा र कजाव सहजीकरण,
१३. पशपु ालन तथा पशु स्वास्थय सम्बधधी ऄधय कायव ।
त. जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यलि र अशिहरुको व्यवस्थापन
१. सङ्घ र प्रदेश काननु को ऄन्धनमा रही सामान्जक सरु क्षा कायविमको कायावनवयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
२. जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यन्क्त तथा ऄसहायको लगत ऄद्यावन्धक, पररचयपत्र न्वतरण, सामान्जक
सरु क्षा तथा सन्ु वधाको व्यवस्थापन तथा न्वतरण,
३. जेष्ठ नागररक क्लव, न्दवा सेवा के धर, भेटघाट स्थल, अश्रय के धरको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
४. सङ्घ तथा प्रदेशसँगको समधवयमा ऄपाङ्गता पनु स्र्थापना के धरको सञ्चालन र व्यवस्थापन,
५. सडक बालबान्लका, ऄनाथ, ऄसहाय, ऄशक्त र मान्सक ऄसधतल
ु न भएका व्यन्क्तहरुको पनु वस्थापना के धरको
सञ्चालन, व्यवस्थापन, ऄनगु मन र न्नयमन,
६. जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यन्क्त र ऄशक्तहरुको व्यवस्थापन सम्बधधी ऄधय कायव ।
थ. बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्किन
१. रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशन्क्तको तथयाङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सचू ना प्रणालीको स्थापना,
२. स्थानीयस्तरमा रहेका न्वदेशी तथा स्वदेशी श्रन्मकको लगत सङ्कलन तथा सचू ना व्यवस्थापना,
३. न्वन्भधन क्षेत्र तथा न्वषयका दक्ष जनशन्क्तको तथयाङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन,
४. सरु न्क्षत वैदन्े शक रोजगारी र वैदन्े शक रोजगारीमा रहेको श्रम शन्क्तको सचू ना तथा तथयाङ्ककको सङ्कलन तथा
व्यवस्थापन,
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रोजगार सचू ना के धरको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन,
वैदन्े शक रोजगारीबाट फके का व्यन्क्तहरुको सामान्जक पनु ः एकीकरण,
वैदन्े शक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र ईद्यमशीलताको ईपयोग,
बेरोजगारको तथयाङ्क सङ्कलन सम्बधधी ऄधय कायव ।

द. कृलष प्रसारको व्यबस्थापन, सञ्चािन र लनयन्रण
१. कृ न्ष प्रसार सम्बधधी स्थानीय नीन्त, काननु ,, मापदण्ड, योजना, कायावधवयन, ऄनगु मन र न्नयमन,
२. कृ न्ष प्रसार तथा जनशन्क्तको प्रक्षेपण, व्यस्थापन र पररचालन,
३. कृ षकहरुको क्षमता ऄन्भवृन्द्ध, प्रान्वन्धक सेवा, टेवा, सीप न्वकास र सशिीकरण,
४. कृ न्ष वीईवीजन, नश्ल, मसलधद र रसायन तथा औषधीहरुको अपन्ु तव, ईपयोग र न्नयमन,
५. कृ षक समहु , कृ न्ष सहकारी र कृ न्ष सम्बधधी स्थानीय सङ्घ संस्थाहरुको समधवय्, व्यवस्थापन र न्नयमन,
६. स्थानीयस्तरमा कृ न्ष सम्बधधी प्रन्वन्धको सरं क्षण र हस्ताधतरण,
७. कृ न्ष सम्बधधी सचू नाको प्रचार प्रसार,
८. स्थानीयस्तरका श्रोत के धरहरुको न्वकास र व्यवस्थापन,
९. प्राङ्गाररक खेती तथा मलको प्रवर्धन र प्रचार प्रसार,
१०. कृ न्ष प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र न्नयधत्रण सम्बधधी ऄधय कायव ।
ध. खानेपानी, साना जिलवद्युत आयोजना, वैकलल्पक उजाय
१. स्थानीय खानेपानी, सम्बधधी नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजना कायावधवयन, ऄनगु मन र न्नयमन,
२. खानेपानी महसल
ु न्नधावरण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन,
३. एक मेगावाट सम्मका जलन्वद्यतु ओजना सम्बधधी स्थानीयस्तरको नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजना कायावधवयन,
ऄनगु मन र न्नयमन,
४. स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ईजाव सम्बधधी नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजना कायावधवयन, ऄनगु मन र न्नयमन,
५. स्थानीय न्वद्यतु न्वतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, ऄनगु मन र न्नयमन,
६. स्थानीय तहमा वैकन्ल्पक ईजाव सम्बधधी प्रन्वन्ध न्वकास र हस्ताधतरण, क्षमता ऄन्भवृन्द्ध र प्रवर्धन,
७. खानेपानी, साना जलन्वद्यतु अयोजना तथा वैकन्ल्पक ईजाव सम्बधधी ऄधय कायव ।
न. लवपद् व्यवस्थापन
१. न्वपद् व्यवस्थापन सम्बधधी स्थानीय नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजना कायावधवयन, ऄनगु मन र न्नयमन,
२. स्थानीयस्तरमा न्वपद् पवु व तयारी तथा प्रर् न्तकायव योजना, पवु व सचू ना प्रणाली, खोज तथा ईद्धार, राहत सामग्रीको
पवु व भण्डारण, न्वतरण र समधवय,
३. स्थानीय तटबधध, नदी र पन्हरोको न्नयधत्रण तथा नदीको व्वस्थापन र न्नयमन,
४. न्वपद् जोन्खम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको पन्हचान र स्थानाधतरण,
५. न्वपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समदु ाय, सङ्घ तथा न्नजी क्षेत्रसँग सहयोग, समधवय र सहकायव
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न्वपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र श्रोत साधनको पन्हचान,
न्वपद् जोन्खम धयनु ीकरण सम्बधधी स्थानीयस्तरका अयोजनाको तजमवु ा, कायवधवयन, ऄनगु मन न्नयमन,
न्वपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पनु वस्थापना र पनु ःन्नमावण,
स्थानीयस्तरको न्वपद् सम्बधधी तथयाङ्क व्यबस्थापना र ऄध्ययन, ऄनसु धधान,
स्थानीय अपतकान्लन कायव स्ञ्चालन प्रणाली,
समदु ायमा अधाररत न्वपद् व्यबस्थापन सम्बधधी कायविमको सञ्चालन,
न्वपद् व्यवस्थापन सम्बधधी ऄधय कायव ।

प. जिाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खलजन पदाथयको सरं क्षण
१. जलाधार, वधयजधत,ु खानी तथा खन्नज पदाथवको संरक्षण सम्बधधी स्थानीय नीन्त, काननु , मापदण्ड तथा
योजनाको कायावधवयन र न्नयमन,
२. पानी महु ानको संरक्षण,
३. सामदु ान्यक भ–ु संरक्षण र सो मा अधाररत अय अजवन कायविम,
४. भ–ु सरं क्षण र जलाधार व्यवस्थापनजधय सामदु ान्यक ऄनक
ु ु लन,
५. खानी तथा खन्नज पदाथवसम्बधधी सचू ना ताथ तथयाङ्क सङ्कलन,
६. बहुमल्ु य धात,ु पत्थर तथा खन्नज पदाथवको सरं क्षण र सम्र्वद्धनमा सहयोग,
ढुङ्गा, न्गट्टी, बालवु ा, माटो, खररढुङ्गा, तथा स्लेट जस्ता खानीजधय वस्तक
ु ो सवेक्षण, ईत्खनन तथा ईपयोगको
दताव, ऄनमु न्त, नवीकरण, खारे जी र व्यवस्थापन
७. भौगन्भवक नक्सा प्रकाशन ।
फ. भाषा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास
१. भाषा, संस्कृ न्त र लन्लतकलाको संरक्षण र न्वकास स्म्बधधी स्थानीय स्तरको नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजनाको
कायावधवयन, ऄनगु मन र न्नयमन,
२. परु ातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रर् वर्धन र न्वकास
३. परम्परागत जात्रा तथा पववको सञ्चालन र व्यवस्थापन,
४. प्रचन्लत काननु न्वरुद्धका कुररती तथा कुसंस्कार न्वरुद्ध सामान्जक पररचालन सम्बधधी कायव,
५. भाषा, संस्कृ न्त र लन्लतकलाको संरक्षण र न्वकास सम्बधधी ऄधय कायव ।
(३) गाईँपान्लका तथा नगरपान्लकाले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकायवमा प्रयोग गने साझा ऄन्धकारसन्ं वधानको
ऄनसु चू ी – ९ मा ईल्लेख भए बमोन्जम हुनेछ ।
(४) ईपदफा (३) को सववमाधयतामा प्रन्तकुल ऄसर नपने गरी देहायको न्वषयमा सङ्घ तथा प्रदेश काननु को ऄन्धनमा
रही गाईँपान्लका तथा नगरपान्लकाको काम, कतवव्य र ऄन्धकार देहाय बमोन्जम हुनेछ ्ः–

क. खेिकुद र परपलरका
(१) स्थानीयस्तरका खेलकुदको संरचनाको पवु ावधार न्नमावण, सञ्चालन तथा न्वकास,
(२) स्थानीयस्तरका खेलकुद प्रशासन तथा संघसंस्थाको न्नयमन र समधवय,
(३) खेलकुदको न्वकास र प्रवर्धन,
(४) खेलकुद प्रन्तयोन्गता अयोजना र सहभान्गता,
(५) खेलकुद सम्बधधी पवु ावधारको न्वकास,
(६) स्थानीय तहका पत्रपन्त्रकाको दताव, ऄन्भलेख तथा न्नयमन, ।
ख. स्वास्थ्य
१. सघं ीय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोन्जम स्थानीय स्तरको स्वास्थय सम्बधधी लक्ष्य र गणु स्तर
न्नधावरण,
२. जनरल ऄस्पताल, नन्सवङ्ग होम, ध्यान के धर तथा ऄधय स्वास्थय संस्थाहरुको न्क्लन्नक दताव, सञ्चालन,
ऄनमु न्त र न्नयमन,
३. स्थानीयस्तरमा औषधीजधय वनस्पन्त, जडीवटु ी र ऄधय औषधीजधय वस्तक
ु ो ईत्पादन प्रशोधन र न्वतरण,
४. स्वास्थय न्वमा लगायतका सामान्जक सरु क्षा कायविमको व्यवस्थापन,
५. स्थानीयस्तरमा औषधी तथा ऄधय मेन्डकल ईत्पादनहरुको धयनु तम मल्ु य न्नधावरण र न्नयमन,
६. स्थानीयस्तरमा औषधीको ईन्चत प्रयोग र शक्ष्ु म जीव न्नरोधक प्रन्तरोध धयनु ीकरण,
७. स्थानीयस्तरमा औषधी र स्वास्थय ईपकरणको खररद, भण्डारण र न्वतरण,
८. स्थानीयस्तरमा स्वास्थय सचू ना प्रणालीको व्यवस्थापन,
९. स्थानीयस्तरमा जनस्वास्थय न्नगरानी (पन्धलक हेल्थ सभेलेधस),
१०. स्थानीयस्तरको प्रवर्धनात्मक, प्रन्तकारात्मक, ईपचारात्मक, पनु स्र्थापनात्मक र प्यान्लएन्टभ स्वास्थय सेवाको
सञ्चालन,
११. स्वास्थय जीवनशैली, पोषण, शरीररक व्ययाम, योग ऄभ्यास, स्वास्थय वृिको पालना, पञ्चकमव लगायतका
जनस्वास्थय सेवाको प्रवर्धन,
१२. जनु ोन्टक र कीटजधय रोगको न्नयधत्रण तथा व्यवस्थापन,
१३. सरु व त् ी, मन्दरा र लागु पदाथव जधय वस्तक
ु ो प्रयोग न्नयधत्रण तथा सचेतना ऄन्भवृन्द्ध,
१४. अयवु न्े दक, यनु ानी, अम्ची, होन्मयोप्यान्थक, प्राकृ न्तक 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) लवद्युत, खानेपानी तथा लसिँचाई जस्ता सेवाहरु
१. न्वद्यतु न्वतरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन,
२. खानेपानी महसल
ु न्नधावरण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन,
३. स्थानीय साना सतह तथा भन्ु मगत न्सँचाइ प्रणालीको सञ्चालन तथा ममवत सम्भार, सेवा शल्ु क न्नधावरण र
संकलन सम्बधधी व्यवस्थापन,
(घ) सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जररवाना तथा प्राकृःृलतक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पययटन शुल्क
१. स्थानीय सेवा शल्ु क, दस्तरु , दण्ड जररवाना सम्बधधी नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजना तजमवु ा, कायवधवयन र
न्नयमन,
२. प्राकृ न्तक श्रोत साधन र सेवा शल्ु क, रोयल्टी सक
ं लन, समधवय र न्नयमन,
३. खन्नज पदाथवको ईत्खनन् र सो सम्बधधी रोयल्टी संकलन,
४. सामदु ान्यक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी संकलन,
(ङ) वन, जंगि, वन्यजन्तु, चराचुरङ्गी, जि उपयोग, वातावरण, पयायवरण तथा जैलवक लवलवधता
१. वन, जगं ल, वधयजधत,ु चराचरु ङ्गी, जल ईपयोग, वातावरण, पयाववरण तथा जैन्वक न्वन्वधता सम्बधधी स्थानीय
नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजना, कायावधवयन, ऄनगु मन र न्नयमन,
२. स्थानीयस्तरमा सामदु ान्यक, ग्रामीण तथा शहरी, धान्मवक, कवन्ु लयती र साझेदारी वनको संरक्षण, सम्वर्धन,
ईपयोग, ऄनगु मन र न्नयमन तथा वन ईपभोक्ता समहु को व्यवस्थापन,,
३. मध्यवती क्षेत्रको सामदु ान्यक, धान्मवक र कवन्ु लयती वनको व्यस्थापन,
४. स्थानीयस्तरमा नदी न्कनार, नदी ईकास, नहर न्कनार तथा सडक न्कनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन,
५. स्थानीयस्तरमा न्नजी वनको प्रवर्धन, ऄनगु मन र न्नयमन,
६. स्थानीयस्तरमा साववजन्नक खाली जग्गा, पाखो वा क्षेत्रमा वृक्षरोपण, सम्भार, ईपयोग र व्यवस्थापन
७. स्थानीयस्तरमा जडीवटु ी तथा ऄधय गैर काष्ठ वन पैदावार सम्बधधी, सवेक्षण, ईत्पादन, संकलन, प्रवर्धन,
प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन,
८. वन, वीउ, वगैचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवर्धन,
९. नसवरी स्थापना, न्वरुवा ईत्पादन, न्वतरण, रोपण र प्रवर्धन,
१०. वधयजधतु र चरचचरुु ङ्गीको सरं क्षण, व्यावसान्यक पालन, ईपयोग र ऄनमु गन,
११. मानव तथा वधयजधतु बीचको द्धधद्ध 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 चरचचरुु ङ्गीको ऄन्भलेखाङ्कन र ऄध्ययन, ऄनसु धधान,
१६. न्वश्वसम्पदना सचू ीमा परे का स्मारक र परु ातान्त्वक महत्वका वन, न्समसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका जग्गा सम्बधधी लगत,
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न्मचाहा प्रजान्तको न्नयधत्रण,
स्थानीयस्तरको जोन्खम धयनीकररण,
जैन्वक न्ववधताको ऄन्भलेखाङ्कन,
स्थानीयस्तरमा हररयाली प्रवर्धन,
स्थानीय साना जल ईपयोग सम्बधधी क्षेत्रगत अनयोजना,, तजमवु ा, कायवधवयन, ऄनुगमन र न्नयमन,
रै थाने प्रजान्तकोसंरक्षण र प्रवर्धन,
स्थानीयस्तरमा ववातावरणीय जोन्खम धयनु ीकरण,
स्थानीय स्तरमा प्रदषु ण न्नयधत्रण र हान्नकारक पदाथवहरुको न्नयमन र व्यवस्थापन,
स्थानीयस्तरमा धयनु काववनमख
ु ी तथा वातावरण मैत्री न्वकास ऄवलम्बन,
स्थानीयस्तरमा वातावरण सरं क्षण, क्षेत्र न्नधावरण र व्यवस्थापन ।

(च) सामालजक सुरक्षा र गररबी लनवारण
१. सामान्जक सरु क्षा तथा गररबी न्नवारण सम्बधधी स्थानीय नीन्त, काननु , मापदण्ड, न्नयमन र ऄध्ययन ऄनसु धधान,
२. लन्क्षत समहु सम्बधधी स्थानीय योजना, कायविम, श्रोत पररचालन र व्यवस्थापन,
३. सामान्जक सरु क्षाको कायावधवयनको लान्ग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ संस्थासँग सम्पकव , समधवय र सहकायव,
४. सामान्जक सरु क्षा सम्बधधी स्थानीय तथयाङ्क र सचू ना व्यवस्थापन,
५. गररव घरपररवार पन्हचा सम्बधधी स्थानीय सवेक्षण, सचू ना व्यवस्थापन र न्नयमन,
६. स्थानीय सामान्जक सरु क्षा योजना र व्यवस्थापन ।
छ) व्यलिगत घटना, जन्म, मृत्यु, लववाह र तथ्याङ्क
१. व्यन्क्तगत घटना (जधम, मृत्यु, न्ववाह, बसाइसराइ, सम्बधध न्वच्छे द र धमवपत्रु र धमवपत्रु ी) को दताां,
२. व्यन्क्तगत घटनाको स्थानीय तथयाङ्क सम्बधधी नीन्त, काननु , मापदण्ड, योजना, कायवधवयनर न्नयमन,
३. व्यन्क्तगत घटनाको ऄन्भलेख व्यवस्थापन र प्रन्तवेदन ।
४. स्थानीयस्तरमा परु ातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय संरक्षण, स्म्वर्धन र पनु ःन्नमावण ।
ज. सक
ु ु म्वासी व्यवस्थापन
१. सक
ु ु म्वासीको पन्हचान र ऄन्भलेख व्यवस्थापन,
२. सक
ु ु म्बासी सम्बधधी जीन्वकोपाजवन र बसोबास व्यवस्थापन ।
ज. प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
१. प्राकृ न्तक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बधधी नीन्त,काननु ,मापदण्ड तथा न्नयमन
२. प्राकृ न्तक स्रोतबाट प्राप्त ह्ने रोयल्टी संकलन तथा बाडफाडँ ।

झ. सवारी साधन अन्मलत
ु
१. यातायात व्यवस्थापन सम्बधधी स्थानीय नीन्त,काननु ,मापदण्ड,योजना, कायवधवयन र न्नयमन,
२. स्थानीय साववजन्नक यातायातको रुट न्नधावरण,ऄनमु न्त,नन्वकरण,खारे जी,सेवाको
गणु स्तर,भाडा
दर न्नधावरण र न्नयमन,
३. वातावरण मैत्री,जलवायु पररववतन ऄनक
ु ु लन,न्वपद् जोन्खम ,ऄपाङ्गता र लैङ्न्गक मैत्री यातायात प्रणलीको
स्थानीय तहमा प्रववद्धन ।
(५) ईपदफा (१) र (३) मा ईन्ल्लन्खत ऄन्धकारका ऄन्तररक्त गाईँपान्लका तथा नगरपान्लकाको ऄधय काम,कतवव्य र
ऄन्धकार देहाय बमोन्जम हुनेछ ।
क. भुलम व्यवस्थापन
१. सङ्न्घय तथा प्रदेश काननु को ऄन्धनमा रही स्थानीय स्तरको भु ईपयोग नीती, योजना, कायविम
ँ तजमवु ा योजना र
कायावधवयन,
२. संन्घय तथा प्रदेशको मापदण्डको ऄन्धनमा रही व्यवन्स्थत बस्ती न्वकासका कायविमको तजमवु ा र कायावधवयन,
एकीकृ त वस्ती न्वकासका लागी जग्गाको एकीकरण तथा न्वकास व्यवस्थापन,
३. स्थानीयस्तरमा ऄव्यबन्स्थत बसोबास व्यबस्थापन ।
ख. सञ्चार सेवा
१. संन्घय तथा प्रदेश काननु को ऄन्धनमा रही स्थानीय क्षेत्र न्भत्र आधटरनेट सेवा, टेन्लसेधटर, के बल
ु तथा तार न्बहीन
टेन्लन्भजन प्रसारणको ऄनमु न्त, नन्वकरण र न्नयम,
२. स्थानीय क्षेत्रको सचू ना प्रन्वन्धको न्वकास र प्रवर्धन गने ।
ग. यातायात सेवा
(१) स्थानीय बस, िली बस, िाम जस्ता मध्यम क्षमताको मास टा«न्ञ्जट प्रणलीको नीती, मापदण्ड, योजना,
कायावधवयन, ऄनगु मन र न्नयम,
(२) रान्रिय रे ल पबु ावधारको ईपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रन्भत्र शहरी रे ल सेवाको स्
् ा्ंजाल, व्यवस्थापन, ममवत
सम्भार, समधवय, साझेदारी र सहकायाव ।
६. सङ्घ वा प्रदेशले संन्् वधान तथा प्रचन्लत काननु बमोन्जम अफ्नो ऄन्धकार क्षेत्र न्भत्रको कुनै न्वषय गाईँपालीका
वा नगरपालीकालाइ काननु वमोन्जम न्नक्षेपण गनव सक्नेछ ।
७. गाईँपालीका वा नगरपालीकाको ईपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोन्जमको काम, कतवव्य र ऄन्धकारको प्रयोग
गदाव अवश्यक्ता ऄनसु ारको काननु , नीन्त, योजना, मापदण्ड तथा कायवन्बन्ध बनाइ लागु गनव सक्नेछ ।
८. स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको परामशव नेपाल सरकारको पवु व स्वीकृ न्त न्लइ न्बदेशका कुनै स्थानीय सरकार संग
भन्गनी सम्बधध कायम गनव सक्नेछ ।

३ हाि काययरत कमयचारीहरुको लबवरण
क) नगरपान्लका र वडा कायावलयमा कायवरत कमवचारी
लस न

पद

श्रेणी ÷तह

नाम

हाि काययरत स्थान

कै फीयत

१

प्रमख
ु प्रशासन्कय ऄन्धकृ त

जानक
ु ा सुवेदी

रा.प न्द्धन्तय

न.पा कायावलय

न्नजामती

२

प्रशासन्कय ऄन्धकृ त

सुदशवन खनाल

ऄन्धकृ त छै ठौ

न.पा कायावलय

स्थानीय सेवा

३

लेखा ऄन्धकृ त

के दार काकी

रा.प.तृन्तय

न.पा कायावलय

न्नजामती

४

शाखा ऄन्धकृ त

न्खमाकुमारी पोखरे ल

रा.प.तृन्तय

न पा कायावलय

न्नजामती

५

आन्धजन्नयर

न्मलन ऄयावल

ऄन्धकृ त छै ठौ

न.पा कायावलय

करार

६

आन्धजन्नयर

कधचन भट्ट

ऄन्धकृ त छै ठौ

न.पा कायावलय

करार

७

आन्धजन्नयर

शन्श गरुु ड

ऄन्धकृ त छै ठौ

न.पा कायावलय

करार

८

अ.न्टआन्धजन्नयर

नरहरी गौतम

ऄन्धकृ त छै ठौ

न.पा कायावलय

करार

९

ना.सु

राजु प्रसाद न्तन्मल्सीना

पाचौ तह

न.पा कायावलय

स्थानीय सेवा

१०

ना.सु

आश्वर ऄमगाआ

पाचै तह

न.पा कायावलय

करार

११

सव आन्धजन्नयर

न्बकास महजवन

पाचै तह

न.पा कायावलय

करार

१२

सव आन्धजन्नयर

बासुदवे ऄन्धकारी

पाचै तह

न.पा कायावलय

करार

१३

सव आन्धजन्नयर

जागेश्वर शाह

पाचै तह

न.पा कायावलय

स्थानीय सेवा

१४

ना.सु

आधदश्वु री धयौपाने

रा.प.ऄन प्रथम

न.पा कायावलय

न्नजामती

१५

खररदार

नानु काकी न्तवारी

चैथो तह

न पा कायावलय

स्थानीय सेवा

१६

खररदार

सन्गता वढु ाथोकी

चौथो तह

न पा कायावलय

करार

१७

ऄन्मन

हेमा भण्डारी

चौथो तह

न.पा कायावलय

करार

१८

क. ऄपरे टर

न्नराजन थापा

चौथो तह

न.पा कायावलय

करार

१९

सामान्जक पररचालक

रन्धका ऄयावल

न.पा कायावलय

करार

२०

सामान्जक पररचालक

आधदीरा ऄन्धकारी

न.पा कायावलय

करार

२१

का.स

रन्वधद महजवन

सहयोगीस्तर प्रथम

न.पा कायावलय

करार

२२

का.स

ऄजवनु थापा

सहयोगीस्तर प्रथम

न.पा कायावलय

करार

२३

का स

बनोद लामा

सहयोगीस्तर प्रथम

न.पा कायावलय

करार

२४

का स

हररचधर वोहरा

सहयोगीस्तर प्रथम

न.पा कायावलय

करार

२५

सवारी चालक

सुरेश वोहरा

सहयोगीस्तर प्रथम

न.पा कायावलय

करार

२६

सवारी चालक

कै लाश ऄयावल

सहयोगीस्तर प्रथम

न.पा कायावलय

करार

२७

सवारी चालक

ऄजय न्धताल

सहयोगीस्तर प्रथम

न.पा कायावलय

करार

२८

सवारी चालक

प्रकाश श्रेष्ठ

सहयोगीस्तर प्रथम

न.पा कायावलय

करार

२९

वडा सन्चव

कुलमणी ऄन्धकारी

रा.प.ऄन प्रथम

१न वडा कायावलय

न्नजामती

३०

कायावलय सहायक

गायत्री देवकोटा

चौथो तह

१न वडा कायावलय

करार

३१

कायावलय सहायक

न्बश्वराम थापा

चौथो तह

१न वडा कायावलय

करार

३२

कायावलय सहायक

लेखप्रसाद गोतामे

सहयोगीस्तर प्रथम

१न वडा कायावलय

स्थानीय सेवा

३३

वडा सन्चव

पद्ममा गजरु े ल

चौथो तह

२ न वडा कायावलय

स्थानीय सेवा

३४

कायावलय सहायक

शमीला लामा

चौथो तह

२ न वडा कायावलय

स्थानीय सेवा

३५

कायावलय सहयोगी

मरु ारर भण्डारी

सहयोगीस्तर प्रथम

२ न वडा कायावलय

स्थानीय सेवा

३६

वडा सन्चव

हररकृ रण ऄयावल

चौथे तह

३ न वडा कायावलय

स्थानीय सेवा

३७

कायावलय सहायक

ईिम गजरु े ल

चौथे तह

३ न वडा कायायिय

करार

३८

कायावलय सहयोगी

न्तलक प्रसाद गजुरेल

सहयोगी स्तर प्रथम

३ न वडा कायावलय

स्थानीय सेवा

३९

वडा सन्चव

कमलनाथ ढकाल

रा.प.ऄन प्रथम ना सु

४ न वडा कायावलय

न्नजामती

४०

सहायक

माला तामाड् ग

रा.प ऄन न्द्धन्तय

४ न वडा कायावलय

न्नजामती

४१

वडा सन्चव

पाराश्वर पधथी

खररदार

५ वडा कायावलय

न्नजामती

४२

कायावलय सहायक

सुन्शला न्संखडा ऄयावल

चौथो तह

४ र ५ वडा कायावलय

करार

४३

कायावलय सहयोगी

सधतन्बर महजवन

सहयोगीस्तर प्रथम

४ र ५ वडा कायावलय

स्थानीय सेवा

४४

वडा सन्चव

सुदशवन न्घन्मरे

तेश्रो तह

६ वडा कायावलय

स्थानीय सेवा

४५

कायावलय सहायक

रन्ब न्तन्मल्सीना

चौथो तह

६ वडा कायावलय

करार

४६

का.स

परु प महजवन

सहयोगीस्तर प्रथम

६ वडा कायावलय

करार

४७

का.स

न्नशा बान्नया

सहयोगीस्तर प्रथम

६ वडा कायावलय

करार

४८

का.स

सररता ऄन्धकारी

सहयोगीस्तर प्रथम

६ वडा कायावलय

करार

४९

वडा सन्चव

न्सजवना शमाव श्रेष्ठ

रा.प.ऄन प्रथम ना सु

७ न वडा कायावलय

न्नजामती

५०

कायावलय सहायक

गोन्वधद् प्रसाद लामीछाने

चौथो तह

७ वडा कायावलय

करार

५१

कम्प्युटर ऄपरे टर

रोजीन काकी

तेश्रो तह

७ वडा कायावलय

करार

५२

का.स

नारायण व. खत्री

सहयेगीस्तर प्रथम

७ वडा कायावलय

करार

वडा सन्चव

टेकहरर ऄयावल

रा.प.ऄन प्रथम ना सु

८ ९ र ११ वडा कायावलय

५४

वडा सन्चव

शन्श कुमार फुयाल

रा.प.ऄन प्रथम ना सु

१०

न्नजामती

५५

खररदार

शान्धत पौडेल

रा.प ऄन न्द्धन्तय

८ ९ १० ११ वडा कायावलय

न्नजामती

५६

खररदार

मनु ा न्घन्मरे

रा.प ऄन न्द्धन्तय

८ ९ १० ११ वडा कायावलय

न्नजामती

५७

कायावलय सहायक

श्रृजना महजवन

चौथो तह

८ ९ १० ११ वडा कायावलय

करार

५८

कम्प्युटर ऄपरे टर

महेश न्धन्मरे

चौथो तह

८ ९ १० ११ वडा कायावलय

करार

५९

का स

राजकुमार खड् का

सहयेगीस्तर प्रथम

८ ९ १० ११ वडा कायावलय

करार

६०

का स

भगवती वोहरा

सहयेगीस्तर प्रथम

८ ९ १० ११ वडा कायावलय

करार

६१

का स

सररता खड् का पधथ

सहयेगीस्तर प्रथम

८ ९ १० ११ वडा कायावलय

करार

५३

ख. बबषयगत शाखामा काययरत कमयचारीको बबवरण

बशक्षा शाखा
बस.न

पद

श्रेणी/तह

फोन न

१ बाबुराम कारखेती

उप सचिव

रा.प चिचतय

९८४१५९३९७७

२ पदम वहादरु खत्री

शा.अ

रा.प तृचतय

९८४१५९९४०९

श्रोत ब्यक्ती

मा.चश. चिचतय

९८६०७७८७४६

३

नाम थर

रामेश्व पौडेल

बबद्यालयमा काययरत रहेका बशक्षक
मानबसहधमय उ.मा.बव. मनमैजु
महेश्वर प्र. देवकोटा

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

सभु दा लामीछाने

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

न्नजामती

न्गता न्सखडं ा

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

भावना खड्का

प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी

जानक
ु ा सेडाआ

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

न्नमवला के .सी

प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी

कमलन्द्धन न्मया

न्न.मा.न्ब. राहत

ईषा पाण्डे

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

न्दनेश पाण्डे

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

ऄन्म्वका पाण्डे

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

सगनु पोखरे ल

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

यसोदा पाण्डे

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

मनमैजु मा.बब मनमैजु
सधदीप सापकोटा

न्न.मा.न्ब. राहत

ज्ञानेधद प्रसाद अचायव

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

संदीप दवाडी

न्न मा न्ब राहत

भक्तमान महजवन

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

गायत्री पौडेल

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

न्बजया थपन्लया

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

श्रीकाजी महजवन

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

न्दपेधद वहादरु लामा

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

सररता न्घन्मरे

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

भारती कुमारी नेपाल

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

श्यामकाजी महजवन

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

राममाया ऄन्धकारी

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

ऄमृता मजाकोटी

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

चेत नारायणा शमाव

प्रा.न्व प्रथम स्थायी

सरु े धद .ब. महत

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

ईिम कुमार शाही

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

हरर प्र दाहाल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

लक्ष्मी न्तन्मल्सीना

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

योगेधद राज धयौपाने

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

श्याम काजी बेधजनकार

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

ऄधनपणु व न्घन्मरे

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

बासदु ेव पाण्डे

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

भवानी न्तन्मल्सीना

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

न्मनु पाठक

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

आश्वरी प्राधान

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

गणेश प्र भट्ट

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

रुकुमैया न्तन्मन्ल्सना

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

नन्बनन डंगोल

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

कल्पना ऄन्धकारी

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

सीता महजवन

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

सधतोष न्तमल्सीना

प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी

नवराज सापकोटा

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

पृथ्वीनारायण उ.मा.बव
बरुण कुमार देव

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.ऄस्थायी

भीम प्रसाद दाहाल

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

मधु ऄयावल

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.ऄस्थायी

बासदु ेव न्धताल

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

गंगाराम थापा

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

न्शवहरी न्धताल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

सानमु ैया दाहाल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

न्खम व. तामाङ्ग

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

देवेधद प्रसाद पराजल
ु ी

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

ऄन्म्वका दाहाल

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

यमनु ा प्र न्धताल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

न्मरा कोआराला बोहरा

प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी

न्नमवला ऄन्धकारी

प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी

काभ्रेस्थली मा.बब
मैया ऄयावल थापा

प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी

प्रल्हाद कुमार पोखरे ल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

ररता सत्याल

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. ऄस्थायी

ररवना न्तन्मन्ल्सना

न्न.मा. न्ब. राहत

मायादेवी थापा

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

शम्भु प्रसाद गौतम

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

सक
ु देव ढकाल

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

न्मरा कुवर

प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी

लक्ष्मी लान्मछाने

प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी

सन्ह कुमार न्लम्वु

प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

कन्बता सवु ेदी

प्रा. न्ब राहत

यन्डना रे क्का
आश्वर प्रसाद ढुड्गाना

प्रा. न्ब राहत
न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

काबलकाशरण मा.बब बजतपुरफे दी
गोपाल प्रसाद गजरु े ल
कृ रण प्रसाद न्धताल
न्शव कुमार लान्मछाने
भन्ु मकला धयौपाने पण्डीत
रुद प्रसाद न्घन्मरे
हरर प्रसाद ऄयावल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी

नागाजयुन मा. बव गोलढुगाां
न्ललामान श्रेष्ठ
प्रभरु ाम नेपाल
नन्बन ररजाल
नानी दल
ु ाल
सदु शवन न्बष्ट
सदु शवन ऄन्धकारी
पवन फुयाल
देवेधद ऄयावल

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
न्न.मा.न्ब.तृन्तय. ऄस्थायी
न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

प्रेमराज धयैपाने
न्गतादेवी पडु ासैनी
रे शा ऄन्धकारी
न्बजया शमाव
न्शवहरी फुयाल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

फुटुङ्ग उ.मा.बव. फुटुङ्ग
स्वरुपा गौतम

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. ऄस्थायी

राजकुमार अछामी

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

रजनी कुमार मास्के

न्न मा न्ब राहत

रान्जव काकी

न्न मा न्ब राहत

परुु षोत्िम मास्के

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

कलावती बोगटी
ईमीला न्घन्मरे
गणेश प्रसाद नेपाल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

शाधता नेपाल
सन्बना ढकाल
न्बमला सापकोटा
न्सता ढकाल
मन्नदरा न्घन्मरे

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी
प्रा. न्ब राहत
प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

रधा देवकोटा ढकाल

प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी

नेपाल रान्ष्टय ई.मा.न्ब. नेपालटार
सीता कुवर पौडेल
ऄजनवु प्रसाद पराजल
ु ी
रे णु वस्नेत
नवराज लामीछाने
शारदा देवी श्रेष्ठ
यमनु ा लान्मछाने

न्न मा न्ब राहत
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

सल
ु ोचना ईप्रेती

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

रीता थपन्लया
न्बधदु के .सी
ऄचवना भट्टराआ
सधु दर प्र पाण्डे
नवराज के .सी
सन्ु मत्रा न्घन्मरे
ईमा पोखरे ल दाहाल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. ऄस्थायी
प्रा.न्व तृन्तय. स्थायी

न्लना न्घन्मरे

प्रा. न्ब राहत

काधछा महजवन
बद्या खरे ल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

ऄंकुरा सापकोटा

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

छया देवी रे ग्मी

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

धमय वीद्याश्रम प्रा.बब
शाधती वस्नेत

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

आधदीरा न्घन्मरे
जनकी वस्नेत

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

जनकराज कुवंर

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

कुन्चीप्वकल मा.बब
तेजनारायण चौधरी

न्न मा न्ब राहत

कन्बता ऄन्धकारी

न्न मा न्ब राहत

न्सशला ऄन्धकारी

न्न मा न्ब राहत

सन्बना ऄन्धकारी

न्न मा न्ब राहत

शाधत थपन्लया

न्न मा न्ब राहत

राजु नेपाल

प्रा. न्ब प्रथम स्थायी

शेभा देवकोटा

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

लक्ष्मण सापकोटा

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

न्बजय कुमार तामागं

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

रघनु ाथ न्तन्मल्सीना

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

समु न श्रेष्ठ

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

खड्वालकोट प्रा.बव बजतपरफे दी
ईध्दव लामा

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

साधना श्रेष्ठ
खड्गमदवन मस्नेत
के शवराज न्धन्मरे

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

न्मना श्रेष्ठ

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

बजतपुर उ.मा.बब बजतपुरफे दी
चेतनाथ शमाव
कमल वहादरु खत्री

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी
न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

महेश दवाडी

प्रा. न्ब राहत

राजन भट्ट

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय स्थयी

आधदीरा दगाल
राजेधदं ज्ञवाली
शन्सकला थाप मगर
राधाकृ रण ऄयावल
बासदु ेव न्तन्मल्सीना
देवभक्त धमला

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
न्न.मा.न्ब.राहत
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

राम प्रसाद ऄयावल

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

कमला न्धताल

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

न्दनेश कुमार ऄयावल

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

ईन्मवला ऄयावल
ऄधजु ऄयावल
भेलानाथ ऄयावल

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी
प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी
प्रा. न्ब राहत

साड्िा बािकुमारी उ.मा.लब साड्िा
खेमराज खरे ल

न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी

रामबावु फूयाल
रमा कौडेल
सान्बत्रा कडररया

न्न.मा.न्ब.तृन्तय.ऄस्थायी
न्न.मा.न्ब.तृन्तय. स्थायी
न्न.मा.न्ब.राहत

ईिम कुमार के .सी

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

हररकृ ण ऄन्धकारी

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

शेखर कुमार मास्के

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

शाधती ऄगाआ

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

लक्ष्मी श्रेष्ठ

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

टेक वहादरु हमाल

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

कृ रणराज पौडेल

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

कल्पना जोशी

न्न.मा.न्ब.राहत

ओममाया गुरुड

न्न.मा.न्ब प्रथम

रुर सापकोटा

कािीदेवी उ.मा.लब काभ्रेस्थी

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

जनु ु भट्टराआ

न्न.मा.न्ब.तृन्तय.ऄस्थायी

श्रीराम फुयाल

न्न.मा.न्ब.राहत

रचना श्रेष्ठ

प्रा.न्ब.राहत

प्रकाश प्रसाद फुयाल

न्न.मा.न्ब.तृन्तय.ऄस्थायी

रामकृ रण ऄन्धकारी

न्न.मा.न्ब.तृन्तय.ऄस्थायी

झलकनारायण ऄयावल

न्न.मा.न्ब न्द्धन्तय.ऄस्थायी

बन्बता ऄन्धकारी

न्न.मा.न्ब.राहत

गोपाल वहादरु घले

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

हररहर ऄन्धकारी

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

न्गता न्तन्मन्ल्सना

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

तारा ऄन्धकारी

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

शोभा वडाल ढकाल

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

सधतोषी न्ब.क
न्बना भट्ट
न्जत वहादरु बमजन

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी
प्रा.न्ब राहत
प्रा. न्ब राहत

ज्ञानोदय प्रा.लब, काभ्रेस्थिी
प्रल्हाद फुयाल

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

महालक्ष्मी शमाव

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

शोभा खन्तवडा

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

सरस्वती प्रा.लब. ,लजतपुरफे दी
न्बमला वस्धयात

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

शागरमणी बारसैनी

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

जीवन लवट
न्नरज कुमार राणा मगर

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी
प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

नागाजयुन ठुिागाउ उ.मा.लब, जीतपुरफे दी
ऄन्जता सेढाआ

प्रा.न्ब.राहत

गोमा फुयाल न्संखडा

प्रा.न्ब.राहत

कमला ऄन्धकारी थापा

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

मधजु परु ी

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

ऄजवनु फुयाल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

कन्पल मणी लम्साल

न्न.मा.न्ब.तृन्तय.ऄस्थायी

शारदा देवकोटा

न्न.मा.न्ब.राहत

चधर प्रसाद पधत

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

के शव प्रसाद ऄयावल
न्शव प्रसाद फुयाल
राजु फुयाल

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी
प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

हरे राम फुयाल

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

राममाया फुयाल

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

महादेवस्थान प्रा.लब लजतपुरफे दी
मेघ वहादरु र दाहाल
देवकी जमकटेल

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी
प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

न्बद्या फुयाल

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

समधु र पररयार

प्रा.न्व राहत

पुरानो गुहेश्वरी मा.लब
नारायणी खड्का

न्न.मा.न्ब.राहत

जानकी थापा

न्न.मा.न्ब राहत

लन्लता न्धताल

न्न.मा.न्ब राहत

समु नलाल महजवन

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी

राजेधर प्रसाद न्तन्मल्सीना

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

हररकृ रण धयौपाने

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

शकुधतल ऄन्धकारी

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

शभु रा थापा

प्रा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

संन्गता गौतम

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

प्रन्तम ऄयावल

प्रा. न्ब तृन्तय स्थायी

ग्राम सेवा मा बब धमस्थयली
अकाधत भतू ेल

मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

न्गरी प्रसाद ऄन्धकारी

मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

श्यामलाल पाण्डे

मा.न्ब तृन्तय.स्थायी

डोन्बधर कुमार बस्नेत

मा.न्ब तृन्तय.स्थायी

सदु ाम प्रसाद गौतम

मा.न्ब तृन्तय.स्थायी

ऄनामीका अचायव

मा.न्ब तृन्तय.स्थायी

शरु मा खराल

मा.न्ब तृन्तय.स्थायी

गणेश कुमार वढु ा

मा.न्ब तृन्तय.ऄस्थायी

न्मना भारती

मा.न्ब तृन्तय.ऄस्थायी

न्लला शमाव

मा.न्ब तृन्तय.ऄस्थायी

सरु े धर वहादरु महत

न्न मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

योगेधरराज धयौपाने

न्न मा.न्ब न्द्धन्तय.स्थायी

ईिम कुमार शाही

न्न मा.न्ब तृन्तय.स्थायी

लक्ष्मी न्तन्मल्सीना

न्न मा.न्ब तृन्तय.स्थायी

श्यामकाजी धयधजनकार

न्न मा.न्ब तृन्तय.स्थायी

नमराज सापकोटा

न्न मा.न्ब तृन्तय.स्थायी

ऄधनपणु व न्घन्मरे

प्रा न्श न्द्धन्तय.स्थायी

भवानी न्तन्मल्सीना
आश्वरी श्रेष्ठ प्रधान
बासदु ेव पाण्डे
गणेश प्रसाद भट्ट
न्मनु पाठक

प्रा न्श
प्रा न्श
प्रा न्श
प्रा न्श
प्रा न्श

न्द्धन्तय.स्थायी
न्द्धन्तय.स्थायी
न्द्धन्तय.स्थायी
न्द्धन्तय.स्थायी
न्द्धन्तय.स्थायी

रुकु मैया न्तन्मन्ल्सना
नन्बन डगोल
कल्पना ऄन्धकारी
न्सता महजवन
सधतोषी न्तन्मल्सीना

प्रा न्श तृन्तय.स्थायी
प्रा न्श तृन्तय.स्थायी
प्रा न्श तृन्तय.स्थायी
प्रा न्श तृन्तय.ऄस्थायी
प्रा न्श तृन्तय.ऄस्थायी

काबलकाकठे री प्रा.बब
प्रन्बण ऄन्धकारी
सन्ु दप सापकोटा
सररता थापा

प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी
प्रा. न्ब तृन्तय ऄस्थायी
प्रा.न्ब. राहत

स्वास्थ्य शाखा
क्र.स

पद

श्रेणी तह

ऄरुण कुमार न्गरी

न्स.ऄ.हे.व.ऄ

ऄन्धकृ त छै ठौ

९८४१३४०७४४ नगरस्वास्थ शाखा

२

डा. परु पराज ररजाल

न्स.ऄ.हे.व.ऄ

ऄन्धकृ त छै ठौ

९८५१२४२२६१

३

कल्याण लामीछाने

कऄ

करार

ससद
सन्चवालयमा
काज
नगरस्वास्थ शाखा

४

सौरभ थापा

का स

करार

नगरस्वास्थ शाखा

५

न्बश्वमोहन न्गरी

हे.ऄ

ऄन्धकृ त छै ठौ

६

न्दपक ररमाल

न्स.ऄ.हे.व

स्थायी

७

पन्बत्रा शमाव

ऄ.हे.व

स्थायी

८

शाधता फुयाल

का.स

स्थाइ

९

सान्वत्री थपन्लया

ऄ.न.मी

स्थाइ

१०

मधसु दु न न्घन्मरे

न्स.ऄ.हे.ब

स्थाइ

११

जसमाया न्जरे ल

ऄ.न.म

स्थाइ

१२

तोप बहादरु थापा

न्स.ऄ.हे.ब

स्थाइ

१३

ऄधजना पौडेल

हे.ऄ

स्थाइ

१४

रामकुमारी लआु टेल

ऄ.न.मी

स्थाइ

१५

राधा थपलीया

ऄ.न.मी

स्थाइ

१६

दामोदर लान्मछाने

ऄ.हे.ब

स्थाइ

१७

लक्ष्मी न्तन्मन्ल्सना

ऄ.हे.ब

स्थाइ

१८

नवराज फुयाल

खररदार

स्थाइ

१९

सक
ु ु नारायण श्रेष्ठ

का.स

स्थाइ

२०

न्ललान्सहं खत्री

न्स.ऄ.हे.व

स्थाइ

२१

दामोदर खनाल

न्स.ऄ.हे.व

स्थाइ

१

फोन न

कै फीयत

नाम थर

गोलढुगा स्वास्थ
चौकी
गोलढुगा स्वास्थ
चौकी
गोलढुगा स्वास्थ
चौकी
गोलढुगा स्वास्थ
चौकी
गोलढुगा स्वास्थ
चौकी
काज
गोलढुगा स्वास्थ
चौकी
काज कागेश्वरी
मनहरा न पा
धमवस्थली स्वास्थ
चौकी
धमवस्थली स्वास्थ
चौकी
धमवस्थली स्वास्थ
चौकी
धमवस्थली
स्वास्थ चौकी
धमवस्थली स्वास्थ
चौकी
धमवस्थली स्वास्थ
चौकी
धमवस्थली स्वास्थ
चौकी
न्जतपरु फे दी
स्वास्थ चौकी
न्जतपरु फे दी स्वास्थ
चौकी

२२

न्ललावती सारू

ऄ.हे.ब चौथो

स्थाइ

२३

शन्शकला सनु वु ार

ऄ.न.मी पाचौँ

स्थाइ

२४

गंगादेवीऄयावल

ऄ.न.मी पाचौँ

स्थाइ

२५

ईपेधर बहादरु शाही

ल्या.ऄ.

करार

न्स.ऄ.हे.ब पाचौं

स्थाइ

न्स.ऄ.हे.ब

स्थाइ

ऄ.हे.ब चौथौ

स्थाइ

२६

न्वणा कुमारी चौधरी

२७

सररता पोखरे ल

२८

गोपाल प्रसाद पाडेय

२९

न्वरणु प्रसाद वली

हे.ऄ पाचौँ

स्थाइ

३०

न्सजवना काफले

ऄ.न.मी

स्थाइ

३१

ऄप्सरा बोगटी

ऄ.न.मी पाचौँ

स्थाइ

३२

भवानी खत्री

का.स

करार

३३

सधतोष ढकाल

हे.ऄ

स्थाइ

३४

रन्वचधर ढकाल

ऄ.हे.ब चौथो

स्थाइ

ऄ.हे.ब

स्थाइ

३५

इश्वरी प्रसाद पाठक

३६

सन्ु शला खड्की

ऄ.न.मी

स्थाइ

३७

न्वजयकुमार देव

ज.स्वा.नी

स्थाइ

३८

ईमादेवी फुयाल

का.स

करार

३९

डा.ऄन्शष मैनाली

मे ऄ

४०

डा.रश्मी बस्नेत

मेन्डकल ऄन्फसर

करार

४१

डा.एररसा पौडेल

मेन्डकल ऄन्फसर

करार

४२

फन्डधर ज्ञवाली

ल्या.टे.छै ठौ

स्थाइ

४३

डा.अयरु मा रे ग्मी

मेन्डकल ऄन्फसर

करार

४४

डा.सन्मर लान्मछाने

मेन्डकल ऄन्फसर

करार

न्जतपरु फे दी स्वास्थ
चौकी
न्जतपरु फे दी स्वास्थ
चौकी
न्जतपरु फे दी स्वास्थ
चौकी
न्जतपरु फे दी स्वास्थ
चौकी
फुटुग स्वास्थ
चौकी
नगरशहरी स्वास्थ
के धर १०
काज ऄधतराष्टीय
न्बमानस्थल
फुटुग स्वास्थय
चौकी
फुटुग स्वास्थय
चौकी
फुटुग स्वास्थय
चौकी
फुटुग स्वास्थ
चौकी
काभ्रेस्थली स्वास्थ
चौकी
नगरशहरी स्वास्थ
के धर १०
काभ्रेस्थली स्वास्थ
चौकी
काभ्रेस्थली स्वास्थ
चौकी

काभ्रेस्थली स्वास्थ
चौकी
काभ्रेस्थली स्वास्थ
चौकी
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर

४५

जसबहादरु राइ

न्स.ऄ.हे.ब. अठौँ

स्थाइ

४६

शाधती वागटी

हे.ऄ

स्थाइ

४७

सरला कुइके ल

ऄ.न.मीपाचौँ

स्थाइ

४८

बरी प्रसाद मैनाली

ऄ.हे.व

स्थाइ

४९

प्रभा श्रेष्ठ

स्टाफ नसव

स्थाइ

५०

गीता न्तमन्ल्सना

ऄ.न.मी

स्थाइ

५१

ऄन्नता कुमारी खड्गी

ऄ.न.मी

स्थाइ

५२

भवानी नेपाल

ऄ.न.मी

स्थाइ

५३

ऄच्चतु ऄन्धकारी

का.स

स्थाइ

५४

श्रीमती लक्ष्मी ऄन्धकारी

का.स

स्थाइ

५५

कमला कुवर

ऄ.न.न्म

करार

५६

कल्पना काकी

का.स

करार

५७

फिेबहादरु गरू
ु ङ्ग

न्स.ऄ.हे.ब

स्थाइ

५८

शारदा ऄन्धकारी

ऄ.हे.ब

स्थाइ

ऄ.हे.ब

स्थाइ

५९

राधाकुमारी शमाव सवु ेदी

६०

चडु ामणी के .सी

हे.ऄ

स्थाइ

६१

जयकली जेठारा

ऄ.न.मीचौथो

स्थाइ

६२

ज्ञानु लामा

ऄ.न.मी

स्थाइ

६३

लक्ष्मी खत्री

का.स

करार

६४

गीता खड्का चापागाइ

ल्या.ऄ.

करार

६५

न्नजवला गौतम

स्टाफ नसव

करार

६६

सन्चता काकी

का.स

करार

६७

कमली देवकोटा

का.स

करार

६८

शारदा लान्मछाने

ऄ.हे.ब

करार

साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
नगरशहरी स्वास्थ
के धर १०
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
साङला स्वास्थ
के धर
मनमैजु स्वास्थ
चौकी
मनमैजु स्वास्थ
चौकी
नगर स्वास्थ के धर ९

मनमैजु स्वास्थ
चौकी
मनमैजु स्वास्थ
चौकी
मनमैजु स्वास्थ
चौकी
मनमैजु स्वास्थ
चौकी
मनमैजु स्वास्थ
चौकी
नगर शहरी स्वास्थ
के धर २
नगर शहरी स्वास्थ
के धर ४
नगर शहरी स्वास्थ
के धर २
नगर शहरी स्वास्थ
के धर ४

६९

कल्पना पोखरे ल

ऄ.न .मी

करार

७०

कमला तामाङ्ग

का.स

करार

७१

न्सजवना ऄयावल

का स

करार

७२

मधमु ाया मगर के सी

का स

करार

७३

ईषा वढु ाथवकी

का स

करार

नगर स्वास्थ के धर
९
नगर स्वास्थ के धर
११
न्जतपरु फे दी स्वस्थ
के धर
नगर स्वास्थ के धर ९
नगरशहरी स्वास्थ
के धर १०

कृबष बबकास शाखा
क.स

नाम थर

पद

१ ऊषीराम धयौपाने

श्रेणी
रा.प.तृन्तय

९८४३०४२५१७

प्रा.स

रा.प.ऄन .प्रथम

९८४१९९३३२८

3 न्मना कुमारी थापा

प्रा स

रा.प.ऄन .प्रथम

३

का.स

श्रेणी न्वन्हन

२

बागबानी न्बकास ऄन्धकृ त

फोन न.ं

देवकी पाठक

शक
ु रानी न्लम्वु

मबहला तथा बालबाबलका शाखा
क.स

नाम थर

पद

श्रेणी

१

न्बमला लम्साल सवु ेदी

मन्हला न्बकास न्नररक्षक

२

शन्ु शला थापा

सहायक मन्हला न्बकास
न्नररक्षक

3

dnLgf पोखरे ऱ

सहायक महहऱा बिकास
निररऺक

फोन नां.
रा.प.ऄनं प्रथम ९८४१४३२०७९
रा.प.ऄनं न्द्धन्तय

रा.प.अिं

९८४९२१४७८८

न्द्धनिय

पशु सेवा शाखा
क.स

नाम थर

पद

श्रेणी

१डा. जयप्रकाश राय यादव

पशु न्बकास ऄन्धकृ त

रा.प तृन्तय प्रा

९८६०३२३४५८

पससु ेवा प्रन्बन्धक

रा.प.ऄनं प्रथम प्रा

९८४१६५२४४२

२
३

शारदा कुमारी वस्याल
वधजाडे
शाधता गौतम

का.स

फोन नां.

४. नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा र िाग्ने दस्तुर
ि.

सेवासन्ु वधाकोप्र
कार

सेवान्दनेशाखा

न्जम्मेवारकमव
चारी

अवश्यक कागजातहरू/प्रन्िया

गुनासो सधु ने
ऄन्धकारी

सं.

१

ईजरु ी तथा
गनु ासो सम्बधधी

नगरपान्लका
कायावलय

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

न्नबेदन
अवश्यक सचू ना तथा प्रमाणहरु

२

बाली धरौटी

नगरपान्लका
कायावलय

ले ऄ

३

सडक खधने
ऄनमु न्त

प्रान्वन्धकशाखा

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

न्नबेदन
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी
मोन्हयानी हक प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लपी
ऄन्घल्लो अ ब मा न्तरे को रन्सदको सक्कल/प्रन्तन्लपी
न्नबेदन (कारण सन्हत खल
ु ाईनपु ने)
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी
जग्गा धनी प्रमाणपजु ावको प्रन्तन्लपी
जग्गामा घर/टहरा भएमा घर/टहरा नक्सा पास प्रमाण
पत्रको प्रन्तन्लपी
नापी नक्साको प्रन्तन्लन्प
ऄधयको हकमा सम्बन्धधत कायावलयको पत्र
प्रान्बन्धकको स्थलगत प्रन्तबेदन

घर नक्सा पास

नक्सा शाखा
नगरपान्लका

४

नगरपान्लका

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

ऄस्थायी नक्सापास
नक्सा दरखास्त फारम / न्नबेदन
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प
जग्गा धनी प्रमाणपजु ावको प्रन्तन्लन्प
चालु अ.व. को मालपोत न्तरे को रन्सद
प्रमान्णत फाआल नक्सा वा नापी नक्साको प्रन्तन्लन्प
रान्जनामाको प्रन्तन्लन्प
चार न्कल्ला प्रमान्णत प्रन्तन्लपी
४ प्रन्त पासपोटव साआजको फोटो
न.पा. द्रारा न्नधावररत मापदण्ड प्रचन्लत न्नयमऄनसु ा र
न.पा. मा सन्ू चकृ त परामशवदाताबाट नक्सा तयार गरी
घरधनीले पेशगनव ल्याईनपु ने तथा नगरपान्लका
कायवलयमा दताव गराईनु पने
साँधसँन्धयारको नाममा १५ न्दने दावी न्वरोधको सचू ना
वडा कायावलय तथा न्नमावण स्थलमा टाँस गराईने
सचू नाको म्याद परू ा भएपन्छ दावी न्वरोध नअएमा
सम्बन्धधत जग्गामा सम्बन्धधत वडा सन्चव वा न्नजले
तोके को प्रन्तन्नन्धको रोहवरमा सजवन्मन मचु ल्ु का गराइ
सम्बन्धधत वडामा कामकाज गनव तोन्कएको प्रान्वन्धक
लाइ घर नक्सा न्जम्मा लगाईने।
प्रान्वन्धकदृन्ष्टले ईक्त घर नक्सापास गनव ईपयक्त
ु रहेको

सेवान्लन लाग्ने
समय

नगर प्रमख
ु

यथाशक्य
न्छटो

नगर प्रमख
ु

प्रमाण पगु ेकै
न्दन

नगरप्रमख
ु

२५न्दन

शल्ु क

न्स्वकृ न्त
लाइ दस्तुर
रकम रु.
१०००।- र
धरौटीलाइ
रकम रु .
४,०००।अवन्सय घर
रु १०।–

व्यवसान्यक
घर रु १५।-

नरहेको बारे स्थलगत रुपमा गइ प्रन्तवेदन न्दएपन्छ मात्र
वडा कायावलयले घर नक्सापासका लान्ग नगरपान्लकामा
न्सफाररश गने।
नगरपान्लकाले ईक्त नक्सापास गनव ईपयक्त
ु देन्ख प्लीधथ
लेभलसम्मको ऄस्थायी आजाजतन्दने ।
स्थायी आजाजत
- न्नबेदन
घरधनीको २ प्रन्तपास पोटव साआजको फोटो
न.पा. बाट ऄनमु न्त न्दए ऄनसु ार घर वा सरं चना न्नमावण
भएको सम्बधधी वडा कायवलयको न्सफाररस
सम्बन्धधत वडामा कामकाज गनव तोन्कएको प्रान्वन्धक
कमवचारीको ऄनमु न्त न्लए ऄनुसारको घर न्नमावण
भएकोले स्थायी ऄनमु न्त न्दन न्सफाररश गरको स्थलगत
प्रन्तवेदन
न्प्लधथ लेभल सम्म भएको कामको प्रगन्त देन्खने
कम्तीमा २/३ एगंलको रंन्गन फोटो
सम्बन्धधत वडाकायावलयको न्सफाररश
ऄस्थायी आजाजत र स्थायी आजाजत पत्र न्दने बीचको
फरक कम्तीमा २५ न्दनको हुनेछ।
घर लनमायण सम्पन्न प्रमाणपर

५

घर नक्सा
नामसारी

नक्सा शाखा

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

न्नबेदन
जग्गा धनी प्रमाण पजु ावको प्रन्तन्लपी
भवन न्नमावण स्थायी आजाजतपत्रको प्रन्तन्लपी
सम्बन्धधत वडामा कामकाज गनव तोन्कएको प्रान्वन्धक
कमवचारीको ऄनमु न्त न्लए ऄनसु ारको घर न्नमावण
भएकोले स्थायी ऄनमु न्त न्दन न्सफाररस गरे को स्थलगत
प्रन्तवेदन
त्यस्तो प्रन्तवेदनको अधारमा सम्बन्धधत आन्धजन्नयर ले
समेत गरे को न्सफाररश
घर सम्पधन भएको देन्खने कम्तीमा ४ एगंलबाट
न्खन्चएको रंगीन फोटोहरू
घरधनीको २ प्रन्तपासपोटव साआजको फोटो
भवन मापदण्ड बमोन्जम न्नमावण भएको प्रान्वन्धक
कबन्ु लयतनामा (न्नमावण सम्पधन फाराम समेत भनवपु ने)
घरजग्गा कर चक्त
ु ा/रन्सद प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी
न्नबेदन
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प
जग्गाधनी प्रमाणपजु ावको सक्कल/प्रन्तन्लन्प
घरजग्गा कर चक्त
ु ा प्रमाण पत्र/रन्सदको प्रन्तन्लपी
प्रमान्णत फाआल नक्सा वा नापी नक्साको प्रन्तन्लन्प
रान्जनामाको सक्कल/प्रन्तन्लन्प
ऄंश बण्डा भएको भए ऄंश बण्डाको सक्कल/प्रन्तन्लन्प
वडा कायवलयको न्सफाररस

नगर प्रमख
ु

प्रमाण पगु ेकै
न्दन

प्रन्त वगवफुट
रु ५।-

६

नक्शा नन्बकरण

नक्सा शाखा

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

७

नक्शा सम्शोधन

नक्सा शाखा

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

८

नक्शा प्रन्तन्लपी

नक्सा शाखा

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

९

टहरा न्नमावण
ऄनमु न्त

न.पा. प्रान्बन्धक
शाखा

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

पखावल न्नमावण
ऄनमु न्त

न.पा. प्रान्बन्धक
शाखा

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

११

मृत बेवाररसे
पशचु ौपाया
व्यवस्थापन

नगरपान्लका
प्रशासन शाखा

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

१२

ईपभोक्ता
सन्मन्तबाट
योजना
कायावधवयन

योजनाशाखा
न.पा.

शाखाप्रमख
ु

१०

योजना
शाखा
न.पा.

घरधनीको २ प्रन्त पासपोटव साआजको फोटो
न्नबेदन
पास भएको नक्शा र प्रमाण पत्र सक्कल

नगर प्रमख
ु

प्रमाण
पगु ेकैन्दन

प्रन्त वगव
फुट रु ५ ।-

न्नबेदन
सम्शोधन गनवपु ने नक्शा सक्कल ३ प्रन्त
परु ानो पास भएको नक्शा
न्नमावण आजाजत पत्रको सक्कल/प्रन्तन्लपी
चालु अ ब सम्म मालपोत बुझाएको रन्सदको प्रन्तन्लपी
न्नबेदन
घर न्नमावण आजाजत वा सम्पधन भएको प्रमाण पत्रको
प्रन्तन्लपी

नगरप्रमख
ु

प्रमाण पगु ेकै
न्दन

प्रन्त नक्सा
रु
२,५००।-

नगरप्रमख
ु

प्रमाण पगु ेकै
न्दन

न्नबेदन/नक्शा दरखास्त फाराम
जग्गाधनी प्रमाणपजु ावको सक्कल/प्रन्तन्लपी
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प
प्रमान्णत फाआल नापी नक्सा/धलु न्प्रधट
चालु अ ब को मालपोत न्तरे को रन्सद
टहराको नक्शा २ थान
न्नबेदन
जग्गाधनी प्रमाणपजु ावको सक्कल/प्रन्तन्लपी
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प
चालु अ ब सम्म मालपोत बुझाएको रन्सदको प्रन्तन्लपी
धल-ु न्प्रधट नक्शा
न्नबेदन
सचू ना (मोवाआल, टेन्लफोन अन्दबाट वा न्लन्खत
न्नवेदन) को अधारमा
मरे को पशु ईठाएर तोके को ठाईँमा गाडेमा न्नम्न
पाररश्रन्मक न्दआनेछ
o गाइ,भैंसी रु. एकहजार
o बाख्राखसी रु. तीनसय
o कुकुर रु.पाँचसय
वडाऄध्यक्ष/सामान्जकपररचालक वा न्नजले तोके को
प्रन्तन्नन्धको रोहवरमा सम्बन्धधत क्षेत्रका प्रत्यक्ष
सरोकारवालाहरूको भेलाबाट ईपभोक्ता सन्मन्त र
ऄनगु मन सन्मन्त गठन भएको न्नणवयको प्रन्तन्लन्प
न्नबेदन
न्नमावणको न्ववरण र लागत सहभान्गता सम्बधधी न्नणवय
प्रन्तन्लपी
वडा नागररक मञ्चको न्सफाररस
वडा कायावलयको न्सफाररस
प्रान्वन्धकको नाप नक्सा न्डजाआन तथा लागतऄनमु ान
ईपभोक्ता सन्मन्तको नाममा बैंक खाता खोल्नका न्नन्म्त
बढीमा तीन जना(एक जना मन्हला सन्हत)

नगरप्रमख
ु

३ न्दन न्भत्र

नगरप्रमख
ु

३ न्दन न्भत्र

नगरप्रमख
ु

सोही न्दन

नगरपान्लका ३न्दनन्भत्र
प्रमख
ु

प्रन्त वगव
न्फट रु ५।-

१३

न्वन्वधन्सफाररस

न्सफाररस शाखा

प्रमख
ु
प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

पदान्धकारीहरूको संयक्त
ु दस्तखतबाट संचालन गनेगरी
बैंकको नाम समेत ईल्लेख भएको न्नणवयको प्रन्तन्लन्प
ईल्लेन्खत कागजात सन्हत न.पा. मा योजना संझौताको
लान्ग ईपन्स्थत हुने
योजना सझं ौताका बखत सन्मन्तको छाप ऄन्नवायव
हुनपु ने।
कायव प्रगन्तका अधारमा भक्त
ु ानी न्दआने हुँदा पेश्की
ईपलधध नगराआने
प्रत्येक पटक भक्त
ु ानी मागगदाव ऄनगु मन सन्मन्तबाट
ऄनगु मन गराइ सो सन्मन्तको न्नणवय पश्चात मल
ु
सन्मन्तबाट भक्त
ानीका
लान्ग
ऄन
र
ोध
गने
न्नणव
य तथा
ु
ु
खचव साववजन्नक गरको न्नणवय र मचु ल्ु कासन्हत कामको
प्रगन्त देन्खने कम्तीमा पोष्ट काडव साइजको २ वटा रंगीन
फोटो ऄन्नवायव रुपमा फाआलमा संलग्न गनवपु ने।
नगरपान्लकाले स्वीकृ त गरे को लागत ऄनमु ानको
पररन्धन्भत्र रही न्नमावण कायवको वील भपावइ र
भौचरसन्हतको न्ववरणका प्रत्येक पाना र न्नणवयमा
कम्तीमा ऄध्यक्षको सही र सन्मन्तको छाप ऄन्नवायव
लगाएको हुनु पने।
न.पा.को सम्बन्धधत प्रान्वन्धकद्रारा स्थलगत रुपमा
नापजाँच गरी तयार गररएको मल्ू याङ्कन प्रन्तवेदन समेत
संलग्न गनवु पने
योजनाको फरफारक र ऄन्धतम पटक भक्त
ु ानीको लान्ग
मागगदाव ऄनगु मन सन्मन्तको न्नणवय साथ मल
ु
सन्मन्तबाट कुल खचव ऄनमु ोदन तथा ऄन्धतम न्कस्तामा
गको न्नणवय भएको प्रन्तन्लन्प पेश गनवु पने।
न्नमावण कायव सम्पधन भएको वडा कायावलयको न्सफाररश
पेश गनवु पने।
प्रान्वन्धकको ऄन्धतम मल्ू याङ्कन र कायव सम्पधन
प्रन्तवेदन
साववजन्नक परीक्षण प्रन्तवेदन ऄन्नवायव संलग्न हुनु पने।
काम सम्पधन भएको देन्खने पोष्टकाडव साइजको कम्तीमा
४ वटा रंगीन फोटो ऄन्नवायव संलग्न गनवु पने।
योजनाको म्याद थप गनवपु ने भएमा कारण र अधार
सन्हतको सन्मन्तको न्नणवय साथ वडा कायावलयको
न्सफाररश साथ म्याद थप गनव नगरपान्लका पेश गने।
न्नबेदन
न्नवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्र
न्वषयसँग सम्बन्धधत अवश्यक प्रमाण

नगर प्रमख
ु

प्रमाण
पगु ेकैन्दन

नोट: १.ईल्लेन्खत प्रमाणपत्रहरूको प्रन्तन्लन्प न्नवेदन साथ पेशगनवु पनेछ । ऄवश्यक परे को खण्डमा सक्कल प्रमाण समेत पेशगनवु
पनेछ ।
२. स्थलगत सजवन्मन गराईनु पने भएमा कम्तीमा ३ न्दन देन्ख ७ न्दन सम्म समय लाग्नेछ।

३.सेवाग्राहीहरुले नगरपान्लकालाइ बझु ाईनपु ने सम्पणु व करहरु बझु ाए पन्छ मात्र नगरपान्लकाबाट न्दइने सम्पणु व सेवा सन्ु बधा
ईपलधध गराइने छ ।
४.मान्थ ईल्लेन्खत सवै प्रन्िया परु ागदाव समेत सेवा प्रान्प्तमा न्ढला सस्ु ती भएमा प्रमख
ु प्रसाशन्कय ऄन्धकृ त/ नगर प्रमख
ु
समक्ष ईजरु ी न्दन सन्कने छ।

वडा कायायियवाट प्रदान गररने सेवा र िाग्ने दस्तुर
सेवा
सन्ु वधाको
प्रकार

सेवा न्दने न्जम्मेवार
शाखा
कमवचारी

१

नागररकता
प्रमाणपत्र
न्सफाररश

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

२

नाता
प्रमान्णत

ि.
सं.

वडा
कायावलय

वडा
ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

अवश्यक कागजातहरू/प्रन्िया

न्ववरण भरे को ऄनसु चू ी फारम
शैन्क्षक योग्यताको प्रमाणपत्र
जधम दतावको प्रमाणपत्र
बाबु वा अमाको नागररकता प्रमाणपत्र
पासपोटव साआजको सादा फोटो ५ प्रन्त
न्ववान्हत मन्हलाको हकमा न्ववाह दताव
प्रमाणपत्र
माआती पट्टीका बाबु वा अमा कुनै
सदस्यको नागररकता (प्रयोजन हेरी
बसाइसराइ, मृत्यु दताव प्रमाणपत्र)
घरजग्गा कर चक्त
ु ा प्रमाण पत्र/रन्सदको
प्रन्तन्लपी
न्नबेदन
सम्बन्धधत व्यन्क्तहरूको नागररकताको
प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी
नागररकता नबनाएको भएमा जधमदतावको
प्रन्तन्लपी
नाता खल
ु ाईनपु ने व्यन्क्तहरूको फोटो
चार/चार प्रन्त
प्रयोजन हेरी न्ववाहदताव, मृत्यदु ताव,
बसाइसराइ प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी

गनु ासो
सधु ने
ऄन्धका
री

सेवा न्लन लाग्ने
समय

शल्ु क

वडा
ऄध्यक्ष

सोहीन्दन

न्न:शु
ल्क

वडा
ऄध्यक्ष

(वडा
रु २००।कायावलयबाट
सजवन्मन गरी ३
न्दन र प्रहरीबाट
सजवन्मन गनवु पने
भए सजवन्मन
भआअएपश्चात

३

जग्गाको
नामसारी
न्सफाररश

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडासन्चव

४

नाम,थर
संशोधन
न्सफाररस

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

५

न्वद्यतु धारा
जडान
न्सफाररस

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

६

चार न्कल्ला वडाका
न्सफाररस
यावलय

७

घर बाटो
प्रमान्णत

वडा
ऄध्यक्ष/
वडासन्चव

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

सम्बन्धधत वडा कायवलयको सजवन्मन र
प्रहरी कायावलयको सजवन्मन मचु ल्ु काको
सक्कलप्रन्त
न्नबेदन
हकवालाहरूको नागररकताको
प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी
जग्गाधनी प्रमाणपजु ावको प्रन्तन्लपी
मृत्यदु तावप्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी
मृतक सँगको नाताप्रमान्णतको प्रन्तन्लपी
घरजग्गा कर चक्त
ु ा/रन्सद प्रमाणपत्रको
प्रन्तन्लपी
प्रकृ न्त हेरी मजं रु ीनामा,बकसपत्र,
ऄश
ं बण्डा पत्र) र स्थलगत सजवन्मन
न्नबेदन
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी
नाम, थर फरक परे को प्रमाणको प्रन्तन्लपी
सजवन्मन बझु नु पने भएमा सो को सक्कल
प्रन्त
न्नबेदन
जग्गा धनी प्रमाणपुजावको प्रन्तन्लपी
घर/टहरा नक्सा पास आजाजतपत्रको
प्रन्तन्लपी
न्नबेदन
नापी नक्सा/िेस सक्कल
जग्गाधनी प्रमाणपजु ावको प्रन्तन्लपी
घरजग्गा कर चक्त
ु ा प्रमाण पत्र/रन्सदको
प्रन्तन्लपी
न्नबेदन
जग्गाधनी प्रमाणपजु ावको प्रन्तन्लपी
घरजग्गा कर चक्त
ु ा प्रमाण पत्र/रन्सदको
प्रन्तन्लपी

वडा
ऄध्यक्ष

३ देन्ख ७
न्दनसम्म

रु ५००।-

वडा
ऄध्यक्ष

सोही न्दन

रु२००।-

वडा
ऄध्यक्ष

सोही न्दन

रु ५००।-

वडा
ऄध्यक्ष

सोहीन्दन

वडा
ऄध्यक्ष

सोहीन्दन

८

घर कायम
न्सफाररस

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

९

वैदन्े शक
ऄध्ययन
न्सफाररस

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

१०

व्यवसान्यक
आजाजतपत्र

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

११

घर जग्गा कर वडा
वडा
चक्त
कायावलय ऄध्यक्ष/
ु ा
वडा सन्चव

१२

सामान्जक वडा
वडा
सरु क्षा भिा कायावलय ऄध्यक्ष/
(जेष्ठ
वडा सन्चव
नागररक,
एकल
मन्हला,ऄपा
ङ्ग, दन्लत

न्नबेदन
घर नक्सापास प्रमाणपत्र/घर न्नमावण
सम्पधन प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लपी
जग्गा धनी प्रमाण पजु ावको प्रन्तन्लपी
घर जग्गाकर चक्त
ु ा प्रमाण पत्र/ र न्सदको
प्रन्तन्लपी
न्नबेदन
न्सफाररसमा माग भए बमोन्जमका ऄधय
पष्टु याइका अवश्यक कागजातहरु

वडा
ऄध्यक्ष

सोहीन्दन

रु ५००।-

वडा
ऄध्यक्ष

सोही न्दन

रु

न्नबेदन
नागररकताको प्रमाणपत्र पत्रको प्रन्तन्लपी
फोटो २ प्रन्त
अधतररक राजस्व कायावलय वा कर
सेवाके धरमा दताव भएको प्रमाणपत्रको
प्रन्तन्लपी
वान्णज्य न्वभागमा दतावभएको प्रमाणपत्र
घर जग्गा करचक्त
ु ा प्रमाण पत्र/रन्सदको
प्रन्तन्लपी
न्नबेदन
न्ववरण भररएको फारम
जग्गाधनी प्रमाणपत्र पत्रको प्रन्तन्लपी
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी
नक्सा पास गरे को भए भवन न्नमावण
आजाजत पत्र नक्सा सक्कल
मालपोत न्तरे को रन्सद
ऄनसु चू ी ४ फारम न्नबेदन
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी २/२
प्रन्त
जेष्ठ नागररक भिाको लान्ग ७० वषव र
दन्लतको हकमा ६०वषव परू ा भएको
प्रमाणको प्रन्तन्लपी २/२ प्रन्त
२ प्रन्तफोटो
एकल मन्हलाको हकमा पन्तको मृत्यु दताव

वडा
ऄध्यक्ष

सोही न्दन

वडा
ऄध्यक्ष

सोहीन्दन

वडा
ऄध्यक्ष

प्रत्येक अ व
को मन्सर १५
गते न्भत्र न्नबेदन
न्दइ/अईने
अ.व को साईन
मन्हनादेन्ख भिा
रकम प्राप्त हुने

५००।-

बालबान्लका
पोषण
कायविम)
१३

व्यन्क्तगत
घटना दताव
सम्बधधी

प्रमाण पत्र र ऄन्ववान्हत भए सजवन्मनको
प्रन्तन्लपी २/२ प्रन्त
ऄपाङ्गको हकमा “क” वगवको
ऄपाङ्गको हकमा “क”वगवको
पररचयपत्रको प्रन्तन्लन्प २/२ प्रन्त
वडा
वडा
(सवै दताव प्रमाणपत्रको लान्ग तोन्कएका
फारम/सचू क फारम न्नवेदकले ऄन्नवायव भनवु
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव पने)
जन्मदताय
बाब/ु अमाको नागररकताको प्रमाणपत्र
सक्कल/प्रन्तन्लपी
न्ववाह दताव प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लपी
लववाहदताय
पन्त र पत्नीको नागररकता
माआतीपरट्टको बाब/ु बाजेको नाम खल
ु ेको
सक्कल प्रमाणन्लइ पन्त र पत्नीदवु ै
ईपन्स्थत हुनपु ने
बसाईसराई
नागररकताको प्रन्तन्लन्प
बसाइसरी अएको प्रमाण पत्रको सक्कल
जग्गाधनी प्रमाणपजु ावको प्रन्तन्लपी
घर न्नमावण आजाजतपत्र/ घरजग्गा कर चक्त
ु ा
प्रमाण पत्र/ रन्सदको प्रन्तन्लपी
सम्बन्ध लवच्छे द
ऄदालतबाट भएको न्नणवय प्रमान्णत
प्रन्तन्लपी
मृत्युदताय
मृतकको नागररकता
सचु कको नागररकता प्रमाण पत्रको
प्रन्तन्लपी

वडा
ऄध्यक्ष

सोहीन्दन

घटना
घटेको
३५ न्दन
सम्म
शल्ु क
नलाग्ने,
३५न्दनप
न्छदतावग
दावरु.
५०जरर
वानासमे
तलाग्ने

१४

व्यवसाय
दताव / कर

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडासन्चव

१५

ईद्योग
स्थापना एवं
ठाईँ सारी
न्सफाररश

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

न्नबेदन
व्यवसाय गने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण
पत्रको प्रन्तन्लपी
घरधनी र व्यावसायीको नागररकता प्रमाण
पत्रको प्रन्तन्लपी
घरधनी/जग्गाधनी र व्यावसायीन्वचको
जग्गा/घर भाडा सम्झैताको पत्र
जग्गाको मालपोत न्तरे को रन्सद र घर/टहरा
भएमा घर जग्गाकर चक्त
ु ा प्रमाण पत्र/
रन्सदको प्रन्तन्लपी
व्यावसायीको ३ प्रन्त फोटो
नगरपान्लकामा न्तरे को घरभाडा/वहाल
करको रन्सद
न्नबेदन
सम्बन्धधत वडाको वडा प्रन्तन्नन्धको
सदस्य सन्हतको ईपन्स्थतीमा गररएको
स्थलगत सजवन्मन मचु ल्ु का सक्कल प्रन्त,
घरे लु तथा साना ईद्योगकायावलयबाट प्राप्त
पत्र
जग्गाधनी प्रमाणपजु ावको प्रन्तन्लन्प
ईद्योग व्यवसाय सञ्चालन गने घर,गोदाम
टहराको नक्सापास प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प
घर जग्गाकर चक्त
ु ा प्रमाण पत्र/रन्सदको
प्रन्तन्लपी
व्यावसायीको अफ्नो नामको जग्गा
नभएमा जग्गाधनीको मञ्जरु ीनामा
ठूला ईद्योग भएमा साववजन्नक रुपमा
प्रकान्शत गररएको सचू नाको प्रन्तन्लपी
सन्धयार एवं न्छमेकीको ईपन्स्थन्तमा
वातावरणीय प्रभाव पने लगायतका
न्वषयमा नकरात्मक राय नअएमा वडाको
घरे लु तथा साना ईद्योग कायावलयको
नाममा न्सफाररस पत्रन्दआने।

वडा
ऄध्यक्ष

३न्दन

व्यवसाय
को
प्र
कृ न्त र
स्तर हेरी
नगरसभा
ले
तोके को
दर मा
न्लआने

वडा
ऄध्यक्ष

३न्दन

व्य
वसायको
प्रकृ न्तर
स्तर हेरी
नगर
सभाले
तोके को
दर मा
न्लआने

१६

चाररन्त्रक
न्सफाररस

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

१७

भौन्तक
सरं चनाको
मल्ू यांकन
न्सफाररश

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

१८

छुट जग्गा
दताव
न्सफाररश

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

न्नबेदन
सम्बन्धधत वडा सदस्य सन्हतको
ईपन्स्थतीमा गररएको सजवन्मन / प्रहरी
मचु ल्ु काको न्सफाररस स्थलगत सजवन्मन
मचु ल्ु का सक्कल प्रन्त,
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प
कुनै पेशा व्यवसायमा संलग्न भए सोखल्ु ने
पररचयपत्रको प्रन्तन्लन्प
चाररन्त्रक एवं सामान्जक चालचलन
ऄवस्था पन्ु ष्ट हुने ऄधय के ही
कागजातहरूको प्रन्तन्लन्प
न्नबेदन
सम्बन्धधत व्यन्क्तको नागररकता
प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प
जग्गाधनी प्रमाणपजु ावको प्रन्तन्लन्प
घर वा संरचना भए नक्सा पासको
प्रन्तन्लन्प
चालु अ.व. को घरजग्गा कर न्तरे को
रन्सद
चार न्कल्ला वा घरबाटो प्रमान्णतको
प्रन्तन्लन्प
मान्थका प्रमाणको अधारमा सम्बन्धधत
वडामा तोन्कएको प्रान्वन्धकको न्सफाररस
न्नबेदन
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लपी
न्फल्डबुक ईतार
७ न.ं फाँटबारी
जग्गाको प्रमान्णत नक्सा
न्फल्डबुकमा नाम कायम भएको व्यन्क्तको
मृत्यु भएमा मृत्यु दताव प्रमाणपत्रको
प्रन्तन्लपी
जग्गा रहेको स्थानको सजवन्मन मचु ल्ु का
नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना
प्रकान्शत गरी छुट जग्गा दतावगनव

वडा
ऄध्यक्ष

(वडा
रु २००।कायावलयबाट
सजवन्मन गरी
३न्दनरप्रहरीबाट
सजवन्मन गनवु पने
भए सजवन्मन
भआअए पश्चात

वडा
ऄध्यक्ष

प्रमाण पगु क
ेै
न्दन

रु १०
लाख
सम्म रु
१०००।
– र सो
भधदा
मान्थ
प्रन्त
लाख रु
५०।-

वडा
ऄध्यक्ष

७ न्दन

प्रन्त
रोपनी रु
३,२००।
-

अव्हानगरे को ऄवस्था
१९

सस्ं था दताव
न्सफाररश

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडासन्चव

२०

दन्लत/जनजा वडा
वडा
न्त/मधेसी/ कायावलय ऄध्यक्ष/
ज्येष्ट
वडा सन्चव
नागररक
/ऄपाङ्ग/ए
कल मन्हला
न्सफाररस

२१

व्यन्क्त बेपिा वडा
वडा
भएको
कायावलय ऄध्यक्ष/
न्सफाररश
वडा सन्चव

२२

न्न:शल्ु क
ईपचारका
लान्ग

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

न्नबेदन
न्नवेदकहरूको नागररकता प्रमाणपत्रको
प्रन्तन्लन्प
संस्थाका सम्पणू व पदान्धकारीहरूबाट
प्रमान्णत भएको मस्यौदा न्वधानको
प्रन्तन्लन्प
न्वधान दताव सम्बधधी सन्मन्तबाट भएको
न्नणवयको प्रन्तन्लन्प
घर भाडा सम्झैताको प्रन्तन्लपी
घर जग्गा कर चक्त
ु ा प्रमाण पत्र/रन्सदको
प्रन्तन्लपी तथा नगरपान्लकामा न्तनवपु ने
वहाल करको रन्सद
न्नबेदन
नागररकता प्रमाणपत्रको प्रन्तन्लन्प
ऄनसु चू ीमा नपरे को भए सजवन्मन मचु ल्ु का
२प्रन्तफोटो

वडा
ऄध्यक्ष

प्रमाण पगु क
ेै
न्दन

रु
१०००।-

वडा
ऄध्यक्ष

प्रमाण पगु क
ेै
न्दन

रु २००।-

न्नबेदन
न्नवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको
प्रन्तन्लपी
सम्बन्धधत वडाको वडा प्रन्तन्नन्धको
ईपन्स्थतीमा भएको स्थलगत सजवन्मन
मचु ल्ु का
सम्बन्धधत प्रहरी कायावलयको प्रन्तवेदन
पन्त्रकामा सचू ना प्रकान्शत भएको न्ववरण
न्नबेदन
न्नवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको
प्रन्तन्लन्प
अन्थवक ऄवस्था कमजोर भएको ईपचार

वडा
ऄध्यक्ष

प्रमाण पगु क
ेै
न्दन

रु २००।-

वडा
ऄध्यक्ष

प्रमाण पगु क
ेै
न्दन

न्न:शल्ु क

अवश्यक भएको पष्टु ्याइका
ं ऄधय
कागजातहरू

न्सफाररस

२३

कोटवफी
न्मनाहा
न्सफाररश

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

२४

ऄन्ववान्हत
प्रमान्णत

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडासन्चव

२५

न्वन्वध
न्सफाररस

वडा
वडा
कायावलय ऄध्यक्ष/
वडा सन्चव

न्नबेदन
न्नवेदकको नागररकता प्रमाणपत्रको
प्रन्तन्लन्प
सम्बन्धधत वडाको वडा प्रन्तन्नन्धको
न्सफाररस
अन्थवक ऄवस्था कमजोर भएको र
कोटवफी राख्न नसक्ने भधने पष्टु ्याइका
ं ऄधय
कागजातहरू
मद्दु ामा सलग्न ताररख पचाव
न्नबेदन
न्नवेदक र न्नबेदकको न्पता/अमाको
नागररकताको प्रन्तन्लपी
२ प्रन्त फोटो
वडाको स्थलगत सजवन्मन
सम्वन्धधत न्नबेदक स्वयम् ईपन्स्थत हुनपु ने
न्नबेदन
न्नवेदकको नागररकताको प्रमाणपत्र
न्वषय सँग सम्बन्धधत अवश्यक प्रमाण

वडा
ऄध्यक्ष

प्रमाण पगु क
ेै
न्दन

नगरप्रमु
ख

प्रमाण पगु क
े ो २ रु २००।न्दन न्भत्र

नगर
प्रमख
ु

सोहीन्दन

५ .सेवा प्रदान गने लनकायको शाखा र लजम्मेवार अलधकारी, सम्बलन्धत शाखा प्रमुख
लस.नं
१
२
३
४
५

शाखा/उप शाखा
न्शक्षा
प्रशासन
लेखा
योजना
भवन तथा शहरी न्वकास

शाखा प्रमुखको पद र नाम
ईप सन्चव श्री बावरु ाम कारखेती
प्रशासकीय ऄन्धकृ त श्री सदु शवन खनाल
लेखा ऄन्धकृ त श्री के दार काकी
शा ऄ श्री न्खमा कुमारी प्रोखरे ल
इ.श्री न्मलन ऄयावल

कै लफयत

रु २००।-

६
७
८
९
१०
११
१२
१३

बातावरण ,भक
ु म्प पनु ः न्नमावण
सचू ना शाखा
पशु सेवा
न्जधसी
राजश्व
स्वास्थय
मन्हला न्वकास
कृ न्ष न्वकास

इ शन्श गरुु ङ्ग
इ. नरहरी गौतम
डा. जय प्रकाश यादव
ना.सु श्री राजु प्रसाद न्तन्मल्सीना
ना.सु श्री आश्वर ऄगं ाइ
न्स.ऄ. ह.ऄरुण गीरी
न्वमला लम्साल सवु दे ी
ऊन्षराम धयौपानै

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

वगव
"क"
सान्वक वडा नं.
५,९,११,१३,१७,१८,१९,
२० र २१

कै न्फयत
"ख"
सान्वक वडा नं.
३,१०,१४ र १६

"ग"
सान्वक वडा नं. १,२,४,६,७,८,१२
र १५

१ नक्सा पास (प्रन्त
वगव फुट )

(क)अवसीय घर
(नक्सा पास)

१०.००

१०.००

१०.००

नक्सा न्नयन्मतका
हकमा थप ५०
प्रन्तशत न्वलम्ब
लाग्नेछ ।
भक
ु म्प न्पन्डत पणु व
क्षन्त भएका
व्यन्क्तहरुलाइ
२०७४ श्रावण १
गते देन्ख लागु
हुनेगरी अवसीय
एक तल्ला घर
न्नमावण(बढीमा
१००० वगव न्फट
सम्म) गदाव शत
प्रन्तशत छुट न्दने ।

अवसीय घर
१५.००
१५.००
१५.००
(ऄन्भलखेन्करण)
ख) व्यावसान्यक न्पच सडक संग जोन्डएको घरलाइ प्रन्त वगवफुट रु. २०, न्भत्री न्पच सडक संग जोन्डएको
घर
घरलाइ प्रन्त वगवफुट रु.१५ र कच्ची सडक संग जोन्डएको घरलाइ प्रन्तवगवफुट रु. १२

व्यावसान्यक घर न्पच सडक संग जोन्डएको घरलाइ प्रन्त वगवफुट रु. २५, न्भत्री न्पच सडक संग जोन्डएको
(ऄन्भलखेन्करण) घरलाइ प्रन्त वगवफुट रु. २० र कच्ची सडक संग जोन्डएको घरलाइ प्रन्तवगवफुट रु. १५
२ नक्सा नामसारी
५.००
५.००
५.००
३ नक्सा नामसारी
२०००.००
२०००.००
२०००.००
न्तनपस्ु ते न्भत्र प्रन्त
नक्सा
४ घरनक्सा संशोधन
प्रन्त नक्सा

२५००.००

२५००.००

२५००.००

५ नक्सा नन्वकरण
प्रन्त वगव फुट

५.००

५.००

५.००

६ क. घर न्नमावण
सम्पधन

५०००.००

५०००.००

५०००.००

ख. रे िोन्फन्टङ्ग
प्रन्त घर

५०००.००

५०००.००

५०००.००

७ टहरा स्वीकृ ती प्रन्त
वगव फुट

५.००

५.००

५.००

टहरा स्वीकृ ती प्रन्त
वगव फुट
(व्यावसान्यक)

१०.००

१०.००

५.००

८ स्वीकृ त नन्लइ घर
न्नमावण गरे मा
९ जग्गा प्लान्नङ्ग
प्रन्त रोपनी
(धयबसायीक
प्रयोजन )

कृ न्ष व्यावसाय
दताव
प्रयोजनाथवलाइ
५० प्रन्तशत छुट
न्दइने ।

नक्सा न्स्वकृ त नगरी घर न्नमावण कायव गरे मा थप ५०
प्रन्तशत न्वलम्ब शल्ु क लाग्ने छ ।
२००००.००

२००००.००

२००००.०० ईपत्यका न्वकास
प्रान्धकरण र
नगरपान्लकाको
न्स्वकृ त न्लए
पश्चात् मात्र

१० मालपोत प्रन्त अना

१०.००

८.००

६.००

(क) न्पच सडक

८५०.००

६००.००

४५०.००

(ख) कच्ची
मोटरवाटो

६५०.००

५००.००

३५०.००

(ग) गोरे टो वाटो

४५०.००

३००.००

१५०.००

(घ) वाटो नभएको

२५०.००

१५०.००

७५.००

ङ) ऄंशबण्डा,
तीनपस्ु ते न्भत्र
दाखेल खारे ज
प्रयोजन प्रन्त
न्सफारीस

२०००.००

१५००.००

१०००.००

१२ जग्गा दताव न्सफाररस
(प्रन्त रोपनी)

३२००.००

२४००.००

८००.००

(क) १ अना देन्ख
८ अना सम्म

१०००.००

९००.००

८००.००

(ख) सो भधदा मान्थ
प्रन्त अना

१५०.००

१००.००

७५.००

५००.००

५००.००

५००.००

११ घरवाटो न्सफाररस
दस्तरु : प्रन्त अना

१३ चार न्कल्ला
न्सफाररस

१४ धारा र न्वद्यतु
न्सफाररस
१५ नाता प्रमान्णत

(क) वैदन्े शक
प्रयोजनाथव प्रन्त
न्सफाररस

५००.००

५००.००

५००.००

(ख) ऄधय
प्रयोजनाथव प्रन्त
न्सफाररस

२००.००

२००.००

२००.००

१६ जग्गा नामसारी प्रन्त
न्सफाररस दस्तरु

५००.००

५००.००

५००.००

१७ मोही लगत कट्टा
न्सफाररस

१०००.००

८००.००

६००.००

१८ मोही नामसारी

२००.००

२००.००

२००.००

१९ मोही बाँडफाँड प्रन्त
न्सफाररस

५००.००

५००.००

५००.००

२० ऄधय न्सफाररस
दस्तरु

२००.००

२००.००

२००.००

२१ न्वदेश प्रयोजन प्रन्त
न्सफाररस दस्तरु

५००.००

५००.००

५००.००

७) लनणयय गने प्रकृया र अलधकारी
१. शाखासंग सम्वन्धधत न्नयन्मन्त कामहरु शाखा प्रमख
ु वाट न्नणवय हुने ।
२. न्वशेष न्नणवण तथा कायावलय प्रमख
ु वाट हुनु पने भन्न तोकीएको कामहरु कायावलय
प्रमख
ु वाट न्नणवय हुने ।
३. नीन्तगत न्वषयका न्नणवयहरु नगर कायवपान्लकावाट

८) लनणयय उपर उजुरी सुन्ने अलधकारी
१. प्रमख
ु प्रशासकीय ऄन्धकृ त मातहतवाट भएको न्नणवयको नगर प्रमख
ु
२. शाखा प्रमख
ु स्तरीयवाट भएका न्नणवयको प्रमख
ु प्रशासकीय ऄन्धकृ त
३. दैन्नक सेवा प्रवाह तथा कमवचारीको कायव व्यवहार वारे गनु ासो सधु ने ऄन्धकारी प्रशासकीय
ऄन्धकृ त

९) सम्पादन गरे का कामको लबवरण
क) आधारभुत तह कक्षा ८ को नगरस्तरीय पररक्षा सम्पन्न
न्मन्त २०७४।१२।०१ देखी २०७४।१२।०७ गते सम्म के धरीकृ त रुपमा पररक्षा के धर कायम गरी एसआआ को ढगवाट
धयवन्स्थत र मयावन्दत रुपमा सम्पधन गररएको । ईक्त पररक्षामा सामदु ायीक न्वध्यालय १५ र सस्थागत ४५ वटा गरर ६०
न्वध्यालयका कुल १६५८ जना न्वध्याथी सम्मीन्लत रहेका न्थए । सो को नन्तजा न्मन्त २०७४।१२।२५ गते नै
प्रकाशन गरर ग्रेड न्सट न्बतरण कायव सम्पधन समेत भएको ।
ख) पाठ्पुस्तक लबतरणको सूरुवात
क) यस नगरपान्लकावाट ररयाली अयोजना गरर २०७५ सालको न्बध्यान्थव भनाव ऄन्भयान सरुु गररयो । सो ररयालीमा
जनप्रन्तन्नन्ध कमवचारी न्शक्षक न्बध्याथी समेतको ईपस्थीन्त रहेको न्थयो ।
ख) नगर प्रमख
ु श्री रामेश्वर वोहराज्यवू ाट छात्रालाआ पाठ्यपस्ु तक हस्ताधतरण गरर पाठ्पस्ु तक न्बतरणको सरुू वात समेत
गररयो ।
ग) कृ न्ष र स्वास्थय कायावलय हस्ताधतरणा गरी न्लआएको ।
घ) ८० वषव ईमेर परु ा भएका जेष्ठ नागररकहरुको लान्ग घरदैलो स्वास्थय ईपचार कायविम सरुू ।
ङ) नगरपान्लका कायावलय एवं सवै वडा कायावलयमा न्बद्यन्ु तय हान्जरीको सरुु वात ।
च) मन्हला समहु को शसक्तीकरण गनव मन्हला समहु लाआ ऄन्भमख
ु ीकरण गररएको ।

ग) अ.व २०७४/०७५ को चैत्र मसाधत सम्मको न्ववरण
श्रोतगत लवलिय लववरण
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वेभसाआट : www.tarakeshwor.gov.np
मोवाआल एप्स : Tarakeshwor Municipality
फे सवक
ु : हलो तारके श्वर नगरपान्लका धमवस्थली काठमाण्डौं

१६) सचु ना पररयोजना प्राप्त भएको वैदेलशक सहायता ऋण अनदु ान एवं सझौता
सम्वन्धीत लववरण ।
बैदन्े शक सहायता ऊण ऄनदु ान एव सम्झौता सम्वन्धध कुनै कायव नभएको ।

१७) सावयजलनक लनकायिे सन्चािन गरेको काययक्रम र सोको प्रलतवेदन
१८) सावयजलनक लनकायिे वगीकरण तथा सरं क्षण गरेको सच
ू नाके नामाविी

१९) सावयजलनक लनकायमा परेका सुचना माग सम्वलन्ध लनवेदन र सुचना लदइएको
लवषय
सचु ना माग गरर कुनैपन्न न्नवेदन प्राप्त हुन नअएको .

२०) सावयजलनक लनकायका सुचनाहरु अन्यर प्रकाशन भएको वा हुने भए सोको
लबवरण
सवारी साधन खररदको लान्ग साववजन्नक सचु ना प्रकान्शत गररएको ।

