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

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सुचनाको हक सम्वन्धी
लनर्माविी,२०५६ को लनर्म ३ बमोलिम सावििलनक गिरकको २०७८ साउन
देलि २०७८ असोि मसान्त सम्मको सम्पाददत प्रमुि दिर्ाकिापहरुको लववरण

२०७८, कार्तिक

स्वत प्रकाशन (Proactive Disclosure)
नेपािको संलवधानको धारा २७ मा रहेको नागिरकको सूचनाको हकको भावना
बमोलिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी
लनर्माविी, २०६४ मा प्रत्र्ेक सावििलनक लनकार्िे आफ्ना गलतलवलधहरुको लववरण
३/३ मलहनामा प्रकालशत गनुि पने कानूनी व्यवस्था छ । र्सका िालग ऐन र
लनर्माविीमा गरी २० वटा शीर्िक तोदककका छन्। सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनको
मूिध्र्ेर् नै नागिरकिे सूचना माग नगरे पलन आफ्नो लनकार्को पारदर्शिता,
िवाफदेलहता र लवश्वसनीर्ताको िालग लनर्लमत रुपमा लववरण प्रकालशत (Proactive
Disclosure) गने िममा कीर्तिपुर नगरपालिका कार्ाििर्, काठमाडौंिे चािु आ.व.
२०७८/०७९ को असोि मसान्त सम्म सम्पाददत कामको मुख्र् मुख्र् लववरण प्रस्तुत
गरीकको छ ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्ाििर्, कीर्तिपुर काठमाडौं

लबर्र्सूची
१)

नगरपालिकाको स्वरुप र प्रकृ लत

२)

नगरपालिकाको काम, कतिव्य र अलधकार

३)

नगरपालिकामा रहने कमिचारी संख्र्ा र कार्ि लववरण

४)

नगरपालिकाबाट प्रदान गिरने सेवा

५)

सेवा प्रदान गने लनकार्को शािा र लिम्मेवार अलधकारी, सम्बलन्धत शािा प्रमुि

६)

सेवा प्रदान गनि िाग्ने दस्तुर र अवलध

७)

लनवेदन, उिुरी उपर लनणिर् गने प्रदकर्ा र अलधकारी

८)

लनणिर् उपर उिुरी सुन्ने अलधकारी

९)

सम्पादन गरे को कामको लववरण

१०)

सूचना अलधकारी र प्रमुिको नाम र पद

११)

ऐन, लनर्म, लवलनर्म वा लनदेलशकाको सूची

१२)

आम्दानी,

िचि

तथा

आर्थिक

कारोवार

सम्बन्धी

अध्र्ावलधक

लववरण
१३)

तोदकक बमोलिमका अन्र् लववरण

१४)

अलिल्िो आ.व.मा संचालित कार्ििमहरु

१५)

सावििलनक लनकार्को वेभसाइट

१६)

सूचना पिरर्ोिनामा प्राप्त भकको वैदले शक सहार्ता,ऋण, अनुदान कवम सम्झौता
सम्बन्धी लववरण

१७)

सावििलनक लनकार्िे संचािन गरे को कार्ाििम र सोको प्रलतवेदन

१८)

सावििलनक लनकार्िे वर्गिकरण तथा संरक्षण गरे को सूचनाको लनमाविी

१९)

सावििलनक लनकार्मा परे को सूचना माग सम्बन्धी लनवेदन र सूचना ददइकको
लवर्र्

२०)

सावििलनक लनकार्का सूचनाहरु अन्र्त्र प्रकाशन भकको वा हुने भक सोको
लववरण

कीर्तिपरु नगरपालिकाको कार्ाििर्
कीर्तिपरु , काठमाण्डौं

;"rgfsf] xs;DaGwL P]g, @)^$ sf] bkmf %-#_ / lgodfjnL, @)^%sf] lgod # adf]lhd k|sflzt
ljj/0f
१) नगरपालिकाको स्वरुप र प्रकृ लत
कीर्तिपुर नगरपालिका लनवािलचत िनप्रलतलनलधहरुिे नेतृत्व गने स्थानीर् सरकार र सोको
कार्ाििर् हो । नगरपालिका लभत्रका मतदातािे लनवािलचत गरे को नगर प्रमुिको अध्र्क्षमा नगर
कार्िपालिका गठन हुन्छ । नगरपालिकाको नगर प्रमुि, नगर उप प्रमुि, प्रत्र्ेक वडाका मतदािे
आ आफनो वडामा लनवािलचत गरे का वडा अध्र्क्षहरु र नगर सभाका सदस्र्हरुिे आफु मध्र्ेवाट
लनवािलचत गरे का पांच िना मलहिा सदस्र् र दलित वा अल्पसंख्र्क मध्र्ेवाट तीन िना समेत
गरी िम्मा ८ िना लनवािलचत सदस्र् समेत गिर िम्मा २० िना पदालधकारी नगर
कार्ािपालिकामा सदस्र्हरु रहने प्रावधान छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको वैठक आवश्र्कताका
आधारमा वस्ने गरे को छ । र्स्िे गने लनणिर्हरुको कार्ािन्वर्न तथा दैलनक प्रशासन संचािनको
िालग प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृ तको नेतृत्वमा लवलभन्न सेवा समुहका कमिचारीहरु रहेका छन् ।
नेपािको संलवधानको धारा २१६ र २२३ मा नगर कार्िपालिका र नगर सभाको व्यवस्था भई
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ िे नगरपालिकािे गने कार्ि लनर्दिष्ट गरे को छ
। स्थानीर् संरचना अनुसार नगरपालिका िनताको सवभन्दा नलिकको िरदैिोको सरकार हो ।
२ नगरपालिकाको काम कतिब्र् र अलधकार
नेपािको संलवधान, २०७२ को अनुसुलच ८ मा स्थानीर् तहको अलधकार लनम्नानुसार व्यवस्था
भकको छ ।
१) नगर प्रहरी
२) सहकारी संस्था
३) कफ. कम सञ्चािन
४) स्थानीर् कर (सम्पलि कर, िर बहाि कर, िर िग्गा रलिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर),
सेवा शुल्क दस्तुर, पर्िटन शुल्क, लवज्ञापन कर, व्यवसार् कर, भूलमकर (मािपोत), दण्ड ििरवाना,
मनोरञ्जन कर, मािपोत संकिन
५) स्थानीर् सेवाको व्यवस्थापन
६) स्थानीर् तथर्ांक र अलभिेि संकिन
७) स्थानीर् स्तरका लवकास आर्ोिना तथा पिरर्ोिनाहरू

८) आधारभूत र माध्र्लमक लशक्षा
९) आधारभूत स्वास्थर् र सरसफाइ
१०) स्थानीर् बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैलवक लवलवधता
११) स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृ लर् सडक, ससंचाइ
१२) गाउँ सभा, नगर सभा, लिल्िा सभा, स्थानीर् अदाित, मेिलमिाप र मध्र्स्थताको
व्यवस्थापन
१३(स्थानीर् अलभिेि व्यवस्थापन
१४) िर िग्गा धनी पुिाि लवतरण
१५) कृ लर् तथा पशुपािन, कृ लर् उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थर्, सहकारी
१६) ज्र्ेष्ठ नागिरक, अपांगता भकका व्यलि र अशिहरूको व्यवस्थापन
१७) बेरोिगारको तथर्ांक संकिन
१८) कृ लर् प्रसारको व्यवस्थापन, संचािन र लनर्न्त्रण १८) िानेपानी, साना ििलवद्युत
आर्ोिना, वैकलल्पक ऊिाि
१९) लवपद व्यवस्थापन
२०) ििाधार, वन्र्िन्तु, िानी तथा िलनि पदाथिको संरक्षण
२१) भार्ा, संस्कृ लत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा नगरपालिकाको काम कतिव्य र
अलधकार देहार् वमोिम उल्िेि छ :(१) नगरपालिकाको ककि अलधकार संलवधानको अनुसूची (८) मा उल्िेि भकबमोलिम हुने
छन।
(२) उपदफा (१) को सविमान्र्तामा प्रलतकू ि असर नपने गरी नगरपालिकाको काम, कतिव्य र
अलधकार देहार् वमोलिम हुने छ ।
क) नगर प्रहरी
१) नगर प्रहरीको गठन सन्चािन व्यवस्थापन, अनुगमन तथा प्रहरी सम्वलन्ध नीलत,कानुन र
मापदण्डको लनमािण तथा कार्ािन्वर्न
२) देहार्का कार्िमा सहर्ोग पुर्ािउनको िालग नगर प्रहरीको िालग पिरचािन गनि स्े
क. नगरपालिकाको नीलत,कानुन, मापदण्ड तथा लनणिर् कार्ािन्वर्न
ि. नगरपालिकाको सम्पलिको सुरक्षा र संरक्षण
ग. स्थानीर् स्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा िात्रा चाडपविको सुरक्षा व्यवस्थापन,
ि. स्थानीर् बिार तथा पार्कि ङ्ग।स्थिको रे िदेि र व्यवस्थापन,
ङ. गाउँ वा नगर सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्ािन्वर्न,

च. न्र्ालर्क सलमलतिे गरे का लमिापत्र तथा लनणिर्को कार्ािन्वर्न,
छ. सावििलनक ऐिानी र पर्ति िग्गा, सावििलनक भवन, सम्पदा तथा भौलतक पुवािधारको
संरक्षण र सुरक्षा,
ि. लवपद् व्यवस्थापन सम्वलन्ध िोिी उद्घार राहत तथा पुनस्र्थापना,
झ. अनलधकृ त लवज्ञापन तथा होलडङ्ग वोडि लनर्न्त्रण,
ञ. छाडा पशु चौपार्ाको लनर्न्त्रण,
ट. अनलधकृ त लनमािण तथा सावििलनक सम्पलि अलतिमण रोकथाम तथा लनर्न्त्रण,
ठ. कार्िपालिकािे तोके को अन्र् कार्ि ।
ि) सहकारी संस्था
१) सहकारी संस्था सम्वलन्ध स्थानीर् नीलत, कानुन, मापदण्डको लनमािण,कार्ािन्वर्न र लनर्मन,
२) सम्वलन्धत नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रलभत्र संचािन हुने सहकारी संस्थाको दताि
अनुमलत िारे िी र लविटन ।
३) सहकारी बचत तथा ऋण पिरचािन सम्वलन्ध स्थानीर् मापदण्ड लनधािरण र लनर्मन,
४) सहकारी सम्वलन्ध रालष्टर्, के न्रीर् लवर्र्गत, प्रादेलशक र स्थानीर् सड्ि संस्थासंग समन्वर् र
सहकार्ि,
५) सहकारी सम्वलन्ध स्थानीर् तथर्ाङ्क व्यवस्थापन र अध्र्र्न अनुसन्धान,
६) स्थानीर् सहकारी संस्थाको क्षमता अलभवृलद्घ,
७) स्थानीर् सहकारी क्षेत्रको प्रवध्दन, पिरचािन र लवकास ।
ग) कफ.कम सन्चािन
१) कक सर् वाट सम्मको कफ.कम रे लडर्ो सन्चािन अनुमलत,नलवकरण, लनर्मन र िारे िी,
२) प्रदेश कानुनको अधीनमा रलह कफ.कम संन्चािन सम्वलन्ध अन्र् कार्ि ।
ि) स्थानीर् कर, सेवा शुल्क तथा दस्तृर :१. सडिीर् तथा प्रदेश कानुनको अलधनमा रलह सम्पलि कर, िर बहाि कर, िर िग्गा
रलिष्टेशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्िटन शुल्क, लवज्ञापन कर, व्यवसार् कर,
भुलमकर (मािपोत), मनोरन्िन कर सम्वलन्ध नीलत, कानुन मापदण्ड, कार्ािन्वर्न र लनर्मन,
२) स्थानीर् पुवािधार तथा सेवाको शुल्क लनधािरण, सङ्किन र व्यवस्थापन,
३) टेदकड कार्ादकड, क्र्ानोलनड, वन्िीिम्प,लिपप्mिार्र, र्र्ाफिटड, मोटरवटो, के वुिकार
सेवािगार्त अन्र् िि तथा स्थि क्षेत्रमा संन्चािन हुने नलवन पर्िटकीर् सेवा तथा साहलसक
िेिको शुल्क,
४) िडीवुटी कवाडी र लिविन्तु कर लनधािरण तथा संकिन,

५) स्थानीर् रािश्वको आधार लवस्तार तथा प्रावध्र्दन,
६) ढु ङ्गा लगट्टी, वािुवा, माटो, काठ, दाउरा, िरािुरी, स्िेट, ििरढु ङ्गा आदी प्रकृ लतक कवं
िानीिन्र् वस्तुको लविी तथा लनकासी शुल्क दस्तुर संकिन,
७) लसफािरस, दताि , अनुमती, नलवकरण आदीको शुल्क, दस्तुर लनधािरण र संकिन,
८) स्थानीर् रािस्व प्रवध्र्दनका िालग प्रोत्साहन,
९) रािश्व सुचना तथा तथर्ाड्ढको आदान प्रदान,
१०) संिीर् प्रदेश कानुनको अलधनमा रलह स्थानीर् तहमा रािश्व चुहावट लनर्न्त्रण सम्वलन्ध
नीलत कानुन मापदण्ड र लनर्मन,
११) स्थानीर् पुवाधािर सेवा र उपर्ोगमा सेवा शुल्क दस्तुर सम्वलन्ध नीलत कानुन मापदण्ड र
लनर्मन,
१२) मािपोत संकिन,
१३) कर तथा सेवा शुल्क सम्वलन्ध अन्र् कार्ि
ङ) स्थानीर् सेवाको व्यवस्थापन
१) स्थानीर् सेवाको व्यवस्थापन सम्वलन्ध नीलत, मापदण्ड, सेवा, सति, र्ोिना, कार्ािन्वर्न र
लनर्मन,
२) संलवधानको धारा ३०२ को उपधारा(२) बमोलिम समार्ोिन भकका कमिचारीको
व्यवस्थापन,उपर्ोग र समन्वर्,
३) संगठन लवकास, िनशलि व्यवस्थापन र वृलिलवकास,
४) स्थानीर् कानुन वमोलिम संगठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण गिर संगठन संरचना तथा
दरवन्दी लनधािरण,
५) स्थानीर् सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा संचार प्रलवलधको उपर्ोग, प्रावध्र्दन र लनर्मन,
६) िनशलि व्यवस्थापन तथा बृलि लवकास,
७) स्थानीर् सेवाको व्यवस्थापन सम्वलन्ध अन्र् कार्ि
च. स्थानीर् तथर्ाड् ग र अलभिेि संकिन
१) स्थानीर् तथर्ाड् ग सम्वलन्ध नीलत, कानुन, मापदण्ड, र्ोिना कार्ािन्वर्न र लनर्मन,
२) आधारभुत तथर्ाड्ढ संकिन र व्यवस्थापन,
३) िन्म मृत्र्ु लववाह सम्वन्ध लवच्छेद वसांई सराई दताि र पािरवािरक िगतको अलभिेि तथा
पन्िीकरण व्यवस्थापन,
४) सूचना तथा संचार प्रालवलधर्ुि आधारभुत तथर्ाड्ढको संकिन र व्यवस्थापन,
५) स्थानीर् तथर्ाड्ढ र अलभिेि संकिन सम्वलन्ध अन्र् कार्ि ।

छ) स्थानीर्स्तरका लवकास आर्ोिना तथा पिरर्ोिना
१) लवकास आर्ोिना तथा पिरर्ोिना सम्वलन्ध नीलत, कानुन, मापदण्ड तिुिमा, कार्ािन्वर्न,
अनुगमन, मूल्र्ाड्ढन र लनर्मन,
२) आर्थिक सामालिक, सांस्कृ लतक, वातावरणीर्, पूलवलध र पुवािधारिन्र् लवकासका िालग
आवश्र्क आर्ोिना तथा पिरर्ोिनाहरुको तिुिमा, कार्ािन्वर्न, अनुगमन र मुल्र्ाङ्कन,
३) आर्ोिनाको अध्र्र्न, अनुसन्धान तथा पभाव मुल्र्ाङ्कन,
४) सम्भाव्य प्राकृ लतक श्रोत तथा साधनको पलहचान तथा अलभिेि व्यवस्थापन,
५) सड्िीर् तथा प्रदेश कानुनको अलधनमा रलह शहरी लवकास, वस्ती लवकास र भवन स्म्बन्धी
नीलत, कानुन, मापदण्ड तथा सो स्म्बन्धी र्ोिना तिुिमा आर्ोिना पलहचान अध्र्र्न,
कार्ािन्वर्न र लनर्मन,
६) रालिर् भवन संलहता तथा मापदण्ड बमोलिम भवन लनमािण अनुमलत, अनुगमन र लनर्मन,
७) सरकारी भवन, लबद्यािर्,सामुदार्ीक भवन, सभागृह र अन्र् सावििलनक भवन तथा
संरचनाको लनमािण र ममित सम्भार र व्यवस्थापन,
८) सङ्िीर् र प्रदेश स्तरीर् आर्ोिना तथा पिरर्ोिानको कार्िन्वर्नमा समन्वर््, सहिीकरण र
सहर्ोग
९) सुरलक्षत वस्ती लवकास सम्बन्धी नीलत, र्ोिना, कार्ििम तिुिमा, कार्ाििर्न्वर्, अनुगमन,
लनर्मन र मुल्र्ाङ्कन
१०) सावििलनक लनमािण कार्िका िालग प्रचलित कानुन बमोलिमको “ि” वगिको इिाितपत्रको
िारी, नलवकरण ताथ िारे िी,
११) पर्िटन क्षेत्रको लवकास, लवस्तार र प्रविद्धन सम्बन्धी आर्ोिनाहरुको पलहचान, कार्िन्वर्न,
व्यवस्थापन, अनुगमन र लनर्मन
१२) नवीन पर्िटकीर् वा तथाकार्िहरु सम्बन्धी आर्ोिनाहरुको पलहचान, कार्िन्वर्न,
व्यवस्थापन, अनुगमन र लनर्मन
१३) लवकास आर्ोिना तथा पिरर्ोिना सम्बन्धी अन्र् कार्ि
ि. आधारभुत र माध्र्लमक लशक्षा
१. प्रारलम्भक बाि लवकास तथा लशक्षा, आधारभुत लशक्षा, अलभभावक लशक्षा, अनौपचािरक
लशक्षा, िुिा तथा वैकलल्पक लनरन्तर लसकाई, सामुदालर्क लसकाई र लवशेर् लशक्षा सम्बन्धी
नीलत, कानुन, मापदण्ड, र्ोिना तिुिमा, कार्िन्वर्न, अनुगमन, मुल्र्ाङ्कन र लनर्मन
२. सामुदालर्क, संस्थागत, गुठी र सहकारी लवद्यािर् स्थापना, अनुमलत, सञ्चािन, व्यवस्थापन
तथा लनर्मन,
३. प्रालवलधक लशक्षा तथा व्यावसालर्क तालिमकोर्ोिना तिुिमा, सञ्चािन, अनुमलत,

व्यवस्थापन, मुल्र्ाङ्कन र लनर्मन,
४. मातृभार्ा लशक्षाददने लवद्यािर्को अनुमलत, अनुगमन तथा लनर्मन,,
५. गालभकका वा बन्द गिरकका लवद्यािर्हरुको सम्पलि व्यवस्थापन,
६. गाऊँ ताथ नगर लशक्षा सलमलत गठन तथा व्यवथापन,
७. लवद्यािर् व्यवस्थापन सलमलत गठन ताथ व्यवस्थापन,
८. लवद्यािर्को नामाकरण,
९. सामुदालर्क लवदािर्को िग्गाको स्वालमत्व, सम्पलिको अलभिेि, संरक्षण र व्यवस्थापन,
१०. लवद्यािर्को गुणस्तरी अलभवृलद्ध तथा पाठ्यसामग्रीको लवतरण,
११. सामुदालर्क लवद्यािर्को लशक्षक तथा कमिचारीको दरवन्दी लमिान
१२. लवद्यिार्को नक्साङ्कन, अनुमलत, स्वीकृ लत, समार्ोिना तथा लनर्मन,
१३. सामुदलर्क लवद्यािर्को शैलक्षक पुवािधार लनमािण, ममित सम्भार सञ्चािन र व्यवस्थापन
१४. आधारभुत तहको पिरक्षा सञ्चािन, अनुगमन र व्यवस्थापन,
१५. लवद्याथी लसकाई उपिलब्धको परीक्षण रर व्यवस्थापन
१६. लनिःशुल्क लशक्षा, लवद्याथी प्रोत्साहन तथा छात्रवृलिको व्यवस्थापन,
१७. ट्युसन, कोलचङ्ग िस्ता लवद्यािर् बालहर हुने अध्र्र्न सेवाका अनुमलत र लनर्मन,
१८. स्थानीर्स्तरको शैलक्षक ज्ञान, सीप र प्रलवलधको संरक्षण, प्रविद्धन र स्तरीकरण,
१९. स्थानीर् पुस्तकािर् र वाचानािर्को सञ्चािन तथा व्यवस्थापन,
२०. माध्र्ालमक तहसम्मको शैलक्षक कार्ििमको समन्वर् र लनर्मन,
२१. सामुदालर्क लवद्यािर्िाई ददने अनुदान तथा सोको वनोट व्यवस्थापन, लवद्यािर्को आर्
व्यर्को िेिा अनुशासन कार्म, अनुगमन र लनर्मन,
२२. लशक्षण लशकाई, लशक्षक र कमिचारीको तालिम तथा क्षमता लवकास,
२३. अलतिरि शैलक्षक दिर्ाकिापको सञ्चािन ।
झ. आधारभुत स्वास्थर् र सरसफाई
१. आधारभुत स्वास्थर् र सरसपाmई तथा पोर्ण सम्बन्धी नीलत, कानुन, मापदण्ड, र्ोिनाको
तिुिमा, कार्ािन्वर्न तथा लनर्मन,
२. आधारभुत स्वास्थर्, प्रिनन स्वास्थर् र पोर्ण सेवाको सञ्चािन र प्रविद्धन,
३. अस्पाताि र अन्र् स्वास्थर् संस्थाको स्थापना तथा सञ्चािन,
४. स्वास्थर् सेवा सम्बन्धी भौलतक पुवािधार लवकास तथा व्यवस्थापन,,
५. स्वच्छ िानेपानी तथा िाद्य पदाथिको गुणस्तर र वार्ु तथा ध्वलनको प्रदुर्ण लनर्न्त्रण र
लनर्मन,

६. सरसफाई सचेतनाको अलभवृलद्ध र स्वास्थर्िन्र् फोहोरमैिाको व्यवस्थापन
७. स्वास्थर्िन्र् फोहोरमैिा सङ्किन, पुनिःउपर्ोग, प्रशोधन, लवसििन र सोको सेवा
शुल्क लनधािरण र लनर्मन,
८. रि सञ्चार सेवा तथा स्थानीर् र शहरी स्वास्थर् सेवा सञ्चािन,
९. और्धी पसि सञ्चािन, अनुमलत, अनुगमन र लनर्मन,
१०. सरसफाई तथा स्वास्थर् क्षेत्रबाट लनष्कालशत फोहोरमैिा व्यवस्थापनमा लनिी र
गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वर््, सहकार्ि र साझेदारी,
११. पिरवार लनर्ोिन ताथ मातृलशशु कल्र्ाण सम्बन्धी सेवा सञ्चािन, अनुमलत, अनुगमन र
लनर्मन,
१२. मलहिा तथा बािबालिकाको कु पोर्ण न्र्ुनीकरण, रोकथाम, लनर्न्त्रण र व्यस्थापन,
ञ. स्थानीर् बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैलवक लवलवधता
१. स्थानीर् व्यापार, वस्तुको माग, आपुर्ति तथा अनुगमन, उपभोिा अलधकार तथा लहत
सम्बन्धी नीलत, कानुन, मापदण्ड, कार्ािन्वर्न र लनर्मन,
२. बिार तथा हाट बिार व्यवस्थापन,
३. स्थानीर् वस्तुहरुको उत्पादन, आपुर्ति तथा लनकासी प्रक्षेपण, मुल्र् लनधािरण र अनुगमन,
४. स्थानीर् व्यापार र वालणज्र् सम्बन्धी पुवािधार लनमािण,
५. स्थानीर् वस्तु र सेवा व्यापारको मुल्र् तथा गुणस्तरको अनुमगन र लनर्मन,
६. स्थानीर्स्तरका व्यापािरक फमिको दताि, अनुमलत, नलवकरण, िारे िी, अनुगमन र लनर्मन,
७. स्थानीर् व्यापारको तथर्ाङ्क प्रणािी र अध्र्र्न अनुसन्धान,
८. लनिी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वर्् र सहकार्ि,
९. स्थानीर् व्यापार प्रविद्धन, सहिीकरण र लनर्मन,
१०. स्थानीर् बौददक सम्पलिको संरक्षण, प्रविद्धन र अलभिेिाङ्कन,
११. उपभोिा सचेतना अलभवृलद्ध िलक्षत उपभोिको िगत व्वस्थापन र स्थानीर् वस्तु तथा
सेवाको गुणस्तर परीक्षण,
१२. वातारवरण संरक्षण र िैलवक लवलवधता सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानुन, मापदण्ड,
र्ोिना तिुिमा तथा त्र्सको कार्ािन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन,
१३. स्थानीर्स्तरमा वातावरणीर् िोलिम न्र्ुनीकरण,
१४. स्थानीर्स्तरमा िनस्वास्थर्मा प्रलतकु ि असर पने दकलसमका उपभोग्र् वस्तुको वेचलविन
र उपभोग तथा वातावरणीर् प्रदुर्ण र हानीकारक पदाथिहरुको हानीकारक पदाथिरुको
लनर्न्त्रण, अनुगमन तथा लनर्मन,
१५. स्थानीर्स्तरमा सरसफाई तथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन,

१६.
१७.
१८.
१९.

स्थानीर्स्तरमा न्र्ुन काबिनमुिी तथा वातावरणमैत्री लवकास अविम्बन,
स्थानीर्स्तरमा हिरत क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रविद्धन,
स्थानीर्स्तरमा वातावरण संरक्षण क्षेत्र लनधािरण व्यवस्थापन,
स्थानीर् बिार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र िैलवक लवलवधता सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।

ट. स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृ लर् सडक र ससँचाई
१. स्थानीर्, ग्रामीण तथा कृ लर् सडक र ससँचाई सम्बन्धी नीलत, कानुन, मापदण्ड तथा सो
सम्बन्धी र्ोिना तिुृृमा, कार्ािन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन,
२. स्थानीर्, ग्रामीण तथा कृ लर् सडक, झोिुङ्गे पुि, पुिेसा, ससँचाई र तटबन्धन सम्बन्धी
गुरुर्ोिनाको तिुिमा, कार्ािन्वर्न, ममित सम्भार र लनर्मन,
३. स्थानीर् स्तरका ससँचाई प्राणािीको लनमािण, सञ्चािन, रे िदेि, ममित सम्भार, स्तरोन्नलत,
अनुगमन र लनर्मन,
४. र्ातार्ात सुरक्षाको व्यवस्थापन र लनर्मन,
५. स्थानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृ लर् सडक सम्बन्धी अन्र् कार्ि,
ठ. गाऊँ सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्र्स्थताको व्यवस्थापन
१. गाऊँसभा वा नगरसभा सम्बन्धी नीलत, कानुन र कार्िलवधी,
२. स्थानीर्स्तरका लवर्र् क्षेत्रगत नीलत तथा रणनीलत, आवलद्यक तथा वार्र्िक र्ोिना, कार्ििम
र विेट स्वीकृ लत,
३. सभाका सलमलतहरुको गठन र सञ्चािान,
४. स्थानीर् तहबीच साझा सरोकार तथा साझेदारीका लवर्र्मा संर्ि
ु सलमलत गठन,
५. कार्िपालिका ताथ न्र्ालर्क सलमलतबाट सभामा प्रस्तुत प्रलतवेदनमालथ छिफि तथा सो
सम्बन्धमा आवश्र्क लनदेशन,
६. लवकास र्ोिना तथा कार्ििमको प्रभावकारी कार्ािन्वर्न तथा सुशासनको िालग
कार्िपालिकािाई लनदेश्न,
७. गाऊँपालिका तथा नगरपालिकादिाई आर्थिक व्यर्भार पने लवर्र्को लनर्मन,
८. स्थानीर् मेिलमिाप र मध्र्स्थता,
९. गाऊँ सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्र्स्थताको व्यवथापन सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।
ड. स्थानीर् अलभिेि व्यवस्थापन
१. स्थानीर् अलभिेि व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलत, कानुन, मापदण्ड, र्ोिनाकोृे लनमािण,
कार्ािन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन,
२. िनसालङ्ख्र्क, प्राकृ लतक, आर्थिक, सामालिक, सांस्कृ लतक, भौलतक पु्वािधार, रोिगारीको

अवस्था, कु ि ग्राह्सस्थ उत्पादन, प्रलतव्यलि आर्, मानव लवकास तथा िैलङ्गक सशिीकरण
सुचकाङ्क, रािस्व तथा आर्व्यर् समेतको तथर्ाङ्क सङ्किन र प्रशोधन गरी नवीनतम
प्रलवलधर्ुि र रालिर् तथा स्थानीर् सूचना प्रणािीमा आवद्धता र पाश्र्व लचत्र तथा स्रोत
नक्साको अद्यावलधक अलभिेिन,
३. सूचना तथा अलभिेि के न्रको स्थापना तथा सञ्चािन,
४. सावििलनक सम्पलििः,सामुदालर्क सम्पलि, भवन, सडक, पसि, व्यावसार्को लववरण सलहतको
अद्यावलधक अलभिेि,
५. आफ्नो क्षेत्रभीत्र सम्पन्न भकका वस्तु तथा चािु र्ोिनाको लववरण र त्र्स्तो र्ोिनाको
सम्पलिको अद्यावलधक अलभिेिन,
६. स्थानीर् अलभिेि व्यबस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रलवलधको उपर्ोग,
७. स्थानीर् अलभिेि व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।
ढ. िग्गा धनी दताि प्रमाण पुिाि लवतरण
१. स्थानीर् िग्गाको नाप नक्सा, दकिाकाट, हािसालवक, रलििेशन नामसारी तथा दालिि
िारे ि,
२. िग्गा धनी दताि प्रमाणपुिाि लवतरण तथा िगत व्यवस्थापन,
३. भुलमको वगीकरण अनुसारको िगत,
४. सावििलनक प्रर्ोिनका िालग िग्गा प्रालप्त,मुआब्िा लनधािरण तथा लवतरणमा समन्वर् र
सहिीकरण,
५. नापी नक्सा तथा िग्गाको स्वालमत्व लनधािरण कार्िमा समन्वर् र सहिीकरण
६. िग्गा धनी दताि प्रमाणपुिाि लवतरण सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।
ण. कृ लर् तथा पशुपािन, कृ लर् उत्पादन व्यस्थापन, पशु स्वास्थर्, सहकारी
१. कृ लर् तथा पशुपािन, कृ लर् उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थर् सम्बन्धी स्थानीर् नीलत,
कानुन, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ािन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन,
२. कृ लर् तथा पशुपन्छी बिार सूचना, बिार तथा हाटबिारको पुवािधार लनमािण, साना
ससँचाई लनमािण, तालिम, प्रलवलध प्रसार, प्रालवलधक टेवा, कृ लर् सामग्री आपुर्ति र कृ र्क क्षमता
लवकास कार्ििमको सञ्चािन, अनुगमन र लनर्मन,
३. कृ लर् तथा पशुपन्छीिन्र् प्राकृ लतक प्रकोप तथा माहामारी रोगको लनर्न्त्रण,
४. पशुपन्छी लचदकत्सा सेवाको व्यवस्थापन,
५. कृ लर् वातावरण संरुक्षण तथा िैलवक लवलवधताको सरक्षण र प्रविद्धन,
६. पशुनश्ल सुधार पद्धलतको लवकास र व्यवस्थापन,

७. उच्च मुल्र्र्ुि कृ लर्िन्र् वस्तुको प्रविद्धन, लवकास तथा बिारीकरण,
८. स्थानीर् चरन तथा िकि लवकास र व्यवस्थापन,
९. पशु आहारको गुणस्तर लनर्मन,
१०. स्थानीर्स्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी तथर्ाङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणािी,
११. पशु वाधशािा र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र लनर्मन,
१२. पशपुन्छी सम्बन्धी बीमा र किाि सहिीकरण,
१३. पशुपािन तथा पशु स्वास्थर् सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।
त. िेष्ठ नागिरक, अपाङ्गता भकका व्यलि र अशिहरुको व्यवस्थापन
१. सङ्ि र प्रदेश कानुनको अलधनमा रही सामालिक सुरक्षा कार्ििमको कार्ािनवर्न, सञ्चािन
तथा व्यवस्थापन,
२. िेष्ठ नागिरक, अपाङ्गता भकका व्यलि तथा असहार्को िगत अद्यावलधक, पिरचर्पत्र
लवतरण, सामालिक सुरक्षा तथा सुलवधाको व्यवस्थापन तथा लवतरण,
३. िेष्ठ नागिरक क्िव, ददवा सेवा के न्र, भेटिाट स्थि, आश्रर् के न्रको सञ्चािन तथा
व्यवस्थापन,
४. सङ्ि तथा प्रदेशसँगको समन्वर्मा अपाङ्गता पुनस्र्थापना के न्रको सञ्चािन र व्यवस्थापन,
५. सडक बािबालिका, अनाथ, असहार्, अशि र मालसक असन्तुिन भकका व्यलिहरुको
पुनिस्थापना के न्रको सञ्चािन, व्यवस्थापन, अनुगमन र लनर्मन,
६. िेष्ठ नागिरक, अपाङ्गता भकका व्यलि र अशिहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।
थ. बेरोिगारको तथर्ाङ्क सङ्किन
१. रोिगार तथा बेरोिगार श्रमशलिको तथर्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सूचना प्रणािीको
स्थापना,
२. स्थानीर्स्तरमा रहेका लवदेशी तथा स्वदेशी श्रलमकको िगत सङ्किन तथा सूचना
व्यवस्थापना,
३. लवलभन्न क्षेत्र तथा लवर्र्का दक्ष िनशलिको तथर्ाङ्क सङ्किन तथा व्यवस्थापन,
४. सुरलक्षत वैदले शक रोिगारी र वैदले शक रोिगारीमा रहेको श्रम शलिको सूचना तथा
तथर्ाङ्ककको सङ्किन तथा व्यवस्थापन,
५. रोिगार सूचना के न्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चािन,
६. वैदले शक रोिगारीबाट फके का व्यलिहरुको सामालिक पुनिः ककीकरण,
७. वैदले शक रोिगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र उद्यमशीिताको उपर्ोग,
८. बेरोिगारको तथर्ाङ्क सङ्किन सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।

द. कृ लर् प्रसारको व्यबस्थापन, सञ्चािन र लनर्न्त्रण
१. कृ लर् प्रसार सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानुन,, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ािन्वर्न, अनुगमन र
लनर्मन,
२. कृ लर् प्रसार तथा िनशलिको प्रक्षेपण, व्यस्थापन र पिरचािन,
३. कृ र्कहरुको क्षमता अलभवृलद्ध, प्रालवलधक सेवा, टेवा, सीप लवकास र सशिीकरण,
४. कृ लर् वीउवीिन, नश्ल, मसिन्द र रसार्न तथा और्धीहरुको आपुर्ति, उपर्ोग र लनर्मन,
५. कृ र्क समुह, कृ लर् सहकारी र कृ लर् सम्बन्धी स्थानीर् सङ्ि संस्थाहरुको समन्वर््,
व्यवस्थापन र लनर्मन,
६. स्थानीर्स्तरमा कृ लर् सम्बन्धी प्रलवलधको संरक्षण र हस्तान्तरण,
७. कृ लर् सम्बन्धी सूचनाको प्रचार प्रसार,
८. स्थानीर्स्तरका श्रोत के न्रहरुको लवकास र व्यवस्थापन,
९. प्राङ्गािरक िेती तथा मिको प्रवद्र्धन र प्रचार प्रसार,
१०. कृ लर् प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चािन र लनर्न्त्रण सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।
ध. िानेपानी, साना ििलवद्युत आर्ोिना, वैकलल्पक उिाि
१. स्थानीर् िानेपानी, सम्बन्धी नीलत, कानुन, मापदण्ड, र्ोिना कार्ािन्वर्न, अनुगमन र
लनर्मन,
२. िानेपानी महसुि लनधािरण र िानेपानी सेवा व्यवस्थापन,
३. कक मेगावाट सम्मका ििलवद्युत ओिना सम्बन्धी स्थानीर्स्तरको नीलत, कानुन, मापदण्ड,
र्ोिना कार्ािन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन,
४. स्थानीर् तहमा वैकलल्पक उिाि सम्बन्धी नीलत, कानुन, मापदण्ड, र्ोिना कार्ािन्वर्न,
अनुगमन र लनर्मन,
५. स्थानीर् लवद्युत लवतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चािन, अनुगमन र लनर्मन,
६. स्थानीर् तहमा वैकलल्पक उिाि सम्बन्धी प्रलवलध लवकास र हस्तान्तरण, क्षमता अलभवृलद्ध र
प्रवद्र्धन,
७. िानेपानी, साना ििलवद्युत आर्ोिना तथा वैकलल्पक उिाि सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।
न. लवपद् व्यवस्थापन
१. लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानुन, मापदण्ड, र्ोिना कार्ािन्वर्न, अनुगमन
र लनर्मन,

२. स्थानीर्स्तरमा लवपद् पुवि तर्ारी तथा प्ररलतकार्ि र्ोिना, पुवि सूचना प्रणािी, िोि तथा
उद्धार, राहत सामग्रीको पुवि भण्डारण, लवतरण र समन्वर्,
३. स्थानीर् तटबन्ध, नदी र पलहरोको लनर्न्त्रण तथा नदीको व्वस्थापन र लनर्मन,
४. लवपद् िोलिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा वस्तीहरुको पलहचान र स्थानान्तरण,
५. लवपद् व्यवस्थापनमा सङ्ि, प्रदेश र स्थानीर् समुदार्, सङ्ि तथा लनिी क्षेत्रसँग सहर्ोग,
समन्वर् र सहकार्ि
६. लवपद् व्यवस्थापन कोर्को स्थापना तथा सञ्चािन र श्रोत साधनको पलहचान,
७. लवपद् िोलिम न्र्ुनीकरण सम्बन्धी स्थानीर्स्तरका आर्ोिनाको तिुिमा, कार्िन्वर्न,
अनुगमन लनर्मन,
८. लवपद् पश्चात् स्थानीर्स्तरको पुनिस्थापना र पुनिःलनमािण,
९. स्थानीर्स्तरको लवपद् सम्बन्धी तथर्ाङ्क व्यबस्थापना र अध्र्र्न, अनुसन्धान,
१०. स्थानीर् आपतकालिन कार्ि स्ञ्चािन प्रणािी,
११. समुदार्मा आधािरत लवपद् व्यबस्थापन सम्बन्धी कार्ििमको सञ्चािन,
१२. लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।
प. ििाधार, वन्र्िन्तु, िानी तथा िलिन पदाथिको संरक्षण
१. ििाधार, वन्र्िन्तु, िानी तथा िलनि पदाथिको संरक्षण सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानुन,
मापदण्ड तथा र्ोिनाको कार्ािन्वर्न र लनर्मन,
२. पानी मुहानको संरक्षण,
३. सामुदालर्क भु–संरक्षण र सो मा आधािरत आर् आििन कार्ििम,
४. भु–संरक्षण र ििाधार व्यवस्थापनिन्र् सामुदालर्क अनुकुिन,
५. िानी तथा िलनि पदाथिसम्बन्धी सूचना ताथ तथर्ाङ्क सङ्किन,
६. बहुमुल्र् धातु, पत्थर तथा िलनि पदाथिको संरक्षण र सम्र्वद्धनमा सहर्ोग,
ढु ङ्गा, लगट्टी, बािुवा, माटो, ििरढु ङ्गा, तथा स्िेट िस्ता िानीिन्र् वस्तुको सवेक्षण, उत्िनन
तथा उपर्ोगको दताि, अनुमलत, नवीकरण, िारे िी र व्यवस्थापन
७. भौगर्भिक नक्सा प्रकाशन ।
फ. भार्ा, संस्कृ लत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास
१. भार्ा, संस्कृ लत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास स्म्बन्धी स्थानीर् स्तरको नीलत, कानुन,
मापदण्ड, र्ोिनाको कार्ािन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन,
२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहािर्को संरक्षण, सम्भार, प्ररवद्र्धन र लवकास

३. परम्परागत िात्रा तथा पविको सञ्चािन र व्यवस्थापन,
४. प्रचलित कानुन लवरुद्धका कु िरती तथा कु संस्कार लवरुद्ध सामालिक पिरचािन सम्बन्धी
कार्ि,
५. भार्ा, संस्कृ लत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास सम्बन्धी अन्र् कार्ि ।
(३) गाउँ पालिका तथा नगरपालिकािे सङ्ि तथा प्रदेशसँगको सहकार्िमा प्रर्ोग गने
साझा अलधकारसंलवधानको अनुसूची – ९ मा उल्िेि भक बमोलिम हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) को सविमान्र्तामा प्रलतकु ि असर नपने गरी देहार्को लवर्र्मा सङ्ि तथा
प्रदेश कानुनको अलधनमा रही गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतिव्य र अलधकार
देहार् बमोलिम हुनेछिःक. िेिकु द र पत्रपलत्रका
(१) स्थानीर्स्तरका िेिकु दको संरचनाको पुवािधार लनमािण, सञ्चािन तथा लवकास,
(२) स्थानीर्स्तरका िेिकु द प्रशासन तथा संिसंस्थाको लनर्मन र समन्वर्,
(३) िेिकु दको लवकास र प्रवद्र्धन,
(४) िेिकु द प्रलतर्ोलगता आर्ोिना र सहभालगता,
(५) िेिकु द सम्बन्धी पुवािधारको लवकास,
(६) स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताि, अलभिेि तथा लनर्मन, ।
ि. स्वास्थर्
१. संिीर् तथा प्रदेशस्तरीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोलिम स्थानीर् स्तरको स्वास्थर् सम्बन्धी
िक्ष्र् र गुणस्तर लनधािरण,
२. िनरि अस्पताि, नर्सिङ्ग होम, ध्र्ान के न्र तथा अन्र् स्वास्थर् संस्थाहरुको लक्िलनक दताि,
सञ्चािन, अनुमलत र लनर्मन,
३. स्थानीर्स्तरमा और्धीिन्र् वनस्पलत, िडीवुटी र अन्र् और्धीिन्र् वस्तुको उत्पादन
प्रशोधन र लवतरण,
४. स्वास्थर् लवमा िगार्तका सामालिक सुरक्षा कार्ििमको व्यवस्थापन,
५. स्थानीर्स्तरमा और्धी तथा अन्र् मेलडकि उत्पादनहरुको न्र्ुनतम मुल्र् लनधािरण र
लनर्मन,
६. स्थानीर्स्तरमा और्धीको उलचत प्रर्ोग र शुक्ष्म िीव लनरोधक प्रलतरोध न्र्ुनीकरण,
७. स्थानीर्स्तरमा और्धी र स्वास्थर् उपकरणको ििरद, भण्डारण र लवतरण,
८. स्थानीर्स्तरमा स्वास्थर् सूचना प्रणािीको व्यवस्थापन,
९. स्थानीर्स्तरमा िनस्वास्थर् लनगरानी (पलब्िक हेल्थ सभेिेन्स),

१०. स्थानीर्स्तरको प्रवद्र्धनात्मक, प्रलतकारात्मक, उपचारात्मक, पुनस्र्थापनात्मक र
प्र्ालिकिटभ स्वास्थर् सेवाको सञ्चािन,
११. स्वास्थर् िीवनशैिी, पोर्ण, शरीिरक व्यर्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास्थर् वृिको पािना,
पञ्चकमि िगार्तका िनस्वास्थर् सेवाको प्रवद्र्धन,
१२. िुनोिटक र कीटिन्र् रोगको लनर्न्त्रण तथा व्यवस्थापन,
१३. सुर्ती, मददरा र िागु पदाथि िन्र् वस्तुको प्रर्ोग लनर्न्त्रण तथा सचेतना अलभवृलद्ध,
१४. आर्ुवेददक, र्ुनानी, आम्ची, होलमर्ोप्र्ालथक, प्राकृ लतक लचदकत्सा िगार्तका परम्परागत
स्वास्थर् उपचार सेवाको व्यवस्थापन,
१५. िनस्वास्थर्, आपतकालिन स्वास्थर् तथा महामारीको लनर्न्त्रण र र्ोिना कार्िन्वर्न,
१६. रोग लनर्न्त्रण तथा रोकथाम
१७. आकलस्मक स्वास्थर् सेवा प्रवाह तथा स्थानीर् सेवाको व्यवस्थापन,

(ग) लवद्युत, िानेपानी तथा ससँचाई िस्ता सेवाहरु
१. लवद्युत लवतरण प्रणािी र सेवाको व्यवस्थापन,
२. िानेपानी महसुि लनधािरण र िानेपानी सेवाको व्यवस्थापन,
३. स्थानीर् साना सतह तथा भुलमगत ससँचाई प्रणािीको सञ्चािन तथा ममित सम्भार, सेवा
शुल्क लनधािरण र संकिन सम्बन्धी व्यवस्थापन,
(ि) सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड ििरवाना तथा प्राकृ ृृलतक श्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी, पर्िटन शुल्क
१. स्थानीर् सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड ििरवाना सम्बन्धी नीलत, कानुन, मापदण्ड, र्ोिना तिुिमा,
कार्िन्वर्न र लनर्मन,
२. प्राकृ लतक श्रोत साधन र सेवा शुल्क, रोर्ल्टी संकिन, समन्वर् र लनर्मन,
३. िलनि पदाथिको उत्िनन् र सो सम्बन्धी रोर्ल्टी संकिन,
४. सामुदालर्क वनको सञ्चािन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी संकिन,
(ङ) वन, िंगि, वन्र्िन्तु, चराचुरङ्गी, िि उपर्ोग, वातावरण, पर्ािवरण तथा िैलवक
लवलवधता
१. वन, िंगि, वन्र्िन्तु, चराचुरङ्गी, िि उपर्ोग, वातावरण, पर्ािवरण तथा िैलवक
लवलवधता सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानुन, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ािन्वर्न, अनुगमन र लनर्मन,
२. स्थानीर्स्तरमा सामुदालर्क, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, कवुलिर्ती र साझेदारी वनको

संरक्षण, सम्वद्र्धन, उपर्ोग, अनुगमन र लनर्मन तथा वन उपभोिा समुहको व्यवस्थापन,,
३. मध्र्वती क्षेत्रको सामुदालर्क, धार्मिक र कवुलिर्ती वनको व्यस्थापन,
४. स्थानीर्स्तरमा नदी दकनार, नदी उकास, नहर दकनार तथा सडक दकनारमा वृक्षारोपण
व्यवस्थापन,
५. स्थानीर्स्तरमा लनिी वनको प्रवद्र्धन, अनुगमन र लनर्मन,
६. स्थानीर्स्तरमा सावििलनक िािी िग्गा, पािो वा क्षेत्रमा वृक्षरोपण, सम्भार, उपर्ोग र
व्यवस्थापन
७. स्थानीर्स्तरमा िडीवुटी तथा अन्र् गैर काष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सवेक्षण, उत्पादन,
संकिन, प्रवद्र्धन, प्रशोधन र बिार व्यवस्थापन,
८. वन, वीऊ, वगैचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन,
९. नसिरी स्थापना, लवरुवा उत्पादन, लवतरण, रोपण र प्रवद्र्धन,
१०. वन्र्िन्तु र चरचचुरुङ्गीको संरक्षण, व्यावसालर्क पािन, उपर्ोग र अनुमगन,
११. मानव तथा वन्र्िन्तु बीचको द्धन्द्ध व्यवस्थापन,
१२. स्थानीर् प्राणी उद्यान (लचलडर्ािाना) को स्थापना र संचािन,
१३. स्थानीर् वन्र्िन्तु पर्िटन र आर् आििन,
१४. स्थानीर्स्तरमा आिेटोपहारको व्यवस्थापन,
१५. स्थानीर्स्तरमा वन, वन्र्िन्तु तथा चरचचुरुङ्गीको अलभिेिाङ्कन र अध्र्र्न,
अनुसन्धान,
१६. लवश्वसम्पदना सूचीमा परे का स्मारक र पुरातालत्वक महत्वका वन, लसमसार क्षेत्र, तटवती क्षेत्रका िग्गा
सम्बन्धी िगत,

१७. लमचाहा प्रिालतको लनर्न्त्रण,
१८. स्थानीर्स्तरको िोलिम न्र्नीकररण,
१९. िैलवक लववधताको अलभिेिाङ्कन,
२०. स्थानीर्स्तरमा हिरर्ािी प्रवद्र्धन,
२१. स्थानीर् साना िि उपर्ोग सम्बन्धी क्षेत्रगत आनर्ोिना,, तिुिमा, कार्िन्वर्न, अनुगमन र
लनर्मन,
२२. रै थाने प्रिालतकोसंरक्षण र प्रवद्र्धन,
२३. स्थानीर्स्तरमा ववातावरणीर् िोलिम न्र्ुनीकरण,
२४. स्थानीर् स्तरमा प्रदुर्ण लनर्न्त्रण र हालनकारक पदाथिहरुको लनर्मन र व्यवस्थापन,
२५. स्थानीर्स्तरमा न्र्ुन काविनमुिी तथा वातावरण मैत्री लवकास अविम्बन,
२६. स्थानीर्स्तरमा वातावरण संरक्षण, क्षेत्र लनधािरण र व्यवस्थापन ।

(च) सामालिक सुरक्षा र गिरबी लनवारण
१. सामालिक सुरक्षा तथा गिरबी लनवारण सम्बन्धी स्थानीर् नीलत, कानुन, मापदण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न
अनुसन्धान,

२. िलक्षत समुह सम्बन्धी स्थानीर् र्ोिना, कार्ििम, श्रोत पिरचािन र व्यवस्थापन,
३. सामालिक सुरक्षाको कार्ािन्वर्नको िालग सङ्ि, प्रदेश र स्थानीर् सङ्ि संस्थासँग सम्पकि ,
समन्वर् र सहकार्ि,
४. सामालिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीर् तथर्ाङ्क र सूचना व्यवस्थापन,
५. गिरव िरपिरवार पलहचा सम्बन्धी स्थानीर् सवेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र लनर्मन,
६. स्थानीर् सामालिक सुरक्षा र्ोिना र व्यवस्थापन ।
छ) व्यलिगत िटना, िन्म, मृत्र्ु, लववाह र तथर्ाङ्क
१. व्यलिगत िटना (िन्म, मृत्र्ु, लववाह, बसाईसराई, सम्बन्ध लवच्छेद र धमिपुत्र र धमिपुत्री) को
दताां,
२. व्यलिगत िटनाको स्थानीर् तथर्ाङ्क सम्बन्धी नीलत, कानुन, मापदण्ड, र्ोिना,
कार्िन्वर्नर लनर्मन,
३. व्यलिगत िटनाको अलभिेि व्यवस्थापन र प्रलतवेदन ।
४. स्थानीर्स्तरमा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहािर् संरक्षण, स्म्वद्र्धन र पुनिःलनमािण ।
ि. सुकुम्वासी व्यवस्थापन
१. सुकुम्वासीको पलहचान र अलभिेि व्यवस्थापन,
२. सुकुम्बासी सम्बन्धी िीलवकोपाििन र बसोबास व्यवस्थापन ।
ि. प्राकृ लतक स्रोतबाट प्राप्त रोर्ल्टी
१. प्राकृ लतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी सम्बन्धी नीलत,कानुन,मापदण्ड तथा लनर्मन
२. प्राकृ लतक स्रोतबाट प्राप्त ह्सने रोर्ल्टी संकिन तथा बाडफाडँ ।
झ. सवारी साधन अनुम
् लत
१. र्ातार्ात व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीर् नीलत,कानुन,मापदण्ड,र्ोिना, कार्िन्वर्न र
लनर्मन,
२. स्थानीर् सावििलनक र्ातार्ातको रुट लनधािरण,अनुमलत,नलवकरण,िारे िी,सेवाको
गुणस्तर,भाडा दर लनधािरण र लनर्मन,
३. वातावरण मैत्री,ििवार्ु पिरवितन अनुकुिन,लवपद् िोलिम ,अपाङ्गता र िैलङ्गक मैत्री
र्ातार्ात प्रणिीको स्थानीर् तहमा प्रविद्धन ।

(५) उपदफा (१) र (३) मा उलल्िलित अलधकारका अलतिरि गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको
अन्र् काम,कतिव्य र अलधकार देहार् बमोलिम हुनेछ ।
क. भुलम व्यवस्थापन
१. सलङ्िर् तथा प्रदेश कानुनको अलधनमा रही स्थानीर् स्तरको भु उपर्ोग नीती, र्ोिना,
ँ म तिुिमा र्ोिना र कार्ािन्वर्न,
कार्िि
२. संलिर् तथा प्रदेशको मापदण्डको अलधनमा रही व्यवलस्थत बस्ती लवकासका कार्ििमको
तिुिमा र कार्ािन्वर्न, ककीकृ त वस्ती लवकासका िागी िग्गाको ककीकरण तथा लवकास
व्यवस्थापन,
३. स्थानीर्स्तरमा अव्यबलस्थत बसोबास व्यबस्थापन ।
ि. सञ्चार सेवा
१. संलिर् तथा प्रदेश कानुनको अलधनमा रही स्थानीर् क्षेत्र लभत्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर,
के बुि तथा तार लबहीन टेलिलभिन प्रसारणको अनुमलत, नलवकरण र लनर्म,
२. स्थानीर् क्षेत्रको सूचना प्रलवलधको लवकास र प्रवद्र्धन गने ।
ग. र्ातार्ात सेवा
(१) स्थानीर् बस, ट्रिी बस, ट्राम िस्ता मध्र्म क्षमताको मास टा«लञ्जट प्रणिीको नीती,
मापदण्ड, र्ोिना, कार्ािन्वर्न, अनुगमन र लनर्म,
(२) रालिर् रे ि पुबािधारको उपर्ोग तथा महानगरीर् क्षेत्रलभत्र शहरी रे ि सेवाको स्ृाृंिाि,
व्यवस्थापन, ममित सम्भार, समन्वर्, साझेदारी र सहकार्ाि ।
६. सङ्ि वा प्रदेशिे सस्ंवधान तथा प्रचलित कानुन बमोलिम आफ्नो अलधकार क्षेत्र लभत्रको कु नै
लवर्र् गाउँ पािीका वा नगरपािीकािाई कानुन वमोलिम लनक्षेपण गनि स्े छ ।
७. गाउँ पािीका वा नगरपािीकाको उपदफा (१), (३), (४) र (५) बमोलिमको काम, कतिव्य र
अलधकारको प्रर्ोग गदाि आवश्र्िा अनुसारको कानुन, नीलत, र्ोिना, मापदण्ड तथा कार्िलबलध
बनाई िागु गनि स्े छ ।
८. स्थानीर् तहिे प्रदेश सरकारको परामशि नेपाि सरकारको पुवि स्वीकृ लत लिई लबदेशका कु नै
स्थानीर् सरकार संग भलगनी सम्बन्ध कार्म गनि स्े छ ।
३. कीर्तिपरु नगरपार्िकाका जनप्रर्तर्नर्ि तथा कर्िचाररहरुको वििरण
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ि) नगरकार्िपालिका कार्ाििर्मा कार्िरत कमिचारीहरु
सि.न
नाम/ थर
पद
तह
१
डा. श्री खसम्िर श्रेष्ठ
मेसडर्ल िपु ररटेन्डेन्ट
नवौं
२
डा. श्री िरोज सिसमरे
मेसडर्ल असििर
आठौं
३
डा. श्री र्न्चन दवाडी
मेसडर्ल असििर
आठौं
४
डा. श्री अनपु मा थापा
मेसडर्ल असििर
आठौं
५
श्री परशरु ाम चौलागाई
ि.ू प्र.असिर्ृ त
छै ठौं तह
६
श्री िरु ज ओझा
ईसन्जसनयर
छै ठौं तह
७
श्री सवर्ल महजकन
ईसन्जसनयर
छै ठौं तह
८
श्री िसु नता महजकन
ईसन्जसनयर
छै ठौं तह
९
श्री सटना महजकन
ईसन्जसनयर
छै ठौं तह
१० श्री अच्यतु सवष्ट
र्ाननु असिर्ृ त
छै ठौं तह
११ श्री र्े दार िढु ाथोर्ी
रोजगार िंयोजर्
छै ठौं तह
१२ श्री िौरव राज अयाकल
पशु सचसर्त्िर्
छै ठौं तह
१३ श्री िृसष्ट महजकन
ज.ु ईसन्जसनयर
पााँचौ तह
१४ श्री प्रभाि महजकन
ज.ु ईसन्जसनयर
पााँचौ तह

9813535332

शाखा
सिष्णदु से व अस्पताल
सिष्णदु से व अस्पताल
सिष्णदु से व अस्पताल
सिष्णदु से व अस्पताल
िचु ना प्रसवसि
नक्शा / Ebps
नक्शा / Ebps
नक्शा / Ebps
नक्शा / Ebps
र्ाननु
प्र. रोजगार र्ायकक्रम
पशु शाखा
नक्शा / Ebps
वडा नं.- ६ र्ो र्ायाकलय
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4330873

१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

श्री जेनर श्रेष्ठ
श्री मसमता डंगोल
श्री अमृत महजकन
श्री सिर्ाि महजकन
श्री िंसजता लामा
श्री रोनेट महजकन
श्री श्रीभवु न महजकन
श्री ििला र्ार्ी
श्री ज्ञानर्ुमार महजकन

२४

श्री नानी महजकन

२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
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४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
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श्री अन्जली शाही
श्री रचना महजकन
श्री मनदेिी महजकन
श्री जेनी महजकन
श्री रोसजना श्रेष्ठ
श्री सवर्े श महजकन
श्री िािना र्ाँु वर
श्री पजु ा रोक्र्ा
श्री श्रेया माली
श्री ररजु महजकन
श्री िसिता र्े .िी.
श्री असमि थापा
श्री शासन्त महजकन
श्री प्रेम र्ुमारर श्रेष्ठ
श्री सनमा महजकन
श्री मन शोभा महजकन
श्री सिन्दवु ािसन नर्मी
श्री मेररना महजकन
श्री भसु मर्ा महजकन
श्री सहरा र्े श्वरी महजकन
श्री असमता खनाल
श्री अजजु महजकन
श्री गीता शाक्य
श्री रुपा िढु ाथोर्ी
श्री िरस्वती महजकन
श्री ररना महजकन
श्री पतम र्े िरी िज्राचायक
श्री िसं गता र्ार्ी

ज.ु ईसन्जसनयर
ज.ु ईसन्जसनयर
ज.ु ईसन्जसनयर
र्म्पटु र िहायर्
एम.आई.एि अपरे टर
एम.आई.एि अपरे टर
रा.टो.ि.ं ियं ोजर्
र्ाननु िहायर्
उप िम्पादर्
मसहला उिमी
िहजर्ताक
िामेिी िहायर्
न्यासयर् िहजर्ताक
असिि िहायर्
असिि िहायर्
असमन
असमन
असमन
सिल्ड िहायर्
र्.िा.अपरे टर
र्ाननु िहायर्
उिम सव. िहजर्ताक
उिम सव. िहजर्ताक
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्
िामासजर् पररचालर्

पााँचौ तह
पााँचौ तह
पााँचौ तह
पााँचौ तह
पााँचौ तह
पााँचौ तह
पााँचौ तह
पााँचौ तह
पााँचौ तह

नक्शा / Ebps
वडा नं.-१ र्ो र्ायाकलय
प्र. रोजगार र्ायकक्रम
िसचवालय
िसचिालय/पसजजर्रण
पसजजर्रण
राजश्व
न्यासयर् तथा मेलसमलाप
प्रर्ाशन
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चौथो तह
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चौथो तह
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चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह
चौथो तह

स्वास््य शाखा
र्ाननु
िसचवालय
नक्शा / Ebps
प्रासवसिर्
प्रासवसिर्
प्रासवसिर्
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५४
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५७
५८
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६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
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श्री िसजना डगं ोल
श्री तारा महजकन
श्री राजन थापा
श्री िन िहादरु पोडे
श्री शेखर महजकन
श्री सडसल्ल ि. चौिरी
श्री उद्वव भारती
श्री शान्ता िास्र्ोटा
श्री राजमती महजकन
श्री िन्त र्ुमार िस्नेत
श्री उमा पोडे
श्री रचना िोला देउला
श्री िसु िना देउला
श्री सजना पोडे
श्री सदलमाया नेपाली
श्री राजु पोडे
श्री सदपर् देउला
श्री िसु नता थापा िढु ाथोर्ी

श्री िृजना शाही
श्री िसमता महजकन
श्री मैया खड्र्ा
श्री िसिता महजकन
श्री िमकलसमम माली
श्री रमेश तुलािर
श्री र्सिता थापा खड्र्ा
श्री यज्ञलममी तण्डुर्ार

श्री सिन्दु देउला
श्री िसवता सि.र्.
श्री िमेन्र महजकन
श्री प्रसवन महजकन
श्री िरु े श महजकन

िामासजर् पररचालर्
स्वयंिेसव
न.प्रहरी हवल्दार
नगर प्रहरी जवान
नगर प्रहरी जवान
नगर प्रहरी जवान
लोडर अपरे टर
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
स्वयमिेिी
स्वयमिेिी
स्वयमिेिी
स्वयमिेिी
श्रेणी सिसहन
श्रेणी सिसहन
र्ा. ि. औषिी र्ुटुवा
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
र्ायाकलय िहयोगी
हलुर्ा िवारी चालर्
ईलेसक्टसियन

चौथो तह

वडा न.ं - ६ र्ो र्ायाकलय
िामासजर् सवर्ाि
प्रशािन
प्रशािन
प्रशािन
प्रशािन
प्रासिसिर्
सशक्षा, स्वास््य
वडा नं.- ९ र्ो र्ायाकलय
नगााँउ शहरी स्वास््य सर्.
वडा नं.- १० र्ो र्ायाकलय
िातावरण
िातावरण
िातावरण
िातावरण
प्रासवसिर्
प्रासवसिर्
पशु
स्वास््य शाखा
लायर्ु स्वा.चौर्ी
चोभार स्वा.चौर्ी
सचठुसिहार स्वा.चौर्ी
पासलिल स्वा.चौर्ी
आसदनाथ श.स्वा.सक्ल
चम्पादेिी स्वा.चौर्ी
पांगा िालर्ुमारी स्वा.चौ.
सिष्णदु िे ी अस्पताल
मैत्रीनगर शहरी स्वा.र्े न्र
सिष्णदु से व अस्पताल
सिष्णदु से व अस्पताल
प्रासवसिर्

९८४९११६८५५
९८६०५२१६१७
९८४१७५१५३८
९८४११७८०२६
९८६७८०६५५९
९८४३४२०६९१
९८४१४०३१२९
९८४१११०५११
९८४१८८१३९२
९८४३४५९१८७
९८४३४९९७९३
९८०३१६००३२
९८१०२०९५९९
९८२३१९८३२९
९८६४६७०४१७
९८१३३६६७८६
९८१८३८१३५५
९८०८४२७९३१
९८६०९२०५०१
९८०८२१४५४९
९८४९२००७७०
९८४३०९७४१७
९८४३०८१२८४
९८४३०३४६९७
९८४१११४५०१
९८४९२९६०९२
९८४३१५२३८८
९८१०१८८७९२
९८४७३६२३८३
९८४१३०१२४७
९८६४०६०९०४

रासष्िय पनु सनमाकण शाखा र्ायकरत र्मकचारीहरूर्ो सिवरण
सि.न नाम/ थर
पद
तह
शाखा
िम्पर्क न.ं
१
श्री रािा खनाल
ईसन्जसनयर
छै ठौं
रासष्िय पनु सनमाकण
९८६०१४८१८५
श्री सवखक रावल
अ.िव. ईसन्जसनयर चौथो
रासष्िय पनु सनमाकण
९८४४३४५३३०
नगरपासलर्ा सभत्र सिसभन्न स्वास््य िंस्थामा र्ायकरत स्थायी स्वास््यर्मीहरुर्ो सववरण
क्र.ि. र्ायकरत िस्ं था

क्र.ि. र्मकचारीर्ो नामथर

पद

मोवाईल नम्िर

१

स्वास््य शाखा

१
२
३
४
५

२

पागााँिालर्ुमारी स्वा. चौ.

६
७
८
९
१०
११
१२
१३

३

चम्पादेवी स्वा. चौ.

१४
१५
१६
१७
१८

४

चोभार स्वा. चौ.

१९
२०
२१
२२

५

आसदनाथ श. स्वा. र्े .

२३
२४
२५
२६
२७

६

भाजङ्गल श. स्वा. र्े .

२८
२९
३०
३१

७

सिष्णदु वे ी अस्पताल

३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९

िन्तमान मानन्िर
तपराज िुलारा
अमृत जगं िस्नेत
सजसवर्ला राना
शमीला खनाल
सशव िढु ा
रणेन्र िोहरा
शारदा असिर्ारी
िालर्ुमारी ज्ञावली
रमेश थापा
रािा आचायक
देवर्ी िवु ेदी
मोसत आले
गणेश र्े िी
ईश्वर श्रेष्ठ
शारदा र्ार्ी
र्ृ ष्णमाया महजकन
देवराज रखाल
र्मला गैरे
प्रर्ाश िार्ी
रत्ना िस्नेत
रन्जु भण्डारी
मसनषा पौडेल
पप्पु र्ुमार शाह
रासिर्ा आचायक
पष्ु पा भट्ट
पसित्रा सि.र्.
असमत र्ुमार शाह
रसतलाल चौिरी
रामवती राना
पदमा र्े िी
डा. अरुण गौतम
र्ामेश्वर चौिरी
प्रमेन्र र्ुमार देव
सिता पोख्ररे ल
िसलम िीहं सििांर्ी
पसू णकमा खड्र्ा
प्रसतमा थापा
ओमर्ला पौडेल

स्वा. शाखा प्रमख
ु
सि.अ.हे.व.
हे. अ.
सि.अ.न.मी.
अ. न. मी.
सि.अ.हे.व.
हे. अ.
सि. अ. न. मी.
सि.अ.हे.व.
अ. हे. व.
अ. हे. व.
अ. न. मी.
अ. न. मी.
ज.स्वा.नी.
ज.स्वा.नी.
अ. न. सम.
अ. न. सम.
अ. हे. व.
सि. अ. हे. व.
ज.स्वा.नी.
सि. अ. न. मी.
अ. न. मी.
ज.स्वा.नी.
हे. अ.
अ. हे. व.
अ. न. मी.
अ. हे. व.
ज.स्वा.नी.
ज.स्वा.नी.
अ. न. मी.
अ. न. मी.
मेसडर्ल असििर
ज.स्वा.नी.
सि. अ. हे. व.
अ. न. मी.
ल्या. टे.
अ. न. मी.
ए. अ.
अ. न. मी.
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४०
४१
४२
४३
४४
८

नगााँउ श. स्वा. र्े .

४५
४६
४७
४८
४९

9

िासहरीगााँउ स्वा. चौ.

५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७

९

पासलिल स्वा. चौ.

५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४

१०

लयार्ु स्वा. चौ.

६५
६६
६७

११

सचठुसवहार स्वा. चौ.

६८
६९
७०
७१
७२
७३

२०

मैसत्र नगर श. स्वा. र्े .

७४
७५
७६
७७

िरस्वसत रे ग्मी
िसु जता श्रेष्ठ
असम्िर्ा असिर्ारी
िररता शमाक
प्रभा महजकन
आसशषशमाक र्डेंल
सिजकना श्रेष्ठ
सहराशोभा महजकन
िजु ाता लुइटेल
िीता र्ु. रावत
रोशनी िोहरा
सभमिेन आचायक
िालर्ुमार ओझा
भोजन ढर्ाल
िासवत्रा र्ुमारी पौडेल
िासवत्री दाहाल
लममी सतवारी
भवानी र्े िी
यवु राज आयाकल
यवु राज उप्रेसत
डा छिर्
ु ला गरुु ङ्ग
शान्ती िवु ेदी
िरस्वसत पौडेल
रमा पोख्रेल
पणु श
क ोभा िलामी
नारायण शमाक
मसन्जला महजकन
िान्ताराज र्सणकर्ार
सशव र्ुमारी महजकन
िवु णक श्रेष्ठ
िश
ु ान शाही
र्मला िापर्ोटा
िन्तोजना र्ट्टेल
िासवत्री असिर्ारी
गीता र्ुमारी गजरु े ल
असस्मता न्यौपाने
सिनोद िहनी
असनता रायमाझी

अ. न. मी.
स्टाि निक
ल्या. टे.
अ. न. मी.
सि. अ. न. मी.
ज. स्वा. नी.
हे. अ.
अ. न. मी.
अ. न. मी.
अ. न. मी.
अ. हे. व.
सि. अ. हे. व.
ज. स्वा. नी.
हे अ
सि. अ. न. मी.
सि.अ. न. मी.
अ. हे. व.
र्ा. ि.
सि. अ. हे. व.
सि. अ. हे. व.
सि. अ. न. मी.
हे. अ.
हे. अ.
अ. हे. व.
अ. न. मी.
सि. अ. हे. व.
हे. अ.
अ. हे. व.
अ. न. मी.
ज.स्वा.नी.
ज.स्वा.नी.
सि. अ. न. मी.
अ. हे. व.
सि. अ. न. मी.
सि. अ. न. मी.
स्टाि निक
हे. अ.
अ. न. मी.
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क)नगर कार्िपालिका कार्ाििर्वाट प्रदान गिरने सेवा र िाग्ने दस्तुर
र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

र्वहिा, बािबार्िका, अपांगता तथा जेष्ठ नागररकिम्िन्िी


१

जेष्ठ नागररक

िम्िजन्ित

र्वहिा तथा

पररचयपत्र

शाखा

बािबर्िका

प्रदान

प्रर्ुख

शाखा

िम्बजन्ित व्याजिको व्यहोरा खुिेको र्निेदन पत्र



नागररकता प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िवप



पािपोर्ि िाइजको २ प्रर्तफोर्ो



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



स्थायी बिोबाि खुिेको प्रर्ाण



अन्य आिश्यक कागज प्रर्ाण



िम्बजन्ित व्याजिको व्यहोरा खुिेको र्निेदन पत्र



र्ं किाि गैरे

नागररकता प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी िा जन्र्दतािको

पररचयपत्र
२

प्रदान

िम्िजन्ित

र्वहिा तथा

उप-शाखा

बािबर्िका

प्रर्ुख

उप-शाखा



िम्िजन्ित िडाकायािियको र्िफाररि



स्थायी ििोिाि खुिेको प्रर्ाण



िम्बजन्ित जचवकत्िकको र्िफाररि



नागररकताको प्रर्तर्िवप िा जग्गा िनी प्रर्ाणपुजाि /
बािबार्िका भए र्नजको जन्र्दताि तथा अर्भिािक िा
िं रक्षकको नागररकताको प्रर्तर्िवप

कृवि िेिा िम्िन्िी



पािपोर्ि िाइजको फोर्ो -२प्रर्त



अपाङ्गता दे जखने फोर्ो -१प्रर्त(िम्भि भए िम्र्)



नगरस्तरीय अपांगता िर्न्िय िर्र्र्तको र्नणिय

र्नशुल्क

िडाबार्

प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी
अपाङ्गता

िोहीददन

र्िफाररि प्राप्त
भई अपांगता
िम्िन्िी स्थानीय
र्ं किाि गैरे

िर्न्िय
िर्र्र्तबार्

र्नणिय भएको
र्र्र्तिे ३ ददन
र्भत्र

र्नशूल्क

र्ि.नं.

३

िेिािुवििाकोप्रकार

कृवि िर्ूह दताि
तथा निीकरण

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िम्िजन्ित
शाखा

कृवि
विकािशाखा

प्रर्ुख



िम्बजन्ित िर्ुहको र्निेदन िा पत्र



प्रस्तावित िर्ुहको वििान



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



कायििर्र्र्तका िदस्यहरुको नागाररकताको प्रर्तर्िवप



िर्ुहका िदस्यहरुिे दताि गनिको िार्ग गरे को र्नणियको
प्रर्तर्िवप



िर्ुहको नविकरणका िार्ग िाविकको जजल्िाकृविविकाि

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

र्ं किाि गैरे

िर्य

िोहीददन

शुल्क

कृविफर्ि/िर्ूहभए
रु.५००

कायाििय िा जजल्िा पशू िेिा कायािियर्ा दताि भएको भए िो
को प्रर्तर्िवप तथा नगरपार्िकार्ा दताि भएको भए दताि
प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी

र्िखाद, कृवि
४

फर्ि तथा कृवि

िम्िजन्ित

िार्ग्री र्बिेता

शाखा

दताि तथा
नविकरण

प्रर्ुख

कृवि
विकािशाखा



अध्यक्ष, कोिाध्यक्ष र िजचिको २/२प्रर्तफोर्ो



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िम्बजन्ित िर्ुह/ व्यजिको र्निेदन िा पत्र



प्रस्तावित फर्िको प्रिन्िपत्र िा प्रस्ताि



पररयोजनाको प्रस्ताि



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



फर्ि िञ्चािकहरुको नागाररकताको प्रर्तर्िवप



र्बिेताको प्रर्ाणपत्र



फर्िको नविकरणका िार्ग िाविकको जजल्िा कृवि विकाि
कायाििय िा जजल्िा पशूिेिा कायािियर्ा दताि भएको भए िो

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

को प्रर्तर्िवप तथा नगरपार्िकार्ा दताि भएको भए दताि
प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी


िञ्चािकहरुको २/२ प्रर्तफोर्ो



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



व्यििाय कर र्तरे को प्रर्ाण



बहािर्ा बिेको भए बहािको िम्झौता पत्रको प्रर्तर्िपी र
बहाि कर र्तरे को प्रर्ाण

५

कृवि ऋण तथा

िम्िजन्ित

अनुदान

शाखा

र्िफाररि

प्रर्ुख



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िम्बजन्ित िर्ुह/ व्यजिको र्निेदन िा पत्र



प्रस्तावित फर्िको प्रिन्िपत्र िा प्रस्ताि



पररयोजनाको प्रस्ताि



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



फर्ि िञ्चािकहरुको नागाररकताको प्रर्तर्िवप

कृवि



विकािशाखा

र्बिेताको प्रर्ाणपत्र



िाविकको जजल्िाकृवि विकाि कायाििय िा जजल्िा पशू िेिा
कायािियर्ा दताि भएको भए िो को प्रर्तर्िवप तथा
नगरपार्िकार्ा दताि भएको भए दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



व्यििाय कर र्तरे को प्रर्ाण



बहािर्ा बिेको भए बहािको िम्झौता पत्रको प्रर्तर्िपी र
बहाि कर र्तरे को प्रर्ाण

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

६

िेिािुवििाकोप्रकार

कृवि विर्ा
र्िफाररि

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िम्िजन्ित
शाखा

कृवि



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िम्बजन्ित िर्ुह/ व्यजिको र्निेदन िा पत्र



प्रस्तावित फर्िको प्रिन्िपत्र िा प्रस्ताि



पररयोजनाको प्रस्ताि



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



फर्ि िञ्चािकहरुको नागाररकताको प्रर्तर्िवप



र्बिेताको प्रर्ाणपत्र



िाविकको जजल्िाकृवि विकाि कायाििय िा जजल्िा पशू िेिा
कायािियर्ा दताि भएको भए िो को प्रर्तर्िवप तथा

विकािशाखा

प्रर्ुख

नगरपार्िकार्ा दताि भएको भए दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी


व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



व्यििाय कर र्तरे को प्रर्ाण



बहािर्ा बिेको भए बहािको िम्झौता पत्रको प्रर्तर्िपी र

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

बहाि कर र्तरे को प्रर्ाण


क्षर्त भएको वििरण दे जखने प्रर्ाण िा प्राविर्िकको र्नरीक्षण
प्रर्तिेदन

७

कृवि िम्िन्िी
प्राविर्िक िेिा

िम्िजन्ित
शाखा
प्रर्ुख



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िम्बजन्ित िर्ुह/ व्यजिको र्निेदन पत्र िा र्े र्िफोन िा

कृवि
विकािशाखा

र्ौजखक जानकारी

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


८

कृवि िेिा

िम्िजन्ित

िम्िजन्ि अन्य

शाखा

र्िफाररि

प्रर्ुख

कृवि
विकािशाखा

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

कुन प्रकारको र्िफाररि आिश्यक पने हो, िो व्यहोरा
खुिेको र्नबेदन



नागररकता प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िवप



िडाको र्िफाररि तथा िजिर्र्न र्ुच ुल्का आिश्यक पने

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

भएर्ा िम्बजन्ित िडाबार् िजिर्र्न र्ुच ुल्का िवहतको
र्िफाररि पत्र


िम्बजन्ित र्िफाररिको िार्ग आबश्यक अन्य कागजातहरु



िम्बजन्ित िर्ुहको र्निेदन िा पत्र



प्रस्तावित िर्ुहको वििान



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



कायििर्र्र्तका िदस्यहरुकोनागाररकताकोप्रर्तर्िवप

पशु िेिा



शाखा

िर्ुहकािदस्यहरुिेदतािगनिकोिार्गगरे कोर्नणियकोप्रर्तर्िवप



िर्ुहको नविकरणका िार्ग िाविकको जजल्िाकृवि विकाि

पशु िेिा िम्बन्िी

९

पशु पन्छी

िम्िजन्ित

िर्ूहदताि तथा

शाखा

निीकरण

प्रर्ुख

कायािियिाजजल्िापशूिेिा

कृविफर्ि/िर्ूहभए
रु.५००

कायािियर्ादतािभएकोभएिोकोप्रर्तर्िवप तथा नगरपार्िकार्ा
दताि भएको भए दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी

१०

पशु पन्छी

िम्िजन्ित

पािन फर्ि

शाखा

तथा पशु िेिा

प्रर्ुख

पशु
विकािशाखा



अध्यक्ष, कोिाध्यक्ष र िजचिको २/२ प्रर्तफोर्ो



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िम्बजन्ित िर्ुह/ व्यजिको र्निेदन िा पत्र



प्रस्तावित फर्िको प्रिन्िपत्र िा प्रस्ताि

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िार्ग्री र्बिेता
दताि तथा
नविकरण



पररयोजनाको प्रस्ताि



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



फर्ि िञ्चािकहरुको नागाररकताकोप्रर्तर्िवप



र्बिेताको प्रर्ाणपत्र



फर्िको नविकरणका िार्ग िाविकको जजल्िाकृवि विकाि

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

कायािियिाजजल्िापशूिेिा
कायािियर्ादतािभएकोभएिोकोप्रर्तर्िवप तथा नगरपार्िकार्ा
दताि भएको भए दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी


िञ्चािकहरुको २/२ प्रर्तफोर्ो



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



व्यििाय कर र्तरे को प्रर्ाण



बहािर्ा बिेको भए बहािको िम्झौता पत्रको प्रर्तर्िपी र
बहाि कर र्तरे को प्रर्ाण

पजश पन्छी
११

िम्िन्िी ऋण
तथा अनुदान
र्िफाररि

िम्िजन्ित
शाखा
प्रर्ुख

पशु
विकािशाखा



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िम्बजन्ित िर्ुह/ व्यजिको र्निेदन िा पत्र



प्रस्तावित फर्िको प्रिन्िपत्र िा प्रस्ताि



पररयोजनाको प्रस्ताि



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



फर्ि िञ्चािकहरुको नागाररकताकोप्रर्तर्िवप



र्बिेताको प्रर्ाणपत्र

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

िाविकको जजल्िाकृवि विकाि कायािियिाजजल्िापशूिेिा
कायािियर्ादतािभएकोभएिोकोप्रर्तर्िवप तथा नगरपार्िकार्ा
दताि भएको भए दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



व्यििाय कर र्तरे को प्रर्ाण



बहािर्ा बिेको भए बहािको िम्झौता पत्रको प्रर्तर्िपी र
बहाि कर र्तरे को प्रर्ाण

१२

पशु पन्छी
विर्ा र्िफाररि

िम्िजन्ित
शाखा



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िम्बजन्ित िर्ुह/ व्यजिको र्निेदन िा पत्र



प्रस्तावित फर्िको प्रिन्िपत्र िा प्रस्ताि



पररयोजनाको प्रस्ताि



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



फर्ि िञ्चािकहरुको नागाररकताकोप्रर्तर्िवप

पशु



विकािशाखा

र्बिेताको प्रर्ाणपत्र



िाविकको जजल्िाकृवि विकाि कायािियिाजजल्िापशूिेिा

प्रर्ुख

कायािियर्ादतािभएकोभएिोकोप्रर्तर्िवप तथा नगरपार्िकार्ा
दताि भएको भए दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी


व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



व्यििाय कर र्तरे को प्रर्ाण



बहािर्ा बिेको भए बहािको िम्झौता पत्रको प्रर्तर्िपी र
बहाि कर र्तरे को प्रर्ाण

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

क्षर्त भएको वििरण दे जखने प्रर्ाण िा प्राविर्िकको र्नरीक्षण
प्रर्तिेदन

पशु पन्छी
१३

िम्िन्िी



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िम्बजन्ित िर्ुह/ व्यजिको र्निेदन पत्र िा र्े र्िफोन िा
र्ौजखक जानकारी

प्राविर्िक िेिा
१४

१५

१६

पशु पन्छी



केन्रर्ा ल्याउन िम्भि नभएर्ा उपचारका िार्ग शाखार्ा

उपचार िेिा

गोबर परीक्षण

र्ाईनर िजिरी

र्बरार्ी पशुपन्छीिाई पशु िेिा केन्रर्ा ल्याउनु पने िा
अनुरोि गनुप
ि ने



प्राविर्िक वहिाबिे उपयुि हुने गरी परीक्षण गररने गोबर
िं किन गरी शाखार्ा ल्याउनुपने ।



िानार्तना घाउ खवर्राको र्ाईनर िजिरी शाखाबार् उपिब्ि
हुन िक्ने



नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार
नगरपार्िकाको

र्ं किाि गैरे

र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

िोहीददन

नगरपार्िकाको
आर्थिक ऐन
अनुिार
नगरपार्िकाको

र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

कुन प्रकारको र्िफाररि आिश्यक पने हो, िो व्यहोरा
खुिेको र्नबेदन

१७

पशु पन्छी िेिा



नागररकताप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िवप

िम्िजन्ि अन्य



िडाको र्िफाररि तथा िजिर्र्न र्ुच ुल्का आिश्यक पने

र्िफाररि

भएर्ा िम्बजन्ित िडाबार् िजिर्र्न र्ुच ुल्का िवहतको
र्िफाररि पत्र


िम्बजन्ितर्िफाररिको िार्गआबश्यक अन्यकागजातहरु

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

१८

िेिािुवििाकोप्रकार

र्ृतबेबाररिेपशुि्
यिस्थापन

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

कारी

पदार्िकारी
िम्िजन्ित
शाखा
प्रर्ुख

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
िर्य

शुल्क

िोही ददन

र्नशुल्क

फोहोरर्ै िाि्
यिस्थापन र



आिश्यकिुचना

पशु िेिा



र्ृतबेबाररिेपशु फेिा परे को जानकारी

शाखा

र्ं किाि गैरे

घर नक्िा िम्बन्िी
1. नक्िा पाि दरखास्तफारार्
2. नगरपार्िकाको राजश्व शाखार्ा नक्िा पाि दरखास्तफारार्
खररदका िार्ग तोवकएको दस्तुर बुझाएको रर्िद

आर्थिक ऐन

3. नागररकताप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िवप

अनुिार

4. जग्गािनी प्रर्ाणपुजािकोप्रर्तर्िवप
१९

नयााँ घरनक्िा

6. वकिा नं. स्पष्ट भएको नापीनक्िा (ब्िु वप्रन्र्) को िक्कि

दताि र नक्िा
पाि (जलिन्थ

िम्िजन्ित

िेभि िम्र्को

शाखा

अस्थायी

प्रर्ुख

इजाजत)

नोर्ः- भ ुकम्प

5. चािूआ.ि.कोिम्पजि कर/ र्ािपोतर्तरे कोरर्िद
प्रर्त
भिन तथा
नक्िा शाखा

8. जग्गा कुनै र्नकायर्ा र्ितोको रुपर्ा राखेको भए
9. नक्िािािा र्ोही भएर्ा जग्गा िनी िा गुठीको स्िीकृर्त
पत्र

र्नर्ािण िम्पन्न


व्याजिगत रु.
१,०००।-



10. बार्ो स्पष्ट नभएर्ा लिर् रजजष्टर उतार

िं स्थागत रु.
२,०००।–

11. िारे ि राजख नक्िा पाि गनुप
ि नि भएर्ा िारे िनार्ा र
िारे िको नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी

12. न.पा.र्ा िूचीकृत र्डजाईनरद्वारा आफ्नोनेपाि ईजन्जर्नयररङ
िवर्िवफकेर्)

।

प्रर्ाणपत्र दस्तुर

िम्बजन्ित र्नकायको स्िीकृर्त पत्र

(NEC

९०% छु र् हुनेछ
४5ददन र्भत्र

7. र्िजखत रजजष्ट्रेशन पािको प्रर्तर्िवप

काउजन्िि

वपर्डतका िार्ग

र्ं किाि गैरे

िवहत

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

कारी

पदार्िकारी
नगरपार्िकाबार्र्निािररतर्ापदण्डअनुिारनक्िातयार

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
िर्य

शुल्क

गरी

अनिाईन (ई.वि.वप.एि.) प्रविष्टी गरी िो को िक्कि प्रती ।
13. घर र्नर्ािणका िार्ग नक्िार्ा बार्ो स्पष्ट नभएर्ा िम्िजन्ित
िडाबार् चिनचल्तीको बार्ोको र्िफाररि पत्र ।
14. िुचनाकोम्यादर्भत्र दािीविरोिनआएर्ा, तोवकएको म्याद पुरा
भएपर्छिम्बजन्ितजग्गार्ािम्बजन्ितिडािजचििार्नजिे तोकेको
प्रर्तर्नर्ििे िम्िजन्ित जग्गािनी र िडा प्रर्तर्नर्िको
रोहिरर्ा िाि िर्ियारको

रोहिरर्ािजिर्र्नर्ुच ुल्कागराईिम्बजन्ित शाखार्ा पेश गने
।
15. प्राविर्िकदृवष्टिेउिघरनक्िापािगनि उपयुि
रहेकोनरहेकोबारे स्थिगतरुपर्ागईप्रर्तिेदनददएपर्छर्ात्रिडाक
ाायािियिेघरनक्िापािका िार्ग नगरपार्िकार्ार्िफाररिगने
|

16. भ ुकम्प पीर्डतको हकर्ा
o
o
o
o

भ ुकम्प पीर्डत पररचय पत्र
भ ुकम्प पीर्डत िम्झौता
भ ुकम्प पीर्डत र्नस्िा

भ ुकम्पबार् क्षर्त भई घर पाताि भएको भन्ने
िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि

जलिन्थ िेभि
२०

भन्दार्ार्थको
घरर्नर्ािणको
स्थायी ईजाजत

िम्िजन्ित
शाखा
प्रर्ुख

भिन तथा

1. िम्बजन्ित व्यजिको र्निेदन

नक्िा शाखा

2. जलिन्थ िेभििम्र्को ईजाजतको प्रर्तर्िवप

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

3. िम्बजन्ितिडार्ाकार्काजगनितोवकएकोप्राविर्िककर्िचारीअनु
र्र्तर्िएअनुिारकोघरर्नर्ािणभएकोस्थायीअनुर्र्तददनेर्िफाररि
गरे कोस्थिगतप्रर्तिेदन
4. जलिन्थिे भििम्र्भएकोकार्कोप्रगर्तदे जखनेकजम्तर्ा२/३तफि
कोरं र्गनफोर्ो
5. जग्गािनीप्रर्ाणपुजािकोिक्किरप्रर्तर्िवप
6. नागररकताप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िवप

7. चािु आ.ि. िम्र्को िम्पिीकरच ुिाप्रर्ाणपत्र र
रर्िदकोप्रर्तर्िवप


िम्बजन्ित व्यजिको र्निेदन



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



नागररकताप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िवप



जग्गािनीप्रर्ाणपुजािकोिक्किरप्रर्तर्िवप



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पिीकरच ुिाप्रर्ाणपत्र र
रर्िदकोप्रर्तर्िवप

२१

तल्िा थप

िम्िजन्ित
शाखा
प्रर्ुख

भिन तथा
नक्िा शाखा



स्िीकृतघरनक्िाको िक्कि



स्थायी ईजाजत प्रर्ाणपत्रको िक्कि र प्रर्तर्िवप



न.पा.र्ा िूचीकृत र्डजाईनरद्वारा आफ्नोनेपाि ईजन्जर्नयररङ
काउजन्िि (NEC िवर्िवफकेर्) िवहत नगरपार्िकाबार्

र्निािररत र्ापदण्ड अनुिार तल्िा थपको नक्िा तयार गरी
अनिाईन (ई.वि.वप.एि.) प्रविष्टी गरी िो को िक्कि प्रती
।


वकिा नं. स्पष्ट भएको नापी नक्िा (ब्िु वप्रन्र्) को िक्कि
प्रर्त

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

तल्िा थप गनि िवकने प्राविर्िक प्रर्तिेदन ।

8. घरिनीको२प्रर्तपािपोर्ििाइजकोफोर्ो

घरर्नर्ािणिम्पन्न
२२

प्रर्तिेदन

िम्िजन्ित
शाखा
प्रर्ुख



िम्बजन्ित व्यजिको र्निेदन



जग्गािनीप्रर्ाणपुजािकोप्रर्तर्िवप



भिनर्नर्ािणस्थायीइजाजतपत्रकोप्रर्तर्िवप



स्िीकृत नक्िाको प्रर्तर्िपी



िम्बजन्ितिडार्ाकार्काजगनितोवकएकोप्राविर्िककर्िचारीकोअनुर्त
जार्िएअनुिारकोघरर्नर्ािणभएकोिेस्थायीअनुर्तीददनर्िफाररिगरे क

भिन तथा
नक्िा शाखा

ाोस्थिगतप्रर्तिेदन


नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोहीददन

आर्थिक ऐन
अनुिार

त्यस्तोप्रर्तिेदनकोआिारर्ािम्बजन्ितईजन्जर्नयरिेिर्ेतगरे कोर्िफा
ररि

घरनक्िानार्िा
री
२३

िम्िजन्ित
शाखा
प्रर्ुख

भिन तथा
नक्िाशाखा



घरिम्पन्नभएकोदे जखनेकजम्तर्ा४तफिबार्जखजचएकारं र्गनफोर्ोहरु



घरिनीको२प्रर्तपािपोर्ििाइजकोफोर्ो



भिनर्ापदण्डबर्ोजजर्र्नर्ािणभएकोप्राविर्िकप्रर्तबेदन



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पजिकरच ुिारर्िदप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िवप


िम्बजन्ित व्यजिको र्निेदन



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



नागररकताप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िवप



जग्गािनीप्रर्ाणपुजािकोिक्किरप्रर्तर्िवप



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पिीकरच ुिाप्रर्ाणपत्र र
रर्िदकोप्रर्तर्िवप



स्िीकृतघरनक्िाको िक्कि

र्निेदन दताि
र्ं किाि गैरे

भएको
भोर्िपल्र्

नगरपार्िकाको

स्िीकृत आर्थिक
ऐन अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


स्थायी ईजाजत प्रर्ाणपत्रको िक्कि र प्रर्तर्िवप



राजीनार्ाकोिक्कि र प्रर्तर्िवप



अं शबन्डाभएकोभएअं शबं डाकोिक्कि र प्रर्तर्िवप



र्ािपोत कायािियर्ा गररएको जग्गा रजजष्ट्रेिनको प्रर्तर्िवप

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

(राजीनार्ा र्िखत)


वकिा नं. स्पष्ट भएको नापी नक्िा (ब्िु वप्रन्र्) को िक्कि
प्रर्त

िम्िजन्ित
२४

नक्िािं िोिन

शाखा

भिन तथा

प्रर्ुख

नक्िाशाखा



घरिनीको२प्रर्तपािपोर्ििाइजकोफोर्ो



िम्बजन्ित व्यजिको र्निेदन



िं शोिनगनुप
ि नेनक्िाकोिक्कि४प्रर्त



पुरानोपािभएकोनक्िाको प्रर्त



र्नर्ािणइजाजतपत्रकोप्रर्तर्िवप



चािूआ.ि. िम्र्िम्पिी करबुझाएकोरर्िदकोप्रर्तर्िवप



न.पा.र्ा िूचीकृत र्डजाईनरद्वारा आफ्नोनेपाि ईजन्जर्नयररङ
काउजन्िि (NEC िवर्िवफकेर्) िवहत नगरपार्िकाबार्

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

७ ददन

स्िीकृत आर्थिक
ऐन अनुिार

र्निािररत र्ापदण्ड अनुिार िं शोर्ित नक्िाको र्डजाईन

तयार गरी अनिाईन (ई.वि.वप.एि.) प्रविष्टी गरी िो को
िक्कि प्रती ।

घर नक्िा
२५

प्रर्तर्िपी
प्रर्ाजणत



नागररकताप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िवप



जग्गािनीप्रर्ाणपुजािकोिक्किरप्रर्तर्िवप



िम्बजन्ित व्यजिको र्निेदन



नागररकताप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िपी



जग्गािनीप्रर्ाणपुजािकोप्रर्तर्िपी



नक्िापाि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोवह ददन

स्िीकृत आर्थिक
ऐन अनुिार

र्ि.नं.

२६

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

घर नक्िा
निीकरण



चािूआ.ि. िम्र्िम्पिी करबुझाएकोरर्िदकोप्रर्तर्िपी



िम्बजन्ित व्यजिको र्निेदन



नागररकताप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िपी



जग्गािनीप्रर्ाणपुजािकोप्रर्तर्िपी



नक्िापाि प्रर्ाणपत्रको िक्कि प्रर्त



चािूआ.ि. िम्र्िम्पिी करबुझाएकोरर्िदकोप्रर्तर्िपी



योजना िम्झौताका िार्ग उपभोिा िर्र्र्तको तफिबार्

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

नगरपार्िकाको
र्ं किाि गैरे

िोवह ददन

स्िीकृत आर्थिक
ऐन अनुिार

योजना िम्बन्िी
र्निेदन

उपभोिािर्र्र्त
िाँगयोजना

िम्झौता तथा
पेश्की प्रदान


िम्िजन्ित
शाखा
प्रर्ुख

योजनाकोप्रार्बर्िकिागतईजस्र्र्ेर्

र्निािजचत िडा जन प्रर्तर्नर्िको रोहबरर्ा
िरोकारिािापक्षहरुिवहतको भेिाबार्उपभोिािर्र्र्त तथा

योजनातथाप्रा
विर्िकशाखा

अनुगर्न िर्र्र्तगठनगरे कोर्नणियकोप्रर्तर्िवप


उपभोिािर्र्र्तगठनर्ा

कजम्तर्ा३३प्रर्तशतर्वहिािहभार्गतािुर्नजस्चतभएकोहुनपु नेिा
थैउपभोिािर्र्र्तिर्ािेशीहुनपु ने

२७


भएपर्छ िम्भि
भएिम्र् िोवह
ददन नभए िो

आर्िकाररक िं स्थाद्वारा कायािन्ियन गररने योजना भएर्ा

को भोर्िपल्र्

अध्यक्ष, िजचि र कोिाध्यक्षपदर्ध्ये१पदर्वहिाहुनपु ने



उपभोिािर्र्र्तकोछापहुनपु ने



उपभोिािर्र्र्तकापदार्िकारीहरुकोनागररकता
प्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िवप



र्ं किाि गैरे

िं गदठत िं घिस्था, िर्ुह, क्िब िर्र्र्त आदी जस्ता
िर्र्र्तको बैठकको र्नणिय प्रर्तर्िपी



कागजपत्र पुरा

िम्झौताकोिार्गिम्बजन्ित िडाकायािियकोर्िफाररि

र्नशुल्क

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


र्नर्ािणकोवििरणरिागतिहभार्गतािम्बजन्िर्नणियप्रर्तर्िवप



उपभोिािर्र्र्तकोनार्र्ाबैं कखाताखोल्नकार्नजम्तिढीर्ातीनज

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

ना ( एकर्वहिािवहत )

ु दस्ताखतबार्िं चािनगनेगरीबैं ककोना
पदार्िकारीहरुकोिं यि
र्िर्ेतउल्िे खभएकोर्नणियकोप्रर्तर्िवप


ठे क्काबार् हुने कार्को हकर्ा बोिपत्र िर्र्र्तको र्नणिय,
र्नर्ािण व्यििायीको र्निेदन र तोवकए बर्ोजजर्को
कायििम्पादन जर्ानत



र्ोर्बिाईजेिन पेश्कीको हकर्ा पेश्की रकर् बराबरको
बैक जर्ानत



ठे क्का िम्बन्िी अन्य कुराहरुको हकर्ा बोिपत्र िम्बन्िी
कागजात र िम्झौता बर्ोजजर् हुने ।



योजनाको रर्नङ र्बि भ ुिानी िा अजन्तर् भ ुिानीका िार्ग
उपभोिा िर्र्र्तको तफिबार् िर्र्र्तको र्नणियिवहत र्निेदन



िम्बजन्ित योजना हेने प्रार्बर्िकबार् रर्नङ र्बि िा
कायििम्पन्न प्रर्तिेदन

रर्नङ र्बि तथा
२८



अजन्तर् र्बि
भ ुिानी

रर्नङ र्बि िा अजन्तर् भ ुिानीका िार्गिम्बजन्ित
िडाकायािियकोर्िफाररि

कागजपत्र पुरा
र्ं किाि गैरे

भएपर्छ िम्भि
भएिम्र् िोवह



खचिका प्रर्ाजणत र्बिभपािईहरु

ददन नभए िो



योजनाको िाििजर्नक परीक्षण प्रर्तिेदन

को भोर्िपल्र्



उपभोिा िर्र्र्त र अनुगर्न िर्र्र्तको बैठकबार् र्नर्ािण
कायि िम्पन्न भएको भन्ने व्यहोराको र्नणिय प्रर्तर्िपी



आयोजना िूचना पार्ी (होर्डङ बोडि) को फोर्ो

र्नशुल्क

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

कार् िुरु हुन ु पूिक
ि ो, कार् हुदै गरे को र कार्
िवकएपर्छको झिक दे जखने फोर्ोहरु



ठे काबार् हुने कार्को हकर्ा रर्नङ र्बि, प्राविर्िक

प्रर्तिेदन, कायििम्पन्न प्रर्तिेदन र नगरस्तररय अनुगर्न
िर्र्र्तको र्िफाररि बर्ोजजर् हुने ।


िरौर्ी वफताि िम्बन्िी र्निेदन पत्र



उपभोिा िर्र्र्तको हकर्ा
िम्बजन्ितिडाकोकार्िम्पन्नभएकोर्िफाररि

योजना तथा
२९

िरौर्ीवफताि



ठे क्काबार् र्नर्ािणकायि भएको भए िम्झौतार्ा उल्िेख भए

िम्िजन्ित

प्राविर्िकशा

िोवह बर्ोजजर् र नभएको हकर्ा िाििजर्नक खररद

शाखा

खातथाआ.प्र.

प्रर्ुख

शाखा

ऐन/र्नयर्ानुिार


र्ं किाि गैरे

िोवहददन

र्नशुल्क

िम्पन्नभएको कार् र्र्ित िम्भार अिर्ििम्र् दुरुस्त
भएकोप्रार्बर्िकप्रर्तबेदन



भ ुिानी आ.ि.को आन्तररकराजस्िकायािियिार् जारी

भएकोकरच ुिाप्रर्ाणपत्र र र्ु.अ.क. िर्ायोजन पत्रका
प्रर्तर्िवप
पुिाििार



बाहेकका
३०

प्रिििनात्र्क

िम्झौता, पेश्की

काजजात पुरा

िर्र्र्तको र्नणिय िवहतको र्निेदन


योजना तथा
कायििर्हरुको

कायििर् िम्झौताका िार्ग िम्बजन्ित िं स्थाको िञ्चािक
कायििर् स्िीकृत भएको भन्ने व्यहोराको आर्िकाररक
र्नणिय प्रर्त



नगरपार्िकको स्िीकृत नम्िि बर्ोजजर्को कायििर्को
प्रस्ताि

भएपर्छ िम्भि
र्ं किाि गैरे

भएिम्र्
िोवहददन नत्र
भोर्ि पल्र्

र्नशुल्क

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

तथा अजन्तर्



भ ुिानी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

दताि भएको िं स्थाको हकर्ा िं स्थाको वििान र पर्छल्िो
आ.ि.को अजन्तर् िेखा परीक्षण प्रर्तिेदन



कायििर् िञ्चािनका िार्ग गररने
िागतिहभार्गतािम्बजन्िवििरण




पेश्की र्िनुपने भएर्ा पेश्की

पाऊाँ भन्ने व्यहोराको र्निेदन

कायििर् िम्पन्न भएपर्छ अजन्तर् भ ुिानी र्ाग गदाि

िं स्थाको पत्र, कायििर् िञ्चािन भएको र िम्पन्न भएको
झिक दे जखने फोर्ाहरु, नगरस्तररय अनुगर्न िर्र्र्तको
र्िफाररि र खचिको तेररज तथा प्रर्ाजणत र्बि भपािईहरु
पेशे गनुि पनेछ ।

विर्भन्न
३१

प्रकारका
र्िफाररि

कुन प्रकारको र्िफाररि आिश्यक पने हो, िो व्यहोरा
खुिेको र्नबेदन

िम्िजन्ित
शाखा
प्रर्ुख

िम्िजन्ित
शाखा



नागररकताप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िवप



िडाको र्िफाररि तथा िजिर्र्न र्ुच ुल्का आिश्यक पने

जशक्षा
शाखाप्रर्ुख

काजजात पुरा
भएपर्छ िोवहददन

भएर्ा िम्बजन्ित िडाबार् िजिर्र्न र्ुच ुल्का िवहतको

नगरपार्िकाको

स्िीकृत आर्थिक
ऐन अनुिार

र्िफाररि पत्र


िम्बजन्ितर्िफाररिको िार्गआबश्यक अन्यकागजातहरु



कानुन बर्ोजजर् हकदै या पुगेको व्यजिको ररतपुिक
ि को

न्यावयक िर्र्र्त िम्बन्िी
स्थार्नय िरकार
िं चािन ऐन ३२

2074 को
दफा 47(1)
बार्ोजजर्

नगर
उपप्रर्ुख

न्यावयक

उजुरी र्निेदन

िर्र्र्तको
िजचिािय



नागररकताको प्रर्ाणपत्र

दताि िोवह ददन,
म्याद तार्ेि
र्ं किाि गैरे

कीर्तिपरु नगर
क्षेत्रर्ा र्ात्र भए
३ ददन र िो

िादी रु र्ुद्दा दताि
५00|र्ुद्दा दताि प्रर्तिादी
रु. १००।-

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया


िम्बजन्ि िेिा
िुवििाहरू

कारी

िर्य

शुल्क

िडाको र्िफाररि तथा िजिर्र्न र्ुच ुल्का आिश्यक पने

भन्दा बावहर भए

प्रर्तर्िवप प्रर्त पाना

भएर्ा िम्बजन्ित िडाबार् िजिर्र्न र्ुच ुल्का िवहतको

७ ददन

रु ५

पदार्िकारी

न्यावयक िर्र्र्त

वफल्ड ररपोर्ि

र्िफाररि पत्र


पेश गने िर्य

िडास्तरबार् र्बबाद िर्ािान तथा र्ेिर्र्िापका िार्ग

७ ददन

प्रयाि भएको भए िो िम्बन्िी र्नणिय तथा कागजातहरु


िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि

उजुरी प्रकृर्तको आिारर्ा अन्य आिश्यक प्रर्ाण एिं
कागजात



प्रर्तिादी िं ख्या बराबरको उजुरीको प्रर्तर्िवप



कानुन बर्ोजजर् हकदै या पुगेको व्यजिको ररतपुिक
ि को
उजुरी र्निेदन

स्थार्नय िरकार



नागररकताको प्रर्ाणपत्र

िं चािन ऐन -



िडाको र्िफाररि तथा िजिर्र्न र्ुच ुल्का आिश्यक पने

2074 को
३३

दफा ४7(२)

नगर

बार्ोजजर्

उपप्रर्ुख

न्यावयक िर्र्र्त
िम्बजन्ि िेिा
िुवििाहरू

िजचिािय

म्याद तार्ेि

भएर्ा िम्बजन्ित िडाबार् िजिर्र्न र्ुच ुल्का िवहतको

न्यावयक
िर्र्र्तको

दताि िोवह ददन,

र्िफाररि पत्र


िडास्तरबार् र्बबाद िर्ािान तथा र्ेिर्र्िापका िार्ग
प्रयाि भएको भए िो िम्बन्िी र्नणिय तथा कागजातहरु



उजुरी प्रकृर्तको आिारर्ा अन्य आिश्यक प्रर्ाण एिं
कागजात



प्रर्तिादी िं ख्या बराबरको उजुरीको प्रर्तर्िवप

र्ं किाि गैरे

कीर्तिपरु नगर

िादी रु र्ुद्दा दताि

क्षेत्रर्ा र्ात्र भए

200|-

३ ददन र िो

र्ुद्दा दताि प्रर्तिादी

भन्दा बावहर भए

रु. 5०।-

वफल्ड ररपोर्ि

रु ५

७ ददन

पेश गने िर्य
७ ददन

प्रर्तर्िवप प्रर्त पाना

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

बढीर्ा ३ र्वहना

िरौर्ी िापत रु.

जशक्षा िम्िन्िी

1. शैजक्षक ित्र शुरुहुनभु न्दा कजम्तर्ा तीन र्वहना पवहिा विद्यािय
िेिा क्षेत्रको भेिािे गरे को प्रर्तिद्धतािवहतको तोवकएको
ढााँचार्ा र्निेदनपत्र

2. िम्बजन्ित िडाको विद्यािय िञ्चािन गने र्िफाररि पत्र र
प्रर्तिद्धता पत्र

3. प्रस्तािना पत्र
4. विद्यािय व्यिस्थापन िर्र्र्तको गठन भएको कागजात तथा

अनुर्र्त दस्तुर रु.

िर्र्र्तको र्नणिय प्रर्तर्िवप तथा िञ्चािक िर्र्र्तका पदार्िकारी

नयााँ
िार्ुदावयकविद्या
३४

िय खोल्ने
अनुर्ती

५,०००।–

तथा िदस्यहरको नागररकता प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी एबं शैजक्षक

आिारभ ुत तह

योग्यताको प्रर्ाणपत्रका प्रर्तर्िपी

5. नजजकका कजम्तर्ा दुई विद्याियको िहर्र्त पत्र
6. जग्गा िनी प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी अथिा जग्गा िा भिन
भाडार्ा र्िएको भए कजम्तर्ा पााँच बििका िार्ग गररएको
कबुर्ियतनार्ा तथा िं झौता पत्रको प्रर्तर्िवप

7. जशक्षा ऐन तथा र्नयर्ाििीिे तोकेको र्ापदण्ड पुरा भएको
जानकारी पत्र िा र्निेदन

8. चािु आ.ि. िम्र्को िम्पिीकर तथा घर बहाि र्तरे को रर्िद
9. तोवकए बर्ोजजर्को रकर् बुझाएको रर्िद
10. विद्यािय िञ्चािनर्ा आिस्यक जनशजि तथा भौर्तक

पूिाििार पुरा गरे को जशक्षा र्नयर्ाििी २०७४ को अनुिूची–३
बर्ोजजर्को पुरा गरे को हुन ु पने ।

२५,०००।–

र्ं किाि गैरे

िावििक दस्तुर रु.
१,०००।–

र्ाध्यर्र्क तह
िावििक दस्तुर रु.
२,०००।–
गुठीद्धारा िञ्चार्ित
विद्याियहरुिाई
िरौर्ी रकर्
निाग्ने

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

11. विद्याियर्ा कायिरत जशक्षक, कर्िचारीको िेिा िति िम्िन्िी
विर्नयर्ाििीको प्रर्तर्िपी

12. र्नयर्ानुिार िरौर्ी राखेको प्रर्ाण
13. स्थिगत र्नरीक्षण प्रर्तिेदन



िम्िजन्ित विद्याियको व्यिस्थापन/िं चािन िर्र्र्तको र्नणियको

िरौर्ी िापत रु.

प्रर्तर्िपी िवहतको तोवकएको ढााँचार्ा र्निेदनपत्र

२५,०००।–

िञ्चािक िर्र्र्तका पदार्िकारी तथा िदस्यहरको नागररकता

अनुर्र्त दस्तुर रु.

प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी एबं शैजक्षक योग्यताको प्रर्ाणपत्रका

५,०००।–

प्रर्तर्िपी


३५

जशक्षा

द्यािय विद्यािय

शाखा

खोल्ने अनुर्ती

प्रर्ुख

जशक्षा शाखा

िावििक दस्तुर रु.

हो िो अनुिारको वििान तथा विर्नयर्ािीको प्रर्ाजणत प्रर्तर्िवप

१,०००।–

िम्िजन्ित िडा कायािियको विद्यािय िञ्चािन गनि ददएको

र्ाध्यर्र्क तह

र्िफाररि पत्र

िावििक दस्तुर रु.



िं स्थाको लयान दतािको प्रर्ाण पत्रको प्रर्तर्िवप

२,०००।–



िबै भन्दा नजजकका दुई विद्याियको िहर्र्त पत्र

गुठीद्धारा िञ्चार्ित



जशक्षा ऐन तथा र्नयर्ाििीिे तोकेको र्ापदण्ड पुरा भएको

विद्याियहरुिाई


नयााँिंस्थागतवि

गुठी, कम्पनी िा िहकारी कुन प्रकृर्तको विद्यािय िञ्चािन गने

आिारभ ुत तह

जानकारी पत्र िा र्निेदन


विद्यािय िञ्चािनर्ा आिस्यक जनशजि तथा भौर्तक पूिाििार
पुरा गरे को जशक्षा र्नयर्ाििी २०७४ को अनुिूची–३
बर्ोजजर्को पुरा गरे को हुन ु पने ।



स्थिगत र्नरीक्षण प्रर्तिेदन



विद्याियर्ा कायिरत जशक्षक तथा कर्िचारीहरुको िेिा शति
िम्बजन्ि विर्नयर्ाििीको प्रर्तर्िपी

िरौर्ी रकर्
निाग्ने

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

बढीर्ा दुई

िावििक दस्तुर

र्वहना

र्तरे को हुन ु पने

जग्गा िनी प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी अथिा जग्गा िा भिन
भाडार्ा र्िएको भए कजम्तर्ा पााँच बििका िार्ग गररएको
कबुर्ियतनार्ा तथा िं झौता पत्रको प्रर्तर्िवप



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पजिकर तथा घरिहाि कर र्तरे को
प्रर्ाणको प्रर्तर्िवप



िरौर्ी राखेको बैं क र्नस्िाको प्रर्तर्िवप



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी तथा व्यििाय कर र्तरे को
प्रर्ाण

कक्षा थप

जशक्षा

जशक्षा शाखा



तोवकए बर्ोजजर्को रकर् बुझाएको रर्िद



नगरपार्िकार्ा र्निेदन दस्तुर र्तरे को रर्िद



विद्यािय व्यिस्थापन/ िं चािक िर्र्र्तको र्नणिय प्रर्तर्िपी
ु न्दा कजम्तर्ा दुई र्वहना अगािै
िवहत शेजक्षक ित्र शुरुहुनभ

शाखाप्रर्ुख

तोवकएको ढााँचार्ा र्निेदन


विद्यािय स्थापनाको अनुर्तीपत्र तथा िञ्चािन भैरहे को
कक्षािम्र्को अनुर्र्तपत्रको प्रर्तर्िपी

३६



विद्याथी िं ख्याको वििरण



विद्याियर्ा कायिरत जशक्षक तथा कर्िचारीहरुको िेिा शति
िम्बजन्ि विर्नयर्ाििीको प्रर्तर्िपी



िम्िजन्ित िडा कायािियको र्िफाररि पत्र



आिश्यक जनशजि तथा भौर्तक पूिाििार पुरा भएको हुनपु ने



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पजिकर तथा घरिहाि कर र्तरे को
प्रर्ाणको प्रर्तर्िवप



स्थिगत अििोकन र्नरीक्षण प्रर्तिेदन

र्ं किाि गैरे

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िावििक आयकर र्तरे को रर्िद



िरौर्ी राखेको बैं क र्नस्िाको प्रर्तर्िवप



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी तथा व्यििाय कर र्तरे को

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

बढीर्ा दुई

िावििक दस्तुर

र्वहना

र्तरे को हुन ु पने

प्रर्ाण

र्बिय थप

जशक्षा

जशक्षा शाखा



तोवकए बर्ोजजर्को रकर् बुझाएको रर्िद



पर्छल्िो आ.ि. को अजन्तर् िे खा परीक्षण प्रर्तिेदन



विद्यािय व्यिस्थापन/ िं चािक िर्र्र्तको र्नणिय प्रर्तर्िपी

शाखा

ु न्दा कजम्तर्ा दुई र्वहना अगािै
िवहत शेजक्षक ित्र शुरुहुनभ

प्रर्ुख

तोवकएको ढााँचार्ा र्निेदन


र्बिय थप गनुि पनािको कारण प्रष्ट भएको प्रस्तािना पत्र



र्बध्याथी िं ख्या वििरण



विद्याियर्ा कायिरत जशक्षक तथा कर्िचारीहरुको िेिा शति
िम्बजन्ि विर्नयर्ाििीको प्रर्तर्िपी

३७



पूिाििारको अिस्था खुिेको वििरण



आिश्यक जनशजि वििरण



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पजिकर तथा घरिहाि कर र्तरे को
प्रर्ाणको प्रर्तर्िवप



स्थिगत अििोकन र्नरीक्षण प्रर्तिेदन



िावििक आयकर र्तरे को रर्िद



तोवकए बर्ोजजर्को रकर् बुझाएको रर्िद



िरौर्ी राखेको बैं क र्नस्िाको प्रर्तर्िवप

र्ं किाि गैरे

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

बढीर्ा एक

आिेदन दस्तुर रु.

र्वहना

११०।–

व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी तथा व्यििाय कर र्तरे को
प्रर्ाण

वििान तथा

जशक्षा

विर्नयर्ाििी

शाखा

िं शोिन

प्रर्ुख

जशक्षा शाखा



पर्छल्िो आ.ि. को अजन्तर् िे खा परीक्षण प्रर्तिेदन



गुठीयार िर्र्र्त तथा विद्यािय व्यिस्थापन िर्र्र्तबार् भएको

र्ं किाि गैरे

र्नणिय प्रर्तर्िवप िवहतको तोवकएको ढााँचार्ा र्निेदन पत्र


वििान तथा विर्नयर्ाििी पररितिन गनुि पनािको कारण खुिेको
तीनर्हिे फारार्िहर्तको पत्र



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पजिकर तथा घरिहाि कर र्तरे को
प्रर्ाणको प्रर्तर्िवप

३८



िावििक आयकर र्तरे को रर्िद



तोवकए बर्ोजजर्को रकर् बुझाएको रर्िद



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी तथा व्यििाय कर र्तरे को
प्रर्ाण

विद्याियको



पर्छल्िो आ.ि. को अजन्तर् िे खा परीक्षण प्रर्तिेदन



विद्यािय व्यिस्थापन/ िं चािक िर्र्र्तको र्नणिय प्रर्तर्िपी

स्थान पररितिन
अनुर्र्त

िवहत तोवकएको ढााँचार्ा र्निेदन पत्र


३९

िञ्चािक िर्र्र्तका पदार्िकारी, िगानीकताि तथा िदस्यहरुको
नागररकता प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी एबं शैजक्षक योग्यताको
प्रर्ाणपत्रका प्रर्तर्िपी



विद्याियर्ा कायिरत जशक्षक तथा कर्िचारीहरुको िेिा शति
िम्बजन्ि विर्नयर्ाििीको प्रर्तर्िपी

कागजपत्र पुरा
र्ं किाि गैरे

भएपर्छ िम्भि
भएिम्र् िोवह
ददन नभए िो
को भोर्िपल्र्

नगरपार्िकाकोआथि
जाकऐनअनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

िम्बजन्ित स्थानीय तहहरु िा िडाहरुको र्िफाररि पत्र (स्थान
पररितिन भई जाने र आउने स्थानको)



विद्यािय स्थापनाको अनुर्तीपत्र प्रर्तर्िपी



जग्गा िनी प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी अथिा जग्गा िा भिन
भाडार्ा र्िएको भए कजम्तर्ा पााँच बििका िार्ग गररएको
कबुर्ियतनार्ा तथा िं झौता पत्रको प्रर्तर्िवप



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पजिकर तथा घरिहाि कर र्तरे को
प्रर्ाणको प्रर्तर्िवप



स्थिगत अििोकन र्नरीक्षण प्रर्तिेदन



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी तथा व्यििाय कर र्तरे को
प्रर्ाण

विद्याियको



तोवकए बर्ोजजर्को रकर् बुझाएको रर्िद



िावििक आयकर र्तरे को रर्िद



पर्छल्िो आ.ि. को अजन्तर् िे खा परीक्षण प्रर्तिेदन



विद्यािय व्यिस्थापन/ िं चािक िर्र्र्तको र्नणिय प्रर्तर्िपी

नार् तथा
स्िार्र्त्ि
४०

िवहत तोवकएको ढााँचार्ा र्निेदन पत्र


िञ्चािक िर्र्र्तका पदार्िकारी, िगानीकताि तथा िदस्यहरुको
नागररकता प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी एबं शैजक्षक योग्यताको

पररितिन

प्रर्ाणपत्रका प्रर्तर्िपी


कम्पनी रजजष्टारको कायािियबार् नार् पररितिन िा स्िार्र्त्ि
पररितिन गररएको प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी

कागजपत्र पुरा
र्ं किाि गैरे

भएपर्छ िम्भि
भएिम्र् िोवह
ददन नभए िो
को भोर्िपल्र्

नगरपार्िकाकोआथि
जाकऐनअनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िञ्चािक िर्र्र्तका पदार्िकारी तथा िदस्यहरको नागररकता
प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी एबं शैजक्षक योग्यताको प्रर्ाणपत्रका
प्रर्तर्िपी



विद्याियर्ा कायिरत जशक्षक तथा कर्िचारीहरुको िेिा शति
िम्बजन्ि विर्नयर्ाििीको प्रर्तर्िपी



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि पत्र



विद्यािय स्थापनाको अनुर्तीपत्र प्रर्तर्िपी



शैजक्षक गुठीको वििान िा कम्पनीको प्रिन्िपत्र तथा
र्नयर्ाििीको प्रर्तर्िपी



जग्गा िनी प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी अथिा जग्गा िा भिन
भाडार्ा र्िएको भए कजम्तर्ा पााँच बििका िार्ग गररएको
कबुर्ियतनार्ा तथा िं झौता पत्रको प्रर्तर्िवप



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पजिकर तथा घरिहाि कर र्तरे को
प्रर्ाणको प्रर्तर्िवप



स्थिगत अििोकन र्नरीक्षण प्रर्तिेदन



िावििक आयकर र्तरे को रर्िद



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी तथा व्यििाय कर र्तरे को
प्रर्ाण



तोवकए बर्ोजजर्को रकर् बुझाएको रर्िद



पर्छल्िो आ.ि. को अजन्तर् िे खा परीक्षण प्रर्तिेदन

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार
िं स्थागत

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


विद्याियको
निीकरण

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

विद्यािय व्यिस्थापन/ िं चािक िर्र्र्तको र्नणिय प्रर्तर्िपी
िवहत तोवकएको ढााँचार्ा र्निेदन पत्र



कम्पनी रजजष्टारको कायािियर्ा दताि भई नविकरण िवहतको
प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



िञ्चािक िर्र्र्तका पदार्िकारी, िगानीकताि तथा िदस्यहरुको
नागररकता प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी एबं शैजक्षक योग्यताको
प्रर्ाणपत्रका प्रर्तर्िपी



विद्याियर्ा कायिरत जशक्षक तथा कर्िचारीहरुको िेिा शति
िम्बजन्ि विर्नयर्ाििीको प्रर्तर्िपी

४१



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि पत्र



विद्यािय स्थापनाको अनुर्तीपत्र प्रर्तर्िपी



जग्गा िनी प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी अथिा जग्गा िा भिन
भाडार्ा र्िएको भए कजम्तर्ा पााँच बििका िार्ग गररएको
कबुर्ियतनार्ा तथा िं झौता पत्रको प्रर्तर्िवप



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पजिकर तथा घरिहाि कर र्तरे को
प्रर्ाणको प्रर्तर्िवप



स्थिगत अििोकन र्नरीक्षण प्रर्तिेदन



िावििक आयकर र्तरे को रर्िद



िरौर्ी राखेको बैं क र्नस्िाको प्रर्तर्िवप



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी तथा व्यििाय कर र्तरे को
प्रर्ाण



पर्छल्िो आ.ि. को अजन्तर् िे खा परीक्षण प्रर्तिेदन

कागजपत्र पुरा
र्ं किाि गैरे

भएपर्छ िम्भि
भएिम्र् िोवह
ददन नभए िो
को भोर्िपल्र्

नगरपार्िकाकोआथि
जाकऐनअनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

पुि ि प्राथर्र्क

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


तोवकए बर्ोजजर्को रकर् बुझाएको रर्िद



िम्िजन्ित विद्याियको व्यिस्थापन/िं चािन िर्र्र्तको र्नणियको

कारी

िर्य

शुल्क

प्रर्तर्िपी िवहतको तोवकएको ढााँचार्ा र्निेदनपत्र

तह िञ्चािन
अनुर्ती

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि



िञ्चािक िर्र्र्तका पदार्िकारी, िगानीकताि तथा िदस्यहरको
नागररकता प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी एबं शैजक्षक योग्यताको
प्रर्ाणपत्रका प्रर्तर्िपी



गुठी, कम्पनी िा िहकारी कुन प्रकृर्तको विद्यािय िञ्चािन गने
हो िो अनुिारको वििान तथा विर्नयर्ािीको प्रर्ाजणत प्रर्तर्िवप



िम्िजन्ित िडा कायािियको विद्यािय िञ्चािन गनि ददएको
र्िफाररि पत्र

४२



िं स्थाको लयान दतािको प्रर्ाण पत्रको प्रर्तर्िवप



िबै भन्दा नजजकका दुई विद्याियको िहर्र्त पत्र



जशक्षा ऐन तथा र्नयर्ाििीिे तोकेको र्ापदण्ड पुरा भएको
जानकारी पत्र िा र्निेदन



विद्याियर्ा कायिरत जशक्षक तथा कर्िचारीहरुको िेिा शति
िम्बजन्ि विर्नयर्ाििीको प्रर्तर्िपी



विद्यािय िञ्चािनर्ा आिस्यक जनशजि तथा भौर्तक पूिाििार
पुरा गरे को जशक्षा र्नयर्ाििी २०७४ को अनुिूची–३
बर्ोजजर्को पुरा गरे को हुन ु पने ।



स्थिगत र्नरीक्षण प्रर्तिेदन



जग्गा िनी प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी अथिा जग्गा िा भिन
भाडार्ा र्िएको भए कजम्तर्ा पााँच बििका िार्ग गररएको
कबुर्ियतनार्ा तथा िं झौता पत्रको प्रर्तर्िवप

कागजपत्र पुरा
र्ं किाि गैरे

भएपर्छ िम्भि
भएिम्र् िोवह
ददन नभए िो
को भोर्िपल्र्

नगरपार्िकाकोआथि
जाकऐनअनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

र्ं किाि गैरे

बढीर्ा दुई ददन

रु. २००।–

र्ं किाि गैरे

र्निेदन प्राप्त

र्नशुल्क

चािु आ.ि. िम्र्को िम्पजिकर तथा घरिहाि कर र्तरे को
प्रर्ाणको प्रर्तर्िवप



िरौर्ी राखेको बैं क र्नस्िाको प्रर्तर्िवप



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी तथा व्यििाय कर र्तरे को
प्रर्ाण

४३

४४

४५



तोवकए बर्ोजजर्को रकर् बुझाएको रर्िद



नगरपार्िकार्ा र्निेदन दस्तुर र्तरे को रर्िद



िम्िजन्ित व्यजिको र्निेदन पत्र



जन्र् दताि प्रर्ाण पत्रको प्रर्तर्िवप

थर तथा जन्र्



विद्याियको र्िफाररि पत्र

र्र्र्त िं शोिन



िम्िजन्ित विद्यार्थिको शैजक्षक प्रर्ाणपत्र/ िक्कि ग्रेड र्िर्



बाबु आर्ाको नागररकताको प्रर्तर्िवप



दस्तुर र्तरे को रर्िद



जशक्षा र्नयर्ाििी अनुिार तोवकएको ढााँचार्ा आिेदन

कक्षा आठको

जशक्षा

विद्याथीको नार्

शाखाप्रर्ुख

जशक्षा शाखा

जशक्षक िरुिा

जशक्षा

र्िफाररि

शाखा



विद्यािय व्यिस्थापन िर्र्र्तको र्नणियको प्रर्तर्िवप

प्रर्ुख



विद्याियको र्िफाररि पत्र



प्रर्तर्िवप आिस्यक पनािको कारण खुिेको र्निेदन



िक्कि प्रर्ाण पत्रको प्रर्तर्िवप िा प्रर्ाण पत्र जारी गने िं स्थाको

कक्षा आठको

जशक्षा

ग्रेड र्िर्/

शाखा

प्रर्ाणपत्रको

प्रर्ुख

प्रर्तर्िवप

जशक्षा शाखा

जशक्षा शाखा

र्िफाररि पत्र


प्रर्तर्िवप दस्तुर र्तरे को रर्िद

भएकै ददन

र्ं किाि गैरे

र्निेदन प्राप्त
भएकै ददन

रु. २००।–

र्ि.नं.

४६

४७

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

विर्भत्र

जशक्षा

र्िफाररि

शाखा

जशक्षा शाखा

जशक्षा

र्िफाररि

शाखा

जशक्षा शाखा



र्निेदन दस्तुर र्तरे को रर्िद



िम्िजन्ित जशक्षकको र्निेदन पत्र



विद्यािय जशक्षक वकतािखानािे तोकेका आिश्यक कागज

जशक्षा शाखा



विध्याियको र्िफाररि पत्र



पुस्तकािय स्थापना गने िम्बन्िी आर् भेिाको र्नणिय तथा
तदथि िञ्चािन िर्र्र्तको बैठकको र्नणिय तथा प्रस्तािना

शाखाप्रर्ुख

पत्रिवहतको र्निेदन पत्र


जग्गा िनी प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी अथिा जग्गा िा भिन
भाडार्ा र्िएको भए कजम्तर्ा पााँच बििका िार्ग गररएको
कबुर्ियतनार्ा तथा िं झौता पत्रको प्रर्तर्िवप

४८

र्ं किाि गैरे

िर्य

शुल्क

र्निेदन प्राप्त

रु. २००।–

भएकै ददन

र्ं किाि गैरे

र्निेदन प्राप्त

र्नःशुल्क

भएकै ददन

प्रर्ाणहरू

प्रर्ुख

जशक्षा

र्िफाररि आिस्यक पनािको कारण खुिेको र्निेदन

कारी

पत्र/विद्याियको पत्र

प्रर्ुख
र्निृजिभरण



िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि

पुस्तकािय



पुस्तकािय खुल्ने िर्यको वििरण

स्थापना



िम्बजन्ित िडा कायािियको र्िफाररि पत्र



पुस्तकािय िं चािनको स्रोत खुिेको वििरण



पुस्तकािय िञ्चािन िर्र्र्तको व्यजिगत वििरण, नागररकता
प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



आिेदन दस्तुर र्तरे को रर्िद



र्नयर्ानुिारका अन्य कागज प्रर्ाणहरु

र्ं किाि गैरे

र्निेदन प्राप्त
भएकै ददन

११०।–

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

कम्लयूर्र

जशक्षा



व्यहोरा खुिेको र्निेदन पत्र

ईजन्स्चच ुर्,

शाखा



प्रस्तािना पत्र

र्ाईप िेन्र्र,

प्रर्ुख



कोजचङ तथा अन्य शुल्कको वििरण

भािा प्रजशक्षण



िञ्चािन हुने स्थानको ठे गाना तथा बार्ोको नक्िा

तथा कोजचङ



िं चािक तथा जशक्षकहरूको शैजक्षक योग्यताका प्रर्ाण पत्रको

जशक्षा शाखा

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी
र्ं किाि गैरे

िर्य

शुल्क

र्निेदन प्राप्त भए

र्निेदन दस्तुर रु.

पर्छ एक हप्ता

११०।–

प्रर्तर्िवप तथा व्यजिगत वििरण

कक्षा िञ्चािन

४९



र्निेदन दस्तुर र्तरे को रर्िद



स्थिगत अनुगर्न तथा र्नरीक्षण प्रर्तिेदन



जग्गा िनी प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी अथिा जग्गा िा भिन
भाडार्ा र्िएको भए कजम्तर्ा पााँच बििका िार्ग गररएको
कबुर्ियतनार्ा तथा िं झौता पत्रको प्रर्तर्िवप



चािु आ.ि. िम्र्को िम्पजिकर तथा घरिहाि कर र्तरे को
प्रर्ाणको प्रर्तर्िवप



व्यििाय दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी तथा व्यििाय कर र्तरे को
प्रर्ाण

४९



तोवकए बर्ोजजर्को रकर् बुझाएको रर्िद



र्नयर्ानुिारका अन्य कागज प्रर्ाणहरु



व्यहोरा खुिेको र्निेदन पत्र

जशक्षािाँग

जशक्षा

िम्बजन्ित

शाखा



कायििर्को उद्देश्य तथा िक्ष्य िवहतको प्रस्तािना पत्र

तार्िर्,

प्रर्ुख



कायििर्बार् िाभाजन्ित हुने िर्ुहको प्रस्तावित प्रक्षेपण पत्र



प्रर्त व्यजि िागत अनुर्ान



लयान दताि प्रर्ाण पत्रको प्रर्तर्िवप

जशक्षा शाखा

र्ं किाि गैरे

िावििक एकर्ुष्ठ
रु. १,२००।–

र्ि.नं.

५०

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

अनुिन्िान तथा



िं चािन िं स्था तथा व्यजिको प्रर्तिद्धता पत्र

परार्शि िेिा



आिेदन दस्तुर र्तरे को रर्िद



र्नयर्ानुिारका अन्य कागज प्रर्ाणहरु



व्यहोरा खुिेको र्निेदन पत्र

िं भाव्यता हेरी,

र्निेदन दस्तुर रु.
११०।–

पत्रपर्त्रका,

जशक्षा

पुस्तक तथा

शाखा



प्रस्तािना पत्र

आिस्यकता

स्र्े शनरी खुरा

प्रर्ुख



लयान दताि प्रर्ाण पत्रको प्रर्तर्िवप

अनुिार र्ात्र



िं चािन हुने स्थान र बार्ोको नक्िा



स्थिगत अनुगर्न तथा र्नरीक्षण प्रर्तिेदन



आिेदन दस्तुर र्तरे को रर्िद



र्नयर्ानुिारका अन्य कागज प्रर्ाणहरु

जशक्षा शाखा

र्बिेता

र्ं किाि गैरे

स्िास््य िम्िन्िी

५१

५२

विपन्न नागररक

स्िास््य

स्िास््य उपचार

शाखा

र्िफाररि

प्रर्ुख

स्िास््य

स्िास््य

िम्िन्िी अन्य

शाका

िेिाहरु

प्रर्ुख

स्िास््य



व्यहोरा खुिेको र्निेदन पत्र



नागररकता प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िवप



र्बपन्न नागररक स्िास््य उपचारका िार्ग उपचारत

शाखा

स्िजन्ित
स्िास््य
िं स्थाका
स्िास््य

अस्पतािको र्िफाररि


िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



दै र्नक विरार्ी जााँच तथा उपचार एंि परार्शि



दै र्नक विरार्ी जााँच तथा उपचार एंि परार्शि



५ िििर्र्ु नका िच्चा र गभििर्त र्वहिाका िार्ग खोप िेिा

र्ं किाि गैरे

३ ददन र्भत्र

र्नःशुल्क

र्ं किाि गैरे

िोही ददन

र्नःशुल्क

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी
िं स्थाका



स्िास््यकर्ी
हरु

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

३ ददन र्भत्र

र्नःशुल्क

पररिार र्नयोजन िेिा १५—४९ िििका र्वहिा एिं
दम्पर्तहरुका िार्ग



५ िििर्र्ु नका िच्चा,गभििर्त एंि िुत्केरी र्वहिाहरुका िार्ग
पोिण िेिा



क्षय तथा कुष्टरोगी एंि ििििािारणका िार्ग क्षय कुष्ट िेिा



जन—िािारण, वििािय तथा िजक्षत िर्ुह स्िास््य जशक्षा
िेिा



जन — िािारण एंि िजक्षत िर्ुह का िार्ग झाडा पखािा
र स्िाि प्रश्वाि रोग र्नयन्त्रण



कायििर्



औिो कािाजार रोग र्नयन्त्रण कायििर्



र्हार्ारी र्नयन्त्रण कायििर्



गााँउघर जक्िर्नक



िुरजक्षत र्ातृत्ि



एच.आई.र्भ.÷एड्ि एि.वर्.आइ



प्रयोगशािा िम्बजन्ि िेिाहरु

आर्थिक/ िेखा िम्िन्िी
भ ुिानीकोिार्गआिश्यकप्रविया
५३

विर्भन्न भ ुिानी

आ.प्र.शाख
ाा प्रर्ुख

आ.प्र.शाखा

यि अगार्ड तयार भई िडाहरुर्ा पठाईएको िार्ाग्रीिाई कवप गरर
र्र्िाउने


वििभपािइ VAT/PAN र्बि

र्ं किाि गैरे

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


डोरहाजजरी



कायिगनुअ
ि गाडी, कायिगदै गदािरकायििम्पन्नभएपछार्डकोफोर्ो



कायििम्पन्नभएकोभन्नेउपभोिािर्र्र्तकोर्नणियकोप्रर्तर्िवप



अनुगर्निर्र्र्तकोर्नणियकोप्रर्तर्िवप



प्राविर्िककोर्ुल्यांकन



प्राविर्िककोकायििम्पन्नप्रर्तिेदन



िडाकायािियकोकायििम्पन्नभएकोर्िफाररि



उपभोिािर्र्र्तकोर्निेदन



िाबिजर्नकपररक्षणगरे कोर्नणियकोप्रर्तर्िवप



खचििाििजर्नकफारर् भरी र्ााँि गरे को र्ुच ुल्का



योजनाकोम्यादथपगनुप
ि नेभएर्ाकारणरआिारिवहतकोिर्र्र्तक

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

ाोर्नणियतथािडाकायािियकोर्िफाररििाथम्यादथपगनि प्रर्ुख
प्रशािकीय अर्िकृत िर्क्ष पेशगने


अन्य भ ुिानीको हकर्ा तोवकएको प्रकृया पुरा गरी फाईि
पेश गनुि पने ।

िहकारी िं स्था िम्बन्िी
िहकारी िं स्था
५४

दताि गने



तदथि िर्र्र्तको तफिबार् र्निेदन पत्र



कजम्तर्ा ३० जना (िचत तथा ऋण िहकारीका हकर्ा

िहकारी

िहकारी

१०० जना) नेपािी नागररकहरुिे पवहिो र दोस्रोगरी दुई

शाखाप्रर्ुख

शाखा

िर्ा प्रारजम्भक भेिा गरी िोको उपजस्थर्त िवहतको र्नणिय
प्रर्तर्िपी


प्रस्तावित िहकारी िं स्थाको िक्कि विर्नयर्,

शाखाबार्ै दताि

र्ं किाि गैरे

हुनेर्ा िम्पूणि

कृविका हकर्ा

प्रविया पूरा गरी

१,०००।–

आिेदन पेश

अन्यका हकर्ा

गरे को १५

३,०००।–

ददनर्भत्र र

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


कारी

श्रीर्ान्

नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्ाजणत प्रर्तर्िवप, बिोिाि तथा

प्र.प्र.अ.ज्यूबार्



तोवकए बर्ोजजर्को रकर् र्तरे को रर्िद



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िं स्थाको तफिबार् व्यहोरा खुिेको र्निेदन पत्र



पर्छल्िोिािारणिभार्ाकूििदस्यिं ख्याकोबहुर्तिेिहकारीऐ

र्िनुपने भएर्ा
िो को िार्ग
िाग्ने िर्य
अनुिार
र्ं किाि गैरे

५५

र्नयर्िं शोिनक

खा प्रर्ुख

ाा

ाोस्िीकृर्त

श्रीर्ान्

िं शोिनको र्नणिय गरी र्नणिय प्रर्तर्िवप र तीन र्हिे
िहकारीशाख

प्र.प्र.अ.ज्यूबार्

फारार्को ढााँचार्ा नेपािी कागजर्ा िं शोर्ित विर्नयर् २

पूि ि स्िीकृर्त

प्रर्त


पनेभएर्ािोकोिा
र्गिाग्नेिर्यअनु

प्रर्तिेदन

िहकारी
िं घ/िं स्थािे
५६

र्नयर्ानुिार
पाउनेछुर्
िुवििाहरुको

िहकारीशा

िहकारीशाख

खा प्रर्ुख

ाा

अन्य आिश्यक कागजातहरु



िं स्थाको तफिबार् व्यहोरा खुिेको र्निेदन पत्र



िम्बजन्ितिं घ/िं स्थाको पत्र िवहत आिश्यकता अनुिार
िािारण िभा तथा िञ्चािक िर्र्र्तको र्नणियको प्रर्ाजणत
प्रर्तर्िवप ।

रु. ५००।–

र्िनु

िं स्थाको पर्छल्िो आ.ि. को अजन्तर् िेखा परीक्षण



शाखािार्ै हुनेर्ा
७ ददन र

न, र्नयर् र र्िद्धान्त एिं र्ापदण्ड अनुकूि विर्नयर्
िहकारीशा

शुल्क

पूि ि स्िीकृर्त

र्िएको प्रर्ाणपत्र, िं भाव्यता अध्ययन

िं घ/िं स्थाकोवि

िर्य

शेयर िदस्यको फोर्ो िवहतको वििरण, नेपािी
आिद्धता खुल्ने प्रर्ाजणत कागजातहरु, कायियोजना, तार्िर्

िहका

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि

िार
र्ं किाि गैरे

शाखािार्ै हन
ु ेर्ा३
ददनर श्रीर्ान प्र.
प्र.अ.ज्यूबार् पूि ि
स्िीकृती
र्िनुपनेभएर्ा

५००।–

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

र्िफाररशगने





िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

िं स्थाको पर्छल्िो आ.ि. को अजन्तर् िेखा परीक्षण

िोको िार्ग

प्रर्तिेदन

िाग्ने िर्य

घर जग्गा खररदर्ा रजजष्ट्रेशन दस्तुर छु र्को र्िफाररश र्ाग

अनुिार

शुल्क

गदाि र्ापदण्ड अनुिार खरीदका िार्ग िेखा परीक्षकिे
प्रर्ाजणत गरे को आिश्यक स्रोतको विश्लेिण गररएको
कागजात

िहकारीिं स्थाबा



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िं स्थाको तफिबार् व्यहोरा खुिेको र्निेदन पत्र



िं रचनागतिानीर्तगतविियर्ािं घ/िं स्थाका कुि िदस्य र्ध्ये

िोिपुछ तथा

िहकारीशा

िहकारीशाख

र्ाग भए

खा प्रर्ुख

ाा

िहकारीिं घ/िं
५८

स्थाकोदतािखारे
जी

पूि ि स्िीकृर्त

िम्बजन्ित िं स्था, व्यजि िा र्नजका अजख्तयार प्राप्त

पनेभएर्ािोकोिा
र्गिाग्नेिर्यअनु

अन्य आिश्यककागजातहरु

िहकारीशा

िहकारीशाख

खा प्रर्ुख

ाा

िं घ/िं स्थाको िािारण िभाको कुि िदस्य िं ख्याको दुई
र्तहाई बहुर्तिे गरे को र्नणियको प्रर्तर्िवप िर्ेतको पत्र



अन्य आिश्यककागजातहरु

३००।–

र्िनु

व्यजिको र्निेदन, र्निेदकको व्यहोरा पुवष्ट गने प्रर्ाण, र

राय प्रदान

१५ ददन र

प्र.प्र.अ.ज्यूबार्

र्निेदन रखािकार्, कािािही िा कारोिारका विियर्ा

बर्ोजजर्को

शाखािार्ै हुनेर्ा
श्रीर्ान्

कजम्तर्ा ५ प्रर्तशत िदस्यको स्पष्ट कारण िवहतको

र् भएको
५७

र्ं किाि गैरे

िार
र्ं किाि गैरे
अिस्था हेरी
बढीर्ा ३५ ददन

५००।–

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

पदार्िकारी


िहकारीिं स्था
५९

एवककरणर
विभाजन

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

िहकारीशा

िहकारीशाख

खा प्रर्ुख

ाा

दुईिादुईभन्दाबढीिं स्थाहरुआपिर्ाएकीकरणगनििाएकिं स्था

िम्िजन्ितगुनाि

शुल्क

अिस्था हेरी

प्रर्त िं स्था

बढीर्ा ३५ ददन

१,०००।–

अन्य आिश्यक कागजातहरु, (र्नयर् ३९, ४० िर्ोजजर्)
र्ं किाि गैरे

िं घ/िं स्थाहरुिाँ
६०

िर्य

र्ं किाि गैरे

जाहाईबहुर्तबार्पाररत भएको र्नणिय िवहतको पत्र

िहकारी
ग

कारी

िाईदुईिादुईभन्दाबढीिं स्थार्ाविभाजनगनििािारणिभाकोदुईत



िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि

िहकारीशा

िहकारीशाख

खा प्रर्ुख

ाा



ु ाई एिं िर्स्या िर्ािान गनिआिश्यक प्रर्ाण िवहतको
िुनि

अिस्था हेरी

र्निेदन/उजुरी

बढीर्ा ३५ ददन

५००।–

ाो/उजुरी

िहकारी
िं घ/िं स्थािे

६१

रे कोर्ािर्थिनग
नेिा स्िीकृर्त
प्रदान

िम्बजन्ितिं घ/िं स्थाको पत्र



िेखा परीक्षणको इजाजत र िोको निीकरण,



िे.प.शुल्क तोवकएको र्नणिय िवहत िेखा पररक्षक र्नयुिी
गरे को र्नणियको प्रर्ाजणत प्रर्तर्िपी,

िेखा
परीक्षकर्नयुिग



िहकारीशा

िहकारीशाख

खा प्रर्ुख

ाा



िं स्था तथा िेखा परीक्षकको कर च ुिाको प्रर्ाण पत्र,
र्नजको कायि क्षेत्रगत शति, िेखा परीक्षक र्नयुि हुन
अयोग्य नरहे को स्िघोिणा,



विगत तीन िििर्ा र्नयुि िेखा परीक्षकहरुको नार् र
ठे गाना



अन्य आिश्यक कागजातहरु

र्ं किाि गैरे

(िहकारीिं स्थाकोिे
िार्ान्यअिस्थार्
ााकागजातपेशभ
एकैददन,िम्पूणक
ि
ाागजातपुगेकोअ
िस्थार्ा

खापरीक्षणर्नदे जशका
, २०७५ बर्ोजजर्)
आजश्वन
र्िान्तर्भत्रर्नःशुल्क
रिोभन्दापर्छकायाि

कायािियबार्र्नरी

ियिेतोकेबर्ोजजर्

क्षणगनुप
ि नेभएर्ा

,

बढीर्ा७ददन

बढीर्ारु३,०००।
िम्र् जररिाना

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

६२

न्तरवियाकायि
िर्िं चािन

कारी
र्ं किाि गैरे

तार्िर्रगोष्ठीरअ
िहकारीशा

िहकारीशाख

खा प्रर्ुख

ाा



िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
िर्य

िावििक कायििर्
अनुिार
आिश्यकता

िहभार्गताकािार्गिं घ/िं स्थाको अनुरोि पत्र

शुल्क

रस्थानपवहचानगर

१००।–

ाीिर्यिर्यर्ाि
ञ्चािनहुने

र्ार्िकप्रगर्त

र्ं किाि गैरे

प्रर्तिेदन,

वििरणकोहकर्ा

िेखापरीक्षण

र्वहनािवकएको ७

प्रर्तिेदनिवहत

ददनर्भत्रर्नःशुल्क र

िािारणिभाको
६३

र्नणिय
िगायतका
िावििकवििरण

िहकारीशा

िहकारीशाख

खा प्रर्ुख

ाा



िं स्थाकोआर्िकारीकपत्रिवहतकाप्रर्ाणीतवििरणहरु

।

पेश गने िर्य

िावििकवििरणको

तोवकए बर्ोजजर्

हकर्ा िािारणिभा

रअद्यािर्िक गने

भएको१५ ददनर्भत्र

कायि र्नरन्तर

र्नःशुल्क ।

प्राप्तगरी

िोिर्य पश्चात्

िं घ/िं स्थाको

बढीर्ा रु

वििरण

३,०००।

अद्यािर्िक

िम्र्जररिाना

िहकारी
६४

र्ार्िक

िं घ/िं स्थाको
अनुगर्न,


िहकारीशा

िहकारीशाख

खा प्रर्ुख

ाा

िहकारीिं घ/िं स्थाका िम्िन्िर्ा कीर्तिपरु नगरपार्िका
िहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८७ िर्ोजजर्को हदम्याद
र्भत्र र्निेदन र त्यििाई पुवष्ट गने कागजात प्रर्ाण

र्ं किाि गैरे

बढीर्ा ३५
ददनकायािियकोय
ाोजनार्ुताविकभ
एतोवकएबर्ोजजर्

रु. १००।

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

बढीर्ा३५ददन,क

कीर्तिपरु नगरपार्िक

ाायािियको

ाािहकारीऐन,

र्नरीक्षणगरीिुझ
ााििा
र्नदे शनिाआदे श
प्रदान
िहकारी

र्ं किाि गैरे

िं घ/िं स्थाकोअ
६५

नुगर्न,र्नरीक्षण
गरीिुझाििा
र्नदे शनिाआदे श


िहकारीशा

िहकारीशाख

खा प्रर्ुख

ाा

कीर्तिपरु नगरपार्िका िहकारी ऐन, २०७४ को दफा
८१(१) िर्ोजजर् जरीिाना गनुि नपने, किूर ठहर गनुि

योजना र्ुताविक

नपने कुनै कागजात िा प्रर्ाण िवहतको िफाई ।

भएतोवकएबर्ोजज
र्

प्रदान
िहकारी

बढीर्ा३५ददन,क

िं घ/िं स्थाको
६६

अनुगर्न,
र्नरीक्षणगरीिुझ
िािा र्नदे शन


िहकारीशा

िहकारीशाख

खा प्रर्ुख

ाा

कीर्तिपरु नगरपार्िका िहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८१

ाायािियको

(२) अनुिार

योजना र्ुताविक

जरीिाना गनुि नपने, किूर ठहर गनुि नपने

कुनै कागजात िा प्रर्ाण िवहतको िफाई ।

भएतोवकएबर्ोजज
र्

प्रदान

६७

पूराना िं स्था

िार्ाजजक

िार्ाजजक



र्निेदन

नविकरण गनि

शाखा

शाखा



विर्भन्न िरकारी र्नकायर्ादताि भएको प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िवप

प्रर्ुख

र्ं किाि गैरे

आिश्यक
कागजात पुगेर्ा
िोही ददन

२०७४ को दफा
८१ (१) अनुिार

कीर्तिपरु
नगरपार्िका
िहकारी ऐन,
२०७४ को दफा
८१ (२) अनुिार
जररिाना हुने ।

कीर्तिपरु
नगरपार्िका

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी




िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

अजघल्िो आर्थिक ििि िम्र्को िेखा पररक्षण प्रर्तिेदन

आर्थिक ऐन

(Audit Report)

अनुिार

विद्यान (िं शोिननभएको हकर्ा अध्यक्षबार् प्रर्ाजणत गरी
िही छाप गरे को हुनपु छि ।)



िेखा पररक्षक (Auditor) को प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िवप



िं स्थाको आफ्नै भिनहकर्ा िम्पर्त कर च ुिा र घरभाडा
िम्झौता



िं स्थाअरुको घरर्ा भाडार्ा बिे को भए, घर बहाि िम्झौता



आन्तररक राजस्िविभागको चािु आर्थिक ििि िम्र्को कर
र्तरे को कर च ुिाफुकुिाको प्रर्तर्िवप ।



िं स्थाकाविर्भन्नवियाकिापकाप्रगर्तवििरण हरु (छ भने)



िं स्थाको हाििािै बिेको र्ाईन्युर्को प्रर्तर्िवप ।



प्रस्तावित िं स्थाको तदथि िर्र्र्तको र्नणिय प्रर्तर्िपी

अन्य िार्ाजजक िं घ िस्था दताि तथा नविकरण िम्िन्िी
नयााँ िं स्था

िार्ाजजक

िार्ाजजक

दतािका

शाखा

शाखा/

प्रर्ुख

गै.ि.ि.

र्िफाररि
६८

िर्न्िय
शाखा

िवहतको र्निेदन पत्र


िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



प्रस्तावित िं स्थाको वििान



िर्र्र्तका िबै पदार्िकारीहरुको नागररकताको प्रर्तर्िवप



िं स्थाको कायििय बिेको घर भाडार्ा भएउि घरिनी
िाँगको िम्झौतापत्र र बहािकर र्तरे को भए रर्िद

र्ं किाि गैरे
आिश्यक
कागजात पुगेर्ा
िोही ददन

कीर्तिपरु
नगरपार्िका
आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


नगरपार्िकार्ा तोवकए बर्ोजजर्को शुल्क र्तरे को रर्िद



अन्य आिश्यक कागजातहरु

िं स्था

िार्ाजजक

िार्ाजजक



िं स्थाको र्निेदन पत्र

नविकरणका

शाखा

शाखा/

प्रर्ुख

गै.ि.ि.



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि



िं स्थाको वििान



िं स्थाको कायििय बिेको घर भाडार्ा भएउि घरिनी

िार्ग र्िफाररि

िर्न्िय
शाखा

नविकरणका िार्ग िर्ाजकल्याण परीिदर्ा आिद्धता
भएको प्रर्ाणपत्र



स्थायी िेखा नम्बर (PAN)को प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



आन्तररक राजश्व कायािियको कर च ुिा प्रर्ाणपत्रको
प्रर्तर्िपी

७०

कारी

िर्य

शुल्क

र्ं किाि गैरे

िाँगको िम्झौतापत्र र बहािकर र्तरे को रर्िद


६९

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि



पर्छल्िो आ.ि. को अजन्तर् िे खा परीक्षण प्रर्तिेदन



िं स्था दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



नगरपार्िकार्ा तोवकए बर्ोजजर्को शुल्क र्तरे को रर्िद



अन्य आिश्यक कागजातहरु

गैर िरकारी



िं स्थाको र्नणिय प्रर्तर्िपी िवहतको र्निेदन पत्र

िं स्थािाई



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि

कायििर्



िं स्थाको वििान

आिश्यक
कागजात पुगेर्ा
िोही ददन

कीर्तिपरु
नगरपार्िका
आर्थिक ऐन
अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार
िं चािनको पुि ि

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी


िं स्थाको कायििय बिेको घर भाडार्ा भएउि घरिनी
िाँगको िम्झौतापत्र र बहािकर र्तरे को रर्िद

स्िीकृती


िर्ाजकल्याण परीिदर्ा आिद्धता भएको प्रर्ाणपत्रको
प्रर्तर्िपी



स्थायी िेखा नम्बर (PAN)को प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



आन्तररक राजश्व कायािियको कर च ुिा प्रर्ाणपत्रको
प्रर्तर्िपी

७१



पर्छल्िो आ.ि. को अजन्तर् िे खा परीक्षण प्रर्तिेदन



िं स्था दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



नगरपार्िकार्ा तोवकए बर्ोजजर्को शुल्क र्तरे को रर्िद



पुि ि स्िीकृर्त र्ाग गररएको योजनाको विस्तृत वििरण



अन्य आिश्यक कागजातहरु

गैर िरकारी



िं स्थाको र्नणिय प्रर्तर्िपी िवहतको र्निेदन पत्र

िं स्थािाई



नगरपार्िकार्ा तोवकए बर्ोजजर्को शुल्क र्तरे को रर्िद

कायििर्



स्िीकृत कायििर्को विस्तृत वििरण

िं चािनको



अन्य आिश्यक कागजातहरु

अनुर्ती

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

पदार्िकारी

र्ोि विकाि

िार्ाजजक

िार्ाजजक

िं स्था/

शाखा

शाखा

आर्ा/र्वहिा/

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

प्रर्ुख



प्रस्तावित िं स्थाको तदथि िर्र्र्तको र्नणिय प्रर्तर्िपी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

र्ं किाि गैरे

िवहतको र्निेदन पत्र


िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि

नागाररक



प्रस्तावित िं स्थाको वििान

िर्ाज दताि



िर्र्र्तकािबै पदार्िकारीहरुको नागररकता प्रर्ाणपत्रको

७२

आिश्यक
कागजात पुगेर्ा

प्रर्तर्िवप


व्याजिगत िेखा नम्बर



िं स्थाको कायििय बिेको घर भाडार्ा भएउि घरिनी

िोही ददन

कीर्तिपरु
नगरपार्िका
आर्थिक ऐन
अनुिार

िाँगको िम्झौतापत्र


बहािकर र्तरे को रर्िद



अन्य आिश्यक कागजातहरु



िूचना र्ागको ढााँचार्ा िुचनाको प्रयोजन खुिेको र्निेदन

िूचना र्ाग िम्िन्िी
िूचना र्ाग

िूचना

िूचना प्रविर्ि

प्रविर्ि

शाखा

शाखा
प्रर्ुख
७३

र्ं किाि गैरे



पत्र


नागररकताको प्रर्तर्िपी

िूचनाको
हकिम्िन्िी

िूचनाको प्रकृर्त
हेरी १५
ददनिम्र्

ऐन, र्नयर्,
र्नयर्ाििी र
र्नदे जशका
बर्ोजजर्
तोवकएको
दस्तुर ।

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

पञ्जीकरण िम्बन्िी
पजञ्जकरण

पजञ्जकरण

पजञ्जकरण



(जन्र्, र्ृत्यु,

शाखा

शाखा

वििरण खुिेको िम्बजन्ित व्यजि िा िारे िर्ाफित र्निेदन



उपिब्ि भएिम्र् पवहिा जारी भएको प्रर्ाणपत्रको

र्बबाह,
७४

प्रर्ुख

कागजपत्र पुरा

फोर्ोकपी िा दताि भएको र्र्र्त तथा दताि नम्बर

बिाईिराई, र



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि

िम्िन्िविच्छे द)



िम्बजन्ित व्यजि िा आर्ा बाबु िा िं रक्षकको नागररकता

िम्बजन्ि

र्ं किाि गैरे

भएपर्छ िम्भि
भएिम्र् िोवह

र्नशुल्क

ददन नभए िो

प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी

को भोर्िपल्र्

प्रर्तर्िपी प्रदान
पजञ्जकरण

पजञ्जकरण

पजञ्जकरण



(जन्र्, र्ृत्यु,

शाखा

शाखा

वििरण खुिेको िम्बजन्ित व्यजि िा िारे िर्ाफित र्निेदन



उपिब्ि भएिम्र् पवहिा जारी भएको प्रर्ाणपत्रको

र्बबाह,

७५

प्रर्ुख

फोर्ोकपी िा दताि भएको र्र्र्त तथा दताि नम्बर

बिाईिराई, र



िम्बजन्ित िडाको र्िफाररि

िम्िन्िविच्छे द)



िम्बजन्ित व्यजि िा आर्ा बाबु िा िं रक्षकको नागररकता

िम्बजन्ि
िं शोिन प्रदान

प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी


िच्याउनुपने कारण पुष्ट्याई गने आिार (जन्र् दतािको
हकर्ा विद्याियको शैजक्षक प्रर्ाण पत्र तथा अन्यको हकर्ा
आिश्यकता अनुिार िम्बजन्ित िडाको िजिर्र्न र्ुच ुल्का)

"घ" िगिको र्नर्ािण व्यििायी ईजाजत पत्र िम्बन्िी

कागजपत्र पुरा
र्ं किाि गैरे

भएपर्छ िम्भि
भएिम्र् िोवह
ददन नभए िो
को भोर्िपल्र्

र्नशुल्क

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/
राजश्व

र्नर्ािण

शाखा

राजश्व शाखा

प्रर्ुख



स्िीकृत कायिविर्ि बर्ोजजर्को ढांचाको र्निेदन ।



स्थायी िेखा नं (र्ुल्य अर्भिृवद्ध कर िर्ेतर्ा) दताि भएको

कारी

िर्य

शुल्क

कागजपत्र पुरा

नगरपार्िकाकोस्िी

प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी

ईजाजत पत्र
७६

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

"घ" िगिको
व्यििायी

िेिाददनेशाखा

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि



फर्िको नार्र्ा खाता खोिी रु १०००००।– (एक िाख)
जम्र्ा गरे को बैँ क भौचर

दताि


नगरपार्िकार्ा राजश्व बुझाएको रर्िद



फर्िको प्रोपाइर्रको नागररकताको प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



िबै कागजपत्रहरु नोर्री पजब्िक बार् प्रर्ाजणत हुनपु नेछ

र्ं किाि गैरे

भएपर्छ, नगर
कायिपािोकाको

कृत कायिवििी
अनुिार

र्नणियानुिार

।

७७

"घ" िगिको

राजश्व

र्नर्ािण

शाखा

व्यििायी

राजश्व शाखा



ईजाजत पत्र हराए िा नार्िएकोर्ा प्रर्तर्िवप पाउन र्निेदन

प्रर्ुख

कागजपत्र पुरा
र्ं किाि गैरे

ईजाजत पत्रको

राजश्व

र्नर्ािण

शाखा

ईजाजत पत्र
नविकरण

नगरपार्िकाकोस्िी
कृत कायिवििी
अनुिार

को भोर्िपल्र्

"घ" िगिको
व्यििायी

भएिम्र् िोवह
ददन नभए िो

प्रर्तर्िपी

७८

भएपर्छ िम्भि

प्रर्ुख

राजश्व शाखा



निीकरण गरी पाउाँ भन्ने व्यहोराको र्निेदन



राजश्व र्तरे को रर्िद



कर कायािियबार् कर च ुिाको प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िपी



पािबुक ( र्नर्ािण व्यििायीबार् भएका िाििजर्नक र्नर्ािण
कायिको अर्भिख वििरण)

कागजपत्र पुरा
र्ं किाि गैरे

भएपर्छ िम्भि
भएिम्र् िोवह
ददन नभए िो
को भोर्िपल्र्

नगरपार्िकाकोस्िी
कृत कायिवििी
अनुिार

र्ि.नं.

िेिािुवििाकोप्रकार

जजम्र्ेबार
कर्िचारी/

िेिाददनेशाखा

आिश्यककागजातहरु/प्रविया

पदार्िकारी

िेिार्िनिाग्ने

गुनािोिुन्नेअर्ि
कारी

िर्य

शुल्क

कागजपत्र पुरा

नगरपार्िकाको

प्रशािन शाखा अन्तरगत

७९

विर्भन्न

प्रशािन

प्रशािन

र्िफाररिहरु

शाखा

शाखा

प्रर्ुख



कुन प्रकारको र्िफाररि आिश्यक पने हो, िो व्यहोरा
खुिेको र्नबेदन



नागररकताप्रर्ाणपत्रकोप्रर्तर्िवप



िडाको र्िफाररि तथा िजिर्र्न र्ुच ुल्का आिश्यक पने
भएर्ा िम्बजन्ित िडाबार् िजिर्र्न र्ुच ुल्का िवहतको
र्िफाररि पत्र



िम्बजन्ितर्िफाररिको िार्गआबश्यक अन्यकागजातहरु

र्ं किाि गैरे

भएपर्छ िम्भि
भएिम्र् िोवह
ददन नभए िो
को भोर्िपल्र्

आर्थिक ऐन
अनुिार

ख) िडा कायािियिार् प्रदान गररने िेिा र िाग्ने दस्तुर
यि नगर क्षेत्रअन्तरगत कीर्तिपरु नगरपार्िकाका िडा कायािियबार् प्रदान गररने िेिा र िाग्ने दस्तुर तथा प्रविया र्नम्न बर्ोजजर् रहेको छ ।

qm=;+=

;]jf ;'ljwfsf] gfd

cfjZos kg]{ sfuhftx?

गुनािो िुन्ने

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

अर्िकारी

/ nfUg] ;do
1

3/ hUuf

!_ 3/ hUuf gfd;f/L ;DaGwL lj:t[t ljj/0f

gfd;f/L l;kmfl/;

v'n]sf] lgj]bg
@_lgj]bssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ d[ts / lgj]bs jLrsf] gftf k|dfl0ft
k|df0fkqsf] k|ltlnlk
$_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
%_ ;h{ldg d'r'Nsf u/L a'em\g' kg]{ eP
;h{ldgdf ;fIfL a:g]sf] gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b k|ltlnlk
७)

र्ृत्यु दताि प्रर्ाणपत्रको प्रर्तर्िवप

८)

हकदारहरुको प्रर्तव्यजि पािपोर्ििाईजको
२/२ प्रर्त फोर्ो

2

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

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

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

j8f

cWoIf÷j8f िडा

;b:o÷j8f ;lrj,

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

;DalGwt kmFf6sf

#_ lgj]bg btf{ ug]{

nfUg] ;doM ;f]xL

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

lbg,

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

nfUg] b:t'/

अध्यक्ष / िडा

रु. ११०

िजचि

sd{rf/L

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ sfg'gL hl6ntf ePsf] b]lvPdf
sfg'gL
/fo lnO{g]5 .
&_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{
l;kmfl/; pknAw u/fpg]
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn]
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]scfb]z ug]{
#_ lgj]bg btf{ ug]{

j8f

cWoIf÷j8f िडा

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

अध्यक्ष / िडा

िजचि

तीनपुस्ते र्भत्र भएर्ा रु.
११०/- र अन्यको हकर्ा
रु. ५१०/-

%_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
^_ र्ोही अस्थायी र्नस्िा, अनुिूची
lkmN8a'ssf] k|dfl0ft k|ltlnlk
3

3/ sfod l;kmfl/;

नं. २

/

!_ 3/ sfod l;kmfl/; kfpmF eGg] ljifosf]
lgj]bg
@_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ ;DalGwt hUufsf] nfuk'hf{sf] k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
$_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;bsf] k|ltlnlk
%_

भिन र्नर्ािण ईजाजत पत्रको प्रर्तर्िवप

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

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

a9Ldf # lbgleq
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? j8f cWoIf÷j8f िडा
;b:o÷j8f ;lrj,

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

;DalGwt kmFf6sf

#_ lgj]bg btf{ ug]{

nfUg] ;doM

अध्यक्ष / िडा

रु. ११०/-

िजचि

sd{rf/L

cfjZostf ;f]xL lbg,
cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L ;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq
l;kmfl/; tof/ ug]{

$_tf]lsPsf]

sd{rf/Ln]

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ btf{ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
4

5fqa[lQ l;kmfl/;

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

िं स्थाबार् जारी गररएको

पररचयपत्रको

k|ltlnlk

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

j8f

cWoIf÷j8f िडा

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

#_ lgj]bg btf{ ug{]

nfUg] ;doM

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

;f]xL lbg,

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

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

अध्यक्ष / िडा

िजचि

रु. ११०/-

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
5

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

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

िं स्थाबार् जारी गररएको

पररचयपत्रको

k|ltlnlk

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

j8f

cWoIf÷j8f िडा

;b:o÷j8f ;lrj,

अध्यक्ष / िडा

रु. ११०/-

िजचि

;DalGwt kmFf6sf

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

sd{rf/L

#_ lgj]bg btf{ ug{]

nfUg] ;doM

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

;f]xL lbg,

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

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

%_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
6

ckfËता l;kmfl/;

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

जग्गा िनी पुजाि शैजक्षक

योग्यताको प्रर्ाण प्रत्र िा र्तदाता प्रर्ाणपत्र
िा अपांगताको आिारर्ा कुनै जार्गर गरररहेको
भए र्नयुजि पत्र िा त्यो िंस्थािे ददएको
प्रर्ाणपत्र िा जज.प्र.का. र्ा दताि भएका
अपांगता िम्िन्िी कायि गने िंघिस्थािे गरे को
र्िफाररि र्ध्ये कुनै एक

@_

िम्भि भएिम्र् अपांगता दे जखने गररने जखजचएको
फोर्ो – २ प्रर्त

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? j8f
k]z ug]{

;b:o÷j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf

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

cfjZostf ;f]xL lbg,

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

sd{rf/L
nfUg] ;doM

#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_tf]lsPsf]

cWoIf÷j8f िडा

अध्यक्ष / िडा

िजचि

र्न:शुल्क

३) पािपोर्ि िाईजको फोर्ो – २ प्रर्त

7

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

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

af6f]sf] gfd

खुिेको कागजात

@_ jxfndf a;]sf] eP 3/wgLsf] ;gfvt
d'r'Nsf / lghsf] gful/stf k|df0f kqsf]
k|ltlnlk
#_ sd{rf/Lsf] xsdf xfn sfo{/t /x]sf]
sfof{nosf] kq
$_ 3/axfn s/ lt/]sf /l;b
%_ 3/axfnsf] ;Demf}tf kq
र्ार्थ भएर्ा ।

8

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

k]z ug]{

j8f

cWoIf÷j8f िडा

;b:o÷j8f ;lrj,

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

;DalGwt kmFf6sf

#_ lgj]bg btf{ ug{]

nfUg] ;doM

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

;f]xL lbg,

अध्यक्ष / िडा

रु ११०/-

िजचि

sd{rf/L

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

;h{ldgsf] xsdf

l;kmfl/; tof/ ug]{

a9Ldf # lbgleq

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

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0f kqsf]
k|ltlnlk
@_ a;fFO{;/fO{sf] xsdf a;fO{ ;/fO{ btf{
k|df0f kqsf] k|ltlnlk
#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;bsf] k|ltlnlk
$_ hUufwgL k|df0fkqsf] k|ltlnlk

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

j8f

cWoIf÷j8f िडा

;b:o÷j8f ;lrj,

अध्यक्ष / िडा

रु ११०/-

िजचि

;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

#_ lgj]bg btf{ ug{]

nfUg] ;doM

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

;f]xL lbg,

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

9

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

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

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

j8f

cWoIf÷j8f िडा

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

अध्यक्ष / िडा

िजचि

रु. १०/-

klt/ cfdf/ a'afsf] gful/stf k|df0f kqsf]
k|ltlnlk

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

$_ rfl/lqs k|df0fkqsf] k|ltlnlk -laBfyL{sf]
xsdf_
%_ ljjfx btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk laaflxtfsf] xsdf_

nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

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

;h{ldgsf] xsdf

l;kmfl/; tof/ ug]{

a9Ldf # lbgleq

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

^_ a;fFO{;/L cfPsf] xsdf a;fFO{;/fO{sf]

9fFrfdf gful/stf

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

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

आर्िकाlरक पत्रिवहत िम्िजन्ित िडा
कायािियबार् प्रदान गररने ।

10

c+uLs[t gful/stf
l;kmfl/;

!_

नागररकता फारfर्

/ c+uLs[t

gful/stf k|fKt ug{ vf]h]sf] :ki6
cfwf/
@_ ;fljs d'n'ssf] gful/stf kl/Tofu
u/]sf] jf kl/Tofu ug{ sf/jfxL rnfPsf]
k'li6 ug]{ sfuhftx?
#_ g]kfndf !% jif{b]lv s'g} Joj;fo jf

!_

फारार्

;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. १०/-

sfd u/L j;]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
$_िैिावहक
ljjfx

c+uLs[t gful/stfsf nflu
btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk /

;DalGwt b]zsf] cflwsfl/s k|df0fkq
%_g]kfnL efiff n]Vg / jf]Ng hfGg] k|df0f
sfuhftx?

l;kmfl/; tof/ ug]{, sfggL /fo
cfjZos ePdf
/fo ;f]Wg]
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ cg';"rL
*
sf] 9fFrfdf
gful/stf l;kmfl/;sf] clen]v /fVg] .

^_ kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] # k|lt
&_ आिश्यकता भएर्ा ;h{ldg d'r'Nsf
11

आयस्रोत

k|dfl0ft

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

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा

आर्थिक ऐन अनुिार

िजचि

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

%_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/, axfn $_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf
cg';f/
s/ lt/]sf] /l;b र s/ lgwf{/0f :jLs[t
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
ePsf] sfuhft
l;kmfl/; tof/ ug]{
^_

आिश्यकता भएर्ा

;h{ldg d'r'Nsf

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

12

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

s/ lt/]sf] /l;b

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०/-

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

ljB't h8fg
l;kmfl/;

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg
kq
@_ hUufwgL k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
#_ पुजाि नभएको
sfuhft

हकर्ा

xs ef]u v'Ng]

$_ gS;f kf; jf gS;f gfd;f/L ePsf]
k|df0fsf] k|ltlnlk
%_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
^_ cGo cfjZos sfuhftx?

14

wf/f h8fg l;kmfl/; !_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg
kq
@_ hUufwgL k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk
#_ पुजाि नभएको
sfuhft

हकर्ा

xs ef]u v'Ng]

$_ gS;f kf; jf gS;f gfd;f/L ePsf]
k|df0fsf] k|ltlnlk
%_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b

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

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

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

;h{ldgsf] xsdf

#_ lgj]bg btf{ ug{]

a9Ldf # lbgleq

िडा अध्यक्ष / िडा

रु. ११०/-

िजचि

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

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

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

;h{ldgsf] xsdf

#_ lgj]bg btf{ ug{]

a9Ldf # lbgleq

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

^_ cGo cfjZos sfuhftx?

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

15

hLljt
/x]sf]
l;kmfl/;

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg
kq
@_ :jo+ JolQm pkl:yt x'g' kg]{
#_ b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f]
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा

रु. ११०

िजचि

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

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

16

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

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg
kq
@_ gfd km/s k/]sf] k'li6 ug{] k|dfl0ft
sfuhftx?

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

eGg] l;kmfl/;÷km/s #_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
hGd ldlt ;+zf]wg
/l;b
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf
l;kmfl/;
$_ ;DalGwt JolQm jf xsjfnf pkl:yt cg';f/
eO{ ;gfvt ug{' kg{]
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
%_cfjZostf cg';f/ :yfgLo
k|x/L sf]
l;kmfl/; tof/ ug]{
;h{ldg d'r'Nsfsf] k|ltj]bg dfu ug{ ;Sg]
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
17

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

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg
kq
@_ hUufwgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
#_ hUufsf] cf;kf;sf] rng rNtLsf] र्ूल्य
k|If]k0f
$_ xfn;fn} cf;kf;sf] vl/b las|L ePsf]
eP ;f] k|df0f jf ;h{ldg d'r'Nsf
^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

$_ tf]lsPsf] k|fljlws sd{rf/Ln]
cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf
tof/ u/L d'Nof°g tof/ ug]{

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

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
18

Aoj;fo
aGb
l;kmfl/;

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

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

$_ 3/axfn ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk

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

%_ ljb]zLsf] xsdf kl/ro v'Ng]
sfuhft jf

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

;DalGwt b'tfjf;sf]] kq
^_ cfkmg} 3/ ePdf rfn' cf=j= ;Ddsf]
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

19

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

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

k]z ug]{

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा

रु. ११०

िजचि

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

20 Aofkf/
Aoj;fo

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

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

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

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

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

u/fpg]
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

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

gePsf]

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

l;kmfl/;

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

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा

रु. ११०

िजचि

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

$_tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf
cg';f/
:ynut ;h{ldg d'r'Nsf tof/
u/L l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
21

sf]6{ lkm
ldgfxf

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

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

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

l;kmfl/;

@_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
#_ cbfntdf d'2f k/]sf k|df0f sfuhftx?
$_ sf]6{ kmL ldgfxf x'g' kg{] :ki6 sf/0f
lnlvt
?kdf lbg' kg{]
%_ :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf

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

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

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

22

Gffjfns kl/ro
– kq
l;kmfl/;

!_ afa' cfdfsf] gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk / lgj]bg kq
@_ hGd btf{sf] k|df0fkq k|dfl0ft k|ltlnkL
#_ rfn' cf=j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
$_ gfafns v'Ng] yk s'g} k|df0f sfuhft
eP ;f]
;d]t k]z ug{]

23

;fd'bflos

%_ b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f]
!_ lgj]bg

rf}kfof

@_ rf}kfof nfg] 7fpFsf] :jLs[t kq

;DjGwL

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

l;kmfl/;

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

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा

रु. ११०

िजचि

;h{ldgsf]
xs
df a9Ldf #
lbgleq

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

5/l5d]s tyf jftfa/0fdf k|lts"n k|efj

#_ lgj]bg btf{ ug{]

gkg{] Joxf]/f

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

u/L l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
24

Aoj;fo
btf{
l;kmfl/;

!_ lgj]bg kq
@_ cfk\mg} 3/ eP rfn' cf= j= ;Ddsf]
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b

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

#_ axfndf eP axfn ;Demf}tf

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

िडा अध्यक्ष / िडा

रु. ११०

िजचि

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

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

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

25

pBf]u 7fpF

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

;f/L l;kmfl/;

@_ pBf]u btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk
#_ :yfgLo txåf/f hf/L]

निीकरण

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

Joj:ffo btf{ k|df0f kq
$_ cfk\mg} 3/ eP rfn' cf= j= ;Ddsf]
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
%_ axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk
/ axfn s/ lt/]sf] /l;b

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

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ ;DalGwt :yfgLo tx If]q leq ;/L hfg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
eP
;DalGwt j8f sfof{nosf] cg'dltsf]
pknAw u/fpg]
l;kmfl/; kq / ;DalGwt :yfgLo tx
aflx/ ;/L hfg] eP ;/L hfg] :yfgLo

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

txsf] :jLs[ltsf] l;kmfl/;
26

ljBfno 7fpF

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

;f/L l;kmfl/;

@_ ljBfno btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk
#_ :yfgLo txåf/f hf/L] ul/Psf]

निीकरण

;lxtsf] Joj:ffo btf{ k|df0f kq ;/sf/L Pj+ ;fd'bflos ljBfno afx]s
cGoका

हकdf_

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

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

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

/ िडा

रु. ११०
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#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf
cg';f/
:ynut ;h{ldg d'r'Nsf tof/
u/L l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

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

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

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

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

k]z ug]{
gful/stfsf] @_ clVtof/jfnf JolQmn]]
k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnlk / gful/stf
;DalGwt sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
k|df0fkq gePsf] xsdf ljjfx btf{ jf #_ lgj]bg btf{ ug{]

@_;/L

hfg]

JolQmx?को

hGd btf{ jf pd]/ v'n]sf] lg:;fsf] $_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf
cg';f/
k|dfl0ft k|ltlnlk
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
#_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk ÷3/ jf
l;kmfl/; tof/ ug]{
hUuf gePsfsf] xsdf a;fO{ v'Ng] k|df0f
sfuhft
$_ 3/ hUuf ePsfsf] xsdf 3/ eP rfn'
cf= j=;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf

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

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

िजचि

s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft
%_3/ hUuf gePsfsf] xsdf ;DalGwt 3/

pknAw u/fpg]

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

ljBfno

;~rfng !_ ljBfno sIff a[l4sf nflu lgj]bg

:jLs[t÷

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

sIff a[l4
l;kmfl/;

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx? j8f cWoIf
nfUg] ;doM
k]z ug]{

#_ :yfgLo txaf6 hf/L rfn' cf= j=sf]
न िी क र ण ;lxtsf] Joj:ffo btf{ k|df0f kq

@_ clVtof/jfnf JolQmn]]

$_ ;/sf/L afx]ssf ljBfnosf xsdf rfn'
cf= j=;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b

#_ lgj]bg btf{ ug{]

%_ axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk
/ axfn s/ lt/]sf] /l;b

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

;f]xL lbg,

िडा अध्यक्ष / िडा

रु. ११०

िजचि

;h{ldgsf]
xs

sd{rf/Ln] df a9Ldf #
lbgleq
cfjZostf cg';f/ :ynut lg/LIf0f

$_tf]lsPsf]

k|fljlws

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

29

AolQmu

!_ lgj]bg kq

t

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

ljj/0f
l;kmfl/
;

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

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

$_ ljifo;Fu ;DalGwt cGo k|df0f sfuhftx? #_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf
cg';f/
;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

30

hUuf

!_ lgj]bg

btf{

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

l;kmfl/;

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

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

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

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

^_ hUufsf] gfkL gS;f

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

रु. ११०

िजचि

;h{ldgsf]
xs

k|dfl0ft k|ltlnlk #_ lgj]bg btf{ ug{]

%_ lkmN8a's ptf/

िडा अध्यक्ष / िडा

df a9Ldf #
lbgleq

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

&_ hUuf;Fu ;DalGwt cGo k|df0f sfuhftx?

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

31

;+/Ifs
l;kmfl/;
AolQmut_

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

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

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

ug]{

;f]xL lbg,

@_ clVtof/jfnf JolQmn]]

;h{ldgsf]
xs

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

df a9Ldf #
lbgleq

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

32

;+/Ifs

!_ lgj]bg

l;kmfl/;

@_ ;+:yfsf] gjLs/0f ;lxtsf] k|df0fkqsf]

-

k|ltlnlk Pj+ ljwfgsf] k|ltlnlk jf

;+:yfut_

lgodfjnLsf]] k|ltlnlk
#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b,
$_ axfndf eP ;Demf}tf kq k|ltlnlk /
axfn s/ lt/]sf] /l;b

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

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

रु. ११०

िजचि

;h{ldgsf]
xs

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

िडा अध्यक्ष / िडा

df a9Ldf #
lbgleq

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

33

g]kfn ;/sf/sf]

!_ lgj]bg

gfddf af6f]

@_ hUufwgL k|df0fqsf] k|ltlnlk

sfod l;kmfl/;

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

wgLn] ;gfvt u/]sf] sfuhft

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

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

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

रु. ११०

िजचि

;h{ldgsf]
xs

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

िडा अध्यक्ष / िडा

df a9Ldf #
lbgleq

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

34

hLljt;Fu

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
!_ lgj]bg tyf gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk !_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

gftf

@_ gftf v'Ng] k|df0fkqsf] k|ltlnlk

k|dfl0ft

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा

नेपार्िर्ा भए रु.

िजचि

३१०

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

d[ts;Fusf]
gftf
k|dfl0ft

k|dfl0ft ug]{ JolQmx?sf] @ k|lt
kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f]

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

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

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

२)

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

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

#_ lgj]bg btf{ ug{]

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

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

k|df0fkqsf] k|ltlnlk
^_ j;fFO{;/L cfPsf] xsdf a;fO{;/fO{sf]
k|ltlnlk
&_ xsbf/x?sf] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] $ k|lt

/f]xa/df a:g] sfo{

pknAw u/fpg]

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

%_ xsjfnf gfjfns eP hGd btf{

36

#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]

४_gftf

35

अं ग्रज
े ीर्ा भए रु.६१०

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

@_

र्ार्िक रु. २०,००० भन्दा र्ाथी भए

axfn

३)

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

$_

िम्िजन्ित र्नकायको आर्िकारीक पत्र

५_

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

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

र बहाि

िजचि

र्निेदन रु. २५, प्रर्त
व्यजि रु.२५, र
िजिर्र्न रु. २००/-

;h{ldgsf]
df a9Ldf #
lbgleq

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

k]z ug]{

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

@_ clVtof/jfnf JolQmn]]

;Demf}tfsf k|ltlnkL

;f]xL lbg,

िडा अध्यक्ष / िडा

xs

^_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
&_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?

!_ lgj]bg

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

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

;h{ldgsf]
xs

#_ lgj]bg btf{ ug{]
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ /f]xa/df a:g]
tf]Sg]

जनप्रर्तर्नर्ि/

sd{rf/L

df a9Ldf #
lbgleq

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. 200

&_ j8f sfof{noaf6 k]|lift #% lbg]
Dofb kqsf] ;"rgf k|dfl0ft k|ltnkL
37

lgMz'Ns jf ;Mz'Ns

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

:jf:Yo

@_ ljkGgtf v'Ng] k|df0f sfuhft

pkrf/

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

l;kmfl/;

$_ ;+ej eP 8fS6/sf] k|]l:s|K;g jf lj/fdL
k'hf{ k|ltlnkL

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा

र्नःशुल्क स्िा्य र्िफाररि

िजचि

भए र्नःशुल्क र िशुल्क

िडा अध्यक्ष / िडा

र्नःशुल्क

भए रु. ११०/-

;h{ldgsf]
xs
df a9Ldf #
lbgleq

;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
38

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

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

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

dfu cg';f/

२)

sfof{nosf] kq

#_ kq btf{ ug{]

;f]xL lbg,

ljj/0f v'nfO{

३)

ljifo;Fu ;DalGwt cGo sfuhftx?

cGo
sfof{nosf]

k7fpg] sfo{
39

;+:yf btf{ l;kmfl/;

िजचि

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

!_

र्स्यौदा

ljwfg jf lgodfjnL, lgj]bg

@_ axfn ;Demf}tf kq / axfn s/ lt/]sf]
/l;b
३) कायििर्र्र्तका पदार्िकारीहरुको नागररकताको
प्रर्तर्िवप

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

४) कायििर्र्र्तका पदार्िकारीहरुको बैठकको र्नणिय

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

40

3/

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

af6f]

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

k|dfl0ft

k|ltlnlk

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

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

lbg]

b'j}

JolQm

j8f

cWoIf

nfUg] ;doM

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

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

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

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

gful/stfsf

र अंशबण्डा प्रयोजन रु.
११०

k|df0fkqsf] k|df0fkq k|dfl0ft k|ltlnkL
;lxt pkl:yt x'g' kg{] jf lghx?n]
lbPsf] clws[t jf/];sf] k|dfl0ft k|ltlnkL
41

rf/

!_ lga]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk

lsNnf

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

k|dfl0ft

#_ hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft k|ltlnlk gfkL
gS;f
$_ rfn' cf= j= ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b

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

%_ lgj]bs :jo+ jf lghn] cGo JolQmnfO{

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

$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf
tf]s]sf] xsdf lgh lgj]bsn] lbPsf] cg';f/
jf/];gfdfsf]

k|ltlnkL

नागररकता प्रर्तर्िवप

र

िारे िको

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

rf/lsNnfsf] xsdf
d"NofÍg /sdsf] )=!
Ü

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
42

hGd

!_ lgj]bg / gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnkL

ldlt

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

k|dfl0ft

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

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

j8f

cWoIf

nfUg] ;doM

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

नेपािीर्ा भए रु. ३१०/-

िडा अध्यक्ष / िडा

नेपािीर्ा भए रु. ३१०/-

िजचि

अंग्रजीर्ा भए रु.६१०/-

;f]xL lbg,

अंग्रजीर्ा भए रु.६१०/-

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

43

ljjfx k|dfl0ft

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

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

#_ b'nfxf b'nxL b'a} pkl:yt eO{ ;gfvt ug{'
kg{] .

#_ lgj]bg btf{ ug{]

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

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

%_ lj. ;. @)#$ kl5sf] xsdf laafx btf{

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

k|df0f kqsf] k|ltlnlk

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

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

44

3/
kftfn

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

k|dfl0ft

@_ 3/

भएको प्रर्ाण

#_ :ynut lg/LIf0f k|ltj]bg
$_ rfn' cf= j= ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०/-

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

46

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

k|ltlnlk

k]z ug]{

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

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

िेनदे न गने]

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

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

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

b'j} JolQm

िाक्षीहरुको नागररकता प्रर्तर्िपी र स्ियं उपजस्थत

हुन ु पने

#_ lgj]bg btf{ ug{]

j8f

cWoIf

nfUg] ;doM

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. २००

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

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

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

xsjfnf jf

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

xsbf/

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

k|dfl0ft

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

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

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

j8f

cWoIf

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

47

cljjflx

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

t

@_ ;+/Ifs jf cleefjsn] sfof{nosf]

k|dfl0ft

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

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

रु. ६१०

िजचि

;f]xL lbg,
;h{ldgsf]

#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ cfjZostf cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf
ug]{

िडा अध्यक्ष / िडा

j8f cWoIf
nfUg] ;doM

xs
df a9Ldf #
lbgleq

%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
48

hUuf /]vf+sgsf]
sfo{÷;f] sfo{df
/f]xa/

cWoIf÷j8f िडा

!_ ;DalGwt sfof{nosf] kq

!_ lgj]bg k]z ug]{

j8f

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

@_ clVtof/jfnf JolQmn]]

;b:o, nfUg]
;doM तोवकएको

$_ hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft k|ltlnlk gfkL
gS;f

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

ददन

अध्यक्ष / िडा

रु. २००

िजचि

#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] ज न प्र र्त र्न िी ि ] cfjZostf
cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf tof/ गदाि
रोहबरर्ा बस्ने

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

49

hUuf wgLk"hf{

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

x/fPsf] l;kmfl/;

@_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
#_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk

४) पािपोर्ि िाईजको फोर्ो – २ प्रर्त

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ११०

tof/ ug{]
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
50

k'hf{df

3/

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

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

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

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

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

;h{ldgsf]

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

f a9Ldf #

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

िडा अध्यक्ष / िडा

रु. ११०

िजचि

xsd
lbgleq

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

c+u|]hL
51

l;kmfl/; tyf
k|dfl0ft

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

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

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा
िजचि

रु. ६१०

^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
52

ldnfkq
sfuh÷ ph'/L
btf{

!_ ldnfkq ug]{ b'j} kIfsf] ;+o'Qm lgj]bg
@_ ;DalGwt JolQmx?sf] gful/stf
k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ ljifo;Fu ;DalGwt cGo sfuhftx?

54

axfn s/

!_ lgj]bg kq
@|_ axfn ;Ddmf}tf

(र्ार्िक रु. २०,००० भन्दा

र्ार्थको हकर्ा अनिायि)

#_ gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b
55

lj1fkg s/

!_ lgj]bg / ;+:yfsf] k|dfl0ft sfuhft
@_ ;DalGwt :yfgLo txdf ltg{ a'emfpg kg{]
Joj;fo / cGo s/sf] k|ltlnkL

!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
#_ lgj]bg btf{ ug{]
$_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] cfjZostf
cg';f/ ;h{ldg d'r'Nsf tof/ u/L
l;kmfl/; tof/ ug]{
%_ lgj]bsn] tf]lsPsf] z'Ns a'emfpg]
^_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ l;kmfl/;
pknAw u/fpg]
!_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt
sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
@_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] s/ lgwf{/0f tof/
u/L j8f cWoIf÷j8f ;b:o÷j8f ;lrj
;dIf k]z ug{] .
#_ tf]lsPsf] s/ a'emfpg]
$_ rnfgL u/L lgj]bsnfO{ s/ lgwf{/0f kq
pknAw u/fpg]
!_ lgj]bg ;lxt tf]lsPsf] sfuhftx?
k]z ug]{
@_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt

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

j8f

cWoIf÷j8f िडा

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

अध्यक्ष / िडा

रु. २००

बहाि रकर्को 10

िजचि

प्रर्तशत

j8f cWoIf÷j8f

िडा अध्यक्ष / िडा

;b:o÷j8f ;lrj,

िजचि

Joj;fosf] gfd 7]ufgf
ePsf] ;fO{g af]8{ k|lt ju{
km'6 ?= @).— -aL;_

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

;DalGwt
kmFf6

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

/ िडा

sf sd{rf/L
nfUg] ;doM
;f]xL lbg,

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

ju{ k"m6÷k|lt jif{_ ?=
^).—
56

;DklQ s/

!_ िम्पिी वििरण फारर्, नागररकता प्रर्तर्िवप,
!_ clVtof/jfnf JolQmn] ;DalGwt
hUuf wgL k|df0f k'hf{, dfnkf]t / 3/ hUuf sd{rf/LnfO{ tf]s cfb]z ug]{]
s/ च ुिा कागजात (प्रथर् पर्कका िार्ग )
@_ tf]lsPsf] sd{rf/Ln] s/ lgwf{/0f

j8f ;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

२) दोस्रो पर्क दे जख cl3Nnf] cf=j=िम्र्को
;DklQ s/ lt/]sf] k|df0f

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

nfUg] ;doM ;f]xL

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

lbg,

िडा अध्यक्ष / िडा

आर्थिक ऐनको

िजचि

अनुिूची १ र २
अनुिार

tof/ u/L ;lrj ;dIf k]z ug{] .

pknAw u/fpg] .
57

hGd btf{

1= afa' jf cfdfsf] gful/stfsf] k|ltlnlk;
2= :jf:Yo ;+:yf÷c:ktfndf hGd ePsf] eP
pQm ;+:yfaf^ hf/L hGd

k|ltj]bg ;

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

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

j8f ;lrj, nfUg]

िडा अध्यक्ष / िडा

३५ ददन र्भत्र र्नः

बाबु िा आर्ा र्ध्ये एक जनािे र्ोकन

;doM ;f]xL lbg

िजचि

शुल्क, त्यिपछी

नम्िर िवहत िूचना ददने ।

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

रु.५०

*=

58 d[To' btf{

अनिाईनर्ा िूचना फारर् भरे को र्ोकन नम्बर
1= d[tssf] gful/stf k|df)fkqsf] k|ltlnlk ;

!_ 36gf 36]sf] #% lbg leq kl/jf/sf]
िदस्यिे िूचना ददने

2= ;"rssf] gful/stfsf] k|df)fkqsf] k|ltlnlk ;
3= lab]zL ePdf ;"rs / d[tssf] /fxbfgL,
k|j]zf!f tyf lgh To; j*fdf
a;f]af; ul//x]sf] k|df)f ;

@_

tf]lsPsf] sd{rf/L ;f]xL lbg,
;h{ldgsf]
;h{ldg d'r'Nsf tof/ ug{]

द्वारा

अनिाईनर्ा िूचना फारर् भरे को र्ोकन
नम्बर

a;fO{;/fO btf{

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

#= बिाईिराई

60

;DaGw ljR5]b btf{

गरी जानेको हकर्ा पररिारका
ििै िदस्यहरुको अनिाईनर्ा िूचना फारर्
भरे को र्ोकन नम्बरहरु,
1= ;"rssf] gful/stf k|df)fkqsf] k|ltlnlk,
2= cbfntaf^ ;DjGw ljR%]b ePsf]
km};nfsf] k|ltlnlk

िडा अध्यक्ष / िडा

३५ ददन र्भत्र र्नः

िजचि

शुल्क, त्यिपछी

आिश्यकता अनुिार

रु.५०

xs

df a9Ldf #

$=
59

j8f ;lrj,
nfUg] ;doM

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

j8f ;lrj
nfUg] ;doM

d"Vo JolQmn]

;f]xL lbg,

िडा अध्यक्ष / िडा

३५ ददन र्भत्र र्नः

िजचि

शुल्क, त्यिपछी
रु.५०

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

j8f ;lrj,

nfUg] ;doM ;f]xL
e/L ;"rgf lbg] . lbg,

िडा अध्यक्ष / िडा

३५ ददन र्भत्र र्नः

िजचि

शुल्क, त्यिपछी
रु.५०

१. दुिै जनाको अनिाईनर्ा िूचना फारर् भरे को
र्ोकन नम्बर

61 lajfx btf{

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

jf/];gfdf;

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

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

िडा अध्यक्ष / िडा

३५ ददन र्भत्र र्नः

िजचि

शुल्क, त्यिपछी
रु.५०

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

%=

दुिै जनाको अनिाईनर्ा िूचना फारर् भरे को

र्ोकन नम्बर

64

pNn]lvt afx]s cGo !_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg
:yfgLo cfjZostf

@_ ljifo ;Fu ;DalGwt k|df0f sfuhft

cg';f/sf

^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] ;DklQ s/ lt/]sf]

l;kmfl/;÷k|dfl0ftx?

/l;b

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

j8f

cWoIf÷j8f िडा

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

#_ lgj]bg btf{ ug{]

nfUg] ;doM

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

;f]xL lbg,

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

;h{ldgsf] xsdf
a9Ldf # lbgleq

अध्यक्ष / िडा

िजचि

आर्थिक ऐनर्ा तोवकए
बर्ोजजर्

५ .िेिा प्रदान गने र्नकायको शाखा र जजम्र्ेिार अर्िकारी, िम्बजन्ित शाखा प्रर्ुख
यि कीर्तिपरु नगरपार्िका, नगरकायिपार्िकाको कायािियर्ा शाखागत जजम्र्ेिार अर्िकारीहरु
तपजशि अनुिार रहे को छ ।
र्ि.नं

शाखा/उप शाखा

शाखा प्रर्ुखको पद र नार्

१

जशक्षा

उप िजचि श्री र्ं किाि गैरे

२

आन्तररक िेखा परीक्षण शाखा

ब. िे . अ. श्री िानुबाबु पररयार

३

योजना

ब.ई. श्री बािकृष्ट्ण र्हजिन

४

आर्थिक प्रशािन शाखा

िे खा अर्िकृत श्री प्रविनकुर्ार शाही

५

पशु िेिा

श्री र्ं गिा दे िी र्हजिन

६

प्रशािन

शाखा अर्िकृत श्री जनक थापा

७

नक्िा

ई. श्री िुरज ओझा

८

िूचना शाखा

ई. परशुरार् चौिागाई

९

र्वहिा तथा बािबार्िका

र्.वि.र्न.

१०

कृवि विकाि

बािी विकाि अ. श्री गणेश थापा

११

राजश्व

शा.अ. श्री नरे न्र र्हजिन

१२

िार्ाजजक शाखा

शा.अ. श्री अनुज प्रिान

१३

कानुन

शा.अ. श्री अच्युत विष्ट

१४

पजन्जकरण शाखा

अ. छै ठौ श्री जनक थापा

१५

स्िास््य

अ. छै ठौ श्री िन्तर्ान र्ानन्िर

१६

पुनः र्नर्ािण शाखा

ई. श्री कृष्ट्णभोिा र्हजिन

१७

जजन्िी

ना.िु श्री अजुन
ि िुिेदी

१८

िहकारी शाखा

शा.अ. श्री िुजेन्र र्हजिन

१९

आयुिेद शाखा

अ.छै ठौं श्री शजश र्न्डन

२०

फोहोरर्ैिा, विपद् व्यिस्थापन

ना.िु. ज्ञानबज्र र्हजिन

शाखा

शाखा

कैवफयत

श्री िृजना श्रे ष्ठ

७. र्नणिय गने प्रकृया र अर्िकारी
 शाखािाँग िम्िजन्ित र्नयर्र्र्त कार्हरु शाखा प्रर्ुखिार् र्नणिय हुने ।

 विशेि र्नणिण तथा कायाििय प्रर्ुखिार् हुन ु पने भर्न तोकीएको कार्हरु
कायाििय प्रर्ुखिार् र्नणिय हुने ।

 नीर्तगत विियका र्नणियहरु नगर कायिपार्िकािार् र बजेर् तथा ऐन िरहका कानुन
िम्िन्िी वििय नगरिभाबार् हुने ।

 न्यावयक विियः- न्यावयक िर्र्र्तबार् ।
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 प्रर्ुख प्रशािकीय अर्िकृत र्ातहतिार् भएको र्नणियको नगर प्रर्ुख
 शाखा प्रर्ुखस्तरीयिार् भएका र्नणियको प्रर्ुख प्रशािकीय अर्िकृत

 दै र्नक िेिा प्रिाह तथा कर्िचारीको कायि व्यिहार िारे गुनािो िुन्ने अर्िकारी जशक्षा
शाखा प्रर्ुख श्री र्ं किाि गैरे ।

९=सम्पादन गरे का कामको शाखागत

रुपर्ा वििरण

१. जजन्िी उप -शाखा:
ि िं
१

जशििक
जजन्िी र्नररक्षण

वििरण
एकीकृत जजन्िी र्नररक्षण प्रर्तिेदन अजन्तर् चरणर्ा पुगेको

िाथै जजन्िी शाखािे दै र्नक रुपर्ा िं चािन गनुप
ि ने र्नयर्र्त कायिहरु िं चािन भईरहे को ।

२. प्रिानर्न्त्री रोजगार कायििर्:
आ.ि. २०७८/०७९ र्ा िूजचकृत बेरोजगार व्यजिको वििरण

पुरुि

188

र्वहिा

636

कुि

८२४

जम्र्ा कुि बजेर्: 1,20,90,000।-



प्राप्त बजेर्को आिारर्ा कार्का िार्ग पाररश्रर्र्कर्ा आिाररत िञ्चािन तथा व्यिस्थापन
कायिविर्ि, २०७६ बर्ोजजर् १७३ जनािाई १०० ददनको रोजगार ददन िवकने ।



िबै िडाहरूबार् योजना प्राप्त भई ि. ई. र्नर्ािण हुदै गरे को ।

३. स्वास्थ्य शाखा
 कोर्भड १९ विरुद्धको खोप नगरपार्िका अन्तरगतका िबै स्िास््य िं स्थाहरुबार् स्िास््य
र्न्त्राियको िेड्युि अनुिार र्नयर्र्त रुपर्ा िं चािन गरर तोवकएको िजक्षत िगिका िबै
नगरिािीिहरुिाई खोप िगाउने कायि भइरहे को ।
 उच्च रिचाप र र्िुर्ेह रोगका विरार्ी जेष्ठ नागररक तथा अशि तथा अपाङ्गहरुको िार्ग
र्नशुल्क औिर्ि वितरण कायििर्को िार्ग नगरपार्िकाबार् औिर्ि खररद, जनशजि व्यिस्थापन
गरर कायििर्िाई प्रभािकारी रुपर्ा िं चािन गरररहे को ।
 स्िास््य िं स्थाहरुर्ा बजेर् विर्नयोजन गरर र्नयर्र्त रुपर्ा स्िास््य व्यिस्थापन िर्र्र्तको
बैठक बस्ने गरे को ।
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कैवफयत

 आ.ि. २०७८÷७९ को िार्ग आिश्यक पने आिारभूत तथा आकजस्र्क स्िास््य िेिाको
िार्ग औिर्ि खररदको िार्ग र्े ण्डर प्रकृया िम्पन्न गरी औिर्िको िम्झौता गरी ल्याउने कायि
िम्पन्न।
 स्िास््य िं स्थाबार् र्नयर्र्त रुपर्ा िेिा िं चािन, विपन्न नागररक उपचार र्िफाररि, स्िास््य
िम्बजन्ि अन्य प्रशािर्नक कायि र्नयर्र्त रुपर्ा िं चािन भै रहे को ।
 प्रत्येक र्वहनाको र्ार्िक डार्ा भेररवफकेिन तथा िर्र्क्षा बैठक िम्पन्न।
 र्.स्िा.स्ि.िे. ददििर्ा उत्कृष्ट कायि गने र्।स्िा।स्ि।िे िाई िम्र्ान गने कायि िम्पन्न।
 क्यु.आर कोड भेररपाई गने कायि भै रहे को।
 िुर्जन्त िं स्थाको िहयोगर्ा स्िा।चौ। हरुर्ा खानेपार्न, िरिफाइ र शौचािय र्नर्ािणको िागी
कायििर् शुचार गनिको िागी प्रकीया अगार्ड बढे को।
 रावष्ट्रय र्भर्ार्र्न ए कायििर्र्ा ५ बिि र्ुर्नका िाििार्िका िाई र्भर्ार्र्न ए खुिाउने कायििर्
िम्पन्न।
 आर्ा िुरक्षा कायििर् अन्तरगत कीर्तिपरु अस्पताििाई िो कायििर्को श्रािण दे जख अिोज
ु ार्न ददने कायि िम्पन्न।
िम्र्को रकर् भि
 र्बर्भन्न िं स्थाबार् प्राप्त जचविहरुको र्ाग बर्ोजजर्को ररपोर् तथा डार्ा पठाउने कायि िम्पन्न।
 र्ार्िक अनिाईन ररपोवर्ङ गनै कायि िम्पन्न।
४. आर्थक
ि प्रशािन शाखा
क्षेत्रगत बजेर् र खचिको वििरण
क्षेत्र/उप क्षेत्र

र्ि.नं.
१

२

विर्नयोजन

खचि

खचि (%)

आर्थिक विकाि

४,८५,६०,०००

६७,५६,२५४.९२

कृवि

१,२६,६०,०००

५,५०,०००

उद्योग

८१,००,०००

११,४६,०५२

१४.१५

६९,५३,९४८

पयिर्न

२,५६,५०,०००

३९,५६,४२९.९२

१५.४२

२,१६,९३,५७०.०८

िहकारी

५,५०,०००

३,९३,७९०

७१.५९

१,५६,२१०

पशुपन्छी विकाि

७,००,०००

१,७०,०४४

२४.२९

५,२९,९५६

िाजणज्य

९,००,०००

५,३९,९३९

५९.९९

३,६०,०६१

िार्ाजजक विकाि

४५,८४,३६,९६९.८८

१२,४९,५८,३६५.९५

२७.२६

३३,३४,७८,६०३.९३

जशक्षा

१६,४८,४१,८७१

५,३९,६२,८८३

३२.७४

११,०८,७८,९८८

स्िास््य

१४,५७,२५,०००

४,१५,९०,६६०.४८

२८.५४

१०,४१,३४,३३९.५२

खानेपानी तथा िरिफाई

१,९५,८९,७८८.८८

९३,३८,२२२.२०

४७.६७

१,०२,५१,५६६.६८

भािा तथा िं स्कृर्त

५,३५,३४,३९४

९६,७५,१७४.८४

१८.०७

४,३८,५९,२१९.१६
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१३.९१

र्ौज्दात

४.३४

४,१८,०३,७४५.०८
१,२१,१०,०००

िैं र्गक िर्ानता तथा िार्ाजजक

३

४

५

िर्ािेशीकरण

२,२१,९८,५३५

४८,१८,६०६

२१.७१

१,७३,७९,९२९

युिा तथा खेिकुद

३,२१,१५,३८१

३७,१२,६२४

११.५६

२,८४,०२,७५७

िार्ाजजक िुरक्षा तथा िं रक्षण

२,०४,३२,०००

१८,६०,१९५.४३

पूिाििार विकाि

६९,९९,००,८६४.९०

१५,२१,८३,८४२.९२

२१.७४

५४,७७,१७,०२१.९८

यातयात पूिाििार

४३,३९,१९,३८१.४६

९,८१,९१,२१३.६०

२२.६३

३३,५७,२८,१६७.८६

भिन, आिाि तथा िहरी विकाि

२३,९०,१४,४७३.४४

५,०९,०६,८२२.३२

२१.३

१८,८१,०७,६५१.१२

उजाि

८,८८,६५८

८१,८००

९.१९

८,०६,८५८

िं चार तथा िूचना प्रर्बर्ि

१,००,०००

१,००,०००

१००

०

िम्पदा पूिाििार

७०,७८,३५२

२६,०९,००७

पुनर्नर्ािण

१,८९,००,०००

२,९५,०००

िुशािन तथा अन्तरिम्बजन्ित क्षेत्र

७,१७,९०,२६४

७७,९६,९०३.३३

१०.८६

६,३९,९३,३६०.६७

िातािरण तथा जििायु

५,५३,०००

६६,०००

११.९३

४,८७,०००

विपद व्यिस्थापन

२,५४,९८,६६४

८,२३,७३२

र्ानब िं शािन विकाि

१,९५,०००

०

शाजन्त तथा िुव्यिस्था

१८,००,०००

६,२२,१६०

३४.५६

११,७७,८४०

शािन प्रणािी

२०,००,०००

६,८०,१६०

३४.०१

१३,१९,८४०

त्यांक प्रणािी

४४,००,०००

५,२५,७२९

११.९५

३८,७४,२७१

गररबी र्निारण

१,२८,००,०००

३३,३२०

योजना तजुर्
ि ा र कायिन्ियन

१०,५०,०००

१,३०,०००

१२.३८

अनुगर्न तथा र्ूल्यांकन

४९,१३,०००

३,१९,३३०

६.५

प्रशािकीय िुशािन

१,७५,८०,६००

४४,७८,१३९

२५.४७

१,३१,०२,४६१

वििीय िुशािन

१०,००,०००

१,१८,३३३.३३

११.८३

८,८१,६६६.६७

कायाििय िञ्चािन तथा प्रशािर्नक

१६,९९,९६,०१०.२२

४,३९,८४,९२२.३३

२५.८७

१२,६०,११,०८७.८९

कायाििय िञ्चािन तथा प्रशािर्नक

१६,९९,९६,०१०.२२

४,३९,८४,९२२.३३

२५.८७

१२,६०,११,०८७.८९

३३,५६,८०,२८९.४५

२३.१७

१,११,३०,०३,८१९.५५

कुि जम्र्ा

१,४४,८६,८४,१०९

बजेर्
खचि
प्रर्तशत

चािु

पुजीगत
607992617.2

840691491.8

165375411

170304878.5

27.20023341

20.25771405
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३६.८६
१.५६

३.२३
०

चािु र पुजाँ जगत बजेर् खचि वििरण
र्बबरण

९.१

०.२६

१,८५,७१,८०४.५७

४४,६९,३४५
१,८६,०५,०००

२,४६,७४,९३२
१,९५,०००

१,२७,६६,६८०
९,२०,०००
४५,९३,६७०

५. राजश्व शाखा
र्र्र्त २०७८/०४/०१ दे जख २०७८/०८/२९ िम्र् िबै िडा कायििय र नगरपार्िकार्ा िं कर्ित
राजश्व : ७,१४,९३,८२६।६१

िडागत आम्दानी ,
र्ि.न. िडा न.

रु. हजारर्ा

िं कर्ित रकर्

१

िडा न. १

2054.029

२

िडा न. २

2191.946

३

िडा न. ३

1328.382

४

िडा न. ४

2241.228

५

िडा न. ५

1291.206

६

िडा न. ६

6603.082

७

िडा न. ७

934.139

८

िडा न. ८

690.246

९

िडा न. ९

3025.293

१०

िडा न. १०

1881.144

११

नगरपार्िका िं किन केन्र

49253.131

कुि जम्र्ा

71493.826

कैवफयत

६. योजना तथा प्राविर्िक शाखा

s_ gu/:t/Lo of]hgfx?
qm=;+=

cfof]hgfsf] gfd

1

lr&' axL ;'wf/

2

by'n¤ - l;s'%]¤ af^f] ;'wf/

3

;fd'bflos ejg -rkfM %]_¤
lgdf{)f

4

l;s'%]¤ - lrv' af^f] ;'wf/

5

RjaxfM d"n Wjfvf dd{t

6
7

kf)*]%fkb]lv yfkfufp¤ hfg]
af^f] ;'wf/
e"tv]naf^ :s"n hfg] af^f]
:t/f]Gglt

8

gf/fo)f s]=;L=sf] #/%]]pb]lv
blIf)ftkm{af^ kfOk nfOg -(\jfé
n¤_ ;Dd / ;flNelgof :s"n
rf]sb]lv &"nf]wf/f;Ddsf] af^f]
:t/f]Gglt

9

a[$ :ofxf/ s]Gb| -Ho]i&
gful/s ejg_ sf] bf];|f]
tNnf (nfg

;Demf}tf ePsf] -d"=c=s= ;lxt_
g=kf=n] Joxf]g{]
n=O{=
/sd

;Demf}tf ldlt

1,015,816.99

965,000.00

2078.08.02

318,000.00

1,288,239.43

965,000.00

2078.08.03

321,000.00

3,417,043.66

1,693,300.00

2078.08.03

894,000.00

1,812,318.27

1,447,500.00

2078.08.03

477,000.00

689,403.53

482,500.00

2078.08.05

159,000.00

1,378,821.81

965,000.00

2078.08.07

318,000.00

1,930,259.36

1,351,000.00

2078.08.07

445,000.00

sLlt{k/
'
g=kf= 7

1,379,653.09

965,000.00

2078.08.08

318,000.00

sLlt{k/
'
g=kf= 10
^\ofénfkmf¤^

1,094,542.91

875,600.00

2078.08.08

288,000.00

cfof]hgf:yn
sLlt{k/
'
g=kf= 10
sLlt{k/
'
g=kf= 5
sLlt{k/
'
g=kf= 1,
yfDaxfn
sLlt{k/
'
g=kf= 5
sLlt{k/
'
g=kf= 6
sLlt{k/
'
g=kf= 6
sLlt{k/
'
g=kf= 6

104

hDdf lgsf;f
/sd

10
11
12
13
14
15

16

17
18

eTSofkf^L - e';fna:tL bdfOvf]nf ;*s lgdf{)f
gu/kflnsfsf ljleGg &fp¤df
;*s aQL h*fg
ufDrf kf^L tyf ;fd'bflos
ejg lgdf{)f
;;M - d"nv';L ;*s ;'wf/
o'$ :df/s÷zflGt kfs{
lgdf{)F
ba'rfb]lv u'Tkf};Ddsf] af^f]
:t/f]Gglt
xl/t jfl^sf k"jf{wf/ lgdf{)F
d}qLgu/ kf^L{ Kofn]; aNv'
sl/*f]/ ;*s ;'wf/
dfSjrfM d'lg aNv'vf]nf
klx/f] lgoGq)f

19

ç zflGt ejg lgdf{)F

20

ufDrf rf}/ jl/kl/sf] af^f]
lgdf{)F

21

hnVoM kfs{ lgdf{)f

22

ufDrf hfg] af^f] (nfg

23

ko{^g ;"rgf tyf ;]jf s]Gb|
ejg lgdf{)f

24
25

vf;Lahf/sf] dle¤ kf]v/L
lgdf{)f
Pstf a:tL k|ult xfO^
;*s :t/f]Gglt

sLlt{k/
'
g=kf= 5
sLlt{k/
'
g=kf=
sLlt{k/
'
g=kf= 4
sLlt{k/
'
g=kf= 3
sLlt{k/
'
g=kf= 10
sLlt{k/
'
g=kf= 10
sLlt{k/
'
g=kf= 1,
^\ofénfkmf¤^
sLlt{k/
'
g=kf= 2
sLlt{k/
'
g=kf= 2
sLlt{k/
'
g=kf= 4
ufDrf
sLlt{k/
'
g=kf= 4
ufDrf
sLlt{k/
'
g=kf= 10
sLlt{k/
'
g=kf= 4
ufDrf
sLlt{k/
'
g=kf= 10,
gof¤ahf/
sLlt{k/
'
g=kf= 3
sLlt{k/
'
g=kf= 4
sLlt{k/
'
g=kf= 5
eTs]kf^L

2,574,030.66

1,930,000.00

2078.08.09

643,000.00

940,128.00

846,000.00

2078.08.10

282,000.00

1,809,831.53

1,447,500.00

2078.08.12

482,500.00

2,315,926.72

1,621,000.00

2078.08.12

534,000.00

4,289,764.23

3,431,800.00

2078.08.14

1,143,000.00

1,809,390.56

1,447,500.00

2078.08.14

477,000.00

1,206,237.43

964,900.00

2078.08.16

318,000.00

1,207,102.82

965,000.00

2078.08.16

318,000.00

2,757,474.91

1,930,000.00

2078.08.16

636,000.00

773,204.01

618,500.00

2078.08.17

204,000.00

603,293.52

482,500.00

2078.08.17

159,000.00

1,286,708.55

965,000.00

2078.08.20

318,000.00

1,164,508.68

931,600.00

2078.8.20

8,431,492.61

7,588,000.00

2078.08.20

2,529,000.00

9,047,793.13

7,237,500.00

2078.08.21

2,388,000.00

1,544,797.92

1,158,000.00

2078.08.24

386,000.00

2,758,248.55

2,412,500.00

2078.08.26

804,000.00

26

eTs]sf] kf^L lgdf{)f eTs]kf^L_

27

k|sfz a:g]tsf] #/b]lv ho
yfkfsf] #/;Ddsf] ;*s tyf
tLgwf/f af#e}/j :s"n af^f]
:t/f]Gglt

sLlt{k/
'
g=kf= 4

1,931,069.55

1,447,500.00

2078.08.28

477,000.00

28

vs{ufp¤ ;Ld ;*s ;'wf/

sLlt{k/
'
g=kf= 4

689,400.07

482,500.00

2078.08.29

159,000.00

61,146,502.50

47,617,200.00

hDdf

15,795,500.00

ख) र्े न्डर गररएका योजनाहरु

qm=;+=

&]=g++

cfof]hgfsf] gfd

n=O{=
-d"=c=s= ;lxt_
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lgdf{)f Joj;foL
kmd{sf] gfd

sfof{b]z lbOPsf]
/sd d"=c=s=;d]t_

;Demf}tf
ldlt÷sfof{b]z
ldlt

s}lkmot

^\ofénfrf]s - clhdfVoM
- cd[tgu/ d}qLgu/ g]kfnefiff Ps]*]dL aNv'vf]nf ;*s ;'wf/
%'ufp¤ - /f/flxn nguf]n - ^f}bx ;*s
;'wf/

16,596,887.51

uéf lgdf{)f ;]]jf
sLlt{k'/ g=kf= 5,
kf¤uf

10,286,858.39

2078.7.08
2078.07.09

26,720,848.05

jfOaf÷Pn=Pg=Pd=
h]eL
sLlt{k'/, sf&df*f}+

11,853,014.09

2078.08.02
2078.08.03

1

KRM01/078/79

2

KRM02/078/79

3

KRM03/078/79

nfo\s'df j*f sfof{no
ejg lgdf{)f

50,476,767.99

4

KRM04/078/79

%'ufp¤ - ufDrf ;*s
;'wf/

1,951,225.85

a'hfgb]jL lgdf{)f
;]jf d]nDrL 11,
l;Gw'kfNrf]s

986,173.60

2078.07.09

5

KRM05078/79

lrv' - Pjfg kf^L Kofn];
- s[i)f l;g]lehg af^f]
;'wf/

1,948,369.89

a'hfgb]jL lgdf{)f
;]jf d]nDrL 11,
l;Gw'kfNrf]s

999,699.55

2078.07.09

6

KRM04/078/79

o¤rf] - hg;]jf - bxg efhéfn ;*s ;'wf/

27,146,097.18

h'un laN*;{
sDkgL k|f=ln=,
sf]^]Zj/

15,545,471.03

2078.08.16

hDdf

&]Ssf
:jLs[ltsf]
k|lqmofdf
/x]sf]

0.00

124,840,196.48

;DkGg

39,671,216.66

Sof^nu vl/b ljlwaf^ ;`rflnt sfo{qmd
qm=;+=

&]=g++

cfof]hgfsf] gfd

/f]n/ -Soil CompaCter_
vl/b

1

n=O{=
-d"=c=s= ;lxt_

0.00

lgdf{)f Joj;foL
kmd{sf] gfd

sfof{b]z lbOPsf]
/sd d"=c=s=;d]t_

;Demf}tf
ldlt÷sfof{b]z
ldlt

s}lkmot

hubDaf sG:^<S;g
;f]n';g k|f=ln=,
sf=d=kf= 5,
gS;fn

4,600,000.00

2078.07.09

;DkGg

lgdf{)f Joj;foL
kmd{sf] gfd

sfof{b]z lbOPsf]
/sd d"=c=s=;d]t_

;Demf}tf
ldlt÷sfof{b]z
ldlt

s}lkmot

sf]^]zgaf^ ;`rflnt of]hgfx?
qm=;+=

&]=g++

cfof]hgfsf] gfd
gu/kflnsf ejg
kl/;/df ljleGg
;hfj^sf sfo{

1

n=O{=
-d"=c=s= ;lxt_

428,175.68

Pn=Pg=Pd=
lgdf{)f ;]jf
sLlt{k/
'

425,134.04

2078.08.09

ग) िडा स्तरीय योजना तथा कायििर्

j*f g+= 2
qm=;+=

1

2

cfof]hgfsf] gfd

em'n leqL a:tL
Ans÷('éf %kfO lbkssf] #/ k%fl*_
uM;L ODkf Pl/of
af^f] ;'wf/
hDdf

cfof]hgf:yn

;Demf}tf ePsf] /sd d"=c=s=;lxt_
g=kf=n] Joxf]g{]
n=O{=
/sd

;Demf}tf ldlt

hDdf lgsf;f
/sd

sLlt{k/
'
g=kf= 2

375,226.34

300,000.00

2078.08.26

99,000.00

sLlt{k/
'
g=kf= 2

603,473.11

482,500.00

2078.08.15

159,000.00

978,699.45

782,500.00

106

258,000.00

s}lkmot

j*f g+= 3
;Demf}tf ePsf] /sd -d"=c=s=
;lxt_
g=kf=n] Joxf]g]{ /sd
n=O{=

;Demf}tf ldlt

sLlt{k/
'
g=kf= 3

904,640.00

723,712.00

2078.07.30

238,800.00

sLlt{k/
'
g=kf= 3

904,647.00

723,718.00

2078.08.13

238,800.00

1,809,287.00

1,447,430.00

qm=;+=

cfof]hgfsf] gfd

cfof]hgf:yn

1

(Mkf nfnaxfb'/ hfg]
af^f], gsdL{sf] #/lg/sf]
(ndf :Nofj, kflnkmn
(f]sf dd{t, rf]un
u)f]z dlGb/ dd{t

2

;fun ggL af^f]
lgdf{)F
hDdf

hDdf lgsf;f
/sd

s}lkmot

477,600.00

j*f g+= 4
qm=;+=

1

2

3

4

5

6

7

cfof]hgfsf] gfd

aflgof¤*F¤*F vl/af]^
hfg] af^f] :t/f]Gglt
nfdfrf}/af^ s[i)fb]j
?kfv]tLsf] #/ x'¤b}
af]l/é hfg] af^f] /
slknsf] #/af^
k|zfGt vgfnsf] #/
hfg] af^f] :t/f]Gglt
em'nkf]v/L ?kfv]tL
^f]n hfg] af^f]
:t/f]Gglt
em'nkf]v/Ldf
;fj{hlgs hUuf tyf
ejg ;+/IF)F
l;d sNe^{af^
l/hfn ^f]n hfg]
af^f] :t/f]Gglt
e';fn ^f]n af^f]
:t/f]Gglt
af¤;sf] em\of~\b]lv
ufDrf v]nd}bfg;Dd
af^f] :t/f]Gglt
hDdf

cfof]hgf:yn
sLlt{k/
'
g=kf= 4,
aflgof¤*F¤*F

sLlt{k/
'
g=kf= 4
nfdfrf}/

sLlt{k/
'
g=kf= 4
em'nkf]v/L
sLlt{k/
'
g=kf= 4
em'nkf]v/L
sLlt{k/
'
g=kf= 4
l;d
sLlt{k/
'
g=kf= 4
e';fn^f]n
sLlt{k/
'
g=kf= 4
ufDrf

;Demf}tf ePsf] /sd -d"=c=s=
;lxt_
g=kf=n] Joxf]g]{ /sd
n=O{=

;Demf}tf ldlt

603,946.00

2078.07.30

482,500.00

hDdf lgsf;f
/sd

s}lkmot

159,000.00

724,621.00

579,000.00

2078.07.28

191,000.00

690,449.00

482,500.00

2078.08.08

159,000.00

375,091.00

300,000.00

2078.07.28

99,000.00

689,824.00

482,500.00

2078.08.15

159,000.00

690,503.00

482,500.00

2078.08.15

159,000.00

896,082.00

627,250.00

2078.08.15

200,000.00

4,670,516.00

3,436,250.00

2
of]hgfsf]
;+oQ
' m
;Demf}tf

1,126,000.00

j*f g+= 5
qm=;+=

cfof]hgfsf] gfd

cfof]hgf:yn

;Demf}tf ePsf] /sd -d"=c=s=
;lxt_
g=kf=n] Joxf]g]{ /sd
n=O{=

;Demf}tf ldlt

hDdf lgsf;f
/sd

1

rf}tf/f lgdf{)F

sLlt{k/
'
g=kf= 5,
o¤rf] ufp¤

333,756.02

300,000.00

2078.07.25

99,000.00

2

e)*f/L ufp¤df hfg]
af^f] u|fe]n, lai^ufp¤sf]
dlxnf ejg dd{t /

sLlt{k/
'
g=kf= 5

965,172.69

675,500.00

2078.08.01

222,000.00
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s}lkmot

jg tyf
jftfj/)F

clwsf/Lufp¤sf] rf}tf/f
lgdf{)F

3

hg;]jf df=lj=
k"jf{af^ l;dfsf]
rf}tf/f;Dd (n
lgdf{)f / vfrf]df
kfs{ lgdf{)f
hDdf

sLlt{k/
'
g=kf= 5

644,066.60

482,500.00

1,942,995.31

1,458,000.00

2078.08.07

159,000.00

480,000.00

j*f g+= 6
qm=;+=

cfof]hgfsf] gfd

cfof]hgf:yn

1

¥if]Zj/ dlGb/df
l/^]lgé lgdf{)F

sLlt{k/
'
g=kf= 6,
rf]ef/

2

O{vf ^\of+sLb]lv u'Daf
hfg] af^f] ;'wf/

sLlt{k/
'
g=kf= 6
rf]ef/

3

so[fkqL ejg lgdf{)F

4

/fgfufp¤ leqL af^f]
:t/f]Gglt

5

rf]ef/ vf]k s]Gb|
lgdf{)F

6

afns'df/L lku¤
;+/If)F tyf ;'wf/

sLlt{k/
'
g=kf= 6,
^f}bx
sLlt{k/
'
g=kf= 6
nK;Laf]^
sLlt{k/
'
g=kf= 6
rf]ef/
sLlt{k/
'
g=kf= 6
rf]ef/

hDdf

;Demf}tf ePsf] /sd -d"=c=s=
;lxt_
g=kf=n] Joxf]g]{ /sd
n=O{=

;Demf}tf ldlt

428,730.21

2078.05.29

300,000.00

hDdf lgsf;f
/sd

s}lkmot

300,000.00

;DkGg
;DkGg
;fdflhs
ljsf;÷cG
o

428,595.00

300,000.00

2078.06.12

300,000.00

500,025.30

400,000.00

2078.08.07

132,000.00

571,591.25

400,000.00

2078.08.07

132,000.00

500,005.33

400,000.00

2078.08.08

132,000.00

536,382.99

482,500.00

2078.08.22

159,000.00

2,965,330.08

2,282,500.00

;fdflhs
ljsf;

1,155,000.00

j*f g+= 8
qm=;+=

cfof]hgfsf] gfd

1

af^f] dd{t ;'wf/

2

gf;M Bf] dlGb/
/é/f]ug

3

kf^L lgdf{)F ;'wf/

4

;*s aQL

cfof]hgf:yn
sLlt{k/
'
g=kf= 8
sLlt{k/
'
g=kf= 8,
nf%L
sLlt{k/
'
g=kf= 8,
lrv'
sLlt{k/
'
g=kf= 8,
gDVjfM

hDdf

;Demf}tf ePsf] /sd d"=c=s=afx]s_
g=kf=n] Joxf]g]{
n=O{=

;Demf}tf ldlt
/sd

hDdf lgsf;f
/sd

1,206,577.69

965,000.00

2078.08.08

318,000.00

610,187.42

579,000.00

2078.08.15

191,000.00

375,283.99

300,000.00

2078.08.16

99,000.00

250,000.00

200,000.00

2078.08.21

66,000.00

2,442,049.10

2,044,000.00

s}lkmot

674,000.00

j*f g+= 10
qm=;+=

cfof]hgfsf] gfd

cfof]hgf:yn

;Demf}tf ePsf] /sd -d"=c=s=
;lxt_
g=kf=n] Joxf]g]{ /sd
n=O{=
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;Demf}tf ldlt

hDdf lgsf;f
/sd

s}lkmot

1

Wjfvf kmNrf lgdf{)F
/fh]z dxh{gsf]
#/bb]lv u)F]z kf^L
/ k")f{ kl/of/sf] #/
cufl*
u'Tkf}b]lv ba'rf af^f]
lgdf{)f
l;+xb'jfsf] af^f]
:t/f]Gglt
lzjfno dlGb/df
ljljw sfo{
;f+:s[lts ;+u|xfno
lgdf{)f
hDdf

2

3
4
5
6

sLlt{k/
'
g=kf= 10

315,857.70

300,000.00

2078.05.25

263,300.00

;DkGg

sLlt{k/
'
g=kf= 10

375,027.56

300,000.00

2078.05.27

300,000.00

;DkGg

1,809,465.51

1,447,000.00

2078.07.26

477,000.00

500,017.10

400,000.00

2078.07.29

0.00

844,481.80

675,500.00

2078.07.29

222,000.00

508,048.00

482,500.00

2078.08.07

159,000.00

4,352,897.67

3,605,000.00

sLlt{k/
'
g=kf= 10
sLlt{k/
'
g=kf= 10
sLlt{k/
'
g=kf= 10
sLlt{k/
'
g=kf= 10

1,421,300.00

७. िूचना प्रविर्ि उप-शाखा
 CCTV तथा िारे रिेि एपी िञ्चािनर्ा आएका िर्स्याहरु तथा Daily गुनािाहरुको िम्बोिन गनि २ पर्क
िेिा प्रदायक िस्थािाँग बैठक बिी िर्ािानका िार्ग पहि गररएको ।

 एवककृत िूचना प्रणािी (ERP) िञ्चािनका िार्ग Module Development का कायिहरु अजन्तर् चरणर्ा
पुगेको ।

 ERP र नक्िा पाि प्रकृयािगायत कीर्तिपरु नगरपार्िकाको राजश्व व्यिस्थापनर्ा ई-पेर्ेन्र् गेर्िे राखी
िञ्चािन गनिका िार्ग िरोकारिािा र नगरपार्िकार्बच छिफि भई िम्झौताको चरणर्ा पुगेको ।

 अन्य शाखाहरुिाँगको िहकायि र र्नयर्र्त IT Related Issue Solve गररएको ।

८. आन्तररक िेखा पररक्षण शाखा


आर्थिक कारोबारको र्नयर्र्तता, र्र्तव्यवयता, कायिदक्षता र प्रभािकाररता भए नभएको परीक्षण गरे को ।



आ.ि.२०७७/७८ को आन्तररक िेखापरीक्षण गने िर्र्ा खचिको फााँर्िारी, बैक नगदी वकताब, बजेर्
खाता, फछियौर् गनि बााँको पेश्कीको र्ास्केिारी, बैं क वहिाबको वििरण, आर्थिक वििरण, खाता, श्रोत
िर्ािेश भएको आर्थिक वििरण, विजिय प्रर्तिेदन, भ ुिानी गनुप
ि ने र्.िे.प.फारर्िाइि आिार र्ार्न
श्रे स्ताहरुको पररक्षण भएको ।



िम्बजन्ित ऐन, र्नयर्, र्नदे जशका, कायिविर्ि तथा िर्य िर्यर्ा प्राप्त पररपत्रको आिारर्ा पररक्षण गरे को ।



गोश्वारा भौचरिं ग िम्बजन्ित र्बि, भरपाइि तथा आिश्यक प्रर्ाजणत कागजातको पररक्षण गरे को ।



आ.ि २०७७/७८ को तपजशि बजेर् उपजशििकको गो.भौ. रुजु गररिकेको र आन्तररक िे खापरीक्षण
बावििक प्रर्तिेदन तयार गरी पेश गरे को

र्ि.न.

बजेर् उपजशििक

उपजशििक नम्बर

गोन.भौ.

१

कीर्तिपरु नगर कायिपार्िका

८०३३५४०२००१

१९४१-

२

कीर्तिपरु नगर कायिपार्िका

८०३३५४०२००१

११३३९-

(पूजाँ जगत)
(चािु)
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कैवफयत
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र्ार्थ उल्िे जखत बजेर् उपजशििकर्ा िेखा पररक्षण गदाि दे जखएको केही कैवफयतहरु दे हाय
बर्ोजजर् रहेको छन्


र्बि भरपाइि, डोर हाजजरी फारार् िगायतका कागजातहरुर्ा दस्तखत तथा र्र्र्त छु र्



फाइिर्ा गोश्वारा भौचार राख्न छु र्,



पुष्टाइि गने प्रर्ाजणत कागजात राख्न छु र्,



िगत इजस्र्र्ेर्,िम्झौता, र्नणिय राख्नुपने वििय,



िगत इजस्र्र्ेर् भन्दा घर्ी र्ुल्याकंन भएको योजनार्ा अनुपार्तक कवि नगने वििय,



प्राविर्िकको कायििम्पन्न र्ूल्यांकन प्रर्तिेदन फारार् पूणि रुपर्ा नभने वििय,



एक र्वहना भन्दा बढी अिर्िको ज्यािा भुिानी एउर्ै डोर हाजजरी फारार्बार् भुिानी
गने र फारार् पूणि रुपर्ा नभने वििय,



खररद भएका िार्ानको जजन्िी दाजखिा र अन्य िं घ िं स्थािाइि उपिब्ि गराएको िस्तु
िार्ानको हस्तान्तरण फारार् िं िग्न नहुने वििय,



जजन्िी दाजखिार्ा र्ु.अ.कर बाहेकको रकर् र्ात्र उल्िेख गने गरीएको वििय



रु २०,००० भन्दा बढीका र्ाििार्ान खररद, र्र्ित िं म्भार र र्नर्ािण कायिको भुिानी
पर्न PAN bill बार्ै भएको वििय,



जशििक अनुिार खचि नभएका वििय
नोर्: र्ार्थ उल्िे जखत र्ध्ये िर्यर्ानै िम्बोिन गनि िवकने विियको िार्ग िम्बजन्ित
शाखा/ उपशाखा/ इिकाइ तथा कर्िचारीिं ग िर्न्िय र्ाफित िम्बोिन गरी बेरुजु कर्
गनिर्ा िहयोग गरे को ।र्स्यौदा प्रर्तिेदन तयार हुदै गदाि िर्ेत िबै िडा िजचि, शाखा
प्रर्ुख, प्रर्ुख प्रशािकीय अर्िकृतज्यू ,उप-प्रर्ुखज्यू, तथा नगर प्रर्ुखज्यूिाइि िर्ेत इिर्ेि
र्ाफित जानकारी गराएको ।



र्र्र्त २०७८ िाि र्ं र्िर २० र २९

गते िेखा िर्र्र्तको बैठक बिेको

 श्रे स्ताको पररक्षण गदाि वर्पोर् गररएका विियर्ा िर्य –िर्यर्ा िेखा शाखार्ा जानकार
गराएको र िे खा शाखाबार् तत्काि िार्ािान गनि िवकने वििय िम्बोिन भइ िो प्रकृर्तको
कैवफयत आगार्ी ददनर्ा नभएको ।जस्तै  कर्िचारीको ग्रेड बढी भुिान भएकोर्ा- आगार्ी र्वहनाबार् नगरे को
 तिब बढी िा कर् भुिान भएकोर्ा- आगार्ी र्वहनार्ा र्र्िान गरे को
 भौचरर्ा दस्तखत छु र् तथा पेश्की फछियौर् गदाि खचि रकर् थोरै भइ बैङ
दाजखिा गरे को प्राप्त भौचर को इजन्ि नगरे को वििय, ररभिि भौचर उठाउने
वििय, दोहोरो भौचर उठान भएका वििय आदद ।

९. िार्ाजजक िुरक्षा तथा पजञ्जकरण शाखा
 प्रथर् चौर्ार्िकर्ा वितरण गररएको िार्ाजजक िुरक्षाको प्रर्तिेदन बैकर्ापित प्राप्त हुदै गरे को ।
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 दोस्रो चौर्ार्िकर्ा वितरण गने रकर्को र्नकािाका िार्ग आर्थिक प्रिािन शाखार्ा पेश गररएको
।

१०. पुनर्नर्ािण शाखा
२०७८ श्रािण दे जख र्ंर्िर र्वहना िम्र्को प्रगर्त वििरण
ि.ि

शाखा

१

पुनर्नर्ािण

जम्र्ा प्रथर् वकस्ता
प्राप्त िाभग्रावह

जम्र्ा दोस्रो वकस्ता
प्राप्त िाभग्रावह

२६४८

जम्र्ा दोस्रो वकस्ता
प्राप्त िाभग्रावह

१२५६

वकस्ता भुिार्नका िार्ग
जम्र्ा िहायता पाएका
िाभग्रावह िंख्या

११४४

४०

११. िहकारी शाखा
चािू आ.व. ०७८/०७९ को लमलत २०७८।०४।०१ देलि २०७८।०७।२९ सम्म
लस.नं.
कार्ििम/र्ोिनाको नाम
कार्ििम/कामको उद्देश्र्

कार्ििम
को प्रगलत

१

अलडटर लनर्ुलि

संस्थाहरुको लनर्मन

१५

२

संस्थाहरुको मालसक प्रलतवेदन प्रालप्त

संस्थाहरुको लनर्मन

१३४

३

कोपोलमस्क सफ्टवर्ेर

प्रवद्धिन र लनर्मन

पासवडि लवतरण

७१

आधारभूत लववरण अद्यालवधक

७७

मालसक लववरण पठाउन थािेको

९

४

साधारण सभाको प्रलतवेदन प्रालप्त

संस्थाहरुको लनर्मन

५

सहकारी प्रलशक्षण तालिम सहभागी

क्षमता अलभवृलद्ध

५

६

म्र्ाद थप (साधारण सभा)

लनर्मन

०

७

सेवा प्रवाह, सम्पिी शुलद्धकरण सम्वन्धी सूचना

लनर्मन

१

८

रलििेशन छु ट (संस्थाको कार्ाििर् भवन ििरद)

लनर्मन

१

९

साधारण सभा र संस्थाको आवलधक लनवािचन सलमलतमा
प्रलतलनलधत्व

लनर्मन

११

१०

सहकारी संस्था दताि

लनर्मन, दताि

०

११

सहकारी संस्थाको सेवा प्रवाह तथा साधारण सभाको िालग
मागिदशिन/सहकारी लवभागमा पठाइकको

लनर्मन

१

१२

संस्थाहरुका कार्ािन्वर्न अलधकारीको नामाविी संकिन

प्रवद्धिन/लनर्मन

१३

लववरण माग

संस्थाहरुको लनर्मन

१४

प्रलतलनलध तोदककको, तालिममा सहभागी तथा िनशलि माग
सम्बन्धी लसफािरस तथा माग लनवेदन

१५

लवलनर्म संशोधन

लनर्मन

१

१६

लवलनर्म पुनिेिन

लनर्मन

०

१७

नमूना सम्पलि सुलद्धकरण लनवारण कार्ािन्वर्न कार्िलवलध/नीलत
२०७८ लवतरण

लनर्मन

१

१८

लवलनर्म स्वीकृ त

लनर्मन

०

१९

लवलभन्न नीलतहरु स्वीकृ त

लनर्मन

३
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१०

१९
०
३

कै दफर्त

२०

कोपोलमस अद्यावलधक माग

२१

अदाितमा लवचारालधन मुद्दा

२२

संस्था कदककरण तथा अनुगमन अलभमुलिकरण कार्ििम

लनर्मन/प्रवद्धिन

२

२३

लवलभन्न सहकारी कानून सम्वन्धी दस्तावेि मस्र्ौदा तर्ार

लनर्मन

६

२४

म्र्ाद तामेि सहर्ोग

लनर्मन

१

२५

सम्पिी शुलद्धकरण लनवारण तथा कोपोलमस लवर्र्क १ ददने
कार्िशािा/तालिम कार्ििम

प्रवद्धिन

२

२६

कास्कु नको सेवा के न्रको तेश्रो सेवा के न्र नर्ाँ विारमा
स्थापनाका िालग सहलिकरणमा सहभागी

प्रवद्धिन

१

२७

संचािक सलमलतका पदालधकारीहरुको ऋण लववरण प्राप्ती

लनर्मन

२

१२. jftfj/0f,

लनर्मन

१
१

kmf]x/d}nf Joj:yfkg tyf ;/;kmfO{ pk zfvf

 कीर्तिपरु नगरपार्िका, िडा नं.९ र्ा गड्यौिे कम्पोष्ट र्ि उत्पादन केन्र स्थापना ।
 फोहोरर्ैिा व्यिस्थापन तथा प्रशोिन केन्रर्ा कायिरत िरिफाई कर्ीहरुका िार्ग िरिफाई
व्यिस्था केन्र िं चािन ।

 फोहोरर्ैिा िम्िन्िी त्याङ्ग िं किन र फोहोरर्ैिा व्यिस्थापन िम्िन्िी रणर्नर्तक योजना तयार
।

 कीर्तिपरु नगर क्षेत्र र्भत्रका स्िास््य िं स्थाहरुको फोहोरर्ैिा त्याङ्क िं किन र स्िास््यजन्य
फोहोरर्ैिा व्यिस्थापन िम्िन्िी जस्थर्त पत्र तयार ।

 िागर्र्त िुिार आयोगको आयोजनार्ा िार्ुदावयक नेतत्ृ ि विकाि र्ाफित िागर्तीको पयाििरणीय
िुिार कायििर् अन्र्तगत की.न.पा िडा नं. ९ र १० र्ा कायि िर्र्र्त गठन ।

 र्नयर्र्त र्नजी क्षेत्रहरुबार् फोहोाेरर्ैिा िं किनको अनुगर्न तथा िर्न्िय ।
 कीर्तिपरु चिपथ, नयााँ बार्ो, पयिर्न क्षेत्र र अन्य िाििजर्नक स्थिहरुर्ा नगरपार्िकाबार् र्नयर्र्त
िरिफाई कायि

बािबार्िका िम्िन्िी:-

 कीर्तिपरु नगरपार्िका, िडा नं. ७ र्ा बािबार्िका िम्िन्िी प्रोफाईत तयार ।
 विर्भन्न िडाका वकशोरीहरुिाई आत्र्ारक्षा तथा जीिन उपयोगी र्िप िम्िन्िी ५ ददने तार्िर्
िम्पन्न ।

 िडा नं. ७ िाई बािर्ैत्री िडा घोिणाका िार्ग शैजक्षक िं स्थाहरुर्ा पूि ि अनुगर्न कायि ।
 िबै िडाहरुर्ा बाि अर्िकार िर्र्र्त गठन गने कायि िम्पन्न ।
 िडा नं. ७ र्ा बाि उद्यान र्नर्ािण िम्पन्न ।
 िबै िडाहरुर्ा बाि िर्ुह÷िडा बाि िर्ुह िञ्जाि पुनरि गठन भैरहेको ।
 अन्र्तरावष्ट्रय बाि ददिि २०२१ को उपिक्ष्यर्ा बािर्ैत्री स्थानय शािन नगर घोिणका िार्ग
बाि िर्ूह िञ्जािको भूर्र्का िम्िन्िी एक ददने अन्र्तर्विया कायििर् िम्पन्न ।
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१३. कृवि शाखा:
ि.िं
१

िम्पाददत वियाकिापहरु
अगािर्नक र्ि (50% अनुदानर्ा
िाथी र्ि) वितरण

पररर्ाण

बजेर्

कैवफयत

५000 केजी 200000। नगरपार्िका अन्तगितका
कृिकहरूिाइि र्ागका

आिारर्ा उपिब्ि भइिरहे को
।
२

र्िजनि विउ/र्र्र्नकीर् वितरण 700 पाकेर्

100000। चम्िुर,पािं गो, िर्नया, रायो,
केराउ र रातो गााँठे िवहतको
र्िजनि र्र्र्नवकर् ।

३

कृिक िर्ुह गठन

२ िर्ा

हाि िम्र् जम्र्ा 39 िर्ा

कृिक िर्ुहहरू र्नयर्ानूिार
दताि भएका ।

४

रािायर्नक र्िको र्िफाररि

6 पर्क

रािायर्नक र्िको इिजाजत
प्राप्त नगरपार्िकाका ३ िर्ा
कृवि िहकारीहरूिाइि कृवि
िार्ग्री कम्पनी र्ि. र्ा
रािायर्नक र्ि उपिब्िका
िार्ग र्नयर्ानूिार र्िफाररि
गरी र्ि उपिब्ि भएको ।

५

वफल्ड अनुगर्न/कृवि िेिा र्े िा र्नयर्र्त

शाखाबार् उपिब्ि हुने

प्रार्बर्िक िेिार्े िा तथा
वफल्ड भ्रर्ण र्नयर्र्त
भइिरहे को
१४. पशु विकाि शाखा:
ि.िं . कायििर्
१ र्ेर्डकि उपचार

चौर्ार्िक िक्ष्य

इकाई

आिश्कता अनुिार

िर्ा

र्ाइनर

यि र्वहनाको
प्रगर्त

गत र्वहनाको
प्रगर्त

जम्र्ा
प्रगर्त

६७१

७९७

९६५९

१

३

३६

२ िजजिकि/कास्र्े िन

िर्ा

३ र्ेजर िजजिकि

िर्ा

०

०

०

४ गाईनो

िर्ा

०

०

०

५ गोबर परीक्षण

िर्ा

२७

४

१५७
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कैवफ
यत

६ वपिाब परीक्षण

िर्ा

०

०

०

७ छािा रोग परीक्षण

िर्ा

०

०

०

८ थुनेिो परीक्षण

िर्ा

०

०

०

९ रगत परीक्षण

िर्ा

०

०

०

१० कृर्तर् गथाििान

िर्ा

१४५

१५२

२७८०

११ भ्याक्िीनेिन (रे विज)

िर्ा

२

०

५५

१२ भ्याक्िीनेिन (खोरे त)

िर्ा

५२

०

५२

१५. जशक्षा शाखा:


कीर्तिपरु शैजक्षक दपिण प्रकाशनका िार्ग िेख, रचना िङ्किन भई छपाईर्ा रहे को ।



स्थानीय पाठ्यिर् कायािन्ियन गने िन्दभिर्ा ६ जना स्ियंिेिक जशक्षकहरुिाई

नेपाि भािा प्रजशक्षक

िहायक पदर्ा पररर्ाजिन गरी र्नयुजि तथा पदस्थापन गररएको ।


विद्याियहरुको र्नयर्र्त अनुगर्न गररएको

(र्ौदह र्ा.वि., जनिेिा र्ा.वि.,र्ं गि र्ा.वि., आददनाथ र्ा.वि.)

।


िबै विद्याियहरुर्ा दोस्रो चौर्ार्िक परीक्षा िञ्चािन भईरहे को ।



िैष्ट्णिी र्ा.वि. भाजङ्गिर्ार्ा प्र.अ. बैठक िम्पन्न भएको ।



विद्यािय त्याङ्क (IEMIS) अध्यािर्िक गने कायि भईरहेको ।



विर्भन्न विद्याियर्ा विद्यािय व्यिस्थापन िर्र्र्त गठन भएको( गोरखनाथ



विर्भन्न विद्याियर्ा विद्यािय व्यिस्थापन िर्र्र्त गठन भएको( र्ं गि र्ा.वि.,इन्रायणी आ.वि., निज्योर्त

र्ा.वि., ग्िोररया स्कुि) ।

आ.वि.) ।

१६. नक्िा उप-शाखा


अस्थाई इजाजत: ४२



स्थाई इजाजन: ३८



र्नर्ािण िम्पन्न: ५६

१७.िघु उद्यर् विकाि कायििर्:
qm
;+
!=

ldlt
@)&*.)*.)#

;Dkfbg u/]sf sfo{ ljj/0f

pknAwL

Federation of Handicarft
Associations of Nepal sf] cfof]hgfdf
ldtL @)&* d+l;/ # ut] b]lv % ut];Dd xf]6n
Xoft l/h]G;Ldf ePsf] x:tsnf Jokf/ d]nfdf
n3' pBdLx?nfO{ cjf]nf]sg÷cWoog e|d0fdf
;fd]n u/fO{of] .
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s}lkmot

k/Dk/fut / ;do ;fk]If
@) hgf pBdLx?sf]
;fdfu|Lx?sf] hfgsf/L,sRrf ;xefuLtf
kbfy{,;Lk snf k|ljlw plrt
k|of]u / pBdLx? aLr
;DaGw a9fpg'sf ;fy} ahf/
k|a4g ;xof]u eof] .

@=

@)&*.)*.)(

#=

$% hgfsf] 3/w'/L ;j]{If0f
kmf/fd P / la e/Lof] .
;y} ;Defljt pBldx?sf]
klxrfg eof] .
@)&*.)*.!@– * lbg] æAoj;fo ;r]tgf,;'? tyf n}lËs Tflnd xn ,:6]:g/L,vfhf
!# ut]
;dfGftf,;dtf/ ;fdflhs ;dfj]zLs/0f tflnd gf:tfsf]
Joj:yf
/
Joj:yfkgdf k'j{ tof/L ul/of] .
;xeflux?nfO{ ;"rgf ul/of] .

$=

$=

Nf}lËs lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofgsf] ;Gbe{df
æ3/}af6 z'? u/f}+, dlxnf lx+;f cTo u/f} .æ
sfo{qmdf ;xeflu eO{ ;xlhs/0f u/Lof] .
@)&*.)*.!)– 3/w'/L ;j]{If0f kmf/fd P / la e/Lof] .
!!

@)&*.)*.!$ 3/w'/L ;j]{If0f kmf/fd P / la af6 5gf}F6 ePsf
–@# ut] ;Ddf ;Defljt pBldx?nfO{ * lbg] æAoj;fo
;r]tgf,;'? tyf n}lËs ;dfGftf,;dtf/ ;fdflhs
;dfj]zLs/0f
Æ tflnddf ;xlhs/0f u/Lof] .

sfo{s|ddf ;xlhs/0f eof]

gofF pBdLx?nfO{ pTk|]/0f,
Joj;foLs of]hgf lgdf0f{df
;xhLs/0f / ;Deflat
Joj;fosf]
5gf}6 eof] .

alatf s]=;L, cld;
yfkf
sL=g=kf j8f
g+=!,#,$,%,!)
alatf s]=;L÷
cld; yfkf

 ;/:jtL l/hfn
-v8\sf_
 cg'h k|wfg
 Alatf s]=;L
 gfgL dxh{g
 cld; yfkf

-gf]6 M @)&&÷)&* sf] l;k ljsf; tflnd ;+rfngsf nflu l6Kk0fL p7fO{ ;dGjo,To;}ul/ 3/w'/L ;j]{If0f
kmf/fd P / la eg]{ / ;DkGg tflndx?sf] k|ltj]bg tof/ ug]{ sfo{x? e}/x]sf] 5 ._
१८. र्वहिा विकाश शाखा:

qm
;+
!=

ldlt

;Dkfbg u/]sf sfo{ ljj/0f

pknlAw

s}lkmot

@)&*.)*.
)#

Federation of Handicarft
Associations of Nepal sf]
cfof]hgfdf ldtL @)&* d+l;/ # b]lv %
ut];Dd xf]6n Xoft l/h]G;Ldf ePsf]
x:tsnf Jofkf/ d]nfdf cWoog e|d0f

@) hgf pBdLx?sf]
;xefuLtf

@=

@)&*.)*.
)&
@)&*.)*.
)(

n}+lus lx+;f lj?4 !^ lbg] cleofg
sfo{qmdsf] nflu klxnf] a}7s ;DkGg .
! lbg] " Sutstainable Growth
of Handicraft Industry in
Post Covid -19
Opportunities and
Challenges and Application
of Trade Portal for Export
Promotion" ;xefuL
Nf}lËs lx+;f lj?4sf] !^ lbg] cleofgsf]
;Gbe{df æ3/}af6 z'? u/f}+, dlxnf lx+;f
cTo u/f} .æ k|eftkm]/L sfo{qmdsf]
;+of]hg ul/of] .

k/Dk/fut / ;do ;fk]If
;fdfu|Lx?sf] hfgsf/L,
sRrf kbfy{, ;Lk snf k|ljlw
plrt k|of]u / pBdLx? aLr
;DaGw a9fpg'sf ;fy} ahf/
k|aw{gdf ;xof]u eof] .
k|eftkm]l/ sfo{qmd ug]{ lg0f{o,

#=

$=

@)&*.)*.
)(
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XofG8L s|fkm\6 pBf]udf
Covid - 19 n] kf/]sf]] c;/
/ o;sf] ;dfwfg af/] hfgsf/L
kfof] .

gfgL dxh{g . laGb'
gsdL{

%=

^=

&=

*=

(=

@)&*.)*.!
$ b]lv
@)&*.)*.
@! ;Dd
@)&*.)*.!
%

Ufl/aL lgjf/0fsf] nflu n3' pBd ljsf; gofF pBdLx?nfO{ pTk|]/0ff,
Joj;flos of]hgf lgdf0f{df
sfo{qmd j8f g+= # df TOPE /
;xhLs/0f ul/of] .
TOSE * lbg] tflnd ;DkGg

pBdzLntf lasf; tyf Ifdtf
clej[l4sf] nflu !% lbg] pb\3f]if0f
tflnd sfof{Gjogsf] nflu k|:tfjgf /
l6Kk0fL p7fO{ l;nl;n]jf/, >Ldfg\ gu/
k|d'vHo" ;Dd k]z eO{ gu/k|d'v Ho"af6
cfb]z k|fKt ePsf] .
@)&*÷)* Dflxnf pBdzLntf ;xhLs/0f s]Gb|,
÷!%
sfo{qmd sfo{fGjog ;ldltnfO{ k'0f{tf
lbg lgodfg';f/ l6Kk0fL p7fO{
l;nl;n]jf/, >Ldfg\ gu/ k|d'vHo" ;dIf
k]z eO{ gu/k|d'vaf6 cfb]z k|fKt ePsf]
.
@)&*÷)* #) cf}+ cGt/fli{6«o ckfËtf lbj;sf lbg
÷!&
æxfd|f] k|fyldstfsf] cfwf/, ckfËtf
ePsf JolQmsf] clwsf/Æ eGg] /fli{6«o
gf/fsf ;fy ckfËtf ePsf JolQmx?nfO{
;xfos ;fdfu|L ljt/0f ul/of] .
@)&*.)*. ;xsf/L Joj:yfkg tflnddf dlxnf
@@
pBdzLntf tflnd af/] hfgsf/L .

!)= @)&*÷)* sfo{;ldltsf] klxnf] a}7s a;L ;ldlt
÷@#
;b:odf :yfgLo txsf] lgjf{lrt dlxnf
;b:o rog u/]sf] .
!!= @)&*.)*. ljleGg ldltx?df ckfËtf sf8{, h]i7
)! b]lv
gful/s sf8{ agfOof] .

Uf|fxssf] klxrfg /
dxTj af/]df sIff
;+rfng -gfgL dxh{g_
gu/ k|d'vHo"af6 ;b/
ldltM@)&*÷)*÷@(

;ldltsf jfFsL ;b:ox? rog
ul/of] .

gu/ k|d'vHo"af6 ;b/
ldltM@)&*÷)*÷@@

ljGb' gsdL{

pQm tflnddf ;xefuL ePsf
;xsf/L ;+:yfx?nfO{
pBdzLntf tflnd,
pBdzLntf ;xhLs/0fsf]
af/]df hfgsf/L ul/of] .
Dflxnf ;xsf/Lx?;Fu dlxnf
pBdzLntf ;DalGw tflnd
;dGjo u/L sfo{qmd ;+rfng
ug]{ .
sfof{Gjog ;ldltn] k'0f{tf
kfPsf] .
/ftf] s ju{ –! Jf6f,
gLnf]–@ j6f ;fy} Ho]i7
gful/s sf8{ k'?if–@$
j6f / dlxnf sf8{ –
@) j6f

१९. कानुन शाखा /न्यावयक िर्र्र्त
क्र.सां
१

दर्या नां/दर्या मममर्
१३/०७८/०७९

मनवे दक/प्रमर्वयदी
वडय मयर्ार्, मिलय श्रेष्ठ वडय नां-.३

मुद्धय/मिषय
नयर्य प्रमयमिर् गरी पयउँ
।

२

१५/०७८०७९/

वडय मयर्ार्, ब्यक्ति प्रमयमिर्
गरी मसर्यररस गरी पयउँ वडय नां-.
६

ब्यक्ति प्रमयमिर् गरी
मसर्यररस गरी पयउँ
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कयया वयही
प्रमुख प्रियसकीय अमिकृर्ियट मममर्
०७८/९१/ मय आदे ि भई वडयमय रययको
लयमग पत्रयचयर।
प्रमुख प्रियसकीय अमिकृर्ियट मममर्
०७८/९१०/ मय आदे ि भई वडयमय रययको
लयमग पत्रयचयर।

३

११९/४/०७७/

!%=

मसल कुमयरी महर्ान नमुनय ठूलो
ियरय मयगा मनमया ि उपभोिय
समयर्कय अध्यक्ष मिि िरि
कयकी वडयनां .७

रोक्कय रयखी पयउँ ।

प्रमुख प्रियसकीय अमिकृर्ियट मममर्
०७८/९२२/ मय अममन समहर्को प्रयमिमिक
खटयउने आदे ि ।

सावििलनक लनकार्को वेभसाइट

वेभसाइट M www.kirtipurmun.gov.np
ईमेि: ict.munkirtipur@gmail.com
फे सवुक M हिो कीर्तिपुर नगरपालिका, कीर्तिपुर काठमाण्डौं
१६= िुचना पररयोजना प्राप्त भएको िैदेजशक िहायता ऋण अनुदान एिं िझौता िम्िन्िीत वििरण ।

बैदले शक सहार्ता ऋण अनुदान कव सम्झौता सम्वलन्ध कु नै कार्ि नभकको ।
१७. िाििजर्नक र्नकायिे िन्चािन गरे को कायििर् र िोको प्रर्तिेदन
१८. िाििजर्नक र्नकायिे िगीकरण तथा िं रक्षण गरे को िूचनाको नार्ाििी
१९. िाििजर्नक र्नकायर्ा परे का िुचना र्ाग िम्िजन्ि र्निेदन र िुचना ददइएको वििय

र्ि.न. र्र्र्त

िुचना र्ाग

िूचनाको र्ागको

िुचना उपिब्ि गराईएको

कैवफयत

१

राजेन्र

कोरानािाँग

कोरानािाँग िम्बजन्ित

207७/0५/३०

िगायत जशििकगत खचि र

गराईएको ।

207७/
0५/२८

गनेको नार्
कोईरािा

वििरण

िम्बजन्ित

आम्दानी र खचि
िगायत राहत

बाडे को वििरण
२

207७/

0६/१५

आददत्य

कोरानािाँग

विडर् फोरर्

आम्दानी र खचि

दाहाि,

िम्बजन्ित

िगायत राहत

बाडे को वििरण र

अपनाईएको प्रकृया

वििरण

खाताहरुको वििरण

राहत ददईएको िं ख्यात्र्क

र्बबरण उपिब्ि गराईएको
कोरानािाँग िम्बजन्ित

207७/0६/१६

िगायत जशििकगत खचि र

गराईएको ।

खाताहरुको वििरण

राहत ददईएको िं ख्यात्र्क

र्बबरण उपिब्ि गराईएको

२०. िाििजर्नक र्नकायका िुचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएको िा हुने भए िोको र्बिरण
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र्ा उपिब्ि

र्ा उपिब्ि

कीर्तिपरु नगरपार्िकािे तपजशि बर्ोजजर् िाििजर्नक िूचनाहरु प्रकाशन गने गरे को छ ।

 नेिा एफ.एर्.(१०६.६ र्ेगाहजि) कीर्तिपरु बार् िाप्तावहक गर्तविर्ि प्रशारण ।
 र्ेघा र्े र्िर्भजनबार् पत्रकार भेिाको र्नयर्र्त श्रं ृखिा प्रिारण ।

 पत्रकार भेिार्ा विर्भन्न िञ्चार र्ाध्यर्का िञ्चारकर्ीहरुिाई आर्न्त्रण गरी भेिा िञ्चािन गने
गररएको ।

 ईजन्डजजर्नयि र्े र्िर्भजनबार् नगरपार्िकाका गर्तविर्ि तथा योजना एिं कायििर्हरुको प्रिारण
।

 िर्य-िर्यर्ा स्थानीय पत्रपर्त्रकाहरु (कीर्तिपरु दपिण, कीर्तिपरु िन्दे श, ज्िजोल्पा िाप्तावहक,
शवहद िाप्तावहक, स्िजणिर् िन्दे श आदद) र्ा िन्दे श/िूचनार्ुिक िार्ाग्रीहरु प्रकाशन ।

 कीर्तिपरु नगरपार्िकािे "नगर िन्दे श" िाप्तावहक प्रकाशन भैरहेको ।

कीर्तिपुर नगरपालिका
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